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 3  מס  עלו�
  

        ::::עלו� מוקדש לעילוי נשמת עלו� מוקדש לעילוי נשמת עלו� מוקדש לעילוי נשמת עלו� מוקדש לעילוי נשמת הההה
  ל"יה ז'חביבה חיה בנימי� בת גורג             ל" זצחק בנימי� בר שורי�י        ל " זיצחק ב� חמו בר אסתר

    ז"ניס� תשס' ע יא"   נלב    ג" תשל'אדר ב' ע יג"     נלב      ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב 
  ה.ב.צ.נ.ת

  )א, א ("ֶׁאל מֶשה, ַּוִיְקָרא"
, "תורת כהני�"בפתיחת ספר , וילאדווקא ' היה משה ירא שקריאת ה: אומר רבי מרדכי הכה�

 להפיס ועל מנת. אפילו פע� אחת" ויקרא "עלולה לגרו� צער לאהר� ששמו לא נזכר בכל פרשת
קרא לו ולא ' רק מקרה הוא שהכלומר " מקרה"לשו� " ויקר אל משה": את דעתו של אהר� כתב

, לומר, � זעירא"באל" ויקרא: "התחכ� משה וכתב". ויקרא"ה ציווהו לכתוב "אבל הקב. לאהר�
  .רק מקרה הוא שנקראתי אני בפרשתו של אהר� אחי

אל� 'וג� א� כתב את ה, מי התיר למשה לגרוע אות מ� התורה: "ת השאלהלכאורה נשאלו
תילי עקיבא דרש ' מצאנו שרהלא ו, הדרוש לכתיבת האות המלאה בכל זאת גרע מ� הדיו' זעירא

, זאת אומרת שמכל טיפת דיו בתורה נית� ללמוד הרבה הלכות,  מקוצו של יודתילי� של הלכות
  ?ו מהלימוד שנית� ללמוד בתורהיוצא מזה שמיעוט הדיו גרע במשה

הצנע "הכנעת הלב ועבודה על המידות בבחינת לימוד התורה היא בתכלית כל המטרה וה, אלא
צניעותו אנו מתודעי� ל' אל�'ת וא א� על ידי זה שמשה מיזער את ה,לכ� ו,"לוק"!לכת ע� א

 ורגישות לצרכי בענוה, ולענותנותו של משה וממנו אנו לומדי� על עצמנו ומתחזקי� בצניעות
   .'אל� הזעירא'ה) ואולי בזכות(הרי שהשגנו את מטרת הלימוד בתורה למרות , הזולת ולרגשותיו

  

ִשיַח ֶיֱחָטא    )ג,ד (:ְׁלַאְשַמת ָהָעם, ִׁאם ַהּכֵֹהן ַהּמָ
דור : "רבי יהודה הנשיא אומר): א, ערכי� יז(כ" קיבלנו מרבותינו : רבי שמעו� סופר היה אומר

א� ראית דור שראשיו ,  זכות הדור היא– א� ראית דור שמנהיגיו גדולי� וצדיקי� ".לפי פרנס
 –" לאשמת הע�"סימ� הוא ש, "א� הכה� המשיח יחטא", לכ�.  אשמת הדור היא–דלי� וריקי� 

   .הע� אינו ראוי למנהיג טוב יותר
  

ִשיַח ֶיֱחָטא   )ג,ד (:ְׁלַאְשַמת ָהָעם, ִׁאם ַהּכֵֹהן ַהּמָ
ֲׂאֶשר ָנִש ל ִמְצו, יא ֶיֱחָטאׁ ׂלָֹהיו ֲאֶשר לֹא ֵתָעֶשיָנה-ֱא' ת ה ְֹׂוָעָשה ַאַחת ִמּכָ ְשָגָגה , ׁ ּׁבִ

   )כב,ד (:ְׁוָאֵשם
האשמה , טאוחאול� כשנשיא ". לאשמת הע�"התורה  בשגגה אומרת שחוטאעל כה� משיח 
שגגת  מנסה לבאר את פשר השוני ביחסה של התורה אל "כמהח" המש"". ואש�"נותרת לעצמו 

  .הנשיא ואל שגגת הכה� המשיח

הוא האיש אשר יבקשו תורה מפיו במשפט , העניי� שהכה� המשיח הוא הנכנס לפני ולפני�'
כי הע� לא יחשבו אותו לשגגה או . הנה שגגתו עולה זדו�, האורי� ועל פיו יצאו ועל פיו יבואו

  ' .דוש הוא לה�וכל היוצא מפיו ק, כי קדוש יקראו לו, או מתאוותו ודמיונו, טועה

   בני ברק–" יד יצחק"ח תפילי� "גמ
  3268315*052: השאלה בטלפו� ל) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילי� רש
   ני ברקב" ויזרע יצחק"ומדרשת " מאיר השחר"חברת הבקשות 

   ב"קרית הרצוג ב" תורת ישראל"בית כנסת  20:00 *)בשבתות החור,(ערב שבת ") שיר ידידות("בקשות נוסח מרוקו שירת 
   ב"קרית הרצוג ב" תורת ישראל"בית כנסת  20:30 *שבתלימוד פיוטי ובקשות נוסח מרוקו מוצאי 

  ב� חמו יוס, ה"בעריכת ע – ברק*בני  "ויזרע יצחק" מדרשת י "יוצא לאור ע

ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ   )'יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

        """"זכורזכורזכורזכור!!!!קראקראקראקראויויויוי""""פרשת פרשת פרשת פרשת 
        """"ויאמר שמואלויאמר שמואלויאמר שמואלויאמר שמואל " " " "הפטרההפטרההפטרההפטרה

        חחחח"""" תשס תשס תשס תשס''''אדר באדר באדר באדר ב' ' ' ' חחחח    



  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  315*3268*052 ב� חמו יוס, תגובות נית� להפנות ל

ְעתֹו ֶלך ֶאת ַטּבַ ַּוָיַסר ַהּמֶ ְ ַּוִיְתָנה, ֵמַעל ָידֹו, ּ ּ ָדָתא ָהֲאָגִגי צֵֹרר ַהְיה, ּ ן ַהּמְ   )י,ג: (ּוִדיםְּלָהָמן ּבֶ
  .) מגילה יד(מרא גל דרשו על פסוק זה ב"חז

 לשני בני אד� לאחד היה לו תל בתו" שדהו ולאחד היה לו חרי& :משל דאחשורוש והמ� למה הדבר דומה"
 לימי� ,"?מי ית� לי חרי& זה בדמי�" " בעל התל אמר,"?מי ית� לי תל זה בדמי�" : בעל חרי& אמר,בתו" שדהו

   "טול אותה בחנ� והלואי:  אמר לו,"מכור לי תיל"" : זה אמר לו בעל חרי& לבעל התלנזדווגו זה אצל

סרב אחשורוש לקבל , אחשורוש רצה להפטר מהיהודי� וכשבא המ� ורצה לשל� לו על הריגת היהודי�: הנמשל
  : את הכס� ואמר

ֶסף ָנתון ָלך ְַהּכֶ ֵעיֶניך, ְוָהָעם, ּ טֹוב ּבְ ַָלֲעשֹות ּבֹו ּכַ ּ   )אי,ג: (ׂ
, וישנ� שתי שיטות לבצע מזימה זו, ו"מאז ומעול� רוצי� הגויי� להשמיד את ע� ישראל ח" חת� סופר"אומר ה
דבר שיגרו� , שוויו� זכויות לתת לע� ישראל חופש ו–' אמריקה'שיטת   .'רוסיה'ושיטת ' אמריקה'שיטת 

ה� על ידי ללהציק ,  את היהודי� לרדו�–' רוסיה'שיטת   .וכ" להפטר מה�, � של היהודי� בארצ�להתבוללות
  . פוגרומי� ועלילות ד� ולהגביל אות� על ידי חוקי� ותקנות

  :המחלוקת בי� אחשורוש להמ� היתה בשיטה שתגרו� להשמדת היהודי�

כלומר להגביה את היהודי� ולהשוות את , התל על ידי – 'אמריקה' סבר להשמיד את היהודי� בשיטת אחשורוש
להשכיח מה� את התורה ולשלב� בי� ובכ"  , וזאת על ידי הזמנת� למשתה כמו כול�זכויותיה� לשאר הע�

  .ו"העמי� עד שיתבוללו ויאבדו ח
  . השמדת הע� ביו� אחד על ידי גזרות ופוגרומי�– החרי& – 'רוסיה' העדי� את שיטת המ�
  

ֶלך ֲאַחְשֵורֹוש ַׁויֹאֶמר ָהָמן ַלּמֶ ׁ ֶּיְשנֹו ַעם ֶאָחד ְמפָזר וְמ, ְּ ּ ֻ יםׁ ין ָהַעּמִ כֹל ְמִדינֹות ַמְלכוֶתך, פָֹרד ּבֵ ָּבְ ּ ,
ל ָעם ֶלך ֵאיָנם עִֹשים, ְׁוָדֵתיֶהם שֹנֹות ִמּכָ ְׂוֶאת ָדֵתי ַהּמֶ ְ ֶלך ֵאין שֶֹוה, ּ ְׁוַלּמֶ יָחם, ְ   )ח,ג: (ְלַהּנִ

  : ל בדר" הלצה"הסביר רבי מאיר שפירא מלובלי� את הפסוק הנ, בזמ� סעודת פורי�

 .לע� ישראל יש הרבה חגי� מכל מל" שהיו אצלו יש לה� חג רק ממ" עדיי� אי� לה� חג, המ� אומר לאחשורוש
ל ׁשֹנֹות ְוָדֵתיֶהם":  את הפסוקהבי�וכ" יש ל  ָּדֵתי ְוֶאת ",הדת שלה� והחגי� שלה� נוסדו מכל ע� – ",ָעם ִמּכָ

ְַהֶמֶלך מה דעת" שנגזור עליה� גזירה ואז , דוני המל" אחשורושא" אי� לה� עדיי� חג מאת א –" ,ׂעִֹשים ֵאיָנם ּ
   ? יהיה לה� נס וינצלו ממנה וכ" יהיה לה� חג ג� ממ"

  

המו� הע� ממנו יראה וחלילה .  א� הכה� המשיח יחטא בשגגה יחשבו שאי� זה חטא כלל שנכשל בו הכה�,לכ�
ינהגו 'וא� ישגה , קיי� חשש כבד שההמו� יפרש את השגגה ככוונת זדו�. כדבר שאי� לתלות בו טעות, כ� יעשה

לכ� אמרה ' .מרצה ישראל לאבינו שבשמי�כמוהו כל בני ישראל אשר יקראו לו קדוש באשר יהיה המכפר וה
  ." לאשמת הע�"התורה 

  :אול� היחס לחטאי הנשיא ומניעיה� הוא שונה בתכלית ומפוכח

כי לגודל הרחבת דעת המל" הוא נקל . בכל זאת לא יטו הע� אחריו, אבל נשיא א� כי ימשול בכוחו ובחרבו'
כי  הוא , שלא יכשל. המרחיבי� דעתו ומרימי� לבבולכ� הזהרתו תורה יתר על דברי� . להיכשל יותר מאחד הע�

  ' .עלול לזה יותר מאחד ההמוני�

אשר נשיא . "אי� חשש שהע� יפרש את שגגת הנשיא מעבר לחולשות הכל כ" מוכרות של מי שהשררה בידיו
  )מש" חכמה   (".יחטא

  

"הרמב"בית הכנסת למתפללי "   
   6:00שעה בערב ב'  יב אדר בה ביו רביעי" תער- בל" זיצחק ב� חמו' רא "האזכרה לא

8:00 חמישי בבוקר בשעה ה ביו"העליה לבית העלמי� תהיה ב  
  !!שבת שלו


