
ִריִכים  ָהיּו ּצְ יִבים ׁשֶ ְרּכִ ָלל ַהּמַ ן, ּוֵבין ׁשָ ּכָ ׁשְ ים ַעל ֲהָקַמת ַהּמִ ה זּו ָאנּו ְמֻצּוִ ָרׁשָ ּפָ ּבְ
ְדָרׁש  יִטים ׁשֹוֵאל ַהּמִ י ָהֲעֵצי ׁשִ יִטים' ְו'ַאְבֵני ׁשֹוַהם', ְלַגּבַ ר 'ַעֵצי ׁשִ ְלָהִביא ֻמְזּכָ
ָבר ָכֶזה  מֹות כ"ה, ה', כ"ו ט"ו(, "ֵמֵאיפֹה ָהָיה ָלֶהם ּדָ "י ׁשְ ַרׁשִ ְנחּוָמא )הּוָבא ּבְ ּתַ
ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ׁשֶ ַהּקֶֹדׁש  רּוַח  ּבְ ָצָפה  ָאִבינּו  ֲעקֹב  ּיַ ׁשֶ ר  ְמַסּפֵ ְדָרׁש  ְוַהּמִ ר"?  ְדּבָ ּמִ ּבַ
ם,  ׁשָ ָנַטע אֹוָתם  ְלִמְצַרִים,  ֲאָרִזים  ִאּתֹו  ֵהִביא  ָלֵכן הּוא  ר,  ְדּבָ ּמִ ּבַ ן  ּכָ ִמׁשְ ִיְבנּו 

ְצַרִים. ְצאּו ִמּמִ ּיָ ׁשֶ ה ְלָבָניו ָלַקַחת אֹוָתם ּכְ ְוִצּוָ
ּוֵמֵאיפֹה ָהיּו ָלֶהם ַאְבֵני ׁשַֹהם?

יֵאי  ִלְנׂשִ אֹוָתם  ֵהִביאּו  ָהֲעָנִנים  ֶ ּשׁ ע"א(  )ע"ה  יֹוָמא  ֶכת  ַמּסֶ ּבְ ר  ְמֻסּפָ ֶזה  ַעל 
ן. ּכָ ׁשְ ת ַהּמִ ְרמּו אֹוָתם ִלְבִנּיַ ָרֵאל, ְוֵהם ּתָ ׂשְ ּיִ

ִביל  ׁשְ ה ּבִ יִטים ְלַאְבֵני ׁשַֹהם? ָלּמָ ין ֲעֵצי ׁשִ ל ּבֵ ת - ַמה ַהֶהְבּדֵ ׁשֶ ּקֶ ֵאָלה ִמְתּבַ ְ ְוַהּשׁ
אֹוָתם  יֹוִריד  ָאִבינּו  ֲעקֹב  ּיַ ׁשֶ ִטְרָחה,  ה  ַהְרּבֵ ְך  ּכָ ל  ּכָ ָצִריְך  ָהָיה  יִטים  ׁשִ ָהֲעֵצי 
ְבָנה  ּנִ ׁשֶ ַעד  ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ם  ִאּתָ ִיְסּתֹוְבבּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵמֶאֶרץ 
ׁשּום  ִלי  ּבְ ִית,  ַהּבַ ַעד  ל'  ְייֶשׁ 'ְסּפֵ ֲעָנִנים,  ֵהִביאּו  ֲהלֹוִמים  ַהּיַ ֶאת  ְוִאּלּו  ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ

ִטְרָחה ּוַמֲאָמץ?
ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָרִטי  ַהּפְ ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ  - הּוִדי  ַהּיְ ִית  ַהּבַ ְיסֹודֹות  ְך.  ּכָ ַעל  ִנְפָלא  ר  ֶהְסּבֵ נֹו  ֶיׁשְ
ְך ַעל ָמסֶֹרת  ּמֵ ֵען ּוְלִהְסּתַ ָ ד ֶאָחד ְלִהּשׁ ָבִרים, ִמּצַ ֵני ּדְ ֶאָחד ְוֶאָחד - ְצִריִכים ׁשְ
ֲאבֹוֵתינּו  מֹו  ּכְ ִלְהיֹות  הֹורֹות  ַהּטְ ִאיפֹות  ְ ַהּשׁ ִעם  ִית  ַהּבַ ֶאת  ִלְבנֹות  ָרֵאל,  ִיׂשְ
ַתל ְוֵהִכין  ָ ּשׁ יִטים' ׁשֶ ְוָקא ְמ'ַעֵצי ׁשִ נּו ּדַ ּלָ ן ׁשֶ ּכָ ׁשְ ַוֲאבֹות ֲאבֹוֵתינּו, ִלְבנֹות ֶאת ַהּמִ
אן ֶזה  י ּכָ ּזֹוְכִרים טֹוב ּכִ ים ׁשֶ טּות, ַחּיִ ל ְצִניעּות ּוַפׁשְ ים ׁשֶ ַיֲעקֹב ָאִבינּו ע"ה, ַחּיִ
ץ,  ה ְצִריִכים ְלִהְתַאּמֵ ָלב ַהּזֶ ָ י. ְוַעל ַהּשׁ ִקיַע ּבֹו יֹוֵתר ִמּדַ רֹוְזדֹור ַוֲחָבל ְלַהׁשְ ַרק ּפְ
ְוָעם  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵמֶאֶרץ  ֵהִביא  ֲעקֹב  ּיַ ׁשֶ יִטים  ׁשִ ָהֲעֵצי  מֹו  ּכְ ִקיַע,  ְלַהׁשְ ְצִריִכים 
ן. ֲאָבל  ּכָ ׁשְ נּו ֵמֶהם ֶאת ַהּמִ ּבָ ם ַעד ׁשֶ ְלֵטל ִאּתָ ר, ְוִהּטַ ָרֵאל ָלַקח אֹוָתם ְלִמְדּבַ ִיׂשְ
ֶרְך ָהָאבֹות, ָאז ֵמֵאָליו  ִית ַעל ַהְיסֹודֹות ַהּטֹוִבים, ַעל ּדֶ ּבֹוִנים ֶאת ַהּבַ ַאֲחֵרי ׁשֶ
ָלה, ֶאת  ֻיָחדֹות ׁשֶ ָחה ֵיׁש ָלּה ֶאת ַהּמְ ּפָ ִית ְוָכל ִמׁשְ ל ּבַ ּכָ ִני - ׁשֶ ֵ ָלב ַהּשׁ ָ יַע ַהּשׁ ַמּגִ
ֵהם  ר ִלְלמֹד ֵמֶהם, ׁשֶ ֶאְפׁשָ ִפים ׁשֶ ָבִרים ַהּיָ ּה, ְוֶאת ַהּדְ ּלָ ֲעלֹות ְוַהִיְתרֹונֹות ׁשֶ ַהּמַ

אּו ִעם ָהֲעָנִנים.  ּבָ ֹוַהם' ׁשֶ ִחיַנת 'ַאְבֵני ַהּשׁ ּבְ
                                                                                                                            שבת שלום!

ן ּכָ ׁשְ ת ַהּמִ ִנּיַ ּבְ

לגעת באור

שאל את הרב

פניני הפרשה

סיפור לשבת

מהנעשה והנשמע

מעיין המועד



פניני הפרשהשאל את הרב
עם הרב ישי יפת שליט"אעם רבני הישיבה

רב מדרשיית 'לגעת באור' על פי פסקי מרן הגאון רבינו עובדיה יוסף זצ"ל

א. נוהגים לתת לפני פורים מעות ''זכר למחצית השקל'', וכל מי 
שלא הספיק לתת המעות הללו לפני פורים, יתנם קודם קריאת 
וידוע לפני מי שאמר  גלוי  יג:(,  וכמו שאמרו )במגילה  המגילה, 
לפיכך  ישראל,  על  שקלים  לשקול  המן  שעתיד  העולם  והיה 

הקדים שקליהן לשקליו.

''זכר  רק  השקל'',  ''מחצית  הללו  המעות  לקרות  שלא  יזהרו  ב. 
למחצית השקל''.

ג. צריך לתת סכום השוה לערך שלשה דרהם כסף טהור, שהם 
תשעה גרם כסף טהור מזוקק לפי מחיר הכסף הגולמי מדי שנה 
בשנה. השנה שנת ה'תש"פ )2020 למניינם(, סך מחצית השקל 

עולה בערך לכ-30 ש"ח.

''זכר  לתת  צריך  שנה  עשרים  מגיל  למעלה  שהוא  מי  כל  ד. 
שהוא  מי  שאף  אומרים  ויש  הנ''ל.  הסכום  השקל''  למחצית 
למעלה מבר מצוה, מבן י''ג שנה ומעלה, צריך לתת זכר למחצית 

השקל. וטוב להחמיר כדעה זו.

וטוב לתת גם  ''זכר למחצית השקל''.  יתנו מעות  ה. גם הנשים 
עבור ילדיו הקטנים. ולכן כל איש אשר יש יכולת בידו יתן בעדו 
לכל  הנ''ל  סך  שלחנו  על  הסמוכים  הקטנים  ובניו  אשתו  ובעד 
ידו משגת כל כך, יתן חצי שקל בעדו, ובעד כל  אחד. ואם אין 

אחד מבני ביתו מטבע יותר קטן כפי כוחו, כי כאיש גבורתו.

ו. מעות הללו שהם זכר למחצית השקל ינתנו לטובת מוסדות של 
תורה ולישיבות שמגדלים בהם תלמידי חכמים, שמיום שחרב 
בית המקדש אין להקב''ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה 
)ברכות ח' ע"א(. וכל המשתדל להיות עושה ומעשה להרים קרן 
התורה ולומדיה יזכה לראות בהרמת קרן ישראל. וכמו שאמרו 

)בבא בתרא י' ע"ב( במה תרום קרנם של ישראל ב''כי תשא''.

ז. הנוהגים להפריש מעשר כספים ממשכורתם ומרווחיהם מדי 
המצוה  לחובת  זה  אינם רשאים לתת ממעשר  בחודשו,  חודש 
של מתנות לאביונים של יום הפורים, או לתרומת זכר למחצית 
מתנות  עוד  ולתת  חובתו  על  להוסיף  רצה  אם  אולם  השקל. 
חובתו  על  להוסיף  רצה  אם  וכן  עניים,  משני  יותר  לאביונים 
לתת  רשאי  השקל  למחצית  זכר  בתרומת  מרובה  בתוספת 
התוספת ממעות מעשר. ורק אם אמר בפירוש בשעה שהתחיל 
לתת  לו, רשאי  דחוקה  והשעה  נדר  בלי  מעשר  מעות  להפריש 

ממעות אלה למתנות לאביונים, וכן לזכר למחצית השקל.
)ילקוט יוסף מועדים(

רּוָמה )כ"ה, ב'( ָרֵאל ְוִיְקחּו ִלי ּתְ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ּדַ

תרומה,  לי  'ויתנו'  לומר  צריך  היה  לכאורה  הנה 
מדוע אמר 'ויקחו' לי תרומה, הרי לשון לקיחה לא 

מתאים כאן?

העניין יבואר על פי מעשה שהיה עם הרב דון יצחק 
מלך  של  האוצר  שר  היה  אשר  זצ"ל,  אברבנאל 
ספרד והשרים קינאו בו עד מאוד, וראו שהם לא 
נחשבים כלום לעומתו בעיני המלך. החלו להעליל 
לא  המלך  אך  האוצר,  מקופת  גונב  שהוא  עליו 
החשדות,  את  להסיר  זאת  בכל  אבל  להם  האמין 
סיכום  רוצה  אני  לו  ואמר  יצחק  דון  לרב  קרא 

מפורט כמה מסתכמים כל הנכסים ששייכים לך.

חצי  אחר  וחזר  חשבון,  לעשות  לביתו  הרב  הלך 
שעה בערך ואמר למלך, כל נכסי מסתכמים במאה 
הסכום  את  המלך  וכשמוע  דולר.  אלף  וחמשים 
יותר. ומה עם  אמר לו, אבל רק הבית שלך שווה 
המנופחות  המשכורות  וכל  והכרמים  השדות 
נכסיך  כל  הזה  השקר  בגלל  ולכן  ממני?  שקיבלת 
יהיו חרם לממלכה. כמו כן, כעת אני רוצה הסבר 
כזה  סכום  רק  לך  שיש  למלך,  לשקר  העזת  איך 

קטן?

שיקרתי,  לא  המלך  אדוני  יצחק  דון  רבי  לו  אמר 
אתה שאלת אותי כמה נכסים יש לי ואני עשיתי 
ולעניים  לישיבות  תרמתי  כסף  כמה  חשבון 
לאלמנות וליתומים ויצא לי את הסכום הנ"ל, וזה 
לי,  לקחת  יוכל  לא  כבר  אחד  אף  זה  את  כי  שלי, 
אבל הבית שאמנם אני גר בו הוא לא שלי וכן כל 
כספי וזהבי אינם שלי כי את זה אני לא לוקח אתי 
לשמים. וכששמע המלך כך הוסיף לכבדו פי כמה 

ממקודם. עד כאן המעשה.

אמר  ולא  'ויקחו'  אמר  מדוע  היטב  מובן  זה,  לפי 
'ויתנו', ללמדנו כי את מה שאתה נותן צדקה, את 
זה ורק את זה דוקא אתה לוקח איתך לבית דין של 

מעלה.

הלכות זכר למחצית השקל
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סיפור השבת

פורים סרגוסה הוא יום הודאה המצוין בי"ז וי"ח בשבט, כדי לציין 
את נס הצלתם של יהודי סרגוסה.

בימי  שבספרד,  סרגוסה  בעיר  שנים  מאות  לפני  אירע  המעשה 
שלטונו של פדרו הרביעי או אלפונסו החמישי מאראגון. באותה 
תקופה נהוג היה כי כאשר המלך מגיע אל רחוב היהודים, היו יהודי 
הכנסיות  בתי  מ-12  התורה  ספרי  ובידיהם  לברכו  יוצאים  העיר 

שבעיר.
באחת הפעמים הוחלט על ידי ראשי הקהל שלא להוציא יותר את 

ספרי התורה לפני המלך שעובד עבודת אלילים.
כולם ביחד שיוציאו מכל קהילה רק את הנרתיקים של  הסכימו 
ורימוניהם  במעיליהם  עטופים  ויהיו  ריקים,  כשהם  תורה  ספרי 
כרגיל. על מנת שחלילה לא יוודע הדבר למלך, הוחלט לשמור על 

החלטה זו כסוד מוחלט בין הדיינים והחכמים.
בסרגוסה גר יהודי מומר בשם מרקוס, שהיה מקורב לבית המלך. 
מוציאים  היהודים  שכאשר  למלך  וגילה  הלך  כך,  על  כששמע 
לכבודו את ספרי התורה – הם מוציאים את הנרתיקים בלבד, כיוון 

שאינם רוצים לבזות את ספרי התורה להוציאם לפני מלך גוי.
לפני  היהודים  את  להעניש  שלא  החליט  אך  כך,  על  זעם  המלך 
כשמרקוס  סרגוסה,  לכיוון  יצא  הוא  נכונה.  האשמה  אם  שבירר 

לפתוח  יצווה  לקבלו,  היהודים  כשיצאו  כי  והחליט  אותו,  מלווה 
את נרתיקי הספרים במפתיע ולראות אם יש אמת בדבר.

שלפני  בלילה  האירוע,  לזכר  שחוברה  במגילה  המסופר  פי  על 
גבאי בתי   12 כל  הופיע אליהו הנביא בחלומם של  ביקור המלך, 
הכנסת השונים, והורה להם להחזיר את ספרי התורה לתיקיהם. 
הגבאים נענו להוראה, וכל אחד מהם חשב שרק הוא מכניס את 

הקלפים לנרתיקים, בעוד שאר 11 הנרתיקים נותר ריקים.
ספרי  את  היהודים  הוציאו  הגיעו,  ופמלייתו  כשהמלך  בבוקר, 
הקלפים.  נמצאים  שבנרתיקים  לדעת  בלי  העיר,  לרחוב  התורה 
הורה לפתע לאנשיו לפתוח את התיקים.  כאשר התקרב המלך, 

אימה ופחד נפלו על כל ראשי הקהל.
להפתעתם, בכל הנרתיקים היו ספרי התורה, וכולם נפתחו בפסוק 
בימי  גם  אותם,  ואהבתו  עמו  על  ישראל  השגחת  על  המדבר 
ולא  מאסתים  לא  אויביהם  בארץ  בהיותם  זאת  גם  "ואף  הגלות: 
געלתים לכלותם להפר בריתי אתם כי אני ה' אלוקיהם". )ויקרא 
ברוך  הקדוש  מציין  בו  ומרגש,  מופלא  בפסוק  מדובר  מ"ד(  כ"ו, 

הוא כי לעולם לא ינטוש את עמו ולא ימירם באף אומה ולשון.
כאשר ראה המלך כי היהודים כיבדו אותו והעלילה שקרית, בירכם 
ופטר אותם ממס שלוש שנים. את מרקוס, המומר המלשין הורה 

לתלות על העץ.
בעקבות הנס המופלא, בו ניצלו כל יהודי העיר, נקבעו ימים אלו 

י"ז וי"ח בשבט לימי הודיה, ונקראו בשם: "פורים סרגוסה".

מהנעשה והנשמע במדרשיית נס ציונה - 'לגעת באור'

מהנעשה והנשמע במעגל השנה במוסדות מאורות הרש"ש נס ציונה

אמירת כל ספר התהילים במירון בחלאקה בלימוד הלכות ארבעת המיניםחנוכת הבית

תזכורת חשובה: שימו לב: זמני התפילות בהיכל התורה:
תפילת מנחה: 13:00 בדיוק )אשרי( | תפילת ערבית: 22:15 בדיוק
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המגילה - כשמה כן היא - מגולגלת. היא אינה כספר פתוח, שבו 
הכל גלוי ומפורש. המגילה מגוללת וטומנת בחובה הרבה דברים 

נסתרים... 
על  המבוסס  הפורים,  בחג  שנקרא  המובא  המגילה  בסיפור 
הדברים  מן  מעט  לחשוף  ננסה  והמפרשים,  חז"ל  של  דבריהם 
הנסתרים, המרתקים והמפתיעים - המסתתרים מאחורי גלגוליה 

של המגילה. 
ַהחל  כאן,  שמתרחש  הפנימי  התהליך  מהו  ולקלוט,  להבין  ננסה 
ממשתה אחשורוש - ועד לעלייתו המטאורית של המן, ונפילתו 

הדרמטית. 
נתוודע לעובדות נסתרות, ולסיבות אמיתיות, השונות מן המבט 
הרגיל. הקשרים וניתוחים שונים בתכלית מכל מה שאולי חשבנו... 
אז מה באמת עמד מאחורי התנהגותו הפרובוקטיבית של מרדכי? 
האם היא זו שאכן קידמה את תוכנית ההשמדה? מה באמת קרה 
למלך באותו ליל בלהות? כיצד הצליחה אסתר בדבריה להפוך את 
ליבו של המלך? מה הדבר שגרם למלך לפתע פתאום לרתוח על 

המן, משנהו הדגול ואיש סודו? 
בחג   – שלפנינו  המגילה  בסיפור  ועוד,  ועוד  ועוד  זאת,  כל  על 

הפורים... 
ואחר כל זאת, עלינו לדעת, כי לא השגנו אפילו טיפה מן הים. כי 
לא נוכל להשיג עומק ורוחב דעתם של חכמינו ז"ל, אשר כל מילה 

בדבריהם שקולה. ואסתר ברוח הקודש נכתבה, וניתן ללמוד 

)אסתר  תמימה  התורה  שכותב  וכפי  ומילה.  מילה  בכל  ולדקדק 
ט' הערה נ"ה(: מלמד למגילת אסתר, שהיא כאמיתה של תורה, 
מה תורה ניתנה להידרש, אף היא נתנה להדרש )ירושלמי מגילה 
פ"א ה"א(, רצונו לומר שלא נדונה כסיפור דברים בעלמא, אלא 
דרוש לדקדק בה כמו בדברי התורה. ע"כ. וכל מילה צופנת לקחים 
פי  על  אסתר  מגילת  כל  הגר"א  שביאר  וכמו  עמוקים,  וסודות 

הסוד, להביננו ממנה צפונות על חיי האדם והאומה הישראלית. 
"כי  ה(  עמ'  המועד  במעיין  )הובא  המאיר"  "אור  בספר  וכתב 
זמן,  ובכל  אדם  בכל  וישנה  נצחית,  היא  הקדושה  שתורתנו  כמו 
ופרטי המעשיות הכתובים בה, מֵעָשיו ולבן ובלעם ובלק וכדומה, 
בחינתם נמצאת בכל אדם - כך גם בנביאים, המעשים הכתובים 
במלוא  אחיזה  להם  יש  והמן  אחשורוש  וגם  אדם.  בכל  מצויים 
שיוכלו  הקודש,  ברוח  המגילה  את  כתבה  ואסתר  האדם.  קומת 
לנפשם  מרגוע  למצוא  הגואל  ביאת  עד  אחריה  הבאים  הדורות 
בסיפור המעשים הכתובים בה, ענייני עבודת ה' בכל עת ובכל זמן, 
לדורות.  קיבעוני  שביקשה:  וזה  דור.  באותו  והשעה  הצורך  כפי 
כשם שמאורעות המגילה הביאו לתשובה שלימה באותו הדור, 

כך יביאו לקחיה כל אדם בכל דור לתשובה שלימה". 

להכין את עצמנו  בימים הקדושים הללו,  היא  גדולה  אכן, עבודה 
ללימוד  דרבה  בהכנה  ובאים,  המשמשים  הפורים  לימי  כיאות 
שאכן  מנת  על  ועוד,  המגילה  על  חז"ל  מדרשי  המגילה,  קריאת 
ויהי  השנה.  מעגל  לכל  יום  היום  לחיי  הלקחים  את  להפיק  נוכל 
רצון שנזכה להפיק מכל מילות המגילה, כפי מירב כוחנו והשגתנו, 

תועלת והדרכה לעבודת ה' אמיתית וטהורה. 

מעיין המועד
מאחורי גלגולי המגילה...
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