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 טעון גניזה  

   הפרשהפניני
ר" ֶרְך  ָזכֹור ֵאת ֲאׁשֶ ּדֶ ה ְלָך ֲעָמֵלק ּבַ ְצָרִים ָעׂשָ ֵצאְתֶכם ִמּמִ   )יז, כה( "ּבְ

הטעם לכך , "ָזכֹורשבת "השבת שלפני חג פורים נקראת 
 בגלל שהנס של פורים קשור למצוות מחיית, הוא

שהרי המן בן המדתא האגגי וזרש , עמלק) השמדת(=
נמצא . היו כולם מזרע עמלק, חכמיו וחבר מרעיו, אשתו

אם נתבונן  וכן. ת עמלקישהריגתם היתה בבחינת מחי
ה "נראה שכבר במלחמת עמלק רמז הקב, ל"בדברי חז

 ָמֹחה ֶאְמֶחה ֶאת ִּכי"...בפסוק , למשה רבנו על נס הפורים
היא ראשי  ֶאְמֶחהשכן המילה , "ַּתַחת ַהָּׁשָמִיםֵזֶכר ֲעָמֵלק ִמ 

כדי , וזאת - תך ה ,רבונהח, רדכימ, סתרא: תיבות של
המן בן (ה את זכר עמלק "לרמוז לנו שעל ידם מחה הקב

ברית כהונת "בספר הקדוש  .מתחת השמים) המדתא האגגי
שהנס של פורים רמוז גם בפסוק שבסוף , מובא, "עולם

ה 'וָ 'ה'ּה ִמְלָחָמה ַלי'ֵּכס יָ  ָיד ַעל ִּכי"": בשלח"פרשת 
 'יד - שהרי ידוע שהנס של פורים היה בשני ימים  "ַּבֲעָמֵלק

 -" ּה'ֵּכס יָ  ָיד ַעל ִּכי" -ה "ועל כך רמז הקב באדר 'טו-ו
רומזת ) 15(= ה'יבאדר והמילה  'יד- רומזת ל ידהמילה 

מלחמה "בשני הימים הללו היתה , שכן, באדר) 15(= 'טול
 )95" (=ּה'ֵּכס יָ "שהמילים , ועוד מובא שם ...".בעמלק' לה

ּה 'ֵּכס יָ "אבל המילים . )95" (=המן" גימטריאעולות ל
, )274" (=מרדכי"הם בגימטריא ) 274"  (=ה'וָ 'ה'ִמְלָחָמה ַלי

שהיה , כדי לרמוז לנו כי מרדכי הוא זה שנלחם עם המן
  בני ציון. כדי לבערו מן העולם, מזרע עמלק

  

    כיסוי הלב
ָניו ְוֶאת ַאֲהרֹן ֶאת ַצו   )ב, ו( ֵלאֹמר ּבָ

מיד , אין צו אלא לשון זירוז, פ תורת כהנים"י ע"פירש רש
 במקום ביותר צריך הכתוב לזרז אמר רבי שמעון, ולדורות

 עולה בגימטריא למנין מקוםהמילה  .חסרון כיס שיש
ואם נחסיר , 90 עולה בגימטריא למנין כיסהמילה , 186

  )ליקוטי יהודה(עולה למנין צו  שזה, 96נקבל מספר  186- מ 90
דהנה כל אבר שיש באדם , מעינה של תורהעוד מצינו בספר 

דהיינו כעין כיסוי ששומר על אותו איבר שלא , יש לו כיס
יש לו שפתיים  - הפה: כגון. יעשה או ישמע איזה דבר אסור

יש לה אליה שיכול  -וכן האוזן . שלא ידבר דברים אסורים
יש לה  -וכן העין . לכופף אותה שלא ישמע דברים אסורים

עפעף שיכול לסגור בזה את עיניו שלא יראה מראות 
אין שום כיסוי שישמור על לבו שלא , אמנם ללב. אסורות

הרי בא על הרהור  - והנה קרבן עולה . יהרהר דברים אסורים
וזה , ה חסרון כיסולכן בזה צריך יותר לזרז שהרי יש בז, הלב

  .ל"י ז"כוונת רבי שמעון בפירוש רש
  

   פניני פורים
ובודאי יקשה לנו , השקלבפורים נותנים זכר למחצית  ]א

 430עולה בגימטריא  שקלכי ? למה שקל ולא מטבע אחר
, כנגד נפשו של האדם, 430עולה למנין נפש וגם המילה 

  .ואחדות יחד הם שלמות, הוא חצי ואשתו חצי
  

ואף ארור המן  502בגימטריא עולה למנין  ברוך מרדכי ]ב
, וזה רמז לעזרת האבות שעמדה לנו, 502עולה בגימטריא 
ויעקב חי  180יצחק חי , 175: אברהם חי, שימי האבות כך

  .שפתיים ישק ,502יצא לנו , 175+180+147נחבר כולם , 147
  
והחודש אשר נהפך להם , משנכנס אדר מרבים בשמחה ]ג

לשמחה בגימטריא , 109בגימטריא  מיגון, לשמחהמיגון 
שזה  274נקבל  109- את ה 383ואם נפחית מהמספר , 383

  .וכן תעמוד לנו, שזכות מרדכי עמדה להם, מרדכיבגימטריא 
  

   משהו רציני לפורים
  שלהמן הרשע? מהו הנס הכי גדול בפורים

דאילו היו לו עשרים  !היו רק עשרה בנים ולא עשרים
מאחר והיה צריך , ו"בעל הקורא היה נחנק חבנים אז 

פ הסוד "ע. לקרוא את כל הבנים כולם בנשימה אחת
  .בכדי שיהיו מנין ויוכלו לומר קדיש, יש לומר

   החמה חכמת
  של המלך " חמה"איך קראו ל       

  ". שככהוחמת המלך : "שנאמר! שככה? אחשורוש
וחמת המלך : "שנאמר! בערה? ולחמה השניה

אחר : "שנאמר! כשוך? ולחמה השלישית ".בערה
  ". חמת המלך כשוךהדברים האלה 

  
  מלחמה בעמלק    

 קליפת      ידוע ומפורסם בספרים הקדושים כי 
בגימטריא                  עמלקשכן , היא קליפת הגאווה עמלק

שהיה מזרע , ולכן המן, "לבבך ושכחת ורם"בבחינת , רם
מחמת גודל גאוותו עשה עצמו עבודה זרה על מנת , עמלק

ל שסגולת וקדושת יום "והנה אמרו חז .שכולם ישתחוו לו
ולכן חג , יש בכוחה להכניע את קליפת הגאוה –הפורים 

- גאוהשהם אותיות , 'ה' ו' א' גהפורים יפול רק בימים 
ואכן . ת את קליפת הגאוהלהורות שקדושת פורים מבטל

עיקר מפלתו של המן הרשע היתה על ידי כך שישראל באו 
 לעַ  ֵפלנֹ  ָהָמןוְ  )ח, ז(ועל כך נרמז במגילה , לידי מידת הענווה

שעיקר נפילתו של , לומר לנו - ענוהראשי תיבות  ִּמָּטההַ 
  .)ספר בני ציון(. של ישראל הענוההמן היתה על ידי מידת 

  
  פתחיה הוא מרדכי

, פתחיה הוא מרדכי כי נאמר' ה פרק שקלים במסכת
  ?כיצד

  

  פ  =    2  =  80  40  =  מ
  ת  =   2  =  400  200  =  ר
  ח  =   2  =  8  4  =  ד
  י  =  10  =  2 :  20  =  כ
  ה  =  5  =  2 :  10  =  י

     .)נסים שערי( 
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 moshehaim44@gmail.com: ניתן לקבל העלון בכתובת מייל! לזיכוי הרבים
 טעון גניזה  

   קטן פורים
   מעוברת אשה, בידוע" :חריף לילד שאלו
  . קטנה בהמה יולדת מעוברת בהמה, קטן אדם יולדת

השיב הלה תוך כדי  "?מה היא יולדת - שנה מעוברת
  "...שנה מעוברת מביאה לעולם פורים קטן" :דיבור

  

   מס על הארץ
ֵורֹׁש ַמס ַעל ָהָאֶרץ ְוִאיֵּי ַהיָּם  ֶלְך ֲאַחׁשְ ם ַהּמֶ   )א, י(ַויָּׂשֶ

  ע בספרו קול אליהו דידוע "זי א מוילנא"הגרכתב 
  , על הים 27-מדינות ביבשה ו 100היה שלאחשורוש 

  והיינו , 100עולה בגימטריא  ַמסוהרמז בזה שהמילה 
  .על הים דהיינו, 27עולה בגימטריא  ְוִאֵּיי. מאה על הארץ

  

  ?  אתה ומי אני מי      
לזרש                   במדרש מובא שאמר לה המן הרשע

אתה לא : ענתה לו אשתו. אני מרדכי ואת אסתר: אשתו
ודברי המדרש . ואנחנו ממקום אחר, מרדכי ואני לא אסתר

  . האלו נפלאים וסתומים להבינם
, ע"זי בני יששכרק בעל "בשם הגהושמעתי ביאור נפלא 

, 13וכן אסתר במספר קטן , 13מרדכי במספר קטן עולה 
המן במספר קטן הינו . ה'ו'ה'כמנין שם י 26וביחד שניהם 

ושניהם ביחד , 12ואילו זרש במספר קטן עולה למנין , 14
אני מרדכי  -אשתו  וזהו שאמר לה המן הרשע לזרש, 26

אמנם שנינו יחד במספר קטן , ענתה לו זרש. ואת אסתר
אך לא מצד הקדושה אלא מצד , שווים עשרים ושש

שהרי סמאל , ומאהבאת מצד הטהיינו שאתה . הטומאה
ואף אני באתי מצד  ,)כמו המן( 14- במספר קטן גם כן עולה ל

 ,)כמו זרש( 12שהרי לילית במספר קטן עולה , הטומאה
לא מצד הקדושה  אך, 26ואמנם אנחנו יחד עולים למספר 

  .)הנחמדים מפז(אלא מצד הטומאה , כמו מרדכי ואסתר
  

  ?מתי יחול הפורים
 שקוראים בשבוע חל הפורים  ,)מעוברת לא היינו( רגילה בשנה

  .צו בפרשת חל מעוברת ובשנה תצוה פרשת בו
המן בן  זה בדיוק בגימטריא. 597=צו+תצוהאם נקח 

, יחד הפרשות בשתי רמוז שהמן כאן רואים .597=המדתא
  .בהן לחול יכול שהפורים

  

   ?מדוע חייבים לאכל בשר בסעודת פורים
 וגם כמנין 502= ארור המןוגם  502=  אירבגימט בשרכי 

רוש על המן ואסתר אמרה לאחשו: ועוד .502= ברוך מרדכי
 874=  משלח מנות .בשרסופי תיבות  -  בואוי רצ שאי

שמשלח המנות מביא אהבה  ,874=  תיתאהבה אִמ  :כמנין
=  לרעהו ,ריאבגימט 311 = איש .וקירבה בין איש לרעהו

מראה כיצד צריך כל יהודי לחוש כלפי  אישהגימטר 311
אותיות  - מנה .צריך להרגיש שהוא ורעהו שוים - רעהו 

י קיום מצות משלוח מנות "כי ע, ן"כתבו יודעי ח .המן
מיני  903מעליהם ומתנות לאביונים מבטלים ישראל 

י זה להמתקת הדינים שנגזרו "וגורם ע, ים ופורענויותיחול
פשי נהצלת ו" ):יג,ו(ב בתהלים מה שכתו, ורמז לדבר, עליהם

  .מנותראשי תיבות  -" חתיהתשאול מ

   לפורים סיפור 
  סעודת שני חברים נכנסים למסעדה לקיים 

  . מגיע לשרתם המלצר חיוור ומתנדנד. פורים
רק מה , חברים, לא". שאלו אותו" ?יש לך סחרחורת"

עונה  "?ומה יש בתפריט". עונה המלצר, "שיש בתפריט
קוסקוס ממרוקו ופיתה , קבב רומני, ערביסלט ": המלצר

תביא אוכל , לא מתאים לנו: אמרו החברים. "עיראקית
הלחם ": מתוך רוגז אמרו. הביא להם .פחות אנטישמי

אין " "!אנו דורשים לחם טרי מהיום, הזה מאתמול
ביקשו שתיה  "...תחזרו מחר", השיב המלצר" בעיה
תגיד הבאת לנו תה או ", שאלו את המלצר, חמה

, אם כך זה התה" "!יש לזה טעם של בנזין? הקפ
בגמר הארוחה ניגשו ..." לקפה שלנו יש טעם של זפת

אנו מוכרחים לציין שהנקיון : "למלצר ואמרו ברוב נימוס
: תודה חייך המלצר והחברים המשיכו!" אצלכם למופת

לבסוף !" לכל המאכלים שלכם יש טעם של סבון כי"
" בוחר במקומנומה היית : "פנו למלצר להתייעץ עמו

עקב מעשה זה . השיב להם המלצר" מסעדה אחרת"
סגרו הבעלים את המסעדה ולכבוד פתיחת המסעדה 

לחלק במשך היום הראשון החדשה החליט הבעלים 
. למחרת הגיע אליהם מכתב. ארוחה חינם לכל דורש

   ,כתב להם לקוח" לא הצלחתי להגיע אתמול"
  ". כתי לכםנא שילחו אליי מיד את דמי הארוחה שחס"

: ניגש אליו המלצר ואומר, נכנס לקוח למסעדה למחרת
משיב לו ." רגל קרושה ולשון צלויה, יש לי כבד קצוץ"

כ נשב לדבר "יפס ואח'תביא בבקשה סלט וצ: "הלקוח
  ." על הבעיות הרפואיות שלך

מלצר תביא בבקשה : "שעה נכנס עוד לקוח ומבקש לאחר
" ?אתה מתכוון לביצה." "את העוף הצעיר ביותר שיש לכם

לאחר שקיבל שואל . "טוב תביא לי שניצל". מברר המלצר
" !?44למה על השניצל שלי כתוב : "את המלצר בפליאה

כשהטבח מאבד את ", משיב המלצר" זה קורה מדי פעם"
  ." הוא דופק אותם עם הנעל, הפטיש של השניצלים

, לאחר שעת הסגירה נכנסו שני ידידים למסעדה לבסוף
, "חלאס מפיש. "ים בה רק את המנקה הערביופוגש

הם מחייכים " נשמע מעניין" .הוא אומר להם
   ."תביא נטעם", ומתיישבים

 ☺  ושתמשיכו פורים שמחיהי רצון שיהיה לכם 
 כי ידוע. כל ימי חייכם מתוך שמחה אמן ואמן  לחייך

בשמחה "אבל " שבמקצוע הרפואה אין הרבה שמחה"
חבל שאין יותר מקום הייתי ממשיך ". יש הרבה רפואה

  .ממני דוד יעקב אוהבכםה לשמח אתכם 'אי
  

  

   :פתגם השבוע
  , לו חפתַ  תאַ , ושאינו יודע לשתות"  
  "שנאמר הרחב פיך ואמלאהו  

  
  
  

  

    

  ,ת לעילוי נשמת המנורה הטהורה"ד
  ל"בן רחל זצ שמעון גבאי ר הגאון רבי"מו 

    


