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פרשת: תצוה   
 24‘ עלון מס

 אדר תשע"ג‘ יג

 שבת זכור

והכלבים : מיהו עמלק? עם שבא ללקק דמם של ישראל ככלב. ועל הכלבים נאמר: ")תנחומא תצא ט( מעיד המדרש 

להתנכל ליהודים, ללקק את דמם, מבלי  -". זוהי מגמתו, זהו ייעודו, של העם העמלקי עזי נפש, לא ידעו שבעה

ְוָהיָה ְבָהנִיַח ה' ֱאֹלֶהיָך ְלָך ִמָכל איְֶביָך ִמָסִביב, ָבָאֶרץ ֲאֶשר ה' ֱאֹלֶהיָך לדעת שובע, ה' יצילנו. והקב"ה ציוה: "

". כלומר כאשר יכנסו עם ישראל לארץ ֹלא ִתְשָכח -נֵתן ְלָך נֲַחָלה ְלִרְשָתּה, ִתְמֶחה ֶאת זֵֶכר ֲעָמֵלק ִמַתַחת ַהָשָמיִם 

שנה,  044 -ישראל ויסיימו את מלחמות הכיבוש, מצוה עליהם לצאת להילחם בעמלק ולמחותו. ואכן כעבור כ 

ֹּה ָאַמר ה' ְצָבאֹות, ָפַקְדִתי ֵאת : "שמואל הנביא, המלך הראשון של ישראל, ציוה עליו שאוללאחר שהומלך  כ

ֲחַרְמֶתם ֶאת ָכל הַ ֲאֶשר ָעָשה ֲעָמֵלק ְליְִשָרֵאל ֲאֶשר ָשם לֹו ַבֶדֶרְך ַבֲעֹלתֹו ִמִמְצָריִם. ַעָתה ֵלְך ְוִהִכיָתה ֶאת ֲעָמֵלק, וְ 

)שמואל ..." רֲאֶשר לֹו, ְוֹלא ַתְחמל ָעָליו, ְוֵהַמָתה ֵמִאיש ַעד ִאָשה ֵמעֹוֵלל ְוַעד יֹונֵק ִמשֹור ְוַעד ֶשה ִמָגָמל ְוַעד ֲחמֹו

ֹּש ֶאת ֲאַגג ֶמֶלְך אולם לדאבוננו, המטרה הוחטאה, כפי שמסופר בהמשך: "א פרק טו(  ַויְַך ָשאּול ֶאת ֲעָמֵלק ַויְִתפ

ֹּאן ְוַהָבָקר ֹּל ָשאּול ְוָהָעם ַעל ֲאָגג ְוַעל ֵמיַטב ַהצ ...". עמלק לא ֲעָמֵלק ָחי ְוֶאת ָכל ָהָעם ֶהֱחִרים ְלִפי ָחֶרב. ַויְַחמ

שנה לאחר מכן, אבדו עקבותיו המדוייקים של העם העמלקי, בעקבות מסע כיבוש עולמי  044 -נמחה כליל.  כ 

חסר תקדים, שערך סנחריב מלך אשור. כדי להבטיח את כניעת העמים תחתיו, נקט בשיטת ההגליה ההמונית. 

לדוגמא: בכובשו את ארץ ישראל, הגלה את עשרת השבטים אל מעבר לנהר הסמבטיון, ובמקומם יישב נוכרים 

 מאיי כפתור וסרדיניה. בין העמים שהגלה היה גם עמלק, ומאז לא נודעו עקבותיו 

להשמיד להרוג ולאבד את כל בדור האחרון, לדאבון ליבנו, שוב צץ עמלק, בדרכו של העם היהודי, וזמם "

 יימחה שמו וייאבד זכרו.  -". ה' יצילנו. הוא העמלק הנאצי היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים

ַאל ִתֵתן ה' ַמֲאַויֵי ")תהלים קמ ט(: , רבי יצחק:( אמר )ושנה חז"ל צפו והעידו על כך במסכת מגילה  0,444-לפני כ

..."? זו גרממיא ]גרמניה )הגר"א([ של אדום, שאלמלי הם יוצאים, מחריבים כל העולם כולו.  ָרָשע, זְָממֹו ַאל ָתֵפק

בירושלים בשנת תרנ"ט, נערכה ‘ וילהלם’כתב, שבעת ביקור הקיסר הגרמני ( 841)עמוד איש על החומה בספר 

רבי יוסף חיים לכבודו קבלת פנים מפוארת וגדולה, ורבים מבני ירושלים יצאו לקבל את פניו, אולם הגאון 

, שהגרמנים הם מזרע מהגר"א, כי מסורת בידו מהמהרי"ל דיסקיןלא יצא, ואמר: מקובלני זוננפלד זצ"ל 

אמר על והגר"א שנה לפני השואה.  04-]ויש לציין שהיה זה כעמלק. ואיך אקבל פניו של מי שמצווים למחותו?! 

 

 זמני קריאת המגילה
ש לאחר ערבית “קריאת המגילה תתקיים במוצ  

וביום ראשון לאחר שחרית, הקריאה לנשים 
תתקיים בביתו של מנשה אמויאל ביום ראשון 

בבקר 10:30בשעה   
 

 העלון מוקדש
 לעילוי נשמת

 אסתר בת רחל ויעקב סורג'ון בן שרה
 וכן לרבי יוסף בן יעקב אמויאל

 ת.נ.צ.ב.ה
 ולבריאות איתנה
 למרדכי בן שמחה

  956-455-4917לפרטים ולתרומות ניתן לפנות לטלפון:  

 טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף

  18:08הדלקת נרות: 

19:02צאת השבת:   

19:39ר"ת:   

 יישר כח גדול
“ מנשה אמויאל”לתורן השבת:    

  
 106 Oleander St. South Padre Island, TX 78597   P.O. Box 3766    

ד “בס  

ֹּנֵס  ְוַהְשִתיָה ַכָדת ֵאין א
‘ כאוס’ה במועדון “מסיבת פורים תתקיים ב

15:00בשעה   

 יין ושתיה חריפה כיד המלך

 בשרים על האש, מוסיקה 

 ליצנים, מתנפחים ושלל פעילויות לילדים

 הציבור מתבקש להגיע מחופש ועם 

 המון מצב רוח

 [ שנה, ובזמנו רבים לא קיבלו את דבריו, כי גרמניה היתה סמל למדינה מתורבתת ונאורה.לצערנו, בשואה אכן התגלה פרצופה האמיתי של גרמניה. 054-גרמניה שהיא עמלק כבר לפני כ
בתליית עשרת בני המן, יבחין כי ישנן שלוש אותיות כתובות במגילת אסתר ישנו רמז על כניעתה של גרמניה, ותליית ראשי הנאצים ימח שמם. המעיין במגילת אסתר 

 הכתובה בצורה מוגדלת, מה הרמז בזה? ו'. וכן ישנה אות אחת ת, ש, זבצורה קטנה מהרגיל: 

מתוכם  88-". במשפט זה נידונו גדולי פושעי הנאצים שנותרו בחיים, ומשפט נירנברג, בעיר נירנברג שבגרמניה, נערך משפט מפורסם, הידוע בשם "8401בשנת 

אחד הן הנידונים ‘ גרינג’באוקטובר,  80-85 -נידונו למוות. במהלך המשפט אף נערך דיון איך להוציאם להורג, האם ביריות או בתלייה, והפסק היה: בתלייה!  בליל ה

לאוקטובר  81)"ניו יורק ג'ורנל אמריקן", למוות בלע גלולת רעל ששמה קץ לחייו. שאר העשרה הוצאו להורג בתליה. סוכנות ידיעות בינלאומית, מדווחת על טקס התלייה: 

רה בצו"עשרת אבירי הנאצים הנידונים נתלו אחד אחר השני, כל עשרת הנאצים השתדלו לקבל את מותם באומץ לב. רובם הביעו מורת רוח, אחדים נכנעו ( 8401

ו היתה חוצפנית גותמבישה והאחרים ביקשו מחילה מריבון העולם. היחידי, מכל מקום, שהסתמך על האידאולוגיה הנאצית היה יוליוס שטרייכר, צורר היהודים. התנה

, הוא נעץ שוב את חבליותר מכל יתר הנידונים, והוא צווח בקולי קולות 'הייל היטלר' בעת שעלה על המדרגות לעבר הגרדומים. כשהגיע שטרייכר פנים אל פנים אל ה

דיוק לפני ר בעיניו לעבר הקצינים מבנות הברית ולעבר שמונת העיתונאים שייצגו את עיתונות העולם. הללו ישבו בשורה אחת ליד שולחנות קטנים לאורך הקי

". אותו רגע ניתר הפתח תחתיו בקול חבטה חזקה. החבל התהדק 6421חג פורים הגרדומים. באש שנאה שבערה בעיניו הסתכל שטרייכר אל עדי הראייה והוא זעק: "

]הוא יום 'הושענא רבה', שעליו אמר כ"א תשרי תש"ז  -בחוזקה, והגוף התנדנד בתנופה. אוושת אנחה נשמעה היטב מתוך התא הקודר של הגרדום". יום ההוצאה להורג היה 

שנה זו רמוזה בשלוש ררות ומסתיימות ביום ההוא[. תעוהזוהר הקדוש )ויקרא פרשת צו דף לא ע"ב(: "ביום השביעי של החג, הוא סיום הדין של העולם, ופסקי הדינים יוצאים מבית המלך, והגבורות מ

שטרייכר ידע,  וליהאותיות הקטנות שבשמות עשרת בני המן: תש"ז! והאות הגדולה ו' מרמזת שהאירוע היה באלף השישי. ומה פשר זעקתו המוזרה של שטרייכר...? א

 )ימי הפורים בהלכה ובאגדה(כן יאבדו כל אויביך ה'!    ( 874וישלח. מסילות אל האמונה  -)טיב הפרשה שזהו "שידור חוזר" לתליית עשרת בני המן... 

 חידת השבוע
ל “איזו הלכה למדו חז

  מהמן הרשע ?

 וזאת הברכה

 למשפחת אלימלך היקרה
אשר תרמו מכספם וטרחו בגופם 

 לארגון המסיבה כולה

ישלם ה' את פועלם 

משכורתם שלימה מעם ה'    ותהי
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 סיפור לשבת

 פינת ההלכה

 הלכות מתנות לאביונים

  נא לשמור על קדושת העלון. העלון טעון גניזה. אין להוציא את העלון לרשות הרבים בשבת.

 שמחה אמיתית

         שלמה בן חנה סליןשלמה בן חנה סליןשלמה בן חנה סליןכל הדברי תורה יהיו להצלחת: כל הדברי תורה יהיו להצלחת: כל הדברי תורה יהיו להצלחת: 
   שבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראל

בארמונו המפואר ישב המלך, ועצב גדול מילא את לבו. למרות עושרו הרב הוא לא חש כל 

 שמחה. יום אחד החליט המלך לצאת ולחפש את סוד האושר.

החליף המלך את בגדי מלכותו לבגדים רגילים ושינה את מראהו, והלך לשוק לשאול היכן יש 

אדם מאושר.כל האנשים כאחד הפנו אותו לבית קטן בקצה העיר, 'שם מתגורר אדם מאושר', 

אמרו למלך המחופש. הלך המלך לקצה העיר, והופתע לגלות בית פשוט ודל, ובו מתגורר 

 אדם לבוש בבגדים ישנים ומרופטים. האיש לא זיהה את המלך, אך קיבלו בסבר פנים יפות.

'אנשים אומרים עליך שאתה המאושר באדם', אמר לו המלך, 'אך כיצד זה ייתכן? אתה הרי 

אביון ודל?' 'אני עשיר ומאושר', השיב האיש, 'כי יש לי את כל צרכי. בכל יום אני משתכר 

מטבע נחושת מתיקון כלים שבורים שאנשים מביאים לי, ובמטבע זו אני קונה את כל צרֵכי 

 אותו יום'. חזר המלך לארמונו, והחליט לנסות את האיש.

למחרת יצא כרוז מלכותי והודיע על הגזירה החדשה: 'מעתה אסור לתקן חפצים אצל בעלי 

 מלאכה פרטיים, אלא רק אצל מתקני חפצים המורשים על ידי המלכות'.

לאחר כמה ימים לבש המלך שוב את בגדיו הפשוטים, והלך לביתו של האיש המאושר. גם 

 הפעם קיבל אותו האיש בסבר פנים יפות.

'שמעתי שהמלך אסר לתקן חפצים אצל אנשים פרטיים', אמר המלך, 'האם אתה עדיין 

מאושר? ממה אתה מתפרנס?' חייך האיש והשיב: 'לאחר גזירת המלך, חשבתי להתפרנס 

משמירה על ילדים שהוריהם יוצאים לעבודה. בכל יום אני שומר על ילד אחד, ומזה אני 

מרוויח פרוטה אחת של נחושת'. למחרת יצאה גזירה חדשה מבית המלך: 'מעתה על המשפחות 

 להיות מאוחדות ומלוכדות. אסור למסור ילד לשמירה אצל מישהו שאינו מבני המשפחה'.

בביקורו הבא מצא המלך את האיש מאושר כרגיל. 'מצאתי אפשרות שגם המלך לא יוכל 

פרוטה  -לעמוד נגדה', אמר האיש. 'התגייסתי לצבא המלך, ושם מקבלים בסוף כל יום שכר 

 אחת של נחושת'.

שב המלך לארמונו, קרא לשר הצבא והורה לשנות את סדרי התשלום לחיילים: במקום לשלם 

 פרוטות פעם ביומיים. 0להם פרוטה בכל יום, ישלמו להם 

שהיה עדיין מאושר, ושאל אותו  -לאחר כמה ימים הגיע שוב המלך לביתו של האיש המאושר 

כיצד הוא מתמודד עם הגזירה החדשה. 'ללא שום בעיה', השיב האיש המאושר. 'קיבלתי 

מהצבא חרב הנתונה בתוך נדן. ביום שבו אין תשלום אני ממשכן את החרב ולווה תמורתה 

 פרוטה, וביום שבו משלמים שתי פרוטות, אני מחזיר את חובי ומקבל בחזרה את חרבי'.

 'והאם המפקד מרשה לעשות זאת?' שאל המלך. 

'המפקד אינו חש בדבר', השיב האיש, 'כי אני ממשכן רק את להב הברזל. קת העץ שבה 

אוחזים את החרב נשארת אצלי, והיא מונחת מעל הנדן. מבחוץ אי אפשר להבחין שהנדן ריק, 

 ואין בו את הלהב'.

חזר המלך לארמונו והחליט ללמד את האיש המאושר לקח. הוא הזמין לארמונו את הפלוגה 

 שבה שירת, ביום שבו לא ניתן לחיילים תשלום, ונדן החרב שלו ריק.

לאחר שחיילי הפלוגה התייצבו בפניו, ציווה המלך להביא לפניו אסיר שנגזרה עליו מיתה, 

 והודיע כי את הכבוד להרוג את האסיר יעניק לאחד מחיילי הפלוגה.

סבב המלך בין החיילים כמתלבט במי לבחור, עד שראה את האיש המאושר, והכריז שהוא 

 -החייל הנבחר. עתה המתין המלך לתגובתו של האיש. הכול ידעו כי חייל שנתפס ללא חרבו 

 מתחייב בנפשו ומוצא להורג.

'אדוני המלך', אמר האיש המאושר בקול גדול, 'כל ימי לא פגעתי באיש. אבקש מהוד מלכותו 

להעביר את המשימה לחייל אחר'. המלך לא ויתר, ואמר כי בחר דווקא בו ולא ישנה את 

החלטתו. חייך האיש המאושר ואמר: 'מכיוון שאתה מלך ואני חייל פשוט, אעביר את ההחלטה 

הלוא הוא אלוקי השמים והארץ. אם הוא יקבע שעליי להרוג את האיש  -למלך הגדול ביותר 

אני  -הזה, תצא חרבי מנדנה ותהרוג אותו. אבל אם אלוקים יקבע שאינני צריך להרוג אותו 

 מבקש ממנו שיעשה נס, והחרב תיעלם מתוך הנדן שלה'.

 וזו כמובן יצאה ללא להב הברזל... -ובאמרו זאת שלף האיש המאושר את קת העץ מנדנה 

ניגש המלך לאיש המאושר, וגילה לו שהוא האיש שביקר כמה פעמים בביתו. 'מכיוון שאתה 

 מוצא פתרון לכל בעיה, אבקשך לשמש כיועצי ואיש סודי'.

מצוה לתת מתנות לאביונים ביום הפורים, דהינו מתנה אחת לכל א. 

 אביון, שבסך הכל חייב לכל הפחות שתי מתנות לשני אביונים.

אין מדקדקים במעות פורים אלא כל אדם מישראל הפושט ידו ליטול ב. 

 נותנים לו.

ומוטב לאדם להרבות כמיטב יכלתו במתנות לאביונים מלהרבות ג. 

בסעודתו ובמשלוח מנות לרעיו, שאין שמחה גדולה ומפוארה אלא 

במשמח לב עניים ויתומים ואלמנות. שהמשמח לב האומללים האלו דומה 

  להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים.)ישעיה נז טו(, לשכינה, שנאמר 

עני שקיבל מתנות לאביונים, יכול לעשות בכסף כל מה שרוצה, ואף ד. 

לקנות בזה ספרי לימוד וכדומה. ואינו חייב דוקא להשתמש בכסף שקיבל 

 מגבאי הצדקה לצורך סעודת פורים.

  מצות מתנות לאביונים ביום ולא בלילה. ויעשנה אחר קריאת המגילה.ה. 

מי שמחל את חובו לאביון, אינו יוצא ידי חובת מתנות לאביונים, כיון ו. 

 שעתה לא קיבל מידו כלום.

הנותן המחאה )צ'יק( לאביון יוצא ידי חובת מתנות לאביונים. ולא ז. 

מבעיא אם הבנק פתוח ויכול להוציאו מיד, אלא אפילו הבנק סגור בו 

ביום, כיון שהצ'יק נמצא ברשותו, ואפשר לקנות בו מצרכים אצל מכירו, 

 נקרא נתינת מעות ויוצא בו ידי חובה.

הנותן מעות לגבאי צדקה, שהוא מחלקם לעניים בו ביום, יוצא ידי ח. 

חובת מתנות לאביונים. ואף על פי שאין העני יודע ממי באו לו המעות 

 האלה, מכל מקום הנותן יצא ידי חובת מצות מתנות לאביונים.

מתנות לאביונים שניתנו לעני בפורים, ורוצה העני לקנות בהם ט. 

מלבושים ונעלים לו ולבני ביתו, או שאר צרכי ביתו, רשאי לעשות כן, 

אף על פי שניתנו לו לצורך סעודת פורים, מכל מקום רשאי לשנותם לכל 

 מה שירצה.

ירא שמים יחמיר ויתן בעין יפה ובסבר פנים יפות, כפי הראוי לו, ויהיה י. 

  )ילקוט יוסף( שכרו אתו ופעולתו לפניו.

 חג פורים שמח
 נדבן אחד שאשתו קמצנית, הזמין פעם 

 אחת קבוצת עניים לסעודת פורים. ראו 

 שהאשה מגישה לבני הבית רבע עוף לכל אחד, 

 רבע עוף לארבעה אנשים.  –ואילו להם העניים 

 מיד קם אחד מהם וקרא: רבותי, קומו ונתפלל מנחה! 

אמר לו בעל הבית: מה אתה ממהר, הלוא טרם אכלנו 

 והשעה היא רק רבע לאחת?! השיב לו העני בחיוך: 

 אצלך בצלחת רבע לאחד אבל אצלנו רבע לארבע... 

 

איש אחד הזמין לביתו אורח עני לסעודת פורים. הגישו 

 לשולחן קערה גדולה מלאה כיסנים טעימים מאוד, 

 וריחם נודף למרחוק. נטל האורח כיסן אחד ואמר: זה 

 כנגד יחידו של עולם! נטל עוד שניים ואמר: אלה 

 כנגד משה ואהרון. נטל עוד שלושה ואמר: אלו 

 כנגד ארבע  –כנגד שלושת האבות, ועוד ארבעה 

 האמהות, ועוד שנים עשר כנגד י"ב שבטים... 

 אמר בעל הבית לאשתו, סלקי מיד את 

 הקערה מכאן, בטרם יקח כנגד ששים 

 רבוא בישראל...
 )ימי הפורים בהלכה ובאגדה(


