
מעניני הפרשה                           
 

 ְוָנַתָּת ֶאל חֶׁשן ַהִּמְׁשָּפט ֶאת ָהאּוִרים ְוֶאת ַהֻּתִּמים (כ"ח, ל').
, כשהכהן היה שואל באורים ותומים, היו האותיות שבחושן מאירות אך לא לפי סדר של תיבה. ולכן הכהן  כתב הרמב"ן

ואז ברוח הקודש, הוא יידע לצרף את האותיות לתשובה הנכונה. שלא יטעה   –היה נצרך לשם הקודש שנקרא 'תומים' 

 ויגיד על פי אותם אותיות, מילה אחרת.

   ראה בספר 'פנינים משולחן הגר"א'.וחביב על רבינו לחזור על מה ש

מובא על חנה שבאה להתפלל במשכן ה', ועלי הכהן ראה אותה מדברת על ליבה, רק שפתיה  ט"ו),  -א', י"ג( בספר שמואל

  ,א ָׁשִתיִתיִאָּׁשה ְקַׁשת רּוַח ָאֹנִכי ְוַיִין ְוֵׁשָכר  ,א ֲאֹדִניה. ענתה לו חנה ואמרה 'רוכלש וקולה לא ישמע, חשב אותהנעות 

 הֵשם'.ָוֶאְׁשֹּפ ֶאת ַנְפִׁשי ִלְפֵני 

ובגמרא (ברכות ל"א ב') מבואר, שאמרה לו, לא אדון אתה בדבר הזה, ולא רוח הקודש שורה עליך, שאתה חושדני בדבר 
 הזה, ולא דנת אותי לכף זכות.

 הקודש לא דן לזכות?ותמוה, וכי מה שייך רוח הקודש לענין לדון לכף זכות, וכי מי שאין לו רוח 
 עוד קשה, כיצד חשד אותה לשיכורה וכי לא הכיר אותה, הלא היתה משבע הנביאות שהיו לישראל (מגילה י"ד א').

 אלא מבאר הגר"א על פי הרמב"ן הנ"ל:
עלי ידע שצדקת היא, וכשראה אותה מתפללת בלא קול, התפלא ושאל באורים ותומים, והאירו האותיות ה' כ' ש'   בודאי

 '.ַעד ָמַתי ִּתְׁשַּתָּכִרין ָהִסיִרי ֶאת ֵייֵנ ֵמָעָלִיר'. והוא צירפן למילה 'ִׁשֹּכָרה', ולכן גער בה '
ש לצרף את האותיות כראוי, כי הצירוף הנכון הוא 'ֶּכָׂשָרה', כלומר  ענתה לו חנה, לא אדון אתה דבר הזה, ואין לך רוח הקוד

 אשה עקרה אנכי המתפללת על בנים, ֶּכָׂשָרה אמנו, ולמה לא דנת אותי לכף זכות.

 
כשכתב רבינו את ספרו דרך חכמה על סדר קדשים, כשהגיע להלכות העוסקות בבגדי כהונה אף שכמעט אינו מביא  

י זמנינו, הביא דברי הגר"א הנ"ל מתוך ספר פנינים משולחן גבוה, תוך שהוא מאיר בו מספר מספרים שנתחברו ע"י בנ
 הערות, עיי"ש בפרק י' מכלי המקדש הי"א בבאור ההלכה ד"ה וכיצד.

   )(שבענו מטוביך                                                                                
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***** 
 להקדשות ע"ג הגליון  

 053-3145900למס'  ניתן לפנות

 יפה מראה
 (מגילת אסתר)החודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב 

 (מפרשים)הוא סגולי ובכוחו להפוך מן הרע אל הטוב  כל החודש הזה

חודש אדר תשע"ד, עת נסע  –תמונה לא ידועה, מלפני שמונה שנים 
רבינו מרן שליט"א לירושלים יחד עם גדולי הדור זצוק"ל ושליט"א, 
להשתתף בעצרת התפילה שכונתה 'עצרת המליון', כנגד גזירת הגיוס 

תפילת ערבית אצל הכותל   שעמדה על הפרק, בחזור נסע להתפלל
המערבי, ולפני התפילה הוא ביקש ליטול את ידיו משום נקיות, במעט  

ניתן להבחין כי הוא מוזג מיד שמאל על ימין מעט מים, סידור  מים, 
הקב"ה ישמע את שוועתנו, וכשם   התפילה כבר פתוח ומוכן לתפילה.

נו הקמים  שבימים ההם הגזירה לא יצאה אל הפועל, כך לא יוכלו אויבי
 עלינו להצר עלינו ולכלותינו, כי הקב"ה יצילנו מידם.



 

  

  

  
  

 פנינים על הפרשה

 "ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו אתו מתוך בני ישראל לכהנו לי"

כאשר רבי אברהם כהנמן נכנס לאבא זצ"ל, אמר לו אבא כי יש לו הכרת הטוב כלפיו שנתן לו נינים  סיפר רבנו 

 כוהנים.

חז"ל   ועשית בגדי קודש וגו' לכבוד ולתפארת. לפי פשוטו יש לפרש מה שאמר לכבוד קאי על הכתונת ומעיל כמ"ש

 )פנים יפות שמות פרק כח(ה מכבדותא, בסנהדרין דף צ"ד... כי הא דר' יוחנן קרי למאני

י טוען שלמה לי יהודי שאל. אני עומד להתמנות למשגיח בישיבה פלונית וראש הישיבה מבקש שאלבש פראק, ואנ

 זה בגד של תלמידי חכמים, ושעוולות גדולות יותר לא תעשה.להכריז הכרזה על המינוי? 

 "טור אדם פטדה וברקת הטור האחד"

א) פלוני מוכר אבני החושן שהם סגולה לכמה עניינים ואמר שרבנו רכש ממנו, וכי יש כאן בבית מאבנים הללו. ב)  

הרי ג"ע מהרש"ש ושרבנו אמר משהו בזה ג) ומה אומר רבנו באופן כללי בעניינים  הוא גם מוכר גביע שיש שם צורות נ

 כאלה.

 א) ב) שקר גמור. ג) זה שטויות ומנא ליה מה הן אבני החושן. הוא מרמה בשביל כסף.

 (כל משאלותיך)

 אצל רבינו 'שמחה'המהי  -רבין בשמחהמשנכנס אדר מ
'ואח"כ אמר הרי כל לעולם לגרס איניש וכו בענין סיום מסכת על שגרס ללא הבנה. בתחלה אמר רבינו את הגמ '

 שייך שמחה כשלא הבין. ענינו של סיום 'שמחה' מה
 

תורה ותשמח. שנאמר פקודי ה' ישרים משמחי  אחד סח לפני רבינו שאינו שמח ונמצא בעצבות, אמר לו רבינו תלמד
 לב.

 

יש מצוה לשמוח כל השנה. אמר רבינו באם   כשדיברו עם רבינו בענין אם יש דין שמחה בפורים קטן, אחד שאל אם
 ילמד תורה.

 

.ושבחו חז"ל למי שמקיים המצות בשמחה. כותב רבינו, מצינו בחז"ל בכמה מקומות שהזהירו לעשות המצוה בשמחה 
 

.דרכו של רבינו ללמוד ולקיים כל התורה כולה מתוך שמחה 
 

הא שמחה הוי דבר שבלב, ומשיב על פי   ,רבינו אמר בשם המגיד מדובנא ששאל מה שייך לצוות על מצות שמחה
רווחים מאד גדולים   של יתומים, אינו מעדכן את היתומים כל יום, אלא א"כ ביום שהיה משל, שאפוטרופוס על קרן

אומרת לנו גדולים אומר להם כן ומצטערים, הכא נמי הכא התורה  אומר להם כן כדי שישמחו, ביום שהיה הפסדים
 היו רווחים גדולים וקיימו הרבה מצוות לכך יש לשמוח. היום

 תודה) מנחת(
 מה היא שמחתו של רבנו בעולם הזה?

לי  התחיל היום להניח תפילין, אמר רבנו:  ב' מה שבן בנו יום.התארס ה שנכדווב, א' על אמרתי לרבנו ב' ברכות מזל ט
 שלישית, היום אני מסיים כתובות. יש היום שמחה

וכמה סיומים עושה רבנו בשנה,   . א.ה.שמחה שלי היא הסיוםשאלתי, איזו שמחה הגדולה משלשות השמחות? ת: 
 התורה. ואעפ"כ מה גדולה שמחתו, כי אין שמחה כשמחת

 משאלותיך) (כל
 יושר" בערך 'שמחה של מצוה' וכתב רבינו בספרו "אורחות

שכ' שהעידו על האריז"ל שאמר שהמעלה העליונה שהשיג באה לו ע"י שהי' משמח   (סי' תרס"ט סקי"א)ועי' במ"ב 
בכל עוז בשמחה של מצווה עכ"ל ומקורו בהקדמת ספר חרדים וז"ל גילה הרב החסיד המקובל מהר"ר יצחק  

הי' שמח בעשיית כל מצווה  אשכנזי זצ"ל לאיש סודו שכל מה שהשיג שנפתחו לו שערי החכמה ורוה"ק בשכר ש
את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב   בדתואמר דהיינו דכתיב תחת אשר לא ע שמחה גדולה לאין תכלית

כל פי' מרב כל מכל מיני תענוג שבעולם ומכל זהב ופז רב ואבנים טובות ומרגליות עכ"ל ועי' בס' דבש לפי  
שהביא בשם זרע בירך השמחה שאדם שמח במצווה שכר השמחה פורעין  אות מ' סי' י"ד) ( ז"למהגאון חיד"א 

 בעוה"ז.


