
ב"ה, פ' פנחס ה'תשע"ב

של מסוים מספר מצטבר וכאשר ליום, אחת ביצה מטילה בד"כ תרנגולת וביצים, תרנגולים עם נתחיל היום

ביצים היא דוגרת עליהם.

מענין לדעת מי כאן יודע כמה זמן תרנגולת דוגרת על הביצים כדי שיצאו מהם אפרוחים חיים.

הגמ' זה. את לעשות מתכנן ולא בחצר תרנגולים מגדל לא אני התשובה, את ידעתי לא אני גם השבוע עד

כעין טכנולוגיות מדגרות ישנם שבימינו הוא שמענין מה יום". ואחד לעשרים "תרנגולת אומרת א) ח, (בכורות

חום של הנכונה הכמות את לכולם ומספקת אחת בבת ביצים אלפי על דוגרת המדגרה לאפרוחים", חרושת "בית

אחרי רק בוקעות האפרוחים היום וגם התהליך, את לקצר הצליחה לא הטכנולוגי' ובכ"ז לה. זקוקים שהם

).157עשרים ואחד יום. (נפלאות הטבע ח"א ע' 

ששרים בישראל המפורסם השיר את מכירים הרבה יום, ואחד עשרים לגדול לו שלוקח פירות של סוג גם יש

מהר שגדל הפרי הוא השקד התלמוד לפי ראשון, שפורח העץ זהו כי מדוע? פורחת", "השקדי' בשבט בט"ו

אתה מה לאמור אלי ה' דבר "ויהי ירמיהו ספר מתחילת היום בהפטרה קראנו שאנחנו כמו אחר, פרי מכל יותר

לעשותו" דברי על אני (ממהר) שוקד כי לראות היטבת אלי ה' ויאמר רואה אני שקד מקל ואומר ירמיהו, רואה

(ירמי' א, י"א). ומוסיף רש"י: "ומדרש אגדה השקד הזה הוא משעת חניטתו עד גמר בישולו עשרים ואחד יום".

בערב אבלות, מסמלת הביצה הצומח, ממין ואחד החי ממין אחד יום, ואחד בעשרים שבאים דברים שני אלו

ביצה ולאכול כאבלים הארץ על לשבת הוא המנהג הצום, לפני אוכלים שאותה המפסקת" ב"סעודה באב תשעה

מבושלת עם אפר, וכך גם ב"סעודת הבראה" אוכלים ביצים קשות וכו', כידוע ומפורסם.

זהו לחיים שהסימן תמיד אומר הי' שהרבי כמו חי, לדבר סימן שזה וגידול צמיחה מסמל זאת לעומת שקד

הגדילה אם זה גודל סימן שזה חי, והשקד "הוא הפרי הממהר להפריח מכל הפירות" (רש"י במדבר י"ז, כ"ג).

"בין בימי כעת עומדים אנו יום, ואחד עשרים במשך בהם שנוהגים דברים ישנם היהודי השנה בלוח גם

אנו שבהם אבלות, ימי ואחד עשרים אלו באב, תשעה צום עד בתמוז עשר שבעה שמצום הימים המצרים",

אבלים על חורבן בית המקדש, לא עורכים חתונות לא קונים בגדים חדשים, וכו'.

ע' ח"ד, תשמ"ב (התוועדויות הרבי שמחה,1873אומר ימי ואחד עשרים לנו נתן הקב"ה זה" לעומת ש"זה (

בפרשתנו קוראים אנו פנחס, פרשת השבוע בפרשת קוראים אנו שעליהם החגים, ימי הם שאלו בספרים שמובא

אותו את מסמל שזה מוסף, קרבן מקריבים ימים ובאיזה יום, בכל בביהמ"ק להקריב שצריכים הקרבנות על

ימים. שני כבר לנו הרי חודש", "ראש "שבת", הם מוסף" "קרבן מקריבים שבהם הימים שמחה, של כיום היום

עשרה כבר לנו יש ישראל). בארץ כמו אחד, יום רק זה (מהתורה "שבועות" תשע, כבר זה הפסח", ימי "שבעת

"יום לאח"ז אחד). יום רק זה השנה ראש גם (ומהתורה השנה", "ראש של הקרבנות עם ממשיכה התורה ימים,

"שמיני יום, עשר לתשעה הגענו אז ימים, שבע עוד זה "סוכות" ימים, עשר שנים כבר לנו יש אז כיפור",
א



עצרת" זה עוד יום אז כבר עשרים יום, נשארנו חסרים עוד יום אחד.

ואחד עשרים לנו יש וא"כ הפורים", "חג זהו בתנ"ך, מוזכר בכ"ז אבל בתורה מוזכר לא שהוא יש חג עוד איזה

ימי שמחה כנגד עשרים ואחד ימי אבלות, "שקדים" כנגד "ביצים".

בסיני, למשה נתנו החגים האבלות, ימי לפני הרבה באו מפורים) (חוץ האלו שהחגים ואומר הרבי מוסיף

והאבלות של שלושת השבועות באה שמונה מאות שנה מאוחר יותר כתוצאה מחורבן בית המקדש הראשון.

הוא החולי את או הצרה את מביא שהוא לפני עוד ב). י"ג, (מגילה למכה" רפואה מקדים "שהקב"ה מפני מדוע,

כבר מכין את הרפואה ואת הפתרון לבעי'.

הסיבות את סיבב הקב"ה לגדולה, עלה שהמן לפני הרבה המגילה, של בסיפור בגלוי, זה את רואים איפוא

ניצל ישראל עם שבזכותם הדברים היו ואלו בחייו, מהתנקשות המלך את הציל ומרדכי מלכה, תהי' שאסתר

מגזירת המן.

ובתמורה כסף" ככר אלפים "עשרת המלוכה לאוצר יתן שהוא למלך הציע שהמן במגילה מסופר מזו, יתירה

המלך יתן לו רשות לעשות ביהודים כרצונו. 

ישראל, על שקלים לשקול המן שעתיד העולם והי' שאמר מי לפני וידוע גלוי לקיש, ריש "אמר הגמ': אומרת

"מחצית שמצות מוסיף ודחי) ד"ה א, (ט"ז, שהתוספות וכמו ב). י"ג, (מגילה לשקליו" שקליהן הקדים לפיכך

שהקב"ה דהיינו כסף, ככר אלפים עשרת של הסכום בדיוק זה במדבר מבנ"י אלף מאות שש שנתנו השקל"

הקדים רפואה למכה.

וחמישים. מאה גיל עד לחיות ויוכלו המחלות לכל תרופה ימצאו שנים עשר שבעוד מתבשרים אנו תקופה כל

שיש מאמינה התורה האם השאלה, נשאלת רפואי, ומחקר בפיתוח דולרים מליוני משקיע בארה"ב הממשל

תרופה לכל המחלות? התשובה היא בודאי שכן, 

את כבר בטבע הטביע שהקב"ה אומרת התורה ואמיתי נכון רעיון זהו מחלה לכל מזור למצוא שאפשר הרעיון

כבר שקיים מה את ימצאו דבר של שבסופו אמיתי מאמץ של שאלה רק וזה פרצה, שהמחלה לפני עוד התרופה

בעולם.

"רפואה שנק' מה בריאים, חיים לחיות כדי בו שיש הפוטנציאל את בטבע שימצאו זה שיקרה מה יבוא כשמשיח

אנשים, על מחלות יבואו לא שלכתחילה יגרום שזה וכו', להתנהג איך לאכול, ואיך לאכול מה נדע אנו מונעת,"

הבריאה של הראשונה התכנית כמו להיות יחזור הכל הבריאה בתחילת כמו שנים מאות יחיו באמת אנשים ואז

רפואה - "מלכתחילה" מוסיף והרבי עליך", אשים לא במצרים שמתי אשר המחלה "כל עה"ד. חטא לפני

מונעת, "כי אני ה' רופאך."

ב


