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čđĥĘ ĖĤčČĐ ĔĕĘēĐ ,Ĥčďč ĐĕĐ ĖđĤėĥ ĦđĚĕĞĜĐ Ĥĝđē ĦđĤĚĘ
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Č"ĔĕĘĥ ďĤđčĢĤđđĥ ĕđĘĐ ĕėďĤĚ Ď"ĐĤĐ
ĦĕĘĕĞ ěĕĞĕďđĚ À ĐēĚĥ ĦđČĜ ĐČĤđĐ ĐĤđĚ

ĦĕĦėĘĐ ĦĕđđĒ
'ĕĚđĕĐ ğď'č

,đĘĥ ĦČ ĤĕČĥĐđ ĖĞčđė ĦČ ĦđĞĔč ēģĘ ĕĜđĘĠ
?đĠĘēĦĦđ đĥĎĠĦĥ ďĞ đĞčđėč ĥĚĦĥĐĘ ĘėđĦ ęČĐ
É´Á·°´¿¸ÅÃ¶¼¸¶Æ»¿¼²¯¸½´³¼¸¸Ç´°¸ÅÉ´½´Æ½°¼ÁÃ»¼ÁÃ½³¸Ç·½°³¸Ç·½´¯É¸»·°É¸»·É´¸³»»´º¸³µ
$»»º°¼¯Ç¶¯»È´¸ÅÃ¶°È½ÉÈ³»ÇÉ´½¸É½¼¸Ç¶¯¸²¸»Á
ÇÇ°É¿¼¯»°¯Â´»¸¶°³É¸³É´Á·³È¼¸»´ÉÈ¼ÉÀ°ÆÇ³µ
¸¯²´°¼´»º¶Æ»¯»¯´³³¼¸»Á°³´´²¸°È»¸Á½³¹¸¸È¸½»È
È´½¸È³»Á´»¼»È»¹¸ÇÅ
Ç¯È°¯»´¾¶»´È³¹´ÇÁ°ÆÇÇºµ´³¯»³µ±³¿½È¾´¸ºÈ¼¸¸À´
·»´°¼´Æ½°³Á²´½É´»É»´¼´Æ½»º°±¸³¿³»°´·¾º»¼¸ÆÀ´Ã
»µ±¾´´Á½´»Å¿¸µ¯´´Ã»¶´¸¼¯°´¸ÅÃ¶°È½ÉÈ³»³ÈÇ½²¶¯»ºÈ
ĐĥĞĚĘ ĦđČĢđĕĐ ĦđėĘĐĐ ĦĕĢĚĦ
É¸°°´Ç°¶»ÈÁ°´º°´Á°´ºÂ»¶É¿È¸½Á°´ºÉÃ»¶³¯
¼¸Á°´º³»ºÉ¯´¶Æ»È³¯´ÇÈÈÇ²½³
ÇÁÈ½´ ´»È» ³½´² ²¶¯ Á°´º Ç¯È¿´
¾¸²½É´Á·°´Á°´ºÉ¯¶Æ»Á°´º³»Á°È
»ÈÁ°´º°È½ÉÈ³»´»Ç´À¯¯Ç½±³
Â´»¸¶³´Ç°¶»Á²´¿ÈÇÁÈ½¼¯´´Ç°¶
¯½ÉÀ½²È½ÉÈ³»´»ÇÉ´½È¼¸Ç½´¯È¸
´»´ÈÇ¸´´»È°´È½ÉÈ¸ÈÂ¸»¶½³³ÅÇÉ¿
³¸³¼¯ÆÇ³µ»°¯´Ç°¶»È°È½ÉÈ³»
¸¶ÉÃ¾¸¸´Á¸´Á°´º³É¯É¶Æ»´Ç´µ¶»¾½µ
 ³½³ÇÁ³²Ã³²°¯¾È´¶
±³¿½³¼´¸ºÈ¾¶»´È³¹´ÇÁ³ÉÁ²°
¼¸²¸ÃÆ½¯»È ¼¸¸»²ÇÁÉ´¿´¸»Á¼¸¸»Á¿°
´Ç°¶»È°²¶¯È½ÉÈ¸¼¯
É´»É»´±¸³¿³»È¸È»Æ´Åµ¾¸¸·È¿¸¸Ã½Ç±³°Éº³º»³»±
ÉÁ²»Á³µ¼´Æ½»¼¸ÅÃ¶À¸¿º½³»ºÈ·»´°¼´Æ½°³Á²´½
É°´¶½É¯Å»¸²º¾º´¼³°È½ÉÈ³»ÇÉ´½³¸³¸´Ç¯È¸¸¼¯È
ÇÆÃ³³¸³¸¼¸´À½¾½µÇ¶¯Ç¯È¿¼¯È°´Éº»¾´º¿³²¸°¯É°È³
¿Ç±³²²°°²°¯¯·¸»È¾½²¸ÇÃ¸Ç±³¸½¶¸Ç´½¯°´³Ç´½¾º´
¯·¸»ÈÄ¸»ÇÆ
²¸ÃÆ¸²¶¯»º´»¯ÇÈ¸»È¼¿´½½»Á³À¶³Ç´É³³ÈÁ½»²
³¸Ç·½³´»¸Á½³»ÁÇ²´´À³»Á´Á°´º³»Á¾´Ã»·´¼È°´Éº»
´»¼¸¿É´¿È³½²°¯½»»º°³¸³¸¯»È

³µ¸Ç³³ÉÈ½³É¸°°´¯»°¯³É¸°°¼¸»º´»´Ã»¶É¿´½Â²
¾¶»´È°ÆÀÃ¿¾º´»ÈÉ¯»´·¸´³»³¯´°¸È²Á¾³°È½ÉÈ¸¯»
°À´»Æk¸À½´¶¹´ÇÁ
É¸°°¼¸Ã»¶É½È¼¸Á°´º°³ÈÁ½»²¯½Á±´¿Ç°²³È¾´¸º
¶Æ»¿´Á°´ºÈÁÉÃ»³»±½»»ÃÉ³»¼¸¿¿´ºÉ½Èº´ÈÇ²½³
´Á°´º°È½ÉÈ³´³Á·´¸»Á°ÈÇ°ÉÀ½´´»È»³½´²Á°´º³¯´Ç´
$»»ÃÉ³»»º´¸È¸²º¯Å½¿³Á°´º³É¯È´°»»´»ÇÉ´½¼¯³
¾´²»È¸´¼¸¸Ç´°¸ÅÉ´½´Æ½°É´¸Ç·½ÉÃ»¶³»È°Å½¸´Å½¾º´
³¸Ç·½°È½ÉÈ³»ÇÉ¸³È¸¼¯³
ÇÁÈ½´¹»³Ç´°¸Å³ÈÇ¶¯³Ç¯È¿È
´É¸¸Ç·½°³É´¯´Ã¸»¶³È
Ç¶¯ ´»Æ k¸À ¾¶»´È³ ¹´ÇÁ³
´¸»º°È½ÉÈ³»Ç´À¯k²¾¸²³Ç¯¸°È
É´½´Æ½°±³¿½³»µ´°Éºk´Ã»¶É¿È
¼¸ÃÀ¯É½¼¸°ÇÈ¼´Æ½¼¸»´²±³
¼¸¿´¸»Á³¼¸»Á¿½³¼¸¶¸¿½´¼È
¼¸¯Å´¸Èº´Ç´²µ´ÇÃ° ¼¸¸»²ÇÁ
Ç°²°¼¸²¸ÃÆ½¾¸¯³µ°³µ´Ã»¶É¸
´¯ÇÉ¸È²Á´Ç°¶»È°²¶¯È½ÉÈ½´
³µ°¾¸¯´¼½ÅÁÉ¯¼¸Ã¸»¶½´¼¸¿Ã
»ºÁ´±³¿¹ºÈ³»¸µ±ÈÈ¶
´Ã»¶É¿È´¸»º°È½ÉÈ³»Ç´À¯¯Ç½±²¯¿¸²½²Â¯²Ç¯´°½³¿³
»º´¼¸¿´¸»Á³¼¸¸»Á¿°È½ÉÈ³»¼¸²¸ÃÆ½¾¸¯È´±³¿Ç°º»°¯
´»Â»¶É¸¼¯´»È°È½ÉÈ³»É´ÈÇ¾É´¿´´É´ºµ»ÁÇÉ´´½²¶¯
³Á·¸ÇÈ¯º´»´½¸ºÀ¸¼¸Ç¶¯È¾¸¸¿´Á½¯´³¼±È
k·k¸À¶´¯k·¹Çº³È½É´Ç±¯°»Æ´Åµ¾¸¸·È¿¸¸Ã½Ç±³
´»È´¿¸¯È»¸Á½ÉÀ¿º³É¸°°É´Á·°¶Æ»È¸½°°Éº kµÉ´¯
É¯¯Å½¯»´ÉÀ¿º³É¸°»Çµ¶´´»È¼¿¸¯È¼¸¿´¸»Á¼¸»Á¿½´
ÈÇ´Ã½¯Ç½±²¯¿¸²½È°Éº´³µ°È½ÉÈ³»ÇÉ´½¼¯´»È
»°¯±³¿½³¹ºÈ¼Á·½Ç¸É½¾¶»´È³¹´ÇÁ³¾º¯³µ°Ç´À¯»

$kkÉÇ¯ÃÉ»´²´°º»kk´¸³¸³¿´³º³¸²±°È³Ç´É³³É´¸Å³½¸¿Ã½s
$ÉÇ´·Æ³ÉÇ·Æ³»³Ç´¿½³ÉÆ»²³¾¸°ÇÈÆ³³½s
$³È½»È´½È»Á¾ºÈ½³¯ÇÆ¿Á´²½s
$³Ç´É°É´Ç¿³ÉÆ»²³ÉÈÇÃ³»Ãº¿Á´²½s

´ÇÈÆÉ³³È¸ºÇ»k³Ç´É³»Á²´²ÈÇ²kÇÃÀ°É´°´ÈÉ³»º
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ÌÈ˘„ÂÁ ±∏[ ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤μ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

ÌÈ˘„ÂÁ ±∏[ ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤≥ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

ÌÈ˘„ÂÁ ±∏[ ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤∞ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

ÌÈ˘„ÂÁ ±∏[ ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤∞ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

ÌÈ˘„ÂÁ ±≤[ ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤∞ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

Áßß˘ ¥μ∞ Îßß‰Ò

Áßß˘ ¥±¥ Îßß‰Ò

Áßß˘ ≥∂∞ Îßß‰Ò

Áßß˘ ≥∂∞ Îßß‰Ò

Áßß˘ ≤¥∞ Îßß‰Ò









ßÂ˘¯„ß „Á‡ Í¯Î· ß‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ ‰˘ÓÁß

¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ

¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ

ÛɓÒɓÎɑÓ È˙¯˜ÂÈ ÚÈ·‚

ßÂ˘¯„ß „Á‡ Í¯Î· ß‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ ‰˘ÓÁß

ßÌÈÈÁ ıÙÁß ¯ÙÒ

ÛɓÒɓÎɑÓ ‰‚ÂÚÏ ‰˘‚‰ ÛÎ

ß„Â„Ï „ÚÂÓß ˘„Á‰ ¯ÙÒ‰

ÌÈÎ¯Î ≤ ßÌÈ„ÚÂÓ „Â„ ˘¯„ß

ÛɓÒɓÎɑÓ ˙ÂÏÁÏ ÔÈÎÒ

ÛɓÒɓÎɑÓ ‰‚ÂÚÏ ‰˘‚‰ ÛÎ

ÛɓÒɓÎɑÓ ˙ÂÏÁÏ ÔÈÎÒ

‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î μ
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞

‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ≤
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞

‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ≤
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞

¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ
ßÌÈÈÁ ıÙÁß ¯ÙÒ
ß„Â„Ï „ÚÂÓß ˘„Á‰ ¯ÙÒ‰
ÛɓÒɓÎɑÓ ˙ÂÏÁÏ ÔÈÎÒ
‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ≤
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞











¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ
ßÂ˘¯„ß ˙‡ˆÂ‰·
‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÒÈË¯Î
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞
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ÌÈ˘„ÂÁ ≤∞[ ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ¥∞ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

ÌÈ˘„ÂÁ ≤∞[ ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≥π ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

Áßß˘ ±Æ±∞¥ Îßß‰Ò

Áßß˘ ∏∞∞ Îßß‰Ò

Áßß˘ ∑∏∞ Îßß‰Ò







¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ



¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ

ßÂ˘¯„ß „Á‡ Í¯Î· ß‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ ‰˘ÓÁß ßÂ˘¯„ß „Á‡ Í¯Î· ß‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ ‰˘ÓÁß
ßÌÈÈÁ ıÙÁß ¯ÙÒ

ßÌÈÈÁ ıÙÁß ¯ÙÒ

ÌÈÎ¯Î ≥ ‰¯Â˙‰ ÏÚ ß„Â„ ˘¯„ß

ÁÒÙ≠ßÌÈ„ÚÂÓ „Â„ ˘¯„ß ¯ÙÒ

ıÚ ·ÂÏÈ˘· ÛɓÒɓÎɑÓ ¯„Ò‰ ÏÈÏ ˙¯Ú˜ ıÚ ·ÂÏÈ˘· ÛɓÒɓÎɑÓ ¯„Ò‰ ÏÈÏ ˙¯Ú˜
‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ±∞
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞



‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ±∞
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞
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ÌÈ˘„ÂÁ ≤¥[ ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ¥∂ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ
ßÂ˘¯„ß „Á‡ Í¯Î· ß‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ ‰˘ÓÁß
ßÌÈÈÁ ıÙÁß ¯ÙÒ
ÌÈÎ¯Î ≥ ‰¯Â˙‰ ÏÚ ß„Â„ ˘¯„ß
ıÚ ·ÂÏÈ˘· ÛɓÒɓÎɑÓ ¯„Ò‰ ÏÈÏ ˙¯Ú˜
ÛɓÒɓÎɑÓ È˙¯˜ÂÈ ÚÈ·‚
ÛɓÒɓÎɑÓ ‰‚ÂÚÏ ‰˘‚‰ ÛÎ
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞ ‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ±μ

















 



ÌÈ˘„ÂÁ ≤∞[ ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≥μ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·
Áßß˘ ∑∞∞ Îßß‰Ò

ÌÈ˘„ÂÁ ±∏[ ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤∑ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ
ßÂ˘¯„ß „Á‡ Í¯Î· ß‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ ‰˘ÓÁß
ßÌÈÈÁ ıÙÁß ¯ÙÒ
ß„Â„Ï „ÚÂÓß ˘„Á‰ ¯ÙÒ‰
ÛɓÒɓÎɑÓ È˙¯˜ÂÈ ÚÈ·‚
ÛɓÒɓÎɑÓ ‰‚ÂÚÏ ‰˘‚‰ ÛÎ
ÛɓÒɓÎɑÓ ˙ÂÏÁÏ ÔÈÎÒ
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞ ‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ∑

¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ





Áßß˘ ¥∏∂ Îßß‰Ò



ÛɓÒɓÎɑÓ È˙¯˜ÂÈ ÚÈ·‚
‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ¥
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞



Č"ĔĕĘĥ ĕĝēĜĠ ęĕĕē đĐĕĘČ Ď"ĐĤĐ
"ĐĥĞĚĘ ĦđĤĥėĐ" ĤĠĝĐ ĤčēĚ

ĐĢĕčđ ĘĢč ,ęđĥ
ĐĘĕĘĐ ęĐĕĘĞ ĤčĞĥ
³È½¶¸¯¶´¸¾°ÈÇÇ½¯ µ¸³²¿¯Ç½±Ç´À¸¯³Ç´Æ½
¼´È»º´¯³´È¯Ç°´½²´´ÈÃ¿°°¸¸¶É½¾É´¯³È´Á³È¾³
³»¸»³¾³¸»ÁÇ°ÁÈk´º´³Ã´»Æ³Å¸°´Â´»Æ»Å°´Â´»Æ
»°´Æ½³µ°²¸ÃÆ³»È¸È»»º¯°´³¯»Á´È°ÈÂ¯ºÁ
´¿¿½µ°¼±³µ°Ç³µ¸»¹¸ÇÅÈ³ÈÁ½»
¼¸»º¯½ÈÂ¯ÈÇ¯´°½ ¼È¯Ç½±°Ç´±À¸»º°¼¸¶¿´½
¶´ÇÉ½É´¶°¼¸½´É¶´²±°°¼¸Ç´ÇÅ´»À°¼¸¶¿´½´»¯
¸»º¹´É°¼¸Ç´±À¼³È»¸Á´¸¯»¾º»¾³¸»Á³Ç´È³ÁÇ
³Ã¸»Æ³³Ç¯È¿¼¯È¯Ç½±°Ç¯´°½¼ÉÃ¸»Æ°¼¸¶¿´½
¼³°Ç°´¶½¾¸¸²ÁÈ´¯»Å°´¼´È»´¯³Å¸°»ÉÇ°´¶½
Ç¯È¿ÈÂ¯Ç´½¯³µ¾¸²´³»¸º¯°¼¸ÇÀ¯¿¼¿¸¯ÈÇ´È³
´¯¼´È³È¯Ç°ÈÇÁ¸È³Ç¯È¿È´¯³Ã¸»Æ³½·Á½
³»¸º¯°¼¸ÇÉ´½µ¯È»Å°³

¼¸Ã´»Æ»Å°´¯¼´È¾º´¼¸Å¸°ÂÀ´¿»º¯½¼³°°Ç´Á½
Ç°ÁÈº³¿ºÀ¼´È½¼³°¾¸¯ÂÀ´¿»º¯½¼Á¼¸°Ç´Á½È
´¯·»À°²¸ÃÆ³»¾¸¯¾º»´³»¸º¯°¼¸ÇÉ´½´³»¸»³¼³¸»Á
´¿É¿¼¯¾º´½º»Å°´¼´È´¯³Å¸°¼³°°Ç´Á½³»¸È°É
³¿ºÀ¼´È½´°¾¸¯°´ÈÉÅÆÈ±Ç´½´¶»½´¯¾½È¼³¸»Á
Ç°ÁÈÉ»È´°½³Å¸°°¼¸»¸Æ½³È¸É»È´°½³Å¸°
±¶¸´»³·°ÈÉ´È³¯Ç³¿ºÀÈÈ¶³°¾¸¯È³»¸»³¸»Á
³Å¸°¾¸°Æ»¶»¾¸¯È´°ÉºÈ¼¸ÆÀ´ÃÈ¸¼»´¯ ·ÀÆ¾½¸À
 µ½Ç¾½¸À°¶¸É³Æ³·°ÈÉ´È³¯ÇÉ¿±´·½»³¸¶
ÉÆ°¯Ç¸É³»´¿Ç´²¸ÆÀ´Ã´°Éº¼´È´¯¼¸Å¸°ÉÆ°¯
¾É¸¸Ç°½´¿ÉÈ¿È¼Á·½³»¸»³¼³¸»ÁÇ°ÁÈ¼´È´¯¼¸Å¸°
¼´È´¯¼¸Å¸°Ç²±°¼¿¸¯°´È´É´È²¶¼¸¿Ã´ÈÁ¿´
¯»È²¸ÃÆ³»È¸Æ´Ç¸»Å°°È¼¸Ç°´À³È¸Æ´Ç¸»Å°
»»º°³¸³¸¯»È¸²º¾°»³Æ»¶³È¯Ç°ÈÇÁÈ³²¸Ç´³»
¼È°¯°´½³ÈÁ½»¹¯³»¸»³´¸»ÁÇ°ÁÈÂ´»Æ»Å°
»Åµ°¸È¸»¯È¸Ç±³³Ç´½³¸³¾º´³µ°»Æ³»È¸¯¾´µ¶³
»Æ³»È¸È³¯Ç¿³»¸»³´¸»ÁÇ°ÁÈ»Å°´ºÉ¶È¾¸ºÀ
²¶¸É³Æ³·°ÈÉ´È°³¯Ç´»¸Á±³»¹¸ÇÅ¾¸¯´³µ°
 ±Ç¾½¸À

¾´»Á³É¯±¸È³»¾É¸¿
ÉÀÃ²´½³³ÀÇ¸±° 'Ħčĥ ĦČĤģĘ'
¾»³»²ºÄÇ¯³¸°¶Ç°¼¸²Æ´½°
ęĕĘĥđĤĕ
.ĐĘđČĎ 5 ĘČĤĥĕ ĕėĘĚ 'ēĤ - 'ĒĠ ĘĎ'
.3 ĘČĤĥĕ Ħĕč 'ēĤ - ĕĒėĤĚĐ ěĕĜčč ĤĕĚ Ħčĕĥĕ
.ĥ''ČĚ 2 ģđģčē 'ēĤ - ĤĔĜĝ 'ęĕĕēĐ ĤđČ' ĕĤĠĝ
.ĐĚĘĥ ĦĚĤ 28 ĥĕČ ěđĒē 'ēĤ - ěĐė ĕēđĢĕĠ
.ğđĜ ĤĐ 45 ěĘčģĐ 'ēĤ À 'đĥĤď' ďĤĥĚ

ģĤč ĕĜč
.88 ČčĕģĞ ĕčĤ 'ēĤ 'ĒĠ ĘĎ'
:č"č ĒėĤĚč ĤĘđĘĝ ĥĕĚĕĕĐ
.23 Č"đĒē 'ēĤ ¤
.22 ęĕĘĥđĤĕ 'ēĤ ¤
.32 ČĤĒĞ 'ēĤ ¤
.28 ĐĕĚēĜ 'ēĤ - 'ęĕĕēĐ ĤđČ' ĕĤĠĝ

ĥĚĥ Ħĕč
.3 ęĕĜĢĕĜ ĘēĜ 'ēĤ - 'ęĕĕēĐ ĤđČ' ĕĤĠĝ
.17 ēĚĥ ĤđČ 'ēĤ À "ęĕĕē ĦĤđĦ" Ħčĕĥĕ

ĤĦĕč
.B ĐĞčĎ 5 ģēĢĕ ďēĠ 'ēĤ À ěĕĘĤČģ ď''ĚĐĕč
ČĜĤđčďĜ 'ēĤ À ěĕĚČĘČ ĖČĘčĕĔĥ

ĤĠĝ ĦĕĤģ
.18 ĤĒĜ ĕĜčČ 'ēĤ - ĤĒĜ ĕĜčČ ĐđđģĚ
.40 ĐďđĐĕč ĞďđĜ 'ēĤ À ęĕĤĕĞĢĘ 'đĜĕēČ' Ħčĕĥĕ
.7 ğĝđĕ ĦĘĕĝĚ 'ēĤ - 'ĦčĥĘ đč ĘėĐ' ĦđĜē
.(Đčĕĥĕ) 4 ĐčđĥĦ ĕĤĞĥ 'ēĤ

ďĞĘČ
.9 ČĕĥĜĐ ĐďđĐĕ 'ēĤ - ě"ĤĐ Ħčĕĥĕ
.24 ĘđĤĕčĎ ěčČ 'ēĤ - ČĎĤĥ ĤđČĚ ĝ"ĜėĐĕč
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גליון רמ"ח
שנה ו' תשע"ז

ושכנתי בתוך בני ישראל

וחנותי את אשר אחון )ל"ג  -י"ט( אף

)כ"ט מ"ה(

על פי שאינו הגון )ברכות ז(

פזר נתן לאביונים
רבי טרפון ,בנוסף לגדלותו בתורה היה
עשיר גדול .חברו רבי עקיבא ביקש לזכות

מסופר על הרה"ק רבי נפתלי

מעשה בעשיר אחד שהיה נוסע אל

מרופשיץ זיע"א .שבהיותו ילד קטן,

הרה"ק רבי זושא מהאניפולי זיע"א,

ניגש אליו חסיד אחד ואמר לו:

וכדרך חסידים היה משאיר בכל פעם

נפתלי הנני נותן לך זהוב אחד

פדיון .פעם אחת כשבא אל הרבי לא

ואמור לי איפוא דירתו של השם

מצאו בביתו .והרבנית אמרה שבעלה

תרצה שארכוש לך עיירה או שתיים? רבי

יתברך .מיד השיב לו הילד נפתלי:

נסע אל הרבי שלו .מה? תמה העשיר

טרפון הסכים לעסקה .הוא העניק לרבי

הנני נותן לך שני זהובים ואמור לי

גם לרבי יש רבי? כן ,ענתה הרבנית.

)מטבעות

איפוא אינה דירתו.

מספרים:
שמואל

כשנפטר

מוהליבר

זיע"א,

פנה אליו רבי עקיבא ואמר לו :רבי ,יש לי
הצעת השקעה מצויינת בשבילך .האם

עקיבא

שש

מאות קונטרין

אל

המגיד

הגדול

זיע"א.

חשב

העשיר

שיפיק ריווח רב ברבות הימים .נפרדו

בליבו ,אם כן למה לי לנסוע אל

השניים ורבי עקיבא מיהר לקחת את הכסף

נסע

ממעזריטש

הגאון

חיפש אחר דרכים מקוריות לעשות זאת.

חשובות( של כסף ,שירכוש עבורו עיירות

הוא

ויעשהו עגל )ל"ב  -ד'(

אותו במצווה חשובה של צדקה ,ולפיכך

ר'

התלמיד? אסע אף אני אל הרבי של

הוצע

לנסוע

ר'

זושא.

ומאז

שהתחיל

ולחלק

אותו

לעניים

עד

הפרוטה

האחרונה .בפעם הבאה שנפגשו אמר רבי
טרפון לרבי עקיבא" :האם תוכל להראות

למנות תחתיו כרבה של ביאליסטוק

למעזריטש ,החלו נכסיו להידלדל.

את הגאון ר' מאיר שמחה הכהן

במר נפשו חזר לרה"ק רבי זושא

יליד

מהאניפולי ושאל :מפני מה כשהייתי

והוביל אותו לבית המדרש הסמוך .שם,

אולם כמה מראשי

נוסע אל כבודו היו נכסי מוצלחים.

הוא פתח את ספר התהילים וביקש

הקהל התנגדו בטענה שאין למנות

ואילו כשהתחלתי לנסוע אל המגיד

מהנוכחים לקרוא מתוכו .הם קראו עד

לרב את יליד עירם .שמע על כך ר'

ממעזריטש התחלתי להפסיד? אמר

שהגיעו לפסוק בפרק קי"ב ,שם נאמר" :פזר

מאיר שמחה ואמר :קשה מדוע

לו רבי זושא :אומר לך ,באמת אני

נתן לאביונים צדקתו עומדת לעד ,קרנו

כשבושש משה רבנו לבוא ,דרשו

איני רבי אלא יהודי פשוט כמוך,

תרום בכבוד" .רבי טרפון הבין היטב את

ישראל מאהרן הכהן שיעשה להם

כשאתה היית נותן פדיון ליהודי

עגל .מדוע לא מינו את אהרן הכהן

פשוט ,גם הקב"ה נתן ליהודי פשוט.

במקום אחיו? אלא כנראה שסברו

אך כשאתה התחלת לבדוק למי אתה

שמוטב להביא עגל מבחוץ מאשר

נותן ,אף הקב"ה התחיל לבדוק למי

למנות את אהרן שהוא בן עירם.

הוא נותן.

בעל

"אור

ביאליסטוק.

שמח",

שהיה

זמני כניסת השבת
ירושלים 5:08 :ת"א5:23 :

את העיירות שרכשת עבורי?" רבי עקיבא
נטל את ידו של רבי טרפון בשתיקה,

הרמז .רק מתן לצדקה היא ההשקעה
האמיתית שתניב ריווח נצחי .הוא נשק
לראשו של רבי עקיבא ואמר" :רבי ואלופי
אתה – רבי בחכמה ,ואלופי בדרך ארץ".

עפ"י ויקרא רבא ל"ד ט"ז(

פרשת תצוה  -זכור

זמני יציאת השבת
ירושלים 6:21 :ת"א 6:23 :ר"ת7:01 :

בזכות מצוות מלווה מלכה

דתו ,ספק את כפיו בהנאה ,הוא מעולם לא שיער כי לויתן כזה ייפול

פעם אחת באו אנשי עיירה קטנה במדינת ליטא אל הבעל שם טוב

בחכתו .עסוק אני עכשיו באורחים חשובים ,על כן אביאך אל חדר קטן

הקדוש זיע"א ובפיהם בקשה .הם רוצים שהצדיק ישלח להם את אחד

שבביתי ,וכשהאורחים יסעו לדרכם ,אקרא לך ונסדר את הדבר ,אמר

מתלמידיו הקדושים ,להיות להם לרב והם יקצבו לו את פרנסתו בכבוד.

הכומר לרב.

נעתר הבעל שם טוב לבקשתם ,בחר את אחד מתלמידיו ושלחו לאותה

הניחו את הרב בחדר קטן ,והביאו לפניו מאכלים ומשקאות לרוב .הרב

עיירה לכהן שם כרב .בני המקום קיבלוהו בכבוד .והרב התחיל לטפל

עדיין היה אחוז בשיגעון ,הוא לקח שוב כוס גדולה של שיכר ושתה

בענייני העיר ובצרכי הציבור .תחילה החליט לסדר את כל ענייני

לשכרה .בערפול חושים הוא נפל לקרקע הקיא ושקע בתרדמה .שעות

הצדקה שבעיירה ,ניהול קופות הצדקה ,חיפש מקורות הכנסה ותקצוב

אחדות היה אחוז בשנתו .וכשהתעורר שוב היה הכומר עסוק עם אורחיו,

העניים באופן ראוי.

שתה הרב כוס נוספת של שיכר ,שוב השתכר ושוב נפל בשינה על קרקע

באותה עיירה התגורר יהודי בן תורה שישב ועסק בתורה כל ימיו.

החדר .בינתיים שקעה החמה באותו זמן הסב הבעל שם טוב לסעודה

בני המקום העריכו אותו על התמדתו ושקידתו העצומה ,והיו שולחים

שלישית עם תלמידיו ,בזמן סעודה שלישית היה נוהג הצדיק להביט על

בכל שבוע שליח מיוחד לקבץ נדבות אצל הנכבדים והעשירים.

כל תלמידיו בכל מקומות מושבותיהם ,ולבחון את מדרגתם הרוחנית.

ומוסרים את הסכום שנאסף לאותו יהודי למחייה .כשנודע לרב החדש

כשהשקיף הצדיק על תלמידו זה ,ראה שהוא משוקע בעומק הקליפות,

על הנהגה זו ,לא ישר הדבר בעיניו ,כל יהודי העיר מעניקים את כספם

וחושך גדול מקיף אותו .תמה הבעל שם טוב הקדוש ,וביקש לדעת איך

עבור יהודי אחד? תמה הרב באוזני הגבאים ,עתה מבין אני מדוע בני

הגיע תלמידו לנפילה גדולה שכזו? בינתיים ניגנו התלמידים את ניגון "בני

הקהילה אינם תורמים בעין יפה עבור מטרות נוספות של צדקה וחסד.

היכלא" ואף הבעש"ט הצטרף אליהם .אך כשהגיעו למילים "לבטלא בכל

עדיף לגרוע קצת מהסכום הקצוב עבור בן תורה זה ,ולהוסיף את

קליפין" )לבטל את כל הקליפות כוחות הטומאה( עצר הבעל שם טוב ולא

היתרה בקופת הצדקה הכללית .שמעו בני הקהילה את ציווי הרב

המשיך ,הבעל שם טוב שקע בשרעפים ,הוא שוטט ברעיונותיו הקדושים

החדש .ואט אט הפחיתו את סכום הנדבה השבועית עבור אותו בן

בעולמות העליונים ,וניסה לחקור ולדרוש מה פשעו ומה חטאתו של

תורה ,עד שהשליח שהיה הולך לקבץ את הנדבות ,ראה שאין הטרחה

התלמיד שנמסר בידי הסטרא אתרא .בכמה היכלות עליונים לא השיבו לו

כדאית כלל ופסק מללכת.

דבר ,עד שעלה להיכל גדול ונורא ושם גילו לו את הסיבה לנפילתו

אשתו של אותו בן תורה עני ,באה כהרגלה ביום חמישי לבית

האיומה של תלמידו .התחיל הבעל שם טוב להמליץ טוב בעד התלמיד

המדרש אל בעלה ,וביקשה שייתן לה מעות עבור צרכי השבת .השיב

והזכיר כמה וכמה מעשים טובים שלו ,אולם דבר לא הועיל להצילו מגזר

לה הבעל כי אין בידו כלום .שבה האישה לביתה בידיים ריקות .והאיש

הדין .לפתע נזכר הבעל שם טוב כי תלמידו זה נזהר מאד לקיים סעודת

מרוב צער החל לבכות .צערו ובכיו של האיש בקעו את כל הרקיעים.

מלוה מלכה בכל מוצאי שבת .הוא ביקש בבית דין של מעלה כי זכות

והתעורר קטרוג גדול בשמים על אותו רב שגרם להפסקת פרנסתו של

המנהג הקדוש הזה תגן עלי .השיבו לו שאכן ראויה היא זהירות זו שתגן

היהודי .אם לא די בקטרוג זה ,הרי שבאותו שבוע אירע עוד מקרה

עליו ,אך בתנאי שיקיים וישמור לערוך את אותה סעודה גם עכשיו

בבית הרב שגרם לקיטרוג גדול כלפיו .לפני הרב התייצבו שני אנשים

במוצאי שבת זה .הבחינו התלמידים כי הבעש"ט הקדוש מתעורר מעליית

לדין בעניין הסגת גבול ,האחד טען כי חברו הסיג את גבולו ,וחכר

הנשמה ומביט סביבו .הוא לקח מעל שולחנו הקדוש פרוסה אחת מהחלה

בסמיכות מקום עסק הדומה לשלו .הרב לא מחה בכל התוקף על מעשה

שבצע לסעודה שלישית ,צירף אליה עוד חלה שלימה .בחר באחד

נורא זה של הסגת גבול ,ובכך קופחה פרנסתו של יהודי נוסף בעיר.

מתלמידיו הגדולים .ואמר לו ,קח ולך ,ה' יתברך יהיה בעזרך .ידע התלמיד

הצטרפו בבית דין של מעלה שני הקטרוגים נגד הרב .ונפסק הדין

כי אין לו להרהר אחר רבו .לקח את הפת והלך לדרכו ,תוך שהוא סמוך

למסור את הרב לרשות השטן .קראו לשטן ושאלו אותו האם מתיירא

ובטוח כי בוודאי ינחהו ה' יתברך למחוז חפצו ,ויורהו למה התכוון הצדיק.

אתה מהבעל שם טוב? השיב השטן שהוא אכן ירא מהצדיק .אמרו לו

ובינתיים הבעל שם טוב קורא שוב ושוב את המילים "לבטלא בכל

מוסרים אנו לידך את אחד מתלמידיו של הבעל שם טוב שנשלח על ידו

קליפין" בכוונה גדולה ,בקולי קולות ובבכיות נוראות .הלך שליחו של

לשמש כרב .אולם אל דאגה ,הוא יוצא לגמרי מרשותו של רבו ונכנס

הבעל שם טוב בזריזות עד שיצא את העיר מעזיבוז ,השמש שקעה זה

לרשותך .התמלא השטן בשמחה על פסק הדין ,הוא החליט לעשות

מכבר והלילה היה חשוך מאד ,בהילוכו אל הלא נודע הבחין השליח כי

לאותו רב דבר שהוא מר ממוות .הוא יפתה אותו להמיר את דתו

אבנים קטנות וגדולות נערמות לפניו וההליכה הופכת להיות קשה יותר

רחמנא לצלן .באותה שבת בעוד הרב מתעטף בטליתו בביתו ומתכונן

ויותר .אין זה אלא מעשה שטן ,הרהר השליח והחליט להתמיד בהליכתו,

ללכת לבית הכנסת .התחילה פתאום לבעור בליבו של הרב אש תאווה

התאזר עוז והתגבר על כל המכשולים ,כשסוף סוף הצליח לדלג על כל

להמיר את דתו .תוקף תבערת התאווה גרם לו לאיבוד שפיות הדעת,

האבנים ,מצא שהדרך מלאה בחול ים וכמעט שאי אפשר להלך בדרך.

הוא הסיר את הטלית מעליו .שתה כוס גדולה של יין שעמדה על

התגבר השליח גם עתה ,אזר כוחות והמשיך בדרך .המכשולים נערמים

השולחן מוכנה לקידוש .ורץ כמשוגע לבית הכומר שהיה מחוץ לעיר

בזה אחר זה והשליח דבק במשימה .כשהרגיש שכוחותיו אוזלים ,בכה

כשהוא לבוש בבגדי שבת .ראה הכומר כי רב העיר בא אליו ,קיבלו

והתפלל לפני בורא העולם שיעזרהו למלא אחר פקודת רבו ולבצע את

בכבוד גדול ושאל אותו לסיבת בואו? כששמע שהרב רוצה להמיר את

השליחות הנעלמת על הצד הטוב ביותר.

לפתע הרגיש התלמיד כי הדרך נעשית קלילה מאד כעין
קפיצת הדרך נעשתה לו .והנה הוא רואה שהגיע לבית אחד

איזה עשיר השמח בחלקו

מואר .כשנכנס לבית ,ראה שזהו ביתו של הכומר ,ורב לבוש

איתא בשם הגה"ק ה"חפץ חיים" זיע"א :אם ירצה

בבגדי שבת מוטל על הרצפה שתוי כלוט .הבין התלמיד שלכאן

אדם להשיג את המידה של "איזה עשיר השמח

התכוון מורו ורבו לשלחו .בירר אודות זהותו של הרב היהודי

בחלקו" גם אם אין לו אלא פת במלח ומים במשורה,

המתגולל על הארץ ,ואמרו לו כי זהו רבה של העיירה הסמוכה

ימחיש לעצמו את מצבו ממשל ודוגמה :נגר צריך

שביקש להשתמד.

שיהיו לו כלי עבודתו ,ובלעדם אינו יכול לעבוד

ישב השליח והמתין .כעבור זמן לא רב התעורר השיכור
משנתו ,ותיכף מזג לעצמו עוד כוס גדולה של משקה משכר.
השליח תלמיד הבעל שם טוב אחז בחזקה בזרועו ואמר :ידידי
היקר ,רצונך לשתות שיכר שתה ,אבל לא טובה היא השתייה
ללא אכילה מוכרח אתה לרחוץ ידיך תחילה ולאכול מעט לחם.

באומנותו .כלי מלאכתו כוללים פטיש וצבת ,מסור,
מקדח ומברג ומקצוע ,בעזרת מקצוע זה הוא מקציע
את העץ ומחליקו ,יבוא אדם ויפקיע את המקצוע –

והנגר ישבות ממלאכתו ולא יוכל להרוויח את לחמו.
מעשה בנגר שלווה כספים למחייתו והתחייב לפרעם

שמע השיכור את הדברים והסכים .נטל ידיו ,בירך ברכת

לזמן קצוב ,עבר הזמן ולא פרע ,בא בעל החוב וירד

המוציא ואכל מהפת של הבעל שם טוב .ברגע שאכל סעודה

לנכסיו ונטל את המקצוע במשכון .בא לפניו הנגר,

של קדושה מפתו של הבעל שם טוב הקדוש .התחילה הטומאה

ודמעתו על לחיו ,אמר לו :ראה נא ,לוויתי בתקווה

להיפרד מנשמתו הלחם השפיע עליו עד מהרה .ולפתע הוא

שארוויח ואפרע את החוב ,הדבר לא עלה בידי עד

התחיל צועק וממרר בבכי ,אבוי לי ,מה עשיתי? הלא רציתי

כה ,אך עתה קיבלתי עבודה לבצע ,וברווחיה אשיב

להמיר דת אלקים חיים .אוי לי ואבוי לנפשי .אין לי תקנה אלא

את חובי ,ברם אם עיקלת את כלי עבודתי לא אוכל

לבוא אל רבי הקדוש במעזיבוז ,רק הוא יוכל לתת לי תיקון

לבצע את העבודה וייבצר ממני להשיב את החוב.

ראוי .כיצד אוכל להשיגו עתה?

הסכים המלווה וירד למרתף הכלים לחפש את

ראה השליח שהוא מתחרט מעומק ליבו על המעשה .ואמר
אחוז בחגורתי ונלך לבעל שם טוב במעזיבוז .יצאו השניים
במהירות מבית הכומר והתחילו ללכת בחושך ובאפילה.

המקצוע המעוקל .חיפש ולא מצא ,לפתע הזדקף
ואמר לנגר :ראה ,אינני מוצא את המקצוע שלך ,אבל
מצאתי כאן מציאה השווה פי מאה ,מכונה עדינה

לתימהונם כעבור זמן מה הבחינו כי קרבים הם למעזיבוז ,הדרך

לליטוש יהלומים .התחנן הנגר :המשיך בחיפושך

קפצה להם ,מיהרו בדרכם והגיעו לביתו של הבעל שם טוב

ומצא את המקצוע שלי ,אמר המלווה ,כמה מגוחך,

ובבית עדיין יושבים התלמידים עם רבם ,והוא עדיין מזמר

המקצוע שלך שווה כמה פרוטות ,ומכונה זו שווה הון,

"לבטלא בכל קליפין" בדביקות .ראה זאת הרב ,התעלף ונפל

ובעיקרון ,שתיהן עושות מלאכה זהה ,מחליקות

ארצה .ציווה הבעל שם טוב להשכיבו על המיטה לנוח עד

ומשייפות" .אמת ויציב" ,הודה הנגר ,אך מה אעשה

שתשוב אליו נפשו .כשהתעורר ,בכה בכיות נוראות על

ומכונת ליטוש היהלומים יקרה וחשובה ככל שתהיה

המחשבה הרעה שעברה עליו .והבעש"ט נתן לו תיקון כראוי.

לא תתאים למלאכתי ,לשיוף נסרים.

זכות הרבים תלויה בו
היות ואנו עומדים לקראת סוף עריכת הספר על כ"ק
אדמו"ר הרה"ק רבי דוד משה מקרעטשניף זצוק"ל
זיע"א .על כן רצינו לבקש מכל מי שיש לו או מכיר
סיפורים ,דברי תורה ,מכתבים ,תמונות מרביה"ק או
מאבותיו הק' זיע"א ,וכן מי שיודע על קשר שהיה
לרבנו עם צדיקי דורו זיע"א ,יוכל להודיעני ,ויהיה
בגדר מזכה את הרבים .וזכות רבנו הקדוש ,תעמוד
לכם ולכל משפחתכם להיוושע בכל הנצרך לכם
ברוחניות ובגשמיות ,ותהיה משכורתכם שלימה מן
השמים ,אמן.
בתודה מראש
מכון אורחות אדם

אברהם מ .בלינדר ק .קרעטשניף 052-7654791

והנמשל :הן מובן הוא .הקב"ה "אלוקי הרוחות לכל
בשר" הוא לבדו יודע מה מטרתה של כל נפש בעולם,
מה ייעודה ונסיונותיה ,ובמה תרוויח את שכרה
הנצחי ,המדרש אומר" :אין לך אדם שאין הקב"ה
מנסה אותו" ,יש שנסיונו בעוני ויש שנסיונו בעושר,
יש שנסיונו ביסורים ויש שנסיונו אם יבעט חלילה
מתוך חיי שלווה ,כל אחד כפי שורש נשמתו ולפי
התיקון הנצרך לו ,ואם היו נותנים לו את שדה נסיונו
של הזולת ,אף שנראה הוא כטוב ומשובח ,יהא עבורו
כמלטשה היקרה בידי הנגר.

חשיבותה של הבאת שלום

במשך שנים אחדות שילם הרב

פעם עסק הרה"ק "בעל התניא"

מכיסו  28ל"י לחודש שהיה

זיע"א בענין של הבאת שלום,

סכום גדול באותם הימים ,על

והדבר עלה לו בזמן רב ובביטול

שטר שלא חתם עליו מעודו,

תורה .שאלו איש אחד :הן אמת

ובלבד שלא ילבין פני חברו

שהבאת שלום בין אדם לחברו

ברבים.

ובין איש לאשתו הוא מן הדברים
שאדם אוכל פירותיהם בעולם
הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא
)פאה פ"א מ"א( ,אבל הלא בסיום
שם נאמר "ותלמוד תורה כנגד
כולם" ,כלומר שלא כדאי לבטל

כעס מעושה
מסופר על רבה של ירושלים
הגה"ק

עיה"ק

רבי

שמואל

מסלנט זיע"א ,שפעם באו לביתו
שני אנשים להתדיין בפניו בדיני
ממונות ,ואחד מבעלי הדין שיצא

שבת קודש י"ג אדר
רבינו יהודה ב"ר שמואל החסיד )ספר חסידים  -ד"א
תתקע"ה(
הרה"ק רבי בצלאל מרגליות אב"ד אוסטראה
ב"ר מאיר )בעל מאיר נתיבים  -תקפ"א(
הגאון רבי משה פיינשטיין ב"ר דוד )תשמ"ו(
יום ראשון י"ד אדר
הרה"ק רבי שלום יוסף משפיקוב ב"ר דוד )תר"פ(
הרה"ק רבי משה מרדכי ב"ר חיים ישראל מפילוב
)תרפ"ט(
יום שני ט"ו אדר
הרה"ק רבי אברהם אבלי אב"ד קאליש ב"ר חיים הלוי
)מג"א  -תמ"ג(
הרה"ק רבי זאב וואלף מזיטומיר )אור המאיר  -תק"ס(
הרה"ק רבי יוסף מפיטסבורג ב"ר ישכר בער )תשכ"ו(
יום שלישי ט"ז אדר
הרה"ק רבי אלעזר מנחם מענדל ב"ר משה מלעלוב
)תרמ"ג(
הרה"ק רבי שמעון סופר אב"ד קראקא ב"ר משה
)תרמ"ג(
הרה"ק רבי פינחס מנחם ב"ר אברהם מרדכי
)"פני מנחם" מגור  -תשנ"ו(
יום רביעי י"ז אדר
הרה"ק רבי אברהם מפראהביטש ב"ר שלום שכנא
)אחיו של הרה"ק מרוזין  -תקע"ו(

תלמוד תורה למען הבאת שלום,

חייב ,התפרץ בחמת זעם ואמר:

הפירוש

אני אשבור את כל השמשות

הרה"ק רבי חנוך העניך מאלכסנדר ב"ר פינחס )תר"ל(

במשנה כך הוא "אלו דברים כו'

שבבית הרב .כששמע כך רבי

יום שישי י"ט אדר

ועיון תפילה" "והבאת שלום בין

שמואל

אותו

אדם לחברו ובין איש לאשתו

ואמר" :מה אתם חושבים שאני

ותלמוד תורה" שלשה אלו הם

אשב בשקט ולא אעשה כלום?"

כנגד כולם.

דברים אלו הפחידו את האיש

"בעל

ענה

התניא":

פנה

לסובבים

ומיד ברח מהבית .לאחר שהאיש
הלך ,שאלו האנשים את הרב מה

יום חמישי י"ח אדר

הרה"ק רבי דוד ב"ר צבי אלימלך מדינוב
)צמח דוד  -תרל"ד(
הרה""ק רבי יעקב שמשון ב"ר חיים מקאסוב )תר"מ(
הרה"ק רבי אברהם מפאריסאב ב"ר יהושע אשר
מפאריסאב )תרע"ב(
הרה"ק רבי מאיר יחיאל הלוי מאוסטרובצה
ב"ר אברהם יצחק )תרפ"ח(
הגה"ק רבי יוסף חיים ב"ר אברהם שלמה זונענפעלד
)תרצ"ב(

זכותם יגן עלינו ועל כל ישראל ,אמן

התכוון לעשות? השיב להם רבי
שלא ילבין פני חבירו ברבים
פעם אחת הוזמן הרה"צ ר' אריה
זיע"א

לוין

לבית

שמואל :התכוונתי ללכת מיד
לזגג שיתקין שמשות חדשות.

המשפט,
ושימח את אשתו

לתביעה שיפרע שטר שהוא חתום
עליו בתור ערב .תמה הרב על כך

הגאון רבי משה אהרן שטרן

מאחר שלא היה זכור לו כלל

זצ"ל

קמניץ,

בבית הכנסת של הגה"ק רבי יוסף

שחתם על השטר הנזכר ,הופיע

הבחין פעם באברך תוך שנה

חיים זוננפלד זיע"א )יומא דהילולא

הרב בבית המשפט ונוכח לדעת

ראשונה

העומד

י"ט אדר( לא אמרו תחנון ברוב

כי חתימתו זויפה ובעל החוב ניצב

ומשוחח לאחר סדר הישיבה.

ימות השנה ,כיון שהיה מוהל .היה

מולו כשהוא משפיל עיניו מרוב

העיר ואמר לו :כאשר אינך

שם אדם אחד שאמר אם כן צריך

בושה על מעשה הזיוף ,כדי לא

לומד ,מתבטל ומשוחח ולא הולך

לתלוש

מתוך

לביישו לא הכחיש הרב שזוהי

הביתה ,עובר הנך על מצות

הסידור .ענה הגאון ואמר מוטב

חתימתו שלו ,ואך ביקש מהשופט

"ושימח

סיימת

לתלוש את דף התחנון מן הסידור

שיטיב עמו ויאפשר לו לפרוע

ללמוד ,רוץ לביתך וקיים את

השטר

בתשלומים

בחסות רשת חנויות

גל פז
ר

חודשיים,

משגיח

ישיבת

לנישואיו,

את

אשתו".

את

דף

התחנון

ולא לתלות דיני תחנון מן השו"ע.

המצוה כדבעי.

לע"נ
הרה"ק רבי אלעזר מנחם מענדל
ב"ר משה מלעלוב זיע"א
נלב"ע ט"ז אדר

בס"ד

פרשת תצוה-זכור ,י"ג באדר תשע"ז
.

ִס ּפ ּו ִרים ְו ַא ָ ּגדוֹ ת

ּ ְפנִ ינִ ים ּו ַפ ְר ּ ְפ ָראוֹ ת

ים ַ ּב ּ ָפ ָ ְר ׁ ָשה
ִס ּפ ּו ִר
ָ

וְ ַא ָּתה ְּת ַצ ֶ ּוה ֶאת־ ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל וְ יִ ְקח ּו ֵא ֶליך ֶׁש ֶמן זַ יִ ת זָ ך )כז ,כ(
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסף ֵמ ִאיר ִמ ְּס ּ ִפינְ ָקא ַ ּב ַ ל " ִא ְמ ֵרי יוֹ ֵסף"ִ ,ה ְת ַא ֵּמץ ְל ַמ ְע ָלה ִמכּ ֹחוֹ ָתיו
ְ ּב ִמ ְצוַ ת ַה ְכנָ ַסת ַּכ ָּלה ,וְ ַל ְמרוֹ ת ׁ ֶש ָהיָ ה דָּ חוּק ְ ּב ַ ְצמוֹ ָהיָ ה לוֹ וֶ ה ְּכ ָס ִפים ַר ִ ּבים
ְלנִ ּשׂ ּו ֵאי יְ תוֹ מוֹ ת ְ ּב ֶד ֶר ְך ָּכבוֹ דַ ּ .פ ַ ם שָׂ ְר ָרה ְ ּב ֵביתוֹ ֲ נִ ּי ּות ְּגדוֹ ָלה ,וְ ֶא ָחד
ק ָרבָ יו ָּת ַמ ּה ְ ּב ָפנָ יוַ " :ה ִאם ֵאין ִמן־ ַה ּיֹ ֶש,ר ְל ַס ֵּלק ֶאת ַהחוֹ בוֹ ת ו ְּל ַפ ְרנֵ ס
ִמ ְמ ֹ
ְ ּביַ ד־ ְר ָח ָבה ֶאת ְ ּבנֵ י ַה ַ ּביִ תּ ִ ,ב ְמקוֹ ם ְל ַפ ֵ ּזר ַל ֲא ֵח ִרים"? וְ ָה ַר ִ ּבי ֵה ׁ ִשיבֵ " :אינְ ָך
ישה ּו ְּכ ָבר ִה ְקדִּ ים וְ ָט ַ ן ְל ָפנַ י ָּכ ְך ,וְ הוּא ַה ֵ ּי ֶצר ָה ַרע
אשוֹ ן ְ ּב ַט ֲ נָ ה זוֹ ֶ ׁ ,ש ֵּכן ִמ ׁ ֶ
ִר ׁ
ָ
ׁ ֶש ִּנ ָּסה ְל ׁ ַש ְכנֵ ַ אוֹ ִתי ְל ַק ֵּמץ יָ ִדי ִמ ָּל ֵתת ְצ ָד ָקהֲ .אבָ ל בּ וֹ א וְ ַא ְר ֶאה ְלך ֶאת
ַה ּמו ָּבא ְ ּב ִמ ְד ָר ׁש ַר ָ ּבא ּ ָפ ָר ׁ ַשת ְּת ַצ ֶּוה'ַ .ה ְר ֵ ּבה ּ ְפ ָ ִמים ָא ָדם ְמ ַח ֵ ּבב ְ ּב ִלבּ וֹ ַל ֲ שׂ וֹ ת
ִמ ְצוָ ה ,זוֹ ְצ ָד ָקה ,וְ יֵ ֶצר ָה ַרע ׁ ֶש ְ ּבתוֹ כוֹ אוֹ ֵמרַ ,מה ְּל ָך ַל ֲ שׂ וֹ ת ִמ ְצוָ ה ו ְּמ ַח ֵּסר ֶאת
יך? ַ ד ׁ ֶש ַא ָּתה נוֹ ֵתן ַל ֲא ֵח ִרים ֵּתן ְלבָ נֶ ָ
נְ ָכ ֶס ָ
יך .וְ יֵ ֶצר טוֹ ב אוֹ ֵמר לוֹ ֵּ ,תן ַל ִּמ ְצוָ ה,
ְר ֵאה ַמה ָּכתוּב " ִּכי נֵ ר ִמ ְצוָ ה" ָ -מה ַה ֵּנר ַה ֶ ּזה ְּכ ׁ ֶשהוּא דּ וֹ ֵלק ֲא ִפ ּל ּו ֶא ֶלף ַא ְל ֵפי
נֵ רוֹ ת ַמ ְד ִל ִ
ימנ ּו אוֹ ר ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ָּ ,כ ְך ָּכל־ ִמי ׁ ֶש ִ ּי ֵּתן ְל ִמ ְצוָ ה ֵאינוֹ ִמ ְת ַח ֵּסר".
יקים ֵה ֶ
ְ ּב ֶא ָחד ִמ ַּמ ָּס ָ יו ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ׁ ַש ּ ִפ ָירא ִמ ּ2ל ְ ּב ִלין ֵ ּבין ְק ִה ּלוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאלְ ,ל ׁ ֵשם ִּג ּי ּוס
יבת ַח ְכ ֵמי 2ל ְ ּב ִלין'ַ ָ ,מד וְ נָ ַאם ְ ּב ָאזְ נֵ י ְק ַהל
יבתוֹ ַהנּוֹ ַד ַ ת 'יְ ׁ ִש ַ
יש ָ
ַמ ׁ ְש ַא ִ ּבים ִל ׁ ִ
יהם ִ ּב ְפרוֹ ְטרוֹ ט ֶאת ַההוֹ ָצאוֹ ת ַה ְמ 2רבּ וֹ ת ׁ ֶש ִהשְׂ ָּת ְרג ּו
נֶ ֱא ָס ִפים ָּגדוֹ ל ,וְ ֵת ֵאר ִ ּב ְפנֵ ֶ
יבה ,וְ ִצ ֵ ּין ִּכי ַּת ְל ִמ ֵידי ַהיְ ׁ ִשיבָ ה סוֹ בְ ִלים ֵמ ָר ָ ב
ַ ל ַצ ָּוארוֹ ְּכתוֹ ָצ ָאה ִמ ִּנהוּל ַהיְ ׁ ִש ָ
יכה ְקב ּו ָ ה ְלהוֹ ָצאוֹ ת ַהיְ ׁ ִשיבָ הָ .קם ֶא ָחד ֵמ ֲ ׁ ִש ֵירי
וְ דֹ ַחק ְּכתוֹ ָצ ָאה ֵמח ֶֹסר ְּת ִמ ָ
יש ַּג ַאוְ ָתן ּוגְ בַ ּה־ ֵלב ,וְ ִה ְת ִריסִ " :אם ַה ַּמ ָּצב כּ ֹה דָּ חוּק ַ ּביְ ׁ ִשיבָ הְ ,ל ׁ ֵשם
ַה ָּמקוֹ םִ ,א ׁ
יתם ִ ּבנְ יָ נִ ים ּכֹה ְמפ ָֹא ִרים? או ַּלי ֲ ֵל ֶ
ָמה ְ ּבנִ ֶ
יכם ִל ְמכּ ֹר ֶאת ַה ִ ּבנְ יָ נִ ים ַה ְּגדוֹ ִלים,
ּובַ ֶּכ ֶסף ׁ ֶש ִ ּי ְת ַק ֵ ּבל ַ ּב ֲ ָדם ּתו ְּכל ּו ְל ַכ ְל ֵּכל ֶאת ַה ַּת ְל ִמ ִידים ִמדֵּ י ח ֶֹד ׁש ְ ּב ָח ְד ׁשוֹ "?!
ְל ׁ ֵש ַמע ַה ַּט ֲ נָ ה ַה ְמ 2חצֶּ ֶפתִ ,ה ְתעוֹ ֵרר ַר ַ ׁש ַ ּב ָּמקוֹ ם ,או ָּלם ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ׁ ַש ּ ִפ ָירא
לֹא ִא ֵ ּבד ֶאת ֶ ׁ ְש ּתוֹ נוֹ ָתיו ,וְ ַ ל־ ֲא ָתר ָמ ָצא ְּת ׁש ּובָ ה ַמבְ ִר ָ
יקה ּוגְ אוֹ נִ יתְּ ,כ ׁ ֶשהוּא
שה ְל ָה ִקים
מֶ,
ּפוֹ נֶ ה ֶאל ֶה ָ ׁ ִשירּ ְ " :בוַ דַּ אי זָ כוּר ְל ָך ׁ ֶש ְ ּב ׁ ָש ָ ה ׁ ֶש ָא ַמר ַה ָּק ָ ּב"ה ְל ֹ
ֶאת ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן ,לֹא ּ ָפנָ ה ִ ּב ְל ׁשוֹ ן ִצ ּווּי ,וְ ַל ְמרוֹ ת זֹאת ִה ְתנַ דֵּ ב ָּכל ָה ָ ם וְ ֵה ִביא
ְּתרוּמוֹ ת ַרבּ וֹ ת ִלבְ נִ ַ ּית ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן ַ ,ד ׁ ֶש ָהיָ ה ְּכבָ ר דַּ י וְ הוֹ ֵתר .או ָּלם ְּכ ׁ ֶש ָהי ּו
מֶ,
שה ִ ּב ְל ׁשוֹ ן 'וְ ַא ָּתה ְּת ַצ ֶּוה'.
זְ קו ִּקים ְל ׁ ֶש ֶמן זַ יִ ת ַל ָּמאוֹ רָּ ,כאן ָא ַמר ַה ָּק ָ ּב"ה ְל ֹ
ו ַּמדּ ּו ַ ָהיָ ה ָצ ִר ְ
יך ְל ַצוּוֹ ת ַ ל־ ָּכ ְך? ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָּכ ְך ִטבְ עוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלםַּ .כ ֲא ׁ ֶשר עוֹ ְר ִכים
ַמגְ ִ ּבית ִלבְ נִ ַ ּית ִ ּבנְ יָ ן ָּגדוֹ ל ,אוֹ ְל ׁ ֵשם ָּכל ִענְ יָ ן ָח ׁשוּב ׁ ֶש ִ ּב ְצ ָד ָקה ,נִ ְמ ָצ ִאים ְל ָכ ְך
ּתוֹ ְר ִמים ׁ ֶש ּמו ָּכנִ ים ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּתף ַ ּב ִּמ ְצוָ ה ַה ְּגדוֹ ָלה ַה ּזוֹ ׁ ֶש ִּת ָּק ֵרא ַ ל־ ׁ ְש ָמם .או ָּלם
ַּכ ֲא ׁ ֶשר זְ קו ִּקים ְל ׁ ֶש ֶמן ַל ָּמאוֹ רְ ,ל ָמזוֹ ן ו ִּמ ְחיָ ה ְקב ּו ָ הָ ,לזֶ ה ָצ ִר ְ
יך ִצ ּווּי ְמיָ 2חד".
ָּכאן ָ ַצר ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ְל ֶרגַ ע ,ו ְּל ַא ַחר ִמ ֵּכן ֵה ִרים ֶאת קוֹ לוֹ וְ ִה ְר ִעים" :וּבְ ֵכןְ ,מ ַצ ֶּוה
ֲאנִ י ְ ּב ׁ ֵשם ַה ּתוֹ ָרה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשהִ ,ל ְתרֹם ׁ ֶש ֶמן זַ יִ ת ,ו ָּבזֶ ה ּתו ְּכל ּו ְל ַה ֲ לוֹ ת נֵ ר ָּת ִמיד
יב ֵתנ ּו"ַ .הדְּ בָ ִרים ַה ּקוֹ ְל ִעים ָ שׂ ּו ּ ֵפרוֹ ת ,וְ ִצבּ וּר ַה ֶּנ ֱא ָס ִפים ִה ׁ ְש ַּת ֵּתף ְ ּב ַ יִ ן
יש ָ
ִ ּב ׁ ִ
יבה.
יָ ָפה ַ ּב ַּמגְ ִ ּבית ׁ ֶש ֶּנ ֶ ְר ָכה ַ ּב ָּמקוֹ ם ,וְ ָה ְפכ ּו ְל ׁ 2ש ָּת ִפים נִ ְכ ָ ּב ִדים ְ ּבהוֹ ָצאוֹ ת ַהיְ ׁ ִש ָ
וְ נִ ְׁש ַמע קוֹ לוֹ ְ ּבבֹאוֹ ֶאל־ ַה ּק ֶֹד ׁש ִל ְפנֵ י ה' ּו ְב ֵצאתוֹ וְ לֹא יָ מ ּות )כה ,לה(
יט ְסבּ ו ְּרג ָהיָ ה אוֹ ֵמרֶ ׁ ,ש ְ ּבבוֹ א ַרב
מ ֶש,ה ׁ ִש ְמעוֹ ן זִ יוִ יץַ ,ר ָ ּב ּה ׁ ֶשל ָה ִעיר ּ ִפ ְ
ַר ִ ּבי ֹ
ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאל ֶאל־ ַה ּק ֶֹד ׁש וְ הוּא עוֹ ֶלה ַ ל ֵּכס־ ָה ַר ָ ּבנוּתֲ ,אזַ י ִ ּב ְת ִח ָּלה 'נִ ׁ ְש ַמע קוֹ לוֹ '
וְ 2כ ָּלם חוֹ ְל ִקים לוֹ ָּכבוֹ ד ו ְּמ ַצ ְ ּי ִתים ְלהוֹ ָראוֹ ָתיו .או ָּלם ָ ָליו ְל ַקוּוֹ ת ו ְּליַ ֵחל
'וּבְ ֵצאתוֹ וְ לֹא יָ מוּת' ֶ ׁ -ש ְ ּב ׁ ָש ָ ה ׁ ֶש ְ ּיגָ ְר ׁש ּוה ּו ִמ ִּמשְׂ ָרתוֹ ְל ַא ַחר ׁ ֶש ִּת ְפרֹץ ְּכנֶ גְ דּ וֹ
ַמ ֲחלֹ ֶקתְ ,ל ָפחוֹ ת לֹא יָ מוּת ֵמרֹב ַצ ַ ר ,וְ יָ ָצא ֵמ ָה ִעיר ְּכ ׁ ֶשהוּא ׁ ָש ֵלם ְ ּבגוּפוֹ ...
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יעית
יָ ְצ ָאה ָלאוֹ ר ַמ ֲהדו ָּרה ְר ִב ִ
יש' ְל ַת ְל ִמ ִידים
ֶׁשל ּ'פו ִּרים ִט ׁ

גיליון מס' 212
שנה 4

ִמ ּדוֹ ת ַו ֲה ִליכוֹ ת

ּ ְפנִ ינִ ים
ְל ַה ֲ'ל ֹת נֵ ר ָּת ִמיד )כז ,כ( ְ -מ ָפ ֵר ׁש ַר ּ ׁ ִש"י ׁ ֶש ְּת ֵהא
יה ,וְ ֶר ֶמז ָלזֶ ה ׁ ֶש ִאם ַּת ֲ' ֶל ה
ׁ ַש ְל ֶה ֶבת עוֹ ָלה ֵמ ֵא ֶל ָ
וְ תוֹ ִסיף ֶאת ֵּת ַבת ַׁש ְל ֶה ֶבת ְל ֵת ַבת ֵא ֶל ָ
יהְּ ,ת ַק ֵ ּבל
ימ ְט ִר ָ ּיה ִעם ַה ֵּתבוֹ תֶ ,את ַה ֵּתבוֹ ת ְל ַה ֲ'ל ֹת נֵ ר.
ְ ּבגִ ַ
ֵמ ֶ' ֶרב ַ'ד־בּ ֶֹקר )כז ,כא( ּ ְ -בגִ ַ
ימ ְט ִר ָ ּיה ַּכ ֲח ִצי לוֹ ג
ילי ֵט ֵבתְּ ,כ ִפי ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש ַר ּ ׁ ִש"י ְל ִמדַּ ת ַה ּ ׁ ֶש ֶמן.
ְל ֵל ֵ
ִׁש ּ ָׁשה ִמ ּ ְׁשמ ָֹתם ַ'ל ָה ֶא ֶבן ָה ֶא ָחת )כח ,י( -
ימ ְט ִר ָ ּיה ִּכי ֶ'שְׂ ִרים וְ ָח ֵמ ׁש ָהאוֹ ִתיּוֹ ת ֲ' ֵל ֶ
יהן,
ְ ּבגִ ַ
ְּכ ִדבְ ֵרי ַר ּ ׁ ִש"יֶ ׁ ,ש ַ ל ָּכל ֶאבֶ ן ָהי ּו כ"ה אוֹ ִתיּוֹ ת.

ח ֶש*ן ִמ ְׁש ּ ָפט )כח ,טו( ְ -מ ָפ ֵר ׁש ַר ּ ׁ ִש"י
וְ ָ'שִׂ ָ
ית ֹ
ח ֶש*ן
ֶׁש ְּמ ַכ ּ ֵפר ַ'ל ִק ְלקוּל ַהדִּ ין ,וְ ֶר ֶמז ׁ ֶש ַה ֵּתבוֹ ת ֹ
ימ ְט ִר ָ ּיה ה ּוא ְמ ַכ ּ ֵפר ַ'ל ִק ְלקוּ ל ַהדִּ ין.
ִמ ְׁש ּ ָפט ְ ּבגִ ַ
יש )כח ,כ( ָ -א ְמר ּו ֲחזַ " ל
וְ ַה ּטוּ ר ָה ְר ִב ִ
יעי ַּת ְר ִׁש ׁ
יש הוּא ַּכ ָ ּים ,וְ ֶר ֶמז ָלזֶ ה
ׁ ֶש ַּמ ְר ִאיתוֹ ׁ ֶשל ַה ַּת ְר ִׁש ׁ
ימ ְט ִר ָ ּיה ֶׁש ְ ּב ַמ ְר ִאיתוֹ ִצ ְבעוֹ הוּא ַּכ ָ ּים.
יש ְ ּבגִ ַ
ַּת ְר ִׁש ׁ
ֶאת־ ָהאוּ ִרים וְ ֶאת־ ַה ּ+ת ִּמים )כח ,ל( ְ -מ ָפ ֵר ׁש ַר ּ ׁ ִש"י
ׁ ֶשהוּא ַה ּ ֵׁשם ַה ְמפ ָֹר ׁשּ ,ו ְב ַת ְרגּ וּם יוֹ נָ ָתן ָּכ ַתב
ׁ ֶש ְ ּב ׁ ֵשם זֶ ה ָח ַתם ַה ָּק ָ ּב"ה ֶאת ּ ִפי ַה ְּתהוֹ ם ,וְ ֶר ֶמז
י־תהֹם.
ָלזֶ ה ְ ּב ֵת ַבת ַה ּ+ת ִּמים ׁ ֶש ִהיא אוֹ ִת ּיוֹ ת ֵמ ְ
ּ ַפ ֲ'מֹן זָ ָהב וְ ִר ּמוֹ ן )כח ,לד( ּ ְ -ב ַמ ֶּס ֶכת זְ בָ ִחים מוּבָ א
ׁ ֶש ָהי ּו ע"ב ּ ַפ ֲ'מוֹ נִ ים ,וְ ֶר ֶמז ְלזֶ ה ְ ּבסוֹ ֵפי ַה ֵּתבוֹ ת
ימ ְט ִר ָ ּיה ע"ב.
ַ ל ׁשו ֵּלי ַה ְּמ ִעיל ָסבִ יבֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּבגִ ַ
ית צִּ יץ זָ ָהב ָטהוֹ ר )כח ,לו( ִ -ציץ זָ ָהב
וְ ָ'שִׂ ָ
ימ ְט ִר ָ ּיה ְּכ ִמין ַטס זָ ָהבְּ ,כ ִפי ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש ַר ּ ׁ ִש"י.
ְ ּבגִ ַ
את ֶאת־יָ ָדם )כח ,מא( ָּ -כ ַתב ַ ּב ַּת ְרגּ וּם ׁ ֶשה ּוא
ו ִּמ ֵּל ָ
ַ ל־יְ ֵדי ַה ָ ּק ְר ָ ּבן ,וְ ִאם ְּת ַמ ֵּלא ֵּת ַבת יָ ָד"ם ְ ּב ִמ ּלוּי,
ְּת ַק ֵ ּבל ִמנְ יַ ן תקל"דְּ ,כ ִמנְ יַ ן זֶ ה ּו ַ'ל־יְ ֵדי ָק ְר ָ ּבנָ ם.
ְל ַקח ּ ַפר ֶא ָחד ֶ ּבן־ ָ ּב ָקר )כט ,א( ְ -מ ָפ ֵר ׁש ַר ּ ׁ ִש"י
ְל ַקח ְּכמוֹ ַקח ,וְ ִאם־ ֵּכן ַה ָּל ֶמ"ד יַ ִּת ָירה וְ ִאם
ַּת ִּנ ֶ
יח ָּנה ַ ּב ֵּתבָ ה ַה ָ ּב ָאה ּ ַפרְּ ,ת ַק ֵ ּבל ֶאת ֵּת ַבת יְ ַכ ּ ֵפר,
ִּכי ַה ָּל ֶמ"ד ֵּת ָה ֵפ ְך ְלי ּו"ד וְ ָכ"ףֶ ׁ ,ש ַה ּ ַפר ְמ ַכ ּ ֵפר ַ ל
ָה ֵ גֶ ל ֶ ּבן־ ַה ָ ּב ָקר ,וְ ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת ׁ ֶש ַא ַחר ַה ֵּתבוֹ ת ֶא ָחד
ימ ְט ִר ָ ּיה ַמ ֲ'שֵׂ ה ֵ'גֶ לֶ ׁ ,ש ֵּכן ַה ּ ָפר
ו ָּב ָקר עוֹ לוֹ ת ְ ּבגִ ַ
ׁ ֶשל ַא ֲהרֹן ָ ּבא ְל ַכ ּ ֵפר ַ ל ַמ ֲ'שֵׂ ה ָה ֵ'גֶ ל.
וְ ָר ַח ְצ ָּת א ָֹתם ַ ּב ָּמיִ ם )כט ,ד( ּ ְ -ב ַת ְרגּ וּם יוֹ נָ ָתן
ְמ ָפ ֵר ׁש ְ ּב ַא ְר ָ ּב ִעים ְס ָאה ,וְ ֶר ֶמז ָלזֶ ה ְ ּב ֵת ַבת ַ ּב ַּמיִ ם,
ַה ֵ ּבי"ת ְ ּב ִח ּלו ֵּפי ַא ְל ַ ּב"ם ִהיא ֵמ"םַ ,א ֲח ֶר ָ
יה ֵמ"ם,
יה י ּו"ד ׁ ֶש ִהיא ֵמ"ם ְ ּב ִח ּלו ֵּפי ַא ְת ַ ּב" ׁש,
ַא ֲח ֶר ָ
יה ׁשוּב ֵמ"םְ ,ל ַר ֵּמז ְל ַא ְר ָ ּב ִעים ַה ְּס ָאה.
וְ ַא ֲח ֶר ָ
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דוא"ל5806777@gmail.com :

וְ נִ ׁ ְש ַמע קוֹ לוֹ ְ ּבבֹאוֹ ֶאל־ ַה ּק ֶֹד ׁש

ְמאוֹ רוֹ ת

ַר ִּבי נַ ְח ָמן ִמ ּ ְט ֶׁש ְע ְה ִרין

זַ ַ ּצ"ל

ְליוֹ ם ַה ִה ּלוּ ָלא י"ג ַ ּב ֲא ָדר־ב' תרנ"ד

ִמ ַּת ְל ִמ ָידיו ַה ּ 2מ ְב ָה ִקים ׁ ֶשל ַר ִּבי נָ ָתן ִמ ֶּנ ִּמירוֹ ב
ַּת ְל ִמידוֹ ַה ּ2מ ְב ָהק ׁ ֶשל ַר ִּבי נַ ְח ָמן ִמ ְּב ֶר ְס ֶלב ,וּ ִמ ְ ּגדוֹ ֵלי
ילי ּתוֹ ַרת ְ ּב ֶר ְס ֶלב ְלדוֹ רוֹ תָ .אבִ יו ַר ִ ּבי ְצבִ י ַא ְריֵ ה
ַמנְ ִח ֵ
ִמ ְ ּב ֶר ְס ֶלב ָהיָ ה ְּבנוֹ ׁ ֶשל ַר ִּבי ַא ֲהרֹן ׁ ֶש ִּכ ֵהן ְּכ ַר ָ ּב ּה ׁ ֶשל
ְ ּב ֶר ְס ֶלב ְּביָ ָמיו ׁ ֶשל ַר ִּבי נַ ְח ָמן ,וְ הוּא ֶה ֱ ִריצוֹ ְמאֹד
ְו ָא ַמר ׁ ֶש ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ִ ּבזְ כוּ ת ֲאבוֹ ָתיו ְּכ ֵדי ְל ָהבִ יאוֹ
ִלבְ ֶר ְס ֶלב ִמ ּ ׁשוּ ם ְ ּגאוֹ נ ּותוֹ ַ ּב ּתוֹ ָרה וּ ְב ִהירוּת ּ ְפ ָס ָקיו.
ִמצְּ ִעירוּ תוֹ נִ ַּכר ְ ּב ִכ ׁ ְשרוֹ נוֹ ָתיו ,וּ ִב ְהיוֹ תוֹ ְּכבֶ ן ֶ שְׂ ִרים
ִ ּב ְלבַ ד 2ה ְכ ַּתר ְל ַר ָּב ּה ׁ ֶשל ְט ׁ ֶש ְע ְה ִרין ׁ ֶש ְ ּבאו ְּק ָר ִאינָ ה,
וְ ִכ ֵהן ׁ ָשם ְּכ ַא ְר ָּב ִעים ׁ ָשנָ הְּ ,כ ׁ ֶשהוּא ַמ ְמ ׁ ִש ְ
יך ְּב ָכ ְך
ָמס ֶֹרת ָאבוֹ ת ׁ ֶשל ֲח ִמ ּ ׁ ָשה ָ שָׂ ר דּ וֹ רוֹ ת ׁ ֶש ָהיוּ מוֹ ֵר י
הוֹ ָר ָאה ְ ּביִ ְׂש ָר ֵאלִ .ה ְת ַק ּ ׁ ֵשר ֶאל מוֹ ַה ְרנַ " ְּת ְּכבָ ר
ִמ ּ ׁ ַש ַחר יָ ָמיו ,וּ ִמ ֶּמנּ ּו ִק ֵּבל דִּ בְ ֵרי ּתוֹ ָרה ,שִׂ יחוֹ ת
ילם ַלדּ וֹ רוֹ ת ַה ָ ּב ִאיםִ .ח ֵ ּבר ְּכ ֶ שְׂ ִרים
וְ ִס ּפו ִּריםְ ,ו ִהנְ ִח ָ
ִחבּ ו ִּרים ִמ ּתוֹ ַרת ְ ּב ֶר ְס ֶלב ,וּ ָב ֶהם ּ ֵפרו ׁ ִּשים ְלתוֹ רוֹ ָתיו
ׁ ֶשל ַר ִּבי נַ ְח ָמן ִמ ְּב ֶר ְס ֶלבִ ,ס ּפו ִּרים וְ ְ 2בדּ וֹ ת ׁ ֶש ִּנ ְמ ְסרוּ
ְליָ דוֹ ְ ,ו ַכ ָּמה ִחבּ ו ִּרים ִ ּב ְכ ַתב־יָ דוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי נָ ָתן
ׁ ֶש ּ ְמ ָס ָרם לוֹ ְּכ ֵדי ְל ַה ְד ּ ִפ ָ
יסם .נוֹ ַדע ְ ּב ַה ְת ָמ ָדתוֹ
ַה ְ ּגדוֹ ָלה וּבִ גְ אוֹ נ ּותוֹ ָה ֲ צ ּו ָמה ,א ּו ָלם ַל ְמרוֹ ת
ַמ ֲ ָמדוֹ ָה ָרם ִה ְתנַ ֵהג ְּב ַפ ׁ ְשט ּות ַו ֲ נָ ָוהַּ .כ ֲא ׁ ֶשר ָהיָ ה
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ הִ ,ה ְתנַ ֵהג ְּכ ַא ַחד ָה ָא ָדם
נוֹ ֵס ַ ְלא ּו ַמן ְלר ׁ
ְו ָא ַמר ׁ ֶש ֶאת ָה ַר ָ ּבנוּת ִה ׁ ְש ִאיר ִ ּב ְט ׁ ֶש ְע ְה ִריןְ ,ו ַאף ֵס ַרב
סק ֲה ָלכוֹ ת ִמח ּוץ ְל ִעירוֹ ְ .ו ַכ ֲא ׁ ֶשר יָ ַ ץ לוֹ ֶא ָחד
ִל ְפ ֹ
ֵמ ַר ָ ּבנֵ י דּ וֹ רוֹ ׁ ֶש ָ ָליו ְל ַח ֵּבר ִס ְפ ֵרי ֲה ָל ָכהֶ ,ה ְר ָאה
ְלנֶ ְכדּ וֹ ִ ּג ְליוֹ נוֹ ת ַר ִ ּבים וּ ָב ֶהם ְּת ׁשוּבוֹ ת ַ ּב ֲה ָל ָכהַ ,א ְך
ָא ַמר ׁ ֶש ִּב ְמקוֹ ם ְל ַח ֵּבר ִס ְפ ֵרי ְּת ׁשוּבוֹ ת הוּ א ֵמ ִכין
ְּת ׁשוּ בוֹ ת ַל ּ ׁ ְש ֵאלוֹ ת ׁ ֶש ָה ָא ָדם נִ ׁ ְש ָאל ְּבבֵ ית־דִּ ין ׁ ֶשל
ַמ ְע ָלה .נֶ ְכדּ וֹ ַהנּוֹ ָדע ַר ִּבי ַא ְב ָר ָהם ׁ ְש ֶט ֶרנְ ַה ְרץִ ,ק ֵ ּבל
ַרבּ וֹ ת ִמ ֶּמנּ ּו ְו ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך ְּב ַד ְר ּכוֹ ַל ֲה ָפ ַצת ּתוֹ ַרת ְ ּב ֶר ְס ֶלב.

יוֹ ִסיף ַ ּד ַ'ת

אחד הפתגמים השגורים ונחשבים כדברי חז"ל ,הוא "כל
הכועס כאילו עובד עבודה־זרה" .הוא מובא בדברי
הרמב"ם בהלכות דעות ,ומוסיף על־כך "אמרו חכמים
הראשונים" .ורבים התחבטו לדעת מהיכן שאב הרמב"ם
דבר זה ,שכן לא נמצא כך בדברי חז"ל ,והנוסח במסכת
שבת הוא" :המקרע בגדיו בחמתו ,והמשבר כליו בחמתו,
והמפזר מעותיו בחמתו ,יהא בעיניך כעובד עבודה־זרה",
ומכאן שרק אם עושה דבר שלילי בכעסו אז יהא בעיניך
כעובד עבודה־זרה .ומכאן הסיק מהר"ץ חיות ,שלרמב"ם
היתה מכילתא שאבדה מאתנו ומשם שאב הרבה עניינים
הנזכרים ברמב"ם בשם חז"ל ,ועל־ידי כך הוא מיישב
תמיהות רבות על מקורותיו .אולם רבים כתבו ,כי מקורו
של הרמב"ם הוא מדברי הזוהר הקדוש שמזכיר בשישה
מקומות עניין זה ,ואחד מהם בפרשתנו ,בה מאריך הזוהר
בגנות הכעס ,שכל הכועס נעקרת ממנו נשמתו ושורה
בסטרא אחרא וכו' .אולם יש שדחו דעה זו ,מפני שהלשון
בזוהר הוא "איתא" "ואוקמוה" ,נוסח השגור בזוהר לדבר
הלקוח מדברי הגמרא ,ומכאן הסיקו אפוא שלפנים היה
נוסח כזה בדברי הגמרא ,ומזה מקור הרמב"ם ,והנוסח
נעלם מאתנו ברבות השנים .אך כבר הוכיחו הקדמונים,
שהרמב"ם לא ראה כלל את הזוהר שהתגלה רק לפני
כשבע מאות שנה בידי רבי משה בן שם־טוב די־ליאון
מספרד ,והיה נסתר מעיני כל דורות התנאים והאמוראים,
הגאונים וראשוני הראשונים .וכך כתב החיד"א שהזוהר
לא התגלה אפילו להרשב"א והרא"ש וכל שכן בימי
הרמב"ם ,ומזכיר בשם רבי חיים ויטאל שמשורש נשמתו
של הרמב"ם לא זכה לחכמת הזוהר .אך יש שכתבו שכמה
קונטרסים מהזוהר היו גם בימי קדם ,והביאו ראיה לכך
מבעל הערוך ,שכתב כמה דברים בשם מדרשו של רשב"י
והם לפנינו בזוהר .רבי שם־טוב גאון בעל "מגדל עוז"
תלמיד הרשב"א כותב ,שהרמב"ם ידע בסוף ימיו את
הקבלה ,ואף מצאו מכתבים ממנו שבהם עסק בכך ,אולם
הוכח שהמכתבים מזויפים מתוכם ולא הרמב"ם כתבם.

ּ ָפסוּק זֶ ה נִ ְד ַר ׁש ִ ּב ֵידי ַר ִ ּבי ַאבְ ָר ָהם ֶס ַ ּבעִ ,מ ְּגדוֹ ֵלי ְּגאוֹ נֵ י ְס ָפ ַרד ׁ ֶש ָּג ָלה ִמ ֶּמ ָּנה ַ ּב ֵּגרו ּׁש ַה ְמ 2פ ְר ָסם ִ ּב ׁ ְשנַ ת
יאים ַּגם ְ ּב ָח ְכמוֹ ת
מר" ַ ,ל ִמנְ ָהגָ ם ׁ ֶשל ַּכ ָּמה ִמ ְּגדוֹ ֵלי יִ שְׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ָהי ּו ְ ּב ִק ִ
רנ"בּ ְ ,ב ִס ְפרוֹ ַה ּנוֹ ָדע " ְצרוֹ ר ַה ּ ֹ
זָ רוֹ ת וּבְ ִענְ יְ נֵ י ָהעוֹ ָלםְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ּיו ְּכל ּו ַ ל־יָ ָדם ְלהוֹ ִציא יָ ָקר ִמ ּזוֹ ֵלל ו ְּל ָה ׁ ִשיב ֶאת ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ַה ּתוֹ ִעים
ְל ָאבִ ינ ּו ׁ ֶש ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ םְ ,ל ַהבְ ִחין ֵ ּבין טוֹ ב ָל ַרעּ ֵ ,בין ּ ַפ ֲ מוֹ ן זָ ָהב וְ ִר ּמוֹ ן ,וְ ָל ֵכן נִ ׁ ְש ַמע קוֹ ָלם ְ ּבבוֹ ָאם ֶאל־ ַה ּק ֶֹד ׁש.
ֶא ָחד ַה ְמיָ 2ח ִדים ֵ ּבין ַה ַּצדִּ ִ
יאה וַ ֲ לו ָּמהָ ,היָ ה ָה ַר ִ ּבי
יקים ׁ ֶש ָּנ ֲהג ּו ְ ּב ֶד ֶר ְך זוֹ ֶ ׁ ,ש ָהיְ ָתה נִ ְר ֵאית ְל ִע ִּתים ַמ ְפ ִל ָ
ר' בּ ּונִ ים ִמ ּ ְפ ׁ ִשי ְס ָחאֶ ׁ ,ש ִ ּב ְצ ִעירוּתוֹ ָ ַסק ְ ּב ִמ ְס ָחר וְ ָהיָ ה ָ ּב ִקי ִ ּב ְרפו ָּאה וּבְ רוֹ ְקחוּת .הוּא ָהיָ ה ִמ ְתרוֹ ֵ ַ ִעם
סוֹ ֲח ִרים יְ הו ִּדים ַק ֵּלי־ ַד ַ ת ,ו ַּמ ְר ֶאה ָל ֶהם ּ ָפנִ ים שׂ וֹ ֲחקוֹ ת ְּכ ֵדי ְל ָה ׁ ִשיבָ ם ְל ֶד ֶר ְך ַה ּתוֹ ָרהּ ,ו ְכ ׁ ֶש ָרא ּו ַה ָּלל ּו ֶאת
ָח ְכ ָמתוֹ ַהיְ ֵת ָרה וְ ֶאת יְ ִדיעוֹ ָתיו ַה ַּמ ְפ ִליאוֹ תָ ,הי ּו ְמ ַק ְ ּב ִלים ֶאת דְּ בָ ָריו ו ְּמיַ ֲח ִסים ָל ֶהם ֲח ׁ ִשיבוּת יְ ֵת ָרה.
ְל ִע ִּתים ִס ּ ֵפר ְ ּב ַ ְצמוֹ ַ ל ִמ ְפ ָּג ׁ ִשים ׁ ֶש ָהי ּו לוֹ ִעם יְ הו ִּדים ְרחוֹ ִקים ִמ ּתוֹ ָרה ו ִּמ ְצוֹת ,ו ְּל ַא ַחר ׁ ֶש ִה ִּצית ָ ּב ֶהם
ֶאת ַה ִּניצוֹ ץ ַה ְ ּיהו ִּדיָ ,היָ ה ִמ ְת ַ ּב ֵּטא וְ אוֹ ֵמרּ ָ " :בטו ַּח ֲאנִ יֶ ׁ ,ש ֲאנָ ׁ ִשים ֵא ּל ּו ְּכבָ ר לֹא ָהי ּו ְמ 2ס ָּג ִלים יוֹ ֵתר ַל ֲחטֹא
יח ִתי ִא ָּתםִּ ,כי ְ ּב ָכל ּ ַפ ַ ם ׁ ֶש ִ ּב ְק ׁש ּו ַל ֲ בֹר ַ ל ַא ַחת ִמ ִּמ ְצ ֹות ַה ּתוֹ ָרה ,נִ ְכנְ ָסה ֲח ָר ָדה ְ ּב ִל ָ ּבם ִמ ּ ְפנֵ י
ְל ַא ַחר שִׂ ָ
יה ּ ֹנם ,ו ֵּמ ִא ָיד ְך ָרא ּו ֶאת ַה ּ ָשׂ ָכר ַה ְמ ַצ ּ ֶפה ָל ֶהם ְ ּבגַ ן־ ֵ ֶדן ְלעוֹ שֵׂ י ְרצוֹ נוֹ ׁ ֶשל־ ָמקוֹ ם".
ָהעֹנֶ ׁש ַהצָּ פוּי ָל ֶהם ַ ּב ֵּג ִ
יאים ַה ְמ 2ס ּ ָפ ִרים ַ ל ׁ ַש ַחר יָ ָמיו ׁ ֶשל ָה ַר ִ ּבי ר' בּ ּונִ יםֵ ,א ַרע ְ ּב ִעיר ַה ִּמ ְס ָחר
ֶא ָחד ֵמאוֹ ָתם ְמא ָֹרעוֹ ת ַמ ְפ ִל ִ
ַהנּוֹ ַד ַ ת דַּ נְ ִציגּ ָ ,ב ּה ָהיָ ה ְמבַ ֵּקר ּ ְפ ָ ִמים ַרבּ וֹ ת ְל ֶרגֶ ל ִמ ְס ָחרוֹ ְ ּב ֵ ִציםּ ְ .באוֹ ָת ּה ְּתקו ָּפה ָ ,שְׂ ָתה ַה ַהשְׂ ָּכ ָלה
יחה ַר ִ ּבים ַל ֲ זֹב ְמקוֹ ר ַמיִ ם ַח ִ ּיים וְ ַל ְחצֹב בּ ֹארֹת נִ ׁ ְש ָ ּב ִרים,
ׁ ַש ּמוֹ ת ְ ּב ֶק ֶרב ׁ ְש 2ל ֵמי ֱאמ ּונֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל וְ ֵה ִד ָ
יח ְל ַה ִּציל ַר ִ ּבים ֵמ ֶר ֶדת ׁ ַש ַחת ו ְּל ָק ְרבָ ם ַל ּתוֹ ָרהְ .קב ּו ָצה ׁ ֶשל סוֹ ֲח ִרים יְ הו ִּדים
ּובְ ַה ׁ ְש ּ ָפ ָ תוֹ ַה ְּגדוֹ ָלה ִה ְצ ִל ַ
יהם ַה ְּנלוֹ זוֹ ת וְ זִ ְלז ּו ָלם
ָ ְמ ָדה ִעם ַר ִ ּבי בּ ּונִ ים ְ ּב ִק ׁ ְש ֵרי ִמ ְס ָחר ,וְ ִלבּ וֹ ִה ְת ַח ֵּמץ ְ ּב ִק ְרבּ וֹ ְּכ ׁ ֶש ָר ָאה ֶאת ֲה ִליכוֹ ֵת ֶ
ִ ּב ׁ ְש ַאט־נֶ ֶפ ׁש ַ ּב ּתוֹ ָרה וּבַ ִּמ ְצוֹתּ ְ .ב ָכל ִהזְ דַּ ְּמנוּת ָהיָ ה ַר ִ ּבי בּ ּונִ ים נִ ְכנַ ס ִע ָּמם ְלוִ כּ ו ִּחים ְ ּב ִענְ יְ נֵ י ָדת ,וְ ַל ְמרוֹ ת
יטיב
ׁ ֶש ָּת ִמיד ָהיָ ה יוֹ ֵצא וְ יָ דוֹ ַ ל ָה ֶ ְליוֹ נָ הֵ ,ס ְרב ּו ַה ָּלל ּו ְל ַה ּטוֹ ת אֹזֶ ן ְל ִדבְ ֵרי ּתוֹ ַכ ְח ּתוֹ ו ֵּמ ֲאנ ּו ְל ֵה ִ
יהםָ ּ ,פנ ּו ֶאל ַר ִ ּבי בּ ּונִ ים ְ ּב ַה ָּצ ָ ה קוֹ ֶס ֶמתְ ׁ " :ש ַמע נָ אַ ,מ ר
ֶאת־דַּ ְר ָּכם .יוֹ ם ֶא ָחדְּ ,כטוֹ ב ֵלב ַה ּסוֹ ֲח ִרים ֲ ֵל ֶ
ַ ּבנְ ַה ְרדְּ ט" ִּ -כ ּנ ּויוֹ ָה ַא ׁ ְש ְּכנַ ִ ּזי ׁ ֶשל ַר ִ ּבי בּ ּונִ ים ְ ּב ִפי ַמ ִּכ ָיריו ְ ּבאוֹ ָתם יָ ִמיםֶ " ,ה ְח ַל ְטנ ּו ֵ ּבינֵ ינ ּו ַל ֲ שׂ וֹ ת ִא ְּת ָך
יפיןִ .אם ַא ָּתה ַּת ְס ִּכים ְל ִה ְצ ָט ֵרף ִע ָּמנ ּו ְל ַב ֵּקר ַ ּב ַה ָּצגָ ה ַה ְּקרוֹ בָ ה ׁ ֶש ֵּת ָ ֵר ְך ַ ּב ֵּת ַא ְטרוֹ ן ַה ְּמקוֹ ִמי
ֶה ְס ֵּכם ֲח ִל ִ
קל ֶאת ְצ ָ ֵדינ ּו ַ ּב ַ ּי ֲהדוּת ְּכ ֵדי ָל ׁשוּב ִ ּב ְת ׁשוּבָ ה
ָּכאן ְ ּב ַדנְ ִציג ,נַ ְס ִּכים ֲאנַ ְחנ ּו ִ ּב ְתמו ָּרה ָלבוֹ א ִל ְק ָר ְ
את ָך ,וְ ִל ׁ ְש ֹ
ׁ ְש ֵל ָמה"ְ .ל ׁ ֵש ַמע ַה ַה ָּצ ָ ה ַה ְּנלוֹ זָ ה ,נָ בוֹ ְך ָה ַר ִ ּבי ר' בּ ּונִ ים וְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּתק ִלזְ ַמן־ ָמהֵ .מ ַחדָ ,ר ָאה ְ ּב ָכ ְך ִהזְ דַּ ְּמנ ּות
ּ ָפז ְּכ ֵדי ְל ַה ׁ ְש ּ ִפי ַ ַ ל ְקבו ַּצת ַה ּסוֹ ֲח ִרים ,וְ ָר ָאה ְ ּב ַה ְס ָּכ ָמ ָתם ֵמ ֵ ין ַה ְכנָ ָ ה ָּכ ְל ׁ ֶש ִהי ְל ֶד ֶר ְך ַה ּ ׁ ֵשם ,או ָּלם
ֵמ ִא ָיד ְך ֵ -א ְ
ת ָ בֶ ,אל מוֹ ׁ ַשב ַה ֵּל ִצים ,ו ְּל ַט ֵּמא ֵ ינָ יו ְ ּב ַמ ֲחזוֹ ת
יך יָ ִהין ְ ּבנַ ְפ ׁשוֹ ְל ִה ָּכנֵ ס ֶאל ַה ָּמקוֹ ם ַה ְמ ֹ
ֲאסו ִּרים? ׁ ָש ַקל ַר ִ ּבי בּ ּונִ ים ֶאת ַהדָּ בָ ר ׁשוּב וְ ׁשוּב ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ָר ָאה ׁ ֶש ַה ּסוֹ ֲח ִרים עוֹ ְמ ִדים ַ ל דַּ ְע ָּתם
יכם ,או ָּלם לֹא ַ ָּתה ֶא ָּלא ִ ּבזְ ַמן ַא ֵחר"ִ .ה ְת ּ ַפ ְּלא ּו ַה ּסוֹ ֲח ִרים
ְ ּב ַ ְק ׁ ָשנוּתָ ,א ַמר" :יִ ָּת ֵכן וְ ֶא ֱ שֶׂ ה ְּכ ִד ְב ֵר ֶ
ְל ׁ ֵש ַמע ַה ְּת ׁשוּבָ ה ,וְ ַר ִ ּבי בּ ּונִ ים ּ ָפנָ ה ִמ ָ ּיד ְל ֵבית־ ַה ִּמ ְד ָר ׁש ,וְ יָ ׁ ַשב ִל ְלמֹד ְ ּב ַה ְת ָמ ָדה ְּגדוֹ ָלה ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ׁ ָשעוֹ ת
ית ָּכל־ ָה ֵ ת"? ָק ְרא ּו ֵא ָליו
יכן ָהיִ ָ
יהם ׁ ֶשל ַה ּסוֹ ֲח ִריםֵ " .ה ָ
יח ִמ ִּלבּ וֹ ֶאת ָּכל ַהבְ ֵל ֶ
ֲא 2רכּ וֹ תְּ ,כ ׁ ֶשהוּא ַמ ׁ ְש ִּכ ַ
ַה ּסוֹ ֲח ִרים ַה ּ2מ ְפ ָּת ִעיםֶ ׁ ,ש ְּמ ָצא ּוה ּו ְ ּבבֵ ית־ ַה ִּמ ְד ָר ׁש ְל ַא ַחר ׁ ֶש ִח ּ ְפשׂ ּוה ּו ֲא 2רכּ וֹ תֲ " ,ה ֵרי ִה ְמ ַּת ּנ ּו ְל ָך ַ ד־בּ וֹ ׁש,
יהם ַר ִ ּבי בּ ּונִ ים ֶאת ֵ ינָ יו ,וְ ָא ַמר" :צוֹ ְד ִקים ַא ֶּתם ,או ָּלם ָמה
את ְּכ ִפי ַה ְב ָט ָח ְת ָך" .נָ שָׂ א ֲא ֵל ֶ
וְ ַא ָּתה לֹא ָ ּב ָ
ֶא ֱ שֶׂ ה וְ נַ ְפ ׁ ִשי ָח ׁ ְש ָקה ַ ּב ּתוֹ ָרה ַ ,ד ׁ ֶש ֵּמרֹב ְמ ִתיק ּו ָתה ׁ ָש ַכ ְח ִּתי ֶאת ַה ְב ָט ָח ִתי" .או ָּלם ַה ּסוֹ ֲח ִרים ָ ְמד ּו ַ ל
יהם ִמ ָ ּיד.
ׁ ֶש ָּל ֶהם וְ ָט ֲ נ ּוֶ ׁ ,ש ֵאין זֶ ה ִמן־ ַה ִּנימוּס ׁ ֶש ּלֹא ְל ַק ֵ ּים ֶאת ַהבְ ָט ָחתוֹ  ,וְ ָד ְר ׁש ּו ִמ ֶּמ ּנ ּו ְל ִה ְצ ָט ֵרף ֲא ֵל ֶ
ְ ּבח ֶֹסר ָרצוֹ ן יָ ָצא ַר ִ ּבי בּ ּונִ ים ִע ָּמםַ ,א ְך ְ ּב ִפ ְקח ּותוֹ ׁ ָש ַלח אוֹ ָתם ְל ָפנָ יו וְ הוּא ַ ְצמוֹ נוֹ ַתר עוֹ ֵמד ִמח ּוץ
ָלאו ָּלם ְ ּב ֶק ֶרן זָ וִ יתּ ְ ,ב ָמקוֹ ם ֵריק ֵמ ָא ָדםַ .ה ָּמקוֹ ם ָהיָ ה ָח ׁשו ְּךֶ ׁ ,ש ֵּכן ַה ַהצָּ גָ ה ָהיְ ָתה ֲאמו ָּרה ְל ַה ְת ִחיל
ְ ּב ָכל־ ֶרגַ ע ,וְ ַר ִ ּבי בּ ּונִ ים ּ ָפ ַרץ ִ ּב ְב ִכי ַמר ְּכ ׁ ֶשהוּא קוֹ ֵרא ִמזְ מוֹ ֵרי ְּת ִה ִּלים ְ ּבקוֹ ל ֶרגֶ ׁש ,וְ ׁשוֹ ֵפ ְך ִלבּ וֹ ִל ְפנֵ י ָאבִ יו
ש ְך ,הוּא רוֹ ֶאה ַּת ֲהלו ָּכה ׁ ֶשל
חֶ,
ׁ ֶש ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ םּ ְ ,ב ִלי ָלשִׂ ים ֵלב ְּכ ָלל ֵה ָ
יכן הוּא נִ ְמ ָצא .וְ ִה ֵּנה ְל ֶפ ַתע ִמ ּתוֹ ְך ַה ֹ
ֹאשם וְ ַ ד ַרגְ ָלם ,וְ נֵ רוֹ ת דּ וֹ ְל ִקים ְ ּביָ ָדםְּ ,כ ׁ ֶש ֵהם עוֹ בְ ִרים
ַ שְׂ רוֹ ת ֲאנָ ׁ ִשים ְלבו ׁ ִּשים ּ2כ ָּלם ְ ּבבִ גְ ֵדי ָלבָ ן ֵמר ׁ ָ
ְל ָפנָ יו וְ נִ ְכנָ ִסים ֶאל או ַּלם ַה ִּכ ּנ ּו ִסיםַ .ה ַּמ ֲחזֶ ה ַהנּוֹ ָרא נָ גַ ע ְל ִלבּ וֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי בּ ּונִ ים ,וְ עוֹ ְררוֹ יוֹ ֵתר ִל ְת ׁשו ָּבה
וּבְ ִכ ָ ּיה ַ ,ד ׁ ֶש ִה ִּגי ַ ִּכ ְמ ַ ט ִל ְכלוֹ ת ַה ֶּנ ֶפ ׁש .וְ ִה ֵּנה ָח ׁש ּו ַה ּסוֹ ֲח ִרים ִּכי יְ ִד ָידם ַה ִּנ ְכ ָ ּבד נִ ְפ ַקד ִמ ְּמקוֹ מוֹ  ,וְ יָ ְצא ּו
ְ ּב ִח ּ ָפזוֹ ן ְּכ ֵדי ְל ַח ּ ְפשׂ וֹ ַ .מה ְּגדוֹ ָלה ָהיְ ָתה ּ ְפ ִלי ָא ָתםַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ְמ ָצא ּוה ּו יוֹ ׁ ֵשב ַא ְר ָצה ְ ּב ֶק ֶרן זָ וִ יתָ ּ ,פנָ יו ׁ ְשט ּופוֹ ת
ימה ּו ְר ָ ָדהָ " .מה ֵא ַרע ְל ָךַ ,מר ַ ּבנְ ַה ְרדְּ ט? ַמדּ ּו ַ יוֹ ׁ ֵשב ַא ָּתה ָּכאן ְּכ ָאבֵ ל ֵ ּבין ֲח ָתנִ ים,
ְ ּב ֶד ַמע וְ ָכל־ ּ2כ ּלוֹ ֵא ָ
יהם ִ ּבזְ ָ ָקה:
ְ ּבעוֹ ד ִ ּב ְפנִ ים יוֹ ׁ ְשבִ ים ּ2כ ָּלם שְׂ ֵמ ִחים וְ טוֹ בֵ י־ ֵלב"? ֵה ִרים ָה ַר ִ ּבי ר' בּ ּונִ ים ֶאת קוֹ לוֹ  ,וְ ָק ָרא ֲא ֵל ֶ
יכם ֶאת ַה ַּמ ֲחזֶ ה נוֹ ָרא ַההוֹ ד ְּכ ֵ ין יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים? ֲאנָ ׁ ִשים ְלב ּו ׁ ִשים ְ ּבבִ גְ ֵדי ָלבָ ן,
יתם ְ ּב ֵ ינֵ ֶ
" ַה ִאם לֹא ְר ִא ֶ
יהם נֵ רוֹ ת ׁ ַש ֲ וָ ה דּ וֹ ְל ִקיםַ ,מ ָּמ ׁש ְּתחו ׁ ָּשה ׁ ֶשל יוֹ ם
יטל ׁ ֶש ּלוֹ ְב ׁ ִשים ַ ּב ּיוֹ ם ַה ָּקדוֹ ׁש ,ו ִּב ֵיד ֶ
ְּכמוֹ ֶ ּבגֶ ד ַה ִּק ְ
מד ו ְּל ַה ִ ּביט ַ ּבדָּ בָ ר ְ ּב ׁ ִשוְ יוֹ ן־נֶ ֶפ ׁש ִמ ְ ּב ִלי
ַה ִּכ ּפו ִּריםֶ ׁ ,של יוֹ ם ְּת ׁשו ָּבה וְ ַכ ּ ָפ ָרה .וְ ֵכ ַ
יצד ְמ 2ס ָּג ִלים ַא ֶּתם ַל ֲ ֹ
יכם ׁ ֶש ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם"?! כּ ֹה ִה ְר ָ ּבה ַר ִ ּבי בּ ּונִ ים ְל ַה ְצ ִליף
יכם וְ ָל ׁשוּב ִ ּב ְת ׁשו ָּבה ׁ ְש ֵל ָמה ַל ֲא ִב ֶ
ְל ַפ ׁ ְש ּ ֵפ ׁש ְ ּב ַמ ֲ שֵׂ ֶ
יהם ׁ ֶשל ַה ּסוֹ ֲח ִרים ָהעוֹ ְמ ִדים ְל ָפנָ יו ַ ,ד
ְ ּב ׁ ֵש ֶבט ְל ׁשוֹ נוֹ  ,וְ זַ ֲ קוֹ ָתיו ׁ ֶש ָ ּב ְקע ּו ִמ ִּקירוֹ ת ִלבּ וֹ ּ ִפ ְּלח ּו ֶאת ִלבּ וֹ ֵת ֶ
יהם וְ ֵהם ִמ ֲהר ּו ְל ִה ָּמ ֵלט ֵמ ַה ָּמקוֹ ם ְ ּבעוֹ ד נַ ְפ ׁ ָשם ָ ּבםֶ .את דַּ ְרכּ וֹ ָ שָׂ ה ַר ִ ּבי בּ ּונִ ים
ימה וָ ַפ ַחד נָ ְפל ּו ֲ ֵל ֶ
ׁ ֶש ֵא ָ
יהם ָהיְ ָתה ּכֹה
אשים 2מ ְר ָּכנִ יםַ .ה ׁ ְש ּ ָפ ָ תוֹ ֲ ֵל ֶ
ַהיְ ׁ ֵשר ְל ֵבית־ ַה ִּמ ְד ָר ׁשְּ ,כ ׁ ֶש ַא ֲח ָריו ִמשְׂ ָּת ְר ִכים ַה ּסוֹ ֲח ִרים ְ ּב ָר ׁ ִ
ְּגדוֹ ָלה ַ ,ד ׁ ֶש ּ2כ ָּלם ׁ ִש ּנ ּו ֶאת דַּ ְר ָּכם וְ ָה ְפכ ּו ִל ְהיוֹ ת סוֹ ֲח ִרים יִ ְר ֵאי ׁ ָש ַמיִ ם וּבַ ֲ ֵלי ְּת ׁשוּבָ ה ְּגמו ִּרים.

וְ נִ ְק ַ ּד ׁש ִ ּב ְכ ֹב ִדי
אשוֹ נִ ים ִל ְפנֵ י
ִמ ְּגדוֹ ֵלי ֲ נָ ֵקי ַהדּ וֹ רוֹ תָ ,היָ ה ַר ֵ ּבנ ּו יְ הו ָּדה ֶה ָח ִסיד ַ ּב ַ ל " ֵס ֶפר ֲח ִס ִידים"ֶ ׁ ,ש ַחי ְ ּבדוֹ ר ָה ִר ׁ
ְל ַמ ְע ָלה ִמ ּ ׁ ְשמוֹ נָ ה ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָ ה ,ו ִּמ ַּמ ְעיְ נֵ י ָח ְכ ָמתוֹ ָאנ ּו ׁשוֹ ֲאבִ ים ַ ד יָ ֵמינ ּו ָאנ ּוָ .ח ִסיד ֶ ּבן־ ָח ִסיד ָהיָ ה ,וְ ַאף
ָאבִ יו ַר ֵ ּבנ ּו ׁ ְשמו ֵּאל נִ ְק ָרא ַ ּב ִּכ ּנוּי ָ'ח ִסיד'ֶ ׁ ,ש ְּכמוֹ תוֹ לֹא ִה ְת ַּכ ּנ ּו ְ ּב ָכל ַהדּ וֹ רוֹ ת ִמימוֹ ת ַה ַּת ָּנ ִאים וְ ָה ָאמוֹ ָר ִאים.
מוֹ ָצא ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ָהיָ ה ֵמ ָה ִעיר ׁ ְש ּ ַפיְ ָרא ׁ ֶש ְ ּב ַא ׁ ְש ְּכנַ זִ ,מ ֶּצ ֱא ָצ ֵאי ַר ֵ ּבנ ּו ַאבּ וּן ַה ָּגדוֹ ל ִמ ַּמ ֶּגנְ ָצא ֲאבִ י ִמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת
ֲח ִס ֵידי ַא ׁ ְש ְּכנַ זֵ .ל ָדתוֹ ׁ ֶשל ַר ֵ ּבנ ּו יְ הו ָּדהָ ,היְ ָתה 2מ ְפ ָל ָאה ו ְּרצו ַּפת נִ ִּסיםָ .היָ ה זֶ ה ְ ּב ׁ ָש ָ ה ׁ ֶש ָא ִביו ָה ַל ְך ּ ַפ ַ ם
ְ ּב ִלוְ יַ ת ׁ ְשנַ יִ ם ִמ ַּת ְל ִמ ָידיו ,ו ְּל ֶפ ַתע ָ ַצר ְ ּב ַד ְרכּ וֹ וְ ִה ְת ַ ּב ֵּטא ְ ּב ָאזְ נֵ י ְמ ַל ָּויו ִּכי ַ ָּתה נִ ְפ ְּתח ּו ׁ ַש ֲ ֵרי ׁ ָש ַמיִ ם וְ ִהיא
ע ֶש,ר ,וְ ַר ֵ ּבנ ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָ ַמד וְ ִה ְפ ִציר ִּכי
שר ְל ַק ֵ ּבל ְּת ִפ ּלוֹ ֵת ֶ
ׁ ְש ַ ת כּ ֹ ֶ ,
יהםִ .מ ָ ּיד נֶ ֶ ְמד ּו ַה ְמ ַל ִּוים ו ִּב ְק ׁש ּו ָ ּבנִ ים וְ ֹ
יִ זְ ֶּכה ְלבֵ ן ְּכמוֹ תוֹ  ,ו ְּליָ ִמים נוֹ ַלד לוֹ ְ ּבנוֹ ַר ֵ ּבנ ּו יְ הו ָּדה ֶה ָח ִסידֶ .ט ֶרם ֵל ָדתוֹ ָ בְ ָרה ִא ּמוֹ ְליַ ד ֵ ּבית־ ַה ְּכנֶ ֶסת
יחה ֲ גָ ָלה ְרתו ָּמה ְלסו ִּסים וְ ָל ֲח ָצה אוֹ ָת ּה ֶאל ַה ִּקירּ ,ו ְכ ֶפשַׂ ע ָהיָ ה ֵ ּבינָ ּה ְלבֵ ין
ְ ּבווֹ ְר ַמיְ זָ א ,ו ְּל ֶפ ַתע ֵהגִ ָ
יה וְ ַ ל ְ ּבנָ ּה ַה ָּגדוֹ ל ׁ ֶש ָ ִתיד ְל ִה ָּו ֵלד,
ִה ָּמ ֲחצ ּות ַּת ַחת ַּג ְל ַּג ֵּלי ֶ גְ ַלת ַה ַ ּב ְרזֶ לֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ִּמן ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ָח ְמל ּו ָ ֶל ָ
יה ְ ּב ִלי ּ ֶפגַ ע .ו ְּכ ֵ ין זֶ ה ְמ ַס ּ ְפ ִרים ַּגם ַ ל ִא ּמוֹ ׁ ֶשל ַר ּ ׁ ִש"י.
וּבְ נֵ ס נוֹ ַצר ׁ ֶש ַקע ַ ּב ִּקיר וְ ָה ֲ גָ ָלה ָ בְ ָרה ַ ל־ ּ ָפנֶ ָ
ישֶ ׁ ,ש ֵּכן ִ ּב ְצ ִעיר ּותוֹ ִה ְת ַק ּ ׁ ָשה ְ ּב ִל ּמוּדוֹ וְ נַ ְפ ׁשוֹ ַה ּסוֹ ֶ ֶרת לֹא יָ ְד ָ ה
לֹא ִמ ָ ּיד ָּג ַדל ַר ֵ ּבנ ּו יְ הו ָּדה וְ ָהיָ ה ְל ִא ׁ
ָמנוֹ ַחִּ .כ ְמ ַ ט ׁ ְשנֵ י ֲ שׂ וֹ ִרים ֵמ ַח ָ ּייו ָ בְ ר ּו ְללֹא ּתוֹ ֶ ֶלת ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ִה ִּגי ַ ְלגִ יל ׁ ְשמוֹ נֶ ה ֶ שְׂ ֵרה ׁ ָשנָ הִ ,ה ְת ַק ּ ׁ ָשה
ֲ ַדיִ ן ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ָּכ ָראוּיַ ּ .פ ַ ם ַא ַחת ,יָ ׁ ַשב ָאבִ יו ְ ּבבֵ ית־ ַה ִּמ ְד ָר ׁש וְ נָ שָׂ א ֶאת ׁ ִשע ּורוֹ ִ ּב ְפנֵ י ַּת ְל ִמ ָידיו ׁשוֹ ְמ ֵ י
ִל ְקחוֹ  ,וּבְ נוֹ ָהיָ ה ָ ס ּוק ְ ּבאוֹ ָת ּה ׁ ָש ָ ה ְ ּב ִמשְׂ ָח ָקיו וְ ָהיָ ה רוֹ בֶ ה ַק ּ ׁ ָשתְ .ל ֶפ ַתע ָח ְדר ּו ַּכ ָּמה ִחצִּ ים ֶאל ּתוֹ ְך
ימה ,ו ְּל ַא ַחר ִמ ֵּכן ֵה ֵחל ְל ׁשוֹ ֵטט ָאנֶ ה וָ ָאנָ ה ְ ּבתוֹ ְך ַה ַ ּביִ ת .דַּ ְע ָּתם
יכל ֵ ּבית־ ַה ִּמ ְד ָר ׁש ,אוֹ ָתם יָ ָרה ַה ֵ ּבן ּ ְפנִ ָ
ֵה ַ
ׁ ֶשל ַה ַּת ְל ִמ ִידים 2ה ְּס ָחה ֵ ֶקב ַמ ֲ שֶׂ ה ׁשוֹ בְ ב ּותוֹ  ַ ,ד ׁ ֶש ּלֹא ׁ ָש ְלט ּו ְ ּברו ָּחם וְ ָא ְמר ּו ְל ַר ָ ּבם ִ ּב ְכ ֵאבְ " :ר ֵאה ֶמה
ָ ְל ָתה ְל ָךֶ ׁ ,ש ַא ָּתה וַ ֲאבוֹ ֶת ָ
יך ָהי ּו ְּגדוֹ ֵלי ּתוֹ ָרה וּבַ ֲ ֵלי ַמ ֲ שִׂ ים טוֹ ִביםּ ,ובִ נְ ָך זֶ ה ָּג ֵדל ּ ֶפ ֶרא ָא ָדם וְ עוֹ שֶׂ ה
ְ
ַמ ֲ שֶׂ ה ִל ְס ִטים" .נֶ ֱאנַ ח ַר ֵ ּבנ ּו יְ הו ָּדה ְל ׁ ֵש ַמע ַהדְּ בָ ִרים ,ו ָּפנָ ה ְ ּבקוֹ ל ַרך וְ אוֹ ֵהב ִלבְ נוֹ " :יְ הו ָּדה ְ ּבנִ יַ ,ה ִאם
יח ַ ּב ִּל ּמוּד וְ ִתגְ דַּ ל ִל ְהיוֹ ת ָא ָדם ָּגדוֹ ל וְ ָח ׁשוּב".
תאבֶ ה ָל ׁ ֶש ֶבת וְ ִל ְלמֹד ִע ִּמי? ִּכי ִּת ְקוָה ְּגדוֹ ָלה יֶ ׁש ִלי ׁ ֶש ַּת ְצ ִל ַ
ֹּ
ימים ּ ָפ ֲ ל ּו ֶאת־ ּ ְפ ָּ 2ל ָתם ,וְ ַה ַּנ ַ ר ִה ְס ִּכיםֵ ֲ " .לה ַא ֲח ַרי ֶאל ָה ֲ ִל ָ ּיה"ִ ,צ ָּוה ָ ָליו ָאבִ יו ׁ ֶש ִ ּב ֵּק ׁש
ַהדְּ בָ ִרים ַה ְּנ ִע ִ
ְלנַ ּסוֹ תוֹ ִאם ָא ֵכן ִּת ְצ ַלח דַּ ְרכּ וֹ אוֹ לֹאּ ,ו ִב ֵּק ׁש ַּגם ִמ ְ ּבנוֹ ַה ּ ׁ ֵשנִ יַ ,ר ֵ ּבנ ּו ַאבְ ָר ָהם ִמ ּ ׁ ְש ּ ַפיְ ָראַ ,ל ֲ לוֹ ת ִע ָּמם .יָ ׁ ְשב ּו
ׁ ְשנֵ י ַה ָ ּבנִ ים ֵא ֶצל ָה ָאב ,ו ִּמ ָ ּיד ּ ָפ ַתח ַר ֵ ּבנ ּו ׁ ְשמו ֵּאל וְ ִהזְ ִּכיר ֶאת ֶא ָחד ִמ ּ ׁ ְשמוֹ ת ַה ּק ֶֹד ׁשֶ ׁ ,ש ֵּכן ָּגדוֹ ל ָהיָ ה
ְ ּב ָח ְכ ַמת ַה ַּק ָ ּב ָלהַ ,א ְך ַה ַּנ ַ ר יְ הו ָּדה לֹא נָ ע וְ לֹא זָ עּ ְ ,בעוֹ ד ָא ִחיו ִה ׁ ְש ּ ִפיל ֵ ינָ יו ְ ּביִ ְר ָאה .וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר הוֹ ִסיף
ַר ֵ ּבנ ּו ׁ ְשמו ֵּאל וְ ִהזְ ִּכיר ׁ ֵשם ָקדוֹ ׁש ַא ַחרִ ,ה ְת ַמ ֵּלא ַה ַ ּביִ ת ּ2כ ּלוֹ אוֹ ָרה ַ ד ׁ ֶש ַה ֵ ּבן ַאבְ ָר ָהם לֹא ָהיָ ה ְמ 2ס ָּגל ִל ְסבּ ֹל
ֶאת ָהאוֹ ר וְ ִה ְס ִּתיר ֵ ינָ יו ִ ּב ְכס ּות ָאבִ יוַ ,א ְך ָא ִחיו לֹא נִ ְר ַּתע ְּכ ָלל וְ נָ ַ ץ ֵ ינָ יו ְ ּב ַק ְר ַקעִ .ה ׁ ְש ּתוֹ ֵמם ָה ָאב
יבה ו ַּמ ְר ִ ּביץ ּתוֹ ָרה ָּכל־יָ ֶמ ָ
יך,
ֹאש יְ ׁ ִש ָ
ַה ָּגדוֹ ל ,וְ ָא ַמר ִלבְ נוֹ ַר ִ ּבי ַאבְ ָר ָהם" :דַּ ע ְל ָךֶ ׁ ,ש ַא ָּתה ִּתגְ דַּ ל וְ ִת ְהיֶ ה ר ׁ
או ָּלם ָא ִח ָ
יך יְ הו ָּדה יִ גְ דַּ ל ִמ ֶּמךָּ  .יֵ ַדע ַמה ְּל ַמ ְע ָלה ו ַּמה ְּל ַמ ָּטה וְ לֹא יִ ְהיֶ ה דָּ בָ ר נֶ ֱ ָלם ִמ ֶּמ ּנ ּו"ּ ְ .ב ַבת־ ַא ַחת
ִה ׁ ְש ַּת ָּנה ַה ַּנ ַ ר ְללֹא ֶה ֵּכר ,וְ ָא ִביו ָמ ַסר לוֹ ִּכ ְת ֵבי ק ֶֹד ׁש ִמי 2ר ּ ׁ ַשת ֲאבוֹ ָתיו ַ ,ד ׁ ֶש ַּנ ֲ שָׂ ה ֶא ָחד ִמ ְּגדוֹ ֵלי דוֹ רוֹ .
ימי
ָ בְ ר ּו ׁ ָשנִ ים ַרבּ וֹ תּ ְ ,ב ַמ ֲה ָל ָכן ִה ְת ּ ַפ ְר ֵסם ַר ֵ ּבנ ּו יְ הו ָּדה ִּכגְ דוֹ ל דּ וֹ רוֹ  ַ ,ד ׁ ֶש ָא ְמר ּו ָ ָליו ׁ ֶש ִא ּל ּו ָהיָ ה ִ ּב ֵ
יאים ָהיָ ה נָ ִביא .וְ ִה ֵּנה ִה ִּגי ָ ה ׁ ַש ַ ּבת־ק ֶֹד ׁש
ימי ַה ְּנ ִב ִ
ימי ַה ַּת ָּנ ִאים ָהיָ ה ַּת ָּנא ,ו ִּב ֵ
ָה ָאמוֹ ָר ִאים ָהיָ ה ָאמוֹ ָראּ ִ ,ב ֵ
ּ ָפ ָר ׁ ַשת ְּת ַצ ֶּוהֶ ׁ ,ש ָח ָלה ָאז ְ ּביוֹ ם י"ג ַ ּב ֲא ָדר ׁ ְשנַ ת ד' ֲא ָל ִפים תתקע"ז ,וְ ָק ְרא ּו ָ ּב ּה ַּגם ֶאת ּ ָפ ָר ׁ ַשת זָ כוֹ ר ִל ְפנֵ י
ּפו ִּרים ׁ ֶש ָחל ְ ּבמוֹ ָצ ֵאי ׁ ַש ָ ּבת ,וְ ַר ֵ ּבנ ּו יְ הו ָּדה נָ ַפל ְל ִמ ׁ ְש ָּכב ׁ ֶש ִּמ ֶּמ ּנ ּו לֹא ָקםּ ְ .באוֹ ָתן ׁ ָשנִ ים ִה ְתגּ וֹ ֵרר ָ ּב ִעיר
ֶר ֶּגנְ ְסבּ ּו ְרג ׁ ֶש ְ ּב ַא ׁ ְש ְּכנַ זּ ָ ,ב ּה נִ ְק ְ ּב ָ ה ְּגזֵ ָרה ִ ּב ֵידי ַה ּ ׁ ִש ְלטוֹ נוֹ ת ַה ָּנ ְכ ִר ִ ּיים ָ ּב ִעירֶ ׁ ,ש ָּכל נִ ְפ ָטר ׁ ֶש ּמוֹ ִל ִ
יכים אוֹ תוֹ
ִל ְקבו ָּרה ,יֵ ׁש ְלהוֹ ִציאוֹ ֵמ ָה ִעיר דֶּ ֶר ְך ַה ּ ׁ ַש ַ ר ַה ָּגדוֹ ל וְ ַה ָּגבוֹ ַּהֶ ׁ ,ש ֵּמ ָ ָליו ָהיָ ה ָּתל ּוי ּ ַפ ֲ מוֹ ן ַ ּב ְרזֶ ל ְר ַחב־ ִמדּ וֹ ת,
יצ ְל ֵצל
ו ְּב ׁ ָש ָ ה ׁ ֶש ָהי ּו ַמ ֲ בִ ִירים ֵמת ַ ּב ּ ׁ ַש ַ רָ ,היָ ה ַה ְמ 2מ ֶּנה עוֹ ֵמד וּמוֹ ׁ ֵש ְך ַ ּב ֶחבֶ ל ְּכ ֵדי ׁ ֶש ַה ּ ַפ ֲ מוֹ ן יַ ֶּכה וִ ַ
יהם ִל ְקבו ָּרה
ילים ֵמ ֵת ֶ
ְ ּבקוֹ ל ַר ַ ׁש ָּגדוֹ ל ְּכ ִמנְ ַהג ַהנּוֹ ְצ ִריםַ .צ ֲ ָרם ׁ ֶשל ְ ּבנֵ י ָה ִעיר ָהיָ ה ַרב ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָהי ּו מוֹ בִ ִ
ֹאשם ְ ּבקוֹ ל ְמ ַצ ְמ ֵרר וְ חוֹ ֵרק ,או ָּלם יָ ָדם ָק ְצ ָרה ֵמהוֹ ׁ ִשי ַ ֶ ׁ ,ש ֵּכן ַהגּ וֹ יִ ים
וְ ַה ּ ַפ ֲ מוֹ ן ָהיָ ה ְמ ַה ְד ֵהד ֵמ ַ ל ר ׁ ָ
ָ ְמד ּו ַ ל ִמנְ ָהגָ ם ְ ּב ַת ִּקיפ ּות וְ ָרא ּו ְ ּבבִ ּטוּל ַהדָּ בָ ר ְּכ ִח ּלוּל דָּ ָתםַ .ר ֵ ּבנ ּו יְ הו ָּדה ׁ ָש ַכב ַ ל ִמ ַּטת ָח ְליוֹ ַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר
יאת ּ ָפ ָר ׁ ַשת זָ כוֹ ר ׁ ֶש ָּק ְרא ּו ְ ּבאוֹ ָת ּה ׁ ַש ָ ּבת,
ַּת ְל ִמ ָידיו ָה ֲאהוּבִ ים סוֹ בְ ִבים אוֹ תוֹ וְ עוֹ ְס ִקים ִע ּמוֹ ְ ּב ִה ְלכוֹ ת ְק ִר ַ
אשוֹ ן וְ ַ ל ַא ֲחרוֹ ן־ ַא ֲחרוֹ ןְ .ל ֶפ ַתע ִה ְתנַ ֵ ר
אשוֹ ן־ ִר ׁ
וְ ַ ל־ ַאף 2ח ְל ׁ ָשתוֹ ָה ַר ָ ּבה ִה ְת ַא ֵּמץ ְל ָה ׁ ִשיב ָל ֶהם ַ ל ִר ׁ
ַר ֵ ּבנ ּו יְ הו ָּדה וְ ָק ָרא ְ ּב ַל ַהטִ " :ס ָּמן ֶא ֵּתן ָל ֶכם ָל ַד ַ ת ִאם ֶאזְ ֶּכה ְל ַח ֵ ּיי ָהעוֹ ָלם ַה ָ ּבאַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ִּת ְרא ּו ׁ ֶש ִ ּי ּפֹל
ׁ ַש ַ ר ָה ִעיר ַא ֲח ֵרי מוֹ ִתי ,וְ לֹא יַ כּ ּו ַ ּב ּ ַפ ֲ מוֹ ן ַה ְמ ׁ 2ש ָּקץ ְ ּב ׁ ָש ָ ה ׁ ֶש ּיוֹ בִ יל ּו ֶאת ִמ ָּט ִתי ִל ְקבו ָּרה"ַ .ה ַּת ְל ִמ ִידים
ִה ִ ּביט ּו זֶ ה ַ ל־זֶ ה ְ ּב ַת ְד ֵה ָמה ,וְ ׁ ָש ְמר ּו ֶאת ַהדָּ בָ ר ְ ּב ִל ָ ּבםּ ְ .ב ַמ ֲה ַל ְך ַה ּ ׁ ַש ָ ּבתִ ,ה ְס ַּת ְּל ָקה נִ ׁ ְש ָמתוֹ ׁ ֶשל ַר ֵ ּבנ ּו
יְ הו ָּדה ְ ּב ַמ ֲ ַמד ַּת ְל ִמ ָידיוֶ ׁ ,ש ִ ּבכּ ּו ֶאת ַה ּ ְשׂ ֵר ָפה ַה ְּגדוֹ ָלה ֲא ׁ ֶשר שָׂ ַרף ַה ּ ׁ ֵשם ו ֵּמ ֲאנ ּו ְל ִה ְתנַ ֵחם .וַ יְ ִהיּ ְ ,ב ׁ ָש ָ ה
ׁ ֶשהוֹ בִ יל ּו ֶאת ַר ֵ ּבנ ּו יְ הו ָּדה ִל ְקבוּרוֹ תִ ,ה ְת ָק ְר ָבה ׁ ַש ֶ ּי ֶרת ַה ְמ ַל ִּוים ֶאל ׁ ַש ַ ר ָה ִעיר ,וְ ַה ּ ׁשוֹ ֵ ר ִמ ֵהר ִל ְמ ׁש ְֹך
ַ ּב ֶחבֶ ל ָה ָאר ְֹך ְּכ ֵדי ְל ַדנְ דֵּ ן ַ ּב ּ ַפ ֲ מוֹ ן ,א ּו ָלם ְל ֶפ ַתע נִ ׁ ְש ְמ ָ ה ֲח ָב ָטה ַאדִּ ָירה וַ ֲ נַ ן ָא ָבק ִה ַּת ֵּמר ַ ּב ָּמקוֹ םּ2 .כ ָּלם
ש ְך ַה ְּס ָ ָרה ִה ְת ַּג ָּלה ַה ּ ֶפ ֶלא ַה ָּגדוֹ לַ .ה ּ ַפ ֲ מוֹ ן ָה ַ ִּתיק וְ ַה ָּכבֵ דֶ ׁ ,ש ָהי ּו ָּתלוּי
נִ ְר ְּתע ּו ֲאחוֹ ָרה ְ ּבבֶ ָה ָלה ,ו ְּל ַא ַחר ׁ ֹ
אכ ּתוֹ נֶ ֱא ָמנָ ה ,נִ ַּתק ְל ֶפ ַתע ִמ ְּמקוֹ מוֹ ְללֹא ׁשוּם ִס ָ ּבה
ֹאש ַה ּ ׁ ַש ַ ר ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ׁ ָשנִ ים ֲא 2רכּ וֹ ת וְ ָ שָׂ ה ֶאת ְמ ַל ְ
ְ ּבר ׁ
ַה ִּנ ְר ֵאית ָל ַ יִ ן ,וּבִ ְמ ִהיר ּות ַאדִּ ָירה ָצנַ ח ַהיְ ׁ ֵשר ַ ל ר ׁ
ֹאשוֹ ׁ ֶשל ַה ּ ׁשוֹ ֵ ר ׁ ֶש ָּמ ָצא ֶאת מוֹ תוֹ ָ ּב ָּמקוֹ ם .נְ ב ּו ָאתוֹ
ק ֶד ׁש וּבְ דו ִּמ ָ ּיה ִע ָּל ִאית .דְּ בָ ָריו ַה ּ2מ ְקדָּ ִמים ׁ ֶשל
ׁ ֶשל ַר ֵ ּבנ ּו יְ הו ָּדה ִה ְת ַק ְ ּי ָמה ,וְ הוּא הוּבַ ל ִל ְקבו ָּרה ְ ּב ֶח ְרדַּ ת ֹ
יה ַה ָּנ ְכ ִר ִ ּיים ׁ ֶשל ָה ִעיר ,וְ ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִ ם ִה ְת ַקדֵּ ׁש ָ ּב ַר ִ ּבים ַ ,ד
ָה ַרב ַה ְ ּיהו ִּדי ַה ַּנ ֲ ָרץִ ,הכּ ּו ַּג ִּלים ֵ ּבין ּתוֹ ׁ ָשבֶ ָ
ׁ ֶש ּ2כ ָּלם ָא ְמר ּו " ָ ּבר ּו ְך ַה ָּמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ַחר ְ ּב ִדבְ ֵרי ֲח ָכ ִמים ,וּגְ דוֹ ִלים ַצדִּ ִ
יהם".
ית ָתם יוֹ ֵתר ִמ ְ ּב ַח ֵ ּי ֶ
יקים ְ ּב ִמ ָ

ּ ְפנִ ינֵ י אוֹ ר ַה ַח ִ ּיים

ִמדִּ ְב ֵרי ָהאוֹ ר ַה ַח ִ ּיים ַה ָּקדוֹ ׁש ַ ל ַה ּ ָפ ָר ׁ ָשה

ֹאמרִּ ,כי ָבא ה'
ית וְ גוֹ ' ְל ָכבוֹ ד ו ְּל ִת ְפ ָא ֶרת )כח ,ב(  -אוֹ י ַ
וְ ָ'שִׂ ָ
ָל ֵתת ַט ַ ם ָל ָּמה ִצוָּ ה ׁ ְשמוֹ נָ ה ְ ּבגָ ִדיםַ ,א ְר ָ ּב ָ ה ָל ָבן
ְו ַא ְר ָ ּב ָ ה זָ ָהבְ ,ו ָא ַמר ַה ּ ַט ַ ם הוּ א ְל ָכבוֹ ד ּו ְל ִת ְפ ָא ֶרתֵ ּ ,פר ּו ׁש
יהם זַ "ל ִּכי ַה ּ ׁ ְשמוֹ נָ ה ְּבגָ ִדיםַ ,א ְר ָּב ָ ה ׁ ֶשל ִּבגְ ֵדי
ַ ל־ ּ ִפי דִּ ְב ֵר ֶ
ָל ָבן יִ ְר ְמז ּו ֶאל ַא ְר ַּבע אוֹ ִת ּיוֹ ת ׁ ֶשל ׁ ֵשם ֲה ָויָ "ה ָּברו ְּך הוּא,
ְו ַא ְר ָ ּב ָ ה ִּבגְ ֵדי זָ ָהב יִ ְר ְמז ּו ֶאל ַא ְר ַּבע אוֹ ִת ּיוֹ ת ׁ ֶשל ׁ ֵשם
ֲאדֹנָ "יְ .ו ַדעִּ ,כי ׁ ֵשם ֲה ָויָ "ה ָּבר ּו ְך הוּא יִ ְתיַ ֵחס ֵא ָליו ִּכנּ וּי
ַה ִּת ְפ ֶא ֶרת ַּכ ָ ּיד ּו ַ ְ ,ו ׁ ֵשם ֲאדֹנָ "י יִ ְתיַ ֵחס ֵא ָליו ִּכנּ וּי ַה ָּכבוֹ ד,
ק ֶד ׁש ְוגוֹ ' ְל ָכבוֹ ד ְּכנֶ גֶ ד ִּבגְ ֵדי
ְוהוּא אוֹ ְמרוֹ וְ ָ'שִׂ ָ
ית ִבגְ ֵדי־ ֹ
זָ ָהב ,וּ ְל ִת ְפ ָא ֶרת ְּכנֶ גֶ ד ִּבגְ ֵדי ָל ָבןְ ,ו ִסדֵּ ר ַה ָּכתוּב ֵס ֶדר
ַה ְד ָרגוֹ ת ַה ְּק +ד ּ ׁ ָשה זוֹ ְל ַמ ְע ָלה ִמ ּזוֹ ְ ,ו ִה ְקדִּ ים ְל ָכבוֹ דְ ,ו ָה ֵבן.
ְו ִצ ָּוה ה' ֲ שׂ וֹ ת ׁ ְשמוֹ נָ ה ְּבגָ ִדים ׁ ֶש ְ ּב ֶא ְמ ָצעו ָּתם יִ ְת ַּכ ּ ֵפר
ּ ְפגָ ִמים ֲא ׁ ֶשר יְ ַס ְּבב ּו ְּבנֵ י ָה ָא ָדם ֲא ׁ ֶשר יַ ִ ּגי ַ ְל ָמקוֹ ם ֶ ְליוֹ ן,
ו ְּבזֶ ה יְ +כ ּ ַפר ֶה ָ וֹן ַההוּא .ו ְּל ֶד ֶר ְך זֶ ה יֵ ׁש ָל ֵתת ט ּוב ַט ַ ם,
מ ֶש.ה ַ ,ל־דֶּ ֶר ְך
ָל ּ ָמה ִה ְק ּ ִפיד ה' ַ ל ַה ְ ּבגָ ִדים ְּב ַא ֲהרֹן ְולֹא ְּב ֹ
אוֹ ְמ ָרם זַ "ל ִּכי ׁ ְשמוֹ נַ ת ִּבגְ ֵדי ְּכ +ה ָּנה ְמ ַכ ּ ְפ ִרים ַ ל ׁ ְשמוֹ נָ ה
ִמינֵ י ֲ ֵברוֹ ת ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ִ ּב ְבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאלֲ ,א ׁ ֶשר ַ ל־ ֵּכן לֹא ִצוָּ ה
ה' ַהדָּ ָבר ֶא ָּלא ְל ַה ּ ֹכ ֵהן ָהעוֹ ֵמד ְל ׁ ָש ֵרת הוּ א ו ָּבנָ יו ָּכל
מ ֶש.ה ׁ ֶש ָּכל
ַה ָ ּי ִמים ְל ַכ ּ ֵפר ַ ל ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאלַ ,מה ּ ׁ ֶש ֵאין ֵּכן ֹ
ַמה ּ ׁ ֶש ּ ׁ ִש ּ ֵמ ׁש ְ ּב ׁ ִש ְב ַ ת יְ ֵמי ַה ּ ִמ ּלו ִּאים לֹא ָהיָ ה ֶא ָּלא ְל ַכ ּ ָפ ַרת
ַא ֲהרֹן ו ָּבנָ יו ְל ַמ ֵּלא ֶאת־יָ ָדם ַל ֲ בֹד ִל ְפנֵ י ה' ,לֹא ָהיָ ה צ ֶֹר ְך
ְל ַמה ׁ ֶש ְ ּי ַכ ּ ְפרוּ ַה ְּבגָ ִדים ַּכ ִּנזְ ָּכרָ ,לזֶ ה ׁ ִש ּ ֵמ ׁש ְ ּב ָחלוּק ְוגוֹ ':
וְ ָל ַק ְח ָּת ֶאת־ ׁ ְש ֵּתי וְ גוֹ ' ) כח ,ט( ָ -צ ִר ְ
יך ָל ַד ַ ת ָל ָּמה ָא ַמר ֶאת
ְוגוֹ 'ְ .וא ּו ַלי ׁ ֶש ְ ּי ַכ ֵּון ֶאל ַא ְבנֵ י־ ׁש ַֹהם ׁ ֶש ְּכ ָבר ִהזְ ִּכיר ִּב ְת ִח ַּלת
ַה ִּמ ְצ ָוה ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת ְּתרו ָּמהְ .וזֶ ה הוּא ׁ ִשעוּר ַה ָּכתוּב ְו ָל ַק ְח ָּת
ית ָ
וּבזֶ ה נִ ְת ַּכ ֵּון
יך ְל ָה ִביאָ .
ֶאת־ ׁ ְש ֵּתי ַא ְבנֵ י־ ׁש ַֹהם ֲא ׁ ֶשר ִצ ִּו ִ
ְּב ֶמ ֶתק דְּ ָב ָריו יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָל ֵתת לוֹ ַט ַ ם ָל ּ ָמה ּ ֵפ ַרט ַא ְבנֵ י־ ׁש ַֹהם
ִמ ְּכ ַלל ָּכל ָה ֲא ָבנִ יםִּ ,כי ַא ְבנֵ י־ ׁש ַֹהם יֵ ׁש ָּב ֶהם ִמ ְצ ָוה ַא ַחת
וּאיםְ ,ו ָלזֶ ה ָא ַמר ֵא ָליו ְו ָל ַק ְח ָּת -
ּ ְפ ָר ִטית ִמ ְּל ַבד ַא ְבנֵ י ַה ּ ִמ ּל ִ
אוֹ ָתם ַא ְבנֵ י ׁש ַֹהם ׁ ֶש ּ ֵפ ַר ְט ִּתי ְל ָך:

ִ ּד ְב ֵרי ַה ָ ּי ִמים
י"ג באדר הוא "יום ניקנור" שמוזכר במגילת תענית
כיום־טוב לרגל ניצחון יהודה המכבי על ניקנור,
אחד משרי הצבא של מלכות יון ,בקרב שנערך
בסמוך לבית חורון ,וראשו נתלה בחומת מצודת
החקרא שבהר הבית .לפי המובא במסכת תענית,
נקרא 'שער ניקנור' שבבית המקדש על־שם ניקנור
זה ,שהיה מניף ידו על בית־המקדש ואומר 'אימתי
תיפול העיר הזאת והבית הזה בידי ואהרסנה'?
וכשגברה יד בית חשמונאי וניצחום ,תפשוהו וקיצצו
ידיו ורגליו ותלוהו לפני השער ,וקראו שמו שער
ניקנור .אך במסכת יומא מובא ,ש'שער ניקנור' נקרא
על־שם ניקנור שהביא מאלכסנדריה שערי נחושת
לבית־המקדש ,ומשום שנעשה לו נס גדול בדרכו
לירושלים לא החליפו את השערים בשערי זהב
כאחרים ,והותירו את שעריו שהיו עשויים מנחושת
מבריקה בשם 'קורנתיון' והיתה יפה מזהב .מלשון
הרמב"ם על ניקנור שהיה 'איש חסיד' משמע שהיה
יהודי ,כמו שמות יוונים רבים שהתפשטו אז .בשלהי
שנת תרס"ב ,ביקשה משפחה אנגלית להרחיב את
מעונם שבהר הצופים ,ובשעת העבודות התגלתה
שם מערת קבורה עם שבע גלוסקמאות שהן ארונות
אבן בהם הונחו עצמות הנפטרים ,ועל אחת נמצאה
כתובת שקיבלה את השם 'כתובת ניקנור' ,ובה
נאמר" :העצמות אלה של נקנר איש אלכסנדריה,
שעשה את הדלתות" .התגלית עוררה רעש ,אולם
היו שטענו שהיא מזויפת ,ואחרים אמרו שלא ניקנור
עצמו נקבר שם ,אלא שניים מנכדיו .י"ג באדר הפך
מיום־טוב כיום ניקנור ,ליום צום תענית אסתר,
והדבר אירע לאחר חורבן בית־המקדש השני ,כאשר
בטלה מגילת תענית ,אולם נראה שבתקופה
הראשונה נחגג יום ניקנור גם לאחר חורבן בית
המקדש השני ,ותענית אסתר נדחתה לאחר פורים.

ִּב ׁ ְשנֵ י ְמקוֹ מוֹ ת נִ ְכ ְּתב ּו ׁ ְשמוֹ ת ַה ּ ׁ ְשבָ ִטים ַ ל ִּבגְ ֵדי ַא ֲהרֹן ַה ּכ ֵֹהן ַ ,ל ַאבְ נֵ י ַה ּ ׁש ַֹהם ׁ ֶש ְּבכִ ְתפוֹ ת ָה ֵאפוֹ ד ,וּבְ ַאבְ נֵ י
יאה ְּבעֹל יִ שְׂ ָר ֵאלַּ ,ב ְּכ ֵת ַפיִ ם וְ ַ ל־ ַה ֵּלב.
יהם ְמ ַר ְּמזִ ים ַ ל ִענְ יַ ן ַה ְּנשִׂ ָ
ח ֶש,ן ,ו ׁ ְּשנֵ ֶ
ַה ִּמ ּלו ִּאים ׁ ֶש ַּב ֹ
יה
יאה ְּבעֹל ִעם ַה ּזו ַּלתֶ ׁ ,ש ָהיְ ָתה ִמיסוֹ דוֹ ֶת ָ
ַר ִּבי נַ חוּם זְ ֵאב זִ יוְּ ,בנוֹ ׁ ֶשל ַה ָּ'סבָ א ִמ ֶּק ֶלם'ָ ,היָ ה ְמיָ 2חד ְּב ִמדַּ ת נְ שִׂ ָ
יעים ַר ִ ּבים ְל ַהבְ ָר ָאה ְּב ַמ ְעיְ נוֹ ת
יה ָהי ּו ַמ ִּג ִ
ַה ֲח ׁשוּבִ ים ׁ ֶשל ֶק ֶלםִּ .ב ְתקו ַּפת ְמגו ָּריו ְּב ֶק ִּניגְ ְס ֶּב ְרג ׁ ֶש ְּבגֶ ְר ַמנְ יָ הֵ ,א ֶל ָ
אשוֹ ן ְּבבָ ֵּתי
ַה ַּמ ְר ּ ֵפא ׁ ֶש ּ ִפ ּכ ּו ָּב ּה ,וּבִ ְכ ֵדי ִל ְדרֹשָּ ,ברוֹ ְפ ִאים ַה ְמ 2פ ְר ָס ִמים ָּב ּהָ ,היָ ה נוֹ ֵהג ְלבַ ֵּקר ִמדֵּ י יוֹ ם ִר ׁ
יש ִמ ְ ּז ַמנּוֹ ְל ִה ְת ַמחוּת ְּב ַמדָּ ֵ י
ָה ְרפו ָּאה ׁ ֶש ָּב ִעיר ,וְ ָהיָ ה ְמ ַח ֵּלק ְמנוֹ ת ָמזוֹ ן ְּכ ׁ ֵשרוֹ ת וַ ֲארוּזוֹ ת .הוּא ַאף ִה ְקדִּ ׁ
ָה ְרפו ָּאה ,וְ ָהיָ ה ְמ ַס ֵ ּי ַ ַל ִּמ ְת ַר ּ ְפ ִאים ְּב ַה ְכוָ נָ ה וּבְ ֵ ָצה ,וְ גַ ם ָהרוֹ ְפ ִאים ִה ִּכיר ּו ִּב ְמ ִסיר ּותוֹ וְ ִה ְת ַח ּ ׁ ְשב ּו ְּב ַד ְע ּתוֹ .
ֹאש ָהרוֹ ְפ ִאים ,יְ הו ִּדי מ ּו ָמר וְ גַ ַאוְ ָתןִ ,ה ְת ּ ַפ ֵ ל ִמ ֶּמ ּנ ּו ֲ 2מ ּקוֹ ת וְ לֹא יָ כוֹ ל ָהיָ ה ְל ִה ּ ׁ ָש ֵאר ׁ ְשוֵ ה־נֶ ֶפ ׁש ְל ֹנ ַכח
ֲא ִפ ּל ּו ר ׁ
יצד ְמ ַט ּ ֵפל ַר ִּבי נַ חוּם זְ ֵאב ְּבחוֹ ֶלה ֶא ָחד ,או ָּלם ַא ַחד
ְמ ִסיר ּותוֹ ִ .ס ּ ֵפר ַר ִּבי יְ ֶחזְ ֵקאל ֶל ִ ּוינְ ׁ ְש ֵטיְ ןִּ ,כי ּ ַפ ַ ם ָר ָאה ֵּכ ַ
ַה ְמבַ ְּק ִרים ָּת ַמ ּה ְּב ָפנָ יו ַ ל־ ָּכ ְךַ " :מדּ ּו ַ ִה ְּנ ָך ְמ ַט ּ ֵפל בּ וֹ ִּב ְמ ִסיר ּות ּכֹה ְּגדוֹ ָלה? ֲהלֹא יְ הו ִּדי זֶ ה ֵאינֶ ּנ ּו ִמ ְת ּ ַפ ֵּלל,
וְ ַאף אוֹ ֵכל ְּב ִלי ְּב ָר ָכה"ָּ .בטו ַּח ָהיָ ה ַה ָּלהִּ ,כי ַּכ ֲא ׁ ֶשר יִ ׁ ְש ַמע זֹאת ַר ִּבי נַ חוּם זְ ֵאב ,יַ ְחדּ ֹל ִמ ְּל ַס ֵ ּי ַ ְלאוֹ תוֹ חוֹ ֶלה,
או ָּלם הוּא ְּכ ָלל לֹא ֶה ֱ ָלה ַ ל דַּ ְע ּתוֹ ָּכ ְךֶ ,א ָּלא ְל ֵה ֶפ ְךְּ " .ב ׁ ָש ָ ה ׁ ֶש ְ ּיהו ִּדי סוֹ בֵ לֵ ,אין זֶ ה ַה ְ ּז ַמן ְל ַהזְ ִּכיר לוֹ ֶאת
ֲח ָט ָאיו ו ְּל ַס ּ ֵפר ִּבגְ נוּתוֹ "ָּ ,ג ַ ר בּ וֹ ַר ִּבי נַ חוּם זְ ֵאבְּ " ,ב ׁ ָש ָ ה דְּ חו ָּקה ָּכזוֹ  ,חוֹ בָ ה ָ ֵלינ ּו ְל ִה ְצ ַט ֵ ר ְּב ַצ ֲ רוֹ וְ ָלשֵׂ את
ִע ּמוֹ ָּבעֹל" ִה ְט ִעים.
ִּכ ׁ ְשנָ ַתיִ ם ִל ְפנֵ י ּ ְפ ִט ָירתוֹ ׁ ֶשל ַה' ֲחזוֹ ן ִאי" ׁש' ,נִ ְכ ְלא ּו ׁ ְשנֵ י ַא ִחים יְ הו ִּדים ְּב ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל ְּב ַא ׁ ְש ַמת ֶר ַצחָ .היָ ה זֶ ה
ְל ַא ַחר ׁ ֶש ְּב ַליְ ָלה ֶא ָחד נִ ּס ּו ַּג ָּנבִ ים ִל ְפרֹץ ְללוּל ַה ַּת ְרנְ גוֹ ִלים ׁ ֶש ְּבבַ ֲ ל ּות ׁ ְשנֵ י ָה ַא ִחים ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר יָ ְצא ּו ַה ָּלל ּו
ְלגָ ְר ׁ ָשם ,נֶ ֶאבְ ק ּו ִע ָּמם ,וְ תוֹ ְך ְּכ ֵדי ַה ַּמ ֲאבָ ק נֶ ֱה ַרג ַא ַחד ַה ַּג ָּנבִ ים ,וּבֵ ית ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט דָּ ן אוֹ ָתם ִל ְתקו ַּפת ַמ ֲא ָסר
ְמ 2מ ּ ׁ ֶש ֶכתְּ .כ ׁ ֶשנּוֹ ַדע ַהדָּ בָ ר ַל ֲחזוֹ ן ִאי" ׁשִ ,ה ְצ ַט ֵ ר ְּב ַצ ֲ ָרם ׁ ֶשל ָה ַא ִחיםַ ,ל ְמרוֹ ת ׁ ֶש ּלֹא ִה ִּכ ָירם ְּכ ָלל ,וְ ֵה ֵחל
ק ָרבוֹ ׁ ֶש ָּת ַמ ּה ְּב ָפנָ יו ַ ל־ ָּכ ְך ִה ְס ִּבירִּ ,כי ְל ִפי ַה ֲה ָל ָכה ֵאין
ִל ְפעֹל ְל ׁ ִש ְחר ּו ָרם ִמ ּתוֹ ְך נְ שִׂ ָ
יאה ְּב ָּ 2לםִ .ל ְמ ֹ
ָ
ַל ֲאנָ ׁ ִשים ֵא ּל ּו דִּ ין ׁ ֶשל רוֹ ְצ ִחיםִ ,מ ּ ְפנֵ י ַה ְּכ ָלל ׁ ֶשל ַה ָּבא ַל ֲה ָרגְ ך ַה ׁ ְש ֵּכם ְלהוֹ ְרגוֹ  ,וּבְ וַ דַּ אי ָח ׁ ְש ׁש ּו ֵמ ַה ּפוֹ ְר ִצים
וְ ָל ֵכן ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ָלדוּן אוֹ ָתםֵ " .אין ִל ְכלֹא אוֹ ָתם ִל ְתקו ָּפה ׁ ֶשל ְל ַמ ְע ָלה ִמ ּ ׁ ְשמוֹ נָ ה ֳח ָד ׁ ִשים"ָ ,א ַמר ַה ֲחזוֹ ן
אשי ַה ּ ׁ ִש ְלטוֹ נוֹ ת דְּ ָאזַ .מ ֲא ַמ ָּציו ָא ְמנָ ם ָ שׂ ּו ּ ֶפ ִרי ,ו ְּל ַא ַחר ְּתקו ַּפת
ִאי" ׁש ,וְ ׁ ָש ַלח ְל ִה ׁ ְש ַּתדֵּ ל ְל ַמ ֲ נָ ם ִּב ְפנֵ י ָר ׁ ֵ
ַמ ֲא ָסר ְמ 2ס ֶ ּי ֶמת ,זָ כ ּו ָה ַא ִחים ַל ֲחנִ ינָ ה וְ יָ ְצא ּו ְל ֵחרוּת .או ָּלם ַּגם ְּב ֶמ ׁ ֶש ְך ְּתקו ַּפת ַמ ֲא ָס ָרםָ ,היְ ָתה נִ ֶּכ ֶרת ֵא ֶצל
ַה ֲחזוֹ ן ִאי" ׁש ִמדַּ ת ַה ְּנשִׂ ָ
יאה ָּבעֹלַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ִא ָּמם ׁ ֶשל ָה ַא ִחיםֶ ׁ ,ש ָהיְ ָתה ְק ׁ ַשת־יוֹ םָ ,היְ ָתה ָּב ָאה ְּתכוּפוֹ ת ְלבֵ יתוֹ
יאה,
יה ְּב ַסבְ ָלנוּת ַמ ְפ ִל ָ
יה ,וְ ה ּוא ִה ְתיַ ֵחס ֵא ֶל ָ
ו ַּמ ְט ִר ָידה ֶאת ְמנו ָּחתוֹ ְּב ֶמ ׁ ֶש ְך ׁ ָש ָ ה ֲא 2ר ָּכה ְּכ ֵדי ָלדוּן ְּבגוֹ ַרל ָּבנֶ ָ
ַאף ׁ ֶש ַהדָּ בָ ר ָּג ַרם לוֹ ְלבִ ּטוּל ּתוֹ ָרה.
ַר ִּבי ֵא ִל ָ ּיה ּו ֱא ִלי ֶ זֶ ר דֶּ ְס ֶלר ִה ְת ָא ֵר ַח ּ ַפ ַ ם ְּב ֵליל ַה ֵּס ֶדר ַ ל ׁ 2ש ְל ָחנוֹ ׁ ֶשל ֶא ָחד ִמ ַּת ְל ִמ ָידיו ָּב ִעיר ֵּגי ְט ְס ֶהד.
ְּב ַמ ֲה ַל ְך ַה ֵּס ֶדר ָח ׁש ָה ַרבִּ ,כי ַּב ֲ ַלת־ ַה ַּביִ ת ֲ יֵ ָפה ְמאֹד ֵמ ַהיְ גִ י ָ ה ַה ְּגדוֹ ָלה ׁ ֶשל ַה ֲה ָכנוֹ ת ַה ְמ 2רבּ וֹ ת
יכת ַה ֵּס ֶדרְּ .ב ָח ְכ ָמתוֹ יָ ַדע ָה ַרב דֶּ ְס ֶלרִּ ,כי
ְּב ַ ְרבֵ י־ ְפ ָס ִחים ,וְ ִהיא ִמ ְת ַק ּ ׁ ָשה ְמאֹד ָל ׁ ֶשבֶ ת ְּב ֵ ָרנוּת ְּב ֵ ת ֲ ִר ַ
יהְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא ְל ַה ְפ ִסיד ֶאת ָהעֹנֶ ג ָהרו ָּחנִ י ׁ ֶשל ַליְ ָלה ְמ 2קדָּ ׁש זֶ ה,
תאבֶ ה ָל ֵתת ְּתנו ָּמה ְל ַ ְפ ַ ּ ֶפ ָ
ְּבוַ דַּ אי לֹא ּ ֹ
יכ ְל ָּת ּה ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ָּכ ְך ִּבגְ ַלל ֲ יֵ פ ּו ָת ּה ,וְ ָל ֵכן נִ ֵהל ֶאת ַה ֵּס ֶדר ִּב ְמ ִהירוּתְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ּתו ַּכל ִל ְפנוֹ ת
ו ֵּמ ִא ָיד ְך ֵאין ִּב ָ
ִל ְמנו ָּחה וְ לֹא ִּת ְצ ַט ֵ ר ׁ ֶש ּלֹא נוֹ ְת ָרה ַ ד ִס ּיוּם ַה ֵּס ֶדר .או ָּלם ְּב ָכ ְך לֹא ָא ַמר ָה ַרב דַּ י ,ו ְּל ַא ַחר ׁ ֶש ִ ּודֵּ א ׁ ֶש ָא ְמנָ ם
ּ ָפנְ ָתה ַּב ֲ ַלת־ ַה ַּביִ ת ִל ְמנו ָּחה ,נֶ ֱ ַמד ַּב ִּמ ְט ָּבח יַ ַחד ִעם ַּת ְל ִמידוֹ ַּב ַ ל־ ַה ַּביִ ת ,ו ִּמ ּתוֹ ְך ִמדָּ ה 2מ ְפ ָל ָאה ׁ ֶשל נְ שִׂ י ָאה
ָּבעֹל ִעם ַה ּזו ַּלתַ ָ ,מד וְ ׁ ָש ַטף ֶאת ָּכל ְּכ ֵלי ַה ְּס  2דָּ ה וְ ֶה ֱחזִ יר ֶאת ַה ַּביִ ת ְלכַ ּנוֹ .
ּ ַפ ַ םְּ ,ב ֶ ֶרב ׁ ַש ָּבת ָסמו ְּך ִלזְ ַמן ַה ְד ָל ַקת ַה ֵּנרוֹ ת ,נוֹ ַדע ְל ַר ִּבי ְראוּבֵ ן יוֹ ֵסף ֵּג ְר ׁשוֹ נוֹ בִ יץִּ ,כי ְּבמוֹ ָסד ְמ 2ס ָ ּים ְּב ִעירוֹ
עוֹ ְמ ִדים ְל ַפ ֵּטר ַא ְל ָמנָ ה ַא ַחת ׁ ֶשעוֹ בֶ ֶדת ַּב ָּמקוֹ םְ ,ל ַא ַחר ׁ ֶש ִה ִּגי ָ ה ְלגִ יל ַה ּ ְפ ִר ׁ ָ
ישהַ .הדָּ בָ ר ָּג ַרם לוֹ
ְל ַס ֲ ַרת־נֶ ֶפ ׁש ,וְ הוּא ִה ְת ַּב ֵּטא ִּב ְכ ֵאבֲ " :ה ֵרי ֵא ֶצל ָה ַא ְל ָמנָ ה דִּ ְמ ָ ָת ּה ְמצוּיָ ה ,וְ ֵא ְ
יך ֶא ְפ ׁ ָשר ַל ֲח ׁשוֹ ת וְ לֹא
ַל ֲ שׂ וֹ ת ְמא ּו ָמה ְל ַמ ֲ נָ ּה"?! ו ִּמ ָ ּיד ִּב ֵּק ׁש ִל ְקרֹא ִל ְמנַ ֵהל ַה ּמוֹ ָסד ֵא ָליו ְּכ ֵדי ְל ַה ׁ ְש ּ ִפי ַ ָ ָליו ,או ָּלם ְּבנֵ י ֵּביתוֹ
ימה ְל ָכ ְךִ " .אם ָּכ ְך"ָ ,א ַמר ָה ַרבֶ " ,א ַּסע ֲאנִ י ְלבֵ יתוֹ ַ ְכ ׁ ָשו" .ו ְּכ ׁ ֶש ָרא ּו
ֵה ִעיר ּו לוֹ ִּכי ֵאין ַה ּ ׁ ָש ָ ה ְּכ ׁ ֵש ָרה ו ַּמ ְת ִא ָ
ְּבנֵ י ַה ַּביִ ת ׁ ֶשהוּא עוֹ ֵמד ַ ל ַהדָּ בָ רִ ,מ ֲהר ּו ְלזַ ֵּמן ֶאת ַה ְמנַ ֵהל ֵא ָליו ,ו ְּכ ׁ ֶש ַה ָּלה ָר ָאה ֶאת ֲח ׁ ִשיבוּת ָה ִענְ יָ ןִ ,מ ֵהר
יח ְל ַסדֵּ ר ֶאת ָה ִענְ יָ ן ו ְּל ָה ׁ ִשיבָ ּה ְל ִמשְׂ ָר ָת ּה.
ְל ָה ִפיס ֶאת דַּ ְע ּתוֹ ׁ ֶשל ָה ַרב ,וְ ִהבְ ִט ַ
ישנִ יץִּ ,כי ׁ ָשנָ ה ַא ַחת ְּבחֹל ַה ּמוֹ ֵ ד 2ס ּכוֹ ת ,נִ ְכנַ ס ְלבַ ֵּקר ֶאת ָה ַר ִּבי,
ק ָרבָ יו ׁ ֶשל ָה ַא ְדמוֹ "ר ִמ ּקוֹ ּ ִפ ׁ ְ
ִס ּ ֵפר ֶא ָחד ִמ ְּמ ֹ
יש עֹז ְּבנַ ְפ ׁשוֹ  ,ו ָּפ ַתח
יש ַּב ַּביִ ת ,וְ ַאף ַה ַּג ַּבאי נֶ ְעדַּ ר ִמ ּ ׁ ָשם ְּבאוֹ ָת ּה ׁ ָש ָ הִ .ה ְר ִהיב ָה ִא ׁ
ַא ְך ְּכ ׁ ֶש ִה ִּגי ַ ָר ָאה ׁ ֶש ֵאין ִא ׁ
יש
ישַ ָ .מד ָה ִא ׁ
ְּב ַ ְצמוֹ ֶאת 2ס ַּכת ָה ַר ִּביַ ,א ְך נִ ְד ַהם ִל ְראוֹ תוֹ יוֹ ׁ ֵשב ִעם ֵס ֶפר ְּת ִה ִּלים ,וְ הוּא בּ וֹ ֶכה ִּב ְד ָמעוֹ ת ׁ ָש ִל ׁ
נִ ְר ָ ׁש ִמ ַּמ ְר ֵאה ֵ ינָ יו ,וְ ָח ׁ ַש ׁש ׁ ֶש ָּמא ָאסוֹ ן ָּכבֵ ד ֵא ַרע ,וְ ִה ֵּנה ִהבְ ִחין בּ וֹ ָה ַר ִּבי ,ו ְּכ ׁ ֶש ֵהבִ ין ׁ ֶש ַה ָּלה ָּת ֵמ ַּה ְל ֵפ ׁ ֶשר
ְּב ִכ ָ ּיתוֹ ָ ,א ַמרָ " :היְ ָתה ָּכאן ִא ּ ׁ ָשה ַא ַחת ׁ ֶש ְּבנָ ּה זָ קוּק ִל ְרפו ָּאה ,וְ ִהיא ִּב ְק ׁ ָשה ׁ ֶש ֶא ְת ּ ַפ ֵּלל ַּב ֲ בוּרוֹ ִ .אם ֲאנִ י ַר ִּבי
ֵאינִ י יוֹ ֵד ַ ֲ ,אבָ ל יָ ִדיד נֶ ֱא ָמן ֲאנִ י ְל ָכל יְ הו ִּדי ,ו ֵּמ ָאז ׁ ֶש ָ ּי ְצ ָאה ָה ֵאםִ ,מ ְת ּ ַפ ֵּלל ֲאנִ י ָל ִרבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל־עוֹ ָלם ׁ ֶש ַה ֶ ּי ֶלד
יאה ָּבעֹל".
יַ בְ ִריא ,וְ ׁשוֹ ֵפ ְך דְּ ָמעוֹ ת ְל ַמ ֲ נוֹ ִמ ּתוֹ ְך נְ שִׂ ָ
ַר ִּבי ַא ֲהרֹן קוֹ ְט ֶלר יָ ׁ ַשב ּ ַפ ַ ם ַּב ֲא ֵס ָפה ֲח ׁשוּבָ ה ִעם ַ ְס ָקנֵ י ַה ִּצבּ וּר ,וְ ָדנ ּו ְּב ִענְ יָ ן ׁ ֶש ָּגבַ ל ְּב ִפ ּקו ַּח נְ ָפ ׁשוֹ תְּ .ב ֶא ְמ ַצע
ַהדִּ ּיוּן2 ,ה ְצ ְרכ ּו ְל ִה ְת ַק ּ ׁ ֵשר ְל ָא ָדם ְמ 2ס ָ ּים ׁ ֶש ִה ְתגּ וֹ ֵרר ִּב ׁ ְשוַ יְ ץַ ,א ְך ָה ַרב ִּב ֵּק ׁש ְלבָ ֵרר ִאם ְלאוֹ תוֹ ָא ָדם יֵ ׁש יְ ָל ִדים
ְק ַט ִּנים ְּבבֵ יתוֹ ֶ ׁ ,ש ֵּכן ַה ּ ׁ ָש ָ ה ְמ 2א ֶח ֶרת ְּביוֹ ֵתר וְ ַה ִּצ ְלצוּל ָ לוּל ְלעוֹ ֵרר אוֹ ָתם ִמ ּ ׁ ְשנָ ָתם.

יש" ְל ַת ְל ִמ ִידים
יָ ְצ ָאה ָלאוֹ ר ַמ ֲהדו ָּרה ֲח ָד ָׁשה ֶׁשל ַה ּ +קנְ ְט ֵרס " ּפו ִּרים ִט ׁ
 80עמודים גדושים בפזמונים ושירים ,בדיחות וחידודים ,באווירה פורימית משמחת

להשיג :בחנות הספרים "עין יעקב" ,שוק מאה שערים ירושלים ,מול השטיבלאך
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+מ ְט ָ'ם
ת־בנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל
וְ ַא ָּתה ְּת ַצ ֶּוה ׀ ֶא ְ ּ

)כז ,כ(

שה
מֶ*
ְּבגֵ ְר ׁ ַשיִ ם ְּב ַהגְ ָ ּב ַהת ַה ּקוֹ לֶ ׁ ,ש ַה ָּק ָ ּב"ה נִ ֵחם ֶאת ֹ
ׁ ֶש ְ ּל ָך ָ ּגדוֹ ל ִמ ּ ׁ ֶש ָ ּל ֶהםֶ ׁ ,ש ַא ָּתה ַה ְמ ַצוֶּ ה) .דודאי ראובן(

ַ ֽא ֲה ֹרן נָ ָדב ַו ֲֽא ִביהוּא

)כח ,א(

ַה ֵּתבוֹ ת נָ ָדב וַ ֲֽא ִביהוּא ְ ּב ַט ֲ' ֵמי דַּ ְר ָ ּגא ְּת ִבירְּ ,כ ֵדי
ְל ַר ֵּמז ֶאת ֶה ָ' ִתיד ָל ֶהםֶ ׁ ,ש ַּמ ְד ֵרגָ ָתם נִ ׁ ְש ְ ּב ָרה ְ ּב ׁ ָש ָ'ה
ׁ ֶש ִה ְק ִטיר ּו ְקט ֶֹרת זָ ָרה ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ִצוָּ ה אוֹ ָתם) .אמרי ישע(

ח ׁ ֶשן ִמ ׁ ְש ּ ָפ "ט
ית ' ֹ
ְו ָ* ִ)שׂ ָ

)כח ,טו(

ְ ּב ַט ֲ' ֵמי ַאזְ ָלא ֵּג ֵר ׁש ַמ ְה ּ ַפ ְך ּ ַפ ְׁש ָטאְ ,ל ַר ֵּמז ְל ִד ְב ֵרי
ֲחזַ "ל ׁ ֶש ּלֹא ָח ְר ָבה יְ רו ָּׁש ַליִ ם ֶא ָּלא ַ'ל ִענּ וּי ַהדִּ ין וְ ַ'ל
ׁ ֶש ֶה ֱ' ִמיד ּו דִּ ינֵ ֶ
יהם ַ'ל דִּ ין־ ּתוֹ ָרהְ ,ו ָל ֵכן ָאזְ ל ּו וְ ג ְֹר ׁשוּ
ִמיר ּו ׁ ָש ַליִ םֶ ׁ ,ש ָה ְפכ ּו ֶאת ַהדִּ ין ַה ּ ָפ ׁשוּט) .דרכי ים־סוף(

ק ֶד ׁש
ל־ה ּ) ֹ
ְונִ ׁ ְש ַמע -קוֹ לוֹ ְ ּבב ֹ,אוֹ ֶא ַ

)כח ,לה(

יכה
ישא ְּגדוֹ ָלהִּ ,כי ְּת ִפ ָּלה ְצ ִר ָ
וְ נִ ׁ ְש ַמע -קוֹ לוֹ ִ ּב ְת ִל ׁ ָ
ַּכ ָּונָ ה וְ ַה ּקוֹ ל ְמעוֹ ֵרר ֶאת ַה ַּכ ָּונָ ה ִל ְתל ֹש* ֶאת ַ' ְצמוֹ
ק ֶד ׁש ְּב ַק ְד ָמא
ל־ה ּ) ֹ
ֵמ ָהעוֹ ָלם ַה ַ ּג ׁ ְש ִמיּ ְ .בב ֹ,אוֹ ֶא ַ
וְ ַאזְ ָלאְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר נְ ַקדְּ ָמה ָפנָ יו ְּבתוֹ ָדהְ ,ל ַקדֵּ ם ּ ְפנֵ י
ה' ַּב ְּת ִפ ָּלהִ .ל ְפנֵ י ה' ְּב ַד ְר ָ ּגא ְת ִביר ַה ְמ ַר ְּמזִ ים ַ'ל
ֲ'נָ וָ הֶ ׁ ,ש ִ ּבזְ כ ּו ָת ּה ִמ ְת ַק ֶ ּב ֶלת ַה ְּת ִפ ָ ּלה) .מראה יעקב(

ל־ה ִּמ ְז ֵ ּב ַ 0ח
שר ַ ֽ* ַ
ן־ה ָ ,דּ ם ֲא ׁ ֶ 2
ְו ָל ַֽק ְח ָּת ִמ ַ

)כט ,כא(

ְ ּב ַט ַ'ם זַ ְר ָקאֶ ׁ ,ש ָּנ ַטל ֵמ ַהדָּ ם ׁ ֶש ִ ּנזְ ַרק ַ'ל ַה ִּמזְ ֵּב ַח,
וְ ַה ֵּתבוֹ ת ו ִּמ ּׁ ֶש ֶמן ַה ִּמ ׁ ְש ָח 4ה ְ ּב +מ ַּנח ֶס ּ ֹגלִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ּ ֶׁש ֶמן
ִַה ּ ִמ ׁ ְש ָחה נִ גְ נַ ז ֶל ָ' ִתיד ָלבוֹ א ְּכאוֹ ַצר ְסגּ ָ +לה) .פני יוסף(

+מ ְד ָ ּג ׁש
וּמ ׁ ַש ְח ָּת אֹתוֹ "ְ ,מ ָפ ֵר ׁש ַר ּ ׁ ִש"יַ " :אף
ַ'ל ַה ּ ָפסוּ ק " ָ
וּבין ִר ֵיסי
ֹאשוֹ ֵ
ְמ ׁ ִש ָ
יחה זוֹ ְּכ ִמין ִּכי ,נוֹ ֵתן ֶׁש ֶמן ַ'ל־ר ׁ
ֵ'ינָ יו ּו ְמ ַח ְּב ָרן ְ ּב ֶא ְצ ָּבעוֹ "ָ .הי ּו ׁ ֶש ּ ֵפ ְר ׁש ּו ֶאת דִּ ְב ֵרי
ַר ּ ׁ ִש"יִּ ,כי ַּכ ָּונָ תוֹ ְלאוֹ ת יְ ָונִ יתְּ ,כ ִד ְב ֵרי ַה ְּג ָמ ָרא ִ ּב ְמנָ חוֹ ת
" ַמאי ִכי? ְּכ ִמין ' ִכי' יְ וָ נִ י" ,או ָּלם ִאם־ ָּכ ְך ָהיָ ה ַר ּ ׁ ִש"י
ָצ ִר ְ
יך לוֹ ַמר " ְּכ ִמין ִכי יְ וָ נִ ית" .וְ ָל ֵכן ּ ֵפ ֵר ׁש ָה ַר ִ ּבי
יט ׁש ְּב' ֵבא ּו ִרים ְל ֵפרו ּׁש ַר ּ ׁ ִש"י'ֶ ׁ ,ש ֵּת ַבת ִּכ"י
ִמ ְּליו ַּּבאוִ ְ
ְּב ַר ּ ׁ ִש"י ֵאינָ ּה ָהאוֹ ת ִ'כי'ֶ ,א ָּלא נוֹ ָט ִריקוֹ ן ָּ'כף יְ וָ נִ ית',
ְּכמוֹ ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש ַר ּ ׁ ִש"י ִּב ְת ִח ַּלת ַה ּ ֶפ ֶרק ַ ּב ְּמ ׁ ִשי ָחה ַ'ל
יחה זוֹ " ׁ ֶש ִהיא
ְר ִק ֵיקי ַה ַּמצּ וֹ תְ ,ו ָל ֵכן ָּכ ַתב " ַאף ְמ ׁ ִש ָ
דּ וֹ ָמה ַל ְּמ ׁ ִשי ָחה ַה ּקוֹ ֶד ֶמת .ו ׁ ְּש ֵּתי ִּג ְר ָסאוֹ ת יֵ ׁש ַּבדָּ ָבר
מוּבא ְּ'כ ִמין ִכי יְ וָ נִ ית',
ָ
ְּב ִד ְב ֵרי ֲחזַ "לִּ ,כי ִּב ְמנָ חוֹ ת
יהםָ .האוֹ ת
ּו ְבהוֹ ָריוֹ ת ְּ'כ ִמין ָּכף יְ ָונִ ית'ְ ,ו ֶה ְבדֵּ ל יֵ ׁש ֵ ּבינֵ ֶ
ַה ְ ּיוָ נִ ית ִ'כי' נֶ ְה ֵ ּגית ְּב ָכ"ף ְרפוּיָ ה ,וְ צ ּו ָר ָת ּה ְּכ ֵ'ין צו ַּרת
ִא ְיקס ְו ָכ ְך ָהיְ ָתה ַה ּ ְמ ׁ ִשי ָחהְ ,ו ִא ּל ּו צו ַּרת ָּכ"ף יְ וָ נִ ית
נְ תוּנָ ה ְ ּב ַמ ֲחל ֶֹקת ְּגדוֹ ָלה ,וְ יֵ ׁש דֵּ עוֹ ת ַרבּ וֹ ת ְלצ ּו ָר ָת ּה.

ְמ +מ ָּלח

י'זֶ ר ה ּ ִו ְר ִביץ ִמדְּ זִ 'יקוֹ ב יָ ׁ ַשב ּ ַפ ַ'ם ִעם ַּת ְל ִמ ָידיו
ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
ית צִּ יץ
ְּב ָפ ָר ׁ ַשת ְּת ַצוֶּ ה ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ִה ִּגיע ּו ַל ּ ָפסוּק "וְ ָ'שִׂ ָ
זָ ָהב ָטהוֹ ר" ,נַ ֲ'נָ ה ֶא ָחד וְ ׁ ָש ַאלַ " :מדּ ו ַּ' דָּ ְר ׁש ּו ֲחזַ "ל
ִּבזְ ָב ִחים וְ ָא ְמר ּוֶ ׁ ,ש ַהצִּ יץ ְמ ַכ ּ ֵפר ַ'ל ַ' ּזוּת ֶמ ַצח ,וַ ֲה ֵרי
ִמ ְק ָרא ְמפ ָֹר ׁש הוּא ָּכאן ' ְונָ שָׂ א ַא ֲהרֹן ֶאת־ ֲ'וֹן ַה ֳ ּק ָד ׁ ִשים
יש ּו ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל' ,וְ נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ַהצִּ יץ ְמ ַכ ּ ֵפר ַ'ל
ֲא ׁ ֶשר יַ ְקדִּ ׁ
ָק ְר ָּבנוֹ ת ׁ ֶש +ה ְק ְרב ּו ְּב +ט ְמ ָאה ְול ֹא ַ'ל ַ' ּזוּת ֶמ ַצח"? ִח ֵ ּי ְך
ָה ַר ִ ּבי וְ ָ'נָ ה ִּב ׁ ְשנִ ינוּתֵ " :אין ָּכאן ׁשוּם ְס ִת ָירהִּ ,כי ֶ ּב ֱא ֶמת
ַ' ּזוּת ֶמ ַצח וַ ֲ'וֹן ַה ֳ ּק ָד ׁ ִשים עוֹ ִלים ְּב ָקנֶ ה ֶא ָחדֶׁ .ש ֵּכן
יהם ׁ ֶשל־ ְקדוֹ ׁ ִשיםֶׁ ,ש ֵאין ָל ֶהם
ָה ַ' ּזוּת ְמצוּיָ ה ֵא ֶצל ְ ּבנֵ ֶ
יִ חוּס ַ' ְצ ִמיְ ,ו ֵהם זְ ק ּו ִקים ְל ַכ ּ ָפ ָרה ְּגדוֹ ָלה ַ'ל ַ' ּז ּו ָתם"...

יא ּתוּ ְל ַה ְכנָ ָ'ה ְו ַל ֲ'בוֹ ַדת ַה ּ ֵׁשם
" ֶׁש ֶמן זַ יִ ת זָ ְך ָּכ ִתית ַל ָּמאוֹ ר" ְ -מ ָפ ֵר ׁש ַר ּ ִׁש"יָּ " :כ ִתית ַל ָּמאוֹ ר ְול ֹא ָּכ ִתית ַל ְּמנָ חוֹ ת" .וּ ִמ ָּכאן הוֹ ָר ָאה ָל ָא ָדםֶׁ ,ש ִאם ְׁש ִב ָירתוֹ ְמ ִב ַ
יא ּתוּ ִל ֵידי ְמנָ חוֹ תֶׁ ,שהוּ א מוּ נָ ח ִּכ ְכ ִלי ֶׁש ֵאין ֵח ֶפץ בּ וֹ ֵ ,אין זוֹ ַמ ֲ' ָלה ְּכ ָלל) ...רועה נאמן(
ְוהוּ א ָ ּבא ִל ֵידי ֶה ָא ָרהֲ ,ה ֵרי זוֹ ְׁש ִב ָירה ְמ ָּ '+לה .אוּ ָלם ַּכ ֲא ֶׁשר ַה ּ ְׁש ִב ָירה ְמ ִב ַ

הֶ עָ לוֹן מֻ ְק ָדּשׁ לעילוי נשמת מרן הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה זצ"ל
בס"ד
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שׁת ְתּצַ ֶוּה | תשע"ז
ָפּ ָר ַ
דוּשּׁת ַהגִּ לָּיוֹן
אָסוּר לִ ְקרֹא ִבּ ְשׁ ַעת ַה ְתּ ִפלָּה | נָא לִ ְשׁמֹר עַ ל ְק ַ

העלון מוקדש להצלחת
חגי חיים וב"ב
יצחק אריאל בן טובה
שגית בת רותי
שמואל אימן בן אסתר זרי
חיים בן בכוריו
משפ' שטרית
יראת שמים
מאיר ישראל בן רחל ברכה-
גלית בת מסודי
ליאור יהושע סומך וב"ב
ארז בן שושנה
יהודה אריה בן רחל ברכה
רונן אברהם וב"מ
עינת בת רחל ברכה
רחל ברכה בת פדילה דליה ארז מזרחי וב"ב
נעם יצחק בן רחל ברכה חי הפקות ואירועים

לרפואת כל חולי ע"י ובכללם ציון בן צ'חלה ולרפואת והצלחת יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"ב

ּפ ָר ַ
ִיתם נ ִ
ְקּיִים
ָ
ִהי ֶ
ּתצַ ֶּוה – ו ְ
ׁשת ְ

יוסף ליאור בן דליה אפרת פרנסה בקלות ובשפע

שלמה ודנה דוד וב"ב
נטלי בת יונית
כולל ברסלב אילת
קסירר אפרים וב"ב
אקבלי יוסף חיים בן נסכה
י.מ.י.ש כדורי
שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב
רעיה בת אסתר

ָארת .ו ְאַ ּתָ ה ּתְ דַ ּבֵר אֶ ל ּכָל
"ו ְעָ ׂשִ יתָ ִבגְדֵ י ק ֹדֶ ׁש לְַאהֲ רֹן ָאחִ יָך ְלכָבֹוד ּולְתִ פְ ֶ
חַ כְמֵ י לֵב אֲ ׁשֶ ר מִ ּלֵאתִ יו רּוחַ חָ כְמָ ה ו ְעָ ׂשּו אֶ ת ִּבגְדֵ י ַאהֲ רֹן לְקַ ּדְ ׁשֹו ְלכַהֲ נֹו ִלי"

זיווג הגון וכשר במהרה

)שמות כח ,ב-ג(

רונית בת סימי
אורן בן אסתר
תרצה בתיה בת ימנה נינט סיון בת אסתר
יוסף בן רוחמה
עמית בת טובה
יפית בת ג'ינה
חגית בת גילה
אורן בן נעמי
נתנאל בן ג'ינה
ענת נעה בת מזל טוב
אילן בן ג'וליאט
דוד עומרי בן יהודית
אסף בן סופיה
מאיר בן שרית ואליהו
מיטל בת מלכה

בין שני פסוקים הללו נמצא לכאורה
סתירה .הפסוק הראשון ,שנאמר למשה
רבינו -יכולים אנו להסיק ,כי בגדי הכהן
נועדו לכבד ולפאר את אהרון.

הקב"ה לומר ,שבגדי אהרון נועדו לכבדו
ולפארו ,ועדיין לא היה חשש שמא יתכוון הוא
או אהרון אחיו  -להפיק הנאה עצמית כלשהי
מהבגדים.

אליהו נזרי בן ימנה
גלית בת מסודי
אילנה בת רוחמה שמואל אימן בן אסתר זרי
רחל מרים בת יהודית
סיון בת אסתר
דניאל בן שרה ואושרית בת שושנה

הפסוק השני ,שבו מפורטים הדברים,
שצריך משה למסור לחכמי הלב – מדגיש,
כי תכליתם של הבגדים הינה לקדש את
אהרון  -ואם כן ,כיצד יתיישבו הדברים בין
שני הפסוקים?

אולם ,אילו היה נאמר הדבר לחכמי הלב,
שהיו אלו אנשים מכלל ישראל  -היה מקום
לחשוש ,פן הם לא יתנו אמון באהרון
ובמשה ,ויחשדו בהם ,שמא לכבוד עצמם,
לטובתם ולהנאתם האישית הם עושים את
הבגדים!

זרע קודש בר קיימא

רפואה שלמה
הגה"צ אליעזר ברלנד בן עטיא שליט"א
מאיר ישראל בן רחל ברכה יצחק בן עזרא
ימנה ניזרי בת סטה -בריאות ואריכות ימים
מרדכי ניזרי בן פרחה -בריאות ואריכות ימים
דליה אפרת בת נעימה
מאיה בת עדי
גילה בת אקבאל  -בריאות ואריכות ימים
סימי בת סוליקה
אסתר בת סוליקה
דינה בת מזל
אורן בן אסתר
יהודית אסתר פראדל בת חיה -בריאות ואריכות ימים

נעמי בת רחל
נעם יצחק בן רחל ברכה
אקבאל בת נושפארין שירה שילת בת אורלי
תמר פורטונה בת מיסה רפאל משה בן רחל
נחום בן כיריה
מוריה בת רחל ברכה
טובה בת אורה
יהודה אריה בן רחל ברכה
אליהו בן מאיה
שלו בן מזל פחימה
יפה בת שרה-הצלחה ורפואה רחל בת זוהרה
שאול בן סילביה
מישא אסתר בת זהרה
בנימין בן יקוט
עינת בת רחל ברכה
יצחק בן פנינה
רינת רחל בת עפרה
יצחק בן רבקה
רחל ברכה בת פדילה דליה
קסנש בת דגטו
רונית בת סבריה
כל עם ישראל
יצחק בן חנון
י"ג אדר תשע"ז

11/03/2017

פרשת תצווה
הפטרה" :ויאמר שמואל" -שמואל א טו

כניסה

יציאה

ר"ת

י"ם

17:09

18:21

19:02

בגמרא הוריות )יב (.כתוב" :תנו רבנןּ :כַּׁשֶ מֶ ן
הַ ּטֹוב עַ ל הָ ר ֹאׁש י ֵֹרד עַ ל הַ ּזָקָ ן זְקַ ן ַאהֲ ר ֹן וכו'
)תהלים קלג ,ב( ,כמין שני טפי מרגליות היו
תלויות לאהרון בזקנו וכו'.
ועל דבר זה היה משה רבינו דואג .אמר:
"שמא חס ושלום מעלתי בזמן" ...ועדיין לא
היה אהרון דואג .אמר" :שמא משה לא
מעל ,אבל אני מעלתי!"
יצאה בת קול ואמרה לו" :הִ ּנֵה מַ ה ּטֹוב ּומַ ה
ּנָעִ ים ׁשֶ בֶת ַאחִ ים ּגַם י ָחַ ד )תהלים קלג ,א(",
מה משה לא מעל ,אף אתה לא מעלת!".
מוצאים אנו ,שמשה ואהרון כל כך דיקדקו,
שלא תהא בידם טובה עצמית והנאה
אישית כלשהי ממלאכת המשכן או
מתפקידם במסגרת עבודתם השוטפת -
עד שאפילו על שתי טיפות מיותרות של
שמן המשחה ,שנותרו תלויות בזקנו של
אהרון  -הם חששו,שמא יש בהן מעילה.
מעתה ,ברור היה ,כי למשה יכול היה

ת" א

17:26

18:19

18:59

חיפה

17:27

18:20

19:00

זש"ק ,פרנסה טובה
ובריאות איתנה

ב"ש

17:28

18:21

19:01

לאליהו ניזרי בן ימנה
וגלית בת מסודי

פניני עין חמד |

תצווה
פרשת תצוו

רפואה שלמה
לאיידה חיה בת אסתר
ולילד אלחנן רפאל בן איריס

ולילד אורי חיים בן שלי
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לפיכך בכל הנוגע לחכמי הלב  -הורה הקב"ה
למשה להשמיט את טעם "הכבוד" ו-
"התפארת" ,והסתפק בכך ,שיאמר משה ,כי
הבגדים נועדו לקדש את אהרון ולהביא את
כהונתו לידי ביטוי חיצוני!
ומכאן עלינו ללמוד ,עד היכן מגעת הזהירות,
שחייבים להיזהר בכל הנוגע לחשדם של
הבריות ,לבל יתעורר כלפינו אפילו שלא
בצדק! שכן הרי התורה הקדושה שינתה
מלשונה ,כדי שלא יתעורר חשד ואפילו קל
שבקלים ביחס למשה ואהרון.
ואם בתורה אנו רואים שנוי שכזה ,על אחת
כמה וכמה שעלינו לנהוג במידה זו ולהוסיף
ענווה ועשיה לשם שמים ,איש כפי יכולתו.
בעז"ה שנזכה ותעמוד לנו מידה זו של רבותינו
לזכות.
בברכת שבת שלום
הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א
חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון
העלון מוקדש
לעילוי נשמת

העלון מוקדש
לעילוי נשמת

מרים בת שרה ע"ה

משה בן גורג'יה
ז"ל 1/4

ּומ ִ
ֵ
ֵ
הלָ כָה –
ׁשֹואל
ׁשיב ּבַ ֲ

ִ
ּפּורים

ההלכות מוקדשות לעילוי נשמת משה בן גורג'יה ז"ל
מהן המצוות בהן אנו חייבים בפורים?
להלן סיכום ההלכה מפי ר' אליהו חיים פנחסי ,רבנות מקומית מבשרת ציון מתוך ספרו 'הכשרות למעשה':
מקומות אשר אינם מוקפים חומה מימות יהושע בן-נון:
בליל י"ד -אחד הגברים ואחד הנשים חייבים במקרא מגילה .אישה המטופלת בילדים או חולה ל"ע ,חייב בעלה לדאוג לה,
שתשמע את המגילה ממנו ,אם הוא בקי בקריאת המגילה ,או שראוי ונכון לרב המקום לדאוג לכך ,שתהא לאחר קריאת
המגילה לגברים קריאה נפרדת לנשים.
ביום י"ד  -אחד הגברים ואחד הנשים חייבים שוב במקרא מגילה .לאחר מכן ייתן הבעל לחברו או לשכנו משלוח מנות  -וכן
האישה חייבת במשלוח מנות לחברתה .מעיקר הדין די במשלוח אחד ,שיש בו ב' מיני מאכל .אולם ,כל המרבה ,הרי זה
משובח .ואף אם הוא או אשתו אבלים תוך שנה או שלושים או שבעה ,חייבים במשלוח מנות.
לאחר מכן יש ליתן "מתנות לאביונים" לשני אביונים .שיעור מתנה ,שנותן לאביון הוא כדי סעודה ,שיכול לקנות לעצמו )כגון:
פיתה פלאפל ושתיה  ₪ 20 -לכל אביון  -זהו השיעור לשנת תשע"ז( אחד עבורו ואחד עבור אשתו ועבור כל אחד מבניו שהם
מעל גיל י"ג .יש ליתן ביום הפורים את הכסף לעני ,או ליתן לגבאי צדקה ,שאוסף עבורם ויזכה להם באותו היום.
וכן יש לערוך "סעודת פורים" .לכתחילה ,יעשנה עם לחם ובברכת המזון יזכיר "על הנסים" ,ואם שכח אינו חוזר .ובסעודה זו
אף האישה צריכה להשתתף .הגם שיש מצווה לשתות יין ולהתבשם ,מכל מקום ,אם מחמת שכרותו עלול לבוא לידי קלות
ראש ,או זלזול ולו במצווה אחת ,מוטב שלא ישתכר.
מקומות אשר מוקפים חומה מימות יהושע בן-נון :אותן הלכות רק שמקיימן ב-ט"ו אדר!!

ה ִ
תּקּון ַ
ִ
ּמּדֹות
ביום הפורים ,היו רבים מבני הישיבה מתכנסים בביתו של המשגיח הגאון הצדיק רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל ,והמשגיח היה
נותן להם לשתות יין כדת היום .באחת השנים ,בעת שהיו הכל שותים ושמחים ,ניגש אחד הבחורים אל המשגיח ,ולהפתעת
הכל החל לצעוק עליו...
הבחורים ,שנכחו באותו אירוע ביקשו לסלק את הבחור ולהוציאו מחוץ לחדר ,שהרי מבזה את המשגיח .אלא ,שהוא לא הניח
להם לסלק את הבחור ,באומרו" :חפץ אני לשמוע את מה שיש לו לומר ...בפורים יכול אני לשמוע מפי הבחורים ,מה אוכל
לתקן במידותי ובהתנהגותי ...ואת זה אתם רוצים למנוע ממני?".

ּתֹורה ַ
ׁשל ַ
דֹוׁשה
ָ
ּק
ָ
ה
ּכ ֹ ָ
ה ְ
חּה ֶ
עד כמה גדול כוחה של התורה הקדושה ,ועד כמה יש בכח לימוד התורה להושיע -זאת ניתן ללמוד מהסיפור המופלא הבא:
ר' אהרון ,אביו של הגאון רבי ישראל יעקב פישר זצ"ל )ששימש כראב"ד של העדה החרדית וכן שימש כרב שכונת זיכרון משה בירושלים(

חלה פעם והגיע ל"ע עד שערי מוות .הרופאים לא היו בעלי בשורה וכמעט הרימו ידים בייאוש ממצב בריאותו של החולה .בבתי
הכנסת בירושלים הירבו להתפלל לרפואתו המהירה .אולם נראה היה ,כי שערי שמים ננעלו ,ומצבו של ר' אהרון המשיך
להחמיר.
כשבאו וסיפרו על מצבו הקשה לבנו הגאון ,עמד ואמר" :ריבונו של עולם ,הריני מקדיש את  17דפי הגמרא שלמדתי היום,
לרפואתו של אבי!" .בני המשפחה מעידים ,שהתקיים בו ,ברבי ישראל-יעקב ,הפסוק "עֹוד הֵ ם מְ דַ ּב ִ
ְרים ו ַאֲ נִי אֶ ׁשְ מָ ע )ישעיהו סה,
כד("  .באותו הרגע שאמר ר' ישראל יעקב מה שאמר ,חלה הטבה משמעותית במצבו של האבא ,והיה זה נס-ופלא ,שגרם
לתדהמה רבה בקרב הרופאים.
אולם ,בכך לא תם הסיפור הפלאי .אביו של הגאון ,ר' אהרון קם והתהלך כאחד האדם ,והתרפא לחלוטין מהמחלה .אולם
הפלא הגדול היה ,שכאשר חלפו בדיוק שבע-עשרה שנים ,מאותו יום ,שבו הקדיש הבן את שבעה-עשר הדפים לרפואת
אביו ,התבקש האבא לעולם שכולו טוב!
לִ ׁשְ אֵ לֹות ּבַהֲ לָ כָה
לשאלות נָא לִ פְ נֹות לָ ַרב
אֵ לִ ּיָהּו חַ ּיִים ּפִ נְחָ סִ י
052ּבְטֵ ל' 052-6329144

פניני עין חמד |

הַ קְ ָּדׁשַ ת הֶ עָ לֹון

מְ נּוי ִים

נִּתָ ן לְ הַ קְ ִּדיׁש אֶ ת הֶ עָ לֹון לְ עִ ּלּוי נִׁשְ מַ ת ,לִ ְרפּוָאה ׁשְ לֵ מָ ה ,לְ הַ צְלָ חָ ה ,זִּוּוג הָ גּון,
חֲ ז ָָרה ּבִתְ ׁשּובָה וכו" -נָא לִ פְ נֹות לְ לִ יאֹור בטל" 0504-115673
ּכְתֹבֶת הַ ּמַ עֲ ֶרכֶת :עֲ בּור לִ יאֹור עַ צְמֹון ,רח' הַ ּב ֹׂשֶ ם 26א ת.ד 83375 .מְ בַּׂשֶ ֶרת צִּיֹון .מִ ּקּוד 90805

לְ ַקּבָלַ ת הֶ עָ לֹון חִ ּנָם ַ
ּבemail-
מִ ֵ
ידי ׁשָ בּועַ ׁ ,שְ לַ ח אֶ ת ּכְתֹובְתֶ ָך אֶ ל:
PnineEH@gmail.com

תצווה
פרשת תצוו
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ּכמַ לְ ָאכִים  -הַ ּצ ִַּדיק הַ ִּנסְ ּתָ ר הָ ַרב יֹוחָ ָנן גָ'אנִיָאן זצ"ל
אִ ם ִראׁשֹונִים ְ
הצדיק הנסתר הרב יוחנן ג'אניאן זצ"ל הידוע כ'מחלק ההדסים' -נולד בפרס.
העניות בבית הוריו הייתה כה גדולה ,עד שאפילו נייר לכתוב עליו לא היה .בעודו ילד
התייתם מאביו ואימו .אחיו קיימו את צוואת הוריהם ודאגו להעלות את רבינו לארץ
ישראל .האדמו"ר מזוועיהל ,ר' שלמה גולדמן ,לקח את רבינו תחת חסותו ,והוא
התעלה .רבינו הצטרף לחבורת 'תיקון חצות' .היו מתכנסים בכל לילה זקני תלמידי
חכמים וצדיקים ,שהיו בוכים את צער השכינה הקדושה .גם לאחר שנישא ,העניות
שררה בביתו ,וכדי להחיות את נפשם היו קונים במשקל לחם יבש.
באחד הימים פנה אליו הרה"ק ר' אהרון ראטה )מ'שומרי אמונים'( ואמר לו ,כי עליו
להביא הדסים לכבוד שבת המלכה  -וכן עשה .רבינו היה מהצדיקים הנסתרים והרה"ג
ר' אברהם אהרונוביץ התבטא לא אחת על רבינו ,בעת שיצא ר' יוחנן מביתו ,ואמר:
"כעת היה בביתי ראש ה-ל"ו הצדיקים ,מוכר הבשמים" .למרות עניותו היה בשמחה
עצומה.
מקובל .בעל רוח-הקודש .רבים פנו אליו ונושעו .ענוותן מופלא .הסתיר את ידיעותיו
והיה מתבטא ,כאשר ביקשו לערבו בענייני הלכה ,כי הוא עם הארץ פשוט ואינו
מבין ,מה מבקשים ממנו! במוצאי שבתות העידו מספר מקורביו ,כי דלתותיו היו
נעולות ,ולאחר שלחץ אחד מהמקורבים אמר רבינו ,כי אליהו הנביא היה בביתו .על
אף עניותו הרבה חילק סכומים עצומים לצדקה.
רבינו ידע את יום פטירתו ורמז לא מעט למקורביו על כך .הצדיק התקשר אליהם
וביקשם ,שיגיעו בזריזות לביתו .שם ברכם כאילו נפרד מהם .לאחר מספר ימים הבינו
היטב מדוע נהג כך ...כמו כן הדגיש ,כי הוא מזרעו של מרדכי היהודי וכאשר התבקש
ב-י"ג באדר ה'תשנ"ט ) (1999לבית-עולמו ,הבינו ,את אשר דיבר .ציונו בהר-המנוחות
בירושלים.
אביו :ר' חיים .אמו :מרת שרח .אשתו :מרת שרה )בת הצדיק ר' מיכאל כהן(.

מרבותיו :האדמו"ר ר' שלמה גולדמן מזוועיהל ,המקובל ר' יעקב מונסה.
בניו :ר' אלעזר ,ר' יוסף .ספריו עליו• :רבי יוחנן מחלק ההדסים -תולדות חייו של
רבינו וסיפורי הנהגות •צדיקים נסתרים בדור האחרון -ח"א.
אחד מבני משפחתו של הגאון מרן ר' בן ציון אבא שאול זצ"ל סיפר בימי השבעה" :הייתה תקופה,
שבה מרן ר' בן ציון אבא שאול לא חש בטוב וקיבל על עצמו ,כי לאחר שיתרפא יערוך סעודת הודיה
לבורא העולם .לאחר זמן מה חזר ר' בן ציון לאיתנו ,אולם שכח לעשות את סעודת ההודיה .לילה
אחד חלם ר' בן ציון ,כי ר' יוחנן ניגש אליו )באותה תקופה היה רבינו בן החיים( ואומר לו" :מה עם
הנדר ,אשר נדרת לערוך סעודת הודיה לבורא העולם?" וזירזו לקיים את הבטחתו.
למחרת ,ר' בן ציון הלך במעלה רח' עזרא בירושלים והנה רואה הוא מולו את ר' יוחנן הפונה אליו
ואומר" :מה עם הנדר ,אשר נדרת לה' כאשר תבריא?" .הגאון הרב בן ציון נדהם ,וכמובן ,קיים
את הבטחתו .מני אז פעמים מספר ניגש לרבינו וביקש ממנו ,שיברכו – והוסיף ,כי מוכר הבשמים
אינו איש פשוט כלל.
סיפר ר' ישראל גליס" :היה לי ידיד מבוגר בשם ר' אריה.ג .זצ"ל ,אשר שנים רבות התקשה למצוא
את בת זוגו .באחד הימים לקחתיו לבית רבינו ושחנו בפניו את צערו של בחור זה .ר' יוחנן יעץ
לבחור הנ"ל ,כי יפתח גמ"ח לחלוקת תבניות ריקות של ביצים עבור סוחרי ביצי משק ,למרות שלא
היה מובן מהו הסוד בדבר ,קיבל הבחור את דבריו והחל לעסוק בכך.
בכל יום נהג לאסוף תבניות ריקות רבות ,ולאחר מכן היה מניחם בישיבת "עץ החיים" ובזמנו הפנוי
היה מחלקם בפרוטות זעומות לסוחרי ביצים .והנה סובבו מן השמיים ,כי במהלך עיסוקו בחלוקת
התבניות הכירוהו בעלי משק שונים ,ולאחר זמן קצר בא בברית נישואים עם בתו של אחד מבעלי
משק ביצים מהגדולים בארץ ,או אז הבין ,מדוע יעץ לו ר' יוחנן לעסוק בחלוקת תבניות ריקות.
מקורבו ,ר' ירון לוי אשר זכה לקחת את רבינו ברכבו בשנותיו האחרונות למירון סיפר ,כי בהיותו
נער ,החליטו הוא וחבריו לעשות מעשה נערות ורשמו על פתק שם של אדם אשר נפטר מן העולם.
הם פנו לרבינו וביקשו ממנו להתפלל עבורו לישועה .הצדיק הביט בשם המופיע בפתק ושאל
בתמיהה" :הוא עימנו?" .מאחר שלא הבנו את כוונתו אמר לנו בצורה ,שלא משתמעת לשתי פנים:
"זה מן הנפטרים! הוא לא בין החיים!".
פעם הגיע לרבינו אדם ,שנזקק לעצה וברכה .בטרם יצא מבית הצדיק פנה אליו ר' יוחנן ושאל:
"האם הנחת תפילין היום?" .הלה התפלא והשיב כי כמובן הניח .אולם רבינו אמר" :התפילין
פסולות! וגם שבע מזוזות בביתך פסולות!" .למותר לציין ,כי מדברי רבינו לא נפל דבר ,ולאחר
הבדיקה גילה ,שהתפילין פסולות  -וכן כל שבע המזוזות שבביתו נתגלו כפסולות!
פניני עין חמד |
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להלן סיפור מופלא ,המעובד מתוך 'והערב נא' של הגאון הרב
יצחק זילברשטיין שליט"א ,רבה של רמת אלחנן בבני-ברק.
ומביא את הדברים בשמו ,הרב מיכאל צורן הי"ו.
סיפר הגאון ,ר' יעקב מרדכי גרינוולד שליט"א" :בימינו ,ידוע
ומפורסם עניין הצופן התנכי ,המגלה שכל מה שמתרחש
ויתרחש בעולם ,נרמז כבר בתורתנו הקדושה .והנה אני
זכיתי לשמש את ר' דוד וייסמנדל זצ"ל ,שהיה ידוע ומפורסם
כ'אבי הקודים התנ"כיים' .הוא היה מוצא קודים וצפונות
תנכיים ,והכל במוחו הגאוני בלבד ,ללא אף מחשב! הוא היה
ממש גאון עולם.
פעם אחת הלכתי אליו לפני פורים ,והוא שאל אותי" :תאמר
לי ,האם כבר ספרת כמה אותיות יש בכל מגילת אסתר?",
ואני השבתי לו" :אינני יודע ,מעולם לא ספרתי את האותיות
שבמגילה" .והוא המשיך ואמר לי" :אני ספרתי ומצאתי שיש
 12,196אותיות בדיוק!".
"יפה מאוד" ,השבתי" ,אך מה אומר המספר הזה?" ...הרב
וייסמנדל זצ"ל ציווה עליי מיד להביא חומש ,ואמר לי" :כעת,
התבונן היטב ,כמה מיוחדת היא תורתנו הקדושה.
תמצא את האות א' הראשונה בתורה במילה 'בראשית'
וממנה תספור  12,196אותיות ,כמניין האותיות שבמגילה
ותגיע לאות ס' .מהאות ס' שאליה הגעת ,תתקדם שוב
 12,196אותיות כמניין האותיות במגילה ,ותגיע לאות ת'.
משם תמשיך ותמנה שוב  12,196כמניין אותיות המגילה
ותגיע לאות ר' – והרי לך שקיבלת את השם 'אסתר' רמוז
בתורה בקפיצות של אותיות המגילה!.
היש דבר ,שלא יהיה רמוז בתורתנו הקדושה! הכל נמצא
בתוכה" ,סיים הרב וייסמנדל זצ"ל בהתלהבות.
הרב גרינוולד שמע את הדברים והתפעל מאוד ,אך אז הוא
הוסיף לשאול בבת צחוק" :הרב דוד היקר ,אך מה יעשה
מרדכי?! היכן רמוז אף הוא בתורה כאסתר?"
הרב וייסמנדל זצ"ל השיב ואמר" :האמת ,שאינני יודע כעת
היכן רמוז מרדכי ,אך תבוא בשנה הבאה ,בתקווה שבס"ד
אמצא היכן אף הוא נרמז בקוד התנ"כי"" .חלפה לה שנה
שלימה ,והגעתי כמידי שנה לפני פורים אל הרב וייסמנדל
זצ"ל ושאלתיו" :נו כבוד הרב ,מה עם מרדכי?".
והרב השיב לי" :בס"ד מצאתי רמז גם למרדכי .שאלו רבותינו
ז"ל בתלמוד )מסכת חולין קלט" :(:היכן רמוז ומוזכר מרדכי
בתורה? ,והגמרא עונה שהוא נרמז בפרשת 'כי תשא'" :קַ ח
לְָך ּבְׂשָ מִ ים ר ֹאׁש מָ ר ּדְ רֹור) "...שמות ל' ,כג'( ,שעל כך אומר
התרגום" :מירא דכיא" שזהו כשמו 'מרדכי' ,שנמשל –
לבשמים המפיצים ריח טוב בכל מקום .וזהו המקום,
שמסתתר מרדכי" .עד כאן הגמרא.
הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה זצ"ל
הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל
אסתר בת בלה ע"ה
נעמי בת כתון ע"ה
מרים בת בלה ע"ה
צדיק חכם בן חזלה ז"ל
שני בת אסתר ע"ה
מסודי בת חביבה ע"ה
יונה בן סעדה ז"ל
ברכה בת מרדכי ע"ה
יפה בת רבקה ע"ה
שרה בת מורברי רחל ע"ה
אלון בן סעדה ז"ל

פניני עין חמד |

הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"ל
הרב יעקב בן מרגלית זצ"ל
שמואל בן רבקה ז"ל
משה בן רוזה ז"ל
אביחי בן אסתר ז"ל
נעימה בת גורג'יה ע"ה
דוד בר חסיבה ז"ל
רפאל בן אסתר ז"ל
שמעון בן שמחה ז"ל
ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל
אורה בת נעימה ע"ה
שמעון בן חנה ז"ל
גורג'יה בת נעימה ע"ה

תצווה
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מאידך ,אומר המהרי"ל דיסקין שהמן הוא בגימטריא 'חלבנה'
שריחה היה רע מכל סממני הקטורת ,בדיוק כפי שהיה המן.
"וכעת הסכת ושמע" ,ביקש ר' וייסמנדל" ,אם תמנה מהאות מ'
של המילה "מר דרור" 12,196 ,אותיות ,כמניין האותיות
שבמגילה -תגיע בתורה לאות ר' .תמנה מאותה אות ר' ,שוב
את מניין אותיות המגילה ותקבל ד' – .תמנה שוב משם ותגיע
לאות כ' .תספור  12,196-אותיות פעם אחרונה מהאות כ'
ותקבל את האות י' .הרי שקיבלנו כעת  -בקפיצות של אותיות
המגילה מרדכי! – פלאי פלאים" ,הוא סיים.
ממשיך הרב גרינוולד שליט"א ומספר" :לפני כמה שנים ,היתה
אשה חכמה מאוד ומכובדת ,שהלכה לסמינרים רבים להוכחות
הבורא .היא התווכחה כמעט עם כל רב בסמינר ,הקשתה
קושיות ,ולרבנים לא היה קל איתה ...עד שרבני הסמינר
המליצו לה להתארח בביתנו ,בית משפחת גרינוולד.
היא התארחה בביתנו ,סעדה עימנו ובסוף הסעודה שאלה את
כל השאלות שיש לה על מציאות הבורא ,ואמרה ,שהיא איננה
מאמינה בתורה מן השמיים ,ושזה דבר שאי אפשר להשיג
ולהבין שיש בידינו תורה אלוקית .לפתע ,עלו במוחי הדברים
הנפלאים ,ששמעתי מהרב וייסמנדל זצ"ל .סיפרתי לה את עניין
פורים עם מרדכי ואסתר ,ואז סיפרתי לה על האופן ,שבו הם
רמוזים בתורה.
היא הקשיבה לדברים בתדהמה ,ובסיומם היא קמה מהשולחן
והלכה לחדרה .בבוקר ,ראינו אותה טרוטת עיניים ועייפה
במיוחד .היא אמרה ,שהיא ישבה על המחשב בלילה ובדקה
בדיוק את הרמזים של מרדכי .היא סיפרה ,שזה התחום שלה
אף ביום יום ,לבדוק הסתברויות וסטטיסטיקות.
היא אמרה בתדהמה ,שכך מצאה בדיוק במחשב .היא בדקה
מהם אחוזי ההסתברות והסטטיסטיקה ,שדבר שכזה יקרה
ויהיה רמוז בתורה באותם דילוגים .ולאיזו מסקנה היא
הגיעה? "זה בלתי אפשרי בחיים ,מבחינה הסתברותית
סטטיסטית שדבר כזה  -יקרה!!!" ,היא אמרה בהלם,
וסיימה את השהות בביתנו בבלבול מוחלט".
"שנים רבות ,הייתי בחתונה" ,ממשיך הרב גרינוולד שליט"א
ומספר" ,וכשירדתי מהחופה ,שמעתי אשה קוראת בשמי.
שאלתי אותה" :מי את?" .והיא ענתה ואמרה" :אני אותה אשה,
שהיתה אצלך בבית עם הרמז של  12,196אותיות של מרדכי
ואסתר.
הרמז על 'מרדכי ואסתר' שהראית לי ,הוכיח לי ,שאין סיכוי
בעולם ,שיקרה דבר כזה ,אלא אם כן זו תורה אלוקית ,שיש
בה הכל .שבתי בתשובה שלימה ,ואני חובשת כיסוי ראש.
יש לי בעל שלומד בכולל ,ואף ילדים צדיקים שלומדים
בישיבה קדושה!".
הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל
הרב מנחם בן ויקטוריה בצרי זצ"ל
אביבה בת איירין ע"ה
אברהם בן יונה ז"ל
יצחק בן חביבה ז"ל
אהרון )אורי( בן רבקה ז"ל
חי זיזי בן קלרה ז"ל
יוסף בן סעדה ז"ל
אסתר בת נעמי ע"ה
יעקב בן סלימה ז"ל
ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה
מישא אסתר בת זהרה ע"ה
אברהם בן דינה ז"ל

הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל
יצחק בן ברקו דב ז"ל
מאיר מורד בן שושנה ז"ל
שרה בת נרקיס ע"ה
גאולה בת טובה ע"ה
אביגדור בן ג'ולי ז"ל
עמירם בן דבורה ז"ל
הרב עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל
דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל מזל בת שמעון ע"ה
יוסף בן מרים נוסרת ז"ל
דב בן יצחק ז"ל
סוליקה בת עישה ע"ה רחל רפאת בת השמת ע"ה
יעקב בן אסתר ז"ל
סלים בן פרחה ז"ל
מאיר בן נעמי ז"ל
לטיף בן פרחה ז"ל
זילפה בת רנדה ע"ה
דניאל רפאל בן חגית ז"ל
אביבה לושי ע"ה
יהודה בן סעידה ז"ל
כל נשמות עם ישראל
עפאת בת השמת ע"ה
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ואתה תצוה (כז ,כ)
כ' רמב"ן אתה בעצמך תצוה ולא ע"י אחר וכן ואתה תדבר אל כל חכמי לב,
והנה אחז"ל [עירובין נ"ד ע"ב] סדר המשנה משה שנה לאהרן פרקו ושוב אהרן
לזקני' ולישראל ,והנה לא יתכן שאהרן עצמו יאמר לחכמי לב שיעשו לו לעצמו
בגדים לכבוד ולתפארת ,ע"כ הוצרך מרע"ה לדבר בעצמו אל חכמי לב ,אך מ"ט
שיצוה בעצמו מצות נרות ,עכנלע"ד ,שמרע"ה אמר להם בע"פ כל פלפול חז"ל
בפסוק מחוץ לפרוכת העדות וכי לאורה הוא צריך והלא כל מ' שנה הלכו לאורו
ופי' תוס' בפ' במה מדליקין דקאי על אהרן שהלכו לאורו שבזכותו הי' עמוד אש
ע"ש ולא יתכן שאהרן יאמר כן בעצמו ע"כ ואתה תצוה ולא ע"י אחר.
(חתם סופר)
ואתה תצוה (כז ,כ)
כתב בבעל הטורים "ואתה תצוה  -לא הזכיר משה בזה הסדר ,מה שאין כן
בכל החומש ,שמשעה שנולד משה אין סדר שלא הוזכר בה .והטעם משום שאמר
מחני נא מספרך אשר כתבת (להלן לב ,לב) וקללת חכם אפילו על תנאי באה,
ונתקיים בזה"( .וכבר מובא בזוהר הק' פר' פנחס).
בשם הגר"א מובא ,שלכן מרומז ענין זה דוקא בפרשת תצוה כיון שתמיד חל
ז' אדר בפרשה זו .וכרמז לזה נעדר שמו של משה רבינו מהפרשה.
לכאורה יש להבין למה נענש משה שבעת שחל ההילולא שלו לא יוזכר שמו
בתורה? והן אמנם שקללת חכם אפי' על תנאי באה ,אבל ישנם עוד הרבה פרשית
בתורה ,ומדוע דייקא בשבוע שחל בו ז' אדר לא מזכר שמו? הרי ידוע שדייקא
ביום ההילולא יש עניין להזכיר שמו .ויתכן לומר בדרך אפשר שכאן הרי אין זה
עונש גמור ,אלא כתוצאה ממה שמסר נפשו עבור כלל ישראל ,ואמר "מחני נא
מספרך" ,ובכך ,הרי זכות היא בשביל משה שלא יוזכר שמו על עניין מסירות נפש
לכלל ישראל ,ודייקא ביום הילולא שלו ,מתעורר עי"ז מסירות נפשו של משה
(ציוני תורה)
רעיא מהימנא עבור צאן מרעיתו.
ואתה תצוה (כז ,כ)
הנה בפרשת תרומה למדנו על כלי המשכן ,ארון מנורה ומזבח ,קרשי המשכן
והיריעות ,חצר המשכן וקלעיו .אחר זאת אנו לומדים פרשת תצוה .תחילה אנו
מצווים להביא שמן זית זך ,ובאמת כבר נאמר בתחילת פרשת תרומה כשנמנו י"ג
דברים להביא התרומה ',שמן למאור' ופרש"י 'שמן זית זך להעלות נר תמיד'.
וא"כ יש להבין מה כפל כאן ציווי מיוחד להביא שמן זית למאור?
והרשב"ם ומפרשי הפשט מיישבים דלעיל מדבר במצוה לפי שעה לצורך
המשכן ,וכאן הוא ציווי לכל הדורות לתת שמן למאור לכל שנה ושנה ,לכן כפל
ואמר 'ואתה תצוה' .כי לשון צוואה הוא לדורות.
כנודע המעשה דרבי מאיר שפירא שאמר שיותר בנקל למצוא נדיב לבנין
הישיבה מהחזקת הישיבה ,כי השמן היינו הלחם והחלב שלומדים תורה אוכלים
ושותים ,על זה קשה מאד למצוא נדיבים ,כי הנדיב מעדיף לתרום בנין שיתנוסס
שמו עליו ,ולא על לחם שיהא נאכל ולא נשאר ממנו זכר .ואכן נסתלק רבי מאיר
מעולמו על ענין זה .ואמר רבי מאיר 'ואתה תצוה את בני ישראל' .אכן בנית משכן
שלם ,אבל אתה עתיד לצוות את בני ישראל תמיד על השמן זית ,כך אמר ה'
למשה רבינו ,בנית כבר בנין ,אך על השמן הקבוע ,תצטרך עוד הרבה לבקש מבני
(הגרמ"י רייזמן)
ישראל...
ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלת נר תמיד (כז ,כ)
כתב בש"ך על התורה" :עוד רמז כתית .לומר שהתורה אינה נקנית אלא
בדוחק ובצער ובעיון רב ,ואז הוא מוצא בה אור גדול ,וזהו למאור להעלות ,שעולה
ומבין דבר מתוך דבר ,אבל בלא עיון וטורח לא ,כמו שאמרו ז"ל (מגילה ו' ע"ב) לא
יגעת ומצאת אל תאמין ,כי זה שמצאת ובא לך בלא טורח כשתעיין בו תמצא
שאין בו טעם ,אבל יגעת ומצאת תאמין ,וכן אמר שלמה (משלי ב' ,ד') אם
תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה אז תבין ,אבל בלא טורח לא יבין .או על דרך
מליצה רבים אומרים מי יראנו טוב (תהלים ד' ,ז') שהיא התורה שנאמר (שם קי"ט,
ע"ב) טוב לי תורת פיך ,ומתאוין לה אבל בלא טורח ,זהו נסה עלינו אור פניך שיהיה
על דרך נס ,זהו נסה ,לזה אמר זית ,כמו הזית שאחר שכותשין אותו מוציאין ממנו
דבר המאיר לעולם כן תלמיד חכם צריך לכתת את עצמו ,זהו כתית למאור באור
החיים לעלות ולראות באור העליון".
כ"ק הגה"ק בעל ה"שפע חיים" מצאנז זי"ע דרש פעם מעניין זה שהתלמיד
חכם יכול לגדול אך ורק אם מכתת עצמו ומונע מעצמו תענוגי עוה"ז ,וסיפר שתי
עובדות על גדלותם של הצדיקים שכבר לא הרגישו כלל טעם באוכל :בהיותי ילד
קטן נתנה לי פעם אמי ע"ה לאכול מאכל מסוים ,ואמרתי לה שאיני אוהב מאכל
זה .כ"ק אבי מורי זי"ע שמע את דברי וחרה לו מאד ,והוכיחני על שאני מדבר כך,
ואמר לי :אני איני יודע כלל על מאכל אם הוא טוב או רע ,פעם אחת הביאו לפני
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מרק לאכול וכשאכלתי עלה באפי קצת ריח של נפט ,ובכל זאת המשכתי לאכול.
לאחר שסיימתי החילותי להקיא ולא ידעו מה קרה ,עד שבדקו ומצאו שקערת
המרק לא היתה מלאה ,ובני הבית שביקשו להוסיף עוד מרק שפכו בטעות לתוך
הקערה מצלוחית הנפט שעמדה בסמוך .הרי לנו שאבי מורי זי"ע לא הרגיש שום
חילוק בין מרק לנפט כי אם בריח בלבד .סיפור זה שמעתי גם מאמי ע"ה.
וידוע המעשה שנדפס על זקה"ק בעל ישמח משה זי"ע (ראה תהלה למשה
הנדפס בראש ספר ישמח משה חלק ג) שהיה דרכו בקודש ללמוד כ"ד שיעורים
בכל יום ,ולא היה סועד את לבו עד שסיים את חוק לימודו בשעה מאוחרת אחר
חצות הלילה ,שאז בדרך כלל היתה זקנתי הרבנית ע"ה מביאה לו את ארוחתו.
פעם אחת ביקשה הרבנית לעלות על יצועה ,והכינה את המרק והבשר במטבח,
כשהיא מבקשת מנער אחד מבאי הבית שיגיש לזקה"ק את ארוחתו .לבסוף נפלה
על הנער תרדמה ,וכשסיים זקה"ק את חוק לימודו לא רצה להעיר את הנער
משינתו ,על כן הלך בעצמו אל המטבח וראה שם קערה שבה היו מונחים מי
הלוי"ג  -שהוא אפר השרוי במים רותחים הנזכר בפוסקים (יו"ד סי' צה סעיף ד)
שהיו מכינים מלפנים כדי להדיח בהם את הכלים  -ובתוכו היה מין בגד שבו היו
מדיחים את הכלים ,ונתחלפה לו קערה זו בקערת האוכל ולקחה ואכלה .למחר
כשקמה הרבנית וראתה את שיירי הקערה שעל שולחנו ,הבינה שזקה"ק אכל ,אך
כשנכנסה למטבח ראתה את האוכל מונח כמו שהוא ותמהה מאד ,עד שנתברר
לה שזקה"ק אכל את מי הלוי"ג .תיכף מיהרה אל זקה"ק ואמרה לו :הרי אכלת
אמש את מי הלוי"ג .נענה זקה"ק ואמר :אכן הבחנתי שהבשר היה קשה מאד
ללעיסה ...כיו"ב שמעתי גם מהרה"ק מנאסויד זצ"ל ,בשם אחד שהיה נוכח בשעת
מעשה ,שפעם הביאו לפני זקה"ק הישמח משה מאכל מסוים ואכלו ,ולאחר מכן
התברר שהמאכל היה מקולקל לגמרי וריחו רע ,והוא כלל לא הרגיש בדבר.
וכעובדות הללו מזקה"ק הישמח משה ,באמת גם כל הצדיקים זכו למדריגה זו.
(ש"ך על התורה – שפע חיים)
ועשית בגדי קודש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת ואתה תדבר אל כל חכמי לב
וגו' ועשו את בגדי אהרן לקדשו לכהנו לי (כח ,א ,ב)
המקראות שלפנינו מראים על הצורך והתועלת שבבגדי השרד בגדי הקודש
הנעשים לאהרן הכהן הגדול מאחיו .אבל במבט ראשון נמצא בנקל את הסתירה
שבין הכתוב הראשון לשני  -בשעה שהכתוב הראשון מוכיח לנו כי בגדי הקודש
נעשים לכבוד ולתפארת ,בא הכתוב השני ומגלה כי בגדי הקודש נעשו לקדשו
לכהנו לי ,ולכאורה הם שני כתובים המכחישים זה את זה.
ובדרך צחות יש לפרש באופן זה ,כי למשה רבינו ע"ה העניו מכל האדם ,לו
מותר לגלות את הסוד כי בין הטעמים השונים של בגדי הכהונה יש גם טעם של
"כבוד ותפארת"  -כבוד ותפארת דקדושה ,גם אם הוא ידע כי כבוד ותפארת הם
ערכים חשובים לצרכי גבוה אין חשש שיבוא הוא ויתבע כבוד ותפארת לצרכי
חולין ,כי רחוק הוא מהם כרחוק מזרח ממערב .אבל לאחרים " -חכמי לב" סתם,
להם אסור לגלות רז זה ,אסור להם לצרף מחשבת "כבוד ותפארת" במלאכת
שמים ,פן יבאו לידי טעות לרדוף אחר הכבוד גם במילי דעלמא וצרכי חולין ,לכן
נצטוה משה מפי הגבורה להגיד לחכמי לב שיעשו את הבגדים רק בכוונה עליונה
(אמרי דעת למהר"ם שפירא)
זו "לקדשו לכהנו לי".
ועשית בגדי קודש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת ואתה תדבר אל כל חכמי לב
וגו' ועשו את בגדי אהרן לקדשו לכהנו לי (כח ,א ,ב)
ועשית בגדי קודש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת ואתה תדבר אל כל חכמי לב
אשר מלאתיו רוח חכמה ועשו את בגדי אהרן לקדשו לכהנו לי ויש לברר את שינוי
הלשון שאצל הציווי למשה ועשית נאמר 'לכבוד ולתפארת' ואצל העושים
במלאכת הבגדים לא אמר 'לכבוד ולתפארת'.
ונ"ל בזה לבאר בהקדם הכתוב במגילת אסתר ומרדכי ידע את כל אשר נעשה
ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה ואאמו"ר זצ"ל הגה"צ דק"ק טשענגער
אמר ע"ז דבר נחמד דהנה מרדכי לפי מדריגתו בצדקתו ובטחונו בה' לא נתפעל
כלום מגזירת המן הרשע כי הי' בטוח בה' שירחם על כלל ישראל ,ובכל דוד ודור
עומדים עלינו שונאי ישראל לכלותינו ח"ו והקב"ה מצילנו מידם יען שבעת צרה
ר"ל שבים לה' בכל לבבם אך חשש אולי אם ידבר על לב ישראל שלא יפחדו כלום,
כי יבוטל הגזירה ,יבטחו על דבריו ולא יעשו תשובה ,לכן כלפי חוץ עשה עצמו
כאלו הוא דואג ומיצר על הגזירה ,וזהו כוונת הכתוב ומרדכי ידע את כל אשר
נעשה פי' שידע מהגזירה ובטוח הי' שיבוטל ,אך ויצא בתוך העיר בין ישראל אז
ויזעק זעקה גדולה ומרה למען יעלה בלבם מורא וישובו אל ה'.
והנה בבגדי כהונה הי' סגולה טובה לישראל שהיו מכפרים על כמה עונות
כדאיתא גמ' זבחים פ' ח' למה נסמכה פ' קרבנות לפ' פרה אדומה וכו' לומר לך מה
קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפרין ,ופרט שם כמה וכמה חטאים שבגדי

א

כהונה מכפרין .והנה הגם שהוא טובה גדולה אבל הפרסום בזה להמון עם יכול
לגרוס היזק גדול כי לא ישמרו עצמם מן החטא ,ואם יחטאו לא ישובו ,בחשבם
הלא על זה יש בגדי כהונה שמכפרים ,אבל להצדיקים שלבם שלם עם ה' בודאי
לא יזיק אם ידעו סגולות הבגדים כי ישישו כעל גיל בחמלת ה' גם על החוטאים
להיות להם כפרה מבגדי כהונה ,ומעתה יבואר היטב הכתוב ב"ה ועשית בגדי קדש
לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת פי' שהמון העם ידמו שבגדי כהונה לא נעשו רק
לכבוד ולתפארת אבל ואתה תדבר אל כל חכמי לב מי שלבם שלם עם ה' ועשו את
בגדי אהרן לקדשו ולכהנו לי פי' שהם יעשו בעבור ה' כדי שיכפר עי"ז על בני
(חזון ישעי')
ישראל.
ופתחת עליו פתוחי חתם קדש לה' (כח ,לו)
הגמ' במסכת תענית אורת שינם ג' מפתחות שלא נמסרים לשליח (יחד) והם
אך ורק בידי הקב"ה :חיה (-יולדת) ,תחיית המתים ,מטר .אומר הגאון מוילנא דבר
זה רמוז כאן בפסוק" :פתוחי חת"ם – המפתחות של ח'יה ת'חיית המתים ומ'טר
"קדש לה'" הם אך ורק בידי הקב"ה.
(אהל מועד)
והיה פי ראשו בתוכו (כח ,לב)
ובתרגום אונקלוס פירש "כפול לגויה" בא לרמז על מה שאמרו בש"ע או"ח
סי"ב שיש לדקדק שלא לילך בחלוק הפוך כי על ידי זה אין התפילה נשמעת ,ובזה
יבואר סמיכות הכתובים כאשר יהיה "פי ראשו לתוכו" שתהיה הכפל של הבגד
לבפנים אז "ונשמע קולו בבואו אל הקודש" אז תהיה תפילתו נשמעת.
(ילקוט האורים)

 מאוצרות המגידים 
ועשית את מעיל האפוד כליל תכלת( :כח ,לא)
בפרשה זו אנו מוצאים שני דברים המכפרים על חטא לשון הרע ,מעיל
וקטורת .והוא מדברי הגמרא (ערכין טז ,א) "אמר ר' ענני בר ששון למה נסמכה
פרשת בגדי כהונה לפרשת קרבנות? (וכתב רש"י" :בפרשת ואתה תצוה") לומר
לך :מה קרבנות מכפרין ,אף בגדי כהונה מכפרין וכו' ,מעיל מכפר על לשון הרע,
אמר הקדוש ברוך הוא :יבא דבר שבקול ,ויכפר על מעשה הקול ,ציץ מכפר וכו'
ותנא דבי רבי ישמעאל על מה קטורת מכפרת? על לשון הרע ,אמר הקדוש ברוך
הוא :יבא דבר שבחשאי ויכפר על מעשה חשאי ,וכו' קשיא לשון הרע אלשון
הרע?! וכו' לא קשיא :הא בצינעא הא בפרהסיא" שהמעיל מכפר על לשה"ר
שנאמרה בקול והקטורת מכפרת על לשה"ר שנאמר בחשאי .יש להבין ,למה
מכפרים המעיל והקטורת דייקא על לשון הרע וכי משום שמשמיע קול או
שנעשה בחשאי כבר יכפר עליהם?
בכלי יקר בפרשת תצוה כתב לבאר הטעם" :לפי שהמעיל מכפר על לשון הרע
ע"כ היה כולו תכלת ,כי תכלת דומה לים ,וע"י התכלת יסתכל בים וממנו יראה וכן
יעשה .כי בים נאמר (איוב לח י-יא) ואשבור עליו חקי ואשים בריח ודלתים ,ואומר
עד פה תבא ולא תוסיף וגו' .דהיינו שהקב"ה שם גבול לים שלא ישטוף את העולם
בגליו ,וכך נתן הקב"ה אל הלשון חומה ובריח כמ"ש רז"ל (ערכין טו ע"ב) ולא עוד
אלא שהקפתי לך שני חומות אחת של עצם (השיניים) ואחת של בשר (הלחיים)
ומה יתן ומה יוסיף לך שמירה לשון רמיה ,כי יצא לחוץ ידבר ישלח חץ שחוט
לשונו לכל ד' רוחות העולם ויעבור בריח ודלתים ,שהאדם המדבר לשה"ר פורץ
את הגדר ששם הקב"ה ללשונו ,והיה מן הראוי שילמד האדם מן הים אשר אינו
עובר דלתים ובריח ואינו פורץ גדרו ,וזהו טעם התכלת שדומה לים כי בהסתכלו
בתכלת יהיה נזכר אל הים שדומה לו בצבע וממילא יתבונן אז במעשה הים וממנו
יראה וכן יעשה.
ובעניין הקטורת אפשר לבאר בהקדם דברי החתם סופר (דרשות חת"ס ח"ב
עמ' שע"ו):
הגמרא (סנהדרין קיג) אומרת שאחאב בהתווכחו עם אליהו הנביא ז"ל אמר:
משה רבך אמר וחרה אף ה' ולא יהיה מטר ,והא ההוא גברא (אחאב) העמיד ע''ז
על כל תלם ותלם בא"י ואפ"ה אתא מטרא בזמני'! וע"ז נשבע אליהו "אם יהי' טל
ומטר כי אם לפי דברי" .ואכן נעצרו הגשמים למשך ג' שנים ,עד שלבסוף א''ל
הקב"ה לאליהו "הראה אל אחאב ואתנה מטר ע''פ האדמה" ,ואז הלך אליהו
הנביא וקבץ את כל ישראל אל הר הכרמל ,וקידש שם שמים ברבים ,והתפלל ועלה
"עב קטנה ככף איש" ,ואתא מטרא.
ויש לדקדק טובא ,א .הא שפיר קאמר אחאב שלא עלתה עליו קללתו של
מרע"ה ,ומה תירץ לו אליהו ע"ז? ב .ועוד ,מה לשון "כ''א לפי דברי"? ג .ותו ,מכיון
שא"ל הקב"ה שרצונו לתת מטר ,מ"ט התחכם וקבץ תחלה כל ישראל להר הכרמל
ועשה ככה עיכובא? ד .ומ''ט עלה עב קטנה דוקא?
אבל הענין ,כי ידוע שהגשמים מתהווים בטבע מאידים העולים מהארץ
ומהבל פה אנשי העולם ,ואם כי זה הוא הכנה בטבעי העולם ,ועיקר הוא כמאחז"ל
ספ"ק דתענית שהעבים שואבים ממי אוקינוס ומתמתקים בעבים ע"י מים
העליונים מאת ה' מן השמים ,מ"מ גם זה אמת כי הוויית העבים הוא מהאידים
העולים מן הארץ ,והיות שכן ,החוש והשכל יעיד כי אם בני אדם וההבל והאידים
העולים מהם הוא מהבל פה דובר נבלה ולה"ר ורכילות הגשמים המהווים מזה
המה מלוכלכים מזוהמת קליפת עוונות ופשעים והמאכלים המתהווים מזה
מטמאים אוכליהם ביתר שאת ,באופן שיהי' הבל פיהם של שנה הבאה רע יותר
משל אשתקד .ועי"ז גשמי שנה הבאה ותבואתה רע וגורם טומאה ומרי יותר
ומגדל אנשים רעים וחטאים יותר ,ושוב יגדלו האנשים את הגשמים רע יותר
בשנה השלישית מבשנית וכן לעולם חוזר חלילה ,עד שח"ו כ"כ מושרשים בחטא
וטומאה עד כי אין תרופה למכתם חלילה ה"י.
ואיך נעצר הגלגל הרע הזה? אלא שמטובו של אלקי ישראל ית"ש לעצור
השמים ,ולא יהי' מטר רע ולא יולידו פירות רעים עד שיכנע לבבם הערל וישובו

ב

אל ה' ויטהרו האויר (ע"י תפילתם ובקשתם) ויהנו מזיו ה' ותפארתו ,והיינו דאמרו
חז"ל (תענית ו') "מלקוש  -שמל קשיותיהן של ישראל" והיינו דכתיב "ועצר את
השמים ולא יהי' מטר והאדמה לא תתן את יבולה" כדי שישובו ויטוהר האויר ,ויש
שהגיעו למצב פחות ביותר שכבר לא נותנים משמים הזדמנות זו לתקן את האוויר
אלא יושרשו בטומאתם עד שח"ו "ואבדתם מהרה".
ובימי אחאב כבר הגיעו לזה השיעור של "ואבדתם מהרה" ,וע'כ לא נעצר
השמים .אמנם בהתלוצץ אחאב עם אליהו ,נשבע שלא יהי מטר "כי אם לפי דברי"
דייקא כפי ההבל שיצא בקדושה מפי דברי אליהו הצדיק או כדומה לו ,לא עפ"י
הבל הרשעים ,ע"כ כששלחו ה' ליתן מטר והיה יודע שהאויר מטומאה ,קבץ כל
ישראל להר הכרמל וקידש ש''ש ברבים ,וצעקו "ה' הוא האלקים" ומהבל של
אותה הצעקה נעשה עב קטנה ככף איש שהרי לא הי כ"א הבל של שני דבורים
והם היו לברכה .ע"כ.
ולטעם זה ,הרי אין שום חילוק באם מדברים הלשה"ר בפרהסיא או בצנעא,
שהרי ההבל העולה שווה בזה ובזה ,ויתכן שהקטורת שהרי היה מתפשט ריחו עד
שהבהמות ביריחו היו מתעטשות מחמת ריח הקטורת כמובא בחז"ל ,הבל זה היה
מתקן את ההבל של הדיבורים הטמאים.
(ציוני תורה)


לעשות חור בקיר
רבי שלום שבדרון
"ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר
תמיד"
אם לא אגלה את אוזנכם ,מי אמר את הדברים שאמר להלן ,תחשבו,
ששמעתי את הדברים מפי חסידישע'ר רבי ,ואני הרי מגזע עתיק של חסידים ,וגם
אומר "ויצמח פורקניה" ...אבל מה שנאמר היום אלו דברים מפורשים בגמרא,
פותח ר' שלום שבדרון את שיחתו וחיוך רחב נסוך על פניו:
"כתית למאור" " -כתתו עצמכם על דברי תורה".
אם אתה רוצה להאיר באורה של תורה כמו שכתוב "ליהודים היתה אורה
ושמחה וששון יקר - ,אורה זו תורה" (מגילה דף ט"ז) כתית  -תכתת את עצמך על
דברי תורה.
אספר לכם משל.
יהודי שאל פעם את הרבי מקוצק:
למה הרבי לא יוצא בעולם להציל נפשות ,הרי יש הרבה מה לעשות? מדוע
הרבי נשאר בתוך ביתו פנימה ,נכון ,החסידים באים לבית מדרשו והרבי מדבר
לפניהם דברי תורה עמוקים ,אבל מדוע אינו יוצא על פני העולם?!
אמר לו הרבי מקוצק זי"ע ,אמשול לכם משל ,למה הדבר דומה:
בבית האסורים נחבשו שלושה אנשים עשירים .הושיבו אותם בבור חשוך
וקטן ,ומי שיודע ,בימים ההם ,אין לתאר את העינויים שהיו מנת חלקם של אסירי
מלכות.
שניים מהם היו פקחים ,בעלי דעת .השלישי היה גולם  -ללא שכל.
הסוהרים הורידו להם אוכל לבור .האחד הזה ,שהיה 'בטלן' גדול ללא קמצוץ
דעת ,לא הסתדר עם עצמו  -לא מצא את האוכל ואת הכף ,ובדרך כלל בעקבות
החושך הנורא ששרר בבור לא מצא אפילו את פיו להכניס בו את האוכל ,אבדו לו
חפצים ,נפלו לו המאכלים וכו' .השני ,החכם ,ריחם עליו וסייע בידו רבות :לקח את
ידו הכניס בה אוכל ,אח" כ סייע לו להעביר את האוכל מהיד לפה וכו' ,כך פעמים
רבות מידי יום  -התייגע להדריכו להסתובב לימין ולשמאל ,לעמוד ולשכב.
אבל השלישי ,כאילו עמד מן הצד .לא סייע בידו מאומה.
יום אחד פנה השני לשלישי ,ושאל אותו בתמיהה" :אנו סובלים יחד כאן בבור,
ואתה ודאי מבחין איך אני מתאמץ על הגולם הזה פעמים רבות ביום  -עד שהוא
מצליח להתקדם ,מדוע אינך מסייע לפעילות שלי כלום ,למה תעמוד מהצד?
השיב לו השלישי ,בא אגלה לך:
אנו נמצאים בחשכה .חשוך בבור .וכאשר החושך שורר ולא רואים מאומה,
אתה והוא מתיגעים כמעט לריק ,הנך משקיע בו מאמצים ללמד אותו איך לאכול
ואיך לזוז וכפי הנראה לא תגמר איתו לעולם ,כי כבר כמה שבועות שאתה מתאמץ
והוא עדיין לא למד כלום ...אך אני ,כמו שאתה שומע ,בשעות שאתה עוסק איתו,
חופר בקיר חור ,קודח באצבעותי חור .כאשר החור יהיה עמוד  -יכנס אור לבור,
יחדרו פנימה קרני שמש מועטות ,מעט מן האור ידחה הרבה מהחושך ,ואז
ממילא הוא יראה ,וכבר לא יצטרך לא לך ולא לי .הוא יידע בעצמו איך לשתות
ולאכול ,וגמרנו.
הבנתם? פלאי פלאים.
"ליהודים היתה אורה ושמחה וששון יקר"  -הדבר הראשון? "אורה זו תורה""
לקדוח ולהכניס אור ,אם יש תורה ,נכנס אור ,ומשם ואילך יש כבר את הכל:
שמחה ,ששון ויקר .כי חודר באדם פנימה  -אור!
ואיך תאיר לך את האור ,כיצד קודחים להכניס אור מהתורה? "כתית למאור"
 כתתו עצמכם על דברי תורה" הפשטות היא  -להתיגע בעמל התורה "לעסוקבדברי תורה".
מאתיים "אני"
מרומז כאן עוד "כתתו עצמכם"  -תכתת את עצמיותך ,את האני ,תכניע את
הקאוה .התורה אינה סובלת מי שלא נכנע  -תשליך את האני שלך לאשפה! כאשר
אתה לומד תורה תבטל את האנוכיות שלך.
תלמיד חכם ,בעל חוש הבחנה מיוחד ,פיקח היודע לבחון אנשים ,לחש באוזני.
כי פעם חידד את מוחו ,והציב לעצמו מטרה לבחון את כל האנשים שמשוחח
איתם  -ולא היה איש מאלו ששוחח איתם ,שלא שמע ממנו שלושים פעמים
"אני" :אני אכלתי ,אני אמרתי לך ,אני ,אני ,מאות פעמים ביום! "אני"! ואנו הרי

מה עשה השמש בסה"כ? – הדליק נרות בכוונה גדולה .ממעשה זה צמח
לאחמ"כ כל גלגל המצוות הענק ,שהכל יצאו נשכרים ממנו .לבד מעצם יראת
השמים שאפשר לקבל מסיפור כזה,
יש כאן כמה וכמה לימודי השכל .א .הקצב היה סבור שהוא נותן את הכסף
לשמש ,ולבסוף התברר שהיה זה למען עצמו ,כדי שיוכל להשיא את בתו בכבוד.
ב .ע"י המצוה העצומה שקיים השמש בהדלקת הנרות המיוחדת שלו ,זכה
שהתגלגלה לידו זכות נפלאה של הכנסת כלה .ג .הדלקת נרות זו גרמה להדליק
נרות של קודש גם בנשמתו של הקצב ,שהיה אדם פשוט ,והתלהב מאוד
מהמצוה.
(טובך יביעו)

יודעים מה נותר מכל האני הזה בסוף ימיו ,רימה ותולעה ,כן" ,ולאן אתה הולך,
למקום רימה ותולעה":
יהודי פלוני סיפר לי כי הוא נולד לפני חמש שנים ,לא לידת הגוף אלא לידת
האדם  -שב בתשובה .אך התאונן באוזני ,וכה אמר" :בשנה הראשונה ,שנה וחצי
או שנתיים להת חזקותי ,הייתה לי סיעתא דשמיא באופן נורא ממש ,בכל פניה,
בכל תנועותי  -בדרך החדשה קיבלתי סיוע מהשמים  -שפכו עלי עזרא ,אבל אחר
כך ,התחלתי לאבד ,כבר לא ניתן סיוע כמו שהיה .מה קרה? למה זה קרה לי? שאל.
השבתי לו.
כתוב בקהלת "ולא לחכמים לחם וגם לא לנבונים עושר וגם לא ליודעים חן"
(קהלת פ"ט) הפשט הפשוט שהחכם לא משיג לחם יותר מהטיפש ,עשירים רבים
אינם חכמים ,כי לא החכמה מביאה את הלחם היומיומי.
שאל הרבי מקוצק :בסדר ,הלחם לא מגיע דרך החכמה אבל למה הוזכרו רק
החכמים ,וכי דוקא לחכמים אין לחם.
מבאר הרבי מקוצק :כן ,כן ,דוקא הם המפסידים ,להם לא מכינים .למה מדוע?
כי אומרים לו ל"חכם" ,אתה חכם גדול ,לך תחפש בעצמך ,אתה הרי כביכול ,יודע
להסתדר לבד ,בבקשה!
וכן גם ברוחניות.
בתחילה חשבת לעצמך "אני עדיין  -לא ,הנני דל במעשים" וכאשר חשבת כך,
נתנו לך מן השמים .אבל אט אט התחלת לחשוב "אני כבר צדיק" "אני ,אני",
אומרים לך משמים:
"נו ,נו ,אתה צדיק ,לא זקוק ליותר עזרה ,הגעת ,בסדר גמור" ,לא נותנים
סיעתא דשמיא...
להעלות נר
"כתית למאור להעלות נר תמיד"
"כי נר מצוה ותורה אור ,ודרך חיים תוכחות מוסר" .המצוה קרויה "נר" ,מה הוא
"נר"? בית קיבול לשמן ,והתורה נקראת "אור" ,היינו מה שדולק בתוככי הנר .ולכן,
כמו שהנר  -בית הקיבול לשמן  -ללא אור אינו כלום כי אם הנר לא דולק אין בו
שום תועלת ,כך אם אדם עושה מצוות ולא קובע עיתים לתורה ,לא מתייגע בתורה
 לא שווה מאום .לכן הדבר הראשון הוא" :ליהודים היתה אורה" שהאור יעלהאת הנר "להעלות נר תמיד!"
יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שנזכה באמת להעלות נר תמיד ונזכה
לתשובה שלמה ולגאולה שלמה במהרה בימינו אמן ואמן!
(להגיד)



לקח מעיל תכלת
הייתי בליקווד בשבת פרשת תצוה ,ונשאלתי על ידי ראש הישיבה ,הגאון רבי
שניאור קוטלר זצ"ל :חז"ל אמרו (זבחים פח ע"ב ,ערכין טו ע"א) שהמעיל מכפר
על לשון הרע ,מדוע?
האמת ,תמהתי לשאלה .הואיל ויודע הוא דברי הגמרא ,ודאי יודע הוא
המשכם :יבוא דבר שבקול ויכפר על מעשי הקול -
ואם הזכרנו גמרא זו ,נאמר בה רעיון נפלא ,ונוקב כל כך.
רבי ירוחם ממיר זצ"ל העיר ,שהצרעת באה על לשון הרע ,ואמרו בגמרא
(ערכין טז ע"ב) :מה נשתנה מצורע שאמרה תורה יביא שתי ציפורים לטהרתו,
אמר הקדוש ברוך הוא :הוא עשה מעשה פטיט [כלומר פטפט בלשונו] לפיכך
אמרה תורה יביא קרבן פטיט [שהציפורים מצפצפות בכל שעה (רש"י)] .ותמוה,
שהציפורים אינן מדברות לשון הרע ואינן מוציאות שם רע ומסכסכות בין איש
לרעהו ,ומדוע מביאים אותן כקרבן על לשון הרע.
רואים מכאן ,הסיק ,שיסוד התביעה על מספר לשון הרע ,היא על ה"פטיט".
שנתן דורר ללשונו ,שפטפט כציפור ,ו"ברב דברים לא יחדל פשע ,וחושך שפתיו
משכיל" (משלי י ,יט)!
והוא הדין כאן" ,יבוא דבר שבקול ויכפר על דבר שבקול" ,מה הדמיון בין קול
הפעמונים שהוא קול סתמי ,לדיבור לשון הרע ,אסור ומרושע .אלא שהן הן
הדברים :יסוד התביעה ,ששחרר שפתיו לפטפוט תדיר כפעמונים אלו המשמיעים
קולם עם כל פסיעה ,והדרישה היא" :והיה פי ראשו בתוכו ,שפה יהיה לפיו סביב"
(שמות כח ,לב) ,לשים גדר ומחסום לפה (רבנו בחיי ו"שפתי כהן") ,וממילא ימנע
מלשון הרע!
כל זה ,בדרך אגב .אבל מה שאל ראש הישיבה .שתקתי ,הבנתי שיש בפיו
תשובה .וצדקתי.
אמר" :הגמרא מצביעה על קול הפעמונים ,והמפרשים על אריגת שפת
המעיל .ואני סבור ,שהיסוד מובע גם במעיל עצמו .בין שפתו העליונה לפעמונים
בשוליו ,מהוה הוא יריעה ארוכהה שכולה תכלת ,כרקיע השמים הפרוש מעל
לראשנו מאופק על אופק (במדבר רבה ד ,יג) -
מדוע? אסביר -
ב"כלי יקר" (ויקרא יד ,ד) כתב ,שמספר לשון הרע משול לזבוב ,שאינו שואף
אלא למקום זוהמה ונמשך לכל פצע ומוגלה ומטיל שם רמותיו ,מזהם ומרעיל.
וזהו שנאמר (קהלת י ,א)" :זבובי מות יבאיש [כל כונתם להבאיש ריחו של אדם],
יביע [אומר וידבר אף על אדם שמעשיו כמו] שמן רוקח[ .כי בעיניו] יקר מחכמה
ומכבוד ,סכלות מעט" .אם אך יראה מה שנחשב בעיניו כסילות ופגם ,מעטים ככל
שיהי ו ,זה יכריע את הכף ויתעלם מכל המעלות העצומות ,מחכמה ומכבוד.
ואם כן ,מה ההוראה עבורו ,מה העצה היעוצה -
שלא יהיה כזבוב המתמקד בנקודה אחת ,זניחה ,אלא יראה את יריעת
התכלת ,כיריעת השמים (שבת יא ע"ב) ,מאופק עד אופן ,ויראה שהכל מאיר
וזוהר ,ויבין שהביקורת  -אם ישנה  -זניחה וזעירה ואין בכוחה להאפיל על כל הטוב
והחיובי .וכמו שפרשו "הוי דן את כל האדם לכף זכות" (אבות פ"א מ"ו) שיש
באדם תכונה ,שבאבחנו נקודה שלילית פוסל הוא את האדם מכל וכל .ואין זה
צודק ואינו הוגן ,אלא "את כל האדם" תדון לזכות ,והביקורת הממוקדת קלה
לתיקון .כמו שהמשילו רבותינו "בראשית רבה מו ,א) לתאנה שאין בה פסולת
אלא עקצה" ,העבר אותו ובטל המום" .כמה נפלא!
וכידוע אחד מקניני התורה הוא" :שומע ,ומוסיף" (אבות פ"ו מ"ו) שמעתי
אפוא ,והוספתי :דברי ה"כלי יקר" אמת לאמיתה ,אבל אין מקרא יוצא מידי פשוטו
(שבת סג ע"א) ,ש"יביע שמן רוקח" פרושו יתסיסו שיעלה אבעבועות כדרכו של
השמן המתקלקל ומבאיש .ואף כאן ,לא זו בלבד שהמספר לשון הרע מתבית על
הפצע ומתעלם מכל השאר .אלא ששופט הוא כל מעשי האדם לאור החיסרון
שמצא בו ,ודן הכל לכף חובה ,ועיוות גורר עיוות -
כמו שסיפרו ,שעם הארץ התקשה בהבנת פסוק בהלל" :הים ראה ,וינס הירדן"
 לא מובן ,אם הים ראה מה לו לירדן לנוס? המשיך לעין ,ונחה דעתו :דוד המלךבעצמו התקשה בכך" :מה לך הים ,כי תנוס הירדן" .נו' ,ברוך שכיון'...
טעה טעות אחת ,שמשכה אחריה שרשרת טעויות...
ואספר מה ששמעתי .מעשה שהיה ,והלואי ולא היה -
משפחה תל אביבית אמצה זוג אקדמאים ,רופאים ,עולים חדשים מרוסיה.
דאגו להם בכל הלב ,ושוחחו עמהם שעות באידיש רצוצה ובתנועות ידים ,ובעיקר
שפת הלב .לב חם ,אוהב ומבין .ואמנם ,הם התקדמו צעד אחר צעד ,גם העברית
שפיהם השתפר ה ועזרה לקשר שהלך והתהדק .הם באו לשבתות ולחגים,
הצטרפו לזמירות והשתתפו בתפילות .עוד זוג יהודים הצטרף לעם ישראל.
עד ששבת אחת ,כאשר נפרדו בלבביות מהמארחים ,עמדו הללו בחלון לנפנף
להם לשלום  -וראו במו עיניהם כיצד מונית עוברת באקראי ,האשה מאותת לה,
המונית נעצרת ,והשנים נבלעים בתוכה ונעלמים מן העין.



שמן זית זך (כז ,כ)
בתקופתו של הגאון הנודע רבי יהודה אסאד זצ"ל ,מגדולי גדוליה של הונגריה,
חי בעיירה סערדליא יהודי פשוט אחד ,שהיה שמש בבית הכנסת .כל כך פשוט
ותמים היה יהודי זה ,עד שמידי יום בהעלותו ובהדליקו את נרות בית הכנסת ,היה
לובש את ה'גרטל' שלו ,ואומר 'לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה ,הריני מוכן
ומזומן לקיים מצוות "כבדו את ה' באורים" ,ומכוון בהדלקת נרות זו בבית הכנסת
לייחד את כל הייחודים שהיו בהדלקת נרות בבית המקדש .והיו הדברים יוצאים
מפיו בכוונה יתירה.
כך היה עושה מידי יום ביומו .והציבור ,שהיה מאזין לו ,יצא מהתפעלות
למראה גודל תמימותו וטהרת ליבו של שמש זה.
פעם הזדמן הקצב של העיירה לבית הכנסת בעת הדלקת הנרות של השמש,
והמראה הזה הלהיב גם אותו במאוד מאוד ,עד שהחל לקנא בשמש ,ושאל אותו
האם הוא מוכן למכור לו את זכות המצוה הגדולה הזו של הדלקת הנרות ,ואף נקף
בסכום כסף גדול מאד שישלשל לידיו באם יהיה מוכן לעשות את העיסקה,
השמש ,כמובן ,סירב בכל תוקף להעביר את המצוה לקצב .אבל זה לא ויתר.
מידי יום ביומו נידנד לשמש בית הכנסת ,והתחנן לפניו לתת לו את המצוה.
כל כך גברו נדנודיו ,עד שהחליט השמש ללכת לרבי יהודה אסאד ולהיוועץ
בו .מששמע הגאון את הסיפור ,יעץ לשמש להעביר לקצב את המצוה ,ולדרוש
ממנו זהוב אחד על כל יום .המדובר היה בסכום כסף גדול מאוד ,אבל ,הוסיף רבי
יהודה אסאד ואמר אל תשתמש בכסף זה שיתן לך הקצב .הנח אותו בצד,
למשמרת.
למרות שההוראה הזו היתה קשה מאוד עבור השמש ,שחיבב את מצוות
ההדלקה ביותר ,ציית לאב"ד העיר ,ועשה כהוראתו ,וכך ,מידי יום ביומו מגיש
הקצב סכום זהוב אחד לשמש בית הכנסת ,וניגש להדליק את הנרות,
השמש ,מצידו ,קיים גם את החלק השני של הוראת רבי יהודה ,והניח את
הכסף בקופה מסוימת ,ולא נגע בו .במשך השנים התקבץ סכום כסף אדיר.
רק לחשוב באיזה דרגה של יהודים מדובר! מפחיד! איזה תמימות נוגעת ללב!
איזה רדיפה אחרי מצוות!
והנה ,יום אחד פוגש אחד מבני הקהילה את הקצב בביהכ"נ ,והוא בוכה בקול
גדול .כששאלו מה אירע ,סיפר הקצב שאירס את ביתו ואין לו כסף לממן את
הנדוניא.
משהגיעו הדברים לאזניו של רבי יהודה אסאד ,קרא הגאון לשמש בית
הכנסת ,ואמר לו כדברים האלה :עתה הגיע זמנך להשתמש בכסף ולעשות בו
מצוה גדולה .קח את כל הכסף ששילם לך הקצב ששילם לך הקצב במשך כל
השנים ,והנמצא באוצרך ,ומסור אותו ל...קצב ,כדי שיוכל להשיא את בתו בכבוד.
השמש ,טהור הלב ,לא אמר מילה ,ועשה כמצווה עליו .המדהים ביותר היה
שכאשר ס פרו את הזהובים שהיו בקופה" ,מעיד אני עלי שמים וארץ  -אמר רבי
יהודה אסאד -שהיה זה הסכום המדויק שהתחייב הקצב לנדונייתה של בתו –
בדיוק! לא זהוב אחד יותר ,ולא זהוב אחד פחות!

ג

ההלם התחלף בחרון וזעם .זוהי שיא החוצפה ,שערוריה .סטירת לחי ,יריקה
בפרצוף .לא היה די מלים להגדיר זאת .שיעצרו את המונית ברחוב השני .לא
מתחת לבית! לישר זמירות  -ולנסוע במונית? ואם הם עצרו מונית  -ודאי באו לכאן
עם כסף! וא ולי הגיעו לכאן במונית?! בקיצור ,אין עם מי לדבר ,הקשר נותק .הם
אמנם ניסו פעמים אחדות להתקשר ,אבל ענו להם בקרירות והם הבינו את הרמז.
כעבור חדשים התקשרו מהארגון .הודיעו שהרופא ההוא נפטר .בקשו ,אם
אפשר ,לבקר ולנחם את האלמנה ,הוחלט להענות לבקשה .האלמנה קיבלה אותם
בעיניים דומעות .התחילו לשוחח ,כדרך המנחמים" .ממה הוא נפטר?"
"מהתקף לב" ענתה" .באיכילוב".
"הוא סבל ממחלת לב?"
"רק בזמן האחרון" ,אמרה" .כאשר היינו בביתכם בשבת .כשירדנו במדרגות,
הוא התאונן על מחושים בלב ובזרוע .הוא היה רופא ,והבין את חומרת המצב.
עצרנו מוני ת ונסענו לבית החולים .הגענו בזמן .הצילו אותו .שלשום ,הגענו
מאוחר מדי"...
(והגדת)


כלאיים בבגדי כהונה
בפרשתנו נצטוה משה רבינו על עשית בגדי הקודש לאהרן הכהן לכבוד
ולתפארת ,ולשם כך "יקחו את הזהב ואת התכלת ואת הארגמן ואת תולעת השני
ואת השש" (שמות כח ,ה) מהם נעשו האפוד וחשב האפוד (שם ו-ח) והחשן (שם,
טו) והאבנט (שמות לט ,כט) .ופרש רש"י (שמות כה ,ד) שהתכלת והארגמן
ותולעת השני היו חוטי צמר צבועיםב צבעים אלו ,והשש הוא פשתן .נמצא,
שבגדי הכהונה היו כלאי שעטנז .וההשקפה השגורה ,שלמרות שהשעטנז נאסר
הותר מכללו בבגדי כהונה .ברם ,רבנו יוסף בכור שור (תלמיד רבנו תם) כתב (שמות
ל ,לח) ,שהמהלך הפוך .כשם שנאסר בעונש כרת לרקוח שמן כשמן המשחה
ובשמים כקטורת הסמים משום שאין דרך כבוד להשתמש בשרביטו של מלך ,וכן
אסרו (ראש השנה כד ע"א) לעשות בית תבנית היכל ומנורה של שבעת קנים ,כך
נאסרה לבישת שעטנז לפני שבגדי כהונה היו של כלאים ,ואין ראוי לזרים שילבשו
מעין לבושם של משרתי הקדוש ברוך הוא.
ולכאורה ,לא הצמר והפשתן הם העיקר בלבוש הכהן הגדול ,אלא התכלת
והארגמן ותולעת השני ,דהיינו צבע חוטי הצמר .אבל בזוהר הקדוש (ח"ג פו ,ב)
אמרו ,שהצמר מור ה על רחמים והפשתן על דין ,לפיכך היה הצמר מקרבן הבל
והתקבל והפשתן מקרבן קין ונדחה .ואסור לערבם יחד אלא בהגיע האדם
לשלמות ככהן בשעת עבודתו ,ועל כך נאמר" :דרשה צמר ופשתים ותעש בחפץ
כפיה" (משלי לא ,יג .ויעוין ב"פנים יפות" דברים יג ,א ,וב"מכתב מאליהו" ח"ד
עמוד קעה).
למדנו כאן יסוד ,ונעמוד עליו.
באדם מצויות כל המידות והיפוכן ,והוא נדרש לשני דברים .ראשית ,שלא
לנעול עצמו במידה אחת ,ואפילו טובה ,אלא לכוף כל המידות ,גם המידה הטובה
שנחון בה ,לכבוד קונו -
זאת השמיענו הגאון מוילנה זצ"ל (בבאורו למשלי ל ,יז) ,שאברהם אבינו היה
עמוד החסד בעולם" ,חסד לאברהם" (מיכה ז ,כ) ,אבל אימתי השתבח ,כאשר
כפה מדת החסד בלכתו לעקוד את יצחק בנו ונאמר לו" :עתה ידעתי כי ירא אלקים
אתה ,ולא חשכת את בנך את יחידך ממני" (בראשית כב ,יב) ,בכך הוברר למפרע
כי מעשי החסד שלו לא נבעו רק מתכונתו הטבעית אלא כעבודת בוראו.
ואספר בענין זה מה ששמעתי מהגאון רבי יצחק רודרמן זצ"ל מבולטימור,
שפעם סיפר לו רבו ,הסבא מסלבודקה זצ"ל ,שעסק בשעתו בביסוס כוללי
האברכים שהקים רבי ישראל מסלאנט זצ"ל ,ונעזר רבות באחד מעשירי קובנא
ומגדולי בעלי הצדקה ומחזיקי התורה ,רבי שרגא פייביל ,ויחדו הלכו להתפלל
מנחה .בדרכם לבית הכנסת פנה אליו עני ,וביקש רחמים קופיקות נדבה.
התעלם ממנו.
אמר העני" :תן לי שתי קופיקות".
המשיך ללכת.
העני רץ אחריו וחינן קולו" :תן לי לפחות קופיקה אחת!" ולא נתן .כפי הנראה
הכיר את המבקש וידע שהוא מטיל עצמו על הציבור בלא הצדקה.
ואמר הסבא מסלבודקה זצ"ל :באותו מעמד ,הערכתיו שבעתים משהערכתיו
קודם לכן .כי בתחילה סברתי שהוא בעל לב רך ורחום ,נתבע ונותן .אך עתה,
כשראיתי שביכולתו להקשיח לבו לצורך ולא לתת אף פרוטה אחת ,הבנתי שכל

סכומי הכסף העצומים שהוא מחלק לצדקה ולהחזקת תורה באים מתוך חשבון
ובחינה!
וכבר היה מעשה באחד מבני החבורה שהעניק כל אשר לו לצדקה .נקרא לפני
רבו ,הרבי מפשיסחא זצ"ל ,שהוכיחו על שעובר על תקנת אושא (כתובות נ ע"א)
שהמבזבז אל יבזבז יותר מחומש ,שמא יצטרך לבריות.
ענה" :מקור התקנה ,בחשש מפני העתיד .ואילו אני מקיים את הכתוב" :תמים
תהיה עם ה' אלקיך" (דברים יח ,יג) ,ואל תחקור אחר העתידות (רש"י)" -
כאילו עברו מתקני אושא על הציווי...
העיר הרבי" :בהגדה של פסח ,החכם שעיניו בראשו הוא המשובח ,ולא הבן
התם"...
והלה בשלו" :הן יעקב אבינו השתבח בהיותו איש תם (בראשית כה ,כז)"...
השיבו הרבי" :לא השתבח בהיותו 'תם' ,אלא 'איש תם' ,שפירושו בעלים על
מידת התמימות .כשצריך היה ,התנהג בתמימות .כשהוצרך להתעמת עם לבן
הארמי ,אמר" :אחיו אני ברמאות" (מגילה יג ע"ב)!
התנאי הראשון הוא אפוא ,שלא יהא מקובע על מידה מן המידות ,אלא שידע
להשתמש בהן ובהפכן .והתנאי השני ,חשוב לא פחות :שידע מתי להשתמש בכל
מידה!
ידועים בענין זה דברי הרבי מפשיסחא זצ"ל :לכל אדם צריך שיהיו שני כיסים.
באחד" ,ואנכי עפר ואפר" (בראשית יח ,כז) ,ובשני" :בשבילי נברא העולם"
(סנהדרין לז ע"א) -
ובדרך כלל ,מחליפים בין הכיסים...
ואז ,עלול ה אדם להיות רחמן על האכזרים ואכזר על הרחמים (תנחומא
מצורע א) ,להשתמש בכל מידה שלא במקומה ובשעתה.
דוגמה לדבר :שנינו (אבות פ"ה מ"ה) שלא הקפדן מלמד .ולאידך גיסא הורונו:
"זרוק מרה בתלמידים" (כתובות קג ע"ב) .הכיצד ,כל מידה במקומה ושעתה.
כיוצא בכך שנינו (ברכות לה ע"ב) אמר רבי שמעון בר יוחאי :אדם חורש בשעת
חרישה וזורע בשעת זריעה ,קוצר בשעת קצירה וזורה בשעת הרוח ,תורה מה
תהא עליה! ואותו רבי שמעון בר יוחאי אמר במסכת מנחות (צט ע"ב) שאפילו לא
קרא אלא קראית שמע שחרית וערבית קיים" :לא ימוש ספר התורה מפיך ,והגית
בו יומם ול ילה" (יהושע א ,ח) .הכיצד ,אלא שכל אדם צריך למצוא הפסוק
המתאים לו .הבעיה ,שאנשים מוצאים את הפסוקים המיועדים לאחרים...
נזכיר :רבי יוחנן ואילפא עסקו בתורה מתוך הדחק ,והחליטו לצאת ולסחור.
אמרו :נקיים בעצמנו את הפסוק (דברים טו ,ד)" :אפס כי לא יהיה בך אביון" .כחום
היום ישבו בצל כותל לסעוד נפשם ,שמע רבי יוחנן מלאכים האומרים" :הבה נפיל
עליהם את הכותל .שמניחים חיי עולם ופונים לעסוק בחיי שעה" ,ואמר האחד:
"יש ביניהם אחד שהשעה עומדת לו" .שאל רבי יוחנן ,ואילפא ענהו שלא שמע
דבר .אמר רבי יוחנן :אם כן אין הדברים מיועדים אלא לי ,ולי עומדת השעה .אמר
לאילפא" :אני שב ללימוד התורה" .שאלו" :ומה על הפרנסה?" ענהו" :אקיים
בעצמי את הפסוק (דברים טו ,יא) כי לא יחדל אביון מקרב הארץ" (תענית כא
ע"א).
ויש להבין :וכי לפני כן לא ידע פסוק זה?
אלא שלפני כן סבר שהפסוק "לא יהיה בך אביון" מתיחס אליו ,ועתה הבין
שהכתוב "כי לא יחדל אביון מקרב הארץ" מכוון אליו!
זו הוראת השעטנז בבגדי הכהן הגדול [ויש אומרים :אף באבנט של הכהנים
(יומא ו ע"א ודף יב ,ועוד)] ,שבעבודת ה' יש צורך לנקוט במידות מנוגדות
המאזנות זו את זו .ומקימים בכך מצות "והלכת בדרכיו" (דברים כח ,ט ,מ"ע ח).
שמצד אחד" :חסד אל כל היום" (תהלים נב ,ג) מצד שני "ואל זעם בכל יום"
(תהלים ז ,יב).
ברם ,גם זאת נלמד :וכמה זעמו ,רגע (ברכות ז ע"א) ,שנאמר" :כי רגע ,באפו.
חיים ,ברצונו" (תהלים ל ,ו) .רגע של מדת הדין ,מול עשרים וארבע שעות חסד -
ואף בבגדי הכהן הגדול  :הצמר המסמל את מידת הרחמים ,מצוי בתכלת
ובארגמן ובתולעת השני .ומולם ,חוט אחד של שש ,הפשתן המסמל את מידת
הדין -
כמה עלינו ללמוד מזה!
שגם אם נשתמש בכל המידות לעבודת ה' ,השימוש העיקרי יהיה במידת
החסד .וגם אם נאלץ לדחות חלילה ,שהרי שמאל ,היד הכהה ,היא הדוחה ,והימין
מקרבת (סנהדרין קז ע"ב ,סוטה מז ע"א)" ,כאדם המשתמש ביד ימינו ,שהיא
עיקר (רש"י שבת פח ע"ב)!
(והגדת)

 בדרך הדרוש 
והאבנים תהיין על שמות בני ישראל (כח כא)
בגמ' קידושין מבואר שפעם אחת נאבד אבן מהאפוד
והיה כיו"ב אצל דמא בן נתינה ודרש על זה סכום כביר ושילמו
לו ישראל ומבואר שאותו אבן היה של בנימן שהוא מסוג
אבני ישפה .ולכאורה מנין שהיה של בנימן
ביאר בספר פרי הילולים שלכאורה הרי אבן ישפה הוא
בנמצא ,והאיך יתכן לבקש סכום כ"כ גדול עבורו.
אלא למעשה צ"ע מה יעשו עם האבן ,הרי אי אפשר
לחרוט עליו אותיות בנימן ,שהרי הוצרכו לשמיר ובזמן זה
כבר לא היה השמיר שיחרוט האותיות .אלא בהכרח שלדמא
בן נתינה שהיה סוחר אבנים היה לו אבן קדומה כזאת שהיה
שייך לאחד בשם בנימין ובזמנו היה נחרת בשמיר והיתה אבן
עתיקה ,ולכך ביקש על זה שכר כ"כ גדול.

והנה הרי צורת חקיקת האותיות היה שש אותיות על כל
אחד מהאבנים ,והוסיפו אות אחת או יותר על כל אבן משום
שבט השני ,לדוגמא ראובן שיש בו חמש אותיות הוסיפו לו
אות ש' משמעון וכן הלאה חוץ "מבנימין" שיש לו ששה
אותיות משמו העצמי נמצא שלא יתכן שמצאו אבן שהיה
נחרת על ידי השמיר בשם "ראובן ש" שהרי מדוע יעשו כן,
ולא היה אלא בשם בנימין שהוא שם המצוי בלא הוספות,
ולכן ביקש שכר כ"כ הרבה ומובן היטב למה אמרו של בנימן
היתה.
(פניני קדם)
והאבנים (כ"ח ,כ"א).
וביומא (ע"ג ע"ב) אמר ריש לקיש כל האותיות א"ב על
אפוד ,ומקשה הא לא כתיב צ' ,ומשני אברהם יצחק ויעקב

ד

כתב שם ,והא לא כתיב ט' ומשני שבטי ישורון כתיב .והקשו
מפרשים למה לא הקשה ברישא מט' שקדם לצ' ,ותירצו
עפ"י מדרש והאבנים חד אמר שמות אבנים עצמן על אודם
כתיב אודם ראובן וכו' ,וחד אמר דכתיב שמות אבות אברהם
יצחק יעקב ודרוש אבות אב ובן ,וגם אבות יכונה בשם אבנים
רועה אבן ישראל (בראשית מ"ט ,כ"ד) .ואתי שפיר דקודם
לא יכול להקשות מט' די"ל דסובר שמות אבנים היה כותב
וכתיב ט' בפטדה ,ופריך מצ' ותירץ שכתיב אברהם יצחק
יעקב ,וכיון דדרשו האבנים על אבות א"כ נחסר ט' ומשני
שבטי ישורון:
(פרדס יוסף)


בס"ד ,בכל ענייני הגיליון ניתן לפנות לדוא"לg.agedank@gmail.com :

הקורא את המגילה למפרע – שאינו לומד אותה על נפשו – לא יצא ידי
חובתו
אי' בבני יששכר מאמר חנוכה מאמר ד' אות ט' ,קבלתי מרבותי על
המשנה הקורא את המגילה למפרע לא יצא ,פי' כשיהודי קורא ומספר המגלה
כמעשה שהיה לפני כמה שנים ,לפני אלפיים חמש מאות שנה ,ואינו מבין
ומתבונן אשר זה הנס שאנו קוראים במגילה ,התגלות האור ההוא מתגלה בכל
שנה ,הרי לא יצא ידי חובתו .אולי בגשמיות יצא ,אך בפנמיות לא יצא ידי כונת
היום טוב .ולכן נזכר לדורות מצות קריאת המגילה ,שכל השמות והאורות
הנרמזים בה ,יתגלו שוב בכל שנה .והנה מי שאינו מבין ואינו מאמין ,והוא
קורא למפרע מעשה שהיה ,לא יצא ידי חובת היום טוב .
וכן כתב הקב הישר שהיום הילולא דיליה בפורים ,בפרק צט כתב ,שצריך
לקרוא את המגילה מלה במלה ולא במהירות ,כי כל תיבה ואות יש בה קדושה
וסודות נפלאים ,וצריך אתה לדעת כי יש עולם חדש למעלה שהוא קדוש
ונורא מאד ,שכתב האריז"ל שזה נמצא רק בפורים בלבד ,וזה האור אין מתגלה
לחוץ רק מחמת רוב קדושתו ,כי אם פעם אחת בשנה ,ומתחיל להתגלות
בהתחלת קריאת המגילה .
האריז"ל כתב שפורים שונה משאר ימים טובים ,שבהם נמצא הארת היום
טוב בשעת קיום המצוה ,אך בפורים מאיר האור כל שאר היום ,אור החכמה,
יותר גבוה מאור התורה כמ"ש בספה"ק טור ברקת.
וממשיך הקב הישר שלכן צריך להתפלל קודם היום טוב שיתגלה זה האור
ויומשך על ראש ישראל ,ויזכו להתדבק באור היום טוב.
מעשה נורא של האמרי יוסף בעוצם מעלת זמן קריאת המגילה
בהגדה של פסח דספינקא מסופר שהאמרי יוסף היה מספר בליל השני
של פסח שפעם אחת היה אברך [הבינו שזהו הוא בעצמו] שבליל הסדר השני
של פסח אחר שיר השירים ,לא היה יכול לישון ,כי עוד לא חטפתו שינה ,וישב
וחשב במה יעסוק כעת ,ועלה על דעתו כיון שבליל שני של פסח נתלה המן
ואז היתה סעודת אסתר .לפי חשבון של רש"י ,בלילה ההוא נדדה וכו' היה
בליל שני של פסח .ולכן ישב לקרוא את המגילת אסתר.
כשסיים הגיע אצלו נפש מעולם הבא ,ושאל את הנשמה מה אתה רוצה.
ואמרה הנשמה שיש נשמות שגם לאחר שעברו כל הדינים וקבלו כל עונשי
הגהינם ,אך עדיין הם צריכים זכות מיוחד שיפתחו להם שערי גן עדן .כמו
שמתפללים אחר שלומדים לעילוי נשמת שיצילו ה' מגהינם ,וגם יפתח לו
שערי גן עדן .ובכל שנה ושנה כשבני ישראל קוראים מגילת אסתר ,אזי
נפתחים שערי גן עדן ,ואלפי נשמות יושבים וממתינים לזה .וכשהמנין האחרון
מסיימים לקרוא המגילה נועלים אלו השערים .
ואמרה הנשמה שלפני שנתיים כבר התחילה להמתין ,אך לא הספיקה,
ובפורים אחרון לפני חודש ,החליט שלא לעזוב את השער הזה ,ויעמוד וימתין
עד פורים שנה הבאה ,כדי שהוא יהיה הראשון בשנה הבאה .והנה לאחר
חודש בליל ב' דפסח שמע מבפנים ההיכל קול יהודי קורא המגילה ,והתחיל
לדפוק על השער שיפתחו ,ויצא מלאך שומר הפתח ,מה אתה רוצה ,אכן
קוראים מגלה ,אך לא פורים היום .וטענה הנשמה שכן קוראים המגילה היום
.
וילך המלאך ושאל את הבית דין של מעלה ,ופסקו ,שכיון שהאברך הזה
שקורא המגילה הוא רב ,שהוא בעצמו יפסוק אם צריך לפתוח השער של
ההיכל הזה או לא .ולכן באתי אליך שתפסוק .ופסק האברך שאכן יפתחו
השער של גן עדן ,כיון שבו ביום נתלה המן .
הבינו כולם שזהו האמרי יוסף בעצמו ,שבזכותו נפתחו שערי גן עדן שלא
בזמנו.
וידוע כל מה שכתבו רבוה"ק בקדושת יום הפורים ,כמ"ש בקדושת לוי
בקדושה א' דפורים ,ובתפארת שלמה פי' 'עיניהם של עניים נשואות למקרא
מגילה' ,היינו כל עני מן הדעת עיניו נשואות להתדבק בהשי"ת באור הקדושה
של מגלת אסתר .כמו הסיפור הנ"ל נשמות עניים יש להם ישועה בזכות
המגילה .ה
לכן צריך להכין נפשינו לקראת קריאת המגילה.
הספורנו בפסוק 'ויקץ יעקב וכו' ואנכי לא ידעתי' ורש"י פי' שאילו ידעתי
לא ישנתי ,אך הספורנו פי' שאילו ידעתי הייתי מכין עצמי לנבואה .אכן היה

חג פורים תשע"ז
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התגלות גדולה ,אך אם הייתי יודע מעלת המקום ,הייתי מכין עצמי ואז היה
בשלימות יתרה .ממילא עלינו להכין נפשינו לקראת הזמן הנורא והגדול הבא
לקראתינו.
(הגרמ"י רייזמן)
למנצח על אילת השחר מזמור לדוד :קלי קלי למה עזבתני רחוק מישועתי
דברי שאגתי (תהילים כב ,א ב)
במדרש תהילים" :אילת השחר זו אסתר" .עוד איתא במדרש (רבה אסתר
י ,יד) "ר' חייא רבה ורבי שמעון בן חלפתא הוון מהלכין בהדא בקעתא דארבל,
וחזון את אילת השחר שבקעה את האורה ,אמר ליה רבי חייא רבה לרבי
שמעון בן חלפתא כך הוא גדולתן של ישראל ,בתחלה קימעא כל מה שהולך
הוא גדול ורבה והולך מה טעם (מיכה ז') כי אשב בחשך ה' אור לי כך בתחלה
ומרדכי יושב בשער המלך ואחר כך וישב מרדכי אל שער המלך וגו' ואחר כך
ומרדכי יצא מלפני המלך וגו' ואחר כך ליהודים היתה אורה ושמחה וששון
ויקר",
יש להבין מה מדמה בפרק זה את אסתר?
אפשר לפרש ,שהנה דבר שעומד על עומדו ניתן להפילו שישכב (90
מעלות) ,וניתן עוד יותר לסובבו ולהפכו עד שיעמוד על ראשו ( 180מעלות),
דרך הניסים לעם ישראל הוא בדרך של סיבוב מלא ( 180מעלות) ,והנה כאן
אצל כלל ישראל היו במצב שנתונים תחת גזירת אחשורוש והמן "להשמיד
להרוג ולאבד וכו'" ,ובמצבם לא התפללו אלא שתתבטל הגזירה ,ואילו היה
הנס שאחשוורוש היה מבטל את הנס בלבד – כבר היו שמחים בישועתם.
אמנם השי"ת הביא למצב של "ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה
בשונאיהם" ,לא זו בלבד שהגזירה נתבטלה אלא שבית המן נתון למרדכי
והיהודים הם הרגו בשנאיהם והרי זה היפוך גמרי מן הקצה אל הקצה.
זה מה שאמר לו רבי חייא רבה לרבי שמעון בר חלפתא ,שדוקא בעלות
השחר "אילת השחר" ,שהרי רגע קודם עלות השחר אז הוא החושך הסמיך
ביותר ,ומהנקודה זאת מתחילה האור עד לחצות היום שהוא האור הגדול
ביותר ,וכזה ממש הוא הנס שנעשה לישראל מן הקצה אל הקצה.
ואפשר להעמיס עוד בכוונת הפסוק "רחוק מישועתי דברי שאגתי",
ונדמה זאת ליוסף הצדיק בשעתו ,כשישב בבית האסורים ,שהוא שיווע רק
לצאת מן בית האסורים ,והרי באם היה פרעה מודיעו ששחררו מן בית הסוהר,
כבר היה מרגיש שנושע מן הצרה ,אבל הקב"ה סיבב שלא רק שיצא מבית
האסורים ,אלא אף עלה לגדולה ,והרי זה ישועה מן הקצה אל הקצה ("180
מעלות") ,וזהו כוונת אומרו של דוד המלך( ,ואסתר אמרתו) שבשעת הצרה
נדמה לו שהישועה רחוקה ממני עד למאוד ,אבל כשהישועה באה ,הרי היא
כל כך גדולה ,עד ש"רחוק מישועתי דברי שאגתי" שהשאגה היתה רק להינצל
מן המיצר והישועה כ"כ גדולה עד שהיא רחוקה ממה שבקשנו בשאגתנו.
והבן.
היוצא מכאן ,שהשמחה בימי הפורים ,שאנו מתחזקים בנקודה זו שכמה
שגדולה החשכות זהו סימן שמתקרבים אל הגאולה ,כמו שהשחר מפציע
דייקא מהחושך הגדול ביותר.
(ציוני תורה)
ובמלואת הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה
למגדול ועד קטן משתה שבעת ימים בחצר גנת ביתן המלך (א ,ה)
באסת"ר פ"ז א"ר ישמעאל י"ח אלף וחמש מאות הלכו לבית המשתה של
אחשורוש ואכלו ושתו כו' לכאו' נראה כדברי נביאות דמנ"ל דדוקא י"ח אלף
ות"ק הלכו?
וי"ל שהחשבון מדויק ,דהנה המשתה שעשה במלואות הימים לכל העם
הנמצאים בשושן ,הי' במיוחד עבור ישראל ,שלא רצו להסב ביחד עם הגוים
כדאי' בתרגום ובתרגום שני ,וכתיב בחצר גינת ביתן המלך ואמר בעירובין (כו,
א) דחצרו של מלך מחזיק בית כור דהיינו ל' סאה ,והנה בית סאה הוא נ' על נ',
דהיינו ב' אלפים ות"ק אמה על אמה ,א"כ בית כור הוא ע"ה אלפים אמה על
אמה ,והנה קי"ל גברא באמתא יתיב ,אבל בודאי אחשוורוש לא דחקם שלא
יוכלו לזוז ,ובודאי עשה עכ"פ קצת ריוח דהיינו לכל א' וא' ב' אמה על ב' אמה
שיוכלו לפשוט ידיהם ,ונמצא שבחצר המלך אם ניתן לכל א' ד' אמות ,דהיינו
ב' על ב' ,יהי' מקום להושיב שם י"ח אלפים ותש"נ אנשים.

א

והנה כתיב "בשושן הבירה הרגו היהודים ואבד חמש מאות איש" והם
העמלקים כדא" בתרגום ,ומסתמא אותן שלא הלכו להמשתה הם זכו להרוג
את העמלקים האלו ,כי אותן שהלכו עבורם היתה כל הגזרה ,ואמרי' בירו'
(סוטה פ"ג ה"נ) כמה ימחוק ממגילת סוטה בה"א שתי אותיות ,ומבואר דשתי
אותיות מקרי שכבר נמחקה קצת המגילה ,אבל בפחות מב' אותיות עדיין לא
מקרי מחיקה ,וכתיב ומחה אל מי המרים ,וא"כ גם כאן דכתיב "תמחה את זכר
עמלק" מקיימין המצוה כשהורג עכ"פ ב' עמלקים ,לא פחות.
וא"כ סייעתו של מרדכי ,שלא הלכו לבית המשתה ,כמ"ש בתרגום (א' ה')
היו לכה"פ ר"נ אנשים ,וכל א' הרג ב' עמלקים ,לכך נהרגו חמש מאות איש,
ואחשורוש בודאי הכין מקום לכל היהודים הנמצאים בשושן כי לא ידע כמה
יבואו ,וא"כ החצר שהי' מחזיק י"ח אלפים ותש"נ מקומות כשתוריד מהם ר"נ
אנשים ,סייעתו של מרדכי שלא הלכו למשתה ,נשאר י"ח אלף ות"ק אנשים
שהלכו למשתה ,וזהו החשבון של המדרש.
(טעמא דקרא)
והשתיה כדת אין אנס כי כן יסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש
(א ,ח)
בגמ' מגילה (יב ,ב) "אמר רב ענן משום רבי מאיר כדת של תורה מה דת
של תורה אכילה מרובה משתיה (שהקרבן הוא הרבה יותר מהנסכים) אף
סעודתו של אותו רשע אכילה מרובה משתיה" ,ויש להקשות ממה דאיתא
בגמ' גיטין (ע ,א) "אמר אליהו לרבי נתן אכול שליש ושתה שליש והניח
שליש" (ור ש"י פירש מלא מעיך שלשי באכילה ושליש בשתיה והנח שליש
בטנך ריקם שאם תכעוס והאוכל יעלה מחמת הכעס יתמלא עד למעלה ולא
תבקע).
ולפי מה שכתב כאן שהיה אכילה מרובה משתיה ,איך יניח מקום לכעס?
שהרי אי אפשר לומר שנתנו לשתות פחות משליש בשביל שיתמלא רק שני
שליש כי אז נפגם הסעודה.
ואפשר לבאר דרך הלצה ,שכדי לתרץ זה אמר הכתוב "כי כן יסד המלך
לעשות כרצון איש ואיש" דהיינו שלא להכעיס אף אחד מהסועדים ,ואם לא
יבואו לידי כעס שוב אפשר לאכול אף יותר משליש...
(ברית שלום).
ויאמר המלך לחכמים ידעי העתים כי כן דבר המלך לפני כל ידעי דת ודין
(א ,יג)
בגמרא מגילה (יב ,ב) "ויאמר המלך לחכמים מאן חכמים רבנן יודעי
העתים שיודעין לעבר שנים ולקבוע חדשים" ,יש להבין ,למה בחר להתיעץ
בדבר זה דוקא עם החכמים יודעי העיתים? ומה הקשר בין יודעי עיתים לדינה
של ושתי?
וי"ל שהרי ע"י חשבון עבור שנים וקביעת חדשים נראים ישראל חכמים
בעיני האומות כדאיתא (שבת עה ,א) "ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם
ובינתכם לעיני העמים איזו חכמה ובינה שהיא לעיני העמים? הוי אומר זה
חישוב תקופות ומזלות" עיי"ש ועיבור שנים וקביעות החדשים הוא מענין
חשבון תקופות ומזלות .דהיינו ,לא שחשב שההכרעה מה לעשות עם ושתי
תלוי ביודעי עיתים ,אלא שהכיר בחכמת חכמי ישראל ע"י שהיו יודעי עיתים.
עוד יש לומר" ,יודעי העיתים" הכוונה על אלו שמעריכים ומכירים את
חשיבות העת והזמן ,שיש קונה עולמו בשעה אחת (ע"ז י ,ב) וכן המדקדק
מחלק רגע לכמה רגעים ,וכן החכמים והצדיקים מעריכין העת ,ורשעים
מקצרים כמשלי (י ,כז) יראת ה' תוסיף ימים ושנות רשעים תקצרנה כמעשה
בר בי רב דחד יומא חגיגה (ה ,ב) והיינו ויאמר המלך לחכמים יודעי העיתים
שיודעין לעבר שנים וכו' ר"ל לחכמים שיודעין ערך העיתים ויודעין לעבר
השנים שעושין שעת שעה אחת שוה כמה שעות וכן שנה א' שוה ככמה שנים
וכן יודעין לקבוע חדשים מה לעשות בהם ומה ישתמשו ,והם יודעים להעריך
את מעשיה שהרי איבדה כל עולמה בשעה אחת.
(שפתי חכמים – על מסכת מגילה)
ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר
ומה יעשה בה (ב ,יא)
כתוב "מתהלך" לשון נפעל ,והוא על דרך שאיתא בחז"ל שאמר דוד המלך
"בכל יום ויום הייתי מחשב דרכי ,למקום פלוני אני הולך ,למקום פלוני אני
הולך ,והיו רגלי מוליכות אותי לבית המדרש" ,והטעם ,מפני שדרך הקדושה
להימשך אחר הקדושה ,לפי"ז יתבאר אף כאן ,שמרדכי היה בודק בעצמו אם
רגליו מוליכות אותו מעצמו אל מקום אסתר ,ולפי"ז ידע מה שלום אסתר ומה
יעשה בה ,שכמה שהרגיש יותר משיכה ידע שהיא בקדושתה כבראשונה .לכן
כתיב "מתהלך" שהיו רגליו מוליכות אותו מעצמו מחמת קדושתה.
(עטרת משה)
לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו
שלשת ימים לילה ויום גם אני ונערתי אצום כן ובכן אבוא אל המלך אשר לא
כדת וכאשר אבדתי אבדתי (ד ,טז)
ביאור נפלא מובא בשם הגר"א ז"ל על שאמרה אסתר למרדכי "לך כנוס
גו' וצומו גו' שלשת ימים לילה ויום גם אני ונערותי אצום כן" ,עפ"י הידוע שאם
לא יאכל אדם ג' ימים רצופים יגיע לו ריח רע מהפה מחמת הצום (כמסופר
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בפרקי דרבי אליעזר על רבי אליעזר בן הורקנוס באריכות) לכן אמרה גם אני
ונערותי אצום "כן" דייקא מספר ע' שעות וב' שעות חסרים ,משלוש 'מעת
לעת' שהם ע"ב שעות ,בכדי שלא יהא ריח הפה נודף ,כי ו"בכן"  -מספר ע"ב,
אבוא אל המלך אשר לא כדת" שאין זה כדת לבוא עם ריח רע מהפה.
(בית שמואל)
בספר "אברהם אנכי" לרבי אברהם פלאג'י ,ביאר באופן אחר את הפסוקים
הנ"ל ,דהנה יש לתמוה בפסוק זה מה האריכות של "ואל תאכלו ואל תשתו"
וכי לא ידעינן שאם צמים ממילא לא אוכלים ולא שותים? די היה לכתוב
"וצומו עלי"! עוד יש להבין מהו שכתוב "גם" אני ונערותי וכו',
עפ"י המובא מהרב החיד"א בספרו "צפורן שמיר" (ה' סה) "אם מאכל אחד
ערב לו ומסלק ידו מלאכול לסגף עצמו על חטאותיו הרי הוא חשוב לפניו ית'
ומהני להיות לו כפרה ,ואם יתמיד בזה הרי הוא פקח שאוכל ומתענה בבת
אחת כי מעט סיגוף כזה שמסלק ידו מהאוכל הערב עליו נרצה לו כתענית,
וכתבו הראב"ד והאבודרהם שבזה שמושך ידו מלאכול ,נחשב לו כתענית .וכן
הוא בספר "כף החיים" ועוד .ובזה מבואר הפסוק הנ"ל "אל תאכלו ואל תשתו
וכו' גם אני ונערותי אצום כן שחששה אסתר שמא ירצו לצום כ"תענית
הראב"ד" ויצאו ידי חובת הצום ,לכן הדגיעשה "ואל תאכלו ואל תשתו" כיוון
שצריכים כפרה על כל המאכלים שאכלו בסעודתו של אותו רשע ,והדגישה
שגם היא תצום כמוהם שלא תאכל ולא תשתה ולכן הדגישה ש"גם" היא
תעשה כמוהם ,ועל אף שבזה היא מסכנת את נפשה שאם יקרא לה המלך
ותיראה חלושה מחמת הצום "כאשר אבדתי אבדתי" שהלכה עם מסירות
(אברהם אנכי)
נפש גמורה.
עוד יש לבאר למה אמרה להם שגם היא תצום ,עפ"י מש"כ באבן עזרא על
פסוק זה" :שלשת ימים  -עד יום השלישי והנה לא אכלו בערב והתענו שני
ימים ושני לילות כי הכתוב הוא לילה ויום והנה אסתר בטחה באלוקיה על כן
התענתה ולא בטחה ביופיה כי פני המתענה תשתננה אף כי יום השלישי",
דהיינו ,אמרה אסתר ליהודים שאל יסמכו עליה ש"אחות לנו בבית המלך",
כיון שהיא תתענה ויכחיש הצום את יפי'ה ויסור חינה אצל אחשוורוש לכן
יתחזקו המה בתפילתם ובקשתם להקב"ה ויבטחו רק בו ית'( .ציוני תורה)
והמלך שב מגנת הביתן אל בית משתה היין והמן נפל על המטה וכו' :ויאמר
חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי
אשר דבר טוב על המלך עמד בבית המן גבה חמשים אמה ויאמר המלך תלהו
עליו( :ז ,ח ט)
בגמרא (מגילה טז ,א) "אמר רבי אלעזר אף חרבונה רשע באותה עצה היה!
כיון שראה שלא נתקיימה עצתו מיד "ברח" דהיינו שגם חרבונא היה שותף
בעצה להשמיד ולהרוג את כל היהודים ,אלא שבשניה האחרונה כיוון שראה
להיכן הרוח נושבת ,עבר מיד לצד השני להיות כנגד המן ,והציע למלך את
העץ כדי לתלות את המן.
והנה בזמר "שושנת יעקב" אנו מסיימים "וגם חרבונה זכור לטוב" ,וכי למה
זכור הוא לטוב?
ויש לומר ,שרצו לפעול חז"ל ,שאף מי ששב בתשובה מפני כוונת רווח כזו
או אחרת ,או ששב אך מפני היראה ,גם כן ייחשב לו לטוב ,ולכן מזכירים את
חרבונא שגם הוא זכור לטוב ,על אף ששב מדרכו רק לאחר שראה שכלתה
(ציוני תורה).
איליו הרעה ,ויש להאריך בזה עוד.
מרדכי ואסתר לא היו כלולים בגזירת המן הרשע ,עכ"ז מסרו נפשם עבור
כלל ישראל
כתב ביערות דבש שמרדכי היהודי היה בטוח בנפשו שהוא לא ימות
בגזירת המן ,כי לאחר שהרכיבוהו על הסוס ברחוב העיר ,הרי הוא כבר לא
יהרג באותה גזירה ,א"כ מדוע חזר לשקו ולתעניתו ,הרי זהו לא בשביל עצמו
אלא בשביל כלל ישראל בלבד .וכן אסתר המלכה לא היתה נכללת בצרת
הגזירה ,היה היתה יכולה להמלט בית המלך ,ועכ"ז היתה מתענית ומתפללת
,לא בשביל עצמה אלא בשביל כלל ישראל .ודווקא מרדכי ואסתר שלא היו
באותה צרה ,מסרו נפשם בצער ולהכנס בית המלך במסירות נפש שכבר
הוכיח שהוא יכול להרוג אשתו בכעסו ,ומתוך זה אנו לומדים עוצם מסירות
נפש בשביל אחיה היהודים .
וזהו פי' הפסוק לקיים עליהם את ימי הפורים האלה כאשר קיימו עליהם
מרדכי היהודי ואסתר המלכה' שיהיה לנו שייכות עם כלל ישראל ,מעין דמעין
(הגרמ"י רייזמן)
שהתנהגו מרדכי ואסתר במסירות נפש כזה.
ותען אסתר גו' תנתן לי נפשי גו' כי נמכרנו גו' להשמיד גו' ואלו לעבדים
ולשפחות נמכרנו החרשתי גו' ויאמר המלך אחשורוש גו' מי הוא זה גו' אשר
מלאו לבו לעשות כן( .ז ,ג'ד' ה)
והנה קשה הלשון נמכרנו שאמרה אסתר ,כי היאך שייך לשון מכירה אצל
הריגה .והיה צ"ל כי נגזר עלינו .ועוד למה הוסיפה אסתר לאמר ואלו לעבדים
גו' נמכרנו החרשתי אשר לא נאמר עד הנה שום זכר מן מכירות לעבדים .ועוד
מה אמר אחשורוש מי הוא זה וגו' הלא הוא בעצמו חתם א"ע על הגזירה כמו
שאמר הכתוב ויכתוב בשם המלך וגו' ,כן הקשה אדמו"ר הרב הקדוש .ותירץ
ע"ז ע"פ מה ששמע בשם הר"ר שרירא גאון זצ"ל ע"פ מעשה שהיה אז בימיו
עשיר מופלג והיה לו ס"ת שהיה כתב ידו של עזרא הסופר .ולהעשיר הזה היו
לו שני בנים .ולאחר פטירתו היה מחלוקת גדול בין הבנים היורשים מחמת

"אגרת" הוא מלשון אסיפה ,כמו "אגר בקיץ בן משכיל" ,שבו נקבץ ונשרש
כל הישועות והניסים ,כמ"ש בגמ' יומא "אסתר סוף כל הניסים" ,אכן,
בקריאתה נתגלה בכל פעם המעיין המצטרך לעת ההיא מידי שנה בשנהב
ובכל דור ודור ,כמו שכתוב "והימים האלו נזכרים ונעשים בכל דור ודור",
שבקריאתה יוצא מן הכח אל הפועל ומתגלה האור לפי הצורך באותה שעה
ובאותו דור .לכן שפיר קוראים אנו למגילה בשם "מגילת אסתר" ע"ש
(עטרת משה)
שמתגלה בכל שנה ושנה.
דברי הפורים האלה (ט ,לב)
ה' פעמים מוזכר השם "פורים" בכל המגילה :א .פורים ע"ש הפור (ט ,כו)
ב .וימי הפורים האלה לא יעברו (ט כח) ג .אגרת הפורים הזאת (ט כט) ד .לקים
את ימי הפרים (ט לא) ה .קים את דברי הפרים האלה (ט לב)
כרמז לדברי המשנה "מגילה נקראת בי"א וכו' עד ט"ו ,שישנם חמשה
(עטרת משה)
ימים שבהם אפשר לקרות את המגילה.

שכל אחד מהם חפץ לקחת את הס"ת הזה מלקחת כל כסף וזהב שבעולם.
והציעו טענותיהם לפני יודעי דת ויצא הפסק דין שהחלוקה תהיה ביניהם ע"פ
הגורל ומי שיזכה ע"פ הגורל בהס"ת שייך לו הס"ת הזה .והטילו גורל ביניהם
וזכה האחד בהס"ת הנ"ל ושמח מאוד שמחה גדולה .והיה בעיניו כמוצא שלל
רב:
ולהשני היה לו יסורים גדולים כי אף שלקח כנגדו הרבה כסף וזהב כ"ז אינו
שוה לו מגודל תשוקתו להס"ת הזה .והיה שם בהעיר הנ"ל מומר אחד
ובראותו כל זאת מאוד חרה אפו על היורש הזה שאיבד הון רב בעד ס"ת אחד.
ועשה ברשע להחליף את מלבושיו כדי שלא יכירוהו .והלך להבית הכנסת
אשר היה שם הס"ת הזה .והתחבא שמה באיזה זוית עד הערב וכאשר הלכו
כל האנשים לביתם לקח המומר הזה את הס"ת מנרתיקו ומצא כתוב (שמות
נג ,כ) ועבדתם את ה' אלהיכם ובירך את לחמך וגו' ועשה הרשע הזה ברשעתו
ומחק את הע' מן ועבדתם וכתב א' במקומו ופיסל את הס"ת בחירוף וגידוף
גדול ר"ל .ודבר זה לא נתוודע לשום אדם .ולאחר כמה ימים נודע הדבר שיש
טעות כזה בהס"ת הזה .והנה היורש הזה שהס"ת נפל בגורלו היה לו צער גדול
בשמעו מזה .ומגודל היסורים ודאגה נחלה מאוד כי אמר אף שיכולין לתקן
הטעות הזה אבל לא יהיה נקרא ס"ת של עזרא הסופר .ובא אליו אביו בחלום
הלילה וסיפר לו את כל המאורע וצוה לחפש תחת השולחן ושם נמצא עין של
המומר אשר יקוים בו עין תחת עין ועוד אמר לו אביו אשר הס"ת לא יתקן
שום אדם ,כי כן יצא הפסק מהב"ד של מעלה אשר עזרא הסופר בעצמו יתקן
את הס"ת שלו וכן היה כאשר אמר אביו .וכאשר שמע הגאון הנ"ל המעשה
הזאת אמר שעפ"ז נוכל לתרץ הפסוקים הנ"ל .כי המן הרשע עשה ג"כ כדבר
הזה .היינו מתחילה כאשר בא לפי המלך לא גילה לו תוכן כוונתו הרע רק אמר
שרצונו לקנות את היהודים לעבוד בהם .ונותן בעד זה עשרת אלפים ככר כסף.
וכתב השטר מכירה על לה"ק לע בדם .והמלך אחשורש חתם א"ע על זה.
ואח"כ עשה המן הרשע ברשתו ומחק את הע' וכתב א' במקומו בלשון
לאבדם .ואח"כ כאשר ראו סופרי המלך את השטר מכירה שהיה נכתב
לאבדם ,אז כתבו הם פי' הדבר להשמיד להרוג ולאבד ,וזהו
ולהשני היה לו יסורים גדולים כי אף שלקח כנגדו הרבה כסף וזהב כ"ז אינו
שוה לו מגודל תשוקתו להס"ת הזה .והיה שם בהעיר הנ"ל מומר אחד
ובראותו כל זאת מאוד חרה אפו על היורש הזה שאיבד הון רב בעד ס"ת אחד.
ועשה ברשע להחליף את מלבושיו כדי שלא יכירוהו .והלך להבית הכנסת
אשר היה שם הס"ת הזה .והתחבא שמה באיזה זוית עד הערב וכאשר הלכו
כל האנשים לביתם לקח המומר הזה את הס"ת מנרתיקו ומצא כתוב (שמות
נג ,כ) ועבדתם את ה' אלהיכם ובירך את לחמך וגו' ועשה הרשע הזה ברשעתו
ומחק את הע' מן ועבדתם וכתב א' במקומו ופיסל את הס"ת בחירוף וגידוף
גדול ר"ל  .ודבר זה לא נתוודע לשום אדם .ולאחר כמה ימים נודע הדבר שיש
טעות כזה בהס"ת הזה .והנה היורש הזה שהס"ת נפל בגורלו היה לו צער גדול
בשמעו מזה .ומגודל היסורים ודאגה נחלה מאוד כי אמר אף שיכולין לתקן
הטעות הזה אבל לא יהיה נקרא ס"ת של עזרא הסופר .ובא אליו אביו בחלום
הלילה וסיפר לו את כל המאורע וצוה לחפש תחת השולחן ושם נמצא עין של
המומר אשר יקוים בו עין תחת עין ועוד אמר לו אביו אשר הס"ת לא יתקן
שום אדם ,כי כן יצא הפסק מהב"ד של מעלה אשר עזרא הסופר בעצמו יתקן
את הס"ת שלו וכן היה כאשר אמר אביו.
וכאשר שמע הגאון הנ"ל המעשה הזאת אמר שעפ"ז נוכל לתרץ הפסוקים
הנ"ל .כי המן הרשע עשה ג"כ כדבר הזה .היינו מתחילה כאשר בא לפי המלך
לא גילה לו תוכן כוונתו הרע רק אמר שרצונו לקנות את היהודים לעבוד בהם.
ונותן בעד זה עשרת אלפים ככר כסף .וכתב השטר מכירה על לה"ק לעבדם.
והמלך אחשורש חתם א"ע על זה .ואח"כ עשה המן הרשע ברשתו ומחק את
הע' וכתב א' במקומו בלשון לאבדם .ואח"כ כאשר ראו סופרי המלך את
השטר מכירה שהיה נכתב לאבדם ,אז כתבו הם פי' הדבר להשמיד להרוג
ולאבד.
וזהו שאמרה אסתר .ואלו לעבדים ולשפחות נמכרנו .היינו כאשר אמר
לפניך בתחילה .החר שתי .ולכן כעס המלך אחשורוש ואמר מי הוא זה ואי זו
הוא אשר מלאו לבו לעשות כן ,פי' כי אני לא מכרתי אותם אלא לעבדים .ועל
ידי זה עשה לנו השי"ת נסים ונפלאות על ידי מרדכי ואסתר .וכיה"ר שירומם
קרן ישראל ב"ב אמן .ודפח"ח:
(אוהב ישראל)
ימי משתה (ט ,כב)
פעם אמר הרה"ק רבי שלום מקאמינקא זי"ע במסיבת פורים "היכן מרומז
בתוה"ק כי מצוה בפורים לשתות כדת?" וענה "כתיב בפ' בשלח "וילונו העם
על משה לאמר מה נשתה ויורהו ה' עץ" ,פירוש ,העם התלונן 'מה נשתה' מתי
נשתה? ויורהו ה' עץ " -ויתלו אותו ואת בניו על העץ" זה פורים ,אז נשתה"
(אדמור"י בעלזא)
על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור על כן על כל דברי האגרת
הזאת ומה ראו על ככה ומה הגיע אליהם( :ט ,כו)
במגילת אסתר נקראת המגילה "אגרת" אבל למעשה היא נקראת
"מגילה" ,מה הטעם?

 מאוצרות המגידים :רבי יעקב גלינסקי זצ"ל – "והגדת" 
אחר הדברים האלה גדל המלך אחשורוש את המן (ג,א)
הגאון הקדוש ה"חדושי הרי"ם" זצ"ל ספר ,שיהודים ישבו ולמדו בבית
המ דרש ,ולתפלת מנחה נכנס יהודי מהשוק ,סוחר .נו ,הלא אמרו (כתבות יז,
ע"א) שלעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות ,צריכים להיות בני
אדם מן הישוב ,שאלוהו מה נשמע בעולם .שמח שספר את החדשות
האחרונות :המלך השתגע .צוה להביא את ושתי כפי שצוה ,ואמר עליו מה
שאמרה ,והי ין הבעיר כעסו והורה להרגה .מיד גערו במספר :וכי בקשנו
לשמוע רכילות מן החצר ,את מי זה מענין .מובן שכבר לא ספר על בחירת
המלכה החדשה ועל חשיפת מזימת בגתן ותרש.
אבל לבסוף ,כשנעשה הנס על ידי מרדכי ואסתר ,אזי התברר למפרע
שהכל היה משולב ומתואם לישועת ישראל ,וכמו שדרשו בגמרא (מגילה יג
ע"ב)" :אחר הדברים האלה [הריגת ושתי והמלכת אסתר ומזימת בגתן ותרש
וסי כולה וכתיבת הדברים בשם מרדכי] גדל המלך אחשורוש את המן" ,מאי
"אחר" ,אחר שהקדים הקדוש ברוך הוא רפואה למכה.
וסי ים ה"חדושי הרי"ם" :וכן יהיה לעתיד ,במהרה בימינו ,שנבין איך כל
המאורעות הובילו לגאולה.
וזהו שאמרו במדרש (בראשית רבה צא ,י) ,שכאשר שבו האחרים
הקדושים ממצרים וספרו שהמשנה למלך התגולל עליהם בהאשמות שוא,
וחשדם כמרגלים ומסר את שמעון ודורש שיורידו אליו את בנימין" ,ויאמר
ישראל ,למה הרעתם לי להגיד לאיש העוד לכם אח!" (בראשית מג ,ו) .מעולם
לא אמר יעקב אבינו דבר של בטלה ,חוץ מכאן .אמר הקדוש ברוך הוא :אני
עוסק להמליך את בנו במצרים והוא אומר למה הרעותם לי?! זהו שנאמר:
"למה תאמר יעקב ותדבר ישראל ,נסתרה דרכי מה' ומאלקי משפט יעבור"
(ישעיה מ ,כז).
ואמרו (בראשית רבה פה ,א)" :כי אנכי ידעתי את המחשבת אשר אנכי
חשב עליכם נאם ה' ,מחשבות שלום ולא לרעה ,לתת לכם אחרית ותקוה"
(ירמיה כט ,יא) .שבטים היו עסוקים במכירתו של יוסף ,ויוסף היה עסוק בשקו
ותעניתו ,ראובן היה עסוק בשקו ותעניתו ,ויעקב היה עסוק בשקו ותעניתו,
ויהודה היה עסוק לקח לו אשה ,והקדוש ברוך הוא היה עסוק בבריאת אורו
של משיח.
אבל כל זה הובן רק מאוחר יותר ,ולמפרע!
ואספר -
כששוחררנו מסיביר הלכתי דרומה לאורך מסילת הרכבת .שבועים
הלכתי ,עד שהגעתי לקזחסטאן .מצאתי מקלט בבית רבי אייזיק רוט ,יהודי
יקר שהמשיך לשחוט ולמול במחתרת ,היו שם עוד פליטים מפולין ,שברחו
מפני הגרמנים והגיעו לקזחסטאן .יסדתי במקום תלמוד תורה ,ובית ספר
לבנות .נאסרתי ,ובליתי חצי שנה במאסר בתנאים קשים מנשוא.
השתחררתי ,וחזרתי לבית השוחט .כבר הגיעו הידיעות מהשמדת
היהודים בפולין ,והבנתי שנשארתי לבדי בעולם .החלטתי להקים משפחה.
אמרתי לש וחט" :אתה יודע אלו משפחות מקפידות כאן על כשרות וטהרה",
גם מקוה כשרה ארגנו במחתרת ,גם מנין לתפלה" .תברר לי על בת ישראל
כשרה שמוכנה לשאת בן תורה".
בשבת אכלו כמה אורחים על שולחנו של השוחט .למבוכתי ,העלה את
הנושא בשולחן השבת" :יעקב רוצה להקים בית בישראל ,ויש כאן כמה
הצעות" -
התערב אחד האורחים ,רבי ישראל אהרן ,שהגיע מאזבקיסטאן ,דרומית
לקזחסטאן" :אל תפגש כאן עם אף אחת! ביום ראשון תבוא אתי לטשקנט",
בירת אוזבקיסטאן" ,רצוני שתפגש שם עם נערה אחת!"
"מה לו להדרים עד טשקנט" ,שאל המארח.
"אספר לכם" ,ענה רבי ישראל אהרן" .אני שוהה בטשקנט לרגל עסקי,
ומתפלל במנין במחתרת ,במרתפו של בית .יודעים אתם שהשלטונות
מחלקים לחם ,מאתים גרם לנפש .הגענו למנין ,ומצאתי שם נערה זרה.
מה לנערה בבית הכנסת? הסכיתו ושמעו.
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היא עמדה בתור הארוך ללחם ,וקבלה את מנתה לפנות ערב .כיון שהיו רק
דקות ספורות ע ד לשקיעת החמה הספיקה להגיע למקום המסתור של המנין,
ואינה רשאית לטלטל את הלחם כי אין ערוב .בקשה רשות להתפלל עמנו
קבלת שבת וערבית ולקדש על הפת ולאכלה .ואז תשוב לביתה! אם הצליחו
לחנך ברוסיה הקומוניסטית כזו נערה ,ראויה היא להנשא לבן תורה!"
הסכימו הכל לדבריו.
אב ל אנחנו ברוסיה ,ונסיעה ממחוז למחוז טעונה אישור השלטונות.
ובמיוחד אזרח זר ,ששוחרר מסיביר ונכלא שוב באשמת פעילות נגד המשטר,
מי יודע איזו מחתרת הוא מארגן עתה.
לרבי ישראל אהרן היה רשיון מסחר ואישור תנועה חפשית .הכניס אותי
בשק ונשא אותי לרכבת .הכניס אותי למדף המטען ,מעל המושבים .לחרדתו,
עלו פקידי המס לרכבת ,חפשו סחורה אסורה .הסחורה המוברחת שמצאו,
הייתי אני .זה היה מביך ,להשתלף מהשק .למרבה השמחה ,זה הסתים בכך
שגורשתי לרציף .הוחלט לחפש דרכים שגורות יותר .רבי ישראל אהרן גילה
שהסכרין ,הנפוץ בקזחסטאן ,אינו מצוי באוזבקיסטאן .הלוה לי כסף לרכוש
שק סכרין ,והסדיר לי רשיון נסיעה למכירתו .ברוחים ,ואתכלכל.
הגעתי לאוזבקיסטאן ,נפגשתי בנערה בבית אביה ,רבי חיים בנימין ברוד
זצ"ל ,איש מסירות הנפש .סבל חרפת רעב בגין סרובו לעבוד בשבת ,כשנאלץ
לעבור ממז'יבוז לאומאן ,הצהיר שבתו הבכורה גדולה מכפי גילה וכבר אינה
בגיל חינוך חובה ,ובנו צעיר מכפי גילו ועדין אינו בגיל חינוך חובה .עברו
שנתים והילד הגיע לגיל החינוך ,עמד והבריחו לעיר חרקוב ,מרחק חמש
מאות קילומטרים ,והפקידו ביד יהודים מקומיים ,ובלבד שלא יתחנך לכפירה!
את ביתו הבאה ,הנערה המדוברת ,לא רשם כלל כשנולדה ,כדי שלא תלמד
בבוא היום בבתי הספר המטיפים לכפירה! בסערת מלחמת העולם הגיע
לטשקנט ,שם פגשתי בבתו והחלטנו להנשא .עתה יש צורך באישור שהיה
בעיר ,ואני הגעתי למכור שק סכרין .אבל ברוסיה כמו ברוסיה ,מישהו גילה לי
שי שפקידה אחת במשרד הפנים ,שמנפיקה אישור שהיה תמורת כמה
קופיקות.
התפללנו שם במחתרת ,ויום אחד הופיעו במנין שלושה יהודים שספרו
שהם מבוכארה ,הרב מטשיבין שוהה שם בגלות ,והשיגו עבורו אשרת כניסה
לאיראן .השאה הפרסי התקשה אישית אל הרודן סטאלין שיאפשר את
הגירתו ,ומשם ימשיך לארץ ישראל .הבעיה היא ,שאת אישור היציאה עבורו
ניתן להסדיר אך ורק במוסקבה ,ולשם כך יש צורך באשרת מסע ,ומי שיבקש
אשרה כזו יאסר מיד :מה לו ולענין ,מנין יודע הוא על פנית השאה הפרסי
ואישור היציאה? אם קשרים לו בארצות חוץ ,יאסר באשמת ריגול וחתרנות!
לאחר שהשתכנעתי שהם עצמם אינם סוכני הג.פ.או .המבקשים להפליל
את המתפללים ,קבלתי על עצמי את המשימה .פניתי לאותה פקידה ,וספרתי
שנשאתי לאשה נערה בלי מסמכים .אני מבקש אישור נסיעה למוסקבה,
לבדוק במשרדי מרשם התושבתים האם היא רשומה שם .כמה קופיקות,
והענין סודר .בענין אשתי לא מצאו במוסקבה דבר ,אבל הבאתי את אישור
היציאה עבור הרב מטשיבין .בערב חג הפסח תש"ה ,כבר היה הרב מטשיבין
בארץ ישראל.
וכשאני מסתכל לאחור ,רואה אני בעליל איך הובילה ההשגחה העליונה
שלב אחרי שלב את חלוצו של הרב מטשיבין מעמק הבכא .עשרים שנה לפני
כן דאגו שחותני לא ירשום אל לדת בתו ,והביאוהו לטשקנט ,ואותי
לקזחסטאן ,ושתלו את רבי ישראל אהרן כסוחר המדלק בין טשקנט
לקזחסטאן ,ופגש בנערה בקבלת שבת ,כי "במקרה" קבלה מנתה לפנות ערב
ואסור לטלטלה ,ו"במקרה" התארח בליל השבת שלאחר מכן בבית השוחט,
שהזכיר "במקרה" שאני חפץ להקים בית יהודי .והובאתי לטשקנט ונצרכתי
לאשרת שהיה ,ונודע לי מאותה פקידה .ושהיתי בבית הכנסת המחתרתי
כשאותה משלחת הגיעה ,ועלה בדעתי לנצל את העובדה שאין לרעיתי
תעודת לדה להשיג אשרת מסע למוסקבה להסדיר את רשום אשתי ,והשגתי
את אשרת ההגירה לרב מטשיבין.
וכבר אמרו בשם הבעל שם טוב ,כי כל מה שהאדם עושה ,לעצמו הוא
עושה .למרות שלעצמי לא פעלתי מאומה במוסקבה ,הנה לא ארכו הימים
וכל פליטי פולניה הורשו לשוב לארצם ,ומשם לעלות לארץ ישראל ,אני הייתי
פליט פולני .יליד העיר קריניק ותלמיד ביאליסטוק .אבל מה עם אשתי .עוד
כמה קופיקות ,והפקידה אשרה שהבאתי את המסמכים הנדרשים ממוסקבה,
ונחלצנו יחדיו מרוסיה רודפת הדת.
ובכל שנה ,כשמגיעים בקריאת המגילה ל"אחר הדברים האלה" ,נזכר אני
בדרשת הגמרא שהקדוש ברוך הוא מקדים הרפואה למכה ,ומכין בתחלה כל
האמצעים להצלה ,ונזכר בשרשרת המאורעות הזו!
(והגדת)

ויעש העץ (ה ,יד)
מדוע הופרה עצת המן ,מדוע בטלה גזרת "להשמיד להרג ולאבד"? כל מי
שקורא את המגילה ,יודע כיצד בטלה .אבל מי שמעין במדרש על פסוקנו,
יודע מדוע בטלה.
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וזו לשון המדרש (אסתר רבה ט ,ד) :לאחר שעשה העץ הלך אצל מרדכי
ומצאו שהיה יושב בבית המדרש והתינוקות יושבים לפניו ושקים במתניהם
ועוסקים בתור ה ,והיו צועקים ובוכים .ומנה אותם ,ומצא שם עשרים ושנים
אלף תינוקות .השליך עליהם שלשלאות של ברזל והפקיד עליהם שומרים,
ואמר :למחר אהרוג אלו התינוקות תחילה ,ואחר כך אתלה את מרדכי .והיו
אמותיהם מביאות להם לחם ומים ואומרות להם" :בנינו אכלו ושתו קודם
שתמותו למחר ,ולא תמותו ברעב" .מיד היו מניחים ידיהם על ספריהם
ונשבעים" "בחיי מרדכי רבנו לא נאכל ולא נשתה ,אלא מחמת תעניתנו נמות".
געו כולם בבכיה עד שעלתה שועתם למרום ושמע הקדוש ברוך הוא קול
בכיתם כבשתי שעות בלילה.
באותה שעה נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ועמד מכסא דין וישב
בכסא רחמים ואמר" :מה הקול הקדול הזה שאני שומע ,כגדיים וטלאים".
עמד משה רבינו לפני הקדוש ברוך הוא ואמר" :רבונו של עולם ,לא גדיים
ולא טלאים הם ,אלא קטני עמך שהם שרויים בתענית היום שלושה ימים
ושלושה לילות ולמחר רוצה האויב לשחטם כגדיים וטלאים".
באותה שעה נטל הקדוש ברוך הוא אותן אגרות שגזר עליהם שהיו
חתומות בחותם של טיט וקרעם ,והפיל על אחשורוש בהלה באותו לילה .זהו
שנאמר" :בלילה ההוא נדדה שנת המלך".
לא מובן ,הלא המן גזר כבר להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנער
ועד זקן טף ונשים ,אלא שמרדכי הבעיר חמתו כשלא קם ולא זע מפניו,
והחליט להפרע ממנו על אתר ,להרגו מיד .שאר היהודים ,דים שעתם .עשה
את העץ ,והלך לראות את מרדכי .לשמוח בנקמתו .מצא לפניו עשרים ושנים
אלף נערים ,תינוקות של בית רבן יושבים ולומדים תורה -
מה זה עסקו? מה להם ולו?
מדוע השליך עליהם שלשלאות של ברזל ,מדוע הפקיד עליהם שומרים.
מדוע הצהיר שיהרגם תחילה ,עוד לפני מרדכי?!
את התשובה לכך השמיענו ה"חפץ חיים" זצ"ל .הוא שאל שאלה ,הביע
תמיהה :יעקב אבינו שב מחרן ,ונתקל בשרו של עשו ,סמא"ל ראש כל
השטנים (דברים רבה יא ,י) ,שנאבק עמו כל הלילה" ,וירא כי לא יכל לו"
(בראשי ת לב ,כו) .ויש להבין ,מדוע לא נטפל לאברהם אבינו שיסד את עם
ישראל והקריא שם הקדוש ברוך הוא בפי בריותיו ,התנסה בעשרה נסיונות
ועמד בכולם .מדוע לא נאבק ביצחק אבינו ,למה נאבק רק ביעקב?
ותרץ :אברהם אבינו היה עמוד החסד" ,חסד לאברהם" (מיכה ז ,כ) ,ויצחק
אבינו עמוד היראה" ,פחד יצחק" (בראשית לא ,מב) .מהם ,אינו פוחד כל כך,
אבל יעקב אבינו עמוד התורה" ,איש תם יושב אוהלים" (בראשית כז ,כז),
אהלי תורה" .תתן אמת ליעקב (מיכה ז ,כ) ואין "אמת" אלא תורה (ברכות ה
ע"ב) .וכתב ה"מסילת ישרים" (פרק ה)" :כי הבורא יתברך שמו שברא היצר
הר ע באדם ,הוא שברא התורה תבלין לו .וכמו שאמרו (קדושין ל ע"ב) "בראתי
יצר הרע בראתי לו תורה תבלין" .והנה פשוט הוא ,שאם הבורא לא ברא למכה
זו אלא רפואה זו ,אי אפשר בשום פנים שירפא האדם מזאת המכה בלתי זאת
הרפואה .ומי שיחשוב להנצל זולתה אינו אלא טועה ,ויראה טעותו לבסוף
כשימות בחטאו .כי הנה היצר הרע באמת חזק הוא באדם מאד ,ומבלי ידיעתו
של האדם הולך הוא ומתגבר בו ושולט עליו .ואם יעשה כל התחבולות
שבעולם ולא יקח הרפואה שנבראה לו ,שהיא התורה ,לא ידע ולא ירגיש
בתגבורת חוליו אלא כשימות בחטאו ותאבד נשמתו -
הא למה זה דומה ,ל חולה שדרש ברופאים והכירו חליו ואמרו לו שיקח
סם זה .והוא ,מבלי שתקדם לו ידיעה במלאכת הרפואה ,יניח הסם ההוא ויקח
מה שיעלה במחשבתו מן הסמים ,הלא ימות החולה ההוא ודאי .כן הדבר הזה,
כי אין מי שמכיר בחלי היצר הרע ובכוחו המוטבע בו אלא בוראו שבראו ,והוא
הזהירנו שה רפואה לו היא התור.ה מי אפוא יניחה ויקח מה שיקח זולתה,
ויחיה!"
לכן ,אמר ה"חפץ חיים" ,לא נאבק שרו של עשו ,ראש כל השטנים  -והלא
הוא השטן הוא היצר הרע (בבא בתרא טז ע"א)  -אלא עם יעקב ,עמדו התורה,
ולכן לא יכל לו ,כי "לית לן מילה לתברא יצר הרע ,אלא אוריתא" (זוהר ח"א
רב ,א)!
אף אנו נאמר ,שכראות המן הרשע ,שהיה המרכבה לסטרא אחרא עלי
אדמות ,את התינוקות לומדי התורה לפני מרדכי ,גאתה בו חמתו להשחית.
כי היתה כאן התנגשות האור והחושך ,הטוב והרע ,האש והמים ,שאינם
יכולים להמצא בכפיפה אחת!
משום כך ידע יעקב אבינו ,יושב האהלים ,עמוד התורה ,שאם הוא עולה
לחרן לבית לבן  -שאף הוא יה המרכבה לסטרא אחרא (זוהר ח"א קלז ,א)
וביקש לעקור את הכל  -עליו להתחזק שבעתיים בתורה .לפיכך נטמן י"ד שנה
בבית עבר ולמד בהתמדה עצומה (רש"י בראשית כח ,יא) ,כדי להגביר כוחו
כנגדו.
וכשירד יעקב עמוד התורה ,למצרים .שגם הם היו מרכבה לסטרא אחרא
(ציוני בשלח ד"ה ויקח .רקאנטי מקץ ד"ה וירכב) .אזי "ואת יהודה שלח לפניו
אל יוסף ,להורות לפניו גושנה" (בראשית מו ,כח) ,לתקן לו בית תלמוד שמשם
תצא הוראה (רש"י) ,ובכח התורה יתמודדו עם טומאת מצרים.

וזו ,למעשה ,החובה העיקרית של כל אדם מישראל ,וביחוד של כל אב
בישראל .שהרי כל אב דואג לילדיו ,מבקש לדאוג לעתידם .להצילם מסכנות
החיים האורבות להם ולתת בידם את הכלים להצלחה.
מקבלים זימון מ"טיפת חלב" לתת לילד חיסון ,ומזלזלים ,מתעלמים .מה
נאמר? הזנחה פושעת .ואם הילד ידבק בנגיף ,חלילה ,ויחלה בפוליו ,שיתוק
ילדים ,ויתנהל כל חייו על קביים כשרגליו משותקות ומעוותות? הרי אין קץ
לאשמת ההורים!
וכאן ,המגפה משתוללת ,והנגיפים תוקפים ללא הרף ,ואם ההורים לא
יחסנו ,והלואי שהילדים לא יפלו חללים במערכה ,אבל לבטח ינזקו ,כמה
יתבעו ההורים!
וכאן ,המגפה משתוללת ,והנגיפים תוקפים ללא הרף ,ואם ההורים לא
יחסנו ,והלואי שהילים לא יפלו חללים במערכה ,אבל לבטח ינזקו ,כמה יתבעו
ההורים!
וידועים דברי ה"חדושי הרי"ם" זצ"ל :עולם הפוך ראיתי .בגמרא (נדה טז
ע"ב) אמרו ,שלפני הולדתו של אדם נגזר עליו האם יהיה עשיר או עני ,ואם
יהיה צדיק א ו רשע לא נגזר ,כי הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים .וההורים
דואגים כל כך להקנות לבנם מקצוע שיבטיח את פרנסתו ,בעוד שזו נקצבה
ממרום ואין מעצור ביד ה' להושיע ברב או במעט .ואילו להצלחתו בתורה
ולחוסן יראת השמים ,שזה אך ורק ביד האדם ,אינם דואגים כל כך!
ונספר -
הרדב"ז  -הגאון רבי רפאל יעקב דוד בן זאב זצ"ל ,מחבר הפורש הנודע על
התלמוד הירושלמי ,שכיהן כרבה של סלוצק ,עלה לעת זקנותו לארץ ישראל
והתישב בעיר הקודש צפת .יום הזכרון של אביו חל בעצומו של החורף.
התפלל לפני העמוד ערבית ושחרית ,וכשהגיעו ראשוני המתפללים לתפלת
מנחה כבר מצאוהו ליד העמוד.
לפתע שמעוהו מתיפח .הבינו שהציפוהו הזכרונות.
נגש אליו אחד המתפללים ,בקש להרגיע סערת רוחו" :רבנו ,אבלות ישנה
היא .אביו זכה לאריכות ימים ,מעבר לגבורות שמונים ,ונפטר לפני יובל שנים!"
הפנה אליו הרידב"ז את עיניו הדומעות ,ואמר :אספר לך מדוע אני בוכה -
איני צעיר ,וסובל אני מהקור .הן באת מבחוץ ,הקור עז והגשמים צולפים.
חשבתי ,הן "הכל בידי שמים חוץ מצינים  -פחים [קור וחום (רש"י)] ,שנאמר
(משלי כב ,ה) :צנים פחים בדרך עיקר ,שומר נפשו ירחק מהם" (כתובות ל
ע"א) .עלי לשמור על בריאותי .אכנס מנין בביתי ,ואתפלל בו לפני העמוד.
אצא בכך ידי חובתי.
לבסוף החלטתי ,שמחובת הכרת הטוב לאבי ,עלי ללכת לבית הכנסת
בקור ובגשם ,כדי להתפלל בו לפני העמוד .ומדוע ,מפני מעשה שהיה.
הורי עניים היו ,אבל לא חסכו כל מאמץ לחנוכי .מסרני אבי למלמד הטוב
ביותר בסלוצק ,רבי חיים סנדר ,שהיה גובה רובל לחודש כשכר לימוד .סכום
גדול ,במושגי אותם ימים.
אבי התפרנס מבנית תנורים ,באותו חורף היה מחסור בלבנים ,ופרנסתו
שבתה .לא יכול היה לשלם למלמד .עברו חדשיים ושלושה ,והמלמד נתן בידי
מכתב :אם מחר לא אביא את הכסף ,לא יוכל עוד ללמדני .אבי קרא את
המכתב ,ועולמו חשך עליו.
בערב עלה אבי לבית הכנסת ,ושמע עשיר מתלונן .הוא ארס את בנו ושכר
קבלנים שיבנו עבורו בית .הבתים בסלוצק היו עשויים עץ ,אבל עבור התנור
צריכים לבנים ,ויש בהם מחסור .והקור עז ,אי אפשר להכניס זוג צעיר לבית
בלי תנור .התנור שמש הן להסקה ,והן לבשול ואפיה "אני מוכן לשלם ששה
רובלים עבור לבנים לתנור!" הצהיר העשיר.
נגש אליו אבי" :עשינו עסק .תן ששה רובלים ,ומחר בבוקר הלבנים
אצלך!"
באיזה אושר שב הביתה ובישר לאמו! נטל יתד ופטיש ,קילף את הטיח
והרס את התנור הגדול בטרקלין דירתנו ,חלץ לבנה אחר לבנה בלב מתרונן.
כל הל ילה עבד בקדחתנות ,ובבוקר מסר לידי את ששת הרובלים במלואם:
"אמור למלמד ,שלושה עבור שלושת החדשים האחרונים ,ושלושה עבור
שלושת החדשים הבאים!"
אותו חורף היה קר ביותר .סופות שלג עזות וכפור נורא .התכסינו בבגדים
והתעטפנו בשמיכות ורעדנו בתזזית ,והכל כדי שהבן יקבל את החינוך הטוב
ביותר -
ואם הקור העז של החורף הסלוצקאי לא הרתיע את אבי כדי להיטיב עמי
איך ירתיעני הקור הצפתי מלכת לבית הכנסת לעלוי שמת אבי!
הלא תבין אפוא ,שכאשר הגיתי במסירות נפשם של הורי ,גאו רגשותי
ונבעו דמעותי!
(והגדת)

ויקח המן את הלבוש ואת הסוס (ו ,יא)

ה

בגמרא (מגילה טז ע"א) אמרו שמצאו למרדכי מלמד הלכות קמיצה
ואמר" :בא קומץ השעורים שלכם ודחה עשרת אלפי ככר הכסף שלי" .מה
נאמר כאן? אקדים ואספר ספור.
בשלהי החורף תשכ"ז הגיע הטנדר שהביא את הירקות שישיבתנו
בחדרה .הבחנתי שמפני הנהג חורים ,ועגולים כהים מכתרים עת עיניו
הטרוטות .נבהלתי .שאלתי לשלומו ,ומעין הדמעות נפרץ :אוי לו ואבוי לו,
חייו אינם חיים ,טוב מותו מחייו.
מה קרה ,מה ארע?
בתו ברחה עם צעיר ערבי לכפרו ,בקא אל גרביה .מה יעשה ,אנה ישא
חרפתו!
רבי אלחנן פרלמוטר זצ"ל ,המשגיח ,מסתכל עלי ואני משיב לו מבט,
ואומר לנהג" :אסע לשם ואדבר עתה".
"איך תסע ,זה כפר עוין ,יסקלו אותך באבנים" ,נבהל הנהג.
"איני פוחד מהם ,אני פוחד רק מהשם" ,החשבתי לו .נובהרדוקער ,או
לא?!
בררתי מתי יוצא משם האוטובוס חזור ,לכוון חדרה .והלוך? שנת תשכ"ז
היתה השנה הראשונה שלאחר השמיטה .ירקות קנינו מאותו נהג ,אבל בפרות
נהגה עדין קדושת שביעית וקנינו מערבי שהביא מהמטע שלו ,מאזור
המשולש .כשהגיע ,אמרתי לו" :אני מצטרף אליך בדרך חזור".
"אין בעיה" ,ענה ברוחב לב" .לאן?"
"לבקא אל גרביא" ,עניתי.
"לא ,לשם לא! יהרגו אותך ויתנכלו גם לי!"
התחלתי להבין לאיזו סכנה אני מכניס את עצמי" .טוב ,תוריד אותי לפני
שתכנס אל הכפר" .לכך ,הסכים.
נסענו ,ועצר .אמר" :מאחורי העיקול ,נמצא הכפר".
ירדתי ,והתחלתי ללכת .וכמו שאמר ,מאחורי העיקול התעופפה האבן
הראשונה .פניתי אל הנער הזורק" :איפה גר כאן הקאדי" ,כהן הכפר המוסלמי.
אה ,אל הקאדי מועד ות פני? מדי התלוה אלי להורותני ,והסביר לכולם
שאני אורח של הקאדי ,אין לפגוע בי .הגעתי לבית אחד ,ואמר" :כאן".
הודיתי לו ,ועליתי .התקבלתי בכבוד .כן ,הוא דובר עברית .במה יוכל
לעזור?
אמרתי" :אני רב ,אצל היהודים הרבנים הם מסדרי הקדושין .האם גם אצל
הערבים כך?"
אישר ,הוא מסדר הנשואין בכפר.
אמרתי" :אם יבוא לפני יהודי וירצה להנשא לנכריה ,לא אסדר לו קדושין.
עליה להתגיר גרות אמת כדי להנשא ליהודי .האם גם אצל הערבים כך?"
ענה" :גם האיסלם אינו מכיר בנשואין מעורבים".
הזכרתי" :על הגרות להיות גרות אמת .אם חשקה נפשה ביהודי לא
נגיירנה .התהליך אורך לפחות שנה!"
אמר" :אצלנו אין מדקדקים כל כך ,אבל ברור שלא נשיא בלי המרת דת!"
"אני שמח לשמוע" ,אמרתי .אני מאחר לעצמי שמחות שמחות יותר" .יש
כאן נערה יהודיה שחשקה בבחור ערבי .אני רוצה להודיעה שתבין ,ששתי
הדתות שוללות נשואין מעורבים .עליה להתאסלם לשם כך".
"בהחלט" ,שיתף פעולה .סר איתי לחלון והראה לי את בית הבחור.
השבאב שנקהלו למטה ראונו ביחד ,והצבעתי לעיניהם על הבית" .כן ,זהו",
אישר .נפרדנו בכבוד ,ויצאתי .עיניהם ירקו משטמה ,אבל לא פגעו בי לרעה.
הקאדי עמד בחלון וליוה אותי במבטו.
התדפקתי על דלת הבית ,ופתחה לי ערביה קשישה .לא איתה רציתי
לדבר .אמרתי" :עברית" -
עברית? הביאו את הנערה שתהיה מתורגמנית .התפלאה לראות דמות
רבנית בלוע הארי.
"דרישת שלום מאביך .אמללת אותו .הוא עומד למות בגללך" ,בשרתי לה.
התפרצה" :הוא עומד למות? על מה?! במשך שנה היה לי חבר מעין שמר
 קיבוץ השומר הצעיר  -הסתובב בבית ואבי היה כה מרוצה .הצהיר שאינומאמין באלוקים ,עפר לפיו ,לא צם בכפור ,ולאבי לא היה אכפת .ובחור הזה
מאמין ,למה לא אנשא לו?! אתה רב ,אתה תבין אותי .תסביר לו :מה עדיף:
להנשא לכופר או למאמין?"
הערביה עמדה בצד ,חשדנית ועוקבת ,מנסה לבהין את הנאמר.
אמרתי" :בואי ואסביר לך מה ההבדל .אם היד נקטעת ,רחמנא לצלן .כל
זמן שהגידים מחוברים יש תקוה ,אפשר לאחות .אמנם אינה מתפקדת,
והיסורים איומים ,אבל יש תקוה ,היא חלק מהגוף .כשנקטעה כליל ,אין לה
תקנה! -
בחור יהודי ,גם אם חילוני ,אינו שומר מצוות ,אף אינו מאמין חלילה,
'ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא' (סנהדרין מד ע"א) .שיך הוא לעם
ישראל ,והוא או צאצאיו עוד ישובו בתשובה .אבל ערבי ,גם אם מאמין בבורא
עולם ,בן נכר הוא .והמצטרף אליו כורת עצמו מעם ישראל!"
"לדעתי ,אתה טועה" ,פסקה.

אברך בן תורה נזכר בשעתו שיש לו יאהרצייט אחר אביו ,וכבר נקבעו כל
העליות ,והסכים לעלות לתוכחה .אמר שאינו מקפיד ,ולא יקפידו עמו .שאלו
את אביו[ ,הסטייפלר] זצ"ל ,והסכים.
כעבור זמן ,הודיעוהו שדודו נפטר בארצות הברית ,ובהיותו ערירי הורישו
לו כל הונו .טס לארצות הברית ,והתברר שמדובר בנכסים רבים והשקעות
מסועפות .זכה ליועצים מהימנים שהדריכוהו ועזרו לו להתמצא בסבך
ולהשתלט על המבוכים העסקיים .נשאב לעולם העסקים ועשה בו חיל.
העביר את משפחתו לבורו פארק והיה לנגיד תומך תורה ביד רחבה ,השיא
צאצאיו בהרחבה והמשיכו לשקוד על שערי תורה בלא טרדה.
לימים ביקר בארץ הקודש ,ונכנס אל אבי .מסר לו סכום גדול לתמיכה
בלומדי תורה ,והעיר שברוך השם ,לא ארע דבר מעליתו לתוכחה .אדרבה,
מצות כבוד אב עמדה לו ,והתעשר עושר רב.
שמע אבי ,וכל גופו הזדעזע" :וואס רעדט איהר ,מה אתם מדברים!
התוכחה לא השפיעה?! הרי לפניה הייתם בן תורה ,ועכשיו אתם בעל הבית,
סוחר פשוט!"
לכן ,סיכם רבי חיים ,לא הסכמתי...
(והגדת)

לעשות אותם ימי משתה ושמחה (ט ,כב)
השכרות ,מגונה .הנותן עיניו בכוס כל העברות דומות בעיניו כמישור
(יומא עה ע"א) .היין עלול להביא את האדם לפריקת כל עול (סוטה ז ע"א),
ואליהו הנביא הורה" :לא תשתכר ,ולא תחטא" (ברכות כט ע"ב) .מה ראו
אפוא חכמים להורות שחייב אדם להתבסם בפורים עד דלא ידע בין ארור המן
לברוך מרדכי (מגילה ז ע"ב) .וידוע שרבי ישראל סלאנטר זצ"ל אמר שאין זה
שעור השכרות ומשעה שיגיע לכך נפטר וקיים חיובו ,אלא שחייב לשתות
בלא הגבלה .וכשיגיע ל"עד ד לא ידע" דינו כשוטה וממילא אנוס הוא ,אבל
כשישוב ויתפכח חוזר חיובו .והשאלה הנשאלת ,מדוע חיבונו בשכרות זו.
ושמעתי שהחדושי הרי"ם הסביר זאת בספור מופלא ,ויש בו עומק כה רב!
ספר ,שבני קהילה אחת באו אל הבעל שם טוב זצ"ל וספרו ,שהפריץ בא
עליהם בעלילה ודורש הון עתק ,ואם לא יתנו ליום המוגבל יקח את ילדיהם
לשמד ויגרשם מבתיהם .בכו והתחננו להעביר רוע הגזרה.
התפלל הבעל שם טוב ,וענוהו שנגזרה הגזרה ואין לשנותה.
נחמץ לבו בקרבו .אמר להם" :סעו לעיר פלונית ,לכו אל יוסף זרח ,ובקשו
ממנו .אל תניחו לו עד שיבטיחכם שהגזרה תתבטל!"
תמהו :מי הוא זה ואי זה הוא ,שכוחו רב לבטל גזרה שקצרה יד הבעל שם
טוב להמתיקה! אם יש כזה צדיק ,איך לא שמעו עליו!
הגיעו לאותה עיר ,ושאלו למגורי הצדיק רבי יוסף זרח.
תמהו בני העיר :אין כאן צדיק בשם זה.
חשבו :אולי צדיק נסתר הוא ,אחד מלמ"ד וא"ו צדיקים נסתרים שבדור.
שאלו :ורבי יוסף זרח סתם ,יש?
משכו בכתפיהם :אין אחד כזה.
אבל חייב להיות ,הבעל שם טוב שלחם אליו!
אמר אחד :אולי כוונתם ליוסף זרח השכור?
צחקו כולם צחוק גדול ,לא יתכן ,הלא מתגולל הוא בשכרותו!
הואיל ואין אחר בשם זה ,עלו לבית השכור.
המחזה היה מדכא ומרתיע .אשה אומללה ובנים מוזנחים ,צחנה מקביסה
של יין שרף ושכור שרוע המתגולל בקיאו .סחו מדוע באו ,והאשה גחכה
במרירות" :הן רואים אתם ,אין לו שעה של פכחון .בעוד כמה רגעים יקיץ
מיינו ,ישלח ידו אל הבקבוק ויגמע שוב עד אבדן החושים" .היא עוברת בפרך,
וכל הכנסותיה נמוגות ביי"ש...
אמ ר אחד מבני החבורה" :הרשי לנו לדובבו ,ונעניק לך שלוש מאות
זהובים שיספיקו לקניית יי"ש לשנה שלמה!"
לא הבינה לרצונם ,אבל שמחה להצעה.
עודם מדברים והשכור נע ,גהק ושהק והקיא ,ושלח ידו אל הבקבוק
שלצדו  -וידו גששה בחלל ריק .פקח עינים חכליליות מיין ,וראה את הבקבוק
ביד אחד האורחים.
"תן!" נהם.
"אתן ,ודאי אתן ,אבל בתנאי אחד .אנו בני קהלה פלונית והפריץ גזר עלינו
גזרה נוראה ,שאם לא נתן לו סך פלוני יגזול את בנינו ויגרשנו מבתינו .אנו
מבקשים שתבטל את הגזרה!"
"תן את הבקבוק" ,נאק השכור.
"תבטל את הגזרה" ,ענה הדובר.
שרשרת גדופים מבעיתים נשמעה מפי השכור .מה נטפלו אליו ,מה רוצים
ממנו ,מדוע מענים אותו ,למה חמסו את משקהו :הבו את הבקבוק והניחוני
לנפשי!
"אם תבטל את הגזרה ,נביא לכאן ארגז מלא!"
השכור פלבל בעיניו :באמת?! מה עליו לעשות לשם כך?

אמרתי" :לא אוכל להת עכב .אני מעורר חשד ,ועוד מעט יגיע האוטובוס
שאני חוזר איתו .אבל אם את רוצה הוכחה ,דעי :כשתפרוץ מלחמה ,אותו
בחור מעין שמר יתגייס כדי להציל את אביך ,והבחור הערבי יצחצח חרבו כדי
לשחוט אותו! חשבי על כך" ,והלכתי.
לא שערתי שבתוך חדשיים יסגור נאצר את מצרי טיראן ויגרש את חילי
האו"ם מרצועת עזה ,הארץ תכנס ל'תקופת ההמתנה' הנודעת מדינות ערב
יערכו מלחמה כוללת .ואז ,יום אחד ,הגיע טנדר היקרות והנהג בשר בשמחה:
"היא חזרה!"
בהתרגשות סיפר שהקאדי סרב להשיא אותה לפני שתשהה שם תקופה
ותכיר את אורחות האיסלאם .וכשהחלה המתיחות שמעה את הבחור בו
בחרה מצהיר שכבר הכין את השבריה לשחוט את כל היהודים -
נזכרה במה שאמר לה אותו רב אלמוני ,ודמינה לעצמה את בחיר לבה
משסף את גרונו של אביה בעינים בורקות .הבינה לאן נקלעה ,וברחה!
מדוע נזכרתי במאורע זה? משום שבגמרא (מגילה יג ע"ב) אמרו ,שהמן
טען שעם ישר אל ישן מן המצוות ואינו מקימן ,ומה צורך לקדוש ברוך הוא בו.
לכן הציע "ועשרת אלפים ככר כסף אשקול אל גנזי המלך" ,ופרשו בספרים
("מחשבות חרוץ" אות ז) שהכונה למלכו של עולם .המן טען שיכולים
למלאות מקומם של ישראל באמונתם בבורא ובמצוות שבין אדם לחברו,
והתימר בלבו "למי יחפץ המלך" ,מלכו של עולם" ,לעשות יקר יותר ממני"!
ולעומתו ,נצבת מנחת העומר שהקריבו למחרת יום היציאה ממצרים,
והינו בטרם נתנה תורה .והיא מנחת שעורים ,מאכל בהמה (סוטה ח ע"ב).
לומר לך שישראל אף על פי שחטא ,ומעשיו מעשי בהמה ,ישראל הוא,
והקדוש ברוך הוא אוהבו ,ועליו נאמר (שיר השירים ח ,ז)" :אם יתן איש את
כל הון ביתו" ,זה המן הרשע נתן עשרת אלפים ככר כסף להכחיד את ישראל,
"באהבה" שאוהב הקדוש ברוך הוא את ישראל ,בין חייבין בין זכאין" ,בוז יבוזו
לו" (אסתר רבה ז ,יב)!
וכשראה המן הרשע ,שעם זה שאך זה עתה ישן מן המצוות שב בבת אחת
לבוראו ולומד תורה תחת חרב הגזרה ,הבין שאכן "בא קומץ השעורים שלכם,
ודחה עשרת אלפי ככר הכסף שלי"!
(והגדת)

עודם מדברים עמו וסריסי המלך הגיעו (ו ,יד)
מדוע מדגיש הכתוב ששלוחי המלך הגיעו בעצומו של הדיון והפסיקוהו?
נפלאים דברי ה"קול יעקב" ,שכידוע "ברית כרותה לשפתים" (מועד קטן יח
ע"א) ,ו"הכל הולך אחר החיתום" (ברכות יב ע"א) .ולפיכך אמרו (בראשית רבה
סו ,ד) שיצחק אמר" :אורריך ארור ומברכיך ברוך" (בראשית כז ,כט) ,סים
בברכה .ובלעם שהיה שונאם אמר" :מברכיך ברוך וארריך ארור" (במדבר כד,
ט) ,סיים בקללה.
חכמי המן ,ש היו אוהביו ,חשבו אף הם לומר כן .שאמרו" :אם מזרע
היהודים מרדכי אשר החלות לנפל לפניו לא תוכל לו ,כי נפול תפול לפניו",
ובקשו לסיים" :ואם אינו מזרע היהודים [היינו משבט יהודה ובנימין (מגילה
טז ע"א)] תוכל לו ותעלה מעלה מעלה" .היינו לחתום בטובה ,וברית כרותה
לשפתים שכך יהיה .אבל סריסי המלך הגיעו בעודם מדברים עמו ,והבהילוהו
אל המשתה לפני שסימו דבריהם .ואכן לא יכל לו ונפול נפל לפני מרדכי ,כן
יאבדו כל אויבי ה'!
ולפיכך נהגו שלא לעלות לתורה לקריאת התוכחה ("מגן אברהם" קכח ,ח
בשם מהרי"ל) אלא בעל הקורא הוא המברך תחלה וסוף ("משנה ברורה" שם,
יז וב"באור הלכה" ד"ה בפסוקים).
ויצוינו בעינן זה דברי הגמרא (שבועות לו ע"א) ,שרב כהנא הקריא לפני
רב יהודה דברי המשנה ,שהאומר" :יככה ה'" (דברים כח ,כב) זו היא אלה
האמורה בתורה .אמר לו רב יהודה" :כנה" .כלומר ,אמור :יכהו ה' ,שלא
יתפרש שאתה אומרו עלי ,חלילה.
ובענין זה ,נספר -
אברך פנה אל הגבאי בבית הכנסת "לדרמן" בבני ברק ,וביקש עליה בשבת
פרשת כי תבוא .יש לו יאהרצייט ,יום זכרון לאביו ,השיבו הגבאי שנזכר
מאוחר ,ויש כמה בר מצוות וכמה חיובים ,ואין עליה פנויה .אמר שמצדו מוכן
הוא לעלות לקריאת התוכחה ,אינו חושש .מקים הוא בעליתו מצות כבוד אב,
שבפרוש שנינו :מכבדו בחייו ומכבדו במותו (קדושין לא ע"ב) ,ו"שומר מצוה
לא ידע דבר רע" (קהלת ח ,ה)[ .וידועים דבר ה"נודע ביהודה" (קמא ,אבן העזר
י) שמותר לייבם אשה שמתו כל בעליו" ,קטלנית" ,כי "שומר מצוה לא ידע
דבר רע"].
אמר הגבאי :נשאל את הרב".
שאל את הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א ,ואמר" :בשום פנים ואופן",
ולא העלוהו.
לאחר התפילה ,נשאל :מדוע היה כה נחרץ? הרי זו באמת מצות כבוד אב.
ואם הלה אינו חושש ,מדוע נחשוש עבורו!
וענה :משום מעשה שהיה.

ו

ורבו רבי אליעזר הגדול ,שאם כל חכמי ישראל בכף אחת מכריע את כולם
(אבות פ"ב מ"ח) ,ובהיותו בן עשרים ושמונה לא למד לא קריאת שמע ולא
תפלה ולא ברכת המזון וחשקה נפשו בתורה ,וברח מבית אביו ובא אצל רבן
יוחנן בן זכאי וזרח אורו עד שהיה יושב ודורש ופניו מאירות כפני משה רבינו
עד שלא היה אדם יודע אם יום ואם לילה (פרקי דרבי אליעזר ,א-ב) .ואילו
שמע לעצת אביו שאמר לו" :הרי בן שמונה ועשרים שנה אתה ,ואתה תבקש
ללמד תורה? אלא קח לך אשה ,והוליד בנים ,ואתה מוליכן לבית הספר!" עם
ישראל הי המפסיד את רבי אליעזר הגדול .ויותר :רבי אליעזר הגדול היה
מפסיד את עצמו!
ורבו של רבי אליעזר הגדול ,רבן יוחנן בן זכאי ,שאמרו עליו (סכה כח ע"א)
שלא הניח מקרא ומשנה ,גמרא הלכות ואגדות ,דקדוקי תורה ודקדוקי
סופרים ,קלים וחמורים וגזרות שוות תקופות וגימטריאות ,שיחת מלאכי
השרת ושיחת שדים ושיחת דקלים ,משלות כובסין ומשלות שועלים ,דבר
גדול ודבר קטן ,מעשה מרכבה והויות דאביי ורבא ,עסק בתחלה ארבעים שנה
בפרקמטיא ,ולאחר מכן שמש לפני חכמים ארבעים שנה ,והאיר עיני ישראל
ארבעים שנה (ראש השנה לא ע"ב ,סנהדרין מא ע"א) .כמה היה עם ישראל
מפסיד ,והוא עצמו מפסיד ,אילו נשאר סוחר! אלמלא גלה כוחו ,והיה ל"נר
ישראל ,עמוד הימיני ,פטיש החזק" (ברכות כח ע"ב)!
הסבא [מנובהרדוק] זצ"ל היה בעל חנות סידקית ,חריף וממולח .יום אחד
נחפז בעיר ממל לרגל עסקיו ,ורבי ישראל מסלאנט זצ"ל עצר" :לאן אתה רץ?"
שאלו.
ענה" :ריחים על צוארי .אני מפרנס אשה ובת ,ואת חותנתי האלמנה עם
שבעה יתומיה!"
"ומה עם למוד התורה" ,נשאל.
הצטדק" :אדם ,צריך שיהיה לו ממה לחיות!"
ונענה" :אדם ,צריך שיהיה לו עם מה למות!"
פעפעו בו הדברים כארס של עכנאי .החזיר את החנות לבעלותה של
חותנתו ופרש לחיי התעלות שנתנו לעולם את הסבא מנובהרדוק ,על עשרות
הישיבות שהקים ,וגדודי מקדשי שם שמים ומוסרי נפש ,אלפי חניכים
שחשלו באשו היוקדת!
ואלמלא פגישה זו?!
הדוגמאות רבות מספור ,אבל למה לנו ללכת רחוק .הלא אנו עצמנו,
הדוגמה החיה .כמה כשרונות בנו ,כמה יכולות לנו ,מה היינו מסוגלים לפעול
ולאן היינו יכולים להגיע -
אילו לא היינו מבוססים בשכרותנו!
"שמי נא זאת ,עניה  -וכמה עניה!  -ושכרת ולא מיין" (ישעיה נא ,כא.
ערובין סה ע"א)! "עד מתי תשתכרין ,הסירי את יינך מעליך" (שמואל א א ,יד)!
(והגדת)


"מאומה .רק לומר :הריני מבטיחכם שהגזרה תתבטל!"
נהם את המשפט המבוקש ומלאו הבטחתם .סבא עד עלפון ,והעניקו
לאומללה את הכסף המובטח .יצאו מהבית בהרגשת הקלה ובמועקה כבדה.
הקלה ,על יציאתם לאויר הצח ולשפיות .ומועקה ,כי מה עשו ומה פעלו .אם
קצרה יד הבעל שם טוב ,יפעל שכור זה?!
שבו לקהלתם ,וששון ושמחה :הפריץ מת מיתה חטופה .כוונו את השעה,
והיה זה כשהשכור ברכם .מוזר ותמוה ,אבל עובדה.
החליטו שעליהם לנסוע אל הבעל שם טוב ולהודות לו על העצה .באותה
הזדמנות ,בקשו הסבר.
פתח הבעל שם טוב וספר :דעו לכם ,שאותו שכור היה בעבר סוחר עשיר
ונכבד ,אבל קל דעת ,עברין ופוחח .מכור היה לתאוותיו .פעם שמע שבמקום
פלוני ,תמורת ארבע מאות זהובים ,אפשר להשתולל בשלוח כל רסן .נטל את
צרור הכסף בידו ,ועלה למרכבתו .עבר דרך ישוב אחד ודרכו נחסמה .הביט
בחלון וראה איך שוטרי הפריץ מכים וחובטים ביהודי אומלל ,זב דם ,ומריצים
אותו באכזריות בעוד אשתו ובניו בוכים בין החבילות הפזורות לרגליהם
למרגלות הבית .התענין ,והאשה ספרה בדמעות שחיבים הם לפריץ הון רב
תמורת דמי החכירה לשלוש השנים האחרונות ,קצרה רוחו והשליכם
מהפונדק ,והוא מריץ את בעלה לבור הכלא עד שהחוב ישולם .וכיצד ישולם,
אם מקור פרנסתם נסתם והושלכו אל הרחוב?!
שאל לסכום החוב ,וענתה" :ארבע מאות זהובים".
גאו רחמיו ,הושיט לה את צרור הכסף ואמר" :מהרי ושלמי לפריץ את
חובו ,חלצי את בעלך מכלאו ושובו אל הפונדק!" הורה לרכב לשוב על
עקבותיו וחזר לביתו.
איזה רעש עורר המעשה במרום! מלבד חשיבותו כשלעצמו" ,אין לך
מצוה גדולה כפדיון שבויים" ,כותב הרמב"ם (הלכות מתנות עניים פח ה"י),
"שהשבוי הרי הוא בכלל הרעבים והצמאים והערומים ,ועומד בסכנת נפשות.
והמעלים עיניו מפדיונו הרי זה עובר על לא תאמץ את לבבך (דברים טו ,ז),
ולא תקפץ את ידך (שם) ,ועל לא תעמד על דם רעך (ויקרא יט ,טז) ,ועל לא
ירדנו בפרך לעיניך (ויקרא כה ,נג) ,ובטל מצות פתח תפתח את ידך לו (דברים
טו ,ח) ,ומצות וחי אחיך עמך (ויקרא כה ,לו) ואהבת לרעך כמוך (ויקרא יט,
יח) והצל לקחם למות (משלי כד ,יא) והרבה דברים כאלו ,ואין לך מצוה רבה
כפדיון שבויים" .מלבד זאת ,השבת יהודי לפרנסתו היא הצדקה המעולה
שאין למעלה ממנה (רמב"ם ,הלכות מתנות עניים פ"י ה"ז) -
אבל מי הנותן! שהרי ככל שהאדם ירוד ,מתפעלים יותר ממצותו! עם
ישראל במצרים ,דוקא משום שעבדו עבודה זרה והיו שקועים במ"ט שערי
טומאה ,הספיקו שתי מצוות כדי לגאלם קודם זמנם ,דם פסח ודם מילה!
החליטו בשמים ,בהנהגת מדה כנגד מדה :הוא מלא משאלתם של
הנדכאים וביטל רצונו מפני רצונם ,ימלאו במרום כל משאלותיו והקדוש ברוך
הוא יבטל רצונו מפניו.
עמדה מדת הדין וקטרגה :רבונו של עולם ,איך אפשר למסור כח זה ביד
אדם! מי יודע מה יבקש ומה יתבע!
מצד אחד ,צודקת בקטרוגה .ומצד שני ,כלל נקוט בידינו :ממרום נותנים,
ולא לוקחים חזרה (חולים ס ע"א תענית כה ע"א) .מה יעשו ,אפוא? מצאו
פתרון :יפילוהו לשכרות ,ויהיו כל מעיניו במשקה .לא יבקש אלא אותו,
ויקבלוהו בלא הגבלה.
כחו המופלא והסגולי היה לסוד ,ואף אני נצרתיו ,אמר הבעל שם טוב .אבל
כשקהילה בישראל עמדה בפני כזו סכנה ,גליתיו לכם .המשיכו לנצרו בלבכם,
שאם לא כן יקחוהו מן העולם.
וסיים החדושי הרי"ם :הם אמרו (ירושלמי מגילה פ"א ה"ד) שאין מדקדקין
במעות פורים ,אלא כל הפושט ידו לטל נותנין לו (ונפסק בארח חיים תרצד,
ג) -
ובתקופת ההסתגרות של הרבי מקוצק זצ"ל הרהיב תלמידו הרבי
מגוסטינין עוז בנפשו ,והתדפק על דלתו בפורים.
"מי שם" ,הרעים קולו של הרבי.
"אני ,יחיאל מאיר" ,ענה הרבי מגוסטינין.
"מה מבוקשך" ,נשאל מבעד לדלת הנעולה.
וענה" :היום ,כל הפושט יד לטול נותנין לו ,ואני חסר כל!"
והדלת נפתחה בפניו ,והוזמן אל הקודש פנימה ,ונגדש בכל טוב .אם כן,
יוכל כל אדם להתדפק על שערי שמים ביום זה ,וכל הפושט ידו לטול נותנים
לו במדה גדושה ,למלוי כל משאלות לבו לטובה -
מצאו פתרון ,להטיל עלינו שכרות ולהסיח דעתנו...
עד כאן דברי החדושי הרי"ם ,והם כה נוקבים ומרעישים ,ולא רק לענין
פורים! הלא אותו שכור הוא כל אחד מאתנו ,בכל ימות השנה!
מי לנו גדול מרבי עקיבא ,שרבו קרא עליו" :כל הפורש ממך כפורש מן
החיים!" (קדושין סו ע"ב ,זבחים יג ע"א) ,כל התורה שבעל פה המצויה בידינו,
כולה אליבא דרבי עקיבא (סנהדרין פו ע"א) .ואלמלא דרבנה אותו אשתו
ללמוד בהיותו בן ארבעים ,והוא ובנו ישבו כאחד ולמדו אותיות האל"ף בי"ת,
היה מכלה שנותיו כרועה צאן" ,צנוע ומעולה" (כתובות סח ע"ב) ,ותו לא!

 מאוצרות המגידים :רבי ראובן קרלנשטיין זצ"ל – "להגיד" 
"כי כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך אין להשיב"
אין כסף ,היום הורגים
דיברנו על כסף ,הזכרנו את עשירותו של משה ,ביזת הים וביזת מצרים,
נדבר על כסף פורים.
בגזירה הנוראה של המן נכתב "ושללם לבוז" ,וגם באיגרות של מרדכי היה
כתוב מפורשות "ושללם לבוז"  -שהיהודים יבזזו את כספי הגויים ,אלא שיש
שינוי ביניהם.
באיגרות המן נכתב "להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן
ביום אחד ,בשלשה עשר לחודש שנים עשר" ואח"כ "ושללם לבוז" ובאגרות
של מרדכי "ושללם לבוז" נכתב לפני התאריך" :להשמיד להרוג ולאבד את כל
חיל עם ומדינה הצרים אותם  -ושללם לבוז  -ביום אחד בכל מדינות המלך
אחשורוש בשלושה עשר לחודש שנים עשר הוא חדש אדר".
המלבי"ם נוגע בשאלה זו וגם הגאון מוילנא כבר סלסל כאן סוד ורמז:
המן ידע שאם באותו יום של צו ה"להשמיד ולהרוג" יהיה ה"שללם לבוז",
הם ,הגויים לא יעבדו "מה איכפת לי עכשיו מהז'יד הזה שיחיה או יהרג -
העיקר ,אני זקוק לכסף" יחשוב כל גוי לעצמו ולא יהרוג יהודים .לכן ,המן חילק
את ההוראות לשני ימים :ביום שלושה עשר לחודש אדר  -אין כסף ,היום
הורגים בלבד! ואח"כ ,למחרת ובימים הבאים "ושללם לבוז" יבוזו את הרכוש.
אבל למרדכי הצדיק וליהודים לא היה ענין בכסף( ,וכך ממש היה בסוף -
"ובביזה לא שלחו את ידם" הם לא נגעו בכסף) ,אלא שהיתה למרדכי בעיה
גדולה ,וכמו שהאלשיך כבר אומר.
אחשורוש אמר למרדכי" :אותם כתבו  -על היהודים  -כטוב בעיניכם" -
וקשה ,היה צריך לאמר "ואתם כתבו על הגויים כטוב בעיניכם"?
מסביר האלשיך .מבחינת חוקי האומה ,לא היתה אפשרות חוקית להשיך
לאשפה את איגרותיו הראשונות של המלך וכפי שנאמר מפורש במגילה "כי
כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך אין להשיב" .אלא מה?
הייתה קיימת אפשרות לפרש  -להעניק פרשנויות שישנו את החוק ,זו
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האפשרות היחידה שעמדה לטובתו של מרדכי ,נו ,מרדכי כביכול ,היה "עורך
דין" טוב .הוא מצא פטנט .מה עשה מרדכי? שינה את הנקודה שהיתה שם:
באיג רת של המן הרשע נאמר "להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים".
נקודה .נטל מרדכי אתה נקודה והעביר אותה לתיבה אחת קודם "להשמיד
להרוג ולאבד את כל" .נקודה .מי יעשה כן "היהודים".
ובזה נרמזת התשובה על השאלה  -מה הכוונה "ואתם כתבו על היהודים"
כטוב בעיניכם" היינו שניתן לכם אישור לכתוב ולעשות עם המילה "היהודים"
כטוב בעיניהם .נפלא.
נמצינו למדים כי כל הנס של פורים היה  -נקודה אחת...
נשוב לענינינו .כיון ש"כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתם בטבעת המלך
אין להשיב" ,גם את גזירת "ושללם לבוז" לא היתה אפשרות למחוק .הפיסקה
הזו הייתה חייבת להופיע גם באיגרות השניות וגם אם היהודים לא זקוקים
לכסף של העמלקים.
מה עשה מרדכי?
ערך גם שם שינוי ופרשנות .במקום שה"שללם לבוז" יהיה בסיום
ה"להשמיד ולהרוג" כמו שהמן כתב הוא הכניס אותו יחד עם הלהשמיד
ולהרוג  -באותו יום .ואז ,אדרבה ,כיון שהיהודים יהיו טרודים במצוות מחית
עמלק  -למי יהיה זמן להתעסק עם כסף.
ואכן כך היה שעם ישראל בז לממון לזהב ולכסף ,הם עסקו רק במצוה:
"ובביזה לא שלחו את ידם".

לזרוק ולתפוס כספי צדקה
שלשה דברים היו בגזירתו של המן :על הרוח ,על הגוף ועל הממון.
להשמיד  -הנשמה ,להרוג  -הגוף .ושללם לבוז  -הממון .כנגדם תקנו לנו שלוש
מצוות במקביל להשמדת הרוח ,תיקנו חז"ל  -מצות שמחה.
כנגד גזירת הגוף תקנו  -משתה.
על גאולת הממון תקנו  -מתנות לאביונים.
ואיך תקנו ממון?  -אמר הגאון מוילנא כמו "ושללם לבוז" ,דהיינו?
אתם יודעים מה זה לבוז?  -לחטוף כסף .כך גם "מתנות לאביונים"  -לא
נותנים סתם בעצלתיים אלא זורקים ,תבואו לבית הכנסת לדרמן ,ועוד ,תראו
איך שעם ישראל זורק צדקה ,מוראדיק! סי'ווארפ זאך! וכך בכל תפוצות
ישראל זורקים צדקה בעוז והדר  -ושללם לבוז!

מקודש הקדשים לשושן הבירה
נוסיף עוד ווארט.
כולם שואלים ,מהיכן המן השיג כזה קלאץ (בול עץ)  -גבוה חמישים אמה?
חשבתם פעם מה הגובה של בול עץ חמישים אמה? זכורני ,כי לפני סוכות
חיפשנו נסר עץ באורך ששה מטרים ,ולא היה ניתן להשיגו ,עד שהצביעו לנו
על נגריה מיוחדת  -בה השגנו קורה באורך ששה מטרים ,וכאן חמישים
אמה ...היכן גדל עץ גבוה כל כך?
התשובה היא ,מהמשכן.
יש האומרים כי בחז"ל מוזכר ,שעץ זה נותר מתיבת נח ,והם מסבירים
שאין זו סתירה לאומרים שהעץ מהמשכן ,כי גם במשכן היו העצים של תיבת
נח ...מה שברור כי בפרקי דרבי אלעזר פרק נ' כתוב דברים מפורשים  -כי העץ
הענקי נלקח מבית המקדש  -ומקדשי הקדשים" :באותה שעה מה עשה
אליהו זכור לטוב נדמה כחרבונה אחד מסריסי המלך ואמר ,יש עץ בביתו של
המן מבית קדשי הקדשים גבוה חמישים אמה שנאמר ואת אולם העמודים
עשה חמישים אמה ארכו (מ"א ז') מיד צוה המלך לתלותו עליו שנאמר
"ויאמר המלך תלוהו עליו".
והנה מי שרואה את הדברים בפרקי דרבי אלעזר משתומם  -קדשי
הקדשים  -שפיץ קדושה ,כבוד השם .ועל עץ כזה תלוי אבי אבות הטומאה,
המן?!
התירוץ הוא ,כי אכן הפיסגה של כבוד שמים באה מ'קודש הקדשים'
(כאשר יהודי מתפלל שמונה עשרה" :יכוון את ליבו כנגד בית קדשי
הקדשים") אך גם כבוד השם שהתגלגל בעקבות תליית המן ,ה"ונהפוך הוא"
היה כבוד ה' גדול כל כך ,עד שהוא חפץ לכבוד ה' שיצא ובא מקודשי
הקדשים...

למה לא הרג את עצמו?
הרבי מגור  -האמרי אמת זצ"ל ,שאל פעם למה המן לא הרג את עצמו,
כאשר התברר לו שהנה הוא מוכן ומזומן לקראת בזיון נורא  -ללוות את מרדכי
הצדיק ברחובות שושן ,איך המן יכול היה לסבול צער נורא כזה שהוא לו כמו
אלף מיתות?! כי תראו בחז"ל איזו תזמורת היתה שם  -הכבוד שהיה למרדכי
ומאידך ההשפלה להמן לא יתואר .איך לא נטל נפשו בכפו?!
הסביר הרבי מגור זצוק"ל .המן היה מוכן לסבול הכל ,כיון שציפה בסבלנות
לנקמה הגדולה שעוד עתידה לבוא " -להשמיד ולהרוג ולאבד את כל
היהודים" ,אמר המן בליבו עוד אזכה לראות בהשמדתם המוחלטת של
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היהודים כולם ,ואם חלילה לא אאגור כוחות לעמוד בצער עתה ,הרי לא אזכה
לכך .כי בתחילה המן עדיין לא העלה בדעתו שכבר החל תהליך של "נפול
תיפול" נפילה אחר נפילה.
בתחילה הענינים התנהלו די טוב" ,ויספר המן לזרש אשתו את כל אשר
קרהו" מגלה האלשיך מה סיפר להם ,ואיך הסביר להם? הוא חייך בצער :אתם
חושבים שכבר דיברתי עם מהלך לתלות את מרדכי ,ולכן כעס ומשום כך
המלך החליט שארקוד לפניו ברחובות ,טעות בידכם! הסיפור לא מתחיל.
אינכם מבינים בפוליטיקה .על תליית מרדכי עדיין לא דברתי עם המלך,
ותשמעו מה שהיה ,בסך הכל התרחשו צירופי מקרים :המלך לא נרדם בלילה
א' ברוך ,קורה לפעמים שאדם ובוודאי המלך לא נרדם ,הוא גם היה עצבני
וביקש להביא את ספר הזכרונות ,ומשום מה ,התגלגל הדבר שבמקרה הספר
נ פתח על הדף הזה ,נו ,ובמקרה באותה שעה ממש לפנות בוקר ,אתם יודעים,
נכנסתי לחצר המלך לענינים שלי  -לשוחח עמו בארבע עינים ,וכיון שאני זה
שהייתי ראשון להכנס בשעה מוקדמת זו לפני עלות השחר ,ביקש המלך
לשאול אותי "מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו?" עניתי לו את
התשו בה הראויה ,והוטב בעיניו לשלם למרדכי בצורה מכובדת כזו שהשר
הגדול הוא יכבד את מרדכי ,והטיל עלי את ה"כיבוד" הזה ,אבל לגופו של דבר,
אנחנו רק בתחילת הדרך ,ואכן עוד היום או מחר אני עתיד לשוחח עם המלך
על הנושא העיקרי לפי התוכנית המקורית והכל יהיה בסדר .אך אז חכמיו
וזרש אשתו אמרו לו :תיזהר! המצב לא כל כך מזהיר ,כי "אם מזרע היהודים
מרדכי נפול תיפול לפניו" ,הוא הזדעזע מדבריהם .נחרד .מי יודע מה עתיד
לקרות .ואכן רצה להתאבד ,אלא ש"ויבהילו להביא את המן" מוראדיק! ה' לא
נתן לו את האפשרות לנסות להמלט ,לקחו אותו בבהילות  -והענינים התגלגלו
עד מפלתו.
"ולהודיע לבאי עולם שאמת מה שכתוב בתורה כי מי גוי גדול אשר לו
אלוקים קרובים אליו כה' אלוקינו בכל קראנו אליו" זו תמצית קריאת המגילה,
אומר הרמב"ם ,תראו ברמב"ם .עם ישראל היה בשפל המדרגה עמדה גזירת
כליה על העם כולו וברגע אחד כאשר חוזרים בתשובה ,צמים מתפללים
ומתקנים את הזקוק לשיפור ולתיקון  -מתהפך הכל .להודיע לבאי עולם
שאמת מה שכתוב בתורה! ...הרב מבריסק סיים על כך ואמר ,כי הן הן הדברים
מה שאנו אומרים ב"שושנת יעקב"" :תשועתם היתה לנצח ותקוותם בכל דור
ודור" למה? "להודיע שכל קוויך לא יבושו ולא יכלמו לנצח כל החוסים בך"
וכלשונו הנ"ל של הרמב"ם "להודיע לבאי עולם שאמת מה שכתוב בתורה כי
מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו".


 מאוצרות המגידים :רבי שלום שבדרון זצ"ל – "להגיד" 
"ותבאנה נערות אסתר וסריסיה ויגידו לה ,ותתחלחל המלכה מאד
ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו ולא קבל ותקרא אסתר
להתך לדעת מה זה ועל מה זה"
רבאיי משלג
רבי שלום שבדרון
"ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר",
ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ,חושבים ש"מרדכי ידע את כל אשר נעשה"
ברדיו שמע ,שמא לתקשורת האזין?! "ומרדכי ידע" היינו למעלה בשמים!!
אבל אם נאריך בביאור "ומרדכי ידע" נוכל לשבת פה שעתיים שלוש.
"ותבאנה הנערות אסתר וסריסיה ויגידו לה ,ותתחלחל המלכה מאד
ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו ולא קיבל ותקרא אסתר
להתך לדעת מה זה ועל מה זה".
איך אנו לומדים פשט ,כי אסתר לא ידעה מהגזירה על עם ישראל ,ולא
הבינה מה קרה שלפתע מרדכי לובש שק וזועק זעקה גדולה ומרה ברחוב
העיר ,וכיון שלא ידעה ,שלחה את התך לדעת מה זה ועל מה זה.
אך חז"ל אומרים בפירוש  -כי אסתר ידעה גם כן את כל הגזירה ,וזה פשוט,
כי למה שלא תדע מאחר שהיתה נביאה (משבע נביאות שעמדו לישראל,
מונים את אסתר במגילה דף י"ד) ,ובודאי שידעה ,אלא "מה זה ועל מה זה".
היא רצתה לדעת את סיבת הגזירה הקשה כל כך:
"מה זה" :שמא כפרו ישראל בהקב"ה שנאמר זה קלי ואנוהו"" .ועל מה
זה :שמא כפרו ישראל בלוחות שנאמר ,מזה ומזה הם כתובים".
שלח לה מרדכי ,שמעו היטב" .ויגד לה מרדכי את כל אשר קרהו ואת
פרשת הכסף":
"לא כפרו ישראל בהקב"ה ,ולא כפרו ישראל בלוחות .אלא בן בנו של קרהו
בא עלינו ,שנאמר אשר קרך בדרך" .שומעים? נורא ונפלא ,מה הולך כאן ,היא
שאלה מה סיבת הגזירה האיומה ,ואח"כ היכן טמונה התשובה במה שענה לה
"בן בנו של קרהו בא עלינו"? התשובה היא כך.
"אשר קרך" היינו ,הוא לקח והכניס אותך בפריז'ידר ...אמרו חז"ל "משל
לאמבטיה רותחת שאין אדם יכול להכנס בתוכה ,קפץ בן בליעל אחד לתוכה
אף על פי שנכוה ברותחין" ,הזעיקו לו אמבולנס ,כמובן ,הביאו אותו
ל"הד סה" .וטיפלו בו (נו ,כמו שמטפלים שם בכולם ,רחמנא ליצלן( ,בכעס):
פרופסור אחד שהתלוננו בפניו על התנהגות בית החולים הוא השיב :וכי

הדסה זה בית חולים?! לא ,זה בית ספר לרפואה ,ובבית ספר לרפואה -
לומדים ,פעם לומדים על בעלי חיים ופעם על בני אדם ,כך ענה פרופסור ,שה'
יצילנו) .בקיצור ,טיפלו בו ,והכל ראו כיצד נכוה קשות אבל אעפ"כ "אף על פי
שנכוה ברותחין ,אבל קירר לאחרים"  -מעתה יהיה כבר מי שיעז להכניס את
כף הרגל בתוך האמבטיה ,כי גם אם הוא לא צינן את האמבטיה אבל צינן את
הפחד ממנה .כך עשה עמלק :בני ישראל יצאו ממצרים ביד רמה ,האמונה
גברה ,הכפירה הלכה והתמעטה ,הכל ראו ניסים ונפלאות  -אצבע אלוקים,
קריעת ים סוף ,כל מימות שבעולם נבקעו וכו' אין לתאר! כאשר חום האמונה
היה בשיא רתיחתו "ויבא עמלק" ,אף על פי שנהרג תחת ידיהם של ישראל
"ויחלוש יהושע את עמלק לפי חרב" ,אבל קירר  -הראה שיכולים להעלות
ברעיון מלחמה ביהודים .ובכך ,מחק מהמח ,מהראש ,מהלב של כל אדם
ואדם בעולם  -הרבה מן הניסים והנפלאות .לפיכך" ,זכור את אשר עשה לך
עמלק בדרך בצאתכם ממצרים"" .אשר קרך בדרך".
מרדכי שלח לאמר לאסתר ,לא כפרו ישראל בהקב"ה לא כפרו בתורה
אלא מה? אנשים בשושן ה בירה נהיו קרים ,קר ,אוי קר ,אוי קר" .בן בנו של
קרהו בא עליהם"
איזו קרירות ,לדוגמא?
הדוגמא ,היא בתחילתה של מגילת אסתר!
המלך עשה משתה והזמין את כולם ,מה אתם מדברים? שני ממונים היו
על הסעודה  -המן הרשע על אומות העולם  -שהסעודה תהיה מפוארת רצון
המלך ,והממונה השני להבדיל אלף אלפי הבדלות ,על היהודים  -היה מרדכי
היהודי ,לא אחר .המלך הרי בכוחו למנות לתפקיד גם בכפיה הוא מינה את
מרדכי.
ואם מרדכי היה ממונה על היהודים ,נקל לשער שהבשר היה כשר ,מה
זאת אומרת כשר ,בכמה חותמות ,של ה"עדה החרדית" ושל "בעלזא" ושל כל
מה שאתם רוצים " -אגודה"  -כל החותמת יחד ,מהדרין מן המהדרין ,איזה
שאלה! ויין ,כשר בכשרות .ואעפ"כ מרדכי הצדיק הודיע לכולם" :אל תלכו".
אבל ,שמונה עשרה אלף וחמש מאות יהודים! הלכו לסעודתו של אחשורוש.
כי המלך שלנו  -פטריוטים ,כן כן( ,אל תצחקו) "למה שנהיה ,כמו שאומרים -
נחיתיים שיהודי היה נחיתי?! אם מזמינים אותנו נבוא לסעודה כמו כולם"...
אמרו לעצמם ובאו להשתתף בסעודה.
נו? ושמה בסעודה ,אוי ואבוי ,אוי ואבוי ,אתם יודעים לבד למה ושתי
נהרגה? אני לא צריך כבר לדבר הרבה ,הגוים השתכרו כמנהגם ,שתו והשתכרו
ומה עשו שמה ,רחמנא ליצלן .ולא רק זה ,הוציאו את כלי המקדש ,ומילאו יין
בכוסות שהקריבו את הדם ,מאותם כוסות היזו את הדם של הקרבנות
במקדש  -בהם מילאו יין .והישראלים ישובים! ולפיכך נגזרה הגזירה .התחייבו
מיתה (תושבי שושן) כפי שמבואר בגמרא מסכת מגילה דף י"ב.
"מה אני יכול לעשות"
אספר לכם סיפ ור ,והוא סיפור אמיתי ששמעתי מאדם גדול .שסיפר על
תלמיד אחד של החפץ חיים.
אותו תלמיד היה רב בעיירה .ויהי היום ,הוא נכנס לחדרו של החפץ חיים.
שאל אותו החפץ חיים" :נו ,מה נשמע בעיר שלך?" הוא הבין שהחפץ חיים לא
שואל על רכישת לחם וחלב בעיר או קניית דבש וסוכר ,אלא שאלתו  -מה
נשמע  -ברוחניות.
"מה נשמע בענין שבת?" פרט החפץ חיים את שאלתו.
"אוי וי ,אוי וי הספרים לא סוגרים את החנויות בערב שבת רק בלילה .ועוד
בעיות בשמירת שבת...
"נו מה עשית בשביל זה?"
"מה אני יכול לעשות ,תושבי העיר לא שומעים ,לא רוצים לשמוע ,מה אני
יכול לעשות?"
"מה נשמע עם טהרת המשפחה?"
"אוי וי ,אוי וי גרוע ,רע עד מאד".
"נו מה עשית בשביל זה?"
"מה אני יכול לעשות ,ממאנים לשמוע ,לא רוצים להאזין".
אמר לו החפץ חיים" :ומה אתה עושה בשביל חינוך הילדים?"
"גרוע לי מאד ,רע ,הילדים נשלחים לבתי ספר של גויים ואפילו בבתי ספר
של יהודים מה כבר לומדים ,מצב ביש .ומה אני יכול לעשות ,לא שומעים לא
מעוניינים לשמוע!
אמר לו החפץ חיים :למען שבת לא יכולת לעשות .בשביל טהרת
המשפחה לא היתה לך אפשרות לפעול ,להעמדת החינוך לא היית מסוגל
לעשות ,אבל להתעלף יכולת! למה לא התעלפת?
שמעתם .פלאי פלאים.
יהודים יושבים ורואים שממלאים יין במזרקי הקרבנות! והיכן? בבית
המשוקץ של אחשורוש ,בסעודה של שיכורים שפלים ,שם אצל אחשורוש
מוזגים יין בכלי המקדש ,ולא מתעלפים .על כך נגזרה הגזירה!" :אשר קרך".
הוא מה שאמר מרדכי לאסתר המלכה" :לא כפרו ישראל בהקב"ה לא כפרו
בתורה אלא מה? בן בנו של קרהו בא עליהם" העבירה של הקרירות היא סיבת
הגזירה האיומה  -להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים.

ט

אמר הרבי מ של נמרץ ,בקיצור נמרץ :כאשר אדם חולה ורופא נכנס
וממשש אותו ,אם הוא מוצא אותו חם ,מטפל בו .אך אם מגלה כי הוא קר,
אומר הרופא" :אין מה לעשות" ,כמו כן "אשר קרך בדרך" אם אדם קר ,אין מה
לעשות! נורא ואיום מרדכי שלח לאסתר  -נהיו קרים ,קר ,אוי קר ,אוי קר!
רב משלג אינו עונה
אני רואה ,שאתם שומעים טוב .וכיון שסוף כל סוף מחר פורים ,אז נסיים
בדבר שתחייכו ,לא חס ושלום ליצנות .אתם ידועים ,אנחנו חס ושלום לא
מדברים דברי ליצנות .וגם אל תחשבו חס ושלום שאני מדבר על רבנים ,זה
מעשה שהיה ,מה נוכל לעשות ,עבודה שהיתה .כן ,כן:
הייתי באמריקה לפני כשתיים עשרה שנה ,אולי יותר .ירד שם שלג כבד,
נערם על הקרקע חצי מטר גובה שלג .ממש כמו שאני אומר לכם ,שבוע שלם
לא יצאתי מהבית .לא היתה דרך איך לצאת לרחוב ,מי יכול ללכת עד הברכיים
בשלג ,כך שבוע שלם.
אחרי שבוע יצאתי .כאשר התחלתי ללכת ,ראיתי מרחוק בן אדם  -רבאיי,
אדם הנראה כמו ראביי .הוא היה חבוש כמו רבאיי ,בצילינדר ,אתם ידועים
מה זה צילינדר? כן ,היו לו משקפיים על האף .אדם קצת נמוך ,ככה.
חשבתי לעצמי "באתי לאמריקה ,ואולי עוד אצטרך לדרוש בבית הכנסת
שלו ,מי יודע .כי יכול להיות שהוא רב בבית כנסת אורטודוכסי .אז הקדמתי
לו שלום בנוסח האמריקאי ,אמרתי לו כבר ממרחק" :גוד ביי ראביי ,גוד ביי",
הוא לא ענה.
חשבתי לעצמי "איזה אדם זה? אני לא מכיר אותך ,אתה לא מכיר אותי,
אבל אני אומר לך שלום ,מדוע שלא תענה לי?!"
טוב ,מה אפשר לדעת ,אולי הוא גאותן ,ושמא לא הבחין כל כך.
התקרבתי עוד כמה פסיעות ,ושוב נעניתי לו בראשי" :גוד ביי ראביי".
והוא לא ענה.
כבר כעסתי" ,למה מתנהג כך ,וכי זו הנהגה של בן אדם?!"
התקר בתי יותר ,ואז הבנתי מדוע אינו עונה .הרבאיי היה מעשה ידי
הילדים .הם עשו ראביי משלג:
ראביי מקרח .ראביי משלג ,לא יכול לענות...
הבנתם?! זהו אשר קרך בדרך ,כאשר האדם הוא רבאיי ,אבל רב משלג,
ראביי קפוא ,אוי אוי ,אין לצפות ממנו לכלום.
הקב"ה יעזרנו ,ודאי ,ודאי נקבל סייעתא דשמיא אם רק נרצה ונעלה
בתורה וביראת שמים ובמידות טובות ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו
אמן ואמן!


 מאוצרות המגידים :רבי יעקב גלינסקי זצ"ל – "להגיד" 
"יתבון ועסקין בהלכות מצוות העומר שהרי אותו יום טז בניסן היה ובאותו
היום היו מקריבין עומר בזמן שבית המקדש היה קיים .אתא המן לגבייהו ,אמר
לון במה אתון עסקין ,אמרו לו במצות העומד .אמר להו והדין עומרא מהו
דדהב או דכסף? אמרי ליה לא דדהב ולא דכסף ולא דחיטין  -אלא דשעורין,
אמר לן בכמה הוא טימיה דידיה הוה בעשרה קנטרין? אמרין ליה  -סגיין
דעשרה מנין ,אמר לן  -קומו דנצחון עשרה מנכון לעשרה אלפי ככרי כסף
דילי!" (אסתר רבה פרשה י').
צוחקים על כל העולם
חז"ל מספרים כי כאשר המן קיבל פקודה מאחשורוש להרכיב את מרדכי
על הסוס ,בינתיים ,עד שהשיג בית מרחץ ובלן בשביל לרחוץ את מרדכי ,הוא
התעניין היכן מרדכי ,באיזה מקום אפשר להשיג אותו בשעה כזו? אמרו לו כי
כיון שהוא עומד בראשות ישיבה של ארבע מאות תלמידים ,הוא אומר עכשיו
שיעור.
טוב ,המן  -נסע לבקר בישיבה.
ראש הממשלה הגדול בעולם ,נכנס להיכל הישיבה .הוא המתין בצידי בית
המדרש עד סיום השיעור .כאשר השיעור הסתיים ,שאל המן" :מה לומדים?"
"למדנו סוגיא של קמיצה" השיבו לו כמה תלמידים.
"מה זה קמיצה?"
"כשיבנה בית המקדש יצטרכו לעבוד בבית המקדש בעבודת הקמיצה,
בקרבן מנחה או בעומר ,ואנו לומדים את הדינים"  -הלא צריך לדעת איך
לעשות ולקיים את הקמיצה ,כי זו העבודה הקשה ביותר של הכהן בבית
המקדש.
נשא המ ן את קולו בחרדה ואמר להם" :הקומץ שלכם הכריע את עשרת
אלפים ככרי כסף שאני נתתי" (ראה לשון המדרש המובא לעיל בראש
הדרשה).
שואלים המפרשים מה קרה שהמן התפעל כל כך מלימוד סוגיא זו ,יותר
מאשר אם היו לומדים למשל סוגיא של 'חרדל' או 'הרחקת נזיקין' בפרק לא
יחפור ,ממה המן נדהם כל כך עד הכריז כי "הקומץ שלכם הכריע את עשרת
אלפי ככרי כסף שלי"?!
רבותי ,תשמעו טוב,

באחיו הת"ח ,ומדי חודש בחודש העניק לו תמיכה הגונה בלב רחב .כשנשאל
פעם אודות הסיבה למענק הקבוע על אף שהוא מנהל אורח חיים מרוחק כל
כך ,הסביר שבבחרותו למד בישיבת חברון ,וראש הישיבה ,הרב יחזקאל סרנא
זצ"ל ,היה נוהג מדי פעם לשלוח קבוצות בחורים לבני ברק לשהיה בת שבוע
ימים ,שבה יוכלו לפגוש את החזון איש ואף לדבר עמו בלימוד.
"אני" ,סיפר האיש" ,לא הייתי ברמה למודית ראויה על מנת שאוכל לדבר
עם החזון איש בלימוד ,אך אף על פי כן צרף אותי ראש הישיבה לאחת
הקבוצות הללו .ואני מצאתי את עצמי בבני ברק ,נכנס ויוצא בביתו של החזון
איש".
"מה שדברו שם בלימוד אינני זוכר" ,המשיך להעלות את זכרונותיו" ,למען
האמת ,סבור אני כי גם אז לא הבנתי דבר מן הסוגיות המדוברות ...אך נכס
אחד בכל זאת נותר חקוק בעצמותי  -ראיתי אנשים נכנסים ויוצאים ללא הרף
כשבידיהם סכומי כסף עצומים ,החזון איש היה מכניס את הכסף למגרת
שולחנו ,ועוד לפני שיצא התו רם מן הבית ,כבר נכנס אדם שהיה זקוק לכסף
הזה .החזון איש היה ממהר לפתוח את המגרה ולהעביר את הכסף למטרה
הרצויה .סכומי כסף אדירים עברו תחת ידו של החזון איש ,אבל הם לא
השפיעו עליו כלל!! למדתי באותו שבוע כי כסף בא וכסף הולך ,ולא זו תכליתו
של האדם בעולמו.

הכסף נתון
תושביה היהודיים של העירה סבלו מרה ממלוה בריבית שניצל את
חולשותיהם וגבה מהם סכומים עצומים תמורת כל הלואה שהיא ,המצב הגיע
עד לכך שכמעט כל המשכורות העתידות להכנס בשנה הבאה לחשבונם של
אנשי העירה היו משועבדים לו ...בשלב זה קמה צעקה גדולה בעירה,
ומשלחת נכבד ת הגיעה אל הרב ובקשה בתחנונים ,שיפעיל את סמכותו
ויושיע אותם מאימתו של זה.
כעבור ימים אחדים נקרתה בפניו הזדמנות נאותה .היה זה בהלויתו של
אחד מבני העירה ,בין עשרות האנשים שהגיעו ללוות את הנפטר לבית עולמו,
הבחין הרב גם באותו מלוה בריבית שהתעשר מעסקיו המפוקפקים .מלבד
מעשיו המגונים ,היה אותו איש גם קמצן חסר תקנה ,קמצנותו עמדה ביחס
ישיר לעשירותו הגדולה  -ככל שגדל עשרו ,כך הלך מצב קמצנותו והחמיר.
ועל אף שלא היו לו ילדים כלל ,ולא היתה כל תכלית באגירת כספו ,עדין היה
אוכל אך ורק לחם יבש ,ואפילו חמאה לא היתה עולה על שולחנו.
הרב שחפץ לנצל את ההזדמנות להחדיר באותו קמצן שעשק את כל אנשי
העירה מעט תוכחות ולהעמידו על מקומו ,החליט להקדיש את ההספד
לסופם של נכסי העולם הזה לאחר מותו של אדם .הוא בקש מהמלוים להניח
את המטה והחל בהספדו מרטיט הלבבות:
"רבותי ,אנא הביטו וראו מה סופו של אדם! כל חייו הוא עובד ומנסה
לחסוך ולאגור לו מעט כסף ליום פקודה ,מפעם לפעם אף מאיר לו מזלו והוא
מצליח במקח וממכר .אך הנה הוא מת ,ומה הוא לוקח עמו?!".
"התבוננו בתכריכים שהוא עטוף בהם  -אין בהם ולו כיס אחד כדי לשאת
בו רכוש לעולם הבא! חז"ל מסבירים שאדם נולד בידים קפוצות ,משום שהוא
מנסה להוכיח לעולם כולו" :באתי הנה כדי לתפוס את העולם כולו! אמנם גם
רבים לפניו אמרו זאת ,אולם איש עוד לא הצליח בכך .אך עוד תראו  -אני
אהיה הראשון שיצליח בכך!" ...אולם בפטירתו ידיו של אדם פשוטות ובכך
הוא מודה" :לא הצלחתי לקחת מאומה" ...הנכס היחיד שנותר לאדם מן
העולם הזה הם המצוות והמעשים הטובים שהצליח לאסוף במהלך שנות
חייו".
הרב השתתק מעט ובחן את רושם דבריו על פני אותו מלוה בריבית ,ניכר
היה כי הדברים נוגעים ללבו והוא מאזין אליהם בכובד ראש .ובשביעות רצון
המשיך הרב בדבריו.
"'הנכם מבינים' ,קרא הרב בעודו מתבונן שוב על הקמצן שעושק את
הצבור ,וכאשר הבחין בלחלוחית חשודה בעיניו הגביר את קולו' ,מה שתתנו
לצדקה הוא הדבר הנצחי היחיד שיוותר לכם! כסף אינו חזות הכל! הרכוש
העקרי שיש לכם הוא קיום המצוות והמעשים הטובים'".
"הקמצן נגב את עיניו הלחות במטפחתו ,והחל מפלס לו דרך אל הרב.
בהגיעו פתח את פיו ואמר' :כבוד הרב ,עליכם לדעת ,כבר אינני צעיר ,ושנים
רבות חלפו מיום הולדתי השמונים .במשך שנים אלו השתתפתי בעשרות
לויות ,ושמעתי עשרות הספדים ,אולם הספד כמו של היום מעודי לא
שמעתי!! ,'...ולאחר שתיקה קצרה המשיך' :אמנם גם כעת אי אפשר להמלט
מבקרתי ,אולם אומר אותה לכבוד הרב בפעם אחרת'"...
"למשמע הדברים התחדדו אזניו של הרב והוא הפציר בעשיר להשמיע
לפניו את דברי הביקורת שלו ,עד שלבסוף נתרצה האיש ואמר' :אני סבור
שחבל שהרב לא דבר באופן ברור יותר ,כדי שכולם יבינו בדיוק על מה מדובר.
אני משוכנע כי עוד היום בערב בשעות קבלת הקהל שלי ,יבואו אנשים רבים
ויבקשו הלוואות רבות .וכאשר אני אפרוש לפניהם את התנאים שלי ,ואומר
כמה אחוזים בדיוק אני דורש ,הם יתווכחו אתי ויסרבו לשלם .כמה חבל
שאותם אנשים לא שמעו ממך בברור עד כמה מקולקל מנהגם ,כיון שכסף
אינו שווה מאומה!'."...

כשאמרו להמן הרשע שמרדכי אומר שיעור ,הוא חשב לעצמו ,הלא יש
גזירה להשמיד ולהרוג את כל היהודים ,וא"כ על מה הוא אומר שיעור?
מסתמא שיעור בהלכות קידוש השם ,גם משוחח עם התלמידים על העולם
הבא שמוכן ומזומן להם ,או שלכל היותר הוא מדבר על איסור עבודה זרה -
יהרג ואל יעבור ,יש הרבה סוגיות ללמוד .כי הרי כבר יצאה גזירה על פני כל
מאה ועשרים ושבע המדינות  -להשמיד להרוג את כל היהודים  -לא להותיר
זכר של יהודי אחד.
והנה הוא נכנס לבית המדרש ושואל "בחורצ'יק מה לומדים?"
"יבנה בית המקדש".
רבונו של עולם! איזה מקדש ואיזה יבנה המקדש ,הרי הורגים את כולם,
הרצים כבר יצאו דחופים  -להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים ואתם
לומדים על יבנה המקדש?!
ואני הרב גלינסקי ,שואל אתכם ,מה באמת הרהרו תלמידי מרדכי הצדיק
כאשר למדו את סוגיות קמיצה ,מה חשבו לעצמם?
הם חשבו בליבם ובמוחם ,המכתבים "להשמיד ולהרוג" שהגיעו לתא
הדואר של הגויים ,כל זה לא מעניין אותנו ,אגרות המלכות מעניינות את עיתון
"מעריב" או "ידיעות אחרונות" ,לנו ,יש תורה ובה כתוב  -שיבנה בית המקדש
ויקריבו את העומר ,ולכן עלינו ללמוד ,וללמד טוב ,הלכות קמיצה.
השתומם המן ,התפעל הזדעזע ונחרד ואמר ,אם יש לכם תורה כזו
שצוחקת מכל העולם וכלום לא מעניין אתכם ,כאשר ברחוב יש מודעות ענק
 להרוג ולאבד אתם  -בחורים צעירים  -מתעמקים ב'שיעור כללי' בהלכותקמיצה של בית המקדש ,נגד עם כזה ,שיש לו תורה כזאת ,אתו אני אבוד...
המן לא נשבר כאשר תלו אותו ,הוא ראה את הסוף הרבה קודם לכן  -שם
בבית המדרש  -תראו כח של עם מקבלי תורה למודי סבל ,היודעים וצוחקים
מהכל "יבנה בית המקדש".
ולמה באמת הם צוחקים? מפני שכך כתוב בנביא שיבוא גואל ויבנה
המקדש ! "אשר נתן לנו תורת אמת!" היא האמת .תכתבו מה שאתם רוצים,
אנו מצפצפים עליכם.
הכח של עם ישראל ,החושב על העתיד לא על ההווה .והמן הרשע התפעל
מאד ,כיצד עם ,עומד גבוה כל כך עם תורתו .הרב ובני ישיבתו מסתכלים על
כל העולם כחגבים :הם העם הנצחי.


 מאוצרות המגידים :רבי שלמה לוינשטיין – "ומתוק האור" 
הכסף נתון לך והעם לעשות בו כטוב בעיניך
"משל דאחשורוש והמן למה הדבר דומה? לשני בני אדם ,לאחד היה תל
בתוך שדהו ,ולאחד היה לו חריץ בתוך שדהו ,בעל חריץ אמר :מי יתן לי תל
זה בדמים! בעל התל אמר :מי יתן לי חריץ זה בדמים! לימים נזדוגו זה אצל זה,
אמר לו בעל החריץ לבעל התל :מכור לי תלך! אמר לו :טול אותה בחנם,
והלואי" (מגילה יד ,א).
כמו בעל התל שרצה להפטר מתלו ,כך רצה אחשורוש להשמיד את
היהודים ,וכשהמן הציע לו כסף תמורת הריגת היהודים ,סרב אחשורוש
לקבלו ,ואמר" :הכסף נתון לך והעם לעשות בו כטוב בעיניך".
מבאר ה"חתם סופר" :מאז ומעולם הגויים רוצים לכלותנו ,והם נוקטים
בשתי שיטות בנסיונם לבצע את זממם:
השיטה האחת  -השמדה רוחנית ,להכריז כי "ככל העמים בית ישראל",
לתת ליהודים שויון זכויות ולפתוח בפניהם את כל הדלתות ,והכל מתוך
מחשבה שהם יתבוללו ,וכך תכחד היהדות מן העולם.
השיטה האחרת  -השמדה פיסית ,על ידי גזרות שמד ,פוגרומים ועלילות
דם.
אחשורוש רצה להשמיד את העם על ידי התל ,כלומר להגביה את העם,
לגרום לכך שהם יהיו כמו כולם ,שהם יוזמנו לשמתה שהיה כמובן כשר
למהדרין" ,כדת של תורה ,מה דת של תורה  -אכילה מרובה משתיה ,אף
סעודתו של אותו רשע  -אכילה מרובה משתיה".
כך הוא קיוה להשכיח מהם את עובדת היותם בגולה ,ולעשותם "אזרחי
העולם הגדול"  -שושן תהיה בירתם וארמון המלך בית מקדשם .מסיבה זו
הוא גם השתמש באותה סעודה בכלי המקדש  -כדי שלאחר שהיהודים יראו
את כלי המקדש בבזיונם ,לבם יהיה גס בהם ,ושוב לא יחשבו בערגה על ימי
העבר בירושלים...
המן ,לעומת זאת ,דגל בשיטה השניה  -שיטת החריץ ,להשמיד ולכלות
את כל היהודים ביום אחד.
לפיכך ,כשנפגשו שני הרשעים בעלי המטרה המשותפת ,נרקמה ביניהם
ה"עסקה" ,מתוך תקוה ששיתוף הפעולה יביא לתוצאה המיוחלת...

הכסף נתון
רבי ראובן קרלנשטין ספר אודות שני אחים שונים זה מזה ,האחד היה
תלמיד חכם גדול ואילו אחיו היה דתי 'פושר' ,שלא הקפיד במיוחד על דקדוקי
הלכה .אך למרות ההבדל התהומי שהיה ביניהם ,היה אותו אח תומך כלכלית

י

ובנוגע אלינו ,פעמים רבות לומדים שומעים ומתבוננים בעניני מוסר ,אך
לא מפנימים זאת הלכה למעשה ,וכפי שמספר מו"ר רבי ראובן קרלנשטין
זצ"ל  :מעשה במלמד ששוחח עם תלמידיו על התגברות עניני תאוות האכילה,
כל התלמידים השתכנעו והתחיבו ,למחרת ,ישבו התלמידים בסעודת מצוה,
וכשהגישו את הגלידה בסוף הסעודה רמז המלמד לתלמידו שהנה הנה הגיע
הזמן לקיים את החלטתם ,אך הם ענו  -כי חשבו שהכוונה היתה למרק....

והעם לעשות בו כטוב בעיניך
מדוע נקט המלך לשון זה " -והעם לעשות בו כטוב בעיניך" ,הלא היה לו
לומר להמן בפשטות שיכול לאבדם?
מובא בספר "כרם חמד" :אכן מן השמים נתנו מלים אלו בפיו ,וכל כך למה?
לפי ש"כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך אין להשיב" (ח,ח),
ובכל זאת יש דרך להנצל מגזרת המלך :כאשר נוסח הדברים אינו חד משמעי
ונתן לפרשם לכאן ולכאן.
וכעין המעשה שמובא בעשיר גדול אחד שנאלץ לנסוע מארצו לארץ
רחוקה וצרף אליו את עבדו לשרתו .כעבור זמן ,בעודו שוהה הרחק מביתו
ומארצו ,חלה העשיר ונטה למות .בארץ מגוריו נשאר בנו יחידו ומחמד נפשו,
והבשורה הרעה של חוליו של אביו לא הגיעה אליו .חשש העשיר מפני העבד
שיירש את כל רכושו וינש ל את בנו מן הירושה .מה עשה? הותיר בידי העבד
צוואה שבה כתב בזה הלשון" :כל מה שירצה העבד  -יתן לבני ,והשאר יהיה
של העבד".
שמח העבד בלבו ,טמן את הצוואה בכליו וחכה בקוצר רוח ליום שבו יוכל
לממש את הצוואה ולהתעשר עושר רב.
כעבור זמן קצר מת אדונו העשיר .מהר העבד לשוב לארצו של העשיר.
מיד בהגיעו פנה לבית הדין ובקש לקיים את צוואת המת .הוא הושיט לדיינים
את הצוואה שבידו .הדיינים בדקו וחקרו את אמיתותה של הצוואה ,בחנו את
כתב ידו וחתימתו של המת ,ולבסוף אשרו את מקוריותה .אך כשקראו את
לשון הצוואה התעוררו אצלם ספקות :היתכן שאב יוריש את כל הונו ונכסיו
הרבים לעבדו ,וישאיר את בנו בחוסר כל ,מלבד מה שיואיל העבד לתת לבנו?
ואז הבריקה במוחם הכוונה הנסתרת שטמן העשיר בנוסף הצוואה.
פנו לעבד ושאלוהו" :אמור נא ,כמה תחפוץ לתת לבן אדונך מכל הונו של
אביו המת?
השיב העבד :מאה זהובים.
ואז הכריזו הדיינים :מצווים אנו לקיים רצון המת ולמלא צוואתו ,ועל כן
פוסקים אנו כי כל הונו ונכסיו של העשיר ינתנו לבנו ,מלבד מאה זהובים
שיזכה בהם העבד...
למשמע הדברים כמעט פרחה נשמתו של העבד .כששבה אליו רוחו ,זעק
לעבר הדיינים בזעם" :כיצד זה תאמרו כי באתם לקיים רצון המת ,הלא ההפך
הוא הנכון ,אתם מעוותים את הדין! הרי אדוני צווה בצוואתו להוריש לי את
כל נכסיו ,והותיר בידי הזכות לתת לבנו ככל אשר אחפוץ ,וכיצד אתם מעזים
להפוך את הצוואה על פיה?!".
אמרו הדיינים" :חלילה לנו לעוות את הדין ,אדרבה ,באנו בזה לקיים רצון
המת! מקובל בדרך העולם שאדם מוריש את ממונו ונכסיו לבניו ,ואכן גם
במקרה שלפנינו אם נדקדק בנוסח צוואתו של המת נמצא שכך כיוון בדבריו:
'כל מה שירצה העבד"  -לטול לעצמו' ' -יתן לבני' ,והלא העבד אמר לנו
שמלבד מאה זהובים הוא רוצה לטול את כל הירושה לעצמו ,על כן זאת
פסקנו ,שכל הירושה תנתן לבן' ,והשאר יהיה של העבד'  -אותם מאה זהובים
יטול לעצמו."...
וכמו כן כאן .אמר אחשורוש להמן" :והעם לעשות בו כטוב בעיניך" ,ואחר
כך כאשר נהפכה הגזרה ,נותרה הבעיה איך לקיים את דברי המלך ,שהרי "כתב
אשר נכתב בשם המלך אין להשיב".
אלא שלא בכדי ,מן השמים ,שמו בפי המלך את הלשון שנקט .וכך
נתפרשו דבריו" :והעם לעשות בו כטוב בעיניך"  -מה שנחשב בעיני המן לטוב,
והיה רוצה זאת לעצמו  -אותו יש לעשות לישראל!
וכן שב הדבר ונתקים בהמן בפעם נוספת ,כשאמר לו אחשורוש (ו,ו)" :מה
לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו" .סבר המן שבודאי כונת המלך להמן
עצמו " -ויאמר המן בלבו למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני" .או אז כל
מה שחפץ המן לעצמו' ,כטוב בעיניו'  -נאלץ לעשות למרדכי ,אשר המלך חפץ
ביקרו.


 מאוצרות המגידים :רבי שלום מאיר ולך – "מעיין המועד" 
איש יהודי היה
שאלו תלמידיו את רבי שמעון בר יוחאי' :מפני מה נתחייבו ישראל כלייה',
בדורו של אחשוורוש?
הם ידעו את הסוד :דברים אינם קורים "סתם כך" .לא במקרה מתמנה
צורר כהמן הרשע למשנה למלך ,לא במקרה מקבל הוא את תמיכת המלך
ואת הסכמתו למזימה "להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים  -מנער ועד

זקן ,טף ונשים ביום אחד .כנראה עברו עבירה נוראה ,שבגינה איבדו את הזכות
לחיים .שבעטיה החליטו בשמים שאין להם עוד תקווה .שאין להם לעם זה
זכות כיום! מהי עבירה איומה זו?
"אמר להם' :אימרו אתם'".
אדרבה ,עיינו ומצאו! והם הבינו שסיבת הגזירה רמוזה ,כנראה ,במגילת
אסתר עצמה .שכן זה 'ס יפור סגור' ,הפותח בסיבת המאורעות וממשיך עד
לתשובה ולישועה .במה פותחת המגילה ,במה היא מתחילה? בסיפור על
הילולה וחיננה" :ויהי בימי אחשוורוש ...עשה משתה לכל שריו ועבדיו ,חיל
פרס ומדי ,הפרתמים ושרי המדינות לפניו ,בהראותו את עושר כבוד מלכותו
ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים ,שמונים ומאת יום .ובמלאת הימים האלה
עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה למגדול ועד קטון משתה
שבעת ימים ...מיטות זהב וכסף על ריצפת בהט ושש ...והשקות בכלי זהב
וכלים מכלים שונים ,ויין מלכות רב כיד המלך".
עיינו  -ומצאו" .אמרו לו' :מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע'".
מדהים לעקוב אחר קו המחשבה של גדולי האומה! במבטם החודר
איבחנו נקודת אבדון ,שאול תחתית ,במקום שאנו לא היינו מבחינים אף
בסדק קל!
הבה נבחן את הדברים ,וכאמור :מנקודת מבטם של חכמינו.
עם ישראל נמצא בגלות ,גלות די נוחה .היה זה כשישים שנה לאחר
מאו רעות החורבן ומרחץ הדמים של נבוכדנצר מלך בבל ,שהשליט שילטון
טרור ואימה" .כל ימיו לא נראתה בת צחוק בפני הבריות" .ואז קם שילטון
החסד של פרס .כורש אף הרשה לשוב ולבנות את בית המקדש ,אלא
שהבנייה הוקפאה עקב מלשינות והתנכלויות מצד הכותים ,הנוכרים שישבו
בשומרון.
אב ל המצב הבסיסי נותר בעינו :עם ישראל היה בגלות ,גם אם בגלות נוחה,
והמלך היה דיקטטור חסר מעצורים .הן סופו הוכיח על תחילתו .בהתקף זעם
הוציא להורג את ושתי אשתו ,בקור רוח הורה להשמיד את כל היהודים,
וברגע אחד הורה לתלות את המן ,המשנה למלך ,ולהרשות ליהודים להרוג
שמונים אלף מבני עמו.
ושליט יחיד זה חוגג שלוש שנים לעלותו לכס המלוכה ,ומזמין את כל
תושבי שושן להשתתף במסיבה.
נתאר לעצמנו מה הייתה תגובתו ,לו מיגזר שלם ,עם ישראל כולו ,היה
עומד מנגד ,אינו חוגג עימו! אינו שמח בשמחתו!
עם אשר מרד פעם אחר פעם בנבוכדנצר קודמו .עם שהוגלה מארצו,
ועכשיו מבקש הוא לשוב ולכונן את עצמאותו  -וממשיך בקשיות עורפו,
במרידותיו...
למה היה אחשוורוש מסוגלת בהתקפי טירופו ,בהפכפכנותו...
לא זו בלבד ,אלא שמהכתוב ומדברי חז"ל משמע ,שהאוכל היה כשר" ,כי
כן ציוה המלך על כל רב ביתו ,לעשות כרצון איש ואיש" .והלוא אף בספק
ספיקו של פיקוח נפש של יחיד מותר לאכול אוכל שאינו כשר .וכאן ,כאשר
עלולים לעורר את חמתו של עריץ החוגג את יום הכתרתו ולסכן את כל העם
 לא כל שכן?כלום לא היו צריכים ,ואולי אף חייבים ,ללכת למשתה?
והתשובה היא :לא.
מרדכי היהודי לא השתתף במשתה ,ואף ציווה לבני עמו שלא להשתתף
בו .הדרך בה חוגגים הגויים אינה דרכנו .המראות שייראו שם ,הקולות
שיישמעו שם ,לא .מה עוד ,אנו שרויים באבל לאומי .בית המקדש חרב  -יש
ללכת אל המלך ,להביע לו נאמנות ,לשגר לו דורון .להתנצל ,לומר שאנו נחוג
את חגו בדרכנו ,בתפילה לשלומו והצלחתו.
אבל דעתו הייתה דעת מיעוט .ולמעשה ,דעת יחיד" .איש יהודי היה ושמו
מרדכי .אל תקרא "יהודי" אלא "יחידי"  -אומר המדרש...
ובכן ,לא שעו לדבריו של מרדכי .לא שעו לאזהרותיו ,ונהרו למשתה .ונניח
 נניח שאמנם נכשלו במאכלות אסורים ,במראות אסורים ,בקלות ראש,ואולי אף בחטא בפועל .נניח -
האם על דבר כזה צריכה לבוא גזירה כזו של "להשמיד להרוג ולאבד מנער
ועד זקן ,טף ונשים" ,מבלי להשאיר שריד ופליט?!
והתשובה היא :לא ,המעשה אינו נורא כל כך .אבל סיבתו אם כל חטאת!
פיק הברכיים ,הבהלה והתבוסתנות ,הם שורש כל רע .הם המרשם לאובדן
הכל ,עד לאובדן הזהות והייחודיות!
אם גילו חיסרון זה ,מגרעת זו באופיים ,תדרדרם עד תהום .תכונתם של
הרשעים היא ,שהם "כמוץ אשר תדפנו רוח" ,בלא יכולת עמידה על עקרונות.
נסחפים בלא עוגן .בידי רוחות זרות ,ורוחות סערה פנימיות" :הרשעים ,הם
ברשות ליבם" .אדם כזה ,אבוד מראש!
נתבונן סביב ונראה מה גדול כוחה של האופנה .כולם רצים בגללה להחליף
כל המלתחה .פוסלים בגדים שרק אתמול נראו כה יפים ומתאימים ,משנים
טעם כזיקית ,ומפרנסים תעשיה שלמה  -מדוע?
כי הרודן ציווה  -דעת הקהל " -כולם".

יא

נראה מה גדול כוחה של הפירסומת .היא מכתיבה לנו מה לרכוש ,מה
לצרוך ,מה לרצות .הרי זה "אחשורוש" מודרני ,טיראן אכזר ,מכבש לחץ .לא
תהיה "אין" אם לא תרקוד לצלילי חלילו ,אם לא תשתתף בהילולה שלו...
אתה יודע מה טוב בשבילך .מה נחוץ לך ,מה כדאי לך .מה אתה צריך.
החלטת על דרכך .אבל לפתע נשמעת פקודתו של הדיקטטור ,של "דעת
הקהל"  -ואתה נמס ,מתמוסס ,נמוג ואינך...
איפה האישיות ,איפה הרצון ,איפה חוט השדרה?
עומד אדם בתור לרופא .השעה מתאחרת ,צריך להתפלל מנחה .עוד מעט
יהיה מאוחר .אבל  -כאן ,לעיני "כולם"? לא ,לא נעים...
למה לא? ממי אתה מתבייש ,מפני מה אתה נרתע? האם זו בושה ,האם זו
עבירה? הרי אתה רוצה לעשות דבר שהוא חשוב ,אמיתי ,קדוש ,נחוץ .מדוע
אתה נרתע מפני מבטו של אדם שאינך מכירו ,ואינך מעריכו ,ודעתך אינה
כדעתו? ואם הם שניים ,מאה או אלף  -האם זה משנה?
למה להמציא תרגילים לפיתוח האישיות  -הרי הם זמינים כל כך :עשה מה
שאתה חושב לנכון ,היה אתה  -עצמך!
"מפני מה נתחייבו ישראל כליה?"  -על שנסחפו "עם כולם".
מי הצילם? מרדכי היהודי ,האישיות החזקה ,שאינה נסחפת עם הזרם,
בראותו את המן" ,לא קם ולא זע ממנו" ,אפילו לא זיע ,שינוי תנוחה!
"איש יהודי"  -אל תקרא "יהודי" ,אלא "יחידי"!
"איש" ,זה מרדכי  .ושאל הגה"צ רבי יחזקאל לווינשטיין זצ"ל :והשאר ,מה
היו? וענה :השאר ,היו כבשים...
ואנחנו ,מה?...

איתותים
מסופר ,שכאשר היה הגאון רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל ילד קטן ,שאלו
אביו" :אמור לי ,כששמע מרדכי שבגתן ותרש זוממים להרוג את אחשוורוש,
מדוע הסגירם .מה היה איכפת לו שהעולם יחסר גוי אחד?"
שמע הילד ,והשיב על אתר" :כשהסגירם ,התפטר העולם משני גויים"...
צחוק צחוק ,אבל השאלה במקומה ,קושיא חמורה :ארבע שנים נחבאה
אסתר ,עד שנתפסה למלכות .ולבסוף" ,ותלקח אסתר" ,בעל כרחה .אין לנו
מושג כמה הצטערה אותה צדקת ,וכמה הצטער מרדכי .עינוי מתמשך היה
זה .והנה נודע למרדכי על המזימה להרעיל את אחשוורוש .אם יצליחו,
תשוחרר אסתר .תפדה ממאסרה הכפוי .מדוע התערב ,מדוע לא הניחם לבצע
זממם? זו שאלת המדרש.
נענה אף אנו חלקנו .בגמרא סיפרו ,שאילפא ורבי יוחנן עסקו בתורה מתוך
הדחק ,עד שהחליטו להנהיג בתורתם מנהג דרך ארץ ולצאת לסחורה .בדרכם
ישבו לסעוד לבם בצילו של כותל .שמע רבי יוחנן קול מלאך שאומר לחבירו:
בוא ונפיל עליהם הכותל ,שמניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה .ענהו חבירו:
הניחם ,שאחד מהם עומדת לו שעתו .שאל את חבירו אם שמע דבר מה,
והשיב בשלילה .אמר :שמע מינה ,שאני הוא שעומדת לו השעה .חזר על
עיקבותיו ,והיה לראש הישיבה.
ולאו דוקא שיחת מלאכים .בתלמוד הירושלמי אמרו :הולכים אחר
שמיעת בת קול ,מה טעם" :ואוזניך תשמענה דבר מאחריך לאמר ,זה הדרך
לכו בו" וסיפרו :בר קפרא עלה לעיר אחת ,כשעלה נכשל באצבעו ,ושמע
תינוקות קו רין" :אם בגפו (לשון נגיפה ומכה) יבוא ,בגפו יצא" .אמר :כמדומה
שלא תעלה כאן בידי אלא מכה זו בלבד ,וכך היה לו.
רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש ביקשו לראות פני שמואל .אמרו :נלך אחר
שמיעת בת קול .עברו לפני המלמד ,ושמעו קול התינוקות" :ושמואל מת",
כיוונו השעה ,וכך היה.

רבי יונה ורבי יוסה ביקשו לבקר את רבי אחא ,שהיה זקן וחולה (וחששו,
שעד שיבואו ,ימות) .שמעו קול אישה ששאלה לחברתה :כבה הנר? ענתה לה:
לא כבה ולא יכבה נר ישראל.
והגאון הקדוש רבינו צדוק הכהן מלובלין זצ"ל ביאר בזה מה שאמרו
שהקדוש ברוך הוא המליך את אברהם אבינו אף על עיניו ואוזניו .ופירש הר"ן,
שלא ישמע ולא יראה אלא דבר מצוה .והיינו שמכל דבר שיראה וישמע יבין
הוראה לעבודת ה' יתברך ,כי יבין שלא לחינם המציאו לו שישמע דבר זה או
יראהו .וזהו שנאמר" :והיו עיניך רואות את מוריך" ,שכל מה שתראה יהיה לך
למורה .ואמרו " :איזהו חכם ,הלומד מכל אדם".
וידוע המעשה במגיד מפולנאה ,בעל "תולדות יעקב יוסף" זצ"ל ,שבא לפני
הבעל שם טוב הקדוש זצ"ל לשמוע עיקרי משנתו .בתוך הדברים ,נקש רוכל
נכיר בחלון ,ושאל האם יש גרוטאה לזרוק או כלי שבור לתקן  -מוכן הוא
לקנות הגרוטאה ולתקן הכלי .ענהו הבעל שם טוב" :כל מה שיש להשליך
השלכנו ,ומה שיש לתקן כבר תוקן" .והנכרי בשלו" :חפש טוב ,ודאי תמצא!"
קם הבעל שם טוב והלך למחסן .כעבר שהות קצרה חזר ובידו כלי שבור .קבעו
מחיר ,והנכרי פנה לתקנו .הבחין הבעל שם טוב שאורחו הרם מקפיד שהפסיק
שיחתו עימו לחיפוש אחר גרוטאה שבורה .התנצל ,ואמר" :מבין מר ,אין זה
מקרה שנכרי זה הגיע עתה ואמר מה שאמר .אנו מפליגים בשיחתנו לרומו של
עולם ובונים בשמים עליותינו .ברם ,האם היסודות מוצקים ,המידות
מושלמות ,היראה קודמת לחכמה .שאם לא כן ,אלו בנייני תוהו וסופם
קריסה! שלחו נכרי זה להפסיקני .לשאול ,האין גרוטאה להשליך ,או כלי שבור
לתקן .לעקור מידה רעה ,ולתקן ולשפר מידה טובה .ואני ,זחוח דעת ,השבתי:
מה שהיה לזרוק כבר זרקתי ,ומה שהיה לתקן כבר תיקנתי .אמר לי :חפש טוב,
ואם תחפש תמצא .קמתי ,וחיפשתי ,ומצאתי .יש עוד מה לתקן" ...סיימו
שיחתם בה הפך בעל ה"תולדות יעקב יוסף" לאחד מגדולי תלמידי הבעל שם
טוב ,ובהפרדו ממנו אמר" :רבי ,כל דבריכם קיבלתי .אבל לחשוב ששולחים
מסרים מן השמים בפי רוכל נכרי  -זאת איני יכול לקבל!"
השיבו הבעל שם טוב" :אל תאמר איני יכול ,אמור :איני רוצה" .כי מחייב
הדבר .לראות בכל התרחשות ,בכל דיבור ,איתות ורמז .לחתור לליקחו,
ולפעול לפיו.
יצא בעל ה"תולדות יעקב יוסף" מבית הבעל שם טוב ,והימים ימי הפשרת
השלגים .הדרכים בוציות וטובעניות ,ועגלה התהפכה על משאה בסוף הרחוב.
עמד לידה העגלות ,וציפה לעזרה .ראה את בעל ה"תולדות יעקב יוסף" ,וקרא:
"קרב הנה ,רבי .עזור לי להעמיד את העגלה על אופניה!"
התנצל הרב" :מה כוחי ,אדם קשיש? איני יכול לעזור כאן"...
השיבו העגלון בזעף" :אל תאמר איני יכול ,אמור :איני רוצה"...
ניגש הרב ,ויחד עם העגלון הקים את העגלה.
שב לבית הבעל שם טוב ,ואמר" :רבי ,גם בכך צדקת!"...
מעתה ,לא יקשה עוד מ ה ראה מרדכי להציל את אחשוורוש ממזימת
בגתן ותרש .מדוע לא הניח לאחשוורוש למות ,ולסיים בכך סאת ייסוריה של
אסתר .משום ששאל עצמו :מדוע הזדמנתי לכא ,ומדוע הזדמנו הם לכאן,
ומדוע השמיעו מזימתם באוזני ,וסובבו מן השמים שאבין לשונם .אם
השמיעוני כן  -השמיעוני כדי שאפעל!
ושוב חשב :אולי איני עורך חישוב זה אלא מתוך נגיעה אישית ,לקבל
תגמול כמציל המלך ממוות ,שכר וכבוד כיד המלך! לפיכך ניתק עצמו מכל
נגיעה ,וסיפר לאסתר שתספר היא למלך ,בשמה .אך אסתר סיפרה זאת בשם
מרדכי ,והביאה גאולה לעולם!

 בדרך הדרוש 
קיימו וקבלו היהודים עליהם וכו' (ט ,כז)
אמרו חז"ל בפ"ק דמגילה [ז ].אסתר ברה"ק נאמרה ,ודרשו
שם הרבה .ואמר רבא לכלהו אית להו פירכא לבר מדשמואל
דאמר מהכא קיימו וקבלו קיימו למעלה מה שקבלו למטה ע"ש.
והקשו בתוס' לשמואל מי לית לי' פירכא ,והא רבא גופא אמר
במס' שבת [פח ].שכפה עליהם הר כגיגית מכאן מודעא רבה
לאורייתא ,ואעפ"כ הדר קבלוהו בימי אחשורוש שנאמר קיימו
וקבלו ,קיימו עתה מה שקבלו כבר:
ונקדים לבאר מדוע בגלות הראשון היתה הארץ חרבה ושממה
מעוף השמים עד בהמה נדדו הלכו ,וכלל ישראל ישבו שקט
ושאנן בגוים ,כמו דניאל וחבריו שהיו גדולים בבית המלך,
ומרדכי ואסתר משנה למלך אחשורוש ,ובבית שני הארץ
מהוללה ואהובה לכל הממלכות ואנחנו גולים וסורים אין מקום
לכף רגלינו הצג בו ,ומשוטטים לבקש דבר ה' ואין .והנה כבר כתב
הרשב"א בתשובה שאע"פ שהיה לישראל מודעא רבה
לאורייתא וטענו נהיה ככל הגוים מ"מ בעת מושבם בא"י
מוכרחים לקיים תורת ה' ,לא מקבלתם אותה במתן תורה רק
ממשפט ממלכת הארץ ,וכאשר קאה הגוים היושבים בה לרוב
תועבתיהם ,ובפה מלא אמר הכתוב [תהילים קה ,מד] ויתן להם

ארצות גוים וכו' בעבור ישמרו חקיו ותורותיו ,שישיבת א"י היא
בתנאי קיום התורה והמצוה .ונאמר עתה לפי דבריו שכשחטאו
ישראל בבית ראשון ועדיין היה להם מודעא רבה ,לא נענשו
בגופם ,אך נגרשו וגלו מארץ ה' על שלא שמרו משפטיו ומצותיו
בארץ נחלתו ,ושוב בהיותם בארצות הגולה לא נענשו על התורה,
ככל הגוים ,משא"כ בבית שני שכבר הדר קבלוהו בימי
אחשורוש אז נענשו על ביטול המצות אף בחו"ל:
והנה במס' נדרים [פא ].אמר ר' יודא אמר רב מאי דכתיב על מה
אבדה הארץ וכו' ,דבר זה שאלו לחכמים ולנביאים ולמלאכי השרת
ולא פירשוהו ,עד שאמר הקב"ה שנאמר ויאמר ה' על עזבם את
תורתי ,משום שלא ברכו בתורה תחלה .ופי' שם הר"ן ז"ל כי ברכת
המצות היא ההנאה ושמחה בדבר ה' כמו ברכת הנהנין ,וכיון שלמדו
תורת ה' על כרחם ולא מאהבה ורצון לא ברכו בתורה ע"כ .וכל רואה
ישתומם שלא ידע איש מהם על מה אבדה הארץ ,והרי חטאו
בנפשותם כל החטאים המפורסמים בישעי' ובירמיה ובדחז"ל בכמה
מקומות ,כמו ע"ז גילוי עריות ושפיכות דמים:

אמנם יבואר על נכון לפי דברינו הנ"ל ,כי באמת לא נפגעו המה
בנפשותם ,אך שפך הקב"ה חמתו על הארץ ויחריבה מאין עובר,
והמה נדדו לארץ אחרת ושמה ישבו כסאות למשפט בבית
המלכות וגדוליהם ,לכן אחרי שראו כי חטאו חטאים רבים

יב

וגדולים ולא נענשו המה בגופם ,שאלו על מה אבדה הארץ ולא
נענשו המה בעצמם ובנפשותיהם .ואמנם כל זה היה לפי שהיה
להם מודעא רבה לאורייתא שלא קבלו התורה רק בעל כרחם
ולא מרצונם ,אך מי מבלעדי הי"ת יראה ללבב ,לכן עד שבא
הקב"ה ואמר על שלא ברכו בתורה תחלה וכפי' הר"ן הנ"ל,
שלמדו תורת ה' בעל כרחם ולא מרצונם ומודעתם רבה .ובתוס'
ובמרדכי שבת שם הקשו עוד הרי הדר קבלוה בערבות מואב,
ותירץ שם במרדכי שגם בערבות מואב היה מחמת אונס ירושת
א"י ,שאלמלא התורה לא נכנסו לארץ .והקשה בתשו' מהרי"ק
[שורש קסו] כי במניעת טובה לא הוי תלוי' וזבין ,כגון אם תמכור
לי אתן לך מתנה ואם לא לא אתן .ותירץ לפי שהלכה מרווחת
שא"י ירושה מאבותינו והוי כתליוה וזבין ולא מניעת טובה בלבד.
עיין כל זה בפרשת דרכים [דרך הערבה דרוש כ"ב] .ודבר זה
במחלוקת שנוי ב"ב פ' יש נוחלין [קיט:].
מעתה שמואל לטעמיה דס"ל שא"י ראויה היתה ולא מוחזק
מאבותינו ,וא"כ לא הוה תליוה וזבין בערבות מואב ,והדר קבלוה
שם מרצון ,וע"כ א"א לומר קיימו עתה מה שקבלו כבר ,ומוכח
קיימו למעלה ,ואסתר ברה"ק ודו"ק:
(כתב סופר)

בס"ד

ּ ָפ ָר ׁ ַשת ְּת ַצ ֶ ּוה

ֵמאאוֹ ְצרוֹ ﬨ ֱאמ ּו ִניםם

ּ ְפ ִניני ֵני ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

ְשׁ ַבע ֶע ְשׂ ֵרה ֵתּבוֹת ְבּ ַ'א ָתּה חוֹנֵ ן'
וֹנן'
רוּח ָחכְ ָמה וְ ָעשׂוּ ֶאת
אתיו ַ
"וְ ַא ָתּה ְתּ ַד ֵבּר ֶאל כָּ ל ַחכְ ֵמי ֵלב ֲא ֶשׁר ִמ ֵלּ ִ
ִבּגְ ֵדי ַא ֲהרֹן ְל ַק ְדּשׁוֹ ְלכַ ֲהנוֹ ִלי" )כח ג(
עוֹסק ְבּ ָחכְ ַמת ַה ֵלּב יֵ שׁ ְשׁ ַבע
כָּ ַתב ַהטּוּר )או"ח קטו(ְ :בּ ָפסוּק זֶ ה ָה ֵ
ֶע ְשׂ ֵרה ֵתּבוֹת ,וּכְ נֶ גְ ָדּן ִתּ ְקּנוּ ֲחזָ "ל ְשׁ ַבע ֶע ְשׂ ֵרה ֵתּבוֹת ְבּ ִב ְרכַּ ת ַ'א ָתּה
חוֹנֵ ן'.

טוֹבה' ֵאינָ הּ נֶ ְח ֶשׁ ֶבת כְּ ֶ'ה ְפ ֵסק'
ַ'מ ֲח ָשׁ ָבה ָ
"וְ ֵח ֶשׁב ֲא ֻפ ָדּתוֹ ֲא ֶשׁר ָע ָליו כְּ ַמ ֲע ֵשׂהוּ" )כח ח(
)הוּבא ְבּ'נַ ַחל ְק ִ
ָ
ְבּ ֶד ֶרֶ ר ֶמז ֵפּ ֵרשׁ ַר ֵבּנוּ ֶא ְפ ַריִ ם
דוּמים'(:
חוֹשׁב ַל ֲעשׂוֹת ִמ ְצוָ הַ ,מ ֲע ֶלה
הוּדי ַה ֵ
"וְ ֵח ֶשׁב ֲא ֻפ ָדּתוֹ ֲא ֶשׁר ָע ָליו" – יְ ִ
ָע ָליו ַהכָּ תוּב כְּ ִאלּוּ ֲע ָשׂ ָאהּ –"כְּ ַמ ֲע ֵשׂהוּ" .כְּ ִפי ֶשׁ ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים
)ק ִ
ִ
טוֹבה – ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְמ ָצ ְר ָפהּ ְל ַמ ֲע ֶשׂה,
דּוּשׁין מ א( ַמ ֲח ָשׁ ָבה ָ
ַמ ֲח ָשׁ ָבה ָר ָעה – ֵאין ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְמ ָצ ְר ָפהּ ְל ַמ ֲע ֶשׂה.
ְבּ ִס ְפרוֹ ֵ'עין ֵא ִליָּ הוּ' ַ
)שׁ ָבּת קנא א( ֵה ִביא ַר ִבּי ֵא ִליָּ הוּ שׁוֹר ֶאת ֶשׁ ָפּ ַסק
ַר ִשׁ"י ְבּ ֵפרוּשׁוֹ ְל ַמ ֶסּכֶ ת ֻסכָּ ה )לח ב ד"ה הוּא ֵ
עוֹמד
אוֹמר ָבּרוּ (כִּ י ָה ֵ
שׁוֹמ ַע ַק ִדּישׁ אוֹ ְק ֻד ָשּׁה ִמ ִפּי
ְבּ ֶא ְמ ַצע ְתּ ִפ ַלּת ְשׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה וְ ֵ
יח
אוֹמר ְשׁ ִל ַ
וּלכַ וֵּ ן ְל ָמה ֶשׁ ֵ
יח ַה ִצּבּוּרָ ,ע ָליו ְל ַה ְמ ִתּין ִבּ ְשׁ ִת ָיקה ְ
ְשׁ ִל ַ
'שׁוֹמ ַע כְּ עוֹנֶ ה' ֵ
ֵ
וּמ ִדּין
ַה ִצּבּוּרִ ,
חוֹבת ְק ֻד ָשּׁה וְ ָ'א ֵמן יְ ֵהא
יוֹצא יְ ֵדי ַ
ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא'.
וְ ִהנֵּ הַ ,בּ ֲע ֵלי ַה ָ
תּוֹספוֹת ְ)בּ ָרכוֹת כא ב ד"ה עד( ִה ְקשׁוּ ַעל ִדּ ְב ֵרי ַר ִשׁ"י
דּוּע א נֶ ְח ֶשׁ ֶבת ֲענִ יָּ ה זוֹ כְּ ֶ'ה ְפ ֵסק'
ַה ָלּלוִּ :אם ָאכֵ ן ִדּינוֹ כְּ עוֹנֶ הַ ,מ ַ
ִבּ ְת ִפ ַלּת ְשׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה?
ַעל ִפּי ַהיְּ סוֹד ָה ָאמוּר יִ ֵשּׁב ָה ֵ'עין ֵא ִליָּ הוּ'ָ :אכֵ ןְ ,ל ִענְ יַ ן ֲא ִמ ַירת
טוֹבה' ֶשׁ ַה ָקּדוֹשׁ
ְדּ ָב ִרים ֶשׁ ִבּ ְק ֻד ָשּׁה נֶ ְח ֶשׁ ֶבת ְשׁ ִת ָיקתוֹ כְּ ַ'מ ְח ָשׁ ָבה ָ
ָבּרוּ הוּא ְמ ָצ ְר ָפהּ ְל ַמ ֲע ֶשׂהַ ,אְ ל ִענְ יַ ן ַה ֶ'ה ְפ ֵסק' ָה ָאסוּרְ ,שׁ ִת ָיקתוֹ
וּל ִפיכָ ֵ אינָ הּ
ִהיא כְּ ַ'מ ְח ָשׁ ָבה ָר ָעה' ֶשׁ ֵאינָ הּ ִמ ְצ ָט ֶר ֶפת ְל ַמ ֲע ֶשׂהְ ,
נֶ ְח ֶשׁ ֶבת כְּ ֶה ְפ ֵסק.
ֵ'עין ֵא ִליָּ הוּ' ַשׁ ָבּת קנא א

וּ'ברוֵּ שׁם'
מוֹתם' כְּ נֶ גֶ ד ְ'שׁ ַמע' ָ
ִ'שׁ ָשּׁה ִמ ְשּׁ ָ
נּוֹת ִרים ַעל
"שׁ ָשּׁה ִמ ְשּׁמ ָֹתם ַעל ָה ֶא ֶבן ָה ֶא ָחת וְ ֶאת ְשׁמוֹת ַה ִשּׁ ָשּׁה ַה ָ
ִ
תוֹלד ָֹתם" )כח י(
ָה ֶא ֶבן ַה ֵשּׁנִ ית כְּ ְ
אשׁי ֵתּבוֹת ְ'שׁ ַמע'.
"שׁ ָשּׁה ִמ ְשּׁמ ָֹתם ַעל" ָר ֵ
טּוּריםִ :
כָּ ַתב ַבּ ַעל ַה ִ
)פּ ָס ִחים נו
תּוֹספוֹתַ :בּגְּ ָמ ָרא ְ
וּפ ֵרשׁ ַר ֵבּנוּ ֶא ְפ ַריִ ם ִמ ַבּ ֲע ֵלי ַה ָ
הוֹסיף ֵ
ִ
הוּבא כִּ י ִל ְפנֵ י ְפּ ִט ָירתוֹ ָח ַשׁשׁ יַ ֲעקֹב ֶשׁ ָמּא נִ ְמ ָצא ְפּסוּל ְבּזַ ְרעוֹ
א( ָ
קינוּ
"שׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל ה' ֱא ֵ
ָח ִל ָילה ,וְ כַ ֲא ֶשׁר ָע ְמדוּ ָבּנָ יו וְ ִהכְ ִריזוְּ :
"בּרוֵּ שׁם כְּ בוֹד ַמ ְלכוּתוֹ
ה' ֶא ָחד" ,נָ ָחה ַדּ ְעתּוֹ וְ ָענָ ה ַא ֲח ֵר ֶיהםָ :
עוֹלם וָ ֶעד".
ְל ָ
וְ ִהנֵּ הַ ,בּ ָפּסוּק ְ'שׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל' ַוּב ֲענִ יַּ ת ָ'בּרוֵּ שׁם' יֵ שׁ ֵשׁשׁ ֵתּבוֹת
ְבּכָ ל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ,וּכְ נֶ גֶ ד כָּ ל ַא ַחת ֵמ ֶהן ִה ְצ ַטוָּ ה מ ֶֹשׁה ַר ֵבּנוּ ָע ָליו
ַה ָשּׁלוֹם ִלכְ תֹּב ֶאת ְשׁמוֹת ַה ְשּׁ ָב ִטיםִ ,שׁ ָשּׁה ְבּכָ ל ֶא ֶבן ,כְּ ֵדי ְל ַהזְ כִּ יר
ימה.
קוּתם ֶשׁל ִשׁ ְב ֵטי יָ -הּ ָבּ ֱאמוּנָ ה ַה ְתּ ִמ ָ
ֶאת ְדּ ֵב ָ

חוֹקים ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ְתּ ִפ ָלּה
ֵקרוּב ְר ִ
"וְ נִ ְשׁ ַמע קוֹלוֹ ְבּבֹאוֹ ֶאל ַהקּ ֶֹדשׁ" )כה לה(
מּוֹפ ָיעה
נוֹס ִפים ֶשׁ ִ
סוּקים ָ
טּוּרים' ִציֵּ ן ְשׁנֵ י ְפּ ִ
ַר ֵבּנוּ יַ ֲעקֹב ַ'בּ ַעל ַה ִ
ָבּ ֶהם ַה ִמּ ָלּה "וְ נִ ְשׁ ַמע" ְבּנִ קּוּד כְּ ֵעין זֶ ה" :כֹּל ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ה' נַ ֲע ֶשׂה
וְ נִ ְשׁ ָמע" ְ)ל ֵעיל כד ז(" ,וְ נִ ְשׁ ַמע ִפּ ְתגָ ם ַה ֶמּ ֶל)ֶ "א ְס ֵתּר א כ(.

ִ"קיְּ מוּ וְ ִק ְבּלוּ
הוּדים ֲע ֵל ֶיהם
ַהיְּ ִ
וְ ַעל זַ ְר ָעם...
וְ א יַ ֲעבוֹר"
ִמ ֶשּׁנִּ כְ נָ ס ָא ָדּר ַמ ְר ִבּין ְבּ ָא ֵמן.

סוֹרה'
עלזְ א ְשׁ ִל ָיט"א :יֵ שׁ ְב ָּ'מ ָ
הוֹסיף וְ ָא ַמר כ"ק ָה ַא ְדמוֹ"ר ִמ ֶבּ ְ
ִ
בוֹדת ה' ,וְ ִהיא" :וְ נִ ְשׁ ַמע קוֹלוֹ"
זוֹ כְּ ֵדי ִל ְסל ָלנוּ ֶדּ ֶרְ ראוּיָ ה ַבּ ֲע ַ
"בּבֹאוֹ ֶאל ַהקּ ֶֹדשׁ" –
– ַעל ָה ָא ָדם ְל ַה ְק ִפּיד ֶשׁקּוֹלוֹ יִ ָשּׁ ַמעֵ ,הן ְ
ִבּ ְשׁ ַעת ַה ְתּ ִפ ָלּה ,וְ ֵהן ְבּ" :נַ ֲע ֶשׂה וְ נִ ְשׁ ָמע" – ְבּ ִלמּוּד ַה ָ
תּוֹרה ,וְ כָ 
יִ גְ רֹם ֶשׁיִּ ְת ַקיֵּ ם ַהכָּ תוּב" :וְ נִ ְשׁ ַמע ִפּ ְתגָ ם ַה ֶמּ ֶלֲ א ֶשׁר יַ ֲע ֶשׂה ְבּכָ ל
וּמתּוֹ כָּ 
תּוֹרה ַוּב ְתּ ִפ ָלּה ִ
עוֹררוּ ַל ֲעסֹק ַבּ ָ
רוֹאיו יִ ְת ְ
ַמ ְלכוּתוֹ" – כָּ ל ָ
ווֹתיו.
יְ ַק ְבּלוּ ַעל ַע ְצ ָמם עֹל ַמ ְלכוּתוֹ יִ ְת ָבּ ַר וְ ִקיּוּם ִמ ְצ ָ
ישׁ ָלאן ֶאת
ַעל ֶדּ ֶר זוֹ ֵבּ ֵאר ָה ַרב ַה ָקּדוֹשׁ ַר ִבּי ְמנַ ֵחם ֶמענְ ְדּל ִמ ַפּ ְר ִמ ְ
ִדּ ְב ֵרי ֲחזָ "ל ְ)ר ֵאה כְּ ִריתוּת ו ב ,ע"פ ֵ'ס ֶדר ַהיּוֹם' ְתּ ִפ ַלּת ַה ִמּנְ ָחה(" :כָּ ל ְתּ ִפ ָלּה
פּוֹשׁ ֵעי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵאינָ הּ ְתּ ִפ ָלּה" – ְתּ ִפ ָלּה ֲא ִמ ִתּית ִהיא כָּ זוֹ
ֶשׁ ֵאין ָבּהּ ִמ ְ
ַהנֶּ ֱא ֶמ ֶרת ְבּ ִה ְת ַל ֲהבוּת ִוּב ְד ֵבקוּתַ ,עד ֶשׁיֵּ שׁ ָבּהּ כְּ ֵדי ְל ַה ְשׁ ִפּ ַיע ַאף
ַעל ַה ֵ
וּמתּוֹ כָּ 
יוֹתר וְ ִלגְ רֹם לוֹ ְל ִה ְצ ָט ֵרף ֵא ֶל ָיהִ ,
פּוֹשׁ ַע ַהגָּ דוֹל ְבּ ֵ
בוֹראוֹ.
יִ ְת ָק ֵרב ַה ָלּה ְל ְ

ַה ָפּנִ ים ְל ִה ְתכַּ ֵפּר ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ַה ִצּיץ.

יחוֹח
ֵמ ָאה ְבּ ָרכוֹת ְל ֵר ַיח נִ ַ
יחוֹח ִא ֶשּׁה ַלה' הוּא" )כט יח(
ֵ"ר ַיח נִ ַ
ָא ַמר ָה ַרב ַה ַצּ ִדּיק ַר ִבּי יַ ֲעקֹב ֵמ ִאיר ֶשׁכְ ֶטר ְשׁ ִל ָיט"א ,רֹאשׁ יְ ִשׁ ַיבת
ַ'שׁ ַער ַה ָשּׁ ַמיִ ם':
ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ַ)ר ֲעיָ א ְמ ֵה ְימנָ אֵ ,ע ֶקב ַדּף רע ב( ְמב ָֹאר כִּ י ַה ְמּ ָב ֵרְ בּ ָרכָ ה
ְבּכַ וָּ נָ ה ֲה ֵרי הוּא ַמגִּ ישׁ ָק ְר ַבּן ִמנְ ָחה ַל ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּאִ ,וּב ְפ ָרט ִאם
ִה ְק ִפּיד ֶשׁ ִבּ ְרכָ תוֹ ֵתּ ָענֶ ה ְבּ ָ'א ֵמן'.
יח
ֶר ֶמז נִ ְפ ָלא ַל ְדּ ָב ִרים נוּכַ ל ִל ְלמֹד ֵמ ַהכָּ תוּב ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ; ַה ִמּ ִלּים"ֵ :ר ַ
ימ ְט ִריָּ ה ֵ'מ ָאה ְבּ ָרכוֹת'.
יחוֹח ִא ֶשּׁה ַלה' הוּא" ִהנָּ ן ְבּגִ ַ
נִ ַ
ַ'ה ְמּ ָב ֵר יִ ְת ָבּ ֵר 'עמ' כד

ק ֶֹבץ 'נְ ִתיבוֹת' ב' עמ' שסח

ַהיַּ ֲהלוֹם ֶשׁ ַבּכֶּ ֶתר
"וְ ַהטּוּר ַה ֵשּׁנִ י נ ֶֹפַ ס ִפּיר וְ יָ ֲהם" )כח יח(
)ע ֶקב
ימ ְט ִריָּ ה ָ'א ֵמן'ֶ .ר ֶמז ַלנֶּ ֱא ָמר ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ֵ
'יַ ֲהלוֹם' ְבּגִ ַ
רעא א( ַעל ַמ ֲע ָל ָתהּ ֶשׁל ְבּ ָרכָ ה ֶשׁנֶּ ֶענְ ָתה ְבּ ָא ֵמןֶ ,שׁכַּ ֲא ֶשׁר
עוֹלה ְל ַמ ְע ָלה ,נִ ְפ ָתּ ִחים ְבּ ָפנֶ ָיה כָּ ל ַשׁ ֲע ֵרי ָשׁ ַמיִ ם
ִהיא ָ
וּמכְ ִריזִ ים" :זֶ הוּ ַהדּוֹרוֹן ֶשׁ ָשּׁ ַלח ְפּלוֹנִ י ַל ֶמּ ֶל "!כְּ ֵשׁם
ַ
ֶשׁ ַה'יַּ ֲהלוֹם' ֻשׁ ַבּץ ַבּח ֶֹשׁן ,כָּ ָ ה ָ'א ֵמן' ִהנָּ הּ ַהיַּ ֲהלוֹם ַה ְמּ ֻשׁ ָבּץ
ישׁים ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּכָ ל יוֹם וָ יוֹם
ְבּכֶ ֶתר ַה ְתּ ִפ ָלּה ֶשׁאוֹתוֹ ַמגִּ ִ
עוֹלם.
ִל ְפנֵ י ַמ ְלכּוֹ ֶשׁל ָ
ַ'שׁ ֲע ֵרי נִ ִסּים' ח"א עמ' רפא

ָ'א ֵמן' ְמ ַסיַּ ַעת ְל ַק ָבּ ַלת ַה ְתּ ִפ ָלּה
"וְ ָהיָ ה ַעל ִמ ְצחוֹ ָתּ ִמיד ְל ָרצוֹן ָל ֶהם ִל ְפנֵ י ה'" )כח לח(

אשׁי ַה ֵתּבוֹתְ :
ָר ֵ
ימ ְט ִריָּ ה
"ל ָרצוֹן ָל ֶהם ִל ְפנֵ י אֲ-דֹנָי" ִהנָּ ם ְבּגִ ַ
ָ'א ֵמן'ִ ,מכָּ אן ֶר ֶמז ְל ִד ְב ֵרי ַהזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ
ֶשׁכַּ ֲא ֶשׁר יִ ְשׂ ָר ֵאל ַמ ְק ִפּ ִידים ַעל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ֲאזַ י ִמ ְת ַק ֶבּ ֶלת
ְתּ ִפ ָלּ ָתם ְל ָרצוֹן.
ְ'פּ ֵאר ַא ְב ָר ָהם'
)וַ יֵּ ֶל רפה ב(

ַעז ָפּנִ ים ְלגֵ ִיהנֹּם ֵמ ֲח ַמת ֶח ְסרוֹן ַה ִצּיץ
ית ִצּיץ זָ ָהב ָטהוֹר" )כח לו(
"וְ ָע ִשׂ ָ
"א ַמר ַרב ָענָ נִ י ַבּר ָשׂשׂוֹןָ :ל ָמּה נִ ְס ְמכָ ה ָפּ ָר ַשׁת ִבּגְ ֵדי כְּ ֻהנָּ ה
ָ
לוֹמר ְלָ :מה ָק ְר ָבּנוֹת ְמכַ ְפּ ִריןַ ,אף ִבּגְ ֵדי כְּ ֻהנָּ ה
ְל ָפ ָר ַשׁת ָק ְר ָבּנוֹת? ַ
ְמכַ ְפּ ִריןִ ...ציץ ְמכַ ֵפּר ַעל ַמ ֲע ֵשׂה ַעזֵּ י ָפּנִ ים" ֲ)ע ָרכִ ין טז א(.
אוֹמרַ ...עז ָפּנִ ים
ימא ֵ
הוּדה ֶבּן ֵתּ ָ
ְבּ ַמ ֶסּכֶ ת ָאבוֹת )ה כג( ָשׁנִ ינוּ" :יְ ָ
קינוּ...
ְלגֵ ִיהנֹּם וּב ֶֹשׁת ָפּנִ ים ְלגַ ן ֵע ֶדן ,יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנֶ י ה' ֱא ֵ
תוֹר ֶת ,"וְ ַר ִבּים
ֶשׁיִּ ָבּנֶ ה ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ִבּ ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינוּ וְ ֵתן ֶח ְל ֵקנוּ ְבּ ָ
ָתּ ְמהוּ ַעל ַה ֶקּ ֶשׁר ֵבּין ַה ְדּ ָב ִרים.
ֵבּאוּר נִ ְפ ָלא ְלכָ ָ א ַמר ַר ִבּי יְ ַשׁ ְעיָ ה זִ ְיל ֶבּ ְר ְשׁ ֵטיין ִמוַ ֶּיצען :כֵּ יוָ ן
ֶשׁ ַה ִצּיץ ְמכַ ֵפּר ַעל ַעזֵּ י ָפּנִ יםְ ,ל ִפיכָ ִ מיָּ ד ַא ַחר ֶשׁנֶּ ְח ַרץ ִדּינוֹ ֶשׁל
הוֹסיף ַה ַתּנָּ א ְתּ ִפ ָלּה כִּ י ִבּ ְמ ֵה ָרה יִ ָבּנֶ ה ֵבּית
ַ'עז ָפּנִ ים ְלגֵ ִיהנֹּם'ִ ,
בוֹד ָתם ,וְ ָאז יוּכַ ל ֲעווֹנָ ם ֶשׁל ַעזֵּ י
ַה ִמּ ְק ָדּשׁ וְ יָ שׁוּבוּ ַהכּ ֲֹהנִ ים ַל ֲע ָ

כַּ וָּ נָ ה ִבּ ְב ָרכָ ה ִראשׁוֹנָ ה
"וְ ָהיָ ה ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ק ֶֹדשׁ ָק ָד ִשׁים כָּ ל ַהנֹּגֵ ַע ַבּ ִמּזְ ֵבּ ַח יִ ְק ָדּשׁ" )כט לז(
ֵמ ַה ָפּסוּק ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ" :כָּ ל ַהנֹּגֵ ַע ַבּ ִמּזְ ֵבּ ַח יִ ְק ָדּשׁ" ָדּ ְרשׁוּ ֲחכָ ִמים
הוּבא ֶאל ָה ֲעזָ ָרה ְבּעוֹדוֹ כָּ ֵשׁר וְ נִ ְפ ַסל
)זְ ָב ִחים פד א( ֶשׁ ָקּ ְר ָבּן ֶשׁ ָ
ְבּתוָֹ ה ֲעזָ ָרהִ ,אם ָע ָלה ַעל ַה ִמּזְ ֵבּ ַח – ִמ ְת ַק ֵדּשׁ ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ַה ִמּזְ ֵבּ ַח
וּמכַ ֵפּר כְּ ָק ְר ָבּן כָּ ֵשׁר .וְ ִאלּוּ ָק ְר ָבּן ֶשׁנִּ ְפ ַסל עוֹד ֶט ֶרם כְּ נִ ָיסתוֹ ָל ֲעזָ ָרה
ְ
וּל ִה ְת ַק ֵדּשׁ ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ַה ִמּזְ ֵבּ ַח.
ֵאינוֹ יָ כוֹל ָלשׁוּב ְ
'שּׁ ְל ָחן ָערוּ) 'או"ח קא
יהוּדה' ֶאת ֶשׁ ָפּ ַסק ָמ ָרן ַה ֻ
'נּוֹדע ִבּ ָ
ֵבּ ֵאר ַה ָ
א( ְבּ ִענְ יַ ן ַהכַּ וָּ נָ ה ִבּ ְת ִפ ַלּת ְשׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרהְ :לכַ ְתּ ִח ָלּה יֵ שׁ ְלכַ וֵּ ן ְבּכָ ל
ַה ְבּ ָרכוֹת ,וְ ִאם ֵאינוֹ יָ כוֹל ְלכַ וֵּ ן ְבּכֻ ָלּן יְ כַ וֵּ ן ְלכָ ל ַה ָפּחוֹת ַבּ ְבּ ָרכָ ה
ָה ִראשׁוֹנָ הַ .אִ אם א כִּ וֵּ ן ִבּ ְב ָרכָ ה ִראשׁוֹנָ הַ ,על ַאף ֶשׁכִּ וֵּ ן ְבּיֶ ֶתר
)אְ ר ֵאה ְבּ ָר ָמ"א ָשׁם ֶשׁ ָפּ ַסק ֶשׁכַּ יּוֹם ֵאין
וּל ִה ְת ַפּ ֵלּל ַ
ַה ְבּ ָרכוֹתָ ,ע ָליו ַל ֲחזֹר ְ
ַל ֲחזֹר ֵמ ֲח ַמת ֶח ְסרוֹן כַּ וָּ נָ הֶ ,שׁ ֲה ֵרי ִמ ְס ַתּ ֵבּר ֶשׁ ַאף ַבּ ֲחזָ ָרה א יְ כַ וֵּ ן(.
ְל ִפי ַהיְּ סוֹד ָה ָאמוּר נוּכַ ל ְל ָה ִבין :כְּ מוֹ ַבּ ָקּ ְר ָבּן ,כָּ ַ בּ ְתּ ִפ ָלּה; ִאם
בוֹדת ַה ְתּ ִפ ָלּה ַבּקּ ֶֹדשׁ כְּ ֶשׁכִּ וֵּ ן ִבּ ְב ָרכָ ה ִראשׁוֹנָ הַ ,אף
ִה ְת ִחיל ֶאת ֲע ַ
ִאם ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן ִה ְת ַבּ ְל ְבּ ָלה ַדּ ְעתּוִֹ ,מ ְת ַק ֶבּ ֶלת ְתּ ִפ ָלּתוֹ ְל ָרצוֹן וְ ֵאינוֹ
וּל ִה ְת ַפּ ֵלּלַ .אִ אם ִה ְת ִחיל ֶאת ְתּ ִפ ָלּתוֹ ֶשֹּׁלא ְבּכַ וָּ נָ ה,
ָצ ִריַ ל ֲחזֹר ְ
ַאף ִאם ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן כִּ וֵּ ן ִלבּוְֹ ,תּ ִפ ָלּתוֹ ֵאינָ הּ ִמ ְת ַק ֶדּ ֶשׁת ,וְ ַעל כֵּ ן
וּל ִה ְת ַפּ ֵלּל.
ֵמ ִע ַקּר ַה ִדּין ָע ָליו ַל ֲחזֹר ְ
ַ'א ֲה ַבת ִציּוֹן' ְדּרוּשׁ ה'

יוֹד ֶעי
ְמשׁוַֹ ח ְס ְדְּ ל ְ
יתי ָל ֶהם ֵלאקִים" )כט מה(
"וְ ָשׁכַ נְ ִתּי ְבּתוְֹ בּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָהיִ ִ

קים' ַה ְמּ ַס ֵמּל ֶאת ִמ ַדּת ַה ִדּין?
דּוּע נִ כְ ָתּב ְבּ ָפסוּק זֶ ה ֵשׁם ֱ'א ִ
ַמ ַ
יטשׁ:
ְבּ ֶד ֶרְ דּ ָרשׁ ֵבּ ֵאר ַה ַמּגִּ יד ִמ ֶמּעזְ ִר ְ
אוֹהב ָה ָאב ֶאת ְבּנוֲֹ ,ה ֵרי הוּא ִמ ְשׁ ַתּ ֵדּל ְבּכָ ל ְמאוֹדוֹ ְל ָהגֵ ן
כַּ ֲא ֶשׁר ֵ
ָע ָליו ,וְ ַאף ֶ
עוֹשׂה ְשׁ ָפ ִטים ְבּ ֵאלּוּ ֶשׁפּוֹגְ ִעים בּוֹ .זֶ הוּ ֶשׁ ָא ַמר ַה ָקּדוֹשׁ
ָבּרוּ הוּא" :וְ ָשׁכַ נְ ִתּי ְבּתוְֹ בּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל" – ִמתּוַֹ א ֲה ָב ִתי ָה ַר ָבּה
ְליִ ְשׂ ָר ֵאל" ,וְ ָהיִ ִיתי ָל ֶהם ְ)לשׂוֹנְ ֵא ֶיהם( ֵלאקִים" – ָע ַלי ִלנְ הֹג ְבּ ִמ ַדּת
רוֹד ֵפ ֶיהם.
ַה ִדּין כְּ ַל ֵפּי ְ
אוֹמ ִרים ְבּ ַשׁ ָבּת ק ֶֹדשׁ ְבּ ִפיּוּט
ְל ִפי ֵפּרוּשׁ זֶ ה נוּכַ ל ְל ָה ִבין ֶאת ֶשׁ ָאנוּ ְ
נוֹקם"ֶ ,שׁ ִהנֵּ ה
יוֹד ֶעיֵ א-ל ַקנֹּא וְ ֵ
"משׁוַֹ ח ְס ְדְּ ל ְ
'כָּ ל ְמ ַק ֵדּשׁ'ְ :
ִלכְ ָ
אוֹרה ַה ֻמּ ָשּׂגִ ים ֶ'ח ֶסד' וּ'נְ ָק ָמה' ִהנָּ ם ִבּ ְב ִחינַ ת ַ'תּ ְר ֵתּי ְדּ ָס ְת ֵרי',
מּוֹשַׁ א ָתּה
ַאְ לאוֹר ָה ָאמוּר יְ ב ַֹאר כִּ י ַדּוְ ָקא ִמתּוַֹ ה ֶח ֶסד ֶשׁ ֵ
נוֹק ֶמת ַבּ ִמּ ְתנַ כְּ ִלים ָל ֶהם.
יוֹד ֶעי ,'נִ ְמ ֶשׁכֶ ת ִמ ַדּת ַה ִדּין וְ ֶ
ְ'ל ְ

"וַ יְ ִהי אֹ ֵ ַעל ַה ָפּסוּק:
מ
ָדּ ַרשׁ ַהגָּ
אוֹן ַר ִבּי ֵאלִ יָּ הוּ ַהכֹּ ֵהן ֵמ ִ ן ֶאת ֲה ַד ָסּה"
) ֶא ְס ֵתּר ב ז(
" ָמ ְ
ִמ ר ְדּכַ י ַה ַצּ ִדּיק,
איזְ ִמיר ַבּ ַעל '
ִ
מ
יָּ
ד
ְ
בּ
ַ
ק
ְ
ט
נוּ
ָ
ֵשׁ ֶבט מוּ ָסר':
שּׁוּ
תהּ ָהיָ
ם ֶשׁ ַ
וּ ָמ ְה ִחיּוּב ַהזֶּ ה מוּ ָטל ַעל ָא ִב ה ְמלַ ְמּ ָדהּ לְ ֶ
א
ְ
ס
ֵ
תּ
ר
ַ
בּ
ֲ
ע
נִ
יַּ
יו וְְ
ר ְדּ
ת ָא ֵמן...
כַ י לְְ ָק ָחהּ לְ ַבת ,וְ נִ ְשׁ ַאר ַה ִאמּוֹ ,וּלְ ֶא ְס ֵתּ
ר
ֵ
א
ין
לָ
הּ
ָ
א
ב וָ ֵאם
ִחיּוּב ָעלָ יו ַ
' ִמנְ ַחת ֵ בּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן".
אלִ
יָּ הוּ' )פל"א(.

ַ'מ ֲע ַשׂי ְל ֶמ ֶל ,'כְּ ֵלי ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ח א

תּוֹרה'
ַ'מ ְעיָ נָ הּ ֶשׁל ָ

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

ַמ ָ ּבט ַעל ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּלה

ָ ּב ְרכ ּו ֶאת ה' ַה ְמב ָֹר ְך
יח ַה ִצּבּוּר
פּוֹת ַח ְשׁ ִל ַ
י-ק ִדּישׁ ֶשׁ ַא ֲח ֶר ָיהֵ ,
סוּקי ְדּזִ ְמ ָרה ְבּ ִב ְרכַּ ת 'יִ ְשׁ ַתּ ַבּח' ַוּב ֲח ִצ ַ
ְל ַא ַחר ֶשׁ ָח ַת ְמנוּ ֶאת ְפּ ֵ
ֶאת ֵס ֶדר ִ'בּ ְרכוֹת ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע' ַבּ ֲא ִמ ַירת ָ'בּ ְרכוּ ֶאת ה' ַה ְמב ָֹר.'
סוֹדהּ ֶשׁל ַתּ ָקּנָ ה זוֹ ָהיְ ָתה ִבּ ְתקוּפוֹת ְקדוּמוֹת ֶשׁ ָבּ ֶהן ָהיָ ה ַה ַחזָּ ן ֵ
יְ ָ
אוֹמר ֶאת ִבּ ְרכוֹת ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע
וּמכְ ִריז'ָ :בּ ְרכוּ ֶאת ה' ַה ְמב ָֹר– '
חוֹב ָתםַ .על כֵּ ן ַמ ְק ִדּים הוּא ַ
יוֹצ ִאים ָבּ ֶהן יְ ֵדי ָ
ְבּקוֹל ,וְ ַה ִצּבּוּר ָהיוּ ְ
חוֹב ְתכֶ ם )שׁוּ"ת ראב"ן סי' עג(.
וּצאוּ ְבּכָ  יְ ֵדי ַ
וּל ִב ְרכָ ִתי ְ
לוֹמר ַה ְסכִּ ימוּ ִל ְק ִר ָיא ִתי ְ
כְּ ַ

יְ ִר ַידת ַהנְּ ָשׁ ָמה ַלגּוּף ְבּ ָ'ב ְרכוּ'
עוֹלמוֹת ָה ֶע ְליוֹנִ יםָ ,דּ ְרשׁוּ ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ
וּפ ֻע ָלּ ָתהּ ָבּ ָ
ְדּ ָב ִרים נִ ְשׂגָּ ִבים ַעל ַמ ֲע ָל ָתהּ ֶשׁל ֲא ִמ ַירת ָ'בּ ְרכוּ' ְ
"ח ְדלוּ ָלכֶ ם ִמן ָה ָא ָדם ֲא ֶשׁר נְ ָשׁ ָמה ְבּ ַאפּוֹ כִּ י ַב ֶמּה נֶ ְח ָשׁב הוּא"
)זוה"ח רוּת נג א( ִמ ְלּשׁוֹן ַה ָפּסוּקִ :
)יְ ַשׁ ְעיָ ה ב כב(:
אוֹמר ָלהּ ַה ָקּדוֹשׁ
"א ֶשׁר נְ ָשׁ ָמה ְבּ ַאפּוֹ"? ק ֶֹדם ֶשׁחוֹזֶ ֶרת ַהנְּ ָשׁ ָמה ָל ָא ָדם ַבּבּ ֶֹקרֵ ,
ַמ ִהי כַּ וָּ נַ ת ַה ָפּסוּקֲ :
וּמ ָב ֵר כָּ ָראוּי ,נִ כְ נֶ ֶסת
וּשׁ ִבי ְבּ ָח ְטמוֹ כְּ ֵדי ֶשׁיּוּכַ ל ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ְתּ ִפ ָלּתוֹ"ִ .אם ִמ ְת ַפּ ֵלּל ְ
"לכִ י ְ
ָבּרוּ הוּאְ :
פּוֹר ַחת וְ ָ
ַהנְּ ָשׁ ָמה ְבּגוּפוֹ ,וְ ִאם ָלאוֲ ,ה ֵרי ִהיא ַ
עוֹלה ָלהּ וְ נִ ְמ ָצא ָה ָא ָדם ָח ֵסר ֶאת ְק ֻד ַשּׁת ַהנְּ ָשׁ ָמה.
עוֹלם! ַעל כֵּ ן
שׁוֹרה ַעל גּוּפוֹ – ַב ֶּמּה נֶ ְח ָשׁב הוּא?! ֲה ֵרי הוּא כְּ ִאלּוּ א ָהיָ ה ָבּ ָ
וְ כֵ יוָ ן ֶשׁ ַהנְּ ָשׁ ָמה ֵאינוֹ ָ
ָאסוּר ָל ָא ָדם ְל ָב ֵרֶ את ֲח ֵברוֹ ַעד ֶשׁיְּ ָב ֵרֶ את ְ
אוֹמר ָ'בּ ְרכוּ ֶאת
בּוֹראוֹ ְבּ ִשׁירוֹת ַה ְתּ ִפ ָלּה ...וּכְ ֶשׁ ַה ַחזָּ ן ֵ
בּוֹראוֹ ,וְ ָאז זוֹכֶ ה ִל ְק ֻד ַשּׁת
עוֹלם וָ ֶעד' ,נִ ְמ ָצא הוּא ְמ ָב ֵרֶ את ְ
אוֹמר'ָ :בּרוּ ה' ַה ְמב ָֹרְ ל ָ
ה'' ,וְ הוּא ֵ
ַהנְּ ָשׁ ָמה ַעל גּוּפוֹ.
ַעל ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי יַ ֲעקֹב ָק ִמינֶ ְצ ִקי זָ ָצ"ל ֻס ַפּר ,כִּ י ְבּ ַמ ֲה ַלַ ה ִשּׁעוּר ְבּ ִ'מ ְשׁנָ ה ְבּ ָ
רוּרה' ֶשׁ ָמּ ַסר ָבּ ַר ִבּים,
הוֹסיף ַר ֵבּנוּ
כַּ ֲא ֶשׁר ִהזְ כִּ יר ֶאת ָה ֻע ְב ָדּה ֶשׁ ַהנְּ ָשׁ ָמה עוֹזֶ ֶבת ֶאת ַהגּוּף ִבּזְ ַמן ַה ֵשּׁנָ ה וְ חוֹזֶ ֶרת ַבּבּ ֶֹקרִ ,
רוֹצים ַא ֶתּם ָל ַד ַעת ַמהוּ ַהזְּ ַמן ַה ְמּ ֻדיָּ ק ֶשׁבּוֹ חוֹזֶ ֶרת ַהנְּ ָשׁ ָמה – ְדּעוּ ֶשׁ ִ
"אם ִ
וְ ָא ַמרִ :
זּוֹהי ַה ָשּׁ ָעה ֶשׁ ָבּהּ
אוֹמ ִרים ָ'בּ ְרכוּ'".
ְ
"רוֹאה
ֶ
הוֹסיף וְ ָא ַמר ִבּ ְפ ִל ָיאה:
וּמ ְת ַפּ ְלּ ִאים ַעל ְדּ ָב ָריו ִ
שּׁוֹמ ִעים ִמ ְשׁ ָתּ ִאים ִ
כַּ ֲא ֶשׁר ִה ְב ִחין ַר ֵבּנוּ ֶשׁ ַה ְ
ישׁים זֹאת ְבּ ַע ְצ ְמכֶ ם?! ֲהלוֹא ַה ַה ְרגָּ ָשׁה ְל ַא ַחר
ֲאנִ י ֶשׁ ִהנְ כֶ ם ַמ ִבּ ִיטים ָע ַלי ִבּ ְת ִמ ָיהה; וְ כִ י ֵאינְ כֶ ם ַמ ְרגִּ ִ
נּוֹס ָפה ָבּכֶ ם ַמ ֲע ָלה ְוּק ֻד ָשּׁה?
ישׁים ֶשׁ ְ
ֲא ִמ ַירת ָ'בּ ְרכוּ' שׁוֹנָ ה ְלגַ ְמ ֵרי ֵמ ַה ַה ְרגָּ ָשׁה ְל ָפנֶ ָיה! וְ כִ י ֵאינְ כֶ ם ַמ ְרגִּ ִ
זוֹ ֲה ֵרי ַה ְמּ ִציאוּת ,וְ כָ  גַּ ם כָּ תוּב ַבּ ְסּ ָפ ִרים!"
לוֹמר
וְ ָאכֵ ן ,כַּ ֲא ֶשׁר ֵא ַרע ַפּ ַעם וְ ַר ֵבּנוּ ִה ְפ ִסיד ֲא ִמ ַירת ָ'בּ ְרכוּ'ִ ,משּׁוּם ֶשׁ ָהיָ ה זֶ ה ְבּ ָמקוֹם ֶשׁבּוֹ א נָ ֲהגוּ ַ
)'בּ ְמ ִח ַצּת
'ח ִתיכַ ת' נְ ָשׁ ָמה" ִ
"היּוֹם ֲח ֵס ִרים ָאנוּ ֲ
ָ'בּ ְרכוּ' ְל ַא ַחר ַה ְתּ ִפ ָלּהִ ,ה ְפ ִטיר ַר ֵבּנוּ ְבּ ַצ ַער ִל ְמ ַלוֵּ הוַּ :
ַר ֵבּנוּ יַ ֲעקֹב ָק ִמינֶ ְצ ִקי' עמ' מט(.

ֲא ִמ ַירת ָ'בּ ְרכוּ' ִבּ ִיחידוּת
)'אוֹצר ַה ִמּ ְד ָר ִשׁים' –
ַ
הוּבא ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ
נוֹסף ְל ַמ ֲע ָל ָתהּ ַהנִּ ְשׂגֶּ ֶבת ֶשׁל ֲא ִמ ַירת ָ'בּ ְרכוּ' ָ
ָמקוֹר ָ
ַאייזֶ נְ ְשׁ ֵטיין ,עמ' תק ,וְ כֵ ן ָ
עוֹמד
"א ַמר ַר ִבּי ֲע ִק ָיבאְ :בּכָ ל יוֹם וָ יוֹם ַמ ְל ָאֶ א ָחד ֵ
הוּבא ְבּ ֵס ֶדר רע"ג הל' ק"ש(ָ :
דוּדי ַמ ְע ָלה
אוֹמר' :ה' ֶמ ֶל ה' ָמ ָל ה' יִ ְמְ לע ָֹלם וָ ֶעד' ,וְ כָ ל גְּ ֵ
וּפוֹת ַח וְ ֵ
ֵ
ְבּ ֶא ְמ ַצע ָה ָר ִק ַיע ַשׁ ֲח ִרית,
עוֹנִ ין ַא ֲח ָריוַ ,עד ֶשׁ ַמּגִּ ַיע ְל ָ'ב ְרכוּ' .כְּ ֶשׁ ַמּגִּ ַיע ְל ָ'ב ְרכוּ'ַ ,חיָּ ה ַא ַחת יֵ שׁ ָשׁם ֶשׁ ְשּׁ ָמהּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וְ ָחקוּק ַעל
ִמ ְצ ָחהּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וְ ָע ֶל ָיה ָא ַמר יְ ֶחזְ ֵקאל )י כ('ַ :ה ַחיָּ ה ֲא ֶשׁר ָר ִא ִיתי ַתּ ַחת ֱאקֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל' ,וְ ָע ֶל ָיה ָא ַמר
עוֹמ ֶדת ְבּ ֶא ְמ ַצע
נוֹשׂאת ֶאת ַהכִּ ֵסּא וְ ֶ
רוּח' ,וְ ֵ
ָדּוִ ד ְ)תּ ִה ִלּים יח יא(' :וַ יִּ ְרכַּ ב ַעל כְּ רוּב וַ יָּ עֹף וַ יֵּ ֶדא ַעל כַּ נְ ֵפי ַ
דוּדי ַמ ְע ָלה עוֹנִ ין ַא ֲח ֶר ָיה'ָ :בּרוּ ה' ַה ְמב ָֹר
אוֹמ ֶרת ְבּקוֹל ָרם'ָ :בּ ְרכוּ ֶאת ה' ַה ְמב ָֹר ,'וְ כָ ל גְּ ֵ
ָה ָר ִק ַיע ,וְ ֶ
עוֹלם וָ ֶעד'".
ְל ָ
הוּב ָאה ַאף ְבּכִ ְת ֵבי ַה ִח ָיד"א ִ
ְמ ַענְ יֵ ן ְל ַציֵּ ן כָּ אן ,כִּ י ָבּ ָריְ ָתא זוֹ ְ
)'צפּ ֶֹרן ָשׁ ִמיר' ב כו(ָ ,שׁם כָּ ַתב כִּ י ִמי ֶשׁ ֵמּ ֲח ַמת
ֹאמר ָבּ ָריְ ָתא זוֹ וְ ַת ֲע ֶלה לוֹ ִבּ ְמקוֹם ֲא ִמ ַירת ָ'בּ ְרכוּ'.
יחידוּת ,י ַ
אֹנֶ ס גָּ דוֹל ֻה ְצ ַרְ ל ִה ְת ַפּ ֵלּל ִבּ ִ

ַהזְ כָּ ַרת ה' ַא ַחר ְשׁ ֵתּי ֵתּבוֹת
הוֹסיף:
מוֹרה ַל ִמּ ְת ַפּ ְלּ ִלים'ָ :בּ ְרכוּ ֶאת ה''ָ ,ע ָליו ְל ִ
יח ַה ִצּבּוּר ֶ
ירוּשׁ ְל ִמי ְ)בּ ָרכוֹת ז ג( ָא ְמרוּ ,כִּ י כְּ ֶשׁ ְשּׁ ִל ַ
ִבּ ַ
כּוֹלל
אוֹמר ְל ִצבּוּר ָ'בּ ְרכוּ' וְ ֵאינוֹ ֵ
מוֹציא ַע ְצמוֹ ִמן ַהכְּ ָללֶ ,שׁ ֵ
ַ'ה ְמב ָֹר ,'כְּ ֵדי ֶשֹּׁלא יֵ ָר ֶאה כְּ ִאלּוּ הוּא ִ
ַע ְצמוֹ ְבּ ִב ְרכָ ָתם.
ַאף ַה ִצּבּוּר עוֹנִ ים ַא ֲח ָריו'ָ :בּרוּ ה' ַה ְמב ָֹרְ .'בּ ַט ַעם ַה ָדּ ָבר ֵה ִביא ְבּ ֵ'א ִליָּ ה ַר ָבּה' )נז א( ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַהגְּ ָמ ָרא
יוֹתר ִמ ַמּ ְל ֲאכֵ י ַה ָשּׁ ֵרתֶ ,שׁיִּ ְשׂ ָר ֵאלַ ...מזְ כִּ ִירין ֶאת
"ח ִב ִיבין יִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ְפנֵ י ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֵ
ֻ)ח ִלּין צא ב(ֲ :
וּמ ְל ֲאכֵ י ַה ָשּׁ ֵרת ֵאין ַמזְ כִּ ִירין ֶאת ַה ֵשּׁם ֶא ָלּא
ַה ֵשּׁם ַא ַחר ְשׁ ֵתּי ֵתּבוֹתֶ ,שׁנֶּ ֱא ָמר'ְ :שׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל ה'' וְ גוֹ'ַ ,
ְל ַא ַחר ָשׁלוֹשׁ ֵתּבוֹת ,כְּ ִדכְ ִתיב'ָ :קדוֹשׁ ָקדוֹשׁ ָקדוֹשׁ ה' ְצ ָבאוֹת'"ַ .על כָּ ָ תּ ְמ ָהה ַהגְּ ָמ ָראֲ :הלוֹא גַּ ם
ַה ַמּ ְל ָאכִ ים ַמזְ כִּ ִירים ֶאת ה' ַא ַחר ְשׁ ֵתּי ֵתּבוֹת ַבּ ֲא ִמ ַירת'ָ :בּרוּ כְּ בוֹד ה'' ,וְ ֵת ְר ָצה כִּ י ְל ַא ַחר ֶשׁ ִה ְמ ִתּינוּ ְבּ:
ָ'קדוֹשׁ' ָשׁלוֹשׁ ֵתּבוֹת ,שׁוּב ֻה ַתּר ָל ֶהם ְל ַהזְ כִּ יר ֶאת ה' ְבּ'ָ :בּרוּ כְּ בוֹד' ְל ַא ַחר ְשׁ ֵתּי ֵתּבוֹת.
ְל ִפי זֶ ה נִ ָתּן ָהיָ ה ְל ַה ְקשׁוֹת ַאף ַעל ָמה ֶשׁ ָא ְמרוּ ְבּ ִשׁ ְב ָחם ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאלֲ :הלוֹא ָמ ִצינוּ ֶשׁ ֵהם ַמזְ כִּ ִירים
ֶאת ה' ַא ַחר ֵתּ ָבה ַא ַחת ַבּ ֲא ִמ ַירת'ָ :בּרוּ ה' ַה ְמב ָֹרַ ,'א כְּ ִפי ֶשׁ ֵתּ ְר ָצה ַהגְּ ָמ ָרא ,כָּ  נוּכַ ל גַּ ם ָאנוּ
ְל ָת ֵרץְ :ל ַא ַחר ֶשׁ ִה ְמ ִתּין ַה ָשּׁ"ץ ְשׁ ֵתּי ֵתּבוֹת כְּ ֶשׁ ָא ַמר'ָ :בּ ְרכוּ ֶאת ה''ֻ ,ה ַתּר ַל ִצּבּוּר ְל ַהזְ כִּ יר ֶאת ה' ַא ַחר
ֵתּ ָבה ַא ַחת.
דּוּע ִ
כָּ  גַּ ם נָ ִבין ַמ ַ
מוֹס ִיפים ָאנוּ 'ה ְַמב ָֹר :'כֵּ יוָ ן ֶשׁ ֵשּׁם ה' בּ ַֹרִ מ ִפּי ַה ַחזָּ ן ַא ַחר ב' ֵתּבוֹתַ ,על כֵּ ן ֻה ַתּר
ָלנוּ ְל ַהזְ כִּ ירוֹ ַא ַחר ֵתּ ָבה ַא ַחת.

עוֹלם וָ ֶעד
ַה ְמב ָֹרְ ל ָ

החסד ָשׁם ַה ְתּ ִפ ָלּה
וֹם ַה ֶח ֶס
ִבּ ְמקוֹם
ֶאת ַה ִסּפּוּר ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוַּ ,ה ְמּ ַשׁ ֵלּב ְבּא ֶֹפן ֻמ ְפ ָלא ְתּ ִפ ָלּה וְ ֶח ֶסד כְּ ֶא ָחדָ ,שׁ ַמע ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי ְמ ֻשׁ ָלּם ָדּוִ ד ַה ֵלּוִ י
ויצ'יק ְשׁ ִל ָיט"א ִמ ִפּי ַהגָּ אוֹן ַהגָּ דוֹל ַר ִבּי יְ ֶחזְ ֵקאל ַא ְב ַר ְמ ְס ִקי זָ ָצ"לֲ ,א ֶשׁר ָשׁ ַמע ֶאת ַה ַמּ ֲע ֶשׂה
סֹאאוֵ ִ
י"ע ֶשׁ ְשּׁמוֹ ָהיָ ה ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן.
לוֹצק ִמ ִפּי ַה ַשּׁ ָמּשׁ ֶשׁל ֲא ִבי ָסבוֹ ָמ ָרן ַה ֵ'בּית ַה ֵלּוִ י' זִ ַ
ִבּ ְשׁהוּתוֹ ָבּ ִעיר ְס ְ
נּוֹדע ֵ'בּית ַה ֵלּוִ י' ,נָ ַדד הוּא ְבּ ַענְ וְ ָתנוּתוֹ ְבּ ַע ְצמוֹ ֵבּין ְק ִהלּוֹת
ְל ַא ַחר ֶשׁ ִח ֵבּר וְ ִה ְד ִפּיס ָמ ָרן ֶאת ִס ְפרוֹ ַה ָ
עוֹתיו ָהיְ ָתה ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵמּט ְבּ ֶד ֶר כְּ ָלל ֵמ ַהגְּ ִב ִירים ֶשׁ ָרצוּ ִל ְקנוֹת
יִ ְשׂ ָר ֵאל כְּ ֵדי ְלמוֹכְ רוֹ ,כַּ ֲא ֶשׁר ַדּ ְרכּוֹ ְבּ ַמ ְסּ ָ
תּוֹרה ֲענִ יִּ ים ֶשׁ ָח ְפצוּ ְל ִה ְשׁ ַתּ ֲע ֵשׁ ַע
וּלמוֹכְ רוֹ ַדּוְ ָקא ִל ְבנֵ י ָ
אוֹצר ִס ְפ ֵר ֶיהםְ ,
ֶאת ִס ְפרוֹ כְּ ֵדי ְל ַק ֵשּׁט בּוֹ ֶאת ַ
ְבּ ִד ְב ֵרי ָ
"הלוֹא ָאנֹכִ י הוּא
תּוֹרה ַה ְמּ ַשׂ ְמּ ִחים ֶאת ַה ֵלּבִ .ל ְמק ָֹר ָביו ֶש ִה ְת ַענְ יְ נוּ ְל ֵפ ֶשׁר ַהנְ ָהגָ תוֹ זוָֹ ,ענָ הֲ :
יוֹד ַע ֲאנִ י ְל ִמי ְלמוֹכְ רוֹ" ָא ַמר וְ א יָ ַסף.
ַה ְמּ ַח ֵבּר ֶשׁל ַה ֵסּ ֶפר ,וְ ִאם כֵּ ן ֵ
מוֹצ ֵאי
דוֹלהָ ,שׁם ָשׁהוּ ַעד ָ
וּמ ַלוֵּ הוּ ְל ִמינְ ְסק ָה ִעיר ַהגְּ ָ
אוֹתן נְ ִסיעוֹת ִהגִּ יעוּ ַה ֵ'בּית ַה ֵלּוִ י' ְ
ְבּ ַא ַחת ֵמ ָ
אוֹתהּ ָשׁנָ ה ְבּיוֹם ֲח ִמ ִשּׁי .אוֹ ָאז ָח ַפץ ַה ֵ'בּית ַה ֵלּוִ י' ְל ַה ְמ ִשׁיְ בּ ַמ ָסּעוֹ ָל ִעיר וָ ֵאם
ִתּ ְשׁ ָעה ְבּ ָאב ֶשׁ ָחל ְבּ ָ
תּוֹרה ְבּנוֹ ַהגָּ דוֹלַ ,ר ֵבּנוּ ַחיִּ ים ַה ֵלּוִ י זָ ָצ"ל.
ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ,ווֹלוֹזִ 'יןֶ ,שׁ ָבּהּ ָדּר וְ ִה ְר ִבּיץ ָ
ַה ֵ'בּית ַה ֵלּוִ י' ִה ְק ִפּיד ֶשֹּׁלא ָל ֵצאת ַל ֶדּ ֶרְ בּיוֹם ִשׁ ִשּׁי ,כְּ ֵדי ֶשׁ ָח ִל ָילה א יָ בֹא ִל ֵידי ָס ֵפק ַקל ֶשׁ ַבּ ַקּ ִלּים
מוֹצ ֵאי ִתּ ְשׁ ָעה ְבּ ָאב.
ֶשׁל ִחלּוּל ַשׁ ָבּתְ ,ל ִפיכָ  יָ ָצא ֶאת ָה ִעיר ִמינְ ְסק עוֹד ק ֶֹדם ְתּ ִפ ַלּת ַע ְר ִבית ֶשׁל ָ
ְל ַא ַחר ֶשׁ ָע ְברוּ כִּ ְב ַרת ֶדּ ֶרָ ,פּנָ ה ַה ֵ'בּית ַה ֵלּוִ י' ִל ְמ ַשׁ ְמּשׁוֹ ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ִוּב ְקּשׁוֹ ָלתוּר ַא ַחר ַבּיִ ת ֶשׁבּוֹ
יוּכְ לוּ ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ַע ְר ִבית ְבּיִ שּׁוּב ַה ַדּ ַעת .ר' ִשׁ ְמעוֹן ִט ֵפּס ִבּזְ ִריזוּת ַעל ֵעץ ֶשׁ ָע ַמד ְבּ ַצד ַה ֶדּ ֶרִ ,ה ְשׁ ִקיף
לּוֹנוֹתיו.
ָ
תוּח ,וְ ִהנֵּ ה ִה ְב ִחין ְבּ ֶמ ְר ָחק נִ כָּ ר ְבּ ַביִ ת ֶשׁאוֹר ָקלוּשׁ ִה ְב ֵהב ְבּ ַח
ֶאל ַה ֶמּ ְר ָחב ַה ָפּ ַ
וּמ ַשׁ ְמּשׁוֹ ַהנֶּ ֱא ָמן ָלסוּר ֶאל ַה ַבּיִ תָ ,
ִמ ֲהרוּ ַה ֵ'בּית ַה ֵלּוִ י' ְ
אוּלם כַּ ֲא ֶשׁר נִ ְפ ְתּ ָחה ַה ֶדּ ֶלת ִבּ ְפנֵ ֶיהם ִה ְת ָבּ ֵרר
ָל ֶהם כִּ י ֵבּיתוֹ ֶשׁל גּוֹי ָע ֵרל הוּא זֶ הַ .הגּוֹי א ָא ָבה ְל ַהכְ נִ ָיסםַ ,אָ א ַמר ָל ֶהם:
"רוֹאה ֲאנִ י כִּ י יְ ִ
ֶ
הוּדי ֶשׁ ְבּוַ ַדּאי ָהיָ ה
גּוֹרר יְ ִ
הוּדים ַא ֶתּםִ .אם כֵּ ןְ ,דּעוּ ֶשׁ ְבּ ֶמ ְר ָחק כַּ ָמּה ָבּ ִתּים ִמכָּ אן ִמ ְת ֵ
נוֹטה ָלמוּתִ .אם
גּוֹסס הוּא וְ ֶ
ָשׂ ֵמ ַח ְל ַהכְ נִ ְיסכֶ םֶ ,א ָלּא ֶשׁ ַלּ ַא ֲחרוֹנָ ה ָח ָלה ֲאנוּשׁוֹת ,וְ ַאף ָשׁ ַמ ְע ִתּי כִּ י כְּ ָבר ֵ
ִבּ ְרצוֹנְ כֶ ם ,תּוּכְ לוּ ָלסוּר ֶאל ֵבּיתוֹ"...
חוֹלהִ .מ ֶשּׁנִּ כְ נְ סוּ ֶאל ַה ַבּיִ ת ַה ַדּל ִה ְב ִחינוּ
ַה ֶדּ ֶלת נִ ְט ְר ָקה ִבּ ְפנֵ ֶיהם ,וְ ַה ֵ'בּית ַה ֵלּוִ י' ִמ ֵהר ָלסוּר ֶאל ֵבּית ַה ֶ
ימוֹתיו ַהכְּ ֵבדוֹת
הוּדי כָּ חוּשׁ וְ ִחוֵּ ר ָפּנִ יםֲ ,א ֶשׁר נְ ִשׁ ָ
כִּ י ָאכֵ ןָ ,צ ְדקוּ ִדּ ְב ֵרי ַהגּוֹיַ .על ַה ִמּ ָטּה ָשׁכַ ב יְ ִ
יחוֹתיו ֵה ִעידוּ ַעל ַמ ָצּבוֹ ָה ֻא ְמ ָלל.
וּגְ נִ ָ
ִמ ַדּת ַה ֶח ֶסד ַה ֻמּ ְפ ֶלגֶ ת ֶשׁ ָבּהּ נֵ ַחן ַה ֵ'בּית ַה ֵלּוִ י' ָבּ ָאה ִמיָּ ד ִל ֵידי ִבּטּוּי; ְלא א ֶֹמר ְוּד ָב ִרים ֵה ֵחל ָה ַרב
וּל ַא ַחר
חוֹלה ְ
רוֹפא ָה ֲעיָ ָרהַ .ה ָלּה ִהגִּ ַיע ִבּ ְמ ֵה ָרהָ ,בּ ַדק ֶאת ַה ֶ
ִל ְפעֹל ְבּנִ ְמ ָרצוּתְ .תּ ִח ָלּה ָשׁ ַלח ִל ְקרֹא ְל ֵ
זְ ַמן ָמה ָק ַבע ֶאת ַא ְב ָחנָ תוֹ.
פוּאה
ימה ֲא ֻרכָּ ה ֶשׁל ַס ֵמּי ְר ָ
רוֹפא תּוֶֹ שׁהוּא ַמגִּ ישׁ ִל ְפנֵ י ָה ַרב ְר ִשׁ ָ
יוֹתר"ָ ,א ַמר ָה ֵ
"מ ָצּבוֹ ָק ֶשׁה ְבּ ֵ
ַ
חוֹלהִ .מ ֶשּׁיָּ ָצא ַה ָלּה ִמן ַה ֶח ֶדר ִמ ֵהר ַה ֵ'בּית ַה ֵלּוִ י' ְל ָהכִ ין ֶאת ַס ֵמּי
ֶשׁ ָבּ ֶהם ִצוָּ ה ְל ַה ְשׁקוֹת ֶאת ַה ֶ
שׂוּמת ֵלב.
וּל ַא ַחר ִמכֵּ ןְ ,בּ ֶמ ֶשָׁ שׁעוֹת ֲא ֻרכּוֹת ִה ְשׁ ָקהוּ ָבּ ֶהם ָבּזֶ ה ַא ַחר זֶ ה ִבּ ְמ ִסירוּת ִוּב ְת ַ
פוּאהְ ,
ָה ְר ָ
וּפ ֻע ָלּה ֶשׁ ָע ָשׂה
ִמן ַה ַצּד ָע ַמד ַה ְמּ ַשׁ ֵמּשׁ ַה ָמּסוּר וְ ִה ְת ַפּ ֵעל ִל ְראוֹת כֵּ ַיצד ֵצ ֵרף ַה ֵ'בּית ַה ֵלּוִ י' ְלכָ ל ְפּ ֻע ָלּה ְ
חוֹלה ְפּלוֹנִ י
פוּאת ַה ֶ
רוֹת ַחת ְבּקוֹל ָרם ְוּבכַ וָּ נָ ה" :יְ ִהי ָרצוֹן ֶשׁיִּ ְהיֶ ה ֵע ֶסק זֶ ה ִל ְר ַ
חוֹלה ְתּ ִפ ָלּה ַ
פוּאת ַה ֶ
ִל ְר ַ
ֶבּן ְפּלוֹנִ י".
"הכְּ ָת ִלים ָר ֲעדוּ ִמכּ ַֹח ַהכַּ וָּ נָ ה ֶשׁכִּ וֵּ ן ַה ֵ'בּית ַה ֵלּוִ י' ִבּ ְת ִפ ָ
ַ
לּוֹתיו ֵאלּוּ" ,יַ גְ ִדּיר ְליָ ִמים ַה ְמּ ַשׁ ֵמּשׁ ִבּ ְפנֵ י ָה ַרב
ַא ְב ַר ְמ ְס ִקי.
יח ֶאת רֹאשׁוֹ ,א ִה ֵסּס
חוֹלה ֵאין ִבּ ְרשׁוּתוֹ כַּ ר ְל ַהנִּ ַ
ִמ ֶשּׁ ִה ְת ָבּ ֵרר ַל ֵ'בּית ַה ֵלּוִ י' כִּ י ְלרֹב ֻא ְמ ָללוּתוֹ ֶשׁל ַה ֶ
עוֹתיו.
וְ ֶה ֱענִ יק לוֹ ֶאת ַהכַּ ר ֶשׁ ִשּׁ ֵמּשׁ אוֹתוֹ ְבּ ַמ ְסּ ָ
יּוּע ַה ִה ְשׁ ַתּ ְדּלוּת ֶשׁ ָפּ ַעל ַבּ ִטּפּוּל ַה ָמּסוּר
חוֹלהְ ,בּ ִס ַ
ַה ְתּ ִפלּוֹת ָה ַרבּוֹת ֶשׁנָּ ָשׂא ַה ֵ'בּית ַה ֵלּוִ י' ַבּ ֲעבוּר ַה ֶ
ֶשׁ ֶה ֱענִ יק לוֹ ,נָ ְשׂאוּ ֶאת ֵפּ ֵ
עוּתית
רוֹת ֶיהם .וְ כָ ָ ,שׁ ָעה ַק ָלּה ִל ְפנֵ י ֲעלוֹת ַה ַשּׁ ַחר נִ כְּ ָרה ֲה ָט ָבה ַמ ְשׁ ָמ ִ
חוֹלה ִל ְרגָ ִעים ִמ ְס ָפּר וְ ָלסוּר ְל ִפנַּ ת
חוֹלהַ .רק ָאז ִה ִתּיר ְל ַע ְצמוֹ ָה ַרב ַל ֲעזֹב ֶאת ִמ ַטּת ַה ֶ
ְבּ ַמ ָצּבוֹ ֶשׁל ַה ֶ
ַה ֶח ֶדר ִל ְת ִפ ַלּת ַע ְר ִבית ְמ ִה ָירה.
ימה
שׁוּב ָבּ ָאה ִל ֵידי ִבּטּוּי גַּ ְדלוּתוֹ ֶשׁל ָמ ָרן ַה ֵ'בּית ַה ֵלּוִ י' ,כַּ ֲא ֶשׁר ְבּנִ גּוּד גָּ מוּר ְל ֶה ְרגֵּ לוֹ ִמיָּ ִמים יָ ִמ ָ
ישׁית ִה ְת ַפּ ֵלּל ַה ֵ'בּית ַה ֵלּוִ י' ִבּ ְמ ִהירוּת
חוֹלהֶ ,את ְתּ ִפ ָלּתוֹ ָה ִא ִ
ְוּבשׁוֹנֶ ה ֵמ ָהא ֶֹפן ֶשׁנָּ ָשׂא ֶאת ְתּ ִפ ָלּתוֹ ַעל ַה ֶ
חוֹלה וְ יִ ְר ָאתוֹ ְל ַה ְשׁ ִאירוֹ ְלא ַה ְשׁגָּ ָחה וְ לוּ ְל ֶרגַ ע ַקל.
ַר ָבּה ,וְ זֹאת ִמתּוֶֹ ח ְר ָדתוֹ ִל ְשׁלוֹם ַה ֶ
רוֹפא ַבּ ֵשּׁנִ ית ְל ֵבית ַה ֶ
ִבּ ְשׁ ַעת בּ ֶֹקר ֻמ ְק ֶדּ ֶמת ֶשׁל יוֹם ִשׁ ִשּׁי נִ ְק ָרא ָה ֵ
חוֹלה וְ נִ ְד ַהם ְלגַ לּוֹת מוּל ֵעינָ יו ָא ָדם
חוֹלה ַל ֲעמֹד ַעל
ַא ֵחרְ ...בּנִ גּוּד גָּ מוּר ַל ַמּ ָצּב ָה ָאנוּשׁ ֶשׁ ָהיָ ה ָשׁרוּי בּוֹ ֶא ֶמשַׁ ,הבּ ֶֹקר כְּ ָבר ְמ ֻסגָּ ל ָהיָ ה ַה ֶ
אוֹשׁשׁוּת נִ כְּ רוּ ֵה ֵיטב ְבּ ָפנָ יו.
ימנֵ י ַה ִה ְת ְ
ַרגְ ָליו וְ ִס ָ
טוּח ָהיָ ה ַה ְמּ ַשׁ ֵמּשׁ" ,כִּ י ִאם ַה ְדּ ָמעוֹת ָה ַרבּוֹת ֶשׁ ָשּׁ ַפַ ה ֵ'בּית ַה ֵלּוִ י'
הוֹעילוּ"ָ ,בּ ַ
"אלּוּ א ַה ְתּרוּפוֹת ֶשׁ ִ
ֵ
חוֹלה ֶשׁכְּ ָלל א ִהכִּ יר ַעד ְליוֹם זֶ ה".
ְל ַמ ַען ַה ֶ
חוֹלה ְל ַבדּוִֹ ,ה ְר ָשׁה ְל ַע ְצמוֹ ַל ֲעזֹב ֶאת
טוּח ָהיָ ה ַה ֵ'בּית ַה ֵלּוִ י' כִּ י נִ ַתּן ְל ַה ְשׁ ִאיר ֶאת ַה ֶ
ַרק ָאז ,כְּ ֶשׁ ָבּ ַ
בּוֹאכָ ה ווֹלוֹזִ 'ין ָה ִעירְ .בּ ֶפ ַתח ָה ִעיר נִ ַצּב זֶ ה ִמכְּ ָבר ְבּנוֹ ַהגָּ דוֹלַ ,ר ֵבּנוּ ַחיִּ ים ַה ֵלּוִ י ,כְּ ֶשׁהוּא
חוֹלה ֲ
ֵבּית ַה ֶ
ַמ ְמ ִתּין ִבּ ְד ָאגָ ה ְל ָא ִביו.
וּמזִ ינָ הֶ ,א ָלּא ֶשׁ ָה ַרב
רוּחה ַח ָמּה ְ
ְבּ ֵבית ְמ ֻח ָתּנוַֹ ,הנָּ ִצי"ב ִמוּוֹלוֹזִ 'ין ,כְּ ָבר הוּכְ נָ ה ַבּ ֲעבוּר ַה ֵ'בּית ַה ֵלּוִ י' ֲא ָ
וּל ַא ַחר
חוֹלה"ָ ,א ַמרְ .
א ִמ ֵהר ִל ְסעֹד ֶאת ִלבּוֹ; "אֹכֶ ל כָּ זֶ ה יָ כוֹל ָהיָ ה ְבּוַ ַדּאי ְל ֵה ִיטיב ֶאת ַמ ָצּבוֹ ֶשׁל ַה ֶ
חוֹלה ,כְּ ֶשׁיָּ ָדיו ֲעמוּסוֹת ְבּ ָב ָשׂר
ֶשׁ ִבּ ֵקּשׁ ְרשׁוּת ִמ ַבּ ַעל ַה ַבּיִ ת ִמ ֵהר ְל ַשׁגֵּ ר ֶאת ְמ ַשׁ ְמּשׁוֹ ַה ָמּסוּר ְל ֵבית ַה ֶ
וְ ָדגִ ים וְ כָ ל ַמ ְט ַע ִמּים ֶשׁיֵּ שׁ ָבּ ֶהם כְּ ֵדי ְל ַה ְב ִריא ֶאת נַ ְפשׁוֹ.
חוֹלה ְלווֹלוֹזִ 'ין כְּ ֵדי ְל ָה ִשׁיב ַל ֵ'בּית ַה ֵלּוִ י' ֶאת ַהכַּ ר ֶשׁנָּ ַטל
ישׁי ֶשׁ ְלּ ַא ַחר ִמכֵּ ן ,כְּ ָבר ִהגִּ ַיע ַה ֶ
ְבּיוֹם ְשׁ ִל ִ
גּוֹר ִלי.
וּלהוֹדוֹת לוֹ ַעל ְמ ִסירוּתוֹ ַה ִבּ ְל ִתּי נִ ְת ֶפּ ֶסת ֶשׁ ִה ִצּ ָילה ֶאת ַחיָּ יו ְבּאוֹתוֹ ַליְ ָלה ָ
ִמ ֶמּנּוְּ ,
ֻ'ע ְבדוֹת וְ ַהנְ ָהגוֹת ְל ֵבית ְבּ ִר ְיסק' ח"א עמ' מט

ש ַ ּב ֲא ׁ ֶשר ָל ַמ ְד ָּת ִאם ֵי ׁש בּ וֹ ָּד ָבר ֲא ׁ ֶשר ּת ּו ַכל ְל ַק ְ ּימוֹ .
ְו ַכ ֲא ׁ ֶשר ָּתק ּום ִמן ַה ֵּס ֶפרְּ ,ת ַח ּ ֵפ ׂ

)אגֶּ ֶרת ָה ַר ְמ ָבּ"ן(
ִ
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אוֹמר ַ)ה ַחזָּ ן( ָ'בּ ְרכוּ ֶאת ה'
עוֹמ ִדים ְבּ ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת וְ ֵ
"מנַּ יִ ן ָל ְ
יוֹסי ִ :
הוּבאוּ ִדּ ְב ֵרי ַר ִבּי ֵ
ְבּ ִס ְפ ִרי )פר' ַה ֲאזִ ינוּ( ְ
עוֹלם וָ ֶעד'? ַתּ ְלמוּד ַ
ַה ְמב ָֹרֶ ,'שׁעוֹנִ ים ַא ֲח ֵר ֶיהם'ָ :בּרוּ ה' ַה ְמב ָֹרְ ל ָ
לוֹמר ְ)דּ ָב ִרים לב ג(' :כִּ י שֵׁם ה'
לוֹמר'ָ :הבוּ ג ֶֹדל ֵלאקֵינוּ'".
וּמנַּ יִ ן ֶשׁעוֹנִ ים ָ'א ֵמן' ַא ַחר ַה ְמּ ָב ֵרַ ?תּ ְלמוּד ַ
ֶא ְק ָרא ָהבוּ ג ֶֹדל ֵלאקֵינוּ'ִ ...
בוֹדה יח(
עוֹלם' נְ ִתיב ָה ֲע ָ
שׁוּבה; 'נְ ִתיבוֹת ָ
ַעל ִפּי ִדּ ְב ֵרי ַה ִסּ ְפ ִרי ֵבּ ֵאר ַה ַמּ ֲה ָר"ל ִמ ְפּ ָראג ְ)דּ ָרשׁוֹת ַמ ֲה ָר"ל ְל ַשׁ ָבּת ְתּ ָ
עוֹלם וָ ֶעד';
מוֹס ִיפים ֵהם'ְ :ל ָ
ֶאת ַה ַטּ ַעם ֶשׁ ְלּ ַא ַחר ֶשׁעוֹנִ ים ַה ָקּ ָהל כְּ ִד ְב ֵרי ַה ַחזָּ ן'ָ :בּרוּ ה' ַה ְמב ָֹרִ ,'
יוֹתר ִמ ָמּה
בּוֹרא ֵ
הוֹסיף ְבּ ֶשׁ ַבח ַה ֵ
כֵּ יוָ ן ֶשׁ ַה ְמּ ָב ֵרִ הזְ כִּ יר ֶאת ֵשׁם ה'ְ ,צ ִריכִ ים ַה ָקּ ָהל ְ'ל ָה ִביא גּ ֶֹדל' – ְל ִ
ֶשׁ ִשׁ ֵבּ ַח ַה ְמּ ָב ֵר ,וְ ִאם יַ ֲענוּ ַרק כְּ ִד ְב ֵרי ַה ַחזָּ ן נִ ְמ ְצאוּ ְמ ִק ִלּים ִבּכְ בוֹד ַה ָמּקוֹם.
יוֹתר ֵמ ַה ְמּ ָב ֵרֶ ,"שׁ ַה ְמּ ָב ֵרַ מזְ כִּ יר
ִמ ַטּ ַעם זֶ ה ָא ַמר ַר ִבּי יוֹ ֵסי ְבּ ַמ ֶסּכֶ ת ְבּ ָרכוֹת )נג ב(" :גָּ דוֹל ָהעוֹנֶ ה ָא ֵמן ֵ
מוֹסיף וְ ֵ
ֶאת ַה ֵשּׁם ִבּכְ ִת ָיבתוֹ ֲ)הוָ יָ "ה( ,וְ ָהעוֹנָ ה ָ'א ֵמן' ִ
כוֹלל ַבּ ֲענִ יָּ תוֹ ֶאת ֵשׁם ה' ִבּכְ ִת ָיבתוֹ וְ גַ ם ִבּ ְק ִר ָיאתוֹ
ָ
)'א ֵמן' ְבּגִ ַימ ְט ִריָּ ה ֲהוָ יָ "ה וַ ֲאדֹנָ -י(.
"וּמזֶּ ה נֵ ַדע גַּ ם כֵּ ן גּ ֶֹדל ָהעֹנֶ שׁ ְל ִמי ֶשֹּׁלא ָענָ ה ָ'בּרוּ ה' ַה ְמב ָֹרִ ,'מ ִמּי ֶשֹּׁלא
ֶאת ְדּ ָב ָריו ְמ ַסיֵּ ם ַה ַמּ ֲה ָר"לִ :
ָענָ ה ָ'א ֵמן' ,כִּ י ֲהיִ ְשׁ ַמע ֵשׁם כְּ בוֹדוֹ וְ א יְ ַשׁ ַבּח אוֹתוֹ?!"

שה ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ
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לשמור פיו ולשונו מכל דיבורים אסורים כמו לשון הרע ורכילות!
נלמד ,בדרך רמז ,מהפסוקים" :ועשית את מעיל האפוד כליל תכלת...
והיה פי ראשו בתוכו שפה יהיה לפיו") ...פרק כח-לא,לב(
וכתב החפץ חיים )בספרו שמירת הלשון ח"ב פ"ז וכן בפי' עה"ת( שפסוקים אלו מרמזים על שמירת
הלשון ,לפי מה שאמרו חז"ל ,שהיה המעיל מכפר על עוון לשון הרע ,אמר הקב"ה יבוא דבר שבקול
ויכפר על מעשה הקול )ערכין טז .(.הוא שנאמר "כליל תכלת" שהתכלת דומה לים ,וים דומה לרקיע,
ורקיע דומה לכסא הכבוד ,ובזה יזכור שעתיד הוא להתייצב לדין לפני כסא הכבוד.
המדבר דיבורים אסורים ,מטמא את פיו ופוגם בדברי התפלה והקדושה שמוציא אח"כ מפיו.
כמו שכתוב בזוהר הק' )פרשת פקודי ח"ב ח"ג יב( וכן מחליש בזה את כח התורה שלומד כפי
שרואים מדברי חז"ל )שבת קיט (:אין העולם מתקיים אלא מהבל פיהם של תינוקות של בית
רבן ,והטעם משום שהוא הבל פה שאין בו חטא.
וכן דרשו חז"ל )במד"ר דברים פ"ו( בפסוק )קהלת ה-ה( "אל תתן את פיך לחטיא את בשרך
ואל תאמר לפני המלאך כי שגגה היא" ...כיון שהפה אומר לשון הרע חוטא על הגוף שגורם
לו ללקות ,ואל תאמר הריני מדבר לשון הרע ואין בריה יודעת כי אמר לו הקב"ה :הנני שולח
מלאך והוא עומד אצלך וכותב את דיבורך על חברך.
ובזה ,כידוע ,היתרון שיש לאדם על בעלי החיים ,שהוסיף בו הקב"ה את הנפש המדברת
ככתוב )בראשית ב-ז( ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה" ותירגם אונקלוס "לרוח
ממללא" .ומעתה אם מדבר דברי תורה ומצוות מעלה עצמו מעל הבריאה ,ואם מקלקל
בדיבוריו נעשה גרוע יותר מן הבהמה.
וזו היתה תכלית יצירת האדם בעולם .כפי שכתב הסמ"ג בהקדמתו בענין יצירת האדם )מובא
בח"ח עה"ת( כי בתחילה ברא השי"ת כיתות מלאכים שהם שכלים נבדלים ,שהולכים בהנהגתם
רק אחר הדעת האמיתית ,שאין מוטבע בהם כח החמדה והתאוה כלל ,וביום החמישי ברא
את בעלי החיים שאין להם דעת כלל .ואילו ביום השישי הרכיב הקב"ה את שני הכוחות הללו
יחדיו ,היינו נשמת האדם שהיא חלק א-לוה ממעל מלאה חכמה ודעת אמיתית כעין מלאך ,עם
הנפש הבהמית הנמשכת רק אחר תאות הגוף וכיו"ב" .ותפקיד האדם הוא להגביר את הנפש
השכלית שבו על הנפש הבהמית שבו .ואם יצליח בזה יקרא "צדיק" ויעלה למדריגת מלאך,
ואם ההיפך ,משפיל עצמו בזה לדרגת בהמה ו"רשע" יקרא.
לאור כל האמור ,יתכן לבאר ,בדרך צחות ,את אמרת חז"ל )מו"ק יז (.אם דומה הרב למלאך
ה' יבקשו תורה מפיהו ואם לאו ,אל יבקשו תורה מפיהו" .וצ"ע :היאך נדע מיהו דומה למלאך
שאין לנו מושג בו? זאת עוד :מדוע דוקא "מפיהו" ולא "ממנו"?
אלא התשובה :מלאך ,בשונה מהאדם ,כולו דעת וקדושה .לא שייך אצלו דיבורים אסורים
המטמאים .זהו שאמרו" ,אם דומה הרב למלאך" ,היינו שהעלה עצמו בשמירת פיו למדריגה הקרובה
למלאך )כהגדרת הסמ"ג( וממילא פיו קדוש אזי "יבקשו תורה מפיהו" כי הדברי תורה שיוצאים מפיו
בדרגה כזו הם טהורים וזכים מכל רבב ונקיים מכל טעות .וגם השפעתם מרובה וחזקה ,כאמור.
]וזה נרמז גם בפסוק "אל תתן את פיך לחטיא ...ואל תאמר לפני המלאך" ...למה דוקא לפני
"המלאך"? משום שבזה התביעה עליו :למה פגמת בדיבורך ולא השכלת להעפיל למדריגתו[...
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מעלה לאדם המעורב עם הבריות באחוה
ורעות והמקרבן לדרך הישר !
נלמד מהפסוק" :ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך...
מתוך בני ישראל לכהנו לי" )פרק כח-א(
ושואלים המפרשים :מדוע לא נבחר משה להיות הכהן הגדול?
ומבארים )המגיד מדובנא בספר אהל יעקב ,ועוד( :משום שתפקידו
של הכהן לשאת עליו עוון בני ישראל ,לכפר עליהם ,לעשות עבודת
העם ,מצריכו להיות "מתוך העם" להיות מעורב בו ,להכיר את
חולשותיו ומגרעותיו ,צרכיו וטרדותיו .לא כן משה רבינו הרחוק יותר
מתשוקותיו של בשר ודם ,המסוגל לעלות השמימה ולהיות מעורב עם
המלאכים ללא אכילה ושתיה ,אינו יכול להשתמש באצטלא זו .משום
כך ,אהרן שהיה קרוב יותר אל העם ,היה אפשר בידו לנהוג במדה זו
של "אוהב שלום ורודף שלום ,אוהב את הבריות ומקרבן לתורה" כמו
שאמרו חז"ל )באבות פ"א-יב(.
מעשיו של אהרן לקרב את העם לתורה ולמצוות ,היתה מתוך
אהבה ואחוה כלשון המשנה "אוהב את הבריות ומקרבן לתורה",
כי תנאי הכרחי ישנו לקירוב הבריות לתורה ,והוא "אהבת הבריות".
שכן רק כאשר פונה הוא לזולת מתוך אהבה ,אחוה ורעות ,דבריו
נשמעים!
ואמר על כך כ"ק האדמו"ר מגור בעל הבית ישראל רמז נאה ,שהרי
אחד ממלבושי אהרן הכהן היה האפוד ככתוב "ושמת את שתי
האבנים על כתפות האפוד אבני זכרון לבני ישראל ונשא אהרן את
שמותם" )כח-יב(  -לשון הכתוב רומז למדתו של אהרן כי "אפד"
ראשי תיבות "אלמדה פושעים דרכיך" ,שמלמד את ישראל את דרכי
ה' ומקרבן לתורה...
והגאון מטשיבין  -רבי דב בעריש ווידנפלד זצ"ל מצא רמז לענין
זה מהפסוק )יחזקאל מד-יט( "ובצאתם אל החצר החיצונה אל העם
פשטו את בגדיהם אשר המה משרתים בם ,והניחו אותם בלשכות
הקודש ולבשו בגדים אחרים ,ולא יקדשו את העם בבגדיהם".
נרמז בפסוק שעל אף שהכהנים בפנים הקודש לובשים בגדי
כהונה ,מכל מקום בצאתם אל המון העם הפשוט יפשטו את בגדיהם
אשר הם משרתים בם ,עליהם לרדת מהפסגה הרוחנית שהם מצויים
בה כדי להתאים את עצמם לצאן מרעיתם ,כי לא כל אחד מסוגל
לקבל את הדרכת המנהיג כשהוא ברום השגותיו הגדולות .אלא
"ולבשו בגדים אחרים"  -שיכניעו את עצמם למדריגת המבקל ,ולא
יקדשו את העם בבגדיהם כי המנהיג צריך להשפיע על העם ולנהוג
עמו בקירוב.
במצב של הדור האחרון יש לקרב את המתרחקים בעבותות
של אהבה ולחזק את החלשים באחוה ורעות .ולא במלחמות של
חורמה והרחקה .הגה"צ רבי נתן צבי פינקל זצ"ל  -הסבא מסלבודקה
אמר שיש לנקוט בשיטה שהמליץ עליה הגה"צ רבי ישראל סלנטר
זצ"ל שיש לחפש דרכי חולשה של כל אחד ואחד ,בהתאם לטבעו
ושאיפתו ,ובאמצעות אלו למשוך לבו אל החכמה והיראה .הוא טען
כי לפי מצבם הרוחני של בני האדם בדורינו ,אי אפשר למושכם
לבתי מדרשות ולהניעם למעשים טובים רק ע"י הטפות מוסר
בכוונת "לשם שמים" ,אלא הכרח להשתמש בתחבולות ששכרן
והנאתן בצידן .והם שיסייעו לאדם להתגבר ולהבליג על יצר
תאוותיו הרעות.
כתב החזון איש באגרתו )קוב"א ח"א-פא(" :אחשוב ליותר נכון
להתגלגל ולסבול ולקרב בכל מה שאפשר ,וזה כל פרי של הישיבה לתת
לפתאים עורמה ולתועים בינה ,ואין מקום להאשים את השובבים ,כי
הלא עיר פרא אדם יוולד ,ועלינו להשתדל בזה בכל מחיר ,ולפעמים
ימין דוחה ושמאל מקרבת ,ופעמים לקרב בשתי ידים".
ופעם נשאל החזון איש )הובא במעשה איש ח"א( :באחת הישיבות
נתפס תלמיד בגניבה ,האם להוציאו מן הישיבה? והשיב :האם אתה
השואל דיברת לשון הרע מימך ומשום כך הוציאו אותך? מה לנו
לאו זה או לאו זה ,ובוודאי אינו חייב מיתה עבור זה! וכשנשאל על
הוצאת תלמידה מבית הספר ,השיב :לדיני נפשות צריך בית דין של
כ"ג! ואם מוכרחים להוציאה ,יש לדאוג לסידור אחר עבורה ולא
להוציאה לרחוב .ופעם התבטא" :כיום ,בגלל השפעת הרחוב הכל
יתומות בחיי האב ,ואין משליכין יתומות החוצה"!

טוב וראוי לכל אדם לשית
על לבו מצוקות בני ישראל כדי
שיתפלל עליהם תמיד !
נלמד ממה שנצטווה אהרן "ונשא אהרן
את משפט בני ישראל על לבו לפני ה'
תמיד" )פרק כח-ל(
ופירש הספורנו :כדי שיתפלל עליהם שיזכו במשפט.
עכ"ל .נמצאנו למדים ,שכדי להתפלל כראוי על בני
ישראל ,יש הכרח לשאת על הלב את צרכיהם של ישראל.
יש הכרח לחוש בצערם.
סח הגה"צ רבי יעקב גלינסקי זצ"ל :אם נשאל כל
ילד ,או אפילו אדם מבוגר ,כיצד ניצחו מרדכי ואסתר
במערכתם נגד המן .התשובות תהיינה מגוונות ,החל בכך
שאסתר ומרדכי היו צדיקים והמן היה רשע .ההמשך
בכך שעוררו את בני ישראל לחזור בתשובה ,או מסירות
נפשה של אסתר בעד עמה .וכיו"ב.
אבל אנשי כנסת הגדולה שכתבו את הפיוט "אשר
הניא עצת גוים" כותבים את הסוד בפירוש" :ראית את
תפלת מרדכי ואסתר ,המן ובניו על העץ תלית".
אמנם כל הפעולות שעשו מרדכי ואסתר סייעו
בנצחון הגדול על המן .אבל אנשי כנסת הגדולה
מלמדים אותנו כי עיקר העיקרים ,מה שפעל בשמים
היתה התפלה " -ראית את תפלת מרדכי ואסתר".
וכך גם מצינו אצל דוד המלך ע"ה ,כאשר נמלט משאול
שביקש להורגו ,הוא התחבא במערה במדבר .שאול רדף
אחריו עם צבאו והגיע עד למערה בה הסתתר דוד.
מה עשה דוד באותה שעה גורלית? הלא זה מפורש
בתהלים )קמב(" :משכיל לדוד ,בהיותו במערה תפלה".
במה השכיל דוד באותה שעה? מה היה הדבר אותו הבין
בחכמתו שצריך לעשות? "תפלה"!
ומה עשה הקב"ה? שלח עכבישים שיטוו מסך קורים על
פתח המערה ,ושאול סבר שזה זמן רב שלא נכנס איש
למערה .והראיה ,מהמצאות הקורים .שכן אם היה מישהו
נכנס היה קורע אותם .ובכך ניצל דוד .זהו כוחה של התפלה
שרק המשכיל בחכמתו יודע היכן ואימתי להתשמש בה.

להוכיח את בניו ותלמידיו בנחת ,בנועם ובכבוד!
נלמד מהפסוק" :כתית למאור" )פרק כז-כ(
וכתב רש"י :כתית למאור  -ולא כתית למנחות .ומובא )במש"ת( בשם האדמו"ר רבי יחיאל
מאלכסנדר זצ"ל ,לרמוז מהלכה זו גם לכלל היסודי האמור לענין חינוך בכלל ולענין תוכחה
בפרט ,שכאשר באים להוכיח ולהדריך את הזולת ,יש להזהר לעשות זאת בנועם ,ברכות ובאופן
מכובד ,כי רק בכך תושג המטרה .זהו שאמרו" :כתית"  -כאשר מוכיח האדם את הזולת ומבקש
לכתת את לבו ,יכוון את אופן התוכחה "למאור"  -כדי להורות ולהאיר לפניו את הדרך הישרה.
"ולא למנחות"  -אבל לא כדי להנחיתו ולהשפילו...
אחד מתנאיי התוכחה ,שתתקבל ברצון ,הוא שתהיה אהבה שורה בין החוטא למוכיחו .וכפי
שמדוייק מלשון הרמב"ם )הל' תשובה פ"ד ה"ב( שכתב" :לפיכך צריך להעמיד בכל קהל וקהל
מישראל ,חכם גדול וזקן וירא שמים ואהוב להם שיהיה מוכיח לרבים ומחזירם בתשובה".
היה מי שהוכיח זאת מסמיכות הפסוקים )ויקרא יט-יז(" :לא תשנא את אחיך בלבבך -
הוכח תוכיח את עמיתך" כלומר :התנאי המוקדם שתוכל להוכיח את עמיתך לקיים מצות
"הוכח תוכיח" הוא ש"לא תשנא את אחיך בלבבך" .כי תוכחה שבאה מתוך שנאה אינה
מתקבלת ואינה מועילה ,ולכן אם רוצה שתתקבל תוכחתו כראוי ,על המוכיח לרכוש אהבה
לזולת ולבקש באמת להטיב עמו בתוכחתו.
עפי"ז יובנו היטב דברי חז"ל ,שבמקום אחד אמרו שהבית השני חרב בגלל שלא הוכיחו
זה את זה )שבת קיט ,(:ובמקום אחר אמרו שנחרב בגלל שנאת חינם )יומא ט .(:ואולם לאור
האמור מובן ,שהא בהא תליא ,שבגלל השנאה לא יכלו להוכיח.

מרן רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל ,כיהן כראש ישיבת 'עץ
חיים' בירושלים .מידי פעם היה יוצא להשתטח על קברי
אבות שבחברון ,ולנסיעה היה מצרף אליו מקצת מטוּבי תלמידיו.
בהזדמנות זו היה נכנס עימם לבקר אצל מרן הסבא מסלבודקה
זצ"ל אשר באחרית ימיו התגורר בעיר האבות.
באחד מביקוריו התבטא רבי איסר זלמן' :היום הבאתי אתי
את הגדול מכולם! עילוי אשר העולם עוד ירעש ממנו!' לצד
העילוי הצטרפו שני תלמידים חשובים נוספים.
ה"סבא" קיבלם בשמחה ,והזמינם להסב אל השולחן .במקביל
ביקש מהרבנית להגיש כוסות תה ,וזה נעשה  -בוודאי ב"ימים
ההם"  -כשהסוכר מוגש בכלי נפרד.
ישבו האריות למלחמתה של תורה ,ולפתע הבחין הסבא כיצד
העילוי הצעיר מלקק בראשי אצבעותיו גרגירי סוכר שנשפכו על
השולחן...
הדבר לא נשא חן בעיניו .לא מן הראוי לנהוג כך .וודאי לא
כשאתה מסב לצד רבנים .האין זה מעיד על פגם מהותי בדרך-
ארץ?
אמנם ,כדי לא לפגוע בו ,שתק הסבא.
*

*

*

"מי יותר חשוב אדם חי או מת?" פנה הסבא ושאל את מיודענו
לקראת תום הביקור ,ולא לפני שהקדים שברצונו להפנות אליו
מספר שאלות.
העילוי שציפה לשמוע איזו חידה מפולפלת התפלא על השאלה
הקלילה ומיד השיב "אדם חי  -כמובן!"
הוסיף הסבא ושאל" :אריה חי ואריה מת ,מי מהם חשוב יותר?"
העילוי הוסיף והתפלא אך השיב מיד" :אריה חי  -כמובן".
אבל הסבא אינו מרפה וממשיך לשאול" :כלב חי וכלב מת ,מי
יותר חשוב?"
"כלב חי!""כלב חי ואריה מת  -מי מהשניים חשוב יותר?"
"הרי זה פסוק מפורש בקהלת )ט ,ד( ִ ּטוב
"כי לְ כֶ לֶב ַחי הוּא ֹ
ִמן ָה ַא ְריֵה ַה ּ ֵמת"!
וכעת חידה" :האם תוכל להצביע על מקרה של אדם חי ונבלה
מתה ,ובכל זאת הנבלה עדיפה על פני האדם החי?"
"אה ...אין מציאות כזו" השיב הבחור בהחלטיות.ֶ
"חז"ל הרי אמרו כל תלמיד חכם שאין בו דעת  -נבלה טובה
הימנו" פשט הסבא את ה"חידה".

*

*

*

רבי איסר זלמן מלצר הבין מיד כלפי מה  -וליתר דיוק כלפי
מי - ...הדברים אמורים .כי "דעת" משמעה "דרך-ארץ" ,וכוונת
הסבא הייתה לרמוז לבחור שנהג שלא בדרך-ארץ.
לאחר שעזבו התלמידים את החדר ,ניגש וטען רבי איסר זלמן:
יורשה לי להעיר ,שלעניות דעתי הסבא "הגזים" ...הרי מדובר כאן
בעילוי שבעילויים ,אחד כזה שהעולם עוד ירעש ממנו!
אך הסבא בשלו :די במעשה הקטן הזה של ליקוק הסוכר ,כדי
ללמד על כך שאם הבחור לא ישנה את הליכותיו ,לא זו בלבד
שהעולם לא ירעש ממנו אלא שהוא יהיה אפס אפסים! לא תהיה
לו שייכות לעולם התורה.
שמע רבי איסר זלמן את הדברים החריפים ,אך לא השתכנע.
המשיך לסבור שבמקרה הזה הסבא "טעה".
*

*

*

את הסיפור הזה נהג לספר המשגיח רבי מאיר חדש זצ"ל
לתלמידיו ,והיה מסיים" :אני יודע במי המדובר; הכרתי את
העילוי הן בצעירותו והן לעת זקנותו .יכולני להעיד שהוא גדל
והזקין  -ולצערנו הסבא היה צודק!) - - -הובא בגליון של רשת
החינוך 'בני יוסף'(
ידידים יקרים!
לאור הדברים האמורים ,הבה נמקד עיניים מול ילדינו
ונשאל את עצמינו :איך היינו רוצים לראות אותם כשהם
יזקינו?! נכון .היום הם כולם חייכנים ומשמחי לב ,אך מה
יבטיח לנו שהם יצמחו עם מידות ישרות  -אם לא לימוד קבוע
בנושאים אלה?
כתב הבן איש חי "המלמד יזדרז ללמד את הילדים שעה אחת
ביום הלכות דרך ארץ ודברי מוסר" )בן איש חי ,שנה שנייה כי
תצא כד(
רבותי! כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן! בעוד שלושה שבועות
יצאו הילדים לחופשת פסח ,ומיד לאחר מכן יחל 'זמן קיץ' .הנה
הזדמנות פז להתחלה חדשה ,להכניס בתתי"ם ובמוסדות נוספים
את התוכנית ללימוד בחוברות של עניינים שבין אדם לחבירו.
בעיקרון מדובר בתוכנית שנתית ,אך הפקנו חוברת מקוצרת
שמתאימה לתקופת הקיץ.
מי לא רוצה שבנו יצליח? שיצמח לתלמיד חכם אמיתי בעל
מידות טובות? התקשרו עכשיו02-5671812 :
תזכורת :עדיין ניתן להזמין את החוברת 'אדני הבית' ,המכילה
כלים וכללים בסיסיים לבית ,ובייחוד אודות חינוך ילדים בבית,
להשיג במספר טלפון הנ"ל

בס"ד | גליון  | 195שנה ד' | פרשת תצוה  -זכור | שנת תשע"ז
הקב"ה זוכר את הדברים הטובים
על שתי כתפיו לזיכרון (תצוה כח ,יב) פרש"י שיהא הקב"ה רואה את השבטים
כתובים לפניו ויזכור צדקתם .לכאורה מה מוסיף לזכירתם מה שהם כתובים
לפניו הרי הקב"ה זוכר את צדקתם גם בלי זה?
וי"ל דמאחר שקיימו מצוה בכתיבת שמותם על האבנים ,זה גורם שיזכור
את זכותם ,ומעצם הדבר שהם כתובים על האבנים לא רואים קיום מצוה,
כי את המצוה עשו בכתיבה ואין זה דומה לאדם שלבוש תפילין שמקיים
עכשיו מצוה.
ומש"כ רש"י ויזכור צדקתם היינו שמפעיל את הנהגת מידת הזכרון ,דא"א
לפרש כפשוטו שיזכור .ועי' חידושי מרן רי"ז הלוי פרשת נח בשם הגר"ח.
וצ"ב במש"כ ויזכור צדקתם שהרי היה להם גם חטא מכירת יוסף וא"כ ע"י
זכירתם הוא יכול לזכור להם את זה?
וי"ל דמ"מ כיון שבכלליות הם היו צדיקים הוא יזכור את צדקתם ,ועוד יתכן
שמידת החסד גורמת שיזכור רק את צדקתם ,ואע"פ שידוע לפניו גם מה
שאינו צדקתם ,מ"מ הקב"ה מתנהג כאילו שאינו זוכר מזה ,וכעין מה דאיתא
בברכות ל"ב ב' שהקב"ה לא שוכח את מעשיהם הטובים של ישראל ,ואמרה
כנסת ישראל שמא לא תשכח לי מעשה העגל א"ל גם אלה תשכחנה וכו',
שמא תשכח לי את מעשה סיני? א"ל ואנכי לא אשכחך עי"ש הרי שמדת
החסד היא שהקב"ה זוכר לנו רק את הדברים הטובים.

לא יקרע
לא יקרע( .תצוה כח ,לב) פרש"י כדי שלא יקרע והקורעו עובר בלאו .מקשה
הגמ' יומא עב .ודלמא הכי קאמר רחמנא נעביד ליה שפה כי היכי דלא
יקרע? ומשני ,מי כתיב שלא יקרע .ולכאורה ,ממה שבנוסף לדין לעשות שפה
לפיו כתוב עוד לא יקרע ,משמע שבא ליתן לאו .יל"ע אם התפרים נקרעו
בדרך לבישת המעיל ,עוברים בלאו דלא יקרע?
והרמב"ם כתב ,שלוקה רק בדרך השחתה .ואפשר שבא רק לאפוקי קורע
לצורך תיקון ,ולא באופן הנ"ל( ,ועין מנח"ח מצוה ק"א לענין קורע על מנת לתקן).
יל"ע הקורע באופנים שאין בזה כדרך קריעה ,עובר או פטור כי אין זה כדרך
קריעה?

והסכים לזה מו"ר מרן שליט"א ,אך תמה דהן אמנם אין איסור ב"ת וב"ת
בקרבנות המילואים שלע"ל ,אך צ"ע מה התועלת בהם דכיון שמפורש בתורה
צורת קרבנות המילואים שהיה כמשכן ואמנם אין איסור לשנות מזה ,אך מ"מ
נמצינו למדים מזה את צורת המילואים ומה התועלת מלהוסיף עוד קרבנות
בזמן המילואים שלא לצורך חנוכת המזבח (מנחת בנימין עמ' תתקלג ועי"ש מה
שתי' בזה).

קרבנות המילואים
בקרבן יום השמיני למילואים יש נידון
המילואים לא כתוב.
כתב האור החיים ,ואולי כי רשות נתונה להביא ,או משל אהרן ובניו או משל
משה ,ואין עכבה בדבר - .זה חידוש שיש קרבן שאין בעלים להבאתו .אז
מי חייב באחריותו ,בהבאתו ,בטיפולו? והאם צריך להקפיד שלא יהיו בהם
שותפות?
וכן היה אפשר שהיה דין שאחד יביא פר ואחר יביא את האיל ואי"צ בעלים
על הכל .והנה דין סמיכה ,בבעלים .וכאן ,אהרן ובניו סמכו .אך אולי זהו
הוראת שעה שיסמכו הם.
רש"י להלן כותב שהם בעלים לגבי כפרה באכילה .ומכל מקום זה קרבן
ציבור .ורק לענין הכפרה ,הם הבעלים.
[יומא ג]:

של מי הם .ובקרבנות ז' ימי

גזירה בדאורייתא
ואת איל המלאים תקח ובשלת את בשרו במקם קדוש .רמב"ן :לא ידענו אם
הוראת שעה היא שיהא בשר המילואים טעון כהן בבישולו או יהיה ובשלת
בציווי.
וצ"ב ,מה כוונתו הרי עדיין לא היו כהנים בימי המילואים? (ועיין מש"כ לעיל יא).
ובפר' צו ח ,לא כתוב שאמר משה לאהרן ובניו שיבשלו את הבשר .וכתב
המלבי"ם ,משה עצמו לא יבשל ,גזירה שמא יאכל .וזה חידוש שיש גזירה
מדאורייתא.

אכילת קדשים
נשאל רבנו האם יש ענין לאכול קדשים קלים בעזרה ,דהרי הם נאכלים בכל
העיר? ורבינו הביא דברי את הגמ' זבחים [סג ,א] אכילה אין אדם אוכל במקום
רבו ,א"כ אדרבה יש סברא לומר שדוקא יאכל במקום פחות מקודש( .כ' צדיק
כתמר יפרח)

בל תוסיף בקרבנות המילואים

רופא בביהמ"ק לרפא חלאים

כתב הרמב"ם (פ"ב ממעשה הקרבנות הט"ו) וכשם שהקריבו הנשיאים בחנוכת
המזבח דברים שאין כמותן לדורות והקריבו בשבת ,כך הנשיא מקריב חנוכתו
בשבת לעתיד כאשר מפורש שם ,וכן קרבנות שהקריבו בימי עזרא הבאים
מהשבי ,מלואים היו ואינן נוהגין לדורות ,אבל דברים הנוהגים לדורות הם
דברי תורה שפירשנו כמו שהעתיקום מפי משה רבינו אין להוסיף עליהם
ואין לגרוע'.
וכוונת הרמב"ם להקשות האיך אפשר להוסיף ולשנות את סדר קרבנות
המילואים ממש"כ בתורה והא יש איסור בל תוסיף ובל תגרע? וע"ז תירץ
שדברים הנוהגים לדורות מפי משה רבינו אין להוסיף עליהם ואין לגרוע.
והביאור בזה אמרתי למו"ר מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א שמכאן סימוכין
למה שיסד רבנו באילת השחר (שלהי החובל) שאיסור ב"ת וב"ת איכא רק
במצוות שנוהגות לדורות ,אבל ציווין שנאמרו לשעה ולזמן מסויים ליכא
איסור בל תוסיף ובל תגרע .וע"ע באילה"ש ב"ק דף צ"ב.
וזהו ממש"כ הרמב"ם שרק בדברים הנוהגין לדורות הם ל"ת כמו שהעתיקו
מפי משה רבינו בזה יש איסור ב"ת וב"ת.

הנה הכהנים הלכו יחפים במקדש במקום פתוח .ובחורף יש בירושלים ימים
קרים ,ובב"ב ק"ז ב' איתא הכל בידי שמים חוץ מצינים ופחים ומי שלא חטא
מימיו יתכן שלא יחלה מזה .אמנם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא
יחטא ואז הרי הוא נמסר להנהגה טבעית ויכול להצטנן?
ובשקלים פ"ח מ"ב כתוב שהיה רופא בביהמ"ק ושם נזכר הטעם משום חולי
מעיים ,דע"י שהיו מהלכים יחפים ואוכלים בשר ושותים מים היו באים לידי
חולי מעיים.
ואפשר דטעם זה אמרו דלפיכך הוצרכו רופא לכל ימות השנה ,ולא רק
בחורף.
וז"ל רבינו בחיי להלן פסוק מ"ג :ופלא גדול היה בכהנים וכו' שלא היה גופם
לבוש אלא את הכתנת לבדה שהיא חלוק ,והם סובלים הקור בימות הגשמים
ולא היו מתים ,וע"כ אמרו רז"ל שמעמידים על הכהנים ממונה אחד לבקר
ולרפא תחלואיהם לפי שהיו רובם חולים מחולי בני מעיים וכו' ,ועוד שהיו
עומדים תמיד על הרצפה והם יחפי רגל עכ"ל ואינו מבואר כ"כ מה יועיל
בזה רופא.

בשל נכונות של מספר אברכים ליטול על עצמם את העול הכבד של גיוס המשאבים למען המשך הדפסת הגליון והפצתו ,ובזכות היענות יפה של רבים מקוראי הגליון ,הגליון
ממשיך לצאת במהדורה מודפסת .עם זאת ,בכדי שנוכל להמשיך בזה אנו תלוים בנדיבת לב הציבור היודע ומבין ערך ענין זיכוי הרבים והפצת תורתו של מרן רבן של ישראל
שליט"א .מי שמעוניין ליטול חלק בענין גדול זה וכן להנציח תאריכים מסויימים במהלך השנה רצוי שיפנה כעת ,כדי שנדע שאנו יכולים לעמוד במשימה.
מבלי תרומות מהציבור לא נוכל להמשיך להדפיס את הגליון.
אפשרויות התרומה )1 :בפניה לדוא"ל המערכת  )3במערכת הטלפונית הממוחשבת  24שעות ביממה ע"י חיוג לשירות נדרים פון ב ,03-7630585-קוד שלוחה  .198ניתן
להשאיר הודעה מוקלטת לאחר התרומה )4 .באחת מעמדות 'נדרים פלוס' ברחבי הארץ ,ע"י הקשה על 'קופות נוספות' .בחיפוש יש להקיש 'כאיל תערוג'.
התרומה מאובטחת לחלוטין ופרטי האשראי אינם נשמרים במערכת כאיל תערוג או במערכת נדרים פלוס.

וְ ַה ָ ּי ִמים ָה ֵא ֶ ּלה נִ זְ ָּכ ִרים וְ נַ ֲעשִׂ ים ְ ּבכָ ל ּדוֹ ר וָ דוֹ ר
הנה בעניני פורים הוצאנו בס"ד בשנה שעברה "קונטרס כאיל תערוג עניני פורים ומגילת אסתר" ,וכאן הבאנו דברים נוספים בס"ד.

"שבת זו היא שבת של כללים ,דרך בדרכו של האדם בה ילך כל ימי חייו"
דרשת בר מצוה שהכין רבנו שליט"א לתלמידו בישיבת כפר סבא ,הרב מאיר וונדר שליט"א ,לפני שבעים שנה ,שבת זכור תש"ז

השבת הוא שבת זכור ,מפני שבו קורין בתורה זכירת מחית עמלק,
שצונו ה' לזכור בכל זמן בכל שנה ושנה.
וצריכים להבין ,דהא כל מצוות זכירה שייכים רק במצוות שנוהגות
בכל זמן ,ואפשר לקיימן בכל זמן ,כמו שמצינו מצות זכירת יום השבת,
וזכירת מעשה מרים ,כדי שנזכור ליזהר מלשון הרע ,וכדומה ,שכולן מצוות
הנוהגות ,ומקיימים אותם תדיר ,אבל איך שייך מצות זכירה לעולם ,על
דבר שלמעשה אי אפשר לקיים אותו תמיד ,כמו מחיית עמלק שרק בזמן
שישראל שולטים ,ויש להם מלך ,יכולים לקיים את המצוה בשלמותה,
ולמה אנחנו גם עכשיו מחויבים לקרא בכל שנה ושנה ,פרשת זכור?
וממה שכן מצוה עלינו גם היום ,רואים שבודאי יש אפשרות גם היום
לקיים את זה ,ואנחנו עומדים לפני שאלה :מה עלינו לעשות ובאיזה
אמצעים עלינו לקיים ולהלחם נגד עמלק?
וכדי להבין זאת נקדים גם מה שסמכו חז"ל לקרא פרשת זכור לפני
פורים ,ואמרו חז"ל :היות שגם בפורים היתה מפלתו של עמלק ,המן
האגגי הבא מזרע עמלק ,ובכן יש לזה סמוכין ,ולמה דוקא לפני פורים
ולא לאחריו? גם על זה מצינו תשובת רבותינו ז"ל ,מפני שכתוב במגילה:
נזכרים ונעשים בכל דור ודור וכו' ולכך תקנו חז"ל קודם הזכירה לקרוא
בתורה ,ובפורים מקיימים ה"ונעשים" ,שזהו אחרי שקיימנו בשבת הקודמת
את ה"ונזכרים".
אבל גם דברי רבותינו בענין הזה צריכים להבין ,כי איזה קשר יש בין
מה שבפורים היתה מפלת המן ,לקריאת פרשת זכור ,ומה מעשיר ומלמדנו
הסמיכות?
וגם בכלל ,מהו שחז"ל קורים פורים "ונעשים" בכל דור ודור ,שמשמע
מדברי חז"ל ,שמתכוונים לדרוש על המעשה של מחית עמלק שקרה בנס
פורים ,הלא זה לא נעשה בכל דור ודור ,ובמגילה כתוב :נזכרים ונעשים
בכל דור ודור ,ובכלל מה זה שייך "ונעשים"? וכי מה עשה מרדכי ,באיזה
אמצעים השתמש בשביל מחית עמלק?
אמנם תשובת חז"ל מתבררת לנו במסכת מגילה דף ט"ז ,שכשבא
המן אל מרדכי בציווי של המלך אחשורוש ,להלביש את מרדכי את בגדי
המלכות ,ולהרכיב אותו על הסוס ,ולקרא לפניו ככה יעשה לאיש אשר
המלך חפץ ביקרו ,מצא את מרדכי ותלמידיו עסוקים בהלכות קמיצה,
ושאל אותם במה הם עסוקים ,וענו לו :כשבית המקדש היה קיים כשאדם
מביא קרבן מנחה מקמח ,הכהנים מרימים קומץ כדי להקריב על המזבח,
אמר להם :ראו שהקומץ של קמח שלכם ניצח את עשרת אלפי ככרי כסף
שנתתי כדי לכלות אתכם.
בזה גילו לנו חז"ל אופן העשיה וההשתדלויות שמרדכי השתמש בהם,
כן ,בזה ניצח מרדכי את המן ,ואלו הם האמצעים אשר שם לו למטרה
במלחמתו התדירה נגדו ,ובזה ניצח! כי מחית עמלק ,ה"ונעשים" בכל
דור ודור ,הוא נוהג תדיר ,כי בהמצוה של מחית עמלק נכלל גם ענין
המלחמה הרוחנית ,מלבד ענין ההריגה ממש בכח ,בחרב ,וכלי זיין ,שזו
מצוה לקיים על ידי מלך ישראל ,וכמו שאנו קורין בהפטרה של היום,
שצוה הקב"ה את שאול מלך ישראל על ידי שמואל הנביא למחות את
עמלק ,מלבד זה נכללת המלחמה התדירה ,אשר כל אחד צריך ללחום

נגד העמלק הפנימי השורר בתוך גופו של האדם ,והאמצעים הם אמצעים
פשוטים ,להתחזק באמונת ה' ותורתו ,אשר הם אמצעים אשר כן תלויים
בנו ,ובידינו לקיימן בכל זמן ,והמלחמה ,מלחמת ה' התדירה ,לא ימוש
ממנו אף פעם ,ומכל נצחון שאנחנו כובשים ,אנחנו עומדים במדרגה יותר
קרובה למחיית עמלק החיצוני גם כן ,ולימוד התורה ושמירת מצוותיה
של מרדכי הצדיק עם תלמידיו זהו צעד למחית עמלק ,והיא היא שגרמה
להכרית את המן העמלקי ,וכמו שגם אצל משה רבינו כתוב ,והי' כאשר
ירים משה ידו וגבר ישראל ,ואמרו במשנה סוף פרק שלישי של מסכת
ראש השנה וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה? 'אלא
בזמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ,ומשעבדים את לבם לאביהם
שבשמים היו מתגברים ,ואם לאו היו נופלים' ,כי העמלק החיצוני הוא
יכול ללחום בנו להרע אותנו ,רק אם העמלק השורר בתוכנו הוא חזק,
וכשנשבר העמלק הפנימי ,גם החיצוני נופל.
אשר לפי זה אנו מבינים מה שצונו ה' גם עכשו לקרוא בכל שנה ושנה
מחית עמלק ,וגם מה שבמגלה אנחנו אומרים נזכרים ונעשים בכל דור
ודור ,שה"נעשים" הזה ,המחית עמלק ,המלחמת ה' ,מלחמת מצוה הזאת
נוהגת ונעשית בכל דור ודור.
אבל עוד משהו אנחנו לומדים ממה שחז"ל סמכו זה לקריאת המגילה,
אנחנו לומדים גם כן ,שאין לעשות הפסקה ואין לחלק את הנזכרים ,את
האמונה והמחשבה ,מחלק המעשי דהיינו מקיום המצוות בפועל ,תיכף
אחרי הונזכרים  -והנעשים ,ולא די להסתפק בעצם הידיעה והמחשבה
שצריכים להיות יהודי ותיק ,שומר התורה והמסורה ,אלא צריך תיכף
לקשר את זה בחוק המעשי ,וכמו שאנחנו רואים גם כן ממה שאמרו
חז"ל כל הקורא קריאת שמע בלי תפילין ,כאילו מעיד עדות שקר בעצמו,
היינו קריאת שמע ,שהוא קבלת עול מלכות שמים בלב ובמחשבה ,שזהו
מעקרי תורתנו הקדושה ,אבל אם זה לא יהיה משולב בתפילין ,שתפילין
המורה על החלק המעשי ,וההגשמה שאנו מגשימים ואנחנו קושרים אותם
על ידינו ועל ראשנו ,ומראים בזה שאנו מחברים גם המחשבות והאמונה
באחדות השם יתברך ,ואנחנו מקיימים את החלק המעשי ,בלי זה ,זאת
אומרת קריאת שמע בלי תפילין ,או תפילין בלי קריאת שמע ,זה לא דבר
שלם ,צריך להיות מחשבה ,אמונה ,ומעשה ,צמודים ודבוקים יחד ,נזכרים-
ותיכף נעשים ,לא להפסיק ,זהו מה שאנחנו לומדים מדבריהם ז"ל.
כאמור ,זה יש ללמוד משבת הזו פרשת זכור ,שבת זו היא שבת של
כללים ,דרך בדרכו של האדם בה ילך כל ימי חייו ,ממנו שואבים דעת ה'
והשפעה רוחנית ,איך להנהיג את עצמינו והקו העיקרי בו נלך.
לי ביחוד זו שמחה גדולה שהזמין לי ה' לחוג את הבר מצוה שלי
בשבת זכור ,השבת הראשונה להכנסי בעול התורה והמצוות ,אשר מלמדת
אותי ,ומבליטה מאד ,את דרכו של ישראל ,אשר זה צריך להיות גם
דרכי בכל ימי חיי ,ואני מודה לה' שזיכני לזה ,וגם תודתי נתונה להורים,
שהדריכו וחנכו אותי עד עכשיו באותו הדרך ,דרך תורתינו ,ואני תפלה
שיעזור לי ה' ,להיות יהודי נאמן לה' ולתורתו ולעמו ,וכולנו נזכה שתתקיים
הבטחת ה' כי מחה אמחה וכו' ונגאל במהרה אמן.

◇ ◇ ◇
ימים רבים שמונים ומאת יום
לכאורה צריך להבין איך אפשר לעשות סעודה כזאת גדולה של מאה
ושמונים יום וששה חודשים ,ואיך אפשר לאכול כל כך הרבה וגם הרי היו
שם ראשי מדינות ושרים ומנהיגים ומי ניהל והפעיל את כל אותם הערים
ומדינות שיתפקדו באותם ימים של הסעודה?
ותירץ על זה רבנו שליט"א :שי"ל שהמאה ושמונים יום באמת לא היו
רצופים בבת אחת ,אלא התחלק בזמן מסוים עשה שבוע משתה ועוד בזמן
אחד עשה עוד שבוע וכך הלאה עד שכל הסעודות הצטרפו לזמן של מאה
ושמונים יום (אור ימי הפורים עמ' כ"ח ,אמנם ביערות דבש נראה שהיו רצופין)
ויהי אומן את הדסה
בגמ' שבת דף כ"ג ע"ב מובא :ת"ר מעשה באדם אחד שמתה אשתו
ולא היה לו שכר מניקה ליתן ,ונעשה לו נס ונפתחו לו שני דדין כאשה
והניק את בנו ,אמר רב יוסף בא וראה כמה גדול אדם זה שנעשה לו נס

כזה וכו' .אמר ליה אביי אדרבה כמה גרוע אדם זה שנשתנו עליו סדרי
בראשית.
ובמסורת הש"ס שם נדפס מש"כ התוס' ישנים על המדרש בבראשית
רבה (ל ,ח) מרדכי זן ופרנס"  -אמר ר' יודן פעם אחת חזר על כל
המיניקות ולא מצא לאסתר לאלתר מיניקה והיה מיניקה הוא ,ומתפלא
על אביי שאמר כמה גרוע אדם זה וכי נאמר על מרדכי שהיה אדם
גרוע ,ומתרץ שאצל מרדכי שכר מינקת היה לו רק שלא היה מוצא
מינקת ,ובזה לא אמר אביי שהוא אדם גרוע ורק אדם זה שלא היה לו
שכר לשלם למינקת זה גרוע.
ותמוה הרי סוף כל סוף נעשה לו נס גדול ,ומה שאין לו במה לשלם
למינקת מה הגרוע בזה וכי כל עני שאין לו פרנסה הוא אדם גרוע הרי
על רבי חנינא בן דוסא הגמ' אומרת שהיה לו קב חרובין מערב שבת
לערב שבת? ואפשר לומר דהנה בודאי על הילד נגזר שיהיה לו מזונות,

ְל ַק ֵ ּים ֶאת יְ ֵמי ַה ּ ֻפ ִרים ָה ֵא ֶ ּלה ִ ּבזְ ַמ ֵ ּנ ֶיהם
וכל הנידון איך יהיה לו אוכל שיחיה ,ולזה יש שתי אפשרויות או שיהיה
לאבא לשלם למינקת ,או שהקב"ה יעשה שינוי הטבע כמו הנס שהיה.
והיות שכל אחד צריך להתרומם ולעלות בהכרה ובידיעה שהקב"ה
מנהיג את הכל הקב"ה רצה שאותו אדם יעלה ויתרומם בהכרה הזאת.
וכשנעשה לו הנס אומר אביי אמנם הוא אדם גדול ,אבל היות שכדי
להתעלות הוא מוכרח שישתנו עליו סדרי בראשית ,ובלי זה לא יגיע
למדרגה הגבוהה שהוא צריך להגיע ,בזה הוא אדם גרוע.
משא"כ אצל מרדכי שלא היה מינקת ,מוכרח להיות נס שלא כדרך
הטבע ,כי גם אשה שאינה יכולה להניק ותתחיל להניק זה
גם נס ובכדי להגיע להשגחה מוכרחים להגיע לנס ,ואין גריעותא במה
שנעשה הנס למרדכי( .קונטרס בזכות האמונה).
מכתב רבנו
בס"ד לבני חביבי בני ישיבתנו הק' ד' עליהם יחי'
אמרו חז"ל בברכות (לב ,ב) שתורה זה מהדברים שצריכים חיזוק כמו"ש

בפסוק ביהושע ,והנה עכשיו נותר כחודש עד סוף הזמן ויש לדאבוננו
מקומות שזה זמן שיש רפיון רח"ל ,ואתם ב"ה לא חשודים בזה חלילה,
אבל אין מזרזין אלא למזורזין.
ולכן באתי לבקש מכם שאדרבה תבחרו בחיים ותתחזקו בשמירת
סדרים וניצול הזמן ,וכן בימי שישי ושבת שהם ימים קדושים מאד שלא
יהא ח"ו רפיון בלימוד התורה ,והבא ליטהר מסייעין אותו.
עוד באתי לעורר על ימי הפורים ,שיש החושבים שבזמן כזה אפשר
לעשות מה שרוצים ונוהגים בהם הוללות וליצנות רח"ל ואין זה כך ,אלא
הם ימים של קבלת התורה מאהבה ,ואתם כבר רגילים להרבות אז בעסק
התורה כל שנה ,ולא להגרר אחרי דברים לא נכונים ויה"ר שתזכו לזה
תמיד.
הקב"ה יעזור שכל המתחזקים יעלו מעלה מעלה בתורה ביראת שמים
ובמידות טובות ונזכה שהקב"ה יערה עלינו רוח טהרה ממרום במהרה
בימנו ,אכי"ר.
א"ל שטינמן כ"ז אדר א' תשע"ו.

הלכות והליכות
שתיית יין
כמה עובי החומה
אמר רבנו" ,בליל פורים אני שותה מיץ ענבים" .רבינו סיפר [בשנים סיפרתי לרבינו מה שסיפר הגרח"ק שליט"א שקיבל מכתב מחכ"א
האחרונות] ששתה בפורים בערך רביעית ,אבל לא בב"א ,תוך הסעודה שהסתפק בגדר "ערים מוקפות חומה" ,כמה צריך להיות גובה ועובי
החומה?
[רבינו הוסיף שיש מחלוקת אם שתית יין משפיע יותר בפ"א או לא]( .כ' צדיק כתמר יפרח)
וא"ל רבינו דאמנם אין ראי' מוכחת ,אבל מצינו אצל רחב ותטמנם
פורים בערב שבת
כשחל פורים ביום ו' מה עדיף סעודה אחה"צ או פורס מפה ומקדש בחבלי הפשתן ,ואם רק עשרה טפחים ודאי שהיו יודעים ,ועוד ערים
[ספק המוציא]? ואמר רבינו שיאכל אחה"צ ,וחכם עיניו בראשו הרי בצורות ,ובי' טפחים זה לא בצורות ,ואולי כמו שמצינו לענין סוכה
גובה עשרים אמה שזה נקרא דבר חזק אולי אה"נ הכא צריך גובה
מספיק כזית( .ועי' מים חיים )283
עשרים אמה( .כ' צדיק כתמר יפרח)
ט"ו אדר בבני ברק
מנחה לאחר קריאת המגילה
קראו אצל רבינו את המגילה .אמר לנו רבינו שרוצה היום ליטול
ש .בערב פורים לא הרגיש טוב ,וקרא את המגילה מבעוד יום לאחר
ידים ,ואכל חלה וקומפוט ומים( .כ' צדיק כתמר יפרח)
פלג המנחה ,ונזכר שלא התפלל מנחה ,מה עליו לעשות?
בני פרזים ששברו
ת .פשוט שאע"פ שקרא את המגילה
שהיו
בחורים
שאלתי לרבינו בדבר
ויצא בזה עדיין יכול להתפלל מנחה,
קבלות בפורים
לירושלים
ועלו
בפורים דפרזים ,בב"ב
דסו"ס עדיין הוא יום( .רבנו שליט"א ומרן
בשנים עברו ,היו מגיעים הבחורים לרבנו שליט"א
פורים
בשמחת
ושמחו
בט"ו לאחר עה"ש,
הגרח"ק שליט"א) וכעין זה מבואר במג"א
ביום הפורים לשוש ולשמוח לכבוד היום.
בירושלים והזיקו ,הם טענו ע"פ הרמ"א
(ס' ק"ח סק"י) שבעצם היה יכול להתפלל
שמי
אומר
והיה
התעלות,
מכך
שישאר
רצה
ורבנו
שהמזיק מחמת שמחת פורים ,פטור,
מעריב לפני מנחה ,ובדיעבד אין זה
עד
או
פסח
עד
בלימוד
קבלה
עצמו
על
שמקבל
והוא טען אצלכם זה לא פורים ,רבינו:
תרתי דסתרי עי"ש.
סוף הזמן הוא רושם את שמו והוא יתפלל עליו
בדרך צחות בדמזיק שיימינין או בדניזק
השמטת אות בקריאת מגילה
ביום הפורים.
שיימינן ,והוסיף דהנה מצאנו בב"ק (לב ,ב)
ש .מעשה באחד הישיבות הגדולות
הרץ בע"ש פטור מפני שרץ ברשות ,ואף
וכך היו הבחורים מקבלים ע"ע ללמוד את כל המסכת שבעל קורא קרא 'בימים ההם מרדכי
דכל האי דינא הוי חידוש ,הביאור כיון
או ללמוד סדרים בלא הפסק ,ורבנו היה רושם את יושב' במקום ומרדכי ישוב ללא ו'
דהוי מצוה לכך פטור ,א"כ ה"ה דוקא
ומברכם
עליהם
מתפלל
והיה
שמותם
ואת
קבלתם
החיבור ,האם זה מעכב.
במי שאצלו זה מצוה ,אבל אצלם זה לא
ביום הפורים( .מפי בנו הגר"ש שליט"א)
ת .הורה רבנו שליט"א שמכיון שאין בזה
מצוה ,וכן במעשה עם ספרדי שהזיק וטען
שינוי משמעות לגמרי אין זה מעכב .ועי'
הניזק זה רק רמ"א ,ואמר רבינו בצחות:
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שכשמגיע לכסף כל אחד חושב על מה שנוגע לו (כ' צדיק כתמר יפרח)
חרשת בקריאת המגילה
פורים בבאר שבע
ש .אשה המדברת ואינה שומעת ,האם חייבת לקרוא את המגילה,
שאול
אבא
והגרב"צ
הגראי"ל
שח הרה"ג הרב זאב דב ש .שמרן
ואיך תברך ,ויסוד השאלה הוא ,כיון שאשה קוראה בעצמה מברכת
והגר"ש שמואל וואזנר אמרו לו שבאר שבע היא עיר מסופקת ויש לשמוע מגילה שאינה חייבת בקריאה ,א"כ אשה זו שאינה שומעת לא
לקרוא בה בי"ד ובט"ו באדר.
שייך אצלה מצות מגילה ופטורה לגמרי ,או שמא תקרא בלא לשמוע.
לתת מתחילה משלוח מנות
ת .אמר רבנו כיון שחיוב אצל האשה היא רק שמיעה (עי' שו"ע סי' תרפ"ט
בזה
שיזכה
מנות
משלוח
שאלה :האם מועיל לתת כבר בליל פורים
סעי' ב') שמא בזה היא פטורה ,כיון שלא יכולה לשמוע ,ולכן תקרא
רק למחרת בפורים ביום .תשובה :מסתמא מהני כיון דעד מחר הוי לעצמה את המגילה בלי ברכה .ועי' אבני נזר סי' תקי"א סק"ה.
רק פקדון ,ומחר יזכה בזה.
ריבוי עניים או ריבוי מתנה
יותר מחומש
ש .מי שיש לו חמישים שקלים ,האם עדיף שיתן לחמישה עניים
רבינו הביא שנסתפק באדם שכבר נתן חומש לפני פורים ,ועכשיו עשרה שקלים ,או לתת לעשרה עניים חמישה שקלים.
בפורים בודאי שצריך לתת מתנות לאביונים ,אבל האם נאמר שהשיעור
ת .כיון שגם בחמישה שקלים יש קצת חשיבות [שאפשר לקנות בזה קצת
שתי פרוטות או שיכול להוסיף ע"ז ,או מאחר שכבר נתן שתי פרוטות אוכל] עדיף לתת חמישה שקלים לעשרה עניים ,וכמבואר ברמב"ם
פיהמ"ש לאבות פ"ג מי"ט) שעדיף לתת הרבה ניתנות.
חוזר הדין שהמבזבז לא יבזבז יותר מחומש( .כ' צדיק כתמר יפרח)

ישיבת גבעת שאול
הישיבה הוקמה בשכונת גבעת שאול באלול תשנ"ד ע"י המשגיח הגה"צ ר' שלמה
וולבה זצ"ל וכמ"ש מרן המשגיח ז"ל במכתבו :היזמה ליסוד הישיבה באה ,מזה שראינו
שעולם התורה באה"ק הולך וגדל בעזהשי"ת ,הישיבות הגדולות מלאות עד אפס מקום
זוהי ברכה גדולה לעם היושב באה"ק ולכל הכלל ישראל ,כמובן ברם בריבוי הגדול
של תלמידים כמעט אין אפשרות לחנך ולגדל אותם לתלמידי חכמים מושלמים בתורה
במוסר במידות ובדעת זה נתן לנו את הדחיפה לייסד ישיבה שתהיה מושתתת דוקא על
קשר אינדיבידואלי עם כל תלמיד כדי לחנכו בע"ה לת"ח מושלם .באלול תשנ"ו עברה
הישיבה לשכונת גבעת משה .הישיבה התנהלה בעיקר על הוראותיו של מרן המשגיח.
ולפעמים בשאלות קשות הורה לשלוח לרבנו שליט"א כגון שנצרכו במקרה נדיר להוציא
בחור מן הישיבה ,פנו רבני הישיבה למשגיח הגה"צ רבי שלמה וולבה זצ"ל וביקשו את
הסכמתו למהלך שהוא צורך הרבים.
המשגיח בענוותנותו אמר :וכי מי אני שאכריע בדבר שכזה? פנו לגאון הגדול ראי”ל
שטינמן שליט”א ובקשו את פיו האיך עליכם לנהוג .ולאחר פטירתו המשיכו בכך.

בי"ג תמוז תש"ס הגיע רבנו לישיבה ונשא דברים | כשהגיע רבנו לישיבה,
התאמץ מאוד המשגיח זצ"ל למרות קושי שמיעתו הגדולה לשבת מול מרן
שליט"א לנסות לשמוע את דברי מרן ,ואח"כ הודה לו נרגשות על זה שהגיע לדבר
בישיבה .ואמר המשגיח 'שראה את פני רבנו שליט"א שמראים זיו פנים של הדורות
הקודמים'[ .השיחה נדפסה בקובץ לקט דברי חיזוק ח"א תחת הכותרת 'חשיבות כח הדיבור'].

בא' דר"ח אלול תשס"ג הגיע רבנו לחנוכת אגף חדש בישיבה ואמר בתו"ד:
"ובאמת חז"ל אומרים בפרקי אבות כידוע ,כך היא דרכה של תורה פת במלח
תאכל ומים במשורה תשתה ,ועל הארץ תישן ,וחיי צער תחיה ,ובתורה אתה עמל,
אם אתה עושה כן וכו' ,יוצא שבכדי לזכות לתורה צריך לבוא למצבים כאלו.
ובימינו אע"פ שגם בן ישיבה טורח קצת ,אבל אי אפשר שנגיע לדרגה כזאת
של מים במשורה תשתה ,אפי' מים! ג"כ במשורה ,שזה מדה קטנה מאד,
בחיים כאלו קשים ללמוד תורה ,וכך היא דרכה של תורה ,וכדי לזכות לתורה
צריך שיהי' כתתו עצמכם ,שיהי' כמו כתישה שבן אדם כותש את עצמו ,עד
כדי כך בשביל לזכות לתורה.
ואם הי' הדור שלנו במדרגה כזאת ,מי יודע אם הי' אפשר להתקיים ,כי
הדור שלנו חלש ,הם לא בדרגות כאלה שאנשים יהיו חזקים כ"כ שיהי' אפשר
לקיים פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ,והקב"ה ברוב חסדו מתחשב עם
חולשת הדור שלנו ,וב"ה אפי' שזה לא כ"כ אבל מצד אחד אי אפשר לומר
שבן ישיבה אוכל פחות ממה שאדם מהשוק ,כל אחד בדרך כלל ב"ה אוכלים
שותים ,וישנים לא על הרצפה ,ב"ה ,וא"כ האיך זוכים לתורה.
משמע שבכל זאת כל מה ששייך לפי הדור לפי חולשת הדור מה ששייך
למסור את נפשו לתורה ,רק אז הוא זוכה לתורה ,ובלי זה אי אפשר לזכות,
אפי' בדורינו ,בודאי שהדור שלנו זה לא כמו הדור של האמוראים של התנאים,
שאז הי' ממש כך היא דרכה של תורה ,מים במשורה תשתה ,לחם צר ומים
לחץ ,וזה אי אפשר בדורינו ,אבל בכל זאת כדי לזכות לתורה צריך משהו שבן
אדם יוותר מהחיים ,מהנוחיות שלו.
וזה כלל גדול שאם רוצים לזכות לתורה ,אפי' שהדור שלנו לא מסוגל לדרגה
של האמוראים של התנאים ,אבל בודאי צריך לעשות ,וזה דבר חשוב מאד,
שאם אחד רוצה לבנות את עצמו להיות בן תורה ,צריך לדעת שצריך להיות
לכל הפחות "מעין" של דרכה של תורה שהי' בימי חז"ל ,בימי התנאים ,ושיהי'
ממש מים במשורה תשתה ,אינני יודע אם היו יכולים להתקיים ,להחזיק מעמד,
אבל בכל זאת צריך מאד להתחזק וללמוד ,ומה שיותר ילמד ביגיעה עצומה,
לכל הפחות יגיעת המוח! לאכול כן אבל יגיעת המוח צריך להיות ,ושלא יעשה
סתם ברפיון ,ברפיון אי אפשר להיות תלמיד חכם.
לכן כל אחד צריך לדעת לראות עד כמה שאפשר לכל הפחות לייגע את
עצמנו [לי קשה לדבר על זה כי אפשר לומר קשוט עצמך וכו'] ,אבל חז"ל הרי אומרים
הסכת ושמע וכו' ,לא רק על הדור של חז"ל ,אלא זה כתוב בתורה שהיא
נצחית! אם כתוב בתורה הסכת ושמע וחז"ל דורשים כתתו עצמכם על דברי
תורה ,הפשט הוא שבכל הדורות זה ככה ,רק כל אחד לפי המצב שלו ,ואם
בימי חז"ל הי' מים במשורה תשתה ,היום זה קצת אחרת ,אבל צריך להיות
יגיעה ,אם לא יגיעה הזאת שיהי' יגיעת המוח ,ומי שרוצה להיות תלמיד חכם
צריך הרבה הרבה לוותר על דברים של נוחיות ,בשאיפה גדולה.
וכל אחד ואחד יראה עכשיו שבא חודש אלול ,צריך מאד להתחזק לראות
שיהיה קבלת מלכות שמים חזק מאד ,ואז יעלה ויעלה עד שיזכה לעלות
להיות גדול בתורה וביראת שמים ,ונזכה כולנו להתחזק בזה ,ועי"ז נזכה
להיכתב וליחתם בכתיבה וחתימה טובה במהרה בימינו אמן.
[לאחר שיחתו נשאר לתפילת מעריב ,יש להוסיף שכאשר מרן שליט"א התיישב במקום שייעדו לו
במזרח ביהמ"ד ,לא ישב עד שבירר שמקום זה אינו מקום של אף אחד ,וכך היה באמת שזה היה
כסא מיוחד שהניחו למרן שליט"א ,אבל עכ"פ מרן ביקש לברר שאינו לוקח מקום של אף אחד].

לאחר פטירת המשגיח בניסן תשס"ה הגיע שוב רבנו בתחילת זמן קיץ
לחזק את בני הישיבה.
ובשיחה בלב שומע אמר רבנו בתו"ד :משגיחים זה עבודה קשה שבמקדש
כשר"מ אומר שיעור והבחור נהנה הוא מרגיש שהוא עשה משהו .אבל משגיח
כשהוא אומר מוסר זה משהו אחר .הרי המשגיחים צריכים לדבר על הכל ר'
חצקל היה משגיח ,הרב וולבה היה משגיח ,הם רוממו את הבחורים וכו'.

חבורות קדשים | שח לנו רה"י הגר"א פשקס שליט"א :שהוא בימי נעוריו
למד בישיבת פוניבז' ,ובאותה עת אירגן הגאון ר' דוד כץ שליט"א חבורות
קדשים ממרן רבנו שליט"א ולמדו תקופה ממושכת באחד הבתי מדרשות בבני
ברק קדשים עם קבוצה נבחרת מבני הישיבה שרבנו מוסר להם שם חבורות.
בהלוית הגרי"ז | עוד מספר הנ"ל :שבלוויתו של מרן הגרי"ז זצ"ל ראה את
רבנו שליט"א הולך לצד הגר"י ליס זצ"ל ,וכל הזמן הולך עם ידו על החליפה,
ולא הבין מדוע ,עד שהבין שמרן שליט"א קרע קריעה בחליפתו ,אבל כדי שלא
יראו את זה הסתיר זאת בידו.
לקיחת אחריות | פ"א הגיע לרבנו א' מרבני הישיבה עם בחור שנפגש
כמה פגישות ואח"כ התגלה איזה ענין רפואי מסוים ,וישב רבנו ודן ונו"נ עמו,
ואח"כ היה שקוע במחשבות כ 10-דקות והיה כולו שקוע בזה ,ואז אמר :אין
שום בעיה יהיו לו ילדים בריאים ולא יחשוש כלל .והיה ניכר איך שלקח את
האחריות על זה.

ישיבת "גרודנא"
הוקם בשנת תשכ"ז ע"י מרן הרב מפוניבז' זצ"ל בב"ב .בשבט תשכ"ז עברה לאשדוד,
ובחנוכה תש"ס עברה לקרית ישמח משה ,ובחשון תשס"ד עברה לבאר יעקב.

באשדוד | בקיץ תשנ"ז נסע רבנו שליט"א יחד עם מרן הגרמי"ל זצ"ל לאשדוד
לישר את ההדורים ,וב"ה עלתה בידם להחזיק את הישיבה לעוד כמה שנים שם.
בישמח משה | ובעת שעברה הישיבה הק' לישמח משה בעידודו ובעזרתו
של רבנו שליט"א ,הגיע אחרי זמן לומר דברי חיזוק.
ביקשו לומר כמה מלים :באמת אני רואה שברוך ה' למרות שכ"כ הדור ירוד
מאד לגבי הדורות הקודמים ,מה שאין להשוות בכלל את הדור שלנו לגבי
הדורות הקודמים ,ולא מדברים על הדורות של התנאים האמוראים והראשונים
והאחרונים ,אלא אפי' לגבי דור שלפני המלחמה ,כל כך ירוד! בדור הקודם הי'
כמו החפץ חיים ר' חיים עוזר ,החזון איש ,הבריסקער רב ,כאלה גדולים אין!
אין אף שיכול להידמות קצת לדור הקודם.
אבל בכל זאת ברוך ה' רואים שהצעירים ,בחורים צעירים שוקדים על הלימוד,
יושבים גם מאוחר בלילה ,מאד משמח אם רואים שבכל זאת למרות שהדור
כל כך ירוד ,אבל מקוים שהדור הצעיר יעלה ,יעלו מאד!
ובאמת משמח אם רואים ב"ה שיש ישיבות ,כל פעם עוד ישיבה עוד ישיבה,
והישיבה הזאת יש לה שם טוב ,שב"ה לומדים טוב ,ויש לקוות שיצאו מהם
גדולי תורה גדולי יראה.
רק מה צריך באמת שכל בחור ירגיש את עצמו שהוא משהו ,יש כאלה שחושבים
שהוא בין כך לא יהי' ממנו כלום ,אבל זה לא ככה אלא כל אחד מכם יכול
להיות גדול בתורה וביראה! רק צריך להתמסר ללימוד התורה ללמוד בשקידה,
לשמור את הסדרים ולבוא לתפלה ,לעשות הכל כמו שהמנהלים רוצים ,אז
בודאי שכל אחד יכול לגדול ,רק צריך קצת שימת לב ,בשאיפה להיות גדול,
ואם אחד לא שואף להיות גדול קשה שיהי' גדול ,צריך לשאוף להיות גדול!
וכל אחד ואחד מכם יכול להיות גדול ,אם לא יהי' כמו הדורות הקודמים אבל
בכל זאת הוא יכול להיות גדול ,לכן אני שמח מאד לראות שבחורים צעירים
יושבים ושוקדים בתורה.
והקב"ה יעזור באמת שכל אחד ואחד מכם יגדל להיות תלמיד חכם גדול ,מה
שבטח כל אחד רוצה את זה ,רק הוא צריך להשיג את זה על ידי שבאמת
ישתדל בכל כחו לעשות מה שרוצים ,שהקב"ה רוצה ,אז כל אחד יכול להיות
גדול והקב"ה באמת יעזור שכל אחד מכם יגדל להיות גדול בתורה וביראה
כמו שרצון הקב"ה.
באר יעקב | כשעברה הישיבה לבאר יעקב הגיע רבנו לחנוכת הבית והכנסת
ס"ת ליל ג' דחוה"מ סכות תשס"ד.
ובתו"ד אמר :והקב"ה יעזור באמת שכל אחד ואחד יתרומם להבין מה זה
כבוד התורה ,כבוד ספר תורה ,כבוד חכמים ,כי כבוד חכמים וכבוד תורה
זה היינו הך ,וכמו אצל אברהם אבינו ככה זה כבוד ספר תורה ,כמו שמצינו
בחז"ל במס' מכות .שיש ספר תורה ויש גברא רבה ,א"כ תזכו בזכות זה בכל
הדברים מה שכלל ישראל צריך לזכות ,בזכות לימוד התורה ובזכות כבוד
התורה ,שעושים סעודה בשביל לכבד את הספר תורה ,יזכו באמת כל אלה
שנמצאים כאן לעלות בגדלות בתורה ,גדלות מאד! ווהלואי שכל אחד ואחד
יזכה לזה ,ועי"ז כלל ישראל יזכה לעוד גדלות בתורה ,עד שיגיעו למדרגה של
כמים לים מכסים ,ומלאה הארץ דעה את ה' ,ובאו לציון גאולים ברנה ושמחת
עולם על ראשם בב"א.
לימוד עזרה ראשונה | נשאל רבנו ע"י רבני הישיבה ,בעקבות המקרה שקרה
בישיבה שבחור ניצל בנס מדום לב ,שהי' בביתו מחוץ לישוב .ולכן רוצים
שמכל ישיבה ילמדו עזרה ראשונה ,אין שום מד"א בבאר יעקב ,ואם חלילה הי'
קורה כזה דבר בהישיבה ...אמר רבינו :אין להרשות בשום אופן לימוד הבחורים
"קורס" כזה ,ולא רק בגלל בטול תורה ,אלא כי כידוע אופן הלימוד והאוירה
וכו' איננה ראוי' ,ובמקרים רבים זהו מושב לצים גמור [אלא ידאגו שיהי' מישהו
אחר שיודע עזרה ראשונה] .וטענו לפניו שרוצים לעשות באופן מיוחד להם ,ואף
תעודה לא יקבלו כדי שלא יוכלו להשתמש עם זה בחוץ .אמר רבינו :אם יבא
מישהו מבחוץ וכי יוכלו שלא לטפל בו?
והעיקר יש לדעת שאם מחליטים ונוהגים ע"פ התורה לא יגרם מכך ח"ו נזק,
ואם נגזר ח"ו שימות הרי בלא"ה לא הי' עוזר כלום ואם נגזר שיחי' לא יפסיד
ח"ו ממה שנהג כהלכה וע"פ התורה.
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"ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך" (כח ,א)
במדרש שמות רבה (פרשה ל"ז) מובא שבשעה שירד משה
רבינו מהר סיני וראה את ישראל כשהם עסוקים במעשה
העגל ,הביט וראה את אהרן אחיו שהיה עומד ליד עגל הזהב
ומקיש עליו בפטיש .למעשה ,כוונתו של אהרן הייתה לעכב את
בני ישראל מלעבוד את העגל ,משום כך התמהמה בעשייתו,
אולם משה רבינו חשב שהיה אהרן שותף עמהם ,והיה בלבו
עליו .אמר לו הקדוש ברוך הוא :משה ,יודע אני את כוונתו של
אהרן שהיא לטובה!
משל לבן מלך שזחה עליו דעתו ונטל את חפירה כדי לחתור
מערה מתחת לארמון אביו .ראה מחנכו של בן המלך את
מעשיו ואמר :אל תייגע את עצמך בחפירה זו ,הדבר לא לפי
כבודך ולא לפי כוחותיך ,תן לי ואני אחפור ...ראה המלך את
המחנך כשהוא חותר מתחת לארמון ,הבין מה אירע ואמר:
יודע אני מה הייתה כוונתך ,בשכר מעשה זה שעשית אמנה
אותך לשר הממונה על כל ענייני הארמון!
כך בשעה שאמרו ישראל לאהרן" :קום עשה לנו אלהים" ,אמר
להם אהרן" :פרקו נזמי הזהב" ,וכך טען להם :אני כהן ,אני
אעשה אותו ואקריב לפניו ...הוא לא נתעסק אלא כדי לעכבן
עד שיבוא משה .אמר לו הקדוש ברוך הוא :אהרן ,יודע אני מה
הייתה כוונתך ,בשכר זה אין אני ממנה על קרבנותיהן של בני
אלא אותך ,שנאמר" :ואתה הקרב אליך".

"ואתה הקרב אליך את אהרן" (כח ,א)
בשמחת תורה בישיבתו של החפץ חיים ,בשעת חדוה
והתלהבות עילאית ,ביקשו התלמידים להרים את החפץ חיים
ולרקוד עמו ,אולם הוא לא נתן להם ואמר ,כי על פי התורה
אסור להרים בן אדם למעלה ממה שהוא באמת ,שאם לא כן,
היה נאמר כאן ,ואתה 'הרם' אליך את אהרן .ומזה שנאמר,
ואתה הקרב ,משמע שרמז רמזה לנו התורה הקדושה ,שאין
להרים אדם למעלה ממה שהוא באמת.
הוא היה מסביר ,שכבוד אינו אלא עלבון .משל למה הדבר
דומה ,לבן מלך ששקע בתאוות ,ובתור עונש שלל המלך ממנו
את תאריו וגירשו למדינה רחוקה .אנשי המדינה ההיא לא ידעו
על כך ,וחלקו לו כבוד מלכים גם בזמן גירושו ,כשהוליכוהו
לרצות את עונשו; אפשר לתאר מה הרגיש בן המלך באותה
שעה ,בהעלותו על דעתו את נחיתותו ומעמדו הירוד והשפל.
כך אני מרגיש ,היה מסיים החפץ חיים ,בזמן שהבריות טועים
בי ומכבדים אותי ,ואנכי יודע בלבי את שפלות מצבי ופחיתות
ערכי( .המאורות הגדולים)

"ועשית בגדי קודש לאהרן אחיך לכבוד
ולתפארת" (כח ,ב)
הגאון רבי שמעון סופר שאל :בתחילה הקב"ה מצווה לעשות
בגדים לאהרן הכהן מהטעם של כבוד ותפארת" :ועשית בגדי
קודש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת" ולאחר מכן מביאה
התורה את הטעם לעשיית הבגדים היא כדי לקדש את אהרן:

"ועשו את בגדי אהרן לקדשו לכהנו לי" .אם כן ,לשם מה נעשו
הבגדים לכבוד ולתפארת או לקדש את אהרן הכהן?! והגאון
מתרץ :פשוטי העם רגילים לחלוק כבוד רק לאלו המתהדרים
בלבושם ולאלו נאמר" :ועשית בגדי קודש לאהרן אחיך לכבוד
ולתפארת" יהיו הבגדים לכבוד ולתפארת...
כמו שמסופר בספר "כה עשו חכמינו" :שבאחד הימים הגיע
אליהו הנביא לעיר אחת בבגדים פשוטים .נכנס לאירוע ואף
אחד לא שם לב אליו ...יצא וחזר עם גלימה מהודרת ומיד
הושיבוהו במזרח וכיבדוהו .כשאחד מהאנשים הביא לו מים
ליטול ידיו ,הכניס אליהו הנביא את כפות ידיו אל תוך שרוולי
הגלימה וביקש מהאיש ליטול את שרוולי הבגד .לפליאתו
השיב אליהו הנביא" :אתכם כאן לא מעניין מי האדם אלא
הבגדים שלו .אם כך ניטול ידיים לבגד "...לכן לחכמים שבעם -
אלו המבינים את הכוונות העמוקות שיש בכל בגד ובגד מבגדי
הכהונה לאלו נאמר" :ועשו את בגדי אהרן לקדשו לכהנו לי"...

"לקדשו לכהנו לי" (כח ,ג)
מסופר על אחד שהגיע אל הרב וביקש" :רצוני להיות כהן".
הרב ניסה להסביר לו ...אך בטרם הספיק להוציא מילה כבר
הונחה על שולחנו חבילת שטרות מכובדת ...הרב לא הראה
שביעות רצון והלה המשיך למלא את השולחן בשטרות ...הרב
הסביר לו שזה בלתי אפשרי "לקנות כהונה" ,אך הוא התעקש
והעלה את הסכום ואף שילש אותו ...אך הרב עמד בסירובו...
בחרון אף עזב את ביתו של הרב ושם פעמיו אל הקהילה
הרפורמית .לאחר משא ומתן מייגע גם שם לא הסכימו להפוך
את המסכן לכהן .בצר לו פנה אל האחראי מטעם הקהילה
הקונסרבטיבית .שם הוא התקבל בחמימות ומשאחד מהם
זיהה את ה"פוטנציאל" האמירו במחיר .ומיודענו שנפשו
חשקה להיות כהן ,הסכים וכתב המחאה לפקודת הקהילה
בסכום כסף גדול מאוד.
נקבע הטקס לשבוע שאחרי ,וברוב פאר והדר הוכתר מיודענו
לכהן באופן רשמי ואף קיבל תעודה המעידה על כך...
לאחר הטקס פנה האיש ללכת לדרכו כשהוא שמח וטוב לב.
לפתע רץ אחריו ראש הקהילה וביקש לדעת" :סלח לי שאני
מתערב אבל מסקרן אותי לדעת מה נחוץ לך כל כך להיות כהן?
ועוד ששילמת עבור זה סכום לא מבוטל?"
השיב ה"כהן הטרי" בפשטות" :מה הפירוש למה? אבא שלי
היה כהן ,גם סבא שלי היה כהן ...למה שאני לא אהיה גם כהן"...

"ואלה הבגדים אשר יעשו חושן ואפוד"
(כח ,ד)
כתב רש"י על האפוד" :לא שמעתי ולא מצאתי בברייתא
פירוש תבניתו ,ולבי אומר לי וכו' שחוגרות השרות כשרוכבות
על הסוסים" .סיפר הצדיק הקדוש ר' יחיאל מאיר מגוסטינין
זצ"ל כי בימי חורפו אסף כסף לדבר מצוה .בהגיעו לאחד
הבתים ,ראה שם תערובת אנשים ונשים משחקים בקובייא.
כאב לבו מאד על שנזדמן לו לראות מראות כאלו ,והכל חייבים

~~2

ליקוטים וסיפורים
נפלאים  -תצוה
בראייה .אולם כעבור עשרים שנה נזדמן לעירו גוסטינין חזן
ושוחט שהציבור נהנה מתפילתו ,ובאו עמו לרב שיקבלנו לחזן
בעיר .כאשר הגיעו לביתו לקודש פנימה ,הכירו מאז שהוא
שיחק בקובייא ,והבין כי מן השמים זימנו לו לראות זאת כדי
שלא ייכשלו בו .ואמר כי כעת מובן לו דברי רש"י שכתב 'ולבי
אומר לי' ,כי לרש"י נזדמן לראות אשה רוכבת על הסוס לבושה
בסינר ,וחלשה דעתו מדוע נזדמן לפניו מראה כזה .אבל
כשהגיע לבאר את עשיית האפוד כתב 'ולבי אומר לי' ,כי מה
שראיתי אז את השרה לבושה בסינר היה זה כדי שאבין את
עשיית האפוד שהיה עשוי כסינר של הנשים ,ולא לחינם ראיתי
זאת( .מי הים השלם)

"ששה משמותם" (כח ,י)
בירושלמי מובא שבאבני האפוד היה שמו של בנימין מחולק,
באבן הימיני היה כתוב 'בנ' ובשמאלי 'ימין' ,ודורש את זה ממה
שכתוב "ששה 'מ'שמותם" – מקצת שמותם ולא כל שמותם,
לכן שמו של בנימין היה מחולק על שתי כתפות האפוד .ולזה
אפשר לומר רמז ממה שנאמר בברכות בנימין "ובין כתפיו
שכן"( .משך חכמה)

"תרשיש ושוהם וישפה" (כח ,כ)
אומרים חז"ל כי "ישפה" זוהי אבנו של בנימין ,ורמז לכך אומר
בעל הטורים ישפה בגימ' בנימין בן יעקב עם הכולל ,באבן זו
מספרים חז"ל התרחש מעשה שיש ללמוד מזה הרבה בעניין
מצוות כיבוד אב ,שכן מסופר בגמ' (ירושלמי פאה) על נכרי
בשם דמא בן נתינא ,שביקשו ישראל לקנות אצלו אבן ישפה,
אך מכיוון שאביו היה ישן אותה שעה על הארגז בו הייתה
טמונה האבן ,ויתר על הרווח העצום ולא מכר את האבן ,ובלבד
שלא להעיר את אביו משנתו ,וברור שהמעשה הזה מהווה לנו
דוגמא ומופת לקיום מצות כיבוד אב ,ואפשר לומר כיון
שבנימין הרי לא השתתף במעשה מכירת יוסף ,ולא נגרם לאביו
צער על ידו כשאר אחיו ,ממילא הרי קיים מצות כיבוד אב
בשלמות ,לפיכך נזדמנו ע"י אבנו מאורע של כיבוד אב.
(מעינה של תורה)

"שפה יהיה לפיו סביב" (כח ,לב)
מעשה נפלא סיפרו חז"ל (מדרש שוחר טוב ,לט .ע"ש) מעשה
במלך פרס שנטה למות ,אמרו לו הרופאים אין לך רפואה עד
שיביאו לך חלב לביאה .ענה אחד מהם ואמר לו :אם רצונך אלך
אני ,רק תן לי עשרה עיזים .אמר לעבדיו ונתנו לו .הלך לגוב
אריות והייתה שם לביאה מינקת גוריה ,יום ראשון עמד מרחוק
והשליך לה עז אחת ואכלתה ,יום שני נתקרב לה מעט והשליך
אחרת ,וכן בכל יום ויום עד שהיה משחק עמה ,ולקח מחלבה
והלך לו .כשהיה בחצי הדרך ישן וראה חלום ,שהיו כל איבריו
מהרסין (מתווכחים) זה עם זה; אמרו הרגליים" :אין בכל
האיברים כמותנו שאם לא היינו אנו הולכין לא היה יכול להביא
מן החלב" .ענו הידיים :אין כמותנו ,שאם לא היינו אנו שחלבנו

לא היה עושה דבר .העינים אמרו :אנו למעלה מן הכל ,שאם לא
היינו מראים לו את הדרך לא היה נעשה .ענה הלב ואמר :אני
למעלה מן הכל ,שאלמלא לא נתתי לו העצה לא הועיל כלום.
ענתה הלשון ואמרה להם "אם לא הייתי אני ,מה הייתם
עושים" .ענו לו כל האיברים ואמרו לה :לא יראת להדמות
אלינו ,ואת סגורה ונתונה במקום חשך ואפלה ,ועוד שאין בך
עצם כשאר כל האיברים? ענתה הלשון ואמרה ,היום תאמרו
שאני מלך ושליט עליכם! שמע האיש את הדברים האלה
ונתפחד והקיץ משנתו והלך לדרכו ,והגיע למקום ונכנס אצל
המלך ואמר לו ,הא לך חלב כלביא (היינו כלבה) ,מיד קצף וציוה
לתלותו ,וכשהיה הולך להיצלב היו כל האיברים בוכין ,אמר להם
הלשון ,הלא אמרתי שאין בכם ממש ,אם אני מצילה אתכם,
תודו לי שאני מלך עליכם? אמרו לה :הן! מיד אמרה הלשון
השיבוני אצל המלך .והשיבוהו .אמר לו :למה צווית לתלותי ,זו
תורה וזו שכרה? אמר המלך ,הבאת חלב כלביא לקרב מיתתי,
אמר לו ומה איכפת לך ויהא לך רפואה ממנו ,ועוד גם כן כי
"לביאה" קורין אותה "כלביא" ,לקחו ממנו וניסוהו ,ונמצא חלב
לביאה ,אמרו לו ,כל האיברים עכשיו אנו מודים לך שאת אמרת
האמת .ע"כ .ועל זה אמר המדרש "מוות וחיים ביד הלשון".
(משלי יח ,כא)

"ונשמע קולו בבואו אל הקודש ובצאתו ולא
ימות" (כח ,לה)
אמר ה"בית ישראל" מגור זי"ע ,רימזה התורה שאף 'ובצאתו'
כאשר יוצא מן הקודש 'ולא ימות' ,שיישאר הרושם מן
הקדושה אחר כך .כמו שאמר הרה"ק הרבי ר' בונם מפרשיסחא
זי"ע 'אדם ביקר בל ילין נמשל כבהמות נדמו' ,כאשר מגיע
לאדם איזה התעוררות ,רגע יקר ,זמן טוב ,צריך לראות
שיישאר מזה רושם הלאה ,אם ח"ו 'אדם ביקר ולא יבין' – 'ולא
ילין' ,אינו מבין להלין את הקדושה שקיבל 'נמשל כבהמות
נדמו'( .יגדיל תורה)

"ונשמע קולו בבואו אל הקודש" (כח ,לה)
טעם הדבר הוא שידוע שמלכותא דרקיע ומלכותא דארעא
שווים ,כמו הנכנס להיכל המלך פתאום ,חייב מיתה ,וכמו
שנאמר באחשוורוש (אסתר)" :אשר לא ייקרא  -אחת דתו
להמית" ,לכן השמיע הכהן קולו ע"י הפעמון ורימון .ועוד כדי
שייוודע שהכהן הגדול רוצה להיכנס ,ואע"פ שהכל גלוי וידוע
לפניו ,וגם אצל המלאכים הכל גלוי וידוע ,רק הטעם הוא שלא
יפגעו בו מן המלאכים הקדושים אשר לפניו ,אילו הי' נכנס
פתאום ,וקול הפעמונים הזה היה אזהרה למלאכים שיפנו מקום
לאוהבו של מלך ,לכבודו של מלך שיוכל להיכנס ולעובדו
בייחוד ,ובצאתו הייתה גם כן הקריאה כאילו הכהן קורא אותם
שישובו לשרת לפניו כבראשונה כי כבר כילה עבודתו ,והוא
יוצא מן הקודש ,ואם יבוא שמה מבלי להשמיע קולו ימות על
ידי משרתי ד' אשר סביב השכינה( .רבינו בחיי)
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ליקוטים וסיפורים
נפלאים  -תצוה
"וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אותם
לכהן לי" (כט ,א)
לפי שישראל אומרים :ריבון העולם ,עניים אנו ואין לנו קרבנות
להביא ,אמר להם :דברים אני מבקש ,שנאמר "קחו עמכם
דברים ושובו אל ה'" (הושע י"ד) ואני מוחל על כל עוונותיכם,
ואין דברים אלא דברי תורה שנאמר "אלה הדברים אשר דיבר
משה" .אמרו לו אין אנו יודעים ,אמר להם בכו והתפללו לפני
ואני מקבל .אבותיכם כשנשתעבדו במצרים ,לא בתפילה
פדיתי אותם? שנאמר "וייאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו".
בימי יהושע ,לא בתפילה עשיתי להם נסים? שנאמר "ויקרע
יהושע שמלותיו" בימי השופטים בבכייה שמעתי צעקתם
שנאמר "ויהיה כי זעקו בני ישראל אל ה' "...בימי שמואל ,לא
בתפילה שמעתי להם? שנאמר "ויזעק שמואל בעד ישראל אל
ה' ויענהו ה'" ,איני מבקש מכם לא זבחים ולא קרבנות אלא
דברים שנאמר "קחו עמכם דברים ושובו אל ה'" .מי גרם
למרדכי לבוא לידי הגדולה הזאת? אמור שהיה מתפלל בכל
שעה ,שנאמר "ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרע מרדכי
את בגדיו ...ויזעק זעקה גדולה ומרה" ,מאחר שראה עצמו
בגדולה לא הגיס לבו ולא עמד מן התפילה ,אלא "וישב מרדכי
אל שער המלך" ,כשם שהיה מתחילה שחזר אל שקו ואל
תעניתו .אף כאן הוא אומר "זה הדבר" לפי שלא התרצה הקב"ה
לאהרן (על מעשה העגל) אלא על ידי תפילה שנאמר "ובאהרן
(מדרש רבה)
התאנף ה' מאוד להשמידו ,ואתפלל"...

"את הכבש האחד" (כט ,לט)
מעשה היה ביהודי פשוט ,אשר לא ידע את פירוש מילות
התפלה ,אולם עובדה זו לא מנעה ממנו להתפלל בקול גדול,
וכשהגיע בפרשת התמיד למילים "את הכבש האחד" ,שאג
בקול ובעיניים עצומות "א-ח-ד!" ...משל היה עומד בקריאת
שמע במלים "ה' אלוקינו ה' אחד" .ספור זה שמע רבי שרגא
פייבל מנדלוביץ מפי אחד מתלמידי ישיבתו ,אשר הוסיף ודיבר
בלגלוג על יהודים פשוטים מעין אלו' ,עמך' ,אשר אינם יודעים
בתפילה אפילו את פירוש המלים ,אולם למרות זאת הם מנסים
להתפלל בהתלהבות .הנימה שבה דבר התלמיד לא מצאה חן
בעיני רבו ,והוא העיר לו" :הלגלוג שלך אינו במקומו ...הלגלוג
מעיד שהחושים הרוחניים שלך אינם מפותחים די צרכם."...
תהה התלמיד" :על מה ולמה?" ורבי שרגא פייבל המשיך:
"יהודי אמיתי ,בעל הרגשה עדינה ,צריך היה לשנות אצלו את
היחס כלפי המלים 'את הכבש האחד' מכאן ואילך ...הוא צריך
היה לחשוב בעקבות המעשה הזה – הנה ,גם פה ,במלים הללו,
קיבל איש יהודי על מלכות שמים על עצמו ."...מעשה זה,
המובא בספר "מרביצי תורה מעולם החסידות" מוכיח עד כמה
דייק עם תלמידיו על כל דבר היוצא מפיהם ,ועוד מסופר שם כי
בחור אחר השמיע חדושי תורה ובעניין מסוים התבטא כי
"הט"ז אינו צודק בדבריו" .באותו רגע שיסע רבי שרגא פייבל
את דבריו וקרא בקול ,כשהתרגשות ננסכת בו" :דיבורים כאלו

הם בגדר ניבול פה!" בהזדמנות אחרת שמע תלמיד ששר
"בלבבי משכן אבנה" ,עצר אותו רבי שרגא פייבל ושאל" :כלום
כבר הגעת למידה זו?" שאלתו הנוקבת ירדה תהומות .התלמיד
קיבל את הדברים ,ובמשך עשרות שנים לא היה מסוגל
להעלות את השיר על דל שפתיו!

"ועשית מזבח מקטר קטורת וכו' וציפית אותו
זהב" (ל ,א)
הנה היו שני מזבחות; האחד ,שמקריבים עליו הקרבנות .והשני,
"מזבח הזהב" ,ואין עליו אלא הקטרת "הקטורת" .והנה רואים
שבו היה הדגשה מיוחדת בציפויו בזהב שנאמר" :וצפית אותו
זהב טהור את גגו ואת קירותיו סביב ואת קרנותיו" ,ומדוע?
אכן כידוע "הקטורת" הייתה מעשירה את בעליה (יומא כו).
והנה תכלית הכסף והממון אינו אלא לעבודת ה' ,שאילו לשאר
דברי העולם הזה נאמר (קהלת ה ,יב) "עושר שמור לבעליו
לרעתו" .אכן כאשר הממון והכסף מנוצלים לדברים רוחניים על
זה נאמר (קהלת ז ,יב) "כי בצל החכמה בצל הכסף" שאמרו על
זה חז"ל (פסחים נג" ):שהנותן מכספו לתורה זוכה ויושב
בישיבה של מעלה בכבוד" ,וזה עניין שרבי היה מכבד עשירים.
ולכן במזבח של הקטורת הרומז ל"עשירות" נאמר (ל ,ו)" :ונתת
אותו וגו' לפני הכפורת וגו' אשר אוועד לך שמה"  -כלומר
תקרב את המזבח אל הקודש קרוב קרוב ,כי תכלית העושר -
לקדושה צריך.

"ובחרושת אבן למלאת ובחרושת עץ לעשות
בכל מלאכה" (לא ,ה)
אומר ה'חידושי הרי"ם' שמכל דבר ,יהודי צריך להוציא איזה
לימוד לעבודת ד'.
רואים את העניין בבירור אצל גדולי ישראל ,שכל דבר שרואים,
הם מתרגמים לעבודת ד'' .מה זה אומר לי בעבודת ד' ,ואין
מאורע שעובר 'סתם כך'.
אומר בעל 'חידושי הרי"ם' רבי עקיבא הלך בדרך וראה אבן ובה
חור .ראה שהמים הם שטפטפו על האבן וקדחו בה חור .אמר
רבי עקיבא ,ומה מים שחקו אבנים ,גם התורה תצליח לקדוח
בלב שלי .וזה מה שנאמר "בחרושת אבן למלאת" .לקחת את
החור שיש באבן ולהבין ולהשליך מזה ליראת שמים.
מסופר על מרן הגה"צ ר' יחזקאל לוינשטיין זצ"ל שתלמידיו
שלחו לו מאמריקה פרימוס .כשהגיעה החבילה לביתו ניסו
להרכיב את המכשיר ולא ידעו איך .אמר להם" ,ודאי יש בתוך
הקופסא הוראות" ,ואכן נמצא דף ההוראות .מיד קרא בשמחה,
"יש לך ראיה שתורה משמים ,אם פרימוס לא שולחים בלי
הוראות ,כל שכן שהעולם לא נברא בלי ספר הוראות".
(הרה"ג ר' שלמה לוינשטיין שליט"א)

א גוט שבת
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פ ורים תשע"ז
"המולך מהודו ועד כוש וגו׳" (א ,א)
מסופר על הגאון רבי אייזל חריף זצ״ל שנכנס פעם לבית
הכנסת וראה איך איש אחד פותח סידורו לתפילת שחרית
ומעביר את הדפים זה אחר זה במהירות ומנשק את הסידור
והוא כבר ממהר לצאת ...קרא לו רבי אייזל להוכיחו ואמר לו:
הן עתה נתברר לי כאיזה מאן דאמר פסקינן ,דבגמרא יש
פלוגתא אם הודו וכוש היו רחוקות זה מזה או סמוכות ,והנה
כעת כאשר התבוננתי על מעשיך נוכחתי לדעת שסמוכים
אהדדי וכל המרחק ביניהם לא יותר ממינוט אחד ,כי כך נתארך
לך מזמן שהתחלת ״הודו״ עד ״קוש״  -נשיקת הסידור...

״לעשות כרצון איש ואיש״ (א ,ח)
המשתה שערך אחשוורוש היה ברוב פאר והדר עם כל גנוני
המלכות ,וכפי שמתואר בפסוקים בפרוטרוט :״חור כרפס
ותכלת אחוז בחבלי בוץ וארגמן על גלילי כסף ועמודי שש
מטות זהב וכסף על רצפת בהט ושש ודר וסחרת והשקות בכלי
זהב וכלים מכלים שונים ויין מלכות רב כיד המלך״ .ומדוע לא
מוזכר שהיו במשתה כלי שיר שניגנו והנעימו למשתתפים בקול
שיר ונגינה? אומר המהר״ם שיף :המשתה היה ״כרצון איש
ואיש״ ,ואי אפשר שהנגינה שתנוגן תערב לאזנם של כל
המשתתפים .יש הרבה ׳סגנונות מוסיקליים׳ ,ומה שערב לאזנו
של האחד צורם לאזנו של חברו ...ועל כן לא ניגנו.
(ומתוק האור)
ובפירוש ״לקח טוב״ על המגילה מאת רבינו מהרי״ט צהלון
זלה״ה ,הובא וואלו דבריו :״נראה לי טעם הגון מדוע נפקד
ממשתה הזה כלי זמר וניגון ,לפי שכל מגמתו הייתה לעשות
כרצון איש ואיש ,ואם כה יעשה שינגנו לפניהם ,הנה המנגנים
לא יוכלו לאכול או לשתות כלל  -בהיותם מנגנים ומשוררים,
ולא נאוה תהלה לשולחנם של מלכים שאלו יאכלו ואלו ירעבו,
אלו יריעו ואלו ישתו וישכרו ,כי חפץ שכולם יאכלו שמה ,כקטן
כגדול ,ולא ניכר שוע לפני דל ,כמו שאמר ״למגדול ועד קטן״.

"אין אסתר מגדת" (ב ,כ)
מדוע נמנעה אסתר לגלות את מולדתה לאחשוורוש אף לאחר
שהומלכה? ומדוע צווה אותה מרדכי על כך? אומר ה״בנין
אריאל״ :מרדכי חשש שמא אחשוורוש ישוב ויעשה משתה,
וכדרכו ,באמצע משתה היין ,יעלה בלבו הרעיון להציג את
אשתו לראווה בפני הנוכחים ,ויצווה על אשתו הנוכחית -
אסתר  -לבוא בכתר מלכות ,כפי שעשה לאשתו הקודמת -
ושתי .והלא כיצד עלה בלבו הרעיון להביא את ושתי? אומרת
הגמרא (מגלה יב ,ב) ,כי בשעה שעובדי כוכבים אוכלים ושותים
אין מתחילין אלא בדברי תפלות ,וכן בסעודתו של אותו רשע:
״הללו אומרים :מדיות נאות ,והללו אומרים :פרסיות נאות.
אמר להם אחשוורוש :כלי שאני משתמש בו  -אינו לא מדי ולא
פרסי ,אלא כשדי! רצונכם לראותה? אמרו לו :אין!״ .כדי למנוע
מאחשוורוש לשוב ולעשות לאסתר את אשר עשה לושתי,
ציווה עליה מרדכי שלא תגיד את עמה ואת מולדתה .בכך סר

החשש מלב מרדכי ,כי מאחר שלא גלתה את מולדתה ,ולכל
אחד ואחד נראתה לו כאומתו ,לא יכול היה אחשוורוש
(לאור הנר)
להתפאר במולדתה על פני שאר הנשים.

״כי הגיד להם אשר הוא יהודי״ (ג ,ד)
אמרו חכמינו זיכרונם לברכה :״כך הם ישראל  -כל מקום
שאחד מהם הולך ,אינו יכול לומר שאינו יהודי ,למה שהוא נכר״
(שיר השירים רבה ,פרשה ו) ,וככתוב (ישעיה סא ,ט) :״ונודע
בגוים זרעם וצאצאיהם בתוך העמים כל רואיהם יכירום כי הם
זרע ברך ה׳״ .הינו ,עם ישראל נכרים לעיני כל העמים בכך שהם
״זרע ברך ה׳״ ,הם מתבלטים בכך ששם השם נקרא עליהם.
הרב אליעזר בן דוד סיפר פעם שהוא ואשתו שהו באחד
משדות התעופה בעולם ,ופתאום נגש אליהם אדם לא מכר
ושאל אותם ,״תסלחו לי ,האם אתם יהודים?״.
בני הזוג אשרו לו שאכן הם יהודים ,ואותו אדם המשיך ואמר
בהתרגשות ,״פעם ראשונה בחיי שאני זוכה לראות יהודים.
אתם בניו של העם שהוציא מקרבו נביאים ,שזכה להיות
במעמד הר סיני  -אתם הבנים של הקדוש ברוך הוא״.
לאחר שנרגע האיש מעט ,הוא המשיך ושאל ,״תסלחו לי שאני
שואל שאלה כזו אישית ,אבל אני מוכרח לדעת ,האם יהודי
שהולך ברחוב לתומו חושב על אותם דברים שאני ושכמותי
חושבים ,או שיש לו מחשבות אחרות ,נעלות יותר״?
סיים הרב בן דוד את סיפורו ואמר ,״מימי לא קבלתי שיעור
מוסר יותר טוב מזה...״.

״ישנו עם אחד״ (ג ,ח)
רבי שלמה קלוגר זצ׳׳ל פרש פסוקים אלו בדרך צחות ,וכך
אמר :המן אמר ׳׳ישנו עם׳׳ ,עם זה הוא עם ישראל ,ולפי צוויו
של ה׳ יתברך ,צריכים הם להיות ״אחד״ ,כלומר :באחדות.
אולם ,הם אינם עושים זאת ,אלא אין ביניהם אחדות כלל ,כפי
שממשיך הפסוק ואומר :״מפוזר ומפורד בין העמים״ .מלבד
זאת ,״ודתיהם" צריכות להיות ״שונות מכל עם״ ,אבל הם ״ואת
דתי המלך״ ,שהוא מלך מלכי המלכים -״אינם עושים״ .ולכן,
״ולמלך״  -מלך מלכי המלכים ,״אין שווה להניחם״ ,מכיוון שגם
הקדוש ברוך הוא כועס עליהם ורוצה להענישם בשל מעשיהם.
ומשום כך ,״אם על המלך״  -הקדוש ברוך הוא ,״טוב״ -
להענישם ,״ייכתב לאבדם״  -יניח לשונאיהם לכתב את הגזרה
(ומתוק האור)
ולאבד אותם.

״ביום אחד״ (ג ,יג)
מדוע רצה המן להשמידם דווקא ״ביום אחד״? ומה בכך
שהדבר יתפרש על כמה ימים? אומר רבי שלמה מקרלין בדרך
צחות :המן ידע את ההיסטוריה של העם היהודי ,וידע שאלוקי
היהודים עושה להם נסים ומהפך את הגזרה הרעה לטובה .הוא
חשש ,אפוא ,שגם במקרה זה היהודים ינצלו מגזרתו ,ויקבעו
יום טוב כזכר לנס .אמר המן בלבו :״גם אם יתרחש להם נס,
אינני ״מפרגן״ להם יותר מיום אחד...״.
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פ ורים תשע"ז
"ותעמד בחצר המלך הפנימית" (ה ,א)
״כיון שהגיע לבית הצלמים  -נסתלקה הימנה שכינה ,אמרה:
׳אלי אלי למה עזבתני׳ ,שמא אתה דן על שוגג במזיד ועל אונס
כרצון? או שמא על שקראתיו כלב ,שנאמר :׳הצילה מחרב
נפשי מיד כלב יחידתי׳ .חזרה וקראתו אריה ,שנאמר :׳הושיעני
מפי אריה׳״ (מגילה טו ,ב) תמוה על מה ולמה ראתה אסתר
להאשים את עצמה על כך שהיא קראה לאחשוורוש כלב?!
והלא תואר זה יאה לו! וכי הוא לא מלך רשע ואכזר ככלב?
ביאר רבי ראובן קרלנשטיין בשם רבי יוסף רוזובסקי :״אדם
צועד לתומו ברחוב ,כשלפתע מגיח מולו כלב רחוב .מנסה
האדם לגרש את הכלב בתנועת ידו ,אך הכלב נשאר עומד על
מקומו .מתכופף האדם ומרים אבן מהקרקע ומשליכו על הכלב
כדי להרחיקו ולהניסו מעליו .אבל כאשר נתקל האדם באריה,
הרי במקרה כזה הוא לא ינסה לגרשו מעליו בתנועת יד או
בהשלכת אבן .האדם יודע היטב כי מול אריה מאיים אין לו
שום דרך להתמודד ,מלבד דרך אחת :תפילה לה׳ שיצילנו
מידיו״( .ומתוק האור)

״וכל זה איננו שווה לי״ (ה ,יג)
תמיהה גדולה בדבר ,שהרי המן היה בתחתית המדרגה .עבד,
בלן ,אשר עלה למדרגת ראש השרים שכולם כורעים
ומשתחווים לו ,וכל זאת במלכות אחשוורוש שמשלה על כל
העולם ,וכיצד אומר הוא על כבוד עצום שכזה :״איננו שווה לי״.
אלא ,שהאדם המרוכז בענייני גשמיותו ,נמצא תמיד במצב של
העדר וחסרון ,וכמו שאמרו חז״ל (קה״ר) ״אין אדם מת וחצי
תאוותו בידו״ ,וכמה טובה וכבוד שיקבל ,לא ימלאו הם את
חסרונו .ועל כן התייחס המן לכל הכבוד העצום לו זכה כ״איננו
שווה לי״.
על פי זה יבואר דברי הגמ' (חולין קלט ):״המן מן התורה מנין -
שנאמר ״המן העץ״ .ולכאורה ,מה ענין הפסוק ״המן העץ״ להמן
הרשע.
אלא כך ביאור שאלת הגמרא :״המן מן התורה  -מנין״  -היכן
מצינו שורש תכונת המן הרשע אשר כל הטוב שבעולם ״איננו
שווה לי״ לעומת חסרון פעוט.
ומשיבה הגמרא :״המן העץ״  -את שורש תכונת המן הרשע
מצינו אצל אדם הראשון אשר חטא וטעם מפרי העץ האסור.
שהרי אדם הראשון קודם החטא ישב בכבודו של עולם
ומלאכים היו צולין לו בשר ומסננין לו יין ושרתה עליו ברכה
ללא גבול ,ואעפ"כ לא יכל לעמוד באיסור היחיד שנאמר לו
״ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו״ (בראשית ב ,יז) ,והייתה
כל הטובה לגביו בבחינת ״איננו שווה לי״( .ר' אהרון קוטלר)

״ויאמרו נערי המלך ...לא נעשה עמו דבר"(ו,ג)
יש להבין כיצד העזו משרתי אחשוורוש לזלזל בפניו בחשיבות
הצלתו ולומר שלא מגיע למרדכי כל טובה על הצלת המלך.
הגר״מ שפירא ביאר זאת על פי המדרש (ב״ר סד) בו מסופר
על אריה שטרף טרף ונתקע עצם בגרונו ,אמר :מי שיוציא לי

את העצם יבוא על שכרו ,בא הקורא המצרי שמקורו ארוך
והוציא את העצם ,אמר אל הארי :תן לי את שכרי ,שאג הארי
ואמר :וכי יש לך שכר גדול מכך שנכנסת ללוע הארי ויצאת
בשלום .אף אבימלך אמר לאברהם כן (בראשית כג ,כט) כאשר
לא נגענוך וכאשר עשינו עמך רק טוב ונשלחך בשלום .ויש
להבין דבריו מה שפתח שלא הרע לו ,ועובר שעשה לו טוב.
ועוד מהו הטוב שעשו עמו והרי גרשוהו ,אלא עצם הדבר 'אשר
לא נגענוך' נחשב ש׳עשינו עמך רק טוב' .וכך בכל הדורות 'גוי
טוב' נקרא מי שלא מציק ליהודים ומתעצל להרגם.
וזה שאמרו משרתי אחשוורוש על מרדכי 'לא נעשה עמו דבר'.
אף שעשה טובה והציל את המלך ,כי עצם הדבר שיצא בשלום
מהתעסקות עם המלך היא הטובה הגדולה ביותר.

״למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני״ (ו,ו)
איך עלה על דעת המן שהוא המדובר ,הלא אם אכן הכוונה
אליו ,מה זה עלה על דעת המלך פתאום ,לפנות בוקר ,לעשות
עמו יקר וגדולה .ובוודאי היה זה דבר חדש שנולד כעת
שצריכים לעשות לאיזה אדם כבוד ,וכי מפני ש״אין לעשות יקר
יותר ממני״ הרי זה מחייב שכוונת המלך אליו.
לכן נראה לפרש שגם המן הבין שאין הוא המדובר ,ואם כן מפני
מה הפליג כל כך בשכרו של אותו אדם.
אלא אמר בלבו שאף שהמלך יעשה זאת לאדם אחר ,על כל
פנים אחר כך גם לו יעשה כבוד כזה ,שהרי אותו גידלו ונשאו
על כל השרים ,ולכן יעץ כן כדי שגם לו יעשה כן אחרי זה.
(שפת אמת)

"אל תפל דבר מכל אשר דברת" (ו ,י)
בתרגום כאן איתא :כאשר ציווה אחשוורוש להמן לעשות
למרדכי את כל הכבוד ,ביקש המן ממנו שמוטב לו להיהרג ולא
יצטרך לעשות למרדכי הכבוד הזה ,ויש מקשים א״כ מדוע לא
הרג את עצמו ולא יהיה לו כל הבושה הזאת לבצע את ציווי
המלך ,ויש ליישב עפ״י דברי הגמרא שכאשר גוזרים המלכות
איזה גזירה על ישראל ומת אחד מן השרים אז מתבטל הגזירה
והטעם הוא כי הגויים תולים את מקרה המוות כי ה' רוצה
לנקום בהם על שמצערים את ישראל ולכן מבטלים הגזירה,
ולכן פחד המן להרוג את עצמו כי אז יתבטל הגזירה שגזר
(שפתי צדיק)
להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים.

"ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו"
(ו ,ט)
״ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו״ נאמר במגילה
פעמיים ,ובאותם טעמי המקרא ממש (באותו ניגון) .ותמוה,
הרי ה״ככה יעשה״ השני נאמר מפיו בעת לכתו ברחוב כאוב
ומושפל הולך ומכריז לפני מרדכי הצדיק :״ככה יעשה לאיש
אשר המלך״?! נכון ,זה תמוה ,אמר הגאון רבי בן ציון פלמן
זצ״ל ,אבל כנראה שזה היה הציווי של אחשוורוש להמן הרשע
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״אל תפל דבר מכל אשר דיברת״ ,הכל מכל כל כפי שדיברת -
אל תפל דבר! ,אותם המילים ,אותו הניגון ,באותה שמחה
ובאותו מרץ ,תכריז :״ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ
ביקרו״( .הרה׳׳ג ר׳ שמואל בויאר שליט׳׳א)

״וילבש את מרדכי וירכיבהו...״ (ו ,יא)
מרדכי לבש בגדי מלכות ומעליהם את הפתיל תכלת .הוא לא
התבייש להראות יהודי.
גמר להתלבש ,והמן כבדו לעלות על הסוס .אומר מרדכי :אין לי
כח לטפס ,אחרי שלשה ימי צום...
 אז מה נעשה? תתכופף ואני אעלה עליך!וכשהמן התכופף ,קדם כל  -המן השתחווה למרדכי ,במקום
שמרדכי ישתחווה לו [״ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה״] .דבר
שני ,מרדכי נצל את ההזדמנות ונתן לו בעיטה אחת מאחור...
תמה המן :הרי אמרת שאין לך כח? זה נקרא בלי כח? מזל
שבאמת אינך בשיא הכח...
אמר לו מרדכי :נכון ,אין לי כח למרחצאות ,בגדים וסוסים ,אבל
לבעוט בך זו מצוה ,שנאמר ״ואתה על במותימו תדרך״ (דברים
לג ,כט) ,ולמצוות יש לי כח( .מתוק האור)

״ואתם כתבו על היהודים כטוב בעיניכם״(ח ,ח)
מפרש המלבי״ם פירוש נפלא :הנה בגזירת המן נכתב לאמר
״להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים״ ,והנה את תיבת
״היהודים״ יש לפרשה בשני אופנים ,ניתן לפרש במובן הפשוט
שישנה גזירה ״להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים״ ,אך ניתן
לפרש גם אחרת ,כי נגזרה גזירה נוראה ״להשמיד להרוג ולאבד
את כל״ ,היינו להרוג את כולם ,ומי יהיה ההורג? ״היהודים״.
וזה מה שאמר להם אחשוורוש למרדכי ואסתר :ואתם כתבו
על ״היהודים״ כטוב בעיניכם בשם המלך ,כלומר על תיבת
״היהודים״ שנכתבה באגרות הראשונות תכתבו פירוש
המתאים לרצונכם ,והיינו שתכתבו כי כוונת המלך הייתה שיש
״להשמיד להרוג ולאבד את כל״ ,כלומר :את כל ״חיל עם
ומדינה הצרים אותם״ ,ומי יהיה ההורג? ״היהודים״.
ואכן כעצה מחוכמת זו עשו מרדכי ואסתר ,וכפי שנאמר להלן
שכתבו כי ״נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר וגו' להשמיד
ולהרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה הצרים אותם״(.מלבי״ם)

״האחשתרנים בני הרמכים״ (ח ,י)
הגמרא (מגילה יח ).אומרת :אטו אנן ״האחשתרנים בני
הרמכים״ מי ידעינן[ .פירוש גם אנו לא יודעים מי הם אותם
'האחשתרנים בני הרמכים'].
לפי הנ״ל מובן מה שאמרו חז״ל (מגילה ג ):מבטלין תלמוד
תורה למקרא מגילה .והלא יקשה :וכי מקרא מגילה אינו תלמוד
תורה .אלא כיון שאת שלוש מילים אלו אין אנו מבינים פירושן,
א״כ חשוב הדבר כביטול תורה ,לעומת לימוד תורה שהיינו
(רבי יהושע לייב דיסקין)
מבינים את פירושו.

״ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר״
(ח ,סז)
אורה זו תורה ,ששון זו מילה ,יקר זו תפילין (מגילה טז):
מדוע שינה הכתוב וכתב ״אורה ושמחה וששון ויקר״ ,היה לו
לכתוב במפורש :״ליהודים הייתה תורה מילה ותפילין״.
אלא שזו גופא הייתה הגאולה ,ושעתה הרגישו בנפשם כי תורה
זו ״אורה״ ומצות מילה זה ״ששון״ ותפילין הן ״ויקר״.
וזהו ״הדר קבלוה״  -מאהבה ,שתחילה הייתה קבלתם בבחינת
״אמונה״ ,אבל עתה הרגישו כך בחוש ממש( .שפת אמת)

״ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר״
(ח ,סז)
בפסוק זה נאמר ״ששון״ בכתיב חסר  -״ששן״ ,ואילו בפסוק
הבא נכתב ״שמחה וששון ליהודים״ בכתיב מלא.
ויש לפרש שה״ששון״ הראשון הרי פירשוהו חז״ל על מצוות
מילה .ואמרו בגמרא (כתובות ח ,).שאין אומרים בברכת המילה
״שהשמחה במעונו״ משום שיש צער לתינוק .לכן כתוב ״ששן״
חסר.
אבל שמחת פורים היא שמחה שלימה כמו שכתב המאירי
(הובא בביאור הלכה סי' תרצה) :״חייב אדם להרבות בשמחה
ביום זה באכילה ושתיה עד שלא יחסר שום דבר״ .לכן נכתב
(הגר״ח קנייבסקי שליט״א)
״ששון״ מלא.

"ומשלוח מנות" (ט ,כב)
ביום הפורים ,ממש עם שקיעת החמה ,נכנס אחד מאנשי
בריסק לביתו של מרן הגרי"ז הרב מבריסק זצ"ל ,ובידו משלוח
מנות עבור הרב.
ואולם ,טרם קבל ממנו הרב את המשלוח ,יצא מביתו והסתכל
לעבר השמים ,לראות האם עדיין לא שקעה השמש .הסובבים
התפלאו ,אבל הרב הסביר את מעשהו:
למעשה איני רוצה במתנות מאף אחד ,כנאמר שונא מתנות
יחיה .אולם שונה הדבר בפורים ,אז האנשים מביאים משלוח
מנות ,אם כן כל מה שלא שקעה החמה אזי עדיין פורים הוא,
ומה שהביא הוא עדיין בגדר משלוח מנות ,ומתר לי לקבל
ממנו .אבל אם כבר שקעה השמש ,הרי זו מתנה רגילה ,ומתנות
איני חפץ לקבל.

"ימי משתה" (ט ,כב)
פעם אמר הרה״ק רבי שלום מקאמינקא זי"ע במסיבת פורים
"היכן מרומז בתוה״ק כי מצוה בפורים לשתות כדת? "וענה
"כתיב בפ' בשלח "וילונו העם על משה לאמר מה נשתה ויורהו
הי עץ" ,פירוש ,העם התלונן 'מה נשתה' מתי נשתה? ויורהו ה'
עץ " -ויתלו אותו ואת בניו על העץ" זה פורים ,אז נשתה"
(אדמו"רי בעלזא)

לקבלה במיילLikutimNiflaim@gmail.com :
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דבר העורך 

"וצפית אותו זהב טהור את גגו” )ל ,ג (

נשאלתי כיון שלא הי' עלי' ציפוי אלא כעובי דינר זהב כמ"ש בחגיגה כ"ז א' והאש תמיד עלי' הזהב
רותח מחמת האש ואיך הכהנים הלכו יחפים במקום הילוך רגלי הכהנים ולא נכוו .ונראה דכמו
שכתבו התוס' בחגיגה שם )ד"ה שאין( דהאש של מעלה אינו אוכל ה"נ יש בו מעלה שאינו מרתיח
את המתכת ושפיר יכלו לעבוד )שוב הראוני בס' מושב זקנים מבעה"ת ריש ויקרא כתב כן בשם ר"י החסיד(.
יל"ע למה פרשת מזבח הקטרת נאמר בס"פ תצוה ולא בתרומה וכן פרשת הכיור נאמר בכי תשא.
וי"ל משום דאמרי' בזבחים נ"ט א' מזבח שנעקר מקטירין קטרת במקומו וגבי כיור אמרו שם כ"א
ב' בכל הכלים מקדשין א"כ דברים אלו אין מעכבין במעשה ההקרבה רק למצוה בעלמא ולכן אין
מקומו בפרשת תרומה ]מיהו בירו' שקלים פ"ד ה"ב אמרו הכיור והכן מעכבין אבל הגר"א הגי' שם
ע"ש ועי' ירו' יומא פ"ד ה"ה וצ"ע[.
"קדש קדשים הוא לה'" )ל ,י(

במזבח הקטרת כתיב קדש קדשים הוא לה' ובשום כלי לא כתיב כך ואולי משום דהדם שהזה על
מזבח הקטרת )דהיינו ביוה"כ( נכנס כולו לקה"ק לכך נקרא גם הוא קדש קדשים וגם גבי אהרן כתיב
ויבדל אהרן להקדישו קדש קדשים משום שהי' נכנס ג"כ ביוה"כ לקה" ק וכן גבי קטרת בפ' תשא
מה"ט ,מיהו במילואים כתיב גם במזבח החיצון והי' המזבח קדש קדשים ושמא רק על ימי
המילואים נאמר כדמשמע קראי וכמש"כ בפ' תשא גבי שמן המשחה על כל כלי אהל מועד וצ"ע.
והעירוני דבפ' פקודי מ' י' נאמר גם על מזבח החיצון .
)טעמא דקרא(

עלי שי"ח 
"דמי מחלה"
השבוע שאל הרב משולם הרט שליט"א את רבינו שאלה מאוד מרתקת הנוגעת למקצוע שבו הוא עובד.
הרב ד "ר הרט הוא רופא ילדים מומחה בבני ברק ורבינו שליט"א סומך עליו ומכיר אותו מקרוב ,ובמכתבים
אליו הוא מכנה אותו 'אסיא דמתא' ,רבינו מכיר לו טובה על כמה דברים שעשה עבורו במשך השנים.
וכך שאל'' :במסגרת עבודתי'' אני מטפל בחולים ,בין השאר רושם אישור מחלה למי שזכאי לכך  .כידוע ,
כי פי החוק במדינה כיום ,כל מי שחולה על פי הגדרה הרפואית ,או שאחד הילדים שלו הקטנים חולה
וההורה נשאר איתו בבית ,זכאי אחד ההורים לקבל אישור מחלה מהרופא ,ונחשב לו כיום עבודה ולא
יפסיד את המשכורת שמגיעה לו .בימים האחרונים הגיעה למרפאה אשה וביקשה אישור מחלה.
שאלתי אותה  -במה היית חולה? האשה ענתה כי ברוך ה' היא מרגישה מצוין ,אבל בתה הגדולה שכבר
נשואה ,היתה במשך שבועים במצב רפואי מסובך וחמור מאוד ,והיתה זקוקה לתמיכה של אימה לסעוד
אותה לצידה בבית החולים ,מובן איפה ,שלא הייתי מסוגלת לעבוד במצב כזה והיתי לצידה עד שחזרה ב" ה
לעצמה ,לכן אבקש אישור מחלה.
הרופא השיב לה  -כי לכאורה החוק מאפשר לקבל דמי מחלה רק למי שהילד הקטן הזקוק לאמו חולה,
ולא ילדו הגדול שכבר עצמאי ,ולא אוכל לתת על זה את הפתק  ,מאידך האשה לא ויתרה וטענה כי בתה
היתה זקוקה לה מאוד לא פחות ממה שקטן זקוק לאמו וזה גם נחשב בכלל החוק.
''סימכנו שנשאל את פי מרן שליט"א וכאשר יאמר לנו כן נעשה''.
מרן שליט"א בירר כמה פרטים על עצם המחלה והעזרה אותה העניקה האשה לבתה החולה ,ואח"כ אמר כי
במקרה הזה ,נראה שהאמא לא היתה מסוגלת לעבוד כלל בשעה שביתה חולה ,ממילא ,האמא היא כמו
חולת צער ,ונחשב גם כן לסוג של חולי ,ומסתבר שמגיע לה דמי מחלה .
כמובן יש להדגיש כי אין ללמוד ממקרה זה כלל ,לשום מקרים והבאנו את הדברים רק להגדיל תורה
ולהאדירה.

הביאני אל בית היין 
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"‰¯Â‡ ‰˙È‰ ÌÈ„Â‰ÈÏ
"¯˜ÈÂ ÔÂ˘˘Â ‰ÁÓ˘Â
הרגשה זו של שמחה וששון,
מתגברת יותר בימים אלו עת
התקרב ימי הפורים הנעלים,
וידוע מן הספרים הקדושים כי
בכל שנה יש אותם השפעות
וניסים שאירעו לאבותינו לפני
אלפי שנה .ובאחד מספריו )מובא
גם בשיח הפורים( כותב רבינו כי
הנה הגוים בכל הדורות רוצים
להעבירנו מאמונתינו חס ושלום
בב' דרכים .א' על ידי גזרות
ושמדות וצרות כו' ,ב' על ידי
ויכוחים ופיתויים והבטחות
ודברים רכים וכמ"ש )שה"ש ז '(
שובי שובי השולמית וגו' ועי'
רש"י שם ,ועל ב' הדברים
הבטיחנו הנביא באומרו )ישעיה
נ"ד( כל כלי יוצר עליך לא יצלח
וגו' ,ונגד האופן הא' אמר כל
כלי יוצר עליך לא יצלח ,ונגד
הב' אמר וכל לשון תקום אתך
למשפט תרשיעי .והנה נגד הא'
יש בדין שיצילנו כיון שרודפים
אחרינו משום שאנחנו עבדי ה'
וכמ"ש בבמדבר רבה פ' מטות
דלכך נקרא נקמת ה' ע"ש ,ועל
זה אמר ישעיה זאת נחלת עבדי
ה' דהיינו שמגיע להם בדין כמו
נחלה ,אבל נגד הב' אין מגיע
בדין כיון שתלוי בבחירה ובידינו
שלא לשמוע להם ומ"מ הבטיח
שלא יוכלו לנו וע"ז אמר
וצדקתם מאתי שזה בדרך
צדקה .עכ"ד.
דברים אלו מקבלים משמעות
נוספת בתקופה זו ,שנראה
שהרשעים בכל מקום בארץ
ובעולם עושים הכל בשביל
לנסות להעביר את קומץ יראי
ה' ולקרר את אמונתם בה',
אמנם ,עם הכל עלינו לאזור
אומץ ולהוסיף שמחה וששון,
ולהוסיף בתפילה כמו שחוזר
ואומר רבינו שליט"א ,ובעז" ה
נזכה בקרוב לראות ישועות
גדולות ולחזות בגאולה השלימה
בב"א.
בברכת שבת ש לום
ו פ ור ים ש מח
י צחק גו לד שטוף ) ב " ב (

הנהגות בעניני מגילה ופורים
עי' שם דין י"ז.
א .בתענית אסתר קודם מנחה מניח ג'
מטבעות של חצי שקל של זמנינו יג .משלוח מנות מקיים בבוקר ונותן
ביד ולא ע"י שליח כמו שנהג
בקופת צדקה זכר למחצית השקל.
עי' שו"ה תרצ"ד א'.
החזו"א ודלא כמש"כ בבנין ציון.
עי' שו"ה תרצ"ה ז'.
ב .גם כשהוא סנדק בתענית אסתר לא
מיקל לאכול אח"כ אפי' שמעיקר יד  .משתדל שלא לאכול קודם שנותן
משלוח מנות ומתנות לאביונים.
הדין מותר.
עי' שו"ה תרפ"ו ז' ,ואמר לי שכן דעת

כדי שלא לאכול קודם שקיים המצוה .

החזו"א ,ואביו מרן הקה"י היקל טו .מתנות לאביונים מקיים מיד אחר
בשנותיו האחרונות מפני חולשתו
התפילה.
ואמנם עפי"ד יכל לאכול גם בלי זה .

עי' שו"ה תרצ"ד י"ב .

ג .בליל פורים קודם ערבית לובש כובע טז .ונותן כמה שקלים )עשר  (₪ולא
ומעיל של שבת.
חמישים שקל כמו שהחמיר חמיו
עי' שו"ה תרצ"ה ב'.
זצ"ל.
ד .נזהר מהשקיעה שלא לכתוב רק
עי' שו"ה תרצ"ד ד' ,ושמעתי ממרן
שיתכן שאין כוונת חמיו מרן הגרי"ש
בעניני פורים ,ונמנע מלגזוז שער
אלישיב שצריך דוקא חמישים אלא
לילד בן ג'.
עי' שו"ה תרצ"ו ב' ,ושם דין א'.

ה .לא נוהג לפשוט המגילה ]שמשתמש
בה[ כאגרת בשעת הקריאה.
עי' שו"ה תר"צ כ"ב ואמר לי שכן נהג
החזו"א.

ו .כשאומר 'האגרת הזאת' מנענע קצת
המגילה.
עי' שו"ה תר"צ דין כ"ח .

ז .כשמזכיר הבעל קורא המן רוקע
ברגלו ב' פעמים.
ואמר לי משום שכשדופקים פ"א לא
ניכר ,ויש להוסיף כאן שגם כשקרא
המגילה לעצמו בשבת שקודם פורים
כדרכו ,עשה כן ועי' שו"ה שם כ"ה .
ח .בשמיעת המגילה יושב ורק בברכות
עומד.
עי' שו"ה תר"צ דין כ"א .
ט .כשנתנמנם מעט לאונסו בקריאת

המגילה משלים מיד בתוך המגילה
מה שהחסיר .וכן בשאר המגילה
מוציא התיבות מפיו.
עי' שו"ה תר"צ י"ג ,ט"ו).ואאמו"ר אמר
שכמדומה לו שלא נכון שהוציא תיבות
המגילה מפיו(

לא אמר אשר הניא ,וכמדו' שהקהל
אמרו הזמר שושנת יעקב ,ואח"כ )אחרי
כל התפילה והקריאה( קראו בתורה בס"ת
הקריאה של פורים והבעל קורא וכל
הקרואים היו כמובן מירושלים ורבינו
נשאר לשמוע.
ורבינו היה מרוצה מהענין .ואח"כ דברתי
עם רבינו בענין מה שקראו בתורה למה
נשאר לשמוע ,והשיב שהיות ובין כך
קראו אונו הרי ספיקא ביומא א"כ למה
לא לשמוע ,והוסיף :בני ר' שאול טען
שהרי בגמ' נסתפקו במקום שיש ים אם
נחשב מוקף חומה או לא ,והרי רואים
שחז"ל לא התחשבו לגבי קה"ת אלא
רק לגבי קריאת מגילה ,ומוכח שהתקנה
מספק זה רק על מגילה ,וסיים :ואפשר,
אולי צודק .

שבזה ודאי יוצאים אבל לאו דווקא ,כ .בשושן פורים אומר על הניסים
אמנם בהזדמנות אמר לי מרן שבד"כ
בלחש ולאחרים מורה שלא לומר.

הוא נותן לעני אחד או שתים מתנה
חשובה של כסף ,ולשאר העניים
המבקשים נותן פרוטה וכן ראיתי בס"ד.

יז .שושן פורים מחמיר בבני ברק
לעשותו כפורים לכל דבר משום
שהחזו"א פסק שב"ב מחוברת ליפו
)ע"י הגשר( ויפו היא מעיירות שספק
מוקפות ,ולכן מחמיר לשמוע קריאת
המגילה לילה ויום בלי ברכה ועושה
כל מצוות היום שוב.
מרן אמר לי עוד ,שבזמן החזו"א יפו
הי' סמוך לב"ב וכיום יש כביש מפריד
ולכן טוען ר"ש דבליצקי שא"צ להחמיר
בט"ו אבל אינו צודק כי יש גשר
שמחובר וגם ב"ב מחוברת מהצדדים
של הכביש.

יח .אבל מ"מ משתדל שיביאו בן כרך
כגון ירושלמי שחוזר עד עלות
השחר לירושלים שיקרא עם ברכה
כדי שיהי' מהודר יותר ,ואם יש מנין
ירושלמים קוראים ג"כ בברכה
אחרונה וזה טוב יותר.

ואמר לי שהוא עצמו אומר כי דעת
החזו"א היה שצריך לומר וכן הורה לו
החזו"א .אמנם לבניו שיחי' וכן לאחרים
השואלים מורה שלא לומר  ,ועי' שו"ה
תרצ"ג א' ,וטעמו כי שמע מאביו ז"ל
שאמר על החזו"א ,שאם הי' יודע
שבלוח א"י כתוב שבספק פורים לא
נוהגים לומר בודאי הי' מורה ג"כ שלא
לומר .מרן לא נהג לשמוע קה"ת )של
פורים( בשושן פורים .

כא .בשושן פורים לובש בגדי שבת כמו
בפורים ,ושותה רביעית יין ,ועושה
סעודה כדין סעודת פורים ומקיים
שאר מצוות היום.
עי' לעיל אות ג'.

כב .בפורים המשולש נתן לי בשבת
משלוח מנות ואמר לי שנותן לצאת
גם דעות האחרונים שיש לתת
בשבת מ"מ.
עי' שו"ה תרפ"ח דין י"ח .

י .כשאומרים עשרת בני המן מתחיל
בנשימה
מחמש מאות איש ,ואומר
כג .בפורים המשולש ביום ראשון לא
עי' שו"ה תרפ"ח י"ד ט"ו.
אחת.
מקיים שום מצוה ממצוות היום
עי' שו"ה שם דין כ"ז .
אבל עושה סעודה כדין ,ולא אומר
יט .נשאל ,אם הירושלמי כבר הי'
יא .סעודת פורים אוכל בעיקר ביום
תחנון וכמו דעת החזו"א ולובש
בכניסת פורים ביום י"ד בב"ב אם
סמוך לשקיעה ומעט אחריה ולא
בגדי שבת.
יברך ג' ברכות או ב' ולא הכריע.
נוהג לאכול זרעונים ולא מדליק
עי' עוד בתשובה ממרן שנדפס בספר
עי' שו"ה שם .
מישרים אהבוך  ,בחלק השו"ת בתשובה
נרות.
עי' שו"ה סי' תרצ"א א' ב'.
פ"א היו בשושן פורים בבוקר ,מנין אנשים
שהיו בירושלים בעלות השחר והגיעו
יב .שותה יין בבוקר יותר מהרגלו
לכאן לב"ב ,והורה שיקראו )א'
ואח"כ ישן קצת ובזה מקיים עד
מהירושלמים( )אחרי גמר התפילה( בברכה
דלא ידע ,ובסעודה שותה קצת יין.
)ג' ברכות לפניה( וברכה לאחריה ,ורבינו

י"א י"ד.
)מתוך הספר "אלא"(
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ענין תחפושת בפורים נזכר ברמ"א סימן תרצ"ו ס"ח ,ואמר רבנו כי שמע טעם לזה היות ובפורים הכל חייבים ליתן מצות מתנות לאביונים ,ולכן היו הרבה גוים מתחפשים
אז כמו יהודים כדי שיתנו גם להם ,ואמנם כתוב בגיטין דף ס"א א' מפרנסים לעניי נכרים עם עניי ישראל מ"מ הם לא ידעו מזה ,ומזה השתרש הענין הזה )שבא מעכו"ם(.
סח רבנו כי שמע מאביו מרן הקהילות יעקב זצ"ל ,שבישיבה שלמד בנובהרדוק בכל שנה לכבוד פורים היו רגילים להציג את המעשה של המן ומרדכ י וכל הענין ,ובכל
)שיח הפורים(
שנה ,אותו בחור שהיה מתחפש ומעמיד עצמו כהמן לא היה סופו טוב ומשך הזמן יצא לתרבות רעה ויש ליזהר מתחפושת שאינה של צדיקים.

