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  . 1   
  הפרשה. נתונים על 1.1

 מתחילה היא. "ויקרא " ‟בחומש השלישי   השניה השבוע פרשת היא  צו   פרשת
 ."ול פסוק 'ח בפרק ומסתיימת א' פסוק 'ו בפרק

, פוריםבשבת הסמוכה ל צו  קוראים את פרשת )כמו השנה( בחלק מהשנים 
. יש פרשת זכור -" ארבע פרשיותולפיכך קוראים בה גם את הפרשייה השנייה מ"

, ואז קוראים בה את ניסןשנים שבהן קוראים אותה בשבת הסמוכה לראש חודש 
  .פרשת החודש -הפרשה הרביעית 

 בה פותחת הפרשה : השישיתהיא המילה  הפרשה שם

 .פסוקים   (96צו ) צו  ישבפרשה   ...."אהרון תא צו ב וידבר ה' אל משה לאמור א" 

    " צו  "מספריים על פרשת       ‟נתונים סטטיסטיים 

הפרשה 

 -מתחילה ב

ומסתיימת    

  -ב

סה"כ 

שורות 

 בס"ת

סה"כ 

 פרקים

סה"כ 

 פסוקים

סה"כ 

 מילים

סה"כ 

 אותיות

סה"כ 

 מצוות

מצוות 

 עשה

מצוות 

לא 

 תעשה

 9 9 18 5,096 1,353 96 3 169 פסוק פרק פסוק פרק

         "ול ח' א' 'ו

       " צו  "דירוג פרשת      

  ויקרא  בפרשות חומש 

3 3 3 3 3 5 5 6 

        " צו  "דירוג פרשת      

 בפרשות חמישה חומשי תורה
37 36 36 38 38 10 7 15 

 פרשהב נושאיםה. 1.2

ממשיך את העיסוק בקורבנות שהחל בפרשה  חלקה הראשון של הפרשה

בנקודת הקודמת, פרשת ויקרא; ואולם ההתייחסות בפרשת צו ממוקדת יותר 
המבט של הכוהנים, בעוד בפרשת ויקרא נקודת המבט היא של מביא הקורבן. 

בתחילת הפרשה מובא ציווי על תרומת הדשן, ואחר כך דיני קורבן מנחה, קורבן 
 חטאת, קורבן אשם, קורבן שלמים ואיסור אכילת ֵחֶלב.

עוסק בשבעת ימי המילואים, כלומר בקיום טקסי  החלק השני של הפרשה

ת המשכן שעליהם נצטווה משה בפרשת תצווה. במסגרת זו הוקדשו אהרן חנוכ
ובניו לכהונה, הולבשו בבגדים המיוחדים להם ונמשחו בשמן המשחה. שיאו של 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2_%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%93%D7%A9
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תהליך חנוכת המשכן, היום השמיני למילואים, יפורט בפרשה הבאה, פרשת 
 שמיני.

 . ההפטרה 1.3

"עם זו  -בישעיהו מפרק מ"ג פסוק כ"א מפטירים השבת  האשכנזים והספרדים

 "ובישראל יתפאר"  -יצרתי"  עד פרק מ"ד פסוק כ"ג 

 "עם זו יצרתי"   -מפטירים השבת בישעיהו מפרק מ"ג פסוק כ"א : התימנים 

  "מבלעדי אין אלוהים"  -עד פרק מ"ד פסוק ו' 

                  

 להפטרתה " צו  ". הקשר בין פרשת  1.4

, בראשון קוראים את ספרי תורהמוציאים שני  וז. בשבת זכורהיא שבת שבת ה 
. תוכנה של (יט-דברים כה, יז), ובשני קוראים את פרשת זכור פרשת השבוע

. מחייתוו זכירת עמלקפרשת זכור הוא מצוות 

בחז"ל מובא, כי קטע זה נבחר לשבת זכור, משום שיש להקדים זכירה לעשייה. 
בן המדתא האגגי צאצא של אגג מלך עמלק. תלייתו של המן ושל  המןכידוע, היה 

עשרת בניו הגשימה את הציווי של "מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים" 
. אנו מקדימים אפוא מצות זכירה למצוה של מחה אמחה בעזרת (שמות יז, יד)

ל "זכור" כבר בשבת שלפני פורים, שכן בפורים קריאת הקטע המדבר על הציווי ש
 עצמו נתקיימה המצוה של "מחה אמחה". 

. (שמואל א פרק טו)פרשת זכור היא: "פקדתי את אשר עשה עמלק וגו'"  הפטרת
לק ואת הריגת אגג מלך עמלק בעמ שאול המלךהפטרה זו מתארת את מלחמת 

. על פי חז"ל, כיוון ששאול לא הרג את אגג, הספיק אגג בלילה שמואל הנביאבידי 
 וא על שפחה, ומהם יצא המן. שלפני הריגתו לב

לפי חלק מהראושנים, מצוה מן התורה לשמוע את פרשת זכור. הקורא בתורה 
והשומעים יכוונו בלבם לצאת ידי חובת מצוה זו. ישנן דעות בפוסקים, כי גם נשים 
חייבות לשמוע את פרשת זכור. אמנם, יש דעות בראשונים, כי מצווה זו היא כיתר 

 , ואינה מן התורה. ארבע פרשיות

עם ישראל נלחם לאורך הדורות במלכים ממלכים שונים, שחלק מהם הגלוהו 
ת מארצו, ואחרים שכמעט והכחידו אותו, ועם כל זאת, לא נקבעו לאותן מלחמו
מועדי זיכרון, ולא נצטווינו לזכרם, כמו שאנו מצווים לגבי מלחמת ֲעָמֵלק. מה 

מיוחד כל כך בֲעָמֵלק ובמלחמתו נגד עם ישראל, עד שכפי שאומר הכתוב 
ֲעָמֵלק ִמֻדֹר ֻדֹר" ? הוא "זינב" בעם  ? מה בסך הכל עשה ֲעָמֵלק "ִמְלָחָמה ַלה' ֻבַ

http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94
http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2
http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2
http://www.responsa.co.il/wiki.aspx?docId=0500000017700000000100170000
http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%96%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%A2%D7%9E%D7%9C%D7%A7
http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%A2%D7%9E%D7%9C%D7%A7
http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%94%D7%9E%D7%9F
http://www.responsa.co.il/wiki.aspx?docId=0500000006600000000100140000
http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%94%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%94
http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%94%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%94
http://www.responsa.co.il/wiki.aspx?docId=0200000024600000000000000000
http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9A
http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%94%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%90
http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2_%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA
http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2_%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA
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. והרי מדובר בפגיעה שאינה מסוכנת ישראל, ועל דרך המשל, הוא קיצץ בזנבו
? האם מוטב היה אילו היה פוגע בראשו של עם ישראל, או באברים  במיוחד

?! ואם ֲעָמֵלק היה שונא כל כך גדול של עם ישראל, מדוע שם לו  חיוניים אחרים
 ?  כמטרה את ַהזָָֻנב של עם ישראל דווקא, ולא את הראש, החשוב בהרבה

רשת השבוע מסביר. עלינו לעלות תחילה לשורשיהן של ח נ ן ח ס ן בעלון לפ
ִלים-המילים "ַוְיַזֻנֵב" ו ִלים'. מי הם ַהֻנֱֶחש ָ ִלים',  'ַהֻנֱֶחש ָ ? שורשה של המילה 'ַהֻנֱֶחש ָ

ל', -הוא ח.ש.ל. אם נבדוק שורשים "אחים" נוספים, המסתיימים באותיות ש' ו
כפי שניתן ללמוד  ‟.ל במשמעות של למעוד וליפול, נ.ש -נגלה את כ.ש.ל 

ָחה ָידֹו  ר ָיֹבא ֶאת ֵרֵעהֻו ַביַַֻער ַלְחטֹב ֵעִצים ְוִנֻדְ ֶ מהכתוב המתאר הריגה בשוגג "ַוֲאש 
ְרֶזל ִמן ָהֵעץ ֻוָמָצא ֶאת ֵרֵעהֻו ָוֵמת", ואפילו השורש  ל ַהֻבַ ְרֶזן ִלְכרֹת ָהֵעץ ְוָנש ַ ַבֻגַ

מקשיחותו ומתרכך עד כדי ב.ש.ל המייצג תהליך שבסופו המאכל שבישלנו מאבד 
כך שאפשר למעוך או לפורר אותו. בכל הדוגמאות הנ"ל, ניתן לראות את אבדן 

היציבות והתרופפות החיבור, עד כדי התנתקות ופירוד. הדבר נכון במיוחד בשורש 
ח.ש.ל, המורכב מאותן האותיות המרכיבות, בסדר שונה קמעא, את השורש 

הן אותיות מתחלפות )שייכות למשפחת  ס'-ח.ל.ש. מכיוון שהאותיות ש' ו
האותיות השיניות(, הרש"ר מוצא זיקה בין שורש זה לשורש ח.ס.ל. כלומר 

 שהנחשל לו מאחור, עלול להגיע מהרה לסוף דרכו, באמצעות אורב מחסל. 

? ַהזָָֻנב הוא איבר המוכר לנו מבעלי חיים, הוא מחובר לקצהו האחורי  ומה עם ַהזָָֻנב
ך אחריו, בדרך כלל למטה מאחור. לכן מייצג ַהזָָֻנב מעין ספיח שכמו של הגוף ונשר

הודבק לנו, תוספת מיותרת, התורמת אך סרבול, וגורמת לנו להתנהל בכבדות. 
לאחר שאנו רואים כלבים, חתולים ולטאות, הממשיכים לחיות לאחר 

זקת שקיצרו/קטעו את זנבותיהם, אנו מניחים שַהזָָֻנב מיותר, ודעתנו רק מתח
? זנבותיהם של הדגים למשל, הם אמצעי חיוני  בהקשר זה. אך האם נכונים הדברים

בעבורם ומשמשים אותם לצורך השיוט במים. אם ניקח לדוגמא את העכבר, שזנבו 
? הרי אם  ארוך מאוד יחסית לגופו, יש מקום לשאול, לשם מה הוא צריך אותו

! מדוע אם כן  עכבר כולו נלכדמישהו יצליח לשים יד או רגל על זנבו, כי אז ה
? הרי ככל שייקצר  הכפיל הקב"ה את אורכו של העכבר )ויותר( בהוסיפו לו ָזָנב

? והתשובה לכך פשוטה, דווקא הזנב משמש  העכבר, כך ייקשה יותר לתופסו
כאמצעי חשוב לניווט ולמילוט, בעבור העכבר. ניקח לדוגמא, אדם הרודף אחרי 

הקיר של בית. כאשר העכבר מגיע לפינה, יש לו את עכבר, הרץ בצמוד לדופן 
האפשרות להמשיך ישר, חשוף לרגליהם של בני אנוש, ולמזיקים מסוכנים אחרים. 

החלופה השנייה, בה יבחר בדרך כלל, היא לפנות פנייה חדה, ולהמשיך לרוץ 
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? אם זה ינסה לפנות  לצידו של הקיר החדש. ומה עם האדם הדולק בעקבותיו
אומי בזווית חדה כל כך, הוא ייפול בוודאי. יהיה עליו להאט את מהירות באופן פת

ריצתו בטרם יגיע לפינה, כדי שיוכל לפנות באיטיות יחסית, או לפספס את הפינה 
?  ולפנות בקשת )מרוחקת יחסית מהקיר(. מהו סוד יתרונו של העכבר במקרה זה

יווי משקלו ולשנות את כיוון ! ַהזָָֻנב מאפשר לו במקרה זה, לשמור על ש ַהזָָֻנב
תנועתו בזוויות חדות, גם תוך כדי ריצה, כאשר הוא "זורק" אותו לכוון הנדרש 

 )מאזן את הכוח הצנטריפוגלי הנולד מהסיבוב החד(. 

? אם עם  מה מציק לו לֲעָמֵלק, ומדוע הוא נטפל לזנבו של עם ישראל דווקא
ר אליה, אזי ֲעָמֵלק מייצג את ישראל מייצג בשורשו את הקדושה האלוקית והחיבו

ית ֻגֹוִים ֲעָמֵלק  הצד ההפוך לקדושה, וכפי שמובא בנבואתו של בלעם "ֵראש ִ
ְוַאֲחִריתֹו ֲעֵדי ֹאֵבד". בשורשיהם מתחלקים הגויים לשבעים אומות, כשלכל אומה, 
מידה שלילית המאפיינת אותה וייחודית לה. ֲעָמֵלק הוא אומה המהווה שורש רוחני 

גויים, ובו שורשי כל הקליפות, שורש הטומאה. מה הריץ את עמלק בדרך לכל ה
ְרִפיִדים ? לא קיומו של עם ישראל הציק  כה ארוכה, לבוא ולהילחם עם ישראל ֻבִ

לו, וגם לא נחלתו, שהרי עדיין לא היו בידו כל נחלה וכרם. ֲעָמֵלק היה "מחוץ 
אל לא היה אמור לפגוע לתחום" לגבי עם ישראל, הוא לא עמד בדרכו, ועם ישר

ֶרְך". ומה  ֻדֶ ר ָקְרָך ֻבַ ֶ בו מלכתחילה. מה שהפריע לו, היא דרכו של עם ישראל, "ֲאש 
? עם ישראל היה בדרכו להר סיני, לקבל את  כבר היה שם, בדרכו של עם ישראל

התורה כדרך של חיים, ועמד להמליך עליו את הקב"ה. ההתלהבות הרבה בה היה 
יגעה" אותו, והוא היה מוכן לשלם הרבה מאוד כדי לצנן את עם ישראל שרוי, "ש

ֶרְך". וראה זה פלא,  ֻדֶ ר ָקְרָך )=קירר אותך( ֻבַ ֶ התלהבותו של עם ישראל, "ֲאש 
ֲעָמֵלק ניגש לתקוף את מערכת ההיגוי והניווט של עם ישראל, הוא פוגע ב"זנבו" 

 ה בעבודת ה' שלו. הרוחני, כדי לגרום לו לסטות מדרך המלך, לאבד כיוון וכוונ

ַחר ה' ֱאלֶֹקיָך ִלְהיֹות לֹו  ָך ֻבָ עם ישראל הוא עם מיוחד, כפי שמגלה לו הקב"ה, "ֻבְ
ים". ואומרים חז"ל, "כל המאבד נפש אחת מישראל, מעלים  ה ִמֻכֹל ָהַעֻמִ ְלַעם ְסֺגֻלָ
עליו כאילו איבד עולם מלא; וכל המקיים נפש אחת מישראל, מעלים עליו כאילו 

עולם מלא". כל יהודי הוא בגדר עולם מלא, מכיוון שבלעדיו נמצא העולם קיים 
חסר, כמו ספר תורה, שכאשר אות אחת שאמורה להיות בו, חסרה או נמצאה 

פסולה חלילה, הספר כולו נפסל לקריאה. עם ישראל ככלל, וגם כל יהודי כפרט, 
ות לצד הארצי קרויים ָאָדם. שם זה מעיד על הבחירה שניתנה ליהודי, האם לנט

יו  -"ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה", או לצד הרוחני הגבוה  -והנמוך שביסוד בריאתו  ַאֻפָ ח ֻבְ ֻפַ "ַויִֻ
ה  ֻמֶ ים", ואז השם ָאָדם כמו מרמז על הרצון להידמות לקב"ה, "ֶאֻדַ ַמת ַחיִֻ ִנש ְ
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ְלֶעְליֹון". הקב"ה מצווה אותנו על צדקה וגמילות חסדים, אך מה נעשה אם כולם 
י לֹא  ו עשירים, למי נוכל לתתיהי ? הקב"ה שצפה מראש את השאלה, משיב "ֻכִ

ֶרב ָהָאֶרץ". הֶאְביֹון למרות עוניו, יש בו נקודת אור גדולה מאוד,  ל ֶאְביֹון ִמֻקֶ ֶיְחֻדַ
הוא מאפשר בעצם קיומו, פעילות של צדקה וגמילות חסדים. הדבר נכון גם לגבי 

שמעד וחטא, ואפילו הרשע. וקובעים חז"ל,  הֶאְביֹון ברוחני, זה שלא למד, זה
אף על פי שחטא, ישראל הוא". כמו שבהצגה להבדיל, דמותו של  -"ישראל 

הגיבור "נבנית" לה מקיומו ומרוע מעלליו של האיש הרע, כך מספק לנו הקב"ה 
סביבה מתאימה, בה נוכל להביא לידי ביטוי במעשה, את המידות הטובות שבנו. 

ריכה להיות טובה באמת, להיטיב עם הכושל, לסמוך אותו אלא, שכוונתנו צ
ולנסות להפוך אותו מסרח עודף, מזנב הנשרך מאחור, עד לרמה של צדיק, 
המנהיג ומוביל בראש. אסור להתייאש מכל יהודי, שהרי יש בו ניצוץ אלוקי, 

 הנשמה המכוסה. 

י את הצד : אותו ֲעָמֵלק, המייצג ברוחנ משה מסביר לעם ישראל את מה שקרה
ֶרְך", אותך הוא צינן, את אמונתך בחוסנו של עם  ֻדֶ ר ָקְרָך ֻבַ ֶ ההפוך לקדושה, "ֲאש 

ִלים ַאֲחֶריָך", פעולת הזינוב  ל ַהֻנֱֶחש ָ ָך ֻכָ ישראל וביכולתו להתאושש. "ַוְיַזֻנֵב ֻבְ
ָך", בעצמך, בחלק מגופך ולא בגורם זר לך, אף שלכאורה,  והפירוד היתה "ֻבְ

ה ָעֵיף ְוָיֵגַע", העייפות אינה מיוחסת מדובר ב"זרי ִלים ַאֲחֶריָך. "ְוַאֻתָ ם" ַהֻנֱֶחש ָ
ִלים, כפי שהיינו מצפים לראות, אלא היא שלך ובאה מצידך. העייפות שלך  ַלֻנֱֶחש ָ
ִלים )גרירת הרגליים מצידך(, כמו גרמה לפירוד, אתה בעצמך יצרת  מציבור ַהֻנֱֶחש ָ

לה פרצה, הקוראת ומזמינה את ֲעָמֵלק, כדברי המדרש  את ַהזָָֻנב. ובכך כמו נפרצה
ְרִפיִדים, מרמז על רפיון ידיים, "שרפו ידיהם" של  ‟המסביר ששמו של המקום 

ישראל. עם ישראל הוא בעצם ישות רוחנית אחת, וממילא כוחו באחדותו. התיקון 
קֻו לנחשלות ולחולשה הוא החישול, כפי שמורה הנביא ישעיה לעם ישראל, "ַחזְֻ 
צֻו:". יש כאלה שמזלם לא שפר עליהם, והם  לֹות ַאֻמֵ ִים ֻכש ְ ָיַדִים ָרפֹות ֻוִבְרֻכַ

מזדנבים להם מאחור. אל תפנו להם עורף, אל תמשיכו ללכת קדימה, אל תהפכו 
אותם לזנב, הסבו את פניכם אליהם, סימכו את הנופלים וסעדו אותם. זהו מקור 

היציבות שלכם. יש בגוף האדם איבר אחר, חוסנכם, זה מה ששומר על האיזון ו
בנוסף על ַהזָָֻנב, הקשור לאיזון ולשיווי משקל, הלא הוא ַהֹאֶזן שבראש. התייחסות 

ב'(, אמורה -נכונה אל ַהזָָֻנב הרוחני, ששמו כמו מרמז על היותו מסוג ב' בחברה )זן
למעין ֹאֶזן, -להפוך אותו לראש, לחלק מהמנהיגות המוליכה אחריה את העם, ל

צינור ֶשמע של עם ישראל, ֹאֶזן המעבירה אליו את דבר ה' ומזינה אותו ברוחני, 
 זן ) סוג א' א'(. -א'
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 " צו  מהנושאים בהם עוסקת פרשת   ". תקציר 1.5

 הקורבנות סוגי פירוט בפרשה אותה ויקרא פרשת של המשך היא הפרשה .א

 .ואשם חטאת, עולה כגון השונים

 עצים מערכות מספר היו(, בהמשך והמקדש) המשכן בחצר שעמד המזבח על .ב

 למזבח גחלים לקיחת לצורך השניה, הקורבנות בשר  לצורך אחת. באש שהוצתו

 שדלקה תמידית אש היתה והשלישית, עצמו המשכן מבנה בתוך שעמד הקטורת

( !!! 160) שנה שישים ממאה למעלה הפסקה ללא שדלקה זאת אש. המזבח על

 המקדש בית של הצרכים כל את ששירת אש של היחיד המקור היתה

 על לאלוקים להודות כדי", תודה קרבן" המקדש או למשכן המביא אדם .ג

 עצמו והוא, הקורבן מבשר חלק מקבל(, סכנה ממקום שניצל כגון) לו שאירע דבר

, הלילה חצות עד הבשר אכילת את לסיים החובה מוטלת המקריב על. ממנו אוכל

 את לסיים המקריב" הלחצת"ל הסיבה. בשר של גדולה בכמות שמדובר אף

 לסיים יוכל לא ודאי שהאדם  הנחה מתוך יוצאת שהתורה הינה במהירות אכילתו

 שמפרסם ונמצא, עימו לאכול נוספים אנשים יזמין לכן הבשר כמות כל את בעצמו

 .רבים אנשים בקרב לו שנעשה הטוב הדבר את

 חלקים ישנם, כשרים ועופות חיים בעלי של בשר לאכול שמותר אף .ד

 הכשרת מתהליך חלק ולכן, החיים בעלי של והדם החלב כגון, באכילה האסורים

 המלח של שבכוחו כיון, הבשר של במלח מליחה בתוכו כולל, לאכילה ועוף בשר

 . הדם את להוציא כדי צליה של דרך קיימת וכן. בבשר שנותר הדם את לשאוב

 המוטל את ביצעו הכוהנים ובניו שאהרן מציין הפרשה של האחרון הפסוק .ה

 שבחם את לומר זאת מציינת והתורה, משה מפי שצוו כפי מדוייקת בצורה עליהם

 יש שמא ספק הטילו ולא' ה מפי שנצטווה כפי להם שאמר במשה מלא אמון שנתנו

 .בדברים כלשהו שינוי
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 2 .  

 .רעיון מהפרשה, במבט עכשווי ‟"נקודה טובה"   . 2.1

ְקִטיָבהבסוד ה             ְרְסֻפֶ   ר' משה רוט /)נקודת מבט( ֻפֶ

ִעֻתֹוןהשיר " ְתבֻו ָעָליו ֻבָ " )מילים: אריק איינשטיין ושלום חנוך, לחן: שלום חנוך(, ֻכָ

 הגדול שבין מה שכתוב בעיתון, לבין המציאות...עוסק במרחק 

הֻוא ַמְצִליַח ְמֹאד ֶ ְתבֻו ש    ֻכָ

  הֻוא ִנְהֶיה ְמֺפְרָסם

הֻוא ַמְרִויחַ  ֶ ְתבֻו ש    ֻכָ

הֻוא ָחָדש   ֶ ְתבֻו ש    ֻכָ

לָ  הֻוא ֺמש ְ ֶ ְתבֻו ש  ֻסֹוף ֻכָ   ם.ֻבַ

 

ָבִרים ה ֻדְ ִעֻתֹון ַהְרֻבֵ ְתבֻו ָעָליו ֻבָ   ֻכָ

ְכָלל  ֶזההֻוא ֻבִ הֻוא ֻכָ ֶ   ...לֹא ָיַדע ש 

מתברר, שגם ידיעה עיתונאית צריך לדעת איך לקרוא. מי כתב ולמה, על מי לא 

 כתבו ומדוע דווקא עכשיו...

במוצאי שבת נחגוג אי"ה את חג הפורים ונקרא שוב את המגילה. והפעם ננסה 

 לעשות זאת מתוך עניין ולא "כמצוות אנשים מלומדה", כאשתקד...

ידיעה עיתונאית מחייבת לימוד ועיון... מגילת אסתר שנאמרה ברוח הקודש ואם 

 )מגילה ז, ע"א(, על אחת כמה וכמה!

 מדוע נכתבה מגילת אסתר?!
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מדינות  127מגילת אסתר נכתבה כדי לפרסם את מעשה הנס וההצלה של יהודי 

אחשוורוש, מגזרת המן. אולם, למרבה הפלא, המגילה אינה עוסקת רק באירוע 

 עצמו, אלא מרחיבה את היריעה.

המן הרשע, ברצותו לקבוע את המועד לרציחתם של יהודי הממלכה )ח"ו(, הפיל 

ַהֻגֹוָרל", רק בשנה השתים עשרה למלכות אחשוורוש )ראה אסתר  הֻוא את ה"ֻפֻור

ג,ז(. אם כך, מדוע מגילת אסתר עוסקת בקורות הממלכה, החל מרגע עלות המלך 

 אחשוורוש לשלטון?!

ר ֶ כל מה  -ָקְרָך" )דברים כה, יח(  המן, מזרע עמלק היה ותפיסתו היתה: "ֲאש 

 שקורה בעולם הוא מקרי. 

אולם אנו, המאמינים ויודעים שכל מה שקורה בעולם בא מאת ה', הופכים את 

מילים  -ה' " או "ה' רקם" )ותכנן...( -המילה "מקרה" על אותיותיה ל: "רק מ

 ותן הפוכה.שאותיותיהן זהות, אך משמע

מי שקרא את עתון "חדשות שושן" )אם אכן היה עיתון כזה...(, חשב שהכל החל 

למלכות אחשוורוש, עם גזירת המן. אולם, המגילה מרחיבה לנו את  12רק בשנת 

הפרספקטיבה ההיסטורית ומראה לנו שהדברים החלו להתגלגל מיד עם עלייתו 

 של אחשוורוש לשלטון.

פואה למכה" ונקט בצעדים מקדימים ומונעים, עוד מתברר שהקב"ה "הקדים ר

 הרבה לפני שהמן התחיל לגלגל את רעיון ההשמדה ההמונית )ח"ו(.

 בשלב ראשון, ושתי חוסלה ואסתר תפסה את מקומה.

בשלב שני, המלך שולח הודעה תמוהה וחסרת משמעות לכל מדינות מלכותו: 

ל "ִלְהיֹות ֵֹרר ִאיש   ֻכָ ֵביתוֹ  ש  ר)להיות ה ֻבְ ֹון גבר בבית...( ֻוְמַדֻבֵ ְלש  ַעֻמֹו" )האשה  ֻכִ

חייבת לדבר בשפת בעלה...(, )א, כב(. הודעה מוזרה זו, גרמה לכולם "להרים 

 גבה" ולחשוב שהמלך כנראה "מבולבל" ואולי גם לא כל כך בסדר... 
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ולכן, כאשר אחר כך, מגיעות האגרות הקוראות להשמדת היהודים, אף אחד לא 

זאת, כי כולם כבר הבינו שהמלך אולי קצת מבולבל... ואולי מחר  מזדרז לקיים

 הוא עלול לשנות את דעתו...

בשלב השלישי, מצילים אסתר ומרדכי את המלך ממזימת הרצח של בגתן ותרש 

והם זוכים ב"נקודות זכות" אצל המלך. נקודות זכות שיהיו הסיבה ל"מהפך" 

 העתיד לבוא...

ָבִרים "ַאַחר ל הָהֵאלֶֻ  ַהֻדְ ֻדַ ֶלךְ  ֻגִ ֵורֹוש   ַהֻמֶ ן ָהָמן ֶאת ֲאַחש ְ ָדָתא ֻבֶ ֵאהֻו..."  ָהֲאָגִגי ַהֻמְ ְ ַוְיַנש ֻ

 )ג, א(. רק לאחר שהקב"ה הקדים רפואה למכה ועשה את כל ההכנות )"ַאַחר

ָבִרים ה..."  ַהֻדְ םאחר ההכנות הללו(,  -ָהֵאֻלֶ  המן למשרתו הבכירה.  ֺקֻדַ

המאורעות האלה בהתהוותם, לא היה יכול  מי שחי באותה תקופה וקרא על

לראות את הקשר הסיבתי  בין המאורעות השונים. ולכן, גם לשם כך נכתבה 

ראמונית, כיצד ה' "רקם" ב -המגילה. כדי להראות לנו בראיה היסטורית  , ֶהְסֻתֵ

את השתלשלות הדברים, למרות שכל אחד מן השותפים לעלילה, עשה את 

 ופשית.מעשיו, מתוך בחירתו הח

רמגילת  -ולכן, לא פלא שחז"ל קראו למגילת אסתר  וסתרים. מגילה שרק  ֶהְסֻתֵ

 בסופה, אתה מצליח לפענח את סתריה... 

 דוגמה נוספת לכך, מצינו גם במכירת יוסף.

כאשר האחים באים אל יוסף, מכים על חטא ומתחרטים על מכירתו, עונה להם 

ם ם יוסף: "ְוַאֻתֶ ְבֻתֶ ַ ָבהֻ  ֱאלֹוִהים הָרעָ  ָעַלי ֲחש  ֹה ְלַמַען ְלטָֹבה, ֲחש ָ יֹֻום ֲעש   ְלַהֲחיֹת ַהזֶֻה ֻכַ

 נ, כ(. ָרב" )בראשית ַעם

אתם מכרתם אותי מצרימה, מתוך רצון להרע לי. אולם הקב"ה תכנן, "רקם" 

וסיבב את פני הדברים כך שאני ניצלתי, הפכתי למשנה למלך מצרים ולכן יש 

 ָרב". ַעם יֹת"ְלַהחֲ  -לכם היום מה לאכול 
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בשולי הדברים נעיר, כי התוצאה החיובית אינה הופכת את מעשה מכירת יוסף 

לחיובי. יוסף בגדלות נפשו מוותר ומוחל לאחיו ומשתמש בתוצאה החיובית 

 כ"קלף" הרגעה בלבד.

מגילת אסתר מלמדת אותנו לנסות לראות ולהבין מאורעות מתוך ראיה 

 טווח. בתקווה שאולי גם נצליח... היסטורית, כחלק ממהלך אלוקי ארוך

חז"ל תיקנו שהרואה מקום  שנעשה לו נס, אומר ומודה: "ברוך )הקב"ה( שעשה לי 

 נס במקום הזה". 

אך לא רק על ניסיו מודה האדם, אלא על כל ניסי עם ישראל, מתוך ראיה כלל 

 ישראלית ומתוך ראיה היסטורית. ולכן:

בהם עברו בני ישראל את הים ואת  הרואה את מעברות הים והירדן )מקומות

הירדן( ונחלי ארנון...ואבן שישב עליה משה במלחמת עמלק ...וחומת יריחו..." 

)ומקומות נוספים שנעשו בהם ניסים לישראל(, על כולן צריך שיתן הודיה ושבח 

 לפני המקום )הקב"ה( )ברכות נד ע"א(.

ואהוד שגב בשירו " ֲאִני ַעְכש ָ ֶ ש   ולחן(, אומר:" )מילים ֵמת ֻכְ

ֻוט... ש  ה יֹוֵתר ֻפָ ֲאִני ֵמת ַהֻכֹל ַהְרֻבֵ ֶ ש  ו ֻכְ   ַעְכש ָ

ה ָצִריְך ָלמֻות ְקִטיָבה ַאֻתָ ְרְסֻפֶ ִביל ֻפֶ ש ְ ֻבִ ֶ ְרֶאה ש  ֻנִ   ֻכַ

ֱאֶמת ה ֻבֶ ה ָקָטן ַאֻתָ ֻמָ ה ֵמִבין ֻכַ   ַרק ָאז ַאֻתָ

ה ֵמת ַאֻתָ ֶ ש  ה ֵמִבין ֶאת ֶזה ַרק ֻכְ ַאֻתָ ֶ   ...ֲחָבל ש 

ְקִטיָבהאולם, מגילת אסתר נותנת לנו  ְרְסֻפֶ , גם בתוך החיים. היא מלמדת אותנו ֻפֶ

 ש:

 לא כל מלך הוא חכם...

 המלך הוא לא באמת השליט, למרות שנדמה לו...

 שתיה וסביאה, מביאים את האדם ל"מקום" לא טוב...
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ֱאמֶ המן ה"גדול" למד לדעת עד כמה הוא   ת...ָקָטן ֻבֶ

נו, עד כמה מרדכי ואסתר היו "גדולים" באמת, מתוך כוחה המגילה מלמדת אות

 של אמונה בקב"ה, ומכוחם של של תפילה, שליחות, מסירות והנהגה.

הרחמים" )ברכות י  מן עצמו ימנע אל אדם של צווארו על מונחת חדה חרב "אפילו

 . ע"א(

בצד החובה לעשות פעולות הצלה מעשיות, קיימת גם החובה לעשות השתדלות 

חנית בתפילה ומעשים טובים. וראיה לכך מאסתר שהסכימה ללכת אל המלך, רו

 רק בתנאי שכל העם יצום ויתפלל להצלחתה.  

ְקִטיָבהצריך להסתכל על מציאות חיינו ב ְרְסֻפֶ היסטורית ולנסות לשמוע את  ֻפֶ

ק" ָ  כנפי ההיסטוריה"... ַמש ֻ

 

ְקִטיָבה ְרְסֻפֶ ִביל ֻפֶ ש ְ ֻבִ ֶ ְרֶאה ש  ֻנִ יך למות... צריך רק ללמוד את מגילת לא צר ֻכַ

 אסתר...

 

 

 

 

 

 

 

 בברכת שבת שלום,

 משה רוט

 http://www.pirsuma.com/nekuda_tova:   "נקודה טובה"ארכיון 

   nekudatova.roth@gmail.comיש לך הערה או הארה? אשמח לקבל למייל :  

 בין חבריך אהבת? הפץ

  

mailto:nekudatova.roth@gmail.com
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     מסרים אקטואלים הנלמדים מהפרשה -.השבוע בפרשה  2.2

 אביעד ניר / לקראת פורים: מי מסתתר מאחורי המסכה?

בדיחה מפורסמת מסכמת את כל חגי ישראל כך: "הם ניסו להרוג אותנו. ניצחנו. 

בואו נאכל". ואכן, גם בחג פורים, שאוטוטו מגיע, אחת המצוות המרכזיות היא 

לשבת סביב השולחן ולמלא את כרסנו בכל טוב. עבורנו זאת הזדמנות מצוינת 

ולנסות להבין מדוע זכה חג פורים למעמד כה רם עד שספר הזוהר כינה לעצור 

אותו "חג נשגב", חז"ל גרסו שבימות המשיח כל המועדים עתידים להתבטל חוץ 

מפורים והאר"י הקדוש טען שאפילו דרגתו של יום הכפורים במובן מסוים נמוכה 

 פורים = כמו פורים(.כיותר והוא רק מידמה לפורים עצמו )

יש בהם באותם אוזני המן, משלוחי המנות, קריאת המגילה וכמובן שלל מה 

המסכות והתחפושות? איזה סוד נסתר יש באותו סיפור מעט תמוה על משתה 

שנערך מספר ימים, גוי מגלומן וערמומי עם עשרה בנים רשעים שרצה בהשמדתנו 

די מלך ויהודי אחד חכם שיועד להיתלות על העץ וסיים רכוב על סוס לבוש בג

 מהודרים? סקרנים? תשובות )חלקיות( בהמשך...

 

 ?האדמה פני מעל למחות מצווים שאנחנו רשע עמלק אותו מיהו –' זכור' שבת

 של זה בחלק שבתות ארבע מתוך השנייה היא", זכור" שבת, הקרובה השבת

 וקוראים"( רגילה"ה השבוע פרשת מלבד) מיוחדת קריאה תוספת בה שיש, השנה

 זכר את למחות החובה על המדברים" תצא כי" מפרשת הפסוקים את גם בה

 כתוב עצמה אסתר במגילת. "המן למחיית עמלק מחיית לסמוך" כדי וזאת, עמלק

 בשבת תמיד כן ועל, עמלק מלך היה, כזכור, אשר, אגג של מצאצאיו היה שהמן

 מחיית של הרוחנית במשמעות ונזכרים אלה פסוקים קוראים אנו פורים חג שלפני

 .מאתנו אחד כל של בנפש עמלק

 והיותו היהודים כל את בפורים להשמיד שרצה הרשע להמן הברור לקשר מעבר

, להכיר עלינו שחובה אדיר הרסני כוח עמלקים באותם יש, עמלק לזרע שייך

, ממצריים בצאתכם בדרך עמלק לך עשה אשר את זכור: "התורה שאומרת כפי

 יירא ולא וייגע עייף ואתה אחריך הנחשלים כל בך ויזנב בדרך קרך אשר

 ".אלוקים
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 על רבות אותנו ללמד יכולה אשר, נהדרת פרשנות י"רש נתן" קרך" למילה

 עמלק". קור"ו "מקריות", "מקרה" מלשון זה" קרך" כי באומרו בעולם ודרכנ

 בצדקת ספק בהטלת הוא עמלק של הרוחני חוהכ ואכן, ספק=  240=  בגימטרייה

 כל) שלנו לעשייה ספק שמתחלחל שברגע להעיד יכול אחד כל. ובאמונה הדרך

 אזי ,לא או ונכון טוב הוא עושים שאנו מה האם השאלות ועולות( שהיא עשייה

 חושבים אנחנו אם .מתקרר והאדם יורדים להתאמץ והמוטיבציה החשק כל מיד

 לדרךו לבחירות משמעות באמת ושאין לנו שקורה מה לנו קורה שבמקרה

 שלנו השונות ולעשיות לבחירות בנוגע בהיסוסים מתמלאים שאנחנו או ,שלנו

 שאלותל ביחס נכון זה הפרטי האדם אצל .תצטנן לפעול שהתלהבותנו ודאי אזי

 ביחס במיוחד משמעותיו ,מגורים מקוםו מקצוע, לימודים, זוג בת/בן בחירת כמו

: השאלה כדוגמת ביטויים לדבר נראה הלאומית ברמה. עולםה בבורא לאמונה

 כל חרף פה לחיות שווה באמת האם"ו" ישראל בארץ דווקא חיים אנו זכות באיזה"

 סליחהו), דעתי לעניות ,גורמות הספקות אותן" ?והביטחוניים הכלכליים הקשיים

 דווקא החיים של מהקושי תייאשלה וטובים לרבים( הפוליטית הקריצה על לרגע

 בארץ דווקא לחיות מתעקשים אנו בעולם המקומות מכל  מדוע לשכחה, כאן

 יעזור שלא מהעובדה התעלמות תוך" העמים ככל" להיות מדומיין ולרצון ישראל

 . שונים ויעוד משימה עם ונבדל שונה עם אנו ‟ דבר

 טובות שאלות שואלים אנו ובזכותו שלנו הרצון ברור של חשוב תפקיד יש לספק

 כללי לשיתוק גורם הוא גדל שהוא ברגע אבל, אותנו לקדם שאמורות

 שמחה אין: "ל"חז קבעו בכדי לא ולכן, שלהם החיות את מאבדים אומה/והאדם

 !".הספקות כהתרת

( אחרי הרבה התרחש הרי המגילה סיפור) בתורה המן יעמופ היכן שאלה הגמרא

ר ָהֵעץ ֲהִמן": בפסוק רמז מצאה והיא ֶ י ִצִוֻויִתיךָ  ֲאש  ֻנוֻ  ֲאָכול ְלִבְלֻתִ  את. ?"ָאָכְלֻתָ  ִמֻמֶ

 את ה"הקב שואל שבו, הזה בפסוק ,כך אם, נמצא בתורה שקיים הראשון הספק

 הוא האם כלומר, הדעת מעץ לאכול לא שקיבל הציווי את הפר הוא האם אדם

, קדמון חטא לאותו כי למדים אנו מהדברים. הבורא של דבריו בנכונות ספק הטיל

 .האמונה וחוסר הפסקנות גרמה, בעולם שלנו הצרות לכל השורשים שורש שהוא
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 עידןב נעלה לערך כידוע שהפך, ספק אותול ביותר הטובה התשובה

. לא ומה נכון מה ודעתיה הברורה בתפיסה היא, חיים אנו בו הפוסטמודרניסטי

 וזאת'(, ב', ג אסתר" )ישתחווה ולא יכרע לא ומרדכי: "נקרא המגילה בסיפור

 גורם ושום והמציאות החיים על ואיתנה ברורה תפיסה הייתה שלמרדכי משום

 להשתחוותו ואמונתו דעותיו לשנות לו ולגרום אותה לבלבל הצליח לא חיצוני

 ומשונים שונים עמים אינסוף, מנסים ועדיין, ניסו ההיסטוריה לאורך .הרוע בפני

 ה"הקב שהגדיר המקורי מהנתיב לסטות לנו ולגרום אותנו לשנות מסביבנו

 דווקא הוא שלנו הכוח אולם, העם לכל ובהמשך, הראשון היהודי, אבינו לאברהם

 .והפיתויים הבלבולים, הספקות אותם על בהתגברות

 של שהכוח לזכור לנו קוראים ,הפורים ימי ולאחריה, כך אם, הקרובה השבת

 מעל אותו למחות עלינו כיו מאתנו אחד ובכל בעולם ופועל קיים עדיין עמלק

 היא שהמציאות לחשוב לנו שגורם ספק באותו להילחם רכלומ, האדמה פני

 .להתקרר כך ומתוך מקרית
 

 נומעצמ קצת לצאת נפלאה הזדמנות - פורים

 החומות כל זה מיוחד ביום. לזולתו אדם בין והקרבה האהבה של חגה זה פורים

, וודקה בין מבורך שילוב עם יחד) הנכונה הרוחנית העבודה את שעושה ומי נופלות

. אחת ונשמה אחד גוף ושכולנו מחוברים שכולנו להרגיש מצליח( אדום ויין טקילה

 אנחנו בפורים. בסיסית הכי האמת זוהי, נבובות וסיסמאות ריקות מילים לא אלה

 וזאת, מרדכי לברוך המן ארור בין מבדילים לא אנחנו בה הנפלאה לתחושה זוכים

 שעושים אנשים יש ספק ללא. טובים וכולנו טוב הכול השורשים שבשורש משום

 בזכות. וזכה טהורה נשמה מסתתרת אחד כל של בעומק אבל, טובים לא מעשים

 ומהחוויה, הזולת של ונשמה טובה נקודה אותה את להרגיש מצליחים אנחנו פורים

 כה שאנו", זכות לכף שיפוט"ול לסולידריות, לאכפתיות כוח לשאוב ניתן הזו

 .השנה שאר כל למשך, רוצים

 לפתח צריך לא הוא לרובו לעצמו טבעית אהבה עם אוטומטי באופן נולד אדם 

 הזולת את גם לאהוב בלהתחיל הוא היהדות מדברת עליו" העצמי חינוך"ה. אותה

 שאנחנו כמו בדיוק טוב לשני שיהיה לרצות! עצמנו את אוהבים שאנחנו כמו ממש

 ! טוב לנו שיהיה רוצים
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 יתרה מדאגה נובעות אשר ,ועצבות בדידות ןה המודרנית החברה של ותהמחל

 את מאבדים אנחנו בעצמינו הרבה כך כל עסוקים אנחנו כאשר .לעצמינו ומוגזמת

 חשוב בהחלט. ותומכים מפרים, אנושיים וסביבה חברה שהוא שלנו החיות מקור

 והתועלת ההנאות אחר האובססיבי המרדף אולם, יותר טוב להרגיש שנשאף

 מכלים אנחנו כך מתוך. שכנינו את לראות לא רבים במקרים לנו גורמים האישית

 לנו יש בפורים. וקינאה חשדנות, בתחרותיות היקרים ורגשותינו נוזמנ את

 כוללת ראייהל ולהתחבר הפרטי "אני"ל המופרזת הדאגה את לעזוב הזדמנות

 .כללל להיטיב ולרצון יותר

, אסתר הייתה ואיום רע מכל כמרחיקה האחדות של כוחה את שהבינה הראשונה

 זיהה הרשע שהמן לאחר וזאת, "היהודים כל את כנוס לך": למרדכי אמרה אשר

 ומפורד מפוזר אחד עם ישנו: "לאחשוורוש באומרו חולשתנו את המגילה בתחילת

 רסניהה פרודה את תיקנו הם משותפים צום ימי שלושה אותם בזכות. "העמים בין

 פעמים אינסוף שראינו כפי .ניצלנו שבסופו שלםה מהלךה התחילו מסוכןהו

 לא צורר אף זרועות ביולש היינו כאשר ,עמינו של והקרובה הרחוקה בהיסטוריה

 הנוכחי לפרסי ביחס היום גם ונכון ההוא הרשע לפרסי חסיב נכון היה זה. לנו יכל

 ליום לצאת הזדמנות מקבלים אנו פורים בחג שנה מידי .רעות לנו מתכנן כן שגם

 מי גם כמו) שלי שהחבר להרגיש ואף לראות להצליחו" עצמינו של העור"מ אחד

 (:מתנות)= מצוות 5 קיום י"ע וזאת ,ממני חלק בעצם הוא( אתו מסתדר לא שאני

 אשר, שריר כמו הן בזולת והתחשבות נתינה :לרעהו איש מנות משלוח 

. מנות משלוחי להכין החובה בזכות ולפתחו להתאמן אותנו מחייבת ההלכה

 על היהודי מרדכי מצווה בה במגילה כבר מופיע זה למנהג הראשון האזכור

. המלך גזירת לביטול השנה ביום מנות משלוחי להעניק ישראל בני כל

 מכמה יותר הרבה נמען אותו אל שולחים אנחנו המשלוח נתינת בעצם

 עומדת וטובתו עלינו אהוב שהוא לו אומרים אנחנו ‟ יין ובקבוק שוקולדים

 לקרובים להינתן חייב לא וגם יוקרתי משלוח להיות חייב לא זה. עינינו לנגד

 בעשייה נרכז והשליחה האריזה שבעת מספיק. יעבור שהמסר כדי ביותר לנו

 . תושג והמטרה שלנו וטהורה טובה הכי האנרגיה את
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 את שפושט מי לכל צדקה לתת מצווים אנחנו בפורים :לעניים צדקה מתן 

 הגיונית כלא נראית צדקה מתן מצוות ראשון במבט. עזרתנו את ומבקש ידו

 אצטרך עוד כ"ואח פרנסתי עבור קשה אעבוד שאני למה. צודקת לא ואפילו

 לחמו את וירוויח לעבוד כן גם ילך שהוא? אחר למישהו זה מתוך לתת

 הטבע מעל התעלות של מעשה זה צדקה נתינת?! פראייר אני מה! בעצמו

 ששלך ומה לי שייך ששלי מה - אומרים החומר חוקי. האדם של הגשמי

 או, לך שייך בעצם ששלי מה גם - אומרים הרוח חוקי, לעומתם. לך שייך

 חשוב כמובן הרוחני לאדם גם. כולנו למעשה שהוא, ה"לקב שייך נכון יותר

 למה מעבר באגירה עסוק לא הוא אולם, יסופקו והחומרים הבסיסיים שצרכיו

 בשפע סביבתו עם להתחלק יותר הרבה פנוי הוא הזה במקום. לו זקוק שהוא

 הטבע מעל להתעלות יש הזה הנשגב צבלמ להגיע כדיו לקבל זוכה שהוא

 . המידות ועידון בנתינה ולהתאמן לעמול, איתו שנולדנו גשמי-הבהמי

 ביין המלווה דשנה סעודה? קשה זה יהודי שלהיות אמר מי :ושמחה משתה 

 כל לאורך. בפורים לה מצווים שאנו הלכה ממש היא משובח ובשר טוב

 מרובות סעודות לקיים ישראל קהילות נהגו התרבויות ובכל הדורות

 ממילא שכולם בזמן. כאחד והעניים העשירים הוזמנו אליהם משתתפים

 ומרגישים נחשבים וכולם מעמדם את לזהות ניתן לא ומחופשים מבושמים

 .שווים בין שווים

 צריכות, בבוקר והן בערב הן, בפורים המגילה קריאת :מגילה קריאת 

 ביותר משמעותי עניין יש בפורים גם, בחנוכה כמו. והמון עם ברוב להיעשות

, קירבה של אדיר אפקט משיג ביחד גדול קהל קיבוץ ועצם ,הנס את לפרסם

 .גורל ושותפות אחדות

 משהל ה"הקב של בציווי נפתחת "תשא כי" פרשת :השקל מחצית מס 

. ומעלה שנה עשרים בן ישראל בן מכל השקל מחצית ששוויו מטבע ליטול

 שווה הייתה שהיא בה והמיוחד ,המשכן אדני ליציקת שימשה זו תרומה

 ועשירות מקום יש לכולם בקדושה שכן, כאחד ועשירים עניים ‟ לכולם

 העובדה גם. לבורא להתקרב במאמץ יתרון מעניקה בהכרח לא חומרית

 לבדו שאדם לנו ומרמזת סמלית הינה חצי רק ששווה במטבע שמדובר

 משהו לבנות מנת על. מספיק אינו( שיהיה ככל ומוצלח חכם, עשיר, צדיק)
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 לתרום הוא המנהג היום. יחדיו שניים לפחות שיהיו חובה חצוי אול שלם

 לפי) ההוא העתיק השקל לחצי ששווה כסף של סכום פורים לפני לעניים

 (.20 גיל מעל אישה/גבר כלל ₪ 45-כ ביותר המחמירה הדעה

 

 ?יפה ילדה או מפלצת חתול? המסכה מאחורי מסתתר מי

 שאנו הבגדים לפי תוויות עלינו ומושמות הרף ללא מקוטלגים אנו יום היום בחיי

 אנחנו אחת לא'. וכו תחביבינו, השכלתנו, עיסוקינו, מגורינו מקום, לובשים

 את מקצצות" ואף אותנו מגבילות בתוכן חיים שאנו אלה שתבניות מוצאים

 מסטיגמה ולהשתחרר תדמיתם את לשנות חפצים שהיו האנשים הם רבים". כנפינו

 ביותר הטובה ההזדמנות זו פורים. עצמם על להם שיש מדעה ואף החברה של

, לו להידמות רוצים שהיינו למישהו מתחפשים וילדינו אנחנו זה ביום. זאת לעשות

 קליל לליצן, ונערצים מכובדים למלכה או למלך - להיות נעז לא שלעולם אך

, אחר מישהו להיות הלגיטימציה'. וכו' וכו, אמיץ לחייל, רציני עסקים לאיש, ואהוב

 ושונה פנימי עולם לחשוף לנו עוזרים, עכבותמ משחרר שכידוע, יין מעט עם יחד

 והשינוי התחפושת. מקרית אינה בתחפושת שלנו הבחירה לרוב. באישיותנו

 כשאנחנו דווקא. באמת אנחנו מי לגלות סליקפרדו באופן לנו מאפשרים החיצוני

 תוכנו תוך אל להתבונן מסוגלים אנו לנו שייך שאינו בפרצוף פנינו את מכסים

 יגידו מה" של הפחד כמו ומסרס מתיש פחד אין ?".אני מי, כן אם: "ולשאול

 לעצובים הופכים אנו עצמנו להיות לעצמנו להרשות יכולים כשאיננו?". השכנים

 הנשמה ולכן הסובבים של דעתם אותנו מטריד פחות כבר זה ביום. ולמאולצים

 ונרשה לפורים המסכות את להשאיר ונשכיל הלוואי. טוב כך כל ומרגישה פורחת

 החלשים, שלנו מושלמים כך-כל הלא הצדדים את במעט ולו לחשוף לעצמנו

 . השנה ימות בשאר גם אנושיים כך והכול

 מחופש האחד - שונות בתחפושות אנשים מולנו רואים אנחנו בפורים, לכך מעבר

 לכעוס בדעתנו יעלה שלא זה שבטוח מה. לליצן והשלישי למפלצת השני, לחיה

 אנו השנה בשאר שגם נזכור אם לנו מוטב. רואים שאנו התחפושת בגלל עליהם

 וזה רוח-לגס זה, לקמצן זה, לחצוף מחופש זה": מחופשים" אנשים הרבה פוגשים

 זו שאין  היא ביותר הפנימית האמת. דבר משום לו אכפת שלא אחד לסתם

 אותם חייבו שהחיים ומסיכה תחפושת רק זו. האנשים אותם של תיתיהאמ דמותם
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 צורך אין. ויופי טוהר מלאי, חמים יהודים הם אלה כל, הלב בתוך עמוק. ללבוש

 את ולחשוף תחפושת רק שזו לזכור, בעדינות אליהם לגשת פשוט צריך. לכעוס

 .שבתוכם הטהורה הנשמה

 במחבואים משחק הוא הזה העולם

 קודם הוא ההיפוך. וההסתר ההיפוך הם אסתר שבמגילת העיקריים המוטיבים

 וההסתר, ולשמחה לגאולה זכו ושמד למוות שמגזירה, היהודים של בגורלם כל

 לא כולה המגילה כל שלאורך העובדה בעצם הוא"( אסתר" בשם שמרומז כפי)

 סרט עוד כמו נראה המגילה סיפור ראשונית בקריאה .אחת פעם ולו ה"הקב מוזכר

 אסתר, מושתי מרוצה לא אחשוורוש...(: שבהם מהטובים בהכרח ולא) הוליוודי

, היהודים את להרוג רוצה המן, לאשה בה רבוח והוא אחשוורוש בעיני חן מוצאת

 זה - המן את לתלות ומחליט משתכנע אחשוורוש, אחשוורוש עם מדברת אסתר

 מעורבותו איפה? הגדול הנס פה איפה. לחלוטין סתמית סבון אופרת עוד כמו נראה

 להבין ניסו רבים פרשנים ?בעולמו ופרט פרט כל על שמשגיח העולם בורא של

 את שכיוון זה הוא השם כי הטריוויאלית העובדה מצוינת לא במגילה מדוע

 הפעם כי היא הרווחת התשובה? ולהצלה לרווח שהביאה כזו בצורה הדברים

 צירופי" בדמות ולהופיע להתחפש - אחרת בלשון או, להסתתר בחר ה"הקב

 את לנו לתת היא מטרתו ."אדם בני של שרירותיות החלטות" בדמות או "מקרים

 ברורה כה אינה הופעתו שהפעם למרות, בו ולהאמין להמשיך האם הבחירה זכות

 לשכוח חלילה לחלופין או, סיני הר במעמדו מצריים יציאת בסיפור כמו ומרשימה

 פור דווקא להטיל שבחר הרשע המן ניצב, האמונה של כהיפוכה. לקיומו ולהתכחש

 באמת אין וכי המקריות כוח הוא בעולם שולט שבעצם שהכוח לומר ובכך( הגרלה)

 . ההצגה את ומנהל הקלעים מאחורי שנמצא משהו/מישהו

 מסיכה רק הוא העולם לפיו אדיר לקח ללמוד ניתן, כך אם, אסתר ממגילת

 אדם. מבלבלים ושקרים חיצוניות של מעטה תחת ומסתתרת מחופשת והאמת

 באמונה שנה 120 פה להעביר יכול יותר עמוקה במציאות מאמין שלא

 והמעמיק הרוחני האדם בעוד, לעולם בואו תכלית הם ובילויים פרנסה, שקריירה

 לעיתים הזה" מעבר"ה את. מעבר הרבה הזה בעולם שיש ויודע מרגיש יותר

 אינה לכאן בואו שמטרת לו ברור אבל, במילים לתאר יכול אינו הוא רבות
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 עסיסי סטייק עוד או מסיבה עוד, חדשה מכונית עוד, בית בעוד מתמצה

 שגם יודע המאמין והאדם ואתגרים בקשיים מלא העולם. נחשבת במסעדה

 הוא, ללכת בנו את ללמד שרוצה טוב אבא וכמו נוכח ה"הקב האלה ברגעים

 את האהוב לבנו לתת כדי לחריץ מבעד ומציץ הדלת מאחורי מסתתר

 אביו את רואה היה תמיד הבן אם. עליו להישען מבלי לבד ללכת ההזדמנות

. קביים לו צומחות היו רגליים שבמקום כך, שלילית תלות בו מפתח היה הוא לידו

 אלא אינם, כך אם, בחיינו רבות כה חווים שאנו הפנים והסתר המכשולים, הקשיים

 בכוחות ולהתמודד לגדול יכולים שאנחנו בנו הבורא של באמון ומקורן גמור חסד

 גם ישנה כך", רגשית אינטליגנציה"ו" שכלית אינטליגנציה" שיש כפי. עצמינו

( "העלם" מלשון) שהעולם ההכרה את לפתח שפרושה", יהודית אינטליגנציה"

 עמוק וסוד נסתרת אמת מסתתרת סיטואציה כל ומאחורי נראה שהוא כפי אינו

 ומשימתנו קיים אינו" סתם" המושג, משמעות יש בחיינו ושעל צעד לכל. יותר

 . לנו דווקא קרה מקרה אותו ומדוע תפקידינו מהו לגלות

". סוד יצא יין נכנס" שכן, לגימה לוגמים אנו המגילה קריאת אחרי הזו מהסיבה

 טבעיים הנראים הדברים את שגם העולם ולכל לנו ולומר לגלות הוא הסוד

 .ה"הקב ופעל עשה לחלוטים

 עשר עד לספור אהבנו כמה? ילדותינו מימי" מחבואים" האהוב המשחק את זוכרים

 לרגע זה על נחשוב אם ?חבריםה את או אבא את ולחפש העיניים את לפקוח ואז

 זאת התאורה עמוד או השיחים מאחורי לבלוש הכוח את לנו שנתן שמה נגלה

 נמצא שעוד תיקווה שיש, שלנו לעשייה משמעות שיש, מישהו שם שיש האמונה

 הוא, מתוקה תקופה אותה אחרי שנים כמה, היום לנו שנותר כל ,כעת. ונגלה

 העיניים את לפקוח עדיין ושעלינו גדול אחד מחבואים משחק הוא שהעולם לזכור

 מכסה מעט הוא ולפעמים כשמש לנו ברורה נוכחותו לפעמים ...אבא את ולחפש

 מנחם דבר אין כאוטי נראה שלעיתים בעולמנו, בעיני. פה הוא תמיד אבל, עצמו

 ...מזה יותר ומשמח

  אביעד ניר, שמח פורים חגו שלום שבת לכולנו היהתש

 

 

 
 האתר העסקי החדש שלי עלה לאוויר. אשמח לחלוק אותו עם קוראיי הנאמנים:

www.wise-planning.co.il 
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3.  

  " צו  "   פרשת של מתומצת א . סיכום

 והפעם השונים הקרבנות דיני בפרשתנו גם מוזכרים' ויקרא' לפרשת בהמשך

 ובניו אהרון הם הלא, לכהנים המיוחדים הציוויים בהדגשת

 הדשן תרומת

 הם אלו. הדשן הרמת היא במשכן היום בפתיחת המתבצעת הראשונה העבודה

 הזוכה. הלילה כל במשך שנשרפו מהאברים המזבח על שנותרו הקרבן שיירי

 מחתה בעזרת. הכהונה בגדי את ולובש טובל הכהנים בין שנערכה בהגרלה

, המזבח של האחר בצידו ומניחו הגחלים מבין הדשן את בורר הוא מכסף העשויה

 .לכבש בסמוך

 אל אותה מפנים, המזבח על דשן של רבה כמות מצטברת כאשר ימים לכמה אחת

 כדי תוך הכהונה בגדי את ללכלך שלא כדי. טהור במקום למחנה מחוץ

 האש היתה הדשן פינוי בשעת גם. להורידם הכהן רשאי הדשן בפינוי ההתעסקות

 ".תכבה לא המזבח על תוקד תמיד אש: "שנאמר המזבח על בוערת

 הכהנים מנחות

 היו אולם נדבה בתור היכולת ומעוטי העניים כלל בדרך מביאים היו המנחה את

 לשרת הכהן נכנס שבו ביום, למשל. אחרים במקרים גם המנחה את מקריבים

 לקרבן במרכיביה הדומה" חינוך מנחת" להקריב החובה עליו הוטלה, בקודש

 בכל" חביתין מנחת" הביא הגדול הכהן זאת לעומת. ושמן מסולת העשוי מנחה

 לכל בניגוד. בערב השניה והמחצית בבוקר מקריבים היו מחציתה כשאת, יום

, הכהנים אוכלים היו היתר ואת קומץ רק המזבח על מהם שמקריבים המנחות

 .המזבח על כליל קרבה היתה הגדול הכהן מנחת
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 קלים וקודשים קודשים קודשי

(, מתכוון בלא) בשוגג החוטא על המכפר חטאת קרבן על מדברת כשפרשתנו גם

 החטאת להקרבת הדואג הכהן. הכהנים אל הקשורים הציוויים את מביאה היא

 באותה טהורים שהיו, הכהנים אחיו עם יחד שאוכל זה הוא המזבח על דמה וזריקת

 מי ידי-על לרוב המובא, האשם קרבן גם. מועד-אוהל בחצר החטאת מבשר, שעה

 .הכהנים ידי-על רק נאכל, במזיד עבירה שעבר

 אפשר אי ולכן בקדושתם יותר החמורים הקודשים לקודשי שייכים והאשם החטאת

 הבעלים אין - וכאמור, באחרת הקרבן עבור שהקדישו הבהמה את להחליף

 שייכים', לה תודה בתור כלל בדרך הקרבים, השלמים זאת לעומת. מהם אוכלים

 .טהורים שהם בתנאי באכילתם משתתפים הבעלים וגם הקלים לקודשים

 ודם ֵחלב אכילת איסור

 השלמים מזבח לאכול הקרבן את המביא לבעלים האפשרות נתינת עם בבד בד

. בכרת יהיה עונשו אחרת, הדם מן או החלב מן יאכל לבל התורה אותו מזהירה

 כוחותיו והקצאת הקרבת על רומזת והקרבתו שבבהמה המובחר החלק הוא החלב

 הוא הדם כי" היא הדם לאיסור הסיבות אחת. לבורא האדם של ביותר הנעלים

 להתרחק שבכדי אלילים לעובדי הדם אכילת מנהג את המייחסים גם יש". הנפש

 .הדם אכילת עלינו נאסרה מדרכיהם

 ותרומה תנופה

. והתרומה התנופה ענין בו שנוסף בכך הקרבנות משאר מיוחד השלמים קרבן

, לכהנים המיועדות והמתנות הפנימיים הקרבן חלקי את הקרבן בעל מניף תחילה

 שארבע למי קרבן הללו: כאומר( הלולב בנענועי כמו) השמים רוחות לארבע

 קרבן הללו: כאומר ומטה מעלה ידו את מרים הוא כך-אחר. שלו השמים רוחות

 .שלו והארץ שהשמים למי
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 המילואים ימי

 המשכן חנוכת את לערוך למשה' ה ציווי נזכר כבר שמות שבספר תצווה בפרשת

 בפרשתנו. השכינה השראת לקבלת ראוי שיהיה כדי ולקדשו ימים שבעה במשך

 את משחו הללו מהימים אחד בכל. למעשה הלכה נעשו הדברים כיצד מובא

 יום בכל הוקרבו כן כמו. המשחה בשמן ובגדיהם ובניו אהרון ואת וכליו המשכן

 .ובניו אהרון ועל המזבח על הוזה ודמם קורבנות

 ישראל מזקני חלק ההקרבה בעת נכחו ציבור קרבנות מקריבים כשהיו, כלל בדרך

 קרבנות הקרבת בזמן אולם. ישראל עם כל את ייצגו והם" מעמד אנשי" שנקראו

 נס נעשה". מועד אוהל פתח אל הקהל העדה כל ואת: "ה"הקב ציוה המילואים

 .המרובה הקהל את החזיק המקום ומעט

 המשחה בשמן משה אותם משח שטבלו ולאחר הטבילה בית אל ניגשו ובניו אהרון

 משמש כשהוא הקורבנות את משה הקריב מכן לאחר. כהונה בבגדי והלבישם

 הקרבנות בעלי הם ובניו ואהרון' וכד הדם את זורק, השוחט ככהן

 אוהל ופתח: "שנאמר מועד-אוהל בחצר הכהנים נשארו הימים שבעת כל במשך

 ונבנה ערב בכל פורק שהמשכן אפילו שכן", ימים שבעת ולילה יומם תשבו מועד

 .מקומה על נשארה החצר גדר, למחרת מחדש

, שנצטוו ממה ושמאל ימין היטו שלא, ובניו אהרון של בשבחם מסיימת הפרשה

 ".משה ביד' ה ציוה אשר הדברים ככל ובניו אהרון ויעש: "שנאמר

 !מה בעד יש

. כולם את סיקרן, התפילה לאחר הכנסת בבית שנערך טוב בכל העמוס השולחן

 רשות את ונטל הכיבוד על שיברכו חיכה השמחה בעל? הגדולה השמחה מה על

 :.הדיבור

 במעבר הכביש את חציתי. אמש לי שקרה הנס על להשם להודות רוצה אני“

 האחרון ברגע. בי פגע כמעט כחוק שלא לצומת שנכנס רכב אך, מסודר חצייה
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 והודו נרגש בלב בשמחתו השתתפו הכל. ”מתאונה וניצלתי לבלום הנהג הצליח

 .הגדול חסדו על ’לה

 זו היתה היום, ומשקה מאכל במיני השולחן נערך פעם שוב התפילה לאחר למחרת

 ?הדבר אירע ולמי?! מתרחש נס יום אחרי יום, כפולה סקרנות

 על כולכם במעמד להודות ברצוני: “בדבריו פתח הכנסת בית ממתפללי יהודי

 כמנהגי, לעבודה בדרך הכביש את אתמול חציתי. יתברך השם לי שגמל הטובה

 אבל, בשלום עברה הכביש חציית דשמיא בסייעתא. שנה עשרים זה יום מידי

 !”עולם לבורא כך על להודות כדי לאסון לחכות צריכים שלא הבנתי אתמול

*** 

 כמעט נמנו ויקרא בפרשת: סופר החתם - סופר משה רבי מעלה מעניינת נקודה

 אך. הקרבתם דיני את התורה מפרטת החומש כשבהמשך, הקרבנות סוגי כל

 מופיע אינו - שהתרחש נס על להודות כדי שמגיע - תודה קרבן, הפלא למרבה

 ?הדבר סיבת מהי. התורה אותו מונה צו בפרשת כאן ורק הקודמת בפרשת כלל

 יעקב רבי המגיד של, קולע אך, הקצר במשלו נפתח תשובתו עומק להבנת

 הקצר הפיזי המרחק. דלת מול דלת שהתגוררו שכנים היו ושמעון ראובן: מדובנא

 גדל ראובן בעוד. ומהותם מעשיהם בין השוני על מאומה רמז לא בתיהם בין

 שמעון היה, פנוי רגע בכל תלמודו על ושקד כלכלית מבחינה ממוצעת במשפחה

 ...המעטה בלשון לאביו מרובה נחת הסבו לא ומעשיו העיירה עשיר של בנו

 היתה לחגיגה הסיבה, מכריהם לכל הודיה סעודת ערכו ראובן של והוריו היום ויהי

. רבנות בתעודת להתעטר וזכה העיר רבני אצל נבחן ראובן: ביותר משמחת

 לגדול ותזכה הלוואי: “לבניהם ואיחלו הגדול במאורע חלק נטלו כולם השכנים

 .”השקדן כראובן

 על עובר כשהוא הימים באחד נתפס, מראובן להבדיל, העשיר של בנו שמעון

 זוכה דבר של ובסופו הדין גזר על ערעור הגישו הוריו. ממושך למאסר ונשפט החוק

 ...לשולחן מתחת אביו ידי על שסופקו ”ראיות”מ או, ראיות מחוסר או, שמעון
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 בשכנים היא אף מלאה היתה אכן, שמעון של הוריו שערכו ההודיה סעודת

 של שמחתם לבין, ורעייתו העשיר של שמחתם בין השוואה שום אין אך. וידידים

 הם גם שיזכו לבניהם לאחל חלמו לא שהשכנים ובוודאי בוודאי. ראובן הורי

 .כשמעון, הימים מן ביום, כזו לשמחה

 ויקרא בפרשת מופיע אינו תודה קרבן באמת מדוע: פתחנו בה לשאלה נשוב כעת

 הדיבור מתייחד שבה צו לפרשת רק ונדחה, ישראל לכלל מדברת התורה בה

 ?לכהנים בעיקר

 או כזה רע מגורל או ממוות שניצל לאחר רק להשם המודה יש: סופר החתם מבאר

 שבעינינו ניסים על גם להודות אנו שצריכים יודע, בראשו שעיניו הפיקח אבל. אחר

 במשך כחוק הכביש את כשעוברים שגם, שהבין אחד כאותו. מוחלט כטבע נראים

 .אסון יקרה שלא ביטוח תעודת זו אין, שנה עשרים

 שאיננו רק, ”עימנו יום שבכל ניסיך על: “ביום פעמים שלוש מודים אנו כך על

 שהכל שמבין יהודי? חול של יום בסתם להודות שזוכה זה מיהו. נס שזהו לב שמים

 מתאונות שעה בכל אותו מצילים ל-הא חסדי שרק ויודע, פרטים לפרטי מושגח

 .ופגעים

 ‟ לכהנים הדיבור התייחד שבה צו לפרשת התורה הותירה התודה קרבן את לכן

 להודות שצריכים מבין יהודי כל: דהיינו. ”יקריבנו תודה על אם: “ואמרה, ’ה עובדי

 גלוי נס לך ויקרה במידה, כנס בחיים רגע כל רואה שאתה כיון אך. גלוי נס על

 קרבן שמביא מיהודי בשונה. עבורו מיוחד תודה קרבן תביא, הטבע לדרך מחוץ

 .מפגע ניצל כשהוא רק תודה

*** 

 שעשה למי... ולהלל להודות חייבים אנחנו לפיכך: “לפסקה ההגדה בסיום בהגיענו

 אבותינו הודו מצרים ביציאת: היטב נזכור, ”האלו הניסים כל את ולנו לאבותינו

 רגע שכל מחודשת להבנה הגענו אם. לחירות משעבוד והיציאה הטבע שינוי על

 נחסך שכן, לבורא עליו להודות עלינו כפולה חובה, עבורנו נס הוא קיום של

 .להודות שנשכיל כדי קושי או צער לחוות הצורך מאיתנו
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 פרפראות מפרשת צוב . 

 (ב,ו) ִהוא ָהעָֹלה"  "זֹאת ֻתֹוַרת ָהעָֹלה.  1

 משום כותב ם"שהרמב הקורבנות בטעם ן"והרמב ם"הרמב' מח ומפורסמת ידועה

 לעבוד וילכו יתקרבו לא שהיהודים ובשביל ז"לע קורבנות מקריבים היו שהגויים

 שאין ם"הרמב שיטת לפי ויוצא. קורבנות להקריב צווה ה"הקב לכן זרה עבודה

 של מלבן הגלולים עבודת את להרחיק רק כולו וכל עניין שום הקורבן בהקרבת

 .ישראל

 שאומרים הטעם לשמוע ראוי ויותר" לשונו וזה כותב' ט' א בויקרא ן"הרמב אבל

 כי' ה צווה ובמעשה בדיבור במחשבה נגמרים אדם בני שמעשה בעבור כי בהם

 הדיבור כנגד בפיו ויתוודה המעשה כנגד עליו ידיו יסמוך קרבן ויביא יחטא כאשר

 רגליו ידיו כנגד והכרעים והתאווה המחשבה כלי שהם והכליות הקרב באש וישרוף

 אדם שיחשוב כדי בנפשו דמו כנגד המזבח על הדם ויזרוק מלאכתו כל העושים

 גופו וישרף דמו שישפך לו וראוי ובנפשו בגופו לאלוהיו חטא כי אלה כל בעשותו

 נפש דמו תחת דמו שיהא הזה הקורבן וכפר תמורה ממנו שלקח הבורא חסד לולא

 .לשונו כאן עד" אבריו ראשי כנגד הקורבן וראשי נפש תחת

 שקוראים ן"הרמב כדברי משמע הפסוק לשון שמתוך מעיר" והעיון דרש"ה בעל

 הבן הוא כאילו לנו מרמזת שהתורה העולה הוא כתוב אבל העולה היא בתורה

 לתת ומאפשר עמו על חס' ה ורק הקורבן להיות צריך והוא העולה הוא עצמו אדם

 .האדם במקום קרבן

ָניו ֵלאֹמר זֹאת ֻתֹוַרת ָהעָֹלה"-ַאֲהרֹן ְוֶאת-"ַצו ֶאת.  2  (ב,ו... )ֻבָ

 הכתוב צריך ביותר שמעון' ר אמר, ולדורות מיד זירוז לשון אלא צו אין, י"ברש

 .ביאור טעונים והדברים. כיס חסרון בו שיש במקום, לזרז

 דכתיב מאי, לקיש ריש אמר( א, קי מנחות) בגמרא דאיתא מה לפי לבאר ונראה

 בתורה העוסק כל", ולאשם ולחטאת למנחה לעולה התורה זאת( "לז, ז להלן)

 והיה, קיים היה ק"שביהמ בזמן גם והנה. ואשם חטאת מנחה עולה הקריב כאילו

 אף בוודאי הלא, האיפה עשירית אפילו להביא באפשרותו שאין עד כ"כ מרוד עני
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( צב, קיט תהלים) ה"הע דוד שאמר וכמו, עולה תורת בלימוד מתכפר היה הוא

 ".בעניי אבדתי אז שעשועי תורתך לולי"

 העולה תורת זאת"ד, יאמר ומה", לאמר' וגו אהרן את צו" כאן הכתוב שאמר וזהו

" העולה היא" כאילו הכתוב עליו מעלה העולה בתורת דהעוסק", העולה היא

 בזמן גם יפה כוחה זו לימוד שסגולת", ולדורות מיד" י"רש הוסיף כך ועל. ממש

 ק"שביהמ בזמן אבל, לדורות תינח, תאמר ושמא. לדורות וגם קיים ק"שביהמ

 שיש במקום לזרז הכתוב צריך ביותר" ופירש סיים ז"ע, בכך דסגי ייתכן כיצד קיים

 .האיפה עשירית אפילו להביא יכול שאינו", כיס חסרון בו

( ן"ברמב' עי) המפרשים העירו כבר דהנה, זה בדבר לבאר אפשר אחר ובאופן

 כיס חסרון שום כאן אין שהרי, כפשוטם בזה ל"חז דברי כוונת אין שבוודאי

 .לכהנים

 ואף, רבים היו העולה שקרבנות בהיות שכן, לאהרן מיוחד ציווי זה שהיה ונראה

 מזבח" כונה כך שמשום עד", מזבח קיץ"ל עולות מקריבין היו ריקן המזבח כשעמד

 ומיצר, ישראל של לממונם ולבריות למקום אהוב שהיה אהרן חשש לכן". העולה

 .הללו הקרבנות כל עבור כך כל מעות מהם לדרוש יוכל כיצד היה

 להרבות יצטרכו לא שבאמת דעתו וליישב בהקרבתן לזרזו הכתוב בא לכך

 ועד", הלילה כל המזבח על מוקדה על העולה היא"ש מפני, ולמה. כך כל בעולות

 המזבח אש" אמנם כי ואף". הבוקר עד" זה ויהא רב זמן יעבור הקרבן שיעוכל

 למנוע כדי הלילה כל שריפתן תמשך ה"אפ, הדיוט של אש סתם זו ואין" בו תוקד

 .ריקן המזבח את להותיר שלא כדי לרוב קרבנות בהבאת, לישראל" כיס חסרון"

ָניו ֵלאֹמר זֹאת ֻתֹוַרת ָהעָֹלה"-ַאֲהרֹן ְוֶאת-"ַצו ֶאת.  3  (ב,ו' )וגו ֻבָ

 זאת לאמר בניו ואת אהרן את צו' ל"הנ הפסוק על( א, ז ר"ויק) במדרש ל"חז דרשו

 שנתנו שנאה' וגו מדנים תעורר שנאה( יב, י משלי) הכתוב שאמר זה' העולה תורת

 אסי ר"א', וכו דינין דיני להן עוררה היא שבשמים אביהם לבין ביניהם ישראל

 וזהו, ממש בו שאין דעו להם ואומר לפניהם ופוחסו קרבנם נוטל אהרן שהיה מלמד
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 להן היה מוטב לו אמר' הזה העם לך עשה מה( 'כא, לב שמות) לאהרן אמר שמשה

 .מזידים ידונו ואל שוגגין שידונו

 נאמר' מזידין יהיו ואל שוגגין שיהיו מוטב' של זה יסוד הלא, המפרשים בזה תמהו

 זה כגון לאיסור בתורה שמפורש היכא אבל, לאיסור מפורש שאינו בדבר רק

 שיהיו מוטב בו אמרינן לא' אחרים אלהים לך יהיה לא( 'כא, כה שמות) בו שנאמר

 .שוגגין

 איתא הא העגל חטא על י"בנ נענשו למה א"הרשב הקשה דהנה ליישב ונראה

 לאורייתא רבה מודעא ומכאן, כגיגית הר עליהם שכפה( א, פח שבת) בגמרא

 את שקבלו להשיב יוכלו, עצמם על שקבלו מה קיימו לא למה לדין יזמינום שאם

 נח בני מצוות משבע אחת היא זרה דעבודה ותירץ. שם י"כדפירש באונס התורה

 (.א, נו סנהדרין) בגמרא כדאמרינן

'', וגו האדם על אלקים' ה ויצו( 'טז, ב בראשית) מקרא דנלמד שם מבואר אמנם

 '.אחרים אלהים לך יהיה לא' אומר הוא וכן כוכבים עבודת זו' אלהים'

 שפיר לומר יש שכן כיון. בתורה מפורש אינו אך שוה מגזירה רק זאת שלמדו הרי

 להדיא נתפרש לא זה שציווי דכיון'' וכו שוגגין שיהיו מוטב' בשיראל לומר דנוכל

 '.שוגגין שיהיו מוטב' לומר אפשר שוב ש"בגז אם כי בפסוק

ל-"ִהוא ָהעָֹלה ַעל מֹוְקָדה ַעל.  4 ַח ֻכָ ְזֻבֵ ְיָלה ַעד-ַהֻמִ  (ב,ו) ַהֻבֶֹקר"-ַהֻלַ

 צאת עד המקדש קרבנות להקריב דאפשר, כתב( ק"מעה' מהל ד"פ' )ספר קרית'ה

 השמשות בין ולדעתו, במקדש הקרבנות את להקריב יכול ש"בביה וגם, הכוכבים

 חלקו ואולי, הבא ליום או שעבר ליום שייך אם ספק שהוא אלא, יום ודאי הוא

 .ש"ביה בגדר מחודש דבר והוא. הבא ליום וחלקו זה ליום שייך

 יום ספק הוא השמשות בין של בזמן רגע שכל שהיות, ס"הק לדברי להקשות ויש

 בזמן הקרבנות של הדם ולזרוק לשחוט אפשר האיך כ"א, דלהבא יום ספק שעבר

 השחיטה את עשה דילמא נחוש לא מדוע, יום ודאי הוא ש"שביה שאף, ש"ביה

 שצריך, זבחכם ביום( ו, יט לקמן) אומרת והתורה, הבא ביום והזריקה שעבר ביום
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 מעשה) ם"הרמב שכתב כמו, אחד ביום דמו וזריקת הקרבן שחיטת שתהא

 .בזה ג"וצע(, א"ה ד"פ הקרבנות

 היא אף השחיטה שמא, ספיקא ספק כאן לומר שיש עקיבא רבי מבני ושמעתי

 נעשתה הזריקה גם שמא, היום שנעשתה נאמר אם ואף, מחר של ביום נעשתה

 משם ספיקא ספק אולי נחשב זה שדבר מחמת בזה לדון שיש אלא. כ"ע, היום

, גופי בתרי שהוא ועוד, אחד ביום נעשו אם ספיקא ספק יש סוף דסוף, אחד

 .ל"ואכמ

ל.  5 ְיָלה ַעד-"ֻכָ  (ב,ו' )וגו ַהֻבֶֹקר"-ַהֻלַ

 .הלילה כל והולך שמקטיר ואברים חלבים להקטר מכאן ל"חז דרשו

 השחר עמוד שיעלה עד מצותן ואברים חלבים הקטר( א, ב) ברכות ריש' ובמתני

 חכמים אמרו למה כן אם, השחר עמוד שיעלה עד מצותם אחד ליום הנאכלים וכל

 עד חכמים אמרו קדשים ובאכילת שמע בקריאת( כן אם ה"ד) י"ופרש, חצות עד

 '.וכו כלל חצות עד חכמים בו אמרו לא הכא דקתני חלבים והקטר', וכו חצות

 איכא קדשים דבאכילת, חלבים מהקטר שאני קדשים אכילת דבשלמא, וקשה

 שמצוותן ואברים חלבים הקטר כ"משא, נותר ונהיה הזמן אחר באכילתן לאו

 גזרו ז"ועכ, ש"קר לקרוא עשה רק אלא ה"ל נמי ש"קר אבל, בלילה להקטירן

 חלבים ובהקטר כן גזרו ש"דבקר שנא מאי לבאר יש כ"א, דוקא חצות עד חכמים

 .גזרו לא ואברים

 כ"משא, ל"חז בה גזרו אדם לכל שניתנה ש"קר דדוקא לתרץ מקום היה ולכאורה

 אך, גזרו ולא הם זריזים כהנים הרי, בלבד לכהנים המסור ואברים חלבים הקטר

 חבורה בני( א, כ) בשבת דאמרינן ג"אע חצות עד שנאכל גזרו דבפסח ב"צ עדיין

 אחר באכילה איסור שיש או, תרתי מהני חד שיהיו דוקא דבעינן ל"וצ, הן זרזים

 תרתי דאיכא ואברים חלבים הקטר אמנם, גזרו ג"בכה ורק לכל שמסור או, הזמן

 .גזרו לא ג"בכה זריזים בכהנים רק שייך לא וגם איסור דאינו לטיבותא
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 ביד כח אין להיתירא בתורה המפורש דדבר הידועים ז"הט דברי בהקדם, עוד ל"וי

 הלילה כל' להדיא קרא דמפורש ואברים חלבים דבהקטר ל"י כ"א, לאסור ל"חז

 .חכמים אסרו לא ג"בכה להכי, הבוקר עד להיתר בתורה מפורש כ"א', הבוקר עד

 על בזה דעובר דדעתו, ת"ל אף איכא ש"קר דבמצות היראים כ"מש פ"ע ל"די או

 ש"בקר דגם ש"א ד"לפ פ"ועכ, חידוש וזה, א"ה את תשכח פן לך דהשמר הלאו

 .ש"ע חלבים בהקטר כ"משא, זה על גזרו ולכן ש"קר קרא כשלא ת"ל על עובר

 (ב,ו) ַאֲהרֹן"-"ַצו ֶאת.  6

 .ולדורות מיד, זירוז לשון הוא" צו" שהלשון מבאר י"רש

 זו לא. מצויה בלתי בזריזות מפעולותיו פעולה כל תמיד מבצע היה", חיים חפץ"ה

 .נעורים רעננות היתה תמיד מורגשת מעשיו שבכל אלא, למצווה רץ שהיה בלבד

 להיות להתרגל יש", הם זריזים כהנים: "ענה הדבר לסיבת פעם אותו שאלו כאשר

 !בכל זריז

 רץ מכן ולאחר זה גבי על זה ארגזים כמה מניח כשהוא" חיים חפץ"ה את ראו פעם

 .הרואים תמהו. במהירות עליהם

 על לרוץ עצמי את ללמד כדי עושה אני זאת את: בנועם" חיים חפץ"ה להם הסביר

 !...בימינו במהרה המקדש בית לכשיבנה, המזח כבש

 (ב,ו) ַאֲהרֹן"-"ַצו ֶאת.  7

 (י"רש) ולדורות מיד זרוז לשון אלא צו אין

, ועושה מצווה מזהשאינו יותר גדול ועושה המצווה אדם": הגרשני ילקוט"ה אומר

 :דברים' בג וזאת

 לו אין מצווה ואינו מתנדב וכשאדם, לעשות לא אותו שמסית הרע יצר לו יש. א

 .הרע יצר אותו את

 הכרח לו אין, יותר מאחר בזמן גם המצוה את לעשות יכול מצווה שאינו אדם. ב

 זמן עד המצוה את לעשות שחייב, ועושה המצווה כן לא. מיד דוקא לעשותה
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 קדם לקיימן להזדרז שחייב, אפיקומן באכילת או שמע בקריאת כגון, מסוים

 .זמנן שיעבור

 ואלו, בלבד שלו התנדבות זו,המצוה את לעשות והתנדב מצווה אינו כשאדם. ג

 בקיום חייבים בניו שגם, ועושה המצווה כן לא. מצוה באותה מחויבים אינם בניו

 .מצוה אותה

 ‟" זרוז לשון אלא צו אין" ‟" ישראל בני את צו" הכתוב דברי על י"רש שכתב זהו

 .אותו לזרז צריכים, הרע יצר למצווה שיש מכיון

 .להמתין לא, בזמנה המצוה את לעשות עליו ‟" מיד"

 ".צו" כלולים במלה הללו הדברים שלשת". לדורות" ‟ שלישי ודבר

 (ב,ו)"זֹאת ֻתֹוַרת ָהעָֹלה" .  8

 הרהור על אלא באה לה העוֹ  אין לעולם י"רשב אמר( "ז"פ ר"ויק) אמרו רבותינו

'. וכו העבירות על באות הקרבנות כל(: ז אות צו' פר) תנחומא במדרש וכן". הלב

 מספר עולות והעלה בבוקר והשכים( "ה, א איוב) שנאמר, הלב הרהור באה עולה

' פר) בתנחומא אולם". בלבבם אלהים וברכו בני חטאו אולי איוב אמר כי, כולם

 תעשה לא מצוות טעל עשה מצות על באה היתה העולה: איתא( י אות לך לך

 מקומות בכמה ובמדרשים ובזוהר". הלב הרהור על" אומר יוחאי בן ש"ור', וכו

 .י"כרשב נקטו

 ביום יהרהר שלא - רע דבר מכל ונשמרת.( יט ז"ע) והזהירו ל"חז החמירו וכבר

 ע"וע(. וכג כא סימן) ע"ובאה( א"פכ) ב"איסו בהלכות ם"הרמב כתב שכן וכמו'. וכו

 (.שפז מצוה) החינוך ובספר( ד"ה ד"פ) תשובה הלכות ם"ברמב

 אבל, בפועל מקריבין אין המקדש בית נבנה לא שעדיין שבימנו פ"אע והנה

 עולה שקרבן דמאחר( מא דף תרומה' פר ח"זו) הקדוש בזוהר נפלא דבר מבואר

 מתקנת היא היא זו בפרשה בתורה הקריאה הנה, הלב הרהור על באה היתה

 בר שמעון רבי אמר( "שם) שכתוב וכמו, הרעות ומחשבות הרהורים על ומכפרת

 בזרועו ותפילין בראשו תפילין ומניח בבוקר מקדים אדם שבן בשעה יוחאי

 מלאכים ארבעה מביתו לצאת ובא( ציצית היינו) מצוה של בעיטוף ומתעטף



 

 

32 

 

 לקרוא לו יש כך אחר'. וכו הכנסת לבית אותו ומלווין עמו מתדבקים קדושים

 את צו" ר אמַ  ויֹ עליו לכפר קרבנות בפרשת יעסוק מכן לאחר' וכו בראשית פרשת

 הרהורים אותן כל על לכפר בשביל", העולה תורת זאת לאמר בניו ואת אהרן

 (.שז דף בהשמטות) דברים בזוהר הוא וכן". הלילה ומחשבות

 אומרים אנו אבל, הפרשה אומרים שאין ומנהגנו. מכפרת - בו שהקריאה לנו הרי

 מה ועיין'. וכו" קדשים קודש העולה" נאמר ששם', וכו מקומן באיזהו" משניות"ה

 (.ויא ט סימן) חיים לב ת"ובשו( א סימן ח"או) ע"בש ועיין.(. קי דף) במנחות שכתוב

 הכהן לפני שהביא אחד בעשיר מעשה מביא( ט דף ויקרא פרשת) הקדוש ובזוהר

(. עני של קרבן זה כי) הקרבן זה שלך לא: לו אמר הכהן ראהו כאשר, יונים שתי

 הקריב שלא: להם אמר. עצוב אתה מדוע: אחיו לו אמרו. עצוב והיה לביתו בא

 של והלא: לו אמרו. יונים שתי: להם אמר. ומהו: לו אמרו. קרבני את הכהן עבורי

 אמר. הראוי קרבנך הקרב אלא'. וגו הוא דל ואם כתוב שהרי, שלך ולא הוא העני

 מחשבת חמורה כך כל ומה: "להם אמר". אחד שור: "לו אמרו. הוא ומה: להם

 מה ואילך משם!. חטא של מחשבה לבי על אעלה שלא מעתה נודר הריני"?! חטא

 מאסף היה התעורר וכאשר ישן היה ובלילה, בסחורה עוסק היה יום כל? עשה

 והיו, היום שהאיר עד בלילה לומד והיה, תורה דברי אותו מלמדין והיו לאחיו

 והיה, סבא ייסא רבי אותו פגש אחד יום(. לטובה שנשתנה" )ר אחֵ  יהודה" לו קורים

 כ"ע. בתורה ועוסק יושב והיה. הים על לסחורה וחצי לעניים חצי, נכסיו מחלק

 .המעשה

 פרשת קורים פסח בערב וכן. טובה בכוונה הקרבנות כל לומר טוב כן על ואשר

 במהרה קדשנו בית לבנין יזכנו' וה. הקרבנוהו כאילו שיחשב ומכוונים פסח קרבן

 .אמן. דידן

 (ב,ו)"  ִהוא ָהעָֹלה  "זֹאת ֻתֹוַרת ָהעָֹלה.  9

 אומר עליו, עולה קורבן על ל"חז דברי מובאים( ב"רכ עמוד" )המדרשים אוצר"ב

 מכל עלי חביב זה שקורבן מפני המזבח מן יזוז שלא רצוני: הוא ברוך הקדוש

 !הקורבנות
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 מביאין ואוהביו ביתו ובני אריסין והיו, שמחה לו שהיתה למלך? דומה הדבר למה

 .מקלם המלך והיה מתנות לו

 ענה ‟ אני? אתה מי: המלך אותו שאל. יפים פירות מלא סל ובידיו אדם הגיע

 ההדר מפירות דורון והבאתי המלך בפרדסי מטפל אני! המלך של אריסו ‟ האיש

 .שם הגדלים המתוקים

 האיש השיב ‟ אני. המלך אותו שאל ‟? אתה מי. רך טלה ובידיו אחר הגיע אחריו

 שהמליטו החדשים מהוולדות למלך דורון והבאתי המלך צאן עדרי על הממונה ‟

 .הצאן

 עובד אתה גם האם ‟ המלך שאלו ‟? אתה מי. למלך מתנה ובידיו אחד בא

 מתנה שהבאתי אלא לא ‟ האיש השיב ‟ המלך עבור עובד אינני אני? בשירותי

 .באתי כך לשם! המלך את לכבד כדי

 אחד שאל ‟ המלך אדוני! משולחני זז יהא לא ‟ המלך אמר - זה שהביא דורון

 אלו כל? הדורונות מכל יותר זה דורון חיבבת מה מפני ‟ המקורבים השרים

 שאייננו זה אבל, בכבודי וחייבים לי חייבים הם ‟ המלך ענה ‟ דורונות שהביאו

 אדם חטא אם כם! מכולם עלי חביב זה דורון, חינם כיבדני אלא ביתי בן ולא אריסי

 לפיכך, היא נדבה העולה אבל, אשם קורבן מביא אשם ואם, חטאת קורבן מביא

 .הקורבנות מכל יותר הוא ברוך הקדוש לפני היא חביבה

ׁש ַעל-"ְוָלַבׁש ַהֻכֵֹהן ִמֻדֹו ַבד ֻוִמְכְנֵסי.  10 רֹו ְוֵהִרים ֶאת-ַבד ִיְלֻבַ ָ ש   -ֻבְ

ן"         ׁשֶ  (ג,ו' )וגו ַהֻדֶ

, להבין ויש(. א, יט זבחים) מגמרא והוא, בינתיים חוצץ דבר יהא שלא י"רש פירש

 פוסלת חציצה הלא, במכנסיים דוקא פוסלת דחציצה זה דין התורה חידשה מדוע

 .ובמצנפת בכתונת גם

 הבגדים לבישת בסדר( א, י המקדש כלי) ם"הרמב כ"מש פ"ע לומר ויש

 קודם דבר יהא שלא מנין( א, כה יומא' )מגמ ומקורו. תחילה לובש שהמכנסיים

 ".בשרו על יהיו בד ומכנסי( "ד, טז לקמן) ל"ת, למכנסים
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 צד היה כ"וא, הקודש מכנסי את שילבש עד ערום הוא הכהן שלמעשה, נמצא

 לפיכך, הצניעות למען החול מכנסי על הקודש מכנסי את הכהן שילבש לומר

 לכתונת גם נילף ומכאן, למכנסיים בשרו בין חוצץ דבר יהא שלא התורה הזהירה

 ולמצנפת

ַח ֻתֻוַקד-"ְוָהֵאׁש ַעל.  11 ְזֻבֵ ה"-ַהֻמִ  (ה,ו' )וגו ֻבֹו לֹא ִתְכֻבֶ

 ופריך'. וכו האישים גבי על ומזלפו מביא יין המתנדב( ב, צא זבחים) בגמרא שנינו

 אמר נחמן רב והאמר איני. כיבוי שמיה לא במקצת כיבוי ומשני. מכבי קא והא

' הגמ שתירצה ש"ע'. וכו חייב וכיבה המזבח גבי מעל גחלת המוריד אבוה בר רבה

 .שרי מתכוין שאינן דבר ל"דס ש"לר דאתיא וכן, גווני בכמה

 של מהלאו חוץ" המזבח על תוקד תמיד אש" של ע"מ גם יש הרי תמוה ולכאורה

 מתכוין שאין בדבר הלאו על עבר דאם לומר שייך הלאו לגבי ותינח", תכבה לא"

 .שבו עשה לחיוב ביחס זה למענה יש תוקף מה אך, שרי

 אש שיהא הדין שלגוף רק היא" תוקד תמיד אש" של ע"דמ בזה לומר ואפשר

 ביטל לא האש כל את כיבה שלא זמן וכל, לזה שיעור אין אך, המזבח במערת

, ת"הל לענין הוא חייב וכיבה המזבח ג"מע גחלת המוריד' בגמ שאמרו ומה. ע"מ

 .לגמרי כיבה שלא זמן כל מצותו ביטל לא העשה מצד אבל

 להדיא נאמר ש"וכמ המזבח ג"ע כשהגחלת קאי דהעשה לומר אפשר מיניה וטפי

 ביטל לא אחרת אש שאין אף למטה משירדה אך", המזבח על תוקד תמיד אש"

 ג"ע להיות צריכה שהאש העשה ביטול יש ההורדה בעצם אדרבה ואולי, זה עשה

 .חייב גחלת כשהוריד באמת ולכן, המזבח

 ביטל לא כ"וא", מקצת כיבוי" רק זה הרי לאישים יין כשמזלף שפיר ניחא מעתה

 הרי ז"וע", תכבה לא"ד ת"ל משון רק בו יש כ"וא, אש קצת יש שעדיין כיון העשה

 ש"לר דשרי" מתכוין שאין דבר" של הפטור מהני
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ִמיד ֻתֻוַקד .  12 ה-ַעל"ֵאׁש ֻתָ ַח לֹא ִתְכֻבֶ ְזֻבֵ  (ו,ו) " .ַהֻמִ

. תכבה דלא בלאו הכהנים עוברים מעליה אש נכבתה אם דאף כתב כאן ן"וברמב

, האישים ג"ע ומזלפן נסכים מביא נסכים דהמתנדב אמרו( ב, צא) זבחים' ובגמ

 רבי כשיטת דאתי ותירצו. תכבה לא על ועובר מכבי קא והא בגמרא והקשו

 .מותר מתכווין שאינו דדבר הסובר שמעון

 אינו כ"א בלאו הכהנים עוברים מאליו כבה דאפילו דכיון קשה ן"הרמב ולדברי

 שצריך במקום יסודו מתכוין שאינו דדבר היתר דהא מתכוין שאינו לדבר כלל ענין

 אלא שלו מעשה חשוב אינו מתכוין שאינו דכל, להתחייב בכדי האדם מעשה

 מהני מה, בלאו נמי עוברים מאליה שכבתה בא אם אבל, ופטור מאליו כנעשה

 .האש כבתה ס"סו מתכוין שאינו

 דאם חדא, דינים' ב נאמרו תכבה לא המזבח על תוקד תמיד דאש דבאיסור ל"וי

 דין ועוד, בלאו הכהנים עוברים דאז מאליה אפילו המזבח שעל האש כל כבתה

 אלא עובר אינו זה ובאיסור, אחת גחלת אפילו לכבות דאסור כאן נתחדש נוסף

 הנסכים דהזלפת, היטב מבוארים הדברים ז"ולפ. הכהנים שאר ולא בלבד המכבה

 היה לא בגמרא הנידון וכל, כולה לאש לכבות בכדי בה אין בודאי האישים ג"ע

 מקצת כיבוי שבדין וכיון. היין את ישפוך שעליה אחת גחלת של כיבוי לגבי אלא

 לפיכך, הכיבוי במעשה האיסור גדר כ"וא, בלבד המכבה אלא עובר אינו האש

 לפוטרו בכדי לכבות מתכוין שאינו מה מהני

ִמיד ֻתֻוַקד ַעל.  13 ה-"ֵאׁש ֻתָ ַח לֹא ִתְכֻבֶ ְזֻבֵ  (ו,ו) " .ַהֻמִ

 דהוא מאליה תכבה לא שאף דמשמע, תכבה לא דקתני הפסוק בלשון לדקדק

 .ב"וצ, האיסור בכלל

 אלא, זה איסור יש בידים במכבה רק שלא מורה המקרא דלשון מהא חזינן ואשר

 בידי שתלוי במה רק הוא האיסור ואמנם. האש תכבה לא דמאליו הוא דין גם

 ביומא האמור הדין מקור וזהו, אסור כיבוי גרם' דאפי מכאן ללמוד יש מ"ומ. האדם

 דהגם, תכבה שלא( כלי) פסכתר האש על כופין היו המסעות דבשעת( ב, עב)

 .איסור בכיבויו יש מ"מ בידים מכבה שאינו
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 יראה לא בלשון דכתיב דכיון( ז, יג שמות) חמץ לך יראה דלא בלאו מצינו וכן)

(, לב, כח שם) יקרע ולא(, כח, כח שם) יזח דלא בלאו וכן, בגרמא אף אסור ז"הר

 אם כי אסור אינו ג"כה, לעשותו שלא מעשה בלשון שנאמר במקום כ"משא

 (.ג, לה שם) השבת ביום אש תבערו לא כגון מעשה בעשיית

 על גם עובר בידים דמכבה, כיבוי לגורם בידים מכבה בין חילוק דיש נראה מ"ומ

 אחת גחלת המערכה מן כיבה' דאפי' ז ב"פ כ"בתו' דדרשי כמו) אחת גחלת כיבוי

 .כולה המערכה של האש כיבוי גרם כ"אא עובר דאינו כיבוי בגרם כ"משא(, לוקה

ִמיד ֻתֻוַקד .  14 ה-ַעל"ֵאׁש ֻתָ ַח לֹא ִתְכֻבֶ ְזֻבֵ  (ו,ו) " .ַהֻמִ

 ה"השל בכיניו הידוע", הברית לוחות שני" בעל, הורביץ הלוי ישעיה רבי הגאון

 רבי הגאון המקובלים אבי בשם'( ל אות סוף האותיות שער) בספרו הביא, הקדוש

 פעמים לחזור, רעות מחשבות לבטל ומנוסה בדוקה עצה, ק"הרמ, קורדובירו משה

 עד ויאמר ויחזור יאמר ‟" תכבה לא המזבח על תוקד תמיד אש: "הפסוק על רבות

 .יחלפו שמחשבות

 לא זקן שאותו הקדוש ה"השל וכתב. אחד זקן לי גילה ‟ ק"הרמ אמר ‟ זה דבר

 לגודל ק"הרמ שרבינו אלא, ובעצמו בכבודו הנביא אליהו אלא אחר היה

 ששמע כתב כך משום, אצלו מצוי היה הנביא שאליהו בכך התגאה לא ענוותנותו

 ...אחד מזקן כך

ִמיד ֻתֻוַקד ַעל.  15 ה-"ֵאׁש ֻתָ ַח לֹא ִתְכֻבֶ ְזֻבֵ  (ו,ו) " .ַהֻמִ

 הם שומרים בהתמדה בה העוסקים כל אשר, תמיד לאש נמשלה הקדושה התורה

 ...תכבה שלא עליה

 זוכה, בתפילתו ומתחנן מבקש האדם כאשר. קודש לאש משולה היא גם התפילה

 .בהתמדה בה לעסוק הוא ויכול בפניו נפתחים תורה ושערי

 נפלא מלאכה כבעל ולתהילה לשם שנודע מומחה אומן צורף חי אחת בעיר

 טובות אבנים אליו שולחים ורוזנים שרים היו המדינה רחבי מכל. חן אבני בשיבוץ
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 רבה במומחיות ובכתרים בתכשיטים מקומן על אותן משבץ היה והלה ומרגליות

 .ברווח פרנסתו והייתה

 במלאכת לעסוק יכול היה לא שוב. ידו את ושבר נפצע והאיש אירע אחת פעם

 ...נדבות לקבץ פנה כן על הצורפות

, כמוך אומן צורף ‟ מקורביו לו אמרו ‟ כבודך לפי ואינו לך יאה אינו הדבר

 ?!...יד פושט אתה וכעת, והערב השכם לפתחך משחרים היו ורוזנים שמלכים

 באומנותי לעסוק יכול איני ושוב נשברה ידי והרי ‟ האיש קונן ‟? אעשה ומה

 !כבתחילה

 במלאכת ימיו כל לעסוק אדם על חובה ‟ מדובנא המגיד אמר ‟ הנמשל גם הוא כן

 אלא, בכך להתרפות לאדם לו ואל, המצוות וקיום התורה לימוד של הקודש

 אל כן על הבל לדברי אותו ומסית הוגנת שאינה עצה לו משיא הרע היצר שפעמים

 לב לשבורי מהרופא רחמים יבקש, בתפילה כפיו ישא אלא לכך ליבו ישעה

 !בקרבי חדש נכון ורוח אלוקים לי ברא טהור לב: ויתחנן

י".  16 ָ י ֹאָתֻה ֵמִאׁשֻ  (י,ו) "לֹא ֵתָאֶפה ָחֵמץ ֶחְלָקם ָנַתֻתִ

' וכו הכהנים שאוכלין המנחות שיירי וכן( יד, יב ק"מעה) ל"וז כתב ם"הרמב הנה

, יחמיצו לא חלקם אפילו" חלקם חמץ תאפה לא" שנאמר חמץ אותן אוכלין אין

 .לוקה שיריה החמיץ ואם

 דאסור רק ילפינן קרא מהך הא", חמץ אותן אוכלין אין" כ"מש להבין וצריך

 .לאכלו שאסור ואפאו עבר דאם ל"מנ אך חמץ בעשיית

 מהו וחימצה וחזר ויצאת חימצה פפא רב בעי( א, נז מנחות) בגמרא דהנה ונראה

 מיחייב לה מחמיץ הדר וכי, ביה מהני לא יוצא פסול דחימצה כיון דילמא או' וכו

 בה ואין היא גמורה קדושה דלאו י"רש ופירש. מחמיץ אחר מחמיץ משום עלה

 דכתיב אם כי גרידא איסור כתיב לא דמחמץ קרא דבהך הרי. חימוץ פסול אלא

 (.אף ה"ד ב, נה שם' התוס ש"וכמ) פסול גם ביה
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 כתב ושפיר, באכילה ואסורין פסולין השיריים הרי, פסול כתיב קרא דבהך ז"לפ

 .אכילה איסור כתיב קרא דבהך ם"הרמב

ים".  17 ֻתִ ִפיֵני ִמְנַחת ֻפִ  (יד,ו) "ֻתֺ

 .הרחמים מידת ‟ לעני ביחס התורה אותנו מלמדת וחשוב גדול יסוד

 ציוותה התורה": מוסר דרכי" בספר מובאים ודבריו ל"זצ בקשט אהרון רבי מסביר

 כמות מכילה היא כאילו שתיראה נועדה זו פתיתה ‟" פתים אותה פתות" אותנו

 .גדולה

 עד רב זמן לוקח גודלו בגלל אזי, שור הוא והקרבן, קרבנו מביא העשיר כאשר

 כבודו על וחסה התורה באה. הדעת חלישות לעני גורמת הייתה זו עובדה. שנשרף

 תימשך מכך וכתוצאה הנוצות עם יחד שיישרף", יבדיל לא: "אמרו ולכן העני של

 .רוח נחת תהיה ולעני יותר רב זמן קרבנו שריפת

 שבור כך כל יהיה שלא העני של רוחו את להרים רוצה התורה כמה עד רואים אנו

 יתגאה לא שהעשיר דואגת שהתורה איך רואים השני מצד ולהיפך ‟ ונכנע

 .לבב גבה כל' ה תועבת כי, בעושרו

, מלבושם, כעניים הנחשבים האנשים או הנדבות מקבצי כי רואים אנו אחת לא

 זאת רק ולא, שפיר אינו הכלכלי מצבם כי עליהם מעידים דיבורם ואף התנהגותם

 מי וכל. דלותם בגלל וזאת אחרים כלפי נחותים עצמם מרגישים אף הם אלא

 חונן' ה מלוה: "המלך דוד אומר כך על, למשל בהלוואה זה אם, העני ביד שמסייע

 .ה"להקב כמלווה נחשב לעני המלווה אדם". דל

 הלוואה מאיתנו ומבקש מזומנים ללא ונתקע גדול עשיר שהגיע לעצמנו נתאר

? לתת יהסס מי, כמה פי לנו יחזיר הוא קצרה תקופה תוך כי מבטיח והוא קצר לזמן

 שנסייע מבקש המלכים מלכי מלך כאשר ו"ק זו בנתינה לזכות ירצו רבים, להיפך

 כפיו ביציר פגיעה יש מתבזה העני כאשר כי, בזוי או שפל ירגיש שלא כדי לעני

 נלמד לעני ועידוד צדקה נתינת בעבור בו לזכות שיכולים השכר על. ה"הקב של

 :הבא מהמעשה
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 לא אחד בדבר רק אך, טובות ובמידות בחוכמה, בתורה מופלג בעשיר מעשה

 רק מזמין היה, אורחים לסעודתו מזמין והיה סעודה עורך שהיה בזמן: דיקדק

. הזמין לא עניים אורחים אולם חכמים ‟ ותלמידי רבנים, מכובדים ואנשים עשירים

 .עניים יהיו שבמחיצתו אהב לא הוא מאוד פשוט אלא, זאת עשה לב מרוע לא

 הגיעה הנזכרת הבת. להפליא ויפה נבונה, חכמה, יחידה בת הייתה עשיר לאותו

 בעיניה חן מצאה. לבחורה טובים בני והציעו השדכנים קפצו ומיד, להינשא זמנה

 שררו והאושר השמחה. לנישואים מועד וקבעו, להינשא הסכים הזוג, ההצעות אחת

 חתונה שתהא ביודעם החופה ליום עיניים בכליון ציפתה העיר וכל העשיר בבית

 גדול וקהל שמחים היו כולם החופה יום ובהגיע... מעדנים מלאת והעיקר מכובדת

 לדירת באו והכלה החתן הורי: גדול בהלם נקטעה השמחה, ברם. בחתונה השתתף

 במיטתו מוטל, מינן בר, החתן והנה שלומם מה לראות בבוקר למחרת הטרי הזוג

 !חיים רוח ללא

 בצער הייתה לאלמנה שנהפכה והכלה העיר כל ותהום ויגון לאבל נהפכה שמחתם

 .עמוק

 נישאה היא ואכן צעירה עודנה כי שתינשא האלמנה לב על ודיברו הימים ארכו לא

 בחתונתה וגם הנישואין למחרת לפתע נפטר הוא גם השני החתן ‟ שוב אך, שוב

 ...החתן נפטר השלישית

! להתחתן עוד רוצה ואיני אלמנה אשאר אני: "אמרה והנבונה החכמה העלמה

 שבידינו העוון הוא ומה, זה כל מי בשל יודעת אינני. קברתי חתנים שלושה מספיק

 ."הוא גלגול או

 פנים בשום היא אך ידה את וביקשו חתנים כמה באו המדהימים המקרים למרות

 .עוד שידוכים להצעות הסכימה לא ואופן

 מצבו. אחרת במדינה שגר מאוד עני אח לו היה", הקטלנית" האלמנה אבי, העשיר

 חוטב והיה ליער הבכור ובנו הוא יוצא היה יום כל. בנים עשרה ולו מאוד קשה היה

 ביתו בני את פירנס עבורם שקיבל ובכסף בפרוטות ומוכרם לעיר ומביאם עצים

 .רב בדוחק
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 למוכרם יכלו ולא העירה והביאום עצים וחטבו ליער ובנו האב הלכו אחד יום

 הקשה העבודה כדי ותוך ליעד הלכו שוב למחרת. רעבים כולם ישנו ערב ובאותו

 .תזונה מחוסר נחלש כי התעלף האב

 מצב בגלל לבכות והחל לשמים עיניו את הרים, המעולף אביו את ראה הבן

 .והמדוכא המדולדל ועוניים המשפחה

 אולי, העשיר דודו אצל לבקר לו שירשה לפניו התחנן, אביו של רוחו כששבה

 מבנו מנע לא האב. לאחיו בנדיבות לסייע לבו את יפתח' וה, ידו על תשועה תהיה

 .ברירה ‟ בלית לנסוע לו והירשה

. לראותו מאוד שמחו ואשתו הדוד. רבה באהבה אותו קיבלו לדודו הבן כשהגיע

 מה זמן לאחר זאת ובכל, האלמנה בתם עם אותם המוצאות כל כבר ידע הבן

 פניו את ישיב שלא לו שישבע אבל, בקשתו את לו לתת מוכן אם מדודו ביקש

 .ריקם

 אמר לא הבן אך". ואמלאנה והנני בקשתך מה תגיד, יקירי אחייני: "אמר הדוד

 .הדוד לו שנשבע עד, דבר

 ואמרו בשומעם החווירו ואשתו הדוד. האלמנה בתו יד את הבחור ביקש להפתעתו

 בתנו עניין אך, דבר בכל הן בכסף הן שתרצה מה בכל לך לעזור מוכנים הננו: "לו

 לבית הלכו חופתם שבליל, חתניה שלושת עם שקרה מה לך ידוע הלוא. קשה זה

: לדודו הבחור אמר!". לנו אתה יקר? כזה דבר ו"ח בך לראות נוכל ואיך, עולמם

 מחמת!". עליה וגם עלי ירחמו ומהשמים לי שתינשא בתך את רוצה אני כ"אעפ"

 ואשפיע בתי לב על אדבר אני: "ואמר לסרב עוד יכול היה לא הדוד לו שנשבע

 ."להחזיר אין, הדבר היה מהשמים אם. יעשה בעיניו הטוב' וה עליה

, וצעקה בכתה היא. הבכור אחיו בן בקשת את לה ואמר לבתו קרא העשיר

 חמד בחור והוא דודי בן ברעת ארצה ואיך לעולמם שהלכו בשלושה די: "ואמרה

 ?"חטאם מה! אלה בבחורים ולא בי' ה יד תהיה'! ה אנא! וחכם נבון

 אמר אביה אך, בקשתו את ממנו למנוע שוב לנסות מאביה בתוקף ביקשה הבת

 בעניין ואמך אני וביקשנוהו דיברנו כמה לתאר יכולה לא את, היקרה בתי: "לה
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, לי שיאמר לפני השביעני הוא אך, לרוב כסף לו לתת מוכן שהנני לו ואמרנו, זה

 ..."אותך יבקש בכלל שהוא דעתי על עלה ולא, מבקשתו פניו את אחזיר שלא

 הכאובים הוריה ועל ועליה עליו שירחמו שמים בידי ומסרה האלמנה נכנעה לבסוף

 .מהעבר

 איש עם החתן נפגש החופה לפני אחד יום, והנה. לנישואין זמן ונקבע התארס הזוג

 להתחתן רוצה אתה, בני, שמע: "לו שאמר, לטוב זכור, הנביא אליהו היה זה. זקן

 שתעשה בסעודה. ושמאל ימין מעצתי תמוש אל אך עצה איעצך? זוגתך בת עם

 שיבוא עד לאכול תתחיל אל אתה. הדלת ליד וישב עני יבוא, והכלה החתן לכבוד

 אתה תינצל כך. ימין בצד ידך על ותושיבו אותו ותביא תקום בעצמך אתה. זה עני

 !"בטוח ממוות

 .לחופה והתכונן בלבו הדברים את שמר החתן. הזקן נעלם ופתאום

 החתן על ליבם אך השולחנות ליד מסובים ישבו כולם הקרואים הסעודה בשעת

 דובבות ושפתותיהם לו שקדמו החתנים כמו ו"ח לו יקרה שלא לשמים ועיניהם

 .עליון ל‟לא תפילה

 קם מיד. הדלת ליד והתיישב לטוב זכור הנביא אליהו שתיארו עני אותו נכנס והנה

 לא החתן אך פה לו טוב כי ואמר סירב קודם. לידו שישב וביקשו אליו וניגש החתן

 וכיבדו, הזקן כבקשת ימינו לצד לידו והושיבו בכוח אליו ומשכו העני ידי את עזב

 פשר ידעו ולא הזר העני עם החתן התנהגות על התפלאו האורחים כל. גדול כבוד

, ההלוויה על וחשב לביתו הלך אחד כל והמשתה הסעודה שגמרו לאחר. הדבר

 ...מחר כבר תיארך הנראה שככל, מ"ב

 אני: "לחתן ואמר העני אליו פנה ואז לחדרו ללכת החתן קם, יושב היה העני בעוד

 !"נפשך את לקחת ובאתי מרום של שליחו

 ."רשות לי אין! לא: "ענה". אחת שנה זמן לי תן: "לו ואמר נבהל לא החתן

 ."רשות לי אין! לא: "ענה". הכלה את לשמח כדי אחד חודש לי תן, טוב"
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 שלא ממנה ואיפרד רשות ממנה ואקח אשתי אל לגשת רשות לי תן, טוב"

 ."תיבהל

 !"מהר וחזור לך. חסד עמי גמלת כי פניך אשא לזה: "המלאך לו אמר

 ונחלי, מצוותו שיקיים לחתנה ממתינה, לבדה בחדר שהייתה הכלה אל החתן הלך

 פניה ניגבה מיד לחדרה חתנה כשבא. לאלוקים ומתפללת מעיניה זולגות מים

 .ללוותו המנהג כי לחדר לבד בא מדוע התפלאה אך בכוח אותו והחזיקה

 המוות ומלאך שעתי באה כי ממך רשות לקחת באתי: "בשקט החתן לה אמר

 אמרה". בחוץ נמצא הוא עכשיו ממש נפשי לקחת בא כי לי אמר הוא. לי מחכה

 !"איתו ואדבר אליו אלך ואני פה תישאר אתה: "לחתן הכלה

 שרוצה השליח הוא אתה: "אותו ושאלה, המוות מלאך שהוא, העני אל הלכה ומיד

 ."כן?". "אישי נשמת לקחת

 לכל עליו יעבור ולא לצבא יצא לא חדשה אישה איש יקח כי' בתורה כתוב הלא"

 ותורתו אמת ה"והקב' לקח אשר אשתו את ושימח אחת שנה לביתו יהיה נקי דבר

 אם! פלסתר ו"ח התורה תהיה אזי בעלי נשמת את תיקח אם ועכשיו, היא אמת

 שבשמים הגדול הדין ‟ לבית איתי בוא, לא ואם. טוב מה הנה דבריי את תקבל

 !"ה"הקב לפני

 לזאת, וחסד גדול כבוד לי שעשה בעלך למען עושה אני: "לה וענה המלאך שמע

 מאת לשאול המלאך וילך". דבריך את ואמסור ה"הקב לפני ואלך פניך אשא

 חייו את והחזיר לחתן ויתר ה"שהקב אותם ובישר בשמחה חזר עין ובהרף, ה"הקב

 כל שם הסתובבו הכלה הורי בבית ‟ ומנגד. העני עם שעשה חסד גמילות עבור

 שמחתם אך שמחה מלאים היו, ושמחתם קולם את שומעים וכשהיו, במתח הלילה

 .הבוקר עד יהיה מה ידעו לא כי ביגון מהולה הייתה

 ושמחים בריאים שניהם את וכשראו הכלה הורי לחדר נכנסו החמה בזריחת מיד

 כי ברבים והודיעו, להם שקרה הנס על הידיעה פשטה מיד. לשמחתם גבול היה לא

 .אותו שהצילה היא חסד גמילות
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: במשנה נאמר כך על. העני עם חסד בעשיית הגדולה החשיבות על נלמד מכאן

 ."חסידים גמילות... שיעור להם שאין דברים אלו"

 חובה עלינו חלה כן על, נפולות פניו כלל ובדרך במצבו מתבייש כלל שבדרך העני

 .אליו בהתייחסותנו ומכופלת כפולה

 לתת להיזהר שצריך, ע"השו י"עפ מעיר" חסד אהבת" בספרו ל"זצ" חיים חפץ"ה

 צריך. הלוואה לעניין הדין כן. זועמות בפנים ולא יפות פנים בסבר הצדקה את

 האדם וכאשר. יפות פנים בסבר ילוונו אלא חלילה ביזיון מנהג בו להנהיג שלא

 .אלוקיך' ה יברך הזה הדבר בגלל ‟ פנים לו ומאיר לעני מסייע

ָמקֹום ָקדֹׁש..  18 ס ֻבְ ַכֻבֵ ר ִיזֶֻה ָעֶליָה ֻתְ ת.. "ֲאׁשֶ ְכִלי ְנחֹׁשֶ   ...ֻבִ

ִים."        ֻמָ ף ֻבַ ֻטַ  (כא-כ,ו) ְוׁשֺ

 אשר חרש וכלי. קדוש במקום תכבס עליה יזה אשר הבגד על מדמה יזה ואשר

 במים ושטף ומורק בושלה נחושת בכלי ואם ישבר בו תבושל

 שנבלע משום וזאת" קדוש במקום" להיות שצריך נאמר הבגד בכיבוס למה, תמוה

 אף דוקא קדוש במקום והמריקה השבירה שתהיה נאמר לא בכלים ואילו, הדם בו

 .כן הדין באמת כי

 לעשותו בבגד הנבלע בדם הכתוב שהחמיר, כאן ן"הרמב ביאר דהנה ונראה

 בית) שמח באור נתבאר וכבר, לקלעים חוץ יצא שלא כדי הזיה קודם היה כאשר

 פתח להם ויש חול במקום הבנויות שלשכות( נו זבחים) שאמרו במה( ו"פ הבחירה

 בחצר( "ט פסוק לעיל) שנאמר קדשים קדשי שם לאכול דרשאים, לקודש פתוח

 מקודש יצא אם ההזיה דם לענין מ"מ, כחצר הם אלו דאף" יאכלוה מועד אהל

 ".יוצא" משום נפסל הדם אלו ללשכות

 שיהיה בהכרח לכן, ההזיה קודם הראוי במקום להיות צריך שהכיבוס כיון ז"ולפ

. בחול הבנויות לשכות תוך ולא, הקדשים בו ששוחטין מקום העזרה חלל בתוך

 שאסור ל"הנ לשכות ולאפוקי שם דוקא דהיינו" קדוש במקום תכבס" כתיב ולכן

 .לקלעים חוץ יוצא משום דנפסל שם לכבס
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 שבירתן שתהיה צריך, הקודש בשר בתוכם שבישלו ונחושת חרס של כלים, ואולם

 גם שוב הללו בלשכות ליאכל שראויין וכיון, לאכול שראויין במקום וטהרתם

 שפיר יכולים כי", קדוש במקום" התם כתיב לא ולכן, שם ליעשות יכולה מריקתן

 מועד אהל בחצר גם לטהרם

נֹו ֵיָאֵכל לֹא.  19 יֹום ָקְרֻבָ ָלָמיו ֻבְ ר ֶזַבח ֻתֹוַדת ׁשְ ַ ֻנֻו ַעד-"ֻוְבש  יַח ִמֻמֶ  -ַיֻנִ

 (טו,ז) ".ֻבֶֹקר        

, מדברות הולכי, הים יורדי: כגון, לו שנעשה נס על כהודאה תודה קרבן מביא אדם

 תהילים) בהן שכתוב להודות צריכים שהם, שנתרפא וחולה האסורים בית חבושי

 ".תודה זבחי ויזבחו אדם לבני ונפלאותיו חסדו' לה יודו( "ב"כ-א"כ, ז"ק פרק

 ‟" אמת אמרי"ה בעל, מגור אלתר מרדכי אברהם רבי הצדיק שאל ‟ להבין יש

 בשני נאכלים שהם השלמים קורבנות של ודינם שלמים קורבן היא התודה הרי

 ?אחד ליום רק להאכל תודה קורבן של דינו נשתנה ומדוע, אחד ולילה ימים

 ורובם גלויים חלקו, חדשים ניסים על באה כאמור התודה ‟ הרבי השיב ‟ אלא

 אתמול של הנס על כהודאה שבא תודה מקרבן לאכול ניתן איך כן אם, נסתרים

 ?!...היום של הנס חשבון על

 (יב,ז) ֻתֹוָדה ַיְקִריֶבֻנֻו"-"ִאם ַעל.  20

", חיים חפץ"ה בעל, מראדין הכהן מאיר ישראל רבי נמנע כלל שבדרך היה ידוע

 .שונות בתואנות היה מסרב. ברכות לתת

 למאן" הטוב הכרת" של רגש" חיים חפץ"ה הרגיש בהם במקרים היה הדבר שונה

 .במלואן נתקיימו הצדיק של וברכותיו הלב מכל מברכו היה אז או, דהוא

 חפץ"ה הגיע שכאשר, לוי יהושע רבי, בראדין הישיבה מאחרוני אחד לי סיפר

 נדחקו, ג"תרפ שנת של אלול בחודש בוינא שהתקיימה הגדולה לכנסיה" חיים

 יכול היה לא" חיים חפץ"שה כך כדי עד ישראל קדוש של בבואו לחזות הציבור

 .והדוחק הצפיפות מחמת לאולם להיכנס
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 חפץ"ה ביד ותמך סייע והוא וחזק גדול בחור היה ‟ יהושע רבי סיפר ‟ הגדול אחי

 .האולם אל שהכניסו עד ההמון בין" חיים

! ושנים ימים שתאריך יעזור הוא ברוך הקדוש: בקול וברכו אליו" חיים החפץ פנה

 מאה גיל עד ימים האריך אחי, הצדיק של ברכתו מכח ‟ יהושע רבי סיפר ‟ ואכן

 ו! שנים ושש

ֻגֻול ִיְהֶיה".  21 ב לֹו ֻפִ  (יח,ז) "לֹא ֵיָחׁשֵ

 במקום היא שהתפילה מובא'( ד סעיף ח"צ סימן חיים אורח) ערוך בשולחן

 בבה יערב ולא, בכוונה הקרבן דוגמת שתהא להיזהר צריך ולכך, הקורבנות

 !בקדשים שפוסלת מחשבה כמו, אחרת מחשבה

 :נפלא משל מדובנא המגיד אמר בתפילה הראויה הכוונה ענין על

 טובות עליו שידבר, למלכות מקורב שהיה, חברו מאת לטובה היה זקוק אחד אדם

 ישוב שהלה עד כשעה חיכה שם ביתו אל ונסע עצמו הטריח כך לשם. לשלטון

 והסביר וחזר והסביר משאלתו את ימלא כי בתחנונים ביקש הגיע כאשר, מעסקיו

 האיש הודה, לבקשה הידיד הסכים כאשר, לבסוף. עבורו הדבר חשיבות ת

 .לשלום ממנו ונפרד רבה בהתרגשות למיטיבו

 .משכבר ידידו עם והיטיב ממנו המתבקש את הידיד עשה ואכן

 אנא. ותיק במכר ופגש העיר ברחוב למלכות מקורב אותו הלך שוב זמן כעבור

 .פלוני בענין לשלטון עלי דבר ‟ המכר אמר ‟ טובה לי נא עשה

 .ממנו המבוקש את עשה ולא מליבו נשכח הדבר אולם, האיש הסכים

 מרחק עצמו הטריח הראשון כח ‟ מדובנא המגיד אמר ‟ המקרים שני בין ההבדל

 ואילו. לבואו המתין בביתו אינו הלה כי גילה כאשר וגם, מאמץ כל חסך ולא רב

 מקורב אותו גם כך משום, מיוחד למאמץ סימן כל הראה ולא במקרה בו פגש השני

 .מאמץ כל עשה לא למלכות

 שונה בתפילה מתאמצים אנו כאשר ‟ מדובנא המגיד אמר ‟ הנמשל גם הוא כן

 ...מלומדה אנשים כמצוות מתפללים אנו אם מאשר בתכלית הדבר
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את.  21 ְנָחה ְוַלַחֻטָ ֻלֻוִאים ֻוְלֶזַבח "זֹאת ַהֻתֹוָרה ָלעָֹלה ַלֻמִ ם ְוַלֻמִ  ְוָלָאׁשָ

ָלִמים"         ְ  (לז,ז)ַהׁשֻ

 לקבוע תורה בן לכל שיש הגדול הצורך בדבר צמיד היה מעורר", חיים חפץ"ה

 .קדושים ענייני ללימוד מסויים זמן לעצמו

 :משל המתיק דבריו את

 כולם, הנשואין בשמחת המחותנים כל טרודים החופה לפני, חתונה שנערכת בעת

 מושבה ממקום הכלה את להוציא מאוד עד קשה. עמה ושמחים הכלה את מסבבים

 אל לצאת ושושבינותיה הכלה את מזרז אחד דבר. לחופה מתחת אל ולהביאה

 וממתין החופה תחת כבר עומד החתן: בקול ומכריז דהוא מאן מגיע כאשר, החופה

 !לכלה

 ישראל של לסניגור יש אז, הקורבנות סדר בידיעת מוכנים אנחנו אם בענינינו כן

 בידיעות מוכנים בניך הלא: לפניו טוען והוא שבשמים אבינו לפני להמליץ מה

 !צדקך משיח ושלח לגאלם נא חושה! לך רק ומצפים ועומדים הקורבנות של התורה

ֻלֻוִאים ֻוְלֶזַבח .  22 ם ְוַלֻמִ את ְוָלָאׁשָ ְנָחה ְוַלַחֻטָ  "זֹאת ַהֻתֹוָרה ָלעָֹלה ַלֻמִ

ָלִמים"          ְ  (לז,ז)ַהׁשֻ

 ויקרא) במדרש שמצינו מה פי על יתורץ הדבר"? התורה זאת: "כאן נאמר מה מפני

 מדינה וכבש למלחמה שיצא אחד למלך משל: אחא רבי אמר'( ט פרשה רבה

 חיילים האלפי מלווה כשהוא האדיר צבאו בראש למדינה המלך נכנס. חרת

 נעמדו. נפש עזי חרב שכירי של וגדודים אבירים סוסים על רכובים פרשים, רגליים

 .המרשי במצעד והביטו העם המון

 או! דינו ועומק כוחו רב ומה הזה השליט נורא מה: לחבירו המדינב מבני אחד אמר

 חיילים ידי על יענש כן העושה! הזה במלך יפשע או שימרוד למי לו ואבוי לו

 ...אלה אכזריים

 אם. במלך פושע או מורד אינך אתה והרי? ולזה ולכל לך מה: חבירו לו אמר

 !כלל ממנו להתיירא לך אין הטוב בדרך יהיו והנהגותיך דיבורך
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 אמר. נתייראו הקורבנות פרשת את ישראל ששמעו בשעה: הנמשל גם הוא כן

 כך משום! אלה מכל כלל יראים אתם ואין בתורה עסקו! תתיראו אל: משה להם

 עמוד י"ק דף מנחות) בגמרא שכתוב וכמו", ולמנחה לעולה התורה זאת: "נאמר

 !אשם ולא מנחה לא, חטאת ולא עולה לא צריך אינו בתורה העוסק כל'(: א

ל.  23 ָבִרים -"ַויַַֻעש  ַאֲהֹרן ֻוָבָניו ֵאת ֻכָ רַהֻדְ ה ה-ֲאׁשֶ ַיד' ִצֻוָ ה-ֻבְ   " .ֹמׁשֶ

 (לו,ח)       

 שהיה זה הוא משה הלא", הדברים כל את ובניו אהרן ויעש" כתיב מדוע להבין יש

 להם שציוה מה הם שעשו דהכוונה למימר וליכא. המילואים ימי שבעת כל עובד

 הוא הכתוב משמעות דהא, בעזרה ולישב בעזרה שלמים בשר לאכול דהיינו, משה

 ביד" שאמר מהו ועוד. ובניו אהרן י"ע רק נעשה, האלה בימים נעשה אשר שהכל

 ".משה את' ה צוה אשר" אמר ולא" משה

" אהרן אל והובא( "תקנא, תזריע ילקוט) במדרש דאיתא מאי פ"ע ליישב יש אכן

 לרבות מנין', וכו" הכהן" ל"ת אחר כהן לרבות מנין אהרן אלא לי אין( ב, יג לקמן)

", הכהנים" ל"ת מה ישראל כל לרבות סופנו אם", אחד אל או" ל"ת ישראל כל

 את רואה שבישראל חכם, כיצד הא, הכהנים מפי אלא וטהרה טומאה שאין מלמד

 אמור או, טמא אומר והוא טמא אמור שוטה שהוא פ"אע לכהן ואומר הנגעים

 .טהור אומר והוא טהור

 שהם, ובניו אהרן מאת שליח בעבודתו משה היה המילואים ימי דבשבעת ל"י ז"לפ

 ובניו אהרן ויעש" הכתוב שאמר וזהו. העבודות כל וכן זורק והיה זרוק למשה אמרו

 היה שהוא, ידו על היינו" משה ביד" עשו הכל'" ה צוה אשר הדברים כל את

 .כמותו אדם של ושלוחו שלהם השליח

ל.  24 ָבִרים -"ַויַַֻעש  ַאֲהֹרן ֻוָבָניו ֵאת ֻכָ רַהֻדְ ה ה-ֲאׁשֶ ַיד' ִצֻוָ ה-ֻבְ  " .ֹמׁשֶ

 (לו,ח)       

 ויעש, כאן כ"בתו כ"ממש ומקורו, ושמאל ימין הטו שלא שבחן להגיד י"וברש

 מפי כשומעים משה מפי לקבל דברים כששומעים ושמחים דששים היינו', וגו אהרן

 .ה"הקב
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 ששמחו מה על אלא היטו שלא מה על מיירי דלא כ"התו לדברי ענין זה דמה ב"וצ

 בהעלותך פ"בר י"רש כ"במש ב"צ עוד', ה מפי כדברים משה שמפי בדברים

 של שבחו ללמד שבא, אהרן כן ויעש המנורה בעבודת שם כ"עמש( ג, ח במדבר)

 ימין היטה שלא' כ וכאן שינה שלא י"רש' כ שהתם ש"דמ, שינה שלא אהרן

 .ושמאל

 שינה שלא וכל שנצטוה מה את קיים לא ז"ועי, לו כנאמר שלא היינו דשינוי, ל"וי

, ועבודתו למשכן היסוד שהיו המילואים עבודת על דאזיל כאן אבל, הציווי קיים

 גם ולו שהיטה כל אלא, לו שנאמר ממה אחרת ויעשה ישנה שלא סגי לא ביסוד

 וגם' סטי כל הבנין יסוד שהוא כיון מ"מ, הציווי עשיית אי נחשב אינו ז"שעי במשהו

' ה צוה כאשר דלעשות וממילא, הדברים בסוף גמור שינוי פועלת במשהו היא אם

 כאשר ועשו ושמאל ימין היטו שלא אלא שינו שלא רק שלא פירושו כ"בע, ביסוד

 ימין היטו שלא היינו צוה דכאשר' פי י"רש כאן ה"ומש, כלל' הטי בלא' ה צוה

 .ושמאל

 ששים שהיו דריש מהיכן לכאורה ב"דצ, כ"התו בדברי הכונה כ"ג שזוהי ל"י ז"ולפ

 כ"בע', ה צוה אשר הדברים כל את ויעשו כ"דמש נראה ולהמתבאר', וכו ושמחים

 ולו סטו שלא אלא', ה ציווי מקיים אינו של בגדר להיות שינו שלא רק שלא הכונה

 ושמחים ששים שהיו מחמת רק נעשה זה שדבר כ"התו ביאר ז"ע, מהדברים במשהו

 בגדר עשייתם שהיתה והיינו, ה"הקב מפי כשומעים משה מפי דברים כששומעים

 אלא אינו והציווי', ה רצון לעשות בהם יש עצמי שרצון שפירושו ונשמע נעשה של

 רצונם שמצד אחרי הציווי בא מי י"ע מ"נפק אין שבזה', ית רצונו מהו לדעת ת"היכ

, ה"הקב צוה שכך מחמת רק' שהעשי כל אבל, שבה והשמחה' העשי באה העצמי

 או', ית רצונו ממילוי יתירה שמחה בזה שיש הוא ה"הקב מפי הציווי אם מ"נפק יש

 כ"בע, כלל סטו שלא שמבואר וכיון, דרגה באותה השמחה שאין אחר י"ע שבא

 כל שאם, הוא' ה דבר לעשיית ורצונם מהותם עצמם שמצד משום הדבר בא

 וקיום, בזה סגי הציווי על עובר ואינו משנה שאינו כל הוא הציווי מחמת רק עשייתם

 ודברי כ"התו שדברי תמצא, ומשאל מימין היטו שלא מעשה אינו זה שמחמת

 את מזה למד כ"שהתו אלא, הוא י"כרש ודאי דהפשט. ז"זא משלימין י"רש
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 מדרגה היתה זו ומדרגה, ושמאל ימין היטו שלא מה בא זה שמכח בעשיה מדרגתם

 .ושמחים ששים של

ל "ַויַַֻעש  ַאֲהֹרן ֻוָבָניו.  25 ר-ֵאת ֻכָ ָבִרים ֲאׁשֶ ה ה-ַהֻדְ ַיד' ִצֻוָ ה-ֻבְ   " .ֹמׁשֶ

 (לו,ח)        

 (.י"רש) ושמאל ימין הטו שלא שבחן להגיד ‟ ובניו אהרן ויעש

 שיעלה מדוע וכי? ושמאל ימין נטו לא ובניו אהרן לפיו, זה שבח של משמעותו מהי

 ?ה"הקב של מצוויו משהו לשנות דעתם על

 שיקול את להפעיל צריך האדם שבהן פעמים יש כי שם אנשי הלקוטי אומר, אלא

 .הוראות קבלת לאחר גם, דעתו

 טרי תכנון פרי, חדישים במוצרים להעזר בהחלט יכולה, עוגה האופה אשה: לדגמא

 על בדקדקנות לשמור חייבת ואינה, חברותיה בעצות או, מכבר לא לשוק שיצא

 .הראשונות שקבלה ההוראות

 שומע בדרך אך, תרופות מסוים רופא בשליחות הרוכש אדם ‟ גיסא מאידך, אולם

 אלא בלבד זו ולא, שלו הרופא כמו בקיאים אינם אשר כאלו, אחרים לעצות

 ויתכן, לפניו מונחים ומוות חיים שכן, גמור שוטה הנו, הוראותיהם לפי פועל שהוא

 .אסון הרת תהיה קטנה טעות כי

 היחס ולפי, עצמו בענין תלויה, אישיים דעת שקולי של שתוספת, אפוא, נמצא

 הכתוב בא. התנהגותו את מכוון הוא, ענין לאותו מעניק שהאדם והחשיבות

 כמו ממש הקרבנות לעניני התיחסו אשר, ובניו אהרן של שבחם את ומדגיש

 למשהו לשנות דעתם קצה על עלה ולא, הנפש לרפואת מדוקדקות הוראות

 אלא", הגשה הצעת" בגדר אינם קרבנות ‟ כן אכן כי, יותר טוב להם שנראה

 !בהם כרוכים רוחניים ומות שחיים חמורים ענינים

אְכלֻו".  26 ר ֻתֹ  (ב,יא) "זֹאת ַהַחיָֻה ֲאׁשֶ

 -נאמר' ב פסוק' יא פרק ויקרא בספר
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 על אשר הבהמה מכל תאכלו אשר החיה זאת לאמר ישראל בני אל דברו"

 במקום דבוקים שישראל לפי חיים לשון-'א" החיה זאת" ה"בד -י"רש" הארץ

 .מצוות עליהם וגזר הטומאה מן הבדילם לפיכך, חיים להיות וראויין

 אותה ומראה בחיה אוחז משה שהיה מלמד" - כוהנים מתורת -'ב החיה זאת

 ומין מין מכל אחז העוף משרצי אף". תאכלו לא וזאת תאכלו זאת לישראל

 .להם והראה

 מאוד אך שונה קצת גרסה -'א עמוד מב דף חולין במסכת בגמרא מצאתי אכן

 שתפס מלמד" תאכלו אשר החיה זאת" -ישמעאל רבי דבי דתנא -מעניינת

 .תיכול לא וזאת אכול זאת-לו ואמר למשה לו והראה ומין מין מכל ה"הקב

 ?ללמדנו הם באים מה אך מאוד מעניינים מדרשים שני

 .העניין ביאור אל' ה בעזרת ונבוא שאלות כמה ונשאל

 על ולהסביר ולאחוז להרים אנושיים על כוחות למשה לו שיש נאמר אם גם הרי-א

 נבוא אם וגם, לא או היא כשרה אם תבל בקצה שם אי הנמצאת וחיה חיה כל

, הגשם מיערות למשל לבוא דחפם' שה או מעצמם באו החיות וכל נס שהיה ונאמר

 מהמדבר להבדיל או, מהסוונות או, קרח המכוסים ההרים מראשי, ונגל'מהג

 הים שוכני וגם, הנודדות הציפורים וכל הרבים השמים עופות וגם בסהרה הלוהט

 שעות רק שחיים אותם וגם חיים הדו החיים בעלי את נשכח לא וגם וקרקעיתו

 או בהם לאחוז ניתן לא שממש ביותר קטנות חיות ושאר חיידקים יש וגם ספורות

 .ורגישותם רכותם מפני או קוטנם מפני

 ורק מזונם את אלו לחיות לתת, עליהם שיסביר עד בינתיים יצטרך שמשה גם מה

 מזון לתת קלה בשעה שאיחר לנח קרה מה תראו, בכלל סביר לא כשלעצמו זה

 .ונשכו שעמד עד לאריה

 משה וכי מה. הזה הענקי חיות בגן" ראש החזיק"ל לעם מאוד קשה שיהיה גם מה

 ?זה מעין משהו או חלילה בתבל החי מערכת ולחוקר לזיאולוג ייהפך רבינו

 לדור המידע את נעביר איך, עסקינן החיצוני החיה שבמראה נאמר אם גם הרי -ב

 ?הלאה זה מסר יעבירו האבות איך הבא
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 רעיוני ערך או אמונה כדוגמת רוחני במשהו לכאורה כאן מדובר לא הרי

 בפרקטיקה כאן מדובר הלוא שהרי, בחינוך להעביר ומוכרח יכול שאתה,אחר

 בבהמה טמאה בהמה שמכליאים אדם בני שיש גם מה, לא ואיזה כן חיה איזה

 אך היא כשרה הממליטה הבהמה אך בהמה צורת אותה שזה יתכן אז טהורה

 על מראה תמיד לא החיצוני שהמראה כך. להפך או? הוא טמא ממנה היוצא

 .החיצוני הפן את רק להם שהראה נאמר אם? הפנימיות

 הפנימיים האיברים מראה מה הבהמה פנים עם מה אז כך נאמר אם גם הרי -ג

, חלב כדוגמת באכילה האסורים ממנה חלקים ישנם כשרה בהמה שגם ידוע שהרי

 .בכשרותה מלאוכלה הבהמה את שפוסלות טריפות ושאר דם

 איך.מאוד רבות הלכות. השחיטה דיני וכל הסכין ודיני השחיטה מכשירי עם מה וכן

 הרחב לציבור אין והרי בישיבות רק לומדים שהיום מה וללמד כך לעמוד יתכן

 ואיך מה הרבנים על הם סומכים אלא אלו מורכבים דינים ללמוד מספיקה גישה

 חיה בכל אוחז משה היה איך מבינים ואיננו באוזנינו מהדהד המדרש ושוב. לעשות

 .כפשוטו זה מדרש להלום כן אם מאוד קשה... ומלמד וחיה

 ללמד היה תפקידו הרי לעשות מה לו אין רבים כה בפרטים עוסק משה וכי מה -ד

 היאך ללמדם כן הוא צריך? מזון לתזונאי נהפך הוא מה ודעת תורה העם את

 לא ולדאוג שמים כבוד להרבות בארץ צריכים הם איך לארץ בכניסתם מתנהגים

 להדר וכמובן, לזולת בעזרה להרבות זה חשוב והכי והיתומים העניים את לעשוק

 על באצבע לישראל להם ויראה יעמוד משה הוא וכי ומה. ומצוותיה התורה בקיום

 ?...וחיה חיה כל

 התקשה בחידושה ובלבנה, השקל במחיצת, במנורה הרי ונשאל נקשה עוד -ה

 שישראל, חושב כביכול משה מה אז" כזה" לו ואמר לו הראה' שה למרות משה

 ?לאו אם הם הכשרים החיים בעלי בזיהוי בעתיד וגם בהווה התקשו לא

 שיש עדות כמה ישנם, והארבה, חרגולים, חגבים למשל היום עד שהרי ועוד -ו

 לא וכי מה, כשרותם על מסורת להם שאין עדות ויש כשרותם על מסורת להם

 אשר החיה זאת כולם העדות לכל להם והראה במדבר משה עם שם עמדו כולם

 ...?לא וזאת תאכלו
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 ":כך לומר נראה ל"הנ השאלות עוצמת מכוח

 כל על פרטים לפרטי ירד לא שמשה ספק אין". מראה"ו" מלמד" במילים נתמקד

 איזה דהיינו אכילה של דרכה היא מה רעיונית שהטעימם נראה אלא וחיה חיה

 איזה ולעומתו' ה אל יותר תתקרב אותו תאכל שכאשר התכונות לו יש מאכל

 מלמד" במדרש דכתיב הוא הדא'. ה מעל ירחיקך תאכלנו כאשר בתכונתו מאכל

' ה אל לקורבם ישראל בני את אותם היה הוא אוחז" ומלמד אוחז משה שהיה

 גיסא ולאידך', ה אל לקרבה והנפש הגוף על והשפעתה צורתה, האכילה בענייני

 מזונות גם ישנם. ממנה עצמו ימנע כאשר לאדם לו שתצמח והטובה ההימנעות מהי

 תרבה כאשר אך הכשרות בתכלית הם כשרים אשר

 וכשישמור לאדם חיים שנותנים הם המצוות למעשה.מכאובים לך יגרמו באכילתם

 ומימלא ידיו מעשי בכל ברכה תהיה אז או גופו שלמות ועל מזונו על האדם

 היא האכילה עניין כל ולמעשה. מצוותיו בעשיית בוראו אל יותר האדם התקרב

 בריא בגוף בריאה נפש והעיקר לנפש גוף של הלחמה של עניין מלחמה של עניין

 .גמור זיל ואידך

ְמעֻו ְולֹא ִהֻטֻו ֶאת ָאְזָנם"... "עֹלֹוֵתיֶכם ְספֻו ַעל ִזְבֵחיֶכם.  27   ְולֹא ׁשָ

 (הפטרה)         

 ותקריבו, שלמיכם על אותם שתוסיפו לכם טוב, כליל מקריבים שאתם ‟ עלותיכם

 (י"רש)תפסידום לפניולמה אינםמקבלות שהרי, הבשר ותאכלו שלמים אותם

 שער"ה ואומר, בקרבנותיהם חפץ אינו ה"שהקב לכך גרמו ישראל עם של חטאיהם

 ?דומה הדבר למה": רבים בת

 .מעליו שיקלו נוספים עובדים בו להעסיק ובקש גדול מפעל לו שהיה לאדם

 ושעות המשכורת תנאי על אתו סיכם, חדש עובד לחנותו קבל הימים באחד

 מן הפועל שיעדר יום שבכל היה מתנאיו כשאחד, עבודה חוזה עמו וחתם העבודה

 .ממשכורתו לו יוריד הוא העבודה

 באחת לו ישב הוא, שלו הראשון העבודה ליום למפעל העובד הגיע היום למחרת

 .היום כל במשך עמו שהביא האוכל את ואכל הפינות מן
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 להוריד תוכל, עבדתי לא זה ביום: "לו ודיווח הבית לבעל הגיע הוא, היום בסוף

 ושוב, המפעל אל יום של בבקרו הגיע שוב, מכן שלאחר ביום". ממשכורתי זאת

 ובדיוק, העבודה בהסכם מעל לא, חלילה, הוא אך, כולו היום במשך ואכל ישב

 הזה היום את גם כי למנהל ודיווח,היום בסוף בהכנעה נגש, שהתחיב למה בהתאם

 .המשכורת מן לו להוריד צריך

, זמירות אותן ובפיו הבית לבעל יום של בערבו ונגש חזר כאשר, השלישי ביום

 הלא?! לאכול מנת על, הנה לבוא ממך בקשתי וכי: "ואמר המנהל עליו כעס

 לך אין עדיין, ובכלל, שלך לעבודה אני זקוק! אצלי ולעבוד לבוא אותך הזמנתי

 משתמשבהתר אתה וכבר, הללו השעות את ממנה להוריד שאוכל משכורת

 ...".זה

, אותי שתעבדו אני רוצה", רבים בת שער"ה מבאר, ישראל לעם ה"הקב אומר כך

 ולכפר כקנס קרבן להביא תוכלו, לפני ותחטאו שתמעדו, חלילה, יקרה אם אולם

 ‟ קרבנות לפני להקריב דואגים רק אלא, אצלי עובדים אינכם אם אולם. כך על

 מטרה אינם הקרבנות, ולאכול לכאן לבוא מכם בקשתי לא שכן, בהם חפץ לי אין

 אותי ולעבוד אלי להתקרב לכם המאפשר, אמצעי ורק אך אלא, עצמה בפני

 .באמת

ָניו ְוֶאת ַאֲהרֹן ֶאת ַצו" .28  ַעל ָהעָֹלה ִהוא ָהעָֹלה ֻתֹוַרת זֹאת ֵלאֹמר ֻבָ

חַ  ַעל מֹוְקָדה ְזֻבֵ ל ַהֻמִ ְיָלה ֻכָ חַ  ְוֵאשׁ  ַהֻבֶֹקר ַעד ַהֻלַ ְזֻבֵ  '( ב' , ו" )ֻבוֹ  ֻתֻוַקד ַהֻמִ

 של והלהט ההתלהבות כי, צניעות על לרמז באה" במוקדה" הזעירא" מ" האות 

 אם כי, עין לכל לעין בולטים להיות צריכים אינם, וליהדות לתורה מישראל אדם

 (מקוצק מ"הר... )פנימה בלבו חבויים

ִמיד ֵאשׁ " .2 חַ  ַעל ֻתֻוַקד ֻתָ ְזֻבֵ  '( ו' , ו" )ִתְכֶבה לֹא ַהֻמִ

 אם(. ב, צא זבחים" )חייב ‟ וכיבה מזבח גבי מעל גחלת המוריד: "חכמינו אמרו 

 לא המזבח על תוקד תמיד אש: "בלאוו עובר הגשמי המזבח מעל גחלת מכבה

, אדרבא. הרוחני המזבח מעל, עליונה רוחנית גחלת למכבה וחומר קל", תכבה
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 בכל, וגבורה כוח ומוסיפה עולה שתהא כדי,  התלהבות" , אש" להוסיף צריך

 (.קוק הכהן יצחק אברהם הרב) החיים דרגות

 פורים חג. ג 

ב: "אסתר במגילת נאמר ְכֻתֹ ַכי ַויִֻ ָבִרים ֶאת, ָמְרֻדֳ ה ַהֻדְ ַלח; ָהֵאֻלֶ ש ְ ל ֶאל ְסָפִרים ַויִֻ  ֻכָ

הֻוִדים ר, ַהיְֻ ֶ ָכל ֲאש  ֶלךְ  ְמִדינֹות ֻבְ ֵורֹוש   ַהֻמֶ רֹוִבים  ֲאַחש ְ   ֲעֵליֶהם, ְלַקיֵֻם. ְוָהְרחֹוִקים, ַהֻקְ

ים ִלְהיֹות ָעה יֹום ֵאת ֹעש ִ ר ַאְרֻבָ ה יֹום ְוֵאת, ֲאָדר ְלחֶֹדש   ָעש ָ ָ ר ֲחִמש ֻ ָכל:  ֻבוֹ  ָעש ָ ָנה ֻבְ , ש ָ

ָנה יִָֻמים. ְוש ָ ר, ֻכַ ֶ הֻוִדים ָבֶהם ָנחוֻ  ֲאש  ר ְוַהֹחֶדש  , ֵמֹאְיֵביֶהם ַהיְֻ ֶ ךְ  ֲאש   ִמיָֻגֹון ָלֶהם ֶנְהֻפַ

ְמָחה ֹות ;טֹוב ְליֹום ֻוֵמֵאֶבל, ְלש ִ ה ְיֵמי, אֹוָתם ַלֲעש  ֻתֶ ְמָחה ִמש ְ לֹחַ , ְוש ִ  ִאיש   ָמנֹות ֻוִמש ְ

נֹות, ְלֵרֵעהוֻ  ל. ָלֶאְביִֹנים ֻוַמֻתָ הֻוִדים, ְוִקֻבֵ ר ֵאת, ַהיְֻ ֶ ֹות, ֵהֵחֻלוֻ  ֲאש  ר ְוֵאת; ַלֲעש  ֶ ַתב ֲאש   ֻכָ

ַכי י.  ֲאֵליֶהם, ָמְרֻדֳ ן ָהָמן ֻכִ ָדָתא ֻבֶ ל צֵֹרר, ָהֲאָגִגי ַהֻמְ הֻוִדים ֻכָ ב  ַהיְֻ הֻוִדים ַעל ָחש ַ , ַהיְֻ

ָדם ל; ְלַאֻבְ ם, ַהֻגֹוָרל הֻוא ֻפֻור ְוִהֻפִ ָדם ְלֺהֻמָ ֶלךְ  ִלְפֵני, ֻוְבֹבָאהֻ .  ֻוְלַאֻבְ  ִעם ָאַמר, ַהֻמֶ

ֶפר ֻוב, ַהֻסֵ ְבֻתוֹ  ָיש  ַ ר ָהָרָעה ַמֲחש  ֶ ב ֲאש  הֻוִדים ַעל ָחש ַ וֹ  ַעל ַהיְֻ נָ  ְוֶאת ֹאתוֹ  ְוָתלוֻ ; רֹאש  , יוֻבָ

ן ַעל.  ָהֵעץ ַעל ה ַליִָֻמים ָקְראוֻ  ֻכֵ ם ַעל, פֻוִרים ָהֵאֻלֶ ֵ ן ַעל  ַהֻפֻור ש  ל ַעל, ֻכֵ ְבֵרי ֻכָ  ֻדִ

ֶרת ָכה ַעל ָראוֻ  ֻוָמה; ַהזֹֻאת ָהִאֻגֶ יעַ  ֻוָמה, ֻכָ מוֻ .  ֲאֵליֶהם ִהֻגִ לוֻ ) וקבל ִקיְֻ הֻוִדים( ְוִקֻבְ  ַהיְֻ

ל ְוַעל ַזְרָעם ְוַעל ֲעֵליֶהם ְלִוים ֻכָ ים ִלְהיֹות  ַיֲעבֹור ְולֹא, ֲעֵליֶהם ַהֻנִ ֵני ֵאת עֹש ִ  ַהיִָֻמים ש ְ

ה ְכָתָבם, ָהֵאֻלֶ ם ֻכִ ָכל:  ְוִכְזַמֻנָ ָנה ֻבְ ָנה, ש ָ ה ְוַהיִָֻמים.  ְוש ָ ִרים ָהֵאֻלֶ ים ִנְזֻכָ ָכל ְוַנֲעש ִ  ֻדֹור ֻבְ

ָחה, ָודֹור ֻפָ ָחה ִמש ְ ֻפָ ה ַהֻפֻוִרים ִויֵמי; ָוִעיר ְוִעיר, ֻוְמִדיָנה ְמִדיָנה, ֻוִמש ְ  ַיַעְברוֻ  לֹא, ָהֵאֻלֶ

הֻוִדים ִמֻתֹוךְ   . ִמזְַֻרָעם ָיסֻוף לֹא, ְוִזְכָרם, ַהיְֻ

 משלוח, ושמחה משתה, מגילה מקרא: והן מצוות בארבע מצווים אנו הפורים בחג

 ובברכת בתפילה להוסיף נוהגים אנו בנוסף. לאביונים ומתנות, לרעהו איש מנות

 ועל הנפלאות ועל הניסים על' לה מודים אנו בה" הניסים על" תפילת את המזון

 ובחג החנוכה בחג נאמרת" הניסים על" תפילת. )לאבותינו שעשה הישועות

 (הפורים

  מגילה מקרא. א  

 לשמוע עדיף. וביום בלילה המגילה קריאת לשמוע, ןאישה איש, אדם כל חייב

 לקרוא נהוג. לעצמו לקרוא אדם כל מחויב מתאפשר לא אם ואולם הכנסת בבית

 קוראים כולו ובעולם ישראל ארץ בכל. מילה אף לפספס ולא קלף מגילת מתוך
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 ולהפרע נפשם על לעמוד סיימו שהיהודים לאחר באדר ד"בי אסתר מגילת את

 ואולם נחו ד"ובי להשמידם תכנן הרשע שהמן היום אותו באדר ג"בי מאויביהם

 ו"בט ונחו ד"בי מאויביהם נפרעו היהודים חומה מוקפת שהיתה עיר הבירה בשושן

 חג חל נון בן יהושע מימי חומה מוקפות היו אשר בעולם ערים אותם בכל לכן

 . בירושלים כמו ו"בט הפורים

  ושמחה משתה. ב 

 ביום פורים סעודת את לאכול כשנהוג. בפורים ולשמוח ולשתות לאכול חייבים

 נכבד תפקיד היה שליין כיוון יין בשתיית להרבות נהוג" המשתה ימי" ונאמר היות)

 סירבה ושבו האחשוורוש שערך היין במשתה החל אסתר שבמגילת העלילה בכל

 ועד  המלכה באסתר ושתי הוחלפה האירוע ובעקבות להופיע המלכה ושתי

. הרשע המן של מפלתו החלה שבה(  והשני הראשון) אסתר שהכינה היין למשתה

 חייב: "ואמרו, ביין להשתכר חייבו אף( ל"חז) לברכה זיכרונם חכמינו מכך ויותר

 שלנו במילים". )מרדכי לברוך המן ארור בין ידע דלא עד בפוריא לבסומי אינש

 שחושש מי( ומשמאלינו מימיננו נדע שלא חושים עירפול עד להשתכר חייבים

 .להשתכר לו אסור שטויות מעשי לידי שיגיע

 תחפושות  עם , העיר ברחובות בפורים תהלוכה עשו העשרים שנות של אביב בתל

" , קארנאבל" קראו  הזאת לחגיגה. ורכבים עגלות על שהוצבו ניידות ותפאורות

 למצוא שצריך, העברית  העיר, אביב שבתל העיר פרנסי החליטו 1932 ובשנת

 פורסם ימים מספר ולאחר שופטים וועדת הוקמה כך לצורך. בעברית מילה לחגיגה 

 סמך על " עדלאידע" בשם בחרו  וקשה ארוך דעת ישוב אחר, השופטים" בעיר

 בין ידע דלא עד בפוריא לבסומי איניש מיחייב רבא אמר: "התלמודי המאמר

 ידע לא עד  בפורים להשתכר אדם חייב: בעברית או"   מרדכי לברוך המן ארור 

 אולימפיאדה כצלצול וצלצולו נקבה במין הונח השם. מרדכי לברוך המן ארור בין

 הריהו ההמצאה  ובעל השם את לנקד הופקד אברונין אברהם' ר המדקדק. וכדומה

 ( ההודעה לשון כאן עד." )ברקוביץ. ד. י חברנו
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 לחברו איש מנות משלוח. ג 

 וחלה יין הינו כשהמינימום אוכל מנת אנשים לשני לפחות לשלוח מחוייב אדם כל

 רשתות הפורים חג לקראת לכן) ממתקים מיני וכל המן אוזני להוסיף ניתן וכמובן

 (חצות עד ופתוחות מפוצצות החרדיות השיווק

  לאביונים מתנות. ד 

 חשיבות יש השנה שכל כמובן) לעניים צדקה מתן היא ביותר החשובה המצווה

 .אחר לעני צדקה לתת מחויב העני ואפילו( לצדקה

  



 

 

57 

 

 

 

 רבותינוהרוחנית של וממורשתם מיצירתם  .4

 "אורות יהדות המגרב"מכון  יו"רשליט"א ר אהרב פרופ' משה עמ

  שלל ר"ב עם פירושהגדה של פסח 

 רבי רפאל בירדוגו זצ"ל הרה"ג מרןל

משפחת בירדוגו הגיעה למארוקו עם המגורשים מספרד בשנות 

( וצאצאיה התרכזו בעיר מכנאס. סבורים 1497-1492רנ"ז )-רנ"ב

ומשמעותו  Bara doguaכי מקור השם בירדוגו הוא בפורטוגזית 

שרביט הזהב. למן המאה הי"ח ואילך, העמידה משפחת בירדוגו 

החכם  מתוכה רבנים ומנהיגי קהילה, דור אחר דור עד ימינו.

במחצית שפעל  זצ"ל רבי משה בירדוגו הואהראשון מהמשפחה 

=הרב משה [המשבי"ר הרב הראשונה של המאה הי"ח, המכונה 

 , רבי חיים בן עטרמרן הרה"ג [. 1731] בירדוגו נפטר בשנת תצ"א

הרבה לספר בשבחו של רבי  מחבר 'אור החיים' עה"ת, זצ"ל, 

משה, בגדולתו בתורה ובמידותיו הנעלות בלשון: "אחי הגדול 

גדול החכמים הרב רבי משה בירדוגו אשר נפשי קשורה בנפשו" 

 )חפץ ה', שבת ע"ב(. 

 ל"רפאל בירדוגו זצרבי 

(, 1747בשנת תק"ז )ג רבי מרדכי לאביו הרה"רבי רפאל נולד 

למד הוא כבר בהיותו נער התגלה כבעל ידיעות מפליגות בתורה, 

לפגעי הטבע הרבים, בצורת  בנוסףהתורה מתוך עוני ודוחק. את 

ומגיפות, וכובד המסים ופרעות שנערכו מדי פעם בפעם ביהודים, 

אשר לאחדים מהם נתן ביטוי בדרשותיו, כמו הפרעות של שנת 

( בימי מולאי אליאזיד. בדרוש שנשא לאחר הפרעות 1790) תק"ן
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לנחם את בני הקהילה הדוויה, לעודדה ולהפיח בה תקוה של 

 אמונה, אמר בין היתר:

האומות הכסילים אשר כולם קנו היפך המדות )הטובות( הנז': 

חצופים, אכזרים, חטפנים, רעבנים, גזלנים, מכחשים, חמסנים. אוי 

ר קרה לנו בעוה"ר בשנה זו תק"ן לפ"ק. למי שנפל בידם. כאש

אשר במספר השנים לא תבא. כי הממונו שללונו ויתר הפליטה 

אשר הפקדנו אצלם כחשו ויאמרו לא הוא, ה' ינקום נקמתינו מהם 

בקרוב כיר"א. ויהיה לנו לכפרת עונינו לא נשאר לנו בלתי 

 גוייתינו ואדמתינו. )מי מנוחות, ואתחנן צז ע"ב(

 והתמדתוקידתו ש

גוף ונפש שהיו מנת חלקם, הם חשו  על אף יסורי התופת, ועינוי

בהם יסורים של אהבה. מתוכם הוסיפו אהבה על אהבתם לבורא, 

ויראה על יראת שמים שלהם, אמונה על אמונתם ובטחונם בצור 

ישראל. הם הוסיפו התמדה על התמדתם, בלימוד התורה ובעיון 

שג ופרח, ויצירות רבות מכמניה. בתקופה זו לימוד התורה שג

ומגוונות, התחברו בימים טרופים אלה בכל חלקי המגרב בכלל, 

ובעיר מכנאס בפרט. ומרן המלאך רפאל זצ"ל וחיבוריו יוכיחו. על 

שקידתו העצומה בתורה, מסופר עליו, שבראשית דרכו קיים את 

התורה מעוני. מרוב הדלות לא היה לו אפילו נר להדליק, והיה 

ה לאור הלבנה. ונתקיים בו מאמר חז"ל: כל המקיים לומד בהתמד

את התורה מעוני סופו לקיימה מעושר, ואכן מצבו הלך והשתפר 

ובסוף היה נחשב לעשיר. ואכן יגיעתו הגדולה ועמלו הרב בתורה, 

משתקפים מתוך חיבוריו. בהם בולטת  ראייתו החדה והעמקתו, 

גיו המאירים הבאים לידי ביטוי בדרך פרשנותו המקורית ובהגי

והעצמאים, היונקים מכל פרד"ס התורה שבכתב ושבעל פה, 

  ראשונים ואחרונים, דרשנים, הוגי דיעות ומקובלים.
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 לימודושיטת 

בכל נושא בו עסק, לאחרי שעיין והפך בו  היתהדרכו בלימוד 

, לומר את דעתו לנמקה ולבססה באשר היא. אינו חת כדבאעי

מפני איש. דגל בפשט ובסברא בהירה וישרה, והתרחק מהחריפות 

והפלפול. כנאמן לשיטתם של חכמי ספרד, הרשה לעצמו לא פעם 

לפרש פסוקים לפי עומק פשטם, גם בניגוד לדעת חז"ל, כל עוד 

ם שקדמוהו אין נפקא מינה לדינא. אותו דבר נהג גם כלפי חכמי

ראשונים ואחרונים. את שיטתו באר היטב בהקדמת חיבורו הגדול 

מי מנוחות, שעה שהזכיר השיטות השונות בהם נוקטים הדרשנים 

 ופרשני המקרא:

וכאשר גברו הצרות והטלטול נשכחו בעוונות הרבים פירושי 

הראשונים, ולא הספיקו להם במה שיקשה להם בפשטי הכתובים. 

ורות לפרש כפי שכלם מאשר חננם אלקים... אז החלו חכמי הד

אך המה ראו כי בשער מצות התורה, אין להכנס לפרש חוץ 

מפירושים הנזכרים בש"ס ומדרשים ולכן גזרו אומר השער הזה 

יהיה סגור ואיש לא יבא בו... לסתור המובא בש"ס ובמדרש, אלא 

גדולה ח"ו בחומת  . כי ראו שזה פירצה..אף לחדש דין מכח מקרא 

 התורה, לתת תורת כל אחד לבדו ח"ו.

אכן בחלק סיפורי התורה והדומה להם בנביאים ובכתובים, השער 

הזה נפתח בגדולים אשר מעולם אנשי ה', לפרש חוץ מפירושי 

הש"ס והמדרשים, אשר כח בהם לעמוד בהיכל המלך, יוכלו 

ן מדיני לחלוק גם על פירוש רז"ל, אחרי שאין הדבר תלוי לדי

כי תורת אמת היא ... רה. כאשר נהגו בזה רבים וגדוליםהתו

ויקובל האמת ממי שאמרו, זולת במקובל לא תגע בו יד, ומרגלא 

 בפומייהו אם קבלה נקבל... )הקדמת מי מנוחות דף ח ע"א(

דרך זו בחר מרן המלאך רפאל, בדרשותיו ובפרשנותו למקרא, 

גם השם "מי מנוחות"  תמיד חתר להגיע להבנת הדברים כפשטם.
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שבחר לחיבורו, מבטא עמדתו זאת "כי ימצא בו הקורא נחת, כי 

כולו דברים פשוטים וגלויים. וזה ינחמנו ממעשה החורפות ומעצבון 

 הבלבולים, וכשמו כן הוא מי מנוחות ולא בצער" )שם, יא ע"ב(. 

 ודייןרב 

נחשב בהיותו צעיר לימים יחסית, נמנה על חכמי העיר ו רבי רפאל

לבולט שבהם. בשנות השלושים לחייו נבחר לכהן ברבנות, עם 

אחיו רבי יקותיאל ועם חכמים גדולים ממנו בשנים. מאז פניות 

ושאלות בענייני הלכה, הופנו אליו מחכמי העיר ומחוצה לה. 

תשובותיו בדרך כלל הן קצרות והחלטיות. בבחינת מועט המחזיק 

 גדולה בעיני חכמי דורו. את המרובה, דבר המעיד על סמכותו ה

גם בענייני הלכה לאחר שנשא ונתן, גיבש את דעתו להלכה, 

אותה ביטא ללא חת גם לפני גדולים ממנו. גם בשעה שנדמה, 

נתן זו שדעתו היא דעת מיעוט ורבים החולקים. ביטוי לדרכו 

לא תהיה אחרי רבים לרעות אחרי רבים ' בפירוש על הפסוק

היה בעל כושר הכרעה להפליא, דעתו  ואה)שמות כג, ב(.  'להטות

היתה שעל החכמים לשאת ולתת יחד, ואחר כך יגשו להכרעה 

 שתחייב את כולם. כפי שכתב באחת מתשובותיו:

ומעולם לא פסק מנהג נאה זה מישראל, עד אשר באו ימי הרעה 

דורות אלו שכל אחד בונה במה לעצמו ונעשית התורה כאלף 

ים טרפו בקלפי וחבשו בטמון. כבמחשתורות ח"ו. לכתוב כל אחד 

אבל מנהג משה רבינו עליו השלום ורבותינו הראשונים תלמידיו, 

להמנות על כל דבר ספק והלכה חדשה, וכאשר ישאו ויתנו על פי 

הרוב יקום דבר המשפט, וזהו אחרי רבים להטות באמת וביושר 

 )משפטים ישרים, א, רלח(.

חתירתו לאמת ולצדק, בולטת בעמדתו נגד תקנות הירושה 

שתקנו רבותינו חכמי המגורשים, בהן הם ראו את הבעל והאשה 

כשותפים בכל הרכוש שיש לשניהם, ובפטירתו של אחד מהם, זה 
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שנותר בחיים לוקח מחצית מהעזבון, ושאר היורשים המחצית. 

לבעל הוא ראה כי בקיום התקנה, במקרים רבים נגרם עוול 

ולמשפחתו. לכן לא נח ולא שקט עד אשר תיקן תקנה מקבילה, 

הנקראת "תקנת הבחירה". לאמור יש לתת בידי הבעל ובאי כוחו 

זכות לבחור, לתת לאלמנה ולבאי כוחה כתובתה או מחצית 

 העזבון. 

להגיע לחקר ההלכה, בלי לגבב חומרות. אם כי בפסקיו השתדל 

לגת ובפרישותו הגדולה. הוא עצמו, התפרסם בחסידותו המופ

וקיים מאמר חז"ל, איזהו חסיד המתחסד עם קונו, דהיינו ענייני 

חסידות וחומרות, הצינעה טובה להם וצריכים להיות ידועות רק 

 בינו לבין קונו.

 בעיני חכמי דורוסמכותו 

גדולתו בתורה, סמכותו וידיעותיו המופלגות של מרן המלאך 

חכמי העיר. הוא נחשב למרא  רפאל זצ"ל, היו ברורות בעיני

דאתרא, הכרעותיו והנהגותיו נהגו לפיהן הן בחייו ואף לאחר 

 מותו. 

דורות שאחריו, בשם בו ודורעיר ברבי רפאל מכונה בפי חכמי ה

"הרב" סתם. תואר המורה על היותו המרא דאתרא, וגם הולם את 

". להלן ציטוט המבטא ראשי תיבות של שמו "הרב רפאל בירדוגו

תלמידו את ההוקרה שרחשו חכמי העיר לרבי רפאל, מתוך דברי 

הרה"ג רבי יעקב בירדוגו זצ"ל, שהוא למעשה מילא את מקום 

הרב לאחר פטירתו. בתגובה לערעור שיצא מחכמי פאס, על פסק 

דין שכתב רבי רפאל. לאחר שרבי יעקב הוכיח את צדקת פסק 

 :דינו של הר"ב, הוא מציין

ובפרט הרב מר דודי, שהוא אילן גדול לסמוך עליו. ומאן ספין 

ומאן רקיע, להוציא ממון נגד דעתו ז"ל. ואפילו בחייו כל חכמי 

שבודאי ראוי לנו היו נשמעים לו כמשה מפי הגבורה...  דורו,
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ללכת אחר דבריו, ואין להרהר אחריהם, ומקרא מלא הוא לא 

 תענה על רב..

נו רשאים לומר קבלו דעתינו, רשאים אנו ואע"פ שאין א' וסיים:

לומר קבלו דעתו של רבנו הגדול זלה"ה, שאנו ואתם חייבים 

בכבודו ובמוראו, שלא להכריע את דבריו. וכל שכן לעבור 

 .)שופריה דיעקב, סי' כו( ' עליהם

 יצירתו

מרן רבי רפאל היה איש אשכולות, עסק במקרא ובתלמוד, 

ר, בהגות ובקבלה, בלשון ובפיוט. בהלכה ובפסיקה, בדרוש ובמוס

בכל תחום מתחומי היהדות, היה כמעיין המתגבר בבקיאותו 

המופלגת בהבנתו העמוקה ובניתוחו החד. בכל אחד מהתחומים  

 הנזכרים השאיר את רישומו, ביצירתו הענפה והמגוונת.

זכה מרן מכל חכמי דורו, באשר כמעט כל חיבוריו ראו אור. בעוד 

חיבוריהם של חכמי דורו, רובם ירדו לטמיון בצוק העתים. או עודם 

מונחים בכתובים בקרן זוית, והולכים ובלים. הודות למו"ר הרה"ג 

זצ"ל, אשר פעל רבות להצלת כתבי רבותינו  שלום משאשרבי 

  ט.בפר בירדוגובכלל ורבני משפחת 

 ול להגדה עם דרשותיו לשבת הגדירוש פ

 "שלל רב" :זכינו לההדירשר א

החיבור שלל ר"ב, בו שלש דרשות לשבת הגדול, הדרשה 

השלישית היא פירוש להגדה מהא לחמא עד ברכת גאל ישראל. 

דרשותיו על התורה ופירושיו לתנ"ך, וכן דרשותיו למועדים 

המחבר, נערכו על ידו והוא מרבה  ולנושאים של מרן הר"ב

 בהפניות מאחד לשני. 

קונטרס שלל ר"ב כמו יתר חיבורי הר"ב, בולטת בו דרכו ושיטתו 

המקורית בפרשנות ובדרוש לרדת לעומקו של הפשט בהבנת 
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הטכסט. דומה שפירושו להגדה הוא עצמאי ואינו מושפע מפרשנים 

"זבח פסח" אחרים, כי אינו מזכיר כמעט אף פירוש, להוציא 

פירוש להגדה למהר"י אברבנאל )בפיסקאות רבי אליעזר ומצה 

זו(. בהזכירו אותו לראשונה כותב: "ובהגדה עם פירוש מיוחס לר"י 

אברבנאל ז"ל הובאה לידי כעת וראיתי שכל מה שכתבתי 

מתחילת ההגדה כוונתי לדעתו בשנים שלש דברים, וקצת דברים 

אריך בסתירות והשגות וכו'". לא נהלמו בעיני כלל ולא רציתי לה

מדבריו יוצא שפירוש ר"י אברבנאל הגיע לידו לקראת סיום 

בה שעצמאות הכתיבת פירושו. מציטוט זה למדנו על מקוריותו ו

 .נקט בפירושו

להלן מספר דוגמאות המבליטות את מקוריות, הגותו ופרשנותו. 

ההסבר למצות ארבעה כוסות בליל הסדר, הוא כותב שזה מסמל 

 ארבע דרגות עינויים שנהגו ביהודים במצרים:ל

ונראה כי היו בישראל כתות מחולקים בשעבוד, ככל אשר יקרה 

לנו היום בגלותינו. העניים המלובשים בלויים, מעבידין אותם 

בתי המלכים מזבלים ועפר, ולסוד הבתים ולרבץ -בפינוי הבתים

איש ולרחוץ. המכובדים קצת, והם בעלי מלאכה, כולם עובדים 

ממלאכתו אשר המה עושים. זהבים בפני עצמם, וצורפים בפני 

עצמם, כל אחד ואחד עובד במלאכתו הידועה לו. המכובדים יותר 

שאין להם מלאכה, נותנים מסים וארנוניות. העוסקים בתורה ואין 

להם דבר עם אדם, אף שאין עליהם עול מלאכה ועול מסים, עם 

שלים בם והמה עולים עליהם כל זה הם תחת ידי האומות והמה מו

בפתיחה להגדה כתב נימוק . 38בכל דבר )דרוש שבה"ג , עמ' 

 .(נוסף, ע"ש

את "הא לחמא עניא", מפרש שזה חוזר על מצות כזית מצה בליל 

הסדר. והיא לזכר מצות שאכלו במצרים יום יום למהירותם 

לעבודה בבוקר, ובאיחור שובם מהעבודה בערב, מרוב עייפותם 

ו להמתין לבצק עד שיתפח. את השאלה שבכל הלילות לא יכל



 

 

64 

 

אנו אוכלים חמץ ומצה והלילה כולו מצה. מפרש שזה חוזר על 

איסור אכילת חמץ בפסח, בזה הוא מסביר את מצות שבעת ימי 

 החג לא פחות ולא יותר:

ולהיות שבא הציווי לעשות שבעת ימים חג, שהוא היקף השבוע. 

יען כי כן יאות למי שבאה לו צרה וניצול הימנה, לקבוע כל יום 

מימי השבוע שבאה לו הצרה. ולהיות שהסכימה דעת עליון 

לעשות שמחה לשעבוד מצרים, כמו שהשעבוד היה בכל ימי 

ו עובדים: יום השבוע, כן כל יום יעשו שמחה מכוון ליום שבו הי

ראשון, לשמחת יום ראשון וכן כולם. ובהיקף השבוע, נשלמו כל 

 ימי העבודה וכו' 

בדרך זו מסביר מצות אכילת זבח פסח צלי אש "ועצם לא תשברו 

 ע"ש. בו"

. איש הגות רציונאלי, חסיד נלהב להגותו של הרמב"םהיה הר"ב 

מו אלא ה שוה מעצהוא סבר שלמרות שקיימא לן אין אדם דן גזיר

כל זה בענייני הלכה אבל בענייני פרשנות  אם כן קבלה מרבו,

ודרוש שאינו נוגע להלכה גם אנו יכולים לדרוש גזירה שוה 

בכל זאת הוא מעלה על נס את האמונה התמימה  )בפיסקא חכם(.

והפשוטה: "והן איש ישראל בעיני בשר אשר לו, השיג מה שהשגת 

ה לספר ביציאת מצרים, בעין שכלך... שכל הזריזות וההפלג

 ".להאמין בחוש מה שהאמינו הפילוסופים וידעוהו במופת...

דרכו בעומק הפשט בולטת בפירוש דברי רבן גמליאל כל מי 

שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו... פסח 

מצה ומרור. פרשנים רבים מתקשים בה, והוא מפרש שהכוונה על 

ולא על מצוות אכילת פסח מצה מצות סיפור יציאת מצרים, 

 ומרור, שהרי מצוות אין צריכות כוונה.

אהבתו לארץ ישראל ושאיפתו לעלות אליה מוצאת את ביטויה 

 בפירוש השתא הכא לשנה הבאה בארעא דישראל וכו'
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וכו' מאמר  נה הבאהועוד רמזו רז"ל במאמר השתא הכא לש

ם בחוץ לארץ סתום ומפורש, תוכחת מגולה לנו בני הגלות השבויי

ולא נתן לבנו ללכת לארצנו ונחלת אבותינו אל חיק אמנו. כי 

זאת מכלל הדברים המעכבים את הגאולה, כי כאשר רוצים 

להשתקע בחוץ לארץ ולשבת בישיבה של קבע כן ימדדו לנו 

ומניחים אותנו באשר חפצנו. שכן קבלנו על עצמנו, אם אשכחך 

 קלז, ה(. 'ירושלים תשכח ימיני )תה

 שיטתי ומדהים במקוריותו. הוא פירוש שלל ר"בלהגדה  רושופי

 

 הי"ו משה עמארע"ה 

 נ"עולמ"א רחל בלא"א שלמה 
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 מושגים ביהדות ודמויות חשובות בהיסטוריה היהודית בין אדם לחבירו , .   5

5.1  . 

 א"הרב שמעון בוחניק שליט/  צו תשעד' –ואהבת לרעך כמוך כללי 

מצות "ואהבת לרעך כמוך" איננה מצות עשה שהזמן גרמא ואין לה זמן 

קבוע, אלא מצוותה בכל רגע ורגע שיוכל האדם לקיימה, ולכן גם כשאדם 

נחפז לעניין כלשהו ובפרט לדבר מצווה, ובדרך הילוכו בא מישהו ושואלו 

דבר מה, יזהר לא להשיבו בפנים זועמות ועיניים יוקדות. מכשול זה בא 

סר התבוננות מספקת והוא מצוי בכל עת, כגון: אדם הממהר לנסיעה, מחו

 דרשן בדרכו לדרוש, מורה בדרכו למסור שיעור וכיוצא בזה.  

יש בעלי מקצוע שלאחר שביצעו תיקון כלשהו בבית ידידיהם, כשנשאלים 

כמה יש לשלם על התיקון, מחמת אהבתם עונים הם: "לא חשוב" או "כמה 

ם רבות בכך מעמידים את חבריהם במצב מביך, ועוד שתרצה". אולם פעמי

שלפעמים מחמת בושה משלמים להם הרבה יותר מאשר היו משלמים לבעל 

 מקצוע זר, ולכן הטוב ביותר לנקוב במחיר מוגדר. 

כמו כן מצוי הדבר בבעלי מוניות שמסיעים את קרוביהם וחבריהם, וכשבעל 

במצב מביך ומשלם בעל  המונית אומר "תשלם כמה שתרצה", הנוסע עומד

 כורחו מחמת הבושה, ולעיתים משלם יותר מאשר היה משלם לנהג זר.  

תלמיד חכם, רב וכל מרצה שהוזמן לשאת דברים או למסור שיעור / הרצאה 

לציבור חייב להקפיד על לו"ז ולמעוד בזמן שהוקצב לו, הן כדי למנוע טורח 

 מרצים אחרים.ציבור והן כדי לא "לגזול" מזמנם של רבנים / 

בשיעור תורה או דרשה, אסור לו בהחלט לרמוז שמשתתף אדם יחד עם זה 

לרב או לדרשן לסיים את דרשתו, אף על פי שממהר הוא מאד להגיע למחוז 

חפצו, שעוון גדול הוא למנוע תורה מרבים, ובנוסף לכך הרי הוא מבזה את 

יעזוב עדיף שאד, הרב או הדרשן בכך שרומז לו לסיים. ולכן אם ממהר הוא מ
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את המקום וילך למחוז חפצו לחיים טובים ולשלום, ולא יבטל אחרים עבור 

אולם חובה על מארגן השיעור/הדרשה להעביר בדרך נועם לרב או זה. 

 לדרשן מסר על כך שהוא חורג מהזמן, כגון במסירת פתק לידו וכדומה.  

יכנס לתוך כששומע אדם דרשה והוא כבר יודע חלק ממנה, לא יקפוץ לה

דברי הדרשן ולומר: שמעתי כבר! אלא ישמע וישתוק, וכן לא ינסה לעזור לו 

בכמה קטעים וכיוצא בזה, שבכך פוגע הוא בדרשן ובנוסף לכך מפריע הוא 

 לאחרים להתרכז.

 , עליודומהאם ברצונו של האדם לקבל ברכות בענייני רפואה או פרנסה וכ

לצערנו הרב ישנם בדורנו  המעש. ורבי לפנות לתלמידי חכמים גדולי תורה

"פועלי ישועות" ו"מגידי עתידות", וחזותם ותכסיסיהם  לאנשים המתחזים 

מטעה את הבריות, ונוהרים אחריהם אנשים תמימים מרי נפש הסובלים בגוף 

ובנפש, וסופם חרטה, כיון שנוכחים הם לדעת שכל מטרת ה"פועלי ישועות" 

 כן יש לפקוח עיניים בעניינים אלו.היא אך ורק להגדיל שמם וכיסם, ול

ישנם כאלו שיש להם בבית בגדים ישנים נושנים מאד, וחסים הם על הבגדים, 

ובמקום לזורקם באשפה "מתחסדים הם" לחלקם לאברכי ישיבות ותלמידי 

חכמים...ומגיעים הם לישיבה עם ערימות בגדים כדי "לזכות במצווה", אולם 

ן שאדרבה תלמידי חכמים ואברכי ישיבות יש בכך בזיון כבוד התורה, כיו

 שמעמידים את העולם בתורתם, צריכים לקבל את הטוב והמובחר.

ראוי מאד לחתן ולכלה העומדים להינשא ולהקים בית בישראל, שלא 

להפריז על המידה בהוצאות החתונה וקניית דירה ורהיטים כשאין ידם משגת, 

, ועל אחת סביריםט וגבול וצריכים הם לכלכל את הוצאותיהם בצדק ובמשפ

כמה וכמה אם החתן בן תורה ויצטרך לאחר החתונה להתבטל מלימודיו 

הקדושים כדי להשיג הלוואות. לכן סוף מעשה במחשבה תחלה ויחשבו היטב 

 על עתידם, וימצאו חן בעיני אלוקים ואדם.

מי שלווה כספים ולא הספיק לפורעם ונפטר לבית עולמו, והיורשים 

חובה על קרובי המנוח ומכריו לעורר את  ‟רוע החובות מתרשלים לפ

היורשים, שלא יתאכזרו על נשמת אביהם, ושיניחוהו לבא למנוחתו. ויסבירו 

להם: כי כל יסורי גהינום לא יועילו לאביהם, כל עוד לא נפרעה הפרוטה 

 האחרונה.
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מֹוךָ  ְוֵאין ָכמֹוךָ  ִמי . 5.2      הלוי יהודה' ר / ֻכָ
  11-12 מאה/  ספרד                

 

מֹוךָ  ְוֵאין ָכמֹוךָ  ִמי    הפיוט על - ֻכָ

מֹוךָ  ְוֵאין ָכמֹוךָ  ִמי" הפיוט ", זכור" בשבת מושר, הלוי יהודה' ר חיבר אותו,  "ֻכָ

 סיפור את מגולל הפיוט רוב. הספרדיות הקהילות ברוב, לפורים הקודמת השבת

 שלושת: פרקים ארבעה מכיל הפיוט. נפלאותיו על' ה את ומשבח אסתר מגילת

 חלקי במאות שימוש תוך, המגילה סיפור את בעיקר מספרים הראשונים הפרקים

, הפורים חג במצוות פותח האחרון הפרק. ותלמודיים מדרשיים וברעיונות פסוקים

 יוצרים והשלישי הראשון הפרק מחרוזות. הים ושירת סוף ים קריעת לתיאור ועובר

 הלוי יהודה אני" הוא השני הפרק אקרוסטיכון. ב"הא אותיות של אקרוסטיכון

 האקרוסטיכון את יוצרות החותם הפרק מחרוזות ואילו" הלוי שמואל ברבי הקטן

 שמלתו, ך"התנ מן פסוק בשיבוץ מסתיים במחרוזת אחרון טור כל". יהודה אני"

 '. לו' האחרונה

 הגאולה בברכת שהשתלבו פיוטים', כמוך מי' הפיוטים בסוגת נוצר זה פיוט

 שראשיתה אפית יריעה שפרסו הרגילים' כמוך מי' לפיוטי בניגוד. בתפילה

 בחר, הים ושירת סוף ים קריעת, מצרים יציאת עד מגיעה והיא, העולם בבריאת

" כמוך מי" הפסוק את הפיוט הקדים במקורו. המגילה סיפור את כאן לספר ל"ריה

 הפיוט הוצא המאוחרים התפילה במנהגי ואולם" זכור" בשבת הגאולה שבברכת

: בתפילה" כמוך מי" המלים של אחרת להופעה סמוך שהעבירוהו היו. זה מהקשרו

 היום גם נוהגים וכך", חי כל נשמת" במסגרת -" כמוך מי' ה תאמרנה עצמותי כל"

 בשל. התימני השאמי והמנהג מרוקו, ין'קוצ, יר'אלג יוצאי מנהג לפי לאומרו

 הפיוט הועבר"(, שאמר ברוך" אחרי) התפילה בתוך פיוטים לשילוב התנגדויות

 נאמר הוא אחדות בקהילות לכן. התפילה למסגרת מחוץ אל אחרות בקהילות

 יוצאי אצל למשל) התורה קריאת אחרי או לפני - ובאחרות', שאמר ברוך' לפני

 של מנהגם ולפי תימן של בלאדי מנהג לפי) ההפטרה לאחר או( ובוכרה תוניס

 קהילות בקצת. זכור שבת של מנחה בתפילת גם אותו האומרים יש(. בבל יוצאי
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 שרים התוניסאים אצל. זה ארוך פיוט של שמו על' כמוך מי שבת' זו שבת נקראת

 . בפורים ץ"הש חזרת לאחר הראשון הבית את

 מעשי המספרים פיוטים אפריקה בצפון שונות בקהילות נכתבו זה פיוט בעקבות

 . המגילה סיפור דרך על מקומיים הצלה

, טוב כי אליהו; א"תשס, החינוך משרד, כמוך ואין כמוך מי הפיוט, זרביב' ש לפי)

, פיוט של גלגוליו", חזן' א; ירושלים, ארזה בן וחנוך כיטוב אליהו יד, התודעה ספר

 תרבות", ובמזרח אפריקה בצפון לשלוחותיה מספרד" כמוך מי" הפיוט של דרכו

 ( 67-76' עמ, ז"תשמ ירושלים, דן' י: עורך, והסטוריה

 

מֹוךָ  ְוֵאין ָכמֹוךָ  ִמי    הפיוט - ֻכָ

מֹוךָ  ְוֵאין ָכמֹוךָ  ִמי ךְ  דֹוֶמה ִמי ֻכָ ךְ  ֻדֹוֶמה ְוֵאין ֻלָ    ֻלָ

ךָ  דֹוןאָ  ל ַחְסֻדְ ל ֻבַ    ֶיְחֻדָ

ךָ  ל עֹז ִמְבָצר ֲאִמֻתְ    ֻוִמְגֻדָ

י ל ָמעֹוז ָהִייָת  ֻכִ    ַלֻדָ

ר ָלֶאְביֹון ֻוָמעֹוז ֻצַ    לוֹ  ֻבַ

י יֵמיבִֻ  ְדמֹוָני ָחְרֻפִ    ִמֻקַ

י ר ֻבִ ֻבֵ  '  ה רֻוחַ  ֻדִ

ֻוִני ִאם ְוַהיֹֻום ְרש     יֲעֹונָ  ֻגֵ

   לוֹ  ַוֲאִני ִלי ֻדֹוִדי

   טֹובֹות ֵמָאז ָמַלִניגְֻ 

לֻויֹות ָבבֹות ְידֻועֹות ֻגְ    ַלֻלְ

ם רֹות ִיְהיוֻ  ִאם ֻגַ    ְקרֹובֹות ַהֻצָ

ֵרי ל ַאש ְ    לוֹ  חֹוֵכי ֻכָ

   ַאזֶֻה ִמְתקֹוְמַמי ֵמיֻדְ 

ְגִלי ְדַבר ָאִרים ֻדִ ל ֻכִ    חֹוֶזה ֻכָ

   ֶזה ֱאלֵֹהינוֻ  ִהֻנֵה

ינוֻ     לוֹ  ִקֻוִ

יָעה יֹֻוםהַ     ִחידֹות ַאֻבִ
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י ָהיוֻ     ֲעִתידֹות ֶקֶדם ִמֻנִ
ִבין ָבם ִנְפָלא    סֹודֹות ְצפֻוֵני ַהֻמֵ
ֶטן יֹוְצִרי   לוֹ  ְלֶעֶבד ִמֻבֶ

 

  א'פרק 
יֵמי ְיִהיוַ  ֵורֹוש   ֻבִ    ֲאַחש ְ

ְברֹוש   ָעל ֺהָקם ֶמֶלךְ     ֻכִ
א ָ ל ַעל ָוָרם ִנש ֻ    ָורֹאש   ָקִצין ֻכָ
   לוֹ  ֵהִניחַ ' ַוה

ןזִ   ַנת ֻמֵ ש ְ לֹש   ֻבִ    ְלַמְלכֻותוֹ  ש ָ

כֻוָנתוֹ  ֲעָבָדיו ְלָכל ְלַהְראֹות    ֻתְ

   ַאְדָמתוֹ  ַעל ִמְתנֹוְססֹות ֶנֶזר ְוַאְבֵני

   לוֹ  ָזָהב ְוַעְפרֹות

ֵני ְלָכל ֶלקחֵ   ן ֻבְ ֻוש ָ    ָנַתן ש 

יש   ָחָתן ְקרֻוָאיו ְוִהְקֻדִ    ֻכְ

ֲחַצר ֻנַת ֻבַ יָתן ֻגִ    ֻבִ

הֻ  ב ִאֻוָ    לוֹ  ְלמֹוש ָ

ֹות ַעםטָ   ל ְרצֹון ֲעש     ְוִיְצרוֹ  ִאיש   ֻכָ

   ֲעָברוֹ  ַיִין ְלִאיש   ֹאֵנס ְוֵאין

ֹוֵאל ְלָכל ְוָלֵתת י ש     ַמְחסֹרוֹ  ֻדֵ

ר ֶ    לוֹ  ֶיְחַסר ֲאש 

פוֻ  ַחדיַ  ל ֺאֻסְ ים ֻכָ ְדָרש ִ    ַהֻנִ

ם י ֻגַ ֻתִ ה ַוש ְ ְלֻכָ ָתה ַהֻמַ ה ָעש ְ ֻתֵ ים ִמש ְ    ָנש ִ

ה ֻתֵ ים ֻוִמש ְ ש ִ ים ַהֻנָ ֲאָנש ִ    ֻכָ

ְבַעת רוֻ  ָיִמים ש ִ    לוֹ  ִיְסֻפְ
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ֶלךְ  ֵלב טֹובכְֻ  ִין ַהֻמֶ יָֻ    ֻבַ

   ָהָעִין ְיַפת ֶאת ְלָפָניו ְלָהִביא ָאַמר

ָמֵאן ְדָברוֹ  ַוֻתְ    ָאִין ֵלאֹמר ֻבִ

אֶמר ָפֶניהָ  ֵהֵעזָֻה    לוֹ  ַוֻתֹ

רֹוִביםלַ  ִבים ֵאָליו ֻקְ    ָכן ֲעֵלי ַהיֹֻוש ְ

ַאל ָעֵצהוֻ  ש ָ    ְממֻוָכן ַויִֻ

   מֻוָכן ְלֺפְרָענֻות ָהָמן הֻוא

ץ ִלֻבוֹ     לוֹ  ָאֶון ִיְקֻבָ

ת ֲעצֹוָתיומֹ  ֻדָ    ְנתֻונֹות ֻכַ

י ָהיוֻ     ְצפֻונֹות ְרפֻואֹות ְלַעֻמִ

י רֹות לֻוֵלא ֻכִ ֹונֹות ִאֻגְ    ִראש 

ם ֵלָטה ֻגַ    ֻלוֹ  ָהְיָתה לֹא ֻפְ

   ֲהמֹוָניו ְלָכל ִלְקרֹא ֹוַעץנ

ַאר ְיַפת ָכל ְלָהִביא    ְלָפָניו ֻתֹ

ֲעָרה ר ְוַהֻנַ ֶ יַטב ֲאש  ֵעיָניו ֻתִ    ֻבְ

   לוֹ  הִיְמָהֶרנָֻ  ָמהֹר

   ְוָזַרח ֵהִאיר ְלָיִאיר ְנַסןסַ 

יש   ִגֻבֹור ָיש ִ    ֹאַרח ָלרֻוץ ֻכְ

ה ֶטֶרם    ָפָרח ְרפֻוָאה ִציץ ַמֻכָ

י    לוֹ  ָחִסיד' ה ִהְפָלה ֻכִ

ה ֶנֶאְמָנה ֻמוֹ עִ  ה ֲהַדֻסָ    ַתֻמָ

ר ִהיא ת ֶאְסֻתֵ ָרה ֻדֹודוֹ  ֻבַ ה ֻבָ ַחֻמָ    ֻכַ

הֻ  ָאִביהָ  ֻוְבמֹות    ְוִאֻמָ

ַכי ְלָקָחהֻ      לוֹ  ָמְרֻדְ

ֶלךְ  ֵחן ְגָעהפָֻ     ַוֲהלֹום ַוֻתֵ

ַקח ֻלָ ר ַוֻתִ ית ֶאל ֶאְסֻתֵ ֶלךְ  ֻבֵ ְזַרת ַהֻמֶ    ַיֲהלֹום ֻגִ
ה ֻוָמְרְדַכי לֹום ְלִכי ָלהֻ  ִצֻוָ    ְלש ָ

י ֲחִוי ֲאדַֹנִיךְ  הֻוא ֻכִ ֻתַ    לוֹ  ְוִהש ְ
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ה ֶדקצֶ  הֻ  ָלְבש ָ ַמְמַלְכֻתָ    ֻבְ

יָדה לֹא ר ִהֻגִ הֻ  ֶאְסֻתֵ הֻ  ַעֻמָ    ֻומֹוַלְדֻתָ
ֶלךְ  הֻ  ַויֶֶֻרב ֲאֵהָבהֻ  ְוַהֻמֶ ְפַאְרֻתָ    ֻתִ

י    ֻלוֹ  ָהְיָתה' ֵמה ֻכִ

בקֶ  ב ַרב ש ֶ    ַהֻמֹר ְצרֹור ָקש ַ

ִריֵסי ֶלךְ  ִמֻסָ בֻוִעים ַהֻמֶ ֹמר ַהֻקְ    ִלש ְ

ם ִבים ְוִהֻנָ ֶלךְ  ַעל חֹוש ְ    ֵלאֹמר ַהֻמֶ

ָמה ָהָבה    לוֹ  ִנְתַחֻכְ

הָר  ר ֲחש ָ ֶלךְ  ֶאְסֻתֵ ִאְמֵרי ַלֻמֶ ֶפר ֻבְ ֶ    ש 

ם ֵ ש  ַכי ֻבְ ב ָמְרֻדְ ֶפר ְוִנְכֻתַ ֻסֵ    ֻבַ

ש   ֻקַ    עֶֹפר ְצִבי ִלְפֵני ְוִנְמָצא ֻבֺ

י אוֻ  ָהִרים בֻול ֻכִ     לוֹ  ִיש ְ

   ָהֵעץ ַעל ִנְתלוֻ  ֵניֶהםשְׁ 

י ַמע ֻכִ ַכי ש ָ ֹוָנם ָמְרֻדְ ֵעץ ְלש  ִהֻוָ    ֻבְ

ֶקה ֶלךְ  ַנש ְ ֶות ַסם ַלֻמֶ    רֹוֵעץ ַהֻמָ

ה אֻוַלי    לוֹ  ְונֻוְכָלה ְיֺפֻתֶ

ֻוָעהֻתְ     ַאֲחרֹון ְלדֹור ְצפֻוָנה זֹאת ש 

ָבה רֹון ֵסֶפר ַעל ִנְכֻתְ ֻכָ    ַהזִֻ

ֶלךְ  ִמן לוֹ  ִלְהיֹות ְגמֻול ַהֻמֶ    ְוִיְתרֹון ֻתַ

י ם ָאָדם ֹפַעל ֻכִ ֻלֶ ַ   לוֹ  ְיש 

  

 .  'בפרק 

ל ַאַחר ה ֻכָ ָבִרים ֵאֻלֶ    ַהֻדְ

ֵורֹוש      ֵהִרים ָהָמן ֶאת ֲאַחש ְ

ֵאהוֻ  ְ ל ֵמַעל ַוְיַנש ֻ ִרים ֻכָ ָ    ַהש ֻ

    לוֹ  ָהִרים ְותֹוֲעפֹות
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ַכי ִנְמַנע ֹגד ָמְרֻדְ ע ִמֻסְ    ָלָרׁשָ

ר ֲעָמֵלק ִנין ֶ ֶטן ֲאש  ע ִמֻבֶ ש ַ    ֻפָ

אתוֹ  ַעל הֹוִסיף ְוֶזה ע ַחֻטָ ש ַ    ֻפֶ

   לוֹ  ְסלֹחַ ' ה יֹאֶבה לֹא

ְרעוֻ  יֹום ל לוֹ  ֻכָ ֶלךְ  ַעְבֵדי ֻכָ    ַהֻמֶ

ַכי ֺתֻמוֹ  ֻוָמְרֻדְ    הֹוֵלךְ  ֻבְ

ש   ֻקֵ ל ַעם ַעל ִריב ְלַחְרֵחר ֻבִ    ָוֵהֶלךְ  ֻדַ

ר עֹוֵבר     לוֹ  לֹא ִריב ַעל ִמְתַעֻבֵ

ְחֻבֻולֹות ָיַעץ ים ֻתַ ֻכִ ש ִ ִצֻדוֹ  ֻכְ    ֻבְ

ֶבז ֵעיָניו ַויִֻ ְגאֹון ֻבְ    ֶחְמֻדוֹ  ֻבִ

לֹוחַ  ַכי ָיד ִלש ְ ָמְרֻדְ    ְלַבֻדוֹ  ֻבְ

ז    לוֹ  ֵיָחֶבל ְלָדָבר ֻבָ

ה    חֹק ִלְבִלי ְוָזָהב ֶכֶסף ִהְרֻבָ

ִלֻבוֹ  ַויֹֻאֶמר חֹק ֵעת ֶזה ֻבְ    ִלש ְ

   ֵמָרחֹוק ֵעצֹות ַויֵָֻבא

ת ֶ נֹות ָלֶרש  ֻכָ    לוֹ  לֹא ִמש ְ

ל    ָהָדה ַבֻגֹוָרל ְוָידוֹ  ֻפֻור ַויַֻֻפֵ

י ַויְַֻרא עֻוָדה ֲאִבי ֵמת ַבֲאָדר ֻכִ    ַהֻתְ

י ָזַכר ְולֹא יָדה ֵעת ִהיא ֻכִ    ַהֻלֵ

   לוֹ  ָיבֹואוֻ  יֹוֵלָדה ֶחְבֵלי

   ַרְעיֹוָניו ְיָעצֻוהוֻ  אֹוֵרב ֻדֹב

ַאל ש ְ ֵאָלה ַויִֻ    ֵמֲאדֹוָניו ש ְ

י הֻוא ְוַגם ֻנֵ יו ֲאָריֹות ש ִ ֻנָ    ש ִ

עֹות    לוֹ  ָלִביא ֻוְמַתֻלְ

   ָנזֹורוֻ  ָאחֹור ָעם ֵהן

ֹונֹות ְוָדֵתיֶהם ל ְוָדְתךָ  ש     ִיְנצֹרוֻ  ֻבַ

   ִיְקצֹרוֻ  ְוסֻוָפָתה ִיְזָרעוֻ  רֻוחַ 

   לוֹ  ֵאין ָקָמה
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   ַיַעל ִלְגָנֶזיךָ  ֶכֶסף ֲהִכינֹוִתי

ד ְגָעל ַהֻגֹוי ֶזה ְלַאֻבֵ    ַהֻנִ

ל ִים ֻכָ ְרֻכַ ר ַהֻבִ ֶ ַעל ָכְרעוֻ  לֹא ֲאש     ַלֻבַ

ה ְוָכל ר ַהֻפֶ ֶ ק לֹא ֲאש     לוֹ  ָנש ַ

ְנֵזי ֶאל ְלָהִביא ֶלךְ  ֻגִ    ֹאֶסף ַהֻמֶ

ֶרת ֵרי ֲאָלִפים ֲעש ֶ ֻכְ    ֶכֶסף ֻכִ

ה ְוֶנֶפש   ית ְלָכל ַאֻכֶ    יֹוֵסף ֻבֵ

ַעם ֶנה ְולֹא ַאַחת ֻפַ     לוֹ  ֶאש ְ

ֶלךְ  לוֹ  ַויֹֻאֶמר    ִקְנָיֶנךָ  ְלךָ  ְיִהי ַהֻמֶ

י ְוזֹאת ְעֻתִ    ְיִמיֶנךָ  ַיד ַעל ַטֻבַ

ֹות ְוָהָעם ֻטֹוב ֻבוֹ  ַלֲעש  ֵעיֶניךָ  ֻכַ    ֻבְ

    לוֹ  עֹוֵזר ְוֵאין ִקֻצוֹ  ַעד ֻוָבא

ֶלךְ  ְוסֹוְפֵרי ָיָצא    ִנְקָראוֻ  ַהֻמֶ

בוֻ  ְכֻתְ ָכל ַויִֻ ר ֻכְ ֶ    הֹוָרהוֻ  ֲאש 

ל ְוֶאל    ָיָצאוֻ  רֹוְכִבים ָוָעם ַעם ֻכָ

ֵרי ר ָהֶרֶכב ש ָ ֶ    לוֹ  ֲאש 

   ֵלאֹמר ָנחֻוץ ְדָברוֹ  ָהָיה

ֶרם יֹום ֶחֶמר ֻכֶ    ִלְזֹמר ֶאָחד ֻבְ

ה לֹש ָ ש ְ ר ֻבִ ֲאָדר ָעש ָ    ְוָגֹמר ָהֵחל ֻבַ

   לוֹ  ֲעבֹור עֹוד אֹוִסיף לֹא

ַכי ָקַרע ָגָדיו ָמְרֻדְ    ֵאל ִלְפֵני ֻבְ

ְצַעק    ֲאִריֵאל ֻגֹוַלת ַעל ַמר ַויִֻ

ָרֵאל ֵאין ֲהָבִנים    ְלִיש ְ

   לוֹ  ֵאין יֹוֵרש   ִאם

ָאר טַֹרף ָטרֹף    ֲהמֹוָני ׁשְ

ה ָנַתן ִמי ֻסָ    ְלמֹוָני ַיֲעֹקב ִלְמש ִ

ָרֵאל  '  ה ֲהלֹא ְלבֹוְזִזים ְוִיש ְ

   לוֹ  ָחָטאנוֻ  זוֻ 
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ר ַנֲערֹות ידֻוהָ  ֶאְסֻתֵ ָבר ִהֻגִ    ֻדָ

ַמְענוֻ  ֵעִנים ְצָעָקה ש ָ יְֻ ר ֻכַ ְדֻבָ ֻמִ    ֻבַ

ַכי ְלבֻוש   ֻוָמְרֻדְ ק ֻבִ    ָעַבר ש ַ

   לוֹ  ָהָיה ֶמה ָיַדְענוֻ  לֹא

ָגִדים ְלָחה ֻבְ יׁשוֹ  ׁשָ    ְלַהְלֻבִ

ל ְולֹא ִרירֻות ִקֻבֵ וֹ  ִמֻמְ    ַנְפש 

ַלח ש ְ וֹ  ְלָחְקרוֹ  ַלֲהָתךְ  ַוֻתִ    ֻוְלָדְרש 

ה ַמה ְלֵדָעה    לוֹ  יֵָֻעש ֶ

ה ַלֲהָתךְ  הֹוִציא רֻוחוֹ     ְוִחֻוָ

ת ֶסף ֻוָפָרש ַ ה ְלָפָניו ַהֻכֶ ֻוָ    ש ִ

ֶגן ֶ ְתש  ַלח ְוַהֻפַ ר ְוַעל ש ָ ה ֶאְסֻתֵ    ִצֻוָ

ֶלךְ  ֶאל ָלבֹוא ן ַהֻמֶ     לוֹ  ְלִהְתַחֻנֶ

ְתׁשֻוָבָתהֻ  יבוֹ  ָאְמָרה ֻבִ    ַלֲהׁשִ

ע י ֻדַ ר ָמֶות ֶבן ֻכִ ֶ ֵרא לֹא ֲאש     ְוָיבֹוא ִיֻקָ

ר ְלַבד ֶ יט ֵמֲאש  ֶלךְ  לוֹ  יֹוש ִ ְרִביט ֶאת ַהֻמֶ ַ    ְזָהבוֹ  ש 

ְקָרב ֲחֹות ִאיש   ֻבִ ֻתַ    לוֹ  ְלִהש ְ

יר ְמעוֹ  ַיֻקִ ׁשָ ה ִדְבֵרי ֻכְ    ֲהַדֻסָ

י ֲאָההֻ  ָזַעק    ְמנֻוָסה ֵאין ֻכִ

א' ה ַזַעף ָ    ֶאש ֻ

י    לוֹ  ָחָטאִתי ֻכִ

ַלח י ַאל ֵלאֹמר ָלהֻ  ׁשָ ַדֻמִ    ֻתְ

ֵלט ית ְלִהֻמָ ֶלךְ  ֻבֵ ל ַהֻמֶ י ִמֻכָ    ְלֺאֻמִ

י אְבִדי ַאֻתְ  ֻכִ י ְואֻוָלם ֻתֹ    ַעֻמִ

ר ַאֲחֵרי ה ִנְמֻכַ ֺאֻלָ ְהֶיה ֻגְ    לוֹ  ֻתִ

קֹום ַלח ַאֵחר ִמֻמָ לֹוָמיו ִיׁשְ    ׁשְ

ה לֹום עֹוש ֶ ְמרֹוָמיו ש ָ    ֻבִ

י    ַרֲחָמיו ָכלוֻ  לֹא ֻכִ

ן ַעל    לוֹ  אֹוִחיל ֻכֵ
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ֲעֵנהוֻ  נֹוס ֵלךְ  ַוֻתַ ל ֻכְ    ִפְדיֹום חֹוֵכי ֻכָ

ת ָעַלי ְוצֻומוֻ  ֶ לֹש     ָויֹום ַלְיָלה ָיִמים ש ְ

וֻ  ְוַרֲחִמים ש  ֻקְ    ְוָאיֹום נֹוָרא ֵמֵאל ֻבַ

נוֻ  ְוַאל ֻתְ    לוֹ  ֳדִמי ֻתִ

ָכל ִנְדָרשׁ  ֵאל ֻנוֻ  ֵלב ֻבְ    ִיְדְרׁשֶ

י    ִיְקָרֶאֻנוֻ  ַעם ַעל ַרֲחָמיו ִנְכְמרוֻ  ֻכִ

ֶרֻנוֻ  ָזכֹר עֹוד ַויֹֻאֶמר    ֶאְזֻכְ

ן ַעל    לוֹ  ֵמַעי ָהמוֻ  ֻכֵ

ה יֹֻום ֵחן ָלְבׁשָ י ֻבַ ִליׁשִ ְ ֶלךְ  ַהׁשֻ    ַוֻתֵ

יַקר ֵעיֵני ְמֹאד ַעד ַוֻתִ ֶלךְ  ֻבְ    ַהֻמֶ

ֶבז ָכל ַויִֻ ר ֻבְ ֶ    מֹוֵלךְ  הֻוא ֲאש 

ל ְוַעל ר ֻכָ ֶ    לוֹ  ֶיש   ֲאש 

ים ַהיָָֻפה  ׁשִ    ַנֲעָמן ֶנַטע ַבֻנָ

ֵאָלֵתךְ  ַמה ְ י ש ֻ ן ַהֻכֹל ֻכִ    ְמזֺֻמָ

אֶמר ֶלךְ  ָיבֹוא ַוֻתֹ    ְוָהָמן ַהֻמֶ

ה ֶאל ֻתֶ ש ְ ר ַהֻמִ ֶ יִתי ֲאש     לוֹ  ָעש ִ

   ִנְכָמס ְלסֹוד ְקָרָאָתם ְלָמָחר 

יֹֻום ָהָמן ַויֵֵֻצא ֵמחַ  ַההֻוא ֻבַ    ְוֶנֱעָלס ש ָ

ָלִכים ְוהֻוא ֻמְ ס ֻבַ    ִיְתַקֻלָ

ָחק ְורֹוְזִנים    לוֹ  ִמש ְ

ֻתוֹ  ְוֶזֶרשׁ  ֹאֲהָביו ַויֵָֻבא     ִאׁשְ

ר ַסֻפֵ בֹודוֹ  ָלֶהם ַויְֻ ְלֻתוֹ  ֻכְ ַ    ֻוֶמְמש 

תוֹ  עֹוֶמֶדת ֻוְגֵזָרה    ְלֺעֻמָ

ה הֹוי ְרֻבֶ    לוֹ  לֹא ַהֻמַ

ֹות ְיָעצֻוהוֻ   בֹוהַֻ  ֵעץ ֲעש  ים ֻגָ ִ    ֲחִמׁשֻ

ים קֶֹדש   ָעָליו ִלְתלֹות    ָקָדש ִ

ֶחְפצוֹ  ֻוְלָהִכינוֹ  ל ֻכְ ים ִמֻכָ    ָחָרש ִ

ש   ָחָכם ָחָרש      לוֹ  ְיַבֻקֶ
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   'גפרק 

ר צֹאנוֹ  ֵעֶדר לִֹהיםא   ֻקֵ    ֻבִ

ד ֻדַ ַנת ַוֻתִ ֶלךְ  ש ְ    חֹוֵקר ְיִהי ַעד ַהֻמֶ

ֵסֶפר ְכרֹונֹות ֻבְ    ֹבֶקר ְוָהָיה ַהזִֻ

ר ֶאת' ה ְויֹוַדע ֶ    לוֹ  ֲאש 

ַבר ָמְצאוֹ בְֻ  ַכי ֻדְ    ְמֹפָרש   ָמְרֻדְ

ה ַמה ֲעש ָ ה ְיָקר ֻנַ ַרש   ֻוְגֺדֻלָ    ֻדָ

י ַויֹֻאְמרוֻ     ֹפַרש   לֹא ֻכִ

ה ַמה     לוֹ  יֵָֻעש ֶ

הגִֻ  ְדָברוֹ  ָהָמן ֹאֶזן ֻלָ    ֻבִ

ֹות ַמה ֲעש  ִאיש   ֻלַ ר ֻבָ ֶ ֶלךְ  ֲאש  יָקרוֹ  ָחֵפץ ַהֻמֶ    ֻבִ

ֵקש   ַויַַֻען ֻנָ ַמֲאָמרוֹ  ַויִֻ    ֻבְ

י ה ְכִסיל ֻפִ    לוֹ  ְמִחֻתָ

רֻדִ  ֲעָדֵיי ַלֲעדֹותוֹ  ֻבֵ    ְמָלִכים ֻבַ

ִסיִכים ֶאָחד ְלָפָניו ְוָלֶלֶכת    ֵמַהֻנְ

ָביו ְוִלֻבוֹ  ַמֲחש ָ ִכים הֹוֵלךְ  ֻבְ ֵ    ֲחש 

   לוֹ  ֹנַגהֻ  ְוֵאין

יבוֹ ה   ֶלךְ  ש ִ ן ַהֻמֶ ְרֻתָ  ֻכֵ ֻבַ    ֻדִ

ה ַכי ֲעש ֵ הֻוִדי ְלָמְרֻדְ ָכל ַהיְֻ ר ֻכְ ֶ    ָאַמְרֻתָ  ֲאש 

ן ֶטךָ  ֻכֵ ֻפָ ה ִמש ְ    ָחַרְצֻתָ  ַאֻתָ

ט ֻפָ ש ְ ֻמִ ה ַהזֶֻה ֻכַ     ֻלוֹ  ֵיָעש ֶ

בוַ  ַכי יָֻש ָ ַמְרֻתוֹ  ֶאל ָמְרֻדְ    ִמש ְ

יתוֹ  ֶאל ִנְדַחף ְוָהָמן    ֻבֵ

ֲעדוֻ  ֻוָ ֻתוֹ  ְוֶזֶרש   ֹאֲהָביו ַויִֻ    ִאש ְ

  לוֹ  ָלנֻוד ָלֹבא
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רֻון ַרעזֶ  ֺ    ְנבֹוָניו ָזְכרוֻ  ְיש 

ַכי ֵיש   ִאם נָ  ֶאָחד ָמְרֻדְ    יוִמֻבָ

ר ֶ    ְלָפָניו ִלְנֻפֹל ַהִחֻלֹוָת  ֲאש 

   לוֹ  תֻוַכל לֹא

ִרים עֹוָדם ָכָמיוחֲ     ִעֻמוֹ  ְמַדֻבְ

ֶלךְ  ְוָסִריֵסי    ַלֲהִקימוֹ  ִהְבִהילֻוהוֻ  ַהֻמֶ

י ָרָאה ְולֹא    יֹומוֹ  ָיֹבא ֻכִ

ַחק' ה    לוֹ  ִיש ְ

לֹות ֶרםטֶ  ה ֻכְ ֻתֵ    ַהיִַֻין ִמש ְ

ֶלךְ  ָאַמר    ָהַעִין ְיַפת ֶאל ַהֻמֶ

ֲאִלי י ש ַ ךְ  ַהֻכֹל ֻכִ ַאִין ְלֶנְגֻדֵ    ֻכְ

ְבךְֻ  ן ַוֻתֵ ְתַחֻנֶ    לוֹ  ַוֻתִ

ֶתןיִ  י ִלי ֻנָ ְשֵאָלִתי ַנְפש ִ    ֻבִ

י ֶלךְ  ֲאדִֹני ְוַעֻמִ ִתי ַהֻמֶ ש ָ ַבֻקָ    ֻבְ

י ְרנוֻ  ֻכִ    ְלַהְכִריִתי ְלצֹוֵרר ִנְמֻכַ

ֲאַות     לוֹ  ָנַתֻתָ  ִלֻבוֹ  ֻתַ

ַער ֶזה ַאַחר ֶחְפִצי ַמה יכִֻ     ַהֻצַ

ָרב ֻוְכֵלי ֹות ַהֻקְ תוֻ  ש  ַער ש ָ ַ    ַהש ֻ

ַאג יַַֻער ַאְרֵיה ֲהִיש ְ    ֻבַ

   לוֹ  ֵאין ְוֶטֶרף

ל ֶזה הֻוא ִמי ָאַמר הֻ לָ  י ִמֻכָ ַ    ֲאָנש 

ל הֻוא ֶזה ְוֵאי י ִמֻכָ ַ    ִמְגָרש 

י ִמי אוֹ  ַ    ִמֻנֹוש 

ר ֶ י ֲאש     לוֹ  ֶאְתֶכם ָמַכְרֻתִ

   ָהָרע ֶזה ָהָמן ַלֲענֹותוֹ  ֲהָרהמִ 

ר ֶ ָרעֹות ֲאש  גֹוי ֻפְ יק ֻבְ ָרע ַצֻדִ    ֻפָ
ע אֹוי    ַרע ָלָרש ָ
י ה ָיָדיו ְגמֻול ֻכִ    ֻלוֹ  ֵיָעש ֶ
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ֻנוֹ  ֶאל ְוָקם ֵחָמה ְמָלאנִ     ֻגַ

ֻובוֹ  ֻנוֹ  ַעל נֹוֵפל ָרָאהוֻ  ֻוְבש     ֻכַ

ַמִים ְיַגֻלוֻ     ֲעֹונוֹ  ש ָ

   לוֹ  ִמְתקֹוָמָמה ְוֶאֶרץ

ה ֶאָחד ִריססָ  ֻלָ אתוֹ  ֻגִ    ַחֻטָ

ה ֵעץ ֵהן ַכי ָעש ָ ֵביתוֹ  ְלָמְרֻדְ    ֻבְ

ֶלךְ  ַוְיַצו    ִלְתלֹותוֹ  ַהֻמֶ

ר ָהֵעץ ַעל ֶ    לוֹ  ֵהִכין ֲאש 

ר ְמָדהעָ   ש   ֶאְסֻתֵ הֻ  ַעל ְלַבֻקֵ    ַעֻמָ

יב    ְוַהֵחָמה ָהַאף ִסְפֵרי ְלָהש ִ

י ה ַעל' ה ִנַחם ֻכִ    ֲעצֻוָמה ַמֻכָ

ב    לוֹ  ְוָרָפא ָוש ָ

ֶגןפַֻ  ֶ ָתב ְתש  הֻוִדים ִלְהיֹות ַהֻכְ    ַהיְֻ

ֹוְנֵאיֶהם ַלֲהרֹג ש     ֲעִתיִדים ֻבְ

י ַחד ָנַפל ֻכִ ַכי ֻפַ    ַהֻמֹוְרִדים ַעל ָמְרֻדְ

לֹום    לוֹ  ָהָיה ְוש ָ

ַכי ֻוָהצֺ     ַאְלָמן לֹא ַעם ַעל ָמְרֻדְ

יעַ     ְוֶנֱאָמן ָנִגיד ָוָרב מֹוש ִ

ית ַעל ְוָהְפַקד    ָהָמן ֻבֵ

ל ְוַעל ר ֻכָ ֶ    לוֹ  ֶיש   ֲאש 

יקִ   ֻתִ ש ְ חַ  ְלצֹוְרִרי ֻדַ    ִמְזֻבֵ

חַ  ְלָבָניו ְוָאִכין    ַמְטֻבֵ

ֲעֹון חַ  ֲאִביֶהם ֻבַ    ַהְמַרֻצֵ

ה מֹות ְוֵאֻלֶ ֻלִֹדים ש ְ    לוֹ  ַהיִֻ

יִר  ְצֻתִ ָתא ֻצַ ְנֻדָ ַ ְרש  ְלפֹון ֻפַ ָת  ֻדַ    אַאְסֻפָ

   ֲאִריָדָתא ֲאַדְלָיא ֻפֹוָרָתא
א ֻתָ ְרַמש ְ    ַוְיָזָתא ֲאִריַדי ֲאִריַסי ֻפַ

ם    ֻלוֹ  ָהְיָתה לֹא ְקבֻוָרה ְוֻגַ
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ישָׁ  ְֹלַלי ַלְלֻתִ    ֵרעַ  ְוָאִריעַ  ש 

י ֹאל ָעָלה ֻכִ ְ    ֻגֵֹועַ  ֶאְביֹון ִמש ֻ

ט עַ  ָעִני ַוְיַמֻלֵ ֻוֵ ַ    ְמש 

   לוֹ  עֹוֵזר ְולֹא ְוָיתֹום

ֵתבֻתִ     ַאֲחרֹון ְלדֹור זֹאת ֻכָ

ְהֶיה ָבִנים ְוִלְבֵני רֹון ֻתִ    ְלִזֻכָ

יר ְוָכל ְזֻכִ    ָירֹון ֹאָתהֻ  ַהֻמַ

ֵרי ָכה ָהָעם ַאש ְ ֻכָ ֶ    ֻלוֹ  ש 

   

   'דפרק 

תוֻ  ֵרִעים ִאְכלוֻ  ְכרוֻ  ׁשְ    ְוׁשִ

ְמָחה ַהֻפֻוִרים ִויֵמי ש ִ ְמרוֻ  ֻבְ    ש ִ

ְמַחְתֶכם ְוִעם    ִזְכרוֻ  ָהֶאְביֹוִנים ש ִ

ְלחוֻ      לוֹ  ָנכֹון ְלֵאין ָמנֹות ְוש ִ

י אֻוִני ֵמָאז ֵאל ִנֻסֵ ָ    ְנש 

   ֶהֱעִבירֻוִני ַהיָֻם ֻוְבִנְבֵכי

ְליֹוַתי ְוָלֵכן רֻוִני ֻכִ    ִיֻסְ

   לוֹ  ְוִהְתחֹוֵלל' ַלה ֻדֹום

ְרעֹה ֵצאת יֹום    ַאֲחַרי ֻפַ

ַאְרֵיה ִלְטרֹף    ֲעָדַרי ֻכְ

בוֻ  ַרי ֵמיֵמי ַכחֹוָמה ִנֻצְ ֻבָ    ִמש ְ

וֻ  ֲעש  ְתֻגָ י ַויִֻ    לוֹ  ָחָרה ֻכִ

   ְקדֹוׁשוֹ  ַעם ַאֲחֵרי ָצר ָיָצא

ַלח ש ְ וֹ  ֲעָננוֹ  צֻור ַויִֻ    ְלַהְפִריש 

וֹ  ַעל ֵצל ִלְהיֹות    רֹאש 

יל    לוֹ  ְלַהֻצִ
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ִבירוֹ  ה ֶהע  ׁשָ ִריד ְוָצָריו ַביַֻֻבָ    ֶהח 

ינוֹ     ִהְפִריד רֹוְדָפיו ֻוֵבין ֻבֵ

יֹֻות    הֹוִריד אֹוָתם ְמצֻוָלה ֻוְלַתְחֻתִ

ַלע חְֹקִקי ן ַבֻסֶ ֻכָ    לוֹ  ִמש ְ

   ְלֵאיָתנוֹ  ַהיָֻם ֻוְבׁשֻוב

ע ְרעֹה ִנְטֻבַ    ֲהמֹונוֹ  ְוָכל ֻפַ

י יד ַהיָֻם ֻכִ בֹות ִהְכֻבִ אֹונוֹ  ַמְרֻכְ    ֻגְ

י ַויְַֻרא    לוֹ  ָיכֹל לֹא ֻכִ

ֲהרֹות יִרים ֻדַ יִרים ַאֻבִ ַאֻדִ    ָנְפלוֻ  ֻבְ

ַמִים ְוַכעֹוֶפֶרת ים ֻבְ    ָצְללוֻ  ַרֻבִ

י ֵ מוֹ ' ה ְודֹוְרש     ְיַהְללוֻ  ש ְ

ֵנֶבל ֹור ֻבְ רוֻ  ָעש     לוֹ  ַזֻמְ

ְפָלָאה ָידוֹ  ֶהְרָאנוֻ     ַהֻנִ

ַפת ַעל    נֹוָרָאה ַהיָֻם ש ְ

יָרה י' ַלה ָאש ִ ָאה ָגֹאה ֻכִ    ֻגָ

ְזִמרֹות    לוֹ  ָנִריעַ  ֻבִ

 

ָגִלים ה ָעְברוֻ  ֻדְ ׁשָ    ַביַֻֻבָ

ה ַנֲעָרץ ֵאל ְוִלְפֵניֶהם ָ ְקֺדׁשֻ    ֻבִ

יָרה ׁשֹוְררוֻ  ָאז ה ׁשִ    ֲחָדׁשָ

ֵאִלם ָכֹמָכה ִמי  '  ה ֻבָ
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 . מניין המצוות בתורה ומהותן לפי ספר החינוך 5.3

"הפנינים -שנת תשע"ד  ב ‟תרי"ג מצוות הוא הנושא בו אנו עוסקים השנה 

 לשבת" .

( המצוות מפוזרות בפרשיות התורה אך לא בפריסה שווה, ישנם 613תרי"ג )

מצוות( ולעומתן  76פרשיות בתורה המשופעות במצוות רבות )בפרשת כי תצא יש 

 ישנן פרשיות רבות שאפילו מצווה אחת אין בהן.

אנו מסיבות פרקטיות החלטנו לחלק את כל המצוות שווה בשווה בין כל גליונות 

מצוות כל גליון( וכך נעסוק ונלמד את מצוות  12"הפנינים לשבת" של שנה זו )

 ה במהלך כל שבועות ושבתות השנה.התור

    " צו  "רשימת המצוות לסקירה בגליון זה לפרשת      

 (המשך) אחרי מות

 קצב. שלא לגלות ערות אחותו בכל צד שהיא אחותו.
 קצג. שלא לגלות ערות בת הבן.

 קצד. שלא לגלות ערות בת הבת.
 קצה. שלא לגלות ערות הבת.

 קצו. שלא לגלות ערות אחותו מן האב והיא בת אשת אביו.
 קצז. שלא לגלות ערות אחות אב.
 קצח. ערות אחות אמך לא תגלה.
 קצט. ערות אחי אביך לא תגלה.

 ר. ערות אשת אחי אביך לא תגלה.
 רא. ערות כלתך לא תגלה.

 רב. ערות אשת אחיך לא תגלה.
 רג. ערות אשה ובתה לא תגלה.

 קצב. שלא לגלות ערות אחותו בכל צד שהיא אחותו.
לגלות ערות אחות, בין שהיא אחות מאב לבד לבין שהיא אחות מאם לבד,  שלא

א אחות מאם מן הזנות, בכל צדדין אלו ובין שהיא אחות מאנוסת אביו ובין שהי
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נקראת אחות, וחיבין עליה, שנאמר )ויקרא יח ט( ערות אחותך בת אביך או בת 
אמך מולדת בית או מולדת חוץ. ואם תאמר אם כן מה זה שנאמר בתורה )שם יא( 

ערות בת אשת אביך לא תגלה ולמה היה צריך זה המקרא, והלא משום אחותו 
המקרא לא נאמר אלא כדי שישים בת אשת האב כשתהיה חיב עליה? באמת זה 

אחותו ערוה בפני עצמה, וכמו שנכתב למטה במקומו )לקמן מצוה קצו(. ונמצא 
)יבמות כב, ב( שהבא על אחותו שהיא בת נשואת אביו שחיב שתים, משום ערות 
 אחותו ומשום ערות בת אשת אביו. ואם בא עליה בשוגג חיב להביא שתי חטאות. 

אסור הקרובות. כתבנו בערות אם )לעיל מצוה קצ( מה שידענו בהם ]א''ה  ימשרש
 שם[. 

המצוה. כגון מה שאמרו זכרונם לברכה )סוטה מג, ב(, דדוקא בת אשת אביו  מדיני
שהיא אחותו, כלומר, שהולידה אביו, היא אסורה עליו, אבל בת אשת אביו 

יש אחר, זו אינה אסורה שאינה אחותו, כגון שאשת אביו היה ]היתה[ לה בת מא
כלל אלא מתר לו לאדם לשא אותה לכתחלה, ולא גזרינן אטו אחותו שאין כאן 

 מקום לגזרה כלל. 

בכל מקום ובכל זמן. והעובר עליה ושכב את אחותו במזיד חיב כרת לבד.  ונוהגת
כלומר שאין בה מיתת בית דין, אבל בעדים והתראה בית דין מלקין אותן כדין כל 

חיבי כרתות שלוקין )ש אפילו בעדים והתראה אין בדבר אלא חיוב כרת לבד(, 
כל בני העולם בכלל,  ובשוגג מביא חטאת קבועה. וזאת מן העדיות שנצטוו עליהם

אבל חלוק יש בה בין ישראל לשאר האמות, שבשאר האמות אין אסור עליהם 
 אלא אחותם מאם לבד, ובישראל בין מאם בין מאב. וכלל 

יהיה בידך בכל מה שנצטוו האמות שכל זמן שהם תחת ידינו, עלינו לעשות דין  זה
רו )מצוה כו( בלאו בהם בעברם על מצותם. וכבר כתבתי למעלה בסדר וישמע ית

דלא יהיה שהדין שלהם לעולם היא מיתה בין מזידין בין שוגגין, ושאין צריכין 
התראה, אבל שני עדים או הודאת פיהם צדיכין. ומן הדומה שאף על פי שהם אינם 
כשרים להעיד על ישראל ראויים היו להעיד זה על זה, וכן הורה זקן )רמב''ם פ''ט 

 הל' מלכים הי''ד(. 

 צג. שלא לגלות ערות בת הבן.ק
לגלות ערות בת הבן, שנאמר )ויקרא יח י( ערות בת בנך וגו' לא תגלה. ולפי  שלא

הדומה כי האסור הוא בין שהבן כשר או אפילו ממזר בנו הוא מכל מקום, ובין 
 שבת הבן גם כן כשרה או אפילו ממזרת. 

 אסור הקרובות, כתבתיהו באסור ערות אם )מצוה קצ(.  שרש
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המצוה. מה שאסרו זכרונם לברכה )יבמותכב, א( לגדר אסור זה, והיא בת  מדיני
בת בנו בלבד, וכן בת בן בנו בלבד. ויש אומרים, שאין הפסק לאסורים אלו לעולם 
כי כל יוצאי ירכו של אדם אסרו עליו עד סוף כל הדורות. ויתר פרטיה, בסוף הסדר 

 )מצוה ריא( תראה היכן הם ]א''ה שם[. 

אסור זה בכל מקום ובכל זמן. ועובר עליה ושכב את בת בנו במזיד ויש עדים  והגונ
חיב שרפה, כמו שאמרו זכרונם לברכה בסנהדרין )עה, א( ואם אין עדים חיב כרת, 
בשוגג מביא חטאת קבועה בזמן הבית, ואם שכב את בת בנו וכן כל שאר השניות 

 לוקה מכת מרדות. 

 בת.קצד. שלא לגלות ערות בת ה
לגלות ערות בת הבת. שנאמר )ויקרא יח י( או בת בתך לא תגלה ערותן כי  שלא

ערותך הנה. כל דיניה כדין בת הבן, ושניות לה גם כן בת בת בתו, וכן בן בתו. ויש 
 שאומרין, שאין להם הפסק לעולם. 

 .קצה. שלא לגלות ערות הבת

אמר הכתוב ערות לגלות ערות הבת, וזאת לא נתבארה בלשון התורה שי שלא
בתך לא תגלה. ומפני כן לא בא עליה כתוב מפרש לפי שאין צרך בו, דכיון 
שאסרה התורה בת הבן ובת הבת שהן רחוקות ממנה, אין צריך לומר שהיא 

אסורה דקל וחמר הוא. ועוד למדוה זכרונם לברכה מגזרה שוה, דאי מקל וחמר 
ימא לן )סנהדרין עו, א( אין גרידא הוה ילפינן לה לא היה אדם נדון עליה, דק

 עונשין מן הדין. 

 המצוה. כתבנו למעלה )מצור קצ( מה שיכלנו דרך כלל בכל העריות.  משרשי

מצוה זו, כלומר, איך למדוה זכרונם להרכה ומאי זה כתוב? בגמרא יבמות  דיני
הוא, שאמרו שם )ג, א( בתו מאנוסתו עקר אסורא מדרשא אתיא, דאמר רבא 

צחק בר אבדימי אתיא הנה הנה אתיא זמה זמה כלומר, שהכתוב אמר ליה רב י
אמר בבת הבן ובבת הבת ערותך הנה, ואמר באסור אשה ובתה ובת בנה ובת 
בתה לשון הנה, כמו שכתוב בסוף הפרשה )ויקרא יח יז( שארה הנה, מה להלן 

מפרש שנאסרה בתה, שהרי בפרוש נכתבה שם, אף כאן שאסר הכתוב בת בנו, 
ן לבתו, אף על פי שלא פרשה הכתוב, דגמרינן לה בגזרה שוה זו. ועוד הוא הדי

למדו זכרונם לברכה מכח גזרה שוה זו באי זו מיתה נדון הבא על בתו או על בת 
בנו ובת בתו, ואף על פי שאין משפט המיתה כתוב במקרא של ערות אשה ובתה 

אחר, ומאי זה  ובת ובת בתה, למדוה זכרונם לברכה ממנו אחר שנלמד בו ממקום
מקום אחר נלמד בו? ממה שכתוב )שם כ יד( ואיש אשר יקח את אשה ואת אמה 
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זמה היא באש ישרפו אותו ואתהן. ואמרו זכרונם לברכה )סנהדרין עה, ב( מה התם 
באשה ואמה, דכתיב בהו בהן זמה בשרפה, אף הכא באשה ובתה ובת בנה ובת 

רפה. ומעתה אחר שמצאנו כי בתה, דכתיב בהו שארה הנה זמה היא נדון בש
משפט אשה ובתה ובת בנה ובת בתה בשרפה מכח גזרה שוה זו דזמה זמה, יש לנו 
ללמד גם כן כי משפט הבא על בתו ובת בנו ובת בתו בשרפה, לפי שכבר למדנו 
ממנו אסור על בתו בגזרה שוה דהנה הנה, וכיון שלמדנו ממנו דבר אחד, נלמד 

ו, ונאמר שמשפט הבא על בתו גם כן בשרפה. ועל ממנו עוד כל שאר הדינין שב
כיוצא בזה, יאמרו בגמרא )יבמות עח, ב( דון מינה ומינה כלומר, כשנלמד כתוב 
אחד מחברו, לא לדבר אחד שבו לבד נלמדהו אלא לכל משפטיו נלמדהו ממנו. 
ואף על פי שאותן משפטים שבו אינם כמשמעותו של כתוב בעצמו אלא שנלמדם 

רים, אף על פי כן כל מה שיש בו בין מגופיה דקרא בין שנלמד בו מכתובים אח
ממקום אחר נלמד ממנו. ואמרו זכרונם לברכה בגמרא כריתות )ה, א( אל תהי 
גזרה שוה קלה בעיניך, שהרי בתו מאנוסתו, אחד מגופי תורה היא ולא למדה 
רות הכתוב אלא בגזרה שוה, אתיא הנה הנה אתיא זמה זמה, כלומר, שבשתי גז

שוות אלו למדנו אסורה ומשפטה, וכמו שפרשנו. אבל בתו מנשואתו מפרש הוא 
במקרא מדכתיב )שם יח יז( ערות אשה ובתה ואין חלוק בין שהיא בתו ובתה או 
מאיש אחר, וזה מדבר בנשואה מדכתיב אשה דמשמע לשון אישות, וכתיב נמי 

ו מאנוסתו ובת בנו )שם( לא תקח, וקיחה משמע גם כן דרך אישות, אבל גבי בת
ובת בתו לא כתיב אלא לא תגלה, וכתב הרמב''ם זכרונו לברכה 

)בספרהמצוותל''תשלו( הבט אמרם זכרונם לברכה לא למדה הכתוב, ולא אמרו 
ולא למדנוה, לפי שאלה הענינים כלם הם קבלה מהשליח עליו השלום, שמסר 

זכרונו לברכה לכתב  הפרוש אל הזקנים, וזה אמרם על זה גוף תורה. והביאו לרב
דבר זה העקר הקבוע לו, שאין בחשבון תרי''ג המצות אלא מה שמפרש בכתוב, 

או מה שיאמרו זכרונם לברכה עליו בפרוש שהוא מן התורה, אבל לא כל מה 
שנלמד בשלש עשרה מדות. וכבר סתר הרמב''ן זכרונו לברכה )בשרשיו לספר 

 המצוותשרש ב'( ענין זה בראיות ברורות. 

 המצוה בסוף הסדר )מצוה ריא( נכתב מקומן עם כל העריות בכלל ]א''ה שם[.  נידי

אסור זה בכל מקום ובכל זמן. והעובר על זה ושכב את בתו מאנוסתו במזיד  ונוהג
ויש עדים נדון בשרפה, בלא עדים חיב כרת. בשוגג חיב חטאת קבועה. ואם שכב 
את בתו מנשואתו חיב שתי חטאות, אחת משום בתו, ואחת משום ערות אשה 

רוש כתב ובתה, שאין חיוב ערות אשה ובתה אלא בנשואי הראשונה, שהרי בפ
בהן לא תקח, בין במקום האזהרה עליהן בין במקום הענש, ולשון קיחה משמע לן 

לשון נשואין. ומפני כן אמרו זכרונם לברכה )יבמות צז, א( כי מדין התורה הוא, 



 

 

86 

 

שאם אנס אדם אשה מתר היה לשא בתה, אלא שחכמים זכרונם לברכה גדרו גדר 
ר לשא אחת מן השבע נשים ואסרו הדבר, ואמרו )שם( שמי שנאף אשה אסו

קרובותיה הידועות כל זמן שהזונה קימת, מפני שהזונה באה לבקר אותן, והוא 
מתיחד עמה ולבו גס בה ויבוא לידי עברה שיבעל הערוה, ולא עוד אלא אפילו 

נטען )פי' נחשד( על אשה הרי זה לא ישא אחת מקרובותיה עד שתמות זו שנטען 
שקרובה לאותה שזנתה עמו אין מצריכין אותו  עליה. ומכל מקום אם כנסה לזו

להוציאה. ועוד אמרו זכרונם לברכה )קדושין יב, ב( בענין זה, שכל מי שנטען על 
ערוה או שיצא לו שם רע עמה, לא ידור עמה במבוי אחד ולא יראה באותה 

השכונה. אנס אביו או בנו או אחיו אשה או פתה אותה, הרי זו מתרת לו לשא 
נאסרו אלא דרך אישות, ולא החמירו זכרונם לברכה גם כן לעשות אותה, שלא 

 גדר לאחר משום זנות של קרובו. 

 קצו. שלא לגלות ערות אחותו מן האב והיא בת אשת אביו.
לגלות ערות בת אשת אביו כשתהיה אחותו. כלומר שהיא בת אביו, שאלו  שלא

שמתר לשא אותה  בת אשת אביו שאינה אחותו כבר אמרנו למעלה )מצוה קצב(
לאשה לכתחלה, אלא פרושו, בת אשת אביו והיא אחותו, שנאמר )ויקרא יח יא( 
ערות בת אשת אביך לא תגלה. וכבר כתבתי למעלה בערות אחות, שהלאו הזה 
בא כדי שישים אחותו מנשואת אביו ערוה בפני עצמה, וכעין מה שאמרנו באמו 

ום אם ומשום אשת אב. והראיה )מצוה קצ(, שאם היא אשת אב חיב בה שתים מש
מה שאמרו זכרונם לברכה ביבמות )כב, ב( תנו רבנן הבא על אחותו, והיא בת 
אשת אביו, חיב משום אחות ומשום בת אשת אביו. רבי יוסי ברבי יהודה אומר 
אינו חיב אלא משום אחותו בלבד. מאי טעמיהו דרבנן אמרי מכדי כתיב ערות 

ת אשת אביך מולדת אביך למה לי, שמע מנה אחותך בת אביך וגו', ערות ב
לחיבו משום אחותו ומשום בת אשת אביו. נמצא שהשוכב עם אחותו שהיא 

מאנוסת אביו אין בה אלא לאו אחד, והשוכב עם אחותו שהיא מנשואת אביו 
יתחיב שני לאוין, ובשוגג חיב להביא שתי חטאות. ומשפטי השם צדקו, כי אחר 

ת ראוי להחמיר באותה שהיא אחות גמורה, רוצה שתרחיק התורה קרבת האחו
לומר מן הנשואין, כי היא נקראת אחות אמה ]אמת[. וכענין זה כתב הרמב''ן 

 זכרונו לברכה )אחרי מות יח ט(. 

 המצוה. בסוף הסדר )מצוה ריא( תראה היכן הם ]א''ה שם[.  דיני

תו מנשואת אביו אסור זה בכל מקום ובכל זמן. והעובר על זה ושכב את אחו ונוהג
 במזיד חיב כרת, בשוגג מביא שתי חטאות, כמו שאמרנו. 
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 קצז. שלא לגלות ערות אחות אב.
 לבוא על אחות האב, שנאמר )ויקרא יח יב( ערות אחות אביך לא תגלה וגו'.  שלא

 העריות כתבנו מה שידענו )לעיל קצ(.  משרשי

נד, ב( שאסור אחות אב, בין המצוה. כגון מה שאמרו זכרונם לברכה )יבמות  מדיני
שהיא אחות לאביו מן האב בלבד או מן האם לבד, ובין שהיא אחותו מן הנשואין 

בין מן הזנות, שכל אחת מאלו מכל מקום אחות אביו נקראת. ואין כאן מקום 
 לשניות. 

 המצוה. בסוף הסדר תראה מקומן ]א''ה שם[.  דיני

עליה ושכב את אחות אביו במזיד חיב  אסור זה בכל מקום ובכל זמן. והעובר ונוהג
 כרת, בשוגג מביא חטאת קבועה. 

 קצח. ערות אחות אמך לא תגלה.
לבוא על אחות אם, שנאמר )ויקרא יח יג( ערות אחות אמך לא תגלה וגו'.  שלא

 כל ענינה, כמו אחות אב )מצוה קצז(. 

 קצט. ערות אחי אביך לא תגלה.
לבוא על אחי האב ומן הדומה שאין הפרש בין שיהיה אחי אביו מן האב או  שלא

מן האם, בין מן הנשואין בין מן הזנות, שנאמר )ויקרא יח יד( ערות אחי אביך לא 
תגלה, ואחי אביו נקרא מכל מקום. ואף על פי שהבא על כל זכר חיב משום ואת 

חי אביו, ואם יהיה שוגג זכר לא תשכב וגו', זה הלאו הוא נוסף במי שבא על א
יתחיב על שתי חטאות משום לאו דבא על הזכר, ולאו דבא על אחי אביו, וכמו 

שאמרו גם כן באביו )במצוה קפט(. ובגמרא סנהדרין אמרו זכרונם לברכה )נד, א( 
 הבא על אחי אביו חיב שתים לדברי הכל. 

אביו שניהם  אסור זה בכל מקום ובכל זמן. והעובר עליה ושכב עם אחי ונוהג
נסקלים, השוכב והנשכב, אם שניהם מזדין ובעדים והתראה, ואם אין עדים שניהם 
בכרת, ובשוגג חיב האחד שתי חטאות כמו שאמרנו, שהבא על אחי אביו שחיב 

 שתי חטאות, והאחד חטאת אחד. 

 ר. ערות אשת אחי אביך לא תגלה.
לפי שהיא אשת דודו,  לבוא על אשת אחי האב, וזאת נקראת בכתוב דודתו שלא

שנאמר )ויקרא יח יד( אל אשתו לא תקרב דודתך היא. ואזהרה זו היא מכיון 
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שנתארסה לדודו, כלומר, שנתקדשה לו, ואין צריך לומר אחר שנשאת לו, ובין 
 בחיי דודו ואפילו גרשה, ובין אחר מיתתו )יבמות צז א(. 

 המצוה. כתבנו למעלה )מצוה קצ(.  משרשי

כגון מה שאמרו זכרונם לברכה )יבמות נד, ב(, שאחי אביו נקרא לענין  המצוה. דיני
אסור זה של אשתו כשהוא אחי אביו מצד אב, אבל אחי אביו מצד אם אינו באסור 

זה של אל אשתו לא תקרב מדין תורה, אלא שחכמים גדרו גדר ואסרו אפילו 
. וכן אסרו אשת אחי אביו מצד אם, כדי להרחיקנו הרבה שלא לגע לאסור תורה

גם כן אשת אחי אמו, בין שהוא אחיה מצד אב לבד או מצד אם לבד, ואף על פי 
שאשת אחי אמו אינה אסורה כלל דבר תורה, מפני שאסרה התורה אשת אחי 
 אביו מצד אב שנקרא דודו, הוסיפו הם באסור לגדר כל אחד מאלו הדומים לו. 

ושכב את אשת אחי אביו מצד  אסור זה בכל מקום ובכל זמן. והעובר עליה ונוהג
אב בחיי דודו במזיד ויש עדים, מיתת שניהם בחנק, שכן הוא הדין הבא על אשת 
איש בחנק, ואם שכב אותה אחרי מות דודו, במזיד חיב כרת, ואם יש עדים לוקה, 
בשוגג מביא חטאת קבועה, כמו שידוע לנו דכל שבזדונו כרת בשגגתו חטאת. ואם 

מצד אם, או את אשת אחי אמו, בין מצד אב או מצד  שכב את אשת אחי אביו
 אם, במזיד מכין אותו מכת מרדות, בשוגג פטור. 

 

 רא. ערות כלתך לא תגלה.

לבוא על אשת הבן, שתהיה אשתו מן הארוסין, וכל שכן מן הנשואין, בין  שלא
בחייו ואפילו גרשה, בין אחר מותו, בכל ענין זה נקראת אשת בנו, ואסורה עליו, 

שנאמר )ויקרא יח טו( ערות כלתך לא תגלה. ומן הדומה שהחיוב אפילו בבן ממזר, 
 בנו הוא מכל מקום, אבל בן שפחה ונכרית אין זה נקרא בנו לשום דבר. 

 אסור העריות, כתבנוהו )מצוה קצ(.  שרש

המצוה. כגון מה שאסרו זכרונם לברכה )יבמות כא, ב( לגדר זה כלת בנו, וכן  מדיני
נו עד סוף העולם, ואסרו גם כן כלת בתו בלבד. והטעם כעין מה שאמרנו כלת בן ב

למעלה, לפי שהאסור בא בכתוב בכלתו גזרו הם בכל הכלות הבאות מחמת הבן, 
 וגזרו מחמת בתו בלבד, ודי לנו בכך, ואלו נקראות שניות. 

ם אסור זה בכל מקום ובכל זמן. והעובר עליה ושכב את כלתו במזיד ויש עדי ונוהג
והתראה בסקילה, ואם אין עדים בכרת, בשוגג מביא חטאת קבועה. ואם שכב את 

 כלת בנו או בן בנו עד סוף העולם או כלת בתו, מכין אותו מכת מרדות. 
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 רב. ערות אשת אחיך לא תגלה.
לבוא על אשת אחיו, שנאמר )ויקרא יח טז( ערות אשת אחיך לא תגלה.  שלא

לבד, ובין מן הנשואין ובין מן הזנות אשתו ערוה  ואחד אחיו מאביו לבד או מאמו
עליו, שאחיו נקרא מכל מקום. ומכיון שארסה נקראת אשת אח ואסורה, וכל שכן 
אחר שנשאה, ובין בחיי אחיו ובין אחר מותו היא אסורה עליו משום אשת אח, חוץ 

מאשת אח שלא הניח בן שהתורה צותה על זו בפרוש שישאנה האח, וזאת היא 
 יבום כמו שנפרש בעזרת השם )מצוה תקצח(.  מצות

אסור זה בכל מקום ובכל זמן. והעובר עליה ושכב את אשת אחיו חיב כרת  ונוהג
אם היה מזיד, ואם שגג חיב להביא חטאת קבועה. וזה יהיה אחר מות אחיו ונשארו 
לו בנים, או אחר שגרשה, שאלו בחייו בעודה תחתיו, ידוע הוא שדין השוכב את 

ת אח מקום לאסור אשת אחיו )צ''ל אשת איש( מיתתו בחנק. ואין באסור אש
 שניות. 

 רג. ערות אשה ובתה לא תגלה.
לגלות ערות אשה ובתה, שנאמר )ויקרא יח יז( ערות אשה ובתה לא תגלה.  שלא

ובא הפרוש שאין החיוב אלא כגון שנשא האחת תחלה, ואחר כך כשבא על 
השניה הוא מתחיב, אבל אם לא נשא אחת מהן לא יתחיב עליהן, לפי שכתוב 

אישות וקיחה, דמשמע על ידי נשואין דהכי משמע לן לשון קיחה בכל  בהן לשון
מקום לשון נשואין אבל חכמים גזרו גדר ואמרו, שאם נאף אדם עם אשה אסור 
לשא בתה כל השבע נשים קרובותיה כל זמן שהזונה קימת, מפני שהזונה באה 

 לבקר אותן ולבו גס בה ושמא יבוא לידי עבירה. 

מקום ובכל זמן. והעובר עליה ושכב את אשה ואת בתה שניהם אסור זה בכל  ונוהג
נשרפין, הוא ואותה ששכב ]עמה[ אחרונה, שאין לראשונה חטא שהרי בהתר 

נשאה, ואם בא על השניה אחר מיתת אשתו הראשונה הרי אלו בכרת, ואין בהן 
מיתת בית דין, שנאמר במקום אחר בסדר קדושים תהיו )כ יד( באש ישרפו אתו 

ן. ופרש רבי אליעזר בסנהדרין )סו, ב( באש ישרפו אותו ואחת מהן, דהינו ואתה
האחרונה, כמו שאמרנו. ודוקא כששתיהן קימות שכן בא הפרוש אבל כשאין 

שתיהן קימות אין שם שריפה, אלא שהן בחיוב כרת במזיד, ובשוגג מביא חטאת 
באסור, וימצא קבועה. ורבי עקיבא מפרש שם, אותו ושתיהן, וכגון שנשא השתים 

 זה כשנשא הבת ואמה ואם אמה. ושם מתבאר במאי פליגי. 
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6  .  

              שלום לעם/ מבט לחיים . 6.1   
 אבנר בן אבי הרב/    סמויה תחרות  

           

. במיוחד גדול היה, היקרה השרשרת למראה הנס של פניו על שהתפשט החיוך 

 האמין לא הנס, יקרה נראית הייתה האפריקאי המלך ידי על לו שהוענקה המתנה

 שהוא מקס לאחיו להוכיח יצליח, שהפעם קיווה והוא בחלקו שנפל הכבוד על

 כך על דיברו לא הם, מילדות עוד החלה השניים בין התחרות. מביניהם המצליחן

 על אחד להאפיל תמיד ניסו והם, לעין בולטת הייתה התחרות אבל. מעולם

 .השני של הצלחתו

 כל. גברה רק היא להיפך, לרגע פסקה לא הסמויה התחרות, השניים כשגדלו גם

 את מצא מקס בעוד. בתחרות דרך לציון הפך, מהאחים אחד של הצלחה סיפור

 צמרת עבור מבוקש אדריכל להיות הפך הנס, היהלומים בשוק ממולח כסוחר דרכו

 .המדינה עשירי

 עצמו את שהציג אפריקני עסקים איש יוקרתית בתערוכה בו פגש הימים באחד

 עצמו את שהציג האיש. סווזילנד של שליטה השלישי מסוואטי של האישי כשליחו

 אגדי סכום לו והציע. המלך של החדש ארמונו את לתכנן להנס הציע' דונוטו' בשם

 שאותה מדינה לגלות הופתע, לסווזילנד לנסוע החליט וכשהנס. העבודה עבור

, רוחו על העולה ככל ועשה במדינה החזק האיש היה המלך. אמיתי מלך מנהל
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 היחיד המחליט היה המלך, משפט ובתי ממשל חברי היו עין שלמראית למרות

 .ארוכות לשנים לכלא הושלכו לבקשותיו שסירבו ואנשים

 על שקד במיוחד חרוצים פועלים וצוות, המפואר הארמון את לתכנן החל הנס

 נבנה שבה שנה שלאחר כך, ביותר מהטובים היו לציין מיותר, החומרים. הבנייה

, פאר יצירת להיות הולך המיועד הארמון כי הכול הבינו, מסחרר בקצב הארמון

 הנס של הגרנדיוזי לפרויקט הערכה כאות. סווזילנד מלך את העולם בכל שתפרסם

. שונים בצבעים יקרות באבנים שזורה שרשרת מהמלך תודה כאות לו הוענקה

 לצוות מיוחדים פרסים יוענקו שבו מלכותי טקס יתקיים בקרוב כי לו והודיעו

 והמוזמן, כבוד כאורח שירצה מי את להזמין הנס יוכל המלכותי לטקס, הבנאים

 הכותרת שבגולת. מהמלך אישית מלכותית הזמנה יקבל הארמון חנוכת לטקס

 .ובעצמו בכבודו המלך ידי על הנס של לצווארו השרשרת ענידת תהיה

 שעליו לו והובהר בידיו נשארה השרשרת. מאושר בחיוך מהארמון יצא הנס

 להעריך ידע, בתחום כמקצוען מקס שאחיו לעצמו תיאר הוא, לטקס עמו להביאה

 ההזמנה את אליו שישלחו ביקש ולכן, היקרה השרשרת של שוויה את היטב

 הכרעה מבחינתו תהיה המלכותי בטקס לצווארו השרשרת ענידת. הראשונה

 .שביניהם הסמויה בתחרות מושלמת

, ביוהנסבורג מומחה צורף אל שם ופנה אפריקה לדרום הנס נסע מכן לאחר שבוע

 לי אין: 'ואמר, קצר מבט בה העיף הלה. השרשרת של שוויה את עבורו שיעריך

 ...'בלבד צבעוניות זכוכיות הכול בסך הם הללו האבנים, כאן להעריך מה

 לא אפילו זה. 'הצורף השיב' לחלוטין בטוח. 'בתדהמה הנס שאל?!' בטוח אתה'

 כששמע הנס'. צבעוניות זכוכיות שאלו ממרחק רואים, מוצלח זיוף להיות מתקרב

 מלגלג אחיו את ראה כבר הוא בדמיונו. עולמו עליו חרב, הצורף של קביעתו את

, לעשות מה ידע לא הוא. עלובות זכוכיות עם שרשרת לצווארו יענדו כאשר עליו

 יהפוך שכזה ביזיון. בטלפון השתתפותו את אישר והוא, הגיעה כבר למקס ההזמנה

 ...בתחרות למנצח ספק ללא אחיו את

. הצורף את שאל?' דומות אמיתיות לאבנים הזכוכיות את להחליף לי יעלה כמה'

 של לעברו ופנה חישוב ערך. ברצינות מתכוין שהוא להבין כדי, שוב בו הביט הלה

 אלף ומאתיים מיליון של סכום לשלם תצטרך האבנים את להחליף כדי. 'הנס

 את להחליף לו גרם אחיו של מניצחונו החשש אבל, בבהלה נרתע הנס!' דולר
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 כדי ב'שבארה דירתו את ומשכן חסכונותיו כל את משך הוא. מחיר בכל האבנים

 לא שהעבודה, לו הבהיר והצורף במהירות התקרב הטקס מועד. הסכום את להשיג

 לצורף הכסף את להעביר מיהר הוא. מהסכום חצי לפחות שיקבל לפני תתחיל

 ליוהנסבורג בחזרה הנס נסע שבוע לאחר. בעבודתו החל והוא, בנקאית בהעברה

 .הסכום יתרת את ולשלם השרשרת את לידיו לקבל כדי

 ברק בהם היה אבל, הזכוכיות כמו בדיוק נראו האבנים, מוכנה הייתה השרשרת

 הרגיש לא הוא, תועפות הון ששווה שרשרת בידו מחזיק שהוא הבין הנס. מיוחד

 לנצח כדי להשקיע עבורו שווה היה סכום כל, האבנים את שהחליף כך על חרטה

 ...אחיו את

 על במקומה השרשרת את והניח נרגש כשהוא אליו הגיע הנס, הגיע הטקס יום

. המיועד למקומו ופונה, לאולם הנכנס במקס הבחין הוא ממקומו. הכבוד שולחן

 את שתכנן הצמרת לאדריכל ובמיוחד, הבנאים לצוות רבים בשבחים החל הטקס

 השרשרת את המלך יענוד כאשר הטקס לשיא עיניים בכיליון חיכה הנס. הארמון

 בנית תהליך על למשתתפים לספר והחל, המיקרופון אל ניגש המלך. לצווארו

 שהוא שמכיוון המשתתפים של הכפיים מחיאות לקול הודיע, נאומו בסוף. הארמון

 יקרה בשרשרת, המיועדת השרשרת את להנס להחליף החליט, וןמהארמ נהנה כה

 יכל לא הוא, ללחץ ונכנס הדברים את שמע הנס. לו להעניק שחשב ממה יותר

 המלך את יעליב החדשה השרשרת את לקבל וסירובו. לנוכחים מאומה לרמוז

. בשלום המדינה מן לצאת יצליח לא לעולם, זאת יעשה אם, הנאספים קהל בפני

 אותו הזמין והמלך, ענקית שרשרת למלך מוגשת  כיצד, הבחין הוא עיניו בזווית

 של לעברו מבט העיף הנס. השרשרת את לצווארו וענד הבמה למרכז בחגיגיות

 לפרוץ שלא בקושי התאפק והוא, מקס של שפתיו על נמתח לועג חיוך, אחיו

 גם וכי הונו רוב את איבד הוא כי, היטב לו הבהיר מקס של הלועג חיוכו. רם בצחוק

 ...וצבעוניות גדולות מזכוכיות יותר אינה החדשה השרשרת

*** 

 ‟ והכבוד התאווה, הקנאה: 'שאמרו חכמינו צדקו כמה עד ממחיש זה סיפור

 לבדוק עליך, מחיר בכל לנצח להוט אתה כאשר' העולם מן האדם את מוציאים

 ...הכול את תפסיד שבו למצב תגיע שלא כדי, אותך מניע מה
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  / מבט לחייםסיפור לשבת . 6.2

 סגל אריק    /  מסוכן חיבור

    

 בבית חברים היו מאז עוד, רבות שנים לפני כבר החלה ומייסון הארי בין השותפות

 בעסק רבות והשקיעו להתעשר חלמו עוני משכונות שהגיעו השניים. הספר

 הלקוחות מספר, חנות כמו ופחות כמחסן יותר נראה היה שהעסק למרות. המשותף

 עסקה המשותפת החנות. העיר במרכז גדול בו כל הזכיר השותפים שני של

 העסק את הפך מקורי שרעיון אלא. ניקיון וחומרי, גינה, בניין חומרי באספקת

, העיר קצוות בשני גדולים מחסנים שני לרכוש החליטו הם: משגשגת להצלחה

 המודעות. בלבד' חינם -משלוחים'ה בשיטת ולעבוד, בסחורה אותם לטעון

, מוזל במחיר הקיימים החומרים מיטב את הציעו העיר ברחבי שבוע מדי שפורסמו

 .הבית עד ובמשלוח

 כי ידע לא ואיש, שונים בשמות פעלו החנויות. נוסף רעיון על השנים חשבו בנוסף

 היו והלקוחות, העסק בתי שני בין מדומה תחרות יצרו הם. לשותפים שייכים הם

 כאשר באחרת ופעם, הזו המשלוח בחנות פעם השונים המבצעים לפי רוכשים

 .דבר לכל אחד בעסק היה מדובר למעשה

 השני העבר מן הלקוח. מייסון ישב שבו במחסן הטלפון צלצול נשמע הימים באחד

 וחומצת, אלומיניום אבקת, אשלגן תרכובת: חומרים מספר על הזמנה לבצע ביקש
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 הייתה למשלוח הכתובת. במלאי נמצאים כולם אכן כי לו אישר ומייסון. מלח

 אליו יגיע המשלוח כי הלחוץ ללקוח הבטיח ומייסון, העיר בדרום קטנה שכונה

 .הקרובות בשעתיים

. העסק של השני במחסן ששהה השותף, הארי קיבל יותר מאוחר ספורות דקות

. אבץ אבקת של ושקית, גינה של דשנים סוגי שלשה, עצים נסורת: נוספת הזמנה

 אחד של סוג: פריטים שני לו חסרים כי נזכר לפתע אך ההזמנה את ביצע הארי

, השיחה את סיים כבר שהלקוח מאחר. אבץ אבקת של ושקיות, הגינה מדשני

 יש, מייסון. 'השני הסניף אל וצלצל החומרים את להשיג לנסות הארי החליט

, ללקוח הזמנה ביצעתי. 'הארי שאל?!' אבץ ושקיות גינה דשני במלאי אצלך

 ?'לסניף אותם לי להביא תוכל, במלאי הללו החומרים לי שחסרים וגיליתי

 אמסור, העיר בדרום לשכונה משלוח מוציא כבר אני. 'מייסון השיב' בעיה שום אין'

 ...' דרכך שיעבור לו

 כבר תבצע אז, מקום לאותו הזמנה קיבלתי בדיוק, לשם בדרך כבר אתה אם' 

 את למייסון הקריא הוא' שלך מהסניף ההזמנות שני את ותבצע ההזמנה את אתה

 הוא. כתובת לאותה נועדה ההזמנה הפלא למרבה, ההזמנה עבור החומרים רשימת

 ההזמנות בפנקס הופיעה וכעת, הנוכחית להזמנה הארי של הרשימה את צירף

, עצים נסורת, מלח חומצת, אלומיניום אבקת, אשלגן תרכובת: הבאה הרשימה

 ואז, שוב ברשימה הביט הוא. אבץ אבקת של ושקית, גינה של דשנים סוגי שלשה

 .גופו את עוטפת קרה שזיעה וחש פעם ועוד, פעם עוד

 הארי. הפריטים רשימת את שוב לו להקריא וביקש להארי שוב התקשר הוא

 על לחשוב ממנו ביקש מייסון, ממנו רוצה שותפו מה הבין ולא בשקט הקשיב

 שהוזמנו מהחומרים. הבין והארי, כתובת לאותה שהוזמנו הפריטים ששת של צירוף

 שנים במשך שעסקו, לשנים. הרסנית ביתית פצצה נכונים מינונים עם להרכיב ניתן

 ניתן הנכונה ההכשרה שעם להבין כדי ידע מספיק היה, כימיים גינה חומרי במכירת

 אלומיניום ואבקת, אשלגן, חומצה, אבץ, עץ נסורת, גינה של דשנים עם לייצר

 .אנשים מעט לא של חייהם את לקפח שעלולה לפצצה שתספיק נפץ חומר כמות
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?!' העניין את שתחקור למשטרה נפנה אולי. 'הארי שאל?!' לעשות חושב אתה מה'

 גם רבים שימושים לעשות אפשרי הללו החומרים עם. הרעיון את שלל הארי אבל

 את להוריד רק עלולה כך על למשטרה וההודעה, ולגיטימיות חוקיות למטרות

 את נאבד ובסוף תקשורתית פרשיה מכך תתפוצץ לא אם תדע לך, שלנו המוניטין

 הלקוח שדרש כפי הקרוב בזמן יגיעו לא הפריטים אם, זאת מלבד. לקוחותינו

 החומרים את להזמין או לברוח עלול והוא השתבש משהו כי האיש יבין, בדחיפות

, מייסון של במחסן הופיע הוא, הארי של במוחו רעיון צץ שאז אלא. אחר ממקום

, יומיים להמתין החליט הוא. המבוקש היעד אל אותם והוביל החומרים את אסף

 .למשטרה לפנות ‟ דבר יתרחש לא אם, ואז

 הרדיו את הארי פתח בוקר עם. לחכות צריך היה לא הוא כי התברר מהרה עד

 לספר ידע הקריין. העיר בדרום שהתרחש מרהיב זיקוקים מופע על בחדשות ושמע

 מופע,  הבתים אחד ממרפסת מרהיבים דינור זיקוקי לפתע פרצו בוקר לפנות כי

 המפעיל את שעצרה המשטרה את למקום הזעיקו התראה ללא שהחל הזיקוקים

 וסיפר במשטרה הארי הופיע מכן לאחר ספורות שעות. לתושבים הפרעה על

 של הטוב לשמו שחשש שמכיוון לחוקר תיאר הוא. המחשידה ההזמנה על לחוקר

 הניח מלח חומצת לשלוח במקום: בהזמנה קטן שינוי לעשות החליט העסק

 תירס עמילן כי, הארי הסביר המופתע לקצין. תירס עמילן עם שקית במשלוח

 זיקוקי של המרהיב האפקט את יוצר אלומיניום ואבקת אשלגן עם במגע הבא

 שיכל כפי, ממשי נזק גורם אינו אך, החומרים שאר עם חיבורם ברגע שעולים דינור

 .הנפץ מחומר להיגרם

 לאחר רק. 'החוקר אמר' המטרה את השגת! המקורית החשיבה על לך הכבוד כל'

 בטרוריסט מדובר כי זהותו בבדיקת לנו התברר, הזיקוקים מפעיל את שעצרנו

 מנע שלך המתוחכם הפתרון, נפגעים רב פיגוע לפועל להוציא שתכנן מפורסם

, לפרטים לב לשים שלך השותף ושל שלך היכולת. לפועל הוצאתו את ממנו

, ראשון במבט לחלוטין שייכים כבלתי היו שנראים פרטים שני בין לחבר ולדעת

 ...'אנשים מעט לא של חייהם את הצילו

* 
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 דלקה המזבח על'. תכבה לא המזבח על תוקד תמיד אש: 'הפסוק נאמר בפרשתנו

 ועצים אש להוסיף הכהנים שעל התורה הזהירה מדוע כן אם, משמיים שירדה אש

 ל'חז ומסבירים? המזבח גבי על תמיד דלקה השמים מן שירדה האש הלא, למדורה

 ישימו, האדם בני כשיתבוננו שרק ה'הקב מבקש השמים מן נס מתרחש כאשר כי

 האש כמו, ישראל לעם ה'הקב שעשה שהנסים הסיבה זו. ממנו מגיע שהכול לב

 בהתבוננות היה שניתן משהו בהם יש  - סוף ים קריעת אפילו או השמים מן שירדה

 לטעות אפשרות האדם לבני שתהיה כדי, זאת וכל. הטבע בדרך להסבירו שטחית

 . הבורא של לגבורתו לב לשים מעמיקה התבוננות ידי על ורק
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 שבועי /משל /סיפור עם ומוסר השכל מצידו. פתגם 6.3
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7 .  

 זהבי גיא/  המן לאוזני המילויים של הבריאותיים היתרונות

 אוזני של השונים המילויים מגוון. הטעימות ההמן אוזני גם הגיעו ואיתו בפתח פורים

 היתרונות הם מה בדקנו, ובכן, לקשה בינהן הבחירה את לעיתים הופך ההמן

 מומלצים כולם הם - לתשובה והגענו ביותר הפופולריים המילויים של הבריאותיים

 !במיוחד ובריאים

  

ulterior epicure 

 פרג

 ומיני סלטים, לחמים לתיבול השאר בין המשמשים והשחורים הקטנים הזרעים

 לעיתים שנדמה למרות. ביותר הפופולרי ההמן אוזני מילוי את מהווים מאפים

 .בריאותיים ביתרונות מלאים הם, שלנו לאוכל זניחה תוספת הם הקטנים שהזרעים
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 .בטן וכאבי עצירות, דלקות נגד ביעילות פועלים הפרג זרעי „

 לתכונה הודות, חום להורדת תרופות בהרבה חיוני מרכיב הן הפרג זרעי „

 .שלהם המקררת

 הסרטן סוג, בקרצינומה בטיפול במיוחד יעיל הוא הפרג מזרעי המופק השמן „

 .ביותר הנפוץ

 .הגוף על מרווה אפקט יש הפרג לזרעי „

 מגנזיום, אבץ, מנגן, יוד בינהם, רבים חיוניים מינרלים קיימים הפרג בזרעי „

 .ונחושת

 עוזרת אשר רוויה בלתי שומן חומצת, לינולאית חומצה מכילים הזרעים „

 .הלב קצב להסדרת

, השאר בין, משפרת אשר, 3-אומגה בחומצת במיוחד עשירים השומן זרעי „

 .הרוח ומצב הריכוז, הזיכרון את

 

 תמר

, המינים משבעת אחד, המדברי הפרי. ההמן לאוזני אהוב מילוי מהווים ריםמהת גם

 .וקומפקטי בריא אנרגיה מקור הוא

 

Hans Hillewaert 
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 ניאצין, A, C, E, K, B2, B6 ויטמין ומכילים ויטמינים לפצצת נחשבים התמרים „
 לבריאות הכרחית פשוט היא תמרים אכילת, ויטמינים של כזה אוסף עם. ותיאמין

 .טובה

 המינרלים בין. רבים מינרלים גם אלא, ויטמינים רק מכילים לא התמרים „

 .לדם החמצן את קושר אשר בהמוגלובין המרכיב הוא, הברזל את תמצאו

 ושיניים עצמות על לשמירה כהכרחי הידוע, בסידן במיוחד עשירים גם התמרים „

 .ובריאות חזקות

 שרירי רק לא. השרירים את גם אלא, העצמות את רק מחזקים לא התמרים „
 בהריון לנשים מומלצים התמרים. החשובים הלב שרירי את גם אלא, והרגל הזרוע

 .העובר שרירי של תקינה בבנייה לעזור כדי

 מערכת בריאות על לשמירה כאמצעי תמרים אכילת על ממליצים המומחים „

 .והלב הדם כלי

 ברדיקלים הנלחמים, לאנטיאוקסידנטים מצויין כמקור ידועים התמרים „

 .והזדקנות בלאי מפני שלנו התאים על ומגינים החופשיים

. שבהם הרבה התזונתיים הסיבים תכולת עקב, תמרים על ממליצים דיאטנים „
 .העיכול מערכת לתקינות תורמים אלה סיבים

 שוקולד

. המבוגרים, מאיתנו כמה על גם אבל, ילדים על במיוחד האהוב למילוי והגענו

 בריאותיים יתרונות גם לו יש, מפנק כממתק בעיננו נתפס שהשוקולד למרות

 שוקולד ואחריו מריר שוקולד הוא ביותר הבריא שהשוקולד לציין חשוב. מפליאים

 . מומלץ הפחות, חלב
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John Loo 

 .שונות לב למחלות הסיכון את ומוריד הלב לבריאות כתורם ידוע המריר השוקולד „

 .מתקדם בגיל הזכרון אובדן לבעיית מסייע השוקולד כי מצא חדש מחקר „

 (.LDL מסוג כולסטרול) בגוף הרע הכולסטרול רמות את להוריד מסוגל השוקולד „

 .יבש שיעול להפגת יעילים, והחלב המריר, השוקולד סוגי שני „

 לנו העוזרים חומרים, שלנו במוח אנדורפינים משחררת שוקולד אכילת „

 .יותר שמחים ולהרגיש להירגע

 למוח עוזרת אף היא, שלנו הלחץ לרמות רק עוזרת לא מריר שוקולד אכילת „

 .יותר טוב לפעול שלנו

 שלנו העור של העמידות את מעלה שוקולד אכילת כי מצאו בריטים חוקרים „

 .השמש לאור

 !לכולם ובריא טעים, שמח פורים

 

 
  



 

 

102 

 

 

 

  קוק יהודה צבי הרב נפטר 9.3.1982 ב"תשמ אדר ד"י

 הרבנות את שהקים מי קוק הכהן אברהם הרב של בנו היה יהודה צבי הרב

 עם לארץ בנעוריו ועלה בליטא נולד יהודה צבי הרב. המדינה קום לפני הראשית

 הרב מרכז ישיבת של כרבה שנותיו ברוב שימש יהודה צבי הרב. משפחתו

 נחשב הוא. אמונים גוש תנועת של הגרעין היו מבוגריה כמה אשר בירושלים

 בשטחי ישובים בהקמת בהתלהבות ותמך הדתית הציונות של" הרוחני רבה"ל

 נאמן ההסדר ישיבות בהקמת לו היתה גדולה תרומה. עזה וחבל שומרון,  יהודה

 הינם ווהשלטון הצבא מוסדות בכל וההשתתפות ישראל מדינת שהקמת לתורתו

 .ישראל מגאולת חלק

 כי גרס, שולחנו על שלו תמונה הניח ואף הרצל את מאוד העריך יהודה צבי הרב

, לארץ יהודים בעליית וראה, הגאולה תהליך של בעיצומו מצוי ישראל עם

 דרך ציון, וביישובם הימים ששת מלחמת לאחר ישראל ארץ שטחי בהרחבת

 את ראייתו, זאת עם. ונסיגה ויתור לכל בחריפות התנגד הוא. זה בתהליך חשוב

 גרמה, עולמי כלל השם קידוש של וכתופעה בגאולה מרכזי כשלב ישראל מדינת

 גם, וראשיה הממשלה כלפי רב כבוד להפגין אותו והביאה ממלכתי בקו לנקוט לו

 . עליהם חלוקה הייתה דעתו כאשר

 שאישיותו ספק אין. ארוכה מחלה לאחר ב"תשמ פורים בחג נפטר יהודה צבי הרבי

. כיום שנמצאת להיכן הדתית הציונות את הביאו חינך אותה ובדרך מנהיגותו, 

 הרב מרכז בישיבת ובוגרים נערים של טבח ארע ח"תשס' ב אדר חודש בראש

 כדי ותוך הישיבה לספריית נכנס מירושלים ישראלי ערבי, כשמחבל שבירושלים

 בפיגוע. עת באותה שם שלמדו תלמידים קר בדם רצח כדורים מאות של רצוף ירי

 .ברוך זכרם יהי,  נערים שמונה נהרגו
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 דניאל-נבי שיירת 27.3.1948 ח"תש אדר ז"ט

 בשיירה. הנצור עציון-גוש אל השפלה מן שיירה אורגנה 1948 מרס סוף לקראת

 השיירה יצאה עיכוב לאחר. ליווי משורייני 12-ו אספקה משאיות 35 נכללו

 ומיד עציון-לגוש הגיעה כשעה וכעבור 08:00 בשעה, 27.3.48 -ה בשבת לדרכה

. כשעתיים לאחר חזרה לדרכה השיירה יצאה שונות תקלות בגלל. הפריקה החלה

 בעיקר, מחסומים להצבת מתארגנים ערבים כוחות החלו כבר זמן אותו כל משך

 . לחם-לבית מדרום

 ירושלים לכיוון שהתקדמה ככל אך, קלים במחסומים השיירה נתקלה תחילה

-נבי ליד, חאדר-לאל השיירה הגיעה כאשר. היריות וגברו המחסומים תכפו

 במחסום המחסומים-פורץ המשוריין נתקל, לחם-לבית דרומית מ"ק 2 -כ, דניאל

 נעצרה השיירה. ונתקע מוקש על עלה ולבסוף, לפרוץ הצליח לא אותו, מאסיבי

 מכלל הרכב-כלי וליציאת אנשים לפציעת שגרמו, לצליפות מטרה והפכה

 . שימוש

 ולחזור המכוניות את לסובב השיירה מפקד הורה אש-חילופי של שעה לאחר

 לתוך פרצו שנשארו הכוחות. לגוש לחזור הצליח השיירה מן חלק. עציון-לגוש

 כדי המשוריינים את סביבו  וריכזו הפצועים את לתוכו הכניסו,  לכביש סמוך בית

 למשטרה בקשה הועברה בנוסף  החילוץ כוחות שיגיעו עד הגנה קרב לנהל

 .הבריטית

 שהיה הפורץ במשוריין נלכדו אשר האנשים 14 של מצבם היה במיוחד קשה

 מולוטוב בקבוקי המשוריין על נזרקו 18:30 בשעה. הורביץ זרובבל של בפיקודו

 פיתחו דרך, ממנו להיחלץ הצליחו המשוריין מאנשי שלושה. לבעור החל והוא

 התפוצץ קצר זמן כעבור. לגוש שהגיעו עד, ברגל לנוע החלו הם. התחתון

 שהפצועים כדי, לפוצצו החליט שזרובבל משום או, שהובער בגלל אם, המשוריין

 קיבל זרובבל. נהרגו - בו שנמצאו הלוחמים 11 כל. הערבים בידי חיים יפלו לא

 ".ישראל גיבור"  ביותר הגבוה הגבורה עיטור את מותו לאחר
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 במהלך. 17:00 בשעה רק הקרב למקום הגיע אך, בוקר עם יצא הבריטי הכוח

 אחד כקילומטר של למרחק וכשהגיע רבים מחסומים לפנות נאלץ התקדמותו

 עם מ"מו לנהל החלו הבריטים. בו יפגעו התוקפים שהמטוסים מחשש, נעצר מהבית

 הצבא לידי הנשק את למסור לשיירה הורה המחוז מטה. הערביים המפקדים

. היתר את ולהשמיד נוסעת מכונית כל לקחת, הפצועים את לאסוף, הבריטי

 להעברתם כתנאי, שבידיהם מה כל להשאיר מהם דרש הבריטי המפקד

 לירושלים הביאו הבריטים. בפינוי והחלו לתנאי הסכימו ברירה-בלית. לירושלים

 ניכרות כמויות גם אבדו. קל פצועים 49 -ו באלונקות פצועים 24 מהם, איש 210

 4, משוריינים 10 - שונים מסוגים רכב וכלי( שונים כלים 150) נשק כלי של

 .משאיות 25, אוטובוסים

 באיזור שהוקם דניאל נווה היישוב. הקרב במקום נותרו - איש 15 - ההרוגים כל

 השיירה שם על נקרא

 

  



 

 

105 

 

 . 9 

 מאת המקור מס'

דוד קליינר, יוסף רזניק,      איתמר  תורה ויהדות -שלום לעם 1

 בן אבנר, אריה תומרמאיר, אבי 

דודו אלהרר,הרב אליהו מוגרבי, מני  פרשת השבוע לשוטרי ישראל 2

 ישי, יוסי לוי

 קובי ביטר שבת שלום מקובי ביטר 3

 הרב יהודה ברנדס בית מורשה 4

 הרבנית מיכל טיקוצ'ינסקי

 ניר אביעד ניר אביעד 5

 ר' משה רוט נקודה טובה  -פרסומא 6

 הרב שמעון בוחניק שליט''אהרב שמעון בוחניק  7

רש"י, ראב"ע, רד"ק, רס"ג, רמב"ן,  חמישה חומשי תורה ומפרשי המקרא 8

 חזקוני, ספורנו, רשב"ם

  מסכת אבות 9

  אתרי יהדות באינטרנט 10

 

 תודה לכל בעלי המקורות שבזכותם יכולתי לערוך ולהפיץ

 פנינים אלו מהפרשה להגדיל תורה ולהאדירה .

 

 חג פורים שמחושבת  בברכת

 שמעון תורג'מן

 

 


