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  לק"י
  

  :נושאי השיעור
  עניין אזהרות שמירת שבת בתורה והסברם. 

מפני ישראל כליה, של־ביאור הגמרא במגילה בעניין מפני מה נתחייבו שונאיהם 
  אותו רשע.של־שנהנו מסעודתו 

  מדוע מרדכי היהודי התגרה בהמן הרשע. 
בקריאת המגילה, התייחסות לטועים בעניין קריאתם בשתי  שינויי גירסאות

האפשרויות, בפרט לגבי המלה שורר בביתו בשי"ן שמאלית, וכן לגבי המלים 
  לפניהם, ולהרוג, כאמרם. 

השלמה ותשובה לשאלה כיצד מנתה הגמרא במסכת שבת רק שלשים ותשע פעמים 
ב לשונות אלו הרבה שכתוב בהם לשון מלאכה מלאכתו ומלאכת, כאשר בפועל כתו

  יותר פעמים בתורה. 
  והקשרו ליוסף הצדיק.  ,מדוע מרדכי נקרא מרדכי הצדיק

  למה רב יוסף נהיה סגי נהור. 
  מדוע האות וא"ו בתיבת ויזתא שבמגילה היא רבתי, והאות זא"ן היא זעירא. 

  לצבא, ומהות הצבא כיום.  הישיבותהתייחסות לגזירת גיוס בחורי 
  כתיב לקרי בתיבת "כאמרם" שבמגילה.מה ההבדל בין ה

�� 
  כל הזכיות שמורות

  יוצ"ל ע"י מוסדות יד מהרי"ץ בני ברק
  050-4140741. נייד: 03-5358404טלפקס: 

   yad@maharitz.co.ilדוא"ל: 
  

  להאזנה לשיעור דרך הטלפון:
  03-6171031 –קול הלשון 

  370 -קול הלשוןמערכת ב מספר השיעור
  244 -מספר השיעור בדיסקים 
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  השיעור מוקדש להצלחת הילד
   ,הי"ו אוהד נהריבן הרב  שילה ה"ה

   ,שהקב"ה יפתח ליבו לתלמוד תורתו
  ויגדלהו לעבודתו וליראתו, אכי"ר.
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אוהד בן הרב  שילההשיעור מוקדש להצלחת הילד 
 ,שהקב"ה יפתח ליבו לתלמוד תורתו ,הי"ו נהרי

  ויגדלהו לעבודתו וליראתו, אכי"ר.
  

  עניין אזהרות שמירת שבת בתורה והסברם. 
ַויֹּאֶמר  ,]כי תשא[פרשת השבוע השבת ב קראנו

ה  ְי"יָ  ָרֵאל ֶאל ֹמׁשֶ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ה ּדַ אֹמר. ְוַאּתָ ּלֵ
ֹמרוּ  ׁשְ ֹתַתי ּתִ ּבְ [שמות ל"א,  וגו' ֵלאֹמר ַאְך ֶאת ׁשַ

מחצית  בא אחרי הציווי על פסוק זה .י"ב י"ג]
ת ואחרי הציווי של ,השקל יֹּור ְנחֹׁשֶ יָת ּכִ  ְוָעׂשִ

ה ַקח ְלָך  ולאחר הציווי של ,[שמות ל', י"ח] ְוַאּתָ
ִמים רֹאׁש  ׂשָ פיטום דהיינו  ,[שם שם כ"ג]ּבְ

יהיה מי לאחר שהקב"ה אומר ו הקטורת.
ַצְלֵאל מלאכת המשכן,  עשיית על אחראיה ּבְ

ה ְיהּוָדה ן אּוִרי ֶבן חּור ְלַמּטֵ  ,[שמות ל"א, ב'] ּבֶ
מלאכת המשכן, ים כל פרטי מוזכרולאחר ש

ח העולה, מזב ,כל כליוו השלחןאוהל מועד, 
םמצוות שבת,  תזכראז מווכו',  ַמְרּתֶ ֶאת  וּׁשְ

ת ּבָ ַ י קֶֹדׁש ִהוא ָלֶכם ,ַהׁשּ  ,ְמַחְלֶליָה מֹות יוָּמת ,ּכִ
ה ָבּה ְמָלאָכה ל ָהעֹׂשֶ י ּכָ ֶפׁש ַהִהוא  ,ּכִ ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ

יהָ  ֶרב ַעּמֶ  הפסוק הראשון. וזה [שם שם י"ד]. ִמּקֶ
ת ָיִמים , הבא הפסוקו ׁשֶ ה ְמָלאָכהׁשֵ ּוַביֹּום  ,ֵיָעׂשֶ

ִביִעי שַׁ  ְ תֹון קֶֹדׁש ַלי"יָ ַהׁשּ ּבָ ת ׁשַ ה  ,ּבַ ל ָהעֹׂשֶ ּכָ
ת מֹות יּוָמת ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ   .]ט"ו[שם שם  ְמָלאָכה ּבְ

  
הרי כבר  כי הדברים כפולים. ,נראה לכאורה

 ,ושמרתם את השבתאמר, נהראשון  פסוקב
 מלאכהבה שה ועכל המחלליה מות יומת, 

כל העושה מלאכה  ,שוב א"כ למה כתוב וגו'.
 כפל בעניין, נויש שבת מות יומת.יום הב

 הכפל ומה, קשה ובנוסף הדבר.כמעט אותו 
  ?פעמיים וכי יהרגו אותו, 'מות יומת'
  

, בתחילת פרשת ויקהל ,פרשה הבאהב וכן
שבת, של־ין יהענמשה רבינו ע"י הפרשה מוזכר 

ִביִעי ִיְהיֶה  ְ ה ְמָלאָכה וַּביֹּום ַהׁשּ ָעׂשֶ ת ָיִמים ּתֵ ׁשֶ ׁשֵ
ה בֹו  ל ָהעֹׂשֶ תֹון ַליהָוה ּכָ ּבָ ת ׁשַ ּבַ ָלֶכם קֶֹדׁש ׁשַ

לא כתוב  כאן .[שמות ל"ה, ב'] ְמָלאָכה יּוָמת
 ,אבל באופן כללי ., אלא 'יומת''מות יומת'

ביום  עניין עשיית מלאכההפסוק חזר על 
  . השבת

הקדים שרק  ,'מקיים את ציווי ה ,רבינו משה
נה ישולמלאכת המשכן,  ,השבתעניין את 

[ועמדו עליה המפרשים ועמ"ש בס"ד  סיבה לכך
בכל  .בנפלאות מתורתך אשר עודנו בכתובים]

צריכים לעמוד ונראים כפולים, הדברים  ,אופן
   .זה ענייןעל 

[התשובות על כך, נאמרו בשיעור הבא 
  "ד].מוצש"ק ויקהל ה'תשע

  
  

ביאור הגמרא במגילה בעניין מפני מה נתחייבו 
מפני שנהנו מסעודתו ישראל כליה, של־שונאיהם 

  אותו רשע.של־
נמצאים אנחנו  ,מענייני דיומאנתחיל  אבל

של־בזמן כי  ,אמנם כתוב הראשון.חודש אדר ב
נפל לו הגורל על חודש ו היו שני אדרים, המן

הל"ה, [עי' ירושלמי פ"ק דמגילה  שניאדר 
. ושו"ת חת"ס או"ח סי' קס"ג, ובספרים נוספים]

חודש ון שלכי ,שמים הכשילו אותון הכנראה מ
הוא  ,חודש הראשוןאבל בהשני אין מזל. 
 לא הצליח לו. הדבר, לכן התבלבל במזלות

אדר חודש באם ש ,מסתברא בכל אופןאבל 
ט"ו, יום בוי"ד יום עושים נפילת פנים ב איננו ,א'

פורים, של־כבר מתנוצץ העניין ימן כי סהדבר 
  ה כבר מעכשיו.מתחילהיום  קדושת

  
שאלו כתוב כך,  ]ע"א בדף י[במגילה  בגמ'

מפני מה נתחייבו  ,תלמידיו את רשב"י
מה  ?יהלָּ ישראל שבאותו הדור כַּ ־שונאיהן של

כזאת שהמן גזר גזירה  ,ישראלשל־היה העוון 
היה יד להרוג את כל היהודים? מה , להשמקשה
מפני  ,אמרו לו .אמרו אתם ,אמר להם ם?חטא

השתתפו  .אותו רשע־שנהנו מסעודתו של
באלו , בהמשך נראה אחשורוש.של־ בסעודתו

לים, המהנאות הם נהנו. זה לא מה שנראה כפי 
מתוק, ואכלו, היה להם טעים בסה"כ הם ש

הרבה יותר. חמורה  היתה בעיאאלא  ושבעו.
שבכל  ,יהרגוישבשושן  ,אם כןשאלו אותו, 

הרי מי השתתף  .יהרגויהעולם כולו אל 
לא כל היהודים אשר  אחשורוש?של־ בסעודתו

שבע ועשרים ב ,בכל מדינות המלך אחשורוש
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 א"כ בשושן.היו אלו שרק אלא ומאה מדינה, 
כל העולם. שבאבל לא יהרגו, יבשושן ש אותם

 ,אמרו לובכל הארצות? שמה חטאו כל ישראל 
 .מפני שהשתחוו לצלם ,אמר להם .אמור אתה

 ,צלםשל־ון היה להם את הע נה רשב"י כיוע
התלמידים חוזרים בזמן נבוכדנאצר. נו, 

 ו דברח"ו זה יון, אזו העושואלים אותו, אם זה
וכי  ,אמרו לו היה מגיע להם כליה. , א"כחמור

בסוף שהם זכו,  למה ?משוא פנים יש בדבר
הם לא עשו אלא  ,אמר להם הגזירה?התבטלה 

 .ניםאף הקב"ה לא עשה עמהן אלא לפָּ  ,יםנִ לפָּ 
אלא שהם פחדו הם לא רצו לעבוד ע"ז, 

 מנבוכדנאצר. לא שהם היו מעוניינים בזה.
צד  נואסור, אבל בכל זאת יש הדבראמנם 

י לֹא ִעּנָה והיינו דכתיב  עליהם. לימוד זכות ּכִ
ּבוֹ    .[איכה ג', ל"ג] ִמּלִ

  
 ,זהטא חרצה לתקן את  ,הצדיקמרדכי כי  מובן
כורע  אינולכן מרדכי ו ,שהשתחוו לצלםמה 

 למרות שזה לא היה ע"ז ומשתחווה להמן.
המן שם על עצמו  דע"ז. אָת לְ רק אלא , ממש

 א בעצמו החשיב את עצמו אלוה.ע"ז, או שהו
צריך ללכת במסירות  כי כאן ,אבל מרדכי הבין

גורם גזירה  , שח"וע"זשל־חטא  נוכיון שיש, נפש
הוא צריך להתרחק  לכן שראל,יקשה על עם 

, ולמסור את נפשו על עד הקצה האחרון מכך
רק בינתיים את הדברים אני אומר  הדבר.

הדבר  ,בהמשךבעזרת ה'  אולם ,בצורה שטחית
  .יותר יהיה מובן

  
  

  מדוע מרדכי היהודי התגרה בהמן הרשע. 
 מכתב מאליהו,ששואל בעל  שאלה נקדים
וז"ל,  ,]130ח"ב עמוד [ זצ"ל דסלרהרב 

לכאורה מרדכי כלפי המן של־ והתנהגות
, לבוא לידי ידומ מי ביקש זאת תמוהה מאד.

נראה  ישירה עם הרשע? [התגרות]התנקשות 
 ,לא רצה להשתחוות להמן מרדכילא רק שכי 

כדי להרגיז את ב ,בדוקא אלא הוא עשה דברים
, ראיה גם מהגמ' נהישכי ביא מהמן. והוא 

   טענות כלפי מרדכי. נןלכאורה ישש

אנחנו שואלים את השאלות  ,לדעת צריכים
 ואיננו ,אין לנו מושג , רק בשביל להבין.הללו

 ,של גדולי ישראל מגיעים לקצה קרסוליהם
 ,שייךזה אם ה , במרכאות." אותםלבקר"כדי ב

אנחנו פשוט אלא מבקרים,  יננוא? ח"ו לאאו ש
אולי נזכה  ,הקצת כדי להבין קצת מןב ,לומדים
הלואי , וגדולי עולםאלו אולם . זאתלהבין 

. את הדבר נזכה להביןשאחרי ככלות הכל, 
בשיעור שלנו,  ,במסגרת הזאתכי  ,האמת היאו

אי אפשר להספיק לגעת בכל הנקודות, אבל 
  את הפרט הזה. להבין לפחות 

  
 ,רבא אמר ,כך אומרת [מגילה דף יב ע"ב] הגמ'

ראו מה  ,לאידך גיסאכנסת ישראל אמרה 
מה עשה  .ומה שילם לי ימיני ,עשה לי יהודי

דאתיליד  ,דלא קטליה דוד לשמעי ,לי יהודי
ומה שילם לי  .דמיקני ביה המן ,מיניה מרדכי

דאתיליד  ,דלא קטליה שאול לאגג ,ימיני
כנסת ישראל ל .דמצער לישראל ,מיניה המן

 , וגם על שאול.גם על דוד המלך נה טענה,יש
כאשר  שלא הרג את שמעי,, וד המלךדעל 

, גם צריכים לדעת אבשלום.פני מדוד ברח 
כיון ו "ד.היה אב , הואברא רבאשמעי היה ג

איש ' היה הוא ,שהוא קשור לשאול המלך
לו תרעומת על  והיתה ,משבט בנימין ',ימיני
 קם נגדכאשר  ,שעת הכושראת הוא מצא ודוד, 

קל סַ מְ הוא יוצא לקראתו,  בנו, דוד אבשלום
, מקלל אותו קללה ר בעפרפֵּ מעַ ו באבנים

ואף נר"ת, זהו  נמרצת? הפירושנמרצת. מה 
ועבה תורר הוא, צוצח הוא, רואבי הוא, מהוא, 

להאשים  , בכדיחיפש כל מה שהיה אפשר א.הו
לך את גמולך הקב"ה השיב את  את דוד המלך.

 מה אתה חושב בראשך, שהבן שלך קם עליך.
בן  ואבישי תחת שאול?שקמת ומלכת  לעצמך,

היה הוא שמעי, ראש את  להסיררוצה  ,צרויה
 דוד המלךאבל  .בקלות יכול לגמור איתו

  ו קלל. אמר ל י"יאומר, לא, 
  

כי  ,כאן משמע תנהג בענוותנות.המלך ה דוד
. כי מה יצא במקומהלא ש , היתהזאתות ענוותנ

בן 'מרדכי הרי הוליד את מרדכי, שמעי  מזה?
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הוא מצאצאי  ,'נייאיש ימקיש יאיר בן שמעי בן 
, למה לא הרגת אשם דוד המלך א"כ שמעי.

אשם.  הוא, גם שאול המלך . ולגביאת שמעי
 מדוע החיית אותו? למה לא הרגת את אגג?

להוליד את באותו זמן שנותר, הספיק הוא הנה, 
היינו דוד 'מה עשה לי יהודי', המן האגגי. אם כן, 

שילם לי  'ומה .משבט יהודה שהוא ,המלך
משווים את  ,אם כן .היינו שאול המלך, 'ימיני

אתה גרמת  .המלך ואת שאול דוד המלך
הוא  ?להביא את מרדכי, ומה עשה מרדכי

כביכול כי  א"כ, עושה שהמן יקנא בו. משמע
חז"ל, של  לא טענה גם על כך. זאת טענה נהיש

   כנסת ישראל.של אלא 
  

באותו  שראלי, שעם פירושו, כי להבין צריכים
 היו להם טענות.ו, לא הסכים עם מרדכי ,דורה

ן לא מדובר על אנשים מכי  ,ויכול להיות
על אפילו ו ,על גדולי ישראלאלא השורה, 

  . יהיה יחיד מרדכיש ,הסנהדרין. משמע
  

פ"ג [גדת אסתר אמדרש  א גםבימדסלר  הרב
יודע  תהא ,אמרו לו ישראל למרדכי ],אות ב'

זה מאת  זה הרשע.של־שאתה מפילנו בחרב 
וממשיך הרב דסלר מחבר מדה"ג על התורה. 

דייק מהר"ל מפראג ולא עוד, אלא ש ואומר,
ַכי לֹא ִיְכַרע ְולֹא  , מהפסוקבספר אור חדש ּוָמְרּדֳ

ֲחֶוה ּתַ , שמרדכי לא לא כתוב .[אסתר ג', ב'] ִיׁשְ
'לא יכרע  , בלשון הוה, אלאוהכרע ולא השתח

מרדכי דהיינו,  לשון עתיד.ב ',והולא ישתח
 כדי שלא לכרוע להמן.ב, טצדקימיני עשה כל 

אם מרדכי היה צריך ללכת ברחוב  כלומר,
מרדכי הלך  י, אזהשניוהמן היה ברחוב  ,הזה

אינו יראה ש שהמןכדי ב המן, ברחוב שלדוקא 
   דוקא.רע ומשתחוה לו. כך בכו

  

מרדכי לא  [אסתר ה', ט']. ּנוּ ְולֹא ָקם ְולֹא ָזע ִממֶּ 
לא זז, שלא יראה איזה אפילו לא זע, גם ו ,קם

 ,הוא מחשיב את המן כביכול ,תנועה מסויימת
הוא רוצה ש כך,את זשהו יפרש יאולי מאו 

כאילו אלא,  מכבד אותו.שהוא להשתחוות לו, 
   קיים. אינו, אוירהוא 

כד חזא , על פסוק זה התרגוםמביא את  והוא
דעסיקין בפתגמי  וית טפליאמרדכי  תהמן י

אנדרטיה ולא ומרדכי לא קם מן  ,וכו'אורייתא 
ואחוי  ,ימיניהמיניה, אלא פשט ית רגליה  רתת

רגל הרי על  ליה שטר זבינתא דאזדבן ליה.
עבדות של  את ההסכםהיה  ימין של מרדכי,

 אוכל לתתהמן לא היה לרי בזמן שה .המן
הוא מכר את  ,עמד על חרפת רעבו ,לצבא שלו

[יש  כך שטר.על  והיהעצמו לעבד למרדכי, 
חילוקי דעות איך ומתי בדיוק היה המעשה, 
והיכן נכתב השטר, כאשר יראה המעיין 
במדרשים ובמפרשים, ולא ניכנס לפרטים 

א"כ מרדכי פושט  .האלה, רק באופן כללי]
שטר את יראה  שהמןבכדי  ,מרים את הרגלו

בהמן, שהוא מתגרה  המכירה. א"כ, מרדכי
ֵורֹוׁש שר על כל השרים, ה היום ֶלְך ֲאַחׁשְ ל ַהּמֶ ּדַ ּגִ

ומרדכי בא ומבזה אותו  ,[שם ג', א'] ֶאת ָהָמן
, מה העבד שלי להמן, אתהמראה  ,לעיני כל

  ך? ילאאתה רוצה שאני אשתחוה 
  

למה התגרה  שואל הרב דסלר, ,וצריך עיון
שה מעשים להגביר את מרדכי בהמן, וגם ע

כמה  כלל לסכנת כלל ישראל?ולא חש  ,כעסו
 נו אכןיש לא מסכים. , הואמרדכישאומרים ל
צריכים להבינו, מה זה ועל אנו , שלימוד גדול

  מה זה?
  
  

שינויים בקריאת המגילה, התייחסות לטועים בעניין 
קריאתם בשתי האפשרויות, בפרט לגבי המלה שורר 

בביתו בשי"ן שמאלית, וכן לגבי המלים לפניהם, 
  הרוג, כאמרם. ול

גם  בסוף תהיה לכךנו, ילאמה שנוגע  נקדים
  . "מ למעשהקנפ

  

כמה וכמה  , ישנםכידוע המגילה בקריאת
   במלים. וגםבחסרות ויתרות,  ,שינויים

  

אחד מחכמי זמנינו, של לכם מתוך ספר  אקרא
פחות או  ,בעוד כמה ספרים יםמופיע יםהדברו

 ].נ"ומתוך ספר ישמח ישראל עמ' וז"ל, [ יותר,
 אותיות בשינוי הקריאה לכפול שנהגו יש
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 ויהי' הפסוק קורין 'א .במגילה מקומות בכמה
 שוב וקורין וחוזרין ',ויום יום אליו כאמרם

   ם'.באמר'
  

  מהקהל: אבל זה קרי וכתיב? שאלה
נכון, זה קרי וכתיב.  מרן שליט"א: תשובת

עוד הרבה  הכתיב בבי"ת, והקרי בכא"ף. וישנם
 קרי וכתיב, היה ,גם בפרשה שלנו 'קרי וכתיב'.

תבפסוק  חֹ֔ ְך מידו [ִמיָָּדי֙ו] ֶאת־ַהּלֻ ֵל֤ [שמות  ַויַּׁשְ
שהו יקרא ישממעולם לא שמענו ו ,ל"ב, י"ט]

כתוב  אבל מידיו.וישלך מידו,  פעמיים, וישלך
ועל זה צריכים  " כך.יש נוהגים"במגילה ש ,פה

  אנחנו לעורר.
  

 ,'ח( 'ולאבד להרג להשמיד' הפסוק קורין 'ב
 ולהרוג להשמיד' שוב וקורין וחוזרין ),א"י

  מפורסם.כבר דבר זה  '.ולאבד
 ,'ט( 'בפניהם עמד לא ואיש' הפסוק קורין 'ג
וגם זה  '.לפניהם' שוב וקורין וחוזרין ),'ב

  מפורסם.
  

 וקיםפסכ אף שנהגו ויש ישנם עוד מנהגים,אבל 
 ,'א( 'שורר איש כל להיות' הפסוק קורין ,אלו

זאת , עשו בביתו ׁשורר ,ימנית ן"בשי )א"כ
 בשין וקורין וחוזריןכשירים ותושבחות, 

   .שמאלית
  

 לימים' הפסוק קורין וכןעוד חידוש,  תשמעו
 כ"חוא ,גושהד "אפ )ז"כ ',ט( 'פורים האלה

  .רפויה "אבפ שוב וקורין ריןוזח
  

 שה? הם כבר עשו מהדברים הללומה נע ,טוב
כל המנהגים האלה, הם , ענ"דלפ "מנהגים".

, דרך אגב .טעות כמעט הכל דברים בטלים.
ראיתי כבר ו ,נהיה בזמן האחרון דברה

צריך  את בכמה ספרים, א"כזשמפרסמים 
  .את הדבר להסביר

  

, לא 'לפניהם'למלה , ו'להרוג'מלה ל בקשר
אם ה כבר מחלוקת ישנה. זאתכי , לכךיכנס נ

 ,'להרוג' ם זהאוכן ה .'בפניהם' או ,'לפניהם'זה 
ה תהיבהם ש כיון שהיו מגילות '.להרוג'ו וא

לפחות בעל־ לכן ,הלא נכונה הגירסא הכתוב

להיות ' ,אבל את הגירסא הנכונה.הם קראו  הפ
, 'ׁשורר בביתו'לקרוא , 'ׂשורר בביתו כל איש

 הזאת? הטעות היצא כיצדטעות גמורה.  זאת
שמקובל בכל  ,לית מאן דפליג ,אף אחדהרי 

 ,כתוב כך ובכל הספרים ,תפוצות ישראל
   , מלשון שררה.'ורר בביתולהיות כל איש שׂ '
  

שי"ן, אות השל אולי מהחולם  מהקהל: הערה
  .התבלבלו הם

 כאן הםאז למה רק  מרן שליט"א: תשובת
[דהיינו שבספרים לפניהם עשו רק ? התבלבלו

נקודה אחת בשמאל השי"ן, שמשמשת גם 
כשי"ן שמאלית וגם כחולם, במקום לעשות 
שתי נקודות. ולכן הם חשבו שזאת שי"ן ימנית]. 

שי"ן  בהם , שישעוד הרבה מקומות נםיש הרי
  .חולםב
  

כתוב כך  כיאמרו, שהם , מכך נבעה הטעות
אלה  .על כך מוסרה שיש במסורת. דהיינו,

 כתובכי  ,טענו , הםשהתחילו את המנהג הזה
 ,כתוב כך במוסרה .י"ןלית כתיב שׂ , במוסרה

נכון א"כ,  .'י"ןלית כתיב שׂ ' הלשון, בזו
לית  ,אבל המוסרה אומר ,שנוהגים להגיד ׂשורר

ר רהוא, שצריך להיות ׁשופירושו י"ן. כתיב שׂ 
  .בביתו

  

  מי אומר זאת? מהקהל: הערה
ֹבד ֱאלִֹד  :מרן שליט"א תשובת ָבר'ּכְ ר ּדָ  ים ַהְסּתֵ

  .]משלי כ"ה, ב'[
  
עניין פה ישנו ש ',מוסר השכל' מכךעשו גם  הםו

 ?'ורר בביתושׁ 'מה זה הרי , דהיינו חשוב.
אבל  דהיינו משוררים.שירה, מלשון בפשטות 

ֲאׁשּוֶרּנוּ מלשון  זהאמרו, לא, עשו פירוש והם 
, כל אדםכי  ,דהיינו .[במדבר כ"ד, י"ז] ְולֹא ָקרֹוב

להיות כל איש ' צריך להשגיח על אנשי ביתו.
השגיח על התנהגות אנשי ל ,'ׁשורר בביתו

רק בפורים צריך  ,ינני יודע. אולי לפי"זאביתו. 
הם  ,בכל אופן כל השנה...אבל לא  ,להשגיח

בעצם מתחיל והכל  .השכל מוסר עשו מכךכבר 
מה שכתוב  , אתהם פשוט לא הבינו , כימטעות

  רה. במוס
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הוא  ,מוסרהשמכיר את המוסרה, לשון ה מי
 ,פירושו י"ן,לית כתיב שׂ  ,כתוב קצר. אםלשון 

תמיד  י"ן.שׂ בשכתוב  יהמקום היחיד ושזה
ן סֹוֵרר ּומֹוֶרה ,כתוב ַרִיךְ  ,[דברים כ"א, י"ח] ּבֵ  ׂשָ

 יהמקום היחיד וכדומה., [ישעיהו א', כ"ג] סֹוְרִרים
רק , זה י"ן שמאלית במקום סמ"ךשכתוב שׂ 

ובסגנון לא היו רגילים בלשון הם  ,כנראה .כאן
 ,הזאת ההערההם ראו את ו ,מסורהשל־

 נןיש ,בטעות. ולמעשהכך הבינו הם  ממילאו
בכל הראשונים ובכל  ,ראיות מפורשות

   .'ׂשורר'ו שזה ,הספרים
  

 ,ה להם את המסורת שלנותאם הי דרך אגב,
הם לא היו תי לקבלת הקריאה שבידינו, כוונָ 

במוסרה לא כתוב  ,. מי שיודעבכך טועים
 ה האות, אלא כתוב'י"ןלית כתיב שׂ 'במפורש 

 כתוב ברמזים.הכל  ,במוסרההרי  ל' בקיצור.
הם  בקיצור. א"ככך  ,ל' את האות הם כותבים

הם אם  . אבל'לית' היינו ,ל'אות הכי  ,פירשו
'לחוד', הם לא דהיינו  ,היו קוראים כמו שאנחנו

כך  .'י"ןכתוב שׂ  'לחוד ,צ"לאז כי  היו טועים.
את זכותב  זיע"א מהרי"ץ .לפי הגירסא שלנו

באופן  [בחלק הדקדוק] בכמה וכמה מקומות
היו מפענחים את הקיצור הם אם  .'לחוד'מלא, 
 .בכך אמינא לטעות , לא היתה להם הוהכמונו
 וזה כי, היינובאר היטב ד י"ן'כתוב שׂ  'לחוד

לית 'כתוב אם  ,לשיטתםגם . יהמקום היחיד
את אין כי , 'ליתבמלה 'הכוונה  ,'י"ןכתיב שׂ 

 אמנם זאת אותה המקומות.בשאר זאת 
לפרש את  היא כיצדהשאלה רק  ,הכוונה

  הקיצור. 
  

ולא  ה,טעות גמורזאת שודאי ב ,אופן בכל
הזה מכאן, מוסר השכל להוציא את הצריך 

פ"ד מסוטה הלכה [ כבר כתוב ברמב"ם דברה
ֽ ּוָפֽ , ]י"ט  ,][איוב ה', כ"ד אֱחָטֽ א תֶֽ ְו� ְו֣ ַקְדָּת ָנ

הדבר לא  .אדם צריך לפקוח על אנשי ביתוהש
ממקומות אחרים. אלא  ,ק הזהוסהפן יוצא מ

, הוא ביותרטוב כי המוסר השכל ה ,ניחושבו
שיחזרו ו להודות על האמת. שיודו שהם טעו,

ובכל אופן שלא יפרסמו, ועי"ז מתרבה בהם. 
  השיבוש בעולם.

 ,שהויכדי שלא יחשוב מב ,אתזאומר  אני
שהם  ,אנשים נםאולי יש להחמיר. אולי כדאיש

מאן דאמר כזה, אולי  נואולי ישכי מחמירים, 
ל יש מי שאומר כך, דעה ש לאיזוצריך לחשוש 

אין פה כי אומר,  לכן אני אולי ראוי להחמיר.
  טעות.ושזאת  ,מה להחמיר

  
את זנראה  , בעז"ה'ויהי כאמרםהפסוק ' לגבי

  השיעור. בהמשך
  

הימים האלה ' כי לגבי הפסוק ,צורך לומרואין 
שהו ירפה, אם מב 'פורים'או  ,דגשב 'ּפורים
ני כי בגלל הדברים האלה, חושבלחזור ירצה 

כי חזור על כל המגילה פעמיים, הוא יצטרך ל
וזה  ,זה אומר כך נם כל מיני שינויים בדקדוק.יש

לא סיבה לחזור, בשביל דגש  אומר כך. זאת
היו צריכים  ,כןהדבר אם כי . , וכדומהורפה

נם הרבה ישכיון שלחזור על הרבה דברים, 
את צריכים לקחת  חילוקים בין הספרים. אלא,

 ולפי זה ללכת. ,מה שיש בספרים המדוייקים
וכבר ביארנו הכל בס"ד בבינה במקרא, כנדפס 

  בס' אורה ושמחה.
  

 ',ולהרוגו' 'לפניהם'גם לגבי שאמרתי,  כפי
אבל  ,חילוקי דעות נןזה ישלמרות שבנושא 

 אקוראים את הגירס, אלא לכךחוששים  איננו
ואיש לא עמד 'במוסרה,  שכתובכפי  ,הנכונה
 נןיש .ברור כשמש הדבר '.ולהרוג'וכן , 'לפניהם

 ,הגירסא הנכונההיא שזאת  ,ראיות ברורות
 נושיש ,מינאאה אפילו הו ין כאןא וממילא

צורך אין  .'כך. ברוך הצורך לחשוש ולחזור על 
 הוכחות ברורות נןיש, ספיקות מכךלעשות 

מסורת סייג  מסורת. נהיש כךבשביל  .לכך
ראיות  נןיש ,על פי המוסרה [אבות ג' י"ג]. לתורה
מוסרה ה לגבי 'ולהרוג', למשל, לכך. ברורות

 'נסבין וא"ו ברישיהון'שלים את כל הממונה 
מונים הם ו ,דהיינו שיש וא"ו החיבור בתחילתם

כבר ו, 'לפניהם'לגבי  וכן '.ולהרוג'את גם 
והסברנו  ,בחלק הדקדוק כךמהרי"ץ מדבר על 

, כך שמי שחושב .'בינה במקרא'בגם את ז
 ,שידע לו ,יםיקורא פעמשהוא מחמיר אם הוא 
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מיותר.  הדבר .טעות ושזאת בכך,אין צורך כי 
 ', ששם הבעיאלפניהם'ו 'וגולהר' במלים אפילו

יותר ספיקות  לגביהם ישיותר חמורה, 
אולי . וטעות זאתכי אבל התברר  ,משמעותיים
ר שאכ, שהיא לכךביותר ניצחת ההוכחה ה

כתוב אכן , ראו כי בן אשרשל־מצאו את הספר 
א"כ  '.לפניהם'ו 'ולהרוג' ,שלנו כפי הגירסא

  תבררו כשמש.הדברים נ
  

הדברים ש וןכי ,זהעוד נחזור לנושא  בעז"ה
  אחד לשני.הקשורים 

  

  
השלמה ותשובה לשאלה כיצד מנתה הגמרא 

במסכת שבת רק שלשים ותשע פעמים שכתוב בהם 
לשון מלאכה מלאכתו ומלאכת, כאשר בפועל כתוב 

  לשונות אלו הרבה יותר פעמים בתורה. 
[שיעור מוצש"ק משפטים  כמה שיעורים לפני

[דף שבת  במסכתאת הגמ'  הקדמנו ,התשע"ד]
בדברי לברר כמה שאלות וברצוני  ],ע"ב טמ

  .על הסוגיאשוב חזור נ ולכן ,הגמרא
  

ר' יונתן  ,דהיינו, הדור יתבי, כך אומרת הגמ'
ויתיב ר'  ,ורבי יונתן בן אלעזר ,בן עכינאי

הא  ,וקמיבעיא להו חנינא בר חמא גבייהו,
כנגד  ,דתנן אבות מלאכות ארבעים חסר אחת

ארבעים חסר  אבות מלאכות' הם כנגד מה ?מי
 ,אפשר היה לעשותלכאורה  כלומר, אחת'?

נן ישכי  ,למה קבעו פר יהיה פחות. א"כמסשה
אמר להו ר' שלשים ותשע מלאכות בדוקא. 

אומר  .כנגד עבודות המשכן ,חנינא בר חמא
היו  ,אותן המנויות שם בפרק כלל גדולרש"י, 

נסמכה לפרשת  ,שבתופרשת  .צריכין למשכן
מה שראינו  זהללמוד הימנה.  ,מלאכת המשכן

נו כי תשא, כי גם בפרשת, בתחילת השיעור
 , סמוכים להדדי.שבתעניין מלאכת המשכן ו
בין המשכן  אין שום קשר ,למרות שלכאורה

אלא  ת ויקהל.בפרש ואותו הדבר לבין שבת.
, כל המלאכות שהיו במשכן, כי בא לומר הדבר

שנאסרו בשבת. זה מה המלאכות  אלו
הוא  . א"כהדברים סמיכותמלמדת אותנו, ש

מה כפי לכן קבעו את המלאכות האלה, , אומר
 אלו ,במשכןהדברים שהיו  .שהיה במשכן

 ות כך,ולכן המלאכות מפורט ,אבות מלאכותה
  ם. למרות שיכלו לצמצמ והן שלשים ותשע,

  
כך אמר רבי  ,אמר להו ר' יונתן בר' אלעזר

 'מלאכה'כנגד  ,עון ברבי יוסי בן לקוניאשמ
ארבעים חסר  ,שבתורה 'מלאכת'ו 'מלאכתו'

לשון בתורה כתוב כי , היא הסיבה .אחת
ארבעים  ',מלאכת'ו 'מלאכתו' 'מלאכה'

שכתובים בכל חסר אחת. אומר רש"י, פעמים 
לא תעשה כל  ,והכי קאמר קרא .התורה
ן כל מלאכה יכמני ,)', ט'(שמות כ מלאכה

כתוב בעשרת מה ש הכוונה על .שבתורה
ה וִּבְנָך לֹ  ,ברותיהד ה ָכל ְמָלאָכה ַאּתָ א ַתֲעׂשֶ

ָך  כתוב  שים ותשע פעםדהיינו, של .וגו'ּוִבּתֶ
או  ',מלאכתו'או  ',מלאכה'לה בתורה את המ

  .'מלאכת'
  

 'ויבא הביתה לעשות מלאכתו' ,בעי רב יוסף
הפסוק  ?ממנינא הוא או לא , י"א],ל"ט[בראשית 

ויבא הביתה לעשות  ,שכתוב אצל יוסף הצדיק
השלשים  בחשבוןגם  האם הואמלאכתו, 

וליתי ספר תורה  ,א"ל אביי ?לאשאו  ותשע,
 זאת. ונספור ,תביא ס"ת מה השאלה? .ולימני

שים לרק ש נםיש ,זהפסוק הבלי  כי ,אם נראה
מי  השלשים ותשע. שהואמשמע  א"כ ,ושמונה

לא זזו  ,א"ר יוחנןלא אמר רבה בר בר חנה 
וכבר  ?עד שהביאו ספר תורה ומנאום ,משם

היא, שהכוונה  לומר,רוצים  כי ,הבאנו הסבר
ביטול תורה, לחפש  כי יש בכךאל תחשוב 

כי  ,זה לא ביטול תורה את האותיות. ולספור
   ה לטרוח.לכן שו בכך, יש צורך

  
לא הבנת עונה לו רב יוסף לאביי,  ,אמר ליה

כי קא  ,התכוונתי לשאול זאתאת השאלה, לא 
והמלאכה היתה 'משום דכתיב  ,פקא ליסַּ מִ 

אני ש נוסף פסוק נויש ,)'ו, ז"(שמות ל 'דים
והא כמאן  ,ממנינא הוא האם מסתפק עליו,

הוא  ,זההאם פסוק  .דאמר לעשות צרכיו נכנס
 ארבעים נםישדהיינו, בעצם  לא?שאו  ,בחשבון
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א"כ אני  .אחד אני צריך להורידוא"כ  פעם,
האם להוריד את  להוריד? איזה פסוקמסתפק, 

 , מה'ויבוא הביתה לעשות מלאכתופסוק 'ה
פסוק 'והמלאכה או את ה ,יוסףשכתוב אצל 

מה ש, יכול להיותכי , והספק הוא ים'?היתה ד
 אין ',לעשות מלאכתו'שכתוב אצל יוסף 

אלא כמאן דאמר  ',מלאכתו ממשל'הכוונה 
ויבא הביתה ' ,דילמאאו . 'לעשות צרכיו נכנס'

הפסוק ואז  ,ממנינא הוא ,'לעשות מלאכתו
לעשות את  ,ממש כפשוטו אצל יוסף, הוא
שייך למלאכות הוא ממילא ו ,המלאכות שלו

הפסוק וציא את ולכן נצטרך לה ,שבתשל־
והמלאכה היתה ' יוהאי .'והמלאכה היתה דים'

  תיקו.  .דשלים ליה עבידתא ,הכי קאמר ,'דים
 ,'מלאכהוה'מלה האם ה ,מסתפקהוא  ,כלומר
א גם במניין, הי, לגבי המשכןבפסוק  השכתוב

ים יפעמ או שלא? אמנם, בפסוק הזה כתובה
כל ל דיםוהמלאכה היתה ' ',מלאכה'המלה 

, 'מלאכההכל 'ל ,'המלאכה לעשות אותה
ודאי חוזר על כל מלאכות המשכן. אבל יכול ב

הכוונה ', דיםהמלאכה היתה ו'המלה ש ,להיות
לפני כן מדובר שהוציאו  הרי על הנדבה. היא
תנדב למלאכת כי כל מי שרוצה לה ,כרוז

 'היתה דים והמלאכה' . א"כבשיתנד ,הקודש
 הכוונהאם ו התנדבו, היתה דים.מה שהם  ,היינו

זה נקרא  א"כ זאת לא מלאכה. אמנם ,נדבהל
של־מלאכה  אינה אבל זאת ,בשם מלאכה

בידתא, עיה ל דשלים ,לכן הוא אמר ממש.
וממילא זה לא  הנדבה, הנגמרדהיינו ש

   בחשבון.
  

להכניס בחשבון האם  ,ספק נויש כיא"כ,  יוצא
כי מדובר על  את הפסוק 'והמלאכה היתה דים',

על מדובר לא שדילמא,  או ?מלאכה ממש
את  כניסצטרך להוא"כ נמלאכה ממש, 

אומרת והגמרא יוסף. נאמר לגבי ש 'מלאכתו'
  תיקו.  בסוף למסקנא,

  
מתלבטים בה ש ,הבאנו את השאלה כבר

רבינו כ, הגאוניםמהחל , חקרי לב גדולים
, המה עמדו כן חננאל, ועד אחרוני האחרונים

 נםשיש ?מה אתה אומר נבהלו נחפזו. ,תמהו
מלאכה מלאכתו  בתורה שלושים ותשע

שים בתורה ש , שישומלאכת? בדקו ומצאו
 לשון מלאכה מלאכתו מלאכת. ,וחמש פעם

אחרי  ,אומר שלושים ותשע כיצד אתה ,א"כ
עשרים הפרש של  זהו ששים וחמש? הרי שישנם
 הרבה יותר ,כתוב בתורההדבר  פעם?ושש 

   משלשים ותשע?
  

הביא במבוכה הרבה מגדולי ישראל,  ,זה דבר
בעזרת ה' תשמעו  בסוף. זאתלתרץ  כיצד

לפני כן אבל  .הפלא ופלא ממש תירוץיתברך, 
שקלו וטרו  כיצד ,דבריםהתמצית את רק  אומר
   המפרשים. בכך

  
הוא  ,הכללי המספרכי  ,חננאל כותב רבינו

 ,דברשל־לאמיתו ש ,אמרנווכבר  שים ואחד.ש
, הביאו ראיהשכאלה  נםיש זה ששים וחמש.

היא  והכוונה, ברבי' חננאל טעות סופר שזאת
מוסיף רבינו חננאל בכל אופן, שים וחמש. לש

בחשבון, ואת מה  לים נכנסים, אלו ממסבירו
 ,צריכים פה כיוון, כי יוצא לפי דבריו יאים.וצמ

אינם  'מלאכת'ו 'מלאכתו' 'מלאכה'איזה 
מנסה גם בסימן ש"נ  הראב"ן שייכים לחשבון.

מקשים כמה  ,תוספות חדשים את.זלהסביר 
לא גם ו ,קושיות. הם לא ראו את רבינו חננאל

קושיא  מתרץ ,יפה עינים . גם בעלאת הראב"ן
הוא  בחשבון.של כותבים עליו שהוא נכו, זו
 כל הפסוקים שכתוב מלאכה במספרכי  ,תבוכ

 .יש עשרים וארבעשאמת האבל  ,עשרים
עמד על  , גם]מס' שבתשל־פ"ז [בתוספות יו"ט 

הבן שלו שאל אותו את השאלה  העניין הזה.
על כך באריכות. הוא מביא גם הוא דן והזאת, 

הרי  הקונקורדנציה.ספר לפי כפי ש, את המספר
נה קונקורדנציה, יש כבר, בדורות האחרונים

, הוא אומר. א"כ ליםספרו את המ הםא"כ 
שמצאת בקונקורדנציה יותר  שאלתני,
אין  , לא,מרוא אבל הוא .ארבעים ממספר

שאין כתוב  ,מלאכה המלהנם ילהכניס במני
בלי מה שכתוב  עונש.בה לא אזהרה ולא 

הוא מאריך  .זה לא בחשבון ,אזהרה ועונש
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מראה הפנים על בעל בא  ומפלפל בזה.
, טתוס' יו"להקשות על מאריך ו ,הירושלמי

הוא לכן הוא טעה בחשבון, וגם אומר כי הוא ו
כי גם  ,כותביםגם עליו אבל סולל דרך חדשה. 

גם את הוא לקח ש כיון הוא טעה בחשבון,
 'המלאכה'כתוב אם  ,שללמ אותיות השימוש.

הוא חירק, ב, בפתח או 'למלאכה' 'לאכהוהמ'
של־לאמיתו אבל , ה פעמיםעשרשישנם כתב 

 , גםבקיצור אחת־עשרה. נםדבר מצאו  שיש
 אצלו עולההמספר  אינו מתאים.החשבון שלו 

. בעל 65כאן  דבר יששל־פעם, ולאמיתו  63-ל
ספר משיג על  ,על הירושלמי ,םעמודי ירושל

כבודו במחילת  ,מראה הפנים, והוא כותב
הקונקורנציה שו שגגה גדולה יצאה מלפניו,

ו כמה פסוקים כתבהם ה אותו, כי שם תהטע
הוא חשב  אבל ,כדי לקצרב ,שורהה באותה

 ולכן הוא הפחית את החשבון. ,פעם אחת שזה
לתרץ את  כיצד ,נהיה בלבול גדול ,בקיצור

  העניין הזה.
  

וון בכל העניין הזה ימי שככי  ,נראה ענ"דלפ
בעל דברי מנחם. הוא  וזה ,תורהשל־לאמיתה 

ק בלשון מדויי דברה, וממש כותב פירוש נפלא
לא תעשה כל מלאכה כמניין  ,אומרה רש"י

תספור איפה דהיינו,  שבתורה. "כל מלאכה"
לבד,  'מלאכה'לא  '.כל מלאכה'כתוב בתורה 

הוא ו .זה נכנס בחשבון רק'. כל מלאכה' אלא
נם שיש ,מדוייקביצא החשבון ו ,אתזספר 

  . פעמים שים ותשעשל
  

ם כך, מה השאלה לגבי הפסוק א שואל: הציבור
אצל , הכתוב 'לעשות מלאכתו 'ויבוא הביתה

  ?יוסף
 ייןדנכון, אבל אנחנו ע מרן שליט"א: שובתת

תוך כדי עדיין . אנחנו ..לא גמרנו את המלאכה
 . אני שמח שקפצתם ושאלתם. נכון..עבודה
כנראה  ?מה אתם שואלים תסבירו שוב, מאד.

  יש כאלה שעדיין לא הבינו.
  

היה  ?ובגמרא תיקלמה כתוב  שואל: הציבור
 נחשב 'מלאכהכי רק 'כל צריך להיות כתוב 

, כי יןימן המנ ינוא' לעשות מלאכתוו'ין, יבמנ
הפסוק לגבי וכן  ?'מלאכהכתוב 'כל שם לא 

  השני, 'והמלאכה היתה דים'? 
אתם שואלים  מאד.יפה  מרן שליט"א: תשובת

  טוב.
  

מה [בתורה של ספר דברי מנחםשל בעל  וז"ל
' ותוס י"שר שיטת ולתרץ, פרשת וישב אות צ"ז]

 ל"נ ,החשבון של ןיעני כלעל  בשתיקה שעברו
 לכ כנגד ,י"רש כלשון כ"ג תבוכ' התוס דהנה

 יןיכמנ דכוונתם ל"י ואולי .שבתורה מלאכה
 "מלאכה כל'' המלים היינו ,מלאכה כל

 פעמים א"מ יש ובתורה ,פעמים ל"ט נמצאים
 'לכב' מושיהש אותיות עם גם 'מלאכה כל'
 וחלב ,פעמים שתי להוציא ויש '.וכל' 'לכל'

 בכל' ),ד"כ ',ז ויקרא( מלאכה לכל יעשה
 כל' רק ולחשוב '),מ ,ג"י ויקרא( 'מלאכת
 ,ומשכן ט"ויו שבת בעניני שכתוב 'מלאכה
  . ל"ט בדיוק ונשאר

  
שיש בתורה ספר לפי הקונקורדנציה,  הוא

ים ', אבל שתכל מלאכה' ארבעים ואחד פעם
 בכך. תבלבלצריך לא לה החשבון.ן מ יםיוצא

כתוב ש היכןרק  ,תיקח בחשבוןראשית דהיינו, 
 .'וכל מלאכה', 'לכל מלאכה', 'בכל מלאכה'

, או שסימנן בוכ"לאותיות השימוש,  נןהרי יש
, ' בבי"תבכל'ך יש ל אם ,. ממילאמש"ה וכל"ב

תכניס זאת לחשבון. יוצא מן  ' בלמ"ד,לכלאו '
כתוב בצמוד  שאינו ,'ככל' בכא"ף החשבון

מצאתי  . א"כ הוא כותב,מלאכה למלה
   ארבעים ואחד.

  

 ואה ,האחד ן החשבון.נוציא מ ,יםשת אבל
ֶלבפסוק ה ֶלב נְֵבָלה֙  ְוֵח֤ ֽ  ְוֵח֣ ה ֵי ה ְלָכל־ְטֵרָפ֔ ָעֶׂש֖

ה מדוע הוא יוצא מהחשבון.  ,תכף נראה .ְמָלאָכ֑
אֶכת־ְּבָכל֣אֹו ְב֔עֹור ֖אֹו , הנוסף הוא פסוקוה  ְמֶל֥

 םבפסוקים אלו את המלי כתוב אמנם .ֽעֹור
 הםאבל , 'בכל מלאכת'או  ',לכל מלאכה'

 לא מדובר על שבת כיון ששםבחשבון,  אינם
 מה שמדובר על שבתרק . או יו"ט או המשכן

אבל  בחשבון.הוא הרי ש ,או המשכן או יו"ט
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על חלב נבלה, הדבר אינו שייך  מדוברהש כאן
 ',לא תעשה כל מלאכה'כאשר כתוב  לחשבון.

, א"כ פסוק זה הוא שבת לגבית מדבר התורה
 לגבישכתוב  'כל מלאכהתחפש ' .בחשבון

. , ותכניס זאת לחשבוןאו המשכן שבת או יו"ט
בכל ' כגון הפסוק מדובר על צרעת, אבל אם
מדובר אם או  ,על נגע צרעתבר המד ,'מלאכת

מה כן תכניס  בחשבון. ינםאאלו , על חלב
ל  פרשת ויכולו, שם כתובב למשל? בחשבון ַויְַכ֤

ה  ר ָעָׂש֑ י ְמַלאְכּ֖תֹו ֲאֶׁש֣ ֱאִהי֙ם ַּבּ֣יֹום ַהְּׁשִביִע֔
ר  י ִמָּכל־ְמַלאְכּ֖תֹו ֲאֶׁש֥ ַוּיְִׁשּבֹ֙ת ַּבּ֣יֹום ַהְּׁשִביִע֔

ה  'מלאכתוהמלה ' ב'].[בראשית ב',  ָעָׂשֽ
כי לא כתוב 'כל'. , תנחשב אינההראשונה, 

'מכל מלאכתו', א"כ הוא  כתוב בהמשךאבל 
ֶר1 ֱאִהי֙ם  בחשבון. ובפסוק הבא כתוב, ַויְָב֤

י ֤בֹו ָׁשַב֙ת ִמָּכל־ ׁש אֹ֑תֹו ִּכ֣ י ַויְַקֵּד֖ ֶאת־֣יֹום ַהְּׁשִביִע֔
  לחשבון. שייךגם הוא  ,[שם שם ג'] ְמַלאְכּ֔תֹו

  
אבל לכאורה  רצנו שאלה אחת.ית אם כן,
כפי ששאלתם לקושיא אחרת,  כעתנכנסנו 

 ,מבחינת החשבון ,בכל אופןאבל מקודם. 
כל 'שים ותשע של נםק, שישימדוייוצא ב הדבר

. אבל אתם שואלים יפה, בתורה 'מלאכה
 , מה בעי רב יוסף? הריכן־אם שאלה טובה.

לעשות ויבא הביתה ' ,כתובהצדיק אצל יוסף 
א"כ מה  ',כל מלאכתו', לא כתוב 'מלאכתו

, בגמרא שאלה הבאהוגם ה גמרא?שאלת ה
לכל המלאכה לעשות  'והמלאכה היתה דים

'לכל המלאכה' הוא בחשבון,  , בסדר,'אותה
וכל 'לא כתוב הרי , 'המלאכה היתה דיםאבל 'ו

 כך?מסתפק על  רב יוסף מדוע ', א"כמלאכה
  זאת קושיא אחת. 

  

 אולם בסוף על דבריו, שש שאלותכאן  יש לי
 בעז"ה כל השאלות יהיו מתורצות.כיצד תראו 

 הן שתי השאלות, והשנייה השאלה הראשונה
  ששאלתם.

 לוקחים כי אנואמרנו,  הרי, השלישית השאלה
ויו"ט  היכן שמדובר על שבתרק  ,בחשבון

ויבא הביתה ' ,יוסף לגביבפסוק . א"כ ומשכן
  על שבת?מדובר  היכן ,'לעשות מלאכתו

ספרת כי  ,הרי אמרת ,הרביעית השאלה
 ,שים ותשע מקומותמצאת שיש בתורה שלו

ארבעים ישנם '. בעצם כל מלאכה'בהם שכתוב 
בר על נגע אחד מדהכי  ,םואחת, והורדנו שתי

נם שיש ,יוצא .על חלבמדבר השני ו ,צרעת
שע בדיוק. א"כ קשה, מה רוצה רב שים ותשל

בלי שלשים ותשע פעם, יש לנו כבר הרי  יוסף?
, בתורהכבר מצאת  הרי יוסף?הפסוק של 

רב יוסף א"כ מה  יק.מדויבשים ותשע של
ויבא הביתה לעשות 'הפסוק האם שואל, 
 אינני כבר או שלא? ,' הוא בכללמלאכתו

אם גם  אלא .'כל'כתוב שלא  ,מדבר על כך
, ארבעים כבר יהיוהרי תוסיף את הפסוק הזה, 

אם  את השלשים ותשע? נומצא כברהרי ואנו 
 כעתש וןניחא, כי ,שים ושמונהשל היו רק

 האם ?השלושים ותשע מהוהיא, השאלה 
והמלאכה הפסוק או  ,יוסףהפסוק שכתוב אצל 

ישנם כבר כי  ,אמרת אםאבל  דים?היתה 
 מה קשה לרב יוסף? א"כשלושים ותשע, 

 ,משמע הגמ'דברי מ ,לכאורה מוכח מרבי יוסף
  את החשבון.הוא עשה לא כך כי 

  
בר עמדו כועל שאלה זו שית, החמי שאלהה

 ,לומרנו רוצים המפרשים, אבל לפי מה שא
 [שם]מהרש"א יהיה מתורץ. זה דבר גם  בעז"ה

 שלכאורה ישנו דבר שאינו מובן., כךעומד על 
ויבא 'הפסוק  האם ,בעי רב יוסף הרי בהתחלה

או  ,יןיהמנן מ הוא 'הביתה לעשות מלאכתו
 , מה הספק?אביי שואל אותור שאוכ לא?ש

בכך אין  ,שאמרנו וכפי ונספור?תביא ס"ת 
, ונראה אם נספור אחד אחד , א"כביטול תורה

רב על כך עונה לו  לא?שאו  ,מהחשבון ואה
אני מסתפק על משהו אחר, על  ,לא יוסף,

, האם הוא הפסוק 'והמלאכה היתה דים'
 ת אותנו?למה בלבל א"כ, ?, או שלאבחשבון

 על שני הפסוקים אתה מסופקכי  ,אשתגיד מר
על הפסוק גם  כי השאלה היא,תגיד  .הללו

על הפסוק וגם  ',לעשות מלאכתוהביתה ויבוא '
 הראשוןפסוק ההאם  'והמלאכה היתה דים'?

השני? למה רק אחרי  שהפסוקאו  ,בחשבוןהוא 
במה בעצם  אתה מסביר לו ,שואל אותך שאביי
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אתה עושה  מה הספק? ,תגיד מראש הסתפקת?
   , כעין חידה.לי
  

עמדו על השאלה  ,וגם הבן יהוידע ,מהרש"א גם
דיוק. למה רב  וזהואכן ה. ונדחקו לתרצ ,הזאת

שלו  את הבעיאמראש לא אמר  ,יוסף
 שאלה?חצי רק מדוע הוא אמר  ?הבשלימות

, לו לספור אמר ,רק אחרי שאביי הלחיץ אותוו
, שנספוריעזור לא זה כי  רב יוסף, נה לוועאז  רק

   על הפסוק השני?נוסף גם ספק  משום שיש לי
  
הפסוק האם בעי רב יוסף, מה שית, שה שאלהה
 נהישוכי  ' הוא בחשבון?לעשות מלאכתו'

שני האו מהחשבון,  זהאם  מכך,"מ קנפ
   ?ינהמא קנפ , מאילכאורה? מהחשבון

  
 עומד בעל דברי מנחםכבר  ,זאתשאלה  על

 קשה ד"לפענ ,כךוכותב  ,]שםבתורה שלמה [
 דהרי .י"פרש לפי ,יוסף' דר איבעי להבין מאד

 ויבא'ד קרא מפרשים בוור נ"ור "יור האונקלוס
 מלאכתו ,דקרא כפשוטא 'מלאכתו לעשות

 או( לגנאי דורשים יוחנן' ור ושמואל .ממש
 צרכיו דלעשות )ה"צ אותהתם  לעילדכ חבשל

 אם ,סתפקמ יוסף' שר אפשר היאך כ"א .נכנס
 יוסי' בר שמעון' ר דגם ,וראיה סיוע להביא יש
 אם בזה נרויח מה ?כאידך או זה ד"כמ ל"ס

 יאמרו ז"וע ?לא או זה כדרש ד"מ עוד שיש נדע
 ןויכ .'בגמ כזה דבר רגיל ולא ?תיקו' בגמ

 ע"דלכ ,יוסף' ר יתיבבע מ"פקנ אין דלהלכה
 ל"ט פרסמה י"ולרשבר ,מלאכות ל"ט רק יש

   ?תורהבש מלאכה על סמכו
  

 , כי הפסוקהרי הרבה מפרשים אומריםדהיינו, 
 וא כפשוטו.ה', ויבא הביתה לעשות מלאכתו'

שנכנס  ,לגנאיזאת שמואל ורבי יוחנן דורשים 
דבר ל דהיינו שח"ו היה כוונתו ,לעשות צרכיו

רב יוסף, האם  מה מסתפק ,עבירה. אם כן
למאן דאמר  או ,להביא ראיה למאן דאמר הזה

רב יוסף בא  החשבון? איךושנראה לפי הזה, 
 מה נרויחו ראיה? אם להביא מפה ,להסתפק

בעניין? רב  מחלוקת נה? הרי בלאו הכי ישמכך

 ,אם המאן דאמר הזהה ,רוצה לדעתיוסף 
 ,ומלאכתמלאכתו שאמר שזה כנגד מלאכה 

זה יפתור את השאלה? כי ו מי הוא סובר? נו, וכמ
פירושים אחרים. כל  נםבלאו הכי יש הרי

ועל  היא, מה סובר המאן דאמר הזה. השאלה
, ספקהנשאר לנו  זה הגמ' באה ואומרת תיקו?

 ?בגמ'אינו רגיל  ,דבר כזה יננו יודעים? הריאו
"מ קנפ , אין בהרב יוסף דהשאלה שלכיון 

רק ט"ל  נןלכולי עלמא ישהרי להלכה. 
ה מלאכות, על זה אין ויכוח, השאלה רק על מ

   זה נסמך.
  

 נהישכי אכן  ,לומרהוא רוצה  קושיא זו, בגלל
האם חשבונות לגבי השאלה , מכך "מקנפ

נכלל בעשה  דברההאם ו ,מדאורייתא יםאסור
אם  .תלוי לא? א"כ הדברשאו  ',תשבות'ד

 ניה,למבדק בכתביה חשב ,לפי התרגום נפרש
הם חשבונות כי גם  ,יכול להיות ראיה א"כ

כאן עושה  . הואאיסור דאורייתאה בכלל
נפ"מ לדינא,  נהישכדי להסביר כי ב ,פלפול

  מכל העניין הזה. 
  

 כל הקושיות הללו .תורה דרכה, האמת אבל
לפי מה לם וא משהו נעלם. כאן נויש, כי מראים

כל הקושיות  ,ברנו בשיעורים הקודמיםישד
  . שאמרנו לדבריםיה רק רא הן ,הללו

  
יוסף הצדיק נקרא ש, על כך דיברנוהרי , דהיינו

יכלכל יוסף את אביו ואת 'וכמו שנאמר , 'כל'
יוסף אמרנו גם כי ו. 'הימן וכלכלו'וכן , 'אחיו

ת. סוד שב הואדהיינו  ',רזא דשבתא'הוא 
לעשות צרכיו והסברנו כי גם למאן דאמר '

לדבר ה לו כוונה תשח"ו היזה לא , 'נכנס
עבירה, רצה לעשות לא הוא ש בודאי ,עבירה

שאשת  כפילשם שמים, כך הוא חשב אלא ש
וגם הוא כל־ ,שלה ןטרולוגייצבאפוטיפר ראתה 

ומשיח  ,שיצא מהם מנשה ואפריםשכן שראה, 
 ,זרח ופרץ. א"כ ,מתמריצאו כמו ש בן יוסף.

 ,כלומר .נכוןהוא , פירושו 'לעשות צרכיו נכנס'
במצב ', וגדולה עבירה לשמה, כי 'הוא חשב

 כןאש ,מצבים נםיש .לעשות כךמותר  הזה
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אל  'ויהי כדברה ,שנאמר ובפרט הדבר מותר.
א מדברת הי שנה שלימה ', במשךיוסף יום יום

 ,הוא חשבא"כ , על כךומפתה אותו וכו' איתו 
 והדברהיא צודקת,  אכןאולי אני טועה, אולי 

 שכוונתו היתהה . והראיהוא נכנס לכןנכון. הוא 
ברגע שיעקב אבינו מופיע לו כי  ,לשם שמים

ויצא החוצה', ס 'וינהוא מיד  ,בחלון ומוחה בו
ברנו על יד במחשבתי. טעיתי הוא ברח, א"כ

יסוד כל , בכל אופן כך בהרחבה ובאריכות.
רזא זה. שיוסף הוא 'הבדבר  נמצא ,הדברים
לפי ההקדמה  '.כל', ויוסף נקרא 'דשבתא

אחד  וניישבםכל הקושיות נפתרו,  ,הזאת
  אחד.ל
  

 '?כל'לא כתוב  ,שבפסוק לגבי יוסף ,שאלנו מה
מאחר , 'כל'לא צריך לכתוב כי , התשובה היא

 ,אם אתה מדבר על יוסף '.כל'הוא בעצמו יוסף ו
 זאת , לא צריך לכתוב'כל'כאילו כתוב 

  המהות שלו. זאתזה הוא, כי , במפורש
  

והרי  אינו שייך לשבת? ,זהשפסוק שאלנו,  מה
כתוב לגבי שבת? ש 'כל מלאכה'רק  ,אנו מונים

   '.רזא דשבתא'וא יוסף הכי  התשובה היא,
  

כאלה  נםישעוד דבר, אפשר להוסיף  ובעצם
בשם רבי בילקוט שמעוני כך מובא  ,אומריםה

היה  ,אשת פוטיפרשל־המעשה כי  אליעזר,
'? לעשות מלאכתו' פירושהא"כ מה  .שבתיום ב

יוסף שימר את הלא  '?מלאכתו'אין בשבת  הרי
, היא התשובהאלא  , אפילו במצרים?השבת

זאת  לעסוק בתורה. ' היינו,מלאכתולעשות '
  המלאכה שלו, תורתו אומנותו. היתה

  
 םששאלנו לגבי הפסוק 'והמלאכה היתה די מה

צריכים  כאן, 'לכל המלאכה לעשות אותה
וכן . לסוףאת זנשאיר ולכן להגיד תירוץ אחר, 

כמה  כאן עודצריך  ,השאלה הבאה לגבי
  ., בכדי ליישב זאתהקדמות

  
לא שאל מיד רב יוסף למה שאלנו,  מה

 ?'והמלאכה היתה דיםהפסוק 'על גם  ,בהתחלה

שהפריע לרב  הדבר, זה כי בעצםהתשובה היא, 
רב כי  '.בעי רב יוסף' יוסף. שימו לב, לכן זה

הוא רצה  יוסף הצדיק.של־הוא ניצוץ  ,יוסף
, יוסף. הוא רצה לדעתשל־את המדרגה  ,להבין

צדיק יוסף להוציא את  ,הוכחהו להביא ראיה
. הוא רצה ח"ול חטא שום צד ש בלי ,גמור
כמו המאן  אינוכלל בהדבר , כי היה הוכחהשת

הוא לא רצה  '.לעשות צרכיו נכנס'של דאמר 
 , שכוונתו היתה לשם שמים.להגיע לתירוצים

'. מלאכתו ממש' כי זהו ,לפרשעדיף הוא ה אלא
 ,זאת כדי לבססב ,מחפש הוכחה הואלכן 

אחר.  בלי שום צד ,עולםצדיק יסוד היה שיוסף 
 ,פרשהממאן דאמר  כאותו לאקל וחומר ו

 שהבאנו כפירה ממש, ישהוא התכוון ח"ו לעב
 נוישכך, ואמרו כי רשו ישפ נן דעות כאלהשיש

 ,אחריםאו כל מיני תירוצים  מכך.מוסר השכל 
 להראות, כירב יוסף בא לכן  .הדברשאמרו על 
ופטיר הוא צדיק יסוד עולם, נקי  ,יוסף הצדיק

   מכל טענה ומענה. ועריר
  

אין  אכן ,התשובה היאק"מ? מאי נפ ,שאלנומה 
להבין  ,"מקנפהיא ה זאת"מ לדינא, אבל קנפ

   , שהוא צדיק יסוד עולם.יוסףשל־את המדרגה 
שואל בגמרא אותו רב יוסף, הבאנו, כי  וכבר

 'מפני מה בגמרא שכתובמה  לע, מס' קידושין
שהיו סופרים כל  ,נקראו ראשונים סופרים

חצי התורה  ,דגחון ווא" .'אותיות שבתורה
דגחון,  , וא"ובעי רב יוסף'על כך  באותיות.

תבוא גם פה  .'י גיסאמהאי ואגיסא  ימהאי
 "מקנפ אין הריק"מ לדינא? מאי נפוכי ותשאל, 

אלא  מצד שמאל?או  מצד ימין, ואם זה ,לדינא
 הצדיק.יוסף רומז לדגחון,  הוא"ו כירצנו, ית

על  לכןזאת האות וא"ו.  ,יוסף הצדיקשל הסוד 
רוצה לדעת רב יוסף  כאן,גם  '.בעי רב יוסף' ,כך

נן שלש יש ,דת היסוד, כי במהסברנוהרי  זאת.
 .שהוא באמצע ממש ,יסוד נויש אפשרויות.

, יסוד נוישו את מה שמעליו. שמחזיק ,יסוד נויש
וכפי שאמרנו, בעולם  שמחזיק את מה שתחתיו.

לא יכול . כל היסודות הם מלמטה הגשמי,
אלא היסוד שהיסוד יהיה מעליו,  ,יןילהיות בנ

 הוא מתחתיו. אבל בעולמות הרוחנייםתמיד 
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 ,יכול להיות יסוד הוא הפוך., הדבר העליונים
כמו  זה. יןיהבניהיה תחתיו שיהיה מלמעלה, ו

, והענפים רשים למעלהאילן הפוך, שהש
 שערי אורה.למטה. כך הבאנו בשם ספר 

בר את . ובכדי לשׂ דבר זה שייךשברוחניות 
דהיינו, אכן  הוא מביא דוגמא מהמגנט.האוזן, 

 ,מתחתהוא היסוד כי  הבניין, צריך לבנות מעל
ובאים  , שנמשכיםמגנטכמו מצב  נואבל יש

 שהיסוד יהיהאם כן, יכול להיות  אליו.
 דברה, וכך מלמטהתהיה והמלכות  ,מלמעלה

בעי רב יוסף, מה שכתוב ' ומתחבר ומתקשר. זה
. 'גיסא ימהאי ואגיסא  ימהאי ,דגחון וא"ו

אותו רב  וזה הדברים עמוקים ונעלמים. א"כ
וזאת יוסף הצדיק,  לגביגם רוצה לדעת , היוסף

  .מכך היא הנפק"מ
  

והמלאכה היתה הפסוק ' על ששאלנו, מהלגבי 
כנראה בגלל , כי לתרץצריך  כאן, 'דים

', א"כ לכל המלאכה'שבהמשך הפסוק כתוב 
 לחזור גם על הרישא. היכול ,'כלהמלה '

  מיושב.  דברהממילא משמשת לכאן ולכאן. 
  

נוספת, לפי מה  שאלה חזקה שאלנו אבל
 נןהוא מצא שיש, כי דברי מנחםשאומר בעל 

במדוייק, ' בתורה, כל מלאכהפעמים ' ל"ט
אתה רוצה  אםהרי  א"כ מה רב יוסף שואל?

את או ', לעשות מלאכתו'הפסוק להוסיף את 
 ?ארבעים יהיו דים', א"כ כברוהמלאכה היתה '
לא חסר א"כ  ?ל"ט יש לנוכבר הרי בלאו הכי ו

 את המספרחסר לי אלא , ל"ט במספרלי 
   ארבעים?

  
, של ידוע מושג נויש כי, להקדיםצריכים  לכן

, בעבר כברזאת הזכרנו  .'עם הכולל'גימטריא 
עם שהוא  ,גימטריאשל־חשבונות  נםישכי 

 ,דבר דחוק אינו וזהכי  ,צריכים לדעת .הכולל
 לכך ראיות מן התורה. נןישו ,שיטה זאתאלא 

ש ראיות ושללכל־הפחות ישנן  ,כמדומני
 יא עם הכולל.רעניין של גימטל בתורה,

י  ,פסוקהראשון הוא ב ל ְּגִד֖ בא־ְתַבֵּׁש֥  ִאּֽמֹו ַּבֲחֵל֥

 ,בגימטריא ששים ,'גדי בחלב' .ל"ד, כ"ו][שמות 
, לביטול בששים של ראיה מכאן עם הכולל.
גדי ', תעשו חשבון מן התורה. בשר וחלב

 עם הכולל זהרק ו ,חמשים ותשעזה  'בחלב
  שים.ש
  

ן הפסוק ן מ, נוספת ראיה ה ִּכְראּוֵב֥ יִ֙ם ּוְמנֶַּׁש֔ ֶאְפַר֙

אפרים ' .[בראשית מ"ח, ה'] ְוִׁשְמ֖עֹון ִיְֽהיּו־ִלֽי
כראובן של 'גימטריא ה זה בדיוק אותה ,'ומנשה
  .', עם הכוללושמעון

  
יודע  בעצם אינני ראיה יותר חזקה. נהיש אבל

אולי , טובים יסודותהם כולם כי מה יותר חזק, 
צדדים  נםישובחינה אחרת,  נהכל אחד ישל

כתוב בפסוק בפרשת ואתחנן,  לכאן ולכאן.
יד ֶרץ ִּכֽי־תֹוִל֤ ם ָּבָא֑ ים ְונֹוַׁשנְֶּת֖ י ָבנִ֔  ָּבִני֙ם ּוְבֵנ֣

שעה בתגם זאת קוראים אנו  ,[דברים ד', כ"ה]
צדקה עשה הקב"ה עם  ,חז"לאומרים  אב.ב

כי  יים לפני הזמן.שהגלה אותם שנת ,ישראל
ין ימנהלפי  ,צריך להיות , היההחשבון לפי

 ,ם"ונושנתמניין אילו היה מתקיים  ם."ונושנת
שמונה וחטאו במשך הם היו בא"י שדהיינו 

ח"ו היה  א"כ ,ים שנהשים ושתמאות חמ
ִּכֽי־ ,כןמתקיים עליהם מקרא שכתוב אחרי 

ד ּתֹאֵבדּו֮ן ַמֵהר֒  ֹ֣ בכינוי,  קורא[מרן שליט"א  ָאב
עם  חסדהקב"ה עשה  לכן .']מהר 'אבד יאבדון

 הקב"השנתיים לפני כן.  אותםוהגלה  ,ישראל
יעבדו ו ,שישחיתו ויעשו פסל ומסכה ,לא המתין

 בשנתיים.את זהקדים הוא  לכן ,שנה 852ע"ז 
 רקאלא  ,ם"ין ונושנתיכמנ ,שנה 852 לא היו

היה  אולם כאן הבן קופץ ושואל, א"כ. שנה 850
בכדי , התשובה אלא ?852, למה 851מספיק 

אם דהיינו, . 'עם הכולל'שלא תבוא הגימטריא 
א"כ  אחת, שנההיה מגלה אותם רק הקב"ה 

 '.עם הכוללכי אולי זה 'הוכחה, היתה לא  זאת
היה הקב"ה  לכן ',עם הכולל' ,שלא תגיד בכדי

ראיות  אלו .לפני כן שנתיים םלהורידחייב 
  הפלא ופלא. 
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 שלשים ותשע נםישאמנם נחזור לענייננו,  כעת
כי , מספיק ינוא הדבר, אבל 'כל מלאכהפעם '

צריך  כלומר, 'עם הכולל'צריך להיות תמיד 
למה חז"ל  ,מובן כעת גם להיות ארבעים.

'. אבות מלאכות ארבעים חסר אחת'אומרים, 
 חסוךת שלשים ותשע, בקיצור, תגיד לכאורה

צריך את כי , לא, התירוץ הוא אלא .לה אחתמ
רב זהו מה ש הכולל. ולמה צריך את הכולל?

 הצדיק, אם אתה מדבר על יוסף כי .יוסף שואל
 ,'כל'הוא ה .ביותר טובה 'להכול'הרי שהוא 

   '.מכלכל'הוא ה
  

 ,בהתחלהלמה רב יוסף שאל  ,גם מובן עכשיו
לעשות ויבוא הביתה ' ,של יוסףרק על הפסוק 

והמלאכה ' שאל גם על הפסוקולא  ,מלאכתו'
נכון  דבר, שהיה מציק לו.ה'. כי זה דיםהיתה 

והמלאכה היתה 'הפסוק על גם שהוא מסתפק 
הפסוק  לגבי, היה עיקר הספק שלו ', אבלדים

רק את בהתחלה לכן הוא מביא  .יוסףשל 
והמלאכה 'ולא את הפסוק  ,יוסףשל־הפסוק 

נביא  ,אחרי שאביי שאל אותו '. רקדיםהיתה 
, כי כוונתו שיש לו עוד אז הוא אמר, ונמנהס"ת 
היתה אבל מה בעצם  על הפסוק השני. , גםספק

רוצה לדעת  הואשורה האחרונה, , בהתכלית
הוא  רוצה לדעת. שרב יוסףיוסף. זה מה  לגבי

 יוצא, כי כ, ומפרש אותו. א"מסביר את הספק
', ולכן הוא כל'את ה ,יוסף הוא הכולל

הדברים מאירים ו הגימטריא עם הכולל.
  ומזהירים כזוהר הרקיע.

  
זה נראה מכוון  פירוששאמרתי לכם, וכפי 

נם עוד כמה דברים ישותורה, של־לאמיתה 
  בלא נדר בהזדמנות.. זהלהוסיף בעניין 

  
  

מדוע מרדכי נקרא מרדכי הצדיק והקשרו ליוסף 
  הצדיק. 

נחשב  הואגם  היהודי, מרדכי לעניין נחזור
, מרדכי הצדיק. חז"ל קראו לולא לחנם  צדיק.

 , על הפסוקכתוב באסתר רבה כי והסיבה היא,
ָאְמָרם ַמע ֲאֵליֶהם ַוְיִהי ּכְ  ֵאָליו יֹום ָויֹום ְולֹא ׁשָ

 בר ןיבנימר'  בשם יוחנןאמר ר'  ,[אסתר ג', ד']
 .שוה ולתןוגד שוה ןסָּ נִ  ,רחל על בניהלוי,  ירב

אלו מי  ן שוה וגדולתם שוה.ס, נירחלשל־ בניה
גם ו רחל.של־ הוא בנה ,יוסף רחל?של־הבנים 
' איש ימיני' רחל.של־ , הוא מבני בניהמרדכי
 'איש יהודי' שהוא בא משבט בנימין.היינו, 

א"כ ואמו מיהודה.  ,, אביו מבנימין'איש ימיני'
הוא שוה. מה  הנס שלהם ,רחלשל־הבנים 
, 'נסיונן מדרש הגדול גורס ? בעל'הנס' הפירוש

התלבט  ,מעצמו [דף י"ט]יפה ענף גם בעל  שוה'.
פירוש אחד  '?ניסןאת המלה 'לפרש  כיצד ,בכך

בעל ון לוהוא כי סיון.לשון נשזהו  ,הוא אומר
 או הגורס כך ממש בהדיא. ,מדרש הגדול

כלומר עומדים  .לשון נס ודגלשהפירוש הוא, 
כמו שיוסף לא כי  .הקמת דגלםעל משמרתם ו

צד , לעקשנותכזאת היתה יוסף ל נסוג אחור,
מרדכי  , כןיוםופצירה בו יום עם שה ,הטוב
משום  ,השתחוות להמןלבלתי  ,בוטעמו עמד 

שלא נהנה בסעודת כן ־וכמו ,דע"ז אתָ לְ 
או השיטה  ,הנסיון שלהם .אחשורוש עכ"ל

של יוסף  ,הדגל שלהםוהנס דהיינו שלהם, 
   היה שוה.ומרדכי, 

  
לא כתוב למרות שהדבר  ,מבין אניממילא 

ויהי ' ,כתוב אצל יוסףש כי כמומפורש, ב
חז"ל  ,'כדברה אל יוסף יום יום ולא שמע אליה

 א"כ היינו שנים עשר חודש, 'יום יוםכי 'אומרים 
ויהי כאמרם אליו מה שכתוב ', לגבי מרדכיגם 

מדובר על שנים עשר השכנראה  ,'יום ויום
הדבר  לומר כי כך.ואל תתפלאו על  חודש.

ראיתי על אבל  נראה מוגזם, שנים עשר חודש.
לפני מרדכי מתהלך  יום יוםובכל ' ,הפסוק

 ,[עיין מעם לועז] בספרים, מובא 'חצר בית הנשים
יכול  כאןגם  חמש שנים. א"כהיה במשך כי זה 
היינו,  'וגדולתם שוה'שנה. זה לפחות  כי ,להיות

   שהקב"ה נתן להם שכר שוה.
  

 כדברה יהוי' ד"הה ,השו נסן המדרש כך, אומר
 אליו אמרםכ ויהי' יבתכ וכאן ',יום יום יוסף אל
 ולא' כתיב לןולה '.הםילא שמע ולא ויום יום

המלים, בדיוק אותם  '.אצלה לשכב אליה שמע
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ויהי ' ממש אותה ההשוואה. אצל יוסף כתוב,
ואצל  '.כדברה אל יוסף יום יום ולא שמע אליה

ויהי כאמרם אליו יום ויום ולא כתוב, 'מרדכי 
 וגדולתן המלים. ', כמעט אותןשמע אליהם

 ידו לעמ בעתוט תא פרעה ויסר' "דהה ,שוה
 '.שש בגדי ותאו וילבש סףיו יד על אותה ויתן

 אשר בעתוט את לךמה ויסר' כתיב אןכ
 כתיב להלן '.למרדכי ויתנה המןמ העביר

 ויקראו ול אשר המשנה במרכבת אותו וירכב'
 סוסוה ושהלב 'ונתון כתיב וכאן ',ךראב לפניו

המלך  אשר לאיש היעש ככה לפניו אורוק
 זכהדבר האותו ו ,אם כן זכה יוסף חפץ ביקרו'.

  מרדכי. 
  

אצל יוסף כתוב 'ויהי נראה כי דייק, נ כאשר
כתוב  יאצל מרדכ משא"כ, 'אל יוסף כדברה

כבר  ,דרך אגב '.ויהי כאמרם אליו יום ויום'
 ,דברה, זה אותו באות כא"ףהשוואה ישנה 

, הבדל נוישלכאורה אבל  .'כאמרםו' 'כדברם'
דיבור  לשון דיבור.ב, וזה לשון אמירהבזה  כי

ר ,כמו שנאמר בלשון קשה. ,היינו ּבֶ  ָהִאישׁ  ּדִ
נּו ָקׁשֹות   .[בראשית מ"ב, ל']ֲאדֵֹני ָהָאֶרץ ִאּתָ

 נו הבדל.ישש אלא לשון רך.ב ,היינואמירה ו
אמנם  מה עליו.אייאשת פוטיפר  ,אצל יוסף
ראתה כשאבל  .ניסתה לפתותוהיא  ,בהתחלה

 עשתה לו צרות.היא אז  ,שהוא לא שומע אליה
 ,]בע"לה דף [ אומרת במס' יומאכמו שהגמ' 

תכופף את ותסמא את עיניו, היא שאמרה לו כי 
ומצינו כי עוד  תשים אותו בבית סוהר.וקומתו, 

, מכך הריתי איימה עליו.היא  איומים הרבה
ברזל מתחת של־ עַ וּ ּת ְר עשתה לו שַׁ כתוב שהיא 

היא שמה לו  שיסתכל עליה.כדי ב , רקארולצו
), עַ וּ ּת ְר שַׁ שפוד כמין יתד חד (זהו פי'  ,משהו

או  , הוא מקבל מכהשאם הוא מוריד את הראש
ָאה כמו שנאמר  .נדקר ְרֶזל ּבָ ֶבל ַרְגלֹו ּבַ ִעּנוּ ַבּכֶ
ולא  ,לא ויתראולם הוא  ].תהלים ק"ה, י"ח[ ַנְפׁשוֹ 

הוא ידע את הסוד, עמד בכל הקשיים.  הסתכל.
"ר. לא דבר שהעין אינה שולטת בו, אין יצה

 כואב אפי' שהיה לוראיתי, כאילו לא קיים. 
יום כך ' .לא שבר אותו אבל שום דבר ,ממש

 ,שםלכן כתוב שנה תמימה. במשך  ',יום

, מרדכי אצלאבל  דהיינו לשון קשה. 'כדברה',
 אלא, עליולא רבו איתו, לא ניסו לכפות הם 

 כך במשךולשון רך, בהיינו  אמירה ',כאמרם'
  . 'יום יום'
  

אצל למה נוספת, צריכים לשאול שאלה  אבל
ואצל , 'ויהי כדברה אל יוסף יום יום'כתוב  יוסף

בתוספת , 'יוםכאמרם אליו יום וָ 'כתוב  מרדכי
  האות וא"ו? 

  
 ,לומרבאים  .אות וא"וה לעניין של חזרנואלא, 

שומר אות  כי מרדכי הוא צדיק יסוד עולם.
היכן רואים שמרדכי צדיק יסוד ברית קודש. 

ישראל כי  ,מקודם אמרנו ,צריכים לדעת עולם?
אבל חז"ל  אחשורוש.של־נהנו מסעודתו 

היה  הדבר ,דברשל־לאמיתו כי  ,אומרים לנו
   מכך.חמור הרבה יותר 

  
 יצחק ר"א, כך ]סי' ז' אות י"ח[באסתר רבה  כתוב
בא על  גדולה בעלילה הרשע ןמה ,נפחא

ת הימים 'ובמלאהדא הוא דכתיב  ישראל.
עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן האלה 
אלא ישראל,  האמור כאןואין העם  ',הבירה

הה"ד 'אשריך ישראל מי כמוך עם נושע בי"י'. 
אלו שונא של־ם ד'יהאל ,ורושאמר המן לאחש

העמד להם זונות ועשה להם משתה.  ,מהז
שו גזור עליהם שיבואו כולם ויאכלו וישתו, ויעו

חשורוש. אשל־המשתה מהות זה היה  כרצונם.
זאת השיטה פרוצים מאד, היו  ,הפרסים הרי

כיצד להעליל על עם  ,המן מחפששלהם. 
היה שת ,בא ומציע הואכבר אז ו ,שראלי

 שראל.יבכדי להכשיל את עם  ,פריצות גדולה
 .דת הדין תתעורר עליהםמבכך כי  ,הוא ידע

הכריחו  כי ,יאמרשהקב"ה  ,אבל הוא לא רוצה
 א,הרעיון שלו הולכן,  לכך. את עם ישראל

 .אותם , לא מכריחים'לעשות כרצון איש ואיש'
ישתו ו יהנו מהסעודהש ,תביא להם אוכל

  . רח"ל יכשלויממילא ואז  ,ישתכרוו
עליהם עמד והכריז  ,אה מרדכי כךכיון שר

של־סעודתו להם, לא תלכו לאכול מואמר 
מרדכי מפרסם, עושה מודעות  אחשורוש.
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 אחשורוש.של־אסור ללכת למשתה ש ,כרוזיםו
כי אם ללמד עליכם  ,שלא הזמין אותם

דת הדין מִ ל, כדי שיהא פתחון פה יגוריאקט
 ,מרדכי הבין .עליכם לפני הקב"ה לקטרג
יהיה ח"ו  דברהש מגיעים. הדברים הללו להיכן
ולא שמעו לדברי פריצות. המבחינת  ,אסון

   ., והלכו כולם לבית המשתהמרדכי
  

כל היו  היכןל אתכם שאלה, אני שוא כעת
? איפה מדבר רק מרדכי גדולי הדור? למה

 פסוקהעל  כתובהרי פלא עצום.  הדבר כולם?
סנהדרין. אלא ', שהיו שם ורצוי לרוב אחיו'

אף אחד  שהיו להם כל מיני תירוצים. ,כנראה
  שותקים. כולם לא מדבר, 

  
 ,אמר רבי ישמעאל ,המדרש ואומרממשיך 

וארבעים  שמונה עשר אלף וחמש מאות
לא אחד ולא  וארבעה הלכו לבית המשתה.

 ,שמונה עשרה אלףיותר מאלא ים, שנ
ואכלו ושתו  על שושן הבירה.רק מדובר הו

   הם נכשלו. ,"רהבעו ונשתכרו ונתקלקלו.
  

 .והלשין עליהם לפני הקב"ה ,מיד עמד השטן
, דבק באומה זוית ירבש"ע עד מת לפניוואמר 

אם  שהם מפרישין לבבם ואמונתם ממך.
כי אינם באים  ,העולםאבד אומה זו מן  ,רצונך

 השטן להקב"ה?מה יגיד אבל  בתשובה לפניך.
 , את מילא ישראלאם  אומה שיקח לו? איזו

 ? הם הרי עוד יותר גרועים?את הפרסים ?תיקח
מה נעשה  תורה מה תהא עליה? ,מר הקב"הא

תסתפק  ,"עאמר לפניו, רבש ?עם התורה
אלא התורה , דםאלא צריך בני  בעליונים.

ָנה הֹוְדָך ַעל  כמו שנאמרתהא בשמים.  ּתְ
ָמִים ָ השוה דעתו הקב"ה  וגם .[תהלים ב', ח'] ַהׁשּ

  למחות את ישראל. 
  

, למה לי אומה הקב"ה באותה שעה אמר
שבשבילה הרביתי אותותי ומופתי לכל 

אשביתה מאנוש  רח"ל, הקמים עליהם לרעה.
 ,הבא לי מגילה ,מיד אמר הקב"ה לשטן זכרם.

הלך  ,שעההבאותה  ה.יָ לָּ ואכתוב עליה כַּ 

וכתב עליה. מיד יצתה  ,השטן והביא לו מגילה
ונתנה קולה בבכי  ,התורה בבגדי אלמנות

. וגם מלאכי השרת צעקו לקול לפני הקב"ה
אם ישראל  ,רבש"ע ,ואמרו לפניו ,יתהבכ

אנו למה אנו צריכים  ,בטלים מן העולם
ם ָצֲעקּו ֻחָצה ַמְלֲאֵכי שנאמר  ?בעולם ֵהן ֶאְרֶאּלָ

יּון לֹום ַמר ִיְבּכָ כיון ששמעו  [ישעיהו ל"ג, ז']. ׁשָ
יׁש שנאמר  .םהג, כך הוסיפו נחמה ולבנה ַאְלּבִ

סוָּתם ים ּכְ ק ָאׂשִ ַמִים ַקְדרוּת ְוׂשַ  .[ישעיהו נ', ג'] ׁשָ
 בבהלה וברץ אליהו זכור לט ,באותה שעה

 .ואצל משה בן עמרם ,העולם אבותאצל 
עד מתי אבות העולם רדומים  ,ואמר להם

הצרה שבניכם  לעאתם משגיחים  , ואיבשינה
 לבנה, וחמה ומלאכי השרת כי בה. שרויין

מרום הוכל צבא  וכוכבים ומזלות ושמים וארץ
, ואינכם ואתם עומדים מנגד .בוכים במרר

מפני  ,אמר להם , מפני מה?אמרו לו משגיחים?
אחשורוש. של־שנהנו ישראל מסעודתו 

ובעבור זאת נגזרה עליהם גזירה לכלותם מן 
אמרו לו אברהם  העולם ולאבד את זכרם.

 הקב"ה, אם הם עברו על דת ,יצחק ויעקב
   מה אנו יכולים לעשות? ,ונחתמה גזירתם

  
, רועה נאמן לו למשה, איאמר וחזר אליהו 

 ,ישראלל כמה פעמים עמדת על הפרץ
לוֵּלי לבלתי השחית. שנאמר, תם יטלת גזירוב

ֶרץ ְלָפָניו ּפֶ ה ְבִחירֹו ָעַמד ּבַ יב ֲחָמתֹו  ,ֹמׁשֶ ְלָהׁשִ
ִחית מה תענה על הצרה  [תהלים ק"ו, כ"ג]. ֵמַהׁשְ

ר, הזאת ּבֵ י ָבאּו ָבִנים ַעד ַמׁשְ ? [ישעיהו ל"ז, ג'] ּכִ
, כלום יש אדם כשר באותו מר לו משהא

לך  ,אמר לו , ושמו מרדכי.יש הדור? אמר לו
ואני  ,כדי שיעמוד הוא משם בתפילה ,והודיעו

 , ונבקש רחמים עליהם לפני הקב"ה.מכאן
כליה  , כבר נכתבה איגרתרועה נאמן ,אמר לו

, גזירהנגזרה הכבר  ,אין מה לעשות על ישראל.
אם בטיט היא  ,מר לו משהא כבר ישנו גזר דין.

 ,ואם בדם נחתמה ., תפילתנו נשמעתחתומה
 ,אמר לו .אין מה לעשות .יהיהשמה שהיה הוא 

, אז יש אמר משה א"כ בטיט היא חתומה.
   יע למרדכי.לך והוד ,אמר לו משה רבינו סיכוי.
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הדא הוא דכתיב,  .מיד הלך והודיע למרדכי
ה ר ַנֲעׂשָ ל ֲאׁשֶ ַכי ָיַדע ֶאת ּכָ ַכי  ,ּוָמְרּדֳ ְקַרע ָמְרּדֳ ַויִּ

ָגָדיו ק ָוֵאֶפר ,ֶאת ּבְ ׁש ׂשַ ְלּבַ תֹוְך ָהִעיר ,ַויִּ  ,ַויֵֵּצא ּבְ
ְזַעק ְזָעָקה ְגדָֹלה וָּמָרה חז"ל  .[אסתר ד', א'] ַויִּ

וכי רק מרדכי ידע את כל אשר  ,מדייקים
לא רק ומה שנעשה, את נעשה? הרי כולם ידעו 

הוא ידע מה  , כיהיא התשובה הוא? אלא
  בעולמות העליונים.  ,שנעשה

  
 ,עמד על העניין הזה ,מרדכי הצדיק, כי רואים

כידוע, מי  לם לא שמעו לו.וא ,ניסה להתריעו
הוא קדוש, ההוא  ,פריצותהין יענשמקנא על 

שותקים, הם אחרים, ה צדיק יסוד עולם. אבל
  בקרקע. םראשטומנים את 

  
  

  למה רב יוסף נהיה סגי נהור. 
בעי רב 'דוקא  למה ,קודםמאמרנו  דרך אגב,

יוסף של־הוא ניצוץ  ,יוסף רבש וןכי '?יוסף
היה סגי  ,רב יוסףכתוב בספרים, כי  .הצדיק
סדר  איך הוא נהיה סגי נהור? מובא בספר נהור.

ישב  ,כי רב יוסףבשם ספר מקור חיים,  ,הדורות
ה להביא לפניו ציוו ,בבית אפל ארבעים יום

   שיש, ונסתכל בהם ונעשה סגי נהור. אבני
  

בבית אפל ארבעים יום, רב יוסף ישב  ?שמעתם
לפניו  להביאביקש  הואארבעים יום  ולאחר

הבדל זהו  .שהם זורחים ומאירים ,אבני שיש
אח"כ בחושך, ויושב ארבעים יום הוא  .קיצוני

כך הוא נהיה ושל אור, צמה גדולה משהו עם עָ 
   סגי נהור.

  
פירוש לפירושו  וזה .ובא בספר מקור חייםמ כך

תכף אקרא לכם  רבי אברהם אבן עזרא.של־
אין  , כיהוא אומרבפנים. מאת לשונו בעהי"ת 

רב יוסף דהיינו,  ית הפרישות.תכלבשזה ספק 
בעניין שמירת של יכיהוא ח"ו , כי חשש
 .על רב ששת ,דומהסיפור  נוכמו שיש ם.יהעיני

לא לראות, שעדיף לו כי  ,לכן רב יוסף החליט
כמה מכאן, רואים  הוא סימא את עצמו.לכן ו

  צניעות. עניין הקדושה והיוסף דאג לרב 

[להר"ר שמואל צרצה,  מקור חייםספר הלשון  וזה
ולא תתורו אחרי על הפסוק  ,פרשת שלח לך]

אומר  בכך? ןי, מה הענילבבכם ואחרי עיניכם
העין רואה  הראב"ע, רבי אברהם אבן עזרא,

 לאות ולסימן,ציצית נה יהיה הוה ,והלב חומד
וכל אשר  הרהור ליבו,אדם אחר שלא ירדוף 

מביא המקור חיים מאמר כך על  ניו.יע שאלו
 הני תרי עיינין, תרי סרסורי דחטאהחז"ל, 
משיג  ,םיבאמצעות העיניועניין זה, כי  נינהו.

ואח"כ  ,אדם רואהה מושגיו.הכח הדמיוני 
 סיבת העוונות. ואהו .הדמיון ממשיך לעבוד

אלא במה  ,יצה"ר שולטאין  ,הרי הכלל הוא
, אדם לא רואההאם  רואות.של־אדם שעיניו 

, ראההוא אם אבל  .אין לו את זה בראשי אז
 הוא בא לידי מעשה.בסוף ו כעת הדמיון עובד,

ומהחסידים שהיו  ,הוא כותב דבר מענייןו
בר שלא להסתכל בשום ד ,ים עצמםמנהיג

 כם בדרך, מפני שלא יכשלו בעיניהם.לבה
, ארבעים יוםאפל בית ואמרו כי רב יוסף ישב ב

ציוה להביא לפניו אבני יום ארבעים הסוף וב
ונסתכל בהם ונעשה סגי נהור. ואין ספק  ,שיש

ואמרו כי כן עשה  .כי זה בתכלית הפרישות
 אינו, אבל 'אמרו'שכך  ,כך הוא אומר רב אשי.

  . לכך את המקורמביא 
  

הם היו , 'חסידים'הכי  הוא אומר ,בכל אופן
לא להסתכל כלום ברחוב,  עצמם,מנהיגים את 

על חסידי  מדוברלא ומחשש מכשול. 
הרי על חסידים ואנשי מעשה, אלא הבעש"ט, 
חסידים 'עוד לפני הבעש"ט, מדובר 
זה לא רק  ,בזמנינוכי  ניחושב .'הראשונים

צריך להיות  הדבר ,בזמנינו '.חסידים'הבשביל 
אתה הולך אם  אין מה להסתכל.ופי אלף, 

מינה או שמאלה. י צריך להסתכלאינך  ,בדרך
  אין לך מה לראות. כלום. סכנת נפשות. רח"ל.

  
  

מדוע האות וא"ו בתיבת ויזתא שבמגילה היא רבתי, 
  והאות זא"ן היא זעירא.

שיעור מוצש"ק משפטים [ שנה שעברהב ברנויד
 על עשרת בני המן, אריסי ארדי ],ה'תשע"ג
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ְוֵאת ֲאִריַסי  האחרונים,שלשה האלו ויזתא, 
ֶרת [אסתר ט', ט'  וגו' ְוֵאת ֲאִרַדי ְוֵאת ַוְיָזָתא. ֲעׂשֶ

 מדוע "ד?חסר יו ,למה ארדיבזמנו, הסברנו  .י']
על  ', שהואארדיואילו ', יו"ד מלא 'אריסי'

כי  ,אמרנו חסר?בכל זאת הוא , משקלהאותו 
, מדת דה התשיעיתהוא מכוון כנגד המ ,ארדי
לכן הורידו לו את ו ,מכוונת כנגד זה היו"ד יסוד.

להראות שהם היו בתכלית  האות יו"ד, בכדי
  הטומאה. 

  
כתוב שורה מתחת, נמשיך בענייננו, ב כעת

אות היא  גדולה, וה '. למה האות וא"וויזתא'
, רבתי הוא"ו ,לההמבאותה מדוע  זא"ן קטנה?

   והזא"ן קטנה?
  

 מקודם, לגבידיברנו אשר הדבר הוא , אלא
על יוסף  רומז הוא"וכי  ,אמרנו דגחון. הרי הוא"ו

רב  ועל כךזה חצי התורה באותיות, ו הצדיק,
עומד יסוד  על כךכי כדי לדעת ב ,יוסף בעי

, עומד על תורהשל־המרכז דהיינו,  התורה.
זה יסוד . הקב"ה מקנא כךרק על  הקדושה.עניין 

  כל הדברים האחרים., ושורש היסודות
  

התייחסות לגזירת גיוס בחורי ישיבה לצבא, ומהות 
  הצבא כיום. 

ציבור בני , רוצים להכריח את בזמנינו היוםו
מה  ,בעצםלכאורה  ם לצבא.סילגי ,תורהה

בעם  לא היה צבאוכי , מה הבעיא בצבא?
בכל הדורות היה צבא. צבאות ה'.  ?ישראל
של־מרכז השהצבא זה  ,היא הבעיאאלא 

, צריכים לדעת טומאה. א"כשל־טינופת, מרכז 
 ,של הקדושהבמאבק  ,היוםנמצאים אנחנו  כי
, נגד מרכזי מרכזי הקדושה נגד הטומאה.כ

לא היה  הדבר .בעוונותינו הרבים הטומאה. כך
 ,צריך להיות כך, אבל אלה שייסדו את המדינה

 ממילאהיו רחוקים מתורה ומצוות, הם לצערינו 
 בלימ ,אי אפשר להיות במקומות האלה

 ,כל מי שנמצא שם במקומות האלה יכשל.לה
כך ברנו על ישכבר ד כפי, כךמעיד על 

, בכינוס לבני הישיבות בליל פורים באריכות
   .קטן שנה זו

בעניין גזירת הגיוס , שליט"אמרן דברי תוך קטע מ[
שנאמרו כפי המרחפת על בני הישיבות הקדושות, 

מבני שיחי' במסגרת כינוס בחורי ישיבות ואברכים 
לרגל  ,בליל פורים קטן ה'תשע"ד בשכ"העדת תימן, 

עשור לייסוד התאחדות בני התורה "תוצאות חיים" 
והשיעור השבועי לבחורי הישיבות המתקיים בביתו 

  .העורך]. חוברתהבסוף  כנספח פיםורמצמדי ליל ששי, 
  

היא  וא"והאות דגחון,  וא"ובאמרנו כי  כך. יוצא
כי  ,בחז"ל כתובש כפי ,מראה הדבר רבתי.

, הקב"ה שלאם ח"ו יוסף היה נכ ,בלעדי יוסףמ
משם רועה  ,לכן כתוב היה מחריב את העולם.

ועליו  ,דת יסודהוא מ ,יוסףא"כ  .אבן ישראל
יין הרוחני. ולכן עומד כל התורה כולה, כל הבנ

מרכז ואמצע דהיינו תורה, חצי ה היא הוא"ו,
 וא"ו רבתי. כתוב במסכתה ולכןהתורה. 

 הלכתב צריך, הזאת הוא"ואת , שסופרים
 .ויזתא מלהאות וא"ו, בבזקיפה. כך גם לגבי ה

 .להגביה את הוא"ושצריך  ,כותבים הפוסקים
ויש  .בכתיבתה להגביה אותה ,יש אומרים

נוהגים אנחנו  בקריאתה.להאריך  ,אומרים
וגם  ,מאריכים בקריאהגם את שניהם,  לעשות

  בכתיבה. 
  

ידע את  הוא .שמר על עצמו ,הצדיק יוסף
חייב הוא  ,קדושההלשמור על  בכדיכי  ,היסוד

הוא לא הרים את  ,לכן לשמור על העיניים.
אפילו שניסו להכריח  עיניו, בכל המצבים,

אם הוא עובר את השלב  כי ,הוא הבין .אותו
הוא השקיע את כל  , הרי שהוא נכשל.הזה

הוא כבר יכול להרים  אבל כעת, בכך.המאמץ 
, צחשהוא כבר ני לאחר ולזקוף את העיניים.

מגילת ב. להיות זקופה היכול הזאת הוא"ו
ם עשל הכשלון , מרדכי הבין, כי אסתר

עניין ב וכן ,פריצותעניין ההיה בעצם ב שראל,י
של ין יענבא לידו  כאשר כ,רה. א"ז בודהע

הוא  ,ע"זכעשה עצמו שעם המן  ,'דע"ז אָת 'לְ 
כדי ב ,ע"זשל־או משהו  י,שם על עצמו אנדרט

 מכךהתרחק  מרדכיכן  לע ,לכךשישתחוו 
הוא חייב , כי הוא הבין .בתכלית הריחוק

 ובעצם זהשכיון  ,מסירות נפשבזה לעשות 
הגזירה נגזרה ש וזאת היא הסיבה ,שורש החטא
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חייב להתרחק  היה הוא ,לכן שראל.יעל עם 
זאת גם תהיה קיצונית. כי בצורה ה מכך,

 מרדכי התגרה בהמן., למה התשובה לשאלה
בהתחלה נראה זאת בהמשך, אולם בע"ה 
   דלעיל.את הרעיון נגמור 

  
מי שנתן את העצה לתלות את  גיסא, מאידך
מרדכי רמוז א"כ,  זרש.היתה , זאת מרדכי

 ,אנחנו אומריםש כפי ,מרדכי זכה .אות וא"וב
ה ברוך, נהיה נהי א"כ הוא"ו .'ברוך מרדכי'

, זרשאילו ו גדול, מגדילים את האות וא"ו.
לכן הזא"ן  ,נה, צמצמו אותהנהיתה קטנט

קללה יכה, שפע. כה, מלשון בֵר בָר קטנה. 
להפחית היינו להקל  המים', והקל'מלשון 

   .מה שפחותכלצמצם ו

  
יוסף המקור, כלפי  כלפיאת זנרצה להחזיר  ואם

מי היתה הרי  .הרמוז באות וא"והדבר , הצדיק
ה ו שמזה היה, זליכא. שמה ?אשת פוטיפר

רבינו שלום שבזי המופיע בספר הישר, וגם 
, בעצםא"כ  זיע"א בשיריו מזכיר את השם הזה.

כנס יבלי להמ מכך, התריחדיו. וי תקשרהכל מ
, פריצותהשורש את בא להגיד  הדבר ,לשמות

 ,כתובהרי  היתה כזאת. המןשל־גם אשתו  כי
ּתוֹ  ַלח ַויֵָּבא ֶאת ֹאֲהָביו ְוֶאת ֶזֶרׁש ִאׁשְ ׁשְ [אסתר  ַויִּ

בכלל היא  צריך להביא אותה, כי היה ה', י'].
מסתובבת בשווקים אלא בבית, היתה לא 

לחפש לקרוא לה, היה המן וברחובות. צריך 
בספר משלי, אומר הפסוק כמו ש איפה היא.

נּו ַרְגֶליהָ  ,הִֹמיָּה ִהיא ְוסָֹרֶרת ּכְ ֵביָתּה לֹא ִיׁשְ  ּבְ
בעצם  צריך להביא אותה. א"כ .[משלי ז', י"א]

, קדושההשורש  וזה , כי הוא"ובא להגיד הדבר
הגדול  האחד מול השני. זנות.להרמז  וזה והזא"ן

 תעומד כךועל  ,זה בעצם מה שיצא .מול הקטן
  אחד מול השני. הבא  כי הדברמגילת אסתר, 

  
 מרדכי התגרה בהמן? מדוע, ששאלנומה  לגביו

 א"ר ],דף ז' ע"ב[במס' ברכות  ההתשובה כתוב
מותר להתגרות  ,יוחנן משום ר"ש בן יוחי

 ]'ח, ד"משלי כ[שנאמר  ,ברשעים בעולם הזה

ע רוּ  ,עְֹזֵבי תֹוָרה ְיַהְללּו ָרׁשָ ְוׁשְֹמֵרי תֹוָרה ִיְתּגָ
רבי דוסתאי בר' מתון  ,תניא נמי הכי .ָבם

שנא'  ,מותר להתגרות ברשעים בעוה"ז ,אומר
ואם לחשך אדם  .עוזבי תורה יהללו רשע וגו'

ְתַחר  ]'ז, א"תהלים ל[והא כתיב  ,לומר ַאל ּתִ
י ַעְוָלה עֹׂשֵ ַקּנֵא ּבְ ֵרִעים ַאל ּתְ ּמְ מי  ,אמור לו ?ּבַ

לא ללכת  ,פירושו אין .אומר כן ,בו נוקפוישל
להיות  ,אל תתחר במרעים ,אלא .נגדם

להיות כעושי  ,אל תקנא בעושי עולה .כמרעים
ָך  ז]י"משלי כ"ג, [ ,ואומר .עולה ַאל ְיַקּנֵא ִלּבְ

ִיְרַאת ְי"יָ  י ִאם ּבְ ִאים, ּכִ ַחּטָ ל ַהיֹּום ּבַ אל  .ּכָ
   תלמד להיות בדרך שלהם.

  
והאמר ר'  ,איני ,ממשיכה להקשות הגמ'ו

אל  ,אם ראית רשע שהשעה משחקת לו ,יצחק
ָיִחילּו ְדָרָכיו  ]תהלים י', ה'[שנאמר  .תתגרה בו

ָכל ֵעת שנאמר  ,ה בדיןאלא שזוכ ,ולא עוד .ּבְ
ְגּדוֹ  ]שם[ ֶטיָך ִמּנֶ ּפָ אלא  ,ולא עוד .ָמרֹום ִמׁשְ

ל צֹוְרָריו ָיִפיַח  ]שם[שנאמר  ,שרואה בצריו ּכָ
ֶהם  ,לא קשיא .הגמ' אומרת כמה תירוציםו .ּבָ

אם זה  .הא במילי דשמיא ,הא במילי דידיה
אבל  ברשע. אל תתגרה יאז ,עניינים אישייםב

הא  ,ואיבעית אימא במילי דשמיא, כן תתגרה.
הא ברשע  ,ולא קשיא ,והא במילי דשמיא
הא ברשע שאין השעה  ,שהשעה משחקת לו

ת השעה משחק, שמצב נויש .משחקת לו
 ,דרך אגב לאותו רשע, לכן אל תתגרה בו.

, 'השעה משחקת לופה, כי לרשע רק 'רמוז 
, הוא שעה הבאהב דהיינו זה רק לשעה. אבל

המזל  כעת .תייםבינלרק  הדבר הוא כבר יפול.
הא והא ברשע  ,ואב"א , ולכן תיזהר.שלו גבוה

הא בצדיק  ,ולא קשיא ,שהשעה משחקת לו
 ,דאמר רב הונא .הא בצדיק שאינו גמור ,גמור

יט ּבֹוְגִדים  ג]חבקוק א', י"[מאי דכתיב  ה ַתּבִ ָלּמָ
ּנוּ  יק ִמּמֶ ע ַצּדִ ע ָרׁשָ ַבּלַ ֲחִריׁש ּבְ וכי רשע בולע  .ּתַ

לֹא ַיַעְזֶבּנּו  ְי"יָ  ג]תהלים ל"ז, ל"[והא כתיב  ?צדיק
יק  א]משלי י"ב, כ"[וכתיב  ,ְבָידוֹ  ּדִ לֹא ְיֻאּנֶה ַלּצַ

ל ָאֶון צדיק גמור  ,צדיק ממנו בולע ,אלא ?ּכָ
   , שעה משחקת לו שאני.ואב"א .אינו בולע
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 אינני על כך. כמה תירוצים ,בגמ' כאן נםיש
נושא הזה, בפלפול כל הכנס לירוצה לה

כאלה  נםיש וגם, בכךהרבה המפרשים דנים 
ישנה גורסים את התירוץ האחרון, וגם אינם ש

, לפי מה בכל אופן לפרש אותו. כיצדשאלה 
לפי  ,מובא בעץ יוסףה ,ן הברכותיישמפרש מע

אפילו בשעה  ,צדיק גמורכי  ,זה הוא סובר
  . בו מותר להתגרות ,שהשעה משחקת לרשע

  
  

יב לקרי בתיבת "כאמרם" מה ההבדל בין הכת
  שבמגילה.

הגר"א, על ספר פירוש כלל, המובא ב נויש
בעניין 'כתיב'  ,חשוב יסודאומר  משלי. הוא
הגמ'  '.קרי'ו 'כתיב'הרבה  נםיש ו'קרי'. הרי

קריין ולא  ,אומרת ]דף לז ע"א[ נדרים 'במס
 .הלכה למשה מסיני, כתיבן, וכתיבן ולא קריין

ַפל רּוַח ֶאת פסוק בספר משלי,  נויש טֹוב ׁשְ
ִאים ָלל ֶאת ּגֵ ק ׁשָ [משלי ט"ז,  עניים [ֲעָנִוים] ֵמַחּלֵ

הוא , אבל הכתיב 'ויםהקרי הוא 'ענ .י"ט]
 וז"ל, , דבר חידוש.הגר"א כךאומר על  'עניים'.

, והכתיב הוא הקרי הוא נגלה ,בכל מקום
   נסתר.

  
לא אומרים ו ,טועיםהאנשים  נםישדרך אגב, 

 י,ִר קֶ אבל זה לא  י.ִר קֶ  ,אומריםזאת נכון. הם 
 ,כתובמה שהיינו כתיב  . כתיב וקרי.יֵר קַ אלא 

, זאת יִר קֶ  תקרא. אבלמה שהיינו  יֵר קַ ו
רי', מלשון 'אם תלכו עמי קֶ  משמעות אחרת.

רי בשוא, וזה וכדומה. [בעברית, אומרים ְק 
  יתכן].

  
הגלוי,  ואהאומר הגר"א, כי הקרי  אם כן

ין א, כתיב וקרי נוישר שאכ והכתיב הוא נסתר.
 איזו נהישגם לו טעות,  ואהפירושו שהכתיב 

הגלויים. דברים מה אינואבל זה  ,משמעות
אבל  וא לפי הדברים הגלויים.ה, הקרי משא"כ

במקומות מועטים זה להיפך,  ,אומר הגר"א
לפעמים  והקרי הוא נסתר. ,יב הוא נגלההכת

טוב שפל רוח ', במשליבפסוק  הפוך. א"כ הדבר
אבל הוא אומר  ,כך קוראיםאמנם , 'ענויםאת 

ללכת אדם כדאי לדהיינו,  '.עניים'בעצם זה כי 
ענוה,  נהיש שאצלם וןכי ,שתתף עם ענייםלה

  תשתתף איתם.  לכן
  

מאמר [ בספר ליהודים היתה אורהעל כך  כותב
 כמו ,הדבר את מגדיר הכתיב ,]ל"א עמ' קס"ו

 ,ל"ר .בו קורים אנו אשר את ,והקרי .שהוא
 הרי כי .בעינינו נתפס הוא שבה הצורה את

 משיג אינו פעמים והרבה ,לעינים יראה האדם
 ברוב זה כך .שהיא כמות המציאות את

 .להיפך לומר גם אפשר ,מאידך .המקרים
 הוא לכן ,מסתכל לכל בבירור נראה ,הכתיב

 הוא ,הקרי ואילו .הנגלה את שמבטא זה
 על .לקרותו איך בכתב מרומז אין כי ,נסתר

 .הנגלה על מורה ,הכתיב דוקא ,לפעמים כן
, כי הגר"אזה מה שאומר  .הנסתר על ,והקרי

   הוא הנסתר. ,דוקא הקרי לפעמים הדבר הפוך.
  

ויהי 'לגבי הפסוק במגילה, לעניינינו,  א"כ
באמרם 'הוא, הכתיב  ',כאמרם אליו יום ויום

כנסת דהיינו, הרי כתוב כי  .'אליו יום ויום
אתה כיצד ישראל התרעמה על מרדכי, 

אתה  ?ביד שונאינו מוסר אותנוו ,מכשיל אותנו
מרדכי  ח"ו מעמיד את כל ישראל בסכנה. אבל

ומותר לי להתגרות צדיק גמור,  , אניסוברוטוען 
אם הוא ה אינם יודעים, , הריהםאבל  ברשע.

אסור להתגרות כתוב ש ?לאשאו  ,צדיק גמור
צדיק אבל לא ל, מותר גמורצדיק ל רקוברשע, 

ויהי 'זהו  ויכוח.פה  א"כ ישנו .שאינו גמור
הם אומרים למרדכי,  דהיינו,, 'באמרם אליו

זה  למה אתה לא משתחווה? צריך להשתחוות.
רק הוא המן  ,וין לע"זואתה לא מתככי  בסדר,

אתה תחשוב על  א"כ ,עושה את עצמו ע"ז
 יפשו כל מיני תירוציםחהם  משהו אחר.

בעצם אומר  ,הכתיב, כי יוצא כתרים. א"והי
בני ש מהאת מה שנגלה,  , אתאת האמת

שמרדכי צדיק  ,הם לא ידעו חשבו. כי אדםה
 , יודע לבבות, יודע כלאבל הקב"ה גמור.

ו זה '.ויהי כאמרם' ,הואהקרי  לכן מחשבות.ה
מרדכי ידע שהוא ש וןהדמיון. דהיינו, כי כא"ף

   .צדיק גמור
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מה  עוד נקודה.צריכים להוסיף פה  ,בעצם אבל
'? מה צדיק לא גמור', ו'צדיק גמור'פירוש ה

 ביןהבדל בקשה להבחין  הדברים? משמעות
צדיק גמור  .לצדיק שאינו גמור ,צדיק גמור

הוא  ע בכלל לא מדבר עליו.רר השיצ ,פירושו
יכול להיות במצב הוא  ,יכול לראות עבירה

גם  כלל.לא משפיע עליו הדבר ו ,טינופתשל־
מפרשים שהוא הכניס את ה נםיש ,יוסף הצדיק

ל וככי הוא ידע שהוא י ,עצמו למצב הזה
 אותו הדבר ו צדיק גמור.זה כך.להתגבר על 

והוא לא  ,תעבוד ע"ז ,, מנסים להגיד לומרדכי
לא אתה צדיק  ,אבל הם חשבו, טוב .שומע
ואתה  ,רהז, לעבוד עבודה אומרים לך גמור.

היה  ,אבל מרדכי ומע.כך ולא שמתגבר על 
ולא  ,לא שהוא שמע זה .במדרגה יותר גבוהה

לא  הדבר .הוא לא שמע בכלל ,אלא .עבד ע"ז
ליו 'ויהי באמרם א וזה, ממילאכלל.  אליודיבר 

 אבל '.באמרם'זה ש ,הם חשבו .'יום ויום
ויהי כאמרם 'נסתר, הזה  ,דברשל־לאמיתו 

   '.אליו יום ויום
  

ספר ליהודים הדברים, מתוך לכם את  אקרא
 בשער אשר המלך עבדי ויאמרו' ,היתה אורה

 מצות את עובר אתה מדוע למרדכי המלך
 של שלוחיו ?המלך עבדי אותם הם מי .'המלך

 להשתחוות מרדכי את לפתות ,הרע יצר
 דרכו כך ',ויום יום אליו באמרם ויהי' .להמן

 על הוא חוזר יום יום ,מתייאש אינו ,ר"יצה של
 אתמול נדחו שכבר י"אעפ ,המפתות הצעותיו
 יצר ,המלך עבדי ברויד אמנם האם .ושלשום

 נתגבר שהוא אלא ,מרדכי אל וחילותיו הרע
 הדברים נכנסו לא שכלל או ,פיתויהם עלי

   .כלל אליו ברויד לא וכאילו ,באזניו
  

 צדיק אינו שמרדכי ,היה נראה ישראל לכנסת
 ואילו .היצר פיתויי את שומע והוא ,גמור

 ,גמור צדיק היה שמרדכי ,היתה האמת
 "תיבכ"ה כן על .כלל אליו דיבר לא ר"והיצה

 ויהי' הוא לעינים שנראה מה על המורה
 שהם היה נראה כי ',ויום יום אליו באמרם
הם  .כנגדם עומד שהוא אלא ,אליו מדברים

, אתה שומעדהיינו,  '.באמרם'זה כי מבינים 
 הוא "קרי"ה ואלו אבל לא מוכן לעבוד ע"ז.

 רק כי ,הדמיון ףא"בכ ',יוםו יום אליו כאמרם'
 לקושטא ,אליו נאמרים שהדברים היה נדמה

   .כלל לאזניו דבריהם הגיעו לא דמילתא
  

כאילו רק זה  , אבללי להשתחוות אומרים
הדבר בכלל  בכלל לא שומע.אני  אומרים לי.ש

 שהדברלא  . זהשל מרדכי וילא נכנס לאזנ
אלא שהדברים בכלל לא  מתגבר., ואני נכנס

יוסף של־המדרגה גם  זניו. זאתנכנסים בא
 ,בספר ליהודים היתה אורה כותבכך  .הצדיק

איר את עיננו להבין את ושפתיים יישק, שה
  ההבדל בין הקרי לכתיב.

  
קודם, משאמרתי  כפי ,יןיענשל־לגופו  אבל

 'ויהי באמרם, 'פעמייםזאת אלה שקוראים 
, כתיב וקרי שזהונכון כי  ,הם טוענים ',כאמרם'ו

 אבל הם טוענים כי בתרגום כתוב 'במללותהון'.
את  ,את באריכותזכיון שצריך להסביר  אולם

אבל  .כאןכעת  עצוראהתשובות לטענתם, 
 ,טעות גם זאתלמסקנא צריכים לדעת כי 

   נכון. והדבר אינו
  

 ,נו אומרים, אבל לפי מה שאכתיב וקרי ישנו
לקרוא  דהיינוא לפי הקרי, לקרו יםחייב

כך ש כפיאסור לקרוא כפי הכתיב,  '.כאמרם'
שצריך  ,ההלכה היא בכל המקומות.עושים 

זאת מי שיקרא  לקרוא כך.צריך , ולכתוב כך
אין לזה שום של. הוא נכ ,לפי דעתינו ,פעמיים

בל"נ עוד , ואין לו על מה שיסמוך. מוסמך מקור
 נןישש וןכי ,בשיעור הבא נרחיב על הפרט הזה

וכן נענה על  ם.לבררשעלינו עוד כמה נקודות 
השאלות שפתחנו בהן בתחילת השיעור, 

  הואיל ולא הספיק לנו הזמן.
  

, תורתו במאורברוך הוא יאיר עינינו  המקום
  .אכי"ר
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  לק"י

  מרן הגאון דברי תוך קטע מ
  הרב יצחק רצאבי שליט"א 

  פוסק עדת תימן, 
  בעניין גזירת הגיוס המרחפת 
  על בני הישיבות הקדושות, 

שנאמרו במסגרת כינוס בחורי ישיבות כפי 
  מבני עדת תימן, שיחי' ואברכים 

   ,בליל פורים קטן ה'תשע"ד בשכ"ה
  לרגל עשור לייסוד התאחדות בני התורה 

  "תוצאות חיים" 
  והשיעור השבועי לבחורי הישיבות 

        כדלקמן:המתקיים בביתו מדי ליל ששי, 
  

  למה אנחנו לא מתגייסים? מה יש בצבא? 

נגד כ ,יש פה מאבק של האורהיא, כי התשובה 
ם מרכז הקדושה, ושמה זה תורה ההבני החושך. 

אנחנו האות וא"ו, והם האות מרכז הטומאה. 
מדת  ., כפי שהסברנוזו מדת יסוד ,הוא"וזא"ן. 

לא רציתי יוסף, צדיק יסוד עולם. וכן מרדכי וכו'. 
לזנות, אבל  תרומז זא"ןאות לומר מקודם, שה

הדבר כתוב במפורש בחז"ל. כמו שכתוב לגבי 
, רצונך שיימחה שמך מבין [בסוטה דף ל"ו ע"ב] יוסף

אבני איפוד, ותיקרא כך וכך? אמרתי זאת על 
השם של זרש, ואפשר לומר זאת בכמה אופנים. 

הצבא לא היה ן. הצבא זה מרכז של רחמנא ליצל
הם צריך להיות גרוע יותר מכל מקום אחר. 
א"כ קוראים לזה "כור ההיתוך" של המדינה. 

יש לנו פה מלחמה בין  ,בעוונותינו הרבים
  הקדושה לטומאה, בין שני הקצוות. 

  

שעובד בצבא,  אדםסיפר לי מישהו בזמן האחרון, 
לא בן תורה, הוא היה עם קוקוריקו ארוך... הוא 
בא אלי ככה... אבל  הוא נשמה טהורה, אינני 

 זה.החושך הבתוך אור ניצוץ  מחזיקיודע איך 
שלחן  ,הוא נדבק לספרים שלימגיל חמש עשרה, 

יצור, מאז האור הלך וגדל. אבל בק ערוך המקוצר.
שאלתי אותו, תגיד לי, מה עדיין הוא בצבא. 

 שלך? הטעםהעניין לגדל ככה שיער ארוך? מה 
הוא ענה לי, לא, כעת  הרי כבר חזרת בתשובה?

אני עושה מזה שתי פיאות ארוכות מקדימה, ואת 
יתר השערות אני תורם לאנשים חולים במחלות 

יש לו  כיום שזקוקים לשיער. בע"הרח"ל קשות 
  רוכות.פיאות א

  

א מספר לי, שישנם עוד אנשים בכל אופן הו
אבל יש , שהם בעלי חזות חרדית, כמוהו בצבא

 שם בנות, שנדבקות אלינו. כך הוא מספר לי
. ואיך הגענו לכך? כי כעת הוא עומד בעצמו

תחתן, והוא בא לבקש שאני אתיר לו לשים לה
שידעו שהוא נשוי,  , בכדיעל האצבע טבעת

  ויתרחקו ממנו.

טבעת, אבל זה כמו בגד  תשיםלו, כן,  השבתי
עבודה. בצבא, תשתמש בכך, לא במקומות 

  אחרים. רק היכן שאתה צריך זאת.

את כמובן רק דוגמא קטנה. המצב שם חמור וז
  מאד, רח"ל.

צריכים לדעת, מן", כשאנחנו אומרים "ארור ה
כמו , לא יצא. "למפרע"הקורא את המגילה 

שהבאנו מקודם מה שכותבים בכמה ספרים, כי 
בדין הזה יש רמז, כי קריאת המגילה זה לא רק 
סיפור שהיה בעבר, אלא עניין שמתחדש בכל דור 

שחיק כבר בקבר שלו, המן הרי ודור. אם כן, 
איננו  .פליטשריד ו ממנו לא נשארעצמות, 

, לברך את מרדכי לאגם צריכים לקלל את המן, ו
מה יתן אם נברך אותו,  שבין כה וכה הוא בגן עדן?

אנחנו מברכים את אלא שלו הברכות שלנו? 
. כל השורש הטוב, ומקללים את השורש הרע

אותם הרע, הטמאים, כל אלה שבאים מכוח 
ברכה זה מלשון אנחנו רוצים לארר ולקלל. 

 מלשון זה  קללהשפע, שיתרבה.  במובןיכה, בֵר 
'לראות ח, כמו שנאמר בפרשת נֹ קל, מה שפחות. 

להפחית ולצמצם ולמעט את הכוח הקלו המים'. 
הרע. א"כ כשאומרים ארור המן, פירושו 
שהשורש הרע יתכלה. ומצד שני, שיהיה ברוך 

  י. זה מה שבעצם עומד לפנינו עכשיו.רדכמ

תא, הוא"ו גדולה, והזא"ן זיושימו לב, המלה 

קטנה. זה רמז שהאיר בו הקב"ה את עיני כיום. 
כי תשא מוצש"ק השבועי [עיין בהרחבה בשיעור 

  ה'תשע"ד ב'שכ"ה].

לכן חושבני כך. ברוך ה', שהציבור שלנו, יושבים 
על התורה ועל העבודה, אבל בכל זאת, אנחנו 
ביהדות תימן בפרט, צריכים לדעת, מכל עדות 
ישראל מציינים את התימנים, כעדה שקיבלה 
את המשבר הכי קשה. בעצם מה ההבדל? כולם 
פעם היו חרדים? אבל ההבדל הוא, כי מי שקלקל 

את המדינה. אבל אצל האחרים, את התימנים, ז
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האשכנזים והספרדים, הם היו מקולקלים כבר 
כבר ישראל באו לארץ הם בחוץ לארץ. 

מקולקלים. חלק מהם. אבל התימנים באו לארץ, 
עדה קדושה וטהורה, ללא פגע ונגע. אז בעצם, מי 
שהמדינה הכי הרעה לו, הכי הורידה אותו 
מבחינה רוחנית, זה בעצם התימנים. והצבא, זה 

  "ב שלהם, ועל השורש הזה הם עומדים. הא

לקלקול העיקרית וצריכים לדעת, כי הסיבה 
בעדה שלנו, השורש לכך היה בעניין הקדושה. 

תימן, זה ארץ של קיצוניות. קשה היתה פה בעיא 
מקום של מרכז קדושה וצניעות, בדיוק הפוך 
מפה. אם במקומות אחרים היו פשרות פה ושם, 

זה היה ממש שיגעון, ההבדל נים אצל התימאבל 
. לכן הורידו הבדל שמים וארץ לבין כאן בין שם

וראה. נאותם מבחינה רוחנית בצורה איומה ו
ומי מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. רבים נפלו. 

  מעטים.רק שהחזיק מעמד, לצערינו אלו היו 

אין מה להשוות. העדה שלנו היום כעת ברוך ה', 
פורחת, הרבה יותר מהעבר. זה לא יעזור, לא 
יועילו אוצרות רשע, לא יועילו בכל מה שהם 

הציבור שלנו עושים. אבל, זה בעצם הנסיון שלנו. 
בפרט, יהדות תימן, שיש לה שרשים חזקים 
בקדושה וטהרה וצניעות, צריכים לדעת שאנחנו 
צריכים להיות הסמל של הצניעות והקדושה. 

קצת לדעת, להרבה יש לפעמים  צריך כל אחד
שצריך את התרופה הזאת, צריך  קשיים, אבל מי

לדעת כי המאבק היום בזמנינו, עומד בעיקר על 
אמנם הם מנסים להשפיע פה החזית.  הקדושה.

נו בכל הדרכים, באמירה, בפיתויים. 'ויהי עלי
יהי ו'כדברה אל יוסף יום יום ולא שמע אליה וגו', 

', הם מנסים לפתות, יום ויום וגו כאמרם אליו
ומנסים גם בכוח. בכל הדרכים הם מנסים. אבל 
התשובה שלנו, שבעזרת ה' אנחנו בשם ה' נעשה 
ונצליח, הקב"ה יעשה עמנו נסים ונפלאות, כמו 
שהיה בימים ההם. ואני מקוה שעכשיו, בעגלא 

 , שהוא פורים קטן,בזמן קריב, כבר מהיוםו
נתחיל לראות שהדרך הולכת ונסללת לכיוון 

  הקדושה.

ן על כך רך אגב, חושבני כי גם צריכים לכווד
בקדיש, כשאומרים 'על ישראל ועל רבנן ועל 
תלמידיהון'. 'על רבנן', אלו התלמידי חכמים, 

תורה. 'ועל תלמידיהון ועל הראשי ישיבות, גדולי 
באוריתא, יהא להון  תלמידי תלמידיהון דעסקין

ולנא חנא וחסדא ורחמי', שהקב"ה ישמור ויציל 
יהיו כמה שפחות אותנו מכל הקשיים הללו, ש

ן על כך, גם מי שאומר את הפרעות. צריך לכוו
הקדיש, וגם מי שעונה. בכל פעם ופעם לחזור על 

ום כבר יהיה לנו כך. ובעזרת ה' אני מקוה כי מהי
  קן את עצמנו. פתח לתקוה טובה. אם אנחנו נת

, צריכים לדעת, אולי יש בעבר וכפי שאמרתי
כאלה שחושבים, כי ספר הזוהר הקדוש, לא 
מתאים לבחורים. אני גם אומר כי בודאי שהדבר 

זוהר, לא שייך, לימוד קבלה וכדומה. אבל לגרוס 
כמו  זה כמו תרופה. או לדוגמאצריכים לדעת ש

אקונומיקה, זה מנקה. יש לספר הזוה"ק סגולה, 
כל אחד שיעשה זאת,  .ולזכך את הנשמהלטהר 

בעיר  בישיבה של החפץ חייםגם ינסה ויראה. 
, למדו הבחורים בס' הזוהר. לא צריכים ראדין

להירתע מכך. אולי ישנם מקומות שהדבר לא 
מתאים מבחינה חברתית, אז לא חייב שהדבר 
ייעשה בפרהסיא. אבל כל אחד שינסה זאת, 
יראה כי תוך זמן קצר הוא ירגיש שינוי בעצמו, 

  קרב להקב"ה. וירגיש שהוא מת

הקב"ה מנסה אותנו מאחר שעינינו רואות כי 
כי זה אות וסימן שאנחנו בדברים הללו, חושבני 

מכל הזוהמא  לא נשמרים מספיק ולא מתרחקים
דבר זה אינו קל,  כמובן שגם והטומאה של הרחוב.

אבל מי שיעלה על דרך המלך,  בפרט בדור שלנו.
שיקח את התרופות הנכונות שמתאימות לו. 
ובעזרת ה', שנזכה הקב"ה יעשה עמנו נסים 

ות בימים ההם בזמן הזה, בעגלא ובזמן ונפלא
  קריב אכי"ר.

  כי.וך מרּדֳ ארור המן, בר

  הודעה חשובה!
  , בעיקרשיעור זה הוקלד עפ"י שמיעה 

  . העורךלפי הבנת  הּ גָּ נערך והֻ 
  ,קודם הוצאתו היה לנגד עיני מרן שליט"אהשיעור 
דברים מקורות, שיפר ותיקן עניינים וציין הוסיף 

  אולם מפאת העומס הרב המונח על כתפיו,  רבים,
 בור הגהה מדוקדקת, להאיר ולהעירענבצר ממנו ל

 בהרחבה כבשיעורים שעברו.

האמור, בכל ספק או שאלה המתעוררת למעיין  לאור
  את הדבר בשיעור זה, יש לו לברר היטב 

  להלכה ולמעשה אצל מרן שליט"א.
  הערות ותיקונים יתקבלו ברצון. 

  
  ניתן להקדיש את הוצאת השיעור לע"נ, 

  .או לרפואה, הצלחה ופרנסה טובה
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