
 
שמחה לנפגעי הטרור

עם  הטרור,  נפגעי  למען  חב"ד  צעירי  מטה 
בתי חב"ד ברחבי הארץ, יערוך ביקור מיוחד 
בבתי כשלושת־אלפים משפחות של אלמנות 
את  יעודדו  הטרור. המשלחות  ונפגעי  צה"ל 
המשפחות ויעניקו להן משלוח מנות מהודר. 
מנות  משלוחי  אלפי  מאות  יחולקו  כמו־כן 
במרכזים  למאושפזים  הביטחון,  לכוחות 
כדי  ועוד,  לאסירים  לקשישים,  הרפואיים, 

לעודדם לקיים את מצוות היום.

מגילה ברצף
ברחבי  מפעילים  חב"ד  בתי  הפורים  בימי 
ברצף.  המגילה  לקריאת  מוקדים  הארץ 
מיוחדים,  אוהלים  מוקמים  רבים  במקומות 
ושוב.  שוב  המגילה  את  יקראו  שבהם 
באוהלים האלה יוכנו מראש כיפות, חוברות 
בכמה  ועוד.  רעשנים  אסתר,  מגילת  של 
קריאת  אחרי  המשתתפים  יקבלו  מקומות 
המגילה שקיות של 'משלוחי מנות' ומטבעות 
ל'מתנות לאביונים', כדי שיוכלו לקיים מייד 

עוד שתיים ממצוות היום.

נשמחה בבכורה
הופיע שובי נפשי — אלבום הבכורה הישיבתי 
באלבום  ִנשמחה.  החתונות  להקת  של 
מתארחים אהרן רזאל, יצחק מאיר והרב אייל 

ורד. טל' 3220338־077.

יש חדש מה מבטיח את הניצחון
היד הנעלמה של ההשגחה העליונה היא המנווטת את המהלכים, והיא 

הקובעת מי יעלה ומי יירד. חיזוק הצד הרוחני הוא המפתח להצלחה

התגוששות מ היא  בחירות  ערכת 
בני־האדם  שבה  מאוד,  כוחנית 
במרכז.  עומדים  ויכולותיהם 
המסר הוא: 'הצביעו לי, כי אני הגדול ואני 
לפתור  שיכול  והיחיד  האחד  ואני  החזק, 
המתמודדים  הבעיות'.  כל  את  בעבורכם 
האנושיות  המערכות  את  לעזרתם  מגייסים 
המקצועיות ביותר, כדי להשיג את ההצלחה.

אינה  יודעים עד כמה המערכה  כולנו  אבל 
של  ובחוכמתם  בכישוריהם  באמת  תלויה 
התבטאות  הקמפיינים.  ומנהלי  המועמדים 
כושלת של מישהו המזוהה עם מחנה מסוים 
אירוע  הקלפים.  כל  את  לטרוף  עלולה 
ביטחוני יכול לשנות בדרמטיות את תמונת 
מאוד  הרבה  עוד  להתרחש  ויכולות  המצב. 

הפתעות, שאין לאיש שליטה עליהן.

לקמפיינרים  יוכתרו  המנצחים  הדברים,  מטבע 
מבריקים, והפרשנים יקשרו זרי דפנה על ראשם 
של האסטרטגים והקופירייטרים שעמדו מאחורי 
שלא  יסבירו  המפסידים  לעומתם,  ההצלחה. 
כאלה  אירועים  על  שליטה  להם  להיות  יכלה 

ואחרים שהורידו לטמיון את כל עמלם.

מה שהבין מרדכי
בחדות  ממחישה  בחירות  מערכת  כן,  כי  הנה 
והשלטים,  הססמאות  האנושית,  הפעילות  כי 
והפרובוקציות,  הספינים  והגימיקים,  הנאומים 
שהם  נדמה  לפעילים  עשן.  מסך  אלא  אינם 
האמת  אבל  והניצחון,  ההצלחה  את  המביאים 
היא שההכרעות נופלות במקום אחר לגמרי. היד 
המנווטת  היא  העליונה  ההשגחה  של  הנעלמה 
את המהלכים, והיא הקובעת מי יעלה ומי יירד.

איננו  במגילה  פורים.  של  מהותו  בעצם  זו 
הסיפור  הטבע.  מגדרי  ניסים שלמעלה  פוגשים 
מורכב משרשרת של אירועים טבעיים לכאורה 
לכל  ממושך(.  זמן  ציר  על־פני  התחוללו  )שגם 
חיבור  רק  נאה.  מקרים  צירוף  כאן  היה  היותר 
כל האירועים הללו לתמונה שלמה מאפשר לנו 
העניינים  את  המסובבת  ההשגחה  ביד  להביט 

לעבר ההצלה.

מרדכי הבין זאת. כאשר הוכרזה גזירת ההשמדה 
של המן, הזעיק את העם לתפילה לקב"ה ועורר 

אסתר  שבשמים.  לאביהם  לשוב  היהודים  את 
לאחר  רק  ימים.  שלושה  לצום  לעמה  קראה 
מכן פנו לעסוק בדרכים הטבעיות לביטולה של 
הגזירה, וגם כאן מרדכי אומר לאסתר שייתכן כי 

"רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר".

וחיי  הרוח  שחיי  אותנו  מלמד  היהודי  מרדכי 
דבר  כשמתרחש  גם  בזה.  זה  שלובים  החומר 
טבעי לגמרי, שאנחנו יכולים להגדיר בדיוק את 
מניעיו וסיבותיו, היהודי המאמין יודע שמאחורי 

המערכת הטבעית מסתתר רובד פנימי ורוחני.

הניסים שבכל יום
בתפילותינו אנו מודים לקב"ה "על ניסיך שבכל 
חז"ל  אמרו  שעליהם  הניסים  אלה  עמנו".  יום 
הקב"ה  של  ידו  בניסו".  מכיר  הנס  בעל  "אין 
עליו  ושומרת  מאיתנו  ואחת  אחד  כל  מלווה 
אותה.  רואים  שאיננו  אלא  עת,  ובכל  יום  בכל 
של  הבזק  מתחולל  כאשר  נדירות,  לעיתים  רק 

התגלות אלוקית, אכן אנו מכירים בנס.

הפעילות  שלצד  היא,  המתבקשת  המסקנה 
הטבעית המתחייבת עלינו לחזק את הצד הרוחני, 
שיבטיח לנו את עזרת ה'. להרבות בזכויות, לתקן 
את דרכינו, להגביר אהבת ישראל. כל אלה יגרמו 
שהמהלכים יתגלגלו לכיוון הטוב, ונזכה בקרוב 
וששון  ושמחה  אורה  הייתה  ש"ליהודים  ממש 

ויקר", בשמחת הגאולה השלמה.
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על  לכפר  היא  הקרבנות  של  המטרות  אחת 
המדרש  שעל־פי  אלא  חטא.  שעשה  האדם 
הקרבן  רעיון  תשב(  רמז  תהילים  שמעוני  )ילקוט 

הוא חידוש שאינו מובן מאליו. וכך נאמר שם: 
אמרה  עונשו?  מהו  חוטא  לחוכמה,  "שאלו 
)משלי יג,כא(. שאלו  'חטאים תרדוף רעה'  להם, 
לנבואה, חוטא מהו עונשו? אמרה להם, 'הנפש 
שאלו  יח,ד(.  )יחזקאל  תמות'  היא  החוטאת 
יביא  להם,  אמרה  עונשו?  מהו  חוטא  לתורה, 

אשם ויתכפר לו".

החוכמה,  בין  הזאת  ה'מחלוקת'  פשר  מה 
מייעדת  החוכמה  מדוע  והתורה?  הנבואה 
לחוטא סבל וצרות; הנבואה גוזרת עליו מוות; 
ואילו התורה מאפשרת לו מפלט בדמות קרבן 

אשם?

סיבה ותוצאה
החוכמה בוחנת את הזיקה המובנית בין המצוות 
חיוני,  מזון  כמו  היא  המצווה  האדם:  לחיי 
והעבירה כמו רעל. כשם שחומרים לא בריאים 
פוגעים בגוף, כך העבירה פוגעת בנפש. הסבל 
הנובע מהחטא איננו בבחינת עונש נקמני, אלא 

זו תוצאה טבעית של המעשה. וככל שהעבירה 
חמורה יותר, כך הנזק חריף וקשה.

ובין  האדם  בין  התקשרות  מייצגת  הנבואה 
הקב"ה. בראייתה, 'חיים' הם חיים רוחניים של 
קשר עם הקב"ה. חטא משמעותו ניתוק הקשר 
רוחני  מוות  זה  ולמעשה  הבורא,  עם  הרציף 
שמתרחש ברגע שאדם עובר על רצון ה'. לכן 
אין  אם  שכן  מוות,  גורר  החטא  הנבואה  מצד 

חיים רוחניים, אין חיים גשמיים.

יש תחליף
אך מעל החוכמה והנבואה עומדת התורה. בעוד 
הנבואה מציגה חיבור בין רוחניות לגשמיות, בין 
השכינה ובין האדם, הרי שהתורה היא חוכמתו 
"אין  נביא  ורצונו של הקב"ה. אפילו  העליונה 
רשאי לחדש דבר" בתורה )שבת קד,א(. לכאורה, 
מצד התורה אמורה ההתייחסות לחטא להיות 
עונש  איננו  מוות  אפילו  יותר.  עוד  קפדנית 

הולם לנוכח עוצמת הפגיעה שהחטא גורם.

יד  ומושיטה  מפתיעה  התורה  דווקא  ואולם 
כאן  לו".  ויתכפר  אשם  "יביא  שכשל:  לאדם 

חסד,  תורת  היותה  בתורה,  צד  עוד  מתחדש 
הנוהגת ברחמים עם היהודי. אפשר להמיר את 

העונש בקרבן.

ה'בהמה' הכשילה
תחליף  להיות  יכולה  בהמה  כיצד  לכאורה, 
לאדם? אלא שלגבי הקב"ה כל הברואים שווים 
המשתקפת  האלוקית,  בראייה  באפסותם. 
בתורה, האדם והבהמה הם חסרי ערך במידה 
בהמה  של  קרבן  להביא  יכול  אדם  לכן  שווה. 

תמורתו.

מתייחסות  והנבואה  החוכמה  ועוד:  זאת 
זווית  מציגה  התורה  לעושה.  ולא  למעשה 
ראייה חדשה, המביטה על האדם ועל מניעיו, 
ולא על התוצאה בלבד. כשאדם מקריב בהמה 
הרע,  היצר  זה  מצהיר:  בעצם  הוא  חטאו  על 
תייחסו  אל  לחטוא.  לי  שגרמו  שבי,  ה'בהמה' 
את המעידה הרגעית הזאת אל פנימיות מהותי, 
על־ידי  לכן  בקב"ה.  דבוקה  תמיד  שנשארה 

הקרבן האדם זוכה למחילה ולכפרה. 

 )'רשימות' חוברת קסד. אגרות־קודש, כרך ה, עמ' ג(

ויכוח: חוכמה, נבואה ותורה

איפה הודו וכוש
המולך  אחשורוש  הוא  אחשורוש,  בימי  ״ויהי 
הודו  אמר:  חד  א,א(.  )אסתר  כוש״  ועד  מהודו 
בסוף העולם וכוש בסוף העולם. וחד אמר: הודו 

וכוש סמוכות זו לזו.
)מגילה יא,א(

קרובות ורחוקות
וכוש,  הודו  ממילא  כדורית,  שהארץ  מכיוון 
הסמוכות זו לזו, גם בהיקף הכדור הן הרחוקות 
ביותר זו מזו. כי כל נקודה בעיגול יכולה להיקרא 

התחלה או סוף.
)הרמ״א(

כוונה מלמעלה
״ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך״ )אסתר 
א,יב(. רצה לרמוז בזה כי סירובה של ושתי לבוא 
היה ״בדבר המלך״ — בדבר מלכו של עולם, וזאת 
תמלוך  ואסתר  אחשוורוש  עליה  שיקצוף  כדי 

תחתיה.
)מגילת סתרים(

רואים מרחוק
מרדכי״  ושמו  הבירה  בשושן  היה  יהודי  ״איש 
)אסתר ב,ה(. כשמרדכי היה בשושן הבירה ידעו 
מייד שאיש יהודי הוא. עוד בטרם ידעו ש״שמו 

מרדכי״ כבר מרחוק ראו שהולך איש יהודי.

)הרבי מליובאוויטש(

ראה אור בבית
מכיוון  הייתה  המלך  בבית  מרדכי  של  הצלחתו 
שהיה "בן־יאיר" — אביו האיר לו את ימי ילדותו. 
שלח אותו לתלמוד תורה, הניח לו תפילין, למד 
איתו תורה. מרדכי ראה בבית אביו את כל חגי 
יהודי.  כיום  יום חול רגיל מתנהל  ואיך  ישראל, 

אור זה הוא שגרם להצלחתו בבית המלך.
)שיחות קודש(

צער הגלות
״אשר הגלה מירושלים עם הגולה״ )אסתר ב,ו(. 
כולם הוגלו, אבל למרדכי הצטרף התואר ״אשר 

הגלה״, כי תמיד היה מיצר על הגולה.
)תפארת שלמה מרדומסק(

לא הניח קדיש
היה  קונין,  של  החזן  קנטור,  יוסף־פינחס  רבי 
אחרי  קדיש  אומרים  מדוע  הלצה:  בדרך  אומר 
המגילות קוהלת, רות ושיר השירים, ואין אומרים 
קדיש אחרי מגילת אסתר? מפני שהמן לא הניח 

אחריו 'קדיש'...

מתוך הספר
"אמר עם הספר ישוב מחשבתו הרעה" )אסתר 
סידור  מתוך  תמיד  התפלל  האריז"ל  ט,כה(. 
תפילה. תלמידיו מסרו בשמו שזו סגולה להינצל 
ממחשבות זרות. יש לזה רמז בפסוק "עם הספר 

– ישוב מחשבתו הרעה".
)רבי פינחס מקוריץ(

מעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש בידי לוי שייקביץ שולחן שבת

פורים | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

עד דלא ידע
מנחם־מענדל  רבי  אצל  פורים  בסעודת 
מווישווא פרצה שמחה שאיחדה את הכול, 

ועשירים ועניים רקדו ושמחו יחדיו.

חז"ל  הוראת  על  תוהים  רבים  הרבי:  אמר 
שאדם חייב להתבסם בפורים "עד דלא ידע 
ייתכן  איך   — מרדכי"  לברוך  המן  ארור  בין 
שיהודי, גם בעת שכרות, לא יבחין ביניהם?!

בנתינת  מאוד  מרבים  שבפורים  לומר,  ויש 
העשירים  זאת  בעקבות  לאביונים.  צדקה 
מקללים את המן, שגרם להם הפסד ממון, 
ואילו העניים מברכים את מרדכי, שבזכותו 

זכו לקבל סכומים נאים.

צריכה  פורים  אומרים שהשמחה של  חז"ל 
יידע  לא  עד שהאדם  כל־כך,  גדולה  להיות 
אם הוא עשיר, שאומר 'ארור המן', או שהוא 

עני, האומר 'ברוך מרדכי'.

אמרת השבוע מן המעיין

ביום  כי  הכיפורים,  מיום  הפורים  יום  "גדול 
הכיפורים מצווה לענות את הנפש, ואילו בפורים 
חייב אדם להתבסם עד דלא ידע. וכי יש עינוי 
גדול מחסרון הדעת?"         )רבי בונם מפשיסחה(

פתגם חסידי



הפורים 
של רודוס

 )1840( ת"ר  בשנת  באדר־א  י"ג 
רודוס.  היווני  באי  שגרתי  כיום  החל 
המסחר  המולת  החלה  ערב  לקראת 
לדעוך. עששיות נדלקו בבתים. העיר 

התכנסה לשלוות הלילה.

היום  אותות  נראו  היהודי  ברובע  גם 
הייתה  רודוס  קהילת  המסתיים. 
שנים,  אלף  בת  ומפוארת,  עתיקה 
וניהלה חיים יהודיים שוקקים. שישה 
והיהודים  בשכונה,  פעלו  כנסת  בתי 
נהנו מחופש תעסוקה נרחב ומזכויות 

רבות.

דאוגה  ֵאם  עמדה  הלא־יהודי  באזור 
אל הרחוב.  ונשאה מבטים מוטרדים 
ובנה  מזמן,  שקעה  כבר  השמש 
עדיין לא חזר. היא פכרה אצבעותיה 

בחשש.

יהודי  כנגד  הדם  עלילת  החלה  כך 
אופיינית:  הייתה  ההתחלה  רודוס. 
נער נוצרי יוצא מביתו ואינו שב. האם 
העות'מאניים,  השלטונות  אל  פנתה 
והללו פתחו בחיפושים נרחבים אחרי 
ולו  נמצא  לא  הנעדר. למרבה הצער 

קצה חוט שיוביל לעקבות הנער.

בקרב  תסיסה  החלה  כך  בתוך 
שרחשה  האנטישמיות,  הנוצרים. 
תמיד תחת פני השטח, צצה פתאום. 
הם  היהודים  הקולות:  גברו  אט־אט 
שרצחו את הנער כדי להשתמש בדמו 

למצות הפסח.

המופרכת  העלילה  נהפכה  במהרה 
הרוחות  עוררין.  עליה  שאין  לאמת 
לדרוש  החלו  וההמונים  השתלהבו, 
השלטונות  החלו  זאת  בעקבות  נקם. 
כלפי  מאשימה  אצבע  להפנות 
חיפושים  עשתה  המשטרה  היהודים. 
בניסיון  היהודי,  ברובע  נרחבים 
להתחקות אחרי עקבות הנער האבוד. 
כל תחנוני היהודים, כי זו עלילת כזב, 

נפלו על אוזניים ערלות.

שתי  המרשיעה.  העדות  הופיעה  ואז 
את  במו־עיניהן  ראו  כי  העידו  נשים 
הנער מובל בידי ארבעה יהודים. אחד 
הוא  נעצר.  סטמבולי,  אליקים  מהם, 
מלקות.  חמש־מאות  והולקה  עונה 
את  לשאת  יכול  היה  לא  האומלל 
הסבל, ו'הודה' ברצח. הוא אף 'הפליל' 

אחרים. 

נעצרו  יהודים  נפרץ.  השנאה  סכר 
והושלכו לכלא. בערב פורים נאסר גם 
רב העיר. הרובע כולו הושם בהסגר. 
בנוכחות  קשות  עונו  ה'חשודים' 
קונסולים זרים, שאף הם חקרו אותם 

מתוך גישה תוקפנית ומאשימה.

העיר  של  מתחומה  חרגה  הפרשה 

עולם.  חובק  לאירוע  ונהפכה  רודוס 
מהגטו  להבריח  הצליחו  היהודים 
להנהגה  מכתב  כבד  בסגר  הנתון 
בירת  בקונסטנטינופול,  היהודית 
ומשם  העות'מאנית,  האימפריה 
רוטשילד  למשפחת  המכתב  הועבר 

העשירה.

התערבותם של הבנקאים המפורסמים 

הכף  את  להטות  והחלה  פרי,  נשאה 
לטובת היהודים הנרדפים ברודוס.

אט־אט החלו להישמע קולות מחאה 
כנגד עלילת הדם והרדיפה האכזרית. 
על  לחצו  ודיפלומטים  שגרירים 
לחדול  העות'מאנית  הממשלה 
מהתוקפנות כנגד יהודי רודוס ולקיים 
חקירה הוגנת. יהודי בריטניה הצליחו 

לחלץ הצהרה מפי שר החוץ אז, כי זו 
עלילת כזב שיש לשים לה קץ.

הורה  אף  הבריטי  החוץ  שר 
לדרוש  בקונסטנטינופול  לשגריר 
כי  היהודים  טענות  לנוכח  חקירה, 
שותפים  היו  האירופים  הדיפלומטים 

לעינויים של היהודים העצורים.

הוסיפה  מכן  שלאחר  בחודשים 
בחודש  ולבעבע.  לרחוש  הפרשה 
יהודים  אייר שוחררו בערבות שישה 
עצורים. ואולם הצעד רק הגביר את 
השנאה ברחוב הנוצרי כלפי היהודים. 
הותקפו  יהודים  בערו.  הרחובות 
וכשהתלוננו  יוונים,  בידי  באלימות 
— נמצאו מואשמים בעצמם בתקיפה 
בכך,  דיי  לא  אם  במלקות.  והוענשו 
ונראה  יהודים,  חמישה  נעצרו  שוב 
לפוג  עומדת  איננה  שהמתיחות  היה 

בקרוב.

הוזמנו משלחות  רק באמצע החודש 
מרודוס  ויוונים  יהודים  נציגים  של 
מעמיקה.  לחקירה  לקונסטנטינופול, 
בעקביות  שתמך  רודוס,  של  הקאדי 
וחזר  טען  ביהודים,  ובאומץ 
שטפלו  שפלה,  כזב  עלילת  שזו 
ואוסטריה  בריטניה  של  הקונסולים 
התייצבו  לעומתו  היהודים.  כלפי 
שהיהודים  והתעקשו  הקונסולים 
של  כתובה  בעדות  ונתלו  אשמים, 

עמיתיהם ברודוס.

במהלכם  חודשיים.  נמשכו  הדיונים 
לאביהם  בתפילות  היהודים  ִהרבו 
לאור  האמת  את  שיוציא  שבשמים, 
מהחרב  כולה  הקהילה  את  ויציל 
המונחת על צווארה. התיק, שכותרתו 
של  היוונית  "האוכלוסייה  הייתה 
האוכלוסייה  לבין  התובע,   — רודוס 
היהודית — הנאשמת", נבחן בזכוכית 
מגדלת בשאיפה להגיע לחקר האמת.

ביום  באוויר  שרתה  גדולה  דריכות 
הדין.  הכרעת  לקראת  בתמוז,  כ' 
של  מוחלט"  "זיכוי  הייתה  ההחלטה 
הנאשמת".  היהודית  "האוכלוסייה 
את  דרשה  אף  השופטים  הכרעת 
יוסוף  רודוס,  מושל  של  פיטוריו 
העינויים  מאחורי  שעמד  פאשה, 

הפסולים של העצורים.

היהודית  אנחת הרווחה של הקהילה 
ברחבי  יהודים  המוני  ושל  ברודוס, 
הייתה  העות'מאנית,  האימפריה 
מנת  שהיו  והמרורים,  היגון  עצומה. 
נהפכו  כל־כך,  רבים  חודשים  חלקם 
פורים   — חג  וליום  גדולה  לשמחה 

רודוס.

סיפור הנס הועלה על הכתב בידי רבי 
למשה',  'דרכיו  בספרו  פלאג'י,  חיים 
דמשק'  'עלילת  בסיפור  שזור  והוא 
שאירעה קודם לכן. הספר נושא דברי 
שבח לשר מונטיפיורי ורעייתו יהודית 
על המאמצים הכבירים שעשו למען 

הצלת אחיהם ברודוס ובדמשק.

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

חיסולו הסופי של עמלק
העימות עם עמלק, שעתיד להסתיים בביאת המשיח, החל ביציאה ממצרים, 
את  הגדירו  חז"ל  בישראל.  להילחם  שיצא  היחיד  העם  היה  עמלק  כאשר 
מהותו: "יודע את ריבונו ומתכוון למרוד בו". לכן ציווה הקב"ה: "תמחה את 

זכר עמלק מתחת השמים".
עוד אמרו חז"ל )מדרש תנחומא סוף פרשת תצא(, שכל עוד עמלק קיים — 
"לא השם שלם ולא הכיסא שלם; אבד זרעו של עמלק — השם שלם והכיסא 

שלם". לכן התורה אומרת )שמות יז,טז(: "מלחמה לה' בעמלק מדור דור".

אחרי מינוי מלך
עד כה ניהל עם ישראל שלוש מערכות כנגד עמלק: אחת, מייד עם היציאה 
מּוסווה  הופיע  עמלק  כאשר  ישראל,  לארץ  הכניסה  ערב  שנייה,  ממצרים. 
השלישית  הפעם  הפסוק(.  על  חז"ל  ומדרשי  רש"י  כא,א;  )במדבר  לכנעני 
הייתה לאחר ששאול מונה למלך והקב"ה ציווה את שמואל לצאת למלחמת 
הפעם  אז.  נסתיימה  לא  המלאכה  ואולם  טו(,  )שמואל־א  בעמלק  חורמה 
וישמידֹו כליל, תהיה  יילחם עם ישראל בעמלק  הרביעית והאחרונה, שבה 

בביאת המשיח.
כל עוד המשיח לא בא אי־אפשר לקיים מצווה זו משלוש סיבות עיקריות: 
א( לדעת פוסקים רבים, זו מצווה שמוטלת על מלך ישראל, ובהעדר מלך 
בישראל, אין המצווה חלה. ב( גם לדעת הפוסקים הסבורים שהציווי הוא על 
כל אחד ואחד מישראל, אין הוא חל אלא בזמן ש'יד ישראל תקיפה'. ג( מאז 
בא סנחריב ובלבל את האומות לא ידוע בבירור מיהו עמלק. רק כשיעמוד 
ה'  רוח  יברר באמצעות  והמשיח  ישראל תהיה תקיפה,  ויד  המלך המשיח, 

אשר בו מיהו עמלק — יערוך המשיח את המלחמה בעמלק ויכריתֹו.
אחר־כך  מלך,  מינוי  תחילה  להיעשות:  צריכים  הדברים  שבו  הסדר  גם  זה 
מלחמת עמלק, ולאחר הכרתת זרעו של עמלק והשגת מצב של מנוחה — 
לארץ"  בכניסתן  ישראל  ש"נצטוו  המצוות  אלה שלוש  המקדש.  בית  בניין 
)סנהדרין כ,ב; רמב"ם תחילת הלכות מלכים(, והן צריכות להיעשות על־פי 

הסדר הזה גם בגאולה העתידה.

עמלק שבתוכנו
תהיה מלחמה  זו  האם  נעלם.  בבחינת  היא  בעמלק  דרך המלחמה  זה,  עם 
פיזית, או שהמשיח יכרית את זרע עמלק באמצעים רוחניים, כפי שנאמר 
)ישעיה יא,ד(: "וִהכה ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע"? — זאת איננו 
יודעים. הרבה תלוי גם בדרך בואה של הגאולה, אם תבוא כשעם ישראל 
יהיה בבחינת 'זכו', שאז תהיה הגאולה על־טבעית בגלוי; או שנהיה בבחינת 

'לא זכו', שאז תבוא מלובשת בדרך הטבע.
להילחם  עלינו  עמלק,  זרע  של  הגשמית  להכרתתו  הזמן  שיבוא  עד  אך 
בלי  זו חוצפה   — 'עמלק'  ואחד מאיתנו.  כל אחד  ב'עמלק' הפנימי, שבתוך 
על־ידי  עליה  להתגבר  אי־אפשר  קדושה.  לענייני  בסיסית  התנגדות  טעם, 
שכנוע והסברה, שכן עמלק "יודע את ריבונו" ואף־על־פי־כן "מתכוון למרוד 
בו". הדרך להתמודד עם 'עמלק' הפנימי היא על־ידי "תמחה את זכר עמלק" 

— לעוקרו לגמרי מתוך הנפש, בלי שום ויכוחים ודיונים.
'עמלק' בגימטרייה 'ספק'. זריעת הספקות היא אחת משיטות הפעולה של 
'עמלק' הפנימי. הספקנות הזאת גורמת קרירות לענייני קדושה, שכן ברגע 
ההתלהבות. לכן  נפגעת  מייד  ובתורתו,  בה'  המוחלט  הביטחון  שמתערער 
צריך לעקור את הסֵפקות, להתחזק באמונה, ובזכותה תבוא הגאולה השלמה 
)ראו לקוטי שיחות כרך ב, עמ' 387; כרך טז, עמ' 305; כרך כא, עמ' 192 

ואילך(.

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן 

הרב  הכוהנים,  לצמד  הייתה  שעבר  בשבוע 
כץ,  אלישע  ר'  שלו  והחברותא  כהן  אוריאל 
המקדש',  'עבודת  הספר  לשמוח:  טובה  סיבה 
מבית  הגיע  האחרונות,  בשנים  עסקו  שבו 
צייר  אלישע  ור'  וערך  כתב  כהן  הרב  הדפוס. 
מקצת הציורים המרהיבים המלווים את הספר, 
המקדש  בית  נראה  ובו  השער,  ציור  ובראשם 

בתפארתו. 

בכולל  בחברותא  יום  מדי  לומדים  השניים 
ארבע  "לפני  מגוריהם.  עיר  באלעד,  אברכים 
שנים שיתף אותי הרב אוריאל בכוונתו לכתוב 
ספר על עבודת הקרבנות בבית המקדש, והציע 
לי להמחיש את הדברים בציוריי", מספר אלישע 
כמה  באחת  אותי  החזירה  שלו  "ההצעה   .)29(

שנים לאחור".

הציורים שנגנזו 
כישרון  את  אלישע  גילה  ילדותו  בשנות  כבר 
פנה  ישיבה  תלמיד  בעודו  בו.  שניחן  הציור 
הצוות  מאנשי  לאחד  ואמר  בירושלים  לגלריה 
"האיש  המקדש.  בית  את  לאייר  חלום  לו  שיש 
הציורים",  את  לראות  שצריך  לי  ואמר  שמע 
לצייר  התחלתי  הפנוי  "בזמני  אלישע.  אומר 
ציורים גדולים של בית המקדש, והשקעתי בהם 
והציורים  לגלריה,  חזרתי  לא  בפועל  רב.  עמל 

נשארו בביתי". 

הזמנות  לקבל  החל  ואלישע  שנים,  חלפו 

לעבודות ציור ואיור. בימים האלה, למשל, הוא 
עסוק בציורי פורטרטים של הרבנים הראשיים 
הראשית  הרבנות  בעבור  השנים,  לאורך 

בירושלים. 

דור חזותי
להעמיק  השניים  את  חייב  המשותף  המיזם 
"היה  המפרשים.  ובדברי  ויקרא־צו  בפרשיות 
להיות מדויקים  צריכים  ברור שהציורים בספר 
ציירים  שני  עוד  לצד  עבדתי  לפרטי־פרטים. 
ותרמתי את חלקי", מספר אלישע. במשך ארבע 
שנים למדו יחד את עבודות המקדש, עד שזכו 

לברך על המוגמר. 

ספרי  הצלחת  חזותי.  בדור  חיים  "אנחנו 
הקומיקס היא אחד הביטויים לכך", הוא מסביר. 
"שאפנו שהספר לא יסתפק בהסברים וביאורים, 
עבודת  לפרטי  מרתקת  המחשה  ייתן  גם  אלא 

הקרבנות".

הפרשיות מתחילות לחיות
עובדת היותם כוהנים נתנה להם תמריץ נוסף: 
אתה  העבודה.  לאורך  אותנו  ליוותה  זו  "הכרה 
ציפייה  ומפעמת  עולה  ובליבך  לדברים  נכנס 
ומעשי,  למוחשי  יהפוך  שהלימוד  אמיתית 
במהלך  רבות  פעמים  צדקנו.  משיח  בביאת 
הדברים  רגע,  שבכל  לעצמנו  אמרנו  העבודה, 

להפוך  יכולים  עליהם  מדברים  שאנחנו 
את  מעורר  המקדש  בבית  העיסוק  למציאות. 
הכיסופים, ואין לנו ספק שתחושה זו תפעם גם 
בליבותיהם של עמך בית ישראל שיעיינו בספר 

החדש". 

הקודש(  כלי  מכון  )בהוצאת  בספר  עיון  אחרי 
חדשה.  משמעות  מקבלות  ויקרא־צו  פרשיות 
"לא מעטים מרגישים אבודים בפרשיות האלה", 
אומר אלישע. "ההשקעה האדירה של הרב כהן, 
פרט  לכל  ודאג  הספר,  על  ולילה  יום  שעבד 
גם בציורים עצמם, מעניקה מראה חדש, רענן 

ועכשווי לנאמר בפרשיות התורה".

שני כוהנים, אחד כותב שני מצייר

כיסופים לבית המקדש. כץ והספר החדש

קריאת פרשת זכור
שאלה: האם נשים חייבות בשמיעת פרשת 

זכור?
תשובה: יש מחלוקת בין הפוסקים אם אישה חייבת 
שהואיל  סבורים  המחייבים  'זכור'.  פרשת  בשמיעת 
ומן התורה אין לזכירת מעשה עמלק זמן קבוע )ולכן 
אין זה מכלל המצוות התלויות בזמן, שנשים פטורות 

מהן(, הנשים חייבות בזה. 
הזכירה  מצוות  שעיקר  טוענים  הפוטרים  לעומתם, 
ונשים  בעמלק,  להילחם  מעשה,  לידי  לבוא  היא 

פטורות ממלחמה. 
לדעת הגר"ע יוסף ראוי ונכון שנשים ישתדלו לבוא 
יש  והמקילים  הפרשה,  את  לשמוע  הנשים  לעזרת 
במדינות  קודמים  בדורות  שיסמוכו.  מה  על  להם 
נהגו הנשים בזה, אך הרבי מליובאוויטש  רבות לא 
לבוא  )בדורותינו(  ישראל  ובנות  נשי  שנהגו  כתב 

לשמוע קריאה זו.

שאלה: האם ראוי לשמוע את פרשת זכור 
בהגייה שבה האדם מתפלל?

תשובה: יש הסבורים שכל אדם צריך לשמוע קריאה 
קריאה  שפוסלים  מי  אפילו  ויש  עדתו,  כמבטא  זו 
במבטא אחר. כמו־כן יש הנוהגים לקרוא כמה וכמה 

פעמים, על־פי כל המבטאים. 
הרבי התעלם ממנהג זה כשסיפרו לו עליו. הוא סבר 
 — אחד  דבר  על  להקפיד  יש  אך  כשר,  שכל מבטא 
את  לקרוא  )כגון  יחד  שונים  מבטאים  לערבב  שלא 

שם ה' במבטא אחר מכל הפרשה(.
לדעת הגר"ע יוסף נכון שכל אדם ישמע זאת במבטא 

עדתו, אך בדיעבד יוצאים בכל מבטא. 
מקורות: ספר החינוך מצווה תרג, ומנחת חינוך שם. שו"ת בניין 
ציון החדשות סי' ח. שו"ת תורת חסד או"ח סי' לז. שו"ע אדה"ז 
סי' קכח סמ"ח וסי' רפב סט"ז. מקדש מלך ח"ד עמ' תב. נטעי 
גבריאל, פורים, פ"כ. פסקי תשובות סי' תרפה ס"ק ה־י, וילקוט 
יוסף, מועדים, כרך ה עמ' 260, וש"נ. אנציקלופדיה תלמודית, 
מנהגי  'אוצר  רכב(.  עמ'  יב  )כרך  עמלק'  מעשה  'זכירת  ערך 

חב"ד' חודש אדר, עמ' רמה, וש"נ. שלחן מנחם ח"א סי' נו. 

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

זורם ברגע אחד

 אולם תצוגה חדש! גבעת שאול 40 ירושלים 

מבית

 לפרטים:
*8510

 ֶיְשׁ נֹו-ַעם ֶאָחד 
וכל השאר מתחפשים...

כשאתם מחפשים מיניבר שבת איכותי 
ושקט, אל תתפשרו על חיקויים זולים 
ורכשו את המיניבר נעם 1 המהודר 

ביותר בכשרות הרב רובין!

 אל תתפשרו!
 רכשו את נעם1
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"
ההגרלה של פורים

נס  את  חוגגים  אנו  שבו  השמח,  החג 
המן,  מגזירת  ישראל  עם  של  הצלתו 

נקרא פורים.

בשלב  במגילה  מופיעה  'ּפּור'  המילה 
התכנון של מזימת המן: "ִהִּפיל ּפּור, הּוא 
ַהּגֹוָרל, ִלְפֵני ָהָמן". כלומר, המן בחר את 
יום ההשמדה בהגרלה. 'פור' הוא בעצם 

גורל, הגרלה.

הימים  נקראים  הזה  הגורל  שם  על 
האלה 'פורים': "ַעל ֵּכן ָקְראּו ַלָּיִמים ָהֵאֶּלה 

פּוִרים, ַעל ֵׁשם ַהּפּור".

הגרלה מבטאת החלטה לא־רציונלית, 
החיבור  נקודת  זו  מלמעלה.  שבא  דבר 
העולם.  לבורא  יהודי  שבין  העל־שכלית 
לכן השמחה של פורים מתבטאת ביציאה 

ממגבלות השכל — "עד דלא ידע".

מושג ברגע

 למחלקת המֹודעֹות )בלבד( של 'שיחת השבוע':
m3166532@gmail.com : טל' 3166532־053, דוא"ל


