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 שיבנה בית המקדש במהרה בימינו

 לאחד מחברינו שנקלע למצוקה כלכלית קשה.אנו פונים בבקשת סיוע 
 נתניה, 259-בנק לאומי סניף  6510651 תרומות תתקבלנה בברכה לחשבון

 שד' בנימין. –הרצל 
 תזכו למצוות!

 משלוח מנות כהלכתו / הרב עידו פכטר
כשם שלכל שבת יש מוצאי שבת, כך גם לכל פורים יש מוצאי פורים. התופעה מוכרת וידועה. במוצאי החג 

מתמלא הבית בממתקים ושוקולדים, חטיפים ובונבוניירות, לא תמיד ידוע מה לעשות עם כמות האוכל 

 שהצטברה. עכשיו מתחילה משימה חדשה: לסיים את הכל עד פסח. 
ות העצומה של הממתקים שמצטברת בעקבות משלוחי מנות, החרשתי. אבל כשם אילו הבעיה היתה רק הכמ

שלכל פורים יש מוצאי פורים, כך גם לכל פורים יש ערב פורים. כדי להכין כל כך הרבה משלוחי מנות עם 
חטיפים וממתקים לרוב, משפחות רבות נכנסות בימים שלפני פורים ללחץ ולמתח. אילו משלוחי מנות מקוריים 

ו השנה? למי צריך להביא, ואיך ידאגו שאף אחד לא ייפגע? מרוב הניסיון לרצות את כולם, ולא להגיע ח"ו יעש

למצב 'לא נעים', משפחות רבות מכינות משלוחי מנות רבים, לפעמים עשרות, הרבה מעבר למה שמחויב 
שמחה ואחווה, לא פעם בהלכה. הנזק מתבטא לא רק בחשבון הבנק אלא גם ואולי בעיקר במצב הנפשי. במקום 

 מביאות ההכנות הללו למתחים ואף ריבים מבחוץ ומבפנים.
 האם כך ראוי שיקרה בפורים? והאם בכלל מקיימים כך את תקנת משלוח מנות?

 חלק מהסעודה

מקור תקנת משלוח מנות ידוע. נאמר במגילה שיש לחוג את ימי הפורים ב"משלוח מנות איש לרעהו ומתנות 
 לאביונים" )אסתר ט, כב(. אך לשם מה יש לשלוח מנות? כך מנסח הרמב"ם חיוב זה )הלכות מגילה ב, טו(: 

יין עד שישתכר כיצד חובת סעודה זו? שיאכל בשר ויתקן סעודה נאה כפי אשר תמצא ידו, ושותה 
וירדם בשכרות. וכן חייב אדם לשלוח שתי מנות של בשר או שני מיני תבשיל או שני מיני אוכלין 

 לחבירו... וכל המרבה לשלוח לריעים משובח. 
בניגוד למתנות לאביונים, המהוות מצווה לכשעצמה )בגמרא חובה זו מסונפת למקרא מגילה(, משלוח מנות 

ממצוות סעודת פורים. סמיכות ההלכות מוכיחה זאת: הרמב"ם מקשר את משלוח  מהווה אליבא דהרמב"ם חלק

המנות לחובת הסעודה, ומכאן שהיא מהווה חלק ממנה. לא זו בלבד, אלא שבסוף הלכה זו מלמד הרמב"ם שאף 
 הסעודה עצמה יכולה להוות משלוח מנות: "ואם אין לו )=משלוח מנות( מחליף עם חברו. זה שולח לזה סעודתו

    וזה שולח לזה סעודתו כדי לקיים ומשלוח מנות איש לרעהו".
 ארוחה משותפת

מה ההיגיון בקביעתו של הרמב"ם? כיצד מהווה משלוח המנות חלק מתקנת סעודת פורים? לכאורה משלוחי 

מנות מגבירים את האהבה והאחווה בין ידידים, וזו תכלית התקנה. אך על כך יש לתהות: מדוע אם כן חלה 
ובה לתת לחבר דווקא מנות אוכל? ומדוע לא מתנות אחרות? על כרחך, יש כאן מטרה עמוקה יותר, הקשורה הח

 לאוכל ולסעודת פורים דווקא. 

נראה שתכלית משלוח המנות היא לערב את הסעודות והמשתאות של כל החברים בני הקהילה ולהפוך את 
ים וקירוב הלבבות ביום זה הוא העיקר. כנגד דברי המן כולם לסעודת פורים אחת גדולה. הרי האיחוד בין היהוד

"ישנו עם אחד מפוזר ומפורד" ציוותה אסתר על מרדכי "לך כנוס את כל היהודים". השותפות והערבות ההדדית 
 היתה הגורם לגאולה. לכן ביום זה אנו משתדלים גם לקיים סעודה אחת גדולה המשותפת לכל היהודים. 

מובן שאינו אפשרי, מפאת המגבלות השונות, ולכן ציוו חכמים שכל אחד ישתף את חברו ביצוע דבר זה בפועל כ
במנות אוכלים וכך למעשה יחלוק איתו את סעודתו. ההנחה היא שאם כל אחד יעשה כן עם חברו, וכידוע 'חברך 

ת. אולי משום חברא אית ליה' )בבא בתרא לא, א(, לבסוף יימצא שיהיו כל בני הקהילה שותפים יחד לסעודה אח

כך פוסק הרמב"ם ש"כל המרבה לשלוח לריעים משובח" )שם(. ככל שאדם ישתף כמה שיותר אנשים במנות 
 שלו, כך הסעודה המשותפת תהיה גדולה ותכיל יותר אנשים.
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 שוקולדים אאוט

ר. נבחן מעתה: האם תוכנם של משלוחי המנות בימינו עונה על ההגדרה של 'חלק מסעודת פורים'? קשה לומ
שוקולדים וחטיפים אינם נאכלים בסעודת פורים, שלרוב היא בכלל בשרית. גם סוכריות ואוזני המן כמעט ולא 

נאכלים שם. לרוב האוכלים הללו מצטברים בארונות ונאכלים לאחר הפורים במקרה טוב ונזרקים לפח במקרה 
 הרע. 

אחד ישלח לחברו שתי מנות שהוא  על כן נראה שכדי לקיים את מצוות משלוח המנות כהלכתו ראוי שכל

מתכוון לאכול בסעודתו: מאפה טעים, תבשיל מיוחד או קינוח מעניין. הסיכויים שמשלוח כזה ייאכל בו ביום 
כחלק מסעודת פורים גבוה לאין ערוך ממשלוח הכולל שוקולדים וחטיפים, ועוד לא דברנו על כך שהוא בהרבה 

 יותר בריא. 
, צריך לשים סוף להיסטריה שהתפתחה סביב משלוחי המנות. אין תחרות. כל אחד אבל מלבד זאת וחשוב יותר

נותן את מה שנאכל אצלו. אין צורך לשם כך בכלים מיוחדים וקישוטים מרהיבים. האוכל פשוט, וגם הרבה יותר 
ה שלושה משלוחי מנות מקסימום, כשכל שנ-לא מחלקים יותר משניים –טעים. רצוי גם לקבוע כלל בקהילה 

מחלקים למשפחות אחרות. כך כל משפחה תדע שהיא יכולה לקבל משלוח מנות ממשפחה אחרת בעוד שהיא 

אינה חייבת להחזיר לה, ותיחסך תחושת ה'לא נעים' הידועה. ואולי בזה תהיה השמחה הכי גדולה, שכן אין כמו 
 השמחה לתת לאחר בידיעה שלא תקבל ממנו בחזרה דבר.

 
העלון. מכהן כרב קהילת ישראל הצעיר ברמת פולג נתניה ומרבני הרב עידו פכטר עורך 

 צוהר ועורך העלון.

 
  ניצה דוריד"ר  -עבור מי הזבחים? / תצוההפטרת 

 

הפטרת פרשת תצוה, שבת זכור, לקוחה מספר יחזקאל ועוסקת בהקרבה על המזבח. השאלה שהעסיקה לאורך 
ה'  –האל או האדם. מסקנתם היתה אחידה  –מי זקוק לזבחים  – כל העת את גדולי הדור בעולם התורני היתה

אמנם מקבל מאיתנו עולות וזבחים אך אין הוא זקוק להם. הזבחים אם עבור מקריב הקורבן עצמו, שמרגיש שהוא 
 .וכך מתכפר חטאו -עצמו היה אמור להיות הקרבן על חטאיו הפרטיים, צר לו והוא חרד לגורלו 



קירבה", כי "קרב לה'. לא מן הסתם נקרא הקורבן בשמו. קורבן נקרא כך מלשון הזבחים הם אמצעי להת

הוא שזקוק לקורבן, אין ערך ´ באמצעות הקורבן מתקרב האדם לה'. אם אדם מקריב קרבן מתוך מחשבה שה
ך לקורבנו והוא אינו רצוי לפני הקב"ה. רק אדם המקריב קורבן מתוך כוונה להכניע את עצמו לפני הקב"ה ומתו

ועל ידו הוא מתקרב  -הכרה בכך שהאדם הוא שזקוק לקרבן כדי להתקרב באמצעותו לקב"ה, זהו הקרבן הרצוי 
כי יש בו גם הקרבה פיזית וגם  ,´לבורא עולם. הקורבן הוא האמצעי הטוב ביותר להראות את אהבתנו לה'

 הקרבה נפשית. 

באמצעותן מתקרב האדם לה'. התפילה כאשר  ,התפילות מחליפות את הקורבנותמאז חורבן בית המקדש 
 בימינו מקרבת את האדם לבוראו, כמו הקורבן. על דברים אלה הרחיב הרמב"ם בספרו "מורה נבוכים" וכתב:

"והיה המנהג המפורסם בעולם כולו, שהיו אז רגילין בעבודה הכוללת אשר גדלו עליה להקריב מיני בעלי חיים 
לא גזרה חכמתו ותחבולתו  –צלמים, ולהשתחוות להם ולקטר לפניהם בהיכלות ההם, אשר היו מעמידים בהם ה

כי אז היה מה שלא יעלה בלב לקבלו,  ,כולם ולבטלםמיני העבודות ההם  להניחהמבוארת בכל בריותיו, שיצוונו 
והיה דומה אז כאילו יבוא נביא בזמננו זה שיקרא לעבודת ה' ויאמר:  .כפי טבע האדם, שהוא נוטה תמיד למורגל

אבל תהיה עבודתכם מחשבה מבלתי  –ה' ציווה אתכם שלא תתפללו אליו ולא תבקשו תשועתו בעת צרה 

מעשה! ומפני זה השאיר ה' מיני העבודות ההם, והעתיקם מהיותם לנבראים ולעניינים דמיוניים שאין אמיתות 
 להם, וציוונו לבנות היכל" 

תולדות האמונה הישראלית" " יחזקאל קויפמןספרו של ולעניין יחס הנביאים לקרבנות נביא בזה קטעים מתוך 
 :08כרך שלישי )ספר ראשון( עמוד 

"באידיאה הישראלית גלום היה שינוי ערכים דתי יסודי )שינוי נגד העולם האלילי(. את היחס שבין האל ובין 

מידת החסד  העולם הוא רצון האל, הגשמת דברו, גילוי של .חסד :העולם היא יכולה לתפוס רק תפיסה אחת
בה גילה האל את עצמו, את "שמו"  .והטוב... הדת היא מתנת חסד, שנתן האל לאדם כדי לרוממו ולהעלותו

את רצונו. האידיאה הזאת בטלה את הערכת הפולחן כערך מוחלט  ,לאדם, בה הודיע לו את "דרכיו, את מידותיו
תלוי גורל חיי  (אלהי, בפולחן )האלילי-לועליון, כמו שמעריכה אותו האלילות. באלילות יש לפולחן ערך ע

מותם ותחייתם של האלים. הקרבן הוא "טבור  ,האלוהות. במקדש )האלילי( שומר הכוהן את משמרת סוד חייהם
-העולם, גורל האלים! החג הוא חג חייהם של האלים עצמם. ואילו לפי אמונת ישראל אין לפולחן שום ערך על

להית, מגילויי החסד -ו בשום בחינה. תורת הפולחן הישראלית אינה אלא מצוה אואין "גורל" האל תלוי ב ,אלוהי

להים, -תכליתה לשמש סמל וכלי למשמרת דעת הא .להי. אין לאל "צורך" בה, היא רק מתנת קודש לאדם-הא
ערכו  .מפני זה ערך הפולחן הוא לא מוחלט אלא מותנה .מזכרת בריתו ,שנתן האל לאדם, אמצעי לקידוש שמו

היותו סמל לחסד האלהי ולבריתו עם האדם, ואם ניטל ממנו ערך זה, באשמת האדם, הרי הוא נהפך לכלי ריק, ב
 .לחרס נשבר

 .חסד האל עם האדם"אלא  חסד האדם עם האלהפולחן הוא לא 

קדמית הדתית שאנן בחיפה ועורכת אראש החוג לגיל הרך במכללה ה -ד"ר ניצה דורי 
 המשנה של העלון.

 

 רונן לוביץהרב ד"ר זכירת עמלק וקבלת גרים/ 
הציווי של זכירת עמלק אינו חייב להתפרש אפוא כנושא מסר של שנאה ונקמה. אדרבא הוא מכיל מסר 
הומאני יסודי הרלבנטי לכאן ולעכשיו בדבר הצורך להתנהג במשנה זהירות ביחסינו כלפי הזר והאחר. יש 

ים בהצטרפות לעם ישראל, כפי שבאה תמנע בשעתה, הם לא לדאוג לכך שכאשר באים אנשים שמעוניינ
יתקלו במתרס של אטימות ונוקשות אלא בהארת פנים ובנכונות לקרבם בעבותות אהבה ולהכניסם תחת 

 כנפי השכינה.
 בניגוד למוסר האנושי

מצוות מחיית עמלק, התובעת מלחמת חורמה בעם שלם והשמדתו ללא רחמים, מציבה אתגר אמונתי והסברתי 
קשה לכל יהודי. מצוה זו עומדת בניגוד בולט למוסר האנושי הטבעי, באשר היא מחייבת ענישה קולקטיבית בגין 

שר רוממות זכויות האדם בפיה, מעשה שאירע בעבר הרחוק, והיא נראית זרה ומוזרה במיוחד בחברה המודרנית א
וחוקי הגנה על כבוד האדם וחירותו בידה. יתירה מזו: מצווה זו אף סותרת, לכאורה, את הנורמות המוסריות של 

התורה, שהרי "אין משפטי התורה נקמה בעולם, אלא רחמים וחסד ושלום בעולם" )רמב"ם, משנה תורה, הל' 

ביחסה של התורה לעמים שהתנהגו בדרך שלילית כדוגמת מצרים, עמון  שבת ב', ג(. עקרון זה בא לידי ביטוי גם
ומואב. אף אם נצא מתוך הנחה שהעמלקים הרחיקו לכת ברשעתם יותר מכל אומה ולשון, עדיין לא ניתן 

להצדיק בעובדה זו את היחס לצאצאיהם, העומד בסתירה לכלל שקבעה התורה: "לא יומתו אבות על בנים, 
 ל אבות" )דברים כ"ד, טז(, שהינו תקף גם כלפי אומות העולם )ראו: שו"ת אבני נזר או"ח, תקח(.ובנים לא יומתו ע

המסורת היהודית התמודדה עם השאלות המוסריות שמעלה הציווי על מחיית עמלק בכמה דרכים: בספרות 

ות המשיח ההלכה היו פוסקים שסברו שמצוה זו אינה קיימת עוד הלכה למעשה, אם משום שהיא נדחתה לימ
)כדעת הסמ"ג, המבי"ט ובעל הג"מ(, אם מפני שכבר עלה סנחריב ובלבל את העולם )כדעת המנחת חינוך( ואם 

משום שזרע עמלק כבר נמחה מן העולם )ר"א בן הרמב"ם, ר"ח הירשנזון(. בספרות המחשבה, הקבלה 
וסימבוליים שונים, ובכך יצרו והחסידות הוצעו שלל הסברים שהעבירו את המצווה לנתיבים רוחניים, נפשיים 

הפשטה של המצווה ועיקרו את המשמעות הריאלית הממשית של ביצועה בעולם המעשה )ראו על כך מאמרי 
 (.940-934, תשנ"ז,עמ' 921-938ב'שמעתין' 



 למחות ולזכור
את מעשה עמלק היא מצוות עשה מהתורה אשר היא שרירה  לזכוראת עמלק, המצוה למחות בניגוד למצוה 

וקיימת לכל הדעות גם כיום. מצווה זו מתקיימת במלוא הדר וברוב תשומת לב בשבת שלפני פורים מידי שנה 

 מוסרית חיובית הרלוונטית מאוד לזמננו.   -בשנה, וברצוני להציע לה משמעות ערכית
של הרוע העמלקי? האם היה זה כורח המציאות שיווצר עם בעל שאלת המוצא שלי היא מה גרם להיווצרותו 

מגרעות חסרות תקנה ומדובר בכרוניקה של מוות ידוע מראש שנקבע בגזירה קדומה, או שעצם קיומו של עמלק 
הינו מקרי )קונטינגנטי(, והיה ניתן למנוע אותו? על פי דברי חז"ל נראה בעליל שהרשעות העמלקי לא היתה 

 אות כלל ועיקר, והאחריות על היווצרותה מוטלת במידה רבה על אבותינו.מחוייבת המצי

ניתן היה גם אחרת. התבוננות בדבריהם מעלה שהכל החל בהחלטה אסטרטגית של אבותינו, שיסודה במדיניות 
 גיור קשוחה.

 תולדות האומה העמלקית
גש לאליפז בן עשיו, ותלד התורה מספרת במפורש על לידתו של אבי האומה העמלקית: "ותמנע היתה פיל

לאליפז את עמלק" )בראשית ל"ו, יב(. חכמינו ז"ל מלמדים אותנו כי "תמנע בת מלכים היתה... ורצתה להתגייר. 
באה אצל אברהם יצחק ויעקב ולא קיבלוה. הלכה והיתה פילגש לאליפז בן עשיו...יצא ממנה עמלק שציער את 

ליהם להרחיקה" )סנהדרין צ"ט, ב, בתרגום לעברית(. לדברי ישראל, ומה טעמו של הדבר? משום שלא היה ע
חז"ל הסיבה לכך שעמלק הפך לרודפם של ישראל נעוצה בעובדה שאבותינו הרחיקו את תמנע, בעת שזו רצתה 

לבוא לחסות בצל כנפי השכינה. היא התאמצה וניסתה כנראה, שוב ושוב במשך שלושה דורות להתקרב 

עקב, כל אחד בתורו דחה אותה בשתי ידיים. עמלק בנה, הפנים, אפוא, את רגשות ליהדות, אך אברהם, יצחק וי
העלבון והתסכול על הדחיה שדחו את אימו, וגמר אומר בליבו לא לשכוח ולא לסלוח, כי אם לנקום את עלבון 

ינך יכול הצטרף אליהם", עמלק אמר לעצמו: "אם א -אימו. פתגם אנגלי ידוע מייעץ: "אם אינך יכול להכות בהם 
הכה אותם". בדרך צחות ניתן  להוסיף טעם ומשמעות לדברי המדרשים שעמלק היה חותך  -להצטרף אליהם 

עורלות וזורקם כלפי שמים )תנחומא י. ס' הזוהר קסו,ב, קסז,א ועוד(. יתכן שעמלק ביקש למחות בכך על כך 

 שמאבותיו נמנעה האפשרות לעבור את ברית המילה ולהתגייר.

 גיורסוגיית ה
באותה תמנע אימו של עמלק אני נזכר כל אימת שבאים לפני איש או אישה המעוניינים בגיור. לא אחת מדובר 
באדם שפיו וליבו שווים, ולמרות זאת הדרך להצטרפות לעם ישראל הפכה עבורו לטיפוס בהר גבוה שבו, ככל 

האבות ותובעים לדחות את הבאים שמתקרבים אל הפסגה כן זו הולכת ומתרחקת. יש רבנים שהולכים בדרכי 
להתגייר בלך ושוב, לבדוק בציציותיהם, לתבוע ממנו ידע מקיף, דקדוק בקלה כחמורה והבאת המלצות על כך 

שכבר הפך לבן תורה. במדינות רבות אף קבעו לעצמם המנהיגים הרוחניים שאין הם עוסקים בגיור כלל, ורק מי 
לים ולהתגייר. אחרים קידשו את המאבק בגיור בשם שמירת טהרתו  שהממון מצוי בכיסו יכול לעבור אל מעבר

של עם ישראל תוך שהם אוטמים אוזניהם משמוע את מצוקות הפרט, ומתעלמים מהיבטים הנוגעים לאחריות 

 כלפי ישראל. 
סוגיית הגיור מציפה נושאים עקרוניים רבים שעומדים על הפרק כיום, כגון הגדרת הזהות היהודית, שאלת 

מכות ההלכתית, מעמדם של רבנים שונים ושל זרמים אחרים ביהדות ועוד. אולם במקביל לדיון בבעיות הס
הרעיוניות וההלכתיות יש לתת את הדעת גם על המציאות המיוחדת של זמננו. קרוב לארבע מאות אלף עולים 

טור הנדסי בדורות פי ההלכה חיים כיום בישראל, ומספר זה גדל והולך ב-מחבר העמים שאינם יהודים על

הבאים. עולים אלה הנם ישראלים לכל דבר, המשתלבים בחברה הישראלית ובאים בקשרי זוגיות עם כל חבריה. 
לנוכח מציאות חדשה זו אי אפשר להפטיר כדאשתקד, ולמחזר מדיניות גיור שהיתה נהוגה בעבר כלפי המתגייר 

צאצאי מצרים כמו תמנע בת עשיו, אלא הגיעו לכאן  הבודד בקהילה בגולה. חשוב לזכור שהעולים בימינו אינם
 פי חוק השבות, והם מזרע ישראל. חלקם אף היה מזוהה כיהודי לפני העלייה ארצה, ואף סבל בשל כך. -על

 גישה מקילה
רבנים רבים עמדו על כך שצריך להיות יחס ייחודי לבאים להתגייר, וכי יש לנקוט בזמננו בגישה מקילה ומכילה 

הרב אונטרמן עמד כבר באמצע המאה  הגיור כיום. אציין שניים מהם ששימשו כרבנים ראשיים בישראל. בסוגיית

שעברה על הצורך לגייר עולים חדשים וציין כי "הדחיפות שבדבר היא מפני החשש שכל אלה עלולים להתערב 
אופן למנוע שיתערבו בין הציבור במשך זמן קצר, ולא ידוע מוצאם כלל... בשעת דחק כזו שאי אפשר בשום 

 עולים גרים בין בני ישראל, יש לגיירם כדין של תורה, כדי להסיר מכשולים ממשפחות ישראל שיתערבו בהן".
הרב עוזיאל הדגיש "שמותר ומצוה לקבל גרים וגיורות אעפ"י שידוע לנו שלא יקיימו כל המצות, משום שסופם 

 זה, ואם לא יקיימו את המצות הם ישאו את עונם ואנו נקיים". יבואו לידי קיומם, ומצווים אנו לפתוח להם פתח כ

תוך עיסוק בפולמוס ההלכתי והאידיאולוגי על הסמכות והקריטריונים לגיור, נדחקות לקרן זווית מצוקותיהם של 
הנפשות בהם מדובר ויוצאי חלציהם. רבנים ואנשי ציבור רבים דואגים לעקרונות ומדברים בשמם, אך בה בעת 

ם מציעים כל פתרון לבעיה החמורה שמתפתחת בחברה בישראל, ואין הם מעניקים כל מזור לאלה אין ה
שמבקשים להצטרף לעם ישראל. רבנים המוכנים לקחת על כתפם את כובד המשא ההלכתי, מוצאים עצמם 

ת ידי האוחזים בעמדה השמרני-מותקפים חדשות לבקרים ומוקעים כמי שמגלים פנים בתורה שלא כהלכה על

 שימינם דוחה ואף שמאלם אינה מקרבת.   
אכן קל מאוד להסתמך על עמדות מחמירות בהלכות גיור שתובעות לדקדק עם הבא להתגייר על קוצו של יוד. 

אולם ישנה עובדה מעניינת נוספת לענייננו שניתן ללמוד מעמלק בעניין הגיור. חז"ל אמרו שאין מקבלים גרים 
(, ולמרות זאת מצאנו שמבני בניו של המן האגגי, העמלקי הגרוע מכולם, לימדו מזרע עמלק )מכילתא סוף בשלח



תורה בבני ברק )גיטין נז, ב. סנהדרין צו, ב(. על מדוכה זו כבר ישבו ראשונים ואחרונים, וניסו לישבה אם בסברא 

ביע על התופעה ואם בשינוי גרסא )ראו: ציץ אליעזר חי"ג, סי' עא(. אינני בא להציע הסבר נוסף, אלא להצ
המעניינת שבנושא הגיור שרר מקדמת דנא פער מסוים בין הדרישות ההלכתיות התיאורטיות ובין יישומן בפועל. 

במישור התיאורטי היו חכמים רבים שגיבשו מדיניות קשוחה המסתייגת מקבלת גרים, בשעה שבפועל אף 
אצאי המן שלימדו תורה בבני ברק הקדומה, מהעמלקי הנורא מכל הגיעו להתגייר והתקבל, ומעז יוצא מתוק. צ

 של תקופת התנאים, היו בוודאי נדחים בתקיפות ובשאט נפש בבני ברק בת זמננו, תקופת הקנאים.

הציווי של זכירת עמלק אינו חייב להתפרש אפוא כנושא מסר של שנאה ונקמה. אדרבא הוא מכיל מסר הומאני 
התנהג במשנה זהירות ביחסינו כלפי הזר והאחר. יש לדאוג לכך יסודי הרלבנטי לכאן ולעכשיו בדבר הצורך ל

שכאשר באים אנשים שמעוניינים בהצטרפות לעם ישראל, כפי שבאה תמנע בשעתה, הם לא יתקלו במתרס של 
 אטימות ונוקשות אלא בהארת פנים ובנכונות לקרבם בעבותות אהבה ולהכניסם תחת כנפי השכינה.  

 רבני בית הלל כרב היישוב ניר עציון, מרבני צוהר ומראשי ארגון מכהן 'רונן לוביץד"ר הרב 
 

 על קצה הלשון לפרשת תצוה / משה אוסי
 שאלות המעלים פרשנים שונים ופתרונותיהם: –בשם  אומרם  

ִמיד". "לְַהֲעֹלת -כ'  כ"ז .א  עד שתהא שלהבת עולה מאליה. –רש"י  נֵר תָּ

 מה המיוחד בביטוי הזה שמשמעותו 'להדליק'? 

"הביטוי הזה להדלקת הנר מצאנוהו רק בשייכות לעבודת המנורה במשכן.  –: "להעלות נר" רש"ר הירש .1
את השלהבת בפתיל העומד להידלק כל הזמן "עד שתהא  הוא בא לצוות על הכהן את הפעולה להאחיז

שלהבת עולה מאליה"... תכליתו של הרב המלמד תורה לתלמידיו הוא ליתר עצמו )=לעשות עצמו 
למיותר( כלפי תלמידיו ואין תכליתו להשאיר את העם הלוקח תורה מפיו, את "ההדיוטות", בתלות 

 ים למוצא פיו". מתמדת בַרבָּם, שיהיו תמיד נזקקים לו ומייחל

שואל: מדוע ציוה ה' כאן על עריכת הנרות, שזה לא היה ראוי לצוותו, כי אם  אברבנאל. רבנו דון יצחק 2
אחרי עשיית המשכן והנחת המנורה וכל הכלים במקומם. ועדיין לא ניתנה הכהונה לאהרן ולבניו, ואיך יצוה 

 השירות והעבודה שיעשו בהדלקת הנרות, שהם מכלל עבודתם?אותם על אופן 

חיבורם נר אלוקים בארץ,  –מתרץ את השאלה הנ"ל בעזרת דברי ר' ידעיה הפניני: ...התורה והאדם  המלבי"ם
פו ונשמתו( אבוקה שואבת התורה היא להב המתפרד משביב )ניצוץ( היושִבי בשמים. והאדם בשני חלקיו )גו

שמן זית זך, בהיצמדם ובהתלכדם )של האבוקה והלהב( יתמלא הבית כולו  –פתילה נפתלת, ונשמתו  –אורו: גוו 
לוהי להאיר אור במקדשו, כי בהיות השמן -אורה. ואמנם לא כל אדם זוכה לשמן הזך המוכן להדליק בו אור א

ה ולא הוכנה אל אור התורה וזיו השכינה או בהיות הפתילה עכור ומלא שמרים, רצה לומר שנשמתו לא הוטהר

מן הפתילות שאין מדליקין בהן, אז ידעך נרו באישון חושך, לבד הנפש המוכנה לקבל התורה והחכמה היא 
 ( "כי אתה תאיר נרי". תהילים י"חהמביאה אל מקדשה שמן זית זך, כי ה' יאיר נרו על ראשה, כמו שאמר )

היה כאילו התאחדו שם כל ישראל כאיש אחד, וכל ענייני המקדש ועבודתו היה להשכין  -ובאשר ציור המקדש 
שם אור ה' ושכינת זהרו, ציוה אל הגוף הכללי שהם בני ישראל, שיביאו אל משה שמן זית זך שהוא יטהר 

יה מוכן למאור. ואז באמצעות משה, שהוא הוריד את התורה ואור אלוקים לארץ, יעלה את המנורה, נשמתם שיה
 שהיא כלל נשמת ישראל, "להעלות נר תמיד".

ִשיתָּ ִבְגֵדי על השאלה מה טעם הבגדים עונה  קֶֹדׁש, לְַאֲהרֹן ָאִחיָך, לְכָּבֹוד, ּולְִתְפָאֶרת".-ב. כ"ח ב': "וְעָּ

ן יְַכֵהן ישעיה ס"א י'שיהיה נכבד ומפואר במלבושים נכבדים ומפוארים, כמו שאמר הכתוב ) :רמב"ןה תָּ ( "כֶּחָּ
", כי אלה הבגדים לבושי מלכות הן, כדמותן ילבשו המלכים בזמן התורה, כמו שמצינו בכתונת ) בראשית ְפֵארָּ

ֶּת ַפִסים", פירוש מרוקמת כדמות פסים והיאל"ז ה לֹו, ְכתֹנ כתונת תשבץ. והלבישֹו כבן מלכי קדם; וכן  ( "וְעָּשָּ

ָּ ְבנֹותשמואל ב' י"גהדרך במעיל וכתונת, וכתוב ) ֶּת ַפִסים ִכי ֵכן ִתלְַבְשן לֶּיהָּ ְכתֹנ לְֶּך ַהְבתּוֹלת ְמִעילִים", -( "וְעָּ ַהמֶּ
ונגלית, כי המנהג ללבוש בנות המלך הבתולות מעילים שתתעלפנה )להתעלף=להתעטף,  ופירוש נראית

עיניו מתכסות בחשכה( בהם.  –להתכסות, וכן בשיה"ש ה' י"ד "ְמֻעלֶּפֶּת ַסִפיִרים"=מכוסה, משובצת; המתעלף 
ִסיר יחזקאל כ"א ל"אוהמצנפת ידועה גם היום למלכים ולשרים הגדולים, ולכן אמר הכתוב בנפול המלכות ) ( "הָּ

ה", וכן כתוב ) רָּ ֲעטָּ ִרים הָּ -( "וְאֶּתשמות ל"ט כ"חקראם הכתוב )( " ּוְצנִיף ְמלּוכָּה", וכן יישעיה ס"ב ג'ַהִמְצנֶּפֶּת וְהָּ

ם", שהם פאר ושבח למכתירים בהם. -יּו ַעל( "ַפֲאֵרי ִפְשִתים יִהְ יחזקאל מ"דַפֲאֵרי ַהִמגְבָּעֹת ֵשש", וכתוב ) רֹאשָּ
ָּנָּא ִתלְַבש והמונכא )וְַהְמנִיכָּא( ִדידניאל ה' ט"זלבוש מלכות, כעניין שכתוב ) –והאפוד והחושן  -ַדֲהבָּא ַעל-( " ַאְרגְו

ְך "  ִָּציץ נִזְרֹו". תהלים קל"ב)=ורביד זהב על צוארך(.והציץנזר המלכים הוא, וכתיב )ַצּוְארָּ לָּיו י  ( "וְעָּ
ה ַבת-( "כָּלתהלים מ"ה י"דוהם זהב וארגמן ותכלת, וכתיב ) ּה", והתכלת -ְכבּודָּ ב לְבּושָּ ָּהָּ ה ִמִמְשְבצֹות ז לְֶּך ְפנִימָּ  –מֶּ

לְֶּך ִבלְבּוש ( אסתר ח' ט"וגם היום לא ירים איש את ידו ללבוש חוץ ממלך הגויים, וכתיב ) ָּצָּא ִמלְִפנֵי ַהמֶּ ַכי י ְרדֳּ "ּומָּ

ן", ו"התכריך" הוא המעיל שיעטוף בו. ב גְדֹולָּה וְַתְכִריְך בּוץ וְַאְרגָּמָּ ָּהָּ ת ז רֶּ ָּחּור וֲַעטֶּ  ַמלְכּות ְתֵכלֶּת ו
 מה הטעם בבניית מזבח הקטורת? .ג

במקום המקודש בהמות רבות בכל יום ומחתכין  ... וכאשר היו שוחטין רמב"ם, מורה נבוכים ג' מ"ה: .9
בו בשר ורוחצין בו הקרב והכרעים, אין ספק שאילו היו מניחין אותו על זה הענין, היה ריחו כריח מקומות 

הבשר. מפני זה ציוה בו להקטיר הקטרת ב' פעמים ביום להיטיב ריחו וריח העובד בו... וזה גם כן ממה 
א היה לו ריח טוב, כל שכן אם היה לו שכנגדו, היה מביא בלב האדם שמעמיד יראת המקדש. אבל אם ל

 הפך ההגדלה, כי הנפש תתרחב מאד לריח הטוב ותטה אליו ותתרחק מן הריח הרע ותברח ממנו.
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...והיו בהיכל ג' כלים: השולחן, המנורה ומזבח הקטורת, לרמז ששומר התורה והמצוות )הארון( ג'  אברבנאל: .2

ליו מאת בעל החסד והרחמים. האחד השכר הגופני: העושר והכבוד, ולזה היה רומז השולחן... מיני שכר יושפעו ע
והשכר הב' הוא החכמה והמדע... והמנורה היתה רומזת לזה... והשכר הג' הנמשך משמירת התורה הוא השארות 

יינו להעלות הנפש הבא לאדם אחר המות לאור באור החיים.. ולרמז זה היה מזבח הקטורת בהיכל שהיה ענ
העשן למעלה, רמז לנפש הצדיק העולה למעלה... והיות השכר הזה יותר יקר ועליון היה הכהן הגדול ביום הצום 

 הנבחר בהיכנסו לקודש הקדשים מוליך שם הקטורת ומניח לפני הארון והכרובים כאומר: "שובי נפשי למנוחיכי". 

ד ַתֲעֶשה ַבבֶֹקר".מה הטעם של קרבן התמיד? כ"ט ל"ט: "ֶאת ַהֶכֶבש  .ד ֶאחָּ  הָּ

  

והוא על אחד משני דרכים ... האחד מהם, והוא קודם  . בפרשת פנחס: ...6 מציין טעמים שונים: אברבנאל

במעלה, הוא מתן תורה שבו קנו השלמות הנפשי, השני הוא הקודם בזמן הוא יציאת מצרים, שאז קנו שלמות 
גופני להיותם בני חורין. וציוה יתברך שבבית מקדשו בכל יום ויום עמו וחסידיו יודו לה' חסדו, שעשה עמהם בשני 

ושמפני זה יקריבו על מזבחו שני כבשים: את הכבש האחד יעשו בבקר כנגד מתן תורה שהיה  הדברים ההמה,

( "ויהי ביום השלישי בהיות הבקר ויהי קולות וברקים..."; ואת הכבש השני יעשו בין שמות י"טבבקר, שנאמר )
נגד יציאת מצרים והפסח שאכלו שמה, שנאמר "ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערבים"... ולפי הערבים כ

שלאחר יציאת מצרים וקבלת התורה נתן להם את המן עומר לגולגולת "והעומר עשירית האיפה" הוא, לכן ציוה 
ה בזה השיעור עצמו לכל שגם על זה יביאו מנחת תודה עשירית האיפה סולת, שהוא עומר אחד לזכרון המן שהי

אחד מישראל. ולפי שביציאת מצרים נתן להם הקב"ה העושר והכבוד וכתר המעלה והרבה שמחתם וששון לבם, 
 לכן ציוה שיעשו לזכרון זה מנחה בלולה בשמן, כי "טוב שם משמן טוב", וייין כנסכו שהיין משמח לבב אנוש.

שרישם בדעות אמתיות מאלוהותו ומעשיו, בתתו להם מצוות, והדרך השניה...והוא שרצה ה' לזַכות את ישראל לה

יורו וירמזו על האמתיות ההמה. והנה היו התמידים לרמוז שהאל יתברך הוא המניע את הגלגל העליון היומי 
ה ֲהִכינֹותָּ -( "לְָך יֹום ַאףתהילים ע"ד ט"זבעצמו מבלי אמצעי ולכן ממנו היום והלילה, וכמו שאמר ) לְָך לָּיְלָּה ַאתָּ

מֶּש". ָּשָּ אֹור ו  מָּ
גם ראיתי בדברי חכם אחד מחכמי הדור דרך אחר: אנחנו מחויבים בכל יום לתת שבח  וכאן בפרשתנו:. 2

והודיה לבורא על שני דברים שעושה עמנו בכל יום. האחד הוא החיּות שמחיה אותנו בכל יום בוקר וערב וכמו 

-קמ"ה( "ֵעינֵישתיקנו בתפילת "אלהי נשמה..." והשני הפרנסה שמפרנס וזן אותנו ואת טפנו כמו שאמר )תהילים 
ה נֹוֵתן ָאְכלָּם ְבִעתֹו"... והיה מן הראוי שַעמו וחסידיו יהללוהו על זה בכל יום. ולכן -לָּהֶּם אֶּת-כֹל ֵאלֶּיָך יְַשֵברּו וְַאתָּ

ציוה בתמידין שיהיה כבש אחד בבוקר להודות לה' שיעיר את האדם בבוקר להחיותו, ושני בין הערבים, מפני 
דת בלילה, כאילו הכבש הוא במקום המקריב עצמו, והוא מורה שגופו וכל כוחותיו מזומנים נשמתו שהיא בידו נפק

לעבודת יוצרו... ואמנם מנחתו ונסכו להודות לפניו על הפרנסה... ולפי שמיטב המזון האנושי הוא בבשר ובלחם, 
לפניו על תבואת גורן ועל  בשמן וביין ציוה להביא הכבשים במנחה מן החיטים, ומן השמן ונסכו מן היין, להודות

 תבואת יקב ועל הבעלי חי הביתיים.

ב ַבנַָּחל". - פסוק ה' .9 ָּרֶּ לֵק וַי אּול ַעד ִעיר ֲעמָּ ָּבֹא שָּ ֶָּרב"? מה "וַי  פירוש "וַי
 יומא כ"ב ע"ב:"וירב בנחל" אמר ר' מני: על עסקי נחל.

בשעה שאמר לו הקב"ה לשאול: "לך והכית את עמלק", אמר: "ומה נפש אחת אמרה תורה: תבוא עגלה ערופה 

קטנים מה  –בהמה מה חטאה? ואם גדולים חטאו  –כל הנפשות הללו על אחת כמה וכמה", ואם אדם חטא  –
 חטאו? 

( "אל תהי צדיק הרבה!" ... קהלת רבה: אמר ר' שמעון בן לקיש: כל מי קהלת ז'יצאה בת קול ואמרה לו )
 שעושה עצמו רחמן במקום אכזרי, סופו שיהיה אכזרי במקום רחמן.

ב ַבנַָּחל": שרשו "ארב" ...ומשפטו "ויארב" והוא הנכון מפני קמצות היו"ד )הא' נשלה, ותמורתה בא  :רד"ק ָּרֶּ "וַי

ב(. ויש לפרשו ענין ריב ומצה )כמו 'נִֵצים'(, כלומר: יצא עמלק עליהם ונלחם איתם בנחל. –קמץ  ָּרֶּ  וַיֲאֵרב הפכה וַי

  

ה  - פסוק ו' .9 ִשיתָּ ה עָּ לִֵקי פֶּן אִֹסְפָך ִעמֹו וְַאתָּ אּול אֶּל ַהֵקינִי לְכּו ֻסרּו ְרדּו ִמתֹוְך ֲעמָּ על בני יתרו: "וַיֹאמֶּר שָּ

ם מִ  ֵאל ַבֲעלֹותָּ ד ִעם כָּל ְבנֵי יְִשרָּ סֶּ יִם". חֶּ  מדוע עשה שאול עם בני הקיני חסד? ִמְצרָּ
ואתה עשית חסד עם כל בני ישראל בעלותם ממצרים". עם כל ישראל עשה יתרו ": 'רבה ב מדרש שיר השירים

חסד? והלא לא עשה אלא עם משה בלבד! אלא ללמדך שכל מי שעושה חסד עם אחד מגדולי ישראל, מעלין 

 .לו כאילו עשה עם כל ישראל
ַרע "וַיִסֹב ְשמּוֵאל לָּלֶּכֶּת וַיֲַחזֵק ִבְכנַף ְמִעילֹו  :כ"ח-. כ"ז3   ַרעוַיִקָּ ר ֵאלָּיו ְשמּוֵאל קָּ ֵאל  וַיֹאמֶּ ה' אֶּת ַמְמלְכּות יְִשרָּ

לֶּיָך".  מדרש שמואל, פרשה י"ח: רב ולוי: חד אמר: כנף מעילו   של מי נקרע?והשאלה היא: כנף מעילו ֵמעָּ
של שאול. וחד אמר: כנף מעילו של שמואל. שכן דרך הצדיקים להיות מצטערין כשאין נטיעתם משובחת. אמר 

ַשלְמתו של אִחיה )הנביא(, שכן דרך צדיקים להיות מצטערין בשעה שיש  –רב שמואל בר נחמני: נראין הדברים 
 לוקת לבית דוד.מח

ד"ה ויחזק בכנף מעילו: שאול החזיק בכנף מעיל שמואל כדי שישוב  :רש"י

כאשר פנה שמואל ללכת מעם שאול, אחז שאול בכנף  :אברבנאל                                                  עמו. 
מעילו של שמואל לבקש ממנו שישוב עמו, על כל פנים וישתחוה בגלגל לפני ה', שהיה שם אוהל מועד, ואז 

 2

. 

 שמואל א' פרק ט"ו -מתוך ההפטרה לשבת זכור ה. 
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קרע שאול כנף מעילו של שמואל, וכאשר ראה זה שמואל הבין, כי סימן מה היה הקריעה ההיא ואמר: "קרע ה' 

יום ונתנה לרעך הטוב ממך", רוצה לומר: זה לך סימן שכבר קרע ה' את ממלכות את ממלכות ישראל מעליך ה
ישראל מעליך, ושכבר ניתנה לרעך שהוא טוב ממך, ואמר זה על דוד, שהיה אחר כך רועה לשאול במלחמותיו 

 והיה טוב ממנו לפני המקום
 

 א.  שיחה קלילה על המגילה

הומור, חידות  -"ונהפוך הוא" 

ים מחופשות וחידודים ומל

 בעקבות סיפור המגילה.

שיחה על  – ב. "והגדת לבנך"

האביב, חודש ניסן, פסח והגדה 

 עם סיפורים וחידה.

 90-6005938משה אוסי  

 

 מפגשי חוויה ותרבות – חברותא
שיעורים בעברית ובערבית לכל   

 הרמות.
 שיחות ודרשות לשבתות ולחגים. 
פיוטים, שירים  –יהדות ספרד  

 וסיפורים בליווי מצגות וסרטים.  
מגוון נושאים לוועדים,  

 לשבת/תרבות/חתן.
 שעשועונים, חידות וחידודים. 
 כתיבה מוזמנת, עריכה, ניקוד והגהה. 
חונכות של תלמידים הזקוקים  

 להעשרה. 
 09-8335016 —נא לפנות למשה אוסי      

              mosheossi@gmail.com 
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