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  ד"בס
   ירושלי�
ישיבת הכותל 

  א"שיחת הרב אביגדר הלוי נבנצל שליט
  ד"לפרשת תצוה תשס

   משתנה הכל לטובה
' ביחוד הלב לה
  
  ? כיצד
" ונשא אהר� את עו� הקדשי�"

�ִפַ!ְחָ! ָעָליו , ועשיָת צי� זהב טהור: "התורה ְמַצָ�ה
צי� למה על ה. )לו, שמות כח(" 'ִ)!�ֵחי חָֹת� קֶֹד# לה

קֶֹד# "ועל שאר כלי השרת לא כתוב " 'קֶֹד# לה"כתוב 
 שהצי�מפני שאי/ הכוונה , לכאורה הטע� הוא? "'לה

שא� כ/ היה ראוי באמת לכתוב כ0 על (' הוא קודש לה
 שהכה�אלא הכוונה היא ). לא רק על הצי�, כל הכלי�
הצי� הוא כעי/ שלט . ' את הצי� הוא קודש להשלובש

  .'שמודיע עליו שהוא קדש לה, על הכה/ הגדול
תפקידו של הצי� הוא לַרצות על קדשי� , והנה

ונשא , והיה על ֵמַצח אהר/: "שנאמר, שהוקרבו בטומאה
אהר/ את עו/ הקדשי� אשר יקדישו בני ישראל לכל 

והיה על מצחו תמיד לרצו/ לה� לפֵני , ַמְ!נֹת קדשיה�
 ל א� הצי� מרצה על"והנה נחלקו חז. )לח,ש� (" 'ה

או , הטומאה רק בשעה שהוא על מצחו של הכה/ הגדול
, ב, יומא ז(ג� בשעה שאינו על מצחו של הכה/ הגדול 

� שרק "להלכה פוסק הרמב. )י שמות ש�"והובא ברש
כשהצי� נמצא על מצחו של הכה/ הגדול הוא מרצה 

אולי מטע� זה לא נאמר . )ח"ד ה"ביאת מקדש פ' הלכ(
 אהר�ונשא "אלא , " את עו/ הקדשי�הצי�ונשא "

כי אהר/ הוא זה שנושא את עוו/ , "את עו/ הקדשי�
אבל הצי� עצמו בלי , הקדשי� כאשר הצי� על מצחו

אהר/ נושא את עו/ הקדשי� . אהר/ אינו מכפר כלו�
עצ� זה שהוא . למרות שאיננו יודע כלל שהקֹדש נטמא

ובלבד שילבש [מרצה על טומאת הקדשי� , לבוש בצי�
 כ0 נראה וביניה� הצי� , הכה/ הגדולג� את שאר בגדי 

י ג� כשלובש את הצי� "ולדעת רש. �"בדעת הרמב
ג� אז מרצה הצי� על טומאת , לבדו בלי שאר הבגדי�

  .]הקדשי�
כיצד מרצה הצי� על טומאת הקדשי� כאשר הוא 

, כנראה שהריצוי נגר� מכ0? נמצא על מצח אהר/
 הוא, שכאשר הכה/ הגדול לובש את הצי� על מצחו

שהרי אסור לו להסיח דעתו , מרגיש יותר קרבת אלקי�
ומ/ הצי� למדו  [)יומא ש�(מש� שמי� שכתוב על הצי� 

ומה צי� שאי/ בו אלא : "ל קל וחומר לתפילי/"חז
תפילי/ , אזכרה אחת אמרה תורה שלא יסיח דעתו ממנו

עשרי� ואחד אזכרות בכל (שיש בה/ אזכרות הרבה 
הרגשה זו של קרבת ]. )ש�(! על אחת כמה וכמה) תפלה

היא , אלקי� בשעה שהכה/ הגדול לובש את הצי�
למה דוקא על הטומאה היא . שמרצה על הטומאה

, יומא ש�' בגמ' עי(? למה לא על פסולי� אחרי�? מרצה

 )י שמות ש�"והובא ברש. שעל עוו/ פגול ונותר אי/ הצי� מרצה
טומאה היא מלשו/ ? מהי טומאה: נראה לבאר כ0

, בראשית כו("  פלשתי�ִסְ�מ�... וכל ַה5ְֵארֹת". אטימה

הרי ".  ְ)ִלְ#ָ!ֵאיַט��נ��: " תירג� אונקלוס,)טו
לבו של הטמא . ענינו סתימה ואטימה. א.מ.שהשורש ט

לעומת . אטו� לקבלת האור האלקי והקדושה האלקית
 טַֹהר.  פתוח לקבלת האור והקדושההטהור , זאת 

' צהרי�': למשל.  אותיות מתחלפות 'וצ' ט[ צַֹהרמלשו/ 

 צַֹהר יש טהורל. ]בארמית' טיהרא'= בלשו/ הקֹדש 
 האלקי לחדור אל זַֹהרשדרכו יכולי� האור וה, בלבו

הטוהר . ] זַֹהר←צַֹהר : א7 ה/ אותיות מתחלפות' וז' צ [נשמתו
הוא א� כ/ הצוהר שדרכו יכול האור האלקי להכנס אל 

צהר שלא יוכל האור והטומאה סותמת את ה, הנשמה
כשהכה/ הגדול מתקרב למקור . האלקי להכנס אליה

, ה שהוא מקור האור"מתייחד במחשבתו ע� הקב, האור
אמנ� הקרב/ . נבקע במידה מסוימת מחסו� הטומאה

אבל , הוא נשאר טמא, שנטמא לא הופ0 להיות טהור
מפני שהכה/ . 'בכל זאת הוא מתקבל לרצו/ לפני ה

וִיֵחד לבו עה את הצי� הגדול לבש באותה הש
ה ולהתקרב "ומחשבתו להרהר בקב

הטומאה אינה חוצצת עוד כל כ0 מהאור , אליו
והקרב/ שבא לקרב את , האלקי מלהכנס אל הנשמה

  . כשר למרות טומאתוהאד� אל קונו 

  כוחו של יחוד הלב לשמי� בהופעה גשמית
יחוד הלב לשמי� יכול לתת את אותותיו ג� בהופעה 

  : שנית/ לראות אצל יעקב אבינוכפי, גשמית
, ַו9ְַרא ְוִה8ֵה באר בשדה", יעקב אבינו מגיע לחר/

אב/ ְ:דָֹלה וה... ְוִה8ֵה ָ#� שלשה עדרי צא/ רְֹבִצי� ָעֶליָה
, אומר יעקב לרועי הצא/. )ב, בראשית כט(" על פי הבאר

, ה/ עוד היו� גדול": שעמדו ליד העדרי� באפס מעשה
 )ז, ש�("! ַהְ#ק� הצא/ �ְלכ� ְרע�. מקֶנהלא ֵעת ֵה;ֵס7 ה

עוד לא "! ה/ עוד היו� גדול "א� שכירי� את� 
שכ/ השכירות היא , השלמת� את חובתכ� כשכירי יו�

לא עת "א7 על פי כ/ , וא� הבהמות שלכ� ה/. ליו� של�
הצא/ יֹאכל . אפשר להמשי0 במרעה"! האס7 המקנה

יה יותר חלב ויותר ולכ� יה, יהיה יותר שמ/, עוד עשב
 )י ש�"פ רש"ע("! השקו הצא/ ולכו רעו"וא� כ/ ! בשר

עד אשר ֵי;ספו כל העדרי� , לא נוכל: "עוני� לו הרועי�
) ח, ש�(" והשקינו הצא/, ְוָגללו את האב/ מעל פי הבאר 

כשיגיעו כל הרועי� . אי/ בכֵֹחנו לגלול את האב/ לבדנו
� לגלול את נוכל כולנו יחד בכוחות משותפי, כול�

  .האב/ מעל פי הבאר ולהשקות את הצא/
לא היה צרי0 להמתי/ עד להתאספות , אבל למעשה

ורחל באה ע� הצא/ , עודנו מדבר ִעָ>�. "כל הרועי�
ויגש ... ויהי כאשר ראה יעקב את רחל... אשר לאביה

 יעקב )יט, ש�("! יעקב ַו9ֶָגל את האב/ מעל פי הבאר
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! / הגדולה מעל פי הבארלבדו מצליח לגלול את האב
לכאורה היה צרי0 להיות קשה מאד ליעקב לגלול לבדו 

היה כבר ,  יעקב לא היה אז איש צעיר.אב/ גדולה כל כ0
 מה ג� )ט, י ש� כח"רש' עי(! ב/ שבעי� ושבע שנה

. שמדובר באב/ שהיה צור0 בכמה רועי� כדי לגוללה
שהדבר לא היה כרו0 במאמצי� , האמת היאאבל 
הוא גלל את האב/ .  מיוחדי� מצדו של יעקבגופניי�

י ש� "רש(" כאד� שמעביר את הפקק מעל פי צלוחית"

, הוא היה כל כ0 חזק. )ש�(" להודיע0 שכחו גדול. ")י, כט
והוא גולל אותה , עד שאי/ האב/ נחשבת אצלו למאומה

  ".כאד� שמעביר את הפקק מעל פי צלוחית"
 הרי בארבע ?מני/ ליעקב אבינו כח גופני רב כל כ0

י "רש' עי(עשרה השני� האחרונות בה/ שהה בבית ֵעֶבר 

ולא בהתעמלות ,  עסק מ/ הסת� בתורה בלבד)ט, ש� כח
א� כוחו של יעקב גדול : ועוד קשה. ובפיתוח שרירי�

אבל מה הוא רוצה מ/ ,  מה טוב ומה נעי� כל כ0 
? "השקו הצא/ ולכו רעו"מדוע הוא אומר לה� ? הרועי�

? מסוגל להבחי/ שלה� אי/ כח לגלילת אב/ כזווכי איננו 
כיעקב אבינו יטעה ' הרי קשה לומר שחכ� גדול ונביא ה

  !בדבר כזה
ר חיי� " כפי שהסביר מורי ורבי הגהתשובה היא 

 ֶ#?ֹח< הגדול של יעקב לא כח גופני ל "שמואלבי� זצ
כפי שמצינו בדברי הַ)ְיט/ , רוחניאלא כח , היה

שמתאר את מעשהו , )נהג האשכנזי�כמ(בתפילת הגש� 
".  ְוָגל ֶאֶב/ מפי באר מי�ֵלבֵלבֵלבֵלב    ִיַחדִיַחדִיַחדִיַחד: "של יעקב כ0

לא בכח הזרוע הצליח יעקב אבינו לגלול את : כלומר
שיחות ("9ִ#ֲֶחד< לאביו שבשמי� , אלא בכח ִל5<, האב/

  .)'א מאמר ה"תשל, ל"ח שמואלבי� זצ"להגר" מוסר
וא האמונה ה,  יחוד לב זה? מהו, יחוד לב זה

. 'שאי/ שו� כח בעול� מלבדו ית, וההרגשה הפנימית
שאליבא , יעקב אבינו הרגיש בכל לבו! אי/ עוד מלבדו

, דאמת אי/ האב/ כבדה יותר מאשר פקק של צלוחית
והְ?ֵבד�ת המורגשת בדר0 כלל בהרמת האב/ לא מ/ 

שהוא הכח היחיד שקיי� ', האב/ היא באה אלא מה
' אי/ עוד מלבדו ית"ש, הכרה זוכשאד� מגיע ל. בעול�

ומבטל בלבו 5ִטול גמור ואינו משגיח ... שו� כח בעול�
ומשעבד ומדבק טוהר , כלל על שו� כח ורצו/ בעול�

ממילא יתבטלו ... מחשבתו רק לאדו/ יחיד ברו0 הוא
' שער ג' נפש החיי�'(" מעליו כל הכחות והרצונות שבעול�

שהרי אי/ , אב/ כבדהואז אי/ עוד כל בעיה להרי� , )ב"פי
ג� לא לכח , עוד לשו� כח בעול� השפעה ושליטה עליו

כי העול� הזה שולט על האד� רק . המשיכה של האר�
אבל כשהאד� מבטל . כשהאד� עצמו מַיחס לו כוחות

זהו .  אי/ ָלעול� כל שליטה עליובלבו את העול� 
אמנ� "! השקו הצא/ ולכו רעו: "שאומר יעקב לרועי�

אבל ע� יחוד הלב , גדולה על פי הבארישנה אב/ 
נית/ , "אי/ עוד מלבדו"ע� אמונה עמוקה ש, לשמי�

ואול� . להתגבר על מכשול מדומה זה ולהרי� את האב/
שהרי עובדי , הרועי� אינ� רוצי� ליחד את לב� לשמי�

ועל כ/ . 'ואינ� רוצי� להאמי/ ביחוד ה, עבודה זרה ה�
  .ה� אינ� מצליחי� לגלול את האב/

. חנינא ב/ דוסא' רלגבי ' קרה דומה לזה מובא בגממ
שנתחל7 לה , חנינא ב/ דוסא' בתו של רמספרת על ' הגמ

והדליקה ממנו נר , בטעות כלי של שמ/ בכלי של חומ�
מי שאמר לשמ/ ? מה אכפת ל0: אמר לה אביה. לשבת
. וכ0 באמת היה! הוא יאמר לחומ� וידלק, וידלק

'  מדוע זכה ר)א, נית כהתע(! החומ� דלק עד מוצאי שבת
' מכתב מאליהו'(ל "דסלר זצמסביר הרב ? חנינא לנס כזה

שזהו מפני שהטבע איננו אלא אחיזת , )178' א עמ"ח
הוא ' לנסות אותו א� יבי/ שרק רצו/ ה, עיני� לאד�

. או שמא ְיַיֵחס כוחות ג� לנבראי�, הפועל בעול�
, יעקבומבי/ מה שהבי/ , מי שכבר עמד 5ַנסיו/, ממילא

ושאי/ כל הבדל בי/ א� השמ/ ידלק , "אי/ עוד מלבדו"ש
, אי/ עוד צור0 לנהוג עמו בדר0 הטבע, או החומ� ידלק

וממילא אי/ , כי כבר הגיע להכרה שאי/ הטבע ולא כלו�
ואפשר לעשות לו , מניעה לנהוג עמו שלא כדר0 הטבע

  .נס ג� כשאי/ בו צור0 מיוחד

  ְחָ$ָבָת #ָֹח  של עבודה זרה נובע ֵמַה
אבל לא רק כוחות העול� הגשמי בטלי� על ידי 

גשמיי� מאבדי� את ג� כוחות על. יחוד הלב לשמי�
כפי שרואי� אצל , כוח� אל מול מי שמייחד לבו לשמי�

  .רחל אמנו
ַוְ!Cִֵמ� , ורחל לקחה את התרפי�: "התורה מספרת

מדוע שמה . )לד, בראשית לא(" בכר הגמל ַוֵ!שב עליה�
 כדי בפשטות ?  את התרפי� דוקא בכר הגמלרחל

להחביא� מלב/ אביה במקו� הטוב ביותר שנית/ 
ל חושפי� בפנינו סיבה נוספת "אבל חז. להחביא�

שבגללה החליטה רחל לשי� את התרפי� דוקא בכר 
והיו , שהיו עבודה זרה(שַלתרפי� , ל אומרי�"חז. הגמל

היה כח לגלות ללב/ את ) לה� כוחות של טומאה
בתנאי : ואול� רק בתנאי אחד יכלו לעשות זאת. מקומ�

 היה לה� כח א� היו מכבדי� אות� ! שיכבדו אות�
ואז לא ,  היה סר כח�אבל כשהיו מבזי� אות� . לפעול

רחל יושבת א� כ/ על . )ב, א קסד"זוהר ח(יכלו לעשות דבר 
אלא ג� כדי , התרפי� לא רק כדי להחביא אות�

זה יאבדו את כח� ולא יוכלו שעל ידי ,  אות�לבזות
כי כ0 היא דרכה של עבודה . לגלות ללב/ את מקומ�

נובע מכ0 שבני ) במידה שיש לה בכלל כח(כוחה ; זרה
, אבל כשאי/ נותני� לה חשיבות. אד� מחשיבי� אותה

ה הוא בעל הכוחות כול� "מחמת שמביני� שרק הקב
ומבטאי� זאת על ידי , ואי/ שו� כח בעול� מלבדו

  . אי/ לה עוד שו� כח על התרפי� ובטול� ישיבה

 תחילת 
נתינת חשיבות לאומות העול� 
  החורב�

 נותני� לאד� יחוד הלב לשמי� ובטול כל כח אחר 
א� מחשיב אד� בלבו , לעומת זאת. שליטה על העול�

 הרי בזה הוא נות/ לה� ' כוחות אחרי� מלבדו ית
  .שליטה עליו

ה !ֹאְמִרי ִ?י ִיְפקֹד ַמ: "ירמיהו הנביא אומר לישראל
, ירמיה יג("! ְוGְ! ִלַ>ְדְ! אָֹת� ָעַלִיEFG 0ְִפי� ְלרֹא#, ָעַלִי0ְ
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ה "אלו טענות יוכלו להיות לכ� כלפי הקב:  כלומר)כא
כשיביא עליכ� את מל0 בבל להשתלט עליכ� 

הרי את� עצמכ� הרגלת� אות� להיות ? ולהגלותכ�
אל את בבל להיות במה הרגילו ישר! שליטי� עליכ�
בכ0 שִ?5ְד� אות� והחשיבו אות� יותר ? שליטי� עליה�

ישעיהו הנביא . בזמנו של חזקיהו? מתי קרה הדבר. מדי
. )יא, ב כ"מלכ(והחזיר את השמש לאחור , עשה אז נס

הדבר עשה רוש� , כמוב/. סמו0 לערב נהיה שוב 5ֹקר
 מחליט מל0 בבל שצרי0, בעקבות נס זה. אדיר בעול�

: לכבוד הנס הגדול, "ספרי� ומנחה אל חזקיהו"לשלוח 
ְמרֹאַד0ְ 5ְַלֲאָד/ ב/ 5ְַלֲאָד/ מל0 בבל בעת ההיא שלח "

. וישמח עליה� חזקיהו... ספרי� ומנחה אל חזקיהו
את הכס7 ואת הזהב ואת הבשמי� , ַו9ְַרֵא� את בית ְנכֹתֹה

לא היה דבר אשר לא הרא� חזקיהו ... ואת השמ/ הטוב
 אפילו את ארו/ )בא, ישעיהו לט("! תו ובכל ממשלתובבי

כדי להציג בפניה� את , הברית שבמקדש פתח לפניה�
, ג� משתה עשה לכבוד�! )א"א פנ"פרקי דר(הלוחות 

' סנה(ואשתו בכבודה ובעצמה עמדה עליה� להשקות� 

אפשר להבי/ ששגרירי� של מל0 זר יש לכבד . )א, קד
לפתוח ! ?עד כדי כ0אבל . בסעודה מלכותית מפוארת
ושהמלכה עצמה תעמוד , לפניה� את ארו/ הברית

. זה כבר לא מגיע לשגריר זר! ?ותשרת את המסובי�
  .ְוַהְחָ#ַבת ֶיֶתר של בבל וכוחה, זוהי כבר התרפסות

וישעיהו שואל , שולח אל חזקיהו את ישעיהו' ה
? "ומאי/ יבֹאו אלי0, מה אמרו האנשי� האלה: "אותו

 כיצד היה צרי0 חזקיהו לענות על שאלה )ג, ישעיהו לט(
ולי אתה , אתה נביאו של מקו�: "היה צרי0 לומר? כזאת
: התחיל מתגאה ואומר" תחת זאת )י ש�"רש(!" ?שואל

ג� א� נאמר ". מבבל,  באו אלימאר� רחוקה
שחזקיהו אכ/ היה סבור שהנביא איננו יודע מני/ באו 

היה לו . כ0עדיי/ לא היה צרי0 לענות , אליו האנשי�
ואול� חזקיהו מוסי7 שתי ". מבבל באו אלי: "לומר
בשביל ". באו אלי מבבל    מאר� רחוקה: "מילי�

וכי בקש ממ0 ? מה צרי0 לציי/ שבאו מאר� רחוקה
וללמד אותו היכ/ , הנביא למסור לו שיעור בידיעת האר�

. הוא לא ביקש ממ0 שיעור בידיעת האר�? נמצאת בבל
חזקה על ". מבבל באו אלי: "א� כ/ היית צרי0 לענות

מדוע מוסי7 . ישעיהו שידע כבר היכ/ נמצאת בבל
משו� שהוא ? "מאר� רחוקה"חזקיהו את המילי� 

הגיעה ' שהשמועה הגדולה על יד ה, מתפעל בלבו מכ0
אפילו בבל הגדולה והחזקה הכירה . עד בבל הרחוקה

  . נתינת חשיבות מיותרת לבבלשוב ! בנס
, הנה ימי� באי�: "חזקיהואומר על כ0 הנביא ל

ְוִנIָא כל אשר בבית0 ואשר אצרו אבֹתי0 עד היו� הזה 
ומבני0 אשר יצאו ממ0 . 'אמר ה, לא ִיָ�ֵתר דבר, בבל

ו, ש�(" והיו סריסי� בהיכל מל0 בבל, אשר תוליד יקחו

בגלל שכל כ0 התָ)ַעְלָ! מ/ הבבלי� ! גזירה נוראה. )ז 
הרי . ילקחו לבבל, �כל אות� אוצרות שחשפת בפניה

שחזקיהו גר� בהחשבתה של בבל לנתינת שליטה לבבל 
שליטה אשר ממנה התפתחו בסופו של דבר , על ישראל

, לא מיד קרה הדבראמנ� . החורב/ הראשו/ וגלות בבל

מאותו , בער0, כעבור מאה שנה(רק אחר כמה דורות 
אבל הנביאי� מודיעי� לנו שבזה התחיל , )מעשה
ואולי ג� שאר ע� ישראל (חזקיהו בכ0 ש, החורב/
אלמלא נתנו . החשיב את בבל יותר מדי) שבדורו

  .לא היתה יכולה בבל לשלוט על ישראל, חשיבות לבבל
הפסוק . תהלי0 דומה היה ג� בבית שני ע� רומי

" ַמְרְ?ב<ת ַעִ>י ָנִדיב, נפשי Cַָמְתִני, לא ידעתי: "אומר
 Cַָמְתִני להיות נפשי: "...י"מסביר רש. )יב, ש ו"שה(

אני בעצמי ... מרכבות להרכיב עלי נדיבות שאר אומות
ישראל עצמ� מינו את הרומאי� ...". ִמ8ִיִתי� עלי

הדבר התחיל מזה שיהודה המכבי ! לשליטי� עליה�
כפי שמסופר בספר , כרת ברית ע� רומי נגד יוו/

, )ב, ז ח"ע(אבל ג� הגמרא מביאה , )ח, א(חשמונאי� 
יהודה . ת בי/ היהודי� והרומאי� נגד יוו/שהיתה ברי
, אחר כ0 מתפתח מזה מצב. כ חשיבות"נות/ לה� א

שכשיש מריבה בי/ האחי� החשמונאי� הורקנוס 
' עי(כבר קוראי� לרומי לשפוט מי ימלו0 , ואריסטובלוס

בסופו של דבר משתלטי� הרומאי� , )ש ש�"י בשה"רש
חורב/ והדברי� מגיעי� עד ל, לחלוטי/ על ירושלי�

נפשי שמתני "? וממה הכל התחיל. הבית על יד�
אנו עצמנו ".  אני בעצמי ִמניתי� עלימרכבות עמי נדיב 

אנו עצמנו הרכבנו עלינו את , שמנו אות� אלופי� לראש
  !בכ0 שָנַת�8 לה� חשיבות, הרומאי� לשרי�

   היסוד לנס פורי�
יחוד הלב לשמי� 
טבעי אי/ בשוש/ הבירה היהודי� מביני� שבאופ/ 

על אסתר אי אפשר : שו� דר0 להנצל מגזירת המ/
מזמינה אותו למשתה ע� , היא מכבדת את המ/. לסמו0

 אי אפשר לצפות שתצמח ממנה איזו  אחשורוש 
 אהבת מאחשורוש ג� אי אפשר לבקש עזרה . ישועה

הרי נת/ אישור מלא להמ/ . ישראל אינה יוקדת בלבו
 ג� נות עצמית בכח התגונ. לגזור את הגזירה הנוראה

האחשדרפני� והפחות הרי , השרי�, המל0. לא תעזור
יעמידו את כל אמצעי הלחימה שביד� לרשות אויבי 

כדי לסייע לה� להוציא את גזירתו של המ/ , ישראל
אי/ אפוא כל . לפועל לאחר שקבלה את אישור המל0

סיכוי לישראל המפוזרי� בשבע ועשרי� ומאה מדינה 
  .להשמדת�להצליח להתנגד 

כשאי/ על מי להשע/ , העצה היחידה במצב כזה 
בלית ברירה מביני� שרק הוא . לפנות לאבינו שבשמי�

ולא השרי� והאחשדרפני� והפחות , יקבע מה יהיה
לגויי� יש . והצבא והמשטרה וכל מה שיש לאחשורוש

, ולנו יש את אבינו שבשמי�, סוסי� ופילי� ושאר ירקות
 הכל  ברגע שמביני� כ0 . סשלעומתו הכל Gי/ ואפ

ובתו0 ארבעה ימי� מרגע שנגזרה הגזירה , משתנה 
, המ/ הוא ראש הממשלה, עד ַלגזירה. מתהפ0 הגלגל

כול� כורעי� , השר הנכבד ביותר מכל השרי�
ובתו0 ארבעה ימי� הוא עולה עוד יותר , ומשתחווי� לו

מפני שברגע .  נתלה על ע� גבוה חמישי� אמה למעלה 
אי/ לבשר ,  מקבלי� עליה� עול מלכות שמי�שישראל

אחר כ0 לוקח עוד זמ/ לפייס את . וד� שליטה עליה�
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אחשוורוש שיכתוב לכל המדינות שיש רשות לישראל 
אבל בסו7 הכל , להג/ על עצמ� מפני הקמי� עליה�

ואיש לא עמד לפניה� כי נפל פחד� על כל ", מסתדר
האחשדרפני� וכל שרי המדינות ו", )ב, אסתר ט(" העמי�
כול� נהפכי� , )ג, ש�(" מנשאי� את היהודי�... והפחות

רבי� מעמי  "ועוד לפני כ/ , לפתע לאוהבי ישראל
או העמידו פני� כאילו ה� ,  התגיירו" האר� ִמְתַיֲהִדי�

וֵאלו . )יז, ש� ח(" כי נפל פחד היהודי� עליה� "יהודי� 
 אשר  נהרגי� ביו�שהחליטו בכל זאת להלח� בישראל 
כי ברגע ֶ#ִיחדו . הגיע דבר המל0 ודתו להעשות בו

 לא ישראל את לב� לשמי� והבינו שאי/ עוד מלבדו 
  .היה שו� כח שיכל לעמוד בפניה�

  נס פורי� מכי� את ישראל לדורות הבאי�
, נס פורי� היה כמוב/ תשועה גדולה בשעתו

אבל חו� מ/ . כששונאי ישראל רצו להשמיד אותנו
.  היה לנס זה ג� תפקיד לדורות הבאי�,ההצלה לשעה

אסתר מלשו/ . הרי המגילה נקראת מגילת אסתר
אסתר מ/ התורה מני/ : "ל"כמו שאמרו חז, ֶהסתר 

, )ב, חולי/ קלט(" ואנכי ַהְסֵ!ר Gְסִ!יר פני ביו� ההוא
תשועת , שבניגוד לתשועות אחרות שבאו בניסי� גלויי�

מל0 גוי ". טבעי"פורי� באה בתהלי0 שהיה נראה 
מחפש אשה חדשה .  טבעימשתכר ומתקוטט ע� אשתו 

הוא , אחרי שהרג את אשתו הראשונה.  ג� זה טבעי
שני שומרי� בלתי מרוצי� רוצי� . זקוק לאשה חדשה
ראש ממשלה .  ג� זה טבעי ומוכרלחסל את המל0 

לא רואי� את יד .  ג� דברי� כאלה היו לנושונא ישראל 
ג� אחר . הכל בסתר. / שו� נס גלויאי/ כא, בדברי�' ה
אחרי שהמל0 כבר נות/ רשות ליהודי� להקהל , כ0

לא ירדה אש מ/ השמי� ושרפה את , ולעמוד על נפש�
אלא שרי המדינות והאחשדרפני� , כל שונאי ישראל

ממילא כל הנשק , והפחות מנשאי� את היהודי�
וממילא מנצחי� את , והסוסי� עומדי� לרשות�

וש� ', לא רואי� כביכול את יד ה. מהאויביה� במלח
רומז על " המל0. "שמי� א7 לא נזכר כלל במגילה

 לא נזכר ש� אבל באופ/ מפורש , )י, ר ג"אסת(ה "הקב
  .שמי� במגילה

למה לא נעCָה לה� לישראל נס ? מדוע ההנהגה הזו
 נראה ? גלוי כדי להציל� כמו בדורות שלפני כ/

השגחה העליונה מפני שרצתה ה, שהסיבה לכ0 היא
מימות אד� הראשו/ . להכי/ את ישראל למצב חדש

אבל מעט אחרי הזמ/ שבו אירע נס . היתה נבואה בעול�
בימי עזרא פסקה נבואה . עומדת הנבואה להעל�, פורי�

של , צריכי� א� כ/ להתרגל למצב של העל�. מישראל
נס פורי� הוא ההכנה לקראת המצב . 'הסתרת יד ה

לכ/ נעשה הנס באמצעי� . 'ת יד ההחדש הזה של הסתר
כדי שישראל , בלי ניסי� שלמעלה מדר0 הטבע, טבעיי�

ה ממשי0 "הקב', ֵידעו שג� כשאי/ רואי� את יד ה
, שג� א� מל0 גוי מתקוטט ע� אשתו. להשגיח עליה�

אי/ דבר . שמכוונת את הדברי� עבור ישראל' זוהי יד ה
  .ה פועל"הכל הקב, "במקרה"בעול� שקורה 

מכיני� ג� ה� ,  כנסת הגדולה שהיו אחר כ0אנשי
את , מתקני� את התפילה. את הע� לדורות הבאי�

הרי עד אז היה כל יהודי מתפלל בנוסח פרטי , הברכות
ועכשיו מנהיגי� אנשי כנסת הגדולה נוסח אחיד , משלו

וברכה שנייה , ברכה ראשונה על האבות, לכל ישראל
דרי0 את הע� לה, ושאר ברכות ותפילות, מחיה המתי�

שאנשי כנסת , בספרי� מובא. לכל הזמני� ולכל המצבי�
הגדולה כללו בנוסח התפלה שתקנו כוונות המתאימות 

הכל ! לכל יהודי בכל מצב ובכל זמ/ בכל הדורות כול�
שתיקנו לנו " שמונה עשרה"אפשר לכוו/ בתו0 תפלת 

  .)ג"ב פי"נפש החיי� ש' עי(אנשי כנסת הגדולה 
משלי� את . ת הע� לדורות הבאי�ג� עזרא מכי/ א

ק "ב(התקנה של קריאת התורה ומתק/ עוד כמה תקנות 

יסוד התקנה של קריאת התורה היה כבר מימות . )א, פב
מתק/ , אבל עזרא משלי� את התקנה, )ש�(משה רבינו 

קריאת התורה במנחה של שבת בנוס7 לקריאת התורה 
ש איזו תועלת י. )ש�(של שני חמישי ושבת בשחרית 

לתקנה זו של קריאת התורה בשבת במנחה עבור המצב 
מבואר ' אמנ� בגמ? החדש שישראל נכנסי� אליו

א "אבל הגר, שתקנת עזרא היתה משו� יושבי קרנות
ל היו תמיד טעמי� נוספי� לתקנותיה� "אומר שלחז
וא� כ/ , חו� מ/ הטעמי� שנתפרשו להדיא, וגזרותיה�

מי משה רבינו בי: אולי מותר לומר ג� את הטע� הבא
אמנ� . המצב הרוחני של ישראל היה שפיר באופ/ כללי

אבל באופ/ , בשיטי�, במרגלי�, בעגל, היו כשלונות
, יוצאי� ממצרי�. כללי ה� הולכי� מחיל אל חיל
, מש� לאר� ישראל, הולכי� להר סיני ומקבלי� תורה

,  ישראל בקו של עליהכ בוני� את בית המקדש "אח
  ."ישראל עושה חיל"

ואול� בימי עזרא ע� ישראל נמצא אחר השבר 
אמנ� נבנה עכשיו בית . הגדול של חורב/ בית ראשו/

רבי� מ/ הע� בוכי� , אבל הוא מעורר אכזבה, שני
בראות� שאי/ בבית השני השראת שכינה כמו בבית 

מתק/ שבכל שבת ? מה עושה עזרא. )יב, עזרא ג(הראשו/ 
שבת חזו/ אנו ג� ב. במנחה יקראו בפרשת השבוע הבא

לדעת שתמיד , קוראי� כבר את הפרשה של שבת נחמו
תחנה "לא להרגיש שהגענו ל. נכונה לנו תחנה חדשה

אלא לדעת שישנו עוד עתיד , ולשקוע ביאוש" סופית
ג� במצבי� קשי� יש לחשוב תמיד על התחנה . לפנינו

הכל , במצב הכי קשה, בשוש/. הבאה ולא להתייאש
אותו מרדכי שבערב החליטו . התהפ0 בתו0 שלשה ימי�

מורכב למחרת 5ְִכבוד מלכי� על , המ/ ויועציו לתלותו
ככה "כאשר המ/ צועק לפניו , סוס בכל רחובות העיר

בערב ילי/ בכי ". יעשה לאיש אשר המל0 חפ� ביקרו
כל מה שדרוש הוא , כהר7 עי/' כי ישועת ה. ולבוקר רנה

 אמריקה לדעת שלא, רק לַיחד את הלב לאבינו שבשמי�
ולא בית המשפט הבי/ לאומי , קובעת מה יקרה בעול�

, ולא שרו/ ולא לפיד קובעי� מה יקרה בעול�, בהאג
א� אנו קוראי� .  קובעי� מה יקרה בעול�אנחנואלא 

מאמיני� בתורה ', קריאת שמע ומייחדי� את ש� ה
זה , עוסקי� בה ומקיימי� אותה, שבכתב ושבעל פה
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" חסרהו מעט מאלקי�ות! "קובע מה יקרה בעול�
. כביכול, ה"האד� הוא רק מעט פחות מהקב, )ו, תהלי� ח(

ע� קריאת שמע , ע� פרק משניות, ע� ד7 גמרא? אי0 
?ֹל , תמשיֵלהו במעCֵי ידי0". הוא שולט על העול� כולו

ע� כל ד7 , ע� כל פרק משניות, )ז, ש�(" ַ#ָ!ה תחת רגליו
ד וע� כל מצָוה ע� כל מעשה חס, ע� כל תפילה, גמרא

כל שתה תחת .  אנו שולטי� בעול�שאנו מַקימי� 
והמצוות , בתנאי שתדע שיש בורא והוא המנהיג, רגליו

א� . שלו ה/ בלבד פועלות בעול� ולא כוחות אחרי�
אשר ישלטו היהודי� , ונהפו0 הוא" אזי נבי/ את זה 

  . ועל כל העול� כולו" המה בשֹֹנאיה�


