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לא יוכלו להישאר עבדי אחשורוש, המזכירים כרכים ומוקפים מימות יהושע בן נון
  )ד"תרע', א ה לחודש אדר"הראיפתגם (

המנחה לתפילת עד רב זמן שהיה כיון. גמור הארץ עם
פתחה ,ביצה מסכת לידו גמרא נזדמנה .הפנוי זמנו את להעביר

בנשיקה' הגמ את וסגר הערה בה כתב, עפרון מכיסו הוציא

הרב לדעת מה כתב  הסתקרן .ספר ויודע אוריין- בר ח"ת
 שנולדה ביצה" הראשונה המשנה על הערה ומצא' 

היהודי שם הוסיף , "תאכל לא אומרים הלל ובית תאכל
הרב לעצמו  תמה". המעונן ביום ומיירי" :וכתב, כדרכם של גדולי המגיהים

בשרעפיו הרב היה אחוז התפילה במשך כל. הגיע זמן תפילת מנחה
  .ללא הצלחה, וניסה לרדת לשורשם של דברים

כשראה לפיכך ,הסקרנות תאוות את לנצח לו היה וקשה
ובקשה אליו רץ ,התפילה אחר הכנסת בית את לנטוש

המחכימה בהערה כוונתו עומק את לו להסביר יהודי' ר במטותא

דעתו לעומק ירד לא וחס חלילה אם בכפו טרופה הרב של
נסתלקה כי על -תוגה . וגיל תוגה דמעות עניו וזלגו השכינה
וגיל . עומקה של משנה להבין חלילה יודעים שאינם, בינתם

הדברים והלא" :מיד ענה ואמר לרב .וזיכוי הרבים ישראל
ביום שנולדה ביצה האם התנאים בין יסודית מחלוקת

 ש"ב נעמדים אחת תרנגולת של ביצה על וכי :השאלה
,אדם כל של ביתו במשק מצויות ביצים שכמה וכמה

  "?פרוטה חצי אולי היששווי

 .הקשת גדולה קושיא אכן ,נו": בחומרה מצחו את 
 של םמחלוקתש ,לומר צריכים על כרחך :ניצחון בתרועת

ולא תרנגולת ,ביצה הטילה שפרה וכגון ,מורכבת יותר
מדוע נחלקו עליהומובן , מאד הביצה שהוטלה יקרה, כזה

...מעולם אוזן שמעתם שלא דברים באמת. "אוזניו את

הבניין כל ביותר על חמורה קושיאמכווץ העם הארץ את עיניו ומקשה 
 חדשכל  אין' בקהלת נאמר והלא כבר ,באופן שכזה

  ?כתרנגולת ביצה הטילה שפרה

כבר וממילא ,זורחת השמש הייתה ולא ,היה מעונן יום

פורים שמח

ללהמשרתים בצההמשרתים בצה" " כרם ביבנהכרם ביבנה""עלון חודשי לתלמידי ישיבת עלון חודשי לתלמידי ישיבת 

  

 

 

 

  

  

  

  

  
  

   

  
  
  
  

 

המזכירים כרכים ומוקפים מימות יהושע בן נון"

  ולחן עורךש

עם ,יהודי הגיע אחד כנסת לבית
להעביר ספר וחיפש ,לו השתעמם

הוציא ולבסוף ,עמוקות בה ועיין

ת, הכנסת בית רב ישב על ידו
' הגמ את פתח, אותו עם הארץ

תאכל אומרים שמאי בית - טוב
כדרכם של גדולי המגיהים, כוכבית

הגיע זמן תפילת מנחה, אדהכי ?פשר הדבר
וניסה לרדת לשורשם של דברים

וקשה מטבעו הרב היה גדול סקרן
לנטוש מתכונן הארץ אותו עם את

במטותא נא יואיל :בפיו שטוחה
  !פתי

של נפשו כי הארץ עם אותו ראה
השכינה בצער הלה חש, העניה

בינתם וסרחה מהזקנים החכמה
ישראל תורת בכלל חלק לו שיש על

מחלוקת יש כאן הנה .מתבקשים ממש
השאלה נשאלת. לאו אם נאכלת

שכמה וכמה ,עניות דקדוקי אלו והרי? לריב
ששווי אחת ביצהמ שלם עסק עושים

 וקימט הקושיא את הרב שמע
בתרועת ו היהודיענה" ?התשובה

יותר הרבה בשאלה עוסקת ה"וב
כזה נס קורה יום בכלולא  והואיל

את וחידד בזקנקנו הרב תפס ,"נו"

מכווץ העם הארץ את עיניו ומקשה  –" ועתה"
באופן שכזה להעמיד ניתן איך" –המפואר 

שפרה בעולם שמענו והיכן ,'השמש

יום שאותו ,לומר מוכרחים כן על
  ..."היטב מיושב

עלון חודשי לתלמידי ישיבת עלון חודשי לתלמידי ישיבת 
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  ישועת ישראל

  א"שליט אריה שטרןהרב 
  

של אחשורוש והמן  םתגזירבשעה שנגזרה 

להשמיד את כל היהודים נחלץ מרדכי לחפש 

באותה שעה הוא יצא לרחובה של עיר . ישועה

יחד . בלבוש שק כשהוא זועק זעקה גדולה ומרה

עם זאת הוא נוקט גם בצעדים מעשיים ומצווה על 

  .אסתר ללכת אל אחשורוש ולבקש ממנו על עמה

במקביל לכל הפעולות האלה מרדכי גם ואולם 

, מביע את בטחונו המוחלט בישועתם של ישראל

אל תדמי בנפשך להימלט בית : "ואומר לאסתר

כי אם החרש תחרישי בעת , המלך מכל היהודים

הזאת רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר 

ומי יודע אם לעת כזאת , ואת ובית אביך תאבדו

  ".הגעת למלכות

' כי מרדכי ידע שה"כך השפת אמת וכתב על 

אלא שכן דרכם של , יתברך יעזור לישראל בוודאי

פ שיודעים בוודאות שתהיה "הצדיקים שאע

מ צועקים בלב שלם כאילו אינם "הישועה מ

' פ שבלי ספק ה"ואע, יודעים אם תהיה ישועה

מ צריכים "יתברך לא יעזוב את בני ישראל מ

הישועה באה  ובדרך זאת כביכול, לצעוק בעת צרה

  ".על ידי צעקת האדם

ם שמרדכי שלח להודיע לאסתר "והוסיף המלבי

שלכל צרה שבאה על עם ישראל יש זמן מוגבל 

ה מכין דרכים "ובודאי הקב, ועת לסיום אותה צרה

יש . שונות כיצד להציל את ישראל מאותה צרה

דרכי הצלה שתלויות בבחירת האדם אם יהיה 

אבל לא יתכן , להמוכן להכניס עצמו באותה הצ

שהצלתם של ישראל תהיה תלויה אך ורק 

ואם האדם לא יעשה את המוטל , בבחירת האדם

עליו בודאי מוכנות עוד דרכים אחרות לאותה 

ולכן אמר לה שאם היא תחריש בעת הזאת , הצלה

  .רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר

שבמבט ראשוני , ולפי זה יש כאן מהפך מחשבתי

מה לנו שבזכות העובדה שאסתר היתה ושיטחי נד

מלכה בבית אחשורוש היא הצליחה להציל את 

אבל האמת היא . אחיה היהודים מן הגזירה

שהצלת היהודים היא דבר מובטח בכל , הפוכה

אלא שמהשמים גילגלו זכות לאסתר , מצב

שתהיה בבית המלך על מנת שהיא תזכה להיות 

היותה  שלא, נמצא אם כן. המצילה ולא גורם אחר

אלא ההצלה , מלכה הוא המביא להצלה ולישועה

ואם , של ישראל היא המביאה אותה להיות מלכה

הרי הרווח , היא לא תעשה את המוטל עליה

אבל היא הפסידה , וההצלה יבואו ממקום אחר

  .את הזכות שגילגלו לה מן השמים

ומתוך כך אנו צריכים לחזור ולשנן את הפסוקים 

את ' כי לא יטוש ה: "ין זההמדברים מפורשות בענ

לעשות אתכם ' כי הואיל ה, עמו בעבור שמו הגדול

עמו ונחלתו ' כי לא יטוש ה", )א יב"שמ(" לו לעם

שבכל דור ודור עומדים ", )תהלים צד(" לא יעזוב

הגדה של (" ה מצילנו מידם"עלינו לכלותינו והקב

  .)פסח

ת משפט כהן "ל בשו"ועל פי זה כתב הרב קוק זצ

ו כלל "אמנם בטוחים אנו שלא יכחד ח: ")מדק' סי(

אבל אותו הביטחון של , ישראל מן העולם

ההשגחה העליונה אינו פוטר אותנו כלל מחובת 

, בכל היכולת שבידינו, ההשתדלות על הצלת הכלל

ש נתכנו עלילות איך לקשר את המידות "ית' ולה

ביטחון גמור על קיום  –הנראות לנו הפכים 

ובת ההשתדלות בכל מה וח, האומה מצד אחד

ו להסיר שום סכנה "וק, שיוכל לחזק את קיומה

, יצילנו' ה, שתוכל להביא עליה השמד וכילוי

וחייבים אנו , ואנחנו בהדי כבשי דרחמנא למה לן

לעשות כל המצוי בידינו בשביל הצלת כלל 

  ".ישראל
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  ?עד היכן -מסירות נפש 

  )'ד( קובי דואני
  

 »Ê L…Â ≈̄Â¿L¬Á«‡ ¿Í∆Ï∆n«‰ ˙«Ó¬Á ¿Í…L¿k ‰∆l≈‡»‰ ÌÈƒ̄»·¿c«‰ ¯«Á«‡ »N»Ú ¯∆L¬‡ ˙≈‡¿Â Èƒz¿L«Â ˙∆‡ ¯«Î ∆L¬‡ ˙≈‡¿Â ‰»̇ ¯
»‰È∆Ï»Ú «̄Ê¿‚ƒ! :ומיד אחרי זה מסופר ".את יפיה ונעצב –זכר את ושתי "י במקום מפרש "רש: „≈̃¿Ù«È¿Â 

 Ï»Î¿a ÌÈƒ„Èƒ̃¿t ¿Í∆Ï∆n«‰‰»Ïe˙¿· ‰»̄¬Ú«! Ï»k ˙∆‡ eˆ¿a¿̃ƒÈ¿Â …Â˙eÎ¿Ï«Ó …̇Â!Èƒ„¿Ó  «LeL Ï∆‡ ‰∆‡¿̄«Ó ˙«·…ÂË Ô
 »p«‰ ¯≈Ó…L ¿Í∆Ï∆n«‰ ÒÈƒ̄¿Ò ‡∆‚≈‰ „«È Ï∆‡ ÌÈƒL»p«‰ ˙È≈a Ï∆‡ ‰»̄Èƒa«‰Ô∆‰È≈̃e¯¿Ó«z Ô…Â »̇!¿Â ÌÈƒL. וממשיך הכתוב :

 ƒz ¿Í∆Ï∆n«‰ È≈!È≈Ú¿a ·«ËÈƒz ¯∆L¬‡ ‰»̄¬Ú«p«‰¿Â ¿a ¯»·»c«‰ ·«ËÈƒi«Â Èƒz¿L«Â ˙«Á«z ¿Í…Ï¿ÓN«Ú«i«Â ¿Í∆Ï∆n«‰ È≈!È≈ÚÔ≈k .   

Èƒa«‰ Ô«LeL¿a ‰»È»‰ Èƒ„e‰¿È LÈƒ‡  «Î√c¿̄»Ó …ÂÓ¿Leƒ‡»È Ô∆a È ¯È̄«‰ :מופיע ייחוסו של מרדכי, באמצע הדברים
Èƒ!ÈƒÓ¿È LÈƒ‡ LÈƒ̃ Ô∆a ÈƒÚ¿ÓƒL Ô∆a: ¯∆L¬‡ »‰ ¯∆L¬‡ ‰»Ï…b«‰ ÌƒÚ ÌƒÈ«Ï»Le¯ÈƒÓ ‰»Ï¿‚»‰‰»È¿!»Î¿È ÌƒÚ ‰»̇¿Ï¿‚  ¿Í∆Ï∆Ó

Ï∆·»a ¿Í∆Ï∆Ó ¯«v‡∆!¿„«Îe·¿! ‰»Ï¿‚∆‰ ¯∆L¬‡ ‰»„e‰¿È : «a ¯≈z¿Ò∆‡ ‡Èƒ‰ ‰»q«„¬‰ ˙∆‡ Ô≈Ó…‡ Èƒ‰¿È«Â≈‡ Èƒk …Â„…c ˙ d»Ï ÔÈ
 ¿·e ‰∆‡¿̄«Ó ˙«·…ÂË¿Â ¯«‡…z ˙«Ù¿È ‰»̄¬Ú«p«‰¿Â Ì≈‡»Â ·»‡ «Î√c¿̄»Ó d»Á»̃¿Ï d»nƒ‡¿Â »‰Èƒ·»‡ …̇ÂÓ˙«·¿Ï …ÂÏ È:  

? מדוע כל כך פירט בייחוסו של מרדכי, ראשית כל: על דברים אלו יש לנו לשאול כמה שאלות
  ?מדוע מאריך כל כך בסיפור הגלות מירושלים, וכן? מדוע זה ייחוסו מופיע דווקא כאן, ועוד

 ...‰b«‰ ÌƒÚ ÌƒÈ«Ï»Le¯ÈƒÓ ‰»Ï¿‚»‰ ¯∆L¬‡ »̇¿Ï¿‚»‰ ¯∆L¬‡ ‰»Ï…  ובכלל כפל הלשון בעניין הגלות כמו שכתוב
‰»Ï¿‚∆‰ ¯∆L¬‡ ...– מדוע זה?  

  ".אגרת הפורים"ם ב"ננסה לבאר העניין על פי פירושו של המלבי

מסביר לנו על פי הפסוקים שהכתוב רוצה להדגיש לנו עד כמה הייתה מסירות הנפש של  ם"יהמלב
סיכן את עצמו ועבר על פקודת המלך כשהסתיר את  אוהאיך  .מרדכי בעניין אסתר הייתה גדולה

  ?מן רב עד שנלקחה באונס בלי רצונואסתר במשך ז

‰»̄Èƒa«‰ Ô«LeL¿a ‰»È»‰ Èƒ„e‰¿È LÈƒ‡ - דכי גר במדינה אחרת לא הייתה לו סכנה גדולה כל כך אם היה מר

שכן היה יכול לטעון שלא שמע את פקודת המלך בגלל המרחק הרב מבירת ממלכתו שושן אבל 
  .מדגיש לנו הכתוב שמרדכי היה בשושן ושם מסתמא זה נודע כבר לכל אנשי העיר

ועל כן לא " ים מקרוב באוחדש"היה יכול להיות לו תירוץ , ואם היה דייר חדש שם באזור ניחא

משמע אם כן שמרדכי היה בשושן בשעת  -  ‰‰«È«  אבל מדגיש לנו גם פה הכתוב! שמע הפקודה

  .הפקודה ולא יכול לחמוק מאחריות המעשה

È«Î√c¿̄»Ó …ÂÓ¿Le Èƒ!ÈƒÓ¿È LÈƒ‡ LÈƒ̃ Ô∆a ÈƒÚ¿ÓƒL Ô∆a ¯Èƒ‡»È Ô∆a -  אם היה מרדכי איש שפל ונבזה הייתה לו

לכן אמר לנו הכתוב שהוא , אמתלא שנכלם הוא למסור את ביתו למלך עקב פחיתות מדרגתואולי 
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ולא זאת בלבד אלא שהיה מזרע המלוכה מצאצאי . היה איש נודע ומפורסם בשמו הטוב ויחוסו
  !שאול המלך

 »Ï¿‚»‰ ¯∆L¬‡‰ - זו דבר זה מגדיל את חומרת מעשיו בעיני המלך שהרי הוא גר בארץ . מרדכי הוא גר

והמלך כביכול מארח אותו בארצו ודואג לו על אף שהוא לא חייב ונותן לו להסתופף תחת צילו אם 
  ?כן ישאל עצמו המלך איך הוא מעז כך להפר את פקודתי אחרי כל הטובה אשר גמלתיו

 »„e‰¿È ¿Í∆Ï∆Ó ‰»È¿!»Î¿È ÌƒÚ ‰»̇¿Ï¿‚»‰ ¯∆L¬‡ ‰ - ו למלך אולי היה למרדכי פתחון פה לומר שלא נתן את בית

הדגיש הכתוב שהוא גלה , על כן. משום שהוא מתבייש שהרי הוא מן הגלות שבזה הוא נבזה ושפל
  .עם יכניה המלך שבגלות זו גלו שרי יהודה ותפארת ציון שהם החשובים שבעם

È≈̄¬Á«‡‰»È¿!»Î¿È ˙‡≈̂ «‰¿Â ‰»̄Èƒ·¿b«‰¿Â ¿Í∆Ï∆n«‰ ƒÒÈƒ̄»q È≈̄»N ÌÈ : כמו שכתוב בירמיה פרק כט בעניין גלות זו
 «Ï»Le¯ÈƒÂ ‰»„e‰¿È »Á∆‰¿Â Ì »Ï»Le¯ÈƒÓ ¯≈b¿Ò«n«‰¿Â L»̄Ì:  

Ô≈Ó…‡ Èƒ‰¿È«Â - וגם הייתה היא . מדגיש לנו שהיה ידוע לכל שהוא מרדכי אומן את אסתר ואחראי עליה

 …Â„…c ˙«a וממילא היא תחת רשותו. Ì≈‡»Â ·»‡ d»Ï ÔÈ≈‡ Èƒk - אחראותו ידונו ולא אף אחד , אם כן! 

"‰∆‡¿̄«Ó ˙«·…ÂË¿Â ¯«‡…z ˙«Ù¿È ‰»̄¬Ú«p«‰¿Â "-  ולא תהיה לו שום כפרה ומחילה אם יגלה המלך שהחביא

הוא לא יוכל לטעון שאסתר גדולה היא ועל כן חשב הוא שמעצמה , בנוסף .נערה יפה שכזאת מפניו

ועל כן היא עדיין תחת  Ï È«Î√c¿̄»Ó d»Á»̃¿Ï d»nƒ‡¿Â »‰Èƒ·»‡ …̇ÂÓ¿·e˙«·¿Ï …Âתלך לבית המלך שכן כתוב 

  .אחריותו

 …Â˙»„¿Â ¿Í∆Ï∆n«‰ ¯«·¿c Ú«Ó»Mƒ‰¿a Èƒ‰¿È«Â - יצאה כבר הפקודה המחייבת לתת כל נערה יפת תואר, כלומר 

: כלומר -‰»Ô«LeL Ï∆‡ …̇Âa«̄ …̇Â¯»Ú¿! ı≈·»wƒ‰¿·e  ‰»̄Èƒa אלא ,ולא זו בלבד .מבית המלך אחשורוש

אף מחוץ לשושן הבירה אז בוודאי יהיה עונש גדול אם יתגלה הדבר  ותנקבצו ובואו נערות רב
  !שאיש המתגורר בשושן עצמה ראה כל זאת ולא נמנע מלהסתיר בת יפת תואר שנמצאת אצלו

עם כל המכשולים הרבים שעמדו בדרכו אל המטרה לא נתן מרדכי היהודי את אסתר מרצונו אלא 

וכמו שאומר  .בחוזקה ובאונס, כלומר ‰»È≈a Ï∆‡ ¯≈z¿Ò∆‡ Á«̃»lƒz«ÂÌÈƒL»p«‰ ¯≈Ó…L È«‚≈‰ „«È Ï∆‡ ¿Í∆Ï∆n˙ רק 

  ".ואדברת אסתר באונסא" :התרגום

למרות כל , כמו שראינו .מהי הקרבה ומסירות נפש. יכולים ללמוד שיעור חשוב לחיים ונאממרדכי 
  .הסכנות הוא לא נרתע ועמד על העקרונות שלו תוך סיכון חייו

כל זמן שיכול האדם לשומרם  .באים לא מעט במבחן עקרונות שאדם מאמין בהם, צבאיבשירות ה
שבהם האדם , דווקא במצבי לחץ וברגעי קושי ומשבר .בנקל אין בכך הוכחה גדולה למסירותו להם

נדרש לעמוד על עקרונותיו ואמונתו הם המעידים עליו יותר מכל עד כמה הם חשובים לו ועל 
ומחזקים את , מגבשים, מצבי קיצון אלה תורמים לבניין אישיותו של האדם, ףבנוס .דבקותו במטרה

  .דעותיו



ידועה " צוק איתן"ימי מבצע מסירותו של עם ישראל במהלך 
איך באו אנשים טובים ותרמו ועזרו לחיילים עד כמה 

תוך סיכון חייהם להגיע ) ולפעמים אף יותר מדי
  .אש כבדה לאזורי סיכון שנמצאים תחת

הדבר הנפלא ביותר שזכיתי להיחשף אליו הייתה 
הדבר בא לידי  .הרתמות החיילים עצמם למשימות השונות

להיות " יזכה"ביטוי לפעמים אף במריבות של ממש מי 
  .יםבאזורי הלחימה השונ

בימים שלפני הכניסה הקרקעית היו דיונים 
 .חת חלק ולהיכנס פנימה ובאיזה טנק

שמפקדים וקצינים נכנסו בתור אנשי צוות 
  .פשוטים רק כדי להלחם עקב העובדה שלא זכו לשיבוץ התואם את דרגתם

החיילים שהיו , רק יכלו לנוגם החיילים שלא זכו להיכנס פנימה לא נפלה רוחם והם סייעו כמה ש
  !סיפוק מזון וכדומה ואף ניקיון שטחי הכינוס

הקושי המנטאלי שנדרש מהם היה 

ימי . כי מסירות לא באה לידי ביטוי רק בזמני מלחמה אלא גם ואף יותר בימים כתקנם
  .'להאיר פנים לכל אחד ובכלל לקדש את ה

  .כדאי לנצל תקופה זאת בכדי לעבוד על האישיות ועל מידות טובות

הצבא מזמן לנו אפשרויות רבות לרכוש כלים חשובים לכל החיים וכמובן לעשות על ידי זה גם 
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מסירותו של עם ישראל במהלך 
איך באו אנשים טובים ותרמו ועזרו לחיילים עד כמה  .לרבים

ולפעמים אף יותר מדי( שאפשר
לאזורי סיכון שנמצאים תחת

הדבר הנפלא ביותר שזכיתי להיחשף אליו הייתה , עם כל זה
הרתמות החיילים עצמם למשימות השונות

ביטוי לפעמים אף במריבות של ממש מי 
באזורי הלחימה השונ" בפנים"

בימים שלפני הכניסה הקרקעית היו דיונים , אצלנו בפלוגה
חת חלק ולהיכנס פנימה ובאיזה טנקשלמים מי יזכה לק

שמפקדים וקצינים נכנסו בתור אנשי צוות  ,לפעמים יצא
פשוטים רק כדי להלחם עקב העובדה שלא זכו לשיבוץ התואם את דרגתם

גם החיילים שלא זכו להיכנס פנימה לא נפלה רוחם והם סייעו כמה ש
סיפוק מזון וכדומה ואף ניקיון שטחי הכינוס, בשעת החניהאם זה בטיפול בטנקים 

הקושי המנטאלי שנדרש מהם היה  .הוא לא פחות גדול ממעשי חבריהם, 

כי מסירות לא באה לידי ביטוי רק בזמני מלחמה אלא גם ואף יותר בימים כתקנם
להאיר פנים לכל אחד ובכלל לקדש את ה, סיוע לחבר בצרה, שצריךהתנדבות איפה 

כדאי לנצל תקופה זאת בכדי לעבוד על האישיות ועל מידות טובות

הצבא מזמן לנו אפשרויות רבות לרכוש כלים חשובים לכל החיים וכמובן לעשות על ידי זה גם 

אדם 
שעומד על עקרונותיו 
ם עליהם גם 
כשקשה אז גם הסובבים 
יכבדו אותו ואפילו ינסו 

  

 ‰
Ï…Â„ 

 …Â
  

פשוטים רק כדי להלחם עקב העובדה שלא זכו לשיבוץ התואם את דרגתם

גם החיילים שלא זכו להיכנס פנימה לא נפלה רוחם והם סייעו כמה ש
אם זה בטיפול בטנקים  – בחזית

, לעניות דעתי, מעשה זה
  .לא קטן

כי מסירות לא באה לידי ביטוי רק בזמני מלחמה אלא גם ואף יותר בימים כתקנם ,חשוב לציין
התנדבות איפה  . השגרה

כדאי לנצל תקופה זאת בכדי לעבוד על האישיות ועל מידות טובות

הצבא מזמן לנו אפשרויות רבות לרכוש כלים חשובים לכל החיים וכמובן לעשות על ידי זה גם 
  .גדול' קידוש ה

אדם : להדגיש ראוי
שעומד על עקרונותיו 

ם עליהם גם ונלח
כשקשה אז גם הסובבים 
יכבדו אותו ואפילו ינסו 

  .לעזור לו כמה שאפשר

 ¿i«‰ È«Î√c¿̄»Ó Èƒk ƒÓ Èƒ„e‰ ¿L ∆! ‰
 ¿L«Á¬‡ ¿Í∆Ï∆n«Ï »‚¿Â L…Â ≈̄ÂÏ…Â„

eˆ»̄¿Â ÌÈƒ„e‰¿i«Ï ·…̄¿Ï È
·…ÂË L≈̄…c ÂÈ»Á∆‡ n«Ú¿Ï …Â
 »Î¿Ï Ì…ÂÏ»L ¯≈·…„¿ÂÚ¿̄«Ê Ï …Â.  

  

  



6  

  

  

äùàøá ìë  

  )'ד(מרדכי דצקובסקי 
  

הוא�מדדה�בכוחותיו�האחרונים�ומאט��1שלקראת�סוף�המסע�,את�הרגע�הזהכל�חייל�מכיר�
�זחילה�של�ממש �עד�כדי �את�קצב�הליכתו �וצועק�, ,�יאללה�יוסי"עד�שבא�המפקד�התורן

��.�את�הענין�הזה�מצינו�כבר�במגילת�אסתר�ברמה�הלאומית.�2"!הכל�בראש!�הכל�בראש

רשות�לגוים�להרוג�את��במגילת�אסתר�מסופר�שהמן�משכנע�את�המלך�אחשורוש�לתת
ד�ַלֲהֹרג�ְוִנְׁשלֹוַח�ְסָפִרים�ְּבַיד�ָהָרִצים�ֶאל�ָּכל�ְמִדינֹות�ַהֶּמֶלְך�ְלַהְׁשִמי"היהודים�בכל�הממלכה�

�ַטף�ְוָנִׁשים�ְּביֹום�ֶאָחד�ִּבְׁשלֹוָׁשה�ָעָׂשר�לְ� �ְוַעד�ָזֵקן ֹחֶדׁש�ְׁשֵנים�ּוְלַאֵּבד�ֶאת�ָּכל�ַהְּיהּוִדים�ִמַּנַער
ולאחר�שהיא�שכנעה�,�לאחר�המשתה�שאסתר�עושה".�ּוא�ֹחֶדׁש�ֲאָדר�ּוְׁשָלָלם�ָלבֹוזָעָׂשר�ה

ְך�ּתֹוֶסף�ֶאְסֵּתר�ַוְּתַדֵּבר�ִלְפֵני�ַהֶּמלֶ�ו"אותו�להרוג�את�המן�היא�מתחננת�לפניו�בפעם�השניה�
ַׁשב�ֲאָגִגי�ְוֵאת�ַמֲחַׁשְבּתֹו�ֲאֶׁשר�חָ�ַוִּתֹּפל�ִלְפֵני�ַרְגָליו�ַוֵּתְבְּך�ַוִּתְתַחֶּנן�לֹו�ְלַהֲעִביר�ֶאת�ָרַעת�ָהָמן�הָ�

�ַהְּיהּוִדים �ַעל �כתבי�". �את �לבטל �אפשר �שאי �בעיה �מציב �אחשורוש �שלה �התחינה לאחר
ולכן�,�"ָהִׁשיבִּכי�ְכָתב�ֲאֶׁשר�ִנְכָּתב�ְּבֵׁשם�ַהֶּמֶלְך�ְוַנְחּתֹום�ְּבַטַּבַעת�ַהֶּמֶלְך�ֵאין�לְ�"המלך�הקודמים�

ֶׁשר�ֲאֶׁשר�ָנַתן�ַהֶּמֶלְך�ַלְּיהּוִדים�אֲ��...ַוִּיְכֹּתב�ְּבֵׁשם�ַהֶּמֶלְך�ֲאַחְׁשֵוֹרׁש":�מציע�הצעה�מוזרה�ביותר
�ּוְלַאֵּבד�ֶאת�ָּכל�ֵחיל�עַ� �ְוַלֲהֹרג �ְלַהְׁשִמיד �ַנְפָׁשם �ְוַלֲעֹמד�ַעל �ְלִהָּקֵהל �ָוִעיר �ּוְמִדיָנה�ְּבָכל�ִעיר ם

�ְוָנִׁשים �ַטף �ֹאָתם �ָלבֹוז�3ַהָּצִרים �מדוע��".ּוְׁשָלָלם �היא �עינינו �מול �מיד �שעולה והשאלה
וכי�זה�לא�הדבר�הכי�,�היהודים�היו�צריכים�שהמלך�אחשורוש�יאשר�להם�להגן�על�עצמם

ואף�,�טבעי�שברגע�שאדם�יודע�שהוא�הולך�להיות�מותקף�הוא�מנסה�ליצור�מסביבו�הגנה
רשותו�ואי�אפשר�לומר�שהיא�בקשה�את�?�ליזום�התקפה�נגד�אלו�שעומדים�הכן�להשמידו

��?�"ּוַבִּבָּזה�ֹלא�ָׁשְלחּו�ֶאת�ָיָדם"לבוז�את�השלל�שהרי�במפורש�נאמר�

��:אמנם�ניתן�לתרץ�מספר�תירוצים�על�פי�הפשט�הפשוט

��.א �כתוב �האחרונות �האגרות �שנכתבו �לאחר �המגילה �ָהֶרֶכׁש�"בהמשך �ֹרְכֵבי ָהָרִצים
� �ִּבְדַבר �ּוְדחּוִפים �ְמֹבָהִלים �ָיְצאּו �ַהֶּמֶלךְ�ָהֲאַחְׁשְּתָרִנים �רש". �"ואומר �"י ממהרים��-�מבוהלים

�הראשונים� �רצים �להקדים �להם �שהיה �פנאי �להם �היה �שלא �לפי �מהרה �לעשות אותם
�להעבירם �כלומר". ,� �עצמם �על �להגן �ליהודים �להתיר �אסתר �של �לפני��-בקשתה באה

�בפועל �להתכונן �התחילו �שהגוים �לפני �ועוד �המן �של �האגרות �היהודים�4שהגיעו ,�להרג

                                                           
 ☺ככה שאצלי זה כבר היה בהתחלה , אני לדוגמא היתי נגביסט. ל אתם"תלוי איזה פק. או כבר באמצעיתו 1
  ...הגרסא לפעמים פחות מצונזרת' צבא האמיתי'כמובן שב 2
אך בגלל שלאחרונה נתלה אצלנו בישיבה הוראה ממדור ? טף ונשים -וכי מאין נמצאו בחיל שצר על עיר : יש כאן להקשות 3

אני לא אפתח את השאלה לגבי , ת"וכותב שורות אלו בתקופת השל, ת להתעסק בפוליטיקה"ש שאסור לבעלי השל"ביני
 ...אופן הטיפול בחפים מפשע

 . אם רק תינתן להם רשות... ד היו מוכנים ותמיד יהיו מוכנים להרג יהודיםכי ברמה מסוימת הגוים תמי 4
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ה�למנוע�מלכתחילה�מהם�לאסוף�חילות�לצור�על�היהודים�ובכך�יעמדו�רווח�והצלה�ונועד
��.�ליהודים�שלא�יהיו�צריכים�בכלל�להתגונן�מלכתחילה

�קצת�קשה"אמנם�פירוש�רש�.ב �י �עם�האגרות�הראשונות�לא�, בגלל�שגם�הרצים�שיצאו
�הלכו�בנחת �כל�רץ�שממהר�להעביר�ידיעה, �אלא�רצו�כמו ִצים�ָיְצאּו�ָהרָ�"ושם�גם�נאמר�,

�ַהֶּמֶלךְ� �ִּבְדַבר �ְדחּוִפים ."� �גם �לומר �ניתן �לכל��-�אלא �כבר �הגיעו �המן �של �האגרות שבאמת
�היהודים �את �להרוג �להתאסף �בהכנות �שהתחילו �או �כבר �התאספו �והגוים ,�המקומות

והאגרות�של�אסתר�ומרדכי�ליהודים�באו�במטרה�לנסות�להפחית�מהכח�של�חיל�הגוים�
נאמני��-�ני�שכשיראו�שיש�ליהודים�רשות�מפורשת�מהמלך�להתגונן�שצרו�על�היהודים�מפ

�וה �הרצון �ירד �גם �השאר �ולכל �יפרשו �רבאק'המלך �את�' �וכשיראו �היהודים �את להרוג
�היהודים�עומדים�מולם�להגנה�הם�יעדיפו�לסגת�מאשר�להלחם �כלומר. מטרת�האגרות�,

��.�היתה�לגוים�שבכל�מדינה�ומדינה

�להב �שברצוני �נוסף �תירוץ �מלכתחילה�,אוה�יאאך �ליהודים�שהאגרות �מיועדים �היו וכי�.
� �עצמם�-�תשאלו �על �להגן �רשות �צריכה �היהודים �וכי �לקום�, �מעצמם �התכוננו �לא וכי

ממשיכים�היו�האגרות��ילול!�כן�...התשובה�היא�ש?�ולהתגונן�מול�חיל�עם�הצרים�אותם
,�"ם�ידי�עשוייעקב�והידי�הקול�קול"המחשבה�לקום�ולהיות�.�ולהתענות�להתפללהיהודים�

�לא�עלתה�אפילו�בראשם וכשאסתר�מבינה�את�זה�היא�מבקשת�מהמלך�לכתוב�אגרות�.
��.�שבהם�היא�כותבת�שליהודים�יש�רשות�להתגונן

�א:�רמז�לכך�ניתן�למצוא�משני�מקומות�במגילה ְמִדיָנה�ּוְמִדיָנה�ִּכְכָתָבּה�ְוַעם�ָוָעם�"כתוב�.
�ְוֶאל�ַהְּיהּוִדי �ם�ִּכְכָתָבם�ְוִכְלׁשֹוָנםִּכְלֹׁשנֹו ולכאורה�מדוע�היה�צריך�להדגיש�את�היהודים�".

�שפת� �את �למדו �מושבותם �מקומות �בכל �היהודים �הנראה �ככל �הרי �וכלשונם ככתבתם
�המקום �בסדר�? �שזה �אותם �לשכנע �ממש �האגרת �של �לניסוח �היא �שהכוונה �נראה אלא

ְּברּו�ר�ַהֶּמֶלְך�ְוָדתֹו�ְלֵהָעׂשֹות�ַּבּיֹום�ֲאֶׁשר�ִׂש�ֲאֶׁשר�ִהִּגיַע�ְּדבַ�"כתוב�.�ב.�לקום�ולעמוד�על�נפשם
�ְּבֹׂשְנֵאי �ֵהָּמה �ַהְּיהּוִדים �ִיְׁשְלטּו �ֲאֶׁשר �הּוא �ְוַנֲהפֹוְך �ָּבֶהם �ִלְׁשלֹוט �ַהְּיהּוִדים �ֶהםֹאְיֵבי ,�וקשה".

�בהתחלה �שנאמר �כמו �באויביהם �ולא �בשנאיהם �נאמר �בנהפוכו �מדוע �שכשצריך�? ידוע
�'שנאיהם'ודים�אך�גם�רוצים�להסתיר�זאת�כותבים�לכתוב�את�היה �'לדוגמא. ...�אילולא,

�לא�היה�נשאר�משונאיהם�של�ישראל�שריד�ופליט כשהכוונה�היא�ליהודים�עצמם�ולא�'
��.�רמז�שהיהודים�שלטו�בעצמם�וקמו�לעמוד�על�נפשם,�ולכן�גם�כאן.�באמת�לשנאיהם

מאומנים�ומיומנים�,�ערי�אלוקינואתם�החיילים�שעומדים�הכן�על�משמר�ארצנו�ו�,'ברוך�ה
וליחד�שם�,�להגן�גם�תוך�כדי�חירוף�נפש�על�אזרחי�ישראל�מאויבינו�הקמים�עלינו�לכלותנו

�ה �5בעולם' �והמסי, �העוזרים �העיואלו �ביחידות �רפיותועים �הפסוק�, �את �אתם מקיימים
��"....ֵליֶהםֵהֵחּלּו�ַלֲעׂשֹות�ְוֵאת�ֲאֶׁשר�ָּכַתב�ָמְרֳּדַכי�אֲ��ְוִקֵּבל�ַהְּיהּוִדים�ֵאת�ֲאֶׁשר"שנאמר�במגילה�

!מצוזקו�וִא�ִח�

                                                           

 . "הוא עושה מלחמה' שעל יחוד ה: "ם"כלשון הרמב 5



  

 תפ פרסומי הרבנות הצבאי

ÌÈÈÂÙˆ‰ ÌÈÈÂ�È˘‰ ÏÚ ˙¯ÂÎÊ˙ ÔÏ‰Ï  ˙Â¯ÈÙ‰ ˙˜ÙÒ‡·

¢‰ ¨‰ˆ‰ ÌÈÁ·ËÓ· ÔÂÊÓ‰ ÏÎ¢ ÌÈÈÏ

 ¯„‡ ˘„ÂÁ Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ˘ÈÏ˘‰ „Ú ‰�˘‰ Ï˘©¯‡Â¯·Ù ÛÂÒÆ®  

˙ÈÓÂ¯„‰ ‰·¯Ú‰Ó ‡Ï Û‡Â ¨ ‡Ï˘ È‡„ÂÂ

· Ì�‰˘ È·¯ÚÓ‰ ·‚�‰Ó ˙Â˜¯È· ¯˜ÈÚ· Â˘Ó˙˘È¢‰¯ÈÎÓ ¯˙È‰¢Æ  

 ÌÂÁ˙· ˜¯ ‡Ï‡¢ÌÈ¯ˆÓ ÈÏÂÚ¢ ¨ Â· ÔÈ‡ ‡ÏÈÓÓÂ
‰¯ÈÎÓ ¯˙È‰ ¢¯˙ÂÈ ÁÂÂ¯Ó Â�È‰ ‰Ê ÌÂ˜Ó·Æ  

„· ˙Ó˙ÂÁ· ˙ÂÓÁ ˙ÂÈ˘‚ÓÁÂ¢ ‰„Ú‰ ı
Â„ÎÂ ÌÈÏ˘Â·Ó ˙Â˜¯È Ì‰·Â ß ‰�ÓÏ ˙ÙÒÂ˙Î ÌÈ‡·ÂÓ‰

È· ¯ˆÂ‡ Í¯„ ÌÈ„Â‰ÈÓ Â‡·ÂÈÂ¢ Ì¯Ó˘Ï ‰·ÂÁÂ „

 ˙ÈÚÈ·˘ ˙˘Â„˜ ‡ÏÏÂ ˙È˘È˘ ‰�˘Ó© ˙ÂÓÎ ‰¯·Ú˘ ‰�˘· ˘Î¯ ‡·ˆ‰

ÌÈÏÂÈË·®° ¨Ú ‰È‰È¢‰¯ÈÎÓ ¯˙È‰ ÙÆ  

 ·¯‰ Ì˘‡¯·Â È˙Ú·‚©Ô¯Ò ®ËÈÏ˘ ıÈ·Â¯Â‰ ˜È¯‡¢ ‡  
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  הנחיות לשנת השמיטה
פ פרסומי הרבנות הצבאי"ע ,א"טילש ןייטשניבור םירפא ברה ת

ËÈÓ˘‰ ˙�˘ Ï˘ ‰ ¨ÌÈÈÂÙˆ‰ ÌÈÈÂ�È˘‰ ÏÚ ˙¯ÂÎÊ˙ ÔÏ‰Ï‰י

‰�˘‰ ˙ÏÈÁ˙· ÌÒ¯ÂÙ˘ ÈÙÎ ¨Ú˘˙ ˙�˘ Ï˘ ‰�Â˘‡¯‰ ˙ÈˆÁÓ·¢
‰¯ÈÎÓ ¯˙È‰ ‡ÏÏ ‰È‰ ÌÆ  

˙È˘È˘‰ ‰�˘· ÂÙË˜�˘ ˙Â˜¯ÈÆ 

˙ÈÓÂ¯„‰ ‰·¯Ú‰Ó ˙Â˜¯È≠  ‰ÏÁ ‡Ï˘
˙ÈÚÈ·˘ ˙˘Â„˜ Ì‰ÈÏÚÆ 

˙ÈÚÈ·˘ ˙˘Â„˜Æ   

 Ì‰· ÔÈ‡˘ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ˘È˘
˙ÈÚÈ·˘ ˙˘Â„˜ ÏÏÎÆ 

 ÌÈÎÈÈ˘ ÂÈ‰ Û¯ÂÁ‰ ˙Â¯ÈÙ ÏÎ
 ‰˘Â„˜‰ ˙Â¯ÈÙ·˘ ÔÂÈÎ

‰�Â˘‡¯‰ ˙ÈˆÁÓ· ¯ÂÓ‡  ¯„‡ ˘„ÂÁ Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ˘ÈÏ˘‰ „Ú ‰�˘‰ Ï˘

ÈÙˆ‰ ¨ ‡Ï˘˙È ‰¯ÂÁÒ ¯˙ÂÂ¢˙È˘È˘ ¢˙ÈÓÂ¯„‰ ‰·¯Ú‰Ó ‡Ï Û‡Â

‰ˆ‰ ÌÈÁ·ËÓ·Â¢ ÌÈÈÏ· Ì�‰˘ È·¯ÚÓ‰ ·‚�‰Ó ˙Â˜¯È· ¯˜ÈÚ· Â˘Ó˙˘È

 ÌÂÁ˙· ÏÂÏÎ Â��È‡¢Ï·· ÈÏÂÚ ¢ ÌÂÁ˙· ˜¯ ‡Ï‡
 Â· ˘È˘ Ù¢˙ÈÚÈ·˘ ˙˘Â„˜¢ ¨ Û‡Â¢‰¯ÈÎÓ ¯˙È‰

 ÌÈÈ˘È‡ ˙Â˜¯È ÈÊ¯‡Ó Â�˙�È © È¯ÎÂ� ÏÂ·È ØÂÁ¢Ï ®„· ˙Ó˙ÂÁ· ˙ÂÓÁ ˙ÂÈ˘‚ÓÁÂ
ÌÈ„ÂÙ‰ ¯„ ¨ÚÈ·˘Ó‰ ®Â„ÎÂ ÌÈÏ˘Â·Ó ˙Â˜¯È Ì‰·Â

 ÂÈ‰È ıÈ˜‰ ˙Â¯ÈÙ¢˙ÈÚÈ·˘ ˙˘Â„˜·¢ ¨È· ¯ˆÂ‡ Í¯„ ÌÈ„Â‰ÈÓ Â‡·ÂÈÂ

‰�˘‰ ÏÎ Í¯Â‡Ï ¨ ˙ÈÚÈ·˘ ˙˘Â„˜ ‡ÏÏÂ ˙È˘È˘ ‰�˘Ó

˜˘·Â ÌÈÈÏ¢ÌÆ  

˘ÙÂ� È˙·· ÔÂÊÓ‰ ¨ÏÈÈÁ‰ ˙È·  ‰„ÚÒ‰‰ ˙Â¯·ÁÂ©ÌÈÏÂÈË·

�Î ˙ÂÈ˘‚¢„· ¯˘Î‰· Ï¢Ú ı¢ Á©È¯Î� ÏÂ·ÈÆ®  

ËÁ ˙Â�·¯ Ï‚ÒÏ ‰ÁÂÏ˘ ß ·¯‰ Ì˘‡¯·Â È˙Ú·‚
ÏÚ ¯Ó‡Ó‰ ˙�Î‰· ÚÂÈÒ‰Æ 

  

הנחיות לשנת השמיטה
תאמ

  

È�˘‰ ˙ÈˆÁÓÏ Â�ÚÈ‚‰ ÌÚי

˙Â˜¯È‰Â∫  

‰�˘‰ ˙ÏÈÁ˙· ÌÒ¯ÂÙ˘ ÈÙÎ
˜˘·Â¢‰¯ÈÎÓ ¯˙È‰ ‡ÏÏ ‰È‰ Ì

ÂÈ‰ ‰˜ÙÒ‡‰ ˙Â¯Â˜Ó∫  

±Æ ˙È˘È˘‰ ‰�˘· ÂÙË˜�˘ ˙Â˜¯È

≤Æ ˙ÈÓÂ¯„‰ ‰·¯Ú‰Ó ˙Â˜¯È
˙ÈÚÈ·˘ ˙˘Â„˜ Ì‰ÈÏÚ

≥Æ È· ¯ˆÂ‡¢„ ≠ ˙ÈÚÈ·˘ ˙˘Â„˜

¥Æ ˜˙Â�Ó ÚˆÓ  ≠  Ì‰· ÔÈ‡˘ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ˘È˘
˙ÈÚÈ·˘ ˙˘Â„˜ ÏÏÎ

µÆ ˙Â¯ÈÙ≠  ÌÈÎÈÈ˘ ÂÈ‰ Û¯ÂÁ‰ ˙Â¯ÈÙ ÏÎ
˙È˘È˘‰ ‰�˘Ï ¨ ‰˘Â„˜‰ ˙Â¯ÈÙ·˘ ÔÂÈÎ

Ë�Á· ‰ÈÂÏ˙‰Æ 

�‰ ÏÎ¢ Ï‰�Â˘‡¯‰ ˙ÈˆÁÓ· ¯ÂÓ‡

 Í‡‰È�˘‰ ˙ÈˆÁÓ· ¨ÈÙˆ‰

È· ¯ˆÂ‡Ó¢„ Æ‰ˆ‰ ÌÈÁ·ËÓ·Â

¯·„‰ ˙·ÈÒ ∫ ‰Ê ¯ÂÊ‡ ÌÂÁ˙· ÏÂÏÎ Â��È‡
 ¯ÂÒÈ‡¢ÌÈÁÈÙÒ¢ ¨Ú‡¢ Â· ˘È˘ Ù

ÌÈ˘¯Â„Ï  ÌÈÈ˘È‡ ˙Â˜¯È ÈÊ¯‡Ó Â�˙�È
 ˙È„¯Á‰©˙Â¯·Á ∫‰ÌÈ„ÂÙ‰ ¯„
˙È¯˜ÈÚ‰Æ  

˙Â¯ÈÙÏ ÒÁÈ·≠  ÂÈ‰È ıÈ˜‰ ˙Â¯ÈÙ
˙ÈÚÈ·˘ ˙˘Â„˜·Æ  

ÌÈ¯ÂÓÈ˘≠ ‰�˘‰ ÏÎ Í¯Â‡Ï
ÙÎ‰ÏÂÆ® 

�‰ ÏÎ¢‰ˆ‰ ÌÈÁ·ËÓ· Ï¢˜˘·Â ÌÈÈÏ

 ˙ÓÂÚÏ˙‡Ê ¨˘ÙÂ� È˙·· ÔÂÊÓ‰

ÓÁ ÂÏ·˜È ÌÈ�ÈÈ�ÂÚÓ‰�Î ˙ÂÈ˘‚

  
  

„Â˙˙ ‰ÓÚ¯Î˙ ËÁ ˙Â�·¯ Ï‚ÒÏ ‰ÁÂÏ˘
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áø íéøåô  

  

 שם אבל. הישיבות בתי כתלי לתוך גם הזמן במשך חדר בפורים ההתחפשות של המנהג

 והמנהג. לפורים מיוחד רב-מנוי ידי-על... רב בתור התחפשות של צורה הזה המנהג קבל

  .ין'וולוז בישיבת וביחוד רבות בישיבות" יעבור ולא לחוק" נעשה הזה

 הרב: הישיבה מיסד ידי- על בראשונה הונהג הזה המנהג כי, מספרת נית'הוולוז המסורת

 היה קרובות ושלעתים לחכמתו הקודמת ביראתו מפורסם שהיה, הזה הרב. חיים רבי

 הוא יעשה לפרקים פן חשש, דותיובמ במוסר גם הישיבה תלמידי על להשפיע משתדל

 תקנה לתקן החליט כן-על, אזנו למוסר להעיר יעיזו לא והתלמידים כהוגן שלא דבר עצמו

 בתור ממשמרתו הוא יתפטר, לכל שמחה יום, הפורים ביום, בשנה אחת פעם כי, בישיבתו

 תהיה – והלה, משלהם לפורים רב הישיבה תלמידי להם ימנו ותחתיו" מתיבתא ריש"ו רב

 כל את ומשגיחיה הישיבה למנהלי ולהגיד הרב מעשי את לבקר יום באותו בידו הרשות

  .וחסרונותיהם פשעיהם

 לפורים-הרב של דעתו עליו זחה אחת פעם כי לספר מוסיפה ינית'הוולוז האגדה

, מעליו יינו שסר אחרי, למחרתו. גס באופן חיים' ר הרב בכבוד פגע החג לכבוד" דרשתו"וב

 שפגע על לו יסלח בודאי כי בטחונו את הביע הרב לפני ובעמדו, לפייסו הרב אל הלך

 בפומי שמרגלא מכיון ואולם; "פטריה רחמנא – אונס: "הכלל פי- על שכרותו בעת בכבודו

 לבקש בא הוא כן-על, "לשונו על השכור אצל – הריאה על הפכח שאצל מה: "לומר דאינשי

  .נגדו רעה מחשבה איזו בלבו לו יש כחותויפ בשעת גם כי, יחשדהו שלא הרב מאת

 קושיא לי יש לדידי אמנם כי, בזה אותך לחשוד לי חלילה: ענהו בפקחותו חיים' ר הרב

, הריאה על שיש מה הלשון על מתגלה השכרות ידי-שעל, ןומכיו: זה המוני- פתגם על חזקה

 פעם לא כך-ידי-על ולהפסיד סרכות מפני הריאה- בבדיקת הטרחה כל לנו למה כן-אם

 לשחיטתה סמוך המשכר משקה הבהמה את להשקות היה כדאי הלא – ישראל של ממונם

 לטבח למפרע להגיד יודעים והיינו לשונה על מתגלות ריאתה שעל הסירכות כל היו ואז

 אין לבהמה בנוגע – דבריו את הרב סיים – הנראה כפי אבל? לא או הבהמה את לשחוט אם

  ...הזה הכלל מן למדין

  )קכט-קכח' עמ', ומועדים חגים, 'מימון- פישמן הכהן ל"י הרב(

  

 רב שם לבחור נהגו לא כבר – ה"תרמ שנת – ין'בוולוזל "קוק זצ ה"הראי של למודו בשנת

 דעת על זה לתפקיד נבחר, התלמידים בחיר שהיה, ה"והראי, פורים גבאי אלא, פורים

 בעצם הדליקו, בישיבה הבחורים שחשובי – ל"ז רבינר מרדכי הרב כותב – נהירנא. "כולם

 בכדי, הישיבה עד ה"הראי התאכסן שבה האכסניא מן המוליך ברחוב, הנרות את היום

  ". ל"ז ב"הנצי הגאון הישיבה ראש ולבית הישיבה להיכל חגיגיות ברוב להביאו

 ין'בוולוז ה"הראי מרן של לחדר שכינו מפי פרטים בידינו נשתמרו פורים שמחת אותה ועל

 כדרך הרי, ל"ז ב"הנצי לבית הפורים גבאי ה"הראי בהגיע: ל"ז טייטלבוים אפרים רבי –



 ומאורעות הישיבה הנהלת על

, המדוברת בשפה לא חרוזיו את

 תשקע ברלין: " הוא, ה"הראי מרן

, ותרד תשקע) התורה לאהלי 

 תעלה)  ברלין יהודה צבי נפתלי

 בחורים כמה בישיבה היו תקופה

 וכשהללו, ונפגעו השכלה בספרי

 העברית בשפה" 'מפוניבז העילוי

 בתורה גדול שהוא, זה בחור של

  )רמז' עמ' ה"הראי מועדי'(

íò 

ìù 

úà 

ã÷ôîäî éìù: ׳׳ñëð éîåàì ,äðåîù 

øáë äðçúá ìéçúî 'òåáù -êáñ' 

äìåãâä .ïùé ìäåàá èòîëù ìôåð, 

øçîä, åùòú ïåëøã éàôåøéà ,øúéì 

íäéúåáùåî, óñåéìå  ùéîìç)ïâñ( êøåòä 

åðéîéá ïîà. 
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על חרוזים הוא גם חרז, בישיבות פורים

את חרז הוא – גדול חידוש חידש הוא

מרן שדיבר הנושאים אחד. ובארמית בעברית

 נזק אז שגרמה( ברלין השכלת – לאמר

נפתלי' ר הגאון עומד שבראשה הישיבה

תקופה ובאותה, גדול רושם עשו ה"הראי

בספרי שהציצו ומהם, סופרים בעט מושכים

העילוי" – ה"הראי של הגדולה משליטתו

של ידיעותיו ראו: "ואמר ל"ז ב"הנצי אליהם

  ." לקרסוליו מגיעים אינכם

        !!!!ר את המבקרר את המבקרר את המבקרר את המבקר

úåãâ ïåìà ìîñ ,î"íéøòåö ë ,àá"éúòáâ ç.  

àáöá áäåà éëä: äòâää íåéá ïåùàø ñéñáì íò

úåçéìù äîåöò áìá äáùçîäå ìò úåøåã ìù

åëæ úòì åæä. 

àáöá úãîìù ç÷ì: úéçô äìå÷ äìåëé úåðùì êì úà

øáãð ìò äðéáîå÷...(! 

÷ éçéå, éðà ìá÷î úçéù ïåôìè ã÷ôîäî

 ìú áéáà׳׳. äòù éöçå éøçà äæ éðà øáë

éëä íåùâ õøàá, òåáùá ìù äôåñä äìåãâä

 úåáëù íéãâá êøòá àôå÷å úååîì. 

øåúá ãçà äàøù úà íéã÷ôîä ìù øçîä

 éðá ìàøùé ìëá úåîå÷î íäéúåáùåî

íé÷äì úéá ïîàð ìàøùéá äøäîá åðéîéá

פורים בשמחת המרבים

הוא אבל, בה שאירעו

בעברית אלא, באידיש

לאמר, "תעלה וברלין

הישיבה( ברלין ולעומתה

  . ותתרומם

הראי של וחרוזיו דרשתו

מושכים שהם היה שידוע

משליטתו השתוממותם הביעו

אליהם פנה, והארמית

אינכם בזה אף והרי, וביראה

  

        

ר את המבקרר את המבקרר את המבקרר את המבקרהּכ הּכ הּכ הּכ 

• íòôäå :úåãâ ïåìà ìîñ

• àáöá áäåà éëä

úùåçú úåçéìù

íéãåäé àìù åëæ

• àáöá úãîìù ç÷ì

íåéä )àìùå øáãð

• øåî"÷: ùöåî׳׳÷

äðçúá úéæëøî 

íå÷îá èòîë éëä

äñåëî äðåîùá 

• äîåàì øñî :øåúá

ïåçèéá... 

• ã"íç ù: ìëì 

áåùçä äëæéù íé÷äì
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        מהחזיתמהחזיתמהחזיתמהחזיתעדכונים 
 ביום( בסיומו � קיםשבאלי צפון פ"בבא) תעסוקה לפני אימון( ת"אל סיימו גבעתי לוחמי

- מזל! מסלול סיום טקס -  ההכשרה בשרשרת האחרון הטקס להם נערך) שבט' ב, חמישי

 לתגבור הוקפצו ובשבוע שלאחר מכן, הדפנה זירי על לנוח רב זמן להם ניתן לא אך � !טוב

 � הצפונית הגזרה התחממות עקב ,..).כמתוכנן בזרעית ולא( דב- הר בגזרת הכוחות

 התממשו אלו התראות, לצערנו � ...כשרוצים שעתיים תוך גדוד לקפל שאפשר מסתבר

 שלהם המקורי לקו מ"לאחר כשבועיים עלו בשעטו �ד "הי, מהגדוד קורבנות שני וגבו

 אותנו זיכו נדב חודאדי ואיתי נגר �הנקרה  ראש של מהנוף ונהנים, דבורנית במוצב

 �בוכריס  אביעד) 'מיל( ט"רב ...'החט של המיתולוגי ק"המש עם והצטלמו, בישיבה בביקור

, הכשרתם את סיימו - עתניאל חבבו ואלון גדות , משה ליהמן -  הראשון כים"המ קורס צוערי

 � ביחידתו המקורית איש איש כי טירונים"כמ והוצבו, הסוער האוויר מזג עקב צנוע בטקס

 ייןשטינובר רבהי "ע מןתיה דבשר וקיבל רדא ח"כ ישילש םויב כוז תיעבג ילייח � !טוב מזל

 את ממשיכים החדשים ואילו � 3 כוכב למוצב שוב חזרו הוותיקים התותחנים � דיםמיתלו

, רבינוביץ ליחזקאל שלומה דרישת את מוסרת המערכת �בצאלים  החיילית הכשרתם

 / טים"מזל / שים"ד/  לעדכונים � !שלמה רפואה � ...לגבס גבס בין 2 מ"בר לו שנהנה

   zmorot1@gmail.com במייל או למערכת אלמוג כהן לאיש הקשר לפנות ניתן' וכו תמונות
  

    

  

  

 החלה, םירהצב שלוש השעה בסביבות :'מיוחדת' לחוויה בישיבה זכינו וארא' פר ק"בש

 לאור נערכה שלישית סעודה � 20:30 בשעה ש"מוצ עד שנמשכה חשמל הפסקת

 לאחריה נערכה" (...) שידוכים" בנושא א"שליט י"רה של ושיחתו, 'החמה דמדומי'

 מתוך שמעת ודבריו"' הפס כמאמר �ם החירו ותאורת הבדלה נרות לאור ד"בביהמ

, רוחנית הכנה בשיחות החלו] ונספחיהם[' ב שיעור מתגייסי, כמיטב המסורת � "...האש

 מרצים התגייסו כך לצורך � ובא הממשמש הפעיל השירות לקראת ומנטלית הלכתית

 עזה באוגדת התקיים, מההכנה כחלק � א"שליט שטרן הרב של בניצוחו ומחוץ מבית

 שנערך, הכנס את � באזור ישיבות ממספר שים"נילב הכנה כנס רעים במחנה אשר

' אוג רב, טובול הרב, המארח פתח, הצבאית והרבנות ההסדר ישיבות איגוד ביוזמת

 הרב הלכה ן"רע, מנדל נוחי מ"אל, עזה' אוג של הדתי ג"הסמאו דיברו אחריו � עזה

) כהן אריאל' ר הישיבה בוגר של אחיו( כהן אלעד הרב הלכה ד"ורמ ד"ראב מלאכי

 במסגרת � בצבא ההלכתית הפסיקה צורת ואת הצבא מהווי הלכתיות בעיות שהציגו

 � )קרבית הנדסה של ח"הבא( ץ"בהל רב, גדות אביעד הרב סרן בישיבה התארח זו

שהם  15 מרץ גיוס של רניקים"התבשרו שאר החי, אחרי עדכון השיבוץ לצנחנים

 שיחה י"רה מסר בשבט ו"ט ערב � ההנדסה ושריון בחיל" קרבי"יבצעו את שירותם ה

 הרב, הישיבה ראש מרן לפטירת שנה 20 במלאת � "וירושלים הארץ קדושת" בנושא

 בהיכל. הארץ ברחבי כינוסים מספר ה"אי הישיבה תערוך, ל"זצ גולדוויכט יעקב חיים

 � !מוזמן הציבור � 17:30 בשעה, אדר' ו, רביעי ביום, זיכרון עצרת תתקיים הישיבה

   םירופ תביסמו םימ"רה יתב ,שבת זכור - זמנים לאירועי הפורים כמו כן הנכם מו
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