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פרשת צו
ט"ז באדר ב' התשע"ט

"וימי הפורים לא יעברו מתוך היהודים"
האדיר  מהיום  לקחים  מכמה  להפיק  וצריכים  הפורים,  מימי  יוצאים  בעת  אנחנו 
ובסעודה  פורים,  בסעודת  להרבות  ו"מצוה  הפורים,  מצוות  היא מכלל  הזה. הסעודה 
אחת יוצאים". וסעודה זו, צריך שתהיה ביום. וההלכה היא, ש"סעודת פורים שעשאה 
בליל פורים, לא יצא ידי חובתו", שנאמר: "לעשות אותם ימי משתה ושמחה!" אך גם 
בסעודת היום, לא נהגו ישראל קדושים להיות מכלל "זריזים מקדימים למצוה", וכבר 
נהגו לערוך את הסעודה בצהריים, ולהמשיכה אל תוך הלילה )רמ"א ס' תרצ"ה ס"ב(. 

והרי "מנהג ישראל – תורה", יש דברים בגו! מה מסתתר מאחורי זה?
מסתתר כאן לקח – עבורינו.

השבת,  יום  חרוץ":  "מחשבות  בספרו  זצ"ל,  מלובלין  הכהן  צדוק  רבי  הגה"ק  הסביר 
"מכובד הוא מכל ימים, כי בו שבת צור עולמים, ינוח בו לב עגומים, שמח ישמחנהו". 
ימי המעשה, מתעלה ומתקדש. אומרים חז"ל, "שבת  בשבת מתנתק האדם מששת 
– יעשה כולו בתורה". זהו כעין אי של קדושה בתוך ים החולין הסוער, המסתער על 
האדם ומבקש להטביעו. השבת יוצאת, והאדם מבדיל בין קודש לחול ופונה לעיסוקיו 
– אך לא, לפני כן יסב לשולחן לסעודת "מלוה מלכה", בשיר ורננה. מה טעם סעודה זו? 
להמשיך מאוירת השבת לימי החול והחולין, למסוך טיפת קדושה וזוך לימי המעשה. 

לא להתנתק מן ההתעלות והרוחניות!
ימי  מגיעים  הסוכות  ימי  ושמונת  הפסח  ימי  שבעת  לאחר  בחג.  וכך  בשבת,  גם  כך 

החולין. אך לא – לפניהם ישנו "איסרו חג". מה משמעותו?
חג",  "איסרו  ואמר:  החג,  בסיום  בשולחנו  ישב  זצ"ל  מראדושיץ  שהרבי  מסופר, 
ורוממותו,  החג  בקדושת  הכיסים'  את  'למלאות  החג,  את  ולקשור  לאסור  כמשמעו. 
לקראת הימים שאחריו. קם אחד מתלמידיו ושאל בשיברון לב: "אבל, רבי, מה יעשה 
ניתן החג עצמו, כדי לאחות את  מי שכיסיו קרועים?"... איזו שאלה! הלוא לשם כך 

ה'כיסים' הקרועים... להכין כלים לקליטת השפע!
לימים  קדימה,  מופנה  המבט  עיקר  זה.  לקח  ישנו   – בפורים  ובעיקר   – בפורים  גם 
עם  לגלוש  כניסתו.  על  ולא  המועד,  יציאת  על  בו  מושם  הדגש  הפורים.  שלאחר 
הסעודה לערב שאחרי. ומדוע? משום שעיקר הלקח הטמון בפורים, תקף בכל ימות 

השנה! ביום, בשבוע, בחודש שאחר כך, ולמעשה – תמיד!
מה למדנו מן המגילה? למדנו, שאסור להתייאש גם כאשר מלך צורר גוזר "להשמיד 
להרוג ולאבד מנער עד זקן, טף ונשים". למדנו, שיש לנו אב בשמים, "ומי כה' אלקינו 
מן  יתייאש  אל  אדם,  של  צווארו  על  מונחת  חדה  חרב  ואפילו  אליו"!  קוראינו  בכל 

הרחמים. 
עוד למדנו מהמגילה, שהקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה מצמיח ישועה לפני 
הפורענות, כשם שסובב את הריגת ושתי והמלכתה של אסתר לפני עלייתו של המן 

האגגי וגזירותיו.
ולא  כרע  שלא  היהודי  ומרדכי  עקרונות,  על  מעמידה  מפסידים  שלא  עוד,  ולמדנו 
השתחווה – וכולם אמרו לו שהוא ממית אסון על עצמו ועל היהודים, וכבר הכינו עץ 
עבורו, גבוה חמישים אמה – ולבסוף המן נתלה עליו, ומרדכי נתמנה במקומו למשנה 

למלך!
כל אלו – לקחים של יום יום הם! כל אלו – צידה לדרך עבורנו, לימים הבאים!

פורים – לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו!

בשנת התש"ל, הוענק למרן זצוק"ל "פרס ישראל". 

ידי  את  לחץ  הפרס,  את  לקבל  לבמה  הוזמן  כאשר 

דאז  הממשלה  ראש  של  מאת  חוץ  המכובדים 

גולדה מאיר. כשהלה הושיטה לו ידה, נענע בראשו 

וכשהגיע  כך,  על  כעס  דאז  המדינה  נשיא  לשלילה. 

מרן ללחוץ את ידו, גם הוא נענע בראשו וסרב ללחוץ 

ולקריאה  ציבורית  לסערה  הוביל  המקרה  ידו.  את 

מצד גורמים מסוימים לשלול מהרב את הפרס.

נמצא  זה,  נדירה של מרן עצמו למאורע  התייחסות 

"תלי"ת  תשל"ב:  בתשרי  ד'  מיום  שכתב  במכתב 

ראש  מאיר  גולדה  והגברת  ישראל,  פרס  כשקבלתי 

ידי,  משכתי  לקראתי,  ידה  הושיטה  הממשלה 

ואמרתי שלום בהרכנת הראש בלבד. והיה קידוש ה' 

בעיני יראי שמים אמתיים. ואילו היו כאלה שדרשו 

לגנאי. ואני בתומי אלך".

"חובות  בספר  זצ"ל  בחיי  רבנו  הגאון  שכתב  כמו 

שפעמים  ה'(.  פרק  המעשה  יחוד  )שער  הלבבות" 

מההלכה  לשנות  שעליו  בטענות  לאדם  היצר  מגיע 

מביא  כדרכו  והיצר  הבריות,  בעיני  חן  למצוא  כדי 

את  המשבחות  חז"ל  מאמרות  לשיטתו  ראיות 

מה  את  להשיבו  ויש  הבריות.  בעיני  שרצוי  האדם 

אצל  לפעול  "בני,  לבנו:  בצוואתו  אחד  חכם  שאמר 

ביכולתך,  אין  זה  ממך,  מרוצים  שיהיו  הברואים  כל 

יהיה  ביכולתך הוא, להשתדל שהבורא  אך מה שכן 

יעשה  הוא  ממך,  מרוצה  יהיה  וכאשר  ממך,  מרוצה 

אותך רצוי לבריות, כמו שכתוב: "ברצות ה' דרכי איש 

גם אויביו ישלים אתו" )משלי טז, ז(.

"כל  י"ב(  )ג',  אבות  במסכת  המשנה   אומרת  וכך 

נוחה  המקום  רוח   - הימנו  נוחה  הבריות  שרוח 

זהיר במצוה קלה  "והוי  וממשיכה באזהרה:  הימנו", 

כבחמורה". מה הקשר בין התחלת המשנה לסופה? 

שרוח  להיזהר  אדם  שצריך  למרות  כאמור,  אלא 

יכול לבוא על  נוחה הימנו, אין הדבר  הבריות תהיה 

חשבון הזהירות במצוה קלה כבחמורה.

רוח  שתהיה  לשמור  מקפיד  כשאדם  כלל  ובדרך 

זוכה שכולם מעריכים אותו על  המקום נוחה הימנו 

"רוח המקום  ולבסוף  מעשיו המקדשים שם שמים 

נוחה הימנו ".

קורא יקר! אם ברצונך להנציח את הגליון להצלחה, לרפואה שלימה, או להבדיל לע"נ יקירך, צור עוד היום קשר עם המערכת. זכור! "כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו".

https://n.sendmsg.co.il/f23227/הצטרפות לקבלת העלון וקראת לשבת עונג במייל


שיפוט נכון נקי 
מנגיעות

תקלה  אירעה  אם 
הורה  בין  אישית 
למורה, או אם נשמע מהורה פגוע אחר, ספור נגד המחנך - לעולם לא נוכל לשפוט 
אפוא  עלינו  הגיון־ברזל.  אף  מטשטשת  הנגיעה  שכן  נכונה,  הדברים  את  בעצמנו 
לפנות לגורם אובייקטיבי, לידיד המבין בחינוך, לספר לו דברים כהוויתם ולשאול 
אותו לדעתו על המקרה. רק אדם מן החוץ יוכל לשפוט ולהביע דעה ברה מפניות 

על המחנך.
נפנה  בתנאי שלא  אובייקטיבי,  גורם  להיות  עשוי  המוסד  איש־צוות מהנהלת  גם 
כמו  משהו  אישית,  בתלונה  אליו  נפנה  אם  שכן  ומאשים,  ביקורתי  באופן  אליו 
״תראה איזה מורה הבאת!״ ־־ שוב הסתבכנו באמירה של חוסר אמון, והוא ודאי 
ירצה לגונן על עצמו, ושוב הרסנו את השיפוט הנבון ואת התקשורת הבריאה. מה 

לעשות; בני אדם אינם מלאכים!

העברת  נתקלת  לעתים  למחנכים.  הורים  בין  ברורה  תקשורת  קיימת  תמיד  לא 

מעביר  וזה  להורה,  משהו  אומר  המורה  למשל,  כך  מרובות.  הבנות  באי  המסרים 

או שהאב מספר לאם את אשר אמר  לגמרי;  בנימה שונה  הזוג  לבן  את הדברים 

ויחד עם בעלה או בעצמה היא מתחילה לקשר דברים  המורה באסיפת ההורים, 

ולרקמם במוחה, והדמיון מצרף עוד כמה פרטים לרקימת אגדת פלאים, שאין לה 

שום אחיזה במציאות. לפתע מתחילים ההורים להרגיש עצמם מקופחים, ומטילים 

דופי במורה: הנה בשנה שעברה כלל לא הבחין המורה במגרעת זו של ילדם; אין 

זאת אלא שהבעיה נעוצה במורה...

אומרת,  הבסיסית  ההנחה  אמון.  בסיס משותף של  לצאת מאיזשהו  אמורים  אנו 

הנחה  בהנהלתו.  אמון  שנתתם  מבלי  לימודי  למוסד  ילדכם  את  הכנסתם  לא  כי 

שצריך  ביותר,  החשוב  השיקול  להדגישה.  המקום  וכאן  מאליה,  מובנת  אינה  זו 

לעמוד בפני הורים בעת חיפוש מקום לימודים עבור הילד הוא: האם הם סומכים 

כמחנכים  מוניטין  להם  יצאו  האם  המוסד?  ראשי  של  החינוכי  שיקול־הדעת   על 

המשך בגליון הבא אי"ה טובים? 

הגאון ר' יוסף חיים זוננפלד זצ"ל - י"ט באדר תרצ"ב
רבנו נולד בעיירה וורבאו שבסלובקיה בשנת התר"ט, כבר בשנות חייו 
הראשונות התגלה הילד כמחונן במידות טובות וישרות, ובנפש רגישה 
הכמהה לרוחניות וקדושה. כשהתייתם מאביו בגיל שש - נישאה אמו 
- בה גדל הרב  בשנית, והמשפחה עקרה את מגוריה לעיירה סמניץ 

זוננפלד והתעלה עוד ועוד בסולם היראה. 
'ראש  חבריו  כינוהו  חיבה  ולאות  ממש  של  לעילוי  נחשב   14 בגיל 
הישיבה'. ברבות הימים הפך לחביב תלמידיו של ה'כתב סופר', ובאחד 
ממכתביו כתב עליו הגאון כי הוא עתיד להפוך לגדול דור, ו"במקום 
וכותרת  בישראל,  ותורה  טהרה  להפיץ  ימנה  ועמהם  יעמוד,  גדולים 

התורה על ראשו".
כשהתבגר ועלה ארצה, הפך ר' יוסף חיים זוננפלד לרבה של ירושלים, 
ואף ייסד את 'בית הדין של החוגים היראים' - יחד עם מקורבו הרב 
'בתי  שכונת  את  הקים  בהמשך  דיסקין.  לייב  יהודה  יהושע  משה 
אונגרין' בעיר העתיקה בירושלים, והפך למנהיגו הרוחני של היישוב 

הישן דאז.
ירושלים,  ויהודי  יהודי הארץ  זוננפלד עבור  יוסף חיים  ר'  רבות פעל 
נזקק.  לכל  נדיבה  ביד  צדקות  חילק   - אז  ששרר  הרב  העוני  וחרף 
בפרט זכור פעלו רב העוצמה בשבת של מנחם אב שנת התרפ"ט - 
שבת שנחקקה בזיכרון הקולקטיבי בשל היותה עקובה מדם: בשבת 
יהודים, והעיר העתיקה -  ידי הערבים עשרות  זו נרצחו בדם קר על 

הסמוכה לשער שכם, בערה והתלקחה.
תושבי השכונה פחדו פחד מוות מאימת הערבים הפורעים, ולא העזו 
למול  שהוזמן  זוננפלד,  חיים  יוסף  ר'  אולם  העיר.  לרחובות  לצאת 
נחוש  חת,  ללא  התופת  תוך  אל  צעד   - השבת  באותה  יהודי  תינוק 

בדעתו לקיים את המצווה, גם תחת איומי האויב.
כשהוא  דרכו  אל  יצא  הרב  המשפחה.  בני  הפצרות  כל  עזרו  לא 
שייצא  הקב"ה  לו  עזר  דשמייא  ובסיעתא   - בלבד  באמונתו  'חמוש' 
ויחזור לשלום וללא פגע - למרות שבחר לצעוד בלוע הארי בעצמו, 
לא  "שהערבים  כדי  שם  שעבר  השיב  יותר  מאוחר  שכם.  שער 
יהודי, אפילו מפינה אחת או רחוב אחד  יחשבו שיצליחו לגרש רגל 

בירושלים".
יוסף חיים  ר'  בשנת התרצ"ב, חלה הידרדרות במצבו הבריאותי של 
זוננפלד, עד שביום י"ט באדר התרצ"ב - השיב נשמתו לגנזי מרומים. 
הזיתים  בהר  קבורתו  למקום  האחרונה  בדרכו  ליווהו  יהודים  אלפי 
ענווה  שנהג  כשם   - ובמעשים  בתורה  גדולתו  ולמרות  בירושלים, 
בחייו, כך אף במותו: בצוואתו ביקש הרב שלא להכביר במילות תואר 
וכבוד על מצבתו, כי אם רק להספידו ולומר 'חבל על יהודי זקן מארץ 

ישראל'.

   "צו" )ו, ב(.
רש״י מבאר, שהלשון ״צו״ הוא לשון זירוז, משום שבמקום שיש בו ״חסרון 
כיס״ - כלומר, כאשר האדם צריך להוציא ממון מכיסו - שם צריך לזרזו לפי 

שאין הוא ממהר להוציא את כספו מכיסו.
פעם אחת נסע רבי ישראל סלנטר לעיר רחוקה. בדרכו עבר באחד הכפרים, 
ונכנס לנוח בפונדק הכפר. בעל הפונדק, שהרגיש כי האורח בן תורה הוא, 
נגש לרבי ישראל ושאל: שמא כבודו הוא שוחט? כי יש לי בהמה ברפת, 
המיועדת לשחיטה, ואין בכפרנו שוחט. בדרך כלל נוסע אני לכפר הסמוך 
ושוחט שם, אולם אם כבודו שוחט, יוכל - לחסוך לי טירחה רבה. לא - ענה 
רבי ישראל - אינני שוחט. לאחר שעה קלה, פנה רבי ישראל לבעל הפונדק 

ושאל: שמא יכול אתה להלוות לי רובל אחד?
להלוות לך? - תמה בעל הפונדק - והרי אין אני מכיר אותך כלל! ומי ערב לי, 

שתחזיר לי את ההלוואה?
ישמעו אזניך מה שפיך מדבר - אמר רבי ישראל - כאשר נוגע הדבר לממון, 
ואין אתה מוכן להלוות לי אפילו רובל אחד, כי אינך  אין אתה סומך עלי, 
מכירני. אולם כאשר אתה רוצה שאשחט את פרתך, סומך אתה עלי בלא 
היסוס... והלא בשחיטה תלויות הלכות כה רבות! והרי אינך מכירני! אולי 

אין אני ירא שמים מספיק כדי להקפיד על כל כללי השחיטה?

ולמלואים  ולאשם  ולחטאת  למנחה  לעלה  התורה  "זאת 
ולזבח השלמים" )ז, א(.

ענין זה - אמר רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, בעל ה״חפץ חיים״ - דומה 
לאיש עשיר אשר בזמן שהוא שרוי בביתו בעירו, יש לו את כל הנדרש לו 
רבים  ומשרתים  ושתיה.  אכילה  בעניני  הן  הרחבה,  בדירתו  הן  כבודו,  לפי 

סרים למשמעתו, שיכול על ידם למלא את כל מבוקשו.
והנה עשיר זה בעת שהוא צריך לנסוע מביתו לזמן מסויים, ואין באפשרותו 
לקחת עמו את כל חפציו ומשרתיו כדי שיוכל להתעדן על ידם כפי הרגלו. 
ובכל זאת אין הוא מצטער מזה, כי הוא נוטל עמו במסעו צרור כסף גדול 
עוד  רצון  יהיה שבע  ופעמים  בביתו.  הורגל  רצונו כאשר  יוכל למלאות  בו 
יותר מאשר הורגל בביתו. בכסף זה ישיג אכסניה מפוארת ונוחה לפי כבודו, 

ומשרתים אשר ימהרו למלאות כל חפצו על צד הטוב ביותר.
- בעת שישבנו לבטח בארץ  חיים״  - אמר ה״חפץ  גם בעניין הקרבנות  כן 
הקדושה והיה לנו בית המקדש, אז היה יכול כל אחד בכוחו לתקן את פגמי 
נפשו על ידי הקרבנות. יש תיקונים הנעשים על ידי קרבן עולה, ויש הנעשים 

על ידי קרבן תודה או מנחה.
לא  לנו  ואין  ״בדרך,  כעת  אנחנו   - חיים״  ה״חפץ  סיים   - בעוונותינו הרבים 
מקדש ולא מזבח ולא כהן מכפר, ובכל זאת אל יפול לבנו על זה, כי הקב״ה 
בחסדו הנחיל לנו את תורתו הקדושה, שאותה לא נטל ממנו אף בעת גלותנו, 

ועל ידה נוכל לתקן את כל תיקוני הקרבנות ממש כמו שהיה מלפנים!
ולאשם״  ולחטאת  ולמנחה  לעולה  התורה  ״זאת  בפסוק:  מרומז  זה  דבר 
ובמקום  העולה  במקום  וקיים  עומד  אלו  בעניינים  שהלימוד  בא  ללמדנו 

המנחה, החטאת והאשם!
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