
 
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ  )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 

    הגיגים מפרשת השבועהגיגים מפרשת השבועהגיגים מפרשת השבועהגיגים מפרשת השבוע
 )כ' כזשמות ("  למאורכתיתויקחו אליך שמן זית זך "
 אותו מ�  אותו מ�  אותו מ�  אותו מ� ���� מורידי מורידי מורידי מורידיר כ�ר כ�ר כ�ר כ� אותו ואח אותו ואח אותו ואח אותו ואח���� עד שהוא באילנו מגרגרי עד שהוא באילנו מגרגרי עד שהוא באילנו מגרגרי עד שהוא באילנו מגרגריהזההזההזההזהמה הזית מה הזית מה הזית מה הזית , , , , ))))טזטזטזטז' ' ' ' ירמיה יאירמיה יאירמיה יאירמיה יא((((    """" יפה פרי תואר יפה פרי תואר יפה פרי תואר יפה פרי תואררענ�רענ�רענ�רענ�    זיתזיתזיתזית""""    

    ���� מקיפי מקיפי מקיפי מקיפי����ככככ    רררר אות� ואח אות� ואח אות� ואח אות� ואח���� טוחני טוחני טוחני טוחני����ככככר ר ר ר ואחואחואחואח אות� במטח�  אות� במטח�  אות� במטח�  אות� במטח� ���� אותו לגת ונותני אותו לגת ונותני אותו לגת ונותני אותו לגת ונותני���� אותו מעלי אותו מעלי אותו מעלי אותו מעלי���� ומשחובטי ומשחובטי ומשחובטי ומשחובטי,,,,הזית ונחבטהזית ונחבטהזית ונחבטהזית ונחבט
 ממקו�  ממקו�  ממקו�  ממקו� אות�אות�אות�אות�    ���� עובדי כוכבי� וחובטי עובדי כוכבי� וחובטי עובדי כוכבי� וחובטי עובדי כוכבי� וחובטי����כ� ישראל באיכ� ישראל באיכ� ישראל באיכ� ישראל באי    ,,,,����מנמנמנמנ את ש את ש את ש את ש���� נותני נותני נותני נותניר כ�ר כ�ר כ�ר כ� אבני� ואח אבני� ואח אבני� ואח אבני� ואח���� בחבלי� ומביאי בחבלי� ומביאי בחבלי� ומביאי בחבלי� ומביאי����אותאותאותאות

        ))))מדרשמדרשמדרשמדרש((((    """"ה עונה לה�ה עונה לה�ה עונה לה�ה עונה לה�""""והקבוהקבוהקבוהקב תשובה  תשובה  תשובה  תשובה ����עושיעושיעושיעושיר כ� ר כ� ר כ� ר כ� ואחואחואחואח    ���� אות� בקולרי אות� בקולרי אות� בקולרי אות� בקולרי���� וכופתי וכופתי וכופתי וכופתי����למקו� וחובשי� אותלמקו� וחובשי� אותלמקו� וחובשי� אותלמקו� וחובשי� אות
על מנת להוציא ממנו שמ� יש לתלוש אותו מהאיל� לחבוט בו לטחו� אותו ולמעו� אותו ש ,הזיתשכמו  ,כלומר
ה עונה " עושי� תשובה והקבר כ�אחרק וטות בו ומענות אותו  באות אומות העול� וחוב, כ� ע� ישראל,באבני�

 א� מהמדרש נראה שה� שבי� , ישראל שחוזרי� בתשובהשבח את ע�רוצה להמדרש , לכאורהו.  ומציל�לה�
ש� ש� ש� ש� "אומר בעל , אלא.  מאהבהולא שבחלע� ישראל רק אחר שמעני� אות� וזהו גנאי ומתו� אילו  בתשובה רק 

כמו שאי אפשר לומר , צער בלבד אלא ישראל דומי� לזיתהדוחק והכי תשובת ישראל אינה נובעת מתו� " משמואלמשמואלמשמואלמשמואל
השמ� היה טמו� בזית והחבטות רק מסננות אותו מתו� הפסולת בה ,  והטחינה אלאטותבשהשמ� נוצר על ידי הח

בבחינת לא שהייסורי� עושי� אות� טובי� אלא הייסורי� מגלי� את פנימיות� האמיתית , כ� ע� ישראל, היה מעורב
 )ד' אשיר השירי� (" וצהמשכני אחרי� נר" :רעיו� דומה נאמר על הפסוק .)�"הרמב( "כופי� אותו עד שאומר רוצה אני"

לאלמ� ע� ילד  במשל "מגיד מדובנאמגיד מדובנאמגיד מדובנאמגיד מדובנא"ה מסביר ,מרצו�  היאריצהוכח בהיא  הרי לכאורה נראה כסתירה משיכה
 ,ביואו. ומונעת ממנו כל טובוהייתה מציקה לו מאשתו הראשונה  שנשא אשה שניה שעינה היתה צרה בב� בעלה

בהגיע המועד המיועד ,  כתב לו שטר חוב על סכו� גבוה וקבע עמו תארי� לתשלו� החוב,ו להיטיב לבנותברצו
לבית  לא ניגשהוא שאל את הב� מדוע והאב .  והב�האב לאחר זמ� נפגשו .הגיע האב לפרוע את השטר לא לפרעו�
ואהבתו ענה לאביו שלא ניגש לבית הדי� משו� כבוד האב  הב� ?ל מנת לתבוע את האב שיפרע את השטרהדי� ע
תי ל� את השטר היה על מנת תכל מה שנ, אדרבא, �וילו האב בחענה . דו לדי�ימעולהלא רצה לביישו אליו 
שהיא נפש האד� הוא  הנמשל .כ� אוכל לתת ל� על אפה וחמתה של אשתי, עני בבית הדי� ויפסקו לטובת�שתתב

באה לכ� היא ,  אלא שיצר הרע מעכב ומונע ממנה להתעלות,משתוקקת להתחבר ע� מקורהו"  ממעלקלו$חלק א"
 .מרצוננו" אלי� נרוצה",  וכ� יותש כח היצר הרע ואז,הכרח אותי לעשות רצונ�" כנימש"ומבקשת מהבורא 

 

 )ל' כחשמות ("  ואת התומיםהאורים אל חושן המשפט את ונתת"
אמנ� היא מצד אחד , ת רוח הקדשומדרגה ממדרגי הומסביר שזו "תומי�" וה"אורי�"ה עני� מבאר את ����""""הרמבהרמבהרמבהרמב

" אורי�" שה����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר וממשי� . קולהמבת מדרגה הגבוהה במצד שני זוהי ו, מ� הנבואהנמוכה הבמדרגה 
שבו היו חקוקי� שמות שבטי , אבני החש�שהיו בהאותיות היו מאירות מכח� ש, דשושמות ק יוה" תומי�"וה

כאשר , משלל. ) כא'במדבר כז( הכה� השואל במשפט� ודווקא האותיות המרכיבות את התשובה לשאלה של, ישראל
מכח ו, "אורי�"היה הכה� מכוי� בשמות שה� ה. ) א'שופטי� א( "מי יעלה לנו אל הכנעני בתחלה להלח�"ישראל  שאלו
  מלוידדדד""""למלמלמלמהאות ,  משמעו�����""""עיעיעיעיהאות ,  מלוידדדד""""יויויויוובנוס% האות " יהודהיהודהיהודהיהודה"של שבט אותיות העיניו נגד  להאירוזה 

היו אותיות א� ג� כעת לאחר שה. :)יומא עג(שהרי ג� שמות האבות היו חקוקי� באבני החוש� ,  מאברה�אאאא""""ההההוהאות 
 "יהודה יעלהיהודה יעלהיהודה יעלהיהודה יעלה" כסדרהאירו נית� היה ל שאותיותאת הכי ,  הנכו�סדור�ה� את הכ� לא ידע יל עיני הכה� עדימומאירות 

שמות שמכח  אאל, ות מאדאחרות רבעוד אפשרויות ו, "הי על ידוהההי על ידוהההי על ידוהההי על ידוהה"או " הוי הד עליההוי הד עליההוי הד עליההוי הד עליה"סדר כהיה לא� ג� אפשר 
 ויודע את התשובה עיניונגד  האותיות שהאירו למכוו� לסדר הנכו� שלהיה לב הכה� , "תומי�"נקראי� ההקדש 
בשמות מכוי� היה ואחר כ� , האותיות האירועד ש "אורי�"� בשמות היכולומר בתחילה היה הכה� מכ. לשאלה

 . " יעלה יעלה יעלה יעלהיהודהיהודהיהודהיהודה"הנכו� הוא א בלבו שחבור� ויב, עיניונגד עוד האותיות מאירות לבו. "תומי�"ה
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 "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, נזיאשכ, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  ) ח'כחשמות ( "עליותו אשר דשב אפוחו"
גד כנגד ומונה הגמרא ומפרטת על כל ב, שוני� חטאי�עבירות ובאו לכפר על בגדי הכה� הגדול מבואר שבגמרא 

ל "ידוע מאמר חזו, ):חי� פחבז( "בודה זרהד מכפר על עואפה"של " אמרו חזפודאלבקשר , איזו עבירה הוא בא
חשב אד� לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו , כלומר, "למעשהה רפמצמחשבה טובה "ש

אד� שחשב לבצע עבירה ונאנס ולא ביצע את , כלומר, " למעשההרפ מצה"� הקבמחשבה רעה אי"ואילו , עשאה
ה במחשכל זה נכו� לשאר עבירות חו  מעבודה זרה שא�  .ה מחשיב לו כאילו ביצע את העבירה"בקהעבירה אי� ה

א% על פי שנאנס ולא עבד , כלומר אד� החושב ומתכוו� לעבוד עבודה זרה, .)קידושי� מ( עשהודה זרה הוי כמבאצל ע
 ,�בש� הקדמוני , אומר"מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה. ה מחשיב לו את המחשבה כאילו כבר עבד עבודה זרה"הקב, עבודה זרה

כלומר חשב אד� לעשות את העבירה שעליה מכפר , "חשב אפודתוו" :הכתוב אמר. שרעיו� זה רמוז בפסוק שלפנינו
 . נחשב הדבר כאילו עשה, "כמעשהו", דהיינו עבודה זרה, האפוד

    לפוריםלפוריםלפוריםלפוריםהגיגים הגיגים הגיגים הגיגים 
 )ח' אאסתר ( "ואיש ׁלעשות כרצון אישרב ביתו  כן יסד המלך על כל והשתיה כדת אין אנס כי"

י "ולפי רש" איש צר ואויב: "שנאמר, והמ� נקרא איש" איש יהודי היה בשוש� הבירה: "שנאמר, מרדכי נקרא איש
 ובמקו� יי� יקר היה $המ� היה איש צר עי�: נראה לפרש.   של אחשורושמרדכי והמ� היו שרי המשקי� במשתהו

א� , לדבר זה הסכי� ג� מרדכי. מגיש ליהודי� שיכר ובירה ובמקו� בשר היה מגיש מאכלי זרעוני� אורז וקטניות
כ� העדי% ובבשר יש איסור נבלות וטרפות ל,  ביי� יש איסור יי� נס� מה שאי� בשיכר ובירה, מסיבות אחרות לגמרי

: משל למה הדבר דומהמשל למה הדבר דומהמשל למה הדבר דומהמשל למה הדבר דומה .לשני שרי המשקי�רצו� אותו ה, וזהו רצו� איש ואיש . לתת לה� אורז שבו איסור קל יותר
האבא מפנק את הב� והא� החורגת . נשא אשה שניה שהיתה רעה לבנו, איש עשיר שמתה אשתו והניחה לו ב� יחיד

הזהירו הרופאי� את האב . ושי רב התאושש ממנהלימי� חלה הב� במחלה קשה ובק. היתה מתנהגת בקמצנות אליו
בשעת הארוחה חלקה האשה את . שבתקופת ההתאוששות לא לתת לילד בשר שמ� ומעדני� עד שיחלי� לגמרי

הב� נפגע והחל . המנות לבעל ולב� ושמה בצלחת הב� חתיכת בשר קטנה האב מיד הסיר את הבשר מצלחת הב�
פני שאינה אוהבת אותו א� האב עד עכשיו אהב את הב� ופינק אותו וכעת לבכות בטענה כי זה שהאשה רעה אליו מ

היא עושה זאת מתו� , הסביר האב כי אמנ� המעשה זהה א� הכונה אינה זהה. נראה שג� האב לא אוהב אותו
 ")חזו� עובדיה"לפי (.   הנמשל ברור. קמצנות ורעות לב א� אני עושה זאת מתו� דאגה ואהבה

 

  )ו' האסתר ("  באבדן מולדתי...ראיתי ברעה אשר ימצא את עמיכי איככה אוכל ו"
גזירת המ� ואחשורוש היתה ש ,"בית הלוי"מסביר בעל , אלא". מולדתי"ו" עמי" נשמעת כפילות בפסוקלכאורה 

. �ידת הפרסיאת לקבל עליו להמיר דתו והיה  יכול, רהימהגזמי שרצה להנצל א�  ,"ד את כל היהודי�בלהרוג ולא"
 לעומת�ו,  דת�להמירלא בלבד שהרג והיסכימו לר שאדוקי� אורי� כשנשי� כא: סוגי אנשי�שני אלו יהיו ובמצבי� 

איככה אוכל וראיתי ": רה אסתרב כתות אלו דישתיכנגד .  ויסכימו להמיר דת�שלא יוכלו לעמוד בנסיו�יהיו אנשי� 
, " מולדתי�דבאבואיככה אוכל וראיתי ",  וימותוהכשרי� שלא יעזבו דת� ואמונת�אות� , "רעה אשר ימצא את עמיב

 . כמונייהודי� שנולדו , "מולדתי" אמרה �היועל" �גוייבדת� בוא "חינתבבדו ביאשימירו דת� וחלשי� אות� 
 

 )הגדה של פסח(" אף אתה הקהה את שיניו... רשע מה הוא אומר"  )לא לקחת ברצינות( ת פורים"שו
א� , אי� מי שיחלוק שהיה רשע, מ�הוביחס ל, "א% אתה הקהה את שיניו"נאמר על הרשע בהגדה של פסח  ::::שאלהשאלהשאלהשאלה

 ? שיניו של המ� כפי שמומל  בהגדה של פסחמדוע מרדכי היהודי לא הקהה את, כ�
בראש אחד הגדודי� עמד מרדכי , מובא במדרש שאחשורוש שלח שני גדודי� של חיילי� למשימה צבאית: תשובהתשובהתשובהתשובה

כילה את כל מלאי האספקה שקיבל , בחוסר אחריות, ממשי� המדרש ומספר שהמ�. ובראש הגדוד השני עמד המ�
מרדכי סרב , הוא פנה אל מרדכי וביקש ממנו מעט מזו�. להאכיל את החיילי�כבר בתחילת הדר� ולא היה לו במה 

המ� היה עבדו של . לפי מדרש זה, א� כ�. להתחלק עמו באספקה עד שהמ� נאל  למכור את עצמו לעבד למרדכי
' מות כאש(העבד יוצא לחפשי , שא� האדו� מכה את העבד ומוציא לו את הש� או העי�, וידוע בדי� עבד כנעני. מרדכי

 . לא רצה להפסיד עבד כזה כמו המ�כי מרדכי, כפי שממליצה ההגדה, לכ� לא הכה מרדכי את המ� בשיניו, )כו
 

 "משנכנס אדר מרבין בשמחה" ( תענית כט.)  
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