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  ד"בס
    ירושלי�
ישיבת הכותל  

  א"שיחת הרב אביגדר הלוי נבנצל שליט
  ד"לפרשת תרומה תשס
  שמחה של מצוה

  
  "'הכל בכתב מיד ה "
 תבנית המשכ� והמקדש 

לאסו� , ה מצֶוה את משה רבינו בתחילת פרשתנו"הקב
�ַ#ֵ!ר אל בני : "תרומות מבני ישראל לצור� מלאכת המשכ

ה מבהיר "אבל הקב. )ב, שמות כה(" ישראל ויקחו לי תרומה
 תקחו את ִל
	 ִיְ�ֶב��ֵמֵאת כל איש אשר : "מיד

אי� לכו� את כל ישראל על תרומה : כלומר. )ש�(" תרומתי
רק מי שירצה לתת . זו�, ל"י מביא מחז"ואול� רש.  ית

 �חו) (שלמעשה שני מיני תרומות היו למלאכת המשכ
ור� קניית קרבנות שהיתה לצ, שלישית, מתרומה נוספת

שלא היתה חובה , האחת היא זו שהזכרנו): הצבור
. וג� לא היתה מוגדרת למי� אחד מסויי�, להשתת� בה

" זהב וכס� ונחושת ותכלת וארגמ�"אפשר היה להביא לה 
היתה עוד , ואול� חו) מתרומה זו. )זג, ש� כה(ועוד 

אלא הכל היו , שלא היתה תלויה בנדבת לב, תרומה נוספת
וכמו כ� היתה מוגדרת למי� אחד דווקא , ייבי� בהח

 חצי שקל כס� לכל נפש  ולכמות מסויימת לכל אד� 
  .)ב, י ש�"רש(

התורה מספרת בהמש� מה עשו בחצאי השקלי� 
ַוְיִהי ְמ-ת ִ+ַ+ר ... וכס� פקודי העדה ְמ-ת ִ+ָ+ר: "הללו

, ש� לח("  ַה2ָרֶֹכתַהֶ+ֶס� ָלֶצֶקת ֵאת -ְדֵני ַה1ֶֹד/ ְוֵאת -ְדֵני

אמנ� . כס� זה שימש ליציקת -דני המשכ�, כלומר. )כזכה
אבל רובו שימש , )כח, ש�(עשו ממנו ג� ָוִוי� לעמודי� 

למה שימש כס� זה ). כפי שמפורט בפסוקי� ש�(לאדני� 
שזהו מפני שהאדני� , אולי מותר לומר? דווקא לאדני�

� ציותה ועל כ.  עליו עומד המשכ� כולוהיסודה� 
כדי , התורה לעשותו מאותה תרומה שהיא חובה על הכל

.  המשכ� יהיה חלק לכל אחד מישראלביסודשלפחות 
 �והרי זה כאילו (אחרי שלכל אחד יש חלק ביסוד המשכ

שהרי היסוד נושא על גביו , יש לו כבר חלק במשכ� כולו
  .יכול כבר השאר לבוא מ� הנדבה, )את המשכ� כולו
סוד המשכ� בי, על כל פני��,  כול� חייבי� להשתת

. מחצית השקל: וההשתתפות היא באופ� שווה לכול�
אי� בה . )טו, ש� ל(" העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט"

לא , יש לתרו� בדיוק כפי שנקבע. מקו� להתנדבות יתר
  .פחות ולא יותר

שכבר ראינו שאי� בו מקו� , אבל חו) מ� היסוד
 ג� בשאר מלאכת המשכ� אי� ,להתנדבות ולָיזמ5ת פרטיות

לפני תחילת הבנייה מוסרת . מקו� לרעיונות פרטיי�
�, התורה הוראות מדוייקות כיצד יש לבנות כל דבר במשכ
: וג� לאחר שנבנה המשכ� מדגישה התורה פעמי� רבות

שו� , הכל נעשה על פי ציווי". את משה' כאשר צוה ה"
. מישהומתו� נדבת לב של , דבר לא נעשה ביזמה עצמית

צוה לעשות כרובי� בצורה מסויימת ושולח� בצורה ' ה

כאשר ", וכ� אכ� נעשה, מסויימת ומזבח בתבנית מסויימת
  .בלא גרעו� ובלא תוספת, "את משה' צוה ה

, ג� ש� נאמרה הלכה מיוחדת. וכ� ג� בבית עולמי�
אסור לעשות . )יט, א כח"דהי(" 'הכל בכתב מיד ה"ש

ב , סוכה נא, א, פסחי� פו' עי(ו במקדש שו� דבר מדעת עצמנ

אלא רק כפי התבנית הכתובה שמסר שמואל , )א, וזבחי� לג
הכל : "ודוד מסרה לשלמה בנו והבהיר לו, הנביא לדוד

 )ש�(" כל מלאכות התבנית, עלי השכיל' בכתב מיד ה 
הכל נקבע . שו� דבר כא� אינו מדעתי או מדעת אד� אחר

יש לנו נבואה , ה בימינווכ� לעתיד לבוא במהר. 'על פי ה
כיצד יראה הבית , ארוכה ומפורטת ביותר של יחזקאל

שו� דבר לא ', הכל בכתב מיד ה, )מזיחזקאל מ(השלישי 
אבל לגבי , למרות שהכס� בא בנדבה. נעשה מדעת עצמנו

אסור לעשות שו� דבר ". 'הכל בכתב מיד ה "הצורה 
  .רק מדעת עליו�, מדעת עצמנו

   תיקו� לחטא העגל
" 'הכל בכתב מיד ה"
למה אי אפשר לעשות ? מדוע זה כ�: ויש לשאול

�נראה שהסיבה לכ� ? משהו מסברה במלאכת המשכ
אלה : "ישראל אומרי� על העגל. נעוצה בחטא העגל

. )ד, שמות לב(" אלהי� ישראל אשר העלו� מאר) מצרי�
לחשוב שעגל שנעשה על , שוטי� גמורי�הא� היו ישראל 

זה שהוציא אות� ממצרי� לפני שלשה הוא , יד� היו�
ה "הקב, א� היו שוטי� עד כדי כ�. ודאי שלא? חודשי�

�, על שוטה יש מקו� לרחמי�. לא היה כועס עליה� כל כ
, ה� היו דור דעה. ברור א� כ� שלא היו שוטי�. לא לרוגז

דור שזכה לדבר ע� השכינה ולקבל נבואה במדרגה גבוהה 
ה "ב ד, י ש� טו"רש' עי(נביאי� יותר מיחזקאל ב� בוזי וכל ה

אלה אלהי� ", מה א� כ� הפשט בדברי ישראל. )ליזה א
כפי , כוונת� היתה? "ישראל אשר העלו� מאר) מצרי�

שהעגל הוא חפ) שעליו שורה , שהסבירו הראשוני�
א , � שמות לב"רמב' עי(השכינה שהוציאה אות� ממצרי� 

" חפ)"ה העד עכשיו היה מש. )ז"צ' סי' וכוזרי מאמר א
 לימי� )'ה(מולי� ", שבאמצעותו שרתה בקרב� השכינה

אבל משה הל� ללא , )יב, ישעיהו סג(" משה זרוע תפארתו
 היה כבר צרי� לרדת מהר  המוטעה לפי חשבונ� . שוב

והשט� בא , ואול� משה לא ירד. )א, י שמות לב"רש(סיני 
, וערבב את העול� והראה דמות חוש� ואפלה וערבוביא"

, וא� כ� יש למצוא לו תחלי�. )ש�(" מר ודאי משה מתלו
. דבר אחר שתשרה עליו השכינה כמו ששרתה על משה

אחת מארבעת הפני� , לש� כ� נבחרה צורת שור
אמנ� יש ג� פני� אחרות . )י, יחזקאל א(שבמרכבה העליונה 

אבל סברו שבמדבר ה� תחת השגחת פני שור , במרכבה
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לכ� עשו פני שור שעליו  תשרה ו, )� שמות ש�"כמבואר ברמב(
  .השכינה

לעשות מקו� להשראת , מחשבה זו כשלעצמה, והנה
זוהי הרי המחשבה . עדיי� איננה מחשבה פסולה, השכינה

�ובני ישראל הרי ידעו , העומדת ביסוד העני� של המשכ
שהרי אמרו בשירת הי� , כבר שמשכ� שכזה עתיד להבנות

שמות (" כוננו ידי�', ה, מקדש): "שנאמרה ברוח הקודש(

ה עתיד לבנות לו מקדש שישמש "הקב: כלומר, )יז, טו
אמנ� עוד לא הגיעו . כמקו� להשראת השכינה בעול�

, שש� אמור להבנות המקו� המדובר, )ש�(" הר נחלת�"ל
ה הרי הסכי� לעשות מקו� זמני להשראת "אבל הקב

והוא המשכ� , "הר נחלת�"השכינה ג� בטר� הגיעו ל
כ מה נורא כל כ� שישראל רוצי� לעשות "וא, שבמדבר

, ה� עשו צורת עגל? אלא מה? מקו� כזה כבר עכשיו
אבל ). בקֹדש הקדשי�(ה אמר לעשות צורת כרובי� "והקב

�ואי� בו כדי להסביר , ג� זה לכאורה אינו עני� חמור כל כ
הרי עוד לא ידעו ולא . את הקצ� הגדול שיצא עליה�

� ואלהי זהב לא תעשו אלהי כס"שמעו את הציווי של 
שענינו הוא שלא לשנות את צורת , )כ, ש� כ(" לכ�

, )יח, ש� לא(י "פ לפי שיטת רש"כ� עכ[ )י ש�"רש(הכרובי� 

�וממילא ג� , שסובר שמעשה העגל קד� לציווי על בניית המשכ

� "וג� לרמב. הקשור למשכ�, לציווי שלא לשנות את צורת הכרובי�

מ את מסירת הציווי "מ, � לחטא העגלשסובר שהציווי על המשכ� קד

� "רמב' עי(לבני ישראל לא הספיק משה לבצע עד לאחר חטא העגל 

וא� כ� ה� אינ� יודעי� עדיי� , )]ב, וכ� ויקרא ח, א, שמות לה
, ה חפ) בצורת כרובי� דוקא ולא בצורה אחרת"שהקב

וא� כ� על מה . ה חפ) בצורת עגל"וטעו לחשוב שהקב
 על ישראל על שעשו מקו� להשראת חרי הא� הגדול הזה

  !?על שטעו בי� צורת כרוב לצורת עגל? השכינה
ה באמת "שהכעס של הקב, כמדומני שהבאור בזה הוא

כנראה ? על מה יצא הקצ�. איננו על עצ� עשיית העגל
שבני , והוא. שהקצ� יצא על דבר שאיננו מפורש בכתוב

רח ה מוכ"יהיה הקב, שעל ידי שיעשו עגל, ישראל חשבו
ולחשוב שאפשר להכריח את . להשרות את שכינתו עליו

ה הוא עילת כל "הקב. זהו כבר חטא חמור מאד, ה"הקב
. אי אפשר להכריח אותו לכלו�, העילות וסיבת כל הסיבות
וא� . ה על מה תשרה השכינה"איננו יכולי� להכתיב לקב

 מתו� מחשבה שעל צורה זו  או דבר אחר עושי� עגל 
הרי יש בזה , ה להשרות את שכינתו"קביהיה מוכרח ה

שעושי� את ', יחוס ונתינת כח עצמי לדבר זולתו ית
אי� . וזהו כמוב� עוו� חמור עד מאד, ה מוכרח כלפיו"הקב

כל כח בעול� . ה"בעול� עצמיות זולת עצמיותו של הקב
הוא ' וברצו� ה, הוא פועל כ�' ברצו� ה. 'פועל רק ברצו� ה

זהו . א לפעול ולהתקיי� כללאו של, יכול לפעול אחרת
ה "שעשו את הקב, ד החומר הגדול שבחטא העגל"לענ

  .מוכרח
ה עוד היה מחשיב לשגגה "אבל דבר זה אפשר שהקב

�שכשמשה , והוא. לולא הצטר� לזה דבר נוס�, ולא לזדו
הנה אהר� : "אומר משה לישראל, רבינו עולה להר סיני

יש . )יד, שמות כד(" �מי בעל דברי� ִיַ=/ ֲאֵלֶה, ְוח;ר עמכ�
ה� גדולי הדור . תשאלו את אהר� וחור? לכ� שאלות

מה היו א� . וה� יפסקו את כל השאלות, בהעדרו של משה
היו ? כ� ישראל צריכי� לעשות משסברו שמשה מת

ילמדונו : צריכי� לבוא אל אהר� וחור ולומר לה�
או שאהר� , ואז? מה נעשה עכשיו, משה איננו! רבותינו

, היו מכריעי� מדעת תורה שלה� מה צרי� לעשותוחור 
או נחשו� ב� , או חור, אולי עכשיו אהר� יהיה המנהיג

שהוא (או שאהר� , עמינדב או יהושע או מישהו אחר
ה היה אומר לו מה "ה והקב"היה שואל את הקב) נביא

במקו� לשאול את . אבל לא כ� נהגו בני ישראל. לעשות
קו� ֲעֵ<ה : "לו מה לעשותה� מכתיבי� , אהר� מה לעשות

 אלַוִ?1ֵָהל הע� : "לא כתוב. )א, ש� לב(" לנו אלהי�
�ה� : כלומר, )ש�("  אהר�עלויקהל הע� : "אלא, "אהר

ה� , וכֶ/ח;ר מתנגד. מכתיבי� לו מה לעשות, ֵמעליו
ה מחשיב את בני "לכ� הקב. )ה, י ש�"רש(הורגי� אותו 

קו� לשאול את מפני שבמ, ישראל כמזידי� בחטא העגל
ומי , הכתיבו לה� מה לעשות, חכמי התורה מה לעשות

: זהו החלק השני של חטא העגל.  הרגו אותו שלא הסכי� 
היו צריכי� להתייע) ע� חכמי . אי כפיפות לחכמי התורה

  .התורה מה לעשות ולהיות כפופי� לפסיקת�
�שהוא מקו� השראת השכינה האמיתי , לכ� במשכ

על ידי שש� יהיה , ה לתק� עני� זה"בצוה הק, )ולא בעגל(
, לא יעשו שו� דבר מדעת עצמ�, "'הכל בכתב מיד ה"

יעשו משכ� שאורכו כ� . 'וילמדו להכפי� עצמ� לרצו� ה
�וכ� במקדש יעשו היכל ששיעורו כ� , ורוחבו כ� וכ�, וכ

לכ� לא . לא מדעת עצמ�, רוצה' רק כפי שה, וכ� אמות
כדי שיהיה בזה , בניית המשכ�היה מקו� ְלָיְזמ5ת פרטיות ב

  .תיקו� לחטא העגל


 הכל שוי� במחצית השקל �  "לב" אבל לא ַ
חו) מ� העני� שכל אחד מישראל יהיה שות� ביסוד 

�העני� הנוס� . יש ג� עני� נוס� במחצית השקל, המשכ
העשיר לא . "להשוות עשיר ורש במלאכת המשכ�, הוא

טע� . מקו�כל� שווי� לפני ה". ירבה והדל לא ימעיט
שהעשיר לא יתגאה לומר ,  כדי למנוע גאוההדבר 

שהממו� הרב שנת� למשכ� מכפר עליו יותר מאשר על 
ְקִציִני� " :לפרשת שקלי�" יוצר"כפי שנאמר ב, אחרי�

, ָקִצי� ְלַבל ָיע5ז מ;ל ַמְקֵהִלי�, ְוָרִ/י� ַיַחד ָ!@ ְ/ק;ִלי�
אפשר אחר ". )ֵמחטאי�(=ק;ִלי� ה5ִני 2ְָד-ִני ֵמִע: ְקר5א ל5ַמר

אבל היסוד , כ� להוסי� על התרומה של מחצית השקל 
 שעליו נשע� הכל �  . צרי� להיות בִ/ְויו
מדוע יחד ע� בצלאל שמתמנה להקי� , זהו ג� הטע�

�מפני שבצלאל . ה ג� את אהליאב"ממנה הקב, את המשכ
ואהליאב היה , שבט יהודה, היה מהשבט החשוב ביותר

, לכ�. מבני השפחות, מ� הירודי� שבשבטי�, ט ד�משב
�ה יחד "מינה הקב, כדי להשוות בי� כול� במלאכת המשכ

 �כי . )לד, י שמות לה"רש(ע� בצלאל את אהליאב משבט ד
אד� יכול להיות משבט יהודה ולהיות . אי� הבדל ביחוס

לא . ויכול להיות משבט ד� ולהיות צדיק גמור, צדיק גמור
  .אלא לפי מעשיו, � נמדדלפי היחוס אד

שאיתו " לב"אבל ה, ג� א� ה� זהי�, והנה המעשי�
. ה� נעשי� יכול להיות שונה מאד מאד� אחד לאד� אחר



  

  
 ירושלי�,  למשפחת נבנצל ולישיבת הכותל כל הזכויות שמורות © 

3

ובכל זאת לא כל הנתינות , מחצית השקל שווה אצל כול�
יש יהודי שנות� מחצית . יש בנתינה" לב"תלוי כמה . שוות

� שנות� מפני ויש יהודי, ה"כי רוצה לתת לקב, השקל ברצו
. שיודע שא� לא ית� יוציאו ממנו בית די� את חובו בכפיה

�, כמוב�. הוא נות� בעל כרחו, כדי שלא יגיע לידי כ�, לכ
, סו� סו� רחמנא ִלָ!א בעי"... לב"בנתינה כזו חסר מאד ה

ג� , ובזה לא כול� שווי�, שבנתינה" לב"העיקר הוא ה
  .באותה מחצית השקל ששוה בי� כול�

ר "הג, או על נכדו(ל "י� זצ'חיי� מוולוז' � על רמספרי
שבאחד ממסעותיו לאסו� כס� עבור , )ל"חיי� מבריסק זצ

הרי חלק לא מבוטל מ� : שאל אותו יהודי אחד, הישיבה
ואינו מגיע אל " מתבזבז"הכס� שנאס� עבור הישיבה 

המשולחי� לוקחי� חלק מ� הכס� לעצמ� , למשל. מטרתו
וכ� קיימות הוצאות , )צאות הדר�עבור טרחת� ועבור הו(

ובסופו של דבר לא כל הכס� מגיע אל , נוספות לישיבה
כיצד , וא� כ�. המטרה העיקרית שהיא כלכלת בני הישיבה

ישמש ללימוד התורה ,  יתרו�שהואשהכס� , יוכל לַוֵ#א
שזו היתה , חיי�' אמר לו ר. ולא להוצאות צדדיות, עצמו

עד כמה נת� , שקל ושקללדעת על כל , חכמתו של בצלאל
מה . או בלב שאינו של� כל כ�, אותו בעליו בלב של�

מה . עשה ממנו את ארו� הברית, שנית� בלב של� לגמרי
עשה ממנו את המנורה ואת , "לב"שנית� ע� קצת פחות 

עשה ממנו את , פחות יותר" לב"ומה שנית� ע� . המזבח
�שהיה " לב"לפי מידת ה, וכ� על זה הדר�. הקרשי� למשכ

ועד כמה יהיה קרוב , בכל שקל קבע בצלאל ְלמה ישמש
חיי� לאותו יהודי '  אמר רכ� . יותר לקדושה � ג� בעני

לא . הכספי� שתורמי� יהודי� שוני� לטובת הישיבה
ואול� ". לב"כול� נותני� את תרומת� לישיבה ע� אותו 

�שמי , מ� השמי� משגיחי� ומסובבי� את הדברי� כ
 זוכה וכספו מגיע לעיקר ו בלב של� שנת� את תרומת

ומי שנת� תרומה ע� פחות . שהוא לימוד התורה, הישיבה
  .כספו מגיע לדברי� הטפלי� יותר של הישיבה, "לב"

אלֵקי אברה� ' ה: "אנו אומרי� בכל יו� את הפסוק
ְלֵיֶצר מחשבות , ָ/ְמָרה זאת לעול�, יצחק וישראל ֲאבֵֹתינ;

�בקשה זו אמר . )יח, א כט"דהי("  אלי�ְוָהֵכ� לבב�, ְלַבב עמ
דוד המל� לאחר שאס� את כל השרי� והפקידי� 

כדי להודיע לה� על התכנית לבנות את המקדש , הגבוהי�
השרי� אכ� . ולהתרימ� לטובת המלאכה, י שלמה בנו"ע

הפסוק מציי� ! בלב של�, תרמו ש� סכומי כס� עצומי�
התנדבו כי בלב של� , וישמחו הע� על התנדב�: "ש�
בעקבות . )ט, ש�(" וג� דויד המל� ָ<ַמח שמחה גדולה', לה

ראיתי , עמ� הנמצא; פה, ועתה: "ה"זה מבקש דוד מהקב
�אלקי אברה� יצחק וישראל ' ה. בשמחה להתנדב ל

". ליצר מחשבות ְלַבב עמ�, ָ/ְמָרה זאת לעול�! אבֹתינו
, ה לזכור לישראל זכות זו"דוד מבקש מהקב: כלומר

ולא ,  לבניית המקדש סכומי כס� גדולי� כל כ�שתרמו
מפני , אלא בשמחה של מצוה ובלב של�, כמי שכפא� שד

מקו� להשראת , שרצו באמת לתת תרומה להקמת המקדש
, ָ/ְמָרה זאת לעול� "את הזכות הגדולה הזאת . השכינה

�שנתנו בשמחה ובלב של� כל , "ליצר מחשבות ְלַבב עמ
�  .גדולה מאדכי זוהי באמת זכות . כ

  ? במה
 שמחה ברגלי� 
התורה מַצוה עלינו במצַות עשה לשמוח ברגלי�  

"�ולא , בחג�: "ל"ודרשו חז. )יד, דברי� טז(" ְוָ<ַמְחCָ בחג
�הג� , שלא ישא אד� אשה ברגל, )ב, ק ח"מו(" באשת

כי . שזהו דבר משמח מאד שמסייע לו לשמוח ברגל
ולא ,  הרגלהשמחה צריכה להיות בעני� שעליו נקבע

 יש לשמוח בחרות  א� זה זמ� חרותנו . בדברי� אחרי�
 יש לשמוח בתורה  וא� זה זמ� מת� תורתנו , שזכינו לה

  .ולא בעניני� אחרי�, שקבלנו
ע שמותר לשאת בו אשה "והנה לגבי פורי� פסק השו

למה לא נאמר ג� , והקשו עליו. )ח"ו ס"תרצ' ח סי"ע או"שו(
 � )ש�" מג� אברה�"' עי(? "שת�ושמחת בחג� ולא בא"כא

שחתונתו שלו (ל "ז אויערבא� זצ"ובאר מורי ורבי הגרש
שפורי� שונה באמת , )ד באדר בירושלי�"עצמו נערכה בי

בשאר המועדי� צריכה . בעני� זה משאר המועדי�
מה שאי� כ� , השמחה להיות בעני� שעליו נקבע הרגל

,  היו�השמחה בו אינה צריכה להיות דוקא בעני�, פורי�
וג� בזה מקיי� את , אלא יכולה להיות ג� בדברי� אחרי�

ולכ� אפשר לשאת אשה . העיקר שישמח. חובת השמחה
וטע� (הג� שאי� זה מעני� היו� , בפורי� ולשמוח בה

'  עיההבדל בגדר חובת השמחה בי� פורי� לשאר המועדי� 

  .)ש�' והערה ט' ט' א סע"מועדי� פכ" הליכות שלמה"ב
מתנגדי� " עמר� גאו� כתב דבר שאפילו הבסידור רב

אי� אומרי� : "וזה לשונו. אינ� נוהגי� כ�" שבמתנגדי�
... לפיכ� נופל אד� על פניו בפורי�... הלל בפורי�

שאי� דומה , ומבקשי� רחמי� הרבה ונופלי� על פניה�
שבכול� אנו אומרי� את , פורי� לכל המועדות ולחנוכה

, " נגילה ונשמחה בו'זה היו� עשה ה"ההלל ואומרי� 
ואנו צריכי� לרחמי� ... ואילו בפורי� אי� אומרי� אותו

סו� סדר , סדר רב עמר�(" שיגאלנו באחרונה כבראשונה

הרי שסבר שפורי� הוא יו� של תפלה מרובה . )פורי�
אי� " ימי משתה ושמחה"כנראה שֵהבי� ש. ובקשת רחמי�

יא אלא הכוונה ה, הכוונה שהיו� עצמו הוא יו� שמחה
אבל לא שהיו� , שזהו יו� שצרי� לקיי� בו מצַות שמחה

זה "בעצמותו הוא יו� שמחה כשאר הימי� שאומרי� בה� 
יש סוברי� שמי שאי� ". נגילה ונשמחה בו' היו� עשה ה

על " שערי תשובה"' עי(לו מגילה צרי� לומר הלל בפורי� 

אבל כנראה שרב עמר� גאו� לא , )ג"ג ס"תרצ' ח סי"ע או"שו
שכ� איננו , לא שיי� כלל לדעתו לומר בפורי�.  כ�סבר

אבל לא זהו , צרי� אמנ� לשמוח בו. של שמחה" יו�"
  .עיצומו של יו�

השמחה , שיש בו מצַות שמחה, ג� ברגל, ועל כל פני�
הרי אנו . היא בשביל כל השנה. איננה בשביל הרגל לבד

אלקינו את ברכת ' והשיאנו ה: "אומרי� בתפלת הרגל
 �כשאנו ". לשמחה ולששו�, לחיי� ולשלו�מועדי
ודאי איננו מתַ+ְוני� רק לימי , "חיי� ושלו�"מבקשי� 

ומכא� . אנו מעונייני� בחיי� ושלו� ג� לאחר הרגל. הרגל
שג� כשאנו מבקשי� שמחה וששו� איננו מתַ+ְוני� רק 

שהרגל ישפיע לנו , אלא ג� לימי� שלאחריו, לימי הרגל
שנוכל לעשות את עבודת , שנהשמחה וששו� לכל ימות ה

הרי . כפי שאנו חייבי�, של כל ימות השנה בשמחה' ה
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שכתובי� בה דברי� קשי� , "כי תבוא"התוכחה בפרשת 
' תחת אשר לא עבדת את ה "? על מה היא באה, נוראי�

לא . )מז, דברי� כח(" אלקי� בשמחה ובטוב לבב מרֹב כל
אכלת שלא , כלל" אלקי�' תחת אשר לא עבדת את ה"

�תחת אשר לא עבדת "אלא . ַמצות או שלא הנחת תפילי
ָעַבדת את ". בשמחה ובטוב לבבאלקי� ' את ה

על זה באה כל . אבל לא בשמחה, קיימת מצוות', ה
  .התוכחה הנוראה

רק , ג מצוות"למה נורא כל כ� א� יהודי מקיי� כל תרי
הסבר : נראה לבאר זאת בשני אופני�? לא כל כ� בשמחה

ני שבלי שמחה קשה להעביר את הדברי�  מפאחד 
, א� הב� רואה שאביו מקיי� מצוות בלי שמחה. לָ!ני�

כ� , אבא מסכ�! מה לי ולצרה הזאת: "הוא חושב לעצמו
אבל אני אהיה כבר יותר . חינכו אותו ולכ� כ� הוא עושה

וא� הב� מתו� כבוד לאבא עוד ינהג קצת בשמירת ". חכ�
מפני שאינו , מצוות כללהנכד כבר לא ישמור , מצוות

שא� אד� מקיי� , וההסבר השני. מוצא בה� כל תועלת
 עצמו הואהרי זה סימ� שג� , מצוות שלא בשמחה

א� היה ֵמבי� . את התועלת שבמצוות, כנראה, אינו מרגיש
' שהמצוות שנצטוינו בה� ה� הטובה הגדולה ביותר שה

. ..ברו�"שלכ� אנו על מברכי� אותו עליה� , הטיב עמנו
לא היה מקיי� את המצוות , "אשר קדשנו במצוותיו וצונו

הרי , וא� איננו שמח. אלא היה שמח בקיומ�, בלי שמחה
הוא אינו מבי� שהמצוות ה� חיי עול� . שחסר לו העיקר

שה� טובה לנו ג� בעול� הזה וג� , נטע בתוכנו' שה
  .לעול� הבא

  ליצנות אסורה וליצנות רצויה
משנכנס אדר ".  שמחההעבודה של חודש אדר היא

נכו� שהכוונה היא לשמחה . )א, תענית כט(" מרבי� בשמחה
ה עד "ה חייב אינש וד"ה ד"תרצ' ֵ!אור הלכה סי' עי(ולא להוללות 

אבל בכל זאת כל אחד יודע שבפורי� יש יותר , )דלא ידע
יש לזה אפילו . נטיה לקלות ראש מאשר בשאר המועדי�

, משחק מיוחד לפורי�שהיה , בגמרא מובא. רמז בגמרא
ה רבא "י ש� ד"ב וברש, סד' סנה' עי(לקפו) מעל מדורות אש 

אינני ממלי) לילדי� שלנו לשחק . )אמר כמשוורתא דפוריא
אבל רואי� מכא� שג� בזמ� , מפני הסכנה, במשחק הזה

אולי מותר לומר טע� . ל הרגישו יותר קלות בפורי�"חז
נותא דעבודה בר מליצ, כל ליצנותא אסירא"שהרי , לזה

חו) מליצנות על עבודה , כל ליצנות אסורה" (זרה דשריא
וכיו� שהמ� עשה את עצמו . )ב, מגילה כה() שמותרת, זרה

 ,על כ� אנו מתלוצצי� בפורי�, )ב, מגילה י(עבודה זרה 
  .לבטלו לאי� ואפס

וכי אסור לאד� ? "כל ליצנותא אסירא"מה פירוש 
אינני סבור ? ראפאתלומר איזו בדיחה על רוסיה או על ע

שעל דבר בעל ער� אסור , הפשט הוא. שזה הפשט
עליה� אסור . ה� ערכי�, התורה, המצוות. להתלוצ)
, ג� ה� בעלי ער�, נביאי ישראל, חכמי ישראל. להתלוצ)

אבל . זו ליצנותא דאסירא. ג� עליה� אסור להתלוצ)
עבודה זרה �אנו צריכי� לבטל אותה כעפרא ,  להפ

ולכ� זוהי ליצנותא , � שאי� בה שו� תועלתלהבי, דארעא

, לבטל את שונאי ישראל, לבטל את העבודה זרה, דשריא
  .לדעת שהמ� ושאר שונאי ישראל לא יצליחו

את המ� תלו על ע) גבוה את ויזתא : "הילדי� שרי�
לא התברר בדיוק א� היה זה עצי) נקוב או ". על עצי)

ה נכו� כלל אבל האמת היא שאי� ז... עצי) שאינו נקוב
את ויזתא תלו על אותו ע) . שתלו את ויזתא על עצי)

ובכל זאת . )יד, בתרגו� על אסתר ט' עי(שעליו תלו את אביו 
ג� א� המחבר לא , חושבני שיש רעיו� גדול בשיר הזה

שבשביל לנצח את המ� היה צור� בצדיקי� : התכוו� אליו
אבל ". ע) גבוה"בחינת , גדולי� כמו מרדכי ואסתר

ביל לנצח רשעי� קטני� מספיקי� ג� צדיקי� קטני� בש
רשעי , כל הרשעי� של היו�". עצי)" בחינת יותר 

ג� א� אי� לנו היו� צדיקי� כמו מרדכי ', האינתיפאדה וכד
ג� , שהיו בעלי רוח הקודש, היהודי ואסתר המלכה

בעזרת , הצדיקי� של היו� יספיקו בשביל להתגבר עליה�
, מרבי� יראת שמי�, רבי� תורהא� בני הישיבות מ. 'ה

אנו . נוכל לנצח את הרשעי�, מרבי� חסד, מרבי� תפילה
זו הליצנותא דעבודה זרה , צריכי� לדעת לבטל אות�

לדעת שאי� , לבטל את הרשעי� כעפרא דארעא, דשריא
  .בה� ממש

  מיחייב איניש לבסומי בפוריא
שביו� טוב נצטוונו , )כ"ו ה"ט פ"יו' הלכ(� כותב "הרמב

שכ� השכרות , אבל לא נצטוונו על שכרות, ל שמחהע
ואינ� , והשחוק הרב אינ� שמחה אלא הוללות וסכלות

והנה בפורי� דווקא נצטונו על . 'מתאימי� לעבדי ה
מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בי� ! "שכרות

?  מה העני� בזה.)ב, מגילה ז(" ארור המ� לברו� מרדכי
שפירוש , א שמעתי פע� שבאר"טר יצחק אזרחי שלי"מהג

שלא המ� עשה , שאד� צרי� להגיע להכרה, הדברי� הוא
ה "אלא הקב, את הרעה ולא מרדכי עשה את התשועה

שהיה , נכו� שהמ� מצדו. לבדו הוא זה שעשה את הכל
לא התכוי� להרע לישראל כדי , להרע לישראל' שליח ה

י מצדו ונכו� שמרדכ, "ארור המ�"ולכ� ', לקיי� את גזרת ה
עשה השתדלות רוחנית וגשמית ג� יחד כדי להעביר את 

כי יש להכיר טובה ג� , "ברו� מרדכי"ולכ� , רוע הגזרה
אבל יש לדעת שלא ה� היו הסיבה האמיתית , לשליח

ה "הסיבה האמיתית לגזירה היתה שהקב. לגזרה ולהצלה
ה הוא זה שהציל "הקב, וכשחזרנו בתשובה, כעס עלינו

, ו פעל ג� את הגזרה וג� את ההצלההוא לבד. אותנו
במידת הכח של , ומרדכי והמ� שוי� לגמרי זה לזה

הדי� של . המעשי� הארציי� שלה� להשפיע על גורלנו
" �מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בי� ארור המ

ְלַיֵחס את התשועה לבעל , בא אפוא ללמדנו" לברו� מרדכי
  .ולא לבשר וד�, הישועות

כפי : י מותר לומר בזה ג� פירוש אחראבל אול
לפי ? מדוע. איננו אומרי� הלל בפורי�, שהזכרנו לעיל

אכתי עבדי אחשורוש "מפני ש, אחד ההסברי� בגמרא
�, ג� לאחר שניצלנו מגזירת המ�: כלומר. )א, מגילה יד(" אנ

וא� כ� איננו יכולי� , נשארנו עדיי� להיות עבדי אחשורוש
שעה שנשארנו משועבדי� ב" 'הללו עבדי ה"לומר 



  

  
 ירושלי�,  למשפחת נבנצל ולישיבת הכותל כל הזכויות שמורות © 

5

שלכ� בכל החגי� שבה� , לפי זה יש לומר. לאחשורוש
אנו מתנהגי� באמת כעבדי " 'הללו עבדי ה"אנו אומרי� 

אכתי עבדי אחשורוש "אבל בפורי� ש. ולא משתכרי�' ה
�אנו מתנהגי� כעבדי אחשורוש שהיו משתכרי� , "אנ

�  "...אכתי עבדי אחשורוש אנ�"להראות ש, כהוג
צרי� להזהר בכל זאת שלא להתלוצ) , מוב�כ, אבל

, ממי שאסור להתלוצ) עליו וממה שאסור להתלוצ) עליו
, אלא לבטל את המ� וחבריו וממשיכי דרכו כעפרא דארעא

קיימו "שמחי� בזה ש', ולדעת שאנו שמחי� בעבודת ה
ושמחי� לעבוד , שחזרנו לקבל את התורה בפורי�, "וקבלו
שכר זה נזכה במהרה בימינו וִב, בשמחה ובטוב לבב' את ה

, )י, ישעיהו לה(" ובאו ציו� ְ!ִרFָה ושמחת עול� על ראש�"ל
�  .אמ


