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  ד"בס

    ירושלים- ישיבת הּכֹתל  

  א"שיחת הגאון הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט
  1111ט"תשע) זכור(ויקרא  תפרשל

  'ְזָבִחים ִּכְׁשמַֹע ְּבקֹול הְּבעֹלֹות ּו' ַהֵחֶפץ לה
  

  מעלת עבודת הקרבנות
 :ֵאָליו ֵמאֶֹהל מֹוֵעד ֵלאמֹר' ה ַוְיַדֵּבר ,ַוִּיְקָרא ֶאל מֶׁשה"

 ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן ,י ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהםַּדֵּבר ֶאל ְּבנֵ 
 " ִמן ַהְּבֵהָמה ִמן ַהָּבָקר ּוִמן ַהּצֹאן ַּתְקִריבּו ֶאת ָקְרַּבְנֶכם',הלַ 
 העמודים ת היא אחד משלשעבודת הקרבנות. )ב-א, ויקרא א(

 וגמילות חסדים , עבודה, תורה-שהעולם עומד עליהם 
כשאברהם .  זו עבודת הקרבנות- עבודה . )ב" מא"אבות פ(

ַּבָּמה ֵאַדע ִּכי ", ה על ארץ ישראל"אבינו שואל את הקב
ָחה ִלי ֶעְגָלה ְק : "ה עונה לו"הקב, )ח, בראשית טו(" ִאיָרֶׁשָּנה
ל שהכוונה היא לעבודת "ארו חזיוב, )ט, שם(' וכו" ְמֻׁשֶּלֶׁשת

גללו שב, ענין גדולהרי שקרבנות הם . )ב, תענית כז(הקרבנות 
  .אנו זוכים לשבת בארץ ישראל
ְוָעַבְדָּת ֶאת ָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת : "גם על קרבן פסח נאמר

 ַּבֲעבּור ֶזה ,ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר... ַּבחֶֹדׁש ַהֶּזה
בשביל , לומרכ. )ח- ה, שמות יג(" ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים' הָעָׂשה 

יחד עם אכילת מצה ,  של קרבן פסח"ה ַהּזֹאתָהֲעבֹדָ "
, הרי שהקרבנות הם דבר גדול מאד. יצאנו ממצרים, ומרור

שבעל בתורה גם תופסים מקום נכבד בתורה שבכתב והם ו
  .פה

  "לֹא ִדַּבְרִּתי ַעל ִּדְבֵרי עֹוָלה ָוָזַבח"
 -  פרשת זכור -בהפטרת השבוע , למרות כל זה, והנה

ְּבעֹלֹות ' ַהֵחֶפץ ַלה: "אול המלךהנביא לששמואל אומר 
ה " וכי ָחפץ הקב- )כב, א טו"שמו(? "'ִּכְׁשמַֹע ְּבקֹול ה, ּוְזָבִחים

איך . כך אומר שמואל הנביא! ?שיקריבו לו קרבנות
  ?מתיישבים הדברים עם מה שראינו לעיל

תכוין לומר הלא ששמואל , אפשר לכאורה לתרץ
ל  בעולות וזבחיםָחפץה אינו "שהקב ל תכוין השמואל . כ

 ָחפץ ואה, עֹולות וזבחים בָחפץ' המה ששיותר מ, רק לומר
: כךכ "אוביאורו יהיו אופן קריאת הפסוק . שישמעו בקולו

ְּבעֹלֹות ּוְזָבִחים ִּכְׁשמַֹע ְּבקֹול ' ַהֵחֶפץ לה: ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל"
כפי שהוא חפץ , בעולות וזבחים'  האם ָחפץ ה-! ?"'ה

!  לא- היא לשאלה רטורית זו והתשובה !?שישמעו בקולו
רחפץ שישמעו בקולו ' ה ת ו  בעולות מה שהוא חפץ מי

כך . ָחפץ' גם בעולות וזבחים ה, מכל מקוםאלא ש! וזבחים
  .היה אפשר להסביר

 כוונת אהי ואולם מפיסוק הטעמים נראה שלא זו
הטעמים היו צריכים לחלק את , אם זו היתה הכוונה. הפסוק

ְּבעֹלֹות ּוְזָבִחים '  ַהֵחֶפץ לה /ּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאלוַ ": הפסוק כך
מחלקים את לא הטעמים ואולם  2!?"'ִּכְׁשמַֹע ְּבקֹול ה

ְּבעֹלֹות ' ַהֵחֶפץ לה ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל": אלא כך, הפסוק כך
משמעות , לפי חלוקה זה 3"!' ִּכְׁשמַֹע ְּבקֹול ה! /?ּוְזָבִחים

' וכי ָחֵפץ ה: ההשמואל שואל בתמי :הפסוק היא כך
 כל !ה אינו חפץ בהם כלל"הרי הקב! ?בעולות וזבחים

,  ששמואל אומרכ נמצא" וא!חפצו הוא רק שישמעו בקולו
לבעולות וזבחים ' שאין חפץ לה ל   .כ

גם במקומות נוספים נראה לכאורה שהנביאים 
אסף . ה חפץ בהם" כאילו אין הקבמתַיחסים אל הקרבנות

ַהאֹוַכל ְּבַׂשר ַאִּביִרים ְוַדם ): "'בשם ה(המשורר אומר 
 וכי אני זקוק לקרבנות .)יג, תהלים נ(! ?"ַעּתּוִדים ֶאְׁשֶּתה

לֹוֵתיֶכם ְספּו עֹ: "גם ירמיהו אומר! ?בשביל אכילה ושתיה
ִּכי לֹא ִדַּבְרִּתי ֶאת ֲאבֹוֵתיֶכם ְולֹא . ַעל ִזְבֵחיֶכם ְוִאְכלּו ָבָׂשר
ָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַעל ִּדְבֵרי עֹוָלה ִצִּויִתים ְּביֹום הֹוִציִאי אֹו

לֹא ִדַּבְרִּתי ֶאת ֲאבֹוֵתיֶכם "מה פירוש . )כא, ירמיהו ז(" ָוָזַבח
ַעל ִּדְבֵרי  ְּביֹום הֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ְולֹא ִצִּויִתים

מפורש בתורה שבשביל לצאת ממצרים י הר? "עֹוָלה ָוָזַבח
לתת מהדם על המשקוף ועל , פסח קרבן הקריבהיה צריך ל

 על איך אפשר לומר לא דיברתי ולא ציויתי, שתי המזוזות
  ?דברי עולה וזבח

ןשהעולות והזבחים ,  הואתירוץה יש בהם . רצויים כ
!  אבל בתנאי אחד.'ההתקרבות אל יש בהם ו, תועלת

התורה . לבו לשמיםאת מכוין את הקרבן  בתנאי שהמקריב
 "'הִאֵּׁשה ֵריַח ִניחֹוַח לַ " בהמה בעולת) בפרשתנו(אומרת 

 "'הִאֵּׁשה ֵריַח ִניחַֹח לַ "נאמר בעולת העוף כן  ו,)ט, ויקרא א(
שם ( "'הִאֵּׁשה ֵריַח ִניחַֹח לַ "נאמר מנחה קרבן בכן ו, )יז, שם(

ן יובלבד שיכואחד המרבה ואחד הממעיט שללמדך , )ב, ב
 צריך את ה הרי לא" הקב.)א, משנה מנחות קי( בו לשמיםלאת 

 אּבָ לִ רחמנא "!  את הלב שלך-? צריךכן מה הוא  .ןהקרב
, יאבתלא משנה איזה קרבן ולכן  )ב, קו' סנה' עי("! בעי

 ,'הְוִכי ִתְזְּבחּו ֶזַבח ְׁשָלִמים לַ ". לבאת הבו  העיקר שהשקעת
לא לרצוני אתם זובחים " .)ה, ויקרא יט(" ִלְרצְֹנֶכם ִּתְזָּבֻחהּו

 אתם בשבילכם. )מנחות שם(" זובחיםאלא לרצונכם אתם 
  .לא בשבילי, מקריבים

הרי ש ,ודאי רצה' את קרבן הפסח במצרים הולכן 
שהמצרים היו ,  ממש מסירות נפשהקריבו אותו מתוך

, היהםלשחוט את אלעל שרוצים להרוג אותם עלולים 
 . אותוצהורודאי ' ה, כזומתוך מסירות נפש וכשהקרבן בא 

צוה ' ה !להפךרצה ' לק הרי העמת שאול בבמלחמאבל 
 ִמּׁשֹור , ֵמעֵֹלל ְוַעד יֹוֵנק,ֵמִאיׁש ַעד ִאָּׁשה"את שאול להמית 

קרבנות לא רצה . )ג, א טו"שמו("  ִמָּגָמל ְוַעד ֲחמֹור,ְוַעד ֶׂשה
לא חפץ '  ה.הוא תועבההזה כל הזבח לכן . עמלקמשבאו 

 ּוְזָבִחים ְּבעֹלֹות' ַהֵחֶפץ לה:  הנביאועל זה אמר שמואל. בו
שאין , ה מעוניין בקרבן כזה" וכי הקב!?"'ִּכְׁשמַֹע ְּבקֹול ה

' עדיף היה לשמוע בקול ה! ודאי שלא'? בו שמיעה בקול ה
מאשר להביא את הקרבן תוך שעוברים , ולא להביא אותו

 אין כאן .שאמר להמית את כל בהמות עמלק' על ציווי ה
כוונה לשמים כי איזו ". ובלבד שיכוין את לבו לשמים"

  '?יכולה להיות כשעוברים על רצון ה
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ישראל בזמן מרדכי ואסתר מתקנים את חטאו 
  של שאול המלך

הרי  ,חשבתי, בענין האיסור להנות מממון של עמלק
אסתר (" ַוָּתֶׂשם ֶאְסֵּתר ֶאת ָמְרֳּדַכי ַעל ֵּבית ָהָמן "כתוב במגילה

הרי ? למסור למרדכי את בית המןלאסתר איך מותר . )ב, ח
לקחת מרדכי מסכים ואיך , עמלקבית המן הוא ממון של 

  ?אותו ולהנות ממנו
הדין הוא ו, אחשוורושי "המן נהרג עהרי , חשבתי לומר

' ד מהלכ"ם פ"רמב; ב, מח' סנה(  למלךןהרוגי מלכות נכסיהש

את ציוה לתלות  ברגע שאחשוורוש ,ממילא. )ט"מלכים ה
תה נכסים אלו כבר מע .ו ובכל רכושוהוא זכה בבית, המן

ומותרים בהנאה , כסי אחשוורושנ  אלאנכסי המןאינם 
  .4לישראל
אבל ישראל נהגו , מרדכי אמנם לקח את בית המן, והנה

להשמיד  "הודיםאחשורוש נותן רשות לי. באופן שונה
... ַלֲהרֹג ּוְלַאֵּבד את כל ֵחיל עם ומדינה הצרים אָֹתם

ז ֹו ב ָל ם  ָל ָל ְׁש לא מנצלים את ישראל בל א ,)יא, אסתר ח(" ּו
ם" , הזורשותה ָד ָי ת  ֶא ּו  ח ְל ָׁש א  ֹ ל ה  ָּז ִּב ַב . )י, שם ט(" ּו

שומדוע מדגיש זאת הכתוב ?  לא שלחולמה ו ל ?  פעמיםש
 שהיתה כאן כוונה מצד , אולי כדי לרמז)טז, שם; טו, שם; שם(

.  המלך במלחמת עמלקישראל לתקן את חטאו של שאול
 ֵמיַטב ַהּצֹאן ְוַהָּבָקר ַעל"שחמל , חטאו של שאול היה

"  ְולֹא ָאבּו ַהֲחִריָמם,ְוַהִּמְׁשִנים ְוַעל ַהָּכִרים ְוַעל ָּכל ַהּטֹוב
ֵלְך ְוִהִּכיָתה ֶאת ", שאמר לו' בניגוד לציווי ה, )ט, א טו"שמו(

 ְוֵהַמָּתה ֵמִאיׁש ַעד ִאָּׁשה ...ֲעָמֵלק ְוַהֲחַרְמֶּתם ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר לֹו
  ".יֹוֵנק ִמּׁשֹור ְוַעד ֶׂשה ִמָּגָמל ְוַעד ֲחמֹורֵמעֵֹלל ְוַעד 

שאול חמל : זההחטא את הישראל רוצים עכשיו לתקן 
. 5 אנו נלֵחם בעמלק ולא ניקח כלום- על מיטב הצאן והבקר 

 - " ת ָיָדםאֶ אֶ אֶ אֶ ְלחּו ָׁש ָׁש ָׁש ָׁש א לֹלֹלֹלַֹבִּבָּזה ּוּוּוּו: "ונרמז ענין זה בפסוק עצמו[
, ינו מעצמםהבכולם ]. )מלא העומר, ל צונץ"מהרא(ת שאול "ר

שצריך לתקן כאן את הטענה , כךבלי שמרדכי ציוה על 
אמנם . )יט, א טו"שמו(" ַוַּתַעט ֶאל ַהָּׁשָלל "-שהיתה על שאול 

, שם( 'אלא כדי להביא קרבן לה, עצמוליטול ללא בשביל 

 שלקחו גישלהר, אבל בכל זאת הדבר נבע מתאַות שלל, )כא
שהמלחמה היא רק להראות , לכן כאן לא לקחו שלל. שלל

  .)יא, י אסתר ח"רש' עי(לא לשם ממון , לשם שמים

יום , ג באדר"פורים בילעשות לא תקנו למה 
  ?הנצחון במלחמה

ילמה קבעו לעשות פורים , שואלם סופר "החת ד "ב
ט ב ּוַּכָּיִמים ֲאֶׁשר ",  באדרו"ו ח ּוָנ ח ּוָנ ח ּוָנ ח  ָבֶהם ַהְּיהּוִדים ָנ

ג "יותו ב למה לא קבעו לעש)כב, אסתר ט( ?"ֵמאְֹיֵביֶהם
" ִלְׁשלַֹח ָיד ִּבְמַבְקֵׁשי ָרָעָתם...  ַהְּיהּוִדיםִנְקֲהלּו"שבו , באדר

ֲאֶׁשר ִיְׁשְלטּו ",  עיקר הנס וההצלההובו הי, )ב, אסתר ט(
, שם(" ַוַּיֲעׂשּו ְבׂשְנֵאיֶהם ִּכְרצֹוָנם... ַהְּיהּוִדים ֵהָּמה ְּבׂשְֹנֵאיֶהם

ת הימים שבין גם את פסח קבעה התורה בשבע הרי .)ה-א
, ולא ביום שאחר כך, מכת בכורות לטביעת המצרים בים

גם את פורים היה צריך , ואם כן; שבו כבר נחו מן המצרים
ולא ביום ,  ביום שבו נצחו במלחמה- לקבוע בצורה כזו

 יעשו שני ימים -ד "ובשושן שנלחמו גם בי. [שאחריו
  .]ד"בי, או שיעשו רק ביום השני, ד"ג ובי"בי, פורים

היו , ג באדר"אם היה נקבע פורים לי: עונההחתם סופר 
 נמצאים ם היווכל, כל ישראל עושים פורים ביום אחד

כנראה רצונו  [.ומתבטלים מתורה" עד דלא ידע"במצב של 
כמבואר בנפש החיים , שיש בזה סכנה לקיום העולם, לומר

כל חיותם וקיומם של העולמות "ש, )ה"ז בהגה"פט' שער א(
א רק על ידי התורה הקדושה כשישראל עוסקין כולם הו

ואילו היה העולם מקצהו ועד קצהו פנוי אף רגע אחד ... בה
היו חוזרים כל העולמות , מעסק והתבוננות בתורה הקדושה

אלא , כן לא קבעו את פורים ביום המלחמהל"]. לתהו ובהו
, נמצא. למוקפיםו "ובט, פרזיםד ל"בי, ביום המנוחה

ֶלה שותים וביום שאֵ ,  שותים אלה לומדיםֶלהשַּביום שאֵ 
 6ואין חשש שהעולם ישאר בלי תלמוד תורה, אלה לומדים

  .)ה לקיים"ב ד"חתם סופר סוף פרשת תצוה דף פא ע(
" מחמירים"רבים היום . כל כך עוזרהיום זה כבר לא 

ו "ד בפרזים ובט" שוהים בי- לעשות שני ימי פורים
אבל כנראה שיש יהודים ... ויומיים לא לומדים, במוקפים

עובדה שהעולם מתקיים גם בימי . 7שכן לומדים בפורים
  .הפורים

אולי מותר , חוץ ממה שכתב החתם סופר, אבל חשבתי
אם היו קובעים את  :והוא זה, לומר תירוץ נוסף לשאלתו

השמחה זה כאילו היה נראה מ, פורים ביום הנצחון
יתהיא רק על ההצלה ' ההודאה להו מ ש ג  שהיתה ביום ה

והרי לא רק על זה אנו . שניצלנו מגזירת המן הרשע, זה
על אנו מודים ושמחים אלא גם ובעיקר ', מודים לה
תהתוצאה  י נ ח ו ר שחזרו וקיבלו את ,  של התשועהה

ןהתורה  ו צ ר רשזה היה רק , )א, שבת פח( מ ח א ,  המלחמהל
  .יביהםכשנחו מאו

, כמו שנקרא השבת, אמנם גם בסיני היתה קבלה גדולה
אבל למעשה היו , )ז, שמות כד( "נעשה ונשמע"שם אמרו ש

צריכים לכפות עליהם הר כגיגית כדי שיקבלו את התורה 
מודעא רבה מכאן ", ל באמת אומרים"חז. )שםשבת (

למה לא , ה לדין"שאם יזמינם הקב", )שם(" לאורייתא
 שקבלוה -יש להם תשובה , בלתם עליכםקיימתם מה שק

לא " נעשה ונשמע"הקבלה של , כלומר. )י שם"רש( 8"באונס
ורק מחמת אונס ,  ובנפש חֵפצההיתה כל כך בלב שלם

הדּור קבלוה בימי " - אבל עכשיו . קבלו את התורה
והפעם , חוזרים ומקבלים את התורה. )שבת שם(" אחשוורוש

ר רק וזה היה, 9 בשמחה וברצון גמור- ח א ,  המלחמהל
  .כשנחו מאויביהם

רבאמת שבו וקבלו את התורה מרצון רק למה  ח א  ל
שכן אם היו ? ולא בשעת המלחמה עצמה, המלחמה

היה נשאר שוב מקום , מקבלים את התורה בשעת המלחמה
. שקבלו את עול התורה מפחד המלחמה, לטענת אונס

המן וכל שונאי ישראל , בסיניהיתה במקום הגיגית ש
רק " הדור קבלוה"לכן . הגיגיתעכשיו חמים בהם הם שנל

י ר ח שאז ברור שהקבלה , כשכבר עבר האונס,  המלחמהא
העל כן קראו לימים . היא מרצון ולא מאונס ל א הה ל א הה ל א הה ל א  - פורים ה

ד שבהם "ג ולי"ולא לי[, שבהם נחו מאויביהם, ו"ד ולט"לי
 כי דוקא בהם התבררה המדרגה של -] לחמו באויביהם

ןשקבלו את התורה , "לּוִקְּימּו ְוִקְּב " ו צ ר ולא מתוך , 10ב
שהיתה " מודעא רבה לאוריתא"ובטלה טענת , הכרח וכפיה
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 .ועל זה הוא עיקר ההודאה בפורים, קודם

  
  

  
 

                                                           
מאמרו של הרב בענין זה פורסם בכתב העת [. בכל פרשה בתורה יש קשר או הקבלה בין תחילת הפרשה לסופה, א"לדעת הרב שליט. 1

ובו מחקרים וסקירות , )בני ברק" (מכון מורשת אשכנז"י "יוצא לאור פעם בשנה ע" ירושתנו"כתב העת . ח"קי' עמ) ט"תשס(' ך גכר, "ירושתנו"

  ]. אורחותיהם ומנהגיהם,תורתם של חכמי אשכנזב

  ).כו, שם ה" (יו ַהּכֵֹהןְוִכֶּפר ָעלָ  "-) ד, ויקרא א" (ְוִנְרָצה לֹו ְלַכֵּפר ָעָליו: "הקשר בין תחילת הפרשה לסופה בפרשת ויקרא

  ).כה, שם ה" ( ַאִיל ָּתִמים'הְוֶאת ֲאָׁשמֹו ָיִביא לַ  "-) ג, שם א" ('ה ִלְפֵני ...ָזָכר ָּתִמים ַיְקִריֶבּנּו: "קשר נוסף

ל" :כך, "שמואל"י זקף קטן בתיבת "וזאת ע. 2 אֶמר ְׁשמּוֵא֔ ֹ֣ ֶפץ ל֙ה ,ַוּי ים ִּכְׁשֹמ֖ '  ַהֵח֤   !?"'ַע ְּב֣קֹול ֑ה ְּבעֹ֣לֹות ּוְזָבִח֔

ֶפץ ל֙ה " -הוא רביע " שמואל"שכן הטעם בתיבת . 3 ל ַהֵח֤ אֶמר ְׁשמּוֵא֗ ֹ֣ ים' ַוּי ַע ְּב֣קֹול ֑ה ,ְּבעֹ֣לֹות ּוְזָבִח֔  שהוא מפסיק חלש יותר מן - "!' ִּכְׁשֹמ֖

  ".וזבחים"הזקף הקטן שבתיבת 

המן היה עבדו של ) 'ב; והיה שייך למלכות, א הועמד לרשותו מטעם המלכותאל, בית המן לא היה שלו) 'א: כגון, ונאמרו גם תירוצים אחרים. 4

השתמש לאיסור ה) 'ג; וממונו של המן היה מלכתחילה של מרדכי, ומה שקנה עבד קנה רבו, )ה וזה בא בפרוזבולי"א ד, י מגילה טו"רש' עי(מרדכי 

  .תירוציםעוד ויש . במצות המלךלא ניטל ממנו במלחמה אלא  המן  שלכ ממונו"משא,  עמומלחמהממנו בזמן של שנלקח מה  עמלק הוא רק ממוןב

י "כשיטת רש[היה להם לבוז ולאבד הכל , כ אדרבה"א, אם רצו לתקן את חטאו של שאול): סוף ספר שמות, ליקוטים(הקשה השפת אמת . 5

, א"ובאר השפ? "ושללם לבוז"כי ואסתר באגרות השניות וגם למה כתבו להם מרד]. שמצַות מחיית עמלק היא אף על רכושם, )יט, דברים כה(

ומה ששלחו להם מרדכי ואסתר . אלא אבדוהו, היינו שלא שלחו ידם להנות ממנו, "ובבזה לא שלחו את ידם"וזהו , שבאמת ִאבדו את כל ממונם

שלא נתחייבו לאבד את שלל עמלק אלא אחר שבא , ח"מביא בשם הגר) י"סטנסל אות ק(ת "ז עה"ואולם הגרי. היינו לבוז כדי לאבדו, "ושללם לבוז"

  .ש"ע. אבל קודם לכן לא נתחייבו לאבדו, לרשותם

מה ראו על ככה ומה הגיע אליהם לעשות ישראל אגודות במצוה ", שנתקשו מאד ַּבשאלה, ס מדברי הראשונים"ע על דברי החת"לכאורה צ. 6

 וכל דתקון רבנן כעין , והתורה אמרה תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם,צוה חלוקה בכך היכן מצינו בתורה מ...לקום לשתי כתותלמה ִח ו ...זוה

ס אין התחלה "ולדברי החת. שהאריכו מאד בתירוץ שאלה זו) ף שם"על הרי(ן "ור) שם(ן "רמב' עי). מגילה' ריש מסן "לשון הרמב( "דאורייתא תקון

  .ס"מהטעם שכתב החת, שפורים יתחלק לשני ימים, ג"שי כנהשהרי מלכתחילה כך רצו אנ, לשאלתם ואין צורך בתירוציהם

מפני , והוא. טעם אחר למה תקנו את פורים ביום המנוחה ולא ביום המלחמה והנסס "החתכתב ) ג"ה י"א ד, ב(מגילה '  על מסידושים בחכןוא

וכתב . ולא ביום המלחמה, לעשותם ביום המנוחהולכן תקנו , א לתקן ביום זה משתה ושמחה"וממילא א, ל שיש להתענות ביום מלחמת עמלק"שקי

שהקשו למה לא תקנו , ולפי תירוץ זה אתו שפיר דברי הראשונים. אלא שנדחה ממקומו, ג"שבעצם עיקר זמן השמחה היה צריך להיות בי, עוד

  .ו"או בט, ד" בי-לעשות כולם פורים ביום אחד 

ולא ביום , זמן המתאים לכתחילה לקבוע בו את יום השמחה הוא ביום המנוחהשבאמת ה, מבואר) טז, שמות יב" (משך חכמה"לעומת זאת ב

המה לא ישמחו על מפלת , לא כן בישראל. כי כל העמים בדתותיהן הנימוסיות יעשו יום הנצחון יום מפלת אויבים לחוג חג הנצחון. "המלחמה

כן בנס פורים לא עשו יום טוב ל ...ך אל תשמח ובהכשלו אל יגל לבךבנפול אויב) יז, משלי כב(וכמו שאמר , ולא יחוגו בשמחה על זה, אויביהם

ט "ומה שעושים יו". רק היום טוב הוא בימים אשר נחו מאויביהם. כי זה אין שמחה לפני עמו ישראל, ביום שנתלה המן או ביום שהרגו בשונאיהם

ועל , )טז, שמות יב' עי(ט ביום זה "יצאו מצרים כבר נצטוו לעשות יושהרי עוד לפני ש, אין זה מחמת שהמצרים טבעו ביום זה בים, בשביעי של פסח

  ).משך חכמה שם(ולא מחמת טביעת המצרים בים , ט זה הוא מסבה אחרת"כרחך שטעם יו

וכנראה כוונתו . פוריםכתב ספר בליל אף א "ר חיים קניבסקי שליט"הגש, א בהקשר לזה"ו הזכיר הרב שליט" תשסבשיחה לפרשת משפטים. 7

 ואשר ,א"שליטקניבסקי ח "הגר שחיבר) א"ח" שיח השדה"ספר נדפס בתוך  - "יד החזקה"ם ל"על הקדמת הרמב" (בשער המלך"היתה לקונטרס 

א "הכולל מכתבי קודש שכתב מורנו הרב שליט, "תשובה מאהבה"ספר ' ועי. [כולל חזון איש. ז"ה ליל פורים תשי"גמרתי בע: ח כך"בסופו כתב הגר

הרב שמעון בא גד מאת  יצא לאור בתוספת ציונים ומקורות -  א"ח קניבסקי שליט"ומכתבי תשובות שהשיב לו הגר, א"בסקי שליטח קני"להגר

ח "ל שהעניק לו הגר"א על הקונטרס הנ"ח שליט"א להגר" ובו הודה הרב שליט,ך"ז מכתב משנת תש"ט' ש בסי" וע- ה"א בשנת תשע"שליט

  ].ש"ע. ח ענה לו במכתב על הערותיו"והגר, ל" הנכמה הערות על הקונטרסח במכתב "להגרא כתב שם "והרב שליט, במתנה

 ,אבל אנו מחזירים ואומרים להם[", ורק המינין סבורים שהיא תשובה המועילה, או שאין בה ממש, האם יש בתשובה זו ממש, הראשונים נחלקו. 8

והסוברים שאין בתשובה ).  א,א שבת פח"ריטב"] (ברצון נפשם בימי אחשורוש שכבר קבלוה כל ישראל ,אין להם טענה בזה - טעותםלפי ' שאפי

 החליט לתת תורה מלך העולםה שהוא "ואם הקב, דהא דינא דמלכותא דינא בין באונס בין ברצון,  סברתם פשוטה-ושהיא טעות המינין , זו ממש

  .מועילה נגד גזירת המלך" אונס" טענת ואין. הרי שהתורה מחייבת אותנו בין אם נרצה ובין אם לא נרצה, לישראל

ירדו לעומק משמעותם של המאורעות ל ברוחב דעתם הם ש"אלא חז ,שהיה לכך מעמד מסויים של קבלהל "במקרא או בחזלא נתפרש מ "ומ. 9

כי מתוך כללות האומה עלתה ו, 'פנימי בכללות היחס של עם ישראל אל התורה ועבודת השינוי כי בתקופת נס פורים התחולל ומסרו לנו  ,בימים ההם

כי  -) א, שבת פח (קיימו מה שקיבלו כבר, "קימו וקבלו היהודים "- ן נלמד רק מדרשא ורמז כל הענינראה דמשום כךו[ .אז קבלת תורה מחודשת

ולא , וב הוא בדרך רמזולכן גם הביטוי שלה בכת, ולא באופן גלוי ומפורסם, כך גם קבלת התורה המחודשת נעשתה בהסתר, כשם שהנס היה נסתר

  ].באופן מפורש

ִק "וכן נאמר . "ִקְּבלּו"ל" ִקְּימּו"בימי אחשורוש הקדימו כך , "נשמע" ל"נעשה"וכמו שהקדימו בסיני . 10 לְו  " ַהְּיהּוִדים ֵאת ֲאֶׁשר ֵהֵחּלּו ַלֲעׂשֹותֵּב

 כמו שנעשו אגודה אחתלרמז . בלשון יחיד, " ַהְּיהּוִדיםוקבלִקְּימּו " כתיב הואה, "ִקְּימּו ְוִקְּבלּו ַהְּיהּוִדים"וכן בפסוק  ,לשון יחידב, )כג, אסתר ט(

ן"במעמד הר סיני שנאמר בו  ַח ִּי שפת אמת  (שזהו תנאי לקבלת התורה, )י שם"רש(כאיש אחד בלב אחד , )ב, שמות יט" ( ָׁשם ִיְׂשָרֵאל ֶנֶגד ָהָהרַו

 ִאם ַעל ,ַוּתֹאֶמר ֶאְסֵּתר "-וכן בשושן הוסיפה אסתר יום אחד מדעתה , )א, שבת פז(ם אחד מדעתו שבסיני הוסיף משה יו,  ועוד אמרו).א"לפורים תרס

  ).יג, אסתר ט" (ַהֶּמֶלְך טֹוב ִיָּנֵתן ַּגם ָמָחר ַלְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ְּבׁשּוָׁשן ַלֲעׂשֹות ְּכָדת ַהּיֹום

  ,הבנתו של העורךשטחיות ה לפי השיחה נערכ

  .וכל טעות או חסרון יש לתלות בעורך בלבד


