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 בתיאבותומגילתרותעל

 .ואחרכךנלמדקצתמגילתרות, אנירוצהלומרמשהוקצרעלפרשתשבוע
 .כלזכרלגולגולתם... שאואתראשכלעדתביתישראל... אלמשהבמדברסיני' וידברה

, חמולות -לביתאבותם, השבטים -למשפחותם, כלהעם -כלעדתבניישראל: ישפהארבעקבוצותשלמספרים
 .במספרשמותכלזכר

. י"כמנייןשלעמ"ואחרכךישמנייןשלהשבטיםואח, ספרוכלאחד. איןארבעמגדריםאלארקשלושה, למעשה
 ?אזמהעושהפההביטויהזה". יתאבותםלב"אין, איןמשהוביןהמשפחהלביןהעםהפרטי

איששהלביתאבותשה" -בקרבןפסח, הואאומרשהציוויהזהכברהיהעודלפנישנמנו. ןמדברעלזה"הרמב

 ".לבית
 .עודלפניהשבטיםהרשמייםהעםהסתדרבמיןחמולות

 !תםבהמשךאיןשוםמנייןשלביתאבו. אנירוצהשתבינואתהבעיה, עלכלפנים
 ".יקוםעלשבטאביו -מישאביומשבטאחדואמומשבטאחר. "יענהעלהשאלה"שימולבאיךרש

אם -זהרקתיאוראיךסופרים" לביתאבותם. "ישרקשלושהמדרגים, לאמדוברעלעודקבוצהשצריךלמנות

 .אולהפך, אכהןוהאמאלאאםהאב, יותרמשמעותי, או. אזהבןמתייחסלאב, אדםבןלהוריםמשבטיםשונים
 .אלאאופןההגדרהשלמשפחותם, לביתאבותםזהלאמדרגנוסףשצריךלספור

 
זהכיאבא -אםישפהישראליםנבעאך. אנחנויודעיםשכהניםהםכהניםכיאבאשלהםכהן. כךבאמתההלכה

 .שלהםישראל
 !ולאהאמאקובעתאםאתהיהודיא! האמאיותרחשובה? מהעםהאמא

 .אצלנוכתובשבתוךהעםמישקובעזההאבא. זהלאכתובבפרשה
 .לא, רגע". כיתסיראתבנךמאחרי; בתולאתקחלבנך...( "שילכו)אומרתהתורהשהגוייםהאלו(, ד-ג,ז)בדברים

 ?למה! אלאכייסיראתבנךמאחרי, לאכתובכיתסיר
לכןאכפתלישלאתיתן, משמעשהילדהזההואיהודי. ךמאחריהואיסיראתבנ, אםאתהתיתןאתהבתשלךלגוי

 .והגוייסיראותו -כיאמאשלויהודיה -כיהבןיהודי, אתהבתשלךלגוי
אם. לכןלאכתובכיתסיר! שילךלכנסיה, הואגוי! לא? הגויהתסיר? אבלמהיקרהאםהבןשלךיתחתןעםגויה

 .שתזרוקאותומהחלון, שלהםהואגויהבן, הבןשלךמתחתןעםשיקצע
 .אזלאאכפתלנו, אבלאםהבןגוי! ואזאויואבויאםיסיר, כיאזהבןהואיהודי, לכןכתובכייסיר

 ...אםגוייםציוניםאזהםבסדר, שלאתחשבו
והבן, ודימשמעשהבןמאמאיהודיההואיה. אםישאאתבתךיסיראתנכדך, יבמקוםאומרשבנושלכנעני"רש

 .לאמאגויההואגוי
הולכיםאחרי -לביתאבות -אבללקבועבתוךהעם, שלקבועאםאדםיהודיאולאהולךאחריהאמא? למהזהככה

 ?האבא
 

 .אניאגידלכםלמה
 .הדייניםדניםאתהילדלמיתה, האבאמביאאותולביתדין .הורידלודם, ילדאחדהרביץלאבאשלו

 .תוכיחושזהאבאשלי! זהלאאבאשלי, תעצרוהכל, ערג: אומרהילד
אזו"גםהיוםלאבטוחשדנ. א"בימיהגמראלאידעומהזהדנ. א"אלתגידולידנ? אפשרלהוכיחשזהאבאשלו

דרובהפוסקיםלאמקבליםבדיקתרקמותברמה"לענ, ישעלזהקונטרסיםלאנורמליים. הוכחההלכתיתמקובלת

 .שהילדבןאביושלאנןסהדי
אבלמייודע! ראושהואיצאממנה, ישמיילדת, בןשלאמאשלוישעדים? אזאיךיודעיםשהילדהואבןאביו

 ?שהואאבאשלו
 ?איךעלפיההלכהילדמשתייךלאבאשלו

 (.דאורייתאמפהשרובזה)ואנימניחלכןשהואבןשלאביו, כירובבעילותהלךאחרהבעל, זהנקבעעלפירוב
איןעדותעלהדבר, זהעלפירוב. זהשילדהואבןשלאבאשלונקבעכך, כיווןשרובבעילותהלךאחרהבעל

 .איןעדותשאביויצראותו. הזה
 .לעםישראל? למיישאתהקדושההזושלרובבעילותאחרהבעל

 .םבניאבותםהמעידשכול"כיהקב? אבהתחלה"למההה'". לימנהמשפחתהימניוכו"
 .עלהמקללכתובשאמאשלוהיתההיחידהשקלקלה
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ישמקריםשרובהילדיםשנולדיםהםילדים, כובשיםמתנהגיםבברבריות. איןדברכזהבעולם. זהדברלאנורמלי

נשיםאוהבות, ככהעםמתמסמס. אצלהגוייםזההפקר, אפילוהתורהכתבהפרשיהשלאשתיפתתואר. שלאונס

 .הטהור, הנשיםתמידהיוהצדהחזק, יזהבדיוקלהפך"אצלעמ .גיבוריםאתה
 !אפשררקעלפיאמאשלוכיישעדים, לקבועאםמישהוהואיהודיאולאאיאפשרעלפירוב: לכןזהפשוט

חרשרובבעילותא, ואתהיכולללכתאחריהרוב, אזישראלעםקדוש, אחרישקבעתעלפיאמאשלושהואיהודי

מישנותןאת, אחרישידועשהואיהודי. לכןאפשרללכתאחריהרוב! איןהפקרות. ולכןהואהבןשלאביו, הבעל

 .היחוסלביתאבותיוזההאבא
 

 ?בחרדוקאבישראל' למהה: ילקוטשמעוניבפרשתהשבועאמרשהאומותקנאובישראלעלשקיבלואתהתורה
 .שבובשקט: הלאומות"מרהקבא. ישבילקוטתירוץחדששלאשמעתם

 !משפחותעמים' הבולה, הביאוליספריייחוסיםשלכם? אתםרוציםתורה
 .אםאתהבןשלאבאשלךאולא, אנירוצהלראותאתספריהייחוסיםשלכם! בבקשה? אתםרוציםתורה

 .פחותםאיןלהםויתילדועלמש! הםפרוציםבעריות, אצלהאומותאיןרובבעילותאחרהבעל
 .לומרשעלכלאחדישעדותשהואלביתאבותם, לכןפהישאתהמניין

 .בגללהטהרהשלהם, הילקוטאומרשלאזכוישראלליטולאתהתורהאלאבגללהיחוסשלהם
 .הםגדוריםבעריות, י"אפשרלסמוךעלהיחוסבעמ. הצודק"הקב, אה: ראוגםהאומותואמרו. גןנעולאחותיכלה

מעדיף' אזמהה! הםשוויםלנו -יכברבטל"השבחשהיהלעמ: שמחוהאומות, כשבאוישראללשיטים, אלא

שגברשחיעםאשה, יהואשגםהגבריםלאזונים"כלהוורטשלעמ? )גםאצלםאיאפשרלדעתמהקורה? אותם

 (.הואהאבאשלהילדיםשלה
 .אתמישהתקלקלוהעמידםעלטהרתםנגף, זקפם' שכשבאולידינפילהבשיטיםה, אלא

כיאםרוצים -מנייןלפנישבועות, מנייןאחדבפרשתהשבוע. החומשנקראחומשהפקודים. לכןישמנייןנוסף

י"טיהראתעמ' אזה, ומנייןשניכשהאומותהתחילולרנןאחרינו, לקבלאתהתורהצריךאתהטהרהלביתאבותם
 .יחזרולטהרתם"יעשבנושםישובמספרלהוד, במגפה

אתהלאיכול -כיגוי. ואצלהגוייםכתובאומותהעולם, עכשיואתםמביניםלמהאצלישראלכתובלביתאבותם

 ...לדעתמיהאבאשלו
 

 .מגילתרות
וכלעניינהללמדשכרם, לאטומאהולאטהרה, במדרשכתובשבמגילההזואיןלאאיסורולאהיתר? אזמהכתוב

 .מליחסדיםשלגו
 .במגילתאסתרישהלכותמענייןפורים? בקהלתיש? באיכהיש: לאהבנתי

 .מקחוממכר, הלכותמשאומתן, הלכותגרות: במגילהשלנוישהמוןהלכותשלאקשורותלשבועות
 !בועזלימדאתזה. עמכם' ה? מההסיסמאשלבניעקיבא? ישפהמישהושהיהבבניעקיבא

 .הואחידששיהיהאדםמברךאתחברובשם! בלילומרפסוקשלם, אלאשםאדנות, עמכם' בועזלאאומרה
 ?אזמההכוונה

 .כנראהשהכוונההיאשהחסדבמגילההואמשהואדיר
 

שמסביר, אנירוצההיוםלבנותמהלךשלחסדשישבמגילה. אפשרלתתחמישיםשיעוריםעלאישיהחסדבמגילה

 .המוןדברים
 ".משניילדיהומאשה... וישאולהםנשיםמואביות... ויבואושדהמואב... ושםאשתונעמי. ..וילךאיש"

התחתנו, באולמואב: הפסוקיםהאלומתאריםתקופהשלעשרשנים. מפהמתחילהאקשן, זההפרולוגשלהמגילה

 .אבלאנירוצהלדברעלהפסוקהראשוןוהשני. פהמתחילהאקשן '.וכו
 .הלדעתינזוהתשובההכינכו. קמצן? תכונהשלו? רע? טוב? מהאיתו. ולימילהאחתעלאלימלךאנירוצהשתגיד

 .ךלאכתובכלום"למרותשבתנ, ל"אנירוצהלהקריאלכםכמהמאמריחז
משללעשירשהיהבמדינהוהיובנימדינה. לאסתם! עלידישהפילאתליבםשלישראל? למהנענשאלימלך

יצאה, כיווןשבאהשנתמסורת! שאםתבואשנתבצורתיוכללספקאתהמדינהעשרשניםמזון, נשעניםעליו

 .שפחתווקופתהוידה
 ...כשבאהשנתבצורתעמדוברחמפניהם, כךאלימלך

 .ולכןנענש, שלארצהלתתלעניים, ימפניצרותהעין"מדרשאחראומרשברחמא
 .ניםהואנענשמקוראחראומרשבגללשהואברחמפניהאביו
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 (.י, ב"י)אנימבקששתפתחובספרבראשית
תאמינולישבחרנואתהדבריםהכי? לרוציםמאלימלך"מהחז...". וירדאברהםמצרימה, ויהירעבבארץ"

 .עדינים
הפסוק, גםאצלאברהם! כולםעזבואתהארץבמצביםשלרעב. ךלאכתובשוםדבררעעלאלימלך"אבלבתנ

 .מאודלשלאלימלךאצלודומה
ארץ)היהמביאמארםנהריים' אדםאחרשה. אלאשהםעודמשבחיםאותו, למקטרגים"לארקשחז, עלאברהם

 .ואברהםהיהצדיקולאהתלונן', לארץשלרעבהיהמבעטבה( שנינהרות, מים
 ?אזמהההבדלביןאברהםלביןאלימלך

 .ילךלעומתוירדו? מההפועלשכתובאצלאלימלךואצלאברהם
 ?יפנית? סינית? ישפהמישהושיודעצרפתית. שפהשקרית, עבריתזושפהמאודמוזרה

. Immigrant? איךקוראיםלזה. אדםגרבניויורקועוברלגורבפריז. בעבריתאיןשוםקשרביןהשפהלמציאות
 .זהאותושםלשניהכיוונים, ובערביתגםבצרפתית. אותודבר? איךקוראיםלו, אדםגרבפריזועוברלניויורק

הואמקבלתעודת, ממרומיהאווירשםללוד, אםאדםגרבלהסהובאללוד! רקבעבריתיששתימיליםשונות

 ...עולה
 .אנימרגישאתהירידהבכלנשימה, אנייורד? מהאתהנורמלי

 ...יורד? איךקוראיםלו, יהודיעוברלגורבשוויץבהריהאלפים, להפך
אבלזה. לאומרים"חז, ארץישראלגבוההמכלהארצות! אתהעולה, י"אםאתהבאלא! זהלאמשנהמאיפהבאת

 !לאנכון
 8000לאמענייןאותיאםירדת! לאמודדיםאותהבמטריםמעלהים, יהיאלארקמקוםגיאוגרפי"שא, הפשטהוא

 !יורדאתה -לאמשנהלאיפה, אםעזבתאותה! אתהעולה, מטר
זהכיאנחנומדברים. אבלרקעבריתמשוגעתככה, יכוללהיות -אםיששפתזולובניבקנטוני. רקבעבריתזהכך

 !עלערכים
 .אזאנירגוע, אםאתהיורד -" אלתיראמרדהמצרימה"אומרליעקב' ה

 .לעלותלארץישראל, זההשיא. ויעל? ך"במהנגמרהתנ, דרךאגב
 

 .זהכברמראהמשהו. עכשיוהואבשניפישוק, הואהיהביהופיץ. הרגשהכזואצלאלימלךאין
והבניםשלומתחתניםעם, הואנשאר -אבלמישהולך! הואעולה, מידאחרישהואסייםאתהירידה, אצלאברהם

 .גויות
 .הבדלנוסףבפסוקיםשממשצועקלשמים

 .נספרלכםסיפור
והרבקוק, הואמספרלרבקוק. מסתדרבארץוהואחייבלצאתמהארץאומרלושהואלא, באיהודילרבקוק

 .מורהלוהיתרלצאת
ואומרלו, הרבקוקשומעאתהסיפורשלו. אחרישבועייםמגיעאדםאחרומבקשמהרבקוקאישורלרדתמהארץ

 .שהואלאיכוללרדת
 .איכוללרדתלאחדלפנישבועייםאמרתשהו? מהההבדל! פרוטקציה? מה: אומרהאיש

, אבל. הושיענאלכלארבערוחותהשמיים' אתהלולבמנעניםבאנאה, בהלל, אתהיודע. תשמע: אומרלוהרבקוק
 .עומדים, הצליחהנא' כשאומריםאנאה

. ל"ישהיתרלנסועלחו -אםזהענייןשלחיות. אבלהיאלאפיקוחנפש, יהיאחשובה"מצוותישובא, ישהלכה
 .הושיעהנא' הואהיהבאנאההיהודיה

ליהיולך"נכוןשאםתלךלחו. ישלךשנימפעלים! ישלךמכונית, ישלךדירתארבעחדרים. אתהלאבמצבהזה

 !הצליחהנא' זהאנאה, הושיענא' אבלזהלאאנאה, שלושהמפעליםוארבערכבים
 !עומדיםבמקוםאחד -הצליחהנא' באנאה

 !כיכבדהרעבבארץ? מתיהואיורד! דיאטה? מהעושהאברהם -בבארץכשישרע, אצלאברהם
 .עדשאיאפשרלהסתדר, מנסהלהסתדר, קהולך'יקצ'הואלאצ

 .זהההבדלהשני. ויהירעבבארץ? מהכתובאצלאלימלך
 .לסמךלומרשאלימלךהואכזה"לכןהיהלחז

 
 .עודנקודה

 ?אניסנילי'! כתובביתלחםיהודהבפסוקא. אנילאמבין - "אפרתייםמביתלחםיהודה... ושםהאיש"
 ?למהדוחפיםאתזה. אנינעלב'? למהכתובעודפעםמביתלחםיהודהבפסוקב
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 .תפתחאטלסכרטא. wazeהיאלא, התורהכותבתשםעיר, גםיהודהזהמיותר
 ?תלחםיהודהבשבילמהאניצריךאתבי... הלכתיובדקתי, ישביתלחםגםבאפריקה

 .המגילהמתחילהלאנורמליתמבחינהספרותית
 .כךזהבעברית, קודםכלהנושא. הישיבהנהדרת, הילדטוב. נושאנשוא, בעבריתבוניםמשפט

 .קודםכלמציגיםאיש -ך"ככהזהגםבתנ. אתהמספראתהסיפור, אחרישאתהיודעעלמהמדובר
. ךנזכרלספרמישםהאיש"התנ' רקבפסוקב! אתהלאיודע? מי. המהארץשליריד' ישסיפורשלםבפסוקא, פה

 ...ך"כךלאבוניםתנ
 

 .ללומרשאלימלךפושע"שתיהשאלותהאלומובילותאותנולהבדלהשלישישגרםלחז
 .שבטיהודההיהפחותאויותרבאמצע, הארץהתחלקהלשבטים. ךבכוונהמדגישאתביתלחםיהודה"התנ
 ...(.ביתאבות)הנחלההתחלקהלפימשפחות. לאהיהבלגאן, גםבתוךאותהנחלתשבטאבל

ואזהמועצההאזוריתהוציאה, שנההייתיבכולל 50לפני, אני. לידהעיריבנה, לידכרםביבנהישמושבבןזכאי

 .משפחות 20בכרםהיואולי, לכלישובהיהדף. ספרטלפוניםשלישוביהמועצה
 .ץאחדלרפואה"איןכ. אניעדהיוםזוכראתזה! איןעודמלבדו. מיימון 18, גואטה 16 -אתהפותח, בןזכאי

 .וגםגואטהומיימוןכנראההיובנידודיםבשלבמסוים, כלהמושבהיושתיחמולות! זהבדיוקהפשט? מההפשט
 .משפחה, כולםהיואחים, רוציםלהדגישאתזה. זההיהביתלחםיהודה

 .ךכותבאתזהפעמייםכדישנרגישאתהאחווה"התנ. יהודה, לחם, קוראיםלובית, לס'למקוםלאקוראיםלוסאנג
 !הואיכוללפרנסאותיעשרשנים? בןדודשלייתןלילגוועברעב! לכןסמכועלאלימלך

 
ויעל -כלהנסמכיםעליוהואירדעם, אברהםלאהתביישכשהואירדלמצרים. וכאןאנחנומגיעיםלדברהשני

 !אברהםוכלאשרלו
 !אברהםלאמשאיראדםאחדברעב -זהכלהנפשאשרעשובחרן. זהכתובאחרכך, זהלאהגמליםוהצאן

 .לאיודעיםשוםדברמזה. הואובנוושתיבניו -הואברחבלילה, אלימלךהתבייש
 .קצתקמח, קצתלחםבבוקראחתאומרתלבןשלהשתלךאלדודהנעמיויבקש

אף, הםפורציםאתהביתומוצאיםביתריק. הולכתומוצאתאותודופקבשערהכניסה, היאמודאגת, הואלאחוזר

 .אחדלאבבית
 .ראיתיבלילהמרכבהשחורהבאה? אתםיודעיםמה, אוי: אומרתשכנהאחת

 .לאבסדר, רקוב, משהומסריח. ברחובהזהמישהוברח! נכון, אוי
 ...ושםהאיש! אאאה -רייומייםאח

 ...הואלאצריךשידעורקאחרייומייםששםהאיש, אדםשהולךבסדרלאצריךלהתחבאבלילה
 .השאלהששאלתיאתכםהיאבומבה. ך"כךצריךללמודתנ! ך"תראואיזהתנ

, ואהלךולאירדה, הרעבלאהיהכבד: ללמדושאלימלךהיהקמצן"זהלפידעתיהנקודההשלישיתשממנהחז
 .מביתאבותיו, ושמומופיערקאחריהבריחהמביתלחםיהודה

 .בלינדר... נגידשבועהבא -הבומבה, אתההבדלהגדול. כלזהאבלכסףקטן
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