
  לא מוגה

  . 9/3/2014 –פרשת צו 

  הפרשה היא גם פרשת זכור, ותענית אסתר כבר ביום חמישי הקרוב, ומוצאי שבת פורים דפרזים. 

  הקריאה של פרשת זכור היא מעניינת מאד מבחינת התוכן שלה. המצווה היא :

 ְ$� וַיְַז'ֵב ַ$ֶ"ֶר! ָקְר� ֲאֶ�ר) יח( :ִמִ&ְצָריִם ְ$ֵצאְתֶכם ַ$ֶ"ֶר! ֲעָמֵלק ְל� ָעָ�ה ֲאֶ�ר ֵאת ָזכ�ר) יז(

 ִמָ)ל ְל� ֱא-ֶהי� יְקֹוָק ְ$ָהנִיחַ  וְָהיָה) יט( :ֱא-ִהים יֵָרא וְ-א וְיֵָגעַ  ָעיֵף וְַאָ+ה *ֲחֶרי� ַה'ֱֶחָ�ִלים ָ)ל

 ִמַ+ַחת ֲעָמֵלק ֵזֶכר ֶאת ִ+ְמֶחה ְלִרְ�ָ+3 נֲַחָלה ְל� נֵֹתן ֱא-ֶהי� יְקֹוָק ֲאֶ�ר 2$ֶָרץ ִמ0ִָביב אֹיְֶבי�

�ָ)ח. -א ַה4ָָמיִםְ+ִ                

  (דברים פרק כ"ה)          

עמלק עשה המון צרות מעשיות, אבל את הצרות הללו אין מצווה לזכור. אלא המצווה היא לזכור מה 

ות  לא תעשה של "לא הוא "קרך בדרך". כלומר מצוות זכור שיש בה גם מצו –הוא עשה לך במהות 

תשכח", היא המצווה היחידה שחלה עליה מצוות זכירה. אין מצווה לזכור מה עשה לנו פרעה, אלא 

זכור את יום צאתך מארץ מצרים. אבל מצוות זכור שחלה על כל איש ואישה ובכל זמן, היא גם שונה 

ל ישראל בלבד, והיא "למחות". מדוע? מצוות מחיית עמלק חלה על כל –במהותה מהמצווה השנייה 

אינה חלה על אף אחד באופן פרטי. אני לא רק שלא מחוייב במחיית עמלק, אלא גם אני לא יכו. היא 

חלה רק שעמ"י נמצא בארץ ישראל. ("בארץ"), ובנוסף רק שרוב יושביה עליה ויש מלך. כלומר היא 

ן על כל אחד ואחד. היא מצווה מאד נדירה. לעומת זאת זכרות מעשה עמלק חלה בכול עת ובכול זמ

  חלה גם במובן של מצוות עשה של זכור, וגם במובן של מצוות לא תעשה של "לא תשכח". 

  הרמב"ם מגדיר: 

  "שנעורר נפשותיו לשנוא"

דור שלישי יבוא,  –אבל לא רק שבאוייבים האחרים אין מצוות זכור, אין מצווה להמשיך לשנוא. להפך 

  ה לעורר המאמרים לשנוא. ואין שום מצוו -דור עשירי יבוא

  על פרשת כי תצא.  -עכשיו אפשר להיכנס למדרש של תנחומא

משל לאמבטיה רותחת שאף אחד לא מעיז להיכנס אליה, אבל בע בן בליעל אחד וקופץ פנימה והוא 

  יודע שהוא יכווה אבל הוא קופץ כדי לקרר את המים. 

  עשה בנו עמלק.  כלומר חובת הזכירה היא על הקרירות שהתרחשה, ואת זה

אחד". עכשיו בואו עמ"י מגיע מרפידים :"ויחן שם ישראל כנגד ההר", רש"י הידוע: "כאיש אחד בלב 

  הנקודה הנוספת הזאת קיימת גם אצלנו בפורים: נחזור ונבדוק אם

חז"ל אומרים שחזרו וקבלו את התורה באהבה בימי אחשוורוש. הפסוק עליו מוסב הלימוד הוא מאד 

ְ נה: "משו  זה כבר לא "ויחן שם 1ֲאֵליֶהם". ָמְרֳ"ַכי ָ)ַתב ֲאֶ�ר וְֵאת ַלֲע��ת ֵהֵח68 ֲאֶ�ר ֵאת ַה7ְה6ִדים ִקֵ$לו

  ישראל", אלא זה ממש טעות גמורה.

כל מה שמפריע להמן הוא ה"עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים". מצד אחד עמלק רוצה לעשות את 

לזכור הוא לא את הלחימה אלא את ה"קרך". הדרשה על המילה  ה"אשר קרך", ומה שאני מחוייב

או קירור, או לשון טמאות, או לשון מקרה. וכולם צריכים  -היא נפקא מינא להלכה מה צריך לזכור

חייבים לזכור את כל שלושת הנקודות הללו, אבל לא את הלחימה. וממציאות של עמלק אני  -לזכור

  "ויסעו ...ויחן" (ולא "ויסעו ויחנו").  –יוצא מרפידים בהר סיני אני –יוצא לקבלת תורה 
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  מגילת אסתר פרק ט' פסוק כ"ג.  



מה לגבי מצוות היום? משלוח מנות, מתנות לאביונים, סעודת פורים, מקרא מגילה, וננתח את הכוח 

עוד מעט. אבל נתחיל את הכול במצווה שקצת קשה לשים את הלב אליה בפורים ובסעודה. בסעודה 

הלכות הפסח. כי שלושים יום קודם החג שואלים ודורשים, אז עצמה אנו מחוייבים להתחיל ולשאול ב

הזמן בו צריך להתחיל הוא בסעודת פורים. והלכות פסח מתחילים בדין "מעות חיטים". ההלכה 

הראשונה של פסח שבה עוסקים בפורים היא קמחא דפסחא. המשנה ברורה שואל בסימן תכ"ט 

הוא שואל מדוע אין את החיוב של מעות  - טהוזה מופיע בשער הציון למ –הראשון בהלכות פסח 

חיטים גם בכל חג אחר? למה לא בסוכות? לכן המשנה ברורה אומר שזה לא מדין צדקה או מתנות 

עניים, כי אם כל זה היה אמור להיות בעוד חגים. המשנה ברורה אומר שהדין של מעות חיטים שייך 

ות בן חורין. בכול דוד ודור חייב אדם לראות אתה צריך להי –דווקא לפסח כי זה מדין חרות. בפסח 

זה פגם בחירות.  -עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אתה לא יכול להיות בן חורין אם לשכן שלך אין מצה

לכן זה לא דין בצדקה. זה לא עשיית חסד אם מישהו, אלא זה אי החרות שלי אם אני לא עוסק 

  במעות חיטים. 

להבין את זה צריך להיות בסעודה של פורים, ('ועדיף מסטול לגמרי'). להגיד את זה זה יפה, אבל כדי 

כי רק אז אני יכול להתחיל להבין את מה שעשה לנו עמלק. אין עניין לזכור אירועים היסטוריים 

מרתקים של מלחמות שניצחנו. זה דבר טוב ויפה, אבל אין חובת זכירה על זה. מי שילמד את מגילת 

ר שני מהלכים הפוכים לגמרי. מצד אחד היא המגילה הכי ראילסטית שיש אסתר יראה במגילת אסת

ויש השתדלויות מאד ברורות. אתה רואה מנהיג שמהולל ומשתובב בין משתה למשתה, לבין מנהיג 

שבתוך ימים רגועים לעמ"י עושה הכול כדי להכניס מלכה יהודיה לבית המלך. זו ראייה מאד ריאלית 

אם מסתכלים אח"כ בפעולות של מרדכי ואסתר אתה מגלה הכול הפוך. של המציאות .אבל מאידך 

"להשמיד להרג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים  - מה הכוונה? מתחילה גזרת השמדה

ביום אחד וכו'" . זו הגזרה הקשה ביותר שנגזרה אי פעם בתולדות ישראל. מדוע? כי זו פעם יחידה 

ט על כל העולם כולו. כלומר אין ליהודים שום אפשרות לברוח ואין להם שהמלך הגוזר הוא מלך השול

  לאן. 

מרדכי מצליח להשיג מידע שכל מדינאי יודע שהוא שווה הרבה יותר מזהב. יש לו מידע על ניסיון 

המן.  - מרידה במלך. אנו מודעים במידע הזה שני פסוקים לפני שפורץ לחלל האוויר האיש החדש

יכול להגיע אליו רק לאחר הרבה  –כדי לדעת שמה שנמצא בספר של המלך מרדכי גם שר בכיר 

  שנים. 

ואז שולחים את האגרות. הימים היו הימים היפים ביותר של היהודים. הצהרת כורש, יש מלכה 

יהודיה, יש מלך שממשיך את הצהרת כורש לא רק בבית המקדש אלא זה גם כלכלה מדהימה. כורש 

אז אין מצב שמישהו יכול –מדינות והכול אצל המלך  127וכשיש  –וגית עושה מהפכת עולם אידאול

אלא ראש הסנהדרין הגדולה. הוא בוודאי נמצא  -נמצא לא סתם יהודי -לפגוע ביהודים. ובשלטון הזה

במקום כזה בו הוא יכול להגיע למידע של בגתן ותרש, וגם להחליט מה לעשות אתו. אבל מהמצב 

צב הקשה ביותר שהיה בתולדות ישראל. כל מה שקרה עד עכשיו היפה הזה הכול מתהפך למ

  בהיסטוריה היהודית מתגמד למה שקרה שם. 

בגזרות במצרים מעולם לא הייתה החלטה על השמדה טוטאלית. אבל כאן מתרחשת גזירה שחייבים 

ים לנסות ולנתח איך זה יכול להתרחש. בשניה אחת כל מאה עשרים ושבע המדינות שונאים את יהוד

ויש להם ציווי להשמידם. מה שום מדינה לא התנגדה? מרדכי היהודי מחזיק את הקלף הכי חשוב 

שיש בעולם, אבל מדוע הוא לא משתמש בו? איפה הראליזם? מדוע הוא לא מוצא איזה דרך להעביר 

שה מי מגן עליו ומי בסופו של דבר יפיל אותו? אבל מה עו -למלך את המידע שיסביר לו בצורה ברורה

  במקום זה? שק ואפר יוצא לרבים!

הפור הופל בחודש הראשון הוא חודש ניסן. הוא הופל על החודש השנים עשר, ויום הגזירה יצא ביג' 

את הצומות והתעניות אפשר גם בעוד שבועיים או –באדר. קודם כל חלה על מרדכי חובת השתדלות 

  ה המראה משהו של השתדלות.חודש, דבר ראשון תנסה לבטל את הגזירה. תעשה איזה פעול



של הקבינט השבייעיה של המלך,  - פרק א' של המגילה הוא לא רק הקדמה. אלא הוא תיאור חשוב
ויש מלכה ושתי, ויש יהודי חכם שיודע למנות את מי שצריך איפה שצריך. היהודים באים לסעודה, ויש 

! הפקודה המרכזית הראשונה  כלים מכלים שונים. אבל בתוך המציאות הכוללת המציאות היא רגועה
 –ה "לעשות כרצון איש ואיש". כל פעולת ההשתדלות נמצאת בפרק הראשון במגילה ולאחר הנס היית

במשתה השני. אבל מרגע היוודע האסון ועד תום המשנה השני הכול פעולות של תפילה וניסים. 
מה זה? ולמה זו הדרך  –מרדכי הולך בלבוש שק ואפר, אסתר מצווה לבדוק "מה זה ועל מה זה" 

שאתה עכשיו מטווה לפעול בה? מדוע לא לנסות בדרכים דיפלומטיות יותר? ומרדכי אומר לה על 
האגרות, אבל אסתר עדיין אומרת "ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה שלושים יום". אבל מרדכי הוא 

רש תחרישי בעת האמוני יותר " אם הח -הריאליסט והוא פתאום עונה תשובות של האיש החדש
  הזאת ...". 

מרדכי פותח בתיקון החטא של שאול. והוא אומר לאסתר שהיא הולכת למלך ושמה נפשך בכפך. כי 
הרי זה היה  –זה מלחמה על הכול. אסתר מבינה ואומרת לו שיכנוס את כולם ויצומו שלושת ימים. 

שלוש ימים? תבואי אליו  אז מדוע להתענות -ביג' בניסן, מה הלחץ? אסתר רוצה לשכנע את המלך
עם כל היופי, ולא אחרי צום של שלושת ימים. בשביל מה היא נמצאת אצל המלך? בשביל שיגיע 

  היא תעשה צום במקום ללכת אל המלך. –התור שלה לפעול 

שאסתר אומרת למרדכי לך כנוס את כל היהודים וצומו עלי. היא אומרת שאם כל היהודים בשושן 
  צם, אז גם אני מחוייבת כי אסור לפרוש מן הציבור.צמים אז כל הציבור 

מרדכי מוציא לו את שטר  –ומרדכי ממשיך והוא לא יכרע ולא משתחווה. כל פעם שעובר שם המן 
המכירה. חז"ל מספרים שבגלגול הקודם המן היה עבד של מרדכי הגביר, וכל פעם שהמן עבר מרדכי 

עד לאחר הנס הם חסרות שום הגיון,  –הראה לו את זה להגיד לו "מי אמר למי ומתי". הפעולות הללו 
  מה הפשר של זה?

מסר אחד: "אין עוד מלבדו". המסר הוא  אלא מי שלומד את המגילה בעינים פקוחות רואה רק
שישראל והטבע הם שני דברים נפרדים לגמרי. ישראל הם דבר אחד עם בורא הטבע. עם יוצר חוקי 
הטבע. כשמרדכי היהודי קולט על מה בעצם מתרחש הדבר הזה הוא מבין שהשאלה צריכה להיות 

וצה ממני הקב"ה? מה התיקון  שיש לא כמה שונאים אותנו, ולא איך, אלא השאלה צריכה להיות מה ר
  לתקן? וחז"ל עונים:  

    שנהנו מסעודתו של אותו רשע, והשתחוו לצלם.  -מפני מה נתחייבו ישראל כלייה באותו דור

מפני שנמצאים במציאות שעוד נמצאים בקרירות של עמלק. הקרירות המקריות והקרי הם דבר אחד. 
העולם, אבל בסופו של דבר זה קרה בגלל זה... ובגלל הקרירות אומרת בוודאי שהקב"ה מוביל את 

 –: שאתה מבין שהכול מעטפת. הסיפור של פורים בא לברר דבר אחד -זה.... כל זה נכון בתנאי אחד 
שהסיפור של פורים הוא הסיפור של נצח ישראל והקב"ה וישראל הם אחד. המציאות הבטוחה ביותר 

מדוע? כדי שלא תגיד שהעולם הוא 'קרי'. (זה כל תהפך. והראלית ביותר ערב פורים יכול ברגע לה
להגיד שבטח הקב"ה מוביל את  -"ואם תלכו עמי קרי"). זה הטעות הכי נפוצה –סוגיית התוכחה 

  העולם, אבל הקב"ה ועוד מישהו. 

עד לרגע שהחיים היו יפים מרדכי הוא החזק ביותר בעולם והוא זה שמצליח להכניס את אסתר 
לשלטון. אבל בשעה של האגרות הוא שואל את עצמו מפני מה ישראל התחייבו כליה? בגלל שנהנו 

  מסעודתו של אותו רשע, לכן התגובה היא תענית. מה הבעיה להנות? כי להנות זה לתת אישות. 

את עשר אצבעותיו לפני מותו ואומר שהוא לא נהנה באצבע אחת בעולם הזה. התוס' רבי מרים 
שואלים הרי הוא היה אדם עשיר והכול היה על שולחנו? אלא הכול היה על שולחנו אבל הוא לא 

ומזה שכולם אמרו עליו שהוא כזה צדיק ולא אוכל, הוא לא נהנה? אלא כשרבי –נהנה. שואל הרבי 
רק אתה  –ותיו הוא אומר לקב"ה שהוא היחיד שיודע שכל פשש... כזה שעשו לו הרים את עשר אצבע

  יודע שלא נהנתי ממנו. 

  להנות מהסעודה של אחשוורוש זה להגיד אח"כ לכל החברים כמה אתה קשור לאחשוורוש. 

זה זכור את אשר עושה לך עמלק הפנימי! הדרך בצאתכם ממצרים היא דרך שקיימת כל הזמן. 
ממצרים לא זוכרים שום איוב, אלא רק את מי שהוציא אותנו. אבל אצל עמלק זוכרים את וכשיוצאים 

האוייב הכי גדול . כי הקב"ה נתן לעם הנצח הרבה מוח עם יכולת לקדם את הכול במציאותהכי 
ריאלסטית שיש אבל התביעה שלו אומרת שגם שאתה במצב הכי קשה אל תתבלבל ותמשיך עם 



מתי להתחזק באלוקות. אם מה שיקבע הוא אם אתה תשתמש בקלף של אלא תדע  –הריאלסטיות 
  בגתן ותרש אז לפעמים הקלף יהיה נגדך, ולפעמים גם הוא לא יעזור לך. 

זה לא כי אנחנו נחמדים , אלא כי זה אלוקים. לכן זה  –מגילת אסתר באה לברר שעצם היותנו "אחד" 
תה מבין שעל זה עמלק לחם. כי עמלק רצה עברית תקנית "וקבל היהודים את אשר החלו". האם א

לברר האם אנחנו אחד אבל מפורדים ומפוזרים, או שאנחנו אחד כמו שה' אחד? וזה השאלה של 
פורים. בפורים לא צריך לעשות ברוחניות. כי בפורים רצו לחסל את הגוף האינוספי של עמ"י. לכן 

עוד מלבדו. צריך לקרא את הספר היחיד צריך לעשות רק סעודה. צריך לקרא מגילה כדי לדעת שאין 
ששם ה' לא מוזכר בו, ולנסות להבין שהכול זה שם ה'. כל העולם הוא "ונהפוכו אשר ישלטו היהודים 

  והעבודה מתחילה קודם כל בתוכך. האם היהודים שולטים בשונאיהם.  -המה בשונאיהם"

די! מי שקם בבוקר והמילה הראשונה חז"ל שואלים על המגילה, מיהו יהודי? כל הכופר בע"ז נקרא יהו
  שהוא אומר זה "מודה". מי שתופס שעל הבסיס של מודע אני יש לו עכשיו מה לעשות! 

אין עוד מצווה כזו בכול השנה. מה פירוש המשלוח? לא כי הוא צריך, אלא  –משלוח מנות איש לרעהו 
בדוק שבבטן הקדוש של היהודי סתם כי יש חובה! אז למה דווקא אוכל? למה לא ספר? כי אני צריך ל

טוב לו עכשיו, וגם שם יש אינסוף של קודש. האם אתה מבין ש"ויסעו...ויחן" זה המלחמה של עמלק. 
זה אל דיון אם אנחנו אחד, אלא זה דיון אם הקב"ה אחד? כי הקרירות עושה את זה שניים. וכשהיא 

למוחלטות. עכשיו אתם מבינים למה עושה את זה שניים אף פעם לא יהיה לזה מקום שיוכל להוביל 
כל המועדים עתידים להיבטל חוץ מפורים? כי רק לעתיד לבוא נתחיל להבין את מהותו של פורים. לכן 
בא עולם ההלכה שבכול השנה הוא נגד שכרות, אבל בפורים הוא אומר שאתה לא יכול לקיים את זה 

  בלי שכרות. 

ה החטא של שאול? רק חטא אחד ואת החטא הזה עוסקים בהפטרה של שאול. מה הי -בשבת זכור
שהסברא שלו פעלה גרם אחד יותר ממה שהוא היה  –מתקן מרדכי היהודי בן בנו. לשאול היה חטא 

צריך: "החפץ לה' בעולות וזבחים, הנה שמוע לה', " הסברא של שאול להשאיר את הזה ואת הצאן זה 
 –עולות שם המון סברות  –שהסברא הזו עולה טוב כדי להביא קורבנות ולחזק את עם ישראל. אבל 

גם  את אגג הוא לא משאיר בגלל חמלה, אלא  אבל זה רק קרירות! - זה הרי הגיוני יותר, זה חמלה, 
אבל בלילה שבין אותה תפיסה לבין  –הוא מחכה ששמואל יהרוג אותו. יש בזה הגיון הכי בריא בעולם 

לל הטיפה גרם שהפעלת כאן. אז מה הקב"ה רוצה בג  - נוצרה המפלצת הזאת –ההגעה של שמואל 
השכל המדהים של  -ממני? שאני לא אחשוב? אלא שאני אעבור על הגילה ויראה שלושה שלבים: א

 -היהודים , על היהודים בגלות, על כל שהם לא עולים, על היכולת להכניס את אסתר למלכות. וחלק ג'
אין כאן  –ם כתובים על ספר" = כל הגדולה של מרדכי אפילו בסוף הספר: "ויתר דרבי מרדכי ...הלא ה

היכולת הזו  –שזה שאתה עם שכל חריף ויודע איך לפעול  –מקום לכתוב את הכול. וזה בא להגיד 
יכולה להפוך עולם שלם רק אם אתה זוכר לא לכרוע ולא להשתחוה. ורק אם אתה זוכר מתי צריך 

הוא "מפני מה נתחייבו  –ל. אבל השלב האמצעי להתאבל ומתי צריך להתאנות ומתי צריך להתפל
  והם נתנו לאחשוורוש ישות. –בגלל שנהנו מהסעודה שלו  –שונאיהם של ישראל כליה באותו הדור? " 

לכן לומדים דיני מעות חיטים רק בשכרות של פורים. כי זה לא דין בצדקה, אלא זה דין בחירות. יהודי 
  ועל ההויה ועל המציאות.  שהוא לא בן חורין זה קושיה על הבורא

של פרשת העולה. פרשת העולה מסתיימת בפסוק  –ובמה מתחילה פרשת צו? בפירוט של ה"ויקרא" 
אפילו בשבת, ואפילו בטומאה.  –אש תמיד  –"אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה". אומרים חז"ל 

זה שעכשיו שבת, או  שלפעמים אדם אומר שאולי אין מקום לאש הזאת, או מצד –ומוסבר בחסידות 
ובטומאה קשה להראות את האש התמידית הזאת. אבל  –מצד שהמקום שאני נמצא הוא כ"כ נמוך 

גם  –גם שם התורה אומרת שחייבים להדליק את האש. אבל גם אפשר להגיע אל הקרירות הזאת 
  מתוך לימוד. מרוב מוחין של שבת אתה יכול להתקרר. 


