
  

  

תשע"ז - כי תשאפרשת 

  לתת בשמחה ובהתלהבות –מעיקרי העבודה במחצית השקל 

(שמות ל', "זה יתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל בשקל הקודש", 

הראה לו כמין מטבע של אש, ומשקלה מחצית  - ופירש"י "זה יתנו י"ג). 
בענין  להבין מה נתקשה משה צריךו   השקל, ואומר לו כזה יתנו", ע"כ.

פשוט כל כך לתת מחצית השקל עד שהוצרך הקב"ה להראותו מטבע של 
אש, וכן יש להבין למה הראה לו הקב"ה מטבע של אש, והרי קיום המצוה 

  הוא דווקא במטבע פשוט ולא במטבע של אש.
ויש לפרש בזה, שמשה רבינו נתקשה למה צריך לתת דווקא 'מחצית' 

להורות  - 'מטבע של אש'  השקל ולא שקל שלם, והראה לו הקב"ה
שמעשה נתינת מחצית השקל הוא רק 'מחצית' העבודה המוטלת עלינו, 

לקיים את המצווה בשמחה ומתוך  -העבודה ועדיין נשאר עוד חצי 
התלהבות דקדושה ולהודות לקב"ה שזוכה לקיים מצוותו, וזה מרומז 

ת והיינו מטבע שיינתן מתוך התלהבות ואהבת השי" –ב"מטבע של אש" 
  .כאששיבער בקרבו 

וטעם הדבר שבמחצית השקל הקפיד הקב"ה במיוחד שעם ישראל יתנו בשמחה [
כפרה לנפשות הוא להביא מחצית השקל תכלית כי מאחר שובהתלהבות, נראה 

אפשר לכפרה שתבוא על ידי מעשה  איוש"כ "לכפר על נפשותיכם", וכמ - ישראל 
נתינה שנעשה ללא שום רגש והתלהבות דקדושה ושמחה דמצווה, ולכן היה 

  .]והיינו מטבע שיינתן בשמחה ובהתלהבות –נצרך שיתנו דווקא "מטבע של אש" 

  נתינת צדקה בשמחה ובטוב לבב

ובאמת כשם שבנתינת מחצית השקל לגבוה צריך לתת מתוך התלהבות 
כדי  גם בכל נתינת צדקה לעני יש ליתן בשמחה ובהתלהבותכן ושמחה, 

העני לא ירגיש רע במה שהוא נצרך לאחרים אלא ירגיש להפך שהבעל ש
  שהרי הוא שמח ומתלהב לתת לו. - הבית רוצה ליתן לו עוד ועוד 

ושמעתי מפי הגאון מטשעבין זצ"ל בשם א"ז בעל ההפלאה שדייק מלשון 
הזה יברכך ה' אלוקיך",  'הדבר'"כי בגלל שנאמר (דברים ט"ו, י) הפסוק 

שהברכה המיוחדת שמברך הקב"ה לנותני צדקה אינו על עצם נתינת 
ודדו הטובים שהנותן מדבר לפני הנצרך, ומע הדיבוריםהצדקה, כי אם על 

  .ונותן לו בחפץ לב ומרגיעו
יש גבירים שנותנים בעין יפה, אך מפסידים את עיקר שכר המצוה כיון ו

שמתרעמים על שבאים אליהם ואינם נותנים בחפץ לב באופן שהנזקק 
איך שמרן הגרי"ז זצ"ל ומד בזכרוני המראה, ועוד עירגיש בנוח לקבל מהם. 

תן אם אינו נו שאין מקיימין מצות צדקה כדיןסביר לאחד ממקורביו מ
רק י' פהלכות מתנות עניים ברמב"ם ה פתח אז אתמרן זצ"ל ו ,בפנים יפות

כל הנותן צדקה לעני בסבר פנים את לשון הרמב"ם שם " אירקהו ',דהלכה 
רעות ופניו כבושות בקרקע אפילו נתן לו אלף זהובים אבד זכותו 
והפסידה, אלא נותן לו בסבר פנים יפות ובשמחה ומתאונן עמו על צרתו 

  ."חומיםילו דברי תחנונים ונ , ומדברוכו'

  יסוד כח הציבורביאור 

", תםוד אוד אתם ולא יהיה בהם נגף בפקופר נפשו לה' בפקוונתנו איש כ"
מבואר כאן בפסוק, שאם היו מונים את בני ישראל בעצמם היה באה (ל, י"ב). 

יפה על בני ישראל בפקוד אותם, ולכן ציווה הקב"ה שלא ימנו כל יחיד מג
ועל ידי זה יידעו מהו מניין  –את המטבעות רק ויחיד בפני עצמו, אלא ימנו 

        בני ישראל. 
שכאשר מונים כל יחיד ויחיד מישראל הדבר צריך להבין מהו טעם הדבר ו 

  (ועי' בפירש"י).מביא מגיפה על בני ישראל. 
שכאשר כל יחיד נמנה בפני עצמו, אז כל יחיד , יאור הדבריםבב נראהו

ויחיד עולה לחשבון בפני עצמו ונידון בפני עצמו, והדבר עלול למתוח 
עליו את מידת הדין שידקדקו עליו משמים לפי מעשיו הפרטיים, אבל 
כאשר אין מונים את היחידים בעצמם אלא מונים על ידי אמצעי של 

הקב"ה דן  ילמספר כללי של כללות הציבור, אז מחצית השקל כדי להגיע 
טרפו חידים שהצאת כולם כחלק מהבניין הכללי של כלל ישראל ולא כי

כלל שכן לאין מתעורר מידת הדין על כל יחיד מישראל,  אזיחדיו למניין, ו
      הצרות.להגן מפני  כציבור ישנו "כח הרבים" ישראל

 ור, שציבור המתפלליםתפילה בציביסוד מעלת בזה גם מתבאר היטב ו
"הרבה  הקב"ה מקבל את תפילתם בתור "תפילת הציבור" ולא בתור יחד

יחידים", ולכללות הציבור יש כח ציבור, אבל יחיד שמתפלל לבדו, הקב"ה 
ה מדקדק עמו על "הקב יםבודק אותו לפי מעשיו אם הוא ראוי, ולפעמ

  ל ח"ו.שאינו ראוי לזכות שתפילתו תתקבמעשיו הפרטיים ודן אותו 

  זהירות בצירוף הרשעים אלינו

ופירש"י (ל, ל"ד). ", ויאמר ה' אל משה קח לך סמים נטף ושחלת וחלבנה"
ריחו רע ומנאה הכתוב בין סמני הקטורת, ללמדנו, שלא יקל  -וחלבנה "

בעינינו לצרף עמנו באגודת תעניותינו ותפלותינו את פושעי ישראל 
דאיתא שם: (ו' ע"ב) א בגמ' בכריתות ומקור הדברים הו ".שיהיו נמנין עמנו

כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית, שהרי חלבנה ריחה רע, "
  ."רתוומנאה הכתוב עם סממני קט

שאע"פ שלמדנו , ל"זצ א"ז בעל ה'הפלאה'ראוי לדעת מה שאמר  אכן
מה'חלבנה' שיש לנו לחבר את פושעי ישראל אלינו, אבל כשם שבחלבנה 

והיא  - רה אלא בלעדיה יש כבר עשרה היא איננה באה להשלים מניין עש
כאשר באים לצרף באה רק כתוספת להשלים למניין י"א, בדומה לזה גם 

הם ולבנות מהם את כח את הרשעים אלינו יש להיזהר שלא להיות תלויים ב
מצד עצמינו יש לנו מניין צרפם רק כאשר אנו לאלא עלינו  הציבור שלנו,

ה ללמוד מהחלבנה, שכשם ועוד נרא          .עשרה ואיננו תלויים בהם
לבטל ממנה את  -סממנים משפיע עליה לטובה הלשאר שחיבור החלבנה 

מריח הטוב של שאר סממנים, כך גם ריחה הרע ולהשפיע עליה 
כשמצרפים את הרשעים עמנו כדי לתקנם, יש להיזהר שלא לצרפם אלא 

אבל לא לצרפם באופן באופן שהם יושפעו מהריח הטוב של דת ישראל, 
  ושנקבל מהם ריח רע. -ה להם השפעה רעה עלינו שיהי

בטעם הדבר שהאתרוג אינו אגוד בקשר אחד יחד לבאר  ידועוכעין זה גם 
(ויקר"ר ל' י"ב) ידוע מה שאמרו חז"ל ש ומשום, עם הלולב והדס וערבה

שהאתרוג שיש בו טעם וריח רומז על תלמיד חכם וירא שמים, ולעומת 
מצד ולכן , זאת הערבה שאין בה לא טעם ולא ריח רומזת על עם הארץ

[שהאתרוג נוגע באיגוד  - אנו נוטלים את האתרוג יחד עם הערבה אחד 
עצמו לרשעים כדי את להמציא שעליו צדיק כדי להורות להלולב], 

לקרבם, אך מאידך גיסא האתרוג אינו אגוד יחד עם הערבה כאחד, ומשום 
אלא רק שעל הצדיק להיזהר לא להתחבר לרשע להיות אחד אתו ממש ח"ו, 

  .לגעת בו כדי לקרבו אך לא להתחבר אליו

  להעיד על יסודות האמונה –תכלית יום השבת 

"אך את שבתתי תשמרו, כי אות הוא ביני וביניכם לדורותיכם לדעת כי אני 
בלשון הפסוק מבואר שמטרת השבת איננה כדי (ל"א, י"ג). ה' מקדישכם", 

יתו הוא: "אות ביני לנוח מנוחה גשמית מעמל השבוע החולף, אלא תכל
וביניכם לדעת כי אני ה' מקדישכם", והיינו שבמנוחה ביום השבת 
ממלאכות האסורות אנו מעידים את יסודות האמונה שהקב"ה ברא את 

     העולם והוציאנו מארץ מצרים ובחר בנו מכל עם.
, ורוצים לעשותו בזמננו נתחברו הרשעים להילחם בשבת קודשבעוה"ר ו

שאר אומות שקבעוהו ליום 'מנוחה ובילוי', והכריזו כמו יום שבתון של 
וברחבי ירושלים רח"ל, חבורה ציבורית בשבת קודש מלחמה לסדר ת

מאתיים חנויות ומסעדות פתוחים לדאבוננו כבר למעלה מעיה"ק בלבד 
ששבת  – בשבת ה"י, ומצוה עלינו למחות ולהשמיע את זעקת השבת

וכשמחללים יום "מנוחה וקדושה", קדשינו איננה יום בילוי ח"ו, אלא היא 
את השבת, ובפרט בארץ ישראל שהיא פלטרין של מלך, מסירים מעלינו 

  את האות בינינו ובין הקב"ה ח"ו.

  אחרים ע"יחובת כל אחד להיות שומר שהשבת לא תתחלל אף לא 

"אך את שבתתי תשמרו, כי אות הוא ביני וביניכם לדורותיכם לדעת כי אני 
      (ל"א, י"ג). ה' מקדישכם",

" משמע שלא נצטווינו רק להימנע מחילול שבת, אלא תשמרומלשון " 
והיינו לדאוג שקדושת השבת לא נצטווינו גם להיות "שומר" על השבת, 

     תתחלל גם לא על ידי אחרים, ולעמוד במלחמה כנגד מחללי שבת קדשינו.
ז"ל מה שאמרו חראובן בענגיס זצ"ל זעליג הגאון רבי וכעי"ז פירש מרן 

ששני החיובים 'זכור' ו'שמור' "זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו", (ר"ה כ"ז:) 
את קדושת השבת, לעצמינו קשורים זה בזה, שיחד עם החיוב שלנו לזכור 

  ומר" שאחרים לא יחללו שבת.להיות "שמוטל עלינו גם לדאוג 

  צורת שולחן שבת אצל יהודי

יש להעיר מדוע נכתב  י"ד).(ל"א, ", א לכםידש הוושמרתם את השבת כי ק"
      תיבת "לכם", והרי לכאורה היה מספיק שיכתוב "כי קודש היא".

ויש לפרש שלהורות בא שאע"פ שבשבת קודש צריך להתענג על מאכלי 
בשבת דבעינן נמי  הכל מודים"ע"ב) ס"ח (בגמ' בפסחים בואר השבת, וכמ

יות אבל גם ה"לכם" צריך לה ",נגואת לשבת ערעמא וקלכם. מאי ט

 הונצח ע"י מוקירי זכרו ,נלב"ע כ"ד אדר שני תשע"ו ,זצוק"ל סאלאווייציק הלויזאב בן מרן רבי יצחק  מאיר לעילוי נשמת הגאון הגדול רבי

  ז"ל ישראלר "הרחיים בן "ר הרלעלוי נשמת נתרם 

 

 נלב"ע כ"א אדר  , ל"זיצחק  ר"ן הרחיים ב הר"ר לעילוי נשמתנתרם 

 



ולא כאותם אלו שיושבים בשולחן שבת ומדברים פוליטיקה , "קודש"
גם ה"לכם" צריך להיות  –וקוראים עיתונים, אלא "קודש היא לכם" 

ולדאוג שהשולחן שבת לא יהא שולחן הדיוט אלא שולחן גבוה, בקדושה, 
והיינו שידבר דברי תורה וישורר זמירות בשולחן שבת, ויכוון באכילתו 

  השבת ולא כדי ליהנות למלא כרסו. לשם קדושת
מלשון הפסוק שנאמר "ושמרו וגו' לעשות את כעין זה דייקו המפרשים ו

את השבת באופן שקדושת השבת לשמור האדם שצריך  "לדורותםהשבת 
את השבת תמשיך ותעבור הלאה לבניו אחריו, והיינו על ידי שישמור 

בוה ולא כסעודת הדיוט, ואז ויערוך שולחן שבת בקדושה כסעודת גכראוי 
  .קדושת השבת תחדור לדורותיו אחריו וגם הם ימשיכו את דרכו

  היצה"ר מתחיל עם פקפוקים באמונה כדי להגיע לבסוף לכפירה 

בלשון הפסוק כאן (ל"ב, א'). ", וירא העם כי בשש משה לרדת מן ההר"
מבואר, שתחילת מפלת חטא העגל היה בכך שראו שמשה רבינו בושש 

פק שמא הוא אכן לא יבוא עוד, התחילו לפקרק על ידי זה הם לבוא, ו
בלבל אותם שהשטן (והובא ברש"י כאן) אע"פ שאמרו חז"ל נראה מזה שו
כדי  כמין דמות משה שנושאים אותו באויר רקיע השמים להםהראה ו

שהם מצד עצמם תחילת הדבר היה במה משה רבינו מת, מ"מ שיחשבו ש
התחילו לפקפק במשה כשראו שהוא בושש מלבוא, אבל אם הם לא היו 

  , לא היה לשטן אפשרות להכשילם.פקים באמונהמפק
שבתחילה אינו מסית את האדם לכפור  ובאמת זהו דרכו של היצר הרע,

לגמרי אלא רק לפקפק ולדון שמא יש צד לכפור, ולאט לאט חודרים 
בתוכו מחשבות כפירה עד שח"ו נעשה כופר לגמרי, ולכן גם בחטא העגל 

גל, אלא היצר הרע התחיל הם לא החליטו ברגע אחד שצריך לעשות ע
לפעול שהם יפקפקו ויחשבו היכן משה ומדוע הוא בושש מלבוא, וכיון 

וניתן רשות לשטן שהם התחילו בספיקות, ממילא הם כבר נפלו לגמרי 
  את העגל.להכשילם ולהראות להם מיטתו של משה באויר כדי שיעשו 

ר ואת ה' לאמתם וועל נס"י"ז, ז') לעיל (וכן מצינו גם במי מריבה שנאמר שם 
לא כפרו לגמרי בקב"ה אלא רק הרי שהם ", והיש ה' בקרבנו אם אין

וזה לבד היה נחשב  ,לפקפק ולשאול "היש ה' בקרבנו אם אין"התחילו 
, וכמבואר שם ברש"י שכיון שהתחילו לחשוב אם יש ה' גדול להם לחטא

  בקרבנו לכן גירה בהם הקב"ה את עמלק שיבוא להילחם בהם.

  ורש חטא העגלביאור ש

 קום עשה לנו אלהים אשר ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר העלנו"
  (ל"ב, א'). ", מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו

בעיקר חטא העגל כבר תמהו המפרשים איך עלה בדעתם לכפור בקב"ה 
ולומר על עגל זהב "אלה אלוהיך ישראל", והרי הם היו דור דעה וראו 

מידי יום ביומו במצרים ובים סוף ובמתן תורה, וות בעיניהם ניסים ונפלא
איך וראו נפלאות איך הקב"ה מוליך אותם במדבר בעמוד אש וענן, הם 

  תעתועי העגל.את ולקבל עלה על דעתם לכפור בקב"ה 
בהרחבה בבית הלוי ל"א, י"ג, ובאוה"ח הק' ל"ב א', ורמב"ן לעיל עי' (ביארו בזה המפרשים, ו

ים אשר יש בכוחו להמית הואלושי העגל לא חשבו שהעגל הוא שעועוד) 
יות, אלא הם עשו את העגל בתור 'אמצעי' מתוך שסברו שאי אפשר ולח

(כמבואר וכטעותם של דור אנוש שאמרו  -להתקשר לקב"ה בלא 'אמצעי' 

שאין זה מכבודו של השי"ת להתעסק בעולם ברמב"ם פ"א מהלכות ע"ז ה"א) 
הם שזהו גם הטעם ו[ .ין שום אפשרות להתקשר אליו יתברךהשפל הזה וא

ומשונה, ועל היה דבר פלא ישאוכל ומדבר, וכדי שהעגל מזהב עגל דווקא עשו 
  .]ישבחו את נפלאות ה'יתבוננו בנפלאות הבריאה וידי זה כולם 

 - כל פעם שנכשלים בשורש עוון חטא העגל ב -יש לעורר שעד דורנו אנו ו
עול בגבורת ידינו, מעוררים בזה עוד פעם את עונש ומדמים שיש לנו כח לפ

שאמרו שהרי חטא העגל עדיין לא נתכפר לגמרי, וכמו  חטא העגל רח"ל,
שבכל  - "וביום פקדי ופקדתי" ל"ד)  ל"ב(על הפסוק (סנהדרין ק"ב ע"א) חז"ל 

פורענות שבאה על ישראל בכל דור ודור, פוקד עליהם הקב"ה מעט 
 –ם שנכשלים בשנית ביסוד חטא העגל וא"כ בכל פע מחטא העגל,

תולים את ההצלחה חושבים שביכול יש לנו כח לפעול מעצמינו ואין ו
  בקב"ה, מתעורר בזה ח"ו העונש על חטא העגל.

  בעשיית העגל זו מאודשהזדרטעמם של עושי העגל 

 - בושש "י "פירשו .)ב, א'"ל(, "וירא העם כי בשש משה לרדת מן ההר"
ר אמר להם לסוף ארבעים יום כי כשעלה משה לה ,כתרגומו, לשון איחור

 מדוע מיהרו ישראל כל כךויש להבין            וכו'. אני בא בתוך שש שעות. 
, והרי או שמשה רבינו מתמהמה בכמה שעותלעשות מיד את העגל כשר

לכאורה היה להם להמתין קצת ולהתיישב בדבר, ומה בער להם כל כך 
   לעשות את העגל מיד באותו היום.

חייהם של דור המדבר ש, ל"זצ פירש בזה הגאון רבי יעקב קמינצקייפה ו
עבור אותו ים בכל יום מהשמאליהם  יורדהיה אשר  'מן'ב יםתלויהרי היו 

היה מבאיש ולא היו יכולים למחרת אם היו משאירים מהמן [והיום בלבד, 

היה יורד לישראל  'מן'הכיון שו, ]לשמור לעצמם כדי פרנסתם ליום מחר
עכשיו שסברו א"כ ר בגמ' בתענית ט' ע"א, נו וכמבואבזכות משה רבי

א יירד להם חששו על חייהם שמא  ,שמשה רבינו לא ישוב להיות עמהם
, ולכן הם מיהרו מיד לעשות להם ברעב ימותו במדברואז הם  להם עוד מן

ה "כאמצעי המחבר ביניהם לבין הקב הוא העגלהם סברו שכי  -  עגל זהב
    כדוגמת משה רבינו ממש.

  חובת מחאה

יש לתמוה מדוע ביקש     (ל"ב, י'). "ועתה הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם", 
ת ששלוה לכלות את כל עם ישראל, והרי את העגל לא עשו אלא "הקב

ומדוע  ],ח", ולקמן פסוק כי בפסוק ז'"[וכמבואר ברשהערב רב בלבד, מ איש אלפים
  ה לכלות את כל ישראל בעבור חטאם של שלושת אלפי איש."ביקש הקב

, שכיון שעם היה רגיל לפרש בזה מו"ר הגה"צ רבי משה שניידער זצ"לו
א זו בלבד אלא הם גם השתתפו , ולעל הערב רב לא מיחוישראל 

במחולות ושמחו על העגל, לכן הם נענשו כאילו הם עצמם עשו את העגל, 
חמים שותקים בזמן שהרשעים לואנו אם ל יסוד, ש"ר זצ"הוציא מוומכאן 

הדין ומשתתפים עמם יחד, אזי מידת  םהאלי םיפש אם מתחנ"וכ נגד הדת,
או את אלו שעמדו השותפים את גם ו תובעת להכליל את כולם בעונש

 הוסיף בזה עוד, שמה שאמרו חז"למו"ר זצ"ל ו        ולא מיחו. מהצד
שבכל פורענות  -"וביום פקדי ופקדתי" (שם ל"ד) על הפסוק (סנהדרין ק"ב ע"א) 

שבאה על ישראל בכל דור ודור, פוקד עליהם הקב"ה מעט מחטא העגל, 
 -נכלל בזה אף שבכל דור ודור ממשיך הקב"ה בהנהגה זו עם כלל ישראל 

שאם איננו מוחים נגד הפושעים אז הקב"ה תובע ופורע את העוון מכל 
היה תמיד מפחד משום זה על העתיד להתרחש, מו"ר זצ"ל ו   הציבור כולו.

 -שצדיקים וקדושי עליון נהרגו במלחמה טעם הדבר לומר ביתכן ואמר ש
, משמים על שלא מיחו מספיק ברשעים כתביעהשזהו האיומה, בשואה 

  ורשעים כאחד.צדיקים  - ניתן רשות למשחית להרוג את כולם  ולכן

  בפרהסיה ובגאווההנהגה בדרך התורה 

 (טז.)מגילה גמ' בב  (ל"ב, ט"ו). ", ביםובים משני עבריהם מזה ומזה הם כתוכת"

ותצוהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה, א"ר יצחק שלחה ליה " איתא
ע"כ. , "שמא עברו על חמשה חומשי תורה שנאמר מזה ומזה הם כתובים

רה, ומשמע דוע תפסה דווקא ביטוי זה על חמשה חומשי תווצ"ב מ
לכאורה שעיקר הפגם של ישראל היה בפסוק זה ד"מזה ומזה הם 

בביאור הדבר, שהפסוק "מזה ומזה הם ונראה          כתובים", וצ"ב. 
בתוך ביתו,  -כתובים" מורה על כך שיהודי צריך להיות יהודי גם מבפנים 

בהופעתו ברחוב בלבוש יהודי ללא פחד, ועם ישראל בימי  - וגם מבחוץ 
פגמו בעיקר בעניין זה ששאפו להיות כלפי חוץ כמו כולם,  אחשוורוש

רוש כדי לא להיות שונים ומובדלים מכל וולכן הלכו לסעודתו של אחשו
זה מה ששלחה אסתר למרדכי לדעת אם עם ישראל נתבעו על והאומות, 

לא הבינו שהתורה צריכה להיות כתובה מבפנים ומבחוץ, והיינו כך ש
ידוע ו     לכן נענשו בכלייה.אשר סיא, ושתהא נמצאת בלב וגם בפרה

ששיטת המשכילים בגרמניה התבטאה במשפט המפורסם שלהם "היה 
יהודי באהליך ואדם בצאתך", ודרשו, שברחוב על איש ישראל ללכת 

אמור להציל אותנו היה בלבוש מודרני כדרך האומות, וזה לדעתם 
ניה לבושים מאנטישמיות, ובימינו ראינו את אותה התופעה, יהודים מגרמ

היו בבגדי עכו"ם, ונאמנים היו למולדתם עד כדי כך שהלכו ללחום 
במלחמותיהם לצד הצבא שלהם, ומה אירע בסופם, לא זו בלבד 
שהגרמנים לא שקטו, אלא דוקא הם אלו שגרמו לכלייה כזו שרבי רבבות 

תינו להבליט את יהדותינו בחוצות וחוב     הושלכו לתוך כבשן האש רח"ל.
ואם הכריז בזה שאנו נאמנים להקב"ה וכפופים אך ורק לדבר ה', ול העיר,

בניסיונותיהם לא יצליחו  הםואז מהחופשיים, להתבדל  נוכלנלך בדרך זו 
 . ח"והחופשיים ם לאחד אותנו אליהם להיות כעם אחד יחד ע

  ריםגילה בפוקריאת המ קודם שהוכרזודברים 
סוק "ויתלו וכן גם בפמנהגינו לדפוק רק בהמן הראשון והאחרון בלבד, "

ורע .  את המן" שהוא עיקר מפלתו, ויוצאים בזה את המנהג לדפוק בהמן
במקומות נוספים שלא הוזכרו ברמ"א  מכים ודופקיםעלי המעשה מה שיש 

, וכוונתם גלויה לנגח ולבזות קהילות אחרות אשר הם בעלי פלוגתא עמהם –
שהרי דאורייתא דמקלל חבירו,  לאיסוראיך לא יחושו אני משתומם ו

כדי "הוא  'המן'בנהגו להכות שהדבר טעם מבואר ש"צ) (או"ח סו"ס תרברמ"א 
דופקים  כאשר", וא"כ מחה תמחה את זכר עמלק שימחה שמו על דרך
 -את שם בעלי הפלוגתא דידהו בשעה שמזכירים בכוונה גלויה למחות 

של בעלי  כקללה שיימחה שמםעלול להתפרש המן, דומה להכאת בו
עוברים באיסור שלומר קרוב הדבר ו ,ובדומה להמן -  ופלוגתא דידהה

(וכמבואר בחינוך מצוה רל"א דגם המקלל בלא שם דאורייתא דלא תקלל חרש, 

ובפורים לא הותר ח"ו פריקת עול לעבור על דיני עבר על איסור דאורייתא), ק
    תורתינו הקדושה, ובפרט לא בשעת העבודה דקריאת המגילה.

תורה והישיבות, ואף אני ושמעתי שכבר עוררו על זה בכמה מהיכלי ה
ל שומע זילותא דרבנן שלא אהיה בכלמצטרף לקיים בזה חובת מחאה כדי 

   ואינו מוחה".


