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ויבקש המן להשמיד את כל היהודים
“רב נחמן בר יצחק פתח לה פתחא להא פרשתא מהכא:”שיר המעלות לולי 
ה’ שהיה לנו יאמר נא ישראל, לולי ה’ שהיה לנו בקום עלינו אדם’ - אדם 

ולא מלך” (מגילה יא, א)
בשל  היתה  המן  שבגזרת  הגדולה  שהסכנה  משמע  המדרש  מדברי 
העובדה שהגזרה נעשתה על ידי המן, שלא היה בעצמו מלך. משמע, 
שאם היה המן מלך, היתה הסכנה פחותה, והדברים, לכאורה, תמוהים.  
הלא להפך?! אם היה המן מלך היה לו כח גדול יותר? אלא, שלכל אדם 
נתנה הבחירה החופשית לבחור בין הטוב והרע. ברם, כל זה לאדם 
פרטי מן השורה אשר השפעת בחירתו והחלטתו, לטוב או לרע, מצומצ־
מת לעצמו ולסביבתו הקרובה בלבד. אבל מלכים ושרים אינם אנשים 
פרטיים, והשפעת מעשיהם מקיפה מדינות וממלכות שלמות, על כן אין 
הקדוש ברוך הוא משאיר את כח הבחירה בידם. אלא “לב מלכים 
ושרים ביד ה’”-כח הבחירה נטל מהם ולבם מסור ביד ה’ אשר מטה 
את לבם כרצונו, לטובה או לרעה. וזהו שאומר החכם מכל אדם (משלי 
כא, א) :”פלגי מים לב מלך ביד ה’, על כל אשר יחפץ יטנו”. כפלגי 
נחל המפכים וזורמים לכאן ולכאן, כך נתון לב מלך ביד ה’ אשר מטהו 
כרצונו לכאן ולכאן. ומעתה יובן מה שמצינו שהכביד והקשה ה’ את 
לב פרעה. ולכאורה היה פרעה בעל בחירה, ואם התרצה לבחור בטוב 
בבחירתו  ה’  שיתערב  הדבר  יתכן  כיצד  מארצו,  ישראל  את  ולשלוח 
ויקשה את לבו? אלא, כאמור, מלכים ושרים אינם בעלי בחירה, אלא 
לבם נתון ביד ה’ והוא מטה את לבם כרצונו. ולפי יסוד זה מפרשים 
את דרשת חז”ל על הפסוק (איכה א, ה): “היו צריה לראש” - ”כל המצר 
לישראל נעשה ראש” (סנהדרין קד, ב) ולכאורה תמוה, היעלה על הדעת 
שמי שמצר לישראל עוד יצא נשכר על כך, ויעלה לגדולה? אלא יש 
לפרש שאדרבה, זהו לטובתם של ישראל. אלו זה שמצר לישראל היה 
נשאר במעמדו הפשוט, הרי היה עלול בבחירתו הרעה לחולל שמות 
בעם ישראל. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מעלהו לגדולה ולשררה, ועל 
ולהצר  להמשיך  יכול  הוא  ואין  החפשית,  בחירתו  כח  נשלל  כך  ידי 
לישראל כזדון לבו. מעתה לבו נתון ביד ה’ אשר מטהו לטובתם של 
ישראל. ועל כך מקונן הנביא (איכה ה, ח): “עבדים משלו בנו פרק אין 
מידם”. אלו המושלים בנו היו שרים ומלכים, כי אז היתה נחה דעתנו, 
בידענו כי אין הם בעלי בחירה, אלא לבם מסור ביד ה’. אך הואיל 
ו”עבדים משלו בנו”, הדיוטות ופשוטי עם, הרי הם בעלי בחירה להצר 
לנו ו”פרק אין מידם”. על הפסוק הפותח את מגילת אסתר דרשו חז”ל: 
”ויהי בימי אחשורוש” - דא עקתא,[זו הצרה] ’המלך מהודו ועד כוש’ 
וסתומים  חתומים  המדרש  ודברי  והרוחה]”.  ההצלה  [זו  רוחא  דא   -
 - אחשורוש”  בימי  לפרש:”ויהי  יש  לעיל  היסוד  ולפי  באור.  וצריכים 
אחשורוש  היה מן ההדיוטות ולא היה ראוי למלוכה, ולכן כאשר היה 
‘וי’ וצער לישראל מידו - ”דא עקתא” היתה זו להם צרה גדולה, שכן 
הוא בעל בחירה חופשית להצר ולהרע להם כאות נפשו. אך כאשר ראו 
לנגד עיניהם כי הוא “המלך מהודו ועד כוש” - נאנחו אנחת רוחה, 
בידעם כי ה’ הוא שגדלו ורוממו ועשהו מלך ושליט, וזאת כדי לשלול 
בחירה  בעל  עוד  הוא  אין  מעתה  החופשית.  הבחירה  כח  את  ממנו 
לעצמו, אלא לבו מסור ביד ה’. והם תולים בה’ בטחונם כי יטה את 
המשיח  בא  לפני  כי  ב)  צז,  (סנהדרין  הגמרא  אומרת  לטובתם.  לבו 
“הקדוש ברוך הוא מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כהמן”. מה ענין 
המן לכאן? אלא, כאמור, גזרותיו של מלך אינן דומות לגזרותיו של 
הדיוט. בעוד שמלך אינו בעל בחירה, ולבו מסור ביד ה’, הרי ההדיוט 
חפשי בבחירתו, ואם בחר להרע ולהצר לישראל - אין מי שיעכב בעדו. 
השמיעוני חז”ל כי לעתיד לבוא “אם ישראל עושין תשובה - נגאלין, 
ואם לאו - אין נגאלין” (שם). ומכיון שהקדוש ברוך הוא חפץ שיעשו 
ישראל תשובה כדי שיוכל לגאלם, מה הוא עושה? מעמיד עליהם אדם 
מן ההדיוטות, כהמן בשעתו, אשר “גזרותיו קשות” בהיותו בעל בחירה 
בצרה  שרויים  שהם  ומתוך  נפשו,  כאות  להם  ולהצר  להרע  חופשית 

גדולה פונים אל ה’ ועושים תשובה ומיד נגאלים.
 ומתוק האור

עלון מס‘458
שבת פרשת ”ויקרא“ - ”שבת זכור“

זמני שבת
פרשת ”ויקרא“ - ”שבת זכור“

הפטרה: ”ויאמר שמואל“

מהלכות תענית אסתר:
 א. מעוברות ומניקות פטורות מלהת־
ומעוברת  אסתר.  בתענית  ענות 
שאמרו היינו כשהוכר עוברה, שהוא 
מקום  מכל  ומעלה,  חדשים  משלשה 
או  ומחושים  מהקאות  סובלת  אם 
גם  לאכול  לה  מותר  רבה  חולשה 
חדשי  שלשה  לה  מלאת  בטרם 
הריונה, ובפרט לאחר  ארבעים יום 
אפילו  שמרו  ומינקת  הולד.  ליצירת 
אם פסקה להניק את בנה, כל שהיא 
ומרגישה  ללידתה  חודש  כ”ד  תוך 
חולשה יתרה, הרי היא פטורה מלהת־
פטורה  שהפילה  אישה  וכן  ענות. 
מלהתענות תוך שלשים יום להפלתה. 
ואין צריך לומר שיולדת תוך שלשים 
יום פטורה מלהתענות, ואינה רשאית 
להחמיר על עצמה. וכן חולה שאין בו 
סכנה פטור מתענית זה ואינו רשאי 
מי  ואפילו  עצמו.  על  להחמיר 
צריך  אין  יתרה  חולשה  שתקפתו 
להתענות. וכן זקן מופלג שהוא תשוש 
רשאי  ואינו  מלהתענות  פטור  כח 
אלא  שאינו  מי  ואפילו  להתענות. 
יתענה,  לא  עינים  מכאב  מצטער 
וכשיבריא יפרע תעניתו, אלא אם כן 
אין  שאז  רופא  פקודת  פי  על  אכל 
מעוברות  וכן  התענית.  לפרוע  צריך 
ומניקות וחולה אפילו אין בו סכנה 
אבל  התענית.  לפרוע  צריכים  אינם 
הבריאים, בין אנשים בין נשים, לא 
שבא  מי  ואפילו  הצבור.  מן  יפרשו 
ידחוק  התענית  עליו  וקשה  בדרך 
עצמו ויתענה. וכשחל י”ג באדר ביום 
ליום חמישי,  והקדימו התענית  שבת 

אם טעו ואכלו ביום חמישי, 
טוב שיתענו ביום ששי.                                                                                                 

חזון עובדיה 

 

העלון מוקדש לעילוי נשמת
יוסף בן רבקה ז“ל
שושנה בת אסתר ז“ל
פנינה פולין בת אהובה עזיזה ז“ל

מטעמים לשולחן



ויבקש המן להשמיד את כל היהודים
“רב נחמן בר יצחק פתח לה פתחא להא פרשתא מהכא:”שיר המעלות לולי 
ה’ שהיה לנו יאמר נא ישראל, לולי ה’ שהיה לנו בקום עלינו אדם’ - אדם 

ולא מלך” (מגילה יא, א)
בשל  היתה  המן  שבגזרת  הגדולה  שהסכנה  משמע  המדרש  מדברי 
העובדה שהגזרה נעשתה על ידי המן, שלא היה בעצמו מלך. משמע, 
שאם היה המן מלך, היתה הסכנה פחותה, והדברים, לכאורה, תמוהים.  
הלא להפך?! אם היה המן מלך היה לו כח גדול יותר? אלא, שלכל אדם 
נתנה הבחירה החופשית לבחור בין הטוב והרע. ברם, כל זה לאדם 
פרטי מן השורה אשר השפעת בחירתו והחלטתו, לטוב או לרע, מצומצ־
מת לעצמו ולסביבתו הקרובה בלבד. אבל מלכים ושרים אינם אנשים 
פרטיים, והשפעת מעשיהם מקיפה מדינות וממלכות שלמות, על כן אין 
הקדוש ברוך הוא משאיר את כח הבחירה בידם. אלא “לב מלכים 
ושרים ביד ה’”-כח הבחירה נטל מהם ולבם מסור ביד ה’ אשר מטה 
את לבם כרצונו, לטובה או לרעה. וזהו שאומר החכם מכל אדם (משלי 
כא, א) :”פלגי מים לב מלך ביד ה’, על כל אשר יחפץ יטנו”. כפלגי 
נחל המפכים וזורמים לכאן ולכאן, כך נתון לב מלך ביד ה’ אשר מטהו 
כרצונו לכאן ולכאן. ומעתה יובן מה שמצינו שהכביד והקשה ה’ את 
לב פרעה. ולכאורה היה פרעה בעל בחירה, ואם התרצה לבחור בטוב 
בבחירתו  ה’  שיתערב  הדבר  יתכן  כיצד  מארצו,  ישראל  את  ולשלוח 
ויקשה את לבו? אלא, כאמור, מלכים ושרים אינם בעלי בחירה, אלא 
לבם נתון ביד ה’ והוא מטה את לבם כרצונו. ולפי יסוד זה מפרשים 
את דרשת חז”ל על הפסוק (איכה א, ה): “היו צריה לראש” - ”כל המצר 
לישראל נעשה ראש” (סנהדרין קד, ב) ולכאורה תמוה, היעלה על הדעת 
שמי שמצר לישראל עוד יצא נשכר על כך, ויעלה לגדולה? אלא יש 
לפרש שאדרבה, זהו לטובתם של ישראל. אלו זה שמצר לישראל היה 
נשאר במעמדו הפשוט, הרי היה עלול בבחירתו הרעה לחולל שמות 
בעם ישראל. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מעלהו לגדולה ולשררה, ועל 
ולהצר  להמשיך  יכול  הוא  ואין  החפשית,  בחירתו  כח  נשלל  כך  ידי 
לישראל כזדון לבו. מעתה לבו נתון ביד ה’ אשר מטהו לטובתם של 
ישראל. ועל כך מקונן הנביא (איכה ה, ח): “עבדים משלו בנו פרק אין 
מידם”. אלו המושלים בנו היו שרים ומלכים, כי אז היתה נחה דעתנו, 
בידענו כי אין הם בעלי בחירה, אלא לבם מסור ביד ה’. אך הואיל 
ו”עבדים משלו בנו”, הדיוטות ופשוטי עם, הרי הם בעלי בחירה להצר 
לנו ו”פרק אין מידם”. על הפסוק הפותח את מגילת אסתר דרשו חז”ל: 
”ויהי בימי אחשורוש” - דא עקתא,[זו הצרה] ’המלך מהודו ועד כוש’ 
וסתומים  חתומים  המדרש  ודברי  והרוחה]”.  ההצלה  [זו  רוחא  דא   -
 - אחשורוש”  בימי  לפרש:”ויהי  יש  לעיל  היסוד  ולפי  באור.  וצריכים 
אחשורוש  היה מן ההדיוטות ולא היה ראוי למלוכה, ולכן כאשר היה 
‘וי’ וצער לישראל מידו - ”דא עקתא” היתה זו להם צרה גדולה, שכן 
הוא בעל בחירה חופשית להצר ולהרע להם כאות נפשו. אך כאשר ראו 
לנגד עיניהם כי הוא “המלך מהודו ועד כוש” - נאנחו אנחת רוחה, 
בידעם כי ה’ הוא שגדלו ורוממו ועשהו מלך ושליט, וזאת כדי לשלול 
בחירה  בעל  עוד  הוא  אין  מעתה  החופשית.  הבחירה  כח  את  ממנו 
לעצמו, אלא לבו מסור ביד ה’. והם תולים בה’ בטחונם כי יטה את 
המשיח  בא  לפני  כי  ב)  צז,  (סנהדרין  הגמרא  אומרת  לטובתם.  לבו 
“הקדוש ברוך הוא מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כהמן”. מה ענין 
המן לכאן? אלא, כאמור, גזרותיו של מלך אינן דומות לגזרותיו של 
הדיוט. בעוד שמלך אינו בעל בחירה, ולבו מסור ביד ה’, הרי ההדיוט 
חפשי בבחירתו, ואם בחר להרע ולהצר לישראל - אין מי שיעכב בעדו. 
השמיעוני חז”ל כי לעתיד לבוא “אם ישראל עושין תשובה - נגאלין, 
ואם לאו - אין נגאלין” (שם). ומכיון שהקדוש ברוך הוא חפץ שיעשו 
ישראל תשובה כדי שיוכל לגאלם, מה הוא עושה? מעמיד עליהם אדם 
מן ההדיוטות, כהמן בשעתו, אשר “גזרותיו קשות” בהיותו בעל בחירה 
בצרה  שרויים  שהם  ומתוך  נפשו,  כאות  להם  ולהצר  להרע  חופשית 

גדולה פונים אל ה’ ועושים תשובה ומיד נגאלים.
52 ומתוק האור

סיפור השבוע
בו שעושים  יש  שבעוונות  אלא  עולם,  עמוד  היא   תפילה 
 בעמוד העצום הזה, סדקים וחורים ומערערים את יציבותו.
ליבנו על  באגרוף  נחבוט  אם  די  אך  ציונים,  נחלק   לא 
חפוזות תפילות  אותן  על  פשענו"  עווינו  "חטאנו   ונאמר 
וחסרות המילים  בלועות  תפילות  אותן  על  רוח,   קיצרות 
 הכוונה המינימלית, על אותן תפילות אומללות שנאמרות
 כלאחר-פה בחטיפת שפתיים, העיקר לצאת ידי חובה. אוי
 אוי, בואו נחזור בתשובה על אותן תפילות ריקניות שאינן
כי התוהו,  בקליפת  נתקעות  הנישגב אלא  למקומן   עולות 
 פשוט לא נתנו אל ליבנו אל מי פונים, עם מי מדברים,
 בבחינת מצוות פטפטנים מלומדה. כשקרן שירזי בת ה- 18
זאת עשתה  היא  שמים,  מלכות  עול  עצמה  על   קיבלה 
 במלוא תוקף הרצינות והנחישות. מעל לכל גמלה בליבה
 החלטה: "כשאני מתפללת לאבינו שבשמים, אני מרוכזת
 אך ורק בו. מדברת אליו, לאוזניו, כי הוא האבא שלי, מי
 שנפח בי נשמת חיים, והוא מצפה ממני להיות בת נאמנה
 וטובה שלו, ולא לשכוח לרגע כי הוא נוכח ומצוי ובוחן
 אותי כל רגע וכל נשימה".אמר ועשתה מתפילותיה עמוד
ונישא כמו הר נבו.משפחת שירזי המסורתית  עולם, יציב 
 הוזמנה לחתונת בנם הבכור בצרפת. רונן שירזי הצעיר עשה
 חיל בצרפת – בפריז עיר הבירה – בעסקי מכוניות, ושלח
על טיסה  כרטיסי  ממנו  הקטנות  אחיותיו  ולשתי   להוריו 
 חשבונו. "אני מבקש שתגיעו שבוע לפני החתונה להכיר את
 משפחת הכלה, תהנו מהאווירה ותהיו עסוקים יחד איתנו

 .בהכנות לחתונה". כולם נענו בשמחה חוץ ... מקרן
יום של  בבוקרו  רק  לטוס  ואחיה  מהוריה  ביקשה   קרן 
ולנסוע ישראל  ארץ  את  לעזוב  סיבה  אין  שכן   החתונה, 
 לארץ טומאת העמים ללא צורך מיוחד. הם לא התווכחו
 איתה, מתוך כבוד לערכיה ולרצינותה. ביום חמישי שעה
 12:25 היתה אמורה טיסה 704 של חברת התעופה הצרפתית
 לצאת ליעדה. קרן הביטה בכרטיס הטיסה שלה, ומשום
שעת  12:35 בשעה  כי  עליו  שרשום  לה  היה  נדמה   מה 
כחמש נמשכת  הטיסה  היום,  חצות  מעט  "עוד   הטיסה. 
 שעות. הנחיתה סמוך לחשיכה, במטוס לא נוח ולא נעים
בזמן להגיע  הטירדה  התעופה,  מנמל  היציאה   להתפלל, 
בתפילת לאי-שקט  לי  לגרום  עלולים  החתונות   לאולם 
הועלו כבר  מזוודותיה  עכשיו.  שאתפלל  עדיף   המנחה. 
 למטוס. קרן נכנסה לדיוטי-פרי בשעה 12:00 והתיישבה על
 ספסל סמוך לרב חיים נחשון ורעייתו שולמית. קרן הכירה
היו שהם  בסמינר  למדה  היא  היטב.  נחשון  הזוג   את 
לה ופינו  בנועם  אליה  חייכו  הם  שלו.  הלבבות   ממקרבי 
הנידה היא  מעט"  עוד  לצרפת  טסה  "אני  ישיבה.   מקום 
 בראשה."מעניין, גם אנחנו נוסעים לצרפת" השיבה שולמית
אחי של  לחתונה  נוסעת  אני  גם  משפחתי"."כן,   "לביקור 
 הבכור... עשי לי טובה קטנה הרבנית שולמית" ביקשה קרן
 "שימרי לי על תיק היד שלי אני אחפש כאן פינה שקטה
 להתפלל מנחה"."בשמחה" ענתה הרבנית נחשון, אבל קחי
 בחשבון שעוד מעט נכנסים למטוס"."בוודאי. אגיע כמובן
היה נחשון  הזוג  של  מעט"  שה"עוד  אלא  לטיסה".   בזמן 
 12:25, ושל קרן שירזי היה 10 דקות מאוחר יותר. 10 דקות
 קריטיות. קרן נעלמה להם לאיזו פינה בדיוטי-פרי, ושתי
 דקות אחר כך נתבקשו נוסעי טיסה 704 לצרפת להיכנס
 לשביל המוביל למטוס. הרב נחשון בלש בעיניו כדי להבחין
 היכן מצוייה קרן, אך לשווא. אשתו נטלה בידיה את תיק
נעו והם  לימדו,  בו  בסמינר  החביבה  התלמידה  של   היד 
 לכוון המטוס. "אני מקווה שהיא תסיים בזמן את תפילתה"
 הפטיר הרב נחשון."אני קצת חוששת" אמרה אשתו "אני
 יודעת שתפילת 18 שלה קצת ארוכה מהרגיל, היא פשוט
הנוסעים כוונתה...".  טוהר  במלוא  מעות  כמונה   מתפללת 
לעלות האחרונה  לנוסעת  קראו  הרמקולים   התיישבו. 
 למטוס. הרב נחשון אמר לדייל הצעיר ג'קי שימחון שביקש
 להדק חגורות, שהנוסעת האחרונה מתפללת לה אי-שם...
 ואולי נמתין לה כמה דקות. ג'קי הדייל הסתודד קצרות עם
 הדייל הראשי, ואחר כך ביקש מהרב נחשון שינסה לאתר
 אותה ולבקש ממנה להזדרז."נמתין עוד חמש דקות" אמר.
 "אינני יודע איפה היא ממוקמת, אבל גם אם אמצא אותה
 אסור על פי ההלכה להפסיק יהודי מתפילתו". עיניו של

היא הרי  פרוש?  "מה  בתדהמה  נפערו  הצעיר  שרון   ג'קי 
 עלולה להפסיד את הטיסה... הטיסה הבאה לפריז אם יהיה
 בכלל מקום פנוי, תצא רק בעוד שבע שעות, חבל שהיא
 תתעכב סתם בגלל תפילה בנתב"ג..."."רגע רגע, ידידי הדייל.
והיא חשובה מאד, זו תפילת מנחה   זו לא סתם תפילה. 
 אליהו הנביא נענה בזמן מנחה תפילה היא עמוד עולם"."נו
משונים, נורא  לפעמים  הדתיים  "אתם  הדייל  חייך   טוב" 
 תשמרו על פרופורציה. הרי הטיסה היא חד-פעמית, יצאנו
 ולא נחזור לאסוף אותה, אנחנו נהיה כבר בדרך לפריז. לא
 חבל שהיא תאחר לאיזו שמחה משפחתית..."צדקת" ציינה
אחיה לחתונת  להגיע  צריכה  "היא  נחשון   הרבנית 
 בפריז"."נו, אז לא חבל?".היא צריכה להגיע כל רגע אין לי
 ספק. היא יודעת את שעת הטיסה" ציינה  הרבנית...בשעה
עסוקה שירזי  קרן  בעוד  לפריז,  המטוס  המריא   12:29 
 בתפילתה. מה גדולה תהיה האכזבה לבני משפחתה לגלות
 שבתם היקרה לא תהיה נוכחת בחתונת אחיה...הדייל ג'קי
 שרון הביט בזוג נחשון במבט מאוכזב. הנה המטוס כבר
 באוויר, מתחיל להגביה עוף בשיא דחף מנועיו. חמש דקות
 נמשכו מאמציו של המטוס להגביה, לפתע נשמע קולו של
 הטייס "אני מבקש מכל הנוסעים להירגע ולהדק חגורות,
בנמל לנחות  נאלצים  אנחנו  צפויה  בלתי  תקלה   עקב 
 התעופה...".הטייס אביתר מעוז הבחין להפתעתו, כי המנורה
הימני, המנוע  של  מצבו  את  המסמנת  הימנית   האדומה 
 מהבהבת ללא הפסק. "מזל גדול שתקלה זו לא התרחשה
הטייס מעוז  הרהר  העולם"  באמצע  בשחקים   בעודנו 
קראו הכלל  מן  יוצא  ללא  הדתיים  הנוסעים   הוותיק. 
 תהילים בהתרגשות.10 דקות אחר כך נחת המטוס בשלום,
 וכל נוסעיו נתבקשו להמתין בדיוטי-פרי עד לתיקון התקלה.
ספסל של  ישובה  שירזי  קרן  את  שם  פגש  נחשון   הזוג 
 וקוראת בספר. "מה אתם עושים כאן?" נדהמה קרן "אתם
 לא בדרך לצרפת? אמרו לי במשרד הראשי שהטיסה הבאה
 תהיה רק בעוד שבע שעות"."היתה תקלה במטוס" דיווחו
 לה הזוג נחשון. למה להאריך. חצי שעה אחר כך נכנסו
 הנוסעים למטוס – עם קרן שירזי המתפללת – הטכנאים
 שבדקו את המנוע הימני לא מצאו בו שמץ של תקלה. הם
 ניגשו למנורת האזהרה, גם היא היתה תקינה לחלוטין. למה
ג'קי שהגיש  אחרי  פיתרונים.  לאלוקים  המנורה?   הבהבה 
 שרון את מנות המזון לנוסעים, הוא נעמד לצד הרב נחשון
את שמעה  הזו  הבחורה  הרב,  כבוד  לי  "תסביר   ושאל 
 הרמקולים שמודיעים על הטיסה היוצאת והיא לא הגיבה.
 מדוע?". "שכח מזה ידידי הדייל, היא לא שמעה דבר. היא
 היתה עסוקה בתפילה, דבוקה לאביה שבשמים ומאמינה
 בתום לבה שהכל יעלה יפה, והכל לטובה כפי בקשותיה
בזמן ותגיע  במטוס  כאן  היא  עובדה,  והנה   התמימות. 
 לחתונת אחיה..."לא יאומן" אמר ג'קי "התקלה הזו שהיתה,
 היא נדירה בכל קנה-מידה. הדייל הראשי סיפר לי ש- 30
 שנה הוא טס, ומעולם לא היתה תקלה משונה שכזו, שהכל
שמו הטייס  גם  מהבהבת...  האדומה  המנורה  אבל   תקין, 
 אביתר מעוז, אמר לנו "אני בהלם", גם הטכנאים יצאו
 מבולבלים... המנוע תקין, המנורה תקינה, הכל טוב... למרות
שרון, ג'קי  ששמך  "אמרת  חייך  נחשון  נחתנו".הרב   הכל 
 תקרא לעצמך יעקב, זה שמך המקורי. שתבין יעקב, ג'קי,
 התפילה של הגברת הצעירה היא זו שמעמידה את העולם
ולא ובארץ,  זו שמסדרת מערכות בשמים  תילו. היא   על 
 אחטא לאמת אם אומר לך שמן השמים החליטו שבזכות
 תפילתה תהבהב לכם המנורה, כדי שתנחתו ותקחו אותה,
 את המאחרת, לפריז..."התפילה שלה? אתה חייב להסביר לי
אתה ידידי,  "תראה  וסקרן.  המום  היה  שרון  ג'קי   איך?" 
 עכשיו עסוק במלאכתך, והזמן שנותר לנו לשוחח הוא קצר
 ומדוד. אדאג לשלוח אותך לסמינר קצר ליהדות. תשאל שם
 הכל. הם כבר יסבירו לך מה עשתה התפילה של קרן שירזי
 למנורה של המטוס". הדייל ג'קי שרון נחת בישראל אחרי
סמינר פקד  ובמהלכה  שבועיים,  חופשה  ביקש  שעות,   24 
 לקירוב רחוקים. שם הסבירו לו מה עושה תפילה, מה זאת
 תורה ומיהו עם ישראל. מר שרון הצעיר קיבל על עצמו עול
המשך בעמ’ האחרון

 מלכות שמים. ארבע שנים הוא ישב בישיבה ולמד תורה
 עד שראש הישיבה החליט להוציאו לשידוכין. אחרי ברורים
על השאר  בין  לה  סיפר  והוא  השניים,  נפגשו   ארוכים, 
 הטיסה המשונה לצרפת, התקלה, התפילה של נערה צעירה,
 וכיצד הרב חיים נחשון הסביר לו מעט על תפילה... ועל
חזרתי מבינה,  "את  הארוע.  בעקבות  שבא   הסמינר... 
 בתשובה בזכות תפילה של נוסעת צעירה ומנורה אדומה
 שהיבהבה לחינם" הסביר למשודכת."נעים מאד. שמי קרן
ארבע לפני  שהתפללתי  תפילה  שבאותה  כנראה   שירזי, 
לחתן לזכות  גם  התפללתי  התעופה,  בנמל   שנים 
 כמוך...".חודשיים אחר כך. כשהרב חיים נחשון הקריא את
 הכתובה מתחת לחופה, הוא שיחזר את שיחתו המעניינת
 עם הדייל הצעיר והחביב, שמנורת חייו הבהבה לו באדום,
 כמו אומרת לו: "עזוב את הטיסות לשומקום, בוא ותנחת

   .בבית היהודי". והוא נחת
                                                                                                                  



ויבקש המן להשמיד את כל היהודים
“רב נחמן בר יצחק פתח לה פתחא להא פרשתא מהכא:”שיר המעלות לולי 
ה’ שהיה לנו יאמר נא ישראל, לולי ה’ שהיה לנו בקום עלינו אדם’ - אדם 

ולא מלך” (מגילה יא, א)
בשל  היתה  המן  שבגזרת  הגדולה  שהסכנה  משמע  המדרש  מדברי 
העובדה שהגזרה נעשתה על ידי המן, שלא היה בעצמו מלך. משמע, 
שאם היה המן מלך, היתה הסכנה פחותה, והדברים, לכאורה, תמוהים.  
הלא להפך?! אם היה המן מלך היה לו כח גדול יותר? אלא, שלכל אדם 
נתנה הבחירה החופשית לבחור בין הטוב והרע. ברם, כל זה לאדם 
פרטי מן השורה אשר השפעת בחירתו והחלטתו, לטוב או לרע, מצומצ־
מת לעצמו ולסביבתו הקרובה בלבד. אבל מלכים ושרים אינם אנשים 
פרטיים, והשפעת מעשיהם מקיפה מדינות וממלכות שלמות, על כן אין 
הקדוש ברוך הוא משאיר את כח הבחירה בידם. אלא “לב מלכים 
ושרים ביד ה’”-כח הבחירה נטל מהם ולבם מסור ביד ה’ אשר מטה 
את לבם כרצונו, לטובה או לרעה. וזהו שאומר החכם מכל אדם (משלי 
כא, א) :”פלגי מים לב מלך ביד ה’, על כל אשר יחפץ יטנו”. כפלגי 
נחל המפכים וזורמים לכאן ולכאן, כך נתון לב מלך ביד ה’ אשר מטהו 
כרצונו לכאן ולכאן. ומעתה יובן מה שמצינו שהכביד והקשה ה’ את 
לב פרעה. ולכאורה היה פרעה בעל בחירה, ואם התרצה לבחור בטוב 
בבחירתו  ה’  שיתערב  הדבר  יתכן  כיצד  מארצו,  ישראל  את  ולשלוח 
ויקשה את לבו? אלא, כאמור, מלכים ושרים אינם בעלי בחירה, אלא 
לבם נתון ביד ה’ והוא מטה את לבם כרצונו. ולפי יסוד זה מפרשים 
את דרשת חז”ל על הפסוק (איכה א, ה): “היו צריה לראש” - ”כל המצר 
לישראל נעשה ראש” (סנהדרין קד, ב) ולכאורה תמוה, היעלה על הדעת 
שמי שמצר לישראל עוד יצא נשכר על כך, ויעלה לגדולה? אלא יש 
לפרש שאדרבה, זהו לטובתם של ישראל. אלו זה שמצר לישראל היה 
נשאר במעמדו הפשוט, הרי היה עלול בבחירתו הרעה לחולל שמות 
בעם ישראל. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מעלהו לגדולה ולשררה, ועל 
ולהצר  להמשיך  יכול  הוא  ואין  החפשית,  בחירתו  כח  נשלל  כך  ידי 
לישראל כזדון לבו. מעתה לבו נתון ביד ה’ אשר מטהו לטובתם של 
ישראל. ועל כך מקונן הנביא (איכה ה, ח): “עבדים משלו בנו פרק אין 
מידם”. אלו המושלים בנו היו שרים ומלכים, כי אז היתה נחה דעתנו, 
בידענו כי אין הם בעלי בחירה, אלא לבם מסור ביד ה’. אך הואיל 
ו”עבדים משלו בנו”, הדיוטות ופשוטי עם, הרי הם בעלי בחירה להצר 
לנו ו”פרק אין מידם”. על הפסוק הפותח את מגילת אסתר דרשו חז”ל: 
”ויהי בימי אחשורוש” - דא עקתא,[זו הצרה] ’המלך מהודו ועד כוש’ 
וסתומים  חתומים  המדרש  ודברי  והרוחה]”.  ההצלה  [זו  רוחא  דא   -
 - אחשורוש”  בימי  לפרש:”ויהי  יש  לעיל  היסוד  ולפי  באור.  וצריכים 
אחשורוש  היה מן ההדיוטות ולא היה ראוי למלוכה, ולכן כאשר היה 
‘וי’ וצער לישראל מידו - ”דא עקתא” היתה זו להם צרה גדולה, שכן 
הוא בעל בחירה חופשית להצר ולהרע להם כאות נפשו. אך כאשר ראו 
לנגד עיניהם כי הוא “המלך מהודו ועד כוש” - נאנחו אנחת רוחה, 
בידעם כי ה’ הוא שגדלו ורוממו ועשהו מלך ושליט, וזאת כדי לשלול 
בחירה  בעל  עוד  הוא  אין  מעתה  החופשית.  הבחירה  כח  את  ממנו 
לעצמו, אלא לבו מסור ביד ה’. והם תולים בה’ בטחונם כי יטה את 
המשיח  בא  לפני  כי  ב)  צז,  (סנהדרין  הגמרא  אומרת  לטובתם.  לבו 
“הקדוש ברוך הוא מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כהמן”. מה ענין 
המן לכאן? אלא, כאמור, גזרותיו של מלך אינן דומות לגזרותיו של 
הדיוט. בעוד שמלך אינו בעל בחירה, ולבו מסור ביד ה’, הרי ההדיוט 
חפשי בבחירתו, ואם בחר להרע ולהצר לישראל - אין מי שיעכב בעדו. 
השמיעוני חז”ל כי לעתיד לבוא “אם ישראל עושין תשובה - נגאלין, 
ואם לאו - אין נגאלין” (שם). ומכיון שהקדוש ברוך הוא חפץ שיעשו 
ישראל תשובה כדי שיוכל לגאלם, מה הוא עושה? מעמיד עליהם אדם 
מן ההדיוטות, כהמן בשעתו, אשר “גזרותיו קשות” בהיותו בעל בחירה 
בצרה  שרויים  שהם  ומתוך  נפשו,  כאות  להם  ולהצר  להרע  חופשית 

גדולה פונים אל ה’ ועושים תשובה ומיד נגאלים.
 ומתוק האור

בו שעושים  יש  שבעוונות  אלא  עולם,  עמוד  היא   תפילה 
 בעמוד העצום הזה, סדקים וחורים ומערערים את יציבותו.
ליבנו על  באגרוף  נחבוט  אם  די  אך  ציונים,  נחלק   לא 
חפוזות תפילות  אותן  על  פשענו"  עווינו  "חטאנו   ונאמר 
וחסרות המילים  בלועות  תפילות  אותן  על  רוח,   קיצרות 
 הכוונה המינימלית, על אותן תפילות אומללות שנאמרות
 כלאחר-פה בחטיפת שפתיים, העיקר לצאת ידי חובה. אוי
 אוי, בואו נחזור בתשובה על אותן תפילות ריקניות שאינן
כי התוהו,  בקליפת  נתקעות  הנישגב אלא  למקומן   עולות 
 פשוט לא נתנו אל ליבנו אל מי פונים, עם מי מדברים,
 בבחינת מצוות פטפטנים מלומדה. כשקרן שירזי בת ה- 18
זאת עשתה  היא  שמים,  מלכות  עול  עצמה  על   קיבלה 
 במלוא תוקף הרצינות והנחישות. מעל לכל גמלה בליבה
 החלטה: "כשאני מתפללת לאבינו שבשמים, אני מרוכזת
 אך ורק בו. מדברת אליו, לאוזניו, כי הוא האבא שלי, מי
 שנפח בי נשמת חיים, והוא מצפה ממני להיות בת נאמנה
 וטובה שלו, ולא לשכוח לרגע כי הוא נוכח ומצוי ובוחן
 אותי כל רגע וכל נשימה".אמר ועשתה מתפילותיה עמוד
ונישא כמו הר נבו.משפחת שירזי המסורתית  עולם, יציב 
 הוזמנה לחתונת בנם הבכור בצרפת. רונן שירזי הצעיר עשה
 חיל בצרפת – בפריז עיר הבירה – בעסקי מכוניות, ושלח
על טיסה  כרטיסי  ממנו  הקטנות  אחיותיו  ולשתי   להוריו 
 חשבונו. "אני מבקש שתגיעו שבוע לפני החתונה להכיר את
 משפחת הכלה, תהנו מהאווירה ותהיו עסוקים יחד איתנו

 .בהכנות לחתונה". כולם נענו בשמחה חוץ ... מקרן
יום של  בבוקרו  רק  לטוס  ואחיה  מהוריה  ביקשה   קרן 
ולנסוע ישראל  ארץ  את  לעזוב  סיבה  אין  שכן   החתונה, 
 לארץ טומאת העמים ללא צורך מיוחד. הם לא התווכחו
 איתה, מתוך כבוד לערכיה ולרצינותה. ביום חמישי שעה
 12:25 היתה אמורה טיסה 704 של חברת התעופה הצרפתית
 לצאת ליעדה. קרן הביטה בכרטיס הטיסה שלה, ומשום
שעת  12:35 בשעה  כי  עליו  שרשום  לה  היה  נדמה   מה 
כחמש נמשכת  הטיסה  היום,  חצות  מעט  "עוד   הטיסה. 
 שעות. הנחיתה סמוך לחשיכה, במטוס לא נוח ולא נעים
בזמן להגיע  הטירדה  התעופה,  מנמל  היציאה   להתפלל, 
בתפילת לאי-שקט  לי  לגרום  עלולים  החתונות   לאולם 
הועלו כבר  מזוודותיה  עכשיו.  שאתפלל  עדיף   המנחה. 
 למטוס. קרן נכנסה לדיוטי-פרי בשעה 12:00 והתיישבה על
 ספסל סמוך לרב חיים נחשון ורעייתו שולמית. קרן הכירה
היו שהם  בסמינר  למדה  היא  היטב.  נחשון  הזוג   את 
לה ופינו  בנועם  אליה  חייכו  הם  שלו.  הלבבות   ממקרבי 
הנידה היא  מעט"  עוד  לצרפת  טסה  "אני  ישיבה.   מקום 
 בראשה."מעניין, גם אנחנו נוסעים לצרפת" השיבה שולמית
אחי של  לחתונה  נוסעת  אני  גם  משפחתי"."כן,   "לביקור 
 הבכור... עשי לי טובה קטנה הרבנית שולמית" ביקשה קרן
 "שימרי לי על תיק היד שלי אני אחפש כאן פינה שקטה
 להתפלל מנחה"."בשמחה" ענתה הרבנית נחשון, אבל קחי
 בחשבון שעוד מעט נכנסים למטוס"."בוודאי. אגיע כמובן
היה נחשון  הזוג  של  מעט"  שה"עוד  אלא  לטיסה".   בזמן 
 12:25, ושל קרן שירזי היה 10 דקות מאוחר יותר. 10 דקות
 קריטיות. קרן נעלמה להם לאיזו פינה בדיוטי-פרי, ושתי
 דקות אחר כך נתבקשו נוסעי טיסה 704 לצרפת להיכנס
 לשביל המוביל למטוס. הרב נחשון בלש בעיניו כדי להבחין
 היכן מצוייה קרן, אך לשווא. אשתו נטלה בידיה את תיק
נעו והם  לימדו,  בו  בסמינר  החביבה  התלמידה  של   היד 
 לכוון המטוס. "אני מקווה שהיא תסיים בזמן את תפילתה"
 הפטיר הרב נחשון."אני קצת חוששת" אמרה אשתו "אני
 יודעת שתפילת 18 שלה קצת ארוכה מהרגיל, היא פשוט
הנוסעים כוונתה...".  טוהר  במלוא  מעות  כמונה   מתפללת 
לעלות האחרונה  לנוסעת  קראו  הרמקולים   התיישבו. 
 למטוס. הרב נחשון אמר לדייל הצעיר ג'קי שימחון שביקש
 להדק חגורות, שהנוסעת האחרונה מתפללת לה אי-שם...
 ואולי נמתין לה כמה דקות. ג'קי הדייל הסתודד קצרות עם
 הדייל הראשי, ואחר כך ביקש מהרב נחשון שינסה לאתר
 אותה ולבקש ממנה להזדרז."נמתין עוד חמש דקות" אמר.
 "אינני יודע איפה היא ממוקמת, אבל גם אם אמצא אותה
 אסור על פי ההלכה להפסיק יהודי מתפילתו". עיניו של

היא הרי  פרוש?  "מה  בתדהמה  נפערו  הצעיר  שרון   ג'קי 
 עלולה להפסיד את הטיסה... הטיסה הבאה לפריז אם יהיה
 בכלל מקום פנוי, תצא רק בעוד שבע שעות, חבל שהיא
 תתעכב סתם בגלל תפילה בנתב"ג..."."רגע רגע, ידידי הדייל.
והיא חשובה מאד, זו תפילת מנחה   זו לא סתם תפילה. 
 אליהו הנביא נענה בזמן מנחה תפילה היא עמוד עולם"."נו
משונים, נורא  לפעמים  הדתיים  "אתם  הדייל  חייך   טוב" 
 תשמרו על פרופורציה. הרי הטיסה היא חד-פעמית, יצאנו
 ולא נחזור לאסוף אותה, אנחנו נהיה כבר בדרך לפריז. לא
 חבל שהיא תאחר לאיזו שמחה משפחתית..."צדקת" ציינה
אחיה לחתונת  להגיע  צריכה  "היא  נחשון   הרבנית 
 בפריז"."נו, אז לא חבל?".היא צריכה להגיע כל רגע אין לי
 ספק. היא יודעת את שעת הטיסה" ציינה  הרבנית...בשעה
עסוקה שירזי  קרן  בעוד  לפריז,  המטוס  המריא   12:29 
 בתפילתה. מה גדולה תהיה האכזבה לבני משפחתה לגלות
 שבתם היקרה לא תהיה נוכחת בחתונת אחיה...הדייל ג'קי
 שרון הביט בזוג נחשון במבט מאוכזב. הנה המטוס כבר
 באוויר, מתחיל להגביה עוף בשיא דחף מנועיו. חמש דקות
 נמשכו מאמציו של המטוס להגביה, לפתע נשמע קולו של
 הטייס "אני מבקש מכל הנוסעים להירגע ולהדק חגורות,
בנמל לנחות  נאלצים  אנחנו  צפויה  בלתי  תקלה   עקב 
 התעופה...".הטייס אביתר מעוז הבחין להפתעתו, כי המנורה
הימני, המנוע  של  מצבו  את  המסמנת  הימנית   האדומה 
 מהבהבת ללא הפסק. "מזל גדול שתקלה זו לא התרחשה
הטייס מעוז  הרהר  העולם"  באמצע  בשחקים   בעודנו 
קראו הכלל  מן  יוצא  ללא  הדתיים  הנוסעים   הוותיק. 
 תהילים בהתרגשות.10 דקות אחר כך נחת המטוס בשלום,
 וכל נוסעיו נתבקשו להמתין בדיוטי-פרי עד לתיקון התקלה.
ספסל של  ישובה  שירזי  קרן  את  שם  פגש  נחשון   הזוג 
 וקוראת בספר. "מה אתם עושים כאן?" נדהמה קרן "אתם
 לא בדרך לצרפת? אמרו לי במשרד הראשי שהטיסה הבאה
 תהיה רק בעוד שבע שעות"."היתה תקלה במטוס" דיווחו
 לה הזוג נחשון. למה להאריך. חצי שעה אחר כך נכנסו
 הנוסעים למטוס – עם קרן שירזי המתפללת – הטכנאים
 שבדקו את המנוע הימני לא מצאו בו שמץ של תקלה. הם
 ניגשו למנורת האזהרה, גם היא היתה תקינה לחלוטין. למה
ג'קי שהגיש  אחרי  פיתרונים.  לאלוקים  המנורה?   הבהבה 
 שרון את מנות המזון לנוסעים, הוא נעמד לצד הרב נחשון
את שמעה  הזו  הבחורה  הרב,  כבוד  לי  "תסביר   ושאל 
 הרמקולים שמודיעים על הטיסה היוצאת והיא לא הגיבה.
 מדוע?". "שכח מזה ידידי הדייל, היא לא שמעה דבר. היא
 היתה עסוקה בתפילה, דבוקה לאביה שבשמים ומאמינה
 בתום לבה שהכל יעלה יפה, והכל לטובה כפי בקשותיה
בזמן ותגיע  במטוס  כאן  היא  עובדה,  והנה   התמימות. 
 לחתונת אחיה..."לא יאומן" אמר ג'קי "התקלה הזו שהיתה,
 היא נדירה בכל קנה-מידה. הדייל הראשי סיפר לי ש- 30
 שנה הוא טס, ומעולם לא היתה תקלה משונה שכזו, שהכל
שמו הטייס  גם  מהבהבת...  האדומה  המנורה  אבל   תקין, 
 אביתר מעוז, אמר לנו "אני בהלם", גם הטכנאים יצאו
 מבולבלים... המנוע תקין, המנורה תקינה, הכל טוב... למרות
שרון, ג'קי  ששמך  "אמרת  חייך  נחשון  נחתנו".הרב   הכל 
 תקרא לעצמך יעקב, זה שמך המקורי. שתבין יעקב, ג'קי,
 התפילה של הגברת הצעירה היא זו שמעמידה את העולם
ולא ובארץ,  זו שמסדרת מערכות בשמים  תילו. היא   על 
 אחטא לאמת אם אומר לך שמן השמים החליטו שבזכות
 תפילתה תהבהב לכם המנורה, כדי שתנחתו ותקחו אותה,
 את המאחרת, לפריז..."התפילה שלה? אתה חייב להסביר לי
אתה ידידי,  "תראה  וסקרן.  המום  היה  שרון  ג'קי   איך?" 
 עכשיו עסוק במלאכתך, והזמן שנותר לנו לשוחח הוא קצר
 ומדוד. אדאג לשלוח אותך לסמינר קצר ליהדות. תשאל שם
 הכל. הם כבר יסבירו לך מה עשתה התפילה של קרן שירזי
 למנורה של המטוס". הדייל ג'קי שרון נחת בישראל אחרי
סמינר פקד  ובמהלכה  שבועיים,  חופשה  ביקש  שעות,   24 
 לקירוב רחוקים. שם הסבירו לו מה עושה תפילה, מה זאת
 תורה ומיהו עם ישראל. מר שרון הצעיר קיבל על עצמו עול

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                            

מישהו  עם  נכס  מכירת  לעסקת  נכנסתי 
ממושב מסוים באזור הדרום, שהנכס עצמו 
היה בקשיים גדולים, בגלל הצורך בעמידה 
ודרישות החוקים מול הרשויות. ואני בעצמי 
היתי בחובות ועוד מכשולים נוספים שהיו 
לקונה  הכסף  בגיוס  בעיקר  בהמשך,  וקרו 
”פדיון  לעשות  החלטתי  המשכנתא.  וקבלת 
נפש“ כדי לצאת מהברוך הזה. וברוך השם 
לאחר הפדיון, כל המכשולים הוסרו וזכינו 
שהדבר בא לסיומו בשעה טובה ומוצלחת. 
וקבלתי את יתרת כספי שהיה במאות אלפי 
כל  את  לסגור  זכיתי  זה  ובזכות  שקלים, 

החובות שלי. ישועת השם כהרף עין... 
                                                                                                                                   
ו.י ירושלים 

אישתי שתחי היתה בהריון עם תאומות, 
התפתחות,  איזו  היתה  חמישי  בחודש 
אומר  וזה  אותה.  לילד  רצו  והרופאים 
נפש”  “פדיון  לה  עשינו  גדולה.  סכנה 
בסיעתא  השם,  וברוך  ינון”  ב”חסדי 
דשמיא החזיקה מעמד עד חודש תשיעי. 
התקשרתי לבשר שהיא ילדה בשעה טובה 
בראיות  נולדו  והתאומות  טוב,  ובמזל 
כי  טוב  כי  להשם  הודו  ב”ה.  ושלמות 

לעולם חסדו.
בעילום שם

אחותי חלתה במחלת הנשיקה, המצב שלה 
הדרדר והיה מאד קשה, היא היתה מאושפזת 
והגיעה למצב שכמעט הלכה כבר. יום ששי 
התקשרתי  חמור  היה  שלה  שהמצב  אחד 
ל”חסדי ינון” ובקשתי שיעשו לה “פדיון נפש” 
דחוף. עשו לה פדיון, למרות שזה יום עמוס, 
פדיונות באותו בקר, אבל בגלל  וכבר עשו 
המצב שלה עשו לה מיד. אחרי כמה ימים, 
לא זוכרת בדיוק כמה, מתקשרת אלי אחותי 
השניה, שמטפלת בה, ואומרת לי  בקול רועד 
היא  טוב,  יותר  נשמעת  היא  ”תשמעי, 
מרגישה יותר טוב” ההתרגשות היתה גדולה. 
אחרי זה שיחררו אותה מהבית חולים, לקח 
וגמרנו...זה  זבנג  לא  זה  להתאושש  זמן  לה 
אין מה  חודשים, אבל  כ3  תהליך של  היה 
טוב,  מרגישה  השם  ברוך  היום  להשוות. 
יותר  עוד  להרגיש  תמשיך  השם  ושבעזרת 
למישהו  פדיון  לעשות  כדי  טוב...התקשרתי 
אחר ושבעזרת השם גם כאן נשמע בשורות 
טובות.                                                     

מגיע מזל טוב, נשמע קולה מעבר לקו, 
ינון”  ב”חסדי  נפש”  “פדיון  עשיתי 
לאחי, והוא התארס לפני כמה ימים. 
אחי היה במהלך שידוך, ורצינו שהכל 
יזרום, ושלא יהיו עכובים, אז הזמנתי 
לו פדיון וברוך השם, הכל התקדם יפה. 

תודה להשם...
                                                                                                                                                   
בעילום שם

 לבן שלי נוצר כתם אדום בלובן של העין. 
הלכנו לרופא והוא אמר שצריך להוציא 
לו  גדל. לפני הכל עשיתו  זה  כי  זה  את 
הלכנו  ואז  ינון”,  ב”חסדי  נפש”  “פדיון 
לרופא אחר, בדק ואמר שלא צריך ניתוח, 
ב”ה. שצריך רק מעקב. מאז עבר די הרבה 

זמן, וברוך השם. אין מילים להודות.
                                                                                                                                            
בעילום שם

 מלכות שמים. ארבע שנים הוא ישב בישיבה ולמד תורה
 עד שראש הישיבה החליט להוציאו לשידוכין. אחרי ברורים
על השאר  בין  לה  סיפר  והוא  השניים,  נפגשו   ארוכים, 
 הטיסה המשונה לצרפת, התקלה, התפילה של נערה צעירה,
 וכיצד הרב חיים נחשון הסביר לו מעט על תפילה... ועל
חזרתי מבינה,  "את  הארוע.  בעקבות  שבא   הסמינר... 
 בתשובה בזכות תפילה של נוסעת צעירה ומנורה אדומה
 שהיבהבה לחינם" הסביר למשודכת."נעים מאד. שמי קרן
ארבע לפני  שהתפללתי  תפילה  שבאותה  כנראה   שירזי, 
לחתן לזכות  גם  התפללתי  התעופה,  בנמל   שנים 
 כמוך...".חודשיים אחר כך. כשהרב חיים נחשון הקריא את
 הכתובה מתחת לחופה, הוא שיחזר את שיחתו המעניינת
 עם הדייל הצעיר והחביב, שמנורת חייו הבהבה לו באדום,
 כמו אומרת לו: "עזוב את הטיסות לשומקום, בוא ותנחת

   .בבית היהודי". והוא נחת
                                                                                                                  

(בעלום שם)



ויבקש המן להשמיד את כל היהודים
“רב נחמן בר יצחק פתח לה פתחא להא פרשתא מהכא:”שיר המעלות לולי 
ה’ שהיה לנו יאמר נא ישראל, לולי ה’ שהיה לנו בקום עלינו אדם’ - אדם 

ולא מלך” (מגילה יא, א)
בשל  היתה  המן  שבגזרת  הגדולה  שהסכנה  משמע  המדרש  מדברי 
העובדה שהגזרה נעשתה על ידי המן, שלא היה בעצמו מלך. משמע, 
שאם היה המן מלך, היתה הסכנה פחותה, והדברים, לכאורה, תמוהים.  
הלא להפך?! אם היה המן מלך היה לו כח גדול יותר? אלא, שלכל אדם 
נתנה הבחירה החופשית לבחור בין הטוב והרע. ברם, כל זה לאדם 
פרטי מן השורה אשר השפעת בחירתו והחלטתו, לטוב או לרע, מצומצ־
מת לעצמו ולסביבתו הקרובה בלבד. אבל מלכים ושרים אינם אנשים 
פרטיים, והשפעת מעשיהם מקיפה מדינות וממלכות שלמות, על כן אין 
הקדוש ברוך הוא משאיר את כח הבחירה בידם. אלא “לב מלכים 
ושרים ביד ה’”-כח הבחירה נטל מהם ולבם מסור ביד ה’ אשר מטה 
את לבם כרצונו, לטובה או לרעה. וזהו שאומר החכם מכל אדם (משלי 
כא, א) :”פלגי מים לב מלך ביד ה’, על כל אשר יחפץ יטנו”. כפלגי 
נחל המפכים וזורמים לכאן ולכאן, כך נתון לב מלך ביד ה’ אשר מטהו 
כרצונו לכאן ולכאן. ומעתה יובן מה שמצינו שהכביד והקשה ה’ את 
לב פרעה. ולכאורה היה פרעה בעל בחירה, ואם התרצה לבחור בטוב 
בבחירתו  ה’  שיתערב  הדבר  יתכן  כיצד  מארצו,  ישראל  את  ולשלוח 
ויקשה את לבו? אלא, כאמור, מלכים ושרים אינם בעלי בחירה, אלא 
לבם נתון ביד ה’ והוא מטה את לבם כרצונו. ולפי יסוד זה מפרשים 
את דרשת חז”ל על הפסוק (איכה א, ה): “היו צריה לראש” - ”כל המצר 
לישראל נעשה ראש” (סנהדרין קד, ב) ולכאורה תמוה, היעלה על הדעת 
שמי שמצר לישראל עוד יצא נשכר על כך, ויעלה לגדולה? אלא יש 
לפרש שאדרבה, זהו לטובתם של ישראל. אלו זה שמצר לישראל היה 
נשאר במעמדו הפשוט, הרי היה עלול בבחירתו הרעה לחולל שמות 
בעם ישראל. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מעלהו לגדולה ולשררה, ועל 
ולהצר  להמשיך  יכול  הוא  ואין  החפשית,  בחירתו  כח  נשלל  כך  ידי 
לישראל כזדון לבו. מעתה לבו נתון ביד ה’ אשר מטהו לטובתם של 
ישראל. ועל כך מקונן הנביא (איכה ה, ח): “עבדים משלו בנו פרק אין 
מידם”. אלו המושלים בנו היו שרים ומלכים, כי אז היתה נחה דעתנו, 
בידענו כי אין הם בעלי בחירה, אלא לבם מסור ביד ה’. אך הואיל 
ו”עבדים משלו בנו”, הדיוטות ופשוטי עם, הרי הם בעלי בחירה להצר 
לנו ו”פרק אין מידם”. על הפסוק הפותח את מגילת אסתר דרשו חז”ל: 
”ויהי בימי אחשורוש” - דא עקתא,[זו הצרה] ’המלך מהודו ועד כוש’ 
וסתומים  חתומים  המדרש  ודברי  והרוחה]”.  ההצלה  [זו  רוחא  דא   -
 - אחשורוש”  בימי  לפרש:”ויהי  יש  לעיל  היסוד  ולפי  באור.  וצריכים 
אחשורוש  היה מן ההדיוטות ולא היה ראוי למלוכה, ולכן כאשר היה 
‘וי’ וצער לישראל מידו - ”דא עקתא” היתה זו להם צרה גדולה, שכן 
הוא בעל בחירה חופשית להצר ולהרע להם כאות נפשו. אך כאשר ראו 
לנגד עיניהם כי הוא “המלך מהודו ועד כוש” - נאנחו אנחת רוחה, 
בידעם כי ה’ הוא שגדלו ורוממו ועשהו מלך ושליט, וזאת כדי לשלול 
בחירה  בעל  עוד  הוא  אין  מעתה  החופשית.  הבחירה  כח  את  ממנו 
לעצמו, אלא לבו מסור ביד ה’. והם תולים בה’ בטחונם כי יטה את 
המשיח  בא  לפני  כי  ב)  צז,  (סנהדרין  הגמרא  אומרת  לטובתם.  לבו 
“הקדוש ברוך הוא מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כהמן”. מה ענין 
המן לכאן? אלא, כאמור, גזרותיו של מלך אינן דומות לגזרותיו של 
הדיוט. בעוד שמלך אינו בעל בחירה, ולבו מסור ביד ה’, הרי ההדיוט 
חפשי בבחירתו, ואם בחר להרע ולהצר לישראל - אין מי שיעכב בעדו. 
השמיעוני חז”ל כי לעתיד לבוא “אם ישראל עושין תשובה - נגאלין, 
ואם לאו - אין נגאלין” (שם). ומכיון שהקדוש ברוך הוא חפץ שיעשו 
ישראל תשובה כדי שיוכל לגאלם, מה הוא עושה? מעמיד עליהם אדם 
מן ההדיוטות, כהמן בשעתו, אשר “גזרותיו קשות” בהיותו בעל בחירה 
בצרה  שרויים  שהם  ומתוך  נפשו,  כאות  להם  ולהצר  להרע  חופשית 

גדולה פונים אל ה’ ועושים תשובה ומיד נגאלים.
 ומתוק האור

בו שעושים  יש  שבעוונות  אלא  עולם,  עמוד  היא   תפילה 
 בעמוד העצום הזה, סדקים וחורים ומערערים את יציבותו.
ליבנו על  באגרוף  נחבוט  אם  די  אך  ציונים,  נחלק   לא 
חפוזות תפילות  אותן  על  פשענו"  עווינו  "חטאנו   ונאמר 
וחסרות המילים  בלועות  תפילות  אותן  על  רוח,   קיצרות 
 הכוונה המינימלית, על אותן תפילות אומללות שנאמרות
 כלאחר-פה בחטיפת שפתיים, העיקר לצאת ידי חובה. אוי
 אוי, בואו נחזור בתשובה על אותן תפילות ריקניות שאינן
כי התוהו,  בקליפת  נתקעות  הנישגב אלא  למקומן   עולות 
 פשוט לא נתנו אל ליבנו אל מי פונים, עם מי מדברים,
 בבחינת מצוות פטפטנים מלומדה. כשקרן שירזי בת ה- 18
זאת עשתה  היא  שמים,  מלכות  עול  עצמה  על   קיבלה 
 במלוא תוקף הרצינות והנחישות. מעל לכל גמלה בליבה
 החלטה: "כשאני מתפללת לאבינו שבשמים, אני מרוכזת
 אך ורק בו. מדברת אליו, לאוזניו, כי הוא האבא שלי, מי
 שנפח בי נשמת חיים, והוא מצפה ממני להיות בת נאמנה
 וטובה שלו, ולא לשכוח לרגע כי הוא נוכח ומצוי ובוחן
 אותי כל רגע וכל נשימה".אמר ועשתה מתפילותיה עמוד
ונישא כמו הר נבו.משפחת שירזי המסורתית  עולם, יציב 
 הוזמנה לחתונת בנם הבכור בצרפת. רונן שירזי הצעיר עשה
 חיל בצרפת – בפריז עיר הבירה – בעסקי מכוניות, ושלח
על טיסה  כרטיסי  ממנו  הקטנות  אחיותיו  ולשתי   להוריו 
 חשבונו. "אני מבקש שתגיעו שבוע לפני החתונה להכיר את
 משפחת הכלה, תהנו מהאווירה ותהיו עסוקים יחד איתנו

 .בהכנות לחתונה". כולם נענו בשמחה חוץ ... מקרן
יום של  בבוקרו  רק  לטוס  ואחיה  מהוריה  ביקשה   קרן 
ולנסוע ישראל  ארץ  את  לעזוב  סיבה  אין  שכן   החתונה, 
 לארץ טומאת העמים ללא צורך מיוחד. הם לא התווכחו
 איתה, מתוך כבוד לערכיה ולרצינותה. ביום חמישי שעה
 12:25 היתה אמורה טיסה 704 של חברת התעופה הצרפתית
 לצאת ליעדה. קרן הביטה בכרטיס הטיסה שלה, ומשום
שעת  12:35 בשעה  כי  עליו  שרשום  לה  היה  נדמה   מה 
כחמש נמשכת  הטיסה  היום,  חצות  מעט  "עוד   הטיסה. 
 שעות. הנחיתה סמוך לחשיכה, במטוס לא נוח ולא נעים
בזמן להגיע  הטירדה  התעופה,  מנמל  היציאה   להתפלל, 
בתפילת לאי-שקט  לי  לגרום  עלולים  החתונות   לאולם 
הועלו כבר  מזוודותיה  עכשיו.  שאתפלל  עדיף   המנחה. 
 למטוס. קרן נכנסה לדיוטי-פרי בשעה 12:00 והתיישבה על
 ספסל סמוך לרב חיים נחשון ורעייתו שולמית. קרן הכירה
היו שהם  בסמינר  למדה  היא  היטב.  נחשון  הזוג   את 
לה ופינו  בנועם  אליה  חייכו  הם  שלו.  הלבבות   ממקרבי 
הנידה היא  מעט"  עוד  לצרפת  טסה  "אני  ישיבה.   מקום 
 בראשה."מעניין, גם אנחנו נוסעים לצרפת" השיבה שולמית
אחי של  לחתונה  נוסעת  אני  גם  משפחתי"."כן,   "לביקור 
 הבכור... עשי לי טובה קטנה הרבנית שולמית" ביקשה קרן
 "שימרי לי על תיק היד שלי אני אחפש כאן פינה שקטה
 להתפלל מנחה"."בשמחה" ענתה הרבנית נחשון, אבל קחי
 בחשבון שעוד מעט נכנסים למטוס"."בוודאי. אגיע כמובן
היה נחשון  הזוג  של  מעט"  שה"עוד  אלא  לטיסה".   בזמן 
 12:25, ושל קרן שירזי היה 10 דקות מאוחר יותר. 10 דקות
 קריטיות. קרן נעלמה להם לאיזו פינה בדיוטי-פרי, ושתי
 דקות אחר כך נתבקשו נוסעי טיסה 704 לצרפת להיכנס
 לשביל המוביל למטוס. הרב נחשון בלש בעיניו כדי להבחין
 היכן מצוייה קרן, אך לשווא. אשתו נטלה בידיה את תיק
נעו והם  לימדו,  בו  בסמינר  החביבה  התלמידה  של   היד 
 לכוון המטוס. "אני מקווה שהיא תסיים בזמן את תפילתה"
 הפטיר הרב נחשון."אני קצת חוששת" אמרה אשתו "אני
 יודעת שתפילת 18 שלה קצת ארוכה מהרגיל, היא פשוט
הנוסעים כוונתה...".  טוהר  במלוא  מעות  כמונה   מתפללת 
לעלות האחרונה  לנוסעת  קראו  הרמקולים   התיישבו. 
 למטוס. הרב נחשון אמר לדייל הצעיר ג'קי שימחון שביקש
 להדק חגורות, שהנוסעת האחרונה מתפללת לה אי-שם...
 ואולי נמתין לה כמה דקות. ג'קי הדייל הסתודד קצרות עם
 הדייל הראשי, ואחר כך ביקש מהרב נחשון שינסה לאתר
 אותה ולבקש ממנה להזדרז."נמתין עוד חמש דקות" אמר.
 "אינני יודע איפה היא ממוקמת, אבל גם אם אמצא אותה
 אסור על פי ההלכה להפסיק יהודי מתפילתו". עיניו של

היא הרי  פרוש?  "מה  בתדהמה  נפערו  הצעיר  שרון   ג'קי 
 עלולה להפסיד את הטיסה... הטיסה הבאה לפריז אם יהיה
 בכלל מקום פנוי, תצא רק בעוד שבע שעות, חבל שהיא
 תתעכב סתם בגלל תפילה בנתב"ג..."."רגע רגע, ידידי הדייל.
והיא חשובה מאד, זו תפילת מנחה   זו לא סתם תפילה. 
 אליהו הנביא נענה בזמן מנחה תפילה היא עמוד עולם"."נו
משונים, נורא  לפעמים  הדתיים  "אתם  הדייל  חייך   טוב" 
 תשמרו על פרופורציה. הרי הטיסה היא חד-פעמית, יצאנו
 ולא נחזור לאסוף אותה, אנחנו נהיה כבר בדרך לפריז. לא
 חבל שהיא תאחר לאיזו שמחה משפחתית..."צדקת" ציינה
אחיה לחתונת  להגיע  צריכה  "היא  נחשון   הרבנית 
 בפריז"."נו, אז לא חבל?".היא צריכה להגיע כל רגע אין לי
 ספק. היא יודעת את שעת הטיסה" ציינה  הרבנית...בשעה
עסוקה שירזי  קרן  בעוד  לפריז,  המטוס  המריא   12:29 
 בתפילתה. מה גדולה תהיה האכזבה לבני משפחתה לגלות
 שבתם היקרה לא תהיה נוכחת בחתונת אחיה...הדייל ג'קי
 שרון הביט בזוג נחשון במבט מאוכזב. הנה המטוס כבר
 באוויר, מתחיל להגביה עוף בשיא דחף מנועיו. חמש דקות
 נמשכו מאמציו של המטוס להגביה, לפתע נשמע קולו של
 הטייס "אני מבקש מכל הנוסעים להירגע ולהדק חגורות,
בנמל לנחות  נאלצים  אנחנו  צפויה  בלתי  תקלה   עקב 
 התעופה...".הטייס אביתר מעוז הבחין להפתעתו, כי המנורה
הימני, המנוע  של  מצבו  את  המסמנת  הימנית   האדומה 
 מהבהבת ללא הפסק. "מזל גדול שתקלה זו לא התרחשה
הטייס מעוז  הרהר  העולם"  באמצע  בשחקים   בעודנו 
קראו הכלל  מן  יוצא  ללא  הדתיים  הנוסעים   הוותיק. 
 תהילים בהתרגשות.10 דקות אחר כך נחת המטוס בשלום,
 וכל נוסעיו נתבקשו להמתין בדיוטי-פרי עד לתיקון התקלה.
ספסל של  ישובה  שירזי  קרן  את  שם  פגש  נחשון   הזוג 
 וקוראת בספר. "מה אתם עושים כאן?" נדהמה קרן "אתם
 לא בדרך לצרפת? אמרו לי במשרד הראשי שהטיסה הבאה
 תהיה רק בעוד שבע שעות"."היתה תקלה במטוס" דיווחו
 לה הזוג נחשון. למה להאריך. חצי שעה אחר כך נכנסו
 הנוסעים למטוס – עם קרן שירזי המתפללת – הטכנאים
 שבדקו את המנוע הימני לא מצאו בו שמץ של תקלה. הם
 ניגשו למנורת האזהרה, גם היא היתה תקינה לחלוטין. למה
ג'קי שהגיש  אחרי  פיתרונים.  לאלוקים  המנורה?   הבהבה 
 שרון את מנות המזון לנוסעים, הוא נעמד לצד הרב נחשון
את שמעה  הזו  הבחורה  הרב,  כבוד  לי  "תסביר   ושאל 
 הרמקולים שמודיעים על הטיסה היוצאת והיא לא הגיבה.
 מדוע?". "שכח מזה ידידי הדייל, היא לא שמעה דבר. היא
 היתה עסוקה בתפילה, דבוקה לאביה שבשמים ומאמינה
 בתום לבה שהכל יעלה יפה, והכל לטובה כפי בקשותיה
בזמן ותגיע  במטוס  כאן  היא  עובדה,  והנה   התמימות. 
 לחתונת אחיה..."לא יאומן" אמר ג'קי "התקלה הזו שהיתה,
 היא נדירה בכל קנה-מידה. הדייל הראשי סיפר לי ש- 30
 שנה הוא טס, ומעולם לא היתה תקלה משונה שכזו, שהכל
שמו הטייס  גם  מהבהבת...  האדומה  המנורה  אבל   תקין, 
 אביתר מעוז, אמר לנו "אני בהלם", גם הטכנאים יצאו
 מבולבלים... המנוע תקין, המנורה תקינה, הכל טוב... למרות
שרון, ג'קי  ששמך  "אמרת  חייך  נחשון  נחתנו".הרב   הכל 
 תקרא לעצמך יעקב, זה שמך המקורי. שתבין יעקב, ג'קי,
 התפילה של הגברת הצעירה היא זו שמעמידה את העולם
ולא ובארץ,  זו שמסדרת מערכות בשמים  תילו. היא   על 
 אחטא לאמת אם אומר לך שמן השמים החליטו שבזכות
 תפילתה תהבהב לכם המנורה, כדי שתנחתו ותקחו אותה,
 את המאחרת, לפריז..."התפילה שלה? אתה חייב להסביר לי
אתה ידידי,  "תראה  וסקרן.  המום  היה  שרון  ג'קי   איך?" 
 עכשיו עסוק במלאכתך, והזמן שנותר לנו לשוחח הוא קצר
 ומדוד. אדאג לשלוח אותך לסמינר קצר ליהדות. תשאל שם
 הכל. הם כבר יסבירו לך מה עשתה התפילה של קרן שירזי
 למנורה של המטוס". הדייל ג'קי שרון נחת בישראל אחרי
סמינר פקד  ובמהלכה  שבועיים,  חופשה  ביקש  שעות,   24 
 לקירוב רחוקים. שם הסבירו לו מה עושה תפילה, מה זאת
 תורה ומיהו עם ישראל. מר שרון הצעיר קיבל על עצמו עול
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 מלכות שמים. ארבע שנים הוא ישב בישיבה ולמד תורה
 עד שראש הישיבה החליט להוציאו לשידוכין. אחרי ברורים
על השאר  בין  לה  סיפר  והוא  השניים,  נפגשו   ארוכים, 
 הטיסה המשונה לצרפת, התקלה, התפילה של נערה צעירה,
 וכיצד הרב חיים נחשון הסביר לו מעט על תפילה... ועל
חזרתי מבינה,  "את  הארוע.  בעקבות  שבא   הסמינר... 
 בתשובה בזכות תפילה של נוסעת צעירה ומנורה אדומה
 שהיבהבה לחינם" הסביר למשודכת."נעים מאד. שמי קרן
ארבע לפני  שהתפללתי  תפילה  שבאותה  כנראה   שירזי, 
לחתן לזכות  גם  התפללתי  התעופה,  בנמל   שנים 
 כמוך...".חודשיים אחר כך. כשהרב חיים נחשון הקריא את
 הכתובה מתחת לחופה, הוא שיחזר את שיחתו המעניינת
 עם הדייל הצעיר והחביב, שמנורת חייו הבהבה לו באדום,
 כמו אומרת לו: "עזוב את הטיסות לשומקום, בוא ותנחת

   .בבית היהודי". והוא נחת
באדיבות המחבר - הרב קובי לוי הי”ו                                                                                                                  
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