
א, בּוַע ַהּבָ ל ׁשָ ף ַהּיֹוִמי ׁשֶ ִניִנים ֵמַהּדַ ּפְ
ְמִעיָלה יז/ב: 
 ַמְליֹון ן-ּתְ ּבֶ

ֹלא  יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִלְקַראת  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ַמְליֹון"  ן-ּתְ "ּבֶ ד  ֵ ַהּשׁ
ן" הּוא  א "ּבֵ ַרת ִיחּוס, ֶאּלָ ן" ֵאינֹו ַהְגּדָ ם ֶזה. "ּבֵ ׁשֵ ד ּבְ ל ׁשֵ נֹו ׁשֶ ָהָיה ּבְ
ֵאינֹו  ַעל",  ִלּיַ ן-ּבְ "ּבֶ אֹו  ן-ּתֹוָרה",  "ּבֶ ן-ַחִיל",  "ּבֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּתַֹאר,  ם  ׁשֵ
ְך  ּיֵ ּתַ ׁשְ ַהּמִ ְלָאָדם  ּתַֹאר  ם  ׁשֵ א  ֶאּלָ ֶזה,  ם  ׁשֵ א  ַהּנֹוׂשֵ א  ַאּבָ ל  ׁשֶ ן  ַהּבֵ
ן", ֵאינֹו ָמֲעָנק ְלִמי  י ַהּתַֹאר "ּבֵ ְלאֹוָתּה ַמֲעָלה אֹו ְלאֹוָתּה ְקבּוָצה. ּכִ
ֶזה  ּתַֹאר  ָרַכׁש  ׁשֶ ְלִמי  א  ֶאּלָ ֶמת,  ְמֻסּיֶ ִלְקבּוָצה  ה  ַעּתָ ֶזה  ִהְצָטֵרף  ׁשֶ
ּלֹא  ֹאֶפן ׁשֶ ם ּתַֹאר ֶזה ִהְצָטֵרף ֵאָליו ּבְ ה, ַרק ָאז ׁשֵ קּוָפה ֲאֻרּכָ ְך ּתְ ֶמׁשֶ ּבְ
ּתַֹאר  ּבַ ן  ּכֵ ן ֵמָאִביו. ַעל  ּבֵ ר ְלַהְפִריד  ִאי-ֶאְפׁשָ ִפי ׁשֶ ּכְ ן ְלַהְפָרָדה,  ִנּתָ
א  א הּוא ַעְצמֹו נֹוׂשֵ ָלל, ֶאּלָ יק", ֵאין ִלְבֹחן ֶאת ָאִביו ּכְ ן ַצּדִ יק ּבֶ "ַצּדִ
מֹו  יִגיַעת ֱאֶמת. ּכְ ָרַכׁש אֹותֹו ּבִ ְך ַמהּוִתי, ַאַחר ׁשֶ ל ּכָ ֹאֶפן ּכָ ּתַֹאר ֶזה ּבְ
ָאְמרּו ֲחַז"ל ַעל ְנבּוַכְדֶנאַצר:  ִפי ׁשֶ ע" הּוא ּכְ ן ָרׁשָ ע ּבֶ ֵכן ְלֵהֶפְך: "ָרׁשָ
הּוא ֹלא ָהָיה  ע", ַלְמרֹות ׁשֶ ל ִנְמרֹוד ָהָרׁשָ נֹו ׁשֶ ן ּבְ ע ּבֶ ן ָרׁשָ ע ּבֶ "ָרׁשָ
יו )חגיגה יג/א תוס':  ה ֶאת ַמֲעׂשָ ַדְרּכֹו ְוִחּקָ ָהַלְך ּבְ א ׁשֶ ֱאָצָאיו, ֶאּלָ ִמּצֶ
ֹאֶפן  ּבְ עּותֹו  ע ֶזה ָרַכׁש ֶאת ִרׁשְ ַהְינּו: ָרׁשָ ּדְ "בן בנו של נמרוד הרשע"(, 
י ִנְפָרד  ְלּתִ עּות ָהְפָכה ִלְהיֹות ֵחֶלק ּבִ ָהִרׁשְ יב ְוָרצּוף, ַעד ׁשֶ ָקבּוַע, ַיּצִ

ׁשּותֹו.  ִמּיֵ

 "ַמְליֹון "ּתְ
ד  ֵלא-ָיָון', ַהְמַלּמֵ ּמָ ים: 'ּתִ ּלִ ֶמד ַהּמִ ב ִמּצֶ ַמְליֹון" ֻמְרּכָ ן-ּתְ ם "ּבֶ ֵ ַהּשׁ
ים ֶאת ַעְצָמם ֲחָזִקים,  ֶהם. ֵהם ֲעַדִין ָחׁשִ ּלָ ַעל ִמּלּוי ְסַאת ָהֲעוֹונֹות ׁשֶ
ְפִנים,  ּבִ ִנְמֵצאת  ָבר  ּכְ ַהִהְתּפֹוְררּות  ֲאָבל  ְוׁשֹוְלִטים,  ֵזרֹות  ּגְ ּגֹוְזִרים 
ְוַיֲהֹפְך ַלֲאַבק ִהְסטֹוְרָיה  ַהּכֹל ִיְקֹרס, ֵיָעֵלם  ל ְזַמן ׁשֶ ְוֶזה ַאְך ִעְנָין ׁשֶ
ֲאִני  ִמיָרה.  ּוׁשְ ֶעְזָרה  יַע  ִהּצִ ַלַחת,  ׁשְ ַהּמִ ֶאל  א  ּבָ ַמְליֹון  ן-ּתְ ּבֶ ח.  ּכַ ִנׁשְ
ֵבִדים  יק' ְוָיכֹול ְלחֹוֵלל ְנָזִקים ּכְ ֲהֵרי ֲאִני 'ַמּזִ ָיכֹול ְלָהִביא ּתֹוֶעֶלת, ׁשֶ
ְגְזרּו  ּתִ ֶרַגע ׁשֶ ת ָלֶכם ְלַהְפִסיק ּבָ ֶלְך, ּוְלַצּיֵ ַאְרמֹון ַהּמֶ ים ּבְ ָמעּוִתּיִ ּוַמׁשְ
ָרֵאל,  ֵדי ְלָהִביא ְיׁשּוָעה ְלַעם ִיׂשְ יק ּכְ ַלח ַמּזִ יָמּה ַמּדּוַע ִנׁשְ ָעַלי. ֵאין ּתֵ
נּו,  ה ַרּבֵ ֻדְגַמת ֹמׁשֶ ּכְ ִליַח ֶנֱאָמן  ד ֶזה ַעל ׁשָ ְפִקיד ִנְכּבָ ילּו ּתַ ְוֹלא ִהּטִ
ֶאת  ִהְנִהיגּו  ׁשֶ ּוְנֶחְמָיה  ֶעְזָרא  אֹו  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֶאת  ִלְגֹאל  ַלח  ׁשְ ּנִ ׁשֶ
ל  יִקים ְוַהֲחָכִמים ְלֹאֶרְך ּכָ ּדִ ל ַהּצַ ה, אֹו ּכָ ִנּיָ ְ ה ַהּשׁ ֻאּלָ ּגְ ָרֵאל ּבַ ֵני ִיׂשְ ּבְ
ד  ָכאן ִנְכַנס ׁשֵ ּלְ ה ׁשֶ ּבָ לּו ַעל ְיֵדיֶהם ְזֻכּיֹות ַרּבֹות, ְוַהּסִ ְלּגְ ּגִ ַהּדֹורֹות ׁשֶ
ֵמִביא  הּוא  י  ּכִ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלַעם  ְיׁשּוָעה  ְלָהִביא  ַהּקֹוָרה,  ְלֹעִבי  ָטֵמא 
ְלֵקל  ּקִ ן ֶאת ׁשֶ ל ָעָליו ְלַתּקֵ ֵזָרה, ָלֵכן ֻמּטָ ֶזק, הּוא ָהַאֲחַראי ַעל ַהּגְ ַהּנֶ
י-ָיָדיו, ֶזה  ל ֶאת ַמֲעׂשֵ ַעְצמֹו ֶנֱאָלץ ְלַבּטֵ יק ּבְ ּזִ ר ַהּמַ ֲאׁשֶ )מהרש"א(. ּכַ
ֵזֵרי  ֶאת  ָיִביאּו  ִדים  ְתַנּגְ ַהּמִ ְוָקא  ּדַ ׁשֶ ָמעּוִתי,  ּוַמׁשְ דֹול  ּגָ ֹעֶנׁש  יו  ְלַגּבָ
ָלה  זֹו ַהּצָ ֹבא ּכָ ּתָ ָרֵאל, ׁשֶ בֹוד ְלַעם ִיׂשְ י ֵכן ֵאין ֶזה ּכָ בֹוד, ְוַאף ַעל ּפִ ַהּכָ
ֶזה  ְמעֹון, ַעל ּכָ י ׁשִ ָכה ַרּבִ ן ּבָ ְך ָרדּוד. ַעל ּכֵ ל ּכָ ִליַח ּכָ ֶרְך ׁשָ ְמרֹוֶמֶמת ּדֶ
ְפָחה  א ׁשִ ֵאיָנּה ֶאּלָ הּוא זֹוֶכה, ְוָאַמר: ַמה ָהָגר, ׁשֶ ל ֶעְזָרה ׁשֶ סּוג ׁשֶ
ָהְיָתה ִמחּוץ ְלֵבין ַאְבָרָהם ֲאדֹוֶניָה, ְוָהְיָתה ְזקּוָקה  ׁשֶ א, ּכְ ית ַאּבָ ל ּבֵ ׁשֶ
א  ֶאּלָ ָעַמִים,  ּפְ ְוֹלא  ַעם  ּפַ ֹלא  ַמְלָאְך,  ָלּה  ן  ּמֵ ִנְזּדַ ְוִסּיּוַע,  ִמיָרה  ִלׁשְ
ְלֶעְזָרה  ִלי  ַלח  ִנׁשְ א  ֶאּלָ ַאַחת,  ַעם  ּפַ ֹלא  ֲאִפּלּו  ֲאִני  ָעִמים,  ּפְ ֹלׁש  ׁשָ

ֵפל. ִליַח ׁשָ ֶאָחד ַהּכֹחֹות ָהְרדּוִדים ְוׁשָ

 א ית ַאּבָ ַאְבָרָהם ּבֵ
ִגּלּוי  ְמעֹון ּכְ י ׁשִ ן ַרּבִ ֵבית ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ִצּיֵ ְלָאְך ּבְ ּלּות ַהּמַ ֶאת ִהְתּגַ
הּוא  ַמְלָאְך,  ת  ְוִלְרִאּיַ ִלְנבּוָאה  ִרי  ָהִעּקָ ַנאי  ַהּתְ י  ּכִ א",  ַאּבָ ֵבית  "ּבְ
אי  ַזּכַ ן  ּכֵ ַעל  ִלי ֹזאת,  ֵיׁש  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ֲאִני –  ׁשֶ יָון  ּוִמּכֵ ְזכּות ָאבֹות, 
ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ים  ִהְסּכִ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  יֹוֵתר.  בֹוָהה  ּגְ ָרָמה  ּבְ ְלִגּלּוי  ֲאִני 
ָעָלה  ָרִצים  ְ ַהּשׁ ֻטְמַאת  א  נֹוׂשֵ ְוָקא  ּדַ ׁשֶ ְלָכְך,  ֶרֶמז  ָרָאה  י  ּכִ ְלֶעְזָרתֹו, 
א  ֶרץ ָטֵמא, ֶאּלָ ֶ ּלֹא ַרק ַהּשׁ ת ּבֹו ׁשֶ ׁשֶ ּקֶ ְתּבַ ְסָקָנה ַהּמִ ֶרְך, ְוַהּמַ ּדֶ ְלִדּיּון ּבַ

ל ַמה  ִליחּות ֶאל ֻטְמַאת רֹוִמי, ּכָ ְ א ַהּשׁ נֹוׂשֵ ם ּבְ ְך ּגַ ִביבֹו. ּכָ ּסְ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ
ל  ס ִמּכָ ְמעֹון: "ָיֹבא ַהּנֵ י ׁשִ ִביב ָאמּור ִלְהיֹות ָטֵמא, ָלֵכן ָאַמר ַרּבִ ּסָ ֶ ּשׁ
יַצד  עּודֹות, ָיַדע ּכֵ יק' ִמְקצֹוִעי ִעם ּתְ ָהָיה 'ַמּזִ ַמְליֹון ׁשֶ ן-ּתְ ָמקֹום". ּבֶ
ְלַאְרמֹון  אֹוָתם  ים  ִהְקּדִ ְלרֹוָמא,  ם  ַדְרּכָ ּבְ ִנים  ָהַרּבָ ֶאת  ָעַזב  ִלְפֹעל, 
ֶפַתע  ּלְ ׁשֶ יָסר,  ַהּקֵ ל  ׁשֶ ִבּתֹו  ּבְ ּוְכַמֲחָלה  ִדּבּוק  ּכְ ִנְכַנס  ם  ְוׁשָ יָסר,  ַהּקֵ
ִעיל  ּפָ ֵחֶלק  ֵאיֶזה  יֹוְדִעים  ָאנּו  ֵאין  ּוַמְפִחיד.  ִמְסּתֹוִרי  ֹאֶפן  ּבְ ָחְלָתה 
ָרֵאל,  ֵזרֹות ָהָרעֹות ַעל ַעם-ִיׂשְ ַהְחָלטֹות ִלְקּבַֹע ֶאת ַהּגְ ִהיא ָנְטָלה ּבַ
ְקָצת  ַלֲעֹרְך  ילּו  ּכִ ְוִהׂשְ ֲחָלה,  ַהּמַ נֹוָרָאה  ה  ּמָ ּכַ ַעד  ָראּו  ׁשֶ ה  ֵאּלֶ ֲאָבל 
ה  ַהְמֻרּבֶ ֶבל  ֵמַהּסֵ ּוְכָלל  ָלל  ּכְ ִנְבֲהלּו  ֹלא  ְוֹעֶנׁש,  ָכר  ׂשָ ל  ׁשֶ ּבֹון  ֶחׁשְ
ל  ּבֹונֹו ׁשֶ ֶזה "ֶחׁשְ ּיֹוֵדַע ַלֲעֹרְך ּכָ יָסר ֹלא ָהָיה ִאיׁש ׁשֶ ֵבית ַהּקֵ ּה. ּבְ ּלָ ׁשֶ
ת  ִמּטַ ְסִביב  ְואֹוְבֵדי-ֵעצֹות  ע  ַחְסֵרי-ֶיׁשַ ִהְסּתֹוְבבּו  ַהּכֹל  עֹוָלם", 
ּוְגדֹוֵלי  ּוָמזֹור,  ע  ֶיׁשַ יׁש  ַהּגִ ִמּלְ אּו  ִנּלְ ָבר טֹוֵבי ָהרֹוְפִאים  ּכְ ׁשֶ ּכְ ָחְלָיּה, 

יַע ֶעְזָרה. ָפִנים ֹלא ָיְכלּו ְלַהּצִ ׁשְ ַהּכַ

 !ַמְליֹון ֵצא ן-ּתְ ּבֶ
ַחת  ַקּלַ ֶאְמַצע  ּבְ ִדּיּוק  ּבְ ָלַאְרמֹון  ִהְתָקֵרב  יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ
י  ּוְמָגְרׁשֵ יֹוֲעִצים,  רֹוְקִחים,  רֹוְפִאים,  ַאַחר  ְחָתִני  ּדַ ַהּקַ ַהִחּפּוׂש 
דֹוָלה  ם, ְוָרָאה ֶאת ַהְמבּוָכה ַהּגְ ְמעֹון ְלׁשָ י ׁשִ יַע ַרּבִ ר ִהּגִ ֲאׁשֶ ַמֲחלֹות. ּכַ
ַלַחׁש:  ּבְ ְוָאַמר  ִסיָכה,  ַהּנְ ל  ׁשֶ ָחְלָיּה  ת  ְלִמּטַ ׁש  ִנּגַ יָסר,  ַהּקֵ ַאְרמֹון  ּבְ
ַמְליֹון ֵצא"! ַהֲחָכִמים ָקְראּו לֹו ּוָפְקדּו ָעָליו  ן-ּתְ ַמְליֹון ֵצא! ּבֶ ן-ּתְ "ּבֶ
ְמֹאד  ָמעּוִתית  ַמׁשְ ָלה  ַהּקַ ִנְרֲאָתה  ּוִבן-ֶרַגע  ת  ִצּיֵ ָאֵכן  ָלֵצאת, הּוא 
יָסר  ד ִהְבִריָאה ְוָקָמה ַעל ַרְגֶליָה. ַהּקֵ ּיָ ּמִ ִסיָכה, ׁשֶ ל ַהּנְ ַמֲחָלָתּה ׁשֶ ּבְ
ׁש ָלֶכם  ּיֵ ל ַמה ׁשֶּ ׁשּו ֶאת ּכָ ּקְ ׁש ְוִנְפָעם, ָהַלְך ָאַמר ָלֶהם: ּבַ ָהָיה ְמֻרּגָ
ַבד ֹזאת ָלַקח אֹוָתם ְלִסּיּור  א. ִמּלְ ׁשֹוֵתיֶכם ֲאַמּלֵ ּקָ ל ּבַ ׁש, ֶאת ּכָ ְלַבּקֵ
ֵהם רֹוִצים.  ֶ ל ַמה ּשׁ ָנָזיו ָלַקַחת ֶאת ּכָ ַאְרמֹון, ְוִהְכִניס אֹוָתם ְלֵבית ּגְ ּבָ
ֶאת  ָמְצאּו  ֵהם  יָסר,  ַהּקֵ ל  ׁשֶ ים  ַהּסֹוִדּיִ ֶפת  ּסֶ ַהּכַ ַחְדֵרי  תֹוְך  ּבְ ם,  ׁשָ
ת, ַלֲעׂשֹות  ּבָ ֹמר ׁשַ הּוִדים ִלׁשְ ה ַהִהיא, ָהאֹוֶסֶרת ַעל ַהּיְ ֻקּדָ ֶרת ַהּפְ ִאּגֶ
ֵהם  ַהּזֹו  ֶרת  ָהִאּגֶ ֶאת  ָחה.  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ָטֳהַרת  ַעל  ֹמר  ְוִלׁשְ ִמיָלה  ִרית  ּבְ

ֵני ָהֲאָדָמה. ִמידּוָה ֵמַעל ּפְ ָקְרעּו ִלְגָזִרים, ְוִהׁשְ

 ֹרֶכת ץ ֵמַהּפָ ם ָטִרי ְמַבְצּבֵ ּדָ
ל  ׁשֶ ָנִזים  ַהּגְ ַחְדֵרי  ּתֹוְך  ֶאל  ַלְחּדֹר  ִהְצִליַח  ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ׁשֶ ה  ָהֻעְבּדָ
ַעְצמֹו:  ּבְ ר  ְמַסּפֵ הּוא  ׁשֶ ְמַעְנֶיֶנת  ֵעדּות  ַעל  ּפְֹך אֹור  ׁשְ ּתִ ֵקיָסר רֹוָמא, 
ֵהִביָאּה  יטּוס  ּטִ ׁשֶ רֹוִמי,  ּבְ ים  ָדׁשִ ֹקֶדׁש-ַהּקֳ ל  ׁשֶ ֹרֶכת  ַהּפָ ֶאת  ָרִאיִתי 
דֹול  ַהּכֵֹהן ַהּגָ ים, ׁשֶ ים ּוְטִרּיִ ִמים ֲאֻדּמִ י ּדָ ָמה ִטּפֵ ִאּתֹו, ַוֲעַדִין ָהיּו ָעֶליָה ּכַ
ִנים  ָ ל ַהּשׁ ְך ּכָ ֶמׁשֶ ּפּור. ּבְ יֹום-ּכִ ִנים, ּבְ ה ֵמאֹות ׁשָ ּמָ ה ָעֶליָה ִלְפֵני ּכַ ִהּזָ
ְפִנים, ְולֹא ָהָיה  ם ֶזה ָספּוג ּבִ ְמקֹוָמּה, ָהָיה ּדָ לּוָיה ּבִ ֹרֶכת ָהְיָתה ּתְ ַהּפָ ׁשֶ
ֹרֶכת, ּוְכֵדי  ע הֹוִריד ֶאת ַהּפָ ר ִטיטּוס ָהָרׁשָ ֲאׁשֶ י חּוץ, ַרק ּכַ ַלּפֵ ִנְרֶאה ּכְ
צּו ִטּפֹות  ְצּבְ ֶחֶרב, ָאז ּבִ ַקר אֹוָתּה ּבְ עּותֹו, הּוא ּדָ יַע ֶאת ּגֶֹדל ִרׁשְ ְלַהּבִ
ל ַצַער ַעל  אֹות ְוֵסֶמל ׁשֶ גּוף ַחי, ּכְ ַצע ּבְ ָהָיה ֶזה ּפֶ ִאּלּו ׁשֶ ּכְ ה,  ם ֵאּלֶ ּדָ
ל ְזִליָגה,  ב ׁשֶ ַמּצָ ה ּבְ ִנים ֲאֻרּכֹות נֹוְתרּו ִטּפֹות ֵאּלֶ ן )גיטין נו/ב(. ׁשָ ַהֻחְרּבָ
ָרָאה  ר ׁשֶ י ֶאְלָעָזר ִסּפֵ ַצע ָטִרי, ְוַרּבִ ל ּפֶ ֶפַתח ׁשֶ ֵהן עֹוְמדֹות ּבְ ִאּלּו ׁשֶ ּכְ
ְרדּו  ּיָ ָנן ֵעדּויֹות ַעל ֲחָכִמים ׁשֶ ִהְסטֹוְרָיה ַהְמֻאֶחֶרת יֹוֵתר, ֶיׁשְ ם ּבַ ֹזאת. ּגַ
ם ֶזה נֹוָתר ָטִרי  ׁש. ּדָ ְקּדָ ֵלי ַהּמִ ם ֵחֶלק ִמּכְ אִתיָקן ְוָראּו ׁשָ ֵפי ַהּוָ ְלַמְרּתְ
ָרֵאל ַעל  ל ַעם ִיׂשְ ִרי ׁשֶ ַער ַהּטָ יַע ֶאת ַהּצַ י הּוא ַמּבִ ִנים, ּכִ ָ ל ַהּשׁ ְלֹאֶרְך ּכָ
ִפי  א ּכְ ָעָבר, ֶאּלָ ָהָיה ּבֶ ׁש. ֶזה ֵאינֹו ַצַער ַעל ְמֹאָרע ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ֻחְרּבַ
ִאּלּו  ָיָמיו, ּכְ ׁש ּבְ ְקּדָ ית ַהּמִ ּלֹא ִנְבָנה ּבֵ יִרים אֹותֹו: "ּדֹור ׁשֶ ֲחַז"ל ַמְגּדִ ׁשֶ

ָיָמיו" )מדרש תהילים קל"ז(. ֶנֱחַרב ּבְ

לעילוי נשמת האשה הצנועה
שנפטרה בשיבה טובה ובשם טוב

מרת אסתר בת יקירה )חיריה( ושלמה פלוס
נפטרה בכ"ו ניסן תשע"ב

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים
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