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 (ה) דאבות פרק    (יז רמיהוי) ' עוזיה: פטרהה חוקתיב פרשת השבוע:

 י"י הרב משה דיין נ"ד ובזכות הרבים ע"נערך בס                  

 

 

פרשת בחקותי פותחת בפסוק "אם בחקותי תלכו" ומפרש רש"י שאין הכוונה כאן לצוות כאן על 

בתורה. ויש  עמלים שתהיו אלא הכוונה, תשמרו" מצותי "ואת שהרי כתוב בהמשך, המצות קיום

 להתבונן מהו המושג 'עמלים בתורה'.

 אני ובגמ' ברכות )כח ע"ב( בתפילתו של ר' נחוניא בן הקנה כשיצא מבית המדרש היה מתפלל מודה

ובתוך דבריו , קרנות מיושבי חלקי שמת ולא המדרש בית מיושבי חלקי ששמת אלקי' ה לפניך

שכר. ע"כ. ושאלו  מקבלים ואינם עמלים והם שכר ומקבל עמל אני - עמלים והם עמל אומר אני

מה כוונת התנא אני עמל ומקבל שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר. הרי ודאי שכל המפרשים 

 אדם שעמל לפרנסתו מקבל איזה שכר. ומדוע הם עמלים ואינם מקבלים שכר.

וביאר רבינו חיים בן עטר זצ"ל בספרו 'חפץ ה' שיש כמה קבוצות בהבנת תוכן חיי האדם. יש כת 

, כדוגמת ר' שמעון בר יוחאי וחבריו. ואין להם שום עסק שחפצם ותשוקתם כל היום לעסוק בתורה

עם העולם הזה. ויש כת נוספת שקובעים עיתים לתורה מידי יום ביומו חוק ולא יעבור באופן קבוע, 

 ואח"כ הולכים לעסוק לצורך פרנסתם.

שעוסקים בצרכי העולם הזה כדי להשתכר ולהרויח, ומרוב  -ויש עוד ב' כיתות נוספות: האחת

וותם ותשוקתם לעניני העולם מנדדים שינה מעיניהם. ודעתם שלא בא האדם לעולם הזה אלא תא

שאין  -רק לצבור ממון. וכל עניני עולם הבא נראים בעיניו הם כחלום ודבר שאינו מציאותי. והשניה

 להם שום תכלית אפילו בעיני עולם הזה, ומבלים את זמנם בליצנות ושחוק.

האדם קובע עת ללמוד תורה ואח"כ הוא עומד והולך לצרכי פרנסתו ומכוין ומוסיף הרב זצ"ל: כאשר 

בזה שיהיה לו את האפשרות לעסוק בתורה בזמנו הקבוע ללמוד, מעלה עליו הכתוב כאילו למד כל 

היום. נמצא שהקובע עיתים לתורה מקבל שכר גם על הזמן שעוסק בפרנסתו. לעומת זאת אלו 

חפצם ותשוקתם רק לאסוף ולצבור הון, בודאי שלא יקבלו שכר  שאינם קובעים עיתים לתורה וכל

 על עמלם בעסקי עולם הזה.

וזוהי כוונת התנא 'אני עמל ומקבל שכר' גם בזמן שהוא עמל בעסקי עולם הזה מקבל שכר כאילו 

עסק בתורה, מאחר וכל כוונתו בעשיית העסק הזה כדי שיהיה לו את האפשרות לעסוק בתורה בזמן 

ולקיים המצוות כראוי. אבל הם הכת הרואה את מטרת ביאת האדם אך ורק להתענג  הקבוע לו,

בעולם הזה ולצבור ממון, הם אמנם 'עמלים' עובדים קשה להשיג את הממון, ואפילו מנדדים שינה 

מעיניהם ונכנסים לסכנות, אבל 'אינם מקבלים שכר'. הם לא יקבלו על כך שכר, כי כל כוונתם 

 הון ולחיות את העולם הזה. וממילא לא יקבלו שכר על זמן העבודה שלהם.בעסקיהם רק לצבור 

ובזה מבאר 'המאור ושמש' את הפסוק 'אם בחקותי תלכו' שאם ההליכה שאתם הולכים לעשות 

מלאכה תהיה בשביל 'חקותי' כדי שתוכלו לעסוק בתורה שלא מדוחק. וזהו כוונת רש"י 'שתהיו 

שאתם עומלים לצורך פרנסה תהיה בשביל התורה שתוכלו לעסוק  עמלים בתורה' פירוש שה'עמל'

 בתורה ולא תהיו טרודים בדאגת הפרנסה, אז הקב"ה יזמין לכם את הפרנסה בלי טורח.

. 

אחי, רבי יעקב זצ"ל התגורר שנים רבות בבאר שבע. באחת  -הג"ר אהרון טויסיג שליט"א  יפרסש להלן סיפור,

הכנסת כדי לעבור לפני התיבה בתפילת מנחה. באותה  השנים, ביום היארצייט של אבי מורי זצ"ל, הוא בא לבית

שעה היו בבית הכנסת רק תשעה אנשים. הזמן דחק ובלית ברירה יצא אחי החוצה לחפש עשירי למניין, אך ברחוב 

לא נראתה נפש חיה. עבר שם בחור חילוני, שערו מגודל, ולבושו רחובי. אחי התלבט אם יכול הוא לצרפו למניין, 

 שכן. הרי גם החלבנה שריחה רע נכללת בין סממני הקטורת... ולבסוף החליט

 זמני כניסת ויציאת השבת
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אחי ניגש אליו וביקש ממנו להשלים מניין, אך הוא לא הבין על מה הוא מדבר.. אחי הסביר לו בנועם, שכדי להתפלל 

יהיה להם מניין של  -בציבור צריכים עשרה אנשים, אך בבית הכנסת יש כעת רק תשעה, ואם יבוא להתפלל איתם 

 "מצטער, אינני מעונין.." שרה. ואז באה התשובה:ע

"היום חל יום השנה לפטירת אבי, התפילה והקדיש הם לעילוי  אחי לא התייאש, הוא ניסה לפרוט לו על נימי הרגש:

 נשמתו. אם תצטרף אלינו למניין, בזכותך תהיה לו נחת רוח בשמים." הבחור התרכך.

"זה בסדר. אני אתן לך  "אבל אני לא יודע להתפלל." אחי הרגיע אותו: הוא הבין את שפת הלב. ובכל זאת היסס:

 "וכי אני ראוי להתפלל? הרי אני אדם לא דתי.." סידור, אראה לך את הקטעים של התפילה." אך ההוא בשלו:

" לכל יהודי יש נשמה גבוהה. הקב"ה משתוקק לתפילות שלנו, של כל אחד ואחד מאתנו. כל תפילה  אמר לו אחי:

ל כל יהודי חשובה מאד בשמים." הבחור שמע את הדברים, ועיניו נצצו מהתרגשות, הוא היה על סף דמעות. הוא ש

והתפילה החלה. הבחור  -נכנס בהיסוס לבית הכנסת, הגישו לו כיפה וסידור, פתחו לו את הסידור בתפילת מנחה 

מו את תפילתם. לאחר מכן המשיך לעמוד התפלל מתוך הסידור במבוכה, והמתין בסבלנות עד שכל המתפללים יסיי

על מקומו במשך כל זמן חזרת הש"ץ. בתום התפילה ניגש אליו אחי, לחץ את ידו בחום, הודה לו בלבביות על 

 הטובה הגדולה שעשה לו, והם נפרדו לשלום. 

 אברך עבדקןחלפו ארבע עשרה שנה. יום אחד נכנס אחי לחנות במרכז גאולה בירושלים עיר הקודש, וראה לפניו 

בעל פאות מסולסלות עבותות, ולצידו כמה בנים ובנות לבושים בצניעות על טהרת הקודש. אחי חיפש איזה מוצר 

 " אמור נא לי, האם אתה מכיר אותי"? בחנות, כשלפתע פנה אליו האברך ושאל אותו:

אם כבודו גר פעם בבאר "ה אחי הביט עליו וניסה לזהות אותו, אך לשווא: "מצטער איני מזהה." שאל האברך:

"אתה זוכר שפעם חיפשת עשירי למניין ביום השנה של אביך,  שבע"? כשאחי השיב בחיוב, שאל אותו האברך:

 ומצאת איזה בחור מגודל שיער שהסכים להצטרף למניין"?

מיונו "אתה מזכיר לי נשכחות." "ובכן, אני הוא הבחור ההוא.." נשמתו של אחי כמעט פרחה. בד "כן" אמר אחי,

הפרוע ביותר הוא לא היה מצליח לקשר בין אותו בחור מגודל שיער לבין האברך העבדקן שניצב מולו. "דע לך שיש 

 לך חלק גדול במה שעבר עלי מאז. כשיצאתי מבית הכנסת התחלתי להרהר:

מוע את ה'אדוק' הזה עם הזקן והפאות אמר לי, שגם אני חשוב לפני בורא עולם, וכי בורא עולם משתוקק לש

תפילתי, ויש לתפילתי כח לפעול בשמים. אלו לא היו אמירות סתם כדי לרצות אותי, עובדה שהוא הסכים, שאני 

 אהיה חלק מהמניין שלו ביום השנה של אביו."

"סיפרתי לאשתי על החוויה שעברתי . אמרתי לה שבעקבות זאת אני מקבל  -המשיך האברך  - "כששבתי לביתי"

 –ועל הדת. באותו יום נזרע הגרעין הראשון. לאט לאט התחלנו לשנות את אורחות חיינו  מבט חדש על החרדים

התחלנו לשמור שבת, הכשרנו את המטבח, והשתתפתי בשיעורי תורה. בשלב הבא העברנו את ילדינו למוסדות 

 לימוד חרדים."

הפך להיות בית של תורה על "ארבע עשרה שנה חלפו מאז, וכיום אני שוקד על התורה וברוך ד' זכינו שביתנו 

טהרת הקודש," סיים האברך את סיפורו המדהים. הסיפור הזה לא נודע במשפחתנו. אחי זצ"ל היה אדם צנוע 

 שבצנועים, ולא דיבר מילה בשבח עצמו, על אף שהיה גדול בתורה ומתמיד עצום. באותו יום שבו פגש את האברך

שאלה לפשר בכייתו והוא סיפר לה על המפגש המרגש שלו עם שב אחי לביתו ופרץ בבכי של התרגשות. זוגתו 

"שהקב"ה שילם  "זכיתי," אמר אחי,   האברך בחנות בשכונת גאולה, ואת כל הסיפור הנפלא שמאחוריו.

כך שכיבדתי יהודי, ועודדתי אותו שתפילתו חשובה בשמים, ועל ידי כך נגרם המהפך הגדול בחייו. איזו את שכרי על 

  )מתוך הספר 'כבודם של ישראל' הגר"א טויסיג שליט"א( זכות גדולה יש לי,"! אמר בהתרגשות.

באחת השנים כשהגיע הגה"צ ר' מרדכי אליהו זצ"ל להשתתף בהילולת התנא האלקי  ישועות אצל הרשב"י:

 הרשב"י במירון, התקבצו סביבו מאות אנשים שבקשו לרקוד במחיצתו להצטרף לתפילותיו ולזכות בברכתו.

יס שבקש להפיק סרט על ההילולא הר' ישראל גל יבין הנדחקים סביב הרב היו כמה צלמים שנשכרו במיוחד על יד

 במירון. הצלמים ליוו את הרב בכל משך שהותו במירון, ומה שקלטו המצלמות בלתי נתפס.

ד כבן חמש או שש על ידיו. האבא פנה אל הרב ואמר: להנה רואים יהודי שניגש אל הרב עם מבט עצוב על פניו, וי

"בבקשה יברך הרב את הילד. הוא אינו יכול ללכת כראוי". הנוכחים הביטו בילד ברחמים. והרב שהיה שרוי בשמחה 

 הורה לאיש: "הורד את הילד מידך שים אותו על הארץ הוא ילך".  ,רבה
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האבא ת עצמו". והרב בשלו: "הנח אותו על הארץ הוא ילך". שב האבא ואמר: " כבוד הרב הוא לא יכול ללכת בכוחו

"תתחיל ללכת"  הניח את הילד על רגליו, הרחיק ממנו את ידיו התומכות, אך נותר בכוננות למקרה שהילד יפול.

אמר הרב לילד. והילד התחיל ללכת בתחילה בזהירות ולאחר מכן ביתר בטחון. בצילומי הסרט רואים את הילד 

 )אביהם של ישראל( מה דקות שהוא מושיט ידו לרוקדים סביב ומצטרף איתם למעגלים.לאחר כ

 

 צרכיהם כל ואגב, עולם עד כשר עזר לו שיהיה להתפלל זירוז צריך וביותר (ק מצוה נר פרק - תמיד )מסכת ה"כתב השל -א

 ואז, התורה נתנה שבו החודש הוא, סיון חודש ראש בערב זו לתפלה רצון שעת אומר ולבי. הדבר יצא' מה, וזיווגם

 לפיכך נהגו רבים לומר את נוסח 'תפילת השל"ה' בערב ראש חודש סיון.ע"כ.  .אלקינו' לה בנים נקראים

חג. אולם המשנ"ב  אסרו אחר דהיינו, בו' ח עד סיון חדש ראש מתחילת תחנון יםאומר ואיןתצד(  )סימןכתב הרמ"א  -ב

סיון.  חודש של הראשונים הימים עשר בשנים תחנון לומר שלא נהוג מסויימים כותב: במקומות (לו ק")סבס' קלא 

 . ראשונים של החודש שכן המנהג שלא אומרים תחנון כל יב' יום)שם ס"ק קז'( וכ"כ כף החיים 

גם הנוהגים כשיטת המקובלים שלא מסתפרים עד ערב שבועות, השנה ששבועות חל במוצאי שבת מסתפרים ביום  -ג

 )חזו"ע יום טוב עמ' רסז( שישי.

 חג שלפני ופרישה הגבלה ימי בשלשת שאת ביתר בתורה לעמול שיש כותב:יח(  פרק הערות - ג )חלק לציון אור ת"בשו -ד
 .השבועות בחג התורה בקבלת יותר גדולה הלהאר זוכה זה שכנגד, השבועות

  

ַֹּתי ִאם ֻחק  כו ... ב ְּ לֵּ ֵּ י ת  ָנַתת ִ יֶכם וְּ מֵּ ְּ ם ִגש  ִעת ָ ם ..ב ְּ ֶ ת  ֶכם ַוֲאַכלְּ מְּ ַֹּבע ַלחְּ ם ָלש  ֶ ת  בְּ ַ ֶכם ָלֶבַטח ִויש  צְּ ַארְּ  :ב ְּ

להתבונן מדוע התורה מבטיחה שכאשר ישמרו את התורה והמצוות כראוי, אז יזכו לגשם בזמן, יש 

 חקלאות פורחת, אוכל בשפע. ומדוע לא מבטיח הכתוב הרבה כסף וזהב ומרגליות.

מבאר הגאון ר' שמשון דוד פנקוס זצ"ל כאשר יש ביד האדם ריבוי של כסף זהב,  ברכות ללא חששות:

קרקעות רבות, וכיוצא באלו, הוא תיכף מרגיש חזק, בטוח, ומסודר, ואינו תלוי באף אחד. ולכן דוקא 

את המצב הזה לא רוצה הקב"ה לתת לנו כתמורה אם נשמור את התורה, כי מצב זה יביא את הבני 

קב"ה, כי כל אחד יחשוב לעצמו אני כבר מסודר כלכלית, ויש לי הרבה עסקים, חבל אדם לריחוק מה

 לי על הזמן לבוא לשיעורי תורה או להתפלל בציבור.

אבל כאשר כל הברכה תבוא רק עם 'גשם בזמן' וחלקאות טובה, בזה אין כבר חששות אלו, כי כל אחד 

מיא שהגשם ירד בזמן, ושלא תתקלקל יודע, שבכדי שהחקלאות תצליח הוא צריך תמיד סיעתא דש

התבואה מכל מיני סיבות טבעיות או סיבות אחרות. ונמצא שגם עם ריבוי הטובה ימשיך האדם 

 )תפארת שמשון( להיות קשור לבורא, לכן הקב"ה נותן רק את הברכות מסוג זה.

י ָנַתת ִ ִני וְּ כ ָ ְּ ֲכֶכם ִמש  תוֹּ לֹּא ב ְּ ַעל וְּ י ִתגְּ ִ ש  ֶכם ַנפְּ  :ֶאתְּ

 . בכם קצה רוחי איןרש"י מפרש 'ונתתי משכני בתוככם' זה בית המקדש, 'ולא תגעל נפשי אתכם' 

, ראשון בית ,הן קדשמ בתי שושל הנה, כי השלישי האלשיך מבאר שכוונת הפסוק על בית המקדש

 והשני, אברהם בזכות היה הראשון והנה. אדם ידי מעשה היו השנים והנה. שלישי ובית, שני ובית

 כי, נתקיימו ולא אדם ידי מעשה היו השנים כן ועל. יעקב בזכות המקווה והשלישי, יצחק בזכות

, שאין שדה יצחק קראוו הר קראו םהאבר ולכן, עשואת  לו היהליצחק ו ישמעאלאת  לו היה םהלאבר

 מעשה רוחני היהי הוא, לעד קיים שהוא בית שקראו יעקב שבזכות השלישי אך. בהם דיור קבוע

, מעתה "בתוככם" ,ידי מעשה "משכני ונתתיוכוונת הכתוב כאן כך: "   .עוד יטלטלו ולא יםקאל

 )אלשיך(מים. כמו שהיו בתי מקדש הקוד ,מארצי אתכם לגרש כלל "אתכם נפשי תגעל לא"ש באופן

לו   ָנפְּ יֶכם וְּ בֵּ יֶכם אֹּיְּ נֵּ  :ֶלָחֶרב ִלפְּ

ע"כ. ולא מבואר מה  :הארץ כדרך שלא לפניכם נופלין שיהיו - "איביכם ונפלורש"י מפרש את הפסוק "

 הפלשתי גליתעל  ובילקוטכוונתו בזה. ומסביר בספר 'חנוכת התורה' על פי מה שמבואר במדרש 

מסביר  אלא ?הנופלים כדרך ,לאחריו אלא ליפול צריך היה לארש שואל המד "פניו על ויפולשכתוב "

 ומלא לפניו קומתו מלא אמות ב"י ונשתכר ,ראשו את לחתוך לילך דוד יצטער שלא כדיהמדרש: 

 . לאחוריהם שנופלים ,הוא הנופלים דרךש נמצא. ע"כ לאחריו קומתו

` 



 בס"ד

 
 ת.נ.צ.ב.ה. ז"ל אל בן גורג'יהחזקילעילוי נשמת המנוח המרוחם 

 ת.נ.צ.ב.ה בתיה בת פסיה  ז"ללעילוי נשמת המרוחמת 

 אויביכם ונפלוכראוי " מקום של ורצונ העשנ אםכי  ת לנומבשר רהותהולפי זה מבואר הכוונה כאן ש

שצריך לטרוח  לאחוריהם שנופלים הנופלים כדרך לאיפלו שש 'לחרב לפניכםמדוקדק '. "לחרב לפניכם

 שלא י"רש שכתב וזה. בדוד שהיה כמו ההליכה מקום להשתכר כדי לפניכם יפלו הם אבל להרגם,

 שאמר השלום עליו אבינו יעקב תכונ התהי וז גםבאר לפי זה שלמוסיף עוד שיש ו. הארץ כל כדרך

 אחור הרוכב ויפול סוס עקבי שנושך דכיון "אחור רוכבו ויפול סוס עקבי הנושך ..דרך עלי נחש דן יהי"

 )חנוכת התורה(. אליו קרוב שיהיה כדי אלא ,פניו על ליפול הדרך רידה הנופלים כדרך שלא הוא

י ת ִ ָזַכרְּ ִריִתי ֶאת וְּ   ..ב ְּ

תב התוכחות. בספר דרכי מוסר כוהמפרשים שואלים מדוע נכנס פסוק זה של נחמה בתוך כל 

 צרות הכלל על או הפרט על שבאים בזמן ,אתנו' ה הנהגת בדרכי גדול יסוד לנו מלמד הזה שהפסוק

 לדעת רוצה אינו וכאלו אותנו הפקיר אותנו שכח ה"הקב שבודאי חושבים יש ,גדולים ויסורים רבות

 או הפרט על התוכחהתוך פרשת ב התורהכותבת  לכן .ביאוש ו"ח נופליםוכתוצאה מכך הם  מאתנו

 שתדעו כדי טובות גם אתכם עושה שאני לכם אראה אני ,והיסורים הצרות בתוךגם שתהיו  הכלל על

 לא שאתם שמה אתם רואים כי .אתכם אוהב ואני מכם השגחתי את סלקתי ולא אתכם הפקרתי שלא

 מתוך כ"ג הם סובלים שאתם והיסורים הצרות שכל שתבינו כדי ,טובות לכם עושה אני לסבול צריכים

 בשער) תשובה שערי' בס יונה רבנו דבריך הם כו   .באחריתכם להיטיב כדי ואהבה החסד

 מה איפוא כן ואם .האורה סבת החושך היהי כי צוקתו כמעוף להוחיל בשם הבוטח על ויש (השני

 שכל שתבינו כדי טובות לכם ואעשה אתכם שאזכור הדבר ביאור "וזכרתי" התוכחה בפרשת שנאמר

 )דרכי מוסר(ד. עביד הוא בלט רחמנא עבידד מה כל בחינת לכם בלטו הוא התוכחה

ב ִריִתי ַיֲעקוֹּ   ..ב ְּ

 בחמשהף רש"י שסיומו. (')מלא עם ועומד להסביר מדוע נכתב כאן 'יעקוב' רש"י  ערבות אליהו ליעקב:

 של משמו אות נטל יעקב מקומות בחמשה .חסר' אליהכנגדן נכתב 'ו ,מלא'יעקוב'  נכתב מקומות

 היה כי ע"כ. ושאלו מפרשי רש"י מדוע צריך חמש מקומות :בניו גאולת ויבשר שיבוא ערבון אליהו

 )הרא"ם, שפתי חכמים(.. תורה חומשי בחמישה נשבע כאילו זה היה שמא ותרצו. אחד במקום זה מספיק

הרי הוא נותן לחבירו את כף ידו. ובכף היד ועושה תקיעת כף נשבע הוא והמהר"ל מבאר: כי כשאדם 

הענין שלקח חמש מקומות את האות ו', כי לאצבע יש צורת אות ו', וחמש יש חמש אצבעות, וזה 

 (ח"מ א"פ) אהלות ובמסכת מקומות זה חמש אצבעות, וזה הרמז על תקיעת כף שלקח יעקב מאליהו.

 אליהו של ידו פיסת יעקב שלקח, 03 הםו' פעם אות  5ו, אדם של יד כףב עצמות 03 אר שישובמ

, שאליהו נברא בדברי המדרשהרמז ששעוד כותב המהר"ל   . ובני את ויגאל שיבוא לערבון

כדי לגאול את ישראל. וכיון שזה תכלית בריאתו לכן לקח יעקב את האות ו' לרמוז שעדיין לא השלים 

       )גור אריה( את מטרת ביאתו לעולם עד שיבשר את הגאולה, ואז יהיה שמו שלם, כי זהו שלימותו.

 חסרים' ה מאליה יש לכך ונראהכותבים רמז אחר: על התורה תוספות בעלי ה רמז לזמן הגאולה:

 באחרית אתכם יקרא אשר כתב וכן .אליהו אותם יבשר אלפים' ה לסוף כי רמז ,מלאים' ה ומיעקב

 . אלפים' ה שהם ה"הקב של ימים' ה הימים

שיבוא לבשר את החיד"א שואל מדוע צריך יעקב אבינו ערבון מאליהו  אליהו ישתדל לקרב את הגאולה:

  .הוצרך ולמה הזה הערבון ומה שליחותו יעשה בודאיהגאולה, והרי כשהקב"ה ישלח אותו 

 ד"ע הן ,זה על שיתפלל הן הגאולהאת  לקרב שיוכל מה ישתדלאליהו ש צהריעקב ש: החיד"א מתרץ

ת ת דברים שצריכים במוצאי שבצקאם יש צדיקים שחטאו במ)ערך אליהו(  'לקט שכחת' בספר ש"מ

ן בג הצדיק שינוח כדי עליו הדין כדי להגין עליהם ולא יחזירם לגהינם מקבללהשיבו לדונו, אליהו 

ו כמ ישראל זכיות וכותב סניגור שיהא והן (.םכוזה שאמר בתנא דבי אליהו הריני כפרת משכב). דןע

 (. וע"ע מחזיק ברכה ס' תרא אות א)חומת אנך :הגאולה לקרב מועיל זה וכל ל"זאמרו חש

רדכי" בזמן מסתר אבצאתם ממצרים. " שה"מהרן א"במילה "אם" נרמזו הגואלים של עם ישראל בחקתי:  אם

 )מנחה בלולה( שיח".מליהו אוהמן. ולעתיד לבוא "אחשורוש 


