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  ! ימי הפורים הם ימי רצון נשגבים שחייבים לנצלם כראוי
מגור  "ם"חידושי הרי"ק בעל ה"הרהבספר ״מעין המועד״ מובא טעמו של 

חייב איניש "של  שנתן לכל הענין, )נג, מובא בשפתי צדיק לפורים( ע"זי

ם טעם זה מראה לנו עד כמה גדולים הם ימי הפורי ."לבסומי בפוריא

   .ועד כמה הם ימי רצוןהבעל״ט 

ע ואמר את טעמו בהקדם מעשה "זי "ם"חידושי הרי"ק בעל ה"ופתח הרה

להעביר רוע גזירה  ע"הבעל שם טוב הק׳ זיפעם באו ושיוועו לפני : שהיה

. ראה שהגזירה נחתמה ושערי שמים נעולים. ולא נענה, התפלל. נוראה

, ששמו כך וכךסעו למקום פלוני ותפנו לאדם . יש רק דרך אחת: ואמר

  .ושאלו היכן מתגורר רבי פלוני, נסעו .ברכתו ברכה והבטחתו הבטחה

הן אינו ! ?״רבי: פרצו בצחוק גדול, משהבינו אנשי המקום את שאלתם

  ״ ?מה לכם ולו! יודע צורת אות

  !"שיברכנו וניוושע, באנו"

  !"ואינו מתפלל, הן בעצמו אינו מברך! ?שיברך, הוא: "הצחוק הפך ללעג

  "... מי יודע, הניחונו ונשוחח עימו: "הם נבוכו ואמרו

הרי הוא תמיד ", המשיכו בני המקום להקשות -" אך איך תשוחחו עימו"

  "?!שאינו יודע בין ימינו ושמאלו, בגילופין שיכור מועד

הראום אנשי המקום את  .אך חזקה עליהם פקודת רבם, מבוכתם גברה

בעירפול , מצאוהו מתגולל בקיאו. וצחנת שיכורים קידמה פניהם, ביקתתו

  .המתינו עד שיתעורר. חושים

  "!באנו לקבל ברכה: "והם אמר לו. הושיט ידו אל הקנקן, אך פקח עיניו

  !... לשתות הוא רוצה, מה לו ולהם. פיהק וגיהק, צחק וגיחך

נתן בהם עיניים . והרחיקו ממנו את הבקבוק, הם ראו עם מי יש להם עסק

  ... !לשתות, גנח ונאנק, היבב ופע, מתחננות

  ! "רק תברך, ונקנה עבורך יין ישן וטוב, ניתן לך: "אמרו האנשים

, שלחו והביאו קנקן חדש מלא ישן. ובלבד שישקוהו, בירך אותם בלהיטות

  . ועזבוהו ברחמים, שתה עד שנרדם

  ...ברכתו עזרה והגזירה שבשלה באו אכן התבטלה, ראה זה פלא, והנה

לאן , מה קורה כאן. מלאים פליאה', הבעל שם טוב הקשבו האנשים אל 

  ?שלחתנו

האמת שצדקו הם : בואו ואגלה לכם את סוד הענין, ט"אמר להם הבעש

הולל ופוחז . בלא תורה ולא מצוות, יהודי זה בור ועם הארץ. יהודי המקום

שבעיר הגדולה יש מקום , יום אחד הוא שמע. יצרו כבד ודעתו קלה, היה

אלא שההוללות עולה כסף , ונותנים בו פורקן לכל יצר, ותפריצות והולל

. ונסע לשם, נטל עימו את צרור הכסף, ולכן. לבזבזו באין מעצור, רב

זעקות וקריאות קורעות , עבר במקום יישוב ושמע קולות שוועה, בדרכו

וסיפרו לו שהעיירה שבה הוא כעת עובר חייבת הון , תמה לפשרן. לב

אסר הפריץ את ראשיה וגזר עליהם עינויים . ירהדמי מיסים וחכ, לפריץ

מסר . ונועד עם הפריץ, נכמרו רחמיו. והם זועקים ביסוריהם, מרים ממוות

הוללות וויתר על כל חלומות ה. השבויים ופדה את, לו את כל כספו

  .ושב על עקבותיו, וציפיות הנאות השוא

ר באיזה ניסיון אין אנו יכולים לשע: ואמר להם "בעל שם טוב"וכאן סיים ה

, מעשהו עורר התרגשות במרום, לאור תהום התדרדרותו, עצום עמד

   ...!יקום, שכל אשר יגזור: וקצבו שכרו משמים

, ואם יגזור להביא הגאולה, ואם יגזור להחיות מתים: קיטרג המקטרג

יעיל ללא שום ' נשק'האיך אפשר לתת לו כזה ? להחישה קודם זמנה

  ?כך סדרי בראשיתבנות הוא הרי יוכל לש, הבחנה

  מעורפל , יהא טרוד ביינו. שתנתקו מהעולם, החליטו להטילו לשכרות

  

  

  

  .וכך לא יוכל לנצל כראוי את האפשרות שניתנה לו. ולא יידע מאומה, בגילופיו

  .ע"זי "בעל שם טוב"עד כאן המעשה שהיה עם ה

הים הפורים גבו ימי –זי״ע  "חידושי הרי״ם"אמר הרה״ק בעל ה -כיוצא בכך 

 -יום כיפורים , )תיקון כא(ונעלים אף מיום הכיפורים כמובא בתיקוני זוהר 

שביום , והראיה. והפורים הם ימי רצון אף יותר מיום הכיפורים. כפורים

כל ", אבל בפורים. ולא בכל, ולא תמיד נענים, הכיפורים אנו משוועים ומעתירים

  !למילוי כל משאלותיו, ונווכל אחד יכול לפעול כל רצ, "נותנים לו, הפושט יד

... בשיכרות' כיבדנו'ו, כ חכמים פן ישאלו שלא כהוגן ויבקשו יותר מדי"חששו א

  .עד כאן דברי קדשו

•   

בתחילה . שהרי אין אנו משתכרים מהשכמת השחר. התמיהה, מכאן ואילך

רפואה . תורה ותשובה', ומבקשים על הדעת ועבודת ה. מתפללים אנו שחרית

  ? !טרם נושענול זאת כבו. וגאולהישועה , ופרנסה

ואם . ופתיחת הלב, שכן התפילה מקובלת כמידת הכוונה בה, אך אין זו קושיא

ה אל קו) "יד. תהילים כז(שנאמר . תפלליחזור וי, ראה אדם שהתפלל ולא נענה

על מה ) א"ברכות פ׳׳ה ה(וכן אמרו בירושלמי ". 'וקוה אל ה, חזק ויאמץ ליבך', ה

מכאן , "ויהי כי הרבתה להתפלל ובכה תבכה) "יב. שמואל א(שנאמר על חנה 

, שריבוי התפילה והבכיה: "ג שם"וכתב הרלב. שכל המרבה בתפילה נענה

וריבוי התפילה . ולכן אמרו ששערי דמעה לא ננעלו. עוזרים שתהיה בכוונה יותר

". שאלתה' ולכן נתן לה ה, יתברך' גורם שתתחזק הדביקות בין המתפלל ובין ה

ופותחים , בסעודה טיבים לביומ, ונפעמים מהנס, לאחר שקוראים המגילה, יכךלפ

, במקום לשפוך יין כמים היינו שופכים לב בעתירות אילו –ותשבחות  בשירות 

, לכן ראוי לכל אדם למרות כל הקשיים שבכך! מי יודע מה מסוגלים היינו לפעול

  ...תפילותינוה בכדי שיתקבלו "להפציר ולהתחנן גם בשעות אלו להקב

שנפסיד , אין שום צד: "ע סיים דבריו באמרה נחרצת"זי "חידושי הרי׳׳ם"ה, ברם

מסתמא עולה יותר נחת רוח ממי שמבטל רצונו , חלילה על ידי תקנת חז׳׳ל

  !...אף שיפעל, מאשר יכוון לבקש עבור עצמו טובות, לציית לפקודת לחז׳׳ל

  !טיםופשובמעשים גשמיים  ורך להסתירצום יש ודל מעלת היומג
  :ם זהיולת וגד סביר אתטיב להיה ע"ים זינומסל "םות שלונתיב"בעל הק "הרה

 ל"ריזאמה איתאד כמו, ריםום הכיפורים מיות בפוינה שיש עדיפחד בויש עו"

י מה לא נהיתה מיואשר כמ ושבכל שנה מתגלה הארה כז ,ריםודל הארת פובג

שלא  ותוריך להסתיר אצ ,לוכ גד"א כור הוהאות והיו... ט"ולא ביוק "קדם לא בש

 וכמ, גחזרים שאין בכל וענינים מ ום כך יש בומשו, א"ן הסטעי וט בותשל

ריא ומי בפוייב אדם לבסחל "זחמה שאו, ם"וש בגדי עכוללבופש חהמנהג להת

  .ך מרדכיור המן לברועד דלא ידע בין אר

ד חיש פו, םום למקורך להעביר כתר המלך ממקצוכשיש , א על דרך משלוהו

טה ובעגלה פש ותוכניסים אמה שצהע, את הכתר ושלא יגזל דדיםושורדים וממ

על , כאן חנוד לא ירגיש מה מחת שאף אובחיי סומכל עבר בבל ותוטפים אועו

   "!...ק מאדוהענין עמורים וא גם בפודרך זה ה

 עודמה שאלתך וינתן לך ומה בקשתך " אומר הקב״ה לאדםרים ובפ

  !ותעש
מה שאלתך וינתן לך ומה בקשתך ' ויאמר המלך לאסתר המלכה וכו"הפסוק  על

שכאן  -ע "זי "מראה יחזקאל"ק בעל ה"הרהאמר , )יב. אסתר ט" (עוד ותעש

הגדולות שיכול האדם לזכות ולקבל משמים בימי רומזים לנו על ההשפעות 

  .הפורים

והיה טרם יקראו ואני אענה עוד הם מדברים ואני "בהקדם מאמר הכתוב 

, כדי חיותם' שכאשר ישראל מבקשים מה: דהכוונה בזה). כד ,ישעיה סה" (אשמע

  ,בקשתםעונה אותם מיד וממלא ' ה -" והיה טרם יקראו ואני אענה"אזי 



 

  

  

כאשר , "עוד הם מדברים"אולם :). תענית ח(היב חיי יהיב מזוני כי מאן די

יותר מכדי  -היינו תוספת טובה ', עוד ועוד'מדברים ומבקשים 

שומע ומעיין בדבר אם ראוי ונכון ' ה -" ואני אשמע"אזי . הצטרכותם

  .למלאות את בקשתם

', המלך אחשורוש'ללא הצמד , ובידוע ש״המלך״ הנזכר במגילה לבד

  .ה למלך מלכי המלכים הקב׳׳ההכוונ

לא רק  -" מה שאלתך: "הקב׳׳ה אומר לישראל, שבפורים, ובזה נשכיל כאן

ומה ", אלא". וינתן לך", מה שהנך שואלת ומבקשת תוך כדי חיותך

" ותעש", תוספת טובה" ו׳׳עוד" עוד"גם מה שאת מבקשת  -" עודבקשתך 

כל מי , כי ביום זה, הנני לעשות בקשתך ולמלאות משאלות לבך לטובה -

  !...שהוא פושט את ידו ליטול נותנין לו

והשתיה כדת אין אונס כי כן יסד המלך על כל רב ביתו לעשות 

  )ח ,א(כרצון איש ואיש 
דהיהודים . כדת של תורה -״והשתיה כדת״ .) מגילה יב(דורשים חז״ל 

  . במשתה אחשורוש הקפידו לא לשתות מיינו בהיותו יין נסך

וכי בהם אין צורך , מה לגבי מאכלות אסורות -ולכאורה צריכים להבין 

  ? להקפיד שיהיו ״כדת של תורה״

  ! הסבר חזק מאד "ומתוק האור"אלא מובא בספר הנחמד 

מלמד שכפה  -״ויתיצבו תחת ההר״ .) שבת פח(דהרי ידועים דברי חז״ל 

, מוטב -אם אתם מקבלים התורה : הקב״ה עליהם הר כגיגית ואמר להם

בה ״מכאן מודעא ר: וממשיכה הגמרא שם. שם תהא קבורתכם -ואם לאו 

שאם יזמינם לדין למה לא קיימתם מה שקבלתם : ומפרש רש״י. לאורייתא״

  .שקבלוה מאונס, יש להם תשובה -עליכם 

אם , כלומר! דינא -הלא דינא דמלכותא : "פרשת דרכים"הומקשה בעל 

הוא מלך ' והרי ה. כל בני המדינה חייבים לציית לו, המלך מחוקק חק

ואם כן איך , חויבים אנו להשמע לוהעולם ואם ציוונו לקבל את התורה מ

לפי שיטת : ומתרץ? יכולים ישראל לפטור עצמם בטענה שקבלוה באונס

קיים בתנאי שהוא חל על כל אזרחי המדינה ' דינא דמלכותא, 'רבנו תם

נתן את התורה רק ' שכיון שה, ולפי זה יש לומר. ללא יוצא מהכלל

', דינא דמלכותא'של  ממילא לא חל הכלל, לישראל ולא לכלל בריות תבל

  . ועל כן טענת האונס בעינה עומדת

, שכן שבע מצוות מתוכן, הסבר זה אינו תקף על כלל תרי״ג המצוות, ברם

ואם כן לגביהן אכן , אף בני נח נתחייבו בהן, ובראשן איסור עבודה זרה

ולפי זה נמצא כי לגבי איסור יין . 'דינא דמלכותא דינא'תופס הכלל של 

מודעא רבה 'לא עומדת להם לישראל ה -הוא עבודה זרה  נסך שיסודו

  ! ולא יכולים לפטור עצמם בטענת שקבלוה באונס' לאוריתא

בעוד שלגבי מאכלות אסורות היו ישראל יכולים לפטור עצמם מכח , ולכן

הרי לענין שתיה היו חייבים להקפיד שתהא ', מודעא רבה לאוריתא'ה

  .ולהמנע מיין נסך' כדת של תורה'

כדת של  - ״והשתיה כדת״ : דבר זה מדויק בלשון הפסוק באופן נפלאו

לגבי איסור יין נסך אין  -״ואין אונס״ ? ומדוע. שלא טעמו מן היין, תורה

 -״כי כן יסד המלך על כל רב ביתו״ ? ומדוע. את התירוץ של אונס

, צוה איסור זה של עבודה זרה על כל בריות תבל, מלכו של עולם, הקב״ה

ואין הם יכולים ' דינא דמלכותא דינא'חל על כל ישראל הכלל של  וממילא

  ... להשתמט מן האיסור בטענה שקבלוה באונס

  !..הפלא ופלא

•   

פירש ״והשתיה כדת  ע"ממונקאטש זי "מנחת אלעזר"ק בעל ה"הרהואילו 

מלמד שהתנה הקב״ה עם .) שבת פח(מצינו בגמרא  דהנה -אין אונס״ 

, אם ישראל מקבלים התורה אתם מתקיימין, מעשה בראשית ואמר להם

וממשיכה הגמרא בעת קבלת . ואם לאו אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו

״מלמד שכפה עליהם הר כגיגית ואמר להם אם אתם מקבלים  -התורה 

ה קבלו, אח״כ -אבל הדר . את התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם

 -דכתיב ״קיימו וקבלו היהודים״  ,באהבה בימי אחשורוש מאהבת הנס

  . ודרשינן קיימו מה שקיבלו כבר

יומא (אבן ״השתיה״ שממנה הושתת העולם  -״והשתיה״ : וזהו הרמז כאן

כי , והיא כבר לא מאוימת, נעשתה בימי אחשורוש ״כדת״ וכהלכה, :)נד

  ...כנ״ל, מרצון -התורה ״אין אונס״ ישראל חזרו וקבלו את 
תען אסתר המלכה ותאמר וכו׳ כי נמכרנו אני ועמי להשמיד ו

, ואלו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי וכו׳, להרוג ולאבד

זה הוא -ויאמר המלך אחשורוש לאסתר המלכה מי הוא זה ואי

  ) ה-ג ,ז(אשר מלאו לבו לעשות כן 
והנה קשה הלשון : ע"מאפטא זי "אוהב ישראל"ק בעל ה"הרה דקדק

והיה . כי היאך שייך לשון מכירה אצל הריגה, אסתר שאמרה" נמכרנו"

למה הוסיפה אסתר לומר ואילו לעבדים , ועוד. צריך לומר כי נגזר עלינו

ולשפחות נמכרנו החרשתי אשר לא נאמר עד הנה שום זכר מן מכירות 

  הלא הוא בעצמו חתם ', מה אמר אחשורוש מי הוא זה וגו, ועוד. לעבדים

  

  

   ?'שאמר הכתוב ויכתוב בשם טבעת המלך וגואת עצמו על הגזירה כמו 

פ מעשה "ע ,רבי שרירא גאון זי״עפ מה ששמע בשם "ז הסבר נפלא ע"ותירץ ע

   :שהיה אז בימיו

. עשיר מופלג אחד היה לו ספר תורה שהיה כתוב בכתב ידו של עזרא הסופר

ולאחר פטירתו היה מחלוקת גדולה בין הבנים . ולהעשיר הזה היו לו שני בנים

מאשר לקחת כל , ת הזה"מחמת שכל אחד מהם חפץ לקחת את הס, שיםהיור

ויצא הפסק דין , והציעו טענותיהם לפני יודעי דת ודין. כסף וזהב שבעולם

. ת הזה"שייך לו הס, פ הגורל"פ הגורל ומי שיזכה ע"שהחלוקה תהיה ביניהם ע

היה ו. ל ושמח מאד שמחה גדולה"ת הנ"וזכה האחד בהס, והטילו גורל ביניהם

כי אף שלקח כנגדו הרבה , יסורים גדולים וולהשני הי. בעיניו כמוצא שלל רב

  .כל זה אינו שווה לו מגודל תשוקתו להס׳׳ת הזה, כסף וזהב

מאוד חרה אפו על היורש  ,היה שם מומר אחד ובראותו כל זאת ,באותה העיר

והחליט לעשות ברשעו מעשה בכדי ללעוג . ת אחד"הזה שאיבד הון רב בעד ס

והלך לבית הכנסת אשר היה שם . החליף את מלבושיו כדי שלא יכירהו. עליו

וכאשר הלכו כל האנשים , והתחבא שם באיזה זווית עד הערב. ת הזה"הס

ועבדתם ) "כ ,שמות נג(ת מנרתיקו ומצא כתוב "לביתם לקח המומר הזה את הס

מן  'עועשה הרשע הזה ברשעותו ומחק את ה". אלוקיכם ובירך את לחמך' את ה

ודבר זה לא . ל"ת בחירוף וגידוף גדול ר"במקומו ופיסל את הס 'אועבדתם וכתב 

. ת הזה"ולאחר כמה ימים נודע הדבר שיש טעות כזה בהס. נתוודע לשום אדם

ומגודל . ת נפל בגורלו היה לו צער גדול בשמעו מזה"היורש הזה שהס ,והנה

הטעות הזה אבל לא יהיה  כי אמר אף שיכולין לתקן, נחלה מאד, היסורים ודאגה

  . ת של עזרא הסופר"נקרא ס

 ואביוצוה  ,וסיפר לו בנו היורש את כל המאורע, בא אליו אביו בחלום הלילה

עין תחת "לחפש תחת השולחן ושם ימצא את עינו של המומר אשר יקוים בו 

כי כן יצא הפסק , ת לא יתקן שום אדם"ועוד אמר לו אביו שאת הס"... עין

וכן היה ! ת שלו"שר עזרא הסופר בעצמו יתקן את הסמהב׳׳ד של מעלה א

  .עד כאן סיפור המעשה. כאשר אמר אביו

כ כדבר "כי המן הרשע עשה ג: ולפי זה אפשר להבין על נכון את דברי הפסוקים

רק אמר , היינו מתחילה כאשר בא לפני המלך לא גילה לו תוכן כוונתו הרע. הזה

. ונותן בעד זה עשרת אלפים ככר כסף. שרצונו לקנות את היהודים לעבוד בהם

כ עשה המן הרשע ברשעותו ומחק "ואח". לעבדם"וכתב באמת בשטר מכירה 

ואחרי זה כאשר ראו סופרי המלך את ". לאבדם"במקומו בלשון ' וכתב א' את הע

אז כתבו הם פירוש הדבר להשמיד להרוג , השטר מכירה שהיה נכתב לאבדם

  . ולאבד

היינו כאשר אמר  -" ו לעבדים ולשפחות נמכרנוואיל: "וזהו שאמרה אסתר

ולכן כעס המלך אחשורוש ואמר מי הוא זה ואי זה . החרשתי. לפניך בתחילה

  ...פירוש כי אני לא מכרתי אותם אלא לעבדים, הוא אשר מלאו לבו לעשות כן

  )א ,ט(ונהפוך היא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם 
פעם בעת סעודת  ע"ק רבי יואל מסאטמר זי"הרהאמרה נפלאה ואמיתית אמר 

״אני ) בתהילים ק״כ(פסוק על פי ה, שאפשר לפרש את דברי פסוק זה: פורים

הוא , צבאות באמת' קנאת ד דהנה מי שמקנא .שלום וכי אדבר המה למלחמה״

וגם אומר דברים ברורים , בעוז' ולוחם מלחמת ה, אינו מפחד לומר את האמת

אבל מי שהוא . מבלי שיוכלו לטעות ולטשטש את דבריו ולפרשו באופן אחר

הוא , מלחמתה של תורה בלי פחד מבקש שלום ואין בידו העוז לצאת וללחום

בכדי שכל אחד יוכל לפרש את דבריו כפי , מע לשני אופניםתמדבר בלשון המש

  . ..שירצה

, אלא, דילמא, אי. דתיבת ״כי״ משמש בארבע לשונות.) ר״ה ג(והנה חז״ל אמרו 

  . דהא

רוצה להיות טוב , לוםאם מדובר באדם שמבקש ש -״אני שלום״ : וזהו שכתוב

וכל , הוא מדבר בלשון שמשתמע לכמה לשונות -אדבר״  'כי'אז ״ו ',כולם'עם 

  ... ועושה נחת רוח ליוצרו וליצרו, אחד יוכל לפרשו כמו שירצה

שבאיזה שהוא דרך , איש מלחמה מדבר בלשון המה -אבל ״המה למלחמה״ 

  !... ישאר תמיד תיבת המה, ואופן שתהפוך תיבה זו

אם ישלטו בני ישראל  -״ המהישלטו היהודים ״אשר : נבין את הפסוק, ועל פי זה

וילכו בדרך אדיבה אך תקיפה נגד כל הצוררים , בעצמם ולא יפחדו משום איש

וידברו  ,גמגום ופחד הקמים עליהם להרגם ולהשמידם רוחנית וגופנית ללא שום

  ...אז יזכו לשלוט גם ״בשונאיהם״, בלשון שאינה משתמעת לשני אופנים

 

ó½þõñ íî®ô!  
  לוישועות גדולות לאובעיננו ראינו ניסים ונפלאות 

  של ציון קודש הקדשים ב  ואמרו תהילים שפקדו

  דוד מלך ישראל חי וקיים' משיח ה
  

³î¼î¾− ê−ëô íï óîšôë ó−ñ−í³ ³þ−ôê !  


