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  !כפורים –יום כפורים 
כי גדול יום : אומרים ע"ק רבי בונים מפשיסחא זי"הרהבשם 

שאילו ביום הכיפורים מצוה לענות את , הפורים מיום הכיפורים
כלום יש , ואילו בפורים חייב אדם להתבסם עד דלא ידע, הנפש

  ...?עינוי גדול בעולם מחסרון הדעת
  

 –יום כפורים "שאת : אמר ע"ק בעל האמרי נועם זי"הרה
שמות (פ מה שכתוב בתורה "ע, והוא! למדנו מן התורה" כפורים

וכפר אהרון על קרנותיו אחת בשנה מדם חטאת ) "י. ל
  ". הכיפורים אחת בשנה יכפר עליו לדורותיכם

אלא ? "אחת בשנה"ולכאורה יש לדקדק על כפל הלשון בתיבות 
כי יום כיפורים ' פ המבואר בתיקוני זוהר ובספרים הק"נראה ע

שלעתיד יהיה מן יום הכיפורים יום חדוה , נו כמו פוריםהיי
ל דבפורים נמחל לנו חטאתינו והיא יום "על כן י, שיהיה פורים

' מלחמה לה"והנה בפורים אנו קוראים בתורה . כפרת עונותינו
  ". בעמלק מדר דר

וכפר אהרון על קרנותיו אחת בשנה מדם : "כ הפשט"וזהו א
גם אחת "ו, כ היא כפרת עוונות"ההיינו ביו –" חטאת הכיפורים

היינו עוד יום אחד בשנה שאז  –" לדורותיכםבשנה יכפר עליו 
  !...ומכאן למדים כי יום הכיפורים כפורים". מדר דר"קורין 

  

מובא דיום ע "ק משנאווא זי"דברי יחזקאל להרהבספר 
כי ביום הכיפורים רק הכהן הגדול , פורים-הכיפורים היא רק כ

ובפורים יוכל כל איש מישראל להשיג , שה הזאתהשיג את הקדו
  ...הקדושה הזאת

  

 –דידוע שפורים  –ע "ק מפשיסחא זי"הרהעוד אומרים בשם 
אלא שבפורים מתחפש היהודי , ומה בכל זאת ההבדל, כפורים

ואילו ביום הכיפורים מתחפש הגוי , לגוי והריהו שותה לשכרה
  ...ליהודי ומתעטף בטלית ובא לבית הכנסת

   

היה קורא את הפסוק  ע"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב זי"הרה
כי . על פורים ויום הכיפורים" והסר שטן מלפנינו ומאחרינו"

וביום הכיפורים , בפורים קודם מתענים ואחר כך משתה ושמחה
קודם בערב יום הכיפורים מצוה להרבות באכילה , להיפך
ר שטן והס" :וזה פשוטו של מקרא. ואחר כך מתענים, ושתיה

פ השטן מקטרג על ישראל "כי בערב יוהכ". מלפנינו ומאחרינו
שיביט על , "מאחרינו"מראים לו על , שעסוקים באכילה ושתיה

. מערב עד ערב, יום המחרת שהיהודים יתענו ויתקדשו מחר
אז , בפורים שוב בא השטן לקטרג על ישראל שהם שמחים

יום  שיסתכל על התענית של, "לפנינוומ"מראים לו את 
  ... האתמול

בפורים אפשר לפעול : אמרע "ין זי'ק רבי ישראל מרוז"הרה
  "! כל הפושט יד נותנים לו"ע ש"כבר מבואר בשו כי, הכל

  

  

  
 

ק רבי יצחק מסיקווירא "הרהכשמאן דהו הזכיר זאת בשולחנו של 

כי הרי ! היום זה גם זמן תשובה, אם כן: נענה רבי יצחק ואמר, ע"זי
  !... שימינו פשוטה לקבל שבים, ה הוא מפושטי יד"הקב

  !...בימי הפורים אפשר להביא את גאולתנו
א "מרן החידשל ' ראיתי להביא בפניכם את דבריו הק :אמר הכותב

פרק ( בספרו לב דודאשר הובא ) א אדר"יומא דהילולא חל י(ע "זי
  : וכך כותב בלשונו המליצית, בגודל קדושת ימי הפורים) ט"כ

, לעשות מצוות היום, במקום גילה שם תהא רעדה, ומאחר שכן
אל ' ושמחת עולם שמחה של מצוה ולא תהיה עדת ה, באימה רבה
ושחוק וקלות ראש מאד מבלי משים , במזרקי יין' השוטים'גיל כעמים 

ואיך . יום הפורים הותרו האיסוריםו עלה על לבם כי ב"וח', יראת ה
  . נישא פנינו לשלם רעה תחת טובה

ובעיני הדבר : ע ומסיים בדברים נחרצים"א זי"וכאן ממשיך החיד

ונפל , אשר זרע עמלק לטבח יובל, ביום הזה, שאם כל ישראל. פשוט

והשמחה היתה מקודשת , היו נוהגים בסדר קדושה, המן הרע הזה

היינו . לשמים ויתר היום היו עוסקים בתורה כל אחד כפי שיעורו

כי היום הזה אשר , נגאלים בשכר זה גאולת עולם וימחה זכר עמלק

אם היינו מתאמצים בתורה ובמצוות , ממנו עם רב החל לנפול ונפל

ובא , עד כלות אותם, רעה תבוא עליהם על זרע עמלק, כהיום הזה

ת "ובכח עבודותינו להשי, ובכח הצדקה שמרבים היום. לציון גואל

אין ספק שהיתה מפלת עמלק גמורה ותפרה ישע גאולה , היום

    ...'עד כאן לשונו הק –! שלימה
  

ליהודים "את הכתוב ע "ם זי"ק בעל החידושי הרי"הרהוכבר פירש 
? "ויקר"דלכאורה אינו מובן מהו  –" היתה אורה ושמחה וששון ויקר
, נצלו אותה כראוי, בעיניהם' יקרה'אלא הכוונה שהשמחה היתה 

וכן עלינו להשתדל לשמור . ונזהרו לבל תצא מן הגדר הראוי והרצוי
ובל לבזבזה , ננושתהא יקרה בעי, על השמחה השורה בפורים

   !...  בדברים זולים

  !ימי הפורים הם ימי רצון נשגבים שחייבים לנצלם כראוי
ם "הרי החידושי בעל ק"הרה של טעמו מובא "המועד מעיין" בספר

 של הענין לכל שנתן, )נג, לפורים צדיק בשפתי מובא( ע"זי מגור
 גדולים כמה עד לנו מראה זה טעם – "בפוריא לבסומי איניש חייב"

  !...רצון ימי הם כמה ועד ט"הבעל הפורים ימי הם
 בהקדם טעמו את ואמר ע"זי ם"הרי החידושי בעל ק"הרה ופתח

 להעביר ע"זי' הק טוב שם הבעל לפני ושיוועו באו פעם: שהיה מעשה
 ושערי נחתמה שהגזירה ראה. נענה ולא, התפלל. נוראה גזירה רוע

 לאדם ותפנו פלוני למקום סעו. אחת דרך רק יש: ואמר .נעולים שמים
  ! הבטחה והבטחתו ברכה ברכתו ,וכך כך ששמו
  .פלוני רבי מתגורר היכן ושאלו, נסעו

 אינו הן! ?רבי: "גדול בצחוק פרצו, שאלתם את המקום אנשי משהבינו
  "?ולו לכם מה! אות יודע צורת
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  !"וושעיונ שיברכנו, באנו"
 ואינו, מברך אינו בעצמו הן! ?שיברך, הוא: "ללעג הפך הצחוק
  !"מתפלל

  "...יודע מי ,עימו ונשוחח הניחונו: "ואמרו נבוכו הם
 הרי", להקשות המקום בני המשיכו –" עימו תשוחחו איך אך"

 ימינו בין יודע שאינו, מועד שיכור בגילופין תמיד הוא
  "?!ושמאלו
  !רבם פקודת עליהם חזקה אך, גברה מבוכתם
 קידמה שיכורים וצחנת, ביקתתו את המקום אנשי הראום
 עד המתינו. חושים בעירפול, בקיאו מתגולל מצאוהו .פניהם

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

  "!ברכה
  ... !רוצה הוא לשתות, ולהם לו מה. וגיהק פיהק, וגיחך צחק
 נתן. הבקבוק את ממנו והרחיקו, עסק להם יש מי עם ראו הם

  ...לשתות, ונאנק גנח ,ופעה יבב, מתחננות עיניים בהם
  !תברך רק, וטוב ישן יין עבורך ונקנה, לך ניתן: "האנשים אמרו
 חדש קנקן והביאו שלחו. שישקוהו ובלבד, בלהיטותאותם  בירך
  .ברחמים ועזבוהו, שנרדם עד שתה, ישן מלא
 אכן באו שבשלה והגזירה עזרה ברכתו, פלא זה ראה, והנה

  ...התבטלה
 קורה מה. פליאה מלאים', הק טוב שם הבעל אל האנשים שבו
  ?שלחתנו לאן ,כאן
האמת  :הענין סוד את לכם ואגלה בואו, ט"הבעש להם אמר

 תורה בלא, הארץ ועם בור זה יהודי .המקום יהודי הם צדקוש
 הוא אחד יום. קלה ודעתו כבד יצרו, היה ופוחז הולל. מצוות ולא

 בו ונותנים ,והוללות פריצות מקום יש הגדולה שבעיר, שמע
 באין לבזבזו ,רב כסף עולה שההוללות אלא, יצר לכל פורקן

  .לשם ונסע, הכסף צרור את עימו נטל, כןלו .מעצור
 וקריאות זעקות, שוועה קולות ושמע יישוב במקום עבר, בדרכו

 כעת הוא שבה שהעיירה לו וסיפרו, לפשרן תמה. לב קורעות
 את הפריץ אסר. וחכירה מיסים דמי, לפריץ הון חייבת עובר

  . בייסוריהם זועקים והם, ממוות מרים עינויים עליהם וגזר ראשיה
 את ופדה, כספו כל את לו מסר. הפריץ עם ונועד, רחמיו נכמרו

 הנאות וציפיות ההתהוללות חלומות כל על וויתר. השבויים
  .עקבותיו על ושב, השווא

 לשער יכולים אנו אין: טוב ואמר להם שם הבעלוכאן סיים 
 עורר מעשהו, התדרדרותו תהום לאור, עמד עצום ניסיון באיזה

  !יקום ,יגזור אשר שכל: משמים שכרו וקצבו, במרום התרגשות
 להביא יגזור ואם, מתים להחיות יגזור ואם: המקטרג קיטרג

' נשק'האיך אפשר לתת לו כזה  ?זמנה קודם להחישה, הגאולה
הוא הרי יוכל לשנות עם כך סדרי , הבחנהיעיל ללא שום 

   ?בראשית
, ביינו טרוד יהא. מהעולם שתנתקו, כרותלש להטילו החליטו
וכך לא יוכל לנצל כראוי את  .מאומה יידע ולא ,בגילופיו מעורפל

  .האפשרות שניתנה לו
  .ע"עד כאן המעשה שהיה עם הבעל שם טוב זי

  

 ימי – ע"זי ם"הרי החידושי בעל ק"הרה אמר – בכך כיוצא
 זוהר בתיקוני כמובא הכיפורים מיום אף ונעלים גבוהים הפורים

 אף רצון ימי הם והפורים. כפורים – כיפורים יום, )כא תיקון(
 משוועים אנו הכיפורים שביום, והראיה. הכיפורים מיום יותר

 הפושט כל", בפורים אבל. בכל ולא, נענים תמיד ולא, ומעתירים
 כל למילוי, רצונו כל לפעול יכול אחד וכל, "לו נותנים, יד

  ! משאלותיו
, מדי יותר ויבקשו כהוגן שלא ישאלו פן חכמים כ"א חששו

  ... בשיכרות' כיבדנו'ו
  .קדשו דברי כאן עד

  

  
  
  

. השחר מהשכמת משתכרים אנו אין שהרי. התמיהה, ואילך מכאן
 תורה', ה ועבודת הדעת על ומבקשים. שחרית אנו מתפללים בתחילה
  ? !נושענו וטרם. וגאולה ישועה, ופרנסה רפואה. ותשובה

 ופתיחת, בה הכוונה כמידת מקובלת התפילה שכן, קושיא זו אין אך
 שנאמר. ויתפלל יחזור, נענה ולא שהתפלל אדם ראה ואם. הלב

 וכן". 'ה אל וקווה, ליבך ויאמץ חזק', ה אל קווה) "יד. כז תהילים(
 שמואל( חנה על שנאמר מה על) א"ה ה"פ ברכות( בירושלמי אמרו

 המרבה שכל מכאן, "תבכה ובכה להתפלל הרבתה כי ויהי) "יב. א
 עוזרים, והבכיה התפילה שריבוי: "שם ג"הרלב וכתב. נענה בתפילה
 וריבוי. ננעלו לא דמעה ששערי אמרו ולכן. יותר בכוונה שתהיה
 ולכן, יתברך' ה ובין המתפלל בין הדביקות שתתחזק גורם התפילה

, מהנס ונפעמים, המגילה שקוראים לאחר, לפיכך". שאלתה 'ה לה נתן
  לב ומטיבים
 לב שופכים היינו אילו – ותשבחות בשירות ופותחים, בסעודה

  בעתירות
 ראוי לכן! לפעול היינו מסוגלים מה יודע מי, כמים יין לשפוך במקום

 אלו בשעות גם ולהתחנן להפציר, שבכך הקשיים כל למרות אדם לכל
  ...תפילותינו שיתקבלו בכדי ה"להקב

  

 ,צד שום אין: "נחרצת באמרה דבריו סיים ע"זי ם"הרי החידושי, ברם
 ממי רוח נחת יותר עולה מסתמא, ל"חז תקנת ידי על חלילה שנפסיד
 עצמו עבור לבקש יכוון מאשר, ל"לחז לפקודת לציית רצונו שמבטל
  !...שיפעל אף, טובות

מה שאלתך וינתן לך ומה : ה לאדם"בפורים אומר הקב

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

ק בעל המראה "הרה אמר, )יב. ט אסתר( "ומה בקשתך עוד ותעש

שכאן רומזים לנו על ההשפעות הגדולות שיכול האדם  – ע"יחזקאל זי
  ! לזכות ולקבל משמים בימי הפורים

והיה טרם יקראו ואני אענה עוד הם מדברים "בהקדם מאמר הכתוב 
שכאשר ישראל מבקשים : דהכוונה בזה). כד. ישעיה סה" (ואני אשמע

עונה אותם ' ה –" והיה טרם יקראו ואני אענה"אזי , כדי חיותם' מה
אולם :). תענית ח(כי מאן דיהיב חיי יהיב מזוני , מיד וממלא בקשתם

היינו תוספת ', עוד ועוד'כאשר מדברים ומבקשים , "הם מדברים עוד"
שומע ומעיין ' ה –" ואני אשמע"אזי . יותר מכדי הצטרכותם –טובה 

  . בדבר אם ראוי ונכון למלאות את בקשתם
', המלך אחשורוש'ללא הצמד , מגילה לבדהנזכר ב" המלך"ובידוע ש

  . ה"הכוונה למלך מלכי המלכים הקב
 –" מה שאלתך: "אומר לישראל ה"קבה, שבפורים, ובזה נשכיל כאן

, אלא". וינתן לך", לא רק מה שהנך שואלת ומבקשת תוך כדי חיותך
תוספת " עוד"ו" עוד"גם מה שאת מבקשת  –" 'עוד'ומה בקשתך "

, ני לעשות בקשתך ולמלאות משאלות לבך לטובההנ –" ותעש", טובה
   !...     כל מי שהוא פושט את ידו ליטול נותנין לו, כי ביום זה

  ! פורים מסוגל לרפואה ולפקידת עקרות
ע "ק בעל האהבת ישראל זי"הרהכי פעם נכנס יהודי אל , מסופר

: ענה לו הרבי, ל"בפורים וביקשו שיעורר רחמים עבור חולה מסוכן ר
פ "שאע) ח"שבת פ(ל "שהרי אמרו חז! פורים זה סגולה לרפואה

ה לכפות הר כגיגית לבני ישראל "שבקבלת התורה היה צריך הקב
הדר קבלוה באהבה בימי אחשורוש "אבל , בכדי שיקבלו את התורה

שבקבלת התורה נרפאו כל ) יתרותנחומא (והרי איתא , "מאהבת הנס
ממילא גם פורים על אחת כמה וכמה שזהו זמן המסוגל , החולים
  ...  לרפואה

  

בפורים נמצא סגולת פקידת ישועה בזרע : מובא תורת אמתבספר 
ובגמרא מצינו על , כי תיבת פורים יורה על פריה ורביה, של קיימא

שמסיימת המגילה וזהו מה , פורים כלשון פריא שבוודאי מורה על זה
  וימי הפורים ) "כח. ט(

לא ישכח  –" האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם
  ...וכאן היא הבטחה לזרע של קיימא, מזרעם
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בפורים יש : מובא ע"יקוב זי'ק מדז"עטרת ישועה להרהבספר 

מצות מגילה ומצוות , מצוות' כי יש לנו ב, כח להמשיך בנים
וזהו , "זרע"עולה כמנין " צדקה"עם " גלהמ"וכן , צדקה

היינו להמשיך  –ודובר שלום לכל זרעו "שמסתיימת לה המגילה 
  ...  זרע של קיימא

  ?פורים מן התורה מניין
 ע"זי' בוז'ק רבי ברוך ממז"הרהכי בשנה אחת עת ישב  ,מסופר

כי פורים מרומז בתורה בפסוק : אמר ,לשולחנו בסעודת פורים
ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את ) "ח .בראשית כא(

שעשה משתה ביום , "מגלה"אותיות " הגמל" –" יצחק בנו
  ... שקוראים את המגילה בפורים

מה הפירוש ? ומה עם סוף הפסוק, נוּ : רב שם-שאל אותו הפורים
  ? "את יצחק בנו"בתיבת 

  ! תאמר אתהכ "רב א-אתה הרי הפורים, נוּ : השיב לו הרבי
היינו .) "ג"סוכה מ(ל "ד מאמרם ז"שהוא ע: נה ואמרוהלה אכן ע

מסבירה שם שהטעם ' הגמ ."טעמא דשופר היינו טעמא דמגילה
שאסרו חכמים לתקוע בשופר בשבת הוא משום חששם שמא 

וזהו גם אותה סיבה שלא , יטלטלנו ארבע אמות ברשות הרבים
קוראים את המגילה בשבת שמא יעבירנו ארבע אמות ברשות 

  . הרבים
כ הסברו של "וזהו א .וידוע דשופר מרמז על אילו של יצחק

משתה גדול עורכים ביום  –" משתה גדול ביום הגמל" :הפסוק
שאותה מגילה גזרו  –" את יצחק בנו", שקוראים את המגילה

שעל זה , חכמים שלא לקרות בשבת שמא יעבירנו ארבע אמות
ז שזהו גם הסיבה שלא תוקעים בשופר המרומ' אומרת הגמ

  ... ביצחק בנו
   !...    עכשיו כוונת לפשט האמיתי: נהנה הרבי ואמר

  .גודל מעלת וקדושת הזמן של קריאת המגילה
 -את הסיפור הבא  א"צ רבי אהרון טויסיג שליט"מהגהשמעתי 

  : בו רואים את גודל מעלת הזמן של קריאת המגילה, סיפור נורא

היה מספר בכל שנה ע "ק בעל החקל יצחק מספינקא זי"הרה
ק בעל "הרהשאביו , של פסח' אחר שגמר עריכת הסדר בליל ב

היה רגיל לספר אחר שגמר העריכת הסדר  ע"האמרי יוסף זי
מעשה שהיה עם אברך אחד שערך את הסדר בליל ', בליל ב

ועדיין , השני ואמר שיר השירים והאריך בסיפורי יציאת מצרים
התיישב בדעתו שהיות , ןלא חטפתו שינה ולא רצה ללכת לישו

אז ישבה אסתר " (סעודת אסתר"דפסח הוא זמן של ' שביום ב
). ואז התחננה לפניו שיבטל את הגזירה, ואחשורוש למשתה היין

  . לכן יקרא עכשיו את המגילה
" רוח"ראה שבאה אליו , והנה כשסיים לקרות את המגילה

יש לך איזו שייכות , שאל אותה האברך. לעצמה" תיקון"וביקשה 
התחילה הנפש לספר כי ישנן נשמות ? אלי ומה רצונך ממני

שאף אחרי שקיבלו את העונש , כ בזה העולם"שהירבו לחטוא כ
אין ביכולתם להיכנס לגן עדן עד , בכל זאת, שלהם בשמים

אבל בכל שנה בשעת קריאת . שתהיה להם זכות מיוחדת
וחדשים . ואז יכול כל אחד להיכנס, המגילה פותחין שערי גן עדן

רבים לפני זמן הקריאה עומדות אלפים ורבבות נשמות בשער 
ואולם מכיון שקריאת המגילה אינה אלא , ומחכות לפתיחתו

, על כן מי שמספיק להיכנס קנה עולמו, שעה שעתיים או שלוש
ומי שנשאר בחוץ נאלץ לחכות עד שעת הקריאה של השנה 

  . הבאה
גן עדן ובגלל הדוחק  זה כמה שנים הנני עומד על שערי, והנה

ובשנה האחרונה סגרו את השער , הרב לא הצלחתי להיכנס
והתיישבתי בדעתי שלא אזוז , בדיוק כשהגיע תורי להיכנס

  . ממקומי עד שיקראו את המגילה בשנה הבאה
שמעתי , ויהי לפתע בעמדי שם ומחכה שיגיע הזמן להיכנס

מיד התחלתי לדפוק על שערי , שקוראים את המגילה בליל פסח
  יצא אלי , גן עדן שינחוני להיכנס שהרי קוראים את המגילה

  
  
  

הן אמת שקוראים כעת את המגילה אבל אין זה : שומר הפתח ואמר
מן קריאה הוא עכשיו מאי נפקא מינה אם ז, השבתי לו! זמן קריאתה

עוד . הרי מכיון שקוראים את המגילה מחוייב אתה להכניסני, או לא
האמת היא : יצא הקול מבית דין של מעלה לאמר, אנו מתווכחים

אבל אם , כדברי השומר שקריאת המגילה אינה מועלת אלא בזמנה
אזי , שהנך יכולה להיכנס, יפסוק האברך שקורא כעת את המגילה

  ! ער ותכנסייפתחו לך הש
  !... הצילני מרדת שחת! ועכשיו אני מתחננת אליך אנא

ותיקן את נשמתה כדי שתוכל , ומיד פסק האברך לתת לה להיכנס
  !...  עד כאן סיפור המעשה. לנוח בשלום ובשלווה בגן עדן

: היו רגילים לומר, ל"מספרים את הסיפור הנ" זקני החסידים"כשהיו  
ולא , היה דייקן גדול בסיפורי עובדות ע"רבנו בעל האמרי יוסף זיכי 

או , היה מדרכו לספר שום סיפור מבלי שיזכיר את שם בעל העובדא
שסתם ולא פירש מי היה , ובסיפור זה. ט"שיגיד בשם תלמידי הבעש

אך מפאת ענוותונתו , הזה כנראה שכוונתו היה על עצמו" האברך"
  !...לא הזכיר מי היה אותו אברך

  !ה מסוגל לפרנסה ולהשפעות טובותזמן קריאת המגיל
מובא שקריאת המגילה  ע"יקוב זי'ק מדז"עטרת ישועה להרהבספר 

ומסביר זאת על פי הסבר נפלא על מה דאמרו ! היא סגולה לפרנסה
הפשט " (עיניהם של עניים נשואות למקרא מגילה:) "מגילה ד(ל "חז

שהעניים מחכים כבר לזמן מקרא המגילה בכדי שעם : הפשוט הוא
אבל שם הוא מסביר על פי מה ) ישראל יתן להם צדקה כמנהג יום זה

שראשי התיבות וסופי התיבות של הפסוק : בספרי הקבלהשכתוב 
, "פותח את ידך"' אשר אנו אומרים מידי יום באשרי יושבי ביתך וכו

" י"פא: "שהם, שמות של המלאכים הממונים על הפרנסה' הם ב
, )ואף כתוב שסגולה לפרנסה לכוין בהם בפסוק זה מידי יום(, "ך"חת"

יוצאים כאותם מספר שני גם " על מקרא מגלה"והמילים בברכה 
העניים  –" עיניהם של עניים נשואות למקרא מגלה"וזהו , שמות

כי , יכולים להתנשא בעשירות ולצאת מהעניות על ידי מקרא מגילה
י שני השמות "ע, על ידי מקרא מגלה נשפע שפע פרנסה וכל טוב

  !...ל המרומזים שם"הנ
 

' ת דברי הגמל א"כ הסביר כנ"גע "ק בעל התפארת שלמה זי"הרה
שעל ידי קריאת המגילה  –" עיניהם של עניים נשואות למקרא מגילה"

ומפני כן : "ומוסיף, יורד השפעות בבני חיי ומזוני לכנסת ישראל
) ז"י' צ סע"ח סימן תר"או(המצוה לפשוט את המגלה כאגרת כמובא 

  !...   כדי שיתפשט השפעות טובות לכל העולם אמן

  !ים לפעול גדולות ונצורותבזמן קריאת המגילה יכול
ק בעל המנחת אלעזר "הרהשבפורים האחרון לימי חייו של , מסופר

אבל , היה חלוש מאוד באין אונים, ז"בשנת תרצ, ע"ממונקאטש זי
ואז סיפר , כשבא לקרוא את המגילה התגבר כארי לקרוא את המגילה

  : סיפור נורא זה
ובעקבות זאת הושיבו , פעם היתה מלשינות ומסירה נגד כמה צדיקים

אחר . במאסר קשה ע"ק רבי מנחם מנדל מרימנוב זי"הרהאת 
. השתדלות מרובה פעלו שינתן רשות להביא לו לשם כל מה שרוצה

השיב הרבי שמבקש שיובא לו את , כשנכנסו אליו לשאלו במה חפץ
  "... מגילת אסתר"ה

אך כששמע זאת תלמידו . ל כי היה אז חודש תמוזהדבר היה פלא גדו
ו לא ימלאו את "צעק והתחנן שח ע"ק רבי נפתלי מרופשיץ זי"הרה

דאם יקרא את המגילה עכשיו בעידן , חפצו ולא יתנו לו את המגילה
  !... עלול להחריב את העולם, ריתחא

מעתה בואו וראו כח קריאת : ע"ק בעל המנחת אלעזר זי"וסיים הרה
מרובה מדה טובה .) "סוטה יא(ל "דהלא אמרו חז, בפורים המגילה

". גדולה מצוה בשעתה:) "פסחים סח(וגם אמרו ', וכו" ממדת פורעניות
  , י קריאת המגילה"אם יכולים להחריב את העולם בחודש תמוז ע, ובכן

, על אחת כמה וכמה בפורים שאז שעת המצוה לקרוא את המגילה
לא אדרבה להביא השפעות טובות ואין באים להחריב את העולם א

  ...   ובודאי יכולים לפעול גדולות ונצורות בעת קריאת המגילה, לעולם
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  .במגלת אסתר' הטעם שלא מוזכר שם ה
מכיון שגם הגויים העתיקו את , כתב בפשיטות באבן עזרא

וכדכתיב מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם , המגילה ללשונתם
ז במקום "ו שם ע"שלא יכניסו ח, וחששו מרדכי ואסתר. כלשונו

  .ה"כ לא כתבו שם הקב"ע, שם הקדוש
 

ע "ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב זי"קדושת לוי להרה בספראך 

, שכל מהלך המגילה היה נס נסתר, תירץ) ה ועתה"ד' קדושה א(
ורק המתבונן היטב , ואהב את אסתר, איך שהרג את ושתי

, רגע שנדדה שנתו כי באותו, רואה איך הכל בהשגחה עליונה
בא המן למלך לבקש , ושאל המלך מה נעשה יקר וגדולה למרדכי

רק בראשי תיבות ' ולכן מוזכר שם ה. לתלות את מרדכי ועוד
 ואיננ הז"או וכל , ת שם הויה"ר –" יוםההמן ומלך הבוא י: "כמו
שרק למתבונן מתגלה שהכל ', הויה'סופי תיבות  –" יל השו

  ...'מאת ה ניסים

  !לקריאת המגילה מן התורהרמז 
 .רמז נאה לקריאת המגילה מן התורה מובא בספר תורת חמד

, דהאותיות של מגילת אסתר הם שנים עשר אלפים מאה ועשר
ואם , ך"שית נגיע לאות סמאף דבר"ואם נספור כמנין זה מן האל

, ך הזה עוד הפעם כמנין אותם אותיות"נמשיך ונספור מהסמ
שיך ונספור אותם מנין אותיות נגיע ואם נמ, ו"נגיע לאות תי

  ". אסתר"אותיות  –ש "לאות רי
שנאמר , אמרינן מרדכי מן התורה מנין) ט"חולין קל(ובגמרא 

, "ר דרורמ"ם של "ואם נספור מן המ". מר דרר) "כג. שמות ל(
ואם נמשיך , ש"נגיע לאור רי, ל"כמנין אותיות שבמגילה הנ

ועוד פעם כל , ת"משם לספור כאותם מנין אותיות נגיע לאות דל
 –ד "כ אותיות נגיע ליו"ועוד פעם כ, ף"כך אותיות נגיע לאות כ

  "....מרדכי"אותיות 
  ?ג בעומר"שריפת המן בפורים או בל

, מנהג בבל ובעילם :בספר הערוך מובא - : אמר הכותב
שהבחורים היו עושים צורה בדמות המן ותולים אותה על 

וביום הפורים עושים מדורה , גגותיהן ארבעה וחמשה ימים
כדי , ומשליכים עליה הרבה מלח, גדולה ומשליכים אותה באש

והבחורים עומדים סביבה ומזמרים בכל מיני . לעשות לה קול
ש שתולים בה המן וגם יש טבעת תלויה בא, זמר ושמחים

סנהדרין (י "והוזכר בפירוש רש. וקופצים מצד האש לצד האחר
עד כאן דברי ".  כדרך שהתינוקות קופצין בימי פורים) "ב.סד

  . בעל הערוך
עלה , ובעת למדתי עם תלמידים מקשיבים את ענייני הפורים

למה היום לא נתפשט אותו מנהג יפה  –ברעיוני לתת הסבר 
ורים ולשורפה במדורה גדולה לקיים מצוות לקחת צורת המן בפ

, ג בעומר שלכאורה אין שום ענין בכך"ואילו בל, מחיית עמלק
נוהגים כולם ביתר שאת ובדביקות רבה לתת דמות המן בתוך 

  ? המדורה
, תנא –" הפיל פור הוא הגורל:) "מגילה יג(אלא ידוע הגמרא 

נפל , ראמ. שמח המן שמחה גדולה, כיון שנפל פור בחודש אדר
ולא היה יודע שבשבעה באדר מת , לי פור בירח שמת בו משה

ג בעומר "לכן המנהג דווקא לשרוף בל. ובשבעה באדר גם נולד
ג בעומר יומא דהילולא של התנא האלקי "כי בל, את צורת המן

. ע הוא גם יום לידתו כדמצינו במדרש"רבי שמעון בר יוחאי זי
וביומא , ה"רבינו עוידוע שנשמתו הוא ניצוץ מנשמת משה 

דהילולא שלו אנו שמחים ומרקדים מכיון שדווקא ביום זה הוא 
מה , ובכך אנו מראים להמן הרשע, גילה את כל הסתרי תורה

ה ולכן הוא "שבחודש אדר חל יום פטירת משה רבינו ע? חשבת
? ו כי חלילה אבדה תקוותם"עת טוב לכלות את עם ישראל ח

והמשך לכלל ישראל יום בו יום זה הוא יום שמחה ! אדרבה
אתפשטותיה דמשה בכל דור  –נשמתו ממשיכה הלאה והלאה 

  וכך גם אצל ניצוץ נשמתו רבי שמעון בר יוחאי שדווקא , ודור
  

  
  
  

  אנו קבלנו את סודות התורה, בעת פטירתו שזהו גם יום לידתו
  ...       לכן כאן באותו יום תישרף ותיראה את מפלתך לעיני כל, ממנו

 המן ארור בין ידע דלא עד בפוריא לבסומי איניש חייב

  .לברוך מרדכי
 המן ארור בין ידע דלא עד" הענין דווקא מהו המפרשים יגעו וכבר

  ?"מרדכי לברוך
 כמה נביא ואנו, מעניינים ומהלכים תשובות הרבה ישנם כך על

  : מהם אחדים
הפחד  גודל את במגילה מבואר דהנה: מובא "נתן משה תורת" בספר
 הארץ מעמי ורבים" שכתוב עד המדינות יושבי על נפל אשר

 מי לבחון רצה מרדכי, ולכן". עליהם היהודים פחד נפל כי מתיהדים
 מפחד לפנים רק כן שעושה ומי שמים לשם באמת מתגייר אשר הוא

 מרדכי נזכר? זאת לבחון יוכל ובמה. ישראל נגד בלבו שנאתו ובאמת
 היהודים כל על גזירה גזר לכן, "סוד יצא יין נכנס" ל"חז בדברי

, וישתכרו צורכם מכדי יותר ישתו כך ידי ועל רב יין וישתו שיקהלו
 צעק שיכור שהיה בעת גם אז ונפש בלב יהודי באמת שהיה מי וכך

 כשהיה אז, עמו בל ולבו שנתגייר מי אבל, "המן ארור" "מרדכי ברוך"
 מה מפיו והוציא ,נעשה אשר כל ממנו נשכח כי" הסוד יצא" שיכור
 והיה, הרגוהו מיד ואז המן את ובירך מרדכי את וקילל בלבבו שהוא

 לא ההוא בעת מרדכי בגזירת כן שהוקבע וכיון. מאוד נכונה עצה זה
 את להזכיר בכדי הוא תורה ישראל של ומנהגן ממקומו המנהג זז

  !...ההיא בעת מרדכי של והנס החכמה גודל
  

מיחיב :) "מגילה ז(ל "הסביר את מה שאמרו חז ע"א מוילנא זי"הגר
". איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי

דהרי עיניהם של עניים נשואות ליום פורים על שום מצוות מתנות 
כאשר ידם של , ובהגיע היום. לאביונים שמצווים ישראל ביום זה

, "ברוך מרדכי" מברכים העניים ואומרים, ישראל פתוחה לרווחה
העשירים נמצאים מן העבר , לעומתם. שבזכותו זכינו ליום מבורך זה

כל ימות השנה ידם קפוצה והם רואים בעניים , השני של המתרס
הם פותחים את דלתם ואת , ביום פורים, רק פעם אחת בשנה. מטרד

ואולם אז כל אימת שנאלצים להיפרד . ידם ומפזרים ממונם לעניים
שבגללו נקבע יום זה , "ארור המן"ללים ואומרים ממונם הם מק

שחייב , ל"על כך אמרו חז. קנה בו מצוות מתנות לאביוניםתלדורות ונ
אדם לשתות ולשמוח ביום פורים עד שלא ידע אם הוא עשיר האומר 

  "... ברוך מרדכי"או עני האומר " ארור המן"
  

 במפלת פורים של הנס שורש כי: מעניין טעם מובא י"ש ערך בספר
 עשה שיעקב ידי על. ה"ע אבינו יעקב י"ע היה מרדכי והצלת המן

 היה בכך, עשו של הברכות את ולקח יין לו והביא ליצחק סעודה
. יעקב של מזרעו שבא מרדכי והצלת עשו של מזרעו שבא המן מפלת

 דכוונתו –" תליך נא שא: "ליעקב באומרו יצחק של בפיו נזרק וזה
 נכדו המן שרוצה מהעץ) מזרעך שבא מרדכי את( יצילך אני כך י"שע
  . לתלותו עשו של

 ברוך" בין ידע דלא עד ומבסמין ומשתה סעודה עושים בפורים ולכן
 יצחק ידע שלא כמו, עשו שהוא" המן ארור"ל, יעקב שהוא "מרדכי
 כאשר בפורים פרצופים לובשים כן ועל, ליעקב כשבירך ה"ע אבינו
   ...עזים גדיי ובעורות עשו בבגדי כשהתחפש אז יעקב עשה

  

 דלא עד להתבסם האדם שחייב ל"חז שקבעו לכך ראיתי נוסף טעם
: בגימטריא עולה –" המן ארור" כי, מרדכי לברוך המן ארור בין ידע
 עד" וזהו,  502 כך בגימטריא עולה הוא אף –" מרדכי ברוך"ו 502
 דלא עד האדם ששתה דכיון" מרדכי לברוך המן ארור בין ידע דלא
  ...דיו, גימטריא של זה חשבון לחשב ידע

  

 במשחקי וכי, ל"הנ הענין באמת מהו, לעצמי חשבתי :הכותב אמר
 לחשב האדם יידע כן האם איכפת ל"לחז האם? עסקינן מתמטיקה
! עמוק יותר מסר כאן מונח בודאי אלא? יידע לא או זו גימטריא

 שאני יאמרו אחרת כי' פורים'ב רק אותו לומר אפשר( הוא והמסר
  ,...)יתר לחומריות מטיף
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 הקטן מהכסף עצמכם עזבו - לנו לומר ה"הקב רוצה שבפורים
 שהמן כמו הפחות לכל! רבבות! אלפים! גדול כסף על דברו, 502

 את ולהרוג להשמיד – שרצה אחד דבר על להשקיע חשב הרשע
 לדבר אנו גם נדע כך', שקלים אלפים עשרת' היהודים כל

  !...אלפים ומעשרות מאלפים גדולים מכספים
 כלל יודע לא שהוא למצב להגיע האדם שחייב הכוונה היא וזו

 קטן כ"כ כסף שזהו 502" מרדכי ברוך" 502 –" המן ארור" מהו
 וביראה בהרחבה משפחתו את לכלכל שרוצה לאדם ודחוק
  . התורה בדרך שיגדלו בכדי צרכם כל להם ולתת

ואם  !יגיע הוא ,לכך להגיע וישאף גדול מכסף ידבר האדם אם כי
 שמספיק רואים בשמים כי! כך ישאר הוא, הוא מדבר מכסף קטן

  ... כך לו
  

 על שכשאלוהו ע"זי ין'מרוז ישראל רבי ק"הרה שהסביר וכמו
 הוא שהצדיק, והסביר, שנוהג ועשירות המלכות גינוני עניני

 ואם, הציבור כל של להשפעות הדרך את והסולל המשפיע
 ברכה שפע יושפע לכולם ממילא ,ברחבות מתנהג הצדיק

  . והצלחה
 חנינא רבי על שנאמרה" קול הבת" דברי את מפרש היה ובכך

 לו די בני וחנינא בני חנינא בשביל ניזון העולם כל" דוסא בן
 לעצמו שסולל בדרך –' ַבְשִביל' ניזון העולם דכל –" חרובין בקב
 ולכן, חרובין בקב לו די בני חנינא' שר הבעיה אך, חנינא רבי
 מצפה דהיינו סולל היה אם אך, חרובין קב רק ולכולם לו יש

 להגיע שנוכל בכדי כאן מדברים אנו, ושוב(, ליותר ושואף ורוצה
 בצורה אותם לגדל משפחתנו את לכלכל ברוחניות לרחבות
: הקריאה תצא מכאן ולכן! ליותר מגיע היה הוא) וטובה בריאה
 ע'גרויס עם עסקו! געלט ע'בקליינ – בזוטות להתעסק להפסיק

 בלי עד והצלחה ברכה שפע ולכולם לנו ישלח ה"והקב !געלט
  !...די

  ...בפוריא לבסומי איניש חייב בפירוש נוסף אופן
 שלמה רבי ק"הרה אצל היין משתה בעת אחת ששנה, מסופר

 פנה. משקה לקבל כדי כוחו בכל אחד בחור נדחק ע"זי מבאבוב
 תקיים ולא האחרים את דוחף אתה מדוע :הרבי לו ואמר

 שינס, בגילופין היה בחור שאותו והיות? "כמוך לרעך ואהבת"
 אך, מאד טוב אקיים כמוך לרעך ואהבת אמנם: והשיב מתניו
 לא אם" ידע דלא עד בפוריא לבסומי איניש חייב" אקיים איככה
  ? אנכי אשתכר חבירי שתיית מתוך וכי, משקה לקבל אדחק

" להשתכר" איניש חייב כתיב וכי, נא שמע :הרבי לו ענה
, ולהתעלות מבושם להיות, "לבסומי" כתיב והלא, בפוריא
 לדרגא ולהתרומם להתבשם יכולין כמוך לרעך ואהבת וממצות

 בתשוקה ה"בהקב עצומה דביקות שמתוך עד, מאד מאד עלאה
  ...לברוך ארור בין יודעין ואין הזה מעולם כליל שוכחין נפלאה

  

  ~~~מגילת אסתר ~~~ 

  
ויהי בימי אחשורוש הוא אחשורוש המולך מהודו ועד 

  )א. א(כוש שבע ועשרים ומאה מדינה 
רבה של העיר סלונים  ע"ק רבי אייזל חריף זי"הגהמסופר על 

שנכנס פעם לבית הכנסת וראה שאחד פותח הסידור לתפילת 
שחרית ומעלעל בדפים במהירות ומנשק את הסידור והוא כבר 

  ... יוצא
קרא לו רבי אייזל והוכיחו ברוח , היה זה בשבוע שלפני פורים

דהרי הגמרא , עתה מתורץ לי ספק של הגמרא: "הימים הללו
, שכתוב שאחשורוש מלך מהודו ועד כושבמגילה מסתפקת במה 

והנה ? האם הודו וכוש רחוקות אחד מהשני או סמוכות
שסמוכים אהדדי בסך הכל דקה , מהתנהגותך רואה אני כאן

  ....נשיקת הסידור –כי הודו ומיד קוש ! אחת

  

  

  
 

  )ג. א(עשה משתה לכל שריו  ועבדיו 
שבאותו ...) רבלשון סגי נהו(מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל 

). 'מגילה יב(מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע ? הדור כליה
בסעודתו של " אכלו"ש, דהרי חטאם היה? ולכאורה לשון זה אינו מובן

  -  בעלי המוסראלא מסבירים ? "נהנו"ומהו הלשון ש, אותו רשע
מכיוון שעל כך הם , אי אפשר לחייבם, "אכלו"על החטא ש, שלעולם

שהיו אנוסים לדבר , שלא היתה להם ברירה, הצדקהיכולים למצוא 
העונש נגזר עליהם רק מפני , אבל באמת. מפני מוראם מן המלכות

והרי באותו . מפני שהיו מרוצים והיו שמחים באותה שמחה, "נהנו"ש
שהיה אחשורוש מוציא לפניהם את הכלים : "'שמחה נאמר בגמ

ל כך הם וע". שנשדדו מבית המקדש והיה משמש בהם בבזיון
אבל לכל הפחות תהיו ! כי נכון שאכלתם מחמת אונס, התחייבו כליה

ועוד  -! שנזקקתם לאכול ולהיגעל במאכלי טרפות אבלים ודואבים על
  !...?הזאת לכם" ההנאה"ומה ! בכאלו כלים

 

על ילד שחזר הביתה : מספר" העולם"זה ממש מזכיר לנו את מה ש
נגש אליו אביו ובקש לפתוח ". תעודה"בתום שנת הלימודים ובידו ה

ומתחיל , פותח האב את התעודה. ולעיין בציונים, את התעודה
 –תפילה ! טוב פחות –נביא ! בקושי -חומש! גרוע –' גמ: לקרוא

  !.. ן הלאהוכ! גרועה –התנהגות ! בחוסר חשק
  .... והילד עומד ונבוך

והנה הוא עובר ציון ציון והדברים נהיים רק , ממשיך האב לקרוא
  ... גרועים יותר

  !... מצוין –" זמרה: "הוא קורא, כשמגיע לציון האחרון בתעודה
  ! לא יכל האב להתאפק וסתר על לחיו של הילד וגער בו

ת כל הציונים כשקראת א? בכה הילד ושאל את אביו אינני מבין
אז " מצוין"ואילו דווקא במקצוע שקבלתי ציון , הגרועים לא גערת בי

לא ! לא ללמוד! היא הנותנת: ענה לו האב ואמר? נזכרת לגעור בי
  .... ?לשיר ולזמר תויש לך עוד חשק ליהנו! התנהגות גרועה! להתפלל

  

היה מספר  ע"צ רבי שלום שבדרון זי"המגיד הירושלמי הגהואילו 
ק בעל החפץ חיים "הגהאת המעשה ששמע מאחד מתלמידי  כאן

הוא נכנס לחדרו של , ויהי היום. אותו תלמיד היה רב בעיירה, ע"זי
הוא ? מה נשמע בעיר שלך, נו: שאל אותו החפץ חיים. החפץ חיים

הבין שהחפץ חיים לא שואל על רכישת לחם וחלב בעיר או קניית 
ולכן  ,רוחניותמתכוין ב הוא –אלא שאלתו מה נשמע , דבש וסוכר

  ... נאנח התלמיד
  . ח את שאלתו"פירט הח - ?מה נשמע בענין שבת

. ים לא סוגרים את החנויות בערב שבת רק בלילהִר או וי או וי הַספַ 
  ... ועוד בעיות בשמירת שבת

  ? נו מה עשית בשביל זה
מה , לא רוצים לשמוע, תושבי העיר לא שומעים, מה אני יכול לעשות

  ? אני יכול לעשות
  . רע עד מאד, או וי גרוע, או וי? ומה נשמע עם טהרת המשפחה

לא , ממאנים לשמוע, מה אני יכול לעשות? נו מה עשית בשביל זה
  . רוצים להאזין

  ? ומה אתה עושה בשביל חינוך הילדים: אמר לו החפץ חיים
הילדים נשלחים לבתי ספר של גויים ואפילו בבתי , רע, גרוע לי מאד

לא , ומה אני יכול לעשות. מצב ביש, ספר של יהודים מה כבר לומדים
  ! שומעים לא מעוניינים לשמוע

בשביל טהרת , למען שבת לא יכולת לעשות: אמר לו החפץ חיים
ית להעמדת החינוך לא הי, המשפחה לא היתה לך אפשרות לפעול

  ... ?למה לא התעלפת! אבל להתעלף יכולת, מסוגל לעשות
יהודים יושבים ורואים ! פלאי פלאים –אמר רבי שלום  - שמעתם 

, בבית המשוקץ של אחשורוש? והיכן! שממלאים יין במזרקי הקרבנות
שם אצל אחשורוש מוזגים יין בכלי , בסעודה של שיכורים שפלים

  !.. הגזירהעל כך נגזרה . ולא מתעלפים, המקדש
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והשתיה כדת אין אונס כי כן יסד המלך על כל רב ביתו 

  )ח. א(לעשות כרצון איש ואיש 
. כדת של תורה –" והשתיה כדת.) "מגילה יב(ל "דורשים חז

דהיהודים במשתה אחשורוש הקפידו לא לשתות מיינו בהיותו 
וכי , מה לגבי מאכלות אסורות –ולכאורה צריכים להבין . יין נסך

  ? "כדת של תורה"בהם אין צורך להקפיד שיהיו 
דהרי ! הסבר חזק מאד "ומתוק האור"אלא מובא בספר הנחמד 

מלמד  –" ויתיצבו תחת ההר.) "שבת פח(ל "ידועים דברי חז
אם אתם מקבלים : ה עליהם הר כגיגית ואמר להם"שכפה הקב

וממשיכה . קבורתכםשם תהא  –ואם לאו , מוטב –התורה 
שאם : י"ומפרש רש". מכאן מודעא רבה לאורייתא: "הגמרא שם

יש להם  –יזמינם לדין למה לא קיימתם מה שקבלתם עליכם 
  . שקבלוה מאונס, תשובה

! דינא –הלא דינא דמלכותא : הפרשת דרכיםומקשה בעל 
. כל בני המדינה חייבים לציית לו, אם המלך מחוקק חק, כלומר
וא מלך העולם ואם ציוונו לקבל את התורה מחויבים ה' והרי ה

ואם כן איך יכולים ישראל לפטור עצמם בטענה , אנו להשמע לו
' דינא דמלכותא, 'לפי שיטת רבנו תם: ומתרץ? שקבלוה באונס

. קיים בתנאי שהוא חל על כל אזרחי המדינה ללא יוצא מהכלל
אל ולא נתן את התורה רק לישר' שכיון שה, ולפי זה יש לומר
ועל ', דינא דמלכותא'ממילא לא חל הכלל של , לכלל בריות תבל

הסבר זה אינו תקף על , ברם. כן טענת האונס בעינה עומדת
ובראשן איסור , שכן שבע מצוות מתוכן, ג המצוות"כלל תרי

ואם כן לגביהן אכן תופס , אף בני נח נתחייבו בהן, עבודה זרה
י זה נמצא כי לגבי איסור ולפ. 'דינא דמלכותא דינא'הכלל של 

לא עומדת להם לישראל  –יין נסך שיסודו הוא עבודה זרה 
ולא יכולים לפטור עצמם בטענת ' מודעא רבה לאוריתא'ה

בעוד שלגבי מאכלות אסורות היו ישראל , ולכן! שקבלוה באונס
הרי לענין ', מודעא רבה לאוריתא'יכולים לפטור עצמם מכח ה

ולהמנע מיין ' כדת של תורה'שתהא שתיה היו חייבים להקפיד 
  . נסך

 –" והשתיה כדת: "ודבר זה מדויק בלשון הפסוק באופן נפלא
לגבי  –" ואין אונס"? ומדוע. שלא טעמו מן היין, כדת של תורה

כי כן יסד "? ומדוע. איסור יין נסך אין את התירוץ של אונס
ה צוה איסור ז, מלכו של עולם, ה"הקב –" המלך על כל רב ביתו

וממילא חל על כל ישראל , של עבודה זרה על כל בריות תבל
ואין הם יכולים להשתמט מן ' דינא דמלכותא דינא'הכלל של 

   ...האיסור בטענה שקבלוה באונס
  !..     הפלא ופלא

  

פירש  ע"ק בעל המנחת אלעזר ממונקאטש זי"הרהואילו 
.) שבת פח(דהנה מצינו בגמרא  –" והשתיה כדת אין אונס"

אם , ה עם מעשה בראשית ואמר להם"מד שהתנה הקבמל
ואם לאו אני מחזיר , ישראל מקבלים התורה אתם מתקיימין

 -וממשיכה הגמרא בעת קבלת התורה . אתכם לתוהו ובוהו
מלמד שכפה עליהם הר כגיגית ואמר להם אם אתם מקבלים "

 –אבל הדר . את התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם
דכתיב  –בה בימי אחשורוש מאהבת הנס קבלוה באה, כ"אח

וזהו . ודרשינן קיימו מה שקיבלו כבר –" קיימו וקבלו היהודים"
שממנה הושתת העולם " השתיה"אבן  –" והשתיה: "הרמז כאן

והיא כבר , וכהלכה" כדת"נעשתה בימי אחשורוש , :)יומא נד(
 –" אין אונס"כי ישראל חזרו וקבלו את התורה , לא מאוימת

  ...  ל"כנ, מרצון

והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים ויין מלכות רב 

  )ז. א(כיד המלך 
מדוע לא נענש אחשורוש ע "ק רבי יהושע מבעלזא זי"הרהשאל 

על שחילל את כלי המקדש כמו שנענש בלשאצר כמובא בספר 
  בו , משתה בלשאצרשבו מתואר , )'ד- 'א' פרק ה(דניאל 

  
  
  

הגביעים הקדושים שנלקחו מבית המקדש מחוללים על ידי בלשאצר 
שפתאום ראה יד עלומה , ועונשו היה, ככלי שתייה עבורו ועבור שריו

שמלכותו תתפרק ותימסר לידי , כותבת על הטיח שבקיר) משמים(
כ למה אחשורוש לא נענש "וא. באותו הלילה נהרג, ואכן, הפרסיים

  ? כך
שו של אחשורוש היתה עצם השתכרותו כי עונ: אלא ההסבר הוא

מיד , וכידוע, כי אז צוה בשכרותו להרוג את ושתי, באותם כלים
ולכן עונשו היה יותר גדול , שנתפקח מינו הביע חרטה וצער על כך

כי אצל אחשורוש העונש בא באותו כלי עצמו שעבר , מבלשאצר
ים וכל: "וזהו שמרומז כאן בפסוק. כ אצל בלשאצר"משא, עבירה בה

שזה , מדוע הכלים הללו שונים מהכלים של בלשאצר –" מכלים שונים
" ויין מלכות רב: "התירוץ הוא? נענש על ידיהם ואחשורוש לא נענש

שנראתה " יד"כאותה  –" כיד המלך", היין הסב לו עונש רב –
  ... לבלשאצר המלך

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

  )ח .א(איש ואיש לעשות כרצון 
" מלך"שכל מקום במגילה שנאמר ) י.ג"אסתר פ(במדרש רבה  כתוב
הסביר , ולפי זה! הכוונה למלכו של עולם, )ולא מלך אחשורוש(, סתם
והשתיה : "את דברי הפסוק ע"צבי הירש מרימנוב זי ק רבי"הרה
, שניהם –שעליהם , "אבן שתיה"נקראת בשם " התורה"הרי  –" כדת

, אם אדם לומד תורה באהבה ובחשק, ולכן, כידוע מושתת העולם
אז , ללא שום הרגשת כפיה –" אין אונס", כפי שצריך להיות –" כדת"
למלא  –" לעשות כרצון איש ואיש", מלכו שלעולם –" כן יסד המלך"

  !... רצונו של זה
ה התנה עם כל מעשי בראשית שיהיו כפופים ללומדי התורה "הקבכי 

וממשלתם עליהם כממשלת , ל מה שיגזרו עליהםולעשות כ, ולומדיה
 –בשלח ' שמות פר', כדברי האור החיים הק"!... (הבורא ברוך הוא

  ")וישב הים לאיתנו"
 

: ל"על דברי חזע "ק רבי שמעלקא מניקלשבורג זי"הרההוא שאמר 
) ח.ברכות ל(, "שהכל נהיה בדברו: כל השותה מים לצמאו אומר"
 –ומי שלומד תורה לחשקו ולצמאו , "תורה"אין מים אלא  -" מים"

כאשר יאמר כן יקום וכן  –" שהכל נהיה בדברו: "ה אומר עליו"הקב
  !!!...יהיה

 

: ברמוס.)  מגילה יב(' הרי בגמ: אמר ע"ק רבי שלום מבעלזא זי"הרה
ולפי זה נבין . לעשות כרצון מרדכי והמן –" לעשות כרצון איש ואיש"

דהיינו , מלכו של עולם –" כי כן יסד המלך: "את דברי הכתוב
כרצון  –" כרצון איש ואיש"לעשות , שראשית ייסוד העולם היה

ו "או ח, להיות צדיק כמרדכי, שהבחירה היא בידי האדם, מרדכי והמן
  ... ו הבחירה של האדםוזה, להיות רשע כהמן

ביום השביעי ' עשתה משתה נשים וכו' ושתי המלכה'גם 

', ושתי המלכה'להביא את ' כטוב לב המלך ביין אמר וכו

כדת ' ויאמר המלך לחכמים וכו', וכו' המלכה ושתי'ותמאן 

ויאמר ממוכן לא על המלך ' וכו' במלכה ושתי'מה לעשות 

  )יט- ט. א(' ושתי המלכה'לבדו עותה 
מדוע פעמים  –הסביר מהלך נפלא עד למאוד  ע"א מוילנא זי"רהג

  . 'המלכה ושתי'ופעמים ', ושתי המלכה'נכתבה ושתי בשם 
ּוושתי אשתו היא , דהנה ידוע שאחשורוש לא היה מזרע המלוכה

שהרי היא היתה הדור הרביעי , שלו' כסוי המלכותי'היתה ה
ושתי 'אמר להביא את , ולכן כשקרא לה אחשורוש, לנבוכדנצר הרשע

אך כשהיא מאנה . בזכותי היא מלכה, דהינו היא סתם ושתי' המלכה
מר לך שהיא מלכה בזכות לו, "ותמאן המלכה ושתי: "לבוא נאמר

  . עצמה ורק אחרי שהיתה מלכה נקראה ושתי
בשעה שמבקש אחשורוש לדעת איך להגיב לסירובה המבזה , והנה

מה לעשות במלכה "שואל אחשורוש , של ושתי לבוא על פי הזמנתו
ולכאורה למה שינה כאן , "אשר לא תבוא ושתי: "וממוכן עונה" ושתי

מה שלא  –כ בשמה "המלכה ואחאחשורוש וכיבדה קודם בתואר 
  ופחד שיהרגו , אלא שכנראה המלך תפס את עצמו? עשה עד כה
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ובכך רצה לרמז להם ' מלכה ושתי'אותה ולכן שאל מה לעשות ב
אך המן שהיה לו חשבון ארוך , שלא יפסקו את דינה למוות

היא סתם  –" אשר לא תבוא ושתי"חפץ במותה ולכן אמר , עמה
  . במקומה היא תהיה לא פחות טובה חרתואם תהיה א, ושתי

ל מרומז בטעמי "שכל המהלך הנ, ואומרע "א זי"וממשיך הגר
, נראה, שכן אם נתבונן: המקרא באופן מיוחד על המילים ושתי

גם ושתי " –שבפעם הראשונה בה מוזכרת ושתי המלכה 
" ושתי המלכה"מטעמות המלים , "המלכה עשתה משתה נשים

שהוא זה , אחשורוש אמנם טען בדיוק כך שכן', זקף קטן'בטעם 
לאחר . שזקף את ושתי שהיתה קטנה ופשוטה עד לנישואיה עמו

כאשר , "להביא את ושתי המלכה: "מכן מוזכרת ושתי בפסוק
', דרגה תביר' –" ושתי המלכה"כאן הטעמים על המילים 

נועד לשבור את דרגתה ואת מעמדה , שצעד זה –והמשמעות 
ובפסוק , לם המלכה אינה נענית בקלותאו. של המלכה ושתי

נח ומ'והטעמים במילים אלו , "ותמאן המלכה ושתי: "נאמר
וכרגע , שכן ושתי היתה דור רביעי לנבוכדנצר המלך', רביעי

וכאן מגיע . ונח רביעידהיינו מ, היא עומדת להסתלק מן המלוכה
כדת מה לעשות במלכה "אחשורוש ומבקש מהשרים עצה 

כביכול ', טפחא אתנחתא'ם הטעמים הם כאשר הפע, "ושתי
לפני , רגיעה ושיקול הדעת... מבקש המלך משריו מעט אתנחתא

שהם חורצים משפט בנושא אשר יש לו השלכות כל כך 
אבל המן לא . משמעותיות בשל מעמדה המיוחד של המלכה

, "'ושתי המלכה'לא על המלך לבדו עותה : "מוותר והוא אומר
המן ממליץ להניח : כלומר. 'תאמנח אתנח'" והטעמים הם

אלא להעניש את המלכה , לשקול הדעת ולרגיעה, לאתנחתא
אשר לא : "וההצעה שלו הנה! תיכף ומיד במלוא חומר הדין

כביכול אומר ', קדמא ואזלא רביעי'" והטעם הוא –" תבוא ושתי
תקדים ותלך מכאן אותה ושתי שהיא דור רביעי : הוא

  ...לנבוכדנצר

לה כשך חמת המלך אחשורוש זכר את אחר הדברים הא

  )א. ב(ושתי ואת אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה 
במדה שאדם מודד מודדין לו מלמד ) "ב. מגילה יב(ל "אמרו חז

ועושה בהן ' שהיתה ושתי הרשעה מביאה בנות ישראל וכו
היינו דכתיב אחר הדברים האלה כשוך חמת , מלאכה בשבת

המלך אחשורוש זכר את ושתי ואת אשר עשתה ואת אשר נגזר 
  ". כשם שעשתה כך נגזר עליה –עליה 

ע "המקובל האלקי הרמ גילה) 'אות ב. ו( "גלגולי נשמות"בספר 

שתיקונה של ושתי גם היתה מדה כנגד ! סוד גדולע "מפאנו זי
' פסיקתא פ(והוא על פי המעשה הידוע שמובא במדרש ! מדה

אחד שהיה לו פרה : אמרו רבותינו מעשה היה בישראל): "יד
כיון שלקחה , נתמעטה ידו ומכרה לו לגוי אחד, אחת חורשת
הוציאה גם בשבת , עמו ששת ימים של חול הגוי וחרשה

היה הולך ומכה אותה . אבל רבצה לו תחת העול, שתחרוש עמו
כיון שראה כן הלך ואמר לאותו ישראל , והיא אינה זזה ממקומה

תראה כמה אני מכה אותה והיא , שמכרה לו בא טול פרתך
אותו ישראל הבין שבשביל שהיתה למודה . אינה זזה ממקומה

בא ואני : אמר לו. לכן היא לא רוצה לעבוד, אצלו לנוח בשבת
את יודעת ! פרה פרה: אמר לה באזנה, כיון שבא. מעמידה

כשהיית ברשותי היית חורשת בימי החול ובשבת היית שובתת 
  ! עכשיו שאת ברשות גוי בבקשה ממך עמדי וחרשי, כמוני

איני : אמר לו אותו הגוי. מיד עמדה וחרשה! וראה זה פלא
אני נתייגעתי בה , עד שתאמר לי מה עשית באזנהמניחך 

והנה אתה רק לחשת לה וכבר היא , והכתי אותה ולא עמדה
לא כישוף ולא : התחיל אותו ישראל מפייסו ואמר לו? קמה

. כשפים עשיתי אלא כך וכך הסחתי לה באזנה ועמדה וחרשה
ומה אם פרה שאין לה לא שיחה ולא : מיד נתיירא הגוי ואמר

  שייצרני יוצרי , ו אני"אז ק, הכירה את בוראה זאת בכל, דעת
  

  
  
  

מיד בא ונתגייר ? !בדמותו ונתן בי דעת איני הולך ומכיר את בוראי
  ... ולמד וזכה לתורה והיו קוראים  שמו יוחנן בן תורתה

שהמלכה ושתי , שתיקונה של ושתי היתה – ע מפאנו"וגילה הרמ
ולא היתה רוצה לחרוש , נתגלגלה באותה פרה שמכר אותו חסיד

בשבת כתיקון על כך שהיא היתה רוצה שיעשו בנות ישראל מלאכה 
ואז היה , ואותו גוי שנתגייר על ידי זה הוא אחשורוש. בשבת
  ... תיקונה

      )       ט .ב(הנערות הראויות לתת לה מבית המלך 
מלמד שהיתה מונה בהן שבעת ימי השבוע בכדי לדעת מתי הוא 

ע בספרו "ק רבי יהונתן אייבשיץ זי"הגהשאל .). ג"מגילה י(שבת 

לא ידעה איזהו יום השבת עד  –שנביאה היתה , אסתר – יערות דבש
אסתר היתה מסתרת עמה  –אלא ? שהוצרכה לסימניהן של הנערות
בטלה מביאה לידי : ל"ואמרו חז. הומולדתה לבל ידעו שהיא יהודי

בודאי היתה אסתר גם עוסקת בכל ששת ימי המעשה , אם כן, שעמום
אם כן ישגיחו נערותיה כי בשבת אינה . כאשה חכמת לב, במלאכה

על כן הערימה אסתר בחכמתה . וידעו מהו עמה, עושה במלאכה
הנערות , ממילא, וחלקה את הנערות כל אחת ליום אחר של השבוע

והיו סבורות שהיא עוסקת , תוה בחול לא נמצאו עמה בשבתששר
סברה שאף פעם , ואילו הנערה הנמצאת עמה בשבת, תמיד במלאכה

  ... אינה עוסקת במלאכה
  ) כ.ב(אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה 

שישב שנה אחת בפורים עם  ע"הגאון רבי איזיל חריף זימסופר על 
האם יודעים : ואמר- שאל, בני עירו וכאשר ליבו היה מבוסם עליו

אין : "אומר לכם? אתם מה היה הנס והפלא הגדול ביותר בפורים
זה היה ! שאשה יכלה לשמור סוד, הדבר הזה –" אסתר מגדת מולדתה

  !...  הפלא והנס הגדול ביותר בנס פורים
' שער המלך קצף בגתן ותרש וכובימים ההם ומרדכי יושב ב

ויודע הדבר למרדכי . ויבקשו לשלחו יד במלך אחשורוש

  )כב - כא. ב(ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי 
גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן : אומרת) ו.אבות ו(המשנה 
והכהונה בעשרים , שהמלכות נקנית בשלושים מעלות, המלכות
והמשנה מונה . בריםוהתורה נקנית בארבעים ושמונה ד, וארבע

האומר : "ואחת מהן הוא, ומפרטת את אותם ארבעים ושמונה דברים
הא למדת כל האומר דבר בשם : ממשיכה המשנה, "דבר בשם אומרו

ותאמר אסתר למלך ) "אסתר ב(שנאמר , אומרו מביא גאולה לעולם
וזה היה הפתיחה , את כל הסיפור עם בגתן ותרש, "בשם מרדכי

  . רה הקשהלגאולת ישראל מהצ
לכאורה מה השבח העצום בכך , ע"ק בעל השפת אמת זי"הרהתמה 

שאינו רוצה להתלבש , כלומר, שהאדם אומר דבר בשם אומרו
האם משום כך זכותו רבה כל כך עד שדבר זה , בטליתו של חבירו

גורם לו להביא גאולה לעולם וכן שדבר זה הוא מן הדברים שהתורה 
  ? נקנית בהם

א אומר אסתר ברוח הקודש "ר) א. מגילה ז( אלא מובא בגמרא
. סנהדרין פט(ומבואר בגמרא ". ויודע הדבר למרדכי"נאמרה שנאמר 

. כי מה שמתגלה לנביא ברוח הקודש מתגלה גם לנביאים אחרים) ב
כן נודע מיד לאסתר , אם כן כמו שנודע ברוח הקודש למרדכי

אסתר יכולה על כן היתה ). א.מגילה יד(שנחשבת בין שבע הנביאות 
אבל בכל זאת היא נהגה טובת עין למרדכי , לומר בשם עצמה למלך

אדם : וזו העין הטובה הוא השבח הגדול. ואמרה את הדבר בשמו
היודע דבר בעצמו וטובה עינו שיהיה דבר זה נקרא על שם חבירו 

  ...ראוי שיביא גאולה לעולם וראוי שהתורה תהיה נקנית על ידי זה
 

שזהו גם הפשט , אמר ע"סופר רבה של קראקא זי ק רבי שמעון"הגה
, "ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה) "לב. ט(בסוף המגילה 

ותאמר אסתר "אולם הכוונה על ? ולכאורה על איזה מאמר מדובר
שעל כך דורשת הגמרא שכל האומר דבר בשם " למלך בשם מרדכי

י גרם בשם מרדכ" מאמר אסתר"אם כן , אומרו מביא גאולה לעולם
  ... הפורים
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  )כא. ב(ויעש המלך כדבר ממוכן 
כדבר : "נרמזנו מזה הכתובע "ק רבי אהרון מקרלין זי"אמר הרה

ברוחניות בתורה , כפי שעושים ההכנה בזה העולם –" ממוכן
כרצון יראיו ומשפיע , מלך העולם –כך עושה המלך , ובמצוות

      !...חיותו וטובו מלמעלה

ויבקש הדבר ' למרדכי ויגד לאסתר וכוויודע הדבר 

  )כג. ב(' וימצא ויתלו שניהם על עץ וכו
ואין , היו בגתן ותרש מספרים דבריהם לפניו בלשון טרסי"

שהיה מיושבי , יודעים שהיה מרדכי מכיר בשבעים לשונות
  ). י"רש" (לשכת הגזית

שעזר רבות (מסופר שפעם בא השר והנגיד משה מונטיפיורי 
) בנדיבותו הרבה, וליהודי העולם בכלל, לים  בפרטליהודי ירוש

ושאל  ע"ם זי"ק בעל החידושי הרי"הרהאל מעונו של , לורשא
מדוע אין יהודי המדינה מלמדים את בניהם לשונות : אותו

כי גם הסנהדרין ידעו שבעים , שהרי מצינו) שפות זרות(, העמים
טרסיים אשר הבין לשון , וכן נגרם נס פורים בשל מרדכי, לשון

  ? של בגתן ותרש
מזה מוכח שאין ללמד ילדי ישראל ! אדרבא: השיבו הרבי

שאילו למדו ישראל שבימי אחשורוש את , לשונות העמים
היו נזהרים בגתן ותרש מלדבר לפני מרדכי , לשונות העמים

כי , אבל מחמת שהיו יודעים, מחשש שיבין דבריהם ויספר למלך
חה ומכאן צמ –יהודים אינם מכירים בלשון העמים העיזו לדבר 

רק מרדכי שהיה מיושבי לשכת הגזית וכל הסנהדרין ... (הישועה
מגזירת הכתוב שלא ישמעו , היו יודעים שבעים לשון –

  ). הסנהדרין מפי המתורגמן

ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו כי הגידו לו את עם 

מרדכי ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל 

  )ו. ג(מלכות אחשורוש עם מרדכי 
אם המן רצה משנאתו להרוג את  – ע"האלשיך הקדוש זישאל 

מדוע החליט להשמיד את כל , מרדכי משום שלא השתחווה לו
הדרך הוא שאם אדם מישראל : אלא ההסבר הוא כך? היהודים

כי האדם בעצמו . אחרים מתפללים בעדו להצלתו, נמצא בצרה
ת שהרי אין חבוש מתיר עצמו מבי, אינו יכול לעזור לבדו

לכן רצה המן שהיה מלא שנאה על מרדכי שלא רצה . האסורים
אבל לאחר שקיבל ידיעות . לשלוח יד במרדכי, לכרוע לפניו ברך

, על דרכם של ישראל שאחד מתפלל ועוזר להצלתו של השני
כי הגידו לו את עם , ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו"

, כל לו למרדכיולא יו, ספרו לו כי עמו יחוש להצלתו –" מרדכי
כי אם  –" ויבקש המן להשמיד את כל היהודים עם מרדכי"לכן 

אז כולם יהיו בבחינת אין חבוש מתיר עצמו , כולם יהיו בצרה
  ...  ואזי יכול לו למרדכי, מבית האסורים

 

ויבז בעינו  :אמר – ע"זי ק רבי יצחק מווארקא"הרה ואילו
סיפרו לו  –" כי הגידו לו את עם מרדכי", לשלוח יד במרדכי לבדו

עם שיש בכוחו להוציא מתוכו הרבה , כי העם הוא של מרדכי
מה תועלת תצמח לו מזה שיאבד את , ואם כך הדבר!... מרדכי

  ...והרי מיד יעלה ויצמח במקומו מרדכי אחר, מרדכי זה האחד

   )ח. ג(ין העמים ישנו עם אחד מפוזר ומפורד ב
היינו יש איזה מן , "נוי" -יש: "היה מפרשע "ק מווארקא זי"הרה

באהבה והתחברות  באחדות -" עם אחד"שהם , יופי מיוחד בזה
  !... האחד עם השני

 

זאת הייתה הטענה  - : אמרע "ק רבי נפתלי מרופשיץ זי"הרה
משום שהייתה , "עם אחד" -משום ! הוא קיים –" ישנו: "של המן

מפוזר ומפורד בין " –ואולם כהיום הזה , ביניהם עד עתה אחדות
  ...ולכן קל להתגבר עליו, מחולק ומפולג עם עצמו, "העמים

 

: אמר דכך הוא הפשט ע"ק רבי משה מסאמבור זי"הרהואילו 
  אז!  דכל זמן ועת שישראל המה עם אחד -" ישנו עם אחד"
   

  
  
  

  !...  מזה בא פיזור ופירוד בין העמים –" מפוזר ומפורד בין העמים"
 

מפוזר : "שזה היה טענת המן למלך באופן אחר אפשר לפרשואילו 
את כל המחלוקות , אין הם חסים עוד על כבודם –" ומפורד בין העמים

הם נושאים , את כל הפיזור והפירוד שלהם, הפנימיות שביניהם
והודות לכך , "בין העמים"אל , רשות הרביםומוציאים החוצה אל 

, וכבר אנו יודעים, גלויים וידועים לנו כל חסרונותיהם וכל חולשותיהם
  ...איך להילחם בהם ולנצחם, איפוא

ויאמר המן למלך אחשורוש ישנו עם אחד מפזר ומפורד בין 

העמים בכל מדינות מלכותך ודתיהם שונות מכל עם ואת דתי 

אם על המלך טוב , ולמלך אין שוה להניחםהמלך אינם עושים 

  ) ט-ח .ג(יכתב לאבדם 

ע ראש ישיבת "ק רבי מאיר שפירא זי"הגהשנה אחת בעת ישב 

קם מבוסם והכריז , בישיבתו לסעודת פורים ומשתה הייןחכמי לובלין 
הוא רצה רק להעניק , טעות היא לומר שהמן רצה להרע לנו: בשמחה

המן בא אל ! ממקרא מפורש במגילה -! והראיה היא, לנו חג נוסף
כל  - "ודתיהם שונות מכל עם' ם אחד וכוישנו ע: "אחשורוש ואמר

, הגוזרים עליהם גזירות" מכל עם"כולם באו להם , החגים שהם חוגגים
, מפרעה" פסח" –כך יש להם !... חוגגים היהודים, ולבסוף בנחלם מפלה

, "דתי המלך אינם עושים ואת"אולם , וכן הלאה, מאנטיוכוס" חנוכה"
אם על המלך טוב יכתב " –ולכן , ממך אחשורוש אין ליהודים עדיין חג

   !...       וממילא יהיה להם חג פורים שמח... וסופך לנחול סוף מר" לאבדם

להשמיד ולהרוג ולאבד את כל ... ונשלוח ספרים ביד הרצים

  ) יג .ג(היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד 
וכי לא היה טוב יותר בשביל התוכנית ? פני מה דווקא ביום אחדמ

אלא אומר על כך ? השטנית הזאת לערוך שחיטה של ימים רבים
, צורר היהודים, המן : בדרך צחות ע"ק רבי שלמה מקרלין זי"הרה

קש יוב, שהם עם המלומד בניסים, יודע היה שיש לו עסק עם היהודים
אל , כניתו והיא תיגמר במפלהשאם לא תצליח ת, להבטיח עצמו

    ... ולא כמה ימים רצופים, יהיה להם היהודים אלא יום אחד של חג
ותחלחל המלכה מאד ותשלח בגדים להלביש את מרדכי 

  )ד .ד(' ולהסיר שקו מעליו וכו
, הרי לא מחסרון בגד לבש שק, מה טעם שלחה אסתר בגדים למרדכי

וגם את הבגדים , משום סיגוף וצער, מדעת קרע את בגדיו –הלא הוא 
 – ע"ק בעל התפארת שלמה זי"הרהאלא מסביר ? האחרים יקרע

! רמזה אסתר בשליחת הבגדים כי היא חולקת על דרכו של מרדכי
י סיגופים מחמת צער "מרדכי קיוה להצמיח ישועה לעם ישראל ע

. שק ולעלות אפרלפיכך סבר שראוי לכל אחד ללבוש , גלות השכינה
לעורר את היא סברה כי יש : רוח אחרת היתה עמה, אך אסתר
: ככתוב, כי השכינה אינה שורה מתוך עצבות .י שמחה"הרחמים ע

ובשליחת ". עוז וחדוה במקומו: "ועוד כתוב, "בשמחה' עבדו את ה"
וזה היה חלק מתפילתה שמרדכי ! נתכוונהלכך  ,מלכות למרדכיהבגדי 

שכאשר הרכיבו את מרדכי : וכמובא במדרש! ילך בדרך השמחה
שלחה אסתר והביאה שבעה , ברחובות העיר והילבשהו בגדי מלכות

היה בכוחו , וכאשר בא מרדכי לכלל שמחה. אלפים נושאי כלי זמר
  !... לעורר רחמים וחסדים

כי אם החרש תחרישי בעת הזאת רוח והצלה יעמוד ליהודים 

ומי יודע אם לעת כזאת  ,ממקום אחר ואת ובית אביך תאבדו

  )יד. ד(הגעת למלכות 
להקל ע "ין זי'ק רבי ישראל מרוז"הרהידוע ומפורסם עד כמה השתדל 

פעם . ש"את סבלם של יהודי רוסיה בתקופת שלטון הצאר ניקולאי ימ
אם החרש תחרישי ! "רבונו של עולם: הפנה מבטו כלפי מעלה ואמר

אבל הנני , "ריוח והצלה יעמוד ליהודים"מסתבר כי , "בעת הזאת
מהסטרא , "ממקום אחר"מפחד מאד שהריוח והצלה יעמוד ליהודים 

לכן יפרקו מעצמם , אים שדרך רשעים צלחהכיון שהם רו, ל"אחרא רח
על ידי שיהפכו , עול מלכות שמים ויחפשו להם ישועות ממקום אחר

ואת ובית "ואז הלא , לרופאים עורכי דין ומלומדים בחכמות חיצוניות
  רומז על התורה " את(", התורה והתפילה ילכו לאבדון, "אביך תאבדון
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כי תפלות אבות על התפילה " ובית אביך"', עד ת' שהיא מא
בינתיים אין מה , נראה אז מה יהיה המצב, ואל תאמר.) תקנום
ומי יודע אם לעת כזאת הגעת ! "לא ולא רבונו של עולם, לדאוג

מי יודע אם יהיה עוד מי שירצה לקבל עליו עול  - " למלכות
לכן לא עת לחשות ויפה , וכידוע אין מלך בלא עם, מלכותך עליו

  !...  שעה אחת קודם

וצומו עלי ואל תאכלו ואל ' כנוס את כל היהודים וכו לך

, גם אני ונערתי אצום כן, תשתו שלושת ימים לילה ויום

  )טז. ד(' ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת וכו
צומו עלי שלושת " ,אתם: אמרה אסתר – ע"א זי"הגרביאר זאת 

ואילו , שהם שבעים ושתיים שעות –" ימים תמימים לילה ויום
שהם שבעים שעות  –" כן"כמנין  –" ערותי אצום כןאני ונ"

" בכן"אצום שבעים ושתיים שעות כמנין  –" ובכן"כי אם . בלבד
אהיה  –" אבוא אל המלך אשר לא כדת", שהם שלושת ימים –

כמו , שידוע כי מי שצם שלושה ימים ריח פיו נודף, נגד הנימוס
  .)אליעזר' פרקי דר. (שמובא ברבי אליעזר בן הורקנוס

 

אסתר לא היתה : אמר ע"ק רבי בונים מפשיסחא זי"ואילו הרה
כי הרי הסעודה שהכינה לאחשורוש ולהמן , יכולה להתענות אז

למה התכוונה , ואם כן, היתה בימי התענית שלושת הימים
אלא ענה ? "וגם אני ונערותי אצום כן: "אסתר באמרה למרדכי

אני ונערותי  – "וגם אני ונערותי אצום כן: "אמרה אסתר: ואמר
כי צדיקים יכולים לאכול !.. נצום בדרך הזאת של אכילה ושתיה

כי תלוי מה ! סעודה של ממש ושיהיה נחשב להם כתענית
    !..  מתכוונים באכילה ולאיזה מטרה

ויעבור ', וצומו עלי וכו' לך כנוס את כל היהודים וכו

  )יז-טז .ד(מרדכי ויעש ככל אשר צותה עליו אסתר 
ט "יו" העביר"אמר רב ש, מגילה' כתוב בגמ –" ויעבור מרדכי"

וכי לא היה יכול מרדכי לתקן , וקשה. הראשון של פסח בתענית
? כדי שלא יצטרך להתענות דווקא ביום טוב, תענית ביום חול
על פי מה ע "ק רבי ישכר דוב מבעלזא זי"הרהאלא הסביר זאת 

שטרם ע "ק רבי יצחק מדרוהוביטש זי"הרהשמסופר על 
פעם , שנתפרסם היה עני גדול ועסק במלמדות אצל כפרי אחד

חלה הכפרי מאוד ואמרו לו שיתן צדקה לעשרה עניים שיתענו 
' מובן שהראשון מהעשרה היה ר, יום שלם ויבקשו רחמים עליו

אלא קנה , אך הוא לא התענה כלל כמו התשעה האחרים, יצחק
  . טיבו לבם יחדבשר ודגים ומטעמים וסעד עם בני ביתו וה

יצחק ' וכשנודע לו איך שר, הכפרי הבריא, לאחר זמן מה
איך מלאו לבו לעבור על : וישאלהו, חרה לו מאוד ...'התענה'

' השיבו ר? אשר נתן לו הכסף על מנת שיתענה, דברי משלחו
אבל חשבתי , כי בתחילה חשבתי לעשות כדבריך, דע: יצחק

הלא בשמים רגילים למדי , בלבי איזו פעולה תהיה מתעניתי
לכן התבוננתי שיותר טוב לעשות בממונך סעודה , ייבתעניות

התעוררות בשמים וישאלו  תקייםשבזה ת, לי ולמשפחתייפה 
היכן לקח העני המרוד הזה סעודה שלמה כזו לו , מה יום מיומים

ובזכות , ויימצא הדבר כי אתה החיית אותנו בכספך, ולמשפחתו
  . זו תזכה לרפואה

שחשב , ועל פי זה אפשר לומר שזו היתה מחשבת מרדכי
כבר רגילים בשמים  ,כי אם יתקן תענית ביום חול, לעצמו

אבל תענית בפסח , שישראל מתענים על כל צרה שלא תבוא
ומזה , כי ביום טוב הכל שמחים וסועדים לבן, לא אירעה עדיין

לה כי עת צרה ויוודע למע? תתעורר בשמים התמיהה מה קרה
  . שעואז ממנה יוו, ליעקב

  )ט. ה(ביום ההוא שמח וטוב לב  המן ויצא
ע "ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב זי"ההרצעק פעם  –! וי, וי

אל המן , מהיכן באה ומגיעה אליו –כשהגיע אל הפסוק הזה 
  ...?היא מידת השמחה, מידה חשובה כל כך, הרשע

  

  
  
  

שהיה שרוי אז בעצבות , רק משום כך גבר תחילה על מרדכי! וי וי
  ...ובתענית

ויספר להם המן את כבוד עושרו ורוב בניו ואת כל אשר 

    ) יא. ה(גדלו המלך 
היכן מרומז וכיצד . )'מגילה טז" (שלושים: "אמר רב? וכמה רוב בניו

א "הגרביאר ? שהיו לו להמן שלושים בנים, הפסוק הזה מסתבר מן

על , שכן במסכת פסחים". ורוב"זה מסתבר מן התיבה  -ע "מוילנא זי
אומרת שם ) ד"פסחים ס" (הפסח נשחט בשלוש כיתות"המשנה 

: והגמרא מסיקה, "כיתות של שלשים שלושים בני אדם' בג: "הגמרא
  ... הכוונה לשלושים" רוב"מתברר איפוא כי ב, "ברוב עם הדרת מלך"

  ? המן מן התורה מניין
, ותשובתה היא? המן מן התורה מנין: "שואלת:) חולין קלט(הגמרא 
אשר צויתיך לבלתי אכל ממנו ' המן העץ') "יא. ג בראשית(שנאמר 

ולכאורה צריכים להבין מדוע כה חשוב לדעת היכן מוזכר ". אכלת
 – ע"ק בעל החזון איש זי"הגההסבר לכך מובא בשם ? המן בתורה

ושם אלהים אחרים לא : "נאמר) יג. שמות כג(דבפרשת משפטים 
שלא :) "סנהדרין סג(ומבארת הגמרא , "תזכירו לא ישמע על פיך

ואסור  –" שמור לי בצד עבודה זרה פלונית, יאמר אדם לחבירו
כגון , חוץ מעבודה זרה שהוזכרה בתורה, להזכיר שם עבודה זרה כלל
  ". ונשב בגיא מול בית פעור) "כט .דברים ג(אותה שאומר משה רבינו 

הלא המן עשה עצמו עבודה , כי לגמרא היה קשה, על פי זה יש לומר
היאך מותר , אם כן. ומסיבה זו מרדכי לא כרע ולא השתחוה לו –זרה 

ועל כן , ששמו מוזכר בכתוב, על כרחנו? להזכיר את שמו של המן
היכן  –? "מניןהמן מן התורה : "על כך שואלת הגמרא. מותר להזכירו

וממילא  –" המן העץ: "ותשובתה היא? מוזכר שמו של המן בתורה
  ...מותר להזכיר את שמו

 

הסביר  ע"צ רבי שלום שבדרון זי"המגיד הירושלמי הנודע הגהואילו 
דהנה המגלה : בדרכו המיוחדת את שאלת הגמרא באופן אחר

 המלך נשאו על כל –מתארת את המן כשהוא נמצא בשיא תפארתו 
בכל מאה , כל עבדי המלך כורעים ומשתחווים לו, שריו ועבדיו

המלכה עושה , ועשרים ושבע מדינות המלך אין איש נכבד ממנו
ובכל זאת כשהוא יוצא מן המשתה ורואה  –משתה רק לכבודו 

, המן בא לביתו. הוא מתמלא חמה, שמרדכי לא קם ולא זע מפניו
כבוד עשרו ורוב "ם את מפרט באזניה, אוסף את כל אוהביו ומכיריו

וכל זה איננו : "ומיד אחר כך מכריז, "בניו ואת כל אשר גדלו המלך
, כיצד המן יכול לחוש –ולמקרא הדברים מתעוררת פליאה "... שוה לי

רק בגלל יהודי אחד , שכל הכבוד והיקר שיש לו אינם שווים מאומה
פול האם על מעט הכבוד שנגרע ממנו יקום או י? שאינו משתחוה לו

וזו ! ?כל הכבוד שחולקים לו האנשים במאה עשרים ושבע מדינות
היכן רמוזה  – ?המן מן התורה מנין: "השאלה ששואלת הגמרא

המן "שנאמר : ותשובת הגמרא היא? בתורה תכונה משונה שכזו
התגלה כבר בהנהגת אדם , שורש תכונה זו שמצינו אצל המן –" העץ

ומה מצינו אצל . בני האדם בכלל וממילא הוא קיים בטבע, הראשון
, "כל עץ נחמד למאכל וטוב למראה"' בגן עדן נטע ה? אדם הראשון

ה מתיר לאדם הראשון "והקב, נמצא בתוך הגן" עץ החיים"אפילו 
איסור זה . עץ הדעת טוב ורע –מלבד מעץ אחד , לאכול מכל עצי הגן

אוה הוא מת –" כל זה איננו שוה לו"גורם לאדם הראשון לחוש ש
 –כי זהו תפקידו של היצר הרע ? למה. לאכול דווקא מעץ הדעת

האדם . לטעת בלב האדם את התחושה כי מה שחסר לו הוא העיקר
אלא משתוקק דווקא למה שעדיין לא , אינו מסתפק במה שיש לו

  ...     והוא מתאוה דווקא למה שנאסר עליו, לא די לו במותר לו. השיג

יעשו עץ גבוה חמישים הביו ותאמר לו זרש אשתו וכל א

  )יד. ה( אמה
אלא הסביר ? אמה" חמישים"של , מפני מה דווקא בחרו בגובה הזה

כי !... הם חשבו עצמם ללמדנים – ע"ק רבי יהונתן אבישיץ זי"הגה
מרחיקים את הקברות מן העיר חמישים ) "בבא בתרא כח(בגמרא 

  , ריח הרע של מת שולט במרחק חמישים אמה". משום ריח רע, אמה
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בשביל שיקבל את הרשות להקים את עץ התלייה , ומשום כך
יעשו עץ גבוה חמישים : "הם יעצו לו איפוא, באמצע העיר

  ... לא ירשו השלטונות להקימו בעיר ,שאם לא כן, "אמה
  ! היא תקום' ורבות מחשבות בלב איש ועצת ה

ותאמר לו זרש אשתו וכל אהביו יעשו עץ גבוה חמישים 

. ה(' אמה ובבוקר אמר למלך ויתלו את מרדכי עליו וכו

  )יד
שואל . בזמן קריאת שמע של שחרית –" בבוקר"במדרש מובא 

מה בער להם לקום כל כך  – ע"ק רבי יהונתן אבישיץ זי"הגה
כי : אלא הסביר זאת... ?האם ממשכימי קום היו, מוקדם בבוקר

שיתלה את מרדכי , במחשבה תחילה הציעו זרש ואוהביו להמן
שכן אם יקראו ישראל קריאת שמע בעונתה וגם יסמכו , בבוקר

עיין ! (אינם ניזוקים כל היום, גאולה לתפילה כראוי בותיקין
  ... התאמצותו של המן לשוא ותהיה, )ב.ברכות ט

ושלא , לבטל את מרדכי מקריאת שמע, לפיכך יעצו להקדים
ואמנם השכים המן לבוא בלילה , יבוא לסמוך גאולה לתפילה

אך , לחצר המלך וכוונתו שיהיה מרדכי נתלה עם נץ החמה
  !... ה הפר עצתו וקלקל מחשבתו"הקב

ו ויספר המן לזרש אשתו ולכל אוהביו את כל אשר קרה

  )יג. ו(ויאמרו לו חכמיו וזרש אשתו 
כמה , בא וראה - ע"ק בעל השפת אמת מגור זי"אמר הרה

בעת שסיפר להם את , לפני כן !שווה חברות שתלויה בדבר
, ולאחר מכן כששמעו את הדברים, "אוהביו"הם קרוים  ,צרותיו

  ". חכמיו"הם קרואים , והם רוצים לענות לו
אשר "בהתחלה כשהוא סיפר להם את , אלא? מה קרה? למה
רצו  ולכן כולם .משנה למלך" המן"עוד הגיע בתור הוא , "קרהו

, "אהבה התלויה בדבר"והיתה זו  ,להחניף לו ולהסתובב סביבו
הבין אבל כשרק החלו להריח ול ".אוהביו" -לכן הם נקראים 

אהבתם  בטלה, "נפול יפול" -  שהאדם העומד לפניהם בצרות
    "...  חכמיו"וכבר הם נקראים , וכולם החלו להתרחק ממנו

אם מזרע היהודים מרדכי , ויאמרו לו חכמיו וזרש אשתו

אשר החילות לנפול לפניו לא תוכל לו כי נפול תפול 

  ) יד .ו(לפניו 
הרי המן כינס את  –ע "ק בעל הנודע ביהודה זי"הגה שאל

: ומה עצה היא, בשביל שיעוצו לו איזה עצה טובה, החכמים
? "כי נפול תפול לפניו, אשר החילות לנפול לפניו לא תוכל לו"

כי ברעה , שהם הסבירו לו: ענה ואמר -אלא הפשט הוא 
אשר החילות "שכן , וברשעות לא יוכל להשיג עוד דבר ממרדכי

אם מזרע היהודים "? לא מהא". לא תוכל לו –לנפול לפניו 
עוד ישנה עצה אחת ותקווה , אם מרדכי זה יהודי הוא, "מרדכי
שכן כיהודי . שימחל ויסלח לך, "כי נפול תפול לפניו: "והיא, אחת

  ...ובוודאי ירחם עליך, בוודאי בעל רחמים הוא

כי נמכרנו אני ועמי ' ותען אסתר המלכה ותאמר וכו

דים ולשפחות נמכרנו ואלו לעב, להשמיד להרוג ולאבד

ויאמר המלך אחשורוש לאסתר המלכה מי ', החרשתי וכו

  )ה- ג .ז(זה הוא אשר מלאו לבו לעשות כן -הוא זה ואי
והנה קשה  - ע"ק בעל האוהב ישראל מאפטא זי"הרהשאל 

כי היאך שייך לשון מכירה , שאמרה אסתר" נמכרנו"הלשון 
למה הוסיפה  ,עודו. והיה צריך לומר כי נגזר עלינו. אצל הריגה

אסתר לומר ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי אשר לא 
מה אמר  ,ועוד. נאמר עד הנה שום זכר מן מכירות לעבדים

הלא הוא בעצמו חתם את עצמו על  ,'אחשורוש מי הוא זה וגו
  . 'הגזירה כמו שאמר הכתוב ויכתוב בשם טבעת המלך וגו

רבי שרירא גאון ם פ מה ששמע בש"ז הסבר נפלא ע"ותירץ ע

עשיר מופלג אחד היה לו ספר . פ מעשה שהיה אז בימיו"ע ע"זי
ולהעשיר הזה . תורה שהיה כתוב בכתב ידו של עזרא הסופר

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

  
  
  

מאשר  ,ת הזה"מחמת שכל אחד מהם חפץ לקחת את הס, היורשים
, והציעו טענותיהם לפני יודעי דת ודין. לקחת כל כסף וזהב שבעולם

פ "פ הגורל ומי שיזכה ע"ויצא הפסק דין שהחלוקה תהיה ביניהם ע
ת "וזכה האחד בהס ,והטילו גורל ביניהם. ת הזה"שייך לו הס, הגורל

ולהשני . והיה בעיניו כמוצא שלל רב. ל ושמח מאד שמחה גדולה"הנ
כל זה אינו , כסף וזהב כי אף שלקח כנגדו הרבה, היה יסורים גדולים

  . ת הזה"שווה לו מגודל תשוקתו להס
היה שם מומר אחד ובראותו כל זאת מאוד חרה אפו על ל "בהעיר הנ

והחליט לעשות ברשעו . ת אחד"היורש הזה שאיבד הון רב בעד ס
והלך . החליף את מלבושיו כדי שלא יכירהו. מעשה בכדי ללעוג עליו

והתחבא שם באיזה זווית עד . זהת ה"לבית הכנסת אשר היה שם הס
ת "וכאשר הלכו כל האנשים לביתם לקח המומר הזה את הס, הערב

אלוקיכם ובירך ' ועבדתם את ה) "כ .שמות נג(מנרתיקו ומצא כתוב 
מן ועבדתם ' ועשה הרשע הזה ברשעותו ומחק את הע". את לחמך

ה ודבר ז. ל"ת בחירוף וגידוף גדול ר"במקומו ופיסל את הס' וכתב א
ולאחר כמה ימים נודע הדבר שיש טעות כזה . לא נתוודע לשום אדם

ת נפל בגורלו היה לו צער גדול "והנה היורש הזה שהס. ת הזה"בהס
כי אמר אף שיכולין , נחלה מאד, ומגודל היסורים ודאגה. בשמעו מזה

  . ת של עזרא הסופר"לתקן הטעות הזה אבל לא יהיה נקרא ס
את כל המאורע בנו היורש וסיפר לו , בא אליו אביו בחלום הלילה

וצוה לחפש תחת השולחן ושם ימצא את עינו של המומר אשר יקוים 
ת לא יתקן שום "ועוד אמר לו אביו שאת הס"... עין תחת עין"בו 
ד של מעלה אשר עזרא הסופר בעצמו "כי כן יצא הפסק מהב, אדם

עד כאן סיפור . וכן היה כאשר אמר אביו! ת שלו"יתקן את הס
  . המעשה

כי המן הרשע עשה : ר להבין על נכון את דברי הפסוקיםולפי זה אפש
היינו מתחילה כאשר בא לפני המלך לא גילה לו תוכן . כ כדבר הזה"ג

ונותן . רק אמר שרצונו לקנות את היהודים לעבוד בהם, כוונתו הרע
וכתב באמת בשטר מכירה . בעד זה עשרת אלפים ככר כסף

' וכתב א' חק את העכ עשה המן הרשע ברשעותו ומ"ואח". לעבדם"
ואחרי זה כאשר ראו סופרי המלך את ". לאבדם"במקומו בלשון 

אז כתבו הם פירוש הדבר , השטר מכירה שהיה נכתב לאבדם
ואילו לעבדים ולשפחות : "וזהו שאמרה אסתר. להשמיד להרוג ולאבד

ולכן כעס . החרשתי. היינו כאשר אמר לפניך בתחילה –" נמכרנו
זה ואי זה הוא אשר מלאו לבו לעשות י הוא המלך אחשורוש ואמר מ

        ...     פירוש כי אני לא מכרתי אותם אלא לעבדים, כן

  )טז .ח(ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר 
יום "שבעיצומו של , מסופר ע"ל מפרימשלאן זי'ק רבי מאיר"על הרה
, וניםונפשם בשאלתם בבכי ובתחנ ,נקלעו שני סוחרים לביתו" הפורים

שבאו עכשיו לעיר עם מלאי גדול של עורות כבשים שהשקיעו בזה 
ולדאבונם ירד לפתע מחיר העורות וקרובים הם , מרבית רכושם

ציווה רבי מאיר לבני ביתו להביא להם . להפסד מרובה ולפשיטת רגל
וקמו לרקוד ברוב  בגילופין יין לרוב ולהשקותם עד שנתבסמו והיו

  . ל מחסרם ודאגתםשמחה וחדוה בשכחם את כ
מובטחני שעכשיו יעלה המחיר ויתייקרו –נם להם רבי מאיר , כיון שכן

במגילת "כן פסוק מפורש הוא ש !ורות ותצליחו למכרם ברווח הגוןהע
ולכן דאגו מאד , ליהודים היו עורות –" ליהודים היתה אורה" "אסתר

ה שמח"באמנם מכיון שקיימו מצות היום להיות , על ירידת השערים
  .... נתייקרו העורות –" ויקר"אזי  –" וששון

מיד למחרת עלו השערים ומכרו את סחורתם במחיר , וכדבריו כן היה
  ... הגון

  )טז. ח(ויקר  וששון ושמחה אורה היתה ליהודים
 מגור ישראל הבית בעל ק"הרה הסביר פורים סעודת בעת אחת שנה

 בונים רבי ק"הרה שפירש הפשט פי על ל"הנ את הכתוב ע"זי
". נדמו כבהמות נמשל ילין בל ביקר ואדם"הפסוק  על ע"זי מפשיסחא

 בל"ו והארה השגה היינו 'יקר' אזה לאדם בא –" ביקר ואדם" שאם
 זה הרי אין, הלאה אצלו חקוקה ונשארת אצלו לנה היא ואין –" ילין
  . אצלו לשמרה הצליח שלא על' נדמו כבהמות' ונמשל קיימא של דבר
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 שהחזיקו היינו" ויקר' וגו אורה היתה ליהודים" פירש פי זה ועל
  ...הלאה אצלם זאת הארה ונשאר באותה ישראל עם אז

  ) א. ט(ונהפוך היא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם 

ע "רבי יואל מסאטמר זי ק"אמר הרה אמרה נפלאה ואמיתית

על , שאפשר לפרש את דברי פסוק זה: פעם בעת סעודת פורים
, "אני שלום וכי אדבר המה למלחמה) "כ"בתהילים ק(פי הפסוק 

הוא אינו מפחד לומר , צבאות באמת' דהנה מי שמקנא קנאת ד
וגם אומר דברים ברורים , בעוז' ולוחם מלחמת ה, את האמת

. פן אחרמבלי שיוכלו לטעות ולטשטש את דבריו ולפרשו באו
אבל מי שהוא מבקש שלום ואין בידו העוז לצאת וללחום 

הוא מדבר בלשון המשמע לשני , מלחמתה של תורה בלי פחד
  . בכדי שכל אחד יוכל לפרש את דבריו כפי שירצה, אופנים

. משמש בארבע לשונות" כי"דתיבת .) ה ג"ר(ל אמרו "והנה חז
אם מדובר  – "אני שלום: "וזהו שכתוב. דהא, אלא, דילמא, אי

וכי "אז "... כולם"רוצה להיות טוב עם , באדם שמבקש שלום
וכל אחד , הוא מדבר בלשון שמשתמע לכמה לשונות -" אדבר

אבל ...  ועושה נחת רוח ליוצרו וליצרו, יוכל לפרשו כמו שירצה
שבאיזה , איש מלחמה מדבר בלשון המה –" המה למלחמה"

  !... ר תמיד תיבת המהישא, שהוא דרך ואופן שתהפוך תיבה זו
אם  –" אשר ישלטו היהודים המה: "נבין את הפסוק, ועל פי זה

וילכו בדרך , ישלטו בני ישראל בעצמם ולא יפחדו משום איש
אדיבה אך תקיפה  נגד כל הצוררים הקמים עליהם להרגם 

אז יזכו לשלוט ! ולהשמידם רוחנית וגופנית ללא שום גמגום ופחד
   "...  בשונאיהם"גם 

  )יד.ט(ואת עשרת בני המן תלו 
שהיה כידוע  ע"ק רבי מאיר שפירא מלובלין זי"הגהמסופר על 

יום , נודד בעולם בכדי לגייס כספים למען ישיבתו המפורסמת
... אחד הוא מגיע לאיזה גביר גדול שהיה ידוע כקמצן לא קטן

. נכנס אליו רבי מאיר ומתיישב אצלו ומסביר לו את סיבת בואו
קמצן להתל ברב ולומר  –מתחיל אותו גביר , היה זה ערב פורים

מסוימת שכבר נחה אצלי בראש אני אשאל אותך שאלה , לו
  : ולפי תשובתך אראה כמה מגיע לך, כמה וכמה שנים

מדוע : הוא שואל', למדנותו הרבה'ואז ב: אומר לו הרב –ֶשַאל 
, היו צריכים לתלות את עשרת בני המן הרי הם היו עשרה בנים

ויכלו לתת להם ולכבדם בעשרת המכות שכבר כובדו בהם 
ב עם מי יש לו עסק ונענה ואמר ראה הר? מקדמת דנא המצרים

! פשוט מאד, אענה לך תשובה! שאלה מצוינת שאלת: על אתר
כל מכה לכל ילד לפי , אם היו מחלקים את המכות לפי הסדר

והרי קיימא , "דלפון"היה מקבל " ערוב"היה יוצא שאת , התור
  "... ערב"אינו יכול להיות " דלפון"לן ש

החריפה של הרב ומעקיצתו מתשובתו , דלפון -נהנה אותו קמצן
 !...           והעניק לו מיד סכום נכבד, הרמוזה

  )   כד .ט(' כי המן בן המדתא צורר כל היהודים וכו
צורר כל " –ע "ק רבי מאיר שפירא מלובלין זי"הגה אמר

כורך "פירושו " צורר"אלא ! לא כפי שהעולם חושב" היהודים
מי , "ורר כל היהודיםצ"המן היה , "לצרור מעות: "כמו, "וקושר

שעזר בגזרותיו לקשור את כל היהודים ולעורר בהם את רגש 
  "... לך כנוס את כל היהודים"האחדות ולהביא לידי המצב של 

משטינים , וכן בכל דור ודור קמים עלינו כל מיני סוגי המן
אלא , לא רק שבסוף אין בידם להזיק, שבעצם, צוררים ומסיתים

את כל היהודים להיות באגודה " ומלכדיםצוררים "הם בעצמם 
  !...ואל לנו לפחד מהם, אחת

  )כו.ט(על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור 
שקבע המן על פי , "הגזירה"משום מה נקרא החג הזה על שם 

הנקראים , ולא כמו שאר ימים טובים, "שם הפור"על  - , הגורל
על  –" פסח"כגון (?, שביטל את הגזירה ההיא" הנס"על שם 
  אלא ) 'וכו, ה"כ-על שחנו –" חנוכה", על בתי אבותינו' שפסח ה

  

  
  
  

באמת שהנס הגדול ביותר נעשה , כי המתבונן יראה: ההסבר הוא
שלפיו , בכך שעלה בדעתו של המן הרעיון האווילי להפיל פור!" פור"ב

אלמלא , רק בעוד אחד עשר חודש" להשמיד ולהרוג"נקבע המועד 
לאחר שקיבל את הסכמתו של , חלילה, החליט המןאילו , הגורל הזה
, מי יודע –להוציא לפועל את פעולת ההשמדה תיכף ומיד , אחשורוש

  ... מה היה גורלנו
  "...  על שם הפור"ולפיכך נקרא החג הזה 

קיימו וקבלו היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלוים עליהם 

' ם וכוולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה ככתב

  )כז. ט(
" ויתיצבו בתחתית ההר: "בענין קבלת התורה כתיב) 'שבת פח(' בגמ

אם אתם מקבלים : ה את ההר כגיגית ואמר"מלמד שכפה עליהם הקב
' ממשיכה הגמ, פה תהא קבורתכם, ואם לאו, את התורה מוטב

אחרי הרבה שנים קיבלו שוב את (אף על פי כן הדר קיבלוה : ואומרת
" קיימו וקבלו עליהם"דכתיב , מרצון ומאהבה, שורושבימי אח) התורה

  .   כבר" קיבלו"מה ש" קיימו: "ודורשים –
במה היתה הקבלה הזאת חזקה ושרירה יותר מן : ונשאלת השאלה

, הרי גם הפעם היתה הקבלה על ידי אונס? בשעת מתן תורה, ההיא
א מוילנא "הגראלא הסביר זאת ? משום שהיו מתייראים מפני המן

: אומרת) 'משנה ג' פרק א(המשנה בבא בתרא : בדרך הפלפול ע"זי
גדר את הראשונה ואת השניה , המקיף את חבירו משלוש רוחותיו"

מי שמקיף את שדהו של חבירו " (אין מחייבין אותו –ואת השלישית 
אין מחייבים את המוקף להשתתף בהוצאות , בגדר משלושה צדדים

שאין , פני שהוא יכול לטעוןמ, אף על פי שהוא נהנה ממנה, הגדר
אם עמד וגדר את הרביעית  –רבי יוסי אומר ). "הגדר נחוצה לו

אם עמד המוקף וגדר בעצמו את הצד " (מגלגלין עליו את הכל
מחייבין אותו בתשלום מחצית הגדר מכל שלושת , הרביעי של השדה
משום שבגידור הצד הרביעי גילה דעתו שהוא זקוק , הצדדים הקודמים

א "ממשיך הגר...) והוא נהנה משלוש הגדרות שהקים המקיף לגדר
הואיל ומלבד , "קיימו וקיבלו היהודים"הואיל  ו: והוא הדין כאן: ואומר

ג המצוות קמו עכשיו היהודים וקיבלו עליהם לקיים עוד מצוה "תרי
גילו בזה את דעתם שהם מרוצים מכל , קריאת המגילה –נוספת 

  "....מגלגלין עליו את הכל" –ולפיכך , המצוות הקודמות מהר סיני

ורצוי , כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשורוש וגדול ליהודים

  )  ג. י(לרוב אחיו דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו 
מפני מה באמת היה ? הייתכן). י"רש" (רצוי לרוב אחד ולא לכל אחיו"

בלבד ולא  "רצוי לרוב אחיו", גואלו ומצילו של העם היהודי, מרדכי
" דורש טוב לעמו"כי הוא היה : בדרך צחות אלא אומרים? "לכל אחיו"
לכן היה , כי בטוב לבו תיקן שיהיו נותנים בפורים מתנות לאביונים –
הגבירים לא היו  –" רצוי לכל אחיו"אבל לא היה " רצוי לרוב אחיו"

  ... מרוצים מזה
 

, ל"סוק הנאמר כי מן הפ ע"ק רבי מנחם מנדל מרימנוב זי"הרה
כי אצל מרדכי הצדיק אנו !  אמיתי" עסקן"אפשר לראות מהו נקרא 

שעל פי רוב עסקן ... למיניהם' עסקנים'רואים שהיה מתנהג בהיפך מה
. מבטיח הבטחות, לעמו הוא מדבר שלום –" דובר שלום לעמו"הוא 

שיהיו לילדים עסקים טובים  –" דורש טוב לכל זרעו"אבל לזרעו הוא 
עסקים  –" דורש טוב לעמו: "אבל מרדכי היה בהיפך... הומשרה טוב

לדבר  –" ודובר שלום לכל זרעו. "ופרנסות טובות היה דורש לכל העם
  !...הוא דיבר לזרעו', הבטחות'דברי שלום ו

 

שכאשר התלונן בפני אחד , מסופר ע"ק בעל החתם סופר זי"הגהעל 
הילה עקב טרדות הק, שזה שבועות מספר, מתלמידיו הגדולים

ולעמוד מקרוב , נבצר הימנו הזמן והיכולת לבחון את בניו, והישיבה
נעים , דוד המלךהנה : הרגיעו התלמיד באומרו, על סדר לימודם

כל היום חונן : "אומר) פרק לז(בספר תהילים שלו , זמירות ישראל
, עסקנים יקרים –פסוק זה מדובר באותם אנשים ". ומלוה וזרעו לברכה

ואילו לבני משפחתם , היקר עבור הכלל והציבורהם שמלווים מזמני
   אבל אל להם. ולילדיהם כמעט ולא נשאר להם זמן להסתכל עליהם
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 וזרעו"כי ההבטחה מסורה בידיהם ! לדאוג על טיב בניהם
הם ממילא יתברכו מן השמים ויצליחו בתלמודם  –" לברכה

  ...   והתנהגותם
מגודל , ובשבת הבאה, ע בזה"נחה רוחו של החתם סופר זי

את חידושו , השמיע ברבים בשעת סעודה שלישית, התפעלות
  ...של התלמיד

  

: שפירש בדרך צחות, אומרים ע"ז מבריסק זי"ק הגרי"הגהבשם 
מרדכי היה משנה למלך וגדול "שאפילו ש, שבא הכתוב לומר

" ודובר שלום"אלא היה ... עם כל זה הוא לא הסתנוור, "ליהודים
! היינו לכל אחד אפילו לילד –" לכל זרעו" "שלום"היה אומר  -

  !... ולא הרגיש בזה שום פחיתות כבוד

  .שושנת יעקב צהלה ושמחה בראותם יחד תכלת מרדכי
שראו את : הפשט הפשוט הוא? על איזה תכלת מדובר כאן

 –מכך שמחו , מרדכי לבוש בבגדי תכלת ונהיה משנה למלך
  "... שושנת יעקב"

כי יהודי שושן לא : שהפשט הוא, אפשר לומר בדרך צחותאבל 
כיון ששניהם , מי יושב על הסוס ומי מנהיגו, ידעו לקבוע מרחוק

כמו שבתו של המן לא ידעה (, היו מלובשים בבגדי מלכות
ולכן שפכה , להבחין וחשבה שמי שגורר את הסוס זה מרדכי

אך כשראו שהאיש ). כמבואר במדרש, עליו את המים מלמעלה
מיד הבחינו  –" ציצית הכנף פתיל תכלת"על הסוס יש לו שיושב 

 –ואז רבתה השמחה בין היהודים , מרדכי שעלה לגדולהשזה 
  "...שושנת יעקב צהלה ושמחה"

  !...?מתי כבר יקראו את המגילה
לבית מדרשו ביום ע "מ מקוצק זי"ק רמ"הרהנכנס פעם  –! לסיום

? כבר את המגילה מתי יכתבו: ושאל את קהל חסידיו, הפורים
אך חרדו לשאול ממנו , לא הבינו השומעים על מה יסובבו דבריו

הסביר . ק רבי דוד להיוודע כוונתו"שלחו את בנו הרה. כוונתו
הנה ממגילת אסתר אנו רואים כי לאחר כל הצרות : הרבי

כן לעתיד  –נצמחה הישועה לבסוף , והגזירות שעברו על ישראל
, ות שסבלו ישראל בשנות גלותםלבוא יכתבו מגילה מכל הצר

וזהו , איך שנצמחה ישועה מהצרות –ויוכלו לראות גם אז 
  "...  מתי כבר יכתבו אותה מגילה"ששאל 

  !כל הפושט יד נותנין לו -מחיית עמלק 
 הפושט כל" להלכה נפסק בפורים – ע"זי מוארקא ק"הרה אמר

 היינו', יד'ה מבחינת עצמו את שפושט מי דהיינו, "נותנין לו יד
 לוקח לא אדם שבן ויודע, )יז. ח דברים" (ידי"ועוצם  כוחי בחינת
 וממשיך משמים" לו נותנין"אז ', מה הכל רק כלום לעצמו

 עם שלחם, עמלק ההיפך מבחינת וזהו. טוב וכל גדולות השפעות
למה :) ה בכורות(ל "חז ואמרו, )ח. יז שמות( ברפידים ישראל

 את לחזק לוחם עמלק והיה. ידיהםנקרא שמה רפידים שרפו 
 אומר אנשים ולכאלו, ידי ועוצם כוחי –" עשו ידי" ידיים בחינת

    !...לבד לך תקח – ידיים לך יש אם: 'ה
  !מתנות לאביונים
ת שעוסקים בגיוס צדקה "עבור הת" פרפראות"אביא כאן מספר 

  ... למען תהיה בעדם לעת הצורך

נכנס לביתו של קמצן  ע"זיק רבי מאיר שפירא מלובלין "הגה
אולם מיד כאשר הבחין בו אותו אדם , גדול ובקש להתרימו

רבי מאיר לא נרתע מהצהרה זו !" אינני תורם: "הכריז בקול
מטרת בקורי כאן אינה על מנת לקבל , תנוח דעתך: "והשיב לו

אינני : "התקומם האיש והכריז". אלא כדי לבקר חולים, כסף
, שלמה המלך אומר שהנך חולה: כנגדואולם הרב טען , !"חולה

יש רעה חולה ראיתי תחת השמש עושר ): "יב .קהלת ה(שנאמר 
, ומכיון שאתה שומר באדיקות על רכושך, "שמור לבעליו לרעתו

  "... אין זאת אלא שחולה אתה
, המשיך העשיר להתפלפל, "?ומדוע הגיע הרב דווקא לביתי"
  ם אפשר לקיים את וגם ש, הלא בסמוך לביתי יש בית חולים"

  
  
  

רבי מאיר חייך ? "ואפילו בהידור רב יותר מכאן, מצוות בקור חולים
כל המבקר חולה , אמר רבי אחא בר חנינא:) "נדרים לט(נאמר : ואמר

אם אלך לבקר את חולי הקדחת , ואם כן, "נוטל אחד משישים בצערו
אולם אם אטול , ואקבל גם אני קדחת –אטול אחד משישים ממחלתם 

  ... יהיה הדבר טוב מאוד עבורי –משישים ממחלת העושר שלך אחד 
  

ועד . על רב שבא לעשיר קמצן אחד לבקש ממנו תרומהעוד מסופר 
הוא העביר את הרב שבעה מדורי , שנאות העשיר להוציא את ארנקו

! יש לי חידה לרב, רגע: "אמר לרב, כשכבר הגיע לכך, לבסוף... גיהנום
איזוהי המילה שיש בה . ב את התרומהאתן לר, אם הרב ידע לענות

המלה היא : "ענה לו הרב" ?ארבע פעמים קמץ בזה אחר זה
נאלץ העשיר למגינת לבו לתת את ). יז. דברים יד" ('ָהָרָחָמה'

אבל בקש מכבוד הרב לשמור את ... אך נתן בקמצנות רבה, תרומתו
יען כי עתיד הוא להשתמש , החידה לעצמו ולא לגלותה לאחרים

אף אני : "פנה הרב אל העשיר הקמצן ואמר לו. ה גם להבאבחיד
מהי המלה שמופיעה בה ארבע פעמים התנועה ַפתח : אחוד לך חידה
כתוב בקללות : אמר לו הרב. לא ידע העשיר לענות? בזה אחר זה

  ...וגם את זה תשמור לעצמך, "ואת ַהַקַדַחת"
 

  ! טיפ קטן בנושא הצדקה
, התבטא ואמר ע"שפירא מלובלין זיק רבי מאיר "הגהכשחזר פעם 

, שהוא קוה שכאשר יסע לאמריקה יעניקו לו הגבירים תרומה הגונה
אולם התברר לו כי דווקא תרומתם . ומסע ההתרמה יסתיים במהירות

המעניקים איש  –המצומצמת של אנשים שאינם במצב כלכלי משופר 
פסוק ובזה הוא הבין את הנאמר ב. היא זו שסיעה לו, כפי יכולתו

אל ". "אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה) "ג.תהילים קמו(
בבן אדם שאין ", מהם לא תמיד יצא לכם הרבה –" תבטחו בנדיבים

, מאדם שאין לו? מהיכן מגיעה הישועה: כלומר"... תשועה" –" לו
  ...   ואילו בנדיבים הגדולים אין לבטוח כלל

  ...השחר עלות עד לשתות צריכים בפורים
 רבי ק"הגה של ופועליו חייו תולדות – "ומייסדה הישיבה" בספר

 הפורים מאווירת מלהיב תיאור מובא, ע"זי מלובלין שפירא מאיר
  : לובלין חכמי בישיבת ההם בימים
 ביום. הפורים ביום הישיבה הגיעה" הכלים מן למעלה" השמחה לשיא
 בא, "בדיחותא" מעטה תחת הקדושה עניני כל נפעלים שבו זה נעלה
. לתלמידים הרב בין ששרר העז האהבה קשר עילאי ביטוי לידי

 לידי" השלטון" זה ביום כביכול הועבר תורה ישראל כמנהג
 התלמידים אחד" פורים של רב"כ כיהן שנים כמה במשך. התלמידים

 כוחו את מחדש שנה כל מוכיח והיה, הישיבה תלמידי ממובחרי שהיה
 ופרפראות גימטריאות, ופלפול בחריפות ואגדה תורה דברי בשזירת
  . הישיבה תלמידי כל להנאת לחכמה

 הזכיר הישיבה ראש כאשר היה הפורים בסעודת השיא מרגעי אחד
 בכל להוושע מרגלה בן מאיר יהודה" "פורים של רב"ה לפני עצמו
 כוחו על צדיקים בספורי מאריך כשהוא, "פדיון" לו נתן ואף ".הטוב

   .מלכותו כסא על יושב שהוא שעה באותה" פורים של הרב" של
 רב"ה על לספר רגיל היה ל"זצ לוברט נתן רבי הגאון הישיבה תלמיד

 פורים בליל לשתות שצריך למנהג רמז שהביא בישיבה "פורים של
 שכן, ברכות מסכת בתחילת מפורשת ממשנה, השחר עלות עד

, גרגרן זה הרי אחת בבת כוסו השותה: "שנינו:) פו( פסחים במסכת
 והרי .לחצי הכוס שתית את לחלק ראוי זה ולפי". ארץ דרך – שניים

 חצות עד חכמים שאמרו מה כל – בפירוש אומרת בברכות המשנה
  ...השחר עמוד שיעלה עד מצותו

  ?טוב ליום פורים את קבעו לא מדוע
 אמר ביין המלך לב טוב כדת השתיה אחר ו"תרצ שנת בפורים

 הפסוק את צחות בדרך לפרש ע"זי מסאטמר יואל הדברי בעל ק"הרה
 המעשה פי על" כרם ויטע האדמה איש נח ויחל" נח בפרשת הנאמר
 ידוע שהיה ע"זי מראפשיץ נפתלי רבי ק"הרה נזדמן שפעם הידוע

 פניו את לקבל רב קהל והתאספו, ראווע לעיר ובחכמתו בפיקחותו
  . ברכתו את ולקבל
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 רבי: מראפשיץ להרב ואמר פשוט כפרי איש בא האנשים בין
 הדיוט ברכת תהי אל" ל"ז שאמרו כמו הדיוט בברכת ברכנו

  "... בעינך קלה
  ... הכפרי של אמירתו מאופן צחקו שכולם כמובן
 בצדק הלא ממנו תצחקו למה ע"זי מראפשיץ ק"הרה להם אמר
 "חיי" "בני" על הכוונה הדיוט ברכת כי אלה דברים אמר

 וזהו לו שיהיה איש כל שצריך פשוטים דברים דהיינו" מזוני"ו
  ... הדיוט ברכת

 דהנה לומר אפשר – ע"זי מסאטמר ק"הרה המשיך זה דרך ועל
 כדי ט"ליו פורים את קבעו לא כן שעל' הק הספרים כתבו

 והנה .להם צריך שהאדם גשמיים דברים יושפע היום שמקדושת
 ונח. חולין עצמו שעשה –" נח ויחל" הפסוק על כתב ל"ז י"רש
 זה ט"שיו –" נח ויחל" הכוונה וזה, מנוחה שהוא ט"יו מלשון הוא

 ארציים דברים שישפיע – "האדמה איש" בכדי החול בימי נקבע
 ט"היו" כרם ויטע" ומסיים זה ט"יו ואיזה, אחד לכל גשמיות
  ...לבסומי יין ששותין

  

  ~~~כי תשא פרשת  ~~~
  

כי תשא את ראש בני ישראל לפקדיהם ונתנו איש כפר 

מחצית השקל  'וכו זה יתנו ולא יהיה בהם נגף 'וכו נפשו

  )יב .ל(' וכו
פעם אחת  שנסעע "מבריסק זי הגאון רבי יושע בער מסופר על

השמועה על דבר בואו . לאסוף כספים לצורך צדקה חשובה
לקבל את פני , ומקרוב ומרחוק באו רבים, עשתה לה כנפיים
אלפי אנשים נדחקו לראותו ולתת לו ברכת . אחד מגדולי הדור

  . שלום
אמר לקהל , ראה הרב כי גדול הדחק ויש חשש של סכנת נפשות

ונתנו איש כופר נפשו ולא ... כי תשא"תנו כתוב בפרש: בצחות
  ". זה יתנו מחצית השקל וכו' יהיה בהם נגף וכו

למה היה צורך במחצית השקל כשרצו : ולכאורה הדבר תמוה
הרי יכול היה כל אחד , למנות את ישראל כתריס בפני הנגף

להביא אבן או שבר חרס וכדומה כמו שמצינו אצל שאול 
שכל אחד נטל חרס והשליך , "בבזקויפקדם ) "ח .יא' שמואל א(

? ולמה היה צורך כאן במחצית השקל דווקא. לפניו וכך מנאם
ה למשה למנות את "כיון שציוה הקב: אלא כך הוא הדבר

וכל אחד בקש בוודאי , הרי היה בזה משום מצוה, ישראל
אבל בזריזות . כדי להימנות תחילה, להקדים את חבירו במצוה זו

. היו נוגפים איש את רעהו בזריזותם, הזו היתה גם משום סכנ
משום כך נצטוו  .ים את חבירו להיות ראשוןה להקדוכל אחד רצ

יהיה קיומה של מצוה , בני ישראל שיתן כל אחד מחצית השקל
איש לא ידחק  - "ולא יהיה בהם נגף"וממילא , זו תלוי בממון

לי  ואין, עדיין יש שהות בידי, ואדרבה כל אחד יחשוב, את רעהו
  .... מה למהר ולדחוק את עצמי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

, "מחצית השקל"ידוע תדעו כי באתי לכאן לשם : אף אני אומר לכם
מעתה סמוך ובטוח  ,ולא רק לשם קבלת שלום! ה חשובהבשביל צדק

כי אותו , מסופר...  כי לא תדחקו איש את רעהו ולא יהיה בכם נגף
נאסף כל ומיד תוך זמן מועט , רעיון מצאה חן בעיני האנשים שם

  ... הסכום הדרוש לצדקה זו
 

 .ל( זה יתנו כל העובר על הפקדים מחצית השקל בשקל הקודש

   )יג
' בדרך מוסר על פי הגמ – ע"ק בעל הבאר מים חיים זי"הרהמסביר 

חייב אדם לדמות בנפשו שהעולם שרוי במצב של ) 'קידושין מ(
ושהוא מסוגל במעשיו להכריע את הכף לטובה או " מחצה על מחצה"

 –עבר עבירה . לכף זכות את כל העולם מכריע –מצוה  עשה: לרעה
כל : "ואזהרה זו מרומזת בפסוק. לכף חובה את כל העולם מכריע

' שעה שאדם עומד לעבור על אחד מפיקודי ה –" העובר על הפקודים
להיות  –" מחצית"הריהו חייב לשקול ולתת בדעתו על , וממצותיו

, חצית על מחציתשהעולם כמו שרוי באיזון של מ, מודע לכך
  ...ושעוונותיו עלולים להכריע חלילה לטובה

שיום אחד  ע"זי מליעזנסק ק בעל הנועם אלימלך"הרהוכך מסופר על 
מפני מה באים אלי הבריות יום יום , התדע בני: פנה אל בנו ואמר לו

, משום שמן הסתם הם יודעים –? ותובעים ממני בריאות ופרנסה
ונותי הכרעתי את העולם לכף שבעו, שאני האשם במצבם הרע

  ...חובה
ואתה דבר אל בני ישראל לאמר אך את שבתתי תשמרו כי 

מקדשכם ' אות היא ביני וביניכם לדרתיכם לדעת כי אני ה

  )יג .לא(
פסוק זה מלמד אותנו כיצד על : אמר ע"ק בעל השפת אמת זי"הרה

: נאמר) כב. לא(בחומש במדבר . האדם להתכונן לכבוד שבת קודש
כי בשעה , "אך: "ל מהמילה"ודרשו חז, "את הזהב ואת הכסף אך"

יש להעביר תחילה את החלודה , שבאים להכשיר כלי כסף וזהב
: גם כאן נאמר. ורק אחר כך ניתן להכשירם, והפסולת הדבוקים בהם

כי לפני שנכנסים , דבר זה מלמד אותנו. את שבתותי תשמורו" אך"
הדבוקה בנו " פסולת"לשבת קדש יש להעביר תחילה את כל ה

אדם  –" את שבתותי תשמרו: "רק אז יתקיים בנו, מעבירות שבידנו
יזכה , אשר ידאג להכנס לשבת קדש נקי וטהור מעבירות שבידו

  !לשמור על קדושת השבת כהלכה

  
  
  
  
  

       

  
  
  
  

          
  

  
    

  זהומוגדל מורחב  גליוןוהפצת הדפסת 
  נשמת לעילוי 

  ל"שאול הלוי פריי זבן הרב יוסף שה נתן הרב מ
   ה"תנצב - ח"ד אדר תשס"ע י"נלב

 

  

  !הלומדיםלציבור 
כוחות אדירים  וזה הושקעבעלון 

להביא בפניכם את מיטב הפנינים 
  .כשולחן הערוךוהפרפראות 

מציבור הלומדים נא אבקש 
  הגליוןת ובהוצא לתמוךהמשיכו 

 !!!כי רבים הם 


