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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  וא ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 

 

 
  (כ' שמות כז)" ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד" 

שמנהג העולם הוא שמי שיש לו שמן רע הוא , אותנו לנהוג להיפך ממנהג העולם שהתורה מצוה רבינו בחייאומר 
ואילו כאן מצוה , ומי שיש לו שמן טוב ומשובח הוא משתמש בו לצורך הכנת התבשיל, משתמש בו להדלקת הנר

ש ואילו את השמן המשובח פחות י, "למאור"יש להשתמש , "זך כתית", אותנו התורה שאת השמן הטוב והמשובח
 . לאוכל, "מנחות"להשתמש ל

 

 (א' שמות כח)" לכהנו לי... ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך"
מרמז על הידוע שבגלל החטא שהאדם חוטא מתרחקת " הקרב אליך"הקדוש שהכתוב " אור החיים"אומר ה 

הגדול כפי גדלו , כפי רמתו הרוחנית של האדם, משורשה בחינה אחת של ענף בנשמה שהיא כנגד אותו החטא
ה ורק לאחר הפצרות רבות "וידוע שמשה נענש על כך שהוא סרב לקבל את שליחותו של הקב, והקטן לפי קטנו

למרות שמשה נענש על , להתרחקות ענף אחד מענפי נשמתו משורשו, עתר לקבל את השליחות ובחטא זה הוא גרםנ
, הפגם עומד במקומו, כל זמן שלא קיבל משה את העונש, בכל אופן, ואהרון מונה במקומו להיות הכהן הגדול, כך

כלומר " ואתה הקרב אליך: "אומר הכתוב, שזהו הזמן שבו מקבל משה את העונש, ולכן כעת, והרחוק עודנו מרוחק
לפי זה ניתן לבאר את מה . וזהו תיקונו, כי לאחר קבלת העונש יתקרב שוב הענף שהיה רחוק, הקרב את עצמך

ומסבירים שצריך לקבל את הרעה  (ברכות נד)" חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה"ל "שאמרו חז
אך על פי האמור ניתן להסביר שהייסורים מקרבים את ענפי הנשמה , :(רכות סב)בשמחה כשם ששמח בקבלת הטובה 

ובאמצעות הייסורים הרחוק מתקרב וזה משמח את ', שאין לך דבר רע ומר מאשר עזיבת ה, שהיו רחוקים משורשם
ימני שהם ס, (מ' שמות כח)" ועשית בגדי קודש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת: "וזה מה שאמר הכתוב, לב המשכיל

ולמרות שעשיית הבגדים . ולא עושה זאת מצד הכורח, שמחה שמראה לכולם שהוא שמח בגדולתו של אהרון
 .שיעשה אותם לחיבה ולשמחה באחיו, ה לגלגל את הזכות הזו למשה"רצה הקב, מוטלת על הכהן העומד לשרת

 

  (ל 'כחשמות ) "םתומיהואת  םאוריהונתת בו את  "

היו שמות ש על אבני החשן היו חרותים שמותיהם של השבטיםואומר ש" אורים ותומים"המסביר את עניין  ן"רמבה
ועל ידי  ,אירותהאותיות מאבני החושן מהיו , "ותומים אורים"ל בושאמעוניין ליה הכהן הגדול וכאשר ה. קדושים

צריך שצירוף  א שכדי לקבל את התשובה הנכונהאל. המוצא את התשובה לשאלהגדול צירוף האותיות היה הכהן 
את הצירוף  ולבנותן הכהן אל חם ומכש, "תומים"נקראים השמות קדש אחרים ולכך היו . בסדר הנכוןיהיה האותיות 

ואחר כך כיון , את האותיות האירוהם ו "אורים"השעל בשמות הכוהן כיון בהתחלה , לומרכ. הנכון של האותיות
בה היו קול שהבת  ומעל נבואהתחת להיא מש, הקדש ת רוחות ממדרגחאוהי וז ."תומים"השעל בשמות הכהן 

 . הנבואה ופסקו אורים ותומים שפסקהמשתמשים בבית שני לאחר 
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  (כ 'כזשמות )" ואתה תצוה את בני ישראל"
תקיים בפרשת ה "מחני נא מספרך"מה שאמר משה שבמדרש את המובא  "חנוכת התורה"רבי העשיל במבאר 

 מלאך מיכאל את המשה דחה מדרש אחר שאומר שומוסיף גם  .כלל שמו של משה לא נזכרשבה  "תצוה"
 במקום שצא יו. "עתה באתי"י יהושע שאמר המלאך נשאר דחוי עד ימו. "אם אין פניך הולכים: "אמרשבמה 

 יש מאה , שמו של משהבה זכר מושלא  "תצוה"ולכן כאן בפרשת . אין מקום למלאך מיכאלמשה מצא נבו ש
 . בגימטריא מיכאלשהם ( 101)פסוקים ואחד 

 

 (א' כחשמות )" ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך"
, למשה הרע "הקרב אליך אתהו"ה למשה "רש שכאשר אמר הקבמובא במדאת ה" דפני דו"ב א"רבינו החידמבאר 

שכל ישראל ישמעו לומר אהרן כ על כהונת 'מהאו הכרזה שום הוראה לא למעצמך  "אתה"שה "הקב במה שאמר לו
כאשר משה מכתיר את  ,עתהאבל , פקפוק וערעור בדבר היה שוםיכי אז לא , שאהרן יהיה כהן גדול קול ה׳ אומראת 

שים יוחמ קרח ומאתיםעם וכמו שהיה . דעתומזאת  עשהמשה אלא ' שאין זה ציווי מהיאמרו יתלוננו העם ו, אהרון
אין אומר " ,גדולהכהן הוא האהרן ומכריז שתן קולו ונהיה אם ה׳  אך. כהונתו של אהרוןערערו על ש יןנהדרסראשי 

ואתה "למשה  בשעה שאמר הקב״הי כוונת המדרש שאמר שהווז, משה ואהרן מעל "ותכל תלונותם", "ואין דברים
, ולהרבות מחלוקת בישראלן התלונשזה נותן יד לפושעים ל, "הרע לו למשה" ,קא מעצמךווד "אתה", "הקרב אליך

משה  כי בכל לבו ובכל נפשו ישמח, כהונת אהרן על עיקרהרע לו  לאאבל , משההרע לבלבד הוא מה ש ופרט זה
נתתי  כלומר אם מאמינים בכל התורה אשר, "תורה היתה שלי ונתתיה לך" ה"קבו הל השיבעל כך  .בגדולת אחיו
יפקפקו בכהונה יפקפקו גם  ואם. יאמינו בכהונת אהרן שלא עשית מדעתך גם, כי בכל ביתי נאמן אתה ,להם על ידך

לפקפק  אם ישמע ישראל קול על כהונת אהרן יבואו כי, ן קרחיכמו שהיה בעני "ואתה תעמוד יאבדו המה"ו, בתורה
 .בכהונה ולכן המאמין בתורה שנתנה על ידך יאמין, על התורה ששמעו מפיך

 

 (י' שמות כח)" ששה משמתם על האבן האחת ואת שמות הששה הנותרים על האבן השנית כתולדתם"
 הימין קץ לבניו לגלות יעקב ביקש 'לכם ואגידה האספו ויאמר בניו אל יעקב ויקרא': לקיש בן שמעון ביראמר "

 ממנו שיצא יצחק ואבי ישמעאל ממנו שיצא כאברהם פסול במטתי יש ושלום חס שמא אמר .שכינה ממנו ונסתלקה
 אחד אלא בלבנו אין כך אחד אלא בלבך שאין כשם אמרו 'אחד' ה ינולק-א' ה ישראל שמע' בניו לו אמרו ?עשו

 (פסחים נו א) "'ועד לעולם מלכותו כבוד שם ברוך' :ואמר אבינו יעקב פתח שעה באותה
ובכל פסוק , ה"שמו של הקב יחודהם עיקר  "ברוך שם"ו" שמע ישראל", פסוקים אלושני ש הקדוש "אלשיך"אומר ה

. "ע ישראלשמ"שהם כנגד פסוק , "ששה משמותם על האבן האחת"נאמר כן ל. אותיות עשרים וחמששש תיבות ויש 
אותיות שבפסוק האותיות כמספר עשרים וחמש הוא בן היו כתובים על האשבטים שה שששל אותיות סך הוגם 

. "ברוך שם"תיבות שבפסוק השהוא לעומת שש , "הששה הנותרים על האבן השנית"מה שכתוב וכן . "ישראל שמע"
 . עשרים וחמש אותיות הנותרים היו שבטיםה שששמות וגם ב( עם הכולל) אותיותיש עשרים וחמש וגם בו 

 

 (ל' כחשמות )" ונתת אל חשן המשפט את האורים ואת התומים"
עיני "נקראים הסנהדרין וזו הסיבה שמאירים לכל העולם הם  ,על מדין םיושביה ,שהדיינים "כלי יקר"מבאר ה

האורים טעם לכך שהה וז, םדיניהבעלי תעלומות של הכל את לאור  יםוציאומ ,יםילהם לעינם משמשים כי ה "העדה
 . נתונים בחשן המשפטהיו והתומים 

 

 (ל 'כחשמות ) "משפט בני ישראל על לבוונשא אהרן את "

, היא שמצופה מאהרון הכהן ,"משפט בני ישראל על לבוונשא אהרן את ", וומרבאשכוונת הכתוב " ספורנו"מפרש ה
 . שיזכו במשפטבני ישראל  תפלל עללה, או מכל כהן גדול שיבוא אחריו

 

  (ט 'כטשמות ) "ומלאת יד אהרן ויד בניו"
 םתמיד חסר לאדם שרוצה בתענוגי, עולם הזה לא נמצא שלימותהיני יבענש "קדושת לוי"רבי לוי יצחק במסביר 

. ותמיד הוא חסר, ת המשגל וכדומהותאומתענוג מכבוד או החסר לו , דהיינו אם יש לו תענוג משאר דברים, יםגשמי
. (יא 'תהלים לד)' לא יחסרו כל טוב' דורשי ה'כי , שעובד אותו אז הוא שלם בכל מי, מה שאין כן בעבודת הבורא

אשר הוא שלם בכל מיני , כי מי שהוא דבוק בחיות ועבדות של האין סוף, עולה על כולם' התענוג של עבודת הו
לומר כ, "ויד בניו ומלאת יד אהרן"שכתוב מה  וזה .ממילא האדם הדבוק בו אינו חסר לו גם כן שום דבר, שלימות

ואז יהיו ידיהם מלא כל , שיהיו דבקים לבחינות הקדושהה גבוהגה להביא את אהרן ובניו למדר אגדשאמר למשה שי
  . עליוןהתענוג הנועם את כי לא יחסר להם שום דבר כשירגישו , טוב
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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 (ה' ה אסתר) "אל המשתה אשר אעשה להם"

ויהרוג את בהם ד ושיחש ל בגמרא שכוונת אסתר בעריכת המשתה היא לעורר את קנאתו של אחשורוש"אמרו חז
שבמשתה אסתר ראתה ש וןכיש "משך חכמה"אומר ה ,:(מגילה טו)" יהרג הוא והיאיאסביר לו פנים כדי ש", הםשני

אל "הקנאה ואמרה את לכן הגדילה , כללשל אחשורוש לקנא כי לא עלה על דעתו , ראשון עדיין לא עשתה מאומה
אמרה במשתה של מה שבניגוד ל, הושואופן בלשניהם המשתה את עושה כלומר היא , "המשתה אשר אעשה להם

 . היה כךכן או. לאחשורוש בלבד, "אל המשתה אשר עשיתי לו"תמול א
 

 (יא' אסתר ה)" בניו ורב עשרו את כבוד המן להם ויספר"
 :(גילה טומ)" הפתחים על אחרים מחזרים ועשרה מהם נתלו עשרה ,מהם מתו עשרה. שלשים: רב אמר ?בניו רב כמה"
 רומפי מה שאל ע, ספר שלושיםלמ" רוב"קשר בין במילה ר לומק "תורה תמימה"בביא מ פשטייןאוך הלוי רבי בר

משום הוא טעם הו, :(ים סדחפס)" ש כתות של שלושים אנשיםואין הפסח נשחט אלא בשל ,״אמר רב יצחק: ל"חז
ב כאן וכתשכיון ו, הוא לפחות שלושים "רוב"הלשון רואים מכאן ש, (כח 'שלי ידמ) "ב עם הדרת מלךובר: "בוכתש
שאר עשרת הבנים ו, מתול שעשרה אחרים "למדו חז, נתלו רק עשרהחר שאמו, משמע שהיו שלושים "וורוב בני"
  .מחזרים על הפתחים יוה

 

 (טז' אסתר ח)" ליהודים היתה אורה ושמחה"

 :אומר הוא וכן ,טוב יום זה 'שמחה' ',אור ותורה מצוה נר כי' :אומר הוא וכן ,תורה זו 'אורה' :יהודה רב אמר"
 כל וראו' :אומר הוא וכן ,תפלין אלו 'ויקר' ',אמרתך אנכי על שש' :אומר הוא וכן ,מילה זו 'ששון' ',בחגך ושמחת'

  :(מגילה טז" )'ממך ויראו עליך נקרא' ה שם כי הארץ עמי
לפרש ל "את חזכו יוהצר, "ליהודים היתה אורה"ב במגילה ומדוע כת "קול יהודה"ב הרבי יהודה צדקמקשה 

 רבי דוד יונגרייזתרץ בשם מו ?״ליהודים היתה תורה״: לכתובצריך היה  ,לכאורה, תורהל" אורה"בשהכוונה 
אבל לא תמיד הרגישו , כי תמיד היתה תורה בישראל. הרגישו ישראל שהתורה היא אורה״ עתכ״שהוא טעם שה

כיון שראו איך יצאה , עתה ראו בעיניהם שהתורה היא אורה. שאדם בלי תורה הוא כאדם היושב בחושך בלי אור
צריך מדוע ? רה כאןומה ק: וממשלה לא שאלעם או ״ ושום ...את המלך ״להשמיד להרוג ולאבדהגזירה הקשה מ

״בלילה ההוא עד ש. מוכנים ליום הזה ולא מחו על הגזרה היו םלוכאלא ? םחטאהיה מה ? תושבי המדינהלהרוג את 
בשעה : ואמרו חז״ל. 'וכו ו ברחוב העיראות ״ ונעשה נס למרדכי שהמלך ציוה על המן להרכיב...ה שנת המלךדדנ

בראותו את המן . היה מרדכי יושב ולומד תורה עם תלמידיו, שבא המן הרשע לקחת את מרדכי להרכיבו על הסוס
אמר להם . אמר לתלמידיו שיקראו קריאת שמע כיון שהגיעה השעה להריגה, חשב מרדכי בליבו שבא להרוג אותו

קומץ : אמרו לו? וכמה היא מנחת העומר: אמר להם. עומרבהלכות מנחת ה: אמרו לו? במה אתם עוסקים: המן
ח לימוד התורה ועם ישראל שרק בכלמדו כאן מ. דחה עשרת אלפים ככרי כסף שלי הקומץ שלכם: אמר להם. אחד

״ליהודים היתה : פתחו ואמרו, וכשראו עם ישראל את כל זה. ואף המן הרשע הודה בזה, בטלה הגזירה מעליהם
וכל , וההצלה שלנו היא השמירה, שהתורה היא האור של עם ישראלאנו יודעים עתה כלומר  .תורהאורה זו , אורה״

 . גורלנו נתון בלימוד התורה
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 (א 'אסתר א)מאה מדינה״ ושבע ועשרים "
ואחר כך מלך על עוד עשרים ולבסוף על עוד מאה ובסך  ,דא בתחילת מלכותו מלך על שבע מדינותסאמר רב ח"

 .(מגילה יא) "על מאה עשרים ושבע  מדינות הכל מלך אחשורוש
שאר ביבשה והיו מהן  מאהמדינות מתוך מאה ועשרים ושבע הש, בשם המדרש "׳קול אליהו"בתב הגאון מוילנא וכ

על  סהמלך אחשורוש מ וישם" :פסוקת אסתר ברמוזים במגילאלו ם דבריו .ת היו איים ביםמדינוהעשרים ושבע 
ועוד  ,"על הארץ" המדינות שהיוזהו סך כל ו ,011=  הייימטרגבהיא ״ סמ"כי המילה , (י׳ אאסתר ) הארץ ואיי הים״

 ."הים" לעהמדינות שהיו שזהו סך  72=  הייבגימטרש״ואיי״  :כתוב
 

 (ה' גאסתר )ודתיהם שונות מכל עם״ "
הטענה אלא . חבירודתו של מ שונהשהיא  דתיש רי כל עם ה? "מכל עם"להמן שדת ישראל שונה  מה אכפת לוכי ו

אפשר לשנות , רוח הזמןת בוטלאותה  נותשכשצריך לו, מתקדמת עם הזמןהיא  העמיםהיא שהדת של שאר  המןשל 
 .בהתאם לזמן םדת שלהן שום שינוי בעם ישראל איאצל אבל . לבטל וגם

 

 (י' אסתר ח)" בסוסים הרצים ביד ספרים וישלח"

" הרצים ביד ספרים ונשלוח", ״ונשלוח״ מן כתובהואילו בספרים ששלח " וישלח"בספרים ששלח מרדכי כתוב 
הפעולה נעשית  "היהודיםכל לאבד את "ים קשבמכאשר ראיתי מתרצים שההבדל הוא ש? מדוע ההבדל (יג' אסתר ג)

 ". וישלח", פעולה של שליחה צריך לבצעכאשר רוצים לבטל את ההוראה הזו אבל , "ונשלוח" , אוטומטיבאופן 
 

  (כא' אסתר ט)" אדר לחדש עשר ארבעה יום את עשים להיות עליהם לקים"

 שאז אתם מקדשים , כל חג מתקדש בליל החג, היהודים אצלהרי : "רבי יהונתן אייבשיץאת אחד שאל כומר 
 בפורים אתם הופכים את הסדר ועורכים את סעודת החג העיקרית ביום  רק. על היין ועושים סעודה חגיגית

אתם , אף אני אשאל אותך שאלה דומה על מנהגי דתכם: "רבי יהונתן השיב "?לשינוי הזה מה הסיבה. הפורים
 . עושים בלילה שלפניו המולד אתם ואולם את סעודת חג, נוהגים לחגוג את כל חגיכם בלילה שאחרי יום החג

 פורים בא לנו  -השאלות מתורצות זו בזו  אלא שתי: "שתק הכומר ורבי יהונתן המשיך "?מה פשר השינוי
 , ידי יהודי המולד שלכם בא לכם על ואילו חג, ונוהגים מנהג גויים' ונהפוך הוא'כן אנו עושים ול, בגלל גוי

 ..."כמנהג היהודים ולכן אתם עושים
 

  (כב' ט אסתר)" לאבינים ומתנות לרעהו איש מנות ומשלח ושמחה משתה ימי אותם לעשות"

מצות . ב. המגילה קריאתמצות . א: נם קיימות בשאר ימים טוביםשאיות חדש מצוותמייחדים שלוש  הפוריםאת חג 
ך א, "ושמחה המשתה ימי", הרביעיתיש כמובן את המצווה ו. לרעהו איש מנות משלוחמצות . ג. לאביונים מתנות

שביום פורים יש שלוש מעלות שאין  "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצמסביר . טוב יום בכל נוהגתמצוה זו 
לא א, היו ניסים בפסח כגון אחרים בימיםלמרות שגם , הזה בזמן ההם בימים לאבותינו שעשה הנס. א: אחרים בימים

ה מוחלטת קבלביום פורים היתה . ב. הטבעהיה במסגרת  פוריםב הנסבעוד ש הטבעהיו על ידי שינוי  אלוניסים ש
 על למעלהמ שנגזר דין גזר לקרועניתן ש ישראל גדוליביום זה למדו . ג. (.פח שבת)ל "של התורה כפי שאמרו חז

, לטוב ונהפך לרעה שהיה דיןה גזראת  קרעו צומותה ודברי ואסתר מרדכי תפלת ידי עלש, (.יב מגילה) לצלם שהשתחוו
, מצוותל את שלוש ה"חז קבעו הללו דבריםשלוש ה ידי ועל. (כב 'ט אסתר) "טוב ליום ומאבל לשמחה מיגון": ככתוב

 . גם כעת יאירושהיו בזמן הנס  ההארותש םפועלי המצוותעשיית  ידי שעל
 

  (ג' יאסתר ) לכל זרעו םר שלובדורש טוב לעמו ודו... אחשורוש ךלמל הודי משנהיהמרדכי "
 את ז כלב, משנה למלך וגדול ליהודים״ הודיש״מרדכי הילאחר שאפילו שהכתוב מלמד אותנו  קסז מברי"הגריאומר 

לכל אחד ״לכל זרעו״  -היה אומר ״שלום״ הוא כלומר , "כל זרעול דובר שלום״הוא אלא מכך  סתנוורמלא מרדכי 
 .בכך כבוד שום פחיתותולא הרגיש  אפילו לילד

 

  (.מגילה ב) "גילה נקראת באחד עשרמ"

יהיה , הלשנקראת מגי, התורה לימודשלומר בא  "גילה נקראת באחד עשרמ"ל "שמאמר חז "נעם אלימלך"אומר ה
 דינים אלו שולטים הדינים וצריך להמתיקבו עולם אשר היה שהוא יעשהעולם את לתקן שהכוונה היא , אחד עשרב

לפני סימני הקטורת א "את ילומר החיוב מכאן א ו"ידהיינו הדינים וסיטרא אחרא שהוא , "אחד עשר"בז ווזה רמ
על פי חות הדינים של הסטרא אחרא שוא כ"א סימני הקטורת את י"מתיק בילהדי כ "איזהו מקומן"משנת אמירת 
 ". עשתי עשר יריעות עיזים"נקראים הם הקבלה 
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