
 פרפראות
 

 
 הפרה שלא רצתה לעבוד בשבת היא ושתי

 עמוד ה' הפרסי שקנה אותה הוא אחשורוש
 

 ותשע'' - פורים -פרשת צו  -מפתח נושאים 

 בעמוד 
חביב לפני הקב''ה קורבנות ישראל יותר למה 

 מקורבנות המלאכים
 

בזמן שאין ביהמ''ק קיים הקרבן נעשה ע''י 
 ראל, מלאך מיכאל, וההכנה ע''י ישה

   געמוד 
טעם נאה למה אסרה תורה לעכו''ם אבר מן החי, 

 ולא אסרה  חלב
 

בספק טריפה בבהמתו, הרי הוא שונא הנזהר 
 מתנות 

    דעמוד 
לפי' רש''י ולפי  יגיע כפיך כי תאכלביאור הכתוב 

 מה ששמע המהרש''א
 

 מידת חסידות לעשות שותפות עם עכו''ם
    העמוד 

שיראה לאחרים אם פסק  הפוסק דין לעצמו צריך
 נכון

 
 לחגירת האבנט בשעת תפילהבדרך צחות רמז 

 
הפרה שלא רצתה לעבוד בשבת היא ושתי, הפרסי 

 שקנה אותה הוא אחשורוש
    ועמוד 

האם ניתנה שמירת השבת כדי שינוחו השור 
 והחמור

 
תפילות הצדיק מעלות כי המהר''ם שיף ביאור 

 את תפלות פשוטי העם 
 

 " וגם אם ידע אומר  דלא ידע"עד דלא ידע
 זעמוד 

   שמשתניםמסכתא, פוריא, ואושפיזא, הם דברים 
 בפורים    
 

למה הזכיר המן  דמפקי לכולא שתא  בשה"י פה"י
 דווקא שבת ופסח

 
היום ולתחילת תכלת, הוא סימן לתחילת 

 הגאולה
   חעמוד 

הפלא ופלא מה שראה החיד''א בבית רבי שאול 
 , והפרסום השגוי,ל''חמאמסטרדם בפורים תק

 
 אביי ביקש לאכול הקערה שהיתה עשויה מסוכר

 
 טעמוד 

 אביי ביקש לאכול הקערה שהיתה עשויה מסוכר
 

 רק במגילה עושין השלמה אם חל בשבת
 

 מק''ץ היות לה אלו ק''ץ שנים שהוקדמה הגאולה 
 

    עמוד י
השעות שחיכתה  72ובכן אבוא אל המלך הם 

 אסתר לבוא אל המלך
 

 ברמז  קבלת התורה בכפיה וקבלת התורה מרצון
 

תירוץ על הקושיא למה בפורים יש ללמוד מפסוק 
 דלא למיתיב בתעניתא

    יאעמוד 
 ימי הפורים נעשים בימי החול, ונזכרים בשבת

 
 רמז לכך שיוכלו לקיים רמ''ח מצוות עשה

 
    יבעמוד 

 שמחת פורים ביראת ה' מספר החיים
 

לא בקשה  דת יצחק במ''שביאור נפלא בספר עקי
 דבר

 



 
 פרשת צו פארפרפראות 

 ב

 
חביב לפני הקב''ה קורבנות ישראל למה 

 יותר מקורבנות המלאכים
 

 ,אהרן ואת בניו לאמר צו את , "('ב ')ויקרא ו כתיב
   ,"הוא העלה ,זאת תורת העלה

 
זאת תורת   '(אאות צו  תנחומא), איתא במדרש

יערך  בשחקכי מי " ,ט('')תהלים פזש"ה  ,העולה
  , "לה' בבני אלים ידמה ,לה'

 
 כיםאקורבנות מישראל ולא מהמל הקב''ה קשיב

 
לא וכי  ,אילו הייתי מבקש קרבן ,אמר הקב"ה

להקריב לי  ,למיכאל שהוא אצליהייתי אומר 
  ,קרבן

 
 וכן הוא אומר ,מישראל ,וממי אני מבקש קרבן

ביום השבת ביום "  )ויקרא כ''ד ח'(בלחם הפנים 
 , רש''ל המדעכ, "יערכנוהשבת 

 
 ביאור הלשון יערוך ויערכנו

 
 ביאור דברי המדרשכתב , רמתיים צופים בספר

 זי''ע, מקאצקבשם אדמו''ר 
 

מה ששמעתי , '(סימן ג)  מתים צופיםבר וכ''כ
 מנחם מענדל זי"עי וכו' קמכ"ק אדמו"ר האל

. ושם ובקאצקמגאריי. אחרי זה נתגדל בטאמשוב 
 , , וז''למנוחתו כבוד

 
ן העולם ידאף שכל בני דרש הם,דברי המ ביאור

אף על פי  במעשי עם בני ישראל.ותיקונו תלוי 
יהיו נאים  בני אדםאין הסברא נותנת שמעשי  ,כן

 כי בודאי. המלאכיםונבחרים יותר ממעשי 
 מעשה המלאך זך ונקי יותר ממעשה בן אדם

 אשר הרכבתו מוכן לכח הרע. 
 

 מעלת עניין ההכנה למצווה
 

שיגיע לשלימות אמיתת  ,לענין ההכנה אך
להתדבק בו אשר על ידה יבוא האדם  ,המעשה
. כי יותר מעולים. בזאת מעשי בני אדם יתברך
העצומות הסובבים  מסובך בסבך המניעותהאדם 

מלאכי לו בכל עת באשר הוא קרוץ מחומר. לא כן 
ואינם  ,אשר המה קדושים וטהורים בעצם מעלה

 ת,שום השתנוגשם כלל ולא יפול בהם 
 

. ''לה יערוך מי בשחקכי " ,וזה פירוש המדרש
 . הכנה להמעשההיינו  הערכהבחינת הוא  ,יערוך

 
 

 
כי הלא המה אינם  דרי מעלה.האם תפול כלל בין 

  ,לבד. ונמצא בזה במעשהרק  הכנהכלל בגדר 
 

הייתי מצוה  ,בהמעשה עצמהבאם הייתי חפץ 
זכים ונקיים שיעשה. כי בודאי מעשיהם  למיכאל

 ,מוכח מזה ,. אבל כשצוויתי לכםממעשיכםיותר 
ההכנה רק  ,עצמה בהמעשהשאין אני חפץ 

. יפה יותר. וזאת שלכם הוא וההערכה להמעשה
לפני ה' וגו'. והבן  יערכנו דייקאהדא הוא דכתיב 

, ע''כ בספר הדברים כי המה עמוקים מאוד
 זי''ע. האדמו''ר מקאצקבשם  רמתיים צופים

 

* * * * * * * 
 

הקרבן נעשה אין ביהמ''ק קיים בזמן ש
 ההכנה ע''י ישראל, מיכאל, ומלאך ע''י 

 
דברי ), כתיב (אע'' י''מנחות דף ק) איתא בגמרא
הנה אני בונה בית לשם ידוד " ' ג'(,הימים ב פרק ב

 ,להקטיר לפניו קטרת סמים ,להקדיש לו ,יקאל
לשבתות  ,קר ולערבולות לבווע ,ומערכת תמיד

לעולם זאת על  ,ינוקוד אלולחדשים ולמועדי יד
 , "ישראל

 
 לעולם זאת על ישראלבדרשת חז''ל 

 
זה  ,א"ר גידל אמר רב, "לעולם זאת על ישראל"

עומד ומקריב עליו  ומיכאל שר הגדול ,מזבח בנוי
 , קרבן

 
היינו דאמרינן בשמונה עשרה  ,התוספות כתבו

ותפלתם מהרה באהבה  ואשי ישראל ,בעבודה
 , תקבל ברצון

 
קאי אלאחר חרבן  דלעולם,, המהרש''אמבאר 

 ,ומיכאל עומד להקריב הבית, שבטלו הקורבנות,
 

 לפי''ז מבוארים  דברי המדרש כמין חומר, 
 

זאת תורת    '(,אאות צו  תנחומא)ז''ל המדרש  
 יערך לה' בשחקכי מי  ,ט('')תהלים פזש"ה  ,העולה

אילו הייתי  ,אמר הקב"ה ,ידמה לה' בבני אלים
למיכאל שהוא לא הייתי אומר וכי  ,מבקש קרבן

 ,וממי אני מבקש קרבן ,להקריב לי קרבן ,אצלי
וכן הוא אומר בלחם הפנים ביום השבת  ,מישראל

 ע''כ, , יערכנוביום השבת 
 

ההכנה  הוא יערכנו, כי וביאר הרבי מקאצק
, ולכן ביקש הקב''ה קרבן וההערכה להמעשה

 , וכל ההערכה וההכנהמישראל, שיש להם את 
 



 
 פרשת צו פארפרפראות 

 ג

 
זאת בזמן שביהמ''ק היה קיים, שבנ''י עושים גם 

 , הקרבןוגם את  ההכנהאת 
 

שאין לנו מקדש להקריב הקרבן,   אבל בשעה
אומר  ההכנה והרצון,ואנחנו יכולים רק להביא 

, הקרב אתה לי למיכאל השר הגדולהקב''ה 
 ,גידל אמר רבר'  שדרש ביאור מה הקרבן. וזהו

  על הפסוק,
 

 מערכת תמידביאור הלשון ו
 

 ,ההכנה וההערכהשזה הוא  ,תמידומערכת 
הכנה היינו  הערכהבחינת כמ''ש לעיל, כי 

והכוונה בזמן  , לעולם זאת על ישראל, להמעשה
כביאור המהרש''א דקאי אלאחר החורבן,  הזה.

 כמאמר הכתוב,על ישראל  תמיד ולעולםוההכנה, 
 

, דבזמן הבית , היו א''כ מבואר באר היטיב
, ובזמן הקרבן, וגם ההכנהעושים גם ישראל 

נעשה  והקרבןבידי ישראל,  ההכנההזה, נשאר 
 ע''י מיכאל השר הגדול. 

 
שאנו זכאים לעשות  אשרנו מה טוב חלקנו

ההכנה לקרבנות, עד שיבנה בית המקדש במהרה 
בימינו, ושם נעשה לפניו גם ההכנה וגם הקרבן, 

 אכי''ר.
 

* * * * * * * 
 

תורה לעכו''ם אבר  טעם נאה למה אסרה
 מן החי, ולא אסרה  חלב

 
כל  ,לאמר ישראלדבר אל בני , ג(''כ ')ויקרא ז כתיב
   ,שור וכשב ועז לא תאכלו חלב

 
 בני  ,וז''ל, (אות א' 'פרשתא י פרשת צו) ספראאיתא ב
 ם"העכוואין  ,החלבמוזהרים על  ישראל

  ,החלבמוזהרים על 
 

אין חייבים ש אבר מן החיומה אם  ,והלא דין הוא
 חלב ,בבני נח כישראלאיסורו נוהג  ,עליו כרת

שחייבים עליו כרת אינו דין שיהא איסורו נוהג 
  ,בבני נח כישראל

 
 ,מוזהרין על החלב ישראלבני  ,בני ישראל ת"ל
 ,"ל הספראעכ ,מוזהרין על החלב העכו"םואין 

 
כי גזירת הכתוב הוא, שעכו''ם אינם  מבואר,

איסורו  באבר מן החיאך  ,חלבאסורים באכילת 
 ,בבני נח כישראל נוהג

 

 
 ביאור ההבדל בין חלב לאבר מן החי

 
 ,עכו''םל, למה באמת אסרה תורה ויש להבין

וכי  ,, חלבלעכו''םלא אסרה תורה ו, אבר מן החי
מאי נפקא ליה לקב''ה אם אותו עובד כו''ם, אוכל 

 ויש לבאר, ,אבר מן החיאו  חלב
 

שלא מצוה  ,(ב''צוה תנמ)  ספר החינוךב כתב
כדי  ,משרשי המצוהוז''ל,  לאכול אבר מן החי

שהיא מדה  במדת האכזריותשלא נלמד נפשנו 
מגונה ביותר, ובאמת שאין אכזריות בעולם גדול 

על חיים בעודנו חי ממי שיחתוך אבר או בשר מב
  ,לפניו ויאכלנו

 
התועלת הגדול לנו  וכבר כתבתי כמה פעמים

ובות ונתרחק מן הרעות, כי בקנותנו המדות הט
ולכן  ,ל הטוב חפץ להטיבקוה הטוב ידבק בטוב,

יצוה עמו לבחור בטוב, זהו דרכי ברוב המצוות על 
 ספר החינוך,, עכ''ל צד הפשט

 
אבר מן בהקפידה תורה לכן ש לומר, ישלפי זה 

 ,אכזריותהעכו''ם, משום שמעשה  אצל גם  החי
י בני פלכ תבאכזריו, בסופו יתנהג אם תתיר לו

אכזריותם של בני אדום אנו כפי שרואים  ישראל,
 מהם ומאכזריותם. השם ישמרנו,וישמעאל, 

 

* * * * * * * 
 

בספק טריפה בבהמתו, הרי הוא הנזהר 
 שונא מתנות 

 
 טרפהוחלב נבלה וחלב ", ד(''כ' )ויקרא ז כתיב

   ,"ואכל לא תאכלהו ,יעשה לכל מלאכה
 

ושונא ר ביתו בוצע בצע כוע" ז(''ו כ''משלי  ט) כתיב
 ,"מתנת יחיה

 
 ,אמר רב חסדא (בע' ד''חולין  מ) איתא בגמרא

הרואה טרפה  זה ,"שונא מתנות יחיה"איזהו 
  ,לעצמו

 
כשנולד  ,זה הרואה טרפה לעצמו רש''י,  כתב

 ,ונראה בו טעם לאיסור ,ספק טרפות בבהמתו
ודאי שונא , ואינו חס עליה ואוסרה ,וטעם להיתר

שאף על שלו אינו חומד  ,רים הואמתנות אח
 ,רש''י, עכ''ל להכריע להיתר

 
להכריע להיתר , דמי שאינו חומד א''כ מבואר

בדרך כלל ובטבעו של , שלו תרהיסור ויבספק א
 הנותן משלו לאחרים,גם זה הוא  עולם כי

 



 
 פרשת צו פארפרפראות 

 ד

 
, ויש בו השונא מתנות הרי זה סימן כי הואו 

ולא  בטבע מולד או בטבע נרכש, את הרצון לתת,
ושונא " , ועליו אמר הכתוב לקחתאת הרצון 

  , "ת יחיהומתנ
 

 "דף צדקה וחסד ימצא חייםור" ביאור הכתוב
 

דף ור" א(''א כ''משלי  כ), הכתוב בכך אפשר לפרש
מי כי  ."ודצדקה וכב חייםימצא  ,צדקה וחסד

הרי הוא מי שנותן  רודף צדקה וחסד,שהוא 
שונא והרי הוא אוהב לתת, ומשלו לאחרים, 

, יחיהלקחת מתנות, ואמר הכתוב שונא מתנות 
רדף "בכך מבואר הכתוב בכך הרי ימצא חיים, 

 "חייםימצא  ,צדקה וחסד
 

* * * * * * * 
 

 'רלפי יגיע כפיך כי תאכלביאור הכתוב 
 רש''י ולפי מה ששמע המהרש''א

 
 יגיע כפיך כי תאכל" ('ח ב''תהילים  קכ)  כתיב

 ,"לך אשריך וטוב
 

דרש מר זוטרא  (ב ע'' ד''מ חולין), מראאיתא בג
ורואה  ,כל מי שקורא ושונה ,משמיה דרב חסדא

עליו  ,ושימש תלמידי חכמים ,טרפה לעצמו
אשריך וטוב  ,יגיע כפיך כי תאכל"הכתוב אומר 

 , "לך
 

דעל שלו דכיון  - יגיע כפיך כי תאכל ,רש"יכתב 
חומד כל שכן שאינו ר, תלהכריע להי ,אינו חומד

  ,לגנוב ולגזול ,חריםבשל א
 

בספק  לאסורעל עצמו  מחמירש דמי  ,מבואר
וא ה הז, ואוכל רק משלו שתמיד איסור, הוי סימן

 ואינו אוכל ספק איסור. .כי תאכל יגיע כפיך
  

 
פירוש ששמע  לפי  יגיע כפיך כי תאכלביאור הכתוב 

 שכן אוכל את ספק איסורו המהרש''א
 

דרש מר זוטרא  (ב ע'' ד''מ חולין), איתא בגמרא
ורואה  ,כל מי שקורא ושונה ,משמיה דרב חסדא

עליו  ,ושימש תלמידי חכמים ,טרפה לעצמו
אשריך וטוב  ,יגיע כפיך כי תאכלהכתוב אומר 

 ע''כ, ,לך
 

 ,גדול הנהנה מיגיעו (,א' ע''ברכות  ח) איתא בגמרא
 דאילו גבי ירא שמים כתיב  ,יותר מירא שמים

 
 

 
 ,נהנה מיגיעוואילו גבי  ,ירא את ה'איש  אשרי
אשרי כל ירא ידוד "  ('ח ב''תהילים  קכ) ,כתיב

וטוב  ,אשריךיגיע כפיך כי תאכל  ,ההלך בדרכיו
 ע''כ,  לעולם הבאוטוב לך  בעולם הזהאשריך  ,לך

 
הרואה  בד''ה )חולין מ''ד ע''ב(, מהרש"אה בכת

  ,עיין פרש"י וז''ל, .טרפה לעצמו כו'
 

 י שאינו אוכל ספק איסוראשרי כל ירא ה' זה מ
 

אשרי כל " ,שאומר ,ושמעתי פירוש הפסוק בזה
ספק מי שבא לידו  ,ר"ל ,וגו' "ירא ה' ההולך

על עצמו  ומחמיר , והוא ירא את ה' ,טרפות
שמנע עצמו  ,בעה"ב אשריוהנה  ,לאכלה ,מספק

  ,מספק טרפה
 

 מעלה יתירה יש למי שמתיגע להתיר הספק ואוכלו
 

 ,יש לו מעלה יתירה ,וגו' י תאכליגיע כפיך כ אבל
 ,למצוא היתר לספקו ,דהיינו שמיגע עצמו וכפיו

דכתיב  ,עולמות שתיהנה זה שזוכה ב ,עד שאוכלה
 ,לעה"ב וטוב ,שהרי אוכלה ,בעה"ז אשריךביה 

 עכ''ל המהרש''א, .וק"ל שהתיגע נפשו בתורה
 

, יגיע כפיך כי תאכלדבדברי המהרש''א,   מבואר
 .עד שאוכלה ,היתר לספקווצא  הוא דוקא זה שמ

 

* * * * * * * 
 

מידת חסידות לעשות שותפות עם 
 עכו''ם

 
טוב שברופאים  ,(אע'' ב''פ קידושין) ,איתא בגמרא

 , עמלק והכשר שבטבחים שותפו של ,לגיהנם
 

טריפות  ספיקי  - טוב שבטבחים  ,רש"יכתב 
 ,וחס על ממונו ומאכילן ,באות לידו

 
 יהונתן דבש, דברי הרבי ר'מתוקים הם, כיערת ה

  ,בביאור מאמרז''ל
 

  ,(הפטרת שבת ר"ח) אהבת יהונתןשכתב בספרו, 
 

שותפו של למה יהא ישראל  ,תמוה ,וכך כתב
  אותו רשע.

 
 ,דלפעמים איתרמי טרפות בבהמה, העניןביאור ו

מדת וצריך להתירו מפני הפסד מרובה. ואולם 
וציא לה ,שותפות עם העו"גלעשות  ,הוא חסידות

 . הספיקותמלבו כל 
 



 
 פרשת צו פארפרפראות 

 ה

 
 ,שותפו של עמלקיהא  ,כשר שבטבחיםוז"ש 

 ע''כ. .כשירותואני  טריפותשאומר לו טול אתה 
 

* * * * * * * 
 

הפוסק דין לעצמו צריך שיראה לאחרים 
 אם פסק נכון

 
דרש מר זוטרא  (,ב ע'' ד''מ חולין) איתא בגמרא

ורואה  ,כל מי שקורא ושונה ,משמיה דרב חסדא
עליו  ,ושימש תלמידי חכמים ,ה לעצמוטרפ

יגיע כפיך כי "  ('ח ב''תהילים  קכ)הכתוב אומר 
 , "אשריך וטוב לך ,תאכל

 
 הדיוק בלשון חז''ל

 
קורא, ושונה, בלשון חז''ל, שאמרו  יש לדקדק

, ורק לאחמ''כ  אמרו, ורואה טרפה לעצמו
כתוב  צריך להיות, היה ושימש תלמידי חכמים

 ,שונה ושימש תלמידי חכמיםקורא והסדר,  לפי
למה אמר , ורואה טרפה לעצמוורק לאחמ''כ 

ושימש תלמיד חכמים אחרי שראה הטריפה 
 לעצמו,

 
כלל גדול  כאן למדונו חכמינו ז''לכי  ,יש לומר

, כי מי שפוסק לעצמו, בין לאיסור בתורה
כפירש''י, ובין להיתר כפירוש המהרש''א, לא 

, ולכן יד חכםיראה לתלמיסמוך על עצמו, אלא 
כל מי שקורא ושונה ורואה שינה הסדר ואמר, 

וע''ז , יילך אצל חכם להראותו, טרפה לעצמו
ורואה אחרי שאמר , שימש תלמידי חכמים אמר 

גם אם רוצה לפסוק כלומר, , טריפה לעצמו
גם אם קרא  על עצמו, רק לעצמו, לא יסמוך

לאחר שפסק מכיון והוא נוגע בדבר, אלא,  ושנה, 
, יראה לתלמיד חכם כיצד פסק, והאם נכון ולעצמ
 פסק.

 

* * * * * * * 
 

 רת האבנט ילחגבדרך צחות רמז 
 בשעת תפילה

 
ויחגר ויתן עליו את הכתנת " ('ז ')ויקרא ח כתיב

ויתן עליו את  ,וילבש אתו את המעיל ,אתו באבנט
  ,  "ויאפד לו בו ,ויחגר אתו בחשב האפד ,האפד

 
 , חצי התורה בפסוקים פסוק זה הוא, ,ובמסורה

 
 
 

 
  לחגירת אבנט רמז נאה יש כאן

 
 האבנט,כי חגורת  בשו''ע סי' צ''א,שהרי אמרו 

  ,בין שני חלקי גופו של אדם, וכן נפסק לחלקהוא 
 

, מחלק ויחגור אותו באבנטוכאן בפסוק שאומר 
 ,דהאבנט לחלק יצאבין שני חלקי התורה, ומוכח 

 
* * * * * * * 

 
 עניני פורים

 
הפרה שלא רצתה לעבוד בשבת היא 
 ושתי, הפרסי שקנה אותה אחשורוש

 
, חלק תנאים ואמוראים)  סדר הדורות ספרכתב ב

  .(ר' חנינא בן תורתא ערך 
 

מעשה  )פסיקתא רבתי פרק י''ד(,איתא במדרש, 
ו' ימי שהיה לו פרה חורשת כל  ,ביהודי אחד

 ,לפרסי אחדומכר הפרה  ,וירד מנכסיו ,המעשה
יום וכשהגיע  ,הפרסי חורש בה כל ו' ימיםוהיה 

ולא  ,והיתה רובצת ,רצה לחרוש כמנהגו ,השבת
והכה אותה מאד ולא נדדה  ,רצתה לחרוש

 ממקומה, 
 

טול פרתך  ,וא"ל אצל היהודי הפרסי הלך
שאינה רוצה לחרוש כי מום יש בה  ,שמכרת לי

כי  ,, והבין היהודי שבשביל שבת עשתה כךהיום
  , בשבת מנהגה לנוחהיה 

 
הלכו  ,בוא עמי ואני אעמידנה ,היהודי ולמר א

ולקחה היהודי ודבר באזנה  ,שניהם אצל הפרה
שהיית ברשותי היית כ ,ואמר פרתי את יודעת

ועכשיו גרמו עונותי שמכרתיך  ,נוחה ביום השבת
עמדי  ,בבקשה ממך ,לפרסי ועתה את ברשותו

 וחרשי, מיד עמדה על רגליה וחרשה, 
 
טול פרתך והחזיר לי אף על פי כן  ,סיהפר ולמר א

, כי כל פעם שתרבץ לא אוכל לבוא אליך הדמים
לא תפרד ממני עד שתאמר לי  ,ועוד ,להעמידה

 שלחשת באזנה,  ם הכשפי
 

לא מכשף אני, א"ל  ,וא"ל ,התחיל היהודי לבכות
 ,אני הכיתיה במלמד הבקר ,הפרסי מי יאמינך

 ,עמידנהואתה לחשת ות ,ויגעתי עליה ולא עמדה
בשבועה כך  ,, א"לאלמלא כשפיך לא תעמידנה

 וכך לחשתי באזנה וע"כ עמדה,  
 
 



 
 פרשת צו פארפרפראות 

 ו

 
ואמר אוי  הרהר בתשובה ,כיון ששמע הפרסי כך

 ,מה פרה זו שאין לה לא שיחה ולא דעת ,לי
ואני שנבראתי בדמותו יתברך  ,בוראהאת הכירה 

, ואיני מכיר את בוראי ,ונתן לי דעה ובינה ,שמו
 ,ללמוד תורה הרבהוזכה  ,תגיירהלך ונמיד 

ועד  ר' חנינא בן תורתא,ונקרא שמו בישראל 
 ע''כ, עכשיו אומרים חז"ל על שמו הלכות,

 
והפרסי שנתגייר הוא  ,ושתי נתגלגלה בההיא תורתא

 אחשורוש, 
 

'שתי, וספר גלגולי נשמות, אות ו'  רמ''ע מפאנו
 ,בהוצאת לובלין תרס''ח, סעיף מ''ט

 
 , א' שנת ג' אלפים שצ"ה חלק סדר הדורות

 
סדר הדורות חלק תנאים ואמוראים, אות ח' ערך 

 ר' חנינא בן תורתא, 
 

סדר הדורות חלק תנאים ואמוראים אות ה' ערך 
 רב הונא בר תורתא, 

 
 סדר הדורות חלק תנאים ואמוראים אות י' ערך 

 ר' יוחנן בן תורתא,
 

* * * * * * * 
 

ו האם ניתנה שמירת השבת כדי שינוח
 השור והחמור

 
ששת ימים תעשה " ב(''ג י''שמות פרק כ) כתיב

ינוח שורך  למעןמעשיך וביום השביעי תשבת 
 "וחמרך וינפש בן אמתך והגר

 
"האמרי אמת", מהפסוק נשמע כי  הקשה

השביתה בשבת נעשתה כדי שיוכלו השור והחמור  
ינוח שורך וחמורך", וכי לכך  למעןלנוח, כמ''ש "

 שבת,ניתנה השביתה ב
 

, על פי דברי המדרש הנ''ל, במעשה ביהודי ותירץ
 אחד, שלא רצתה פרתו לחרוש בשבת, 

 
, כי שמירת השבת צריכה ביאר האמרי אמתכך ו

שגם  עד כדי כךלהיות ליהודי כל כך חשובה, 
פרתו תרגיש בקדושת שמירת  השבת, וזה 

למען ינוח שורך " וביום השביעי תשבת הפירוש
 שהפרה גם תרצה לשמור שבת.כלומר,   וחמורך",

 

* * * * * * * 
 

 
תפילות הצדיק כי המהר''ם שיף ביאור 

 מעלות את תפלות פשוטי העם 
 

אם על המלך טוב, ואם )אסתר פרק ז' ג' (  ,כתיב
מצאתי חן בעיניך המלך,  תנתן לי, נפשי, 

  , בשאלתי, ועמי, בבקשתי
 

 מהר"ם שיף לכתב המהר''ם שיף, דרושים נחמדים 
 חולין  סוף

 
אלה אזכרה , מלשון "תפלה.  זו נפשי תנתן לי

  (תהלים פרק מב) "נפשיואשפכה עלי 
 

ע''י שתתקבל  בתפילתי,, כלומר, בשאלתי
 ,  שאלתי

 
כמ"ש כי  פשוטי העם,,  שהם עמיותפלת  ועמי,

 תפלה שלא בכוונה נדחה חוץ למחיצה ועומדת, 
 

, תתקבל גם כן ע''י עמי, שתפילת בבקשתי
  ,בקשתי

 
מעלה  צדיק מתפלל בכוונה, שכשאדם פירוש

נפשי, בשאלתי, ועמי, בבקשתי,  אותה עמו, וזהו
 דברי המהר''ם שיף, ע''כ 

 
* * * * * * * 

 
"עד דלא ידע" וגם אם ידע אומר  דלא 

 ידע
 

מיחייב איניש   )מגילה ז' ע''ב( איתא בגמרא
לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך 

 י,מרדכ
 
בהני תלת  (,בע''  ג''כ בבא מציעא) יתא בגמרא,א

 ,במסכת ,דמשנו במלייהומילי עבידי רבנן 
 ובאושפיזא, ובפוריא

 
עוד  ,. עיין פרש"י ותוס'בפוריא ,מהרש"אה כתב
דחייב  ,  )מגילה ז' ע''ב( ע"פ מ"ש פ"ק דמגילה ,י"ל

בין ארור  , "עד דלא ידע" ,בפוריאאדם לבסומי 
גם  ,דלא ידעלומר  דמשנין עבידי רבנן ,המן כו'

, ע''כ דברי וידעהוא אינו מבוסם כל כך  אם 
 המהרש''א.

 

* * * * * * * 
 

 



 
 פרשת צו פארפרפראות 

 ז

 
מסכתא, פוריא, ואושפיזא, הם דברים 

 בפורים שמשתנים
 

 תלתבהני  (,בע''  ג''כ בבא מציעא) איתא בגמרא,
, במסכת ,מילי עבידי רבנן דמשנו במלייהו

 , ובאושפיזא ,בפוריא
 

מסכת, פוריא, דכל הני ג' דברים , אפשר לומר
שייכים בפורים, שבשלושת הדברים אושפיזא, 

 הללו משנים דברים בפורים, 
 

לומר , כמו שהבאנו מביאור המהרש''א, בפוריא
 ,וידע ,הוא אינו מבוסם כל כך גם אם  ,דלא ידע

 
, שהמנהג הוא מסכהאפשר לומר מלשון במסכת, 

מסכה להתחפש בפורים וללבוש מסכה, שהוא 
, שמשתנים במסכתשמכסים הפנים, וזהו הכוונה 

 הפנים,
 

 דאיתא בגמראאפשר לומר ע''ד באושפיזא, 
אביי בר אבין ורבי חנינא בר אבין  ,(ב'  ע''מגילה  ז)

, מבואר, שהיו משנים להדדי מחלפי סעודתייהו
שהוא מלשון  באושפיזא,מקום סעודתן, והיינו 

 אירוח. 
 

 ,די רבנן דמשנו במלייהומילי עבי תלתבהני  וזהו,
 , ובאושפיזא ,בפוריא, במסכת

 

* * * * * * * 
 

 דמפקי לכולא שתא  בשה"י פה"י
 למה הזכיר המן דווקא שבת ופסח

 
ואת דתי המלך , (מגילה  י"ג ע"ב) בגמראאיתא 

 בשה"י פה"י,דמפקי לכולא שתא   ,אינם עושים
  ע"כ,

 
 שבת היום, פסח היום,שה''י פה''י,  כתב רש''י,

 ,  ואנו אסורים במלאכה
 

. שבת ופסחמדוע הזכיר המן דוקא  יש להבין
משאר ימים טובים, הלא יש עוד ימים רבים 

 האסורים במלאכה, ולמה הזכיר רק ימים אלו,
 

 ,מובא בספר בני יששכרה דבר בהקדם יש לומר,
בפסוק  ,ד"ה , מאמרי חודש ניסן מאמר י"ב אות ג')

והנה החילוק שבין שבת  ,וכ''כ(, כם וכו'וספרתם ל
  השבתדהארות   ,מבואר בכתבי האריז"ל ,ליו"ט

 
 

 
 ,והארות היו"ט באין ע"י בנ"י ,באים מלמעלה

 דישראל דקדשינהו לזמני,
 

 ,באין כמו הארות השבת ,חג הפסחאך הארות 
 עיי"ש באריכות.  ממחרת השבתמשום שנקרא 

 
 חרה לוהביאור במה שאמר המן לאחשורוש ש

 
על מה , דברי המן ולהבין אתאפשר לבאר, לפי"ז 

 ,יכול לומר ,י"טה על כלכי  ,חרי האף הגדול הזה
, דישראל דקדשינהו כפי שהיהודים עושים יו"ט

  ,גם אנחנו יכולים לעשות לעצמנו חגיםכך  לזמני,
 

שבת כמו  ,משמיםההארה ימים שמקבלים  ,אך
אלו מכיוון, שימים  על זה חרה לו. ,פסחו

מקבלים בני ישראל משמים,  ולכן אמר למלך 
דמפקי לכולא שתא   ,ואת דתי המלך אינם עושים

 שבת היום פסח היום. .בשה"י פה"י
 

* * * * * * * 
 

היום תכלת, הוא סימן לתחילת 
 ולתחילת הגאולה

 
יומא דף ו) ,)ירושלמי ברכות דף ד' ע''ב איתא בגמרא,

ור"ש בן חלפתא   )הגדול(ר' חייא רובה   י''ד ע''א(
  )שם מקום(הוו מהלכין בהדא בקעת ארבל 

  )באשמורת הבוקר(,בקריצתא 
 

)הם שתי קרני אור,  שבקע אורה אילת השחרראו 
, א"ר חייא רובה המתפצלים במזרח לכאן ולכאן(
גאולתן של ישראל לר"ש בן חלפתא, כך היא 

, כל שהיא הולכת, היא בתחילה קימעא קימעא
 הולכת ומאירה, 

 
"כי אשב בחשך ה' אור  )מיכה ז' ח'( מאי טעמא,

, ללילהנדמה  שהגלותלפי  קרבן העדה(פירש ב)לי", 
, והדבר ידוע שהיושב בחושך, אם והגאולה לאור

יראה פתאום אור גדול יתעוורו עיניו, אלא צריך 
עט לפתוח לו תחילה אור קטן ואח''כ יוסיף מ

 כך,, מעט, עד שיוכל לסבול אור גדול
  

  )אסתר ב'(, שער המלךבומרדכי יושב לה, בתחי
 

  ) אסתר ו'(, וישב מרדכי אל שער המלךואח"כ, 
 

  ו'(,)אסתר  ויקח את הלבוש ואת הסוסואח"כ, 
 

 מלכותומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש כ, ''ואח
  )אסתר ח'(,וגו'  תכלת

 



 
 פרשת צו פארפרפראות 

 ח

 
      ) אסתר ח'(, ליהודים היתה אורה ושמחהואח"כ 
 ,הירושלמיעכ''ל  

 
הפסוקים דלעיל  חמשהמבאר, כי  ובקרבן העדה

 , הם כנגד, מהמגילה
 

 אילת השחר, 
 עלות השחר, 

 האיר המזרח, 
 נץ החמה, 
 חצי היום, 

 שהם החמש הארות שביום,
 

אילת השחר, כי שלשת הזמנים שהם   מבואר,
 הנץ החמההם קודם עלות השחר, האיר המזרח, 

 וזהו לפני בא היום, 
 

)תהלים ע''ב כמ''ש  בנץ החמה ותחילת היום הוא
ברכות דף ט )רש"י " כתב  ייראוך עם שמש" ה'(

כשהשמש יוצא, היינו  ,כלומר – עם שמש (,עמוד ב
 ,)לשון רש''י(, הנץ החמהעם 

 
כי הפסוק  ,בן אדם שים לבך וראה בעיניךועתה, 

"ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת 
הנץ נגד הוא תחילת הגאולה, והוא כ וחור",
 , החמה

 
 לפי''ז מבואר כפתור ופרח,  

 
 )ברכות ט' ב'(ונתנו סימן לדבר מה שאמרו חז''ל 

 דייקא, "תכלת" שתחילת היום, הוא משיכיר בין 
 

"ייראוך עם הוא תחילת היום, כמ''ש  משום שזה
  שמש" 

 
"מרדכי יצא מלפני כי, , הוא תחילת הגאולה וזה

תחילת  זה היה ,המלך בלבוש מלכות תכלת"
 הגאולה,

* * * * * * * 
 

הפלא ופלא מה שראה החיד''א בבית 
 רבי שאול מאמסטרדם בפורים תקל''ח

 
לד בשנת ה' תע"ז נורבי שאול אב"ד אמסטרדם 

 ,ה' תק"נ מגדולי הרבנים בדורו תמוזנפטר ז' ב
 נולד לאביו רבי אריה לייביש אב"ד אמסטרדם 

 
מאד רבי שאול היה מפורסם כגדול  ,בעיר רישא

ומתן של הלכה א במש דבתורה וצדיק הדור עמ
 עם כל גדולי הדור שהעריצוהו מאד וחילקו לו 

 

 
)מספר חכמי הדורות דוד הלחמי, עמוד קס''ט, כבוד רב 

 הועתק מאוצר החכמה(
 

 מערכת ספרים שם הגדוליםבספרו  החיד"אכתב 
)תע''ז , שאול מאמסטרדם, מרבי בנין אריאלערך 

הדל זכיתי לקבל פני השכינה  ואניז''ל,  תק''ן(
מצוה וזכיתי  מדי עברי בשליחות בשנת תקל"ח

 ,להתבסם מתורתו ומענותנותו ושלמותו
 

 מה שראה החיד''א אצל רבי שאול בפורים תקל''ח
 

התארח בביתו ש ,החיד"אכתב  מעגל טוב בספר
תיאור מדהים מביקורו ומביא  ,בפורים תקל"ח

 ,דבריו ואלה הם ,זה
 

ומצאנו שם שלחן ועליו  באנו לביתוואחר ערבית 
ומרדכי יושב  ,דמות חצר המלך ,כשתי אמותבנין 

וכילה ובירה ובה  ,בשער המלך בלבוש פרסי
וחוץ לבירה זו מצד  ,והמן נופל ,אסתר על המטה

ומסביב כל הבנין בעלי  ,וב המן תלויחאחר בר
בגוונים  וכמה ציורים נאים  ,מלחמות מקיפין

בחכמה  ,ר לבדקאמסו וכל זה עשוי ,שונים
 ושוה זה כעשרים סיקיני לרוב המלאכה,  ,גדולה

 
 וכמדומה שזהו דורון ששלחו לרב איזה קצינים,

וכל השולחן מלא ממגדים פירות כברייתן וגבינה 
וכתוב בה כשר ופסח,  ודוגמת קישואים בחומץ, 

, באופן שהיה שולחן מלכים, הכל מסוקאר
יה הרב מדבר והתחילו לבוא למדנים וחשובים וה

דברי תורה וגם אני הצעיר דברתי אשר חנן 
ובאו מיני זמר ואמר הרב שהם  ,אלוקים את עבדו
דברי החיד''א בספרו  , עכ''דנבל וכינור ממש

  ט''ז אדר שנת תקל''ח(,". )ספר מעגל טוב מעגל טוב"
 

 הפרסום השגוי במעשה הנ''ל
 

באחד העלונים סיפור  בימים אלה נתפרסם
ראה החיד''א בבית הג''ר שאול המעשה מה ש

מאמסטרדם, מה שפרסמנו מזה מספר שנים 
 לאחר עיון במקור הדברים בספר מעגל טוב,

 
אולם ראוי לדון , בהמשך דבריו כתב המפרסם

האם יוצאים בכך ידי משלוח מנות, אמנם בפועל 
לא נראה שהקצינים השולחים אכן ביקשו לקיים 

שהלא הם ראיה לדבר בזה מצוות משלוח מנות, 
ואילו זמן משלוח  כבר שלחו זאת בליל פורים,

מנות אינו בלילה כי אם ביום, ע''כ דברי 
 המפרסם, 

 
 
 
 
 



 
 פרשת צו פארפרפראות 

 ט

 
 ר הדבריםובמחילה מכבוד המפרסם  שלא עיין במק

 
י''ג אדר שנת תקל''ח, , כך איתא בספר מעגל טוב

אבל הייתי מעוך , יום ה' התעניתי תענית אסתר
  וכתות,

 
קראו המגילה בבית ל פורים, י''ד אדר הוא לי

הכנסת מילה במילה, וכל העם שומעים בלי שום 
 ערבוב,

 
הייתי אצל סיר דוד וכו וכו',  ט''ו אדר ליל ש''ק

 והיינו שמחים בד''ת ובמילי דעלמא, 
 

ישנתי ועכ''ז קמתי חלוש ומעוך והלכתי  יום ש''ק
למנחה, ואח''כ באת לביתי ושתיתי טיי, והלכתי 

''ר שאול אשר הזמין אותי לבית הרב מהר
 לסעודה ג'

 
ואחר  , עכבני הרב הנזכר,ט''ז אדר א' ויקהל

ערבית באנו לביתו ומצאנו שם, ובהמשך כל 
 המעשה המובא לעיל,

 
לומר ראיה ואין  מבואר, כי פורים היה ביום ו',

 שהלא הם כבר שלחו זאת בליל פורים, ,לדבר
ה ממה שאמר ואחר ערבית באנו לביתו, כי זה הי

במוצאי שבת אור לט''ז אדר ופורים כבר היה 
 ביום ו' י''ד אדר,

 

* * * * * * * 
 

אביי ביקש לאכול הקערה שהיתה 
 עשויה מסוכר

 
כי נפקי  ,אמר אביי  (,ב' ע''ז מגילה) איתא בגמרא

כשיצאתי מבית אדוני, רבה, , )מבי מר הוה שבענא
י כי מטא , רש''י(לילך לבית אבא מרי בר מר הייתי שבע

, קריבו לי שיתין צעי דשיתין מיני קדירה ,להתם
ובישולא בתרייתא הוו  (קערות של מיני מאכל)ששים 

)תבשיל המתבשל ברוטב עצמי,  ,קרו ליה צלי קדר
  ללא תוספת מים, רש''י פסחים מ''א(, 

 
 
 

 רציתי לאכול הקערה שהיתה מסוכר
 

הייתי חפץ לכוס הקערה ) ,ובעאי למיכס צעא אבתרה
אמר  (רש''י, כל אכילה שלא כדרכה נקרא כוסס אחריו,

)עני  ,כפין עניא ולא ידע ,היינו דאמרי אינשי ,אביי
, חרווחא לבסימא שכיאי נמי  רעב אוכל ללא גבול(

 , רש''י(ריוח מצוי לדבר המתוק בתוך המעיים)
 

 
ובעי למיכס צעי וקאמר    ,מהרש"אכתב ה
 ,שהקערה זאת ,בדרך בדיחותאי"ל  ,כו' אבתרא

כעין שעושין עתה  ,מדבר הנאכלגם כן נעשית 
ושפיר  ,צורות משונות ,בלילות צוקרהאומנין ע"י 

 המהרש''א,  עכ''ל, ולאוכלה ממשקאמר למיכס 
 

* * * * * * * 
 

 רק במגילה עושין השלמה אם חל בשבת
 

לא  מגילה בשבת (ב ' ע''מגילה ד) איתא בגמרא
וילך  גזירה שמא יטלנה בידו ,מאי טעמא ,קרינן

אצל בקי ללמוד ויעבירנה ארבע אמות ברשות 
  ,דלולבוהיינו טעמא  דשופרהרבים והיינו טעמא 

 ,ע''כ
 

מדוע במגילה עושים  )ע''י בני ש.ב.(  נשאלתי
, המגילההשלמה לשבת, ומקדימין קריאת 

 אין עושין השלמה,  ובשופר ולולב
 

, משום ששופר ולולב הם מצוות שנתן והשבתי
עשותם, וכשחל בשבת פטרנו מן לנו השי''ת ל

הוא שבח והלל על   קריאת המגילההמצוה, אך 
הנסים כמ"ש קריאתה זו היא הלילא, ואנו, אין 

 אנחנו יכולים לוותר על ההודיה לקב"ה,
 

, כי בפורים יום ההשלמה, הוא והב' ש.ב.ר. תירץ
תוך זמנן של ימי קריאת המגילה, משא''כ שופר 

 תו היום,ולולב אין לו זמן אחר מאו
 

* * * * * * * 
 

מק''ץ היות לה אלו ק''ץ שנים 
 שהוקדמה הגאולה

 
  , "מקץ היות לה כדת הנשים" )אסתר ב' י''ב( כתיב

 
בזכות נשים  ''א ע''ב(,)סוטה י איתא בגמרא

, ובמפרשים, צדקניות יצאו ישראל ממצרים וכו' 
שנה  במאה ותשעיםשבזכותן הקדימו הגאולה 

 קודם זמנה,
 

היות לה  ,ץ"מק" הדבר בפסוק,  שר לרמזוכך אפ
מאה , הוא בגימטריא ק''ץ, "כדת הנשים

כדת , וזכו להקדים היציאה ממצרים,  ותשעים
,  והיו דתשהיו שומרות על  הנשיםמכח   , הנשים

בזכותן של  מק''ץ, היות להצדקניות, וזהו הרמז, 
 .דת הנשים

* * * * * * * 



 
 פרשת צו פארפרפראות 

 י

 
שעות ה 72הם אבוא אל המלך בכן ו

 חיכתה אסתר לבוא אל המלךש
 

וצומו עלי ואל תאכלו ואל "  ' ט''ז(אסתר ד) כתיב
גם אני ונערתי  יום,תשתו שלשת ימים לילה ו

 המלך", אבוא אל ובכןאצום כן 
 

,   72הם בגימטריא   שלשת ימים לילה ויום,
  שעות של צום, שבעים ושתיםשהם 

  
,  72הם בגימטריא    בכןאבוא  אל המלך,  בכןו
שעות  72כך אמרה אסתר למרדכי, אתם תצומו  ו

אבוא  בכןשעות אבוא אל המלך, וזהו ו 72ואחרי  
 אל המלך.

 

* * * * * * * 
 

קבלת התורה בכפיה וקבלת התורה 
 בדרך רמז מרצון

 
 ,ויענו כל העם יחדו ויאמרו" ,('ט ח'')שמות י כתיב

 ,עשה"כל אשר דבר ידוד נ
 

כל אשר  את ומרדכי ידע" )אסתר ד' א'(, כתיב
 "נעשה

 
מכאן מודעא רבה  (אע'' ח''פ שבת) ,איתא בגמרא

שאם יזמינם לדין למה לא פרש''י,  לאורייתא,
קיימתם מה שקבלתם עליכם יש להם תשובה, 

הדור ,  אמר רבא אף על פי כן באונסשקבלוה 
, מאהבת הנס שנעשה להם)קבלוה בימי אחשורוש 

מו מה דכתיב קימו וקבלו היהודים קיי ( רש''י
 ע''כ, ,שקיבלו

 
בקבלת התורה מאונס כתיב יש הבדל בפסוקים, 

 , עשה"כל אשר דבר ידוד נ"
 , ללאכל אשר נעשה בקבלת התורה מרצון כתיב

 , "דיבר ה"
 

אמירה , מבואר, כי אפשר לומר בדרך  בדרך רמז
 , לפי''ז, במתן תורה ודיבור לשון קשה, לשון רכה

 
לשון קשה, אך  והוא דיבר ה'שקיבלו בכפיה כתב 

, כל אשר נעשהכשקיבלו מרצון, מרומז במילים 
מרצון ולא , שהיה אז קבלת התורה דיבר ה'ללא 

 , ואין כאן לשון קשה.מאונס
 

* * * * * * * 
 

 
בפורים יש רק תירוץ על הקושיא למה 

 ללמוד מפסוק דלא למיתיב בתעניתא
 

אמר רב יוסף הכל  (בע'' ח''ס פסחים) איתא בגמרא
מאי טעמא ימי  ,דבעינן נמי לכם ,בפוריםמודים 

  ,כתיב ביה משתה ושמחה
 

 ,כולה שתא הוה יתיב בתעניתא ,מר בריה דרבינא
  ,ומעלי יומא דכיפורי ופוריאלבר מעצרתא 

 
רש"י שישמח בו ופ ,יום שניתנה בו תורה ,עצרת

להראות שנוח ומקובל יום זה במאכל ומשתה, 
  ,לישראל שנתנה תורה בו

 
  ,כתיב משתה ושמחהי ימ פוריא

 
דתני חייא בר רב מדפתי  ,מעלי יומא דכיפורי

בתשעה לחדש וכי בתשעה  ועניתם את נפשתיכם
אלא לומר לך כל  ,מתענין והלא בעשירי מתענין

מעלה עליו הכתוב  ,האוכל ושותה בתשעה בו
 ,כאילו מתענה תשיעי ועשירי

 
, למה בקבלת  התורה מרצון לא לומדים וקשה

בתעניתא, מסברא כמו בעצרת,  דלא ליתי 
שנתנה  ,להראות שנוח ומקובל יום זה לישראל

משתה ימי  , וצריך ללמוד מהכתוב,תורה בו
 ,ושמחה

 
, מכיוון ובמתן תורה קיבלו התורה ויש לומר

, משתהובמאכל , לכן צריך שישמח בכפייה
להראות שאעפ''י שקיבלו התורה מאונס בכ''ז 

התורה ים שקיבלו , אבל בפורומקובל יום זהנוח 
ימי משתה , אי לאו שלמדנו מהפסוק, מרצון

שנוח ,  אזי מכח הסברא, להראות ושמחה
, לא היינו יודעים דלא למיתיב בתעניתא, ומקובל

כי הרי קבלוה מרצון, ובודאי הוא נח ומקובל, 
ואין צריך להראות שנוח ומקובל  ע''י אכילה 

 ושתיה.
 

* * * * * * * 
 

צדיק ואסתר במה נחלקו מרדכי ה
 המלכה

 
ותאמר אסתר נ'( פרק )  פרקי דרבי אליעזרבאיתא 

לך כנוס את כל  ,אמרה לו ,להשיב אל מרדכי
וצומו עלי ואל תאכלו היהודים הנמצאים בשושן 

י"ג  ,ואלו הן ,לילה ויום ,ימים ואל תשתו שלשת
  ,בניסן י"ד בניסן ט"ו בניסן

 



 
 פרשת צו פארפרפראות 

 יא

 
שון והלא יום שלישי הוא יום רא ,אמר לה מרדכי

  ,של פסח
 

 ,ואתה ראש לסנהדרין ,זקן שבישראל ,אמרה לו
ואם אין ישראל לעשות  ,דבר זה רואתה אומ

ושמע מרדכי את דבריה  ,למי הוא פסח ,הפסח
 ,ועשה לה כל אשר צותהו ,מרדכי והודה לה

מרדכי ויעש ככל אשר צותה עליו  ויעבור אמרשנ
 שעברמלמד  ,מרדכי ויעבורמה הוא לשון  ,אסתר

 ,ע''כ ,ם ראשון של פסח בלא אכילה ושתיהיו
 

 יש להבין במה נחלקו מרדכי ואסתר
 

 בהקדם את דברי המהר''ל דלהלן,  ואפשר לבאר,
 

חכמים אומרים  )ברכות י''ב ע''ב(  איתא בגמרא
, ור' אלעזר בן בימיםמזכירין יציאת מצרים 

 .בלילותעזריה אומר מזכירים יציאת מצרים גם 
  ע''כ, 

 
 ים חכמים ורבי אלעזר בן עזריהבמה חולק

 
ג  באמצע ד"ה עד ''גבורות ה' פרק נ) מהר"ל,כתב ה

, כי ויראה דבסברא פליגיוז''ל,  (שדרשה בן זומא
גם בלילה וגם כאשר ראינו ביציאת מצרים שהיה 

 , ביום
 
 ,שבו הכה הקדוש ברוך הוא בכורי מצרים ,לילהב

והנה כאן התחלת  ,ואמר להם פרעה לצאת
 להגיע אל הגאולה,  האמצעיוזה היה  ,היציאה

 
שהרי ביום היו יוצאים ולא  ,היתה לגמרי וביום

 בלילה, 
 

 גם ביום וגם בלילה סברת ראב''ע
 

ולפיכך סבר רבי אלעזר כי יש להזכיר יציאת 
מצד עצם המכה  ,בלילה גם בלילות,מצרים 

 ביוםו ,האמצעי, וזה היה שבאה בלילה דוקא
ולכך  ,המטרהו היתה , שזהיציאה שהיתה ביוםש

 , ביום ובלילהראוי להזכיר 
 
 

 סברת חכמים רק בימים
אמנם חכמים סבירי להו אף על גב שהמכה היתה 

עיקר בלילה, יש להזכיר ביום דוקא כי זה 
, ומחמת זאת הגאולה הגאולה שהיה ביום

, והמכה היתה היתה המכה בלילה ,צאו ביוםישי
הכל אל  אם כן נמשך להגיע לגאולה, האמצעירק 

כי חכמים  היוצא לנו מזהע''כ,  .ביוםהיציאה 
, וראב''ע סבר כי יש המטרהאומרים שיש לקיים 

 גם האמצעי,לקיים 

 
במה נחלקו  לפי''ז אפשר להבין כפתור ופרח,

מרדכי ואסתר, מרדכי סבר, כמו חכמים, מכיוון  
לקיים תורה ומצוות, לכן אמר כי  המטרהועיקר 

עיקר ר על דת, כי זהו לצום בליל פסח זהו עוב
, ואסתר סברה כמו ראב''ע, מכיוון המטרה

להגיע אל המטרה  אמצעיוהצומות וזעקתם הם 
של קיום תורה ומצוות, לכן יש לקיים האמצעי, 

מכיוון וכבר , והודה להושמע מרדכי את דבריה 
נפסקה הלכה כראב''ע, ובזה מובנים היטיב דברי 

ראש זקן שבישראל ואתה אסתר שאמרה לו, 
ואם אין ישראל  ,דבר זה רלסנהדרין ואתה אומ

 .למי הוא פסח ,לעשות הפסח
 

* * * * * * * 
 

ימי הפורים נעשים בימי החול, ונזכרים 
 בשבת

 
לא  מגילה בשבת, (ב ' ע''מגילה ד)איתא בגמרא 

גזירה שמא יטלנה בידו וילך  ,מאי טעמא ,קרינן
אצל בקי ללמוד ויעבירנה ארבע אמות ברשות 

   ,והיינו טעמא דלולב דשופרוהיינו טעמא  ,יםהרב
 

, בשופרדכמו בשבת שאין תוקעים  אפשר לפרש,
יום רק מזכירים את היום, ולכן אומרים בשבת 

כך, גם הפירוש בפורים, כאשר חל זכרון תרועה, 
בשבת , ואין קוראים במגילה משום שמא 

, וזהו,  והימים האלה מזכיריםיעבירנו, רק 
, נזכריםפירוש שבשבת הם רק  ונעשים נזכרים

 .נעשיםובימות החול הם 
 

* * * * * * * 
 

רמז לכך שיוכלו לקיים רמ''ח מצוות 
 עשה

 תעש,ומה בקשתך עד חצי המלכות ו
 

ויאמר המלך לאסתר במשתה " ('ו 'אסתר ה) כתיב
ומה בקשתך עד חצי  וינתן לךהיין מה שאלתך 

 ",תעשוהמלכות 
 

" ותעששון ", כי הלאפשר לבאר  בדרך רמז
הכונה למצוות עשה, שהרי במצוות "לא תעשה" 
איך יוכל המן לחייבם לעשותם, אך "מצוות 

 עשה" ביקש לבטל מהם,
 

וחצי   496בגימטריא  מלכות, וכך הוא הרמז
, וכאן הרמז, שאמר רמ''חשהם  248מלכות שווה 

 אחשורוש לאסתר המלכה, המן ביקש להשמיד 



 
 פרשת צו פארפרפראות 

 יב

 
וש, כי את  חצי מצוות עשה, וענה אותה אחשור

יוכלו  מצוות עשה רמ''חשהם רמז ל מלכות
 .חצי המלכות ותעשלקיים, וזהו, 

* * * * * * * 
 

 שמחת פורים ביראת ה' מספר החיים
 
חלק פרנסה  - , מאחי המהר''ל,ספר החייםב

  , כתב,וכלכלה
למשתה , אף על גב שעיקרו סעודת פורים

ניתנה, וחייב האדם לבסומי כו' מכל  ולשמחה
שחוק מקום צריך להזהר משמחה שיש עמה 

, כמו שדרשו רבותינו ז"ל בקרא של וקלות ראש
זו מילה, ויקר  -וששון  ,ליהודים היתה אורה וגו'

  ,אלו תפילין -
 

וכי קודם לכן לא היה להם מצוה  ,ויש לתמוה
, שקיימו וקיבלו אבל מגיד ,מילה ותפילין חלילה

ם ואינ ,עליהם מאמר הפורים האלה בשמחה
, כדרך שאין מצטערים כלל על הוצאת הפורים

 ,האדם מצטער כלל על הוצאות שמחת מילת בנו
ומגיד עוד, שצריך שלא  ,זו מילה -ששון ווזהו 

שמחה שיש עמה יראת רק  -יהא שמחה זו 
  , אלו תפילין -ויקר וזהו  , השם

 
רב יודא הוה יתיב  ל' ע''ב, כענין שאמרו בברכות

)ונראה  יה דקבדח טובא,קמיה דרבי זירא, חזי
בכל עצב אמר ליה, מי לא כתיב  כפורק עול, רש''י(

)כשאדם מראה את עצמו עצב יהיה לו , יהיה מותר
)והם עדות , קמנחי תפיליןאמר ליה,  שכר, רש''י(

 שממשלת קןני ומשרחו עלי, רש''י(
 

 מהרש''אהתירוץ לקושיית ה
 

בספר החיים דלעיל מבואר היטיב הסבר 
מהרש''א שהקשה, למה דורשים חז''ל בקושיית ה

בנס מרדכי ששון זו מילה, ויקר אלו תפילין, האם 
עד אז לא היה מילה ותפילין, עייש במהרש''א 

 .מגילה ט''ז ביאור נפלא

* * * * * * * 
 

 ביאור נפלא בספר עקידת יצחק במ''ש
 לא בקשה דבר

 
וכמה נתחקה  ,'(שער ס) – עקידת יצחקספר כתב ב

משבח אסתר במה שסופר  ,כבדזה הענין הנ
)אסתר ב, נאמר  בכלןמכל הנשים, כי  ,בזה המלכה

 כל אשר את  ,ובזה הנערה באה אל המלך ,יג(
 
 

 
 ואולם בה נאמרלבוא עמה וגו'.  ,תאמר ינתן לה

 ובהגיע תור אסתר בת אביחיל דוד  ,)שם, טו טז(
 

כי אם את אשר יאמר  לא בקשה דבר ,מרדכי וגו'
שומר הנשים, ותהי אסתר הגי סריס המלך 

נושאת חן בעיני כל רואיה, ותלקח אסתר אל 
 המלך וגו'. יספר מה שהיה במאורע לפי שעתה, 

 
העושות אל מה שיקרה לנפשות  ,וירמוז

לעולם הבא. וזה, כי כל האיש אשר  כמעשיהן
נמשך לשמור לעשות כל מה שתאמר חברת פחותי 

 , הוא אשרלמלאת תאוותיו בעולם הזהכחותיו 
כמו שנאמר  ממנוחתה לעולם הבא,תדחה נפשו 

בערב היא )שם, יד( בכל אלה הנערות אשר כן עשו 
אל בית הנשים וגו', כי הוא  באה ובבקר היא שבה

ואת נפש  )שמואל א כה, כט(עצמו מה שנאמר 
 . יקלענה בתוך כף הקלעאויביך 

 
רסן , ושולח אמנם אשר ימשך אחר עצת השכל

לבלתי עשות בכל  ,ניוהצניעות והפרישות על פ
דבר של הנאה, רק מה שצווה או הורשה בו 
מפאת התורה, והדת נתנה מפי מלכו של עולם, 

ותלקח  )אסתר שם, טז(היא הנפש אשר נאמר בה 
, ולא תסור משם, כמה אל בית מלכותואסתר וגו' 
צרורה והיתה נפש אדוני  )שמואל שם(דאת אמר 

אמר . וכן מה שנבצרור החיים את ה' אלהיך
ויאהב המלך את אסתר מכל  ,)אסתר שם, יז(

הנשים ותשא חן וחסד גו' וישם כתר מלכות 
)ברכות בראשה וימליכה, וכמו שאמרו חכמינו ז"ל 

ועטרותיהן בראשיהם צדיקים יושבין  יז, א(
 , ונהנין מזיו השכינה

 
ויעש המלך משתה גדול )אסתר שם, יח(  וכן נאמר

, והיא משתה אסתרלכל שריו ועבדיו את 
משאות הסעודה הנזכרת למעלה, אשר שם יתן 

ומהיין , מנקבת הלויתן המלוחה, כיד המלך
כמו שאמרנו. וכל זה הוא ענין נכבד  המשומר,

מאד, מסכים למה שרצינו אליו בזה התועלת 
 .הראשון מהגבלת החיים בענין המאכלות

 
* * * * * * * 
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