
  
מגילות (שיר השירי�, רות, השאר  קורי� למה להעיר יש �מגילת אסתר 

בפסח קורי� שיר השירי� קוד�  קריאת התורה, דהיינולקוד� וקהלת) 
קריאת התורה, וג� בסוכות לבשבועות קורי� רות קוד� ו קריאת התורה,ל

 בתורה ורי�להיפ�, שק ושי�קריאת התורה, ובפורי� עלקורי� קהלת קוד� 
 וי''ל עפ''י הגמ' במגילה (ז')מגילת אסתר. לקוד�  (סו� פרשת בשלח)

לה הלא כתבתי ל� שלחו  וני לדורות,לה� אסתר לחכמי� כתב השלח
שי� ולא רבעי� (בג' מקומות יש לנו להזכיר מלחמת עמלק, בספר ישל

ואלה שמות, ובמשנה תורה, ובספר שמואל, וזהו שאמר שלמה בדבר 
עד שמצאו לו מקרא כתוב בתורה (שמות,  לרבעו)ששילשתו, אי אתה רשאי 

מה שכתוב כא�, ובמשנה  –כתב זאת זכרו� בספר, כתב זאת י''ז, י''ד) 
 ולפ''ז י''ל מה שכתוב במגילה. �  בספר מה שכתוב בנביאי�, � תורה, זכרו�

מגילת שוהוא משו� מגילות, המשאר  החלוקילת אסתר מגלמה  טע�
שלה  ההיתר לקרות מקדימי� , לכ�לכותבה כדי היתר היתה צריכהאסתר 
  המגילה. קורי� בפורי�) ורק אח''כ קורי� פרשה זו ( ראשונה

  
שלכאורה צ''ע שבסו� פרשת בשלח אמר הקב''ה למשה , וי''ל באופ� אחר

הרי  –) כי מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמי� שמות, י''ז, י''ד(
שהוא ימחה את זכר עמלק, ובסו� פרשת כי תצא צוה  �  הקב''ה אמר למשה

כ''ה, י''ט) והי' בהניח ה' דברי�, כמ''ש ( ,לישראל שה� ימחו את זכר עמלק
הגאו� ר' מאיר ד� ל� מכל איבי� וגו' תמחה את זכר עמלק מתחת השמי�. 

 ,רה לישראלהתו נת� הקב''הש באמת עי''זש תי' פלאצקי זצ''ל (כלי חמדה)
העול� שליטה עליה�, והי' העול�  לא הי' לאומותאכי השרת, ו כמלונזדככ
 הי' הקב''האז  ,�, וא� לא הי' ישראל מקלקלי� אח''כ בחטא העגלמתוק
זכר עמלק, אמנ� על ידי זה שקלקלו ישראל אח''כ בחטא  מוחה את עצמו
שוב התיקו�  ,ונתבטל כח הקבלה, ולוחות שניות ה� מעשי ידי אד� ,העגל

  זכור.  למחיית עמלק צרי� לבוא ע''י ישראל, ולכ� נצטוו עלי' בפרשת
  

 כתיב שהנה, עפ''י דברי אבי מורי זצ''ל, תו באופ� אחרייש לתר� קושי
בנה משה רבינו  ,אחר הנצחו� של מלחמת עמלקש ,בסו� פרשת בשלח

רק אמר  ,ה' נסי, אבל אחר קריעת י� סו� לא בנה מזבח � וקרא שמו ,מזבח
כמו שעשה אחר  ,מזבח לפרס� הנסג''כ למה לא בנה אז  צ''עשירה. 

בנס של קריעת י� סו� לא הוצר� משה לפרסמו ע''י שותי' מלחמת עמלק. 
ולקראו ה' נסי, שהי' גלוי לכל שהי' נס, ולא הי' אפשר להכחיש  ,בני� מזבח

שה ע''י ולומר שנעשה ע''י בני אד�, משא''כ הנצחו� של מלחמת עמלק שנע
הנצחו� לא בא בדר� נס, לכ� הי' מוכרח , הי' מקו� לטעות ולומר שבני אד�

ולקראו ה' נסי, לפרס� שהי' נס כמו קריעת י�  ,למשה רבינו לבנות מזבח
.�  סו

  
ה את זכר כי מחה אמח �שמטע� זה נאמר בסו� פרשת בשלח  ולפ''ז י''ל

ע''י בני ישראל,  בפועל נעשה יהאע''פ שהמחיש עמלק מתחת השמי�, לרמז
שמטע� זה קורי�  ולפ''ז י''לאבל בודאי בלי סיוע של הקב''ה א''א לנצח�. 

שהי' אז  אע''פ שמחיית עמלקש לרמז ,המגילהלפרשה זו בפורי� קוד� 
מקו� לטעות שלא הי' נס, לכ� קורי� פרשה זו  נעשו ע''י בני אד�, ויש

אדרבה שלפרס� כי מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמי�,  �ופסוק זה 
הכל נעשה ע''י הקב''ה, ואי� לנו להשע� אלא על אבינו הי' נס גדול, ו

  שבשמי�. 
  

עפ''י הפסוק  )הרה''ק ר' לייבל איגר זצ''לוי''ל עפ''י דברי התורת אמת (
 �  צ''ע הלשו� –) תמחה את זכר עמלק מתחת השמי� כ''ה, י''ט, דברי�(

הוא שעיניה� צופות רק כי עיקר קדושת ישראל ותי' מתחת השמי�. 
, וכח עמלק הוא אי� לנו להשע� אלא על אבינו שבשמי� – לאבינו שבשמי�

ויבא  � ת את אבא, ומידיאר � להסתיר זאת מעינינו, וכמשל המובא במדרש
עמלק, כי זה עיקר ענינו להשכיח מלב ישראל מלראות את אבינו שבשמי�, 

כי זה מקומו  –שמי� מתחת ה –בהניח וגו' תמחה את זכר עמלק  וע''ז
לעמוד תחת השמי� להסתיר הראי' והצפוי לאבינו שבשמי�, ואז כשנמח 

  והיו עיני� רואות את מורי� אכי''ר.   –זכרו יתקיי� 
  

מגילה נקראת בי''א  �  עפ''י המשנה פי' זקני השל''ה הקדוש זצ''להנה 
ס''ה,  � בי''ב בי''ג בי''ד ובט''ו, שהגמטריא של ימי� אלו עולה למספר

שיש אדו�  לכל ע''י נס פורי� נתגלהלרמז שאדנ''י,  � שהוא מספר ש�
שהקב''ה גלה לכל זה נתמספר ע''י דהיינו  –מגילה נקראת  ובעול�, וזה

  . עול�האדו�  הוא
  

לא  ,מיו� שברא הקב''ה את העול� בברכות (ז' ע''ב)איתא  –ביתר ביאור 
 פי' הצל''חוקראו אדו�.  עד שבא אברה� ,אדו�הי' אד� שקראו להקב''ה 

ומסר הממשלה למערכות  ,שעד אברה� היו אומרי� שעזב ה' את האר#
השמי�, והכל תלוי במזל, ובזה לא היו חושבי� את הקב''ה לאדו� בעול�, 
ואברה� הודיע כי הכל הוא בהשגחת הבורא, והוא אדו� על כל המעשי�, 

חוב, ככל מה ואנחנו כל באי העול� עבדי� ה�, והכל לפי הזכות וה
) במה אדע כי בראשית, ט''ו, ח'וראי' לזה מהפסוק (שמפורש בתורה, 

בזה הורה אברה� שהכל תלוי בזכות שאירשנה, שפירושו הוא באיזה זכות, 
וחובה, ירושת האר# וכל כיוצא בעניני טובה ורעה בעלמא הדי�, והקב''ה 

  משגיח בהשגחה פרטית לשל� לכל אחד גמול ידו. 
  

עפ''י הגמ' בחולי� (קל''ט) אסתר מה''ת מני� דכתיב ואנכי וי''ל עוד 
התורת גבריאל (הרה''ג ר' גבריאל זאב (וועלוועלע)  � הסתר אסתיר

שעיקר יסודה להורות לנו עלילותיו ית' בזמ� הסתרת מרגליות זצ''ל) פי' 
פני� בעוה''ר, שהוא עושה נפלאות גדולות לבדו שאי� בעל הנס מכיר בנסו, 

נאפד אז בלבוש הטבע, אבל סתרו פלאי פלאות לעיני ע� קרובו והוא ית' 
הפקחי�, ואתפלל לה' גל עיני ואביטה נפלאות מתורת� הקדושה ויתגלו 

  נפלאותי� לע� קדש� לעיני כל חי.
  

עפ''י הגמ'  וי''ל עוד עפ''י דברי הקדושת לוי זצ''ל (קדושה ראשונה)
אפסי אר# את ישועת  ראו כל –פתחא פתח לה  ) ר' יוחנ�י''אבמגילה (

הנסי� שהי'  ונחשב למה צ''עבימי מרדכי ואסתר.  � אלקינו, אימתי ראו
 ותי'. וקריעת י� סו� יציאת מצרי�נסי� של היותר מ ,ימי מרדכי ואסתרב
נס כזה שינוי הטבע, ו בה הנס של פורי� הי' נס נסתר, דהיינו שלא הי'ש

 ,למל� כשבאי� לפלטרי� שלו ורואי� גדולתו �, כי דר� משל נס גדול נחשב
כמו  ,פחדי� ממנו, אי� כ''כ חידושתוהאי� משרתיו ועבדיו עושי� רצונו ומ

 ,וחייליו אינ� עמו ,ואיננו לבוש בלבושי מלכות ,שהמל� ביער יחידיכ
הקב''ה י כאשר כ – פחדי� ממנו, זה פלא גדול, כ� הדבר הזהתואעפ''כ מ

 ,ו אשר הוא עושה משמי שמי� וכל צבא�ונראה מלכות ,ה הטבעי�נשמ
עושה נסי� בטבע , אבל כשאינו כ''כ פלא, כי מי שברא� יכול לשנות�

הוא פלא  ,ומלכותו בהסתר, ואעפ''כ עושה פלאי� כמו בימי מרדכי ואסתר
  גדול. 

  
בימי אחשורוש (מאהבת הנס  (התורה) הדור קבלוהשהטע�  ולפ''ז י''ל

שלכאורה מה שקבלו כבר. קימו  ,הנעשה לה�) דכתיב קימו וקבלו היהודי�
כמו נעשו לה�, כבר ה� יותר מכל הנסי� שלמה הי' נס זה חביב ל צ''ע

, נס נסתר שכיו� שנס זה הי' ולדברינו י''לקריעת י� סו�. ויציאת מצרי� 
   ר קיבלו התורה מאהבה. והדמאהבת נס זה, נחשב לה� לנס גדול, לכ�  הי'
  

עליה� ההר  הקב''ה שלכאורה צ''ע למה בקבלת התורה כפה וי''ל עוד
זה שהקדימו  וי''ל נעשה לנשמע. בני ישראל  כגיגית, הלא כבר הקדימו

יציאת מצרי�, קריעת י� סו�,  –נעשה לנשמע היינו בעת נסי� ונפלאות 
ענני הכבוד, לכ� כפה עליה� ההר ו , המ�,הבאר –וג� הפרנסה הי' לה� בנס 

יקבלו את עול מלכותו ש ,העול� בטבע אפילו אחר שיתנהגשלרמז  ,תיכגיג
שכל הטבעי� מקט� ועד גדול הכל  , ויאמינועליה� עול תורתו ומצותיו
ראו בחוש ה� אז ש ,ר קיבלו בימי אחשורושובהשגחתו ית''ש, לכ� הד

מלכותו בכל משלה והנהגותיו  שאפילו בתו� הטבע ,מפלת המ� הרשע
מגילת  תומטע� זה נקרא, מאהבה לו עליה� את התורה, לכ� קיבנתגלו
עכשיו מה שהי'  לה� שנתגלה, שהוא מלשו� מגולה, דהיינו מגילה – אסתר

קימו מה שקבלו כבר, דהיינו ע''י מצות  �  כוונת חז''לולפ''ז י''ל מכוסה. 
את התורה, וכ� מדויק לקבל קריאת המגילה שקראו בשנה ראשונה זכו 

עושי� את שני ) קימו וקבלו היהודי� וגו' להיות כ''זט', אסתר, הפסוק (
ההמש� מהו א''כ  ,על קבלת התורה מו וקבלו קאיהימי� האלה, וא� קי

אלא שע''י קריאת  ,שני הימי� האלהאת  להיות עושי� �של סיפא דקרא 
   ה� קבלו התורה באהבה. ,המגילה ועשיית המצוות פורי�

  
�קימו  –קרא ד לפי פשטי'ש � ולפ''ז יש לתר� קושיית המהרש''א ש

הו''ל למכתב קבלו וקימו, שקבלה ודאי א''כ קאי על המגילה,  � וקבלו
שמתחלה קיימו וקראו את המגילה, ואחר  ולדברינו י''לקדמה לקיומה. 

קבלו את קריאתה קריאת המגילה בשנה ראשונה קבלו את התורה, כי ע''י 
כיו� שראו שבזכות קריאת המגילה מקיימי� את התורה מאהבה, דהיינו 

לכ� קבעו אנשי כנסת הגדולה לקרוא את המגילה בכל שנה ולא  ,התורה
שבתחלה  � משמע מפרש''י במגילה (ז')יעבור, לכ� קיימו ואח''כ קבלו, וכ

 ולפ''ז מוב�בשנה הראשונה קראו המגילה, ובשנה השני' קבעוה לדורות. 

  

 
�  פורי
  תשע''ז
  לפ''ק



�מגילה יותר מדברי תורה, כי לא מצינו חיוב ה קרוא אתלחיוב יש ש ,הטע
) מבטלי� תלמוד תורה 'גפרשת זכור, וג� איתא במגילה (בבדברי תורה רק 

מגילה גורמת שע''י דכיו� שקריאת  ולדברינו י''ללשמוע מקרא מגילה. 
 �  עד מאד, ושפיר אמרו הקריאתה מקבלי� עול תורה, לכ� חיובה גדול

  מגילה.   מבטלי� תלמוד תורה לשמוע מקרא
  

אריב''ל חייב אד� לקרות את המגילה בלילה  י''ל הגמ' במגילה (ד') ולפ''ז
דומי' לי, ולשנותה ביו�, שנאמר אלקי אקרא יומ� ולא תענה ולילה ולא 

ולמיתנא מתניתי� דידה ביממא (ללמוד  ,סבור מינה למקריי' בליליא
משניות מסכת מגילה ביו�) אמר להו רבי ירמי' וכו' כגו� דאמרי אינשי 

ואחזור ואשנה אותה פע�  ,אעבור פרשתא דא ואתניי' (אסיי� פרשה זו
 שנית) דהיינו אי� כוונת הפסוק שצרי� ללמוד מסכת מגילה ביו�, אלא

הו''א של הגמ', מהו  צ''עשצרי� לקרוא את המגילה עוד הפע� ביו�. 
דבפורי� יש חיוב מיוחד ללמוד מסכת מגילה יותר משאר ימי� טובי�, 

חיוב ללמוד מסכת סוכה בסוכות, או מסכת  כא� כגו� סוכות, דהא אי�
לישראל שיהו שואלי� ודורשי� בענינו של  לה� פסחי� בפסח, רק משה תיק�

סח בפסח וכו' אבל אי� די� מיוחד ללמוד, ובגמ' משמע שהיתה יו� הלכות פ
 ולדברינו י''ל מגילה ביו� הפורי�. ו''א שפורי� שאני, ולומדי� מסכתה
כיו� שקריאת מגילה גורמת שע''י קריאתה מקבלי� עול תורה, לכ� ד

מסתברא שיש חיוב ללמוד מסכת מגילה בפורי�, שבודאי ע''י לימודה מוב� 
שכוונת הפסוק הוא  ,אואע''פ שמסקנת הגמ' הי, ביתר שאת הנס של עני�ה

כל שצרי� לקרותה עוד הפע� בבוקר, אעפ''כ דהיינו לעני� קריאת המגילה, 
הו''א של הגמ', וכדי לרמז כ� נקט ריב''ל ירא שמי� יהי' זהיר לקיי� ה

וידוע שהרבה  ,הלשו� ''לשנותה'' דלכאורה יותר מדוייק לומר ו''לקרותה''
  ורה היו קובעי� עצמ� בפורי� ללמוד מסכת מגילה.  גדולי ת

  
, תשועת� היית לנצח ותקות� בכל דור ודור �ולפ''ז י''ל דברי הפיוט 

התורה  את ו מקיימי�אנ ,בכל דור ודור שאנו קורי� את המגילה דהיינו
 שיתנהג אפילו בזמ� הזהש לנו תביתר שאת, שקריאת המגילה מעורר

  הכל בהשגחתו ית''ש. שמאמיני� , אנו העול� בטבע
  

רק  שהנה מנהג ישראל לאכול סעודת פורי� בלילה שלאחריו, יש להעירב) 
לא כדברי ( יו�, אבל הגמר הוא בלילהמבעוד  סעודהשעכ''פ יתחיל ה

למה  צ''ע. שרוב הסעודה צריכה להיות ביו�) –תרצ''ה  סי' הרמ''א ש�
בפורי� עיקר הסעודה הוא בלילה שלאחריו, ובשבת ושאר יו''ט דוקא 

הסעודה הראשונה היא תיכ� בלילה, ורק א� לא אכל בלילה ישלי� ביו� 
כי מחיית עמלק שהוא  תי' (מי השלוח) הרה''ק מאיזביצא זצ''לשתי�. 
 קרב�, לפניו כאילו הקריב השי''תאצל  נחשב ,ת ד� של רשעי�ושפיכ

לא  וכ� משמע ש� בגמ' מגילה (ז')ובקרבנות הלילה הול� אחר היו�. 
לא  שמיע לי' למר (רב כהנא) הא דאמר רבא סעודת פורי� שאכלה בלילה

 – 'לי' כמא� דמנח בכיסי דמיויצא ידי חובתו, תנא מיני' ארבעי� זמני� 
 ,זכר אותה כ''כ היטב, ועי''ז דהיינו רב כהנא למד די� זה ארבעי� פעמי�

אכל א� זה די� ש משמע הנה –כמו שמונח בכיסו זה ד שנדמה לו די� ע
הוא חידוש גדול (שלא  לא יצא ידי חובתו, שלפניו סעודת פורי� בלילה

ילה וביו� שת הזמני�, שבכול� הסעודה הוא בלמצינו כזאת בכל קדו
 ,עמי�לחזור על אותה חידוש מ' פ רב כהנא �הוצרעד כדי כ� ש )'שאחרי

הטע� שסעודת פורי� , שוע''כ צ''ל כדברינו הנ''ל .הנישכחכדי שלא 
ה שאחר בפורי� הלילשאכלה בלילה שלפניו לא יצא ידי חובתו, כיו� ש

� הקרבנות שהלילה הול� אחר היו�, תשלו� להיו�, שהוא כעניהיו� יחשב 
   ולכ� ראוי לאוכל בלילה שלאחר היו� ולא בלילה הקדומת. 

  
זצ''ל הרה''ק ר' לייבל איגר כי המאמר הזה אמר , ידוע ממקור נאמ�הנה 

בתשובה על שאלתו  ,זצ''להרה''ק מאיזביצא לפני רבו  (תורת אמת)
וכלי� סעודת פורי� למה א � שיאמר הוא בשבתו אצלו בסעודת פורי�,

עני� קרבנות הוא שינוי מסדר בראשית, כי בכל מעשי הנה  .בלילה שלאחריו
ויהי ערב ואח''כ ויהי בוקר, שכ� הוא הסדר, שמ� חוש�  � בראשית נאמר

לרמז שג� א� נאבד ממנו הלילה  ,באי� לאור, חו# בקרבנות, וכ� פורי�
 ,ירמי'ש רמז לזה בפסוק (וישלפניו יוכל להשלי� בלילה שלאחר היו�. 

אר# לא שמתי, דהיינו א� לא בריתי יומ� ולילה חוקות שמי� ו )ל''ג, כ''ה
ויהי ערב ויהי בוקר, והקיו� של  – היו� הול� אחר הלילהסדר בראשית 

יו� ברישא והדר לילה, היינו  –סדרי בראשית הוא ע''י בריתי יומ� ולילה 
  הול� אחר היו�.  הלילה ופורי� שהוא ג''כ עני� קרב�, שבה� ,קרבנות

  
הקרבת כמו ש ,קרבנותהקרבת ית עמלק דומה לשמחי �  ומסתברא כדבריו

א', ט') עלה אשה ריח נחת רוח להשי''ת, כמ''ש (ויקרא,  המביאשקרבנות 
(שמות, י''ז, ט''ז) כמ''ש נחת רוח לו,  הג� מחיית עמלק מביאניחוח לה', 

פרש''י נשבע  –ויאמר כי יד על כס קא מלחמה לה' בעמלק מדור דור 
ו, עד שימחה שמו של עמלק כול ,ואי� כסאו של� ,הקב''ה שאי� שמו של�

 בו זה שנעשהדבר כ, ובודאי וכשימחה שמו יהי' הש� של� והכסא של�
  . לו נחת רוח מביא כסא ושמו של�,

  
, שיש להעיר על סדר הפסוקי� בסו� פרשת בשלח בדר  חידוש וי''ל עוד

ט''ז) ויאמר ה' אל משה וגו' כי מחה אמחה את זכר  –(שמות, י''ז, י''ד 
עמלק מתחת השמי�, ויב� משה מזבח ויקרא שמו ה' נסי, ויאמר כי יד על 
כס קה מלחמה לה' בעמלק מדר דר. שלכאורה הי' יותר מדויק לומר 

וי''ל בדר  י יד על כס קא וגו', ואח''כ ויב� משה מזבח. ויאמר כ � מתחלה 
, שמצות מחיית עמלק הי' חלוק משאר מצוות, דבמחיית עמלק חו# חידוש

מהקיו� מצוה שבו, יש לו מעלה יתירה, שהוא בגדר הבאת קרב�, דהיינו 
כמו שהבאת הקרב� הי' ''ריח ניחוח לה' '' הוא הדי� מחיית עמלק נחשב 

, שמתחלה נאמר ויב� משה ולפ''ז מוב� סדר הפסוקי� ריח ניחוח לה'.
מזבח, ואח''כ מלחמה לה' בעמלק מדר דר, דהיינו מזבח זה הי' חלוק 
משאר מזבחות, דבמזבח זה לא הי' מקריב קרבנות, כמו עולה חטאת 
ואש�, רק הקריב עלי' עמלק, דהיינו ע''י מחיית עמלק נחשב כאילו הקריב 

ולפ''ז בכל דור, שמלחמת ה' בעמלק מדור דור. קרב� לה', וקרב� זה נקרב 
שאע''פ שאי� כא� מצוה של מחיית עמלק בזמ� הזה, אבל ע''י זכירת  מוב�

כל העוסק בתורת  �מחייתו נחשב כאילו מחה אות�, וכמו שאמרו חז''ל 
  .עולה כאילו הקריב אותה

  
במגילה (ט''ז) אזל המ� ואשכחי' את מרדכי  , עפ''י הגמ'וי''ל באופ� אחר
ומחוי להו הלכות קמיצה לרבנ� (מרדכי מראה לה� בידו  ,דיתבי רבנ� קמי'

יי' מרדכי דאפיק לקבלי' וסוסי' כיצד נוטלי� קומ# מ� המנחה) כיו� דחז
וסוסו אחוז בידו)  ,מיחד בידי' (כאשר ראה מרדכי את המ� יוצא לקראתו

ל נפשי קא אתי, זילו טמירתת (פחד) אמר להו לרבנ� האי רשיעא למיק
) בההיא (התחבאו מפניו כדי שלא תנזקו על ידומקמי' די לא תכוו בגחלתו 

(באותה שעה התעט� מרדכי בטליתו נתעט� מרדכי וק� לי' לצלותא  שעתא
ועמד להתפלל ולבקש רחמי� שינצל מרעתו של המ� הרשע) אתא המ� 
ויתיב לי' קמייהו (בא המ� והתיישב לפני מרדכי ותלמידיו) ואורי� עד 
דסליק מרדכי לצלותי' (והמתי� עד שסיי� מרדכי את תפלתו) אמר להו 

בית המקדש זמ� שבו לי' במאי עסקיתו (במה הנכ� לומדי� כעת) אמר
מא� דמנדב מנחה מייתי מלי קומצי' דסולתא ומתכפר לי', אמר להו  ,קיי�

אתו מלי קומצי קימחא דידכו (בא מלוא הקומ# שלכ� שאת� מפרישי� 
והג� עליכ�) ודחי עשרה אלפי ככרי כספא דידי (ודחה את עשרת אלפי ככר 

עבד  ,ה נכסי�נקעבד ש ,רשעהכס� שנתתי למל� כדי לאבדכ�) אמר לי' 
   .נכסי� למיולמי 

  
הי' בזכות מגזירת המ�  ובני ישראל ניצולשהטע� ש ,גמ' הנ''לב משמע הנה

עולה נחשב כאילו  ) כל העוסק בתורתיק''מנחות (סו� בוכמ''ש קרבנות, 
 ,שמטע� זה אוכלי� סעודת פורי� בלילה שלאחריו ולפ''ז י''להקריב עולה. 

לרמז שההצלה של פורי� נעשה ע''י לימוד פרשת קרבנות, ובקרבנות הלילה 
יש חיוב להשתכר בפורי� (עיי� ביאור ואולי מטע� זה הול� אחר היו�. 

מפני שכל הנסי� שנעשו לישראל בימי אחשורוש  –הלכה ריש סי' תרצ''ה 
� היו ע''י משתה, כי בתחלה נטרדה ושתי ע''י משתה, ובאה אסתר, וכ� עני

שיהא כ� המ� ומפלתו הי' ע''י משתה, לכ� חייבו חכמי� להשתכר עד כדי 
צרי� לנס�  כמו בהקרבת קרבנותדהיינו נזכר הנס הגדול בשתיית היי�) 

 , לכ� יש מצוהכמ''ש (במדבר, ט''ו, ה') ויי� לנס� רביעית ההי� ,נסכי�
  י� של הקרב� של מחיית עמלק. נחשב הנסכהוא ש ,לשתות בפורי�

 
רא פע� אחת בפורי� הכריז הרה''ג ר' מאיר שפירא זצ''ל ואמר טעות הוא לומר שהמ� רצה להרע לנו אדרבה הוא רצה להעניק לנו חג נוס! והוא מק

וזרי� מפורש במגילה, המ� בא אל אחשורוש ואמר ישנו ע� אחד וגו' ודתיה� שונות מכל ע� ר''ל כל החגי� שה� חוגגי� כול� באו לה� ''מכל ע�'' הג
� חג, גזירות ולבסו! בנחל� מפלה חוגגי� היהודי�, כ  יש לה� פסח מפרעה, אול� ואת דתי המל  אינ� עושי� ר''ל ממ  אחשורוש אי� עדיי� להיהודי

 ולכ  א� על המל  טוב יכתב לאבד�, וסופ  לנחול סו! מר, וממילא יהי' לה� חג פורי� שמח.
  

הרה''ק ר' שלמה מקארלי� זצ''ל הקשה מפני מה ביקש המ� הרשע להשמיד ולהרוג את היהודי� רק ביו� אחד, והרי בכמה ימי� הי' מוסי! גזירה 
שמא נעשה נס ליהודי� והגזירה תבטל ויעשו יו''ט לדורות, לא יהא לה� משתה ושמחה אלא יו� אחד לגזירה. אלא א! זו משנאתו של אותו רשע, אמר 

 (� בלבד. (וג� על זה לא הי' מצליח שהיו''ט הוא שני ימי�, פורי� ושוש� פורי�) (ברכת חיי
  

ר' מאיר שפירא לרב בעיר גלינה, יצא שמע גדול לפניו, ובכל וגדול ליהודי� ורצוי לרוב אחיו דורש טוב לעמו ודובר שלו� לכל זרעו. בטר� שנתקבל הרה''ג 
כשמרדכי  –אמר אז הרב  –זאת היו כאלה שהתנגדו להתמנותו, א  לאחר הדרשה הראשונה שדרש הסכימו כול� בלי יוצא מ� הכלל. רמז לזה יש במגילה 

וב לעמו'' אז הוא ג� ''דובר שלו� לכל זרעו''. (סיפורי הרה''ג ר' מאיר היהודי הי' גדול ליהודי� הי' רצוי רק ''לרוב אחיו'' א  כיו� שנעשה ''דורש ט
 שפירא זצ''ל)

 
הול  לפני הבית של זקני החוזה הרה''ק מראפשי� זצ''ל סיפר כי זקני הרה''ק ר' צבי הירש מזידיטשוב זצ''ל הי' בילדותו בלובלי� בליל פורי�, והי' 

 �אמר לו החוזה א שאד  ,יוצאי� מ� הבית נכנס אל החוזהשנכנסו אל הבית והתמהמהו ש� זמ� רב. וכאשר רא� שמלובלי� זצ''ל וראה איש ואשה מעוטפי
מרדכי ואסתר, והרה''ק עשה עצמו כאילו לא ידע ולא ראה מאומה, ובאמת ראה אות� נישט אריינגעקומע�, עס זענע� דא געווע�  ביזט פריהער דו וואס

 בבוא� ובצאת�. (זכות ישראל) 
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