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  ליקוטים נפלאים 
 פורים תשע"ו 

 
 אסתר מגילת

 שם על ספר נקרא לא הקודש ספרי וארבעה עשרים מתוך
 ומגילת" רות" מגילת: המגילות מחמש ספרים משני לבד, אשה

 רות'. ה דבר על נפשם מסרו שהן מפני היא והסיבה". אסתר"
 אמרה ואסתר(. יז א, רות" )אמות תמותי באשר: "אמרה

 .(טז' ד)" אבדתי אבדתי וכאשר"
 

 (א, א" )מדינה ומאה ועשרים שבע"
 והצבור ודורש יושב היה עקיבא רבי" כי, במדרש מסופר

 מה: "להם ואמר אותם לעורר עקיבא רבי בקש". מתנמנם
 אלא? מדינה ומאה ועשרים שבע על שתמלוך אסתר ראתה
 מאה שחייתה, שרה של בתה בת שהייתה אסתר תבוא

 "מדינות ושבע ועשרים מאה על ותמלוך, שנה ושבע ועשרים
 (.ג, נח, רבה בראשית)

 מלכות מדינות מספר לבין שרה חיי שנות בין הקשר מה
 ?מתרדמתם ישנים לעורר אמר זה חשבון ומדוע? אסתר

 שבעבור, הצבור את למד עקיבא רבי כי, המפרשים מבארים
, שרה של טובים ומעשים תורה של שנים ושבע ועשרים מאה

 .מדינות ושבע ועשרים מאה על למלוך נכדתה זכתה
. אחת מדינה על" למלך" זוכים' ה עבודת של שנה על, כלומר

 שלם למחוז זוכים' ה עבודת של חודש בכל, זה חשבון פי על
 ומצוות תורה קיום של – יום על אפילו או – שבוע ועל, במדינה

 ...שלמה לעיר זוכים
 זוכים טובים ומעשים תורה של רגע כל על – היחס אותו לפי

 אסור! שניה כל על חבל, כן אם. ברחוב בנינים למספר לפחות
 שכר משיגים, תורה לימוד של רגע בכל הרי! בשיעור להירדם

 ...מאוד רב
 

 על המלך יסד כן כי אונס אין כדת והשתיה"
 (ח, א" )ואיש איש כרצון לעשות ביתו רב כל

 אמר – ואיש איש כרצון לעשות(: "א, יב מגלה) בגמרא דרשו
 שרי היו שהם י"רש ובאר", והמן מרדכי כרצון לעשות: רבא

 .משתה באותו המשקים
 :כולו הפסוק את מדובנא המגיד מבאר אלו דברים פי על

 לעבר היהודים את הכריח לא איש –" אונס אין, כדת והשתיה"
 –" ביתו רב כל על המלך יסד כן כי, "היין מן ולשתות דתם על

 לעשות" וציווה, ומרדכי המן את המשקה לשרי מינה המלך
 והמן מרדכי של רצונם היה זה ובעניין –" ואיש איש כרצון

 חפץ שלא משום המן. היין מן ישתו לא שהיהודים – משותף
 מרדכי וכמובן... יין כוס להם" פרגן" ולא, היהודים של בטובתם

 .פיגולים ביין שיתגאלו רצה שלא משום
 

 ושתי המלכה ותמאן... ושתי את להביא"
 (יב-יא, א" )לבוא

 שליחי הגיעו שכאשר אומר אסתר למגילת בפירושו ם"הרמב

, להתקשט כדי המראה ונטלה ושתי נעמדה, להביאה המלך
 בולט משהו לה שצמח עיניה שתי בין פניה את אלוקים והכעיר
 וחברותיה, שבפניה מה את רואה הייתה והיא, צרעת או במצחה

, כלום לה ואין רואה שהיא כך על תמהות והיו כלום ראו לא
 כל כי, בואה לאי סיבה הייתה לא כי, מאוד המלך קצף ולכן)

 (.במראה ראתה שהיא מה ראו לא רואיה
 

 (ז, ב" )ואם אב לה אין"
 אחת שבת היה ע"זי מזלוטשוב מיכל'ה' ר ק"שהרה מסופר

 לשבת פעם עוד נוסע היה אם אומר והיה טוב שם הבעל אצל
 ענה נסעת לא למה אז אותו שאלו, מגיע היה המשיח כבר

 אמר, מגיע היה המשיח אבל אותו שאלו, לו הרשה לא שאביו
 לי אין אם. ואם אב כיבוד מצות אקיים לא אם משיח שווה מה

 .כעלע'המ כל אין זו, מצוה קיום
 

 מבית לה לתת הראויות הנערות שבע ואת"
 (ט, ב" )המלך
 מתי לדעת בכדי השבוע ימי שבעת בהן מונה שהייתה "מלמד

 (יג מגילה" )שבת הוא
 שהייתה, אסתר וכי" דבש יערות"ב אייבשיץ יהונתן רבי שואל
 את צריכה שהייתה עד השבת, יום הוא מתי ידעה לא, נביאה

 רבי מבאר, אלא? השבוע ימי את בהן למנות כדי הנערות
 דהיינו", עמה את מגדת אסתר אין: "נאמר אסתר על, יהונתן
 שאמרן ומכיון. יהודייה שהיא העובדה את הסתירה אסתר

 לומר מסתבר:(, נט כתובות" )חטא לידי מביאה בטלה: "ל"חז
 בכל עוסקת הייתה בוודאי, מלכה שהייתה למרות, שאסתר

 שבשבת נערותיה תשגחנה ואם, במלאכה המעשה ימי ששת
 ואת עמה את" הן מבינות היו, במלאכה עושה אינה היא

 ובערמה בחכמה אסתר מהגה כן על. אסתר של" מולדתה
 יום אותה תשרת אחת שכל כך הנערות בין תורנות וסידרה

 החול בימי אסתר את ששירתו שהנערות כל, השבוע בימי אחר
 והיו, בשבת עמה נמצאו לא, במלאכה עוסקת אותה וראו

 הנערה ואילו, בשבת גם, במלאכה תמיד עוסקת שהיא סבורות
, במלאכה עוסקת אינה שאסתר וראתה בשבת עמה שנמצאה

 כיאה במלאכה עוסקת היא אין השבוע בימי שגם סברה
 .למלכה

 

 (ב, ג" )המלך לו ציוה כן כי"
, יום משבעים יותר לא הייתה המן של שררתו כל, הרוקח אומר

 .עולם של מלכו -המלך  לו ציוה -כן . ן"כ כמניין
 

 שושן והעיר לשתות ישבו והמן המלך"
 (טו, ג" )נבוכה

 ישבו והמן והמלך, "הפסוק ראשית בין הקשר ברור לא
 המלך ישיבת מדוע". נבוכה שושן והעיר, "סופו לבין", לשתות
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 שלמה רבי מתרץ? שושן אנשי את הביכה לשתות המן עם

 של השתייה עם מר ניסיון היה שושן שלאנשי, מבראדי קלוגר
 יין כששותה להשתגע אחשוורוש של שדרכו וידעו, אחשוורוש

 מאוד המלך ויקצוף: "בגמרא שמובא כפי דעתו את מאבד והוא
, רבא אמר( כך כל כעס מדוע? )האי כולי ביה דלקה אמאי –

 של הסוסים אורוות שומר, )דאבא אהורייריה בר: ליה שלחה
 שתה אבי) רוי ולא שתי חמרא אלפא לקבל -אבא  ,(היית אבי

 בחמריה אשתטי גברא וההוא(, השתכר ולא איש אלף כנגד יין
 גזר מיד .:(יב מגילה) ("שוטה ונעשית השתכרת ואתה)

 מיינו התפקח שאחשוורוש אחר. מיתה ושתי על אחשוורוש
, ושתי את שהרג היין משתיית כתוצאה שנגרם מה וראה

 עכשיו אולם, יין עוד שותה היה ולא היין מן לפרוש החליט
, המן עם לשתות ישב שאחשוורוש שושן אנשי כששמעו

, הקצף יצא מי על יודע ומי, כדרכו אחשוורוש ישתגע פן חששו
 .הפסוק חלקי בין הקשר ברור וכעת

 

 ולהסיר מרדכי את להלביש בגדים ותשלח"
 (ד, ד" )שקו
 לא היו שלא מחמת שק לבש שמרדכי חשבה אסתר האם

 אז, שק ולבש בגדיו את קרע סיגוף שמחמת ברור הרי? בגדים
 ?חדשים בגדים לו שתשלח יועיל מה

 עליו חולקת שהיא למרדכי לרמוז רצתה אסתר: התשובה
 .ישראל לעם ישועה להצמיח כדי לנקוט יש בה בדרך

 שהיא השכינה בצער להשתתף ובכך להסתגף שיש סבר מרדכי
 שמחה י"ע הרחמים את לעורר שיש סברה אסתר ואילו בגלות
 .עצבות מתוך שורה השכינה אין שהרי
 מלכות בבגדי מרדכי את הלבישו כאשר, המדרש אומר, ואכן

 כדי זמר כלי נושאי 7000 אסתר שלחה, הסוס על והרכיבוהו
 .רחמים לעורר בכוחו יהיה ובכך שמחה לכלל יגיע שמרדכי

 

 ( יא, ה" )בניו ורוב..".
 לומדת' והגמ בנים 30 היו שלהמן נאמר ז"ט דף מגילה' במס
 ".בניו ורוב" מהפסוק זאת
 ?בפסוק נרמז זה היכן

 שקרבן האומרת משנה יש(, ד"ס) פסחים' במס, הגאון אומר
 ממלאים שהיו דהיינו. )30, 30 של כיתות 3-ב נשחט היה הפסח

 והייתה יוצאים כ"ואח ושוחטים איש 30 לפחות העזרה את
 (.שלישית כת כ"ואח איש 30 לפחות בה שגם שניה כת נכנסת

 אפוא מתברר". מלך הדרת עם ברוב" כי' הגמ אומרת? 30 ולמה
 . 30-ל הכוונה" רוב"ב כי
 

 מזרע אם, אשתו וזרש חכמיו לו ויאמרו"
 לא לפניו לנפול החילות אשר מרדכי היהודים

 (יג, ו" )לפניו תיפול נפול כי לו תוכל

 עצה לו שייעצו יועציו את כינס המן הרי, ביהודה הנודע שואל
 לו שאומרים זו עצה מין איזו אז, מרדכי מול עושים מה טובה
 ?מולו תיפול אתה

 עוד יוכל לא וברשעות שברוע להמן הסבירו היועצים: התשובה
 לא - לפניו לנפול החילות אשר, "שכן. מרדכי מול דבר להשיג

 ".לו תוכל
, יהודי הוא מרדכי אם = "מרדכי היהודים מזרע אם? "מה אלא
 " =לפניו תיפול נפול כי, "והיא אחת ותקווה עצה יש עוד

 ובוודאי הוא הרחמים בעל בוודאי כיהודי שכן לך ויסלח שימחל
 .עליך ירחם

 

, ולאבד להרוג להשמיד ועמי אני נמכרנו כי..".
... החרשתי נמכרנו ולשפחות לעבדים ואילו

 אשר הוא ואיזה זה הוא מי... המלך ויאמר
 (ה-ד, ז" )כן לעשות ליבו מלאו

 לשון שייך מה, ע"זי מאפטא" ישראל האוהב" בעל שואל
 ? עלינו נגזר כי" לומר אסתר צריכה הייתה? הריגה אצל" מכירה"

 לא? ושפחות לעבדים המכירה את הזכירה פתאום מה, ועוד
 .העניין על מילה אף כה עד במגילה' נא

 בעצמו המלך הרי', וכו זה הוא מי שואל המלך פתאום מה, ועוד
 ?הגזירה על חתם

 מעשה בעקבות, גאון שרירא מרבי ששמע מה י"עפ) התשובה
 בכתב כתוב שהיה תורה ספר היה מופלג לעשיר(: בימיו שהיה

 בניו 2 בין מחלוקת הייתה פטירתו לאחר. הסופר עזרא של ידו
 .ת"הס את רצה א"שכ

 והשני גורל י"עפ מהם לאחד יעבור ת"שהס נפסק תורה בדין
 .היה וכך. רב ממון ת"הס כנגד יקבל

 ת"הס את שקיבל שהבן לו חרה שמאד אחד מומר בעיר היה
 את מחשיב כך כל שהבן לו חרה מאוד .כנגדו רב ממון" הפסיד"

 התגנב .לו שילעג מעשה לעשות ברשעותו והחליט ת"הס
' ה את ועבדתם" ובפסוק ת"הס את הוציא, הכנסת לבית בלילה

במקומה  וכתב ן"עי האות את מחק", לחמך את וברך אלוקיכם
 !ף"אל -

 גדול בכאב היורש הבן זאת קיבל, ת"בס הטעות כשנתגלתה
 כאב הוא, ם"סת סופר י"ע לתיקון ניתן שזה לו שאמרו ולמרות

 .הסופר עזרא של ידו בכתב יהיה לא כבר שזה כך על
 לחפש עליו וציווה האמת כל את לו וסיפר בחלום אביו אליו בא

 כדי שם לו שאבדה! המומר של עינו את בביהכ"נ השולחן תחת
 של ד"שבבי האבא ואמר הוסיף ועוד. עין" תחת עין" לקיים
 הסופר עזרא אלא ת"הס את יתקן לא סופר שאף נפסק מעלה

 !!היה וכך. המומר של הנבלה מעשה את ויתקן יבוא
 בא הרשע המן: המן פרשת את להבין אפשר זה סיפור לפי

 להשמיד הנוראה כוונתו תוכן את לו גילה ולא אחשוורוש למלך
 מיד היהודים את לקנות רצונו שכל ואמר בא המן. היהודים את

 ככר אלפים 10 למלך יתן זה ותמורת אצלו שיעבדו כדי המלך
 ".לעבדם" - מכירה בשטר באמת וכתב. כסף
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". לאבדם" =ף "אל -וכתב  ן"עי האות את ומחק המן הלך כ"אח

 את לאבד היה המלך עם המן של שהסיכום הבינו המלך וסופרי
 .המדינות לכל המלך באגרות כתבו וכך היהודים כל
 ולשפחות לעבדים ואילו: "למלך אומרת שאסתר מה זה

 - המלך עם בהתחלה זאת סיכם שהמן כפי -" נמכרנו
 ".החרשתי"

 הוא ואיזה זה הוא מי" -ושאל  כעס כה בתגובתו המלך ולכן
 מכרתי לא אני הרי, היהודים את לאבד..." = ליבו מלאו אשר

 .לעבדים אלא אותם
 

" ויקר וששון ושמחה אורה הייתה ליהודים"
 (טז, ח)

 שחג לומדים שלפנינו שמהפסוק ל"מהרי בילקוטי מובא
 ארוכים לחיים, לבנים דהיינו" ומזוני חיי בני"ל מסוגל הפורים

 זו ששון... תורה זו אורה: "בגמרא נאמר. טובה ולפרנסה
 כנגד זוהי" תורה:(, "טז מגילה" )תפילין אלו ויקר... מילה

 זהו" מילה(. "אבות" )תורה אין קמח אין אם: "נאמר כי. פרנסה
 כל" ל"חז שאמרו משום, חיים כנגד זה" תפילין"ו בנים כנגד

 (.מנחות" )ימים מאריך תפילין המניח
 

 בארבעה ונוח אדר לחודש עשר שלושה ביום"
 ט)" ושמחה משתה יום אותו ועֹשה בו עשר

 (יז
 שמחה אדר לחודש עשר ארבעה יום את"

 לרעהו" איש מנות ומשלוח טוב ויום ומשתה
 (יט ט)

. הבדלים במספר להבחין ניתן שלפנינו בפסוקים מתבוננים אם
 הראשון בפסוק? הפסוקים בין הלשון שינוי פשר מה, ראשית

 שמחה: "נאמר השני בפסוק ואילו", ושמחה משתה יום: "נאמר
 הראשון בפסוק מוזכרת לא מדוע כן כמו". טוב ויום ומשתה

 המגיד? השני בפסוק שמוזכרת כפי" לאביונים מתנות" מצות
 אירע שבו הדור על מדבר הראשון שהפסוק מסביר מדובנא

 כך ואחר, הגדול הנס את עיניהם במו ראו והאנשים הנס
 דורות, הבאים הדורות על מדבר השני הסיפור ואילו", ומשתה"

 קודם צריכים אלו דורות, עיניהם במו הנס את ראו שלא
 כתוב לכן, השמחה את אחריו יגרור והוא, במשתה להתחיל

 שלא גם הסיבה זו". ושמחה" כך ואחר" משתה ימי" תחילה
 שבו בדור כי, הראשון בפסוק" לאביונים מתנות" עניין מוזכר

 זה בלי גם, האביונים את לשמח מיוחד צורך היה לא נס היה
 שצריך הבאים לדורות כן שאין מה, גדולה הייתה שמחתם

 מוזכר לכן, לאביונים לדאוג גם צריך לשמוח כדי משתה לערוך
 ".לאביונים מתנות" של העניין זה בפסוק

 

       " היהודים כל צורר המדתא בן המן כי"
 (כד ,ט)

 כמו וקושר כורך מלשון" צורר, "ל"זצ שפירא ם"המהר אמר
 .מעות לצרור

 לך" לידי, אחדות לידי היהודים את להביא בגזירותיו שעזר מי
 ".צורר"ה המן היה", היהודים כל את כנוס
 שאין רק לא, שבעצם שונים המן סוגי עלינו קמים דור בכל

 היהודים כל את ומלכדים" צוררים" שהם אלא להזיק בידם
 .מהם לפחד לנו ואל אחת באגודה

 

     " הרעה מחשבתו ישוב הספר עם אמר"
 (כה, ט)

 להתפלל זה, בתפילה זרות מחשבות נגד שסגולה אומר הגאון
 (.פה-בעל ולא) הסידור מתוך

 אז", הספר עם""אמר" והתפלל, : הזה הפסוק מן, והראיה
 ".הרעה מחשבתו ישוב"
 

 שם על פורים האלה לימים קראו כן על"
 (כו, ט" )הפור

, יחיד לשון" פור"ה שם על האלה לימים קראו אם, ולכאורה
 ?רבים לשון" פורים" להם קראו מדוע

 להם אמר, להשתכר ממנו ילמדו שבניו רצה שלא אחד שיכור
 את רואים אתם. "לשתות להפסיק צריכים מתי שידעו סימן

 כאשר, "אותם שאל?" ממול במדרכה שנמצאים האנשים שני
 לחדול שצריכים תדעו אנשים ארבעה שם שיש תראו

 ".מהשתייה
 "...אחד אדם רק שם יש, "בניו נענו", אבא אבל"

 היין בשל(, ן"יי בגימטריא ן"כ" )כן" על: צחות בדרך נפרש כך
 על" פורים" האלה לימים קראו, זה בחג היהודים ששותים הרב
 ...כשניים להם נדמה בקבוק כל. הפור שם

 (תחילה במחשבה)
 

. א"שליט בידרמן אלימלך רבי צ"הגה מהמשפיע חזק ווארט
 ראוי דאינו. במגילה אמת השפת של חידושו ידוע שהרי

. בחכמה ממנו שגדול למי או לרבו מנות משלוח אדם שישלח
. הימנו שגדול מי רעהו לכנות לקטן וחציף" לרעהו" כתוב כי

. ולשלוח להחזיר הקטן מותר תחילה לקטן הגדול שלח אם אבל
 בידרמן אלימלך רבי מחדש זה לפי... אמת בשפת אריכות זה

 השפעות עם מנות משלוח לנו לתת ה"הקב חייב שבפורים
 שהרי. טובים ומעשים מצוות לו נחזיר אז ורק, תחילה טובות
 כך ומשום' רעהו' בכינוי ה"הקב את ולכנות לפתוח לנו אסור

 ישראל שבני כדי, סלה טוב כל להשפיע כביכול ה"הקב מוכרח
 מצוות של מנות בהידור לו ולהחזיר היום מצות לקיים יוכלו

 . ט"ומעש
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 הימנה נסתלקה הצלמים לבית אסתר שהגיעה כיון לוי ר"א
 כלב שקראתיו על שמא, עזבתני למה לי-א לי-א אמרה שכינה

 וקראתו חזרה, יחידתי כלב מיד נפשי מחרב הצילה שנאמר
 הגמרא ודברי:( טו מגילה) אריה מפי הושיעני שנאמר אריה
 ומפרש, אריה או כלב קראתו אם החילוק מהו שכן, פלא
 של שונאיהם נתחייבו למה טעמים' ב יש שבגמרא ס"החת

 שנהנו מפני אמרו י"רשב תלמידי, כליה הדור באותו ישראל
 י"ורשב(, אסורות מאכלות שאכלו-) רשע אותו של מסעודתו

 לא בתפילתה אסתר וכוונת. לצלם שהשתחוו משום אמר
, החטא מן שנעשתה הקליפה על אם כי המלך על הייתה

, רשע אותו של מסעודתו שנהנו במה שנכשלו אסתר וחשבה
 לכלב" ש"כמו בכלב מתגלגל אסורות במאכלות והנכשל

 וכשהגיעה, יחידתי כלב מיד הצילה אמרה כ"ע", אותו תשליכון
 היה שהחטא הרגישה שכינה הימנו ונסתלקה הצלמים לבית

 כ"ע דורסו ארי סקילה והחייב בסקילה ועונשו לצלם שהשתחוו
. באריה שענשו ז"ע חטא היינו - אריה מפי הושיעני אמרה

 ( סופר חתם)
 

 " מרדכי תכלת... יעקב שושנת"
 לסבב' מרדכי את לקחת המן הוצרך אחשוורוש בגזירת

 וכתר מלכות בלבוש לבוש כשמרדכי, שושן ברחבי' הופעות
 אשר לאיש ייעשה ככה: "גדול בקול לפניו צועק והמן לראשו

 ניסה המלכות בבגדי מרדכי כשהתלבש". ביקרו חפץ המלך
 עלה בראשו. לו שתיגרם הבושה את להפחית איך לחשוב המן

 וחליפת הכובע את אלבש אני: "למרדכי פנה והוא מבריק רעיון
, לכך הסכים מרדכי". שלך' נייד קולב'כ אשמש, שעליך הרבנים

 לתת מרדכי הסכים לא, כמובן, הציצית את. אחד בגד מלבד
 של ביתו מתחת השניים כשעברו, בעצמו ולבשה ללבוש להמן

 שסוחב זה אם: וחשבה הציפור ממעוף בתו אותם ראתה, המן
 זה הוא שמרדכי אומר הווה, יהודים בגדי לבוש הסוס את

 למעשה ממחשבה. גדול כבוד לו ועושה המן-אבא את שסוחב
 ראשו על אותו והריקה הבית בני כל של השופכין סיר את נטלה

 שמרדכי בנפשם שדימו כאלו היו היהודים ברחוב גם.. המן של
 כמה לאחר אך. בושה מלאו ופניהם המן את שסוחב זה הוא

 ברוח לה מתנופפת המלכות שמבגדי לב ששם מי היה דקות
 שום אין הרבנית שמהחליפה בעוד, מהודרת קטן טלית היום
 יעקב שושנת: "המגילה בברכות נאמר זה על... לציצית סימן

 משנראתה רק". מרדכי תכלת יחד בראותם ושמחה צהלה
 . המושפל ומי הרוכב הוא מי הבינו הציצית

 )במחשבה תחילה(
 

 בין ידע דלא עד בפוריא לבסומי איניש חייב"
 (ז מגילה" )מרדכי לברוך המן ארור

 הלא, נענש פרעה למה המפרשים שואלים, סופר החתם אומר
 שנענש ותירצו, אותם ועינו ועבדום שגזר' ה רצון את עשה הוא
 שייך לא זה תירוץ. עליהם משנגזר יותר עולם שהכביד על

 כליה עליהם שנגזרה' ה רצון את עשה לכאורה הוא שגם בהמן
? המן נענש למה כן ואם, רשע אותו של מסעודתו שנהנו בגלל

 אלא, ציוה' שה בגלל זאת עשה לא המן, סופר החתם מתרץ
 אבל', ה רצון שנעשה פ"ואע, לישראל העצומה שנאתו מפני
 מידת את ל"חז הורונו כן על. כלל לכך מתכון היה לא הוא

 כל. מרדכי לברוך המן ארור בין ידע דלא עד בפורים השתייה
 מצוות בזה שמקיים חושב והוא להנאתו שותה שאדם עוד

 המן גם כי, מרדכי לברוך המן ארור בין חילוק אין עדיין, בוראו
 לכן, בגזירתו' ה רצון זה עם ועשה עצמו להנאתו זאת כל עשה

 נדע ומתי, עצמו להנאתו ולא שמים לשם שישתה ל"חז ציוו
 ארור בין ידע שלא בגדר הוא כאשר? כזו לדרגה הגיע שהוא

 כל כי, להמן מרדכי בין הבדל באמת יש וכאן, מרדכי לברוך המן
 .עצמו להנאת כהמן ולא שמים לשם כמרדכי הוא שעושה מה

 

" העץ המן שנאמר? מנין התורה מן המן"
 (קלט חולין)

 מוזכר היכן לדעת הגמרא לחכמי חשוב כך כל מדוע, ברור לא
 מה פי על" איש חזון"ה בשם מסבירים? בתורה" המן" של שמו

" פיך על ישמע לא תזכירו לא אחרים אלוקים ושם: "שנאמר
 שמור, לחברו אדם יאמר שלא" בגמרא ומבואר'(, יג' כג שמות)

 אסור כן וכמו:( סג סנהדרין" )פלונית זרה עבודה בצד לי
 שמה הוזכר כן אם אלא זרה עבודה של שמה את להזכיר
 זה לפי(. כט' ג דברים" )פעור בית מול בגיא ונשב" כגון, בתורה

 ובקש זרה עבודה שהוא עצמו את עשה המן הלא, לומר יש
, לו השתחווה ולא כרע לא שמרדכי הסיבה זו, לפני שישתחוו

 נדחקו כן על? המן של שמו את להזכיר מותר כיצד, כך אם
 וכך" המן" של שמו מוזכר שבו בתורה מקום למצוא בגמרא

 .להזכירו מותר יהיה
 

 ? לשמוע המשגיח רצה מה
 של בביתו מתכנסים הישיבה מבני רבים היו, הפורים ביום

 והמשגיח, ל"זצ לוינשטיין יחזקאל רבי הצדיק הגאון המשגיח
 שהיו בעת השנים באחת. היום כדת יין לשתות להם נותן היה
 והחל המשגיח אל הבחורים אחד נגש, ושמחים שותים הכל

 מאת הבחור את לסלק ביקשו זאת שראו בחורים... עליו לצעק
 להם הניח לא שהמשגיח, אלא. בפניו בזהו שהרי, המשגיח

... לומר לו שיש מה את לשמוע אני חפץ: "באומרו, אותו לסלק
 במדותי לתקן אוכל מה הבחורים מפי לשמוע אני יכול בפורים

 ?"ממני למנוע רוצים אתם זה ואת... ובהתנהגותי
 

... מדינה ומדינה  ובכל
שמחה וששון ליהודים 

 משתה ויום טוב 
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