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  שיחה שנאמרה בליל תענית אסתר אשתקד

  

  והתיקוןהחטא  - פורים 

בפורים יש כמה מצוות, קריאת המגילה, משלוח מנות, מתנות הנה 
לאביונים, וסעודת פורים, וגם מזכירים על הניסים בתפילה ובברכת 

פורים הוא יום של חוסר צל חלק גדול מהציבור אשוידוע  ,המזון
התמדה בתורה, שלומדים פחות מן הרגיל, ויש כאלה שאינם לומדים 

אבל  ,בפורים , וסבורים כביכול שיש היתר לביטול תורהבפורים כלל
ופורים הוא זמן קבלת התורה  ,באמת זה ההיפך ממה שצריך להיות

  מאהבה, שראוי להתחזק בו בעסק התורה. 

 .הייתה הגזירה, ובזכות מה זכו לנסמדוע ונתבונן תחילה בנס פורים, 
כמו  ,כל גזירת המן הייתה בהשגחה, והיו חטאים שגרמו לזההנה 

שאמרו חז"ל (מגילה יב, א) מפני מה נתחייבו כליה וכו', ואמרו (אסתר 
 רבה ז, יח) שהגזירה הייתה חתומה בחותם של טיט, היינו שאפשר 

חזרו צמו ושכלל ישראל  ,י תשובה, ובאמת כך היהלבטל אותה על יד
  הגזירה. ביטלו את מן השמים , ובזכות זה בתשובה

ויש  ,*)אותו רשעואמרו כי הגזירה הייתה מפני שנהנו מסעודתו של 
וכי על חטא כזה של קצת הנאת העולם הזה מגיע עונש חמור כל להבין 

כך להשמיד להרוג ולאבד? בפרט שכל המאכלים באותה סעודה היו 
וכדאיתא בגמרא שם על הפסוק לעשות כרצון בהשגחתו של מרדכי, 

כרצון מרדכי והמן, ופירש רש"י: שהם היו שרי המשקים  –איש ואיש 
אם כן אלה מצד כשרות המאכלים, במשתה, והיינו שלא הייתה שום ש

  מה הייתה התביעה עליהם? במדוע נענשו על זה, ו

ויתכן לומר בזה, משום שבאותו הזמן עדיין היה בית המקדש חרב, 
צריכים לזכור ולא לשכוח את החורבן, כמו שכתוב (תהלים קלז, הרי ו

ואמרו (ברכות לא, א) שבזמן ה) אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, 
ותיקנו כמה תקנות החורבן אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה, 

זכר לחורבן (ב"ב דף ס' ובשו"ע או"ח תקס) כגון כשאדם סד את ביתו 
אמה על אמה בלא סיד, וכשעושה שמחה  כנגד הפתחבסיד צריך לשייר 

ל יום ובכצריך להניח מקום פנוי שירגישו שם את חוסר השמחה, 
גם ולירושלים עירך ברחמים תשוב, ויש נוהגים מבקשים בתפילה 

 כים[ואמנם אף על פי שצרי לעשות תיקון חצות להתאבל על החורבן
עסק התורה והתפילה שלהצטער על החורבן, כתוב במשנה ברורה (א, י) 

  בשמחה]. צריך שיהיו וכן קיום המצוות 

בן נהנו מסעודה כזאת אם כן יתכן שזה היה החטא, שבזמן החור
שאחשורוש הוציא שם כלי המקדש והשתמש בהם (מגילה יא, ב), וגם 
לבש בגדי כהונה (שם יב, א), וברי"ף על העין יעקב הוסיף לבאר שכל 
עיקר אותה סעודה היה לשמחה על ביטול בנין בית המקדש, כמבואר 

 אחשורוש עשה חשבון שכבר עברו שבעים שנה מגלות כי שם בגמרא 
     עליהםהתביעה ובזה הייתה בבל ועדיין לא נבנה בית המקדש, 

  . חורבןה"שנהנו" מסעודה כזאת ושכחו את 

                                                
  שם, ובאסתר רבה ז, יח, הובא רק טעם זה.   'כן הוא לטעם אחד בגמ *)

שנהנו מסעודתו של "אותו והיא  עוד תביעהה יתשהיאכן משמע 
 ואם נהנים מהרשע זה עלולאחשורוש היה רשע, כי היינו רשע", 

  . דעת עם הרשעהקשר של ידידות וקירוב  להשפיע

כשמתקרבים אל הגויים זה דבר לא טוב, ידוע שבחוץ לארץ בכל ו
  , היכן שהיה שיווי זכויות ליהודים ולא סבלו גזירות מהגוייםדורותה

שם  הכך היזה גרם שיתקרבו אל הגויים וילמדו ממעשיהם, ואחר 
התבוללות רח"ל. המקום הטוב ביותר ליהודים היה בגרמניה לפני 

שיווי זכויות, ותפסו מקום חשוב היהודים קיבלו שם שמלחמת העולם, 
בכל שטחי החיים, והיו בהם עשירים גדולים, ומשם יצאו המשכילים 

   הראשונים שהשפיעו וקלקלו את עם ישראל.

דם בצאתך ויהודי באוהלך", של המשכילים הייתה "היה א הסיסמה
כלומר להסתיר את היהדות, שכלפי חוץ לא יכירו עליך שאתה יהודי, 
ורק בבית תתנהג כיהודי. לעומת זה ידוע שבגטו ורשה היו כמה רבנים, 

  להחביאבהם הגאון רבי מנחם זמבא זצ"ל ועוד, שהכמרים הציעו 
אותם אצל הגויים, אבל הם לא רצו להסתיר את יהדותם, והעדיפו 

  להישאר עם בני קהילתם, ונספו בשואה, הי"ד. 

זכויות ליהודים, שם התקלקלו, והיו שיווי  שנתנו הדורות היכןבכל 
 צריכים חיזוק להישאר ביהדותם, כידוע בגרמניה היה הגאון רבי 

 ת בקהילה נפרדתשקיבץ אחת עשרה משפחו שמשון רפאל הירש זצ"ל
  כדי למנוע התבוללות, ובכך הציל את יהדות גרמניה. 

שיעקב אבינו התפלל (בראשית לב, יב) "הצילני נא מיד אחי מיד  מצינו
שני דברים, על ביקש אבינו יעקב כי הבית הלוי בזה עשו", וביאר 

, היינו בזמן שעשו נוהג עימו בידידות כמו אח ,ראשית הצילני 'מיד אחי'
שעלול לקבל השפעה ממעשיו הרעים, וגם 'מיד עשו' בזמן יש סכנה 

שאינו כאח, אלא הוא עשו, עם הידיים ידי עשו, שאז יש סכנה שיהרוג 
וביקש תחילה הצילני מיד אחי, משום שזוהי סכנה יותר גדולה,  .אותו

ולכן כשהציע לו עשו ללכת ביחד,  .אם הוא כמו אח ורוצה להתקרב אליו
, ממנו להיפרד ך, והיינו שצרי"יעבר נא אדוני לפני עבדו" אמר לו יעקב

  אינו רוצה להיות עם עשו הרשע ביחד. כי 

קירוב הדעת  השהיוזה היה החטא שנהנו מסעודתו של אותו רשע, 
להשמיד להרוג ולאבד,  עם אחשורוש הרשע, ולכן נגזרה הגזירהידידות ו

  והיו צריכים לחזור בתשובה כדי שתתבטל הגזירה. 

כשיצאו מיד וכך באמת היה שחזרו בתשובה, וקיבלו עליהם תענית 
שהמועד הנכתב אף על פי השלוחים עם האגרות להשמיד להרוג ולאבד, 

בעוד שנים עשר חודש, התחילו לצום מיד בי"ג בניסן, רק באגרות היה 
וצמו שלושה ימים רצופים, גם ביום טוב הראשון של פסח, כמו שדרשו 

שהעביר יום ראשון של פסח  –הפסוק "ויעבור מרדכי"  (מגילה טו, א) על
   והיה צורך השעה שהצום ידחה שמחת יום טוב. בתענית, 

ובאמת זו סכנה לצום שלושה ימים רצופים (רמ"א או"ח תרכד, ה) 
[עיין יבמות קכא, ב, שאין זה מעשה נסים  וצריך ביאור כיצד עשו כן 

  מדרש שוחר טוב תהלים פרק כ"ב]. וראה 

חזרו בתשובה, גם מרדכי צמו וכלל ישראל ש החטאתיקון וזה היה 
הצדיק אסף את כל הילדים ולמד איתם הלכות קמיצה [מעניינו של יום 
ט"ז בניסן שהוא יום תנופת העומר כדאיתא במגילה טז, א, וברש"י שם] 

  . נתבטלה גזירת המןשזכו לנס זה בזכות ו

  
 בס"ד
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  תקנת ימי הפורים

ולאחר נס הפורים קיבלו עליהם היהודים לעשות את ימי הפורים 
לימי משתה ושמחה, ותיקנו תקנות משלוח מנות איש לרעהו ומתנות 

והנה ענין קריאת המגילה מובן שהוא  ,לאביונים, וגם קריאת המגילה
 שנראה כביכול , לחיזוק האמונה, מפני שנס הפורים הוא נס נסתר

בדרך הטבע, רק כשמתבוננים בכל השתלשלות הדברים מתחילת שהוא 
  . את ההשגחה בכל פרט ופרטהמגילה ועד סופה רואים 

 הגזירהביטול ובאמת יש להבין מדוע זה רק נס נסתר, הרי גם לאחר 
גרות הראשונות להשמיד להרוג ולאבד, כמו שכתוב לא נתבטלו הא

אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך אין (אסתר ח, ח) "כי כתב 
  ", ורק שלחו אגרות חדשות בשם המלך שמותר ליהודיםלהשיב

להיקהל ולעמוד על נפשם, להרוג בשונאיהם ולהינקם מאויביהם, ולא 
  היו יכולים להרוג את כל מי שרצו, רק מי שידעו עליו שהוא 

ולכאורה זה נס גלוי, שהגויים  ,משונאיהם, והרגו חמישה ושבעים אלף
  . יהודיםנלחמו בהסכימו שיהרגו אותם ולא 

מפני הטעם בזה אה אבל במגילה לא מוזכר שזה היה נס, וכפי הנר
שהגויים בעצמם הבינו, כי לאחר ששלח המלך את האגרות השניות 
  שמותר ליהודים להרוג בשונאיהם, מעתה הרי כך היא מצות המלך

הרשות נתונה ליהודים להרוג אותו, ואם  שמי ששונא את היהודים
זה נגד מצות המלך, וגם שוטרי ימנעו מהיהודים להרוג בשונאיהם 

זה דבר מובן לכן יעמדו לעזרת היהודים כנגד מי שיילחם בהם,  המלך
  שהניחו ליהודים להרוג בשונאיהם ולא נלחמו בהם. 

וכן כל נס ההצלה בפורים, נראה שהוא בדרך הטבע, אבל הוא נס 
רואים את בקריאת המגילה נסתר, וכשמתבוננים בכל מהלך הדברים 

ההשגחה, לכן תיקנו קריאת המגילה בפורים לחיזוק האמונה, וכמו 
"ציוו לקרות יד החזקה ב מנין המצוותבהקדמה לשכתב הרמב"ם 

ותשועות הקדוש ברוך הוא כדי להזכיר שבחיו של  ,בעונתההמגילה 
ועתנו, כדי לברכו ולהללו, וכדי להודיע ושעשה לנו והיה קרוב לש

מה שהבטיחנו בתורה ומי גוי גדול אשר לו לדורות הבאים שאמת 
  . אלוקים קרובים אליו כה׳ אלוקינו בכל קראנו אליו״

  להרבות באהבה ואחווה

    .מהו ענין תקנת משלוח מנות ומתנות לאביוניםיש להבין אמנם 
   , אבל בין איש לרעהוהענין בזה הוא להרבות באהבה ואחווה ידוע ש

קריאת המגילה בשלמא תקנת  ,מה זה שייך לנס פוריםצריך ביאור 
כדי להזכיר את הנס ולחזק הרגשת מובן שהם והזכרת על הניסים 

ההודאה, אבל מה השייכות בין מידות טובות לנס פורים, ומדוע דווקא 
  קנו תקנות לחיזוק המידות הטובות? בימים אלו תי

הם יסוד כל התורה כולה, ונראה לבאר בזה כי הנה מידות טובות 
וכמו שכתב בספר שערי קדושה לרבי חיים ויטאל שמי שחסר לו 
בשלמות המידות כל מצוה שהוא מקיים אינה בשלמות, והיינו שחסר 

האדם, ועושה תיקונים בכל בקדושת המצוה, שהמצוה מקדשת את 
שאדם עושה בזמן  וזהוהעולמות העליונים, ומשפיעה שם שמחה ואור, 

חסר לו בשלמות המידות הרי זה אם את המצוה לשם שמים, אבל 
שכל מצוה ומצוה שהוא עושה יש מלווה את כל המצוות שהוא עושה, 

בשלמות לשם אינו מקיים את המצוות בה נגיעות של מידות רעות, ו
  חסר בשלמות קדושת המצוה. ממילא שמים, ו

נמצא שאם חסר לאדם קצת אהבת הבריות, שאינו מקיים ואהבת 
זה חיסרון בשלמות כל התורה, ולכן אמרו הרי לרעך כמוך ממש, 

(ירושלמי נדרים ט, ד) ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה, היינו 
  שחסר בשלמות כל התורה אם חסר באהבת הבריות. 

גם על ידי תורה, כי היצר היא לאהבת הבריות ולמידות טובות ך הדרו
שהכל שייך לו, רגיש שימפתה את האדם לתחרות ולמידות רעות, הרע 

צריך להתחשב עם  ינוטוב, וא ושיהיה ל וכביכול צריך לדאוג רק לעצמו
חז"ל השני, וכדי להתגבר על היצר צריכים לעסוק בתורה, כמו שאמרו 

  לו תורה תבלין. יצר הרע בראתי (קידושין ל, ב) בראתי 

אמנם תורה תבלין לבד אינו מספיק לשנות את טבע המידות, כמו 
שכתב באור ישראל לרבי ישראל סלנטר (מכתב יד) "ההתהפכות מרע 
לטוב בלי לימוד המוסרי הוא כמו בקשת הראיה בלי עין ושמיעה בלי 

יכים עבודה מיוחדת על המידה אוזן", היינו שכדי שישתנה הטבע צר
עצמה, על פי חכמת הנפש שבספרי המוסר, להתרגל במידות הטובות 
ולעקור את המידות הרעות, עד שהרגל נעשה טבע, וכגון מי שהוא בעל 

  עניו בלב. לשנות את הטבע שיהיה גאווה 

ואמנם גם לימוד המוסר אינו מספיק, אלא צריכים תפילה על מידות 
היינו  'ולמקללי נפשי תידום'ים בסוף שמונה עשרה טובות, וכפי שמבקש

  צער בזה. ולא להרגיש שלא יהא אכפת לי שמבזים אותי, 

יש להבין ושלא לדבר לשון הרע,  'נצור לשוני מרע'תחילה ם יומבקש
להתפלל נצור לשוני מרע, הרי זה תלוי באדם עצמו שלא  כיםלמה צרי

, כמו שכתוב (תהלים לד, יד) "נצור לשונך מרע", ומדוע לשון הרע ידבר
, עד כדי כך שהאמוראים הקדושים היו מבקשים על זה תפילהצריכים 

מה שאדם לא מספיק כי ומבואר , על זה בסוף תפילתם (ברכות יז, א)
, מפני שהיצר הרע חזק לבקש רחמים בעצמו, אלא צריך גםמשתדל 

קידושין ב(כמו שאמרו  וצריכים סייעתא דשמיא להתגבר עליו ,מאד
ומה שכתוב "נצור לשונך ) שאלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו, שם

  . מרע" היינו על ידי השתדלות יחד עם תפילה

  פורים כ"פורים"יום הכי
 לזכות ויכולים, יותר מסוגל זמן הוא פורים מסוימת בבחינההיינו ש, כ"פורים" הוא הכיפורים שיום ל"ז י"מהאר ידוע

  ". פורים"כ – בפורים נתלה הכיפורים יום ולכן, כיפור מיום יותר רוחניות למעלותבו 

ויש להבין, שהרי יום כיפור הוא יום שכולו קדושה, ובמשך כל היום עוסקים בתפילה ווידויים, ומתענים חמישה 
ואילו בפורים  ,ומתנתקים מכל ענייני הגשמיות, ועוסקים רק ברוחניות, וגם זוכים לטהרה ולכפרת עוונותעינויים, 
  יותר מיום כיפור? בו בענייני גשמיות, במשתה ובשמחה, וכיצד יתכן שזוכים הרבה עוסקים 

וגם רה בימים אלו, של פריקת עול, ורבים סבורים כאילו שיש "פטור" מתלמוד תוהרגשה בפרט שידוע שבפורים יש 
נוהגים "לפנים משורת הדין" במה שלומדים תורה בפורים, מידת חסידות, וכאילו שזו שמרגישים יש שלומדים מאלו 

כל המקבל עליו אמרו (אבות ג, ה) וכבר  ,ובאופן של פריקת עול לא רק שלא מתעלים כמו ביום כיפור, אלא יש גם ירידה
, ת ועול דרך ארץ וכל הפורק ממנו עול תורה נותנים עליו עול מלכות ועול דרך ארץעול תורה מעבירין ממנו עול מלכו

  ואמנם ב"ה יש גם רבים בקרב הציבור שאינם נוהגים בפריקת עול בפורים. 

לפריקת עול, לכן מי שעומד בו ומצד הטבע נמשכים  ,היא הנותנת, דווקא משום שבפורים הניסיון גדול יותרשונראה 
ככל שהניסיון אצל האדם יותר גדול, שמצד טבעו הוא כי יותר, גבוהות לדרגות זוכה בניסיון ואינו פורק עול בפורים 

יותר וכיון שבפורים הניסיונות  ,אוהב פריקת עול, ולמרות הכל מתגבר ועומד בניסיון, זוכה בזה למדרגה יותר גבוהה
  מיום כיפור.  זוכה למדרגות יותר גבוהותעליהם ן מי שמתגבר מיום כיפור, לכגדולים 

  



  

 

   

    יצר הרע חזק מאד לדבר לשון הרע, יש בפרט בענין לשון הרע, 
להאמין ללשון הרע, ומצינו שאמרו לשמוע ולא ויותר מזה קשה שלא 

מפני מה אצבעותיו של אדם דומות ליתדות שאם חז"ל (כתובות ה, ב) 
  . זניווישמע אדם דבר שאינו הגון יניח אצבעותיו בא

כתוב (משלי טו, ד) מרפא לשון עץ חיים, ומי שכבר שמע לשון הרע, 
בגמרא (ערכין טו, ונחלקו היינו שעסק התורה הוא רפואה ללשון הרע, 

 רק עצה לכתחילה למנוע שלא להיכשל בלשון הרע, או  היאם זוב) 
וכל זה אפילו אחרי שכבר נכשל, עסק התורה מרפא ועוקר את החטא, 

   בזמן שכוונתו ורצונו לעקור את המידה הזאת.

  במידות טובות - קיימו וקיבלו

על כל פנים נתבאר כי חיסרון במידות הוא חיסרון בשלמות כל 
ובזה התורה, ושלמות המידות מוכרחת היא לצורך קיום כל התורה, 

תקנות לחיזוק המידות הטובות בין אדם בפורים מובן מה שתיקנו 
וכדאיתא  ,שהרי בפורים כלל ישראל קיבלו את התורה מאהבהלחברו, 
במעמד הר סיני כפה הקב"ה עליהם את ההר ש(שבת פח, א) בגמרא 

אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם תהא כגיגית ואמר להם אם 
, ובימי אחשורוש חזרו וקיבלו את התורה מאהבה שנאמר קבורתכם

  קיימו מה שקיבלו כבר.  "קיימו וקיבלו היהודים"

ובאמת יש להבין כיצד יתכן שבמעמד הר סיני לאחר כל הניסים 
ביציאת מצרים ובקריעת ים סוף, היו במדרגה נמוכה יותר מימי 

  אחשורוש, וקיבלו את התורה רק מיראה ולא מאהבה. 

וצריכים תחילה להשיג הולכות בהדרגה, מפני שדרגות ויש לבאר 
שהיא מדרגה מדרגת היראה, ורק אחר כך זוכים למדרגת האהבה 

את הר סיני השיגו מעמד גבוהה יותר, לכן במתן תורה הראשון ב
מדרגת היראה, וקיבלו את התורה מיראה, שהיא המדרגה הראשונה 

היראה ממה ה להם מדרגת יתשכבר הי ,בימי אחשורושאחר כך ורק 
 למדרגת ולזכות גם  שקיבלו בסיני, אז היו יכולים להוסיף על זה

  , ולקבל את התורה מאהבה. הגבוהה יותרהאהבה 

שימי הפורים הם זמן קבלת התורה מאהבה, לכן בימים אלו ומאחר 
, כיון שלצורך התורה בין איש לרעהולהרבות באהבה ואחווה יש 

מידות טובות, ולכן יחד עם מה שקיימו וקיבלו את התורה צריכים 
יזוק המידות מאהבה, תיקנו גם משלוח מנות ומתנות לאביונים לח

שעושים מעשים טובים מתוך מידות כהטובות, והרגל נעשה טבע, 
הכלל, כשאדם עושה מעשה זה  .טובות זה מחזק את המידות הטובות

טוב מתוך אהבת המעשה הטוב, מתחזקת בו המידה הזאת, וככל 
  נעשה יותר ויותר טוב. טובים, שעושה יותר מעשים 

קבלת התורה  אשתהלזכות כדי עצה להצלחה בתורה, היא וזו 
ירגיש שלא ושלא יהיו לאדם דרישות, מידות טובות,  צריכיםמאהבה 

 ןאלו ה ,את כל אחד ואחדבלבו ויאהב ויוותר לאחרים, מגיע לו כלום, 
  מידות טובות הנצרכות לקבלת התורה מאהבה. 

  פוריםבההנהגה 

, ושנה והנה כתוב בספרים כי השפעת המועדות חוזרת בכל שנה
ובימי הפורים שקיבלו לזכות שוב למעלות שהיו באותו הזמן, שאפשר 

זמן המסוגל, שיכולים לזכות בו לתורה  ואת התורה מאהבה, זה
  ריכים לנצל את הזמן המסוגל לזה. מאהבה, וצ

קובעים סדרי ממקומות התורה בהרבה וב"ה בשנים האחרונות 
לארץ  לימוד בפורים, אפילו אברכים בעלי משפחה, ושמעתי שגם בחוץ

ועל ידי זה יש מקומות שלומדים סדרים שלמים בפורים, בלילה וביום, 
לימוד אנשים שזקוקים לישועה זוכים לישועה בזכות  !רואים ישועות

  , זוהי המעלה של תורה בפורים. בפורים התורה

  בשמחה להיות וצריך כמובן שצריכים גם לקיים מצוות היום, 
מתוך אהבת הבריות ומידות תהיה במצב רוח טוב, שהתמדת התורה ו

שבני המשפחה לא יסבלו שלא יהיה על חשבון מישהו אחר, וטובות, 
  מזה, וגם הם ירגישו אווירה שמחה בפורים. 

   חז"ל (מגילה ז, ב) אמרו הנה בענין שמחת פורים, יש לדעת ועוד 
ופשוט כי תכלית השמחה חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע וכו', 

הביא וכן הוא להגיע על ידה לאהבת השם ולקבלת התורה מאהבה, 
וינו על שמחה ושלא נצט"המאירי מדברי ביאור הלכה סימן תרצ"ה ה

שיגיע מתוכה לאהבת  ,אלא בשמחה של תענוג ,של הוללות ושל שטות
  . "והודאה על הנסים שעשה לנו ם יתברך,הש

וצריכים קלות ראש ופריקת עול, מתוך השמחה ליש שבאים אבל 
היודע בעצמו שיזלזל "כי  חיי אדםביאור הלכה בשם הלדעת מה שכתב 

או שלא  רכת המזוןוברכה וב לת ידייםות בנטיואז במצוה מן המצ
יתפלל מנחה או מעריב או שינהג קלות ראש מוטב שלא ישתכר וכל 

ם היינו שאם יש חשש ששמחת פורים תגרו ם שמים",מעשיו יהיו לש
, יצא שכרו בהפסדו, ואין על זה שכר, במשהו איזה זלזול ופריקת עול

  מהציבור נכשלים בזה. ולדאבוננו הרבה רק הפסד, 

באהבה ואחווה, אבל יש כאלה הנה ימי הפורים נועדו להרבות ו
לפגוע במי שיש להם חשבון איתו, בפורים מתירים לעצמם שלהיפך, 

ם, על ידי "עיתון קיר" וכיוצא בזה, יליצנות או אונאת דברועושים 
פעמים הרבה  על זהוכבר דיברתי  שאין לזה שום היתר!צריכים לדעת 

שעשו דברים כאלה בפורים, אפילו מעשים וסיפרתי עובדות על אלו 
    שאינם חמורים כל כך, אבל היה איזה זלזול בבין אדם לחברו, 

  נענשו בעונשים משונים שלא כדרך הטבע. ולבסוף 

יקרם של ימי הפורים הוא תורה ומידות טובות, וזו הזכות הגדולה ע
   .להתחזק בתורה ובמידות טובות שנזכה באמתלכל אחד ואחד, 

תחילת השמחה היא באדר, וממשיכים אחר כך בניסן, כמו שכתב רש"י 
ימי ניסים היו לישראל פורים ופסח,  –בתענית (כט, א) משנכנס אדר 

ולאחר מכן באים ימי שהיו בו ניסים, שמחה, חודש ניסן הוא גם זמן של 
  לקבלת התורה. והכנה הספירה שהם זמן של חיזוק 

  דברים הצריכים חיזוק! כל היהי רצון שנזכה כולנו להתחזק ב

 
  בישיבת פוניבז' ערב פורים תשס"השנאמרה משיחה 

  

  דרגת בני תורה

 כשארבותם, שאינם בני תורה צריכים להכיר את מדרגתם וחשיהנה 
  בני אדם, אלא הם בני תורה, וממילא זה מחייב יותר. 

(ב"ב ח, א) מה שאמרו והוא , "רבנן"שיש דרגה של  בגמראומצינו 
רבנן לא צריכי נטירותא, היינו אלו שעוסקים בתורה, ותורתם 

פטורים מלשלם מס השמירה על העיר, מפני שהם הרי הם אומנותם, 
  ם. בעצמם שומרים ומגינים על העיר בזכות תורת

"שתלמיד בשם הרמ"ה (ב"ב פ"א סימן כ"ו) שם הרא"ש וכתב על זה 
חכם שיש לו אומנות או קצת משא ומתן להתפרנס כדי חייו ולא 
  להתעשר ובכל שעה שהוא פנוי מעסקו מחזר על דברי תורה ולומד 

  עכ"ד. דברי תורה הוא הנקרא תורתו אומנותו", 

והיינו שגדר "רבנן" אינו רק מי שעוסק בתורה כל היום, אלא גם מי 
לעסוק לפרנסתו, אמנם בימינו ב"ה כל מי שרוצה מהזמן שמוכרח חלק 

ללמוד תורה יש לו "זבולון", אבל בדורות הקודמים לא היו כוללים, 
שעוסק והיו כאלה שהוצרכו לעסוק בפרנסה, על זה כתב הרא"ש שמי 

    הוא  ,, וכל שעה שהוא פנוי מעסקו חוזר לתלמודובפרנסתו כדי חייו
  שתורתו מגינה על הציבור.  "רבנן"גם כן בדרגת 

ולאידך גיסא משמע מלשון הרא"ש שאם לא "בכל שעה שהוא פנוי 
הרבה חוזר לתלמודו" אזי למרות שהוא עוסק בתורה הוא מעסקיו 

רה, כבר בטל מדברי תומתכיון שיש זמנים שהוא במשך היום, שעות 
  וצריך לשלם מס השמירה.  ,אינו בדרגת רבנן

לפי מעשיו, וכפי ואחד כי דרגת רבנן תלויה אצל כל אחד נמצא 
    ,האפשרויות שיש בידו, אם הוא עושה כל מה שהוא יכול לעשות

אינו  אם ועוסק בתורה בכל רגע פנוי שיש לו, אזי הוא בדרגת רבנן, אבל
  , אינו בדרגת רבנן. לתורהמנצל כל רגע פנוי 



  

 

 

  כצאת השמש בגבורתו

אלא גם במידות  ,ובאמת דרגת "רבנן" תלויה לא רק בדבקות בתורה
בע"ב) הפליגו ב"ב שם (טובות, ומהיכן רואים דבר זה? כי הנה בגמרא 

הכתוב במעלתם של גבאי צדקה ומלמדי תינוקות שעליהם נאמר 
"והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם 

על רבנן נאמר הפסוק "ואוהביו כצאת השמש ואמרו שם כי ועד", 
דהיינו שמש של עתיד לבוא שהיא וביארו התוספות בגבורתו", 

שבעתיים כאור שבעת הימים, ואור שבעת הימים הוא שבעתיים מאור 
פי ארבעים ותשע, דרגה כזאת של תענוגי  החמה של עכשיו, היינו כפול

   .זוהי דרגתם של רבנן ,העולם הבא שאין לשער

(גיטין לו, חז"ל  שאמרו מידות טובות גבילוכלשון זו ממש מצינו גם 
ב) הנעלבים ואינם עולבים שומעים חרפתם ואינם משיבים עושים 
מאהבה ושמחים בייסורים עליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש 

מידות טובות, שאם אחד פוגע ומזלזל שהם בעלי בגבורתו, והיינו אלו 
 , הם שותקים ואינם מגיבים קשה לשתוקבדרך הטבע למרות ש, בהם

חרפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים על זה, שומעים 
על דרגות אלו  ,בייסורים היינו מפני שמבינים שכל הייסורים הם לטובה

  . "ואוהביו כצאת השמש בגבורתו"נאמר הפסוק 

רק שעליהם נאמר שהם נקראים "רבנן", לא מוזכר בגמרא והנה 
למדנו  בא בתראאבל בגמרא בהפסוק ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, 

ויה גם בזה, ממילא מבואר כי דרגת רבנן תלוזה נאמר על רבנן, פסוק ש
שנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים 
מאהבה ושמחים בייסורים, אף על פי שזה קשה, הרי אמרו (אבות ו, ד) 
כך היא דרכה של תורה ואם אתה עושה כן אשריך בעולם הזה, ומכיוון 

  . אפשר להתגבר על הקשיים –שאשריך בעולם הזה 

     בשלמות ההתמדה בתורה התלוי "רבנן"למדים כי דרגת נמצינו 
  בר כ שאם חסר בשלמות ההתמדה וניצול הזמןלעיל כמו שנתבאר ו

בשלמות המידות הטובות, שאם חסר אינו בדרגת רבנן, ותלויה גם 
  סר גם בדרגת רבנן. חלמות המידות בש

חושבים שאפשר קצת להתבטל שודברים אלו אינם ידועים לרבים, 
קשה ובאמת ה, או שלא להיות מהנעלבים ואינם עולבים, מלימוד תור

אינם נזהרים  , ורביםלהבליג ולשתוק, וצריכים להתגבר כנגד הטבע
בזה, בפרט כשנמצאים בתוך ציבור מצוי לפעמים שאחד פוגע בחברו, 
בכוונה או שלא בכוונה, פעמים שהוא אשם בזה ופעמים שאינו אשם, 

  עולבים. וקשה מאד להיות מהנעלבים ואינם 

אונאת דברים זה איסור חמור מאד, שאמרו חז"ל כי לדעת וצריכים 
(ב"מ נח, ב) גדולה אונאת דברים יותר מאונאת ממון, ואמרו (שם נט, א) 
       נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים, 

  . ר האיסור של אונאת דברים והלבנת פניםועד כדי כך חמ

מתוך שרואים אדם שעושה שלא כהוגן, בפרט אם יש ולפעמים זה בא 
השני עושה שלא כהוגן, וממילא חושבים שחילוקי דעות כל אחד חושב 

  שמותר לפגוע בו, וכביכול הותרה אונאת דברים. 

  התוכחה בזמנינו

 שעושה דברים שלא כהוגן  להוכיח את מיובאמת אפילו תוכחה 
וכפי שכבר הזכרנו מה שכתב בספר מנחת כמעט שלא שייך בזמנינו, 

"ראוי שתדע שכך קיבלתי מרבותי, ובפרט מאדמו"ר ר' חיים שמואל 
מוולאזין זיע"א, שבזמן הזה קשות אינם נשמעים, ומי שאין טבעו לדבר 

פטור  –רכות, וממהר לכעוס על עושי עוול, ובפרט כשלא ישמע לו 
אם בלשון ידידות,  היינו שתוכחה אינה מתקבלת כיממצות תוכחה", 

דבריו, אין אבל מי שמוכיח בצורה פוגעת, שהשני אינו יכול לסבול את 
  ו יותר. מכשילהרי זה , רק להיפך מועילה תוכחתו

במי שיש לו בן גדול ומכה אותו, שעובר כמו שמצינו (מו"ק יז, א) 
שאינו מועיל כלל בהכאתו, ורק גורם בלפני עור לא תתן מכשול, כיון 

שיתחצף אליו יותר, ובזמנינו אפילו בקטנים לא תמיד עוזרת  בזה
עוזר, רק להיפך, גורם לבן שאינו ההכאה, על כל פנים בגדולים ודאי 

לכן אפילו אם האב צודק והבן אינו צודק, כיון שהבן שיתחצף יותר, 
  . הוא מכשילו בזההרי הוא כבר גדול, אם האב מכה אותו 

גם בדברי תוכחה, יש דיים, אלא וענין זה שייך לא רק בהכאה בי
ואם מוכיחים את הבן בדברים תוכחה פוגעת שהיא יותר גרועה ממכה, 

  . גרוע יותרנעשה , ורק את  התוכחה אינו מקבלפוגעים, 

ראויה, לא רק שאינו מוכיח את חברו בצורה שאינה שכך גם אדם 
בפרט אם הלה בזה אלא להיפך הוא מכשיל אותו יותר, משפיע עליו 

 שוגג במעשיו, שאינו מבין את חומרת הדברים שהוא עושה, ויכול 
להיות שבמשך הזמן יבין וישנה את התנהגותו לטובה, אבל אם 

בדרך הטבע הוא מחפש להצדיק את אזי מוכיחים אותו בצורה פוגעת 
וממשיך דווקא לעשות את אותם המעשים, ונמצא שהתוכחה  ,עצמו

  , ועוברים בלפני עור ממש. ותרגרמה לו להיות גרוע י

דבר זה נוגע למעשה בהרבה עניינים, שעל ידי התוכחה עלול השוגג 
  בעניינים אלו. מאד ליזהר להפוך למזיד, וצריכים 

צריך זכויות ואחד הצלחת האדם תלויה בזכויות, וכל אחד כל 
ן להצלחה בכל העניינים, והזכויות הם המידות הטובות, אם יש חיסרו

במידות טובות אין זכויות לא ליחיד ולא לציבור, והמידות הטובות הם 
להיות מהנעלבים ואינם עולבים שומעים חרפתם ואינם משיבים, לא 

  להגיד מילה פוגעת, שזה מזיק מאד.  אלפגוע, ול

אם רוצים באמת להשפיע על אחרים, העצה היא כמו שכתב מרן 
על תורה אמיתי משפיע השפעה בשהחזו"א זצ"ל (קובץ אגרות ג, סב) 

בעל תורה אמיתי,  ניכרת על כל סביבתו, ומי שישתדל בעצמו להיות
  ישפיע בזה יותר מכל דברי התוכחה שיאמר לאחרים. 

  דבריםת אאונ

כביכול חושבים שיש נוגעים בפרט לימי הפורים, האלו הדברים כל ו
בפורים יש היתר לאונאת דברים, לדבר דברים הפוגעים ולצער אחרים, 

שמחה, ומותר ימים של אמנם אלו הם אבל באמת אין שום היתר לזה, 
, באחרים להתבטא בדרך צחות קצת, אבל ח"ו שלא לומר מילה הפוגעת

  ואם מישהו ייפגע זוהי עבירה חמורה מאד! 

הפוסקים רק דנו במי בפורים, ואין שום היתר לפגוע באונאת דברים 
 שמזיק את חברו מתוך שמחת פורים, האם חייב לשלם על נזקי ממון,

  אבל ודאי שאין היתר לפגיעה של אונאת דברים. 

ניסיון  זהשמחת פורים נהנים מאונאת דברים, אבל מתוך ולפעמים 
מאד שצריכים להתגבר עליו, ואם עומדים בניסיון זוהי זכות גדולה 

כשציבור עומדים בניסיון זוהי זכות לכל הציבור, וכשיחיד  להצלחה,
בין אדם שהעמידה בניסיונות ובזכות עומד בניסיון זוהי זכות ליחיד, 

  לחברו זוכים שגם התורה תהיה בשלמות. 

הבה נשתדל בזה שימי הפורים יעברו עלינו בשמחה מתוך אהבה 
   ביונים ואחווה שלום ורעות, שזהו ענין משלוח מנות ומתנות לא

לחיזוק המידות הטובות שבין אדם לחברו, זהו כל ענין שמחת הפורים, 
  זכות גדולה לכל אחד ואחד. יהי רצון שנצליח בזה! וזו  

  

  לרפואתו השלמה בפרט בימי הפורים נא להתפלל ולעורר רחמי שמים מרובים

 שליט"א לרפו"ש בתושח"י אדלשטיין מרים בן יעקבשל מרן הגאון רבי 

  ל"זצ צבי שמענאר "בן הר ישראל אפריםהרב  ילוי נשמתלעמוקדש 

 ה"תנצב -ג אדר "ע ביום י"נלב


