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 לפרשהפנינים 
 
ויקרא אל משה וידבר ד' אליו מאהל " 

  )א, א(              "                        עד לאמרומ
אל"ף זעירא (מסורה). משה  – ויקרא אל משה

רבינו על עצמו כתב באל"ף זעירא, אבל כשמגיע 
ל"אשריך ישראל כי כמוך עם נושע" (דברים לג, 
                           כט), כתב באל"ף רבתי (עי' במנחת שי). 

  רבי שמשון מאוסטרופולי)(
  

שו ראל"ף זעירא (מסורה). פי – ויקרא אל משה
אלפך להיות זעיר. הפרשנים, שהכוונה ל

ומתאים הרמז הזה אצל משה, אף שהי'ה "בן 
להכנס עד  לא הרהיבבית" לפנים מהפרגוד, 

נשאר זעיר כמו  –שנקרא. וגם אחר שנקרא 
  בשם הרבי ר' בונם מפשיסחא)(     שהי'ה.           

  
אל"ף זעירא (מסורה). הגם  – ויקרא אל משה

שמשה נתעלה למדריגה הגבוהה ביותר, לא 
התפעל מזה, וקיים בעצמו מאד מאוד הוי שפל 

, שלא אדם העומד על פסגת ההר-רוח. כמו בן
, כי היא לא תוויעלה על דעתו להתרברב בגבה

בעצמיותו אלא בגלל ההר, כך ידע משה, 
  שהתעלותו היא ממנו יתברך.

ארץ ומגביה שפלים  hעד נאמר "משפיל גאים
מרום". לכאורה אין לדבר סוף: כיון  עד

שהקב"ה משפיל גאים, אם כן הגאה נעשה שפל, 
אבל הרי הוא מגביה שפלים, ושוב נעשה השפל 

ואם כן חוזר חלילה. אלא, הרשע אפילו  –גאה 
על פתחו של גיהנום אינו חוזר בתשובה, ואפילו 

לעומת כשהקב"ה משפילו הוא נשאר בגאוותו. ו
זה הצדיק שהוא שפל בעיניו, אף כשהשי"ת 
מגביהו הוא נשאר בשפלותו ובענוותנותו. וזהו 

אף שהקב"ה קרא אותו  –"ויקרא אל משה" 
 –והגיע לשיא המעלה, בכל זאת נשאר ענו ושפל 

  א' זעירא.
  )ר"ר בונם מפשיסחא(                                          

  
עד שלא עמד  – מועדויקרא אל משה.. מאהל 

אהל מועד דבר עמו בסנה ודבר עמו במדין ודבר 
עמו בסיני. וכיון שעמד אהל מועד אמר: יפה 
היא הצניעות, שנאמר (מיכה ו, ח) והצנע לכת 
עם אלוקיך (במדבר רבה א). ותמוה, הרי גם 
בסנה ובמדין הי'ה הדיבור בצניעות, שהרי רק 

  ים?למשה הי'ה הדיבור, ורק לו נאמרו הדבר
הענין הוא: מקודם הי'ה גילוי השכינה בלי 
הגבלה וצמצום, ראתה שפחה על הים מה שלא 
ראו יחזקאל ושאר הנביאים. אולם משהוקם 
המשכן בא הצמצום. אמר: יפה היא הצניעות, 
כי על ידי שהי'ה הדבר בצניעות קיבל חשיבות 
מיוחדת, כעין המצניע בשבת שחייב בכל שהוא 

שהצניע אותו גילה דעתו  (שבת פ"י, א), כיון
  לאחר  שהוא חשוב אצלו. היינו,-שגם כל

  
  

שהוקם המשכן, אדם משיג בקדושה רק לפי 
  מידת הכנתו, ובמידה שהוא מחשיב אותה.

  )ר' מ"מ מקוצק(                                                  
  

מכאן אמרו כל תלמיד חכם  – ויקרא אל משה
טובה הימנו וכו' ולא נכנס שאין בו דעת נבילה 

  לפני ולפנים עד שקרא לו (מ"ר ויקרא א טוב).
בעל "שם משמואל" מסביר את הדבר כך: 
כידוע, יש שני מיני דעת: דעת דקדושה, ודעת 
דקליפה. דעת דקדושה, שהיא מדריגתו של 

אפשר -משה רבינו, יש בה השגה נעלה שאי
להיכנס לפני ולפנים בלא קריאה של חיבה 

ושורש האהבה העליונה. אלא שדעת זו  ממקור
ממריצה להרבות בהשתוקקות ובכיסופים 
עזים לכך, וממילא "בדעתו תהומות נקבעו" 
(משלי ג, כ) וזוכים להשגת הקריאה, שהיא 
מדריגתו של עמלק. אף דעת זו אומרת, שלא 
להיכנס לפנים אלא לעמוד מן הצד, אבל לא 
מתוך כיסופים להתעלות אלא מתוך יאוש, 
קרירות (אשר קרך) וספק (עמלק, בגימטריא 

למחות  –ספק). לכן נצטווינו על מחיית עמלק 
  ולשרש הנגע הממאיר הזה, המטמא את הנפש.

וזה לימוד לכל אדם, שידבק בדעת דקדושה. 
שבכל מצב יאמר האדם לנפשו: אמנם אני עומד 

הרי נשמתי משתוקקת ונכספת  מרחוק, אבל
הם רצויים  בכלל ישראל, וישראל הרי להידבק

ומקובלים לעולם, ובתוך כלל ישראל אזכה אף 
  )חוות יאיר(     באור החיים. אני לאור

  
והרי הי'ה צריך  – אדם כי יקריב מכם קרבן לד'

אלא כך הוא  –לומר: אדם מכם כי יקריב? 
דם רוצה אכש –הפירוש, אדם כי יקריב 

להקריב קרבן להתקרב אל השי"ת, הוא צריך 
מכם. היינו, מן האדם גופו, להקריב קרבן את 
הבהמה של עצמו, הוא היצר הרע, המכונה 

  )בעל התניא(                               הנפש הבהמית.
  
מה אדם  – אדם כי יקריב מכם קרבן לד'

הראשון לא הקריב מן הגזל... אף אתם לא 
תקריבו מן הגזל (רש"י). שלוש פעמים יש 
בפרשה זו אזהרה על הגזל: בראשית הפרשה, 
"אדם כי יקריב מכם", באמצעה, "והסיר את 
מוראתו בנצתה" (א, טז), ובסוף הפרשה, וכחש 
בעמיתו" (ה, כא). אזהרה משלושת זו באה 
ללמד, שאל יחשוב לו האדם מכיוון שהוא 
מקריב קרבן לפני ד' הוא יכול להרשות לו שמץ 

 )כלי יקר(                                             של רמאות.

  
ר' שמעון בן  – אדם כי יקריב מכם קרבן לד'

עכו"ם יוחאי אומר וכו' אתם קרויין אדם ואין 
  שה ולומר בפיר רקרויין אדם (ב"מ קיד). אפש
ם דאיש, עבד, וא –של מימרא זאת, כי המונחים 

  ה ופירושם הוא: איש, היינו אדון, כמו ועבד לו

  
  

(משלי כב, ז), אישי כהן גדול (יומא  לאיש מלוה
פ"א משה ה). עבד נקרא מי שאינו בן חורין. 

עבד.  אדם, זהו סתמי, מי שאינו לא אדון ולא
לכן נקרא אדם הראשון, ולא איש הראשון, כי 

ל ואדם הי'ה יחיד בעולם, לא הי'ה לו על מי למש
ואת מי לשעבד, ורק אחרי שנשא את חוה, 

(בראשית ג, טז), נעשה  ול בךששנאמר: והוא ימ
לאיש, "כי מאיש לוקחה זאת" (בראשית ב, כג). 
ורשב"י ראה שאצל העכו"ם יש רק שני סוגי בני 
אדם, או מושל או עבד. אבל זה בניגוד לרוח 
היהדות: "כל הקונה עבד עברי כקונה אדון 
לעצמו" (קדושין כ). ולכן אמר, רק אתם קרויים 

אלא או אדם, אבל אצל העכו"ם אין אדם, 
  מושל או עבד.

  )ילקוט פנינים(                                                         

  
פתח בלשון  – אדם כי יקריב מכם קרבן לד'

אפשר להבין עפ"י  –יחיד וסיים בלשון רבים? 
מאמר רז"ל קדושין מ'): עשה מצוה אחת 
אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף 
זכות. כשאדם מקריב קרבן לד', מזכה את 

  )תולדות יצחק(                               תו.יהרבים א

  
פתח בלשון יחיד "אדם כי יקריב" וסיים בלשון 

נראה לומר,  –"תקריבו את קרבנכם"?  –רבים 
מי שהוא  –שהכוונה היא: "אדם כי יקריב" 

 רם אדםבבחינת "אדם" במדריגה גבוהה, 
וכו, המעלה, קרבנו הוא "מכם", מתוך ת

מהנקודה הפנימית. עיקר קרבנו הוא שמקריב 
רוחו ונשמתו, ומעלה אותם  ,את עצמו, את נפשו

עד לספירות העליונות. וזהו "קרבן לד'". אבל 
בקר ומן הצאן "תקריבו את מן הבהמה מן ה

קרבנכם". המון העם, רוב האנשים, השגתם 
וכוונתם בהבאת הקרבן היא הקרבת הבקר 

  )אוהב ישראל(                    והצאן.

  
אל פתח אהל מועד יקריב אותו לרצנו "

  )א, ג(                    "                       לפני ד'
נו לפני ולרצאל פתח אוהל מועד יקריב אתו 

מלמד שכופין אותו (רש"י).  –יקריב אותו  –  ד'
אפילו מי שכופין אותו להביא קרבן, זה רק עד 
פתח אהל מעוד, שלא רצה להודות בחטאו 
בתוקף השפעת הסביבה והחומרנות שהוא 
שקוע בה. אבל כשעבר את פתח אהל מועד 
ונכנס לאוירת המשכן והרגיש בקדושת המקום  
והסביבה, מי נשתנה וגבר אצלו הרצון להביא 

. וזה שנאמר: אל פתח אהל מועד יקריב קרבן
כשבא  –לרצונו לפני ד'  –בעל כרחו, אבל  -אותו

  )פ' י'(                                        לפנים המקדש.



ו ירחץ במים והקטיר הכהן וקרבו וכרעי"
זבחה עלה אשה ריח ניחוח מהאת הכל 

  )א, ט(                               "                   לד'
כל הקרבנות אינם  – וקרבו וכרעיו ירחץ במים

ואת כרעיו  מועילים כל עוד לא רחץ את קרבו
  )פירוש רבינו אפרים(                     מן העבירה.

  
והקטיר הכהן את הכל המזבחה עלה אשה 

לכך עולה כולה כליל ואינה  – ריח ניחוח לד'
נאכלת כחטאת וכאשם, לפי שהעולה באה על 

בה חשהרהורי הלב, "והעולה על רוחכם", והמ
צריכה להיות כולה לד', לכן העולה כולה לד'. 
אבל שאר קרבנות שבאים על חטאים 

אפשר -אדם אי-שבפעולה ובמעשה, ומעשי בני
שיהיו תמיד רק לד', לכך אין מקריבים מהם 
אלא את החלב והדם, שהם המניעים 

בחינת  –העיקריים לפעולות, ואת הכליות 
ו הכליות יועצות, לרמז שמעשי בני אדם יהי

תמיד במחשבה טהורה, על דרך: בכל דרכיך 
  )צבי ישראל(                                          דעהו.

  
  

לא ההקרבה העיקר,  –אשה ריח ניחוח לד' 
אף לא ההקטרה, כי הרי אין חפץ לד' בעולה 
וזבח, אבל "אשה ריח ניחוח לד'", תכלית הכל 
האש של מצוה, ההתלהבות והשמחה טובה, 
זו היא עיקר המצוה, ועולה לרצון ולנחת רוח 

  ריח ניחוח לד'. –לפניו, האשה 
  )אדמו"ר רבי חיים חייקא מאמדור(                    

  
נה וושחט אתו על ירך המזבח צפ"

לפני ד' וזרקו בני אהרן הכהנים את 
  )א, יא(               "דמו על המזבח סביב

קדשי  – נהוושחט אתו על ירך המזבח צפ
קדשים שחיטתן בצפון (זבים פ"ה, משנה א'). 
ישנם יראים וצדיקים, אשר שחיטתן בצפון, 
היינו מצפון זהב יאתה (איוב לז, כב), כשנוגע 
לזהב, לדררא דממונא, כאן כל צדקתם 

  תיימת ואינם יכולים לעמוד בנסיון.סמ
  )תולדות יעקב יוסף(                                          

  
וזרקו בני אהרן הכהנים את דמו על המזבח 

ים נאמר בעולה ובשלמ ,ל הפרשהכב – סביב
לשון רבים. כי זריקתן בכלי ורצו וזרקו ב

לזכות במצוה זו הרבה כהנים, וזורקין סביב 
ם להמזבח, זה בקרן זו וזה בקרן זו. או

בחטאת החיצונה שנזרקת באצבע, "וטבל 
את אצבעו בדם", אין מן הנימוס שבדם  הכהן

שטבל אחד את אצבעו יושיט אחר כך חברו 
את אצבעו, דבר שחברו ממאס בו. לכן נאמר 

  משך חכמה)(    לשון יחיד. –שם וזרק את דמו 

  
והקטיר  ,לא יבדיל ,ע אתו בכנפיויס"וש

מזבחה על העצים אשר על האתו הכהן 
  ח לד'"ועלה הוא אשה ריח ניח ,האש

  יז)(א,  
ממש, והלא אין לך הדיוט  הנוצ - בכנפיו

שמריח ריח רע של כנפים נשרפים ואין נפשו 
קצה עליו, ולמה אמר הכתוב והקטיר, כדי 
שיהי'ה המזבח שבע ומהודר בקרבנו של עני 
(רש"י). ובכל זאת למה המזבח מתהדר דווקא 

ם, הרי זה קרבן עולה אשר כולו כליל? יבכנפי
רמז יש כאן בקרבן העני: שלא כהעשיר  –

אשר בהסתלקו מן העולם יכבד עליו לעלות 
מהרה השמימה, אל המזבח העליון. כי לעני 
שתי כנפים אשר בהן יכסה פניו מבושת דלותו 

ים הללו הוא ממריא אל על, יוהכנעתו, ובכנפ
חיש מה כנשר יעוף השמימה. "עולה היא 

  )ךאלשי(                           אשה ריח ניחוח לד'.

מאפה תנור  ,ב קרבן מנחהיכי תקרו"
 ,ןמת בשות בלולולת חלות מצוס

  )ב, ד(     "חים בשמןוורקיקי מצות מש
וכי  – ב קרבן מנחה מאפה תנוריוכי תקר

תקריב, לשון נוכח, וכן במנחת מחבת 
ר "קרבנך", לשון נוכח. אולם ומרחשת נאמ

סולת נאמר "קרבנו", לשון נסתר.  במנחת
הענין הוא שהמביא סולת כמות שהיא, בלי 
תוספת מאמץ והידור מצוה ונראה כמי 

תחרר מעול העומס עליו, מדבר ששרוצה לה
  ו הכתוב בלשון נסתר.ליע

אבל העוסק במצוה להדרה וליפותה, ואופה 
מן הסולת בתנור, במחבת או במרחשת, חלות 

אליו  –נו מהודר ורקיקים, כדי שיהא קרב
פונה הכתוב בלשון נוכח, ואומר לו "קרבנך", 
על דרך הכתוב (תהלים קמה, יח) קרוב ד' לכל 

   קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת.
  )אזנים לתורה(                                      

  

כל מנחה אשר תקריבו לד' לא "
ר וכל דבש לא ושה חמץ כי כל שאעת

  )ב, יא(            "לד'תקטירו ממנו אשה 
חמץ ושאור הם סמל הגאוה, ההתנשאות, 
ההתנפחות ורדיפת הכבוד, דבש הוא סמל של 
מתיקות והנאה גופנית. שני אלה פסולים 
בקדשי שמים. והעוסק בתורה ובמצוות מתוך 
פניות אלו, הרי זו תורה ועבודה שלא לשמה. 

-אולם לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אף
א פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה ב-על

תורה: "קרבן הלשמה (פסחים ג). וזה שאמרה 
ראשית תקריבו אותם", רק בראשית עבודתך 
את ד' תוכל לעבוד גם מתוך פניות הללו, אולם 
עליך להתאמץ לעקור אותן מלבך כדי שתגיע 

  )כלי יקר(                        לתורה ועבודה לשמה.

  
תקטירו ממנו אשה ר וכל דבש לא כי כל שאו

אילו הי'ה נותן בה קורטוב של דבש אין  – לד'
אדם יכול לעמוד מפני ריחה, ולמה אין 
מערבין בה דבש? מפני שהתורה אמרה כי כל 
שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לד' 
(ברייתא דפטום הקטורת). ותמוה, מה סלקא 
דעתך של השואל: פשיטא שאסור מפני שיש 

  כתוב מפורש.
אותה פרשה (א, יז) נאמר: : ר להסביראפש

סע אותו בכנפיו לא יבדיל, ומובא בתורת יוש
תלמוד לומר  –כהנים, יכול אם הבדיל פסול 
שאינו צריך  –והקטיר, והפירוש, לא יבדיל 

להבדיל, כי הסברה נותנת שצריך להבדיל, 
כלומר, לנתח את הראש של העוף, כדי לבדוק 

צריך  שמא הוא טריפה, ומשמיענו שאין
להבדיל. וגם כאן הי'ה מקום לומר כך, דבש 
הרי הוא כל כך טוב ומוסיף ריח, והי'ה מקום 
לומר שצריך להרבות בדבש, ופירשו "לא 
תקטירו", שאין צריך להקטיר, אבל שמותר 

, ואם כן עלה מכל ספקמלהקטיר דבש זאת 
באמת למה אין מערבין בה דבש? על זה באה 
התשובה, "מפני שהתורה אמרה כי כל שאור 

ל כוכל דבש לא תקטירו", הדגש הוא על "כי 
שאור", יחד עם הדבש מזכירה התורה שאור, 
 ושאור הוא חמץ, וכאן הרי אין מקום לומר

שצריך להרבות בהקטרת שאור, אלא כוונת 
טרת שאור, ממילא הכתוב לאסור בפירוש הק

מובן שהאיסור הוא גם על דבש הכתוב עם 
  שאור בפסוק אחד.

  )אדמו"ר ר' מאיר יחיאל מאוסטרובצה(              
  

  

  פנינים לפורים

ותלקח אסתר אל בית המלך אל יד הגי "
  ב, כב)(                               "מר הנשיםוש

צריך כל  ,אומר ה"חתם סופר": באחרית ימיו
אדם לבחון את כל מאורעות שקרוהו בימי 
חייו, ולספר לבניו על גודל השגחתו של הבורא 

  יתברך.
  מדוע יעשה זאת רק באחרית ימיו?

משום שברבים מן המקרים אין בעל הנס 
מכיר בנסו בעת ההתרחשות, ורק במבט 
למפרע, הוא יכול להכיר בכך שנעשו עמו נסים 

ם הגלויים רבים, שאינם נופלים מהנסי
  ומהפורסמים.

דוגמא לכך יש במעשה המגילה: בעת הריגת 
ושתי, איש לא הבין מה הסיבה שהקדוש ברוך 
הוא גרם לכך, ואפילו לאחר שלוש שנים, 
כשאסתר נלקחה לבית המלך, אף אדם לא 
סבר כי יש למאורע זה משמעות מרחיקת 

  לכת.
ושוב, לאחר זמן מה "קצף בגתן ותרש", 

ת למלך בשם מרדכי. וברור פרה זאיואסתר ס
ל הי'ה בן אנוש להשיג כי ושבאותה שעה לא יכ

  יש קשר בין הארועים השונים.
  
אשר לא תבוא ושתי לפני המלך "

  א, יט)(                        "             אחשורוש
יש להקשות, מדוע לא נכתב במגילה במפורש 

  מיתת ושתי, כמו שנכתב הריגת המן.
שלמה קלוגר מבראדי, עפי"מ תירץ רבי 

ת ישצינו אצל לוט שאמר לו המלאך (בראשמ
יט, יז): "ויאמר המלט על נפשך אל תביט 
אחריך ואל תעמוד בכל הכיכר ההרה המלט 
פן תספה", וביארו חז"ל (מובא ברש"י שם) 
דהמלאך אמר ללוט דמאחר שאין אתה ניצל 
בזכות עצמך אלא רק בזכות אברהם אין אתה 

ט עליהם. וא"כ גם כאן בזמן הריגת ראוי להבי
ושתי עדיין לא היו ראויים ישראל לנס כי לא 
עשו תשובה ע"ז שנהנו מסעודתו של אותו 
רשע, ומה שנהגה ושתי זה לא הי'ה בזכותם, 
ולכן גם לא זכו לראות בהריגתה של ושתי. 
אולם בזמן הריגת המן כבר עשו ישראל 

ה, תשובה כהוגן, ובזכותם נעשית להם הישוע
     לכך זכו לראות במפלתו של המן.

 

  "                המן מן התורה מנין"

' בחולין קלט: שואלת: "המן מן התורה גמה
"שנאמר המן העץ אשר ציויתיך  מנין?", ועונה

לבלתי אכול ממנו אכלת". וברור הדבר 
שהגמרא לא התכוונה להביא פסוק שבו 
מוזכרות האותיות ה"א מ"ם ונו"ן, אלא ודאי 
ישנו קשר מהותי כלשהו בין המן הרשע 

ן "המן העץ ולשאלת הקב"ה את אדם הראש
אשר ציויתיך וכו'", ואם כך מהו? והנה, ידוע 

מזרע עמלק, ועמלק הי'ה הראשון שהמן הי'ה 
של ישראל אחרי שיצאו שבא לזלזל בכוחם 

ממצרים וכל העולם פחד מהם (כמו שנאמר 
בשירת הים). כך גם הי'ה אצל אדם הראשון, 
שהי'ה הראשון שבא וזלזל בציוויו של הקב"ה 
והמרה את פיו כאשר בא ואכל מעץ הדעת. 
מביאים בשם ר' שלום שבדרון זצ"ל שקיים 

ון נוסף בין מעשיו של המן לאדם הראשון. דמי
במגילה מסופר על המן שאמר "וכל זה איננו 

כל ממונו, עושרו, והצלחתו, שהיו  –שווה לי" 
לו כיוון  הבקנה מידה שאין לשער, לא שוו

מרדכי לא משתחווה לו. כך  –אדם אחד -שבן
אשון, שהותר לו לאכול מכל עצי ראדם ההגם 



 

  

ו אסור הי'ה לו הגן, חשק רק את העץ אות
  לאכול.

  
ויסר המלך את טבעתו ויתנה להמן בן "

  )ג, י(         "           המדתא צורר היהודים
לכאורה מדוע בפסוק זה נוסף לו תואר חדש 
"צורר היהודים" ולא קודם שמסופר שמינו 
אותו מעל כל השרים. וקשה מדוע רק עכשיו 
המלך נתן טבעתו להמן, ולא קודם כאשר 

אותו להיות סגנו, וכמנהג המלכים מינה 
שמוסרים טבעתם לסגנם, כמו שמצינו שיוסף 
קיבל את טבעת המלך כשהתמנה לסגן מלך 
מצרים. אלא דאחשורוש חשש שהיהודים 
ירצו לבנות את ביהמ"ק, וכאשר ישמעו שהמן 
קיבל את "הטבעת" יפתו אותו בממון רב 
שיתן להם אישור לבנות את המקדש. ולכן לא 

לך את טבעתו בתחילה להמן. אולם נתן המ
"צורר  אח"כ כאשר ראה המלך שהמן

היהודים", א"כ אין חשש שיתן להם לבנות 
את ביהמ"ק. וזהו ויסר המלך את טבעתו 
דווקא כאשר ראה שהמן צורר היהודים ולא 

  .לכן קודם
  
"הקדים שקליהם לשקליו, במגילת 

  (ד, ז)                                   אסתר"           
במגילת אסתר (ד, ז) נאמר: "ויגד לו מרדכי 
כל אשר קרהו ואת פרשת הכסף". ראשי 
תיבות קופה. מעניין שסופי תיבות של אותן 

 ."וכו' "כן תפרהמילים "פרשת הכסף אשר 
בא הכתוב לרמוז לדברי ריש לקיש (מגילה יג, 

לוי וידוע לפני מי שאמר והי'ה העולם גב) "
שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, לפיכך 
הקדים שקליהם לשקליו, והיינו דתנן בא' 
באדר משמיעין על השקלים'. והרמז במילה 
'קופה' ע"פ המבואר במסכת שקלים (פרק ג' 
משנה ב) "בשלש קופות של שלש שלש סאין 

 –תורמין את הלשכה". וזהו הרמז ש'קופה 
תפר' קופת השקלים שהיו ישראל נותנים 

תפר את עצת המן ופרשת  ,למחצית השקל
הכסף שאמר לשקול על ישראל. ומעניין 
שבתפילת על הניסים קבעו חכמינו את הנוסח 
'הפרת' את עצתו, וכן בפיוט "אשר הניא" 
 אומרים 'ויפר' מחשבות ערומים. וכן דרשו

צה חז"ל (אסתר רבה ז, יג) את הפסוק עוצו ע
  פר' על מחשבת המן.ו'ות

  
  

  "ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה"             
נאמר 'לא יכרע ולא  הקשו המפרשים מדוע

ישתחוה' בלשון עתיד, ולא נאמר "לא כרע ולא 
  וה" בלשון עבר.והתשח

ביאר רבי דוד טעביל ממינסק, דבאמת מרדכי 
הי'ה  נוהג להיות, אולם מרדכי דוקא הקפיד 

שבהם ידע שהוא עתיד לפגוש  ללכת למקומות
את המן, כדי לעמוד בפניו בקומה זקופה 
להראות לכל היהודים שאסור להשתחוות 

חשש עבודה זרה, וזה מרמז  בו לאדם שיש
הפסוק 'לא יכרע ולא יתשחוה' בלשון עתיד, 
כלומר, שמרדכי הקפיד ללכת דווקא 
במקומות שידע שהוא עתיד לפגוש את המן, 

היהודים שבכל מקרה ובכל כדי להורות לכל 
  מצב הוא 'לא יכרע ולא ישתחווה'.

  
"על כן קראו לימים האלה פורים על 

  שם הפור"
וכל משכיל יפלא כי כל החגים שמם מורה על 

"פסח" פסח ה' על בתי  –הניסים והתשועה 
בנ"י, "חנוכה" על חנוכת הבית וכדו', ואיך 

נעשה יום השמחה על שם הפור שהיה הצרה? 
גופא קמ"ל שהפור שנראה לרעתינו  אלא דזה

באמת היה לטובתינו וכפי שאמרו חז"ל שנפל 
הפור על יום ז' אדר וחשב המן שזה לרעתינו, 
שהוא יום שמת בו משה, ובאמת היה זה 
לטובה שהוא יום שנולד משה. ומכאן ילמד 

שכל דבר שנראה לעיניו  ,האדם מוסר השכל
שהוא לרעתו רק לבסוף מתברר לו שהוא 

  (כתב סופר)                                   בתו.      לטו

  
אדם  –חייב איניש לבסומי בפוריא 

  ניכר בכוסו 
  סיפר החסיד רבי יוסף פרגר:

כשלמדתי בגליציה בימיו של פרנץ יוזף מלך 
אוסטריה התפרסם משפטו של שיכור אחד 

כשהוא נופל מפעם  השהיה מהלך ברחובות וינ
לפעם  על פתחי חנויות שבצידי הרחוב. באחד 
הלילות חלף לידו שוטר וחשד בו שהוא רוצה 
לפרוץ לחנויות וקרא לעברו לעצור. הלה 
בשכרותו לא קלט אף מילה. חזר השוטר 
והזהירו  "בשם החוק ובשם המלך" שאם לא 

יירה. השיכור בשכרותו לא  –יעצור לאלתר 
ם והשוטר חזר על קריאתו שעה ליבו גם הפע

אזהרתו שלש פעמים כפי שמחייב החוק  –
וכמובן שהשיכור לא שמע ולא הבין כלום 

  והשוטר ירה בו ברגליו.
לאחר שקיבל השיכור טיפול רפואי והתפקח 
מיינו תבע את השוטר לדין. במהלך המשפט 
הצטדק השוטר כי הזהירו כמה וכמה פעמים 

  בו. ומשלא ציית ירה מחייב כפי החוק
השופט לא הסתפק בתשובה זו ועמד על כך כי 
הנתבע היה שיכור ולא היה יכול להבין מה 

  שאומרים לו ועל כן אין להענישו.
נזעם השוטר והפטיר כלפי השופט: 

מוכרח  –כשמזכירים את שם המלך ופקודתו 
  ביותר להתפקח מיינו.גם השיכור המבוסם 

נבחן כל יהודי  ,סיים החסיד רבי יוסף בפורים,
ח קאם גם בהיותו שיכור הוא מסוגל להתפ

  בשומעו שם שמים.
  

  הליכות והלכות 
  דיני תענית אסתר 

כל הדינים הרגילים שישנם בתענית ציבור 
ישנם ביום זה דהיינו שהצום מתחיל מעמוד 
השחר ונגמר בצאת הכוכבים לאחר קריאת 
המגילה וכן כולם חייבים להתענות אנשים 

ורק נשים מעוברות ומניקות ישאלו ונשים 
  שאלת רב לגבי חיובם ביום זה.

נוהגים בזמן מנחה לתת ביום זה מעות זכר 
למחצית השקל שנהגו לתת בבית המקדש 

  בחודש אדר.
 10 -לפי מנהג הספרדים נותנים ערך שוה ל

גרם כסף (שזה משקל מחצית השקל החדש) 
ובני אשכנז נהגו לתת שלש מחציות של מטבע 

וג במדינה (כגון חצי דולר) זכר לשלש הנה
תרומות שמוזכרות בפרשת המשכן ויש 

  להקפיד לומר זכר למחצית השקל.
 כסף זה ניתן ללומדי תורה כיון שלימוד  תורה

במקום קרבנות שהקריבו במקדש (אין  הינו
  .לתת כסף זה מכספי מעשר כספים)

כל מי שצריך רחמים  -'קב הישר'וכתב בספר * 
יקח פנאי לעצמו ביום תענית  ,רעל איזה דב

אסתר ויאמר מזמור כב' בתהילים "למנצח על 
אילת השחר" ואחר כך ישפוך שיחו. לפני ד' 
ויזכיר זכות מרדכי ואסתר אשר בזכותם 

עתר לו הקב"ה ויפתח לו שערי רחמים ויקבל י
  תפילתו ברצון.

  דיני שבת זכור 
שבת זו נקראת שבת זכור על שם "זכור את 

לך עמלק" מצוה מן התורה לקרוא  אשר עשה
פרשה זו במנין ועם ספר תורה כשר ומהודר, 

ביותר  מהודרלכן יש להוציא את הספר ה
  וראוי שיכינו ספר שעבר בדיקת מחשב.

יש לכוון לפני הקריאה לצאת ידי חובת מצוה 
דאורייתא של קריאה ויש אומרים שגם לכוון 
לברכות התורה של הקורא ולצאת גם בהן ידי 
חובה. אין לקהל לקרוא בלחש עם הקורא כיון 

  שיוצא רק בקריאה בספר תורה כשר.
נחלקו הפוסקים אם חייבות נשים בקריאת 
פרשת זכור ונהגו הנשים להשתדל לשמוע 

  פרשה זו בציבור וראוי לנהוג כן לנשים.
  דיני קריאת המגילה 

אנשים נשים וקטנים שהגיעו לגיל חינוך *  
. בזמן הברכות יש המגילהחייבים לשמוע 

לעמוד ולאחר מכן לשבת ורק שליח הציבור 

  .עומד משום כבוד הציבור
יש להקפיד לשמוע כל מילה מהמגילה ואם * 

לא שמע אפילו מילה אחת לא יצא ידי חובה. 
לכן יש להקפיד שכל אחד יחזיק מגילה בידו 

יעקב (אפילו מודפסת) ולא יקרא מתוכה אלא 
  .שליח ציבורבעיניו תוך הקשבה ל

  אין לדבר באמצע הקריאה.* 

הבאת קטנים לבית הכנסת מטרתה לחנכם * 
למצוות שמיעת מגילה. אולם קטנים שבאים 
להכות את המן ומפריעים לקהל לשמוע את 
המגילה ראוי שלא להביאם.  לכן הנהיגו 
בהרבה בתי כנסת קריאת מגילה לנשים כדי 
שיוכלו לבוא ולשמוע בשקט כאשר הבעלים 

  שגיחים על הילדים בבית.מ

הקורא  לפי הלכות הספרדים, לא יברך כלל* 
לנשים בלבד  (בן איש חי) ויש אומרים שיברך 
רק שעשה נסים ושהחיינו (דעת אור לציון) ויש 
מתירים לברך הכל (דעת ה"יחוה דעת") ולכן 
ראוי להשתדל שיקרא אדם שלא יצא ידי 
חובה בקריאה מוקדמת ויוכל לברך כל 

ת בשלמות. לפי מנהג האשכנזים הברכו
נוהגים לברך "לשמוע מגילה", "שעשה נסים" 
וש"החיינו".  ואין מברכין לאחר קריאת 

  המגילה.
  מצוות היום

קריאת המגילה: בלילה, וחיוב נוסף  .א
  לקרוא ביום.

מתנות לאביונים : פירושו לתת צדקה  ב.
לעניים.  החיוב הוא לתת לכל הפחות לשני 

כל עני מתנה ששיעורה לא עניים ולתת ל
נתבאר ויש אומרים כסף לקנית שיעור שלש 

גרם) (בן איש חי).  170מחיר של כביצים לחם (
וכל המוסיף הרי זה משובח. שתי מתנות צריך 

  לתת משלו והשאר יוכל לתת מכספי  מעשר.
משלוח מנות: חייב אדם לשלוח מנות  .ג

לרעהו והחיוב המנימלי הוא לשלוח שתי מנות 
לאדם אחד. שתי מנות נחשבים משקה 
ומאכל. או שני סוגי מאכלים. צריך אוכל 
המוכן לאכילה, וכתב ה"בן איש חי" שיתן 
בשני כלים נפרדים, וכל המוסיף לשלוח הרי 
זה משובח, בין בכמות  ובין באיכות. כתב 

משנה ברורה כי מוטב להרבות במתנות ה
לאביונים מסעודתו ובמשלוח מנות, שאין 

  שמחה מפוארת מלשמח לב עניים.
סעודת פורים: חייב לעשותה ביום ולא ד. 

בלילה ולעשות הסעודה לכבוד היום ונכון  
לאכול לחם ובשר בסעודה זו , וירבה ביין יותר 
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מהרגלו עד שיירדם. מן הדין היה ראוי לסעוד 
בבוקר מכל מקום נהגו לסעוד אחר הצהריים. 
יש להתפלל תפילת מנחה לפני הסעודה שמא 

  ישתכר וירדם.
 ,* נשים חייבות בכל מצוות היום: במגילה
  במתנות לאביונים, במשלוח מנות ובסעודה.

* בתפילות ובברכת המזון מזכירים "על 
  הנסים", אם שכח אינו חוזר.

  * יש ללבוש בגדי שבת בפורים.
  

  חכמים דרשימ

באותה שעה שכתב המלך על המגילה להשמיד 
יצתה התורה בבגדי אלמנות  –להרוג ולאבד 

ונתנה קולה בבכי לפני הקב"ה, גם מלאכי 
השרת צעקו לקול בכייתה ואמרו לפניו: אם 

טלין אנו למה אנו צריכים בעולם, יבישראל 
  .גם חמה ולבנה אספו נגהם

באותה שעה רץ אליהו בבהלה אצל אבות 
העולם ואצל משה בן עמרם ואמר: עד מתי 

אבות העולם רדומים בשינה וכו'. חזר אליהו  
אצל משה ואמר לו: רועה נאמן! כמה פעמים 
עמדת על הפרץ לבני ישראל וביטלת גזירה 
שנגזרה עליהם. אמר לו משה: כלום יש אדם 

מרדכי.  כשר באותו דור? אמר לו: יש,  ושמו
אמר לו: לך והודיעו כדי שיעמוד הוא בתפילה 

מכאן, ונבקש רחמים עליהם  –משם, ואני  –
מלפני הקב"ה. מיד הלך והודיע למרדכי 
                                      ועמדו שניים והתפללו ונקרעה הגזירה...

  (מדרש רבה)
ומכאן נלמד כוחה של תפילה. התורה חגרה 

מנות ולא יכלה לעזור. המלאכים שק ובגדי אל
עומדים ליבטל מן העולם ואין באפשרותם 

  לעזור. חמה ולבנה מבקשים ואין משגיח. 
  אבות האומה גם הם אין בידם לעזור. ואדם 

כשר ושמו מרדכי עומד בתפילה ומבטל את 
  (אור יחזקאל)                                רוע הגזירה.

 מעשה חכמים
הגר"ח קניבסקי מספר על מוהל 
שהתגלה בחלום ו'הזכיר' שלא 

  שילמו לו על ברית
כאשר ישבתי ביום ששי אחד בביתו של גיסי 
הגר"ח קניבסקי, הגיע מכתב מאשה 
המתגוררת בארה"ב, ובו היא מספרת שקמה 
משנתה מבועתת כולה, כתוצאה מחלום 

  שחלמה.
-ויהי בחלומה, והנה מתגלה אליה אדם הדור

אינני לא פנים, לבוש חלוק לבן ובידו תיק. '
רופא ולא עורך דין', אמר לה. 'אני מוהל'  
(וציין את שמו המלא), וברצוני להודיעך 

שנה קראו לי לערוך ברית מילה  30-שלפני כ
לאחיך. למרות שהוצאות הדרך היו גדולות 
מאוד, הסכמתי כמובן להגיע ולמול את האח, 
אבל לא שילמו לי על כך, ובאתי עתה לתבוע 

  את המגיע לי'.
הל מפורסם זה נפטר בשנת תשס"א, וזכה מו

למול רבבות מילדי ישראל. האשה כתבה 
להגר"ח שסיפרה את הדבר לאביה, אבי הילד 

שנה הזמין  30הנימול, וזה אמנם אישר שלפני 
את המוהל ההוא למול את בנו, אבל טען 

  ששילם למוהל את המגיע לו.
הגר"ח השיב, שאם האב זוכר בוודאות 

י שעל זה נאמר שדברי ששילם למוהל, הר
חלומות לא מעלין ולא מורידין, אבל אמר לי 
שלפני כמה שנים הגיע אליו סיפור דומה עם 
מוהל שהתגלה בחלום ותבע את חובו, ושם 

  אכן התברר שלא שילמו לו.
נמצאנו למדים, שיש אנשים עם זכויות 

חיותם, -מיוחדות, הגורמות לכך שעוד בחיי
ין חובותיהם, כדי יש מי ש'מזכיר' להם את עני

למנוע מהם את הצער האיום לחזור שנית 
  לעולם הזה.

  
  

ומשום שלא כל אחד ראוי לכך, והראיה 
שסיפורים על חלומות כאלה אינם נשמעים 
מדי יום, כדאי לעשות את כל המאמצים על 
מנת שלא להישאר בחובות, במיוחד כשמדובר 
בתלמידי חכמים, כפי שכותב הרמב"ם 

רה, פרק ה' הלכה י"א), (הלכות יסודי התו
וז"ל: "ויש דברים אחרים שהן בכלל חילול 
השם, והוא שיעשה אותם אדם גדול בתורה 

דברים שהבריות מרננים  ,ומפורסם בחסידות
הרי  –אחריו בשבילם, ואע"פ שאינן עבירות 

זה חילל את השם, כגון שלקח ואינו נותן דמי 
המקח לאלתר, והוא שיש לו ונמצאו המוכרים 

  עין והוא מקיפן".תוב
          לשם מה צריך להגיע למצב שיתבעו אותנו?

  (עלינו לשבח עמ' תמב)
  

 תוהעלון לעילוי נשמ
  זצוק"ל יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו

  ע"הרחל בת שרה    

  ת.נ.צ.ב.ה

  

 העלון לעילוי נשמת
  ישראל מאיר בן

  זצוק"לשרה 

  ת.נ.צ.ב.ה
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