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,  ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

,ל"זיפה בןמשה הרמן , ל"זבנה בתחזימה

,  יוכבדבתברכה ויסי'ג: לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
,בנהבתמרים , שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר

להיותעתידיםהמועדיםכל":ל"חזאמרו

,לעולםבטליםאינםהפוריםוימי,בטלים

הַהּפּוִריםִויֵמי":שנאמר ִמּתֹוְךַיַעְברּולֹאָהֵאלֶּ

טאסתרמגילת)"ִמַזְרָעםָיסּוףלֹאְוִזְכָרם,ַהְיהּוִדים

להיותעתידיםהמועדיםכלמדועו.('כח

?הגאולהשתבואלאחרבטלים

ניסיםלזכרנקבעושהמועדיםל"חזמסבירים

שייךלאולכן,ישראללעםשנעשוגלויים

הגאולהשתבואלאחראלוניסיםלזכרלחגוג

הפסחחגאתשנשאירנניחכי.השלימה

לבנואדםיבוא.הגאולהלאחרגםאותוונחגוג

,מצריםיציאתניסיעלהסדרבליללוויספר

יקום."ְלִבְנָךְוִהַגְדּתָָּ"שנאמרמהאתלקיים

עללימספראתהמדוע,אבא":ויאמרהילד

היוםהרי,ומצחיקיםפשוטיםכאלהניסים

ממהגדוליםיותרהרבהניסיםישנםבימינו

קריעת,צפרדע,דםמכת!.."לימספרשאתה

הניסיםלעומתילדיםמשחקזה...סוףים

החגכןואם,לבואלעתידתמידיתשיתרחשו

גורםלאכברהחג.משמעותואתמידמאבד

הריכי,העולםלבוראישראלעםביןלקרבה

לזכרשנקבעובחגיםמיוחדדברשוםאין

.מהעברפשוטיםניסים

מספרתבפורים!שונההמצבבפוריםאך

שהביאושוניםמאורעותעל,המגילהלנו

שום.ישראלעםשללהצלהדברשלבסופו

הכלאלהגלוינסשוםשאיןובגלל!גלוינס

כביכול-הההצלהעצם,בהסתרמתרחש

ישראלעםביןלקרבהמביאה,טבעית

.שבשמייםלאביהם

שגדלהמלךלבןמשלמביאמוילנההגאון

,ובעייתימפונקלהיותהואגדל.בארמון

ניסיונותיוכל.ומקולקליםרעיםהיוומעשיו

יועצים.בתוהועלולחנכוהמלךאביושל

משתנהאינווהבןאישיותשיחות,מחנכים

שראה.הרעיםבמעשיומוסיףרק,במאומה

מהארמוןבנואתסילק,ברירהשאיןהמלך

ללא,נידףכעלהיהיהששם,ליעראותוושלח

ואימתהשמיםכיפתתחת,ומחסההגנהשום

וישובהארמוןאתיעריךאזאולי,הטרףהחיות

.מעשיואתלתקן

חיהעליוקמהשעהובכל,ביערהבןהסתובב

רואהפעםבכלאך,לטורפוהמאיימתאחרת

פעם.צפוילאממקוםמגיעהההצלהאיךהוא

אתהבריחמקוםמשוםשהגיעפרשאחת

אתשעצרציידזההיהאחרתבפעם,החיה

מהלךאיזההיהתמיד.מרחוקהטרףחיית

..האחרוןברגעאותוומצילשמתרחש

שלסוגיםשתישישנםמוילנההגאוןאומר

ההצלהמקרישכלחושבאחדבן,בנים

במקרה.במקרהרקהםביערשמתרחשים

,ציידלכאןהשקיףבמקרה,פרשכאןעבר

שמונעאחרדברישנושעהכלבמקרהו

יודע,השניהבןואילו.בולפגועהטרףמחיות

אביוהואהחיותמפגעאותושמצילשמי

לרגעאפילועליולהשגיחהפסיקשלא,המלך

לוומתברר.הארמוןמפתחשיצאזמןמאותו

מעשיובשלמארמונואותושלחשאביו

שלחינוךסדרתאותומעבירוכרגע,הרעים

יזכה,מעשיואתיטיבואם,מסוימתתקופה

פעםבכל,זהבן.לארמוןהזמןבבואלשוב

באהבההואמתמלא,אותומצילשאביו

לויששעדייןהזיכרונותעלומתרפק,לאביו

יותרהיאשההצלהככל.המלךמבית

כך,הטבעכדרךממשנראיתויותר,נסתרת

שאביומביוכי,ויותריותרלאביוהבןנקשר

,שיותרכמהנסתרלהיותמנסהחינוכובשביל

.שיתגלההסיכוילמרותלהצילונחלץעדיןאך

המגילהמסיפור.לפוריםגםהנמשלהואוכך

,"מקרים"מיניכלשלשצירוףרואיםאנו

.ישראלעםשלגדולהלהצלהבסוףהופכים

עלינומשגיחה"הקבכמהאותנושמלמדמה

עודכלבהסתרשהואנראהאםגם,רגעבכל

בכלמופיעלאה"הקבשלששמוכפי]הגלותנמשכת

אנובפוריםולכן.[נסתרתבצורהאלה,בגלויהמגילה

.ההסתראתלנושתגלה"מגילה"צריכים

הריכי"מגילה"צריךלאהחגיםובשאר

שלעתידהסיבהוזאת.כללעיניגלוייםהניסים

אנוכי.מפוריםחוץיתבטלוהחגיםכללבוא

בזמןגלוייםניסיםלזכרחגיםצריכיםלא

גדוליםניסיםהזמןבאותולנויהיוכי,הגאולה

שגםלנושמראהפוריםאבל!וכמהכמהפי

עדין,פניםהסתרשלבמצבנמצאיםשאנו

כלאת('הרקם='מהרק)רוקםה"הקב

למרותאויבינומכלאותנוומציל,המאורעות

שיהיהחידושזהו,ומקריטבעינראהשהכל

שמתרחשתהצלה.הגאולהבזמןגםעוצמתי

בזמןלילדינושנספרדברזה,ניסיםללא

כמציאותלהםישמעזהועדייןהגאולה

וחג.פניםבהסתרגםלהשגיחשניתןמופלאה

לבוראשלנוהאהבהאתלהגבירימשיךזה

!אותושנחגוגפעםבכלהעולם

בברכתאומריםאנובחנוכהזומסיבהבנוסף

תַרְבּתָָּ":הניסיםעל תַדְנּתָָּ,ִריָבםאֶּ ,ִדיָנםאֶּ

תָנַקְמּתָָּ ואילו!עברבלשוןהכל."ִנְקָמָתםאֶּ

:המגילהקריאתלאחרמברכיםאנובפורים

תָהָרבַהֵאל" תְוַהָדן,ִריֵבנּואֶּ ְוַהּנֹוֵקם,ִדיֵננּואֶּ

ת ?ומדוע!עתידבלשוןהכל."ִנְקָמֵתנּואֶּ

שהיוניסיםעלשנהבכלנחוגהחנוכהחגכי

ניסיםאלוהפוריםחגואילו.בזמנםפעם

שלפניםבהסתרויוםיוםבכלשמתרחשים

בלשוןהברכותאתמברכיםאנוולכן..הגלות

ההסתרשמטרתולשנןלזכורצריךאך.עתיד

החינוךסידרתאתשנעבורעד,זמניתהיא

!שמחפורים.בקרובה"בעזהמלךלביתונשוב

ְלָכל־אֹוְיֵביְגּמּולְוַהְמַשֵלם,ֶאת־ִנְקָמֵתנּוְוַהּנֹוֵקם,ֶאת־ִדיֵננּוְוַהָדן,ֶאת־ִריֵבנּוָהָרבַהֵאל
ינּוָלנּוְוַהִּנְפָרע,ַנְפֵשנּו (המגילהקריאתשלאחרהברכה)!ִמָצֵרֵֽ

י הקדוש"רשמתוך הפרשה

אור החיים הקדוש

זמני השבת

ֶשֶמןֵאֶליךֵ ְוִיְקחּולִיְשָרֵאְֵבֵניֶאתְתַצֶּוהְוַאָתה
('כפסוקכז)!ִמידָתֵֵנרְלַהֲעלֹתַלָּמאֹורָכִתיתָזךֵ ַזִית

שלהבתשתהאעדמדליקתמידנרלהעלות

.(.כאשבת)מאליהעולה

שללהצתהזקוקאדםשכל,המוסרבעליופרשו

מיוישאחתהצתהשצריךאחדיש.בהתחלההלב

צריךאדםדברשלבסופואך,הצתותכמהשצריך

הפסקהללא,מאליהעולההשלהבתשתהאלדאוג

לֹאַהִמְזֵבחַַָּעלּתּוַקדָּתִמידֵאׁש".הפוגהוללא

ה בשירהמלךשלמהשאומרוכפי.('ווויקרא)"ִתְכבֶּ

יָך,ָמְׁשֵכִני":('דפסוקאפרק)השירים !"ָּנרּוָצהַאֲחרֶּ

סיועקצת,קטנהמשיכהה"מהקבלבקשצריךאדם

כברהוא,הסיועאתמקבלשהואוברגע..והתלהבות

המשיכהשלכוחותאותםעםבעצמולרוץצריך

"מאליהעולההשלהבתשתהאעד",הראשונה

ֶשֶמןֵאֶליךֵ ְוִיְקחּולִיְשָרֵאְֵבֵניֶאתְתַצֶּוהְוַאָתה
('כפסוקכז)!ִמידָתֵֵנרְלַהֲעלֹתַלָּמאֹורָכִתיתָזךֵ ַזִית

בראשיתחדשזוהר)יתבאררמזובדרךתצוהואתה

נגאלומהםאחדכלישראלשלגליות'דכי('ח

נגאלו(בבל)ראשוןהגלות.אחדבזכותממנו

פרס)שניה,השלוםעליואבינואברהםבזכות

בזכות(יוון)שלישית,יצחקבזכותנגאלו(ומדי

תלוי(בהמצוייםשאנואדוםגלות)רביעיתוה,יעקב

שאיןעודכלכי,הגלותנתארךולכן.משהבזכות

עםלגאולחפץמשהאיןובמצותבתורהעוסקים

!התורהמןבטלנים

ה":באומרוכאןהכתובשרמזהואוזה הְוַאתָּ ְתַצוֶּ

ת ֵאלְבֵניאֶּ יוִכי"(א''צתהלים)דרךעל"ִיְשרָּ כָּ ַמְלאָּ

ה ְךְיַצוֶּ ימלוךהואכימלכותאלאצואין..,"לָּ

ישראלשיעסקוהדברהואותנאי,לעתידעלינו

יָךְוִיְקחו":אומרוהואוזה.בתורה ןֵאלֶּ מֶּ ְךַזִיתשֶּ "זָּ

מאירהשמןמהלשמןשנמשלההתורהאלירמוז

ְך"לומרודקדק..-.התורהכךלעולם שצריכין"זָּ

לקנתרשהםשמריםבלילשמהבתורהלעסוק

ואמר-.שמריההםאלהוכדומהלהתגדלאוו''ח

ִתית"עוד בתורהלעסוקשצריכיןפירוש"כָּ

(ידיטבמדבר)אומרודרךעלוכחםגופםולכתת

ואומרו–.(:ג''סברכות)ימותכיאדםהתורהזאת

אֹור" ִמידֵנרְלַהֲעֹלתַלמָּ ,שיעורלואיןזהותמיד"תָּ

.עולםלאור'הלהוהיהעודלדאבהתשובולא

.אמןבימינובמהרה



מצות שמחה ולימוד תורה ביום פורים

לחםפתלאכולצריךולכתחילה,פוריםבסעודתלהרבותמצוה

.זובסעודה

?זוסעודהחובתכיצד(ו"הטמגילהמהלכותבפרק)ם"הרמבוכתב

עדייןוישתה,ידותמצאאשרכפינאהסעודהויתקןבשרשיאכל

בהמהבשרזובסעודהלאכולומצוה.בשכרותווירדםשישתכר

בפוריםבשמחהלהרבותאדםחייב(:זמגילה)המאיריוכתב.דוקא

כךכללשתותמצוויםאנואיןמקוםומכל',וכוובשתיהובאכילה

עלנצטוינולאכי,השמחהמתוךכבודינוולהפחיתולהשתכר

בָֹת ֶאל ְלָבֶבָך   (' דברים ד לט) ְוָיַדְעּתָ ַהיֹּום ַוֲהש ֵׁ

ר  כֹל ֲאש ֶ ַמְרּתָ ַלֲעׂשֹות ּכְ (' ייזדברים ) יֹורּוךָ ְוש ָ

י ַכיכ ִּ יָמְרד ֳּ הו דִּ ֶנהַהי ְ ש ְ ֶלךְ מִּ ֶ ו  ַלמ  יםְוָגדֹולרֹוש  ֲאַחש ְ הו דִּ בְלרֹ ְוָרצו י,ַלי ְ
('גפסוקיפרק-אסתרמגילת)...ֶאָחיו

הרי?לכולםולאאחיולרוברקרצויהיהשמרדכיכותבהפסוקמדוע

בעיקרהייתהישראלעםהצלתשכל,היהודיכמרדכיגדולהיהמי

??כךלחשובלאמסוגלשהיהמישהוהיההאם?!בזכותו

מקצתממנושפירשומלמדאחיולכלולא,אחיולרוב:י"רשלנוומסביר

.ל"עכ.מתלמודובטלוהיהלמלכותקרובשנעשהלפיסנהדרין

ביטלכיתביעהעליוישועדייןישראלעםכלאתלהצילהולךאדם

...שלוהקבוע"סדר"מהקצת

שאמרועד,התורהלימודשלהגדולההחשיבותמהימכךאנורואים

"!נפשותמהצלתיותרתורהתלמודגדול"ש(:טזמגילה)בגמראל"חז

,מישראלנפשלהצילהלךחבירוולעומתו.ולמדישבאדםשאםכלומר

!שהצילמזהגדוליותרהלומדשלשכרו

לעזובחייבהוא,ביםשטובעאדםורואהתורהללמודשיושבשמיודאי

במקוםאך.נפשפיקוחהריזה,אדםאותואתלהצילולרוץלימודואת

יחשוב,מטביעהאדםשהצילמכךויתלהבהשכםעללעצמושיטפח

ולמדשישבבעתדווקאהזההמצבלידושנתגלגלבכךשכרונגרעלמה

להצילהלךכיתורהשביטלכךעללהצטערצריךאםו..תורה

חוליןשיחתבשבילתורהביטלאםלהצטערצריךכמה,נפשות

!לקחויוסףחכםישמע...ללימודושהגדירהזמןבתוךבפלאפון

ּבֹון  ִלים ּבֹאוּ ֶחש ְ ן יֹאְמרוּ ַהּמֹש ְ ('כזכאבמדבר )ַעל ּכֵׁ ר   ים ּתֹוְכחֹות מּוָסָֽ (' משלי ו כג) ֶדֶרְך ַחיִּ

אתוקבלושחזרו,(.פחדף)שבתבמסכתשאמרוכמו,שמחה

.אחשורושבימיהתורה

עמוד,פוריםעלעובדיהחזוןבספרו),ל"זציוסףעובדיהרבנומרןוכתב

שלהמצותובשארפוריםבסעודתטרודיםוהכלשהואיל,(קפא

קיוםהואהתורהלימודכי,זהביוםתורהללמודלהזהריש,היום

(התורהלימודאילולי,כלומר)בריתילאאם"שנאמרכמו,העולם

זהעלהזהירווכבר."שמתילאוארץשמיםחוקות,ולילהיומם

.הפוסקיםגדולי

פעםאמרמקוצקמנדלמנחםרביר"האדמוכי,ומספרים

עסוקיםהיוהעולםשכלהפוריםביוםאירעשפעם,לחסידיו

הגאוןישבשעהבאותהובדיוק,פוריםיוםבמצוותמאד

ונעשה,כולוהעולםהתקייםובזכותו,בתורהועסקמביאלא

כולוהעולםכלהיההואאלמלאכי,מזהבשמיםגדולרעש

מושלםשכרולונתנוולכן.תורהללאאחתשעהנמצא

הגאוןוהוא,גדולהנשמהבעלבןלושיוולד,השמיםמן

.בתורתוישראלעינישהאיר,"נזראבני"ספרבעלמסוכטשוב

.(מקוצקהגאוןשלחתנונעשהולימים)

,פוריםביוםתורהללימודאחתשעהלולפנותאדםכליראהלכן

מתפלתבחזרתומידהואוהנכון.השמיםמןגודלשכרוייטול

בעודואפילואו,דבראיזהשיוכלכמהללמודשישב,שחרית

.זהנעלהביוםהתורהמןבטליהיהולא.הכנסתבבית

ים יםֲארו רִּ עִּ ל־ָהְרש ָ ים,כ ָ כִּ רו  לב ְ ָרא  ש ְ ל־יִּ ...לטֹובָזכו רַחְרבֹוָנהםְוגַ ,כ ָ

(המגילהקריאתלאחרלומרנוהגים)

?ישראלכלעםיחדברכהמקבלולא"לטֹובָזכּור"רקחרבונהמדוע

ברחובהשהלךעיוראדםעלמשלבעזרתמדובנאהמגידזאתמסביר

הביןמהמכהשהתאוששברגע.בכתפומכההרגישולפתעעירשל

.ואנהאנהבידיוולנופףלעזרהבייאושלזעוקוהחלממנונגנבשארנקו

חסרהעיורעלוריחם,הארנקאתממנושגנבהצעירהנערזאתראה

זהשהואידעולאעיורהואהרי.הגניבהאתלולהחזירוהחליט,הישע

לךלהשיבברצוני,אדוני":לוואמרהצעיראליוניגש.ארנקואתשגנב

והחל,בידוהעיוראותותפס.."לךשגנבושקל30העםהארנקאת

התפלא"..עיורמאדםלגנוב,לךתתבייש,גנב,גנב".בחוזקהבוחובט

אותימאשיםאתהלמה!הגנבאנילאזה":לעיורואמרהצעיר

,כןלאאםכי.הגנבהואשאתהאנייודע":העיורלוהשיב"?בגניבה

"???שקל30בדיוקבארנקשישיודעאתהמהיכן

ר":אומרהפסוק.מדובנאהמגידאומר,הנמשלהואכך ַחְרבֹוָנהַויֹאמֶּ

ָחד ְךִלְפֵניַהָסִריִסיםִמןאֶּ לֶּ רָהֵעץִהֵּנהַגם,ַהמֶּ ַכיָהָמןָעָשהֲאׁשֶּ ..ְלָמְרדֳּ

הרי?העץשלהמדויקגובהואתחרבונהידעמהיכן."ַאָמהֲחִמִשיםָגֹבהַָּ

...לדעתניתןהיהלא,הארמוןבתוךממקומו

גרםהואעדייןאך.ידעולכן,המןבעצתכלשהוחלקלוהיהשוודאיאלה

.לטובהאותומזכיריםולכן!"ָעָליוְּתֻלהּו":לומרלמלךבדבריו

ןַאל  ת   י' הת ִּ עַמֲאַוי   קְזָממֹו ַאל , ָרש ָ פ  ָ ('פסוקָּטקמתהיליםָּפרקָּ)! ֶסָלהָירו מו  ת 

דודי"עשנה2900לפניבתהליםנכתבזהפסוק

900כ,('ודף)מגילהמסכתבוהגמרא.המלך

המלךדודמהעלמסבירהמכןלאחרשנה

:[שכתובמהו]דכתיבמאייצחקרביאמר:מדבר

ָירּומּוָּתֵפקַאלְזָממֹו,ָרָׁשעַמֲאַוֵיי'הִּתֵּתןַאל"

ָלה עולםשלריבונו:ה"הקבלפנייעקבאמר?"סֶּ

מֹו".לבותאוותהרשעלעשיותתןאל ַאלְזמָּ

ֵפק יוצאיןהןשאלמלי,אדוםשלגרממיאזו-"תָּ

.כולוהעולםכלמחריבין

שהפסוקיצחקרבילנומבארמגילהבמסכת

אבינויעקבשלתפלתולמעשההואבתהלים

לעשיוייתןשלאעולםמבוראהמבקשה"ע

העולםאתולכבושזממואתלממשהרשע

מזרעועמלקשהיאגרממיאממלכתבאמצעות]

גרממיאאותההיאומי[עשיושהואאדוםשל

רביאמר:ואומרתהגמראממשיכה?אדוםשל

איכאתגאקטירימאהתלת":חנינאברחמא

אומרתלעבריתבתרגום."אדוםשלבגרממיא

גרממיאאותהאתלזהותשנוכלהגמראלנו

מורכבתשהיאשנדעי"ע,אדוםממלכותשהיא

בכללזהמה?האומנם.נסיכויות300-מ

!?נסיכויות

בערךהעבריתהאנציקלופדיהאתנפתחאם

:הבאהתיאוראתנקבל,(432עמוד)גרמניה

תוצאותהיוגרמניהשלהפוליטיתלהתפוררות"

והעריםהנסיכויות300,לכתמרחיקות

עצמאותןעלבקנאותשמרוהחופשיות

מכסיםהטלתי"עהמסחרעלוהכבידוהכלכלית

מהמסחרלחלוטיןכמעטיצאהגרמניה.כבדים

בהתפתחותחלקלקחהלאואףהעולמי

הגדוליםהעמיםשארבידשבוצעההקולוניאלית

..."17-18-הבמאותבאירופה

כתב,שנה250-כלפניכברמוילנההגאון

."גרמניא"לגרוסיש"גרממיא"המילהשבמקום

250-כלפני(עמדיןיעקברבי)ץ"היעבכותבוכן

היא[ש]גרמניאלומררצונוגרממיא",שנה

."שלנואשכנז

ברחמארביובשםיצחקרביבשםהגמרא

-מבדיוקהמורכבתגרממיאעלמדברתחנינא

הייתהשגרמניהלפניזמןהמון,נסיכויות300

מביאתהיליםבספרהמלךודוד.בתכנוןאפילו

ייתןלאה"שהקב,אבינויעקבתפילתאת

זממהאתלבצעעשיומזרעממלכהלאותה

.כולוהעולםאתולהחריבלצאתממנהוימנע

העולםגורלחלילהלהיותיכולהיהמהיודעומי

...אבינויעקבשלתפילהאותהאלמלא

לגביבעתידיתרחשמההגמראידעהכיצד

בההפוך?בזמנםקיימתהייתהשלאמדינה

!בהוכולהבהוהפוך

לוולהודות'הלאהבתמתוכהשנגיעתענוגבשמחתאלא,ושטותהוללותשמחת

.דבריועיקרכאןעד,לנושעשההניסיםעל

לפיזהשאיןסבורהאדםאםשאף,ואחדאחדכללגביללמודעלינוהאמורומן

,מקוםמכל,הפוריםבסעודתקודששיריולשירתורהבדברילדברלהתחילאופיו

,הפוריםיוםשלזובסעודהפניםכלעלבכךויתחיל,אניגיבוריאמרהחלש

לסעודהלהפוךחלילהויכולה',הואהבתמצוהשמחתשלסעודהלהיותשיכולה

ויקום,רואיוכלבעינילהתכבדיזכהכךומתוך,והבלשטותשכולהמתוכןריקה

.שמיםויראתתורהאהבתעםלביתשלוהביתצורתכלאתויהפוך

,אחתשעהתורהללמודישב,פוריםסעודתקודםשעוד,ואדםאדםלכלוהנכון

ליהודים",שנאמרוכמו.עניינולפיאחדכל,אסתרמגילתופירושיל"חזממדרשי

זו-אורה,(:טזדף)מגילהבמסכתבגמרארבותינוופירשו,"ושמחהאורההיתה

מתוךהתורהמצותכלאתהיהודיםעליהםקבלוהפוריםשבימיובפרט.תורה


