פ˙ח „בר
בעז‰י״˙.
בפרוס עלינו ימי ‰פורים ‰ב‡ים עלינו ועל כל י˘ר‡ל
לטוב‰ ,‰ננו מ˙כב„ים ל‚‰י˘ בפני ˜‰ל ˘וחרי ˙‰ור‰
ולומ„י„˙ ‰פיס מספר ‡וˆרו˙ ‰מ‚יל ,‰ו‰ו‡ לי˜וט בי‡ורים
על „רך ‰פ˘ט ו„‰רו˘ ,ב˙וספ˙ ‰ור‡ו˙ בעבו„˙  ,'‰על ס„ר
‰כ˙ובים במ‚יל˙ ‡ס˙ר – מלו˜טים מ˙וך ˙ור˙ו ‰רחב ‰מני
ים ˘ל כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע.
˜ונטרס ז ‰מופיע במס‚ר˙ ˜‰וב˘‰ ıבועי "ל˜ר‡˙ ˘ב˙ –
עיונים בפר˘˙ ˘‰בוע".
וז‡˙ למו„עי :רבים מן ‰בי‡ורים ל‡ ‰ו‚‰ו ‚ם במ˜ורם
ע"י רבנו ,וב˜ונטרס ז ‰ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו ‰בי‡ורים כפי
˘נ‡מרו ,ו‡ף עוב„ו מח„˘ ונערכו ע"י חבר-מערכ˙ ,ולפעמים
נ‡מרו ‰בי‡ורים ב˜יˆור ,וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו יו˙ר ע"פ
‰מבו‡ר במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבנו .ופ˘וט ˘מחמ˙ עומ˜
‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים ,י˙כן ˘ימˆ‡ו טעויו˙ וכיו"ב,
ו‰ן על ‡חריו˙ ‰מערכ˙ בלב„ ,ו˘‚י‡ו˙ מי יבין .ועל כן
פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‡ ‰ו ˘מ˙˜˘ ‰ב‰בנ˙ ‰בי‡ורים,
מוטב ˘יעיין במ˜ור „‰ברים )כפי ˘נסמנו בר˘ימ˙ ‰מ˜ורו˙
˘ב˙וכן ‰ענינים( ,וימˆ‡ טוב ,ויוכל לעמו„ בעˆמו על ‡מי˙˙
„‰ברים.
◇◇◇

וי‰י-רˆון ˘מ‚‡ול ‰זו „ימי ‰פורים‰ ,נ" ‰מסמך ‚‡ול‰
ל‚‡ול "‰ונזכ ‰בע‚ל‡ „י„ן ל‚‡ול‡‰ ‰מי˙י˙ ו˘‰למ‡ ,‰ז
נ˘מע "˙ור ‰ח„˘ "‰מפיו ˘ל מ˘יח ,במ‰ר ‰בימינו.
בברכ˙ ˙‰ור,‰
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙
חו„˘ ‡„ר ˘˙'‰ע"ח

˜וב ıז ‰יוˆ‡ ל‡ור לזכו˙
‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡ ,רו„פי ˆ„˜ ‰וחס„,
ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰
‡‰ ‰"‰חים ‰ח˘ובים

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף מ˘‰
וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

ולזכו˙ ‡בי‰ם ‰ ‰"‰רב ‰חסי„
ר' מ‡יר ˘י'

ז‡י‡נı

ס .פ‡ולו ברזיל
י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
ובˆ‰לח ‰רב ‰ומופל‚ ‰בכל ‡˘ר יפנו˙ ,מי„ כל ‰ימים

ˆוו˙ העריכה והה‚הה :הרב לוי יˆח˜ ברו˜ ,הרב מ˘ה ‚ור‡רי',
הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן ,הרב ˆבי היר˘ זלמנוב ,הרב ˘לום חריטונוב ,הרב מנחם
טייטלבוים ,הרב ‡ברהם מן ,הרב יˆח˜ נוב ,הרב מנחם מענ„ל רייˆס ,הרב ‡ליהו ˘וויכה

˙וכן ‰ענינים

אוצרות המגילה

כט

מ‚יל "‰ב‡ריכו˙[.
ו‰נ ‰למרו˙ ˘רוב חברי ‰סנ„‰רין עמ„ו ב˘יט˙ מר„כי‡ ,מרו חז"ל )˘ם( ˘יר„
מר„כי מ‚„ול˙ו בסנ„‰רין„‚" :ול ˙למו„ ˙ור ‰יו˙ר מˆ‰ל˙ נפ˘ו˙„ ,מעי˜ר‡ ח˘יב
לי ‰למר„כי ב˙ר „' ולבסוף ב˙ר חמ˘ – "‰כ‡˘ר נמנים בכ˙ובים חברי ‰סנ„‰רין לפי

˘ ƒרים וּ ≈מ ָ‡¿ ‰מ ָֽ „ƒינ‰ ..(‡ ,‡) ‰
„Œכוּ ׁ˘ ׁ ∆˘ ַבע ו¿ ∆ﬠ ¿ ׂ
ימי ֲ‡ ַח ׁ ¿˘ו≈ רו ׁ…˘ ‰וּ ‡ ֲ‡ ַח ׁ ¿˘ו≈ רו ׁ…˘ ַּ ‰מ ≈…ל ¿ך ≈מ„…ּ ‰וּ ו¿ ַﬠ ּ
וַ י¿ ‰ƒי ּƒב ≈

ח˘יבו˙ם‰ ,רי בספר עזר‡ )ב ,ב( נמנ ‰מר„כי חמי˘י ,ובספר נחמי ,‰ל‡חר ˘"נע˘‰

„רו˘ ו‡‚„ˆ / ‰ער וכ‡ב ‚ם כ‡˘ר
בי‡ורי מ‚יל‰ / ‰ו„ו וע„ כו˘ – רחו˜ים ‡ו ˜רובים?
"טוב" ב‚לו˙ ˙ור˙ חיים  /כ‡˘ר י‰ו„י ב‚לו˙ – ‰רי ז" ‰וי‰י"!

מר„כי ˘ר בינ˙יים" ,ו"יר„ מח˘יבו˙ו ‡ˆל חכמים" ,יר„ מר„כי ל‰יו˙ נמנ˘ ‰י˘י.

םָ ‡Œח„ ¿מפֻ ָּזר וּ ¿מפ ָ…ר„ ּ≈בין ַָֽ ‰ﬠ ּƒמים ּ¿בכ…ל ¿מ „ƒינו…˙
…‡מר ָָ ‰מן ַל ּ∆מ ∆ל ¿ך ֲ‡ ַח ׁ ¿˘ו≈ רו ׁ…˘ י∆ ׁ ¿˘נו… ַﬠ ∆
וַ יּ ∆
ַמ ¿לכוּ ∆˙ ָך )‚ ,ח( ............................................................................................י
בי‡ורי מ‚יל˘ / ‰ור˘ ˘נ‡˙ ‡ומו˙ ‰עולם לי˘ר‡ל

ˆ‰ל˙ נפ˘ו˙.
ומכך י˘ ללמו„ ‰ור‡ ‰נפל‡ ‰בעבו„˙ ˘‰י"˙:
לפעמים „ור˘ים מי‰ו„י לעסו˜ בˆ‰ל˙ נפ˘ו˙‡ ,ך „‰בר כרוך בכך ˘יר„ בח˘יבו˙ו,

ל˘˙ יָ ƒמים
ל˙ּ ˘¿ ׁ ˙Œוּ ׁ ¿˘ ׁ ∆
…‡כלוּ ו¿ ַ‡ ּƒ
ל¿ ˙Œ
ל¿ּ ‰Œי‰וּ „ƒים ַƒּ ‰נ ¿מ ¿ˆ ‡ƒים ּ¿ב ׁ˘וּ ׁ ָ˘ן ו¿ ˆוּ מוּ ָﬠ ַלי ו¿ ַ‡ ּֽ
˙Œכ ַ
≈ל ¿ך ּ¿כנו…ס ∆‡ ָּ
ַלי¿ ָל ‰וָ יו…ם ַּ‚ ֲ
‡Œכ ָּ„˙ ו¿ ַֽכ ֲ‡ ׁ ∆˘ר ָ‡ ַב ¿„ ּ˙ƒי ָ‡ ָֽב ¿„ ּ˙ƒי
ל∆ּ ‰Œמ ∆ל ¿ך ֲ‡ ׁ ∆˘ר ֽל… ַ
ם‡Œנ ƒי ו¿ ַֽנ ֲﬠר ַ…˙י ָ‡ˆוּ ם ּ≈כן וּ ¿ב ≈כן ָ‡בו…‡ ∆‡ ַ
)„ ,טז(  .....................................................................................................יב
בי‡ורי מ‚יל / ‰מי ˙‰ענ ‰ב˙עני˙ ‡ס˙ר?
לפני בו‡ ‰ל‡ח˘וורו˘?

ו‰טעם ˘יר„ מר„כי ‡ף ˘נ ‚‰כר‡וי‰ ,ו‡ מ˘ום ˘‚„ול˙ לימו„ ˙‰ור‚ ‰ובר˙ על ‚„ול˙

„רו˘ ו‡‚„‡ / ‰יך ‰כחי˘‡ ‰ס˙ר ‡˙ יופי‰

ויוו˙ר על ˘לימו˙ו ‰עˆמי˙ .וז‡˙ י˘ ללמו„ ממר„כי ‰י‰ו„י˘ ,ל‡ ˘˙ לבו לירי„˙ו
במ„ר‚ ,‰ו˙‰מסר לעסו˜ בˆ‰ל˙ נפ˘ו˙‚ ,ם במחיר ירי„ ‰ב˘לימו˙ו ‰עˆמי˙ .וכ„‡י˙
‰י‡ ירי„ ‰זו ב˘לימו˙ ‰יחי„ ב˘ביל ˆורך ו˙ועל˙ ‰רבים.
ו‡ם בˆ‰ל˙ ‚‰ופו˙ „‰ברים ‡מורים ,כל ˘כן ו˜ל וחומר כ‡˘ר מ„ובר בˆ‰ל˙
נפ˘ו˙י‰ן ˘ל י˘ר‡ל˘ .י˘ לוו˙ר על ˘‰לימו˙ ו˙‰ועל˙ ‰עˆמי˙ ,בכ„י ל‰יו˙ "„ובר
˘לום לכל זרעו" ,ול˜רב ‡˙ בני י˘ר‡ל ל‡בי‰ן ˘ב˘מים.

˙Œס ∆פר ַƒּ ‰ז ¿כר…נו…˙ ּ¿ „ƒב ≈רי ַָּ ‰י ƒמים וַ ּֽƒי ¿‰יוּ נָ ˜¿ ƒר ‡ƒים
…‡מר ¿ל ָƒ ‰בי‡ ∆‡ ≈
ַּב ַּלי¿ ָל‰‰ַ ‰וּ ‡ ָֽנ ¿„ ָ„˘¿ ׁ ‰נַ ˙ ַ∆ּ ‰מ ∆ל ¿ך וַ יּ ∆
ƒל ¿פנ≈ י ַֽ∆ּ ‰מ ∆ל ¿ך

)ו(‡ ,

 .......................................................................................טו

בי‡ורי מ‚יל"‰ / ‰נס" ‰נס˙ר

„רו˘ ו‡‚„˘" / ‰ינ "‰ו"ליל˘ "‰ב‚לו˙

Œ‰ר‡וּ
ל¿ „Œב ≈רי ָֽ∆ ‚∆ּ ‡ƒ ‰ר˙ ַ‰זּ …‡˙ וּ ָֽמ ָ
לŒכ ּƒ
לŒכן ַﬠ ָּ
ל˘Œם ַּ ‰פוּ ר ַﬠ ּ≈
ַﬠל ≈ּכן ָֽ˜ ¿ר‡וּ ַל ָּי ƒמים ָ∆ּ ‡≈ ‰ל ‰פוּ ƒרים ַﬠ ׁ ≈
לŒכ ָכ ‰וּ ָמַ ‚ƒּ ‰ƒ ‰יﬠ ֲ‡ ≈ל ∆ֽי‰ם )ט ,כו(......................................................................יח
ַﬠ ָּ
בי‡ורי מ‚יל / ‰ח‚ על ˘ם ‚‰זיר‰

„רו˘ ו‡‚„ / ‰פורים – בל˘ון פרסי „וו˜‡

˙˘Œנ≈ י
˘ים ∆‡ ׁ ¿
לƒּ ‰Œנ ¿לו ƒים ֲﬠ ≈ל ∆י‰ם ו¿ ל…‡ ַֽי ֲﬠבו…ר ֽƒל ¿‰יו…˙ ע… ׂ ƒ
¿ּ ˜ƒימוּ ו¿ ּ¿ ˜ƒבלֻ ַ¿ּ ‰י‰וּ „ƒים ֲﬠ ≈ל ∆י‰ם ו¿ ַﬠלŒזַ ¿ר ָﬠם ו¿ ַﬠל ָּכ ַ
ל˘Œנָ  ‰ו¿ ׁ ָ˘ ָֽנ) ‰ט ,כז(.............................................כב
ַָּ ‰י ƒמים ָ∆ּ ‡≈ ‰לƒּ ‰כ ¿כ ָ˙ ָבם ו¿ ƒכז¿ ַמ ָּנם ּ¿ב ָכ ׁ ָ
בי‡ורי מ‚יל˘ / ‰לימו˙ ˜בל˙ ˙‰ור – ‰בפורים „וו˜‡ ול‡ בחנוכ‰
ל˜בל˙ ˙‰ור ‰בפורים „רו˘ ו‡‚„ / ‰ביטול "‰מו„ע‡" למפרע

בי‡ורי מ‚יל / ‰זכר

ּƒכי | ָמ ¿ר √ּ„ ַכי ַ¿ּ ‰י‰וּ „ƒי ƒמ ׁ ¿˘נ∆ ַ ‰ל ּ∆מ ∆ל ¿ך ֲ‡ ַח ׁ ¿˘ו≈ רו ׁ…˘ ו¿ ‚ָ „ו…ל ַל ּ¿י‰וּ „ƒים ו¿ ָרˆוּ י ¿לר…ב ∆‡ ָחיו ּ„ ≈…ר ׁ˘ טו…ב ¿ל ַﬠ ּמו… ו¿ „ ≈…בר
ׁ ָ˘לו…ם ¿ל ָכלŒזַ ¿ר ֽעו… )י ................................................................................... (‚ ,כז
בי‡ורי מ‚יל / ‰מר„כי נ˜ט כ˘יט˙ ‰ירו˘למי
לˆ‰יל נפ˘ו˙ מי˘ר‡ל!

˙ור˙ חיים  /כ„‡י ליר„ מח˘יבו˙ו בכ„י

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ'  379ו‡ילך(

‰

אוצרות המגילה

כח
וברכ ‰ני˙נ˙ במל‡כ˙ן".

רו ׁ˘
וַ י¿ ‰ƒי ּ ƒב ≈
רו ׁ˘ ּ ‰ו‡ ֲ‡ ַח ׁ ¿˘ו≈ …
ימי ֲ‡ ַח ׁ ¿˘ו≈ …
„Œכ ּו ׁ˘ ׁ ∆˘ ַבע ו¿ ﬠ∆ ˘ׂ¿ ƒרים
ַּ ‰מ… ≈ל ¿ך ≈מּ ּ„…‰ו ו¿ ﬠַ ּ
מ „ƒינָ ֽ(‡ ,‡) :‰
ּו ≈מ ָ‡¿ ‰

‰‰פר˘ בין ‰בבלי לירו˘למי ‰ו‡ פ˘וט :בבבלי נ‡מר ˘˙ור˙ן ˘ל ‰חסי„ים
"מ˘˙מר˙" בלב„‡ .ף ˘‰יו עוס˜ים זמן מועט ב˙ור ,‰מכל מ˜ום ל‡ נ˘˙כח ‰מ‰ם
˙ור˙ם‡ .בל מ‡י„ך ,מכיוון ˘ל‡ ‰י ‰בי„ם זמן ללמו„ ,ל‡ ‰יי˙˙ ‰וספ˙ ח„˘‰
ב˙ור˙ם‡ ,ל‡ מ‰˘ ‰יו מספי˜ים בזמן ‰לימו„ ‰מועט .לעומ˙ ז‡˙ ,בירו˘למי נ‡מר
˘"ברכ‰ ‰יי˙ ‰ני˙נ˙ ב˙ור˙ן" .ו‰יינו ˘ב‡ו˙ו זמן מועט ˘‰יו לומ„יםˆ‰" ,ליחו
ל‰בין ול˘‰כיל מי„ ול‡ ‰יו ˘ו‰ין" )פני מ˘˘ ‰ם( ,ועל י„י כך ‰יי˙˙ ‰וספ˙ וברכ‰
ב˙ור˙ן כ‡ילו ‰יו לומ„ים זמן מרוב.‰
וסיים ‡‚‰ון ‰רו‚וˆ'ובי :זמן ‡‰סיפו˙ ימעט בזמני לימו„ ˙‰ור .‰ו‡ילו ‰יי˙‰
‰‰לכ ‰כירו˘למי‡ ,זי ‰יי˙י מובטח ˘ל‡ יפ‚ע „‰בר בלימו„ מ˘ום ˘"ברכ ‰ני˙נ˙

ביאורי מגילה

ב˙ור˙ן"‡ .ך ‰‰לכ ‰כבבלי ˘"˙ור˙ן מ˘˙מר˙ בלב„" ,ו‡ם כן יפסי„ ‰ו‡ ‡˙ ˙‰וספ˙
ב˙ור‰˘ ‰י ‰יכול ללמו„ בזמן ז.‰

‰ו„ו וע„ כו˘ – רחו˜ים ‡ו ˜רובים?

וב„רך זו י˘ לפר˘ ‚ם ‡˙ מחלו˜˙ מר„כי ורוב ‰סנ„‰רין עם מ˜ˆ˙ ‰סנ„‰רין:
מר„כי ורוב חברי ‰סנ„‰רין ‰יו בני ירו˘לים ו‡ר ıי˘ר‡ל .חברי ‰סנ„‰רין ‚„ול‰

‰מ‚יל ‰פו˙ח˙ ב˙י‡ור ממלכ˙ו ˘ל ‡ח˘וורו˘ ˘‰י ‰מלך ‚„ול ומו˘ל בכיפ˙‡ .‰

‰יו ב‡ים מסנ„‰רין ˜טנ˘ ‰בירו˘לים ‡ו על כל פנים ב˘‡ר חל˜י ‡ר˜‰ ıו„˘ .ו‰ם

עוˆם מלכו˙ו „‡‰יר ‰מ˙‡ר˙ ‰מ‚יל ‰ב‡ומר‰" ‰מולך מ‰ו„ו וע„ כו˘" .ובפירו˘

סברו כ˘יט˙ ‰ירו˘למי ˘"ברכ ‰ני˙נ˙ ב˙ור˙ן" .וממיל‡ ב‡ם י˘ ˆורך ‚„ול ˘י‰י‰

ביטוי ז ‰נחל˜ו רב ו˘מו‡ל )מ‚יל ‰י‡:(‡ ,

מר„כי "מ˘נ ‰למלך"‰ ,רי ‰ו‡ יכול ל‰מ˘יך ול˘מ˘ בסנ„‰רין‰˘ ,ל‡ ˙מ˘יך ˙ור˙ו
ל˙˘‰מר ול˙‰ברך.

"ח„ ‡מר ‰ו„ו בסוף ‰עולם וכו˘ בסוף ‰עולם" – ו‰יינו ˘‰ו„ו ‰יי˙‡‰ ‰ˆ˜ ‰ח„
˘ל ממלכ˙ו וכו˘ ב˜ˆ˘‰ ‰ני בסוף ‰עולם .ו‰ו‡ מפר˘ ˙יב˙ "ע„" כפ˘וט – ‰מרח˜

‡ך בין חברי ‰סנ„‰רין ‰יו ‚ם מ˜ˆ˙ ˘עלו מבבל ,ו‰לכו כ˘יט˙ ‰בבלי ˘‰עוס˜ין
בˆ‰ל˙ נפ˘ו˙ וכיוˆ‡ בז˙" – ‰ור˙ן מ˘˙מר˙" בלב„ .ל˘יט˙ם ˙חסר למר„כי ‰‰וספ‰
ב˙ור‰ ‰נ„ר˘˙ מחבר ‰סנ„‰רין ,וממיל‡ "פיר˘ו" מ˘יט˙ו ומ„רך עבו„˙ו.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ'  373ו‡ילך(

במ˜ום.
"וח„ ‡מר ‰ו„ו וכו˘ ‚בי „„‰י ‰וו ˜יימי ,כ˘ם ˘מלך על ‰ו„ו וכו˘ ,כך מלך מסוף
‰עולם וע„ סופו" – ו‰יינו ˘‰ביטוי "מ‰ו„ו וע„ כו˘" ‡ינו מ˙פר˘ כפי ˘מ˘מע
מפ˘וטו ˘ל פסו˜˘ ,ב‡ „‰בר ל‰ו„יע ‡˙ ‚ו„ל ˘טח ממלכ˙ו‡ ,ל‡ ב‡ ל˙‡ר ‡˙ חוז˜
ו˙ו˜ף ˘לטונו˘ ,למרו˙ ˘‰טח „‡‰יר ˘ל ממלכ˙ו ,מכל מ˜ום ‰יי˙ ‰מלכו˙ו ˙˜יפ‰

תורת חיים

כ„‡י ליר„ מח˘יבו˙ו בכ„י לˆ‰יל
נפ˘ו˙ מי˘ר‡ל!
כ‡˘ר נע˘ ‰מר„כי "מ˘נ ‰למלך" ,פיר˘ו ממנו מ˜ˆ˙ ‰סנ„‰רין ,מ˘ום ˘"בטל
מ˙למו„ ˙ור ‰ונכנס ל˘רר) "‰מ‚יל ‰טז ,ב ופר˘"י( .ו‡מנם נ˘‡ר מר„כי בסנ„‰רין מ˘ום
˘רוב חברי ‰סנ„‰רין ‰סכימו ל˘יט˙ו ,וסברו ˘ל‡ זו בלב„ ˘ל‡ יחסר מ˙ור˙ו‡ ,ל‡
˙ור˙ו מ˙ברכ˙ ומ˙ווספ˙ בזמן ‰מועט ˘לומ„ ]ור‡ ‰מ˘ ‰נ˙ב‡ר לעיל ב"בי‡ורי

כמו ˘ליט˙ו ב‰ו„ו וכו˘ ‰סמוכו˙ זו לזו )כן מ˘מע מר˘"י „"" ‰כ˘ם" ˘ם(.
ו‰נ ,‰כ‡˘ר מעמי˜ים במחלו˜ו˙י‰ם ˘ל רב ו˘מו‡ל בפירו˘ ‰כ˙ובים בכמ‰
מ˜ומו˙ ב˘"ס ,עול‡˘ ‰ין ‡לו מחלו˜ו˙ נפר„ו˙ בכל מ˜ום ומ˜ום‡ ,ל‡ ˘יט ‰י˘ לכל
‡ח„ מ‰ם בפירו˘ ‰כ˙ובים ,ו‡זלי ל˘יט˙יי‰ו בכל ‰מ˜ומו˙ ‡‰מורים .ומחלו˜˙ם
‰י‡‡‰ ,ם י˘ ל‰ע„יף ‡˙ ‰פירו˘ ‰מ„וי˜ יו˙ר בל˘ון ‰כ˙וב‡ ,ו ‡˙ ‰בי‡ור ˘מ˙‡ים
יו˙ר ל˙וכן ‰עניין כולו.
„ו‚מ‡ ל„בר:
ל‡חר מו˙ יוסף נ‡מר בכ˙וב )˘מו˙ ‡ ,ח( "וי˜ם מלך ח„˘ על מˆרים ‡˘ר ל‡ י„ע
‡˙ יוסף" ,ו‰נ ‰פירו˘ ˙‰יבו˙ ‰מ„וי˜ ביו˙ר‰ ,ו‡ ˘‰מלך ‰ח„˘ ל‡ י„ע ול‡ ˘מע

אוצרות המגילה

ו

כז

‡ו„ו˙ יוסף ,ועל כן ‚זר ‚זירו˙ על י˘ר‡ל‡ .מנם„ ,בר ז ‰˘˜ ‰ל‰ולמו על פי סיפור
‰מ‡ורעו˙‰˘ ,ל‡ יוסף ‰י ‰מ˘נ ‰למלך ומ˘ל במˆרים ,וכיˆ„ ‡ין ‰מלך ‰ח„˘ יו„ע
‡ו„ו˙יו? ומ˙‡ים יו˙ר לומר ˘ל‡ ‰י ‰ז ‰מלך ח„˘ ממ˘‡ ,ל‡ ר˜ ˘ע˘ ‰עˆמו כ‡ילו
‡ינו יו„ע מיוסף ו‚זר ‚זירו˙ בל‡ ל˙‰ח˘ב ב˙ועל˙ ˘‰בי‡ יוסף למˆרים.
ו‡כן מˆינו ˘נחל˜ו ב„בר רב ו˘מו‡ל ,ל˘יט˙יי‰ו )מ‚יל˘ ‰ם(" :ח„ ‡מר ח„˘
ממ˘" – כפירו˘ ˙‰יבו˙ ‰מ„וי˜" ,וח„ ‡מר ˘נ˙ח„˘ו ‚זירו˙יו" – כפי ˘מ˙‡ים ל˙וכן
‰פר˘יו˙ כולן ]ור‡ ‰במ˜ור „‰ברים „ו‚מ‡ו˙ נוספו˙ למחלו˜˙ זו[.
וממחלו˜˙ יסו„י˙ זו ,נובע˙ ‚ם מחלו˜˙ם בפירו˘ ‰כ˙וב "מ‰ו„ו וע„ כו˘":

ּƒכי | ָמ ¿ﬧ √ ּ„ ַכי ַּ ¿ ‰יﬣ ּו „ƒי ƒמ ׁ ¿˘נ∆ ﬣ ַל ּ∆מ ∆ל ¿ך
„ול ַל ¿ ּיﬣ ּו „ƒים ו¿ ָרˆ ּוי ¿לר…ב
רו ׁ˘ ו¿ ‚ָ …
ֲ‡ ַח ׁ ¿˘ו≈ …
לום
טוב ¿ﬥﬠַ ּמ …ו ו¿ „ … ≈בﬧ ׁ ָ˘ …
∆‡ ָחיו ּﬢ… ≈ר ׁ˘ …
¿ל ָכלŒזַ ¿ר ֽע …ו )י(‚ ,

ח„ ‡מר˘ ,י˘ לפר˘ ˙יב˙ "ע„" ˘ל "מ‰ו„ו וע„ כו˘" כפ˘וט ,‰ו‰יינו ˘‰י‡
מˆיינ˙ ‡˙ מי„˙ ˘טח ממלכ˙ו „‡‰יר˙˘‰˘ ‰רע ‰מ‰ו„ו וע„ כו˘ ,ו‡ם כן‡ ,ין לפר˘
˘‰יו ‰ו„ו וכו˘ סמוכו˙ זו לזו‡ ,ל‡ ב˘ני ˜ˆו˙ ‰עולם.

ביאורי מגילה

ו‡ילו ח„ ‡מר˘ ,מכיוון ˘בסוף ‰פסו˜ נ‡מר כבר "˘בע וע˘רים ומ‡ ‰מ„ינ,"‰
„‰יינו כל ‰עולם כולו‰ ,רי ‡ין לפר˘ ˘"מ‰ו„ו וע„ כו˘" מור‚ ‰ם כן על מי„˙ ˘טח
ממלכ˙ו‡˘ ,ם כן י˘ כ‡ן כפל „ברים‡ .ל‡ י˘ לפר˘ ˘ב"מ‰ו„ו וע„ כו˘" מ˙כוונ˙
‰מ‚יל ‰ל˙‡ר ‡˙ חוז˜ ועוז ממלכ˙ו˘ ,מלך על ‰עולם כולו כ˘ם ˘˘לט ב˙ו˜ף על
‰ו„ו וכו˘ ‰סמוכו˙.

מר„כי נ˜ט כ˘יט˙ ‰ירו˘למי
‡ו„ו˙ מעמ„ו ˘ל מר„כי בין חברי ‰סנ„‰רין‡ ,מרו חז"ל

)מ‚יל ‰טז ,ב ופר˘"י ˘ם(

˘כ‡˘ר נע˘ ‰ל"מ˘נ ‰למלך" – "פיר˘ו ממנו מ˜ˆ˙ סנ„‰רין" ,מכיוון ˘"בטל מ˙למו„
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל˜ ט"ז עמ'  2ו‡ילך(

˙ור ‰ונכנס ל˘רר ."‰ומ„יי˜˙ ‚‰מר‡ כן מל˘ון ‰מ‚יל" ‰רˆוי לרוב ‡חיו" ,ול‡ לכל
‡חיו ,כי מ˜ˆ˙ סנ„‰רין פיר˘ו ממנו.

דרוש ואגדה

"מ‰ו„ו וע„ כו˘" – ‚ו„ל חומר˙ ‚‰זיר‰
ב˙י‡ור ‚„ול˙ ‡ח˘וורו˘ ומלכו˙ו על ‰עולם כולו ,נ‡מר ˘‰י" ‰מולך מ‰ו„ו וע„
כו˘" ,וי˘ לעיין בטעם „‰בר ,מ„וע ‰וז˜˜‰ ‰מ‚יל ‰לפרט ‡˙ ˘מו˙ ‰מ„ינו˙ "‰ו„ו"
ו"כו˘" ,ולכ‡ור‰ ‰י„ ‰י במ‡˙˘ ‰מר ˘˘לט ‡ח˘וורו˘ על כל ‰מ„ינו˙?
ו‰נ ,‰בספרי ‰חסי„ו˙ )ר‡ ‰ל˜וטי ˙ור ˘"‰˘ ‰מו ,ב .ועו„( מבו‡ר ˘˘‰ם "‰ו„ו" ˙וכנו
‰ו‡ עניין ˘ל "‰ו„י "‰ו"‰ו„ ו„‰ר" ,ובכללו˙ מור‰" ‰ו„ו" על עניין ‡‰ור ו‰יופי.
לעומ˙ו" ,כו˘" מור ‰על ˘חרוריו˙‰˘ ,ו‡ עניין ˘ל חו˘ך ו‰יפך ‰יופי ו‡‰ור.

ו„‰ברים ˆריכים ˙למו„ :מכך ˘פיר˘ו ממר„כי ר˜ "מ˜ˆ˙ סנ„‰רין" ,מ˘מע ˘רוב
חברי ‰סנ„‰רין ‰סכימו עם ‰נ˙‚‰ו ˘ל מר„כי‡ ,ף ˘‰י" ‰מ˘נ ‰למלך" .ומע˙‰
י˘ ל‰בין ולח˜ור בטעמי ‰מחלו˜˙ ˘בין מר„כי ורוב חברי ‰סנ„‰רין לבין מ˜ˆ˙
‰סנ„‰רין‡‰ ,ם ‰ו˙ר למר„כי ל‰יו˙ "בטל מ˙למו„ ˙ור ‰ונכנס ל˘רר‡ ,"‰ו ˘‰י‰
ˆריך ל˘וב לסנ„‰רין.
‡˙ פ˙רון מחלו˜˙ם ‡פ˘ר ללמו„ מ„ברי ‡‚‰ון ‰רו‚וˆ'ובי בעל "ˆפנ˙ פענח":
ב‡ח˙ ‡‰סיפו˙ ˘כינס כ"˜ ‡„מו"ר מו‰ריי"ˆ מליוב‡וויט˘ עבור י„‰ו˙ רוסי,‰
בי˜˘ מ‡‚‰ון ‰רו‚וˆ'ובי ˘י˘˙˙ף בווע„ ˘י˙כנס מזמן לזמן ל„ון בעניין ז‡‚‰ .‰ון
˘‰יב ˘„בר ˙˙˘‰פו˙ו ˙לוי במחלו˜˙ בבלי וירו˘למי.
‡מרו חז"ל )ברכו˙ לב ,ב( ˘"חסי„ים ‰ר‡˘ונים ‰יו ˘ו‰ים ˘˙ . .ע ˘עו˙ ביום

ו˘ם ‰מ˜ום מור ‰על טבעם ו‡ופיים ˘ל „‰רים בו˙˘ ,ו˘בי "‰ו„ו" ‰יו בעלי ‰ו„

ב˙פיל ."‰מ˙עורר˙ על כך ˙מי„‚ ‰‰ול :‰מכיוון ˘‰יו ˘ו‰ים זמן רב כל כך ב˙פיל– ‰

ו„‰ר‡ ,נ˘ים חכמים בעלי מי„ו˙ טובו˙ ומו‡רו˙ ,ו‡ילו ˙ו˘בי כו˘ ‰יו בעלי טבע ˘ל

"˙ור˙ן ‰י‡ך מ˘˙מר˙ ,ומל‡כ˙ן ‰י‡ך נע˘י˙"? וב˙˘וב ‰ל˙מי ‰‰זו מˆינו ‰ב„ל בין

"˘חרוריו˙" ,במי„ו˙ ח˘וכו˙ ורעו˙ .וכ˘ם ˘נ˘˙נו ‡נ˘י ‰ו„ו מ˙ו˘בי כו˘ ,כך נ˘˙נו

‰בבלי לירו˘למי .בבבלי )˘ם( נ‡מר" :מ˙וך ˘חסי„ים ‰ם – ˙ור˙ן מ˘˙מר˙ ומל‡כ˙ן

כל ‡‰ומו˙ ˘בכל ‰מ„ינו˙ זו מזו‰˘ ,יו מ„ינו˙ ˘‡נ˘י‰ם בס‚נון ˘ל "‰ו„ו" ,ו‰יו

מ˙ברכ˙" ,ובירו˘למי )פ"" :(‡"‰ ‰על י„י ˘‰יו חסי„ים ‰יי˙ ‰ברכ ‰ני˙נ˙ ב˙ור˙ן

מ˜ומו˙ ב‡ופן ˘ל "כו˘" ,ו˘‡ר מיני ‡ופני טבעי בני ‡„ם.

אוצרות המגילה

כו

אוצרות המגילה

ז

ועל ‡ף ‰חילו˜ים ‰רבים ˘בין ‰מ„ינו˙ ,מכל מ˜ום ˆ‰ליח ‡ח˘וורו˘ ל‰יו˙ "מו˘ל
לנ˘מע" )˙ו„" ‰כפ ‰ב˘ב˙ ˘ם( .ולכן י˘ לפר˘ ‡˙ מ"˘ ‰כפ ‰עלי‰ם ‰ר כ‚י‚י˙" בעומ˜

מ‰ו„ו וע„ כו˘" ,ול‡ זו בלב„‡ ,ל‡ ˘‰כיל לע˘ו˙ מ˘˙" ‰כרˆון ‡י˘ ו‡י˘"

יו˙ר :ב˘ע˙ מ˙ן ˙ור ‰נ˙‚ל ‰על בני י˘ר‡ל ‡ור רוחני רב ועˆום ,ע„ ‡˘ר ˙‰עוררו

ח( ,ול˙‰חבר ‡ל „ע˙ ‰וס‚נונ˘ ‰ל כל ‡ומ ‰ו‡ומ ,‰ב‡ופן ˘ל‡ ‰י˘ ‰לטונו בכפי‰

ברˆון עˆום ל˜בל˙ ˙‰ור .‰ונמˆ‡ ˘"˙‰עוררו˙ זו בלבם ל˜בל˙ ˙‰ור . . ‰ל‡ ‰י‰

וב‡ונס‡ ,ל‡ כל ‡‰ומו˙ ‰יו מחבבו˙ ‡˙ ‡ח˘וורו˘ וחר„ו˙ ל˜יים ‡˙ „ברו.

ז ‰מˆ„ם בבחיר ‰ורˆון ‡˘ר מעˆמם לב„"‡ ,ל‡ ‚‰יעו לז" ‰על י„י ‚‰ילוי מלמעל‰
„בחי' ‡‰ב˙י ‡˙כם  . .נ˙עורר ב‰ם ‰רˆון ו‰‡‰ב˙) "‰ור‡ ‰ור מ‚ל˙ ‡ס˙ר ˆח „ ,ו‡ילך(.
‡בל בימי ‡ח˘וורו˘˘ ,רר ‰עלם ו‰ס˙ר ‚„ול על ‡ור ˘‰י"˙ ,בבחינ˙ ‰ס˙ר פנים.
וממיל‡ ל‡ ‰יי˙˙‰ ‰עוררו˙ מלמעל ‰על בני י˘ר‡ל ל˜בל ‡˙ ˙‰ור .‰ו‡ף על פי
כן„‰" ,ר ו˜בלו ‰ברˆון ‚מור ‰˘ . .י ‰מסיר˙ נפ˘ בכל י˘ר‡ל מעˆמם˘ ,ל‡ על י„י
˙‰עוררו˙ מלמעל ."‰ונמˆ‡ ˘˜‰בל ‰ב˘ע˙ מ˙ן ˙ור‰ ‰יי˙ ‰מחמ˙ ˙ו˜ף ‚‰ילוי
מלמעל ,‰ו˜‰בל ‰בימי ‡ח˘וורו˘ ‰יי˙ ‰בכוח עˆמם ועבו„˙ם.
ומע˙ ‰י˘ לב‡ר ˘‚ם ˜‰בל‰˘ ‰יי˙ ‰ב˘ע˙ מ˙ן ˙ור‰ ‰יי˙˜ ‰בל‡ ‰מי˙י˙ ,ול‡
מˆ„ ‚‰ילוי ‡‰לו˜י .ב˘ע˙ מ˙ן ˙ור‡ ,‰י ‡פ˘ר ‰י ‰ל„ע˙ ‡ם ˜‰בל‰ ‰יי˙ ‰מחמ˙
‚‰ילוי ˘מלמעל‡ ‰ו מˆ„ עˆמם .ו‰בחינ ‰ל„בר ב‡ ‰בימי ‡ח˘וורו˘ .בזמן ז‰ ‰יו בני
י˘ר‡ל "עב„י ‡ח˘וורו˘" ,ו‰יו נ˙ונים ב‡פל ‰ו‰ס˙ר פנים .ומכל מ˜ום עוררו עˆמם
במסיר˙ נפ˘ ממ˘ על ˜יום ˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙.

)‡ס˙ר ‡,

ו„˜‰מ ‰זו ב˙חיל˙ ‰מ‚יל˘ ,‰ופכ˙ ‡ור ח„˘ על ‚זיר˙ ‡ח˘וורו˘ ועל נס ˆ‰‰ל:‰
‡ח„ מעי˜רי ˜ו˘י ‚‰זיר‰ ‰י ‰מ‡˘ ‰ח˘וורו˘ מ˘ל בכיפ ,‰וממיל‡ ‚ם ‚זיר˙
‰מן חל ‰על כל בני י˘ר‡ל כולם רח"ל‡ .מנם ‰י ‰מ˜ום למˆו‡ נחמ ‰פור˙‡ במ‰
˘ל‡ יי˙כן ˘‚‰זיר˜˙ ‰וים ח"ו במלו‡ ,‰לפי ˘ביˆוע ‚‰זיר ‰נ˙ון בי„י‰ם ˘ל ˙ו˘בי
ומו˘לי ˘בע וע˘רים ומ‡ ‰מ„ינ ,‰ו‰ל‡ ‡ין פרˆופי‰ם ו„עו˙י‰ם ˘ווים ,וממיל‡ ל‡
ימלט ‡˘ר יימˆ‡ו כמ ‰מ„ינו˙ ˘ל‡ יˆיי˙ו ˙ו˘בי‰ם ל‚זיר‡ ‰כזרי˙ זו ,מחמ˙ טבעם
‰טוב ו‰רחום ‡ו מחמ˙ ‰יו˙ם ‡נ˘ים נבונים וברי „ע˙.
ועל כך מ˜„ימ‰ ‰מ‚יל ,‰וממחי˘‚ ˙‡ ‰ו„ל ‚‰זיר ‰ו‰נס‡˘ ,ח˘וורו˘ ‰י ‰מו˘ל
ו˘ולט לל‡ מיˆרים" ,מ‰ו„ו וע„ כו˘" ,ו‰יינו ˘‰י ‰חביב ונער ıעל כל בני ‰מ„ינו˙
כולם ,וממיל‡ ברור ˘‰יו מˆיי˙ים לˆיוויו מבלי ל˙‰ח˘ב ב„ע˙ם ו‰ר‚˘˙ם! ו‡˙‰
למ„ מכך ‡˙ עומ˜ ר˘ע˙ מח˘ב˙ ‰מן" ,ל˘‰מי„ ל‰רו‚ ול‡ב„" )‡ס˙ר ‚ ,י‚( ‡˙
˘ונ‡י‰ן ˘ל י˘ר‡ל בכל ‰עולם כולו ,מבלי ‡˘ר ˙ימלט ולו מ„ינ‡ ‰ח˙.

ו‰נ‡ ,‰ם ˜בל˙ם ‡˙ ˙‰ור ‰במ˙ן ˙ור‰ ‰יי˙ ‰ר˜ מחמ˙ ‚‰ילוי‰ ,יי˙˜‰ ‰בל‰
מ˙˜יימ˙ ר˜ בזמן ˘י˘נם ‚ילויים מלמעל ,‰ול‡ ‰יו עומ„ים בניסיון בזמן ‚זיר˙ ‰מן.
ומכך ˘‚ם בע˙ ‰‰עלם ו‰חו˘ך עמ„ו חז˜ בלימו„ ˙‰ור ‰ו˜יום מˆוו˙י‡ ,‰י‚ל‡י

ו„‰בר ממחי˘ ‡˙ ‚ו„ל נס ˆ‰‰ל ‰כ‡˘ר "ונ‰פוך ‰ו‡"˘ ,נחלˆו מ‚זיר˙ כלי‰
‚מור ‰ח"ו ,ו‚‰יעו למˆב ˘ל "לי‰ו„ים ‰יי˙‡ ‰ור ‰ו˘מח ‰ו˘˘ון וי˜ר".
)ע"פ ˙ור˙ מנחם ˙˘„"מ ח"ב עמ' (1244

מיל˙‡ למפרע ˘˜‰בל ‰ב˘ע˙ מ˙ן ˙ור‰ ‰יי˙ ‰בכוח עˆמם˜ ,בל ‰פנימי˙ ו‡מ˙י˙.
)ע"פ ספר ˘‰יחו˙ ˙˘"נ ח"‡ עמ'  342ו‡ילך(

דרוש ואגדה

ˆער וכ‡ב ‚ם כ‡˘ר "טוב" ב‚לו˙
בסיפור ‚לו˙ מˆרים ועליי˙ י˘ר‡ל מ˘ם ,ל‡ פ˙ח˙‰ ‰ור ‰ב‰ו„ע" ‰וי‰י בימי
פרע ‰מלך מˆרים"‡ ,ל‡ בסיפור ‰מ‡ורעו˙ ˘ל בני י˘ר‡ל ,ירי„˙ם מˆרימ ‰ו˘עבו„ם
ו‚‡ול˙ם ,ובין „‰ברים נזכר ˘ב‡ו˙ו זמן מלך פרע.‰
ו‡ם כן ,י˘ ל˙מו ‰על מ˘ ‰פ˙ח‰ ‰מ‚יל ‰ב"וי‰י בימי ‡ח˘וורו˘"˘ ,לכ‡ור ‰מ‰
מוסיפ„˜‰ ‰מ ‰זו ,ו‰י ‰ל ‰לפ˙וח בסיפור ‰מ‚יל ‰עˆמ‡" :‰י˘ י‰ו„י ‰י ‰ב˘ו˘ן
‰ביר ,"‰ו‡זי לספר ˘˘ם מלך ‡ח˘וורו˘ ,וכל ‰מ˘ך ˙˘‰ל˘לו˙ „‰ברים ,ומ ‰טעם
„˜‰ימ‰ ‰מ‚יל" ‰וי‰י בימי ‡ח˘וורו˘"?
וי˘ לב‡ר ‡˘ר ב„˜‰מ ‰זו „"וי‰י בימי ‡ח˘וורו˘" ,רמוז‰‰ ‰ס˙כלו˙ ‰נכונ ‰עבור
י‰ו„י ב˙˜ופ˘ ‰ל "בימי ‡ח˘וורו˘":

אוצרות המגילה

ח

˙חיל˙ מלכו˙ו ˘ל ‡ח˘וורו˘ ‰יי˙˜˙ ‰ופ ‰נפל‡ ‰לכ‡ור ‰ב˙ול„ו˙י‰ם ˘ל
י˘ר‡ל˘ ,מר„כי ר‡˘ ‰סנ„‰רין ‰י ‰יו˘ב ב˘ער ‰מלך ,ו‰י ‰בין ‚„ולי ‰נ‰ ˙‚‰מלוכ.‰
ול‡ ‰י ‰ז ‰על י„י ˘מר„כי ‰עלים ‡˙ עמו ומול„˙ו‡ ,ל‡ ‰י ‰י„וע ˘‰ו‡ מחכמי
‰סנ„‰רין ,ומכל מ˜ום ל‡ נפ˜„ מ˜ומו מחˆר ‰מלוכ ,‰ו‡ח˘וורו˘ ‚ופ‡ ‰י ‰מ˙ייעı
עמו.
וע„ כ„י כך ‚‰יע„‚ ‰ול˙ מר„כי ב˘ו˘ן˘ ,כ‡˘ר ע˘‡ ‰ח˘וורו˘ מ˘˙ ‰ל‰ר‡ו˙
‚„ול˙ו ו˙פ‡ר˙ מלכו˙ו ,מינ ˙‡ ‰מר„כי לנ‰לו ול‰נ‰י‚ו ,כפי ˘„ר˘ו חז"ל על ‰כ˙וב
"כרˆון ‡י˘ ו‡י˘ – כרˆון מר„כי וכרˆון ‰מן" )‡ס˙ר ‡ ,ח .מ‚יל ‰יב .(‡ ,וע„ ˘ל‡חר

אוצרות המגילה

כ‰

˘˙כלי˙ עניין מ˘לוח מנו˙ ‰ו‡ ל‰רבו˙ "רעו˙ ו‡חוו "‰בין בני י˘ר‡ל .ולכ‡ור‡ ‰ין
בז ‰חי„ו˘ מיוח„‰˘ ,ל‡ ‚ם במ˘ך כל ˘‰נ ‰כול ‰י˘נו חיוב "ו‡‰ב˙ לרעך כמוך",
וז‰ו "כלל ‚„ול ב˙ור„˜) "‰ו˘ים יט ,יח ופר˘"י(.
‡מנם חי„ו˘ ‚„ול במˆוו˙ מ˘לוח מנו˙ :בכל ˘‰נ‡ ‰ין ˆיווי לחפ˘ ‡חר ‰ז„מנו˙
ל˜יום מˆוו˙ ‡‰ב˙ י˘ר‡ל‡ ,בל בימי ‰פורים י‰ו„י מחויב לילך ולחפ˘ "רע‰ו" ,ול‡
ל‰ס˙פ˜ ב‡‰ב ‰בלב„‡ ,ל‡ ל‰יטיב עמו ול˘לוח לו מנו˙ ˘יכול לי‰נו˙ מ‰ן מי„.
מ˙נו˙ ל‡ביונים:

ביטול ‚‰זיר ‰נ˙מנ ‰ל‰יו˙ מ˘נ ‰למלך .ומינוי מר„כי ל‰יו˙ מ˘נ ‰למלך ל‡ ‰י‰

מˆוו˙ ‰ ‰˜„ˆ‰ו‡ חיוב במ˘ך כל ˘‰נ ‰כול.‰

„ו‚מ˙ מינוי ‰מן ˘‰י„‰" ‰יוט ˜ופ ıבר‡˘" )מ‚יל ‰יב ,ב(‡ ,ל‡ מינ‰ו ‡ח˘וורו˘

ויח„ עם ז‡˙ ,חי„ו˘ ו‰י„ור ‚„ול ‰וסיפו חכמים בפורים :בכל ˘‰נ ‰מחויב ‡„ם

מעˆמו מחמ˙ ˘‰י ‰ר‡וי לכך .ונמˆ‡ ˘מר„כי ‰י ‰במעמ„ ‰ח˘וב ו‰מ˘פיע ביו˙ר,
וכל ז ‰למרו˙ ˙‰נ‚‰ו˙ו כ"‡י˘ י‰ו„י" ב‚לוי!

לי˙ן ˆ„˜ ‰ר˜ כ‡˘ר ‰י‡ מ˙‚ל‚ל˙ לפ˙חו‡ .ם רו‡‰ ‰ו‡ עני ,עליו ל˜יים מˆוו˙
"פ˙וח ˙פ˙ח" ו"נ˙ון ˙˙ן" )ר‡ ‰טו ,ח-י( .בימי ‰פורים לעומ˙ ז‡˙ˆ ,ריך ‰י‰ו„י לטרוח

כמו כן‚ ,ם ˜˙‰ופ˘ ‰ל‡חר ביטול ‚‰זיר ‰ונס פורים‰ ,יי˙˜˙ ‰ופ ‰נפל‡ ‰לבני
י˘ר‡ל כ‡˘ר מר„כי ‰ו‡ "מ˘נ ‰למלך".

לחפ˘ ‡˙ מˆוו˙  ,‰˜„ˆ‰ולמˆו‡ ˘ני עניים ,ול˙˙ ל‰ם מ˙נו˙ ר‡ויו˙.
מˆוו˙ ‡לו מסמלו˙ ‡˙ ‰יחס ˘ל בני י˘ר‡ל ‡ל כל ‰מˆוו˙ כולן‰ .ן מˆוו˙ ˘בין

ונר‡ ‰ב˜˘‰פ ‰חיˆוני˙ ‡˘ר ‡ין לך מˆב טוב מז˘ ,‰למרו˙ ‰יו˙ם ˘ל י˘ר‡ל
ב‚לו˙ פרס‰ ,רי נמˆ‡ים ‰ם ˙ח˙ ˘ליט ‡‰ו‰בם וחפ ıבי˜רם וממנ ˙‡ ‰חבר ‰סנ„‰רין
ל‰יו˙ מר‡˘י ˘ריו.

‡„ם למ˜ום – ב„ו‚מ˙ מ˜ר‡ מ‚יל ,‰ו‰ן ‡לו ˘בין ‡„ם לחברו – ב„ו‚מ˙ מ˘לוח מנו˙
ומ˙נו˙ ל‡ביונים .במ˙ן ˙ור˜ ‰יבלו בני י˘ר‡ל ‡˙ ‰מˆוו˙ מ˙וך כפי ,‰ובח‚ ‰פורים
‰ם מוסיפים ומ„‰רים ב‰ן בחיו˙ וב˘מח.‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ'  365ו‡ילך(

ובכ„י ל˘לול ‰נח ‰מופרכ˙ זו ,מכריז‰ ‰מ‚יל ‰לכל לר‡˘" :וי‰י בימי"! – "וי‰י
בימי ‡ינו ‡ל‡ ל˘ון ˆער" )מ‚יל ‰י ,ב(„˜‰‰˘ ,מ ‰לכל ‡ו˙˜˙ ‰ופ ‰ב˙ול„ו˙ י˘ר‡ל,
‰י‡ "וי‰י" ,מˆב ˘ל ˆער וכ‡ב.
ו‡ו˙ו "וי‰י" ‰ו‡ מכוון על עˆם ‰ימˆ‡ו˙ בני י˘ר‡ל ב‚לו˙ "בימי ‡ח˘וורו˘",
˘‡ף ˘‰ו‡ מכב„ם ומו˜ירם ,מכל מ˜ום נ˙ונים ‰ם ב‚לו˙ ˙ח˙ מלך ˘‡ינו מבי˙ „ו„,
וממיל‡ י‰ו„י ‡ינו יכול ב˘ום ‡ופן לסבול מˆב כז .‰ו‚ם כ‡˘ר ל‡ חסר לו מ‡ומ‰ ,‰רי
‰ו‡ נ˙ון בˆער ‚„ול ובכ‡ב עˆום – "וי‰י"!
)ע"פ ˙ור˙ מנחם חנ" ‰עמ' (299

דרוש ואגדה

ביטול "‰מו„ע‡" למפרע
על ‰פסו˜ "˜יימו ו˜בלו ‰י‰ו„ים" ‡מרו חז"ל ˘בימי ‡ח˘וורו˘ "˜יימו מ‰
˘˜יבלו" בזמן מ˙ן ˙ור .‰במ˙ן ˙ור" ‰כפ˜‰ ‰ב" ‰עלי‰ם ‡˙ ‰‰ר כ‚י‚י˙" ו‰כריחם
ל˜בל ‡˙ ˙‰ור .‰מני ‡ז‰ ,יי˙" ‰מו„ע‡ רב ‰ל‡וריי˙‡" – ˘יכול ‡„ם לטעון ˘˜יבל
˙‰ור ‰ב‡ונס ול‡ בלב ˘לם .ובימי ‡ח˘וורו˘" ,מ‡‰ב˙ ‰נס ˘נע˘ ‰ל‰ם"„‰" ,ר

תורת חיים

כ‡˘ר י‰ו„י ב‚לו˙ – ‰רי ז" ‰וי‰י"!
כ„˜‰מ ‰לכללו˙ סיפור ‰מ‚יל ,‰מכריז ‰פסו˜ "וי‰י בימי ‡ח˘וורו˘" ,ו„ר˘ו
ב‚מר‡ )מ‚יל ‰י ,ב( ˘"וי‰י בימי ‡ינו ‡ל‡ ל˘ון ˆער" .וסיב˙ ˆער ‚„ול ז‰ ,‰רי ‰י‡
מˆ„ עˆם ‰יו˙ בני י˘ר‡ל ב‚לו˙ פרס ˙ח˙ ˘לטונו ˘ל מלך נכרי .ו‚‰ם ˘‡ח˘וורו˘

˜בלו "‰ברˆון .ו‰רי ז˜" ‰יום" ל˜בל˙ ˙‰ור˘ ‰מ˜„ם )˘ב˙ פח ‡ ,ובפר˘"י ˘ם(.
ובפ˘טו˙ נר‡‡˘ ‰כן במ˙ן ˙ור˜ ‰יבלו בני י˘ר‡ל ‡˙ ˙‰ור ‰בכפי ‰וב‰כרח ,ור˜
בפורים חזרו ו˜יבלו ‰ברˆון‡ .ך י˘ לב‡ר בעומ˜ יו˙ר˘ ,על י„י ˜בל˙ ˙‰ור ‰בפורים
ברˆון נ˙בטל ‰למפרע "‰מו„ע‡" ˘‰יי˙ ‰על ˜בל˙ ˙‰ור ‰במ˙ן ˙ור ,‰ונ˙‚ל ‰כי ‚ם
‡ז ˜יבלו ‡˙ ˙‰ור ‰ברˆון.
˜ו„ם מ˙ן ˙ור‰ ‰סכימו בני י˘ר‡ל ורˆו ל˜בל ‡˙ ˙‰ור ,‰ו‡ף "„˜‰ימו נע˘‰

אוצרות המגילה

כ„

ל‡ ר„ף ‡˙ בני י˘ר‡ל ˜ו„ם ‚‰זיר ‰ול‡חר ‰נס ,ו‡„רב‡ מינ ˙‡ ‰מר„כי ל‰יו˙ יו˘ב

ביאורי מגילה

ב˘ער ‰מלך .מכל מ˜ום כ‡˘ר י‰ו„י נ˙ון ב‚לו˙ ‰רי ז" ‰וי‰י בימי" – ל˘ון ˆער וכ‡ב
)וכפי ˘נ˙ב‡ר ב‰רחב ‰בחל˜ „"‰רו˘ ו‡‚„.("‰

זכר ל˜בל˙ ˙‰ור ‰בפורים
˜בל˙ ˙‰ור ‰בזמן מ˙ן ˙ור‰ ,‰יי˙ ‰בעל כרחם ˘ל י˘ר‡ל˜‰ .ב"" ‰כפ . . ‰עלי‰ם
‡˙ ‰‰ר כ‚י‚י˙ ,ו‡מר ל‰ם ‡ם ‡˙ם מ˜בלים ‡˙ ˙‰ור ‰מוטב ,ו‡ם ל‡ו ˘ם ˙‡‰
˜בור˙כם" .ובימי ‡ח˘וורו˘ "„‰ר ˜בלו "‰ברˆון וב˘מח" ,‰מ‡‰ב˙ ‰נס ˘נע˘‰
ל‰ם" )˘ב˙ פח ‡ ,ופר˘"י ˘ם(.
˜בל˙ ˙‰ור ‰בפורים ‰ו‡ עניין נ˘‚ב ונעל .‰וכפי ˘כ˙ב ‰ב‚"‰

אוצרות המגילה

ט

)‰ל' מ‚יל˜ ‰רוב

לסופן( "ע„יף יומ‡ „פורים כיום ˘נ˙נ ‰בו ˙ור ."‰וי˘ ל˙מו ‰מ„וע ל‡ ˜בעו חז"ל בימי
‰פורים זיכרון ל˜בל˙ ˙‰ור ‰ברˆון?
וי˘ לומר ˘‡„רב‡ ,מˆוו˙ ‰ח‚ ‰מיוח„ו˙ מ˘מ˘ו˙ זיכרון וע„ו˙ ל˜בל˙ ˙‰ור‰
בימי ‰פורים:
‰‰בחנ ‰בין מע˘˘ ‰נע˘ ‰על י„י כפי ‰ו‡ונס לבין „בר ˘עו˘„‡‰ ‰ם ברˆון
וב˘מח‰ ,‰ו‡ ב‡ופן ע˘יי˙ „‰בר .כ‡˘ר ‡ונסים ‡„ם לע˘ו˙ „בר מ ,‰עו˘‰ ‰ו‡

ומז ‰י˘ לו לי‰ו„י ללמו„ ‡˙ ˜˘‰‰פ‰ ‰נכונ ‰על עˆם ‰ימˆ‡ו˙ו ב‚לו˙:
פעמים נר‡ ‰לו ל‡„ם ˘מˆבו טוב ‰ו‡ ונכון ,כי בירכו ˘‰י"˙ ו˘‰פיע לו רוב ˘פע
ב‚˘מיו˙ ,ו‡ין לו ˆרו˙ ו„‡‚ו˙ ,ו‰ו‡ מ˙ברך בלבבו ל‡מור מי י˙ן וימ˘יך טוב ז‰
ל‡ורך ימים ו˘נים.
ול‡ ב‚˘מיו˙ בלב„‡ ,ל‡ י˘ וי‰ו„י מרוˆ ‰ו˘מח ‚ם במˆבו ‰רוחני˘ ,מˆוי ‰ו‡
במ„ינו˙ ‰רווח ,‰מ˜ום ˘‡ין מˆירים לו על ˜יום ˙‰ור ‰ו˘מיר˙ מˆוו˙י ,‰ו‰רי ‰ו‡
‰ו‚ ‰ב˙ור ‰ועוס˜ במˆוו˙ ,וטוב לו במˆבו ‰רוחני.
ו‡ם כן ,מ ‰לו "לברוח" מן ‚‰לו˙‰ ,רי „י לו במˆבו ‰נוכחי ,טוב לו ב‚לו˙ ,ו‡ין
חסר לו מ‡ומ...!‰
ועל כך מור˙ ‰ור˙ חיים‰ ,מור ‰ומ‡יר ˙‡ ‰נ˙יבו˙ חייו ˘ל י‰ו„י – "וי‰י בימי
‡ח˘וורו˘" ,עˆם ‰ימˆ‡ו˙ו ˘ל י‰ו„י ב‚לו˙ ‰י‡ מˆב ˘ל "וי‰י – ל˘ון ˆער"!

ז‡˙ ר˜ במי„‰˘ ‰ו‡ מוכרח ב ,‰לˆ‡˙ י„י חוב˙ו בלב„ .ו‡ילו כ‡˘ר עו˘„‰ ˙‡ ‰בר

ומ˘ ‰מר‚י˘ ‰ו‡ ˘מˆבו ‰רוחני ˘פיר ו‡ין לו ˆורך ל˙˜ן מ‡ומ‰ ,‰רי זו טעו˙

מרˆונו‰ ,רי ‰ו‡ מ˘˙„ל ומחפ˘ ל„‰ר ול‰וסיף ב‡ו˙ ‰פעול‰ ,‰רב ‰יו˙ר מ‰מי„‰

מר‰˘ ,‰ל‡ סיב˙ ‚‰לו˙ ‰י‡ מ"˘ ‰מפני חט‡ינו ‚לינו מ‡רˆנו" ,וממיל‡ כל עו„

˘‰ו‡ מחויב ב.‰

˘נמˆ‡ים ע„יין במˆב ˘ל "‚לינו מ‡רˆנו"‡ ,ו˙ ‰ו‡ ˘טרם ˙ו˜ן "‰מפני חט‡ינו" .ו‡ם

בימי ‰פורים ˜יבלו עלי‰ם בני י˘ר‡ל ‡˙ ˙‰ור ‰ברˆון וב˘מח ,‰וממיל‡ ‰רי

כן בוו„‡י ˘מˆבו ‰רוחני ‡ינו כ„רו˘.

‰ם רוˆים ב˜יום ‰מˆוו˙ ומ„‰רים ב‰ן בחיו˙ ‚„ול .‰וביטוי ל„בר ז ‰ני˙ן במˆוו˙

ו‡„רב‡ ,כלל ‰ו‡ בכל חוליי ‚‰וף‡˘ ,ם יו„ע ‰חול ˙‡ ‰מˆבו ,ומבין ˘עליו לע˘ו˙

‰מיוח„ו˙ ˘ל ימי ‰פורים – מ˜ר‡ מ‚יל ,‰מ˘לוח מנו˙ ומ˙נו˙ ל‡ביונים .מˆוו˙ ‡לו

כל ˙‰לוי בו בכ„י ל‰ירפ‡‰ ,רי מˆבו טוב ל‡ין ערוך מז‡˘ ‰ינו יו„ע כלל ועי˜ר על

נו‚‰ו˙ ‚ם במ˘ך כל ימי ˘‰נ‡ ,‰ך בח‚ ‰פורים מוסיפים ב‰ן ‰י„ור וחיו˙ ‚„ול.‰

מחל˙ו .ועל „רך ז‰ ‰ו‡ בחוליי ‰נפ˘˘ ,כ‡˘ר נמˆ‡ „‡‰ם במˆב רוחני ירו„ ו‡ינו
יו„ע ˘עליו ל˘וב ב˙˘וב‡ – ‰ין לך סכנ„‚ ‰ול ‰מזו!

מ˜ר‡ מ‚יל:‰
מˆ„ ‡ח„‡ ,ין חי„ו˘ מיוח„ במ˜ר‡ מ‚יל‰˘ ,‰ל‡ ‚ם מחו ıלימי ‰פורים י˘נם ˘‡ר
כ"„ כ˙בי ˜‰ו„˘.
‡בל מ‡י„ך‰ ,וסיפו חכמים חי„ו˘ ו‰י„ור מיוח„ עם כ˙יב˙ ‰מ‚יל :‰חז"ל ˙י˜נו
˘ל‡ י‰י ‰סיפור ‰נס בעל פ‡ ,‰ל‡ "כ˙בוני ל„ורו˙" – ˘˙‰י‰ ‰וספ ‰בכ˙בי ˜‰ו„˘.
‚ם ˜רי‡˙ ‰מ‚יל ‰י˘ ב ‰חי„ו˘ ‚„ול :סיפור ‰נסים י˘נו בעו„ ימים טובים ,וכמו כן
עניין ˜רי‡˙ ˙‰ור˜ ‰יים במ˘ך ˘‰נ ‰כול‡ .‰ך בפורים ‰וסיפו חכמים ˜רי‡˙ סיפור
‰נס מ˙וך ˜‰לף ,ו‚ם ˜רי‡ ‰בליל ,‰וכל ז‡˙ מ˙וך "פרסומי ניס‡" „וו˜‡.
מ˘לוח מנו˙:
כ˙ב בספר "מנו˙ ‰לוי"

)למ˜ובל ר"˘ ‡ל˜ב ıמחבר ‰פיוט "לכ„ ‰ו„י" .על ‰מ‚יל ‰ט ,כ(

ו„בר ז ‰מלמ„˙ ‰מ‚יל ‰מי„ בר‡˘י˙˘ ,‰כל זמן ˘נמˆ‡ י‰ו„י ב‚לו˙‰ ,רי ז" ‰וי‰י
– ל˘ון ˆער"! ועי˜ר ˆ‰ער ‰ו‡ ממ˘ ‰טרם נפטרו מענייני "‰חט‡ינו"˘ ,מ˘ום כך
ע„יין נמˆ‡ים במˆב ˘ל "‚לינו מ‡רˆנו".
ו‡ין ‰מ‚יל ‰מכוונ˙ ל‰כניס י‰ו„י למˆב ˘ל ˆער וכ‡ב ח"ו‡ ,ל‡ ל‰ורו˙ לו ˘מˆבו
בזמן ‚‰לו˙ ‰ו‡ מˆב ˘ל ˆר ,‰וממיל‡ י˙עורר וי˙עו„„ ל˙‰עס˜ בזירוז ‡‚‰ול,‰
וכ‡˘ר "י˘ר‡ל עו˘ין ˙˘וב‰ ,"‰רי "מי„ ‰ן נ‚‡לין" )רמב"ם ‰ל' ˙˘וב ‰פ"ז .(‰"‰
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כ‚

י‰ר‚ ו‡ל יעבור ועבר ול‡ נ‰ר‚  . .מפני ˘עבר ב‡ונס ‡ין מל˜ין ‡ו˙ו ,ו‡ין ˆריך לומר

רו ׁ˘ י∆ ׁ ¿˘ …נו
וַ ּי… ∆
‡מר ָָ ‰מן ַל ּ∆מ ∆ל ¿ך ֲ‡ ַח ׁ ¿˘ו≈ …
םָ ‡Œח„ ¿מ ֻפ ָ ּזר ּו ¿מ …פ ָר„ ≈ ּבין ָ ֽ‰ﬠַ ּƒמיﬦ
ﬠַ ∆
ָ
מ ¿לכ ּו ∆˙ך )‚ ,ח(
ינו˙ ַ
¿ ּב …כל ¿מ … „ƒ

˘‡ין ממי˙ין ‡ו˙ו בי˙ „ין"‡ .בל בחל‡ין – "‡ם עבר ונ˙רפ‡ עונ˘ין ‡ו˙ו בי˙ „ין
עונ˘ ‰ר‡וי לו" .ו„‰בר ˙מו‰ :‰ל‡ ˘ני‰ם ˆ‰ילו ‡˙ חיי‰ם על י„י ‡ח˙ מ‚' עבירו˙,
ומ„וע נענ˘ ר˜ מי ˘נ˙רפ‡ בעביר?‰
ו˙מי ‰‰זו מיו˘ב˙ ‰י‡ על פי „ע˙ ר˘"י ו˙וס' בסו‚יי˙ ˘ ‰˘‡‰נחב˘ ‰בי„י עוב„י
כוכבים )כ˙ובו˙ כו ,ב(‡˘ ,ם ‰י‡ ני„ונ ‰למוו˙‡ ,זי נ‡סר˙ ‚ם לבעל ‰י˘ר‡ל „חיי˘ינן
˘מ‡ נ˙רˆי˙ ל‰יבעל ל˘ב‡י בכ„י ל‰ינˆל .ובי‡ר כ"˜ ‡„מו"ר ˆ‰מח ˆ„˜

)חי„ו˘ים

על "˘‰ס ˆ„ („ ,טעם „‰בר‡„ ,ף ˘בס˙ם ‡ונס מו˙ר˙  ‰˘‡‰לבעל ‰י˘ר‡ל ,מכל מ˜ום
כ‡ן מכיוון ˘"‡ינו ‡ונס ‰על ‰בעיל . . ‰ו‰י‡ מעˆמ ‰מ˙רˆי˙ ל˙˘מי˘ כ„י לˆ‰יל
עˆמ‰ ,"‰רי "‡ין ז ‰נ˜ר‡ ‡ונס ל‚בי ‰בעיל."‰
ולמ„נו מכ‡ן יסו„ ‚„ול ב‚„ר ‡נוס בעביר‡˘ ,‰ם ‰עכו"ם ‡ונסו לעבור ‡˙ ‰עביר‰

ביאורי מגילה

מˆוו˙ ‰פורים – ‰יפך „ברי ‰מן ‰ר˘ע
כ˙ב בספר "מנו˙ ‰לוי" )ל‰מ˜ובל ר"˘ ‡ל˜ב ıמחבר ‰פיוט "לכ„ ‰ו„י"(‰˘ ,טעם למ‰
˘˙י˜נו מ˘לוח מנו˙ ומ˙נו˙ ל‡ביונים‰ ,ו‡ כי "ז ‰רומז כי ‰ם ב‡‚ו„‡ ‰ח˙ וב‡‰ב‰
ו‡חוו‰ ,‰יפך מ‡˘ ‰מר ˆ‰ורר מפוזר ומפור„".
ו‡ף ˘‰י ‰ז ‰לי˘נ‡ בי˘‡ „‰מן ל‡ח˘וורו˘‰ ,רי כבר נו„ע ב˘ערים מ‡˘ ‰מרו
חז"ל )במ„ר˘‰ ,וב‡ במ‡ורי ‡ור ‡˜ ,פב( ˘"‡ח˘וורו˘" רומז ל˜‰ב" ,‰ו"‰מן" זו מי„˙
„‰ין ,ומי„˙ „‰ין טענ ‰כלפי ˜‰ב"" ‰י˘נו עם ‡ח„"˘ ,בני י˘ר‡ל˘ ,עלי‰ם ל‰יו˙
"עם ‡ח„ ב‡ר) "ıר‡˘ ‰מו‡ל ב ז ,כ‚( – ‰ם במˆב ˘ל "מפוזר ומפור„" .וכנ‚„ טענ˙
מי„˙ „‰ין נ˙˜נו מ˘לוח מנו˙ ומ˙נו˙ ל‡ביונים‰ ,מ‡ח„ים ומ˜רבים ‡˙ בני י˘ר‡ל
‡י˘ לרע‰ו.
ועל פי יסו„ ז ‰יימˆ‡ מובן ‚ם מ˘ ‰פס˜ ‰רמב"ם )‰ל' מ‚יל ‰פ"ב ‰י"ז( "מוטב
ל‰רבו˙ במ˙נו˙ ל‡ביונים מל‰רבו˙ בסעו„˙ו ובמ˘לוח מנו˙ לרעיו" ,כי במˆוו˙
מ˙נו˙ ל‡ביונים מ˙˜יים ‰מכוון ˘ל ‡˙‰ח„ו˙ בני י˘ר‡ל ,יו˙ר ממ˘ ‰מ˙‡ח„ים
במˆוו˙ מ˘לוח מנו˙:
מˆוו˙ מ˘לוח מנו˙ ‡ינ ‰ר˜ בכ„י ל˜רב בין ‡י˘ לרע‰ו ובין ‡˘ ‰לרעו˙‡ ,‰ל‡ י˘
ב˙ ‰כלי˙ נוספ˙ ,ו‰י‡ ˘לכל י‰ו„י י‰יו ˆרכי סעו„˙ ‰פורים ,ועל כן י˘ ל˘לוח „בר
מ‡כל ,ו˘˙י מנו˙ „וו˜‡‡ .בל מˆוו˙ מ˙נו˙ ל‡ביונים ‡ינ ‰עבור יום ‰פורים עˆמו,
˘‰רי יˆ‡ י„י חוב˙ו לרוב „‰עו˙ ‚ם בנ˙ינ˙ פרוט‡ ‰ח˙ לפנו˙ ערב ˘ל יום ‰פורים,
ונמˆ‡ ˘‡ין ‰מכוון במ˙נו˙ ל‡ביונים ‡ל‡ ל‰ר‡ו˙ ˙נוע˘ ‰ל ˜˙‰רבו˙ ‡ל ‰זול˙,

מ˜רי ‡נוס‡ ,בל ‡ם ‡ין ‡י˘ מכריחו‡ ,ל‡ ˘‰ו‡ עומ„ בסכנ˙ נפ˘ו˙ ועובר מעˆמו על
‡ח˙ מ‚' עבירו˙ בכ„י לˆ‰יל עˆמו – ל‡ מ˜רי ‡נוס כלל.
ומכ‡ן למ„ים ‡˙ עוˆם מעל˙ ‰מסיר˙ נפ˘ ˘‰יי˙ ‰לבני י˘ר‡ל בזמן ‚זיר˙ ‰מן:
בזמן ‚זירו˙ ‡חרו˙ ,ול„ו‚מ‡ בימי ‰ח˘מונ‡ים כ‡˘ר ‚זרו ‰יוונים על „˙ י˘ר‡ל,
‰ל‡ ‰יי˙ ‰זו ˘ע˙ ‚‰זיר ‰על מˆוו˙ ˙‰ור ‰עˆמן ,ו‡ם עבר ‡י˘ מבני י˘ר‡ל רח"ל
על ‡יז ‰מ‰מˆוו˙ מחמ˙ ‚‰זיר‰ ,‰רי ‰י ‰בבחינ˙ ‡נוס‡˘ ,ונסים וכופים ‡ו˙ו לעבור
על ‡ו˙‰ ‰מˆוו .‰ו‚ם ל‡ ‰יו מעני˘ים ‡˙ מי ˘נ‡נס ועבר ,וכ„ין ‰עובר על ‚' עבירו˙
מחמ˙ ‡‰ונס.
‡בל ב˘ע˙ ‚זיר˙ ‰מן ,ל‡ ‰יי˙˘ ‰ום ‡פ˘ריו˙ כלל לעבור על ‰מˆוו˙ ,ו‡פילו ל‡
בבחינ˙ ‡ונס ,ו‡ם ‰י ‰עול ‰ב„ע˙ו ˘ל ‡י˘ י˘ר‡ל לעבור על מˆוו ‰בכ„י ל‰ינˆל,
‰רי ‰יו "עונ˘ין ‡ו˙ו בי˙ „ין עונ˘ ‰ר‡וי לו" ,כי ‰מן ל‡ ‡נס ו‰כריח ‡˙ בני י˘ר‡ל
לעבור על ‡יזו מˆוו ,‰ר˜ ‚זר ‚זיר˙ כלי ‰ח"ו על ‚ופם.
ונמˆ‡ ˘‰מסיר˙ נפ˘ ˘בזמן חנוכ ‰וכיוˆ‡ בז‰ ,‰י‡ מסיר˙ נפ˘ ˘מ„ו„ ‰ומו‚בל˙
ב‡יז„ ‰בר˘ ,י˘ מˆבים ˘ב‰ם למרו˙ ˘ל‡ מסר נפ˘ו מכל מ˜ום ‡ינו נענ˘‡ .בל
‰מסיר˙ נפ˘ ˘בזמן ‚זיר˙ ‰מן ‰י‡ מסיר˙ נפ˘ ‚מור ,‰לל‡ כל ‚‰בלו˙˘ ,מחוייבים
למסור נפ˘ם לל‡ יוˆ‡ מן ‰כלל על מˆוו˙ ˙‰ו.˜"‰
ומע˙ ‰יובן ‰יטב מ„וע ‡ז „וו˜‡ "˜יימו מ˜˘ ‰יבלו" ,כי ‡ז „וו˜‡ ˙‰בט‡‰
˘ייכו˙ם ‡ל ˙‰ור ‰ומˆוו˙י ‰ב‡ופן ˙˜יף כל כך‡˘ ,ין ˘ייך כלל ˘יעברו על מˆוו˙
˙‰ור ‰ל‡ ברˆון ו‡פילו ל‡ ב‡ונס ,וממיל‡ ˜בל˙ ˙‰ור‰ ‰י‡ חז˜ ‰ו˙˜יפ˜" – ‰יימו
מ˜˘ ‰יבלו".
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ּ ¿ ˜ƒימ ּו ו¿ ּ¿ ˜ƒﬡ ֻל ַּ ¿ ‰יּ ‰ו „ƒים | ﬠֲ ≈ﬥ ∆י‰ם | ו¿ ﬠַ לŒ
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זַ ¿רﬠָ ם ו¿ ﬠַ ל ָּכ ַ
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ּƒכ ¿כ ָ˙ ָבם ו¿ ƒכז¿ ַמ ָ ּנם ¿ ּב ָכ ׁ ָ

י‡

ו‡˙‰ח„ו˙ בין בני י˘ר‡ל.
ועו„ מעל ‰י˙יר ‰י˘ ב ‰במˆוו˙ מ˙נו˙ ל‡ביונים ,מ˙˘ ‰י˜נו חכמים לי˙ן מ˙נו˙
ל˘ני ‡ביונים „וו˜‡ ,ובמ˘לוח מנו˙ ל‡ ˙י˜נו כן˘ ,בנ˙ינ ‰ל˘ני ‡ביונים מו„‚˘ עניין
‡‰ח„ו˙ ב‡ופן עמו˜ יו˙ר:
‡י˙‡ בס) ˜"‰ר‡˙ ‰ור‡ ‰ור ˙ול„ו˙ יט ,ב( ˘י˘ ו„‡‰ם מ˜יים מˆוו‡ ‰ו לומ„ ˙ור‰
במסיר˙ נפ˘ ממ˘ ,ומכל מ˜ום ‡ין ז ‰מכריח ˘‰ו‡ עוב„ ˘‰י"˙ ב‡מ˙ ,לפי ˘י˘
ל˙‰ו˙ ˘מ‡ עו˘‰ ‰ו‡ ז‡˙ מˆ„ ˘חו˘˜ בעבו„ ‰זו בטבעו .ור˜ ‡ם ‰וכיח ‰ניסיון
˘‰ו‡ עוב„ ‡˙ ˘‰י"˙ ‚ם ב˘‡ר ‡ופנים ‰רי נ˜ר‡ עוב„  '‰ב‡מ˙.
וכפי ˘מˆינו )עבו„ ‰זר ‰יח˘ (‡ ,ר' חנינ‡ בן ˙ר„יון ‰י ‰מ˜‰יל ˜‰ילו˙ ללמו„ ˙ור‰

ביאורי מגילה

במסיר˙ נפ˘ בפועל ממ˘ ,וכ˘˘‡ל ‡˙ ר' יוסי בן ˜יסמ‡ "מ‡ ‰ני לחיי ‰עולם ‰ב‡?",
ל‡ ˘‰יבו מי„ ˘י˘ לו חל˜‡ ,ל‡ " ‰˘˜‰כלום מע˘ ‰ב‡ לי„ך?" ,ור˜ ל‡חר ˘סיפר
לו ˘"מעו˙ ˘ל פורים נ˙חלפו לי במעו˙ ˘ל ˆ„˜ ‰וחל˜˙ים לעניים" ‡מר לו "מחל˜ך

˘לימו˙ ˜בל˙ ˙‰ור – ‰בפורים „וו˜‡ ול‡ בחנוכ‰

י‰י חל˜י" .ובי‡רו בז˙) ‰ור‡ ‰ור ˘ם(˘ ,מ‰˘ ‰י ‰מלמ„ ˙ור ‰במסיר˙ נפ˘ ‡ין זו

‡ו„ו˙ ˜בל˙ ˙‰ור ‰בסיני ‡מרו חז"ל )˘ב˙ פח"˘ (‡ ,כפ˜‰ ‰ב" ‰עלי‰ם ‡˙ ‰‰ר

‰וכח‰˘ ‰ו‡ עוב„  ,'‰כי ˘מ‡ ‰י ‰עו˘ ‰ז‡˙ מˆ„ ˘טבעו ב"מר˘ ‰חור˘ ,"‰מ˙ענ‚

כ‚י‚י˙ ,ו‡מר ל‰ם ‡ם ‡˙ם מ˜בלים ˙‰ור ‰מוטב ,ו‡ם ל‡ו ˘ם ˙˜ ‡‰בור˙כם" ,ול‡

במו˘כלו˙‡ ,ך כ‡˘ר פיזר ‚ם לˆ„˜„˘ ,‰בר ז‰ ‰ו‡ מ˙‡ים לטבע "מר ‰לבנ‰ ,"‰בין

‰יי˙ ‰זו ˜בל˘ ‰לימ‡ .‰מנם "‡ף על פי כן „‰ור ˜בלו ‰בימי ‡ח˘וורו˘„ ,כ˙יב ˜יימו

ר' יוסי ˘ר' חנינ‡ עוב„ ‡˙ ˘‰י"˙ בכל ‡‰ופנים ,ול‡ ר˜ לפי טבעו.

ו˜בלו ‰י‰ו„ים – ˜יימו מ˜˘ ‰יבלו כבר".

ו‰ו‡ „‰בר ‚ם בעניין ‡˙‰‰ח„ו˙ ˘במ˙נו˙ ל‡ביונים‡ :ם מ˙מסר „‡‰ם ל˜˙‰רב

ונ˙ב‡ר בס) ˜"‰ר‡ ‰ספר ‰מ‡מרים ˙רפ"ז עמ' ˜י ו‡ילך( ˘˜בל ‰זו ‰יי˙ ‰על י„י מסיר˙

‡ל ‡‰ביון ב‡‰ב˙ י˘ר‡ל ,ע„יין ‡פ˘ר לומר ˘‡ינו עו˘ ‰ז‡˙ ר˜ בכ„י ל‡˙‰ח„ עם

נפ˘ם על ˜יום ˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙‰˘ ,ל‡ ‚זיר˙ ‰מן ‰יי˙ ‰ר˜ על ‰י‰ו„ים ,ו‡ילו ‰יו

כל ‡י˘ י˘ר‡ל‡ ,ל‡ מ˘ום ˘„ומים נפ˘ו ו˘כלו ומי„ו˙יו לנפ˘ ‡ו˙ו ‡‰ביון ,וממיל‡

ממירים רח"ל ‡˙ „˙ם ל‡ ‰יו עו˘ים ל‰ם כלום ,ומכל מ˜ום "כל ‰ימים ˘‰יו בני
י˘ר‡ל בסכנ ‰מפני ‚זיר˙ ‰מן  . .כמעט מ˘ך ˘נ‰ ,‰יו כולם בבחינ˙ מסיר˙ נפ˘ ממ˘
בכל יום ובכל ע˙ ובכל ˘ע ,‰כי בכל ˘ע ‰ו˘ע‰ ‰יו מוכנים למסור נפ˘ם ל‰רי‚ ‰ול‡
לעבור „˙ ח"ו ,ול‡ על ‰על ˘ום ‡' מ‰ם מח˘ב˙ חו ıח"ו" )˙ור˙ ‡ור מ‚יל˙ ‡ס˙ר ˜כ.(„ ,
וי˘ ל‰מ˙י˜ ולב‡ר ,כיˆ„ עניין ‰מסיר˙ נפ˘ בזמן ‚זיר˙ ‰מן ‰י ‰ב‡ופן ‰עמו˜
ו˜˙‰יף ביו˙ר ˘י˘נו:
„‰נ ,‰ב„יני חיוב מסיר˙ נפ˘ על ‚' עבירו˙ ,כ˙ב ‰רמב"ם )‰ל' יסו„י ˙‰ור ‰פ"‡˘ (‰ין
‰ב„ל בין ‡ם ‚‰וי מכריחו לעבור ‡‰יסור‡ ,ו ˘‰ו‡ חול ‰מסוכן ורוˆ ‰ל˙‰רפ‡ו˙
על י„י ‡‰יסור‡" :ם י‡מר לו עבור על ‡ח˙ מ‰ן ‡ו ˙‰ר‚ ,י‰ר‚ ו‡ל יעבור" )˘ם "‰ב(,
ו"כענין ˘‡מרו ב‡ונסין כך ‡מרו בחל‡ים  . .מ˙רפ‡ין בכל ‡יסורין ˘ב˙ור ‰במ˜ום
סכנ ,‰חו ıמעבו„˙ כוכבים ו‚ילוי עריו˙ ו˘פיכ˙ „מים‡˘ ,פילו במ˜ום סכנ‡ ‰ין
מ˙רפ‡ין ב‰ן" )˘ם "‰ו(.
‡מנם ,ב„ין ‰עונ˘ ‰מ‚יע למי ˘עבר ול‡ נ‰ר‚ ,מˆינו ‰פר˘ ביני‰ם" :מי ˘נ‡מר בו

מ˙˜רב ‡ליו ומעני˜ לו על פי טבעו ב˙ול„˙ו.
ועל כן ˆיוו חכמים לי˙ן מ˙נו˙ ל˘ני ‡ביונים „וו˜‡‡˘ ,ם מ˙‡ח„ „‡‰ם עם ˘ני
בני ‡„ם ˘"‡ין „עו˙י‰ם ˘וו˙"‰ ,רי ‡ין לומר ˘‰ו‡ מ˙‡ח„ עמ‰ם מחמ˙ „‰מיון
˘בנפ˘ם‰˘ ,ל‡ מ„ובר ב˘ני ‡ביונים ˘ונים .וממיל‡ מוכח „‰בר ˘נ˙ינ˙ו ‰י‡ בכ„י
ל‡˙‰ח„ עם כל בני י˘ר‡ל כולם "ב‡‚ו„‡ ‰ח˙ וב‡‰ב ‰ו‡חוו."‰
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‰מ˙ר‚˘˙ על בני י˘ר‡ל בזמן ‚‰לו˙ ,ל˙‰נ‚‰ו˙ם ב˙ור ‰ומˆוו˙י.‰
וטעו˙ זו נ˘לל˙ על י„י ‰בט ‰ב‰נ˙‚‰ם ˘ל מר„כי ו‡ס˙ר:
ב‡ו˙ו זמן ‰יו עם י˘ר‡ל "מפוזר ומפור„ בין ‰עמים" ,ב‡ופן ˘"‡כ˙י עב„י
‡ח˘וורו˘ ‡נן" ,ו‰י ‰זמן ˘ל ‚לו˙ ו‰עלם על ‚ילוי ‡ורו י˙' .ומכל מ˜ום רו‡ים בבירור
ב‰נ ˙‚‰מר„כי ו‡ס˙ר וב˙˘‰ל˘לו˙ „‰ברים˘ ,ל‡ ‰פעולו˙ ˘‚‰מיו˙ ו‰טבעיו˙
‰בי‡ו לנס ˆ‰‰ל‡ ,‰ל‡ „וו˜‡ ˆ‰ום ו˘˙‰וב‰ ‰ם ˘ביטלו ‡˙ סיב˙ ‚‰זיר ,‰וממיל‡
בטל‚ ‰ם ‚‰זיר ‰עˆמ .‰ומוכח ˘‚ם בזמן ‚‰לו˙ ‡ין מ‡ורעו˙י‰ם ˘ל י˘ר‡ל ב‡ים על
פי מ˜רי ‰טבע ח"ו‡ ,ל‡ ב‚˘‰ח ‰מיוח„˙ מ‡˙ו י˙' לפי מˆבם ‰רוחני.
ויסו„ ז‰ ‰ורו חכמים ורמזו‰ו בכך ˘˜בעו ‡˙ ˘ם ‰ח‚ "פורים" בל˘ון פרסי .ל‰ורו˙

ביאורי מגילה

מי ˙‰ענ ‰ב˙עני˙ ‡ס˙ר?
˙עני˙ ‡ס˙ר ‰נו ˙‚‰בימינו בי"‚ ב‡„ר‡ ,ינ ‰לזכר ˙עני˙ "˘לו˘˙ ימים" ˘‰כריז‰
‡ס˙ר .וכפי ˘כ˙ב ‡‰בו„ר‰ם )ס„ר ˙פלו˙ ˙עניו˙ ופי'(ˆ˘ ,ום ז‡" ‰ינו ל˘ם זכר ˙עני˙
‡ס˙ר‰˘ ,רי ‡ין ‡נו מ˙ענין ‚' ימים ליל ‰ויום .ועו„‡˘ ,ו˙ם בפסח ‰יו"‡ .ל‡ ˙עני˙
‡ס˙ר ‰י‡ לזכר ˆ‰ום ˘‰י ‰בי"‚ ב‡„ר ,בע˙ ˘נ˜‰לו ‰י‰ו„ים ל‰רו‚ ב˘ונ‡י‰ם.
וי˘ ל˙מו˙ :‰ינח ‡ם ‰יי˙˙‰ ‰עני˙ לזכר "וˆומו עלי"‡˘ ,זי ‰י ‰ר‡וי ל˜רו˙‰
ב˘ם "˙עני˙ ‡ס˙ר"‡ .ך מכיוון ˘˙‰עני˙ נ˜בע ‰לזכר ˙‰עני˙ ˘ל זמן ‰מלחמ ,‰מ„וע
נ˜ר‡˙ על ˘ם ‡ס˙ר „וו˜‡?
]ומ‰˘ ‰מ‚יל ‰כול ‰נ˜ר‡ ‰על ˘ם ‡ס˙ר ‰ו‡ מ˘ום ˘‰י‡ ˘לח" ‰כ˙בוני ל„ורו˙",
‡בל ‡ין טעם ז˘ ‰ייך ל˜רי‡˙ ˙‰עני˙ על ˘מ.[‰
וי˘ לב‡ר בפ˘טו˙:
‡מרו חז"ל )˙וספ˙‡ ˙עני˙ פ"ב ,י‡˘ .ו"ע ‡ו"ח סו"ס ˙˜ע‡(‡˘ ,נ˘ים מי˘ר‡ל ˆ‰ריכים
ל‰ילחם ‡ו ל‚˙‰ונן מפני ‚וים – "‡ין ר˘‡ין לס‚ף ‡˙ עˆמן ב˙עני˙˘ ,ל‡ ל˘בר ‡˙
כחן" .ועל פי ז ‰נמˆ‡‡˘ ,ס˙ר ‰יי˙‰ ‰יחי„י˙ ˘ˆמ ‰בע˙ ‰מלחמ ‰בי"‚ ב‡„ר.
ו˙ן „ע˙ך‚ :זיר˙ ‰מן ‰יי˙ ‰כנ‚„ "כל ‰י‰ו„ים מנער וע„ ז˜ן טף ונ˘ים" ,וממיל‡
כל ‡לו עמ„ו בי"‚ ב‡„ר ב˜˘רי ‰מלחמ .‰ו‡ם כן ,כל י˘ר‡ל ל‡ ‰יו ר˘‡ים לס‚ף
עˆמם ב˙עני˙ ב‡ו˙ו ‰יום˘" ,ל‡ ל˘בר כוחם".
ו‰יחי„י˙ ˘ל‡ עמ„ ‰ב˜˘רי ‰מלחמ ‰ביום ז‰ ,‰י‡ ‡ס˙ר‰˘ ,י˙ ‰ל‡‰ ‰פ˘רו˙
"ל‰מלט בי˙ ‰מלך" ,ומכיוון ˘ל‡ ‰יי˙ˆ ‰ריכ ‰ל˘מר כוח ‰ב˘ביל ‰מלחמ‰ ,‰ו˙ר

ול‚„‰י˘ ‡˘ר ‚ם ב˙˜ופ˙ ‚‰לו˙ ,זמן ˘ל "ל˘ון פרסי" ,ע˙ ‡˘ר ‡ין נ‚ל‡ ‰ורו י˙'
בעולם ,מכל מ˜ום ˘‰‰פעו˙ לבני י˘ר‡ל ‰ן לפי מע˘י‰ם‰ ,ן ˘‰פעו˙ רוחניו˙ ו‰ן
˘‰פעו˙ ‚˘מיו˙ .ועל כן ר‡וי ל˜רו‡ ‡˙ ˘ם ‰ח‚ בל˘ון פרסי ול‡ בל˘ון ˜‰ו„˘ ,כי
‰חי„ו˘ בכך ˘כל מ‡ורעו˙ ‚‰זיר ‰ו‰נס ˙‰נ‰לו על פי עבו„˙ם ‰רוחני˙ ˘ל י˘ר‡ל –
‰ו‡ „וו˜‡ כ‡˘ר ‰י ‰ז ‰בזמן ‚‰לו˙‚ ,ם ב˙˜ופ˙ "ל˘ון פרסי".
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ו עמ'  189ו‡ילך(
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מ˜ום ‰כריז‡ ‰ס˙ר "‚ם ‡ני ונערו˙י ‡ˆום כן" ,ו‰ל‡ ˙עני˙ ˘ל ˘לו˘ ‰ימים רˆופים
בוו„‡י מכחי˘‰ ˙‡ ‰יופי ונ˘י‡˙ ‰חן .ומובן מכך ˘‡ס˙ר ‰ח˘יב‰ ˙‡ ‰פעולו˙
‰רוחניו˙ כ„רך ‰עי˜רי˙ לביטול ‚‰זיר‚ ,‰ם כ‡˘ר ב‡ „‰בר על ח˘בון „˙˘‰‰לו˙
‰טבעי˙.

אוצרות המגילה
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ל ‰לˆום ב‡ו˙ו ‰יום.
וז‰ו ‰טעם ל˜רי‡˙ ˙‰עני˙ על ˘ם ‡ס˙ר – כי בימים ‰‰ם ‰יי˙ ‰זו ˙עני˙ ˘ˆמ‰
ב‡ ‰ס˙ר לב„.‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ו עמ' (371

מר„כי ו‡ס˙ר י„עו בפ˘טו˙ ובבירור˘ ,כ‡˘ר מ˙ר‚˘˙ ˆר ‰על בני י˘ר‡ל‡ ,ין
לומר "„בר ז ‰ממנ‰ ‚‰עולם ‡ירע לנו ,וˆר ‰זו נ˜ר ‰נ˜רי˙"‡ ,ל‡ בוו„‡י "ב‚לל

דרוש ואגדה

מע˘י‰ם ‰רעים ‰ורע ל‰ן" )רמב"ם ‰ל' ˙עניו˙ פ"‡ "‰ב .(‚-ומכיוון ˘‰סיב‰ ‰י‡ ‰חט‡ים,
ו‚‰זיר‰ ‰י‡ ˙וˆ‡˙ו ˘ל ‰חט‡ ,מובן ופ˘וט ˘‡ין כל טעם לנסו˙ לבטל ‡˙ ‚‰זיר‰

‡יך ‰כחי˘‡ ‰ס˙ר ‡˙ יופי ‰לפני בו‡‰
ל‡ח˘וורו˘?

ב„רכי ‰טבע˜ ,ו„ם ˘מבטלים ‡˙ סיב˙ ‚‰זיר‰˘ ‰ו‡ ‰חט‡!
ומכיוון ˘סיב˙ ‚‰זיר‰ ‰י‡ מ"˘ ‰נ‰נו מסעו„˙ו ˘ל ‡ו˙ו ר˘ע" ,ממיל‡ עי˜ר
‰פעול ‰לביטול ‚‰זיר‰ ‰ו‡ מ˘ ‰י˙ענו כולם ˘ל˘˙ ימים ,כפי ˘פיר˘ו חז"ל

)יל˜וט

˘מעוני ‡ס˙ר פ"‰ ˙‡ (‰טעם ל˙עני˙ זו˙‡" :ם ˆמים על ˘‡כל˙ם ו˘˙י˙ם מסעו„˙ו ˘ל
‡ח˘וורו˘".
ומכיוון ˘מ˙˜נים ‡˙ ‰חט‡ ˘‰ו‡ סיב˙ ‚‰זיר ,‰ממיל‡ בטל‚ ‰ם ‚‰זיר‡ ,‰ל‡
˘˘‰י"˙ מעני˜ ‡˙ ברכ˙ו כ‡˘ר מ˘˙„לים ב„רכי ‰טבע ,כפי ˘נ‡מר "וברכך ‡ '‰ל˜יך
בכל ‡˘ר ˙ע˘ – "‰על י„י מע˘ ‰ו„˙˘‰לו˙ .ולז‡˙ ע˘ו מר„כי ו‡ס˙ר פעולו˙ ‚ם
ב‡ופן טבעי‡ .בל ‰בינו ˘‡ין ז‰ ‰עי˜ר ,וי˘ לי˙ן ‡˙ „‰ע˙ יו˙ר על ˙‰עני˙ ו˙‰י˜ון
מ‡˘ר על „˙˘‰לו˙ ב„רכי ‰טבע.
יסו„ ז˘ ,‰כל ‰ב‡ על בני י˘ר‡ל י˘ לו סיב ‰רוחני˙ ‰נעוˆ ‰במע˘י‰ם‰ ,ו‡ ˘ריר
ו˜יים בכל זמן ובכל „ור‡ .מנם ˙‰נ‚‰ו˙ם ˘ל מר„כי ו‡ס˙ר על פי ˜˘‰פ ‰זו – בימי
‡ח˘וורו˘ ,י˘ ב ‰חי„ו˘ מיוח„ ,וע„ ˘מ˘ום ז ‰נ˜ר‡ ‰ח‚ בל˘ון פרסי:
יכולים ‰יו לטעו˙ ולח˘וב˘‡ ,ר ‚˘‰ח˙ו ‰מיוח„˙ ˘ל ˘‰י"˙ על בני י˘ר‡ל,
ב‡ופן ˘כל ˘‰פעו˙יו ‡לי‰ם ‰ן ב‡˙‰ם למע˘י‰ם‰ ,י‡ ר˜ בזמן ‰בי˙ ,ב˘ע‡˘ ‰ור
„˜‰ו˘ ‰מ‡יר ב‚לוי ורו‡ים בחו˘ כיˆ„ ˘‰י"˙ מנ‰י‚ ‡˙ ‰עולם.
‡בל זמן ‚‰לו˙ ‰ו‡ זמן ˘ל ‰עלם ו‰ס˙ר על ‡ורו י˙' ,ו˘‰י"˙ עˆמו ‚רם ל‡ו˙ו
‰עלם ו‰ס˙ר .וממיל‡‡ ,ולי ב˙˜ופ ‰זו ‡ין ˘‰י"˙ מ˘פיע לבני י˘ר‡ל ב‡ופן י˘ר
לפי מע˘י‰ם‡ ,ל‡ מסר ‡˙ ˘‰‰פע ‰לחו˜י ‰טבע .ו‡ין ז‡˙ ˘חו˜י ‰טבע ˘ולטים
על ˘‰‰פע ‰בכח עˆמם רח"ל‡ ,ל‡ ˘˘‰י"˙ רˆ‰˘ ‰ם י˘פיעו ‡˙ ˘‰פע ב˙˜ופ ‰זו,
מ˘ום ˘‡ינו מ‚ל‡ ‰ורו י˙' בזמן ‚‰לו˙.
ולפי טעו˙ זו‰ ,רי ‡ם רוˆ„‡ ‰ם בזמן ‚‰לו˙ לˆ‰ליח במ˘‡ו ומ˙נו ,וב˘‡ר ענייניו
˘‚‰מיים ,עליו ל˜˘‰יע עˆמו ביו˙ר ב„רכי ‰טבע ‰מ˙‡ימים ,כיוון ˘‡ין ˜˘ר ‚לוי בין
‰נ˙‚‰ו ‰רוחני˙ לבין ˘‰‰פע˘‚‰ ‰מי˙ .וכמו כן בעניין ‚‰זיר‡˘ ,‰ין ˜˘ר בין ˆר‰

‰ו„ע˙˘ ‰ל ‡ס˙ר "‚ם ‡ני ונערו˙י ‡ˆום כן" ,מעורר˙ ˙מי ‰‰רב˙י ,וס˙יר ‰מיני‰
ובי:‰
מח„ ,נר‡‡˘ ‰ס˙ר ‰ולכ˙ ב„רכי ‰טבע ,ומנס ‰ל‰סיר ‡˙ ‚‰זיר ‰על י„י „˙˘‰לו˙
טבעי˙ ‡ˆל ‡ח˘וורו˘ .וע„ כ„י כך מח˘יב‡ ‰ס˙ר ‡˙ „˙˘‰‰לו˙ ‰טבעי˙˘ ,מסכנ˙
עבור ז ˙‡ ‰חיי .‰מˆי‡˙ ‰חן ˘ל ‡ס˙ר ‡ˆל ‡ח˘וורו˘ ‡ינ ‰מובטח˙‰˘ ,רי "ל‡
נ˜ר‡˙י לבו‡ ‡ל ‰מלך ז˘ ‰ל˘ים יום" .ומ‡י„ך "כל ‡י˘ ו‡˘˘‡ ‰ר יבו‡ ‡ל ‰מלך
‡ל ‰חˆר ‰פנימי˙ ‡˘ר ל‡ י˜ר‡ ‡ח˙ „˙ו ל‰מי˙" .ו‡ם כן ,י˘ ל ‰ל„˙˘‰ל ככל
‡‰פ˘ר למˆו‡ חן לפני ‡ח˘וורו˘.
ומ‡י„ך‰ ,ו„יע‡ ‰ס˙ר ˘˘לו˘ ‰ימים ˜ו„ם לכ˙‡ ‰ל ‰מלך עומ„˙ ‰י‡ ל˙‰ענו˙
˘לו˘ ‰ימים רˆופים .ובוו„‡י על פי ‰טבע מכחי˘˙‰ ‰עני˙ ‡˙ ‰יופי ו‡˙ ‰חן.
ומ˘מע מכך ˘‡ין ‰י‡ מח˘יב„˙˘‰‰ ˙‡ ‰לו˙ ‰טבעי˙‡ ,ל‡ ר˜ ‡˙ ‰פעולו˙
‰רוחניו˙ כ˙˘וב ‰ו˙עני˙.
ו‡ם כן ,ממ ‰נפ˘ך‡ :ו ˘˙סמוך ‡ס˙ר על „˙˘‰‰לו˙ ˘‚‰מי˙ ,וממיל‡ ˙‚„יל
‡˙ נ˘י‡˙ ‰חן ˘ל ‰וכל ˘כן ˘ל‡ ˙˙ענ‡ .‰ו ˘˙סמוך ל‚מרי על ‰פעולו˙ ‰רוחניו˙,
וממיל‡ ‡ין טעם ל‰ס˙כן וללכ˙ ‡ל ‡ח˘וורו˘ ˘ל‡ כ„˙?!
‰נ˘ ‰˙‚‰ל ‡ס˙ר ˙וב‰ר על פי פנימיו˙ מ‰לך ‚‰זיר ‰ונס פורים:
כל עי˜ר ‚זיר˙ ‰מן ל‡ ב‡ ‰על בני י˘ר‡ל ב„רך ‰טבע ,ו‚ם ל‡ ‰יי˙ ‰עונ˘ ˘נ‚זר
מלמעל ‰על חט‡ים חמורים‡ ,ל‡ ‰י‡ ˙וˆ‡ ‰טבעי˙ מ˙‰נ‚‰ו˙ם ˘ל בני י˘ר‡ל.
כל עי˜ר ˜יומם ˘ל בני י˘ר‡ל בין ˘"‰בעים ז‡בים" ‰רוˆים לכלו˙ם‰ ,ו‡ ר˜ בזכו˙
"‰רוע˘˘ "‰ומרם בכל ר‚ע ור‚ע מחור˘י רע˙ם‡ .ולם ,כ‡˘ר ערך ‡ח˘וורו˘ ‡˙
מ˘˙‰ו ו‰זמין ‚ם ‡˙ בני י˘ר‡ל כ˘ווים בין ˘ווים˘" ,כחו" בני י˘ר‡ל על "‰רוע,"‰
וסמכו על ‡ח˘וורו˘ ˘יסוכך וי‚ן עלי‰ם .ומ˘ום כך ‰סיר ˘‰י"˙ ‡˙ ˘מיר˙ו מבני
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י˘ר‡ל ,וממיל‡ כ˙וˆ‡ ‰טבעי˙ נ‚זר ‰עלי‰ם ‚‰זיר.‰

ועל פי ז ‰מובן ‰יטב˘ ,כ‡˘ר רוˆים לבטל ‡˙ ‚‰זיר ‰ל‡ יועילו כל „˙˘‰‰לויו˙
ב„רך ‰טבע .כי על פי טבע ‰עולם מכלים "‰ז‡בים" ‡˙ "‰כב˘ ,"‰ו‡ין ל„ ‰רך
ל‰ינˆל מ˘נ‡˙ם .ו„‰רך ‰יחי„ ‰ל‰ינˆל ‰י‡ על י„י ˙‰עני˙ ו˘˙‰וב˘ ,‰בכך מוכיחים
בני י˘ר‡ל ˘עזבו ‡˙ מ˘ענ˙ ˜‰נ‰ ‰רˆו ıוחזרו לבטוח ב˘‰י"˙ לב„ו .ו‡מנם ˆריכים
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ובז ‰מ˙בט‡ ‡ח„ ‰חי„ו˘ים ‰עי˜ריים ˘ל ח‚ ‰פורים :ל‡ זו בלב„ ˘ניˆלו בני
י˘ר‡ל מן ‚‰זיר ,‰ול‡ „י בכך ˘ע˘ ‰ל‰ם ˜‰ב" ‰נס ומופ˙‡ ,ל‡ ‚ם עניין ‰רע עˆמו
נ˙‰פך לטוב˜˘ ,‰ביעו˙ זמן ‚‰זיר ‰על י„י ‰פור ‰פך ל‰יו˙ למוע„ .ועל כן נ˜ר‡ ‰ח‚
ב˘ם "פורים" „וו˜‡ ל‰ורו˙ על ‰עילוי ‰נפל‡ ˘ל ‰פיכ˙ ‰חו˘ך ל‡ור.
)ע"פ ˙ור˙ מנחם ח"ב עמ'  305ו‡ילך(

לפעול ‚ם ב„רכי ‰טבע‡ ,בל פעולו˙ ‡לו ‰ן ר˜ "לבו˘" ו"כלי" לברכ˙ וˆ‰ל˙ ˘‰י"˙.
וזו ‰יי˙„ ‰רך פעול˙˘ ‰ל ‡ס˙ר‰ :י‡ ‡מנם ‰ולכ˙ ‡ל ‡ח˘וורו˘ ומ˘˙„ל˙ ב„רכי
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‰טבע‡ ,בל כל ז‡˙ ר˜ ככלי ולבו˘ לברכ˙ ˘‰י"˙ .וממיל‡ ‰י‡ ˘מ ˙‡ ‰עי˜ר ˘‚„‰
על ˘˙‰וב ‰ו˙‰עני˙ ,ו‚ם מ˙ענ ‰בעˆמ˘ ‰לו˘ ‰ימים רˆופים .ו‡ף ˘˙‰עני˙ ˙פ‚ע
ו˙חלי˘ ‡˙ „˙˘‰‰לו˙ ‰טבעי˙‰ ,רי ‡ין בכך כלום .כי ‡ם ˘˙‰וב‰ ‰י‡ כר‡וי ,בוו„‡י
יועיל ‚ם "לבו˘" ז ‰ל‰מ˘יך „רכו ‡˙ י˘וע˙ ˘‰י"˙.

פורים – בל˘ון פרסי „וו˜‡
˘‰ם "פורים" ‰ו‡ בל˘ון פרסי ,ו˙ר‚ומו ‰ו‡ "‚ורלו˙" – "פור ‰ו‡ ‚‰ורל"

]ועניין ‰לבו˘ ‰ו‡ מוכרח ,כי ˘‰פע˙ ˘‰י"˙ נע˘י˙ „וו˜‡ על י„י ˘מכינים כלי
לז ‰ב„רך ‰טבע .ולכן ‰לכ‡ ‰ס˙ר ל‡ח˘וורו˘ למרו˙ ‰סכנ˘ ‰ב„בר ,כי ‡י ‡פ˘ר
ל‰מ˘יך ‡˙ ‰י˘וע ‰בל‡ כלי ב„רך ‰טבע[.

)‡ס˙ר

ט ,כ„( .וי˘ ל˙מו ‰על „בר ז‰˘ ,‰ל‡ כל ‰מוע„ים כולם ,מ„‡וריי˙‡ ומ„רבנן ,נ˜ר‡ו
בל˘ון ˜‰ו„˘ ,ומ ‰נ˘˙נ ‰ח‚ ‰פורים ל˜‰ר‡ בל˘ון פרסי?
ו‰נ ,‰נו„ע ב˘ערים )ר‡ ‰ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ו עמ'  35ו‡ילך( ˘˘מו ˘ל כל „בר מור ‰על

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‡ עמ' (173

מ‰ו˙ו ועי˜ר עניינו .ומובן ‡˘ר ‚ם ˘ם "פורים" רומז על עי˜ר עניינו ˘ל ‰נס ו‰יום
טוב ,וממיל‡ י˘ לב‡ר ‚ם כיˆ„ כל עניין ‰פורים סובב סביב עניין "ל˘ון פרסי"˘ ,על
כן ˜בעו חכמים ‡˙ ˘מו בל˘ון זו.
כ‡˘ר מ˙בוננים במ‰לכי‰ם ˘ל מר„כי ו‡ס˙ר ובני י˘ר‡ל לביטול ‚‰זיר ,‰מכירים
מי„ ˘ל‡ ˘מו ‡˙ כוחם ו„˙˘‰לו˙ם בפעולו˙ ˘ב„רכי ‰טבע:
ב‡ו˙ם ימים ב‰ם נ‚זר‚‰ ‰זיר‰ ,‰יו לבני י˘ר‡ל מ‰לכים בחˆר ‰מלוכ :‰מר„כי
‰י" ‰יו˘ב ב˘ער ‰מלך" ו‚ם ˆ‰ילו ממוו˙ ,ו‡ס˙ר ‰יי˙‰ ‰מלכ .‰ולמרו˙ ˘„‰ע˙
נו˙נ˙ ˘י˘ לפעול לביטול ‚‰זיר ‰על י„י „˙˘‰לו˙ מר„כי ו‡ס˙ר ב˘ו˘ן ‰ביר ,‰ניכר
מסיפור „‰ברים ˘„˙˘‰לו˙ם ‡ˆל ‡ח˘וורו˘ ‰י‰ ‰חל˜ ‰טפל בין פעולו˙י‰ם.
מי„ כ‡˘ר מר„כי "י„ע ‡˙ כל ‡˘ר נע˘‰ ,"‰נ" ‰וילב˘ ˘˜ ו‡פר ,ויˆ‡ ב˙וך ‰עיר
ויזע˜ זע˜„‚ ‰ול ‰ומר‰ ."‰ו‡ עˆמו ˙‰עורר ב˙˘וב ‰ועורר ‚ם כן ‡˙ כל בני י˘ר‡ל
ל˙˜ן מע˘י‰ם ול˘וב ‡ל ˘‰י"˙ .ור˜ ל‡חר ˘„‡‚ ל˙י˜ון רוחני ,בי˜˘ מ‡ס˙ר "לבו‡
‡ל ‰מלך ל˙‰חנן לו ולב˜˘ מלפניו על עמ."‰
‚ם ‡ס˙ר נ ‰‚‰ב‡ו˙ו ‡ופן :כ‡˘ר ‰יי˙ˆ ‰ריכ ‰לילך ‡ל ‰מלך ‰‚‡„ ,לכל לר‡˘
לפעולו˙ ‰רוחניו˙ ,ובי˜˘ ‰ממר„כי "לך כנוס ‡˙ כל ‰י‰ו„ים  . .וˆומו עלי ו‡ל ˙‡כלו
ו‡ל ˙˘˙ו ˘ל˘˙ ימים ליל ‰ויום" .י˙ר על כן ,ב„רך ‰טבע ‰יי˙‡ ‰ס˙ר ז˜ו˜ ‰למˆו‡
חן בעיני ‡ח˘וורו˘ בכ„י ˘יי‡ו˙ לבטל ‡˙ ‚‰זיר ,‰ובפרט ˘‰י‡ נכנס˙ ‡ל ‰מלך
"˘ל‡ כ„˙" מ˙וך סכנ˙ נפ˘ו˙‰˘ ,ל‡ ‰נכנס ˘ל‡ בר˘ו˙ "‡ח˙ „˙ו ל‰מי˙" .ומכל
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ח‚ על ˘ם ‚‰זיר‰

"‰נס" ‰נס˙ר

ח‚י י˘ר‡ל ומוע„יו ˜רויים על ˘ם נס ˘˙‰רח˘ ב‰ם‡ ,ו על ˘ם מˆוו ‰מיוח„˙
‰נו ˙‚‰ב‰ם .ח‚ ‰פסח נ˜ר‡ כן על ˘ום ˘"פסח על ב˙י בני י˘ר‡ל במˆרים"

)ב‡ יב,

כז( ,ועל ˘ם מˆוו˙ מˆ – ‰ח‚ ‰מˆו˙˘ .מו ˘ל ח‚ ˘‰בועו˙ מור ‰על מˆוו˙ "˘בע‰

נ„י„˙ ˘נ˙ ‰מלך ‰י‡ "˙ו˜פו ˘ל נס" )מ‚יל ‰יט .(‡ ,ומ˘ום כך כ˙ב מ‰רי"ל

)‰וב‡

במ"‡ ל‡ו"ח ס˙ר"ˆ ס˜י"ז( ˘"כ˘י‡מר בליל‰‰ ‰ו‡ נ„„ ‰י‚בי˜ ‰ולו ,כי ˘ם עי˜ר ‰נס".
וי˘ לברר מ‰ ‰מיוח„ בנס ז .‰ולכ‡ור ‰פרט ז˘ ‰ל "נ„„˘ ‰נ˙ ‰מלך" ‡ינו ‡ל‡

˘בועו˙ ˙ספר לך" )ב‡ יב ,כז( .ח‚ ‰סוכו˙ נ˜ר‡ על ˘ם מˆוו˙ סוכ" ‰בסוכו˙ ˙˘בו

מ‡ורע ˜טן˘ ,ממנו נ˘˙ל˘ל מ‡ורע ‡חר ועו„ מ‡ורע ,ע„ ˘בסופו ˘ל „בר נ˙ל‰ ‰מן

˘בע˙ ימים )‡מור כ‚ ,מב( .ו‚ם ˘ם ח‚ ‰חנוכ ‰נ˜ר‡ לזכר חנוכ˙ ‰מזבח ‡ו לרמז על

ובטל‚ ‰זיר˙ו‡ .בל ‡ין מיוח„ בפרט ז ,‰ו‰נס ‰י ‰יכול ל˙‰לב˘ ‚ם בעניין ‡חר .ובפרט

ניˆחון ‰מלחמ" – ‰חנו כ"."‰

˘‡ס˙ר נˆטוו˙ ‰מ‡˙ מר„כי לע˘ו˙ כל ˘ב‡פ˘רו˙ ‰לביטול ‚‰זיר ‰ע„ מסיר˙ נפ˘

ו‡ם כן ,מ ‰ייפל‡ ˘˘מו ˘ל ח‚ ‰פורים ‡ינו נ˜ר‡ על ˘ם ‰נס ,ו‚ם ל‡ על ˘ם
מˆוו˙ ‰ח‚‡ ,ל‡ „וו˜‡ על ˘ם "‰פור" ˘‰פיל ‰מן "ל‰ומם ול‡ב„ם"

)‡ס˙ר ט ,כ„(

רח"ל!
וי˘ לומר ‰בי‡ור בז:‰
‡י˙‡ ב„ברי חז"ל ˘‰י‰ ‰מן מ˜טר‚ לפני ‡ח˘וורו˘ "ו‡˙ „˙י ‰מלך ‡ינם עו˘ים –
„מפ˜י לכול‡ ˘˙‡ ב˘ב˙ ‰יום ,פסח ‰יום" )מ‚יל ‰י‚ ,ב( ,ו˜‰ב" ‰מ˘יב כנ‚„ו "ר˘ע!
‡˙ ‰מפיל עין רע ‰במוע„י‰ם ˘ל‰ם‰ ,רי ‡ני מפילך לפני‰ם ,ומוסיפים ל‰ם מוע„
‡ח„ על מפל˙ך ,ז ‰ימי ‰פורים" )‡ס˙"ר פ"ז ,יב(.
ו‰עול ‰מכך˘ ,ח‚ ‰פורים נוˆר על י„י ‚זיר˙ ‰מן ‚ופ‡‰˘ ,מן ‰ר˘ע ח˘ב ‰לרע,‰
ל˘‰מי„ ל‰רו‚ ול‡ב„ ,ו˜‰ב" ‰ל˜ח ‡˙ עניין ‚‰זיר‰˘ ‰ו‡ „‰בר ‰חמור ביו˙ר
˘י˘נו ,כי "כל ‰נו‚ע ב‰ם כ‡ילו נו‚ע בבב˙ עינו" )‚יטין נז ,(‡ ,ו‰פך ‡˙ ‰פור כולו
˘י‰י ‰לטוב ,‰ליום טוב ומוע„.

ממ˘ ,ו"‡˙ מ‡מר מר„כי ‡ס˙ר עו˘ ."‰ובוו„‡י ‡ילו ל‡ ‰יי˙ ‰נו„„˙ ˘נ˙ ‰מלך,
‰יי˙‡ ‰ס˙ר מוˆ‡˙ „רכים ‡חרו˙ לפעול ‡ˆל ‡ח˘וורו˘ ‡˙ ביטול ‚‰זיר.‰
‡מרו חז"ל )יל˜וט ˘מעוני רמז ˙˙רנז( ˘"נ„„˘ ‰נ˙ ‰מלך" ˜‡י על "˘נ˙ מלכו ˘ל
עולם" .ו‡ין ז‡˙ ˘"˘ינ ‰י˘ לפניו" ח"ו .כי ‡ם "כ˘י˘ר‡ל חוט‡ים עו˘ ‰עˆמו כי˘ן
 . .וכ˘עו˘ים רˆונו ‰נ ‰ל‡ ינום ול‡ יי˘ן".
וי˘ לב‡ר ‡˙ ‰טעם לכך ˘כ‡˘ר "י˘ר‡ל חוט‡ים" ,עו˘˜‰ ‰ב" ‰עˆמו כ"י˘ן":
בני י˘ר‡ל ‰ם בניו ˘ל ˜‰ב" ‰מלכו ˘ל עולם‡‰ .ב ˘˜˘‰יע כוחו˙ רבים בבנו,
„ו‡‚ לבנו ביו˙ר ,ו‡ם ‡ינו ‰ולך ב„רך ‰י˘ר ‰רי „‰בר כו‡ב לו ביו˙ר .וכמו כן במלכו
˘ל עולם ˘נו‚ע˙ לו ביו˙ר ‰נ˙‚‰ם ˘ל בני י˘ר‡ל ,ולכך ˜בע ‡˙ ‰כלל ˘"במי„‰
˘‡„ם מו„„ ב ‰מו„„ין לו"˘‰‰˘ .פעו˙ ‰טובו˙ ב‡ו˙ לבני י˘ר‡ל ר˜ לפי מע˘י‰ם,
ו‡ם ‡ין ‰י‰ו„י מ˙נ ‚‰כר‡וי ,מ˙נ‚‰ים עמו ב‡ו˙ ‰מי„ ‰מלמעל.‰
ו‰נ ,‰בימי ‡ח˘וורו˘ ‰יו בני י˘ר‡ל במˆב ˘ל "˘ינ ."‰עניין ˘‰ינ ‰בפ˘טו˙‰ ,ו‡
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‰בור‡ י˙"˘.
˘כח ˘‰כל ˜יים ב‡„ם ‡ך ‰ו‡ "ר„ום" ו‡ינו ניכר ב‰נ˙‚‰ו .וכך ‚ם בענייני ˙‰ור‰
ומˆוו˙י :‰כ‡˘ר לבו ˘ל י‰ו„י "ער" ל˙ור ‰ומˆוו˙י ,‰ניכר „‰בר על כל ˆע„ ו˘על,
‡פילו בענייני ‰חולין‰ .ו‡ ‡וכל כי‰ו„י ,מטייל במ˜ום ‰ר‡וי לי‰ו„י ,נו˘‡ ונו˙ן
ביו˘ר ,וכל ‰נ‚‰ו˙יו מבוררו˙ על פי ˙‰ור„˜‰ ‰ו˘‡ .‰מנם ,ב‡ו˙ו זמן ‰יו בני י˘ר‡ל
"י˘נים" כביכול מ˙‰ור ‰ומˆוו˙י˘ ,‰ייחו„יו˙ם ˘ל עם י˘ר‡ל ל‡ ניכר ‰ב‰נ˙‚‰ם.
ו„בר ז ‰רמוז בטענ˙ ‰מן "י˘נו עם ‡ח„!" – "י˘נו" מל˘ון ˘ינ˘ .‰רו ˘ל ‰מן טען
בבי˙ „ין ˘ל מעל‰˘ ,‰עם ˘ˆריך ל‰יו˙ "עם ‡ח„" – מוב„ל מבין כל ‰עמים‰ ,רי ‰ו‡
"י˘ן" וייחו„יו˙ו ‡ינ ‰ניכר˙ .וממיל‡ טוען ‰מן ˘כך ˆריכ ‰ל‰יו˙ ‚ם ‰‰נ ‰‚‰עמ‰ם,
מי„ ‰כנ‚„ מי„˜‰˘ ,‰ב" ‰כביכול י˘ן ו‡ינו ˘ומרם .ומכל ‡‰מור עול‚ ‰ו„ל חומר˙
‰מˆב ˘‰יי˙ ‰בימים ‰‰ם‰˘ ,יי˙‡ ‰מור ‰לפעול עניין ˘"‰ינ "‰כביכול לפניו י˙',
וממיל‡ ‰י ‰מ˜ום ל‚זיר˙ ‰מן בפ˘טו˙ רח"ל.
וז‰ו עי˜ר ו˙ו˜ף ‰נס ˘‰י ‰במ"˘ ‰נ„„˘ ‰נ˙ ‰מלך – מלכו ˘ל עולם" .למרו˙
˘מˆ„ ‰‰נ‰ ‰‚‰ר‚ילˆ ‰ריכ ‰ל‰יו˙ ˘ינ ‰למעל ,‰מכל מ˜ום נ„„˘ ‰נ˙ ˜‰ב"‰
כביכול ,ו‰ו‡ נחל ıלעזר˙ם וˆ‰ל˙ם ˘ל בני י˘ר‡ל ,ע„ ‡˘ר "ונ‰פוך ‰ו‡".
ונמˆ‡ ˘נ„י„˙ ˘נ˙ ‰מלך ‰י‡ ‡כן ˙ו˜פו ועי˜רו ˘ל נס ,כי ז‰ ‰י ‰עי˜ר ‰סיב‰
˘‰בי‡ ‰לביטול ‚‰זיר .‰וכל ˘‡ר פרטי ˙˘‰ל˘לו˙ ‰נס ˘ב‡ו ‡חר כך ,נבעו כולם
מנ„י„˙ "˘נ˙" מלכו ˘ל עולם .ועל כן ˆריך ˜‰ור‡ ל‚‰בי˜ ‰ולו ב‡ו˙ו פסו˜ כי בו
טמון ˘‰ור˘ ‰רוחני לכל עניין ‚‡ול˙ וי˘וע˙ פורים.
)ע"פ ˘יחו˙ ˜ו„˘ ˙˘ל"ב ח"‡ עמ'  500ו‡ילך(

ר‡יי˙ו ‰רוחני˙ ˘ל י‰ו„י ‰י‡ כמו ˘נ‡מר "˘‡ו מרום עיניכם ור‡ו מי בר‡ ‡ל"‰
)י˘עי' מ ,כו(‰ .עין ‰רוחני˙ ˘ל י‰ו„י ˆריכ ‰ל˙‰בונן במע˘י ˜‰ב" ,‰ול‰בחין בריבוי
‰עˆום ˘ל ‰נבר‡ים – "מ ‰רבו מע˘יך ‰˙) "'‰לים ˜„ ,כ„( ,וב‰פל‡˙ ‰נבר‡ים ו‚ו„לם
– "מ„‚ ‰לו מע˘יך ‰˙) "'‰לים ˆב ,ו( .על כך נ‡מר "כי ‡ר‡˘ ‰מיך מע˘ˆ‡ ‰בעו˙יך
ירח וכוכבים ‡˘ר כוננ˙" )˙‰לים ח .(„ ,ו˙‰בוננו˙ זו עלי ‰ל‰ולי„ בלבו מי„ו˙ נכונו˙,
ל‡‰ב ‰וליר‡‡ ‰ו˙ו י˙'.
עניין נוסף ב"ר‡יי˙ו" ‰רוחני˙ ˘ל י‰ו„י‰ ,ו‡ "‡יז‰ו חכם ‰רו‡‰ ˙‡ ‰נול„"

)˙מי„

לב .(‡ ,נ˙ב‡ר בס˙) ˜"‰ני‡ פמ"‚( עומ˜ מ‡מר ז˘ ,‰על ‰י‰ו„י ל˙‰בונן בכך ˘‡ין ˜יום
לנבר‡ים כלל מלב„ „בר ˘ '‰מחיי ‰ומולי„ ‡ו˙ם כל ר‚ע מח„˘˘" .רו‡ ‰כל „בר‡ ,יך
נול„ ונ˙‰וו ‰מ‡ין לי˘ ב„בר  '‰ורוח פיו י˙ברך  . .ו‡י לז‡˙‰ ,רי ˘‰מים ו‡‰ר ıוכל
ˆב‡ם בטלים במˆי‡ו˙ ממ˘ ב„בר  '‰ורוח פיו ,וכל‡ ממ˘ ח˘יבי ,ו‡ין ו‡פס ממ˘".
ו"‰ר‡י "‰ו˙‰‰בוננו˙ מבי‡ ‰לי„י "˘מיע "‰ו‰בנ„‡‰ .‰ם מ˘י‚ ‰יטב ˘˜‰ב"‰
‰ו‡ בעל ‰בי˙ על ‰עולם ב‡ופן מוחלט‰˘ ,רי ‰ו‡ מ‰וו‡ ‰ו˙ו בכל ר‚ע ,וממיל‡
נר‚˘ ‡ˆלו כיˆ„ "‡ני ל‡ נבר‡˙י ‡ל‡ ל˘מ˘ ‡˙ ˜וני" )סוף ˜י„ו˘ין – ‚ירס‡ מכ˙"י(.
‰ו‡ מ˘ים ‡ל לבו˙˘ ,כלי˙ ברי‡˙ ‰עולם בכל ר‚ע ‰י‡ בכ„י ˘בני י˘ר‡ל יכ˘ירו
‡˙ ‰עולם ל‰יו˙ "„יר ‰לו י˙'" )ר‡˙ ‰ני‡ פל"ו( .ו"ר‡י "‰ו"˘מיע‡ "‰לו ,מבי‡ים ‡˙
‰י‰ו„י לחיו˙ חיים ˘ל עבו„˙  '‰כר‡וי.
ר‡יי˙ „‡‰ם ‰י‡ בנ˜ל ב˘עו˙ ‰יום ,כ‡˘ר ˘‰מ˘ זורח˙ ומ‡יר‡ .‰ך בע˙ ‰ליל,‰
‡ף ˘‰חפˆים כולם עומ„ים על מ˜ומם בלי ˘ינוי ,מכל מ˜ום ˜˘ ‰ביו˙ר ל‰בחין ב‰ם.
ועל „רך ז ‰בר‡י‰ ‰רוחני˙ :בזמן ˘ל "יום" מ‡יר˘" ‰מ˘ ) "'‰ע"פ ˙‰לים פ„ ,יב(,

דרוש ואגדה

"˘ינ "‰ו"ליל˘ "‰ב‚לו˙
ˆ‰לח˙ ‰מן ל‚זור ‚זיר˙ כלי ‰על כל ‰י‰ו„ים רח"ל‰ ,י˙ ‰מ˘ום ˘ב‡ו˙˜˙ ‰ופ‰
‰י˜‰ ‰ב"" ‰עו˘ ‰עˆמו כי˘ן" ,ו‡ינו מ˘‚יח על בני י˘ר‡ל .ו‰סיב ‰ל"˘ינ˘ "‰ל
מעל‰ ,‰י‡ מ˘ום ˘בני י˘ר‡ל ˙‰נ‚‰ו ב‡ו˙˜˙ ‰ופ ‰ב‡ופן ˘ל "˘ינ ,"‰וכפי ˘„ר˘ו
חז"ל "‡ני י˘נ – ‰ב‚לו˙‡" )˘יר ˘‰ירים  ,‰ב .ז‰ר ח"‚ ˆ ,‰ב(.
וי˘ לב‡ר מ‰ו˙ עניין ˘"‰ינ˘ "‰לו˜ים ב ‰בני י˘ר‡ל בזמן ‚‰לו˙:
כ‡˘ר „‡‰ם י˘ן‡ ,ין כל חסרון ב‡יברים ו‰ם נו˙רים ב˘למו˙ם˘‰ .ינוי ‰ניכר
ביו˙ר בין "ער" ל"י˘ן"‰ ,ו‡ בכוחו˙ ‰ר‡י ‰ו˘‰מיע‡ .‰מנם ‰עין ו‡‰וזן ˜יימו˙
ב˘למו˙ן‡ ,ך עם כל ז‡˙ ‡ינו רו‡ ‰ו‡ינו ˘ומע .ועל „רך ז‰ ‰ו‡ ב"˘ינ˘ "‰ל זמן
‚‰לו˙˘ ,ב˙˜ופ ‰זו י˘ ‡ˆל בני י˘ר‡ל חיסרון בעניין "‰ר‡י "‰ו˘"‰מיע˘ "‰בעבו„˙

ורו‡ים ‰יטב ‡˙ ‰עניינים כפי ˘‰ם .ב"יום" מבחינים בבירור מ‰ו "‡˙ ‰חיים ו‡˙
‰טוב" ,ומ‰ו "‡˙ ‰מוו˙ ו‡˙ ‰רע" ,וממיל‡ ‰מס˜נ‰ ‰י‡ "ובחר˙ בחיים"

)נˆבים ל,

טו-יט(‡ .בל ב"ליל ,"‰כ‡˘ר "‰עם ‰‰ולכים בחו˘ך" )י˘עי' ט ‰˘˜ ,(‡ ,ל‰בחין בר‡וי
ובנכון .וממיל‡ י˙כן ˘"‡ומרים לרע טוב ולטוב רע˘ ,מים ח˘ך ל‡ור ו‡ור לח˘ך,
˘מים מר למ˙ו˜ ומ˙ו˜ למר" )˘ם  ,‰ב(.
וז‰ו עניין ‰ליל ‰ו˘‰ינ˘ ‰ל זמן ‚‰לו˙˘ ,בני י˘ר‡ל נ˙ונים ב"˘ינ "‰וב"ליל"‰
רוחניים‰ .ם ‡ינם "רו‡ים" ‡˙ ‰˙‰וו˙ ‰עולם בכל ר‚ע מח„˘ ו‡˙ ‚„ול˙  ,'‰ו‰ם
מבלבלים בין רע לטוב .וכ‡˘ר נמˆ‡ו בני י˘ר‡ל במˆב ˘ל ˘ינ ‰בימי ‡ח˘וורו˘‚ ,רר
„‰בר ‚ם ˘˜‰ב"" ‰עו˘ ‰עˆמו כי˘ן" .כל ז‡˙ ע„ ˘"בליל‰‰ ‰ו‡ נ„„˘ ‰נ˙ ‰מלך –
מלכו ˘ל עולם" )יל˜וט ˘מעוני רמז ˙˙רנז( ,ולי‰ו„ים ‰יי˙‡ ‰ור.‰
)ע"פ מ‡מר „"" ‰בליל‰‰ ‰ו‡" ˙˘כ" ,‰ספר ‰מ‡מרים ˙˘כ" ‰עמ' ˜ˆט ו‡ילך(

