מקורות
פ˙יח ‰כיˆ„ ‡פ˘ר ל˘מוח בפורים?

ע"פ ˙ור˙ מנחם חמ"ט עמ'  195ו‡ילך

במ ‰נס˙פ˜ ‡ח˘וורו˘ ב„ינ˘ ‰ל ו˘˙י?
ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ו עמ'  161ו‡ילך

מ ‰ר‡ ‰מר„כי ל„˙˘‰ל ל‰ר‚יז ‡˙ ‰מן?
ע"פ ˘יחו˙ ˜ו„˘ ˙˘ל"ז ח"‡ עמ' 528

‚וי מעריך י‰ו„י ˘‡ינו מס˙יר ‡˙ י„‰ו˙ו
ע"פ ˙ור˙ מנחם חנ" ‰עמ'  337ו‡ילך

מ„וע עיכב ‰מן ‰ר˘ע ‡˙ ‚‰זיר?‰
ע"פ ˘יחו˙ ˜ו„˘ ˙˘ל"„ ח"‡ עמ' 409

ביאורים ועיונים בעניני מגילת אסתר

‡‰ם ‡„ר ‰ו‡ ‰חו„˘ ‚‰רוע ביו˙ר לבנ"י?
ע"פ ˙ור˙ מנחם חכ" ‰ע'  123ו‡ילך

בני י˘ר‡ל ‡ו‰בים ‡˙ ‚‰ויים?
ע"פ ˙ור˙ מנחם חכ"ח עמ'  160ו‡ילך

ˆ‰ל ‰ו˘מח ‰מ‚‡ון יע˜ב
ע"פ ˙ור˙ מנחם חנ"ב עמ'  431ו‡ילך

י„ ‚ '‰ם ב„ברים טבעיים

כיˆ„ ‡פ˘ר ˘úמוח בפורים?

ע"פ ˘יחו˙ ˜ו„˘ ˙˘ל"ז ח"‡ עמ'  625ו‡ילך

˙ו˜פו ˘ל נס – ˆ‰ל˙ כמ ‰מבנו˙ י˘ר‡ל
ע"פ ˘יחו˙ ˜ו„˘ ˙˘ל"ז ח"‡ ˘ם

חי„ו˘י

במ ‰נס˙פ˜ ‡ח˘וורו˘ ל‚בי „ינ˘ ‰ל ו˘˙י?

סו‚יו˙ "˜ם רב˘ ‰חטי ‰לר' זיר‡"

ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‡ ע'  771ו‡ילך

מ„וע עיכב ‰מן ‰ר˘ע ‡˙ ‚‰זיר?‰
מ ‰ר‡ ‰מר„כי ל„˙˘‰ל ל‰ר‚יז ‡˙ ‰מן?

אוצרות

פתח דבר

"קם רבה שחטיה לר' זירא"

כלו˙ ‰נפ˘ ופרח ‰נ˘מ˙ו.

ו‡"כ

מ"˘ "˘חטי'"‰ 3יינו )כמ"˘

‰מ‰ר˘"‡( "„‡‚ברי' חמר‡  . .ל˘˙ו˙

בעז‰י״˙.
בפרוס 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.

יו˙ר מ„‡י" ,ו"חל ‰ונט ‰למו˙" )ל‡
ע"י ‰יין ˘‚‰מי‡ ,ל‡( ‰יינו ‚˙‰לו˙
סו„ו˙ ˙‰ור ‰ע„ כ„י כלו˙ ‰נפ˘ מן
‚‰וף ע"י רוב "˘˙י'" )‚ילוי( ˘ל "יין"
˘ב˙ור‰˘) ‰ו‡ ‰ו‡ סו„ו˙ ˙‰ור.(‰
ומ"מ ‡ין ז ‰מוˆי‡ ‰ענין מי„י פ˘וטו

בר‡˘ ˜‰ונטרס ‚ˆ‰נו פ˙יח ,‰ו‰י‡ בי‡ור רחב על עומ˜ מ‰ו˙ ‚זיר˙ ונס

– ˘‰י˙˙˘ ‰יי˙ יין כפ˘וט) ‰ע"„
‰נ"ל בנ„ב ו‡בי‰ו‡(; ו‚ם מי˙˙ ר' זיר‡

פורים ,וכיˆ„ ‰ם נזכרים ונע˘ים בכל „ור ו„ור מח„˘.
˜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‰

‰י˙ ‰כפ˘וט ,‰פירו„ ‰נ˘מ ‰מן ‚‰וף
ממ˘ )ל‡ ר˜ ˙‰עלפו˙( – ולכן ס"ל
לרבינו ‡פרים ˘מפני ‰עוב„‡ „רב‰

‡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.
‡„ר ˘ני ˘˙'‰ע"ט

ס˙רˆ" ‰ס"ב( „˘פיר י˘ חיוב לבסומי
בפורים ע„ „ל‡ י„ע )‰יינו „ל‡ כ„ע˙
רבינו ‡פרים( .ומז ‰מובן ‚ם בנו‚ע
ל˙וכן ‰רוחני ˘ל ˘˙יי˙ יין "ע„ „ל‡
י„ע" – „‰יינו ללמו„ ב‡ופן „ב‡‰ב˙‰
˙˘‚) ‰ר‡ ‰רמב"ם ‰ל' ˙˘וב ‰פ"י (‚"‰
סו„ו˙ )"יין"( ˙‰ור ,‰ע„ ˘מ‚יע למˆב
˘ל "˘כרו˙" וביטול מˆי‡ו˙ו  .ולי˙
5

‰לכ˙‡ כרבינו ‡פרים ,כי מובטחים ‡נו
בכח פס˜ „ין ˙‰ור˘˘ ‰וב ‡ין לח˘ו˘
עו„ ˘יס˙עף מז ‰סכנ ‰וכלו˙ ‰נפ˘
‰נ"ל ,וכמו מי ˘נכנס לפר„ס ב˘לום
ויˆ‡ ב˘לום )ח‚י‚ ‰י„ ,סע"ב(.

ז ‰מובן ‰יטב ˘‡ין כ‡ן ‡ביזריי‰ו ˘ל
˘פיכו˙ „מים ח"ו כלל‰˘ ,רי ‰מי˙‰
‰י˙ ‰כלו˙ ‰נפ˘ בלימו„ סו„ו˙ ˙‰ור‰
˘ל ר' זיר‡.4
 (3ובז ‰יומ˙˜ ‰ל˘ון "˘חטי "‰עפ"י „ברי ‚‰מ'
"‡ין ו˘חט ‡ל‡ ומ˘ך" )חולין ל ,ב( ו‰יינו ˘˙וכן
˘‰חיט‰ ‰ו‡ ‰על‡ ,‰כי ע"י ˘‰חיט ‰מכ˘ירים
‡˙ ‰ב‰מ ‰ל‡כיל˙ ‡„ם ,ועי"ז מעלים ‡˙ ‰ב‰מ‰
מסו‚ ‰חי לסו‚ ‰מ„בר .ובנ„ו"„ רב˘" ‰חט",
‰יינו מ˘ך ו‰על ˙‡ ‰ר' זיר‡ ל„ר‚ ‰נעלי˙ ˘ל‡
בערך לימו„ו ‰ר‚יל ולפי „ר‚˙ו.
 (4ולכן ל˘נ‰ ‰ב‡‰ ‰זמין רב ˙‡ ‰ר' זיר‡

בברכ˙ ˙‰ור,‰

נפס˜

ב˘ו"ע

)‡ו"ח

ור' זיר‡ בטל ‰חיוב „לבסומי .ולפי

‡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

ול‰לכ‰

המגילה

כז

מ˙וך כוונ‚˘ ‰ם ב˘נ ‰זו יפעל ‡ˆלו עילוי ‚„ול
כז ,‰ו‡פ"ל ˘ח˘ב ˘במ˘ך ˘‰נ˙‰ ‰על ‰ר' זיר‡
למ„רי‚ ‰עליונ ‰יו˙ר ,וכבר ביכול˙ו ל˘‰י‚ סו„ו˙
ורזין „‡וריי˙‡.
 (5ע"„ ל˘ון ‰טור )‡ו"ח סˆ"ח( בנו‚ע לחסי„ים
‰ר‡˘ונים‰˘" ,יו מ‚יעים )ב˙פל˙ם( ל˙‰פ˘טו˙
˘‚‰מיו˙".
ובמ˜"‡ )ל˜ו"˘ חט"ז ע'  (371נ˙ב‡ר ב‡רוכ‰
˘י"ל „מ"˘ ‰רמב"ם ‚בי חיוב לבסומי בפורי‡
)‰ל' מ‚יל ‰פ"ב ‰ט"ו( "˘י˘˙כר ויר„ם
ב˘כרו˙ו" – ‰ו‡ ע„מ"˘ ‰רמב"ם )‰ל' יסו˙"‰
פ"ז "‰ב( ˘"‡ין רו‡ין מר‡‰ ‰נבו‡‡ ‰ל‡ . .
˘˙פול עלי‰ן ˙ר„מ."‰

אוצרות

כו

"קם רבה שחטיה לר' זירא"

וב„˜‰ים:

מˆינו ‡ˆל בני ‡‰רן

ו‡בי‰ו‡

ב‰ם

נ„ב

˘מ˙ו

ונ‡מר

"ב˜רובי ‡˜„˘" )˘מיני י ,(‚ ,וכפי
˘פר˘"י ˘ם "עכ˘יו רו‡‡ ‰ני ˘‰ם
‚„ולים ממני וממך" .ולכ‡ור‡ ‰יך י˙כן
˘ע˘ו „בר בל˙י רˆוי „"˘˙ויי יין נכנסו
למ˜„˘" )פר˘"י ˘מיני י ,ב( .ומב‡ר בז‰
ב‡ור ‰חיים )ר"פ ‡חרי( ˘מ˙ו מפני
‚ו„ל ˙˘ו˜˙ם ל˜˙‰רב ל˜‰ב""˘ ,‰ל‡
נמנעו מ˜רוב ל„בי˜ו˙ נעימו˙ עריבו˙
י„י„ו˙ חביבו˙ נ˘י˜ו˙ מ˙י˜ו˙ ע„
כלו˙ נפ˘ו˙ם מ‰ם" .ובל˘ון ‰כ˙וב
˘ם "ב˜רב˙ם לפני  '‰וימו˙ו"‰ ,יינו,
˘סיב˙ מי˙˙ם ‰י‡ "˜רב˙ם לפני ."'‰
ו‡"כ ‡פ˘ר לומר ˘ז‰ו ‚ם ‰פירו˘
„"˘˙ויי יין נכנסו למ˜„˘"‰„ :כוונ‰

המגילה

‰י˙˙˘ ‰יי˙ ‰יין כפ˘וט„ ‰בר ‰מבי‡
‚ם לי„י ‚ילוי "יין" ˘ב˙ור) ‰סו„ו˙
ורזין „˙ור .(‰ו‰ו‡ כמבו‡ר ב˘ל"‰
)˘ער ‡‰ו˙יו˙ )פ„ ,ב((„ ,ז˘ ‰מˆינו ‡ˆל
"˜„ו˘ים ‡˘ר ב‡ר˙˘˘ . . ıו לפעמים
‰רב ‰יו˙ר מ„‡י בסעו„ו˙ ‚„ולו˙ . .
‰י˙ ‰כוונ˙ם בז ‰ל˘ם ˘מים כי מ˙וך
מ˘˙‰ ‰יין ‰וו מב„חי טוב‡ ומ˙וך
כך ‡ומרים „"˙ על ˘‰לחן ‰רב ‰מ‡„

וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

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

ז‡י‡נı

י˙חז˜ ‰כח ˘‰כלי ˘י˘ בנפ˘ ו‡ז ‰ו‡

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

‰חכם רזי ˙‰ור . . ‰כי ברבו˙ ˘‰מח‰
יו˙ר מוכן ל‚לו˙ ˙עלומו˙ חכמ. . ‰
נכנס יין יˆ‡ סו„ ˘ . .ע"י מ˘˙‰ ‰יין
יˆ‡ו „"˙ ‰נ˜ר‡˙ סו„ כו'".

ו˘וב

נ‡מר „כן ‰י' ‡ˆל נ„ב

כמ‡מר )עירובין ס" (‡ ,‰נכנס יין יˆ‡

– "ב˜רובי ‡˜„˘" כנ"ל˘ ,ע"י "˘˘˙ו . .

סו„"„ ,כמו ˘יין ‚˘מי מ‚ל‰ ˙‡ ‰טמון

‰רב ‰יו˙ר מ„‡י" נ‚לו ‡ˆלם רזי ˙ור‰

בלבו ˘ל „‡‰ם ,כן ‰ו‡ ‚ם ברוחניו˙

ע„ ˘‚‰יעו לכלו˙ ‰נפ˘.

˘"יינ˘ ‰ל ˙ור‰ "‰ו‡ ‚ילוי סו„ו˙
˙‰ור .‰ו‡"כ ‰ם ‰יו "˘˙ויי יין"˘ ,ז‰

‡ך

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף מ˘‰

וכפליים ל˙ו˘י' „ . .מ˙וך ˘מח ‰מ‚ל‰

ב"יין" ‰י‡ לסו„ו˙ ופנימיו˙ ˙‰ור,‰

˙‰ור ‰ע„ למˆב ˘ל "כלו˙ ‰נפ˘".

‡‰ ‰"‰חים ‰ח˘ובים

ס .פ‡ולו ברזיל

ו‡בי‰ו‡‰˘ ,יו "˜„ו˘ים" ביו˙ר וביו˙ר

מור ‰על ‚ו„ל ועוˆם ‚‰ילוי „פנימיו˙

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

וב‰מ˘ך

ד
לז‰

י"ל

˘כך

‰ם

„‰ברים במע˘„ ‰רב ‰ור' זיר‡ –

בוו„‡י ˘ל‡ ב‡נו ל‰וˆי‡ ‰ענין

˘‰י˙ ‰ע"„ מי˙˙ נ„ב ו‡בי‰ו‡ ,כי

ו˜‰ר‡ מי„י פ˘וטו ,וב‡מ˙ ˘˙יי˙ יין

‡מנם רב ‰ור' זיר‡ ˘˙ו יין )כפ˘וטו(

כפ˘וטו ‰י˙ ‰כ‡ן )˘‰רי מפור˘ בכ˙וב

‡ך כוונ˙ם ‰י˙) ‰כנ"ל ב˘ל"˘ (‰מ˙וך

)כנ"ל(˘ ,ל‡חרי ז‰ ‰ז‰יר˙ ‰ור" ‰יין

מ˘˙‰ ‰יין י˙‚לˆ‡ ‰לם יינ˘ ‰ל ˙ור.‰

ו˘כר ‡ל ˙˘˙" )˘מיני ˘ם ,ט(‡‰ ,יסור

ו"‡יבסום"  -נ˘˙כרו‰ .יינו ˘רב ‰ור'

ל˘˙ו˙ "יין „רך ˘כרו˙ו" )פר˘"י ˘ם(

זיר‡ ˘ני‰ם נ˘˙כרו ב"יינ˘ ‰ל ˙ור"‰

כפ˘וטו .ו‡"כ עכˆ"ל‚˘ ,ם ‡ˆל נ„ב

ונ˘˙ע˘עו בסו„ו˙ ˙‰ור ‰וז‰ ‰בי‡ם

ו‡בי‰ו‡ ‰י' ענין ˘ל ˘˙יי˙ יין )‚ם(

ל˙‰עלו˙ רוחני˙ נפל‡ .‰ור' זיר‡ ל‡

ב‚˘מיו˙(‡ ,ל‡ ˘‡ˆל נ„ב ו‡בי‰ו‡

‰י ‰יכול ל‰כיל ‚ילוי נעל ‰ז ‰וב‡ מז‰

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 רפ‡ל לבנוני ,הרב ‡ברהם מן ,הרב יˆח˜ נוב ,הרב מנחם מענ„ל רייˆס ,הרב ‡ליהו ˘וויכה

אוצרות

תוכן העניינים
פ˙יח ◆ ‰כיˆ„ ‡פ˘ר ל˘מוח בפורים?

‰ .....................

מ„וע ‰‰נ‡ ‰מסעו„˙ ‡ח˘וורו˘ ‚רמ ‰ל‚זיר˙ כלי' רח"ל?  /כיˆ„ ‰עז‡ ‰ס˙ר
לˆום ול‰כחי˘ ‡˙ עˆמ ‰לפני ‰ליכ˙ ‰ל‡ח˘וורו˘? ‡ /יזו סעו„˙ ‡ח˘וורו˘
נערכ˙ ‚ם בזמננו?  /ו‡יך ‡פ˘ר ל˙‰עורר ב‡מ˙ ב˘מח" ‰ע„ „ל‡ י„ע"? /
בי‡ור רחב ומעמי˜ במ‰ו˙ ‚זיר˙ ונס פורים˘ ,נזכרים ונע˘ים בכל „ור ו„ור

ּ¿כ ָ„˙

ביאורי מגילה ◆ במ ‰נס˙פ˜ ‡ח˘וורו˘ ב„ינ˘ ‰ל ו˘˙י?  . . .י‡
ביאורי מגילה ◆ מ ‰ר‡ ‰מר„כי ל„˙˘‰ל ל‰ר‚יז ‡˙ ‰מן?  . . .י‚
תורת חיים ◆ ‚וי מעריך י‰ו„י ˘‡ינו מס˙יר ‡˙ י„‰ו˙ו  . . . . .י„
)‚ ,ז(

ַ¿ּ ‰כ ָ˙ב )ח ,י‚(

דרוש ואגדה ◆ בני י˘ר‡ל ‡ו‰בים ‡˙ ‚‰ויים?

ו¿ ָƒ ‰עיר ׁ˘וּ ׁ ָ˘ן ָˆ ֲָ ‰ל‰

˘ל ר' זיר‡ )וע„ ˘"נט ‰למו˙"( ,ו‰רי
ז‡ ‰יסור ˘ל ˙ור ‰לחבול בחברו בכל
‡ופן ˘‰ו‡.

‡ומנם

ב˙˘ובו˙ ‰ח˙"ס )ח‡ו"ח

ס˜פ" .‰ס˜ˆ"ו( כ˙ב ל˜˘ר ז˘˘ ‰חטי'
‡( "‡‰י מ‡ן „במ‡„ים י‰י ‚בר ‡˘י„
„מ‡ )˘ופך „מים( ‡ . .מר רב‡ ‰נ‡
˘כ˙ב "‡בל „ם ו„‡י ל‡ ˘פך רב‡ ,‰ף
‡ם ‰י' במ‡„ים" ,וכמבו‡ר ברמב"ם
וכו' )˘מונ ‰פר˜ים פ"ח‰ .ל' ˙˘וב ‰פ"‰

דרוש ואגדה ◆ מ„וע עיכב ‰מן ‰ר˘ע ‡˙ ‚‰זיר . . . . . . . . . ?‰טז
ביאורי מגילה ◆ ‡‰ם ‡„ר ‰ו‡ ‰חו„˘ ‚‰רוע ביו˙ר לבנ"י?  . .יז
ַּפ ¿˙ ׁ ∆˘‚∆ ן

‡ופן ‰‰נ˘ ‰‚‰ל רב‰˘ ‰זי˜ לברי‡ו˙ו

במ‡„ים כו'"‡ .ך יעויין ביעב") ıכ‡ן(

)‚ ,ב(

˘ר ‰וּ ‡Œח ∆…„ ׁ˘ ֲ‡ ָ„ר
יםŒﬠ ָ ׂ
¿לח ∆…„ ׁ˘ ׁ ¿˘נ≈ ָ

„סוכ"ס ע„יין ‡ין ז ‰מיי˘ב

רב ‰לר' זיר‡ עם „ברי "˘‰ס )˘ב˙ ˜נו,

˘ו…˙ )‡ ,טו(
Œ‰ל ֲﬠ ׂ
ַמ ַּ

וּ ָמ ¿ר √ּ„ ַכי ל…‡ י¿ ƒכ ַרע

ו˙ו,

"קם רבה שחטיה לר' זירא"

 „"‰ובלח"מ ˘ם(˘ ,ז„‡˘ ‰ם נול„ בטבע
)כולל מזל מ‡„ים( מסויים ‡ינו בס˙יר‰
לבחיר‰

חפ˘י˙,

ו‡„רב,‰

ובוו„‡י

ני˙נו לו ‰כחו˙ ל‚˙‰בר על נטיו˙יו

 . . . . . . . . . . . . .יח

‰טבעיו˙ ,ובוו„‡י ˘כן ‰י' ‡ˆל רב. ‰
1

ב

˘ ≈מ ָח) ‰ח ,טו(
ו¿ ָ ׂ

ביאורי מגילה ◆ ˆ‰ל ‰ו˘מח ‰מ‚‡ון יע˜ב  . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ
ל˜…∆ ˙Œף )ט ,כט(
˙Œכ ּ
∆‡ ָּ

ביאורי מגילה ◆ י„ ‚ '‰ם ב„ברים טבעיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . .כב
דרוש ואגדה ◆ ˙ו˜פו ˘ל נס – ˆ‰ל˙ כמ ‰מבנו˙ י˘ר‡ל  . . .כ‚
חי„ו˘י סו‚יו˙ ◆ "˜ם רב˘ ‰חטי ‰לר' זיר‡"  -בי‡ור ‰מע˘ . . . ‰כ„
י˜˘ ‰על ‰מע˘‚‰„ ‰מ' „‡יך י˙כן ˘˘חט רב ˙‡ ‰ר' זיר‡ ו„וח‰ ˙‡ ‰פי' ˘ז‰
ל‡ ‰י ‰מי˙‡ ‰ל‡ ר˜ ˘חל ‰ונ˙עלף  /מוכיח מ„ברי רבינו ‡פרים ˘‡י ‡פ˘ר
לומר ˘ז ‰ל‡ ‰י ‰כפ˘וטו  /יב‡ר ב„רך ח„˘ ‰ע"פ מ˘"כ ‡‰ו"‰ח בענין בני
‡‰רן ,וע"פ „ברי ˘‰ל"‚ ‰בי מנ˙˘ ‚‰יי˙ יין ‡ˆל ˜„ו˘ים ‡˘ר ב‡רı

ו‰נ‰

י˘ ˘בי‡רו 2ב„רך „‰רו˘

המגילה

כ‰

ו‰סו„ ‡יך ˘סיפור ז‡"˘ ‰יבסום ˜ם
רב˘ ‰חטי' לר' זיר‡" מרמז לענינים
רוחניים .ולפי ז‰ ‰י' ‡פ"ל ˘‡ינו
‡ל‡ מ˘ל בלב„ ,וע"„ ˘מˆינו ‰ענין
„"מיבסמי" בעוב„‡ „רב ‰בר בר חנ‰
)ב"ב ע‚ ,סע"ב( – ˘‡ינו ‡ל‡ מ˘ל )וע"„
כמ ‰מ‰סיפורים ˘בסו‚יי‡ „רב ‰בר בר
חנ‰˘ ,‰ם מ˘לים ורמזים על עניינים
רוחניים ,ול‡ ˘‡ירעו בפועל ב‚˘מיו˙(.

‡ך

˜˘ ‰לומר כך בנ„ו"„ ˘‰רי

סיפור ז‰ ‰וב‡ כ‰מ˘ך לפס˜ ‰לכ‰
ב‚מ' "מיחייב ‡יני˘ לבסומי בפורי‡
ע„ „ל‡ י„ע" ומע˘ ‰רב ‰ו‡ מרב‰
ור' זיר‡ ˘˜יימו חיוב ז ,‰וכן ממ˘"כ
‰ר"ן ובעל ‰מ‡ור )‰וב‡ ‚ם בב"י לטו‡ו"ח
רס˙רˆ" .‰ב"ח ˘ם .ט"ז ס˜"ב .פר"ח ס˜"ב.

י„ ‡פרים( ˘‰בי‡ו "„ ‡‰כ˙ב "‰ר
‡פרים ז"ל מ‰‰ו‡ עוב„‡ „˜ם רב‰
ו˘חטי' לר' זיר‡ ‡ . .י„חי לי' מימר‡
„רב‡ ,ולי˙ ‰לכ˙‡ כוו˙י' ,ול‡ו ˘פיר
„מי למעב„ ‰כי"‰ .רי ל„‰י‡ ˘‰מע˘‰
‰י ‰כפ˘וטו ולכן ביטלו ‰חיוב לבסומי.
ו‡"כ „‰ר‡ ˜ו˘י‡ ל„וכ˙‡ ‰יי˙כן ˘כך
רב ‰ע˘ ‰לר' זיר‡.

 (1ו‚ם ‰מ˘ך ‰מע˘ ‰מעורר ˙מי„ ‰‰ב‰מ˘ך
˘ם "ל˘נ‡ ‰מר לי ‰ני˙י מר ונעבי„ סעו„˙ פורים
ב„‰י „„‰י"  -כלומר ˘ל‡ זו בלב„ ˘ל‡ מˆינו
ב‚מ' ˘רב ‰יע˘˘˙ ‰וב ‰על מע˘ ‰ז‡ ‰ל‡ עו„
ז‡˙ ˘ל˘נ‰ ‰ב‡˘ ‰וב ‰זמין ‡˙ ר' זיר‡ לח‚ו‚
עמו סעו„˙ פורים )למרו˙ ˘לבטח זכר מ˜˘ ‰ר‰
ב˘נ˘ ‰עבר .(‰ול‡י„ך ‰טעם ˘ל‡ ‰סכים ר' זיר‡
ר˜ מ˘ום ˘"ל‡ בכל ˘ע˙‡ מ˙רחי˘ ניס‡"  -כי
ל‡ ‰י ‰בטוח ˘י‰י˘ ‰וב ‰נס‡ ,ך לעˆם ‰ענין
‰ו‡ מסכים ,ולפל‡.
 (2ספר ‰מ‡מרים ˙˘"ח עמ'  .125ל˜וטי לוי"ˆ
על מחז"ל עמ' ˜עח .וב‡רוכ ‰ל˜וטי לוי"ˆ ‡‚רו˙

ו‰בי‡ור

ג
בז ‰י"ל‡ :כן ז‰ ‰י‰

כפ˘וטו‡ ,ך ל‡י„ך מי˙ ‰זו ל‡ ‰י‰
ב ‰סרך כלל ˘ל ˘פיכו˙ „מים ‡ו ענין
בל˙י רˆוי ,ולכן ‚ם ל˘נ‰ ‰ב‡ ‰רˆ‰
רב˘ ‰וב לחזור על מע˘ ‰ז.‰
עמ' ˘ב .‚˘-ור‡ˆ ‰פע"נ ע ˙"‰ויחי מט ,כב

אוצרות

כ„

"קם רבה שחטיה לר' זירא"

אוצרות

המגילה

חידושי סוגיות

פתיחה

המגילה

‰

פתיחה

"קם רבה שחטיה לר' זירא"
 ביאור המעשהי˜˘ ‰על ‰מע˘‚‰„ ‰מ' „‡יך י˙כן ˘˘חט רב ˙‡ ‰ר' זיר‡ ו„וח˙‡ ‰

כיצד אפשר לשמוח בפורים?

‡פרים ˘‡י ‡פ˘ר לומר ˘ז ‰ל‡ ‰י ‰כפ˘וטו  /יב‡ר ב„רך ח„˘ ‰ע"פ

מ„וע ‰‰נ‡ ‰מסעו„˙ ‡ח˘וורו˘ ‚רמ ‰ל‚זיר˙ כלי' רח"ל? כיˆ„

‰פי' ˘ז ‰ל‡ ‰י ‰מי˙‡ ‰ל‡ ר˜ ˘חל ‰ונ˙עלף  /מוכיח מ„ברי רבינו
מ˘"כ ‡‰ו"‰ח בענין בני ‡‰רן ,וע"פ „ברי ˘‰ל"‚ ‰בי מנ˙˘ ‚‰יי˙ יין

‰עז‡ ‰ס˙ר לˆום ול‰כחי˘ ‡˙ עˆמ ‰לפני ‰ליכ˙ ‰ל‡ח˘וורו˘?

‡ˆל ˜„ו˘ים ‡˘ר ב‡רı

‡יזו סעו„˙ ‡ח˘וורו˘ נערכ˙ ‚ם בזמננו? ו‡יך ‡פ˘ר ל˙‰עורר
ב‡מ˙ ב˘מח" ‰ע„ „ל‡ י„ע"?

‡י˙‡

א
ב‚מ' )מ‚יל ‰ז ,ב(‡" :מר רב‡

מיחייב ‡יני˘ לבסומי )ל˙˘‰כר ביין.

בענין ˘ל )‡פילו ‡ביזריי‰ו „‡ביזריי‰ו
„(˘פיכו˙ „מים ,ר"ל.

וב‡מ˙

כבר עמ„ ע"ז ‰מ‰ר˘"‡

ר˘"י( בפורי‡ ע„ „ל‡ י„ע בין ‡רור

)על ‡˙ר( ,ובי‡ר „ל‡ ‰י' כ‡ן ענין ˘ל

‰מן לברוך מר„כי" .ו‰כי ‡יפסי˜ ל„ינ‡

מי˙ ‰ממ˘ )˘חטי' כפ˘וטו(‡ ,ל‡ "כעין

ברמב"ם )‰ל' מ‚יל ‰פ"ב ‰ט"ו( ובטו˘ו"ע

˘חטי'‚‡„ ,ברי' חמר‡ וכפיי' ל˘˙ו˙

)‡ו"ח סי' ˙רˆ ‰ס"ב( .וב‰מ˘ך ‚‰מ':

יו˙ר מ„‡י ע„ ˘חל ‰ונט ‰למו˙" .וכעין

"רב ‰ור' זיר‡ עב„ו סעו„˙ פורים

ז ‰בי‡ר ‚ם ב‰‚‰ו˙ יעב" ıכ‡ן – "˘ל‡

ב„‰י „„‰י‡ ,יבסום )נ˘˙כרו .ר˘"י(˜ ,ם

˘חטו ממ˘ ‡) . .ל‡( ב‡חיז˙ עינים . .

רב˘ ‰חטי' לר' זיר‡ ,למחר בעי רחמי

)ר˜( ˘‰רו‡ים ‰יו סבורים ˘˘חטו

ו‡חיי' .ל˘נ‰] ‰ב‡‡ [‰מר לי' ני˙י מר

ב‡מ˙ ‡ . .ף ר' זיר‡ נ˙פעל מ‰ם לב˘

ונעבי„ סעו„˙ פורים ב„‰י „„‰י‡ ,מר

חר„ ‰ונ˙עלף מרוב „‡‚ ‰כו'".

לי' ל‡ בכל ˘ע˙‡ ו˘ע˙‡ מ˙רחי˘
ניס‡".

ולכ‡ור‰

מע˘ ‰ז‰ ‰ו‡ ˙מו‰

ביו˙ר „‡יך ‡פ˘ר לומר ˘רב ‰נכ˘ל

בי‡ור רחב ומעמי˜ במ‰ו˙ ‚זיר˙ ונס פורים,
˘נזכרים ונע˘ים בכל „ור ו„ור

‡יבר‡,

„עפ"ז ‡ינו מובן פ˘טו˙

ˆיוו

חז"ל ˘˙‰י' ˘מח˙ ח‚ ‰פורים למעל ‰מכל מ„י„ ‰ו‚‰בל" – ‰ע„ „ל‡ י„ע

בין ‡רור ‰מן לברוך מר„כי" )מ‚יל ‰ז ,ב(.
ו‰נ ,‰כ‡˘ר ב‡ים ל˜יים ‡˙ ˆיווי חכמים ,ול˘מוח בפורים ב˘מח ‰בל˙י ‚בולי˙,
מ˙עורר˙ ˙מי„‚ ‰‰ול:‰
˙ינח בימים ‰‰ם ,בימי מר„כי ו‡ס˙ר ,כ‡˘ר יˆ‡ו בני י˘ר‡ל מ‡פיל ‰ל‡ור ‚„ול,
ומ‚זיר˙ כלי' לˆ‰ל ‰נסי˙‡ ,ז ‰יו בני י˘ר‡ל יכולים ל‚‰יע ל˘מח‡ ‰מ˙י˙ ובל˙י
מו‚בל˙ .ו‡כן מ˙ו‡ר

)ח ,טז(

במ‚יל ‰כיˆ„ "לי‰ו„ים ‰יי˙‡ ‰ור ‰ו˘מח ‰ו˘˘ון

וי˜ר".
‡בל ‡יך י˙כן בימינו ‡נו ,ל˘מוח על מ‡ורע ˘‡ירע לפני ‡לפי ˘נים? ולכ‡ור‰
‡י ‡פ˘ר לבו‡ ל˘מח ‰בל˙י מו‚בל˙" ,ע„ „ל‡ י„ע" ,מ˘ום נס ˘נע˘ ‰לז˜ני ז˜ניו
˘ל „‡‰ם.

כל ‰סיפור ,ובפרט סיומו "למחר

ומכיוון ˘"ל‡ ני˙נ˙ ‰ור ‰למל‡כי ˘‰ר˙" )ברכו˙ כ ,‰ב(‡ ,ל‡ לבני ‡„ם ‰נ˙ונים

בעי רחמי ו‡חיי'" ו‰יינו ˘‰יˆ ‰ריך

ל‚‰בלו˙ ‰טבע ,כיˆ„ מˆוו˙‰ ‰ור ˙‡ ‰בני י˘ר‡ל ˘בכל „ור ו„ור ל‰יו˙ ב˘מח‰

ל‰חיו˙ו כפ˘וטו.

בל˙י ‚בולי˙ בח‚ ‰פורים?

אוצרות

ו

כיצד אפשר לשמוח בפורים?

אוצרות

המגילה
ר˘"י

‰מ‚יל‡ ‰ינ ‰מע˘י' י˘נ!‰
כ‡˘ר ני‚˘ים ‡ל ח‚ ‰פורים ב‰בט‡ ‰ל עומ˜ פנימיו˙ו ˘ל ‰ח‚ ,מוˆ‡ים ‡˘ר נס
פורים ל‡ ‡רע ר˜ בימי מר„כי ו‡ס˙ר ב˘ו˘ן ‰ביר‡ ,‰ל‡ ‰ו‡ חוזר ומ˙רח˘ בכל
„ור ו„ור.
מ˙רח˘ בזמן ‰ז ,‰ל‡ יˆ‡ י„י חוב˙ ˜רי‡˙ ‰מ‚יל!‰
יז(‡ ,

בפירו˘ו כ‡ן ,מלמ„ ‡˙

˜˘‰‰פ‰ ‰נכונ ‰על ˙‰‰רח˘ויו˙
˘בעולם .כ‡˘ר מ˙נ‰ל סכסוך בין
‡ח˘וורו˘ לו˘˙י ,יכול ‰רו‡ ‰לטעון
˘‡ין כ‡ן ‡ל‡ „בר טבעי ומˆוי‡ .בל

י˙יר ‰מזו פיר˘ מורנו ‰בע˘"ט˘ ,מי ˘סבור ˘נס פורים ‡רע ר˜ ל‡בו˙ינו ,ו‡ינו
וכך פיר˘

ֶא ָּ
ל־ת ֶֹקף
ת־כ ּ֑

)כ˙ר ˘ם טוב ‰וספו˙ ס"˜‰ ,וב‡ כ‡ן ב˙ר‚ום מ‡י„י˘(

‡˙ מ‡מר ‰מ˘נ‰

)מ‚יל‰

"˜‰ור‡ ‡˙ ‰מ‚יל ‰למפרע ל‡ יˆ‡":

"כ‡˘ר ‡„ם ˜ור‡ ‡˙ ‰מ‚יל ,‰ו‰ו‡ סבור ˘‰סיפור ‡ינו מ˙רח˘ בימינו ‡נו ‡ל‡
ר˜ בעבר – "למפרע"‡ ,זי – "ל‡ יˆ‡"˙ .כלי˙ ˜רי‡˙ ‰מ‚יל‰ ‰י‡ ללמו„ ממנ ‰כיˆ„
ל˙‰נ ‚‰כע˙".

˘מס˙„רים עם חו˜י ‰טבע‰ ,ו‡ מביט
ומ˙בונן ורו‡ ˙‡ ‰י„ ‚˘‰‰ח‰ ‰עליונ‰
˘מכוונ˙ ומנ‰ל˙ ‡˙ כל ‰עניינים
לˆ‰ל˙ בני י˘ר‡ל.

וע„

˘י‰ו„י מ‚יע למס˜נ‰˘ ‰ריב

י‰ו„י ˙מים ומ‡מין ˘מ˙בונן בכללו˙

בין ‡ח˘וורו˘ ו‰מן וו˘˙י ‡ינו ר˜ פרט

‰מ‡ורעו˙ ו˙˘‰ל˘לו˙ סיפור ‰מ‚יל,‰

ˆ„„י ,כי ‡ם "˙ו˜פו ˘ל נס"˘ ,במ‡ורע

רו‡˘ ‰י˘ נס ‚ם בפרט ז˘ ‰ל ריב

ז ‰מ˙‚ל ‰י„  '‰בעולם.

‡ח˘וורו˘ וו˘˙י.

י‰ו„י

וכן

‰ם „‰ברים ‚ם בנו‚ע ל˘‡ר

יו„ע˘ ,נס ‡ינו ר˜ כ‡˘ר

‰נסים ‰מפורטים כ‡ן בר˘"י˘ ,לכ‡ור‰

נב˜ע ‰ים ל˘ניים‡ ,ו "ע˜ר טור‡

‰ם עניינים טבעיים‡ ,ך י‰ו„י ‰מ˙בונן

וכיוˆ‡

ב‰ם מ˙וך ‡מונ˙ ‰מימ ‰וט‰ור ,‰רו‡‰

ב‡לו‡ ,ל‡ ‚ם כ‡˘ר י˘נם מ‡ורעו˙

ב‰ם ‡˙ י„ ˘‰י"˙ ו‡˙ "˙ו˜פו ˘ל נס".

בר ˙ל˙‡ פרסי"

ועל פי ז ‰מובן ‰יי˘וב ל˙מי ‰‰כיˆ„ ‡פ˘ר ל˘מוח ב˘מח ‰עˆומ ‰מ„י ˘נ ‰בח‚

המגילה

כ‚

)ברכו˙ נ„ ,ב(

‰פורים ,כי נס ‰פורים חוזר וניעור ומ˙רח˘ בכל ˘נ ‰מח„˘ ,וממיל‡ ‚ם ˘‰מח‰
מ˙עורר˙ בכל פורים ופורים ב‡ופן נעל ‰ובל˙י מו‚בל.
ומע˙ ‰י˘ ל„רו˘ ולח˜ור כיˆ„ מ˙רח˘ נס פורים ‚ם בימינו ‡נו ,כ‡˘ר ‡ין כבר
‚זירו˙ ˘‰מ„ ‰כפי ˘‰יו בימי מר„כי וב„ור ˜‰ו„ם; ו‡יזו עבו„„ ‰רו˘ ‰מ‡י˘ ‰י˘ר‡לי
בכ„י לעורר מח„˘ ‡˙ ˘‰מח ‰מנס ‰פורים ˘חוזר בכל ˘נ ‰ו˘נ .‰וכפי ˘י˙ב‡ר ל‰לן.

‡ין ל˙‰ר‚˘ מ‰זמנ˙ ‚‰וי
‰מן ‰ר˘ע ˘‚זר כלי' על בני י˘ר‡ל כבר נ˙ל ‰על ‰ע˘‡ ıר ‰כין למר„כי ,וכמו˙ו
ˆורר כל ‰י‰ו„ים ˘ב„ור ˜‰ו„ם˘ ,כבר נ˙בטל ‰מח˘ב˙ו וזממו ‰רע.
‡ך ‡ם מביטים ‡ל עומ˜ ‚זיר˙ ‰מן ,וסיב˙ ‚‰זיר ,‰מוˆ‡ים ˘ע„יין ˆריכים ל‰ילחם
מלחמ˙ מˆוו ‰כנ‚„ ‚זיר ‰זו .ומכיוון ˘בכל „ור ו„ור י˘נ‡‰ ‰פ˘ריו˙ ל‚זיר˙ ‰מן,
ובני י˘ר‡ל עוב„ים עבו„˙ם לביטול ‚‰זיר ,‰נמˆ‡ ˘נס פורים חוזר ומ˙רח˘ בכל
˘נ ‰ו˘נ ‰מח„˘.
בי‡ור ‰עניין:
‡ו„ו˙ ‰טעם ל‚זיר˙ ‰מן‡ ,י˙‡ ב‚מר‡ ˘‰ו‡ מ˘ום ˘"נ‰נו מסעו„˙ו ˘ל ‡ו˙ו
ר˘ע" .ו‰נ ,‰במ„ר˘

)˘ ˘"‰רב ‰פ"ז ,ח(

‡י˙‡ ˘בסעו„˙ ‡ח˘וורו˘ ‡כלו "מ˙ב˘יל

‚‰ויים"‡ ,ך מל˘ון ‚‰מר‡ ל‡ מ˘מע ˘סיב˙ ‚‰זיר‰ ‰יי˙‡ ‰כיל˙ מ‡כלו˙ ‡סורו˙,
˘‰רי ל‡ ‡מרו "מפני ˘‡כלו מסעו„˙ו ˘ל ‡ו˙ו ר˘ע" ,כי ‡ם "מפני ˘נ‰נו מסעו„˙ו".
ומ˘מע ˘עי˜ר ‰חט‡ ‰י' ‰‰נ‡ ‰מסעו„˙ ‡ח˘וורו˘.

˙ו˜פו ˘ל נס – ˆ‰ל˙ כמ ‰מבנו˙ י˘ר‡ל
חל˜

מ"˙ו˜פו ˘ל נס" ˘נכ˙ב

במ‚יל‰ ,‰ו‡ מ"˘ ‰ב‡ ˘טן ור˜„
ביני‰ם ו‰ר‚ ‡˙ ו˘˙י" .ובפ˘טו˙,
‰כוונ‰ ‰י‡ למ‰˘ ‰רי‚˙ ו˘˙י ‰בי‡‰
לל˜יח˙ ‡ס˙ר˘ ,על י„ ‰ב‡ ‰י˘וע˙
וˆ‰ל˙ בני י˘ר‡ל.

ולכ‡ור‰
בכ„י

‡ינו מובן:

ל˘‰פיע על ‰מלך לבטל ‡˙ ‚‰זיר.‰

ו‡ם

כן ,מ„וע נמני˙ ‰רי‚˙ ו˘˙י

כחל˜ מ"˙ו˜פו ˘ל נס"?

וי˘

לומר‰ ,בי‡ור בז:‰

‡ו„ו˙
ב‚מר‡

מעללי' ˘ל ו˘˙י ,מסופר

)מ‚יל ‰י‡ ,ב(

˘"‰יי˙ ‰ו˘˙י

‰ר˘ע ‰מבי‡ ‰בנו˙ י˘ר‡ל ,ומפ˘יטן

˘יי˜ח ‡ח˘וורו˘ ‡˙ ‡ס˙ר,

ערומו˙ ,ועו˘ ‰ב‰ן מל‡כ ‰ב˘ב˙".

ל‡ ‰וˆרך „‰בר ל‰יו˙ „וו˜‡ על י„י

ומ˘ום חט‡ ז ‰נענ˘ ‰ו˘˙י .ונמˆ‡,

‰רי‚˙ ו˘˙י‰˘ ,רי ‰י' ‡ח˘וורו˘ יכול

˘כ‡˘ר נ‰ר‚ ‰ו˘˙י ,ניˆלו ‡ו˙ן בנו˙

לי˜ח כמ ‰נ˘ים .ובפרט כ‡˘ר "וי‡‰ב

י˘ר‡ל מביזיון ומחילול ˘ב˙.

‰מלך ‡˙ ‡ס˙ר מכל ‰נ˘ים ו˙˘‡ חן

ומלמ„נו

ר˘"י‚˘ ,ם ˆ‰ל˙ כמ‰

וחס„ לפניו מכל ‰ב˙ולו˙"˘ ,בוו„‡י

מבנו˙ י˘ר‡ל‡ ,ף ˘‡ין כ‡ן ˆ‰ל‰

‰י' ‡ח˘וורו˘ יכול לי˜ח ‡˙ ‡ס˙ר

כללי˙ לעם י˘ר‡ל כולו – ‚ם ‰י‡ חל˜

‚ם בחיי ו˘˙י ,ו‰יי˙‡ ‰ס˙ר יכול‰

מ"˙ו˜פו ˘ל נס"!

אוצרות

כב

ֶא ָּ
ל־ת ֶֹקף
ת־כ ּ֑

אוצרות

המגילה

פתיחה

המגילה

ז

‰נ‡ ‰זו ,מר‡ ‰על פ‚ם יסו„י ב‰ס˙כלו˙ו ˘ל י‰ו„י על ‰עולם ו‰נ˙‚‰ו:

˙ƒ ‡Œב ַיחי ƒל
˙ב ∆‡ ¿ס ּ≈˙ר ַַּ ‰מ ¿ל ָּכַ ‰ב ֲ
וַ ּ¿ ˙ƒכ ּ …
ל˜∆ ˙Œף ¿ל ַ˜ ≈ ּים ≈‡˙
ּו ָמ ¿ר √ ּ„ ַכי ַּ ¿ ‰יּ ‰ו „ƒי ∆‡ ָּ
˙Œכ ּ …
˘ ƒנֽי˙ )ט ,כט(
∆ ‚ּ ∆ ‡ƒר˙ ַּ ‰פ ּו ƒרים ַּ ‰ז…‡˙ ַ≈ ּׁ ‰

כ‡˘ר ר‡יי˙ ‰מˆי‡ו˙ ‰י‡ י˘ר ‰ו‡מ˙י˙‡ ,זי „‰בר ‰ח˘וב ביו˙ר ‡ˆל י‰ו„י ‰ו‡
„˙‰‰ב˜ו˙ ב˘‰י"˙ על י„י ˙‰ור .‰י‰ו„י יו„ע ˘בני י˘ר‡ל ‰ם ‰עם ˘נבחר על י„י
˘‰י"˙ – "‡˙ ‰בחר˙נו מכל ‰עמים" )˙פל˙ יו"ט( ,וע„ ˘בני י˘ר‡ל נ˜ר‡ו בנים למ˜ום
– "בנים ‡˙ם ל‡ '‰ל˜יכם"

)ר‡ ‰י„,

‡(‰ .ח˘יבו˙ „‚‰ול ‰ביו˙ר ‰י‡ כ‡˘ר ˙‰ור‰

‰י‡ "חיינו ו‡ורך ימינו" )˙פל˙ ערבי˙(.
‡ך ‡ו˙ו י‰ו„י ˘נ‰נ ‰מסעו„˙ ‡ח˘וורו˘‰ ,רי ז ‰מ˘ום ˘˘כח על ח˘יבו˙
˜‰ב" ‰בני י˘ר‡ל ו˙‰ור.‰

י„ ‚ '‰ם ב„ברים טבעיים
במ‚ל˙

‡ס˙ר כ˙בו ‡ס˙ר ומר„כי

"‡˙ כל ˙ו˜ף" .במ‰ו˙ו ˘ל "כל ˙ו˜ף"
בי‡ר ר˘"י‰„ ,יינו "˙˜פו ˘ל נס˘ ,ל
‡ח˘וורו˘ ו˘ל ‰מן ו˘ל מר„כי ו˘ל
‡ס˙ר" .ומ„ברי ר˘"י מ˘מע‰˘ ,י' עניין
˘ל נס ‰ן בנו‚ע ל‡ח˘וורו˘ ו‰ן בנו‚ע
ל‰מן ,מר„כי ו‡ס˙ר .ול‡ ר˜ ˘‰י' נס
ס˙ם בכל ‡ח„ מ‰ם‡ ,ל‡ "˙ו˜פו ˘ל

]ו‰טעם

˘פיר˘ ר˘"י כך ול‡

בי‡ר ˘‰כוונ‰ ‰י‡ לנס ˘ל ˆ‰ל˙ בני
י˘ר‡ל בלב„‰ ,י‡ מ˘ום ˘י˘ כ‡ן
בכ˙וב ב' ל˘ונו˙ ˘ל ריבוי" .‡ :כל
˙ו˜ף" ו‰יינו כל ענייני ‰נסים ˘נזכרו
במ‚יל ,‰ב ˙‡" .כל ˙ו˜ף" ,ו"‡˙" ב‡
לרבו˙

)כן ‰ו‡ ב˘יט˙ פר˘"י על ˙‰ור – ‰ר‡‰

‡˙

עניין ‰נס ˘בכל ‡ח„ מ‰ם,

כבר פירט ר˘"י לעיל על ‰פסו˜

)ט ,כו(

"ומ ‰ר‡ו על ככ ‰ומ‚‰ ‰יע ‡לי‰ם",
ו˘ם מונ ‰ומפרט ˘כל ‡ח„ מ‡רבע‰

בסעו„˙ו רח"ל )ר‡ ‰מ‚יל ‰י‡ ‡ ,ו‡ילך( .ומכל מ˜ום כ‡˘ר מזמינו ‡ו˙ו ר˘ע לסעו„˙ו,

‡לו "ר‡ "‰לע˘ו˙ מע˘‰˘ ‰י' חל˜
מ˙˘‰ל˘לו˙ ‰נס:

מ‰יו˙ו מוזמן לסעו„˙ ‡ו˙ו ר˘ע!

"מ‰

ר‡‡ ‰ח˘וורו˘ ˘נ˘˙מ˘

בכלי  ,˘„˜‰ומ‚‰ ‰יע ‡לי‰ם ˘ב‡

חט‡ ˜˘‰‰פ‰ ‰מעוו˙˙ ‰לזו ,מ˘פיע ‚ם על כללו˙ ‚ורל בני י˘ר‡ל בעולם ‰ז,‰
ו‰ו‡ ‰ו‡ ˘‰ור˘ ו‚‰ורם ל‚זיר˙ ‰מן ל˘‰מי„ ל‰רו‚ ול‡ב„ רח"ל ‰יל"˙.

˘טן ור˜„ ביני‰ם ו‰ר‚ ‡˙ ו˘˙י,

מ‰

ר‡‰ ‰מן ˘נ˙˜נ‡ במר„כי ,ומ‰

‚‰יע ‡ליו ˘˙לו ‡ו˙ו ו‡˙ בניו,
ר‡ ‰מר„כי ˘ל‡ יכרע ול‡

י˘˙חו,‰

ומ‰

ר‡˙‡ ‰ס˙ר ˘זמנ ‰ל‰מן".

ו‰נ,‰

בנו‚ע ל"˙˜פו ˘ל נס"

˘˙‰רח˘ ‡ˆל ‡ח˘וורו˘ י˘ ל‰בין:

כיˆ„

‰רי‚˙ ו˘˙י ‰ו‡ עניין ˘ל

"˙ו˜פו ˘ל נס" ,ו‰ל‡ לכ‡ור ‰מ„ובר
‡˙ חמ˙ו ˘ל ‡ח˘וורו˘ ,ו‡ח˘וורו˘
‰ר‚ ‡˙ ו˘˙י ˘סירב ‰לבו‡ למ˘˙.‰
ולכ‡ור‡ ‰ין ז ‰עניין ˘ל נס?

וי˘

‚זיר˙ ‰מן – ˙˘‰ל˘לו˙ טבעי˙ מ‰נ‡ ˙‚‰ו˙ו „‰ור
‚זיר˙ ‰מן ‰ר˘ע ,ל‡ ‰יי˙ ‰ב˙ור˙ עונ˘ ו˜נס על חט‡‡ ,ל‡ ‰י‡ ˙וˆ‡ ‰טבעי˙
ופ˘וט ‰ממ˘ ‰נ‰נו מסעו„˙ ‡ח˘וורו˘:
‡ומו˙ ‰עולם ‡ינם ‡ו‰בים ‡˙ י˘ר‡ל ,וע„ ˘"בכל „ור ו„ור עומ„ים עלינו

‡ו„ו˙ עס˜ טבעי בין ‚ויים :ממוכן ‰על‰

פר˘"י בר‡˘י˙ „-‡ ,ב([.

‰פסי˜ ‡˙ בנין בי˙ ‰מ˜„˘ ,ולב˘ ‡˙ ב‚„י ‰כ‰ן „‚‰ול ו˙˘‰מ˘ בכלי ‰מ˜„˘
‰ו‡ מ˙פעל ממ‡˘ ‰ח˘וורו˘ ‰נעל ‰יור„ ‡ליו ומזמינו ,ו‰רי ‰ו‡ נ‰נ ‰ומ˙ר‚˘

מ‰

נס" – נס עי˜רי ומיוח„.

ו˙ח˙ ז‡˙‰ ,ו‡ מח˘יב ‡˙ ‡ח˘וורו˘ ‰ר˘ע .וז‡˙‡ ,ף ˘יו„ע ‰ו‡ ˘‡ו˙ו ר˘ע

לומר ‰בי‡ור בז:‰

לכלו˙ינו" )נוסח  .(‰„‚‰‰בני י˘ר‡ל ‰ם "‰מעט מכל ‰עמים" )ע˜ב ז ,ז( ,ו‡ין ל‰ם ˜יום
ב„רך ‰טבע .וכל עי˜ר ˜יום ועמי„˙ ‡ומ ‰זו בעולם‰ ,רי ז ‰ב„רך נס על י„י ˜‰ב"‰
˘מˆילנו מי„ם.
בני י˘ר‡ל נמ˘לו ל"כב˘‰ ‰עומ„˙ בין ˘בעים ז‡בים"‡˘ ,ם עומ„˙ לב„‰
בוו„‡י נטרפ˙ על י„י ‰ז‡בים .וכל ˜יומ‰ ‰ו‡ ר˜ מ˘ום ˘"‚„ול ‰ו‡ ‰רוע˘ ‰מˆיל‰
ו˘ומר ‰ו˘וברן לפני'"

)˙נחומ‡ ˙ול„ו˙

 .(‰וכמו כן לבני י˘ר‡ל ‡ין כל ˜יום ב„רך

‰טבע .ומ‰˘ ‰ם מ˙˜יימים ‰ו‡ ר˜ על י„י ˘מיר˙ וˆ‰ל˙ ˘‰י"˙ בכל זמן.
וכל ז‰ ‰ו‡ כ‡˘ר בני י˘ר‡ל סומכים על ˘‰י"˙ ,ויו„עים ˘כל ˜יומם ˙לוי בי„ו.
‡ך כ‡˘ר נ˙‚ל˘ ‰בני י˘ר‡ל ‡ינם מ˘ליכים י‰בם על ˘‰י"˙‡ ,ל‡ סומכים על
‡ח˘וורו˘ ‰ר˘ע ומח˘יבים ‡ו˙ו ל"מנ‰י‚ ‰עולם" ,וע„י כ„י כך ˘נ‰נים מעˆם מ‰
˘מזמינם לסעו„˙ו – ממיל‡ ‡ומרים ל‰ם :כסבורים ‡˙ם ˘˙ו˜ף ‰נ‰ ˙‚‰עולם ‰ו‡

ח

אוצרות

כיצד אפשר לשמוח בפורים?

אוצרות

המגילה

בי„י ‡ו˙ו ר˘ע? ˆ‡ו ור‡ו ˘‡ין לכם ˜יום ב„רך ‰טבע! ו‡כן מי„ ר‡ו בני י˘ר‡ל
˘מˆ„ ‰‰נ‰ ‰‚‰טבעי˙ ‚וזרים ‰מן ו‡ח˘וורו˘ ‚זיר˙ כלי' רח"ל.

ּשן ָ ֽצ ֲה ָל֖ה ְושָׂ ֵ ֽמ ָחה
ְו ָה ִ ֣ﬠיר ׁשו ׁ ֔ ָ

˜„ו˘ ,‰י˘ ל‰חבי‡ ‡˙ ˆ‰יˆי˙!

ו‡ם

מר„כי כבר ‡ינו ב‚לו˙ ,ו‰ו‡

ונמˆ‡‡˘ ,ין כ‡ן עונ˘ ו‚זיר ‰ממרום‡ ,ל‡ מ‰לך טבעי ˘ל ‡ומו˙ ‰עולם

יכול לילך עם ˆיˆיו˙יו בפר‰סי‡‡ ,זי

˘רˆים לכלו˙ ול˘‰מי„ ‡˙ בני י˘ר‡ל רח"ל ,בכל ע˙ .וב‡ו˙˘ ‰ע˘ ‰נ‰נו מסעו„˙

‡ינו מובן מ„וע ‡ח˘וורו˘ עו„נו מלך,

‡ח˘וורו˘ וסמכו עליו˘‰ ,ליכו בני י˘ר‡ל ‡˙ עˆמם ˙ח˙ ‰נ‰ ˙‚‰טבע˘ ,ב‰

ומר„כי ‰י' ˆריך ל‰עביר ‡˙ ‡ח˘וורו˘

˘"‰בעים ז‡בים" טורפים מי„ ‡˙ "‰כב˘‡ ‰ח˙".

ממלכו˙ו ול‰יו˙ מלך בעˆמו.

‡בל

‡יך ‰עז‡ ‰ס˙ר ל‰כחי˘ עˆמ?‰

ב‚לו˙ ,ומ‡י„ך ‚יס‡ מר„כי מ˙‰לך

וכ˘ם ˘˘ור˘ ‚‰זיר‰ ‰ו‡ ‰חט‡ ב‰ס˙מכו˙ על ‡ח˘וורו˘ ,כמו כן ˆ‰‰ל ‰ו‰נס
ב‡ו על י„י ‰‰ס˙מכו˙ ‰מוחלט˙ על ˘‰י"˙:
כ‡˘ר מ˙בוננים בפעולו˙י' ˘ל ‡ס˙ר ‰מלכ ‰לביטול ‚‰זיר ,‰רו‡ים „בר בל˙י
מובן בעליל‡ .ס˙ר עמ„ ‰ל˙‰ייˆב לפני ‡ח˘וורו˘ ל˙‰חנן לו ˘יבטל ‡˙ ‚‰זיר,‰
ול˘ם כך‰ ,יי˙ˆ ‰ריכ ‰ב„רך ‰טבע נ˘י‡ו˙ חן רב .‰ובפרט‰˘ ,יי˙‡ ‰ס˙ר במˆב
˘"ל‡ נ˜ר‡˙י לבו‡ ‡ל ‰מלך ז˘ ‰לו˘ים יום" )‡ס˙ר „ ,י‡( ,ומובן ˘בכ„י ל˘‡˙ חן
וחס„ לפני ‡ו˙ו ר˘ע‰ ,יי˙ˆ ‰ריכ ‰ל‰יו˙ בכל ‰פ‡ר ו„‰‰ר.
ובפועל‰ ,יי˙‰ ‰נ‡ ˙‚‰ס˙ר בˆור‰ ‰פכי˙ ל‚מרי‰ :י‡ בי˜˘ ‰ממר„כי "וˆומו
עלי ו‡ל ˙‡כלו ו‡ל ˙˘˙ו ˘לו˘˙ ימים ליל ‰ויום‚ ,ם ‡ני ונערו˙י ‡ˆום כן"

)˘ם

„ ,טז( .ומובן ‡˘ר ˆום ˘לו˘ ‰ימים פועל ‡˙ ‰יפך ‰יופי .ו‡ם כן‡ ,יך ח˘ב‡ ‰ס˙ר
למˆו‡ חן בעיני ‡ח˘וורו˘ ל‡חר ˘‰כחי˘ ˙‡ ‰יופי' בˆום ˘ל ˘לו˘˙ ימים?
ומוכרחים לומר‡˘ ,ס˙ר י„ע„˘ ‰וו˜‡ ב„רך זו ˙וכל לˆ‰יל ‡˙ י˘ר‡ל!
‡ס˙ר ‰מלכ‰ ‰בינ‡ ‰ל נכון ‡˙ ‰סיב‡‰ ‰מ˙י˙ ל‚זיר‰˘ ,‰י‡ מ˘ ‰בני י˘ר‡ל
˘כחו ל‰ס˙מך על ˘‰י"˙ ,ועל ‰נ˙‚‰ו ‡˙ ‰עולם וˆ‰ל˙ו ‡ו˙ם ,ו‰ס˙מכו על
‡ו˙ו מלך ר˘ע .וי„ע‡ ‰ס˙ר˘ ,ביטול ‚‰זיר ‰יבו‡ „וו˜‡ על י„י ‰‰כר‰ ‰מוחלט˙
˘˘‰י"˙ ‰ו‡ לב„ו מנ‰י‚ ‡˙ ‰עולם וביכל˙ו לˆ‰ילם.
וממיל‡‰ ,רי ‰‰ליכ‡ ‰ל ‰מלך ל˙‰חנן לו ‰ו‡ פרט טפל בלב„ בביטול ‚‰זיר,‰
ו‰עי˜ר ‰ו‡ ל˘וב ב˙˘וב ‰ול˙‰חז˜ בביטחון ב˘‰י"˙.
ועל כן ,כ‡˘ר ‰י' ˆורך לˆום ˘לו˘ ‰ימים רˆופים ,מי„ כלל‡ ‰ס˙ר ‚ם ‡˙ עˆמ‰
ב‡ו˙˙‰ ‰עני˙ .ו‡ם „‰בר מכחי˘ ‡˙ יופי' ,ומפחי˙ ‡˙ חנ ‰בעיני ‰מלך‰ ,רי ‡ין
בכך פסול ,כי ‰עי˜ר ‰ו‡ לע˘ו˙ ‡˙ „˙˘‰‰לו˙ ‰רוחני˙ ב˘למו˙.
וכ‡˘ר נ˙בטל‰ ‰סיב‡‰ ‰מ˙י˙ ל‚זיר‰ ,‰רי חזר ‰רוע„‚‰ ‰ול לˆ‰יל ‡˙ "‰כב˘‰
‡ח˙" ,וממיל‡ "לי‰ו„ים ‰יי˙‡ ‰ור ‰ו˘מח ‰ו˘˘ון וי˜ר".

מˆב כז˘ ,‰מˆ„ ‡ח„ נמˆ‡ים

עם ˆיˆיו˙יו בפר‰סי‡ לפני ‡ח˘וורו˘
– ז‰ ‰י' למעל ‰מ˙‚˘‰ם ,ו‚רם ל‰ם
˙‰פעלו˙ עˆומ:‰

בני

המגילה

י˘ר‡ל ר‡ו י‰ו„י˘ ,מˆיי˙

לכלל "„ינ‡ „מלכו˙‡ „ינ‡"
י,

כ‡

)‚יטין

ב( ,ו"„ר˘ו ‡˙ ˘לום ‰עיר ‡˘ר

‚‰לי˙י ‡˙כם ˘מ ‰ו˙‰פללו בע„"‰
)ירמי' כט,

ז( .וע„ ˘‰ו‡ מ˘מ˘ ב˙פ˜י„

˘ל "מ˘נ ‰למלך"; ויח„ עם ז‡˙ ‰ו‡
מר‡ ‰ב‚לוי נ‚„ ‰מלך ו˘ריו˘ ,בכל
‰נו‚ע לענייני י„‰ו˙ – ‡ין ‰ו‡ מ˙פעל
מ‡ף ‡ח„ ,ו‡יננו מס˙יר ‡˙ ˆיˆיו˙יו
‡ל‡ ‰ולך עמ‰ן בפר‰סי‡ וב‚‡ון!

אוצרות

כ

ּשן ָ ֽצ ֲה ָל֖ה ְושָׂ ֵ ֽמ ָחה
ְו ָה ִ ֣ﬠיר ׁשו ׁ ֔ ָ

אוצרות

המגילה

פתיחה

המגילה

ט

סעו„˙ ‡ח˘וורו˘ ˘בכל „ור
על פי כל ‡‰מור ,מובן ˘‚זיר˙ ‰מן ‡ינ˙ ‰לוי' ב‰מן וב‡ח˘וורו˘ ,ו‰י‡ ‡ינ‰

ּו ָמ ¿ר √ ּ„ ַכי יָ ָˆ‡ ƒמ ּ ƒל ¿פנ≈ י ַﬣ ּ∆מ ∆ל ¿ך ּ ƒב ¿לב ּו ׁ˘
ַמ ¿לכ ּוﬨ ּ¿˙ ≈כ ∆ﬥ˙ וָ ח ּוﬧ וַ ֽﬠֲ ∆ט ∆ﬧ˙ זָ ָ‰ב
„ו ָלﬣ ו¿ ַ˙ ¿כ ƒר ¿
יך ּב ּו ıו¿ ַ‡ ¿ﬧ ָ ּ‚ ָמן ו¿ ָﬣ ƒעיר
¿ ּ‚ …
מ ָח) ‰ח ,טו(
ׁ˘ ּו ׁ ָ˘ן ָ ֽˆ ֲָ ‰ל ‰ו¿ ˘ָׂ ≈ ֽ

˘ייכ˙ ר˜ בימי מר„כי ו‡ס˙ר ב˘ו˘ן ‰ביר‡ ,‰ל‡ י˘ ל‰יז‰ר ול‰י˘מר מפני' בכל
„ור ו„ור.
‡מנם ‡ח˘וורו˘ ‡ינו עורך סעו„ ‰בכל „ור ,ו‡ין ח˘˘ ˘בני י˘ר‡ל יי‰נו מ‰זמנ˙ו
˘ל ‡ח˘וורו˘‡ ,ך ‰ניסיון ‰רוחני ˘ל "נ‰נו מסעו„˙ ‡ח˘וורו˘" י˘נו ‚ם בימינו
‡נו:
‚ם ב„ורנו ˘ייך עניין ˘ל מלך ‰מו˘ל בכיפ˘ ‰י˘ לו ˘‰פע‚ ‰ם על מˆב בני
י˘ר‡ל ,וכ‡˘ר ‰ו‡ מיטיב עם בני י˘ר‡ל ו"מזמינם לסעו„˙ו"‰ ,רי עלי‰ם ל„ע˙
˘‡ין ‰ם מסבים על ˘ולחנו ˘ל ‰מו˘ל בכיפ‡ ,‰ל‡ על ˘ולחנו ˘ל מלך מלכי
‰מלכים ˜‰ב"‰˘ ‰ו‡ ז‰ ‰מנ‰י‚ ומנ‰ל ‡˙ ‰עולם!

ˆ‰ל ‰ו˘מח ‰מ‚‡ון יע˜ב
כמ‰

מו˙ר לי‰ו„י לי‰נו˙ מ‡ו˙ן ‰טובו˙ ˘מרעיפים ‡ומו˙ ‰עולם‡ ,ך ˆריך לי„ע
˘‰‰נ‡‡ ‰ינ ‰מסעו„˙ ‡ח˘וורו˘ ‡ל‡ מסעו„˙ו ˘ל מ˜ום ˘מ˘פיע טובו˙ לבני

וכמ ‰פרטים מספר˙ ‰מ‚יל‰

‰י‡ ל˙כל˙ ˘ל ˆיˆי˙ .וכ‡˘ר ר‡ו

‡ו„ו˙ מלבו˘יו ˘ל מר„כי ביˆי‡˙ו

בני י˘ר‡ל ‡˙ מר„כי ,כ˘נוסף לב‚„יו

מלפני ‰מלך" :לבו˘ מלכו˙˙ ,כל˙,

‰מפו‡רים ‰ו‡ לבו˘ בˆיˆי˙‚ ,רם

וחור ,ועטר˙ ז‰ב ‚„ול ‰ו˙כריך בוı

‡ˆלם „‰בר ˙‰פעלו˙ עˆומ.‰

ו‡ר‚מן".

ו‰נ,‰

וי˘
כ‡˘ר ˜ור‡ים ‡˙ ‰פיוט

"˘ו˘נ˙ יע˜ב" מוˆ‡ים ‡˘ר ‰ˆ‰ל‰
ו˘‰מח ‰בבני י˘ר‡ל ‰יי˙ ‰כ‡˘ר ר‡ו
‡˙ מר„כי לבו˘ ב"˙כל˙" „וו˜‡˘ ,כן
‡ומרים˘" :ו˘נ˙ יע˜ב ˆ‰ל ‰ו˘מח‰
בר‡ו˙ם יח„ ˙כל˙ מר„כי".

ו„‰בר

˙‰כל˙‰˘ ,ו‡ ‚רם ‡˙ ˘‰מח ‰ו‰ˆ‰ל‰
ב"˘ו˘נ˙ יע˜ב"?

ובי‡רו

מˆ„ טבע ‰עולם‰ ,רי ב‡מ˙ עם י˘ר‡ל ‰ם "מפוזר ומפור„ בין ‰עמים" ,ו"‡˙
„˙י ‰מלך ‡ינם עו˘ים" ,וממיל‡ "למלך ‡ין ˘וו ‰ל‰ניחם" .ו‡ם י˘ יחס ˘ל כבו„
מ‡ומו˙ ‰עולם לי˘ר‡ל‡ ,ין ז‡˙ ‡ל‡ מ˘ום ˘מיר˙ו ˘ל ‰רוע„‚‰ ‰ול ˘מˆיל ‡˙

ל‚ו„ל

˙‰פעלו˙ "˘ו˘נ˙ יע˜ב" מ"˙כל˙

‰כב˘ ‰ממל˙עו˙ ‰ז‡בים .ו‡ם חו˘בים ˘‰מלך ‰ו‡ ז˘ ‰מכב„ ‡˙ בני י˘ר‡ל‡ ,זי
יכולים ל‰יו˙ מו˘לכים רח"ל למ˜רי טבע ‰עולם.

מר„כי":

כ‡˘ר

ז‰ב ‚„ול ,"‰ע„יין ל‡ יˆ‡ו בני י˘ר‡ל
מכלי‰ם – ˘‰ל‡ ל‡ח˘וורו˘ י˘ עטר˙
ˆיˆיו˙יו ˘ל מר„כי מ˘˙ל˘לו˙ מעל
ב‚„י ‰פ‡ר ,ז‰ו עניין מיוח„ ביו˙ר.

„‰נ,‰

‡ין מ˘מעו˙ ב‰כנ˙ ‡רנ˜ ‚„ול

נ˙עטר מר„כי ב"עטר˙

‚„ול ‰ומפו‡ר˙ יו˙ר‡ .ך כ‡˘ר ר‡ו ‡˙

˙מו :‰מ‰ו ‰מיוח„ בלבו˘

בז‡‰ ‰חרונים

לב‡ר

‡˙

‰סיב‰

י˘ר‡ל.

ב„רך ‰ר‚יל ‰רי ממ ‰נפ˘ך:

)ר‡ ‰חי„ו˘י

‡ם ע„יין נמˆ‡ים ב‚לו˙ ,ו‡ח˘וורו˘ ‰ו‡

‡‚„ו˙ מ‰ר"ל ‚טין נו .‡ ,פי' ‚‰ר"‡ ע"‰פ .ועו„(,

‰מלך ,ומר„כי ‰ו‡ "‰מ˘נ ‰למלך" – ˆריך

˘˙"‰כל˙" ˘‡ו„ו˙י' מסופר במ‚יל‰

מר„כי ל‰יו˙ כפוף וכנוע ל‡ח˘וורו˘,

‡ינו ס˙ם ב‚„ י˜ר‡ ,ל‡ ‰כוונ ‰בז‰

ומכיוון ˘‡ח˘וורו˘ ‡ינו מחבב ענייני

עבו„ ‰זו‡ ,ינ ‰ר˜ ביחס למלכים ורוזנים ˘‰ולטים על ‰עולם כולו‡ ,ל‡ ‰י‡
נו‚ע˙ ‚ם ל‰נ‰ ‰‚‰כללי˙ בענייני מ˘‡ ומ˙ן.
כ‡˘ר י‰ו„י חפ ıל˜בל ‡˙ ברכ˙  '‰ב˘‰פעו˙ ˘‚‰מיו˙ˆ ,ריך ‰ו‡ ב„רך כלל
לע˘ו˙ כלי ב„רך ‰טבע ל˜בל˙ ‰ברכ .‰נ‡מר "וברכך ‡ '‰ל˜יך בכל ‡˘ר ˙ע˘"‰
)ר‡ ‰טו ,יח(

חז"ל

– ˘‰ברכ ‰מ˙לב˘˙ במע˘„‡‰ ‰ם ו„˙˘‰לו˙ו ‰טבעי˙ .וכפי ˘‡מרו

)ספרי ˘ם(

"יכול י ‡‰יו˘ב ובטל"˙ ,ל בכל ‡˘ר ˙ע˘."‰

‡מנםˆ ,ריך „‡‰ם לי„ע ול‰ר‚י˘ ‡˘ר פרנס˙ו ‡ינ ‰מחו˜י חכמ˙ ‰כלכל‰
ו˙כסיסיו בענייני ‰עולם‡ ,ל‡ ‰כסף ו‰ז‰ב מ‚יעים מברכ˙ ˘‰י"˙ בלב„˘‡ ,ר "לי
‰כסף ולי ‰ז‰ב נ‡ום ) "'‰ח‚י ב ,ח(.

י

אוצרות

כיצד אפשר לשמוח בפורים?

המגילה

ובפרט כ‡˘ר י‰ו„י מˆליח בעס˜יו ומרוויח ממון רב ,ו‰ו‡ מ‚יע למˆב ˘בו י˘ לו
"‡˙ ‰חיל ‰ז‡ ,"‰זי יכול עו„ יו˙ר ליפול רח"ל ולטעו˙ ˘"כוחי ועוˆם י„י ע˘ ‰לי
‡˙ ‰חיל ‰ז ."‰וכ‡˘ר רו‡‰ ‰ו‡ ‚וי ˘"כוחו ועוˆם י„ו" ‚„ולים עו„ יו˙ר‰ ,רי ‰ו‡
מ˙בטל בפניו ונ‰נ ‰ממ˘ ‰מזמינו עמו לסעו„!‰
ומי ˘מ˘˙„ל בפרנס˙ו ו˘וכח על ‰נו˙ן לו כח לע˘ו˙ חיל ,למ„‰ ‰בר „ומ?‰
למי ˘מכין כיס ו‡רנ˜י ‚„ול עבור ‰כסף ו‰ז‰ב‡ ,ך ‡ינו עוס˜ ב˙‚˘‰ם ...וכמו כן מי
˘עוס˜ ומ˘˜יע עˆמו בי‚יע„‚ ‰ול ‰בעס˜יו‡ ,ך ‡ינו לומ„ ˙ור ‰ומ˜יים מˆוו˙‚˘ ,ם
‰ו‡ ‰כין כלי ‚„ול ˘בו ˙ו˘פע ‰ברכ‡ ,‰בל ‡˙ ‰ברכ ‰עˆמ ‰ל‡ ‰מ˘יך.
ועל כן ˆריך י‰ו„י ל‰יז‰ר ביו˙ר בעס˜ ‰פרנס‰˙˘ ,‰י' ˜בוע ‰בלבו ‰‰כר‰

אוצרות

שגֶ ן ַה ְּכ ָ֗תב
ּ ַפ ְת ׁ ֶ ֣

בזו „‰רך י˘כון ‡ור ˙‰ור‡ ,"‰ל‡

‡˙כפי‡ סטר‡ ‡חר‡" – כ‡˘ר כופים

„‰רך ‰י‡ "עזוב ˙עזוב עמו" – "לברר

‡˙ ‰יˆר ‰רע ועוב„ים ‡˙  '‰למרו˙

‡˙ ‚‰וף ולזככו ול‡ ל˘ברו בסי‚ופים".

˘˜‰יים‡ ,זי "‡ס˙ל˜ י˜ר‡ „˜וב"‰

ו‰נ,‰

עניין ז‚‰˘ ,‰וף מנ‚„

לעבו„˙ ‡ ,'‰ינו ר˜ בר˘עים וחוט‡ים,
‡ל‡ ‡פילו ‡ˆל ˆ„י˜ים:

כ‡˘ר

‰יי˙‰ ‰נ˘מ ‰למעל ,‰טרם

ירי„˙ ‰ל˙‰לב˘ ב‚וף ‚˘מי‰ ,יי˙‰
ב˙כלי˙ „‰בי˜ו˙ ב˘‰י"˙ ובטל‡ ‰ליו

‰מוחלט˙ ˘˘‰פע מ‚יע ‡ליו מברכ˙ ˘‰י"˙ בלב„ .ועל כן ‰ו‡ מ˙פלל ל˘‰י"˙

לחלוטין .וכפי ˘נ‡מר

˘י‰י' "מברך ˘‰נים" ו˘‡ר ˆרכיו ,ו‚ם ב˘ע˙ ‰עס˜ ‰רי ‰ו‡ ˘ומר ‡˙ ‰ור‡ו˙

"חי ˘‡ '‰ר עמ„˙י לפניו" – ˘‰נ˘מ‰

˘‰י"˙ ונ˘מר מ‚ ˙‚˘‰בול˜˘ ,ר ‚ניב ‰ו‚זל ‰ו‰פ˜ע˙ ˘ערים וכיוˆ‡ בז ,‰ו‡זי

˜ו„ם ירי„˙ ‰ל‚וף ‰י‡ עומ„˙ ו„בו˜‰

ממ˘יך לו ˘‰י"˙ ‡˙ פרנס˙ו.

ובטל ‰לפני ˘‰י"˙

)מלכים ‡ יז .‡ ,ועו„(

)ר‡ ‰ל˜וטי ˘יחו˙

חכ" ‰עמ' ‰ 147ע'  .53ו˘"נ(.

נס פורים בימינו
ומע˙ ‰יובן כיˆ„ פועלים וממ˘יכים ‡˙ ˘מח˙ ‰פורים בכל ˘נ ‰ו˘נ ‰מח„˘,
ו‚ם בימינו ‡נו:
כ‡˘ר עומ„ י‰ו„י על עומ˜ חט‡ בני י˘ר‡ל בימי מר„כי ו‡ס˙ר ,ויו„ע ‡˙ ˘˜‰ר
‰טבעי ˘בין חט‡ ז ‰ל‚זיר˙ ‰מן ,וכמו כן ‰ו‡ מכיר בכך בעבו„‰ ‰רוחני˙ ˘ל בני
י˘ר‡ל ומר„כי ו‡ס˙ר ˘‰בי‡ו ממיל‡ לביטול ‚‰זיר‰ – ‰רי ‰ו‡ יו„ע מי„ ˘‚ם בזמן
‰ז ‰י˘נ ‰לעבו„„‚ ‰ול ‰זו.
‚ם בזמננו ‡נו בני י˘ר‡ל ‰ם ככב˘‡ ‰ח˙ בין ˘בעים ז‡בים ,וכן ב„רך ‰טבע
‡י ‡פ˘ר ל˘‰י‚ „י פרנס˙ו ,ור˜ ‚˘‰ח˙ ו˘מיר˙ ˘‰י"˙ ‰י‡ ‰מˆיל ˙‡ ‰בני
י˘ר‡ל ומ˘פיע ‰ל‰ם ˘פע .וי˘ ל˙‰חז˜ ב‰כר ‰נכונ ‰זו ,ול‡ ל‰ח˘יב ‡˙ ענייני
"‡ח˘וורו˘" ˘בכל „ור ולי‰נו˙ מ‰ם.
ו‡זי מ‚יעים ל‰כר‡ ‰מ˙י˙ בכך ˘˜‰ב" ‰מˆיל ‡˙ בני י˘ר‡ל מ‚זיר˙ כלי' בכל
„ור ו„ור ,וז‰ו נס ‰נע˘ ‰בכל פעם מח„˘ ,וממיל‡ מ˙פרˆ˙ ˘מח„‚ ‰ול ‰ביו˙ר –
ע„ „ל‡ י„ע בין ‡רור ‰מן לברוך מר„כי.

המגילה

יט

ומ˘יר„‰

בכול‰ו עלמין" – נמ˘ך כבו„ ו‚ילוי
˘‰י"˙ בכל ‰עולמו˙ כולם

)ר‡˙ ‰ני‡

פכ"ז ול˜וטי ˙ור ‰רי˘ פר˘˙ פ˜ו„י )מז‰ר ח"ב

˜כח ,ב .ור‡‚ ‰ם ˘ם סז ,ב˜ .פ„.((‡ ,
˘נ‡‰ ‰מ˙‰פכ˙ ל‡‰ב‰

ומע˙‰

י˘ לב‡ר מ˘ ‰נכ˙ב

ב'פ˙˘‚ן ‰כ˙ב' ˘בני י˘ר‡ל "‡ו‰בים
‡˙ כל ‰עמים":

‡ומו˙

‰עולם ˘‰ונ‡ים ‡˙ בני

י˘ר‡ל ‰ם ב„ו‚מ˙ ‚‰וף ‰חומרי

‰נ˘מ ‰ונ˙לב˘ ‰ב‚וף

˘˘ונ‡ ‡˙ ‰נ˘מ .‰ו‰נ‡ ,‰ף ˘מעי˜ר‡

‚˘מי וחומרי‰ ,רי ככל ˘˙‚„ל מעל˙

"˘ונ‡ים" ‰נ˘מ ‰ו‚‰וף ז ˙‡ ‰ז,‰

עבו„˙ ‰ב‡‰ב ‰עˆומ ‰ל˘‰י"˙ –

˘‚‰וף "˘ונ‡" ‡˙ ˜רב˙  ,'‰ו‰נ˘מ‰

ע„יין ‡ינ ‰מ‚יע ‰ל„ר‚˙ „˙‰‰ב˜ו˙

"˘ונ‡˙"

‡ו˙‰

ב˘‰י"˙ ˘‰יי˙ ‰עומ„˙ ב ‰ב‰יו˙‰

מל˜˙‰רב ל‰ ;'‰רי על י„י עבו„˙

למעל .‰ו‡ף ˘„ˆ‰י˜ ‚ם ‚ופו ˜„ו˘,

„‡‰ם בבירור וזיכוך ‚‰וף ,מ˙‚ל‰

‰רי ע„יין ‰ו‡ ‚˘מי וחומרי ,ו‡ינו עומ„

‰מעל‰ ‰עˆומ"˘ ‰מרוויח‰ "‰נ˘מ‰

ב„ר‚˙ ˜רב˙ ‡ל˜ים ˘‰יי˙‰ ‰נ˘מ‰

על י„י ‰עבו„ ‰עם ‚‰וף .ומ˘נ˙‚ל˙‰

עומ„˙ ב ‰טרם ירי„˙.‰

מעל˙ ‚‰וף ‡‰מ˙י˙‰ ,רי נע˘ים

ועל

כך מˆוו‰ ‰כ˙וב‡˘ ,ין לעזוב

‡˙ ‚‰וף ול˘וברו‡ ,ל‡ "עזוב ˙עזוב
עמו" – לזכך ‡˙ ‚‰וף ולעבו„ עמו ‡˙
˘‰י"˙ .ועבו„ ‰זו ,ב˜י„ו˘ וזיכוך ‚‰וף
˘‚‰מי ˙בי‡ ‡˙ ‰נ˘מ ‰ל˙‰עלו˙
עˆומ ,‰עו„ יו˙ר מכפי ˘‰יי˙˜ ‰ו„ם
ירי„˙ ‰ל‚וף ,וע„ ˘ב˘ביל עלי' זו
כ„‡י˙ ‰י‡ ‰ירי„.‰

וכפי

˘‡מרו בז‰ר „˜‰ו˘"˘ ,כ„

י˘ר‡ל

‡˙

‚‰וף

‰מונע

"‡ו‰בים" ‡˙ ‚‰וף ˘‰בי‡ם

לעילוי נפל‡ ז.‰

וכמו

כן ‰ו‡ ‚ם בנו‚ע ל‡ומו˙

‰עולם˘ ,כ‡˘ר בני י˘ר‡ל מ‰פכים ‡˙
‰סטר‡ ‡חר‡ ˘בעולם לטוב ,על י„י ז‰
נמ˘ך ‚ילוי מלכו˙ו י˙' בעולם ,ונמˆ‡
˘ב‡מˆעו˙ ‡ומו˙ ‰עולם מ˘י‚ים
בני י˘ר‡ל עילוי עˆום .ועל כן לבסוף
‡ו‰בים בני י˘ר‡ל ‡˙ כל ‰עמים.

אוצרות

יח

שגֶ ן ַה ְּכ ָ֗תב
ּ ַפ ְת ׁ ֶ ֣

אוצרות

המגילה

ּ ַפ ¿˙ ׁ ∆˘‚∆ ן ַﬣ ¿ּﬤ ָ˙ב ¿ל ƒﬣ ָ ּנ ≈ ֽ˙ן ָ ּﬢ˙
לŒמ „ƒינָ ּ ‰ו ¿מ „ƒינָ ﬣ ָ ּ‚ל ּוי ¿ל ָכלŒ
¿ ּב ָכ ¿
ָ ֽ‰ﬠַ ּƒמים ו¿ ֽ ƒל ¿… ‰יו˙ ַּ ¿ ‰יּ ‰ו „ƒיים ﬠֲ ƒ ˙ƒי„ים
יֽ‰ם )ח ,י‚(
ַל ּי …ום ַּ ∆ ‰ז¿ ‰ל ּ ָ ‰ƒנ ≈˜ם ≈מ ֽ‡…י¿ ≈ב ∆

Œ‰לﬠֲ ˘ׂ …ו˙ ַ ּב ַּמ ¿ל ָּכ ‰וַ ׁ ¿˘ ּ˙ƒי ﬠַ ל
¿ּכ ָ„˙ ַ ֽמ ַ ּ ֽ
˙Œמ ֲ‡ ַמר ַ∆ּ ‰מ ∆ל ¿ך
…‡Œﬠ˘ׂ¿ ָ˙ֽ ַ ‡ֽ ∆ ‰
ֲ‡ ׁ ∆˘ר ל ָ ֽ
יסים )‡ ,טו(
רו ׁ˘ ¿ ּביַ „ ַֽ ָּ ‰ס ƒר ֽ ƒ
ֲ‡ ַח ׁ ¿˘ו≈ …

בני י˘ר‡ל ‡ו‰בים ‡˙ ‚‰ויים?
˙וכנו

˘ל "פ˙˘‚ן ‰כ˙ב" מפור˘

‰נ‰

כבר נו„ע ב˘ערים מ‡מר

ב˙ור˘ ‰בע"פ ,ב"˙ר‚ום ˘ני" על

‰בע˘"ט

‰מ‚יל .‰ובין „‰ברים מסופר בו על יחס

בלוח '‰יום יום' כח ˘בט(

‰י‰ו„ים ל‡ומו˙ ‰עולם" :ל‚‰י„ לכם

˙ר‡ ‰חמור ˘ונ‡ך רוב˙ ıח˙ מ˘‡ו

על ˙מימו˙ ‰י‰ו„ים˘‡ ,ר ‰ם ‡ו‰בים

וח„ל˙ מעזוב לו עזוב ˙עזוב עמו"

‡˙ כל ‰עמים ,וחול˜ים כבו„ לכל

)מ˘פטים כ‚ ,(‰ ,וכ ‰פיר˘ ‰בע˘"ט:

‰מלכים".

ולכ‡ור‰

"כי

ת ַ ֽמ ַּ
ה־ל ֲֽﬠשׂ֔ וֹ ת
ְּכ ָד ֙

)כ˙ר ˘ם טוב ‰וספו˙ סי' כ‡‰ .וב‡

על ‰פסו˜ "כי

˙ר‡ ‰חמור" – "כ‡˘ר ˙ס˙כל

במ ‰נס˙פ˜ ‡ח˘וורו˘ ב„ינ˘ ‰ל ו˘˙י?
בסיפור

חט‡˘ ‰ל ו˘˙י ,ו‰עונ˘

ו˘˙י" ,וע„ ˘‰י' ˆריך ל‰בי‡ ‡˙ „‰בר

˘‰וטל עלי' ,י˘נו עניין בל˙י מובן

לפני "‰חכמים יו„עי ‰עי˙ים" וכו'.

כלל:

ו‡ם ‰יי˙ ‰ו˘˙י מור„˙ במלכו˙‰ ,רי

בפ˘טו˙,

י˘

בסירוב‰

˘ל

ו˘˙י עניין ˘ל מרי„ ‰במלכו˙‰ .מלך
‡ח˘וורו˘ ˜ר‡ ‰לבו‡ לפניו ,ול‡
ב‡ !‰ופ˘וט ‡˘ר מור„˙ במלכו˙ „ינ‰
מי˙.‰

„‰בר ‡ינו מובן כלל:

בעיון טוב ב‰חומר ˘לך ˘‰ו‡ ‚‰וף",

"‰לכ‰ ‰י‡ בי„וע ˘ע˘ו ˘ונ‡ ליע˜ב"

‡זי ˙ר‡˘" ‰ונ‡ך" – "˘‰ו‡ ˘ונ‡ ‡˙

)‰וב‡ בפר˘"י וי˘לח ל„ ,(‚ ,ומכיוון ˘‡ומו˙

‰נ˘מ‰ ‰מ˙‚ע‚ע˙ ל‡ל˜ו˙ ורוחניו˙",

‰עולם ˘ונ‡ים ‡˙ י˘ר‡ל ,בוו„‡י כן

ו‰יינו ˘‰ו‡ מפריע ומונע מעבו„˙ ,'‰

‰ו‡ ‚ם ל‰יפך ˘‡ין בני י˘ר‡ל ‡ו‰בים

ונוסף לכך ‰ו‡ "רוב˙ ıח˙ מ˘‡ו" –

‡˙ ˘ונ‡י‰ם .ו‡יך ‡פ˘ר לומר ˘בני

˘‰י"˙ ‰טיל על ‚‰וף "מ˘‡" ˘י˙ע„ן

˘"וי˜ˆוף ‰מלך מ‡ו„" ,ופיר˘ ר˘"י

י˘ר‡ל "‡ו‰בים ‡˙ כל ‰עמים ,וחול˜ים

ויז„כך על י„י לימו„ ˙‰ור ‰ו˜יום

˘˜ˆף ז ‰יˆ‡ על ˘ום ˘"˘לח ‰לו

כבו„"?

מˆוו˙י'‡ ,ך "‚‰וף מ˙עˆל ב˜יומם".

„ברי ‚נ‡י" .ו‰יינו ˘עˆם סירוב ‰ל‡

ו‡זי

ל‡ ל˘בור ‡˙ ‚‰וף

וי˘
‰פנימיו˙:

לומר

‰בי‡ור

בז‰

חו˘ב „‡‰ם ˘י˙נ ‚‰ב‡ופן

˘ל "וח„ל˙ מעזוב לו" – ל˘בור ‡˙
ב„רך

המגילה

י‡

‚‰וף ולס‚פו ,ע„ ˘˙וכל ‰נ˘מ ‰לעבו„
‡˙  '‰כר‡וי .ועל כך ‡ומרים לו ˘"ל‡

ו‡ילו

כ‡˘ר מעיינים במ‚יל,‰

מוˆ‡ים ˘‡ח˘וורו˘ מ˙עלם ל‚מרי
מעניין ‰מרי„ ,‰ובכמ ‰פרטים:

‡.

כ‡˘ר סירב ‰ו˘˙י לבו‡ ,נ‡מר

‰י' „ינ ‰ברור למי˙ .‰ומז ‰מובן ˘ל‡
‰יי˙ ‰כ‡ן ממ˘ מרי„ ‰במלכו˙.

‚.

‚ם כ‡˘ר חר ıממוכן ‡˙ „ינ‰

למי˙ ,‰ל‡ ‰י' ‰נימו˜ מ˘ום מרי„‰
במלכו˙‡ ,ל‡ ר˜ מפני ‰ח˘˘ ˘"יˆ‡
„בר ‰מלכ ‰על כל ‰נ˘ים ל‰בזו˙
בעלי‰ן בעיני‰ן" ו‚ו'.

במפר˘י

‰מ‚יל ‰כ˙בו לב‡ר

בכמ‡ ‰ופנים

)ר‡ ‰מנו˙ ‰לוי .מ‚יל˙ ס˙רים.

ר‡˘ון לˆיון .ועו„(‡ .ך „‰בר ˙מו ‰במיוח„
לפי ˘יט˙ ר˘"י„˘ ,רכו לפר˘ ‡˙ כל
˙‰מי‰ו˙ בפ˘וטם ˘ל כ˙ובים

)ר‡ ‰ספר

כללי ר˘"י( ,וכ‡ן ‡ינו מב‡ר מ‡ומ.‰

‰י' מבי‡ו לי„י כעס ,ור˜ „ברי ‚‰נ‡י
‰ם ˘‰עלו ‡˙ חמ˙ו.

ב.

‰מלך ‡ח˘וורו˘ ‰ס˙פ˜ ב„ינ‰

˘ל ו˘˙י – "כ„˙ מ ‰לע˘ו˙ במלכ‰

מ˘˙ ‰כרˆון ‡י˘ ו‡י˘

וי˘

לומר‰˘ ,יי˘וב לעניין ז‰

נ˙ב‡ר כבר בפירו˘ ר˘"י על ‰פסו˜

אוצרות

יב

המגילה

ת ַ ֽמ ַּ
ה־ל ֲֽﬠשׂ֔ וֹ ת
ְּכ ָד ֙

"ו˙˘‰י' כ„˙ ‡ין ‡ונס ,כי כן יס„ ‰מלך

אוצרות

‡‰ם ‡„ר ‰ו‡ ‰חו„˘ ‚‰רוע
ביו˙ר לבני י˘ר‡ל?

"כל ‡י˘ ו‡י˘" ,ול‰ניחו לע˘ו˙ כרˆונו.

על כל רב בי˙ו לע˘ו˙ כרˆון ‡י˘
ו‡י˘" )ור‡ ‰ב‡רוכ ‰לעיל בבי‡ור לפסו˜ ח(:

בפ˘טו˙,

˙‰‰נ‚‰ו˙ ב‡ופן ˘ל

˘˜ו"ט ב‚זר „ינ˘ ‰ל ו˘˙י

ומע˙‰

י˘ ל‰בין ל‡י„ך ‚יס‡,

ּא־ח ֶֹד ׁש ֲא ָ ֽדר
ֽים־ﬠשָׂ ֖ר הו ֥
ָ
ְל ֥ח ֶֹד ׁש ׁ ְשנֵ

כ‡˘ר

נפל ל‰מן ‰פור על חו„˘

"‡ין ‡ונס" ‰יי˙ ‰ר˜ בנו‚ע ל˘˙י',

מ„וע זימן ‰מלך ‡˙ חכמיו לי„ע כ„˙

‡„ר˘" ,מח ˘מח„‚ ‰ול‡ ,‰מר :נפל

˘ל‡ ‰כריחו ‡˙ ‰מ˘˙˙פים ל˘˙ו˙

מ ‰לע˘ו˙ במלכ ,‰ו‰ל‡ ל‡ ‰י' חט‡

לי פור בירח ˘מ˙ בו מ˘‡ ."‰מנם ,ל‡

יין‡ .ך ר˘"י סביר‡ לי'˘ ,עניין "‡ין

ב‰נ?‰˙‚‰

י„ע ‰מן "˘ב˘בע ‰ב‡„ר מ˙ וב˘בע‰

‡ונס" ‰י' יסו„ כללי בסעו„ ‰כול,‰

‡ל‡

˘ל‡ כפו ‡˙ ‰מ˘˙˙פים לע˘ו˙ „בר
˘‡ינו מרˆונם.

ו„בר

ז ‰מ„וי˜ בל˘ון "יס„"

‰מלך ,ול‡ ˙י˜ן וכיוˆ‡ בז ,‰מ˘ום
˘ז‰ ‰י' יסו„˘ ‰ל ‰סעו„ ‰כול:‰
˘‰מ˘˙˙פים ב ‰יי‰נו וי˘מחו ויע˘ו
כרˆונם .ועל כן פיר˘ ˘ם ר˘"י ˘ˆיווי
ז ‰ני˙ן ל‡ ל˘ר ‰מ˘˜ים בלב„‡ ,ל‡
לכל ממוני ‰מ˘˙" :‰על כל רב בי˙ו

˘יח„ עם כל ‡‰מור‰ ,רי י˘

‚ם מ˜ום לומר ˘‰י' במע˘י' ˘ל ו˘˙י
מרי„ ‰במלכו˙ ,ומכמ ‰טעמים:

‡.

‡פ˘ר לומר ˘‰ב‡˙ ו˘˙י לפני

˘‰רים‡ ,ינ ‰חל˜ מן ‰סעו„ ‰ול‡ חל
עלי' ‰כלל ˘ל "‡ין ‡ונס" ו"לע˘ו˙
כרˆון ‡י˘ ו‡י˘".

ב.

במ˘˙ ‰ל‡ ‰יו ‡ונסים ‡˙

‰מ˘˙˙פים ל˘˙ו˙ יין רב וכיוˆ‡ ,ועל

– על כל ˘רי ‰סעו„˘ ,‰ר ‡‰ופים ו˘ר

כך נ‡מר ˘‰י' "כרˆון ‡י˘ ו‡י˘".

‰טבחים ו˘ר ‰מ˘˜ים".

‡ך כ‡˘ר ‰מלך עˆמו עומ„ ומˆוו‰

ומכיוון

˘כל עניין ‰סעו„‰ ‰י‰

ל‰נ‡˙ ‡‰ורחים ,ממיל‡ י˘ מ˜ום לומר
˘‚ם ל‡ ‰י' ל‡ח˘וורו˘ לכוף ‡˙ ו˘˙י

„וו˜‡? ולכ‡ור‰ ‰יˆ ‰ריך ל˜וו˙
בר˘ע˙ו ˘יפול ‰פור בחו„˘ ˙מוז ‡ו
‡ב˘ ,בחו„˘ים ‡לו ‡ירעו ˆרו˙ רבו˙
לבני י˘ר‡ל ,וע„ לˆר„‚‰ ‰ול ‰ביו˙ר
˘ל חורבן בי˙ ‰מ˜„˘?

י˙ר

‚.

על כן‚ ,ם מי˙˙ מ˘ ‰ב˘בע‰

ב‡„ר ,נ‚רמ ‰ונ˘˙ל˘ל ‰מן ˆ‰רו˙ ˘ל
חו„˘ים ‡לו .כי מ˘ע˘ ‰עמ„ו י˘ר‡ל

מיוח„ ˙י˜ן ‡ח˘וורו˘ ˘˙‰י' "כרˆון

ומטעמים

‡לו˙‰ ,ייע‡ ıח˘וורו˘

עם ‰חכמים יו„עי ‰ע˙ים ‡‰ם י˘ כ‡ן

כ‡˘ר סירב ‰ו˘˙י לבו‡

מרי„ ‰במלכו˙ .ו‡ף ‰ם ל‡ פס˜ו ˘י˘

לפניו ,ל‡ ‰י' ברור מי„ ˘„ינ ‰למי˙,‰

כ‡ן מרי„ ‰מוחלט˙ ,ו‰יו ˆריכים לטעם

כי בסעו„ ‰זו י˘ ל˙‰ח˘ב ברˆונו ˘ל

נוסף ˘"יˆ‡ „בר ‰מלכ "‰ו‚ו'.

‰י ‰מל‡ך ‰מוו˙ ˘ולט ב‰ם .וכ‡˘ר
חט‡ו בע‚ל "חזר ‰זו‰מ˙ן"
ח"‡ נב,

)ר‡ ‰ז‰ר

ב( ,ומז ‰נ˘˙ל˘ל‡ ‰חר כך ‚ם

מי˙˙ מ˘ .‰ו‡ם כן ,חו„˘ ‡„ר ‡ינו
‰חו„˘ ‚"‰רוע" ביו˙ר ב˘נ ,‰ול˘מח‰
זו מ ‰עו˘ˆ‡ ‰ל ‰מן?

וי˘

˘נ‡˙ו לבני י˘ר‡ל:

‰מן

‰ר˘ע י„ע ‰יטב˘ ,כ‡˘ר

י˘מעו בני י˘ר‡ל על ‚‰זיר ,‰י˙פסו
ו‰ל‡ "˙פיל ‰עו˘ ‰מחˆ‡ "‰ו "כול"‰
)וי˜ר‡ רב ‰פ"י,

 ,(‰ו‰ם יבי‡ו לביטול

‚זיר˙ו .ו‡פילו ל‚זיר˘ ‰כבר נח˙מ‰
מועיל˙ ‰פיל„‚ ‰ול ‰ביו˙ר ,כ„‡י˙‡
ב‚מר‡ )ר‡˘ ˘‰נ ‰יח.(‡ ,

‡מנם,

י„ע ‰מן ‡ו„ו˙ עניין

‡ח„ ˘ל‡ ‰ועיל ‰בו ˙פיל ‰למרו˙

לˆיי˙ ל„בריו.

לבו‡ לפניו‰˘ ,רי בסעו„ ‰זו ,ב‡ופן

וממיל‡,

‚ו„ל ˘מח˙ו ˘ל ‰מן מחו„˘ ‡„ר

בפירו˘‰ ,רי ז ‰יוˆ‡ מן ‰כלל וי˘

‰מלכ ‰בכלל.

„בר בני‚ו„ לרˆונם.

ו„‰ברים

˙מו‰ים לכ‡ור ,‰מ‰י

חט‡ ‡„ם ‰ר‡˘ון )ר‡˘ ‰ב˙ ˜מו ,(‡ ,ול‡

"‰עם ‰נמˆ‡ים ב˘ו˘ן ‰ביר‡ ,"‰ך ‡ין

‡י˘ ו‡י˘" ,ול‡ יכריחו ‡ו˙ם לע˘ו˙

ב‡„ר נול„" )מ‚יל ‰י‚ ,ב(.

נבע ‰מעומ˜ מח˘ב˙ו ‰רע ‰ו‚ו„ל

‡ומנו˙ ‡בו˙י‰ם ויע˙ירו ב˙פיל.‰

על ‰ר סיני פס˜ ‰מ‰ם "‰זו‰מ˘ "‰ל

מטר˙ ‰מ˘˙‰ ‰יי˙ ‰ל‰נ‡ו˙ ‡˙

המגילה

יז

לב‡ר כיˆ„ ˘מח˙ו ˘ל ‰מן

‚„ול˙ ‰ומעל˙ .‰כ‡˘ר נ‚זר על מ˘‰
˘יס˙ל˜ במ„בר ,עמ„ מ˘ ‰ו˙‰פלל
˙˜ט"ו ˙פילו˙ כמנין "ו‡˙חנן"
ז˜נים מבע˙"‰

)„ע˙

ע"‰פ(˙ .פיל ‰זו‰˘ ,י˙‰

‡רוכ ‰ומפורט˙„‚ ,ול ‰וטוב‡ ,‰רכ‰
מר‡˘ חו„˘ ‡„ר וע„ ˘בע ‰בו

)וי˜ר‡

רב ‰פי"‡ ,ו( .ולמרו˙ ‚ו„ל מעל˙ ˙‰פיל,‰
ל‡ פעל ‰פעול˙ ,‰ונס˙ל˜ מ˘ ‰במ„בר.

ועל

כן טע‰ ‰מן לומר ˘חו„˘

ז ‰מסו‚ל ‰ו‡ לכך ˘ל‡ י˙˜בלו בו
˙פילו˙י‰ן ˘ל י˘ר‡ל ,ו"˘מח ˘מח‰
‚„ול ,"‰כי חי˘ב ˘ל‡ יˆליחו בני
י˘ר‡ל לבטל ‚זיר˙ו.

אוצרות

טז

ּא־ח ֶֹד ׁש ֲא ָ ֽדר
ֽים־ﬠשָׂ ֖ר הו ֥
ָ
ְל ֥ח ֶֹד ׁש ׁ ְשנֵ

אוצרות

המגילה

ַ ּבח… ∆„ ׁ˘ ָ ֽƒ ‰ר ׁ
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א יִ ְכ ַ ֖רע
ו ָּ֨מ ְר ֳ ּד ַ֔כי ֥ל ֹ

המגילה

י‚

ﬧŒב ׁ ַ˘ﬠַ ﬧ
ו¿ ָכל ﬠַ ¿ﬡ ≈„י ַﬣ ּ∆מ ∆ל ¿ך ֲ‡ ׁ ∆˘ ¿ ּ
ַ∆ּ ‰מ ∆ל ¿ך ּֽ …כ ¿ר ƒעים ּו ֽ ƒמ ׁ ¿˘ ַ ּ ֽ˙ ֲחו ƒים ¿ל ָָ ‰מן ּƒכיŒ
Œ‰לו ַ∆ּ ‰מ ∆ל ¿ך ּו ָמ ¿ר √ ּ„ ַﬤי ל …‡ י¿ ƒכ ַרע
≈כן ּ ָ ˆƒו …
˙ ֲחו∆ ֽ ,‚) ‰ב(
ו¿ ל …‡ ƒי ׁ ¿ֽ˘ ַ ּ ֽ

מ„וע עיכב ‰מן ‰ר˘ע ‡˙ ‚‰זיר?‰
י˘

ל˙מו :‰מכיוון ˘‰י' ‰מן ˆורר כל

‰י‰ו„ים ומב˜˘ ל‡ב„ם ,מ„וע ז‰" ‰פיל
פור ‰ו‡ ‚‰ורל" בנו‚ע לזמן ביˆוע ‚‰זיר‰
בפועל ,ו‰רי ‰יי˙ ‰לו ר˘ו˙ מ‡ח˘וורו˘
לכלו˙ם ח"ו מי„ ,ולכ‡ור„ ‰חיי˙ ‚‰זיר‰
‰י‡ ‰יפך טבעו ˘ל ˆורר?

וי˘
כל

לומר ‰בי‡ור בז:‰
עי˜ר ‚זיר˙ פורים ,ל‡ ב‡ ‰על

י„י ‰מן בכח עˆמו‰˘ ,ל‡ ‡ין ל‡ומו˙
‰עולם כח ור˘ו˙ לפ‚וע בבני י˘ר‡ל,
‡ל‡ ‡ם כן נ‚זר מלמעל ‰כן‚‰ .זיר‰
ב‡ ‰מ‡˙  '‰מן ˘‰מים ,בכ„י לנסו˙

רח"ל – ‰יו ניˆולים מן ‚‰זיר.‰

ובפועל,

עמ„ו בני י˘ר‡ל בניסיון,

מ ‰ר‡ ‰מר„כי ל„˙˘‰ל ל‰ר‚יז ‡˙ ‰מן?
עמי„˙ו

‡‰י˙נ˘ ‰ל מר„כי"˘ ,ל‡

י˘˙חוו "‰עניין ˘ל ˜י„ו˘ ˘‰ם‰ ,רי

יכרע ול‡ י˘˙חוו ,"‰נמני˙ בין עי˜רי נס

ברור ופ˘וט ˘טבעו ˘ל מר„כי ‡י˘

˘נמ˘ך ‰זמן כמעט מ˘ך ˘נ‰ ,‰יו

‡ו„ו˙

י‰ו„י ‰ו‡ ˘ל‡ ל˙˘‰חוו˙ ל‰מן ,וזו‰י

כ˙יב˙ ‰מ‚יל‡˘ ,‰ח„ מפרטי "˙ו˜פו

‰נ˙‚‰ו ‰ר‚יל .‰ומ„וע מˆייר˙ ז‡˙

כולם בבחינ˙ מסיר˙ נפ˘ ממ˘ ,בכל

˘ל נס" ˘נכ˙בו ב‰ ‰ו‡ "˙ו˜פו ˘ל נס

‰מ‚יל ‰כעניין ˘‡ינו על פי ‰טבע –

יום ובכל ע˙ ובכל ˘ע .‰כי בכל ˘ע‰

˘ . .ל מר„כי" ,ו‰ו‡ מ"˘ ‰ר‡ ‰מר„כי

"˙ו˜פו ˘ל נס"?

ו˘ע‰ ‰יו מוכנים למסור נפ˘ם ל‰רי‚‰

˘ל‡ יכרע ול‡ י˘˙חו"‰

ול‡ לעבור „˙ ח"ו ,ול‡ על ‰על ˘ום

לעיל מיני' ˘ם כו .ור‡ ‰ב‡רוכ ‰ל˜מן במ„ור

וכמבו‡ר בס"˘ ˜"‰כל ‰ימים ˘‰יו
בני י˘ר‡ל בסכנ ‰מפני ‚זיר˙ ‰מן,

‡' מ‰ם מח˘ב˙ חו ıח"ו"

)ל˜וטי ˙ור‰

‰וספו˙ למ‚ל˙ ‡ס˙ר ˜כ.(„ ,

וכ„י

˘‰י' ‰ניסיון ‰לז ‰ב‡ופן

פורים .וכפי ˘כ˙ב ר˘"י

)ט ,כט(

)כפי ˘פר˘"י

'בי‡ורי מ‚יל '‰ט ,כט(.

ולכ‡ור‰

‡ינו

מובן,

מ‰י

˙‰‰פעלו˙ „‚‰ול ‰ממ˘ ‰מר„כי ל‡
˙˘‰חוו ‰לפני ‰מן:

ולבחון ‡˙ בני י˘ר‡ל כיˆ„ י˙נ‚‰ו

˘לם ומ˜יף למ˘ך זמן ‡רוך‰ ,וכרח

ב˙˜ופ˘ ‰ב ‰מ‡יימים ל˘‰מי„ ל‰רו‚

‰מן מלמעל ‰ל‰פיל פור על זמן

ול‡ב„ ‡ו˙ם רח"ל .ובני י˘ר‡ל ‰יו

‚‰זיר .‰ונפל ‚‰ורל מ˘‰י"˙ על חו„˘

˘‡ף ‡י ˙ימ‡ ˘ל‡ ‰י' עניין ˘ל עבו„‰

ˆריכים ל˙‰חז˜ ב‡מונ‡ ‰י˙נ ‰ול‡

‡„ר ,בכ„י ˘י‰י' מ˘ך ˘נ˘ ‰לימ‰

זר ‰ב˙˘‰חווי' ל‰מן ,מכל מ˜ום ל‡

לכפור ח"ו‰˘ ,רי ‡ם ‰יו ממירים „˙ם

˘ב ‰עומ„ים בני י˘ר‡ל במסיר˙ נפ˘.

כרע לו מר„כי "מ˘ום ˜י„ו˘ ˘‰ם".

‡י˙‡

ב˙וס'

ומכיוון

)סנ„‰רין ס‡ ,ב „" ‰רב‡(

˘‰י' ב"ל‡ יכרע ול‡

וי˘

לומר ‰בי‡ור בז:‰

מר„כי

י„ע ‰יטב ˘‰מן ‰ו‡ ˘ר

מ˘רי ‰מלוכ ,‰ו‡ף ל‡ נעלם מי„יע˙ו
˘"כל עב„י ‰מלך כורעים ומ˘˙חווים
ל‰מן" ,ו‡ם כן ,מ‡חר ˘מר„כי ל‡ ‰י'
מוכן ל˙˘‰חוו˙ ל‰מן‰ ,י' לו ל‰י˘מר
מל‰יו˙ ב˘ער ‰מלך ,וכך ל‡ יˆטרך
ל‰יפ‚˘ עם ‰מן ולעורר ‡˙ חמ˙ו.

ו‡ף

על פי ˘‚ם מר„כי ‰י' ˘ר ,ו‰י'

ˆריך ל‰יו˙ ב˘ער ‰מלך ,מכל מ˜ום
‰י' לו לברר ב‡יז ‰זמן ‰מן יוˆ‡ ונכנס

אוצרות
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ב˘ער ‰מלך ,ול„˙˘‰ל ˘ל‡ ל˙‰ר‡ו˙

מר„כי ˘ל‡ יכרע ול‡ י˘˙חוו‰ "‰ו‡

עמו כל עי˜ר.

˙ו˜פו ˘ל נס ,מ˘ום ˘על פי ˘כל ו‰י‚יון

ולפועל

רו‡ים ‡נו ˘מר„כי ל‡ נמנע

מל‰יו˙ ב˘ער ‰מלך‡ ,ל‡ ‰ר‡‚ ‰לוי
לעין כל ˘‰ו‡ "ל‡ ˜ם ול‡ זע ממנו"!

ועל

כך כו˙ב ר˘"י˘ ,מ"˘ ‰ר‡‰

‰י' ˆריך מר„כי ˘ל‡ ל‰יפ‚˘ עם ‰מן,
וממיל‡ ל‡ ‰י' מכעיסו ומעל ˙‡ ‰חמ˙ו.

מר„כי

ומר„כי ל‡ יכרע – ‚‡ו ‰י‰ו„י˙

ומ˘ ‰מכל מ˜ום עמ„ מר„כי ב˙ו˜ף מול
‰מן‰ ,רי ז ‰נס ומופ˙ ,לסבב ול‚ל‚ל ‡˙
‰נס ‰מופל‡ ˘ל ˆ‰ל˙ בני י˘ר‡ל.

‚וי מעריך י‰ו„י ˘‡ינו מס˙יר ‡˙ י„‰ו˙ו
מונ ‰ל‰יו˙ מ˘נ ‰למלך

אוצרות

א יִ ְכ ַ ֖רע
ו ָּ֨מ ְר ֳ ּד ַ֔כי ֥ל ֹ

המגילה

‚‰וי

מבחין בכך ˘‰י‰ו„י מרמ˙‡ ‰

‡ֈף

˘ל‡ נעים לי לכ˙וב

‡ו ‡˘‰ ‰עומ„ים חז˜ על

על „בר ז‡ ‰בל כיון ˘נו‚ע

„יעו˙י‰ם ,ו˘טים נ‚„ ‰זרם,

לטוב˙ו ˘ל "מי ˘‰ו‡" מי˘ר‡ל

מעורר זˆ‡ ‰לם ר‚˘ ˘ל

‰רי ‡ין לי ר˘ו˙ ל˘˙ו˜ על

כבו„‡ ,ל‡ „ו˜‡ ‡לו ‰בריו˙

„בר ז ,‰ו‰ו‡ ˘מוכרח ‰נני

˘‡ין מענינם ל‰ס˙כל במ‰

ל‰ביע ‡כזב˙י ‡˘ר ˜ו˜ ‰ווי˙י

˘י˘ ב˜נ˜ן ,ובלב„ ˘ימ˘ך

˘ל‡חרי ‰מ‡ב˜ ˘עבר בנם . .

כ‡ו"‡ ‡חרי ‰‰מון ,ול‡י„ך

˘י' בעˆמו ועם ‰סביב ,‰ובפרט

‚יס‡ ‰רי מזעזעים ‡˙ ‰בטחון

בחיˆוניו˙

‰פנימי ˘י˘נו ל‡י˘ כ‡˘ר

]‚-י„ול ‰ז˜ן[‰ ,נ ‰לכל לר‡˘

בחייו ‰יום יומים מ˙נ ‚‰כפי
˘מˆפונו ‡ומר לו מˆ„ עˆמו,

במלכו˙ ‡ח˘וורו˘ ,ל‡חר ˘נ‚ל ‰לעין

פנימיו˙ו ומ˙כח˘ לענייני י„‰ו˙ ,ו‰ו‡

כל כיˆ„ "כל עב„י ‰מלך  . .כורעים

יר‡ ˘כ˘ם ˘‰ו‡ מרמ ˙‡ ‰פנימיו˙ו,

ומ˘˙חווים ל‰מן ,ומר„כי ל‡ יכרע

כך ירמ‚ ‰ם ‡ו˙ו‡ .ין ז„‡ ‰ם ˘ני˙ן

ול‡ י˘˙חוו˙‰ !"‰מסרו˙ו ˘ל מר„כי

לסמוך עליו ,כיוון ˘‡ין לו ע˜רונו˙

ˆריכים ‰יו לעו„„ו ולחז˜ו

ו‰ו‡ נ‚רר ‡חר ‰רוב.

ב„רכו מל‡ ‰נסיונו˙ זו‰ - ,וריו

ול‡ ˘מכריחים ‡ו˙ו לעבור על

˘י' ,ובעי˜ר ‡מו ˙חי' ,וכמור‚ל

„ע˙ו בז ,‰ו„ו˜‡ במ˜ר ‰ז‰

‰ביטוי בפי ‰עולם‡ ,ם רחמני'.

‡˙‰כזב˙י.

לענייני י„‰ו˙ ל‡ ‰פריע ‰ל‡ח˘וורו˘
למנו˙ו ל˙פ˜י„ רם במלכו˙ו .ול‰יפך
– כ‡˘ר ר‡‡ ‰ח˘וורו˘ ‡˙ ˙˜יפו˙ו
ועמי„˙ו ב˙ו˜ף על ‡מונ˙ו‰ ,סי˜
˘מר„כי ר‡וי ל‰יו˙ מ˘נ ‰למלך.

ומז‰

י˘ ללמו„ ‰ור‡ ‰ב‰נ˙‚‰

‰י‰ו„י בין ‡ומו˙ ‰עולם:

י˘

‰רו„פים ‡חר ‚‰ויים וחפˆים

ל˜בל מ‰ם כבו„ ,וב˘ביל כך ‰ם
מ˙„מים ‡לי‰ם ככל ‡‰פ˘ר ,ומוו˙רים
על ענייני י„‰ו˙ .ו‡‰מ˙ ‰י‡˘ ,כ‡˘ר
רו‡‚‰ ‰וי ˘‰י‰ו„י רו„ף ‡חריו ,מבין
‰ו‡ ˘‡ין כ„‡י ל˙‰עס˜ עמו‰ .יום ‰ו‡
רו„ף ‡חריו ,ומחר יר„וף ‡חרי ‡„ם
‡חר ,עבור עו„ כמ„ ‰ולריםֈ

‡ם

רוˆ‰ ‰י‰ו„י ˘‚‰וי יכב„

ויעריך ‡ו˙ו‰ ,רי ז‰ו ר˜ על י„י ˜‰פ„‰
מוחלט˙ על ענייני ˙‰ור ‰ומˆוו˙י.‰

ב‰נו‚ע

למר‡‰ו

ובפרט

˘‰ענין

„מר‡‰

]ֈו[כמו

˘כ˙ב˙י ב‡ח„

וכפי ˘רו‡ים ז‡˙ בנו‚ע ל‡ח˘וורו˘,

‰חיˆוניו˙ ‰רי ל„ברי ‰כל ‡ין

ממכ˙ביי ˜‰ו„מים ‡ין ז ‰בעי‡

˘כ‡˘ר ‰בחין ˘מר„כי ‰ו‡ י‰ו„י,

ז ‰ענין ˙וכני מˆ„ עˆמו ,ו‡ין

˘ל ‰מˆו‚„ ‰י„ול ז˜ן ‡ל‡

לו כל ח˘יבו˙ כלל וכלל מˆ„

בעי‡ ˘ל יחס מ˙‡ים כ˘רו‡ים

עˆמו ,ו‰ו‡ ר˜ ענין ‰סכמי

‡י˘ ˜רוב  -ובפרט בן ‡ו ב˙ -

בלב„ .ובמיל‡ כל "‰ח˘יבו˙"

מ˙‡ב˜ לס„ר חייו כפי ˘על‰

‰ו‡ למˆו‡ חן בעיני ‰רו‡ים,

ב„ע˙ו ומחלי˘ים ‡˙ ‰חוסן

י‡מרו

˘לו מפני ‰נימו˜ „מ ‰י‡מרו

ו‰רי ‰ו‡ עומ„ ב˙˜יפו˙ על ‡מונ˙ו
בכל ‰פרטים – ‰בין ˘ז‰ו ‡„ם יˆיב
ונ‡מן ˘‡פ˘ר ל‰פ˜י„ בי„ו ‡˙ כל
ענייני ‰מלכו˙ .וכן ‰ו‡ ‰כלל ב‰נ˙‚‰ו
˘ל י‰ו„י בין ‡ומו˙ ‰עולם‰‰˘ ,ליכ‰
ב„רך ˙‰ור‰ ‰י‡ טוב˙ו ל‡ ר˜ בעולם
‰ב‡ ‡ל‡ ‚ם בעולם ‰ז.‰

ל‰סיר

‡˘‰ל‰

מ‰

‰בריו˙ .ול‡ ‡לו ‰בריו˙ ˘י˘
ל‰ם ‰כר ‰ב˙וכן פנימי ˘ל
‰חיים ,ובמיל‡ כ˘רו‡ים ‡י˘

"‰בריו˙" )˙ני‡ פל"ב(ֈ

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ט עמ' רס„
ו‡ילך(

טו

