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ְזַר   ְצָחק  " ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  ה וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ש ְ  (הו  ה' " )בראשית כו' יבים ַוַֽ

 הגיגים לפורים

 
 

  ?מפני מה אין אנו אומרים הלל בפורים"

בשלמא גבי יציאת מצרים ', וחד אמר 'מפני שאין אומרים הלל על הנס הנעשה בחוץ לארץ'חד אמר 

 (.)מגילה יד '"אבל כאן עדיין אנו עבדי אחשורוש ...א( 'הללו עבדי ה' )תהלים קיג

מדוע באמת לא היתה לישראל בזמן ההוא גאולה שלימה כך שיהיו נגאלים  רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת לוי"שואל 
גם מהיותם עבדי אחשורוש כמו שהיה ביציאת מצרים? ומתרץ שההבדל בין גאולת מצרים לגאולת פורים הוא שאת 

ו במצרים ועל ים סוף ראו כל העמים, ואפילו החיצונים הוצרכו להעיד בפירוש שזהו מעשה של הקב"ה הניסים שנעש
ואין זה מדרך הטבע כלל, ועל ידי זה גם השר של אותם העמים הושפל מאד, כי הם הוצרכו להעיד ולהודות שזהו מעשה 

לכן היתה אז לישראל גאולה שלימה, כיון שגם ה', ובידו הכוח והוא כל יכול, ועל ידי זה הושפל השר שלהם עד עפר, ו
הם צריכים להודות שאין ביד השר שלהם שום כוח וממשלה, אלא הכל הוא מאת הקב"ה. אבל בנס פורים, החיצונים 
לא העידו עליו שזהו מעשה ה', אלא הם חשבו שהכל התרחש בדרך הטבע, שבתחילה אהב אחשורוש את המן ואחר 

הם לא העידו על זה שהוא מעשה ה', אלא דימו את הנס לדבר הנעשה בדרך הטבע, אזי השר כך אהב את אסתר, וכיון ש
שלהם לא הושפל, ולכך לא היתה בזמן הזה לישראל גאולה שלימה, כיון שהחיצוניים נשארו עדיין מדובקים בשורש 

ום התגברות על הקליפה קליפתם. אבל בניסים של מצרים הכל הוצרכו להעיד שזהו מעשה ה', ועל ידי זה לא היתה ש
שלהם, ועל ידי זה היה לישראל גאולה שלימה, כיון שהם לא היו נאחזים בשורשם בקליפה שלהם, כיון שהוצרכו להעיד 
בפירוש שהכל הוא מעשה ה'. לפי הסבר זה ניתן להבין את שני התירוצים שבגמרא: "מפני מה אין אומרים הלל 

בהירות, כמו "בהלו נרו עלי ראשי" )איוב כט' ג(, "חד אמר מפני שאין  בפורים"? כי המילה 'הלל' היא מלשון של
אומרים הלל על הנס הנעשה בחוץ לארץ", כלומר עיקר הגאולה והבהירות באה על ישראל כשחיצונים משפילים השר 

כי הם  שלהם ומעידים בפירוש שהכל הוא מאת הקב"ה, אבל כאן בנס הזה החיצונים לא העידו על זה שהוא מעשה ה',
דימו את אותו הנס למעשה הנעשה בטבע. והביטוי 'שבחוץ לארץ', מרמז כי עיקר הגאולה באה לישראל כשהחיצונים 
אין להם שום אחיזה בקליפתם, אבל כאן החיצונים יש להם עדיין אחיזה בקליפתם, וזהו הרמז 'בחוצה לארץ'. "וחד 

אחשורוש", מרמז שבזמן הזה לא היתה יכולה להיות גאולה אמר האיך נאמר 'הללו עבדי ה'', הלא עדיין אנו עבדי 
שלימה, כיון שאת הנס הזה החיצונים דימו למעשה מדרך הטבע, והשר שלהם לא הושפל, ולכך "עדיין אנו עבדי 

 אחשורוש".
 

 טו( ')אסתר חוחור" בלבוש מלכות תכלת  מלפני המלךומרדכי יצא "

 , מה מלמד אותנו הכתוב שמרדכי יצא בלבוש תכלת?  רבי אלימלך מליזנסק ב"נעם אלימלך"שואל 
ידוע , ו"סא הכבודיורקיע דומה לכ ,וים דומה לרקיע ,תכלת דומה ליםש"( .)סוטה יזומתרץ על פי המובא בגמרא 

לומר כ, "תכלת"בלבוש  ,מלכו של עולם ",יצא מלפני המלך"שכך ומרדכי פעל  .רחמיםגם דין וגם סא הכבוד יש יכשב
 .היינו רחמים גמוריםדעשה ממנו לבוש,  ,שהוא קצת דין ",תכלתאת ה" מרדכי לקח
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 (אסתר א' ג) ״בשנת שלוש למלכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו״ 
 המשתה?ערך נלמלכותו של המלך אחשורוש  מגילה באיזו שנהב פרולשם מה מס

מאורעות  מערכת שלימה שלהקורא  בפנית אבוגילת אסתר ממשב "מאליהו מכתב"ברבי אליהו אליעזר דסלר  רץתמ
 סיפורה פשוטה של ולכאורה מקריא. (אסתר ג' ז" עד "שנת שתים עשרה" )שנת שלוש", מהתפרסו על פני תשע שניםש

אחשורוש המלך שה ז, ובין "בשנת שלוש למלכו" ,שערך אחשורוש בין המשתהא את הקשר ולא ניתן למצהמגילה 
 שראל והגזירה הרעה נהפכהאת יהושיע הקב"ה ש תשועה הגדולהה, ועד "בשנת שתים עשרה למלכותואת המן " גידל

הללו ומכך  יחד אנו רואים את יד ה׳ המכוונת את כל מאורעותהללו  של כל המאורעותף צירוברק  להם מאבל לששון.
 . חיינומכוונת גם את כל מאורעות יד אותה הניתן להבין ש

 

 (אסתר ב' יא" )לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה"

כך שאין מי המלך, המלך ותחת האבטחה של משמר רמון אבהיתה היא הלא ? על אסתרמרדכי ש כל כך שדוע חמ
ידע . מרדכי מרדכי חשש משני דברים: אש "דברי שאול"בב, ן מלבוונזתרבי יוסף שאול נ? מתרץ ל לעשות לה רעוכיש

תחלה מגודל על כך שהיא נמצאת שם, ודבר זה יכול לגרום לכך שאסתר מאוד והיא מצטערת  ,גדולה הקישאסתר צד
 לא רצתה ללכתהיא עצמה ותר כיון שהיא היתה מסתירה את אס תיהרגו אעבדי המלך א מחשש ש. מרדכי הצער. ב

נשא יה להצורה נמשפחתה על שאיכל יהרגו אותה ואת שמא חשש מרדכי לכן אותה בעל כרחה.  עד שלקחומרצון 
היא ", האם יעשה בהומה "ה חולה מחמת הצער, נאינ", האם היא שלום אסתר לדעת אתו לשון הכתוב "הלמלך. וז
 בחיים או לא.נשארה 

 

 (אסתר ג' ז" )הוא חודש אדר"
שמח שמחה גדולה אמר נפל לי פור בירח שמת בו משה ולא היה יודע שבשבעה באדר מת  אדר בחודששנפל פור  כיון"

  (מגילה יג' ב" )ובשבעה באדר נולד
בכל העולם יום פטירתו של משה היה ידוע ? מדוע תופטירליום של משה נשאלת השאלה מה ההבדל בין יום הלידה 

 ע? ודילא היה נסתר וואילו יום לידתו 
יציאת מצרים וקריעת  בגללתפרסם שמו בעולם היה מוכר והשמשה רבינו  רבי יהונתן איבישיץ ב"יערות דבש"מתרץ 

בכל העולם דבר התפרסם ה נפטרר משה שאכלכן ארבעים שנה, ובמשך ים סוף וכל הנהגתו את עם ישראל במדבר 
תיבה יאור בתוך שהרי נמצא ב לכולם, ברורהיה לא ל משה שדתו להו. אבל יום את יום הפטירה של משה ידעוולכן 

 ״ותצפנהו שלשה ירחים"רת ספמהתורה . אבל כןקודם ל הזמן ממשה נולד חשבו שכולם , ובת פרעה על ידי בתיה
את ה משלים שהקב״חז״ל וידוע מתו. ה אואמצשבת פרעה נולד שלשה חדשים לפני ה שמ, כלומר (שמות ב' ב)

משה נולד בז׳ אדר, אבל אומות העולם שחשבו שהוא גם ידעו שולכן כיון שנפטר בז' באדר שנותיהם של הצדיקים, 
 .זה יןיטעו בענק ולכן , לא יכלו לדעת את זמן לידתו המדוילפני שבת פרעה מצאה אותו המזמן נולד 

 

 (ט' כבאסתר " )לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים"
במקום גילה שם ", ובשמחה של מצוה שאת מצוות הפורים יש לעשות באימה רבה רבינו החיד"א ה"לב דוד"אומר 

בלי  וק וקלות ראשחשמבלי ב׳השוטים׳ במזרקי יין, ו עמיםגיל כמו עדת ה׳ השמחה של לא תהיה ש, "תהא רעדה
תחת טובה. רעה לה'ם למי, כי בכך אנו משהפורים הותרו האיסורים ביוםושלא יחשבו ש ,על פניהם ה'יראת את שים לה

 והגני כל ישראל, ונפל המן הרע הזה, חזרע עמלק לטבשבו הובל  הזה ם, ביוםשארבינו החיד"א  בעיני הדבר פשוטו
היה עם ישראל בשכר זה , ד כפי שיעורוחבתורה כל א וקסעיהם  םיתר היובמקודשת לשמים ו קדושה, והשמחה היתהב

היינו מתאמצים בתורה  םאוהחל לנפול ונפל ממנו עם רב, שבו הוא  םיוזהו , כי החימ זכר עמלקו םגאולת עול נגאל
 חו, ובכםהיו םיבהצדקה שמר חוגואל. ובכ , ובא לציוןםעל זרע עמלק, עד כלות אותרעה תבוא אזי הזה,  םיוב ובמצוות

 .הע גאולה שלימשי חה מפלת עמלק גמורה ותפרהיתספק ש , איןםהיוה' של  תעבוד
 

 ג(' יאסתר ) "יוחשורוש וגדול ליהודים, ורצוי לרוב אחא ״כי מרדכי היהודי משנה למלך

  (רש״י) יו״חולא לכל א חיו״רצוי לרוב א
מהגזירה הרעה שהציל אותם עם ישראל למרדכי עשה שכל הדברים הגדולים כיצד ניתן להבין את העובדה שלמרות 

״רצוי לרוב אחיו״ מדוע מרדכי היה צלם? בכל זאת היו חלק מישראל שמרדכי לא היה רצוי אהמן אחשורוש ושל 
 יו״? חא ״לכלהיה רצוי בלבד ולא 

תנו תיקן שיהוא  טוב לבו, ברגישותו ו״דורש טוב לעמו״היה ה מעידה על מרדכי שלישהמג דרך צחותבראיתי מבארים 
שקבלו את  ,כיון שלענייםלכל אחיו״ ״ לאוהיה ״רצוי לרוב אחיו״ מרדכי . זו הסיבה ש"מתנות לאביונים"בפורים 

 שהיו צריכים לתת את המתנות, מרדכי לא היה רצוי.  ,גביריםאבל ל ,מרדכי היה רצויהמתנות, 
 

 

 :בית כנסת "שבת אחים" נווה גן פ"תמרכז לתורה ושירה,  מדרשת "ויזרע יצחק"
 19:00-20:00יום ה' לימוד פיוטים ,     19:00-20:00לימוד טעמי המקרא יום ב' ,     20:00-21:00ה'  -יומי" ימים א' "דףשיעור 
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 050-6292492, 052-3268315בן חמו יוסף להשאלה: לבירור פרטים ו
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