




בעזהי״ת.
בפרוס עלינו ימי ‰פורים ‰ב‡ים עלינו ועל כל י˘ר‡ל לטוב‰, 
ולומ„י‰ ˜ונטרס  ˘וחרי ‰˙ור‰  בפני ˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים  ‰ננו 
‰פ˘ט  „רך  על  בי‡ורים  לי˜וט  ו‰ו‡   ,(‚) ‰מ‚יל‰  ‡וˆרו˙ 
ו‰„רו˘, ב˙וספ˙ ‰ור‡ו˙ בעבו„˙ ‰', על ס„ר ‰כ˙ובים במ‚יל˙ 
‡„מו"ר  כ"˜  ˘ל  ים  מני  ‰רחב‰  ˙ור˙ו  מ˙וך  מלו˜טים   – ‡ס˙ר 

מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

מ‚יל‰"  "בי‡ורי  ל˜ונטרסים  ב‰מ˘ך  מופיע  ז‰  ˜ונטרס 
ר˜  בו  ‰וב‡ו  וכ˜ו„מיו,  ‰˜ו„מו˙,  ב˘נים  י„נו  על  ל‡ור  ˘יˆ‡ו 
מעט מזעיר מבי‡ורי רבנו על ‰מ‚יל‰, ועו„ חזון למוע„ ל‰וˆי‡ 

בעז"‰ ˜ונטרסים וב‰ם בי‡ורים נוספים על ‰מ‚יל‰.

 – ˘ב˙  "ל˜ר‡˙  ‰˘בועי   ıוב˜‰ במס‚ר˙  מופיע  ז‰  ˜ונטרס 
עיונים בפר˘˙ ‰˘בוע".

ע"י  במ˜ורם  ‚ם  ל‡ ‰ו‚‰ו  מן ‰בי‡ורים  רבים  למו„עי:  וז‡˙ 
רבנו, וב˜ונטרס ז‰ ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו ‰בי‡ורים כפי ˘נ‡מרו, 
נ‡מרו  ולפעמים  חבר-מערכ˙,  ע"י  ונערכו  מח„˘  עוב„ו  ו‡ף 
‰מבו‡ר  ע"פ  יו˙ר  ונ˙ב‡רו  ‰ורחבו  וכ‡ן  ב˜יˆור,  ‰בי‡ורים 
‰מו˘‚  עומ˜  ˘מחמ˙  ופ˘וט  רבנו.  ב˙ור˙  ‡חרים  במ˜ומו˙ 
ימˆ‡ו טעויו˙ וכיו"ב, ו‰ן על ‡חריו˙  ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים, י˙כן̆ 
‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין. ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‰ 
‰„ברים  במ˜ור  ˘יעיין  מוטב  ‰בי‡ורים,  ב‰בנ˙  ˘מ˙˜˘‰  ‡ו 
טוב,  וימˆ‡  ‰ענינים),  ˘ב˙וכן  ‰מ˜ורו˙  בר˘ימ˙  ˘נסמנו  (כפי 

ויוכל לעמו„ בעˆמו על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

‚‡ול‰  "מסמך  ‰נ‰  ‰פורים,  „ימי  זו  ˘מ‚‡ול‰  וי‰י-רˆון 
‡ז  ו‰˘למ‰,  ‰‡מי˙י˙  ל‚‡ול‰  „י„ן  בע‚ל‡  ונזכ‰  ל‚‡ול‰" 

נ˘מע "˙ור‰ ח„˘‰" מפיו ˘ל מ˘יח, במ‰ר‰ בימינו.

בברכ˙ ‰˙ור‰,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

חו„˘ ‡„ר ‰'˙˘ע"ו

פ˙ח „ברפ˙ח „בר
אוצרות המגילה כב

מˆ„  בעי˜ר  מˆ„ ‰˜בל‰ "ב‡ונס", ‰רי ˜יום ‰מˆוו˙ ‰ו‡  כי  ˘בימי ‰פורים.  ל"‰„ר ˜בלו‰" 
˜בל˙ עול ‰מלך, כעב„ ‰מ˜יים ‡˙ ˆיווי ‡„ונו מˆ„ עול ‰‡„ון ˘עליו, ‡ף ˘"עב„‡ ב‰פ˜יר‡ 
‰ו‡  ‰מˆוו˙  ˜יום  ‰רי  מ‡ונס),  (‰‰יפך  ומרˆונם  מ„ע˙ם  ˜בלו‰"  ˘"‰„ר  ומˆ„  לי‰".  ניח‡ 

מ˙וך ˘מח‰ ו˙ענו‚. ולזכרון ז‡˙ ˙י˜נו ‡˙ ‰יום טוב „פורים ב‡ופן מיוח„ – "ימי ˘מח‰".

˙ור˙ חיים

לתת וגם לקבל "מתנות"
ב˘‡ר  ‰ר‚יל  ‰ל˘ון  מן  ב˘ינוי  ˘‰ו‡  ל„˜„˜,  י˘  ל‡ביונים"  "מ˙נו˙  כ‡ן  ‰כ˙וב  בל˘ון 
מ˜ומו˙ –"ˆ„˜‰ לעניים", וב˘˙יים: ‡) "מ˙נו˙" ול‡ "ˆ„˜‰", ב) "ל‡ביונים" ול‡ "לעניים". 

ו„רו˘ בי‡ור מ‰ו ‰טעם ל˘ינוי ז‰?

וי˘ לב‡ר, ˘י˘ בז‰ לימו„ ו‰ור‡‰ ח˘וב‰ במעל˙ ‰מˆו‰:

עˆמו  מˆ„  ˘‰‡„ם  ענין  "ˆ„˜‰" ‰י‡  נ˙ינ˙   – ל"מ˙נו˙" ‰ו‡   "‰˜„ˆ" בין  „‰נ‰, ‰חילו˜ 
‡ינו ˆריך לז‰, ‡ל‡ ‰נ˙ינ‰ ‰י‡ ר˜ ב˘ביל ‰זול˙; מ˘‡"כ "מ˙נ‰" ‰ו‡ ענין ˘נו‚ע ‚ם לנו˙ן 
‰מ˙נ‰, כמ‡מר רז"ל (ר‡‰ מ‚יל‰ כו, ב. ‚יטין נ, ב. ועו„) "‡י ל‡ו „עבי„ לי‰ נייח‡ לנפ˘י‰ ל‡ ‰ו‰ י‰יב 

לי‰ מ˙נ˙‡".

לו  ˘י˘  י˙כן  מ‡ומ‰;  לו  ˘‡ין  פירו˘ו  ‡ין  ˘"עני"   – ‰ו‡  ל"‡ביון"  "עני"  בין  ו‰חילו˜ 
„ברים ‡חרים, ‡ל‡ ˘בנו‚ע לענין ז‰ ‰רי ‰ו‡ "עני" [ועל „רך ˘מˆינו ב„ברי רז"ל (כ˙ובו˙ סח, ‡) 

"עני ב„ע˙"]; מ˘‡"כ "‡ביון" פירו˘ו ˘"˙‡ב לכל „בר" (ר˘"י מ˘פטים כ‚, ו).

˘‰ו‡  ל"עני",  ר˜  (ל‡  טוב‰  עו˘ים  כ‡˘ר  ˘‚ם   – ל‡ביונים"  "מ˙נו˙  ‰ל˘ון  „יו˜  וז‰ו 
במ„רי‚‰ נעלי˙ יו˙ר, ‡ל‡ ‡פילו) ל"‡ביון", ˘‡ין לו מ‡ומ‰ – ‡ין ז‰ ענין ˘ל "ˆ„˜‰", ‡ל‡ 

ענין ˘ל "מ˙נ‰", ˘נע˘‰ מז‰ "נייח‡ לנפ˘י‰" ‚ם לנו˙ן.

ממנו  מ˜בל  ˘‰‡ביון  מז‰ ‚ופ‡  רוח,  נח˙  ל‰יו˙  ל‡ביונים" ˆריך  לנו˙ן ‰"מ˙נו˙  כלומר: 
ל‰יו˙ "נ˙ן ‰ו‡" „ו˜‡,  כלל ˆריך  ˘ב„רך  ˘‡ף  ב„יני ˜„ו˘ין,  ˘מˆינו  [על „רך  ‡˙ ‰מ˙נ‰! 
מכל מ˜ום, ב"‡„ם ח˘וב" מ˜ו„˘˙ ‚ם ב‡ומר˙ "‰ילך מנ‰ ו‡˜„˘ ‡ני לך", "„ב‰‰י‡ ‰נ‡‰ 
„˜‡ מ˜בל מ˙נ‰ מינ‰ ‚מר‰ ומ˜ני‡ לי' נפ˘‰" (˜י„ו˘ין ז, ‡)] – כיון ˘ב‡מˆעו˙ ע˘יי˙ ‰טוב‰ 

לזול˙, זוכ‰ ‰נו˙ן עˆמו ל‰˙רוממו˙ ומעל‰.

ומˆ„ ‰‡מ˙, ˘ייך ענין ז‰ ‚ם בנ˙ינ˙ ‰ˆ„˜‰ בכל ‰˘נ‰, ‡ל‡ ˘בפורים בפרט, ˘בו ˆריכים 
וח˘בונו˙יו  ‰‡י˘י˙  מˆי‡ו˙ו  מן  למעל‰  מ˙על‰  ˘‰‡„ם   – י„ע"  „ל‡  "ע„  במ„רי‚˙  ל‰יו˙ 
ע"י  ˘נע˘‰  לנפ˘י‰"  ‚ם ‰"נייח‡  יו˙ר  נר‚˘   – וממיל‡  ‰זול˙,  מעל˙  יו˙ר  נר‚˘˙  כו' – ‡זי 

‰נ˙ינ‰ לזול˙. ולכן „ו˜‡ בפורים נ‡מר ‰ל˘ון "מ˙נו˙ ל‡ביונים".



כ‡אוצרות המגילה

ו‡מר  כ‚י‚י˙  ‰‰ר   ˙‡ עלי‰ם  ‰˜ב"‰  "כפ‰  מ˙ן-˙ור‰  ˘ב˘ע˙   ,(‡ פח,  (˘ב˙  ב‚מר‡  ‡י˙‡ 
יע˜ב  בר  ˙‰‡ ˜בור˙כם. ‡"ר ‡ח‡  ˘ם   – ל‡ו  ו‡ם  מוטב.  מ˜בלים ‡˙ ‰˙ור‰,  ל‰ם ‡ם ‡˙ם 
מכ‡ן מו„ע‰ רב‰ ל‡וריי˙‡ (˘‡ם יזמינם ל„ין למ‰ ל‡ ˜יימ˙ם מ‰ ˘˜בל˙ם עליכם, י˘ ל‰ם 
„כ˙יב ˜יימו  בימי ‡ח˘ורו˘,  רב‰, ‡עפ"כ ‰„ר ˜בלו‰  ר˘"י). ‡מר  ב‡ונס.  ˘˜בלו‰  ˙˘וב‰ 

ו˜בלו ‰י‰ו„ים, ˜יימו מ‰ ˘˜בלו כבר".

ולכ‡ור‰ ˙מו‰: 

ויסו„י  עי˜רי  ענין  ו„‡י  ז‰ו  ‰פורים,  בימי  י˘ר‡ל  ˘ל  ומרˆונם  מ„ע˙ם  ‰˙ור‰  ˜בל˙  ‰ל‡ 
ב˙ול„ו˙ עם י˘ר‡ל, וכמו ˘מˆינו ˘כ˙ב ‰ב‰"‚ ב‰ל' מ‚יל‰ (˜רוב לסופן. וכן ‰ו‡ ב˘‡יל˙ו˙ וי˜‰ל 
זכר  כל  מˆינו  ל‡  מ„וע  ˘כן,  וכיון  ˙ור‰".  בו  ˘נ˙נ‰  כיום  „פורים  יומ‡  "וע„יף  סז):  ˘‡יל˙‡ 

וביטוי לז‰ במˆוו˙ יום ‰פורים? ‰ל‡ ר‡וי מ‡ורע נעל‰ וח˘וב ז‰ „"‰„ר ˜בלו‰" ל˜בוע לו 
זכרון ל„ורו˙! 

וי˘ לב‡ר בז‰:

ו‰וב„ל  נ˙ייח„  ו˘מח‰"  „"מ˘˙‰  ˘‰ענין   – חזינן  כ‡ן,  ‰כ˙וב  בל˘ון  ˘פיר  „יי˜ינן  כ„ 
ו) ˘ענין ‰"(מ˘˙‰  ו‰יינו,  ו˘מח‰".  מ˘˙‰  ב˙וספ˙ ‰˙ו‡ר "ימי  ונכ˙ב  מˆוו˙ ‰יום,  מ˘‡ר 

ועניינו  ז‰ו ‚„רו  ביום ‰פורים, ‡ל‡  ˘זמן ˜יומ‰ ‰ו‡  פרטי˙,  ופעול‰  מˆו‰  ר˜  ˘מח‰", ‡ינו 
כ˙וˆ‡‰  ב‡  ˘בו,  ו˘מח‰"  מˆו˙ ‰"מ˘˙‰  וחיוב  ˘מח‰").   .  . ("ימי  יום ‰פורים  כללו˙  ˘ל 

מכך ˘ז‰ו ‚„ר וחוב˙ כללו˙ ‰יום. 

ונמˆינו למ„ים מכך חי„ו˘ מיוח„ ביום-טוב „פורים, ˘ל‡ מˆינו כמו˙ו ב˘‡ר ימים טובים. 
כי ‡ף ˘‚ם ב˘‡ר ימים טובים י˘נו חיוב ˘מח‰, ז‰ו ר˜ חיוב ומˆו‰ פרטי˙ ב„יני ‰יום טוב. 

מ‰ ˘‡ין כן בפורים, ‰רי ‰˘מח‰ ‰י‡-‰י‡ ‚„ר ‰יום, ‰"ימי" ‰ם "ימי מ˘˙‰ ו˘מח‰".

וכיון ˘ענין ‰˘מח‰ ‰ו‡ ‚„ר וחוב˙ ‰יום, נמˆ‡ – ˘‡ף ˘‡ר מˆוו˙ ‰פורים (ועל כל פנים 
בענין ‰˘מח‰. „‰רי  יסו„ם ‰ו‡  ל‡ביונים)  ומ˙נו˙  מנו˙  מ˘לוח   – בפסו˜  כ‡ן  ‡לו ‰כ˙ובים 

‰ם מˆוו˙ ימי ‰פורים ˘‰ם "ימי . . ˘מח‰". 

ל‡„ם  "מוטב  ‰י"ז):  פ"ב  מ‚יל‰  (‰ל'  ˘כ˙ב  ‰רמב"ם,  ב„ברי  ‚ם  מ„ו˜„˜  ˘כן  לומר,  [וי˘ 
‚„ול‰  ˘מח‰  ˘ם  ˘‡ין  לרעיו,  מנו˙  וב˘לוח  בסעו„˙ו  מל‰רבו˙  ‡ביונים  במ˙נו˙  ל‰רבו˙ 
מ˙נו˙  מˆו˙   ˙‡ ל‰ע„יף  ˘י˘  „מ„בריו,  כו'";  וי˙ומים  עניים  לב  ל˘מח  ‡ל‡  ומפו‡ר‰ 
ל‡ביונים מן ‰מ˘˙‰ ומ˘לוח-מנו˙, ול‰רבו˙ ב‰ במיוח„, מ˘ום ˘י˘ ב‰ ˘מח‰ ‚„ול‰ יו˙ר 
– מ˘מע, ˘יסו„ כל ‚' ‰מˆוו˙ ‰ו‡ ענין ‰˘מח‰, ור˜ ˘בזו י˘ "˘מח‰ ‚„ול‰ ומפו‡ר‰" יו˙ר 

מן ‰‡חרו˙].

ובז‰ מיו˘ב˙ ˘פיר ‰˘‡ל‰ ‰‡מור‰:

כי י˘ לומר, „ז‰ ˘˙י˜נו חז"ל ‡˙ ‰יום טוב „פורים ב‡ופן מיוח„ ז‰ – ˘‚„ר וחוב˙ ‰יום 
וכל מˆוו˙יו ‰ו‡ ענין ‰˘מח‰, ‰ו‡ מ˘ום ‰מ‡ורע ‰ח˘וב „"‰„ר ˜בלו‰" – ˜בל˙ ‰˙ור‰ על 

י„י י˘ר‡ל ב‡‰ב‰ וברˆון בימי ‡ח˘וורו˘;

"ב‡ונס",  ‰˙ור‰  ˜בל˙  בין  ‰חילו˜  מו„‚˘  ‰˘מח‰  בענין  ‡˘ר  בפ˘טו˙,  ‚ם  וכמבו‡ר 

˜ובı ז‰ 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'

ıז‡י‡נ
ס. פ‡ולו ברזיל

י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
וב‰ˆלח‰ 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 ‰עניינים˙וכן ‰עניינים

בי‡ורי מ‚ילה  ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ' 342 ו‡ילך
מ„וע ˘מחים "מ˘נכנס ‡„ר"? . . . . . . . . . . . . . . . .‰

˙ור˙ חיים  ע"פ ˘יחו˙ ˜ו„˘ ˙˘ל"‡ ח"‡ עמ' 835 ו‡ילך
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ו "‚ורל" מול "‚ורל"

◇ 

בי‡ורי מ‚ילה  ע"פ ˙ור˙ מנחם-‰˙ווע„ויו˙ ח"ל עמ' 641 ו‡ילך
מˆוו˙ ‰פורים – ‰יפך „ברי ‰מן ‰ר˘ע. . . . . . . . . .ח

„רו˘ ו‡‚„ה   ע"פ ˘יחו˙ ˜ו„˘ ˙˘ל"ב ח"‡ עמ' 705 ו‡ילך

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ט '˘ינ‰' בלב„!

˙ור˙ חיים  ע"פ ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"ו עמ' ˜„ ו‡ילך
טענ˙ו ‰ˆו„˜˙ ˘ל ‰מן . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י

◇ 

בי‡ורי מ‚ילה  ע"פ ˘יחו˙ ˜ו„˘ ˙˘ל"ב ח"‡ עמ' 005; ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ז עמ' 24
‰נס ‰'נס˙ר' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י

„רו˘ ו‡‚„ה  ע"פ ספר ‰מ‡מרים ˙˘כ"‰ עמ' ˜ˆט ו‡ילך

"˘ינ‰" ו"ליל‰" ˘ל ‚לו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י‡

◇ 

בי‡ורי מ‚ילה  ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‚ עמ' 619 ו‡ילך
‡רבע‰ "‡ו˙ו˙". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י‚

„רו˘ ו‡‚„ה  ע"פ ˙ור˙ מנחם–‰˙ווע„ויו˙ חכ"ב עמ' 341 ו‡ילך

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו מ˙ן "‡ור‰" ˘ל ˙ור‰

˙ור˙ חיים  ע"פ ˘יחו˙ ˜ו„˘ ˙˘ל"‰ ח"‡ עמ' 244 ו‡ילך. 754 ו‡ילך
"‡ור‰ ו˘מח‰" – ‚ם בזמן ‰‚לו˙! . . . . . . . . . . . . . .יז

◇
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אוצרות המגילה כ

לַֹח  ¿ ׁ̆ ƒָחה, ּומ מ¿ ƒׂ̆ ה ו¿ ∆ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒי מ מ≈ ם י¿ ָ̇ ֹו˙ ‡ֹו ׂ̆ "ַלֲע
ים" ƒֹינ ב¿ נֹו˙ ָל‡∆ ָּ̇ הּו, ּוַמ ע≈ ר≈ ׁ̆ ל¿ י ƒ‡ ˙ָמנֹו

(‡ס˙ר ט, כב)

„ו˜‡ כ˘רו‡ים ˘‡ין ‰‡„ם נר˙ע, ופועל כמˆוו˙ ‰' ומ˙˜ן ‡˙ ‰ˆריך ˙י˜ון (˘ז‰ו ענין ‰מיל‰), ‡ף 
˘‡ין מ„ובר בענייני "˘מח‰" ו‰נ‡‰, ‡ל‡ ב„בר ‰כרוך בˆער, ועו„ ז‡˙, ˘עו˘‰ ‡˙ ז‰ ‚ופ‡ מ˙וך 

"˘˘ון" – ‰רי זו‰י ‡כן ‰‰וכח‰ ˘‰˙˜˘רו˙ו ל˜ב"‰ ‰י‡ ב‡ופן „"ברי˙ עולם בב˘רכם". 

ל‰יו˙  ˆריך  ב‰ם  ˘‡ף  ‰‚לו˙,  בזמן  ˘י˘נם  ‰ˆער  עניני  לכללו˙  ‚ם  ללמו„  ‡פ˘ר  ומז‰ 
"˘˘ון", כמו בברי˙ מיל‰ – מעומ˜ ‰‰˙˜˘רו˙ ל˜ב"‰ ‰נפעל˙ ב‡מˆעו˙ם. 

"וי˜ר ‡לו ˙פילין":

מˆ„  י˘ר‡ל  לבני  וכבו„  ‰ערכ‰  ˘ל  יחס   – "י˜ר"  י‰י‰  ‰‚לו˙  בזמן  ˘‚ם  פועלים  כיˆ„ 
‰‡ומו˙? ‰נ‰ ז‰ו ב‡מˆעו˙ "וי˜ר ‡לו ˙פילין":

„‰נ‰, י˘נם ‰טוענים, ˘בכ„י לפעול ‡ˆל ‰‚וים יחס ˘ל כבו„ לבני י˘ר‡ל (וכ„‡י˙‡ בספרי 
(ו‡˙חנן ו, ‰) "ו‡‰ב˙ – ˘˙‡‰ב‰ו על ‰בריו˙") – ˆריך ˜יום ‰˙ור‰ ומˆוו˙ ל‰יו˙ ב‡ופן ˘ל‡ 

י‰י‰ ניכר ‡ˆל ‰‡ומו˙, כי ב‡ופן ‡חר ז‰ יכול לפעול ˜נ‡‰ ב‚וים וכו'.

‡ינו  כ‡˘ר  „ו˜‡  ‰ו‡  ‰‚לו˙,  בזמן  "י˜ר"  לפעול  ‰„רך   – ממ˘  ל‰יפך  ‰י‡  ‰‡מ˙  ‡ולם 
מס˙יר ‡˙ י‰„ו˙ו, ‡ל‡ מ‚ל‰ לכל וב‡ופן ˘ל פרסום ‡˙ ‰יו˙ו י‰ו„י ‰˘ומר ˙ור‰ ומˆוו˙;

וז‰ו "וי˜ר ‡לו ˙פילין": כ‡˘ר ‡וכל ‰י‰ו„י מזון כ˘ר, ‡ין ‰כרח ˘‰‚וי רו‡‰ ז‡˙. וכ‡˘ר 
‡ך  ב˘ו˜‡...  ‡יכ‡  ממל‡כ‰  בטלים  כמ‰  ˘‰רי  ניכר,  ב‰כרח  ‰„בר  ‡ין  כן  ‚ם  ˘ב˙,  ˘ומר 
ב‰נח˙ ‰˙פילין ˘ל ר‡˘, ‰רי ‰ם ניכרים לכל רו‡‰ – "ור‡ו כל עמי ‰‡רı"! ו„ו˜‡ ז‰ ˘‰‚וי 
י˘ר‡ל – "ויר‡ו  כלפי  כבו„  ˘ל  יחס  ז‰ו ‰„בר  ‰פועל "י˜ר" –  עליך",  נ˜ר‡  ˘ם ‰'  רו‡‰ "כי 

ממך"! 

בי‡ורי מ‚ילה

"משתה ושמחה" – לא רק מצוה
מל˘ון ‰כ˙וב כ‡ן, בו נמנו ‚' ממˆוו˙ ‰פורים, "מ˘˙‰ ו˘מח‰", "מ˘לוח מנו˙" ו"מ˙נו˙ 
ל‡ביונים" – י˘ לנו ל„˜„˜ וללמו„ ‡ו„ו˙ ˙וכן כללו˙ יום ‰פורים ומˆוו˙יו. וב‰˜„ם ˜ו˘י‡ 

כללי˙, ‡ו„ו˙ מˆוו˙ ‰יום:



יטאוצרות המגילה

מחייו.  ופרט  פרט  כל  ו'מנ‰ל'  ומ˘‚יח  מˆב,  ובכל  מ˜ום  בכל  ר‚ע,  בכל  ‰˜ב"‰  עמו  נמˆ‡ 
וממיל‡, ‚ם בע˙ ‰ס˙ר ‰‚לו˙, מו‡ר ‰‡„ם ב‡ור ‡ל˜י – "‡ור‰".

"˘מח‰ ז‰ יום טוב":

‡ף ל‡חר בי‡ור ‰‡מור, ע„יין עול‰ וב‡‰ ˘‡ל‰ נוספ˙:

‰ן ‡מ˙ ˘על י„י ‰‰˙בוננו˙ ב˙ור‰ ˘ייך ˘‚ם ב‚לו˙ י‰י‰ מˆב ˘ל "‡ור‰", ‡ך ‡יך י˙כן 
˘˘מח‰  ו‰יינו,  פסחים ˜ט, ‡),  בב˘ר" (ר‡‰  ˘מח‰ ‡ל‡  ˘"‡ין  י„וע  לי„י "˘מח‰"? ‰רי  לבו‡ 
‡מי˙י˙ ‰י‡ כ‡˘ר ‚ם ‰‚וף ‰‚˘מי ˘מח, וכיון ˘כן – ‡ף ‡ם מבין ‰‡„ם ב˘כלו ˘‚ם ב‚לו˙ 
י˘נ‰ "‡ור‰", ‰רי סוף סוף ‡ין ז‰ „בר ‰נר‚˘ ב‚ופו ‰‚˘מי, ו‰‡יך י˙כן ˘˙‰י‰ לו "˘מח‰" 

בע˙ ‡˘ר נמˆ‡ ב‚לו˙?

˘ענין  ˘‡ף  מיוח„,  ענין  ‡נו  רו‡ים  טוב  יום  ל‚בי  טוב".  יום  ז‰  "˘מח‰  ז‰:  על  ו‰מענ‰ 
ענייני ‰‚וף  ב‡מˆעו˙  בו ‰י‡  מ˜ום ‰˘מח‰  מכל  ביו˙ר,  ונעל‰  ב˙כלי˙  רוחני  טוב ‰ו‡  ‰יום 

– ˘מח‰ בב˘ר וביין „ו˜‡.

מפרע˙  ‰‚וף  ˘מח˙  ‰י˙‰  ‡כן  לז‰,  ז‰  בס˙יר‰  ו‰‚וף  ‰נ˘מ‰  ‰יו  ‡ילו  בז‰:  ו‰‰סבר‰ 
ולˆורך  בר‡ם  ‡ח„   '‰ כי  ‰ם,  ‡ח„  „בר  ו‰נ˘מ‰  ‰‚וף  „‡מ˙,  ‡ליב‡  ‡ך  ‰רוחני˙.  ל˘מח‰ 
˘ימו˘ ˜ונם ב‡ו ˘ני‰ם, ר˜ ˘‰נ˘מ‰ רוחני˙ ו‰‚וף ‚˘מי. לכן, ˙כלי˙ ו‡מי˙˙ ‰˘מח‰ ביום 
˘‚ם ‰‚וף  על ‰‚וף,  פועל˙ ‚ם  ˘מח˙ ‰נ˘מ‰  ב‰, „‡זי  ˘מח  ‰‚וף  כ‡˘ר ‚ם  טוב ‰י‡ „ו˜‡ 

˘מח ב˜„ו˘˙ ‰יום טוב.

ענין  ˘כל  ב‡מ˙,  נר‚˘  י‰י‰  „‡ז  ‰‚וף.  ו‚סו˙  חומריו˙  ל‰סיר ‡˙  ‰‡„ם  על  ˘לז‡˙,  ור˜ 
‰‚וף ו˘מח˙ו ‰ו‡ בענין ‰רוחני.

ובז‰ ‰ו‡ ‰מענ‰ כיˆ„ ‡פ˘ר לבו‡ ‚ם בזמן ‰‚לו˙ ל"˘מח‰" – כי כ‡˘ר עוב„ים ל‰סיר ‡˙ 
חומריו˙ ‰‚וף, ‡זי ˘ייך ˘‰"‡ור‰" ‰ב‡‰ מ‰‰˙בוננו˙ ‰רוחני˙, ˙‰י‰ מור‚˘˙ ‚ם כ"˘מח‰" 

ב‚וף ‰‚˘מי. כפי ˘‰ו‡ ב˘מח˙ יום טוב – ˘‰‚וף עˆמו ˘מח ב˘מח‰ ‰רוחני˙. 

"˘˘ון זו מיל‰":

‡מנם, סוף סוף, י˘ ע„יין ˘‡ל‰ ‰עומ„˙ בעינ‰:

מן ‰"‡ור‰"  ˘יר‚י˘ "˘מח‰"  ע„  ולזכך ‡˙ ‰‚וף,  לעמול  בזמן ‰‚לו˙  ˘˘ייך ‚ם  ‰ן ‡מ˙ 
‰י‡  "˘מח‰"  כלומר:  ל"˘˘ון".  לבו‡  ‡פ˘ר  כיˆ„  מבו‡ר  ‡ין  ע„יין  ‡ך  ˘בנ˘מ‰.  ‰רוחני˙ 
˘מח‰ ‚לוי‰, ‡ך ‰˙ו‡ר "˘˘ון" מור‰ על ˘מח‰ ב‰עלם (˘ערי ‡ור‰ (ל‡„מו"ר ‰‡מˆעי) „"‰ ו˜בל ‰י‰ו„ים 
˘מח‰ ‚לוי‰ – ˆריך  ˘ייכ˙  ˘ב‰ם ‡ין  ב‚לו˙,  ‰מˆערים ‰˜יימים  ב„ברים  ˘‚ם  ו‰יינו,  פל"‰). 

ב‰עלם ‰ו‡  מ˜ום  מכל  ˆער,  כ‡ן  י˘נו  ˘ב‚לוי  ˘על ‡ף  ויר‚י˘ –  ˘יבין  "˘˘ון",  ב‰ם  ˘י‰י‰ 
ל‡  מוטב ‰י‰ ‡ם  כז‰? ‰רי  ˘י‰י‰ "˘˘ון"  ˘ייך  כיˆ„  ובז‰ ‰י‡ ‰˘‡ל‰:  ˘ל "˘˘ון".  ענין 

‰י‰ כלל כל ענין ‰ˆער!

 ,(‡ ח,  (כ˙ובו˙  „ינו˜‡"  "ˆער‡  י˘נו  מיל‰  במˆו˙  ‚ם  מיל‰".  זו  "˘˘ון  ז‰:  על  ו‰מענ‰ 
ו"רו‡‰ בנו ˘נ˘פך ממנו „ם" (˘ל"‰ מס' חולין ˜י‚, ב ממ„ר˘ ˙‰לים), ומכל מ˜ום עו˘‰ ז‡˙ ‰‡ב 

מ˙וך ˘מח‰ – "˘˘ ‡נוכי על ‡מר˙ך".

ועומ˜ ‰ענין בז‰: ענין ‰מיל‰ ‰ו‡ לפעול ‰˙˜˘רו˙ ‰‡„ם עם ‰˜ב"‰ – "ברי˙י בב˘רכם". ולז‡˙, 

ים  ≈ּ̇ ¿ ׁ̆ ַנ˙  ¿ ׁ̆ ƒיָסן, ּב ƒנ ׁ̆ ֹון הּו‡ ֹח„∆ ׁ̆ ‡ ƒָהר ׁ̆ ֹח„∆ ּבַ
יל ּפּור הּו‡  ƒּפ ƒה , ׁ̆ רֹו ו≈ ¿ ׁ̆ ך¿ ֲ‡ַח ל∆ ה ַלּמ∆ ר≈ ¿ׂ̆ ע∆

 ׁ̆ ֹח„∆ ׁ̆ ל¿ ֹח„∆ יֹום ּומ≈ ּיֹום ל¿ ƒי ָהָמן, מ נ≈ פ¿ ƒַהּ‚ֹוָרל ל
ׁ̆ ֲ‡ָ„ר ר הּו‡ ֹח„∆ ָׂ̆ ים-ָע נ≈ ¿ ׁ̆

(‡ס˙ר ‚, ז)

בי‡ורי מ‚ילה

מדוע שמחים "משנכנס אדר"? 
‡ו„ו˙ פסו˜ ז‰ ‡י˙‡ ב‚מר‡ (מ‚יל‰ י‚, ב): "כיון ˘נפל פור בחו„˘ ‡„ר, ˘מח [‰מן] ˘מח‰ ‚„ול‰. 

‡מר: נפל לי פור בירח ˘מ˙ בו מ˘‰. ול‡ ‰י‰ יו„ע ˘ב˘בע‰ ב‡„ר מ˙ וב˘בע‰ ב‡„ר נול„".

וי˘ לומר, „מסיפור חז"ל ז‰, יכולים ‡נו למˆו‡ בי‡ור ענין כללי ב„ברי ימי ‰פורים:

חו„˘ ‡„ר, "מ˘נכנס  מר‡˘  ˘זמנ‰ ‰ו‡ ‰חל   – חי„ו˘  מˆינו „בר  ב˘מח‰ „פורים  „‰נ‰, 
ט,  (‡ס˙ר  במ‚יל‰  כ˙וב  לז‰  וב„ומ‰  ס˜"‰).  ס˙˜פ"ו  מ‚"‡   .‡ כט,  (˙עני˙  ב˘מח‰"  מרבים  ‡„ר 
כב): "ו‰חו„˘ ‡˘ר נ‰פך ל‰ם מי‚ון ל˘מח‰ ‚ו'". ו‰יינו, ˘כללו˙ חו„˘ ‡„ר "נ‰פך" "מי‚ון 

ל˘מח‰".

ולכ‡ור‰ „רו˘ בז‰ בי‡ור, על ˘ום מ‰ מ˙חל˙ ‰˘מח‰ כבר מ˙חיל˙ ‰חו„˘? ‰ל‡ ממ‰-
בסיון,  בכ"‚  לכן,  ˜ו„ם  רב  ז‰  זמן  ‰י‰  ‰רי   – ‰‚זיר‰  ביטול  על  ‰י‡  ‰˘מח‰  ב‡ם  נפ˘ך: 
על  ˘מחים  ‡ין  וב‡ם  ט);  ח,  (‡ס˙ר  מר„כי"  ˆו‰  ‡˘ר  "ככל  ‰‡‚רו˙   ˙‡ ‡ח˘וורו˘  ˘לח  ‡ז 
ביטול ‰‚זיר‰, מ‡חר ו‰י‰ ז‰ ע„יין 'מחוסר מע˘‰', ע„ ˘"נ˜‰לו ‰י‰ו„ים בערי‰ם ל˘לוח י„ 
ל˜בוע ‡˙  מ‰י ‰סיב‰  ˘כן,  וכיון  ב‡„ר!  בי"‚  ר˜  בפועל  ז‰ ‡ירע  נס  רע˙ם" – ‰רי  במב˜˘י 

חו„˘ ‡„ר מ˙חיל˙ו לזמן ˘מח‰?!

‡ולם על פי „ברי ‰‚מר‡ ‰‡מורים, מ˙ב‡ר ז‰ ‰יטב:

מ˘‰".  בו  ˘מ˙  "ירח  ˘ז‰ו  מ˘ום  ‰י˙‰  ‡„ר,  לחו„˘  ‰פור  נפיל˙  על  ‰מן  ˘ל  ˘מח˙ו 
‰חו„˘  כללו˙  נח˘ב  מ˘‰,  מ˙  בו  ב‡„ר,  ז'  יום  ˘בסיב˙  ‰י˙‰,  ר˘ע  ‡ו˙ו  מח˘ב˙  כלומר: 
כזמן ˘‡ינו טוב עבור י˘ר‡ל. ‡ולם לפועל נ˙ברר, ˘"נ‰פוך ‰ו‡" – נפיל˙ ‰פור לחו„˘ ‡„ר 
‰י˙‰ „ו˜‡ לטוב˙ם ˘ל י˘ר‡ל. כי "ב˘בע‰ ב‡„ר מ˙ וב˘בע‰ ב‡„ר נול„" – חו„˘ ‡„ר ‰ו‡ 

זמן מזל טוב לי˘ר‡ל, בסיב˙ יום לי„˙ מ˘‰ רבינו ˘בו.

לכללו˙ ‰חו„˘  ˘ייך ‰ו‡  ב‡„ר, ‡ל‡  בי"‚  ר˜  ל‡ ‡ירע  פורים  ˘נס  ˘פיר,  מבו‡ר  ז‰  ולפי 
בכך  ‰‚זיר‰,  ב˙חיל˙  כבר  ‰י˙‰  ‰נס  ל˜יום  ו‰‰כ˘ר‰  ‰‰כנ‰  כי   – נ‰פך")  ‡˘ר  ("‰חו„˘ 
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˘נפל ‰פור לחו„˘ ‡„ר, בו מ‡יר מזלם ˘ל י˘ר‡ל, מ˘ום לי„˙ מ˘‰ רבינו. 

◇

וי˘ לומר עו„, ˘בז‰ נרוויח בי‡ור ‚ם בפירו˘ ר˘"י בענין ז‰, ‡˘ר כבר ‰‡ריכו ‰מפר˘ים 
(‡"ר ‡ו"ח ס˙רפ"‰ ס˜"ח. ˘ו"˙ ˘‡יל˙ יעב"ı ח"ב ספ"ח. ועו„) בבי‡ור ‰˙מי‰‰ ˘ב„בריו:

"ימי  ˘ם):  (˙עני˙  ר˘"י  כ˙ב  ב˘מח‰",  מרבין  ‡„ר  ˘"מ˘נכנס  לכך  ‰טעם  בבי‡ור  „‰נ‰, 
ניסים ‰יו לי˘ר‡ל פורים ופסח". וזוע˜˙ ‰˙מי‰‰: מ‡י בעי פסח ‰כ‡? וכי במ‰ ‰וי ז‰ סיב‰ 

לריבוי ‰˘מח‰ בחו„˘ ‡„ר?

‡ך על פי ‰‡מור, י˘ לב‡ר:

ב˘מח‰"  מרבין  ‡„ר  מ˘נכנס  כך  ב˘מח‰  ממעטין  ‡ב  ˘מ˘נכנס  "כ˘ם  ‰‚מר‡  בל˘ון 
למיעוט  כו'") ‰סיב‰  ("כ˘ם  ב„ו‚מ˙  ‡„ר ‰י‡  בחו„˘  לריבוי ‰˘מח‰  ˘‰סיב‰   – ל„יי˜  י˘ 
יום  מ˘ום  ˘‰י‡  מˆינו  בחו„˘ ‡ב,  מיעוט ‰˘מח‰  לסיב˙  ˘בנו‚ע  וכיון  בחו„˘ ‡ב.  ‰˘מח‰ 
– ˆריכים ‡נו  ˘ם)  (˙עני˙  חייב"  ו‰ו‡ "יום  כ),  יח,  (ר"‰  בו ˆרו˙"  ˘"‰וכפלו  ˘בו,  ב‡ב  ˙˘ע‰ 

לומר, ˘ב„ו‚מ˙ ז‰ י˘נו ‚ם בחו„˘ ‡„ר, בענייני ˘מח‰.

ו‰יינו על פי ‰‡מור, ˘יסו„ סיב˙ ‰˘מח‰ ‰חל "מ˘נכנס ‡„ר" ‰ו‡ מ˘ום יום ז' ב‡„ר, יום 
לי„˙ מ˘‰ רבינו. כי לפי ז‰, יום ז' ב‡„ר ‰ו‡ "יום זכ‡י", ‡˘ר ‰ו‡ יסו„ ו˘ור˘ לב' ‚‡ולו˙ 
לטוב˙ם  מזל ‰חו„˘  ז‰ "‰פך" ‡˙  יום  ענייני ‚‡ול‰): ‰‚‡ול‰ „פורים – ‡˘ר  בו"  ("‰וכפלו 
ו‚ו‡לם  י˘ר‡ל"  ˘ל  "מו˘יען  לי„˙  יום  ז‰ו  „‰רי   – „פסח  ‰‚‡ול‰  ו‡ף  כ‡מור,  י˘ר‡ל,  ˘ל 

מ‚לו˙ מˆרים.

ומבו‡ר ˘פיר עומ˜ „ברי ר˘"י, "ימי ניסים . . פורים ופסח" – כי ‰סיב‰ ל˜ביע˙ חו„˘ ‡„ר 
מ˘ום  ‰י‡   – לי˘ר‡ל  ניסים  ב‰ם  ˘נע˘ו  ח„˘ים  מ˘‡ר  ב˘ונ‰  מיוח„,  ˘מח‰  לחו„˘  „ו˜‡ 

כפילו˙ ‰ניסים ‰כרוכים ב"יום זכ‡י" ˘בו, "פורים ופסח". 

˙ור˙ חיים

"גורל" מול "גורל"
˘ל  ענינו  ˘ל ‰˙יבו˙. „‰רי  ב‚ימטרי‡  רמז  ל‰  י˘  ל‚זיר˙ ‰מן,  ˘ל "‚ורל" „ו˜‡  ‰˘ייכו˙ 
ו‡י˙‡  עמל˜),  ע„  ˘ל ‰מן  ‚, ‡) ‰יחוס  ˘ני ‡ס˙ר  (˙ר‚ום  ב˙ר‚ום  (כמבו‡ר  מעמל˜  מ˙חיל  ‰מן 
בספרים (ר‡‰ ‡ו‰"˙ מ‚"‡ ע' רכט. ס‰"מ ˙רל"‰ ח"‡ ע' ˜נ„) ˘"‚ורל" עם ‰כולל ב‚ימטרי‡ "עמל˜". 

כי "‚ורל" מספרו רל"ט, ועם ‰כולל – ר"מ, ˘ז‰ו ‰מספר „"עמל˜".

‰רוחני˙  מלחמ˙ו  ‰ן  מרומז  זו  ˘ב‚ימטרי‡   – ‰‡„ם  בעבו„˙  ‰ענין  ˙וכן   ˙‡ לב‡ר  וי˘ 
˘ל עמל˜ כנ‚„ עבו„˙ ‰' ˘ל ‰‡„ם, ו‰ן „רך ‰מלחמ‰ עמו – ˘ז‰ו ב‡מˆעו˙ ענין ‰"‚ורל", 

כ„ל˜מן.

„‰נ‰, ‰˘ייכו˙ ˘ל "עמל˜" עם מספר ר"מ – נרמז˙ במ"˘ "רם על כל ‚וים ‰'" (˙‰לים ˜י‚, „).
ו‰יינו, ˘‰סיב‰ לכך ˘עמל˜ יכול ל‰יטפל לבני י˘ר‡ל, ‰י‡ כ˙וˆ‡‰ מכך ˘‰יˆר ‰רע מ˙חיל 

אוצרות המגילה יח

מ˙ן ˙ור˙נו".

˜בלו כבר" (˘ב˙ פח, ‡) "˜יימו מ‰̆  בל˙ ‰˙ור‰ מח„˘, וב‡ופן̆  בימי ‰פורים ‰י˙‰̃  וכיון̆ 
– לכן ‚ם בפורים י˘נ‰ ‰מ˘כ‰ ממ˜ור ‰˙ור‰, ב„ו‚מ˙ ‰‰מ˘כ‰ ‰כללי˙ „ח‚ ‰˘בועו˙ [ועו„ 
ז‡˙,  ˘‰י‡ ‰מ˘כ‰ ממ˜ום נעל‰ יו˙ר, ב‰˙‡ם לכך ˘ב‰ם נע˘‰ "˜יום" ו˙וספ˙ חיזו˜ ל"מ‰ 
˘‰ו‡ ‰מ˘כ˙  מפעיל,  ל˘ון  ‡ור‰",  בפורים "לי‰ו„ים ‰י˙‰  ˘נ‡מר  מ‰  וז‰ו  כבר"].  ˘˜יבלו 

‰˙ור‰ ממ˜ור‰. 

˙ור˙ חיים

"אורה ושמחה" – גם בזמן הגלות!
ומ‰ר‰רים  וי˜ר",  ו˘˘ון  ו˘מח‰  "לי‰ו„ים ‰י˙‰ ‡ור‰  במ‚יל‰ ‡˙ ‰פסו˜  כ‡˘ר ˜ור‡ים 
טוב  ˘ם  כ˙ר  (ר‡‰  ‰י„וע  ‰בע˘"ט  [וכפירו˘  ע˙‰  בפועל  בעבו„˙נו  ‰ור‡‰  ז‰  פסו˜  מ‰ו‰  כיˆ„ 
בעבר,  ˘‡ירע  מ‡ורע  כסיפור   – למפרע"  ‰מ‚יל‰   ˙‡ ˘"‰˜ור‡  ו˘"נ),  ס"˜.  ב‰וספו˙  ˙˘נ"ט)  (‰וˆ‡˙ 

˘ייך  כיˆ„  עול‰ ‰˙מי‰‰:  יˆ‡"]  ע˙‰ – "ל‡  בפועל  מכך  מ‰י ‰‰ור‡‰  לח˘וב  מעמי˜  ו‡ינו 
˘˙‰י‰ לנו "‡ור‰ ו˘מח‰ ו˘˘ון וי˜ר", בעמ„נו בזמן ‰‚לו˙, ˙ח˙ ממ˘ל˙ ‰עמים?!

„ברי  ומפר˘˙  ‰מב‡ר˙  פ‰,  ˘בעל  ב˙ור‰  במ‡מרם  חז"ל  לב‡ר  ב‡ו  ז‡˙   ˙‡˘ לומר,  וי˘ 
‰מ˜ר‡ (מ‚יל‰ טז, ב): "‡ור‰ זו ˙ור‰, ˘מח‰ ז‰ יום טוב, ˘˘ון זו מיל‰, וי˜ר ‡לו ˙פילין". כלומר: 
‰„רך ‰‡מ˙י˙ ל‰‚יע לי„י "‡ור‰ ו˘מח‰ ו˘˘ון וי˜ר", ‚ם בזמן ‰‚לו˙, „"‡כ˙י עב„י ‡ח˘וורו˘ 

‡נן" (כפי ˘‰י‰ ‚ם בזמן ‰מ‚יל‰) ‰ו‡ ר˜ על י„י "˙ור‰", "יום טוב", "מיל‰" ו"˙פילין".

בי‡ור ‰„ברים:

"‡ור‰ זו ˙ור‰":

‰מ˜„˘  בי˙  ˘‰י‰  בזמן  ב˘למ‡  ‰˙מי‰‰:  עול‰  ‡ור‰",  ‰י˙‰  "לי‰ו„ים  מזכירים  כ‡˘ר 
ב"ע˘ר‰  במוח˘  ו‰י‰ ‚ילוי ‡ל˜ו˙  במ‡ו„,  נעל‰  ˜יים, ‰י˙‰ "‡ור‰" – „‰‡יר ‡ז ‡ור ‡ל˜י 
ו‰‡ור ‡ל˜י  ומכופל,  כפול  חו˘ך  ˘˘ורר  בע˙  בזמן ‰‚לו˙,  בבי˙ ‰מ˜„˘. ‡ולם  וכו'  ניסים" 

‰ו‡ ב‰עלם ו‰ס˙ר – כיˆ„ ‡פ˘ר ל˜רו‡ למˆב כז‰ ב˘ם "‡ור‰"?

ועל כך ב‡ ‰מענ‰: "‡ור‰ זו ˙ור‰". כ‡˘ר מ˙בוננים כיˆ„ ‰˙ור‰ מב‡ר˙ מ‰ו ענין ‰‚לו˙, 
‡זי מבו‡ר כיˆ„ ‚ם זמן ‰‚לו˙ ‰ו‡ זמן ˘ל "‡ור‰".

בספרים  כמבו‡ר   – ‡ל‡  י˘ר‡ל,   ˙‡ ח"ו  ולענו˙  לˆער  ‡ינ‰  ‰‚לו˙  ומטר˙  ענין  „‰נ‰, 
ו"כמ˘ל  י˘ר‡ל.  בני  עוונו˙   ˙‡ ולט‰ר   ıלרחו  ,'‰ חס„  מˆ„  ‰ו‡  ‰‚לו˙  ענין  כל   – ב‡ריכו˙ 
 '‰ ıבכבו„ו ובעˆמו ˆו‡˙ בנו יחי„ו מרוב ‡‰ב˙ו, כמו ˘נ‡מר ‡ם רח ıמלך ‚„ול ונור‡ ‰רוח
ˆו‡˙ בנו˙ ˆיון כו'" (ל˘ון ‡„מו"ר ‰ז˜ן ב‡‚‰"˜ סי' כב). „על פי ז‰, ‰רי ‡„רב‰: ‰‚לו˙ ‰י‡ מˆ„ 

‡‰ב˙ ‰˜ב"‰ לי˘ר‡ל בניו, ורˆונו ˘י‰יו ט‰ורים ונ˜יים, בלי ˘ום רבב. 

ב‚לו˙  ˘‚ם  לו ‰יטב  מבו‡ר  ב"˙ור‰", ‡זי  ˘‰ו‡  כפי  ‰‚לו˙  ענין  מבין ‡˙  ‰‡„ם  וכ‡˘ר 



יזאוצרות המגילה

„רך, ‡ל‡ ‡ו„ו˙ מ˜ור ו˘ור˘ ‰˙ור‰. ועל ז‰ מ˙‡ים ‰ל˘ון "‡ור‰" ˘‰ו‡ ל˘ון מפעיל.

ונמ˘כ‰ ‡לינו  כבר ‰˙ור‰,  ני˙נ‰  ב'˙מ"ח,  ב˘נ˙  ˙ור‰,  במ˙ן  ל‰בין, ‰רי  ˆריך  ולכ‡ור‰ 
עו„ ‰פעם  נמ˘כ‰  ˘‰˙ור‰  ˘בימי ‰פורים "לי‰ו„ים ‰י˙‰ ‡ור‰" –  ומ„וע ‡ומרים  ממ˜ור‰. 

ממ˜ור‰ ו˘ר˘‰?

וי˘ לב‡ר בז‰:

נ˙ינ˙  ˘פעול˙  ו‰יינו,  ‰ו‰.  ל˘ון   – ‰˙ור‰"  "נו˙ן  בנוסח:  חז"ל  טבעו  ‰˙ור‰  ברכ˙   ˙‡
‰˙ור‰ ו‰מ˘כ˙‰ ממ˜ור‰ ו˘ר˘‰, ‰רי ‰י‡ נע˘י˙ מח„˘ בכל יום ויום. 

ו‰טעם לז‰ ˘ל‡ „י בנ˙ינ˙ ‰˙ור‰ בפעם ‰ר‡˘ונ‰, ‡ל‡ ˆריכ‰ ‰י‡ ל‰ינ˙ן ˙מי„ מח„˘ – 
מבו‡ר ‡ף ‰ו‡ בנוסח ברכ˙ ‰˙ור‰ – "‡˘ר בחר בנו מכל ‰עמים ונ˙ן לנו ‡˙ ˙ור˙ו":

מעל˙ ‰˘כל ‡ו  ‚ו„ל  מˆ„  ז‰  ל˜בל ‡˙ ‰˙ור‰, ‡ין  ˘זכינו  מ‰   – מכל ‰עמים"  בנו  "בחר 
˘‡ר מעלו˙ ˘י˘ בנו, ‡ל‡ ר˜ ב‚לל ˘‰˜ב"‰ "בחר בנו מכל ‰עמים". כלומר: מבו‡ר בספרי 
‡ל‡  ‰נבחר,  מעל˙  מˆ„  נע˘י˙  ‰י‡  ‡ין  כ‡˘ר  „ו˜‡  ‰ו‡  ‰בחיר‰  ענין  ˘‡מי˙˙  ‰חסי„ו˙, 
מעל‰  ˘‡ין  ל‚מרי,  ˘ווים  „ברים  ב'  בין  בבחיר‰  [כמו  ‰חפ˘י˙  בבחיר˙ו  ז‡˙  רוˆ‰  ‰בוחר 
ב‡ח„ מ‰ם על זול˙ו כלל]. ו‡ף כ‡ן, מ‰ ˘˜יבלנו ‡˙ ‰˙ור‰, ‡ין ז‰ ב‚לל מעל˙נו, ‡ל‡ ‡ך 

ור˜ ב‚לל בחיר˙ ‰˜ב"‰.

"ונ˙ן לנו ‡˙ ˙ור˙ו" – ‰˙ור‰ ˘ני˙נ‰ לנו ‰י‡ "˙ור˙ו" ˘ל ‰˜ב"‰, ‰˙ור‰ ˘‰ו‡ בעˆמו 
˘‰˜ב"‰  ˘כל ‡לו˜י – ‰˙ור‰  ל‰˘‚˙  כלל  ˘ייך  עˆמו ‡ינו  מˆ„  ˘˘כל ‰‡„ם  ומובן,  לומ„. 
לומ„ [ובפרט, ˘לימו„ו י˙' ב‰ ‰ו‡ ב‡ופן ˘ל י‚יע‰, כביכול, ˘‰רי "מ‰ ˘‰ו‡ מˆו‰ לי˘ר‡ל 
‰ו‡ עו˘‰" (ר‡‰ ˘מו"ר פ"ל, ט). ומכיוון ˘מˆווים ‡נו ללמו„ ‡˙ ‰˙ור‰ ב‡ופן ˘ל י‚יע‰, ‰רי 
‚ם לימו„ו ˘ל ‰˜ב"‰ ‰ו‡ ב‡ופן ˘ל י‚יע‰, כביכול. ומובן, ˘‡ם מ„ובר ‡ו„ו˙ מ„ר‚˙ ‰˙ור‰ 
˘‚ם למעל‰ ‡ינ‰ ‡ל‡ ב‡ופן ˘ל י‚יע‰, ‰רי ו„‡י ופ˘וט ˘‡ין ביכול˙ ˘כל ‰‡„ם ל‰˘י‚‰].

ומ‰ ˘מכל מ˜ום יכולים ‡נו ללמו„ ב˙ור‰, ‡ין ז‰ ‡ל‡ מ˘ום פעול˙ נ˙ינ˙ ‰˙ור‰, ˘‰י‡ 
חס„ ‰' ופעול˙ו – ˘"יר„‰ ‰˙ור‰ ממ˜ום כבו„‰ ˘‰י‡ רˆונו וחכמ˙ו י˙ברך ו‡וריי˙‡ ו˜וב"‰ 
ועניני  ב„ברים ‚˘מיים  ˘נ˙לב˘‰  ע„   .  . למ„ר‚‰  ממ„ר‚‰   .  . ויר„‰  נסע‰  ומ˘ם   .  . ח„  כול‡ 
עולם ‰ז‰ ˘‰ן רוב מˆוו˙ ‰˙ור‰ ככולם ו‰לכו˙י‰ן ובˆרופי ‡ו˙יו˙ ‚˘מיו˙ ב„יו על ‰ספר . . 

כ„י ˘˙‰‡ כל מח˘ב‰ ˙פיס‡ ב‰ן כו'" (˙ני‡ פ"„).

ובז‰ מבו‡ר ‰טעם לכך ˘נ˙ינ˙ ‰˙ור‰ ו‰מ˘כ˙‰ ממ˜ור‰ ו˘ר˘‰ ˆריכ‰ ל‰יו˙ ˙מי„ – כי 
˘˙˙˜יים  ˘ייך  עˆמם ‡ין  מˆ„  וממיל‡,  ל˜בל ‡˙ ‰˙ור‰,  ˘ייכים  עˆמם ‡ינם  מˆ„  ‰נבר‡ים 
נו˙נ‰  ˘‰˜ב"‰  י„י  על  ר˜  ז‰ו  ויום,  יום  בכל  ‰˙ור‰   ˙‡ ל˜בל  ˘נוכל  וכ„י  בי„ם.  ‰˙ור‰ 

וממ˘יכ‰ ‡לינו ˙מי„ מח„˘ בחס„ו ‰‚„ול.

ובז‰ י˙ב‡ר ‚ם לענין ימי ‰פורים, ˘כ‡מור, ˘ב‰ם י˘נ‰ "‡ור‰" – ‰מ˘כ˙ ‰˙ור‰ ממ˜ור‰:

ו˘"נ).  ו‡ילך.  סע"‡  ו,  ח‚י‚‰  (ר‡‰  ופרט  כלל  ˘ל  ב‡ופן  כל ‰עניינים ‰י‡  ˘פעול˙  י„וע  „‰נ‰, 
ולכן, כ˘ם ˘בכל יום ˆריכים לומר ברכ˙ ‰˙ור‰ ול˜בל ‡˙ ‰˙ור‰ מח„˘, "נו˙ן ‰˙ור‰" ל˘ון 
בח‚ ‰˘בועו˙, "זמן   – מ˘ך ‰˘נ‰  כל  עבור  פעול˙ ‰ענין  נע˘י˙   – כללי  ב‡ופן  כן  כמו  ‰ו‰, 

אוצרות המגילה ח

וב‡ בטענ‰: "רם על כל ‚וים ‰'" – ‰˜ב"‰ נמˆ‡ למעל‰, ו‡ילו ‰"מט‰" ‰רי ‰ו‡ "נמוך" מ„י 
עבורו בכ„י "ל‰˙עס˜" עמו!...

כלומר: טענ˙ו ˘ל יˆר ‰רע ("עמל˜") ‰י‡ – ‰רי ‰˜ב"‰ מרומם ו‚„ול ומופל‡ כל כך, ו‡ין 
ז‰ מ˙‡ים לח˘וב ˘‡יכפ˙ ונו‚ע לו י˙', למ˘ל, ‡ם ימ˙ין ‰‡„ם בין ‡כיל˙ ב˘ר ל˘˙יי˙ חלב 
יו˙ר  ˘ע‰  חˆי  כוס ‰חלב  י˘˙‰ ‡˙  ל˜ב"‰ ‡ם  ו‡כפ˙  נו‚ע  וכי  ומחˆ‰.  חמ˘  ˘עו˙ ‡ו   ˘˘
מו˜„ם ‡ו יו˙ר מ‡וחר?! מלב„ ז‰ ‡ין ל‰˜ב"‰ מ‰ לע˘ו˙?!... ‰רי, מ„ובר ‡ו„ו˙ מלך מלכי 
‰מלכים ‰˜ב"‰, וכי כך "‡וחז" ‡˙‰ מ‰˜ב"‰? – ˘ו‡ל עמל˜, וכי זו ‰י‡ ‚„לו˙ ‰בור‡, "מ‰ 

‚„לו מע˘יך ‰'" ו"מ‰  רבו מע˘יך ‰'"?!

וכמו ˘רו‡ים ‚ם בבי‡˙ עמל˜ כנ‚„ י˘ר‡ל בר‡˘ונ‰, ˘‰˙חל˙ ‰ענין ‰י˙‰ ב˘‡ל˙ם ˘ל 
ל‡  י˘ר‡ל  ˘ל  טענ˙ם  כלומר:  ˘ם).  ובפר˘"י  ז-ח.  יז,  (ב˘לח  ‡ין"  ‡ם  ב˜רבנו   '‰ "‰י˘  י˘ר‡ל 
עמל˜   – ‡ל‡  ‰ניסים,  כל   ˙‡ ור‡ו  ממˆרים  יˆ‡ו  ע˙‰  ז‰  „‰רי  ח"ו,  מ‡מינים  ˘‡ינם  ‰י˙‰ 
פעל ‡ˆלם ספ˜ [וכי„וע (ר‡‰ כ˙ר ˘ם טוב ב‰וספו˙ ס˜י"ח. ועו„) ˘עמל˜ ב‚ימטרי‡ "ספ˜"] ˘‡ולי 
‰נ‰‚˙ ‰נסים ‰י‡ ר˜ בזמנים מרוממים, כמו ח‚ ‰פסח, ˜ריע˙ ים סוף, ב˘ע˙ ירי„˙ ‰מן; ‡בל 
„רך  פי  ˘על  וב‰נ‰‚‰  "ב„רך"  כ˘נמˆ‡ים   – כולו  ‰יום  כל  במ˘ך  ‰מן,  ‡כיל˙  סיום  ל‡חרי 
‰טבע, ‡זי פועל ‰יˆר ‰רע ˘י‰ו„ים י˘‡לו "‰י˘ ‰' ב˜רבנו ‡ם ‡ין"? ˙מ‰ים ‰ם: ‰‡ם ˘ייך 
‚וים ‰'",  כל  על  ונמוכים ‡לו?! ‰רי ‰˜ב"‰ "רם  פ˘וטים  ענינים  עם  מ˙עס˜  ˘‰˜ב"‰  לומר 

ו"‰‡רı – נ˙ן לבני ‡„ם" (˙‰לים ˜טו, טז), וכיון ˘כן, ‰‰נ‰‚‰ למט‰ ‰י‡ ב„רכי ‰טבע.

ועל ז‰ ‡ומרים, ˘בכ„י לבטל ענין ז‰ ˘ל עמל˜ ‡ין מ˜ום ל„יון על פי ˘כל, ˘‰רי "ב„ברים 
ל‡ יווסר עב„" (מ˘לי כט, יט), ‡ל‡ ‰„רך לבטל ‡˙ ז‰ ‰ו‡ עם ענין ‰"‚ורל":

פירו˘ו  ו"ע„ב"  "ע„ב ‡חסנ˙י'",  ˘˙ר‚ומו  ט),  לב,  (‰‡זינו  נחל˙ו"  חבל  "יע˜ב  כ˙יב  „‰נ‰, 
"‚ורל"; "‚ורל" – ‡ינו ענין ˘ל ˘כל, ‡ל‡ "בחי˜ יוטל ‡˙ ‰‚ורל ומ‰' כל מ˘פטו" (מ˘לי טז, 
ל‚), ‡ין בז‰ טעם למ‰ נפל ‰‚ורל ב‡ופן כך ‡ו ב‡ופן ‡חר, ו‡פילו כ˘מ˙˜בל ב˘כל ˘כך ˆריך 

ליפול ‰‚ורל, ‡ין עו˘ים ז‡˙ ב‚לל ‰ור‡˙ ‰˘כל, ‡ל‡ בכלל ˘כך נפל ‰"‚ורל". 

וזו‰י ‰טענ‰ ‰מבטל˙ ‡˙ ספ˜ו ˘ל עמל˜ – ˘י‰ו„י ‡ינו נ˜ר‡ על ˘ם חכמ˙ו ‡ו ˆ„˜ו˙ו, 
ענין  ˘ז‰ו  ויע˜ב,  יˆח˜  בן ‡בר‰ם  י‰ו„י,  ל‰יוול„  ב‚ורלו  ˘נפל  ענין ‰"‚ורל" –  ˘ם  על  ‡ל‡ 
˘‡ינו ˙לוי כלל בעבו„˙ו וי‚יע˙ו. ועל ז‰ ‡ומר ‰˜ב"‰ "ו‰יי˙ם לי ס‚ול‰" (י˙רו יט, ‰), ו‰יינו, 
˘‡ין ז‰ מˆ„ טעם ו„ע˙, ‡ל‡ ענין ˘ל "ס‚ול‰", ˘‡ינו ענין ˘ל טעם ו„ע˙, ובל˘ון רבינו ‰ז˜ן 
(בנו‚ע לענין ‰מˆוו˙): "‡ינו בבחינ˙ טעם ו„ע˙ מו˘‚, ‡ל‡ למעל‰ מבחינ˙ ‰„ע˙ . . ו„ו‚מ˙ו 

למט‰ ‰ו‡ בחינ˙ ‰‚ורל ממ˘" (‡‚‰"˜ סוס"ז).

‡ני  ‡בל  ˘כל;  פי  על  ‰י‡  ˘לך  ‰טענ‰  ‰רע:  ליˆר  ‡ומר  ‡זי  ז‡˙,  "˙ופס"  י‰ו„י  וכ‡˘ר 
ל‡  נו‚עים  ‡ינם  ‰ענינים  ˘‡ר  וכל  ל‰˜ב"‰,  ‡ני  ˘˘ייך  ‰"‚ורל"  בחל˜י  ˘נפל  כזו  מˆי‡ו˙ 
ו‡˙  ‰עליונים   ˙‡ ומניח  במ˜ומו,  יו˘ב  ˘‰˜ב"‰  יפל‡  ל‡  ˘כן,  וכיון  ל‰˜ב"‰!...  ול‡  לי 
ב˘ב˙  י˙נ‰‚  ו‡יך  לחלב,  ב˘ר  בין  ˘עו˙   ˘˘ ימ˙ין  ‡ם  לר‡ו˙  י‰ו„י  על  ומביט  ‰˙ח˙ונים, 
בעמ„ו לˆ‡˙ מר˘ו˙ ‰יחי„ לר˘ו˙ ‰רבים, ‡ם יב„ו˜ ‡˙ כיסיו ויוˆי‡ כל מ‰ ˘י˘ ב‰ם, ור˜ 

ל‡חרי ז‰ יעבור ‡˙ מפ˙ן ‰בי˙ – ובז‰ מונח ‰˜ב"‰!...

לו  נו‚עים  ול‡  בעבו„˙ו,  ל„רכו"   ענין ‰"‚ורל" – ‡זי "יע˜ב ‰לך  מˆ„  וכ‡˘ר ‰‚י˘‰ ‰י‡ 
כלל טענו˙יו וספ˜ו˙יו ˘ל עמל˜, ˘‡ין לו ˘ום עס˜ עמו, לפי ˘‡ין ז‰ ב‚בולו כלל.



נֹו ַעם  ¿ ׁ̆ , י∆ ׁ̆ רֹו ו≈ ¿ ׁ̆ ך¿ ֲ‡ַח ל∆ ר ָהָמן ַלּמ∆ ‡מ∆ ַוּיֹ
ינֹו˙  ƒ„ ֹכל מ¿ ים, ּב¿ ƒין ָהַעּמ ֹפָר„ ּב≈ ר ּומ¿ ֻפּזָ ָח„ מ¿ ∆‡
י  ≈̇ ָ„ּ-˙ ∆‡ ל-ָעם, ו¿ ּכָ ƒֹנֹו˙ מ ׁ̆ ם  יה∆ ≈̇ „ָ ָך. ו¿ ∆̇ כּו ַמל¿
יָחם ƒַהּנ ה ל¿ ֹו∆ ׁ̆ ין- ך¿ ‡≈ ל∆ ַלּמ∆ ים, ו¿ ƒׂ̆ יָנם ֹע ך¿ ‡≈ ל∆ ַהּמ∆

(‡ס˙ר ‚, ח)

בי‡ורי מ‚ילה

מצוות הפורים – היפך דברי המן הרשע
בספר מנו˙ ‰לוי (ל‰מ˜ובל ר' ˘למ‰ ‡ל˜בı, בעל ‰פיוט "לכ‰ „ו„י") ‡י˙‡ (‡ס˙ר ט, טז. כ (ו‡ילך)), 
˘יסו„ ‰סיב‰ ל˙˜נ˙ ‰יום טוב „פורים ב‡ופן „"מ˘לוח מנו˙ ‡י˘ לרע‰ו ומ˙נו˙ ל‡ביונים", 
‡˘ר מורים על ענין ‰˜ירוב ו‰‰˙‡ח„ו˙ בין בני י˘ר‡ל – ‰י‡ ב‰יו˙ם ‰יפך טענ˙ ‰מן ‰ר˘ע: 

"י˘נו עם ‡ח„ מפוזר ומפור„".

ח"ו, ‡˙  ול‡ב„",  ל‰רו‚  ויסו„ ‰‚זיר‰ "ל‰˘מי„  ˘ל ‰מן ‰י˙‰ ‰˙חל˙  זו  טענ˙ו  כלומר: 
עם י˘ר‡ל. ועל פי מ‰ ˘‡מרו חז"ל (מ„ר˘ ‡‚„‰ – ‰וב‡ במ‡ו"‡ מערכ˙ ‡ ‡ו˙ ˜פב), ˘‡ח˘וורו˘ 
רומז ל‰˜ב"‰ ("˘‡חרי˙ ור‡˘י˙ ˘לו") ו"‰מן" "ז‰ מ„˙ ‰„ין" – מובן, ˘זו ‰י˙‰ ‡ף טענ˙ 
ו˜טרו‚ מ„˙ ‰„ין לפני ‰˜ב"‰, ˘י˘ר‡ל ‰ם במˆב „"מפוזר ומפור„". ובכ„י לבטל ול˙˜ן ז‡˙ 

˙י˜נו "מ˘לוח מנו˙ ‡י˘ לרע‰ו ומ˙נו˙ ל‡ביונים".

במ˙נו˙  ל‰רבו˙  "מוטב  ‰י"ז):  פ"ב  מ‚יל‰  (‰ל'  ‰רמב"ם  כ˙ב  ‰פורים  למˆוו˙  בנו‚ע  ו‰נ‰, 
ב‰˙‡ם  ‰ו‡  ז‰  ענין  ˘‡ף  לומר,  וי˘  לרעיו".  מנו˙  ובמ˘לוח  בסעו„˙ו  מל‰רבו˙  ל‡ביונים 

ליסו„ ‰‡מור, ˘ענין מˆוו˙ ‰פורים ‰ו‡ ל˘לול ‡˙ ‰פיזור ו‰פירו„ ˘בין בני י˘ר‡ל.

‰‰סבר‰ בז‰:

בענין ‰‡ח„ו˙ ‚ופ‡, י˘נם כמ‰ „ר‚ו˙. וכפ˘וט, ‡˘ר בכללו˙ עם י˘ר‡ל, ‡˘ר ‰ם כ"˜ומ‰ 
‡ח˙ ˘למ‰" (ר‡‰ ל˜וטי ˙ור‰ (לרבינו ‰ז˜ן) ר"פ נˆבים. ובכ"מ) – כ‚וף ‰מורכב מריבוי ‡ברים ופרטים, י˘נם 

כמ‰ ‡ופנים, ‚בו‰ מעל ‚בו‰, ע„ כמ‰ ‰י‡ ‰‰˙‡ח„ו˙ ו‰˜ירוב ˘ביני‰ם.

ז‰ו  סוף  סוף  ו‰˙‡ח„ו˙, ‰רי  כן ˜ירוב  ‚ם  פועל  לרע‰ו"  מנו˙ ‡י˘  ˘"מ˘לוח  ולז‡˙, ‡ף 
ו‰פרטים  כל ‰סו‚ים  בז‰  נכללים  ˘‡ין  וו„‡י  חל ‰‚„ר „"רע‰ו",  עלי‰ם  מי˘ר‡ל  עם ‡לו  ר˜ 

˘י˘נם ב˜ומ˙ בני י˘ר‡ל.

אוצרות המגילה טז

זו  – "˘˘ ‡נוכי", "˘˘ון  ‚„ול‰  ˘מח‰  ˘מח  ובז‰ ‰רי ‰ו‡  ל˜„ו˘‰.  ונו˙נו  ביו˙ר,  ומ‰טוב 
מיל‰".

‰ם  בי˘ר‡ל  ‰‚וף  ˘עניני  נר‡‰  ˘בחיˆוניו˙  ‡ף  ‡˘ר   – מיל‰  ˘במˆו˙  ‰'‡ו˙'  ענין  וז‰ו 
ב„ו‚מ˙ עניני ‰‚וף ˘ל ˘‡ר ‰‡ומו˙, ל‰ב„יל, ‰נ‰ מˆ„ ‰‡מ˙ ‚ם בז‰ ˘ונים ‰ם. כי פנימיו˙ 
ו‡ל˜ו˙,  ˜„ו˘‰  בעניני  ‰˙ענו‚  ל‰ב„יל,  ‡ל‡,  ‰ז‰,  מ‰עולם  ‰˙ענו‚  ‡ינ‰  י‰ו„י  ˘ל  מ‰ו˙ו 

ולכן ‰‰ב„ל‰ מ˙ענו‚י עולם ‰ז‰ ‰י‡ ˘מח‰ עבורו.

לכ‡ב ‰‚ופני  בלב„; „בנוסף  וכ‡ב  ענין ‰מיל‰ ‡ˆלו ‰ו‡ ˆער  כן ‡ˆל ‰‚וי, ‰רי  ˘‡ין  מ‰ 
מˆער ‰מיל‰, ‰רי בכך ˘נחל˘ים ˙‡וו˙יו – ז‰ו ˆער וכ‡ב נוסף עבורו... ו‡ינו מל ‡ל‡ בלי˙ 

בריר‰, כ„י ל‰ינˆל מˆער ‚„ול עו„ יו˙ר.

"וי˜ר ‡לו ˙פילין":

כ‡מור לעיל, ‰˙פילין ‰ם "‡ו˙" וסימן על מי ˘מניחם, ˘˘ייך ‰ו‡ ל˜ב"‰ – "ור‡ו כל עמי 
‰‡רı כי ˘ם ‰' נ˜ר‡ עליך"; ו‡ף ˘‚ם ב‡ומו˙ ‰עולם י˘נם ‡ו˙ו˙ ˘ונים ‰מורים ל‡יז‰ עם 

ו˘בט ‰ם ˘ייכים, מכל מ˜ום, ‡ˆל י˘ר‡ל ז‰ו ב‡ופן ‡חר ל‚מרי:

„‰נ‰, מˆ„ ‰˘כל – ‡ין נר‚˘ ב‚וף ‰'‡ו˙' „˙פילין רוממו˙ מיוח„˙. „‰רי ‰ן ‰פר˘יו˙, ו‰ן 
‰ב˙ים ורˆועו˙, נע˘ים כולם מעור ב‰מ‰, ‡˘ר ‰י‡ פחו˙‰ ו‚רוע‰ ממין ‰‡„ם ‰מ„בר. ו‡ף 

'יופי' מיוח„ ‡ין ב‰ם, „ˆריכים ל‰יו˙ ˘חורו˙ „ו˜‡.

וז‰ו ‰חילו˜ בין ‰‡ו˙ו˙ ˘ל ˘‡ר ‰‡ומו˙ ובין, ל‰ב„יל, ˙פילין: ‰‡ו˙ו˙ ˘ל ‡ינם-י‰ו„ים 
‰‡„ם  ו˙פ‡ר˙  ‚‡וו˙  ‰י‡  ובז‰  וכו',  ביופי  ‡ו  ב‰ם,  ‰נר‚˘˙  ו„˜ו˙  ברוממו˙  ‰ו‡  עניינם   –

‰לוב˘ם; 

ב‰מ‰,  ˘ל  עור  כ˘‰ם  „ו˜‡  ז‰  ‰רי   – ˘בר‡˘ו  ב˙פילין  י‰ו„י  ˘ל  ˙פ‡ר˙ו  ז‡˙,  לעומ˙ 
ו˘חורו˙ „ו˜‡ – כי כן ˆוו‰ ‰מלך! ‰ו‡ ‡ינו חו˘ב ‡ו„ו˙ רוממו˙ ו˘‡ר עניינים, ‡ל‡ מוסר 
עˆמו ל‚מרי ל˜יים ‡˙ ˆיווי ‰'! ובז‰ מ˘עב„ ‰ו‡ ‡˙ מוחו וליבו ל˜ב"‰, כפי ˙וכן פר˘יו˙ 

‰˙פילין, ב‰ם נכ˙ב: "˘מע י˘ר‡ל ‰' ‡ל˜ינו ‰' ‡ח„".

„רו˘ ו‡‚„ה

מתן "אורה" של תורה
‡ו„ו˙ מ‡מר חז"ל (מ‚יל‰ טז, ב) "לי‰ו„ים ‰י˙‰ ‡ור‰ – זו ˙ור‰", מב‡ר כ"˜ ‡„מו"ר ‰ז˜ן 
נ"ע – ˘מ‰ ˘נ˜טו כ‡ן בל˘ון "‡ור‰" ב˙וספ˙ ‰"‡, ˘‰ו‡ ל˘ון נ˜ב‰, ז‰ו מפני ˘"‡ור‰ ‰ו‡ 
(מ‡מרי  כו'"  מ˘כיל  מ‡כיל  כמו  מפעיל  ל˘ון  ו‰ו‡  מˆי‡ו˙ ‰‡ור,  נמˆ‡  ˘ממנו  מ‡יר‰  מל˘ון 

‡„‰"ז ˙˜ס"„ ע' סב ו‡ילך, ור‡‰ ‚ם ˘ערי ‡ור‰ ס„"‰ ו˜בל ‰י‰ו„ים פל"ב ו‡ילך). 

ומור‰  ˘מלמ„˙  ˘‰י‡ ‡ˆלנו,  כפי  מ„ובר ‡ו„ו˙ ‰˙ור‰  כ‡ן, ‡ין  ˘בל˘ון "‡ור‰"  ו‰יינו, 



טואוצרות המגילה

"‡ור‰ זו ˙ור‰":

ב‡ור  לי‰ו„ים,   ‰"„ מ‡מר  (ר‡‰  ‰ז˜ן  רבינו  כ"˜  מב‡ר  נ˜ב‰),  (בל˘ון  "‡ור‰"  ‰˙ו‡ר  ‡ו„ו˙ 
‰˙ור‰ למ‚"‡ ע' ˜מט ו‡ילך), ˘‰ו‡ מור‰ על ˙ור‰ ˘בעל פ‰; 

פ˘וט  ˘בכ˙ב, ‡˘ר  מן ‰˙ור‰  ב˘ונ‰  כי  ל"‡ו˙" ‰מב„יל.  כ‡ן  מ„וע ˆריכים  מבו‡ר  ובז‰ 
לכל ˘‡ין יסו„ לימו„‰ מ˙וך ח˜ירו˙ ופלפולים ˘ל ˘כל, ‡ל‡ מ˙וך ‡מונ‰ – „‰רי ‰י‡ ני˙נ‰ 
˘בעל  ל˙ור‰  בנו‚ע  ˘כלנו – ‰נ‰  מ‰˘‚˙  ומרוממ˙ ‰י‡  ˘נעלי˙  ופ˘יט‡  בסיני,  מ‡˙ ‰'  לנו 
בי‡ור   – ‰ו‡  ˙וכנ‰  „‰רי  ‰˘כל.   ˙‚˘‰ ‰ו‡  עניינ‰  ˘עי˜ר  לכ‡ור‰,  לומר,  מ˜ום  ‰י‰  פ‰, 

סברו˙ וחי„ו˘ „ינים ב‡מˆעו˙ ‰˘וו‡ו˙ ור‡יו˙ ˘כליו˙ וכו'.

‡ך מכל מ˜ום, מˆ„ ‰‡מ˙, ‚ם לימו„ ‰˙ור‰ ˘בעל פ‰ ˆריך ל‰יו˙ מ˙וך ‡מונ‰ ˘למעל‰ 
מן ‰˘כל. כי ‡ילו ‰י˙‰ ‰˙ור‰ ˘בעל פ‰ ר˜ ענין ˘ב‚„רי ‰בנ‰ ו˘כל, ‰רי ב‡ם ‰י‰ מס˙בר 
ב˘כל ‰‡„ם ב‡ופן ‡חר, ‰י‰ ˆריך ל˘נו˙, ח"ו, מן ‰‡מור ב‰. וי˘ר‡ל, מ‡מינים בני מ‡מינים, 
‰˙ור‰  כמו  מוחלט˙,  ‡מונ‰  מ˙וך  ב‰  ‰‡מור  ומ˜יימים  מסיני,  למ˘‰  ני˙נ‰  זו  ˙ור‰  ˘‡ף 

˘בכ˙ב.

לכן, „ו˜‡ ˙ור‰ ˘בעל-פ‰ ("‡ור‰", ל˘ון נ˜ב‰), ‰י‡ ‰"‡ו˙" ‰מב„יל ‡˙ י˘ר‡ל מ‡ומו˙-
˘‡ר ‰‡ומו˙ –  לכ‡ור‰, ‰˘ייך ‚ם ‡ˆל  ˘כלי,  ענין  ˘‰י‡  ˘בעל-פ‰,  ב˙ור‰  ‰עולם. „‡פילו 

נר‚˘˙ ‡ˆל בני י˘ר‡ל ˜„ו˘‰; ‚ם ב‰ ‰עי˜ר ‡ˆלם ‰ו‡ – ‡מונ‰, ˘למעל‰ מ˘כל.

"˘מח‰ ז‰ יום-טוב":

"יום-טוב" ‰ו‡ זמן בו מ˙‡ספים בני-‡„ם יח„יו ומ˘מחים ‡˙ עˆמם, ‡וכלים ב˘ר ו˘ו˙ים 
יין וכו', ˘‡ינם ענינים רוחניים. 

˘‡ין  „ברים  ‡לו  ˘לכ‡ור‰  „‡ף  לעמים,  י˘ר‡ל  בין  ‰מב„יל  ו‰"‡ו˙"  ‰חי„ו˘  ‰ו‡  ובז‰ 
י˘ר‡ל  ו‡ˆל  ‚„ול,  ‰ב„ל  י˘נו  בז‰  ‚ם  מ˜ום,  מכל   – ל‡ינם-י‰ו„ים  י˘ר‡ל  בין  חילו˜  ב‰ם 
מ‰  וכו',  ל‰וללו˙  ‡לו  ענינים  מבי‡ים  ‡ינם-י‰ו„ים,  ‡ˆל  ל‚מרי:  ‡חר  ב‡ופן  ‰ו‡  ‰יום-טוב 
מבי‡  ז‰  ‡ין  ‡בל  וכו',  ו˘ו˙ים  ‡ז  עˆמם   ˙‡ מ˘מחים  ‰ם  ˘‚ם  ‰‚ם  י˘ר‡ל,  ‡ˆל  כן  ˘‡ין 

‡ו˙ם לי„י ‰וללו˙ ח"ו, ‡ל‡ ‡„רב‰ – לי„י יר‡˙ ˘מים.

"˘˘ון זו מיל‰":

‡ו„ו˙ "˘˘ון זו מיל‰", מבי‡‰ ‰‚מר‡ ר‡י‰ מ‰פסו˜ (˙‰לים ˜יט, ˜סב) "˘˘ ‡נכי על ‡מר˙ך 
נטיל˙  כמו  ‰י‡  ‰מיל‰  ˘פעול˙  ו‰יינו,  מיל‰).  למˆו˙  בנו‚ע  „ו„  (˘‡מרו  רב"  ˘לל  כמוˆ‡ 

"˘לל רב" מ‡˙ ‰˘ונ‡.

‰‰סבר‰ בז‰: 

‡י˙‡ ברמב"ם (מו"נ ח"‚ פל"‰ ופמ"ט) ˘‰מיל‰ פועל˙ ל‰חלי˘ ‡ˆל ‰נימול ‡˙ ˙‡וו˙ עולם 
‰ז‰. וזו‰י נטיל˙ ‰"˘לל" מ‡˙ ‰˘ונ‡ – כי עולם ‰ז‰ עם ריבוי ‰˙ענו‚ים ו‰˙‡וו˙ ˘בו, ז‰ו 
‰˘ונ‡ ‰‚„ול ביו˙ר ˘ל י‰ו„י. וכ‡˘ר י‰ו„י מחלי˘ ‡˙ ˙‡וו˙ עולם ‰ז‰, וי˙יר‰ מזו, ˘נוטל 
„‰יינו  ל‰'",  חלב  "כל  טז)   ,‚ (וי˜ר‡  ˘כ˙וב  [כמו  ל˜„ו˘‰  ‡ו˙ם  ומנˆל  ‰ז‰  עולם  ˙ענו‚י   ˙‡
˘‰˘מן ו‰טוב ביו˙ר מכל „בר י˘ לי˙נו ל‰˜ב"‰] – ‰נ‰ בז‰ נוטל ‰ו‡ מן ‰˘ונ‡ "˘לל רב", 
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‰כי  ‰„ר‚‡  עם  ‡פילו  ו‰˙‡ח„ו˙  ˜ירוב  פועל  ז‰  ‰רי  ל‡ביונים",  "מ˙נו˙  כן  ˘‡ין  מ‰ 
ועו„), ‰˘ם "‡ביון" ‰ו‡   .‚ ב‰ר  (˙נחומ‡  ˘נ˜ר‡ ‰עני  ז' ‰˘מו˙  בין  ˘כן,  ˘בי˘ר‡ל.  ˙ח˙ונ‰ 

‰פחו˙ ˘ב‰ם, ˘"˙‡ב לכל „בר" (פר˘"י מ˘פטים כ‚, ו). 

ובז‰ ‚ופ‡ ˆריך "ל‰רבו˙ במ˙נו˙ ל‡ביונים" – כי כפ˘וט, לכל ‡ביון י˘ ‡˙ ˆרכו ‰מסוים, 
י˘ר‡ל.  בני  ב˜ומ˙  נוסף  ו'פרט'  'סו‚'  ‰ו‡  ‡ביון  כל  ‰רי  ˘כן,  וכיון  מיוח„.  ב‡ופן  לו  ‰חסר 
‡˘ר  וסו‚ים  פרטים  ויו˙ר  יו˙ר  עם  ‰‰˙‡ח„ו˙  נפעל˙  כך  ל‡ביונים,  במ˙נו˙  ˘מרבים  וככל 

י˘נם ב˜ומ˙ בני י˘ר‡ל, ו‰ולך וני˙וסף ב˘ליל˙ ‰ענין „"מפוזר ומפור„ בין ‰עמים".

„רו˘ ו‡‚„ה

'שינה' בלבד!
ל˙יב˙  ‚ם  ‰מן  רמז  בז‰  ‡˘ר  ב),  י‚,  (מ‚יל‰  רז"ל  ‡מרו  ‡ח„",  עם  "י˘נו  ‰מן  „ברי  ‡ו„ו˙ 
"ָי˘נו" (ב˜מ"ı. מל˘ון ˘ינ‰) – ˘י˘ר‡ל "ָי˘נו מן ‰מˆוו˙", ולכך ‡ין ‰ם ר‡ויים, ח"ו, לינˆל 

מן ‰‚זיר‰.

ב˙כלי˙,  ומ„וי˜ים  ‡מ˙יים  ב‰  ‰פרטים  כל  ‡˘ר  ‡מ˙",  "˙ור˙  ‰י‡  ˘‰˙ור‰  כיון  ו‰נ‰, 
מובן – ‡˘ר ˙ו‡ר ‰'˘ינ‰' ‡ו„ו˙ מˆבם ‰רוחני ˘ל י˘ר‡ל, ‡יננו מ˘ל ומליˆ‰ ס˙ם, ‡ל‡ ‰ו‡ 

מכוון ב˙כלי˙ וב„יו˜ ‡ל ‰נמ˘ל.

‰‰סבר‰ בז‰:

פעילים, ‰נ‰  – ‡ינם  ˙כונו˙ ‰‡„ם  ו˘‡ר  – ‰˘כל, ‰ר‚˘  ˘כוחו˙ ‰נפ˘  בע˙ ‰˘ינ‰, ‡ף 
פ˘וט לכל, ˘‡ין פירו˘ ‰„בר ˘‡ו˙ו ‡„ם ‰י˘ן ‡יננו בעל ˘כל, ‡ל‡ ˘כלו ומ„ו˙יו ‰טובו˙ 

וכו' ‰נם ב˙˜פם ובחז˜ם, ‡ל‡ ˘ע˙‰ 'י˘ן' ‰ו‡, ולכן ‰ם ב‰עלם.

חסר ‡ˆלו  לע˙ים ‡„ם ‡˘ר  רו‡ים  כ‡˘ר  בנמ˘ל:  ממ˘ ‰ו‡ ‚ם  ˘כן  ללמו„,  לנו  י˘  ומז‰ 
בענייני ˙ור‰ ומˆוו˙, ˆריך לי„ע ˘‡ין זו ‡ל‡ '˘ינ‰' ("ָי˘נו מן ‰מˆוו˙"). ב˙וכו ובפנימיו˙ו 
ז‰  ו‰רי  ‰ו‡,  'י˘ן'  ע˙‰  ˘לע˙  ר˜  ‰מˆוו˙,  כל   ˙‡ ל˜יים  ב‡מ˙   ıוחפ ˘לם,  ‡„ם  ‰ו‡  ‰רי 

ב‰עלם ‡ˆלו (ר‡‰ רמב"ם ‰ל' ‚ירו˘ין ספ"ב).

˘‡ינם  י˘ר‡ל „ברים  על  לומר  חיפ˘  ו„‡י  ˘‡פילו ‰מן ˆורר ‰י‰ו„ים, ‡˘ר  כך,  כ„י  [וע„ 
˘ל  מסעו„˙ו  ˘"נ‰נו  ‡ף  י˘ר‡ל,  ‡ו„ו˙  ˘מˆ‡  ביו˙ר  ‰חמור  ‰˙ו‡ר  ‰נ‰   – ב˙כלי˙  טובים 

‡ו˙ו ר˘ע" ‡ו "‰˘˙חוו לˆלם" (מ‚יל‰ יב, ‡) – ‰ו‡ ‡ך ור˜: "ָי˘נו מן ‰מˆוו˙"!].

לי  מ‰  לח˘וב  ל‡„ם  „‡ין  ו‰י‰„ו˙.  ‰˙ור‰  בחיזו˜  ‰˜ו„˘  לעבו„˙  ‚„ול  חיזו˜  ומכ‡ן 
מ‡חר  ומˆוו˙י‰.  ‰˙ור‰  ˘י˘מור  וללוחˆו  ול„ח˜ו  פלוני,  ˘ל  ‰פרטיים  בענייניו  'ל‰˙ערב' 
˘ל‡חר  ‰„בר,  ו„‡י  ו‡„רב‰:  ‰ו‡.  ˘'י˘ן'  ור˜  כן,  ‚ם  ‰‡חר  ˘ל  ‰‡מי˙י  רˆונו  ז‰ו  וב‡מ˙ 

˘'י˜יı מ˘נ˙ו' ‰רי יו„‰ לו על ˘טרח ל‰˜יˆו ולעוררו מ'˘ינ‰' מז˜˙ זו.
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˙ור˙ חיים

טענתו הצודקת של המן
טענ˙ו ˘ל ‰מן כנ‚„ י˘ר‡ל ‰י˙‰: "י˘נו עם ‡ח„ מפוזר ומפור„" – עם ‰יו˙ם מפוזרים בין 
מ˜ום  ˘בכל  ע„  ‰‰מון,  מן  ‰ם  ומוב„לים  ‰עמים,  מכל  כ˘ונים  י˘ר‡ל  בני  מ˙נ‰‚ים  ‰עמים, 

˘נמˆ‡ים ‰ם, ‡פ˘ר ל‰כיר ב‰ם ˘‰ם "עם ‡ח„" – י‰ו„ים ‰˘ונים מכולם.

ו‰נ‰, עם ‰יו˙ ˘טענ‰ זו ‰י˙‰ יסו„ ‰‚זיר‰, ל‡ מˆינו ˘‡ס˙ר ˙ב‡ר ל‡ח˘וורו˘ ˘טענ‰ 
זו ‡ינ‰ נכונ‰. ומז‰ ר‡י‰ ˘"טענ‰" זו ‡מי˙י˙ ‰י‡, וכך ‡כן ˆריכ‰ ל‰יו˙ ‰נ‰‚˙ בני י˘ר‡ל.

ב„יו˜  ז‰ו  לפועל  י˘ר‡ל, ‡ך  עם  על  ל‚זיר‰  סיב‰  מ‰ו‰  כזו  ˘‰‰נ‰‚‰  לח˘וב  ‡פ˘ר ‰י‰ 
ו‰„‚˘˙  חיזו˜  זו, ‡ל‡ ‡„רב‰, „וו˜‡  ˘˘ינו ‰נ‰‚‰  י„י  על  ב‡‰  ל‡  י˘ר‡ל  י˘וע˙   – ל‰יפך 

‰ייחו„יו˙ ˘ל עם י˘ר‡ל ו"„˙י‰ם ‰˘ונו˙" – ‰ם ˘‰בי‡ו ‡˙ ‰י˘וע‰ ו‰ˆל‰ „פורים.

‰˘וני  על  ˘‰וי˙ור  לח˘וב  ח"ו  ב‚לו˙,  ˘נמˆ‡ים  בע˙  ˘‚ם  ז‰,  לזמננו  ‚ם  ‰ור‡‰  ומז‰ 
˘בין י˘ר‡ל לעמים, ו"חי˜וי" מע˘י ‰סביב‰, ‰ם יבי‡ו ‡˙ ‰בטחון ‰„רו˘ לעם י˘ר‡ל. ‡ל‡ 
‰‰נ‰‚‰  וחיזו˜  ‡ח„",  כ"עם  י˘ר‡ל  עם  ˘ל  ‰ייחו„יו˙  ˘מיר˙  „וו˜‡   – ‰נכון  ‰ו‡  ‰‰יפך 
‰יומי˙ ב"„˙י‰ם" ‰"˘ונו˙ מכל עם" – חו˜י ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙, ‰רי ז‰ ‰„רך ‰יחי„‰ ל‰בטיח 

‡˙ ˜יום עם י˘ר‡ל, ו‰ב‡˙ ‰י˘וע‰.

ר  ‡מ∆ ; ַוּיֹ ך¿ ל∆ ַנ˙ ַהּמ∆ ¿ ׁ̆ ָ„ה  ָלה ַההּו‡ ָנ„¿ י¿ ּלַ "ּבַ
יּו  ה¿ ƒים, ַוּי ƒמ י ַהּיָ ר≈ ב¿ ƒ„ּ ˙רֹנֹו כ¿ ƒר ַהּז פ∆ ˙-ס≈ י‡ ‡∆ ƒָהב ל¿

" ך¿ ל∆ י ַהּמ∆ נ≈ פ¿ ƒים ל ƒ‡ָר ¿̃ ƒנ
(‡ס˙ר ו, ‡)

בי‡ורי מ‚ילה

הנס ה'נסתר'
‡ו„ו˙ "בליל‰ ‰‰ו‡ נ„„‰ ˘נ˙ ‰מלך" ‡י˙‡ ב‚מר‡ (מ‚יל‰ יט, ‡) ˘ז‰ו "˙˜פו ˘ל נס". ו‡ף 
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ר" ָ̃ י ƒֹן ו ׂ̆ ָׂ̆ ָחה ו¿ מ¿ ƒׂ̆ ה ‡ֹוָרה ו¿ ָ̇ ים ָהי¿ ƒ„הּו "ַלּי¿
(‡ס˙ר ח, טז)

בי‡ורי מ‚ילה

ארבעה "אותות"
‡ו„ו˙ פסו˜ ז‰ ‡מרו ב‚מר‡ (מ‚יל‰ טז, ב): "‡ור‰ זו ˙ור‰, ˘מח‰ ז‰ יום-טוב, ˘˘ון זו מיל‰, 

וי˜ר ‡לו ˙פילין".

ונ˙ב‡ר בחי„ו˘י ‡‚„ו˙ מ‰ר˘"‡, „כיון ˘‡רבע ענינים ‡לו (˙ור‰, יום טוב, מיל‰ ו˙פילין) 
י˜יימו ‡ו˙ם  ˘ל‡  ‚זר ‰מן ‰ר˘ע  עם ‰˜ב"‰,  „י˘ר‡ל  על ‰‰˙˜˘רו˙  "‡ו˙ו˙" ‰מורים  ‰ם 
י˘ר‡ל, כ„י ˘ל‡ י‰יו מˆויינים ומוב„לים מ˘‡ר ‰‡ומו˙. וכ‡˘ר נפטרו מ‰מן ו‚זירו˙יו – ‡זי 

"לי‰ו„ים ‰י˙‰ ‡ור‰ זו ˙ור‰, ו˘מח‰ ז‰ יום-טוב, ו˘˘ון זו מיל‰, וי˜ר ‡לו ˙פילין".

ולכ‡ור‰ „רו˘ בי‡ור:

"‡ו˙"  ‰רי  ˘כן,  וכיון  מזול˙ו.  ‡ח„  „בר  ול‰ב„יל  ל‰כיר  סימן  ‰ו‡  ‰"‡ו˙",  ענין  ‰ל‡ 
בזול˙ו. ‡ולם  כלל  ˘‡יננו ˜יים  ל‚מרי,  ומב„יל  ב„בר ‰מייח„  ל‰יו˙  ל‰ב„ל‰ ‡מי˙י˙, ˆריך 
˘י˘נם  ב„ברים  ‰ם  ‰רי  לעמים,  י˘ר‡ל  בין  ‰מב„ילים  ‡לו  "‡ו˙ו˙"  ‡רבע‰   – „י„ן  בנ„ון 

(בכללו˙ וב‡ופן „ומ‰) ‚ם ‡ˆל ˘‡ר ‰‡ומו˙:

˙ור‰ – ‚ם ‰‚ויים מכירים ולומ„ים ב‡ופן ˘‰ם יו„עים ‡˙ ‚ו„ל ‰˘כל ˘י˘נו ב˙ור‰, „‰רי 
"‰י‡ חכמ˙כם ובינ˙כם לעיני ‰עמים" (ו‡˙חנן „, ו); יום-טוב – ‚ם ל‚ויים י˘נם ימים-טובים ˘ל 
 – ל˙פילין  בנו‚ע  וכן  ברי‡ו˙);  (מˆ„  עˆמם  רבים ‰מלים  ‚ויים  י˘נם   – מיל‰  וכיו"ב;  חירו˙ 
כ˘ם ˘י‰ו„ים מניחים ˙פילין כ„י ל‰ר‡ו˙ ‡˙ ˘ייכו˙ם ל˜ב"‰ ("ור‡ו כל עמי ‰‡רı כי ˘ם ‰' 
סימן  עˆמם  על  ל˘‡˙  ל‰ב„יל,  ˘ונו˙,  נו‰‚ו˙ ‡ומו˙  כך  ו, ‡)),  ברכו˙  י.  כח,  עליך" (˙בו‡  נ˜ר‡ 

י„וע, כ„י ˘יכירו ל‡יזו ‡ומ‰ ‡ו ˘בט ˘ייכים ‰ם.

‡ומו˙- ‡ˆל  ‚ם  „ו‚מ˙ם  י˘  ‡˘ר  ‡לו,  ענינים  „ו˜‡  נבחרו  מ„וע  מובן:  ‡ינו  ˘כן,  וכיון 
‰עולם, כ"‡ו˙ו˙" ‰מב„ילים בין י˘ר‡ל לעמים?

וי˘ לומר, „‡„רב‰: ‰ˆורך ב"‡ו˙" בכ„י ל‰ב„יל „בר ‡ח„ מזול˙ו – ‰ו‡ „ו˜‡ ב˘ע‰ ˘י˘ 
ביני‰ם „מיון כל˘‰ו, „‡ז י˘ ˆורך בסימן ‰מב„יל ביני‰ם (מ‰-˘‡ין-כן כ‡˘ר ‡ין כל „מיון, 
בחיˆוניו˙  נר‡‰  ב‰ם  ב„ברים  „‡ף  מורים ‡ו˙ו˙ ‡לו,  ז‡˙  ו‡˙  ועומ„ים).  מוב„לים  ‰רי ‰ם 
˘י˘ ‡יז‰ „מיון בין י˘ר‡ל לעמים, כביכול, ‰נ‰ מˆ„ ‰‡מ˙ – ‚ם בז‰ מוב„לים ‰ם, כ„ל˜מן.
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י˘ לפניו? ‡ל‡ כ˘י˘ר‡ל חוט‡ים עו˘‰ עˆמו כי˘ן, ˘נ‡מר 'למ‰ ˙י˘ן ‰'', וכ˘עו˘ים רˆונו 
'‰נ‰ ל‡ ינום ול‡ יי˘ן'". 

ונ˙ב‡ר ב„רו˘י ‰חסי„ו˙ (נסמן לעיל ב'בי‡ורי מ‚יל‰') ˘סיב˙ ‰"˘ינ‰" ‡ˆל ‰˜ב"‰, כביכול, 
 (‡  ,‰ˆ (זח"‚  חז"ל  וכמ‡מר  למט‰.  י˘ר‡ל  ˘ל  ‰"˘ינ‰"  מ˘ום  מ„‰"  כנ‚„  "מ„‰  ב„רך  ‰י˙‰ 

"‡ני י˘נ‰ – ב‚לו˙‡".

וי˘ לב‡ר ענין ‰˘ינ‰ ו‰"ליל‰" – בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו:

רו‡ים  ו‡ין  ס‚ורו˙,  ˘‰עיניים  ר˜  ו‰חילו˜ ‰ו‡  ב˘לימו˙,  כל ‰‡יברים ‰ם  ב˘ע˙ ‰˘ינ‰, 
ב‰ן, וכן ‰‡וזן ‡ינ‰ ˘ומע˙. ו‰יינו, ˘ענין ‰˘ינ‰ ‰ו‡ ˘כחו˙ ‰ר‡י‰ ו‰˘מיע‰ ‡ינם פועלים. 

ועל „רך ז‰ ‰ו‡ בעבו„‰ ‰רוחני˙ ˘ל ‰‡„ם:

בעבו„˙ ‰'  ˘ענין ‰ר‡י‰  ו‰יינו,  כו).  מ,  בר‡ ‡ל‰" (י˘עי'  מי  ור‡ו  עיניכם  מרום  כ˙יב "˘‡ו 
‰י‡ – לר‡ו˙ ‡˙ כח ‰בור‡, ו‡˘ר י˘ בעל ‰בי˙ לביר‰ זו. וכ‡˘ר ‰‡„ם "רו‡‰" ‡˘ר ‰˜ב"‰ 
בור‡ ‡˙ כל ‰עולם ומח„˘ ‡ו˙ו ˙מי„, מבי‡ ז‰ ‡ˆלו ‚ם לענין ‰"˘מיע‰", ˘פירו˘ו ‰בנ‰. 
כלומר: בר‡ו˙ו ˘‰˜ב"‰ בור‡ ‡ו˙ו בכל ר‚ע, ‡זי מבין ‰ו‡ ‡˙ ˙כלי˙ ברי‡˙ו, ‡˘ר "‡ני ל‡ 
˘י˘מ˘  כ„י  בור‡ ‡ו˙ו ‰˜ב"‰  ור‚ע  ר‚ע  בסופ‰). „כל  (˜י„ו˘ין  ל˘מ˘ ‡˙ ˜וני"  נבר‡˙י ‡ל‡ 

‡ו˙ו, וימל‡ ‡˙ ˙פ˜י„ו בלימו„ ‰˙ור‰ ו˜יום ‰מˆוו˙.

‰˜ב"‰   ˙‡ ‰‡„ם  ˘יעבו„  ‰פועלים  ‰ם   ,'‰ בעבו„˙  ו‰˘מיע‰  ‰ר‡י‰  ענין  ‡˘ר  ונמˆ‡, 
ועוב„ ‡˙  ברי‡˙ו,  ˙כלי˙  ומבין ‡˙  בר‡ ‡ל‰" ‡זי "˘ומע"  כ‡˘ר "רו‡‰" – "מי  כי  כ„בעי. 

‰' כ„בעי.

˘ביום,   – וליל‰ ‰ו‡  יום  בין  „‰רי ‰חילו˜  ‰"ליל‰".   – זמן ‰˘ינ‰  ענין  ˙וכן  ‚ם  וכן ‰ו‡ 
כ‡˘ר מ‡יר ‰˘מ˘, י˘ ‡ור בעולם, ו‡ז ‡פ˘ר לר‡ו˙ ‡˙ כל ‰„ברים כפי ˘‰ם במ˜ומם ו‡˙ 
כל ‰נע˘‰ מסביבם. מ‰-˘‡ין-כן בליל‰, ‰נ‰ ‡ף ˘ל‡ נ˘˙נו ‰„ברים ב˘ום „בר, מכל מ˜ום, 
‰‡„ם ˘נמˆ‡ במחיˆ˙ם ‡ינו יכול לר‡ו˙ם, ו‰ו‡ ˆריך ל‰˙‡מı מ‡ו„ בכ„י לברר מ‰ו כל „בר, 

‰יכן ‰ו‡ נמˆ‡, וכיˆ„ ˆריך ל‰˙נ‰‚ עמו.

ועל פי ז‰ יובן בעבו„˙ ‰˘י"˙, ˘יום מור‰ על מˆב ˘מ‡יר ‰"˘מ˘ ‰'", ולכן רו‡‰ בבירור 
ו‡˙ ‰טוב  ‚ו' ‡˙ ‰חיים  לפניך  נ˙˙י  "ר‡‰  כ‡מור:  ל‰יפך,  ומ‰  וטוב,  חיים  „ברים ‰ם  ‡יז‰ 
ו‚ו'" (נˆבים ל, טו). ומובן, ˘כ‡˘ר רו‡‰ ˘„ברים ‡לו ‰ם "חיים" וטוב, ברור ˘יבחר ב‰טוב – 
ב‚לוי,  מ‡יר  ו‡ינו  ונעלם  מוס˙ר  ˘"˘מ˘ ‰'"  מˆב  על  מור‰  ‰ליל‰  מ˘‡"כ  בחיים".  "ובחר˙ 
ו‡זי נע˘‰ מˆב ˘ל "‰עם ‰‰ולכים בח˘ך", ומˆ„ ז‰ ‡ומרים לרע טוב ולטוב רע, ˘מים חו˘ך 

ל‡ור ו‡ור לחו˘ך, ˘מים מר למ˙ו˜ ומ˙ו˜ למר.

‰רע,  ו‡˙  ‰טוב   ˙‡ "לר‡ו˙"  יכול  ˘‡ינו  ‰‡„ם,  בעבו„˙  וליל‰  ‰˘ינ‰  ענין  כללו˙  וז‰ו 
ר‡ינו"  ל‡  "‡ו˙ו˙ינו  בו  ‰‚לו˙,  זמן  ז‰  ‰רי  ובכללו˙,  ו‰˘מיע‰.  ‰ר‡י'  כחו˙  ‡ˆלו  וחסרים 

(˙‰לים ע„, ט), ו"˘מ˘ ‰'" ‡ינו מ‡יר ב‚לוי. 

אוצרות המגילה יב

ל‰‚בי‰  ˘מ"בליל‰ ‰‰ו‡" ˆריך ‰˜ור‡  מ‰רי"ל,  ממנ‰‚י  ס˜י"ז)  ס˙ר"ˆ  ל‡ו"ח  (במ‚"‡  ל‰לכ‰, ‰וב‡ 
˜ולו, כיון ˘ז‰ו "עי˜ר ‰נס".

‰י‰  ל‡  ‡ם  ‡ף  בפ˘טו˙,  ‰ל‡  ‰נס?  ו"עי˜ר"  "˙ו˜ף"  ז‰ו  ‰כיˆ„  בי‡ור,  „רו˘  ולכ‡ור‰ 
‰מן  ‰י‰  ‡ם  ו‡ף  וכו',  ‰זכרונו˙  ספר   ˙‡ ל‰בי‡  ‡ח˘וורו˘  ˘בי˜˘  ז‰,  מע˘‰  כל  מ˙רח˘ 

מוסר ל‡ח˘וורו˘ ‡˙ ב˜˘˙ו "ל˙לו˙ ‡˙ מר„כי" ח"ו – ‰י‰ יכול ל‰˙רח˘ ‰מ˘ך ‰נס; 

‰מלך")  ˘נ˙  „"נ„„‰  ‰נס  ˜ו„ם  (עו„  וחזינן  עו˘‰",  ‡ס˙ר  מר„כי  מ‡מר   ˙‡"˘ כיון  כי 
ולילך  מר„כי  כ„ברי  לפעול  בכ„י  ‡ב„˙י"),  ‡ב„˙י  ("כ‡˘ר  למו˙  נפ˘‰   ˙‡ מסר‰  ˘‡ס˙ר 
ל‡ח˘וורו˘, ‰רי מכל מ˜ום, ‰י˙‰ ‡ס˙ר פועל˙ על ‡ח˘וורו˘, ב„רך ˘‰י‰ מור‰ ל‰ מר„כי, 

˘יבטל ‡˙ ‰‚זיר‰!

וכיון ˘כן, ‰ל‡ "בליל‰ ‰‰ו‡ נ„„‰ ˘נ˙ ‰מלך" ‰ו‡ ר˜ פרט טפל, וכסיב‰ לסיב‰, ˘ממנ‰ 
ב‡ לבסוף ‰נס, וכיˆ„ ‡מרינן ˘ז‰ו "˙ו˜פו" ו"עי˜רו" ˘ל ‰נס?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

כללו˙ ‰נס „פורים ‰י‰ ב‡ופן „"נס ‰מלוב˘ בטבע" (ר‡‰ ˙ור‰ ‡ור (לרבינו ‰ז˜ן) ˆ‡, ‡. ובכ"מ). ו‰יינו, 
˘‰נס ‰י‰ ב‡ופן ˘‰י‰ 'מוס˙ר' ב˙וך עניינים ˘‰ם ב‰נ‰‚˙ ו„רכי ‰טבע.

ועל פי ז‰ מ˙ב‡ר, „‡ף ˘מˆ„ עˆמו, מ‰ ˘"נ„„‰ ˘נ˙ ‰מלך" – ‰מלך ‡ח˘וורו˘, ‡ין ז‰ 
נס ‚„ול  בו '‰ס˙˙ר'  ב„רכי ‰טבע,  ר˜ ‰'לבו˘'  ז‰ו  מˆ„ ‡מי˙˙ ‰ענין,  כך, ‰נ‰  כל  עי˜רי  נס 

ועי˜רי. 

חז"ל  „ברי  פי  על  ו‡ילך)   5 עמ'  ‰ריי"ˆ)  (ל‡„מו"ר   ˙"˘'‰ ‰מ‡מרים  (ספר  ‰חסי„ו˙  ב„רו˘י  ˘נ˙ב‡ר  וכפי 
(מ‚יל‰ טו, ב. יל"˘ ע‰"פ): "נ„„‰ ˘נ˙ ‰מלך – ז‰ מלכו ˘ל עולם", „כיון ˘י˘ר‡ל ‰יו ‡ז במעמ„ 

ומˆב „"ָי˘נו מן ‰מˆוו˙", ‰נ‰ במ„‰ כנ‚„ מ„‰, פעל ז‰ '˘ינ‰' ‚ם ‡ˆל ‰˜ב"‰ כביכול, ˘ל‡ 
י‰יו עיניו פ˜וחו˙ לר‡ו˙ בˆר˙ם ˘ל י˘ר‡ל ול‰ו˘יעם (כ„‡י˙‡ ביל"˘ ˘ם);

ומ‰ ˘מכל מ˜ום "נ„„‰" "˘נ˙ מלכו ˘ל עולם" – ז‰ו נס ‚„ול ועי˜רי במ‡ו„, ויסו„ כל ‰נס 
ל‡ ‰˙ח˘ב  '˘ינ‰',  ˘ל  מˆב  ל‰יו˙ ‡ז  ס„ר ‰‰נ‰‚‰ „למעל‰ ‰י‰ ˆריך  ˘מˆ„  „פורים: „‡ף 
בכך ‰˜ב"‰, ופ˜ח עיניו לר‡ו˙ בˆר˙ם ˘ל י˘ר‡ל ול‰ו˘יעם! ור˜ ˘נס ז‰ '‰˙לב˘' ו'‰וס˙ר' 

בלבו˘י ‰טבע, בכך ˘‡ח˘וורו˘ ‰מלך נ„„‰ ˘נ˙ו, וˆו‰ ל‰בי‡ ספר ‰זכרונו˙ וכו'. 

בסיב˙  ור˜  ז‰ ‡ך  מכן, ‰י‰  ל‡חר  ˘‡ירעו  כל ‰נסים  פועל  לי„י  ˘ב‡ו  ˘פיר, „ז‰  ומבו‡ר 
‰נס ˘"נ„„‰ ˘נ˙ ‰מלך". וממיל‡ פ˘וט, ˘ז‰ו "˙˜פו" ו"עי˜רו" ˘ל נס.

„רו˘ ו‡‚„ה

"שינה" ו"לילה" של גלות
ביל˜וט על ‰פסו˜ (יל"˘ רמז ˙˙רנז) ‡י˙‡: "נ„„‰ ˘נ˙ ‰מלך – ז‰ מלכו ˘ל עולם. וכי ˘ינ‰ 


