בעזה*י

םפר

מגילהים
מתכתודא
חד
י
ר
על
י

י

השאיר אחריו ברכה אא"ז אישחי דב פעליםהאהיל הגדול שגדלוהו מן השמים
כביד אדומו"ר הרב הגאון הקדוש המפודסם בכל קצוי ארץ נזר
החכמים ופאר הרבנים רבא דעמיה ומדגרנא דאומתיה גוצינא דנהורא אספקלריא
המאירה מנורה הטהורה איש אלהים קדוש אהגר רבים וכן שלימים הלכו לאורו
לשתות בצמא דבריו הקדושים כקש"ת
מי"הצבי אלימלך שלנירא זצוקל"ה האב"ד דק"קדינאב יעעא.
אשר כבר הופיע אור תורתו בחיבודיו הטהורים הנודעים ע"פ תבל למשגב ה"ה
ספר בני יששכר דרך פקודיך .מעין גנים .כלי הרואים .אגרא דכלה
אגרא דפרקא .רגל ישרה .והיה ברכה .מגיד תעלומה אזהרות מהרצ"א.
ועוד שאר כתבים יקרים וקדושים אשר תחת ידי על חנוכה וגם על משניווט
יתן ד' שאזכה להוציאם לאור במהרה
יוצא לאורע"י נכדו הרב המופלג החסיד בנש"ק מוה'מאיר משולם שמירא נ"י
מלאנצהוט בהרב החסיד המפורסם וכו' מוה' שמואל זצלה"ה בז לאותו
צדיק הגאון הקדוש המחבר זצלה"ה וזכותו יעמוד לי לבצע זממי ולגמור עוד
את שאר הכתבים אשר תחת ידי בקרוב

ה סכ מ ת

הוד כבוד קדושת אדמו"ר מרן הרב הגאון הקדוש המובהק שר התורה
גאון תפארת ישראלאיש האלקים רשכבה"ג כקש"תרביחיים הלברשטאם
זצלה"ה האב"ד דק"ק צאנו והגליל יצ"ו.
ב"היום ד' אור כיב למב"י תרל"ה לפ"ק צאנז
הן בא אלי שנית הרבני המופלג החסיד בש"ק מוה' מאיר משולם נ"י נכד
לאותו צדיק הרבהגדין הקדוש האמיתי מוה' צבי אלימלך זצלל"ה משינאץ
ובידו כתבי קודש ממר א"ז דרושים נחמדים ויקרים על חנוכה ופורים וחידושים
על מס' מגילה והוא כבר התחיל לדפוס חיבור הקודש מאתו הנקרא מגיד תעלומה
כולו ממתקים וכולו מחמדים ,והנה לתת הסכמה על חיבוריו אך למותר הוא.
כי כבר פרש גדפוהי עלפני תבל .ומלאה הארץ תנובה מחכמתו ותורתו הזורח
מסוף העולם ועד קצהו ורבים שתו ורבים ישתו בצמא את דבריו הקדושים
הנובעים ממקור מים חיים ונוזלים מן לבנון .אך למען להגדיל תורה ולהאדירה
ולזכות את פני תבל להנות עוד מזיו תורתו הוא לבקש מאת אחב"י לקרב את
נכדו הכעכ"ז וליקח
הספר במחיר אשר יושת עליהם וכל איש יביא אל
י
נ
מ
מ
ביתו שכיות חמדת התורה אלו וזה שם המפר אשר יקרא לו ריח דודאים
ובוודאי שארית ישראל לא יעשו עולה להדפיסו שנית בלי רשות המוכ"ז הנ"ל
לבלתי ליקום בארור ח"ו והשומעים תבוא עליהם ברכת טוב:

דברי המהבר לכבוד תוה"ע הק'חיים הלבר,טטאם

מפשר לאמר סטם שקרא רבינו הקדוש מאור הגולה מרן מצאנז זיע"א את ספה"ק הזה כשם
"ריח דודאים" עפ"י מש"כ [בזח"א דרמ"ב-רמ"ג] כתיב הדודאים נתנו ריח ועל פתחינו כל פרדים
חדשים וגם ישנים ינו' ,הדודאים נתנו ריח ,אלין אינון דאשכח ראובן ,כד"א יימצא דודאים בשדה
ילא אתחדשן מילי דאורייתא אלא על ידוי בישראל ,כד"א ומבני יששכר יודעי ביזה לעתים וגו' ,ועל
פתחינו כל מגדים אינון גרמו למהוי על פתהינו ,על פתחי בתי כנסיות ובתי מדרשות כל מגדים,
חדשים וגם ישנים ,כמה מילי חדתאן ועתיקין דאורייתא דאתגליין על ידייהו לקרבא לישראל לאבוהון
דלעילא כו' הה"ד לדעת מה יעשה ישראל
והנה הגה"ק רבי אלעזר מלחנצהיס זי"ע בנו של הגה"ק בעל בני יששכד זי"ע כותב בהקדמת
פטרו הק' *יודעי בינה" יז"ל יקראתי שם חבורי חלק זה בשם יודעי בינה .גי ידוע לתלמידי מדן
אשר כבוד אאמ"ו קרא שם ספרו בני מששכך בעבור כי רבו המובהק לו אשר מפורסם לבעל רוה"ק
[הוא אדמו"ר הקדוש זצללה"ה מלובלין] חזה ברוח קדשי שהוא משבסו של יששכר ,וכשחזה ביה כדרכו
בקדש אמר שהוא חזיון סוב ,לזאת אני הקסן מתלכידיו ,דעתי לקרות שי"ב [שם יודעי בינה] ,כמבואר
י בינה לעתים ,לדעת מה יעשה בישראל וגו'
ומבני יששכך יודע
גומא דעונדאהיכי הוה ראה בריש ספר בית שלמה תילרות הגה"ק אדמו"ר מהר"ש שפירס הגאב"י
דק"ק מונקאטש זי"ע ,והביא [בפתחא זוסא על הלכות פסח ס" א' אית ו'] שהרהצה"ק רבי שלמה
שפירא אב"ד מונקאסש בן בנו של מרן הקדוש מהרצ"א מדינוב זצלה"הו לא היה אומר היה"ר של
אחרי קריאת הנשיאים בניסן ,יען שרבה"ק מלובלין זי"ע אמד על מהרצ"א הנ"ל שהיא משבס יששכר.
ומסעם זה כותב רבה"ק בעל מנחת אלעזר זי"ע שקרא חת ספרו שער יששכר יז"ל ימבנ"י
ביניה לעתי"ם ,ויתילדו למשפחותם לבית אבותם .כאשר נודע ומקובל אצלינו [כנ"ל
יששכ*ר יודע"י
בס' יודעי בינה ] כי משבט יששכר קאתינא ןעפי"ד החוזה דבינו הקדוש מלובלין זי"ע] כן נזכה להיות
מיודצ*י ביניה לעתי"ם להבין ולדעת קדושת העתים ועפעפינו ישירו נגדינו בכל עניננו ,כי ע"כ קראתי
שם הספד 12ער יששכר ע"ש הכתוב (יחזקאל מ"ח) שע"ר יששכ"ר אח"ד כי נכנסתי ג"כ
בעזהשי*ת בשער הזה והיה אח"ד וגו'
[הערת הרב הריא"ז מהגליית שליש"א]
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טתני' שגילה נקראת וכו' לבאורה ה"ל פחות ולאיותר* אפי' בזכן התנהגות השנים
למיתני *קורשרן' את המגילה בי"א בקביעות (וידוע מה שדרשו דורשי רשומות
כו' .י"ל אי הוה תני הכי הוה בהשמע שהוא ברמז הטהרנה על שם הבמתב והנקרא.יעויין
ככובה לכ"א לקדרו בכל הימים הללו .ע"כ
בשלחה פסחים)1
נשמר התבע ולא נקט החובת על האישיים .רש"י בדפה לאפחית ולא יותר .לא פחות
רק נקט על המגילה .וןימ *מג44ה נקראת*
מי*א %א יותר מס"ו עכ"ל .ולכאורה
בכל וסמנים הללולפי הזדכרות תזמן כאשר הוא %א צודך .ת"ל דכא לתרץ דהנה קימל
יבואר אחשב הה שציץ ר-פ"י דל מגילה זריזין מקדימין למצות .וא"כ היל למיתני
נקרשה בי"א וכו' פעמים בזה ופעטים בזה .מתניתין בדדך לא זו אף זו לא יותד ולא
רצ'ל דיהתה תני מגילה נקראת %א תני פחות דהיינו לא מיבעיא בי"ו דלא דאיכא
קורשכן את המגילה1
איוסד אלא אפי' פחות דהיינו יו"ד דאיכא
הקדמה
.
ד
ו
ס
א
גרב
בא"ד [ברש*ין ולקמן מפרש לה כאיל.
משא"כ כעת הוהזו ואצ"ל
רצ"ל פירושן של דברים תמצא כד זו .לזה פירש לא פחות מי"א וכו' דהתפ
תיזל בכל המשנה .אבל אין נשמע מהבבא שונה משנתו כסדר המנין דמספד י"א קודם
במנין לט"ו נ"ל,
רצשונה כיצד קדישת יום י"א .חבן מהבבא
שני' יום י*בכי הפידים במתני' לא נשנה מתני' ,כפרים וענטזת גדולות קורין בי"ד.
י החודש;
לכאורה לא הלל למימד אלאעיירות
כסדרימ
מתני' לא פחות הלא יותר .יש להתבוע .גדולות .דדוי הכפדיםמקדימיןליום הכניסה.
וכי סגד שנטעה אע להתיר לקרות ונראה דמשמיענו דפד"א כמו בן עיר אינו
גם בי' ש 4ביץ הרי גם על הזמנים הללו רואי לקרות כמו בן כדך ,או בן כדך כבן
מקשיע מנ"ל .והנראה דהנה התנא ידע עיר ,כמו כן בן כפד הרנו רשאי לקרות
הלימוד מזמניהם או כימים דנשמע מרבדי כבן עיר ,קמיל דרשאי ורשות בידו לקדות
פגשי כנה"ג במגילה לדבות עוד ב' ימים כבן עיד .כיון דלטובתם תקע להם חכז"ל
ועץ היום י"ג דלא צריך לרבויי .והנה לפי והיצמר 8ר אפשי בתקנת חכמים כגת זו
הקביעתן שלנו לא בדיו פסח .אנא לקדותפ שומעין לו .ונ"ל דע*ז סומכין בדורות
בי"ב .ומזמניהם ש כימים משסע לדבות האחרונים לבטל תקמי הלזו כיון דיוצאין
יגח שפיר כבני העיד ;
ב'ימים .וחשש התמו פן בזמן שלא יקדישו
שם,
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עפ"י הראי' רק עפ"י הקביעות לא מדבי
לן זמניהם וכימים רקיו
ם  1ווים 4ש
מוסתאפי'גיא גדולותכיוןשאינם
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' עוד רשות יומסיף יום א' במקהמו מ-פיד .עיד" יקרא להגר ויזל דקמל"ן
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מגילה נקראת

בה עשרה בטלנין שמצויץ בבה"כ שחרית בהוום לא יעבור ואעפ"י שכבר קראו חיכש

וערבית (וכלאמר ריב=ל בגמרכם משא"כ
בשרן עשרה בטלנין דין כפר יש להם.
וכינה להם בשם *גדולות* אם יש בהן
עשרה לעטת דבר שבקדומיה שחרית וערבית
הוא עפ"י התתוב קוהתגדלתי" כשקדשתי
ונודעתי וכו' ע"כ קרא להו "גדולות* ,נ"ל:
הקדים התנא לומר דין הכדכין מדין
העיירות .הגם דגמנם משיחר בזה
רמז לנו הטעם .דהנה הטעם עושינו דין
הכדכין המוקפין מימחת יהושע בן נת .הוא
לתת כבוד לא"י שהיתה חריבה בזמן הנס.
ותיקנו זמן אחר להתבכין המהשפין חומה
מימות יהחשע בן ען והי' בכלל זה רוב
עיירות א"י .וגם לכבוד יהושע שההח ה"
הלוהם הראשון בעמלק .ותיקנו להם יום
ט"ו כשושן שהי' בו נם יותר כדי יהושע
לכבוד לא"י וליהושע ובשביל זה גם התנא
חש לכבודם .להקדים דיניהם .ומשמיענו
במידיר לשונו דהטעם הוא מפני הכבוד.
רש"י בד"ה אלא וכו' וצריכין שיקראנה
להם אחד מבני העיר וכו' .הר"ן ז"ל
כתב דאין סברא שבן העיר יהי' יכול
ידעציאם ידי דובתם דמיקרי אינו מחה"מ
בדבר .ולדעתי צריכין לומר בדוחק שיהי'
אחד מבני העיר המקרא .יהקורא אחד מבני
הכפרים .והוא דוחק .והנראה דמש"ה לא
רצה הרמב"ם לפרש כמש"י ומפרש פירוש

איסורא משום
תוסיף .המכי' אץ משום
בית ליכא הואיל ולאו זמן קריאה הוו וכו'.
יש כאן משום ב"ת דהא זימגי' הוא חי
מתחמי לי' מבני מוקפין חומה והי' יכול
להוציאם עכ"ל .הרי דס*ל דבן עיר יכול
לועציא המוקף אע"ג דאינו מחוייב בדבר
היום .חטיבה רש"י בזה נעל דדייק לה
ד אבאר בסמוך אי"ה:
מליטרא דמתני' כמהי

בי

בא"ד ופעמים שיום הכניסה בי"ג יפעמים

שהיא בי"א .השמיט י"ב דלא משכחת
להעפ"י קביעתנו והנה לכאירה ת"ל לשנותה
לפרש משנתינו דבל"ז לא נפקח לן מידי
לדידן דבזה"ז אין קורין אותה אלא בזמנה.
אבל לפי מש"ל במשנתינו יונח דהשמים
כדי לידע פירחח דברי התבא אומרן שפת
יתר "לא פהוח ולא יותר
"1
מתני' חל להיות בשבת כפרים ועיבשת
גדולכן הנה בבל הבבות ל"א מקדימיו
"וקורין* רק מקדימין ליום הנריטה אבל
האסייעתא לשיטת רשעי ז"ל דטעמא דקההע
דכפרים הוא משום עמלנם ישעין לקרות
וצדיכים שיקראנה להם אחד מבני העיר
ע"כ בכל מקום ומהזכיר כפרים לחוד לא
אמס קוריןכי הם אזנם קורין רק מקדימין
ואחד מבני העיר יקרא משא"כ בכאן שגם
בני העיירות מקדימים אמר מקדימין
"1
"וקורין
ן בתוס'
כדבעינן וכו' עיי
אחר .שבני הכפרים להיות עמיהם מועטים נם' ,מנלה
זבחים פיט .קא מתמהין ש שיטה זו.
אינם מתקבצים בבתי כנסיות רק בב' וה'
שהתזיום קריאת התורה .והקילו להם חכמים בית דאגן הטעם מבחשר במשנה ועשות ביד
אשר ט ביום יקראו המגילה ולא יצטרבו המקומת להקשות .ונראה דדש*י מדייק 4ת
להתקבץ ביום הפוריט .אבל דעת רשיי דלא ה"ל להקשות בלשון מנ"ל כיון
מילי דרבנן והבן:
נ"ל דס"ל משפיר יבול בן עיר להוציאם
ומחושב בדבר מיקרי כיח שמחטיב ביומו .כדבעינן למיסר לקמן וכו' כדי שיספקו
וכו' .לבשרה כיון דידע משיטות
ותדע דאפי' מי שכבר יצא יכול להוציא
אחרים בקריאתו וכן נראה דעת המדדכי הגמ' לקמן למה לא הבטש דברי ר"ח כפי

מנלי

דהויי

שכתב וז"ל ומה שלא נועו לקרות המגילה המסקנא מפני שמספקין וכו' .ונ"ל דהנה
כיעד וט"ו מספק ושהקז כדעבדיח בירט .קודם שידענו זאת הסברא דחפור לן לשטת
י"ל דדילמא י"ד נקבע בזמנו ואיכא בטשו מהתיקון הראשין דתקנו אנשי כנה"ג .נוכל

ריף

מגילה נקראת

לומר דברי ר"ח כפירוטו .כדי שיספקו וכו'
ותקנתא דכרכין הוא דתיקנו אנשי כנה"ג.
ואין קושיא מר"י (שאמר אימתי במקום
שנכנסין כב' ווט אבל במקום ענשין נכנסין
אין קורין שתה אלא בזמנה) דשכח מדבריו
דעבדינן תקנתא לכפרים לאפשר לומרדאנשי
כנה"ג תיקנו תקטזא לכרכים ואתי רבנן
דבתריעע חהק8ידו לתקנתא דכפרים .אבל
לפי מסקנת המקשה דבכ4ע .דא*א לשטת
שתיקוני אנשי ככה"ג מקשה לשם שפיר
מחני שמספקים
והוכרא לתרץ דבדי
"
"
ר
,
ג
"
ה
נ
כ
ל!
נ"
מים ותקנתא דכפרים עשואצשי
גמ' מכדי כולהו אנשי כה"ג תקמהו וכו'
לא ידענא למה אמר אנשי כה"ג דלא
דמיזי במגילה ולמה לא מרדתי ואסתר
המבוהמין במגילה עיין ברהטי בדויה מכדי
וכו' ע"כ אכה"ג שתיקנובימי מרדכי ואסתר
וקריאת המגילה וכו'.
את שמחת ם
דקשה למה האייך בלעסנו" .אנשי כה"ג
שתיקנו בימי מדרבי הששדר" .גם שמרו
*שמחת הפורים" .שמחה מה ו עושה בכ14ן
לא הו"ל למיסר רק קריאת המגילה .ע"כ
נזל לתרץ למה נקט המקשה אכה"ג חלוא
כי באמת מרדכי ואסתר טצ~2כד המגילהי"ד
וט"ו תיקן .ואתו אכה"ג שהיו גדולים מהם
בחכמהובמנין (דאה4כוע דמצו בעזרא למרדכי
רביעי וחמישי) חשוקנו כל הזמנים
הלולמי
ר
ואין רמיזתם במגילתן אבל זה א"א ל

דע"כ כתיבת המגילה היי שהמכמת כל
אכה"ג (וכמו ענארז*ל גולחה להם אסתר
לחכמים כתבוני ~תשת) דאי ס"ד דמרדכי
ואסתר בלבד כתבו ותיקנו .הרי אשככן
במגילה מקודם כתיב משתה ושמחה וט"ט
השב"כ לאכתיב רקכהטייה
(ליאסר
ארכוו"בגח מוחתה ושמחה קבילו
למ
מא
ושמחה.בו
עלייהו ירט לא קבילו עלייהו .והנה מי
הוא שהי' יכול לבטל דברי מרדכי הוסתר

ע"כ אנשי כה"ג הם שתיקנו רק משתה
ההמחה וקריאת המגילה וביטלו דברי מרדכי
ואסתר בענין יו"ט .ע"כ מקקיה שפיד.

דודאים

דמטה2תה בצמחה וקריאת טגילה בלא יו"ט
מוכח דאכה"ג הם שתיקט ומי שש מג"ד
שיכול לבטל דבריהם( ,וא"א לומר דהם
לא תיקנו כלל קריאת המגילה דבמגילה
לא מבואר חיוב קריאתה רק שמחה השפשר
בזמן אחר תיקת קריאת המגילה וזמנים
הדבה תיקש לה דהרי משמר ככתבם ותזמנם.
משמע זמן השמחה הוא זמן קריאתה מן
הכתב) ,נ"ל .ועוד יתבארו דברי רשעי ז"ל
להלן בסמוך אי"ה.
ו
גמי דאי ס"ד אכו"ג י*ד וט" תיקון הנב*
אתו רבנן דבתרייהו ועקרו תקנתא וכו'
וקווהלי הרי בטפילה חיט מבואר בפירוש
חיוב הקריאה ודילמא אכהוג ומרדכי ואסתר
לא תיקון כלל ושתזי רבנן דבתרייהו ותיקש
חיוב קריאתה וכל הנהו זימני .ונ"ל בהקדם
מה דהקשו בריש ברכות תנא היכי קאי
דקתני מאימתי ותירצו תבא אקרא קאי
דכתיב במעכבך ובקומך שעקשה לנו שם

קישית המקשה מוך אם כשנתו דה"ל לתנא
לבאר קודםחיובהקריאה ואב"כישאלמאימתי
וכו' ויב14ר לנו זמן קריאתה .הנה אם כך
הוא חובת התנא א"כ יוקעיה קושיא כזאת
בכ"מ כגון סוכה שההא גבוה למעלה וכו'
יקשה תנא היכי קאי ה"ל לבאר מקודם
חיוב מצות סוכה בטסו לחדש תשרי ותירצנו
שם דה*ק המקשה בשלמא דבר שהוא מפורש
בחמרכן ידוע היא לבד בי דב לא צדיך לן
התנא לבאר לן החיוב דק ההלכות .פהטא"כ
ק"ש דאיכא למימר בשכבך ובקומך בדברי
תורה כתיב (חטמו דס"ל לחד תנא דקעש
מדרבנן .ובשכבך ובקומך בד"ת כתיב) ע"כ
הקשה המקשה בכח לו יהי' דסבירא לך
ק"ש דאורייתא כיון דזה אינו דבר פשוט
ומבהיר בתורה .ה"ל לפרש מקודם חובת
הקריאה .משח"כ בשאר המצות המבוארין
אין מן החיוב על התנא לבאד עיקד הזוב
המצוה אך לפגז צריך להתבוע מהו שמתרץ
תנא אקרא קאי דכתיב בשכבך ובקומך.
הרי המקשה נמי ידע דבר זה .דק דמקשה

ך
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דהו"ל לבאר כיון שאינו דבר פשוט .וצ"ע
דה"ק התרצן .בזה שהתחיל התנא ולא ביאר
לך מקודם עיקר חיוב הכשצוה בזה למד
לך דק"ש מדאורייתא דס*ל מקרא מלא ועש

בשכבך ובקומך (עיירה דברינו ב)"48כות
וכאן עת לקצר) יצא לנו מזה דבמקום קלש

ביאר לנו התנא מקודם עיקר חיוב המצחת
רק פתח דבריו בהלכות המצוה .מזה נדע
דהתנא ס"ל דאותה המצוה נלמדת מקרא
מפורזת .ולפי"ז יונח לנו גם מע .דהמקעוה
מקשה זה הוא ודאי דקריאת המגילה נלמד
מקרא מפורשכגוןמנזכרים מעשים או לקיים
וא' ככתבם וכזמנם "יזצרפ לא יסוף מזרעם"
אשר תיקנו לנו אכה"ג בימי מרדכי השסתר.
דא"א לומר דבימי מרדכי ואסתר לא תיקש
כלל קריאה רק שמחה .ואתו רבנן דבתרימע
ותיקנו קריאה דא"כ תיעשי תנא אהיכא
קאי דתני מגילה נקראת הו"ל לבאר מקודם
עיקר חיוב קריאתה .אע"כ אותן אבה"ג
שתיקנו שמחה הם תיקנו הקריאה ונכתב
בספר המגילה בפסוקים הנ"ל .ע"כ לא ביאר
התנא כיון דמקרא מלא הוא .וכיון דאכה"ג
תיקן עכצ"ל דכולהו הנך זימני תיקון דאי
ס"ד אנשי כה"ג י"ד וט"ו תיקון וכו' כמבחור
בגמ' .וזה שיש לכוין ג"כ בכוונת ר,ם"י
אימרו את שמחת הפורים וקריאת המגילה
ודוק:

גמ' אמר קרא לקיים 4עזימי הפורים האלה
בזמניהם זמנים הרבה *תיקנו "להם.
הנך תיבות "תיקנו "להם מיותר .וכדאמר
אח"כ "זמנים סובא" 14בל אי מבזמניהם
דמשמע עוד זמנים א"כ ליקרו בכל ימי
הזמן .אבל מדנאמר לקיים את ימי התורים
"האלה" (היינו יים י"ד וט"ו המבוארין
צריכין לקיים שתן) בזמניהם בזמנים אחרים.
ותאיך אפשר להקדים או לאוצי הזמן ע"כ
לומר זמנים הרבה *תיקנו להם' היעו כל
מי שצריךלקיים באותן הימים יוכל לקחמם
בזמנים אחדים .וז*ש *תיקנו להם* לאותן
הימים ותב
ן1

דודאים

שם א"ק וכו' בנפציהם וכו' זמנו של צת
לא כזמנו של א 2לשטרה רשב"נ זמן
זמנם זמניהם לא משמע לי' ומהיכן דייק
זמנו של זה (והנה ברי"ף לא נכתב רק
*זמנם* *זמניהם" דמשמע דרק יתורא דיו"ד
והפא הנוסף בתיבת זמניהם על תיבת "זמנם"
לא מהשמע לי' לדרחצ אבל "זש זמניהם*
דריש .אבל לגירסתיט בגמ' "זמן זמנם
זסציהם" לא משמע לי' משמע דכ~ל כלל
לא דריש) וי"ל דס*ל דכל התיבה מיותרת
דהו"ל לכתוב לקיים את ימי הפורים האלה
כאשרקיים וכהואייתר בזמניהם להך דרשא,
נ"ל:

רש"י בד"א זמנים דומיא וכו' דומיא דעיקר

הזמן דנפקאלן מזמנם הח 1דקא מרבה
דומיא דייתו האריך בלשיה .וכווצתו נ"ל
דלהיות עש"י המסקנא גם י"ג נפקא לן
מתוך הספר הואיל דה"א זמן קהילה לכל
וכמבואר במגילה א"כ געי מבוארין במצילה.
ומ"שלפי"ז ה"ל לרבכם לפ"ז עוד ג' ימיפ.
לכך האריך שב"י ז"ל לצטטך זה דלא מרכינן
אלא בדומה לעיקר הזמן דווקא לן מזמנם
 .ודוק ;
מהש"כי"ג לא נוקא לן מתיבת זמנם
גמ' ולא יעבור כתיב .נ"ל הטעם הת דגזוז
בלאו שלא יאחרו זמן קרישתה משא"כ
בהקדמה שתו להקדים בי"א .דיקנה כתיב
ביי"ד על כס היה אין השם שלם כביכול
עד שימחהזרעו של עמלקי"ד ההא השבועה
בענין הרימותיידי לישבע שיהי' השם נקרא
רק י"ה עד שימחה זרעו של עמלק .והבת
לזכר זה עיקר זמן קריאתה י*ד וט"ו רמז
י*ד על כס י"ה ותיקנו לה זמנים הרבה
בהקדמהעדי"א שהיא ו"ה להורות השתלמות
השם במהרה כשיקויים שבועתו ומחציו
תתמלא תיבתו .ומש"; הקפידו שלא יקראו
בי"ג להורות על הרמז הנ"ל דוקא זה מה
שנ"ל כעת ובעזה"י עוד יתבאר:
ונ"ל עוד דהנה הנס הזה הי' נס נסתר
מכוסה בטבע הוא ע"י שם כאלקים*
בגימ' *הטבע* (משא"כ נס נגלה הוא ע"י

ריש

מגעה נקראת

דודאיך!

שם הוי*ה ע"כ נסתר שם ועי' במגילה לרבות י"אוי"ב .וז*ש רש"י *שנים אחרים

ונרמז רק בר"ת ובסרת להורות הוי' הוגש
האלקים וכתבנו זה בדרשותיט באריכות
בפתיחת זכר חסדו ואמונתו לב"י ראו כל
אפסי ארץ את ישועת אלקינו אימת רש כל
חפסי ארץ את ישועת אלקינו בימי ה%
שנה הביט כל אפסי ארץ שגם בטבע
י
בם
בי
ומ
השגחתו) ע"כ תיקנו ז %קריאד* ה'מלי
שבהם ק*כ שעט מנין ק"ךציררפי אלקים.
והנה התחלת הימים הללו ביום יקא מנין
רבה אהצר ישתלם והסם במחיית זרעו של
עמלק ומאז והלאה ה'ימים קרך שעות כמנק
ק*ך צירופי אלקים .והנה ידוע אחר
השתלשלות ק*ך מתחלת יניקת המרבבה
טמאה אלקים אויים ע"כ אתר קקך שעות
תיקנו ולא *יעבורק הבן הדבר:
רש"י בדגה ימים כימים וכו' סמר כימים
"לרבות שנים אחרים כדוגמתם* כ"ז

מיותר לכימרה וביותר תיבת
מיותר .נ"ל דבא לתרץ דהנה רפש בר אבא
*כדוגמתם*

דנפקא לי' מזמנם זמניהם לא אמר לרבות
י"אוי"ב רק זמנים הרבה תיקנו להם להיות
דמפסוק איט מבואר י"א וי*ב רק נשמע
דעוד זמנים תיקט .ואנהט נחקור ונדע
יסג לא צריך לרבדי ויסו ויפז לא יעבור
כתיב ע"כ הבשנה י"א וי*ב אבל
י
ת
ב
י
ה
ר
שמר לרבותי"א וי*בבהצמע שמבחור בכתוב
י"א וי"א .ועוד צריך להשתנן מפגי מה
לא קבע ר' יצחק (שאסר י"ג זמן קהילה
י רפש בר 4צ)נ
לכל וכו') סברתו איבר
רק מסדר השגם משני כדחמר ר' ייצחק
וכו' משמע דד' יצחק ביותר יצדק לו
סברתו אתרענו דרשב"נ .ובא רשפי זול
לבאר לט זה דדשב"נ בעצמו ביאר לט
זה בדבריו באמריימים כימים לרבות י"א
וי*ב דוקא ההט מבושר בכתוב י"א וי*ב
דסה4מע לרבות כימים הללו היהצ כימים
שצר ט9ימי המנוהה דוקכן מהיה"ב יום
*.ג אית ,ום 54נוחה כי הי' זמן קהילה
ללחום מלחמות של מצהבהגהביאושבפירחצ

כדוגמתם* .וזה א"א לומד דא"כיהי' מותר
לקרות ביום י"א וי*ב .ובי"ג לא יקרש.
וננוביקרים בי"ד
י דזהאין סבוכו ללמד*
ח
ט
ו
.
ומה"ת יתקטכך ע"כ לומר דייג לא צריך
לרבתי .ע"כ רהצב*נ אמר בפירוש י"א וי*ב.
ודיי קבע סברתו אדבריו דוקא הייט שפ"
דברי רהצב*נ .ונבן הדבר
י
גבה ו 4שמחשל בר נחמצי מיס לא אמר

מבזמניהם זמן זמנם זמניהם %א משמע
ליה (הישו דלח איכפת ליה יתורי נפתיות
לדוריכםכי כן משפט הלשון להאריך באידה
אות ליפוי הלשון) ור' שמן כר אבא מ"ט
ל"א מכיסים אמר לך ההוא לדורות הוא
רכתיב עכ"ל .הנה יש להתבונן מפני מה
ברשב*נ לא א6ר "אמר לך" ועוד קשה
על רשבונ דלא ס*ל לדרוש ייתורי אותיות
מפני מה דרש ימים כימים .אך כאטר
תתבונן מש"ל בדברי רוותי תמצא טעם.
דהנה "בזמניהם" שאמר כשב"א יצדק בלשון
עפ"י פקיד רק שיש בהם ייתורי אותיות
דה*ל לכתוב "בזמן* ומזה דרש רשב"א
דרשות .רהבהר,צב"נ דלא ס*ל לדרושייתורי
אותיותאיןעליו קח2י) 4משא"כ דרשת רשב"נ

רק ימים.

דעש ,9פישטו
אבל כימים בכף הומית מוגמע להוסיף
עוד דוגמתן ובזולת הדדינה הלזו אין פי'
לא ,צדק לומר

~ברים .ע"כשפיר הקושיא חזקה על רשב"א
מנט לא אמר מכימים דנהצה דבר מבואר
לרבות י"א ויבב ימי מנוחה דווקא ע"ז
אמר המסדר *אמר לך* כימים שפיר יצדק
עפ"י פשוטו שיעשו ~תרת ימי שמחה
דוגמנן הימים הללו וזהו ישימים" וז*ש

רוויי להכי שייך לישיש .דקרת כימים
כלומר4ועי' ודוק היטב ספייה ידובר בדברי

הרי*ף שלהרי"ף ז"ל שיטה אחרת בזה
דהוקשה לו מוס לדורות הוצ דכתיב .הוי
רשב*נ ס*לג"כ לדתיותהופדכתיב ח4עפי*כ
פנדק בעינו דלכתוב על הדורות לכתוב
ימים חשד נחו .אע"כ דרשב"נ ימים כימים

ך

ריח

מגלהנקרחי

לא משמע לי' וה"ל לשנות ולתרץ כלשון
הזה .וגם למה ידרוש יתור "זמן זמנם"
ולא ידצה לדרוש "ימים כימים" .ע"כ פי'
שם בדברי הריעף דכוונתו הוא האי לדורות
הוא דכתיב סיעו שגם לדורות כשלא מהיו
ישראל על אדשכם ויהיו מפוזדיז בגולה.
ולא יקדיחו עפ"י הראי' .אעפי"כ לא יבטלו
שתן זמנים ממילא דרוש ידרהפ ג"כ ימים
כימים .ויצדק לפי"ז מאי דלף מקומה מאי
בינייהו דצ*ב דמץ דדדיש זמניהם ס"ל
דגם בזה*ז אסור לבטל הזמנים .ושם הארכנו
בעזה"י בדברים נכונים בשיטת רגמ' לקמן:
הנה יש להתבונןר~,ב'נ *4מן זמנם זמגיהפ*
לא משמע לי' .ומהימי דייק זמנו של
זה לא כזמט של זה .והנה מגרסת הריאף
נרייק להלן דרק על זמנם זמניהם איבא
מאן דלא דריש יתורא דיו"ד וה"א (כי כן
דרך הלערן ליפוי) אבל ומן וכניהם כשע
דוהיו לנ אבל לפי גידסתינו בגמ' .זמן
זמנם זמניהם" לא משמע לי' .משמע דלא
דריש כלל ויתבאר להלן אי"ה:
גמ' ארבב*ח אר"יזו דברי ר"ע דדריש זמן
זמנים זמניהם .אבל חכ"א אין קורין
אותה אלא בזמנה.מיתיבי א"ר יהודה אימתי
בימן שהשנים וכו' ד' יהודה אליבא דמאן.
ארלימא אליבא דר"ע אפי' בזה"ז איתא להאי
תקנחא .ופירשתי דהא רעע בזה"ז ואמר
במתני' דמקדימין עכ"ל .והיא תימה דהא
שפיר י"ל דה"י אליבא דמ"ע אמרו .וד"ע
מתני המשנהכפי עיקר הדין דתיקנו אכה"ג.
ומן הצורך לידעכיימי המורים לא יעבדו
מועך היהודים ובמהרה בימינויהי' ישראל
שררים על אדמתם .ונדע הדין כמו כל
הלכות קדמיים למהרות דמן הצורך לידע.
ואין לומר דדיתי קאמר דה"ל לר"ע לפרוס
במתני' דבהק"ז אין הדבר נוהג דאין זה

דןד)פים

דמוקים לה כר' יוסי בדיי יתחזק הדבר
תלמידוהי' .אבל אעפ"כ
במעט קטכית
י
פ
ל
ד
לא הונח הרבד חמרינו בישת כמה פעמים
שהתנא אינו מפרש דבריו והדוד האחרון
מפרשדבריו) זצ"ל לדעת רש"י דפי' דמש"ה

הקילו לבני הכפרים לקרחן ביום הכניסה
שהםאינםבקיאים לקרות וצריכים שיקראגה
לתם אחד מבני העיר לא הטריחום לבוא
אל העיר בשם וחורים ותיקנו להם יום
הכניסה .הנה למעם זה ישתנה הדבר מכל
סדר קדורים ושורות .דגם אם אינו נוהג
בזה"ז במהרה יבנה ההמ"ק ונצטרך לידעי
משא"כ בהך דיבק אם אינונחיג בזה"ז אין
מן הצורך
כי גם במהרה כשיבנה
בהמ"ק ונשולבי
דא
יל ארציט הרי ערב לצ
יקילו לבני ואחרים כי הבטיחנו יוצרנוכי
תמלאהכח"ו דעה את ד'ומא ילמדזעודאיון
את רעהו ויוכלו בני הכפדים לקרוא בזמנים
העיקרים בבתיהם כנקל לשיטת דש"י ז"ל.
אבל לשיטת הכמבום דסיל דהטעם הואשבני
הכפרים אינם מהאספים בבה"כ וכלהם רק
ביום ב' וביום ה' לקה"ץ ו'הקילו להם
לקדות בו ביום את המגילה .ובפרט לדעת
הח"ן דס"ל רבן העיר איש יכול להוציא
 %כפר ד4רמ מועייב בדבד מיקרי נשאר
הדבד בקישיא .אבל לפמש"ל שיטת הרי"ף
לדעתינו רס"לדמאי דאמר רשב"א מבזמניהם
ולא אמד מימים כימים דהו~א לדודות הוא
דכתינ פירועם הוא לדעתי "ימים כימימ*
הוא לקפידא לרורות הבאים בכל זמן ועידן
לא יבטלו הזמנים הללו י"א וי*ב וי"ג גם
בגולה א"כ לפ"ז יצדק שפיר דמאן דדריש
זמן זמנם זמניהם אייתר לי' *ימים כימים*
לקפידא דחלילה לבטל הזמנים בשום זמן
ועידן .משח"כ למאן דלא דריש זמן זמנם
זבניהם הנה דרש ימים כימים לדבות י"א

כדאי להניח בהוביל זה דברי ר ההע וי"ב.חבלכשיראהלב"דבאיזהומןשמהרכני
בתעבתא כיח דד' יועדה תלמידו דמ"ע לבטל 4לו הזמנים הרשות יבדם .והשתן

ומפרש בברייתא הדין דבזה*ז אליבא דד*ע יבוא הרבד על נטן .דאר*י זו דבהי רקע
רבו וק המה דברי רעע דבו (אבל מאן סתימתאה דדדיש זמן זמנם זמניהם וממילא
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ימים כימים לקפידא ואתור לבטלם בשום
זמן) אבל חכ"א אין קורין אותה (בשום
פעם) אלא בזמנה (מדלא אמר ובזה"ז" אין
קורין תץ' ממילא חכמים ס"ל בשום פעם
בפשק
אין קורין אותה אלא בזמנה) והשתא מקהוה
ם
ו
י
ל
הזה להנקם משיביהם.
הזה
שפיר אדרקי אליבא דמאן אלימא אדמיע מבואר בפירחח מהודו ועד כהת .והנה בסיום
כיון דדריש זמן זמנם זמניהם אפי' בחו"ז המעשה נאמר ע"כ היהודים הפרזים וכו'
הבן את הדבר,
איצאלהסבא תקנתא *דימים כימים" לקפידא
שם אשוחן עשי' זכירה מנלן הנה לכ4מ'
חזוק היטב
הקושיא הזו לא תליא בהכי דבלא זה
בגכמ א"ד ארבב"ח אר"י זו דברי רתע
סתימתאה .צבל ח"א בזה"ז הואיל היכי אשכחן קריאת המגילה ותו יש לדקדק
ומסתכלין בה וכו' .וכ' רש"י זו דברי רגע דהנה המקשה לאידעעדיין מהקישא"נזכרים
סתימתאה ול"ג להאי לישנא דדריש זמן *ונעשי' למה הזכיר בלשזנן לשון זכירה
זמנם זמניהם דהא רבע דפליגי עליו נמי הל"ל אתבחן ע ;"1,קרימה מנלן .וי"ל
דדעוי לי' אלא שהחמירו לאחר חורבן מערם דהמקשה הי' סהבר כיון דנשהשווינו בתורה
דמסתכלין בה עכ"ל .והרי"ף ז"ל גרס לה" .זמור את אשר עשה
י
תשר לךעשהעמללקנ.ו הבנכהלהפצעי
שכאירה איש מובן 84בל לס"מ שפיריתנו הוא לזכור את
ם.
דבריו .דבריו מוטעמים כמין חומר .דל"ק הנה בעבור זה תיקנו לנו חז"ל לקרה* ארן
זו רר*ע דדריש זמן זמנם זמניהם .ואייתר ונרגילה בזמנהבימי הנס כי רבד בעתו מה
ל" ימים כימים לקפירא לרורות שאסור סרב .אבל חילוק בין פרזים ובין מוקפים
לבטל אותן הזמנים בשום פעם .אבל חכ"א היכן מצינו וזה שמקשה אשכחן עשיה זכירה
בזה"ז וכר רחכמים זמנם זמניהם לא טהצמע מנלן כי הי' סובר דעיקר חיוב הקריאה
בא ממ"ע דזכור ,נ"ל.
להם .רק ררינו הזמנים הכוספים מימים
כימים ע"כ לא אייתר להו פסוק לקפידא .שם ואימא בתליסר הסברא הואכיון דאמרי'
תליסר דומן קהילה לכל הוא ל"צ
ע"כ בזה"זהואיל ומסתכלין בה מותר לבטלם
לריבויי וממילא מובן הה"ד מוקפין דלא
ורוק 1
שם הואיל ומסתכלין בהעייןפירותייועיין אק4מעינן בקרא זמנם סמך על הדבר המובן
ברי"ף פי' אחר ופי' דבריו בשקומו מאליו מרצ לכתוב .ומשני "כשזשן כיון
ראין טעם בדברשינוי המוקפין אלא בשביל
ועששי
שם ועוד מהורו ועד כוש כתי'.עיין ברש"י כבודא"י כמ"שבירושלמי זון כבודם לתקיש
לערשן שבו הי' גודל הנס ביותר נ"ל:
דלא נאמר בהך קרא הודו ~וש .רק בכל
מדישת התלך וטעמא בעי למה לא הביא שם לליףפרזי פרזי מה להלן מוקפת חומה
מימות יבונ וכו' לפי הג"ש הגל לומר
גמרא כלעפן הפסוק כל מדינות המלך .וי"ל
דאי מפסוק כל מדינות המלך .י"ל דושן הוא מה להלן מימות משה דהפסוק לבר מערי
בכל מדינות המלך מוקפין מימות יהושע הפרזיבימי משה נאמר אך דהנה הג"ש אין
בן נון לזה הביא מהודו ועד כוש .ובהמשך אדם דן מעצמו רק אם גמדה מרבו ורבו
השטח ה 40ג"כ ארץ ישראל דידענו בה מרבו ער משה רבינו מסיני והאיך שייך
מוקפין מימות יב"נ ואפשר לפרש עור דה"ק בזה ללמד ג"שדמגילה שנתקנהבימי מרדכי
"וכי "לצו אישראל "נינהו אפי' לצ נעשה ללמדה מפסוקי התורה .ובודאי צ"ל דכאן
להם הנס היאפשר המוקפין לא הי' בסכנה הג"ש מקובלת מאכה"ג שרצו לקצר ולרמע

כ"כ) אעפי"כ ישראל הם ונגזר הדבר לכ"י
וצריכין להודות על הנס .ועוד אמהודו ועד
'כוש כתי' בספרים ששלח לבל המדינות
מהודו ועד כו,צ להיות היהודים עתירים

יחם
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ה
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בג"ש והם מסרו הג"ש דור צהר דור .והנה דאם לאתימצר כן אלאשישן דעבדא כמלו
ודוק,
על מעשה אלקימאיןלשחיל טעם למה רמז
הש"י הדבר הזה בג"ש .וזה בק"ו .ולא שם לא כפריין ולא כמוקפין .איש מובן
בפידורי כי התורה הבא חכמתו של יתר
דמוי עבדא כמוקפין .ולכאורה בהאם
בראשית .ואון לילוד אהזה מבוא לבו 14מלשון רש"י דלוג לה .אבל כדדייקה בלשון
לתכלית חכתנו) .טנל על כתיבת הבכה"ג רהוטי נרותק דה"ק האיך עשו אתכימי מרדכי
יש לשמיל למה רמזו דבר ועשוקפין בג"ש אותן שבדוושן הלא לא יכלי לדון אצן שושן
ולא בארו בפי' .הנה ע"כ מסדו הטעם דטעם כמוקפין דלא ידעינן אם הוקפה נ"ל .ויש
שימי וצטקפין מפני כבוד א"י ומפני כבוד לבאר עוד כה"ק דהנה בפסוק מבוזיר
יהושע שהי' הלוחם הלקמטון בעמלק .וגפ חהוהודים אהוד בשושן נקהלו כי"ג וביוד
יהושע הי' המנחיל את הארץ משא"כ משה ונוח מט"ו ועשו זמתו יום משתה ושמחה.
לא הו"ל זכותא דאבי .ע"כ נלמד בג"ש מערי וצה נקבע בטנו למשתה חצמחה לעשי"
ארץ ישראל להודות דוה תלוי בשבח אוי .שטה כיון דלא ידעיע בה שהוקפה מימות
א"כ כיון שהם מסרו הג"שזו לטעם בפירוש יבש .הטה זכיהה תהי' בי*ד .הא"כיוסג שושן
מסרי בע"פ דהקפידא הוא מימות יהושע דלא כפרזים ודלא כמוקפין דבכולם כת"
המנחיל הראשון והליחם התשטון .ואין לחצר "נזמרים *ונעשים עשיי' וזכירה ביום אחד
נ"ל:
מה להלן מימות משהכי עיקר הטעם בג"ש
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הוא לתלות זה בערי א"י .והנה לבד מערי
כלל וכו' בעי בזה לפדים הייתור
הפרזי נכתב אצל ארץ סיורן ועוג .ועדיין
לא נתקדשו בקדוש' ארץ עד אשד הנחיל ל 711,בגמ' אלא קרא לדרשת הוא דאתא
יהושע לישראל את הארץ הבן הדבר ועוד לכדריב"ל וכו' הל"ד אלא קרא לכדריב"ל
יתבאר לקמן אי"ה טעם ללימוד ודבר הוא דחפני .ע"ב מפרש ו'1,י דהעק דבאמת
בג"ש .וזהו צחצוח פשוטן של דברי' :אין המקראסובל כ"כ המשמעות עפ"י פשוטו.
אבל ועא דרשא ולאוריר בחילוק רק
יש 21ריבדןז נדרסי
מייתורא דקרא דרא
שם ה"ק אלא שושן דעבדא כמאן .לכאורה
הדברי' תמוהין (מלבד מה שדרכינו בד"ה נידון ככרך וכו' וחמרך אעפ"י שאינו
תמיד לפרש בסקופ כזה בכל הש"פ לנשר
נסרטן וכו' ,כ"ז מיותר בבינן כי
שבכלל דברי המקדמו בלסכן ראשון הוא גפ לכאורה לכמוהה אין זה מן הצורך לפשט.
הלשון הח' רק שלא ביאר בראשונה כל ונרות; דונם לא ידעיע זה לא הוה מקשה
הצורך כאסא -קבלנו זה מספרי הרמ"ע מפאנו מידי וקיימא מיל' .דאפשר בעיע תרוויההו
וביותר יקווה עלינו הענין בבאן) שהקושיא סמוך ונראה ע"כ אמר כמהמתן לטבריא
הב' הו 14ענין צחר לגמרי ולא קאמר ואלא (נהסה) מיל (סמוך) ע"כ הקדים רהטתי ז"ל
לפרוף דלא בעיבן סמוך וברגם; ודוק:
(לבד ולא צלל הבי שנמר) תטרטר תתגונן
צ"לדהכי קאמל מה שהקשיתי לך השא דידן בנכף וחפר ר' "המי' ואי תימא רחב*א
מ"ט לא אמר כריב"ק כוונתו בזה לו יהי'
מנצפ*ך וכו' .הנה הגם דלפי פשוטו
דיש בידך ג"ש "דפרזי "פרזי להורזת הביא וך מימרא הכא להסמיך שמעתתייהו
דמוקפין מימותיב"נבעי לקוות בט"ו .הגם דר"י ואיתימא רחב"א אהדדי עכ"ז לא דבר
דאח"כ תיכף נחרבו חומותי' ולא נתיישבו .ריק המא בכ"מ מי שיש לו עינים לראות
עכ"ז יש לך ללמוד מהיקטמו דריב"ק דגם צופה ומביט בכ"מ שהתורה שלימה שלש
במוקפות מימות אחשודחצ בעי לקרות בט"ו ממחצב הקודש דבריהם סמוכי' לעד לעולם
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שהחסדים ממתקים הגבורות ונעשיםא'עכ"ל.
הבה אתה הענטז לדעת שהגיע הזמן ככלות
שבעים שנה בקרוב שתהא רחל מדת מלכות
לבוא לפני המלך להשפיע בה החסדים
לשיגרה בהמ"ק ונתהווה הדבר ע"י אנשי
מעשה שהיו בימים ההם והיית אכה"ב
והנביאים .ונ"ל ,צנק' )שז הנביאים הללר
צופים שגרמו לחבר הצדיק והפ"א כי צדיק
רומז ליסוד צדיק וגם צינרו ב' צינורות
נגד ב' צינורות היסוד כנודע (עי' בס'
מאורי דיר) והפ' רומז למלכות מלכות
פ"ה ותורה שבע"פ קרינן לה וגם פ' בגימ'
יסו"ד הוא יסוד דנוקבא בהתחבר עם הצ'
יסוד דדכורא כרמיזתו כב' צינורות ע"כ

בת--ים באמת וישר .וארמז לך ברמיזא
דחוכמתא ואביא לך בקיצור דברי המ"ח
חדל .והמן הרשע היוצא מהקליפה שכנגד
ז"א דבריאה ויונק מה"ג מנצבתך הרמוזים
בב"י שבשמו בשנים הראשונית שבהם שהם
מ"ן שכשמו שהם קשות וזרש אשתו בת
שבע הטמאה הרמוזה בזיופן שבשמה תצ'
היונקת מהצדי"ק דמנצפ*ך שהיא גבורה
שלישית ויועציו הרע" היונקיי מפ"ך של
מנצפיך שום ב' גבורו' אחרונו' חשבו
מחשבה רעה ההשכי בבלותהשביי' שנה
חי
ע"י אנשי מעשה נתקנה רחל לבוא לפני
ז"א כדי שיבנה ביהמ*ק וכף והמן הרשע
עם אשתו ויועציו ש"י' מכשפיי גדולים
ידעו כ"ז וכו' ומפני ביהוא הי' מזרע עמלק נקראו הנביאים בזמן הךעא "צופים" (הגם
וכו'כי ותא הי' משומש הנחש שפיתה לחוה שלפי פשוטו יצדק ג"כ אז שמם "צופים"
והטיל בה זוהמא בהאכילה מאבל איסור של שכבר הי' סמוך להפסקת הנבואה ונחלש
עץ הדעת עם בעלה אדם וגרם שעבדו ע"ז כח הנבואה והיתה נבחשתם בדרך הצופה
וכו' ופתה למרדכי לעבדו בהשתחוות לו למרחוקשראייתו בחלישות) והנה המן הרשע
עתד שפיתה נטן ישראל שיאכלו מאכל איסור בצירוף אשתו ויועציו ביניקתם מגבורות
בסעודה של משצורחן כדי שיוכל הנחש מנצפ"ך רצו לגביר הגבהרות דאימא ולבטל
שהואאחעירחן להטילזוהמא באסתר כרצונו .החסדים לאבא (וכבר ידעת שאבא ואמא
וע"יעונותאלוהי' רוצה להוסיף כח בגבורות הם סודי"ה) ולהגביר הגבורות בז"א שה"ס
י (ובזה יתבטל היחוד) ע"כ הפיל פו"ר
היוצאים מיסוד אימא שמספרם "8ר (היינו ו
ה' אותיות מנצחך מספרם "8ר) לסבב וההוא התגברות הר"ר [האג מנצפ"ך פ"ר]
הארת יסוד אבא שדרכו להתפשט בז"א הנק' בתוכיו' הד הוא ז"א וכנמטר הש"י עזר לעמו
" להכניעוולבטלו .ולפיכך הפיל פדר שהם ע"י האנשי מעשה הנ"ל הנה תיקנו להמוקפין
מ מוקפין
ושתיות פ"ר הסובבים הר באמצעם .וכנגד קריאת המגילה בט"ו סוד י"
כל גבורה הכלולה מעשר שמספרם המשים מורה על הגבורות המגבילין ומצמצמין כמו
חמשים אמה וכו' .ומרדכי חומה .מהשאיןכן"פרזים" .ישיבתםפרוזבלא
יי
אלהב
עשהכלעץג
נשמר ממנו ולאנהנה מסעודתו צמצום ההנה תמצא מוקפין בגימ' פוקר
וו
ידע
וכו'ולאהשתחזתלווכו'ולארצה שאהשורחצ ה"ס "ושור" שהפיל להגביר הפ"ר דאימא
( ,ואושא מז ה') יבטל הארת אבא
יטיל זוהמא במסתר .אלא ישבה בחיקו וכו' שהי
כי השביע שידה אחת בדשתה שהיתההילכת (סוד י') הנה תיקנו למוקפין סוד פו"ר
עטה עכ"ל .וגם וממזים לצמצום הגבורות שרצה המן
ובאה אצל אהשזרהב
להלושזט
ניואה"כ לוקחים להגביר תיקנו להם קריאת המגילה סוד
"ל
עוד שם במצהר מגי
מגילה שהוא לזרת גילוי יסוד אחמםוחיתוך הארת אבא בט"ו סוד "4ה וגם ת ט"ו סוד
"1א וכו' ה"הכי ה' געירות הם וכקא כלולה מיו"ד
יותר משל אימא המתפשט
ומרני שהוא יסוד אבא שממנו סוד החסדים שע"כ עשה עץ גבוה חסכנים הנה לפי"ז
צריכה להיות גלולה על עמוד אן להושטת תמצת טוב טעם ודעת שהצופים שהיו בזש

בני
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ההוא אמרו מנצפ"ך שכחום מכובד הגלות
וחזרו ויסדום שע"י התגברות הדינים
דמנצפ"ך שכחום היינו שנתגברה השכחה
דושאה מהקליפה וחזרו ויסדום שגרמו להגביר
החסדים ועי"ז היסודות דזו"נ בסוד צופים
שאמרנו סמיכת הר' והפ' ובזה תמצא נחת
שאחר שדברנו מדין "המוקפין בט"ו" סוד
דינין בצמצום וגם בחי' מוקפין פו"ר פ"ר
דמנצפ"ך השמיעת סוד נפלא בטעם מנצפ"ך
צופים אמרום ויה"ר שהלש יאמד פינו דבר
שלא כרצונו .והשם הטוב יכפר בעדינו
ויראינו נפלאות מתורתו:
מנצפ"ך לפי דברינו הנ"ל תבין רמיזת
התום' שע"כ סידרו בזה הסדר
מנצפ"ך מ"ן צפ"ך הבן
דף ג ע"א אין מהוה הוו ולא הוי ידעי הי
באמצע תיבה וכו' ואתו צופים
ותיקנו וכו' רצ"ל דלאהויידעיןאיזה חילוק
בדבר והי' באמת רשאין לעשות כמי שירצה
ואתו צופים ותיקנו לכ"א מקום מיוחד והנה
זה היו רשאין לחדש ולתקן כיון שלא חסרו
ונא הוסיפו .ומקשו סוף סוף אלה המצות
שאין נביא עתיד לחדש וכו' לעיל נאמר
שאין נביא "רשאי" וכאן נאמר "עתיד" להיות
דזה לא מקרי חידוש והיו ו-רואין רק דמקשה
הלא התורה העידה שאין נביא עתיד לחדש
י נכון הוא:
איזה תיקון בתורה הבן כ
שם אמא שכחום וכו'
א
ל
א
מדקאמר
משמע
שחזר בו מתירוצא דלעיל רק דלגמרי
שכחום דלהיות דר' ירמי' אמר מנצפ"ך
צופים אמרום משמע שלא הי' מציאותם
בנמצא והם אמרום רק מפני דוחק הקושיא
הוצרך לתרץ בדוחק דאין כוונתו "אמרום"
יגמרי רק אמרו מקום הנחתם בכתיבה
וכיון ד"א סלקא לי' התירוץ הזה והוכרח
לתרץ שכחום חזר בו מתירוצא דלעיל וס"ל
כפשט הלשון דאמרום לגמרי כי שכהום
לגמרי וחזרו וימדום נ"ל:
עזם ואמר ריי ואיתימא רחב,א תרגום וכו'
ג"ז מצורף לכאן ענין *התרגום" סוד

דרז~~4ינש

"תרדמהק סוד *השינה" שהי' בגלות כמבואר
בכתבי *מרן" וג"כ "תרגום" סוד אחורי"
ט"פ שם הוי' באדורי' ע"ה גימ' *תרמם*
כמבואר בכוונתו כי לא הי' ייחוד הפנים
בגלות וע"י קריאת המגילה מתהוה הגילוי
להארת הייחוד פב"פ והנה מהאדם הגדולה
של היוםחייב אדם לבסומי בפוריא עד שלא
ידע בין ארור המן לברוך מרדכי וכו' כי
צדיך להשפיע גם להניצוץ הקדוש המהי'
את הקליפה וצריך לעשות זה בלא הודע
וכמאן דשדי לשנותי בתר כתפוי באחוריי')
כדי שלא יאמר ברוך לחיצונים רק לניצוץ
הקדוש שבתוכו ע"כ גם מבני בניו של
המן למדו תורה בבני ברק כי הבא משד
הנה"ק שבתוכם שהוא בדוך ושתבונן כי
"התרגום" ג"כ אונקלוס *ערא 14מרו "תרגום"
סוד אחורי' אמרו אונקלוס שיצא אל הקדוחיה

מכחהחיות אשרניתן מהקדושה אל הקליפות
ונתבררו הניה"ק והשם הטוב יאיר עלינו

בתורתו לבאר הדברים בבירור כי לע"ע
כל דברינו הם בדרך אפשר כי אין לנו
סמיכות בזה מדברי רבותינו
שם תרגום של תורה אונקלוס הגר אמרו
וכו' תרגום שלנביאים יונתן בן עוזיאל
אמרו וכו' הנה יש בידינו תרגום של תורה
מיחוס ג"כ ליונתן בן עוזיאל .אבל הכוונה
הוא בכאן על אותו התרגום שמתרגמין
בציבור הסדרה דחומש וההפטרה דנביאים
מתרגמין בתורה תרגום שנקלוס ונביאים
בתרגום יוב"ע .ונ"ל עוד דתרגום של נביאים
אמרו יונתן לתרגם בו בציבור וצוה
י
ב
ת
ו
כ
ל
וכן תרגום אונקלוס דתורה משא"כ תרגום
דתורה שאמר יונתן לא אמרו לתרגם בו
בציבור רק ליחידים ולא ניתן לכתוב רק
בע"פ ועתה שכתבזהו הוא כמו כל תורה
שבע"פ שכתבו משום עת לעשות לד' וכו'

י

וראיה לדברינו שתרגם בתורה כמה פעמים
דבר שאסור לתרגםכןבציבור .כגון ומזרעך
לא תתן להעביר למולך תרגם לא תתן
לאעברא בארמיותא ודבר זה אסור לתרגם
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בציבור רק ה 80כמו מחרש חכמים שניתן
לדרום לכ-א כיד ד' הטחנה עליו:
שם מפיחגיזכרי'ומלאכי ,נקל שקיבל איש
מפי איש עד חגי זכרי' ומלאכי דאילו
של הלל ועי' בהצעת
מ'ידי
היחוובר*בען.עצמווחגהיי'זת
לי
בר
ומלאכי סי' בהתחלת

בנין בית שני
שם שגילה סתריי "לבני
תמיהני
דהנה הש"י שלח נביאים לישראל
~מר להם דברי ד' בוודזא כוונת הצור תם
שיבינו ב"י מה שהם אומרים ולמה הקפיד
השרי על יביע שגילה פי' דברי נביאיו
היתכן שירצה הגוזר שלא יבינו ב"י דברי
1

אדמא

השליחהנשליח אליהם .ע"כ אחשבה לרקדק
רברי הב"ק מי המו זה שגילה סתריי לב"א
ולא אמרלישראל או לבאי עולם .ואקיים לך
דברי הזוהר אלה תולדות נח .ר' אבא אמר

דודאים

בת

הכתוב בספר כמו טאהקףזיקו תורה שבכתב
ע"כ התורה שבע"פ להיותה מגלה המסתורין
של הש"י לא רצ 8הש"י לצוות לכותבה.
כבדי שלא ידעו המממות הרשעים מסתורין
דילי' .ואעצה תבין דודאי הש"י שלח נביאיו
לומר להן לישראל בשם ד' ויבינו הכונה
מסתורין של הקב"ה אבל לא הי' רצונו
שיכתבו הפי' בספר כי אז יעתיקו גם
הגוים והמורדים והכופרים .והנה כבר כתבתי
לעיל מה שגילה יונתן התרגום של נביאים
הוא לבותבו (משא"כ של תורה עמש"ל)
וזה שיצתה ב"ק מי הת 2זה שגילה סתריי
"לבני וטמרם" די"שא שבזה שמתיר לכתוב
הוא מגלה המסתורין לב"אהיית "לבני אע-ם"
המורדים .והשיב יונתן שעושה כן כדי שלא
ירבה מחלושה בישראל ועת לעשות לד'
ודי בזה:

מיומא דעבד אדם על פקודא דמרי' כל שם ביקש לגלות תרגום של כתובים יצתה
דזמזיילידו לבתר איקרון בני אדם
בני
בוק וכו' הנה יש בינינו תרגום של
י
נ
ב
ל
ע
.
י
כ
ה
א
ול
ן
ו
ר
ק
א
אלא
לשבנא
כמ"ד
בנוי דהאי כתובים ונתחבר בימי התנאים .כ"כ התוס'
.
'
י
ר
א
מ
ד
ל
ע
פקודא
כיון דאתא נח
דעבר
בכתובות.
אקרון בני עלמא על שמי' דנח תולדות
נח לשבחא דקאיט לון בעלמא ולא תולדות
האדם וכו' אפל ררי אכה הא כתיב לבתר
וירד ד' לראות וכו' אשר בנו בני הצדם.
בני האדם כתיב ול 2בני נח ארל בגין
דאדם חטי קמי ממכי' סב לי' דלח אברי
ולא יכתוב עלי' האי קרא אלא ת"ח כתיב
בן חכם ישמח אב כד ברא טב .כל בני
עלמא דכרין לי' לאבוהי לסב .וכד א"הו
ביש כולא דפיין לי' לאבוהי לביש .אדם
בגין דחטא ועבד על פקודא דמארי' כד
אתו אינון דמרדו ב5שייהון מה כתיב אשו
בנו בני האדם .במי דאדם קדמתה רמרד

שם אר"י אלמלא תרגומו דהאי קרא וכו'
ביומא ההוא יסגי מספדא בירושלים
וכו' קשה הדבר לומר שיהי' עיקר חסר
 %המפר הלא אנחד אמרי קדוש ה"ה הדב
מהרשיע מפאנו בספר עשר מאמרות דקאמר

דהנביא הי' מתנבלי ש המספד של משיח
%יוסף.ויאמרו הסופדיםבקינתם גם המספד
שצרמם הגוים במלחמה
של שאר בני
י
א
ר
.
ן
ת
נ
ו
ה
י
ו
ה"ה שאול
ל
ש
ה
ל*נ
ה
מ
ר
ו
ת
בי
בן הסופדים להגדיל התמרוריזכירוביונתם
ענין הדומהאיור נתהמה מקדם כמו שעהח
במספד יסישי
' הוכיחו המספד של אחאב
במארי' ועבר על פקודוי וכו' עישש .הנך שהרגוהו הגוים ג"כ במלחמה עפי המחרים.
רואה במקום שנאמר "בני האדם" התולביש ושיעור הכתוב כך הוא .ביום ההוא יגדל
נאמד על המורדים העוברים את פי ד' ,המספד בירושלים והיינו שיגרילו המספד

ועוד אקדים לך דכתבו חכמינו דמש"ה לא ויזכירו בהספדם ג"כ שאר בני רחל היינו

נכתבה תורה שבע"מ דגלוי וידוע הי' למני שאול ויהונתן) כמספד הדדרימון(היינו מספד
הבורא עולם שהגוים הרשעים יעתיקו כל אחאב שהזכירוהו במספד) בבקעת מגידו

יב
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(היינו מטפידא דיאשי') הבן הענין עידנא
מוטעם בכתוב:

שם וראיתי אני דניאל לבדי את המראה

והאנשים וכו' טבע נינהו אנשים אר"י
ואיתימא רחב"א זהחגי זכריה ומלאכי וכו'.
ג=ז מישך שייך לכאן (השגב תתבונן גם
מאמר הקודם מענין התרגום שאמרי שנקלוס

בתכ

ח"ו ולושוחטוין זה מהשגחתהמשיגיח והכל
יכול רק נתהווה הענין בטבע (הי
ש באלה
חלק יעקב רק אמונתינו אמונת אומן שהטבע
לא תפעל שום פעולה רק בהשגחת המשגיח
יוצר כל הוא אלקינו .וזהו הוי' הוא אלקים
הגם שאנחנו רואים פעולת "אלקים" (בגים,
הטבע)עכ=ז מסתתר בתוכה השםהוי' המהוה
כל הויות ומנהיגם בהה2גד71וכרצונו) משא"כ

הגר) הנה חז=ל קבעו הנס הזה לדורות ולא
עשו בן בכל הנסים .נס דיהושפט ואמא
וחזקי' נסים מפורסמים שלא כטבע .אך
קבלה בידינו שהנס ד~טתגלה רק לשעתו
אין עושין אותי לדורות .משא=כ הנס הנעשה
ע"י איזהגילוי האור בגבהי מדומים והנביא
אי חכמי רוה=ק יודעים שהאור ההוא יתגלה
בכל שנה ושנה .הנה עושין אותו זכרון
"דורות .והנס הזה ראו חכמים והנביאים
אשר יתגלה אירו בכל שנה ושנה הנה
עשאוהו זכרון לדורות .ויש להתבונן למה
עשה ד' ככה שיוחזק הנס הזה זכרון לדורות
הגם שהי' הנס מלובש בטבע וכמה וכמה
נסים אהגר הי' בשידוד המערכה שלא כדרך
הטבע לא עשאן השי"ת באופן שיחזקולזכרון
לדורות עולם .והוא כי אז כבר הגיע עת
סתימת הבביאהוהי' בזמן חגי זכרי' ומלאכי
סוף הנביאים וגם זאת כבר תשש כח
נבואתם (הלא תראה בזכרי' חזיונות סתומות)
הנה תרוסק תשישת כחם בהיותם עם דניאל
אינהועדיפי מיני' שנשתלחו להגיד לישראל
שליחותם בנבואה אבל עכ"ז המרו מעלות
הראיה שראה התםואיהד עדיףמנייהו שרחק
את המראה הגדול עכ=ז חסרה ממנו מעלת
השליחות .הבה תטחן שלא הי' הבל ביחד
כי כבר תשש כח הנביאה בסיומה והגיע
זמן הסתר פנים עד לעת קץ ב*ב 4והנה
בזמן הנבואה הי' נסים נגלים לישראל
בשידוד המערכה שלא כטבע כמו שהנבואה
'
י
ה
י
למעלה מן הטבע .משא"כ בזמן הפסקת ויהי' גם נגלה ונסתר ואו לא
דהום
הנבואה הגם שהש"י מתנוסס לעמו בכל שלם התיינו י"ר על כס היה וכינו גקיצ
זמןועידן וכזומרם ומצילם .אבלהיא מלובש אהגר יתקף י"ר וט"ו לפרזים ילמוקפע
בטבע רמי שאיש בעל אמונה יכול להכחיש פרזים גלוין והמוקפין מבוסים כי מלהמה

הנטים הנגלים הנעשים השידוד המערכה
אפילומי עשינומאמין כלל בהשגחתו בהכרח
יכיר וידעכי יד ד' עשתה חשת .והנה הנס
הזה בימי מרדכי השסתר כבר הי' בסוף
הנבואה ותשישת כחה מא' סוף הנסים
הנגלים והתחלת גסים נסתרים .שענין
שאחז"ל למה נמשלה אסתר לאילת השחר
מה אילת השחר סוףהלילה .אף אסתר סוף
כל הנסים.היינו סוף מגסים נגלים והתחלת
נסים הנסתרים)והי' בזה 'הנס פעולת האמצע
שיש בו סגולת ב' הקצוות .הנה הי' נס
מלובש בטבע מבחי' טום "אלקים" כי טבולי
הי' שאחשורוש בעבור אהבת אשתו הרג
את המן .ושמע לעצת אשתו האהובה לו
באמרה יכתב להשיב את הספרים .אבל
עכ=ז הי' בו סגולת הנס נגלה כמו שא"א
להכחיש נס נגלה שודא בהשגחת המשגיח.
וכל יכול משם הוי' ב"ה וב"ש המהוה כל
הויות כן א"א לשום בר שכל בראותו כל
הענין אשר נעשה וכל הפעולות שקדמו
עד אמיר ואכן הנס הזה אין מבוא לשום
בר שכל שיאמר כי זה נעשה מבלי השגחת
המשגיח (תעמיק בדבר עוד דהי' ענין הנס
מלחמת עמלק הנה נשבע השי"ת שאין השם
שלם עד שימחה זרעו של עמלק .הנהחזינן
שהשם בשמר
בכל האב"ך .אבל
י
ת
ל
ל
י
מ
ב
הוא כי "4ד על כס היה בשבע השיית
במלחמה האחרונה שמכי' בסוף כל הנסים

ריח
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לד ,בעמלק מדור דור .היינו ב' הקבין
לאה ורחל מוכרח תמיד להיות המלחמה
לזרעה של רחל והצייץ לזרעה של לאה
עלמא ד)חזכסיהא ומרדכי הי' אוש יהודי
וכישימיני) .וזמש בגמ' מ"פ פתה לה להכי
פתחא להכי פרשתא מהנא זכר חסדו ואמונתו
כל ארסי ארץ את ישועת אלקינו
לאבי"מיתרר4אי
ו כל אטמי ארץ את ישועת אלקינו
בימי המן .וכתבנו הדבר במקומו באריכות
כי הואלפלוגא'מאי קשהלו שהוצרך לפתח.
מ' ממני מתרץ בהאי פתתא .ג' אימת ראו
וכו' בימי המן .ביותר  147נסי מצרים
קריעת ים סוף ועטידת השמש ותהי לפלא.
אבל ד"א הדבר אהגר דברת .דהוקשה לבעל
המאמר .ויהי בימי אחשחרוש למה תלה
הוויות הימים באחשורוש כאלוהי' אחשורוש
כבר אדם מפורסם לנו וצריך לתלות ורויות
הזמן עליו לא ה"ל לומר רק בשנת שלש
למלך אחשורוש עשה משתה ט' .ע"כ לומר
שהפסוק משטיענו ויהי בימי אמשורזש
והכימי אחשורוש נתהווה הוי' הדשה בעולם
מה שלא הי' עד היום ומה וכא .ע"כ פתח
לה פתחא זכר חסדו ואמונתו לב"י ר)1
כל א"א את ישועת אלקינו אימתי ר)1
כל א"א את ישועת אלקינו בימי המן כי
בנסים הקודמים ראו ישועת השם הוי' נסים
נגלים .אךבימי אחשורזש נתהווההוי' חדשה
גי הגם שהי' הנס נסתר ישועת ואלקים*
לאהי' שום אחד מבעלי דעה בעולםשיכחיש
בזה ההשגחה הנפלאה והכירו כי ועי' הוא
דש1לקים .והגה להיות הדבר התחלת הנסים
הנסתרים ויהי מקום לשאינם מאמינים
לטעות שזרן זהחגבי
השגחה .ע"כ הגס הראשון
הזה לדורות עלם יכירו וידעוכי הךי' הגא
האלקים הבן הדברכי כאן קצרתי והארכתי
במקוכם ותתבתן מנבואתדנהיל ומכי' ברוב
בתרגום כי המו מצרנות וסמוכה ללה"ק

דודאים

ים

1נקלוס הגר אמר את התרגום כי תרגום
דמיון הגר הנווה לבית יעקב והוא מהאומות
הבן הדבר.יהגה בעבור זה להיות ועב הזה
נגלה ונסתר עשו תקנות קריאת המגילה
בדרכים שונים לפרזים ולמוקפין .הבה תראה
ותתפלא הכפריםוהעיירות המה גלויים מבלי
חומה .והמוקפין נסתרים בחומה .הנה עולם
הנגלה הוא ושה שבשם חסדים מגולים.
וחסדים מכוסים הוא בהיותו',ה ח"ו בקטנות
שבשם .והן המה
ובאים החסדים מן
הנסים הנסתרים (הדש מבואר בתורה הנסתרות
לד' אלקינו והנגלות וכו') הנה בהיות בנס
הזה סגולת נס נגלה הנה דן2חלת הקרימת
בי"א סוד ומה (ותבין לפי"ז מ"ש הו"ל
עכברה ועשרה לא תקינו רבנן) אבל להיות
הנס סוף הנסים נגלים ע"כ עיקר הזמן
בי"ד שהוא סוף המספר המוסכם מו"ה
ליינה הבן הדבר .ולהיות שהי' הנס התחלת
הנסים נסתרים הנה המוקפין שהם נסתרים
קורין בט"ו שהונו י"ה שמשם הנסים
הנסתרים .ע"כ תיקנו ולא יעבור כי דוקא
צריך להירת מרומזים בו ו"ה ו"'ה לפרזים
ולמךקפין כי הי' נס ממוצע והוא דמיון
הממאה דדניאל שהי' עמו חגי זכרי' ומלאכי
ומכי' סוף ושבחשת והתחלת ההסתר רק ברוח
ודכא דמיון התרגום .הבן הדבר
המקאוודדריויערב לחיכך מדבש ונופת צופים.
השהרך הדברים דשלה תתבונן ג"כ מאמרע"י
מנצפ"ךצופים אפרוםתלוי גםכןבזהכפילות
המנצפ"ך וזית הסתומים הם בסוף תיבה
ועושים גבול להתיבה המה דמיון העיירות
המוקפין חומה העושים גבולליושביהם והמה
ת נקראים סתומים דמיון דבר סתום
בעבור"
ונסתר .חתפומחים הם בכל התיבה בתחלתה
ובאמצעה חתכנו דמיון פרזים נק' פתוחים
וישיבתם פרוז .והנה הצופים המה נביאים
אחרונים אפרום (כמש"ל)בימימררביואסתר

",ה

קבוב לשות ללה"ק .ע"ב נק' כמו סוף דתיקנו מי"א עד י"ד לכפרים ולעיירות
ואחרית ללה"ק שתהלת לשופת אחרים כי הפתוחות ולסוף הזמן ט"ו תיקנו לכרכים
הי' סוף התגלות והתחלת ההסתר .ע"כ הכמקשין הסתומים הכל מטעם הנ"ל (הבן

יד
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דודאים
בקרא כי נחנק מם הנסהית וידעוכייד ד' עשתה

שע"כ טיט מבהאר ומן כצקפין
.
ת
א
ז
הם סוד נסים נסתרים ומבחי' לאה עלמא
הדברים הללו עמוקים בחכמה ואינם
דאתכסיוא והבין מרדכי שה"ש שתיהן בגי' מסודרים ואסדר שתם אי"ה בדרוש בפ"ר
"לאה ורחל מלחמה* לד' בעמלק "מדור דור*

ב' טאלין עיין בכוונת לדור ודור השליכו
לאל) בין והתבונן ועתה תבין הטד למדו
מג"ש שיהי' הכרבין מוקפין מימות יהושע.
תיבת הנלמדים המה "פרזי פרזי" .הנה
נלמד מוקפין מתיבה כזו שהוא פרזית .ולפי
האמור הנה מוקפין רמחים לנס נסתרופרזים
לנגלה .והנה בכאן שהתחילו הנסים הנסתרים

ועשו זכרון לדורות שטר הכל הוא מעשה
אלקיט וכאמור .הנה הנס הנסתר הראשון
למדוהו מג"ש ותלוהו ביהושע שהוא הי'
הראשון אשר נעשה לו נס נגלה שנתוודע
כאחד בשעה אחת לכל באי עולם .דהנה
הגם שגדלו ניסי מצרים וקי"ס עכ"ז לא
ראו זה כא' כל באי עולם רק ע"י שמועה.
משא"כ עמידת החמה ליהושע באמצע השמים
ראו כא' כל באי עולם .וביחד כא' הכירו
כי יד ד' עשתה זשז .הנה למדו הנס הנסתר

הראשון מיהושע *לדורות* כי הנסים
הנסתרים הן המה בהשגחתו ית' כמו הנס
דיהושע לח; המוקפין הרומזים לנס נסתר
נלמדים מתיבת "פרזי* הרומז לנגלה להורות
הנסתרות כנגלות .חשתה ידיד הקורא תנשק
דברי חכז4ל ותלמידיהם עשה והצלח .ע"כ
כרך וכל הסמוך לו וכל הנראה עמו נידון
ככרך .דהנה טעם שעשו זכר הנס הזה
זכרת לדורות דרסם שכבר מתחילין הבסים
הנסתרים ויסברו 12הוא בטבע ע"כ הנס
הזה שהי' בו כהנני הקצוות סיום הנסים
הנגלים השתחלת הנסים הנסתרים ערץ זכרון
לדורות יכירו וידעו כל הנסים הנסתרים
אשריהי' אח"כ כולםיהיונסמכים לזהיכירו
וידעוכייד ד' עשתה זאת .והנה לזה תיקנו
"פרזים" ומצד הקצה שהוא נגלה) ומוקפין
(מצד הנס נסתר) ע"כ לזכר זה תיקנו כל
ככרך לגורזת
הסמוך לו ונראה עמו
י
ו
ד
י
ל
כל הנסים שיהיו אחיב נסתרים כולם יהיו

כהים תדרשנו לטובהי
נמ' והשתא מאמרת מדיבה וכו'

לדווחם
מצ'פחה ומשפחה לסטר4עז) .1נ"ל דרצ"ל
דב2ךלמא אי אמרינן מדיגה ומדינה ועיר
לחלק אתיא משפחה לדרקוא לכרך וכל
הסמוך ולעוון תיבת *משפחה* לשון חיבתך
דהיית המחובר עמו מלשון ונספחו על בית
יעקב .אבל השתא דאמרת מדינא ומדינה
י אתא 1
לדרשא הלזו כהטפחה ומציפחה למא
תוס' בד"ה מבטלי' וכו' וקשהאמאי מבטלי'
וכו' .וי"ל וא' עיי"ש .ולולי דבריהם
נ"ל דמבטלין לגמרי משמע אפילו במקום
שיש חשש ביטול העבודה מכל וכל דהיינו
ומהקיפו לגיונות .וכאשר יקראו המגילה ל%
יהי' להם באפשדי לעבוד עבודתם אח"כ.
ועכצ"ל כך דאי מבטלין הכווגא רק לאחר
הזמן ולהקדים המגילה א"כ מהיכי סמכו
1,ל בית רבי לבטל התורה של הזמן ההוא
הרי זמן הביטול אין לו תשלומין .משא"ב
העבודהיש לה תשלומין אח"כ ולהתוס' צ"ל
דבאמת הק"ו פריכא .ע"כ קאמר סמכו של
בית רבי אסמכתא בעלמא .ונ"ל ד"ה הו%
דיוקם של התוס' מדלא קאמר לימוד גמור
רק *סמכו":

רש"י בדיה היכי עביך הכי שהשתחוה לו
דכתיב ויפול על פניו וישחחו עכ"ל.
רצ"ל מדאסור ליתן שלום דחיישינן דילמא
שד הוא הרי אסור ג"כ להשחחות להדיי
לו דהוה כמשתחוה לאלהים אחדים .ומלכתיב
ויפול על פניו וישתחוה משמע שכשתהוה
בכוונה .לא שנפל על אפיו מחמת ביעתוח)4
ופי' כן לתרץ דבגמ' הביאו וישתחוו לאפיו.
ובפסוק לא נאמו בן יק ויפול על פניו.
י"ל מחמת ביעתותא .לזה דקדק הש"ס
וישתחו לאפיו .רצ*ל אל נפילת אפיו עשה
השתחואה בכתנה ודוק .ולולי פירושו נ"ל
לפרוץ דהקושיא הוא כיון דחיישיע דלת%

ריח
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דודאים

טו

שד הוא לא הי' לו ליפול על פניו שלא דימ
ו דברך וכל הממוך וכל הנראה בעי
'
לכסות הצלם אלקים רכל זמן שהצלם של בגמ
"עד כמה" ופשטו מיל .הנה רש"י
הצדיק מגולה יראים טמנו הקליפות
פי' עד במה ההזוב לה וסמוך",
כמה,דודאי
י
ז
ר
ו
וכו'כי שם ר' נקהא עליך ויראו ממך" :אנרמל" לא שייך למיבעי .עד
רכל
הום' בד"ה אמש וכו' וי"ל דה*פ מדקחמר שרואה הכפר מהכרך
י בהיפך מקרי *נהמה".
ז
הלנו אתהוכו'.ולי הקטן נראה להעמיק אבל יש מפרזיים ברין דקתי האיבעיא גם

עוד הלנו אתה אם באת בשביל התורה
שנמסרה רק לנו תורה צוה "לנו" .וגוי
שעסק בתורה חייב טיבה .אם לצרינו אם
על קרבנות ששייכים גם לצרינו עוד~עכו"ם
נודרים נדרים ונדבות כישראל.
ע"ב נם' ואמר רפש בר הנניא גדול ת"ת
יותר מהקרבת תמידין שנאמר
עתה באתי .לכאורה מה משמיעט רשב"א
הרי מבואר הוא בענין וגפ הגמ' למה הביא
הך דרשב~זב ונעל להיות דאפשר לנמר באמת
עבודה חמירא .או עכ"פ שוה לת"ת והא
דהמלאך אמר עתה באתי להיות דכבד הי'
בידם ב' עוטת ביטול עבודה ות"ת וחד
מינייהו לא יספיק לביאת המלאך להוכיחם
ולענשם .ולזה קאמר רשב"א ודייק רזה

הי' כוונת יהושע במה ששאל לו עלאיזה
מהן באת דזה הי יודע שעל ביטול עבודה

לבדה לא הי' בשב דא"כ הי"ל לבוא באמש
תיכף אחר הביטול רק הספק הי' לו אם
גם על ביטול תורה לבדה הי' בא וגדול
ת"ת יותר וכו' או שבא דוקא על ביטול
וצתיהן ולא נשמע דגדול ת"ת וכו' ונמצא
כשהשיבו עתה באתי הורה לו דעל ת"ת
לבדה בא וגדול ת"ת וכו' ,ודוק.
רש"י בד"ה הא דרבים דהתם כל ישראל
הוו .פי' בן דגם של בית רבי רבים
הוו אך התם ביהושע כל ישראלהיו:
נמ' תנא סמוך וכו' 2הטלפשצ נושיב אעפ"י
ואשינו סמוך משבחת לה וכו' אלא

"שנראה* וע"ז טגוני ומיל" .שטל יותר ממיל
הגם שנראית אינה נדונית עמה ת"ל דיצא
להם זה מקושית המקער הנ"ל דמקשוה
בשלמא נראה וכו' אלא פכרך וכף הלא הי'
יכול להמציא ג"כ ההיפך .אלא כיון דיותר
ממיל לא מקרי נראה ולא מקרי סמוך מקשי
שפיר .בשלמא נראה (בתוך המיל) אעפ"י
ששרגו סמוך (לפטרי) משכחת לה כגון
דיו~,בת בראש ההר .אלא סמוך (ממש לעיר)
ואינו נראה חיכי משכהת לה דכיון דנראה
אעפ"י שאיש סמוך מיקרי בתוך המיל בודאי
"סמוך" מקרי סמוך ממשלעירוהיכי משכחת
לה עמעם נראה .ע"ז מתרץ שיושבת לגמרי
בטתלושני השפות מכסים שתהואינה נראית
אבל לרשיי צ"ע .ונרופק דלרש"י ז"ל צ"ל

דה"ק מדקאמר כרך וכל הסמוך לו וכל
הנראה "עמו" ולא קלמר וכל הנראה "לו".
ע"כ ה"פ כל הנראה עמו הייה אדם הדואה
מרחוק רואה ביחד את הכרך סגת הכפר
בראי' אחת רוחה שתיהן משכחת לה בגין
דיתבא בראש ההר ודואין על ההר שתיהן
למרחוק בראי' אחת היינו הכרך היושב
תחת ההר והחומות מגיעין עד להר והכפר
היושב בראש ההר ורהחין שתיהן ביחד
כי גבהות החומות של הכרך שכפר היושב
ברצוח ההר*שוין בגבהות משא'צ סמוך
אעפ"י ששרנו נרזותכית שהדב סמוך מהראוי
שיתראו אתו עמו וע"ז משני שיושבת בנחל,
נ"ל .סטי"ל דדרך הכרך מוקף חומה להיות
בהר ששומר מן המעיבים ועכ"פ במישור.

תמוךאעפ"ישאינו נראה ובר תשהיןדברי חבל ורן דרכו להיות בגיא דאשכ האויב

המקשה הלא כמו דידע להמציא בנראה יעמוד על ההר .ומשני שיושמת בנחלהיינו
אעפ"י שאינו סמוך דיתבא בדאהן ההר .כך בתל ממש מים .ומשזמר הוזז מן האויב.
"י
' יכול להמציא בהיפוך ודגה לעיל )ט:ך וכוונת רש"י נחל הוא מקום עמוק,
ודוקי
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דרדמ1ינצ

רש"י לד"ה שישב ולבסוף והקף וכו' נידת של דברים *מדינה ומדינתי משמע לחלק
ככפר לענק בתי ערי חומה התמי' בק מדינה ומדינה .רק כיון דאין לנו מה
רבהמי ביקש זאת מידו ומי הכריחו לפרמן לחלק מן ההכרח הוא לוקים הפסוק בעמשא
שוע ולמימרא לעבין בתי ערי חומה דוקים
מפשטו חתית הצמתך אם בשמר
י
א
י
צ
ו
ה
ל
ו
ל
"
ב
י
ר
ד
ל
ע
ב
א
ו
ה
ד
(
המהמרות כה ),מחלק
ואי משום שהביא לראי' הפסוק דבתי ערי
ורמה הוא ודאי דגם בבתי ערי חומה הדין בין מצב ולבסוף הוקף .תתקף ולשטף הצב.
כן ומשם נלבוד למגילה .וריבתן בכאןלענין לענין מגילה .א"כ טפל לומרכהשיטו מדיבת
מגילה קאמר כשאשמר המימרות וכקושיות ומדינה לחלק בין הוקף ולבסוף יקרב (בט"ו)
התוס' .שוב ראיתי שגם הרמב"ם לא הבהר ובק יקוב ולבסוף הוקף (בי"ד) ולמה לן
דין ש"ןב ולבסוף הוקף בה' מגילה (רק לאוקמי הפסוק בדר,צ)ב אע"פ מסדר השטס
בבתי עדי חומה) וכל נושאי כליו לא ידע דריב"ל אינו מחלק בזה רק לענין
נתעוררו ע"ז רק הלמ"מ כתב סתם דהרמב"ם בתי ערי חומה ודוק .ואי קשיא השדפו
סקל כרש"י דהדין משמר רקלענין בתי ערי נמי נימי
ו מדינה ומדינה לחלק בין כרך
ד
ח
י
חומה .וטעמא רבאבעי מי מכריחנו להמציא שיש בה
בטלנין (בם'ו) ולשאין בה
דברי ריב"ל הבאמרים במכילתן אצל דיני יו"ד בטלנין (בי"ד) זה א"א לומר .דכשאין
מגילה ולהעמידם בבתי ערי חומה ונשל בה יורד בטינין אין דינה אפילו כעיר רק
להכריתפירש"י והרמב"ם ו"ל מדברי הגמ' ככפר וכמו"ש נידון *ככפר" .משא"כ בהך
דהנה לעיל קאמר הש"ס מתני' (דקחמרה מימהא דנידון ככפר ע"כ לאו דוקא דלמה
דבעינן מוקף חומה מימא יב"נ) דלא כי יגרעדינו מעיר .וגם הך מימראדי' בטלנין
האי ת"א דתנן ריב"ק וכו' (היהצ ריב"ק ע"כ לאמיידי מכרך רק מעיר וכמ"ש התוס'
ס"ל ללמוד משושן דמיינן רק מוקף מימות הבן הדבר .וקושית התוס' שהק' דא"כ הו"ל
אחשורוש .ותנא דידןיליף ג"ש "פרזי פרזי* למתניא גבי בתי ערי חומה בערכין .הבת
דבעינן מוקף מימות יב"נ) ומקשו בשלמא גם לדידהו תיקשי דראמת ס"ל דגם בבתי
לתנא דידןהיינו דכתיב מדינה ומדינה ועיר ערי חומה הדין כן ולמה לא מתנייא בערכין
ועיר .מדינה ומדינה לחלקבין מוקפין מימות אע"כ צ"ל כיון דנשטת בכאן לענין מגילה
יב"נ (קוראין בט"ו) למוקפין מימות אחעערוש שוב לא הוצרך לשנותו בערכין .א"כ הה"ד
(קורשכן בי"ד) עיר ועיר נמי לחלק בין לרש"י ולרמב"ם ז"ל י"ל ועם דלא נשנה
שושן (דגם היא כעיר תחשב כיון שאינה בכאןלענין מגילה עכ"ז נשנה באגב מימרות
מוקפת מיהושע אע"8ב קוראה בט"ו מפני דריב"ל ומה שהקשו דהו*ל נידת כערי
הנס) לשאר עיירות (בי"ד) אלא לריבשק התצרים (לש נידון ככפר) י"ל לחצב דתני
באינךנידון ככפרתני גם בכאן בזהרן
וכו' ומשני אמר לך ריב"ק ולתנא דידן
י
מי ניחא כית דחית לי' (ג"ש ופרזי פרזי* התום' צייץ הך מימרא דכרך שאון בו
מדינה ומדינה ל"ל .אלא קרא לדלתא הוא
י'במלגין קודם המימרא דכרך שישג
חן'
דאתי .וכדריב"ל החש דאצ4א דאמר ריב"ל
ה
נ
ה
ד
ל
ג
נ
ו
ת
ע
ד
ל
'
ס
ו
ת
ה
דס"ל דכרך
כרך וכל הסמוך לה וכו' וכ' שם רשוי שישב הר' לענין מגילה אוסמר .ומיירי ע"כ
זלל ובחילוק לא איירי כלל .וכתבת שם כשאין בוי' בטלנין דאאעכ לא 4רעמעיירות
דבעי בזה לתרץ יתור לשון בגמ' דלא ולבס; נידת ככפר כמ"ש התוס' וש"כ צריך
הו"ל למימד לדרשא "הס 4דאתא" רק קרא להקדים מקודם הך דינא די' בטלנין דאכתי
לכדריב*ל הוא דאתא .ואמרט שם דכונת לא נדע מדיש די' בטלנין .מק418כ לרששי
הש"ס דמן ההכרח הוא אומר כך דפשטן צויך להקדים מקודם דיטנ דכרך שישב
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מגלה נקראת

דודאים

יז

וט' דלענין בתי עדי חומה אתמד חשה*כ והחיפזון אית מעיקר הגאילה והנס .דהדי
להסמיך הכהמרות דאתמרו אתקרא מגילה הבסיחנו יוצרט דלעיל כשתהי' הגאולה
שלימה לאבחיפזון תצנן וכר ע"כ מן הצורך
ונכת הוו:
רפטתי בדפה כרך איצטריך לי' וגדול ההש להקישכן משא"כ ד' בוסות זכר לדי לשוטת
יותר מעיד גדולה .כוונתו כתוס' של הגאולה ב14מת נלמד חיוב הנשים שאף
דכוונתו כדך בכנה אינו שוקף חומה רק
קהיו בשתו וכו':
י בלה
ם כמקש התופ' !
ארהב פורים וכו' עיין
מקום שווקי
רשי
י
ש
מ
'
ס
ו
ת
ב
ה-לי דבריהם ניל לפרש
 1ושפמן
נמ' והא תני' רשע ברקי אהדרלי
אעפ"י קאיין לו עכשיו וכר לכשורה כפשו 15מדקאמרת פורים שחל להיות בהטבת
מאי מקושה דילמת זה דוקא לענין בתי דה"א .ע"כ כוולט להיות דשנן קורין כשצילה
ערי חומה מהני .אבל לענין מקרא מגילה בשבת ואין מקיימין מצות היום עכ"פ יש
בעינן ריקא שחזר ליישזבו .בשפרא לדעת לדרסן ושקשה 5שי אריא פורים אפילו
התוס' רס"ל כרך ש"ןנ ולכפוף הוקף וגו' יונס שחל להיות בהיבזז דמקיימין מצות
ג"כלעניןמגילה אותמד .תנההזינן דלגמרי היום אפנה מצוה לדרגם מעניתן דיומג
לבתי עדי חומה מדמינן לי' .אבל לרשיי כדתניא שמיין ודורשין וכו' ,ולא חילקו
הא קואינן דאינן שסוין גם לענין כרך שישב בין שבת לחול ,ומשני שרים איצטריבא
לי' וכו':
וכו' .וי"ל דומעם הירהטלמי דמש"ה תיקנו
מוקפין לכבוד א"י שריתה חריבה בהיתן גמ' השריב"לחייב אדם לקרונן את המגילה
בלילה ולשנותה ביום וכו' .סבר מינה
הימים ע"כ אנתה העיר שהיתה קרואה
מוקפת לענין בתי ערי חומה בתשר גם וכו' ולמיתגי מתניתין וכו' ארל רא וכו'
לענין מקרא מגרלה תקינו לה כבוד .ועי"ל כגון דאמריא איעבד פלגתא דא חשתנייא
דפריך פמ"נ אם תאמר דדוצויך להתיישב עכ"ל .והנה יש להתבונן מהיכי ס"ד דבני
אח"כ מאי מהני ישיבתה אח"כ הרי לא ישיבה לפוהק דברי ריב"ל אמשניות הוא
מיקרי מוקפת מימות יבף 2כיון שפסק להוקשה להם דחף כפריטו הל"ל חייב אדם
וכו' ולחזור ולקרותה ביום טין *ולשנותה".
ישיבתה:
דף דן ע"א תוס' דאג ששאף ועהיובשיתו הש"כ לפי המסקנת הבקשיא במקומה עומדת.
הנס פירשב"ם שעיקר הנס גם מה שהאריך ר'ירטי' כגתדילדו אינשי
וכו .,דחק ביה דאי כפירוטו קשה למה לא וכו' וכי הה 1דבר שאינוטיבן עד שיצטרך
יתחייבו בסמכה שואף הן היו באנחו הצ 5למשל ונ"ל דהגה כתיב שיחו בגל נפלאותיי
דענניכבוד .וצלל דשונם מחוייבים רק כמההם שאופלא הב 14מאתו ית"ש כל מה שהאדם
עיקרים באיזה גם משא"כ כשהן מוטפלים מפשפש ושאפש ומדקדק בה בכל עת מוצא
אנשרהע ברירי ! בה ענין הדש שהדבר הבא מבלתי בעל
באא"מנדם וחקחשבהיןדררקשתבתי
שאף הן וכו' .ולפמ"ש גבל אין גבול בהשגה כט וכשתורה כל
יונח רבא להורות שאף ועהיו להם מה שמאדם החר עליו ולומדה מזד הפעם
זכרון בפ"ר בנס מקחתם היו מוטפלות מוצא בה טעם חדש כמשאיז"ל דדים ירווך
כבל עת מה הדד הזה כל זמן שהתינוק וכו'
י בסוכה:
הן
נח
לאמתחייבין כדאשכ
בא"ד גבי מצה יש מקשים וכו' וי"ל וכו' (הע נצשוינו בסיפור יצ"מ הנה עוד כל
ידבריהםנ"ל דלק"מ דמצות מצה ימי עולם כל מה שאדם מספר בה ימצא
חיל
אינו מבואר בתורה טעם מעים הנס דט1ה~ה בה ענץ חזהו) והואכי להיות ההורה שכל
רק טעם החיפזון וכמו שמידד בעל המצדה ילקי אין גבול וערך וסוף לחכמתה .וכיה
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בסיפור הנסים .והנה להיות ענין הנם הזה
הי' בהלבשת הטבע סדנא שאין לדגם הזה
סמלה הנפלאה הלזו .ואין בו אלא סיפור
הנגלה לעין כל .ובאמת לא כן הה 1כי
באמת עם היות שהנס הי' בהתלבשות הטבע
עכ"ז הי' פלאג פלאים בעניינים נפלאים
בצבא מרום במרום ובמלכי האומה ואין
סוף להשגת ענין הזה ג"כ כיון שנעשה
בהשגחת הא"ס ב"ה .ע"כ כל מה שיטשטש
בה האדם ימצא בה טעם הדש כמו בגופי
חכמתו של יוצר בראונית
התורה
י
ו
ו
ה
ש
כ"ז שיחזור עליה האדם ימצא בה טעם.
וז"ש ריב"ל וטיב אדם לקרות את המגילה
בלילה ולשנותה ביום בקריאת היום יהי'
קוינוי אחרת מבלילה כי שוב ביום אח
יסתכל בה בעינא פקיחא ימשש בה שינוי
וטעם חדש מה שלאדירבונן בקריאת האתמול
ומה שהביא ר"י למשל כההוא לאמראיעבור
פרשתא דא ואיתמיא כדי למצוא בה טעם
י כל זמן שהתינוק ממשכנן בה וכו'
חדש כ
כ"ההענין "לשנותה"דייקנהומהש דרך דרוש,
ונכון הוא למשכילים פל דבר אמת לעיין
בה בכל פעם ימצא בה טוב טפם בקריאה
דלילה וכאה"ב ימצא ענין מחזדש בקריאה
דיומ ,כי ~11י"ת ימציא למיודעיו חכמה ודעת
להבין בנפלאותיו אנסר עפיה
ועפ"י פשוטו נ"ל אמרו וולשנותה'(בבריית'
דהרה בודאי הבוונג
יבדברי
"" והכפרים המקדימין
ב.
אה
בכל זמני הקרריי
מחוייבים ג"כ בזמניהם לקרותה בלילהוביום.
וסד"אכיון דכל הימים הללו זמניהם ובפרם
דביום הבניסה מתכנסים והי' להם רשות
לקרותה ביום ולקדותה בלילה שאח"כ קמול
"ולשנותה" שהחיוב הוא דקריאה דיום תהי'
בפעם שנית .ונ"ל עוד דהנה בקוש דלילה
יוצא עד רה"ש ובאובס עד הנה"ח וכן בק"ש
דיום יוצא מהנץ החמה ובאונס אם קראה
ן ברעבון במלחמות
משעלה עה"ש יצאעיי
ברבות ובבעל המכור דעכופ מהחיב להיות
ן ב' הק"ש .אי עה'ש )מ
הפסק ביניהם בי

בתח

הנה"ח ראם עשה שתו ושטן זמן ק"ש דלילה
לא יקרא של יום וכן בהיפך .הנה לפי"ז
י"ל גם במגילה בקריאה דלילה ודיום הדין
כן .וז"ש ולשנותה ביום שתהי' הקריאה
דיום בשיטי זמן ומיהי שינוי מקודם

עה*ש לאחר
עה*שנתו)ותיהמקבוידוםםהזנכץרללאנחסר הנץי
בדיה ולש

רש"י

ויה"

זועקיןביטי צרתם יום ולילה עכ"ל.
הענין אינו מובן אמרו זכר לנס .ובאמת
ו1א זכר לימי הצדה .וגם אמחז שהי' זועקין
יום ולילה והגמע יום ולילה אנון והלול
ביום ובלילה תעל רבא ל 8,18דהנה כפי
סדר הכתוב אקרא יומם וכו' ולשה 1כ'1
א"כ הל"ל ולקרותה תחילה ביום ואחוכ
בלילה אבל שיזור הכתוב באשר תדקדק
צימרו ולילה רלא דומיהלי שאין זה מששט
הלשון הבל"לובישלה .אך צריך לפריס כך
אלקי אקרא ויומם" בלבד ולא תענה מה
עשו .קרטע בלילה קישוא יום היינו סמוך

לעה"ש דאיתער בוקר לאברהם וחסד נסתער
בעלמא ברנן יחד כוכבי בוקר (כמו שדרשו
בזונח בג"שכי אז טוב לברך את ישראל
דנלמד בג"ש וירא אלהים את האור כי
טוב .כי טוב בעיני ד' לברא את ישראלי
ולמדו בגוש עידנא נגד מדת רחום בי"ג
מדות
רחמים רבים) ושיעור הכתוב
אקראלועיוורמי
ם" לחוד ולא תעטר ולילה( .אז
קראתי ביום שהוא לילה) .ועי*ז נתעוררו
רחמים בשביל זה זכר לצם צריכין לקרותה
בלילה וביום .כי הנס נעקרת בלילה שהוא
קודם וסמוךלהיום .ויוטעם לך בדנדי רש"י
ז"ל שהין זתקלןיוםולילה.היים יום שהוא
לילה .הגם שהחש דרך דרוש עכ"ז סוד ד'
1ת הנה אפרש לך
ליראיו .וכשבאש
לכ~
.
פירחח הפסוקים
ק
י
ת
ע
ש
ו
י הזהו
ך
ל
דבי
וישלח איל בגין דכד נפקנא לא הוה זמן
צלותא וכו' דהא אנא אשתדלנא באורייתא
מפלגות לילה .וכד אחא צפרא עד כען לא
הוה עידנאליצלי צלותא בגין דבהוא שעתא
בקדדחזא דצפאהא אאא*כח איתתא משתעיא

ריח

מגיה נקראת

ים

דרדאים

בבעלה שרנון ברשו כחדא דבעיא איהו ומה ראית .רע"כ שזה סברא פליגי.
למדהך לכה1כטש בעולמתהא דיתבי בהדה לומר דת*ק דרבי ס*ל דא*א לומר מה כל
ובג"כ לא בעי לי' לב"נ למיפסק מילייוע שנה איןעיירחז נדחות ממקומן דע*כ כשחל
דמתחברן כחדא ולאעלא מלה אתראבינייוע י"ל בשבת נדחין עינטזת ממקומן אפילו
והשתא דנהיר אוטמא הוא עידן צלותא וכו' לרבי .ורבי ור'יוסי ס"ל דכא:ראעי להעמיד
תלל

הנך דגש; שעיקר ומן התפלה דהשע ביום
גמור בהנץ החמה .משא"כ בזמן שומא לילה

וקיום* בקדרותא דצפראזמן שהאוה; מספדת
עם בעלה אין לאדם להתפלל ולהפסיק ח"ו
הסיפור העליון בענינים אחרים .אבל להיות
שאז היתה עת צדה ליעקב .הנה בכוונה
עצומה דפקו על שערי רחמים בשעה הלזו
שלא כבשפטאז נתעוררהענין בסיפור הקדוש
העלית מה קול הצאן באזני4 .א נתעוררו
רחמים רבים ממעיעי הישועה .וז*ש אלקי
אקרא יומם ולא תעט; מה עשיתי ולילה.
קרדמיך ביום קה;הא לילה המש דומי' לי.
הגם שאז מהדקיי להיות דומם כי מחאזעי
ל8מצלאר*ביניהון
אתתא בבצלה המא
תידוממתי ומהשעה
כא
מילין אחרנין .צריל
היתה צריכה לכו
ך,
כ"יוז"ש ואתה קדחש יחרב
(וממתין) על תהלות ישראל בסמן הרזיי
ז שעה היתה להסתער
זמן תהלה אבלוירמי
חסדי אבוש .בך בטחו אבותינו וכו' ודרוש
וקבל שכר:
רש"י בדיה יזמדך כבוד ולא ידות בלילה
הא דלא מפרש אי6כ 14להורות
דהעיקר קריאת היום שלמד מג"ש כתיב
ננטש ולא ידום וכתיב התם הקלה המש דום"
י נ"ל:
ל
גם' הוי להו י' וי' לא תקצו רבנן .הנה
יש לשיגול כיון דהטעם הוא משום
הקדמת יום הכניסה הטל לתקן גם יום
י' ולפכהיקל יונה דלא תיקנו רק מיום
א נגד ורה שבשם חובן:
י"
בכל שנה חפנה וכון
ע"ב גם' טשי6א
ששצי
הכ 84דלא אפשר צריך להתבונן
דעת כל אלו התנאים דק~שרו בחד צד
לדייק כל שנה הצצה ועל צד השני אמר
שזבי הכא דלף אפוכר וחביזץ 14מר חק1כא

כל עתה ושנה אעיירות שלא ידהו ממקומן.
דבמגילה זמן העיירות מפורש
זמן
י
ש
א
ש
מ
ישראל
המוקפין אשמעינן רק מוכי
ל4ילאפידרנו
נימנו ומהודוזעד כוש כתיב ולמה
בפירוש ע"כ להורות דיותר טוב לדהות
המוקפין מלדחותהעיירותואי משזם דצריכין
לדהותם כשיל ידד בשבת הם; מהרמזי
לדחותם לטם הכניסה דכ"ז מיקרי זמניהם

כאן רבני הכפרים קורין אז את המגילה
בעיירות (לדעת רשיי .וגם לדעת הרמב*ם

שבני הכפרים קופאים בביתם הנה הם פרזים
כעיירות) .ע"כ אמר רבי *שמד אני" כיון

שניזם ובון .רא"ל דס"ל בם-ח לזייק בכל
שנה המנה אקביעות ומעיירות ושה במקום
שאצא ידחי ליום הכניסה דמיקרי קצת
זמניהם .ותיק דרשי ס*ל בכל שנה ושנה
מה כל שנהווינה עץידות בי"דוימצו של זה
וכו' .הנה לפי"ז מדמינן השני' בשני עמינים
מהאנש לאינך תטו אין מדמין רק בהד
צד .ואתה תבין:
גמ' אמר רבה הכלחייביז בקריאת מגילה.
נפל רבא לדייק משא"כ קדימת התורה
בשבת דמין הכל ושיבין כ"כ דהרי ר"ש
מהדר אפיה וגריס אמר אנן בדידן וכר
ו14נו בויל כ"כ לפוחז ידח וע"כ לא גזרו.
וגם שתירץ קופסות וצצרם' ממילה דמילה
אץ הכל חייבק ב14תו היום דהמצוה רק
על ה88ב אגולד לו בן או על הבשד כשאין
נ"א
8כ שבל לא רוטל המצדה להובה
ז
ץ
מישחתן .וגא לא קשה 6תקיו שופר
במוצאו הה*כ שהקשו ד~זא' דשון חיוב
על כל אחד רק בצבור ניתקן לזכרץ היובל
ר"1,י בדיה הכל וקיבץ בקששה וכה אהילו
נ"ל
בשדה ומגזלת ביזר
י
כ
ו
ק
י
י
ת
מ
דבא לתרץ שטיחן הויס' (
רשמי

ש

י

ריח

מגילה אראת

במסמת סוכות למה לא אמרו גזירה
בתמי
עעכ כתב דשייכ84
וחטאיוציא מרה"י
י
ט
ה
ר
ל
הגזירהאפילו לןבשיה וכו' הפת"8להתבונן
בזה .דהנה כל גזירות חז"ל בית שגזרו
אפילו במקום דלא עורבא הגזירנו .הגזירה
במקומה עומדת ,סרכ שביר טבל לוטו
דגזרו והרוםועצירה ושרגעות לדהרות .ואעפיוכ
גזיריכם גזירנו ונ"ל דבכ)ק
אפילו לן
ת
ו
ש
ה
ב
יר97ח 2לר97ות לא הי' להם
משום גזירת מ
לגזור בט"ו דכרכים דצתם כרכים מוקפות
הומה ומותר לטלטל בכל העיר .לולי דיש
גזירת העברת ד' אמות בשדה כנ"ל .והנה
עיין ברשעי ברוכה כתב בעצמו טעם אחד.
(ועיין מה שדחו התוס' בר"ה ובבנק פיוסנו
כן התוס' בעצמם) ונ"ל דסעל לרש"י דעיקר
הגזירה היתה במגילה דהוא לחובה אקדקפתא
דגברא לקרות כ"א והא דיכא בקריאה של
אחרים הוא מזעום כשומע כעונה .ע"כ
מברכינז על מקראמגילה לא לשמועמגילה,
ותדייק מ"ש הכל חייבין "בקרהש "2המגילה
ולא אמרו עבמקרא" מגילה כמו שנשמרו
אח"כ ואין הכל בקיאין במקרא מגילה.
אבלהוזו להורות שחייבין "בקריאת" המגילה
בעצמם הבן הדבר .משא"כ תקיעת שופר
החיוב הוא רק לשמוע כדמברכינן לשמוע
קול קדפר וחינו בהיל כ"כ ליקח שופר
אצל בקי דכשיגיע אצל בקי יהי' יוצא
בשופר של הבקי שיתקע .ולולב קל יותר
דהכל בקיאין בנטילה לקיחה בעלמא רק
דהכל הוא חדא גזירהדאי לא הא לא קיימא

הא ע"כ אמרו בכ"מ היית טעמא דשופר
ופינו טעמא דלולב להורות דבהדא גזירה
נטרת ע"ב פירש"י עיקר הטעם בכאן אפי'
לן בשדה וכמש"ל הנוונה אכרכים ואפילו
באננך דלא שייך הטעם הזה ג"כ הגזירה
יקצרתי:
היתה משוםועצמתד'אמותוהבןכ
י
רעם' דהה ורבי יוסף וכו' ע"כ צ"ל דדוי
לא פליג מתחמא דדבה וכו' ולהק
דבריהם י"ל דפליגי וס"ל דמעתם גזירה
דרכה ארן לביר רק במ"ע דאורייתא כגון

דודאים

שופר ולולב .אבל מגילה דרבנן אינו בהול
כ"כ לצאת י"ח סיין לגזור שמא יעבירנו
וכו' ע"כ אמר טעם אחר .ועילל דה"י ס*ל
דא"א דבמגילה הוא משום גזירה דרבדא
דלאהי' להם לגזור בכרכין בם"ו דמן הסתם
מוקפין חומה ומקתרין בטלטול ,וורה ראיתי
רהתוס' גורסין ור"י בהומו הבוספת משמע
דמוסף אחשש דרבה וסבל מעמא דרבה
ג"כ .אבל גרסתינו ריי בלא סש*ו .עצב
ראיתי חמן ההכרח דחקי סקל טעמא דרבה
דהנה לעיל אמר ריבתן פורים שול להיות
בשבת בטאלין חהתהשין בעניני של יום.
ומקשו מאי ארהט פורים אפילו יו"ר נמי.
ומתרצינן פורים איצטריכא לי' מ"צ דתיכשנ
ליגזור משום דרבים א"כ נוקשה דריב"ל
ס"ל טעמא דרבה .ובודאי ע"י לא שליג
אדריב"ל דיכוא תטש ואעפי"כ י"ל דריבץל
אמר מהו דתימא איסור המגילה בכנן מעוום

דיבה וע"כ איל לדרוש ג"כ
י
א
ה
מ
וקמ"ל .דאין איסור הקריש; מטעמא דרבה

טעמא

רק משום דעיניהן של עניים
לפי"ז יש נ"מ לדינא .לדידן דס"ל טעמא
דרבה .אפשר אין לדרוש מעניינא של יום
וכו' .וא"כ

גנב מהאי
טעמא ודוקי
לעיל

(לעיל) גרד ממכי' מניאירבי ארע"י דתניא
חל להיות בע"ש וכו' מ"ט דת"ק
רכתיב בכל ששה ושנה .ופירש"י להיות
עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם
בכל שנה ושנוע כל וישנים יהי' שוות עכ"ל
הנה פשתב פסוק קודם ללה להיות עושים
את יום י"ר לחדש אדר האת יום ט"ו בו
בכל שיה ושטה הבה לא הביא זה הפסוק
הקודם דשם מבואר י*ד וטרו והחטאים הללו
איירי בעת שצריכין לבטל יום טשו .דק
8תםצריכיןלקיים ב/ימיםומלשינןבהיקשא
כל שנה ושבה למר כדאית לי' ולמר כדאית
ל" .ותיבות בבל שנה ושבת שבפסוק הקודם.
איצטריך ג"כ להיקפא .ב97נה מעוברת
דאפליגו ביה בדף ו'ו ע"א ברמי ורשב"ג

ריף

מגילה נקראת

למדאים

ים

6הס מה כל שגה ושנה אדר סמוך לשבט .בד"ה ורב אסי (גרסתו בואשו דסשל דאגנו
ומ8ס אדר הסמוך לניסן
פליג אחיוכא מצד הדין רק למצוה
י
שם בגמ' דכשע מיהא מגילה בשבת לא וסמו שפירש) מצוה לחזור וכו' .דייק זה
קרינן מ"ט חמר רבה גזירה וכו'והיינו דאגת דרשא לעכובא קאמר א"כ אין כ%
טעמא דשופר והיעז טעמא דלולב .לא ידעתי קרינם; ביחיד .א"כ מאי ה4ן דקאמר ריי
מה הוא הצורך להשמיענובכאןטימא דשופר בפ"ב הקורא את המגילה הכתובה בין
ולולב .ונ"ל דכהסמיענו איך סמכי החכמים הכתובים לא יצא ומחו לה אמוחא .בציבור
לבטל .בעבור גזירתם מ"ע דאורייתא שופר שנו .הנה סתם קאמרה מחו לה אמוחא
ולולב .והגם שאמרו דיכולין החכמים לבטל וכו' משמע דיש בעולם קריזה:ביחיד .וא"ת
בשבחשלתעשה.היכי רמיזאדיכולים החכמים דרב אסי לעיכיבא קאמר מאי האי דקמחו
לעשות דבר גדול כזה .והתז נשמע מכאן
לה אכוחש הבן הדבר.י
באסתר ברחה*ק נאמרה וכתיב בה בכל גם' ומי אמר רב הכי וכו' עקש זמנם וכו'
אלא לאו היק וכו' לכאורה לא ידענא
שנה ושנה .להורות גרך יתנהגו כד איקלע
בשבת .נשמע דבשבת יש לגזור ולבטל .מהו קושיות אדרבא סייעתא ומוכח דרב
והנה לפי"ז נאמר לנו בעיה"ק דבשבת סקל דהכפרים שמקדימין אין קורין אלא
מותר לבטל מצע כהוום גזירה .וי"ל עוד וכו' .ושאני עיידות דוקריאה הוא בע"ש
אומרו היינו טעמא דעהפר ולולב אא"כ לרוב העולם ואיכא פרסום .ולולי דמסתפינא
יהי בצד של נביאים וגדולים מאנשי כה"ג מחבראי הייתי חמר .דהקושיא קאי אמא
דחש לה רב להא דר"א וא"כ ס*ל ראין
בחטמהובמנין,ויצדקלפי"זור"י אמרמפני
ק
ו
ל
י
ח
ן
י
ב
ם
נ
מ
ז
א
ל
ש
ל
א
ה
א
ו
ם
נ
מ
ז
ב
מקשי
שעיניהם של פציעה נסחאות וכו' וע"כ
ההצופר ולולב ס"ל טעמא דרבה .ואוב מאי שפיר .וסייעתא לדברינו מדסידר הוה עובדא
הנ"ל כיון דלא וכו' ואח"כ ומי אמר רב הכי וכו' ודוק
נ"מ בזה(עיין בתוס') ולפי
כנ"ל והבוחריבחר:
נפקא הגזירה דלולב ושיפר מאנשי כה"ג
ו
נ
מ
ז
רק מדור אחרון ממילא ב"ר גדול מהם וכו' גם' ע"ש
והא שבת זמנםוכו' .הקושיא
הוא כמו שפירש"י .מדלא קאמר
לבטל דבריהם נ"ל:
ק
ר
.
ש
"
ע
ל
.
ם
נ
מ
ז
מקדימין
ע"ש
משמע זמנם
תוס' ד"ה ויעבירנה וכו'
אבל מילה בשבת הקבוע להם .וא"כ לפי"ז מאי האי דקא
אין לדהות וכו' .אין קושיא כלל מסיק .אלא מאי ע"ש זמנם .לאפוקי מדר'
ממילה .דהנה כתבו
הפוסקים דמש"ה לא יאמר וכו' ידחו ליום הכניסה .הא קמךל
גזרו איסור
ביה כרת הגאה בחלב .הגם דחמירא דאית דע*ש "זמנםוששי .הנה הדרא קושיא לדוכתא
משום דכתיב בפירחח בתורה
היתר הבשה יעשה לכל מלאכה .אין לחכמים לימאמקדימין לע"שויהי' ג"כלאפוקימדרבי
לגזור לניגוד לדברי תורה וא*כ ה"נ התורה וגם יש יתור לשון בגמ' לאפוקי מדרבי
דאמר וכו' ואב"כ סיים הא קמיל דע,ש
צותה בפירושוביום אפילו
בשבתאין יכולת זמנם וההן ללא צורך .והנה לפכהם"ל דזח
לגזור בהיפך:
המרזים מבהגר בכתוב .משא"כ זמן המוקפין
דף ה'ע"א רה"י בדיה שלא בזמנה כגת נסתר ונלמד בע"פ ,וכתבע שם הטעם ד"א
כפרים וכו' בא לדייק אבל כדיניי והא כדינ" דזמן המרזים ניתקן סימן
עירות כשמקדימיך כשחל ישד בשבת .אינם לנס נגלה .ע"כ נגלה זלגם מבואר בכתוב
בכלל זה דזמנם מיקריביון שהקרשם הזף (וגם 5י6ן לבני בניו 8ל רחל במלחמת
עמלק דקרי לף איש ימיני
לרובעצלם
 .ורחל סוד

י

כב

ריח

מגן נקראת

דרדאים

עלמא דאתגלים 5וזמן המוקפין ניתקן סימן
להתחלת הנס נסתר (וגם סימן לבני בכיו
7צל לאה עלמא דאתכסיקצ התייגו דקרי לי'
איש יהודי) ע"כ זמנם נסתר .ולפי"ז זמן
מפרזים המגולים שהגיע בשבת וא"א לקרותה
בשבת וזמן קריאתה מהזיב להיות מבהגר
בכתוב .ואם ידחו ליום הכניסה הנה איט
באתגליהא בכתוב לזה קאמר רב ע"ש זמנם.
זי"ג הוא טבואר בכתוב דהוא זמן קהילה
לכל .מיקרי זמנם בגלוי לאפוקי מדרבי וכו'
וזהשסיימו בגמ' הא קמ"ל דע*ש זמנם והבד
י
מתני' איזו עיר "גדולה" .רצ*ל למה אתה

אעפי"כ) מותוין בהספד ותענית (דטעמא
הוא מעוום ולא יעבור
שם ומתטת לאביונים דצ"ל אם לא גזרו
בו תענית ודאי מתנות לאביונים ביום
קרישתה דעיניהם של עניים נשתית וכו'.
חבל אם גזרו בו סדנאד"א הגא יוח פשטת
לאביונים ביום ההוא בית שאנט נותן
לאביוניםבזמן גומוחכוה'קמילי
אבל במקום
שם א"ר יהודה אימתי
צו' אין קורין אותה אלא בומבה ר"י
ע"כ לא קאי אהקדמה דעיירות אם איקלע
בשבת (דחרירי בהו במחצי') דמ"ע ס"ל
דבררת אסור לקרות (כמש"ל בגמ') וריי
קאי אמשנה הקודמת אהקדמה דכפרים ליום
הכניסה אבל הוא דוחק דלמה נטר עד הכא.
ויש לפרש דקקי ג"כ נעקרות אם איקלע
בשבת רק דמשנתיט סברה כרבי דאםאיקלע
בשבת ועאיל דנדחו העיירות טמקומן ודחי

גדול כשימחה זרעו של עמלק .ע"כ תלו
בזה קרשת הסגילה .עיר שמגדלין בו שאצו
ית' קבעו קריאתה בזמן מבהכרוגולה כמשול
וקראו צצתה *גדולה* הבן הדבר:
רש"י בדיה וכן ט' בחב וכו' וההאד לי"ז
בתמוז ולקוצרה בטבת .והנה השמיט
ג' בתשרי אפשך ס"ל כהנך פוסקים דבלא
זה הוא נדהה לאחריו דהמעשה הי' בשני
לתשרי דהוא יום ב' דר"ה ונדחה ליום
 1וממילא משתמע דחייתו לאחריו .וגם לא
י ררת:
אפצור לדחותו לפניו דדצא ימ

הכניסה דכפרים למה ידפדף מיום י"ג
דמיקרי יומנם" .דהוא זמן קהילה לכל נעל.
ולפיז ררי אכולהוקאי אכפריםועיירות:
שם אבל מקום שאין נננסין לא בב' ולא
בה'וכו' מדלא קאמר מקום שאיןנכנסין
בב' וה' ואמר "לא בב'" .ולא בה'" .משמע
דכשמנהג המקום שנכנסין ביום ב' לחוד
שגילה נקראת בי"ב בי"ג בי"ד לכפרים.
ואנשי העיירות אם איקלע בשבת אין קורין
אלא בע"ש י"ג .כיוןדיום הנ"לאינויום
הכניסה ומקום שנכנסין ביום ה' מגילה
נקרחתן לכפרים בי"א בי"ב בי"ג בי"ד.
וגם העיירות אם כנקלע בשבת מקדימין
ליום הבניסה כנשל

קורא אותה"גדולה" דקאמרת במשגה
הקודמתעיירות גדולות .דמשמע אבלעירנות
קטנות נשתנהדינם .ונצחנו לא שמענו אלא
דין דכפרים ומוקפין .ומתרז באמת אפילו
קטנה דינא הכי רק אני קורא צצתה גדולה
לפי שיש בהי' בטלנין שמגדלין ומקתרין

י

ששוהגדול .בחמרםיהאשטוועדול מבורך,
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ר"י
ע"כ עיר כזאת יכונה לגדולה .הגם שהיא
קטנה ופחות מכאן הזז כפר וא"כ שהן חילוק הע דוקא בזמן שנחוג דין הבפרים אבל
רק בין עיר ~פר (עמש"כ במשנה הקודמת) במקום וכאין נכנסין וכו' הקדמית הכפרים
ומה נחמד הדבר דתלו קריאת המגילה בזה איט נוזע וגם העיירות אם נדחו ממקומן
באם יש י' קבועים לזמר יהא שמי' רבא כגון דאיקלע בשבת אין קורין נוותה אלא
עפימ"ש תוס' ברכים בשם מחזור ויסרי" .בזמנה" היינו בע"ש דזמנה מיקרי .דהוא
יהא שם י"ה רבא .דהיינו שם י"ה יהא י"ג זמן קהילה לכל כית וככבר בטל יום

מתני' אעפ"י שאמרו מקדימין ולא מאחרין

(סד"א דהטעם ההן משום דאקדומי שמחתא
מקדימם הכ"כיהיו אחורים בהספדותענית.

י

ריח

מגשה נקראת

נמ' אמר קרא *ולא יעבור* .הנה לפסוקי
תורה .יקל גזירת הכתוב הית .אבל
זה הה 8תקטר אכה"ג צריך להתבונן במעם
אבל לפסהש"לנבין הדבר להיות זמן הפרזים
וכפרים הנ"ל סימן סיום נסים נגלים והוא
וישו שבשם הקדוש (וג*כ לסימן בני בניו
של רחל עלמא דאתגלשא כסימן פרזים
הגלוים) ע"ב מתחלת ותמן מיום י"א מנין
י"ה) עד גבול המספר הסוכם לי"ח היתו
מספר י"ר וזמן המוקפין הטכוסים לסימן
התחלת הנסים נסתרים תצא סוד -4ה שבשם
ע"כ זמנם בט"ו (וג*כ לסימן בני בניו של
לאה עלמא דאתכסיא) כי הימים האלה
(מציהן עמלק) נזכרים שעשים (נזכרים מבני
בניו של לאה בדאהצכחן במוצה ושמפזל מבני
ושל לאה .ונעשים מבני בניו של רחל
ימצכחן ביהושעוסיאול העוורים המלחצצה)
נח
בד
כ
חתר*
.
"
ל
ח
ר
ו
עיין
(ותינו *לאה
בכל *דור
בכוונות לדור ודור המליכם ע"כ עמדדכי"
בגיור רחל לאה דקרי לי' איש "יהודי'
איש * ימיני* .הנה להיות הנס ממוצע סוף
הנגלים ומתהלת הנסתרים תיקנו בנספרזים
חופרים (גלבים) ומוקפין (מכוסים 4הנה
המוקפיז אינם רשאין לקרוא בי*ו .דיורה
כבד ש שתר לוז .משא"כ בקודאם בט*ו
ססצך ליעד בהצמע אתחלתת דנסים נסתרים
מרא לפרש הכל בכתב והמגי) והפרזים
וכפרים אינם רשאים לקרוא בט*ו דצהצטע
ג"כ נ"נ לחסד .טתאצ*כ בשהם קתשאם בירד
והמקופין בסמוך להם בם*ו מהצצות הכפרים

יכולים לקדחת בשיירות ולא קאך עליתע
*המא יעבור* (כמו ששיכחתי במשנה
הדאשתה) דהבל עמן אהד מיום י"א עד
יום י*ד והנה המוקפין אם איקלע ט"ו
בשבת מקדימיו.ואין מנה ריעותא דאדדבא

ן בח 5רקמתכם
עקשים הנסתרחהכנגלות.טי
מע "יבר ויערב להיפך ח2טשךם מטעמי
התורה
י
שם ואמר ר' אשא אתש מניז שאין מונין
ימים לשנים וגו' .נ"מ נמי לדיבת

דודאים

כג

דמכילתין דכתיב כימים אשד נחו בהם
היהודים וכר .א"כ האל לרנות סך הימים
מאתחלתא דשנה וביום שאירע נס .וביום
קם" 5נעומת היו"טכי ולא *יעבור* כתיב
ובפרט כשתא מעברתא נעשה בחדש אדר
הריצה .אבל נשמע דמיןמוניןימיםלשנים.
וכן רבנן דקסול דסד*א דיחחצבוי"ג מעלמן
כתמו המחלד ונקמשהיו"ט קמ"ן .ומה שאמד
בימי השנה מונין .ובשעות ההדש
י
ימי השנהאין צריך לחשוב רקמלחמשנבוי
ת.
כי
מהש"כ בשעות החדש צריך לדקדק ולחשוב
חהצבון דקרגעי רגעים ניל:
רש"י בדתה מנקששין מונין ימים לשנים.
כטן דאמר קמםיקצר.יש להתבוע
למה לא אמר לענין גט (כמו דאשכחן לקמן
בשרש) כגון דאמר התז גיטך אם לא באתי
מכש צד שנה תיכמש מתה יב*ח מיום
ליום .ואם בא אח"כ בירא יסים היחךים
ההת גט.
בדנה שעות לחדשים .כגת
י
ד
ה
ש
ש
ו
דאמד ה*ז גיסך אם לא באתי מגאן עד
חדש א וכד שתיהני למה לא פי' לענין
צורים כדלעיל .והנראר,דייי
ק ג"כ כמשעל
דבריוס 5דרבנן אמר מנין עתרן *עונין*.
וברבנן דקסרי מנין שאין *מחשבין* בע'
תגנה כתבנו .דהטעם ושנין השעות להרשים
ומזלות.
זה תלוי בב*ד דמחשבין
נמסר הדבר לרמזן עםתקלוכפ"חאיכי צדיך
לוהצבון דקועיון .משא"כמנין הימיםלינה
זה יוכל כ"א מהמון עם והטת לפי"ז אצא
לומד דהקרא עד חדש ימים (דנשמע פאין
מחשבין שעא לחדשים) אשמעיע לנורים.
דל"ל קרשו האבנדרים הלך אהד לרצת ב-שג
ולשת ב"א המון עםאין מחשבין הבפלדות
עיל לענין גט כמ"ש ושי .שפסוק
ם לשנה)
לחירשי השנה(דנשמעדאיןכצניןישי
גט דא*צ קרא לוות
חשל וחשמעי5
דהרי צדיך לכתוב זמן בגט בכך וכך לששה
שנה פלמית בכך וכך לירח פלוני ואם אמר
האז מטך אם לא נאתי 5גט 5מהיום 9ד
לשצהויששה הנה זמש של שטר משיח עלתו

היא

יענין

כד

ריח

מגלה נקראת

דודאים

שבא אחרי כלות להשמת ע"כ צול לענין בציפורי .הכי דוה לי' למיתר דבי נטע
נדרים וזל דהוצרך קרא לזה הרי בלא זה שהנה בפחרים בציפורי ורחץ בקרונה של
נ"ל;
אבפנידלרוים4פהםלךישצהרבמלקשווםן שבמ"ואניאןהצכמבעויינםןשחפדישרי .גמ' ומי פשיטאעלי
י'
י דטבריא מוקפת וכו'.
והאחזקי' וכו' מספקאלי' וכו' .לבזורה
החמה שס"הימיםהרי נצטוויתעפ"י התורה
להרשי השנה חדשים אתה שנה .ומשאליס מאי קשיש הוקל ספיקא דרבע ולקולא.
המונים כגוים עוברים על מרופטי החורה ואי קשיא א"כ למה קרא חזקי' בי"ד ובטאו.
בע"כ המצדך לעטיהן כן דא"כ יבטל מצות
ובטלה דעתם כנקל:
גם' אבל זמן עצי כהנים וט' באב וכו' מגילה לגמרי זאנל מל84כה מותר דהוה
ט"ב משום וכו' חגיגה והקהל משום ספיקא דרבנן יגל דברי קבלה כדברי תורה
וכו' הנה למה לא אמר הטעם דזמן עצי דמי .וי"לעי
ר דמקזטי ולו יושג דמן הדין
כהנים הגם דחד טעמא עם חגיגה והקהל הוא מותר עכ"ז לא היש לרבי לעשות
כמ"שרשויי .אך הטעם הוא זמןעצי כהנים מלאכה בי"ד .דמע יסברו
מוקפת.
י
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ש
הוא דבר פשוט להיתז הדבר בנדה עליהם ויבואו לבטל קריאת המגילה בי"ד דהוי
אינם יוצאים י"ח בימים שלא נדדו .או ר"מ תכל עלה של ירק בבית מהע .ולמדו
לשלם אח"כ אחר שנתחייבו משא"כ חגיגה משה שפטורה מן המעשר .וידובר עוד מזה
ת הבדופקתן;
אי"הבעניןעיירו
ו הבשר בירט;
סלאישחחקודםיו"טויאכל
ע"ב רש"י בדיה בקרונה וכו' בפרהסיא גמ' וכי פשיטאלי'מישוריוהכתיב ובמגאת
וכ"כ התוס' .דש"2ל בשוק ממש
מפז יום יודויען יום ט"ו וכו' ונמצר
א
ל
א
ב
ר
'
ו
כ
ו
א
ל
א
ר
ו
ס
א
ל
ה
נ
ה
שאין זה מדרכי הצניעות;
א
ב
ר
צ
נ
האיסור
היו לו מת"ב .דאס"ד דעל כולם הזה הוסיפו במג"ת והא קיי"ל בטלה מס"ת.
ד"ה
לא ועדו לו מאי מקשה אח"כ מנסיעה אך לענין הנוכה ופורים לא בטלה .והנה
דפוריםמברייתאדר"י .דילמאהברייתאאתיא י"ל לא בטלה לעיקראדמילתאאבל החומרות
כרבנן ורבי תנא הוא ופליג אברייתא אעאכ קךדיסיפו במג"ת בטלה .דלא עדיף משאר
דלא הודו לו רק את"ב ושנטיעה הודו ומקשו ימי מג"ת שבטלולגמרי עכצ"ל דס"ל להש"ס
מה דלא בטלה לגמרי לא בטלה וא"ת
שפיר הברייתא אמאן תרמי':
'
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ר
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ו
כ
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ל
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ש
ו
הפוסקים לענין
תוס' ד"ה והחץ בקרונונ לאו דוקא
מכאן למאי
ש"ת מאי אריא לרועץ וכן' רצ"ל לפניהם ולאחריהםאיפורים וחנוכה אם מותר
אא"כ בקרונה דוקכן הא נרפא אשמעינן להתענות .נראה מכאן ומזמור וידוגמו כמתו
אף'ץ; מענין צום אסתר:
דרחץ שלצ במקום צניעותוי"ז בתמוז מעשה
שהי' בו הי' אלא א"א בקרונה לאו דוקרו גם' תשא רב חזיר לההוא גברא וכו' ולטיהם
רצ"למד"א הוה קמשמיתלי' רק לבנה
רק ההמעינן דרחץ בי"ז בתמוז .אהא מקשי
.
'
י
מ
ו
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ה
ו
ה
ע"כ לא
בר
והתרצן משני אעפ"כ
שפיר מאי אריא לרחוץ וכו':
בר יומי' הוה:
גמ' והא רבי בטבריא הוה .לכאורה הא
'
י
ל
'
ו
כ
ו
מספקא
בציפורינמי הי' דר כמה שנים .כמ"ש גם' כי קא
משום דהנ*
בירושלמיויחי ר' יהודאבציפורי י"ז שנים .וכו' מוגלי וכו' ע"ד משום דהני מינני
מקום הספק לפמש*ל פרזים ביוד
וי"ל מדקאמר רבי נטע נטיעה בפורים
ורחץ בקרונה של ציפורי .הגה אשמעינן זכר לנס נגלה .ע"כ פרזים מגולים ומוקפין
בפירחח דהמעשה הי' בציפורי מכלל בט"ו זכר לנס נסתר .ע"כ מוקפין מכוסים.
זזשמשמחה הראשונה לאה" בציפורי דאי הוה לפי טעם זה .הוא משום דוגי מיגלי והני

יש

ר"ת
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כה

דודאים
שדואים יפתה

לא תיגלי .וי"ל עוד פרזים בי"ד רומזים.
לם נגלה כמו שהפריים טחין לכבוש כן
בנס נגלה נוח לכבוש את השבל לאמונה
להורות כי יד ד' עשתה זאת .ומוקפין
רומזים לנס נסתר .כמו שהמוקפין אין טח
לכובשם כן בנס נסתר קשהלד~כריח ולכבוש
אווז השכל טלמונה .כי השכל ישפוט כי
הוא בטבע לטעם זה התו משום דרגי
מיגני והני לא מיגני .וי"ל עוד לפי הטעם
וככתבנו בחי' *לאה ורחל" .להורות הנס
דמפלת עמלק מבני בניו של לחק ושל
רחל .והנה *שרזים" מרמז לבני בניו של
רחל לאמיגני .דיש ממנהיניקה להחיצונים
מוקפין לבני בניו של "לאה' .וועד זה מקום

משא"כ טבריא הגם
אינה טחה ליכבחם שימה
ע"ב ואמר ר' יצחק אם ראית רשע שד24עה
משחקת וכר כל הענין עד לסוף
פירשנו בחידושינו לברכות
יי אין בין
שם גמ' חסורי מהמרא והכי קאנ

איזה ספק
דף ו' ע"א גמ' טבריא שטובה ראייתה
ליק בתוס' ויש לפרש
שהפרזיט שאינם מכוסים ורואים שתה .אבל
רחרחנה להיטק טובה שעי"כ נוחים לכפוש.

ש אדר הסמךלניסן .ומדלא פירשו מסתבר
לן דידעו דיהי' מסתבר לן חדר הסמוך
לשבם משום דאיןמעבירין וכו' .ובזה ידקדק
וכו'
בדיה פרן
ד.י
בכי
כלהךנבאדבד*ילידרישייאקדים לעשות*מ
יוקשה
ו'
עו

עכ"ז

חומתה:

יעד שבאדר ראשון ליעד וכו' .ע"כ
ל"ד י"ד קאמר אלא ה"ה ט"ו .דמ"ש רק
שהגמ' קיצרה .וקשה כיון דקא מחסרת
להליתניהכי.איןבין*פורים" שבאדרראשון
וכו' דאז ישנו יעד וט"ו בבלל .וי"ל דאי
הוה אמר הכי הוה משמע כיון דקראת גם
לאדר רומצת פורים תחייב במשתה ושמחה
וסתמא ושש"ס לא ס"ל הכי כמ"ש התוס'.
הוה אמר הכי ו~אא דגם באדר
ועי"ל
הספק לדעתי.
י
ש
ד
אבל יש להתגחנן מהו הפפק הרי ילפינן ראשון יקראו עכ"פ בהנבת שקודם פורים
ג"ש ,פרזי פרזי .,וצום נאמר חומה פרשת זכור דזהשייך לימי הפורים להקדים
זכירה לעשיתם נזכרים ונעשים:
גבוה דלחיים ובריח לבד מערי "הפרזי*.
וי"ל דס*ל די"ל דמשוה נמסרה ג"ש "פרזי גמ' אמר ר'יוחנן ושניהם מקרא אחדדרשו.
בגל "שנה ושנה".היינו הפסוק להיות
פרזי ,הגם דלומדת עלהמוקפין (וה"ל להיות
ג"ש *מוקפין מוקפיןא) להורות דאינה מיקרי עושים את יום י"ד וט"ו בכל "שנה ושנה".
פרזי רק כפרזי לגמרי אבל חם אינה פרוזה דאילו הפסוק להיות עושים את שני הימים
לגמרי כגון שימה חומתה שוב לא נקראת האלה וכו' בכל *שנה ושנה" .אפקוה לעיל
פרוזה .וז'ש רשוי ומספקא לי' לשון פרזים הנהו תנאי לט"ו שחל להיות בשבת עישש:
שם בשלמא ר' אליעזר בר' יוסי מסתבר
ו
למהכו'לואהבןי
אמר דמספקא לי'
טעמי' דאין מעביריו על המצית .והנה
יש להתבוע
אם רקת זו טבריא .ש רקת ציפורי .קשה לפי"ז א"כ בכל "שנה ושנה" ליל.
וי"ל מדקאמרינן חזקי' קרי בטבריא משמע ונראה דהא דאין מעבירין על המצות זה
רעד היום הי' קורין רק ביום א' וחזקי' דייקא למצוה מן המובחר על האדם .אבל
הוא שחידש הספק .ומסתמא בשם העיר אין זה הדבר בחובה על הב"ד לפסוק כך
לאיפול ספק.דיושבי העיר יש להם בקבלה הדין .ע"כ אי לא נכתוב בכל שנה ושנה
מדורלדור .והאחזינן להסופרים "אאמכנים סד"א דיש ברירה על האדם לעשות
י
ב
כ
להעיר רקת חגגם די"ל "רקת" זו ציפורי שירצה .ע"כ נכתב בכל שנה ושנה לערוות
אין להניח החזקה .שמוחזק הדבר לקרותה כל השנים שוות ולא פירשו באיזה דבר.
פרקת* לטבריא אבל הספק ההא שנתחדש חהנה י"ל ב' הצדדים או אדר הסמוך לשבט
ן נ"ל:
בדי

בו

ריח

מגחה נקראת

למה פי' כמרבד לעצמו ולא לאחרים משבא
"לידך" (תקדים) לעשות אלא להורות כמ"ש
שאין זה מצוה מן המובחר שמדאת ב"ר.
רק מדרך הזריזות לאדם עצמו ובהא יתורץ
קושיות התוס' בדיה מסת'בר וכו' ודוק.
ועי"ל אילו לא נכותב בכל "שנה החצה"
אזי היינו לומדים מתיבת השנית לקרות
באדר שני או (ולהקדים) בשניהם.
דף ז' ע"א גם' נאמרה לקרות נאכאיה
לכתוב( .עייז קמציות
התוס') ונ"ל פירוש שוברים .דאפילו הנבואה
הנאמדה לנביא אם לא נצטווה הגבע [(הא
לכותבה5 .א הי' רשאי לכותבה .והיתה
בכלל תורהומבע"פ.ומי שרצה ללמוד ולגרוס
דבר הנבואה שנאמרה לנבהש הי' צריך
ללומדה בע"פ .כי דברים שבע"פ אי אתה
רשאי לטומרן בכתב .כמו כל הל*ממסיני
הכל בע"פ (והתירו הכתיבה משום עת
לעשות) .והבבואה שמנמדה לנביא לכותבה
הי' צריך לכותבה ושוב אסור ללמדה בע"פ
כי דברים שבכתב אי אתה רשאי לאמרן
בע"פ.והנה כאןבמגילה חוץהלימודוהגירסא
שיש בה כשאר דברי תורה ברוה*ק שמצוה
ללמוד ולגרוס אותה .עוד יש בה מעלת
הקריאה מצוה לקרותה בזמנה .והיא מצוה
בפ"ע .והנה ס*ל לשמואל אסתר ברוה*ק
נאמרה וכו' לקרותהייתלענין קרושה בזמנה
למצוה ודאי נכתבת כדינהבגידין ושירטוט.
הה במעלת הכתיבה בשאר דברי הנבואה
הכחבבה שא"א רשאי להימרן בע"פ רק הוא
כחפץ של מצוה בזמנה כלולב ושופר אצל
לא ושמדה לכתוב שיהי' להדין שאר דברי
הכביאים והכתובים שכ"א רשאי לקרותן
בע"פ .אבל בזמטתלמצוהודאיצריך לקרותם
בכתב כדינה אבל אינה בכלל גזירת כתה"ק
י זעא רק כלולב בזמן
לטכ 82את הידים
כ
.
ם
י
ד
י
ה
מטמא
תה נ"ל
את
מצותו שאין
בכוחשן וכש"י בד-ה הוא דאמד כר' יהושע
וכו' אבל במגילה 5ש ניתנה .לכתוב אלא
לגורסה ע* 8ולקרותה עכ"ל .הנה תראה

היא

דרד84יב!

שלא כתב כלקרותה" ע*פ רק לגירסהע"פ.

היינו מצות השינון והלימוד בה הוא כתורה
שבע *8-ולקרות ודחי בקלף בחובה אשורית
בדיו .תפירה בגידין והוא חפץ של מצוה
ממילאאיר
א לה קרציות התוס' ודוק:
שם שבשמר קימו וקבלו .קימו למעלה מה
שקיבלולמטה.דלפי פשוטו הול*ל קבלו
וקיימו דמתחילה צ"ל הקבלה ואח*כ הקיום
ובפרט דמצות צריכות כשה .וחרך יוצדק
הקיום קודם הקבלה הגה  85נתבווטלמצית
אע"פ ~רשא קאתי וז*ש רבינא סבא חרא
פלפלא חריפהא ממלא צבא קרש פלפל ההש
דבר חריף חטר והוא מתקן המתכל ויפה
לגוף .ולדא ואחה מתוקים לחיך אבל אינם
יפים לגוף כההוא דעולא דבלילה קא מצערא
לי' .חתבטהשל הוא דקל הני תבאר יימדו

יבר מבואר .ולכאורה ומא מתוק לחיך

דנשמע שפיר מבואר ששמרה ברהה*ק אבל
כד דיישך שפיר תראה פירכ*~ 84א ודברי
אינש מבהגר רק בע"כ צריך אתה
שממל
יפרועכן ד4שעפי*בליתלי' פירכ
א1
שם ומשלוח מנות .שני מנחו לאיש אחד.
החבטת לאביונים שתי מתטת לשני
בני אדם (טעמא מבואר בדברימריןהאריז*ל
עפ"י קבלה) ולפי פשוטו י"ל לנצרות על
כללות מנהגי הנסים נסיםנגלים לבד.ונסים
נסתרים לבד .ונגלים ונסתרים ביחד .ע"כ
ב' מנות לאיש אחד גב' מתטת לב' ב8,
ועוד ידובר בזה אי"ה
ע"ב גמ' קיימת בנו רבינו ומשלוח מנות
איש לרעהו ומחטת לאביונים.
בודאי בארש אחד לאקיים מתנות .רק אמר
לו כשישלח עוד לאיש אחד מתנה .הנה
יוחשב גם מתנתו המא יצטרך שוב ישלוה
גם לבשני .הנה נושמע לנו לדינא דנהצולח
לעני מנות חשובים יוצא באיש אחד רצות
ומתנה .ואפשר ר' אושעי' לגמדי קאמר.
דיצא גם במתמת לשני ב*)ב דהיו ענחם
ידועים סמוכיםעלשלחצו כנדברים הנשלחים
לו נשלחים גם להם .וצ"ע בדבר אם לסמוך
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עשז בלאראי מוכרחת דהרי י"ל דל 14דוקא
קלמר כמוש1
רבה שדר לי' וכו' .כי היכי דלא ליוסי
ח"ו דברי חכמים כדבר ששרן בהם
צורך אפרני לפניך שיחתי (ובודאי ידוע
שכל דבריהם מיוסד על סודות
למשכילים
נוראים .אבל גם ברמז הפשוט יש שהתבוע)

והנה אמר .שדר לי' ביד *אביי" אדם גדול
דוקא הוא יבין רמיזותיו .וי"ל דוקא ביד
שכיי וצאיבין רמיזותיו כאשר יתבאר .אמר
הושע בפ' רע2שובהאיך יאמרוהבעלי תשובה
על סוס לא נרכב ולא בסמר עוד אלקינו
למעשה ידיט אשר בך ירוחם יתום .והנה
הם דברים סתומים וחתומים כל הרואה
משתומם .ופירשנו בביאורם .דרגה בודאי
הבעל עבירה .בודאי אם הי' כהנים לנגד

עיניו כי השי"ת משגיח וצופה ומביט על

כל תנועותיו ואין שום דבר שבלעדי שפעו
והשגחתוית' .והחיות שיש בו באדם השי"ת
שופע בו בכל עת והחיות רצהא ושוב .ואם
הוויסיר השי"ת ממנו השגחתו כרגע תיכף
יתבטל חיותו .ובאם יתבונן האדם בזה איך
יצוייר בדעתו וריקח החיות אשר נותן בו
הש"י בהשבתה בכל רגע .והוא צופה ומביט
על כל תנועותיו והוא יקח החיות ההוא
ויפרה את בוראובפניו.אין לך פתי בעולם
שהשריעמיס בהיכל המלך בפני המלך .והמלך
לחמלתו עליו יקח חתיכת זהב מפו ויתן
לו למתנה אמשר ממנה יוכל להתפרנס כל
ימיו וההן יקח את העשת אהב 5יד המלך.
וישבור בו בפני המלך מע 2הכלים היקרים
שאשר בביתו זכוכית לבנה וכיוצא .הנה לא
יצהיר פתי כ"ת בעולם .עאכו"כ אם האדם
תצייר כדעתו ויבין האמת בדבר יוצרינו
יתיש .בודאי לא יעבור עבירה בשום שפן
אבל אין אדם חיטא שמש"כ נכנס בו רוח
ש1ת (רוח הסרה מלרוון שטה מעליו) ריעו
שמדמה בדעתו שהשי"ת סר מעליו ומסר
שסלמו לטבשים גלגליםונוכבים והכל מתנהג
ר כ" 8מלא כל
כטבע .חשפילו אם ייבא

דודאים

בת

הארץ כנתץ .ואה שחיה 8ת כולם התש
רק מן השפה ולחקה אבלאיש מצהיר בדעתו
שיער כך .ובפרט ברשותו .שהכל בטבע
בענייני מו"מ וכיוצע ורשיתו דרך רשעים
צלחה .מזה יבוא ח"ו לכל עבירות שבתורה.
והגה הושע בביח"ר והגאי התשובה .אמר
שיאמר הבעל תיתובה על סוס לא נרכב.
כי באמת ועלגלים וכבמבים ומזלות הם
דמאן הסוסים המתנהגים את רתוכיהם לכל
אהגר יחפוץ הרוכב יטלו .כן הגם שהכל
מתנהג בכסוי הטבע .הבל בהשגחת המשגיח
היוצר כל הוא אלקינו והשופע בהם החיות
בכל רגע ורגע ולכל אהגר יחפוץ יטס.
ע"כ יאמר הבע"ת ש "סש לא נרכב"
(מעך *הנהגת הטבע שלגלים והבוכבים')
%א ניתן עוד הסיבה ~טבעיים לרמר שהאכל
מתנהג בטבעכי הטבעיים המה רק כשסים
בתו רוכביהם) ולאנאמר עודאלקינולמעקיה
ידיש (רצ"ל לא ניתן עוד הטיבה בטבע
למעשה ידינו כדדך הבעלי מושג לומר
שהשתדלותו במסחר זה הטו שגרמה לו
עושר וכבוד .א"כ מעשה ידיו ההא אלקים.
ובאמת ח"כ השתדלותו
לא יוסיף
י
כ
ו
ע
י
מ
ו
הקשיגרע כ*א כאשר גזרהיוצר המשגיח ועש
אלקינו התנהיג הטבע כרצונו הוא המסבב
כל הסיבות .הנה תראה ותתבונן מסובב
אם יתבטל לא יתבטל הסיבה .אבל אם
יתבטל הסיבה יתבטל המסובב ממילא .כמו
שאוראה מרוצת המים על גלגל הרחים
יסובבנו וינוע כל כלי הרחיים הנה סיבתו
הוא מעיין אחד אשר טבע ממקורי ארץ
ישלח את ט"ין על המהקנה עד שיהי'
לנחל גדול ויניעו את גלגל הרחים .הנה
בהתבטל גלגל הרחיים המסבב .הסיבה היית
מעיז המבע לאיתבטל .אבל בהתבטל הסיבה
דמעו המעיין הנה יתבטל הגלגל פמירר
המש "ניע שום תגוער .הנה תראה סיבת
הבן ההש האב תששם המציאך אצתו מחק
ליש .הנה מהרשי שבוחבסל האב והאם
ח.ו יתבטל גם הבן הששם .והגה ראים כמה

כת
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וכמה יתומים עלי תבל שנתגדלו לאריכות
ימים .ע"כ לומר שהאב והאם אינם הסיבה
עצמיו'כי גבוה מעל גבוה שימר סיבת כל
הסיבות הוא המנהיג הטבעיים כרצונו) .והנה
לזה אמר ולא בשמר עוד אלקינו למעקצה
ידינו( .והראיי /ע"ח 11%ר בך ירוחם "יתום"
(דאז מעשה ידים יהי' סיבה עצמיו' לאיזה
דבר מהיכן ירוחםיתום הלא בהתבטל הסיבה
יתבטל המסובב) הנה כאשר תבק כ"ז
תתבונן .רבה בשלחו המנות למרי בר מר
ורמז לו רמז נס נסתר אשר נראה בטבע.
ובתוכו מלובש השגחתו ית"ש נס נגלה
והוי' הוא האלקים .כאשר הארכנו זה כמה
רמים (ויתבאר לקמן מה רמז רבה) הנה
שלח ע"י אביי .ידוע אהגר נחמני הי' שמו
וקראוהו אביי להיות שנשתייר יתום מאב
ואם .הכבקוהו לשמו "אביי" ר"ת "אשר
בך ירוחם יתום" והנה מזה ראיי' ברורה
שהכל בהשגחתוית' ,והוא המסבב כל הסיבות

ים

במעשה וזבנם ראוים כך לאכילה ואינפ
מתוקים לחיך עד ייבשם ויסחנום ויסירו
קליפתם הוא דמיון הנס נסתר מלדבש בטבע.
הנה בהסתכלות ראשונה יוכל לשפוטכי יד
הטבע עשתה זאת .ובאם יתרונם בה ויסירו

את "טבעתו" .זיינו

קליפתה (ויסר המלך
הטבע) הנה יתגדל מעלתו יותר מן הנס
הנגלה כענין החטים אחר תיקונם .ותעלה
מעלתם ומוקדמים לברכה .ע"כ לפי סדר
רכונים מוסמך גאולה לגובלהעדיף .ומוקדם
לברכה הנס לאדר מנס דניסז .ומצינו ראינו
שמהזוב בעיני ית"ש כשלא יצטרך לשטת
סדרי בראשית .כמ"ש כמה גרוע אדם זה
שנשתנו לו סדרי בראשית .רק מה רבו
מעשיך כולם בחכמה עשית הוא הצופה
ומביט עד סוף כל הדורות ויודע את הטוב
לכל דור ודור .לדור זה נסים נגלים ולדוד
זה נסים נסתרים ועלינו להודות על כל
נס ונס .וביותר מחוייבין תנאנו להודות

ואין שום ביבה טבעיית פועלת מבלעדי לו על נס נסתר .להודיע כי מנהיג אחן
שפעו ויכלתו והשגחתו .אכן אתה אל מסתתר הטבעיים כרצונו .וה 40משגיח וכל יכול
מלובש ההשבתה בטבע ופועל ישועות בקרב על כל הדברים הנעשים בטבע .ולזה הבין
אביי ואמר .השתא יאמר מרי אי חקלאה
ושרץ .התבונן בדברים ה~ו:

מלכת ליהוי דיקולא מצוואריה לא נהית.
כי קשה בעיניו לשנות טבעו כן חשובים
הדברים הנעשים לטובת ישראל בפעולת
הטבע .כי קשה בעיניו ית' לשנות סדרי
בראשית הבן הדברים .ויתפרש חקלאה מלכא
ליהויהיינו ישראל נשתנו מחקקתה למלכתי
כי יצאו מן הטבע לגמרי ביצ"מ והם למעלה
מן הטבע כמלך שפורץ לעשות לו גדרי
עכ"ז דיקולא מצוארי' לא נחית .תשוב
בעיניהם הנסים הנפעלים בטבע .אגוד
מררגלים בכל זמן ועידן .והנה תראה לדמו
זה שלח התסוים בשק השקמח בכוס שדכא
דהרות יחרר:
הדר מורר לף
מלא טסקא [שק)
י
ד
י
א
דזנגבילא (פדי רמשדמה) ומלא כסא

שדך פי' וכו' מלא טפקא דקשבא (שק מלא
תמרים) ומלא כסא קמחא דאבשונא
(קמח קלי טתוק) .רמז לו נ 8נסתר חשוב
יותר מנס נגלה .ורזיי להודות לו ית"ש
ודמו לו ברמז החג הנה "תמרים" רמזיים
לאכילה .ומתוקים בלא שום תיקון .משא"כ
החטים צריך לטוחנם ולהסיר קליפתם וישובו
לנעכל יחור חשוב ומתקיים מהתמרים הלא
תראה תמרים ברכתם בפה"ע .וברכת החטים
בפה"א וברכת פשע צריך להקדים לפה"4ב
ואם נטאנו ההטים ואש קמח .הנה ברכתו
בורא סיגי כהונות ונתעלה להיות שקדם
לפה*ע* כך הוא נם נגלה* הבה נראה לעין
כלפעולתהשי"ת בלא שום התבוננתותיקון.
הבה הוא סטיון התמרים בגדילים באילטת
) הגה שלח פרי ה84רמה
הגבושים .ומתוק ב8י הכל בלי שום תיקון דפלפלום8שריהעי
פעש*כ ההטים הם כדילים בארץ תושבים בשק ופדי העץ בכוס להורות השיבות ועם
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הגבחת (כמו האילנות המתנשמות למעלה מנצל .וגם ויזבח אלקנה כתיב קמיל דיוצח
האש) נס הנגלה כטווב יותר מבגס הנסתך גםביין .ואפשר נשמע מדקאמר אושמרעהו.
(הששה בטבע השרציי כמו שהיא) כי הנס ולא לאמר סתם ומשלוח מנות לרעהו איש
הנגלה מתראה לעין כל כי יד ד' עשתה ליל ש"מ אפילו דבר הר14י לאיש הקש
לאשה דרכים י
ששת ולא יכחישם שום מכחיש מקטני קטנוע
ק יוצא:
משא"כ נס נסתר יוכל המכחיש איש קטני ב .נשמע אפילו בהזולה בשר חי ובאיש
אמנה להכחישם ולומרכי נעשה רק בפעולות
ראוי לאכילה כמחו שיצא יוצא כי
הטבע בלי כותת המשגיח:
"אטמא" משמעותו כשירא אטמאחי דסד"א
אמר אביי השתא אמר מר אגא שדר לי' ללמוד ג"כ מאלקנה וחנה .ושם כתיב ותבכה
חוליא ואיהו שדר לי חורפא הגה ולא תוסכל משמע דכברהיו ר11יים לאכילה
דברים מתוקים בשכלים בעצמם כי טובים ק"5ל מדכתיב ויזבח אלקנה ונתן ש"מ תיכף
אחר הזביחהשקרי מנות:
המה למאכל משא"כ דברים חריפים אינם
'
י
ל
ת
מ
י
י
ק
ו
נ
ב
ו
נ
ב
ר
נאכלים בעצמם רק ע"י תיקון בדבש וכיוצא שלח
משלוח מנות
ארש
ומתנות לאביונים:
חרבו התי' למאכל .זה שרמז אבי
תי
י רמיזת ג .נשמע לרע
דאפשר
לקיים ומשלוח מנות ומתטת
רב מרי בר מר .תצדק לגוים שהם מקטני
לאביונים באיש אחד .נשמע מדקאמר
אמנה .שאין האמינה עצמיות להם עד אשר
יתמתקו ע"י אחרים המוכיחים להם בהוכחה ממשלוח מנותאישלרעהו ומתנותלמביתים"
נמרצת כרשיתם לעין כל ממש פעולת ולא קאמר "ומשלוח סמטת לאביונים" .נשמע
4י
אלקינו וצה להם יותר טוב בראותם נס דבשליחות אחת יוצא י*ח -מטת ומתנות:
נגלה וללזה רמז דברים חריפים שאינם רבה שדר לי' למר בר מר ביד "אבייש
י
נאכלים בעצמם רק ע"י מיתוק אחרים) ד .נשמע דהשליחות הזאת נעשית בגדיים
כי קאמר מר (רבה) בחוליא היינו דברים
בעלי תורהואין בזה משוםביזוידמיקרי
.
ה
ו
צ
מ
ל
"
י
ת
ו
ח
י
ל
ש
לדבר
דשלח ביד
וגם
מתוקים נאכלים בפ"ע בלי מיתוק .היים
המתשות עצמיות להם רמז לישראל אהגר "אביי"לאגמורי הלבה למעשהוכמו
ר
א
ב
ת
י
ש
י
האמונה תקוע בלבבם .אמונת אומן ירושה שדר לי' וכו' מלא טסקא דקו1בא ומלא
כסא קמחא דאבעעבצ:
להם מאבותיהם ולא יעלה על לבבם שום
ת
ו
נ
מ
טינא .ביותר צריכים להודות לו ית"ש על ה .נשמע דיוצא י"ח וכשלוח
אפילו
בדברים המצויים ואינם דברים חשובים
נס טבעיי שגבר עלינו חסדו אשר הטבע
ן כדאשכחן מטת
גנב משועבדת לנו לישועתינו זנכן הדברים דסד"א דוקא בשר ויי
באלקנה קמיל:
העמוקים האלהז
'
1
ת
ה
א
ל
ק
ח
4
יעפ"י פשוטו יש לפרזן הכל לריגה ה01ר 1אמר אגרי השתא אמר מריאי
 .נשמע דמהראוי לשלוח כ"א כפי צשר
ך
אותם אחת לאחת:
חננו ד' הגם דאין זה מצות צדקה רק
ר"י נשיאה שדר לי' לרב אושעיא אטמא

ועגלא תלחשו וגרבא דהמרזב נשמע לנו מצות מש"מ מד"א דיקיים

א .נשמע לט דיוצאין י"ח משלוח מטת גם
במשקה .דסד*א דוקאמיני מאכל מנותמיקרי
מדכתיב ויזבח אלקנה ונתן לפנינה אהצתו
ולכל בניו ובנותיו מנות ולחנה נתן מנה
אחת אפים חבו' הנה לנשים לאואירח ארעא
ליתן להםיי
ן ממילא מנות מיקרי רק דבר

בבל דהו קמ"ל

כיון דאכה*ג קראו מנות דרךחשיבותמחוייב
לשלוחמעידיותדיריה הגם דיוצא י*ח ורבה
דעבד הכי לשימורי לשכיי הלכה למעשה
ההן דשתי כדלעיל .ע"כ לא השיב לוכי
באמת הדין 8ט 4צץי הדר שלה לי' ח111
וכו' לא שלח לי' ביד אשרי .וזה עיט1חפ

ל
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שלא נכתב אכל אביי .רק אמר אביי כי
לא אמר לו כי לא שלה על ידו כי הי'

תלמיד רבה ולא רצה להשתמש בהג"א
*תלמיד גברא אהרינא"[ :רע"ב אבות פ"א

מ' יסג].
ה
ו
צ
מ
 .נשמע דמש" 6הגם שמהש
אסוד
ז
להשתמש בתג"א:
שדר לין איהו מלא טסקא דזנגב"לא המלא
כסא דפילפלתא אריכא;
ח .נשמעויוצאין י"ה מש"מ .אפילו בדברים
שאינם בשכלים בעצמם רקעשויים למתק
מאכלים דסד"א מנות דוקא הראויים למאכל
בפ"ע .והוצ ג"כ עשה זה לאגמורי הלכה

ס"לכיון דהביא אה*כ המעשה דרבה ורבי
זירא .ש"מ דלית הלכתא כרבא אבל י4ל
הגה רבא ידע שהמעשה דרבה דתלמידו הוה
ואעפי"כ ס"ל הכי ע"כ פסקוהו אחרונים
ופירושו בו פירושים שונים .וידוע סודו
להטועמים מפדי העץההיים להאריז'ל:
תוס' בד"ה דלאידע וכו' ארורה זרש וכו'

עיין

במהרש"א שהגיה בתוס' ול"נ

ובחין להגיה דשם בירושלמי מיירי שצריך
לומר כל אלה וכאןמיירימענין אחר שצריך
להתבסם כ"כ עד דלא ידע עמ' והוא דבר
זר לכאורה שישתכר כ"כ עד דלא ידע
הנך ב' תיבות לכך פירשו התוס' צריך

למעשה כי הי' אביי
אמר אביי השתא אמר מר אנא שדרי' סדרם היטב במושאל ראתכן זה כנגד זה
לי' הולי' וכו'
ויטעה בדיבורו נעל ונכון:
פ .נשמע דמהראוי לשלוהמיני מתוקים ולא מתני' אין בין יו"ט לשבת אלא שכל נפש
דברים הריפים הגם דיוצא .כי אכהאג
בלבד תיבת מבלבד" מיותר ולא
קראו למטת מלשון מן אשר טעמו כצפיחית תני כן באינך .ולא אכחד אמרי קדחה מה
בדבש .ומרי דעביד הכי כדי להורות הלכה ששמעתי בשם כבוד הטלא קדיעהש .דודי
י כמשקל !
זקני פהרם"ז זצוק"ל .הוא עפ"י המבואר
(למעשה) לחבי
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אי הדי
אמר אבייכי נפקא מבי
למסכני
י וכו':
כי מסאי להתם קריבו ל
עונשיה סגי .משע"כ בשבת אי איהו הדי
ה
ל
י
כ
א
ב
ל
ה
א
מ
ב
(
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המשנהאין
ולת"ז
אמר אבייהיינו דאמרי והנשי כפיק עניא לאתרא לא
בין יו"ט לשבת אלא אוכל נפש בלבד .אם
וכו' א"נ רוהט וכו':
יא .נשמע דבעני הגם שכבר הוא שבע הנפש אוכלת לבדה ולא יהיב למסכני בזה
לאמיקריאצלואכילהגסה.וכן מאכלים יש חילוק בין יועם לשבת כאמור בזוהר.
שם:

מבושמים ומתוקים אינם אכילה גסים
לדינא לכמה

דברים:

ונ"מ

שם אביי בר אבין ור' הנניא בר אבין
מחלפי סעודתייהו להדדי .רש"יפי' זה
שכל עם זה בפורים של שנה זו וכו' ולפי
פי' לא ידעתי מאי קראל וי"ל דקמ"ל דכך
היא המצוה טשפהה ומשפחה .ורש"י ס"ל
אורבהאיכפשוטו.שהיומחליפין סעודותיהם
והיו מקיימין בזה מצות מש"מ מאי קמ"ל
ודאי דיוצא:
שם אמר רבאמיהייבאינש לבסומי בפוריא

עד דלא ידע

וכו' רבים מהראשונים

לומר הרבה ענינים השתכר כ"כ שלא ידע

ההרב הק' בס' אוקם שגדים עשה לזה
סמיכות מד"ת .וכל מלאכה לא יעשה בהם
(כמו בשבת) אך אשר יאבל לכל נפש הוא
לבדו (רצ"ל טה שכשבת יאכל לכל נפש
הוא לבדו .ולאיהיב למסכני כהיום ביו"ט)
יעשה לכם (לרביםכי תצטרךלמיהבלמסכני)
והוא דבר נחמד בדרש .אבל לא נדע לפי
הפשט .והנראהכיון דאינו מטעם רקמכשירי
אוכל נפש .אי לח הנה תני תיבת "בלבד"
סד"א דגם מכשירי אוכל נפש בכלל זה
ומדקארר בלבד .מזה דייק כגמ' הא לענין
ן1
מכשירי אוכל נפש זה וזהעטין .והוא נכו
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מתני' 4ון נין שנת ליוה"כ .הנה נדאה שם אין בין כהן משמש לבהן שעבד .לפי

דסדר התנא לטצקט הקל תחילה
כדקתני אין בין יו"ט לשבת .הנה נקט יו"ט
תחילה ואת ה"ל למינקט אק בין יוה"כ
לשבת (וכיה באמת בגמ' אבל בסדר הבמזנה
נקטו שבת תחילה) וי"ל להיות ביחשת אית
גי' ג"כ חומרות יותר משבת לענין אכילה
ושתי'ועינויים .ע"כ הקדים נטמע הקל .ההגה
בשבת ג"כ יש חחמר על יוה"כ ע"כ איש
מקפיד על המדד והביאו בגז' בהיפך:
דף ח' ע"א אין בין החודד הנאה מחבירו
וכו'פיו41,י פודר הנאה חמור
ממודר מנצל .לכימרה קויהתי לא ידע
בכלאלה .אך לדעתי הוקשה לו מה עאטעבנו

דנקט המודר הבשה מקודם וסדר התנא
למינקט הקל תחילה וסד*א דמודר הנאה קיל
ממודר בפשל ב4מץה צד קמיל .הגאי דנקט
המודר הנאה מקודם דסידורצ דקרא נקט.
איש כי ידור נדר  '%משמע שאיסד בנדר
כדבר הקדחת  '%שאמוד בזעאה כהקדש.
ואח"ם סיים ככל היוצא מפיו יעשה סיעו

הכלל הגיל הו"ל למינקט כהן שעבר

דקילא קדושתי' .אךאי הוה תני הכי סד8,
דה*ק כהן המשבה? בנטעת פיסול הרשמון
חמהן וע-אהוון מיקדי שעבד סתמת הפסול
מעויה נקט תחילהכנע שעבר דה 40הראשון
לכומנה .האח"ם משכהן דרש השני לכהונת
ובאמת פר יוה"כ בא מנכסי דאבתן אפילו
בשעה פיסולו ע"כ בהן משמש קודם להודות
דמשומ 1קרי *להמוקדם' לכותנה:
רש"י בדעה כהן המשמשיכו' הראשוןקרוי

וממממש" והשני עבר .לכבירה

ה81

משיןיתר .ונראה דבש לתרץ קוציות התוס'
בדיה איןבין כוץ וס*ל דאה*נ דקאמד אין
כוע המחומש בע' היעו אפית בשעת פיסול
קדי לי' במוכה? ודוק
י
מתני' אין בין במה גדולה וכו' להיות
דשם אחד לוש דק דזו מיקרי גדולה
וץ קטנה הקדים הגדולה לקטנה.ועודדלענין
איסור יש יותר הומדא בקטטה מבגדולה

והקדים הקלתהייה

ניל:

כמו שנדר אם לא אמר אלא הנתז מאכל רש"י בדיה כעין פסחים וכו' ונצי מתג"
דקתני בבמה קטנה וכר ואמר דבמה
י יקום נ"ל כעת:
כ
גדולה לא עדיפא מיני' וכו' ריש המא וכו'
.
ת
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ג
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ה
ד
נ
ם
י
ר
אין בין נד
האריך למעניתו ללא צודך *אבל כאשר
תמורים אלא סידורא דקרא נקט .ואם תדקדק תראה דמתרץ בזה קוציות התוס'
נדד )ן נדבה;
דנה מני ע"ש היא וכו' וזץ*ק:
דף פ' ע"א רשיי בראה הדגו שוד וכו'
מתני' איןבין שילה לירושלים שילה הקל
לכך כתבו שוד שלא
הקדים ברישא:
היו והטובין
א
יבימי אחשהרח 1אצמר
למהבעפיינירוש כאזלאאת.כבוהנמיחואת ולכיו'.עפל"י דף י' ע"ב נמ'ידי'ה
ידעתי
לוי וכו' .הנה חז"ל
'
ס
ו
ת
ה
.
'
ו
כ
ו
ל
א
ו
ת
"
ד
ב
מ"ש
זאטוטי ב"י
במכילתין האריכו בדבריהםבפדיחות המגילה
וי"ל שלא רצו לשקר וכו' עישש דבריהם .הלזו .וכל חד פתח לה פתחא להנף פר,טתא
וא"ב איך כתבו לשקר באפם הדגו שור .כדרך המררכן ולא עשו בן בשארי המקדמית
ע"כ פירש"י שבאמת גם זה לא הי' שקד
 ,והש להיתן הנס ההתו נס ממוצעבין הנסים
כי לאהיוחשיבין בעיניו רק כבהמה ודוק נגלים ונסתרים והגה הי' לכדאית עין נס
ע"ב חון בין כהן משוח בשסק המשחה נסתר השעפי*כ הי' בו ענינים נגלים .ע"כ
למרובה בגדים .ג"ח סידורם דקהא עשתם לזכרון %ורתע להורותולידעולהודיע
נקט .התכהן הגדול סממניו חשד יוצק על ולהוודע שגם הנסים נסתדיפ בטבע "ם
 11847שבש המשחהומלא אתידו ללבוש וכון  1ד*כל בכח המשגיח יכול ע"כ פירשו חז"ל
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הומן מתגלה כיותר פעולת הדין ,הבן הדבר
וז"ש רז"ל כ"מ שנאמר "ויהי" אדכא הכי
ודיכא הכף בי ויהי הר4מ2ת בושרה הבשמר
על הצמצום .הגם שכערה על הדין עכ"ז
הוא למען החסד (ע"כ אנבא הכי ודיכא
הכי) משא"כ כשנתגלה בהי' הצמצום בזמן
(היינו ימים) מתראה בו פשלת הדין ולא
ניכר לכל החסד ע"ב כ"מ שבשמר "ויהי
בימי" .גרנו אלא לשון וכו' הבן הדבר
ם לך 1
וישע
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ם
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ח
א
ומאי
קמ"לכי הא דארשבינ אר"י כל כלה
שהיא צנועה וכו' .הגם דדברי ר' לוי קא
מסדר ודולך .עכ"ז לא לחנם הובאו לבאו
בי למה לא סידרן בבבא בתרא .כשהביא
דברי ר' לוי .ונרגם; השייכות לכרש ד*נמרינן
בהיכר צניעות שהיתה בה ברחל זכתהויצתה
ממנה שאול מצליח למלוכה .והגם שאול
בנביאים ובהיכר צניעות שהיתה בעלעל.
זכה ויצא ממם מרדכי ואסתר המלכה .ואפתר
ברוה"ק נאמרה הרי נבואה:
כל כלה שהיש צינעה בבית חמיה דייקא.
דבבית המיה ניכר צניעותה הגם דשם
מחוייבת להתגלחו פניה בפני בעלה .עכ"ז
היא צנועה בפני אחרים בזה יוודע צניעותה.
הנה כלה אשת מנהגה גילוי והסתר והי' ח;
שכדה מלכים בנביאים מלכים בגלוי .מלך
ביפיו תחזינהעיניךונביאים ובמרים דברים

אתהמגילה הלזווגילו נסתרות להראות שהכל
הוא הנגלה הבן הדבר,
ויהי בימי אחשורוש .קשה לי' זעזחילוויהי
בימי אחעירחן ולא איתפרש מה הי'
והתחילו ענין אחר הוא אהשורוש וגם תלה
הויותהימים באהשורות כאלו הי' אחשורוש
כבר מפורסם לנו השנחנו לא ידענרהו דלת
בכאן לא הו"ל להתחיל רקבנינת שלנם למלך
אחשורוש מלך פרס עשה משתה כמו שפתח
ס' דניאל ועזרא ע"כ דרש ר' לוי שלשת
ויהי מורה על צער והמסקנא ויהי איבא
הכי ואיכא וגי "ויהיבימי" אינו אלא לשון
צער .וכדי להטעימך דברי חכמים בטוב
טעם .אפרשלך דבריהםעפ"י המבהגר בזוה"ק
תרומה יהי אור ויהי אור כיון דאמר יהי
אור צמאי כתיבויהי אור דהא "ביהי" סגי
(רצ"ל דא"א לומר ויהי אור הוא סיפור
המעשה שכן הי' הל"ל ויהי כן כמו בכל
מ"ב ע"כ לומר שכ"ז שוא שיעור המאמר
שהשי"ת אמר "יהי אור ויהי 4יר") אלא
יהי שר דא אור קדמאה דאיהו ימינא ואירו
לקץהימין.ויהי אור דמימינא נפיק שמאלא
ומרוא דימינא נפיק שמאלא וע"דויהי אור
דא שמאלא .מכאן דויהי קדמאה שרייתא
בסטרא דשמאלאדיה ובג"כ לאו איהו סימן
ברכה מ"טכגון דבי'נפיקהאי חשך דאהשיך
אנפי עלמא וסימנא דא כד אתגלי דזא
רעשו ועובדוי בהכיויהי הוה דכתיבויהי
עשו איש יודע ציד .איתקיים בויתי איש
מכוסים הנעלמים:
'
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כ
ו
ה
ז
ם
ו
ק
מ
לפתאה בני עלמא דלא יהכון וא"ר לוי דבר
ארון ובו:
יבואדוערחצ
ימ
יישור עכ"ל ומעתה תתבונן הנה
ג"ז שייך לכאן התחלת הנסים
כל הדינים נמשכים מהצמצום הרשמת הנסתרים ולמה כזא"ז אך שהבסים הנגלים
ושכביכול נתצמצם השרכדי שיהי' הנבראים לא הי' רק בזמן הנבואה .חתנבואה היתה
יכולין לקבל טוביהו וחסדוכי בלא צמצום בישראל בזמן שהי' הארון נגלה .בי כן
היו הנבראים מתבטלים הנה הצמצום דפס נאמר למשה.ונועדתי שמהלכ"י וכר וכשנגנז
שהוא בהי' מקור הדין ויברשו .עכ"ז הבא הארון נגנז הגבו)( 28הגם שהי'עדייןנביאים
חסד גדולכי בזולת זה לאהיויכולין
מימות יאשי' הנא הדור שהי' עדיף קבלה
י
ב
ק
ל
ק
ר
.
ד
החסד א"ב הצמצום בשרשו היא חס
.
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כבר התחילה
בידם מקום
הצמצצום כל מה שנמשך מעולם ועד עןלם ושבחשת להגנז ומאן 1אנהילר הבסים בסתרים
מתראה בו פעולת הדין עד בואו לתחת גנוזים בגניזת וחרון) בי הארה הי' עומד
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דולחים

לג

בנס להורגת על עמידת השים הנגלים כל עדיק ושתי בעולם מזרע המלוכה היתה
זמן שהאוון על מקומו בנס הבן הדבר נול 1מדברת עדיין בלאטן מלכות בבל הכההאי
ר' יונתן פתח לה פתחא להכי פרשתא הרבה מהשרים שהיו מדברים עדיין בלשון
מהבא תדע כשתמצא לקוון כזה המלכה שהי' הלשון עדיין בחעףבות .וזבה
בדברי רבותינו בסהר ובתלמיד ובמדרימים במפלת מלכות בבל בימי בלשאצר מאבטלה
צריך להתבונן מה הוקשה לל בפרורה עד מלכות בבל והתחילה מלכות פרס ומדי
שהוצרך לבקש לעצמו פתח שיהי' יכול חיויא תנינא .אבל לא ממבטלה עדיין זרע
לכנוס באותה פרשהכי כל זמן שהי' קשה המלכות לגמרי והכתב והלשון וצל המלכות
לו לא הי' יכול לכנוס כדמיון הבית הנעול והנה יעץ ממוכן .שבא :יתגדל מלכות פרס
שאינו יכול לכנוס עד שיבקש הפתח ויפתח .ומדי ומהכרית אצ 2ונצתי שנשנאה עדיק

והנה בכאן הוקשה לכולם כהוו אוכליו ויהי
בימי 04תשורה 2תלהאיזההוי'בימיאחשוריש
כאילוהי' אחשורו,עאיזה מפורמם לנולייחס
הזמן אחריו .ולמה לאיספיק להתחיל בשנת

שלש וכו' כמש"ל ע"כ שמשמיענו מכתוב
שנתוצה הוי' חדשה בימי אחשורוש מה שלא

הי' עד היום .תתהנו לא נדע מה הו 14הוי'
חדשה .לזה פתח וקמתי עליהם וכרדהיה עד
היום מאצר רצה השי"ת להשפילאיזה מלכוה
הנה לקחמידו שבט הכושל .ונהתווה לאמלגם
שפילה (כענין שבשמר במצרים מן הממלכות
תהי' שפלה) ואפילו בימי צאתיע מאמ"צ
אעפיעכ נשאר מלכתו למצרים כמה סלעת
שנים מזרע משכה .וכן סנחריב ומלך
אסרחדון בנו תחתיו וכן הי' פורעניות כל
האומות ונשתנה בזהדין בבל הרשעה שזבדת

כל זרע המלוכה לבלתי השריר להם שורש
וענף יאפילו כתבם ולשונם .לבלתי השאיד

להם זכרון בחרץ לומר זה כתב ולשון בבל
והנה בימי אחשורוש נשתיירה עוד ושתי
מזרע מלוכה ונכחת שמה מן העולם והכא
תתבוע שבהריגת ושתי שלח אחשורוש
אל כל מדיעת המלך בעצת ממוכן להיות
כל איש וכו' ומדברכליון עמוומאי שיוכי
הכא שיהי' כל איש מדבר כלשון עמו אך
זה היה עצת ממוכן אם על המלך טוב יצא
דבר מלכות מלפניו ומה זה אם אשן היתה
עצתם דהנה הקשו התוס' הרי עדיין לשזן
בבל נמצא ותירצו הלשון שהיו מדברים
בו מלכי בבל נכרת .והנה לפי"ז כ"ז שהיתה

מזרע המלוכה ובהתבטל הכתב והלעסן של
מלכות בבל לבל ידברו עוד המלכים רק
בלשון פרס ומדי .אז תשאר הממלכה חזקה
בידו משא"כ עתה ושתי ממלכות בבל
ומדברים עדיין הבני פלטין כלשון מלכות
בבל .ועתה בראותם שלא עשתה שצמר המלך
יסברו שעיקר המלוכה מגיע לה ממלבות
בבל ת51היורה 2הוא הטפל .חיש לא על
המלך לבדו עותה ויצתי וכו'כי מזה יגיע
בושה לכל השרים לומר שארן כ4ה שליטת
פרס ומדי .רק שליטת בבל ע"כ יעץ אם
על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניוהייה
דבר בני פלטין של מלך תצא מלפניו
שידברו דבר מלכות בלשון פרס ומדי ולא
ידברו שוב בלשון בבל ויהרגו את ושתי
הנשארת עוד מזרע המלוכה ומיה יתודע

לבל שלא נשאר לבבל שורש וענף רק הוא
שליטת פרס ומדי בזמן ההוא כנבואתדניאל.
ולפי"ז תתבונן שהיתה עצה עמוקה בחכתם
ע"כוייטב הדברוכו' ע"כ כתב תיכף ספרים
להיות כל איש וכו' ומדבר אכלשזן עמו*
ולאידברו בשפת בבל בשוםאופן ומאז נברת
לבבל הזרע והכתב והלשון ונתקיימה נבואת
ישעי' .ודבר כזה לא נעשה עד היום לשום
מלכות דק לבבל .וז"ש ויודבימי אחשורוש
הוי' חדשה נתהווה בימי אהשורח 2מה שלא
נעשה עד היום .ויצדק עוד ביותר ויהי
בימי אחשודוש דוי' וקיום נעשה למלכות
בימי אחשורחצכי הגםשהחיויא אבראתמנע
קיבלה המלכות ביסס דריסה מדאה צבת
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לאהי' קיום לדבר עד בא חחשורוש והכרית
למלכות בבל שם חצצר נין ונחד והש"י
עשה ככה וריקא למלכות בבל על שפשטה
ידה בזבול זה ביהמ"ק ויכתיב בי' וגם אל
הנכרי וכו' ובא מארץ רחוקה למען שמך
כי ישמעון את שמך הגדול וכו' ובא והתפקר
אל הבית הזה אתה תשמע השמים וכו'
למען ידעון וכו' כי שמך נקרא על הבית

הזה וכו' .הנה ע"י ביהמ"ק נתפרסם שמו
הגדול בכל באי עגלם ואלו שטהרנו ידיהם
בביהמ"ק נמחה ונברת שמם וזכרם מן העולם
והשסימן למלכות הרשעה שפשטוג"כידיהם
בזבול ב"ב ימחה את שמם מתחת השמים.
ובזה תתבונן מה שארז"ל שאמר יצחק יוחן
עשו הרשע עד שאמר לו השי"ת שפשט
את ידו בביהמ"ק אמרו '%כ בל יראה גשת
ד' הבן הדבר:

שם זה כתב בכתב טבל לבאר שם כל דבר
בעולם שטכל לצייר תמונת הבריאה
ולכנות להבריאה המצויירת עלי מכתב זה
שמו כשת"כ בדיבור א"א וכן ע"י הכתב
יש לכל אומה שם בעולם ע"כ שם זה הכתב:
ושאר זה הלשון יש דברים שכליים אוטר
ילאה הקולמוסלהבינם .אבל בדיבור
יתל להבינם ע"כ נקרא הלשון אשאר"
י הוא מודיע שחרית הכתב:
לדגטזבכ
זה הלשון קשהוכו' ונראה
תוס' בד"ה
י
ש
ש
דרצ"ל עישש .ולולי דבריהם ושיתי
אומר שכבר נשתבש הלשת וכאילו נתהוה
לשון אחד מעורב מכל הלשונות ,כאגור הוא
כעת בארץ הצבי שמדברים הערביים בלטף)

ארמיס משובש מאוד.
רשב"ג פתח לה פתחא להאי פרעטתא מהתא
תחת הנעצוץ יעלה וכו' עד אלו
ימי פורים .הנה צריך להתבוא ג"כ ענין
הפתיחה .וגם יש לדקדק הרבה בדברי בעל
המאמר כאשר יבין המעיין מתוך דברינו.
הנה הוקשה לו כנ"ל .ויהי בימי אחשירוש
משמע שנתהחת איזה ועי' חדשה בימי

דרדאים
היא ההוי' החדשים

%ורוש כנ"ל ומה
;
וצת יש להתבטן הם
ו
נ
ל
א
ג
הש"י ממצרים
ונעשה היום הזה לנו לזכרון חג המצווח
לד' .ואח"ם נגזר עלינו ארבע מלכיות .הנה
נעשה לנו נס במלכות פרס ומדי וזכר עשה
לנפל)יתיוימי הפורים האלה זכרם לא יסוף
מזרעם גאלנו הש"י מידי מלכות יון ונעשו
ימי הנוסה קבעוםועשניםימים טובים .ועוד
יום  %הוא יודע לד' כאהטר יבולנו הש"י
טיסיה מטלכות רביעית בעת ההש יחסר
השיר הזה בארץ יהודא השיר יהי' לכם
כליל התקדש חג ויהי' יו"ט לישראל .והבת
יש לתמוה מפני מה לא נעשה יו"ט לזכרון
מפלת מלכותבבל .ונ"לדהיה ארבעה מלכיוס
הן המה ניטד והתנגדות לקדושיה נגד ד'
ר כתבנו
אפתיות השם הוי' ב"ה ובאשכייש
הדבר בפרושי חנוכה .והרה החיה הראשונה
מלכות בבל חיתה הקליפה היתה מתנגדת
לאות י' של שם הוי' ע"כ קראה דניאל
שמט באמרו אנתרישאדי דדהבאחיווא אחרא
תמינא פרס ומדי הי' מתנגדים לאות ה'
ראשונה ומלכותיון ניגוד ל)%ת ו' ומלהות
הרביעית היא מתנגדת לאות ה' אחרונה
וגלות מצרים הי' נימד לבחי' קוצו של
,ויד וז"ש מקוצו שטני בני ישראל הנה
להיחג מצרים ובבל בשרת אחד .ע"כ לא

בעשה יו"ט בפני עצמו והיתה מפלת בבל
בחג ממסח צפה הצפית ערוך השלחן בפסח*
ה9עפי"כ יש להתבונן מפני מה לא נעשה
חיזה זכרון להנס עכ"פ בימי הפסח .ובפרס
נס ממרסם שהי' בהפס יד שכתבה לקעקע
צ"ל בפסח ואיצטבה לדעת דהן אמת דמפני
זה לא נעשה חג בפ*ע למפלת בבל מטעם
הגיל .אבל מה שלא נעשה איזה זכרתכי
הזכרון נעשא בימי הפורים .תשא לפמש*ל
דסוף מפלת בבל נעשה בימי אחשודוש שאז
נכרת לגמרי זרעו של נבהכדנצר .והנה
תר94ן בכפו ב' גואלים מרדכי ואסתר כי
הישועה היתה בבאן בשניענינים א' הישועה
לגמרי מבבל שנכרת זרעו של נבוכדנצר
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לגמרי .והישועה השנית מהמן זרע עמלק ריכ"ל
מלכות פרס עוהי' ניגוד ה'

סנצטדף עם
ראשונה בחי' בינה והמן זרע עמלק הדעת
דק"יפה ע"כ נצטרף עמהם דייקא הבן הדבר.
ולמה הי' ביחד בימי אחשורוש ב' הישועות
כי כבר ידעת בקדושה י"ה בחי' חכמה
ובינה הם סוד תריז רישין דלף מתפרשין
3ן הי' בכאן הישועה מבבל ופרס ביחד
במלכות אתת ועמדו ב' גחלים ביחד אנש
ואהבתו תרין ריעין דלא מתפרשין זהו
שמשמיענו במגילה ובמות אביה ואמה לקחה
מרדכי לו לבת .אל תקרי לבת אלא לבית
(ז"ש שהצו אסתר לא נתחברה למשכב ערל
רק היתה יושבת בחיקו 2ל מרדכי תדיז
ריעין דלא 3ע7פר,בין) .והנה כאשד תתבוע
בכתבי מרן ושריז*ל מרדכי סחר יסוד אבא
ואסתריסוד תבונה .הגהנראהדבריםהפוכים.
כי אסתרכנגדושתי ביטול מלכות בבל ניגוד
ין שבשם .ומרדכי סגו המן בצירוף מלכות
פרס ניגוד ה' שבשם .אך ידוע למשכילים
סוד ונבן בחכמה וחכם בבינה והמ"י כנ"ל
ע"ב מקרא מגילה וימי הפורים לא יעברו
6העך היהרתם כי היחוד הזז; ה"ס שרין
ריעין דלא מתפרשין לעולם ולא תפסוק
לעולם .חיש תחת הנעצוץ וכו' תחת המן
תם' יעלה ברוש זה מרדכי וכו' ביטול
לקלטת פרס בצירוף עמלק כנ"ל .ותחת
המרפד זה הדתי הרשעה ב"ב של נבוכדנצר
הרשע וכו' יעלה הדס זו אסתר ביטול
מלכות בבל והי' לד' לשם  %מקרא מגילה
גילוי יסהריחבא סוד מקרא מגילה ולהיותם
סוד תרדל*מ .ע"ב נעקדו ב' ענימם ביחד
אע חתי' ליי' לשם יאות עולם לא יכרת
אלוימי פורים שבעבור כן זכרם לא יסוף
מזדעם הבן משד הדבר וזינם ויהי בימי
אחשורוש ווי חדשה ביטול ב' מלכיות
ביחד בהעמדת בל צדיקים לבטלם שלא ה"
דבר כזה עד היום .הבן הדבר ועת לקצר
ר שלא יאמר פינו דבר שלא כרצונו
ייבה
ה
"
י
א
ה
ז
ב
ד
ו
ע
ו
ר
ב
ר
ב
י

דודאים

לה

פתח לה פיתהא הא' והי' כ4ה2ר
שש וכו' ומי חדי ת?' אבל אחרים

משיש דינה פתיחתו ג"כ לתרץ כנ"ל ויהי
בימי אוהצורוש משמע הוי' חדשה .והנה
כתיב במגילה הרצים יצאו דחופים בדבר
המלך והדת ניתנה בשושן הבירה והמלך
והמן ישבו לשהמן והעיר שומץ נבוכה פייאה
דעת ממני מה זה משמיענו שישבו הרשעים
לשתותוכי זו בלבד קשו בודאי אכלו ושתי
ובשפו ומלאו כל ת14ות לבם וגם מן הצורך
לידע הסמיכות והמלך והמן ישבו לסתות
והעיר שושן נבוכה גם תראה באותו פסוק
עצמו אמר והדת ניתנה "בשושן הבירה*
מטרפולין .וכגק אמר והעיר "הכשזן משמע
עיר סתם ואחשבה לדעת דהנה לקמן בגמ'
שאלו תלמידיו שד רשב"י מפני מהנתחייבו
ישראל בכמהו הדור כלי' וכו'
כבנאיהם
י
ש
עיי"ש והנה הכאורה מה הוקשה להם דילמא
לא נתחייבו רק המן הרשע בעל בחירה
גזר עליהם והש"י הנניב גמולו בראשו אך
הוא דנראה הדבר מבוארמפי כותבי המגילה
דכתבו .ויכתב ככל אשר צוה 71מן רכו' בעצם
המלך אחשורוש נכתב ונחתם בטבעת דגללך
דהנה תיבות "בטבעת המלך" הם מיותר
דהי' די לומר בשם המלך אחסורוש נכתב
ונחתם 14 .עכ"פ וט72ם "בטבעתו" .וביותר
מזה יוקשה התחילו במלך אח2וורוש וסיימו
בתלך סתם ע"כ אחשבה דזאת אשר רמזו
דכתיבת האגרות היו בשם המלך אח2ידוש*
אבל כביכול ונחתם בטבעת המלך סתםכי

כביכול היתה הגזירה שלמעלה .וזמש ומרדכי
ידע את כל והצר נעשה ומי לא ידע הדת
חשר ניתנה בשוקתגלוי ומבחשר .אךממיכי
ידע שהגזירה גזירה מלמעלה ומהיכן ידע
ע"ב לא בא הכתוב לסתום אלא לפרש .אך
הוא לדעתי עפ"י משארז"ל בצאת יסתכל
ממצדים וישאו עיניהם וירשע ההנה מצרים
מסע אחריהם וייודע מאוד ויצעקו חשף
ויאמרו וכו'וקויה מההי' קול הרעש הלא
הש"י אמר למשה דבר אל ב"י וישובו וכה

לו
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דודאים

ואמר פרעה לב"י נבוכים הם וכו' וחזקתי המקטרג כי לא מצא מענה הבין מפלאתם
וכו' ורדף וכו' ואכבדה וכו' .הנה ידעו תמים דעים הנה תראה לפי"ז כאשר איפת
שכך יהי' ומה נתחדש להם עתה שנתיירא אומה ח"ו גוזרת גזירה על שונאי ישראל
וצעקו אך צודק הדברעפ"ידברי חז"ל שראו אם תהאה השר לבם שש ושמח על הדבר
שר של מצרים נוסע ההאיצטבו להינצל הנה הואסי' שמטר ח"ו השר של מעלה תבע כ"ז
תראה אמרם ז"ל ויסע מלאך האלקים (עיק בדין ונשתתק הסניגורוצריכים מארד לרחמי
ברשפי)דיןקושיו ישהאלנתונים א בדין אם שכנים לבקועחלובי רקיע משא"כ בטסטראין
להנצל אם וכו' .כי פי' הקטרוג גדול אז להם שמחה בדבר הזה עשו כ"ז ברוע
ת בחירתם וישראל עם נושע בר' ויצעקו אלד'
מדמ"ר קללו עע"ז וכו' הללו מגדליבלירי
וכו' .והנה לכאורה קשה כיון שהש"י גזר ויענם ויצילם כרגע מכף כל הקמים עליהם.
)1מר ואכבדה בפרעה וכו' למה נתן כח והנה בכאן נאמר הרצים יצאו דחופים בדכר
להשר לקטרג אז .אך הופ דהש"י רצה המלך והדת ניתנה בשושן הבירה לאבד
שירדו לתוך הים וייעולם להם מדה כנגד אומה שלימה מנער ועד זקן טף ונשים לו
מדה .והנה האדם בעל בחירד,
כי ד' יהי' דימלך ההוא עדנא שחלט לישראל אין
י
ש
ר
י
ש
כ
נלחםלישראל .הנה בודאי ישובו כמו שאמרו זה מנימוסי ההלכיות להיות עבט ושמח בזמן
אנוסה מפני ב"י והשי"ת רצה שיבוש גזירנו.כי עכ"פ קרו לי' מלכותא קטיעתא
בבחירה לתוך היםכי התחכמן לדונם במים והנה המה ראו כן תמון אשר בשנתו הומן
שכבר נשבע הקב"ה שלא יהי' עוד מים שתרצים יצ) 1והדת ניתנה בשושן הביחש
לשחת והנה רצה השי"ת שיבתת הם תוך המלך והמן ישבו לשתות הנה שפטו אשר
המים בבחירתם ומי פתי יעשה כזאת ובפרט ח"ו הגזירה עצמה יצאה דחוקא מלמעלי
בראותם בקריעת הים דבר פלא שלא נשמע ומגה מזלינו חזו ובגאז להם שמחת לבם הרק
כמוזע .והמיך נואלו שרי צוען לרדוף לתוך זהו ומרדכי ידע את כל אשר נעקצהכי הי'
מקום הבקועהוכי ס"ד שהנס הזה יהי' גם בשער המלך וידע אשר בעת הגזירה ישבו
להם מכעיסי השם כממעתי בשם הרב הקדוש לשתות .ע"כ לבש תיכף שק ואפר ויצעק
טוה' לוי יצחק מברדיטאממ זצוק"ל וכו'כיאין פנאי להמתין .רק לבקוע חלוני
שבעבור זח בתן הש"י כח לשר לקטרג דכיון רקיע .והנה גזירה כזאת לאהיעדיין בעולם
שהשר למעלה " 1לו אינת עילוי והאדם ושיהי' ח"ו השתתקות הסניגור על דבר רע
למטה נתפעל ונתחזק ישמח לעשות פעולתו ומר כזה לא מצא מענה נגד הקטיגור
כי אע"ג דאיהו לא חזי וכו' הנה ע"י והקטיגור לקח הסכמהכי שתיקה וכו' (כי
התחזקות השר נתחזק מהשבתם לעשות גם מה שאמד במצרים הנה הש"י אמר
פעולתם גם בלא דעת והתיישבות לנוס לתוך מקודם ואכבדה בפרעה .וידע איטר יבירו
הים ואוסיף עוד טפך שע"כ היו ישראל בתוך היםמקאי"כ בכא והצה תתבוע לפי"ז
נחננים בדין ש 1וכיון שמזלם חזי שהי' אמדם הוא איש שש אבל אחרים משיש ח"ו
ישראל נח~ני' בדין ואעפיאכ לתוךהים .כשיש הסכמה משישאותם .וז"וווהמלךוהכש
הנה חשבו שגם הםיבואן ח4םב
יוכלו להםכי ישבו לשתות(כיאחרים משיש) אבל נצעיר
שי
הי' לבם חזק עליהם כשזכין שכביכול הי' עפשן נבהלת הלח אמר עוושן הבירה רק
הדין מתוח על עוונאי ישראל וכשבאו לתוך והעיר "שחטןלרמוז לשמתא הקדושהכביכול
הים הגה מצא בפח לנבות את וסבו לשלם ,שושנה בין החוחי' "שושית בגי' כאסתר
להם גמולם בנמצר עשו להם לישראל וחשת כביכול נבעטת כל הדא אינו שש ומעתה
העבירה לא היתה לישראל תטהצתק בזה תתבונןבדביימזירעיניה רש"י ז"ל בד"ת
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ששדים מפטיש עשנתחייבו ישראלכלי'בימי

המן הי' יריביהם שמחי' להם עכ"ל דבריו
המה תמרהים דלפי פשוטו תמיד הוא כן גם
מ"שכשנתחייבו ישראל הטל למימרכשהיתה
הגזירה בימי המן וכו' אבל לפמ"ש יונח
כשנתחיכת דוקאמיה באהלאויביהם השמחה
ודוק וזהו ענין ושתיההויהי בימי אחשורוש
ועי' חדשהנתוציה בימיאייורוש ומה הא.
פתח .והי' כ4א4ר שש וכו' ונתקיים הדבר
בימי המן כשטר תרע;כי המלך והמן ישבו
לשתות וכו' ומרדכי ידע עי"ז כי הגזירה
גזורה מלמעלה .ועכקז השי"ת בחסדו התנוסס
עמנו נסיי כאלה .דבר כזה לא הה עדיין
והוא הוי' הדשה הבן הדבר ויונעם לך:
רש"י בדיה הודו לד' כי טוב .משמע טוב
שיתקלסו לפניו על זאת עכ"ל .הנה
שיתקלסו לפניו אינו מובן שיקלסו מבעי'
לי' .ומבראה דהנה קשה כית רואינו רוצה
השי"ת שיאמרו לפניו שירה ריקלסו לפניו
על מפלתן שלרשעי' מפני מה אמר יהושפט
שירה .וביותר קשה על משה וישראל .כיון
ומהשוי לש 8הניח 4עע שמלאכים לומר שירה
מפני מה שוררו משה וישראל .וצ"ל דודאי
דישראלמחוייבין לוצדות להשי"תעל הנסים
4ה8ו נעטפה להם ולשיר לפניו ית'כי חלילה
להיות כפוי טובית אבל לא יתקלסו ישראל
על זוע דהנהכחח"ד חוטאים ישראל ח"ו הנה
נמסריםבידאיזה שמה ושת"כ כמהצרמגיעים
ימי הגחולה והאימה ההשת קשיות עורף
וצערו את ישדשל ביותר אזי השיי מתבסס
להם ניסים ויאבד המצמה ההיא אבלאין זה
קילוס לישראל יותר פי' טוב להם שלא
לידי מדהזו שלא יצטרך הש"י לאבד
יבשי
י לא ניחא לי' לקובנה
מרא בשבילם.כ
לאבד מעקצהידיו .וק שבהכרח לאבדםבעבוד
אהבת עמו ישראל לשיהי' להם ישועה ע"כ
ישראל מהריבים לומר לפניו שירה ולהתרת
לו על כל נםונס .אכל"כי טוב* את לומר
גאמירתם כחשת דמאאטע הודו לד' כי טוב
הדבר בעיניו ית' ויש לכם קילוס עכז

דודאימ

לז

שבשבתתכם איבד את הרש'עים ואתם גרמתם
את זהכי אין זה קילוס להם .וזה שפירשתי
משמע טוב שיתקלסו (ישראל) לפניו עעזכי
אין זה קילוס להם .אבל מחץיבי' להתץ'
לו על הנס ע"כ שוררו משה וישראל
ויהושפט נ"ל.
גמ' ואר"י משר דכתי' ולא קרב ח"ז כל
הלילה .ביקשו מה"ש וכו' לא
ידעת האיך נשמע זה מפסוק ולא קרב זא"ז.
הכנראה שעקשהלו ולא קרב זא"ז יצדק בב'
4צשי' שכל ח' רוצה להתקרב לתבירו ובאים
מנגד זה מול זה .וכמו עזזה רוצה להתקרב
אל את כן זה רוצה להתקרב אל זה וכאש
ישהאל היו ברחו מהם עעכ דרש בג"ש
(המקובלת בידו) בשמר כאן זא"ז .וטימר
בשירת המלאבים וקרא זה אל זהכי ביקשו
מה"ש וכו' ובאו יונח לנו נסן דקשה למה
אגפר ר"י המימרא מיהושפט קודם הג44מר
בתורה .אבל לולי שמוכח הדבר מיהושפט
חי הייתי מפרש הג"ש שמה שלא הניח
הש"י את המלאכים לשיר לפניו .הוא מפני
שהמתין השי"ת על שירת ישראל כענין
ששמר ברן יחד כוכבי בקר והדר ויריעו כל

בני אלקים .ע"כ הביא תחילה מיהושפט
י טוב נ"ל:
דנשמע בפירוש מדלא אמר כ
ר' אבא בר כהגל פתח לה פתחא להבי
פר,צתא מהכא לאדם שטוב לפניו

נתן חכמה ודעת ושבהה זה מרדדי הצדיק
וכו' בעי לתרץ ג"כ כנ"ל הבה כתי' ובכל
יום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים
"לדעת וכו' שאמר לא לחנם אירע לצדקת
הלזו שתלקח ליד הגברי .הבה לא הי' לו
"דעת* להתבונן והנהעי"זשהי' יחצב בשער
המלך התבונן שקצף בגתן וחרש בע'ויודע
הדבר למרדכי אגה נתן לו הכמה ודעת .אחר
ההברים האלה אחר מאי אחר שברא השקי
דפהשה למכה אה"צ גידל המלך תץ' והגה
ושן ביקש מאמצורוש לגפוףהגזירה .וביקש
ם בברי כסף .תומר לו
ליחן לו עשרתאישי

לה
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אחשורח 2הבסף נתוו לד .ולמה לא לקח
צחשורוש מידו הכסף .וא"ת מעשה שהי'
כך הי' עכ"פ מה משמיעט זה במגילה
הכתובה ברוה"ק .וכל דבר ודבר שבה נאמרה
לצורך ולפרסום הנס .אך הוא גלוי וידוע
הי' לפניו ית"ש עמתתו הכסףשייך למרדכי
כי ותשם אסתר את מרדכי על בית המן ע"ז
פעל השי"ת והכניס בלב אחשורח 2שלא
ירצה ליקח הכסף .והנה תרא; עוד בסיפורי
זרזן
המגילה וישלח ויבצ את בזהביו
י
ש
ח
ו
ר
ש
ע
אעותו ויספר להם המן את כבוד
ורוב
בניו ואת כלאזיר גדלו המלך וכו' הבה מה
לנו לזה שסיפר להם כבוד עשרו ורובבניו
לא הי לנו להשמיענו רק מה שאמר להם
שנשנשו המלך כמאסתר הבהגה אותו למשתה.
ז מרדכי שומא
וב"ז אינט שוה לו ברשעתויע
ענין יתרצה לסיפור אך הוא דהנה הפועל

ישועותידע שכל כבוד עשרו אסף בהוביל
מרדכי כי לחוטא נתן ענין לאסוף ולכטס
לתת לטוב וכו' הנה השי"ת פעל ועשה אהגר
נתלהוזמן ומח"כ נתן המלך לאסתר את בית
המן.והיא נתנה למרדכי הנהבין כךובין כך
הי' יכולים הבנים ליקח מעשרו וכ"א יחטוף
לעצמןוגם בודאו הי' עשרו מונח אצלהבני'.
הנה המסבב סיבות פעל ועשה אהגר סיפר
להם כבודעיפרו .וגם המונח אצל הבנים
וידעו דוב בניו ומה שטנה אצל כבע"א.
והנה בכלל היועצים הי' חרבונה ונתהפך
לאכזר לווכיון שע"י נתלה הנה עלפיו לא
יוכלו להעלים אפי' פ"אגי הבה כיון שראה
חרבונה שנתש את בית ושצן לאסתר המלכה
הנה בודאי סיפר להמלכה את כל כבוד
גתןענין
עשרו מזה נתוודע
לתתלכללטוכביללדפינכיו
יוכו' והנה
ליטוף ולכנוס
נתוודע לכל כי הש"י בורא רפואה קודם

למכה וגם נתוודע לכלכי לחוטא נתן ענין
לנצעף המוטס לתת לטוב הטף הנה עםהיות
כיכן דרכו יתפשהמיד להתנהג עם ישראל
עכא אויתוודע הדבר דשה בפירסום לכל ה"
בכוין הוי' הדזמ2ונה והפרשם ההששת מבלי

דידאים

מכחדת .זהווישיבימי חהשורוש הוי' חדשה
נתהמובימי
ו נול 1
רבה בר עופרן פתח לה פתחא יהבי
פרשתא מהכס ושמתי
כסאי בעילם תן' מלך זה ושתי ושיים זה
המן ובניו .הנה הוקשה לו כנ"ל ותירוצו
עולה יפה בפתיחת רשב"נ ובמשיל שהיתה
הוי' הדשה ישועה כמזני מלכיות חגתי סיום
מלכות בבל .והמן ובניו מצורפים לפרס
כמש"ל במתיחת רשב"נ ומרמייתי לה מהאי
קריב ומר מישגי קהא והוסיף רבה בבישר
הפסוק הזה כי אמר והביא חסמתי כסאי
בעילם (הוא שושן) והאבדתי משם "מלך
ואיזה מלך נאבד משם ע"כהכוונהעל "ושתי.
והנההיא מלכה היתה ולא מלך .אך תכוונה
על מלכות בבל .ובפרט כשתבין מ"ש הניגוד
ושהיו מסגדים מלכות בבל לקדושה .וכבר
תוגש כח מלבות בבל ע"כ בסיום המלכות
היתה נקבה תשישת כח ונבן הדבר:
רבדימי בר יצחק פתח לה פסחא להטי
פרשתא מהכף כי עבדים אסחט
וכו'ענין הפתיחה ג"כ לתרץ בנ"ל .דרגה כל
הנסים שנעשו לישראל בעת אשר שלטה
עליהםאיזה אומה בעולם .הנמ אז הוט בעת
הגלות
זמן הסתרתפנים .וכשמגיע זמן
ההטעהחף
ישר ד'
אליט ונעשה לנו נס
ה
ויבולינו כש דגימפ
ה
ניאשר קמר ,עלינו .ושהב
ה14מה אנן לה שבט המחדל ונכנעת אר
מתבשלתלגמרי .והנהכזע תרזצ:אין אומרים
הלל בפודים לר"נ הטעם קריאתהזו הילולא
ולרבא מעפם דאכתי עבדי אחשורוש אנן.
והגמ' לא מקשי מר מ"ט לא אמר כמר
דתדווייהו איצסריכ' דלטעמא דד"נ קרייתא
זו הפילא קשה לגטן כזאת למה שינו חז"ל
ולא
בגח מכל הנסים נימש בכאן נמי

דיל

קריינת המגילה ממילא צריכנא לטעמם
דרבא דתיקנו בכאן ענין הההן
"
בהיותינועדיין עבדיםכי לאהגיע עדיהךגדזו
מן
הגחילה עכ"ז השגיה הש"י בחסדו עלינו
הגם שהי'עדיין זמן הסתרת פניםהי' השף*
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תשגיח מן החלונות מציץ מן החרכים .ע"כ
הי' נם נסתר בעבור זה לא נימאהללו עבדי
ד' ולאעבדי אחעערוש .אדרבצצריכין אנהה
לספר הפלא הגדול שלא הי' עדיין נקרא
עלינו שםויצאךעבדי הא' ולאהי' נס נגלה
בשידוד המערבה משם הוי' רק השם הוי'
ב"ההי' משגיח מן החלוטת ע"כאין במגזלה
שם הוי' רק ברמז ר"ת וס"ת ולזה אגוקורין
את המגילה ואי למעמס דרבא לחוד דאהא
דן
לומר דולל דהאיך נימא הללו עבדי
עבדי אחשורד 2אכתי עבדי אהשורוש .הנה
ן אנחט להודו' ולהלל
קשה אעפי"כמייייבי
מכח ק"ו מה טשעבוד לגאולה אומרי' שירה
מכנתלחיים לא כ"ש כמ"ש בבמ' .ע"כ לומר
דקריאתה זו הלולה ממילא לא פליגי והוא
הדבר החדש הפלא הגדול אמיר נתחדש
שהש"י יעשה נס כוה גם בהיותיה עבדים
והוא שאמרעזראכיעבדים אנחנו ובעבדותינו
לא עזבנויתקינו.ויטעיינ
ו חסדלפני מלכי
פרס .ומפרש בעל המימרא אימתי בזמן המן
רצ"ל דעזרא אמר זה על ז %המן וז"שויהי
בימי אחשירח 2ועי' חזרנה נתהוה בימי
אהשורוש ובהכירו כל העולם שגם בימים
כמזודים גלות לישראל הש"י משגיח עלינו
וטקם את נקמתינו .והנה תתבונן.
י עבדים אנחנו פסוק הוא
ברשיי בדיהכ
בספד עזרא .וסיפי' ויט
עלינו ח8דלפני שדי פרס לתת עליט מחיי
עכ"ל .מגה תתפלא בדבריו א' אומרו וסיפ"
ויטעלינו וכר ושהש כשהשר בגמ' האר משום
רבעי לאסופי לת"אוכו' הגהישלשמיל למה
לי' לאפוקי עודוטעי תיבות  '5בפסוק נאמר
התלכי פרס וכ"א בגמי ודשיי הביא שדי
פרס .ודוחק לומר שתפל טעות בכל הספרים
אין מרגיש  '1הביא לתת *עליט מחי'
ובפסוק לת 8זלנו מח"*אך הוא דהנה בעל
המימרא הביא הרסוק שננמר עזרא ונצמר
ן למוצדה לא אמר עזרא זה
אשפזי בקשזימ
'
י
ת
ל
מ
ל
אפסוק על זחן רק כשאסיק
לרומם
ן כיח אלקיט הוא בנין ביהמ*ק שנחן
יצ

היא

דודאים

לפ

כורש רשות לבנותו והי' מסייע בעסק הבנין
 '5יש להתריס בדברי בעל המימרא אומרו
אימתי בזמן דומן .ביחור צודק לומר בזמן
מרדכי השסתר .כי החסד לא הי' בזמנו רק
כשאבד זכהו מן העולם (ו" 2טסחאות בזמן
מרדכי אבל בכל הספרים היסמנים איטל
ובגושה דא 2בא רשמי ז"ל לבאר וביאר דע"כ
דיבר עקרא גם על זמן הנס מדקאמר בסיפא
לתת לט מחי' היען לשון חיים משמע על
אחזו הזכן שהצילנו השי"ת מכות לחיים.
אבל קשה לפי"ז דבשלמא אם נפרש הדבר
רק על בנין בקאמבק יוצדק וטמרו מלכי פרס
כי התחלת הרשות הי' מדריגת ונתבטל
בממצע ואב"כ במתהו ברשיון כורש כמבואר
בכתוב .אבל אם נפרש על זמן הגס לאהוי
רק מלך א' אצא2ורוש מהו מלכי וזהו ששינה
דשני לפרש =מלכי פירוזנו ושרי .אכל גם
לפי"ז מההי' שייכות לשרים בזה אחשורח2
בעצתן הואהי' הנחר והמבטל .אבל תמנונן
במגילה באיגרות המן נאמרויכתב ככל אשר
צוה המן אל אוי2דרטני "המלך ובאיגרות
מרדכי נאמר חל האחשדרפנים ומה נשתנה.

אבל איצטבהדבילתי לט תוקף הנס גם בזוע
איגרות הראשוטת כי כיון עישן ושומות
שישראל המה מופקרים לא הי' ממתיניו על
זמן ורועדכי מי הבקש צת דמם מידם וח"ו
הי' למשיסה שונאי ישלשל .צך העומדימד
ישראל פעל ועשה ככה שתתתב לכסא

מהאחשדרפנים שהיו ממונים על כל מדינה.
המושל הגדול שבכל מצנרה הי' נקרא אז
אחשדרשין .והיה הוא במקום המלך רק
אהשורוש הוא המלך על כל המלכים האלה.
דבה טטתב להם תהם אחשדרפני המלךהיינו
שהם במדינתם מלכים.והיו ותיריםוזריזים
שיקויים הציתי כי עליהם מוסל הובר הנה
חשבו שנכתב להם זה האגירות כי המלך

יעצור בעם לבל יבטש עשות גבלה

סדם יגיע הזמן כי המלך הואהמעציר חטן
העם כמו שכתוב זה "יעצור בעמוכי לזה

הואעיקרמניחןהמלך"ח~ש *48עולם החקר

מ

ריח

מגילה נקראת

(ואין זה סהץר כמנמרם ז"ל אילמלא איגרות
ההסיטונות וכו' רק אדרבא מחזק דבריהם
דקשה לפי דבריהם לל יחוטבו ) 21אדהטירוש
לשוכחה .הנה בודאי בטבע כל גוי שונא
לישראל .לו יהשטבו 41,אתקוורחצ יחזור בו
עכ"פמי יבקש  211דמם את אשריפעלובין
דין לדין .רק הוא הנרצה בחושבם וכבעבור
זה נכתב להם ונהם במריטתם מלכים ועש
אזהרהכפולה לבלתי עקשות שום דבר עדיום
המעד וחשבו על אפשורכם שהוא שזטה
מחמתאיגרות הראשונותוביןדיןודיןיחזור
בו ובאם יעשה ההמון עולה יבקש את דמם
מיד האחשדרפנים .ע"כ האתשדרפנים קומקום
מיד וצדין שמירה מעולה) ועפי*ז יומתק
הדבר מאמר עזרא ויט עלית חסד לפני
*מלכי פרס מאןשילי *שרי וקראן "מלכיכי
כן נכתב אליהם כמ"ש לתתלנו "מחי' הישו
"לחיותיה לבל יבו 14ההמון לומדות רעה.
ן לתת "ל .1ומשרש
הדנה לא יוצדק ד8"4י
רשאי דהאי"ימ יתפרש "עלינו דוינו לתת
עלינו הכנגחהושמירה להחיותינו (ונמצאכזה
הרבה בכותב) הה ששירש בעל וגטטצר
אימתי כו 4המןכי א הנס המופלג שמירת
הווים נעשהעריץבנכש המןהמאבזמן מרדכי
ו ויהי בימי א1מ8ורוש הוו
הבן הדברית
חדוות שנתודע לכל שאפי' בזמן הצרה
הגיפלג' והזעם הצו חסדי ד' לא תמו וממרום
שהגיח לרחמינו בין השנבונן:
ר' חנינא בר פפא פתח לה פתחא "להאי
פרשתאמדיגיו .הנה מכ 4מתחילין
בעלי המימרות לשנות דבריהם דעד כאן
טומר "להאי פרשתא ובעלי המימרות מכאן
ולפלאה )1מרי' "להא פרשתא כהצמע דהם
מדקדקים חוץ מה שרוצים לפתוח למה נתתב
ההובימי אחשורוש אבל תוץ לזה קשה להם
בכל כלל המגילהועי"ז הפתיחהבאיםלפרין.
חתנה על כלל הסגילה הבקרצף לזכרון הגס
בעמים ההם נכתב בטגילה הטעי וקבל
היהוו '-את אשד הודו הצ' ובישרה ונגהך
כי הגש בן המדהאהיצגי צורר כל הארזים

דודאים

חשב על היוקדים לאבדם והפיל פור וכף
ובבואה לפני המלך אנוד עם הספר ישוב
מחשבתו הרעה אהמר והקב על היהודים על
ראשו ותלו אותו וכו' הנה ושברים אץ להם
גיזרה כנראה לר*מעיין .ואציגה לפניך איזה
קושיות א' מה צורך לנתינת טעם כזה אשר
כבר מבישר בהמשך המגילה באריכות
הסיפור ב' אומרדכי המן וכו' והטב וכו' וכי
דק במיישבה הדי פעל במעשה בכתבו
המלך אכף
האיגרות ג' אומרו ובבואה לפני
וכף אין לו גהרה דנראה דהמלך לא ידע
כלל מזההוי ידו הניחא במעל הזה ד' אמר
עם הספר אין לו ביאיר ה' על ראשו למה
לי ר ותלו אותו למה לי הפז כבר מבואר.
ע"ב לתרץ כל הנ"לויהוא כלל טעם לקרהשת
המגילהואגב זה יתורץ ג"כ אחפוז ושעבימי
אחטירחש מתח לס את הפתיחה הזש 2והוא
באף באש בימי נ"נ ובמים בימי פרעה.
ותוציאגולרוי' בימי ה5ן והנה קשה על בעל
המבחצר מי הכריחו לפרש ותוציאנו לרוי'
בימי וזמן .וגם קשה לשי*ז הדרוש לנטה
הקדים נ"נלפרעה .ויקשה לבעל הגסמצר
מדלא קאמר "והוצאתנולרוי' ואמר ותוציאנו
משמע דה"ק כבר אירע לנו שמעף ובחמש
ם המטעתנו והוציאה כעת לרזי'
"ובמיםוי
קידם שבאנו לבלל הצרה ושיעור הכתו' כך
התג דהנה בימי נ"נ ופרעה כבר בתו לתוך
הצרהכי הנני' מישאל ועזדי' הושלכו לתוך
האש חט ההציעם הש"י ובימי פרעה קפץ
נחשון לתוךהים סם בוקעהים .כהטא"כבימי
המן קודם ביאת הגזירה בית אחר כבר
הוציאם לרזי' כחיגרות האחרונות שטזו2
וששוןליהודים מש"ה הקדים נ"נ לפרעה כ*
ענין פרעה הי' ג"כ בנס מופלג מנ"נכי נ"נ
השליך את חנניה מישאל ועזרנה לתוך האש
והושיעם אח הש"י ב84א"כ פרעה לא רדפם
אל המים .כי כפר שצר 18סה מבני ב"י*
רק שחעפי*כ לא היי הגם עד ו1ב 14להגך
המים משא"כ הנם בימי המן נעשה מנם
לגמרי קודם הצרה וקחתם הכחוב בסדר

אבי

ריח
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המדריגות 4ובא ישדק ג"כ שבעל המאמר
תיאר את נ"נ לרוח משא"כ פרעא.כי נ*ג
פש ברשעו בשתו זמן משח"כ פרעה.
תפש ויהי בימי אהשורו 2,ועי' הדשה
הוהבימי אהשורושהבס קודם לצרה .כהצבא
הגסים הקודמים .ובזה יתבארו ג"כ הפסוקי'
הנ"ל לטעמי המגילה שנקרטעלזכרון לדורות
(שהוא דבר הכולל) אמד וקבל היהודים את
אשד ההלו לעשות (ועשושצתיוככון לדירות
מה שלא עשו כן בכל הנסים הקודמים)
והטעםכי המן בן המדתא האגגי וכו' השב
תהסו נס מחודש
עלהיהודיםוכו' (רח"לכי"
אשר לא נרוח; כן בכל הנסיםכי המןעדיין
לא עשר*כלוםכי לאהגיע העת והעונה אשד
זמם לעשות א"כ לא מיקרי רק מהשבה
והעיזי הבגוסס להם קודם ביאתם בתוך
הצרה במעשה) וז"ש ובבואה לפני המלך
(מלכו של עולם) אמר קם הספר ישוב
מהשמע הרעה (רצ"ל שכתיבת הספרים
יודאבלמקהיה וגם שהי' עריק רק מהשבה
כי לא נעשה מעשההלילה.ונתוודע לכל באי
עולם קאשפי' ההושב מדוממן רעה ש ישיל
מדוילידיו משתלי' ולזההי' מיתתו בתליות
רשינו מקום המהשבהעיעאבראש .הכה אמד
ישיב מחשמתו הרעה)ארפדוהחב על היהודים
על רחמיו ותלו 4עחן (בראתנו) ה4ת בניו על
העץ .ואגב אסעום לך וגר את הדברים
חשפרש לך להלן את הדברים הג4נמריפ

במגילהוהושם
י
ע"כ קראן ממים ~ ה פודים על שם הפור.

המת יש להתבונן הלא כל המועדים
נקרנן על שם ה4ם לא על שם הצרהכענין

חג הפשה ש כי פסה ד' ש

מ* מי

נמצרים .או נקרא הג המצות .ויאפו את
הבצק וכו' עוגות מצות ובו' .ולא הספיק
בציקם של אבותיט להחמיץ עד שטלה
עליהם ממאה הקב"ה וגאלם .סוטת .כי
בסוכות הושבתי את *1י הח' משא"כ בכרע
לימים האלה פורים ע"ש הפור .הגה
חי
ישולשל ההל לקריתה
ד עת צרה
רו
קש
ו

לשונאי

דודשפיב!

כסא

בשם זכרת ומשזעה .ווגוסשת דהיה אוזיל
שאלו תלמידיו את רשמי מפני מא נתחשבו
שונאיהם של ישראל כלי' וכו' ודיגש כל
הענין .והנה קווהמי הגיד להם נבואית זה
שנתחייבו דילמא המן הרשע ברוע בחירתו
ביקש לעשות כחשת .וישראל צעקו להש"י
ונקם את נקמתם בשפוך עליו הגא; אפווהי'
לבער וכחבט לעיל בחט רוצנו נכתב במגי'
המשמרה ברוה*ק בענין אגרות הראשונות
כשם המלך אתשורחצ נכתב ונחתם בטבעת
המלך הל"ל סתם בוסם המלך אהשורוש מנתב
ונהתם המפרם צריך לדקדק אגמיד תהילה
המלך איה2ורו 2,ואב"כ המלך סתם .ע"כ
לומר דה"ק בשם המלך אהשורוש נכתב
(למטה) וכביכול נחתם בטבעת המלך (סתם
משוה הקבלות היען טבעת המלך בעולטות
בי"ע מצא הותם הטבעת כאמור בתיקונים
והבת עקפת אני"ע הם נקראים רצון
(אצילות) ומזהיבה (ברישה) קול (יצירהז

ריבוד (עשיה)*יהנה הישועה היןט; מפשילות
הקודש הגם שלא היתה זכות הדור כדאי
וכבילול נעשה הסככנו בבי"ע .הגה אצילות
הוא רצון ואין טעם ברצון כידוע והיתה
הישוזר;מבליטעם.יגה מלך ומששטיעמיד
ארץ הקטיפד מציע דברים ומרבה בטעטת.
אךהיא לישראלהאויים להוושע מבלי טעם.
דהנה כשעלה ברצתו יתעש לברוא העולם
(הנה לא היה איתערותא דלתתא) הנהישראל
עלו במדובבה (הזיבו נתעלו במקור המודאבה
היינו עליות המהנצבה היים ברצון שהוא
למעלה ממדהירה) ופשר הש"ייהי' לו תענוג
מקטיע בישראל .והע נמלך בנשרותיהם
של צדיקי' המה היוצרי' יהדתי נסעים עם
המלך במלאכתו א"כ ישדיף נתעלו ברצון

עדיק מצות ומע,ם
מבלי טעםגי לא
ל
יהעולם* א"כ ישראל
גא
יה
סב
אעפי"כ בשבילם כ
בפרטכשמגיע אטוטם לרצהרשיים להוושע
מבלי טעם .והתבובמזי מדברי רבותיט טעם
להכעירייוה"כ הנלקהתםעפ"יגורלדיישך.כי
בטעם שזה
המברר איזה רבד מותירוהסי

מב
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גאז מזה .ש זה משזבח מזה משא"כ הלוקח
עפ"י גורל הפהכצ'כים בדעכן אל אהודיצא
לו שמה הגורל את זה יקח מבלי טעם דק
"ברצון .ע"כ צוהואר"י ליקח קרבן לד' ביום
הקדחן עפ"י הגורלשגיא רצון .כדי להזכיר
ולעורר אהבה הקדומה לישראל .כהבעלה
ברצונו (שלא סיגלו עדיע מצפת ומע"ס)אין
טעם ברצון אפי'אינםהגוני' ח"ו :אפי' אינם
כראים .והגה א"א להרחיב הדיבור בזה
"המ"י (בחי' חכמה ומחשבה שם סוד הטעמים
משא"כ למעלה מן החכמה כתר אין טעם)
והנה בכאן בנס הלזה הנה בעוה"ר עפ"י
הטענות מהמקטרג נתחייבו שונאיהם של
ישראל %ו' והנה מלך בטהבפט יעמיד ארץ
והמקטרג טוען המלך המשפט לא יעוסה
השפט מה עשה המגיד מראשית אחרית .הנה
סיבב הישועה גם בעת צרה שהמז הרשע

דודאים

ר'יוחנן פתח לה פתחא "להא פרשתא מהבא
(ג"כ אצתי להא והגמע דואן על
הפתיחה לבד רוצה לתרץ רק על כללותענין
המגילה רוצה לבאר) זכר חסדו ואמונתולב"י
רשי כל אפסי אמץ את ישועתקיקינואימתי
וכו' בימי מרדכי ואסתר קודם בוארנו לבאר
מנעת הפתיחה נתעורר בתחילה .אומרו
אימתיריר כל מפסי ארץ את ישועת אלקים
בימי מרדכי ואסתר %י לא הי' עד היום
נסים נגלים ניסי מצרים וניסי ים סוף
ועמידת השמשליהושע ומפלתסנחריבוכייצא
לאין משער אך יתפרש הדבר לדרכינג דהנה
עד היום שהיתה הנבואה מצוי' בישראל.
והי' ניסים נגלים שבידוד המערכו .:מי התז
הפתי אשר לאיאמיןכי יד ד' עשתה חשו.
אך כעת שהגיע זמן הפסקת הנבואה והתחיל
העולם למתנהג בנסים נסתרים מוסתרי'

הפיל פור הוא הגורל .וגורל הוא רצון .הנה בטבע .הנה יש חשש שיאמרו שהכל נעשה
נזכר למעלה ענין הרצון הקדום שישראל בטבע מבלי השגחת משגיח על כל .חיגה
עלו במחשבהוחין טעם ברצון אעפ"י שאינם להודאה עצומה הלזו להתבונן כי כל ניסי
רווים .הנה עיקר הישועה הוא הגורל .ע"כ הטבע וכל היש'וזמת הם בהשגחתו יתיש
קראו לימים האלה פורים ע"ש "הפור הבן הפועל בהשבתתו בטבעיים ולהנהיג' כרצות
הדברים מאיד וזה שייכות נמרץ לדברים לישועת ישראל נעשה הנס הזהזכרון לדורות
הנ"ל שעי"ז שישראל נתעלו במחשבה .ויש להינצל מאיש שגה ופתי .יהגה משטנן
להם מעלה קדומה יותר ע"ז שכל האוכרת מש4צץ*ל למה נטרולה אסתר לאילת השחר
ע"כ באומות נצטרף מחשבותיהם הצעים מה אילת השחר סוף הלילה אף אסתר סוף
למעשה בתגא*כ ישראל ע"כ נעשה נס תיכף בל הנסים .והנה איך אפשר לומד סוף כל
במחשבת המן קודם שעשה מעשההישיבו לו הנסים והרי השדי מתכסס עמנו בכל זמן
ן הן גבורותיו שה 4ף בין וכו' אך
ומולו בראשובין והתבונן .ועתהתבין לפי"ז ועידהיה
מ"ש המגילה בחדש הראשון הגא חודש ניסן הוא שהגיסים ונהוגים אתנו בימים האלה
וכו' הפיל "פור הוא הגחיל *לפני *ועצן וכו' .עד עת קצר דשהניסים נסתרים בטבע בלא
הבה יתפיל *פור "לפני נהמן איש מובן שידוד המערכה והגה גם הנס דאמתר הי'
דכמ2ננע דאדם אחר המא המפיל הגורללפני מלבש בטבע בלאשידוד .אך הואדהיה כל
ושמן* הץנה באכעז וזמן הד2,ץההאהי' ד*מפיל דברשפוייט צחרה ולוגהצ צווכן יוד לו
י
כ
ז
והליל *הפיל "המן פור בחדור וכו' (ע"ע אמצעי .ובממצע יש לו כח ב' הקצוות וכמו
ברשוי) וכשתתבונן במשפל .הנה מי"י יצא האמצע שבץ הדומם לצומח (היעו אלמכם
"דבר שחזי' הדבר ע"י ומורל כדי שיהי' "צ  %כח דומם תשמח .תע הן אמצעבין
עי"ז התעוררות הרצון ע"כ נאמר הפיל פור צומחלחיביןחי למדבר כנודעליודעלהודיע
ולא פי' מי המפיל ורמז ההוצ דסתי' והבן כי אל אחד ברשע יוצת חאד יצרן* ותנה
תתבונן כשכבר הגיע אח הפסקת ניסים
הדבר מאוד 1

רדה

5גי* נקראת

נגלים בשידוד* והתחילו להתנוסס הניסים
הפתרים הגה הנפ דאסתרהי' בו כח האמצעי

מעלת הנט הנפתר והנפ הנגלה מעלת הנסתר
שלאהי' בו שום המסד המעוכה רק נעשה
הכל בטבע .ואעפי"כ הי' בו בת הנגלה ג"כ
כמו שאין אדם מסתפק בגס נשגלהכייד ד'
עשתה זאת .כן לאהי' באפשר להסתפק בנס
הלזה שנקלחה בטבע לבד ומבלי משגיה רק
כל באי עולם הבירו וידקו שהוא בהשטחת
וכמצגיה וכל יכול ואפילו הפתי הנאתר לא
ירכל להתפתות ולומר שהתז דברמבעיי מבלי
השגחת המשגיה .וודאכדמיוןכמילהקדמונים
פעם הי' איש אחד חולהמניד חולה סאובן.
ונתייאשו הרופאים ממנו ואמרו צביתו לזה
שידרוש ב84מרם כי לרפתות הולי צריכים
לסמים הנמצאים בשרי הודו זה רחוק אלפיים
פהסאות ולשוטט במניות בלבהימים .ואב"כ
כשיבוחו למתח שםימציע אלו הסמים ע"י
חליבת כמה פרסמות בסכנת מדבריות אשר
האדם יצטרך לנטיעה כזו כמה שנים ולטכן
עצמו זה כמה בטכסט הימים ומדבררתהיק
שתצנו ולא ושרת מערלם עובר חצב מהכא
להתם או מהתם להם 3זאת ועוד אחרת לו
יהי' אילו הסמים בכרשאין במריטת הללו
8מןציודע לתקןהסמים השושיהי'מצליחים
לרפואות רק בערי אספמיש יש שם רופא
ודוכס יש לו קבלה מקדמונים יודע איך
להתנהג בסמיםהללו.התנה לכל אלההדברים
צריך דמדם לסכן עצמו זה עשרה או עשרים
שנה לנסוע לארי דוורו ולמכן עצמו ואה"צ
לסכן עצמו על הימים לנסוע דרך תריסר
לאספמהא אם ירצה החכם לסבן עצמו ולבא
לכאן .והנה החולה הזה מסוכן כמעט לא
גוררה בו נשפה רקקימעה דחיהשא להיחג
יוםאויומים .ע"כ נתיאשו כל הרופאי' ממט

ואמרו לי' צו לביתך .עודם פרברים בענין.
אעם קול המולה בע"ר איך שבאה ספינה
קטנהעל הצהר שבעירוהיא באהשחייהתז.

ייודו .תצה דבר
אמשכן מסחך הסמים45י
'
י
ה
י
ש
ש
י
ח
ם
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שלא נשמעהמשנראה מעו
ושרי

דודאים

מג

הודובכפש .ובפרט שיהי' בדוקא אלו הסמים
ויתמהו האנשים איש אל רעום .עודם
מדברים והנה קול הברה בעיר צ4ר להקביל
פניא"צ חכם הום הרופא הגדול אחשד שמענו
שמעו שהתו יהיר בדורו בעמשי מלאכת

הרפואה והוא הרופא הגדול מערי אספמיקש
אוצר נוסע זה כמה ששים למאוז חפצו והנה
כהיום השמש רד משד ובא לבית מלוט אל
ן זה כקץ
העיד וטועם כל העיר .סצאץ אי
בהשבתת הטשגקת והכל יכול אמטר סיבב
הסיבות האלה להמציא רפרפת תעלה
לההולה המסוכןההוא הגם שהוא הכל מלובש
בטבע מבלי שידוד המערכות עכ"ז מי הופ
החתי אשד במופיויגיד אשד זהד"א מבלי
השגחה שיבתת כרגע הסמים המועיליםמאיי
ועדו והרופא המומחה מערי אספמיש דברים
שלא נשמעו ולא נרגע מעולם במדינות אלה.

ולא עלה על לב שזם בן אדם שיהי' תחת
סוג האפשרי .כיה הענין בנס הלזו (אלפי
אלפים ורבוא רבבות פעמים עד אין מספד)
ביתר שאת ועוז הנט שנסתר .הגם שהי'
בטבע עכ"ז כשתתבונן בכל הענינים שנתהוו
בהכנה לזה הנט שבברגה ושתי ונתנטה אסתר
ומטחב בספר הכחרוטת ענין מרדכי מבגתן
ותרש .ובלילהמישש נדדהמצ'אד המלך וימצא
סחוב אשר הגיד מרדכי ונתהווה הדבר בעת
ובעונה אשר בא המן אל חצר המלך בבקשו
לתלות את מרדכי (והמדקדק בדברי המגילה
הנאמרה ברוהאק אלפי אלפים ענינים אשר
נתהה בחכמה העליונה הכנה לזה ברוך
המפליא פלאות) הנה כל מי שיש לו מוח
בקדקדו .והוא עודנו בבחי' חי מדבר לא
יחמל לשפוט שזה נתהווה מבלי השגהת
והיגיה רק תיקשברזיתו המעשה אשר נעשה
נשפוט כצדקאין זה כ"איד ד' עשתה חשת.
ונמצאכי הנס הלזה הי' בו מעלת הנגלה
ג"כ שכל באי עולם הכירו וידעו כי הש"י
הה 5המנהיג הטבעיים כרצונו .והטבע לא
וממנהג רק בהשבתת המשגיה .והסיבה ל"ת
הענין הוא כמ"ש עא;2ס הזה סוףהנבחשהוהי'

מד

ריח

מגילה נקהאת

נסממוצעסוףהניסיםנגליםוההלמתהגסתדים
והי' בו מסגלות דבללה ומסטלות הכסתר.
ע"כ אמרו ז"ל נק' טפר בק'אגרית דהרה
תתבתן במגילה אין בה השם הנכבד ב"ה.
הנה ניסים נגלים באים משם הוי' ב4ה

המהווה כל הויות ומשדד כרצוט .אכל דבר
הנעשה אבטטע הוא כחי' שם אלקים בגי'
'והטבע אבלהוי'היא האלקים בתוך המבע
הוא השגחת שם ועי' להנהיג כבמחר יחפיז
ע"כ מרומז השם הוי"ה ברמז במגלה בר"ת
וסופי תיבותוהנה הנס הזההיה ממוצע שהיה
בו מעלת הנגלהוהנהנק'טפרבחי' שםהנכתב
בספד אבל אינו נקרא ההש 2ום הוי' ב"ה
ונק' אגרת מפאת שם הקריחת כאיגרת ועתה
עמוד ושמע דבר גדול דיבר לנו בקדשו בעל
המאמר הלזו דהוקשה לו הקושיא הכוללת
אמרו "ויהי בימי אחשורוש .דכה1מע הוי'
חדשה נתהווה בימיו .הנה פתח לה פיתהא
זכר וכו' ראו כל אפסי ארץ  714ישועת
אלקינו דווקא דהנה עד היים ראו ישועת
הוי' ניסים נגלים מהשם ועי' ב"ה וכהיום
נתהווה הוי' חדשה שראו כל אפסי ארץ
ישועת אלהינו שכולם הכירו וידעו שהנס
שהוא בטבע מהנהגת שם אלקי' אין חץ כ"א
יד הוי' וידעו כי ר'14י מנהיג הכבעיף
כרצונו .רכזה יפרש לנו כמה עניעים כללים
י הפורים האלה;
4ה1ר במגילה הלזווימ
א קשה למה עשו 14צ ימי השורים האלה
זכרון לדורות ולא קושו כן בבג"ץ ניסים
נגלים .אך הוא הנה הש; ראו שכבד מופסקת
הנבחשה ורש הגם דשה שהתן ממוצע סוף
ניסיםנגלים שתחלתושיסים הנסתרים והנה
ידעו שמהיום יהי' הגהצת העולם בניסים
נסתרים (עד אשר יבא הזמן ונבלה כבוד
ד' וצבאו בניכן ובנותיכם) תתימץ 1פן
יסברו ח"ו בהנהגת הגיסים הנסתרים שזרח
בטבע מבלי השגחת משגיח .ובפרט בימי
עניינו ומרודיט בגלות המר ושה הנה הבם
הזה שהי' ג"כ בטבע יקש הי' במחשד
להכחיש שיד ה' עשתה זאת שמתה לזכרון

דוך514ם

יכירווידעוכי הטבע לא תפעול זולת בכח
בעל היכולת ההשגחתו חשסדווחייבים אנחנו
להודות לו על כל נס ונס:
ב צריך להרמונן ספני כשן תיקט זמנים
שונים לקרישת המגילה הלזו וחילוקים
קינים לכפרי' ולפרזיםולמיקפין הבה תתבוע
עוד ותשכיל:

ג לטה ז %הפוזים מבואר בפירוש בטצילה
וזמן המוקפין אינו מבהצר רק הסכמים
למדיחו וכסברתם בגמ' ותהצצנן עוד להבין:
ד לפה תיקנו מוקפין מימות יהושע בן נון
דייקאוביותר יוקשהעלינו הג"ש הנלמדת
בזה" .פרזי "פרזי כתיב הכא "פרזים וכתיב
התם "במשה בערי סיהון ווונג לבד מערי
כהפרזי מה התם "תוקפת 'חומה מימות
יהושע וכו' לפי"ז,
ה ה"ל למיסר מוקפת מימות משה בעינן
דוקא אגל באינה שקפת מימות משה
אפילו הוקפה אח"כ בימי יהושע כפרזים
ו לה:
דינינ
ך תו איכא למידק הלא למוקפין צריכיע
ללמוד ונעשה ג"ש "פרזי "פרזי הביותר
קשה עלינו לשון ועיקרא מה התם כנקפת
"חומה

הלא מפרזי' מרבד הכתוב לעיין

ברשפי דל"ג לי' ומיפן בכל הספרים איתא
להאג גירסא ולו יהי' דל*ג לה קושייתה
במקומה עומדה ה4ל הלגהר ג"ש "במקפין)
ז למה תיקנו כרך וכלהסטיך לווכל הנושנת
ן ככרך1
עמו כידו
ה
מ
ל
ד
ו
ע
ח ותשכיל ותדע
מגם וצצצצע
מהן ושגלים והנסתרים) נעשך ,בעת אשר
קם עלינו נותש צפעוני מזרעו של עמלק לא
במקרה מגא
י
הנה אחי ידידי יצאתי להשכילך בינה
עטלק החחבחי' הדעת דסט"א ותתבוע
י הדעת המא בצה' ממוצעת בין שלנוה
כ
כפשיטתימי קדםכח"ב המכוסים ("נרומים
תר4מ1תית משםהוי' ב"ה)
בשם -4החיתי
ובין הדנן חבית נהיכם הצגלים (נרמזים

ריח
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פתיח וא א ם כהרע מטד הכתוב
וחנגלו' לנו ולבנינך הגיה ע"כ מלחמ'
*עמלק שהוא במסככה טמאה סרר הדעת
טכרח להיחן המיד בידבני בני' שלויל
והציון צ"ל תמיד ביד בני בניה של לאה
ותמצא כן (משה מבני בני' של לאנק אמר
ליהושע (מבני בני' של רחל) בחר לט
אגשים לנודייקאשיהיה מבהי' לאה ומבחי'
רחל) וצא הלחם בעמלק שהגלה ע"כ
נצצואצ זכור כפהעקימ' ששתים הוהמעקיה
לא תשכח בלב]לכי המא הלחם בגילוי כשטר
יתבחר 116צ"כ בגצה) וכן התצא בשצע41
(בני בני' של לאה) מצוה להעצל (בני בני'
של רחל)והענין הואעפ"י האמור בזהרויצא
דף קנ*א וירא כי שנחשה לאהוכו'אצניי
ההש שנטשת והא בני שצחשה לזןבגי מסליא

יי

דולאימ

מה

של רחל .וכזל היתה בחי' ממוצעת לגמרי
ע"כ הנה הדבר באיש אהד מרדכי (בגי'
*לאה רחל נגר מלך *ערד ג"כ בגימ' רגיל
הוא עמלק כנודע) ע"כ קרחה לי'
י
ד
ו
ה
י
"
(מלאה) וקראולי' "שמיני (מרחל) הבן הדבר
ומעתהתכין הנה אמרתךבמכילתין .והצותא
ושמרת מדינה ומרינה ועירועיר (כפל לכל
אחד) הדר2,א במ2פהה ובמנסחה למאי אחא
ודרש לה התם לענין כמצפחות כהונה ולויה
וקשה למה לא הקונה ולא דרש "דור 'ודור
למחר אתא רקדם בקרא .והימים האלה
נזכרים ונעשים בכל דור וריר משפחה
וכצ'פחה וכון אך ד"א דזה ההש פי' הכתוב
ההימים האלה (דייקא באשר יתבאר) ענזברי'
*ונעשי' "נזכרים (מבחי' לאה) וונעשים
(מבהי' רחל) חוו שנזכרי' ונעשים הוא בכל
*דיר *ודור היינו ב' בחינות "לאה "ורחל
*נ"ק "דור שדור וז"ס מה ששלחת אסתר
כתבוני לרתכות (ממ"ש בכוהכן ריפק בכוונת
לדור ודחו המליכו לאל) והנהתבין את אשר
עשו ברוהטן האנשי כנה"ג הנה להיות הבס
ממוצע סוף דצגלי' בחי' רחל ובחי' ו"ה
מהשם (שמשם ניסים נגלים מהצר השפע
העליחמה מתגלה גם בו"ה כהיותם בגדלות)
ותחילת הנסתרים בחי' לאה חתשפען! השם
הוא מבחי' י"ה ששיט יכול להתגלו' זולת
בהעלםכמוכן תיקנו הלכההראשון שלזמני
קרישת המגילה במש הגש ותה מהשם בגי'
י"א וזה ניתקן לכפרים טחנם ג"כ אינם
סריסיםכי אינם מוקפים ונמשך הזמן האת
י"ב וישעדבואעיקר אמןלפרזיםועיטשת
גדיות שאינם 1קפין רק מגולי' הטובי"ד
הג %סמוך לט"ובג י"מ כמתר היצ רוש
יים שהוים הגם ו1תי'
4שם הי' משך לניס
בובסי' גילוי עכ"ז הי' סמוך למתר ע"כ
עיקר רחמן בנ"ר מספר הסוכם לח"ה כבז

גיבהווכון אלא ודאן יוכלא 41דן תדיר עלמת
ראתבסיא וכל מילוי לאו באתגליי נינתן
ובג"כיעקבאיתבסיקמיני'כל עובדוי (רצ'ל
שלא ידע בנשטצשה ובשכבה עמו שהיא
לאהכי כל מילה באיתכסיטנ ע"כ נקברה
במזהת המכפלה בארתכסיטש ולא נזכרה
מיתתה בתורה) תקח עלמא תתאה באתגליטנ
וכו' דאיות שמשה טרתגליהש וכו' (והקם
הוזל עלמא דשהתגליטש ע"כ נזכך מיתתה
פתורה הנקברהבאיתגליא בפרשת חורחיס
עכ"ל ע"כ מלחמת עמלק שהחש בה"
הדעת במרכבה הטמאה שהוא בחיבה
ממוצעתבין המטסים והנגליםצריך מלחמה
נגדו מצד הקדושה מבניבני' של לאה בכה
ומבני בנ" של ראל בפורץ
תזומר
ומשמא דאיתכסף הוא בהיי ירה מהשם
ועלמא דאיתגלהש "1ה ע"כ נשבע הקביה
אטבן השם שלם צו' עד שימחה ודעו של
עמלק .הבן הדבר ונורא החש והנה יונה
ועמן סיום הניסי' הגיגלי'
לך
והתחיכלשויצהינעיסים הנסתרים הנההיה צ"ל נס תיקר לכפרים ולפרזים טא!ם מרק"םמי"א
ה טפו
ממוצע נגלה ונסתר כנגל .הבה קם נצר זדת שהוא ו"ה עד מספר הסוכם לי"
שתרע עמלק אשר מן הצורך לנגדו במלחמה דהיית י"ל להתזת שהי בצם בהינה גם
נגלים ונסחאותבני בנע של לאהובניבני' נטלה רק שהיש סוף הניגלים וסוף וצמן

ציי

מן

דיה

דרלאץם

מגילה נקראת

תיקנוקרישה למוקפיןאאששמכוסים %העין דהתה"צס ה"ה הגם קשהי' נסתר עכ"ז
י
ש
ר
יד ומחתה ועשן4הולזכרוןבעוד
תיקם להם ט"ו בגי' י"ה להודות על

נסתרות השם .רעתה תוצבוגן למה זמן
*הארזים מבהגר במגילה כי נגלה הדבר
ומבואר שרתמים לבחי' התגלות .משא"כ
הגעקפין מרמוין לבבאער בצה נסתה זמנם
וגם תתבונן למה צדיכין להיות שקפות
מימת יב*נ הנה עיקד 4ת הנס התמוצע
שהיה בו נגלה ונסתר להורות לבאי עולם
שהגסתדות הן כנגלות אל אחדבריק והבל
בהשגחת המשגיה המש יסתפקו בניסים
נסתרים שהם במבע הגה תלו הגעקפין
הנסתרים תקא ביועשע כי קתה4ע הי'
מהלשון מהגאה אשד הי' בחי' רחל תלחם
בעמלק ב)24גלייא במעשה ע"כ הי' הראשון
חשד לו וכו'] והיד לוגעינה נס שלא הי'
אחד בעולם מסתפק כי יד ד' עזותנו 4ח?
43מןד עמדה  %חמה בחצי השמיםכי הנה
הגם שהי'ניסי מצדים וניסיהים היה בפנה
אחת מהעקם וכל העולם שמעוזהגימעהיום
תה שמע למהר ולמחדתו .בהחא*כ ביהושע
הכירו גמועהאיע
ר כל יושבי תבל מעשי ד'
כן נורא הוא הנה תלו המוקפין הרזויים

לניסים נסתרים שיאמינו בניסים נסתדים
בלא הסתפקות כמו בנס יהושע עא;י' בלי
ספק ברגע לכל בנוי עולם הנה תלו הדבר
ביהושע כדי ללמד הגסתדים טהנגליםע"כ
~מד"פרזי ,פרזי וריקאהיינו %מדשימס
הנסתה הת 4הכפלאית תמים רעים כמו
הנגלה הנרמז בפזיזים המגולים .ועתה תבין
וע"כ אמרו מה התם מוקף חומה מימות
יהושע ב"נ הגם שהמסוק הזה נאמד בעוד
שהי' משה ג"כ חי .אבל תתבונן הגה אם
הי' רומז הדבר למשה היתה נלמדת הג"ש
"מוקפין "מוקפין הרומזת לנס נסתר ודכא
טבחי' בני בניו של לאה ומלרמזו *לסוקפין
השיבת "פרזי *פרזי ע-כ כוונת יעפש לבני
נני' של ההל וקימה 'בגלוי והכוונא בנפל
לרמז דהנסתדים כמו דאבלים הבן הדבר
י
י
ע
תיקש כרך וכל הסבוך ונהאה נידכן כברך

מגלויכי יי
כלימי עולם כ44שדאפי'ביסים נסתרים המא
יהאו שוםגילוייכירו וידעו שודא בוה4גחת
המשגיה א"כ עשו כדי להסמיך הניסים
אח"כ יהי' נידונים כנס
הנסתרים
י אעפי"כ הנא סמוך לצגלה
תד
בת
יס
הזה שיצאשנ
ע"כ בל הסטיך ונהסה נידון כמוהו .ועתה
תתבונן ג"כ למה גזרו ולא יעבור כי דוקא
סמוך ליתר

להורות ורכות הנס

צלל ט"ו
נמדר ונגלה וגבן מאוד הדבר.ביי"א

וממי
ך
דס
לנגלה כע"ה הימספר י"א עד הסחכם ונ
לי"ה ותיכף בסמוך לו דומז לנסתר יקה
משא"כ בעבוד הזמן תכן הדבד ומעתה בין
הצוין 4ע 2אשדלפגיךכי הבל נלמד מהפתיחה
הזאת שפתה בעל המאמר וזה שמספקא להו
בטבדי' שימה חומתה אם באמר טעם פרזים

וכוקפין משום דשננו ,מיגלו רומזים לבס
נגלה והנהו מיכסי רומזים לנס נסתר או
משום דהנהומיגנירומזים לבוץ' *לאה נסתר
אין שם יניקה להחצתי' והנון לא מיגנו
*דלל שם יש יניקה אכל הכל הולך לטעם
אחד .ותבין ר4סיק ויספו עשים בי' שמחה

כי הנה בהי' רחל עלמא דאיתגליף המח
שמחתי"א) ודאל נקראת "ידאה ולאה עלמא
דאיתגסיא הרש *ענוה הוא שמהת יום ט"ו
בסוד מש)4וו*ל מה שעשהה יראה עטרה
לר4מ4ה עשתה ענת; צו' הגה תתבונן למה
ביקשה אסתר ליהודי' 4אצד בהדושן לעורות
כדת היום להיות שמה אסתר רמז לניסים
במתרים דצתה שיוקבע ג"כ יום ט"ו ע"כ
ביקשה עוד יום אחד כדי שלא קהי' להם
יום המנהנה עד ט"ו תורה להסתר בהי'
לאה שה*ס עגבת זהו ויספו ענוים בי"י
שמחה1
ר"ל פתח להפיתחא להא (ג"ככנ"ל) פרשתא
מהטף נוהם וכון זה נ"נ הרשע דוב
שוקק "ת אחה4ורוש וכו' "ח;ם
' דלים בש
אמצות עצב הגהיש לפרוש דברי
דקל
כדכדי
ר' יוצע דק מר מפרש בזמן הדמועה ומר

איי

ריח

מגלש נששה

מפרש מזח הצרה לשונאן ישראל הבה
כתבט'המןהסג ההדעתשבסטרא'עמלק(ער5
"ר 5בגי' "דעת יכתב בתהטם יואן שהיו
רפט דביא [רבוא]מנין"עמלק)וכתבנולהיות
*עמלק בסי' 'דעת ממוצע בין ג-ר עלמא
דאיתכמיהשיבין זרת עלמאדשיתגלייאע"כ
צריכה המלחמה להיות מבני בניה של
לאה בכח כי לאה איתבסיסנ הטירתה
מגליתים כטבע.ומבניבניה של וטל בפועל
עלנטש דאיתגליש והם בחי'י"ה איתכסיש
ו"ה איתגלייא ובעבעת 'המצחן במחשבה
(כונה) ובמעשה מעודדים בתי' טבח והפועל
בעליונים ומבטלים קליפתעמלק .מצוה התו
שם הוי' דק ו"ה נגלה יצה מכוסה באית
בדש ט"בי"ל והנה כתבת בחי' לאה עלמא
דאיהבסיספ הדס לעטהראפ עלמאדאהתגלייא
הכתוב
ה4ס *יראה והנה מלכתן נ"נ
י
ש
ר
ק
ער"ה להיותו מתנגד לעלמאדאיתגלייא ורבא
היפך "היראה ארי' אם יקרא עלי' מלח
רועים מקולם לא יאת וממט הי' מתייראים
כמושמתייראים מן הארי ,ארקה שאגמי לח
יירא ואהד נראהכפהקוהי'ניגוד לבאי' עלמא
משתגליש יראה ובלכות פרס צכלין ושותין
וכדוב נחשת 6תה ואתי' ניגד לעלמא
ן בפ' עשרר* מאמרות
דאיתכסיהש ענוה עיי
שע"כ לא נמשך המלכות פרס כמו ששך
המלכיות ש פיו  018לקיים מ4ש גאות
שהש ומכלין ושותין מאכילה
אדם
י
צ
ו
ב
ש
ת
'
ג
ה
ושתיהכיגיאות פן חשמל ושבעת
ורם
לבבך וכר שבדלין שער וזרא העצה באחז
א נזיל שזיועת הצדיק
המ"ש בש' בייבו
קווצותיו סדורות תלתלים וזחה דעתו עלי'.
הע מצינו באבשלום נתבשת בשערו .ק"ת
8ם המנגדים לבחי' *ענית ושיאל רגוע זה
ואזלו הף בישראלהיו
שומן כלול
וריכרמיש"ל סוד ולצוה אבלהיו
רו
תת
מפ
מבטלין קלי
ישראלדלים מןהמציתוחעפי*טעזרםהשיי
ותלומש2ויצה ע*3עשובימיםהאלה'מכדים
ומנעשים *4ף ופעו 3נ*ל היא בימי
אחשורחצ הו" חדשה כנ"ל ותתבונן לפיוס

חיי

דודחים

מז

כל הנביאים לא ותסיפו על דית רק מקרא
מגילה וכסיפה מצוה להיות הצרה היתה
על שהי' פדהאל דלים כש "בפןת בולו
הגשושן וכסים מצוה וע
ת לקצר 4
ר"א פתח לה פתחא להא (כניל) פוהצוטש
לכיש בעצלתיים וכו' בהטביל עצלות
שהי' להם לישראל שלא עסקו בתודה נעשה
שונאו של הקב"ה מך הנה ג"כ הוקשה לו על
כלל המגילה למה תקנתם כתודה בגליעה
ובקלףוכיוצא .וגם למה אמדו שקבלתהתורה
קיבלוה שוב מימי אחשזרוש קיימו וקבלו
(ציץ מה שדוצה לפרש הפתיחה"ויהי בימי
וכו' כנבלש יפידש ע4ז הפסיע "בעצלתיים
וכו' שחצרה היתה על עצלות שביטלו עונת
ההודה .חהנה גיוונם של שלג הטש עונש
להמתעצל מלעסוק בתורה כמגש המקובלים
ולבטה כז 211דדתה שלג ועאיסוד המים ואין

י"מ

מים אלא תורה כמד"אהוי כל צמא לכו
למיםנוסוד 'המים מצמיחין כלמיני תעטנ
תישרה תעטג כל התענוגים וכשמתעצל
מללכוד בה בי אין אח תענוג הנה המים
דיצצמיחין כל חיגי תעטג למגזין מוצו
עונשין) וכשישוכל עוסקין בתורה הנה
'מיכאלמימין סוד חסד *מים ההן אפטוופסא
רבא דישראל ממליץ טוב עבורם ולוקח
תורהם ומציע לפני כבה"ב והנהמגיע להם
חרדים מדת ומיכאל ע4כסגולתזכרון ההורה
ק"א פעמים מנין "מיכאל שד חסד מים %
תורה תודת חסד על לשונה והגה נבארו
והשלה 88טתד מפני נאת טזמייבו
יי
אג
דר
הם וכו' 88מדו לה מפני שנערן ישראל
מנ
בו
ש
מ4ך וריש מיד פתחה אלי למהעזבתני
ופ" בו מהדיש מאסטראפולי כל מלאך
חיותו חצפעו שיכול לפעול בופתילתו הוא
חיותשזיתיות השבות וקדושים אשר בקדתו
שאתיות השם אשר בקרבו הוא
ורשה
מןיצקאוי
א בישראל תצה משנשתתק ושכאל
" וכ
יה"ר ההש תאמת הסתלקות אךתיות השם
איצ
ב
שלאהיהיכול לפעול פעולתו להמליץ סב
נעשו רטשע"כ
אהב נעשה מלךתע

איי

בישישי

מת

ריח

מגילה נקראת

פתחה אסתר אלי אלי למה עזבתני הצה
בכף בש שיא מפרש טצלתיים (במביל
עצלותשהי' להםלישראל שלא עסקו בתורה
בחי' קמים שעיהיש כח שמיכאל להמליץ
טוב עבורם ולהשתיק הקטיגוד ובשביל שלא
עסקו בתודה) ימך המקרה נעשה שוטו של
הקב"ה מ*ך היהצ כח מהש"י אהגר בקרב
מיכאל אותיותא"י ששה מ"ך כנ"ל ויצדק
שקרחה המקוש המקרה "כמים מיכאל סוד
המים ,ע"כבזמןהיגדעה קיבלו קבלת התורה
מחדש וגם המגילה צריכה להיות כתובה
כדינה כתררה שלימה וזהו ויהי בימי
אחשורוש הוי' חדשה נתהווה בימיוכי הדר

קבלוה בימי

אחשורהצ כנ"ל:

רנב"י פתח לה פתהא להא (כנ"ל) פרשתא
מהבא לגלי י 4וכר אדם ולא מלך
והנה קשה לו ש ~4ת המגמא מטר
ע בן המרתא
נסעם שהוקבע לדורותכייצ
האגגי צורר כל שצעדיםדה"ב על היהודים
וכו' הכמהשה לפני חמלך וכו' הגה קשה לסל
למעם הרי בשמר באריכות עוכ רבא
להטמיענו טעם למה רה"ש הוקבע נס זה
לדורות יותר מכל הניסים צמה גיסים
נגלים לאהישבצן לדירות לזה נחן טעםכי
ושצן וכו' ויצחנו לא נרע מה קימר המעם
גם אטרו ובבאה לפני המלך תצ' רסהצמע
עיצא דבר הדש ששמע המלך הרי ה"מ הג'
במעל הזוע ע"כ פתר לט הפתיחה אשת לולי

יי

(ובזה יתורץ ג"כויהי בימי וכו') דקשה
ע"ז ומסוק למה חלק לשונים הלול לולי ד'

טאהי'לנו בגלםעלינואים השמר נא ישראל
עוב ב' עמעים הם.יתענין רכל מלך אפילו
מצומחן מלך יש בתתנו בהי' ניצרו ממדת

מלכות ושקדושה מלכות מאצים.כי מלכותו
בכל סיכלה הגם שיציצוץ מאר נעלם בתוכו
לב"ו תפול עליו ע"נ מורא מלכות שמים
א"כ הגם שגוזר גזירות בטועתו בקל יוכלו
ישראל עיי ריזעודרות הישאה לעוהר גם
ניצוץ הירשן אשר במעך המלך ותמולעליו
אימתה ופחד ותתגמל "גזירה וענין היה

דודאים

תשכיל הזכיר שענין צימצום הושמטו
לבריאת העולמית הף
י להיקרא 8לך
י
ח
י
כ
'
י
ה
צמצום הראשון
אין מלך בלא עם א"כ
בחי' מלכות והצימצום ההשדיןהייטאירש
הדין והיראהולנודע ושותו הצמצום הראשון
בבדיחת העולמו' במחשבה הקדורי; הי*
בשביל ישראל שנק' רגשית ישראל עלו
במתשבה ע"כ בל בחי' מלבות תפיל עליו
עכ"פ לפרקים פחד וגורסה מישראל בין

השתבונןהענין ,תה משהחז"לשנימלא מתרשת
איש את רעץצ וכו' וקבלתי מכבוד אדמ"ו
הרב הקדוש טוה'.יעקכ יצחק מ"כ בק"ק
לובלין זצוק"ל דבעבור זה הגרגרת עמד
ופנה מפני ישראל כי אלו הז' עממין הם
חגרת עתי"ם דסטוא כמאש כטה פעמים
אוהגרגשל הות בחי' "המלכות דסטוא מלשון
ר"ת "גרגותי מן שמיא כעקמי לה והנה
להקתובבאי'המלכותנפלעליומורא גבראל
ע"כ דברי קדשו .ותטשדברינו מכמצכי בקום
מלך בקל יותר תפול עליו אימתה
ופחד גם ביש רק זכות מועט בישראל.
משא"כ בקוםשינו ארם ולא מלך שאין בו
שום בחי' בגרא יפעול בהוצק הבן הענין.
רימז האדם בעל בחירה ובקום עלינו מלך
להיות תקוע בתוכו ניצוץ בורא הגה גם
בחירתו תסייע לשוב כשצולתוכי תפולעליו
חימה כנ"ל הנה זכות מועט שביר ישראל
תסייע לזה משא"כ בקוםעלינו אדם ולא מלך
הנה בחירתו לא תסייע .ע"כ הישועו; בזה
יותר לפלא יורעב וזה שחלק ד~משוררענין
' ווהי' לנו
ישועתו י"א לב' חלקים לולייי
יאצאר נא ישראל הואהענין בקום עלים מלך
שתפול עליו אימת ישראל עב"ז לולי ו'
אןהי' לנו לא הי' חוזר בו בבחירתו לבד
יתענין הב' יותר נפלא בקוםעלינו אדם
ולא מלך שאין כאן סיוע מבחירה רקלולי
ר'עיהי' לנו ע"כ לאסיים ישחר נא ישראל
כיאין כאןסיוע מטשת אימת ישראל(חעפ*י
פאטשר ג'כ יצדקכי בקוםעליט מלך ההון
שיקראו לו מלכותא קטיעותא סמ*ש גגם*

יימ

ריח

מגילה נקראת

דודאים

מט

א ע בקום עלינו צם וזמש ויהי בימי שכנגד ז"א דבדיאןויונק מה"ג מנצפ*ך וט'
אחשודוטהוי' חדשה שנהווהבימי )צהוורה 2חרש וכו' ויועציו וכו' חשבו מחשבה רעה
נס יותר פלאכי קם עלינו אדם ע"כ נקבע עמ' ופתה למרדכי לעבדו בהשתחוות לו.
שה הנס יותר לדורות מכל הניסים וז*ש אחר שפיתה את גבראל אכש בטבל איסור
בטעםכי המן בן המבתא האגגי בהרע עמלק בסעודה של אהשזרה 2כדי שיוכל הטהצ
שאיןלוקוום אימהמישראל בטבעכי ראשית קישוא אחשורזש להטיל זוהמא במתר כרצתו
גוים עמלק שקם עלינו ברונטית בוקרן של וכר ומרדכיידע כל אלה ונשמד ממנו ולא
ישראל ולא הי' לל פתר וגם הטו המן הי' נהנה מסעודתו של זרתו רשע חטה ולא
אדם סתם ולא מלך ע"ב היא צוהר כל השתחוה לו שלא לעבוד ע"ג ו %5רצה
העשרים אומה שלקשה חקח 2שיקראו לו שאחשודוש יטיל זוהמא במעתד אלא ישבה
מלכותו קטיעתא ובואה לפני המלך היינו בחיקו וכו' ובזכות זה הקבשהומשיעם ודיתם
כשנסתלק ונמן ממשלתו והגיע הרבד דק עימהם ע"י אסתר דימסתתדת בהשד הבריאה
לפני המלך נפלה עליו אימתם וזה
שעשה' ששרשה במלכות דיסוד דחצזנה וכו'יבטלי
י
ה
י
ו
הש"י להסירבצהילת המןויגיע הדבד
מושיבתו בהתפשט הסדת היסוד ההטו
נקרא על שם המלך וחשש הרבה על הדבד .מהמת קוצראיבריה דרחלעדהעשי' להציל

היא

י עודר בתוכו בהי' האימה הבן
כייהיר
הדבר ועת לקצר:
רבא פתח לה פיתחא לה (כנ"ל) פרשהטש
שהכא בדבלת צדיקים ישמח העם זה
מרדכי חשסתד וכו' ובמשול והצעים האנח עם
זה וצנן דכתיב והעיר שהה נבוכה עכול
ושה *ויהי סהימע וצי' חדשה כנ"ל וחוץ
לזה קוצה כללות המגילה חימרו ישמים
האלהנזכרים *מעשים בכל דורודיר מכרים
יוצדק אבל ושנעשים מה הוא העשי' אח"כ
אמד ותתתב עתד תצ' ומרדכי היהודי
לקיים וכף הנה כבר בשמד למעלה ויכתב
מרדכיויטע אטרד ומרדכי אבל יצדקהענין
להבנים בסוד יי
' ז"ל הע"ח ולפיכך כל
חותם השבעים שנה דגלות בבל נפלהשינה
על הז*אכייצשצהכבהיןבלבוים נהקי דצףח
ודרך רשמם לאה נבוסו בדחל ומשיד העודף
מיסוד אבאהזכר על כל היסודכן קצרים של
הנקבות וכו' הוצהב שורגו מרדכי ומספרו
דב חסד שהוא תיקון הששי דדיקנא דאקא
הרומז על היסוד שיראנחצי לקצוות ורהטם
מתגלה ריבוי וששסדים בטקבא ביום פודים
ומיסוד התבהה הסובב ליסוד אכצ בתהילת
מקום יצהשתו מבצוף יצאה ,אסתד שמספדה
שמחנ"הירו' והגע הרשע היוחא מהשיח

את ישראל מידו ומיד עשר בניו שהם ע"ס
דקליקה .וע"י כפירתם בע"ז הודו בכל
התורה כולה ח"ח מצד יסוד אבא ובשני
לוחות הבדית הנק' *נס כי מאם "וסמך
שבלוחות בנס היו עומדי' והגס *נחן דאבא
ולפיכך נעורת להם נס שאפילו יסוד (חסר
ב' תיבות) רחל כמ"פ שהנה"י דאבאיוצאים
ממנה לא נתבטלה הארה הועב של מרדכי
עכ"ל הנה אםעיני שכל לך תתבונן הדבר
שאחשודוש והמן [רצו] לבטל שורש מרדכי
ולהטיל זוהמא באסתר והנה אלו ב' הצדיקים
עמדו לנגדם.ואותו ההאוה לא נתבטלהבאנת
למרדכי דב *חסד ע"כ נכתב ותכתב אסתר
ומרדכי.לקיים וכו' זהו בדבות צדיקיםהיינו
שניהם מרדכי ואסתרוגםכןברבית צדיקים
היינוהאית מרדכי רבחסד .משא"כ
י
ש
מ
ב
רשעאפילו אחדהיינו המן וואטב'ריהי בימי
אהשורוש .הוי' חדשה שעמדו צדיקים
נגד רשע אחד תהו נס שפלג השערווייהר
צדיכי וא"א להרחיב הריבוד בנה:
ר' מתנה אמר מהכאכי מי טי גדול אשר
לו אלקים קרובים אלט .הנה לא
אמר פתח לה פתחא מהכא כמו בחינך
אתב"ש ניחא רכל הקדומים מפתחא דדי
חנישולהלן פתוח פתחא לח"א פרשתא ודעו

ריח

מגילה נקראת

על כלל המגילה חשבו לדקדק תו לתרץ
איזה קושי' כוללת משא"כ הפתיחו' הקודמת
לר"ח באו לתרץ "ויהי "בימי והנה גם ר'
מוצה בא לתרץ רק עויהי "בימי ע"ב קיצר
המסדר הש"ס ואמר מזם מהכאיתורץ*.ויהי
*בימי יכף וגם כי כבר אמר אינה אמורא
כדבריו רק מר מייתי לה מהאי קרא ומר
קרא .והנה ענין הפתיחה ועא כדן
מהאי
יוחנן במה שפתח ר"מ כל אפסי ארץ את
ישועת "אלוקינו .היית כמטם "אלקים בטבע
ואעפ"כ ראו כל אפסי ארץ והתבוננו כייד
ד' עשתה זאת ממילא הוא דוי' חדשה
שיתבוננו כי הנהגת הטבע משועבדת
לישראל ביכולת המשגיח המנהיג הטבע
כרצוע .הנה ר' יוחנן מיינני לה מהאי קרא
ובא ר' מתנה ומייתי לה מהאי קראכי מי
גוי גדול אמטר לו אאלקים קרובים אליו
הנהגת הטבע וצטזבהגת בשם אלקים ובא
רבממעי והוסיף פסוק ונבואריותר
י
רב אשי אמר טהכא או הניסה "אלקים
וכו' רצ'ל מי גוי כזה שיתנוססו
לוניסים מטום "אלקים שיראו פעולות הטבע
שהוא ניסים כבג שהי' בכאן שכל אפסי
ארץ האמינו שההח ניסים כמו שנתבאר

לעיל

בביתורן

ויהי בימי אחשורוש .אמר רב "ץי "והי
הת"ד וששמכרתם שםלעביים ולשפחות
וגו' הנה כל מה שנא' בתוכחה ההחרון כבד
מן ההששון והנה זה נאמר סוף התוכחות.
והוא הדבר הבבד ביותר ולא נאמר ונמכרתם
שם וכו' רק והתמכרתם שטא תחפצו שתהיו
נמכרים לעבדים ולשפחות ולא ירצו וזה
שפתח חב .ונטמר דבשביל שו ושמר אויהי
יוהי לשון
בימי אחשורושכי"ויהי לשון"וי
יללה וצער שלא היתה גזירה כזאת המירה
היותר מופלגת שבשף התוכחות שםנתקיימה
כמו שחטרה אסתר ואלו לעבדים ולשפהות
במכרנו החרשתי וכו' וזבן הדבר והנהציין
בכ)ע ומיהי "בדצי אחעערוש הגם דכל
ג"ח "החזי בימי אכל כל
הקודמים

דדעי

דודאים

הקודמים דרשו לשבה על ומן הנס והנך
אמוראי דרשו לה על זמן הצרה ולשק צער
ע"כ התחיל מחדש ומיהי בימי אחשורחצ
"נ"ל ,ושטואל אמר לא מאסתים וכו' קאי
אדרב דמפרש לשוןוויוה"י רק מפרש שבואי
הוא שנשמע מהפסוק שעוד יצטרכו לישורת
בימי היומים ובמלכות אדוםובימי גוגומגוג
ע"כ הי' ויאי גם בזמן הישועה כי גדלה
דאגתם על העתיד .והטה שפצאל ויקדים
בדרקאזו היוונים לנ"נ טיושורושכי דרש
ולא אגעלתי' אלכלותם על ב' מלכיות והנה
אלו השמים היו ביחד נ"נ ואחשורחצכי
לא היתה געלהבינתיים
י
במתניתא תנא יש לפרוע במאיפליגי אבל
אין הזמן גרמא כעת וכזע לא
באתי רק לפרוע הפתילית:
ר'לוי אמר מהכא הום לא הירישו וכה
עיין ברפ"י ולפי דבריו יזע לפרש
שדרש ג"כ כרב לשון וי"י רק שדרגי ויאי
"היה רצ"ל אותו "הוי שנתחדש בימי
אחטורוש זה הי' מכבר עלשיחמל שאול על
אגג ומשורש נחש יצא צפעונ
כאשריי
ר'חייא אמר מהם 8והי'
דמיתי
לעשו' להם אעשה לכם פירשנו
י סוד
בספרים אגרא דכלה הפסוק הזה וכ
שהש"י צחה על ז' עממין לא תחי' וכו'וכי
יעלה ע"ד שיאמר הש"י בתשר דמיתי לעעעת
להם אעשה וכו' ופירשנו לשם דהנה כאשר
השאירו את הגוים בא"י נאמר בפסוק
ואלה הגוים אשר הניח יי' לנסות בם את
ישראל וכו' רק למען דעת דורותב"י ללמדם
מלחמת רק אשר לפנים לא ידעום רצ.ל
שהשי"תהיהעושההמלהמהולאבחרבובחנית
היתה מלחמת ישראל רק שלא כטבע .וכעת
כעשר הניחו את האמוריים הוצרכו ללמוד
מלחמה והיתה ישועתם בבל פקם ברוב
מלוודע בטבע .וזה פי' הפסוק וה" כאשד
דמיתי לעשות להם(אני בעצמי בלא צירוף
עשייתכם באיזה טבע) אעשה לבם (כהיום
תהי' עשייתי *לכם שתצרכו לעשית אוזה

ריח
מגילה נקראת
דודאים
ובר טבעיי ופצי הגומר ותעושה כי
טיה" ישותאדם48 .כ נ"נהיש הראש הסה כל 5י
קהכרו אומר אח לראשו עפצא גרם:
הענין מלובש בטבע) וזה שבאצר ר'חי קאי

נא

אדרב רק מפרש ג"כ 'ויי הי"ה הגם שהי
' ר' חנינא אמד עיצל נעשו רשין בימיו
נס עכוז "ויי היה שהי' צריך להיות
ם
נ
בהגמיענוהכקפו שלנסשצהי' חומד
טבעה ולא בשידזד המערסה תתקיי'
שניצן
הפסוק ממון ביותר עכ"ז

שאמר הש"י והי' טהור וכו'נול.ע"כ עלתה
מצידתינו לפרש הפתיחות לפי קט שתליט,
אחשורוש צמר רב אחיו של  2847דרעק
את השם מדלא קאמרויהיבימי
אחשורוש המולך מהודו ואמר ב' פעמים
אחשורוש ע"כ לדרוש את השם

י

אהיו של
י
א
ר
וכר תוקפו של בס סה4מיענו שבטבעו

וכו' הוא רשדיב השש ביקש

הי עדנא מוחלט לישראל ובעל כרחו צוה
להיות היהודי' עתידים ליום הזה להינקם
כמטיביהם והגם שהוא נס בטבע כ4ה2ר תביט
כתוכיות הענין אין זה טבע כי שונא גדול
הי' לישראל רק השוי פעל את אהדר י"ןר
בעיניו:

רש"י בדפה שטנה שנמנה לעתה וכר רא"ל
ו נשונע רק
דלכ4צרה כשפסוק אינ

נתכתבו שטנה אחרים אבל מדהבתוב
משמיענו שבימיוהי' זה מוכח שהוא בעצמו
נמנה עמהם:
גם' ושטואל אמר שהושחרו פניהם וכר
כשולי קדירה דרש אוה2ורוש
לגיון שהרות והשי"ן האחרתה מורה ערלים
לכאור' לפי"ז מה משמיענו בזה בייתור
תיבת "אחעוורוש (כנ"ל) ומי לא ידע הצער
הבנפלג שהי ,להם בראותו סיפור המעשה
,
הי
במצילה .ונחשה דבה2מיענו דהעוחרות
כשולי קרירה בעון מעשי קררה שנהנו
מסעודתו של אצתו רשע והחצחרו "פניהם
גם עת עוז שהשתחוו לצלם לפנים הם לא
עשו אלא לפנים וכו':
ור'יוחנן אמר כל אהכרו אומר אח לראשו
סלל עון ע"ז לבד היא שגרמה
שעשו בימי נ"נ ונ"נ החש רישא דדהבא
ומשות פרס הש מלכות ארץ מינין כש
שפתר דניאל וכולם נרגשו מההלום בצלם

לגהרל

ישר14לאציר

הכסף נתון לך והעם הבר ותר84ה הפלגת
עצאתו עכ"ז העשי הפר עצתו ובעל כרדם
עשה היפ
ך רשתו1
הוא אחשורחן דהנה לו יהיו דאצטריך
לכפול שם אחשורהצ דאתיא חד לדרשא
לכל מר כדאית לי'
תיבת "ההש לול
י
ס
כ
ע
לכפלי' בסתם סמ
ו "נח קנח1
הוא ברשעו מתחלתו ועד סופו וצהל כ"מ
אשפצר "הוא שודה שלא נקורנה בסופו
מתחלתו הן בצדקות הן ברשעות ומשמיענו
בכ84ן תוקפו של נס שלא תאמר שהי' בטבע
דהייט עהסב מרשעו וניהם על הרעה כמו
ששבואנשינינוההעיד הכהסב ההשאיאמורוש
ברגועו מתחילתו ועד סופו הי' שונא מוחלט
לשיראל רק הש"י הפר עצת טים הניא
מחשבות עמים ולו נתכנו עלילות .כשם
שבקטנותו וכר אצלמי שגדול ממנו בתורה
כך במלכותו הקטין עצמו אצל מי שגדול
ממצו בחכמה רצ'ל דבקטטתו הקטין עצמו
אצל דואג וקראו "גבור מה תתהלל נרעה
"הגבור אתה גבור בתורה שהי' גבור
בתורה ממנו אבל במלכותו שהי' אחיתופל
לנגדו וקדתן רבו אלופו ומיודעו לצ אשכחן
שהי' גדול ממנו בתורה רקביציר
ה כמד"ת
ועצת אהיתופל וכו' ולא למד משצו דבר
חדש רק דבר חכמה קבו ומה להטילעתים
בין איש לאהדתו אמהה תורה שמי התכתב
בקדחצה הכף והוא מדת ק"ו שהוא שכל
י המדות:
וחכמה משש"כעמי
המולך א"ר שאלד מעח5צ ופירש"י שלש
הי' מזרע מלוכא ע"כ פירש כזאת
ולטה לא כששיסה שלא ארמני עלי' השר".
אר הוצב לאמרי לה לשבח הלא הגא איביש
דיה2וכ למלכא כוותי' א"כאימנו על" האתך
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אמר מלך בעצבו אנל
מולך מעצמו
י
ח
ר
י
פ
ה
ה
כ
ו
ל
מ
:
עלאוע' כגרע
הטולך א"רפימפםמעצמוהוקפו שלנס מספר
הואעפ"י האסץר בזהר שמות אר"י
האי דכתיב *ויקם 5לך חדש וכו' ותנינן
דליהו קם מגרמי' מה דהוה שפיל קם הלא
איתתזי למרכא ובעזתהא קם אריש כלא
הא כגומא ואחשורח 1דלא איתהזי למלתא
וקםמגרמי' ובעאלאובדאלישראל מעלמא אף
הכיהאי לאאיתחזי למלכא וקם מגרמי' ובעא
לאובדא לישהאל מעלמא דכתיב ויאמר אל
עמו וכו' הבא נתחכמה לו וגו' עכ"ל צריך
להתבונן מה היה שאלת כ"י ה2ה השיב לו
רפש גם צריך להתבונן הביא לה1י' פסוק
הבה נתחכמה וכו' והתו דבר מבואר בתורה
ידועה לבל בר בי רב ומה חירש אך הוא.
השאלת ר"י הי' מאי נפקא לן מזה אשד

קם מגימי' לזה השיב לו ד"ש כלא הוא
כגוונא דאחשורו,ןדאשמעינן לשם תוקפו של
נס שהי' "מולך מעצמו זבעא לאובדא

לישראלדהיהידוע דבריהם העלם הי' כדי
להיקרא מלךכיאין מלך בקשןעם .חתנה לא
הי' אהערוחא דלתתא אבל ישראל עלו
במוהדרה הם ימלימהד וזוצ נמלך
בנשרותיהם שלצדיקים.הגמתהיוצריםיושבי
נטעים עם המלך במלאכתו והנה באמת לא
היו בפועל
עכ"ז בשבילם נתעורר בחי'
י
י
ד
ו
ת
ו
כ
א
ת
ו
ר
ע
ת
א
דלתתא בפועל
תאר המל בלי

ר"1כ שיחק מלך הכל לערוב אל לבו לצבר
ח"ו את העצרים כביכול  7844בהגבילם
התחילה מדת וצילובה להתהפ' בעולם1 .ך
המלך ויקם מעצכן בלי ?1%ערח2א דלתתא
מהשדים הנה ערב אל לבו עוגם הגא יש
לל מעלת ישראל דדתה גם מלכיתו בלי
איהערותא דלתתא שוחו גדול במרכבה
הטמאה צבן הדבר ע"כ 5לךכמתןדייק 14בעא
לאובדא לישראל כי רב גוברי' בסט"א ומה
כציד אופלג ומס  7144ה'12ימהשיע לישראל
ממלך כאש הה שהבקרראי' וטרטר אל עמו

הואהתחיל ~מר אל עכו איתערהן' דלעיל'

דרד14יבצ

בלא איתערותא דלתתא הבה שחכמה לו זה
החירום לנגדם ותהו מעלתם אךתערותא
דלעילא בלא איתערותא דלתחא במועל .וכן
נעשה גם אצחנו הבןהדבר .ועתהתבין הדבר
תוקש של נס ל45ן דדריש לגנאי לט1
דורשן לשבח תספר תוקפו של נס עפ"י
האפצור בהתבע שאמר להומי החליפה ב14מה
אחרת ותלילה לנביא הש"י לומר כזאת

באמת אבל לוכח?וור44ה הקטרוגהגדיל ואון
5צוס 21%ר להש"י והזליפם ב14מה הוזרת
ותראה אשר הרשעים שבישראל טובים
יותר מצדיקי האוכן' ומה שהמקטרג מקטרג
הוא בהעריך מעשיהם לבדנה צבל בהעריך
מעשיהם לנגד מעשי כל רושמות הנה עמך
כולם צדיקים והש"י שמע לדבריו ועשאו
לפועל דמיוני (כנודע) וזמרר לו קח לך אהדת
זנונים ומח"כ לא דצה לגרשה הגה היתה
טענה מופלגת נגד שמקטרג וכ"ה הדבר
בכאן ידע ד"14י שתתחייבו המנאיהם קול
ישראל.זאיןשגוס מהמקטרגכי מלך במשפט
יעמיד ארץ הנה פעל ועשה לפסיל דמיות
את אחווודח"1ה~ש הי' מזרע מדכה .צבל
להיחג דלאהוה איניש דוה1וב למלכאכוותי'
בהכרח נעשה מלך .בהעריך מעשיו נגד כל
דגורים והפרתמים הגה הוא גזר הגזירה
הזאת על ישראל על פי טענת המקטרג
והתעוררות הרחמים הי' עפ,י זכרון מלכותו
סלא אחשורוש הגחר מהינן נתפשה לו
הפמשלה הלא אינו ראוי כי ארגו הזרע
המלוטו :עכ*ז בהעריך מעשיו נגד דה1אר
אליויגיע המלכות ה"נ ישראל הגם ושעגם
האייםלנסבהעריךמעשיהם גרד כל האומות
לצדיקים יחשבו הוו ובבהיה לפני דיילך
אמר עם הספר וכו' שבן הדבר:
מתחילה מלך על קובע ולבסוף 5לך על
עשדים ולבסוף וכו' על כרחך
עוד עלעו"דים ו1ץ השבע הקודמים
פוילרבחסח
וף
י עוד על 5אה דהרי כתוב בסוף
המגילהוישלהספריםאלכלהיהודים 8ל שבע
ועשרים ומאהמדינה ללכות אהשורחןוכו',
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דרד)צינח

בג
הנה ציע

ש"מ לדרשא צריך להתבונן מאי נפקס לן וכתיב התם ~בוד ולתפארת
מדרשא הלזו אבל מטפר תוקפו של בהראותו כו' כבוד מלכותו והג"ש נלמדת מן
נס דהנהאין זה בטבע מלך קטן המולך על "תחורת וי"ל "דיקר געכ פירושו "כבוו
שבע מדינות ובשתי שנים תמתן מלכותו כדמתרגמינן "לכבוד "ליקר וכבד אמר כבוד
עד שימלוך על קכ"ז מדינות (דבשנת שלש מלכותו ע"כ חד מופנה לג"ש מה כבוד
עשה המשתה לכל שריו ועבדיו וכה ושרי ותפארת האמור לשם בגדי כהונה אף כאן
"יקר (תרגום שלכביד) תפארת בגדי כהונה
המדינות) אך ההש שלא כטבע רק יד
עשתה זאתכי נתחייבו שונאיהם של ישראל ועוד יהש)4ר .וי"ל צוד דהכוונה לציץ כל
ותשליטו הש"י על כל העולם ואז יוכל הפסוק דהנה שם נאמר ועשית בגדי קדש
לגזור הגזירה (כי בזולת זה לא יבצע אח וכו' "לכבוד "ולתפארת היעו ע"י הבגדי'
מעשיהו וקרו לי' מלכותא קטיעתא וכמ"ש מתהיה היהוד 'עבודהיינו "המלכות "ותפארת
בגמ') הנך רואה בזה שנתחייבו שונאיהם ש %היינו תפארת האראל וכא שמר בהרגעתן
ישראל ואעפי"כ הש"י זכר את בריתו את עושר "כבוד "מלכותו הרי "כבוד מלכותו
והושיעם למען שמו וז"ש בסוף המגילה ואת יקר "תפארת "גדולתו היינו הח' רצה
וישלח ספרים אל כל היועדים אל שבע להראות כ"ז בסיטרא דילי' תבין כשתעיין
ועשרים ומאה מדינה "מלכות "אחשורוש כ"ז בכתבי האריז"ל כבר הגיע זמן הפקידה
דברי שלום ואמת לומר הנכם רואים מאיכות של בית שני והגיע זמן הייחוד של "כבוד
מלכות אחשורח? הררך נמשכה מלכותו שלא "ותפארת והנה המן "ואחשורח? רצו לבטל
כטבע משבע לקכץז הנה תוכלו להבין דבר הייחוד הקדד? ולהאריך ייחיד הסטתך ח"ו
נשמת ומהגזירה היתה גזורה מן השמים יזה סי' כוונתם בסעודה כמבואר וז"ש שלבהם
בגדי כהונה הבן הדבר ומשמיענו במגילה
לופי אשר ברית שלומו לא ימוט:
"כשבת לאחר שנתיישבה דעתו שהש"י הפר עצתם הגם שעשו הכל בחכמתם
ע"ב
מאי וכו' משמיענו תוקף הנס לאחר הטמאה זה לעומת זה .וזה שנלמד הדבר
בגזירה שוה שעעוו זה לעומת זה;
שכל העולם יגששו את ישראל מן הרחמים
ובמלואת וכו' רב ושמואל ח"א מלך פיקה
עזרם הש"יי
הי' וכו' משמיענו לפי"ז תוקפר
דף י"ב ע"א גמ' חיל פרס ומדי הפרתמים של נס הגם דגלך פיקח הי' וכל דבריו
וכו' אארומזנוייאדוני וכו' משמיענו
בחכמה ומושכל הש"י סיכל עצתו:
'
י
ה
הנה מדרך הטיפש
תוקפו של נט דלפעמים כששני האומות וח"א מלך טיפש
שולטות ביחד זו מנגדת לזד מחמת קנאה
ל במכתשת לא
%ס תכתוש את הטיי
ומה שעפרה זה השני מנגד והיא סיבה שזה תסיר אוולתי ממנו עכ"ז הש"י נטה לבבו
יבטל גזירתו של זה אבל בכאן ישבו נהלום
אל אשר יחפוץ:
מבלי קנאה ואתנחי אתני וכו' ממילא לא שאלו תלמידיו את רשב"ימפני מהנתחייבו
סי' עפ"י הטבע סיבה לביטול הגזירה רק
וכו' כבר כתבתי מהיכן שפטו
ועשה !
שנתחייבו והתז מבהאר במגילה מדכתיב בשם
הש"י ברוב רחמיופעי
בהראותו את עושר כבוד מהותו אריבאח המלך אחשורו ?,נכתב שחתם בטבעת המלך
כהונה[*הגיה (סתם .מלכו 4~2ע [* הג"ה א"ל אמרו אתם
מלמד שלבשבג
דיאחדויות מהי"ג צ"ל מפני שבמגו וכו .קהוה למה לא השיב
ח' בגדי כחונה נגד ח' מדות
תיכף ועוד קשה אם הם ידעו
בגי' להם
ממדת "רב *חסד ואי ההנה
לדיקר תפ'אמררתדכיגדולתו סבריתרשלבמ*הי והשלו והנהאה דהנהרצין ידעת
'רב 'חסד] כתיב הכא

יי

נד
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שישראל חנו מסעודתו של ועתו רשע הלא
אינו מבהגר במגילה אך הוא דנלמדים מג"ש
כתיב הטת לכל העם הנמצאים וכתיב להלן
י אהיהודים "הגמצאים אך
לך כעס אתכ
ג"שאין אדם דן אלאקיבלה מרבו ע"כ שאלו
את רבם הנה נתן להם רשות לומר וסברו
שכוונתו שימציע את הג"ש והא ראי'
שלמיזמו הג"ש ההא מהנאדר בסעודה אל
"נאמר בצום חינה אמרו והשיב להם א"כ
שבשושן וכר כי שם נאמר "היהודים אשר
בשושן ואין ג"ש למחצה אבל וודאי הג"ש
אמת לענין היהודים אהגר בשושן]:
מפני שמפנו ממעודתו של אנתו רשע ובודאי
הי' במאכלים חבב ג"כ וכהוא איסור
כרת וחוץ לזה
לא %4לו רק טריפות
י
ל
י
פ
א
'
י
שהוא בלאו ה חילול השם בדבר ובפרט
שעשה את המשתהלהיתו חושב שכבר כלה
הקץ ואין מושיע לשושי ישראל וישראל
שנהנוג"כ מזאת הסעודההיו ח"ו מידה בדבר
והי' חילול מאוד בדבר ובעון חילול השם
לכם עד וכו',
נאמר אם יכתיר העון
י
ח
ה
'
מ
ג
ב
א"כ שבשושן יהרוגו לא כתבו
אמר
להם להורות שלא אמר להם רמש במו
פיו בפירוש א"כ "שבשושן עיהרוגוכי צדיק
שומר פיו ולשונו שלא כומר לשון לצ טוב
וק אמר להם בלשון יובן קושייתו אבל
המסדר ועכרח לסדר לשון הקושיא
מפני שהשתחוו לצלם אעלג דהתוס' כתבו
שהצלם לא הי' ע"ז רק אגדדטא
והוכיחו כן מהגמ' אלמלא נגדוהו לחמיו וכו'
אעפ"כחילול השםהי' בדברועלחילול השם
נאמר אם יכופר וכו' כנ"ל
אמרו לווכי משא פנים יש בדבר קנאן
ולסברתם מי ניחא וכי משוא
פנים וכו' וי"ל דלסברתם ניחא שעשו תשובת
המשקל שנהגו טאכילתאיסור ע"כ גזרו צום
(ע"כ נלמד ג"ש *הנמצאים שבסעודה
*מהנמצאים שבצום) ותו דק8קל דבחילול
כתיב אם יכופר וכו' עכ"פ תשובה תולה עד
בוא עת פקודתם בזמן הקצוב לכ"א .כהתנקב

י

י

דרדקים

על עה הצלם לא מכחכחן דעשו תשובת
המשקל ועי"ל רעל עזן הסעודה יש ללמד
שעשו לפנים דהרי משמיענו שעשה הסעודה
*שכענים *ומאת "יום ומח"כ עשה סעודה
לכל העם ועמצאר' ולמה משמיעה כזאת אך
הוא שהש"י סיבב קחזהי' סעודהכמניןפנים
כדישיהי' לזכרוןלפניו שאין זה כ"אלפנים
אתירץ להם רשב*י שגם שם לא עשואיא
לפנים וזה שפירש"י *מירסתן דמבואר כבר
שגזר נ"נ כל מי שלא ישתחוה ישליכוהו
לכבשן התש ובזה תתבונן למה סידרו הדרשה
הזאת בכאן מנין ובמלכית הימים האלהמגין
פנים ע"כ נצמר ובמלאת לא תהות המחיחזר
דהא לפי האמת שבשושן
יהבו ויקשה
י
א
ד
ו
'
ו
כ
ו
עליהם וכי מראש פנים יש בדבר
אך
התירוץ גם עליהם הם לא עשו
א
ל
א
לפנים
כמ"ש בכתוב ובמלוכות דייקא נ"ל:
בחצר גנת ביתו המלך .רב ושמגאל ח"א
הראוי להצר וכו' משמיענו שאותו
רשע עשה המשתה על שח17ב שעצב לא
יבבה הביהמ"ק ע"כ עשה המשתה להבדיל
בדומה לביהמ*ק עזרת נשים עזהת ישראל
עזרת כאגים קה*ק וטוחת זה לגחרל שמואזו
ובעוה"ד כמהתלעלעניני ביהמ"ק בשגם הוא
עושה דוגמתו ותראה בזה איך הי' שונא
מוחלט לישראל ולבית מקדשם .ועכ"ז הש"י
עשה כדצות ש יד הרשן הה בי הם
המפיר עצת גוים הניא מחשבנת עמים
וח"א הושיבן בחצר ולאהחזיקתןוכו' לביתן
והחזיקתן לסברא הלזו ג"כ רצה
לעשתן דוגמת ביהמ"ק שמדים צפופים
ומשתחוים רוחים ולא אמר אדם לרבידו
צר לי המקום וכו'
הושיבן בחצר ופתח להם ב' פתחים וכו'
גם לסבראזו דוגמת העזרה הפתוחה
להיכל ולהר הבית והנה יש להבין בכ"ז
אוקף הנס הרה"צ עשה בשמחת לבו ולהתל
צלעניני במגמ"ק והש"י זכר חוום רגליו
הריבד קצם ולנארית זרע נ*ג המחריב את

י

י

ביתמקדשי

$
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רב אמר חרי חרי הוא מלאכת מעשה מחט
עוורה זו כך נארגת ושורה השניי באופן
אחר דמיון המקדש להבדיל טור אבני גזית
וטור כריתות ארזים
מלו :לבינה הציע להם דוגמת המזבח שהוא
"חציע להם שעשה זה
בסיד ע"כ
אממזיבח שהוא בנין ממככב,
דרך מצע כמו ה
כרים של פסים אפשר דוגמת תולעת שני
ועש שבפרוכת:
הראוי לכסף וכו' ג"ז דוגמת בגדי כהינה
לכהן הדיוט ולכ"ג:
רש'" בד"ה הראוי לכסף וכו' מיטות זהב
יכסף קדריש שר הרשעי
לזהב לדבב וגרוע לנסף עכ"ל .יש להתבונן
בתירושו למה אמר מיטת זהב וכסף קדריש
 .וגם היפך סדר
ומי לא ידע בכל איה
הנשנה בגמ' "כסף ואה"כ זהב .וגם אומרו
"שר הראוי וכו' גמה אמר שר גם אומרו
"וגרוע מי %א ידע שהגרוע מושיבין על
הכסף שהוא גרוע מהזהב .אך הוא דחנה ר'
נחמי' הקשר לר"י א"כ אתה מטיל קנאה
וכו' והקשו בתוס' למה ל %הקשו כזאת לס"ד
הראוי לגינה לגינה ותירצו כיון שלא היו
רואין זא"ז ליכא קנאך .והנה הי' מקום להרץ
קושיות התוס' .דהנה ר"י אמר הראוי יכסף
הראוי לזהב הקדים הכסף הנה נראהמישונו

דה"ק בתהילה הקדים להתיישב הראויים

לישב על מטות כסף .ועדיין*היו של זהב
פנויין יאח"כ יישב אותן החשובים על מטית
זהב בשביל זה הקשה ר"נ חולא קננם; וכו'
כיון שראו איתן של כסף שהיו המטות של
זהב פנויים ולא התיישבו אותם עליהם.
משא"ב לעיל הראויים להצר .הצר השיב
מגינה וגינה מביתן .הנה אין כאן קנאה
כיון שכבר נתמצא החצר אין מקום לייבוב
רק בגינה .וכן מגינה בביתן .ילא יאמרו
היושבים שמחמת גריעותם לא נתיישבו
בהצר לזה פירש"י שא"א לפרוס כן .דהנה
ר"י מטות זהב וכסף קדריש .הנה זהב הוא
מוקדם במקרא (והא דהקדי' הוא כסף הוא

נה

דרדאים

דקמתחיל מן הגרוע) ואעפי"כ מקשה לו ר"נ
קנאה אתה וכו' וא"כ יקשה על הראוי להצר
ג"כ קנאה וכו' וצעל .שר הראוי .יחיד עוד
אחד .ובצדו ישי
ב גרוע ממש בכסף דוקא
וניכר גריעיתו משא"כ כשרבים הם היושבים
במקום אחד וכולם אישתנו לגריעותא מניקים
אחר בחדר מיוחד אין כאן בית מיחוש והוא

כתוס'.

הם של כסף ורגליהם של זהב .דרש מטות
זהב (התחפת המטות יסודז זהב) וכסף
(עיקרן) אפשר רמז להמזבח =חלב "ידם
"אדום "לבן ועקה; כמוהו ע"כ עשה זהב
הרגלים כי הדם ניתן על הקרנות משא"כ
החלב על גופו.
אפנים שמתחוטטות וכו' רמז לאבני האפוד
החובק 2,ל כה"ג.

דרידרי רמזלסנהדריןעיני העדההיושבים
במקדש בלשכת הגזית ותלמידיהם
יושבין שורות שירדת.
אכן טובה וכו' השיבה באמצע סעודה וכו'
ג"כ לסנהדרין שייך אגן הסהר באמצע
הגוף המאירי' לכל ושעול'.היקרא "דרור וכו'
ג"כ לסנהדרין הלומדים תורה לכ"י ונעשים
חירות משעבוד מלביות.
יצתה "בת "קול וכו' האיך נרמז בכאן "בת
י מה שפירשו "בת
קוך אך היא יפ
"קיד היא דיבור הש"י כביכול המתכבש
בקול אחר דמיון הדבר המתלבש בכלי וזה
שנרמז" .יכלים רצ"ל כביכול הכלים
העליךנים נשמעו בשביל וסכלים שדנים על
שהיה אלו שונים בכלים ולשון הב"ק
הראשונים "כלו דרש לעדן נופל על לשון
"כלים לשוןכלים.
ן "מלכות .רב וכו' שגדול הימנו בשנים
ויי
מדלא קלמר "הרבה רק "רב שהכנע זקן
יותר בשנים "יין בגי' "שבעים רמז שכבר
עבר הזמן של שבעים שנה ועברו השנים
שפכם .שהייתם מצפים וח"ו אין תקוה
לשונאי ישראל
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ר5ה

מה לת של תורהאכילה מדממה משתי' וכון

פיעו אכילת מזבת כפירש"י .ו5צשס יש

ראי' לפירושינו וועודה הכל דוגמת המקדש
והמזבח שש תצמח ועשה דרך היתול הכל
כדוגמא וחשת היתה כוונתו .ומבנלא אדא
לה קהציות התוס' בדרה "בדת .ובחומת
אכילת האדם אמריע בגמ' המקפה אכילתו
במיעיו וכו' אבל הטו היתה כוונתו לעשית
דוגמת אכילת המזבחושתייתו:
השקהומייל מדינתו ופירש"י הרגיל בו לא
ישכרהו אלאלפי רצו %רצ"ל נשמע
זה מתיבות אין אונס .דהשותהיי
ן שאית
רגיל בו .הנה נשתכר באונס דהגם ששותה
לפי דגילו ביודעו שבהצתי' כההאינו מעושרר
אעפש מסחזבד כיון שאיט רגיל בו:
לעשות כרצון מרדכי והמן ששניהם רצו
בדבר מרדכי רצה שישתו ישראל

%ק מדינתם ועי"ז לא ישתכר
י
רצהו בוזלהא.יכביש
ון
לדבר עבירה והמן ג"כ

שהיכולת בידם שלא ישחברו .ואעפי"כ
ישתברו ויבאו לדברעבירה הבה יחשב להם
כמזידים הבן הרבד:
שניהם לדברעבירה נתקוו %ע"כ שחךנשים
בית "המלבות שביוונה ושתי
שיתד) %הנשים בית המלכחן
י
ע"ב יום השביעי שבת הי' ע"כ משמיענו
וצהי' יום השביעי:
שישראל אוכליןושותיןכעזחילין בד"ת וכו'

דודאים

*היש והנה כבר כתיב להראות וכו' חת
לי אך
יפיה "כי "טובת מראה היא
לדייק להראות להם כי החח דושך טובת
מראה ולא המדיות והפרסיות נשמע דוה
הי' ויכוחם המשטיענו בזה תוקף הגס ולפי
הטבעוכי לאהי' איש אחד מהשריםשיליץ
בעדוד אך מי" יצא ושת שצל השדים אמרו
דוקא מדיות ופרסיות והוא כיחש אותם
בהשמדו שהכשדיקןבאית ביותר מבולם והיטב
חמה להם על הדבר ובפרט שצולם היו
בהגאים לדוכשדים הברגום ולא חמלו עליהם
ולקחו ארז כצלכהזם:
ובלכד שתהא ערומה השה נשמע מהפסלק
שחתשדרוש צח; להביאה ערוכה*
שנאמר להביא את ושתי "המלכהלפני המלך.
*לפניהם* מבערל אד להודות שצוה להביאה
כמו שהיא בעורגן לפני ד*מלך בעלה בקירוב
בשד ערומהוגם למה אמר "בכתר *מלטח
להורות שלא צוה לה שום מלבחצ רק הבתר
אבל לאנדע .האיך נשמע פ29ןצוו להביאה
ערומה ונשמע ג"כ מאךמרו להראחז העמים
והשוים אתיפיהכי שכת מראה שהינם היא
בעצמה ולא מהבגדים באת לההיופי נשמע
דהעמים והשדי' אמרו שלפעמי' בא היופי
מהבגדים ומעומיצט בסת כמו ששמרו
שממדה שאדם מודד בה מודדת לוכי בץה
אין שום ראי' לתוקף החגלו' הגם ולמה
השמיענו נוצחה להבהבה ערומה אלא ע"כ
מלמד שהיתה ושתי צו':
ן ברש"י ותוס'
מלמד שפרחה בה צרעתעיי
בשם הירושלמי ק"ו 5שךזי' הצה
בתש לקה*ק שלא בדת נלקה בצרעת זרעו
של נ"נ ששדף כל המקדש אי%דין שילקה
בצרעת ובזה בפראה הדבד כהכרי' זרעו של
בן
נ"נ שבשביל עון ביהמ"ק הוט (כאן חסר

ימה

אבל אוה"ע עמ' וזה שאת אומדי'
בשבת במנחה עת שכרות תצי תפלתי וכו'
כאמור בפוסקים:
וכן בסעודתו של אותו רשע הקו שמרים
בע' נשמע מהג"שכתיב הכ*14כסיב לב
המלך חנו' תכזיב התם וירחו בגי האלקים
את בןת האדם כי "טובות הנה וכן בבועז
ויאכל בועז וישת "ויקמו צו' ודרוגו בו מימרות והבל על דמטושטשין ולא יוכל לקרות
אותם):
שציקש אשה דכתיב בחטה שסחת לבאהמה:
וכו' אלא ויאמר המלך לחכמים 5מש חכמים רבנן
כליקאשני משתכהן בו לא
יודעי *העתים שיודעין לעבר שנים
כשדיי רוכניכם לדאותה דרשו זה
מדכתיב לההאף העשים וכו'כי טובת מדאה וכו' מדלא קאמר סתםוייזמר המלך לנצבעת

חייי

ריח
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עיי

פרס ומדי היושבים ראשונה וכו' ע"כ
הכוונה שאמר תחילה לחממים שבישראל
יודעי העתים שבזה ניכר חכמת ישראל
סכל העמים כמאמר התתובכי היא חכמתכם
ובינתכם לעיני העמים .ותקריב דינם לפני
ישראל מריקא היודעים חכמת העיבור .כי
זלזלה ככובדו וכשכמים יודעי חכמת העיבור
יודעים איך המקבל קטן מן הנותן והמשפיע
ובשביל זה מעברן השנים שישתוו ימות
הלבנה עם החמה וג"כ סוד הירח הוא בחי'
מלכות השפיע מלכות אושיע מקבל שתחי'
טלפנת בסוד מלכותו בכל משלה .וכיון
ומזלזלה בכבוד וסמלך המהיודעיםאיךלדיינו
דיינת להא דינא ומיה יצא הדבר שהקריב
את דין זרע נ"נ לפני ישראל ישמח צדיק
בי חזה נקם .שאמר אדם אך פרי לצדיק
משא"כ ושע לא ני
ן ולא טרד לו:

אשרוהיכי נעביד וכו' איל מיום שהרב
ביהמ"ק וכו' ואין אנו יודעין לדון
דיני נפעוות זיל גבי עמון ומהשב וכו' אין
טפה רמז במקרא והגראה "כי כן דבר
המלך וכו' מיותר ואיז לו גיזרה ודרשוהו
ביהוא תעוובונ החכמיםיודעי העתים שאמרו
לו שדבר ואצלך כשראוי לפני מי שיודע
'דת"ודיןהיעוהדין של "דתכי דת נק'דיני
נפשיע כמ"ש תיהדת ניתנה ינו' משא"כ
אצחר אק אצו יודעים הדין של 4דת וכעת
מיום שגלינו דעל כרחך אמרו לו בטעם.
תחת עם4צדו לו זיל לגבי מואב אפשר למדו
בג"ש כתיב כל "יודעי דת ודין וכתיב
במוצב (יהמי' מ"ח) נחו לו כל סביביו "וכל
מה התם שאב הטע נמי מואב
"יודעי
י ולזחה שנתקרב דינה לפני עמון
תל
עע
והש"י פ
ומואב שיבבי בנשא דישראל ששלחו לנ"נ
והישיאחהו עצה לדמקריב ביהמתן נשלחו לו
כי חסן האיש בביתו .שחלילה "הבורא ית"ש
עזב אותם הנה בעיניהם ר4ע את הוקמה
הגדולה אהצר עשה הש"י אנן שריד לזרע

הרעוצו

דודאים

נז

מיד והקרב אליו כרשצא חנו' דקקה למה
הזכיר שמותם .ומאי נפקא לן מינה
ע"כ לדשדש להורהו דהרתיושמין את שבעת
הסריסים אשד ואמותיהם כחפן .כדי שע"י
שטותיהםיזכירו המלאכים זכות ישראל בזמן
המקדש ואותו הרשע ההריבו מהרשוי
ון
להברית זרע
רש"י בדנה פסוק 4ה וכר והקרב אליו לשון
הקרבת קרבן דכתיב והקרב המשוהו
והקרב

נול 1

רש"י כדוה פתע לפורעניות עזטד להיף
תלוי לכדכדה הכל לפרש שמפכן
לפורעניו' שמוכן לעננית דין ופרעניות אך
הח 4דבכאן בשעת הש טובהלישמעלהויסת
ושתי לאהי' מכנסו בשם לרעת ישראל ע"כ
טכנהו דממתך שמלע לפורעניף עצמו לטובת
ישראל:

אמר רוי טגחע שהדיוטוכו' מדקאמרויאמר
ממול "לפני "המלך ומהשרים שתה
ר?
שיות
א"ר אלמלא איגרות הראשחצת תצ' לא הול
לומ' רק ויעש המלך כדבר ממוכן היתו
שהרג את ושתי ל"ל להשמיענו מה ששלח
ספרים ובאיזה לשון כתב להיות כל איש
וכו' ע"כ להשמיענו רזה מתנקף הגס וכדאמר
משג'ל בפסיחות ן
רבא ועיי
'
ו
כ
ו
ארינ מרדכי מוכתר
קרילי' יהודי
בנימוסו הי' .הנה מלבד שאין ביאור
לדברים (עיין ברש"י) אבל ביותר נצמרו
"מרדכי "מוכתר וכו' למה צריך להזכיר
שמוהרי ממן מדבר .אבל לפמש"ל שמלחמת
עמלק מוכרחת להיות בבת מבני בגי' על
לאה ובפועלמבניבני' של רחל והנה"מרדכי
בגי' רחל ולאה שהי' בו ב' הבחישת
ועמש"ל במריכות סיפר הכתוב תוקף הנס
שהש"י שלח אל העולם איש כזה דהיה
תגיעזמןסיוםניסיםהניגלים והתחלתניסים
נסתרים והנס ה4ת הי' ממוצע כמנצול נגלה
ונסתר ועמד לשטן נצר זדון מזרע עמלק
ואמן הצורך ללחום נגדו מבחי' לאה (עלטא

נח

ריח
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דאיתבסיא) המבחי' לחל 30למ) 2דאךתגליטס
הנה המסבב סיבות שלח באצתו הדור נשמה
אצש 2בוללת ב'הבהיפיתכי הנם הי' ממוצע
נגלה ונסתר בין השתבונן לפי קט שנלך
מפלשת תמים רעים:
ורכנן אמרו משפחות משפחדת כעזגרות וכו'
מעופשת יהודאאימות אנא גרים וכו'
וכיון דה"א הי' הגורם הי' בו כח כמו במולד
ששבטו כח בני' טל לח;:
רבא אמד כנסת ישראל אמרו לאידך גיסא
רבא לא פליג קומטתו רק שבא לתרץ
מה דקשהבין לריב"לבין לרבנן הל"ל איון
ימיני בדיאט דעכ"פ עיקר תולדתו מבנימין.
משיה מתרץ דכנ"י אמרה לאידך גיסא דהיה
מתרעמים עליהודיובנימין והנה בכאן מדבר
במרדכי אתרעמו על דור הבא מיהודה ע"ב
הקדים איש יהודי:
ואמאי קרילי'יועדי ע"ש שכפר בע"ז שכל
הכופר בע"ז פ"ק יהודי טעמא בעי

מ"ט כל הכופר בע"ז נקרא יהודי דלכאורה
אדרבה עיקר שם יהודי ע"ש שבט יתודא.
דגלו אחר גלוון עותרת השבטים ע"י נ"נ
ומפני שדרךיהודי לכפור בע"ז ע"כ כל מי
שכופר בע"א באפשר לכמתו ע"ש יהודי
בכימי לואר שעושה כמעשההידידים .אבל
עיקר שם יהודי בפרט בחס"ו בוודאי על

ואץיו מגלות יהודא הגם שבשמר עלא דיו
מזרע יהודא כמו שהטו להד מ"ר (עיק
בתוס') והנראה דה"א עפ"י מ"שועיול עגלות
אשר שלח פרעה עמד יהודא ושרפם .על
שהיו ע"ז חקוק עליהם .ואמרז"ל למוד הוא
אותו שבט לבטל ע"ז יעיי*ש בדבריהם ע"כ
כי מי שנופר בע"ז נ"ק"יהודי .הצהלפי"ז
על שכפר בע"זהי' 2ז כח שבטיהודא מבני
בניה של לאה .והכל הולך למקום אהד:
ר"ש בןפזי כי הוה פתה וכו' כ"ז מייתי

לר4ה' שמכל מי
נ"ק יהודיי

שכופר בע"ז

א"ר שגלה מעצמו הנה ירמיה ג"כ גלה
מעצמו וציוהו דמ41י לערב .תה גלה

דוממים

מעצמו ולא צוהו הער'י לשובכי עשאו השרי
הבנה לתרועת ישראל תמה ידוקדק לך דבלי
רשיי שהאריך לפרוט מעטנה דירמיהו שציוה
דמ41י לחזור:
ולמה נ"ק טא2ה הדסה על נום הצדיקים
שנ*ק דפוסים הגה אמר שהיא היתה
נ"ק עקש הצדיקים ולמה לא כפשוטו שהיתה
צדקת ומצדיקים נ"ק הדסים והנה תתכונן
י
ברש"י בד"ת בין ההדסיםוכו'בין הצדיקי'
"שגלו לבבל ובהרכינה כהרתעי קרא
עכ"ל דבריו ז"ל צריכים בירור א' למה
אמר "שילו לבבל ולא אמר סתם *הצדיקים
"שבבל ב' סיימו ובגובינה מישתעי קרא לא
ידענא למה פי' זה ,אך הוא לדעתי דקשה
כנ"ל למהלא אמר סתם שנקרנה "הדסה שהית'
צדקת שהצדיקים נ"ק הדסים לזה פירש"י
שע"א לנמר כן דהנה יש להתבוע בטעם
למה נ"ק הצדיקים הדסים .נאמר בו בטעם.
מה הדס אינו מתיבש לאבימית החמה ולא
בימות הגשמים כך הצדיקים עומדים
בצדקתם בשלוותם ובגלותם .והנה לזה יצדק
דוקא להצדיקים שגלו מא"י לבבל ועמדו
בצדקתם לקרותם בשם הדסים וז"ש רש"י
4מ1ר במצולה בין הצדיקים "שגלו (דייקא)
לבבל אבל אסתר לא היתה לידתה בא"י
אין לכמתה בשם "הדסה .רק מכנים אותה
*יסה על שם הצדיקים אגל אעפי"כ יש
לכתבתן למה יכנוה ע"ש צדיקים אתרים אך
וצא להיות השכינה עומדת בין הצדיקים
ההדסים הנה גם היא נ"ק הדסה .והנה
תסתרודהיתה ושבנת למלכות הי' כה ניצוז
ממלכחז שמים .השכינה הקדרנה כענין
ומכתוב ותלבש אסתר "מלכות ואמרז"ל מלמד
שלבשתה רוה*ק .היית השכינה "מלכות.
יז"ש רה"י ובשכינה משתעי קרא ע"כ שפיר
מכנים לאסתר על שם הצדיקים "הדסה נ"ל
ומשמיענו בזה מפלאות תמים דעים שהכינה
הש"י למלוכה שע"כ נ*ק ש5ה "הדסה ע"ש
ינה שהיא בין הדסים כדי שתהיע
השכ
לישועה לישראל בעת צרתם.
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~מה נ"ק
מאסתר שהיתה מסתרת
י
מ
מ
'
ג
א
ן אסתר מגדת הנה
דברי' שטואי
מדקאמר הדסה היא "אסתר משמע
שמקטטתההיו קורין אותה ג"כ "אסתר ע"ש
וכעתידה להיות מסתרת דברי' ומזה תצמח
ישועה לישראל הגה תהאה מפלשית תמים
דעים צור ישועתינו המזמין ישועות ישראל
קודם לצרה:
שחיו תאומות "העלם קורין אנתה על שום
אמר בזה החיבצת "הנתלום

שאילו"
יוכל קורין צתה עבש הלבנה
הי
הש
אוסתי
היו קרניז אותה 'לבנה "ירח שהר .אלא
אוה"ע לשונותיהם מגומגמים השרין שתה
אסתהר הנה גם בזההיו קוריןביתה ישראל
מקטנותה "אסתר ע"ש העתיד שתצליח
'למלוכה "מלכות שהום הירח כנודע:
ראב"ע אמר "אסתר לא ארהיב וכו' אצמרו
תיבת "אפתר מטתר אך ההש
להורסת "דאסתר שמה העיקרי והיו קורין
צותה הדסה על שהיתה ביטנית גם בזה רוח
י דבר בם לקרותה "הדסה ע"ש עוזיא
י
בינאית היינו אמצעית בין הביסים ניגלים
ובין הנסתריםויהיה על ידה נס אמצעי נגלה
ונסתר:
ריב"ק
אסתר (כנ"לעיקר שמה אסתר)
י
מ
א
ירקרוקות היתה (בהדסה שהואירהיב

קא דייק

וחוט של חסד משזך עליה קרא
דהנה מראה "לבן ההש חסד ומראה אדום
הטידין ומיאה "ירק הוא רחמים ונא ממוצע
בין חסד ודין הנה תבתר ירקרוקות להיותם
ממוצעת כי נס נגלה מצד חסדים מגולים
ונס נסתר מצד כיסוי הדין אלקים והחסדים

מכוסים ואסתר נגלה ונסתר ע"כ היתה
"ירקרוקות והנה ק"ן בא ממראה "אדום
זין ע"כ הזהב ג"כ מסוגלים לחן וכל אבנים
אדומות השובים לתכשיטים לדן והנד הכתוב
אומר ותשא חן וחסד לפניו ולא אמר ותשא
"חסד *חזן לפניו ואמר ותשא חן *וחסד
כדי לצרף "הו אל חסד חוט של חשד (בסוד
חסדו) להורות הגם שהיתה ממוצעתבין ב'

דודאים

בס

בה" *חל ובתה חסד 'גבר עלית חסדוכי ות
הוראת 'הו אות תלוי ארוך כושט להורות
חוט של חסד ועל זה היו קוראין לה הדסה
ע"ש ירקותה שהיתה מוכנת להושיע את
ישראל כחן *ובחסד הבן הדבר:
יומז לה )"1א ובמותאפי' ואמה ז"ל ארפא
כ
עיברתה וכו' לפי פירוטו י"ל דהנה בועז
הי ת' שנה עד פוטרי את רות קבלו רז"ל
פשטן למחרתו מזה טדע שכל עיקר אריכות
נמי חייו עד שיוציא הפרידה כובה זרע
מלוכה מוות .וגם רות לולי שיצה הש"י
לגמול לה כמעשיה הטובים להרשית להבני
בני' דוד חולמה יושבים על כסא מלכות.
גם היא היתה הולכת לעולצה .ותרטןכי לא
הוזכר פשתן בכתוב אתר לידת עובד .ותקח
נעמי את הילד ותשיתשע בחיקה ותהי %
לשמנת ותקרחנה לו השכיסת שם לאצור
ילד בן לנעמי.כי בהיות שלד זרע המלחשה
כמעט א"צ להתייחסכן אישי אב השם .בי
מנסיוב המלך להיות מעולם הנגול כבן
המלך שנבדל מן העם שום תשים עליךמלך.
שנהיה המלך למעלה סבל העם .ובהיות האב
"ואם .הגה הם סיבתו תשא למטה מהם והגה
בהיות חפץ השסי להראות פצש? הזרע מסוגל
למלוכה .הנה מעת שיתראה הזרע ההוא
נדחים "החב *תטרם להודחצ סחה הוצ המלך
י אלקים .ותראה זה
שאיו על גהבייעושואןלאהולי
בהתגלות
עובד אבי ישי חבי
דוד עברתו אמו מת אביו וכשוטתך הגם שלא
י חיותה רצה עשונעמי
מתה אסוכי חפץי
והשכיטת בהבמה .ויקהו את הילד מידי'
ולא יחסו שתו אחרי' כדי שתשאר בודים
הנה האות והמופת הזה עשה השקי בלידת
אסתר אהצר הבינה הש"י לנם ולרצועת
ישראל והיתה מסוגל' למלוכה הנה עיברתה
מת אביה וכמשלוה מתה אמא מזה הראה
במוכת שהיתהלשית ביושרתך .וט41י בראה
*ס ולמלהטת ושכן וסרגני:
רש"י ז"לושאריך למגביתו בהרעד ,שנהעברה
וצצת מת אב" נמצא שלא הי' לה חב

דיה

דךל')שיב!
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משעה שטרח להקרות לתאב וכמיילדתה מסתכל ראשון אין נאן ציור במושכל שני
אמה מתה ולא נרצפו לקרו? אם עכ"ל .והוא זה הוא פירש אם בחירק והגה באם כל חי

לכאורה הכל דברים יתורים .אך בא לבאר המקבל' ממוח המשפיע ינשלם בה הציור
לטה אמרו "עיברתה מת אפי' הלא אם נ"ק אםבציריכי כבר נשלם הציור משא"כ
שניהם מתו כשילדתה ג"כאין לה אב ואם קודרן השלכנוהציור נ*ק אםכי הדבר בספק
אפילו יום אחד .ואם תיקי פעיביר ואילך הבן  7145הדבר ותתבוע בזה סוד כי אם
נק' האב אב א"כ גם "האם קרוי' אם לזה לבינה תקרא מבין דבר מת"ד .אתבוע מרש
פי' דשם אב קרויי' על פעולת ששרעה הכתובכי בי"ה
י צור עולמים בין והתבוע
י
שעושה האב .משא"כ האם קרקע עולה וזמנה ותבין סגרת לשוניט הקדוש (וטרדי דברי
עושת כלום ע"ב אב יקרא גם לעובר כי ביה זכור אזכור את אשר אמר כמזד
עשה כל פעולתו מה שמוטלעליו ע"כ תיכף אדמו"ר הרס הקדחםמו"ציעי"צזצקוייל
מופעה שר14י להיקרא אבדדויינו שהזריע בפסוק יזכר עון "אבותיו אל היעו יזכר
מת ך~ 1הי' פנאי שיתקרי אב .וחם איש לצורר היהודים עונות אשר "אבה לעשות
נקראת רק על פעולת הלידה שהיא העושת במחשבה ולא השלימה) וחטאת *אמו אל תמת
ולא האב .ע"כ אינה נק' אם רק אחר הלידה (ויינו עונות שהי' בידו בספק בתורת (אם
הבן הדבר .ויציבא מלתא דנא להמבינים שההן ספק ג"ז אל תמח) פצה השומע דברים
בחכמה השכלת לה"ק אב נגזר מלשון אבה כאלה יוצאים מפה קדוש יוחשבבעיניו ח"ו
סיחון לא האבה הנה פירושו תוא ערצון כדברי רוח אצל המשכיל עפ"י דברינו הנעל
"מוחרבה היהד לא רצה סיחון וכיוצעו א"כ יבין אדרבא כי זה הות עיקר פירוש "אב
לפי"ז התאבת פעולת "האב הו 14מרצע "ואם ואדרבא "אב "חשם המה מושאלים
המחשבה שאין קישוי אלא "לדעת 'במח "מאבהי ואם הבן הדבר .א"ת "לבת אלא
ע"כ טיפה רתרעי' באן מהמ"ח א*כ בעשות לבי"ח המחבבי' דברי חכמים מפרשים
הפעולה זו ההשחילדת האב נ*ק תיכף "אב* דבריהם תמיד באומרם "אל תקרא היעו
שנגמר המחשבה וכן יצדק הדבר בג1ו1כלו' א"א לך לקרסו כזה אם לא שתקרא כזה יובן
העליוט' החכמה הכמא' למושכלראוית נ*ק לך הכתוב (כי בלא זה הפירוזן אינו מובן
אב רוצה ברצון ע"כ נרמז' ביו"ד נקודה דבריהם האיך יאמר התנא אל תקרי כאן
פשוטיו' בלי התפשטר אורך ורוחב רק הוא והרי הכתובכתיבכך)חתנהבכאן לקחהמרדכי
הבתיב' הראשונ'כי כל מה שרוצה האים לו *לבת החיך אחשר ליקח *לבת הרי "בת
לכתוב דצה בוצעיהיכאיב מקודם יו"ד שההן נעשיתע"י תולדה שטלדה כתרע אפי' ותהי
נקודה המקבלת אח"כ כלהציודים הבן הדבר לו לבת .אבל הסכת ושמע דברי חכמים
"אם" שורשו אם ששירושו הדבר יכול האומן הבונה בתים נק' "בונה והמקבל
להיות כך או כך ספק תלוי אם עוד רבות אומנותווסיבו פעןלתו נ*ק "כירו בלה"ק רשה
בשנים שיכול הדברשיהי' רבות בשצים  14אעפי"כ הארמן אין נ"ק "בובה רק בעת
מועטות עאם אחר היובל יקדיש וכו' שיכול בניותו שיש חיבור עם הגית אבל בזמך
הדבר שיארע שיקדיש אחר היובל או קודם קרעינו עוסק במלאכתו רק שיש לו כחלבנויך
הטבל או לח יקדיש כלל השה זה כח" אים נק' *בונה רק לצואי (בתרגום) והכית
מושכל שני מתפשטת המחשבה בעקודה בהבנותו נ*ק "בית משא"כ בעת שהעצים
הראשונה בציור לאמרך ולרוחב אם כךיהי' חובבנים והקרקע מוכנים לקבלהבניי
י
יל
דב
עק
או כך והטו בחיי 1ת ה' מתפשטת לירך לא נ*ק "פה? רק כשמתחבר המוכן ל
ארוחב ובתוכה ושקודה הראשונה כי בצאן עם ה14מן ומקבל הציור נ*ק *בית ועתה

יי

לי

ריח

מגילה נקראת

דודאים

סח

תבין זכר השלד לאדם נקרא"בןמוכן לבמת ישדי
ף למשה כתוב א'
בהתחבר עמו הה השבת לקדשו וכתוב א'כימר זכור את אשר
ואינו נ*ק *בתה

יק

מקבלת הציור אבל לאביו לא מיקרי אלא
*בן גצכן לבנות ,נקבה ומולדת לאדם נ*ק
י לא נ*ק
"בת היען *בית נחסרי היו"דכ
ד
ו
ס
היףד
*בית רק בהתחבר עמה הבונה
ונבן מאוד הדבר (ותבין סוד הח"ן כחכמה
וחכם בבינה) ומעתה תתבונן ותהי לו *לבת
ובצירוף *לו היים עמו היתה "לבית חיש
אל תיקרי א"א לך לקרוא "לבת (כי האיך
יצדק שלקח האדם אתדימעה לבת) אבל אם
תקראלבית תתבונן הדברהיינו שהיתה בת
ונצטרפה לו והיהה .לבית ותתבונן לפית
כהצמיענו הכתוב אשר תיכףבמותאביה ואמה
כשנולדה לקחה מרדכי וקבל אותה להיות לו
לאווהאיצרהואדברזרשיקחאדםילדה קטנה
כהצנולדה לגדלה בכודנת זו כשתגדל
י
ה
ת
לולאהצה.אבל ביודעו 12היא ראוי' לו מעזוזת
נ"ב ושעלידי שניהם ישתוה תשועהלישראל
ן והתבונן מפלשת תמים רעים:
בי
שהיתה מתה בהן ימי שבת סדכתיב שבע
הנערו' הראיו' לתת לה וכו' משמע
לה דוקאראוי ז' נערות .וגם למה משמיענו
שהי' שבע נערות ע"כ משמיענו שהש"י
סיבב שיתנו לה שבע נערות כדי שתזכור
את יום השבת (שהיתה בבית הגוים ויש
חש"צ שתשכח) ולבי אצמרלי הכוונה שתזכור
ע"י מספד שבע תזכוריום השביעי שבת גם
כל ימות השבוע .ומשמיעת בזה תוקף הגס
דהינה אמרז"ל אלמלא שמרו ישראל שבת
ראשונה אין כל שמה ולשון יכולה לשלוט
י ביום השביעי יצאו מן
בהם לכתיב ויר
העם ללקום וכף וסמוך לי' (באותה סדרה
ן בס' תוספת שבת) ויבא עמלק וכו'
ועיי
המלמלא לא בא עמלק לא ערבה אל לגמע
שום אומה לגשת ללחום בישראל וכמשאדז"ל
משל לאמבטי רותחת וכו' היקר אותה בפני
אחרים א"כגםהיוםזכירת שצת גורם זכירת
מהנשה עמלק (ע"כ תיקנו חכמז"ל שבת קודם
פורים לזכירת עמלק) ואמרו בפר"א אמרו

1מר אצר את יום

עשה לך עמלק האיך יתקצצו שניהם זה
זכור וזה זכור אפל אינו דומה כוס של
קונדיטין לכוס של חומץ זה כוס תה כוס
זה זכור לשמור ולקדש את יום השבת וזה
זכור לשמור להשמיד ולאבד ולהכרית זרעו
של עמלק ע"כ הנה המדרש הזה צריך ביאו'
רחב אכ"מ להתפשט אבל נעורר מה זה
דהוקשה לישראל האיך יתקיימו שניהם אבל
בהצבת בשמר *לדעת כי אני יי
' מקדשכם
א"כ נצטוינו לזכור אתיוםהיצבת שהזכירה
היא בדעת ועפי הזכירה תתרבה -הדעת
דקדושה "ועמלק הוא מהדעת דסט*א כמכש.
הא"כלפי"ז מהראוי להצטוחה שלאלזכור כלל
את עמלקכדי שלא[יהי']קיום 'בדעת לספרא
וזה שתירץ מוהראינו דומה וכו' אכ"מ עכ"פ
תוכל להחצינן אדרבא דזבירת יום השבת
מתרבה "הדעת וקדושה ומתבטל 'עמלק
"הדעת דסט*א .חה שו*מצא המגיד מהששית
אחרית סיבב לאסתר המוכנת לבטל את
קליפת שמלק הבע 'האצגי *אגג בגי' (ז)
שתזכור את יום השבת בנותנה לה דוקא
ז' 'הנערות הבן מפלצות הצור תם .ותהנה
חשן נערותיה וגו' אמר רב שןסשכילה מאבל
התודי הנה לא חמר משאכילה מאכלות
כשיריע רק נשכל ידצדי נושמע דהאכילה
מה שירידי אוכל לאפוקי בישולי עכו"ם
יהודי אינו אוכל ודקדק זה מדקאמר וישנה
ואת נערותיה לו יהיה דהמעשה שהיה כך
היה שגם את נערותיה שינה בבגדים טחם
וכיוצא מאי נפקא לן מזה ולמה השמיענו זה
במגילה הבשמרת ברוה*ק לסיפור הנס בכל
עניןוענין ע"כדמשמיענורשינה את הנערות
שלה משאד הגערות היעו שנתן לה נערות
ישראלית שיבשלו את בישולה ולא תכשל
בבישולי עבוים (ך71נא לכדררה קשה לפי"ז
האאין אסתר מגדת מולדתה חשו עמצע שצל
איז זה קושית כיון שלא הגידה יש לדשות
דלמא היא ישראלית ומאבל ישראל ראוי

סב

ריח

דרדאים
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לבל האושת ע"כ אפילו אם היתה מעם אחר
תאבל מאכל תערי משא"ב מאבל מי באם
היא יהודית לא תאכל והש"י נתן הסברא
הזאת בלבו וישמה ואת נערותיה יהודית
שיבשלו לה בכשרות) וי"ל שדרש אק בג"ש
כתיב *הכא וישנה בע' *לטוב וכתיב התם
השכלת ושבעת וכר על הארץ "הטובה מה
*הריבה האמורה התם מאגל יהורי אף הבא
י (השל תתמה בי ררך החכמים
מאכל יהיר
בכל מרוחצותיהם) משמיעת בזה ונס הבנפלג
נאמר בכתבי מרן ז"ל שהמן הי' משורש
נחש שפיתה לויה לאבול מאכל איסור ועי*ז
הי' בו כח להטיל בה זוו,מא וע"כ הוא יעץ
ליוךרי' לאכול מאבל איסור מסעורת
אחשרורושועי"זיהי' כח באחשורוש להטיל
זוו~מא בניסתר (בי ידע המן ב"ז בכשפיו)
ומרדכי לא רצה ליהנו' ועי*ז גרם
שאחשורח 2לא הטיל זתשמא באסתר רק
השביעה שידה וכו' והנה לפי"ז מנמם"כ אם
היהה אסתר שכלת ח"ו הי' בו כח להטיל
עהמא ואם הי' ח"ו מטיל זוהכשפ בה לא
היתה רשיה לנס עיישש בדברי מרן ותבין
והנה תראה מפלאות תמים דעים שסיבב
י1
שהאכילה אחשררוש משגל יהוד
ושמואל אמר שכשכילה קרלי לשזירי דרש
ג"שכתיב הכא *ל15וב המזיב התם
בכיבוש א"י ובתים מלאים כל "טוב ודרשה
בו חז"לקריי דחזירי שהותרו בשעת בניחת
ישרא" לארץ והנה לדעת 4הוס' היא לא
אכלה רק אחשורוו 2נתן להנערות להאכילה
והש"י רמז לה בזה שיתן לה בתים מלאים
כל טוב ביום הההן נתן המלך אההפורו,צ
לאסתר המלבה אתבית המןיבין רשע וצדיק
ילבש במו שהיה בביאת בארץ בתים מלאים
כל טוב שהכינו הבנענים ולדעת רשיי אכלה
לאונסה (וכ"מ מששט הלשון) אכל צריך
להתבונן הא אפילו בהמתן של צדיקים אנן
הקבתן מביא וכו' אך ההא דרגה אחר הגס
נתן המלך אחשורוש את בית המן לאסתר
ותשם אסתר אתמרדכי עלביתוזמן ולכאורה

לא הי' להם ליהטת מזה בי הנה נצטווה
שאול זקניהם והמתה משור ועד שה מגמל
וער חמור וע"ר זה נענש שאול שהתאיר
הבוצעה בשלל והיה להם לותור לזה לאבר
בל זכר לבית עמלק אך זאת המצוה לאבד
זכרו ותא רוקא בהניחי" אלקיך לך בחרי
אבל לא בהיותינו בארצית אויביה מותר
להשאיר השלל אדרבא מצוהלקיבוע מהשלל
של הרשע יבין רשע וצדיק ילקהו הותר
צודק לומר שגם בגלותםאין ליהטת מהשלל
ע"כ בבל המרינות לא שלחו את ידם בביזה
בי כל ההרוגים אשר הרש הי' מזרע עמלק
כמ"ש המתרגם אבל בבית המן היתה הוצאת
שעה ברוה"ק שאדרבה תשאר בית המן
ביר הצריקי' (וכשתתבונן במ"ש האריזתן
בכוונת חייב אדם לבסומי בפונטש להחיות
את הניצוץ הקרורו השקוע במהפכה טמאה
תוכל להבין ג"ז) הנה להירחץ המופלגת
הלזו לא שמרה השקי המוצרכה לאבול
לאונסה קרלי רחזירי האסורים לישראל ולא
דפתרו רק בשלל האויב להורות אהגר לה
היתה שלל האויב גם שהחש אסור לאחרים
ע"ב הג"ש מקובלת מבתים מלאים כל טוב*
הבן הדבר:
ור"י אמר זרעונים וכה*אויהי המלצר וכה
נלמד ג"ש כתיב הכא שלטוב וכתיב
התם נראה מראיהם "טוב וחשת היא כוונת
רשפי ז"ל באשר תוקרק הנה הזרעונים
המנוכל הנאכל נסתר בשרביטין .והנה
השרביטין בהמתם לחים נאכלין עם ושגבל
הטמון משא"ב כי יזקינו אזי השהביטין
נזרקין לגמאי ויסירו אותם מן האוכל תם
ושכלין הזרעונים רמז לההש"י להנס הנסתר
הממוצע שיעשה על ירה בהעורו זה זכרון
השגחתו ית"ש
לרורותבי גם בטבע
כי הנה בעת גם שהטומלונבםדינסתר הנהעדיין
ברבר לח ראשית צמיחת ניסים נסתרים
וקרוב לניסים נגלים ניכר עדיין לעין בל
שולטת ומשגחת גם בטבעיות
בי יד
משאסב לאתר זמן כשיהיו רחוקים מהנבואה

יי

ריח
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שיסים ניגלים יפתרו כי יד הטבע התו
העיצה ולא יוכלו להתבונן בהלצת יי'
זולת להגאזבונן בשכל ומסיר הקליפה פש
האוכל אז קהי' להשכל ע'כ מן הצודך
לקביעות הגם לדהרות וזה ששלחה אסתר
לחכמים כתבוני לדירות הבן כי קצרתי
יצ
ל בהתבונן במעט קט תבין:
ולכוהסכין אותו שבאייר את השער השעדן
את הבשד הצה דכתה צתו אסתר
להיהזו משיד את השער ומז לה שע"י יהי'
טשר ונופל "השער הדש זרע עשוו ועמלק
ומעדן את הבשד .ומעדן .מצהיל ומצהיב
*בשר נדמזי' בו ישראל "בהיר קדש השם
בני האבחן שימי חיצם מנין בשר לברוך
מרדכי בגי' אביגד וכן "בטד טכט1אייד
המן) ע"ב "הבשד הידוע רמז לישראל והנה
נתנו לסוך המעדן את "הבשר ומעדנומצהיל
רמז לטרודים היתה אורד ,על ידה והעיר
ושעץ "צהלה:
מגנווע שלביתו רשע וכו' שלא הי' משמש
מיטתו ביום אעפי"כ מה צורך לנו
במגילה לספד שבחולולי ונלמדנו בזה איזה
שבח לנס ולפי דברי הזהר והאריזעל שאעתד
השביעה שידה אחת והיתה משמשת עמו
הש צודך לנס שהש"י פעל זאת כדישתביל
אסתר שבלילה זמן שליטת החיצונים השדים
ותוכל להשביע משא"כ ביום:
ותהי אסתר נשאת חן אצא מלמד שכל אהד
השחד נדמתה לו כאומתו קשה דאיך
יוצדק ויקושר סוף הפסוק לרשמו אומדו
ובהגיע תור אסתד בת וכו' לא ביקשה דבר
כ"א את אשד יאמר הגי וכו' ותהי אסתד
נשאת חן איך יקושר לאמירת הגי נשנשת
חן אסתד דהנה כל הנשים ביקשו איזה רבד
הישו ליתן לה איזה תכשיט ובגד חשוב
ומסתמא כל אחת בקשה כפי מנהג מדינהה
כי המלבושים ותכשיטים ישתנו כפי מבהג
המד'נה והאומה .ואסתר לא ביקשה ולא ידעו
איזה תכשיט ואיזה בגד יתנו לה והגי אמד

דרדאים

סג

מה יתנו לה והאנך ידע וצי לחה אמרורמוי
14סתדנשפיו חןבעיני כל רואיה טלמד שכל
אחד נדמה לו כאוחזו והפזהגי שמע כהיום
מאיזה א" 1שאסתר מאומתו אמר הוא ליתן
לה תכשיט כאח ולאש"ף שמע מפי אחר שהיה
מאימתואזי צח;הגי שיתט לה תכשיט אחר
ובש הצורך הדבר להיחן לנם ולפלא בכדי

שיסכים איה4ודווצ כי ראיי'
ולהשליבה תחת חשתי דהיה סיבת הריגת
ושתי הי' מויכוח היתמהן זאת אומדת
פרסמתגאית תצת אמרת מדיות והוא אמר

היא דוקא

שהואישלוכשדית ונתן ביותר והשדיםהיו
שונאים את אצה4דים ע"כ לאהי' מליץעלי'

והגה אצח1ורוש בראתנו אהמר אסתר נושאת
חן ח4כל אחדנידמיתלו כאומרןהנה חותהיא
הראווה להמליכה חשש ושתי שלאיהי' עלי'
ם קיטרוג לומד פרסיות נאות ממנה או
טי
מדיות וכיוצא כסן שלכ"א נידמית כאומתו.
ישה שהגוף טעה מן הגוף מן השמים כווט
לחבבה כפרשאי וכן ביקש לטעום טעם
בתולה וכף התנה כ"כ נתקשר אהבתו בה
ובפרט בריצתו בה דברים פלאים עד
שהוכרה למלאות רצונה ולהרג את כיהבו
הגדול ולשביב את הספדים ונהפוך הוא אהגר
וכו
'1
עבד משתיראבהחטבועי"כיתוודע הרבדכי
במשתה שוב ידברו פדסימז ננעת )צ
מדעת ועי*ז תתקצנה לומר משל מי הוא
ולא שי' לי' דלי כרבא ובודאי לא הניח
המס לכל וצפדינות בשוה וחשש פן תבקש
להניח הנחה יתירה לאיורן מדינה ועי.ז
יתוודע טשלמי היא וט בשלחו דורונר ולח
הועיל כי אורחא כל אומה היהא אומרת
משלת אסתר אש לא גילתה הנה כל חלה
הענינים הי' ג"כ בנס שאחר כל אלה
הענינים היא לא גילומה ולת נתגלה הדבר
עיי שום בן אדם וזה היה סיבה למצועה
מחמת שאי' אהשורוש משיתוקק מאד ליגע
וכשהגיע הזמן אמרה ומחר אעשה כדבר
המלך הצה מגחרל תשוקתו קנחה לה וקצונ
ה!
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דודאים

טימר בן "יתיר גן כשמעי
י
ז
ל
דוקא ניחא דהרבה דורותהי'ביניהם והפסוק

ובהקבץ וגו' חל שקל עצה ממרדכי דיוק נס) אבל אם
זוז למה משמיענו שקיבץ בתולות
ק
ר
ש
ו
ב
ה
א
ל
שנית ומאישייכות לוהומשדכי יושב
ם
י
ז
מ
ו
ג
כ
ה
בשער
ת
ל
י
פ
ת
ל
"מרדכי
המלךאךהואלהורותדהקיבוץשניתהי' בעצת והמתרגם ג"כ חינו מקפיד להביאם .והא
מרדכי ומרדכיישה זה דילמא תישרבעיניו להביא *בן "גרא בכדי לפר %,למה מכגהו
איזהבתיה אחרתויפטיר את אסתר תרפיה אתן יועדי .אבל בעל התרגום שני כשתסו
לא עלתה לו כי מיה יצא הדבר שיהי'
 ,עשירי לשחיל *מרדכי בריאיר בר שמעי
ישועת ישראל על ידה טמן עצה לנגד
בר שמידע בר בענה בר אילה בר מיכה בר
ע"ב רש"י בדיה זכה ויצאה ממנה אסתר מפיגורת בר יהוחנן בר עלעל וכו" דבריו
בתרגום[שני] של מגילה קשים להלום א' דהנה הוא תביא
י היקרס
כ
מייחס מרדכי ועושהו עשירי לשאול .טנ"א לומר .שהשמיט .ש"כ קשה הקושיא
בתרגום רושען איש מייחסו רק בשמות הנ"ל הרי יגיע לשנות יאיר ומרדכי קרוב
המבוארין בפסוק .רק שהסיף "מן "גרא .לח"ק שנה (וצלל שהי' בדרך נס) מ' הגה
מרדכי בןיאיר בן שמעי *בן "גרא בן קיש .מייחס "שמעי בן "שמידע דעצעב צווח שמעי
כי ס*ל דיצאכנשמעי שקילל אתדוד (וכדצ"ל בן גרא וצ"ל שהמר בדבריו ונפל טעות וצ"ל
להבא לעיל ר %מה עשה לי דוד הטו שמעיבן 4ראבןשמידע.ולפיסוט)י'מרדכי
מיהודה שלא הרגו לשמעי שיצא ממט דור ה"5א לשאנל לאכפירש"יג"צ להחגצנן
מרדכי וכף) והנה בשמעי נצמר "שמעי *בן דהרה מייחסו "שמעי בר שמידע בר בענה
'4רא תטל שמעי בן לקיש .סבל להסתרגם בר אילה בר מיכה בר מפיבושת בריימנתן
דהכתוב איש מביא רקתיתן האבות הבצרים פליאה נשגבה בעיני הנה בריחת דוד
הוראת שמותם על מעשי מרדכי .בן יאיר מאבשלום בעת שקיללו שמעי הי' בשנת
בן "שהאיר רכו" בן "גומעי ששמע אל וכף הארבעים מעת ששאלו ישראל מלדי והנה
בן קיש בן שהקיש וכו' וכמבואר בגמ' אבל שאיל מלך שתי שמם ודוד מלך אה*כ על
לעולם שמעי הין בן "גרא וזעה "4הא הי' ההת"נ שבע שנים חצשה הזהוים ואב"כ מלך
בן קיש הוא אבי עמילא"כ אגראהי'אחיו על כ"י .ואח"כ אמר הכי טתר עוד לבית
של שאצל .א"כ לא יצא מרדכי מערסל וצ"ל שאול ואעשה עמו חסד וכו' והבטצ
גם לדעת המתרגם השה דהרבה דורות ה" לפניו את מפיבושת בןיהונתן לויהי' שהי'
*מרא עד קיש נלא הניא רק הצורך לנו הבל בשנה ושראשונה למלכדתו על ישראל.
דדיעו "בן "גרא לירהז דהויו שמען  %הבה כבר שלמו עשרה שנים מעת ששאלו
*גרא שהצילו דוד הבא מיהודה ע"כ מכנה ישראל מלך ולא
לס רק שלשים שנה
אל
שש
נב
למרדכי אישיוצדי וניחאלי לדעת זה דצ"ל לזמן בריחתו מא
יום .הנה אז נאמר
דגםכשדכיבןיאירבן שמעי ג"כ ל 9דוקא בפסוק ולמפיבושת בן ' "קטן ושמו מיכה.
דהאיך אפשר לואר דמרדבי הי' בן בצ של הנה הכתוב מעיד עצו' *ק %ע"כ לא יותר
שמעי הרי שמעי נהרג בתהילת מלבות מי"ב עצים והנה אם בחמר אפילו שדורות
שלמה אחר גן שנים למלכותו .ודינית בילה הראותנים שקידד בני קומטת שנים .ה4ה
בשנת יןנ ועמד הביתת"ישנים .ושבעים בבר הי' באפשר לומרכי מיכה בבר הוליד
,
שנה שלגלויםא"כלויוו' שאלדיאיר אחר אז את "אילהבנווהי' בן דן שטה ואחרד
פטירת שמעי הרי צריך אתהלדיבוב קרוב שנים האיד אילה את בענה בנו הנחרי"א
לתיק שנה לימי מרדכי ואביו יאיר שבההיליד בענה ששן שמידע בע ואחרר'
ובדווותיה' כברהי' תצק הדבר מולח כדדך שנה הוליד שמידע את "שמעי בט והנה לא
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נשאר לך מלידת שמעי עד בדיחת דוד דק

עשרה שני' .קטן .ואיך יעשר ,כל המעשה
לקלליע
ן דוד ולסקל באבנים ועפר בעפר
ובפרם לדעת רז"ל שהיה רחהז לסנהדרין.
ההבג דוד אמר.יי
' אמד לו קלל דכי סוד
אדם גדול כמוהווכו" .וגם אםהי' בן עשרה
שנים הנה אינו בן עונשין ואיך צוה דוד
את שלמה להדפו ומכשים לפי מ"ש שע"כ
צ"ל שנפל טעות שתדהם .וצ"ל שמעי בן גדא
בן שמידע וכו' א"כ הי' שמעי אז בן שתי
שנים ע"ב הדברים צריכים ביאור .ואין
י באר עד יודונו מן השמים:
אתנוד
רש"י בא"דואיןלי ראי אחרת בכתובי'
שיצאת משאול נ"ל חז"ל
דרדסו בקבלתם בג"ש דהנה בשמעי נאמד
"איש יוצא מבשפחת בית שאול וכאן נאמר
"איש יהודי .וגם דוד אמר כשעבד שמעי
לפניו היום יומת "איש בישראל לא דצה
להדגו שלא להמית את "האיש מרדכי אשד
יצא סמנו שע"יייהו
ו נפלאות בישראל וכן
הוא במתדגם,
רש"י בדיה מסרתן ללאה והתז צניעות
שלא יתפרסם הדבר שמסר לה
סימני' עב"ל והנה פי' כזאת להבין מה
צניעות הגא זה דלכאודה אין זה צניעות דק
גמילות הסד אבל הוא צניעות ג"פ שלא
יתפדסם וכו' אבל קשה עכז דשוא היפך הגמ'
שאמדה השתא "מתכספא "אחתאי משמע
שלא עשתה זה משום צניעות רק כדי שלא
תתבייש אחותה ונרחק דמה משמיענו הכתוב
לא יגרע מצדיק עיניו עד שישלם לו מדה
במדה וכי עד השתא לא ידענו שנאמן הוא
בעל מלאכתינו שישלם לנו שכד פעולתנו
אבל משמיענו הכתוב ענין נפלא לא יגרע
מצדיק עיניו הש"י אינו גורע להצדיק דאם
הצדיק ערצה איזה מעשה טוב ויומשך מזה
עוד מעשה אהה טוב בעיני אלקי' הגם
שהצדיק לא כיוון לזה דק כוונתו למעניה
טוב אחד אעפ"כ ישלם לו הש" תגמולו גם
בעד האחרת .כגון"~תן מטבע לעני להחיף

דרדאים

מה

שאז נפשו כי דאהו חסר לחם והי' כוונתו
להחיותו ונמשך מזה שהעני קנה מאכל עדך
מאכל ב' נפשות והחיי' גם את תבירו הנה
הצדיק לא כיות לזה.כי לא נתן לו רק די
מחסורו .הנה הש"י משלם לו שכר גם בעד
הנפש השני וזה הו 14הדבר הגימד כאן לא
יגרע מצדיקעינו וכו' בשכר צניעות שהיתה
בה ברחל הגםשהיא לא כיוונה ע"דהצניעות
דק שאמרה השתא מתכספא אחתאי .אבל
עכ"ז נמשך מזה ג"כ דבר צניעות שלא
יתפדס' הדבר הבה נחן אלקי' שכדה:
ויש עוד לפרש דהנה בגמ' נאמר "מסדתינהו
"ניהלה .ורש"י ציין "מסדתו "ללאה
להודות דודאי חששה שלח תתבייש אחותה
ומסדה הסימנין אבל למה "מסדתן בלט ללאה

אפילו אם ישמע אושאחר שובאיןכאןבית

מיחושכית דביו בך ובין כך הסימנים שוב
אינם מועילים לרחל .ואעפ"כ מסדתן דק
ללאה בחשאי שלא ישמע בן אדם שלא
יתפרסם הדבד וכו' והוא צניעות וסוד יי'
ליראיו והצניעות מסרה ללאה כי לה דוקא
שייך צניעות דהיא עלמא דאיתכסייא משא"כ
רחל עלמא דאתגליי הבן הדבד ותטעום טעם
מתוק לחיך:
גמ' ואת "מאמד מרדכי וכו' אר"י שהראה
מדאה דם נדה לחכמים לכאורה
לא ידענא מהיכן דרשו זה ואפשר דקדקו
מדלא קאמר ואת ציווי מרדכי וכו' כמ"ש
מקודם כאשר "צוה עליה מרדכי אך הוא
"מאמד "מרדכי היינו אותן הדבדים שהיא
אינה מחוייבת לומד רק למרדכי בעלה היינו
פתחי נדתה (שאין האשה מחוייבת לומד רק
יבעלה) היתה עושה גם כעת שהיתה שומרת
נדתה .אבל לא יצדק לפי"ז דקדוק דבריהם
שהיתה מדאה דם נדה לחכמים דייקא אבל
יתכן הדברעפ"י דברי מרן האריז"ל "מדדני
סוד "יסוד "אבא (חכמה) "וששמר סוד יסוד
אמרו "לצדיק וממילא "מאמר מרדכי הוא
"יסוד "אבא המשפיע לחכמים .ואמד את
מאמר "מרדכי אפתר עוגמה היייו שהיתה
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מראה דם נדה *לחכמים דייקא והנה בזה
שהיתה מראה דם נדה לחכמים היה הכנה
לגרילה דכבר בשמר בשם מרן ז"ל דהמן
עם זרש ואצתו ויועציו היו יונקים מה"ג
דמנצפ*ך וה' דמים טמאים באשה נגד הה*ג.
ודבה שמרה פתחי נדתה והראתה דוקא
לחכמים הבן הדבר ועי"ז ביטלה קליטת ושצן
ועת לקצר:
כאשר היתה באמנה אתו וט' שכיהה וכו'
וטובלת ויושבת וכו' .דרש "באמנה
נאמנת אשה לומר "טבלתי .הנההתיס' הקשו
הא בעי הבחצה .אבל כנאצר תדקדק בדברי
רש"י אומרו שלא תהא מאוסה לצדיק
משכיבתו של רשע לא אמר *מבע.לתו יש
לפרים כדברי הזהר והאריז"ל דהשביעה
שידה במקומה לשמש תחתי' אבל הכתוב
העיד ותלקח אסתר וכו' ע"כ כך עשתה
בודאי היתה באה ושוכבת אצלו רק השימוש
לא עשתה רק ע"י שידה ע"כ א"צ הבחבה
ולפי"ז הוא אשר נשמע משמגילה שלאהטיל
בה זוהמא ועיזם היתה שיאולה כמבואר
בדברי מרן:
בימים ההם ומרדכי וכו' קצף בגתן וחרש
ער"ח בר אבא אר"י הקציף הקב"ה

אדוןעלעבדיולעשות"רצתצדיק ומשיוסף
שנא' ושם אתנו נער עברי וגו' עבדים על
אדוניה /לעשוי "נס= לצדיק זמנו מרדכי
דכתיבויודע הדבר למרדכי וגו' יש להתבונן
ממצד במ14מר הלז ה"א מאי הוקשה לו
שהוצרך לדרוש  '5מהו הדרוש שהקציף
אדון על עבדיו ועבדים על אדוניהם מהו
החילוק והחידוש ג' ביוסף אמר "רצון צדיק
ובמרז-כי אמר "נס לצדיק ד' הדאי' שהביא
על יוסף ושם אתת נער וכו' אינו מובן הסל
להביא קצף פרעה וגם למה צריך לראי' והו14
מבואר וכן בראי' למרדכי ויודע הדבר
למרדכי ביותר הסל להביא קצף בגתן והדש
וגם אין צורך לראי' ונראה דהוקשה לבעל
המאמד אמרו בימים ההם ומרדכי יחצב
בשער המלך קצף וכו' לסל לומה ומרדכי

דודאים

יושב בשער המלך לא הל"ל רק בימים ההם
קצףוכו'גם וממרו קצף"בגתן *ותרש מיותר
לאהל"ל רקבימיםההםבגתןותרששניסריסי
המלך בקשו לקילוח יד וכו' ולזה בא בעל
המאמרהמבאראיךהש"יעושהנפלאות גדולות
בחכמה נפלאה והכל במישור דהנה יוסף כבר
הי' נתת בבית וסמורים והי' רצונו ודעתו
שיוושע מבית האסורים .הנה הקציף הקב"ה
אדון עלעבדיו דבנה עבדאין לו רצון בפ"ע
רק רצון האדון כי מוכרח ומשועבד לעשות
רצון האדון הטה הרצון הוא של האדון והקציף
הקבסה האדון בעל "הרצון על עבדיו לעשות
רצון צדיק כפי צורך הישועהכי יוסף כבר
הי' נתון בבית האסורים והע רצונו שיצא
הבית האסורים הגה נעשה לו ישועה עפי
פעולת אדון בעל *רצון משא"כ ישועת
מרדכי שנבראת קודם למכה .הנה לא עלה
זה על דעת חרצון מרדכי שיהי' כדבר הזה
שירצה המן לתלותו ולאבד 4צ 2כל היהודים
ושיהי' רצון מרדכי שהואירכבעי"זעל סוס
המלך והמן יכריז לפניו ואח*כ יהלוהו על
העץ אשר הכין לו ח :דבר שלא עלה ע"ד
ורצון .ודה נ*ק *נם מוגבה ונשא מן השכל
דבר שלח נתפס עדיין בציור הדעת ע"כ
להורות כי הש"י הקדים גשת הרפואה הנה
עשה וברא הרפואה ההיפך מישיעת יוסף
היינו שהקציף "עבדים שאינם בעלי הכצון
על אדוניהם בעל רצון .שבן הדבר .תה
שהבהט לראי' ביוסף ושם אתת (וכבר נתון
בבית האסורים) נער עברי .ובמרדכי הביא
לראי' ויודע *הדבר למרדכי הדבר מיותר
הל"ל ויודע ילמרדכי אבל וג'דע "הדבר
"הזה למרדכי ופינו שמרדכי חיכם בחכמתו
מה ששת עשה הש"י בכאן ההיפך ממעשה
דיוסף אשר שם הקציףהש"י אדון עלעבדי.
~אן הקציף עבדים על אדוניהם .ע"כ שרצון
הש"י לערוות בזו; "נס דבר שלא עלה ע"ד
ורצון כנ"ל ז"ש בימים ההם ומרדכי יושב
(עדיין) בשער הסלך לאין שטן ואון פגע רע
אזי אירע דבר אשר לא כדת היפך המנהג
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דודאים

מז

במחשבתו שרצה שיפול הרוד בזה החדש
ונשלמה שונתו ושמח:
ר
ולא הי' יודע הח' ובשבעה באד
ד
ל
ו
נ
כי
פטירת משה בז' אדד נוכל להתבוע
מתוך המקומטת .משא"כ לידתו הוא עפ"י
מדרש חז"ל הבהד"א שמח בדבר הפור ו%
השמים היתה נסיבה שיפול הפוד בחדש
לידתו והכנסתו לבדיתו של א*א ביום ירד
לחדש זמן שמחתינו והיא שעמדה "אבותינו
להתנוסס להםניסים פלאי פלאות.
ישנו מן המצות נשמע מדקאמד "חטנו ולא
קאמד *חט עם אחדי

דהיינו) שקצף בגתן והווט שני סריסי המלך
ויבקשולקילוחידאזי ויודע *הדבר למרדכי
כי שרצון הש"י לעשות נס דבר שלא עלה
ז ברצון ובזה יונח לט ג"כ מה דקשה
ילי
למה עשה מרדכי כזאת להציל את איאטודוש
"לא מן הדין לאמשיידין הלש מעלין .ואם
נשמרעיעא לא אמר רק לאסתר א*כ אסתר
למה הגידה לאחשודוזט ובפרט שרצונה היתה
לפטור ממנו ובזה שכתבנו יונחדדיה נאמד
*ויגד לאסתר המלכה .ותיגמד אסתר למלך
הטת אצלו נאמר לשת עהגדה הנצלה לשון
אמירה .אך "הגדה הוא המשך הרבדים
באורך .הנה מרדכי *הגיד לאסתר באריכות עם "אחד.הן .דתיבת *אחד מיותר דהל*ל
ישג עם מפוזר וט' ע"כ לדרהטא:
שלא לדום הוא הדבר .ושההןהי' שזמע והוא
'
ס
ו
ת
בד"ה "הכסף נתון לך גימ' דדגסף
היפך מסדר העולם ע"כ שהדבר דחה מסוגל
עולה *העץ בעו בזה דהל"ל
לאיה:נס .ובזה יצדק ג"כ אומרו בכאן אעתד
*וטלכה שג"ז לא לחנם אירע לצדיקת הלזו *הכפף יהיה לך כיון עוהי' עדיק בידו
ואחשורוש לא נתן לו מאומה כדאשכחן בעשו
ע"כ ותאמד מסתר למלך נול:
א8ייחי לד אהטד לך להיות שלאקיבל עדיק
בתחילה במרדכי לבדוולבסוףוכו' משמיענו המתנה אבל פיו ויכשילו "הכסף "נתון לך
בזה כדדך שהיתה הצרה כן היתה
היית העץ:
,
ו
כ
ו
*כלומד יש
הישועה .ומרדכי באלפני דגולך וכו' ומרדכי ד*5ד רשיי בד"ה משל
יצא מלפני המלך בלבוש מלכות וכו' הכח"כ
ללמד.
כלומד .וגם
"
ש
ע
והעיר עעעע (אשד בתוכה הרבנן וסנהדרין) האדיך ללאצורך שמובן הדבר בזולתפירושו
צהלה והומחה ושח"כ ובכל מדינה וכו' שמחה אבל להיות כל אינך דרשות נדרשות מאיזה
וששון וכו' ומשטיעט עוד בדת עפ"י מ"ש חתור לשון או קיצור אבל כשע יתכן הפסוק
האריז*ל שהי' המן מבהי' "טץש" .והנחש שפיד רק שממילא סו %הדבד מסיפור
הוא השטן הוא היצה"ר .ונכתב על היצה*ד המעשה שכך הוא הדבד .וז*ש *כלומר אין
זה דק יש ללמד
כי הגדיל לעשות ודרוגו בו חז"ל שמניח שום ייתור בפסוק
ל
יל המאמד להבין
יע
דדוב
טיה*ע ומתגרר ,בישראל .ומניח ישראל וכו' ומשמיענו בזה
ומתגרה בת"ח .וכל הגדול מחבירו יצדו גדול נפלאותיו ית"ש שגם אחשודחן דצה מאד
הימנו .וכןשי'עניןגירוי המן תחילה נתגרה בדבר והשקי היפר עצתו והיפך דעת בעל
בגדול הדוד מרדכי ולבסוף ברבנן ולבסוף
בחידה בשביל הצלתישראל.
שרשו
על כל ישראל הנה תדאה במנהגו כח
נם' ויסד המלך את טבעתווכו' גדולה הסרת
העצום בקליפה והש"י הצילט והשיב גמולו
בעי מזה
טבעת וכו' יש להתבוע
י
א
מ
בראשו:
ומאי מעאמיענו .ועוד למה שיבה סדר הפסוק
ן שנפל פוד בחודש אדר שמח שמחה דפסוק ויסר המלך וכו' ד"א מוקדם לפסוק
כיו
גדולה וכו' דקדקו מדקחמד לחודש ויאמד המלך להמן הכסף וכו' .אבל תאבוק
ד "הוא חודש אדד תיבת "ההא שבעל הטטטמד דקדקלטההסירהטבעתמקודם
שנים עינ
מורההידוע היים החדש שכבד דיהידוע לו מבלי תשובה ואח"ם ויאמד וכו' ננכל תתבונן
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דודאים
ריח
סח
מ"ש בעבע י"מ למשה הנך שוכב וכו' וקם לו לב משכיל דחיתיע
ן זה .הנה הסידה

כביכול מעל אידו "מרשותו כאילו ח"ו הטבע
נתונה להמן לעשות כרצונו .והיתה דרכו
צלים; בכל אמוד רצה מבלי מוחה .והנה
כנצער הבטיחה יוצרינו כן עשו אבותינו
תשובה מעליותא והועילה להם זה יותר
מהנבאדה .וזה ששינה המסדר והביא מקודם
פסוק ויאמר ואח"כ ויסר וכו' כי כן ראוי
להיות הסדר .אבל אירע הדבר שלא כסדר
לרמז הענין הנרצה שזה תועיל להם יותר
לתשובה וכן עשו ונעשה להם נס מלובש
בטבעת הטבע .וזה שתמצא בהמן נאמר
ויסר המלך את "טבעתו מעל "ידו כאלו
הסיר חבו את "הטבע מרשותו ויתלה להמן
יגזור ויעשה חשו .ואה"צ בעת הישועה נאמר
ויסר המלך את "טבעתואיחד העביר מהמן
ויתנה למרדכי לא נאמר "מעל "ידו .יהכוונה
כי הסיר מלט ש"ע את טבע ויתנה למרדכי
הוא הצדיק יגזור אומר ויעקר;לי כי צדיק
מחסל כירוט; אלקים הוא גוזר והקב"ה
מקיים .ע"כ לא נאמר "מעל "ידוכי הצדיק
המושל על הטבע הוא ברועות הקב"ה .הקב"ה

וכו' והפר וכו' אשר כרתי אתו וחרה אפי
בו ביום ההוא ועזבתים והסתרתי פני מהם
וכו' ואמר ביום ההתו הלא על כי אין אלקי
בקרבימצטיני וכו' ואנכי הסתר אסתיר פני
ביום ההוא וכו' הנה יש להתבונן מלבד
אומרו ואנכי הסתר וכו' ושא מיותר שכבר
אמר והסתרתי פני וכו' אלאעוה"ד ג"כ ובלא
כסדר כי טימר מקודם ואמר ביום ההוא
הלא על וכו' הנה הוא תשובה מעליותא ולמה
יאמר שוב אחרי תשתיתם ואנכי הסתר וכף
אבל וערצה לדעת הוא כך אמר הש"י .וחרה
אפי ועזבתים (כאילו ח"ו נעזבים לגמרי)
והסתרתי פני מהם (כאילו ח"ו נתונים תחת
הטבע מבלימשגיח) והי' לאכול (מבלי מוחה).
אבל הבטיחנויוצרינו ואמר ביום ההוא (הגם
שיתראה הענין בטבע וכבר מסולק ההשגחה
עכ"ז לא כאלה הלק יעקב רק שהמינים ביוצר
כל הוא אלקינוויאמרו) הלא עלכיאין אלתי
בקרבי מצבעני וכו'היינו הוא הכל בהשגחה
רק להיות שבתוך קרבי לא זכרתי את אלקי
אלוף נעורי ע"כ הסתיר פני' ממני .אבל
'
הכל הוא בהשגחתו ממילא אשוב אל יי מקיים דבריו כפי שיגזור על הטבע .הבן
הדבר 1
וירחמינו .והנה אמד הש"י שיגיע הזמן הגם
ם
שישובו (להיות שפנו מקודם אל אפקי יותר ממ"ח נביאים וז' נביאות למה מנה
אחרים ולא הועילו להם הנביאי' וניסים
אותםדי לשהשמר סתם מכל הנביאים
באתגלייא) עכ"ז ואנכי הסתר אסתיר פני שעמדו להם לישראל .אך להיות דהרבה
ביום ההוא (שגם הישועה תהי' בהסתר פנים נביאים עמדו להם לישראל רק לא נכתב
בלי נס נגלה בשידוד) על כל הרעה אשר רק הצריכה לדורות (והמה מ"ח וז' נביאות)
עשה כי פנה וכו' ולא הועילו להם הנבואה ואמר בזה הסרת טבעת יותר צריכה לדורות
וניסים נגלים .ועזיבתם בהסתר פנים זאת מכל הנביאים לידע שבטבע מלובש השגחתו
אשר הועילה להם יתשובה .ע"כ גם הישועה ית"ש .וכשרואין ח"ו התנהגות העולם כאילו
תהי' בהסתר .ומזה תתבונן מאמר רז"ל אסתר ח"ו אין מוחה הלא ידעו אשר רצונו ית"ש
מן התורה מנין ואנכי הסתר אסתיר .והוא ישובו אל
י ויתגלד להם שהוא משגיח גם
י
ענין הנרצה בסיפור המגילה .הענין אשר בטבע ומרחמם ינהלם כעל מבועי גם בגלות
נעשה באחשורוש שהסיר הטבעת קודם בשעת הסתר פנים לא עזבונו אלקינו ע"כ
האמירה .המעשה הזאת נרמזת בסלד העליון כל הנביאים לא פחתו ולא הותירו רק מקרא
כביכול ויסר המלך למלכו ש"ע) את "טבעתו מגילה שהוא הדבר הנצרך לישראל בכל דור
מעל ידו "טבעתודיי
ט הטבעיים .הנה הוא ודור בכל רגע ורגע כי אין שום דבר
ו
נ
ו
צ
ר
כ
משגיח בתבע ומנציבה
ש
י
ש
ו
ע
פ
ש
ל
כ
ו
ו
ת
ח
ג
ש
ה
ו
ית"ש 1
מי
טבעיי מבלעדי

ריח
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ר"ג אמר קריהץא זו הלולא רבא אמר וכו'
עסה"2ל בפתיחת ר' דימי:
רש"י בדווה נבהרים שהוצרכו לדורות וכו'
9יז חשבונו המ"ח נביאים וכתב

על שנים שחסרו ממנית שלא ידעם העיז

בע"מ מאמר אכ*ח ח"ב פ"א שכתב שהן
המה שם ועבר .שם .ויאמר
לה (ע"י
ו
י
מ
י
ב
נפלגה
שם) שני טים בבטנך עברכי
הארץ .נביא גדול הי' עבר .ועוד החסיר
מהמנין שרי' מחסי' ברוך נרי' .ומבניס
תחתיהם חנני ועודד ובארי והנביא הזקן
היושב בבית אל ועוד יש לפקפק בזה הרבה
ולהכניס תחתיה' אחריה' ויש בזה מקום
עיון מה הוא הגבותה הנצרכה לדורות אבל
כעת קצרתי להיות אין הדבר מעיקר מצות
המסכתא הזאת.ואי"ה עתלחננהויש להתבונן
למה לא יתחשבו צדם וחוה ונח ובניו
ואיוב ואליפז שיש בהם נביאות לישראל ע"כ
ישלהתיישב זה לעתכי ירחיביי
' לנו:
ושבע נביטת כל התמהות נבטחת הי' אבל
לא נתנבאו דבר שהוא טן הצורך
לדורות ועמ"ש במס' ברכות אמרה לאה ראו
י וכו':
מהביןבנ
שנא' כלאמיר תאמר אליך שרה .הנה לא
בשמר כל אשר אמרה אליך .היינו
גרישת בל האמה אלא ע"כ כל אהגר תאמר
אלי
שמע בקולה ילמה כזאת
עעכךככיוליכובםואווה;לא"הי
יא וכל דברי' אמת וזה
שסייםכי ביצחק יקרא לך זרע ומה שאמר
כי לאייאש בן האמה וכו' נבואה הוא
ככהיתה מתנבאה כשהיא אחות אהרן הנה
הואכאילו מפורש בכתוב שנתנבאה
ת לישראל:
שיולד כהחר ומיקרו נביאי
מנהיתה עושה פתילות למקדש .ע"כ זכתה
לנבואה ולמדה בנבוא :זאת
לישראל מי שעררה פתילות להאיר במקדש
מאירין לו בנבואה .ומזה למדו כמו כן
בתורה הרגיל בנר הויין לי' בנים ת"ח
מאירין בתורה נ"ל:

יי

דודאים

סט

רשה קרני ולא רמה פכי וזאת היתה
נבואה לישראלמי שנמשח בקרן
נתהפכה מלכותוומי שנמשח בפך לא נמשכת
מלבותו והטעם נ"ל *פך בגי' "יטלך "קרן
בגי' ימלך לעלםועד .ובזה יונח לי מהיכן
שפטו ישראל למנות הכבמונאים למלכים ראו
שנעשה להם נס "בפך אזי הבינו שמן
השמים מסכימים ליתן עליהם הוד מלכות
לקצעה עד יצמח "קרן לבית דוד וזה ששפו
אומרים וקרנו תרום בישועתך מצמיח "קרן
ישועה .שהישועה תהי' לבית דוד "בקרן
ולא "בפך כחשמונאים:
במתר ההר וכו' על עסקי דם הבא מן
הסתרים .ותהמת "ההר יצדק לפי"ז
כי קינין ופתחי נדה הן הן גופי הלכות
כהרים וגבעות .ורצתהלרמוזלו דוקא בשאלה
זו שאין דניןדיני דמים בלילה היינו דיני
נפשות

וכדמסיק:

רש"י בדגה וכי דנין וכו' והא כתיב דינו
וכו'
לבקר משפט .וכתוב והוקע אותם

הביא הפסוק של תורה אחר הפסוק דנבוחק
כי הפסוק דנבואה נאמר על הפסקדין שאסור
~ון בלילה .ופסוק דתורה נאמר על קיום
הדיןהיינו ד' מיתותאין ממיתיןבויילה ובזה
יונח כל קושיות הועס' שהקשו:
די"ד בד"ה מורד וכו' קשה א"כ ברסי' וכו'

דדיני נפשות מתחילין מן הצד
מדכתיב גבי נבל ויחגרו וכו' ויחגור גם דוד
חרבו והא מורד במלכות הוה ולא בעי
למידייני' ולפימ"ש לק"מ .דבאמת הם דנו
את דינו אם מיקרו מורד במלכות הואיל
שנמשח דוד למלך או לאו הואיל מלא יצא
טבעו בעולם .וע"ז הי'הדין שלדיני נפשות.
ונגמר דינו ביניהם שמיקרו מורד במלכות.
וכיון שנ"ק מורד במלכות אין דים כדין
המומתין בסנהדרין ותענין נמתו גם בלילה.
וא"כ הגמרא מוכחת שפיר דדיני נפשות
מתחילין מן הצד .דבשעת הדין הי' כדין
הסנהדרין (יהיא סתרה דינם שאין דינ*
כמורד במלכות ואסור לדונו בלילה) יהקושיא

ע

ר"ה
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השני' האיך הושיבו את המלך דוד בדין
ג"כ הק"מ דע"ז הי' הדין ביניתם אם מיקרו
מורד במלכות יהקושיא השלישית דקאמרי
בגמ' באורי' שהי' לו לדונו בסנהדרין.סיעו
אם מיקרו בגרד במלכו' מ"ש ואדוני יה"ב
כנ"ל!

שגלתה את שוקה (עיק בתוס') עיק

בס'

ע"מ מאמר אכ*ח חשב פ"א מקום
נבואתה "בהוד שוק שמאלי ,גלתה את
קאקההיית מקום שפעת נבואתה .והלך דוד
לאורה ג' "פרסאות למד ממנה ג' דברי
נבטחת א' יהיו כנבל שיביך 12ימות נבל
(ועיי" ?2עוד) ב' הזהירתו על בת שבע.
י לאדוני בית נאמן =עשה.
ג' עשה יעשה
י
לדוד יעשה למשיח (בקבלו המלוכה לעתיד
ב"ב) עישש ואירה יתבאס עוד.
אמר לה השמיעילי הס' ע=מ שאמרשדהית
דוד באמרהיהיו כנבל הניביך שכבר
מת נבל ויצתה מאיסור א"א .ול=נ רדוד
הי' סובר אז כסברת שאול שנתן את מיכל
לפלטי בןליש שדה"ב את דוד למורד במלכות
והיה כבר כמת .כי כל הקודם וכו' וכן הי'

סובר דוד שחרוב את נכל למורד במלכדן

והנה ככע 2גם בעודו חי .ואשתו מותרת.
(וכן י"ל דכן היתה מברחו בבת
י
ב
ש
את אורי' למורד ואשתו מותרת .הגם שאח=כ
הי' המעשה שאמר ואדוני יואב .הנה הי'
ידענו מרז"ל שרשוע
חתן ל)טהיתופל ואחיתופ"
אש יצאה מאמתו וסבר שמלך .ע"כהי' מסגד
לדוד ומסתמא כל הקרובים אליו היו
כמוהו במרידה .והא ראי' שיצא הדבר מן
וצח אל הפועל קחשמר ואדוני יואב .אבל
דוד ידע מקודם שגם אורי בקושרים ע"כ
הי' סובר שוחטתו בהתקת גם בעודו חי
ובפרם 12כתב גם כריתות ואב"כ כשצוהו
לילך לביתו ג"כ לא שחט על הדברכי הי'
בדעתו כמת ומעשהו אינו אפילו כמעשה
קוף) ואביגיל אמרה לו ששרן כן הדין א'
דנבלאינו חשוב כמורדכיעניין שאולקיים
גס ולא תהי' זאת לך לפוקה סברתך זופת
דחשב

דרדאים

שהמורד גם בעודנו חי יוחשב כמת להתיר
ש2מיטתו .זאת מכלל דאיכא אחריתי מעשה
דבת שבע תכשל בסברתך זאת .הנה ב'
דברים שלמדה שתו ולימוד השלישי יתבאר
להלן ומיהו בין לדעת בעל ע"מ בין

לפירושינו קשה ההא בעי
דהנה צריך להתבונן בגמרא.

הבחגה ג"ח ונ"ל

ופסקנא הכי הוה והיתה נפשעדיני צרורה
בצרור זהויים יש להתבונן מהו
"וממקנא =הבי "הת; הל"ל והכי הוה גם לא
צריך למימרינהוכי דבר ידוע לבר בי רב.
וגם מאי שייטי' דפסוקא והיתה נפש אדוני
לכאן .לא דרינו בו מאומה .ויתבאר הענין
עפ=י דברי הזהר בראשית דף ח' וז"ל דוד
מלכא בשעתא דאירע לי' ההוא עובדא דחיל
בההוא שעתא סליק "דומה קמי' קוב"ה
וא"ש מרי דעלמא כתיב ואיש אשר ינאף
וט' דוד דקלקל וכו מגן
קיב"ה דוד
י
"
א
זכ)מק הוא וכו' דהא גלי קדמי דאזדמנת לי*
בת שבע מיומא דאיתברו עלמא .א"ל אי
קמך גלי קמי' לא גלי א=ל תו בהיתרא הוה
מהדהית דהא כל אילון דעלו לקרב לא עאל
חד מיניותו עד דאפטר בגט לאנתתי' .א"ל
א"ה הוה לי' לארכא תלת ירחין וכי' א"ל
גלי קדמי ד%ערי' לא קריב בה לעלטין וכו'
א"ל מארי דעלמא הא מה לשמרית אי קמך
גלי דלא שכיב בה אהרי' וכו' ותי חי ידע
דלח שכיב בהדה לעלמין אמאי שדר לי'
דוד ופקיד עלי' לשמ12א באבתתי' וכו' א"ל
חואי לא ידע אבל יתיר מתלת ירחי אוריך
וארבע ירחי הוה דתע וכו' מיד אהדר
"דומה לאתרי' בפחי נפש ועל דא נצמר דוד
לולייי' עזרתהלי כמעט שכנה "דומה נפשי
עכ"ל .ועפי"ז חשת היתה נבחרתה לא תהיי
זא 2לך לפוקה מכך דאינא אחריתי רח"ל
נשמע מדברי' אם תעשה זאת יהי' לך
לפוקה .מהש"כ כשתעשה האחרת לא יהי'
לך לפוקה .דהנה סברתך בכאן להרוג 21%
נבל דחשבת לי' מורד במלכות ובכאן תהי*
י ש1%ל
לך לפוקהכי לאיצא טבעך בעולםכ
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יקים מכ"ל דאיכא אחריתי באורי' אז לא
ית' לך לפוקה הריגתוכי באמת יהי' מורד
במלכות הרי לימוד א' וגם מה שתרצה לבא
עלי כעת דדהצבת לנבל כמת לא תהי' גשת
לך לפוקהגי הגם שמורד במלכות בעודנו
חי אשתו אסורה מכלל דאיכא אחריתי מעשה
דבת שבע שם לא יהי' לך לפוקה כי גט
כריתות יככיב )ירי' הרי לימוד ב' וגם
אפילו כשימות נבל כפי בבואתה או אתה
תהרגהו א"א לך לבא עלי כעת לא תהי' זאת
לך לפוקד ,דצריך הבחנה ג"ח מכלל דאיכא
אחריתי מעשה דבת שבע רשם בהיתר הוה
דיתיר מתלת ירחין יהיו .ע"כ אם תשמור
א"ע בעת מבהם בדמים הללו .והיתה "נפש
אדוני צרורה בצרור הדרים ולא תשכין
דומה "נפשיך .משא"כ אם ח"ו תעטה הדבר
כעת יהי' פ"פ לדומה ליקה את "הנפש וזה
שיעור דברי הגמ' ומסקנא הבי ההן רצ"ל
מסקנת דברי' הי' והיתה נפש אדיני וכו'
רצ"ל בעשותך המעשה דבת שבע אעפי"כ
תהי' נפש אדוני וכו' הא לך ה"ג ממידים
מסודרים בדבריה וימתקו מאד בדברי הגמ'
נ"ל:
ושלבשתה רחה"ק ונבואתה לישראל וימי
הפורים 5א יעברו מתוך
היהורים וכו',.
שמנה נביאים וכו' נרי' ברוך וכו' לפי
הסברא דלא קהשבינן להו לנביאים
צ"ל שנתנבאו ולאנכתים :נבואתן .בעל ע=מ,
רנום' בד"ה דאיגיירה וכו' קשיא וכו' לדעתי
י"ל שאני רהב דאיגיירא קודם
"כיבוש .ועי"ל שעפ"י הדיבור נשאה שנתנבא
עליו יעקב וזרעו יהי' "מלא הגיים היינו
משלשים ט4תד מלטיפ .כן פי' הפסיק בעל
מג"ע קצת באופן אחר:
וש"י בד"ה לא געה יוהרא לנשים לא נאה
מציבותלנשים .פי' זה דלפי פשוטו
*יוהרא משמע =טרה והגה"גיטה מדה רעד,
ש נאות אפילו לאנשים .והש"י שמר אין
יא
אני והוא יכולין לדור אבל לפעמים מוכרח

דודאימ

עא

האדם לש"ש להתנהג בגבהותכענין יהושפט
י אבל לנשים ג*ז אינו
ויגבה לבו בדרכיי
אלא חשיבות:
בעה וזה לא מיקרי
"
9
ט
ת וכף
דף ט"ו ע"א גמ' ארבע נשיםיפיכיי
מצינובתורה רבקה ורחל יפת
תואר .אבל לא קרטיב רק ציתן שלא הי'
דוגמתן בעולם ולא ידעתי מהו הצורך
להשמיענו זאת .אפשר ד' דוקא נגד אובע
אותיות שט אדני ,רחבבקאיהזינתה .נ8קא
לי' מדכתיב בית אשה קווצה =ושמה רחב
כתיב זונהטויך לשוחק.ייעלבקילה מדכתיב
וסיסרא נס ברגליו אל אהל יעל אשת חבר
הקיני וכו' ושכמר אליו סורה אדוני וכו'
הבה כברנ* מעצם אלי' ולמה הוצרכה לדבר
אליו כדי להזנותו עמה להתרה כוזה כש
שארז=ל =אביגיל בזכיררה :אמרה לדוד
וזכרתני ולא תשכחמיכל בת שחל בראיותה
דכתיב "נשקפה בעד החלון ולא כתיב
השקיפה רק "נשקפה הבן .וצח משמיענ-
להרתיקמזכירת שמות הגשים ומקולןוראייתן
וזכירתן כי לפעמים יוכל לבא לידי יכשו"
ע"י כל

אלה:

ומרדכי ידע וכו' מאי אמר רעל כרחך לא

צעק סתם צעקות מבלי מאמר כ.
אין זהמחיק החכמים וגם איך תלוי זה בזה

ומרדכי ידע וכו' משמע שידע איזה דבר מה
שלא ידעו אחרים ע"כ ויצדק וכ" הלא כ"ע
ידעו כי הדת ניתנה בשישן נבה המן
מאחשורושדייק ומדדכי "ידע השיג ששורש
המן (קליפת עמלק) מהדעת ומן הצורך לזה
למלחמה רבה פוק חזי מ"ש בזהר במלחמת
טלא תהי' מלחמה כזאת עד
עמלק
י
ר
מ
א
ש
.
ל
א
ר
ש
י
ל
ע
וז"ש
ימות המשיח בביאת גוג
"ויצעק על מה שידע גבה "המן "מאחשורוש
היינו שאמר זה בצעקתו שלא הי' חושש אם
הגזירה היתה גזורה מאחש~ררש אז הי' בנקל
לבטלה .משא"כ המן עמלק וג"כ כתה"ל
בענין בקום עלינו אדם ולא מלך עיטוש
וג'כ ומרדכי ידע וכף המעכזה דשאול זקימ
שההי' את אגג ועבר על ציווי השיית ע*ז

עב
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צעק .גבה המן מאחשורוו 2לא הייתי חושש
כ"כ אם הי' אחשורוש העושה משא"כ המן
מזרע אסג חשר בו עבר שאול על מצות
הש"י משש ביותר שיהי' הקיטרוג רב
בדבר
ושמואל אפר גבר מלכא עמ'היינו ידע את
כל אשר נעשה שהגזירה גזורה
בגבהי מרומים .וזה שהי' אומר בצעקתו כי

י

הגזירה יצאה דביקה בשטים ממעל ע"כ
ימהרו לדפק על דלתי רושמים .ומפירמה
נדה דרש ותתחלחל לקצן חלל כפירש"י
ומנעתה איזה פעולה בחלל .והיינו פרימת
נדה שבא פתאום ע"י פחד ובהלה ומשמיענו
בזה שזה הי' סימן על התגברותהדינים ה"ג
דמנצפ"ך כנודע סוד חמקיה דמים טמאים
באשה נגד ה"ג .ויפל עוד שהי' לה לסימן
שהגזירה הוא על שהשתחוו לצלם בימי נ"נ
וחסו על דמם ומהרקבי הי' למסור עצמן על
קדושת השם ע"כ נעשה לה סימן בדם:

ור"י אמר שהוצרכה לנקבי' דרש יתתחלחל
לשון ב' חללים גדולים וקטנים וזה
הי' לה לסימן שכמזירה הוא שנהנו ואכלו

מותרות מסעודתן של אותו רשע ונדבקו
הקליפות הנהנים מן המיתרות בגופם ומזה
הבינה אסתר לעשות תענית למרק גופם
תמורת ההנאה.

התך זה דניאל דלמאי נפקא לן לידע מה
שם שהליח .ע"כ להשמיענו דלקתה
שליח כזה אשר הוא מלומד בניסים ושמו
הי' דניאל מספרו שוה למספר שם "המן
בקליפה ויהי' מעיר לעזור זה לעומת זה
עשה אלקים .וגקכ להיותו מבני בסי' של
לאה יהי' תשועה בהצטרף בני בני' של לאה
לשל רחל כמש"י ,להתקומם נגד קליפת
עמלק מלך "ערד בגי' "רהל "לאה יהסיבו
את שמו "התך שדיש שם השמיני מע"ב
שמות ובו הרג משה את המצרי כענין הנרמז
בתורה למה "תכה רעיך והשיבו הלהרגני
אתה אומר כאשר הרגת את המצרי

י

דרדאים

ועכשיו ברצון .ותפילו לדעת הזדמר ומוך
האריז"לשאחעירוש לאנגע באסתר
אעפי"כ אסורה לבעלה כיון שנודע פצחת
אליו ברצון עפ"י דו"ד תחונק אימר נאמנת
לומר לא נבעלתי כיון שיש עדים שבאת
אלט ברצון ובזה יתורץ קהויות התוס' למה
לא גירשה .דברנם יגרקובה אש ה" נרקם;
ומחושד אותה שהיא נבעלת אליו ובאמת
מרדכי ידע אבל אין אדם נאמן על עצמו
כענין ר' זכרי' שאמר המעון זוזה לא זזה
י ואעפי"כ לא ה)4מיטהו:
ידה מתוך יד

ויעבר מרדכי א"ר שהעביר יום ראשון של
פסח בתענית דודאי מהרסיי לדרוש
מהו ויעבור" דלא הל"ל רק ויעש מרדכי ככל
וכו' ע"כ לומר ויעבר" מלשון עבירה
ומשמיעט שעשה עבירה לשמה תענית בחג.
וביטול מ"ע דמצות ומרורים וכבר כתבנו
המקובל בידינו והטלת עבירה לשמה לעורר
רע על ראש רוצעים יחול המעיקים לישראל
הלא הוא בכתובים אצלינו בספרית אגרא
דכלה
דעבר "ערקומא דמיא להלן בדף כ"ח
פירש"י "ערקומא שלילות של "מים
מכונסין ובכאן לא פירש"י כן .דאיתא בכמה
ספרים ממגידי אמת שהיו בשושן ויש נהר
באמצעהעיר .ע"כ עבר את הנהר .אבל לשם
פירש"י "ערקומא שלולות מים מכונסין
ודכך הוא השורש של התיבה "ערק"-וקם
היינו שהמים הם תעלולות מושכים .ממילדו
עורקים ובורח' ועושים בו חפירה "וקש
מכונס ,והנה הגם שהי' ונהר ,עבר מרדכי
במקי' שעשו איזה חפירה לכינוס המית

י

להורות לישראל והנמשלים למים שהכינוס
יפה להם כמו הטים המכונסים:
אל תהי ברכת הדיוט וכו' ג"ז המאמרשייך
לכאן אחשירוש שנר לאסתר עד חצי
"המלכית ותעש חצי המספר של תיבת
,מלכות הוא "רחם ונתקיים בה שנעשה
לה רחמים ונתהפך מה"ד למה"ר

י
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אל תהי קללה הדעט תצ' גרז שייך לתא
דהנה תראה שהש"י חסם את פיהם
באנרות הראשדנחן לא נכתב רק להיות
עתודים ליום הזה ולא נתפרש מה יעשו.כי
לא רצה הש"י שיוציאו מילין מפיהם:
בא וראה שלא כמדת הקב"הוכו' .וכחן נמי

י

ברא הש"י הרפושה קודם למכה
צדיק אבד לדורו אף כאן אסתר אמרה
וכנמטר אבדתי אבדתי .הנה לא אמרה
הנאבדתי רק אבדתי היעו שהיא אבדה את
הצדיקי' בית אפי' וכן צמרה הנני אובד
אותך שאתה צדיק .נ"ל
וכל זה איננו שוהלי וכו' בהזעה שרפאתוכו'
חבל זה דמשמע כלויצירות גולי כאין
לנגד זה מה שרואה את מרדכי וכו' והוא דבר
זד .ע"כפירוטו שמרדכי הי' לועליו שיעבוד
ו!
עבדות ומה שקנה עבד קנה רב
עתיד הקבצי ~היות "עטרה ברחש כל
צדיק שייך לכאן הי' הדבר לסימן
ומרדכי יצא מלפני "המלך (סתם) וכו'
'ועטרת זהב
ותעמד בחצר וכו' א"ר לוי כיון שהגיעה
לבית הצלמים דאם לא כן למה
עמדה אלאסמצמיענו שעמדה להתפלל להיות
שנסתלקה הימנה שכינה בהגיעה לבית
הצלמים להורות שנזכרהעון שהשתחוו לצלם.
זמנה נפשה בשאלתה שמא אתה דןעל"אינם
כרצון להוראן גם על ישראל ששציסי' היו
בדבר מפחד המלך עליהם
י כראות וכו' אר"י ג' מלאכי השרת וכו'
ויה
דהל"ל "וכראות המלך כמ"ש וכראות
המן את מרדכי מדקאמר "ויהי משמע
שנתהווה איזה הוי' חדשה ודרש לה מן
הכתוב .ששלשה פעמים בשמר בפסוק לשון
"מלכות .וכראות "המלך את אסתר המלכה
גו' ויחבט *המלך *לאסתד .הבה לא כתוב
לאסתר "המלכהכי בכוונתמכוונתדייק שלא
להזכיר דק ג"פ לשון נמלכות להורות על
ג' *מלאכי והזדתודייק מעשיהם מן הכתוב
"עומדות בחצר .סה61ע בקומה זקופה הא

י

י

דודאים

עג

מעשה מלאך אהד נשאה חן בעיניו הוא
מעשה המלאך השצי שהמשיך עלי' חוט של
חסדוחן.ויושט המלךוכו' הוא מעשה המלאך
השלישיי שתי אגדת הי' מלכתיב אשר
"בידו :כנטמע כשיעור שרך היד של כל
אומיוהעמידו על יעב דרש*בידו ב'יו"ד
שהי' ב' והוסיף יוגד:
צ*בידו הוארו
ואמרי לה על שש קוטרהיו,
הוא הפעולהווינה שיטבת רק דרש
כף ב' יגד שהי' ב' והוסיף יגד ואמרי לה
על עשרים ארבע דייק *בידו סתם היינק
שהי' ארוך שתי אמות כמידת היד ומדכתיב
"בידו ויינו שנתארך סגין "בידו
41שי
היינ
ו כ"ב:
במתניתא תשעל עהצים דרש "אשר בידו
אהמר ר"ת =ששים "אמות
*רוחב "מאתים ג"כ דרש "אשר 'אריכות
שרביט ר'.
ויאמר לה המלך לאסתר המלכה לא באמר
בן במקרא וק ויאמר לה המלך מה
לך "אסתר *המלכה דק בא לדייק דהנה
לאסתר המלכה דיבד ולמה משמיעט שהזכיר
את שמה מה לך אסתר המלכה צך הוא
לדורות הדרשא שאמר שהמלכההעליונה הוא
עריק בבחי' הסחר ואין זמן לבנין ביחמ"ק
מה ראתה אסתר שזימנה את המן .רפא
אומר "פחים טמאו לו שנא' יהי
שלחנם לפניהם "לפח* רח"ל הביטה מה
ניאמר דוד על הרשעיםיהי שולחנם לפניהם
"לפה* .כמו "הפח והמזמנים בו מיני מאכל.
ובא העוף לאכול ועי*ז נלכד במצודה כן
ההן ברשעים שע"י שהם עוסקי' במאכל
וכהפרטה בזה הם נלכדים והנה ראתהכן בדברי
דוד הנאמרים ברוה"ק והכינה לפניו שולחן
והש"י לא יעשה תורהט פלסתר ויקויים
הפסוק יהי וכלחנם ובפרט שהוא הנאמר
במזמור ס"ט למנצחעל "שושנים לדוד שדוד
אמד זה על אותו שנ*ק "שושנים .אסתר
בגי' "שושנה"וגםעלשושנים צתןהצדיקים

י

שבשושן:

עד

ריח

מגילה נקראת

דושאים

שינת המלך רק שנוד יתפרש לשון *שניות.
היינו השני עולמות של המלך מלכו ש"ערדינו
עלירנים ותחתונים שמלאכי מרים צעקו
בשמים ממעל .וישראל הרעישו ככבי רום
ופסיליהם על הארץ מתחת .אבל לדעתי יש

ר' יהושע 1מר מבית אבי' למדה .רש"י
פירקד שמעה התינוקת אומרים
כןפי'כןכיאין לה אב ואם ע"כמביתאביה
היינו התינוקת שנשארו לברכה מבית אבי'
למדה זאת מהם .שעה אמר מבית אבי למדה.
ולא סתם כתיב אם רעב שונאך וכו' וקיימה לפרש נדדו עליונים בא לפרש שנת המלך
זה הפסוק אך הוא דבאמת הקרא מיירי השינוים של המלך כי הגזירת ,היתה גזורה
שיצה"ר כמש4עץ"ל שלמה קראו שונא אם בהיות הוי' מהופכת .כבודע מכתבי מרן.
רעב כתנאך ה11כילהו לחם מלחמה של תורה והבנ"י שינה לטובה והיפך השם הוי להיות
אך דרך התינוקת לפרש הקרא כפשטי' ע"כ כסדר חסד גמור .ועי"ז נתהוה; בתחתוני'
ג 8היא למדה מהם .וקיימה הפסוק כפעוטי' רחמיי וזוש נדדו עליונים ועי"ז נדדו
כדי שנתקיים הפסוק כי גחלים אתה חותה תחתונים ותתפרש לפי"ז כפשוטו נדדו
על ראשוויי' ישלם לך ע"כ נרמז בכאן דפנם עייונים נדדו תחתונים היעו שהי' עליונים
ושהיו תחתונים נדדו כי נשתנו ממקומם
ן היום:
בר"ת יבא המלךויומ
ר' מאיר 1מר כדי שלא יטול עצה וימרוד ונתהוו מתחתון לעליון ולעלען לתחתון:
חת"ו תעמוד לודמיעהכיידעומשגזירה רש"י נדדו עליונים שהי' מלאכים וכו'לפי
גזורה מן השמים:
הת הפירוש הוא כך נדדועליונים
ר' יהודקאימר שלאיכירו בה שהיאיהודית המלאכים כדי לנדד התחתונים אחשורוש
ויסתירו עצתם ממנה:
ועל כרחך תצטרך לפי"זלפרים "שנתא המלך
ר' נחמי' אומר כדי שלא יאמרו ישראל לכפון אשניות דהינו השני עולמות של מלכו
וכו' דבריהם מבמכריז:
1,ל עולם תמ לפי' השני שברש"י:
ר' יוסי אומר כדי שיהי,מצוי לה בכל עת גמ' רבא אמר שצת המלך אדהעורוש ממש
היא ג"כ מבואר כפירש"י:

ר' שמעון בן מנביא יצמר אולי ירגיש

המקום ויעקןה לנו נס עיק ברש"י ולי
הקטן נראה לפרש אולי ירגי 12הש"י שאני
צריך לעננות המצאות בדרך הטבע ויעשה

והא דלא כתב "המלך "אחשורוש
דנפל לו בדעתו דאגה מפאת שהוא מלך ומן
ת בו וליטול עצה עליוכי הכל
הדרך לקניי
משקפאין במלך .והא דלא כתב שינת רק
"שנת דכא להורות שהתו מפאת שראהשיעי
'1
מאי רקמן דזמינתי'וכו
דף יטו ע"א כתב שלמעלה לא כש"כ
שהמעינןדפין עבירה מכבה

לנו דא"2י נס לתעלה מן הטבע לקדש שכן
הגדול ברבים ולהודיע כי הבל בהשגחתו
ודברי שאר התנאים ואמוראים מבוארין:
בלילה ההוא נדדה שנת המלך .אמר ר' מחנה .הבן הדבר :הכיןלו תנא *לו"הכין.

תנהום נדדה שנת מלכו של שמעתי בשם הרב הקדחה מו"הלוי יצחק
עולם דמה הוא הצורך להשמיענו שנדדה מבארדימשוב זצוק"ל דייק מדכתיב הכין
שנת המלך לא ת"ל להשמיענו רק בלילה (ורצ"ל לאכתיב ע12ה) משמעהי' מן הצורך
ההוא אמר המלך להביא ספר הזכרונות וכו' להעשות הדבר "בהכנה כעין מצוה שמן
אלא ע"כ המלך סתםמלכו ש"עשהי'כביכול הצורך לעסותה בהכנה .משא"כ עבירה
הזרא בבחי' שינה בגלות בכל כגודע מכתבי נעשית פתאומית .תנא .לו הכין" ומצוה
קעכיד ע"כ נעשית ביחומה עכ"ד .ורצונו
הין!
מרבנן אמרו נדדו עליונים נדדו תחתונים .לומר מן הראמים ידעו שהוא לצורך מצוה
פשוטו נראה דדרשו מדלא כתיב וסיבב הש"י שיהי' נעשית בהבנהי

ריח

מגילה נקראת

ועשה כן למרדכי .א,ל רצי מרדכי 9ד אל
תפל דבר 6כל אוטר דברת .כל אלה
הדברים הגם שהיו מקובלים אצלם עכ"ז
רמוזים במקרא מייתורא דלישצא דחתשורוש
מוכח שכך הכך הי' המו"מ של רבדים
ביניהם:

ל אשכולה
ויקח המן את הלבושהשת הסוסאי
דיתבי רבנן קמי' ואחוי להו הלכות
קמיצה הנה ביראי כל זה הי' מקובל בידם
אבל א"א לומר שלא נמצא איזה רמז במקרא
בהסגילה הנכתבת לזכרון הגיסים ולא ידעתי
רמיזתו והנראה לרמזו בד"ת (מדלא כתיב
וילך המן ויקה את תצ' דודנה לא בחצר
המלך היו הסוסים ומסתמא ה" צריך לילך
להביא כל אלה ונכתב סתם) "ויקח "המן
לרמח בר"ת "חכמים *ישבו "נגד "ממדכי
"ומראה "הלכות 'קמיצה וגם רפת יפו "ניסן
"מצות 'היף *קמיצת חופן וגם את הלבוש
*ואת 'הסוס ד"ת שם אהוה (יהאריז*ל
צוה לכוונו כאן) והשם הזה "במילואו בג"
,אצבע הנה נרמז מצות קמיצה הנעשית
באצבעות נתעמף מרדכי וקם לי' לצלותא.
ויקח המן את ר"ת "ובאותה השעה "נתעטף
ימדדכי "קם"יחידי(כי צוה לחכמים לילך)
"חיע 'את "תפילתו הגה תראה כבד הי'
המן אצלו בשעה שעסק בקמיצה עכ"זקיים

בעצםאפילו הרב חדה וכו' אל ימנע עצמו
מן הרחמים :עבד שקנה בבסים שו' ויקח
המן ר-ת "המן קנה "טכסים "והנה מרדכי
*יירש "חילו;עייליה איהולבי בני ואסחי'
ואזל וכו' וקא שקיל בי' כעיי ונרמז בריבוי

עה

דודאים

דאזל ואשכח למלאכי השרת וכו' הנה הרבד
הזה מקובל בידם אבל נרמה במקרא
דלס4ר נ"מ קאמר שדקך אל גינת הביתן
דוקא חצב מגינת הביתן
י
שבא מלאך והפילו הנה כל אלה הדברים
אינם מבוארים במגילה רק ברמז
להיו' הענין הי' נס בסתר כמיש .והנה הי'
בו ניסי' נגלים אבל לא מעגלו רק למביני
6דע .ע"כ הם רק ברמז במגילה .והנסתר
מבואר באר היטב דשן הדבר עפ"י מש"ל
ם!
כמה פעמי
אף חרבתה רשע במיתה עצה הי' דרש לה
דלעיל כתיב חרבעא *באלף להורות
דה" "ממאלפי עצה וכחןכתיב בה"א אותיות
"והן בר"ח גם שת ה' רמז לתשובה ע"כ
גם חרבונה זכור לטוב .היעו יזכרוהו בשמו
לבובה :וחמת המלך *שכבה
האחרון
י
ב
ר
צ
ה
שותי שכערת ה %4למוס דגלול "שכה כמד"ר
בשאך חמת וכו' ע"כ בא לדמו ב' שכיכות
אחת של מלכו של עולם .יתפרש ע"ד
שפי' האריז*ל פסוק איטרי העם "שככה
לויודעין לעשות "כחטך "שכהכי הגבויות
הם ה' וה*פ "דין הם *שך ובהצטרף "כל
ה א' להיות "אדני הטו המתקה
"דין אי
רואנדה משך "שכה ונתרתקו הדיני' שכל
מקום מדלא נתתב וחמת המלך שככה דרוש

י

נמיכפשוטועל אחשהרוש
אחת של אסתר ואחת של תצתי יש לפה"צ
הנה אצהטורוש הי' בחימה על שצי
דבדים אחת על הריגת וזפתי שעדייו לא
שצחה ושחת הי' בחימה על אספד על אהטר
עד היום לא הגידה ע6ה ומולדתה .וכהיוון
שאידע הדבר שמהתאום נתלה הצע .דעכן
ן

האחין *את הלבוש שלקח גם את הטפל
ללבושים היינו הזיעה והשערות :גחין
ס
וסליק נרמז בריבוי "ואת המוס הטפל לסו
י עשתה זאת המצת המהטלתה
ד
י
ר
ב
ד
ה
כי
י
ס
ו
שנעשה המל טפל לסלק על ידו על הס הללו .שתהרג ושתי ותכנוס אאתר תחתם
חזיתי* בהתי' טו' כ"ז נרמז בתיבת "אבל תגיד מולדתה עד היום בכדי שיארע הנס

היא

וחפוי ראש כדמסיק:
על ידה:
ע"ב רמז לו ובעתיד בן לצאת ממנו שיצא
ץ בדוקה:
תוס' בדיה ודדן וכו'יעוי
מלפני דזמלך בהמענה ~ושי מלכות
מקיש שיבה לקימה .היתה להם ג"ש
משמיעט שלא במקרה היו מלבישי' חרתו
מקובלת *והמלך והמלך*

ען

רית

מגילה נקרחת
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חמשה מלבחנים המבקארין בפסוק רק להיות וזה יועיל למהיית עמלק וכן ומרדכי "ידע

מוכן מאז לגאולה .הגם שהיו נס נסתר
בתוכו מלובש שם הוי' אשר בו נרמזין
ה' מערכות כי הקוץ של יו"ד נחוטב בפ"ע
וע"כ "מרדכי שהיה מוכן לגאולה בשמו
ג"כ ה' אותיות וגם "גאולה ה' אותיו':
בכה על שני מקדשים וכו' ע"כ נבת הבתים
דוקא בגבול בני בני' של רחל כי
הזכרת שם הנכבד דוקא במקדש ונשבע
הקב"ה שאין השם שלם עד שימחהזרעו של
עמלק ובני בני 2ול רחל דוקא ממוגלים
להכרית זרעו של עמלק וכן י"ל בהיפך
שע"כ המה דוקא מסוגלים לזה להיות בתי
המקדש(אמיר שםסזכירין 4עע השם) בחלקם
ן!
ע"כ יש שייכות הבסומר לכא
כשם קאיין בלבי על בנימין אחי וכו' כך

אין בלבי עליכם ראיתי בספרי
הקודמים וישטום עשו אח יעקב וציה לעמלק

בן בני כשיצאו ממצרים תדאה להזדווג להם
ועמלק שמר את הצוותת והשיות צוה זכור
עמלק וכו' תמחה את
את אשר עשה
'
ו
זכר עמלק וכ אמר הש"י נראה דבר
מי יקום צוואתי או צוואת עשו (עיין בס'
אלה המצות למהר"ם תאגיז) הנה בכל
השבטים נמצא משטסת האהנה (הגם שהי'
בגזירתו ית"ש) משא"כ בבני בני' של רחל
בנימין לא הי' במכירת יוסף אדרבא לא
שמר המשטמה ומחל להם הן הסה מסוגלים
להכרית זרע המשטמים אשר לא שמרו ברית
אחים וזה הקישור של המאמר השייך לכאן
ויין 'יעץ שדעת זקנים נוחה הימת איתא
במג"ע "ייז 'ישן בגי' ת"ל שנה הישמר
לאברהם בברית בין הבתרים והנה רמז לו
הגיות .תבל רמז לו "הטובה וכעשה הקב"ה
בגלות מצרים שדעתזקני' מחההימנו שכגר

יד

נחה הדבר בדעת זקנים שהתחיל הדבר

ממראה בין הבתרים מיום שנודע הדבר
להזקנים אברהם ויצחק .זה 'הדעת הועיל
לגאולה כי נחשב בדירבון והנה נצטווית
זכור וכו' ולא תשכחכדישיהי' הדבר "בדעת

את כל אשר נעשה:
תעלא בעידני' מגיד לי' לקחו זה למועל
על יוסף .הנה האדם מושל על
בהמות וחיות הגבורים הגם שהיא חלוש
מהם יכבשם בחכמתוכי החכמההיא הגבורה
והנה העלעל הוא החלש שבחיות אבל הוא
פקח שבהןועי"ז כובשן כמו שמדע ממשלות
שועלים שהפיל 4ע ,הזאב למים ע"י חכמתו
והנה השועל הגם שהוא חלוש 'בעידניה" היען
נשזעא מתגבר בחכמהו סגיד ל" .כן יוסף
(איז אדם חוטא בזנות אא"כ נכנס בו רוה
שטות) חננה הכמתו עמדה לו ונתגדל למלך
ומושל ע"כ סגיד לי':
כשדה נרות בע' הנה נלמד
ומה ומה עשרה נרות לא יוכלו לכבבמובתשמני
ר
אחד מישראל מלכות מדי שנק' חשיכה
(כנאמר לאברהם והנה 'אימהזה מלכות בבל
"דורכה זה מלכות "מדי שהדעיכו עיניהם
ל ישראל בצום ובבי ומספ ).,לא כש"כ
גי
טולא יוכלו לכבות וכו' ע"כ ליהודים היתה
ה אורה 1
אורה וזה שדרש אח"כ ליהודיםהית
אורהזו תורהכי הדר קבלוהבימי אדה2ורח?י
שמחה זה "יום טוב" .השפעת המוחין
דחכמה "ום 'טוב בגי' חכמה
והם'י בסוד 'יסוד "אבא הנותן ביום זה
דרך ומתרעת כל הפושט תם' .ששון זה
'מילה ביטול קליפה המנגדת לברית" .עמלק
זורק מילות כלפי מעלה נצמר בו ויזנב בך
כל הנחשלים אותיות נחש מילה שקליפת
עמלק ההא גורם לאחיזת הנדהו בברית ח"ה

והיום ביטולו .כריתת הערלה וליתרו בעפר
ונתש עפר לחמו .והנהיום הפורים הואיום
בריתו של משה רבינו ע"ה .והיא שעמדה
לישראל עד עולם להיות להם לששון יום

הנכבד ועב:
רש"י בדיה אמרתך זו מילה שניתנה
בטומר וכו' ומצינו שדוד שמח עלי'
תן' דבזולת זה קשה דלמא ציצית שניהגה
ג"כ במאמר ולא בדיבור אך להיות שמציע

מה
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דודחרבצ

עז

וכתוב יושרוגרי אמת מהתםלשיו שירטוט
דהיינו דברי תורה שנק' תורת אמת צריכה
להיות כתובה ביושר ע"י השרטוט וכן הכא
תתוב *ואמת צריכה שירטוט כחסיתה של

ושמחה בדוד על "המילהדייקא* :ויקר אלו
תפילין דבר *יקר ונכבד המסוגל להפיל
מורא על כל עמי הארץ והנה אמרו בגמ'
הזיי' לר"י דדיה קא בדח א"ל וגילו ברעדה
כתיב איל תפילין קא מנחנא .ונ"ל פירושו
תודהי
דיגה על הקבצון ושמחה נהתה היי כמסלק
ן
מורא שטים מעליו אבל כשמנית אז תפילי
פרק ב
הבה יש עליו מורא שמים ומותר לשמוח
,
ו
כ
ו
.
ההנה הימים ימי ש12ן הצמחה ליהודים מתניתין הקורא וכו' *קראה ע"פ יש
השעפרה

לא יסולק בזה מורא שמים כי
מניחין תפילין

י

נטל

בנשימה אחת וכו' כולהו בהדי הרדי שקו
נשמתייוע ע"כ להוראה זו בהיכרת
שמותן לא ינשום רק פעם אחת ותוקף הנט
בזהכי הם הי' מבחי' עשר ספירות דקליפה
וברגע אחת הצילם הש"י מכף כל המרכבה
טמאה וכמה זעמו "רגע "ראשית *גוים"

"עמלק ע"כ "ברגע יצאו נשמותיהם.
הום' בדיהצריך וכף נראהדהיינו לכתחיל'
אבל בדיעבד יצא צב"ל
4השפ דצפיא להג מהמשנה קראה טירוגין
הבא אינו מחלק בין עשרתבני המן לדואר
י רב אדא לאיפלוגאמתניתין:
הקריאהובויא
רשש בדיה זקיפא וכון בצד אחדזה למטה
מזה עכ"ל נראה דטול
דלאו דוקא שנמר על ויזתא רק הכוונה על
גולם שיהי' בצד אחד ותפס "ויזתא שהוא
האחרון והשוו בתחילת התיבה הוא אות
ארוך אעפי"כ יהיו בשוה לשאר השיטות
אחיד על כולם ופי' כן דאי דוקא הואוו
*יויזתא קאמר לא יצדק הטעם על כולם.
4מיומאינו מפרשכן י"ל דויזתא הוא האחרון
יעשה הוא*ו אריכאשיראהכאילו כל העשרה
תלמיםעליונ"ל .והוא תוקף הנס שהמן עצמו
עשה העץ גבוה חמשים כדי שיחזיק אותו
ויחברתו ויפול בשחת
ה?8בניו בור
ישעל ישוב עמק בראשוהישוהגנים כמד"א
חש? עמלים אלוהבניםי
תורה כתיב הכא האכש? וכתיב התם
גם' מלמד שצריכה שירטוט כאמיתה של

כיה

להצבתן למה בבבא א'

"הקורא .ובשני' *קראה .וי"ל עפ"י מ"ש
בפ"ב דברנות וקורא את שמע ולא השמיע
לכהניו וכו' *קרא ולא מקוקבאותיותיה וכר
"הקורא למצרע וכו' *קרא וטעה וכו' .הנה
לשם בבא )ר ג'" .הקורא ובבא ב ,ד' *קרא.
וכתבם שם פעולה ומעשה השייכת תיכף
בראש הקריש; יצדק "הקורא משמ"כ
בפעולה נואינו שיכנת רק באמצע הקריאה
צ"ל "קרא .שאותו הפעיה לא תתפעל רק
כשכבר קרא משם.דהיה בבא הראשונה לא
השמיע לאיביו .זה יתפעל תיכף בתיבה
הראשונה .וגע קרושה למפרע תיכף בהתחלת
הקדיאה תצדק שיתחיל ועי' הדבדים וכו'
ע"כ אמר 'הקורא אבל לא דקדקבאותיותיה.
תיבות הנדבקות זה לא יצדק בהתחלת
הקריאה .וכן קריאתבטעות .ע"כ אמר יקרא
והנהלפי"ז גם בבאן הבבא הראשונה "הקורא
ניחא דזה הדק מרצך שייך אפילו בהתחלת
הקריאה .אבל לפי"ז עריק לא ידענו למה
בבבא הב' אמר *קראה .וניחא לי עפ"י
הברייתא בגמ' .ת"ר השמיט בה הטופר
אותיות או פסוקים וקראן הקורא כמתורגמן
המתרגם יצאמיהביוכו' לא קשיא הא בכולה
הא במקצתה ע"כ ממילא כשקרא מקצתה
בע"פיצא .וא*כ לאשייך לומר "הקורא על
4ה דאז פי' תיכף בהתחלת הקריאה
כשתשתיל לקרוח ע"פ לא יצב וצריך
להתעיל בראש ולקרוחה בכתב .וזה אינו
דאםישלישצה בקריאה בכתביצאדיהיה רק
דיכא עפי"ז צ"ל דגם
קורא מקצתה

בעי

עת

ריח
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בקורא מקצתה תרגום בכל לשון יצא וצ=ע
מזה לדינא;
שם אבל קורין אותה ללועזות בלעז מדלא
קאמר אבל "הלועז קורא אותה
בלעז משמע דרבותא אשמעיע הגס דהקורא
שקורא להוציא את הלועז הוא אינו מבין
הלשון רק כהקרא הנכתב בכתב הלועז עכ"ז
הלועז יוצא .ולא עריך בזה לומר כל עואימ
מהו=ב בדבר וכו'כיון דעכ"פ גם היאמחוייב
בקריאת המגילה נ"ל .ולפי"ז סד=א דהכל
בשומע תליט מילתא .ולפי=ז אם השומע
בלה"קאינומבין לה"ק לא יצא קמ=ל הלועז
שתגמע אשורית יצא; קראה סירוגין
ומתנמנםוכו' יצדק ג"כ שפירדזהלא יתפעל
בהתחלת הקריאה:
לש"י בד"ה הי' כותבה או דורשה ומתוך
כך קראה אםכיון לבו יצא
ם בפירוקנו *אםהכיון עלבו
עכ"ל .למהסיי
"יצא ה"ה וצאמר במשנה .מהגמיענו בזה
דהיה במתניתין לא נאמר רק הי' כותבה
דורשה ומגיהה ע"ז אמר אםכיון לבו משמע
בכותבה לבד אפילו אינו אומר כלל יצא
והנה קימל "זכור בפה כמ"ש לקמן בגמ'
להן אמת לפי מאי דקיי*ל דהכיתב צ"ל
התיבות בשעה שכותב וגם צדיך לכותבה מן
הכתב ניחא רעל כרחך כשהוא כותב הוא
קורא אבל רש"י ז"ל אזיל לשיטתו דסאל
דא=צ הסופר לומר התיבה בשעה שכותב
דפירש אצל ומשה *אומר וכותב האודרך
הסופר הוא כן אבל איט בחיוב עישש :א"כ
איך יצדק על הי' כותבה אם כיון לבו יצא
הרי לא קרא בפה) לזה פירש"י הי' כותבה
תו דורשה (והשמיט קמגיהה "דייל נמי רק
בעינן) .ע"כ דומיא "דדורשה קתני דמיידי
בפה דא"א לדרגםבעיון.וע"ז קאמר אםכיון
ן לא יצא:
לבו .טה2א"כבעי
'
ו
כ
ו
מתניתין היתה כתובה בסם על הנייר
וכו' עד שתהאוכו' לאידעתי למה
הגל לומר רק בצריכה
האריך התנא
בתיבה על *הספר"ובדיווממילאידענא דסם

יא

דרדאים

וסיקרא וסיר ודפתרא לא מהני .ונראה
י
א
ד
סד"א דגם לענין הך דינא דדברים שבכתב

א"א לאומדם בע"פ ג"כ לא מהני במגילה הך
כתיבההיינו כשנכתבה בסם וכו' ועל הנייר
וכו' קמ=ל לאיצאי=ח קריאת המגילהכזמנה
אבל כתיבה מיקרי ומותר לקרות בו לשם
לימוד ולא מיקרי בע"פ לעבור עליו*
עד שתצא כתובה "אשורית על הספר כו'
תמוה הדבר הלא קורין שבתה ללועזת
י לדקדק מזה דהא דקורץ
בלעז .וסוברהיית
אותה ללועזת בלעזהיינו בגופן שלנו .הייבו
משנכתבתבאותיות אשורית ובלשון לועזאבל
בזניתיו' לועזת לא יצא אבל לפי"ז ג=כ לא
יונח דברישא לא קאמר רק במה ועל מה אבל
לא איכות וציור המכתב .ובסיפא מה ועל
מה .ובמה .ונראה לומר דהכוונה בכ4
אאשרר,ת שירטוט וכתב מיחזר כמ"ש בגמ'

ת א"צ רקכשכתובהעל הספרובדיו
ובאמת"

לצאת י"ר אפילו אם נכתבת בכל לשון
מעשא=כ אם נכתבת בסם וסיקרא 4ן על הנייר

ללמוד בו הגם דלא מיקרא בע"פ עכ"ז א"צ
שירטוט וצ"ע בזה עתי;
גמ' תנא צן בהלל ובק"ש ובתפילה .הקדית
הלל ורבנן לק"ש וגם ק=ש תדיר וגם
תפיסה תדירה משום דהלל נפקא לן ממקרא

מפורש:
עאף שם3 ,ד"ה כל התורה וכו' פי*
הקונטרס שניתנה לקרות
בכל ובו' וקשה גוהרי קריאת התורה אינה
כע התורה וכו' ועיין ברש"י שכתב בזה=ל
נאמרה לקרותה בכל לשת .ייראה פירושו
שגם בכל לעוון אסור לאומרה ע"פ משום
דברים שבכתב וכו':
רודיה המדיר וכו' מכאן קשה למה
שפירש"י וכו' י"ל אדרבא
סייעתא דל"שנאדומים כלישנא דהכש דה"א
תיקן י"ח על "הסדר היען על "הסדר כסדרן
זו אחר  %דה~נ והתם קאמריע אמצעיות
תשמן השש אם לח אמרה
אק להם "סדרדיי
ל
"
ס
א
ר
מ
י
מ
ה
כסדר זו אחר ע 4ו
דהתה
דמאי

ריח
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שתניא בברייתא לעיל וכן בק"ש *ובתפילה
שאט אם אומר בתפילה אמצעיות קודם
לראשוטת אוהחליף הראשונות .וגם הברייתא
דלה~ן מוכחא דהקפידא רק בג'ראשינות ת"ר
מנין עמעמרים אבות ומנין שאומרים גבורות
מנין וכו' קדושות וכו' ואה"כ באמצעית מה
ראו וכו' ודו"ק:

ן

דףי*ח ע"א גמ' וממאידהאי זכירה קריאה
היא .נ"ל דאכולהו פריך .הן
!טכרו' עמלק והן אמגילה .הא מהאנימקיים
זכור בפה .א"כ אשכחן זכירת עמלק בפה
וכיציב בי' בעמלק כתיב זאת "זכרון בספר
א"כ נשמע דהאי זכרון הנאמר גבי' היא
דוקא "בספר ובמגילה אתיא בג"ש זכירה
זכירה:
וש"י בדקה קראה תרעם בכל לשון ע
ואצ"ל זו קתני לא
גרעתי למה המתין בפירושו ולצ פירש זה
וכמתניתין .אך י"ל דבמתניתין ס"ד דכתיבא
מקרא וקראה תרגום לאיצא .דמיקרי על פה
וצם דתרגו' בכ"מ נאמר על פה כשמתרגמין
התורה כמנהגם ואפילו והשר לשוטת ונאין
מתראיין בהם התורה הנה ידוע לכל שאין
הקורא קוראעל פה רק מבאר המקרא הכתוב
לפניו אעפי"כ בעל פה מיקרי אבל השתא
דאסקינן דכתיבא תרגום הנה מה תרגום
החשיב אעפי"כ איט יוצא מבש"כ שארי
לשוטת
י
גם' ואיר אחא אר"א מנין שקרא הקב"ה

וכו' דאי ס"ד למזבח קרא
לי' יעקב אל ויקרא לו יעקב מיבע"ל הביא
זה בכאן לדירות מי דחקו לר' אחא לפרש
בלעז ישנית יותר טוב לפרש הרישא קראה
בכל לשון הייט כשאיש מבין הלשון
וכדאסיקבא בגמ' אך ר' אחא דרכו לדקדק
בכך אפילו מדלאפי' מי קרא ע"כ לאקאי
על יעקב הה"ד בכאן במתניתין מדלא פי'
קראה היווני תרגום או הארמי יוונית ע"כ
שכל העולם קאי אפילו יודע הלשון לא יצא
ע"כ לדידי' צריך לאוקמי בלעז יוונית

י

דודאים

עט

שידי דהוה אנשים ועמי הארץ מתקיף לה
רבינא עטו אנן האחשתרניםוכו' כמעט
לא נמצא סוגיא כזאת דרבינא מסייע להך
תירוצא ולא מתקיף .ונ"ל דלתירוצא דגמ'
משמעמידי דהוהאנשיםועמי הארזשיוצאין
בדיעבד אעפ"י שאינםמבינים אבל לכתחילה
צריכין להבין הנס דברים שישמע פירושן
של הדברים ורבינא מתקיף דהרי גם אנהט
אינם יודעים ה4חשתרנים.ואין אנו מטריחין
א"ע לידע ואנחנו קוראין לכתחילה בלא
ידיעה ה"נ הלועז לכרמילה יכול לצוען
באשורי' וכן הנשים ועמי הארץ
י
ע"כ היה כותבה וכו' ה"ד אי דקא מסדר
פסוקא פסוקא וכו' למורה תמוה
למה הוצרך להטות הדברימין ו42מאל הלא
לקוני הצדדים קשה קושיא השניה דצריכה
כל המגילה להיות כתובהלפניו.וי"ל דאילו
הי' מותר לקרות על פהכיון עהצגורה כולה
בפיו הכלבו הוה כמוגשת כולה לפניו והבן:
רש"י כדעה והלכתא וכו' כך הלמ"מ דליכא
למימר דהגמ' הוא דפסקוה
הלכתא דאתפילין ליבא מאן דפליג ולא הלעל
רק והלכתאמוזותצריכין שירטוט אלא ע"כ
דהוא מדברי התנא ר' ירמי' שאומר משום
רבית דתרויעע א"צ שרטוט אבל מקובלבידו
הלמ"מדתפילין א"צ ומזוזותצריכות.המין
בתוס' דיש לפרש ג"כ דבריהם כך:
דף י"א ע"א רש"י בד"ה בן כפר שהקדים
וקרא ליום הבניסה בעל כרחך
צריך לפרוע כן .דאם תאמר דלא קרא עשק
הבן כפר במאי עסקינן אם הואעדיי
ן קודם
יוםהכניסה 41צסקעליוהדיןאפילו אם ירצה
לחזור קודם י"ד קורא עמהן האיך יקרא
עמהן והוא כבר הזר והרי כל בני הכפרים
באין ביום הכניסה לעיר לקושת המגילה
זרעתםליאור .ואםיהי'הוין כךכיון שבאים
לעיר בע"כ יצטרכו להמתין עד יעד ויקראו
עם אנשי העיר א"כ בטל דין הבפרים אלא
ע"כ בודאילכיהויכהיכבר עבר יום הכניודו
אם תאמר דיצתן האיש לא קרא עמהן למה

פ
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דודאים

לא תצווהו לקרות עם בני ד,כפרים הרי טבל והא' בז' מאיזה סיבה טובל בלילכן
ומזין עליו ביום נ"ל,
ייטוו לכפר כאינך [ *הג"ח ואם הוא בעצמו
לא קרא בודאי מצטרך לקרא עםבני העיר
ואפילו למתחילה רישות ביד בני הכפרים
פרקג
ב
לעשות כן כמו שהוכחנו במשטה א' אלא עו מתניתין עומד ויחרב אי קתני יחטב סד'א
לשיירי %ו'] אלא ע"כ דמייני כשקרא עמהן
דוקא יחטב כי היכא דליהוי
ב
ואעפיןככיון שישנו לשם בליל י"ר מחרי
קביעו' להוציא רבים י"ח;
לקרות;
דף כ"א קראה אהד קראוה שנים יצאו
דף י"מ ע"כ גם' ואר"ח ב"א אד"י אלמלא
'קראה "אחד מיותר וצ"ל ד~מ הוה
נשתייר במערה וכו' לא היו תני וקריעה "שנים יצאו סד*א דמצוה
יכוליו לעמוד מפני המצרה עריכות המאמר לכתחילה דוקא בשלשה לפרסם הנס אבל
לכאן נק' "ספר ונק' איגרת שהי' נס אמצעי יוצאיו בדיעבד גם בשנים אבל "אהד לא
יש בו מחלק הניסים נגלים וחלק מניסים מיקרי פרסומיניסא .וגם סד*א כתיב הימים
נסתרים כי הי' הנם הזה סוף הניסים נגלים האלה"נזכרים "ונעשים איתקש זכירהלעשי'
מיתחלת הניסים נסתרים ולמה מצה הש"י מה עשי' מצוה משפחה ומשפחה גם הזכירה
ככה שבקצת זמנים פועל ישועות לעמו מצוה שיקראו רבים קמ"ל דיחידמיציא את
ישראל כניסים נגלים ובקצתזמניפ נסתרים .הרכים י"ח .וגם י"ל כפשוטו קראה אחד
וכי קצרה וכו' הכל כפי המקבלים כי הנס הגיגו שקרא אותם ביחידות הגם דמצוה
וצאפיזמת החצלות איוו :חצר בגבהי מרומי' בעשרה לפרסומי גימא עכ"ז יצא גם ביחידות
וכשאין בדור כאפלים שיוכלו לקבל אור הנם וקראוה שנים הייט להוציא את הרבים י"ח
י לא משתמע;
ושגלה הגה הש"י מכסהי בכדי שיא יתבטלו
יצאו הגם דתרי קל
'
ו
כ
ו
ן
מ
ה
נ
ש
ך
ר
ב
ל
ם
ו
ק
מ
נשמע מסידורא
הנבראים מרש הטובה וההארה תצה תראה
דמתניתין דפתרי מברכה שלאחריה.
זה ממשה ואליות .דרבגובריטי וכיסהדאפ"י
ן
י
ד
ה
ה
צ
ר
ד
י
ס
ד
מ
ה
ז
ן
י
ד
ה
קושחת
ר
ח
א
ו
בפניהם יקר צר כבודו בכדי שיוכלו לעמת
שנים
ההוא טובה גדולה מהטוב ומטיב .עד יבא יצאו הנה סיירי כשכבר קראוה ומח"כ אמר
י ברכה לאחרי'
מצמןשטהי' כולהמוכנויכום'לנבואה ונגלה כבוד מקום שנהגבוגמ'לברך היינ
סדאמרינן
;
שנהגו לברך יברך ולח
יי
תוס' בד"ת חוז מהרש %ו' חוץ מדבר זה מיקרי ברכה לבטלה .ונראה דקמ*ל אפילו
שצריך שישמיע לארגו עכ"ל ההולך ממקום שלא נהגו למקום שנהגו יברך
כצ"לוהוי אישמחוייב בדברואינומוציא את עמהם אפילו דעתו לחזור כדי שלא יתראה
הרבים י"ח .וצ"ע דגם הרבנן לא גזרו חיוב שאינו משגיח בפרסום הנס :ושלא לברך
לא יברך אפילו הלך ממקום שנהגו והטעם
אחרש לקרותה דאלת"ה אמאי לא פליג ר"י
ך כדי שלא יעשה בני העיר כאילו אינם
אחרש כמו דפליג אקטןעיין בתוס' הסמו
משגיחים בנס;
ותבין ודו"ק.
רש"י בד"ה ואין מפטירין משלם האי טעמא
דף כ' ע'/א רה"י בד"ה ולא טובלין וכו'
גופיה נראה מזה רס"ל דביו'ט
אבל כמועבר העם מותר לטבול מ8טירין.מוסיפין ג"כ ופלוגתאהוא בפוסקים
ן כמו שיתבאר;
בלילה עכ"ל פי' זה לתרץ קהציות התוס' וסצמאטתים נראה דמוסימי
והמשנה דפרה דקתני בה אבל הוא עצבה מתניתין אין סחתין מהם אבל מוסיפין
עליהם .ום8טירין בנביא הגה
טובל בלילה ומזין עליו ביום.היינו אם לא
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"מפטירין בנביא קאי אכולהו לא אשבת לחוד
הה"ד אבל "מוסיפיו עליהם ויש סייעתא
להפיסקי' דביו"ס מוסיפין:

תוס' בד"ה הפותח והחותם וכו' קשיא אמאי
תני הד מייתא הכא ג"פ ונראה
לי כי היכי דלא תימק אדעתין דמה דתני
אבל מוסיפין עליהם ימפטירין בנביא קאי
רק אשנת .הנה תנא בכל בבא ובבא כל
הדינין בלא מגרעת וממילא נדע אלו היה
ביו"ט דין אחר הוה תני לי':
גמ' מצין לרב שלא ישב ע"ג מטה וישנה
לתלמידו ע"ג קרקע וכו' קשיא מהך
עובדאדרבי ורקאברשב"י בב"מ דהיויושבים
לפני חכמים ע"ג קרקע השמרו מימיהון אנו
שותים אסקו לדש אספסלי .ואמר רשב"ג

דודאים

פא

ע"ב גמ' לאבעי למיטרחציבורים הנה דבר
מצוה הוא ואעפי"כ לאבעי להטריח
את הציבור .והנה "לא בעי .פירושו "לא
"רצה אבל מן הדין מותר להטריח בשביל
דבר מצוה רק רב מחמיר ע"ע הי' .ולכאור'
האיך יוצדק בה חומרא הרי קולא הוא לגבי
המצוה .וזהו מה שנ"ל כוונת רש"י בדיה
לא מטרח ציבורא .שאם ילך יעמדו מפניו.
היינו "לא "בעי אין הפירוש הוא לא רצה
מחסידות .רק דינא הוא מוטב לבטל מאיזה

דבר מצוה ולא להטריח את הציבור ולא

רצה מדינא

;

תוס' בד"ה ואיב"א וכו'וכי ס"ד שיהא אסור
בלא פישוט וכו' לא ידענא למה
לא .הרי הוצרך להביא הא דעולא 4א אסרה
תורה ינו
' ו"ל דהכי קא מקשי וכי ס"ד

פרידהאחתישליביניכםואחתוהולרביובא שיהא אסור בלא הישוט יו"ר הרי מעשים
רשב"יבחלום ואחתוהוגםלת"אברשב"ירעוד בכל יום שאנו נופלים ע"פ בביה"כ מרוצף
יש ראיות בגמ') מכל הלין נשמע דהרב הי'
ברצפה:
.
ע"ג קרקע
יושב במקום גבוה
'
מ
ג
רב פישוט ידים ורגלים הוא דעביד
י
י
ד
י
מ
ל
ת
ו
והייתי סובר לומר דהאיסור הוא דוקא
משמע שאין זה דבר המסור לכל אדם
כשהרב מתכבד ביותר דיושב על המטה רק לאדם חשוב .וכ"נ מכתבי מרן האריזעל
ותלמידו ע"ג קרקע דכוא מן ההיפך אל
ם;
בענין נפ"א במס"נ ע"י יחודי
ך
ההיפך .משא"כ ספסל וקרקע הוא רק בדר ואיב*א אדם חשוב שאני וכו' אין תדם
מדריגת רב ותלמים .אבל מפירש"י לא
והרוב רשאי ליפול ע"פ וכו' משמע
נשמע כן שפירש או שניהם ע"ג מטה או אפילו בלא פישוט יו"ר .דהא לפי המברא
שניהם ע"ג קרקע .ואפשר האיסור הוא רק
רב עם תלמיד אחד משא"כ עם תלמידים
הרבה הכל יודעין ו2א"א להכין לכולם מטות
וספסלים ואין מן הדרך להטיל קנאה ע"כ
יושבים כ 4התלמידים שאינם סמוכים ע"ג
קרקע וצ"ע עוד:

דף כ"ב ע"א רש"י בד"ה הלכתא מאי "בשל
"מעמדות; פי' כן דאילו קאי
אדר"ח הל"ל "והשני דולג .ומדקאמר "אמצעי
אמעמדות קאי .ומיהו בר"ח ודאי שני דולג
דאי שלישי איכא גזירה משום היוצאין ואי
תקשה אם השני דולג איכאנמי גזירה משום
הנכנסין מאןדעייל שיולי שייל כמ"ש בגמ'

והכינתיג

:

הזאת הדר בי' מקמייתא דקאמר .רב פישוט
יו"ר הוא דעבד
י
י אל
אא"כ ניעהנוהשעכיקבו"םנ.לך.דכתליובלאויאמרי
פירש"י הייתי
מפרש דהדיוק הוא מתיבת "קום"יךהיינו
לך אני אומר "קום כי שפיר עבדת שאתה
בטוח במעשיך שאתה נענה .משא"כ הזקנים
שנפלו עמו לא שפיר עבדו ומש"י מיאן בזה
דא"כמהיכן משמע דהקפידא דווקא על אדם
חשוב .אדרבא ביותר יש קפידא על אדם
רואינו תשוב ע"כ פירש .דהדיוק הוא למה
זה "אתה עמל ע"פ" .ארזה דייקא אדם חשוב
כגצך מהראוי לך שלא ליחול אבל יקשה
לפי"ז א"כ גם יהושע שהי' בטוח אינו ראוי

פב
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לו ליפול .ויש לפרזם דה"ק למה זה אוזה
(שאתה בטוה) נופל ע"פ (כעת) חטא ישראל
(ואין בטחונך בטחון כעת וצ"ע עיד) והטעם
געל דוקא אדם השוב אם יפול ולאיהי' נענה
לא יהיו דבריו נשמעין לדרכי דחויות כי
יאמרו שאין בו ממש והא ראיה שלא גענה
משא"כ אדם פשוט .נ"ל וראי' לטעם הזה
מהירושלמי שהביאו התוס':
הא והא גרסא לי' פירש"י לפי שהטיה
נתקלקל בהזעת הסכנה .והיא מדה כנ"מ
הטיה דברים כלפי "מעלה אמר עלית
"למרום וכו' הנה בשעה שהוצרך היא"לעלות
ממטה למעלה איטלע.
דף כ"ג ע"א דמצלואצלויי .ובזה אין השש
אפילו לאדם חשוב ואפילו
ברצפת אבנים וע"ז אנו סומכיו:
תוס' בד"ה הני ג' וכו' לא ס"ל משום
מלאכה וכדת וסקילה וכו' התנא
דנקט לעיל כל דטפי מלתא מחברי' וכו'.
לסימנא נקטי' ונא לטעם:
רשיי בד"ה חמשה מרואי פני המלך ושבעה
רואי פני המלך ז' הם כדכתיב
שבעת שרי פרס ומדי ומהם יש ה' חשובים
כדכתי' בסוף מלכים .דצ"ל דודאי הי' אצל
מלכי ישראל ג"כ ז' רואיפני המלך כדאשכהן
באהשורוש (וידוקדק בזה פי' הפסוק שבעת
שרי פרס ומדי רואי פני המלך "היושבים
ראשונה "במלכות הנה הדברים כפולים אך
ים לפרש דגמונה שהעמיד ז' רואיפני המלך
כעיןהיושבים ראשונה במלכות ישראלעדיין
קיימת)ממילא התקנה נגד ז'רואיפני המלך
ישראל ואזדא לה קושיות התוס' הבן:
תום' בד"ה חד אמר וכו' אבל בשבתות
ויו"ט וביוה"כ וכו' דכיון
שמותר להוסיף עליהם וכו' הרי לך מבואר
שמותר להיסיף ביו"ט :שם כדאיתא
בילמדנו דחנוכה .עיי
ן במהרש"א שכתב
שאית במדרש תנהומא חבל הוא בשאילתות
דד' אהבי:

דודאים

ע"ב גמ' אתיא תוך תוך וכו' ואתיא עדה
עדה .כבר כתבנו במ*א נלמד דבר
קדושת השם מג"ש מכופלת דהנה מית ג"ש
בתורה שבע"פ מכוונת נגד מדת "רחום בי"ג
מדות שבתודה שבכתב ובאת בכאן מכיפלת
בסוד רחם ארהמנו :ב"פ "רהם בגי'
"מלכות ה"ס "מלכות שמים שלימה .והנה
"קרח עינו הסעתו ראה שהדין דקדושת
השם נלמד ממנו .ע"כ רצה להתגדל בקדושה
לך נא ראה אמרכי כל "העדה (ג"ש דעדה)
כולם קדושים ובתוכם (תוך)
י הבן הדבר
ילה.
עמ"ש בספרי אגרא דכ
תום' בד"ה שמין וכו' אבל הכא קשיות לא
ידענא מאי קושיא דה"נ שמין
אותו כאילו הי' עבד כנעני נמכר בשוק
לעולם וכך יתן להקדש והבן:
דף כ"ד ע"א מתניתין קטן קורא בתורה
ומתרגם .אבל אינו פורס על
שמעוכו';.ייןפירש"י לפי שהוא בא להוציא
רבים י"ה וכיון שאינו מחוייב ברבד איש
מוציא אחרים י"ח עכ"ל .הנה קריאת התורה
ג"כ אינו מהוייב בדבר רק על האב מוטל
ללמדו .אבל קריאת התורה לאמיקדי להוציא
רבים י"ה דקריאת התורה אינו מחיוב למי
שרוצה ללמוד דברי תורה במ"א כענין רב
ששת דאמר אנן בדידן וכו' נ"ל *[ :הגאה
ולפי"ז פ' זכור נראה דאינו מוציא י"ח
ואפשר לומר דגם פ' זכור בשמיעה תליא
מלתא ואם שומע אפילו מאינו מחריב יוצא
(עד כאן הגה)1
ע"ב גמ' הכא משום הנאה הוא והא ליתלי'
הנאה .קשה לי לפי"ז אפילו ראה
מאורות מימיו הא לית לי' הנאה כעת
בעוורונו וכי מי שאכל ביום אתמול יברך
היום ש הנחת אתמול וי"ל רביון שראה
מאורותיודעביותר להבחין גם כעתבעוורונו
ן נ"ל 1
ביון שהחוש הי' פועל באיזה זמ
תום' בד"ה כשאתם מגיד וכו' קשה וכו'
לדעתי י"ל שלא לבדו הורידו

ריח

בניהעיר

אלא עם בניו וכשהגיע למקום כזה הם
ו המבטא ?
הטעימ
כיה ע"אמתניתין האומר ומזרעך וכו'
דף
לא תתן לאעברא בארמיותא
וכו' הגעו שאסור לתרגם כן בציבור להוציא
מפשוטו של מקרא אבל ההש מרמזי התורה
ע"כ תיגם כן יונתן וכמו שתמצא בזהר,
פיסוחו .ערות כלתך לא תגלה על ת"ח
המשמש מטתו בחול .ובהראי אין ברד
מענישיועליוכי הוא אינו ששוטו של מקרא
רק מרמזי התורה ואסור לתרגם כן בציבור:
וכו'עלוכיסד הקליר וכו'
תוס' בד"ה מפני
לכאורה *צדקו (רצ'ל החזיקו
לכם לצדקת אם תשמרו מצות) שתו ואת
בנ
ו!
גמ' משל לאדם שהיו לו אלף אלפיוכי' זהב
והיו מקלסין נעתו באלף דינרי כסף.
שינה במשלו מזהב לכסף ,האם בא להקטין
הדבר נגד הגדלות הנה עדיין לא יצא י"ח.
כי כל מה שמקלסין הבורא אין שום ערך
אפילו לאחת מאלף אלפי אלפים ורבוא
רבואות עד א"ס נגד גדלותו .אבל דובר ב'
דברים א' כל מה שמקלסין אינו אפילו
י
ח
א
מאלפי וכו'  '3דבר הקילוס ג"כ אינו בעצם

דואים

פג

לספר בשעת הקריאה כמד"א ובמתחו עמדו
כל העםי
ניחוש לכבודו דאברהם קמ"ל .דזה כבודו
שהבנותכוונו לש"שויצא מהןניצוצי
אורה של מלך המשיח !
פייגאדעתייהו דציבוראלפי גירסתינו בגמ'
לא יתכן בזה פירש"י (ולרש"י ז"ל
היה גירסא אחרת) וצריך לפוגע פייגא
דעתייוע יתעצבו אל לבם ולא יוכלו לעבוד
את י" בשמחה ובטוב לבב קמ"ל דכתיב
נמי עבדו את ה' ביראה ואח"כ באת השמחה
ממילא:
דילכהעאחזי למעבד מיראה לפי גירסהינו
צריך לפרש דחיישינן דילמא אתי
למיעבד מיראת העונש והוא אינה עיקרא
דירתה רק יראת הרוממות כמבהיר בזהר
קמ"ל דגם היראה תתאה צריכה היא להמון
עם להצילם מתאוות :ליהטט ליקרי' דדוד

קמיל דדודנמי ניחאלי' 3יהיתי דתהוי
כפרה לאבשלום

1

ליחוש לכבודו דבנימיל קמ"ל דשבטבנימין
נמי ניחא להוכי היכי דתהוו כפרה
לאבהתיעע :מאן השפיר שומעני' שרי
לשבוחי סד"א אסור לספר בשבחו שלחבירר
שמתוך שבהו בא לירי גנותו קמ"ל האיסו'
הוא יותר "מדאי דווקא:
(ונשתנה כמו השינוי שיש מכסף לזהב) כי
מה שמקלסין הבורא ית' "הגבור אין הדבר
א
בעצם כמו שאמר החכם השוללות מן הבור
פרקד
אמיתיות יותר מן המחייבות .ויותר יצדק בו מתניתין מטפחות "יקחו ספרים לא ידעתי
י"ת לנמר אינו חלש משיצדק לוזיר בו
למה שינה בכאן הלשון".יקחו ולא
"גבור .כי הוא דבר ששייך בברואים לא "לוקחין וברש"י נראה דגרט "לוקחין אבל
בהבורא הבן הדבר !
ו?
גירסתינו "יקח
האומר ומזרעך וכו' תנא דבי ר"י בישראל דף ט"ו ע"א גמ' אבלביה הכנסת שלכמכין
הבא וכו'עיין ברש"י שדרשו כן להודיעפי'
כיח דמעלמאאתילי' לא מצי
ן בתוס' ב'
המתניתין .ולפמ"ש לעיל יצדק הדבר מזגני לי' דהוה לי' דרביםעיי
כפשוטו ,דתנא דבי ר"י דרשו בו רמזי הפירושי' הנה לפירוש הא' הגם שלא נתנו
התורה כמו שתרגם יונתן אבל אין לתרגם הרביםכלוםבגנינוכיון דלדעתהרביםנעעאו
כן בציבור:
המירא קדושתי' וכ"ה לדעתי סעדת רש"י
.
ר
פ
כ
ואח*כ
לשיולי מה למעלה הנה לפי"ז אם נבנה בעודה
ע"ב מהו דתימא
וכו' קמ"ל דאלתאי חיישינן דהא אסור נעשה כרך הנה לא נעשה אדעתא דרבים

פד
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מזביגיעלה .ואפשר דמש"ה קאמר אבל "בית
"הכנסת של כרכין רתיבות "בית "הכנסת
מיותר (ורש"י ל"ג לה) דעלה קאי אך הוא
להורות דמשעה שנק' בית הכנסת דהיינו
בבנייתו היתה תיכף של כרכין .וידיקדק ג"כ
נעמדו "דהוה 'לי' "דדבים דצ"ל מתחילתו
ותהלי' דרבים .ומיהו רש"י ז"ל ל"ג תיבת
"בית הכנסת וגם נראה מלשונו כיון דכעת
הוא שלכרבין חמירא קדושתי'ויש לדקדק כן
מלשון הגמ' כיון דמעלמא אתי לי' היינו
לבית הכנסת .אבל התוס' העתיקו מעלעל
קאתי ל"ה היינו אל העיר א"כ אדעתיהו

נבנה:
"ואיזהו "עבדוה .אתאן לפי' השני שכתבו
התוס' דבמעות הנותני' תליא
מלתא ויש ליישב אבל יותר נראה דלפי'

היא ל"ג לי',

ע"ב תוס' בד"ה תשמישי קדושה וכו' ולא
קשה מההיא דמנחות וכו'
שיש לפרש הטעם וכו' לא ידעתי למה לא

דרדז~ינפ

הארבע אמות בקדושה הוא כעין השתהות
המוחין גם אחר התפילה והמוחין הם"חיים
כנ"ל והי' זה שכרו אריכות החיים:
ולא כניתי שם לחברי השם של האדם הוא
שם נשמתוחיי הגוף וזה שתמצא שע"י
קרישת השם מתנועע האדם גם בהיותו 'שן
כי הוא כבית אחיזה להנשמה חיית האדם
והמבנה שם לחבידו עושה בית אחיזה אחרת
לחיותו (דבר שלא נק' כן מן השמים
לנשמתו) משא"כ מי שנזהר בזה שלא לעורר
נשמת וחיות חביתו רק באותיות הנגזרים
לו מבראשית והי' זה שכרו אדיכו' החיים

ולא בטלתי קידוש היום .מדאורייתא בזכירה
בעלמא סגי בלא כוס .וחכמים תיקנו
על הכוס יין דוקים הנה בלא זה עיקר
הזכירה בדעת שהיא מוחין "וחכמים הם
המקבלים מן החכמה סוד המוחין הקרויים
"חיים כנ"ל ע"כ דחסם בגי' היים בסוד
"החכמה תחי' .הנה הזהיר בקידוש היום
לקיים דברי "חכמים "חיים נתוספין לו וז"ש
ר"ע "חמרא "וחיי לפום רבנן שע"י תקנת
החמרא נתוספים "חיים לפום רבנן תה
שנהגו לומר בשעת שתיות היין "לחיים
ועי"ל דהנה חיה סחטה ענבים והביאה לאדם
ואילו הי' ממתין עד לשבת לקדש עליו הי'
היין "לחיים משא"כ כשאכל פגה והנה הוהיר
בקידוש היום מתקן תיקונו והי' זה שכרו

בפשוטו דשל ראש יש בהם שי"ן נראית
מבח.ץ משא"כ שי יד כיון דהיו"ד אינה
הלמ"מ .וכן דרשו דורשי רשומות יראו כל
עמי הארץכי "שםיי' נקרא ר"ת "שין
י
דף כ"ז ע"א תום ,בך"ה אבל התנו וכו' קשה
כיון שהתא וכו' לולא דבריהם
י"ל דבאמתלפי התירוץמיירי אפילו בעיקר
המעות לא במותר דוקא .ועי"ל דמיירי
ם:
"חיי
דבשעת המכירה לא מכרו ז' טובי העיר רק
אח"כ התנו על המעות וזה באפשר לא מהני לא עשיתי קפנדריא לבה"כ שלא יהא קל
בעיניו הקדושה .הנה כיבד את "הקודש
דק על המותר וצ"ע בזה לחלק בסברא כזו,
מים בתוך ד"א של "וקודש נק' חכמה בסוד ואנשי "קדש תהיון
קרב גמ' לא השתנתי
י הנה "החכמה תחיי:
ל
תפילה חסידים הראשונים הי'
להשהות ולא פסעתי על ראשי עם "קודש ג"כ כנ"*
שוהין שעה אחת אחר תפילתם כדי
"קודש "חכמה "והחכמה תחי':
עוד המוחיןהניתנים בשעת התפילה .והמוחין
י בלא ברכה ,נ"ל דהרבותא
מיק (חיי המלך)"אהיההויה "אדש ולאנשאתיכפ
הוא אפילו שלא בשעת נשיאת כפים.
(בגי' "היום) יהנה המוחין הם ר' כי בדעת
עיטרא דחסדים ועיטרא דגבורות (ע"כ ד' דהיינו במנחה לא הי' אומר או"א ברכנו
בתים בתפילין) .וזה הוא ר' אמות של תפילה בברכה וכו'כי לא הי' רוצת לישאככיו בלא
והנה לכבוד התפילה גם אחר התפילה יחזיק ?רכה ולא הי' הוא שליח ציבור כתפילה זו

חיים
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הנה הברכה הוא תקנת "חכמים "והחכמה
תחי':

תוס' בד"ה שאלו וכו' קשה דאדרבא (לשון
"דאדרבאאינו מדוקדק לכאור')
הי' בזכות יכו' ולי הקטן נראה דשאלת
התלמידי' היה קידם לזאת המעשה וכברחי'
זמן רב עד לזה הזמן וע"ז שאלוהי .ועוי"ל
דהנה התנו עמו בברירה שיברור לעצמו או
שיהי' בני דורי כולם בני עוה"ב או שיחיי
ת' שנה והנההיא ביררשיהיובני דורולחיי
עוה"ב ואמר הקב"ה הא והאיהבי לי' ובאיזה
זכות הוא אריכית ימים הלא בעד מה ששנה
להתלמיד כבר ניתן לו שיהי' בני דורו בני
עוה"ב וזה היתה שאית התלמידים .יאפשר
לי לומר ד"ה כוונת התיס' בלשון "דאדרבא
יה"ק דהנה סברת התצמידים ששאלו במה
הארכת ימים היתה סברתם דזהאינו בשביל
עושנה להתלמיד דכבר בירר כעצמו שיהי'
בני דורו בני עוה"ב וע"ז הקשו התוס'
דאדרבא מדחי' בדקדיק ד ,מאותשנים נראה
דהוא בזכות ששנה להתלמיד ד' מאות פעמים

ובזהיתכן תירוצו בטוב טעם דמעיקרא לא

דרדאים

פה

הלא המתנות הללו בזכות פינחס .השיב חמה
מעל בני ישראל ואמר הש"י ולא כליתי וכו'
הנה עצר המגפה ונתן חיים ע"כ הי' שכרו
הנני נותן לו את בריתי שלום שיחי' עולם.
ויגשר הגאולה והתחי' .הנה הנותן המתמת
שכר פינחס הנותן חיים לישראל פעולתו
לפניו לאריכת החיים:

רשש ז"ל מהפך הציוני' מציין תחילה
מתנותיה ואח"כ ולא ברכתי דאזיל
לשיטתי' ולא "ברכתי קאי ציעודה בברכת
המזון(עיין בתוספת) ממילא בשביל זה גורס
כסדר ולא "אכלתי ואח"כ ולא "ברכתי כי
ברכת המזון אאר האכילה:
גמ' לא נתכבדתי בקלון תבירי .קלון הוא
קטלי'
בושה אזיל סומקא וכו' ומה לי
כולי' והנה הכביד היא בהיפך הוספת החיים
והנה לא רצה כגרוע מחבירו חיות שיתוספו
עליו והי' שכרו בהוספת החיים:
ולא עלתה על מטתי קללתחבירי דהי' מוחל
תיכף בהתחלת הלילה וכדמסיק .הנה
הנשמה כשהולכת מן האדם בלילה היא
נידונת עלכל מעשיה אשר עשתהביום .וח"ו
אם עשה עבירות היום ההוא פגים(עיין בזהר
בענין ואברהם זקן בא "בימים) יהנה כש :דם
מוחל לחבירו טרם חזרת יום הנה גורם אשר
תבירו לא יתחסר יומי אחת דתו לאריכת

ידע והי' סובר כיון שכבר בירר הבני דורו
ע"כ אריכותימיו באיזה זכות אחר עד שראה
בסוף ימיו שחיה בדקדוק תו שנה .הבין
שהקב"ה אמר הא והא יהבו לי' בשכר שהי'
ימיו:
שונה לתלמיד ת' זימני ודוק :לא קדמני
אדם לביה"מ התורה עץחייםהיא למחזיקים וותרן בממוני הייתי המוותר מסלו .הנה
בה .והנה הוא השכים לדוים וחיים נתנו לו:
באותו הפרוטה הי' יכול להחיות את
דף כ"ח ע"א ולא ברכתי לפני כהן קיים נפשו ועומד ומוותרה לאחרים להחיות נפשם
"וקדשתו "קודש חכמה והחכמה הנה נותן מחיותו ומכוחות נפשו לאחרים
י החיים:
תחי' .וגם כיבד את הכהן איש חסד ימין יתוספו לו חיותי ואריכות ימ
א"ל רבי אם נאמר כבש למה נאמר "אחד.
ם כימינהג
ושרך ימי
שאל דוקא השאיה הזו להורות השאלת
ולא אכלתי מבהמה שלא הורמה מתנותיה.
רש"י פי' הזרוע והלחיים והקיבה וצריך במה הארכת ימים לצורך הוא דהשאלה הוא
להתבונן וכי עד השתא 4א ידענו מה הם דודאי אריכות ימים הוא בשביל דקדוקי
המתנות ויצדקודבריועפ"י דברי חז"ל למה המצות בחביבות לא המצותעצמן.כי המצות
ניתן לכהנים הזרוע (בזכות פינחס ויקח רומח עצמןמאירין האורפנימי של הנשמהותוספת
בידו) והלאינו (ויעמד פינחס ויפלל) והקבה המצית ודקדוקיה מאירים האור מקיף שהוא
(וידקר את שניהם וכו' את האשה אל קבתה) תיסכת החיות ואינו נגבל בגבולהכלי .והגא
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ר' עקיבא ידע אאחד נאמר לתוספת חיבוב
המצוה מיוהד בעדרו ורצה שע"י תשובה זאת
ישנס עמו בדברים לפרש שאלתו הראשונה
הבן הדבר כי קצרתי
י
לא קבלתי מתנות קרא שלים הוא ושונא

דרדאים

ולא ישנתי בביהמ"ד לא שינת קבע ולא
שינת ארעי ביהמ"ד מקום התורה
אוריית' מהכמה נפקת לא הי' ישן כי ע"י
השינה מוחי ההכמה מסולקין והחכמה תחי':
ולא ששתי בתקלת הבירי בהלכה שעית
קטהלביי'רו מתבייש ואזיל סומקא ומה לי
ם:
כולי' וכו' והנזהר זוכה"היי
ולא קראתי להבירי בהניבתו וכו' עמש"ל
י1
בפירוש ולא כניתי שם להביר
רש"י בד"ה בלא תורה גרסתי שגורה בפי
תמיד .אפשר רצה לתרץ מאי
דקשה ע"ז לקדושים כאלה מאי רבות' דמ"ז
הא אמרינן ביומאהיכי דמי הילול השם וכו'
כגון אנא דמסגינא ד' אמות בלא תורה ובלא
תפילין לזה פירש"י דרבותי' דר*ז ד"יתה
גרסתו שגורה ומסודרת בפיו:
ע"ב תוס' בד"ה על תנאי וכו' ודוקא לאותן

מתעת יחי' עכ"ז טעמא בעי והנראה
הנה השונא מתנות כי הוא בטוה ביי' לא
י צבאו והבטחון הוא
יחסר לו המזג כלימיהי
;
ממדת "ההכמה כמדע והחכמה תהי' ולא
עמדתי על מדותי .כל המעביר ע"מ מעבירין
ממת כל פוסעיו ואין מיתה בלא חטא וכיון
שמעבירין ממגו כל פשעיו היו יהי',
וותרן בממוני הייתי עמש"ל ועי"ל כיון
וההוא מוותר מדבר הקצוב גם הקב"ה
מוותר עמו עלימיוהקצובין.
תורה היא וללמוד אני צריך פירש"י אולי
אוכל לקיים רצ"ל אין שאלתו כדי
שבבבל מהני התנאי שהרי
לעשו' הדבר בשביל אריכותימים דא"כ הוה
כעובד ע"מ לקבל פרם דק שאלתו סתם באם לעת בא גואל ב"ב תפקע קדושתן ולכאורה
תמוה הדבר דאמרינן לקמןכשתידין שיקבעו
יתוודע לו שהדבר הזה הוא מרוצה
גם אוכללקיים נ"ל .לא להש"י בא"י .ודוחק לומר דוקא אותן שיהיו באותו
אולי אני
נס
תכלתי הזמןביישובן דהרילפי הק"ו מתבור וכרמל
גדמות אדם
ה
נ
ה
ת
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ג
פ
ה
ע
ש
ר
ע"י
ראיות העין .ותרא האשהכי טוב העץ וכו' מוכח דאפילו ההריבין נמי יקבעו בא"י
והביאה מיתה לעולם והזהיר בראיית העין (ולולא דבריהםהייתי נצמר הבה"ב שבבבל
והי' שכרו אתו ופעולתו לפניובהיים והרבה להיות ישראל מטולטלין בארץ לא להם
יש לדבר בוה בצלם ודמותואין הזמן גורם :ונודדים ממקום למקום ונשארים בה"כ
הריבץ מאין יושב בעיירות ממילא אב"ד
עיני
ו כהות וסומא השוב כמת והזהיר
הי מתנין תנאי עליהן משא"כ א"יעינינו מצפין
וקים
בב"י לישיבתה ב"ב) ושמא י"ל לדעתם הגם
לא הקפדתי בתוך ביתי הקפ
דההי'הוא כעס שיקבעו בא"י אעפי"כ במקומן לא ישאר
מ
ה
ההכעס מגרש הנפש הוא
כמבואר
קדושה והוו כבריה אהדת.
בזהר והנזהר יזכה לחיים:
גם' שרי בד לקישא במיא דעדיין פי'
ולא צעדתי בפני מי שגדול ממני דצ"ל
באמצע המים ואעפי"כ לא רצה
בחכמה והוא מכבד
ההכמה והחכמה עוד להשתמש צמו :א"ת גמור מנחי הא
תהי',
מלתא וכית שילמוד ממנו דבר אהד מן
ולא הרהרתיבמבודית המטונפות ג"כ למעלת התורה מיקרי תלמידו וכל המובע תלמידו
ההבמה והחכמה תחי':
מלשמשוכאילו מונע ממש הסד;
ולא הלכתי ד' אמות (שיעור קומת האדם) בנות ישראל החמירו וכו' עפ"י פשוטו אמר
בלא תורה עץהיים ובלאתפילין מוחין
לו הלכה זו דאמריק בברכות ה"ד
*חיים כנ"ל.
'
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ו
'
ו
כ
ו
הלכה פסוקה
ולהיות
בנות ישראל

י

ריח

נניהעיר

שהיה באמצע המים וכתוב חל-תרגזו בדרך
ודרשו בו שלא יתעסקו *בדבר "הלכה רח"ל
הלכה שיש לדבר בה היינו להקשות ולתרץ
ש"ט בזה רגשה ודו"2ינן לסכנת הדרך
ושכש"כ באמצע המים ע"כ אמר לו הלכה

פסוקה,

דודאים

פז

ואילו האידיש כולהו בדר"ח .וקשיא איך
אפשר לקרות ז' בדרדס .הרי אפילו
לארבעה צריךלדלג וצ*לדמתחיל מפ' יפקוד
יי
' אלקי הרתזות וכו' .ושייך שפיר לד"ת
רמשה ביקש שיהי' ראש על העדה כמו שיש
ראשים בזמן ראש חדש ושייכות הפריכיות

תד'א כל השונה הלכות וכו' .וכיון שלמד ג"כזו לזו כמשארז"ל .משל למטרונה וכצוותה
ר"ל לאותו האיש הלכה פסוקה חויב לבעלה על בניה איל עד 21חהה מצווני על
בכבודויותר מכיבודאביושאביו הביאולחיי בניי צו אתבנייעלי .וז"ש אח"כ צו את בני
ישראל וכו'
עוה"ז וכר :אל תקרי הליכות וכו' יתפרש
י
תוס' בד"ה חרא וכו' .וא"ת ומיד מכללא
הדבר אי"ה במ*א:
טמאי אמרהוכו'.לי הקטן נראה
גמ' ואף כבוהן עתידין ליגאל
דף כ"מ עמא שנינה עמהן רצ*ל אז יתוודע דאמרה לאפוקי מרבדימי רס"ל חנוכה עיקר
הי' ומקדימין לחנוכה קמ"ל דבשלישית חשכה
להם שהשכינה היתה עמהן בגלות .וכל
במצרים נתוודע להם ביציאתם עיין בזהר והגמ' דלא אמרה הצריכוהא בזה דאכתי
לאידענא מחך פלוגתא וסמיך אדלקמן .ויותר
בפסוק יצאו כל צבאותי" וכו':
נ"ל לפרש באופן זה .דהנה קשה אהמסדר
מתניתין לכל מפסיקין ברחמני חדורים הש"ס דעביד הצריכותא הנה לא הי' בידו
בחנוכה וכו' גירסתינו הכל הצריכיתא רק לחד צד .ובע"כ יצטרך לומר
"בביתין יברש"י ותוס' נראה דגרסי הכל חדא מכלל חברתה ,וא"כ למה אמך כלל אי
*בלמד והוא הצודק לכל מפסיקין .היים אתזמר בהא וכו' לימא תיכף חדא מכלל
ש המאורע מפסיקין מפרשת חברתה .ע"כ נ"ל דבוונהו חדא מכלל חברתה,
"לכל ז"
השבוע וקוריןמעין המאורע ומפרש הזמנים היינו ממימרא דלקמן ר"ח טבת בחול דאמר
לראימי חדשים לחנוכה וכר ולגירסתנו צריך ר' יצחק (והוא ר'יצחק נפהא כנראה מהגמרכם
~ישב דה"ק "לכל מפסיקין.היינייכל סדרה קרו תלתא בר"ח ואח"כ בחשכה .מהאשמעינן
שיארע בשבוע ומפסיקין אותה בר"ח ובחנוכה
דבשבת קורין חנוכה בשלישית ודו"ק
ל
וכו' :תום ,בריה לכל מפסיקין וכר וכן בכ
שאין קורין אלא שלשה .רצ"ל דהתנא לא שייך לעיל גמי לבני מערבא ?דמפקי
הני
לאוריית' בג' שנין .תימא לי
י רק מאותן הזמנים שקורין ג'
סד"א
ר
מיי
על מנהגם %י עברו אתקנח עזרא דהיקן
'
ל
י
ב
2
ה
ב
הסדרה
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ק
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"
כ
א
דל תמירי
ג' שיהיו קורין בקללו' שבת"כ קודם עצרת
ו
א
ל
א
ק
ו
ד
ו
ה
י
מ
דיומא קמ"ל
על כרחך
ושבמשנה תורה קודם ר=ה .ודוחק לומר
קאמרי דהרי בר"ח קורין ד'
:
דנהגו בהגיע קודם עצרת ורעה מפסיקת
כגון תעשות ומעמדות וחשכהופורים כשחלו מקריאתו וקורץ בקללות דהרי בדייתת
בחול .ולפי"ז שפיר עבד התנא דשנה שלימה שנינו מקום שמפסיקין בשבת שם
ליו"כ באחרונה דכל הנך מיירי בחול ויוה"כ קורין בשבת הבאוש 51ועדי יר שמפסיקין
בהם מפורשי' במשנה .ואפשר לומר דוה
בהטגנה דוקנוי
ע"ב גם' אפילו תימא רשב"ג וכו' משום שזנת רש"י דפי' חמשה חומשין דס"ל
שולחפת וכו' .ולת"ת צ"ל דלח דלחתצשיןאין סדר.והיויכולין לקרותתמיד
ם הקרבן חוטרו ת"כ קודם עצרת ומששת קודם רקה
עברינן משום שהאזנות רק מהיו
אבל שיהיו מושלמים להם כל החומשין זה
גופא הקרב בר"ח ניסן:

פה
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ה" לג' שנים דוקא וס"ל לרשיי דכך היו עצמו .אבל אמרו וכן "תנא" דבי שמואל
עברין בכל שנה היו קוראין וגומרין ספר "מהא שבפירוש הי' כתוב בתוספת' שלו
ת"כ ומש"ת ואחת מהעג ספרים אחרים .ע"כ עבה" הנה התוספתא הכריחה אותה לפרים
גמרו החמשה חומשים בג' שנים נ"ל:
דגם לת"ק דפסחים הטעם בכאן משום
'
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היטב .וז*ש רשאי אלמא
דף ל' ע"א רה"י בד"ה וכן תש דבי שמואל
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לפי
בתוספתא דהך ברייתאאיזו היא
גרסתו:
שבת ראשונהכל שחל ר"ח אדר להיות *בה"
וכו' ואפילו חל בע"ש וכו' כאילו חל בה ,גמ' ור' נחמן אמרעדיין הוא מחלוקת לכאוד'
רב אמר לעיל כשחל בע"ש מקדימיןכי
אלמא מאחרין אה~מעינן עכ"ל .דברי רשיי
תמוהין מה שפי' "אלמא מאחרין אשמעינן היכי "דלא "תקדים "עשי' "לזכירה מדלא
אמר כי היכי "דתקדים "זכירה *לעשי'
משמע דנשמע ומוכח מבדת שמואל
מהברייתא .ובאמת הצטרך לגציה הברייתא משמע ראין קפידא דרקא להקדים .רק
כיהיכי דלא תיקשהלרירי' .אבל מהיכן יש הקפידא שלא לאחר .א"כ צ"ל דר*נ ס"ל
הכרח מהברייתא כדבריו,וגם לאידענא למה דטעמא דרבכי היכי דתקדים זכירה לעשי'.
הוצרך רש"י לזה לפרש כזאת ולא עשהכן וז*ש רשפי לעיל ה"נכי היכי דלא ליקדום
י התקדם וכ:'.
לקמן בדיה .בה" שפי' סתם" .והיינו וכו' וכאן כתב רש"י כיהיכ
"כשמואל .ואצטבה לדעת דהוקשה רשאי מאי הים' בדיהעדיין וכו' קשיא יכו' ולרב
המאל אפילו בשבת של אח"כ
דאמרינן אמר שמואל "בה* וכן תנא דבי
'
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שמואל בה .היית תלמידיו ודאי התלמידים
לי
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עיירות ממקומן ידחו ליום
שנו כמו רבם ומאי נפקאלן מזה שהתלמידים
שט כמו הגהת רבם .אך הוא דהנה לעיל הכניסה א"כ ערב שבת רבותא טפי ודויק:
קאמרינן לימא מתניתין דלא כרשב*ג דס*ל ע"ב הום' בדיה *שאר ימות החג וכו' והא
שאני יכו' לא מצינו סמך
שאולין קודם למעשה דק ב' שבתות
ומתרציגן אפילו תימא רשב"ג .הך הקדמה בתלמוד וכו' עיע ברא*ש ונ"ל דיש סמך
הוא דק לשולחנות אבל לתיק ע"כ צריכין ממשנתינו בפסח קורין בפ' מועדות של ת"כ.
לחימר דלא משגיחין בשלחט' רק לקרבן וביומא קמא מיירי .ובשאר יומי סמך על
מקדמינן שלשים יום .והנה אנן כבקינן הברייתא כמ"ש רשיי ותנא דמתניתן לאתני
בפסחים שלשים יום .הנה ע"כ הך הקדמה מכל המועדות רק יומא קמחן וא"כ למהתני
דשקלים הואלענין קרבן .וא"כ האיך קאמר ובשאר כל ימות החג וכו' על כרחך היק
שמואל מאחרין משום דלאיתבי שולחנות עד ובשאר כל ימות החג אין קריאה בפאע רק
יום א' .הרי אנן לא משגיחין בשלחנות רק הקריאה המחוייב' לכל המועדים היינו
לקרבן ובצרו להו מהשלשים יום .וצ"ל קרבנות מוספיט שהוא נוהגת בכל המועדי'
דשמואל ס*ל דגם לת"ק הטעם בכאן משום בס"ת שני' .ויש עוד דמדומי ראי' מכה"ג
שלחנות.ואי קשיא א"כ ת"ל להקדים לדידי' שהי' קורא בעשיר שבחוטים הפקודים בע"פ
נ"ל:
שלשים יום קידם שלחנית .ס*ל כיון דמילי
דרבנן הוא *גם לאנכישמילי' סגי בט"ויום דף ל"א תוס' בדיה במנחהוכו'לפי שהנשי'
י הכריח את שמואל לפרש כזאת ושש
ומ
מקומטות לכבוד היום וכו' .לפי
בגס אמר שמואל *בהא ולכאירהיכוליו אנו הטעם הזה תמוה מהישתנה בזהיוםכפורים.
לפרש דה"ק שמואי הך "בת,כה דקתני וכי סיד שביוה"כ מקושטות יותר מכל
בברייתנו יכולל אנו
"מה* בשבת המועדים ימי שמחה הנמל כמצום דבכל
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אמתדים הנשים יושבות בביתם מהש"כ סיום התורה משאירין נגד הקריאה העיקרי'
במה שמסיימת החורה1
ביה"כהןהולכות ובאותלביה"כונ"ל דבעבור
זה בשדו מפירש"י דלטעמא דרגשי מהראוי בנדהה מפטיר ויאמר וכר קשיא אמאי אין
עושין כןכשיל ר-ה אדר ורצח ניסן
לקרות זה באשרית.כיעדיץיהי' פנאייותר
'
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לתשובה אך לטעם התוס' ניאון דעיקר מה באחד בשבת
נגל פירוש הקווןס 4כיון
ת
ו
מ
י
שהולכות ובאות ונידאין הם טשעת המנחה דגם בבל וצאר
השנה איש מענין
למעלה שמותר לקשב ירק ולפצוע אגוזים הפרשה הנקראתוגםאישמעניןהיוםאעפי"כ
י עוד תעם .עפ"י 0פטירין כ 5חשובלנו מאוד לתרסם 9ם רצח
וכמדומה ששמעתי ורשית
מה שפירשו טעם עפ"י פשוטו שבעבור זה שטוה תלוי הקביעות של המועדים .א"כ
אסרו לילך (יכפילו להסתכל) בתוך נשים לפי*ז תדחה ג*כ ההפטורת של שקלים וחדש
' כי המלאך וכו' מיקד שאין זה חיוב כ*כ משכ"כ על שבת ורצח
בשעת לוייתיכו
ו
א
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ר
ד
א
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י
מ
ס
ר
פ
מ
א
ל
רצח
ביניכם ופירשו כו להיות שהנשים פניהם
ניע
כי
עפי
אדומות מחמתוענכי' והיצה"ר מרקדביניהם קריאת התורה ומוסף שבתיום כביפיאלכל.
להיות שמסתכלין בהם מחמת אדמוטיתם והתירוץ מבואר .ועל שבת החדש אקצ לתרץ
דכתיב בי' ג"כ בחדשת באחד לחדש:
שנירפיתיפים ולפי*ז גס ביוה"כ הטעם הוא
מחמת שבוכות פניהם אדומות והוי
ו דוקא עקב חום' בח"ה רצח אב וכר וסדר זה
לעת המבתהע"ח רב הבכי' אחר סדרעבריה.
מתחיל בפינחס רפאל
ועפיי דביי מרין הארינמל ידוע רמיזתו הפטורה ראשונה מהשלשה דהיעו דברי
בקודש אכ"מ
ירמי' מתפילין בפ' פנחס .אבל זה דוקא
בכ"מ שאתה מוצא *גבורתו וכה כשמטות ומסעי מחוברים .חבל בשפןנפרדים
נמ' ארסי
מתחיל הסדר מס' מטות :שם אהוי דרשו
ובנוסחאות סידורי התפי~' גרסיע
א בשבת שלפני יוהכ"פ וכו'ועיבהבין כפור
גדה~זו והוא הנראה בכלהפסוקי' שהביומתנ"ך* לא נכתב בכהין גבורות רק גדולתו לסוכחז וכו'איןכן מבהגיע רק לעולם קריע
שובה בשבתשלפני יוה"כ ובשבתבין יוה"כ
ית' ויצדק לפי"ז קישוך המאמרלכאן במנחת לסוכות קריע וידבר דודמעין שירת הנהינו
יוהכ"פ קורין *בעריות טעם איסורן לרמז
דקרינן באחזו שבת:
למשכילים אסור להשתמש בשרביטו של מלך
דמפטיר חזם סבר
שם שם ורב (הונא)
אמלי
דהאבילח 2וכוד
מפני גדולת המלך ומפטירין ביונה כי
פי"ז צ"ע על מבהגיע
'.
אתה מוצאענותנותואיך שכיפר לאנשי ננו
ה דמתאילין כל החומרות מר"ח .ואעפי*כ אין
ש1
עיר גוים רשעים על שנכנעו לפניו יתי
י ת"ב 4
מפטירין חזון עד שבת שלפנ
תוס' בדיה לשאר וכו' ויש מקומות שנהגו גמ' וכתיב ויאמד ח' אלקים במה אדע וכר
עד ומוחל אני את כל עושתיהם .רצ*ל
להפטיר וע' ושיבוש הואונראה
דהי גירסא זו בגמ' דהזיע ברשיי דפירש א"כ עיי הקרבנות מתכפרין כל עונות
םעל הפטורתיו0השמיני ולאפירש סעם ישראל .ומתקימין שמים וארז ע*כ צריכין
תע
שא*א
.
ן
ב
ר
ק
ה
ר
ב
ד
וזה
ביי לעמוד על
על הפטורת יום אחרץ .ש"מ דהיתה
וכנשי
י
הם שלוחשך ע"כ קורין במ*ב ונ"ל
נר
פא
לו
גירסאזוואין מן הצורך לטעם .דטעם טמ
דקריע בתורה פטירת משה הגם דה*ל ה
ירזהנקראיםאנשי *המעמדשמעמידין
טו
עב
מע
שב
למיקדי מעין היום דבס*ת האחרונה קרינן
שמים וארז על מכונםי
מוסףהיוםכיוןדהיתויו"טשני ואעבקיאיז שמא ח"ו עזראל *חוטאים אלפניך ואהה
עושה להם וכר .הך בחוטאים אין
בקביעא ד"רחאוהיחם נצק שמחת תורה על

י

ריח

בני העיר

פירושו שוגג דובי ס"ד דאברהם שעל
השגגות ח"ו יעשה להם כדור וכו' .רק שלא
רצה להזכיר עליהם לשון "עון ע"כ אמר
חוטאים .וגם להיות דישראל בל עונותםהיא
במקרה ואינם בעצם במו בגוים א"כ בל
עונותיו הם רק בשוגג ובבר נכתב :ה אצליע
באריכות בבמה מקומות :כבר תקנחי צו'
ומוחלאני את כלעונותיהם נשמע מזה דהגם
דהקרבן אינו בא רק על השוגג קריאת
הפרשה מועיל לכפרת המזיד ג*ב .ע"ב אם
בא האדם ח"ולידי עבירה במזיד יאמר פ'
הקרבנות עם התשובההראייה ובתבנו במ*א
דאפשר לומר דמחריבין לזה לומר פ'
הקרבנות בסדר שהם מסתורין בתורה .הה
נראה מלשון הגמ' בבר תקנתי להם יסדר
הקרבנותובו' ולפי"ז אודא להקושיות המגיא
על הש"ע שהקשה שמהראוי לומר חטיפן
קודם עולהכיבאמירה עיקר המעלה לאומרם
בסדר שהם מסודרים בתורה,
העם' בד"ה משה מעצמו וכו' ונצין מלתקין
מטהר ומסעי ובו'עיין בספרית
*אגרא דפרקא טעם נעים:
בגם' תניא רשב*א איומך אם יצמרו לך
זקניםוכו' .יש שייכות למאמר הראשון
שלא לומר צדרבא מהראוי שלא לקרות
הקללות קודם ר"ה יום הדין שלא לעורר
הדין .יש שייכות שפיר לשמוע לעצת עזרא
אם יאמרו לך זקנים וכו' שסתירת זקנים

בנין

1

דף לב ע"א רש"י בדיה איכא למיטעי

*ואומר תרגום כתיב בתורה
חשתו למיכתב ובו' תיבת "ואומר אינו
מדוקדק וגםהוא מהתר לגמרי 1ימד"ה אבל
ברכות הבליודעיווכו' לאידעתי למהישעין
זה יותר טוה ונ"ל דה"ק להיות הדבר באמת

שמנתב תיבות תרגום בתורה כטת יגיר

"שהדותאיטעובזה שמותרלכתוב כל התורה
"בתרום משא"כ הברכו' הכל יודעין ובו'
וז"ש *ואומר "תרגום כתוב ובר רצשל שיחזק
הסובר סברתוואימר הנה תרגום כתוב בחטת

דודאים

בתורות ובהיום חזינן דהמתרגם ותרגם מן
התורה ש"מ דמותר לכתוב התורה בתרויס
משא"כ בברכות נ"ל:
גם' שכר בולם סגד דבעל כרחך אחד צריך
לגלול ויקבל שכר כולםואלוכוים לריק

יגעו
י
ן
י
נ
מ
שמשתמשין
ואר"ש אר"י
יש שייכות לכאן דמיייי מכבוד
התהרה .גדול כבודה שאינה משגהת בב"ק
דקיי*ל בריי לא בעצמים הוא .יסד"א דבן
תורה לא ישתטש בלל בב"ק
:
קמני
אלא אמרצביי נקבר ערום בלא אותה מצוה
ולפי"ז למה אמר לשון כזה .ינ"ל דכל
מה שעושה לכבוד התורה יאיר לו ביותר
החלוקא דרבנן לעוה*ב דר"י קרא למאני
"מכבדותא אבל אם עושהאיזה מעשה לכבוד

בב"ק ובו(

התורה ואוחזה ערום לציועיל זה הכבוד לר
ר:
לחלוקאדרבנן הבןהיב
"מוסב תגלל המטפחת וכו' נ"ל ושדלעיל
קאי הגם שאם יגלל הס"ת תוך
המספחת ביותריובל ליזהר שלא יגע בסאת

משא"ב כשיגלל המטפחת עב"ז מוטב תגש
המטפחת ובו' נ"ל:

רשיי בדיה וידבר משה וכו' מלמד שהע

מדבר עמהןה' בל מועד ומוער

בזמנן להידיע חוקי האלהים ותורותיו וקבלו

וקיימו שבר המצוות עליהם ועל בניהם בזה
.בבא עכ"ל בל הרואה משתומם על אריכות
דבריו .וגם אומרו דברים בלתי מובנים
לחלושי הראות .בי איך שייך קיום וקבלה
על שבר המצות והנה אדברר וירווח לי.
דהגה במשנתינו יצדקו הדברים אומרו שנא'
וידבר משה את מועדי וכו' מצותן שיהי'
הדברים דהפסוק
קרניז כ"א וא'בזמנו.
י
ר
ו
ר
י
פ
הזה מיותר אבלמשמיענו דמצוותן מן התורה
כך הוא שיהיו קורק וכו' בזמנו .אבל
הברייתת הניצנית ע"ז אינה מובנת אומרה
משה אביקן "להם לישראל שיהיו שהצליך
ודור,צין וכו' משמע שהוא רק תקנה ולא מן
הצפורה והרי הוא  %התורה מהפסוק וידבר
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דודאים

צא

סשה וכו' ואם שמר דמן התורה הוא קריאת יתקע בשופר בריה ויתקע בסוכות הייטב
הפרשה ומשה תיקן שיהי' שואלין ודור,חין בעיני ימ אבל ע"כ תודה שהכל תלוי בזמן
וכו' .יקשה למה קבע הברייתא על הפיסקא הגם שהעבודה הושח אל למעלה מן הזעכיון
דמתניתין .ועור דאם כך הוא הפירוש .הנה שהש"י ברא הזמןונתן לס תורתו תחת הזמן
החיוב הוא שלשים יום קודם .ומן המקרא עכ"ז השרשה בגבהי מרומיי הוא כפי
דרשינן  "7בפסחים .הנה לתרץ זה האריך עבודתנו בזמן וערצה עפ"י התורה וזמש
רשיי ז"ל בפירושו כאשר נבאר ואקדם לך הש"י דבר אל ב"י ואמרת אליהם (שהם תחת
י אשר תקראו אתם מקראי
הפסוק באמור .דבר אל ב"י ואמרת אליהם הזמן) מועדיי

אשר תקראו אותם מקראי קודש קידשאישוןבי שם יחבלו הקרואים) רצ"ל
מועדי
אלה הם מועדי .הנה יש להתבונן מה זה בוודאי
שאמר אשר תקראו אותם וכו' ודרשת רז"ל ולבקשם ע"י הכנתכם בעבודתכם לפעול
ידוע עפיי הקבלה האמיתיות אשר תקראו פעולה בגבהי מרומים ושמא תאמרו כיון
אתם .ולפי הפשט לא נדע כי אותם קרינן שעבודתינו לפעול פעולת למעלה מן הזמן
וגם מהו זה שאמר אלה הם מוערי ופירשנו א"כאין זמן מחויב לדבר רק אימתי שתהיה
עפ"י פשוטו .דחנה קדושת המוערים הן המה הכנתיב שלימה נעשה הפעולה .לזה אמר
לבני ישראל משונים בטעמםלהיות כל מועד אלה הם מועדי הגם שאני למעלה מן הזמן
ומועד כוונה מיוחדת לאורות עליונים לא יוקחה הענין רק בפעולה בזמן דייקא.
המתגלים כמדע מכוונת הארעיל (ע"כ ועתה תתבונן ב'ענינים במקרא קודש הלזה
י מקראי קודש אשר תקראו אתם
משתנים המצוות בכל מועד ומועד) ויש מועדיי
בשביל זה עבודה מיוחדת בכל מועד כפי רצ*ל אתם תקראו אותם עיי עבודתכם
האור המתגלהכן %א העבודה והנהודאי הוא והכנתכם במצות מעשיות ולא סגי בכוונה
נכלכל עבודה צריך הכנה לקבלת המוחין למאורות עליונים אפילו בזמן הנרצה רק
השייכים לעבודה הלזו כפי מהות השר תקראו בעשי' מעשיות כענין הקורא
בגבהי מרומים .אבל לאתועיל הכנת האדם הקרואים לסעודה אשרהכין להם בעשי' אלה
דק בזמן המיוחד לאותה העבודה והנה אומר הם מועדי בזמן הנרצה דייקא כניל .והנה
לך למיחל בפסח כללות הכוונה להתעוררות המתפלספי' אשר ביקשו להפר חוקי התורה
מדת "החסדובודאי צריך האדם להכנה דרבה בנפשם דברו וחקרו חקירות מזוייפות .היות
לעבודתו בכדי שיפעול בפעולתו המעיליות הנפש רוחניות .האיך אפשר שתהי' נצחיות
ענק הנרצה .אבל הכנה הזאת לא תועיל רק הנפש וקיומה והצלחתה האחרונה ע"י קיום
גזמנה משא"כ באם יכוון האדם הכוונה הזאת המצוה הנעשי' בגשמיו' והמעשה הגשמיות
ייעשה הכנה הזאת בתג השבועות לא יועיל בעצמהאין לה קיום רק ברצ"הוע"י עשיות
השת הכל עשה יפה בעתו כתיב הגע עצמך הגשמיות תהי' נצחיות הקיום ע"כ הפירו
התורה ואמרו שכל המצות הם רק
אם לא יאכל האדם מצה בפסח ויאכלנו חוקי
ל
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בעצרת האםיהיהלרצוןלפנייי'(וכ"ה"סדת" המצ
ומי
ע"י
גל יום בזמם דוקא זמן תפילה זמן ק"ש שמתבונן בזה אין עליו חיוב המצוה
זמןאכילה זמן שינה הכל מפורש בחורתינו המגושמת .כבד הכה על קדקדם הרב בעל
בכתב ובע"פ ובאם יתפלל האדם תפילתו גרא בספר "תפארתנו ותוכן הדבר נאמר
שלאבסמנההנהעבר חוק הקבוע .הגםשכיוון בתורה כל המצוה אשר אנכי מצוך היום
הכוונה הראויה בגבהי מרומיי ודברנו בזה תשמרון "לעשותדייקא בעשי'כיאיןלהביס
שאריכות בספרית אגרא דכלה) או אם לא מה שהמעשההווו חולפת כרגע .רק הבט אל

יי

החיוב מוטל עליכם לקרא פיתם
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תרגום מגילת אסתר
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אשד אנכי מצוך .אהב במצוה התש כה גדולה להודיע חוקי האלהים .וקבלו וקימו
המצוה כביכול ע"כ העפצה המצות דבוק שכר המצות וריקא עליהם ועל בניהםדייקא
בו
בהמצוה כביכול ובחבאי יקמו לנפשו חיים
ה ובבא דווקא1
נצחיים והיא הצלחה האחרונה .התגונן ברבד בתרגום %ל המגיה) פסוק שו והוה ביומנו
אחשורוש הוא או44ורושדביומוהיבטיית
בחד להעשות מצותיי בעשי'
כיון
מוגבלשתהושב"זימן מוגבל דברגעתו.מייבא אחד עבידת בית אלהבא רבא והות גסיי
א עד שנת
תרתין לדריוש בגין עטיתא דושתי ח5בתא וכו'
המלך את אשד כבד "עשוהו בחדבעשי' .הגם הנהאיני יודע האיך רמז זה בפסוק ונ"ל דהוקשה
שהוא יתיש למעלה מן הזמן והלקהם הנה לו אומרו הוא אחשודוש דהנהאה דגתן סיפן הוא
בראנו לכבודו בזמן ומקום והחגלות אורו אחשורוש המולך מהודו וכו' וערלו ה" ידוע לנו
ית' עלינו ע"י עבודתינו בזמן ומקום כפי שה 5ב' אחשורוש וה 5ידוע לנו שאחד מהם הי
אשד גזרה התורה .והנה אותם כת המינים מולך מהודו וכו' יאנחנו לא שמענו גימום מקום
סנה אחשורוש שמלך מהודו וכו' ואח"כ מאי הוא
אשר אוסרים מי בצע בעשיות המצוה
הסימן ע"כ פירש הדבר הוא אחשורוש בפרע
הגשמיו' וסוברי בדעתן המזפטות שאין ותיבת "המולך הוא ענין בפרע .והנה לפתו יאשר
שכד לעוה"ב .הדוממי בעשיות המצוה הוא אחשורוש הידוע שנכתב בעזרך שכתבו בימיו
הגשמיות תומדים שהשארת הנפש הוא שטנה ולא פ" הכתוב לזה להיות הדבר הזה
השארת המושכלית שהשכיל .הנה הם כיפדי' אשו לכבור ולתפארת כמו שלא פ" הבהוב ויאמד
קין אל הבל אחיו לא פ 5מה אמר ומפילא גריך
גמודיםשאין זה השארת הנפש רק
דבר אחר שאמר דבר שלא ניתן לכתוב וכמו שפירשו רז"ל
לגמרי (כאשר שחץ ורגז עליהם הרב הנ"ל) שחמר לית דין וכו' כמו כן אומרו הוא אחשורוש
והנה התורה מבארת לנו שהבנים אוכלים שעשה דבר הידוע לך אשר לא ניתן לכתוב במגילה
פרי אבותיהם ומאין יהיו לבנים שכד שנתקומפ על גזירת הש"י שנתן פקידה לישראל
אבותיהם .כיוו שלדעתם ההשארה הוא דבד בימי כווכח והוא התחכם על הדבר .וירצה עוד
שהיפים שביסל הוא הבנין ה 5כמנין "הוא הענו
אחרלגמדי תפח דוחםלאתהאכזאת בישראל
ידב שנים דוק בגדף ותשכח:
לא כאלה חלק יעקב רק לעבוד את הש"י בגין עיטתא דושתי וכו' תירץ בזה דלגי הנ"ל
בעשיות מצותיו בזמן ומקום .ועיכז יקבלו
למה הקדים ורמז הפסוק כי הוא אחשורוש
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הלא אין זה מן הצורך
שכדם הם ובניהם אחריהם בזה ובבא אין
להרחיב הדיבור לך בדברים כאלה רק לסיפור הנס אך הוא דמן הצורך לידע מה חטאה
רצוני
ושתי שנגור עליה שתהרג הגם שהש-י הקדים זה
.
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כדי שתבא אסתר ותציל את ישראל עכ"ז ושתי מה
במה
שלמדם
אשר
ה
ו
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צ
נ
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כ
כפי
י ההא אחשורוש
וי"מ מועד הסאה ע"כ אמר משפסיייישריםכ
מזמט להודות אפילו אם יכוץ האדם לטעמו שביטל הבגין יה 5הדבר בעצת ואהדי שהזוזה בת
המועד בזמן אחר לא יפעול כלום .הגם בנו של הרשע שהחריב את הבית ובד משלמין
שהעבודה הוא אל הש"י למעלה מן הזמן ב51א למחטי בתר אבותיהן הש"י סאלם עוץ אבות
אל היק בניהם וא"ב ישרים דרכי י:5
שעשועיו ית"ש לעבדו בזמן .הנה בזה
הוא מלל דלא שבקת למיבני בית מקדשא איתגור עלה
תיקון לישראל להודיע להם חוקי האלקי'
לאיתקטלא ערטילתא רצ"ל כי ישרים דרני
הנעו חוק תמןניתן לכלהמצות *בגבולוזמן י" מדה בנ"מ ההן ביטלה בנין ומהמ"ק שהוא
ומעשה תה הוא דוקא ההצלחה ושכר המצות כביכול בית מלבוש לשביגה אשר שם שוכנת ואאכ
ב"ה ובבא .תכש רשיי ודאי מפסוק וידבר ביטלה המלבוש כביכול ע-כ נטר עליה שתיהרב
סהרה נשמע דמצותושיהיוקורין כאכ"אבנמנו ערומה( .ושדרמלפניאבינו שנשמיטשיבנה ביהמתן
במהרה בימינו ואז יהפוך אל עמים שפה ברורה
והוא מן הוערה ומכש בברייתא משה תיק
" למלך על כל
ן לקרהואארץכולם בשם המיוחד והיה י
להם לישראל רצ*ל במה שלטד להם שהחיוב
ביום ההואיהי
ה  "4אחד ושמו אחד)-
לקדות כגא בזכרם בנה תיקן להם תקנה
תם ונשלם שבה לא-ל בורא קללם
תשוא*ח לשכה"ח ר' צבי בם8שוקאיויטש שליט"א שהואיל להשאיל לנו הסה"ק הנוכחי
וכות הרה"ק תגן עליו שיפשע בכל הטוב בב"ר.

