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עולת המועד

יהודי אחד – אומה שלימה

האגגי  המדתא  בן  המן  את  אחשורוש  המלך  גדל  האלה  הדברים  "אחר 
אשר  המלך  עבדי  וכל  אתו,  אשר  השרים  כל  מעל  כסאו  את  וישם  וינשאהו 
יכרע  לא  ומרדכי  המלך,  לו  צוה  כן  כי  להמן  ומשתחוים  כורעים  המלך  בשער 
ולא ישתחוה" )אסתר ג, א-ב(. הדבר מעורר תימהון. את המן הרשע גידל המלך 
ועד  מהודו  כולו,  העולם  ברחבי  אחד  אף  נמצא  לא  למעלה.  והמלך  למטה, 
ובודד, אשר אינו  יחיד  יחידי,  כוש, אשר לא נתבטל להמן. רק מרדכי נשאר 
כורע. בקל ובנכון היה מרדכי הצדיק לעשות חשבון בנפשו: למה אני מתעקש 
כל-כך? מה זה ישנה? האם יתחלף התמונה, אם אדם אחד בכל כדור הארץ, 
בזה?  לד'  ושמחה  רוח  נחת  איזה  יגיע  האם  להמן?  ישתחוה  ולא  יכרע  לא 
כך גם אמרו "עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי - מדוע אתה עובר את 

מצות המלך"?
כן ולא נרתע לאחוריו, אלא גם  זה פלא! לא רק שמרדכי לא חשב  וראה 
המן לא התחשב במחשבות אלו. "וירא המן כי אין מרדכי כורע ומשתחווה 
לו, וימלא המן חמה, ויבז בעיניו לשלח יד במרדכי לבדו כי הגידו לו את עם 
אחשורוש  מלכות  בכל  אשר  היהודים  כל  את  להשמיד  המן  ויבקש  מרדכי 
אינו  וגלמוד,  בודד  יהודי אחד,  בכך אם  זה מרפסין איגרא! מה  עם מרדכי". 
לו  ומציק  מטריד  זה  למה  זה?  בשביל  חימה  למלאות  למה  לו.  משתחווה 
כל-כך? האם זה מקטין ערכו הרם? ועוד, הלוא שאר היהודים כולם כורעים 
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ונופלים לפניו. והאם בגלל עקשן אחד, מתוך אומה שלימה, צריכים להשמיד 
את כל האומה?

העולם,  מלחמת  בשעת  מפורסמת:  מימרא  כשנקדים  נבין  בזה  הביאור 
כשמדינת אשכנז - דייטשלאנד ימ"ש עמדה לנצח על צרפת, אמר שר צבא 
גדול משרי מדינת מלכות צרפת, ש"צרפת לעולם לא תיכנע לדייטשלאנד, 
ואם תראו שהם נכנעים, תדעו שהיא לא צרפת, אלא אני צרפת...". על-דרך-

זה, להבדיל אלף אלפי הבדלות בין קודש לחול ובין טמא לטהור, גם בנוגע 
צח(  קיט,  )תהלים  תחכמני"  "מאויבי  הלוא  להמן.  באי-כריעתו  הצדיק  למרדכי 
אמר מרן הבעל שם טוב הקדוש זי"ע, גם מאומות העולם ומלכות בשר ודם, 
אפשר ללמוד חכמה ולהפכה לעבודת ד'. בזה שמרדכי לא כרע, אין זה אמור 
שרק יחיד מבין רבבות יהודים אין משתחווה להמן. אלא המסר הוא - שכלל 
הוא  הוא   - נכנע  שאינו  מי  להמן.  ומשתחווה  כורע  אין  בשלמותו  ישראל 
ישראל. גם יחיד אחד, יכול להיות עם ישראל. עם היהודי הוא "אומה שהיא 
)רמב"ם  פ"א מהלכות עכו"ם ה"ג(, וכשלא נשאר אלא מרדכי היודע  יודעת את ה'" 

את ד' ולא משתחווה להמן, הרי הוא לבדו עם היהודי כולו.
כש"הגידו לו את עם מרדכי", שמרדכי הצדיק הוא עם שלם בפני- ובכן, 
אחשורוש  מלכות  בכל  אשר  היהודים  כל  את  להשמיד  המן  "ויבקש  עצמו, 
עם מרדכי". המן לא הסתפק בהריגת מרדכי - אף שמרדכי הוא העם היהודי, 
כי ידע שאף אם יהרוג את מרדכי, יהיה מרדכי אחר קם במקומו. ולכן רצה 
להשמיד את כל היהודים, טף ונשים גו', אשר בכל מלכות אחשורוש. אבל לא 

ידע שעם היהודי לא ניתן לאבדו.
יחידי  איש   - יהודי  איש  רק  שהיה  מרדכי,  של  כוחו  כולו  העולם  כשראו 
)אסתר רבה פ"ו ב(, "נפל פחד היהודים  - היחידים - עליהם". לא ארך הזמן אשר 

היה  הארץ,  עמי  שהיו  בזמן  כי  יז(.  ח,  )אסתר  מתיהדים"  הארץ  מעמי  "רבים 
דעתם שהכל תלוי במנין ומספר אנשים. אבל בא הנס של פורים ולימד אותם 
- להיות "מתיהדים", להשיג בכוחם של יחידים. ואם ליחיד יש כוח כזה, כמה 

כוח יש לכל היחידים היהודים יחד.

זה הוא עיקר לימוד של חג הפורים. קורה הרבה פעמים, אשר בן  לימוד 
אדם, היודע ערך עצמו, יחליט בלבו שאין הוא כל-כך חיוני והכרחי לשלמות 
העולם. אין צורך בו ובעבודתו. מה יעלה ומה יוסיף לימודו הדלה ותפילתו 
הענייה. לב, אשר יודע מרת נפשו ומצבו, חושב לעתים: את מי אני משטה? 
האם יהיה איזה נפקא-מינה למישהו בפרקי תהילים שאומר. האם ישנה פני 
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תחסר  מה  ולאידך,  לצדקה.  פרוטות  כמה  אתן  אם  שמים  למלכות  הדברים 
במלכותו יתברך אם אתרשל קצת בתפילה או אעסוק קצת בדברים בטלים? 
כלום! וזה מניע אותו ודוחף אותו בנתיבו, וסולל שבילו - עליה דורך כל ימי 
בעולמו,  יחידי  הוא  יהודי  שכל  ולהשכיל,  להבין  צריך  מפורים  ברם,  חייו. 

וחשוב כאומה שלימה.

מקורות: תורה מכ"ק אדמו"ר שליט"א לפני פורים תשנ"ט. 

סעודת פורים שעשאה בלילה לא יצא ידי חובתו )אורח חיים סימן תרצה סעיף א(. 

על פי דברי הספר אמת ליעקב )מהרב הקדוש מהר"י מבלענדאווא זצ"ל( בענין פורים, כי 
אסתר המלכה שלחה למרדכי להלביש בגדים, היינו )בקא סלקא דעתין( כדעת כמה 
צדיקים, כשרואים אות פקודה, והוא באמת חבלי משיח וצריכין להתאמץ אז רק על 
ביאתו במהרה בימינו, והמה ילבישו זאת להמשיך לישראל רק פרנסה ושארי צורכי 
עולם הזה הגשמיים, ועל ידי זה נדחה ח"ו הגאולה. ותשלח בגדי"ם )אסתר ד, ד(, היינו 
להלביש הישועה בצרכי פרטיות בגלותנו. אמנם מרדכי "לא קבל" )שם(, כי בעת צרה 
זה בנין בית  ופקודה כזאת אין לעבוד רק על הגאולה שלימה, וכאשר היה אז אחר 
ב'. ועיין שם עוד מה שכתב בזה. ומכל שכן עתה טרם בנין הבית התכליתי השלישי 

במהרה בימינו.

והנה נודע בשם הצדיקים זי"ע על הכתוב )אסתר ה, ו( 'ויאמר המלך' - מלכו של עולם 
יתברך שמו, 'לאסתר' - כנסת ישראל, 'במשתה היין' של סעודת פורים, 'מה שאלתך 
אסתר וינתן לך ומה בקשתך' וגו', שאז ממלאים כל משאלותינו. על כן צריכים העיקר 

לבקש רחמים על הגאולה שלימה כנזכר. 

וזה שאמרו סעודת פורים שעשא"ה, מלשון )שמואל ב יט, כה( לא עשה שפמו, שתיקן 
רק 'בלילה', בצרכי הגלות שנקרא "לילה", כמו שאמר הנביא בישעיה  )כא, יב( 'אמר 
שומר אתא בוקר וגם ליל"ה, 'לא יצא ידי חובת"ו', על ידי זה "לא יצא" מן "הגלות" המר 
שנקרא חובת"ו, חובה היא הסטרא אחרא, כי על ידי זה נמשך ח"ו הגאולה כנזכר. על 
כן זהו זמן מחיית עמלק שיהיה לגמרי והיה בהניח וגו' תמחה את זכר עמלק )דברים 
כה, יט( לעתיד במהרה בימינו, צריכין להשתפך אז נפשנו על ככה. והשם יתברך יגאלנו 

במהרה בימינו בביאת גואל צדק אמן סלה.
שער יששכר מאמרי חדש אדר מאמר ימי ששון אות נז
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קרוב ד' לכל קוראיו

 אמרו חז"ל )מגילה יד, א( שגם בפורים יש חיוב אמירת הלל, אלא ש"קרייתא 
גוף  על  ד'  את  משבחים  יום-טוב,  בכל  הנאמרת  בהלל-המצרי  הלילא".  זו 
שקורין  ההלל  וגם  דפורים,  נס  הוא  מזה  שונה  לישראל.  שעשה  הישועה 
בה. כי כתב הרמב"ם )בהקדמתו למנין המצוות(: שהנביאים עם בית דין תקנו וצוו 
לקרות המגילה בעונתה, כדי להזכיר שבחיו של הקב"ה ותשועות שעשה לנו 
והיה קרוב לשוועתנו, כדי לברכו ולהללו, וכדי להודיע לדורות הבאים שאמת 
מה שהבטיחנו בתורה )דברים ד, ז( ומי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו גו'. 
כלומר, עיקרה של פורים אינה עצם ישועת ישראל, אלא מה שהשי"ת קרוב 
נס  על  שהוא  הלל-המצרי  באמירת  ההילול  אין  ושוועתם.  ישראל  לתפלת 
וישועה, אלא על-ידי עצם קריאת המגילה, שבה מודיעים ומפרסמים כוחה 

של תפילות ישראל. 
"ומרדכי ידע את כל אשר נעשה... ויזעק זעקה גדלה ומרה". אפילו בזמן 
שד' נראה כה רחוק, עדיין מרדכי צועק. יודע הוא ומאמין, שאף אם מסתתר ד' 
וחרב חדה פשוטה, עם-כל-זה קרוב הוא לכל קוראיו. גם אסתר ידעה שבעת 
כזאת, שרווח והצלה של ישראל תלויים בה, אין דרך אחרת כי אם להתפלל 
כשנמצאה  הימנה.  שכינה  נסתלקה  הצלמים,  לבית  כשהגיעה  אבל  ד'.  אל 
לבדה בבית צלמים - מקום חושך וכפירה, הרגישה שאין ד' עמה. "א-לי א-לי 
למה עזבתני" צעקה! חשבה שממקום שפל ורחוק כזה אין תועלת בתפילה, 
כי לא ישמע ד' את שוועתה. "רחוק מישועתי דברי שאגתי". אבל שוב הכירה 
נראה  כשהקב"ה  אף  ישראל".  תהלות  יושב  קדוש  ש"ואתה  האמת  אסתר 
מובדל ומופרש מישראל, שומע הוא תהלות עמו. זה הוא הלילא של פורים.

צריך  היהודי  האיש  הבאים:  לדורות  זה  יסוד  מודיע  גם  המגילה  קריאת 
להתחזק ב"אמת" זו. אף במצב של יאוש ח"ו, החולה מתרפק ביסוריו, העני 
את  יקרא  ממנו,  רחוקה  עומדת  השכינה  כאילו  ומיחזי  בפרנסתו,  מיוגע 
אליו.  למתפללים  ד'  קרוב  שתמיד  התורה  שהבטיחה  במה  ויתחזק  המגילה 
ואף בדור של כפירה ומינות - בבית הצלמים, לא יבוש מלהתפלל ולא ירפה 

אמונתו בכוח התפלה.
לא תמיד עונה הקב"ה מיד. הוא אכן קרוב לתפילת ישראל, אבל  אמנם, 
ויאמץ לבך  לפעמים מתארך הדבר עד שמתמלא הבקשה. "קוה אל ד' חזק 
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וקוה אל ד'". לפעמים מקוה האדם אל ד', ובקשתו נתמלא תיכף. אבל פעמים 
ממתין מצפה ומייחל, אבל תפלתו טרם נתקבל. כל-כך תפלות שפך, הרבה 
זמן עבר - ועוד לא נעזר. אבל חלילה שיפסיק מלהאמין. "קוה אל ד'", ואם 
נכון.  קשה,  זה  ד'".  אל  "קוה  ושוב   - לבך"  ויאמץ  "חזק  נתמלא,  לא  הצפיה 
אבל לעולם אל תפסיק מלהתחנן, תתפלל ותתפלל, ואף שעדיין לא נושעת, 
אבל  ב(,  לב,  )ברכות  חיזוק"  צריכה  "תפילה  תתייאש.  ואל  הפעם,  עוד  תתפלל 

"תתחזק, ולא תמשוך ידך, אלא חזור וקוה".
האדם צריך לדעת, שאף שלפעמים אין הקב"ה ממהר למלא בקשתו - אין 
ומשתוקק  לה,  מתאווה  הקב"ה  אדרבה,  אלא  אותה.  שמע  שלא  משום  זה 
לשומעה עוד הפעם ועוד הפעם. זהו תאוותו. כשנראה לאדם כאילו הקב"ה 
נעילת  הוא.  שנהפוך  ולהרגיש  להבין  הזוכה  אשרי  כבר,  הרף   - לו  אומר 
השערים - אינו כי אם סימן שהקב"ה רוצה ומתאווה שיתפללו עוד הפעם. 
כשלא  הרי  בתפלתו,  הקב"ה  שרוצה  לו  נתאמת  לא  הראשונה  בתפלתו  אם 
ואכן  תפלתו.  לשמוע  ומשתוקק  מתאווה  והקב"ה  שזכה  לו  נתברר  נענה, 
משום זה גופא יש לו לחזור ולהתפלל, כדי למלאות תאוותו ית"ש. ובכן, אף 
ד', הרי כשיתפלל  אם היו מקטרגים שמנעו תפילתו הראשונה מלעבור אל 
עוד הפעם, לא יוכלו עוד לעכב. כי רק כשהתפלה באה למלא מבוקשתו שלו, 
יש מקום לקטרוג. אבל כשחוזר ומתפלל עוד הפעם, שוב אין זה לצרכו, אלא 
כדי למלא בזה תאוותו של הקב"ה, ואיזה מקטרג יהין למנוע ממנו ית"ש את 

תאוותו.
"קימו וקבלו היהודים... להיות עשים את שני הימים האלה". אם בפורים 
שאף  פורים  בשושן  הלימוד  בא  הרי  לתפלתך,  קרוב  שהקב"ה  לו  נתאמת 
וכחומה  ד'"!  אל  וקוה  "חזור  ידך!  תמשוך  אל  בתפלתך,  עוד  נענית  לא  אם 
המקיפה את העיר לשמור עליה מפני אויביו, כך החיזוק ואימוץ הלב סובבת 
"שושן"  ד'.  רצון  שיתמלא  רק  המקטרגים,  מפני  אש  בחומת  התפלות  את 
בגימטריא "קוה אל ד' חזק ויאמץ לבך וקוה אל ד'", חושבנא דדין כחושבנא 

דדין. לומר לך שלעולם לא תרפה מלהתפלל, ובזה הישועה.

 מקורות: תורה מכ"ק אדמו"ר שליט"א פורים ושושן פורים תשנ"ח.
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'יודעי העתים' – זמן ביטול מלכות בבל

ויאמר המלך לחכמים יודעי העתים )א, יג( 
מהראוי להתבונן מה שייכות יש ל"יודעי 

העתים" לענין המשפט של ושתי. 
דיש  א(  קפח,  )ח"ב  בזהר  דאיתא  ונראה, 
והזמן  העת  שיודעים  העתים  יודעי  חכמים 
שגלו  המלכיות  כל  והנה  הזהב.  התגלות  של 
ישראל לשם, מכונים בכתוב על שם מתכיות. 
"אנת  לח(  ב,  )דניאל  כמ"ש  זהב,  נגד  מכון  בבל, 
כסף,  נקרא  ופרס  מדי  דדהבא".  רישא  הוא 
כדכתיב )שם( "חדוהי ודרעוהי די כסף". והנה 
אימתי  יודעים  הם  העתים,  יודעי  חכמים 
שליטת המלכות הנקרא זהב, ואימתי מסיים 
כסף.  המלכות  שליטת  ומתחיל  שליטתן 
והנה ושתי היתה עדיין ממלכות בבל, והיא 
לגמרי  נסתיימה  ובהריגתה  האחרונה.  היתה 
יד,  )ישעיה  הנביאה  ונתקיים  בבל,  מלכות  זרע 
כב( והכרתי לבבל שם ושאר נין ונכד. על כן 

יודעי  לחכמים  שאל  ושתי,  דין  לגמור  כדי 
ביטול  זמן  כבר  אם  יודעים  שהמה  העתים, 

לגמרי מלכות בבל המכונה בשם זהב.
בני יששכר

 פיזור ישראל להעלאת הניצוצות

ישנו עם אחד מפוזר ומפרד בין העמים )ג, ח( 
יש לפרש, דהנה ידוע שכל ענין אריכות 
הניצוצות  העלאת  לצורך  הוא   הגלות 
ואחת  הנה  הנבלע במקומות מפוזרים אחת 
הנה בדברים גשמיים. ולזה נצטוינו לעשות 
גשמיים  בדברים  ומעשים-טובים  מצות 
נוציא  למען  רגלינו,  כף  מדרך  בכל  מקום 
שנפזרו  הדברים  באלו  שנבלעו  הניצוצות 
וזה  בכה  זה  הים,  ואיי  רחוקות  במקומות 

בכה. 

ומפורד" מה  "ישנו עם אחד מפוזר  וזהו 
וזה  בכה  ומפורד  זה  מפוזר  המה  שישראל 
בכה בכל המדינות, הוא מחמת "בין העמים" 
)עיין  האריז"ל  על-פי  הניצוצות,  שנקרא 
בסידור, הושיעה את עמך(, שהם נבלעים באותן 

אחת  כל  משם  להעלותן  וכדי  המקומות, 
ודרגא  נפשו  שייכות  לפי  המקומות,  מאותן 

דיליה.
תפארת בנים
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 חפץ השי"ת לשמוע צעקתן של ישראל 

ויצא  גו'  נעשה  ידע את כל אשר  ומרדכי 
בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה )ד, א(
לבדו  דמרדכי  דמשמע  להתבונן,  יש 
נתוודע לו, הלא כתיב למעלה "והעיר שושן 
בשושן  אשר  העם  דכל  משמע  נבוכה", 

נתודע להם גזירת המן. 

מקיים  שהקב"ה  נודע,  דהנה  וי"ל, 
אענה"  ואני  יקראו  טרם  "והיה  בצדיקים 
הישועה  מכין  שהקב"ה  כד(,  סה,  )ישעיה 

על  מתפללין  שהם  קודם  אפילו  לצדיקים 
להם  עוזר  הקב"ה  אין  מקום  מכל  אבל  זה. 
קודם קריאתם, שאין זה שבחא דציבורא, כי 
זה נראה שאין השי"ת חפץ לשמוע דבריהם 
מכין  כשהשי"ת  הוא,  השבח  אלא  ותפלתן. 
פי  על  אף  אבל  יקראו,  טרם  גם  הישועה 
צעקת  קול  בא  עת  עד  בישועתו  ממתין  כן 
הצדיקים לפניו כי עריבם עליו דבריהם. וענין 
גודל  על  יורה  זה  כי  לצדיקים,  ונאה  יפה  זה 
אהבת השי"ת להם, שהוא מתאוה לתפלתן. 

ידע את כל אשר  "ומרדכי  יתפרש,  ובזה 
נעשה", שמרדכי הצדיק ידע שהשי"ת הכין 
פי  על  ואף  לישראל,  וההצלה  הישועה  כבר 
גדולה,  בצרה  נתונים  עדיין  שישראל  ראה  כן 
וממתין הקב"ה להושיעם עדיין. אז הבין שחפץ 
של  ותפלתן  צעקתן  לשמוע  השי"ת  וממתין 
על-כן  דציבורא.  שבחא  הוא  זה  כי  ישראל, 
"ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה", 

כי הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקים.  

בני יששכר

 ביקשה אסתר צום כפשוטו

וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו גו' )ד, טז(
דהא  הלשון,  כפל  על  תמהו  המפרשים 
יאכלו  דלא  פשיטא  עלי"  "צומו  כיון שאמר 

ולא ישתו.

של  שאכילתן  נודע  באמת  הנה  כי  וי"ל, 
צדיקים הקדושים ובעלי מדרגה הוא במדריגת 
לבטל  ואפילו  ממנה,  גדולה  ועוד  תענית 
אסתר,  חששה  ועל-כן  ענינים.  וכל  גזירות 
יאמרו  אז  בלבד,  עלי"  "וצומו  תאמר  דאם 
מחכמי הדור שיוכלו לקיים זה על-ידי אכילתן 
בודאי,  צום  כמו  שיחשב  ויחודים  בכונות 
ישראל  צריכין  היה  באמת  אך  יותר.  ועוד 
באותו הדור לתענית וצום ממש, שלא לאכול 
ולא לשתות, כדי לתקן על-ידי-זה מה שנהנו 
מסעודה של אותו רשע. על-כן אמרה "וצומו 
עלי - ואל תאכלו ואל תשתו", היינו צום כזה 

בפשוטו שלא יאכלו ולא ישתו כלל.

שער יששכר

 'עבדי הם ולא עבדים לעבדים'

להרוג  להשמיד  ועמי  אני  נמכרנו  כי 
נמכרנו  ולשפחות  לעבדים  ואילו  ולאבד 

החרשתי גו' )ז, ד(
אסתר  שאמרה  מה  תמוה  ולכאורה 
"ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי". 

א(  יא,  )מגילה  חז"ל  אמרו  דהנה  והנראה, 
רב  אמר  אחשורוש,  בימי  ויהי  הכתוב  על 
)דברים  בתורה  שכתוב  מה  נתקיים  והי,  וי 
לעבדים  לאויבך  שם  והתמכרתם  סח(  כח, 

ולשפחות ואין קונה. והיינו שגזר המן שלא 
יהא אדם רשאי לקנות מהם עבד. 

הקדושים  בספרים  שכתבו  מה  ידוע  והנה 
טמונים  שבתורה  וקללות  בתוכחה  שגם 
כאן,  לפרש  יש  זה  דרך  ועל  ברכות. 
הגזירה  בשעת  שגם  לישראל  להם  שהובטח 
ד"והתמכרתם שם לאויבך לעבדים ולשפחות", 
יגזרו עליהם ש"ואין קונה", ועל  מכל מקום 
ידי זה לא יבואו לידי עבדות לעולם, לקיים 
מה שנאמר "עבדי הם ולא עבדים לעבדים", 

כדי שישראל ישארו תמיד רק עבדי ד'. 
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לעבדים  "ואילו  אסתר  שאמרה  וזהו 
עם  היינו  אילו  כלומר  נמכרנו",  ולשפחות 
שיש אפשרות להמכר לעבדים – "החרשתי", 
אך כיון שאנו "עם קדוש לד' אלקיך" שאין 
אנו נמכרים לעבדים ולשפחות, כי תמיד אנו 
עבדי ד' ולא עבדים לעבדים, איך אחריש בעת 
גזירה להשמיד להרוג ולאבד עם קדוש לד'.

כ"ק אדמו"ר שליט"א

 תפלה שיתגלה האור הגנוז בשלימות

ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר 
)ח, טז(

במוצאי- בהבדלה  זו  פסוק  לומר  נהגו 
תהיה  "כן  הבקשה  בהוספת  קודש,  שבת 
לנו". "ופליאה תמיד בעיני על הבקשה הזאת". 
והכל  נסתר,  הנס  היה  פורים,  בימי  אז  הלא 
היה על-פי הטבע כידוע. אבל באמת נפשינו 
שבעת  אור  ההתגלות,  אור  על  לד'  חכתה 
הימים כדכתיב )ישעיה ס, יט( והיה לך ד' אור 
עולם - אור הגנוז לצדיקים. ומה ראו לומר 

ככה "כן תהיה לנו" כישועה של פורים. 

ונראה לי על-פי מה שאמר הרב הקדוש 
הרבי ר' מענדלי מקאסוב זי"ע לבאר הכתוב 
)במדבר  המקדש  בבית  המנורה  בהדלקת 
תראה  דהנה  וביאר,  אהרן.  כן  ויעש  ג(  ח, 

דבכל מעשה בראשית נאמר "ויהי כן", אבל 
בבריאות האור נאמר רק "ויאמר אלקים יהי 
אור ויהי אור" ולא כתוב "ויהי כן". והוא כיון 
ולא  ד',  שברא  האור  אותו  נגנז  דלמעשה 
נאמר  לא  לכן  לצדיקים,  גנזו  אלא  אז  האיר 
בהתגלות.  כך  היה  דאכן  דמשמע  כן"  "ויהי 
המנורה,  את  שהדליק  בשעה  הכהן,  ואהרן 

שהיה  עד  הזה,  הגנוז  מאור  להאיר  פעל 
בהתגלות גמורה כבשעת בריאת האור. ולכן 
שיהיה  שעשה  אהרן".  כן  "ויעש  כתיב  בו 

בבחינת "כן", עד כאן תוכן דבריו. 

שליהודים  שאף  מבקשים,  שאנו  וזהו 
היתה אורה - בנס נסתר בטבע, אנו מתפללים 
במהרה  תתגלה  שלנו  לנו",  תהיה  ש"כן 

בחינת "כן", בהתגלות אור הגנוז בשלימות.

יודעי בינה

 כל הישועות בפורים מאתו יתברך שמו

קימו וקבלו היהודים עליהם ועל זרעם גו' 
דור  בכל  ונעשים  נזכרים  האלה  והימים 
ודור משפחה ומשפחה מדינה ומדינה )ט, כג(
נמסר  אבל  יחיד,  בלשון  "וקבל"  נכתב 

הקרי לקרות "וקבלו" לשון רבים. 

א(  ז,  )מגילה  חז"ל  שדרשו  מה  על-פי  י"ל 
אנו  והנה  למטה.  שקבלו  מה  למעלה  קיימו 
מובטחים שימי הפורים האלה נזכרים ונעשים 
בכל דור ודור, בכל ענינים שצריכין לישועה, 
הן בעניני משפחה או בשלום העיר, או עניני 
כלל במדינה, מסוגלים הימים האלו לישועה. 
שמו,  יתברך  בעזרתו  רק  כמובן  כל-זה  אולם 
הוא הנותן כח לעשות חיל בכח הימים האלו 

על כל השנה ובכל ענין ובכל דור ודור.

האחד  יחיד,  לשון  "וקבל"  שנאמר  וזה 
יחיד ומיוחד יתברך שמו, על-ידי-זה "קבלו" 
דור  בכל  ונעשים  "נזכרים  שיהא  היהודים, 
הישועות  בכל  גו'",  ומשפחה  משפחה  ודור 

בכל הענינים מאתו יתברך שמו.

שער יששכר
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ילמדנו רבינו

ילמדנו רבינו

אמירת "כן יאבדו" באמצע המגילה

תורה מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א - בסעודת פורים תשנ"ב 

כא(:  קטן  סעיף  תרצ  סימן  אברהם  במגן  דבריו  הובאו  ז,  סעיף  תרצ  סימן  חיים  הלבוש )אורח  כתב 
התינוקות  ונוהגין  ירקב".  רשעים  "שם  השומע  יאמר  המן  שם  קורא  כשהקורא 
מחה  וכתיב  ירקב,  רשעים  שם  דכתיב  משום  סמך  להם  ויש  המן,  שם  בשמעם  לנקש 
ועל  בו,  שמנקשים  העצים  על  המן  שם  להם  לכתוב  יש  ולכך  עמלק,  זכר  את  אמחה 
כי  התינוקות  שנהגו  הנקישה  המנהג  לבטל  להם  אין  לפיכך  כו'  ימחקוהו  הנקישה  ידי 
סעיף  תרצ  חיים )סימן  אורח  נימוקי  בספר  זי"ע  אא"ז  כ"ק  על-זה  וכתב  כן.  נהגו  לחנם  לא 
יפסיק בדברים אחרים, היינו באמירת "שם רשעים  זכיתי להבין איך  ולא  יז( "ויש לתמוה 
לשוח  ב( דאין  סעיף  תרצב  סימן  חיים  לן )אורח  קיימא  והלא  המגילה,  קריאת  באמצע  ירקב", 
הוי  ירקב"  "שם רשעים  יאמר בכל פעם שקוראין המן  ועוד, שאם  בעת קריאת המגילה. 

וקראי. הפסוקים  לשון  משנה  כאילו 

שאחרי  זי"ע,  תשובה  דרכי  בעל  אא"ז  כ"ק  מאביו  ששמע  זי"ע  אא"ז  כ"ק  שם  ומוסיף 
שככה",  המלך  וחמת  כו'  העץ  על  המן  את  "ויתלו  הכתוב  את  במגילה  שקרא 
דור  הקדושים  אבותיו  מנהג  שזה  לו  ואמר  ד'".  אויבך  כל  יאבדו  "כן  בלחש  אומר  היה 
ששאני  ולומר  לחלק  דיש  קשה,  לא  זה  מנהג  שעל  זי"ע  אא"ז  כ"ק  וכתב  דור.  אחר 
לקריאת  ודמי  ופתוחה,  פרק  סוף  שהוא  שככה,  המלך  וחמת  הפסוק  אחרי  כשמפסיקים 
במחצית  לצורך ]ועיין  הוי  הכא  וגם  הכבוד,  ומפני  הפרקים  בין  לענות  שמותר  שמע 
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כבין  חשוב  פרקים  במגלה  שיש  שכיון  חמודות  הלחם  דברי  שהביא  תרצב  סימן  השקל 
י"ל דהוא  הפרקים[. מה שאין כן לענות ולהפסיק באמצע הפסוק כשקוראין המן, בודאי 

עיון.  בצריך  הלבוש  דברי  אא"ז את  כ"ק  משאיר  טעמא  ומהאי  הפסק. 

א( שמקשה  סי'  פ"ב  הרא"ש )מגילה  מדברי  הוא  הלבוש  מנהג  דיסוד  בזה,  לומר  והנראה 
למה  יצא.  לבו  כוון  אם  כותבה דורשה ומגיהה  א( היה  יז,  דתנן )מגילה  הא  על 
יצא  קריאת  בתוך  המפסיק  שאף  ותירץ  בקריאתה.  מפסיק  הוא  והרי  דורשה,  אם  יצא 
והכי  הפסק.  חשוב  זה  אין  מגילה,  של  בענינו  אלא  דורש  שאינו  כיון  נמי  אי  בדיעבד. 
איתא בירושלמי ודורשה בלבד שלא יפליגו דעתם לענינים אחרים, עד כאן דבריו.  ומבואר 
והביאור  כלל.  הפסק  חשוב  לא  מגילה  של  מענינו  נמי, שדעתו שכל שהוא  האי  מתירוץ 
ג,  מגילה  ניסא )עיין  בפרסומא  יסודה  מקום  מכל  מגילה,  מקרא  היא  שהמצוה  שאף  בזה, 
מגילה.  לא חשוב כהפסק בקריאת  הנס,  ענין השייך לפרסום  כל  ועל כן  תוד"ה מבטלין(,  א 

ירקב". רשעים  "שם  אמירת  של  בהפסק  הוא  זה  דרך  ועל 

תקיא,  סימן  נזר  אבני  שו"ת  האחרונים )עיין  שכתבו  מה  לפי  ביאור,  תוספת  עוד  להוסיף  ויש 
פרסומא  מקיומי  חוץ   - מגילה  ה"א(, שבקריאת  מגלה  מהלכות  פ"א  שמח  באור  זה  וכעין 

ירקב"  רשעים  "שם  שאמירת  כיון  זה,  ולפי  עמלק.  מחיית  מצות  קיום  גם  בה  יש  ניסא, 
הפסק.  כלל  חשיב  ולא  הקריאה,  מענין  הוי  עמלק  מחיית  מצות  קיום  בכלל  גם  הוא 
רשעים  "שם  שאמירת  בדבריו  מבאר  הוא  הרי  כי  הלבוש,  סברת  היא  שכן  ומסתברא 
לדעת  שפיר  ומובן  בעצים.  הנערים  נקישת  וכן  עמלק,  מחיית  במצות  קיום  הוא  ירקב" 
לא  כן  על  עמלק,  מחיית  מצות  של  קיום  בה  יש  המגילה  קריאת  שכל  הנ"ל,  האחרונים 
יאמר  שאם  הטענה  ]ולענין  עצמה.  המצוה  קיום  בכלל  אלו  מנהגים  שכל  כן  נהגו  לחנם 
וקראי,  הפסוקים  לשון  משנה  כאילו  הוי  ירקב"  רשעים  "שם  המן  שקוראין  פעם  בכל 
הוא  ואולי שמהאי טעמא  הקורא.  ולא  כן  לומר  הלבוש שרק השומעים נהגו  כתב  באמת 

כן.[

קצב( דמנא  סימן  חיים  אורח  א  משה )חלק  אגרות  בספר  שהקשה  מה  ליישב  נראה  ובזה 
כו'  "דורשה  המשנה  מלשון  הא  הקריאה,  בתוך  לדרוש  לכתחילה  אף  שמותר  לן 
לך  אין  הרי  בירך  שאם  קריאתה,  לפני  בירך  בשלא  דאיירי  מוכרח  יצא",  לבו  כיון  אם 
והגיע  בתורה  קורא  דהיה  ב( מהא  יג,  התוספות )ברכות  שהוכיחו  כמו  מזו.  גדולה  כוונה 
שלא  איירי  בודאי  הכא  דהא  מעכבות,  אינן  דברכות  יצא,  לבו  כיוון  אם  המקרא,  זמן 
מובן  בירך  בלא  שאיירי  וכיון  שם.  עיין  לצאת,  לבו  שכיון  ודאי  הרי  בירך  דאם  בירך, 
א( לענין  יד,  בתוספות )ברכות  כמבואר  הפסק,  חשוב  לא  גוונא  דכהאי  לדרוש,  שיכול  מה 
נמי  כשמברך,  דאף  לן  מנא  אבל  הפסק.  שייך  אין  מברכין  אין  דאם  חודש,  דראש  הלל 
ליה באגרות משה שמוטב שלא להפסיק כלל  זה סבירא  ומכוח  מותר לדרוש לכתחילה. 

הפסק. חשוב  שבירך  דכיון  בזה,  וכיוצא  רשעים"  "שם  באמירת  גם  מגילה,  בקריאת 
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אך  ביניהם,  לחלק  שיש  נראה  הלל,  לענין  התוספות  שכתבו  למה  הדמיון  בעצם  והנה 
ההיתר  שיסוד  הרא"ש,  שכתב  מה  שלפי  פשוט  ברם  להאריך.  מקומו  כאן  אין 
כלל.  דמי  לא  בודאי  הפסק,  חשוב  לא  מגילה  של  מענינה  דהוי  שכל  משום  הוא  לדרוש 
אם  בין  מחלק  ובזה  הפסק,  חשיב  שמעיקרו  בדבר  אלא  התוספות  איירי  לא  כאן  דעד 
היא,  המגילה  שמענין  כיון  המגילה  קריאת  בעת  דרשה  אבל  לא,  או  בברכה  הלל  אומר 

מהרא"ש. להדיא  כמבואר  לכתחילה  ומותר  עיקר,  כל  הפסק  חשובה  לא 

שושן-פורים - כפורים דלעתיד

תורה מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א - שושן פורים תש"נ

ותעש,  עוד  בקשתך  ומה  לך  וינתן  שאלתך  ומה  גו'  המלכה  לאסתר  המלך  ויאמר 
לעשות  בשושן  אשר  ליהודים  מחר  גם  ינתן  טוב  המלך  על  אם  אסתר  ותאמר 
מלכו  על  קאי  במגילה  המלך  דסתם  ב(  טו,  מגילה  )עיין  ידוע  הנה  יב(.  ט,  )אסתר  היום  כדת 
וביקשה  בקשתך,  ומה  שאלתך  מה  המלכה  לאסתר  אמר  שהקב"ה  ונמצא  עולם.  של 
לא  למה  ותמוה  בשונאיהם.  להרוג  היום  כדת  בשושן  אשר  ליהודים  מחר  גם  שינתן 

הרשעים. להרוג  יום  עוד  שינתן  מזה  יותר  וחשוב  גדול  דבר  ביקשה 

)בשער  ועכ"י  זי"ע  אלעזר  מנחת  בעל  אדמו"ר  אא"ז  כ"ק  שהעיר  מה  לבאר,  יש  עוד 
גדולה  עבודתם  היתה  הצדיקים  דאצל  הא  להבין  לא(  אות  אדר  חודש  מאמר  יששכר 

מבפורים. יותר  עוד  בשושן-פורים 

יום  שם  על  אתקריאת  "פורים  כא(  )תיקון  זהר  בתיקוני  איתא  דהנה  בזה,  לומר  ויש 
בזימנא  יהא  ודא  וכו'  לעונג  מעינוי  ליה  ולשנויי  ביה  לאתענגה  דעתידין  כפורים 
דלעתיד  יום-כפורים  של  הארה  לו  יש   - הזה  בזמן  דפורים  והיינו  בעגלא".  דפורקנא 

ושמחה. ששון  יום  להיות  שעתיד  לבא, 

יהא  בחינה  באיזו  היום,  של  פורים  כיום  יהא  לבא  לעתיד  כפורים  יום  דאם  לעיין,  ויש 
הזה,  בזמן  פורים  שושן  בבחינת  שיהא   - ונראה  לבוא.  לעתיד  עצמו  הפורים  יום 

יבואר. וכאשר  גופיה,  מפורים  עדיף  אשר 

המן,  בימי  עליהם  שעברה  הצרה  סיפור  גם  כולל  פורים  של  ניסא  הפרסומי  הנה 
ריב"ל  אמר  א(  ד,  )מגילה  בגמרא  וכמבואר  הצרה,  בימי  צעקתם  ידי  על  ושנוושעו 
אקרא  אלקי  ג(  כב,  )תהלים  שנאמר  ביום,  ולשנותה  בלילה  המגילה  את  לקרות  אדם  חייב 
שהיו  לנס,  זכר  ביום(  ולשנותה  )ד"ה  רש"י  ופירש  לי.  דמיה  ולא  ולילה  תענה  ולא  יומם 



ימי הפורים

עולת שבת בשבתו יד

ילמדנו רבינו

בפורים  המגילה  קריאת  של  הנס  פרסום  שמעיקר  הרי  ולילה.  יומם  צרתן  בימי  זועקין 
צרתן. בימי  ולילה  יומם  לד'  צועקין  שהיו  מה  לפרסם  גם  הוא 

זכרון  שכל  פי  על  "אף  לבוא,  שלעתיד  שכתב  מגילה(  מהלכות  פ"ב  )סוף  רמב"ם  ועיין 
הצרות יבטל כו' ימי הפורים לא יבטלו". הרי שהיתה קס"ד שכיון שזכרון הצרות 
הצרות  זכרון  ענין  גם  יש  הפורים  שבימי  משום  והיינו  יבטלו.  הפורים  ימי  גם  יבטל, 
פורים,  ענין  כל  יבוטל  יבטל,  צרות  זכרון  ענין  שכל  שבזמן  קס"ד  הוי  ולכן  והצעקות, 
)ישעיהו  בנבואה  שהובטחנו  שזה  וי"ל  יבטלו.  לא  הפורים  ימי  הכי  שאפילו  קמ"ל  ולזה 
ונסו  ישיגו  ושמחה  ששון  ראשם  על  עולם  ושמחת  ברנה  ציון  ובאו  ישבון  ד'  ופדויי  י(  לה 

אלא  והאנחה,  היגון  זכרון  מתוך  לא   - השמחה  נשיג  לבא  שלעתיד  כלומר,  ואנחה.  יגון 
ראשינו. על  עולם  שמחת  והיא  בשלימותה,  עצמה  השמחה 

אבל  והזעקה,  הצרות  זכרון  גם  בו  שיש   - הפורים  בשמחת  רק  הוא  זה  שכל  ונראה, 
שמחת יום שושן פורים הוא יום שמחה שלימה בלי זכרון הצרות כלל. ונמצא, 
נשמח  שאז  לבא,  לעתיד  של  פורים  לשמחת  דומה   - עכשיו  פורים  שושן  ששמחת 

כלל. הצרות  זכרון  בלי  פורים  בשמחת 

הצדיקים,  אצל  כי  פורים,  בשושן  הצדיקים  אצל  השמחה  עיקר  היתה  טעמא  ומהאי 
עולמך  א(  יז,  )ברכות  בבחינת  הזה,  בעולם  בנשמתם  מאיר  כבר  העתיד  שאור 

והבן. עצמו,  מבפורים  פורים  שושן  ביום  יותר  נעלה  שמחה  הרגישו  בחייך,  תראה 

לישראל  שינתן  ביקשה  שאלתך,  מה  המלכה  לאסתר  המלך  ששאל  שבעת  נבין,  ובזה 
היינו שכיון שפורים הוא בבחינת שמחה מתוך צער, בקשה  יום שושן פורים,  גם 

דלעתיד. שמחה  מעין  ביום  בו  מורגש  שיהא  פורים  שושן  גם  לה  שינתן 

הכל מודים בפורים דבעינן נמי לכם )פסחים סח, ב(. 

בפורים  הא  היום,  כל  לד'  כולו  יעשו  דפורים  דעתין  היה הקא סלקא  האיך  קשה, 
העיקר המשתה ושמחה, ועל זה נתקן מצוותו בכך.

ז"ל, וכמו חותני-זקיני הגאון הקדוש  לומר מפני שהיה כמה צדיקים קדושים  ויש 
מהרי"א מקאמארנא ז"ל בעל היכל הברכה, כמסופר וידוע, שישבו בפורים גם אחרי 
לסעוד.  התחילו  שאז  מנחה,  זמן  עד  ובות  בהתבודדות  והמגילה  בהתפלה  עבודתם 
כפי הנראה מפני שהוא יום גדול לד', ישועה ועת רצון ורחמים למחיית עמלק מתחת 

השמים, שבזה תלוי הביאת גואל צדק במהרה בימינו.

יוסף, דבזה כולי עלמא מודים, שעל כל פנים ידקדק שלא יגמר  כן הזהיר רב  על 
בזה כל אותו היום, רק יתחיל בסעודה על כל פנים במנחה סמוך לערב, כדקאמר 'מאי 

טעמא ימי משתה ושמחה כתיב'.
שער יששכר מאמרי חדש אדר מאמר ימי ששון אות סד
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לבנת הספיר

מזל  אדר  דגים
 סיפר רבינו בעל מנחת אלעזר זי"ע:

משינאווא  הגה"ק  ישב  זי"ע,  מצאנז  הגה"ק  הסתלקות  שלאחרי  הראשונה  בשבת 
זי"ע בראש המסובין, והוא הקדים לאכול דגים פשוטים, ואחר כך אכל דגים חמוצים. 

עמד אחיו הגה"ק מגארליץ זי"ע וצווח: 

- כבר בשבת הראשונה אתה משנה ממנהג אבינו שהיה דרכו בקודש לאכול 
מקודם דגים חמוצים ולאחריה דגים הפשוטים?

הרים הגה"ק משינאווא זי"ע את קולו ואמר:
- רבותי, כתיב "והייתם נקיים מד' ומישראל", ויען כי אחי אמר עלי שאני משנה 
ממנהג אבי, על כן אגיד לכם טעמא דמילתא. אבי הקדוש היה רב ברודניק, ושם 
לא היה דגים מצויים, ודאג כל השבוע שיהיה דגים על שבת-קודש, וכשנזדמן 
דגים בתחילת השבוע קנו אותן מיד, וכדי שלא יתקלקלו החמיצו אותן שיוכלו 
לקנות,  חיים  דגים  נזדמן  אם  לשבת,  סמוך  ואחר-כך  קודש.  שבת  על  לעמוד 
דגים  מיני  שני  לפניו  כשהיה  ולכן  חימוץ.  בלי  שבת  לכבוד  אותן  ובישלו  קנו 
הללו, הקדים לאכול את החמוצים שהיה רגיל ותדיר אצלו. ואף לאחרי-מיכן 
כשנעשה רב בצאנז, מקום שדגים מצויים, לא רצה לשנות מנהגו, כיון שהיה 

נהוג מאז לאכול דגים החמוצים תחילה. 

וסיים הגה"ק משינאווא: 
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כי  יותר,  תדיר  אצלי  חמוצים  דגים  שיהיו  כך  לידי  באתי  לא  מעולם  אני,  אבל 
אצלינו היו הדגים תמיד מצויים, לכן דגים הפשוטים חביבים אצלי יותר ועדיף 

להקדים אכילתן בשבת, ואין זה שינוי ח"ו.

עבודת תענית אסתר
מספר רבינו בעל מנחת אלעזר זי"ע:

לימי  זי"ע,  מצאנז  חיים  דברי  בעל  הגה"ק  אל  החסידים  וחשובי  באו מגדולי  פעם 
הפורים. והגיעו אצלו ביום תענית אסתר, ונתן להם שלום כמעט בשפה רפה, ולא דיבר 

עמהם מאומה. אמנם בליל פורים קירבם וסיפר:

ימי  על  זי"ע  מבארדיטשוב  לוי  קדושת  בעל  הגה"ק  אל  חסידים  באו  פעם   -
זי"ע  מבארדיטשוב  הגה"ק  רצה  ולא  אסתר,  תענית  ביום  כבר  והגיעו  הפורים, 
קירבם  המגילה,  קריאת  אחרי  בלילה  אחר-כך,  הצום.  ביום  כלל  עמהם  לדבר 
והתנצל לפניהם, ואמר כי ביום תענית אסתר, היה טרוד עם הע' שרים להכניעם, 

על-כן לא היה לו עת פנאי לדבר עם תלמידיו...

כוחה של קריאת המגילה
סיפר כ"ק רבינו שליט"א )פורים תש"נ, בקידוש היום שלאחר תפלת שחרית(:

בפורים האחרון לימי חייו של כ"ק רבינו בעל מנחת אלעזר זי"ע, בשנת תרצ"ז, היה 
חלוש מאוד באין אונים. אבל כשבא לקרא את המגילה התגבר כארי לקרות את המגילה, 

ואז סיפר סיפור זה:

פעם היתה מלשינות ומסירה נגד צדיקים, ובעקבות זאת הושיבו את הרה"ק הרבי ר' 
מענדלי מרימנוב זי"ע במאסר קשה. אחר השתדלות מרובה פעלו שינתן רשיון להביא 
לו לשם כל מה שרוצה. כשנכנסו אליו לשאלו במה חפץ, השיב הרבי ר' מענדלי שמבקש 
שיובא לו ה"מגילת אסתר". הדבר היה פלא גדול כי היה אז חודש תמוז. כאשר שמע 
הרה"ק מראפשיץ זי"ע את בקשת רבו, צעק ואמר שח"ו לא ימלאו את חפצו ולא יתנו 

לו את המגילה, דאם יקרא את המגילה עכשיו בעידן רותחא עלול להחריב את העולם.

וסיים רבינו הקדוש זי"ע:
א(  יא,  )סוטה  חז"ל  אמרו  דהלא  בפורים,  המגילה  קריאת  כח  וראה  בוא  מעתה   -
מצוה  גדולה  ב(  סח,  )פסחים  אמרו  וגם  כו',  פורעניות  ממדת  טובה  מדה  מרובה 
בשעתה. ובכן, אם יכולים להחריב את העולם בחודש תמוז ע"י קריאת המגילה, 



ימי הפורים

יזעולת שבת בשבתו מתורתם של רבותינו הקדושים ממונקאטש 

לבנת הספיר

על אחת כמה וכמה שבפורים שאז שעת המצוה לקרוא את המגילה, ואין באים 
יכולים  בודאי  לעולם,  טובות  השפעות  להביא  אדרבה  אלא  העולם  להחריב 

לפעול גדולות ונצורות בעת קריאת המגילה...

קיום מצות משלוח מנות
סיפר כ"ק רבינו שליט"א )פורים תשמ"ח(:

הרבה שנים עמד לשמש אצל רבינו בעל מנחת אלעזר זי"ע כ"הויז-בחור" לייבוש 
מויסקאפף הי"ד. הוא שימש את רבו באמונה ובנאמנות, עד שנפשו היתה קשורה בנפש 

רבו ולא רצה להיפרד מלשמשו, אף כשבא בשנים והגיע לפרק האיש מקדש.

אביו הר"ר אהרן ז"ל, בראותו כי אינו נותן אל לבו לעשות לביתו, דיבר אליו לאמר:
- "גם אני הייתי דבוק במורי ורבי הקדוש, ובכל יום ויום ראיתי מופתים ונסים 
גילוים. אולם כשהגיע הזמן להיכנס לחופה, בניתי את ביתי, ומאז נסעתי לרבי 
על יום-טוב כו'. אבל מה נעשה אתך, אינך זז משם יומם ולילה, הלא לכל דבר 

יש גבול ]אלעס האט א שיעור["...

ענה לייבוש לאביו:
רבינו את עיר  הייתי נתפעל! אבל אפילו היה לוקח  אני  גם  "אבי, ממופתים   -
מונקאטש  עיר  ואת  נמצאת,  מונקאטש  שעיר  למקום  מעבירו  והיה  אונגוואר 
הכל  לעזוב  צריכין  הזמן  שכשמגיע  יודע  הייתי  אונגוואר,  למקום  מעביר  היה 
את  רבינו  אצל  רואה  כשאני  אבי,  אעשה,  מה  אולם  האירוסין.  בברית  ולבוא 
אי  מזה  נדרי',  ב'כל  כמו   - מנות  משלוח  מצות  בקיום  העצומה  ההתעוררות 

אפשר לי להיפרד!...

לבסומי בפוריא
זי"ע  אלעזר  מנחת  בעל  מרבינו  ששמע  מה  ז"ל,  ראטהמאן  אהרן  ר'  הרה"ח  סיפר 

בשעת הסעודה ביומא דפורים:

בקבוק   -[ פלאש"  "שטיוועל  היה  זי"ע  מבארדיטשוב  לוי  קדושת  בעל  להגה"ק 
בצורה של שטיווע"ל, שרגילים היו גבירים ונגידים להשתמש בו[. קנקן כזה היה יכול 
להכיל בתוכו ליטר של משקה. הגה"ק מבארדיטשוב זי"ע מילא רביע של הבקבוק עם 
יין-שרף )ספיריטו"ס, אלקעהא"ל(, ולאחר כן מזג לתוכו יין - בשיעור עוד רביע של הקנקן, 
והוסיף למלאות עוד רביע עם "שכר", ועל כולם מילא רביע הנשאר עם מעי"ד. והתחיל 

הגה"ק בעל קדושת לוי זי"ע ואמר:
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לא  כל חללא דעלמא  לי  יתנו  לפניך, שאפילו אם  וידוע  גלוי  עולם!  רבונו של 
אסיח דעתי ממך, ואפילו לדקה אחת, אף-על-פי-כן הרי אמרו חכמים )מגילה ז, 
ב( חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע, והרי )יבמות כ, א( מצוה לשמוע דברי 

חכמים ולקיים דבריהם. 

הגה"ק מבארדיטשוב זי"ע את כל הבקבוק ושתה אותו עד לטפה האחרונה.  לקח 
דקות,  לכמה  השולחן  שעל  הק'  ידיו  על  ראשו  את  זי"ע  מבארדיטשוב  הגה"ק  הניח 

ולאחרי שנים או שלש דקות הגביה ראשו הק', והיה כאחד האדם...

לבטל גזירה ולא לקבלה
מספר רבינו בעל מנחת אלעזר זי"ע, בספרו הקדוש "שער יששכר":

אחד  אמר  ר"ל.  קשה  גזירה  נגזרה  זי"ע,  הבעל-שם-טוב  מרן  בימי  אחת,  פעם 
מתלמידיו ]או מאנשי שלומו[:

- בודאי כן הוא מן השמים, ונקבלהו באהבה...

השיב לו הבעל-שם-טוב זי"ע:
- נס שלא היית בזמן גזירת המן, כשיצאה הגזירה "להשמיד להרג ולאבד את כל 
היהודים מנער ועד זקן טף ונשים". כי גם אז בודאי הייתי אומר "בודאי כן הוא מן 
השמים, ונקבלהו באהבה", וממילא לא היה מרדכי הצדיק מרעיש עולמות כנגד 
זה, והיתה הגזירה, חס וחלילה, יוצאת לפועל. אלא צריכים לעבוד ולבקש לבטלה...

בדחנא דמלכא
מספר רבינו בעל בני יששכר זי"ע )אגרא דפרקא אות יד(:

בדחן אחד שאל פעם בערב שבת לפנות ערב, את הרה"ק המגיד מזלאטשוב זי"ע, 
בדרך בדיחותא בכדי לפקח דעתו הקדושה:

זה  לעומת  שבת...  צרכי  ומכין  שמספיק  עד  עליו  באים  יסורים  כמה  העני,   -
שבת  כשמגיע  אמנם  זו.  דרבה  בהכנה  צער  שום  לו  אין  העשיר  הבעל-הבית 
קודש, ומתחיל העני ללמוד מסכת שבת, "יציאות השבת שתים שהן ארבע כו' 
כו' העני חייב", הנה בבא הראשונה שמתחיל  ידו לפנים  כיצד פשט העני את 

ללמוד בה הוא שהעני חייב! למה יהיה חייב העני?!

התבונן המגיד מזלאטשוב בקושיא זו ברצינות - למה באמת תתחיל המשנה בבבא 
של התחייבות העני. ואמר להבדחן השואל, שבשבת ישיב לו תשובה לשאלתו.
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בסעודת ליל שבת קודש, אמר המגיד להבדחן:
- קושיא זו הקשו במתיבתא דרקיע! ושם ענו שלפיכך מגיע חיוב להעני, בשביל 

ש"פשט העני את ידו", כלומר שעשה השתדלות...

מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק
סיפר רבינו בעל מנחת אלעזר זי"ע:

פעם ישב הרה"ק הרבי ר' הירש מרימנוב זי"ע בחדרו, ושמע מאחורי הדלת שהגבאי 
טוען עם אשה אחת, והיו מגביהים קולם יותר ויותר, ומבלבלים אותו מעבודתו הקדושה. 

יצא מחדרו, ושאל מה זה ועל מה זה. ענה הגבאי: 
- לאשה זו יש בקשה משונה מאוד, שאכתוב קוויטל על שם בעלה, שיתפלל 
עליו רבינו שימות במהרה! כמובן שסרבתי, לדברים מבהילים ומוזרים כאלו. 

אבל היא מפצירה בי, ועל זה אנו רבים... 

מה הופתע לשמוע את רבו אומר לו:
- "גבאי אתה, ותפקידך לרשום בקשות ישראל כפי מה שהם מבקשים". 

הגבאי כתב לה הקוויטל כבקשתה, והיא נכנסה והניחה הקוויטל ופדיון לפני הרבי. 
תיכף ציוה להגבאי שיזמין עגלה וסוסים, ונסעו לביתה של האשה בזריזות ובבהלה.

ימים  כמה  שכבר  האשה  וסיפרה  ר"ל,  כגוסס  שוכב  בעלה  את  ראו  לשם,  בבואם 
רוחף בין החיים ובין המתים, ונדמה שאין נשמתו רוצה להיפרד מגופו. ועל כן בקשתה 
שיתפלל הצדיק שיוכל הנשמה להיפרד מן הגוף ויגאל מיסוריו. הרה"ק מרימנוב התקרב 
רוחו  כששבה  אך  והתחזק.  חזר  מעט  שמעט  עד  הגוסס  עם  לדבר  התחיל  המטה,  אל 
במקצת, פקח עיניו וראה רבי וגבאי עומדים אצלו, התחיל לצעוק עליהם שיצאו משם 

כי נראים הם מכת החסידים.

שאלו הרבי: 
- "למה אתה כועס כל כך על החסידים"? 

השיב:
- "כי אינם אנשי אמת". 

שאלו הרבי:
- "מנין לך זאת"? 

סיפר:
כל ימיו הייתי בעל עגלה, ופעם אחת באו אלי קבוצת חסידים, ובראשם אחד 
שהיה נראה כרבי שלהם, ובקשני שאקח אותם למעזריטש, כי רצו לנסוע לרבם 



ימי הפורים

עולת שבת בשבתו כ

לבנת הספיר

לסעודת ראש חודש. והסכמנו, שאסיע אותם ואחכה להם כערך א' או ב' שעות, 
ואז יחזרו אתי. אך הזהרתי אותם, שמוכרח אני לחזור בשעה מסוימת, כי עלי 

להסיע איש אחר. והבטיחו לי שבודאי בשעה זו כבר נהיה בחזרה.

ממשיך הבעל עגלה:
"מה אומר ומה אדבר, חיכיתי עליהם שעתיים ושלש וקרוב לארבע שעות, עד 
הלכתי,  הרבי.  דירת  איפה  העיר,  לאנשי  שאלתי  לשלומם.  לדאוג  שהתחלתי 
וראיתי שהדלת סגורה, אין איש. בלית ברירה, נגשתי למנעול, ופתחתי הדלת 
ופניהם  השלחן,  על  מונח  משקה  יושבים,  אותם  וראיתי  רשות.  בקשת  בלי 
אדומות כאש מתלקחת, עושים עצמם כאינם רואים אותי כלל. צעקתי עליהם 
בקולות, עד שנבהלו, והזדרזו לבקש ברכת פרידה מרבם. היה לי הפסד גדול, כי 
לא חזרתי בזמן הקבוע. אמנם רצו לשלם לי ההיזק, אבל הייתי ברוגז עליהם כי 

לא עמדו בהבטחתם...".

בתוך כך זלגו עיני הרבי מרימנוב זי"ע דמעות. ואמר לו, "אמור אחרי ווידוי: אשמנו, 
בגדנו כו'". ולפני שגמר התיבות האחרונות, הזדרז הרבי מרימנוב - שהיה כהן - ופסע 

לאחוריו לצאת מן הבית, ומפתח הבית אמר לפניו "תתענו...", וכך יצאה נשמתו.

נסעה  זה  עגלה  בעל  שהסיע  חסידים  שקבוצת  מרימנוב,  הרבי  הסביר  כך  אחר 
ר'  הרבי  בראשם  היה  הקדושה,  צורתו  את  לי  שתיאר  וכפי  זי"ע,  ממעזריטש  להמגיד 
סביבם,  מלהטת  היתה  קודש  אש  הקדוש  רבם  אצל  וכשהיו  זי"ע.  מליזענסק  אלימלך 
והיו בעולם שהוא למעלה מן הזמן, ועל כן נתאחרו. והנה איש זה, לא היתה כוונתו לקבל 
פני המגיד זי"ע, וכל הליכתו היתה רק מתוך כעס לזרזם לנסיעה. אמנם, הרי בין כך וכך 
נגעה ידו במנעול הדלת של המגיד זי"ע, ומקובל אצלנו "אז ווער ס'האט אמהל אנגערירט 
די קלאמקע פון די טיר פון דעם הייליגער מגיד וועט נישט אוועק גיין פון דעם עולם אן צו 
כן לא נפרדה נשמתו  ידע דרך תשובה, על  ולא  וכיון שהיה איש פשוט  טוהן תשובה". 
ממנו. וכשאמרתי אתו ווידוי, ועשה תשובה, על ידי זה מיד עלתה נשמתו לגן עדן, כי שב 

בתשובה שלימה לפני מיתתו.

כשסיפר רבינו שליט"א סיפור זה )קידוש היום, פורים תשנ"ט(, נענה ואמר:

 אמרו חז"ל )סנהדרין צו, ב( "מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק". מאמר זה 
הוא מרפסין איגרא. האם יתכן שהיה להמן הרשע איזה זכות שבגללה זכה 
שבני בניו יעסקו בתורה. כמה מבני עמנו, אנשים הגונים ישרים וגם צדיקים, 
הצטערו על דבר זה ולא זכו לה. כמה דמעות זולגים מעיני אבות ואמהות, 

שצאצאם יהיו לומדי תורה, ולאו כל אדם זוכה!

דבר זה הוא מן הנסתרות לד' אלקינו. אך בהאי עובדא יש להאיר הסתום. 
גם המן, אף שזמם להרוג לאבד ולהשמיד את כל ישראל, אבל בין כך וכך 
הרי לקח את לבוש המלך והלביש את מרדכי, והרכיבהו כבעל עגלה ברחוב 
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העיר, וקרא לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. זכות זה, אשר 
גדלו  יקר  ונשא את הצדיק להראות את  נגע  בחייו המרושעים,  פעם אחת 
ותפארתו, אף שהיה זה על אפו ועל חמתו, הוא הוא שעמדה לו שמבני בניו 

ילמדו תורה בישראל.

והלוא הדברים קל-וחומר. כל אחד מאתנו, עמך כולם צדיקים, אף שמפעם 
לפעם טועים והולכים שבי אחרי עצת היצר, הרי אין אנו גרועים מהמן ח"ו. ואם 
זוכים אנו לעשות למען הצדיק, אם נוגעים אנו - לו יהא פעם אחת - במנעול 
ביתם, וכל-שכן להידבק אליהם, להרכיבם ברחוב העיר להודיע לכל העולם 
גדלם ותפארתם, אזי לא יגע בו שום פגע ורע. וזה אשר יעמוד לנו שנהיה אנחנו 

וצאצאינו וצאצאי צאצאינו כולנו יודע שמו ית"ש ולומדי תורתו לשמה...

וטוב להחמיר כסברא הראשונה 

ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה )אסתר ג, ב(. לכאורה אין זה רבותא לגבי הקדוש הזה 
ראש ליהודים ומאנשי כנסת הגדולה, דכיון שהיה המן נושא עליו צורת עבודה-זרה, 
לבלי  נפש  למסירת  צריך  ישראל  איש  כל  גם  כן  אם  עבודה-זרה,  עצמו  את  ועשה 

להשתחוות לעבודה-זרה. 

אך יש לומר על פי מה שכתוב ברמ"א )יורה-דעה סימן קנ סעיף ג( דשרים או כהנים של 
עבודה-זרה שיש להם צורת עבודה-זרה בבגדיהם, אסור להשתחוות להם או להסיר 
הכובע לפניהם. ויש מקילין, הואיל שגם הנכרים אינם מסירים הכובע או משתחויים 
להעבודה-זרה שעליו, רק להשר, כי חשוב הוא. וסיים הרמ"א: וטוב להחמיר כסברא 

הראשונה. 

והנה המן שהיה עבודה-זרה עליו, ולא רצה מרדכי לכרוע ולהשתחווה מחמת שהיה 
עליו עבודה זרה, כמו שאיתא במדרש. והנה לפי דעת היש מקילין ברמ"א כיון שאינו 
משתחוה להעבודה-זרה רק להשר החשוב אז, היינו המן שגדלו המלך וינשאהו, וכל 
שעליו  העבודה-זרה  מחמת  ולא  להמן,  משתחוים  המלך  בשער  אשר  המלך  עבדי 
דוקא. ולפי-זה מותר להיש-מקילין להשתחוות לו, ואם-כן למה עבר מרדכי על מצות 

המלך על-ידי-זה, והסתכן בנפשו.

אך באמת סיים הרמ"א 'וטוב להחמיר כסברא הראשונה', על-כן הצדיק מרדכי נזהר 
בנפשו כסיום הלכה, שטוב להחמיר גם באופן כזה, ומחמת חשש עבודה-זרה החמיר 
וזהו הרבותא  וקידש עצמו גם במותר, בשעת הדחק והסכנה להמון עם.  על עצמו, 

שכתוב 'ומרדכי' דייקא, מרוב חסידתו 'לא יכרע ולא ישתחוה'.
שער יששכר מאמרי חדש אדר מאמר ימי ששון אות ז
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אמירת "לחיים"!

כששותין יין או משקים המשכרים נוהגין לומר "לחיים"
מקור המנהג: בבלי - חמרא וחיי לפום רבנן אין בו משום דרכי אמורי. מעשה בר' 
עקיבא שעשה משתה לבנו, ועל כל כוס וכוס שהביא אמר חמרא וחיי לפום רבנן, חיי 
וחמרא לפום רבנן ולפום תלמידיהון )שבת סז, ב(. ירושלמי - על כל חבית וחבית שהיה 
תיקוני  ה"ח(.  פ"ו  )ברכות  ותלמידיהון  רבנן  לחיי  טבא  חמרא  ואומר  עליה  מברך  פותח 
זוהר - ואינון דאמרו וענו לחיים, בגין דאתקשרו באילנא דחיי, לא באילנא דמותא 

)תקון כד סט, א(.

טעם המנהג: בספרו דברי תורה )מהדורא ד אות לח( מסביר רבינו בעל מנחת אלעזר 
זי"ע הטעם, על-פי דברי התיקוני זהר - "בגין דאתקשרו באילנא דחיי, לא באילנא 
היה  גפן  א(  מ,  )ברכות  שארז"ל  כמו  ביין,  נכשל  הראשון  שאדם  לפי  והיינו,  דמותא". 
וסחטה לו אשכול ענבים, והיא שגרמה היפך החיים, כמ"ש )בראשית ב, יז( מות תמות, 
לכן אומרים לחיים - כלומר שיהיה לחיים, ולא יהיה בו חלילה ארס סם וקללה של 

חטא הנ"ל.

 נוהגים שמשיבין לומר "לחיים ולברכה"
עיין בדרכי חיים ושלום )סי' קע"ג בהגה אות ב( שכנראה שהטעם שאין אומרים "לחיים 
טובים ולשלום", מכיון ש'לחיים טובים' בגימטריא קלל"ה. ועיין עוד שם בסי' תשי"א 
)בהגה אות טו( שגם הגה"ק החתם סופר זצ"ל לא נהג להשיב 'לחיים טובים' אלא 'לחיים 

ולברכה'.
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 יש נוהגין לומר "לחיים" קודם השתייה, ויש נוהגין לאומרו אחר השתייה
סקט"ו:  רבא  האליהו  בשם  כתוב  סקי"א  מגדים  בפרי  קע"ד  סי'  או"ח  בשו"ע 
כששותה כוס, מברך תחלה ויטעום מעט, ואחר-כך יאמר לחיים, דכבוד שמים עדיף. 

ויש אומרים שיש לומר לחיים תחלה, דכבוד הבריות עדיף.

בדברי תורה )שם( מבאר רבינו בעל מנחת אלעזר זי"ע, שיש שני מדריגות בשתיית 
יין. א' שהיין הוא רק מבוא להתכלית, כלומר: שעל-ידי היין יתרחב לבו ודעתו לתורה 
הוא  רק  להתכלית,  רק מבוא  אינו  יותר, שהיין  גבוהה  ב' מדרגה  ולעבודת השי"ת. 
תכלית בעצמותו, בסוד מה שאמרו רז"ל )עירובין סה, א( "כל המתפתה מיינו יש בו מדעת 
בעצמותו.  תכלית  הוא  בזה  עמוקה,  וכוונה  גבוה  בבחינה  יין  ששותה  היינו  קונו". 
ורבינו זי"ע כותב על זה "וזהו ענין גדול, לא יתואר בחרט עלי גליון, וגם לא ישיגוהו 
בקומתם  חמה  והעניקו  עיט,  ידעו  לא  בנתיב  גם  הולכים  אשר  הדור  מגדולי  זולת 

בדעת קדושתם, שיש בהם מדעת קונם יתברך שמו".

שלא  כדי  'לחיים',  מקודם  לומר  צריך  חולין,  של  בשתיה  יין  ששותה  מי  ולכן, 
יחול בו ארס הקללה של חטא עה"ד. מה-שאין-כן מי ששותה בבחינה גבוה כבעלי 
את  לברך  כדי  יאמר  בשתייתו  רק  לחיים,  מקודם  לומר  צריך  אין  ביותר,  המדרגה 

המסובים עמו.

ומספר רבינו זי"ע על כך, שבהיות הגה"ק מהר"ש מקאמינקא זצ"ל משובתי שבת 
אצל רבינו הק' בעל בני יששכר זי"ע בעיר דינוב, עשה רבינו בעל בני יששכר לכבודו 
ביום א' סעודה נכבדה. באמצע הסעודה כיבדו רבינו בכוס יין ואמר לו "אגברו חמרא 
אדרדקי - כי היכי דלימרי מילי". והשיב הגה"ק מקאמינקא "אני אומר אגברו מילי 
דהיינו  זי"ע,  אלעזר  מנחת  בעל  רבינו  ומפרש  חמרא".  דלימרו  היכי  כי   - אדרדקי 
ששתיית היין לא היה אצלו רק מבוא להתכלית, רק היה תכלית בעצמותו. ו"כדרכו 
בדיחותא,  בדרך  דחכמתא  מילין  משתעי  היה  זצ"ל,  מקאמינקא  הגאון  של  בקודש 

וטובא גניז בגווי' כנודע".

על-דרך-זה מסביר רבינו בעל מנחת אלעזר לשון הגמרא "על כל כוס אמר חמרא 
'לחיי',  'חמרא'  גדולים בקדושת מדרגתם הקדים  להיותר  כלומר,  רבנן",  לפום  וחיי 
ברם, "חיי" ואחר-כך "וחמרא" - "לפום רבנן ותלמידיהון" - שאינם במדרגה הנזכר.

 אין נוהגין להושיט היד בשעת אמירת לחיים
לא  "ואצלינו  זי"ע:  רבינו בעל מנחת אלעזר  כותב  אות טו(  )מהדורא ט  תורה  בדברי 
נהוג זה ]להושיט היד[ מאאמו"ר ]רבינו בעל דרכי תשובה[ ומאאזמו"ר ]רבינו בעל 
אמר  זצ"ל  משינאווא  הגה"ק  וגם  מקום".  בשום  כן  מצינו  ו"לא  זי"ע",  שלמה[  שם 
לרבינו בעל דרכי תשובה זי"ע שאינו יודע מקור לזה. וכן משמע מפשטות לשונות 

חז"ל הנ"ל שהוא באמירה גרידא.

ידו בעת אמירתו לחיים,  ומושיט  כשבא איש אחד שאינו בקי במנהגינו,  אולם 
בודאי אין מדרך ארץ לביישו שלא להחזיר ידינו. וכן אמר הרה"ק משינאווא זצ"ל 
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להשיבו  שלא  הדרך  מן  אין   - העולם(  )כמנהג  ידיהם  לי  נותנים  אם  אעשה  מה  "אמנם 

להחזיר להם".

ומסיים רבינו )שם( "ויש בודאי ענין ויחודים להצדיקים שנהגו לתת ידם בשתיית 

לחיים, כמו בכל דרכיהם בקודש".

 אין לומר לחיים על כוס קידוש והבדלה
בדברי תורה )מהדורא ד אות לח( ובנימוקי או"ח )סי' רפט( כותב רבינו בעל מנחת אלעזר 

יין  זי"ע שהואיל והטעם של אמירת לחיים הוא שכיון שבחטא עה"ד גרמה שתיית 

למיתה רח"ל, ואשר על-כן אומרים לחיים )עיין לעיל(, אם-כן בכוס קידוש והבדלה אין 

)קהלת ח, ה( שומר מצוה לא ידע דבר רע, וממילא לא ישלוט שם  לחוש, דהרי קיי"ל 

דבר רע.

לומר  זי"ע שלא  דרכי תשובה  בעל  רבינו  אביו  בשם  מזהיר  )שם(  או"ח  בנימוקי 

לחיים בשתיית כוס של קידוש שחרית, דהוי זלזול לקידושא רבה, כיון שבלילה לא 

יאמרו לחיים בשתיית הקידוש, הרי מוכיחים מעשיו דבשחרית יחזיק קידושא רבה 

לשתיה של חול. וגם בסעודה ג' בשתיית בורא-פרי-הגפן יש סברא שאין לומר לחיים, 

דלדברי הרמב"ם הוי זה קידוש בסעודה ג', וכן על-פי האריז"ל.

 אחר אכילת דגים נוהגין לשתות קצת לחיים
הגאון ר' יחיאל מיכל גאלד ז"ל הי"ד מביא בספרו דרכי חיים ושלום )אות שצו( בשם 

יי"ש אחר אכילת  זי"ע שאמר בשם צדיקים, שיש לשתות  רבינו בעל מנחת אלעזר 

דגים, כי נעשה בזה צירוף שם שד"י ]דגים - י"ש[, כענין סמיכת סיום השירה "ושמו 

אחד - ישתבח". ולכן הנטילת ידים שנוהגין ליטול אחר אכילת דגים, יטלנו רק אחר 

שתיית היי"ש, כדי שלא יפסיק בהנטילה בין צירוף השם.

לחיים רבונו של עולם...

מסופר בספר מסעות ירושלים )מאמר יום שביעי אות ה(:

בהיות רבינו הק' בעל מנחת אלעזר זי"ע על קבר רחל אמנו, ככלות התפלות חילקו 
משקה ומזונות, וסיפר רבינו מזקינו הרה"ק מראפשיץ זצ"ל, שאמר פעם אחת:

- לחיים רבונו של עולם, ויהי רצון שתזכה לשבוע נחת מבניך העמוסים מבטן.

וסיים רבינו בעל מנחת אלעזר זי"ע:

מכנסת  נחת  רב  לשבע  ושתזכה  'לחיים',  אמנו  לרחל  אנחנו  גם  נאמר  כן   -
ישראל, ותהיה אם הבנים שמחה במהרה בימינו.
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עשרת בני המן בנשימה אחת
הט"ז  גירושין  מהלכות  פ"ב  הרמב"ם  על  ספרו  )עיין  ז"ל  פענח  צפנת  בעל  הגאון  דברי  ידועים 
בני  שעשרת  שמכיון  המן",  בני  "עשרת  קורא  הקהל  שכל  המנהג  בטעם  בהשמטות(, 

תרצד  סימן  חיים  אורח  ערוך  ובשולחן  ב  טז,  במגילה  )כמבואר  אחת  בנשימה  למימרינהו  צריך  המן 
סעיף טו(, אין הקורא יכול להוציא את השומעין, כי את הקריאה יכול להוציא בתורת 

"שומע כעונה", אבל לא את ה"נשימה אחת". והביא מהתוספתא )דמאי פ"ח מ"ח( "ראה 
אחד שהפריש תרומה ומעשרות, ואמר הריני כמה שאמר זה, דבריו קיימין", ודייק 
דהראשון  דנהי  והיינו,  לכתחלה.  אסור  אבל  קיימין,  דבריו  בדיעבד  שרק  מהלשון 
)עיין תוספות תמורה ד, א  הפריש כסדרן, מ"מ השני עשאן בבת אחת, וזה אסור לכתחלה 
ובכ"מ(. ומזה הביא ראיה "דאם יוצא במה שאמר אחר, לא הוה כמו שאמר הוא הלשון 

שאמר אחר".

וביאר בזה רבינו שליט"א )ביום הפורים תשנ"ה(, אשר לכאורה סברתו הוא כעין סברת 
הבית הלוי, שכתב )סוף בראשית( שאין כהן אחד יכול לומר ברכת כהנים ושארי הכהנים 
ישמעו ויצאו מדין "שומע כעונה", דדין שומע כעונה שייך רק בדבר שאין צריך בו 
)כמו  אלא אמירה לחודא, אבל ברכת כהנים דצריך "קול רם" כאדם האומר לחבירו 
דילפינן בסוטה לח, א מקרא ד"אמור להם"(, בזה לא שייך שומע כעונה. והנה כבר דנו האחרונים 

 - אלו  כגון  דינים  על  להו שגם  דסבירא  זה,  על  וגם חלקו  הלוי,  הבית  בדבריו של 
מועיל בהם דין שומע כעונה )עין נצי"ב על הספרא פ' נשא, ובחזו"א או"ח סי' כט ועוד אחרונים(.

והמשיך רבינו שליט"א לבאר, דאכן נראה, דהכא גבי נשימה אחת של עשרת בני 
המן, בודאי מהני דין שומע כעונה. והיינו, כי אין כלל דין שתהא חפצא של קריאת 
עשרת בני המן בנשימה אחת, עד שנוכל לדון אם יכול להיאמר בו דין שומע כעונה 
או לא, אלא כל הדין שצריך למימרינהו בנשימה אחת אינו אלא שלא יפסיק בנשימה 
ונתלו כאחד, ועל קריאת  ידי זה מפרסם הנס שכולם נהרגו  ביניהם בקריאה, שעל 

תיבות בלי הפסק נשימה - לא שייך לדון שלא יועיל דין שומע כעונה על זה.

ובאמת, במקומינו לא נהגו כל הקהל לקרוא עשרת בני המן, אלא יוצאים בשמיעה 
מהקורא. וכן נראה לדייק מלשון הרמב"ם שכתב )פ"ב מהלכות מגילה הי"ב( "וצריך הקורא 
לקרות עשרת בני המן ועשרת בנשימה אחת, להודיע לכל העם שכולם נתלו ונהרגו 
כאחד". ולא הזכיר כלל שיהיה כאן חיוב על כל אחד לקרוא בעצמו )וכן כתב החיי אדם שאין 

המנהג נכון, אלא "הקורא יאמרם והקהל ישמעו כמו כל המגילה"(.
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"חצי המלכות" ומלכות שלימה

 להבין פנימיות הענין מה שמצינו במגילת אסתר, 
 שבכל פעם ששאל המלך אחשורוש את אסתר המלכה על מבוקשתה,

אמר לה "מה בקשתך עד חצי המלכות ותעש".

אור פנימי - אור מקיף

השגה  היא  פנימי  שאור  הוא  ביניהם  החילוק  מקיף.  אור  ויש  פנימי  אור  יש  הנה 
בדרך  אין משיגים  זאת, את המקיף  לעומת  ונבלע בהכרה.  פנימה  נכנס  שהמושג 
קבלה  היא  התרשמות.  של  השגה  היא  מקיף  בדרך  השגה  מקיף.  בדרך  אלא  פנימית, 
של תוכן שאי-אפשר להבין אותו על בריו, ואיננה ניתנת לפירוק וניתוח. וכל דבר שאינו 
הבא  באור  הוא  וכמו-כן  הכלי.  את  המקיף  לאור  נעשה  בפנימית,   - בכלי  נתפס 
בהשתלשלות אל נשמת האדם. שחלק הנשמה שיכול להיות מוגבל בהגבלות של הגוף, 
בתוכו,  מוגבל  להיות  שא"א  ביותר,  הגדול  והאור  פנימי,  לאור  לו  ונעשה  לתוכו  נכנס 

הגוף. על  מקיף  לאור  נעשה 

להעביר  יכולין  גשמי  דחפץ  רוחני,  לדבר  גשמי  דבר  בין  נמצא  יסודי  חילוק  והנה 
כולו  נעתק  אלא  הראשון  במקומו  עוד  נמצא  החפץ  ואין  לשני,  אחד  ממקום 
למקומו החדש. לא כן הוא באור רוחני. רוחניות אינו מתחלק ואינו נעתק ממקום למקום. 
התרבות   - ריבוי  של  ענין  אם  כי  אינו  אחר,  למקום  גבוה  ממקום  אור  המשכות  ענין 
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ואם-כן  הראשון.  ממקומו  חסר  אינו  לעולם  אבל  השני.  למקום  גם  שמגיע  עד  האור  והתרחבות 
אין  על-כרחך  המקיף,  ואור  פנימי  לאור  ונתחלק  האדם,  נשמת  אל  שנשתלשל  האור 
הביאור שנתחלק לחצאין, אלא שנתרבה אור הנשמה להיות גם פנימי וגם בחינת מקיף. 
האור  כן  כמו  איברים,  רמ"ח  בחינת  בו  יש  הגוף,  איברי  את  המחיה  פנימי  שאור  וכמו 
איברים. רמ"ח  של  זו  בחינה  בו  יש  למקיף,  ונעשה  הגוף  בתוך  להצמצם  יכול  היה  שלא 

עול מלכות שמים שלמה

רמ"ח  קיום  ידי  על  נשמתו,  איברי  רמ"ח  להאיר  הוא  הרי  הזה  בעולם  האדם  עבודת 
הנשמה  אברי  לרמ"ח  במצותיו  להאיר  האדם  צריך  הרי  ברם,  עשה.  מצות 
רמ"ח  ידי  על  הוא  הפנימיים  רמ"ח  הארת  ובשלמא  המקיפים.  לרמ"ח  וכן  הפנימיים, 
ומבאר  נעשית.  איך  המקיפים  רמ"ח  הארת  אבל  הזה.  בעולם  שמקיימים  המצות  מעשה 
עשייתה  אופן  מוגבל  גבול  יש  מצוה  לכל  דהנה  זי"ע  יששכר  בני  בעל  רבינו  בזה 
מדקדק  מישראל  אחד  שכל  מה  המצות,  דקדוקי  אבל  פסול.  וזה  כשר  זה  כהלכותיה, 
וכך  בכך  מחמיר  זה  כי  מוגבל,  גבול  אין  לזה  נאות,  היותר  באופן  מלעשותן  בחומרות 
וזה מדקדק יותר. הנה על-ידי עשיית המצות בגבול כפי הדין המוגבל, מאיר אור הפנימי 
דחסידי  מילי  ועל-ידי  הכלי.  בגבול  מוגבל  כן  גם  הוא  הפנימי  שהאור  האבר,  אותו  של 
אור  מאיר  ידו  על  הנה  גבול,  מבלי  הוא  וזה  המוגבל,  הדין  מן  יותר  שעושה  והחומרות 

בכלי. נגבל  אינו  כן  גם  שהוא  אבר  שבאותו  המקיף 

וכן רמ"ח  זו של ישראל, להיות מאיר על-ידי המצוות רמ"ח איברים הפנימיים,  עבודה 
אחד  פעם  כי  שלימה",  שמים  מלכות  "עול  עליו  שמקבל  מיקרי  המקיפים, 
וזהו  "מלכות",  מספר  שלימות  הוא  רמ"ח  פעמים  וב'  "מלכות",  מספר  חצי  הוא  רמ"ח 
עליו  לקבל  "הרוצה  ב(  יד,  )ברכות  בגמ'  שאמרו  מה  נבין  ובזה  שלמה".  שמים  "מלכות 
המצוות  דקדוקי  ענין  שהוא  כו',  תפילין  ויניח  ידיו  ויטול  יפנה  שלמה  שמים  מלכות  עול 

דמקיפים. אברים  לרמ"ח  גם  המאיר  בהידור, 

"כי שם ד' נקרא עליך ויראו ממך"

ממעל.  אלוק  חלק   - קדושה  נשמה  להם  שיש  לישראל  אלא  אינו  זו  מקיף  אור  והנה 
הטמאות",  קליפות  מ"שלש  היא  שחיותם  וחיצונים  העולם  לאומות  מה-שאין-כן 
בלי לבוש  היינו  "והנחש היה ערום",  ג, א(  )בראשית  וזוהי סוד הכתוב  אין להם אור מקיף. 
אם  אפילו  בדקדוק,  מצוה  איזה  שיעשה  מי  האומות  בכל  תמצא  לא  ולפיכך  ומקיף. 
תמצא אחד מריבוא רבבות שישמור מצות בני נח, הנה לא ישמור רק דבר המצטרך בהכרח, 
מקיף  אור  מפאת  הם  דחסידי  מילי  החומרות  כי  אופן.  בשום  בחומרות  יחמיר  לא  אבל 

מקיף. אור  להם  יש  דקדושה,  נשמותיהם  מצד  לישראל,  ורק  מקיף.  להם  אין  והגוים 
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כל  "וראו  י(  כח,  )דברים  שנאמר  כמו  החיצונים,  מבריח  המקיף  שאור  מה  תדע  ובזה 
שהוא על האדם,  המקיף  אור  היינו  דייקא,  נקרא עליך"  ד'  שם  כי  הארץ  עמי 
שכיון  המקיף.  והטעם,  אור  הארת  מגודל  האדם  אל  לגשת  שמתייראים  ממך",  "ויראו 
המקיפם[,  מהם  חיצון  ואין  חיצונים,  הכי  שהם  כלומר  "חיצונים",  ]והם  מקיף  להם  שאין 

זה. אור  מגודל  מתייראים  הם 

 "ותלבש אסתר מלכות"

היין שעשתה אסתר,  ובפרט בעת משתה  שבאה אסתר לפני המלך אחשורוש,  בשעה 
ואמר  אחשורוש  התחכם  הגזירה,  לביטול  הזמן  הגיע  כי  אחשורוש  והבין  ראה 
לאסתר "עד חצי המלכות ותעש", כלומר שיקיימו ישראל המצוות רק כחיובם המצומצם 
הנשמה  אברי  לרמ"ח  רק  יאירו  ובזה  נאות,  היותר  באופן  לעשותם  דקדוק  בלי  בלבד, 
אחד  פעם  רק  המלכות",  "חצי  וזהו  המקיפים.  רמ"ח  הארת  בלי  ישארו  אבל  הפנימים, 
נדחו  המקיפים  רמ"ח  הארת  ע"י  רק  כי  וכוונתו  שלמה".  מלכות  "עול  בחינת  ולא  רמ"ח, 

אחשורוש. קליפת  גם  ויתבטל  החיצונים 

לכוונה זו, אדרבה התחזקה אסתר להאיר דייקא בחינת אור המקיף. ולכן "ותלבש  ברם 
"מלכות שלמה"  בחינת  שיהיה  כדי  מקיף,  באור  היינו שהתלבשה  מלכות",  אסתר 

האגגי. המן  רעת  ולבטל  החיצונים  להבריח 
מיוסד על: שער יששכר מאמר ימי ששון אות ח"י

עד דלא ידע

אמרו חז"ל )מגילה ז, ב( "מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי". 
חיוב זה משולל הבנה, איזה מעלה ומדריגה בעבודת ד' יש בזה שישתכר ויתבסם האדם עד 

כדי כך שיתבטל ויסתלק ממנו שכלו לגמרי, ולא ידע להבחין בין ארור המן לברוך מרדכי.

עבודת יום הפורים

יום-טוב הוא מעין המאורע שעל שמה נקבע החג. כגון, מצות  מצות היום של כל  הנה 
מצה בחג הפסח, על שם "שלא הספיק בציקם של אבותינו להחמיץ". וכן הישיבה 
טובים  בימים  וכן  ישראל".  בני  את  הושבתי  בסוכות  "כי  מפני  הוא  הסוכות,  בחג  בסוכה 
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מצוות  ברם  שמן.  פך  נס  משום  היא  הנרות  הדלקת  מצות  חנוכה,  כמו  מדרבנן,  שהם 
איזה  מובן.  אינו  לאביונים",  ומתנות  לרעהו  איש  מנות  "ומשלוח  שהם  פורים,  של  היום 

המן. מגזירת  וההצלה  הפורים  ימי  של  המאורע  עם  הללו  למצות  יש  קשר 

העמים"  ומפרד בין  אחד מפזר  עם  "ישנו  היתה  המן  של  קטרוגו  כי  הוא,  הענין  אכן 
כראוי,  מאוחדים  אינם  "עם אחד",  הם  שביסודם  ישראל,  שעם  היינו  ח(.  ג,  )אסתר 

לגזירותו  השורש  היתה  זה  וקטרוג  ביניהם.  כלל  אחדות  בלי  ומפורד",  "מפזר  הם  אלא 
הרשע. המן  של 

נבין מה שתקנו חכמים לחובת יום הפורים - "משלוח מנות איש לרעהו", ו"מתנות  בזה 
בין  וההתקשרות  ההתחברות  לחזק  הוא  אלו  מצוות  שבין  השוה  הצד  לאביונים". 
ומפרד",  "מפזר  הם  אחד"  שה"עם  מה  היתה  המן  גזירת  שורש  שעיקר  ויען  ישראל.  בני 
עומק  וזהו  ישראל.  ואחדות  באהבת  שתהא  צריכה  הפורים  ביום  עבודתינו  עיקר  לכן 

לאביונים". ומתנות  לרעהו  איש  מנות  "משלוח  של  ענינים 

"גופין מחולקים"

אדם.  בני  בין  הפירוד  נובע  ממה  להתבונן  יש  ישראל,  אחדות  לשלימות  להגיע  כדי 
מרגישים  שאנשים  קורה  כיצד  זה.  את  זה  לסבול  יכולים  אינם  בני-אדם  מדוע 
ואת  עצמם  את  מגדירים  שאנשים  הוא,  על-זה  התירוץ  מאחרים.  יותר  וטובים  גדולים 
כבוד,  השפעה,  כח,   - מהגוף  הנגזרים  הדברים  כל  נכלל  בזה  הגוף.  בהערכת  אחרים 
שכל אלו הם דברים שהגוף מתייחס אליהם. ומצד זה ש"גופים מחולקים", כלומר, שגוף 
והיינו  הגוף.  אל  המתייחסים  הדברים  כל  נפרדים  לכן  חבירו,  של  מגופו  נפרד  אדם  כל 
איש  בפני  העומדים  המכשולים  הם  אלה  אלו.  ענינים  בגלל  ורבים  שונאים  שמקנאים, 
להתאחד עם חבירו באחדות מלאה. כי איך יתאחדו כאחד שני דברים נפרדים, ולפעמים 

מנוגדים. אף 

ואל  עצמו  אל  ההתייחסות  את  לשנות  מוכרחים  הללו,  המכשולים  על  להתגבר  כדי 
להתייחס  יוכל  שאדם  שעה  באותה  כולם.  הגוף  ממושגי  להתעלם  צריך  השני. 
קנאה  כל  לחלוטין  ממנו  ויתעלם  יימחק  ממילא  הרי  בלבד,  הנשמה  בגדרי  לאנשים 
כולן  הנשמות   - ישראל  נשמות  מצד  הרי  חבירו.  לבין  שבינו  ההבדל  נקודת  כל  ושנאה, 
אורות  קרני  כמו  הן  ישראל  נפשות  כל  אחד.  משורש  נובעות  כולן  כי  לזו,  זו  קשורות 

ישראל". "כנסת  היא  אחת,  כוללת  מנפש  היוצאות  קטנות 

להגיע  יכול  הוא  אין  גופו,  בהערכת  עצמו  אל  מתייחס  גופו,  את  מרגיש  כשאדם  רק 
על  ההסתרה  הוסרה  הרי  חשיבותו,  מאבד  שהגוף  ברגע  חבירו.  עם  אחדות  לידי 

חבירו. לבין  בינו  והתחלקות  פירוד  כל  עיניו  מנגד  ייעלם  ואזי  הנפש, 
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דעה חכמה לנפשך

שכרות - ביטול חשיבות הגוף

בין ארור המן לברוך מרדכי".  ידע  "לבסומי עד דלא  יום הפורים  עומק החיוב של  זוהי 
הדעת  סילוק  של  במצב  הגוף.  של  חשיבותו  ומתעלם  מתאבד  שכרות,  של  במצב 
שבשעה  דברים,  שאותן  רואין,  הלא  עצמו.  בעיני  גם  לכלום,  נחשב  הוא  אין  והשכל, 
ואבדון- שכרות  של  במצב  הרי  אופן,  בשום  עושה  היה  לא  אצלו,  מקום  תופס  שהגוף 
חושים אין הוא מרגיש כלל בפחיתותם. והוא משום שגופו - וכל המתייחס אליה - כלא 

חשיבה.

יכול אדם להגיע ולהשיג לשלימות האחדות בינו לבין חבירו. ה"משלוח  במצב כזה,  רק 
ישראל  שני. בשעה שבני  לגוף  מגוף אחד  להיות מתנה  לרעהו" מפסקת  איש  מנות 
בטל  ובזה  נפשם.  כולם מצד  ישראל  ומורגשת אחדות  הרי מתגלה  פורים,  ביום  מבוסמין 

העמים". ומפרד בין  אחד מפזר  עם  "ישנו  המן  של  קטרוגו 

שינוי  על-ידי  הפורים  ביום  לעורר השמחה  ישראל  בתפוצות  הענין שנהגו  גם  יובן  בזה 
שמחה,  חיוב  יש  יום-טוב  שבכל  ואף  אדם.  בני  ממעשי  צחוק  ועשיית  המלבושים 
לב",  וטוב  שמח  בהן  להיות  אדם  "חייב  הי"ז(  יום-טוב  מהלכות  )פ"ו  הרמב"ם  כמו-שכתב 
מכל-מקום אין נוהגין בהם לעשות צחוק, כמו ביום הפורים. והענין הוא, דכיון שהעבודה 
צחוק  מיני  עושין  על-כן  מה,  לדבר  יחשב  שלא  מהאדם  הישות  ביטול  הוא  בפורים 
ובדיחותא, המגלה ומעורר אי-חשיבותו של הגוף ודברים המתייחסים אליה. ושוב תופס-

מלאה. ישראל  לאחדות  להגיע  יכולים  ואזי  הנפש,  רק  מקום 

על פי: תורה מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ביום הפורים תשמ"ו
שער יששכר מאמר ימי ששון אות מד

מגל"ה גימטריא מזל"א 

גדולי הצדיקים זי"ע: שעל-ידי קריאת המגל"ה, יוכלו להמשיך כל הישועות  בשם 
שיוכלו  מזל"א,  גימטריא  מגל"ה  כי  לומר,  ונראה  באורך.  שמעתי  והענין  הנצרכות. 
ומזוני  חיי  בני  א(  כח,  קטן  )במועד  רז"ל  שאמרו  כמו  ומזוני  חיי  בני  ידה  על  להמשיך 
במזל"א תליא מילתא, ונודע בכתבי האריז"ל דהיינו להמשיך ממזל"א עילאה ג' הויות.
שער יששכר מאמרי חדש אדר מאמר ימי ששון אות כז
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מילתא דבדיחותא

כט,  )תענית  בשמחה"  מרבין  אדר  "משנכנס 
חיוב  יש  יום-טוב  בכל  באמת  ברם,  א(. 
מהלכות  )פ"ו  הרמב"ם  כמוש"כ  שמחה, 
בהן שמח  להיות  "חייב אדם  הי"ז(  יום-טוב 

וטוב לב". אמנם שונה השמחה שישראל 
עושין בפורים מקיום מצות שמחת החג 
נהגו  פורים  בימי  טובים.  ימים  בשארי 
על-ידי  שמחה  לעורר  ישראל  בתפוצות 
שירים  ואמירת  המלבושים,  "השתנות 
"ועושין  וכיוצא",  אומניות  זריזות  ושאר 
צחוק ממעשי בני אדם בכללות ופרטות", 
השנה,  מועדי  בשאר  כן  מצינו  שלא  מה 
ואדרבה, כתב הרמב"ם )שם ה"כ( "כשאדם 
אוכל ושותה ושמח ברגל, לא ימשך ביין 

ובשחוק ובקלות ראש כו'". 

מנהג  אלא  הוא,  חדש  לא  זה  מנהג 
נהגו ישראל בכל  קדוש עתיק הוא, ככה 
הדורות. המנהג לשמוח בדרך של שחוק 

ואומניות כבר מוזכר בגמרא )סנהדרין סד, ב( 
והיינו  דפוריא",  כמשורייתא  רבא  "אמר 
"כדרך שהתינוקות קופצין בימי הפורים, 
בו,  בוער  והאש  בארץ  חפירה  שהיתה 
והוא קופץ משפה לשפה" ]פירוש רש"י 
נהגו  שם[, הרי שכבר בימי חכמי הש"ס 
כאלו  באופנים  בפורים  השמחה  לעורר 
)שער יששכר מאמר חדש אדר אות ז(. וכן המנהג 

שונים  "במלבושים  בפורים  להתחפש 
יששכר  )בני  פורים"  ושמחת  בזמן הסעודה 
עתיק  מנהג  א(,  אות  ט  מאמר  אדר  חדש  מאמרי 

סימן  חיים  )אורח  ברמ"א  כבר  ומובא  הוא, 
תרצ"ו סעיף ח(.

"שנוהגים  מה  אלו,  שמנהגים  כמובן, 
לעשות בפורים שינוי בגדים וכיוצא צחוק 
דליצונתא" - "לא דבר ריק הוא". "ויתפלא 
לכאורה, למה דוקא בפורים עושים זאת 
בשאר  כן  לא  ולמה  שחוק,  של  שמחה 
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הוא  שהטעם  לומר  אין  המועדים". 
שמצוה להרבות בשמחה  כיון  בפשטות, 
על-ידי  גם  זאת  מעוררין  לכן  בפורים, 
לא  "למה  אדרבה,  דהרי  וליצנות.  שחוק 
וחול-המועד  יום-טוב  בשארי  כן  יעשו 
מצות-עשה  הוא  בהם  השמחה  אשר 

מדאורייתא".

המקור  לנו  גילו  הקדושים  רבותינו 
לשחוק זו, וגם נתנו והסבירו לנו הטעמים 
למנהג קדוש זו. ראשית, ענין זה, שעושין 
בגבהי  שורש  לו  "יש  שחוק  בדרך  בפורים 
של  המהות  לכללות  ושייך  מרומים", 
יצירה  בספר  איתא  שכן  אדר.  חדש 
"המליך ק' בשחוק כו', ואדר בשנה וטחול 
 בנפש". הרי שיחד עם בריאת החודש אדר, 
נברא ענין של שחוק, וכן על ה"טחול" שברא 
"טחול  )ברכות סא, ב(  אז בנפש, אמרו חז"ל 
הוא  כבר  החודש  שעצם  הרי  - שוחק". 
בבחינת שמחה של שחוק )שער יששכר שם(.

רבינו הקדוש בעל בני יששכר זי"ע כותב 
)שם( "התבוננתי מן החרכים בתורתו של 

הרב המפורסם מהר"מ חאגיז )אלה המצות 
מצוה תקמ"ג( שהוא לזכר מה שאמרו חז"ל 

)מגילה יב, א( הם לא עשו אלא לפנים )מה 

אף  נבוכדנצר(,  בימי  לצלם  שהשתחוו 
הקב"ה לא עשה עמהם אלא לפנים, "על-
במלבושים  השמחה  בזמן  משתנים  כן 
שונים ולא ניכר הפנים של מי הוא. והוא 

דבר הנחמד בפשטיות המנהג".

)שלח  הזהר  דברי  על-פי  הדבר  מובן  וכן 
קסט, ב( שמרדכי ואסתר נתלבשו במלבושי 

יקר רוחניים מה שמלובשין הצדיקים בגן 

עדן, ולכן מנהג ישראל תורה היא שנהגו 
בלבושים  להתלבש  השמחה  בשעת 
שונים לזכרון הנס והפלא הזה )בני יששכר 

שם אות ב(.

בעל  הקדוש  רבינו  מסבירו  אחר  באופן 
ימי  מאמר  יששכר  )שער  זי"ע  אלעזר  מנחת 
נובע מעצם הענין  זה  ששון אות מד(. מנהג 

שכתב  מה  על-פי  פורים.  יום-טוב  של 
אסתר  ומאמר  הכתוב  על  חדש,  )אור  המהר"ל 
בפוריא",  "לבסומי  החיוב  להסביר  קיים( 

דהוא משום ש"השי"ת הציל אותם מהמן 
בשביל שאין האדם נחשב לדבר מה, ואין 
האדם  שאין  וכיון  עצמו,  מצד  עוזר  לו 
לבסומי  צריך  לפיכך  מה,  לדבר  נחשב 
בפוריא, וכאשר הוא מבושם ואין יודע בין 
ארור המן לברוך מרדכי - אז מה האדם 
וכיון  נחשב כאשר מסולק ממוח השכל, 
שאין נחשב לכלום לכן מצד הזה השי"ת 
מקיים ומעמיד אותו...", והנה "כל אשר לו 
משתה ושמחה יותר, אינו נחשב לכלום, 
ואינו דומה ליו"ט שהוא זמני שמחה, כי 
אין השמחה ביו"ט רק שיהיה כח לנפש, 
כל  לא לבטל השכל ממנו. אבל בפורים 
וזהו  השכלי,  הסרת  הוא  ושתיה  אכילה 
ביטול האדם עד שאינו נחשב לדבר מה". 
ובזה יובן - כותב רבינו בעל מנחת אלעזר 
ולא  בפורים  צחוק  שעושין  "הענין   -
בשאר מועדים, כיון שבפורים הוא הסרת 
שלא  מהאדם  הישות  וביטול  השכלי 
יחשב לדבר מה, על-כן עושין מיני צחוק 
הישר  השכל  והסרת  קטנת  בחינת  והוא 
ובדיחותא  בצחוק  רק  השוקל,  והדעת 

שהוא הבסומי...".
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בדיחותא לפני הצדיקים
שבזמנים  צדיקים,  אצל  מנהג  מצינו 
בדחנא,  הני  לפניהם  בדחו  מסוימים 
ופעלו על-ידי-זה שמחה אצל הצדיקים 
יש  גדול  וענין  פניהם.  על  שהעלו שחוק 
בזה. ומבארו רבינו בעל מנחת אלעזר זי"ע 
)דברי תורה מהדורא ד אות כ(, דלפעמים הצדיק 

חורבנה  על  ומתאבל  עצמו  מצטער 
ומרוב  הקדושה,  והשכינה  ישראל  של 
געגועים והשתפכות הנפש יכולין ליפול 
צערם,  להפג  כדי  על-כן,  בעצבות,  ח"ו 
השתמשו בכל טצדיקי אפשרי, גם במיני 

צחוק, כדי לחזק את לבבו ומדרגתו.

ולכן נהגו בבית רבי לשמחו במיני זריזות 
)סוכה  חז"ל  וכיוצא, כמו שאמרו  אומניות 
כיצד  רבי  לפני  הראה  שלוי  ועוד(  א,  נג, 

עושים "קידה" האמורה בכתובים - היה 
כשנשען  וככה  בארץ,  גודליו  שני  נועץ 
הרצפה,  את  ונשק  התכופף  עליהם 
ידיו  גופו מאליו, כשאינו נשען על  וזוקף 
וזורק  מהלך  היה  לוי  וכן  מתניו.  על  רק 
ופירוש  באויר.  סכינים  שמונה  רבי  לפני 
נשיא  שהיה  בביתו,   - דרבי  קמיה  רש"י 
ומכבדין אותו לשמחו, שהיה דואג תמיד 
 בצרת ישראל. ולכאורה, למה דוקא לפני 
מצינו  ולא  כזה,  בשמחות  נהגו   רבי 
ותנאים.  הנשיאים  שאר  לפני  כן  שנהגו 
כבר  שרבי  זי"ע,  רבינו  בזה  מבאר  ברם, 
אדום,  גלות   - הזה  המר  בגלות  היה 
מדוד  דאתי  "רבי  א(  נו,  )שבת  חז"ל  ואמרו 
היה  והוא  דדוד",  בזכותיה  ודריש  מהפך 
בית  מלכות  חילול  על  במיוחד  מצטער 

דוד וצרות ישראל בגלות הארוך האחרון 
ישראל".  בצרת  תמיד  דואג  ו"היה  הלז, 
ולכן "הוצרכו לשמחו בכל מיני תחבולות 
מעט,  דליחוך  היכי  כי  וכדומה,  וצחוק 
וכדי שלא יפול ח"ו בבחינת עצבות ומרה 

שחורה".

הצדיקים  אצל  וראינו  "שמענו  וכן 
מתלמידי הבעל-שם-טוב זי"ע שהיו מאנ"ש 
רבנן,  מלכי  מאן   - דמלכא  בדחנא  מהם 
ובעת שראו כי רבם נעצב ונתמרמר מאוד, 
את  לחזק  כדי  דבדיחותא  מילתא  הגידו 
ח"ו מרוב צערם  רוחם  יפרח  ושלא  לבם 
וגלות  ישראל  מצרות  הנמלא  וראשם 
השכינה וגודל הגעגועים על ביאת גואל-

צדק בהתגלות כבוד מלכותו יתברך שמו 
שעדיין לא בא, ופעמים נגע עד לבם ממש 
לחיזוק  זאת  היה  על-כן  נפשות,  בסכנת 

לבם וחיותם ושלא יפלו ממדרגותם".

בדיחותא שאמרו הצדיקים 
בעצמם

הצדיקים  של  השתמשותם  ברם, 
שנהגו  מה  רק  היו  לא   - בבדחנות 
הם  גם  אלא  בזה,  לשמחם  החסידים 
בעצמם אמרוהו ועסקו במילי דבדיחותא.

דרבה,  הא  כי  ב(:  ל,  )שבת  חז"ל  אמרו 
מילתא  אמר  לרבנן  להו  דפתח  מקמי 
דבדיחותא, ובדחי רבנן. בפשטות מובנים 
בדחנות  סתם  היה  שזו  הגמרא,  דברי 
)עיין רש"י שם(. ואם  להרחיב לב השומעים 
בספר  שכתוב  מה  יובנו  הדברים  הם  כך 
בענין  הפליאה,  ספר  הקדוש,  הקנה 
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וז"ל:  בש"ס,  ורמוזים  הטמונים  הסודות 
כולם  דבדיחותא,  מילי  זולת  מילייה,  כל 
שמילתא  והיינו  עכ"ל.  עמוקים,  סודות 
סתם  הם  בש"ס,  הנאמרים  דבדיחותא 
כהוויתן  אלו  שדברים  וכמובן  בדחנות. 
מרפסין איגרא, "ונשתוממתי על המראה". 
)שם  זי"ע  רבינו בעל מנחת אלעזר  וכותב 
מה  על  כוונתו  שאולי  צז(  אות  א  מהדורא 

כמו  לפני תלמידיהם,  שאמרו בעלי הש"ס 
וכונה  סוד  שום  היה  לא  בזה  אשר  רבה, 
מיוחדת, ורק אמרום שיבדחו רבנן וישמח 
לבם כדי שיבינו השמעתתא היטב. ולכן 
אכן לא העתיקוהו בש"ס מה שאמרו אז.

טובא גניז בגווייהו
הקדושים  מרבותינו  שידענו  כפי  "אך 
אשר  זי"ע,  הבעש"ט  תלמידי  מדרכי  ז"ל, 
כוונו תמיד  דבדיחותא שלהם  במילי  גם 
חכמה  לפעמים  "יש  כי  נוראות".  סודות 
דבריהם  להסתיר  הצדיקים  אצל  נפלאה 
הנחמדים מפז במילי דעלמא, והם תפוחי 
שיחת  שאמרו  וזהו  כסף,  במשכיות  זהב 
כן  וגם  וכו',  חכמים  תלמידי  של  חולין 
הצדיקים הגדולים מסתירים עניני היחוד, 
נפלאים"  יחודים  עושים  דבריהם  בכל 
לו(.  אות  טוב  ועשה  מרע  לסור  מוהרצ"א  )הוספות 

שהיה  מראפשיץ  זי"ע  הגה"ק  ו"כמו 
כל  והסכימו  דבדיחותא,  במילי  דרכו 
הצדיקים גם רבותיו זי"ע כי עומק כונתו 
עד אין חקר, ותלמידו מרן הגה"ק מצאנז 
"בעת  עליו  אמר  חיים  דברי  בעל  זי"ע 
)מראפשיץ( מילתא  שהיה אומר מורי הרב 
דבדיחותא בעומק כונתו ויחודיו - רעשו 

הגה"ק  נוהג  היה  וכן  עכד"ה".  השמים", 
במילי  משתעי  "להיות  זי"ע  מאפטא 
דחכמתא, מילין לצד עילאה ידבר, וכמה 
בלשון  הדברים  וכיסה  הצניע  פעמים 
חידות וגוזמא" )דברי תורה מהדורא ג אות ג(, וכן 
זי"ע  מזידיטשוב  צבי  עטרת  בעל  הגה"ק 

)שם מהדורא ה אות ס(.

התנאים  וכמה  כמה  אחת  על  "אם-כן, 
ודומיהן, הראשונים  ואמוראים כמו רבה 
דבדיחותא  מילתא  אמרו  אם  כמלאכים, 
)גם אם לא ניתן לכתוב בש"ס( בודאי היה בוקע 

כל הרקיעים בעומק כונתם". ובפרט דברי 
הנמצאים  דבדיחותא  ומילתא  אגדות 
נוראים  סודות  שהם  בעל-כרחך  בש"ס, 

גנוזים בתוכם.

ורבינו זי"ע מאריך לבאר )שם( למה רמזו 
דבדיחותא,  במילי  דוקא  כונתם  וטמנו 
מרבינו  ארוך  משל  שמביא  מה  ועיי"ש 
]ועיין  זה עיי"ש  בעל דרכי תשובה בענין 
קדושת לוי פ' תרומה ד"ה עורות תחשים 
"לפעמים אדם מדבר מילתא דבדיחותא, 
ומה  שמים...  יראת  הוא  הפנימיות  רק 
דבדיחותא  במילתא  היראה  שאומר 
מחמת  ממנו  האדם  שיקבל  כדי  הוא 
ועל- חבירו  את  שמשמח  הבדיחותא... 

ידי-זה חבירו מקבל ממנו הפנימיות"[.

בימי הפורים
רק  בזה  נהגו  מהצדיקים  "רובן  אמנם 
לזמנים ידועים במילי דצחות ובדיחותא, כי 
אם ינהגו תמיד כן שמא ילמדו התלמידים 
הבאים אחריהם אשר בסודם לא באו נפשם 
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וישתו מים הרעים שישתרשו בעון ליצנות 
תורה  )דברי  זי"ע  רבינו  פירוש  ובזה  ח"ו". 
מהדורא ב אות סז( - "על-דרך צחות... ועל-דרך 

פטפוטי דאורייתא טבין" - מה שאמרו חז"ל 
עבידי  מילי  תלת  בהני  ב(  כג,  מציעא  )בבא 

ובפוריא  במסכת,  במלייהו:  דמשנו  רבנן 
ובאושפיזא. והיינו, "בהני תלת מילי עבידי 
צחות  במילי  במלייהו",  דמשנו  רבנן 
מקמי  דרבה,  הא  כי   - "במסכת"  וצחוק, 
דפתח להו לרבנן אמר מילתא דבדיחותא 
ובדחי רבנן. "בפוריא" - היינו ימי הפורים. 
בימי חג הסוכות, בשמחת   - "באושפיזא" 

בית השואבה בסוכות )עיין סוכה נג, א(.

זי"ע  תשובה  דרכי  בעל  רבינו  מבאר  וכן 
)תפארת בנים לפורים ד"ה )ברכות ס"ב ע"א( רב כהנא( 

דברי חז"ל )ברכות סב, א( "רב כהנא על גנא 
תותיה פורייה דרב. שמעיה דשח ושחק 
ועשה צרכיו, אמר ליה דמי פומיה דאבא 
כדלא שריף תבשילא אמר לו כהנא, הכא 
את פוק,  דלאו ארח ארעא. אמר לו תורה 

היא וללמוד אני צריך".

זי"ע  רבינו בעל דרכי תשובה  בזה  וביאר 
דרב",  פוריא  תותי  גנא  על  כהנא  ד"רב 
על  במחשבתו  מעמיק  כהנא  רב  שהיה 
דרך הנהגתו של רב ביום הפורים, "שמעי 

הפורים  ימי  את  שנוהג  ושחק",  דשח 
בדרך שחוק, "וכמו שראינו דרכי הצדיקים 
בשיח  ודברו  ששמעו  פורים  בסעודת 
היה הכל  פנימה  בכוונתו  אולם  ושחוק", 
כדי לתקן את צרכיו בעולמות העליונים, 
וזהו "ועשה צרכיו" מה שהצורך לרב לתקן 
היום  תיקון  סדר  כפי  עליונים  בעולמות 
ההוא בכוונתו, "אמר ליה דומי' פומי' דאבא 
כונתך  היינו  תבשולא"  שריף  דלא  כמאן 
ידעתי והבנתי שהוא בגבהי מרומים, אכן 
שחוק  פיו  כממלא  זה  נראה  העם  לעיני 
וממלא תאות לבו בשמחתו בדברי הבל, 
"אמר ליה כהנא הכא את פוק לאו אורח 
ולהשגיח  לילך  אתה  שמעמיק  ארעא" 
נתיב  שהוא  פורים,  בשחוק  דרכיי  אחרי 
כל  של  ארעא  אורח  ולאו  עיט  ידעו  לא 
להגות  רק  בגלוי  גם  כדרכי תמיד  השנה 
ופוק לא תעיין  היום,  כל  ועבודה  בתורה 
כזה,  ד'  עם  לכת  הצנע  בענין  אחרי 
צריך"  אני  וללמוד  הוא  תורה  ליה  "אמר 
חכמים  תלמידי  שימוש  זהו  כי  כפשוטו, 
ובגלוי  בסתר  ודרכיהם  מעשיהם  לידע 
בכל ימות השנה ובשבתות ומועדים דבר 

יום ביומו, לפי צורך ענינו ועבודתו".

לבסומי בפוריא

יצחק  בית  ספר  בעל  דקהלתנו,  מורה-צדק  ז"ל  מסוואליווע  הגאון  מהרב  שמעתי 
המקובל  הקדוש  הגאון  חותנו  בשם  זצ"ל  מראזדל  הקדוש  הגאון  בשם  מגילה,  על 
האלקי מרן מהרצ"ה מזידיטשוב זצ"ל זי"ע: שהשותה ומתבסם בפורים, נחשב לו כאלו 
ב'  התענה  כאלו  לו  נחשב  פורים,  שושן  ביום  כן  עושה  ואם  לשבת.  משבת  התענה 

פעמים משבת לשבת.
שער יששכר מאמרי חדש אדר מאמר ימי ששון אות לא
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אבקש ג<ם םחזות וםקבל עם עצמכ<ם 
םםמוד שיעותי<ם קבועי<ם בספתי תבו<תינו הקדושי<ם זי”ע... 

וםהרבו<ת עוד םהגו<ת בספתי תבותינו הקדושי<ם איש םפי כוכו, 
ובפתט בשב<תו<ת וימי<ם טובי<ם, שה<ם כיו<ת נפשנו.

ממכתב קודש של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
להתאספות אנ"ש בארה"ק בשבת שלפני ב' סיון תשס"ט




