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 הכנה לפורים היא  תענית אסתר  

אסתר   נמצאיםאנחנו   תענית  ולפני  מכן  מיד  ,  חג  לאחר 

היא  ו  ",ןת קעדברי הצומות וז"כתוב  על תענית אסתר    ,הפורים

הה לחג  ע"י  כי    ,פוריםהכנה  הוא  הפורים  בחג  עיקר העבודה 

ועל ידי סעודת   , (ת ו די בפרט בחס ת פוריםסעוד   נקראתכך  )  היין',  משתה'

היין'ופורים   את    'משתה  לתקן  מסעודת מה  זוכים  שנהנו 

בגמרא וא בכמ,  אחשוורוש ע)  ר  י"ב  זה ח  ע"יש  (א "מגילת   טא 

כליהנ הדור  אותו  פוריםולכן    .  תחייבו  שסעודת  תהיה    כדי 

  ,אנחנו מקדימים דווקא את תענית אסתר קודם פורים  התיקון,

אז יש לנו כוח ע"י  ו  ,של אכילה ושתייה  הענייןומתקנים את  

ו מסעודתו הנהפסול שנ  'משתה היין'לתקן את   ,דת פוריםסעו

  .של אותו רשע

רבי )  שיןרבי נחמן טולמסופר על   שהוא היה אדם   , נתן(  תלמיד 

ם המגילה תחת עהוא נכנס לפני מנחה    אחתשנה    ,מאוד שמח

 רביו,  רב  תווא  האשר כו  ,פורים  תוכולו אומר אוויר   ,בית השחי

נחמן אנחנו עוד "   :אמר לוו  ,לא כל כך מצא חן בעיניו  ,נתן

ננו כי בצרה גדולה 'עאומרים  ו  ,מעט עומדים להתפלל מנחה 

איך אתה נכנס אם כן  ו  , (בעת צרה ום  בצ עדיין אנחנו  ש )כלומר    "אנחנו

זיקה בתענית  )יש מחלוקת אחרונים האם מותר לשמוע מו "?...  בכזאת שמחה

היא ר  תענית אסתבדרך כלל      . ראשונים(  גם במחלוקת , וזה תלוי  אסתר

השנה גם    ךא   ,ביניהם   ירושלים יום י"ד מפסיקבכל שנה  וב )    לפני מקרא מגילה

 כלום  אסור לטעוםלהלכה  ו  (צוםהמיד אחרי    ה מגילה בירושלים קוראים את  

מותר לפתוח   המגילה  תאיקר וערבית    רק לאחר ואחרי הצום  

הצום. אנחנו  שאת    ,כלומר   את  כשעדיין המגילה  קוראים 

נכנסים לשמחה    .ניתנמצאים בתע עצומה הומתענית אסתר 

שמחת   אע  כי )  ,פוריםהשל  ש"להלכה  ביום   זה  הוד עס מצות  פ  ומי    ,דווקא 

 . (צריך גם כן לשמוח גם בליל פורים"ז בכ , י"חפורים בלילה לא יצא  סעודת   כלשא 

 שכינה מאסתר ות הסתלקיאור הגמ' בענין הב

פורים העניין של שמחת  לברר את  רא את הגמ  ביאנ  ,כדי 

ט"ו  ) תמוה    דברלכאורה    )שאומרת  (א ע"מגילה  הפשטל מאוד   : כתוב  ,(פי 

אמר ?  בגדי מלכות מיבעי ליה:  "וגו'  ותלכותלבש אסתר מ"

אסתר      ".מלמד שלבשתה רוח הקדש (חנינא  ' אמר ר)רבי אלעזר  

ע"ב(בגמ'  ו  .רוח הקודשלגדולה וקדושה  ל  זכתה ותעמד '"  )שם 

י כיון שהגיעה לבית  ול  בימר ר א  ת'בחצר בית המלך הפנימי 

שכינה   הימנה  נסתלקה  עם   .  '"וכו הצלמים  הולכת  אסתר 

  עבודה זרההלמקום    למלך(בדרך  )ברגע שהיא מגיעה  ו  ,נהיהשכ

מסביר איך שם    "א רשה המ)   הקדושה.  שכינההנסתלקה ממנה    ,שלו

זה את  מ"  : תובכ כי    , מהפסוק  לומדים  אסתר  ותעמודלכותלבש   ", וכו' בחצר    ות 

ש הקודשו רלבשה  שלאחר  הקודש  ממנה  שפסקה  -  'ותעמוד '  :כתוב   מיד  ח    . ( רוח 

ו, שהגמראשם  וממשיכה   לקב"ה  מתפללת   ת:מר ואאסתר 

שמא "  (ב  ,תהלים כב   -  פורים  להמזמור ש   זהו)"  לי למה עזבתניאלי  א"

דבר י  "רש  מבאר    –"  ועל אונס כרצון  ,אתה דן על שוגג כמזיד

"מעניין מאליפ  "אע:  אליו  באה  ה  ,שאני  שואאונס  הרי  ", 

מרדכי  היתהאסתר   של  איש  -  אשתו  לעשות ו  ,אשת  מה 

באונס אותה  לקח  כדי ו  ,שאחשוורוש  נכנסת  שאסתר  היות 

היא נכנסת ברצון אל בית    כרגעהיא    ,ישראל  עם  לעבקש  ל

שוגג כמזיד אתה דן    אשמ"  :זה אסתר אומרתעל  ו  ,חשוורושא

כרצוןו ב  ",אונס  אנוסה  אני  נכנסת  מכי    ר,דבהרי  שאני  ה 

על עם   בקששאני צריכה ל  מכיון  ,זה גם אונס  ,רצוןמעכשיו  

 :שאמרה עודאבל הגמ' מוסיפה    .כמו שציווני מרדכי  ישראל

מחרב הצילה  "  (כא  כב,)או שמא על שקראתיו כלב שנאמר  ..."

חזרה וקראתו אריה שנאמר לכן מיד  ",מיד כלב יחידתינפשי 

בה י מה הס  אלתושאסתר       וכגו'".     הושיעני מפי אריה"  (כב  )כב,

אחשוורוש לבגלל שאני נכנסת  האם    ,שנסתלקה ממנה שכינה

 , ע"כ הגמ'. 'כלב' בגלל שקראתי לו  וא ,רצוןב

אם אסתר רואה שיש   הרי  ,תמוהה מאודהזו  ולכאורה הגמרא  

של אחשוורוש   "ז עהת ליד בית  עובר איך שהיא  ו  ,עליה שכינה

מסתלקת   רגע  הספ   ,שכינהממנה  באותו  מה  כן  שלאם   ה ק 

שכינהנ  למה ממנה    בגלל פשוט  זה  לכאורה  הרי    ,סתלקה 

, וא"כ נהישכה  תסתלק מ  זהכטמא  במקום  ו  ,ז"העשעברה ליד  

הנידון מה  לומר:ממשיכה  ש  ,עוד קשה  ?קשה   א שמ"  אסתר 

 , מפרש המהרש"א      ,וכו'"  אתה דן שוגג במזיד ואונס כרצון

כי אין לה  ,באונס ע"ז ה ליד ביתעברה שהיא זשהכוונה על 

 , אחרתי מפרש  " רשאבל     ,אחשוורושזו הדרך אל    כי  ,ירהבר

כ"שמא    שאמרה שוגג  דן  שהיא    בגללזה    וכו'",זיד  מאתה 

עד עכשיו היא הייתה ש,  אחשוורוש  אלרצון  מעכשיו הולכת  

על ו    ,איסור של אשת אישיש  ו  רצון,הולכת ב  כעת  אך  אנוסה

גם הרי    ,שבכל אופן כמה שזה נקרא רצון  ,זה אסתר מצטדקת

 , קשהו  .ישראלעם  כי אני הולכת להציל את    , וסהאנאני  זה  ב

רשכן   ה"מאיפה  מוציא את  נצרך   פשטי  לא  הזה שלכאורה 

פשוט  ש  ,כאן השכשהרי  שינסתלקה  בגלל  ליד   עברהנה 

  ., ועל זה אמרה שמא אתה דן אונס כרצוןעבודה זרה

לאחשוורוש   הבגלל שהיא קראוכי    ,הכי קשהודבר שלישי  

 ?ינהצריכה להיענש שתסתלק ממנה שככלב בגלל זה היא  
  ", ר לנכרי ואו מכ   תשליכון אותו...לכלב  " הרי כתוב בנבלה    ,םפורי  תבאוויר  נאמר)

 הגוי ז  ושלקרוא ל   יוצא   ,כרי שמקדימים לתת לכלב מאשר לנ   ,פסחים   ' ודורשת הגמ

די שהיא  יעל    ?איך אסתר מתקנתו  .(לו כלב  לקרוא יותר ביזוי מאשר  

 זה לא בסדר  'כלב 'לו   השקראכ  תמוה,וזה  ',הארי'קוראת לו 

 ,זה בסדר   'אריה'לו    הועכשיו שהיא קרא  ,לקת השכינהומסת

 ?אליה שתחזור השכינהכדי 

 

 שליט"א אליהו עטיההרה"ג  /תשפ"א ה' - 'יםפור 'תצוהת פרש 

 ' חלק א'נו תורהמבוסס על   - השליקוטי מוהר"ן בפר  

   מקנים את תאוות ממון ותאוות אכילה ותענית אסתר סעודת 

 זרה ה מתנות לאביונים ומקרא מגילה מתקנים את עבוד
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 יבו באותו הדור כליה מפני מה נתחי

מפני    :י"שאלו תלמידיו את רשב"  (א "י"ב ע)מגילה  בגמרא  כתוב  

אמר   ?מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה

לו  .אמרו אתם  :להם מפני שנהנו מסעודתו של אותו   :אמרו 

שעשו עם   משהומגילה לא כתוב  בפשט  הפי  ל  פי',  ".   רשע

מסופר    במגילה)  גזירת המן,  עונשלהם  ישראל שעל זה היה מגיע  

  ל ע   כועסואחר כך המן    ,מןאת ה מלך אחשוורוש  ה   לשגיד   האירועים,כל השתלשלות  

כל  אזו  ,לו   השתחווה  א של  מרדכי  גזירה על  מכן  היהודים   גוזר  ולאחר  על  מסופר  , 

 תלמידיו     .(. ולא כתוב מה חטאו ישראל אסתר המלכה עם כל הנס של ההצלה

  שמסופרשל אחשוורוש  הסעודה  משום שנהנו מלו  ענו  י  "רשב

א' השתתם  שג,  בפרק  הסעודה  פוישראל  דעת לו  ,באותה 

שם   אכלו  הם  מפרשים  אסורות, לאכמ  בסעודההרבה     ות 

     .תחייבו כליהולכן ה ,שתו של אחשוורוודמסע

אם כן '"  :רבי שמעון בר יוחאי  אותם  שאל  -ממשיכה הגמרא

יהרגו יהרגווש  ,שבשושן  אל  כולו  העולם  ו  אל הרי  )ש  ?'בכל 

כל  ב היהודים  אבל כל  בימי המשתה    , רק בני שושןה  ז   אחשוורוששהשתתפו בסעודת  

 '. תהאמור א'  :אמרו לו    ( רשע ה לא השתתפו בסעודתו של    ותמדינ  127-ה

השתחוו לצלם  הם    , כמה דורות קודם)     ' מפני שהשתחוו לצלם'  :אמר להם

לפי  )   ?  'וכי משוא פנים יש בדבר '  :אמרו לו  .( שעשה נבוכדנצר הרשע

כך    ,הפירוש שלך קשה  לנסו   ניצלולמה הם  אם  זרהו   ,זכו  עבודה  עבדו  הם      ?( הרי 

להם לפנים'  :אמר  אלא  עשו  לא  הקב  ,הם  עשה "אף  לא  ה 

אלא דכתיב,  לפנים  עמהן  ג)    והיינו  ענה "    (לג  , איכה  לא  כי 

רשב"י.   "'בו ימל להם  ש:  עונה  ל מה  של  צלם  השתחוו 

מפני  נבוכדנצר   ע"ז    שרצולא  רקלעבוד  היה  חוץ,  זה    כלפי 

עליהם  פנימ איים  שלא    ,שנבוכדנצר  לצלם ישמי  שתחווה 

אף הקב"ה לא עשה '  לכן  ,זרק לכבשן האשיהוא י  ,שהוא עשה

)כלומר  ".  'ו נה מליבע  אל  כי'  כמו שכתוב:  ,יםלפנ  אאל  עמהן

עשו    עם ישראלכמו ש   נוהג מידה כנגד מידה,  המרובים   שהקדוש ברוך הוא ברחמיו 

כדי    ,גזירה   יהיהרק כלפי חוץ ש היה סיפור  ה כך הקב"ה כל   רק כלפי חוץ ולא מליבם,

פורים      .(ו תשובה עש י ו  שיפחדו רפואה הקב"ה      בנס של  הקדים 

עוד לפני   ,אחשוורוש לבית המלךאת אסתר  סהכניו ,למכה

יג:  ןמה  תא   המלךשגידל   במגילה  בגמ'  שכבר ו  .()כמבואר  רואים 

בכל   הקב"ה  של  כוונתו  שלמההתחלה  המ   הסיפור  ן גזירת 

סכנהתשכדי     הצגה  כמו  רקהיתה    -   אבל  ,מהגזירה  היה 

הקב"ה הכניס את אסתר כדי שהיא    ,"אחות לנו בבית המלך"

                  .את עם ישראל תצילמה וע לע  נןתתח

לומר ו   ",ימרו אתם"א  :לתלמידיואומר    שרשב"ימזה  ,  צריך 

רק הם יגידו גם את הטעם שלהם ולא  גם  שבדוקא  הוא רוצה  ש

ש יסמכו   הטעם  הובאמת  .  לועל  שני  ש  ,ובאמ  יםשר מפ בכל 

ש  ,אמת  הטעמים הטעם  מסעודת  'גם  וגם   אחשוורוש' נהנו 

ל 'שם  עטה על   ששאל  הקושיה  גביל ו  .'צלם השתחוו  רשב"י 

מסעודת שנהנהו  רק  ש  ,אחשוורוש  טעם  שבשושן   לואא"כ 

ו עם ישראל כולכל  ש  ידוע  התשובה:  ,יהרגו ולא בכל העולם

רק הרגל    לא  ,רגלאת ה  מכישכשהנחש  וכמו    אחד,גוף  הוא  

אותו דבר כשחלק מעם   ,מזה  רעלמו  כל הגוף  אלא גם  ניזוקה,

  כיוון   מזה,  ל סובלישרא   כל עם  ,רהיעוברים עב "ו  חישראל  

וזה משפיע   מחללים שבת זה כואב לנוו "תל אביב חב אם  )ו  ,יש לנו ערבותש

        ( עסק שלנו   גם  זהש בוודאי  אלא    , של תל אביבניין  ע רק  לא יכולים לומר זה  ו   עלינו,

לכן אף על פי    אחד,גוף  ו  אחת  ם יחידההכי כל עם ישראל  

ה של  גזיר בכל זאת  ה   מסעודת אחשוורוש,  נהנובני שושן    רקש

  . עולםהיהודים שבכל העל כל היתה  המן

אמיתיים   נמצא,  טעמים  שני  זרה   ,שיש  עבודה  של  טעם 

ש  ,רשב"י שאמר   ש  לוהטעם  מנהתלמידיו  של סעונו  דתו 

  ( ב "ע   ו מגילה ט")הבאנו  עכשיו נוכל להבין את הגמרא שו  .  רשע

לוי כיון שהגיעה לבית הצלמים נסתלקה הימנה מר רבי  א'

שאלהו  ',ינהשכ כאן  הוא  "ש  ידוע,הרי    -יש  ברוך  הקדוש 

 ה", ת אתר פנוי מיני י ול  ,ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין

זאת אומרת שגם במקום שיש בו עבודה זרה גם שמה נמצא 

בעולםוח  וכ  אין שהרי    ,לקותוא יונקת ,  מציאות  לא  שהיא 

ה"ז  שהעכ  וכן בס"א  ,מהקדושה מופתים  כח    יאעושה  יונקת 

בעולם שעובד בפני עצמו בלי לקבל  אין שום דבר  ,  מהקדושה

 מ"ד ָאַמר ַרב:  "  : (.ה ע"ז נ) גמ'בכמובא    ,כוח מהקדוש ברוך הוא

ר ָחַלק ה' ֱאל  " ֶׁ יםקֶׁ ֲאש  ִּ ָתם ְלָכל ָהַעמ  ד      (יט,ד)דברים    "יָך או  ֵּ ְמַלמ 

יָקן ֱחלִּ הֶׁ ֶׁ ים  ש  ְדָברִּ ָלם  לטעות(   ם)הניח   ב ִּ ן ָהעו  י ְלָטְרָדן מִּ דֵּ   :ירש"פי  ."כ ְ

  וחלק   נתןב"ה  שהק  -  "מנען מלטעות אחריהם  לא  .ותהלאלו"

זרה  לכוח   שיהיה להם בחירה    כדיטעו אחריה  ישכדי  עבודה 

למה כשאסתר עוברת ליד   ,קשהלפי זה  ו     .שיעמדו בניסיוןו

הרי הקב"ה נמצא ש  ,בית עבודה זרה מסתלקת ממנה שכינה

   ,אלקותשם    ישעבודה זרה    לש  ם במקו  "וגם ח  - בכל מקום  
מקום 'נקרא  ז זה לא  " העמקום  שגם  "   ח"ב(תורה י"ב  ) ן  " רהאר בליקוטי מווכמב)

 .  (זה בצמצום גדולשאלא גם שם יש אלוקות רק  ',קותולמא פנוי 

 ריות בציבור וביחיד זרה וגילוי ע יהרג ואל יעבור בעבודה

שא  :היא  תשובהוה בית    סתר בגלל  ליד  של  הצלמים  עברה 

הקטרוג  ,אחשוורוש התעורר  עלעל    מיד  שהשתחוו   ישראל 

נבוכדנצר   לצלם בר    .  בימי  שמעון  רבי  לנו  שהסביר  וכמו 

שבאותו   ,יוחאי ישראל  שהתחייבו  הטעם  היה  בעצמו  שזה 

אתה דן אונס כרצון   אשמ"  :אסתר  האמר  ולכן  ,הדור כליה

ים כשעבדו  אנוסעם ישראל היו  שנכון    -כלומר   ",זידמ שוגג כו

זרה לנואבל    ,עבודה  יש  היומי  מדשל)   כלל  הרי  כה:(נו בדף   , פסחים 

יש דין של    ,ושפיכות דמים  ,גילוי עריות  ע"ז,  :עבירות  ג'שעל  

יסודי התורה  הל'  )הרמב"ם  פסק    -  כןאף על פי  ו  ,'ייהרג ואל יעבור '

  ,א נהרג אלא עבר לו קיים את ההלכה,שאם אדם לא  (דה"   "הפ

ע  )ז"א  עבד  אדם  עליו "ז  אם  שאיימו  נפשו  ,בגלל  את  מסר  לא  אומר   (והוא 

ת לא תעשה ומצעבר על  ו  ,הוא חילל את השםש  ,הרמב"ם

ק" שם  את  תחללו  מצו  ," דשילא  על  עבר  של  וגם  עשה  ת 

זה "  ,אומר הרמב"ם  אבל  ",ונקדשתי בתוך בני ישראל" אין 

 . סוף סוף הוא היה אנוס בדברכי    ?ולמה  .  "ואין זה נהרג  וקהל

אסתר   לכןו מסר  ,אומרת  לא  ישראל  שעם  נפשם   ונכון 

במיתה אבל אי אפשר להעניש אותם    ',יעבורייהרג ואל  ב'
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זה בשהרמב"ם    "שכמ  ,על  החמורות    ג'-גם  לא עבירות 

לרצון אונס  רש"י  ולכן   .משווים  מבינה  אומר  שאסתר   ,

ריות, כי שמסתלקת ממנה שכינה מטעם אחר, מטעם גילוי ע

ברצון   שאני  לועכשיו  ואבעל  אחשוורוש  אל    והרי ,  נכנסת 

 , גילוי עריותזה    ,חיה עם גויוכשהיא    ,ישאשת אהיא    אסתר 

אתה   אשמ'  ,אסתר   אומרתועל זה      ,'ייהרג ואל יעבור 'בשהוא  

י אף כ  את האונס כרצון,לדון    הרי לא יתכן  אונס כרצון'?!,דן  

עושה גילוי עריות הוא 'יהרג ואל יעבור', אבל כאן אני  שגם  

ף א  כי  כדי להציל את כל ישראל, ואי אפשר לדון אונס כרצון,

גם   זה  זה נאמר על  שגילוי עריות  יעבור,  ואל   יחיד כל  יהרג 

, אבל לא שכל ישראל יהרגו ולא שיהרג ולא יעבור   -ויחיד  

  .  ם מעונשטוריפולכן גם אני וגם עם ישראל  .תעבור 

 ות מאכלות אסורקטרוג על שנהנו מ'כלב' עוררה כשקראה לו  

  : שנווהק  ',קראתי אותו כלב מפני ש  אשמ'  :  ממשיכה אסתר

  ,התשובהו  ?...(יש לו שם יותר טוב   וכי )?  אם היא קראה לו כלב יש  מה  

השני    טאבזה היא מעוררת את הח  ,היא קוראת לו כלבאם  

נהנו הם  ש  -  של עם ישראל שנהנו מסעודתו של אותו רשע

ר הכששר הבד"ץ ולא  כהלא היה    ,רותאסולות  אכאכלו שם מ

י)  .רבנות נתאומרים  מפרשים  ש  אמנם  הרבה   ךא  ,ר שם ן את ההכששמרדכי 

 ן וכ  ,רות אסו לות  אכמפרשים חולקים ואומרים שעיקר האיסור היה שהם נהנו ממ

בשר  "   :הרי כתוב  .([ ' א כה  ל פורים ה  הלכות ]   ליקוטי הלכותבכותב רבי נתן  

לכלב תשליכואבשדה טרפה לא ת זאת אומרת    "אותו   ןכלו 

   .לות אסורות נרמז בעניין של כלבאכשאיסור מ

, "  אות ט'()אכילה ח"ב    המידות  בספר  אומר  רבנו כו  ב ְנש ָ לֶׁ ֶׁ כ  ֶׁ י ש  מִּ

ת  וכו' ת ֲאסו רו  ַמֲאָכלו  ל ב ְ ַ ְכש  נ ִּ ֶׁ ָידו ַע ש   ? הכלב מענישו  ולמה     ".ב ְ

לכן כשאסתר קראה לאחשוורוש ו  .בגלל שהוא גזל את הכלב

נהנו מסעודתו שישראל  על  היא עוררה את הקטרוג    ,בשם כלב

מגיע נבלות כלב כי ל  ,יםכלבאת הגזלו  זה  ב ש  אותו רשעשל  

אות יאכלו  ישראל  שעם  ולא  חזרה   איהלכן  "ו,  ח  םוטרפות 

אריה  הוקרא בשם  הקטרוג    , אותו  את  להפסיק  עם עכדי  ל 

   .רשעהאותו נהנו מסעודתו של  שישראל 

, כתוב  (:א כדף  )   א  גמרא ביומב  ?  ן אריה לכלב ימה החילוק בו

 'צה כאריבו'ר היתה  מזבח  בשירדה    האשראשון  יהמ"ק  בבש

שנפלה מן השמים בימי שלמה והיתה    גחלת"  :פירש"י )     אריה  דמותכ כלומר  

לא היה שי נלעומת זאת בבית ש  ("היתה דומה לארי רובץ  , על המזבח

חמשה דברים שהיו בין מקדש ראשון למקדש  "שם בגמ'  )כמובא      כל כך ברצון

הן ואלו  הקודש   , ושכינה   , אש  , וכרובים  כפורת ו ארון    : שני  ותומים  , ורוח     "( ואורים 

  .   כמו כלב הצובר הייתה על המזבח האש בבית שני לכן ו

שכל    :וכתב  ,וריך בנקודה הזאה  (דף ו: ח"א  )בהקדמה  זוהר הקדוש  ה

 לרצון ואפילו תפילה כשהיא לא    ,קרבן לא לרצוןהשכפעם  

שיורד  למעלה,    כלב   ח"ו  שישכמו    זה  ,.( דף מה וף  ס' כ"א  )ע' ת"ז תי 

את   בכוונה  זו ה  התפילהלקחת  חזרה   לכןו  .  שלא  אסתר 

הרי  ש   .  לרמוז על קבלת התפילות ברצון  -'  אריה'לו    הוקרא

 ה אסתר ברוח הקודש שלו  ,ימים  שלושהבצום    היתהאסתר  

אומרת למרדכי לעשות צום ולבטל את ליל    ,בהוראת שעהו

 12עוד  על חודש אדר    הפורויצא    ,בחודש ניסן   גורלמן עשה את כל ה ה )  .  הסדר 

  , ד" י   ,י"ג   ימים:  השלוש ו את תענית אסתר  ע וקב   .  שהוא עשה את הגורל   אזחודש מ

שהצום של תענית    יוצא,  נתלה המן הרשע   ,ומר ע ה  הקרבת  יום  ובליל ט"ז  ן.  ניס ב וט"ו  

)וכמו שדרשה    "ויעבור מרדכי"  :ועל זה נאמר  (בליל הסדרגם  אסתר היה  

טו.( דף  במגילה  על   ,הגמ'  לכאורה  ועובר  לאסתר  שומע   מרדכי 

סומך מרדכי  כי    .  באותה שנה לא עשו את ליל הסדר   ,הלכהה

  .לצום בליל הסדר  ואומרת לשעל הרוח הקודש של אסתר  

 ,מה שנהנינו מסעודתו של אותו רשע'  :אומרת אסתר לקב"ה

ותקבל את  ו  ,ימים  שלושהגזרנו צום  הרי   לנו  זה תכפר  ע"י 

אריההתפילה   כמו  הזוהר  וכמו        .'שלנו   הקדוש  שמסביר 

מיכאל  יורד המלאך  כשהתפילה מקובלת    ,סוף דף כג:(  בראשית)

  ת ומקבל את התפילה ולא בצור ,מלמעלה בצורה של אריה 

ולכן      .  שזה סימן שהתפילה אינה מקובלת  ,ו"ח הס"מ  כלב  

לו בשםחוזרת אסתר   נ: "בחינת  ,'אריה'  וקוראת  ית  חאריה 

  .ברצון תתקבלשלי שהתפילה  - "הל קורבניי כאו

 , ופורים על שהשתחוו לצלם הסעודה מכפר על    רתתענית אס

זה   ל  ניתשתע  ,נביןלפי  בא  זה  שנהנו כאסתר  מה  על  פר 

רשע אותו  של  שהשתחוו ז  עלפר  מכפורים  ו  ,מסעודתו  ה 

תאריך  ב לא  ו)   ,דראהרי עושים את תענית אסתר בי"ג    כי  .לצלם

עושים את התענית    אלא   , (ניסן י"ג י"ד ט"ו  -בהיה  ש   ,צום הראשוןה   של

  המקורי,לא בתאריך    ענית את הת  קבעואם  ו     , דר אום י"ג  בי

 למאורע,  זה סימן שהעניין של התענית הוא לא רק סתם זכר

הוא  עדיין  שאלא   שנהנו   (היום  עד) לתקן  העניין  הפגם  את 

ענים תמכשלכן צריך לדעת שכל פעם  ו  .   אחשוורושמסעודת  

פר על האכילה כהנקודה של התענית היא ל  ,בתענית אסתר

דורוראסה באותו  שהייתה  מה שהיה,  ו  ,ה  על  רק  אלא לא 

עלינוהיא    תענישהת שאנחנו הלות  אכמהל  ע ,  גם  אסורות 

 והכפרה  ו,ח"בשוגג קרוב למזיד    או  ,בשוגג  יםלפעמים נכשל

  לכפר על זה.הכוח והסגולה את  אסתר, שיש לה תענית -

ולכוון שמה שמה שאנחנו צריכים לחשוב    ,למעשהלנו  מצא  נ

מתעניםשאנ אסתרב'   ו  זכר  לבד  מ  ,'תענית  תענית לשזה 

ל ש,  אסתר   הענתתשה לנו  בא  לות אכמהעל    לנו  ר כפ זה 

אנחנו אם  גם    כןו  ,בסעודתו של אחשוורושנו  כלארות שאסו

את  אז שהקב"ה יכפר לנו    ,סור ינכשלנו באיזה מאכל א  ח"ו

     . נקודה מאוד חשובה יהו זו ,על ידי תענית אסתר זה 

 היא הצדקה   -פורים ב הכי חשובה המצוה  

שו לצלםלפורים    להעניין  שהשתחוו  מה  על  מה      .  כפר 

 מצוות ה  אחת  ובכן,  ?הקשר בין ההשתחוויה לצלם לבין פורים

וכלשונו המפוארת .  ת הצדקהומצ  וז   -הכי חשובות בפורים  

הרמב"ם יז(  של  ב,  ים    )מגילה  נִּ ְביו  ָלאֶׁ ת  נו  ָ ַמת  ב ְ ת  ו  ְלַהְרב  מו ָטב 

ב ִּ  ת  ו  ַהְרב  ל ְ ְמחָ מִּ ש ִּ ין  אֵּ י  כ ִּ ים,  עִּ ְלרֵּ ת  ָמנו  ַח  לו  ש ְ ו ְבמִּ ה ְסעו ָדתו  

ְפנֵּי ַהק ָ  ת לִּ רֶׁ ָלה ו ְמפ אֶׁ דו  ים  ג ְ י ִּ ב ֲענִּ ַח לֵּ ֵּ מ  א ְלש ַ ל ָ רו ְך הו א, אֶׁ ש  ב ָ דו 

ת ְוַאְלָמנו  ים  מִּ יתו  ה ,  וִּ מֶׁ ו  ד  ו   ל  ָהאֵּ ים  ָהֻאְמָללִּ ב  לֵּ ַח  ֵּ מ  ְוַהְמש ַ
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יָנה, כִּ ְ ין "  (ס"ג  תרצ"ד )סי'  וךנפסק להלכה בשולחן ער  עכ"ל. ַלש   אֵּ

ים   ְתנִּ ט  ל נו  ט ָידו  לִּ ֵּ ש  ו  פ  ֶׁ י ש  ל מִּ א כ ָ ל ָ ים אֶׁ ו רִּ ת פ  ָמעו  ים ב ְ קִּ ְמַדְקד ְ

שכולם חושבים   ,שאומר שליט"א  בסקייחיים קנ  רבי יש בזה חידוש של)        ."לו  

שפושט    אחד שכל    , לעניים  א לקו פירושו של דבר שזה    ' כל הפושט יד נותנים לו' -ש

על   אולקדווקא    השז  ,בסקי אומריחיים קנרבי      .בודקים אחריו , ולא  לו   נותניםיד  

אתה צריך לבדוק    ,שאפשר אז עד כמה    ,כי תמיד כשאתה נותן צדקה  ,בעל הבית

אתה יכול לתת   ,פורים אתה פטור מהנקודה הזאת באבל    ,שאתה נותן לעני הגון

  ו זה   . א להקו  והי ז ו   ,אם הוא עני הגון או לא הגון  צריך לבדוק  לאו  ,לכל מי שפושט יד 

    .(מאודיפה   חידוש

  ענייןור האובי  .פר על עבודה זרהכ באה לבפורים  צדקה    מצוות

פי   על  מורבנו  הוא  ה' )     ן"רהבליקוטי  אות  נ"ו  אומר ש  ( תורה 

מל'ש מככנגד  יש  דקדושה  הרש לכות  המן לכמ  ,העות  ות 

 לעומתזה  בבחינת    ",ים עמלקיראשית גו"  :עמלק כמו שכתוב

ש  רבנו  .זה הנקודה  שכל  של  לכמל  מסביר  הרשעה  מן הות 

         .ועושר   ממון  הרבה  לאסוף  זה  ?שלוהעיקרי    המאפייןעמלק מה  

העשירות של אחשוורוש     ,יש דבר שהוא מאוד מודגש במגילה

של נס    כותבת מאוד בקיצור את הסיפור המגילה    הרי )  .  מןהעשירות של  הו

ארוך  הוא  כמה    רואים  ,פה על סיפור המגילה- וראים בתורה שבעל כשק   רקו  פורים,

 גדולה יש אריכות    וכאמור .(  . . ספר עבה  להיות  לה היתה יכוהלהמגי   פרטים,ב

המגי בתחילת  אחשוורושלה  מאוד  של   גם ו  .בעשירות 

ד "    :כתובשו  כמ  ,מןה שירות של  עב בו  ת כ ְ ם ָהָמן אֶׁ ר ָלהֶׁ ֵּ ַוְיַספ 

ָניו  ָעש ְ  ל ַעל וכן: "  ",ו'וגרו  ְור ב ב ָ קו  ש ְ ף אֶׁ סֶׁ ֶׁ ר כ  כ ַ ים כ ִּ ת ֲאָלפִּ רֶׁ ַוֲעש ֶׁ

ךְ  לֶׁ ֶׁ ְנזֵּי ַהמ  ל ג ִּ יא אֶׁ ָלאָכה ְלָהבִּ ְ י ַהמ  ֵּ י ע ש   כאן   ויש             " וכו',  ְידֵּ

שהמל הס  כות הדגשה  מ  , אחרא  ארטשל  ות  לכ שזה 

    .הם מאוד עשירים -מןהאחשוורוש ו

 דן מאסף   בים לממון ישראל, הסיבה ששבטהגוים מאוד תא

עבודה זרה של  במסביר ש  (א "תורה כ"ג ח)  ן"רהרבנו בליקוטי מו

וזה   ,ממון העבודה זרה של  ה  וז  , לא משתחווים לפסלש  היום

עיקר התיקון של  ש  ,רבנו  אומר ו     .   דבר שצריך תיקון גדול

 אדם ש  ,צדקהה  תהעבודה זרה של ממון זה ע"י שאדם נותן א

 ,נותן צדקה  ואשה  ממון בזה  התאוותאת  משבר  כסף ומוציא  

ההסבר  את      .   ממוןשל    המתקן את העבודה זר  יהודיבזה  ו

זהליותר עמוק  ה מ  עניין  כ"  באררבנו    אות ד'(   )ח"א   הבתורה 

כמו שלא ראו      ,ישראל  אומות העולם כל כך תאוים לממוןש

 . לממון של ישראליותר  כל פעם הם תאוים  בו   עולם,  ממון מ

  אחד לרגע   זא  ,ם להם ממוןשישראל נותניברגע   ,ואומר רבנו

ממון ועוד  תאבים לקבל עוד    ם מידכבר האבל    ,נהנים ממנוהפ  

ישראל שהסיבה  .   של  רבנו  היא,  מסביר  שהקב"ה    לדבר 

   ?כסףההעולם רודף אחרי למה  . ן'עילאי ןגווני'  הלביש בממון

  ישראל בממון  ה נתן  "שהקב  -  יש בזה גם נקודה מלמעלה 

גוי ה ו  , יהודי מאיר ל  הכסף ש  , ורות עליונים()צבעים וא   ןגוונים עילאי

בני דודים  מהפעם שמעתי     .  לממון של ישראלמאוד תאב  

ליימח שמם   לעבוד אצל    ,שהם אמרו אמרו  מעדיפים  שהם 

ערבי אצל  לעבוד  מאשר  כסף  בפחות  אפילו  הם    ,יהודי 

מתוק'  :אומרים כסף  הוא  היהודי  של  מאוד הם    ,'הכסף 

הוא תאב אב לקבל כסף מיהודי  הגוי כל כך ת  .אוהבים אותו

כי בכסף של    ,כסף  וחבר   יגוהאליו הרבה יותר ממה שייתן לו  

נ"ו ב  פה   ורבנו מסביר  .ןיאילעגוונים    ישיהודי    , שלנו  תורה 

 יש  בממוןש   מכיון  .  מאסף ממוןא  וה  טרא אחראהס  תשמלכו

ש  ותניצוצ ה הקדושה  בז  ן'עילאי  ןגווני'ם   ,בכסף  הב,שיש 

 .  אוד תאבים לאסוף את הממוןולכן הם מ,  נחושתבו

שהמלכות של הסטרא אחרא היא כנגד הקדושה, רבנו  מבאר  ו

שכתוב   כמו  עמלק,  זה  אחרא  דסטרא  אשית "ר המלכותא 

  אחרא  אר טעיקר המלכות של הסהוא    עמלק  ,"ים עמלקיגו

ולכן שבט דן שהוא   .  קדושההה לינוק את הממון של  רוצא  והי

המחנות לכל  וסוסיובחינת    הואש  ,מאסף  כנגד  ם  הוא  ף 

מה  הקדושה,   המחבשביל  לכל  מאסף  היה  אומר   ?נותהוא 

שבט דן מישראל מאבד איזה אבידה,  מישהו  אם היה  שרש"י  

ודאי  נכון ב    .יהודילמחזירים אותו  ו  ,היו מוצאים את החפץ הזה

מודגש מה  לאך    ,מצווה מאוד גדולה של השבת אבדהשיש  

לחוס על ממון של    הענייןאלא    ?זהאת    מקייםשבט דן  כל כך ש

י  נםכדי שממו  ,ישראל ויגיע לגוים שיבואו אחריהם   בדאלא 

  ' דןכי '   ,ות של הקדושהלכמחנה דן הוא כנגד המ.      במדבר 

, ותלכהשם של ספירת המ  א',דינ  אותלכמ ד  אדינ'בחינת    -

 א', דינ  אותלכמ דדינא '   -אותיות  ובהיפוך , אדנ"י שם שהוא

יפול ממון של יהודי אפילו   לא יהיהש הוא זה שדואג    ןשבט ד

גוי  אוימצ  עות,טב את האבידות כדי   שבט אוסףולכן    ,אותו 

מון יהודי לא ייפול לידיים של  מכדי ש  ,להחזיר אותם לישראל

אומר    .גוי הולכים  שרבנו  היו  אהגויים  ישראל   יחר לזנב   עם 

יהודי  איזהאולי ימצאו     במדבר, שהם משתוקקים   ממון של 

 .מהם את הדבר הזהושבט דן מונע  אליו,

 וק לעבודה עברית חיז

כש  ,נובשבילמוסר  יש  מכאן   פעמים  שיפוצים   שיםועהרבה 

  ,עבודה עברית  אבל  עובדים גויים,  לעבודה  לוקחים  לדוגמא,

עושים ומשאירים  ש  דברבכל    ידועכ) זה לא רק שזה עבודה יותר טובה  

ותך עם מחיר  שבהתחלה הם מפתים א ע"פ  א  כדאמרי אינשי, 'עבודה ערבית', נזקים 

אלא גם     (יהודי   מפרנס עולה לך יותר יקר מאשר אם אתה  אבל בסופו של יום    ,זול

ממון ייפול  נוכריות    שלא  ידיים  ישראל אל  נקודה   -של  זה 

    דאי., לפעמים זה ניסיון, אבל זה מאוד כמאוד חשובה

 עמלק הוא תאות ממון והתיקון בצדקה 

יש   ישראל  ובממון   'ין אילע  ןגווני' הסברנו שבממון של עם 

כיצד אנו מתקנים את   .  יש עבודה זרהמן  השל אחשוורוש ו

יפת עמלק שהוא קלמן ההנפילה שלנו לממון של אחשוורוש ו

רבנו    ח"ו? פה  זה  מתאוות  שמסביר  כשאנו  ]   ,'עמלק'מון 

מקליפת  "  :אומרים עמלקההצילני  בקדושת   דשניוק   ,מן 

ואסתר  מ  -"  מרדכי  גם  לנקודתכווניאנו  הזם  תאוות   וה  של 

והתיקון    ,[ק מלענופל לקליפה של  מי שנופל בה הוא    כיממון  

שנותנים    זה לע"י  של   ,צדקהממון  החג  זה  פורים  ולכן 

צריכים לתקן שני פורים  חג  ב ש  הסברנו לעילכי כמו ש  ,הצדקה
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 אחשוורוש,צריכים לתקן את מה שנהנו מסעודת  א.    :  דברים

לתקן את   ךצרי .ב.  אסתראת זה אנחנו מתקנים ע"י תענית  ו

את זה ו ,נבוכדנצר  להשתחוו לצלם שומה שעבדו עבודה זרה 

שבירת   ע"י  צדקה  ,ממון  תאוות מתקנים  נתינת  כל  "   ,ע"י 

לו נותנים  יד  נותנים    ", הפושט  קדושים  ישראל  הרבה ולכן 

כמו  לפעמים  זה    ,צדקה שעם ישראל נותנים בפורים הכמות של  )  ,צדקה בפורים

   .פורים זה החג של הצדקה , (כל השנה   הצדקה של ל שהכמות  

ו  וכמ  ,םישליממ  יםר רים זה שני דבתענית אסתר ופו ש  ,אנמצ

זוהר דתיקון כ"א דף נז:(י )ת  אמרו חז"לש - כהוא  רים  כיפו  שיום  קוני 

כיפור  ו  , פורים עליו "   :כתובביום  מעלה  בתשיעי  האוכל  כל 

התענית  גם שם הסעודה שלפני    עשירי",תשיעי ו  הענהתכאילו  

כיפור  של   בעצמו,  יום  כיפור  נפרדיםויום  לא  חייבים   ,הם 

בתשיעי שצ  ,לאכול  חיים  ומי  עובר  בתשיעי  עשה ומצם  ת 

עלה מ  -   ורק מי שאוכל בתשיעי  ,מדאורייתא לאכול בתשיעי

העניין  אותו דבר  ו  ,כאילו התענה תשיעי והעשירי  עליו הכתוב

הם  של   ופורים  אסתר  שומחוברים.  תענית  לומר  מי אפשר 

שלושה מעלה עליו כאילו שמח ב שמתענה בתענית אסתר,  

 ארבע עשר.ו עשר 

 ל שני הפגמים הנ"ל ג"כ מכפרים ע ות בפוריםארבע המצו

בעניין דבר,  לנו    עוד  יש  עיקריות  ארבעשבפורים   ,מצוות 

תנות 'מ  .2  .המגילה  אקר 'מ  .1  : ם"מבאות  שכולם מתחילים  

פורים(  ה  שת'מ  .3לאביונים   מנות  ' מ  .4      )סעודת  איש שלוח 

 חלוקה יש    'פורים משולש'  בירושליםשעושים  נה  השלרעהו.     

אחד  של    במצוות בכל  מצוות  משולששתי  פורים    ,מימי 

מגילה ומתנות ],  שייביום ש  יםשומצוות שע  שתייש    כלומר,

שעיניהם של עניים    :(ף דד )   המגיל  ' והסיבה כתוב בגמ   ,לאביונים

פעם  ,המגילה  אמקר לנשואים   אף  מפרי  ולכן  בין   יםדלא 

 שבת ב  עניינים   שתיכן  ו    ,[מגילה   אמתנות לאביונים לבין מקר 

ועוד   [,"ויבוא עמלקב"וקוראים    בתפילה  אומרים על הנסים ]

פורים]ראשון  יום  ב  מצוות  יתש וסעודת  מנות            [. משלוח 

כי   שמחברים בין משלוח מנות לסעודת פורים,  לכך  בהיהסו

ש לתת  םהיואף  באמת ומגדנות  ממתקיםמיני    נוהגים  אך   , 

במשלוח   פעםנות  מההידור  נהוג  שהיה  כמו  היה  ש  זה  אדם 

 , רא 'מנות'ולכן נק - ני מיני אוכלשלוח של שמ חברומביא ל

אחד    ,את המצווה של המשתה והשמחהבהם  כדי שהוא יקיים  

או   מביא לו את העוף  אחדו  ,מנת בשר מבושלת  מביא לחברו

 וככה יש שמחה גדולה   טוביםמטעמים  בלא  תמהשולחן מ  דג,

משלוח מנות הוא בשביל לקיים את המשתה ש  ן וכיו  ם,בפורי

, לכן סעודת פורים בשפע גדול  אחד  כדי שיהיה לכל  ,שמחההו

   .לא מפרידים ביניהם ועושים אותם ביום ראשון

זה כנגד   שהתענית והסעודה  ,הנ"לבשני הטעמים    נתבונןאם  

והצדקה והמשלוח מנות   חשוורוש.  א  שנהנו מסעודתו של  מה

סביר נ  כעת  זה בא לתקן את העבודה זרה של תאוות ממון.  

והכל    'אלו דברי אלוקים חייםאלו וששני הטעמים 'עוד מהלך  

פר על כל   ,פורים יש את החלוקה הזאת  מצוותאמת שבתוך  

נו מסעודת העל  שנ יםכפר ממשתה והמשלוח מנות ה  הם.שני

את העומק    (א "פורים ה  ה' הלכות    טי )ליקו      נתןמסביר רבי      .  שעהר 

נו מסעודתו הפר על מה שנכמדוע יש בכוח המשתה ל  שבדבר,

רשע אותו  נופךנ)ו    , של  תוספת  קצת  עם  שלו  הדברים  את  עיקר .  (גיד 

של   לזכות  ,תשובהההנקודה  הזדון  את  להפוך  זה אבל    ,זה 

מסובך מאוד  עב  הזדוןכי    ,דבר  אפשר איך  ו  ,רה יהוא  יהיה 

האחרונים דבר מאוד   יעוריםהזכרנו בש  ?  להפוך אותו לזכות

הבר   על  ,תמוה שור  שהיא  לבוא  לעתיד  שתהיה  הסעודה 

שזה בכלל    אומר ש  (י"ג  ' ר פר"ויק )נו את המדרש  הזכר   ,והלויתן

  היהוגם השור    , יתן הוא לא כשר ו לוה  ,לא הייתה סעודה כשרה

 ,א הייתה שם שחיטה כשרהלו  ,ע"י הסנפיר של לויתן  טנשח

מה ההסבר העמוק    .ובכל אופן זה תהיה הסעודה לעתיד לבוא

 ,רות היוםאסולות  אכ צריך לדעת שכל מה שהמ  ?  בדבר הזה

דהיינו    אבל ברגע שלא יהיה רע,   ,בהם  שמלובש  ער הל  זה בגל 

מהעולם הרע  שיתבער  לבוא  מאכלות   ,לעתיד  יהיה  לא 

ולדוגמא שמביא  ,אסורות.  החיים'ה  כמו  פרשת  )  הקדוש  'אור 

ג( יא,  ויקרא  לחזור '  ,שמיני,  עתיד  שהוא  חזיר  שמו  נקרא    למה 

רות זה אסולות  אכ הסמל של המ  וזה תמוה, הרי  .'ולהיות כשר 

כבר חז"ל באמת  ו   ?,שיחזור לעתיד לבוא  מה צריךלו  ,יר החז

אי אפשר   "אל תאמר   )מובא ברש"י קדושים ויקרא כ, כו(אומרים לנו  

שהתורה    אעשהומה    )אני רוצה(  ואפשי  יאפשאמר  תאלא    ,חזיר ב

שבאמת הנקודה של בשר חזיר הוא   ,זאת אומרת  ",רה עליאס

ובאמת ולכן אל תאמר עליו 'אי אפשי',    ,דבר שצריך לחזור 

שמה שגרם    שמסביר הזוהר הקדוש  כמואלא    החזיר,  לא רק  

עץ הדעת א  טזה בגלל ח  יםוהמותר   מאכלות האסוריםת הא

בגלל שהתערב כל הלכלוך והטומאה גם במאכלים ולכן יש 

ש לגמריאמאכלים  לברר    ,סורים  צריך  מאכלים שאתה  ויש 

ביאת   ,אותםולתקן   עד  לדורות שלנו  רק  שייך  זה  אבל כל 

כש  אך  צדקנו,  משיח לבוא  סעודתהלעתיד  הבר   תיה  שור 

  נתקן זה להורות לנו שאדרבה    , (ום סעודה אסורהשהיא כי )לויתן  וה

     .רע ועכשיו כבר אין בהם ,רותאסולות מאכשל  עניןה

 מאכלות אסורות תיקון להשכרות שבפורים הוא  

בפרט  משתכרים, הנה  ובפורים  משתה  וגם מה שאנחנו עושים  

 ,כל השנה  תנו שלא להשתכר בברסלב רבנו מאוד הזהיר או

מזג   בשבת  רבנו  שפעם  מעשה  נתן כוהיה  לרבי  שרף  יין  ס 

ספיקה האפילו לא  מאוד  קטנה  היתה  והכוסית    ,ולרבי נפתלי

לשניהם  אחד,בשביל   אותה  נתן  נתן  ,ורבנו  רבי  ורבי   ואז 

:  רבי נתן אמר ו  ?  למי זה מספיק  ה מיהקצת בתנפתלי הסתכלו  

רק מעט      (ברונפן )יין שרף  " :ואז רבנו אמר   ". טוב מעט גם טוב"

 , הרחיקו מהשכרות  דמאוברסלב  ב היסודות    אחדה  ז"...  זה טוב

כמה רבנו   )ח"ב(את תורה כ"ו    'ל כתבי רבנו'כב  עכשיולמדנו  

בכל  אך    שהוא מביא לתאוות ניאוף,  השיכרות  על ענייןמזהיר  

זה להשתכר  גם  אופן בפורים הרי    ,בברסלב עיקר המצווה 
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אמר  את  ללא  ש  ,רבנו  ידע"  ענייןפרש  דלא  שלא   "עד 

עד כפשוטו  יין ולהשתכר    הרבה  אלא צריכים לשתות   ,כפשוטו

גם כך   נוהגיםוכך היו כל ברסלב הצדיקים ועד היום    ,א ידעדל

 ,אף על פי שהם לא אוהבים להשתכר וזה רחוק מהם  ',שול'ב

מצוו  ךא את  לקיים  ידע"   תכדי  דלא  יין צריך    "עד    לשתות 

בפורים   , שכל השנה היא אסורה לגמרי אף ,ולהגיע לשכרות

 " זה ידעלא  דעד  "ש  :(ז   ה מגיל )וכפשט הגמרא    ,מצווה גדולה  זו

שכתוב    ,כפשוטוממש   קםכמו  המשתה   ה רב  שם שבאמצע 

 צריךככה באמת ולכן  ,הוא היה שיכור כי  אר ירבי זל ושחטיה

ואילו   השתכר אסור לה כולה  נשהאבל כל  להשתכר כפשוטו,  

ומשתכרים ושותים  שותים  אנחנו  זה   כי  .בפורים  באמיתות 

   .הנקודה של פורים

א משיכה משער הון של פורים  ענייהש  ,)שם(מסביר    נתן  ביר

עץ    המן  ,  םהחמישי על  מרדכי  את  לתלות  אמה   50רצה 

לתלות    אמה?  50  דווקאהמן עשה גבוה    השאלה למה  וידועה

שהוא    הביאוראלא    ?של חמש אמות  נמוךעץ    מספיקאדם  

ולכן הוא    מאה,טוהשל    50-ר הערצה לתלות אותו על הש

מרדכי היה לו גם ניצוץ  אבל ל  .  א אמה דווק   50  גבוה  עשה עץ

צליח להתגבר על מולכן המן לא    ,של הקדושה  50-ר העמש

עלבסוף  ו  ,מרדכי המן  את  ל  תלו  הכין  אשר        מרדכי. העץ 

  , גדול קדוש ונורא  יוםפורים זה    ,עצוםחידוש  אומר רבי נתן  ו

   .כמו לעתיד לבוא   ,50-ר הערה משאאנחנו זוכים להבפורים  

איסור של  ה  את  תיריםמלכן בפורים  ועל פי זה נוסיף חידוש, ש

שזה   בפורים  רקו  ,להשתכר   כל השנהשכרות שזה דבר אסור  

 , כילהרבות בסעודת פורים  ענייןה  גם  כןו    .מותר   יום קדוש

איסור שהייתה הדווקא ע"י אכילה אנחנו מתקנים את אכילת  

ת ברגע שאנחנו אוכלים בשביל מצווכי  בסעודת אחשוורוש  

פורים, זוכים  כי    סעודת  שאלהכשאנחנו  של  אז   הנ',ר  ערה 

כמו שיהיה לעתיד לבוא   ,נתקנתאפילו אכילה של איסור היא  

אנחנ.  לויתןו   בר ה  שור סעודת  ב כזאת  ולכן  עושים  דה סעו ו 

בפורים יש   כי  ,אחשוורושאת סעודת  כדי לתקן  גדולה בפורים  

זה   ",לזכויות  נהפכיםזדונות  ו: "וזהל שער הנ',  שם את הכוח ש

והמשתה מנות  תקן את משזה    בפורים,  הכוח של  המשלוח 

   .אחשוורוש הפגם של סעודת

 דה זרה יאת מגילה מתקנת עוון עבוכיצד מצות קר

ומקר   המצוות לאביונים  מתנות  את   אשל  מתקנים  מגילה 

הזרה זרה ה את    נתתק מ צדקה  ש   )כמו שאמרנו  .העבודה  עיקר   (עבודה  כי 

הי כסף ואל    היל  א"  ,היום זה תאוות ממוןהעבודה הזרה שיש  

זה  -אביונים  למתנות  'ו  ,"זהב את  באמת    .'מתקן  גם אבל 

 ה איך קוראים לשהרי   ,תקן את העבודה הזרהממגילה    אמקר 

רבנו   .תר ההסאת  והיא לגלות    ,ות הלה מ  יש  ',מגילת אסתר '

מו בליקוטי  ח)  "ןר המסביר  ס"ב  "  , "א(תורה  סתר  הכי  אנ  כתוב: 

זה מחמת שהקב"ה  ח הכ כל    ",...יפנאת  אסתיר   זרה  עבודה 

רואים שהכול    כאילו  ,גחה שלוולא רואים את ההש  ,מסתתר 

בכוכבים   הקודמים  )ב במזלות  ו תלוי  בדורות  פי פרט  על  להגיד  שידעו 

ה עוברת דרך עשפ ההאיך ראו  אז  וכו'(ות את העתידות ל מזה הכוכבים ו

מסביר רבנו שהסיבה ו "ז,ע טעו לעבודהכוכבים המזלות ולכן 

ות ועושים אותו למזה שלוקחים את האמצעי שהוא הכוכבים ו

  , היאהנקודה של מגילת אסתר ו   .הסתר ההה בגלל  זו  ,אלוה

של   שתלשלות ת אסתר כל ההמגיל ב  ה, סתר ההאת  ות  ללג 

עושה    ,טבעע"פ  דברים    והי   אירועיםה משתה, אחשוורוש 

מחפש מלכה ,  עליה הורג אותה  כועסהוא    ,שתי מרגיזה אותווו

איזו  ,אחרת בעולם    ו יש  יפה  הכי  יהודיה  לה קוראים  ונערה 

 והמן   ,את המן  גדלאחר כך הוא מ  ,אסתר הוא מתחתן איתה

והסיפור עם בגתן ותרש שמרדכי גוזר גזירה מתרגז על מרדכי 

מפתה את אחשוורוש ו ה,סתר עושה משתאמציל את המלך, 

ומצי המן  קוראים את כש    -  היהודים  כל  ה אתללהרוג את 

 ,תהשתלשלות של העניינים נורא טבעי   רואיםמגילת אסתר  

כל  ומבינים ש   ,מגילת אסתר   -  סתר ההאנחנו מגלים את  אבל  

מכוונת מלמעלהזה  הכל  ו  נסיםניסי  הכל    -מה שקרה    ,יד 

בזה אנחנו ו  ,כדי להציל את עם ישראל  הכלעשה  ב"ה  שהק

המתקנים   זרהאת  במגילה    ,עבודה    סיפור ים  רואאנחנו  כי 

בגילוי   ומגלים אותואנחנו    בתוך הטבע,  סתר נשנראה מאוד  

מכפרים  ו  גדול,  הכל זה נס,  זה לא טבעשואומרים    ,גדולהכי  

 ארבע ב  הכוונה נפלא  היוצא שישנ  .  על מה שהשתחוו לצלם

במקרא מגילה ובמתנות לאביונים  לכוון    ,פוריםל  המצוות ש

את  שבזה   נבוכדנצר   מהמתקנים  של  לצלם   .שהשתחוו 

לתקן    מכוונים  ,את המשלוח מנות ואת המשתה  מקיימיםכשו

אנו    וי המצוות אל"וע , את מה שנהנו מסעודתו של אותו רשע

  .החטאמתקנים לגמרי את 

 כל ההתחלות הם מפורים 

ח"ב  ) ן  "ר הבליקוטי מו    רבנו  ו שאומר כמ  ,פורים הוא ההתחלה

חִּ   ע"ד( תורה  ת ְ ת ב ַ ְצוו  ִּ ל ַהמ  ן כ ָ ֵּ ַסח, ְוַעל־כ  ֶׁ פ  ת מִּ ל ַהַהְתָחלו  ה ָהיו  כ ָ ָ ל 

ם. ְועַ  ְצָריִּ יַאת מִּ יצִּ ר לִּ ם זֵּכֶׁ י ֵּם(.  אל  הֵּ ו, )ְול א סִּ ָ והסביר רבי נתן ְכש 

ההתחלות'ש כמו זה    'פורים'ש  לומר כ  .פורים  הכוונה  'כל 

י הפגמים  נככל שאנחנו מתקנים את שו  ,'ראש השנה'  בחינת

 , בחינת 'תאות אכילה'  -  ות אסורותאכלמ  :שהםשל פורים  

את   מסוגל לתקןפורים  כי    .עבודה זרהשזה    -  ותאוות ממון

' ו'תאות אכילה', כי דהיינו את 'תאות ממון  ,הדברים האלה

נותנים  בפור  קדושה,ים  פורים  סעודת  ועושים  צדקה,   הרבה 

שנה ול  ,ראש השנה שמתחיל בפורים  ,התחלה חדשה  ולכן זה

 .אמן ואמן  ,כל שנהבכתב ונחתם בפורים הזה השנה ונטובה 

 שבת שלום ומבורך.        עריכה: ליאור גבע 
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