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é"ò ì"åé

 המאור שבתורהïåëî

àðìàè úåãñåî é"òù
à"ááåú íéìùåøé ÷"äéò

ê

¾ðîš

ê"¼¾³ −ðîšõ ’è íðî¼½

³îþëð

áúëù ÷éãö éúôùä éøáã éô ìò ,øîåì ואפשר
,(ä úåà)

'áäæä éçô úà åò÷øéå' ïãéã ÷åñôä ìò

−"íë

:øîàå áøä פתח
áäæä éçô úà åò÷øéå'

(â ,èì)

ïúùøôá כתיב

áäæá íéìôåèîäù æîøîù øîåì ùé' àðùéì éàäá

ïîâøàä êåúáå úìëúä êåúá úåùòì íìéúô õö÷å

ïúåà – áäæ éçô êëìå ,øúåéá ïîöò åìéôùé

.'áùç äùòî ùùä êåúáå éðùä úòìåú êåúáå

åîë ,úåøéùò úìòî ïîöòá ïéùéâøîå åçôðù
êåúá ìèáéäì ìëåéù íé÷ã íéìéúô íù åùòù

éèåç úà åùò ãöéë ùøôîä äæ ÷åñô והנה

åðéöîù åîë ,ïîâøàå úìëú

,ìä÷éå úùøôá áúëéäì äøåàëì êéøö äéä ,áäæä

ãò í÷ àì äìéôúä úìéçúá òøåë àåäùî ,êìîá

éãâáå ïëùîä éìë úééùò ïôåà ùøåôî íù

÷"äìëò .'øúåé äòðëä êéøöù ,åôåñ

ïôåà ììë äá ùøôúð àìù åæ äùøôá àìå ,äðåäë

(ä ,à úåëøá éîìùåøé)

.íçåðéä íå÷îå íðééðî ÷ø íéìëä úééùò
äúéä ïëùîä úðååë úéìëú ø÷éò ìë והנה
øîàðù åîëå ,ìàøùé éðá êåúá äðéëùä úàøùä

àì' ì"äæá áúëå ï"áîøä äæá äù÷úð וכבר

åîëå ,'íëåúá éúðëùå ùã÷î éì åùòå' (ç ,äë úåîù)

úåðîåàä êøã ùøôì ùã÷ä úëàìî ìëá óéñåä

áúëå ,'úåãòä ïëùî'

ïúùøôá åøîàù

ïàëá øôéñù ïëúéå ,ïàëá éúìåæ ,äùòð êéà

ìàøùéì úåãò - úãòä ïëùî' ì"äæá ì"æéùø

äîú äéä éë ,áäæä éèåçá åùãçù äáùçîä

,ìâòä äùòî ìò àåä êåøá ùåã÷ä íäì øúéåù

åùòé øùàë øåæùå éååè áäæ úåéäì íäéðéòá

.'íäéðéá åúðéëù äøùä éøäù

àåää íåéä ãò òîùð àì éë ,íéúùôå øîöá

(àë ,çì)

íòô äùò åúîëç áåøá ìàìöáå ,ïë úåùòì
ìù íå÷îá úåøùì äìåëé äðéà äðéëùä והרי

.'áäæ éìéúô íìåòá äðåùàø

àåäå éðà ïéà' (.ä äèåñ) ì"æç åøîàù åîëå ,äåàâ
äá ïúùøôá à÷ååã ïë ìò øùà ,'øåãì ïéìåëé

äéäù ,ï"áîøä éøáãë éäé åì éë ò"ö ועדיין

,åðéðéá ä"á÷ä úðéëù úàøùä úåãåà øáåãî

ïééãò êà ,áäæä ïî íéèåç úåùòì ùåãéç øáã äæ

äùòî úà ùøôîä äæä ÷åñôä àåáì êøöåä

äæ ùåãéç øáã íâù ,úãîåò äîå÷îá åðúäéîú

ïúåàù åðãîìì ,áäæä éèåç ìù õåöé÷äå òå÷éøä

äáù äùøôá ,åîå÷îá áúëéäì êéøö äéä

íéëéøö åéä , úåøéùòä úìòî úà íéùéâøîù

.ïúùøôá àìå ,íéìëä úééùò ïôåà åøàáúð

ë

¾ðîš

ê"¼¾³ −ðîšõ ’è íðî¼½

³îþëð

−"íë

àìå åîöò äáøé àìù åðééä ,äáøé àì åúòãá

,íéìéúôì íúåà õö÷ìå ,÷ãä áèéä íúåà ÷åãì

æîøå ,äìåãâä åúòã çåëá íéøçà ìò àùðúé

,íúååàâá äðéëùä éìâø úà å÷çãé àì äìéìçù

àéøèîéâá íéìåò 'äáøé àì' úåáéúù øáãì

.à÷ééãá ïúùøôá äæ ÷åñô áúëð ïë ìòå

ìò íçøì êéøö àåäù øéùòì úåøåäì ,'í"çø'
äëåæäù àåä íìåòä òáè éë ,åúìåæ íéøçà

êåúáå úìëúä êåúá úåùòì' øîàðù וזהו

àåä ,ïåîîá úåøéùòá åîë úòãá úåøéùòá

àìå .'ùùä êåúáå éðùä úòìåú êåúáå ïîâøàä

,äìéçú äðååëá àì åìéôàå ,ùàøì ìëì àùðúî

ô"òà ,'ïîâøàä íòå úìëúä íò' úåùòì øîà

ïéàù äî åì ùé éøäù ,àìéîîã ïôåàá àìà

àìà íëåúá íééåùò åéä àì áäæä éèåç úîàáù

åãéî åì àá åøùåò ìëù çëåù àåäå ,íéøçàì

ìòá ìò æîøì àéä äæá äðååëä êà ,íîò íúéà

àåä àìå ,ä"á÷ä ìù äáçøäå äçåúôä äàéìîä

íéúåçôì ìéìë åîöò ìèáì êéøö àåäù äåàâä

åðîî ùøåã ä"á÷äå ,äæä ìéçä úà åîöòì äùò

éðù úòìåú ïîâøà úìëú ÷ø íäù åìàì ,åðîî

ïë äùòé àì íà äìéìçå ,åúìåæ íéøçà ìò íçøì

.áäæ àìå ,ùùå

àåäå éðà ïéà éøäù ,åéìòî äðéëùä ÷ìúñú
.øåãì ïéìåëé
ïãéã ÷åñôä ìò íéøôà åðéáøá àúéà והנה

,ì úåîù)

äá øîàðù ,íéì÷ù úùøôá åðéöîù וזהו

òåãî äàéìô øáã àåäå ,'äáøé àì øéùòä'

(åè

ìë úà åì ïúð ä"á÷ä éøäå ,äáøé àì øéùòäù
íéøáãì åðîî ïúéù éãëá ÷ø äæä ïåîîä

'ç"ö' àéøèîéâá äìåò 'éçô' úáéúù ,'áäæ éçô'

ìëù ïåéëù ,ì"ðë àåä ïéðòä ÷ø ,íéùãå÷î

àìå íúñ êë .äøåú äðùîáù úåìì÷ ç"ö ãâðë

úàøùä ìù åæ äøèîì íéàá øåáéöä úåðáø÷

.åúðååë ùøéô

äéäéù øåñà ïë ìò øùà ,ïëùîä êåúá äðéëùä
ïë ìò øùà ,äåàâå úåàùðúä ìù ãö íåù íäá

éçåôð ìò æîøî 'áäæ éçô'ù øåîàä éô ועל

.'äáøé àì øéùòä' äøåú äúåéö

çåôðäù øîåì åúðååëù øîåì ïëúé ,äåàâä
äáåøî äáåè äãîå ,úåìì÷ ç"öá ïëúñî äåàâî

÷ø äðååëä ïéà 'äáøé àì øéùòä' ìù äæ וענין

äðä ,äåðòä éëøãá êìåäå ,äåàâä ïî øéäæäù

óã)

àáøãàå ,úåìì÷ ç"ö íúåàî ìöðéäì äëæé àåä

úòãá àìà éðò ïéàãîå .'úòãá àìà éðò ïéà' (.àî

.íééìôë ìôëá êøáúé

øéùòäù øîàð æ"ìò íâù ,úòãá àìà øéùò ïéà

íéøãð úëñîá ì"æçàù åîë íâ àìà ,åèåùôë

è

¾ðîš

ê"¼¾³ −ðîšõ ’è íðî¼½

³îþëð

−"íë

úìòåúì äéäé éàãååáù ,ãçà ÷"ùðáì úàæ ïúéù

àúéà äðäå ,ïúç ìù äáéñîá äúò íéáùåé אנו

.åøåáò

íåé ìëá úåùòì ùéù à"òéæ í"éøä éùåãéçä íùá
ã"é íä ãçéù ,úåãåòñ 'á äúùîä éîé úòáùî

ì"æ ïééèùôà áøä úðîìàî éúòîù ïë וכמו

úåëøá òáùä ìë ïéðî úà ïéáùçîùëå ,úåãåòñ

êàéä äúàø äéðéòáù äøôéñù ïâå úéáá

ç"ö íäù äìåò ,äãåòñå äãåòñ ìëá åùòù

íéðåäîúäî ãçà íà øáãî à"òéæ ø"åîãà

äðùîáù úåìì÷ ç"ö ãâðë íéðååëî íäù ,úåëøá

úà èùô øåáéã éãë êåúå ,øéòä úåöåçá åááåñù

.äøåú

úà êë ìò ìàù áøä äìòáå ,åá åùéáìäå åìéòî
ùåáìî åì ïúð åäùéîù úåèùôá åì øîàå ,åðéáø

ì"æç åøîà åúéá úà äðåáä ïúç ìò והנה

øåèò éðáø ìéòî äæ äéäù ,äðúîá äæ ãåáë

éùðéàà åìéôà ,øäéîã ïàî éàä'

åì äàð åðéàå äàé åðéàù ïåéëå ,'åëå ïéàøéùá

øéäé øáâ (ä ,á ÷å÷áç) øîàðù ,ìá÷éî àì äéúéá

øèôéì äöø ,åìàëù ãåáë éùåáìîá åîöò âéäðäì

ïúçäå .'åìù äåðá åìéôà äåðé àì ,äåðé àìå

ìéòî åì ïéàù äæ éðåìô úà åúåàøá äúòå ,åðîî

àåä íðîà íàù øåëæì êéøö åúéá úà äðåáä

úãçåéî úåðîãæä åì åðúð íéîùä ïîù ïéáä ,ììë

,úåëøá òáùä é"ò úåìì÷ ç"öä úà ìèáì äëåæ

.åì åðúðå ,äåöî êøãáå ìéòîä ïî øèôéäì

ìë úà áåù ìá÷é àåä ,øäééúé äìéìç íà äðä

(:æî)

äèåñ

.åãéá õøùå ìáåèë àåä éøäù ,ì"çø úåìì÷ ç"öä
úùøôîå éãå÷ô úùøô ïúùøôî íéãîì נמצינו
ïúåðä àåä ä"á÷ä ÷øù øåëæì åðéìòù ,íéì÷ù

ø"åîãà ïøî ÷"ë æ"àà øîã àøúàá וכאן

ìò úåàâúäì àì äìéìçå ,ìéç úåùòì çë åðì

åîöò ìéôùäù ,íøåâ íå÷îäù ãîìî - à"òéæ

úåúëì åéìò äååöî íéøçà ìò äàâúîäå ,íéøçà

úåáø íéðùå ,úñøãðä äôå÷ñàë íãà ìë éðôì

ìèáéù ãò íéìéúô åðîî õåö÷ìå åããøìå åîöò

,åçåë ìëá ïúçä úà çîùîå úåðåúçì êìåä äéä

ïéëéøö åéäù áäæä úîåøúá åîë ,íéøçà êåúá

ìò åîöò êôäìå 'òìà'æå÷' úåùòì åâäðî äéäå

,úåîìùåîäå úåìåãâä áäæä úåëéúç úà ç÷éì

úçà íòôù éðøåëæå ,íéøéòöä ïåøçàë äôöøä

,ïúååàâ úà øåáùì éãëá ïááøòìå ïëúçìå ïò÷øìå

éð÷æå ,'õìòô' íò ìéòî äðúî ãçà åì àéáä

úåøéùò éðéðòá êëå ïåîî úåøéùò éðéðòá êë

ïúåðä ìù åáì ìò øáéãå ,åìá÷ì äöø àì ò"éæãà

ð

¾ðîš

ê"¼¾³ −ðîšõ ’è íðî¼½

³îþëð

−"íë

øùà íãàä ìëî åéðò åúåéä úîçî àåä ,åðàø÷é

øáã íéøçà ìòî úåàùðúäì àì øäæäì ,úòãá

ìéôùð øùàë ,íùä äöøé íàå .äîãàä éðô ìò

.äðéëùä úå÷ìúñäì íøåâä

,äåðòä éëøãá åðçåë ìëá æçàðå åðîöò úà
÷åñôä íåé÷ì äëæð

úùøôì ïéëåæ æà äæä ïôåàá íéâäåð וכאשר

,úåéîùâáå úåéðçåøá áèéîå áåè ìëì ,'åòáùéå

,àøéòæ ó"ìàá àø÷éå 'äùî ìà 'ä àø÷éå'

.ø"éëà

ä"á÷äù åðéáø äùî äëæù äéëæä ìëù úåøåäì

íéåðò åìëàé'

(æë ,áë íéìäú)

−"íë

³îþëð

ê"¼¾³ −ðîšõ í×ñô íîñô

מאמר א'

ואמנם

תנא דבי אליהו רבה

¾ðîš

í

האבן עזרא שם כתב 'נסמכה זאת

הפרשה ,בעבור שנחלשו ויתאבלו ,לנחם
הבנים להודיעם כי יבאו אל הארץ' .וכך כתב
הרמב"ן שם 'ואולי היה זה עתה ,לנחמם

)פרק כ"ט אות יג(

ולהבטיחם ,כי היו נואשים לאמר ,מי יודע מה

'ויתאבלו

העם מאד

)במדבר יד ,לט(

 -באותה

שעה אמר הקב"ה למשה לך ומרצה את אותן
העניים שכבר יצא לבם מעליהם ,אמר משה
לפניו רבש"ע במה ארצה אותם ,אמר ליה

יהיה לאורך ימים לסוף ארבעים שנה ,ואם
יחטאו גם הבנים ,ולכן ראה הקדוש ברוך הוא
לנחמם ,כי בצוותו אותם במצות הארץ
הבטיחם שגלוי לפניו שיבאו ויירשו אותה' .וכן
כתבו עוד ראשונים.

הקב"ה למשה ,לך ומרצה אותם בדברי תורה,
שנאמר

)שם טו ,ב-ג(

ואמרת אליהם כי תבואו

אל ארץ מושבותיכם וגו' ,ועשיתם אשה לה'
עולה או זבח' וגו'.

דברי

המרגלים ,על אותה שעה בה התבשרו עם
ישראל בבשורה הרעה הזו של 'במדבר הזה

כדברי הפסוק

לרצות את בני ישראל המתאבלים ,מוכח שאין
הכוונה לרצות רק את הבנים ,אלא גם ובעיקר

אליהו הנביא אלו נסובים על חטא

יתמו ושם ימותו'

אך

מדברי אליהו הנביא שהקב"ה אמר לו

)שם יד ,לה(,

)שם לט(,

והתאבלו מאוד

ועל אותה שעה אמר

הקב"ה למשה שירצה אותם בדברי תורה של

את האבות שהם היו העניים ביותר בדעתם
משעה שנודע להם שהם ימותו במדבר ,וא"כ
תמיהתנו במקומה עומדת ,איזה בשורה ואיזה
ריצוי יש לאנשים אלו שנידונים למוות
בשומעם מצוה זו של מנחת נסכים ,ביודעם
שהם לא יוכלו לקיימה לעולמי עולמים ,אלא
אך ורק בניהם אחריהם.

מצות הנסכים.
ונראה לומר בזה ,אחר ההתבוננות בשים לב,

ויש

להתבונן בזה ,איזה ריצוי יש לאותם

שהנה כל אדם השרוי בעצבות משום כל סיבה

אנשים שנידונו למוות במדבר ,כשמספרים

שתהא ,אם בגשמיות ואם ברוחניות ,כל עיקר

להם אודות מצוה שלא יוכלו לקיימה לעולם.

עצבותו מקורה ושורשה במחשבתו ,שככל

−"íë

³îþëð

ê"¼¾³ −ðîšõ í×ñô íîñô

שהוא מרבה לחשוב על הדבר המעציב שאירע
לו ,והוא מהפך בענין שוב ושוב ,כך הוא נזכר
בצרתו ,והוא מוסיף עצב על עצבותו ,ושוקע
עמוק עמוק ביגונו ,ואילו היה יכול לשים מחסום
למחשבותיו ,היה יכול למעט את רגש העצבות
הזה.

ונשבר

וכך

¾ðîš

î

הוא בכל דבר ובכל ענין של צער ,ובכל

אדם באשר הוא ,לכל אחד יש את הכוח ואת
היכולת לסיים את מסכת הזכרונות מכל
מאורע מצער ,ולהתנער מעפר ולשוב לחיים,
ואפילו בצער המתמשך מידי יום ביומו ,תמיד
לכל אדם באשר הוא יש את היכולת ואת

את האוזן בדוגמא ומשל ,בחור

ששאל שאלה בשעת השיעור ,והמגיד שיעור
אמר לו שזו שאלת עם הארץ ,הנה הבחור הזה

הסיבות לשמוח.

מעתה

נוכל להבין שכשהקב"ה אמר לו

בוודאי נפגע עד עמקי נשמתו ,וכשהוא יושב

למשה רבינו 'לך ומרצה אותם בדברי תורה',

ומהרהר בדבר ,והוא נזכר היאך חבריו שמחו

כוונתו היתה שכיון שדור זה הינם 'דור דעה',

לאידו ,והיאך אף אחד לא קם לתמכו ולסעדו,

אשר על כן היה ביכולתם להשליט את המוח

לבו נשבר לרסיסים ,וככל שהוא מהרהר יותר

על הלב ,ואפילו בשעה קשה זו שהם יודעים

בדבר הוא נשאב לתוך העצבות יותר ויותר,

שהם נידונים למות ,הנה כשמשה רבינו יגיע

ואילו היה מצליח לשכוח מכל הענין הזה ,היה

אליהם בדברי תורה מחודשים שזה עתה

יכול להתייצב על עומדו ולהמשיך בחייו,

נתחדשו מפי הקב"ה ,דברי תורה המשמחים

ולצאת מן העצבות ולהיכנס בשער השמחה,

כל לב ,וכמו שנאמר

'פקודי ה'

שהרי לכל יציר נוצר יש במה לשמוח ,וכמו

ישרים משמחי לב' ,הנה דור דעה זה יוכלו

שאנו משבחים בכל בוקר ואומרים 'מודה אני

להניח בצד את עצבותם הגדולה ,ולשמוח

לפניך מלך חי וקים שהחזרת בי נשמתי' .וכמו

בדברי תורה המשיבים נפש ומשמחים לב.

)תהלים יט ,ט(

שאנו מברכים בברכות השחר פוקח עורים,
מלביש ערומים ,מתיר אסורים ,זוקף כפופים,

והנה

נותן ליעף כח ,אך כל זמן שאדם דש שוב ושוב

מנחת הנסכים בדייקא ,לפי שמצווה זו מורה

באותו מאורע מצער שעבר עליו ,הוא מונע

ביחוד על ענין השמחה ,וכמו שנאמר

בכוח את עצמו מהיכולת לשמוח בשמחת

'לשחוק עושים לחם ויין ישמח חיים' ,וכפירוש

החיים התמידית.

האבן עזרא

הקב"ה חידש לעת הזאת את מצוות

)שם(

)קהלת י ,יט(

'כל שמחה שבעולם ושחוק,
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עיקרם בלחם שעושים העושים ,ויין המשמח

כי אם בעיתות צרה ומצוקה ,אשר על כן אדם

חיי אדם' .עוד מצינו שתלה הכתוב את ענין

שכזה שהוא אוחז במדת השמחה הגם שהוא

)שם ט ,ז(

בבחינת 'פקודי' ,עליו מעידה תורה שהשכינה

'לך אכול בשמחה לחמך' .ועוד מצינו ביין

שורה בו ,וזהו 'משכן העדות' זוהי עדות על אדם

השמחה בלחם בדייקא ,וכמו שנאמר

שנאמר בו

)תהלים קד ,טו(

'ויין ישמח לבב אנוש'.

זה שהשכינה שוכנת בקרבו.

אשר על כן כאשר דור דעה זה ילמד את דברי
התורה הללו הנסובים אודות דברים המשמחים
 לחם ויין ,הנה תסור עצבותם ויוכלו לשמוחולהשכיל בדברי התורה.

וכן

גם מצינו כזאת אצל דוד המלך מלכנו

משיחנו בעל סעודתא זו ,דהנה דוד המלך ע"ה
כבר מנעוריו סבל סבל בל ישוער ובל יתואר,
כשאביו ריחקו מחברתו ומחברת שאר אחיו,

ובס"ד

מצינו גם בפרשתן את הענין הזה,

שחשד בו שהוא זרע שאינו כשר ,ושילחו

והוא עפ"י מה שאיתא בספה"ק קדושת לוי

לרעות את הצאן כאחד הריקים ,ומסכת סבלו

ובעוד ספרים ,שתיבת 'פקודי' )לח ,כא( מתפרשת

לא פסקה גם לכשהגדיל ,שהיו צריכים לדון בו

'ולא

אם הוא ראוי לבוא בקהל מחמת יחוסו שהוא

מלשון חסרון ,וכמו שנאמר

)במדבר לא ,מט(

נפקד ממנו איש' ,יעויי"ש.

מתייחס אחר רות המואביה ,והתורה אמרה
)דברים כג ,ד(

ולפי

זה נדרוש ונאמר ,שהפסוק מרמז לנו

שהרוצה לבחון ולידע מי הוא זה ואיזהו האדם

'לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה'',

ונחלקו חז"ל

)יבמות עו(:

אי דרשינן מואבי ולא

מואבית אם לאו.

שזוכה להשראת השכינה ,הנה האדם שהוא
בבחינת 'פקודי' היינו שנחסר ממנו דבר מה,

ואחר כך אחר שהציל את כלל ישראל מאותו

בגשמיות או ברוחניות ,ואעפ"כ אינו מאבד

'גלית' שחרף מערכות ישראל ,היה שאול

ממידת השמחה דיליה ,ואדרבא הוא עומד על

מרדפו להרגו נפש ,והיה נצרך לנוס על נפשו,

עמדו ועובד את ה' מתוך שמחה ,הנה הוא

והגיע עד לשפל המדרגה בהיותו אצל אכיש

האיש אשר השכינה שורה עליו ,שהרי כבר

מלך גת והוצרך להשתטות שם ולהזיל רוקו על

אמרו חז"ל )שבת ל' (:אין שכינה שורה אלא מתוך

זקנו בכדי שלא יחשדהו המלך שהוא דוד ,ועם

שמחה' ,ומדת השמחה האמיתית אינה ניכרת

כל זאת היה דוד מלא בשמחה תמידית,
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ומשורר לה' ומודה לו ומשבחו ומפארו ,וכמו
שאנו רואים בתהלים באותו מזמור שהוא
מדבר אודות בריחתו מפני שאול המלך
וכדכתיב

)נז ,א(

'למנצח אל תשחת לדוד מכתם

בברחו מפני שאול במערה' .ששם אמר דוד

וגם אח"כ בהיותו רדוף מפני אבשלום בנו היה
מזמר ,וכמו שנאמר להדיא

'מזמור

לדוד בברחו מפני אבשלום בנו' .אפילו באותה
שעה קשה שעליה אמרו חז"ל

)ברכות ז(:

שדוד המלך הצליח למצוא קרן אורה

בתוך כל הרעה הזו שקמה עליו מתוך ביתו,
ולמצוא את הדבר הטוב ההוא שטמון עמוק
עמוק בתוך כל הרוע ,ועליו אמר שירה.

)שם

ח( 'נכון לבי אלקים נכון לבי אשירה ואזמרה'.

)תהלים ג ,א(

חזינן
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'קשה

תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר
ממלחמת גוג ומגוג' .הנה אפילו בשעה זו אמר

ועתה

בחודש אדר שמרבים בו בשמחה הוא

הזמן המסוגל לעורר את מדת השמחה הלזו,
למצוא את הטוב שבכל דבר ולו יהיה הרע
ביותר,

ולשכח

ולהסיח

מדעתו

את

כל

המחשבות הנוגות והמעציבות ,ולשים את כל
מעייניו דווקא בדבר הטוב ההוא ,ולרוממו
ולזמר ולשבח את השי"ת על כך.

שירה ,ולכאורה יש לעיין על מה יש לו לדוד
לזמר בהיותו מגורש מביתו על ידי בנו עצמו

וכמו

ובשרו ,והרי אין לך רעה גדולה מזו ,וכך הקשו

לשמוח ,ואף אם ימצא אותו אדם שאין לו במה

חז"ל שם בברכות וז"ל 'מזמור לדוד בברחו

לשמוח ,הנה התורה המשמחת תדביק בו את

מפני אבשלום בנו ,קינה לדוד מיבעי ליה ,אמר

שמחת החיים ,וכל אדם באשר הוא ,חובה עליו

רבי שמעון בן אבישלום ,משל למה הדבר

לראות את כל הטובות הגדולות הסובבות

דומה  -לאדם שיצא עליו שטר חוב ,קודם

אותו ,שחלילה וחלילה לא יחטא בכפיות טובה

שפרעו היה עצב ,לאחר שפרעו שמח  -אף כן

כלפי שמיא ,וכאשר יפקח את עיניו ,יוכל

דוד ,כיון שאמר לו הקדוש ברוך הוא הנני

לחזות שבאמת הוא מסובב בכל מיני טובות,

מקים עליך רעה מביתך  -היה עצב ,אמר שמא

ואז כשיראה את כל הטוב ההוא הסובב אותו,

עבד או ממזר הוא דלא חייס עלי ,כיון דחזא

כבר לא יהא עצב על הדברים המעיקים על

דאבשלום הוא שמח ,משום הכי אמר מזמור'.

לבו.

שאמרנו שאין לך אדם שאין לו במה
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למה הדבר דומה ,לאדם שהרויח

בהגרלת הפייס סכום גדול עצום ונורא ,הנה
אותו אדם באותה שעה שמח בשמחה גדולה

¬

חדרי הלב בשמחה הכי גדולה ועצומה ,לטוב
לנו כל הימים ולחיותנו כהיום הזה בטוב
הנראה והנגלה תמיד ,אכי"ר.

ועצומה כל כך ,עד שלא יהיה איכפת לו שום

מאמר ב'

דבר של עצב ,וגם אם פלוני אלמוני לא האיר
לו פנים ,וגם אם שכנו הקרוב אליו השמיץ את
שמו ,וכדו' וכיוצ"ב ,כל זה לא יפגום במאומה

הפסוק

את שמחתו הגדולה ,והנה דוד המלך כבר אמר

מרדכי היהודי משנה למלך אחשורוש וגדול

'טוב לי תורת פיך מאלפי זהב

ליהודים ורצוי לרב אחיו דרש טוב לעמו ודבר

וכסף' ,דוד המלך שהיה לו אלפי זהב וכסף הוא

שלום לכל זרעו' .מגלה טפח וטפחיים מעבודתו

ידע שתורת ה' משמחת יותר מהם ,ודוד המלך

הגדולה והנוראה של מרדכי הצדיק ,דהנה

הוכיח זאת בכל אותם הימים שלא היו לו אלפי

דרשו חז"ל

'ורצוי לרוב אחיו  -ולא

זהב וכסף ,והיה נרדף על צווארו שלא עזב את

לכל אחיו ,מלמד שפירשו ממנו מקצת

שמחתו הגדולה שנבעה מתוך התוה"ק.

סנהדרין .אמר רב יוסף גדול תלמוד תורה יותר

)תהלים קיט ,עב(

המסיים את מגילת אסתר

)מגילה טז(:

)י ,ג(

'כי

מהצלת נפשות .וכפירש"י במגילה 'לפי שנעשה

ובאמת

כך אנו צריכים לשמוח בתורה

קרוב למלכות והיה בטל מתלמודו'.

הקדושה ,ואף שאין אנו מרגישים את גודל
השמחה הלזו ,אך

אנו

צריכים להאמין

והנה

מרדכי הצדיק בוודאי גם הוא ידע

שהשמחה הלזו טמונה בתוך התורה ,וכאשר

שיפרשו ממנו מקצת סנהדרין ,ואעפ"כ מסר

נלמד את התורה ונשקיע בה את כל כוחנו ,כך

נפשו עבור כלל ישראל ,ומכאן נמצינו למדים

נזכה שהתורה תחזור ותשמחנו ,כי באמת

שכל אדם באשר הוא ,צריך לסייע לאחרים גם

שורש השמחה טמון בתורה הק' ,ועתה בימי

במחיר זה שהוא עצמו יפסיד מכך ,והסיוע

הפורים עליהם נאמר )אסתר ח ,טז( 'ליהודים היתה

לאחרים משתנה מאדם לאדם ,יש לך אדם

)מגילה טז(:

שהוא יכול לסייע ע"י שהוא קרוב למלכות

'אורה זו תורה' .הוא הזמן לשאוב מלא חפניים

הארץ ,ויש לך אדם שהוא יכול לסייע ע"י שהוא

שמחה משמחת התורה שתמלא לנו את כל

קרוב למלכות השמים ,וכמו שנאמר

אורה ושמחה וששון ויקר ,ודרשו חז"ל

)תהלים קמה,
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'קרוב ה' לכל קוראיו' ,וכל אברך בן תורה

שאינו מקיים בזכותו מצוות רבות ,מקרא

וכל בחור היושב בישיבה מוטלת עליו החובה

מגילה ,מתנות לאביונים ,ומשלוח מנות איש

להתפלל וללמוד עבור אחרים זולתו ,אם בעניני

לרעהו ,ובכל שנה ושנה לומדים רבבות אלפי

רוחניות ואם בעניני גשמיות ,ואפילו כשהדבר

ישראל את מסכת מגילה ,ואומרים עוד ועוד

בא על חשבון עניניו הפרטיים ,והחיבור הזה

שמועות מדברי מרדכי הצדיק ,וללמדנו בא

בין בני ישראל הגדולים עם הקטנים ,בין העם

שככל שנזדקק לאחרים זולתנו ונעשה את

שבשדות לבין לומדי התורה ,הוא שיביא את

הדברים לשם פעלם ,וחלילה לא לצורך עצמנו,

הגאולה העתידה.

ונשמח בשמחת הזולת באמת ,ונצטער בצערם

יח(

באמת ,שכשאנו שומעים שמועה טובה נאמר

ובואו

חשבון ,אותם חברי הסנהדרין שפרשו

פרק תהלים להצלחת הענין ,וכשנשמע חלילה

ממרדכי ,מאז ועד עתה במשך ב' אלפי שנה,

שמועה של הפך הטוב נתפלל בעבורם ,בכך

אין לך שום אדם שאומר שמועה מפיהם או מפי

נזכה אי"ה לבית המקדש השלישי שיבנה מתוך

כתבם ,ואילו מרדכי הצדיק מאותו מאורע ועד

אהבת חינם שלום ושלוה אחוה ורעות בין בני

עתה ,בכל שנה ושנה אין לך אדם מישראל

ישראל ,אכי"ר
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