
  לא מוגה

  .  יא' אדר ב' תשע"ד. 13/32014 –מוצאי תענית אסתר 

  (לבירור שמה של תענית אסתר)  משמר במגדל:

  מהיכן הגיע הצום ?

מדוע תענית אסתר נקראת 'תענית אסתר' ? בטח כולם חושבים שהסיבה היא בגלל שהיא היוזמת 

של "לך כנוס את כל היהודים וצומו עלי שלושת ימים לילה ויום". הכול נכון, אבל התענית הזאת היא 

פ לא אותה תענית. יש אולי גרסה שאומרת שזה כן קשור לצום של ניסן. אבל עדיין זה קשה. אבל ע"

  ביג' באדר הוא 'יום הקהל'.  –הפשט וכך יוצא מהגמרא במגילה 

כולם יודעים לענות אם חל תשעה באב בשבת דוחים ליום ראשון. אז מדוע בתענית אסתר מקדימים? 

את התענית אלא דוחים  בתשעה באב לא מקדימיםזה יותר מזה.  כי ביום ראשון זה פורים. אבל

היא לא פורענות? אלא יש להבין את  -בל מה עם תענית אסתרכי לא מקדימים פורענות. א אותה,

  מהותה של תענית אסתר. 

  בפרק ט' במגילה כתוב: 

 וְָדת$ ַהֶ*ֶל( ְ)ַבר ִהִ'יעַ  ֲאֶ�ר %$ י$ם ָעָ ר ִ%ְ�ל$ָ�ה ֲאָדר חֶֹד� ה�א חֶֹד� ָעָ ר �ִבְ�נֵים) א(

 ֵהָ*ה ַה+ְה�ִדים יְִ�ְלט� ֲאֶ�ר ה�א וְנֲַהפ$( ָ%ֶהם ִלְ�ל$ט ַה+ְה�ִדים אֹיְֵבי ִ ְ%ר� ֲאֶ�ר ַ%+$ם ְלֵהָע $ת

 ִ%ְמַבְקֵ�י יָד ִלְ�-חַ  ֲאַחְ�וֵר$� ַהֶ*ֶל( ְמִדינ$ת ְ%ָכל ְ�ָעֵריֶהם ַה�ְה�ִדים ִנְקֲהל�) ב( :ְ% ֹנְֵאיֶהם

 ַהְ*ִדינ$ת ָ ֵרי וְָכל) ג( :ָהַעִ*ים ָ.ל ַעל ַ/ְחָ)ם נַָפל י.ִ  ִלְפנֵיֶהם ָעַמד -א וְִאי� ָרָעָתם

 ָמְרֳ)ַכי ַ/ַחד נַָפל ִ.י ַה+ְה�ִדים ֶאת ְמנ0ְִַאים ַלֶ*ֶל( ֲאֶ�ר ַהְ*ָלאָכה וְעֵֹ י וְַהַ/ח$ת וְָהֲאַחְ�ַ)ְרְ/נִים

 ה$ֵל( ָמְרֳ)ַכי ָהִאי� ִ.י ַהְ*ִדינ$ת ְ%ָכל ה$ֵל( וְָ�ְמע$ ַהֶ*ֶל( ְ%ֵבית ָמְרֳ)ַכי ָגד$ל ִ.י) ד( :ֲעֵליֶהם

  וְָגד$ל.

ה"ונהפוך הוא" הוא ביג' באדר, ולא בפורים! ומה עשו ביג' באדר? "נקהלו היהודים בעריהם...לשלח 

"בכול מדינות בכול מקום שיש יהודים. (  –בכל עיר  -יד במבקשי רעתם". ביום זה בכול האימפריה  

בכול מקום היה הכנה מלחמתית. תנסו לתאר לעצמכם מה היה באותו יום. בכל העולם  –מלכותך") 

היהודים מתכוננים למלחמה כדי ל"שלח יד במבקשי רעתם". ואף אחד לא התמודד מולם, אף אחד 

ל פחד מדוע? "כי נפל פחדם על כל העמים". ואז מגיע השלב של "כי נפלא יוצא נגדם להילחם. 

  מרדכי". (כי מרדכי ועם ישראל זה אחד = "כי הגידו לו את עם מרדכי"). 

  : אבל זה ממשיך. לאחר שהרגו את עשרת בני המן כתוב

�ן ֲאֶ�ר ַה+ְה�ִדים וִַ�ָ�ֲהל�) טו(ָ���ן וַ+ַַהְרג� ֲאָדר ְלחֶֹד� ָעָ ר 3ְרָ%ָעה ְ%י$ם ַ'ם ְ%ָ��� ְב-�ְ 

�5ר) טז( :יָָדם ֶאת ָ�ְלח� -א �ַב4ָ%ִה ִאי� ֵמא$תְ� וְָעמֹד נְִקֲהל� ַהֶ*ֶל( ִ%ְמִדינ$ת ֲאֶ�ר ַה+ְה�ִדים 

) יז( :יָָדם ֶאת ָ�ְלח� -א �ַב4ָ%ִה 5ֶלף וְִ�ְבִעים ֲחִמ6ָה ְ% ֹנְֵאיֶהם וְָהרֹג ֵמאֹיְֵביֶהם וְנ$חַ  נְַפָ�ם ַעל

�ה ְ%י$םָ-�) יח( :וְִ ְמָחה ִמְ�7ֶה י$ם אֹת$ וְָע ֹה %$ ָעָ ר 3%ְְרָ%ָעה וְנ$חַ  ֲאָדר ְלחֶֹד� ָעָ ר ְ

�ן ֲאֶ�ר וְַה+ְה�ִדיםָ���ה ִנְקֲהל� ְ%ָ-� %$ ָעָ ר ַ%ֲחִמ6ָה וְנ$חַ  %$ ָעָ ר �ְב3ְרָ%ָעה %$ ָעָ ר ִ%ְ

 ַהְ/ָרז$ת ְ%ָעֵרי ַה+ְֹ�ִבים ַהְ/ָרִזים הפרוזים ַה+ְה�ִדים ֵ.ן ַעל) יט( :וְִ ְמָחה ִמְ�7ֶה י$ם אֹת$ וְָע ֹה

. ְלֵרֵעה� ִאי� ָמנ$ת �ִמְ�ל$חַ  ט$ב וְי$ם �ִמְ�7ֶה ִ ְמָחה ֲאָדר ְלחֶֹד� ָעָ ר 3ְרָ%ָעה י$ם ֵאת עִֹ ים

 ַהֶ*ֶל( ְמִדינ$ת ְ%ָכל ֲאֶ�ר ַה+ְה�ִדים ָ.ל ֶאל ְסָפִרים וַ+ְִ�ַלח ָהֵא8ֶה ַהְ)ָבִרים ֶאת ָמְרֳ)ַכי וַ+ְִכ7ֹב) כ(

� ְלחֶֹד� ָעָ ר 3ְרָ%ָעה י$ם ֵאת עִֹ ים ִלְהי$ת ֲעֵליֶהם ְלַק+ֵם) כא:(וְָהְרח$ִקים ַה9ְר$ִבים ֲאַחְ�וֵר$

 ֵמא$יְֵביֶהם ַה+ְה�ִדים ָבֶהם נָח� ֲאֶ�ר ַ.+ִָמים) כב:(וְָ�נָה ָ�נָה ְ%ָכל %$ ָעָ ר ֲחִמ6ָה י$ם וְֵאת ֲאָדר

� וְִ ְמָחה ִמְ�7ֶה יְֵמי א$ָתם ַלֲע $ת ט$ב ְלי$ם �ֵמֵאֶבל ְלִ ְמָחה ִמ+ָג$ן ָלֶהם נְֶהַ/( ֲאֶ�ר וְַהחֶֹד

 וְֵאת ַלֲע $ת ֵהֵח8� ֲאֶ�ר ֵאת ַה�ְה�ִדים וְִקֵ�ל) כג:(ָלֶאְבי$נִים ת�ַמ7ָנ$ ְלֵרֵעה� ִאי� ָמנ$ת �ִמְ�ל$חַ 

  ֲאֵליֶהם. ָמְרֳ)ַכי ָ.ַתב ֲאֶ�ר



אבל בשושן המשיכו להילחם גם ביד' ונחו רק בטו'. האם אתם  .בכול המקומות נלחמו ביג', ונחו ביד'

יש זכר לתענית אסתר? אין כאן שום זכר לתענית אסתר. על  -' באדררואים בכול הסיפור הזה של יג

אין שום זכר הלכתי שצריך לעשות. אבל כאן כתוב מה לעשות ביד' ומה  –השלושה ימים בניסן 

  אבל לא כתוב מה צריך לעשות ביג'!  -לעשות בטו'

נתה לחכמים ואמרה כנגד "ויחן שם ישראל". המגילה היא מגילת אסתר כי היא פ –"וקבל היהודים" 

מרדכי הוא הכותב שלהם, והוא זה שקבע את  - להם "קבעוני לדורות". אבל מעניין שאת מצוות היום

  המצוות לכלל עם ישראל. 

  אבל בסוף הפרק אולי אפשר לראות זכר לתענית אסתר:

 ִ)ְבֵרי ֲאַחְ�וֵר$� ַמְלכ�ת נָהְמִדי �ֵמ5ה וְֶעְ ִרים ֶ�ַבע ֶאל ַה+ְה�ִדים ָ.ל ֶאל ְסָפִרים וַ+ְִ�ַלח) ל(

 ַה+ְה�ִדי ָמְרֳ)ַכי ֲעֵליֶהם ִק+ַם ַ.ֲאֶ�ר ִ%ְזַמ>ֵיֶהם ָהֵא8ֶה ַהֻ/ִרים יְֵמי ֶאת ְלַק+ֵם) לא( :וֱֶאֶמת ָ�ל$ם

 ֶאְס7ֵר �ַמֲאַמר) לב( :וְַזֲעָקָתם ַה ֹמ�ת ִ�ְבֵרי ַזְרָעם וְַעל נְַפָ�ם ַעל ִק+ְמ� וְַכֲאֶ�ר ַהַ*ְלָ.ה וְֶאְס7ֵר

  ַ%ֵ=ֶפר. וְנְִכ7ָב ָהֵא8ֶה ַהֻ/ִרים ִ)ְבֵרי ִק+ַם

  ויש להתענות .  –רמז לזה שביג' באדר זעקו  –ראו כאן רבותינו במילים הללו 

  מהות התענית ברמב"ם: 

  מה הקשר בין מלחמה לבין תענית? 

  הוא אומר "על כל צרה שלא תבוא") -(בכותרת –) א פרק תעניות הלכות ם"רמב( אומר הרמב"ם

 שנאמר, הצבור על שתבא צרה כל על בחצוצרות ולהריע לזעוק התורה מן עשה מצות  )א(

 כגון לכם שייצר דבר כל כלומר, בחצוצרות והרעותם אתכם הצורר הצר על )'י במדבר(

  .והריעו עליהן זעקו בהן וכיוצא וארבה ודבר בצורת

 שבגלל הכל ידעו ויריעו עליה ויזעקו צרה שתבוא שבזמן, הוא התשובה מדרכי זה ודבר  )ב(

 להם שיגרום הוא וזה', וגו הטו עונותיכם)'ה ירמיהו( ככתוב להן הורע הרעים מעשיהם

  .מעליהם הצרה להסיר

 נקרה זו וצרה לנו אירע העולם ממנהג זה דבר יאמרו אלא יריעו ולא יזעקו לא אם אבל  )ג(

 צרות הצרה ותוסיף, הרעים במעשיהם להדבק להם וגורמת אכזריות דרך זו הרי, נקרית

 כלומר, קרי בחמת עמכם והלכתי בקרי עמי והלכתם ו)"כ (ויקרא בתורה שכתוב הוא, אחרות

 .קרי אותו חמת לכם אוסיף קרי שהוא תאמרו אם שתשובו כדי צרה עליכם כשאביא

 

לזעוק על כל צרה שתבוא.  -יש להבין שיש הלכה מן התורה –כלומר לפני שמבינים מה זה תענית 

כלומר לא קשור לתענית אסתר. בנוסף הוא אומר שזה צריך  –המקור לזה הוא "והרעותם בחצוצרות" 

הוא ידיעת הכול  - כי זה מדרכי התשובה. כי עניין תשובה–להיות במצות התשובה וזה שייך לשם. 

ר הידיעה שזה בגלל מעשיהם הרעים, ולא בגלל שום סיבה שבגלל מעשיהם הרעים הורע להם. כלומ

אבל אם לא יגידו שזה היה אומר שיש בעיה ויש איך לחזור בתשובה.  –אחרת. מי שהוא בעל תשובה 

  כלומר זה היה צפוי שהוא לא צפוי.  –אלא זה חלק ממנהג העולם  –בגלל מעשיהם 

"אם תלכו עמי  -צפוי וזה היה מקרה אם אתה לא מתעורר מהצרה הראשונה ואתה אומר שזה היה

  והגלגל יחזור על עצמו. –אז הצרה השניה תבוא וכל השלישית ואז תגיד "צירוף מקרים"  -קרי"

הנשמה של האדם היא "ויפח באפיו נשמת חיים", אז הנשמה היא חלק אלוקה ממעל. אבל גם כל 

נות הם המפרידים. הקב"ה נתן אז איך יכול להיות הבדלה והפרדה? העוו–הבריאה היא גם אלוקות 

את הכוח לסטרא אחרא להיות מבדילה. אבל אני הוא זה שיצרתי את הסטרא אחרא הזו. וזה הסיבה 

  מדוע "נתחייבו ישראל כליה באותו הדור?" . 



  אבל הרמב"ם ממשיך:

 ובימי, השמים מן שירוחמו עד הצבור על שתבוא צרה כל על להתענות סופרים ומדברי  )ד(

 מריעין במקדש היו ואם, בלבד בחצוצרות ומריעין ומתחננים בתפלות זועקין האלו התעניות

 תוקעין ואין, בחצוצרות היום שמצות, מאריכות והחצוצרות מקצר השופר, ובשופר בחצוצרות

 הריעו שופר וקול בחצוצרות+ ח"צ תהלים+ שנאמר במקדש אלא כאחד ושופר בחצוצרות

 '. ה המלך לפני

 לעמוד יכולים הצבור רוב שאין, יום אחר יום אינן הצרות מפני הצבור על שגוזרין אלו תעניות  )ה(

 שלאחריו ובשני שלאחריו ובחמישי בשבת בשני א אלא תענית בתחלה גוזרין ואין, זה בדבר

 . שירוחמו עד ושני וחמישי שני הזה הסדר על וכן

 בשופר לא בהן תוקעין אין וכן, טובים בימים ולא בשבתות ב לא הצבור על תענית גוזרין אין  )ו(

 או גוים שהקיפוה עיר היתה כן אם אלא, בתפלה בהם ומתחננים זועקים ולא בחצוצרות ולא

 רעה רוח ומפני ליסטים מפני גוים מפני הנרדף יחיד אפילו, בים המטרפת ספינה או נהר

 אם אלא תוקעין אין אבל, בתפלה עליהם ומתחננים] זועקין) [וזועקין בשבת עליהם מתענין(

 .ולהצילן אותם לעזור העם את לקבץ תקעו כן

  ואז מגיעים לפרק ה': 

 הלבבות לעורר כדי בהן שאירעו הצרות מפני בהם מתענים ישראל שכל ימים שם (א)יש

 עתה כמעשינו שהיה אבותינו ומעשה הרעים למעשינו זכרון זה ויהיה התשובה דרכי ולפתוח

 ו)"כ (ויקרא שנאמר להיטיב נשוב אלו דברים שבזכרון, הצרות אותן ולנו להם שגרם עד

  '. וגו אבותם עון ואת עונם את והתודו

 בימי שהתענו לתענית זכר באדר עשר בשלשה להתענות אלו בזמנים ישראל כל (ה) ונהגו

 בשבת להיות באדר עשר שלשה חל ואם, וזעקתם הצומות דברי )'ט (אסתר שנאמר המן

 להיות שחל הצומות ימי מארבעה אחד אבל, עשר אחד שהוא בחמישי ומתענין מקדימין

 הצומות ובכל, שבת בערב מתענין שבת בערב להיות חל, השבת לאחר אותו דוחין בשבת

 בויחל ומנחה שחרית בתורה קורין אבל, נעילה תפלת בהן מתפללין ולא מתריעין אין האלו

  .באב מתשעה חוץ בלילה ושותין אוכלים ובכולן, משה

  מה אירע ביג' באדר? 

שיום יג' באדר הוא יום ניקנור. מי הוא ניקנור? ניקנור היה מהתפרחי היוונים.  –כתוב בגמרא בתענית 

והסיפור שם  –זה ניקנור הרע, והוא היה מרושע מהיוונים הראשונים. יהודה המכבי הרג אותו 

תו ביג' באדר. ניקנור היה איך ידו שהניפה את ידה על ירושלים נתלית. אבל מנצחים או -מצמרר

הדמות הפוליטית החזקה שהפריעה לכל מרד החשמונאים. וכשיהודה הרג אותו הוא פתח את הפתח 

יש דלתות על שמו במקדש. לכן קבעו שאסור להתענות  - ההפך - לניצחון. וכדי לזכור את הניקנור הזה

  ולהספיד באותו היום. אבל הרי אנחנו מתענים!!! איך?

כדי להבין ולזכור את מעשינו שהם "מעשי אבותינו שהיו כמעשינו".  -ניקנור חשובה ההיסטוריה של

הרמב"ם אומר קודם לזכור את מעשינו ואח"כ לראות איך זה כמו מעשי אבותינו ואז עניין התעניות 

  הוא לפתוח את דרכי התשובה. 

"דברי  -יג' באדרבהלכה ה' הרמב"ם אומר שתענית אסתר היא לא כנגד "וצומו עלי", אלא כנגד 

  למרות שזה נרמז ע"י מרדכי ואסתר.  –הצומות". תענית זו היא מדרבנן 

עד כאן דברנו על תשובה. אבל בפורים הרי היה צרה על עם ישראל ומטרת ההיקהלות הייתה 

אם האם אני צריך הלכות תעניות, או הלכות מלחמה?  –מלחמה. לכן מה הדין : אם אני במלחמה 

ע הוא אומר שהיוצאים למלחמה אסור להם להתענות אלא דוחים תעניתם פותחים את השו"

  לכשינצחו. 



הרי כולם היו צריכים להתכונן למלחמה,  –"מנער ועד זקן...".  –עמלק רצו להילחם כנגד כל היהודים 

לכן על שמה נקרא התענית. היא  -אבל אסתר היא היחידה שיכלה להתענות כי היא לא נלחמה

  כי כולם התכוננו למלחמה.  –התענות היחידה שיכלה ל

ואומר הרמב"ם שאם יהודי אחד צם הוא מוציא את כל ישראל. זה תענית אסתר! זה "קבל היהודים" 

שכולם הם כמו אחד. לכן אסתר היא כמו כל עם ישראל. ביג' באדר צם אדם אחד בעם ישראל ולכל  –

  השאר היה אסור לצום. 

  רים הללו. את הדב–מתש"ל באיגרת הרבי אומר 

שאישה אחת  -זה האחד -וזה בא לעורר את התשובה. "ישנו עם אחד"   - לכן זה תענית של תשובה

לא מופיע בפירוש תענית כי הם לא  –יכולה להוציא עם שלם. אז באמת "להיקהל ולעמוד על נפשם" 

  והם רק נלחמו.  –והם רק קבלו להתענות  –התענו 

כ"כ בפירוש, אבל את התענית של כולם הם לא יכולים לתאר? הפסוקים מתארים את כל ההיסטוריה 

כי  –אלא רק אסתר צמה. לכן כתוב "דברי הצומות וזעקתם"  –לכן חייבים להגיד שהם לא התענו 

הצומות לא נועדו שתצום , אלא שתזעק ותריע. לכן הלימוד הוא מהתורה "והרעותם בחצוצרות". את 

  הזעקה עושים בתענית אסתר. 

  אז איך מקדימים את תענית אסתר? 

  כי זה לא פורענות. אלא בלי זה אי אפשר להיכנס לפורים. כי רק מתוך זה מגיעים לתשובה באמת.  

  "שושנת יעקב"

   -תכלת מרדכי"שושנת יעקב צהלה ושמחה בראותם יחד "

להיות צהלה  –כי יעקב בגלות. איך אפשר "שושנה בין החוכים" –העיר שושן נקראת "שושנת יעקב" 

ושמחה? אני לא מאמין שבאמת אפשר לשמוח על דבר שקרא לסבא של סבא שלי? אלא שמחה של 

שמחה של חג זה לא שמחה על מה שהיה אלא זה שמחה על מה שאני שמח עכשיו. כי  –פורים 

במלחמה מול עמלק. לזכור פירושו להפנים ולדעת שהכול –עכשיו יש מלחמה, ועכשיו אני שמח 

  לכן לשמוח. מושגח ו

אז מה? עם שיתענה ביג' אדר מתוך השמחה הזו  - ואסור להתענות בו - זה יג' באדר -יום ניקנור

בסוף לא יזכור  -תאמינו לי ניקנור יהיה אצלו בלב חזק הרבה יותר. עם שמדברים איתו רק על זכירה

  כלום. 

 –א "צהלה ושמחה" גם היום יכולה לשמוח. ולא רק שמח אל –לכן "שושנת יעקב צהלה ושמחה" 

ואמר שמתי  –בראותם יחד תכלת מרדכי. הוא לקח את הסיפור של "ומרדכי יצא"  –עונה הפייטן 

שושן צהלה ושמחה? "בראותם יחד"  = אבל זה לא כתוב בפסוקים. אבל מצד שני הוא החסיר את 

  שאר הבגדים כי הוא הזכיר רק את התכלת. מה זה תכלת מרדכי? 

ין? חז"ל עונים: "מר דרור". אונקלוס מתרגם "מרי דכי". במקום לתרגם דרור מרדכי מן התורה מני

 -כאן הוא לא מתרגם במשמעות של חופש, כי זה שמן חרות –במובן של חרות כמו" וקראתם דרור" 

לכן הוא מסביר שזה שמן אמיתי ללא שום זיוף. לכן איך השמן נהייה נקי נקי? כי כתשו אותו חבל על 

"מרי דכי". כי מור ומר הם שני דברים הפוכים? אלא אומר הרמב"ם : איך היו עושים הזמן. אז למה 

  את המור דרור: 

והיו כותשים את העצם הקשה הזו וכשזה היה נכתש זה היה נותן  - היו לוקחים עצם מחיה ידועה

מתיקות של בושם והוא ראש כל הבשמים. איך אפשר להשתמש בזה, הרי זה טמא? עד כדי שרבנו 

  נה פוסק שאם השתמשת במור דרור בתור תבלין לאוכל זה כשר. יו



לכן הוא  –וזה אותו דבר כי המר נעשה למור. והדרור הוא דרור אמיתי  -אז "מר דרור " זה "מרי דכי"

  דכי. 

רקיע, שמיים. אבל כשמסתכלים לשמיים אני לא רואה רק תכלת  –אבל מה זה תכלת? כולם אומרים 

לוך. אבל אם אני רוצה לראות רק תכלת מה אני צריך לעשות? לנקות הכול כי יש עננים ויש לכ –

  הכול, עד שיהיה נקי נקי, ומה יקרה אז? אני יראה את הכול יחד. 

העם שנכתש ונכתש  –לכן שושנת יעקב לא יכולה לשמוח באמת. אלא אם היא תהייה "עם מרדכי" 

תה עובר את כל הכתישות הללו ואתה וכל הכתישות לא נועדו אלא כדי לגלות את התכלת. וכשא

  אלא זה הולדה חדשה של דבר שלא היה בכלל בעולם.  –רואה את הכול תכלת זה לא רק נוף 

  הבעל שם טוב אומר שאיזהו גיבור הכובש את יצרו, אבל חלש הוא מי שכובש את היצר של השני. 

דע שהכול בסדר. חכן ימי גיבור הוא מי שיודע מה הנקודה הווא דך אותה ודך אותה עד שהוא יו

לכן לפני פורים חייבים תענית אסתר, כי לפני שנכנסים  –הפורים הללו "זכרם לא יסוף מזרעם" 

למרדכי צריך תענית של אסתר. לכן מקדימים אותה לא רק כי זה לא פורענות. אלא כי הטיפול הקשה 

  ב"דברי הצומות וזעקתם".  –הזה הוא חלק מפורים. עד שהמגילה מסתיימת 

בעתיד  -אלא זה דבר שמתחדש כל שנה. מה שהיה בסוף יפסק - תענית אסתר היא לא מה שהיה

כדי להתכונן לפורים. ולמה לא ביום שישי?  –כמה שיותר מוקדם הכי טוב  –לבוא. אבל תענית אסתר 

ם להתענות כמה היא בגלל שאנו רוצי - תשובה אחת היא שלא מתענים בשישי. אבל אפשרות ב'

 -שיותר מוקדם. תענית אסתר היא ההתחייבות שאני יכול לשמוח באמת. והכול זה תענית אסתר

  של הרבי)  (אגרות הקודש תש"ל

  ביג' באדר נלחמו כולם אנשים וטף ונשים ורק אסתר יכולה הייתה להתענות. 

נים ופתחי נידה הן הן גופי והתפקיד שלו היה להיות אחראי על הקינים.  (קי –(מרדכי הוא גם פתחיה 

יה'.  –הלכות  ) מרדכי שהיה המלך של העולם הוא עכשיו מטפל בקינים של היולדות כי הוא פתח 

למה לא חג  -ואין שם עברי לפורים–ושהכול פתוח אז הכול תכלת. והוא קיים את דברי הפורים 

וזה שם החג  –מר דכי. וזה ה –הגורלות? להגיד שאפילו מהזבל של הגלות אפשר להפך את הכול 

  שלא ייבטל לעתיד לבוא) 

(הרבי אומר "ומשלוח מנות איש לרעהו " למה לא לרעיו? אלא בפורים כנסת ישראל היא הנותנת 

  שאתם תתנו מתנות לאביונים. ) –משלוח מנות לרעהו. אבל זה בתנאי 

  

 

  

  

  

  

  

  

  



  היום יום של פורים טו': 

תורה או במחשבה או בדיבור, הדבר תלוי אם כאשר הולכים ברחוב צריך להרהר בדברי 

מותר שם ע"פ דין לבר דברי תורה, אך אם הוא הולך ואינו עוסק בדברי תורה מטיחה בו 

  האבן עליה הוא דורך : 'גולם מה אתה דורך עלי במה היא עליונותך עלי?'

  זה שהוא יכול להעלות את הכול.  –העליונות של האדם "ולתתך עליון" 

"והיית רק למעלה ולא תהייה למטה". מה פירוש? הרי זה פשוט שאם אתה רק  בתוכחה כתוב

למעלה אז לא תהייה למטה. אלא הפשט הוא שלכל דבר יש למעלה ולמטה. אם אני גר בקומה שניה 

אז אני בלמטה של קומה שלישית, ובלמעלה של קומה ראשונה. לכן פירוש הפסוק הוא שתהייה  –

  ול למעלה. כי זה שאתה יותר גבוה לא נותן לך יותר חשיבות. שאתה רק מעלה הכ - במקום  

על הדומם/ צומח/ חי, היא בזה שהוא יכול להעלות את הכול. אנו  –העליונות של האדם על האבן 

וזה עולם שונה. האדם לא יונק  –חיים בעולם שהצומח ניזון מהדומם והחי מהצומח והאדם מהחי. 

אוכל או שהוא יורד למדרגת בהמה, או שהוא מעלה את מה מדבר גבוה ממנו כי בעומק שהאדם 

  שהוא אוכל. 

והיה יין אבל אי אפשר על ריק.  –חסיד ידוע של הצמח צדק בהתוועדות מאוחר ונגמר האוכל 

אותו ונמשיך את ההתוועדות.  אז הוא אמר לר' שמואל בצלאל שילך ויקח את הכבש וישחוט

אז הוא עשה את זה ואכלו ובארבע בבוקר הרבנית התעורר והיא הלכה לחלוב לשתות חלב 

אין כבשה, והוא צועק 'יש  –והיא צועקת 'שמואל בצלאל'  -והיא צריכה להתפרנס ממשהו –

ה, יש כבש –מה אתה אומר? והוא ענה  –כבשה' וכך הוויכוח ממשיך. ואז היא אומרת לו 

  אבל עד לפני שעתיים היא צעקה מה מה מה. אבל עכשיו היא צועקת 'אחד'!!! 

 


