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  ד"בס
    ירושלי�
ישיבת הכותל  

  א"שיחת הגאו� הרב אביגדר הלוי נבנצל שליט
  )פורי� המשולש(ה "לפרשת צו תשס

   קבלת התורה מרצו�
פורי� 
  

  ?למה בא עמלק להלח� בישראל
ַוָ�בֹא עמלק וילח� ע� : "אנו קוראי� בתורה בפורי�

התורה אינה מסבירה על . )ח, שמות יז(" ישראל ברפיִד�
סכסו% קרקעות . מה בא עמלק להלח� בישראלמה ול

, ישראל אינ� יושבי� עדי& בשו� מקו�. לא בא בחשבו&
מה . כ סיבה לסכסו% כזה בי& עמלק לישראל"ואי& א

הפיט& אומר ? כ להיות הסיבה למלחמה הזו"יכולה א
אפשר ". ָרצ- ְ,ל*ל ַמַ(& לפידי�: ")בפיוט לפרשת זכור(

את ) לשלול(ק רצה למנוע שעמל, להבי& שכוונתו לומר
לכ& ). טו, שמות כ שניתנה בקולות ובלפידי� (מת& תורה 

שהיא התחנה האחרונה , בא להלח� ע� ישראל ברפידי�
ש� היו עתידי� , )ב, וש� יט, ח, שמות יז' עי(לפני סיני 

  .ישראל לקבל את התורה
מה ', א� עמלק אינו מאמי& כלל במציאות ה, והנה

הרי ג� א� משה ֵירד מהר ? ת& תורהיש לו להלח� נגד מ
סיני ע� שני לוחות אבני� שחרוטי� עליה� עשר 

הרי הלוחות האלו אינ� ? איזו משמעות יש לזה, דברות
והמכתב אינו מכתב אלקי� שחרוט על , מעשה אלקי�

אלא משה הוא שחצב את הלוחות מאחד , הלוחות
כ אי& לה& "וא, הסלעי� שבהר וכתב עליה� מה שכתב

אי& לו ', מי שאינו מאמי& בה. שמעות מיוחדתשו� מ
רק מי שמאמי& . כ מה להלח� נגד מת& תורה"א

, ומאמי& בהשגחה אלקית, במציאותו של בורא עול�
רק , עומד עתה לתת מתנה יקרת ער% לישראל' וֵמבי& שה

על כרחנו . לו יש סיבה לבוא ולנסות להלח� נגד זה
רה ִיצור ע� ומאמי& שמת& תו' שעמלק מאמי& בה, אפוא

ולכ& , נבחר שהדר% שלו תהיה נוגדת את דרכו של עמלק
הוא רואה סתירה בי& קיומו שלו . הוא בא להלח�

  .לקיומ� של ישראל
בכל זאת ', אלא שלמרות שעמלק מאמי& במציאות ה

כאשר עמלק סובר , האמונה הזו אינה שווה הרבה
שאפשר להתנגד ולמנוע את התכנית האלוקית לתת 

י "ה הודיע ע"עמלק חושב שג� א� הקב. אלתורה לישר
משה רבנו שהוא רוצה להביא את ישראל להר סיני לתת 

יצליח בכוחו ועוצ� , עמלק, הרי שהוא, לה� ש� תורה
. זהו העוול הנורא של עמלק. ידו למנוע את מת& תורה

חיל אחז , שמעו עמי� ירגזו&", אחרי קריעת י� סו1
אילי מואב יאחזמו , דו�אז נבהלו אלופי א, יְֹ,ֵבי פלשת

כול� מפחדי� , )טויד, ש� טו(" ָנמֹג- כל יְֹ,ֵבי כנע&, רעד
כמו המשל , א1 אחד אינו מעז לפגוע בה�, מישראל

ל על אמבטי רותחת שא1 אחד אינו מעז "שמשלו חז

כל� רואי� שזה , )יח, י דברי� כה"רש' עי(לקפו2 לתוכה 
. & אפשרורק עמלק חושב שכ, שאי אפשר לגעת, לוהט

  .ה"ו להתנגד לקב"הוא יכול ח

   ל� שאינו מצחיק
עמלק 
 )כה, משלי יט(" ֵל2 ַ(4ֶה -ֶפִתי ַיְעִר�: "ל אמרו"חז 

' ופתי יערי�', 'י ה"אלו פרעה ועמלק שהוכו ע' ל2 תכה'
שראה את פרעה ועמלק לוקי� ובעקבות כ% , זה יתרו

 לשו& " ַיְעִרי�. (")פ המדרש"ע, י ש�"רש (החכי� ונתגייר
? "ל2"מדוע מכוני� פרעה ועמלק בש� ). ערמה וחכמה

בשלמא ? היכ& מצינו שהתלוצצו או סיפרו בדיחות
 ָהֵתלרק 5ל יֵֹס1 פרעה : "מצינו שמשה אומר לו, פרעה

כשהבטיח לשלוח . )כה, שמות ח(" לבלתי שלח את הע�
הוא לא התכוי& . כנראה התכוי& רק להתבדח, את ישראל

. אצל עמלק לא מצינו לכאורה כל ליצנותאבל . ברצינות
לא זכיתי מעול� לקרוא א1 בדיחה טובה אחת של 

  ?"ל2"ל "כ מכני� אותו חז"מדוע א. עמלק
ל2 איננו מי . יש להבי& מהו ל2, כדי להשיב על כ%

אי& זאת , בדיחהא� מישהו מספר פע� . שמספר בדיחות
ל אמרו לפעמי� מילי "ג� חז. אומרת שהוא ל2

ורבה היה אומר מילתא דבדיחותא לפני כל , דבדיחותא
וכמוב& שה� לא היו , )ב, שבת ל(שיעור שמסר לתלמידיו 

ל2 הוא מי שמתייחס ? מהו אפוא ל2. חלילה, לצי�
לכ& הוא (לדברי� בעלי ער% כאילו היו חסרי ער% 

כיו& שבעיניו ה� אינ� חשובי� , מתלוצ2 עליה�
מקבל תשע פרעה . כאלו היו פרעה ועמלק). ורציניי�

ואול� לאחר כל מכה הוא מצליח , מכות בזו אחר זו
להתלוצ2 ולבטל כעפרא דארעא את המסר החשוב 

במכה העשירית . שרוצי� להעביר לו בזה מ& השמי�
אבל ג� הרוש� , הוא נכנע סו1 סו1 ומשלח את ישראל

אחרי שבוע הוא כבר רוד1 . של מכה זו פג תו% זמ& קצר
הבכורות שמתו בכל בית ! אחר ישראל ורוצה להחזיר�

הצעקה הגדולה שהיתה בכל אר2 מצרי� , במצרי�
האלילי� שנמסו , )ו, שמות יא(שכמוה לא היתה מעול� 

הכל איבד את משמעותו תו% , )יב, י ש� יב"רש(ונרקבו 
  .ימי� ספורי�

' כשכל העמי� רואי� את יד ה: כ% היה ג� עמלק
חיל , &שמעו עמי� ירגזו", בקריעת י� סו1 ומתפעלי�

אילי מואב , אז נבהלו אלופי אדו�, אחז יְֹ,ֵבי פלשת
 )טויד, ש� טו(" ָנמֹג- כל יְֹ,ֵבי כנע&, יאחזמו רעד 

, הוא אינו מחשיב את כל זה. לעמלק אי& זה נוגע כלל
" ולא ירא אלקי�. "ובא להלח� בישראל ללא מורא
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הוא . לא כתוב שהוא אינו מאמי& באלקי�. )יח, דברי� כה(
. אבל אינו ירא ממנו, כפי שהסברנו', אמי& במציאות המ

עשר מכות מצרי� וניסי קריעת י� ! כי הוא ל2? מדוע
אז ? משה קרע את הי�.  בטלי� ומבוטלי� אצלוסו1 

כפי שכתוב שהיתה רוח , כנראה שהיה שרב כבד! מה
היו עסוקי� . ממילא המצרי� המסכני� טבעו, קדי� עזה

ממילא לא פתחו את הרדיו , כל כ% במרד1 אחרי ישראל
אבל זה לא מוכיח . ולא שמעו את תחזית מזג האויר

וג� . 'ולא מוכיח את השגחת ה, שישראל ה� ע� נבחר
אני בכוחי ועוצ� ידי , רוצה לתת תורה לישראל' א� ה

  !אצליח למנוע את זה
ִא� ִ(ְכ(*, ֶאת ָהֱאִויל במכתש בתו% ָהִריפ*ת "

. )כב, משלי כז(" תסור מעליו ִאַ-ְל(*לא ... )חיטי� כתושות(=
ִא� "למה לא נאמר בקיצור ? "בתו% ָהִריפ*ת"למה נאמר 

לא תסור מעליו , ִ(ְכ(*, ֶאת ָהֱאִויל במכתש
א� כותשי� את האויל לבדו ללא : הסבירו כ%?"ִאַ-ְל(*

אבל . יש בכל זאת סכוי שתסור מעליו אולתו, שותפי�
, ע� שותפי� נוספי�, "ָהִריפ*תבתו% "א� כותשי� אותו 

: שכ& אז הוא אומר לעצמו, אז לא תסור מעליו אולתו
כ% הוא "... לא אותי, רק את החיטי� מתכווני� לכתוש"

אז , חיל אחז יְֹ,ֵבי פלשת, שמעו עמי� ירגזו&. ""עמלק
המצרי� , נכו&. אבל לי אי& זה נוגע, "נבהלו אלופי אדו�

אני כ& אצליח להתגבר . האבל לי זה לא יקר, טבעו בי�
  .וזוהי ליצנותו, זהו עמלק. ועל ישראל' על ה

  ...ג� המ� ליצ�
ג� הוא לא היה כופר , המ& האגגי, הנכד של עמלק

הרי הוא . ג� הוא האמי& בהשגחה האלקית. 'במציאות ה
א� לא מאמיני� ? ומהו עניינו של הגורל, מפיל גורל

צמ% באיזה תחליט בע! אי& שו� עניי& בגורל, בהשגחה
? לש� מה הגורל. וזהו, חודש נוח ל% להלח� ביהודי�

 השמי� מ�המ& רוצה לראות מתי מסכימי� . א% לא
והוא אכ& שמח שמחה גדולה כשהגורל , לתכנית שלו

וזהו לפי , כי באדר מת משה רבנו, נופל בחודש אדר
. )ב, מגילה יג(דעתו סימ& שיצליח בתכנית ההשמדה שלו 

אי& משמעות לכאורה , ה" בקבאצל מי שלא מאמי&
אלא . שזהו החודש שבו מת משה רבנו, לדבר הזה

אבל ', ג� המ& מאמי& במציאות ה, שכמו עמלק הסבא
: ה"הוא אומר על הקב. חושב שאפשר להתגבר כנגדו

ע� . )יג, ר ז"אסת(" כבר ָזֵק& הוא ואינו יכול לעשות כלו�"
י וג� ע� סיסרא ושאר שונא, ה התמודד"מצַרי� הקב

אבל זה היה כשהוא עוד , ישראל הוא התמודד בהצלחה
אבל היו� הוא כבר זק& ואי& לו , היה צעיר והיה לו כח

. והראיה שנבוכדנצר הצליח לשרו1 את בית המקדש, כח
וסנחריב לא , ה כנראה עוד היה צעיר"בימי סנחריב הקב

ה כבר "אבל בימי נבוכדנצר הקב, הצליח לעשות זאת
הרי . ליחי� לשרו1 את בית המקדשו וכבר מצ"הזדק& ח

הצליח נגד ' ומאמי& שה', שהמ& מאמי& במציאות ה

אבל עכשיו אני , פרעה ונגד סיסרא ונגד הסבא עמלק
  ).ו"ח... (ה הזק&"אצליח להסתדר ע� הקב

למל% ') במגילה(כל מקו� שנאמר : "ל אמרו"חז
וכל מקו� , במל% אחשורוש הכתוב מדבר', אחשורוש

סו1 , ר ג"אסת(" משמש קודש וחול, ת�ס' למל%'שנאמר 

כתואר למל% , "חול"משמש כפשוטו : כלומר, )י
ורומז למל% מלכי , "קודש"אבל משמש ג� , אחשורוש

למי יח:2ֹ : "כשהמ& אומר בלבו, כ"וא. ה"המלכי� הקב
זאת אומרת , )ו, אסתר ו("  לעשות יקר יותר ממניהמל�

לו כבוד ה מרוצה ממנו ורוצה לתת "שהוא חושב שהקב
ה עזר "הרי עד כא& הקב: יש לו ג� ראיה לכ%. וגדולה

כ "וא, ;� את כסאו מעל כל השרי�, גידל אותו. לו
למי יח:2ֹ המל% . "ה רוצה לתת לי כבוד"כנראה שהקב

יש כל כ% הרבה ? " לעשות יקר יותר ממניה " הקב
אבל ,  ירצה לעשות יקר להמ&לאה "סיבות למה הקב

, על הלב" מֵגנה"היא . אה תוכחותלצנות אחת דוחה מ
חלילה מכל מיני רמזי� שנשלחי� אליו מ& " יפגע"שלא 

הלצנות . ליישר את האד� אל הדר% הנכונה, השמי�
, לבטל את כל הרמזי� הנשלחי� מ& השמי�, הזאת

ואת המ& אל , הובילה את פרעה וחילו למעמקי י� סו1
קשה היא הלצנות . "מרומי הע2 אשר הכי& למרדכי

. )ח"ב ה"ברכות פ' ירו(" תחילתה יסורי& וסופה כליהש
כי הליצנות גורמת לכ% שצרי% להכות , תחילתה יסורי&

הוא אינו מבי& בפע� . את הל2 פעמי� רבות עד שיבי&
כי ליצנותו מבטלת את הרמזי� הנשלחי� אליו , אחת

כי מי שאינו , וסופה כליה). כמו שהיה אצל פרעה(
אלא ,  לו ורומזי� לועושה תשובה ג� כשמוכיחי�

טוב , "זה מקרה", "זה שו� דבר", משתמש בלצנות
  .וזה אכ& מה שקורה להמ&. שיעבור מ& העול�

  ? כיצד
מחיית עמלק היו� 
איננו . היו� אי אפשר לקיי� מחיית עמלק בפועל

אי% , א� בקושי יודעי� מיהו יהודי. יודעי� מיהו עמלקי
י� שמרדכי יש אומר, חו2 מזה... ?נדע מיהו עמלקי

יש סוג , ובכל זאת. ואסתר הרגו כבר את כל העמלקי�
כל ש, עלינו לדעת: של מחיית עמלק שעדי& שיי% לגבינו

יש בו כמוב& . קיי� ג� בנפש האד�, כח שישנו בעול�
אבל יש בו ג� צד של אדו� ושל , באד� הצד היהודי

ל "הרי חז. עמו& ומואב וכל יתר הכוחות שבעול� הגדול
, מגילה יד(אה שלא נצרכה לדורות לא נכתבה אמרו שנבו

כ נכתבו הנבואות על אדו� עמו& ומואב "ומדוע א, )א
שהאד� הוא , התשובה היא? שכבר אינ� קיימי� היו�

ובתוכֵכי כל אחד ואחד , )'ג' תנחומא פקודי סי(עול� קט& 
ועל כ& יש צור% , מאתנו ישנ� כוחות של עמו& ומואב

ת הרוחניי� של עמו& ומואב כלפי הכוחו, בנבואות הללו
בכל אחד ואחד : כ% ג� בנוגע לעמלק. שבתוכנו

לא ירא "של , ישנה ג� מידה מסויימת של עמלקיות
ומצוות מחיית עמלק נוגעת ג� לעמלק פנימי , "אלקי�

מגביר את הצד הישראלי שבו על , צדיקמי שהוא . זה
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ומי שאינו צדיק מתגבר בו , הצד המואבי והעמוני שבו
. כל אחד לפו� דרגא דיליה', מוני והמואבי וכדוצד הע

להתגבר על , "וגבר ישראל", ז"זהו תפקיד האד� בעוה
אמנ� אנו . שבתוכו ולמחות אותו" לא ירא אלקי�"ה

, כפי שבארנו', אבל ג� עמלק האמי& בה', מאמיני� בה
חושב , "לא ירא אלקי�"כי הוא , ובכל זאת הוא עמלק

תופעה זו קיימת . ה"על הקב" להתגבר"שאפשר 
מאמיני� , ה"ה בקב"אנו מאמיני� ב. לפעמי� ג� אצלנו

שלא " להסתדר"אבל מנסי� לפעמי� , שקבלנו תורה
שנדע , זוהי המחיית עמלק שדרושה אצלנו. כפי התורה

ג� את המידות של עמו& . א לעשות נגד התורה"שא
אבל קוד� כל , ומואב ושאר המידות הרעות צרי% לתק&

" לא ירא אלקי�"את ה, ת זכר עמלקלמחות לגמרי א
  .שבתוכנו

את התורה לפי הרצונות " לכוו&"אד� מנסה לפעמי� 
ה לפי הרצונות "שלו כפי שהמ& מנסה לכוו& את הקב

. מנסה לסדר שפסק הלכה מסויי� יהיה כפי רצונו. שלו
יש לכוו& את הרצו& שיתאי� לפסק . לא כ% צרי% להיות

המשנה .  לרצו&ולא את פסק ההלכה שיתאי�, ההלכה
, עשה רצונו כרצונ% כדי שיעשה רצונ% כרצונו: "אומרת

בטל רצונ% מפני רצונו כדי שיבטל רצו& אחרי� מפני ו
הסבירו שאלו ה& שתי הבחינות . )ד"ב מ"אבות פ(" רצונ%

עשה "אוהב הוא במדרגה של . של אהבה ושל יראה
עד ', הוא הופ% את רצונו להיות כרצו& ה". רצונ% כרצונו

ואילו הירא . לא נשאר לו עוד כלל רצו& עצמי משלוש
 רצונו העצמי ".בטל רצונ% מפני רצונו"הוא בבחינת 
אבל הוא מבטל ומכניע את רצונו זה ', אינו כרצו& ה

האד� נדרש להיות לפחות במדרגה זו של . 'מפני רצו& ה
ו לבטל את "ולא לנסות ח, "בטל רצונ% מפני רצונו"

  .ומפני רצונו של' רצו& ה

   בכל רצונ 
בכל נפש  
אלקי% ' ואהבת את ה: "בקריאת שמעאנו אומרי� 

ובכל "מה פירוש . )ה, דברי� ו(" בכל לבב% ובכל נפש%
י "רש' עי(אפילו הוא נוטל את נפש% : ל דרשו"חז? "נפש%

יכול להתפרש ג� במוב& של " נפש%"אבל חו2 מזה . )ש�
ֵמִתי  ִלְק=ֹר את נפשכ�א� יש את : "כמו, "רצונ%"

שהכוונה היא א� יש , )ח, בראשית כג(" ִמְ<ָפַני
כי הנפש של האד� .  לקבור את מתי מלפניברצונכ�

ואהבת "כשהתורה אומרת , כ"וא. היא הרצו& של האד�
פירושו של דבר הוא שאהבת , "אלקי% בכל נפש%' את ה

קשה להגיע . ללא רצונות אחרי�,  רצונ%כלתהיה ' ה
אבל עלינו להשתדל , ות נוספי�לכ% שלא יהיו לנו רצונ

לפחות עד כמה שאפשר שהרצונות שלנו יהיו לעשות 
שא� אד� אוהב ) ח"מצוה תי(החינו% אומר . 'את רצו& ה

א� אהבה זו איננה לצור% , ה"איזה דבר חו2 מהקב
אלקי% בכל ' ואהבת את ה"הרי הוא עובר על ', עבודת ה

מרת זאת או, "בכל לבב%"כי א� דורשי� ממ% ". לבב%
אמנ� התורה . שהלב צרי% להיות פנוי מכל אהבה אחרת

וכ& צרי% , )יח, ויקרא יט(" ואהבת לרע% כמו%"מצוה ג� 
וצרי% שאיש , לאהוב את התורה ולאהוב תלמידי חכמי�

והאבות את הבני� , יאהב את אשתו ואשה את בעלה
אבל אהבות אלו צרי% שתהיינה חלק , והבני� את האבות

היות ואני : בעני& אהבת ישראל, למשל. 'מאהבת ה
, כפי שמצוי, על כ& אוהב אני ג� את בניו', אוהב את ה

וכ& . שאד� האוהב את חברו אוהב ג� את בני חברו
 'הלאהוב אותה בגלל היותה תורת : בעני& אהבת התורה

לא כל אחד . אבל לא כאהבות נפרדות. האהוב עלינו
התורה אבל זהו בעצ� מה ש, זוכה להגיע למדרגה כזאת

בלי מקו� פנוי , תהיה בכל לבב%' שאהבת ה, רוצה
  .לאהבה אחרת

, שבזמ& האינקביזיציה בספרד, החפ2 חיי� סיפר
שחטו הספרדי� לעיני ֵא� אחת את שני , ב"בשנת רנ

רבונו של : נשאה הא� את עיניה השמימה ואמרה. בניה
לא , שכל אימת שהיו ָ=ַני חיי�, אני מתודה לפני%! עול�

כי נשארה בלבי פינה לאהבת , בתי אלי% שלמההיתה אה
ואוכל , מסורה כל אהבתי איל%, ע� מות בני, כעת. בני

אלקי% ' ואהבת את ה': מעתה לקיי� בשלמות את הצו
אינני . )ה"ד פ"ח, תנועת המוסר(! 'בכל לבב% ובכל נפש%

שאהבת הבני� , יודע א� כ% צריכה להיות ההרגשה
רוצה שאד� ' שהרי ה', גורעת כביכול משהו מאהבת ה

אלא שאהבה זו צריכה באמת להיות חלק , יאהב את בניו
וכ% ג� בנוגע . 'לא אהבה נוספת על אהבת ה', מאהבת ה

להשתדל לשעבד את . לרצונות השוני� של האד�
להשתדל , א� אני רוצה לאכול. הרצונות לעניני שמי�

א� . 'שהרצו& לאכול יהיה כדי שיהיה לי כח לעבודת ה
להשתדל שהרצו& לישו& יהיה כדי , צה לישו&אני רו

, בכל רצונ%, "בכל נפש%"זהו . 'שיהיה לי כח לעבודת ה
  .'שתשתדל שכל הרצו& של% יהיה לעשות רצו& ה

אחד הדברי� המייחדי� את פורי� הוא קבלת 
אמנ� קיבלנו כבר את התורה כאל1 . ברצו�התורה 

ה מודעא רב"כ טענו "אבל אח, שנה לפני כ& בהר סיני
ה עליה� את "כפה הקב", שהיתה כא& כפיה, "לאורייתא

שלח בימי ? ה"מה עשה הקב. )א, שבת פח(" ההר כגיגית
הדור קבלוה בימי "ואז , אחשורוש את המ& הרשע

  .קבלו את התורה מרצו&, )ש�(" אחשוורוש
הרי . אולי מותר לומר שהיה כא& ג� תיקו& מסוי�

ת שאמרו אחת הסיבו? למה באה על ישראל גזרת המ&
מפני שהשתחוו לצל� בימי נבוכדנצר הרשע , ל"חז

ל אמרו שההשתחוויה לצל� לא "אבל חז. )א, מגילה יב(
. מפני שהיא לא היתה ברצו&, היתה עבירה כל כ% חמורה

אלא שג� על אונס בשעת השמד הדי& . היא היתה באונס
' בתוס(אמנ� רבנו ת� סובר . הוא שיהרג ואל יעבור

 שהצל� ההוא לא היה עבודה זרה )ה מה"ב ד, בפסחי� נג
, כלל אלא רק אנדרטא שעשה נבוכדנצר לכבוד עצמו
, ולא היה לאו של עבודה זרה בהשתחוואה לאותו צל�
, אבל קידוש הש� היה מחייב ג� ש� למסור את הנפש
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שאכ& לא השתחוו , כפי שעשו חנניה מישאל ועזריה
ל אבל שאר כל. לצל� וזכו שהתקדש ש� שמי� על יד�

ישראל סמכו על האונס ועל כ% שהצל� לא היה עבודה 
, בפורי�, אפשר א� כ& שכא&. והשתחוו לו, זרה כלל

כנגד זה שמאונס קבלו את . היה תיקו& לחטא הזה
קבלו עתה מתו% האונס את התורה , האנדרטי מרצו&

בימי (היו צריכי� לקיי� אז : או נאמר כ%. מרצו&
א% היות , " את נפש%בכל נפש% אפילו נוטל) "נבוכדנצר

, השני" בכל נפש%"קיימו עכשיו את ה, ולא קיימו זאת
  .לא מאונס, לקבל את התורה מרצו&, שיהיה בכל רצונ%

  הדור קבלוה מרצו�
ל קבעו את פורי� לארבעה עשר ולחמישה עשר "חז
כיו& שבשוש& נחו בחמישה עשר ובשאר ? מדוע. באדר

שר נחו בה� כימי� א"ועל כ& , הערי� נחו בארבעה עשר
קבעו לעשות את ימי , )כב, אסתר ט(" היהודי� מאויביה�

סו1 פרשת תצוה ד1 (� סופר "שואל החת. הפורי� לדורות

הרי את פסח קבעה התורה בשבעת : )ה לקיי�"ב ד"פא ע
ולא , הימי� שבי& מכת בכורות לטביעת המצרי� בי�

כ "מדוע א. ב בניס& שבו נחו כבר מ& המצרי�"ביו� כ
ולא ביו� , "אשר נחו בה�"ל את פורי� בימי� "קבעו חז

  ?שבו היתה המלחמה ובו היה עיקר הנס, ג באדר"י
אבל חו2 מ& הטע� , � סופר תיר2 מה שתיר2"החת

אולי מותר לומר תירו2 אחר , � סופר"שכתב החת
היה נראה , ג באדר"א� היינו עושי� פורי� בי: לשאלתו

גשמית רק על ההצלה ה' מזה כאילו אנו מודי� לה
שכל צוררי ישראל הושמדו , שהיתה לנו ביו� זה

והרי לא רק . וליהודי� היתה אורה ושמחה וששו& ויקר
מאד , כמוב&, למרות שג� זה(' על זה אנו מודי� לה

כי א� היו חלילה המ& ואנשיו מצליחי� , חשוב
, )לא היה ג� מי שיקבל את התורה מרצו&, במזימת�

, "קיימו וקבלו"ל אלא ג� על זה שהגענו למדרגה ש
. כשנחו מאויביה�, שזה התברר רק כשנגמרה המלחמה

אפשר שאיננו מקבלי� , כל עוד הגויי� נלחמי� בנוכי 
, מפחד שלא תגבר יד העמלקי�, את התורה אלא מאונס

אבל אחרי שנחו היהודי� מאויביה� ואז קבלו את 
ובזה מתבררת , זוהי כבר קבלת התורה מרצו&, התורה

שמקבלי� את התורה , "קיימו וקבלו"המדרגה של 
ל את ימי הפורי� בימי� "ועל כ& תקנו לנו חז. ברצו&

אמנ� . ולא ביו� המלחמה, אשר נחו בה� מאויביה�
לעומת , אמרו שבפורי� הדגש הוא על הצלת הגו1

לכ& בחנוכה תיקנו , חנוכה שש� הדגש הוא הצלת הנפש
) לגו1(בלי משתה ובפורי� תקנו משתה ) לנשמה(הלל 

הרי עיקר התועלת בהצלת , אבל בכל זאת, בלי הלל
אילו חלילה . 'הגו1 הוא בזה שהגו1 יוכל לעבוד את ה

ג� הצלת הגו1 לא היתה עוזרת ', לא היינו עובדי� את ה
לא אנו היינו , העול� היה חוזר לתוהו ובוהו, כלו�

העיקר הוא הצלת . מתקימי� ולא הגויי� היו מתקיימי�
והיהודי� זכו לעשות תשובה על , לשזכינו להנצ, הנפש

. שנהנו מהמשתה של אחשרורוש ועל שהשתחוו לצל�
עכשיו הבינו שמרדכי צדק כשאמר לא ללכת למשתה 

 קבלת זהו הדבר הגדול של הפורי� . של אחשוורוש
  .התורה מרצו&

אמנ� אני מסופק א� באמת כל ישראל קבלו אז את 
ל פורי� לא יכול להיות שג� אחרי הנס ש. התורה מרצו&

שאחרי עשר שני� כשעזרא , והראיה. כול� קבלו מרצו&
רק מעט מאד רוצי� לעלות , רוצה לעלות לאר2 ישראל

הרוב מעדיפי� להשאר בשוש& הבירה . איתו לאר2
וג� באר2 עצמה מצב התורה לא היה . ובשאר מקומות

עזרא פוגש יהודי� שאינ� יודעי� שצרי% לעשות . טוב
� שאסור להתחת& ע� עמוני שאינ� יודעי, סוכות

א� עשו , אינ� יודעי� ג� שאר מצוות שבתורה, ומואבי
עשר ? כל� תשובה מרצו& אי% זה שלא למדו את התורה

היה מספיק זמ& ללמוד לפחות את , שני� מאז הנס
רק , אלא כנראה שלא כל� עשו תשובה מרצו&. החומש

אלא שעד אז היה זה בגדר דברי� שבלב כל . חלק מה�
ממילא יש כא& ,  שקבלת התורה היתה באונס,אד�

אבל ברגע שחלק מישראל קבלו . מודעא רבא לאוריתא
הרי שמעתה ג� מי שלא קיבל מרצו& , את התורה מרצו&

וא� הוא אינו , צרי% לומר בפה שהוא אינו מקבל ברצו&
ודברי� שבלב לא הוו , הרי אלו דברי� שבלב, אומר זאת

ישראל קבלו את שג� א� רק חלק מ, נמצא. דברי�
מ ג� לאחרי� בטלה כבר המודעה "מ, התורה מרצו&
עיקר גדול , פ"עכ. אולי מותר כ% להסביר. רבה לאוריתא

' ושנזכה לעבוד את ה, בפורי� שנקבל את התורה מרצו&
  .מאהבה ומיראה

רב עמר� גאו& כותב בסידורו חומרא שאפילו 
. הגדולי� ביותר אינ� נוהגי� אותה כיו�" מתנגדי�"ה

כיו& שאי& אומרי� הלל ! לדעתו יש לומר תחנו& בפורי�
נגילה ' זה היו� עשה ה"בפורי� ואי& אומרי� בו 

כ אלא יו� "ממילא אי& זה יו� שמחה כ, " בוונשמחה
שמי שעזר , שצרי% להרבות בו בתפילה ותחנוני�

אנו איננו נוהגי� . לאבותינו בשוש& הבירה יעזור ג� לנו
אבל את הרעיו& צרי% . בפורי�איננו אומרי� תחנו& . כ%

שפורי� הוא יו� שצריכי� לבקש בו , בכל זאת לזכור
שמי שענה לאבותינו בשוש& הבירה הוא יענה , רחמי�

והחודש , יבטל מעלינו את כל הגזירות הקשותג� לנו ו
יהפ% ג� לנו היו� מיגו& , שנהפ% לה� מיגו& לשמחה

יו& ונזכה לראות אור חדש על צ, ט"לשמחה ומאבל ליו
  .אמ&, במהרה בימינו


