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  ד"בס
    ירושלי�
ישיבת הכותל  

  א"שיחת הרב אביגדר הלוי נבנצל שליט
  ד"לפרשת משפטי� תשס

  'ָהֶרֶגש כמסייע ַלֵ�ֶכל בעבודת ה
  

מדוע נצטוו ישראל על שילוח עבדי� לפני 
  ?מצוות אחרות

ה "מתחיל הקב )שמות כ(מיד לאַחר מת� תורה 
ואלה : "לַלמד את משה רבנו משפטי� לישראל

, כי תקנה עבד עברי: אשר תשי� לפניה�המשפטי� 
, ש� כא(" 'ַבְ&ִבִעת ֵיֵצא לחפשי חנ�, שש שני� יעבֹד

מדוע : ל"ר חיי� זאב פינקל זצ"שאל חותני הג. )א
צריכה , מצַות שחרור עבד עברי, דוקא מצוה זו

להיות המצוה הפותחת את סדרת המצוות שמלמד 
בד אי� ע"הרי ? ה את ישראל לאחר מת� תורה"הקב

, )א, גיטי� סה(" עברי נוהג אלא בזמ� שהיובל נוהג
והיובל לא נהג עד אחר ארבע עשרה שנה של כיבוש 

שמיטה ויובל ' � הלכ"ב ורמב, ערכי� יב' עי(וחילוק האר+ 

 חמישי� וארבע שני�כ "וא, )ב"י ה"פ
עד שיוכל , עתידי� עוד לעבור לאחר מת� תורה

שנה שהלכו ארבעי� (בכלל להיות עבד עברי בישראל 

, )ועוד ארבע עשרה שנה של כיבוש וחילוק האר+, במדבר
 לפחות עתידי� עוד לעבור עד שישי� שנהו

א� צרי. מדוע )! לאחר שש שנות עבודה(שחרורו 
להתחיל ללמד משפטי� לישראל דווקא ע� כ� 

הרי ישנ� הרבה פרשות אחרות שה� ? פרשה זו
כגו� פרשת שומרי� ופרשת , מעשיות כבר במדבר

היה ראוי א� כ� , אבות נזיקי� המופיעות בפרשתנו
ולא פרשת , ללמד את ישראל תחילה פרשות אלו

  .עבד עברי שאינה מעשית כעת
לא לאחר מת� , לדעת הירושלמי: יתר על כ�

 במצרי�במצרי�במצרי�במצרי�אלא עוד , תורה נצטוו בפרשת עבד עברי
אל משה ואל ' וידבר ה': "שנאמר, נצטוו על כ.

 ְוֶאל פרעה י ישראלַוְיַצֵ�� ֶאל בנ, אהר�
על פרשת ? על מה ִצָ'�. )יג, שמות ו(' מל. מצרי�

שכמו שציוה את , )ה"ג ה"ה פ"ר' ירו(" שילוח עבדי�
כ. ציוה את בני ישראל , פרעה על שיחרור עבדי�

. )ידיג, לד(וכ. רמוז ג� בירמיהו . על שיחרור עבדי�
הרי : וביתר תוק1, כ שוב אותה שאלה"נשאלת א
ה� עצמ� עוד . לאיש מבני ישראל עבדכרגע אי� 

לצוות , מהי א� כ� הדחיפות הזו! עבדי� למצרי�
ולא , אות� כבר עתה על שיחרור עבדי� שאי� לה�

  ?יהיו לה� עד שיגיעו לאר+ ישראל
ה "היא שרצה הקב, אמר חותני, התשובה לזה

לצוות את ישראל במצוה זו בעוד� נמצאי� תחת 
 ומרגישי� היטב ,הרוש� הקשה של עבד'ת מצרי�

מדוע מצָוה , על ידי זה יבינו היטב. עבדות מהי
להתנהג אליו 2ָראוי , התורה על יחס הגו� לעבד

ואחרי שש שני� לשלוח אותו , בשש שנות עבדותו

ה יצוה אות� על "אמנ� ג� א� הקב. ללא כל עכוב
שילוח עבדי� לאחר זמ� רב מיציאת מצרי� ה� 

1 ע� השכל  משתתהרגשאבל כשג� , ישמעו לו
ולכ� . הדברי� מתקבלי� אחרת, בהבנת הדברי�

כשההרגשה מהי , ה על עני� זה"מצוה אות� הקב
  .עבדות עוד חזקה אצל�

  את ֶהָעִני" להרגיש"
ואת� , ְוֵגר לא תלח+": כ. ג� בהמש. הפרשה

כי ֵגִרי� היית� , ידעת� את נפש הגר
הרי בעצמכ� . )ט, שמות כג(" באר� מצרי�

וא� כ� יודעי� את� היטב , צרי�היית� גרי� במ
ומביני� את� היטב מדוע מצוה אני , הרגשת גר מהי

את טע� " מרגישי�"כש. אתכ� שלא ללחו+ את הגר
  .קל יותר לקיימה כראוי, המצוה

ושש : "כ ממשיכה התורה ואומרת"מיד אח
והשביִעת , שני� תזרע את ארצ. ואספת את 5ְב'4ָת3

ְוִיְתָר� 5ֹאַכל , ו ֶאְביֵֹני עמ.תשמטנה 'ְנַט35ָ6ְ ואכל
מה הקשר בי� מצַות שמיטה . )יאי, ש�(" ַח7ַת השדה
א� כבר הובאה : ועוד? "ְוֵגר לא תלח+"לאיסור של 

מדוע לא נזכרו כא� כל שאר , כא� מצות שמיטה
פרטי איסור מלאכת הקרקע ושמיטת , הלכותיה

י ואכלו ֶאְביֵֹנ: "הרי רק דבר אחד נזכר כא�? כספי�
די� הפקרת : כלומר, "ְוִיְתָר� 5ֹאַכל ַח7ַת השדה, עמ.

נראה ? למה דווקא עני� זה נזכר כא�. הפירות
את� יודעי� היטב : שהתורה רומזת כא� לדבר הבא

כי היית� עבדי� , מה פירושו של דבר להיות עבד
ג� גר יודעי� את� היטב מהי . באר+ מצרי�

אבל מה . "כי גרי� היית� באר+ מצרי�", הרגשתו
לכ� ? כיצד תדעו כיצד מרגיש האביו�? ע� האביו� 

, שש שני� תזרע את ארצ. ואספת את 5ְב'4ָת3"
, והשביִעת תשמטנה 'ְנַט35ָ6ְ ואכלו ֶאְביֵֹני עמ.

 ֶיֶתרה� , ל"דרשו חז, "ְוִיְתָר�". "ְוִיְתָר�
העשירי� : כלומר, "ֶאְביֵֹני עמ."היהודי� שאינ� 

אי� , כול� שווי� בשנת שביעית. )ו"ט ה"פשביעית ' ירו(
כול� יחד יורדי� . הבדל בי� אביוני� לעשירי�

על ידי זה . ולוקטי� פירות מ� השדה בשביעית
לא רק את נפש , תלמדו להרגיש ג� את נפש האביו�

  .כ. נראה לבאר את סמיכות הדברי�. העבד והגר
רבה , ל"ר אליהו חיי� מייזל זצ"מסופר על הג

שדפק פע� על דלת ביתו של עשיר אחד , 'של לודז
כדי לבקש ממנו להרי� תרומה , בליל חור1 קר

. לטובת קניית עצי הסקה לעניי� לחימו� בית�
כשפתח העשיר את דלת הבית והזמי� את הרב 
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והתחיל , התעל� הרב מ� ההזמנה, להכנס פנימה
לשוחח ע� העשיר כשהוא נשאר לעמוד בפתח 

מה שלו� ? מ.מה שלו: הבית והדלת פתוחה
ועוד ועוד ? אי. המסחר? מה שלו� הילדי�? הגברת
הקור חודר הביתה , הלילה ליל חור1 קר. שאלות

 ארכובותיו דא לדא העשיר , דר. הפתח הפתוח
אליהו חיי� ממשי. ' ואול� ר, נקש� מ� הקור העז

. לעמוד ולשוחח ע� העשיר בפתח הבית ואינו נכנס
מדוע עומד : בואמר לר, לבסו1 אזר העשיר אומ+

וש� אענה לו על כל , יכנס פנימה? כבוד הרב 9ַקור
בנוגע למגבית : "אליהו חיי�' אמר לו ר. שאלותיו

, ועל כ� העמדתי. בקור, עבור הסקה לעניי� אני בא
שהוא מנת חלק� , כדי שתחוש מעט את הקור הנורא

של העניי� שאי� יד� משגת לקנות לעצמ� עצי� 
שיר ח� והוא איננו מרגיש כי כל זמ� שלע". להסקה

הוא אינו , על בשרו את הקור שהעני סובל ממנו
ועלול שלא , מבי� עד כמה זקוקי� העניי� להסקה

ואול� א� ירגיש . לתרו� למגבית אלא סכו� זעו�
אפשר שיח� לבבו , את הקור חודר אל עצמותיו

כי הרגשת . לתרו� ַלמגבית סכו� כס1 גדול יותר
, נות את היחס אליו לטובהצרתו של העני עשויה לש

  .יותר מידיעת צרתו בלא להרגיש אותה
' לנהוג כמו שנהג ר, כמוב�, לא כל אחד רשאי
יש לחוש לאיסור גזלה . אליהו חיי� מייזל

, אליהו חיי� סבר' אבל כנראה שר. בהתנהגות כזו
על " לכפות"כדי , ש2ְָמָרא דאתרא מותר לו לנהוג כ.

עשירי� בדר. כלל . ידי זה את העשיר על הצדקה
כשמסתכלי� על . אינ� מביני� את נפש העני

הרי ודאי שה� אינ� מביני� כלל , הממשלה שלנו
חושבי� שאפשר להעלות את מחיר . את נפש העניי�

לא , צרי. הרי ג� לב... והעניי� יאכלו עוגות, הלח�
אמנ� ג� השכל לבדו צרי. לחייב את . רק שכל

וגופו , מהאבל האד� הוא עפר מ� האד, האד�
כא� . החומרי לא נשמע תמיד למה שמורה לו השכל

, שעליו עיקר הבחירה שלנו, הוא מקומו של הרגש
לבוא ולסייע לשכל להפעיל את אברי הגו1 כפי 

, לש� כ. צרי. לחנ. ולפתח את הרגש שלנו. שצרי.
ועל כ� התורה מחפשת עצות לפתח את הרגש שלנו 

  .הגר והעני, כלפי העבד

   ולאה מסתייעי� ברגשג� יעקב רחל
ה אומר ליעקב אבינו אחרי עשרי� שנה "הקב

" שוב אל אר+ אבותי. ולמולדת.: "בבית לב�
די בכ. כדי לַח7ֵב לקיי� , מצֶוה' א� ה. )ג, בראשית לא(

ואול� כיצד מציג יעקב לרחל וללאה את . את הציווי
רֶֹאה אנכי את ְ:ֵני : "הוא פונה אל הרגש? הדברי�

אביכ� . )ה, ש�(" ננו אלי 2ְִתמֹל 6ְִל6ֹ�אביכ� כי אי
ְו;5ֵָנה ְיַדְע�5ֶ כי בכל 2ִֹחי . "אינו מתייחס אלי יפה

ואביכ� ֵהֶתל 9ִי ְוֶהֱחִל1 ֶאת . עבדתי את אביכ�
רק בסו1 דבריו . )זו, ש�(" ַמְ<2=ְר5ִי עשרת מִֹני�

קו� ֵצא : "הארוכי� הוא מספר לה� על הציווי שקבל

. )יג, ש�(" הזאת ושוב אל אר+ מולדת.מ� האר+ 
צוה לעזוב את בית לב� וללכת אל ' א� ה: וקשה

מדוע יש צור. בכל ההקדמה הארוכה , אר+ ישראל
, די שיודיע לנשיו על הציווי שקבל? שמקדי� יעקב

ומתייחס אל , ואז ג� א� לב� הארמי היה צדיק הדור
 'צרי. לקיי� את דבר ה, יעקב אבינו במלוא ההגינות

אלא שיעקב רוצה שג� הרגש . וללכת לאר+ ישראל
' וא� ה, ציוה' נכו� שה. ירצה ללכת לאר+ ישראל

מצֶוה לעזוב את הבית הטוב ביותר בעול� ג� אז 
אבל היות וֵבית ָלָב� אינו הבית הטוב , צרי. ללכת

הרי שאפשר להשתמש ג� ברגש כדי , ביותר בעול�
  .לרצות ללכת לאר+ ישראל

ה� ? כיצד ה� עונות ליעקב, צמ�וג� רחל ולאה ע
ודאי . 'נעשה ונשמע' כל אשר ִ?בר ה': אינ� עונות לו
ודי לה� בציווי , ה� האמהות הקדושות, שה� צדיקות

. כדי לקו� ולעזוב את בית אביה� ואת מולדת�' ה
ה� משתמשות ג� ברגש כדי , כמו יעקב, ובכל זאת

העוד לנו חלק : "ה� אומרות. להשלי� ע� הציווי
הלוא נכריות נחשבנו לו כי ! ?נחלה בבית אבינוו

רק ). טויד, ש�("... ויאכל ג� 4כ@ל את כספנו, מכרנו
כל אשר אמר אלקי� , ועתה: "בסו1 ה� אומרות

כי א� אפשר שג� הרגש יזדהה . )טז, ש�(" אלי. ֲעֵ<ה
הרי שמוטב כ. מאשר ללכת בגלל , ע� הציווי

, טע� הציוויאת " מרגישי�"כי כש. 'גזירת הכתוב'
  .זה אחרת

  הרגש כמסייע להרבות בלימוד התורה
אלו דברי� שאד� : "אנו אומרי� בכל בוקר

אוכל פרותיה� בעול� הזה והקר� קיימת לו לעול� 
. )א"א מ"פאה פ(" ותלמוד תורה כנגד כול�... הבא

שכר תלמוד תורה שקול כנגד כל המצוות : כלומר
. המת ועודהלווית , הכנסת כלה: שהזכרנו לפני כ�

ודאי שאי ? כמה שכר מקבלי� בעד תלמוד תורה
יפה . "אפשר להערי. אותו במושגי� של עול� הזה

שעה אחת של קורת רוח בעול� הבא מכל חיי 
א� תאסו1 את כל . )ז"ד מי"אבות פ(" העול� הזה

כל הכס1 והיהלומי� ואכילה , תענוגות עול� הזה
קולי� אי� ה� ש, ז"ושתיה ושאר תענוגות שיש בעוה

, ובכל זאת. ב"כנגד קורת רוח קטנה ביותר של עוה
ננסה , כדי לקרב קצת את הדברי� אל המושגי� שלנו

לחשב מהו גובה השכר עבור תלמוד תורה בשקלי� 
, בי� הדברי� שמזכירי� בברייתא... או בדולרי�

? מהו ביקור חולי�. ישנה ג� מצַות ביקור חולי�
מה "חולה ביקור חולי� איננו רק לשאול את ה

ולאחל לו רפואה שלמה בתו. שאר חולי " שלומ.
ביקור חולי� כולל ג� לדאוג לחולה לרופא . ישראל

ל "וא1 להטיסו לחו, או לאחות א� הוא צרי. לכ.
" ביקור חולי�"הוצאות , ל במידת הצור."לניתוח ר

כ. ג� . עלולות אפוא להסתכ� במאות אלפי שקלי�
. רת בברייתאהמוזכ" הכנסת כלה"בנוגע למצַות 

זה לא רק לרקוד קצת בחתונה " הכנסת כלה"
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כוללת ג� " הכנסת כלה. "ולאכול ש� רבע עו1
, קניית בגדי�, קניית רהיטי�, קניית דירה לכלה

וכ� , מכונת כביסה וכל שאר הדברי� שהכלה צריכה
ג� כא� עשויות ', לדאוג לאול� ותזמורת וכו

 ברור ,והנה. ההוצאות להסתכ� במאות אלפי שקלי�
ה משל� לאד� עבור מצָוה "ופשוט שהשכר שהקב

. איננו פחות מ� ההוצאה שהוציא עבורה, שעשה
כ שהשכר עבור ביקור חולי� והכנסת כלה "נמצא א

. איננו בעל ער. פחות מכמה מאות אלפי שקלי�
ותלמוד תורה כנגד "וא� אומרי� אנו אחרי כל זאת 

מוד הרי שהשכר עבור כל קיו� של מצות תל, "כול�
  !תורה הוא גבוה א1 יותר
השכל הרי אומר שכדאי , עבור שכר גדול כזה

המצב הוא שבדר. , ובכל זאת. לעבוד שעות נוספות
כלל אנו זקוקי� לספר מוסר לעורר אותנו ללמוד 

 את השכר מרגישי�כי איננו ? מדוע... עוד קצת
איננו רואי� . הגדול שנית� לנו עבור לימוד תורה

לנו מאות " מכניסה" של תורה בעיַני� שכל מילה
היה שולח לנו בכל יו� ד1 ' א� ה. אלפי שקלי�

נוספו ל. היו� כ. וכ. : "חשבו� שבו היה רשו�
היות . אולי זה היה מדרב� אותנו, "שקלי� לחשבו�

עלינו למצוא אמצעי� , ה לא עושה זאת"והקב
אחד האמצעי� . משלנו לדרב� את עצמנו ללמוד עוד

ג� את המוסר עצמו צרי. לחזק ו. הוא ללמוד מוסר
ל הקפיד שילמדו "ישראל מסלנט זצ' ר. על ידי רגש

', שני� מקרא ואחד תרגו�'מוסר לא כמו שקוראי� 
רק כ. הוא מסוגל לעורר . אלא ע� לב וע� רגש

  .אותנו

גדולה הסרת טבעת יותר מדברי הנביאי� 

  ? מדוע

גדולה הסרת טבעת יותר : "ל אמרו"חז
ביאי� ושבע נביאות שנתנבאו מארבעי� ושמונה נ

ואילו , שכול� לא החזירו� למוטב; לה� לישראל
ארבעי� . )א, מגילה יד(" הסרת טבעת החזירת� למוטב

ושמונה נביאי� ושבע נביאות מוכיחי� את ישראל 
ואינ� , ומתחנני� אליה� שישובו בתשובה

ואילו אחשורוש הרשע רק מסיר את . מצליחי�
 וכבר ישראל ה להמ� טבעתו מעל ידו ונות� אות

בלי שאחשורוש או המ� ִהְת2ְַ'נ' , חוזרי� בתשובה
מדוע באמת ארבעי� ושמונה נביאי� ... לכ. כלל

הרי ? אינ� מצליחי� לגרו� לישראל לשוב בתשובה
למה זה , ל"ר, ג� הנביאי� ניבאו כל מיני פורעניות

  ?לא עזר
זמ� רב לפני : נראה שהסיבה לכ. היא זו

הנביאי� כבר , להגלות את ישראלשסנחריב בא 
הראשו� שניבא על כ. היה אִחיה . ִנ9ְא' שתהיה גלות

יכה את ישראל ' שאמר לירבע� שה, השילוני
ְוָנַת6 את ישראל ֵמַעל , כאשר ָינ'ד ַהDֶָנה במי�"

א "מלכ("" ְוֵזָר� ֵמֵעֶבר לנהר... האדמה הטובה הזאת

, שעיהו הנביאעד י, ואחריו עוד נביאי� רבי�, )טו, יד

מזהירי� את עשרת השבטי� במש. כמה דורות 
ישראל שמעו א� כ� במש. כמה . שתהיה גלות

שלא , רבות על הגלות" נבואות שחורות"דורות 
ועל כ� התרגלו אליה� ולא האמינו שאי , התקיימו

ה� אינ� , ג� כשסנחריב כבר בא בסו1. פע� יתקיימו
כ. ג� .  עד שזה קורהמאמיני� שיצליח להגלות� 

, ישעיהו מנבא שנבוכדנצר יבוא. ע� נבוכדנצר
אבל ישראל , ירמיהו מזהיר שנבוכדנצר יבוא

אבל נבוכנצר הרי , הנביא אומר': אומרי� לעצמ�
וג� א� . ודאי לא יבוא, נמצא כל כ. רחוק מכא�

ג� . 'ודאי לא יגיע עד ירושלי�, יבוא לאר+ ישראל
לאחר שנבוכנצר התקרב וכבר ש� מצור על 

. כבר היו דברי� מעול�: עדיי� יש תירו+, ירושלי�
ג� סנחריב ש� מצור על ירושלי� בזמ� ישעיהו 

וא� כ� ודאי , )לזלה, ב יט"מלכ(וסופו שנפל , הנביא
עד . ג� נבוכדנצר לא יצליח להחריב את בית המקדש

ממילא . הרגע האחרו� לא רוצי� להאמי� שזה יקרה
  .לא חוזרי� בתשובה

הכל מתנהל . ש� המצב הוא הפו.בשו, לעומת זה
המל. מזמי� את כול� . בהתחלה על מי מנוחות

. ומגיש מזו� ע� ההכשרי� הטובי� ביותר, למשתה
' שארית'מי שרוצה , +" יש בד+ "מי שרוצה בד 

 יש ג� הרב ומי שרוצה הרב מחפוד ', שארית'יש 
" הכשר"כל . )ח, אסתר א(" כרצו� איש ואיש. "מחפוד

מרדכי מזהיר לא . )יג, ר ב"אסת' עי(בל  תקשתרצה 
לא , "פנאטי" אומרי� לו שהוא ללכת למשתה 

מבי� שצרי. לשמור על יחסי� טובי� ע� המל. וע� 
רואי� , וכשהוא מעיז שלא להשתחוות להמ�. הגויי�

. )ג אות ב"אגדת אסתר פ(בו שוחר מדני� ומתנגדי� לו 
ר יו� אחד קמי� ושומעי� שבתו. אחד עש, ופתאו�

. רחמנא לצל�, חודש כבר לא יהיה שו� יהודי בעול�
. א1 אחד לא ישאר, זקני� וט1, אנשי� ונשי�

 ולא רואי� שו� דר. טבעית מהלומה פתאומית כזו 
וג� פקידי המל. לא , צבא אי� לה�. לִהנצל ממנה

ואסתר . יעזרו מ� הסת� להמ� ולאנשיו. יעזרו לה�
 למה ,ל שואלי�"חז .ג� היא תורמת את חלקה

הרי היה די לספר ? הזמינה אסתר את המ� למשתה
ומדוע יש צור. שג� המ� , לאחשורוש את כל העני�

', אחד הטעמי� שאמרו לזה בגמ? יהיה נוכח ש�
, שלא יאמרו ישראל אחות יש לנו בבית המל."

א� לא היו . )ב, מגילה טו(" ויסיחו דעת� מ� הרחמי�
ל היו סומכי� ע, רואי� אותה מתחברת להמ�

או (השתדלותה ולא היו מתפללי� על ביטול הגזרה 
אבל כשראו ). אבל לא בכל כח�, שהיו מתפללי�

ישראל שמיד לאחר שהתפרסמה הגזירה כבר המ� 
התייאשו מכל השתדלות , מוזמ� למשתה ע� אסתר

י שיפנו "טבעית והבינו שאי� כל דר. להנצל אלא ע
מרדכי מצליח להביא את יהודי . לאבינו שבשמי�

ה שלושה "וש� לכ. שיצומו ויזעקו בתפלה לקבש
מפני שראו שאי� כל דר. , ימי� ושלושה לילות

היא שמחזירה כא� את ישראל , הפתאומיות. אחרת
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, ל"כנ, אמנ� בהתחלה התנגדו למרדכי. בתשובה
לא רק . ושבו בתשובה, אבל עכשיו הפכו דעת�

שלא האשימו את מרדכי שהוא זה שגר� לצרה 
אלא הבינו שהדר. של מרדכי , שהתגלגלה עליה�

לא היה צרי. ללכת למשתה של , היתה נכונה
ה� ע� . "אחשורוש ולא היה צרי. להשתחוות להמ�

אנו , )ט, במדבר כג(" לבדד ישכ� ובגוי� לא יתחשב
אמנ� ג� לאחר . לא עבדי אחשורוש' עבדי ה

" אכתי עבדי אחשורוש אנ�" שניצלנו מ� הגזירה
כי , אי� אומרי� הלל בפורי�ועל כ� , )א, מגילה יד(

בשעה שנשארנו " 'הללו עבדי ה"איננו יכולי� לומר 
אבל עלינו לדעת שבמהותנו , משועבדי� לאחשורוש

. ולא ללכת בדר. של אחשורוש והמ�', אנו עבדי ה
הפתאומיות שבה נחתה עליה� הגזירה , על כל פני�

ג� בזה רואי� אנו אפוא . גרמה לכ. שחזרו בתשובה
הפתאומיות מעוררת . ' הרגש בעבודת האת תפקיד

להיפ. מ� הֶהרגל שַמכֶהה את (מאד את הרגש 
כפי שקרה , ומכא� קרובה הדר. לתשובה, )הרגש

  .בשוש�
כשַמ6ְִוי� מה שקרה בשוש� למה שקרה 

לא . הרי שבמצרי� הגזרה היתה קלה יותר, למצרי�
, מאיד.. גזרו ש� להרוג את כל היהודי� כמו בשוש�

, צרי� היו ניסי� הרבה יותר גדולי�הניסי� במ
הנס התרחש . בשוש� זה לא כ.. למעלה מגדר הטבע

לא קרה ש� שו� דבר שהוא למעלה מדר. , בהסתר
 היו דברי� מל. שיכור רב ע� אשתו . הטבע
 ג� זה כ הוא מחפש אשה חדשה "אח. מעול�
הוא זקוק לאשה , אחרי שהרג את אשתו. טבעי

להתנקש בחיי המל. שני שומרי� מנסי� . חדשה 
כבר ראינו מקרי� כאלה . ג� זה לא דבר חדש

, בקצב של 6ָני�, והכל מתנהל בנחת. בהרבה ארצות
. מכי� כא� תשועה לישראל' לא רואי� כלל שה

ראש ממשלה אנטישמי , באופ� פתאומי, ופתאו�
. זומ� להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודי�

לשוב היא שגורמת לישראל , הפתאומיות הזו
ג� , במצרי�. יותר מהניסי� של מצרי�, בתשובה

עדיי� מקבלי� את התורה בעל , אחרי כל הניסי�
שבת (" ה עליה� את ההר כגיגית"כפה הקב", כרח�

יהודי� כמו אהר� . ברור שלא כול� היו כ.. )א, פח
הכה� וכמו יהושע ושאר צדיקי עול� שהיו ש� ִקבלו 

מודעא "שטענו אבל היו ג� כאלה , את התורה ברצו�
דת� ואביר� . לא כל כ. רצינו, "רבה לאורייתא

כנראה לא רצו כל כ. את , ויהודי� נוספי� כמות�
מביני� , אבל בשוש�. התורה וכפו עליה� הר כגיגית

כי ה� חיינו ", לפתע שהתורה ניתנה לנו לטובתנו
זהו . )ש�(מקבלי� את התורה באהבה , "ואור. ימינו

לבד הנס הגשמי שהמ�  מהנס הגדול של שוש� 
 שבארבעה ימי� שעברו מאז נהרג וגזירותיו בטלו 

היהודי� , חתימת האגרות ועד תליית את המ�
שלא " קיימו וִקבלו"מתהפכי� ומגיעי� למדרגה של 

  .ומקבלי� את התורה מרצו�, היתה לה� קוד�

  ?ג באדר"מדוע לא תקנו פורי� בי
ל קבעו לנו לימי הפורי� את ארבעה עשר "חז

כיו� שבשוש� ? מדוע. באדר ואת חמישה עשר בו
, נחו בחמישה עשר ובכל העול� נחו בארבעה עשר

" כימי� אשר נחו בה� היהודי� מאויביה�"ועל כ� 
קבעו לעשות את ימי הפורי� ג� , )כב, אסתר ט(

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

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

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

שבו , ג באדר"ולא ביו� י, "היהודי� מאויביה�
  ?ובו היה עיקר הנס, היתה המלחמה
א� היה נקבע פורי� ליו� : � סופר"תיר+ החת

, כל ישראל עושי� פורי� ביו� אחדהיו , המלחמה
עד "והיה נוצר מצב שכל ישראל נמצאי� במצב של 

, כנראה רצונו לומר(ומתבטלי� מתורה " דלא ידע
כמבואר בנפש החיי� , שיש בזה סכנה לקיו� העול�

כל חיות� וקיומ� של "ש, )ה"ז בהגה"פט' שער א(
י התורה הקדושה "העולמות כול� הוא רק ע

ואילו היה העול� מקצהו ... בהכשישראל עוסקי� 
ועד קצהו פנוי א1 רגע אחד מעסק והתבוננות 
בתורה הקדושה היו חוזרי� כל העולמות לתהו 

ועל כ� לא קבעו את פורי� ביו� המלחמה "). ובהו
ד לבני שאר המדינות "שהיה בי, אלא ביו� המנוחה

נמצא שביו� שֵאלה שותי� אלה , ו לבני שוש�"ובט
היו� זה . [לה שותי� אלה לומדי�וביו� שא, לומדי�

לעשות שני " מחמירי�"רבי� . כבר לא בדיוק כ.
, ו במוקפי�"ד בפרזי� וג� בט"בי, ימי� פורי�

אבל כנראה  שיש יהודי� שכ� ... ויומיי� לא לומדי�
. עובדה שהעול� מתקיי� ג� בימי הפורי�. לומדי�

כותב תשובה בליל , למשל, "נודע ביהודה"ה
שג� ש� היו כנראה יהודי� (אג חמישה עשר בפר

אולי בגלל זה כתב אז מה , שעשו יומיי� פורי�
רבי� , רבי� שתו, הלילה הזה"הוא כותב ש). שכתב
אבל ". ורבי� אומרי� נשקנו יי� ג� הלילה, ישתו

וא� כ� , העול� מתקיי� כל שנה', שברו. ה, עובדה
  ].יש לקוות שג� השנה העול� יוסי1 להתקיי�

אולי , � סופר"ע� שכתב החתאבל חו+ מ� הט
מותר לומר סיבה נוספת לתיקו� ימי פורי� בימי 

שא� היינו מפני , והיא. המנוחה ולא בימי המלחמה
היה נראה מזה כאילו , עושי� פורי� בשלושה עשר

רק על ההצלה הגשמית של ע� ' אנו מודי� לה
שכל צוררי ישראל , ישראל שהיתה ביו� זה

. רה ושמחה וששו� ויקרוליהודי� היתה או, הושמדו
אלא ג� על זה ', והרי לא רק על זה אנו מודי� לה

שזה התברר , "קיימו וקבלו"שהגענו למדרגה של 
כי בשעת . כשנחו מאויביה�, רק כשנגמרה המלחמה

המלחמה קשה לכוו� הרבה כוונות של תורה ויראת 
כשנחי� מ� האויבי� , אבל אחרי המלחמה. שמי�

אז מתבררת המדרגה , רצו�ואז מקבלי� את התורה ב
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, שמקבלי� את התורה ברצו�, "קיימו וקבלו"של 
, זה עיקר גדול בפורי�. רוצי� בתורה ושמחי� בה

, להרגיש ג� את התשועה הרוחנית של ע� ישראל
ל "ועל כ� תקנו לנו חז, לא רק את התשועה הגשמית

ולא , את ימי הפורי� בימי� אשר נחו בה� מאויביה�
  .ביו� שלשה עשר


