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  בס"ד

  ירושלים  -ישיבת הֹּכתל  

  שיחת הגאון הרב אביגֹדר הלוי נבנצל שליט"א
  תשע"התצוה  לפרשת

  מול המן הרשע -אהרן ומשה 
  

  של אהרן הכהן נקילבו ה
"ְוָנַתָּת ֶאל חֶׁשן ַהִּמְׁשָּפט ֶאת  רבינו: וה את משההקב"ה מצַ 

 ים חז"ל:אומר. )ל, כחמות (ש ְוָהיּו ַעל ֵלב ַאֲהֹרן" ,ָהאּוִרים ְוֶאת ַהֻּתִּמים
, זכה לחושן המשפט על לבו" ד, יד) ם(שר 'ְוָרֲא ְוָׂשַמח ְּבִלּבֹו' כַ ְׂש "ּבִ 

את משה רבינו בא אהרן ראה . כלומר, בשכר זה ש(שבת קלט, א)
להוציא את ישראל ממצרים ְוָׂשַמח בלבו, בשכר זה זכה לחשן 

  המשפט על לבו.
הרי כל אהרן? עשה כאן ש מה הדבר המיוחדנשאלת השאלה: ו

םִחיו לאחר אדם פוגש את ָאאדם היה שמח במצב כזה!  י יש שנה  ש
שפרעה בנוסף לזה האח בא עם בשורות נפלאות,  ,שלא ראה אותו

יקבל בקרוב מה שמגיע לו, ואנו נצא ממצרים, נקבל תורה ונבוא אל 
מי לא ישמח על פגישה כזו? גם אדם פחּות  ,ארץ זבת חלב ודבש

  ל כך?עה שמח! מדוע א"כ מגיע לאהרן שכר מאהרן הי
ברש"י. כשהקב"ה שולח את משה כתובה התשובה לשאלה זו 

ומתַוכח עם הקב"ה במשך עומד להוציא את ישראל ממצרים, משה 
, בנסיון לפטור את עצמו מן השליחות. ד, י) מות(רש"י ששבעה ימים 

עבד פרעה מש המצב במצרים הוא נורא!איך ניתן להבין זאת? הרי 
 "שוחט תינוקות ישראל ורוחץ בדמם"את ישראל בעבודת פרך, 

ץ, משה היה צריך (רש"י שם ב, כג) ו ולמלא את השליחות המוטלת  לר
, הוא עומד ומתוכח עם ה' במשך במקום זה עליו כמה שיותר מהר!

אומר רש"י: "לא  . למה?מן השליחותשבעה ימים, בנסיון להפטר 
ונביא  ,ן אחיו, שהיה גדול הימנוהיה רוצה ליטול גדולה על אהר

. "אמר משה: עד שלא עמדתי, היה אהרן מתנבא (רש"י שם ד, י)היה" 
שיהא  ,להם שמונים שנה... ועכשיו אני בא להם בתחום ָאִחי

, (שמות ז, ז) אהרן גדול ממשה בשנים (תנחומא שמות סי' כד)ר"?! ֵמיצֵ 
ת סבלם במשך הוא גם נביא, הוא מנהיג את ישראל במצרים ונושא א

במדין, ולפתע יבוא משה ויקח בנחת כל השנים בהן יושב משה 
כן הוא מסרב לאהרן! בהרי זו פגיעה נוראה  - ממנו את כל הגדולה

אומר לו  .1לא אותירק , ד, יג) ם(שללכת. "ְׁשַלח ָנא ְּבַיד ִּתְׁשָלח" 
יד "לא כשאתה סבור, שיהא מקפ !הקב"ה: "ְוָרֲא ְוָׂשַמח ְּבִלּבֹו"

הלב של אהרן נקי לגמרי . , יד)ם(רש"י שעליך שאתה עולה לגדולה" 
קמקנאה ומקפידא.  קר קר קר כל תרעומת או צער, שמחה תהיה לו, ללא  ר

ואפילו לא  לב אהרן לא חושב כלל על עצמו. אין לו שום כי . ב
אם לכלל ישראל טוב לצאת ממצרים,  .שום רצון לעצמוועצמיות 

משה, אז אהרן שמח במנהיגותו והמנהיג הטוב ביותר עבורם הוא 
  של משה, ולא מצטער כלל על אבדן המנהיגות שלו.

זהו הלב הנקי שראוי לתת עליו את חושן המשפט. הרי השאלה 
שנשאלת בחושן המשפט ע"י הכהן הגדול באה מצד בני ישראל, 
וגם התשובה שמתקבלת בחושן מיועדת לבני ישראל, לא לכהן 

שן יהיה מונח על לב נקי כזה, ווי שהחרא ם כןהגדול באופן אישי, וא
לב בלי שנושא את לב כל בני ישראל, ולבו הוא כלב כל ישראל. 

אמנם לא רק אהרן לבש את החושן, אחריו היו עוד כהנים עצמיות. 
גדולים שלבשו את החושן, אבל כנראה שמשהו ממידותיו של אהרן 

ל הכהן עבר אליהם בירושה. אף אחד מהם לא הגיע ַלשלמות ש
אהרן, אבל בכל זאת, במידה מסוימת, הם ירשו מאהרן את הלב הנקי 

(עי' סוטה  שן לא ענה אצלםושלו. אלה שבאמת לא היו ראויים, הח

גדול אינו הכהן הגדול ראוי. כשהכהן השן עונה רק כשו. החמח, ב)
  ראוי, לא יעזור שישאל בחושן.

  "ָיַחד "ִהֵּנה ַמה ּטוֹב ּוַמה ָּנִעים ֶׁשֶבת ַאִחים ַּגם
גם משה אלא , באופן מוחלט לא רק אהרן נקי מאנוכיותהנה, ו
בלב משה שמח כך  ,כשטוב למשהבלב שלם כמו שאהרן שמח  כך.

"ִהֵּנה ַמה ּטֹוב ּוַמה ָּנִעים ֶׁשֶבת הפסוק אומר:  .כשטוב לאהרןשלם 
ַקן ַאֲהֹרן ֶׁשֹּיֵרד ֹיֵרד ַעל ַהָּזָקן, זְ  ,ַּכֶּׁשֶמן ַהּטֹוב ַעל ָהֹראׁש. ַאִחים ַּגם ָיַחד

פעַמִים כאן למה ֶנאמר . שואלים חז"ל: (תהלים קלג, ב)ַעל ִּפי ִמּדֹוָתיו" 
'ָזָקן'? "וכי שני ְזָקנים היו לאהרן?! אלא כיון שראה משה את השמן 

 (ויק"ר ג, ו) !יורד על ְזקן אהרן, היה שמח כאילו על ְזָקנֹו יורד"
, והיא נלקחה ממנו למרות שהכהונה היתה אמורה לצאת ממשה

(רש"י שמות ד,  בגלל סירובו של משה ללכת למצרים ונמסרה לאהרן

כאילו הוא לכהן כלל, ושמח במשיחתו באחיו , משה לא מקנא יד)
  נמשח.זה ש עצמו

דבוקים זה בזה , אוהבים זה את זה וגדולי ישראל ,שני האחים
את זה שניהם רוצים  בלי שום נגיעה עצמית.ובלי שום חציצה 

זה מה שאכפת  שראל.ואת מה שטוב לקב"ה וטוב לי זה, טובתו של
"ְוַנְחנּו על עצמו ועל אהרן להם, לא על עצמם. לכן משה יכול לומר 

, אין לנו שום עצמיות -? "ְוַנְחנּו ָמה"מה פירוש  .(שמות טז, ז)ָמה" 
דוד המלך אומר על עצמו: "ְוָאֹנִכי תֹוַלַעת  ואיננו נחשבים לכלום.

בכל אך בריה חלושה מאוד, התולעת היא . (תהלים כב, ז)ִאיׁש" ְוא 
. אברהם אבינו היה עוד יותר עניו, משהוזאת יש לה כח לעשות 

ואפר הם חסרי כל ערך  . עפר(בראשית יח, כז) ָאֹנִכי ָעָפר ָוֵאֶפר""ואמר: 
. יכולים לעשות כלום, אך בכל זאת, יש להם ממשות םאינ וחשיבות,

אין לנו שום . לנו אין ממשותאפילו . "ְוַנְחנּו ָמה"אבל משה אומר 
  .2רצון עצמי משלנו, חוץ מרצון ה'

  לבו השלם של אהרן הכהן
מאד.  שלםהוא גם לב  .לבו של אהרן לא רק נקי מנגיעותאבל 

שלם עם השכינה בכל מצב, ולעולם הוא אינו מהרהר אחריה. אהרן 
מש בכהונה כנס לׁשַ בו נ ביום - כשנפטרו שני בניו ביום ִׂשמחתו

הוא מקבל את גזרת ה', ואין לו  (ויקרא י, ג)"ַוִּיֹּדם ַאֲהֹרן"!  -גדולה 
  שום תלונות.

ומכה את  ,בסוף ארבעים שנה, כשמשה רבינו טועה במי מריבה
, נענש משה רבינו רש"י במדבר כ, יא)עי' ( הסלע במקום לדבר אליו

(במדבר שם, ונש זה שלא להכנס לארץ ישראל, וגם אהרן נענש עמו בע

ֻּתֶּמי ְואּוֶרי ְלִאיׁש ֲחִסיֶד, ֲאֶׁשר ִנִּסיתֹו הפסוק אומר: ". והנה, יב)
. "נסַּתקפָּת לו לבוא (דברים לג, ח)ְּבַמָּסה ְּתִריֵבהּו ַעל ֵמי ְמִריָבה" 

בעלילה. אם משה רבינו אמר ִׁשמעו נא המורים, אהרן ומרים מה 
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רן כלל לא חטא במי מריבה! הוא היה כלומר, אה (רש"י שם)עשו"? 
"למה מענישים אותי בגלל טעותו של משה"? אבל הוא יכול לטעון, 

  גם כאן, הוא מקבל את גזרת ה', ושותק.לא טוען כלום. 
תפילות (כמנין  תקט"וחז"ל אומרים, שמשה רבינו התפלל 

הוא לא הצליח  .(דב"ר יא, י)"ואתחנן") כדי להכנס לארץ ישראל 
(דברים את הארץ  לראותהגזרה לגמרי, אבל לפחות זכה  לבטל את

. והנה, על אהרן לא מצאנו שהתפלל להכנס לארץ ישראל. ד)-לד, א
גם לא כתוב שזכה לראות את הארץ. למה לא התפלל על כך כמו 

 לראותמשה רבינו? וכי לא רצה להכנס לארץ ישראל, או לפחות 
תה בעלילה. רק אותה?! וביותר קשה, שהרי הגזרה על אהרן הי

מו, כשבעצם מצד מעשיו היה בגלל שמשה נענש, נענש גם הוא עִ 
ראוי שיכנס לארץ ישראל. מסתבר אפוא, שאם היה מתפלל על 
הדבר, היתה תפלתו מתקבלת. ואם כן קשה מאד: למה לא מוצאים 

  שאהרן מתפלל להכנס לארץ ישראל?
. חשבתי, אולי אהרן נוהג כך, כדי שלא לפגוע במשה רבינו

עשרות שנים ִחָּכה וצפה אהרן להכנס לארץ ישראל, ועל סף הכניסה 
אליה הוא ְמַוֵּתר על שאיפתו, כדי לא לַהראות חלילה פגיעה במשה, 
שמשה לא נכנס לארץ ישראל ואהרן כן נכנס. אם משה לא יכנס 
לארץ ואהרן כן יכנס, יאמרו שאהרן גדול בדבר זה יותר ממשה 

את פיו. כמו ששתק בגזירה על מות בניו,  רבינו. לכן, הוא לא פוצה
משלים עם גזירת ה' ולא מתפלל. משה  .כך הוא שותק גם כאן

עליו  אוסרפעמים לזכות להכנס לארץ, עד שה'  מאותמתפלל 
, ואילו אהרן נוהג להפך. הוא לא (שם ג, כו)להמשיך ולהתפלל עוד 

שה. כדי לא לפגוע במ -מנסה כלל להתפלל על כניסה לארץ. למה? 
, רצה לתת לוה' על כל הכבוד והמעלות הרוחניות שִוֵּתר משה 

, ואהרן משיב לו כאן (כפי שהזכרנו לעיל) בשביל לא לפגוע באהרן
יכולה  רץ ישראלתר על כל הרוחניות ועל כל מה שאכגמולו, ומוַ 

בלי משה, אהרן לא מסוגל  לתת, כדי שלא לפגוע במשה רבינו.
  .3להכנס לארץ ישראל

  יותר מנבואה - רים ותומים דרגת או
זהו הלב כפי שראינו, לבו של אהרן הוא לב נקי ושלם מאד, ולכן 

, לקלוט באמצעותו את דבר ה' שראוי לתת עליו את חושן המשפט
אמנם יש עוד דרך לקבל את דבר ה', וזה ע"י הנביאים, אבל  .לעמו

כנראה שהדרגה הנדרשת לנבואה איננה כמו הדרגה הנדרשת 
ראוי אם הוא  יכול להגיע, כל יהודי - נבואהומים. הרי ללאורים ות

יכול  רק כהן מזרע אהרן -דרגת אורים ותומים מה שאין כן ל לה.
 .אורים ותומים להיות בדרגתמי שאינו מזרע אהרן, לא יכול  להגיע.

אצל  . כמו כן,4דרגת נבואהשדרגת אורים ותומים יותר גבוהה ִמ הרי 
 ,אם הנביא ניבא דברים רעים .מהנבואה לפעמים ה' חוזר בו -נביא 

גזירת לעומת זאת,  .ה בנינוההיכמו שמהנבואה, ה' לפעמים חוזר בו 
אף על פי כפי שאמרו חז"ל: " לעולם, לא מתבטלת -אורים ותומים 

למה נקרא  ...שגזירת נביא חוזרת, גזירת אורים ותומים אינה חוזרת
 - תומים  .יהןשמאירין את דבר -שמן אורים ותומים? אורים 

", היינו משלימין את דבריהן" .(יומא עג, ב)" שמשלימין את דבריהן
  .(רש"י שם)שגזרתן אינה חוזרת 

גם זה חייב להעשות דוקא ע"י אורים  -הארץ לשבטים חילוק 
לא מספיק בשביל לחלק נביא אבל  ,יהושע הוא נביאותומים. אמנם 

 תומים,ההאורים ו עם הכהן הגדול אלעזרלזה גם את צריך  .את א"י
אלעזר הכהן היה מלובש באורים כפי שמביא רש"י מהגמרא: "

תחום  -[בגורל]  אם שבט פלוני עולה :ותומים, ואומר ברוח הקדש

וסיף על ירושלים ועל גם לה .(עי' רש"י במדבר כו, נד)" פלוני עולה עמו
אין מוסיפין על העיר ועל העזרות אלא במלך ונביא " -העזרות 
. הרי (שבועות יד, א)" וכו' ותומים וסנהדרין של שבעים ואחדואורים 

  שלא מספיק לזה נביא, אלא צריך גם אורים ותומים.

כהן גדול, אורים ותומים כבר לא שם למרות שהיה  ,בבית שני
(יומא הוא אורים ותומים  אחד מהדברים שחסרו בבית שנישהרי  ,היו

כא, ב)
חגי זכריה ומלאכי,  - בתחילת בית שני ועוד הי יאיםנב. 5

דרגה הזאת של מה .אבל אורים ותומים כבר לא היו - מרדכי ואסתר
. גם מזה נראה, שמדרגת בבית שניכלל כבר לא השגנו  ,רוח הקודש

אורים ותומים גבוהה ממדרגת הנבואה, ולכן אורים ותומים נסתלקו 
  .קודם שבטלה הנבואה

  רדיפת הכבוד של המן הרשע
אין להם שום  .נקי מאנוכיות אהרןו משה עד כמה לבם שלראינו 

מצב, שאדם  .מצב הפוךגם . אך כמובן, יש רצון עצמי, חוץ מרצון ה'
מי  .ואפסי עוד ,אני כלל. לא אכפת לו מאחריםומרגיש רק את עצמו, 

המן הרשע חושב רק על  .המן הרשע הוא בדבר הזה,במיוחד לט בש
המלך כש .צמורק מה טוב לע לא חושב מה טוב לאחרים, .עצמו

"ְלִמי המן בטוח שהכונה אליו. שהרי  -למישהו  רוצה לתת כבוד
וקשה לכאורה:  (אסתר ו, ו) ?..."ַיְחֹּפץ ַהֶּמֶל ַלֲעׂשֹות ְיָקר יֹוֵתר ִמֶּמִּני

ַוָּיֶׂשם ֶאת ִּכְסאֹו ֵמַעל  ,ִּגַּדל ֶאת ָהָמן ַוְיַנְּׂשֵאהּוהמלך אחשורוש "אמנם 
, אבל בכל זאת, אולי המלך רוצה (שם ג, א)" ִאּתוֹ  ָּכל ַהָּׂשִרים ֲאֶׁשר

לתת מעט כבוד גם למישהו אחר? אמנם קשה להעלות על הדעת 
גם אם לא את אבל , מרדכי היהודי לכבד דוקא אתהמלך רוצה ש

סתם או  ,האחרים יםשראת אחד האת חרבונא, או אולי מרדכי, 
ְלִמי " יתכן!לא  !לאאבל  מלך.טוב למשהו מישהו אחר שעשה 

אין להעלות על הדעת כבוד  ?ַיְחֹּפץ ַהֶּמֶל ַלֲעׂשֹות ְיָקר יֹוֵתר ִמֶּמִּני"
  .6רק אלי .למישהו אחר

דורש לעצמו כבוד בלי גבול,  .הניגוד הגמור ל"ְוַנְחנּו ָמה" וזה
כאן קושיה: אם הוא לא מרגיש שיש  .(מגילה י, ב) עושה עצמו אלוהו

תה שעושה לך אסתר המלכה? אתה הולך אל המשלמה אלוה,  אתה
אלא שתאַות הכבוד של המן  וכי אלוה צריך לאכול ולשתות?!

רק הוא עם המלכה למשתה, גוברת על שכלו. להיות מוזמן אל 
אין לך כבוד גדול מזה! ואם כך, חייבים  -המלך והמלכה לבדם 

לקבל כבוד. כזו הזדמנות  לא שייך שלא לנצללנצל את ההזדמנות. 
למרות שכל בר דעת מבין שזוהי  ,לך אל המשתהממילא הוא הו

  סתירה לאלוהותו.
ל ַעְבֵדי ּכָ אבל יש גם איש אחד שלא כל כך מכבד את המן. "

ּוָמְרֳּדַכי א ִיְכַרע  ...ַהֶּמֶל ֲאֶׁשר ְּבַׁשַער ַהֶּמֶל ֹּכְרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ְלָהָמן
דבר  ].)שם(רש"י צמו אלוה [לפי שעשה ע (אסתר ג, ב)" ְוא ִיְׁשַּתֲחֶוה

ַוַּיְרא ָהָמן ִּכי ֵאין ָמְרֳּדַכי ֹּכֵרַע ּוִמְׁשַּתֲחֶוה המן לא יכול לסבול! " - כזה 
 וכל העבדים כן כל שרי המלך. אמנם (שם, ה)" ַוִּיָּמֵלא ָהָמן ֵחָמה ,לוֹ 

זה לא מספיק  - שתחוה מאחד שלא זקן משתחוים, אבל אם יש 
  !לסדר היוםעל כך אי אפשר לעבור דו, ולהמן! יש כאן פגיעה בכבו

, ""ַוַּיְרא ָהָמן ִּכי ֵאין ָמְרֳּדַכי ֹּכֵרַע ּוִמְׁשַּתֲחֶוה לוֹ  , בפסוקחשבתי
ודעים כבר למי צריכים יאנו  לכאורה, [שהרי מיותרת "לו"המלה 

כנראה שההסבר הוא זה: אם המן היה אבל  . להמן].להשתחוות
 לא היה עושה מזה "ענין".לי או -לא משתחוה  כללרואה שמרדכי 

 ,המן רואהש . אלאףפקשה לו להתכווכבר זקן מאד,  מרדכיהרי 
 ת!מרדכי יודע יפה מאד להשתחוו -(בחזרת הש"ץ) שב"מודים" 

כורעים ומשתחוים כשכולם  כן בראש השנה וביום הכפורים,ו
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 !לא משתחוה " הואלו"רק בתפלה, גם שם הוא משתחוה יפה מאד. 
ַוִּיָּמֵלא " - "! ממילא לוֹ ָמן ִּכי ֵאין ָמְרֳּדַכי ֹּכֵרַע ּוִמְׁשַּתֲחֶוה "ַוַּיְרא הָ 

  ."ָהָמן ֵחָמה
עוד זה נו, אז מה עושים? צריכים להעניש את הזקן הזה! אבל 

זוהי . (שם, ו) "ַוִּיֶבז ְּבֵעיָניו ִלְׁשַח ָיד ְּבָמְרֳּדַכי ְלַבּדֹו" להמן. לא מספיק
ח"ו את מרדכי. על פשע כזה, צריך  להרוג רקנקמה קטנה מדי, 

"ְלַהְׁשִמיד ַלֲהֹרג ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים ִמַּנַער ְוַעד ָזֵקן ַטף ְוָנִׁשים 
זה מי ! למה? כי יהודי אחד לא השתחוה לו .(שם, יג) ְּביֹום ֶאָחד"

לא  ,לא על טף .לא חושב על אף אחד .שרוצה את כל הכבוד לעצמו
לא חטא כלום,  טףה. אמנם עצמועל רק  .אף אחדעל נשים, לא על 

. אם ישאר חלילה ילד יהודי גם אותם צריך להרוג .לא חשובזה אבל 
ם כבודו של המן. אסור שח"ו ישאר ילד יהודי אחד פגֵ יאחד בעולם, 

בנוסף לכך,  .7עד כדי כך הכבוד צריך להיות שלם ומושלםבעולם. 
שיעור בבשביל זה צריך עץ ו על העץ. גם לתלות את מרדכיצריך 

אין  .בפחות מזה לא יוצאים ידי חובה .גבוה חמישים אמה ,חזון איש
גבוה רק תלוי על עץ שהוא אם מרדכי יהיה  של המן, זה לפי כבודו
עד כדי כך חושש  .צריך דווקא עץ גבוה חמישים אמה .ארבעים אמה
  .המן לכבודו

  המן בעצמו גורם למפלתו
בסופו של דבר שמביאה זו המן, היא של רדיפת הכבוד המופרזת 

. המלך שואל את המן: "ַמה ַלֲעׂשֹות ָּבִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶל ָחֵפץ למפלתו
אפשר להציע אז נו, המן בטוח שהמלך מתכוין אליו.  -ִּביָקרֹו"? 

כל אבל  ,שיתנו לו אלף שקלי זהב, או כפר אחד, או עיר אחת במתנה
. ](שם ה, יא)הכי היה עשיר גדול [שבלאו  מדי בשביל המןמעט זה 

. "ַמְלכּות"ָיִביאּו ְלבּוׁש ממילא, הוא מציע משהו בכיוון אֵחר: 
. "ַמְלכּותְלבּוׁש סתם לבוש יפה ומהודר לא מספיק. צריך דוקא "

. ֲאֶׁשר ָלַבׁש ּבֹו ַהֶּמֶל" ְלבּוׁש ַמְלכּותולא סתם לבוש מלכות, אלא "
זה לא מספיק. צריך של המלך,  לבגדו דומהשהוא ארגו בגד יַ אם 

"ְוסּוס  -ומה עוד צריך?  אותו.בגד שהמלך בכבודו ובעצמו לבש 
"צריך  סתם סוס לא מספיק מכובד להמן. .ֲאֶׁשר ָרַכב ָעָליו ַהֶּמֶל

גם את כתרו של המלך  -. ומה עוד? כב עליו המלךרסוס אשר דוקא 
ֶתר ַמְלכּות ְּבֹראׁשֹו". "ַוֲאֶׁשר ִנַּתן ּכֶ רוצה המן שילבישו על ראשו. 

שבדבר הזה המן הלך קצת רחוק מדי. הוא שם לב, חז"ל אומרים, 
המן קולט את התגובה,  מתחיל כבר לעקם את האף.שאחשורוש 

הוא . אבל על הסוס (עי' רש"י שם ו, ט)הכתר  ויורד מיד מן הרעיון של
תֹון ַהְּלבּוׁש ְוַהּסּוס "ְונָ  ",סּוס ֲאֶׁשר ָרַכב ָעָליו ַהֶּמֶל"צריך  .תרמוַ לא 

, ַעל ַיד ִאיׁש ִמָּׂשֵרי ַהֶּמֶל ַהַּפְרְּתִמים[בלי הכתר, שויתרנו עליו] 
 :ְוָקְראּו ְלָפָניו ,ְוִהְרִּכיֻבהּו ַעל ַהּסּוס ִּבְרחֹוב ָהִעיר... ְוִהְלִּביׁשּו ֶאת ָהִאיׁש

הכרוז לא מספיק ש .ָּכָכה ֵיָעֶׂשה ָלִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶל ָחֵפץ ִּביָקרֹו"
, אלא דווקא אחד משרי את הסוס או קצין צבא בחיר יוליך העירוני

אבל לא  י המלך,הוא משפיל בזה את שר המלך צריך לעשות זאת.
שאפילו שרי המלך הפרתמים  ,לראותכולם צריכים  .אכפת לו

את  ."ָּכָכה ֵיָעֶׂשה ָלִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶל ָחֵפץ ִּביָקרֹו" :מכריזים לפניו
  .זו פגיעה -פחות מזה  .פסגת הכבוד הוא רוצה

אומר לו אחשורוש: אם כך, הרי אתה עצמך יכול להיות אחד 
"ִמָּׂשֵרי המלך ַהַּפְרְּתִמים"! ֵל ַהְלֵּבׁש את מרדכי היהודי, ְוַהְרֵּכב אותו 

לעצמו את העונש. אם  פואברחוב העיר על הסוס. המן עצמו גורם א
אלף  מרדכילהמלך היה נותן  - לף שקלי זהבא ושיתנו למבקש היה 

, אבל המן היה מתרגז קצתובזה היה מסתיים הענין.  ,שקלי זהב
. אבל המן כל העניןאף אחד לא היה צריך לדעת מכבודו היה נשמר. 

שיובילו את מרדכי על סוס ברחוב  ,בגאותו המנופחת גורם לעצמו
 לקרוא לפניו.צטרך היה זה שיהעיר ויקראו לפניו, ושהוא עצמו י

" הוא מרדכי, ולא ֲאֶׁשר ַהֶּמֶל ָחֵפץ ִּביָקרוֹ כשהמן מגלה שהאיש "
הוא בעצמו, הוא מנסה לשנות את הצעתו. מציע שיתנו למרדכי 

המלך לא מַותר על ההצעה כבר מאוחר מדי. זה אבל אז משהו אחר. 
, והמן נאלץ להוליך את מרדכי על הסוס (מגילה טז, א)הראשונה 

"ָּכָכה ֵיָעֶׂשה ָלִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶל ָחֵפץ העיר, ולקרוא לפניו:  ברחובות
  ואת כל זה הוא גרם לעצמו, ברדיפת הכבוד שלו. ."ִּביָקרוֹ 

  לשמח את העניים -עיקר מצַות פורים 
מנוגדת אחרים, ה, להרגיש רק את עצמי ולא את הזוהדרך 

ע. הלב של המן הרש ,טוב . ההפך מלבשל משה ואהרן כםלדר
ומרדכי ואסתר הביאו שמחה וששון  ,נעשה נסוהקב"ה עזר 

כל איודי האבל תיקנו שהשמחה הזאת היא לא רק שכל י ,ליהודים
יתן אלא שכל יהודי ישלח משלוח מנות לרעהו ו ,בעצמושמח יו

 ,שמחה של המן ו, זבה כי שמחה שרק אני שמח .מתנות לאביונים
את גם משמח  אם אנירק היא שמחה שלנו  .לא שמחה שלנו

  .אחריםה
הרמב"ם בונה על יסוד זה חידוש גדול להלכה. הרמב"ם אומר: 

מלהרבות בסעודתו ּוְבִׁשּלּוַח  ,נות אביונים"מוטב לאדם להרבות במּתְ 
ומפוארהכי " -". למה? מנות ְלֵרָעיו לה  דו ג ם שמחה  ָׁש ן   ,אי

ם רי גֵ ו ות  למנ וא ם  תומי י ו ם  י י ענ לב  לשמח  לא   פ"ב( "א

, יותר בפוריםתקנה עיקרית יא המתנות לאביונים  .)י"זההלכ' מגילה מ
תקנה היא שגם [מ"משתה ושמחה", ואפילו יותר ממשלוח מנות, 

שיהיה לך לב לדאוג לאחיך  ].עבור אחרים, אך אינה מיוחדת לעניים
   תהיה אפשרות לשמוח בפורים. לוהאביון, שגם 
נוהג מתבטא בחריפות על מי שלא  -בהלכות יום טוב  -הרמב"ם 
חייב , (ביו"ט)כשהוא אוכל ושותה הרמב"ם אומר: "כך (ביו"ט). 

מי ולהאכיל לגר ליתום ולאלמנה עם שאר העניים האומללים. 
שנועל דלתות חצרו, ואוכל ושותה הוא ובניו ואשתו, ואינו מאכיל 

אלא שמחת  ,אין זו שמחת מצוה -ומשֶקה לעניים ולמרי נפש 
 ,ְוֵזִריִתי ֶפֶרׁש ַעל ְּפֵניֶכם :ם, שנאמרכרסו... ושמחה כזו קלון היא לה

. הביאו המשנ"ב סי' תקכ"ט י"ח-הלכ' יו"ט פ"ו הי"זרמב"ם ( "ֶּפֶרׁש ַחֵּגיֶכם

מסתמא גם בפורים זהו הגדר. מי שאוכל ושמח ולא דואג  .)ס"ק י"ז
אין זו שמחת מצוה, אלא  -עניים ומרי נפש יוכלו לשמוח שגם 

וח לבד. חייבים לדאוג שגם עניים לא מספיק לשמשמחת כרסו!... 
אמנם גם בשאר מצוות "כל ישראל ערבים  ומרי נפש יוכלו לשמוח.

, וצריך לראות שגם אחרים יקיימו את (שבועות לט, א)זה בזה" 
המצוה, אבל לעומת שאר המצוות, ששם אין חיוב להוציא ממון 

צריך להוציא פורים הערבות, על שמַחת חובת בשביל לקיים את 
וטעם ההבדל ]. ביו"ט. [וכן ביום טוביוכל לשמוח ן כדי שהעני ממו

יההוא, כי במצוה זו, גם השמחה  ל איננה שלמה כל עוד ישנם  ש
כדי כן מוטל עלי להוציא ממון ליהודים שאינם יכולים לשמוח. 
ילַׂשמח את העני, כדי שהשמחה  ל כשם שחובה  - תהיה שלמה ש

לות עלי. כמובן, איני יכול עלי להוציא ממון עבור שאר מצוות המוט
עלי  -לפרנס ולשמח את כל עניי ישראל, אבל עד היכן שידי מגעת 
לילדאוג שגם הגר והיתום והאלמנה ישמחו, כדי שגם השמחה   ש

  .]9ברגל [וכך גם .8בפורים תהיה שלמה
אולי מותר לומר, שזה מה שמונח ביסוד הדין, שאֵבל אינו נוהג 

ים ("ושמחת בחגך") ְוָדֵחי ּבִ רַ ה ְד ׂשֵ עֲ  לותו ברגל, מפני ש"ָאֵתיאבֵ 
ים"? ּבִ רַ ה ְד ׂשֵ . מה פירוש "עֲ (מו"ק יד, ב)יד (מצַות אבלות)" ִח יָ ה ְד ׂשֵ עֲ 
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ה שכל ישראל חייבים בו. אבל ׂשֵ עֲ אפשר לפרש, שהכוונה היא לַ 
ה זה אינו יכול להתקיים ׂשֵ עֲ ׁשֶ  ,אפשר לפרש עוד, שהכוונה היא

לבשלמות אלא על ידי  כ אל יקיימוהו, ואם יהיה אחד ישר ש
םמישראל שלא יקיימֹו, יחסר משהו מקיום העשה  ל כו . זהו בדיוק ל

של  המצב כאן. אם האֵבל ינהג אבלותו ברגל, יתבטל העשה
"ם "ְוָׂשַמְחָּת ְּבַחֶּג ל ו כ , כי אין שמחת שום יהודי שלמה, כשיש ל

ה יהודי אחד שיושב ומתאבל על קרובו. לכן, כדי שלא יתבטל העש
" לכל ישראל, מוכרח העשה דאבלות של היחיד ְוָׂשַמְחָּת ְּבַחֶּגשל "

להדחות, כדי שיוכלו הרבים לקיים את העשה המוטל עליהם באופן 

זוהי חובתו של כל יהודי, לדאוג כי  מלא ושלם, ללא שום חסרון.
ל א ר יש מ ד  אח ל  כ   ., וכן בפורים10יהיה שמח ביום טוב ש

  
  
  
  
  
 

  
                                                           

ויהיה ילד בתוך השרפה, אין כאן מקום ל"ִּכּבּוִדים" מי ילך אם תהיה שרפה ח"ו,  -של מישהו שעלול להפגע  פיקוח נפש לא נדחה מפני עלבוןאמנם . 1

, ולא גאולה נסיתלהיות אמורה משה רבינו מבין, שגאולת ישראל ממצרים אבל  - הראשון שיכול צריך לקפוץ ולהוציא את הילד מהשרפה ,להוציא את הילד

ממילא, אם יש חשש לפגיעה באהרן, לא יתכן שזו זה לא נס שלם.  -. אם יש בו איזה פגם רוחני בו שום פגם ברוחניותאין שלם רק אם הוא נס  ונסטבעית, 

  (שיחת מורנו הרב שליט"א לפרשת שמות תשע"ג). כן הוא מסרב ללכתלתהיה יציאת מצרים המובחרת, ו

מפני שתלונת בני היה בזאת הבחינה את אהרן ו איתכלל ו, ומה שלבדמשה היה  העיקר ְּבזאת המדרגה הנוראה"ח מוולוז'ין זצ"ל כתב שאמנם הגר. 2

םישראל היתה על  ה י נ םִּכי  ..."ִמי ִיֵּתן מּוֵתנּו ְבַיד ה' ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים, שהרי ישראל אמרו: ש ֶת א צֵ וֹ ָהִמית ֶאת ָּכל ַהָּקָהל ַהֶּזה ָּבָרָעב" ֹאָתנּו ֶאל ַהִּמְדָּבר ַהֶּזה לְ  ה

ּו" :ולכן ֵהִׁשיָבם משה בלשון רבים ,(שמות טז, ג) נ ְח ַ נ , אך גם הגר"ח הרי שער ג' פי"ג) "נפש החיים"( "ה'א ָעֵלינּו ְתֻלֹּנֵתיֶכם ִּכי ַעל ... ָמה ִּכי ַתִּלינּו ָעֵלינּו ְו

רכתב רק, כי " ק י ע ", ומשמע שגם לאהרן היתה שייכות למדרגה זו, אך לא כמשה. וגם מסתבר, שמשה לא היה כולל לבד שהמהיה  ְּבזאת המדרגה הנוראה ה

  את אהרן עמו בלשון זו, אלמלא שגם לאהרן היתה איזו שייכות עם מדרגה זו.

שנשמתו תתגלגל בעזרא הסופר, ובספר "מגלה עמוקות" על פרשת ואתחנן (אופן כ"ח) כתב, שאהרן לא ביקש להכנס לארץ, לפי שראה ברוח הקודש . 3

  ו. ע"ש).-" (עזרא ז, הָעָלה ִמָּבֶבל -הּוא ֶעְזָרא  ...ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהןועזרא הסופר הרי עלה מבבל ונכנס לא"י. ונרמז כל זה בפסוק "

טההיא ות רוח הקדש, ומדרגה ממדרג" אמנם הרמב"ן כתב שמדרגת אורים ותומים היא. 4 טהלמ טהלמ טהלמ ח, ל), וכן כתב רבינו בחיי " (רמב"ן שמות כמן הנבואה למ

, כללי (שם), וכן מבואר ברמב"ם (מו"נ ח"ב פמ"ה במדרגה השניה, ע"ש היטב מתחילת הפרק), וכן משמע מסדר הפסוק (שמו"א כח, ו), אך זהו רק באופן

שהרב שליט"א מבאר והולך כאן ה, וכפי וכנראה שלמדרגת אורים ותומים היו בכל זאת כמה מעלות מיוחדות שנמצאות רק בה, ואינן נמצאות במדרגת הנבוא

  בדבריו.

"הוא כתב ֵׁשם המפורש שהיה נותנו בתוך ִּכְפֵלי החושן, שעל ידו הוא מאיר דבריו ומתמם את דבריו. ובמקדש שני היה רש"י פירש שאורים ותומים . 5

 וכן דעת הראב"ד (פ"ד מהל' בית הבחירה ה"א). .מות כח, ל)(רש"י ש להיות מחוסר בגדים, אבל אותו השם לא היה בתוכו" ן גדולשן, שאי אפשר לכהוהח

שם, ובהל' כלי המקדש פ"י ה"י). רמב"ם , אלא שלא היו נשאלין בהן, כיון שלא היתה שם רוח הקודש (בבית שני אורים ותומים שהיואבל הרמב"ם סובר 

בדברי הרמב"ם, דאף בתחילת בית שני, שעוד היו שם נביאים האחרונים חגי  ועי' בחי' מרן הגרי"ז (הל' כלי המקדש שם) שבאר[ וכן דעת התוס' (יומא שם).

, מ"מ לא היו האורים ותומים משיבים. וזהו אחד מהדברים שחסרו ח הקודשה עדין רותזכריה ומלאכי, ומן הדין היה אפשר לשאול אז באורים ותומים כי הי

 .ח הקודש]עוד לשאול באורים ותומים, דליכא רו בבית שני. ואח"כ שבטלה הנבואה, אז מדינא כבר לא היה אפשר
שהמן אכן ַהְּיָקר ששואל המלך הוא עבורו?! ותירץ,  שכלממנו, יחוייב מזה  יותרה"שפת אמת" באמת תמה על המן: וכי מפני שאין לעשות ְיָקר . 6

אח"כ יצטרכו לאותו אדם,  וכבוד שיעשהכל את א"כ , יותרצריך לכבד המן את ר שאחַ ואולם, מ .ראחֵ לאדם היא לקח בחשבון שיתכן וכוונת המלך 

  , ואף יותר מכך! (שפת אמת, ליקוטים, מגילת אסתר)גם להמןלעשות 

מד על הכלל כולו. הכלל ללַ א מן צָ כי הבין כי מרדכי יָ  ,פירוש ".ִּכי ִהִּגידּו לֹו ֶאת ַעם ָמְרֳּדָכי ,ַוִּיֶבז ְּבֵעיָניו ִלְׁשַח ָיד ְּבָמְרֳּדַכי ְלַבּדוֹ ובשפת אמת פירש: ". 7

 (שפת אמת לפורים, תרנ"ג) כל עם מרדכיאת ר במקומו בכח כלל יהודי. ולכן רצה לאבד אחֵ  היהי ,ואפילו אם ימית את מרדכי
ין בדבר לומר אין מדקדק" (ירו' מגילה פ"א ה"ד), וז"ל: "ות פוריםעאין מדקדקין במואולי יש לדקדק כן מלשון הרמב"ן, שכתב על דברי הירושלמי ". 8

" יתירה לכאורה. עמנו" (רמב"ן ב"מ עח, ב). דתיבת "בין ראוי בין שאינו ראוי, עמנוכדי שיהיו הכל שמחין  ,אלא נותנין לכל ,עני זה ראוי ועני זה אינו ראוי

, שאין שלנולה, שזהו דין בשמחה . והיינו כמבואר כאן למעעמנואלא ודאי כוונתו לומר, שהחיוב לשמח את העני בפורים הוא כדי שיהיה העני שמח 

  שמחתנו שלמה עד שיהיו כל הסובבים אותנו גם הם שמחים.

יישב המהר"ם שיק את קושיית ה"שאגת אריה" על הרמב"ן. דהנה  - האחריםשיש חיוב ביו"ט לא רק לשמוח אלא לשמח גם את  -על פי יסוד זה . 9

ר. דכיון שנתחייבנו בכל מיני שמחה ביו"ט, א"כ בכלל זה גם שנתחייב מן התורההוא הרמב"ן כתב (סהמ"צ שורש א'), דחיוב אמירת הלל ביו"ט   לשי

םו המביאיםביו"ט, וההלל הוא השירה (עי' ערכין י, ב). והקשה ה"שאגת אריה" (סי' ס"ט), דחיוב שמחה ביו"ט ענינו הוא שנעֶׂשה דברים  לשמחה,  גורמי

מובשירה הרי זה להיפך, שאין ההלל והשירה  אין אדם שר השמחה, אלא השמחה היא שגורמת לאדם לשיר, וכמו שכתב רש"י בערכין (יא, א): " יםגור

 ").שאגת אריה" (לשון ה"לשמחה[קודמת] ולא השירה  ,והיא קדמה לה ,א אחריהוהשמחה גורמת לשירה שתב ,אלמא". "שירה אלא מתוך שמחה וטוב לבב

שאומר השירה. ומ"מ השירה גורמת ג"כ  קודםמלב שמח, כדברי רש"י הנ"ל, וממילא כבר לבו שמח ותי' המהר"ם שיק, "דבודאי אין השירה באה אלא 

, שעי"ז יתלהבו גם הם לשמוח, וביו"ט המצוה עלינו לשמוח ולשמח גם אחרים עמנו, ושפיר איכא למימר כמ"ש האחרים השומעיםהשמחה, לשמח את 

חריםרש, שמה שכתב הרמב"ן שחיוב הלל ביו"ט הוא מה"ת, הוא כדי שישמח בזה את הרמב"ן" (שו"ת מהר"ם שיק או"ח סי' קפ"ג). הרי שפי , ולא הא

  מחמת חיוב שמחה הפרטי שלו. וכתב עוד, דלפ"ז "אמירת ההלל צריך שתהא בשמחה, בשמחת עצמו, ולעורר בשמחה לשמח גם אחרים". ע"ש.

אע"ג  ,לצורך יו"ט שני של גליות עבור אורח הבא מחו"ל ל המועדא"י לבשל בחומותר לבן ועי' "מנחת שלמה" (ח"א סי' י"ט ס"ק ב'), דמטעם זה . 10

ם דגמור.  הוא יום חול בן א"י יו"ט שני של גלויותדל י שלה שנ ביו"ט  חו  ישמ חו"ל  י  ולראות שבנ ם להשתדל  יבי חי א"י  י  בנ ון שגם  כי

ראשון ו"ט  בי   בת כהלכתה" (ח"ב פס"ו הערה כ"ז, וע"ש)].. [הובא גם ב"שמירת שכבישול במועד לצורך יו"טשפיר חשיב , כמו 

  פי הבנתו של העורך,יחה נערכה להש

  וכל טעות או חסרון (אם ישנם) יש לתלות בעורך בלבד.


