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פרשת תצווה:
על בגדי ובגידה ,בגדי כהונה ו ...תחפושת
הרב ער טמיר
פרשת תצוה וחג הפורי מפגישי אותנו ע בגדי הנראי
לכאורה שוני  בגדי כהונה מחד ,והתחפושות לפורי מאיד.
שורש בגד ,ולא במקרה ,מכיל בתוכו את שלוש האותיות על פי
סדר ,המופיעות לאחר האות 'אל' א בלעדיה.
מדוע? מה משמעות הדברי?
מבאר הרב קוק בספרו 'ריש מילי' על האות א'  "האל מעיר בו
את המחשבה על הראשית ,ההתחלה הקדומה ,אנו צופי על
גדולתה והננו משתוממי על יקרת חזיונה."...
א כ האות א' מבטאת את היסוד האמתי של הכל .את המקור
האלקי האחדותי של האמת והטוב ,הצדק והיושר ,שהוא
תשתית הכל והוא ג מטרת הכל .בעול מתוק הכל מתחיל
מהאל ,וממנה משתלשל ההמש  בית ,גימל ,דלת.
הכל מתחיל מהמהות ומהמשמעות הנמצאת במחשבת ה' ורצונו
שלמע הגשמת הערכי והאידיאלי הללו נברא העול והאד
עד הגשמת בפועל .א כאשר ההמש לא מופיע ממקורו ,כאשר
העול החיצוני לא נובע מהשורש הפנימי ,כאשר הלבוש הסביבתי
לא מגלה את העצמיות באמת ,אז מופיעה הבגידה  בג"ד ,ללא
הא'.
הבגידה מתבטאת בצורות שונות  בהתמכרות האד לדברי
פחות חשובי בחיי ,לכניעתו לתכתיב החברתי באופ גלוי או
סמוי ,וא ב'לבוש בגדי' ,כפשוטו וכדרשו ,שאינ מתאימי
באמת לו ,אלא מבטאי את בגידתו בעצמיותו.
כ אנו מוצאי לא פע את עצמנו מעריכי את עצמנו על פי
קריטריוני בוגדניי כמעמד כלכלי ,מעמד חברתי ,הצלחות
כאלו ואחרות ,הנמדדות רק במבח התוצאה החיצונית בחול וג
בקודש ,וכל זאת משו שלבשנו 'בגדי' לא לנו.

ח'
אדר

בשכ"ו
לשטרי
התשע"ה
ליצירה

בהקשר הזה כולנו בחינת כהני הלובשי בגדי כהונה "ואת
תהיו לי ממלכת כהני וגוי קדוש" ...
כבגדי כהונה ג התחפושת בפורי .פעמי רבות במהל השנה
האד לא מתנהג כפי מה שהוא באמת ,לא חושב ומרגיש את
שנכו לחשוב ולהרגיש ,מסיבות כאלו ואחרות .האד מתחפש כל
השנה למשהו אחר שהוא לא באמת .למע 'יראו' ולמע 'יגידו',
ובוגד בעצמו ובעצמיותו ומלביש את עצמו בתדמיות כאלו
ואחרות .א בחג הפורי ,פע בשנה ,מסוגל הוא להתחפש 
למה שהוא באמת רוצה להיות ויודע שכ הוא צרי להיות.
כל ילדה תגיד ל שהיא מתחפשת למלכה )אסתר( כי בתו תוכה
היא חושבת ורוצה להיות מלכה יפה ומקובלת ,כמו שכל ילד יגיד
ל הוא מתחפש לשוטר או חייל ,כי בתוכו פנימה הוא רוצה
להיות בעל עמדה ,השפעה חוזק ויציבות ,המתבטאת בעיניו
בחיילי ובשוטרי.
התחפושת חושפת מה שבאמת אנו מחפשי וצריכי להיות ,א
לפעמי אי לנו אומ& לעשות זאת .זה אולי ההסבר מדוע ישנ
מבוגרי המחכי לפורי כדי להתחפש ...ומבוגרי אחרי
שאינ מביני כלל מדוע עליה להתחפש...
מתו שבת תצוה וחג הפורי הבעל"ט ,נזכה לגלות כל חיינו את
הבגד מתו הא' בכלל ובפרט ,ובעז"ה נזכה לגאולה שלמה.
)מאמר מאתר מכו מאיר(

ש ב ת – ש ל ו  וחג פורי שמח!

ההתעטפות וההתכסות החיצונית ,הנוגדת את המחשבה,
ההרגשה והכוונה הפנימית האמתית ,זוהי בגידה המתאפשרות על
ידי הבגדי ,וכלשונו של המלבי" )הכרמל שורש בג"ד( "פועל
'בגד' משות לבגידה וללבוש ,כי כמו שהבגד יתכסה בו האד ,כ
יתעט הבוגד ויתכסה ,יתראה כאוהב ותחתיו איבה ."..
בגדי הכהונה שלבשו הכהני במקו הקודש  במקדש ובזמ
עבודת ,מסמני לנו את המטרה האמתית של הבגדי וממילא
את היכולת לגלות זאת בחיינו ככלל וכפרטי.
רק מי שניגש לחיי מתו מקור קדושת ,ולפעולות המעשיות
מתו שורש נשמת ,ככהני במקדש ,רק מי שמתחיל את הכל
באמת מ ההתחלה מהאות 'אל' ,יגיע אל ה ֵ%ית הגימל והדלת
בצורה נכונה ,ולא רק שלבישת הבגדי לא תגרו לו נסיגה
וקלקול ,אלא אדרבא ,ה יוארו ויתרוממו ממקור האלקי
האמתי ,וכל הפעולות והמעשי בעולמנו על כלל מורכבות
וסיבוכיה ,יתעלו ויביאו את העול לגאולתו.

טור זה נתר ,לעילוי נשמת המנוח ר' שלו בוסי זצ"ל .
תנצב"ה .ולעילוי נשמת המנוח רפאל ב מאיר מגדלי ז"ל .
תנצב"ה.
"אל גינת אגוז"
עורכי :עו"ד יאיר בוסי הי"ו.
הרב יואב שוכר הי"ו.
חברי המערכת המייסדי :הרב חיי בוסי ,זצ"ל .רפי מגדלי
ז"ל .מזל אושרת שער ז"ל.
כתובת המערכת :הנוטע  1נתניה )יאיר בוסי(
אי מיילyairus@gmail.com :
פקס09-8829751 :
נית לשלוח חומר בקוב.WORD $

פרשת תצווה וחג פורי%מעיינות יואב
מאת הרב יואב שוכר הי"ו

"ואתה תצוה את בני ישראל" – כל האחריות מוטלת על משה
רבנו והאות ו' באה להוסי שלא רק אתה תצווה ,אלא ג
הבאי אחרי חייבי להעביר את הציווי כלשונו וככתבו .וזה
מוב לפי המש הפסוק שכתוב "ויקחו אלי שמ זית להעלות נר
תמיד" וציווי הדלקת נר תמיד מראה הכרת הטוב לבורא
שהולי לפניה ענ ביו ועמוד אש לילה.
וכ יתחנכו הילדי שמשולי לשתילי זיתי ,שכמו שהזית לא
נית להרכבה ע ע& אחר ,כ ג בניו לא יתערבו בחברה לא
נאותה ,שהאב צרי לדאוג לחינוכ היהודי שיהיו כמו נר תמיד
ומאירי באור התורה.
"ואתה הקרב אלי& את אהר אחי&" משה מעביר לאהר אחיו
את תפקיד הכהונה וזה נעשה מתו התקרבות ולא גר לריחוק
ביניה .וא על פי שלא נזכר שמו של משה רבנו בפרשה ,זכותו
עומדת לע ישראל לבטל את הגזרה שנגזרה עליה בזמ מלכות
אחשוורוש.
יש קשר עמוק בי חודש אדר למשה רבנו ע"ה .משה רבנו נולד
בחודש אדר ונפטר בחודש אדר .מזלו של חודש אדר הוא דגי
להראות גודל מזלו של חודש זה שלא שולטת בו עי הרע .ואולי
ג בגלל סיבה זאת נולד מושיע של ישראל בחודש זה .המילה
"דגי" בשינוי אותיות "מגיד" לרמוז "מגיד דבריו ליעקב חוקיו
ומשפטיו לישראל" שהמגיד הוא משה רבנו ,הוא נבחר להוריד
תורה לע ישראל.
הגמרא בחולי )קל"ט/ע"ב( מקשרת בי משה ,המ ,אסתר
ומרדכי .הגמרא שואלת משה מ התורה מני?
"ויאמר ה' לא ידו רוחי באד בשג הוא בשר והיו ימיו מאה
ועשרי שנה" )בראשית ו/ב( רש"י מסביר" :בשג – בגימטריא
משה".
המ מ התורה מני? "המ הע& אשר ציותי לבלתי אכול ממנו
אכלת" )בראשית ג/י"א(.
אסתר מ התורה מני? "ואנכי הסתר אסתיר פני ביו ההוא"
)דברי ל"א/י"ח(.
מרדכי מ התורה מני? "מר דרור" )שמות ל/כ"ג( ומתרגמינ
"מירא דכיא".
ויש עומק נוס בדברי "לא ידו רוחי באד בשג הוא בשר"
רומז שלא ידו הקב"ה את ע ישראל בזמ אחשוורוש ,עד
שנות למשה שרמוז למילה "בשג" לעמוד בתפילה ולסנגר
עליה כיוו שאד הוא בשר וד ויכול לחטוא ,וכל חטא היה
בחומר – באכילה ובשתייה.
א" .מר דרור" מרדכי בתפילתו הפ לה מר למתוק "וליהודי
היתה אורה ושמחה וששו ויקר".
ד"א :מרדכי ואסתר זה בחינת אד הראשו וחוה אשתו שאכלו
מע& הדעת והמ הרשע ימ"ש זה בחינת הנחש שפיתה את חוה
לאכול מ הע& ולכ בפורי זה תיקו הדעת שחייב אד לבסומי
עד דלא ידע בי ארור המ לברו מרדכי ,כיוו שצרי לקיי את
רצו ה' בלי דעת כיוו שאי הבדל בי ארור המ לברו מרדכי,
שהרי המהל של המ גר שמרדכי נהיה משנה למל
אחשוורוש.

יש רמז בתורה שיהיה מושיע לישראל משבט בנימי )ויגש
מ"ו/כ"א( שכתוב "ובני בנימי בלע ובכר ואשבל גרא ונעמ ,אחי
וראש מופי וחופי וארד" ,כי מרדכי היהודי משבט בנימי
"אחי וראש" רמז לאחשוורוש שמרדכי יהיה לו משנה.
ד"א "אחי וראש" שמרדכי יהיה אח וראש ליהודי" ,מפי"
לשו מפה ורמז מכא שרצוי לרוב אחיו" ,חפי" לשו חופה
"וחופ עליו כל היו" רמז שדורש טוב לעמו" ,וארד" לשו "כי
ארד אל בני" רומז "ודבר שלו לכל זרעו".
רואי מכא שמעלת חג הפורי גדולה אולי יותר מיו מת
תורה .ביו מת תורה כתוב "ויהי קולות וברקי וענ כבד על
ההר משה ידבר והאלוהי יעננו בקול" ההתגלות האלוהית
הייתה באופ ברור ביותר .בפורי ההתגלות האלוהית הייתה
בצורה טבעית לכאורה מקרית כמו שאנו קוראי במגילה "ויהי
בימי אחשוורוש" כאילו מעשה על מל וכל מה שקורה בממלכתו
ואחר מכ נראה כאילו יד המקרה,
ולכ ג צורר היהודי הוא המ הרשע ימ"ש שהוא מזרע עמלק
שכל מטרתו של עמלק להראות שאי אלוהי והכל מקרה,
והפיל פור הוא הגורל וה' הפיל אותו בתו המקריות שלו
להראות שה' משגיח על כל הבריאה לפרטיה.
אולי מכא נבי את ההלכה שא אד לא שמע תיבה אחת
במגילה לא יוצא ידי חובת מקרא מגילה .כל מה שקורה בעול
מונהג בהשגחת הבורא יתבר ויתעלה.
כיוו שא אד לא שומע תיבה אחת כלומר אינו ש לב לכל
פרט שקורה עמו במהל חייו ולא רואה שהכל נעשה מאתו
יתבר שמו" ,אינו יוצא ידי חובה" .כלומר כאשר יוצא מ
העול מאבד את התכלית שלשמה הוא בא לעול ,כיוו
שהקב"ה ברא את האד כדי שתתגלה מלכותו בכל העולמות.
ויהי רצו שנזכה לעשות רצונו כרצונו ,ולכוו את המחשבה
והכוונה האמיתית בכל מצווה לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות
רצו בוראנו באהבה.
ש ב ת – ש ל ו  וחג פ ו ר י   %ש מ ח !

פרשת תצווה  :מאת הפרש משה לויא זצ"ל
כבשי שני – שני כבשי )שמות כ"ט  :ל"ח( כאשר הסופר מופיע
לפני הסיפור ,כל הגופי מרוכזי במקו אחד ונמצאי יחד .אול
כאשר הסופר מופיע אחרי הסיפור הגופי אינ מלוכדי ,אלא
נפרדי זה מזה.
"וזה אשר תעשה על המזבח כבשי בני שנה שני ליו תמיד :את
הכבש האחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בי הערביי"
)שמות כ"ט :ל"ח( .אי "לעשות" את שני הכבשי יחד בבוקר או
להעלות אות על המזבח בערב .הספרה "שני" מופיעה לאחר
הספור  כבשי – ולכ יש להפריד בניה :אחד בבוקר ואחד בערב.
כ שלאחר הקרבת הכבש השני מספר יהיה "שניי" .לו היה
כתוב" :שני כבשי" היה צרי להקריב את שניה ביחד.
"וביו השמיני ייקח שני כבשי תמימי ,וכבשה אחת בת שנתה
תמימה ושלושה עשרוני סלת מנחה בלולה בשמ" )ויקרא י"ד :
י'( .היות וכתוב "שני" בצירו "שני כבשי" מופיעה לפני הספור 
כבשי לכ יש לקחת את שני הכבשי ביחד .כמו כ לפי אותו
השיטה יש לקחת את "שלושה עשרוני סלת" במקו אחד .בהמש
)המש& בעמ' הבא(
הכה יפריד בי הגופי כנדרש.

ב" .המ הע& אשר צוית" רומז על המ הרשע ימ"ש שהחטיא
את ע ישראל.

שבת–שלו!

ג" .ואני הסתר אסתיר" שאסתר לא הגידה עמה ומולדתה,
מספרת לאחשוורוש על התכנית של המ ימ"ש להשמיד את
עמה.

טור זה נתר ע"י אייל בוסי הי"ו לברכה ולהצלחה ,לו ולמשפחתו.
ולעילוי נשמת סבו המנוח הרב חיי ב ר' שלו בוסי זצ"ל.

ספר מגילת אסתר מאת הפרש משה לוויא זצ"ל
מגילת אסתר פרק א' פסוק א' מביא" :ויהי בימי אחשוורוש".
כתבתי לא פע שהאות ו' בראש המילה קושרת את צד ימי לצד
שמאל .מגילת קהלת מסתיימת ע הצירו" :א טוב וא רע".
ומגילת אסתר שבאה אחריה פותחת במילה "ויהי" .האות ו'
שפותחת את מגילת אסתר קושרת את סו קהלת את המילה "רע"
מצד ימי לתחילת מגילת אסתר "ימי אחשוורוש" שבצד שמאל.
המכנה המשות בי שני הצדדי הוא "רע" ,וחז"ל פירשו" :הוא
אחשוורוש" הוא ברשעו מתחילתו ועד סופו.
הפסוק ממשי ומביא" :בימי הה כשבת המל& אחשוורוש על
כסא מלכותו אשר בשוש הבירה" .הצירו "בימי הה" מופיע
מספר פעמי במקרא ופירושו שאלו היו ימי מלחמה ,מהומות ,ריב
ופורענות .כל המדינות נקלעו אל תו הסערה והיה אי שקט
ומלחמות .וזאת על פי האות ב' דגושה פתוחה במילה "בימי",
אשר מכניסה את צד ימי ,היינו את "שבע ועשרי ומאה מדינה" אל
תו הימי הה ומוציאה אות אל צד שמאל.
הצירו :המל אחשוורוש מסביר ,שרק הוא מל ,המילה אחשוורוש
באה אחרי המילה המל ובכ הוא חוס בגופו את דרכ של אות
האנשי שרצו לבוא במגע ע המלוכה ,לאחר שניהל מלחמות קשות
הוא גבר על כול וישב לבדו על כסא המלכות.
ושתי המלכה – המלכה ושתי
"ותמא המלכה ושתי לבוא בדבר המל אשר ביד הסריסי".
הצירו "המלכה ושתי" פירושו :שרק ושתי מלכה והיא מחליטה
בתחו סמכותה .והסיבה היא :שהמילה ושתי כתובה אחרי המילה
המלכה ,חוסמת בגופה ואינה מאפשרת לגו אחר לבוא במגע ע
המלוכה ,ולכ היא המלכה הבלעדית.
לעומת זאת כאשר המילה מלכה כתובה אחרי המילה ושתי ,ג
לבאי אחריה גישה ע המלוכה .ז"א יש עוד הרבה כמוה .כאשר
המל והשרי אומרי "ושתי המלכה" ה מעמידי אותה בדרגה
נמוכה יותר ומתכווני שג אחרות יכולות לבוא במקומה .על פי
כלל זה שלמדנו פה ,יש מזמורי בתהילי שכתובי :מזמור לדוד,
ויש המתחילי לדוד מזמור) .ראה בהרחבה ספרי "פניני המקרא" עמוד (.179
סירובה של המלכה ושתי
המלכה ושתי סירבה לבוא אל המשתה אשר עשה המל אחשוורוש.
והסיבה היא :שהנוהג היה שהמל הוא שמביא את המלכה ולא
הסריסי ,היא ראתה בזאת פגיעה בכבודה ובזלזול המל בנוהגי
המלכות) .ראה ספרי "פניני המקרא" עמוד .(177
אחשוורוש והסריסי
ושתי סירבה לבוא למשתה ולא עשתה את מצוות המל .פרק א'
פסוק ט"ו מביא :כדת מה לעשות במלכה ושתי על אשר לא עשתה
את מאמר המל אחשוורוש ביד הסריסי" .האות ב' דגושה
שוואית במילה "ביד" מהווה שער כניסה אשר דרכו צד ימי שהוא
אחשוורוש נכנס אל תו צד שמאל ונשאר ש .ז"א שהמל שבוי
בידי הסריסי .הוא שומע בקול ,ממלא את רצונ ומקבל את
עצותיה .מכא אפשר להסיק על אופיו החלש של המל.
שמו הול& לפניו
בספר אסתר פרק ב' פסוק ה' מופיעי הביטויי" :ושמו מרדכי" –
"נבל שמו" .הביטוי "ושמו מרדכי" ,המילה "שמו" מופיעה לפני
המילה "מרדכי" ,לפיכ :כל הגופי שבצד ימי נתקלי קוד בשמו
של מרדכי ,שומעי את שמו ואחר כ רואי אותו .ז"א מרדכי הוא
איש מפורס ,ידוע ,צדיק שכול שמעו עליו .מכא נוצר הביטוי
"שמו הול לפניו" .ולכ מביא הכתוב את סדר המילי ושמו לפני
מרדכי.
הביטוי "נבל שמו" ,המילה "נבל" מופיעה לפני המילה שמו ,כל
הבאי מצד ימי רואי אותו ובאי במגע איתו .אבל לא מכירי
אותו ולא יודעי את שמו ,מפני שהמילה שמו מופיעה מאחורי גבו
על ידי גופו ומכא חז"ל פירשו" :הרשעי קודמי לשמ  אבל
הצדיקי שמ קוד לה" )אסתר רבא י"ז,ב'(.
מרדכי לא משתחווה להמ
ספר אסתר פרק ג' פסוק ב' מביא" :וכל עבדי המל אשר בשער
המל כרעי ומשתחווי להמ כי כ ציווה לו המל ומרדכי לא
יכרע ולא ישתחווה" .מרדכי הוא היחיד אשר לא משתחווה להמ
ולכאורה הוא מפר את צו המל .האות ו' שרוקה במילה "ומרדכי"
בראש מילה ,קושרת את מרדכי מצד שמאל למל שבצד ימי וגוררת
אותו אחרי המילה המל שלפניה .ז"א לא שהמל יל מרדכי איתו.

מרדכי היה רגיל להיות במחיצתו של המל .באות ימי
המשכילי והחכמי שביהודי היו מקבלי תפקידי מפתח
בממלכה .מרדכי היה משכיל ,בעל חכמה ויודע דעת ומבי דעת ואשר
כוח בה לעמוד בהיכל המל )דניאל א' ,ד'(.
לפיכ :א מרדכי היה משתחווה להמ במישרי זה היה נחשב
כאילו ובעקיפי שהמל השתחווה להמ ודבר זה לא ייתכ.
על היחסי בי מרדכי להמ שמעתי באחד הדרשות ,ששניה היו
גנרלי בצבא המל והשתתפו במלחמות .ע סיו תפקיד בצבא
פנו השניי לחיי הפוליטיי ,בדיוק כמו שזה קורא בימינו ובכל
הארצות ולא רק בישראל ,ה קיבלו תפקידי מפתח מהמל
והתחרות שהייתה ביניה בעת השרות נמשכה ג בתפקידיה
החדשי.
מרדכי יודע עתי
ספר אסתר פרק ג' פסוקי ו' ז' מביאי" :ויבקש המ להשמיד את
כל היהודי אשר בכל מלכות אחשוורוש ע מרדכי בחודש הראשו
הוא חודש ניס בשנת שתיי עשרה למל אחשוורוש הפיל פור הוא
הגורל לפני המ מיו ליו ומחדש לחדש שני עשר הוא חדש
אדר".
ג פה כמו תמיד תפקיד חשוב לאות ב' דגושה ופתוחה בראש המילה
"בחדש" ,היא מכניסה את מרדכי שהוא צד ימי אל תו החודש
ומוציאה אותו לצד שמאל.
מרדכי נכנס לתו החודש הראשו שהוא חודש ניס ממשי ועובר
את כל החודשי ויוצא אחרי שניי עשר חודש שהוא חודש אדר.
כלומר :מרדכי שולט על העת והזמ על כל חודשי השנה ,מרדכי היה
בי יודעי העתי שבחצר המלכות.
לאור כל ההיסטוריה ,בעלי ההשכלה שמבי היהודי תפשו עמדות
חשובות אצל המלכי והנשיאי ,הראשו היה יוס הצדיק
שמאסיר הפ למשנה לפרעה במצריי.
המ במשתה אסתר
ספר אסתר פרק ה' פסוק ה' מביא" :ויבא המל והמ אל המשתה
אשר עשתה אסתר".
המ הרשע בשל מעמדו הר מאוד התלהב מהזמנת אסתר לבוא
למשתה .נעיי בצירו" :המל והמ אל המשתה" .המ יותר קרוב
למשתה ,המילה "אל" מובילה את המ למשתה הוא קרוב יותר ,המ
עומד בראש והמל מופיע אחריו .מכא אנו מביני שהמ מאוד
התלהב לבוא למשתה.
ויאמר המל& אחשוורוש ויאמר לאסתר
ספר אסתר פרק ז' פסוק ה' מביא" :ויאמר המל אחשוורוש ויאמר
לאסתר מי הוא זה" .המילה "ויאמר" במשפט זה מופיעה פעמיי
ונשאלת השאלה מדוע?
אסתר שופכת את ליבה ומבקשת הצלה ומקלט לה ולעמה .המילה
"ויאמר" מופיעה פעמיי וכל הצירו מוזר מבחינה תחבירית .אבל
ישנו הכלל הגדול :שאי חסר ואי מיותר בתורה .וזהו ההסבר:
המילה הראשונה ויאמר פירושה שהמל דיבר אל אסתר ,האות ל'
שוואית במילה לאסתר משעבדת את צד ימי ,את אחשוורוש
והאמירה שלו לרשות צד שמאל ,ז"א לאסתר .והפירוש הוא:
שמעכשיו האמירה שייכת ל ,אני מעביר אליי את כל סמכויותיי
ומוכ לבצע את ההוראות של .כל מי שהעז לפגוע ב ובעמ ,לגביי
ולגבי הוא כעי טיפת מי .מי שמתאדה ונעלמת .משמעות האות מ'
במקרא זה חומר נוזלי כמו מי וצורתה של האות מ' היא צורת
גלי.
פורי בלשו רבי
המילה פורי מהווה ריבויה של המילה פור ונזכרת חמש פעמי
במגילת אסתר .הצירו" :אחשוורוש הפיל פור הוא הגורל לפני המ"
קובע שג המל הפיל פור וזאת לפני שהמ עשה כ .בתקופות
הקודמות המלכי היו מחזיקי אנשי חכמי ויודעי עתי אשר
היו מגלי למל את כל מה שעומד להתרחש בממלכתו .מרדכי היה
שולט בחוכמת האסטרולוגיה והיה יודע מראש על כל מה שעתיד
להתרחש ,אחשוורוש ציר אותו לצוות החכמי שעמדו לרשותו.
לפיכ המל היה הראשו ,עוד לפני המ שידע על המתרחש
בממלכתו .כמו כ המילה הגורל כתובה בחול מלא שהוא
במשמעות של רבי .סיבה נוספת :היות וצרי לקיי שני ימי פורי,
לכ מילה זו מופיעה בלשו רבי.
)לעילוי נשמת הפרש הגאו הצדיק והטהור משה ב מרי ואברה לויא זצ"ל(
)ערכו  :אורנית וארז לב וציו לב לויא(

טור זה נתר לעילוי נשמת מזל אושרת שער ז"ל תנצב"ה

ברכות ואיחולי

פרפראות
בפרשת תצוה לא מוזכר שמו של משה רבינו ע"ה .ובכל
הפרשיות משעה שנולד משה ,הוזכר שמו .חו& מחומש דברי
בפרשיות ראה שופטי כי תצא כי תבוא ,וכ בכל חומש בראשית
ומרומז באותיות מחני נא מספר& "אשר כתבת" א' חומש
ברא'שית ,ש'ופטי ,ר'אה כ'י ת'צא ,כי תב'וא ,ת'צוה.
והטע שלא מוזכר שמו בפרשת תצוה ,כתב בעל הטורי משו
שמשה אמר מחני נא מספר& אשר כתבת לכ לא הוזכר שמו.
ואע"פ שמשה רבינו אמר זאת רק א ה' לא ימחל על מעשה העגל
והרי ה' מחל לישראל ,בכל זאת כיו שיצא מפי משה ,וקללת
חכ אפילו על תנאי באה.
עוד טע שלא הוזכר שמו של משה בפרשת תצוה ,מפני שתמיד
חל היארצייט שלו בפרשת תצוה ,ביו ז' אדר.

חידו פורי
שאלות
 .1כמה ימי נמש& המשתה של המל& אחשורוש?
 .2מי היתה הדסה?
 .3מי היתה זרש?
 .4באיזו דר& נבחרה המלכה מבי כל הבתולות המועמדות למלכות?
 .5כמה זמ נמש& תהלי& בחירת המלכה מקרב היפהפיות שקיב$
אחשורוש ,למ המשתה שבו גורשה ושתי ,ועד להיבחרה של אסתר?
 .6מהו המקור של הש אסתר?
 .7כשאחשורוש הסכי לתכניתו של המ  %מה הוא ידע על הע שהוא הול&
להשמיד?
 .8אסתר לא רצתה ללכת אל המל& אחשורוש להתחנ על גורל היהודי –
מדוע?
 .9מדוע רצה המל& ביקרו של מרדכי ,וציווה על המ להרכיבו על הסוס?
 .10מי היה חרבונא ,ומה היה תפקידו?
 .11על איזה פשע ציווה אחשורוש לתלות את המ על הע?$

ויש מרמזי רמז יפה מחני נא "מספר&" אותיות מספר כ' דהיינו
הפרשה העשרי מתחילת בראשית .כלומר שמשה רבינו ביקש
מחני נא מהפרשה העשרי שהיא פרשת תצוה.
וחשב אפדתו אשר עליו כמעשהו ממנו יהיה .אומר ה"מש
חכמה" ,שמבואר בגמרא קידושי דא חישב לעבוד עבודה זרה
ח"ו ,אפילו שלא עבר ,נחשב כאילו עבד ע"ז .וזה הכוונה "וחשב
אפדתו" ,שהאפוד מכפר על ע"ז ,ולכ א מחשבת ע"ז מתכפרת
שהרי זה "כמעשהו" ,שזה נחשב כמו שעשהו כבר ,אע"פ שרק
חשב.
ויש מפרשי שמחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה ,וזה
הפירוש "וחשב אפודתו" שמחשבה של אד לקיי מצוה שדומה
לאפוד ,כמו קישוט" ,כמעשהו" ,נחשב כאילו עשה המצוה.
מעשה חרש אב .רמז כשפוגעי באד צרי להיות חרש ואב,
דהיינו להבליג.
חש .בהפו נקרא "נחש" .והכוונה בזה ,שישראל שואלי
בחוש ,והגויי שואלי בנחשי .דהיינו כישו .וזה הפירוש כי
לא "נחש" ביעקב.
תרשיש שה וישפה .ישפה היתה האב של בנימי ,ובבעל
הטורי מרמז זאת ש"ישפה" ע הכולל בגימטריא בנימי ב
יעקב.
ובגמרא מסופר על דמא ב נתינא ,שבאו ישראל לקנות ממנו
אב ישפה בשביל החוש .א מכיו שאביו יש באותה שעה על
הארגז שש היתה האב ,לא רצה להעירו מפני כבוד אביו ,אפילו
שמפסיד הרבה כס בזה .ובשכר זה קיבל שכר מ השמי
שנתעשר אחר כ ,שנולדה לו פרה אדומה ,ובני ישראל קנו זאת
ממנו בדמי מרובי.
ולכ ג זכה דמא ב נתינא שתהיה ברשותו דוקא אב ישפה,
לרמז על מעלת כיבוד אב ,שג בנימי היתה האב שלו
בחוש ישפה ,שבנימי כיבד את אביו ,שלא השתת במכירת
יוס ,ולא נגר על ידו צער לאביו.
את האורי ואת התומי .ומפרש רש"י שנתנו לתו החוש כתב
של ש המפורש שעל ידי זה יכלו לשאול והיה מאיר ומתמ את
דבריו .וזה היה רק בבית ראשו ,ובבית שני נגנז הש
המפורש על ידי יאשיהו המל& ,ולכ לא היו יכולי לשאול על ידי
אורי ותומי ,וכמו שמפרשהרמב" שסוד היה מסור למשה
רבנו מפי הגבורה על כוונות מיוחדות ע"י הש המפורש שהיה
יכול הכה הגדול לצר האותיות וסודות האלו שהיו מאירי
ולהבי מצירו זה את התשובה ,אבל בבית שני לא היה הש
המפורש לכ לא ידעו לצר את האותיות.
ועשית את מעיל .חז"ל אומרי שהמעיל מכפר על עוו לשו הרע.
והטע שיבוא דבר שיש בו קולע"י הפעמוני ,ויכפר על דבר
שבקול ,והוא לשו הרע) .מאת הרב גרשו שטיינברג זצ"ל(

תשובות
 .1אחשורוש היה נפוח ורברב ואוהב להשתכר ואוהב נשי .הוא היה מוכ
לחגוג  365ימי בשנה ,אבל בכל זאת צרי קצת לעבוד ,אז הוא הסתפק בחצי
מהזמ ,והמשתה שלו נמש מאה ושמוני יו )א' ד'(
 .2הדסה היה שמה העברי של אסתר .אבל "הדסה" זה ש שלא מצלצל טוב .
אז מרדכי ,לפני שהוא שלח אותה לתחרות היופי אצל המל אחשורוש ,החליט
שכדאי להחלי לה את הש ,כמו לכל יפהפייה הוליוודית) .ב' ז'(
 .3זרש היתה אמו המסכנה של ויזתא המסכ .מגילת אסתר וחז"ל
מתארי אותה בתור אישה תככנית ומרושעת ,ולכ כל מה שקרה לה הגיע לה .
אבל א חושבי על זה ,אז אולי היא היתה סת אנטישמית כמו כול ,כי זה
היה אז באופנה ).ה' י'(
 .4בכל לילה הביאו יפהפיה אחרת לחדרו של המל ,והוא התרש ממנה באופ
אישי) .ב' יב' יד'(
 .5שלוש וחצי שני )א 'ג' ב' טז'(
" .6אסתר" הוא שמה של אלה בבלית הקשורה בירח ובכוכבי .מכא
התגלגלה המילה  - Starשפירושה באנגלית :כוכב .
 .7אחשורוש ידע שזהו ע שונה מאחרי ,אבל בכלל לא ידע מיהו הע שהוא
הול להשמיד ).ג' ח'(
 .8אחשורוש הראה סימני שהוא כבר אינו רוצה בה .ואסתר פחדה לעצב
אותו ).ד' י'(
 .9נודע לאחשורוש שמרדכי תפס שני סריסי שביקשו לשלוח יד במל.
ומאחר שאחשורוש שנא באופ מיוחד אנשי ששולחי ידיי ,הוא החליט
לתת למרדכי צל"ש) .ו' גד(
 .10חרבונא היה הסריס ,שהלשי על המ שהקי ע& לתלות עליו את מרדכי ).ז'
ט'(
 .11אחשורוש "תפס" את המ "על ח" כשהוה שוכב על המיטה של אסתר ,
והאשי אותו שניסה לאנוס את המלכה אסתר) .ז' ח'(

חג פורי שמח
תרומות וחסויות ,קודש להוצאת העלו
יתקבלו בברכה וכל המזכה את הרבי
זכות הרבי תלויה בו.
לתרומות ,חסויות והפצה נא לפנות לעו"ד יאיר בוסי
טל052%2545521 .

שבת שלו וחג שמח

