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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פורים - פרשת כי תשא תשע"ה

בעתו  דבר  לטובה  עלינו  הבא  פורים  לקראת 

מה טוב להתבונן, במה ששנינו בתלמוד ירושלמי 

בפורים:  לאביונים  מתנות  מצות  בענין  ה.(  )מגילה 

שהוא  מי  כל  אלא  פורים,  במצות  מדקדקין  "אין 

להלכה  ונפסק  לו".  נותנין  ליטול  ידו  את  פושט 

"אין  ס"ג(:  תרצד  סימן  )או"ח  ערוך  ובשלחן  בטור 

ידו  שפושט  מי  כל  אלא  פורים,  במעות  מדקדקין 

ליטול נותנים לו". 

מה  מביא  )פורים(  הרי"מ"  "ליקוטי  בספר 

בעת  פעם  הרי"ם  החידושי  כך  על  שאמר 

סעודת פורים: "פורים זמן רצון לכל, שעת רעוא 

דרעוא, כל אחד יכול לפעול אצל השי"ת שימלא 

בשלחן  מפורשת  והלכה  לטובה,  לבו  משאלות 

ערוך אין מדקדקין במעות פורים, וכל מי שפושט 

יד ליטול נותנים לו".

שנפסק  מה  כי  הקדושים,  דבריו  ביאור 

פורים,  במעות  מדקדקים  שאין  למטה  להלכה 

אלא כל הפושט ידו ליטול נותנים לו, הוא משום 

בשמים,  למעלה  בפורים  ההנהגה  היא  שכן 

לכך,  ראוי  המבקש  אם  מדקדק  אינו  שהקב"ה 

אלא כל מי שפושט ידו לבקש מהקב"ה בפורים, 

ממלאים לו כל משאלות לבו, אמנם כדי לעורר 

הנהגה זו למעלה צריך לעשות דבר טוב למטה, 

לא:(:  וארא  )פרשת  הקדוש  בזוהר  כמבואר 

קבעו  לכן  לעילא",  אתער  דלתתא  "באתערותא 

לו,  נותנים  ידו  את ההלכה למטה שכל הפושט 

הקב"ה  שגם  למעלה  מעוררים  אנו  זה  ידי  ועל 

יתנהג כן עמנו.

בשם  הקדושים  בספרים  מבואר  זו  דרך  על 

ה-ו(:  )אסתר  במגילה  שכתוב  מה  לפרש  צדיקים  

שאלתך  מה  היין  במשתה  לאסתר  המלך  "ויאמר 

וינתן לך", על פי המבואר במדרש )אסתר רבה ג-י( 

המלך  הקב"ה  על  רומז  במגילה  "מלך"  סתם  כי 

העליון. וזהו פירוש הפסוק: "ויאמר המלך" העליון 

ישראל,  כנסת  על  רמז  היא  "לאסתר"  הקב"ה, 

"במשתה היין" של פורים, "מה שאלתך וינתן לך", 

כל מה ששואלים מהקב"ה נותנים לו.

 מרדכי "איש יהודי" היה עניו
כמו "והאיש משה"

חשבתי דרכי לתת טעם לשבח, מדוע באמת 

זו,  נפלאה  להנהגה  בפורים  דוקא  זוכים  אנו 

לו  ממלאים  מהקב"ה  לבקש  ידו  הפושט  שכל 

לב  שנשים  מה  פי  על  לטובה,  לבו  משאלות  כל 

להתבונן מה שמתאר הכתוב במגילת אסתר יחוסו 

נס  את  ידו  על  להביא  בחר  שהקב"ה  מרדכי,  של 

"איש  ב-ה(:  )אסתר  המן  מגזירת  לישראל  ההצלה 

בן  יאיר  בן  מרדכי  ושמו  הבירה  בשושן  היה  יהודי 

שמעי בן קיש איש ימיני".

חכמינו ז"ל מגלים לנו כי בפסוק זה רמזו אנשי 

כנסת הגדולה שכתבו את המגילה ברוח הקודש, 

רבינו,  למשה  היהודי  מרדכי  בין  נפלא  קשר  על 

כמבואר במדרש )אסתר רבה ו-ב(:

מלמד  איש,  הבירה.  בשושן  היה  יהודי  "איש 

שהיה מרדכי שקול בדורו כמשה בדורו, דכתיב ביה 

)במדבר יב-ג( והאיש משה עניו מאד, מה משה עמד 

בפרץ, דכתיב )תהלים קו-כג( ויאמר להשמידם לולי 

דכתיב  כן  מרדכי  אף  וגו',  בפרץ  עמד  בחירו  משה 

)אסתר י-ג( דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו, 

)דברים ד-ה(  מה משה לימד תורה לישראל דכתיב 

ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים, אף מרדכי כן 

דכתיב )אסתר שם( דברי שלום ואמת, וכתיב )משלי 

כג( אמת קנה ואל תמכור".

"איש  בתואר  כי  זה,  ממדרש  למדים  נמצינו 

יהודי" התכוונו אנשי כנסת הגדולה לרמז, כי מרדכי 

היה שקול כמשה במדת ענוותנותו, שהרי אנו למדים 

יהודי",  "איש  מרדכי  על  שנאמר  ממה  שוה  גזירה 

ממה שנאמר על משה: "והאיש משה עניו מאד". ויש 

יהודי"  "איש  בתואר  רמוז  איך  נאה  פרפרת  להוסיף 

)מערכת  אור"  ב"מאורי  שכתב  מה  לפי  עניו,  שהיה 

בגימטריא  י"ה  בשם  פוגם  המתגאה  כי  גאוה(  אות  ג 

גאו"ה, מבואר מזה כי שם י"ה רומז על ענוה.

על פי האמור מפרש הגה"ק החיד"א ב"ראש 

יונתן  )פרשת שלח( כמין חומר דברי התרגום  דוד" 

להושע  משה  "ויקרא  יג-טז(:  )במדבר  הפסוק  על 

"וכדי חמא  יונתן:  יהושע". ומפרש בתרגום  נון  בן 

משה ענותנותיה קרא משה להושע בר נון יהושע". 

וביאר החיד"א הכוונה בזה על פי מה שפירש רש"י 

"התפלל עליו י"ה  הטעם שקרא את שמו יהושע: 

יושיעך מעצת מרגלים".

נמצא לפי זה כי אם היה יהושע מתגאה והיה 

י"ה, לא היה משה יכול להתפלל עליו  פוגם בשם 

יונתן:  בתרגום  שמפרש  זהו  כן  כי  הנה  י"ה,  בשם 

משה  כשראה  ענותנותיה",  משה  חמא  "וכדי 

"קרא  י"ה,  בשם  פגם  שלא  יהושע  של  ענוותנותו 

משה להושע בר נון יהושע", שהתפלל עליו בשם 

זה:  "י"ה יושיעך מעצת מרגלים".

יז- )שמות  עמלק  במלחמת  זה  ענין  לרמז  ויש 

טז(: "ויאמר כי יד על כס י"ה מלחמה לה' בעמלק", 

על פי המבואר ב"זרע קודש" )פרשת זכור( כי קליפת 

עמלק היא גאוה שכן עמל"ק בגימטריא ר"ם. הנה 

כי כן זהו פירוש הכתוב: "כי יד על כס יה מלחמה 

לה' בעמלק", המלחמה עם עמלק קליפת הגאוה 

היא על ידי שם י"ה שהוא מדת הענוה.

מעתה יתבאר היטב מה שנקרא מרדכי בתואר 

"איש יהודי", כי יהוד"י הוא אותיות יו"ד ה"י שהוא 

ושפלות  בענוה  שהתנהג  לרמז  במילואו,  י"ה  שם 

למדים  שאנו  יהודי"  "איש  בתואר  כי  נמצא  רוח, 

אצלו:  שנאמר  כמשה  עניו  שהיה  שוה  בגזירה 

י"ה  כן שם  גם  בו  עניו מאד", רמוז  "והאיש משה 

במילואו שהוא שם הענוה, ועל ידי זה הכניע את 

ומצאתי  עמלק.  מזרע  המן  של  הגאוה  קליפת 

המגילה  על  אופיר"  ב"כתם  זה  לרמז  סימוכין 

קדשו  בלשון  זי"ע  מקאמארנא  מהרי"א  להרה"ק 

)אסתר ב-ה(: "ונקרא איש יהוד"י יו"ד ה"י על שכפר 

בגאוה".

קלט:(:  )חולין  הגמרא  מאמר  בזה  לבאר  יומתק 

מר  ל-כג(  )שמות  דכתיב  מנין,  התורה  מן  "מרדכי 

הטעם  לומר  ויש  דכיא".  מירא  ומתרגמינן  דרור, 

מ"ר הוא רמז  "מר דרור", כי  שנרמז מרדכי בפסוק 

על עמל"ק בגימטריא מ"ר שהוא ר"ם גאוה, ומאחר 

“כל מי שפושט ידו ליטול נותנים לו”

 הקב"ה ממלא בפורים כל משאלות לבנו
כאורח המקיים כל מה שאומר בעל הבית 
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שמרדכי הכניע בענוותנותו את קליפת הגאוה של 

המן מזרע עמלק, לכן הוא נרמז בפסוק: "מר דרור" 

שפירושו, שנשתחרר ונעשה דרור מקליפת הגאוה 

של עמל"ק בגימטריא מ"ר אותיות ר"ם.

ג' השוואות בין מרדכי למשה רבינו

כי  נראה,  הנ"ל  במדרש  נתבונן  כאשר  והנה 

חכמינו ז"ל הזכירו ג' מעלות שהיו למרדכי בדורו 

כמשה.  עניו  שהיה  אחת  מעלה  בדורו.  כמשה 

את  להציל  בפרץ",  עמד  משה  "מה  שניה:  מעלה 

ויאמר  "דכתיב  העגל,  חטא  אחרי  מכליה  ישראל 

להשמידם לולי משה בחירו עמד בפרץ", והיינו על 

ידי שהמליץ טוב על ישראל כמו שכתוב )שמות לב-

יא(: "למה ה' יחרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ 

מצרים בכח גדול וביד חזקה", "אף מרדכי כן", הציל 

את ישראל מגזירת המן על ידי שהתפלל עליהם, 

זרעו",  לכל  שלום  ודובר  לעמו  טוב  דורש  "דכתיב 

שהיה דורש טוב על ישראל לפני הקב"ה.

תורה  לימד  משה  "מה  השלישית:  המעלה 

חוקים  אתכם  למדתי  ראה  דכתיב  לישראל, 

ומשפטים, אף מרדכי כן דכתיב דברי שלום ואמת". 

ונראה לפרש כוונת המדרש, שמרדכי השפיע על 

ישראל שיקבלו את התורה מאהבה, מה שקיבלו 

בגמרא  שדרשו  כמו  ההר,  תחת  בכפיה  סיני  בהר 

)שבת פח.( מקרא שכתוב )שמות יט-יז(:

בר  אבדימי  רב  אמר  ההר,  בתחתית  "ויתיצבו 

חמא בר חסא, מלמד שכפה הקב"ה עליהם את ההר 

כגיגית ואמר להם, אם אתם מקבלים התורה מוטב, 

ואם לאו שם תהא קבורתכם... אמר רבא, אף על פי 

כן הדור קבלוה בימי אחשורוש, דכתיב )אסתר ט-כז( 

קימו וקבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר".

התורה  את  ישראל  שקיבלו  הטעם  לבאר  ויש 

נס פורים, על פי מאמר הגמרא  מאהבה רק אחרי 

דכתיב  למים,  תורה  דברי  נמשלו  "למה  ז.(:  )תענית 

)ישעיה נה-א( הוי כל צמא לכו למים, לומר לך מה מים 

דברי  אף  נמוך,  למקום  והולכין  גבוה  מקום  מניחין 

תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה".

בענוותנותו  הכניע  מרדכי  כי  נתבאר  כבר  והנה 

והשפיע  עמלק,  מזרע  המן  של  הגאוה  קליפת  את 

מקדושתו על ישראל שגם הם יהיו ענוים כמוהו, ועל 

למקום  היורדים  כמים  אליהם  התורה  ירדה  זה  ידי 

נמוך, ולכן קבלוה מאהבה כי זכו לקבל ולהרגיש אור 

)אסתר  שכתוב  וזהו  אליהם,  שירדה  מהתורה  גדול 

ח-טז(: "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר".

 מרדכי ניצוץ משה השלים
קבלת התורה לישראל

מרדכי  בין  המשווה  זה  מדרש  כי  להעיר  ויש 

בספרים  שמבואר  למה  המקור  הוא  למשה, 

"מגלה  בעל  האלקי  המקובל  ובראשם  הקדושים 

היה  מרדכי  כי  מד(,  )אופן  ואתחנן  על  עמוקות" 

הניצוץ של משה רבינו, ובלשון קדשו:

דרגא  הוא  שמרדכי  הקודש  ברוח  משה  "ראה 

של משה, כמו שאמרו רז"ל )חולין קלט:( מרדכי מן 

)שמות ל-כג( קח לך בשמים ראש, לך  התורה מנין, 

שוחר  במדרש  כדאיתא  דילך,  דרגא  שהוא  דייקא 

טוב )תהלים מזמור כב( שקול היה מרדכי כמשה".

עינים"  ב"מאור  נפלא  דבר  מצינו  זה  בענין 

סוף  )ח"א  דבש"  ב"יערות  כתב  וכן  תרומה(  )פרשת 

בענין  יג:(  )מגילה  בגמרא  ששנינו  מה  על  ג(  דרוש 

בחודש  פור  שנפל  כיון  "תנא  המן:  שהפיל  הפור 

בירח  פור  לי  נפל  אמר  גדולה,  שמחה  שמח  אדר 

שמת בו משה, ולא היה יודע שבשבעה באדר מת 

נולד". וצריך ביאור מה שהקדימו  ובשבעה באדר 

"ולא היה יודע שבז'  את יום המיתה ליום הלידה: 

הוא  הלידה  יום  הלא  נולד",  באדר  ובז'  מת  באדר 

להיפך:  לומר  צריך  היה  כן  אם  המיתה,  יום  לפני 

"ולא היה יודע שבז' באדר נולד ובז' באדר מת".

זוהר  בתיקוני  המבואר  פי  על  הענין  וביארו 

)תיקון סט קיב.(: "אתפשטותא ]דמשה[ הוא בכל דרא 

באורייתא  וחכם דמתעסק  וצדיק  צדיק  בכל  ודרא, 

כמה  אחת  על  כי  זה  לפי  נמצא  רבוא".  שתין  עד 

וכמה שנתפשט במרדכי שהיה שקול כמשה. הנה 

כי כן בדקדוק גדול אמרו: "ולא היה יודע שבשבעה 

באדר מת ובשבעה באדר נולד", שלא ידע כי אחרי 

כי  יום,  באותו  שוב  נולד  באדר  בז'  משה  שנפטר 

הוא מתלבש בחכמי התורה שבכל דור ודור, ועתה 

הוא מתלבש במרדכי ועל ידו באה מפלה גדולה על 

המן ונס הצלה לכלל ישראל.

ורחימו,  בדחילו  נכבד  רעיון  להוסיף  ונראה 

שהיה  במרדכי  משה  שנתלבש  הטעם  לבאר 

התורה  את  מסר  שמשה  היות  כי  שלו,  הניצוץ 

לישראל, אבל קבלת התורה לא היתה בשלימות, 

לכן  ההר,  תחת  בכפיה  התורה  את  קיבלו  שהרי 

כי  זה,  ענין  וישלים  נתלבש משה במרדכי שיתקן 

בזכות נס פורים שבא על ידי מרדכי קיימו וקיבלו 

נאה  רמז  לצרף  ויש  מאהבה.  התורה  את  ישראל 

שכתב הגה"ק החיד"א ב"חומת אנך" על המגילה, 

אי"ש יהוד"י בגימטריא מש"ה עם הכולל.

אנשי  שבחרו  מה  להתבונן  ראוי  שעתה  אלא 

"איש  בתואר  מרדכי  את  להגדיר  הגדולה  כנסת 

על  בכך  רמזו  במדרש  המבואר  כפי  אשר  יהודי", 

החוט המשולש המקשר בין מרדכי למשה רבינו: 

מרדכי עמד בפרץ  ב(  מרדכי היה עניו כמשה.  א( 

ג( מרדכי לימד  להציל את ישראל מכליה כמשה. 

תורה לישראל כמשה.

 "הואיל והשפלת עצמך תהא כמוני
שאני גוזר גזירה ואתה מבטלה"

רבינו  משה  של  הגדול  כוחו  לבאר  נקדים 

בחטא  מכליה  ישראל  את  להציל  בפרץ,  לעמוד 

תשא  כי  פרשת  בפרשתנו  שכתוב  כפי  העגל, 

כאשר הודיע הקב”ה למשה שחטאו ישראל בעגל 

שחת  כי  רד  לך  משה,  אל  ה'  "וידבר  לב-ז(:  )שמות 

עמך אשר העלית מארץ מצרים, סרו מהר מן הדרך 

לו  וישתחוו  מסכה  עגל  להם  עשו  צויתם  אשר 

ויזבחו לו... ועתה הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם 

ואעשה אותך לגוי גדול".

למשה:  הקב"ה  אמר  מה  לשם  ביאור  וצריך 

"לך רד כי שחת עמך". זאת ועוד, איך זה מתקשר 

"ועתה הניחה  עם מה שאמר לו הקב"ה אחר כך: 

"הניחה  רש"י:  ופירש  ואכלם".  בהם  אפי  ויחר  לי 

לי. עדיין לא שמענו שהתפלל משה עליהם, והוא 

והודיעו  פתח  לו  פתח  כאן  אלא  לי,  הניחה  אומר 

שהדבר תלוי בו, שאם יתפלל עליהם לא יכלם".

שמצינו  מה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  ונראה 

דוד  של  הגדולה  ענוותנותו  טז:(  )מו"ק  בגמרא 

המלך, כי גם אחרי שנפטר מורו ורבו עירא היאירי, 

והתחיל דוד ללמד תורה לישראל, לא ישב על גבי 

רבו, אלא המשיך לשבת  כפי שנהג  וכסתות  כרים 

זה  ובזכות  לישראל,  תורה  כך  וללמד  הקרקע  על 

הבטיח לו הקב"ה שיוכל לבטל גזירותיו של הקב"ה, 

והנה המאמר על מקרא שכתוב )שמואל ב כג-ח(:

 הלכה פסוקה בפורים: "אין מדקדקין במעות פורים
אלא כל מי שפושט ידו ליטול נותנים לו"

 חידושי הרי"ם: גם בשמים אין מדקדקים בפורים
אלא כל מי שפושט ידו ממלא הקב"ה כל משאלות לבו

 בשם צדיקים: "ויאמר המלך" הקב"ה, "לאסתר" כנסת ישראל,
"במשתה היין" בפורים, "מה שאלתך וינתן לך"

 זוהר הקדוש: בעולם הזה הקב"ה הוא כביכול אורח
הממלא רצון הצדיק בבחינת: "כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה"
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"אלה שמות הגיבורים אשר לדוד יושב בשבת 

הכי  אבהו  רבי  אמר  קאמר,  מאי  וגו'.  תחכמוני 

קאמר, ואלה שמות גבורותיו של דוד. יושב בשבת, 

גבי  יושב על  יושב בישיבה, לא היה  בשעה שהיה 

כרים וכסתות אלא על גבי הקרקע, דכל כמה דהוה 

על  לרבנן  להו  מתני  הוה  קיים,  היאירי  עירא  רביה 

דוד  מתני  הוה  נפשיה  נח  כי  וכסתות,  כרים  גבי 

לרבנן, והוה יתיב על גבי קרקע, אמרו ליה ליתיב מר 

אכרים וכסתות, לא קביל עליה. תחכמוני, אמר רב, 

אמר לו הקב"ה, הואיל והשפלת עצמך תהא כמוני, 

שאני גוזר גזירה ואתה מבטלה".

ויש לבאר הטעם שישב דוד המלך על הארץ 

בשעה שלימד תורה לישראל, על פי מה ששנינו 

דברי תורה למים  נמשלו  "למה  ז.(:  )תענית  בגמרא 

דכתיב )ישעיה נה-א( הוי כל צמא לכו למים, לומר לך 

נמוך,  למקום  והולכין  גבוה  מקום  מניחין  מים  מה 

שדעתו  במי  אלא  מתקיימין  אין  תורה  דברי  אף 

שפלה". לכן בשעה שלימד תורה לישראל ישב על 

הארץ, כדי להראות בכך שאין התורה מתקיימת 

אלא במי שדעתו שפלה.

נמצינו למדים מזה יסוד גדול, כי כל מי שיש 

של  גזירתו  לבטל  זוכה  הוא  הרי  ענוה  מדת  בו 

"הואיל  המלך:  לדוד  הקב"ה  שאמר  כמו  הקב"ה, 

והשפלת עצמך תהא כמוני, שאני גוזר גזירה ואתה 

כי  לכך,  הטעם  לומר  יש  הפשט  בדרך  מבטלה". 

על ידי שהצדיק משפיל עצמו, הרי הוא גורם בכך 

מדה כנגד מדה בבחינת )תהלים קכא-ה(: "ה' צלך", 

לשמוע  כן  גם  עצמו  משפיל  כביכול  שהקב"ה 

בקולו ולבטל גזירתו.

 הקב"ה קיים רצון דוד המלך,
כאורח המקיים את רצון בעל הבית

זה  ענין  לבאר  מילין  לאלוקי  עוד  אולם 

ברעיא  הקדוש  מהזוהר  יקרה  הקדמה  פי  על 

דוד  שביקש  מה  על  רמד.(,  פנחס  )פרשת  מהימנא 

ילבשו  "כהניך  קלב-ט(:  )תהלים  מהקב"ה  המלך 

הלוים  הלא  הזוהר  מתמה  ירננו".  וחסידיך  צדק 

ולא  הדינים  להמתיק  כדי  שירה  שאומרים  הם 

החסידים, ואם כן היה לו לומר: "כהניך ילבשו צדק 

ביקש  המלך  דוד  כי  הזוהר  ומתרץ  ירננו".  ולוייך 

כדוד  החסידים  שגם  ירננו",  "וחסידיך  מהקב"ה: 

ומוסיף  בשירתם.  הדינים  וימתיקו  ירננו  המלך 

בקשתו  את  הקב"ה  שקיבל  הטעם  לבאר  הזוהר 

של דוד המלך:

וחסידיך  צדק  ילבשו  כהניך  הכא,  אמר  "דוד 

ולוייך מבעי ליה למימר, אמר  ירננו, ואתמר התם, 

אלא  מדותי,  לשנות  אורח  לאו  הוא,  בריך  קודשא 

מהכא  רעותך,  למעבד  לי  אית  לי  דזמינת  בתר 

אית  למלכא,  אפילו  דמזמין  הבית  דבעל  אוליפנא 

ליה למעבד רעותיה, ובגין דא אוקמוה )פסחים פו:( 

כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה חוץ מצא".

ובתרגום ללשון הקודש:

"דוד אמר כך, כהניך ילבשו צדק וחסידיך ירננו, 

ולוייך, אמר הקב"ה  ולמדנו שם שהיה צריך לומר 

לדוד, אין דרכי לשנות מדותי, אלא אחר שהזמנת 

בעל  כי  למדנו  ומכאן  רצונך,  לעשות  לי  יש  אותי 

הבית המזמין אפילו את המלך, יש לו לעשות רצונו 

של בעל הבית, ובשביל זה אמרו )פסחים פו:( כל מה 

שיאמר לך בעל הבית עשה חוץ מצא".  

שקיים  עצום,  חידוש  מכאן  למדים  נמצינו 

הקב"ה בקשתו של דוד המלך, משום שהזמין את 

הקב"ה כביכול אליו, ועל ידי זה התנהג הקב"ה עמו 

כאורח עם בעל הבית, שצריך לקיים כל מה שמבקש 

ממנו בעל הבית כמאמרם: "כל מה שיאמר לך בעל 

הבית עשה". אלא שעתה צריך ביאור איפה מצינו 

שהזמין דוד המלך את הקב"ה אליו. 

 הקב"ה יורד ומשרה
שכינתו על העניו בארץ

שכתוב  מה  פי  על  בזה  הכוונה  לבאר  ונראה 

)ישעיה נז-טו(: "כי כה אמר רם ונשא שוכן עד וקדוש 

רוח".  ושפל  דכא  ואת  אשכון  וקדוש  מרום  שמו, 

"ואת  הכתוב:  בפירוש  ה.(  )סוטה  בגמרא  ונחלקו 

"אני  ]רש"י:  דכא  י  ִאתִּ אמר  חד  רוח,  ושפל  דכא 

מגביהו עד ששוכן אצלי והיינו אשכון את דכא"[, 

שכינתי  מרכין  "אני  ]שם:  דכא  את  אני  אמר  וחד 

אצלו"[. ומסתברא כמאן דאמר אני את דכא, שהרי 

וגבעות והשרה שכינתו על  הקב"ה הניח כל הרים 

הר סיני, ולא גבה הר סיני למעלה".

ויש לומר הנפקא מינה בין ב' הפירושים, שהרי 

מקרא מלא דיבר הכתוב )תהלים קטו-טז(: "השמים 

שמים לה' והארץ נתן לבני אדם". נמצא לפי זה כי 

"אתי דכא", שהקב"ה מגביה את העניו  אם נאמר 

אורח  בבחינת  הוא  העניו  אז  כי  בשמים,  אליו 

והקב"ה הוא בבחינת בעל הבית, אבל לפי מסקנת 

הגמרא כמי שאומר: "אני את דכא", שהקב"ה יורד 

למטה בארץ ומשרה שכינתו על העניו, נמצא כי 

נתן  העניו הוא בבחינת בעל הבית, שהרי הקב"ה 

את הארץ לבני אדם, והקב"ה כביכול הוא בבחינת 

אורח שמקיים את רצון בעל הבית.

והנה כבר נתבאר שדוד המלך בענוותנותו ישב 

על הארץ בשעה שלימד תורה, וכן מבואר בגמרא 

)חולין פט.( שהיה עניו גדול ואמר על עצמו )תהלים 

כב-ז(: "ואנכי תולעת ולא איש חרפת אדם ובזוי עם". 

והנה בזכות ענוותנותו השרה עליו הקב"ה שכינתו. 

הנה כי כן זהו ביאור הזוהר: "אמר הקב"ה לדוד, אין 

דרכי לשנות מדותי, אלא אחר שהזמנת אותי יש לי 

לעשות רצונך", והיינו כמו שמפרש והולך בבחינת: 

"כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה".

הקב"ה  שאמר  מה  להבין  לנו  ירווח  מעתה 

שאני  כמוני,  תהא  עצמך  והשפלת  "הואיל  לדוד: 

עניו  שהיה  מאחר  כי  מבטלה".  ואתה  גזירה  גוזר 

וישב על הקרקע ללמד תורה לישראל ולא על גבי 

כרים וכסתות, השרה הקב"ה עליו שכינתו למטה 

קיים  זה  ידי  ועל  דכא",  את  "אני  בבחינת  בארץ 

שיאמר  מה  "כל  בבחינת:  שביקש  מה  כל  הקב"ה 

לך בעל הבית עשה".

 דוד המלך עשה פועל דמיון
להשראת השכינה בארץ

מה  זה  לפי  לבאר  תבלין  להוסיף  ונראה 

דוד המלך על הארץ בשעה שלימד תורה  שישב 

לישראל, על פי הידוע כי שבעת הרועים: אברהם, 

יצחק, יעקב, משה, אהרן, יוסף, דוד, מכוונים כנגד 

שבע מדות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, 

דוד המלך הרועה השביעי הוא  כי  נמצא  מלכות. 

כנגד מדת מלכות, ולכן זכה לבחינת מלכות להיות 

מלך על ישראל.

והנה ידוע כי השכינה היא מדת מלכות כמבואר 

"שכינתא  רפא:(:  תצא  כי  )פרשת  הקדוש  בזוהר 

)הקדמה  הזוהר  בתיקוני  הוא  וכן  הקודש".  מלכות 

ט:(: "מלכות שכינתא תתאה". וזהו שמבואר בזוהר 

הקדוש )פרשת תרומה קס:(: "בשעתא דאתי בר נש 

שכינתא  כדין  שמים,  מלכות  עול  עליה  לקבלא 

 משה רבינו המשיך במתן תורה את השכינה בארץ
לכן זכה לבטל גזירות הקב"ה בבחינת בעל הבית

 "לך רד כי שחת עמך", כי בארץ אתה יכול לבטל גזירתי
בבחינת: "כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה"

 מרדכי זכה להמשיך השראת השכינה בארץ
וקיים הקב"ה רצונו כאורח המקיים את רצון בעל הבית

 בפורים שקיימו וקיבלו ישראל את התורה מאהבה
יורד הקב"ה כאורח וממלא את כל משאלות לבנו
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שבא  "בשעה  פירוש:  רישיה".  על  ושריא  אתיא 

בן אדם לקבל עליו עול מלכות שמים, אז השכינה 

היה  המלך  דוד  כי  נמצא  ראשו".  על  ושורה  באה 

מרכבה לשכינה הקדושה.

וזהו ששנינו בגמרא )שבת נו.(: "כל האומר דוד 

חטא אינו אלא טועה, שנאמר )שמואל א יח-יד( ויהי 

דוד לכל דרכיו משכיל וה' עמו וגו', אפשר חטא בא 

היתה  שהשכינה  מבואר  הרי  עמו".  ושכינה  לידו 

הרמב"ן  שכתב  מה  ידוע  ועוד  זאת  תמיד.  עמו 

פועל  לעשות  צריך  נס  כל  לפני  כי  יב-ו(,  )בראשית 

דמיון למטה כדי לעורר הנס למעלה.

מעתה יש לומר כי מטעם זה ישב דוד המלך 

ביקש  בכך  כי  תורה,  שלימד  בשעה  הארץ  על 

לעשות פועל דמיון, שגם השכינה שהיה מרכבה 

בארץ.  דירתה  לקבוע  השמים  מן  תרד  אליה 

שהיא  ענוותנותו  מדת  זה  למעשה  צירף  והנה 

עסק  ידי  על  וגם  השכינה,  להשראת  מסוגלת 

כמבואר  השכינה  להשראת  שמסוגל  התורה 

"שאפילו אחד שיושב ועוסק  ו.(:  )ברכות  בגמרא 

בתורה שכינה עמו".

משה המשיך את השכינה לארץ

שאמר  מה  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

"לך רד כי שחת עמך", והוסיף לו  הקב"ה למשה: 

שהוא  בכך  לו  לרמז  כדי  לי",  הניחה  "ועתה  מיד: 

המבואר  פי  על  בתפלה,  גזירתו  את  לבטל  יכול 

במדרש תנחומא )פרשת נשא סימן טז(:

נתאווה  העולם  את  הקב"ה  שברא  "בשעה 

בעליונים,  שיש  כמו  בתחתונים  דירה  לו  שיהא 

ברא את האדם וצוה אותו ואמר לו )בראשית ב-טז( 

מכל עץ הגן אכול תאכל ומעץ הדעת טוב ורע לא 

הקב"ה  סילק  מיד  צוויו...  על  ועבר  ממנו,  תאכל 

שכינתו לרקיע הראשון. עמד קין והרג להבל מיד 

סילק שכינתו לרקיע שני... עמד דור אנוש והכעיס 

לפניו נסתלקה מן השני לשלישי, עמד דור המבול 

דור  לרביעי,  השלישי  מן  נסתלקה  דרכו  והשחית 

הפלגה נתגאה נסתלקה מן רביעי לחמישי, סדומיים 

קלקלו נסתלקה מן החמישי לשישי, עמדו אמרפל 

וחבריו נסתלקה מן שישי לשביעי.

ירד  טובים  מעשים  סיגל  אברהם  שעמד  כיון 

הקב"ה מן רקיע שביעי לששי, עמד יצחק ופשט 

צווארו על גבי המזבח ירד מששי לחמישי, יעקב 

מן חמישי לרביעי, לוי בנו מן רביעי לשלישי, קהת 

לראשון,  שני  מן  עמרם  לשני,  שלישי  מן  לוי  בן 

יט-כ(  )שמות  שנאמר  לארץ  והורידה  משה  עמד 

וירד ה' על הר סיני".

השכינה  הוריד  רבינו  משה  כי  מזה  מבואר 

לארץ בשעת מתן תורה כמו שכתוב: "וירד ה' על 

הר סיני". ויש לומר שהיה זה בזכות ענוותנותו 

עניו  משה  "והאיש  יב-ג(:  )במדבר  שכתוב  כמו 

זאת  האדמה".  פני  על  אשר  האדם  מכל  מאד 

שהיא  לישראל  תורה  שמסר  ידי  על  ועוד, 

על השכינה  השראת  להמשיך   מסוגלת 

העוסק בתורה.

 "לך רד" בארץ כי שם
אתה בעל הבית

שאמר  מה  להבין  עינינו  יאירו  כן  כי  הנה 

הקב"ה למשה: "לך רד כי שחת עמך... עשו להם 

שיתפלל  הקב"ה  רצה  באמת  כי  מסכה".  עגל 

גזירת כליה, אולם היות  על ישראל לבטל מהם 

אשר  בעגל,  ישראל  כשחטאו  בשמים  שהיה 

שהרי הבית  בעל  בבחינת  הוא  הקב"ה   שם 

"השמים שמים לה'".

לכן הקדים הקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו רפואה 

למכה, באומרו למשה הרועה הנאמן של ישראל: 

למטה  תהיה  כאשר  כי  עמך",  שחת  כי  רד  "לך 

בארץ, ארד גם אני למטה להשרות עליך שכינתי, 

בבחינת:  בארץ  הבית  בעל  הוא  שהצדיק  ומאחר 

"והארץ נתן לבני אדם", הרי אשמע בקולך לבטל 

גזירת כליה מישראל בבחינת: "כל מה שיאמר לך 

בעל הבית עשה".

כך:  אחר  מיד  לו  לומר  הקב"ה  שהוסיף  וזהו 

ופירש  ואכלם".  בהם  אפי  ויחר  לי  הניחה  "ועתה 

רש"י: "כאן פתח לו פתח והודיעו שהדבר תלוי בו, 

שאם יתפלל עליהם לא יכלם". לפי האמור דקדק 

הקב"ה לומר לו: "ועתה" - אחרי שאמרתי "לך רד" 

גזירה  לבטל  בקולך  לשמוע  שאצטרך  כדי  בארץ, 

ומזה  ואכלם",  ויחר אפי בהם  לי  "הניחה  זו,  קשה 

תבין כי רצוני באמת שתתפלל על ישראל ותבטל 

מהם גזירה זו.

למשה  הקב"ה  שאמר  מה  בזה  לפרש  יומתק 

במעמד הר סיני )שמות יט-ט(: "הנה אנכי בא אליך 

בך  וגם  עמך  בדברי  העם  ישמע  בעבור  הענן  בעב 

בעב  אליך  בא  אנכי  "הנה  פירוש:  לעולם".  יאמינו 

בארץ  שכינתי  להשרות  אליך  יורד  אני  הענן", 

בדברי  העם  ישמע  "בעבור  ענוותנותך,  בזכות 

בך  "וגם  לארץ,  השכינה  שהחזרת  שיראו  עמך", 

לבטל  כח  לך  שיש  מזה  שיבינו  לעולם",  יאמינו 

"כל מה שיאמר  כי הקב"ה מקיים:  גזירות קשות, 

לך בעל הבית עשה".

 מרדכי ניצוץ משה ביטל
מישראל גזירת כליה

מעתה יאירו עינינו כמה עמקו מחשבות אנשי 

"איש  הגדולה שהגדירו את מרדכי בתואר  כנסת 

התכוונו  מהמדרש  שלמדנו  כפי  אשר  יהודי", 

שהיה  למרדכי  משה  בין  השוואות  ג'  לעשות 

"והאיש  משה:  על  שנאמר  כמו  א(  שלו:  הניצוץ 

יהודי"  "איש  נקרא  מרדכי  כך  מאד",  עניו  משה 

עמד  שמשה  כמו  ב(  כמשה.  עניו  שהיה  משום 

מגזירת  ישראל  את  להציל  העגל  בחטא  בפרץ 

ישראל  את  להציל  בפרץ  מרדכי  עמד  כך  כליה, 

מגזירת המן. ג( כמו שמשה לימד תורה לישראל, 

כך מרדכי לימד תורה לישראל.

בכך  כי  בזה,  הביאור  לומר  יש  האמור  לפי 

שהיה  הגדול  הכח  ללמדנו  ז"ל  חכמינו  ביקשו 

מגזירת  ישראל  את  להציל  היהודי  למרדכי 

שתשרה  זכה  כמשה  עניו  שהיה  מאחר  כי  כליה, 

יכול  היה  זה  ידי  ועל  בארץ,  למטה  השכינה  עליו 

גזירת כליה מישראל,  לעמוד בפרץ כמשה לבטל 

רצון משה  רצונו כמו שקיים את  קיים  כי הקב"ה 

בבחינת: "כל מה שיאמר בעל הבית עשה".

היה  שמרדכי  הוכחה  המדרש  מביא  כך  ועל 

כמשה בהיותו הניצוץ של משה, שהרי אנו רואים 

כי כמו שמשה לימד תורה לישראל כך לימד מרדכי 

וקיבלו  קיימו  בזכותו  כי  והיינו  לישראל,  תורה 

ישראל את התורה מאהבה, ותיקן בכך מה שקיבלו 

משום  זה  וכל  בכפיה,  רק  משה  בימי  התורה  את 

ידי  שהיה הניצוץ של משה והיה עניו כמשה, ועל 

זה זכה להמשיך את התורה למטה לכל ישראל, כי 

התורה הרי נמשלה למים היורדים למקום נמוך.

"אין  ההלכה:  להבין  לנו  ירווח  כן  כי  הנה 

ידו  שפושט  מי  כל  אלא  פורים,  במעות  מדקדקין 

ליטול נותנים לו", שלפי החידושי הרי"ם הוא זכר 

להנהגה זו של הקב"ה עמנו בפורים, שכל הפושט 

ידו לבקש ממלא לו הקב"ה כל משאלות לבו, ולפי 

האמור הביאור בזה, לפי המבואר שמרדכי ביטל 

השראת  שהמשיך  בזכות  מישראל  כליה  גזירת 

"כל  וקיים הקב"ה רצונו בבחינת:  השכינה בארץ, 

מה שיאמר לך בעל הבית עשה".

ישראל  וקיבלו  שקיימו  ביום  פורים  בכל  כן  על 

את התורה מאהבה, אשר בזכות לימוד התורה יורד 

מתנהג  תורה,  הלומד  על  שכינתו  ומשרה  הקב"ה 

הקב"ה עם ישראל כאורח עם בעל הבית, שכל הפושט 

יד לבקש ישועות ממלא לו הקב"ה כל משאלות לבו 

בבחינת: "כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה".
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