
על עצם השתיה לא יכלו לטעון שהשכרות גרם
ת ֵאין אֵֹנס וגו' )אסתר א, ח( ִתיָּה ַכדָּ ְוַהשְּׁ

ז, יג( שרבים שתו וקלקלו )=א"ר ישמעאל,  איתא במדרש )אסת"ר 
ושתו  ואכלו  המשתה,  לבית  הלכו  מאות  וחמש  אלף  עשר  שמונה 
ונשתכרו ונתקלקלו, מיד עמד שטן והלשין עליהם לפני הקב"ה כו'(, 
יין  ו'הרבה  היו,  שכורים  כי  התנצלות  להם  היה  הקלקול  על  והנה 
עושה' )סוטה ז, א(, אבל השתיה עצמה היתה כדת, שלא בהכרח, אם 
כן לא היה להם טענה כי אנוסים היו, כי השכרות עצמו היה ברצון... 

דאין הכי נמי אחר שהיו שיכורים היה להם תירוץ שהשכרות גרם... 
אבל כבר אמר החכם: מי שנשתכר וזרק אבן ושבר כלי של חבירו, 
אם היה נידון על המעשה לא היה להאשימו, כי בלא דעת עשה, אך 
וזה שאמר  מדעתו..."  נשתכר  והוא  זה,  לו  שגרם  על השכרות  נידון 
היתה  עצמה  כלומר: השתיה  אונס",  אין   – כדת  "והשתיה   הכתוב: 
כדת, שלא בהכרח ובטענת אונס, וממילא, יש עליהם טענה שקלקלו 

בסעודה זו...
מלא העומר - מגילת אסתר

מדוע נבהל המן האם לא ידע שאסתר היא יהודית
ה )אסתר ז, ו(.  ְלכָּ ֶלְך ְוַהמַּ ְפֵני ַהמֶּ ְוָהָמן ִנְבַעת ִמלִּ

האלשיך הקדוש: שמא תאמר, האם כזה נבער מדעת היה  מפרש 
על  עלתה  ולא  יהודית,  היא  אשר  ידעתי  לא  ואמר:  ענה  שלא  המן 
לבי להורגה, וגם המלך היה שומע אליו, כי גם הוא לא ידע את עמה 

ואת מולדתה, שהרי "מרדכי צוה עליה אשר לא תגיד". על כן אמר 
"והמן נבעת מלפני המלך והמלכה", לומר: כי לכן נסתתמו טענותיו 
]"כלומר, שהרי היה לו לצעוק מר צורח: וכי אני ידעתי שהיא יהודית, 
ושתק,  שנבעת  נס  שנעשה  אלא  למלך,  אמת  דברי  ניכרים  והיו 

ושתיקה כהודאה דמיא" )ספר "יד הים" דף צ"א: מדה"ס([. 
"הלא  נופך:  בזה  מוסיף  צינץ  המהרא"ל  לרבינו  העומר"  וב"מלא 
אמרו חז"ל )מגילה יג, א(: ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה – 
שלכל אחד נדמית לו מאומתו, אם כן המן חשב עד עתה כי אסתר 
היא עמלקית! ולכך נבעת עתה לאשר שמע כי המלכה יהודית היא".
מלא העומר -מגילת אסתר

מי הם ֹעֵׂשי ַהְּמָלאָכה? 
הּוִדים )אסתר ט, ג(. ִאים ֶאת ַהיְּ ֶלְך ְמַנשְּׂ ר ַלמֶּ ָלאָכה ֲאשֶׁ י ַהמְּ ְועֹשֵׂ

לכאורה מה ענין "עושי המלאכה אשר למלך"? 
ויש לומר, שהם היו בעלי המלאכה שעושין המטבעות למלכות, כפי 
י  קוֹל "ַעל ְיֵדי עֹשֵׂ ֶסף ֶאשְׁ ר כֶּ כַּ ֶרת ֲאָלִפים כִּ שאמר המן )לעיל ג, ט(: ַוֲעשֶׂ

ָלאָכה", היינו מלאכת עשיית המטבעות.  ַהמְּ
לו  יצא  כי מרדכי  יא(  )ב"ר לט,  והנה איתא במדרש פרשת לך לך 
ַוֲעֶטֶרת  ָוֵאֶפר מכאן  ק  ְושַׂ  - לכבודו(  )=שעשו מטבע  בעולם  מוניטין 
ָזָהב מכאן, ובוודאי היה מטבע זה על פי פקודת אחשוורוש, אם כן 
גדולת מרדכי,  יקר תפארת  "עושי המלאכה אשר למלך" המה ראו 

לזאת היו מנשאים את היהודים, כי נפל פחד מרדכי עליהם.
מלא העומר -מגילת אסתר

לַֹח ָמנוֹת ִאיׁש ְלֵרֵעהּו )אסתר ט, יט(. ה ְויוֹם טוֹב ּוִמשְׁ תֶּ ְמָחה ּוִמשְׁ שִׂ
והנה להלן בסמוך )פסוק כב( באיגרת מרדכי אשר כתב אליהם לא 
נאמר "יום טוב", אלא "לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות 

איש לרעהו ומתנות לאביונים".
וכבר עמדו על זה בגמרא )מגילה ה, ב( ואמרו דבפורים ליכא "איסור 
ְמָחה  מלאכה", משום ד"מלאכה לא קבילו עלייהו, דמעיקרא כתיב: שִׂ
ְמָחה,  ְושִׂ ה  תֶּ ִמשְׁ ְיֵמי  אוָֹתם  ַלֲעשׂוֹת  כתיב:  ולבסוף  טוֹב,  ְויוֹם  ה  תֶּ ּוִמשְׁ
שמחה  דכתיב  קרא  ההוא  רש"י:  ופירש  כתיב".  לא  טוב  יום  ואילו 
ומשתה "ויום טוב" – כתיב מעיקרא, קודם קבלה, אבל בשעת קבלה 
לא קיבלו עליהן אלא "שמחה ומשתה" – לאוסרן בהספד ותענית, אבל 

"יום טוב" )=לאסור בעשיית מלאכה( לא קיבלו עליהן.
והנה בדברי הגמרא הללו הסבירו כמה מן המפרשים גם את השינוי 
יום ארבעה עשר  השני שבין הכתובים כאן, דהכא כתיב "עושים את 
נזכר  ולא   - לרעהו"  איש  מנות  ומשלוח  טוב  ויום  ומשתה  שמחה 
משתה  ימי  אותם  "לעשות  כתיב  להלן  ואילו  לאביונים",  "מתנות 

ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים".
"מתנות  "יום טוב" לא היה שייך לתקן  כי מתחילה שקיבלו עליהם 
לאביונים", כי ביום טוב אי אפשר ליתן "מעות", מה שאין כן אחר כך 
דיום טוב לא קיבלו עלייהו, או אז היה מקום לתקן "מתנות לאביונים"...  
העומר  מלא  בפירושו  צינץ  המהרא"ל  רבינו  כתב  בזה  אחר  ביאור 

בפסוק זה: "ענין מה שלא נזכר בתחילה מתנות לאביונים,  אפשר כי 
שאיתא  כמו  המן,  במשפחת  נקם  שנקמו  שאחר  ישראל,  בני  חשבו 
שהנהרגים היו ממשפחת המן צוררי היהודים, חשבו שאז תהיה כבר 
הגאולה השלימה, ויתוקן עולם במלכות שדי ובאמונת אל אמת, ואז 
ָך ֶאְביוֹן" )דברים טו, ד(, ויחדל אביון מקרב  י לֹא ִיְהֶיה בְּ יתקיים "ֶאֶפס כִּ
רק  לאביונים"  "מתנות  עליהם  לקיים  לבם  על  שמו  לא  ולכך  הארץ, 
"משלוח מנות"... ולכן עשו שמחה ומשתה "ויום טוב", כי חשבו שהגיע 

זמן "יום שכולו טוב".
"אך מרדכי ואסתר הבינו כי עדיין לא נתקן העולם להעביר היצר הרע 
מן הארץ, לכן ציוה ליתן "מתנות לאביונים", כי גדולה צדקה שמקרבת 
כוחו של  לעני מחלישין  ו"מתנה"  בצדקה  כי  א(,  י,  )ב"ב  הגאולה  את 
השטן שיונק מת' כחות הטומאה )=מתנה אותיות מנה ת', היינו מנה 
המחלשת את ת' כוחות הטומאה(, ובצדקה שמשפיעים לעני ממשיכים 
הניצוצים לקדושה שישובו למקומן. שכמו שמשפיע העשיר לעני, כמו 
כן גורם שיושפע שער הקדושה להוציא ניצוצי הקדושה מן הקליפה. 
לכן נקרא "מנות" לרעהו, ולאביונים "מתנות", 'בת', להחליש ת' כוחות 
הטומאה. ולפיכך ציוה עליהם ליתן "מתנות לאביונים" גם כן. ומהאי 
טעמא: יום טוב לא קבילו עלייהו )מגילה ה, ב(, שעדיין חסר התיקון 

להיות "יום שכולו טוב"...
ליקוטי אב – מגילת אסתר
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להשתתפות בהדפסת הספרים לקיום 
צוואתו של הגאון זי"ע ולזכות בהבטחתו

נפלאות המהרא"ל צינץ

פניני ישועות 

פינחס ל. מביתר עילית חושק לנהוג ברכב זה מספר שנים. לא 
בגלל התחביב, אלא משום שלפרנסתו עובד הוא מחוץ לעירו 
- עולה הוא בכל יום לירושלים, דבר שמצריך אותו להזדקק 
ברחובות  בנסיעה  עימם  להתפתל  באוטובוסים,  לנסיעה 
הערים, להמתין עד כלות בימי החורף הקרים והסוערים, או 
בימי הקיץ המהבילים, בעונות החתונות להידחס עם כל שאר 
הנוסעים, או כשישנה הפגנה כלשהיא בירושלים - דבר שאינו 
שיחזיר  לאוטובוס  ארוכות  שעות  להמתין  עליו   – בה  נדיר 

אותו לעירו במהרה.
כשהוא  נהיגה,  ללמוד  החל  פינחס  קרה,  זה  אחד  יום  ואז 
מתקדם לפי הקצב, למד תיאוריה, למד לנהוג, וכעת עליו רק 
לשבת  הוא  שיוכל  בכדי  - טסט,  את המבחן האחרון  לעבור 
המייגעת  מהנסיעה  ולתמיד  אחת  ולהתפטר  ההגה  יד  על 

בתחבורה הציבורית.
מבחני טסט רבים עבר פינחס, אך לעת עתה ללא הצלחה, 
במבחן הראשון והשני כשלא הצליח אמרו לו כולם: "נו בסדר, 
אצל כולם זה ככה". אך ככל שעבר עוד ועוד מבחני טסט ולא 

הצליח לעבור אותם, הרגיש הוא כי חייב הוא לעשות משהו 
שיעזור לו לעבור אותם.

ואז בדיוק הגיע לפניו העלון הנפלא של מכון המהרא"ל צינץ 
זי"ע. פינחס התרשם מאוד מגודל נחיצותו של המכון, משום 
רבינו  צוואתו של  את  היחיד שמקיים  הוא המכון  שלמעשה 
המהרא"ל צינץ, וקרא גם על הסגולה הגדולה בתרומה למכון, 
והחליט שזה מה שצריך הוא לעשות בכדי לעבור את מבחן 

הטסט.
שקלים   72 של  קבע  הוראת  ופתח  למכון  התקשר  פינחס 
לחודש, למשך שנה, וביקש שיזכירו את שמו בציונו של רבינו 
- בטסט  ואז  יזכה לעבור טסט.  כי  ויזכירו את שמו בתפילה 

האחד עשר! – הוא עבר!
אין לתאר את ההתרגשות הנוראה שעבר פינחס, מה שלא 
וביקש:  המכון,  למשרדי  צלצל  מיד  אדיש.  להישאר  לו  נתן 
עדיף  סגולה  כזאת   - עד  עדי  הקבע  הוראת  את  "תשאירו 

שתישאר לעולם כשמירה בדרכים.

סגולה שעברה טסט!

הסכמת הגה"צ רבי אליהו חיים מייזל זצ"ל אבד"ק לודז' 
לספרו של רבינו "אילת אהבים" שנתנה בכ"ב אדר תרמ"ז

"שר התורה. הנזר והעטרה. ארי שבחבורה. אריה שמו כן תהילתו"
הרושם  על  מכל  יותר  מעידים  רבינו  שקיבל  הנלהבות  ההסכמות 
רבי  הגה"צ  של  הסכמתו  הנה  התורה,  עולם  על  ספרים  שעשו  העז 
אליהו חיים מייזל זצ"ל. - ישנן דמויות שהיו לאגדה. גדולי ישראל רבים 

גדולתם  בתלמידיהם,  גדולתם  באישיותם,  גדולתם  הם. 
אגדה.  להיות  זוכים  מהם  אחדים  רק  ברם,  בספריהם. 
אחד מהם היה רבי אליהו חיים מייזל שהיה לאגדה של 
אגדה,  האגדה.  נוצרה  בכדי  לא  ואכן,  ופקחות  חכמה 
של  קווים  לה  שנוספים  אלא  מציאות,  משקפת  כידוע, 
התפעלות עמוקה, של התרשמות מפליאה ורבי אליהו 
אחרת  ופקחות.  הבנה  חכמה  של  מציאות  היה  חיים 
לנושא  היה  ומלידה,  מבטן  זה,  ליטאי  כיצד  להבין  אין 
המרכז   - לודז'  ובני  החסידית  פולין  בני  של  הערצתם 
פולין הצטיינה בסוג המיוחד של  הגדול לחסידות. אם 
החסידות  שבשדרת  הלוז  היתה  לודז'  הרי  חסידיה, 
נזר תפארתה  היה  חיים  ורבי אליהו  פולין  הגדולה של 

ועטרת ראשה.
  הנה ההסכמה המלאה:

חיים  אליהו  מוהר"ח  המפורסם  הגאון  הרב  הסכמת 
מייזיל נ"י אב"ד דק"ק לאדז

שבעתיים  מלוטשים.  פנינים  הוד.  ואבני  אקדח.  אבני 
ידי  מעשי  חן.  ויעלת  אהבים.  אילת  ס'  על  חרותים. 
הנזר  התורה.  שר  מוצנע  אמון  פדגוג.  אמון  נפלא.  אמן 
אריא  תהילתו.  כן  שמו  אריה  שבחבורה.  ארי  והעטרה. 
די עילאה. הרב הגאון הגדול הנודע בכל שערי התורה. 
בחריפות בקיאות. המקובל האלהי. כ"ש מ' אריה ליבוש 
זצוק"ל אבדק"ק פלאצק. המפורסם בחיבוריו הנפלאים 
גם  והפוסקים.  מסכתות  על  הלכות  וחידושי  בשו"ת 

חידושים על התורה. והנה שמענו גם יגענו מאילת אהבים. גם יעלת חן. 
אהובים היו וחביבים להרב הגאון המחבר ז"ל יותר מכל שארי חיבוריו 
מסותרת.  אהבה  הזאת  האהבה  היתה  לבנו  לדאבון  אבל  הנפלאים. 
ביד  האלה  הספרים  היו  סתרים  ומגילת  גנוזה  חמדה 
אחד מקרוביו של הגאון המחבר ז"ל. עתה אפריון נמטי 
להנהו ארבעה מטיבי לכת לאור התורה. הגביר המופלג 
מ' יצחק נ"י לובינר והגביר מו"ה שמואל יואב קב ונקי 
נ"י. והרב האברך מו"ה וואלף חיים ב"ר פינחס לינדער 
מק"ק ווארשא. השלשה הראשונים קנו את הכתב יד הזה 
מיד מי שהיה טמון אצלו והעתיקוהו למען יוכל להימסר 
לדפוס. והאחרון הזיל זהב מכיסו די כל הוצאות הדפוס 
למען הוציאו לאורה לזכות את הרבים בחידושי תורתו 
של הגאון ז"ל. ולמען לא יהיו שלוחי מצוה ניזוקין ח"ו. 
למדינה  חוץ  הן  במדינה  הן  איש  כל  על  רמיא  איסורא 
מבלי להדפיס החיבור הזה שנית אם לא ברשות ארבעה 
האנשים הנ"ל. ויהי רצון שתגדיל ותרבה החכמה. ותמלא 
תעמוד  ז"ל  המחבר  החסיד  הגאון  וזכות  דעה.  הארץ 
לראות  ויזכו  בה.  ולהוגים  בעולם.  תורתו  להמבדרים 
עליו  חופף  ה'  וכבוד  רמים.  כמו  בנוי  עולמים.  בית  בנין 
כל הימים אמן. הכ"ד המדבר בצדקה לכבוד התורה יום ו' 

עש"ק כ"ב אדר תרמ"ז לפ"ק לאדז.
אליהו חיים מייזיל חופ"ק הנ"ל

⋅⋅⋅
גאון  חיים,  אליהו  רבי  נסתלק  תרע"ב  באייר  י"ד  ביום 
ישראל וחכם הדור לבית עולמו. רבבות הלכו אחר ארונו 

ותמונת ההלויה ההמונית נשתמרה.


