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 פורים

 כל המועדים עתידים להבטל?!

 ."וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם״ - 1במגילה נאמר

ולכאורה, הרי זה דבר פלא, עצם הענין של קביעת ימי הפורים כֶַּחג כבר מכריח שתקנה זו איננה רק לדור ...

, השכן, יסוד עיקרי בכל ענין של תורה ומצוותי –”( מזרעםלא יסּוף ’ לא יעברו גו)“ההוא, אלא לכל הדורות 

ס מוחלפת ח השהתורה הזאת לא תהי –(, הוא ברי סופרים)בין מצוות דאורייתא ובין מצוות שמד האיזה שיהי

 ”?זכרם לא יסּוף מזרעם”ומהו איפוא החידוש בדברי המגילה שקביעות ימי הפורים היתה באופן ש...2ושלום

הרי זה גופא דורש ביאור: במה עדיף ימי  –אם ישנו חידוש לגבי שאר עניני תורה ומצוות ב –ולאידך גיסא 

 הפורים שרק בהם ישנו חידוש זה?

כמו שאר כל המצוות, וכמסופר במגילה שהיו זקוקים  ל כךוהרי אדרבה: לכאורה אין בימי הפורים תוקף כ

וגם ”, קבעוני לדורות“ לבקש וצרכה אסתרלהשתדלות מיוחדת שימי הפורים ישארו מועד קבוע: קודם כל ה

, דוקא לגבי פורים מצינו הדגשה ף על פי כןוא –’ וכו 3”השנית אגרת הפורים הזאת“הוצרכו לשלוח  ר כךאח

 ”!וזכרם לא יסוף מזרעם“ –מיוחדת 

ימי “, שמפסוק זה למדו שאפילו אם כל המועדים יהיו בטלים 4ל”התירוץ על שאלה האמורה מפורש בחז

 מגילה(. כותם סוף הל”כן ברמב-)וכפי שהובא גם” ים לא יבטלוהפור

הרי  –: כיצד אפשר לומר שכל המועדים עתידים ליבטל הובהקדים התמי –אבל עדיין הדברים טעונים ביאור 

 (?!5וטרייא בזה בראשונים ואחרונים-)כידוע השקלא ס ושלוםמוחלפת ח ההתורה הזו לא תהי
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, ס ושלוםשאין הכוונה שהמועדים יבטלו לגמרי ח –ל זה ”זאמר חכמינו במ 6שומזה גופא מוכח כפי הפירו...

 –טוב -לעתיד לבוא, כי שמחת יום מקום תתפוס טוב לא-ששמחת יום – י אם, כם טובשמחת יו השלא תהי

מוגבלת )שלכן היא קשורה עם קרבנות החג, הבאים במספר מסויים   הרי היא שמחה –” מועדים לשמחה“

נצחיות,  שון)ל עולם שמחת –שמחה גדולה ובלתי מוגבלת  המילא, לעתיד לבוא, כאשר תהיומוגבל(; וב

 טוב )המוגבלת( להוסיף כלום.-אין ביכולתה של שמחת יום –( עולמית שמחה

כי אור הנר ישנו במציאות, אלא ”, אהני מאי“ –, שהדיוק בזה הוא 7”שרגא בטיהרא מאי אהני“דרך -ועל

מאחר שאין השמחה  –” בטלים מועדים“ולכן נאמר בזה הלשון  את סביבתו(. רלהאיכלום ) פועל שאינו

 ”(.מאי אהני)“פועלת כלום 

בטלים לעתיד( הוא, ששמחת פורים גדולה עד כדי כך, שאינה  שאינםומזה יוצא, שהחידוש בימי הפורים )

 גדר לפרוץ שבכחה, ולא זו בלבד שגם אז תתפוס מקום, אלא 8”שמחת עולם על ראשם”מתבטלת גם בזמן ד

 ”!שמחת עולם על ראשם“האפשריים במצב של ” הגדרים“(, גם 9”שמחה פורצת גדר)“

ונשאלת השאלה: במה עדיפה שמחת פורים לגבי השמחה של שלשת הרגלים, שגם היא קשורה בענינים הכי 

חג  –”( מחתנוש זמן)“זמן מתן תורתנו, שמחת סוכות  –זמן חירותנו, שמחת שבועות  –עיקריים )שמחת פסח 

 האסיף(, שדוקא שמחת פורים תשאר בכל תקפה גם לעתיד לבוא?

ֵמִדים מן הכתוב  מסתבר ”, וזכרם לא יסוף מזרעם“מאחר שחידוש זה שימי הפורים אין בטלים לעתיד לבוא לֶּ

 הדבר מרומז בלשונו של כתוב זה. ביאור לומר, שגם

בפסוק זה ” זרעם“המכּוָון של ”: מזרעם כרם לא יסוףוז“ – זרעם החידוש בכתוב זה הוא בתיבת והענין הוא:

יוצאי “כאן הוא רק ” זרעם“, שכן, אם מּוָבנָה של תיבת קטנות בני ישראל כפי שהם עדיין בגיל –הוא 

לא יעברו “לגבי הנאמר לפני זה ” וזכרם לא יסוף מזרעם“אינו מובן, מה מוסיף סיום הכתוב  –” חלציהם

זכרם לא ”אלא ש”, לא יעברו מתוך היהודים”שהפירוש בזה, שלא רק ש יך לומרל כן צרוע”? מתוך היהודים

 .הקטנּות ילדים כפשוטו, שעדיין הם בגיל”, מזרעם יסּוף )אפילו(

, הכל אחד ואחת מישראל מחוייב בכל התורה ומצוותיש: אף ורה ומצוותוזהו חידוש עיקרי לגבי כל עניני ת

עד סוף כל הדורות, מכל מקום, החיוב לקיים תורה ומצוות חל רק  ס ושלוםמוחלפת ח הוהתורה הזאת לא תהי
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כן ימי הפורים שייכים לכל אחד ואחד מעם ישראל, גם -שאין-מה על גדול בשנים כשנעשה בר חיובא.

 אותם שעדיין בגיל הקטנות.”, זרעם“

 ”?זרעם”מדוע ימי הפורים )דוקא( שייכים גם ל –אבל זה גופא צריך ביאור 

, שבבוא ָהָמן מאחשורוש )לאחרי חתימת הגזירה( פגע במרדכי כשהוא רץ 10פי המסופר במדרש-ר יובן עלהדב

לדעת מה ישאל מרדכי מהם. כיון שהגיע “והלך אחריו ”. הספר-שלשה תינוקות שהיו באים מבית“אחרי 

רשעים כי  אל תירא מפחד פתאום ומשואת מר לומרדכי אצל התינוקות שאל לאחד מהם פסוק לי פסוקך א

, פתח השלישי ואמר ועד זקנה 12ל-, פתח השני ואמר עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום כי עמנו א11תבוא

 ה. כיון ששמע מרדכי כך שמח והי13אני הוא ועד שיבה אני אסבול אני עשיתי ואני אשא ואני אסבול ואמלט

נוקות האלו אמר על בשורות טובות ָהָמן מה היא זאת השמחה ששמחת לדברי התי מר לושמח שמחה גדולה א

 ”.שבשרוני שלא אפחד מן העצה הרעה שיעצת עלינו

של בית רבן  תינוקות ידי-ולכאורה צריך ביאור: כיצד יתכן, שהענין של מפלת ָהָמן יִָווַדע ויתגלה למרדכי על

של תינוקות של  והמלמד מגדולי הסנהדרין, המנהיג ומורה דרך של כל העם היהודי, הדוקא?! והרי מרדכי הי

 רבן הללו!  בית

לימוד התורה של  – 14”קול גדיא“ ל ידיגזירת ָהָמן בא ע ביטולפי דבר המדרש עצמו, ש-אך הענין מובן על

( שמרדכי קיבץ תינוקות של בית רבן ולימדם תורה, זכר לעילבית רבן. וכמסופר במדרש )הנ  תינוקות של

 ָהָמן. זה הוא שגרם לביטול גזירתו של” קול גדיא”ו

 15ו שנאמרדוקא, וכמ” זרעם“בתינוקות של בית רבן,  השל עם ישראל תלויהנצחיות  והטעם לזה הוא, כי

 ”.להשבית אויב ומתנקם’ מפי עוללים ויונקים )דוקא( יסדת עז גו“

היתה קשורה עם תינוקות של בית רבן, כמסופר במדרש, שכאשר  16’”להשמיד גו“שלכן, גזירתו של ָהָמן 

מיד כעס . . ואמר אין אני שולח ידי תחלה “ –”( ועד זקנה”, “עוצו עצה”, “אל תירא)“קים שאמרו שמע הפסו

 ”;התינוקות באלו אלא
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מובטח ההמשך והנצחיות  ל ידי זהשע –הוא כדבעי  ינוקות של בית רבןוכאשר ראו מלמעלה שמצבם של ת

 נתבטלה בדרך ממילא גזירת ָהָמן. –של עם ישראל 

)א( שימי הפורים לא יבטלו גם  –” וזכרם לא יסוף מזרעם“הקשר בין שני הענינים שבפסוק  ם כןוזהו ג...

דהא בהא תליא,  –קטני קטנים ”, מזרעם לא יסוף“לעתיד לבוא )גם כשכל המועדים יבטלו(, )ב( 

מתחנכים כדבעי, בדרך התורה ” זרעם”בזה ש התלוי” לא יבטל”דעם ישראל באופן ד הנצחיות כי

 ולכן ימי הפורים דוקא קיימים בקיום נצחי, ולא יבטלו גם לעתיד....הומצוותי

 קטע משיחת פורים, רשימת השומעים בלתי מוגה.

1429תו"מ ה'תשמ"ה ח"ג ע' 


