
ם עתידין ליבטל לימות המשיח יח. כל ספרי הנביאים וכל הכתובי
חוץ ממגילת אסתר הרי היא קיימת כחמשה חומשי תורה וכהלכות 
של תורה שבעל פה שאינן בטלין לעולם, ואע"פ שכל זכרון הצרות 
יבטל שנאמר )ישעיהו ס"ה( כי נשכחו הצרות הראשונות וכי נסתרו 
 מעיני, ימי הפורים לא יבטלו שנאמר )אסתר ט'( וימי הפורים האלה

 לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם.

 שמות פרק י"ג, ט"ז | . רמב"ןב

ועתה אומר לך כלל בטעם מצות רבות. הנה מעת היות ע"ג בעולם 
מימי אנוש החלו הדעות להשתבש באמונה, מהם כופרים בעיקר 
ואומרים כי העולם קדמון, כחשו בה' ויאמרו לא הוא, ומהם 
מכחישים בידיעתו הפרטית ואמרו איכה ידע אל ויש דעה בעליון 

שים בהשגחה ויעשו אדם )תהלים עג יא(, ומהם שיודו בידיעה ומכחי
כדגי הים שלא ישגיח האל בהם ואין עמהם עונש או שכר, יאמרו 
עזב ה' את הארץ. וכאשר ירצה האלהים בעדה או ביחיד ויעשה 
עמהם מופת בשנוי מנהגו של עולם וטבעו, יתברר לכל בטול הדעות 
האלה כלם, כי המופת הנפלא מורה שיש לעולם אלוה מחדשו, ויודע 

 כול.ומשגיח וי

ובעבור כי הקב"ה לא יעשה אות ומופת בכל דור לעיני כל רשע או ... 
, יצוה אותנו שנעשה תמיד זכרון ואות לאשר ראו עינינו, כופר

ונעתיק הדבר אל בנינו, ובניהם לבניהם, ובניהם לדור אחרון. והחמיר 
מאד בענין הזה כמו שחייב כרת באכילת חמץ )לעיל יב טו( ובעזיבת 

ר ט יג(, והצריך שנכתוב כל מה שנראה אלינו באותות הפסח )במדב
ובמופתים על ידינו ועל בין עינינו, ולכתוב אותו עוד על פתחי הבתים 
במזוזות, ושנזכיר זה בפינו בבקר ובערב, כמו שאמרו )ברכות כא א( 
אמת ויציב דאורייתא, ממה שכתוב )דברים טז ג( למען תזכור את יום 

 חייך, ושנעשה סכה בכל שנה: צאתך מארץ מצרים כל ימי

וכן כל כיוצא בהן מצות רבות זכר ליציאת מצרים. והכל להיות לנו 
בכל הדורות עדות במופתים שלא ישתכחו, ולא יהיה פתחון פה 
לכופר להכחיש אמונת האלהים. כי הקונה מזוזה בזוז אחד וקבעה 
בפתחו ונתכוון בענינה כבר הודה בחדוש העולם ובידיעת הבורא 

שגחתו, וגם בנבואה, והאמין בכל פנות התורה, מלבד שהודה וה
שחסד הבורא גדול מאד על עושי רצונו, שהוציאנו מאותו עבדות 

 לחירות וכבוד גדול לזכות אבותיהם החפצים ביראת שמו:

שהם  ומן הנסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בנסים הנסתרים... 
ה רבינו עד שנאמין יסוד התורה כלה, שאין לאדם חלק בתורת מש

בכל דברינו ומקרינו שכלם נסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין 
ברבים בין ביחיד, אלא אם יעשה המצות יצליחנו שכרו, ואם יעבור 
עליהם יכריתנו ענשו, הכל בגזרת עליון כאשר הזכרתי כבר )בראשית 

יבא יז א, ולעיל ו ב(. ויתפרסמו הנסים הנסתרים בענין הרבים כאשר 
ביעודי התורה בענין הברכות והקללות, כמו שאמר הכתוב )דברים 
כט כג כד( ואמרו כל הגוים על מה עשה ה' ככה לארץ הזאת, ואמרו 

על אשר עזבו את ברית ה' אלהי אבותם, שיתפרסם הדבר לכל 
ואמר בקיום וראו כל עמי הארץ כי האומות שהוא מאת ה' בעונשם. 

ועוד אפרש זה בעזרת השם )ויקרא כו  .שם ה' נקרא עליך ויראו ממך
 יא(:

 חגיגה, ה ע"בג. 

ר' יהושע בן חנניה הוי קאי בי קיסר. אחוי ליה ההוא אפיקורסא,  
עמא דאהדרינהו מריה לאפיה מיניה, אחוי ליה, ידו נטויה עלינו. א"ל 
קיסר לר' יהושע, מאי אחוי לך? עמא דאהדרינהו מריה לאפיה מיניה, 

 דו נטויה עלינו' ואנא מחוינא ליה י

 גפרק | שמות ד. 

ִתי  ָאַמרְּ ל וְּ ָראֵּ י ִישְּ נֵּ ה ָאנִֹּכי ָבא ֶאל בְּ )יג( ַויֹּאֶמר מֶֹּשה ֶאל ָהֱאֹלִהים ִהנֵּ
מֹו ָמה אַֹּמר  רּו ִלי ַמה שְּ ָאמְּ יֶכם וְּ ָלַחִני ֲאלֵּ יֶכם שְּ י ֲאבֹותֵּ ָלֶהם ֱאֹלהֵּ

יֶ  ֶהם: )יד( ַויֹּאֶמר ֱאֹלִהים ֶאל מֶֹּשה ֶאהְּ ֶיה ַויֹּאֶמר כֹּה ֲאלֵּ ה ֲאֶשר ֶאהְּ
יֶכם: ָלַחִני ֲאלֵּ ֶיה שְּ ל ֶאהְּ ָראֵּ י ִישְּ נֵּ  תֹּאַמר ִלבְּ

 רש"י

אהיה עמם בצרה זו אשר אהיה עמם  -)יד( אהיה אשר אהיה 
בשעבוד שאר מלכיות. אמר לפניו רבונו של עולם, מה אני מזכיר 

 :להם צרה אחרת דיים בצרה זו. אמר לו יפה אמרת, כה תאמר וגו'

 מג| פרק  בראשיתה. 

ַהִגיד ָלִאיש ַהעֹוד ָלֶכם ָאח: עֶֹּתם ִלי לְּ ל ָלָמה ֲהרֵּ ָראֵּ  )ו( ַויֹּאֶמר ִישְּ

 | צא, י בראשית רבהו. 

 ויאמר ישראל למה הרעותם לי וגו', רבי לוי בשם רבי חמא בר חנינא
מעולם לא אמר יעקב אבינו דבר של בטלה אלא כך אמר הקדוש 
ברוך הוא אני עוסק להמליך את בנו במצרים והוא אומר למה 
 הרעותם לי, היא דהוא אמר )ישעיה מ( נסתרה דרכי מה' ומאלהי וגו',

 הדרוש האחד עשר| דרשות הר"ן ז. 

 והנה אנו רואים בגאולה זו של מצרים, שבאותה עת בעצמו שהיתה
הגאולה ובה היו רואים עצמם נגאלים, ועם כל זה היו רואים פעלים 
ומעשים שהם סיבת גאולתם, ואף על פי כן היו נלאים לעמוד על 
סיבתם עד שגילה ה' יתברך ענינם. כל שכן אנחנו, שראוי שנהיה 
סכלים יותר בגאולה עתידה. מפני זה כתב הרמב"ם ז"ל )פי"ב 

 ההם איך יהיו עד שיהיו. ממלכים ה"ב( שלא יודעו הדברים

 מגילה טז ע"בח. 

זו  -אורה ושמחה וששון ויקר, אמר רב יהודה: אורה  ליהודים היתה
זה יום טוב, וכן  -תורה, וכן הוא אומר כי נר מצוה ותורה אור. שמחה 

זו מילה, וכן הוא אומר שש אנכי על  -הוא אומר ושמחת בחגך, ששון 
אלו תפלין, וכן הוא אומר וראו כל עמי הארץ כי שם  -אמרתך, ויקר 

ותניא, רבי אליעזר הגדול אומר: אלו תפלין  ה' נקרא עליך ויראו ממך
 שבראש.

 קידושין עא ע"אט. 

אמר רב יהודה אמר רב: שם בן ארבעים ושתים אותיות, אין מוסרין 
אותו אלא למי שצנוע ועניו, ועומד בחצי ימיו, ואינו כועס, ואינו 
משתכר, ואינו מעמיד על מדותיו; וכל היודעו והזהיר בו והמשמרו 

למעלה ונחמד למטה, ואימתו מוטלת על הבריות,  בטהרה, אהוב
 ונוחל שני עולמים, העולם הזה והעולם הבא.



א. מצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה 
שתבא על הצבור, שנאמר )במדבר י'( על הצר הצורר אתכם 
והרעותם בחצוצרות, כלומר כל דבר שייצר לכם כגון בצורת ודבר 

 ריעו. וארבה וכיוצא בהן זעקו עליהן וה

ב. ודבר זה מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה 
ויריעו ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן ככתוב )ירמיהו 

 ה'( עונותיכם הטו וגו', וזה הוא שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם. 

ג. אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם 
זו נקרה נקרית, הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם אירע לנו וצרה 

להדבק במעשיהם הרעים, ותוסיף הצרה צרות אחרות, הוא שכתוב 
בתורה )ויקרא כ"ו( והלכתם עמי בקרי והלכתי עמכם בחמת קרי, 
כלומר כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו אם תאמרו שהוא קרי 

 אוסיף לכם חמת אותו קרי. 

 פרק כ"ב |. מלכים א' יא

ַבר ה':  )ו(   ָרש ָנא ַכיֹום ֶאת דְּ ל דְּ ָראֵּ הֹוָשָפט ֶאל ֶמֶלְך ִישְּ )ה( ַויֹּאֶמר יְּ
ֶהם  אֹות ִאיש ַויֹּאֶמר ֲאלֵּ ַבע מֵּ ַארְּ ִביִאים כְּ ל ֶאת ַהנְּ ָראֵּ בֹּץ ֶמֶלְך ִישְּ ַוִיקְּ

ִיתֵּ  ה וְּ רּו ֲעלֵּ ָדל ַויֹּאמְּ ָחָמה ִאם ֶאחְּ ָעד ַלִמלְּ ְך ַעל ָרמֹּת ִגלְּ לֵּ ַיד -ן ֲא ַהאֵּ דָֹּני בְּ
אֹותֹו: )ח(  ָשה מֵּ רְּ ִנדְּ ין פֹּה ָנִביא ַלה' עֹוד וְּ הֹוָשָפט ַהאֵּ ַהֶמֶלְך: )ז( ַויֹּאֶמר יְּ
אֹּתֹו  רֹּש ֶאת ה' מֵּ הֹוָשָפט עֹוד ִאיש ֶאָחד ִלדְּ ל ֶאל יְּ ָראֵּ ַויֹּאֶמר ֶמֶלְך ִישְּ

א ָעַלי טֹוב ִכי ִאם ַנבֵּ אִתיו ִכי ֹלא ִיתְּ נֵּ ָלה ַויֹּאֶמר  ַוֲאִני שְּ הּו ֶבן ִימְּ ָרע ִמיָכיְּ
פִֹּצים  ל נְּ ָראֵּ ן: ... )יז( ַויֹּאֶמר ָרִאיִתי ֶאת ָכל ִישְּ הֹוָשָפט ַאל יֹּאַמר ַהֶמֶלְך כֵּ יְּ
ֶלה ָישּובּו  ין ָלֶהם רֶֹּעה ַויֹּאֶמר ה' ֹלא ֲאדִֹּנים ָלאֵּ ֶאל ֶהָהִרים ַכצֹּאן ֲאֶשר אֵּ

ָשלֹום: )יח יתֹו בְּ בֵּ הֹוָשָפט ֲהלֹוא ִאיש לְּ ל ֶאל יְּ ָראֵּ ( ַויֹּאֶמר ֶמֶלְך ִישְּ
ַמע  ן שְּ א ָעַלי טֹוב ִכי ִאם ָרע: )יט( ַויֹּאֶמר ָלכֵּ ַנבֵּ ֶליָך לֹוא ִיתְּ ִתי אֵּ ָאַמרְּ
ד ָעָליו  ָבא ַהָשַמִים עֹּמֵּ ָכל צְּ אֹו וְּ ב ַעל ִכסְּ ַבר ה' ָרִאיִתי ֶאת ה' יֹּשֵּ דְּ

מֹּאלֹו: )כ( וַ  ָרמֹּת ִמיִמינֹו ּוִמשְּ ִיפֹּל בְּ ַיַעל וְּ ָאב וְּ ַפֶתה ֶאת ַאחְּ יֹּאֶמר ה' ִמי יְּ
י ה'  נֵּ א ָהרּוַח ַוַיֲעמֹּד ִלפְּ צֵּ כֹּה: )כא( ַויֵּ ר בְּ ֶזה אֹּמֵּ כֹּה וְּ ָעד ַויֹּאֶמר ֶזה בְּ ִגלְּ
ָהִייִתי רּוַח  א וְּ צֵּ ָליו ַבָמה: )כב( ַויֹּאֶמר אֵּ ַויֹּאֶמר ֲאִני ֲאַפֶתנּו ַויֹּאֶמר ה' אֵּ

ַעָתה ֶשֶק  ן: )כג( וְּ ה כֵּ א ַוֲעשֵּ ַגם תּוָכל צֵּ ַפֶתה וְּ ִביָאיו ַויֹּאֶמר תְּ ִפי ָכל נְּ ר בְּ
ֶלה ַוה' ִדֶבר ָעֶליָך ָרָעה: )כד(  ִביֶאיָך אֵּ ִפי ָכל נְּ ה ָנַתן ה' רּוַח ֶשֶקר בְּ ִהנֵּ

הּו ַעל ַהֶלִח  ַנֲעָנה ַוַיֶכה ֶאת ִמיָכיְּ ִקָיהּו ֶבן כְּ י ֶזה ָעַבר ַוִיַגש ִצדְּ י ַויֹּאֶמר אֵּ
ר אֹוָתְך: ַדבֵּ ִאִתי לְּ  רּוַח ה' מֵּ

 ז'-פרק ו' | . יהושעיב

י   נֵּ ֲעלּו בְּ ָכל ָהָאֶרץ: ז )א( ַוִימְּ עֹו בְּ ִהי ָשמְּ ַע ַויְּ הֹושֻׁ ִהי ה' ֶאת יְּ )כז( ַויְּ
ִדי ֶבן ֶזַרח לְּ  ִמי ֶבן ַזבְּ ֶרם ַוִיַקח ָעָכן ֶבן ַכרְּ ל ַמַעל ַבחֵּ ָראֵּ הּוָדה ִמן ִישְּ ה יְּ ַמטֵּ

ל: )ב( ָראֵּ י ִישְּ נֵּ ֶרם ַוִיַחר ַאף ה' ִבבְּ ַע ֲאָנִשים ִמיִריחֹו  ַהחֵּ הֹושֻׁ ַלח יְּ ָהַעי ַוִישְּ
לּו ֶאת  ַרגְּ אמֹּר ֲעלּו וְּ יֶהם לֵּ ל ַויֹּאֶמר ֲאלֵּ ית אֵּ בֵּ ית ָאֶון ִמֶקֶדם לְּ ֲאֶשר ִעם בֵּ

לּו ֶאת  ַרגְּ רּו ָהָאֶרץ ַוַיֲעלּו ָהֲאָנִשים ַויְּ ע ַויֹּאמְּ הֹושֻׁ בּו ֶאל יְּ ָהָעי: )ג( ַוָישֻׁ
ַיכּו  ֹלֶשת ֲאָלִפים ִאיש ַיֲעלּו וְּ ַפִים ִאיש אֹו ִכשְּ ַאלְּ ָליו ַאל ַיַעל ָכל ָהָעם כְּ אֵּ
ָמה: )ד( ַוַיֲעלּו ִמן ָהָעם  ַעט הֵּ ַיַגע ָשָמה ֶאת ָכל ָהָעם ִכי מְּ ֶאת ָהָעי ַאל תְּ

ֹלֶש  י ָשָמה ִכשְּ שֵּ ֶהם ַאנְּ י ָהָעי: )ה( ַוַיכּו מֵּ שֵּ י ַאנְּ נֵּ סּו ִלפְּ ת ֲאָלִפים ִאיש ַוָינֻׁ
ָבִרים ַוַיכּום  י ַהַשַער ַעד ַהשְּ נֵּ פּום ִלפְּ דְּ ִשָשה ִאיש ַוִירְּ ֹלִשים וְּ ָהַעי ִכשְּ

ַע ִש  הֹושֻׁ ַרע יְּ ָמִים: )ו( ַוִיקְּ ִהי לְּ ַבב ָהָעם ַויְּ ֹלָתיו ַוִיפֹּל ַעל ַבמֹוָרד ַוִיַמס לְּ מְּ
ל ַוַיֲעלּו ָעָפר ַעל  ָראֵּ י ִישְּ נֵּ ִזקְּ י ֲארֹון ה' ַעד ָהֶעֶרב הּוא וְּ נֵּ ָצה ִלפְּ ָפָניו ַארְּ

ַע ֲאָהּה ֲא  הֹושֻׁ ָת ַהֲעִביר ֶאת ָהָעם -רֹּאָשם: )ז( ַויֹּאֶמר יְּ ֲעַברְּ דָֹּני ה' ָלָמה הֵּ
ַיד ָהֱא  ת אָֹּתנּו בְּ ן ָלתֵּ דֵּ ֶשב ַהֶזה ֶאת ַהַירְּ נּו ַונֵּ לּו הֹוַאלְּ נּו וְּ ַהֲאִבידֵּ מִֹּרי לְּ

ן: )ח( ִבי ֲא  דֵּ ֶבר ַהַירְּ עֵּ י -בְּ נֵּ ל עֶֹּרף ִלפְּ ָראֵּ י ֲאֶשר ָהַפְך ִישְּ דָֹּני ָמה אַֹּמר ַאֲחרֵּ
ִריתּו ֶאת  ִהכְּ ינּו וְּ ָנַסבּו ָעלֵּ י ָהָאֶרץ וְּ בֵּ כֹּל יֹּשְּ ַנֲעִני וְּ עּו ַהכְּ מְּ ִישְּ ָביו: )ט( וְּ אֹּיְּ

נּו ִמ  מֵּ ָך ַהָגדֹול: סשְּ ִשמְּ ה לְּ  ן ָהָאֶרץ ּוַמה ַתֲעשֵּ

ל ַעל ָפֶניָך: )יא( ָחָטא  ם ָלְך ָלָמה ֶזה ַאָתה נֹּפֵּ ַע קֻׁ הֹושֻׁ )י( ַויֹּאֶמר ה' ֶאל יְּ
ֶרם  חּו ִמן ַהחֵּ ַגם ָלקְּ ִריִתי ֲאֶשר ִצִּויִתי אֹוָתם וְּ רּו ֶאת בְּ ַגם ָעבְּ ל וְּ ָראֵּ ִישְּ

ַגם ִכֲחש בּו וְּ ַגם ָגנְּ ל ָלקּום וְּ ָראֵּ י ִישְּ נֵּ לּו בְּ כְּ ֹלא יֻׁ יֶהם: )יב( וְּ לֵּ ַגם ָשמּו ִבכְּ ּו וְּ
יֹות  ֶרם ֹלא אֹוִסיף ִלהְּ חֵּ יֶהם ִכי ָהיּו לְּ בֵּ י אֹּיְּ נֵּ נּו ִלפְּ יֶהם עֶֹּרף ִיפְּ בֵּ י אֹּיְּ נֵּ ִלפְּ

ֶכם: בְּ ֶרם ִמִקרְּ ִמידּו ַהחֵּ  ִעָמֶכם ִאם ֹלא ַתשְּ

 על פרק ו| אור חדש למהר"ל יג. 

המן את הלבוש ואת הסוס )אסתר ו, יא( בגמרא )מגילה טז,  )יא( ויקח
א( אזל ואשכח רבנן דיתבי קמיה מרדכי וקא מחזי להו הלכות 
קמיצא אמר להו במאי עסיקתו אמר ליה דכי הוה בית מקדשא קיים 
רחמנא אמר מאן דמנדב מנחה לייתי מליא קומציה ממנה וליקטר על 

לא קומצא דקמחא דדכו גבי מדבחא וליכפר ליה אמר להו אתי מ
ודחי עשרת אלפא ככרי כספא דההוא גברא... ופי' דבר זה הוא דבר 
מופלג ועמוק וזה כמו שבארנו כי הדבר הזה והנס הזה היה בזמן 
שלא היה ניסים ונפלאות בעולם אלא עולם היה נהוג כמנהגו כי בזמן 
בית ראשון היו ניסים ונפלאות בעולם ולפיכך אמר ג"כ שמצות 

ר עמדה להם בימי גדעון כי בזמנו ג"כ לא היה נסים נעשה להם העומ
כמו שאמר גדעון אל המלאך ויש ה' עמנו ולמה מצאתנו כל זאת 
ואיה כל נפלאותיו אשר ספרו לנו אבותינו וגומר )שופטים ו, יג( 
שתראה מזה כי לא היו ניסים בימים ההם ולפיכך עמדה להם מצות 

ש ברוך הוא בשביל שהוא מנהג העומר כי העומר מביאין אל הקדו
הטבע ואין הטבע מעצמו אבל הוא יתברך מנהיג הטבע וכך אמרו 

ג( אמר ר' בנוהג שבעולם אדם לוקח  -במדרש )ויקרא רבה כח, ב 
ליטרא של בשר מן השוק כמה יגיעות כמה צער הוא מצער עד 
שיבשלה והבריות ישינים על מטותיהם והקב"ה משיב ומעלה עננים 

חים ומדשן את הפירות ואין נותנין לו רק שכר העומר ומגדל צמ
הה"ד והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן )ויקרא כג, י( ... 
ומפני כך נס הגאולה הזאת היה הכל בטבע מצד שהוא יתברך מנהיג 
הטבע ועל ידי זה גאלם וזה היה ביום ט"ו לניסן והתענית היה ביום 

 ט"ז שהוא יום הבאת העומר נתלה המןי"ג וביום י"ד וביום ט"ו וביום 

אור חדש למהר"ל  

וזה שאמר שכל המועדים יהיו בטלים ואלו פורים לא יהיה בטל 
לעולם ויש לו יסוד קיים לנצח אע"ג דבפ"ק דברכות סבירא להו 

יציאות מצרי' לא יהיה בטל אין צריך לומר בשביל זה כי לרבנן שאף 
המדרש הזה סובר כבן זומא דאמר יציאת מצרי' יהיה בטל אלא אף 
כרבנן אתיא דאף רבנן אומרים כי לעתיד יהיה שעבוד מלכות עיקר 
ויציאת מצרים טפל ולפיכך כל המועדים אשר הם זכר ליציאת 

יך לומר שיהיה בטול מצרים בלבד והם טפלים לשעבוד מלכיות שי
למועדים כאשר אינם עיקר אבל פורי' אינו זכר ליציאת מצרי' דבר 

 זה לא יהיה בטל.

 עמ' תלז 'א| עולת ראי"ה טו. 

מגילה. סתם מגילה היא מגילת אסתר. מחצדי חקלא נקראים בעלי 
הסוד, ושורש הנסתרות לד' אלהינו הוא י"ה. ע"כ מגילה אותיות מגל 

מחצד חקלא של ההסתר דהסת"ר אסתי"ר, י"ה, מגל הנצרך ל
שמכאן אסתר מה"ת. ובשתי ההסתרות אי"ה כח"ב כלולים בהן. 
וגמל. אעלך גם עלה. סימן טהרה הפנימי, שחזירתו לטהרה תלוי' 
בעליית כל הירודים, שהוא למעלה מחזיר, העתיד להחזר לטהרתו 

 מצד עצמו לבדו, מצד סימן הטהרה החיצוני שבו, גמל י"ה.
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