כל המועדים בטלים
וימי הפורים לא יהיו בטלים
מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין שליט"א

ליל פורים תשע”א
כל המועדים יהיו בטלין ,וימי הפורים לא יהיו נבטלין לעולם ,שנאמר "וימי הפורים
האלה לא יעבורו" ]מדרש שוחר טוב משלי ט'[.
עיין שו"ת הרשב"א חלק א סימן צג ,וז"ל שאלת -
מה שאמרו במדרש ספר משלי בפסוק ]משלי ט[ טבחה
טבחה .שכל המועדים בטלים וימי הפורים לא יהיו
בטלים שנאמר ]אסתר ט[ וימי הפורים האלה לא יעברו
מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם .ומי הוא זה
שיאמר שיבטל מן התורה אפילו אות אחת ואפילו קוצו
של יו"ד .ורבו המפרשים הגדה זו באזני ולא נכנס בה
אחד מהם הודיעני פירושה .תשובה  -דברים נוספים
עוד בהגדה זו .והוא שאמרו שם אמר רבי אף יום
הכפורים אינו בטל לעולם שנאמר )ויקרא יז( והיתה
זאת לכם לחקת עולם .ואם כן זה קשה יותר שהרי גם
בפסחים כתב חקת עולם שנאמר ]שמות י"ב[ והיה
היום הזה לכם לזכרון וחגותם אותו חג לה' לדורותיכם
חקת עולם תחגוהו .וכתוב ]שם[ ושמרתם את היום הזה
לדורותיכם חקת עולם.
על כן נראה לי פירושו שכל המועדים לא הבטיח
עליהם יתברך שלא יגרום החטא ביטולם באחד מן
הזמנים .וכמו שכתב ]איכה ב'[ שכח ה' בציון מועד
ושבת .אבל בימי הפורים הבטיח דכתוב ]אסתר ט'([
לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם .לא
יעברו ולא יסוף עשאום הבטחה לא אזהרה .וכן יום
הכפורים והיתה זאת לכם הבטחה שתהיה לחקת עולם.
שהיום יכפר ואפילו לא ישמרוהו .ודעת רבי כאן כדעתו
בגמרא דאמר יום הכפורים מכפר בין על השבים בין
על שאינן שבים .אבל חקת עולם האמור בפסח אזהרה
לא הבטחה דכתוב )שמות י"ב( חקת עולם תחגוהו
ושמרתם לדורותיכם.
מוסיף ר' צדוק מלובלין לבאר ]פרי צדיק על
פורים מאמר א'[ ,יום הכיפורים לא בטל והיתה זאת
לכם לחוקת עולם ,וכי לא היו גזרות על ישראל שגרמו
שלא יכלו לשמור את יום הכיפורים ,אלא הכוונה
שעיצומו של יום הכיפורים שמכפר זה לא יתבטל
שהרי לדעת רבי מכפר גם על שאינם שבים .כך גם
ההארה של פורים היא אף בשעת גזירה ובשעת הסתר
פנים ,אף בלי מגילה ובלי משלוח מנות ,עיצומו של
יום משפיע.

ובזה פורים גדול מיום הכיפורים שביום
הכיפורים יש דעות אם מכפר לשאינם שבים אבל
בפורים לכולי עלמא זה מכפר.
הקורא למפרע לא יצא
הגרא"מ שך זצ"ל סיפר פעם ווארט חסידי
ששמע ,והתבטא עליו שהיה שווה לו כל הפורים
עבורו .כתוב "הקורא למפרע לא יצא" הקורא
למפרע !! היינו שחושב שקריאת המגילה שייכת רק
לדור של מרדכי היהודי ,לא יצא !!!
לא יצא ידי חובת עיצומו של יום הפורים
שעניינו ללמד לדורות את מהות היום ואת גודל
הנס ובעיקר את היסוד שאצל כל אחד בכל מצב יש
הסתר פנים ויש פורים.
פורים קיים בכל בית ואצל כל אדם
וְ הַ יּ ִָמים הָ אֵ ּ ֶלה נִ זְ ּ ָכ ִרים וְ נַעֲ שִׂ ים ְּבכָ ל דּ וֹ ר וָ דוֹ ר
ימי
ִמ ְׁש ּ ָפחָ ה ו ִּמ ְׁש ּ ָפחָ ה ְמ ִדינָה ו ְּמ ִדינָה וְ ִעיר וָ ִעיר וִ ֵ
הַ ּפו ִּרים הָ אֵ ּ ֶלה לֹא י ַַע ְבר ּו ִמ ּתוֹ ְך הַ ְּיהו ִּדים וְ זִ ְכ ָרם לֹא
יָסוּף ִמז ְַּר ָעם] :אסתר פרק ט ,כח[.
מבאר בעל הנתיבות שלום מסלונים ,בכל מקום
יש הסתר פנים שלו ,בכל בית בכל משפחה בכל
מדינה ובכל עיר .אמנם בכל מקום יש נהפוכו.
ונהפוכו יש לכל אחד בחיים שלו ,הרבה פעמים
דבר נראה גזירה וזו בעצם הצלה .בעין של בני
אדם נראית אסתר יתומה שנלקחה לבית המלכות,
ומה שעבר עליה ,ובסוף היא היתה הדרך להצלת
כלל ישראל.
אבל לצורך זה צריכים ללמוד מה כלל ישראל
עשה בימי מרדכי ,הם הרבו בתפילה ובתחנונים,
עיין מהר"ל באור חדש שביאר שיום הפורים היה
היום היחיד שבו כלל ישראל ניצלו לגמרי ממות
לחיים על ידי תפילה.
מרדכי נקרא על שם תפילתו וזכה לישועה על
ידי תפילתו ,הוא מיעט בהשתדלות והרבה
בתפילה.

