בס"ד
דבר-תורה :רעיונות קצרים ,משלים וסיפורים לפרשיות השבוע ,מועדים ואירועים שונים
שלוקטו ונאספו לאוצרו של הרב שלמה הלוי שליט"א

מרדכי – מור דרור
קידוש והבדלה בפורים
חז"ל אומרים" :אין מילתא דלא רמיזא באורייתא" שמשמעותו :אין דבר שאיננו רמוז
בתורה .ובאמת המדרש (חולין קל"ט ):מחפש למצוא עוגן לדמותו של מרדכי בתורה
ושואל :מרדכי מן התורה מנין? והגמרא מתרצת :שכתוב" :מר דרור" מתרגמים זאת
מריא דכיא ,דהיינו מרדכי .ונשאלת השאלה :מה הקשר ל"מור דרור"? בגלל שבארמית
יש לזה צליל כמו של מרדכי?!
והתירוץ לכך הוא :מי שמקשיב לצדיק או שהולכים לפי שדבריהם של צדיקים זה
דרור .הם מצילים את הדור בהסתכלותם ומאפשרים לו "דרור" .ונשאל אם כן ,מה
הקשר ל"מור"? מור = מר .למרות שלפעמים זה "מר" להקשיב להם ולא נוח בכלל,
בסוף זה יהיה דרור .כפי שראינו במגילה ,שכל הצרה באה שלא שמעו בקול מרדכי  -לא
ליהנות מסעודתו של אותו רשע .אילו היו מקשיבים לגדול הדור הכול היה מסתדר.
אלא שחשבו שמרדכי מבין בתורה אבל לא בפוליטיקה .בסוף התברר ש"מרדכי ידע את
כל אשר נעשה" ,דהיינו ראה ברוח הקודש מה יקרה אם ייהנו מהסעודה...
יהודי שלא עושה קידוש ,דהיינו מקדש (מפריש) עצמו מהגויים ,הגויים עושים לו
הבדלה ...כפי שראינו בגרמניה ,וכן במצרים ובכל הדורות .ה' לא ייתן לשידוך כזה –
אומות העולם ועם ישראל  -להתקיים.
הרב שמואל קרליץ מביא על כך משל :בת של עשיר גדול ,רצתה להתחתן עם שיכור
והעבריין של השכונה .כמובן שהאב סירב בכל תוקף והלך לשטוח את צרתו אצל רב
העיר .הרב שאל  -מדוע הוא מסרב לשידוך? השיב העשיר" :כי הבחור שיכור ועבריין,
וזה לא מתאים" .שאל אותו הרב" :ומי אמר שזה לא מתאים?" ענה העשיר" :אין ספק
בזה כולם מכירים אותו ואימתו על כלל הציבור מפורסמת ."...הרב אמר :זו רכילות!.
תעשה אירוסין ותן לו לשתות ,ותתהה על קנקנו ,הרי אין אדם ניכר אלא בכוסו .אם זה
טוב -נשבור צלחת במזל טוב .העשיר בישר לבתו שהוא עושה אירוסין .הבת שמחה
והדריכה את החתן להתנהג בהתאם .בתחילת האירוסין העשיר השקה את החתן וזה
התחיל להתפרע ולקלל .הכלה קראה לחתן לצד ואמרה לו :מה אתה עושה? אבא יבטל
את השידוך .והוא הכה אותה עד שצעקה 'הצילו' .האבא שהתלהב מעצתו של הרב זרק
את הבחור מהאולם וניגש לבתו הבוכה .אמרה לו הבת בבכי" :אבא ,היד שבורה!"
והאבא ענה" :מזל שהצלחת לא שבורה"...
נמשל :ה' לא ייתן ליהודי להתחבר לגוי .כשלא מבינים זאת ,ה' משלח אותם  -בנו ורק
אז נבין שצריך להתרחק מהם" .קדושים תהיו" וָ לא -הם יעשו לנו הבדלה .פורים מסמל
את האסון בהתקרבות לגויים הבה נשמע לגדולי הדור ולא "נסתבך" שוב....

פורים שמח!
מצווה לפרסם בעבודה ובבית הכנסת
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