
.שושן פורים שמח לכל החוגגים בערים המוקפות חומה

.ה בפרשת צו"נקרא בע, השבת בפתח

י  "כתב רש–" קח את אהרן( "פרק ח פסוק ב)על הפסוק בתחילת פרשת המילואים 

-קרב אל המזבח ( "פרק ט פסוק ז)וכך מופיע גם בהמשך , "קחנו בדברים ומשכהו"

ומעין זה כתב  ". לכך נבחרת, אמר לו משה למה אתה בוש, שהיה אהרן בוש וירא לגשת

קחנו בדברים אשריך שזכית  -קח לך ( "יחפסוק כזבמדבר פרק )י על מינוי יהושע "רש

".להנהיג בניו של מקום

שאינם רודפים כבוד וממעיטים בערך עצמם בענווה חוששים  האמיתייםגדולי ישראל 

אך האמת שכיון  . ומעדיפים שיכבדו בה אחרים, כביכול אינם ראויים לה, מלקבל שררה

שנבחרו משמים לתפקיד אין ראוי מהם לעשותו ולכן יש לעודדם ולשכנעם שתפקיד  

המוטל על האדם לטובת כלל ישראל הוא מחייב ויש בו תועלת עצומה להם ולכל 

.ישראל

אך בסופו של דבר קיבל על " שלח ביד תשלח"גם משה רבינו בעצמו טען מלכתחילה 

.  עצמו להנהיג את כלל ישראל וביצע זאת בכל ליבו ואף מסר נפשו בשביל כלל ישראל

.גם אחרי הסתלקותו נתבע משה רבינו לפעול עבור כלל ישראל

משה פועל מלמעלה יחד עם מרדכי הפועל  , בנס פורים אותו אנו חוגגים בימים אלו

ישמעאל שמונה עשר אלף  ר"א(: "יגפרשה ז סימן )באסתר רבה מתואר . מלמטה

מיד עמד שטן והלשין  , ונתקלקלוונשתכרווחמש מאות הלכו לבית המשתה ואכלו ושתו 

ואצל משה בן  , באותה שעה רץ אליהו זכור לטוב בבהלה אצל אבות העולם... עליהם 

ואמר להם עד מתי אבות העולם רדומים בשינה ואי אתם משגיחים על הצרה  , עמרם

חזר אליהו ואמר לו למשה אי רועה נאמן כמה פעמים עמדת על הפרץ  ...שרוייןשבניכם 

עמד  בחירולולי משה ( ו"תהלים ק)לישראל ובטלת גזירתם לבלתי השחית שנאמר 

כי באו  ( ז"ישעיה ל)מה תענה על הצרה הזאת , בפרץ לפניו להשיב חמתו מהשחית

אמר לו משה כלום יש אדם כשר באותו הדור אמר לו יש ושמו  ', בנים עד משבר וגו

אמר לו לך והודיעו כדי שיעמוד הוא משם בתפלה ואני מכאן ונבקש רחמים  , מרדכי

".עליהם לפני הקדוש ברוך הוא

משה הינו הרועה הנאמן המלומד להגן על עם  שדוקאמבהיר , "בחירומשה "התואר 

ישראל גם כשנגזרה עליהם גזירת שמד עקב חטאתם ומסוגל לפעול לקרוע גזירות  

סלחתי  "לעמוד בתפילה ולכפר ולהתבשר , "לכך נבחרת"גם למשה נאמר . ולבטלם

".כדבריך



.גם אסתר המלכה נתבעה לפעול למען כלל ישראל במסירות נפש

הבהיר לה מרדכי  " אחת דתו להמית"כנגד טענתה על הסיכון שהיא נתבעת לקחת 

י (: "פרק ד פסוק יד) ִּ֣ ׁשכ  ִּ֣ ם־ַהֲחר  י֙ם  א  ה ַיֲע֤מֹוד ַלְיהּוד  לָָּ֞ ַוח ְוַהצָּ ִּ֣ ֹּא֒ת ר  ת ַהז ִּ֣ ע  ֘י בָּ יׁש   ַתֲחר 

ֹום  קִּ֣ מָּ ַע ... מ  י יֹוד ֵ֔ ִּ֣ תּומ  ִּ֣ ם־ְלע  ַעְת ַלַמְלֽכּותא  ַגַּ֖ את ה  ֵֹּ֔ ז ה בוחר בשליחים נאמנים  "הקב". כָּ

על ידי   . המוכנים למסור נפשם למען הכלל ומייצר תנאים שיוכלו לפעול ולהשפיע

השתדלותה בצירוף עם ישראל כולו הצמים שלושת ימים מצליחה אסתר להושיע את  

להנקםהגזירה בוטלה ועם ישראל  זוכה ". ונהפוך הוא"ונתקיים בנו , עם ישראל

.מאויביו

לכל אדם שליחות ותפקיד  ". כן תהיה לנו, אורה ושמחה וששון ויקרהיתהליהודים "

אם ישנס מותניו ויקבל על עצמו להירתם למשימות שבכוחו  . שרק הוא יכול וצריך לבצע

עתידה בת קול להיות  . "לבצע יטביע את חותמו בהובלת עם ישראל לגאולתו השלימה

ויטולל יבא -כל מי שפעל עם א, "ל-מי פעל עם א"מפוצצת בראשי ההרים ואומרת 

(.כזויקרא רבה פרשת אמור פרשה " )שכרו

כל אחד  . דשמיא גדולה להיות שליחים נאמניםובסיעתאה בענווה "נזכה כולנו בע

.  בשליחותו

.שושן פורים שמח לכם ולכל בני ביתכם

שבת שלום ומבורך

שושנה נגר


