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בספר משלי )ט, א( חכמת נשים בנתה ביתה וגו' במדרש 
)מדרש שוחר טוב משלי ט, א( חכמת נשים בנתה ביתה, 

)שם ט, ב( זו אסתר המלכה  אף ערכה שלחנה טבחה טבחה
בשעה שהגיע צער לישראל התקינה סעודה לאחשורוש 
ולהמן הרשע ושכרתו ביין ביותר וסבר היה המן בעצמו 
שחלקה לו כבוד והוא לא ידע שפרשה לו מצודה שמתוך 
ששכרה אותו יין קנתה אומתה לעולם אף ערכה שלחנה 
בעולם הזה ובעולם הבא איזה שם טוב שקנתה שכל 

עדים עתידים להבטל וימי הפורים לא בטלים לעולם המו
שנאמר )אסתר ט, כז( ולא יעבור וגו' ר"א אומר אף י"ה לא 
יבטל לעולם שנאמר )ויקרא טז, לד( והיתה זאת לכם לחקת 

שלכך זימנה אסתר את ... המדרש הזה בא לפרש  ...עולם 
המן שנאמר )משלי כה, כא כב( אם רעב שונאך האכילהו 
לחם, כי גחלים אתה חותה על ראשו וגו' ופירש זה שכאשר 
שונא שלך הוא מקבל ממך וזה כאשר אתה נותן לו לחם 
והוא חפץ לקבל ממך ובדבר זה הוא נמסר לידך שהוא 
מקבל שכל אשר מקבל מאחר בזה הוא נמסר בידו והוא 
תחת רשותו ובזה השפילה את המן ועלו ישראל על השונא 
שלהם הוא הרשע המן ובזה גחלים אתה חותה על ראשו כי 
היה נותן עצמו אל ההעדר מעיקר שלו וזה נקרא ראשו 

ועוד כי האדם כאשר סר ...  ובזה קנתה אסתר את ישראל
ממנו השכל ונעשה בעל גוף לגמרי בזה הוסר מן האדם 
כחו שיש לו מלמעלה בשביל שהאדם הוא שכלי ויש לו כח 

מעלה ולכך אמר שעשתה לו סעודה שיהיה בטוב לב מל
ושכרתו ובזה הוסר שכלו וכאשר היה עם זה שיקבל 
האכילה מן אסתר שהיתה שונא להמן והיא רוצה לאבדו 
ולא היה לו כחו כי נסתלק כחו ממנו כאשר שכרתו ואז 

כי אלו שני ימים ... נפל ביד אסתר ובזה קנתה אומתה 
דהיינו ימי הפורים ויו"ה דומים בענין זה כי ימי הפורים 

י שהמן היה רוצה לכלות אותם מן העולם ודבר זה מפנ
הוא ביטול גופם ומפני כך ימי הפורים הם ימי המשתה 
ושמחה וזהו הנאות הגוף וצריך שיהיה השכרות כ"כ עד 
שיסלק השכל וכמו שאמרו )מגילה ז, ב( צריך לבסומי 
בפוריא עד שלא ידע בין ארור המן ובין ברוך מרדכי 

פורים למשתה ושמחה שהוא כלומר כיון שתקנו ימי ה
הנאת הגוף לכך צריך שיהיו נמשכים לגמרי אחר הנאת 
הגוף עד שיסולק השכל לגמרי כי הגוף והשכל שני הפכים 
שאם האחד קם השני נופל וכל אשר הוא נוטה אחר השכל 

י בפוריא הוא נגד הנאת גופו לכך אמרו )שם( שצריך לבסומ
שאז יסולק השכל לברוך מרדכי  ןעד דלא ידע בין ארור המ

לגמרי והאדם נעשה גופני לגמרי ואפילו בין ארור המן ובין 
ברוך מרדכי לא ידע אף שבשביל ארור המן וברוך מרדכי 
הוא המשתה והשמחה עצמו ואפילו זה אינו יורע כל שכן 
שלא ידע להבחין בין דבר לדבר בשאר דבר. אמנם עוד 

שהוא  יתבאר דבר זה, ומפני כך קבעו ימי משתה ושמחה
הנאת הגוף וזהו הפך י"ה כי י"ה מסולק מן הנאת הגוף 
שכל דבר שהוא הנאת הגוף הוא אסור בי"ה, הן אכילה 
ושתיה הן רחיצה וסיכה הן נעילת הסנדל תשמיש המיטה 
הכל אסור )יומא עג, ב( ודבר זה כי י"ה כמדת החטא והעון 
אשר החטא הוא כרת ואבוד לנפש האדם וכמו שבאו ימי 

על שהיה המן מבקש לכלותם והציל הש"י אותם  הפורים
מהם כך סמאל הרשע המקטרג והוא צר ואויב לאדם מבקש 
לאבד את הנשמה ולבטל אותה והש"י מציל אותנו ממנו 
ומזה הטעם אף י"ה לא יהיה בטל כי אם לא היה י"כ היה 
בטול לנפש לגמרי מפני החטא שהוא לנפש והיה מגיע לה 

וא עומד לכלות נפש האדם כמו אבוד מן סמאל הצורר שה
עלינו המן לכלות ישראל מצד הגוף והקב"ה  שהיה עומד

מציל אותנו מידו ולכך שני הימים האלו אשר הם באים על 
הגוף הן מצד שהש"י מציל אותנו מן הכליון לגמרי הן מצד 

 .הנשמה לא יהיו בטלים
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ימי הפורים הוא ענין אחר כי הש"י הציל אותם מהמן 
בשביל שאין אדם נחשב לדבר מה ואין לו עזר מצד עצמו 

הש"י וכיון שאין האדם נחשב לדבר מה קיום שלו הוא מן 
ומה שאין האדם נחשב לדבר מה דבר זה הוא מצד הגוף 
ולפיכך צריך לבסומי בפורים וכאשר הוא מבוסם ואין יודע 
בין ארור המן ובין ברוך מרדכי אז מה האדם נחשב כאשר 
מסולק ממנו השכל וכיון שאין נחשב לכלום לכך מצד הזה 

הש"י מקיים ומעמיד אותו ולכך בימי המן שהיה רוצה 
את ישראל ולאבד את גופם ולא היה להם עזר רק  לכלות

מן הש"י אשר הוא מקיים האדם מצד שאינו נחשב לכלום 
מצד עצמו רק כי קיומו הוא מצד הש"י ולכך חייב לבסומי 
בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי ואז אין 
דבר באדם וכאשר אין האדם נחשב לכלום קיומו הוא מן 

אר כי ימי הפורים יש בהם משתה הש"י, ומעתה התב
ושמחה שכל אשר יש לו משתה ושמחה יותר אינו נחשב 
לכלום ואינו דומה לי"ט שהם זמני שמחה כי אין השמחה 
רק שיהיה כח לנפש לא לבטל השכל ממנו אבל בפורים 
כל אכילה ושתיה הוא הסרת השכל וזהו בטול האדם עד 

שהם עמוקים  שאינו נחשב דבר מה ודי בזה למבינים דברים
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אמר כאן התקינה סעודה להמן ויש לפרש גם כן כי מה ש
ושכרתו ביין כאשר האדם היה בטוב לבב כאילו אינו חסר 
כלל דבר זה הוא לתקלה ולמכשול אליו כי האדם צריך 
שיהיה תמיד בדעתו שאינו בשלימות וצריך השלמה ואז 
האדם מקבל השלמה מן הש"י אבל כאשר האדם הוא בטוב 

ו כי כאשר ובשלימות ואינו חסר דבר זה הוא לתקלה אלי
נשלם דבר אחד דבק בו ההעדר ודבר זה בארנו במקום 

 .אחר )נתיבות עולם נתיבת כח היצר פרק א'(
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