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Getting Out from Under the Mountain:  
Reawakening Our Desire in the Month of Adar 

בת יהושע העשיל ע"ה ורה "נ דבלע  
תשפ"ב שנת , הכנה לפורים  
 

 פרק כד, פסוק ז  –שמות )משפטים(  (1
ֶבר ד'  רּו, כֹּל ֲאֶשר דִּ ֹּאמְּ ֵני ָהָעם; ַוי ָאזְּ ָרא בְּ קְּ ית, ַויִּ רִּ ַקח ֵסֶפר ַהבְּ ה ְוִנְשָמע. ַויִּ  ַנֲעשֶׂ

 
 . פח  דף  שבת מסכת( 2

ית ָהָהר״״וַ  תִּ ַתחְּ בּו בְּ ַיצְּ תְּ י ַבר ָחָמא ַבר ַחָסא: , יז(יט שמות) יִּ ימִּ דִּ ָכָפה  , ָאַמר ַרב ַאבְּ ד שֶׂ ְמַלמֵּ
ת ָהָהר ְכִגיִגית ם אֶׂ יהֶׂ ם  ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ֲעלֵּ אִּ ים ַהתֹוָרה מּוָטב, וְּ לִּ ַקבְּ ם ַאֶתם מְּ ָאַמר ָלֶהם: אִּ , וְּ

ֶכם.  —ָלאו  בּוַרתְּ ֵהא קְּ  ָשם תְּ
 
 )שם( תוספות( 3

  האש כשיראו חוזרים   יהיו שמא  לנשמע  נעשה  הקדימו  שכבר פ "ואע - כגיגית הר  עליהן  כפה 
 ...נשמתן שיצאתה  הגדולה

 
   ג סימן ,נח  פרשת  -  תנחומא   מדרש( 4

  על תאמר ואם ...כגיגית ההר  את  ה"הקב  עליהם שכפה עד  התורה  את ישראל  קבלו ולא 
 ענו,  התורה   את  אתם מקבלין להן שאמר משעה   והלא ,ההר  את  עליהם  כפה  שבכתב התורה 

  התורה  על להן אמר אלא   ,מעט והיא וצער יגיעה  בה  שאין מפני "ונשמע נעשה " ואמרו כלם
  לפי, 1קנאתה  כשאול  וקשה כמות  עזה והיא  וחמורות קלות  מצות דקדוקי בה  שיש פ"שבע
  ...מאודו  ובכל נפשו ובכל לבו בכל  ה"הקב שאוהב  מי אלא אותה  לומד שאין

 
   .פח  דף שבת  מסכת (5

לּוָה   י ֵכן ֲהדּור ַקבְּ יָתא. ָאַמר ָרָבא: ַאף ַעל פִּ ָכאן מֹוָדָעא ַרָבה לְּאֹוָריְּ ב: מִּ ָאַמר ַרב ַאָחא ַבר ַיֲעקֹּ
ֵורֹוש,  יֵמי ֲאַחשְּ ִקיְבלּו ְכָבר.  — ִדְכִתיב: ״ִקְימּו ְוִקְבלּו ַהְיהּוִדים״ בִּ  ִקְיימּו ַמה שֶׂ

 
 פרק א, פסוק ח – אסתר  (6

ין ֹאנֵּס ַסד ַהֶמֶלְך ַעל ָכל ַרב ֵביתֹו, ַלֲעׂשֹות ְוַהְשִתָיה ַכָדת אֵּ י ֵכן יִּ  ִכְרצֹון ִאיש ָוִאיש. : כִּ
 
 פרק ה, משנה ב  –מסכת יומא  (7

 ...ושתיה הייתה נקראתמשניטל הארון, אבן הייתה שם מימות נביאים הראשונים, 
 
 פרק יז, פסוק א –שמות )בשלח(  (8

י ד';  ֵעיֶהם ַעל פִּ ַמסְּ ין לְּ ַבר סִּ דְּ מִּ ָרֵאל מִּ ׂשְּ ֵני יִּ עּו ָכל ֲעַדת בְּ סְּ תֹּת  ַוַיֲחנּו ִבְרִפיִדיםַויִּ שְּ ם לִּ ֵאין ַמיִּ , וְּ
 ָהָעם.  

 
 פרק יז, פסוק ח –שמות )בשלח(  (9

ָרֵאל  ׂשְּ ם יִּ ָלֶחם עִּ ֹּא ֲעָמֵלק ַויִּ םַוָיב ידִּ פִּ רְּ  . בִּ
 
 

 
י ַכחֹוָתם ַעל –פרק ח, פסוק ו  –ע"פ שיר השירים   1 יֵמנִּ רֹוֶעָך   "ׂשִּ ֶבָך ַכחֹוָתם ַעל־זְּ ת ַאֲהָבה ָקָשה ִכְשאֹול ִקְנָאה ִכילִּ  ַעָזה ַכָמוֶׂ

ָיה."  ֶהֶבתְּ ֵפי ֵאש ַשלְּ שְּ ָשֶפיָה רִּ  רְּ
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 . מסכת סנהדרין דף קו (10
שריפו עצמן מדברי   :רבי יהושע אומררפידים שמה,   :מאי לשון רפידים? רבי אליעזר אומר

 .תורה
 

 פרק כ, פסוק ב )ע"פ רבינו יונה( –שמות )יתרו(  (11
ים ֵבית ֲעָבדִּ ם מִּ ַריִּ צְּ יָך ֵמֶאֶרץ מִּ י ד' ֱאֹלקיָך ֲאֶשר הֹוֵצאתִּ  .ָאנֹּכִּ

 
 פרק יא, פסוק יג  –דברים )עקב(  (12

ל ִמְצֹוְוָהָיה ִאם  םָשֹמַע ִתְשְמעּו אֶׂ ְתכֶׂ ר ָאֹנִכי ְמַצּוֶׂה אֶׂ ֶאת ד' ֱאֹלקיֶכם,   ְלַאֲהָבה,  ַהיֹום ַתי, ֲאשֶׂ
ֶכם.  שְּ ָכל ַנפְּ ֶכם ּובְּ ַבבְּ ָכל לְּ דֹו בְּ ָעבְּ  ּולְּ

 
 פרק יב  –שמות )בא( ( 13
י כה ָהָיה כִּ ֵתן  ָתבֹּאּו ֶאל וְּ ֶתם ֶאת ַכֲאֶשר  ָלֶכם  ד'ָהָאֶרץ, ֲאֶשר יִּ ַמרְּ ֵבר; ּושְּ ֹּאת דִּ ָהָיה   כו .ָהֲעבָֹּדה ַהז וְּ
י ֵניֶכם: כִּ רּו ֲאֵליֶכם בְּ ֹּאמְּ ם י  .ָמה ָהֲעֹבָדה ַהזֹאת ָלכֶׂ
 

 פרק כג, פסוק כא –במדבר )בלק( ( 14
ַיֲעקֹּב,  לֹּא יט ָאֶון בְּ בִּ ל ְולֹאהִּ מֹו, ָרָאה ָעָמל ְבִיְשָראֵּ רּוַעת ֶמֶלְך בֹו; ד' ֱאֹלקיו עִּ  . ּותְּ

 
 אור החיים הקדוש )שם(( 15

שהצדיקים הגם שעושים מצות וכל עסקם בתורה אינם מרגישים שיש להם   ,גם נתכוון לומר
ֵעיָני" )תהלים עג(   עמל אלא אדרבא כאדם המרויח וכאדם  על דרך אומרו "ָעָמל הּוא בְּ

 המשתעשע בשעשועים לרוב חשקם בתורה. 
  
 פרק מג, פסוק כב  – הישעי (61

י ָקָראָת ַיֲעקֹּב, ֹּא אֹּתִּ ל ָרֵאל.  וְּ ׂשְּ י יִּ ָת בִּ י ָיַגעְּ  כִּ
 

 פרשת ויקרא, שנת תרע"ו –שם משמואל  (17
 לו  להוליך  לסבל ואמר אתו וחבילתו הדרך  מן שבא  לסוחר  משל פי  על פירש  ל"ז  מדובנא המגיד

  באשר גדול  שכר לו שמגיע ואמר גדול שכר הסבל ממנו תבע לביתו וכשבא, לביתו חבילתו
  שהרי אחר  במשא  חבילתי  לך  שנתחלפה  נראה  כ" א הסוחר לו וענה, וכבד גדול' הי  המשא

  בי  יגעת  אם לישראל  י"הש  אמר  כך, כלל נשאת חבילתי את לא  כ"א  וקלה ' נקי היתה חבילתי
 . ח " ודפח , כלל קראת אותי שלא   נראה הרי

 
 צון רופו סונס א חלתו  ת ר"ת  –אסתר  (18

 

 


