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)ח"ב מאמרי חודש אדר סוף מאמר ד' קנ"ו  בני יששכר בספר

ע"ג מדפי הספר( מביא שם הטעם דמתחילין ללמוד הל' פסח 
ביום הפורים ]שהוא ל' יום קודם הפסח[ זמן מחיית עמלק, 
מפני שההתחלה של מחיית עמלק מתחיל בפורים ונגמר 

ך שעות בע"פ, וסך הכל של השעות של שלשים יום הוא תש"
שזה בגימט' ג' פעמים עמלק, שהוא לבטל שיעור קומת 
קליפת עמלק במחשבה דבור ומעשה, וזה הטעם שאי' במשנה 
הלשון אור שאז הזמן שיוצאים מחושך לאור ע"י גמר מחיית 

  ק.עמל

ובזה אפשר לתרץ קו' הרא"ש שהקשה למה אין מברכין 
 שהחיינו על בדיקת חמץ, דברכת שהחיינו מברכין תמיד

כשמגיעים להתחלת הזמן, והתחלת זמן מחיית עמלק כבר 
התחיל ביום הפורים ואז כבר ברכו שהחיינו על מקרא מגילה 

 .וקיום מצות היום, עכת"ד ז"ל

 מדבריו אנו למדים כי המן שורשו מעמלק. 

שאול המלך נצטווה על ידי דברי המדרש, מר לכך והמקו
למלחמה על שמואל הנביא להכרית את זרעו של עמלק, 

עמלק אסף שאול מאתיים ועשרה אלף איש, והכה אותם 
מחוילה בואך שור אשר על פני מצרים. אך שאול לא השלים 

כאשר היה אגג בשבי,  .את ציווי ה', וחמל על אגג מלך עמלק
ו זהוהו זה. הוא בא על שפחה, שהתעברה כתוצאה ממעש

: "ויאמר שמואל הגישו אלי את אגג מלך עמלק, וילך נאמרש
אליו אגג מעדנות, ויאמר אגג אכן סר מר המוות", שכן, אגג 
הלך למותו בתחושת עונג לאחר שבא על השפחה, וידע כי 

. כך כותב סרה ממנו סכנת הכליה והאבדון, ויש לו המשכיות
שבא בלילה על שפחה,  -מר המוות אכן סר ש "האלשיך הקדו

 ם".וזרעו ינקו

בתרגום ירושלמי )על אסתר ה, א( מוצגת רשימת יוחסין 
דורות מאגג עד המן, כשהמן עצמו הוא דור מספר  16המונה 

שנים  500-. בהתחשב בעובדה שמדובר על הבדל של כ17
ולמרות  .בערך בין אגג להמן, מדובר במספר דורות ריאלי

בות, הצאצאים זכרו את אשר עשו עם ישראל שעברו שנים ר
 .למלכם ולבני עמם, וחיכו ליום שבו יוכלו להשיב נקם

רבי "ה"ו(: ב, פ"יבמות )תלמוד ירושלמי חידוש גדול יש באבל 
שמעון בן לקיש אמר גוים אין להם יחסין...והא כתיב ]מלכים 
א טו יח[ וישלח המלך אסא אל בן הדד בן טברימון בן חזיון 

ם היושב בדמשק לאמר. קוצץ בן קוצץ. כמה דאת מלך אר
אמר ]אסתר ט כד[ כי המן בן המדתא. וכי בן המדתא היה. 

 ."אלא צורר בן צורר אוף הכא קוצץ בן קוצץ

לא ניכנס לגוף הסוגיה, אולם ריש לקיש בתשובה לשאלה 
מסביר שלמרות שכתוב בפסוק המן בן המדתא האגגי, המן 

, וכלל לא היה שייך לאגג מלך כלל וכלל לא היה בן המדתא
עמלק, אלא כדי שנבין שמדובר פה בצורר משמעותי 
מעצימים את עוצמת הרשעה שלו בכך שמייחסים אותו 
לצורר אחר. הוא שאמרנו כאשר מדברים על עמלק מדברים 
על רשעה עצמה. כל מי שהוא צורר את עם ישראל יש לו דין 

 .עמלק

משנה ו' שם המשנה  כך מצינו גם במסכת סופרים פרק י"ג
מרחיבה בשושלת של עמלק, ומובבא שם:  תירגם רב יוסף 
)כלומר רב יוסף אמר את התרגום של הפסוק אחר הדברים 
האלה גידל המלך את המן בן המדתא האגגי(: בתר פתגמיא 
האלין רבי מלכא אחשורוש ית המן המדתא אגגי בר פיזא 

לא נאמר המן וכו'. המעיין בלשון המשנה מתפלא מאוד מדוע 
 בר המדתא כדרך שנאמר בשאר השמות בר פיזא וכו'? 

מוכיח מכך בפירוש נחלת יעקב על מס' סופרים שהתנא סובר 
שאף שהמן מתייחס כבן אחר בן לעמלק, אך אינו בן המדתא 
ואינו מזרע אגג. ולא זו בלבד אלא מבאר שכל מטרת התנא 

לות שהמן בפירוטו את כתב היוחסין של המן היא להודיע ולג
אינו בן המדתא, ואינו מזרע אגג. לדבריו עולה, שהמן הוא 
בנו של פיזה. והביא עוד, שכן מפורש אף בירושלמי יבמות 
פ"ב ה"ה כי המן בן המדתא וכי בן המדתא היה אלא צורר בן 
צורר, דהיינו שהמן לא היה בנו של המדתא אלא התייחס על 

 שמו משום שהמשיך את דרכו הרעה. 

של המדתא אלא בן רוחני.  אינו בן גשמי עתה, שהמןאמור מ
אמנם הגאון מוילנא תיקן את נוסחת המשנה במסכת סופרים 

 שצריך לגרוס המן בר המדתא אגגיא'. 

פר ז"ל לס פערלא (ר' יהודה ירוחם פישל)בביאור הגרי"פ 
דף רס"ב( סוף עשה נ"ט )ז"ל עדיה גאון בי סשל ר המצוות

וא נתן וגו' "ביום הה "עמד שם בקושיא על הפסוק באסתר
לאסתר המלכה את בית המן, וכתיב ותשם אסתר את מרדכי 
על בית המן". והדבר קשה טובא, דמאחר דהמן מזרע עמלק 
היה וכל אשר לו משור ועד חמור בכלל המצוה למחות זכרו 

וכו'.  )שמואל א' ט"ו( ומכילתא סו"פ בשלח נביא וכמבואר ב
התורה לנתצו וא"כ היאך לקחו להם את בית המן שחייבין מן 

וכתב שם )דף רס"ב ע"ג( אלא  .ולאבדו ואסור בהנאה וכו'
שאפשר לומר בזה ע"פ מאי דאמרינן בירושלמי )יבמות פ"ב 
ה"ו( כי המן בן המדתא וכי בן המדתא היה אלא צורר בן צורר 

 ע"ש.
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המן מכר את עצמו לעבד למרדכי בעד כיכר לחם כמו כן, 
דברי הגמרא ורש"י ידיעה זו מוזכרת בגמרא טו. ומפשטות 

עולה שהמן היה בתחילה עני ולא הייתה בידו ברירה אלא 
ילקוט שמעוני רמז למכור את עצמו בשביל כיכר לחם. אך ב

מובא, ששיגר המלך אחשורוש את המן ומרדכי בראש תתרנ"ו 
חיילות הצבא להילחם עם אויביו, ובאמצע המלחמה כלה 

שעמדו תחת פיקודו של המן, והוצרך למכור  המזון לחיילים
את עצמו למרדכי. וכתב היערות דבש )ח"א דרוש יז( שמרדכי 
מל את המן והטבילו לשם עבדות שהרי מבואר בגמרא 
)יבמות מח:( שאין מקיימים עבד שאינו רוצה שימולו אותו 
אלא ברור שמרדכי מל אותו והטבילו, והתחייב במצוות כדין 

 עבד כנעני.

 ?ורה מדוע לא הרגו לקיים מ"ע דמחיית זכר עמלקולכא

כת סופרים שהמן לא היה סמלמי ושואלא מוכח כדברי היר
 מזרע עמלק. 

תנו רבנן, נעמן גר תושב היה, כמו כן, איתא בסנהדרין )צו:(  
נבוזראדן גר צדק היה, מבני בניו של סיסרא למדו תורה 

בניו של סנחריב לימדו תורה ברבים, ומאן בירושלים, מבני 
נינהו שמעיה ואבטליון, מבני בניו של המן למדו תורה בבני 

 .ברק

רבים תמהו, איך יתכן שמבני בניו של המן, שהיה מזרע 
עמלק, נתגיירו ולמדו תורה בבני ברק, והלא אמרו רז"ל 
)מכילתא, בשלח, פרשת עמלק ב( ש"נשבע המקום בכסא 

שיקבלוהו,  -יבא מכל האומות ]להתגייר[ הכבוד שלו שאם 
 "לא יקבלוהו -ולעמלק ולביתו 

אולם לפי חידושו של הירושלמי והמשנה במסכת סופרים, 
 ממנו גרים. המן כלל לא היה מזרע עמלק ושפיר מקבלים 

המן הרשע נשא את זרש שהייתה בת תתני שהיה מושל על 
 עבר הנהר )כך מפורש בתרגום פרק ה' פסוק י'(, 

אומר המלבי"ם בעזרא פרק ה': ש'תתני' סייע בבנין ביהמ"ק 
שכאשר זרבבל וישוע בסיוע הנביאים חגי וזכריה התחילו 

, באו תתני ועוזריו ושאלום אם קיבלו לבנות את ביהמ"ק
רשיון. וכאשר השיבו שיש  -רשות מהמלך לבנות את הבית 

בידם רשות, שלח תתני אגרת למלך לאשר את הרשות. ואף 
שמנהג העולם שבכזה מקרה קודם כל עוצרים את עבודות 
הבניה עד שיגיע האישור, ולמרות כן, תתני לא נהג כן שלא 

ושל היה צריך לבדוק ולדאוג שיבנו היה צורר יהודים רק כמ
רק באישורו של המלך אלא נתן להם להמשיך בבנין עד 

 שהגיע האישור ואין לך סיוע גדול מזה.

עוד מצאנו שתתני סייע בבנין ביהמ"ק בעזרא פרק ו', שכאשר 
הגיעה האיגרת מהמלך דריוש, בה כתב לתתני שיסייע 

ם לבנינו לישראל בבנין, ויתן להם את כל מה שהם נצרכי
)ולדעה אחת בגמ' בראש השנה דף ד. רק לפי הרשימה שכתב( 

 וכך עשה תתני וסייע להם בבנין בית המקדש.

הייתה מרשעת  על אף שאביה היה אדם ראוי, אולם היא
גדולה כדוגמת בעלה ולא לחינם זכתה בברכה מיוחדת מדי 

דרושי חג הפורים שנה בשנה "ארורה זרש". ובשער הכוונות )
וזרש יתה מכשפה גדולה. דרוש א'( הביא בשם חז"ל שהי

היתה חכמה גדולה כן איתא באסת"ר )ט' ב'( שחכמתה היתה 
גדולה יותר מאשר שלוש מאות ששים וחמש יועצים שהיו לו 
 להמן. "וכולם לא היו יודעים לתת עצות טובות כזרש אשתו".

יש מהמפרשים )אבן יחיא( שכתב, שלאחר שגדלו המלך מעל 
רש ושילחה מביתו משום כל השרים, גירש המן את אשתו ז

שרצה לקחת בת איש נכבד יותר מחותנו תתני, כיאה וכראוי 
למעמדו החדש. אלא שלאחר שראה שמרדכי היהודי אינו 
כורע ומשתחווה לו ואינו ירא ממנו אף לאחר שגזר המלך 
אחשורוש להשמיד את כל היהודים, חשש המן שמרדכי אינו 

ש גרושתו חת מפניו כיון שהוא התחבר עם משפחת זר
ואוהביה להורגו, ועל כן קרא לזרש והחזירה לביתו 

 כבראשונה.

על פי זה מבאר ה'אבן יחיא' את הטעם שסיפר המן לזרש 
אשתו את רוב עשרו ואת אשר גידלו המלך, שלכאורה מדוע 

הוצרך לספר לה וכי יתכן שאשתו אינה יודעת ממעשיו 
ן לא ומקורות חייו?! אלא צריך לומר שגירשה מביתו ואכ

 ידעה מהנעשה והנשמע בביתו.

ושתי המלכה עשתה משתה נשים בבית עוד מן הראוי לדעת, 
המלכות כמפורש בפסוק )אסתר א', ט'( "גם ושתי המלכה 
עשתה משתה נשים בית המלכות אשר למלך אחשורוש". 
ולמשתה זה היא לא הזמינה את זרש כדאיתא באסת"ר )ד' ו'( 

פוץ "ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים", מה ראה ממוכן לק
בעצה תחלה? המדרש מביא שלשה סהברים אחד ההסברים 
כי היא לא הזמינה את זרש אשתו לשמתה. ומסביר המתנות 
כהונה, שאשתו לא היתה שם ולפיכך היתה מבזה אותו 
לאמר, אלמלי איש חשוב אתה היו מזמנים גם אותי לסעודת 

 המלכה.

כאשר תלו את בני המן איתא בתרגום )ט' י"ד( "וזרש בסוף 
ערקת עם שבעין בנין דאשתארו להמן דהוו הדרון על תרעיא 

שזרש ברחה עם שבעים בנים שנשארו היינו, ומתפרנסין". 
 מן הצדקה. פרנסיםתלהמן, שהיו מחזרים על הפתחים ומ

 

 
בשביל לזכות למעלותיה וסגולותיה של קריאת המגילה 

ללמוד בימים אלה צריך להבין את מה שקורא לכן מן הראוי 
 את ענין סיפור נס פורים. 

וכך מובא במדרש תהילים מזמור כ"ב: "אמרה אסתר: אם 
, אין אתה עונה אותנו מאבדין אותנו מיד, מה אני אומרת

"יושב תהלות ישראל", אם הושעתנו ואתה קדוש, בין כך 
ובין כך ואתה יושב תהלות ישראל. ע"כ. כלומר אסתר באה 
בטענה לבורא עולם שאם ח"ו עם ישראל יוכחדו לא יהיה 
מיש יאמר דברי שיר ושבח לבורא עולם, שהוא יושב 
תהילות ישראל הוא מחכה לתהילותיהן של עם ישראל, לכן 

בח את בורא עולם בימי פורים על הצלתנו יש חובה לש
 מידי גזירותיו של המן. 

תר ביקשה מהחכמים סלכן אומרת הגמרא במגילה ז. שא
 "קבעוני לדורות", כי היא באה בטענה לבורא עולם שישויע
את עם ישראל כדיש הם יודו וישבחו אותו, והגמרא 
במגילה )יד.( אומרת כי קריאת המגילה היא במקום ההלל. 

כי  לכן ביקשה אסתר שיקבעו לקרוא בכל שנה את המגילה
 בזה יודו ושיבחו לבורא עולם.

בספר יפה עיניים למוהר"ש יפה אשכנזי פרשת תצוה, שואל 
שראל עם ישראל סים שנעשו לעם יימאי שנה שבכל הנ

נצטוה לומר הלל, ולא צריכים לספר את הנס, ואילו בפורים 
 נצטוו ישראל דוקא לספר את הנס?

ותירץ, שבכל המקומות הנס היה ברור וידוע ולכן די 
באמירת הלל בלי לפרט את הנס, כדי להודות ולשבח את 

ולכן צריך לקרוא בורא עולם. אולם בפורים הנס היה נסתר 
כדי שעל ידי שמחברים את כל הפאזל  את כל המגילה

רואים את הנס של פורים, ולכן אין אמירת הלל, אלא דוקא 
 קריאת המגילה. 

ולכן כותב בספר יסוד ושורש העבודה שער י"ב פרק ד', 
רא את המגילה להבין את מה שקורא, ושחובה כשק

ולהתבונן על המקומות בהם נעשו ניסים לעם ישראל ואז 
על הניסים שנעשו לנו. ואם לא מתבונן ישבח לבורא עולם 

ולא מתעורר מקריאת המגילה, אין אדם יוצא ידי חובת 
 בקריאת המגילה, וכאילו קרא מגילה אחרת. 

שאפילו  ,כותב (פרק ט' פסוק כ"ט)בספר מנות הלוי 
היהודים של דורו של אסתר ומרדכי לא רצו לעשות זכר 

נס ומרדכי לנס של המן, והיה צורך לספר להם את תוקף ה
ואסתר האריכו להם את כל פרטי הנסיים יותר ממה שכתוב 
במגילה, אלא גם כל הדרשות של חז"ל ולא עוד אלא צריך 
גם יד מלכות תקפה, כלומר גזירת מלך שיקראו את סיפור 
המגילה, אחרת אל היו עושים זכר לנס, כי לא ראו את גודל 

 הנס שהיה אז. 

ואם על זמנם של מרדכי ואסתר שהם ניצלו ממות לחיים, 
היה צורך לעורר אותם להודות ולשבח ולהכיר בנס שנעשה 
להם, ודאי שאנחנו צריכים התעוררות גדולה להכיר את 

 גודל הנס שנעשה בפורים. 

 


