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ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 

        וריםוריםוריםוריםפפפפללללהגיגים הגיגים הגיגים הגיגים  
  )יז' דברים כה("  עשה לך עמלקרשכור את אז"
זרעו של עמלק כל למחות את כל האויבי� שנלחמו לאור� הדורות נגד ישראל מזכיר הכתוב רק את עמלק ומצווה מ

" טורי זהבטורי זהבטורי זהבטורי זהב"מתר� ה? שקמו על ישראלהעמי� יותר מכל לכ� עמלק " זכה"מדוע  , את אשר עשהולא לשכוח
אשר ציוה להדיח את ע� ישראל מדר� ה� מטרתו היתה , היתה מלחמה רוחניתנגד ע� ישראל עמלק של  ושמלחמת
כל אחד הוא כדי ש, "זכור", פרשה בלשו� יחידהנאמרה ה שומ. �עוללמחילה עמלק אי� לועל דבר זה . ללכת בה

  ."מקור� ב עמלקאלא רעיונות ודעות שאינ� לרצו� ה�  משפעומהוא עצמו עד כמה את מחוייב לבדוק ואחד יהיה 
  

  :)חולין קלט( )יא' בראשית ג( המן העץ אשר צויתיך לבלתי אכל ממנו אכלת״"שנאמר ? ניןמ״המן מן התורה 
����י שלוי שלוי שלוי שלורברברברבהמגיד הירושלמי מתר�  ?� מוזכר המ� בתורהדעת היכבגמרא לחשוב ל כ�  מדוע כ, להבי�� צרי,לכאורה

כל עבדי המל�  ,המל� נשאו על כל שריו ועבדיו, את המ� כשהוא נמצא בשיא תפארתו לה מתארתיהמגש ו�ו�ו�ו�ררררשבדשבדשבדשבד
המלכה עושה משתה רק ,  איש נכבד ממנו�המל� אי בכל מאה ועשרי� ושבע מדינות, כורעי� ומשתחווי� לו

,  המ� בא לביתו.המחמתמלא  הוא, כשהוא יוצא מ� המשתה ורואה שמרדכי לא ק� ולא זע מפניו ובכל זאת, לכבודו
כ�  ומיד אחר, "ר גדלו המל�שבאזניה� את  כבוד עשרו ורוב בניו ואת כל א מפרט, אוס! את כל אוהביו ומכיריו

כבוד והיקר שיש לו אינ� שווי�וש שכל החכיצד המ� יכול לולא ברור  )יג' האסתר ( וכל זה איננו שוה לי  : מכריז
שנגרע ממנו יקו� או יפול כל הכבוד שחולקי�  הא� על מעט כבוד? וה לוחד שאינו משתחרק בגלל יהודי א, אומהמ

היכ� רמוזה בתורה  '?  המ� מ� התורה מני�: וזו השאלה ששואלת הגמרא ?ושבע מדינות לו האנשי� במאה עשרי�
התגלה כבר ,  שורש תכונה זו שמצינו אצל המ�'מ� הע�  ה  שנאמר: היאותשובת הגמרא ? תכונה משונה שכזו

בג� עד� נטע ה�  כל ? אד� הראשו� ומה מצינו אצל. וממילא הוא קיי� בטבע בני האד� בכלל, אד� הראשו� בהנהגת
עצי  והקב ה מתיר לאד� הראשו� לאכול מכל,  נמצא בתו� הג�" ע� החיי� אפילו, ע� נחמד למאכל וטוב למראה 

� הוא מתאוה 'הראשו� לחוש ש כל זה איננו שוה לו    גור� לאד�האיסור ז. ע� הדעת טוב ורע, דחמלבד מע� א, הג
ר לו הוא חסהתחושה כי מה ש לטעת בלב האד� את, כי זהו תפקידו של היצר הרע? למה. הדעת לאכול דווקא מע�

והוא, לא די לו במותר לו.  שעדיי� לא השיגאלא משתוקק דווקא למה ,האד� אינו מסתפק במה שיש לו. העיקר
  .מתאוה דווקא למה שנאסר עליו

  

  סגולה לרפואה
, ולה לרפואהגפורי� ס, אמר לו הרב, חולה  לעורר רחמי� עבור,א בפורי�"י לבעל אהבת ישראל זיעדפע� נכנ� יהו

ובקבלת התורה נתרפאו כל , פורי� דומה ליו� קבלת התורה כ"דר קבלוה בימי אחשורוש אהדהרי אמרו חכמי� 
  .המסוגל לרפואה  זה זמ��כ פורי"גחולי� ממילא 

 ))))לא לקחת ברצינותלא לקחת ברצינותלא לקחת ברצינותלא לקחת ברצינות((((ת פורים ת פורים ת פורים ת פורים """"שושושושו 

   )יג' מגילה ג(" זקן טף ונשים ביום אחד היהודים מנער ועד כל  ולאבד אתלהרג להשמיד
להכחיד את בעבר אבותיו ניסו ששע רהידע אותו , אלא? מה ראה המ� הרשע לאבד את כל היהודי� ביו� אחד דוקא

צרה היתה עינו . פכוהו ישראל לחג ארו�חשש שמא א! בידו לא יעלה הדבר ואז יהוהוא . ישראל ולא עלתה ביד�
 . מוטב יהא זה יו� אחד ולא יותר, א� אגרו� לה� שמחה: אמר בליבו, של אותו רשע
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  פוריםשמחת 
לקי עול� אדו� 'יב אד� להלל ולשבח לאי בכל הימי� לרבות הלילות ח�א" :"דברי� אחדי�דברי� אחדי�דברי� אחדי�דברי� אחדי�"ב החיד אהחיד אהחיד אהחיד ארבינו רבינו רבינו רבינו כתב 

  החיוב ביו� טובה רוח והצלה של יו�ח יגדל כמהוכמה כחת אל ע.  כל המעשי� יתבר� שמו�כל הנשמות רבו
יש לאודי ולשבוחי בשמחת נעי ליה לאיבועל דא ודאי . נ�חסדי חסדי� על ע� ישראל ועל רב' הכי הפלא . הפורי�
ולא יסיר מורא שמי� מעל הראש והיה לאות כי . )ברכות ל(" במקו� גילה ש� תהא רעדה '  ברעדהלווגי. "המצוה

יבו כי יוזה דבר שהשכל מח. כי בשביל שמחת פורי� לא הותר שו� איסור כלל. שמחת מצוה ולא שחוק וקלות ראש
�אינו בדי, ובו קבלנו מאהבה תורתו התמימה.  הצילנו ממות לחיי� למע� רחמיו' לעשות עמנו ה' הביו� אשר הגדיל 

  . להקל בשו� איסור כלל

        """"רררראסתאסתאסתאסת""""מגילת מגילת מגילת מגילת גיגים לגיגים לגיגים לגיגים להההה
   )א' אסתר א(" כוש שבע ועשרים ומאה מדינה המלך מהדו ועד"
 מה זכתה אסתר  מה זכתה אסתר  מה זכתה אסתר  מה זכתה אסתר ::::אמראמראמראמר] ] ] ] בקש לעורר אות�בקש לעורר אות�בקש לעורר אות�בקש לעורר אות�[[[[ יתהו�  יתהו�  יתהו�  יתהו� לערערהלערערהלערערהלערערה בעא  בעא  בעא  בעא ,,,, עקיבא היה יושב ודורש ונתנמנמו התלמידי� עקיבא היה יושב ודורש ונתנמנמו התלמידי� עקיבא היה יושב ודורש ונתנמנמו התלמידי� עקיבא היה יושב ודורש ונתנמנמו התלמידי�ביביביבירררר""""

יתה שבע ועשרי� ומאה יתה שבע ועשרי� ומאה יתה שבע ועשרי� ומאה יתה שבע ועשרי� ומאה יייי שח שח שח שח,,,, של שרה של שרה של שרה של שרהבתהבתהבתהבתה    ,,,,ה תבא אסתרה תבא אסתרה תבא אסתרה תבא אסתר""""א כ� אמר הקבא כ� אמר הקבא כ� אמר הקבא כ� אמר הקב אל אל אל אל???? מדינה מדינה מדינה מדינהומאהומאהומאהומאה ועשרי�  ועשרי�  ועשרי�  ועשרי� שבעשבעשבעשבע    עלעלעלעל    למלו�למלו�למלו�למלו�
                ))))מדרשמדרשמדרשמדרש" (" (" (" ( ותמלו� על שבע ועשרי� ומאה מדינה ותמלו� על שבע ועשרי� ומאה מדינה ותמלו� על שבע ועשרי� ומאה מדינה ותמלו� על שבע ועשרי� ומאה מדינה,,,,שנהשנהשנהשנה

ומדוע חשב רבי עקיבא ,  מדינות עליה� מלכה אסתר127' השני� של שרה ל127מה הקשר בי� : נשאלת השאלה
שני� של תורה המאה ועשרי� ושבע בזכות  שאאאא""""יבסקי שליטיבסקי שליטיבסקי שליטיבסקי שליטיייי קנ קנ קנ קניי�יי�יי�יי�חחחחבי בי בי בי ררררמבאר ? שדבר זה יעיר את התלמידי�

עבור שנה אחת של תורה כלומר . זכתה נכדתה למלו� על מאה ועשרי� ושבע מדינות,  של שרהומעשי� טובי�
תורה ומעשי� טובי� זוכי� בחודש של  לפי החשבו� הזה נית� לומר ש.מדינה אחתות בזכומעשי� טובי� נית� ל
בשניה אחת של תורה , פי אותו היחס ל הרי שע.עיר אחתזוכי� ל' דת ה של עבוובשבוע , למספר ערי� במדינה

אלא , אפילו לא שניה אחת, לבזבז את הזמ� בשינהשחבל מכ� יוצא , ומעשי� טובי� זוכי� למספר בניני� ברחוב
  . מעשי� טובי�לעשיית תורה ולימוד לושניה בחיי� צרי� לנצל כל שניה 

  

   )ה' אסתר ב(" מרדכי״איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו 
שהייחוד של , רבי יהונת� אייבישי�רבי יהונת� אייבישי�רבי יהונת� אייבישי�רבי יהונת� אייבישי�מבאר ? עד שמציי� אותו הכתוב במיוחד, וכי רק מרדכי היה יהודי בשוש� הבירה

, ובחבר, בעיר  ג�,אלא  יהודי היה בשוש� הבירה , המדרש מרדכי היה יהודי לא רק בביתו או בביתמרדכי הוא ש
תהיה ר שאג� כ )א'  חשיר השירי�(אשק�   אמצא� בחו�... יתנ� כאח לי ימ" :זה פירוש הפסוק. התנהג כיהודיהוא 

  .אתבייש ב�  ולא�בחו� אשק
  

   ) י'ואסתר ( "ויאמר המלך להמן מהר קח את הלבוש"
לאחר שנראה  הקדוש ש"אלשי�אלשי�אלשי�אלשי�"המבאר ? שעשאו כעבדו של מרדכי על מה יצאה קצפו של המל� על המ� עד

אסתר (כמו שאמרו חז ל במגילה , המ� נגדובי� י� המלכה ובודי קשר ס  שמא ישחשש המל� אחשורוש, סעודת אסתר

מספרי� לו על הקשר שבי� המ� לו כי אחשורוש שיער , בגת� ותרשע� פרשת מרדכי את  �וכשקראו לפני המל. ):טו
המל�  על כ� ציוה.  מפחד המ�'ושנית .  שהרי לא ראו כי המל� מיטיב למיטיביו'האחת : סבות והמלכה משתי

 יותר מכבודו �סתר למל למע� יתברר כי גדול המגיד דבר, � בגת� ותרשיעניעל שהגיד , דכילעשות יקר וגדולה למר
�ממילא מי שיודע לו עצת . וגילה לו שונאיו "המל� ב עלאשר דבר טו"שהרי המ� הוא הנכנע לפני מרדכי , של המ

   .הדבר למל�את המ� והמלכה לא יפחדו מה� ויגלו 
  

  )ז' זאסתר ( "לךכי ראה כי כלתה אליו הרעה מאת המ"
, אל המשתהע� המל� אותו לבוא  סבור שאסתר לא תעיז בנפשה לבקשהמ� תחלה היה  שבה"מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"המבאר 

וג� " וזה שאמר. צוה עליה שתעשה לה� משתה לעשות לו יקר יותר מכל השרי�אחשורוש שהמל� אלא זוהי בקשת 
אבל בסו! ראה , "יותר ממנילמי יחפו� המל� לעשות יקר " :ולכ� אמר. אבל הכל על פי המל�, "למחר אני קרוא לה

והמל� ,  אסתר היא הסיבה והמצוה,�כ� א, והמל� עושה מה שהוא רצו� אסתר, הכל הוא מחפ� אסתרשת האמאת 
א� כ� , שכלות הרעה הוא מהמל�, וזה כי כלתה, והסו! היא הוצאת הדבר למפעל על ידו, הוא הגומר ומקיי� דבריה

 . מאסתרבקש פנה המ� ללכ� , ועלתיות שיבקש ממנו שהוא כשוטר ואסתר היא השופטתמה ה
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  : לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
 .נעם אברהם בן רויטל, ישראל בן נחמה, אליהו בן אסתר, א בן שרה"ג משה חזקיהו שליט"הרה


