
  
  

  

 'ז שנה                          
 

  
ְזרַ֤ "  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' הּו הים ַוֽ

 

        וריםוריםוריםוריםוריםוריםוריםוריםפפפפפפפפללללללללהגיגים הגיגים הגיגים הגיגים הגיגים הגיגים הגיגים הגיגים 
  )יח- יז 'הכדברים ( "ואתה עיף ויגע. ..זכור את אשר עשה לך עמלק"
        ) ) ) ) רש�ירש�ירש�ירש�י((((    ����''''ויבא עמלקויבא עמלקויבא עמלקויבא עמלק''''    וכתיב אחריווכתיב אחריווכתיב אחריווכתיב אחריו    ''''ויצמא ש� הע� למי�ויצמא ש� הע� למי�ויצמא ש� הע� למי�ויצמא ש� הע� למי�''''    ::::דכתיבדכתיבדכתיבדכתיב, , , , בצמאבצמאבצמאבצמא    � � � �     עי�עי�עי�עי�""""

וגבורתו של עיקר תוקפו ומתר� ש ?"עמלק בואוי"ויצמא ש� הע� למי�� לבי� " מה הקשר בי�, "בית הלויבית הלויבית הלויבית הלוי"שואל ה
 שיודעי�" )ט' שמות יז( רש�י על הפסוק �בחר לנו אנשי��פי שמבואר בכ. מעשה כשפי�בעמלק היה על ידי כוחו 

כדי , העמיד את החמה בעת המלחמה בעמלקזו ג� הסיבה שמשה . "היו מכשפי� עמלק שבני לפי כשפי� לבטל
ושוב לא יכול היה עמלק , עמדו המזלות, וכיו� שעמדה חמה ,יה על פי המזלותשה, ח הכישו� של עמלקוכאת לבטל 
עיקר כוחו והתגברותו של הכישו� הוא  כלומר, הכישו� מתבטל במי�ש :)זס סנהדרי�(חז�ל אמרו ו. כישופיובלפעול 

ח וכאת  יכול היה עמלק להגביר ,�ויצמא ש� הע� למי�� ,שהיו ישראל ללא מי�יו� לכ� כ. במקו� שאי� מי�
  ."ויבוא עמלק", כישופיו הטמאי�

  

  :)מגילה ד(״עיניהם של עניים נשואות למקרא מגילה״ 
            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (האביוני�האביוני�האביוני�האביוני�    מתנותמתנותמתנותמתנות    לקבללקבללקבללקבל. . . . מגילהמגילהמגילהמגילה    למקראלמקראלמקראלמקרא    נשואותנשואותנשואותנשואות""""
�עיניה� של ל באומר� ש"רא הללו שלא על פי הפשט ואומר שכוונת חזביר את דברי הגממס "תפארת שלמה"על הב

 ומוסי�, "יי ומזוניח ,בני"בלע� ישראל השפעות  ותשעל ידי קריאת המגילה יורדהיא � עניי� נשואות למקרא מגילה
  .השפעות טובות לכל העול� וכדי שיתפשטע היא "בשולפשוט את המגלה כאגרת כמובא  ההמצוש

  

  :)מגילה ז( ומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי״סיב איניש לבח״מי
מגילה ( ומי בפוריא עד דלא ידע בי� ארור המ� לברו& מרדכי�סיב איניש לבחז�ל �מיחו הסביר את מה שאמר הגר�אהגר�אהגר�אהגר�א

על פי מאמר אחר של ] �ברו& מרדכי�ל�ארור המ�� להבחי� בי� חייב אד� לשתות ביו� פורי� עד שלא ידע [. :)ז
שו� מצוות מעניי� נשואות ליו� פורי� כלומר עיני ה :)מגילה ד(�עיניה� של עניי� נשואות למקרא מגילה� ל ש"חז
מברכי� בעת שהעניי� מקבלי� את המתנות ה� , אותו היו�וב. ישראל ביו� זהבה מחוייבי� ש "מתנות לאביוני�"

שנאלצי� ביו� זה לפתוח  העשירי� ,זאת לעומת. זההמבור& השבזכותו זכינו ליו� , העניי� ואומרי� �ברו& מרדכי�
קנה בו תזה לדורות ונהיו� השבגללו נקבע , ארור המ��"ה� מקללי� ואומרי�  ,עניי�את יד� ולתת את המתנות ל

שחייב אד� לשתות ולשמוח ביו� פורי� עד שלא ידע א� הוא עשיר , ז�לחעל כ& אמרו . "מתנות לאביוני�"מצוות 
  .האומר �ארור המ�� או עני האומר �ברו& מרדכי�

  

  )ברכות המגילה( ״וגם חרבונה זכור לטוב״
�רנרנרנרנרבי יעקב קרבי יעקב קרבי יעקב קרבי יעקב קשואל ���שסיפר לאחשורוש על הע� ל שלא היה זה חרבונה "זמבואר בחהלוא , """"המגיד מדובנאהמגיד מדובנאהמגיד מדובנאהמגיד מדובנא"""", , , , 

, וא� כ�, הנביא נגלה לאחשורוש בדמותו של חרבונא ואמר לו זאתאלא אליהו , שהמ� הכי� כדי לתלות את מרדכי
, של חרבונא כיו� שאליהו נגלה בדמותוומתר� ש? ומברכי� את חרבונא �וג� חרבונה זכור לטוב�מדוע אומרי� אנו 

י ל ידזכות ע �גלגלימששידוע , וחזר בובאותה השעה הרהר בתשובה חרבונא שמסתמא חייבי� לומר שזה משו� 
, טובדבר � ושהרי לא עשה שברכה לא היה ראוי להוא רות שמל "וג� חרבונה זכור לטוב"אומרי� אנו ולכ� . זכאי

  .בדמותו הנתגל ויהשזכה שאלרק משו� נזכר לטובה ו
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        מהמגילהמהמגילהמהמגילהמהמגילהמהמגילהמהמגילהמהמגילהמהמגילההגיגים הגיגים הגיגים הגיגים הגיגים הגיגים הגיגים הגיגים 
  )ג' אסתר א( ״בשנת שלוש למלכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו״

למלכותו של המל&  לנו המגילה באיזו שנהלש� מה מספרת , """"מאליהומאליהומאליהומאליהו    מכתבמכתבמכתבמכתב""""בבבברבי אליהו אליעזר דסלר רבי אליהו אליעזר דסלר רבי אליהו אליעזר דסלר רבי אליהו אליעזר דסלר אל וש
מאורעות אשר התפרסו על  מגילת אסתר מביאה בפנינו מערכת שלימה שלשותיר�  ?אחשורוש הוא ער& את המשתה

שער& אחשורוש בשנת שלוש  מנסה לשחזר לעצמו לא היה רואה כל קשר בי� המשתה לו היה אד�. פני תשע שני�
את ה "בשהושיע הק ועד לתשועה הגדולה, המל& בשנת שתי� עשרה למלכותו ובי� גדולת המ� שגידלו, למלכו

 כל המאורעותאת � יפרצוממגילה את הקוראי� כאשר רק  .לה� מאבל לששו� הגזירה הרעה נהפכהאי& שישראל ו
  .חיינו רואי� את יד ה( המכוונת את כל מאורעותהללו יחד 

  

  )יג' אסתר ה(" ךעת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המל לוכל זה איננו שוה לי בכ"
        ))))רש�ירש�ירש�ירש�י((((    """"לעבדלעבדלעבדלעבדו ו ו ו תינו שהיה מראה לו שטר שמכר עצמתינו שהיה מראה לו שטר שמכר עצמתינו שהיה מראה לו שטר שמכר עצמתינו שהיה מראה לו שטר שמכר עצמוווורברברברב    וווואמראמראמראמר""""

תר� מו? �ממרדכי להתגרות בהמדוע צרי& היה ומפני מה הראה מרדכי להמ� את השטר , ריסקריסקריסקריסקבבבבז מז מז מז מ""""הגריהגריהגריהגרישואל 
מאחשורוש הרי קנה את היהודי� המ� שעל פי לו שא�  להודיעכי רצה בזה  מכירההשטר את הראה להמ� מרדכי ש

  ".מה שקנה עבד קנה רבו"והדי� הוא ש מרדכישל היות שהוא עבד , קנויי� לושה� אינ� 
  

   )כז 'טאסתר ( "קיימו וקבלו היהודים עליהם ועל זרעם"
: מלמד שכפה עליה� הקב�ה את ההר כגיגית ואמר: "ל"אמרו חז )יז' שמות יט(ויתיצבו בתחתית ההר� : "על הפסוק
כ�  א� על פי": ואומרתרא ממשיכה הגמ, )שבת פח(" פה תהא קבורתכ� ,וא� לאו, מקבלי� את התורה מוטב א� את�

כלומר במת� תורה קיבלו ישראל . "'ומה ש�קיבל' קיימו', 'קיימו וקבלו עליה�'דכתיב  הדר קיבלוה בימי אחשורוש
היתה הקבלה  במה: אאאא""""הגרהגרהגרהגרשואל  .שוב את התורה מרצו� ומאהבהישראל קיבלו התורה מאונס ובזמ� אחשורוש  את

משו� , הקבלה על ידי אונס הרי ג� הפע� היתה? מת� תורהזמ� בקבלת התורה חזקה יותר מבימי אחשורוש הזאת 
�הראשונה  גדר את, לוש רוחותיוירו משבהמקי� את ח: "משנהומתר� על פי המובא ב? שהיו מתייראי� מפני המ
אי� מחייבי� , בגדר משלושה צדדי� ירובמי שמקי� את שדהו של ח" (אי� מחייבי� אותו �ואת השניה ואת השלישית 

). שאי� הגדר נחוצה לו. מפני שהוא יכול לטעו�, נהנה ממנה א� על פי שהוא, את המוק� להשתת� בהוצאות הגדר
א� עמד המוק� וגדר כעצמו את הצד הרביעי " (עליו את הכל �הרביעית מגלגליאת  �רבי יוס� אומר א� עמד וגדר

הצד הרביעי גילה  משו� שבגידור, אותו בתשלו� מחצית הגדר מכל שלושת הצדדי� הקודמי� �מחייבי, השדה של
קיימו ו"הואיל  ,הוא הדי� כא� )א בתרא א( גבב( .)דעתו שהוא זקוק לגדר והוא נהנה משלוש הגדרות שהקי� המקי�

קריאת , היהודי� עליה� לקיי� עוד מצוה נוספתבלו קשקבלו בהר סיני המצוות  ד תרי�גבמלש, וקיבלו היהודי��
   "הכל עליו את �מגלגלי"ולפיכ& . זה את דעת� שה� מרוצי� מכל המצוות הקודמות מהר סיניב גילו, המגילה

  

  )ב 'אסתר י(" סתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרכלוא הם ה ...כל מעשה תקפו וגבורתוו"
שמעשה תקפו ברור וכי לא  ?זה במגילההפסוק הנכתב לש� מה  ,""""חזו� יחזקאלחזו� יחזקאלחזו� יחזקאלחזו� יחזקאל""""בבבב    קיקיקיקיססססיחזקאל אברמיחזקאל אברמיחזקאל אברמיחזקאל אברמ    רברברברבההההשואל 

יו קורותאת  הלא כל ע� כותב? "סופרתובי� על ספר דברי הימי� למלכי מדי כ"יהיו  אחשורושהמל& וגבורתו של 
אמנ� המגילה מתארת  .לקח עמוק ונפלאומתר� שמהפסוק הזה נית� ללמוד ? דברי ימיוספר ו ב� שלמלכיהחיי ו
א� במאורעות : "ואומרתבאה אסתר לכ� , רי מרתקוסטיפור היכסת המגילה אא אד� לקרהעלול ו, מרתקפור יס

ל& אצל ספר דברי הימי� , א� מבקש אתה לדעת אודות גבורת אחשורוש וגדולת מרדכי, י� חשקה נפש&יההיסטור
אלא כדי להפיק לקח של המגילה לא לש� כ& נכתבה . טוריה וקורות חייה� של כל המלכי�יסהה ש� תמצא את כל

  . ולספר נפלאותיו' סדי החאת לזכור  ,וכמה התשובה מועילה לדעת למה החטא גור� ,אמונה ותשובה
  

  )ג' יאסתר (דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו״ "
 זרעולהא� הוא דורש קוד� הוא  דולהגי של עסק� העולה לתהאמי המבח�מהפסוק שלפנינו ש חיי� זייציקחיי� זייציקחיי� זייציקחיי� זייציק    יייירברברברבלומד 

דורש "היה  מרדכיש ילהגוזה מה שכתוב במ. לכלל הציבור &כר ואח למשפחתו קוד� כל גדוא �הא, ולעמקוד� או 
  .למשפחתו, "� לכל זרעוודובר של" &כר ורק אח ,ציבורכלל הלדואג כל  קוד�, "טוב לעמו

  
  
  

  

        """"ברית יצחקברית יצחקברית יצחקברית יצחק""""וווו" " " " חנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת בית""""ספרי� לספרי� לספרי� לספרי� ל":  ":  ":  ":  בית יצחקבית יצחקבית יצחקבית יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ            ) ) ) ) איטראיטראיטראיטר, , , , אשכנזיאשכנזיאשכנזיאשכנזי, , , , ספרדיספרדיספרדיספרדי((((י י י י """"מבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רש": ": ": ": יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ
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