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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 (ה' ה אסתר) "אל המשתה אשר אעשה להם"

ויהרוג את בהם ד ושיחש ל בגמרא שכוונת אסתר בעריכת המשתה היא לעורר את קנאתו של אחשורוש"אמרו חז
שבמשתה אסתר ראתה ש וןכיש "משך חכמה"אומר ה ,:(מגילה טו)" יהרג הוא והיאיאסביר לו פנים כדי ש", הםשני

אל "הקנאה ואמרה את לכן הגדילה , כללשל אחשורוש לקנא כי לא עלה על דעתו , ראשון עדיין לא עשתה מאומה
אמרה במשתה של מה שבניגוד ל, הושואופן בלשניהם המשתה את עושה כלומר היא , "המשתה אשר אעשה להם

 . היה כךכן או. לאחשורוש בלבד, "אל המשתה אשר עשיתי לו"תמול א
 

 (יא' אסתר ה)" בניו ורב עשרו את כבוד המן להם ויספר"
 :(גילה טומ)" הפתחים על אחרים מחזרים ועשרה מהם נתלו עשרה ,מהם מתו עשרה. שלשים: רב אמר ?בניו רב כמה"
 רומפי מה שאל ע, ספר שלושיםלמ" רוב"קשר בין במילה ר לומק "תורה תמימה"בביא מ פשטייןאוך הלוי רבי בר

משום הוא טעם הו, :(ים סדחפס)" ש כתות של שלושים אנשיםואין הפסח נשחט אלא בשל ,״אמר רב יצחק: ל"חז
ב כאן וכתשכיון ו, הוא לפחות שלושים "רוב"הלשון רואים מכאן ש, (כח 'שלי ידמ) "ב עם הדרת מלךובר: "בוכתש
שאר עשרת הבנים ו, מתול שעשרה אחרים "למדו חז, נתלו רק עשרהחר שאמו, משמע שהיו שלושים "וורוב בני"
  .מחזרים על הפתחים יוה

 

 (טז' אסתר ח)" ליהודים היתה אורה ושמחה"

 :אומר הוא וכן ,טוב יום זה 'שמחה' ',אור ותורה מצוה נר כי' :אומר הוא וכן ,תורה זו 'אורה' :יהודה רב אמר"
 כל וראו' :אומר הוא וכן ,תפלין אלו 'ויקר' ',אמרתך אנכי על שש' :אומר הוא וכן ,מילה זו 'ששון' ',בחגך ושמחת'

  :(מגילה טז" )'ממך ויראו עליך נקרא' ה שם כי הארץ עמי
לפרש ל "את חזכו יוהצר, "ליהודים היתה אורה"ב במגילה ומדוע כת "קול יהודה"ב הרבי יהודה צדקמקשה 

 רבי דוד יונגרייזתרץ בשם מו ?״ליהודים היתה תורה״: לכתובצריך היה  ,לכאורה, תורהל" אורה"בשהכוונה 
אבל לא תמיד הרגישו , כי תמיד היתה תורה בישראל. הרגישו ישראל שהתורה היא אורה״ עתכ״שהוא טעם שה

כיון שראו איך יצאה , עתה ראו בעיניהם שהתורה היא אורה. שאדם בלי תורה הוא כאדם היושב בחושך בלי אור
צריך מדוע ? רה כאןומה ק: וממשלה לא שאלעם או ״ ושום ...את המלך ״להשמיד להרוג ולאבדהגזירה הקשה מ

״בלילה ההוא עד ש. מוכנים ליום הזה ולא מחו על הגזרה היו םלוכאלא ? םחטאהיה מה ? תושבי המדינהלהרוג את 
בשעה : ואמרו חז״ל. 'וכו ו ברחוב העיראות ״ ונעשה נס למרדכי שהמלך ציוה על המן להרכיב...ה שנת המלךדדנ

בראותו את המן . היה מרדכי יושב ולומד תורה עם תלמידיו, שבא המן הרשע לקחת את מרדכי להרכיבו על הסוס
אמר להם . אמר לתלמידיו שיקראו קריאת שמע כיון שהגיעה השעה להריגה, חשב מרדכי בליבו שבא להרוג אותו

קומץ : אמרו לו? וכמה היא מנחת העומר: אמר להם. עומרבהלכות מנחת ה: אמרו לו? במה אתם עוסקים: המן
ח לימוד התורה ועם ישראל שרק בכלמדו כאן מ. דחה עשרת אלפים ככרי כסף שלי הקומץ שלכם: אמר להם. אחד

״ליהודים היתה : פתחו ואמרו, וכשראו עם ישראל את כל זה. ואף המן הרשע הודה בזה, בטלה הגזירה מעליהם
וכל , וההצלה שלנו היא השמירה, שהתורה היא האור של עם ישראלאנו יודעים עתה כלומר  .תורהאורה זו , אורה״

 . גורלנו נתון בלימוד התורה
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 (א 'אסתר א)מאה מדינה״ ושבע ועשרים "
ואחר כך מלך על עוד עשרים ולבסוף על עוד מאה ובסך  ,דא בתחילת מלכותו מלך על שבע מדינותסאמר רב ח"

 .(מגילה יא) "על מאה עשרים ושבע  מדינות הכל מלך אחשורוש
שאר ביבשה והיו מהן  מאהמדינות מתוך מאה ועשרים ושבע הש, בשם המדרש "׳קול אליהו"בתב הגאון מוילנא וכ

על  סהמלך אחשורוש מ וישם" :פסוקת אסתר ברמוזים במגילאלו ם דבריו .ת היו איים ביםמדינוהעשרים ושבע 
ועוד  ,"על הארץ" המדינות שהיוזהו סך כל ו ,011=  הייימטרגבהיא ״ סמ"כי המילה , (י׳ אאסתר ) הארץ ואיי הים״

 ."הים" לעהמדינות שהיו שזהו סך  72=  הייבגימטרש״ואיי״  :כתוב
 

 (ה' גאסתר )ודתיהם שונות מכל עם״ "
הטענה אלא . חבירודתו של מ שונהשהיא  דתיש רי כל עם ה? "מכל עם"להמן שדת ישראל שונה  מה אכפת לוכי ו

אפשר לשנות , רוח הזמןת בוטלאותה  נותשכשצריך לו, מתקדמת עם הזמןהיא  העמיםהיא שהדת של שאר  המןשל 
 .בהתאם לזמן םדת שלהן שום שינוי בעם ישראל איאצל אבל . לבטל וגם

 

 (י' אסתר ח)" בסוסים הרצים ביד ספרים וישלח"

" הרצים ביד ספרים ונשלוח", ״ונשלוח״ מן כתובהואילו בספרים ששלח " וישלח"בספרים ששלח מרדכי כתוב 
הפעולה נעשית  "היהודיםכל לאבד את "ים קשבמכאשר ראיתי מתרצים שההבדל הוא ש? מדוע ההבדל (יג' אסתר ג)

 ". וישלח", פעולה של שליחה צריך לבצעכאשר רוצים לבטל את ההוראה הזו אבל , "ונשלוח" , אוטומטיבאופן 
 

  (כא' אסתר ט)" אדר לחדש עשר ארבעה יום את עשים להיות עליהם לקים"

 שאז אתם מקדשים , כל חג מתקדש בליל החג, היהודים אצלהרי : "רבי יהונתן אייבשיץאת אחד שאל כומר 
 בפורים אתם הופכים את הסדר ועורכים את סעודת החג העיקרית ביום  רק. על היין ועושים סעודה חגיגית

אתם , אף אני אשאל אותך שאלה דומה על מנהגי דתכם: "רבי יהונתן השיב "?לשינוי הזה מה הסיבה. הפורים
 . עושים בלילה שלפניו המולד אתם ואולם את סעודת חג, נוהגים לחגוג את כל חגיכם בלילה שאחרי יום החג

 פורים בא לנו  -השאלות מתורצות זו בזו  אלא שתי: "שתק הכומר ורבי יהונתן המשיך "?מה פשר השינוי
 , ידי יהודי המולד שלכם בא לכם על ואילו חג, ונוהגים מנהג גויים' ונהפוך הוא'כן אנו עושים ול, בגלל גוי

 ..."כמנהג היהודים ולכן אתם עושים
 

  (כב' ט אסתר)" לאבינים ומתנות לרעהו איש מנות ומשלח ושמחה משתה ימי אותם לעשות"

מצות . ב. המגילה קריאתמצות . א: נם קיימות בשאר ימים טוביםשאיות חדש מצוותמייחדים שלוש  הפוריםאת חג 
ך א, "ושמחה המשתה ימי", הרביעיתיש כמובן את המצווה ו. לרעהו איש מנות משלוחמצות . ג. לאביונים מתנות

שביום פורים יש שלוש מעלות שאין  "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצמסביר . טוב יום בכל נוהגתמצוה זו 
לא א, היו ניסים בפסח כגון אחרים בימיםלמרות שגם , הזה בזמן ההם בימים לאבותינו שעשה הנס. א: אחרים בימים

ה מוחלטת קבלביום פורים היתה . ב. הטבעהיה במסגרת  פוריםב הנסבעוד ש הטבעהיו על ידי שינוי  אלוניסים ש
 על למעלהמ שנגזר דין גזר לקרועניתן ש ישראל גדוליביום זה למדו . ג. (.פח שבת)ל "של התורה כפי שאמרו חז

, לטוב ונהפך לרעה שהיה דיןה גזראת  קרעו צומותה ודברי ואסתר מרדכי תפלת ידי עלש, (.יב מגילה) לצלם שהשתחוו
, מצוותל את שלוש ה"חז קבעו הללו דבריםשלוש ה ידי ועל. (כב 'ט אסתר) "טוב ליום ומאבל לשמחה מיגון": ככתוב

 . גם כעת יאירושהיו בזמן הנס  ההארותש םפועלי המצוותעשיית  ידי שעל
 

  (ג' יאסתר ) לכל זרעו םר שלובדורש טוב לעמו ודו... אחשורוש ךלמל הודי משנהיהמרדכי "
 את ז כלב, משנה למלך וגדול ליהודים״ הודיש״מרדכי הילאחר שאפילו שהכתוב מלמד אותנו  קסז מברי"הגריאומר 

לכל אחד ״לכל זרעו״  -היה אומר ״שלום״ הוא כלומר , "כל זרעול דובר שלום״הוא אלא מכך  סתנוורמלא מרדכי 
 .בכך כבוד שום פחיתותולא הרגיש  אפילו לילד

 

  (.מגילה ב) "גילה נקראת באחד עשרמ"

יהיה , הלשנקראת מגי, התורה לימודשלומר בא  "גילה נקראת באחד עשרמ"ל "שמאמר חז "נעם אלימלך"אומר ה
 דינים אלו שולטים הדינים וצריך להמתיקבו עולם אשר היה שהוא יעשהעולם את לתקן שהכוונה היא , אחד עשרב

לפני סימני הקטורת א "את ילומר החיוב מכאן א ו"ידהיינו הדינים וסיטרא אחרא שהוא , "אחד עשר"בז ווזה רמ
על פי חות הדינים של הסטרא אחרא שוא כ"א סימני הקטורת את י"מתיק בילהדי כ "איזהו מקומן"משנת אמירת 
 ". עשתי עשר יריעות עיזים"נקראים הם הקבלה 

 
 

 

 "ברית יצחק"ו" חנוכת בית"ספרים ל": בית יצחק"ח "גמ( איטר, אשכנזי, ספרדי)י "מבחר תפילין רש": יד יצחק"ח "גמ

 ה יוסף בן חמו"לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע :"מאיר השחר"חברת הבקשות 
 71:01-70:01ת "גן פ נוה" שבת אחים"בית כנסת  ה יוסף בן חמו"בהדרכת ע" דף יומי"שיעור  :"ויזרע יצחק"מדרשת 

 157-0738005: טלפון - להשאלה לבירור פרטים ו
 

 Yossef.Benhamo@gmail.com:ל"או בדוא 502-6238620: טלפוןניתן להפנות לוהערות ות האר

 אסתר רבבן חמו אליהו  :לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם

 

mailto:Yossef.Benhamo@gmail.com

