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

 

  וריםוריםפפללהגיגים הגיגים 
 (כה' שמות לח)" פקודי העדה מאת ככר וכסף"

סך של עלה לואומר שישראל מבוא ישים ריכל אחד משעבור כסף של מחצית השקל עורך את חשבון ה רבינו בחיי
שישראל נמנו במדבר סיני כו ,שקלים הם שלש מאות אלף שקלים שלמים חצאישהרי שש מאות אלף  ,כריכ המא
שהיה בידם מאת ככר חצאי שקלים ולאחר  ,שיםיוחמ מאותשש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מספרם לה על

שכח אותם שקלים שלמים ש חמששבעים וושים שהם אלף ושבע מאות ינשארו שלשת אלפים וחמש מאות וחמ
 ,מנה ועשריםמאה היה כר יהכשהרי  ,מנה של קדש היה כפולהיות שו ,ששים מנההוא כר יהכשי "וכתב רש. משה

כרים הם שלש מאות אלף יומאת כ ,שלשת אלפים שקליםהוא כר של קדש יכשהרי  ,סלעים עשרים וחמשהוהמנה 
חצאי שקלים הם אלף  חמש מאות וחמישיםשלשת אלפים  םשה יתרוה. חצאי שקלים ףאל מאותשש  םשה, שקלים
שקל  ,כרימאת כלבוא עלה ישים ריד משכיון שחצי שקל לכל אח, עתכו. שקלים שלמים חמששבעים וו מאותושבע 

כל אחד עבור תכוון לתת ההמן שהיו עשרת אלפים ככר כסף ש בשקליצא וחשוב , כרישלם לכל אחד עולה מאתים כ
שים שקל יחשב חמנוכש, י שכתוב בפרשת ערכיןפכ יםשקל שיםיחמבתורה הוא שלפי ערכו בוא ישראל ישים רימש

ומאה פעמים מאה הם עשרת  ,פעמים מאה מאהיוצא שים פעמים מאתים ככר יבוא חמישים ריכל אחד משעבור 
שקלים ועונש  הכסף שהם חמש בעשריםאו נאמר כי מפני שידע המן חטא שבטי ישראל במכירת יוסף . כריאלפים כ

שים יאחד מש כללתת בשביל וכל ישראל את לקנות  תומחשבבחשב  ןכל החטא ההוא לא נפקד עליהם עדיין ע
 וישבו"על הפסוק וכענין שאמרו במדרש , כי חשב שיצליח בזה ויעלה בידו לגודל חטאם, שקלים החמש בואירה

ה אתם מכרתם את אחיכם מתוך משתה חייכם שבניכם נמכרים בשושן מתוך "אמר להם הקב( 'בראשית לז)" לאכל לחם
כי  ,תן בשבילם אלף ככר כסףייהמן היה שדי  ,זה לפיאך  ('אסתר ג)" והמלך והמן ישבו לשתות" שנאמרמשתה 

שקל לכל אחד שהוא עולה  חצישל לפי חשבון  ,בוא עולה אלף ככרישים ריחמשה שקלים לכל אחד מששל חשבון ה
אלפים כנגד עשרת הדברות שהיה עשרת כוונה אחרת שרצה ליתן גם אפשר לומר שרצה לכלול בזה  אבל .למאת ככר

לבטל בעשרה שלו זכות העשרה , "ת אלפים ככר כסף אשקולועשר"שאמר מה זה , בעשרה שלו לדחותםחושב 
ה ברחמיו הפליא לעשות עמנו וגבר עלינו חסדו עד שאפילו "והקב, קול"וזהו לשון אש, והקולתנו מתוך האש ישנ

חמה להחליש ' בביתו צליל שעורים סערת ה כסף שלו ונתהפךהכר יכ אלפיםאת עשרת קומץ שעורים שלנו דחה 
 . ה ונהרגו עשרת בניו מלמטהחו הגדול למעלוכ

 

 (יא 'ג אסתר)" ויאמר המלך להמן הכסף נתון לך"

הכסף נתון "אחשרוש המלך לו איך אומר ם כן א, הרי המן עדיין לא נתן את הכסף לאחשורוש, של מקראלפי פשוטו 
ל מורשא ע פנסטריה ליב ריים אחרבי של  ורויאב" שער בת רבים"מובא ב? שהכסף כבר שייך למלך ותועמשמ" לך

היו אמורים  לא, שאותם עשרת אלפים ככר כסף שהבטיח המן לאחשורוש להביא אל גנזי המלך, פי פירוש הרלב״ג
 אם היה הכסף מכיסו של המן היה צריך לכתובהיא שראיה הו, אלא מלקיחת שלל היהודים, להיות מכיסו של המן

 שללהשהתכוונת לקחת מ הכסףהכוונה היא ש" נתון לךהכסף "ומה שכתוב " ן יהיה לך אשר לךמויאמר המלך לה"
 .אני מוותר על זכותי בשלל ומקנה אותם לך "נתון לך", שייך למלך כי הרוגי מלכות נכסיהם למלך, היהודים של
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 (מגילה ז)" מחוייב איניש לבסומי בפורייא"
כלומר , "בפוריאלבסומי מחוייב איניש "אלא , "בייןמחוייב איניש לבסומי " ל"ו חזאמרלא ש" אור הנר"על מדייק ב
שלא ידע הוא יגיע למצב עצמו על ידי הבנת הנס ש, פוריםאירע בהנס שלשמוח ולהתלהב מ יהודי חייבהאיש ה
 . "לברוך מרדכי בין ארור המן"להבחין 

  הגיגים מהמגילההגיגים מהמגילה
ומרדכי לא , וכל עבדי המלך אשר בשער המלך כורעים ומשתחוים להמן כי כן צוה לו המלך"

ויגידו להמן לראות היעמדו דברי מרדכי כי הגיד ... ם ויוםויהי באמרם אליו יו, יכרע ולא ישתחוה

  (ד-ב 'אסתר ג)" להם אשר הוא יהודי
חשוב אצל גם מרדכי היה הלא  ?וכי לא ידע המן שמרדכי הוא יהודי, "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצשואל 
 "לעשות כרצון איש ואיש"על הפסוק ל "אמרו חז וגם. (יט 'ב אסתר)" ומרדכי יושב בשער המלך" מו שכתובכ, המלך

, שמרדכי הוא יהודיהמן ובוודאי ידע , מרדכי שהמן הכיר אתצא יו (.מגילה יב)מרדכי והמן שהכוונה היא ל (ח 'אאסתר )
וכל עבדי המלך " :ומתרץ שמה שכתוב ?"הגיד להם אשר הוא יהודי"שמרדכי של המן מכך ה ההתרגשות אם כך מ

אבל , עבדים ישתחוו להמןהשכל הכוונה היא , "וה לו המלךוכי כן צ, ם להמןיובשער המלך כורעים ומשתחואשר 
צא וי. שוב אצל המלךמשום שגם מרדכי היה ח, "הולא יכרע ולא ישתחו"הוא שמאת המלך ה ציווי על מרדכי הי

אלא . הגזירה להשתחוות להמןהוא לא היה בכלל שהרי , ה להמןושלא השתחוטוב לכך שהוא תירוץ היה דכי למרש
זו , "יהודי אשר הוא" מחמתשל המלך אלא  הציוויאת עליו שאין לא מצד  ה להמןומשתחוהוא אינו אמר ששמרדכי 

הכוונה ו זו. המןוה לולא היה משתח הוא ליועגם חל אפילו אם היה הציווי כך ש, להמן הואינו משתחוהסיבה שהוא 
 "והולא יכרע ולא ישתחומרדכי " :בוכתיתן לבאר את מה שנובזה  ."כי הגיד להם אשר הוא יהודי" :של מה שכתוב

כורעים  ...וכל עבדי המלך" ליעלכתב פי שכ, "הושתחוהלא כרע ולא "לכאורה היה צריך לכתוב , בלשון עתיד
הרי אם הוא ש ?"מדוע אתה עובר את מצות המלך" למרדכיעבדי המלך  תלניתן להבין את שאגם ו. "ויםוומשתח

אפילו אם היה היה אומר מרדכי לא שכיוון שא ?"עובר על מצות המלך"השתחוות מדוע הוא מוגדר כאינו מצווה ל
 . מצות המלך אתעובר הוא לפי דעתו יוצא ש, הוא יהודיכיון שהמן ה לולא היה משתחוהוא , עליוהמלך חל ציווי 

 

  (יג 'ו אסתר) "אשתו וזרש חכמיו לו ויאמרו ,לזרש אשתו את כל אשר קרהו ן״ויספר המ

 וכל אשתו זרש לו ותאמר: "שנאמר" אוהביו"מדוע בפעם הקודמת שהתייעץ המן הם נקראו  ״שפת אמת"שואל ה
 ראיה למהניתן למצוא ומתרץ שמכאן ? "חכמיו"הוא מתייעץ אתם הם נקראים ר שכאואילו כעת  (די 'ה אסתר)" אהביו

על המן סיפר להם ר שאכ ,בתחילה כי, (טז 'ה אבות) בטלה אהבה״ בטל דבר, ״כל אהבה התלויה בדברל ש"שאמרו חז
 יםנקראהם לכן , לו פוהחני ה למלך אחשורוש וכולםמשנהתואר של מן נשא את ה, ועל רצונו לנקום בו מרדכי

 "אוהביו"כבר לא הם , הם כבר לא מחניפים לו, של המןמפלתו ר הם רואים את תחילת שאכ, כעתאבל . "אוהביו"
 .מרחוקאבל , הם ממשיכים לייעץ לו, "כמיוח"רק הם אלא 

 

 (כב' אסתר ט)" לאביונים ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות"
שהטעם הוא משום  מגור מרדכי רבי אברהםמתרץ ? דווקא בפורים" מתנות לאביונים" מצוותל את "ו חזתקנמדוע 

על  אבל בשעת מעשה נאמר (יא' אסתר ח)" לבוז ושללם"את שונאיהם שנאמר אחשורוש נתן רשות ליהודים לבוז ש
להתעשר שהיתה להם לא נצלו את האפשרות  ישראל, כלומר (י' אסתר ט)" ידם את שלחוובבזה לא " :ישראל

תקנו  ,בניסיוןזו על עמידתם וכפיצוי ולאות הוקרה , והם עמדו בו, היה כאן ניסיון גדול לעניים שבהם .משונאיהם
 .בפורים" מתנות לאביונים"את מצות  ל"חזלהם 

 

 (ג 'יאסתר ) "יו דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעוחורצוי לרוב א... ״כי מרדכי היהודי
  (רש״י) יו״חולא לכל א חיו״רצוי לרוב א

ולא לרוב אחיו״ ״בסופו של דבר היה מרדכי רצוי רק , תווגאל אותו ממו לשמרדכי שהציל את עם ישרא תכןיכיצד 
שהטעם שמרדכי  דרך צחותבאלא שראיתי מסבירים , רואים כאן לכאורה כפיות טובה של עם ישראל? יו״חא ״לכל

תנו יעם ישראל תיקן שהוא  בטוב לבוכלומר , היה ״דורש טוב לעמו״הוא משום שמרדכי " לרוב אחיו"היה רצוי רק 
אבל , להם והם הכירו לו טובהרצוי מרדכי דבר זה היה טוב לעניים לכן היה , "מתנות לאביונים"פורים בחג ה

 .לעניים, כלומר״רצוי לרוב אחיו״  :זהו שנאמר. לעשירים הדבר לא היה טוב ולכן מרדכי לא היה רצוי להם
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