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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

 

 וריםוריםפפללהגיגים הגיגים 

 (ג 'אמגילה ) "עשה משתה לכל שריו ועבדיו"

  (מגילה יב) "מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע? כליה שבאותו הדורייבו שונאיהן של ישראל חמפני מה נת"
מדוע אומרת הגמרא , רשעה״אכלו״ בסעודתו של אותו הם ש היה חטאההרי , נתמובהגמרא אינה לכאורה לשון 

מפני  הם התחייבו כליה שהרי אנוסים הם, ש״אכלו״,האכילה  חטאעל לא שים רביסמראיתי , אלא? ״נהנו״לשון ב
כיצד יכול איש ישראל ו. והיו שמחים, בסעודה הזו "ו״נהנכליה על כך שהם באמת  בוייחהם הת, מוראה של מלכות

את הכלים שנשדדו וציא השורוש חא] "בהו ואשתמש מקדשא דבי מאני אפיק": לשמוח בסעודה זו שעליה נאמר
היה , וסים הם אך על השמחה אתם חייביםאמנם על האכילה הם פטורים כיון שאנ? [משתמבית המקדש והיה מש

 . כלי המקדששל נאלצים לאכול איסור ולחזות בבזיון הם שכך  ועצובים עלעליהם להיות אבלים 
 

 ( ד 'דמגילה " )ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו ולא קבל"
מרדכי אם הלוא ? מדוע שולחת אסתר למרדכי בגדים ?בגדיםלח לו שתשאסתר צריך עד ש מרדכי בגדיםאין לכי ו

? זה הלוא מעיד שקרה משהו, "ואפר שק וילבש בגדיו את מרדכי ויקרע:"שנאמרשק ואפר ש לבאת בגדיו ו קרע
אסתר היתה מעוניינת לדעת על מה קרע מרדכי את , לזמן קצר ר היותסשהבגדים ששלחה לו א מבריסק ז"הגרימבאר 

התשובות  תאלא שעל מנת לדעת א, ואולי לטכס עיצה כיצד לבטל את הגזרה, הוא שק ואפרבגדיו ועל מה לובש 
מרדכי לא , אם כך "וש שקבוא אל שער המלך בלבאין ל"וידוע ש, מרדכי לבוא אליה אל הארמוןעל לשאלות אלו 

סיר הל מרדכי לא הסכיםשלא א. בגדיםאת הלכן שלחה אסתר למרדכי  כנס דרך שער המלך עם השק שעליוייכול לה
אפר ללבוש שק וה בחויש שישראל שרויים בצרה זמן בזמן הקצר שבו ישהה אצל אסתר משום של לושקו אפיאת 

 .המלך אצל  תפעלוא אל המלכה ולדבר עימה שבלעדיף מאשר  הוז, שיושיענו 'ה לאולהתפלל 
 

 (טז' דמגילה )" לא כדת ראל המלך אש ואבובכן א, אצום כןונערותי  אני םג"

את דברי אסתר  גר״אהאר במ? "ובכן"ומדוע הוסיפה " כן"מדוע אמרה אצום ? מדוע אריכות הדברים בדברי אסתר
צומו במשך ת, בני ישראל, אתםדהיינו " שלושת ימיםואל תאכלו ואל תשתו ״צומו עלי : רהמאואומר שאסתר 

נצום שבעים ושתיים כי אם , נין ״כן״מכרק שבעים שעות  נצום, אצום כן״ ואילו ״אני ונערותי, ושתיים שעותשבעים 
שלושה  י שצםמשידוע כי , הנימוסכללי  יהיה זה כנגדאל המלך אשר לא כדת״  ״אבואהרי שבכן״ ״שעות כמנין 

 . להגיע אל המלך בפה מסריחוי ראולא . ריח פיוזאת על פי דעת ניתן לים מי
 

 ( ו 'המגילה ) "ויאמר המלך לאסתר במשתה היין מה שאלתך"
משתה שאלתו של אחשורוש בבכבר  "עמה על"ת את בקשתה בקשלמשתה השני ואינה ממתינה אסתר ממדוע 

שאסתר דוחה את בקשתה " עזראאבן "מתרץ ה? למחרתיערך ימדוע דוחה היא את דבריה למשתה השני ש? הראשון
ורק , עשתה רושם בשמים ותפלתם של ישראלמאחשורוש כיון שהיא לא רואה עדיין סימן ממרום על כך שתעניתם 

 .על עמה לעמוד ולבקשונפילתו של המן היא התחזקה  מרדכישל  ושראתה את גדולתביום המחרת לאחר 
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 :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" נשמת אדם' נר ה"
 ו"תשע אייר' ע כג"נלבבן סוליקה  ל"ג אליהו דרעי זצ"הרה

 ניסן' ע טז"ל בר חיה נלב"הרב אביחי ניסן רונצקי ז 
 ה"תנצב

 

משנכנס אדר מרבין "
 .(תענית כט" )בשמחה
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 ( א 'וילה מג) "בלילה ההוא נדדה שנת המלך"
ולכאורה כיצד שיקר המלאך מיכאל , רוצה להרוג אותו בתרגום שני שמיכאל הראה לאחשורוש שהמןמובא 

 "קדושת לוי"ב ב'וי יצחק מברדיצמתרץ רבי ל? הלוא המן רצה להרוג את מרדכי ולא את אחשורוש? לאחשורוש
  , "בעלה של אסתראת שהמן רוצה להרוג "לו הראה אלא  "רוצה להרוג אותו המן"שלאחשורוש הראה שמיכאל לא 

לא נאסרה על לכן היא וזוהמא באסתר אחשורוש לא הטיל שומזה לומדים  ,עלה של אסתרבובאמת מרדכי היה 
אותו והכוונה היא אליו " בעלה של אסתר"באמירה סבור שהיה ושאחשורוש טעה אלא , ועדיין נחשבה אשתומרדכי 

 . אלא אחשורוש טעה בעצמו, לאחשורוש דבר שקר מיכאל לא הראהשזה במבואר ו. רוצה המן להרוג
 

 (יג 'וה מגיל)" אשתו וזרש חכמיו לו ויאמרו קרהו אשר כל את אהביו ולכל אשתו לזרש המן ויספר"
מגור " שפת אמת"מתרץ ה? מדוע" חכמיו"ובהמשך נאמר ויאמרו לו " אוהביו"כתוב שהמן מספר ל פסוקהת בתחיל

כל זמן שהמן היה מכובד  ,"אהבה שתלויה בדבר"אך אהבה זו היתה " אוהביו"שסיפר להם המן היו אכן אותם ש
אם החלה להבין שונוכחו  "את כל אשר קרהו"ששמעו מהמן בעצמו אך לאחר  ,"אוהביו"היו הם  אחשורושבעיני 

ברגע זה הם חדלו , "לפניו תפול נפול כי לו תוכל לא"בסופו של דבר  ,"לפניו לנפל החלות אשר" ,הנפילה של המן
 . "חכמיו"ונהיו רק " אוהביו"להיות 

 

 (דכ' טמגילה ) "כי המן צורר כל היהודים"
שככול שבני ישראל שהיא , היא, ורהתלקיום הלוקית -האההשגחה שעושה הפעולות אחת ש" משך חכמה"מסביר ה

כפי אשר , וגם אני נתתי אתכם שפלים ונבזים: "ראמנכמו ש לעם ישראלשנאת האומות כך גדלה ' מתרחקים מדרך ה
וכן , הה גדולתהיאותם ם מצרי שנאתגם , דתהתרחקו מהמצרים ני ישראל בב. (ט' מלאכי ב) "אינכם שומרים דרכי

את בעזבם היהודית היה לאומה ועצם שנאתו , הרי שהקפיד על הדת, (ח' אסתר ג)" ודתיהם שונות" אמרנהמן אצל 
כדי , "הפיל פור הוא הגורל להמם"ו .דתאת ה וזבעו שלאאפילו  "היהודים כלן צורר כי המ"הכתוב לכן אמר . הדת

 . קדצדת ה, םדתמירים את מהם ה שנעלאבדם בטיוכל ואחרי זה , הדתאת שיעזבו 
 

  ('כב' אסתר ט" )לאביונים ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות"
 ? דוקא בפורים" נות לאביוניםמת"ו "מנותמשלוח "מצות הל את "ו חזתקנמדוע 

" ושללם לבוז"שנאמר את שונאיהם רשות ליהודים לבוז שאחשורוש מה שנתן לפי מתרץ  מגור מרדכי רבי אברהם
. מעם ישראל ניסיון גדול לענייםזה היה בו, "ובביזה לא שלחו את ידם"אלא  זוה זכותניצלו את הישראל לא ך בני א

 ."מתנות לאביונים"ו "משלוח מנות"פורים את מצוות ל ב"חז תיקנו להם, בתמורה לכך, לכן
 שהיה על עם לתקן את הקטרוגהיא  "מתנות לאביונים"ו "משלוח מנות"מצוות מסביר שמטרת ה הרבי מליובאוויטש

אנו מראים  "לאביונים מתנות"הו "מנותהמשלוח "ידי  עלו, "מפוזר ומפורד"ראל המן טען שעם יש. ישראל
 .דמאוחאחד  עםו נהיותליטים את מבו

 

  (ג' ימגילה ) "לכל זרעו םר שלובלרוב אחיו דורש טוב לעמו ודו ורצוי... ודיהיהכי מרדכי "

 (רש״י)ולא לכל אחיו״  חיו״רצוי לרוב א
 עסקןהל פי רוב כי ע. העסקניםאיך שמתנהגים היפך מהתנהג היהודי מרדכי הש וברבי מנחם מנדל מרימנאומר 
 הוא דואגלזרעו  ,וא ״דורש טוב לכל זרעו״האבל  הבטחות חמבטיו הוא מדבר שלוםאל העם , "ושלום לעמ ״דובר

מוצלחים עסקים משרות טובות ו ,"וב לעמ״דורש טו, היפךתנהג לאבל מרדכי ה. מוצלחיםסקים עלמשרה טובים ול
  .זרעו לאהוא דיבר  והבטחות םודברי של, דובר שלום לכל זרעו״״ו .היה דורש לכל העם

 

 (חולין קלט) "המן העץשנאמר  ?המן מן התורה מנין"

 לכך תשובה שה 'ן 'מ' וכי השאלה היא היכן מופיע צירוף האותיות ה ,לכאורה התשובה לשאלה אינה מובנת
? פוריםל ת הגמראתשובכיצד קשורה ולא ברור , מגילהל הש" המן"שאלה היא על כוונה בהלוא ה ?העץ "המן"היא 

 ייבו חמפני מה נת: מעון בר יוחאישבי שאלו תלמידיו את ר"דברי הגמרא על פי " בית אהרון"מיישב זאת ה
 שגם כאן התשובה  (מגילה יב) "מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע? כליה שבאותו הדורשונאיהן של ישראל 

 כאן באה ? של מאכלות אסורים שדינו מיתה" לאו"אינה מובנת וכי היכן מצאנו שמי שעובר על איסור ה
 היכן מצאנו היא בעצם גמרא הת שאל "?המן מן התורה מנין". התורהלכך מראיה מביאה ן ובחוליהגמרא 

 כלומר  ,"המן העץ"שנאמר והתשובה היא מה , בתורה שאדם מתחייב מיתה על אכילת מאכלות אסורים
 , וכמו שאדם הראשון התחייב מיתהאכילת איסור אפשר להתחייב מיתה על מוכח שעץ הדעת מהאכילה מ

  . התחייבו שונאיהן של ישראל כך
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