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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

 

 וריםוריםפפלל  הגיגיםהגיגים

 (א 'אמגילה ) ״שבע ועשרים ומאה מדינה״

מה זכתה אסתר למלוך : אמר, יתהון בעא לערערה, עקיבא היה יושב ודורש ונתנמנמו התלמידיםבי ״ר

שחיתה שבע  ,ל שרהבתה ש, תבוא אסתר: כך אמר הקב״ה, אלא? מדינה על שבע ועשרים ומאה

 (מדרש) ומאה מדינה״ ותמלוך על שבע ועשרים, הועשרים ומאה שנ
, את אסתר ק לאחר שנשאהיה ראוי שאחשורוש ימלוך על אותן מאה עשרים ושבע מדינות ר, לפי המדרש, לכאורה

באותן מאה יו חכל היהודים ימים הבאותם ש, בי יהונתן אייבשיץרמתרץ ? מדוע הוא זכה לכך קודם שנשא את אסתר
, המןרצה הרי ש ? בגזירת המןאחרת מה היתה התועלת , אחשורושעשרים ושבע מדינות שהיו תחת שלטונו של 

היהודית  את האומה יםמחדש הם היו, רותחאם היו יהודים במדינות או, עולםאת כל היהודים שבלאבד  ,בגזרתו
 .אחשורוששתחת שלטון  במדינותהתגוררו היהודים כל אלא בודאי ש, וממשיכים את השלשלת

רוש והבינו כולם שאחש, איש שורר בביתו״ שבהן ציוה ״להיות כל, הראשונותאחשורוש את האגרות  לחכאשר ש
. ופליט לא נשתייר משונאיהן של ישראל שריד, אלמלא אגרות הראשונות: ״אמר רבאז״ל ח אמרושכפי , שוטה
 :(מגילה יב)״ יקרחה בביתיה פרדשכא ליהו אפילו, פשיטא? מאי האי דשדיר לן ׳להיות כל איש שרר בביתו׳: אמרי

שראו באגרות הראשונות כיון ו. [בביתו הוא פקיד ונגיד ,הפחות ביותר אפילו האדם? מה טיבה של פקודה זו: אמרו]
 .לא האמינו גם לאגרות השניותהם , שוטה גדול הואש ואחשורש

ה מולך על פחות הי כי אם, שנשא את אסתרטרם מדינות אחשורוש על מאה עשרים ושבע  ךמובן מדוע מל, לפי זה
א ששלח לאחר שנש, במאגרות השניות, אחר כךאבל , מדינותרק לאותן  האגרות הראשונות היו מגיעותשרי ה, מכך

בשבילם האגרות השניות יהיו שעבור המדינות שנוספו הרי  מדינותמאה עשרים ושבע לט על שכבר את אסתר ו
המליך , זוהסכנה את הלמנוע על מנת  .סכנה של ממשלמדינות ההיהודים שבאותן דבר שהיה מכניס את , הראשונות

, יהודיםבהן חיים כדי שבכל המדינות ש מדינותת מלכותו על מאה עשרים ושבע ההקב״ה את אחשורוש כבר בתחיל
 .האגרות השניותאת  ולקבלא ימהרו להשמיד את היהודים מיד כאשר יהם כך ו, יקבלו את האגרות הראשונות

  

 ( ה 'במגילה ) "בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימינימרדכי "

שמעי לבין  ביןכמו כן , רבה דורותיו הה בין יאיר לבין שמעיהלא שמעי וקיש ים במגילה את מרדכי מדוע מייחס
דוד מדוע נבין על ידי זה ש היה מזרעו של שמעישמרדכי ת שהמגילה מציינת א "מגילת סתרים"מובא באלא ? קיש
אמר הוא לכן שמהם יצא מרדכי  למנוע את לידת בניו של שמעילא רצה כי דוד , ף וגידף אותוחרשאת שמעי הרג  לא

עתיד להיאמר שיומת זה שלכן אנו נגרום כלומר האם יתכן ש? "איש מישראל היום יומת"האם : הלאבישי בן צרוי
של שאול בן חטא העל כיפר הוא משום שמרדכי קיש לבמגילה גם הייחוס של מרדכי ? "איש ימיני" ,איש״"עליו 
  .עמלק של ומזרעשלהריגתו של המן גרם מרדכי בעצם זה ש, בחייםמלך עמלק אגג את שהשאיר על , קיש
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 ( יג 'ומגילה ) "ויספר המן לזרש אשתו ולכל אוהביו את כל אשר קרהו"
 כך שכולם ראו וכולם שמעו בפומבי ויום לאור נעשה כל ההלא ? כי מדוע היה צריך המן לספר את אשר קרהוו

 יקרה אבן לאדם שראה משל ב רבינו יוסף חייםמבאר ? להם המן בסיפורו זהמה חידוש , אשר קרהואת 
 למרות  לילה לגנוב אותה באישוןהוא כל כך חמד את האבן עד שהחליט , מלךהתלויה בכתרו של שמאוד 

 תאוותו ב ,הביא עצמו לסכנה גדולההאיש . ביותר כיון שארמון המלך מוקף שומריםקשה שידע שהדבר יהיה 
 ויצא כשהוא המלך של כתר הניתק את האבן היקרה משם . עד שהגיע לחדר המלךגגות בר דרך העו ,גברהכי 

 מאחוריו  חיפתאום הג ביופיה משתעשעידו והוא כאשר האבן ב, דרכו לביתובוהנה . בחיקואבן ה תנושא א
 סיפר לאשתו ו לביתוהגיע כשו. תעלףההגנב מרוב צער  .האבן היקרהמידו את שונאו המושבע מאחוריו וחטף 

  מצטער תיילא סכנה והיתה נופלת לים לא הימגיעה לידי ולאם האבן היתה : ואמרשר קרה הוא הוסיף את א
 בדתי את האבן היה זה יוגם כאשר א ,את עצמי כדי להשיג את האבןצערי הוא גדול כיון שסיכנתי אך , כל כך

 , "מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו"ר אחשורוש מתייעץ עם המן שאכ, כך גם הנמשל. לטובת שונאי
 ואף  ,ב על סוס המלךמלכות ולרכהבגדי את  ללבוש התאוובו התעוררה הוהמן שהמלך מתכוון אליו חשב 

 הנוגע לחוקי המלכות ואפשר דבר בשנתן עיניו על עליו  סכעי המלךיש מצב ש ,אם יבקש זאתהמן הבין שעל פי ש
 לא שבסוף א, אתז עצמו וביקשאת סיכן המן וחמדתו  רוב תאוותומ, על כל זאת, אותו גויהרהמלך שגם 

  לולכ זרש אשתול"פרטים אלו מהמקרה לא היו ידועים . שהיה שונאומרדכי התברר שהוא בקש זאת עבור 
 , לחכמיו וזרש אשתוהמן סיפר אשר וזה החידוש , לעשות כן למרדכיהוא זה שקבע חשבו שהמלך הם . "אוהביו

 . "מרדכי וחטף אותה מידי ובא לתוך הקערה ויצק שליובה קנהוא זה שאני "
 

  (יד' ומגילה ) "החילות לנפול לפניו לא תוכל לו כי נפול תפול לפניו מרדכי אשר םיהודיהמזרע  םא"

 כיצד להתגבר על מרדכי ומה שבפועל לכאורה המן מכנס את אוהביו וזרש אשתו על מנת שיעוצו לו עצה טובה 
 ע כלומר היכנ, לפניו״ כי נפול תפול, לפניו לא תוכל לו ״אשר החילות לנפול: צה הפוכהע יעצים לויהם מ
 רשעות ו עורהמן שבגישה זאת של הסבירו לאוהביו וזרש אשתו ש" נודע ביהודה"מתרץ ה? הכיצד, לפניו
  "ולא תוכל ל", אם כך דע לך ,"״אשר החילות לנפול לפניו ןיוכ, לא יוכל להשיג עוד דבר ממרדכיהוא 

  ,ותקווהעצה  ישהרי שעדיין , יהודיהוא זה האם מרדכי  ,מרדכי״ ״אם מזרע היהודים, לכן העצה היעוצה לך
 , רחמים בעלהוא בוודאי הרי שיהודי אם הוא ש. לח לךימחל ויסכדי שהוא , "״כי נפול תפול לפניו: והיא

 .ירחם עליךו
 

 (ד' מגילה ז" )ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי"
קנות גויים לשאסור למפורש שבגדר הגזירה של המן נאמר ב, ז מבריסק"הגרימבאר , מה כוונת אסתר באמירה זו

 (ב' ד)מבואר בתרגום שני דבר זה . "דלהשמיד להרוג ולאב"ה של גזירעל מנת להצילם בצורה זו מהעבדים כם יהודי
ממך להיותנו אני ובני ואשתי לך לעבדים רק ניצול מן  מבקש אני' :הולך לאיש נכרי ואומר לוהיה איש ישראל ש

הנתונה כי איש מה שכתב המלך אחשורוש בדתו  לא ראית' :והיה אומר לו האיש הנכרי לאיש ישראל .'המות הזאת
והתמכרתם שם לאויביך לעבדים ולשפחות : "ך התקיימה הקללהבכ, 'נכרי אשר ימצא אצלו איש יהודי יהרג כמותו

גם על ידי מכירת נצל יאת האפשרות להנעלו בפניהם ש, בדבריהאסתר כוונת  יהוז. (סח 'דברים כה) "ואין קונה
 . לעבדים ולשפחותם מצע

 

  (כב' אסתר ט" )לאביונים מתנותומשלוח מנות איש לרעהו ו"

במגילה ככתוב  ,אלא, זוה בזכות ישראל לא השתמששום איש , בפועלאבל , את שונאיהםליהודים לבוז וזכות רשות 
ל "חז לכן תיקנו להם. ישראל להפסיד את ההזדמנות להתעשר ניסיון גדול לעניזה היה , "ובביזה לא שלחו את ידם"

 ."מתנות לאביונים"בפורים את מצוות 
 

 ( כה 'טמגילה ) "ובבואה לפני המלך אמר עם הספר ישוב מחשבתו הרעה"
 כיצד  ,בספרים הכתובה, הנכונהלעצה רמז בפסוק יש ש "תפארת שלמה"רבי שלמה מראדומסק באומר 

 , תורהלימוד על ידי התפלה לפני עצמו  אתהאדם שיכין וזה על ידי , שעת התפלהבנצל ממחשבות זרות ילה
 אמר עם " ,המלכים הקב״ה מלכימלך לפני  לעמוד בתפלהבבוא האדם , "ובבואה לפני המלך: "זורמזה כך ו

 תהיה תפלתו ו, כל המחשבות הזרות בשעת התפלה ובטלתי "הרעה ישוב מחשבתו", למד בספרכיון ש "הספר
 . וברורהזכה 

 
 
 

 

 
 

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