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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 ְ  (הו  ה' " )בראשית כו' יבים ַוַֽ

 

 וריםוריםפפלל  הגיגיםהגיגים

 ומרדכי ידע את כל אשר נעשה" )מגילה ד' א(
"היה המן מהלך וכל שרי המלכות באים אחריו, ומרדכי בא לפניהם, ופגע בשלשה תינוקות יוצאים מבית רבן, אמר 

ואמר: 'אל תירא מפחד פתאום ומשואת רשעים כי תבוא' )משלי ג' כה(.  להם מרדכי 'אמרו לי פסוקיכם', פתח הראשון
ל' )ישעיה ח' י(. פתח השלישי ואמר: 'ועד זקנה אני -פתח השני ואמר: 'עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום כי עמנו א

דכי. אמר המן הוא, ועד שיבה אני אסבל, אני עשיתי ואני אשא, ואני אסבל ואמלט' )ישעיה מו' ד(. מיד צחק מר
למרדכי: 'מה אמרו לך תינוקות הללו וצחקת'? אמר ליה: 'בשורות טובות בשרוני', מיד כעס המן בלבו ואמר איני 

 שולח יד תחלה אלא בתינוקות הללו" )מדרש(  
צריך להבין מה מיוחד דווקא בשלשה פסוקים אלו, שנרמזה בהם ההצלה למרדכי? הלוא ישנם עוד פסוקים 

צלה לישראל? מסביר הגאון מוילנא שפסוקים אלו מרמזים על שלוש הפעמים שעמלק בא להילחם המדברים על ה
עם ישראל. הפעם הראשונה היתה ברפידים, שנאמר: ״ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים״ )שמות יז' ח(, הפעם 

א' א( ופירש רש״י: השניה היתה אחרי פטירת אהרון, שנאמר: "וישמע הכנעני מלך ערד יושב הנגב" )במדבר כ
זה עמלק שנאמר 'עמלק יושב בארץ הנגב' )במדבר יג'( ושנה את לשונו לדבר בלשון כנען, כדי שיהיו  -"יושב הנגב 

ישראל מתפללים לקב"ה לתת את כנענים בידם, והם אינם כנענים. ראו ישראל לבושיהם כלבושי עמלקים ולשונם 
תתן את העם הזה בידי'". והפעם השלישית היתה בזמן המן הרשע.  לשון כנען, אמרו נתפלל סתם שנאמר 'אם נתון

הפסוק ראשון: ״פחד פתאום״ מדבר על המלחמה ברפידים שכתוב בה "אשר קרך בדרך", דהיינו בא בהפתעה 
ובמקרה, ובכל זאת הציל הקב״ה את ישראל, כך יצילם גם עכשיו. הפסוק השני: "עוצו עצה ותופר" מדבר על 

כנגד הפעם השנייה שבאו בצורה של רמאות, וגם שם הצילנו ה' כך יצילנו גם עכשיו, והפסוק  התחכמות ועצות,
השלישי: ״ועד זקנה״ מדבר על המן הרשע, שלפי חז"ל, באו חכמי האומות ואמרו להמן 'מדוע אתה מתעסק עם 

נו יכול לעשות כלום, היהודים, הרי הקב"ה מעניש את מי שמתעסק איתם'? אמר להם המן הרשע: 'כבר זקן הוא ואי
שהרי נבוכדנצר החריב את ביתו ושרף את היכלו ולא עשה לו כלום' אומר התינוק השלישי: ״ועד זקנה אני הוא", גם 

 אם נאמר שאני זקן בכל זאת "אני אשא... ואני אסבול ואמלט" אתכם מידיו של המן. 
 

 "על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור" )מגילה ט' כו( 
רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת ה נקרא פורים על שם הפור, הוא הגורל, וכי עיקר הנס היה על הגורל? מבאר למ

שלמעלה מהטבע יש אחדות והשליטה שם היא של הקב"ה בלבד, ורק כאן למטה, בעולם הטבעי, יש פירוד  לוי"
על רצונו. ואכן, כאשר יש רק אפשרות ושליטה גם של החיצונים ויש בחירה האם לעשות את רצון הקב"ה או לעבור 

אחת הרי שלא שייך לעשות גורל. רק אם יש שתי אפשרויות דומות זו לזו, וצריך לבחור אחת מהן שייך לעשות גורל, 
כיון שהגורל בורר אחד משני דברים הדומים זה לזה. לכן, בעולם הזה, שבו מלכות ה' והנהגתו מכוסים, שייך לקיים 

יקרא טז, ח(. לפי זה יוצא שעולם הטבע נקרא גם "עולם הגורל". לפי זה ניתן לומר שלנס של "גורל אחד לה'" )ו
פורים, שהיה בתוך העולם הטבעי, שבו יש שליטה לחיצונים ויש אפשרות בחירה, שייך השם "גורל". וכיון שעולם 

 ת הטבע.הטבע הוא "עולם הגורל", נקרא "פורים" על שם הפור הוא "הגורל", שהנס היה במסגר
 

בהן יהודים, חיים ל המדינות שמדינות כדי שבכת מלכותו על מאה עשרים ושבע ההקב״ה את אחשורוש כבר בתחיל
 .האגרות השניותאת  ולקבלא ימהרו להשמיד את היהודים מיד כאשר יהם יקבלו את האגרות הראשונות, וכך 
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 ״ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים״ )מגילה א' טז( 
 "אמר רב כהנא מכאן שההדיוט קופץ בראש" )מגילה יב:( 

רש״י מסביר שרב כהנא למד זאת מכך שהכתוב מנה את ממוכן בסוף רשימת החכמים, כלומר הוא היה הגרוע 
מקשה על דברים אלו של רב  וילנאשהגאון ממכולם ואף על פי כן הוא קפץ ראשון ודיבר לפני כל החכמים. ראיתי 

כהנא ושואל כיצד הגיע רב כהנא מהפסוק שלפנינו לכך ש"ההדיוט קופץ בראש"? הרי בהחלט יתכן שגם שאר 
החכמים הציעו את הצעותיהם השונות למלך עוד לפני שממוכן הציע את עצתו, ומה שמזכיר הכתוב את דברי ממוכן 

לך ולכן אין מכאן ראיה ש"ההדיוט קופץ בראש". ומתרץ שרב כהנא בלבד הוא משום שעצתו התקבלה על ידי המ
דייק את דבריו מהכתוב בפסוק "לפני המלך והשרים״. שלכאורה, מילים אלו מיותרות, כי ברור שמה שאמר ממוכן, 

דין, "ויאמר ממוכן", היה "לפני המלך והשרים״, כפי שהוזכר בפסוקים קודמים "כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ו
והקרוב אליו... היושבים ראשונה במלכות״, מכאן למד רב כהנא שכוונת הכתוב "לפני המלך והשרים״ היא ללמדנו 
שממוכן הקדים לומר את דבריו לפני דברי שאר החכמים, כלומר המילה "לפני" כאן היא במשמעות של "קודם", 

 ומכאן למד רב כהנא "שההדיוט קופץ בראש".
 

 אסתר ט' כה( " )אמר עם הספר ישוב מחשבתו הרעה"
רבי פינחס בשעת התפילה. זרות זו סגולה להינצל ממחשבות ואמר ש סידורהתפלל תמיד מתוך יה מי ז"ל ההאר

 ". "ישוב מחשבתו הרעהש , מתפלל מתוך הסידור, מובטח לועם הספר": "שלפנינופסוק מהרמז מצא לכך  מקוריץ
 

 תר ט' כז( "קיימו וקבלו" )אס

 "קיימו למעלה מה שקבלו למטה" )מגילה ז.(
לפי חז"ל, רק בימי אחשורוש קבלו ישראל עליהם את התורה מרצון. ונשאלת השאלה, וכי עד ימי אחשורוש לא 

 רבי אלימלך ליזנסק ב"נועם אלימלך"קבלו עליהם ישראל את התורה? הלוא הם אמרו "נעשה ונשמע"? אלא, מבאר 
יכולים להגיע לידי הרצון הזה של אהבת ה' עד שלא ראו את גודל הנס שנעשה להם בימי שישראל לא היו 

אחשורוש. ורק כאשר נעשה נס לאדם, הוא יכול, מחמת הנס, להגיע לידי אהבת ה' באמת. וזה מה שאמרו חז"ל על 
:(, כלומר, "אורה", הפסוק "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר" )מגילה ח' טז( "אורה זו תורה" )מגילה טז

שבאו לידי אהבת ה' ואהבת האור של התורה מחמת גודל הנס הנעשה להם. "ויקר זה תפילין", כפי שבואר 
 שהתפילין מסמלים דביקות, ואז קבלו ישראל עליהם את התורה ברצון כיון שהגיעו לידי מדריגת "אהבה". 

 

 ״העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל" )שמות ל' טו(

 ״המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש" )כתובות נ.(
נשאלת השאלה, מדוע הדין ש״המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש" לצדקה, נאמר בגמרא ולא נכתב במפורש בתורה, 

, רבה של סלונים, רבי אייזל חריףץ כפי שנכתב בתורה "העשיר לא ירבה" בעניין המצווה של מחצית השקל? מתר
שהמגבית עבור "מחצית השקל" היתה נעשית באופן פומבי, וכאן יש חשש שהעשירים מתוך רצון להראות לאחרים 
את מידת פזרנותם לצדקה הם ירצו לתת יותר מ"מחצית השקל", לכן באה התורה ומזהירה "העשיר לא ירבה" יותר 

דקה רגילה, נעשית בצנעה, כאן לא צריך להזהיר את העשירים שאין לבזבז ממחצית השקל. לעומת זאת, גביית צ
 לצדקה יותר מחומש, כיון שמדובר בצנעה והעשירים מעצמם לא ימהרו לתת לצדקה יותר מחומש. 

 

 ״מחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי״ )מגילה ז:(

ות" את הטעם להקפדת חז"ל על שתיית יין בפורים על פי מה שאמרו חז"ל מסביר בקונטרס "יין מלכ החתם סופר
)סנהדרין ע.( "אמר רבי חנן לא נברא יין בעולם אלא לנחם אבלים ולשלם שכר לרשעים" ולמדו זאת ממה שנאמר 

, שאפילו "תנו שכר לאובד ויין למרי נפש" )איוב ג' יט(, ושתיית היין באה להדריך אותנו וללמדנו שנהיה כמו היין
בעת שיש לאדם צרות, היין משמח אותו ומסיר ממנו את דאגותיו, כך עלינו לשכוח את כל הצרות והמצוקות 
ולהשליך את כל יהבינו על ה׳, ולסמוך על הכתוב "כי לא יטוש ה' עמו" )תהלים צד' יד(, לכן, על האדם לשתות 

 עור היין הזה היה מפקח אותו מצרתו ומשמח אותו.בפורים כמות כזו של יין שהוא משער שאילו הוא היה בצרה, שי
 

 "מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק" )גיטין נז:( 
הגיע פעם להתרים אחד הגבירים עבור "ישיבת חכמי לובלין", הגביר, שהיה כנראה מהמשכילים,  המהר"ם מלובלין

בישיבה, וגם בניו לא למדו שם, והוא מקווה  אמר לרב שאין הוא מעוניין לתרום לחיזוק הישיבה כיון שהוא לא למד
שאף אחד מצאצאיו לא ילמד בישיבה. השיב לו הרב אם כך, אתה גרוע יותר מהמן הרשע, שנאמר בגמרא ש"מבני 

 בניו של המן למדו תורה בבני ברק". 

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

  נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף בן חמולימוד פיוטים ובקשות  :חברת הבקשות "מאיר השחר"
  20:30-21:30בית כנסת "שבת אחים" נוה גן פ"ת  בהדרכת ע"ה יוסף בן חמו"דף יומי" שיעור  :מדרשת "ויזרע יצחק"

 052-3268315טלפון:  - להשאלה לבירור פרטים ו
 

  Yossef.Benhamo@gmail.com או בדוא"ל: 052-3268315טלפון: ניתן להפנות לוהערות ות האר

  לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם:
 , יוסף בנימין בר חביבה.אסתר רבבן חמו אליהו 
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