
 

 

  ע''פורים התש                   ד                                                                                                                   ''בס

  
  
קֹות'' ְׁש י ְוַה ֵל ְכ ב ִּב ים ָזָה ִל ים ְוֵכ ִל ֵּכ ְלכּות ְוֵיין ׁשֹוִנים ִמ ב ַמ ַיד ָר ךְ  ְּכ ֶל ֶּמ   ]'ז', א[ ''ַה

 הכותל ב עלתשבא פס יד וכשנהרג כמו שכתוב נענש על זה , הנה גבי בלשאצר שהשתמש בכלים של בית המקדש
  ? כ למה אחשורוש לא נענש על מה שהתשמש בכלי בית המקדש''וא, שיהרג באותו לילה וכן היה

  
וכשתהפקח מיינו נהיה לו צער , גה ושתיז נהר''ועי, שתכרי הכלים האלה גופא שה''וש נענש כי על שבאמת גם אחשור''וי

  .וזה היה העונש על שהשתמש בכלי בית המקדש, גדול על שהרג את ושתי
ים''שלפנינו ' וזהו רמוז בפס ִל ים ְוֵכ ִל ֵּכ ק שאחשורוש השתמש בהם ולא ''נשתנו הכלים של ביהמ עדהיינו מדו ''ׁשֹוִנים ִמ

ְלכּות ְוֵיין''  ? נענש עליהם מהכלים שבלשאצר השתמש בהם ונענש עליהם ב ַמ י היין ''שהעונש של אחשורוש נגרם ע ''ָר
ַיד'' וזה העונש היה , ששתה ומחמת זה השתכר והרג את ושתי וכשהתפקח מיינו נהיה לו צער גדול מזה לֶ  ְּכ ֶּמ כמו  ''ךְ ַה

  . היד שכתבה על הכותל אצל בלשאצר
  א''ד מבעלזא זיע''ק מהרי''כ

  
ע '' ר ַוִּיָּוַד ָב ָּד י ַה ַכ ֳּד ְר ָמ ר ַוַּיֵּגד ְל ֵּת ְס ֶא ָּכה ְל ְל ַּמ ר ַה ר ַוּתֹאֶמ ֵּת ְס ךְ  ֶא ֶל ֶּמ ם ַל ֵׁש י ְּב ָכ ֳּד ְר   ] ב''כ', ב['' ָמ

, ''ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי''לעולם שנאמר כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה במגילה ' דורשת הגמ
 ? אולי היו לה עוד זכויות, וקשה דמהיכי תיתי שזו היתה הסיבה לגאולה

  
כ ''י אדם שאח''ישועתו עה מביא את ''ואם הקב ,םז יתגדל ויתקדש שמו בעול''מנת שעיה מביא ישועה לישראל על ''הקב

  . לא הועיל כלום, ה''להם שהוא היה רק שליח של הקב ולא יאמר, יאמר לישראל שהוא זה שהביא הישועה
ראוי ל ידו שם אומרו ואינו מתגדר בעטרה שאינה שלו מוכיח ומראה שהוא האדם שעאך אדם המקפיד לומר כל דבר ב

  ,ת הוא זה שהביא את הישועה''ים ויאמר לעולם שהשילהביא הגאולה כי הוא ירבה כבוד שמ
  ]ב''ש' עמ[דרך החיים 

  
י '' ם ִּכ ׁש ִא ֵר ֲח י ַה יִׁש ִר ֲח ת ַּת ֵע ּזֹאת ָּב ַוח ַה ָלה ֶר ָּצ מֹוד ְוַה ים ַיֲע ְּיהּוִד קֹום ַל ָּמ ר ִמ ית ְוַאּתְ  ַאֵח יךְ  ּוֵב דּו ָאִב י ּתֹאֵב עַ  ּוִמ ם יֹוֵד  ִא

ת ֵע זֹאת ְל ּתְ  ָּכ ַע ַּג ְלכּות ִה ַּמ   ]ד''י', ד['' ַל
ואם לא , שלא הרג את העמלקים] ו מצאצאי שאולשכן היא ומרדכי הי[אסתר המלכה היתה צריכה לתקן את שאול המלך 

ַוח ''ו, יעשו את התיקון הזה זה יהיה האבדון להם ה ֶר ָל ָּצ מֹוד ְוַה ים ַיֲע ְּיהּוִד קֹום ַל ָּמ ר ִמ ית ְוַאּתְ  ַאֵח יךְ  ּוֵב דּו ָאִב היינו '', ּתֹאֵב
  .ובית שאול יהרג, שתבוא הישועה ממלכות בית דוד

דכיון שמלכות בית דוד ,שאין בה פיוט'' את צמח דוד''הפייטן בקרובץ של פורים על ברכת ז אפשר לפרש מה שדלג ''ולפ
י ''ישועה באה עובפורים הרי כל הגזירה וה, ת דודז איבד את המלוכה שעברה לבי''צמח רק מכח מה ששאול חטא ועיי

   .לכן חס מלהזכיר בפורים מלכות בית דוד, יקון לחטאותהמלך והיה בזה  לצאצאי שאו
  ל''ז גורביץ זצ''הגרא

  
  ]מדרש פליאה['' ה כיון שמת משה במדבר לפיכך יתלו את המן על העץ''אמר הקב''

נס לארץ היה בזה טובה לעם זירה שנגזר על משה רבינו שלא להיכשהג] 'ואתחנן אופן ז' פר[איתא בספר מגלה עמוקות 
ה היה נחרב כי לא היו שולטים בו ידי זרים אך הי ק ולא''בעצמו את ביהמבונה ישראל משום דאם היה משה נכנס היה 

ס על ישראל לא יוכל לכלות את חמתו על העצים והאבנים של הבית המרקדש כיון שנבנה ה יכע''בזה חסרון כיון שאם הקב
, ראלק היה בזה טובה ליש''משה לא נכנס לארץ ולא בנה את ביהמלכן בזה ש. א יכלה חמתו על ישראלאל, ר''י מש''ע

  . ק וישראל ישארו קיימים לעד''את ביהמ ה יכעס עליהם יחריב''הקב שאם
]  ז''אות כ[ל שם ביאר ''ורד, י עליו היה מבית קדשי הקדשיםלקח המן לתלות את מרדכשהעץ ש אא אית''בפרקי דר

וזהו דש ר את העץ מבית המקקוא בעצמו עוה, שמוכח מזה שהמן היה ממחריבי בית המקדש והיה בחילו של נבוכדנצר
שעקרו מבית המקדש '' עומד בבית המן...גם הנה העץ אשר עשה המלך למרדכי''מה שאמר חרבונה למלך אחרשורוש 

  ].ג''שם ואת קל[וראוי המן להיענש על זה 
גופא הא כי  ,מקדשיחד להחריב את ישראל וגם את בית ה הדברים' זה שאי אפשר להחריב את בוהנה המן לא ידע סוד 

  . מקדש מנע בזה כליון עם ישראלמה שנחרב בית ה
לא  'הרי היתה בזה כוונה טובה כדי שה, לארץ ולא נכנס ''ה כיון שמת משה במדבר''אמר הקב''דרש וזה  מה שאומר המ

והיינו אותו העץ שנחרב בעבור שימנע  ''לפיכך יתלו את המן על העץ'', יכלה חמתו על ישראל אלא על העצים והאבנים
  ספרים       . י שיתלו את המן עליו''ע, ני הישראלמוטל החובה גם עתה למנוע כליה מב עליו, ורבןכליה מישראל בעת הח

 



 

 

י'' י ִּכ ַכ ֳּד ְר י ָמ ְּיהּוִד ֶנה ַה ְׁש ךְ  ִמ ֶל ֶּמ ֵורֹוׁש ַל ְׁש ַח ים ְוָגדֹול ֲא ְּיהּוִד צּוי ַל רֹב ְוָר יו ְל ָח ׁש ֶא ּמֹו טֹוב ּדֵֹר ַע ר ְל לֹום ְודֵֹב ל ָׁש ָכ עֹו ְל ', י[ ''ַזְר
  ]'ג

אולם כשאדם מקבל על עצמו , כל זמן שלא היה למרדכי אחריות ההנהגה היה נחשב אצל כולם לצדיק הדור ודמות עילאית
ולכן מעת , מאז מוטל עליו להכריע את הישר לפי הכרעתו ואין בידוע להשביע רצון כל צד, אחריות שרביט ההנהגה

  . תן שהוכרח להכריע נגדםנשאר רצוי רק לרוב אחיו ולא לאו, שנעשה מנהיג
את ידיך פותח ''ש ''כמ, כל אחדה בידיו להשביע ''א שרק הקב''לייביש שליט' צ ר''מפשעוורסק הגה ר''והוסיף האדמו

  .''ומשביע לכל חי רצון
ולכן תיקו שיהיה נותנים בפורים מתנות  ''דורש טוב לעמו''מרדכי ובדרך צחות יישב השר שלום מבעלז שהיה  : ה.א

  ...כי הגבירים לא היו שמחים'' לכל אחיו''ולא  ,''רצוי לרב אחיו''ולכן היה , ניםלאביו
  א''הרב יצחק זעקל פאללאק שליט

  
ֶגן'' ֶׁש ְת ב ַּפ ָת ְּכ ן ַה ָּנֵת ִה ת ְל ל ָּד ָכ יָנה ְּב ִד יָנה ְמ ִד ל ָּגלּוי ּוְמ ָכ ים ְל ִּמ ַע יֹות ָה ְה ים ְוִל ְּיהּוִד ים ַה יִד ִת ֶּזה ַלּיֹום ֲע ם ַה ָּנֵק ִה  ְל

ם יֶה אְֹיֵב   ]ג''י', ח[ ''ֵמ
ן '''ד כתוב ''י' פס' והנה בפרק ג. ''איגרת מפורש –פתשגן ''י פירש ''רש ֶג ֶׁש ְת ב ַּפ ָת ְּכ ן ַה ָּנֵת ִה ת ְל ָכל ָּד יָנה ְּב ִד יָנה ְמ ִד  ּוְמ

לּוי ל ָּג ָכ ים ְל ִּמ ַע יֹות ָה ְה ים ִל ִד ִת ֶּזה ַלּיֹום ֲע אגרת  י כאן ''כ פירש רש''מדוע א. ''סיפור הכתב –פתשגן ''י פירש ''ושם רש, ''ַה
  ? מפורש

 
 מהלך שהיה לאדם משל להרוג ואם ליהרג אם יודעין ואינן סתומה נבואתן העולם אומות לוי ר"א] 'ז[איתא באסתר רבה 

הלואי [ חמר חד לי הוה הלואי אמר] מדוחק הדרך התקלקלו קרסולי רגליו[ קרסוליה אסתבע דאורחא דוחקא מן ,בדרך
 ל"א] 'עייר א  עבר לידו אדם רומאי זה עתה ילדה לו אתונו[ עולאי חד חמרתיה דילדית רומי חד עלוי עבר ,]והיה לי חמור

 אם למרכב אם כהוגן שאלית לא אנא ברם אישתמע צלותי הא אמר, ]זה  ל קח והרכב עליך עייר''א[ עולאי הדין ארכב סב
אמר אותו אדם הרי נשמעה תפילתי אבל לא שאלתי כהוגן כי לא פירשתי האם כוונתי שארכב אני על החמור או [ למרכיבה

 אבל ,ליהרג אם להרוג אם יודעים ואינן ''הזה ליום עתידים להיות'' ה"או של נבואתן כך]. ארכיב אני אותה על כתפי
  . מאויביהם להנקם הזה ליום עתידים היהודים להיות מפורשת נבואתן ישראל

י ''והנה הקשו המפרשים שהרי אחשורוש אמר  ב ִּכ ָת ר ְכ ֶׁש ב ֲא ָּת ם ִנְכ ֵׁש ךְ  ְּב ֶל ֶּמ ּתֹום ַה ת ְוַנְח ַע ַּב ַט ךְ  ְּב ֶל ֶּמ ין ַה יב ֵא ִׁש ָה כ ''וא, ''ְל
   ? שורוש חזר ממה שחתם להרוג את כל היהודיםאיך אח

ולא היה כתוב בהן אם עתידין הגויים , ות לא היו מפורשות דייןי שהאגר''לכן פירש רש, י''קשה לרשונראה שזה מה שהיה 
  .י שזה היה רק סיפור הכתב''ועל כן פירש רש, להרוג או ליהרג

לעומת זאת האגרות השניות לא באו לסתור את הראושנות אלא רק לפרש אותן שהעמים צריכים להיות עתידים ליום הזה 
  .''איגרת מפורש''י ''ולכן פירש רש, ולא להרוגלהיהרג 

   ל דיסקין''ל בביאור ראשי פרקים לדרשה שכתב המהרי''רבי רפאל קנצלנבוגן זצ
  
ר'' ׁש לֹו ַוּתֹאֶמ ּתֹו ֶזֶר ְׁש ל ִא יו ְוָכ ָב ׂשּו אֲֹה ץ ַיֲע ים ָּגבֹּהַ  ֵע ִּׁש ִמ ה ֲח ר ַאָּמ ּבֶֹק מֹר ּוַב ךְ  ֱא ֶל ֶּמ לּו ַל ת ְוִיְת י ֶא ַכ ֳּד ְר יו ָמ ָל ם ּובֹא ָע  ִע

ךְ  ֶל ֶּמ ל ַה ה ֶא ֶּת ְׁש ִּמ חַ  ַה ֵמ ב ָׂש ר ַוִּייַט ָב ָּד ֵני ַה ְפ ן ִל ָמ ׂש ָה ץ ַוַּיַע ֵע   ]ד''י', ה['' ָה
  ? מה פשר מדרש זה. ''אלמלי היה שומע המן לעצת אשתו לא היה מפסיד''בכמה ספרים הובא מדרש שבו נאמר 

  
, י שליח''שממנו נשמע שכוונתם שיעשה עש ''יעשו עץ''אשתו בלשון וע נקטו חכמיו וזרש דשלפנינו שמ' יש לתמוה על הפס

וכי לא יספיק גובה של פחות מזה , אמות 50פידו דווקא על גובה עוד קשה מדוע הק ? ''עשה עץ''ולא אמרו לו בפשטות 
  ? להמית את מרדכי

  
, שערי טומאה' י קדושה כן יש נשער' אלא דבר חכמה היה טמון בעצתם שידוע שזה לעומת זה עשה אלוקים וכמו שיש נ

ואילו היו נשארים שם עוד , ט שערי טומאה''וישראל היו משוקעים במ, שערי טומאה' ל שמצרים היו שקועים בנ''ואמרו חז
שהיה  ך כמוה בכבודו ובעצמו להכות כל בכור ולא שלח מלא''ומשום כך הלך הקב', היו שוקעים חלילה בשער הנ' רגע א

  .וע בטומאה אם היה נכנס לשם כפי שנאמר במדרשלשק מלאך עלול היה אצל סנחריב כי גם
וכל מה שעשה , ה לבניו בעצמו''עשה הקב, למלאכי השרת בעצמו ו איתא שכל מה שעשה אברהם''מ דף פ''והנה בב

  .ה לפרוע בדרך מדה כנגד מדה''הרי שדרכו של הקב, י שליח''ה לבניו ע''י שליח עשה הקב''אברהם ע
ז שום '''ועי, שערי טומאה 50אמות כנגד  50וגם שיהיה העת גבוה , י שליח''ע ''יעשו עץ''וזה מה שאמרו חכמיו להמן 

פן , אמנם לא יוכל לשלוח שליח, י שליח''רוע עה מוכרח לפ''י שליח יהיה הקב''ת עכי מכיון שעשי, רעה לא תבא להם
  ...בשליח התדבק הטומא

אך שנאתו גרמה לו לעשות , י שליח לא היה מפסיד''המן לעצת אשתו לעשות את העץ ע וזהו שאמר המדרש שאילו שמע
  ...והסוף ידוע, את העץ בעצמו

  ל''רבי נפתלי כץ זצ
  

 



 

 

י'' ן ַוְיִה ת אֵֹמ ה ֶא ָּס ַד יא ֲה ר ִה ֵּת ְס ת ֶא י ּדֹדֹו ַּב ין ִּכ ם ָאב ָלּה ֵא ה ָוֵא ָר ַּנֲע ת ְוַה ת ּתַֹאר ְיַפ ה ְוטֹוַב ֶא ְר מֹות ַמ יהָ  ּוְב ּה ָאִב ָּמ  ְוִא
ּה ָח ָק י ְל ַכ ֳּד ְר ת לֹו ָמ ַב   ] 'ז', ב['' ְל

ילדה , שעיברתה אמה מת אביה'' ובמות אביה ואמה...כי אין לה אב ואם' ''מגילה דורשת מהכפל לשון שבפס' במס' הגמ
  ? כ בפרט זה''וקשה מה היה חשוב כ. מתה אמה

  
ל שאסתר טענה לפני ''ועל זה אומרים חז ? מולדתה למלך אחשורושל ליישב איך אסתר העיזה שלא להגיד ''כאן באו חז

  ...כ אינה יכולה להגיד על מולדתה כי מעולם לא היה לה אב ואם שיספרו לה על כך''וא, המלך שאין לה אב ואם
  ]ו''קע' עמ[שובע שמחות 

  
  
ּמֶ '' יֶניָך ַה ֵע ן ְּב י ֵח אִת ָצ ם ָמ ר ִא ה ַוּתאַמ ָּכ ְל ַּמ ר ַה ֵּת ְס ן ֶא ַע תִ ַוַּת ָל ֵא ְׁש י ִּב ִׁש י ַנְפ ן ִל ָּנֶת ְך טֹוב ִּת ֶל ֶּמ ל ַה ם ַע ְך ְוִא ׁשָ ֶל ָּק ַב י ְּב ִּמ יי ְוַע . ִת

רַ  ֱח נּו ֶה ְר ַּכ חֹות ִנְמ ָפ ְׁש ים ְוִל ִד ָב ֲע ּלּו ַל ד ְוִא ַאֵּב רֹוג ּוְל ֲה יד ַל ִמ ְׁש ַה י ְל ִּמ ִני ְוַע נּו ֲא ְר ַּכ י ִנְמ ֵנֶזק הַ ִּכ ר ׁשֶוה ְּב ָּצ ין ַה י ֵא י ִּכ ִּת ךְ ּמֶ ְׁש  .ֶל
ּבֹו אֹו ִל ָל ר ְמ ֶׁש י ֶזה הּוא ֲא י הּוא ֶזה ְוֵא ה ִמ ָּכ ְל ַּמ ר ַה ֵּת ְס ֶא ר ְל ֵורֹוׁש ַוּיאֶמ ְׁש ַח ְך ֲא ֶל ֶּמ ר ַה ן ַויאֶמ ׂשֹות ֵּכ ֲע   ]'ה –' ג',ז['' ַל

מי הוא זה ואי זה ''ולמה שאל , הקשה החתם סופר וכי אחשורוש לא ידע שהמן נתן כסף לקנות ולהרוג את כל היהודים
אסתר היתה צריכה להגיד בלשון עבר , בלשון הווה'' כי נמכרנו אני ועמי להשמיד להרוג ולאבד''ועוד מה הלשון  ?''הוא

והמלך קם בחמתו ...ותאמר אסתר איש צר ואויב המן הרע הזה''וביותר קשה המשך הפסוקים  ?''להישמד ליהרג וליאבד''
הרי ידע דהמן נתן הכסף שהרי המקח היה בין המן , עס המלךותמוה למה פתאום כ'', ממשתה היין אל גינת הביתן

  ?לאחשורוש
  

, אז חייב לאבדם בלי בצע כסף, דממה נפשך אם חייבים מיתה. הוי גנאי ובזיון, ותירץ דמלך שמוכר עם בעבור הון כסף
  .אפילו עם בצע כסף לא יהרגם, ואם אינם חייבים מיתה

וכשאמרה . זולת מרדכי שידע ברוח הקודש וסיפר לאסתר, שראל ביד המןוהנה אף אחד לא ידע שאחשרוש מכר את עם י
המן ''וכשהשיבה אסתר . אחשורוש תמה ושאלה מי הוא זה שגילה לך סוד זה'', כי נמכרנו אני ועמי''אסתר לאחשורוש 

לות את המן על ועל זה צוה אחשורוש לת. דהבין שהמן גילה סוד זה וגרם בזיון גדול למלך, כעס המלך מאד'', הרע הזה
  .שהרי עדיין קיימת הגזירה, שדיברה על מכירת עם ישראל להמן'', להשמיד להרוג ולאבד''ולכן דיברה בלשון הווה . העץ

אלא אדרבא עצם פעולתם היא , לא רק שאינם מצליחים, מבואר מזה דכשהרשעים עושים פעולות להרוג כלל ישראל
ז גרם ''כי עי, זה היה גופא ההצלה של כלל ישראל, י הכסף''ולכן המן שרצה לאבד את ישראל ע. ההצלה לכלל ישראל

  . לבזות המלך והרגו
  הרב עזריאל ראזענבוים

  
נֵ '' ים ְׁש ָּנִׁש ת ַה ּה ְּכָד יֹות ָל ץ ֱה ֵּק ֵורֹוׁש ִמ ְׁש ַח ְך ֲא ֶל ֶּמ ל ַה בֹוא ֶא ה ָל ָר ה ְוַנֲע ָר ִּגיַע ּתר ַנֲע ַה אּו ְימֵ ּוְב ְל ן ִיְמ י ֵּכ ׁש ִּכ ר חֶד ָׂש י ים ָע

י הַ  רּוֵק ְמ ַת ים ּוְב ִמ ָׂש ְּב ים ַּב ִׁש ָד ה ֳח ָּׁש ּמר ְוִׁש ן ַה ֶמ ֶׁש ים ְּב ִׁש ָד ה ֳח ָּׁש ן ִׁש יֶה רּוֵק יםְמ ִיל... ָּנִׁש יַח ִב ת ֲא ר ַּב ֵּת ְס ִּגיַע ּתר ֶא ַה ּדד  וְב
י ִר ַגי ְס ר ֵה ר יאַמ ֶׁש ת ֲא ם ֶא י ִא ר ִּכ ָב ה ָּד ָׁש ְק ְך לא ִב ֶל ֶּמ ל ַה בֹוא ֶא ת ָל ַב ח לֹו ְל ַק ר ָל ֶׁש י ֲא ַכ ֳּד ים ַוּתְ ָמְר ָּנִׁש ר ַה ְך ׁשֵמ ֶל ֶּמ י ס ַה ִה

יהָ  ל רֶא יֵני ָּכ ֵע ן ְּב את ֵח ר נֵׂש ֵּת ְס    ]ו''ט - ב ''י',ב['' ֶא
הטעמים הם מונח '', ובהגיע תור נערה ונערה''ו ''ובפסוק ט]. אזלא גריש[מוטעמת בקדמא ואזלא '' נערה ונערה''תיבת 

  . מונח
אבל כשהגיע תור אסתר חיפשה , שכל נערה היתה מקדמת עצמה בחשק נמרץ וברצון גדול, רמז לנו גודל צדקת אסתר

 .יתה חולה ושוכבת על מטתהבזה שה, תירוצים שונים להתחמק ממנו
דמשמע '' ותלקח אסתר''ש ''כמ, שהיתה מונחת ושוכבת עד שנלקחה בעל כרחה, ועל כך יורו הטעמים הכפולים מונח מונח

  .                   י אחרים''שנלקחה בעל כרחה ע
  דברי אליהו

  
ן '' ָמ ְך ְוָה ֶל ֶּמ ְך טֹוב ָיבֹוא ַה ֶל ֶּמ ל ַה ם ַע ר ִא ֵּת ְס ר ֶא י לוַוּתאֶמ יִת ִׂש ר ָע ֶׁש ה ֲא ֶּת ְׁש ִּמ ל ַה ּיֹום ֶא  ֹ ]'ד', ה[ ''ַה

, פחים טמנה לו: רבי אליעזר אומר? מה ראתה אסתר שזימנה את המן: שנינו תנו רבנן: ב''ו ע''ובמסכת מגילה דף ט
אם רעב ''מר שנא, מבית אביה למדה: רבי יהושע אומר. י השולחן ילכד וימות''כלומר ע'' יהי שלחנם לפניהם לפח''שנאמר 

יטול עצה , דהיינו מכיון שישמע שהמלך ברוגז עליו, כדי שלא יטול עצה וימרוד: רבי מאיר אומר''', שונאך האכילהו לחם וגו
אחות יש לנו  :כדי שלא יאמרו ישראל: רבי נחמיה אומר. כדי שלא יכירו בה שהיא יהודית: רבי יהודה אומר. מקרוביו וימרוד

כדי שיהא מצוי לה בכל עת אולי תוכל להכשילו בשום דבר לפני : רבי יוסי אומר. מן הרחמים בבית המלך ויסיחו דעתן
: רבי יהושע בן קרחה אומר. אולי ירגיש המקום שאני צריכה להזמין רשע ויעשה לנו נס: רבי שמעון בן מנסיא אומר. המלך

, מלך הפכפכן היה שחוזר בדיבורו: מליאל אומררבן ג. אסביר לו פנים ויחשוד המלך שרוצים למרוד בו ויהרוג את שנינו 
: אמר רבן גמליאל. ואם המן לא יהא מזומן תעבור השעה ויחזור בו, ולכן שמא תוכל לפתות את אחשורוש ולהרוג את המן

לפני '':רבה אמר, ]יבואר לקמן[קנאתו בשרים , קנאתו במלך: רבי אליעזר המודעי אומר, דתניא. עדיין צריכין אנו למודעי
אביי ורבא . לכן אסתר הוסיפה לו גדולה וכבוד כדי שישבר מהר, שהסימן לשבירת הרשע הוא שהולך וגדל'' שבר גאון

שזה נאמר על בלשצר וסיעתו בשובם מן המלחמה שדריוש וכורש היו צרין '' בחומם אשית את משתיהם'': דאמרי תרוייהו
אף אסתר אמרה מתוך , ובאותו היום נהרג, שבו לשתות ונשתכרווי, והיו עייפים וחמים, על בבל ונצחן בלשצר אותו היום

 -? כמאן חזיא אסתר ועבדא הכי: אמר ליה, אשכחיה רבה בר אבוה לאליהו. משתיהן של רשעים באה להם הפורענות
 . ככולהו תנאי וככולהו אמוראי: אמר ליה

                          ?דבריו יותר משאר האמוראיםמה העדיפות ב'' עדיין אנו צריכין למודעי''וקשה במה שאמר רבן גמליאל 

אולם לא מבואר למה הזמינה אותו , מבינים למה אסתר הזמינה את המן פעם אחת, ונראה דלפי דברי שאר האמוראים
קנאתו במלך שהיה המלך מקנא על שלא זימנה אותו לבד ' אליעזר המודעי מובן דבפעם הא' אבל לדברי ר. פעם שנייה

, היא קוראה את המן' יו יכולים לחשוב שבפעם האאמנם השרים לא נתקנאו בו שה. למשתה אלא זימנה עוד אחד איתם



 

 

.       .                   אבל כשקראה להמן גם בפעם השנייה אז קנאתו במלך קנאתו בשרים. כ תקרא אחד מן השרים''ואח
שערי אורה                                                                                                             

  
לׁשֶ '' ּתּו ְׁש ְׁש לּו ְוַאל ִּת י ְוַאל ּתאְכ ַל ן ְוצּומּו ָע ׁשּוָׁש ים ְּב ִא ְצ ִּנְמ ים ַה ְּיהּוִד ל ַה ת ָּכ נֹוס ֶא ְך ְּכ ִני ְוַנעֲ ֵל ה ָויֹום ַּגם ֲא ְיָל ים ַל י ת ָיִמ רַת

י ִּת ְד י ָאָב ִּת ְד ר ָאַב ֶׁש ֲא ת ְוַכ ָּד ר לא ַכ ֶׁש ְך ֲא ֶל ֶּמ ל ַה ן ָאבֹוא ֶא ֵכ ן ּוְב   ]ו''ט',ה['' ָאצּום ֵּכ
ונראה לפרש מדוע . כשבאה לפני אחשורוש'' אלי אלי למה עזבתני רחוק מישועתי דברי שאגתי''אסתר אמרה מזמור 

  .בחרה במזמור זה
  

ואהבת ''וההסבר הוא כי נצטוינו בתורה . הוא נענה תחילה, אמרו בבבא קמא המתפלל בעד חבירו והוא צריך לאותו דבר
, יצטער בצרת חבירו כאילו היתה זאת צרתו, וכן להיפך, ירו כאילו היתה זאת שמחתושישמח בשמחת חב'' לרעך כמוך

  .יעזור לו ויחלצהו מהמיצר' ויבקש עליו רחמים שה
שהרי אינו , אין כל חידוש אם הוא מבקש בעד חבירו, והוא עצמו אינו  צריך לרחמים, והנה מי שאינו נתון באותה צרה 

כ צריך לאותו ''אף שהוא ג, ובכל זאת אינו שוכח לבקש רחמים על חבירו, לאותה צרהאבל מי שבעצמו נתון . צריך לזה
  . ובזכות זה הוא נענה תחילה, סימן שהוא מרגיש ומשתתף בצערו של חבירו, דבר

, שאסתר היתה יכולה להציל עצמה מגזירת המן, נוכל ללמדה ממרדכי ואסתר, והנה מדה זו של השתתפות בצער אחרים
והשתתפה בצערן של , כי הרגישה עצמה כאילו גם היא נתונה באותה צרה, יכנה את עצמה לעמוד לפני המלךובכל זאת ס

אבל לא התנהג כך אלא לבש , ושהציל את המלך, י שיספר שהוא דוד אסתר''וגם מרדכי היה יכול להציל עצמו ע. ישראל
  .היה כדי להציל אחרים, שקיבל על עצמו וכל התעניות וסיגופים, והצטער בצרת הציבור, ימים' שק ואפר וצם ג

רחוק ''והלא , למה תעזוב אותי ולא תשמע תפילתי, ''אלי אלי למה עזבתני''ולכן בחרה אסתר במזמור זה ואמרה 
  .מהראוי שתשמעני, ומכיון שכן, אלא לצורך אחרים, הלא שאגתי ובקשתי אינה לצורך ישועתי, ''מישועתי דברי שאגתי

  כתב סופר
  

  ? האם בעינן דין שליחות במשלוח מנות –לכה פינת הה
ת ואינו יוצא והרי שצריך דין שליח'' מנות משלוח''עקיבא איגר הסתפק האם מכיון שמצות משלוח מנות נאמרה בלשון ' ר

הוביל בעצמו את המנות השיבו שאדרבה אילו היתה המצוה ל והחתם סופר. י נכרי שהרי נכרי אינו בר שליחות''אם שלח ע
מאחר שהמצוה מעיקרא  אבל, היה שייך דין שליחות, שליח מדין שלוחו של אדם כמותו י''היה מבקש לצאת ע 'לחבירו וא

  . י נכרי''יוצא גם כאשר שלח ע' 'חולמש''י ''היתה דווקא ע
שהרי קיימא לן מצוה בו  ,ות על תחילת התקנה של משלוח מנותשלכאורה יש להקש] 'סימן ב, ד''ח[ חלקת השדהת ''ובשו

זה גם פשוט דקיימא לן שלוחו  ,ואם בא להשמיענו שיכול לעושת שליח ? י שליח''כ מדוע תיקנו שיתן ע''וא, יותר מבשלחו
אוכל משל חבירו שה] ג''ה, א''פ[מי דערלה אלא ודאי שהטעם שצריך לשלוח שליח משום שאמרו בירושל ? של אדם כמותו

לכן  ,קירוב לבבות כי השני יתבייש ממנוולכן אם יתן את המשלוח מנות בעצמו לא יהיה בזה , ירומתבייש להסתכל בחב
ז אין צורך כלל שהשליח יהיה בתורת שליחות כי במשלוח מנות אין ''י שליח ולפ''לכתחילה עדיך להביא עהיתה התקנה ש
, מוצעדרבה כך היתה התקנה שלא יתן הוא ח אלא אואין השליח במקום המשל'', כמותו שלוחו של אדם''אנו נזקקים לדין 

  . ואין זה קשור לדין שליחות שבכל מקום, י אחר יצא ידי חובה''כ בכל אופן שמשגר ע''וא
  כמוצא שלל רב

  
  על פורים מילי דבדיחותא

היו צריכים מדוע  יונתן אייבשיץ' רשואל '', את כל היהודים] קנוס[נוס לך כ''כתוב במגילה שאסתר אמרה למרדכי           
, א שכל מקום שיש קנס אין מכר''והתשובה היא משום ששיטת רבי מאיר בכתובות דף כ ? לקנוס את כל היהודים

... אסתר למרדכי לך לקנוס את כל היהודים כדי לבטל את המכר על כן אמרה, את היהודים להמןהלא מכר  שואחשורו
, ס את כל היהודיםהתירוץ הוא שעיקר השאלה למה צריך לקנו ? נגד דעת החולקים עליושהיא מ ''רומדוע פסקה אסתר כ

ורק בקריאה בעל פה אין הבדל בין , קרא את כל המגילה בעל פהמ ''רשח ''דף ימגילה ' מ הסובר במס''היא רק אליבא דר
  ...''קנוס''ל'' כנוס''

מגילה דף ' ל במס''רו חזהגון למה שסיפיש ליתן טעם , מ''ר פ שיטת''יונתן שכיון דאתינן לדרוש מגילת אסתר ע' וממשיך ר
 ט שהמן מן התורה''ו בחולין דף קלל אמר''שהרי חז, ועל כן היה חפוי ראש, ז שבתו של המן השליכה כלי חרס על ראשו''ט

והלכה , ומעשה של המן הלא היה בפסח, החטה הי מ עץ שאכל אדם הראשון''לדעת רהנה ו .''המן העץ''שנאמר  ? מנין
  ...בפסח כופה עליו את הכלי שהמוצא חמץפסוקה היא 

דהנה כתוב  ]5בהיותו בן [והוא ענה  ? ך אם יודע הוא מדוע אין מבדילין בפורים''אשר אנשיל וייס זצ' שאלו את ר         
     ! כשמולקים את ראשו של עמלק אין הבדלה'' את ראשו ולא יבדיל ומלק''ויקרא ' בפ

שאלו אביו מה ראה מרדכי למסור למלך את אשר שמע , 6בן '' חנוכת התורה''א בעל בהיות הרב העשיל מקראק         
י בגתן ''העשיל שאם היה אחשורוש נהרג ע' והשיב ר ! ימות וזהו' הרי שגוי א, מבגתן ותרש שהיו רוצים להרוג את המלך

  ...גויים' ב י גילוי הסוד נהרגו בגתן ותרש וחסר העולם''אבל ע... ותרש היה העולם חסר גוי אחד
, מפשיסחא שיום כיפורים כפורים ואמר רבי שמחה בונים'' ונהפוך הוא ורבים מעמי הארץ מתיהרים''במגילה כתוב          

וכל בעל עבירה מתעטף בטלית של ירא , ואילו ביום כיפורים מתחפש הגוי ליהודי ,א שביום פורים היהודי מתחפש לגוילא
  ...חטא ובא לבית הכנסת

  ! שמח פורים


