
 

מה הטעם שבשושן ביקשה אסתר יום נוסף להרוג, 
 ובמימרא דרשב"י

איתא בגמ' )מגילה יב.( שאלו תלמידו את  עשה משתה )א ג(
רשב"י מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה כו', מפני 
שנהנו מסעודתו של אותו רשע, א"כ שבשושן יהרגו שבכל 

תחוו לצלם כו' ע"כ. ויש הארצות אל יהרגו כו', מפני שהש
להקשות מנלן שאכן נתחייבו ישראל כליה, דילמא המן הרשע 

 רצה מדעתו וע"פ בחירתו להורגם. 
ונראה ובהקדם שבסוף המגילה מצינו שביקשה אסתר אם על 
המלך טוב ינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום 

וג בשושן, )ט יג(, ויש להבין מדוע ביקשה אסתר יום נוסף להר
 וכי במה שונה אשמת שושן משאר מדינות המלך אחשורוש. 

עוד נקדים להקשות מדוע כלל נתחייבו אומות העולם מיתה 
והרי עדיין לא הרגו ביהודים אלא רק רצו להרוג, ואין לתרץ 
דמחשבה רעה בעכו"ם הקב"ה מצרפה למעשה, דזה ניחא דוקא 

, ונראה ליישב בדיני שמים אבל לא לחייבם מיתה בדיני אדם
שאומות העולם נענשו על מה שהחטיאו את ישראל, ועתה 
תתבאר מימרא דרשב"י דלא כמו שפי' כל המפרשים, שכאשר 
שאלו תלמידיו מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה אין 
כוונתם לשאול על ישראל בסגי נהור, אלא נתכוונו לשאול על 

וע נתחייבו כליה אומות העולם שהם שונאיהם של ישראל מד
הלא לא עשו עדיין דבר לישראל אלא רק רצו, ועל זה תירצו 
מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע, והיינו משום שהחטיאו את 
עם ישראל לאכול מסעודתו של אותו רשע, ולזה קשה דהניחא 
שונאיהן של ישראל שבשושן אבל שבכל מקום מדוע, ולזה תי' 

לם, דהיינו שגם בשאר מקומות רשב"י מפני שנשתחוו ישראל לצ
החטיאו שונאיהן של ישראל את ישראל שהשתחוו לצלם וע"ז 
מגיע להם מיתה, ולפי הביאור הנ"ל תו לא יקשה מנין לתלמידיו 
שנתחייבו ישראל כליה דילמא רק המן רצה בדעתו להורגם, 

 שהרי הביאור בדבריהם כאמור.
וד יום, שהרי ובזה שפיר נמי מדוע ביקשה אסתר בשושן להרוג ע

נמצא שהגויים שבשושן החטיאו ב' פעמים את ישראל, 
בראשונה בזה שהשתחוו לצלם כבכל המקומות, ובשנית 
כשהחטיאום בסעודתו של אותו רשע, לזה בקשה דוקא בשושן 

 עוד יום להורגם.
 אבן יחזקאל

 בענין דינא דמלכותא דינא בלעבור על ד"ת

לבאר הפסוקים  )א ז(ביום השביעי כטוב לב המלך ביין וגו' 
נקדים הא דאיתא בגמ' בכ"מ )גיטין י נדרים כח ב"ק קיג( אמר 
שמואל דינא דמלכותא דינא, ואיתא בתשב"ץ דכל מאי דאמרינן 
דינא דמלכותא דינא הוא דוקא בדיני ממונות ובשאר גזירות, אבל 

 אם מכריח המלך לעבור על דת לא אמרינן דינא דמלכותא דינא.
 

 

ובזה נבוא להבין כמה פסוקים, שבתחילה נאמר שאחשורוש מלך 
על "שבע ועשרים ומאה מדינות" וממילא מה שגוזר צריך לקיים 
משום דינא דמלכותא, אבל מה שציוה "ביום השביעי כטוב לב 

ר לחלל את השבת, ולא המלך ביין" והרי ביום השביעי היינו שגז
זו בלבד אלא שגזר להביא את ושתי עירומה להראות יופיה, שני 
אלו הינם עוונות חמורים ולא שייך בהם דינא דמלכותא דינא, 
ולזה נאמר "ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך", ודייק לומר 
בדבר המלך לרמז שאע"פ שבעלמא חייבים לשמוע לדבר המלך 

לשמוע לדבריו, וזהו נמי מה ש"שאל המלך  כאן לא הוצרכה ושתי
 לחכמים" האם האמת עם ושתי שלא היתה צריכה לשמוע לו.

וזהו מה שאמרה אסתר לאחשורוש "כי נמכרנו אני ועמי 
להשמיד להרוג ולאבד ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו 
החרשתי", והיינו שמכיון שמה שרצה המן להשמיד את כל 

דת ש"מרדכי לא כרע ולא היהודים הוא קשור לעקרי ה
השתחווה", ואם נודה לדבריו של המן נמצא שנעבור על עקרי 
הדת, א"כ אין בזה דינא דמלכותא דינא ולכך אמרה כי נמכרנו 
להרוג ולהשמיד ולאבד דהיינו על דבר הנוגע לשמים שאין בזה 
דינא דמלכותא דינא, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי 

 ת כן אמרי' דינא דמלכותא דינא.שגבי לעבדים ושפחו
  פני חיים )משפטים(

 ביאור חיובה של ושתי במיתה ע"פ דין

איתא בגמ' )מגילה יב.( והשתיה כדת,  כדת מה לעשות )א טו(
כדת של תורה, הרי שהלשון כדת מתפרשת כדת של תורה, וא"כ 
הכא דכתוב גבי ושתי כדת מה לעשות היינו שרצה לשאול ע"פ 

, ואכן מצינו בגמ' )שם יב:( שרצה אחשורוש התורה מה דינה
להימלך תחילה בסנהדרין אלא שדחוהו, הרי שרצה אחשורוש 
לדעת בדעת תורה האם חייבת ושתי מיתה מדין מורד במלכות, 
וספיקו מבואר בפסוק "על אשר לא עשתה את מאמר המלך ביד 
הסריסים". ונראה לבאר ספיקו דאיתא בגמ' )סנהדרין כט.( הם 

לא עשו הוא באיגרת ועשה, והיינו שאגרת קל יותר מפה, בפה ו
ובטעם הדבר אפש"ל דבאיגרת יכול לטעון שהיא מזויפת או 
שיכול לטעון שהשליח אינו נאמן לי שמסר השליחות כראוי, 
משא"כ כשציווה בפה שאין לחששות הללו חמור יותר, וכאן היה 
 נידון האם ושתי נתחייבה מיתה במה שלא שמעה לשליחות

 שהיתה ביד הסריסים והיינו לא מפי המלך.
ולזה אמר לו ממוכן שבלאו הכי חייבת מיתה, והיינו שאין נפק"מ 
אם שמעה מפי המלך או מיד הסריסים דינה למיתה, וזה ע"פ מה 
דאיתא ברמב"ם )פ"ג ממלכים ה"י( ההורג שלא בראיה כו' רשות 

הורג ביד המלך להורגו ולתקן העולם כפי מה שהשעה צריכה, ו
רבים ביום אחד להטיל אימה וכו', הרי מדבריו דהיכא דבעי המלך 
למיגדר מילתא יש רשות למלך להרוג גם על דבר שמעיקר הדין 
אין חייבים עליו מיתה, וזהו שאמר למלך "כי לא על המלך לבדו 
וגו' כי על כל השרים וגו' כי יצא דבר המלכה וגו'" היינו שצריך 

 בעליהן,   את  הנשים כל  יבזו  שלא   תאמיל  להורגה מדין מיגדר
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מורדת במלכות אפשר להורגה, ולכן האריך וא"כ אף אם אינה 
ממוכן כ"כ בעצתו להוכיח למלך שגם בלא דין מורד במלכות 

 יש להורגה מדין מיגדר מילתא.
 טעמא דקרא

 מעלותיה של אסתר

איתא בגמ' מגילה  ובמות אביה ואמה לקחה לו לבת )ב ז(
)יג.( אל תיקרי לבת אלא לבית, שנשאה מרדכי לאשה. ויש 

 אמת נכתב לבת ולא לבית.להבין מדוע ב
ונראה לפרש שהנה אשה נקראת בית כמאמרו של ר' יוסי 
קראתי לאשתי ביתי, ויש לפרש זאת ע"פ דברי הגמ' כתובות 
)נט:( דאיתא שם ג' דברים באשה, מיוחסות שבהן אומרות אין 
אשה אלא לבנים, יפות שבהן היו אומרות אין אשה אלא ליופי, 

אין אשה אלא לתכשיטין, והנה מכוערות שבהן היו אומרות 
 ר"ת של ג' דברים אלו זה בית, ב'נים י'ופי ת'כשיטין.

והנה גבי אסתר איתא בגמ' מגילה )טו.( אסתר ירקרוקת היתה, 
נמצא שחסר בה הי'ופי ויש בה רק ב'נים ות'כשיטין, הרי שיש 
לה רק ב"ת ולא בית, ולזה כתיב לקחה לו לבת ולא לבית אפי' 

 .שע"פ האמת נשאה
 בשם הבחירת אברהם

 מהיכן שהנשים היו רק בספק להיהרג

איתא בגמ' מגילה )ד.( דאף נשים  טף ונשים ביום אחד )ג יג(
חייבות בקריאת המגילה לפי שאף הם היו באותו הנס, אומנם 
דבר פלא יש בירושלמי )מגילה פ"ב ה"ב( שכתב שהנשים היו 

שהיו רק  רק בספק של להרוג ולהשמיד, ויש להבין מה כוונתו
 בספק של להרוג ולהשמיד.

ונראה על פי מה שכתבו הראשונים שהעשרת אלפים ככר כסף 
ששקל המן היו כנגד מחצית השקל של שש מאות ריבוא בני 
ישראל, והנה השש מאות ריבוא שהביאו מחצית השקל היו רק 
גברים ולא נשים, וא"כ יכל אחשורוש לערער על המקח ולומר 

לם רק כנגד הגברים ורצונך כעת להרוג להמן למה רמיתני לש
את הנשים, ויכל אחשורוש למחוק את הנשים מגזר הדין 
שיהרגו רק גברים כנגד מי שהביא מחצית השקל, לפיכך 

 מבואר היטב שהנשים היו רק בספק להשמיד להרוג ולאבד.
 נאות יעקב

 ד' דברים שקרו לאסתר כאשר הגיעה לאחשורוש

איתא בגמ' מגילה )טו.( אמר רב  ותתחלחל המלכה וגו' )ד ד(
שפירסה נדה, ור' ירמיה אמר שהוצרכה לנקביה, ובילקוט 
שמעוני )סי' תתרנו על אתר( איכא דעה נוספת וי"א מעוברת 

 היתה והפילה, דעה רביעית יש במדרשים שנתעלפה.
וניתן ללמוד בדרך רמז את כל הד' שיטות בפסוק שאמרה 

דאיתא בתהילים  אסתר בדרך כאשר הלכה אל אחשורוש,
בפרקה של אסתר )כב( כמים נשפכתי והתפרדו כל עצמותי היה 

 ליבי כדונג נמס בתוך מעי.
וכך הוא פירוש הפסוק, "כמים נשפכתי" ר"ל שהוצרכה 
לנקביה, "והתפרדו כל עצמותי" ר"ל שפירסה נדה שהאשה 
בעת נדתה איבריה מתפרדים, "היה לבי נמס כדונג" ר"ל 

 מעי" ר"ל שהפילה עוברה. שנתעלפה, "נמס בתוך
 תהילות ה'

 

 הטעם שנתקן משלוח מנות דוקא בפורים

יש להבין מדוע דוקא  ומשלוח מנות איש לרעהו )ט כב(
בפורים תיקנו חז"ל להביא משלוח מנות ולא בחנוכה שאף בו 

 נעשה נס.
ויש לפרש ע"פ מאי דאיתא בגמ' מגילה )יב.( מפני מה 

ה כו' מפני שהשתחוו לצלם נתחייבו שונאיהם של ישראל כלי
כו', ומקשה הגמ' וכי משוא פנים יש בדבר, היינו שאם אכן 
השתחוו לצלם מדוע ניצלו והא בדין צריכים למות, ותי' הגמ' 
שהם לא עשו אלא לפנים אף הקב"ה לא עשה עמהם אלא 
לפנים, דהיינו שלא כיוונו להשתחוות לצלם אלא עשו זאת 

 מיראה ולכך ניצלו.
שתחוו רק מיראה יש לפרש שבאותו הדור קודם ולפי"ז שנ

שנעשה להם הנס וחשבו שדינם למיתה חישב כל אחד בליבו 
שרק הוא עבד לצלם מיראה, אך שאר כל ישראל השתחוו ואף 
נתכוונו לע"ז, ולכן דינם למיתה, ומכיון שכך לא רצה האחד 
לאכול אצל חבירו שחישב בליבו שחבירו מומר שהשתחווה 

לפנים אלא כדי לעבודו, וא"כ יינו יין נסך לצלם שלא רק 
 ובשרו אסור באכילה.

ולפיכך כאשר נעשה הנס וניצלו ממיתה התברר להם שכל 
ישראל השתחוו רק לפנים, שאל"כ לא היה נעשה להם הנס 
דוכי משוא פנים יש, ומכיון שכך תיקנו חכמים שישלח כל 

בשר אדם לחבירו בשר ויין )שהרי עיקר מצוות משלוח מנות ב
ויין( להראות שכל ישראל לא עבדו אלא לפנים, ויינם ובשרם 
מותר באכילה, ושפיר היטב שנתקן דין משלוח מנות דוקא 

 בפורים.
 מאיר עיני חכמים )תנינא ח"ג(

 צו
 חיוב כהנים שפיגלו בתשלומין לבעלים

וברש"י אין צו אלא לשון זירוז  צו את אהרון ואת בניו )ו ב(
שמעון ביותר צריך הכתוב לזרז במקום  מיד ולדורות, אמר ר'

שיש חסרון כיס. וקשה מה ענין חסרון כיס לכאן בציווי 
 הקרבנות.

ונראה דהנה איתא בגמ' )גיטין נד:( הכהנים שפיגלו במקדש 
מזידין חייבים לשלם, וברש"י פי' הטעם שחייבים לשלם 
דמיהם לבעלים משום שהבעלים חייבים להביא קרבן אחר 

ו הכהנים, ובגמ' שם מסיק שאכן מדאו' תחת מה שפיגל
הכהנים חייבים גם אם פיגלו בשוגג דסו"ס הבעלים חייבים 
להביא אחר, אלא שמפני תיקון העולם כדי שיודיעו הכהנים 

 לבעלים שפיגלו נאמר שבשוגג פטורים.
אומנם יש להבין מדוע בכלל חייבים הא אפי' אי היזק שאינו 

ממעטינן רעהו ולא של ניכר שמיה היזק, הרי גבי הקדש 
הקדש דמזיק של הקדש פטור, ויש לתרץ דהא מני ר' שמעון 
דס"ל קדשים שחייב באחריותן חשיב רעהו, ולפי"ז שפיר 
דמיירי בקדשים שחייב באחריותן ומיירי למ"ד היזק שאינו 

 ניכר שמיה היזק ולכן חייבים.
ולפי"ז נבין היטב את דברי רש"י שמפרש אין צו אלא לשון 

ז לכהנים שלא יפגלו הקדשים בשחיטה או בזריקה, ולזה זירו
הביא רש"י דוקא דברי ר"ש דיותר צריך לזרזם מפני חסרון 
כיס, שדוקא אליבא דר"ש דקדשים שהבעלים חייב באחריותן 
חשיב רעהו חייבים הכהנים לבעלים תחת מה שפיגלו, נמצא 

 שרק לדבריו איכא חסרון כיס ודו"ק.

 פני אריה
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