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 ורים תשע"זפ

 
 "המולך מהודו ועד כוש וגו׳" )א, א(

מסופר על הגאון רבי אייזל חריף זצ״ל שנכנס פעם לבית 
הכנסת וראה איך איש אחד פותח סידורו לתפילת שחרית 

הדפים זה אחר זה במהירות ומנשק את הסידור  ומעביר את
והוא כבר ממהר לצאת... קרא לו רבי אייזל להוכיחו ואמר לו: 
הן עתה נתברר לי כאיזה מאן דאמר פסקינן, דבגמרא יש 
פלוגתא אם הודו וכוש היו רחוקות זה מזה או סמוכות, והנה 
כעת כאשר התבוננתי על מעשיך נוכחתי לדעת שסמוכים 

המרחק ביניהם לא יותר ממינוט אחד, כי כך נתארך  אהדדי וכל
 נשיקת הסידור... -לך מזמן שהתחלת ״הודו״ עד ״קוש״ 

 

 ״לעשות כרצון איש ואיש״ )א, ח(
היה ברוב פאר והדר עם כל גנוני  שאחשוורוהמשתה שערך 

המלכות, וכפי שמתואר בפסוקים בפרוטרוט: ״חור כרפס 
ל גלילי כסף ועמודי שש ותכלת אחוז בחבלי בוץ וארגמן ע

מטות זהב וכסף על רצפת בהט ושש ודר וסחרת והשקות בכלי 
זהב וכלים מכלים שונים ויין מלכות רב כיד המלך״. ומדוע לא 

והנעימו למשתתפים בקול  ושניגנמוזכר שהיו במשתה כלי שיר 
שיר ונגינה? אומר המהר״ם שיף: המשתה היה ״כרצון איש 

ה שתנוגן תערב לאזנם של כל ואיש״, ואי אפשר שהנגינ
המשתתפים. יש הרבה ׳סגנונות מוסיקליים׳, ומה שערב לאזנו 

 של האחד צורם לאזנו של חברו... ועל כן לא ניגנו.
 )ומתוק האור(

פירוש ״לקח טוב״ על המגילה מאת רבינו מהרי״ט צהלון בו
ם הגון מדוע נפקד אלו דבריו: ״נראה לי טעוו הובאזלה״ה, 

לעשות  ההייתממשתה הזה כלי זמר וניגון, לפי שכל מגמתו 
כרצון איש ואיש, ואם כה יעשה שינגנו לפניהם, הנה המנגנים 

בהיותם מנגנים ומשוררים,  -לא יוכלו לאכול או לשתות כלל 
ולא נאוה תהלה לשולחנם של מלכים שאלו יאכלו ואלו ירעבו, 

רו, כי חפץ שכולם יאכלו שמה, כקטן אלו יריעו ואלו ישתו וישכ
 כגדול, ולא ניכר שוע לפני דל, כמו שאמר ״למגדול ועד קטן״.

 

 "אין אסתר מגדת" )ב, כ(
אף לאחר  שלאחשוורומדוע נמנעה אסתר לגלות את מולדתה 

אותה מרדכי על כך? אומר ה״בנין  הצוושהומלכה? ומדוע 
ישוב ויעשה משתה,  שאחשוורודכי חשש שמא אריאל״: מר

וכדרכו, באמצע משתה היין, יעלה בלבו הרעיון להציג את 
 -על אשתו הנוכחית  הויצוובפני הנוכחים,  הלראוואשתו 
 -לבוא בכתר מלכות, כפי שעשה לאשתו הקודמת  -אסתר 

ושתי. והלא כיצד עלה בלבו הרעיון להביא את ושתי? אומרת 
הגמרא )מגלה יב, ב(, כי בשעה שעובדי כוכבים אוכלים ושותים 
אין מתחילין אלא בדברי תפלות, וכן בסעודתו של אותו רשע: 

והללו אומרים: פרסיות נאות. ״הללו אומרים: מדיות נאות, 
אינו לא מדי ולא  -: כלי שאני משתמש בו שאחשוורואמר להם 

פרסי, אלא כשדי! רצונכם לראותה? אמרו לו: אין!״. כדי למנוע 
לשוב ולעשות לאסתר את אשר עשה לושתי,  שמאחשוורו

עליה מרדכי שלא תגיד את עמה ואת מולדתה. בכך סר  הציוו

, ולכל אחר שלא גלתה את מולדתההחשש מלב מרדכי, כי מ
 שאחשוורוא יכול היה ל ,אחד ואחד נראתה לו כאומתו

 )לאור הנר( להתפאר במולדתה על פני שאר הנשים.
 

 ״כי הגיד להם אשר הוא יהודי״ )ג, ד(
כל מקום  -לברכה: ״כך הם ישראל  םזיכרונאמרו חכמינו 

די, למה שהוא נכר״ שאחד מהם הולך, אינו יכול לומר שאינו יהו
)שיר השירים רבה, פרשה ו(, וככתוב )ישעיה סא, ט(: ״ונודע 

יכירום כי הם  םרואיהבגוים זרעם וצאצאיהם בתוך העמים כל 
ל העמים בכך שהם זרע ברך ה׳״. הינו, עם ישראל נכרים לעיני כ

ם השם נקרא עליהם.  ״זרע ברך ה׳״, הם מתבלטים בכך שש
הוא ואשתו שהו באחד ש פעם סיפרדוד  ןרב אליעזר בה

נגש אליהם אדם לא מכר  םופתאומשדות התעופה בעולם, 
 ושאל אותם, ״תסלחו לי, האם אתם יהודים?״.

מר יך ואבני הזוג אשרו לו שאכן הם יהודים, ואותו אדם המש
י זוכה לראות יהודים. אנבהתרגשות, ״פעם ראשונה בחיי ש

שזכה להיות ל העם שהוציא מקרבו נביאים, אתם בניו ש
 אתם הבנים של הקדוש ברוך הוא״. -במעמד הר סיני 

אני לי ש לאחר שנרגע האיש מעט, הוא המשיך ושאל, ״תסלחו
כרח לדעת, האם יהודי ושואל שאלה כזו אישית, אבל אני מ

אני ושכמותי מו חושב על אותם דברים שוברחוב לתשהולך 
 חושבים, או שיש לו מחשבות אחרות, נעלות יותר״?

עור ייפורו ואמר, ״מימי לא קבלתי שסוד את דהרב בן  םייס
 מוסר יותר טוב מזה...״.

 

 ״ישנו עם אחד״ )ג, ח(
רבי שלמה קלוגר זצ׳׳ל פרש פסוקים אלו בדרך צחות, וכך 
אמר: המן אמר ׳׳ישנו עם׳׳, עם זה הוא עם ישראל, ולפי צוויו 
של ה׳ יתברך, צריכים הם להיות ״אחד״, כלומר: באחדות. 
אולם, הם אינם עושים זאת, אלא אין ביניהם אחדות כלל, כפי 

ם״. מלבד שממשיך הפסוק ואומר: ״מפוזר ומפורד בין העמי
צריכות להיות ״שונות מכל עם״, אבל הם ״ואת " זאת, ״ודתיהם

״אינם עושים״. ולכן, -דתי המלך״, שהוא מלך מלכי המלכים 
שגם  ןמכיוום״, להניח השוומלך מלכי המלכים, ״אין  -״ולמלך״ 

הקדוש ברוך הוא כועס עליהם ורוצה להענישם בשל מעשיהם. 
 -הקדוש ברוך הוא, ״טוב״  -ומשום כך, ״אם על המלך״ 

יניח לשונאיהם לכתב את הגזרה  -לאבדם״  בייכתלהענישם, ״
 )ומתוק האור( ולאבד אותם.

 

 ״ביום אחד״ )ג, יג(
״ביום אחד״? ומה בכך  אדווקמדוע רצה המן להשמידם 

רלין בדרך ש על כמה ימים? אומר רבי שלמה מקשהדבר יתפר
צחות: המן ידע את ההיסטוריה של העם היהודי, וידע שאלוקי 

את הגזרה הרעה לטובה. הוא  היהודים עושה להם נסים ומהפך
חשש, אפוא, שגם במקרה זה היהודים ינצלו מגזרתו, ויקבעו 
יום טוב כזכר לנס. אמר המן בלבו: ״גם אם יתרחש להם נס, 

 אינני ״מפרגן״ להם יותר מיום אחד...״.
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 ורים תשע"זפ

 
 "ותעמד בחצר המלך הפנימית" )ה, א(  

נסתלקה הימנה שכינה, אמרה:  -״כיון שהגיע לבית הצלמים 
׳אלי אלי למה עזבתני׳, שמא אתה דן על שוגג במזיד ועל אונס 

כלב, שנאמר: ׳הצילה מחרב  שקראתיוכרצון? או שמא על 
נפשי מיד כלב יחידתי׳. חזרה וקראתו אריה, שנאמר: ׳הושיעני 
מפי אריה׳״ )מגילה טו, ב( תמוה על מה ולמה ראתה אסתר 

?! כלב שלאחשוורולהאשים את עצמה על כך שהיא קראה 
 והלא תואר זה יאה לו! וכי הוא לא מלך רשע ואכזר ככלב?

ין בשם רבי יוסף רוזובסקי: ״אדם יביאר רבי ראובן קרלנשט 
צועד לתומו ברחוב, כשלפתע מגיח מולו כלב רחוב. מנסה 
האדם לגרש את הכלב בתנועת ידו, אך הכלב נשאר עומד על 

הכלב  מקומו. מתכופף האדם ומרים אבן מהקרקע ומשליכו על
כדי להרחיקו ולהניסו מעליו. אבל כאשר נתקל האדם באריה, 
הרי במקרה כזה הוא לא ינסה לגרשו מעליו בתנועת יד או 
בהשלכת אבן. האדם יודע היטב כי מול אריה מאיים אין לו 
שום דרך להתמודד, מלבד דרך אחת: תפילה לה׳ שיצילנו 

 )ומתוק האור( מידיו״.
 

 לי״ )ה, יג( השוו״וכל זה איננו 
שהרי המן היה בתחתית המדרגה. עבד,  תמיהה גדולה בדבר,

בלן, אשר עלה למדרגת ראש השרים שכולם כורעים 
שמשלה על כל  שאחשוורוומשתחווים לו, וכל זאת במלכות 

 לי״. השווהעולם, וכיצד אומר הוא על כבוד עצום שכזה: ״איננו 
אלא, שהאדם המרוכז בענייני גשמיותו, נמצא תמיד במצב של 

שאמרו חז״ל )קה״ר( ״אין אדם מת וחצי העדר וחסרון, וכמו 
בידו״, וכמה טובה וכבוד שיקבל, לא ימלאו הם את  ותאוות

חסרונו. ועל כן התייחס המן לכל הכבוד העצום לו זכה כ״איננו 
 לי״. השוו

 -על פי זה יבואר דברי הגמ' )חולין קלט:( ״המן מן התורה מנין 
ן העץ״ להמן שנאמר ״המן העץ״. ולכאורה, מה ענין הפסוק ״המ

 הרשע.
היכן  -מנין״  -אלא כך ביאור שאלת הגמרא: ״המן מן התורה 

מצינו שורש תכונת המן הרשע אשר כל הטוב שבעולם ״איננו 
 לי״ לעומת חסרון פעוט. השוו

את שורש תכונת המן הרשע  -משיבה הגמרא: ״המן העץ״ ו
מצינו אצל אדם הראשון אשר חטא וטעם מפרי העץ האסור. 
שהרי אדם הראשון קודם החטא ישב בכבודו של עולם 

צולין לו בשר ומסננין לו יין ושרתה עליו ברכה ו יהומלאכים 
נאמר לו לא יכל לעמוד באיסור היחיד ש כ"פעללא גבול, וא

 הוהיית״ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו״ )בראשית ב, יז(, 
 אהרון קוטלר( ')ר       לי״. השווכל הטובה לגביו בבחינת ״איננו 

 

 ג()ו,לא נעשה עמו דבר" ...״ויאמרו נערי המלך
לזלזל בפניו בחשיבות  שאחשוורומשרתי  העזויש להבין כיצד 

 טובה על הצלת המלך.הצלתו ולומר שלא מגיע למרדכי כל 
הגר״מ שפירא ביאר זאת על פי המדרש )ב״ר סד( בו מסופר 
על אריה שטרף טרף ונתקע עצם בגרונו, אמר: מי שיוציא לי 

את העצם יבוא על שכרו, בא הקורא המצרי שמקורו ארוך 
והוציא את העצם, אמר אל הארי: תן לי את שכרי, שאג הארי 

כנסת ללוע הארי ויצאת ואמר: וכי יש לך שכר גדול מכך שנ
בשלום. אף אבימלך אמר לאברהם כן )בראשית כג, כט( כאשר 
לא נגענוך וכאשר עשינו עמך רק טוב ונשלחך בשלום. ויש 
להבין דבריו מה שפתח שלא הרע לו, ועובר שעשה לו טוב. 
ועוד מהו הטוב שעשו עמו והרי גרשוהו, אלא עצם הדבר 'אשר 

רק טוב'. וכך בכל הדורות 'גוי  לא נגענוך' נחשב ש׳עשינו עמך
 טוב' נקרא מי שלא מציק ליהודים ומתעצל להרגם.

על מרדכי 'לא נעשה עמו דבר'.  שאחשוורווזה שאמרו משרתי 
אף שעשה טובה והציל את המלך, כי עצם הדבר שיצא בשלום 

 מהתעסקות עם המלך היא הטובה הגדולה ביותר.
 

 ו(יקר יותר ממני״ )ו,״למי יחפוץ המלך לעשות 
איך עלה על דעת המן שהוא המדובר, הלא אם אכן הכוונה 
אליו, מה זה עלה על דעת המלך פתאום, לפנות בוקר, לעשות 

היה זה דבר חדש שנולד כעת  יובוודאעמו יקר וגדולה. 
שצריכים לעשות לאיזה אדם כבוד, וכי מפני ש״אין לעשות יקר 

 ונת המלך אליו.יותר ממני״ הרי זה מחייב שכו
לכן נראה לפרש שגם המן הבין שאין הוא המדובר, ואם כן מפני 

 מה הפליג כל כך בשכרו של אותו אדם.
אלא אמר בלבו שאף שהמלך יעשה זאת לאדם אחר, על כל 
פנים אחר כך גם לו יעשה כבוד כזה, שהרי אותו גידלו ונשאו 

 זה. על כל השרים, ולכן יעץ כן כדי שגם לו יעשה כן אחרי
 )שפת אמת(

 

 "אל תפל דבר מכל אשר דברת" )ו, י(
להמן לעשות  שאחשוורו הציוובתרגום כאן איתא: כאשר  

ולא  גלהיהרלמרדכי את כל הכבוד, ביקש המן ממנו שמוטב לו 
יצטרך לעשות למרדכי הכבוד הזה, ויש מקשים א״כ מדוע לא 
הרג את עצמו ולא יהיה לו כל הבושה הזאת לבצע את ציווי 
המלך, ויש ליישב עפ״י דברי הגמרא שכאשר גוזרים המלכות 
איזה גזירה על ישראל ומת אחד מן השרים אז מתבטל הגזירה 

תולים את מקרה המוות כי ה' רוצה  םהגוייוהטעם הוא כי 
לנקום בהם על שמצערים את ישראל ולכן מבטלים הגזירה, 
 ולכן פחד המן להרוג את עצמו כי אז יתבטל הגזירה שגזר

 )שפתי צדיק( להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים.
 

      "ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו"
 ט( ,)ו

״ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו״ נאמר במגילה 
פעמיים, ובאותם טעמי המקרא ממש )באותו ניגון(. ותמוה, 
הרי ה״ככה יעשה״ השני נאמר מפיו בעת לכתו ברחוב כאוב 

ריז לפני מרדכי הצדיק: ״ככה יעשה לאיש ומושפל הולך ומכ
אשר המלך״?! נכון, זה תמוה, אמר הגאון רבי בן ציון פלמן 
זצ״ל, אבל כנראה שזה היה הציווי של אחשוורוש להמן הרשע 
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 -״אל תפל דבר מכל אשר דיברת״, הכל מכל כל כפי שדיברת 
אל תפל דבר!, אותם המילים, אותו הניגון, באותה שמחה 

, תכריז: ״ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ובאותו מרץ
 הרה׳׳ג ר׳ שמואל בויאר שליט׳׳א() ביקרו״.

 

 )ו, יא( ״...כיבהולבש את מרדכי ויר״וי
מרדכי לבש בגדי מלכות ומעליהם את הפתיל תכלת. הוא לא 

 להראות יהודי. שהתביי
רדכי: אין לי גמר להתלבש, והמן כבדו לעלות על הסוס. אומר מ

 כח לטפס, אחרי שלשה ימי צום...
 אז מה נעשה? -
 תתכופף ואני אעלה עליך! -

למרדכי, במקום  ההשתחווהמן  -וכשהמן התכופף, קדם כל 
״[. דבר הישתחוולו ]״ומרדכי לא יכרע ולא  הישתחוושמרדכי 

 שני, מרדכי נצל את ההזדמנות ונתן לו בעיטה אחת מאחור...
אמרת שאין לך כח? זה נקרא בלי כח? מזל תמה המן: הרי 

 שבאמת אינך בשיא הכח...
אמר לו מרדכי: נכון, אין לי כח למרחצאות, בגדים וסוסים, אבל 
לבעוט בך זו מצוה, שנאמר ״ואתה על במותימו תדרך״ )דברים 

 )מתוק האור( לג, כט(, ולמצוות יש לי כח.
 

 )ח, ח(״״ואתם כתבו על היהודים כטוב בעיניכם
מפרש המלבי״ם פירוש נפלא: הנה בגזירת המן נכתב לאמר 
״להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים״, והנה את תיבת 
״היהודים״ יש לפרשה בשני אופנים, ניתן לפרש במובן הפשוט 
שישנה גזירה ״להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים״, אך ניתן 

מיד להרוג ולאבד לפרש גם אחרת, כי נגזרה גזירה נוראה ״להש
 את כל״, היינו להרוג את כולם, ומי יהיה ההורג? ״היהודים״.

למרדכי ואסתר: ואתם כתבו  שאחשוורווזה מה שאמר להם 
על ״היהודים״ כטוב בעיניכם בשם המלך, כלומר על תיבת 
״היהודים״ שנכתבה באגרות הראשונות תכתבו פירוש 

שיש  ההייתמלך המתאים לרצונכם, והיינו שתכתבו כי כוונת ה
״להשמיד להרוג ולאבד את כל״, כלומר: את כל ״חיל עם 

 ומדינה הצרים אותם״, ומי יהיה ההורג? ״היהודים״.
ואכן כעצה מחוכמת זו עשו מרדכי ואסתר, וכפי שנאמר להלן 
שכתבו כי ״נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר וגו' להשמיד 

 )מלבי״ם( .ם אותם״ולהרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה הצרי
 

 ״האחשתרנים בני הרמכים״ )ח, י(
הגמרא )מגילה יח.( אומרת: אטו אנן ״האחשתרנים בני 
הרמכים״ מי ידעינן. ]פירוש גם אנו לא יודעים מי הם אותם 

 בני הרמכים'[. םהאחשתרני'
לפי הנ״ל מובן מה שאמרו חז״ל )מגילה ג:( מבטלין תלמוד 

: וכי מקרא מגילה אינו תלמוד תורה למקרא מגילה. והלא יקשה
אלא כיון שאת שלוש מילים אלו אין אנו מבינים פירושן,  תורה.

א״כ חשוב הדבר כביטול תורה, לעומת לימוד תורה שהיינו 
 (דיסקין )רבי יהושע לייב מבינים את פירושו.

      אורה ושמחה וששון ויקר״ התהי״ליהודים 
 סז( )ח,

 לה, יקר זו תפילין )מגילה טז:(אורה זו תורה, ששון זו מי
מדוע שינה הכתוב וכתב ״אורה ושמחה וששון ויקר״, היה לו 

 תורה מילה ותפילין״. ההייתלכתוב במפורש: ״ליהודים 
הגאולה, ושעתה הרגישו בנפשם כי תורה  ההייתאלא שזו גופא 

 זו ״אורה״ ומצות מילה זה ״ששון״ ותפילין הן ״ויקר״.
קבלתם בבחינת  ההייתאהבה, שתחילה מ -וזהו ״הדר קבלוה״ 

 ()שפת אמת  ״אמונה״, אבל עתה הרגישו כך בחוש ממש.
 

  ן ויקר״  ושאורה ושמחה וש ההיית״ליהודים 
 )ח, סז(

״ששן״, ואילו בפסוק  -בפסוק זה נאמר ״ששון״ בכתיב חסר 
 הבא נכתב ״שמחה וששון ליהודים״ בכתיב מלא.

פירשוהו חז״ל על מצוות ויש לפרש שה״ששון״ הראשון הרי 
מילה. ואמרו בגמרא )כתובות ח.(, שאין אומרים בברכת המילה 
״שהשמחה במעונו״ משום שיש צער לתינוק. לכן כתוב ״ששן״ 

 חסר.
אבל שמחת פורים היא שמחה שלימה כמו שכתב המאירי 
)הובא בביאור הלכה סי' תרצה(: ״חייב אדם להרבות בשמחה 

שלא יחסר שום דבר״. לכן נכתב ביום זה באכילה ושתיה עד 
 ()הגר״ח קנייבסקי שליט״א ״ששון״ מלא.

 

 "ומשלוח מנות" )ט, כב(
ביום הפורים, ממש עם שקיעת החמה, נכנס אחד מאנשי 
בריסק לביתו של מרן הגרי"ז הרב מבריסק זצ"ל, ובידו משלוח 

 מנות עבור הרב.
יתו והסתכל ואולם, טרם קבל ממנו הרב את המשלוח, יצא מב

לעבר השמים, לראות האם עדיין לא שקעה השמש. הסובבים 
 התפלאו, אבל הרב הסביר את מעשהו:

למעשה איני רוצה במתנות מאף אחד, כנאמר שונא מתנות 
יחיה. אולם שונה הדבר בפורים, אז האנשים מביאים משלוח 
מנות, אם כן כל מה שלא שקעה החמה אזי עדיין פורים הוא, 

הוא עדיין בגדר משלוח מנות, ומתר לי לקבל  ומה שהביא
ממנו. אבל אם כבר שקעה השמש, הרי זו מתנה רגילה, ומתנות 

 איני חפץ לקבל.
 

 "ימי משתה" )ט, כב(  
פעם אמר הרה״ק רבי שלום מקאמינקא זי"ע במסיבת פורים 
"היכן מרומז בתוה״ק כי מצוה בפורים לשתות כדת? "וענה 
"כתיב בפ' בשלח "וילונו העם על משה לאמר מה נשתה ויורהו 
הי עץ", פירוש, העם התלונן 'מה נשתה' מתי נשתה? ויורהו ה' 

 אז נשתה""ויתלו אותו ואת בניו על העץ" זה פורים,  -עץ 
 בעלזא( אדמו"רי)
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