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פ ָּ ָר ׁש תַ ַוצ  גַמַ–ר תַל  פא   ְא
ה ָֹופא ה  הַגר ּזפא ּגר ה 

ה ָֹופא קַּב  ָּ עֹו הא
ַּגם ָּפָרַׁשת ַצו ְמֵלָאה ְּבִדיֵני ַהָּקְרָּבנֹות, ֲאָבל ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבָפָרַׁשת 
ִלְלֹמד  ֶׁשֶאְפָׁשר  ִנְפָלִאים  ְּדָבִרים  ְוַכָּמה  סֹודֹות  ַּכָּמה  ַוִּיְקָרא, 

ֵמַהָּפָרִׁשּיֹות ַהָּללּו. 

ַאַחד ַהְּדָבִרים ֶׁשִּנְלַמד ַהּיֹום הּוא ִצּוּוי ַהּתֹוָרה: “ֹזאת ַהּתֹוָרה ָלֹעָלה 
ז,  )ויקרא  ַהְּׁשָלִמים”  ּוְלֶזַבח  ְוַלִּמּלּוִאים  ְוָלָאָׁשם  ְוַלַחָּטאת  ַלִּמְנָחה 
לז(. ְוַהְּגָמָרא )מנחות דף קי ע”א( לֹוֶמֶדת ִמֶּזה, ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש: ָּכל 
ָהעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ְּכִאּלּו ִהְקִריב עֹוָלה, ִמְנָחה, ַחָּטאת ְוָאָׁשם. ַהְּגָמָרא 
עֹוֵסק  ַאָּתה  ִאם  ַהּתֹוָרה,  ֵעֶסק  ֶׁשל  ָהָעְצמֹות  ָמה  אֹוָתנּו  ְמַלֶּמֶדת 

ַּבּתֹוָרה? ֶנְחָׁשב ְלָך ְּכִאּלּו ִהְקַרְבָּת עֹוָלה, ִמְנָחה, ַחָּטאת ְוָאָׁשם. 

ֶׁשֶקל  ֶאֶלף  ֶעְׂשִרים  ְּבֵעֶרְך  ַלֲעלֹות  ָיכֹול  ׁשֹור  ָקְרָּבן?  עֹוֶלה  ַּכָּמה 
ִאם ֹלא יֹוֵתר, ַּכָּמה ְׁשעֹות ֲעבֹוָדה ָאָדם ָרִגיל ָצִריְך ַלֲעֹבד ִּבְׁשִביל 
ְלָהִביא ׁשֹור ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש? ְוַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת ֶׁשָאָדם ֶׁשּלֹוֵמד ּתֹוָרה 
ֶנְחָׁשב לֹו ְּכִאּלּו הּוא ֵהִביא ֶאת ָּכל סּוֵגי ַהָּקְרָּבנֹות, ֶזה ָחִביב ִלְפֵני 

ה’ ִיְתָּבַרְך יֹוֵתר ֵמַהֹּכל.

ָּכל  ִמֶּזה:  יֹוֵתר  ְואֹוֵמר  מֹוִסיף  ָרָבא  ָהָאמֹוָרא  ַהְּגָמָרא  ּוְבֶהְמֵׁשְך 
ְוֹלא  ִמְנָחה  ְוֹלא  ַחָּטאת  ְוֹלא  עֹוָלה  ֹלא  ָצִריְך  ֹלא  ַּבּתֹוָרה  ָהעֹוֵסק 
ָאָׁשם. ְוהּוא לֹוֵמד ֶאת ֶזה ֵמַהָּפסּוק ַהִּנְזָּכר "ֹזאת ַהּתֹוָרה” ִאם ַאָּתה 
לֹוֵמד ּתֹוָרה "ֹזאת ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ָׂשם מֶֹׁשה” )דברים ד, מד( “ָלֹעָלה” 
-  ֹלא ֹעָלה, ַאָּתה ֹלא ָצִריְך עֹוָלה. “ַלִּמְנָחה” – ֹלא ִמְנָחה, ַאָּתה ֹלא 
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ָצִריְך ִמְנָחה, “ְוַלַחָּטאת” – ֹלא ַחָּטאת, ַאָּתה ֹלא ָצִריְך ַחָּטאת, ְוֵכן 
ִּבְׁשָאר ַהָּקְרָּבנֹות. 

ְוֵיׁש ָלנּו ִלְלֹמד ִמֶּזה ְלָיֵמינּו, ֶׁשָאָדם ֶׁשרֹוֶצה ְלַהְקִריב ָקְרַּבן ּתֹוָדה, 
אֹו ָקְרַּבן עֹוָלה, רֹוֶצה ָלֹבא ְוַלֲעׂשֹות ַמֶּׁשהּו ִלְכבֹוד ַהֵּׁשם, הּוא ָיכֹול 
ִלְלֹמד ּתֹוָרה ְוֵיָחֵׁשב לֹו ַהָּדָבר ְּכָקְרָּבן, ִּבְמֻיָחד ִאם ָהָאָדם לֹוֵמד ֶאת 
"ּוְנַׁשְּלָמה  ִּבְבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ַהָּללּו,  ַהָּקְרָּבנֹות  ִעְנְיֵני  ְוֶאת  ַהֲהָלכֹות 

ָפִרים ְׂשָפֵתינּו" )הושע יד, ג(. 



ה ַוצא ּמר ְּופַה  ַָ

ְלִסּפּור  ַהֶּזה  ַהִּצּוּוי  ַאֲחֵרי  ָׁשָנה  ֶאֶלף  ִּכְמַעט  נֹוְדִדים  ֲאַנְחנּו  ִמָּכאן 
ַהְּמִגָּלה ּוְגֵזַרת ָהָמן, ֶׁשָהָיה ִּבְׁשַנת ג' ֲאָלִפים ת"ד. ְוַהְּגָמָרא )מגילה 

דף טז ע"א(, ְמַסֶּפֶרת ֶמה ָהָיה ֵמֲאחֹוֵרי ַהְּקָלִעים ַאֲחֵרי ְּגֵזַרת ָהָמן. 

ֶאת  ִלְתלֹות  ְלַבֵּקׁש  ֶלָחֵצר  ִנְכַנס  ְוָהָמן  ְׁשָנתֹו,  ָנְדָדה  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש 
ָמְרְּדַכי, ִּבְמקֹום ֶזה ַהֶּמֶלְך אֹוֵמר לֹו ָלֶלֶכת ּוְלַהְרִּכיב ֶאת ָמְרְּדַכי ַעל 
ָחֵפץ  ַהֶּמֶלְך  ֲאֶׁשר  ָלִאיׁש  ֵיָעֶׂשה  “ָּכָכה  ְוִלְצֹעק:  ָהִעיר  ִּבְרחֹוב  סּוס 

ִּביָקרֹו” )אסתר ו, א - י(.

ָהָמן ֵמֹחֶסר ְּבֵרָרה הֹוֵלְך ּוְמַחֵּפׂש ֶאת ָמְרְּדַכי ֶׁשַּכּמּוָבן ִנְמָצא ְּבֵבית 
ַהִּמְדָרׁש ַיַחד ִעם ַהִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן, ֻּכָּלם ְּבֶאְמַצע צֹום ֶׁשל 
יֹוְׁשִבים  ְוֻכָּלם  טז(.  ד,  )אסתר  ֲעֵליֶהם  ִצְּוָתה  ֶׁשֶאְסֵּתר  ָיִמים  ְׁשֹלָׁשה 
ֵהם  ַהְּזַמן  ְּבאֹותֹו  ֶׁשַּבִּמְקָּדׁש.  ַהָּקׁשֹות  ַּבֻּסְגיֹות  ַּבּתֹוָרה,  ְועֹוְסִקים 
ְלֵבית  ְוֶקַמח  ֹסֶלת  ִמְתַנֵּדב  ְּכֶׁשָאָדם  ְקִמיָצה,  ִהְלכֹות  ֶאת  ָלְמדּו 
ַהִּמְקָּדׁש, ַאַחת ָהֲעבֹודֹות ַהָּקׁשֹות ַּבִּמְקָּדׁש ָהָיה ִלְקֹמץ ֶאת ַהִּמְנָחה 
ֵמַהֶּקַמח  ִלְקֹמץ  ָצִריְך  )יומא דף מז ע"ב, מנחות דף יא ע"א(,  ְּכִהְלָכָתּה 
ִמּתֹוְך  ָּדָבר  ׁשּום  ֶׁשֶּיְחַסר  ְּבִלי  ְוַהֶּזֶרת  ָהֲאגּוָדל  ִעם  ַּבַּצד  ְוִלְמחֹק 
ַהֹּקֶמץ ֶׁשַּבָּיד, ּוְלַהְקִריב ֶאת ֶזה ַעל ַהִּמְזֵּבַח ְוַהְּׁשָאר ֶנֱאָכל ַלֹּכֲהִנים 
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)עיין מנחות שם(. ַנְחשֹׁב ְלֶרַגע ֵאילּו ֹּכחֹות ֶנֶפׁש ֵהם ָהיּו ְצִריִכים, ֵהם 

ָהָעם,  ָּכל  ַּגם ֶׁשל  ֶאָּלא  ֶׁשָּלֶהם  ְּכָלָיה ֹלא ַרק  ְּגֵזַרת  ִלְפֵני  עֹוְמִדים 
ֶזה ֹלא  ֶׁשְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה  ַּגם  ְקִמיָצה... ַמה  ִהְלכֹות   ְוֵהם לֹוְמִדים 
ָהָיה ֲהָלָכה ְלַמֲעֶׂשה, ֹלא ָהָיה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ְוֵהם ְּבטּוִחים ֶׁשֵהם עֹוד 
ִיְזּכּו ִלְראֹות ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְוָלֵכן ֵהם ָעְסקּו ַּבֲהָלכֹות ַהָּללּו ְוֶזה 
ָּכל ַמה ֶּׁשְּמַעְנֵין אֹוָתם, ֻסְגָיה ִּבְמָנחֹות! ֵהם יֹוְׁשִבים ְולֹוְמִדים ָּבָרָעב 

ּוַבָּצָמא, ּוִפְתאֹום ָהָמן ָּבא ִעם ַהּסּוס. 

ְּכֶׁשָרָאה ָמְרְּדַכי ֶאת ָהָמן ָאַמר ַלֲחָכִמים: “ִּתְבְרחּו ִמָּפָניו, ֶׁשֹּלא ִיְפַּגע 
ֵּבית  ֶּפַתח  ִלְפֵני  ָיַׁשב  ְוָהָמן  ִּבְלבּוׁשֹו,  ִהְתַעֵּטף  ָמְרְּדַכי  ִמָּיד  ָּבֶכם”. 
ֶׁשֵּבית  “ִּבְזַמן  לֹו:  ָאְמרּו  עֹוְסִקים?”  ַאֶּתם  “ַּבֶּמה  ְוָׁשַאל:  ַהִּמְדָרׁש, 
ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים ִמי ֶׁשָהָיה ִמְתַנֵּדב ִמְנָחה ָהָיה ֵמִביא ְמֹלא ֻקְמצֹו 
- ַּכָּמה ְּגָרִמים ֶׁשל ֹסֶלת ּוִמְתַּכֵּפר לֹו”, ִמי ֵמִביא ֶאת ֶזה? ָעִני, ֵאין 
ַהִּדיִנים  “ְוֶאת  ֻקְמצֹו,  ְמֹלא  ֵמִביא  ָאז הּוא  ְּבֵהָמה  ְלָהִביא  ֶּכֶסף  לֹו 
ֶׁשל ָקְרַּבן ֶהָעִני ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים”. ָאַמר ָלֶהם ָהָמן: “ַהֹּקֶמץ ֶׁשָּלֶכם 
ָּדָחה ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ִּכַּכר ֶּכֶסף ֶׁשִּלי” - ֲאִני ִהְׁשַקְעִּתי ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים 
ַיְסִּכים  ְּכֵדי ֶׁשהּוא  ַלֲאַחְׁשֵורֹוׁש )עיין אסתר ג, ט(  ִּכַּכר ֶּכֶסף ֶׁשָּנַתִּתי 
ְלַהְׁשִמיד, ַלֲהֹרג ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים. ֲאָבל ַאֶּתם ִעם ְקָצת ֶקַמח, 

ִעם ַמה ֶּׁשַאֶּתם לֹוְמִדים ֹּפה, ְּדִחיֶתם ֶאת ַהֹּכל. 



ּזפֹותַ הַּגר חֹותַּדֹוחש נא ַלּמּודַ–ר

ַנְחשֹׁב ְלֶרַגע, ָלָּמה ָהָמן אֹוֵמר ֶׁשֶּזה ָּבא ְוָדָחה ֶאת ָּכל ַּכְסּפֹו, ֲהֵרי 
ְּבַסְך ַהֹּכל ַמה ֶּׁשִּנְגַזר ַעל ָהָמן ֶזה ְלַטֵּיל ִעם ָמְרְּדַכי ִּבְרחֹובֹות ָהִעיר, 
הּוא עֹוד ֹלא ָיַדע ַמה ִּיְהֶיה ַהּסֹוף ֶׁשּלֹו, ְוֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמַתְכֵנן 
לֹו ָעִתיד ְלִהְתַנְפֵנף ָׁשם ְּבגַֹבּה ֲחִמִּׁשים ַאָּמה ַּבֲאִויר ָּפַרס ּוָמַדי, ָהָמן 
עֹוד ֹלא ָחַלם ֶׁשְּכֶׁשִּיְׁשֲאלּו אֹותֹו: “ַמה ִּנְׁשָמע?” הּוא ַיִּגיד: “ָּתלּוי”. 
ְּגֵזרֹוָתיו?  ָּכל  ֶאת  ָּדָחה  ַהִּמְנָחה  ֶׁשֹּקֶמץ  אֹוֵמר  הּוא  ָּכאן  ָלָּמה  ָאז 
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ֲאַחְׁשֵורֹוׁש  ַהֶּמֶלְך  ֲהֵרי  ַמְסָקנֹות?  ְלַהִּסיק  ְמַמֵהר  ַאָּתה  ָלָּמה  ָהָמן, 
ָהָיה ֲהַפְכָּפְך )פסיקתא זוטרתא  אסתר פרק ה סימן ד(, ֵּתֵלְך ֵאָליו ָמָחר 
ִעם עֹוד ְקָצת ֶּכֶסף ְוהּוא ִיְתֶלה ֶאת ָמְרְּדַכי, ָלָּמה ַאָּתה ִמָּיד ִמְׁשַּתֵּגַע 

ְואֹוֵמר ֶׁשַהֹּכל ִנְדָחה ִּבְגַלל ֹקֶמץ ַהִּמְנָחה?. 

ֵיׁש ֶׁשֵּבֲארּו ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשָאַמר ָלֶהם ֶאת ֶזה ָהָמן ָהָיה ְּכֵדי ֶׁשַּיְפִסיקּו 
ְלִהְתַּפֵּלל ְוִלְלֹמד ּתֹוָרה, ֶׁשִּיְהיּו ְרגּוִעים )קובץ מוריה מועדים ירושלים 

תשס"ב עמוד רסו בשם הגאון רבי יחיאל מאיר וינגורט זצ"ל(.

ִרְׁשעּותֹו  ָּכל  ִעם  ָהָמן  ְוִנְפָלָאה,  ְּברּוָרה  ְּתׁשּוָבה  ֵיׁש  ְלַדְרֵּכנּו  ַאְך 
ְוַאְכְזִרּיּותֹו ְוֻטְמָאתֹו ִהִּכיר ַמהּו ֹּכָחּה ֶׁשל ּתֹוָרה, ּוִמֶּזה ִהְתַּפֵעל, ֵאיְך 
ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה לֹוְמִדים ּתֹוָרה ְּבָכֶזה ֹרַגע, ִעם ָּכל ַהַּצַער ְוַהַּפַחד, 
ְוֹלא  ּבֹוְרִחים,  ֹלא  ְוֵהם  ּוְלַאֵּבד,  ַלֲהֹרג  ְלַהְׁשִמיד  ֲעֵליֶהם  ֶׁשָּגַזר 
ִמְתַחְּפִׂשים ְלגֹוִים, ְוֹלא ִמְתַחְּבִאים, ַמה ֵהם עֹוִׂשים? הֹוְלִכים ִלְלֹמד 
ּתֹוָרה! ִהְלכֹות ַהָּקְרָּבנֹות, ִהְלכֹות ְקִמיָצה, ֵהם ְּכִאּלּו ֹלא ִמְתַיֲחִסים 
ַלְּגֵזָרה, ּוְמַקְּבִלים ֲעֵליֶהם ֹעל ּתֹוָרה, ְוָלֵכן ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְיַבֵּטל 

ֵמֲעֵליֶהם ֹעל ַמְלכּות )עיין אבות פרק ג משנה ה( ְוִתְתַּבֵּטל ַהְּגֵזָרה. 



בֹודַה’ ַ–יַַלכר לר ע  ַחּיּובַהא ה 
ּוֶבֱאֶמת ֵיׁש ִלְׁשֹאל: ָלָמה ֵהם ִהְתַעְּסקּו ַּדְוָקא ְּבִהְלכֹות ְקִמיָצה? ָלָמה 
ֵהם ֹלא ָלְמדּו ַמֶּׁשהּו יֹוֵתר ַאְקטּוָאִלי, ְּכמֹו ִהְלכֹות ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם, אֹו 
ְוַהְּתׁשּוָבה  )עיין ברש”י שם דיבור המתחיל הלכות(,  ַאֶחֶרת?  ֲהָלָכה  ָּכל 
ְרמּוָזה ַּבְּתׁשּוָבה ֶׁשֵהִׁשיבּו ְלָהָמן ְוָאְמרּו לֹו: “ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש 
 – לֹו”  ּוִמְתַּכֵּפר  ֹסֶלת  ֻקְמצֹו  ְמֹלא  ֵמִביא  ִמְנָחה  ֶׁשִּמְתַנֵּדב  ִמי  ַקָּים 
ָלָמה ֵהם ֶהֱאִריכּו ְלַסֵּפר לֹו ֶאת ָהֶרַקע ֶׁשל ַמה ֶּׁשֵהם לֹוְמִדים, ָלָמה 
ֵהם ִּבְכָלל ְמַׁשְּתִפים אֹותֹו ַּבִּלּמּוד ֶׁשָּלֶהם? ֶאָּלא ֵהם ָרצּו ְלַהְראֹות 
ְמֻיָחד  ּוָמה  ְמָנחֹות,  ִהְלכֹות  לֹוְמִדים,  ֲאַנְחנּו  ָמה  ִּתְרֶאה  ְלָהָמן: 
ְּבָקְרַּבן ִמְנָחה? ֶׁשהּוא ָׁשֶוה ַּבֹּכל – ֶׁשַּגם ֶהָעִני ֲהִכי ָקָטן ֵמִביא ִמְנָחה, 
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ְוַהִּמְנָחה ַהּזֹו ָּבָאה ְּבתֹוַרת ְנָדָבה, הּוא ֹלא ַחָּיב ְלָהִביא! הּוא רֹוֶצה 
ַלֲעׂשֹות יֹוֵתר ִמַּמה ֶּׁשהּוא ַחָּיב, ְוָלֵכן ַאָּתה, ָהָמן ָהָרָׁשע ֶׁשּׂשֹוֵנא ֶאת 
ַלֲהֹרג,  רֹוֶצה  ַאָּתה  ַהְּיהּוִדים  ֶאת  ַּדְוָקא  ָלָּמה  ַּתְחשֹׁב  ִיְׂשָרֵאל,  ַעם 
ָלָּמה  א(,  א,  אסתר  )עיין  ְמִדינֹות  ְוֶׁשַבע  ֶעְׂשִרים  ֵמָאה  ְלָך  ֵיׁש  ֲהֵרי 
ַּדְוָקא אֹוָתנּו ַאָּתה ׂשֹוֵנא? ִּכי ֲאַנְחנּו ׁשֹוְמִרים ִמְצֹות! ֵאיְך ָאַמר ָהָמן 
ַלֲאַחְׁשֵורֹוׁש, “ְוָדֵתיֶהם ֹׁשנֹות ִמָּכל ָעם” )אסתר ג, ח( ֵיׁש ָלֶהם ֻחִּקים 
ְּכמֹו  ִנְרֶאה  ָהָיה  ַהְּיהּוִדי  ָמְרְּדַכי  ְמֻׁשִּנים,  ִנְרִאים  ַּגם  ְוֵהם  ְמֻׁשִּנים 
ְיהּוִדי ִעם ֵּפאֹות ֲאֻרּכֹות! ָּכָכה אֹוֵמר ַהֶּבן ִאיׁש ָחי )בן איש חיל ח"א 
דרוש ג לשבת זכור דף ל ע"א(, הּוא ֹלא ִמְתַחֵּפׂש ְוִנְרֶאה ְּכמֹו ּגֹוי, הּוא 

ְיהּוִדי ְוִנְרֶאה ְיהּוִדי ְּכמֹו ֶׁשָּצִריְך. הּוא ֹלא ְמַנֶּסה ְלַחּקֹות ֶאת ַהּגֹוִים, 
ְוזֹו ַהְּתׁשּוָבה ְלָהָמן ֶׁשרֹוֶצה ַלֲהֹרג ֶאת ַהְּיהּוִדים ִּבְגַלל ֶׁשֵהם ְיהּוִדים 
ִמְנָחה, הּוא  ְלִהְתַנֵּדב  ְּבִמי ֶׁשרֹוֶצה  ְוַנֲעסֹק  ִלְהיֹות יֹוֵתר ְיהּוִדים   –
ֹלא ַחָּיב  ֲאָבל הּוא רֹוֶצה עֹוד ִמְצֹות ְועֹוד ִחּיּוִבים ְּכֵדי ְלַׂשֵּמַח ֶאת 
ַהֵּׁשם, ַּדְוָקא ֶאת ַהֻּסְגָיא ַהּזֹו ִנְלַמד, ְלַהְראֹות ֶׁשַּגם ֲאַנְחנּו ִּכיהּוִדים 
רֹוִצים ַלֲעׂשֹות יֹוֵתר ִמַּמה ֶּׁשָּצִריְך, ְואֹוֲהִבים ֶאת ַהּתֹוָרה ּוִמְצֹוֶתיָה, 
ְוֵכיָון ֶׁשֵאין ָלנּו ַּכּיֹום ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְוֵאיֶנּנּו ְיכֹוִלים ְלָהִביא ִמְנָחה, 
ְלָכל ַהָּפחֹות ַנֲעסֹק ְּבתֹוַרת ִמְנַחת ְנָדָבה )עיין במהרש"א במגילה דף טז 

ע"א דיבור המתחיל אזל(.



ה פא ְא כ  הַגר בא דא נר

ָלָמה  ְנָדָבה  ִמְנַחת  ְלִהְתּבֹוֵנן, ִאם ֵהם ָעְסקּו ְּבתֹוַרת  ָצִריְך  ְוָאְמָנם 
ִהְזִּכירּו ְלָהָמן ֶׁשַהֵּמִביא ִמְנַחת ְנָדָבה ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ִמְתַּכֵּפר לֹו, ַעל 

ָמה ִמְתַּכֵּפר, ֲהֵרי ָאַמְרנּו ֶׁשֵהם ָלְמדּו ִעְנְיֵני ִמְנַחת ְנָדָבה? 

ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ַהִּדין  ִמַּדת  ֶׁשִּקְטְרָגה  ַהִּקְטרּוג  ֶאת  ֶׁשַּגם  ְוַהְּתׁשּוָבה 
ובמדרש  ע”א  יב  דף  במגילה  )עיין  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש  ֶׁשל  ִלְסעּוָדתֹו  ֶׁשָהְלכּו 
רבה אסתר פרשה ז סימן יג(, ָרצּו אֹוָתם ַהּלֹוְמִדים ְלַסֵּלק, ְוָלֵכן ִּכְּונּו 
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ְּבִמְנָחָתם ֶׁשִּיְהֶיה ֶזה ַּגם ְּכַכָּפָרה ְוִכְתׁשּוָבה ְלָהָמן: ַאָּתה ָּבא ֵאֵלינּו 
ְצָבאֹות  ֱאֹלִקים  ַהֵּׁשם  ְּבֵׁשם  ֵאֶליָך  ָּבִאים  ַוֲאַנְחנּו  ּוַבֲחִנית,  ְּבֶחֶרב 
ֲאֶׁשר ֵחַרְפָּת! ַאָּתה ְמָחֵרף ֵׁשם ָׁשַמִים, ַאָּתה ְמַנֶּסה ְלַהְכִׁשיל אֹוָתנּו, 
ֶאת  ֶׁשֲאַנְחנּו אֹוֲהִבים  ָּברּוְך הּוא  ַלָּקדֹוׁש  ַמְרִאים  ֲאַנְחנּו  ֹּכל  ֹקֶדם 
עֹוד  ֲאִפּלּו  רֹוִצים  ְוַהִּמְצֹות!  ַהּתֹוָרה  ֶאת  רֹוִצים  ֲאַנְחנּו  ַהִּמְצֹות, 
ְוֵאיֹפה  ַּכָּפָרה,  רֹוִצים  ֲאַנְחנּו  ֶּׁשָחָטאנּו  ַמה  ְוַעל  נֹוָסִפים.  ִחּיּוִבים 
מֹוְצִאים ַּכָּפָרה? ַּבּתֹוָרה ֶׁשִהיא ְּתׁשּוַבת ַהִּמְׁשָקל ֲהִכי ְּגדֹוָלה ַוֲהִכי 

ְקדֹוָׁשה )עיין מדרש רבה מרגליות פרשת קדושים פרשה כה סימן א(. 



ה ּבא ַָ פַ בא לַּדא כא לר
ָצִריְך  ֶּבֱאֶמת  ֵאיְך  ָיִבין  ֶאְסֵּתר,  ְמִגַּלת  ֶאת  ֶׁשִּיְרֶאה  ִמי  ּוֶבֱאֶמת 
ְלַפְׁשֵּפׁש  ָצִריְך  הּוא  ָצרֹות  ָהָאָדם  ַעל  ָּבאֹות  ִאם  ַּבַחִּיים.  ְלִהְתַנֵהג 
ְּבַמֲעָׂשיו ָלָמה ִהִּגיעּו ֵאָליו ַהִּיּסּוִרים ָהֵאּלּו )ברכות דף ה ע"א(, ֵאין ָּכֶזה 
ָּדָבר ֶׁשְּסָתם ִהִּגיַע ְּבִלי ִסָּבה, ֵאין ִמיָתה ְּבֹלא ֵחְטא ְוֵאין ִיּסּוִרין ְּבֹלא 
ָעֹון )שבת דף נה ע"א(, ְוָלֵכן ֶאְסֵּתר ׁשֹוֶאֶלת ֶאת ָמְרְּדַכי, ְּכֶׁשָּמְרְּדַכי 
ֶּזה"  ַמה  ְוַעל  ֶּזה  "ַמה  ׁשּוָׁשן  ָהִעיר  ִלְרחֹוב  ָוֵאֶפר  ַׂשק  ִעם  יֹוֵצא 
)אסתר ד, ה(, ָמה ַהְּׁשֵאָלה ַהּזֹו "ַמה ֶּזה ְוַעל ַמה ֶּזה?" ַאְּת ֹלא יֹוַדַעת 

ֶׁשָהָמן רֹוֶצה ַלֲהֹרג ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים? ֲהֹלא ָיְדָעה ַהֹּכל ְּברּוַח ַהֹּקֶדׁש 
ַרִּבי  ָאַמר  )מגילה דף טו ע”א(,  ֲחַז”ל  ּוְמָבֲאִרים  )יערות דבש דרוש ט(. 

ֻחְמֵׁשי  ֲחִמָּׁשה  ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ָעְברּו  “ֶׁשָּמא  ֶאְסֵּתר:  לֹו  ָׁשְלָחה  ִיְצָחק, 
ּתֹוָרה ֶׁשָּכתּוב ֲעֵליֶהם ִמֶּזה ּוִמֶּזה ֵהם ְּכֻתִבים” )שמות לב, טו(, ֶאְסֵּתר 
ׁשֹוֶאֶלת ְּבֶדֶרְך ֶרֶמז ֶאת ָמְרְּדַכי, ֶׁשָּמא ָעְברּו ִיְׂשָרֵאל ֲעֵברֹות ְוֵהֵפרּו 
ֶאת לּוחֹות ַהְּבִרית ֶׁשָהיּו ִנְקָרִאים ִמְּׁשֵני ַהְּצָדִדים ַוֲחקּוִקים ְּבֶדֶרְך 
ֵנס )עיין שבת דף קד ע"א מ"ם וסמך שבלוחות וכו', ועיין במהרש"א במגילה 
דף טו ע"א דיבור המתחיל לדעת (, ִאם ֵיׁש ְּגֵזרֹות ַּכִּנְרֶאה ֶׁשֵהם ָעְברּו 

ֲעֵברֹות, ִּתְבּדֹק ַמה ּקֹוֶרה ְּבַעם ִיְׂשָרֵאל. ֶאְסֵּתר ֹלא ָאְמָרה ְלָמְרְּדַכי, 
ְנַכֵּנס ֶאת ַהַּמְטָּכ”ל, ֶאת ַהֶּמְמָׁשָלה, ֶאת ָהֵאף ִּבי ַאי, ֶאָּלא ָאְמָרה לֹו: 
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ִּתְבּדֹק ִאם ֶזה ִּבְגַלל ָהֲעֵברֹות! ְוֶזה ַמה ֶּׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ָיַדע ְוִהִּכיר, ֵיׁש 
ְּגֵזרֹות ַּכִּנְרֶאה ֲאַנְחנּו ֹלא ְּבֵסֶדר, ַנֲחֹזר ִּבְתׁשּוָבה ְוַהֹּכל ִיְהֶיה ְּבֵסֶדר. 

ִהְתַהֵּפְך.  ַהֹּכל  ָּקָרה?  ַמה  ַהּזֹו,  ַּבֶּדֶרְך  ָצַעד  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשַעם  ְוֵכיָון 
ט,  )אסתר  ְּבֹׂשְנֵאיֶהם”  ֵהָּמה  ַהְּיהּוִדים  ִיְׁשְלטּו  ֲאֶׁשר  הּוא  “ְוַנֲהפֹוְך 
א(. ְּבֹכַח ַהּתֹוָרה, ְּבֹכַח ַהְּתׁשּוָבה ֵהם ִּבְּטלּו ֶאת ָּכל ְּגַזר ַהִּדין ֶׁשָהָיה 

ַּבָּׁשַמִים ְוָהְפכּו ֶאת ֶזה ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה. 



ַעים פר א ּּנףַלא ח  ַהתר לר
ִאם ִנְתּבֹוֵנן ַּבְּמִגָּלה ִנְרֶאה עֹוד ָּדָבר ֻמְפָלא, ֵיׁש ֲאָנִׁשים  ֶׁשחֹוְׁשִבים 
אֹו  ַהּנֹוְצִרים  ְּבֵעיֵני  ֵחן  ִלְמֹצא  ָלְרָׁשִעים,  ּוְלִהְתַחֵּנף  ָלֹבא  ֶׁשָּצִריְך 
ָהָמן  ֶאת  רֹוֶאה  ְּכֶׁשָּמְרְּדַכי  ַהִהְסטֹוְרָיה,  ֶאת  ִנְרֶאה  ּבֹואּו  ָהֲעָרִבים. 
הּוא יֹוֵדַע ֶׁשֶּזה ַּכָּמה ָיִמים ּבֹוְדִדים ִלְפֵני ֶׁשָהָמן הֹוֵרג אֹותֹו, ְוָהָמן 
ֶׁשִּלי”,  ֶּכֶסף  ִּכַּכר  ֲאָלִפים  ֲעֶׂשֶרת  ָּדָחה  ֶׁשָּלֶכם  "ַהֶּקַמח  לֹו  אֹוֵמר 
ּוְנָכִסים  ְלִמי  ֶעֶבד  ְנָכִסים,  ֶׁשָּקָנה  ֶעֶבד  “ָרָׁשע,  לֹו:  אֹוֵמר  ָמְרְּדַכי 
ְלִמי?” )מגילה דף טז ע”א(, ָמְרְּדַכי ִלְפֵני ֻּכָּלם ֹלא ִמְתַּבְלֵּבל ּומֹוִכיַח 

ֶאת ָהָמן ֶׁשהּוא ֶעֶבד ֶׁשּלֹו.



י כ  ּדר פר לַ–א דַ ש בש עש ןַהא –א הא
ֶנֱהַפְך ִלְהיֹות ָהֶעֶבד ֶׁשל ָמְרְּדַכי? ֲחַז”ל ְמַסְּפִרים )תרגום  ֵאיְך ָהָמן 
שני אסתר פרק ג פסוק ב(, ֶׁשָהָמן ָמַכר ֶאת ַעְצמֹו ְלָמְרְּדַכי ְּבַעד ִּכְּכרֹות 

ֶלֶחם ַלַחָּיִלים ֶׁשּלֹו ַּבָּצָבא. ֶׁשֹּקֶדם ָלֵכן ְׁשֵניֶהם ָהיּו ָׂשֵרי ָצָבא, ָהָמן 
ּוָמְרְּדַכי, ָמְרְּדַכי ִלֵּמד ֶאת ַהַחָּיִלים ֶׁשּלֹו ֵאיְך ֶלֱאֹכל ְּבצּוָרה ְנכֹוָנה ְּכֵדי 
ֶׁשִּיָּׁשֵאר ָלֶהם ַּגם ַלָּמֳחָרת, ֲאָבל ָהָמן ֶהֱאִכיל ֶאת ַהַחָּיִלים ֶׁשּלֹו ְּכמֹו 
ְּבֵהמֹות, ָּגְמרּו ֶאת ַהֹּכל ְּכָבר ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון. ַלָּמֳחָרת ָּבאּו ַהַחָּיִלים 
ֶׁשל ָהָמן ּוִבְקׁשּו עֹוד אֶֹכל, ְוָהָמן ֵאין לֹו. הּוא ָּפַחד ֵמַהַחָּיִלים ֶׁשּלֹו 
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ַלֲעׂשֹות  רֹוֶצה  ֹלא  ָמְרְּדַכי  ַהְּיהּוִדי.  ִמָּמְרְּדַכי  ֶעְזָרה  ְלַבֵּקׁש  ְוָהַלְך 
טֹובֹות ְּבִחָּנם ַלּגֹוי ָהָרָׁשע ַהֶּזה )עיין דברים ז, ב, ועבודה זרה דף כ ע"א(, 
ְוָלֵכן הּוא ִּבֵּקׁש ַּתְׁשלּום, ּוְכֶׁשֹּלא ָהָיה לֹו ַמה ְּלַׁשֵּלם, ִהִּציַע ָמְרְּדַכי 
ִלְקנֹות אֹותֹו ְלֶעֶבד, ְוָהָמן ָהַלְך ְוָרַׁשם ִעם ַהָּדם ֶׁשּלֹו ַעל ַהַּנַעל ֶׁשל 
ָמְרְּדַכי: ‘ֲאִני ָהָמן ֶּבן ַהְּמָדָתא ֶעֶבד ְלָמְרְּדַכי’. ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשָהָיה ָהָמן 
עֹוֵבר, ָמְרְּדַכי ָהָיה ֵמִרים ֶאת ָהֶרֶגל ּוַמְרֶאה לֹו - ַאָּתה זֹוֵכר ֶׁשַאָּתה 
ָהֶעֶבד ֶׁשִּלי, ָלֵכן ָאַמר ָהָמן "ְוָכל ֶזה ֵאיֶנּנּו ׁשֶֹוה ִלי ְּבָכל ֵעת ֲאֶׁשר 
ָהֶרַגע  ַעד  ּוָמְרְּדַכי  יג(,   ה,  )אסתר  ַהְּיהּוִדי"  ָמְרֳּדַכי  ֶאת  ֹרֶאה  ֲאִני 
ָהַאֲחרֹון ֹלא ִמְׁשַּתֶּנה ְּבִיְרַאת ַהָּׁשַמִים ֶׁשּלֹו, הּוא ֹלא ִמְתַחֵּנף ָלָרָׁשע 
ַהֶּזה, ֶׁשהּוא ָיַדע ֶׁשָּכל ַהִּמְתַחֵּנף ָלְרָׁשִעים סֹופֹו נֹוֵפל ִּביֵדיֶהם )עיין 
מדרש אלה אזכרה נוסחה א עם ביאור שיח יצחק עמוד כד(, ְוָלֵכן ְּכֵדי ֹלא 

ִלֹּפל ַלָּיַדִים ֶׁשל ָהָרָׁשע ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ַהֵהֶפְך, ּוְכֶׁשָהָמן ְמַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו 
ַעל  ַלֲעלֹות  ָיכֹול  ֹלא  “ֲאִני  ְלָהָמן:  אֹוֵמר  הּוא  ַהּסּוס,  ַעל  ַלֲעלֹות 
ַהּסּוס, ֲאִני ַחָּלׁש ֵמַהַּתֲעִנית, ִּתְתּכֹוֵפף ְוֶאֱעֶלה ָעֶליָך ּוִמָּׁשם ַלּסּוס” 
ְוָהָמן ִהְתּכֹוֵפף ַּתַחת ַרְגֵלי ָמְרְּדַכי, ּוְכֶׁשָעָלה ָמְרְּדַכי ַעל ַהּסּוס ָּבַעט 
ּבֹו, ּוִפְתאֹום ָהָמן ִנְהָיה ַּתְלִמיד ָחָכם, ְוהּוא ׁשֹוֵאל ֶאת ָמְרְּדַכי: “ָמה, 
ָלָמה  יז(,  כד,  )משלי  ִּתְׂשָמח"  ַאל  אֹוִיְבָך  "ִּבְנֹפל  ֶאְצְלֶכם  ָּכתּוב  ֹלא 
ַאָּתה ָׂשֵמַח ְּבַהְׁשָּפָלִתי?” ָאַמר לֹו ָמְרְּדַכי: “ַהָּפסּוק ְמַדֵּבר ַרק ַעל 
ְיהּוִדים, ֹלא ַעל ׂשֹוְנֵאי ִיְׂשָרֵאל ָּכמֹוָך, ֶׁשֲעֵליֶכם ֶנֱאַמר "ְוַאָּתה ַעל 

ָּבמֹוֵתימֹו ִתְדרְֹך" )דברים לג, כט(, ִמְצָוה ִלְדֹרְך ֲעֵליֶכם”.

ַהְנָהַגת ָמְרְּדַכי ּוְׁשָאר ַצִּדיֵקי ּדֹורֹו, ְמַלֶּמֶדת אֹוָתנּו ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ִעם 
ָהְרָׁשִעים, ֵאיְך ְלִהְתמֹוֵדד ִעם ָצרֹות ּוְגֵזרֹות ָרעֹות, ְוֵאיְך ְלִהְתמֹוֵדד 
ֲאִפּלּו ִעם ַהֲחָטִאים. ָעִׂשיָת ֲעֵברֹות ְוָצִריְך ַּכָּפָרה? ֵאין ְּבָעָיה! ַּתֲחֹזר 
ָּפָרַׁשת  ֶאת  ִּתְקָרא  ּתֹוָרה,  ִּתְלַמד  ֶּׁשָעִׂשיָת,  ַמה  ְּתַתֵּקן  ִּבְתׁשּוָבה, 

ַהָּקְרָּבנֹות, ְוַאָּתה ְּכָבר ַּבֶּדֶרְך ַהּטֹוָבה. 

ֶזה ַּגם ַמה ֶּׁשֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ֵמַהָּפסּוק ֶׁשִהְתַחְלנּו ּבֹו, “ֹזאת ַהּתֹוָרה 
ַהְּדָבִרים  ָּכל  ֶאת  ֶׁשְּמַקֵּים  ִמי   - ְוָלָאָׁשם”  ְוַלַחָּטאת  ַלִּמְנָחה  ָלֹעָלה 
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ַהָּללּו ֵאין לֹו ִמָּמה ַלְחשֹׁׁש, ֲעֹונֹוָתיו ְמחּוִלים לֹו, ּוִמְתַּבְּטלֹות ֵמָעָליו 
)אבות פרק ב  ַחִּיים  ַמְרֶּבה  ּוַמְרֶּבה ּתֹוָרה  ְוָרעֹות,  ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות  ָּכל 

משנה ז(. 



–ּותּו” ֹלַׁתא ”גר
ַהּתֹוָרה  ֶאְסֵּתר.  ְוִלְמִגַּלת  ַלָּפָרָׁשה  ְמֻׁשָּתף  ֶׁשהּוא  ַרֲעיֹון  עֹוד  ֵיׁש 
ַוֲאַנְחנּו  ַּבִּמְׁשָּכן,  ִיְנֲהגּו  ֵּכיַצד  ַהִּדיִנים  ֶאת  ַהֹּכֲהִנים  ֶאת  ְמַלֶּמֶדת 
יֹוָמם  ֵּתְׁשבּו  מֹוֵעד  ֹאֶהל  “ּוֶפַתח  ָקָׁשה,  ְּבָיד  ַמָּמׁש  ֶׁשֶּזה  רֹוִאים 
ָוַלְיָלה” )ויקרא ח, לה(, ַהַּכָּוָנה ָאסּור ְלַהְׁשִאיר ֶאת ֹאֶהל מֹוֵעד ְלֹלא 
ק  פרשה  ויחי  פרשת  רבה  בראשית  )עיין  ְּבָׁשבּוַע  ָיִמים  ִׁשְבָעה  ְׁשִמיָרה 
סימן ז(, “ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ִמְׁשֶמֶרת ה’ ְוֹלא ָתמּותּו ִּכי ֵכן ֻצֵּויִתי” )שם(, 

ַהֶּזה,  ַהִּצּוּוי  ֲעֵליֶכם ְּבֵׁשם ַהֵּׁשם ֶאת  ְמַצֶּוה  ֲאִני  ַרֵּבנּו:  אֹוֵמר מֶֹׁשה 
“ְוֹלא ָתמּותּו”: ִאם ֵאין ַאֶּתם עֹוִׂשים ֵּכן ַאֶּתם ִמְתַחְּיִבים ִמיָתה )רש”י 
שם(. ָלָּמה מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ַמְפִחיד אֹוָתם, ָלָּמה הּוא ִקיצֹוִני ָּכֶזה? ֶׁשָּיֹבא 

ָזָהב,  ְּתַקְּבלּו  ֶאָחד,  ָּכל  ּדֹוָלר  ִמְליֹון  ְּתַקְּבלּו  ִּתְׁשְמרּו  ִאם  ְּבטֹוב, 
ַיֲהלֹוִמים, ַמֶּׁשהּו, ָלָּמה ָיָׁשר ְּבָיד ָקָׁשה? 

ַעם  ֶאת  ַמֲעִניׁש  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ַהְּמִגָּלה,  ְּבִסּפּור  ַהָּדָבר  אֹותֹו 
ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָחְטאּו ִּבְסעּוַדת ֲאַחְׁשֵורֹוׁש )עיין במגילה דף יב ע”א ובמדרש 
ִנְמָצִאים  ְוֵהם  ְּגֵזַרת ָהָמן  רבה אסתר פרשה ז סימן יג(, ְּבָיד ָקָׁשה ִעם 

ַוֲחָרָדה ֳחָדִׁשים ַרִּבים, ּוְכֶׁשִּמְתעֹוְרִרים ִלְתׁשּוָבה ִמְתַּבֶּטֶלת  ְּבַפַחד 
ַהְּגֵזָרה. ָלָּמה ֹלא ְּבטֹוב ְלַנּסֹות ְלָקֵרב אֹוָתם ִעם ֻסָּכִרּיֹות, ִסּפּוִרים, 

ָלָּמה ְּבַפַחד?

ֵמַהְּדָבִרים ָהֵאּלּו ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ַמִהי ֶּדֶרְך ה’, ֵאיְך ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה, 
ֵאיְך ֶּבֱאֶמת ְלַהְצִליַח ִלְׁשֹמר ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ּוְלִהָּלֵחם ִעם ַהֵּיֶצר ָהָרע. 
ְּכֶׁשֵּיֶצר ָהָרע יֹוֵדַע ֶׁשֵּיׁש ָּכאן ֹעֶנׁש הּוא ֹלא ָּבא ֵאֶליָך, ְּכֶׁשַּמְזִּכיִרים לֹו 
יֹום ַהִּמיָתה הּוא ּבֹוֵרַח )ברכות דף ה ע"א(, ִלְפָעִמים ָצִריְך ְלעֹוֵרר ֶאת 
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ָהֲאָנִׁשים ְולֹוַמר ָלֶהם: “ְוֹלא ָתמּותּו” - ַּתֲעׂשּו ְרצֹון ה’ ְוֹלא ָּתמּותּו.  

ְּבֶחֶסד  ְׁשֵלָמה,  ִּבְתׁשּוָבה  ַלֲחֹזר  ֻּכָּלנּו  ְּבֶעְזַרת ה’  ֶׁשִּנְזֶּכה  ָרצֹון  ְיִהי 
ּוְבַרֲחִמים ְוֹלא ִנְצָטֵרְך ֶמֶלְך ָקֶׁשה ְּכָהָמן ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה )עיין סנהדרין 

דף צז ע"ב(. ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. 
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