מחורבן בית ראשון ועד למגילת אסתר
בית ראשון נחרב על ידי נבוכדנאצר מלך בבל בשנת ג'של"ח  3338לבריאת העולם
(שנת  422לפנה"ס) בגלל שלושת העבירות של עבודה זרה ,גילוי עריות ושפיכות
דמים .סיפורי הזוועות של חרבן בית ראשון ,מיליוני ההרוגים שנטבחו ונשחטו,
האסונות שפקדו את עם ישראל ולא פסחו על אף יהודי בדרך כזו או אחרת ,הגלות
הראשונה והגרוע מכל חרבן בית ראשון ,הותירו בעם ישראל שבר גדול שבוודאי עבר
גם לדורות הבאים...
מי היה נבוכדנאצר ולמה דווקא הוא נבחר להיות מחריב הבית הראשון ?
את השאלה הזו שאל הנביא ירמיה את הקב"ה כפי שמובא במסכת סנהדרין צו/א:

(ירמיה יב) (א) ַצ ִּדיק ַא ָּתה ה' ִּכי ָּא ִּריב ֵאלֶ ָּ
או ָּת ְך ַמדו ַע ֶד ֶר ְך
יך ַא ְך ִּמ ְש ָּפ ִּטים אֲ ַד ֵבר ֹ
שו ֶפ ִּרי (מבקש
ְר ָּש ִּעים ָּצלֵ ָּחה ָּשלו ָּכל בֹגְ ֵדי ָּבגֶד( :ב) נְ ַט ְע ָּתם ַגם ש ָֹּרשו י ְֵלכו ַגם ָּע ׂ
ירמיה לדעת את דרכי ההנגה של הקב"ה ,מדוע צלחה דרכו של נבוכדנאצר ?)

מאי

אהדרו ליה ? (מה ענו לו ?) (ירמיה יב,ה) ִּכי ֶאת ַרגְ לִּ ים ַר ְצ ָּתה וַ י ְַלאו ָּך וְ ֵא ְ
יך ְת ַתחֲ ֶרה
בו ֵט ַח וְ ֵא ְ
הי ְַר ֵדן( :ומפרשת הגמרא
און ַ
שה ִּבגְ ֹ
לום ַא ָּתה ֹ
ֶאת ַהסו ִּסים ו ְב ֶא ֶרץ ָּש ֹ
יך ַתעֲ ֶׂ

ק"מ) לפני

את הדברים )..משל לאדם אחד שאמר :יכול אני לרוץ ג' פרסאות (כ12 -
הסוסים (במהירות גבוהה יותר מהסוסים) בין בצעי המים (בתנאים קשים ,בבוץ).
נזדמן לו רגלי אחד (אצן) רץ לפניו ג' מילין (כ 3.5-ק"מ) ביבשה (בתנאים סבירים)
ונלאה (והתעייף) ,אמר לו( :האצן לאותו אדם) ומה לפני רגלי כך (אם מולי לא
הצלחת לרוץ )..לפני הסוסים על אחת כמה וכמה (אתה מתיימר לרוץ מהר יותר
מהסוסים ?!) ומה שלשת מילין כך ( 3.5ק"מ לא הצלחת לרוץ )...ג' פרסאות על
אחת כמה וכמה ! ואתה מדבר על  12ק"מ ?!) ומה ביבשה כך (ואם בתנאים רגילים
לא עמדת )..בין בצעי המים על אחת כמה וכמה (אתה מתפאר שתוכל לרוץ בתנאים
של אדמה בוצית ?!) אף אתה (ירמיה  -ששואל ותמהה) ומה בשכר ארבע פסיעות,
ששילמתי לאותו רשע (נבוכדנאצר) שרץ אחר כבודי ,אתה תמיה ?! כשאני משלם

שכר לאברהם יצחק ויעקב שרצו לפני כסוסים עאכ''ו ,היינו דכתיב (ירמיה כג,ט)
רו יָּיִּ ן
גֶבר עֲ ָּב ֹ
יתי ְכ ִּאיש ִּשכ ֹור ו ְכ ֶ
מו ַתי ָּהיִּ ִּ
לַ ְנ ִּב ִּאים נִּ ְש ַבר לִּ ִּבי ְב ִּק ְר ִּבי ָּרחֲ פו ָּכל ַע ְצ ֹ
ִּמ ְפנֵי ה' ו ִּמ ְפנֵי ִּד ְב ֵרי ָּק ְדש ֹו( :פירושו של דבר הוא ,צא ולמד ,אם נבוכדנאצר רשע זה
בעבור  4פסיעות שפסע לכבוד הקב"ה קיבל שכר להיות מלך גדול ,מה גודל שכרו
של יהודי שומר תורה ומצוות !!!)

ד' פסיעות מאי היא?

(שואלת הגמרא) הני (אלו)
נבוכדנאצר שבגללן זכה למלכות כלל עולמית ?)

(ומהן אותן  4פסיעות שפסע

כדי לענות על השאלה חוזרת הגמרא לתקופת חזקיהו המלך הצדיק ,בשנת ג'רי"ג
 3213לבריאת העולם ( 547לפנה"ס) לאחר שסנחריב מלך אשור היגלה את עשרת
השבטים וניסה לכבוש גם את ממלכת יהודה ,כאשר צר סנחריב מלך אשור על
ירושלים ,היכה מלאך ה' את כל צבאו של סנחריב (מלכים ב – יט,לה) וַ יְ ִּהי ַב ַליְ לָּ ה

מונִּ ים וַ חֲ ִּמ ָּשה ָּאלֶ ף וַ י ְַש ִּכימו ַבב ֶֹקר
ַההוא וַ יֵצֵ א ַמלְ ַא ְך ה' וַ י ְַך ְב ַמחֲ נֵה ַאשור ֵמ ָּאה ְש ֹ
וְ ִּהנֵה כֻ ָּלם ְפגָּ ִּרים ֵמ ִּתים :ואיזה לילה זה היה ַ -ב ַליְ לָּ ה ַההוא ? ליל הסדר !!!

ומספרת הגמרא...
דכתיב (כתוב ב( )..ישעיה לט,א) ָּב ֵעת ַה ִּהוא ָּשלַ ח ְמר ַֹד ְך ַב ְלאֲ ָּדן ֶבן ַב ְלאֲ ָּדן ֶמלֶ ְך
ָּב ֶבל ְס ָּפ ִּרים ו ִּמנְ ָּחה ֶאל ִּחזְ ִּקיָּהו וַ ִּי ְש ַמע ִּכי ָּחלָּ ה וַ יֶחֱ זָּ ק( :שואלת הגמרא) משום כי

חלה חזקיהו ויחזק ,שדר ליה ספרים ומנחה ? (רק בגלל שחזקיהו המלך היה חולה
שלח לו מלך בבל מתנות ?!) אין (כן ,ומבארת הגמרא( )...דברי הימים-ב לב,לא)

וְ ֵכן ִּב ְמלִּ יצֵ י ָּ ׂש ֵרי ָּב ֶבל ַה ְמ ַש ְל ִּחים ָּעלָּ יו לִּ ְדרֹש ַהמ ֹו ֵפת אֲ ֶשר ָּהיָּה ָּב ָּא ֶרץ דאמר רבי
יוחנן :אותו היום שמת בו אחז (אביו הרשע של חזקיהו) שתי שעות היה (קיצר
הקב"ה את היום לשתי שעות בלבד ,כדי שלא יספיקו להספיד את אחז בגלל רשעותו)
וכי חלה חזקיהו ואיתפח (וכאשר חלה חזקיהו המלך והבריא) אהדרינהו קודשא
בריך הוא להנך עשר שעי ניהליה( ,החזיר הקב"ה את אותן  10שעות החסרות
למחזור הקבוע של השמש)

רקע לדברים :הנביא ישעיה בא להוכיח את חזקיהו המלך על זה שלא התחתן ולא
הביא בנים לעולם ,שנאמר (מלכים ב – פרק כ) [א]  -בַּ יָּ ִמים הָּ הֵ ם חָּ לָּה ִחזְ ִקיָּ הּו לָּמּות
וַּיָּ בוֹא אֵ לָּיו יְ ַּשעְ יָּהּו בֶ ן ָאמוֹץ הַּ נָּבִ יא ַּויֹאמֶ ר אֵ לָּיו כֹה ָאמַּ ר ה' צַּ ו לְ בֵ יתֶ ָך כִ י מֵ ת אַּ ָּתה
וְ ֹלא ִת ְחיֶה :הסביר חזקיהו המלך לנביא ישעיה כי ראה ברוח הקודש שהילדים שלו
לא ישמרו תורה ומצוות ולכן העדיף שלא להתחתן ולהביא ילדים שכאלו לעולם.
גער בו הנביא ואמר לו אם הקב"ה החליט שאלו יהיו הילדים שלך מי אתה שתשנה
זאת ? מדוע אתה מתערב נגד החלטות משמים ? לכן דנו אותך למוות .אמר חזקיה
המלך לישעיה הנביא  ,אתה צודק ,חתן אותי עם הבת שלך !!! ענה לו הנביא למה ?
הלא נגזר עליך למות .ענה לו חזקיהו  -בן אמוץ כלה נבואתך וצא ,שכך מקובלני
מבית אבא אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל יתייאש מן הרחמים.
סב ִחזְ ִקיָּ הּו פָּ נָּיו אֶ ל הַּ ִקיר וַּיִ ְתפַּ לֵל אֶ ל ה'( :ולאחר
(ומתארת הגמרא ש{ )..ב} וַּיַּ ֵ
שהתפלל חזקיהו מקירות ליבו ,והתחייב להתחתן ולהביא ילדים ,הקב"ה קיבל את
תפילתו ,ובכדי להוכיח לו שנמחל עוונו החזיר הקב"ה את השמש  10שעות אחורנית)

לות ָּא ָּחז ַב ֶש ֶמש
לות אֲ ֶשר י ְָּר ָּדה ְב ַמעֲ ֹ
דכתיב (ישעיה לח,ח) ִּהנְ נִּ י ֵמ ִּשיב ֶאת ֵצל ַה ַמעֲ ֹ
לות אֲ ֶשר י ָָּּר ָּדה :אמר להו:
לות ַב ַמעֲ ֹ
שר ַמעֲ ֹ
שר ַמעֲ ֹ
לות וַ ָּת ָּשב ַה ֶש ֶמש ֶע ֶׂ
אֲ ח ַֹר ִּנית ֶע ֶׂ
( באותו זמן בבבל הולך בלאדן לישון את מנוחת הצהריים ,ומבקש מעבדיו שיעירו
או תו בזמן כמו בכל יום לפני השקיעה ,והנה השמש ממאנת לשקוע  10שעות,
מתעורר בלאדן והוא בטוח שלפי כמות השינה שצבר ,שעבדיו שכחו להעירו ושמדובר
כבר ביום המחרת) מאי האי ? (שואל בלאדן את עבדיו  -מה קורה כאן ?) אמרו
ליה :חזקיהו חלש ואיתפח (סיפרו על זה שחזקיהו מלך ישראל חלה ונתרפא
ושהקב"ה עצר לכבודו את השמש  10שעות) ,אמר :איכא גברא כי הכי ? (יש אדם
שעבורו משתנים סדרי עולם ?) ולא בעינא לשדורי ליה שלמא ? (ואנחנו לא נשלח לו
אגרת ברכה ?) כתבו ליה( :כתבו אגרת ברכה) שלמא למלכא חזקיה( ,שלומות
למלך חזקיה) שלם לקרתא דירושלם (שלום לעיר ירושלים) ,שלם לאלהא רבא
(שלום לאלוקים הגדול).

נבוכדנאצר ,ספריה דבלאדן הוה (שהיה הסופר של המלך בלאדן בן בלאדן) .ההיא
שעתא( ,באותו הזמן) לא הוה התם (לא היה שם) כי אתא( ,כאשר בא) אמר להו:
(שאל אותם) היכי כתביתו ? (איך כתבתם ?) אמרו ליה :הכי כתבינן( ,הראו לו
ואמרו ככה כתבנו) אמר להו( ,אמר להם בתמיהה )...קריתו ליה אלהא רבא,
וכתביתו ליה לבסוף ?! (קראתם לו אלוקים הגדול ורשמתם אותו אחרון ?!) אמר,
אלא הכי כתובו (אלא כך יש לכתוב) שלם לאלהא רבא(,קודם כל אלוקים)שלם
לקרתא דירושלם (אח"כ העיר ירושלים)  ,שלם למלכא חזקיה (ולבסוף המלך
חזקיה) .אמרי ליה ,קריינא דאיגרתא איהו ליהוי פרוונקא (קורא האיגרת הוא יהיה
השליח ,כלומר אם אתה רוצה לשנות תרדוף אתה אחרי השליח)...

ארבע פסיעות( ,כאשר פסע
ואוקמיה (ועצר אותו)

רהט בתריה (רץ נבוכדנאצר אחרי השליח) כדרהיט
נבוכדנאצר  4פסיעות) אתא (בא המלאך) גבריאל
אמר ר' יוחנן ,אילמלא בא גבריאל והעמידו ,לא היה תקנה לשונאיהם של ישראל
(אם המלאך גבריאל לא היה עוצר את נבוכדנאצר ,לא הייתה אפשרות ליהודים
לעמוד מפני שונאיהם)

המהרש"א (רבי שמואל אידליש) אומר בפירושו לסנהדרין :למעלה מ 2,000-שנה
מאז שנחרב בית ראשון ,אנו עושים שלושה צעדים בתפילת  18כדי לתקן את צעדיו
של נבוכדנצאר ,ואומרים יהי רצון שייבנה בית המקדש ,כי בגלל הצעדים שלו נחרבו
בתי המקדש.
בפסיקתא ובמדרש כתוב שנבוכדנאצר פסע שלוש פסיעות ,וזכה שבזכות אותן שלוש
פסיעות עמדו שלושה מלכים מביתו – נבוכדנאצר ,בנו-אוויל מרודך ונכדו-בלשצאר.
שואל החפץ החיים (רבי ישראל מאיר הכהן) שלושה צעדים (לפי מדרש) או ארבעה
צעדים (לפי גמרא) ?
והתשובה היא – שלושה וחצי צעדים .כאשר הרים נבוכדנאצר את רגלו להתחיל את
הצעד הרביעי ,אז עצר אותו המלאך גבריאל .המדרש – לא מחשיב את חצי הצעד,
הגמרא – כן מחשיבה.
את השכר של חצי הצעד קיבלה ושתי שהייתה בתו של בלשצאר ומלכה עם
אחשוורוש רק במשך חצי מלכות ,משום שאחשוורוש הוציא אותה להורג על שלא
הסכימה להגיע ערומה למשתה שלו .וידוע של-ושתי לא הייתה שום בעיה להופיע
ערומה בפני השרים ולקיים את דרישת המלך ,ואם כן למה סירבה לבקשת המלך ?
התשובה – המלאך גבריאל ,אותו מלאך שעצר את נבוכדנאצר מלהשלים את הצעד
הרביעי שאז לא היו היהודים יכולים לעמוד מפניו של נבוכדנאצר ,עצר את ושתי
בחצי מלכותה ,שאם הייתה נשארת בחיים ,הייתה מתחברת לעצתו של המן
להשמדת עם ישראל ,ולא היו היהודים יכולים לעמוד כנגד הגזירה.
ואיך עצר המלאך גבריאל את ושתי ?
כאשר המלך אחשורוש ואורחיו "תפסו ראש" במשתה היין ,החלו להתווכח מי
האישה היפה בעולם .זה אומר המדיות יפות ,האחר אומר הפרסיות יפות,
ואחשורוש אומר אשתי הבבלית הכי יפה .אמרו לו באמת ?! בוא נראה תביא
אותה( ..מגילת אסתר א,יא) לְ ָּה ִּביא ֶאת וַ ְש ִּתי ַה ַמ ְל ָּכה לִּ ְפנֵי ַה ֶמלֶ ְך ְב ֶכ ֶתר ַמלְ כות
טו ַבת ַמ ְר ֶאה ִּהיא :אבל רקְ ..ב ֶכ ֶתר ַמ ְלכות !
ש ִּרים ֶאת י ְָּפיָּה ִּכי ֹ
לְ ַה ְר ֹ
אות ָּה ַע ִּמים וְ ַה ָּ ׂ
הגמרא במסכת מגילה יב/ב מבארת של-ושתי לא היתה בעיה להופיע ערומה
(ושואלת הגמרא בתמיהה) ותמאן המלכה ושתי ?! מכדי פריצתא הואי( ,הלא פרוצה
הייתה ,שהרי )..דאמר מר ,שניהן (אחשורוש וושתי) לדבר עבירה נתכוונו( .אם כן)..
מאי טעמא לא אתאי ? (מה הטעם שלא באה ושתי ? ) אמר רבי יוסי בר חנינא,
מלמד שפרחה בה צרעת ,במתניתא תנא ,בא גבריאל ועשה לה זנב.
לומר שפרחה בה צרעת ושכזאת בוודאי לא יכלה לעמוד בפני השרים .והדימוי
שנעשה לה זנב הוא בנמשל ,כמו שהזנב מסמן את סופה של הבהמה ,גם כאן בא
המלאך גבריאל וסיים את תקופתה = חצי הצעד של ושתי.

מגילת אסתר = הסתר פנים
מדוע אנו קוראים מגילת אסתר ולא מגילת מרדכי ואסתר ? התשובה היא בעצם
המילה "מגילת אסתר" .מגילה = לשון גילוי .מצד שני – אסתר = הסתר פנים.
מגילת אסתר היא הספר היחיד בתנ"ך ששמו של הקב"ה אינו מופיע במפורש
במגילה ,אולם ההנהגה של הקב"ה בהחלט בולטת בסיפור המגילה.
ישנן תקופות שבהם עם ישראל במעשיו גורם לכך להרחקת השכינה ממנו ,ואז
הקב"ה מנהיג אותנו מתוך "הסתר פנים" רמז לכך יש בפסוק (דברים לא,יח – וילך)

שה ִּכי ָּפנָּ ה ֶאל אֱ ל ִֹּהים
וְ ָּאנ ִֹּכי ַה ְס ֵתר ַא ְס ִּתיר ָּפנַי ַבי ֹום ַההוא ַעל ָּכל ָּה ָּר ָּעה אֲ ֶשר ָּע ָּ ׂ
אֲ ֵח ִּרים:

הרב זמיר כהן נותן דוגמא להסתר פנים כפי שגם היה בתקופת השואה ,וזו גם
התשובה לשאלה הידועה – איפה היה הקב"ה בשואה ?
מספר הרב זמיר כהן משל בו אבא אחד מתרה בילד שלו" ,אל תצא לשחק בחוץ כי
הילדים שבחוץ הם רעים ולא מתאימים להיות חברים שלך" ,כמה שהאבא

מנסה להתריע בפני הילד ולהפחיד אותו ,הילד לא מוותר והוא רוצה לצאת .בסופו
של דבר האבא אומר לילד "אתה לא רוצה לשמוע לי ? טוב ,תצא בחוץ ותראה
מה החבר'ה יעשו לך ,אבל אל תצפה שאני אבוא ואעזור לך ,כי אתה מראש
לא מוכן לשמוע בקולי"

יוצא הילד החוצה בשמחה לשחק עם "החברים" החדשים ,ואז הוא מגלה שאותם
חברים לא בדיוק שמחים בהצטרפותו ,ומתחילים ברוע שלהם להכות בו מבלי רחם.
באותו הזמן האבא מציץ דרך שלבי התריסים ורואה כיצד מכים את בנו ללא רחם,
ומחכה ...ואז בשלב מסוים יוצא האבא אל בנו מושיעו מ"חבריו" ומחזירו הביתה.
מי שיראה רק את הדקות הבודדות בסיפור שבו מרביצים לילד ,והאבא מציץ דרך
התריס ולא עושה דבר ,בוודאי שיבוא ויגיד שאותו אבא הוא חסר לב ,אבל אם הוא
יראה את התמונה המלאה ,כמה האבא ניסה למנוע מהילד לצאת והילד לא שומע,
אז הוא כבר ישנה את דעתו ויאמר – מגיע לילד !! זוהי הנהגה של הסתר פנים כפי
שהייתה בתקופת אסתר ומרדכי וכפי שהייתה גם בתקופת השואה.
בתקופת השואה "תנועת ההשכלה" התעקשה ללכת ולהתערבב בין הגויים ולא
שמעו בקול אבא שאמר לנו במעמד הר סיני (שמות יט,ו-יתרו) וְ ַא ֶתם ִּת ְהיו ִּלי ַמ ְמלֶ ֶכת
דוש משמעותה נבדל ,כלומר אל תתערבב בין הגויים,
דוש .המילה ָּק ֹ
כֹהֲ נִּ ים וְ ֹגוי ָּק ֹ
אתה נבדל מהם ,כן ,מה לעשות יהודי זה יהודי וגוי זה גוי ,ויהודי צריך לשמור על
הייחוד שלו על הרוחניות הגבוהה שלו ,ואם אתה חושב שתפקידך להתערבב בין
הגויים ולהיות כמוהם ...התשובה היא לא !!! והראיה לכך שבכל מקום שבהם
היהודים מנסים להתערבב בין הגויים ולהיות כמותם – משם צומחת הצרה...
צדקיהו המלך בן יאשיהו ונכדו של הנביא ירמיה מבתו חמוטל ,היה מלך צדיק
שנתמנה על ידי נבוכדנאצר לשלוט בישראל וגם בעמון מואב אדום צור וצידון.
אבל צדקיהו המלך שהושפע מעבדיו ומרד בנבוכדנאצר וגם הפר את נדרו בכך
שסיפר שראה את נבוכדנאצר אוכל ארנבת חיה ,נענש על ידי נבוכדנאצר לאחר
ֹתו
ַשגו א ֹ
ש ִּדים ַא ַחר ַה ֶמלֶ ְך וַ י ִּ ׂ
שנתפס באזור יריחו (מלכים ב-כד,ה) וַ ִּי ְר ְדפו ֵחיל ַכ ְ ׂ
ילו נָּ פֹצו ֵמ ָּעלָּ יו :בעונש אכזרי ביותר.
חו וְ ָּכל ֵח ֹ
בות יְ ֵר ֹ
ְב ַע ְר ֹ
אמר לו נבוכדנאצר ,המראה האחרון שתראה בחייך הוא שבניך נשחטים (מלכים ב –
ַא ְס ֵרהו ַבנְ ֻח ְש ַתיִּ ם
כד,ז) וְ ֶאת ְבנֵי ִּצ ְד ִּקיָּהו ָּשחֲ טו לְ ֵעינָּ יו וְ ֶאת ֵעינֵי ִּצ ְד ִּקיָּהו ִּע ֵור וַ י ַ
וַ יְ ִּב ֵאהו ָּב ֶבל :צדקיהו מלך ישראל מתחיל את גלות בית ראשון בחשיכה בעיוורון

שהיא התחלתה של תקופת הסתר הפנים.

כל המיצר לישראל נעשה ראש
הקב"ה גם כאשר הוא מעניש את עם ישראל ,הוא לא ייתן לעם ישראל ליפול בידיים
של אדם פשוט ,אלא הוא יהפוך את אותו אדם לאיש גדול ורק אח"כ ימסור את
ישראל בידיו .את יסוד הדברים לומדים מהספור בגמרא גיטין נו/ב אונקלוס בר
קלוניקוס (מי שכתב את תרגום אונקלוס) בר אחתיה דטיטוס הוה (היה בן אחותו
של טיטוס הרשע שהרס את בית המקדש) ,בעי לאיגיורי( ,רצה להתגייר) אזל ,אסקיה
לטיטוס בנגידא (הלך והעלה את טיטוס באוב) ,אמר ליה (שאל את טיטוס באוב),
מאן חשיב בההוא עלמא ? (מי חשוב שם בעולם שלמעלה ?) אמר ליה – ישראל.
(שאל אונקלוס את טיטוס) מהו לאידבוקי בהו ? (האם כדאי לי להידבק בהם?) אמר
ליה :מילייהו נפישין (דבריהם מרובים) ולא מצית לקיומינהו (ולא תצליח לקיימם)
זיל איגרי בהו בההוא עלמא( ,לך ותתגרה ביהודים בעולם הזה) והוית רישא (ותהיה
הוגָּ ה ַעל רֹב
יה ָּשלו ִּכי ה' ֹ
יה לְ רֹאש אֹיְ ֶב ָּ
לראש-למנהיג) דכתיב (איכה א,ה) ָּהיו ָּצ ֶר ָּ
יה ָּהלְ כו ְש ִּבי לִּ ְפנֵי ָּצר :כל המיצר לישראל נעשה ראש.
עולָּ לֶ ָּ
יה ֹ
ְפ ָּש ֶע ָּ
מדברי הגמרא עולה כי כל מי שהוא צורר לעם ישראל חייב להיות אדם גדול ומנהיג
של אומה גדולה ,וזאת משום שגם כאשר הקב"ה מעניש את עמו ,משום כבודם של
ישראל הוא מפילם רק בידי שליט גדול ולא בידי אדם פשוט ושפל.
נבוכדנאצר שהיה הסופר של בלאדן בן בלאדן זכה ועלה לגדולה בזכות אותם
ארבעה צעדים והפך להיות מלך האימפריה הבבלית.
כ 70-שנה אחרי כאשר בבבל מלך בלשצאר נכדו של נבוכדנאצר ,הציע כורש מלך
פרס לחמיו מלך מדי לצאת למלחמה נגד בלשצאר .בקרב הראשון הוכו פרס ומדי
קשות על ידי בלשאצר ואז התפלל כורש מלך פרס לקב"ה ואמר אם תיתן בידי את
ראש בלשאצר אני אבנה בחזרה את בית המקדש שהבבלים הרסו.
באותו לילה ערך בלשאצר משתה שבו הוצאו והשתמשו בכלי בית המקדש ,ואז הם
ראו יד שיצאה מן הקיר וכתבה על הקיר (דניאל ה,כה) ְמנֵא ְמנֵא ְת ֵקל ו ַפ ְר ִּסין :כאשר
הוזמן דניאל לפרש לבלשאצר המבוהל את פשר הדברים ,ענה לו דניאל כי מלכותו
תיפול בידי פרס ומדי ,ואכן כבר באותו לילה נרצח בלשאצר על ידי אחד מעבדיו
אשר כרת את ראשו ומסרו לכורש מלך פרס.
כורש מלך פרס ומדי מיד קיים את נדרו והודיע ליהודים שהם יכולים לעלות
לישראל ולבנות את בית המקדש והוא אף מימן את העלויות – הצהרת כורש.
לאחר מותו של כורש לא היו לו בנים ,ושאלו  -מי יהיה המלך החדש ?
והוחלט שהאיש העשיר ביותר יהיה המלך החדש הוא – אחשוורוש.
אחשורוש זכה לגלות  1080אוצרות שהחביא נבוכדנאצר ומכך התעשר ,אבל מכוון
שאין הוא מזרע המלוכה ,נשא אחשוורוש את ושתי שהייתה בתו של בלשאצר.
בפרס היה כפר קטן בשם ַּק ְרצם שם היה סַ פַ ר פשוט ששמו המן ,אבל כדי שהמן יוכל
לחשוב להצר לישראל ,מעלה אותו הקב"ה לדרגה גבוהה עד שושן הבירה כי אין
ישראל נמסרים בידי אנשים פשוטים שהרי למדנו  -כל המיצר לישראל נעשה ראש.
אבל יחד עם זאת ידוע שלב מלכים ורוזנים ביד ה' ,כלומר כאשר אדם יהודי או גוי
מתמנה להיות שליט ,בהחלטות הפרטיות שלו כאדם פרטי יש לו את הבחירה כמו
כל אדם .אולם בהחלטות של שלטון ניטלת ממנו זכות הבחירה וליבו מסור בידי
הקב"ה אשר יטה את הדברים על פי רצונו הוא יתברך .וזהו שאומר שלמה המלך

ַטנו:
(משלי כא,א) ַפלְ גֵ י ַמיִּ ם לֶ ב ֶמלֶ ְך ְביַד ה'ַ ,על ָּכל אֲ ֶשר י ְַחפ ֹץ י ֶ

ומיהו אחשורוש ?
ש ִּרים
רוש הוא אֲ ַח ְשוֵ ֹ
ימי אֲ ַח ְשוֵ ֹ
(פרק א,א) וַ יְ ִּהי ִּב ֵ
רוש ַהמֹלֵ ְך ֵמהֹדו וְ ַעד כוש ֶש ַבע וְ ֶע ְ ׂ
רוש מלך פרס היה
ימי אֲ ַח ְשוֵ ֹ
ו ֵמ ָּאה ְמ ִּדינָּ ה :מבאר רש"י – (רבי שלמה יצחקי) וַ יְ ִּהי ִּב ֵ
רוש הוא ברשעו
שמלך תחת כורש לסוף שבעים שנה של גלות בבל  :הוא אֲ ַח ְשוֵ ֹ
מתחלתו ועד סופו ַהמֹלֵ ְך שמלך מעצמו ולא היה מזרע המלוכה  :על רשעותו

ושנאתו של אחשורוש ליהודים ניתן ללמוד מספר עזרא.
רוש
כאשר עזרא הסופר עלה לבנות את הבית השני נאמר (עזרא ד,ו) ו ְב ַמ ְלכות אֲ ַח ְשוֵ ֹ
תו ָּכ ְתבו ִּ ׂש ְטנָּ ה ַעל י ְֹש ֵבי יְ הו ָּדה וִּ ירו ָּש ִּ ָּלם :שביקש אחשורוש להחריב
ִּב ְת ִּח ַלת ַמלְ כו ֹ

את יסודות הבית השני .המלך אחשורוש שולח שני נציגים מטעמו לארץ ישראל כדי
שיפקחו על כך שהקמת בית המקדש נעצרה ,ושמם ְרחום ְב ֵעל ְט ֵעם וְ ִּש ְמ ַשי ,ומיהו
אדיִּ ן
ִּש ְמ ַשי ? בנו של המן .והם אכן הצליחו לעצור את העבודה שנאמר (עזרא ד,כד) ֵב ַ
ידת ֵבית אֱ לָּ ָּהא ִּדי ִּבירו ְשלֶ ם (נעצרה בניית בית המקדש השני) וַ הֲ וָּ ת
(אז) ְב ֵטלַ ת עֲ ִּב ַ
ְ
ָּב ְטלָּ א (והייתה בטלה) ַעד ְשנַ ת ַת ְר ֵתין (השנה השנית) לְ ַמ ְלכות ָּד ְריָּוֶ ש ֶמלֶ ך ָּפ ָּרס:

לאחר שלוש שנות מלכות עושה אחשורוש משתה ראשון במשך  180יום" ,חפלה"
במשך חצי שנה – מטורף !!! ולמה בכלל ? ולמה דווקא  180יום ?
ֹתו
אחשורוש קיבל שיגעון גדלות ורצה להראות את עושרו הרב (אסתר א,ד) ְב ַה ְרא ֹ
מונִּ ים ו ְמ ַאת ֹיום:
תו י ִָּּמים ַר ִּבים ְש ֹ
תו וְ ֶאת יְ ָּקר ִּת ְפ ֶא ֶרת ְגדו ָּל ֹ
בוד ַמלְ כו ֹ
ֶאת ע ֶֹשר ְכ ֹ

ולמדו חז"ל מ 6-המילים הנ"ל שבכל יום הציג אחשורוש שישה אוצרות ובחשבון
פשוט  .1080 = 6 x180וכל זאת כדי להראות שמלכותו באה מצד עושרו וכבודו ולא
בזכות אשתו ושתי נינה לנבוכדנאצר...
ש ֵרי
ש ָּריו וַ עֲ ָּב ָּדיו ֵחיל ָּפ ַרס ו ָּמ ַדי ַה ַפ ְר ְת ִּמים וְ ָּ ׂ
המשתה מיועד רק (פרק א,ג)ְ ...ל ָּכל ָּ ׂ
ינות לְ ָּפנָּ יו :לאחר המשתה הראשון רואה אחשורוש שיש חוסר נחת לעם
ַה ְמ ִּד ֹ

הפשוט והוא עושה משתה שני במשך שבעה ימים ,כדי לרצות גם את פשוטי העם

שה ַה ֶמלֶ ְך ְל ָּכל ָּה ָּעם ַה ִּנ ְמ ְצ ִּאים ְבשו ַשן ַה ִּב ָּירה
(פרק א,ה) ו ִּב ְמ ֹ
לואת ַהי ִָּּמים ָּה ֵא ֶלה ָּע ָּ ׂ
ְ
יתן ַה ֶמלֶ ך :המשתה השני החל
דול וְ ַעד ָּק ָּטן ִּמ ְש ֶתה ִּש ְב ַעת י ִָּּמים ַבחֲ ַצר ִּגנַת ִּב ַ
לְ ִּמ ָּג ֹ

בתאריך ד' בתשרי ולמשתה זה הוזמנו גם היהודים.
מרדכי הצדיק שהיה ראש בית הדין אסר על היהודים ללכת למשתה ,למרות
צון ִּאיש
ש ֹות ִּכ ְר ֹ
שמבחינת כשרות לכאורה אין בעיה שהרי נאמר (פרק א,ח)  ...לַ עֲ ׂ
וָּ ִּאיש ,ויותר מכך אומרים חז"ל שהכשרות הייתה של מרדכי עצמו .אז למה לא
הסכים מרדכי ליהודים ללכת למשתה ? מה רע בקצת "פוליטיקה" "קשרים" ?
אלא שמרדכי טען שלמרות שמבחינת האוכל הכל כשר ,בכל זאת אין זה מקומו של
יהודי להיות שותף למסיבה שיש בה רק דברי הבל ולא דברי תורה ,גם אם האוכל
כשר .רבים מהיהודים בכל זאת לא שמעו למרדכי והלכו למשתה...
ואכן צדק מרדכי ,השתתפותם של היהודים באותו משתה היא שגרמה לגזירת המן.
אומרת הגמרא (מגילה יב/א) שאלו תלמידיו את רבי שמעון בר יוחאי ,מפני מה
נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה ? אמר להם אמרו אתם אמרו לו
מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע .כלומר בגלל שהתערבבו עם הגויים ולא שמרו
על המחיצה שצריכה להבדיל בין היהודי לגוי .מביא הרב שלמה לוונשטיין בספרו
ומתוק האור על מגילת אסתר אמרה מעניינת ..
אם היהודי אינו עושה לעצמו "קידוש" אז הגוי יבוא ויעשה לו "הבדלה"

מרדכי ואסתר
מו ָּמ ְר ֳּד ַכי ֶבן י ִָּּאיר ֶבן ִּש ְמ ִּעי ֶבן ִּקיש ִּאיש יְ ִּמינִּ י:
ִּאיש יְ הו ִּדי ָּהיָּה ְבשו ַשן ַה ִּב ָּירה ו ְש ֹ

מדוע הזכירה המגילה – ִּאיש יְ הו ִּדי ? וכי אין הדבר ברור שמרדכי יהודי ?!
כדי לענות על התשובה נחזור לשנת ב'תתק"כ  2920לבריאת העולם ( 840לפנה"ס)
דוד המלך בן  66בורח מירושלים בעקבות המרד של אבשלום בנו( .שמואל ב – טז)

מו
{ה} ו ָּבא ַה ֶמלֶ ְך ָּדוִּ ד ַעד ַבחו ִּרים וְ ִּהנֵה ִּמ ָּשם ִּאיש ֹיו ֵצא ִּמ ִּמ ְש ַפ ַחת ֵבית ָּשאול ו ְש ֹ
ָּצוא ו ְמ ַק ֵלל{ :ו} וַ יְ ַס ֵקל ָּבאֲ ָּבנִּ ים ֶאת ָּדוִּ ד וְ ֶאת ָּכל ַע ְב ֵדי ַה ֶמלֶ ְך
ִּש ְמ ִּעי ֶבן ֵג ָּרא יֹצֵ א י ֹ
לו ֵצא ֵצא
ֹאלו{ :ז} וְ כֹה ָּא ַמר ִּש ְמ ִּעי ְב ַק ְל ֹ
שמ ֹ
ימ ֹ
ָּדוִּ ד וְ ָּכל ָּה ָּעם וְ ָּכל ַה ִּגב ִֹּרים ִּמ ִּ
ינו ו ִּמ ְ ׂ
ָּ
ִּאיש ַה ָּד ִּמים וְ ִּאיש ַה ְבלִּ ָּי ַעל{ :ח} ֵה ִּשיב ָּעלֶ יך ה' כֹל ְד ֵמי ֵבית ָּשאול אֲ ֶשר ָּמלַ ְכ ָּת
לום ְבנ ָּ
ֶך ְו ִּה ְנ ָּך ְב ָּר ָּע ֶת ָּך ִּכי ִּאיש ָּד ִּמים ָּא ָּתה:
ַת ְח ָּתיו וַ ִּי ֵתן ה' ֶאת ַה ְמלו ָּכה ְביַד ַא ְב ָּש ֹ

באותו הרגע שמעי בן גרא חייב במוות כדין מורד במלכות ואבישי בן צרויה (אחות
ישי ֶבן ְצרויָּה ֶאל ַה ֶמלֶ ְך לָּ ָּמה
ֹאמר אֲ ִּב ַ
דוד) רותח מזעם על שמעי ומציע למלך {ט} וַ י ֶ

יְ ַק ֵלל ַה ֶכלֶ ב ַה ֵמת ַהזֶה ֶאת אֲ דֹנִּ י ַה ֶמלֶ ְך ֶא ְע ְב ָּרה ָּנא וְ ָּא ִּס ָּירה ֶאת רֹאש ֹו:

ודוד המלך שהייתה לו את כל הזכות להורות על הריגת שמעי בן גרא משיב לאבישי

לו ַק ֵלל ֶאת ָּדוִּ ד ו ִּמי
ֹאמר ַה ֶמלֶ ְך ַמה ִּלי וְ לָּ ֶכם ְבנֵי ְצ ֻריָּה כֹה יְ ַק ֵלל ִּכי ה' ָּא ַמר ֹ
{י} וַ י ֶ
ישי וְ ֶאל ָּכל עֲ ָּב ָּדיו ִּהנֵה ְבנִּ י אֲ ֶשר
ֹאמר ָּדוִּ ד ֶאל אֲ ִּב ַ
יתה ֵכן{ :יא}וַ י ֶ
ש ָּ
י ַ
ֹאמר ַמדו ַע ָּע ִּ ׂ
לו ה':
יק ֵלל ִּכי ָּא ַמר ֹ
לו וִּ ַ
י ָָּּצא ִּמ ֵמ ַעי ְמ ַב ֵקש ֶאת נַ ְפ ִּשי וְ ַאף ִּכי ַע ָּתה ֶבן ַהיְ ִּמינִּ י ַה ִּנחו ֹ
תו ַהי ֹום ַהזֶה:
טו ָּבה ַת ַחת ִּקלְ לָּ ֹ
{יב} אולַ י יִּ ְר ֶאה ה' ְב ֵעינִּ י וְ ֵה ִּשיב ה' לִּ י ֹ

ומדוע לא הסכים דוד שיהרגו את שמעי בן גרא ? הלא מלך שמוחל על כבודו אין
כבודו מחול ,משום שהמלך הוא דמות ציבורית כרגע ולא האיש הפרטי דוד.
על פי הפשט וכפי שנאמר בפסוקים ,אמר דוד המלך תניחו לו כי הקב"ה התיר לו
לקלל ,ואם בני אבשלום מרד בי ,אז מה יש לנו להלין על בן שבט בנימין (שבט שאול
המלך) ?! כלומר דוד לא ראה את עצמו כמלך באותה שעה ,שהרי הוא בורח מפני
המלך החדש – אבשלום בנו ,ולכן לכאורה אין לשמעי דין של מורד במלכות.
על פי המדרש הסיבה שדוד המלך לא הרג את שמעי היא בגלל "מגילת אסתר".
ראה דוד המלך ברוח הקודש שלו שעתיד לצאת מזרעו של שמעי איש צדיק ושמו
מרדכי ,ובזכות אותו איש תגיע תשועה גדולה לעם ישראל ,לכן ציווה דוד שלא
להרוג בשלב זה את שמעי ,כי עדיין לא היה לשמעי זרע ילדים ,אבל אח"כ...
לפני מותו מצווה דוד המלך את שלמה בנו (מלכים א – ב) {ח} וְ ִּהנֵה ִּע ְמ ָּך ִּש ְמ ִּעי ֶבן
ֵג ָּרא ֶבן ַהיְ ִּמינִּ י ִּמ ַב ֻח ִּרים וְ הוא ִּקלְ לַ נִּ י ְקלָּ לָּ ה נִּ ְמ ֶרצֶ ת ְב ֹיום לֶ ְכ ִּתי ַמחֲ נָּ יִּ ם וְ הוא י ַָּרד
נַקהו ִּכי
ית ָּך ֶב ָּח ֶרב{ :ט} וְ ַע ָּתה ַאל ְת ֵ
לו ַבה' לֵ אמֹר ִּאם אֲ ִּמ ְ
אתי ַהי ְַר ֵדן וָּ ֶא ָּש ַבע ֹ
לִּ ְק ָּר ִּ
אול:
תו ְב ָּדם ְש ֹ
יב ֹ
ש ָּ
שה ל ֹו וְ ֹ
הו ַר ְד ָּת ֶאת ֵׂ
ִּאיש ָּח ָּכם ָּא ָּתה וְ י ַָּד ְע ָּת ֵאת אֲ ֶשר ַתעֲ ֶׂ
עכשיו נחזור לפסוק במגילה ִּאיש יְ הו ִּדי ָּהיָּה
מו
המלך ורק בזכותו שנים רבות אח"כ היה) ְבשו ַשן ַה ִּב ָּירה (איש יהודי צדיק) ו ְש ֹ
בן ִּש ְמ ִּעי (אותו שמעי שבעבר קילל את דוד המלך ובכל
ָּמ ְר ֳּד ַכי (צאצא לֶ )..בן י ִָּּאיר ֶ
בן ִּקיש ִּאיש יְ ִּמינִּ י (ממשפחת שאול
זאת דוד לא הרג אותו כדי שתתקיים השולשלת) ֶ
(פעם היה איש משבט יהודה ושמו דוד

המלך משבט בנימין):

ֹדו ִּכי ֵאין לָּ ה ָּאב וָּ ֵאם וְ ַה ַנעֲ ָּרה יְ ַפת ת ַֹאר
{ז} וַ יְ ִּהי א ֵֹמן ֶאת הֲ ַד ָּסה ִּהיא ֶא ְס ֵתר ַבת ד ֹ
לו ְל ַבת:
מות ָּא ִּבי ָּה וְ ִּא ָּמה ְל ָּק ָּחה ָּמ ְר ֳּד ַכי ֹ
טו ַבת ַמ ְר ֶאה ו ְב ֹ
וְ ֹ

בכל סיפור פתיחת המגילה ,המשתאות והריגת ושתי ,כבר שם מתחילה ההכנה
בסתר של הצלת עם ישראל  .עד המקרה של ושתי החוק להוצאה להורג בשושן לא
התיר למלך בלבד להורות על מוות לאדם אלא לבית דין.
אחת מעצותיו של המן בעקבות סירובה של ושתי המלכה להגיע הייתה לשנות את
החוק כך שהמלך יוכל להחליט לבד ובמיידית להוציא אדם להורג ואכן כך נעשה עם
וושתי המלכה.
המן שגרם לשינוי חוק ההוצאה להורג שיעשה על ידי המלך לבדו ,גרם שלא בידיעתו
את כניסתה של אסתר לארמון המלוכה ,ובהמשך הוא בעצמו יומת מכוח חוק זה.
וכמאמר המלך שלמה (קהלת י,ח) ח ֵֹפר גו ָּמץ ב ֹו יִּ פ ֹול ופ ֵֹרץ ָּג ֵדר יִּ ְש ֶכנו נָּ ָּחש:
שמה המקורי של אסתר הוא הדסה ,אביה נפטר כאשר התעברה אמה של אסתר,
ואמה נפטרה מיד לאחר לידתה .מרדכי שינה את שמה של הדסה לאסתר מלשון
מולַ ְד ָּתה ִּכי ָּמ ְר ֳּד ַכי
"הסתרת פנים" שנאמר {י} ל ֹא ִּה ִּג ָּידה ֶא ְס ֵתר ֶאת ַע ָּמה וְ ֶאת ֹ
יה אֲ ֶשר לֹא ַת ִּגיד - :ולמה ?
ִּצ ָּוה ָּעלֶ ָּ
מרדכי ואסתר היו מזרעו של שאול המלך ,ומרדכי לא רצה שאחשורוש ידע מכך
משום שזה עלול לגרום לאחשורוש לרצות את אסתר יותר מהאחרות ,כמו שהוא
לקח את ושתי בגלל שהייתה נכדתו של נבוכדנאצר ,מרדכי לא רצה שאסתר תילקח
אל המלך אחשורוש בגלל שהיא מזרע שאול המלך.
יה {יז} וַ יֶאֱ ַהב
ולמרות כל זאת נאמר [טו] ...וַ ְת ִּהי ֶא ְס ֵתר נ ֵֹׂשאת ֵחן ְב ֵעינֵי ָּכל ר ֶֹא ָּ
ָּשם ֶכ ֶתר
שא ֵחן וָּ ֶח ֶסד לְ ָּפנָּ יו ִּמ ָּכל ַה ְבתולֹת וַ י ֶׂ
ַה ֶמלֶ ְך ֶאת ֶא ְס ֵתר ִּמ ָּכל ַה ָּנ ִּשים וַ ִּת ָּ ׂ
יכ ָּה ַת ַחת וַ ְש ִּתי:
ֹאשה וַ י ְַמ ִּל ֶ
ַמלְ כות ְבר ָּ

זה לא דבר פשוט וברור מאליו ,ועל זה אנו מתפללים "ותתנו לחן לחסד ולרחמים
בעיניך ובעיני כל רואינו" רק ברצונו של הקב"ה תושפע עליך ברכה מסוג של נשיאת
חן ,שהיא ברכה שהקב"ה משפיע על האדם.
ש ָּריו וַ עֲ ָּב ָּדיו ֵאת ִּמ ְש ֵתה ֶא ְס ֵתר
ש ַה ֶמלֶ ְך ִּמ ְש ֶתה גָּ ֹ
דול ְל ָּכל ָּ ׂ
בהמשך נאמר {יח} וַ י ַַע ׂ
ְ
לות ֵשנִּ ית ו ָּמ ְר ֳּד ַכי
ש ֵאת ְכיַד ַה ֶמלֶ ך{ :יט}ו ְב ִּה ָּק ֵבץ ְבתו ֹ
וַ הֲ נָּ ָּחה לַ ְמ ִּד ֹ
שה וַ ִּי ֵתן ַמ ְ ׂ
ינות ָּע ָּ ׂ
ְ
י ֵֹשב ְב ַש ַער ַה ֶמלֶ ך:

נשאלת השאלה – המלך אחשורוש ,מצאת מלכה ,עשית משתה והנחה למדינות
בזכות המלכה החדשה כדי שתתחבב על הממלכה ,אז מה הסיפור שלך שאתה
מקבץ בתולות בשנית ?
מולַ ְד ָּתה ִּכי ָּמ ְר ֳּד ַכי
התשובה היא בגלל ש{ ...י} ל ֹא ִּה ִּג ָּידה ֶא ְס ֵתר ֶאת ַע ָּמה וְ ֶאת ֹ
יה אֲ ֶשר לֹא ַת ִּגיד :המלך אחשורוש משתגע מזה שאסתר לא מגלה לו מאיזה
ִּצ ָּוה ָּעלֶ ָּ

עם היא ,זה מטמטם אותו ,ולכן הוא מאיים עליה ,אם את לא מגלה לי איזה עם

את ,אני הולך לבחור מלכה חדשה – והיא עונה לו "תבחר ,תעשה מה שבא לך"

לות ֵשנִּ ית...
ולכן נאמר ו ְב ִּה ָּק ֵבץ ְבתו ֹ
ואסתר דבוקה להנחיה של מרדכי ולא מגלה את מקורותיהֶ ...את ַע ָּמה וְ ֶאת
מולַ ְד ָּתה...
ֹ

העץ והמן
בהמשך המגילה אנו קוראים שהמן נתגדל על ידי המלך ,מצליח להוציא את הגזירה
להשמדת היהודים ,והמלך אפילו מוותר לו על עשרת אלפים ככר הכסף שהמן היה
מוכן לשלם לשם כך ,מה שמעיד שאחשורוש עצמו היה מעוניין בהשמדת היהודים.
והנה בשיא גדולתו כמשנה למלך ,השר היחיד שכל העם משתחווים לפניו ,נאמר {ט}
אות ָּה ָּמן ֶאת ָּמ ְר ֳּד ַכי ְב ַש ַער ַה ֶמלֶ ְך וְ לֹא
טוב לֵ ב וְ ִּכ ְר ֹ
וַ יֵצֵ א ָּה ָּמן ַבי ֹום ַההוא ָּ ׂש ֵמ ַח וְ ֹ
ָּקם וְ ל ֹא זָּ ע ִּמ ֶמנו וַ ִּי ָּמלֵ א ָּה ָּמן ַעל ָּמ ְר ֳּד ַכי ֵח ָּמה:
יותר מזה ,המן מגיע לביתו ומזמין את כל יקיריו ואז {יא} וַ יְ ַס ֵפר לָּ ֶהם ָּה ָּמן ֶאת
או ַעל ַה ָּ ׂש ִּרים
ש ֹ
רו וְ רֹב ָּבנָּ יו וְ ֵאת ָּכל אֲ ֶשר ִּג ְד ֹ
בוד ָּע ְש ֹ
ְכ ֹ
לו ַה ֶמלֶ ְך וְ ֵאת אֲ ֶשר נִּ ְ ׂ
ְ
ְ
יאה ֶא ְס ֵתר ַה ַמלְ ָּכה ִּעם ַה ֶמלֶ ך ֶאל
ֹאמר ָּה ָּמן ַאף ל ֹא ֵה ִּב ָּ
וְ ַע ְב ֵדי ַה ֶמלֶ ך{ :יב} וַ י ֶ
או ִּתי וְ גַ ם ְל ָּמ ָּחר אֲ נִּ י ָּקרוא לָּ ה ִּעם ַה ֶמלֶ ְך:
ש ָּתה ִּכי ִּאם ֹ
ַה ִּמ ְש ֶתה אֲ ֶשר ָּע ָּ ׂ
ואז נופלת "הפצצה" {יג} וְ ָּכל זֶה ֵאינֶנו ש ֹ ֶוה לִּ י ְב ָּכל ֵעת אֲ ֶשר אֲ נִּ י ר ֶֹאה ֶאת ָּמ ְר ֳּד ַכי
ַה ְיהו ִּדי ֹיו ֵשב ְב ַש ַער ַה ֶמלֶ ְך:
שאלה – "המן ,תגיד אתה נורמלי ? יש לך כל טוב ,משנה למלך ,עשיר208 ,
ילדים ,כל העם משתחווים אליך ,ובגלל איזה יהודי אחד שלא משתחווה –
הכל שווה לאפס ? נפלת על הראש ? תתעלם ממנו" ..

שו ֵעץ ָּגב ַֹה
ֹאמר ֹ
ואז באה ההצעה המעניינת {יד} וַ ת ֶ
לו ז ֶֶרש ִּא ְשת ֹו וְ ָּכל אֹהֲ ָּביו יַעֲ ׂ
חֲ ִּמ ִּשים ַא ָּמה ו ַבב ֶֹקר אֱ מֹר לַ ֶמלֶ ְך וְ יִּ ְתלו ֶאת ָּמ ְר ֳּד ַכי ָּעלָּ יו ובֹא ִּעם ַה ֶמלֶ ְך ֶאל
ש ָּה ֵעץ:
ש ֵמ ַח וַ ִּי ַ
יטב ַה ָּד ָּבר ִּל ְפנֵי ָּה ָּמן וַ י ַַע ׂ
ַה ִּמ ְש ֶתה ָּ ׂ

שאלה נוספת – עץ בגובה  50אמה = עץ בגובה של כ 25-מטר !!! למה צריך עץ כזה
גבוה כדי לתלות אדם ? מה קרה ? עץ של  2.5מטר לא מספיק כדי לתלות אדם ?
באסתר רבה ,פרשה ט אות ב  -מתואר כיצד נבחר סוג העץ עליו יתלה המן ,לבסוף
נאמר שכאשר הביא המן את העץ לבית ..וְ כֵיוָ ן ֶׁשהֵ בִ יאּוהּו לְ פָ נָיו הֱ כִ ינ ֹו עַ ל פֶׁ ַתח בֵ ית ֹו
ּומָ ַדד עַ ְצמ ֹו עָ לָיו לְ הַ ְראוֹת עֲ בָ ָדיו הֵ יאַ ְך י ִָתלֶׁה מָ ְרדֳּ כַי עָ לָיו .הֱ ִשיבַ תּו בַ ת קוֹל ,נָאֶׁ ה לְ ָך
ָאמ ִריןִ ,מ ַניִן לְ הָ מָ ן ִמן הַ תו ָֹרה,
אשיתַ .רבָ נָן ְד ַתמָ ן ְ
הָ עֵ ץְ ,מתֻ ָקן לְ ָך הָ עֵ ץ ִמ ֵש ֶׁשת יְמֵ י בְ ֵר ִ
ֶׁשנֶׁאֱ מַ ר (בראשית ג ,יא) :הֲ ִמן הָ עֵ ץָ .ד ִריש לֵיּה הָ מָ ן הָ עֵ ץ.
שואלים המפרשים – היכן רמוז המן בתורה ? והתשובה היא מהפסוק (בראשית ג,יא)
ית ָּ
יך ְל ִּב ְל ִּתי אֲ ָּכל ִּמ ֶמנו
ֹאמר ִּמי ִּה ִּגיד לְ ָּך ִּכי ֵעירֹם ָּא ָּתה הֲ ִּמן ָּה ֵעץ אֲ ֶשר ִּצ ִּו ִּ
וַ י ֶ
ָּא ָּכ ְל ָּת :אמרו חכמינו אל תקרי  -הֲ ִּמן ָּה ֵעץ ,אלא ָּה ָּמן ָּה ֵעץ !!!

עכשיו נשאלת השאלה ,אם זה הפסוק  -מה הקשר בין אדם הראשון ,עץ הדעת
והמן ?
דעת זקנים מבעלי התוספות – הקב"ה ציווה את אדם הראשון {טז} וַ יְ ַצו ה' אֱ ל ִֹּהים
ֹאכל
טוב וָּ ָּרע ל ֹא ת ַ
ֹאכל{ :יז} ו ֵמ ֵעץ ַה ַד ַעת ֹ
ַעל ָּה ָּא ָּדם לֵ אמֹר ִּמכֹל ֵעץ ַה ָּגן ָּאכֹל ת ֵ
מות ָּתמות :אמר הקב"ה לאדם הראשון הֲ ִּמן ָּה ֵעץ אֲ ֶשר
ִּמ ֶמנו ִּכי ְב ֹיום אֲ ָּכלְ ָּך ִּמ ֶמנו ֹ
ית ָּ
יך ְל ִּבלְ ִּתי אֲ ָּכל ִּמ ֶמנו ָּא ָּכלְ ָּת ?!
ִּצ ִּו ִּ

אני אומר לתלותך על העץ ,אבל ריחם הקב"ה על אדה"ר ואמר  -ועתה ייגנז העץ
ויישמר להמן .ולכן יצאה בת קול ואמרה להמן נָאֶׁ ה לְ ָך הָ עֵ ץְ ,מתֻ ָקן לְ ָך הָ עֵ ץ ִמ ֵש ֶׁשת
אשית .או במילים שלנו – "המן ,אתה יודע מה ? העץ הזה תפור עליך"
יְמֵ י בְ ֵר ִ

הגאון מווילנא (רבי אליהו בן שלמה זלמן) מביא יסוד מעניין ,ושואל את השאלה
ששאלנו ,מה גורם להמן להשתגע בגלל יהודי אחד בלבד בכל שושן הבירה שלא
משתחווה לו ?
התשובה היא שהיסוד הוא מ -הֲ ִּמן ָּה ֵעץ ,מאדם הראשון !!! אדם הראשון מקבל
גן עדן שלם ,שיש בו עצים מכל טוב ,פירות שאנחנו לא יכולים לחלום עליהם ,פירות
שמותרים לו באכילה ,שנאמר (בראשית ב,טז) וַ יְ ַצו ה' אֱ ל ִֹּהים ַעל ָּה ָּא ָּדם לֵ אמֹר ִּמכֹל
ֹאכל:
ֵעץ ַה ָּגן ָּאכֹל ת ֵ
ֹאכל
טוב וָּ ָּרע לֹא ת ַ
אבל ...רק מעץ אחד בלבד אל תאכל (בראשית ב,יז) ,ו ֵמ ֵעץ ַה ַד ַעת ֹ
מות ָּתמות :אומר הגאון מווילנא (רבי אליהו בן שלמה זלמן)
ִּמ ֶמנו ִּכי ְב ֹיום אֲ ָּכלְ ָּך ִּמ ֶמנו ֹ

זהו יסוד הטבוע בנפש האדם ,תתיר לו הכל ,ותאסור עליו רק דבר אחד  -דווקא
ממנו הוא ירצה לקחת !!!
הרב ברוך רוזנבלום מביא דוגמא – מעקה נצבע ושמו עליו פתק "צבע טרי" 30 ,שנה
אדם יעבור ליד אותו מעקה ולא יתייחס אליו ,דווקא שהוא יראה פתק "צבע טרי"
אז הוא חייב לגעת לראות האם באמת "הצבע טרי ?"
לאחר שדוד המלך ציווה את שלמה בנו לעשות דין לשמעי בן גרא ,מה עשה שלמה ?
ציווה על שמעי בן גרא שיגור בירושלים ואסר עליו לצאת מן העיר .ואם הוא ייצא
את העיר ירושלים הוא יהיה חייב מוות כדין מורד במלכות .ומה קרה בפועל ?
{לט} וַ יְ ִּהי ִּמ ֵקץ ָּשל ֹש ָּשנִּ ים וַ ִּי ְב ְרחו ְשנֵי עֲ ָּב ִּדים לְ ִּש ְמ ִּעי ֶאל ָּא ִּכיש ֶבן ַמעֲ ָּכה ֶמלֶ ְך
ַגת וַ י ִַּגידו ְל ִּש ְמ ִּעי לֵ אמֹר ִּהנֵה עֲ ָּב ֶד ָּ
ֹרו וַ יֵלֶ ְך
יך ְבגַ ת{ :מ} וַ י ָָּּקם ִּש ְמ ִּעי וַ יַחֲ בֹש ֶאת חֲ מ ֹ
ָּבא ֶאת עֲ ָּב ָּדיו ִּמ ַגת{ :מא} וַ י ַֻגד
ַג ָּתה ֶאל ָּא ִּכיש לְ ַב ֵקש ֶאת עֲ ָּב ָּדיו וַ יֵלֶ ְך ִּש ְמ ִּעי וַ י ֵ
ִּל ְשלֹמֹה ִּכי ָּהלַ ְך ִּש ְמ ִּעי ִּמירו ָּש ִּ ַלם ַגת וַ יָּשֹב{ :מב} וַ ִּי ְשלַ ח ַה ֶמלֶ ְך וַ ִּי ְק ָּרא ְל ִּש ְמ ִּעי
לוא ִּה ְש ַב ְע ִּת ָּ
את ָּך וְ ָּהלַ ְכ ָּת ָּאנֶה וָּ ָּאנָּ ה
יך ַבה' וָּ ָּא ִּעד ְב ָּך לֵ אמֹר ְב ֹיום ֵצ ְ
ֹאמר ֵאלָּ יו הֲ ֹ
וַ י ֶ
טוב ַה ָּד ָּבר ָּש ָּמ ְע ִּתי{ :מג} ו ַמדו ַע לֹא ָּש ַמ ְר ָּת
ֹאמר ֵאלַ י ֹ
מות ָּתמות וַ ת ֶ
ָּיד ַֹע ֵת ַדע ִּכי ֹ
ְ
ָּ
ֹאמר ַה ֶמלֶ ך ֶאל ִּש ְמ ִּעי ַא ָּתה
יתי ָּעלֶ יך{ :מד} וַ י ֶ
ֵאת ְשבֻ ַעת ה' וְ ֶאת ַה ִּמ ְצוָּ ה אֲ ֶשר ִּצ ִּו ִּ
ית ְל ָּד ִּוד ָּא ִּבי וְ ֵה ִּשיב ה' ֶאת ָּר ָּע ְת ָּך
ש ָּ
י ַָּד ְע ָּת ֵאת ָּכל ָּה ָּר ָּעה אֲ ֶשר י ַָּדע ְל ָּב ְב ָּך אֲ ֶשר ָּע ִּ ׂ
עולָּ ם{ :מו}
כון ִּל ְפנֵי ה' ַעד ֹ
ֹאש ָּך{ :מה} וְ ַה ֶמלֶ ְך ְשלֹמֹה ָּברו ְך וְ ִּכ ֵסא ָּדוִּ ד יִּ ְהיֶה נָּ ֹ
ְבר ֶ
כונָּ ה ְביַד ְשלֹמֹה:
הוי ָָּּדע וַ יֵצֵ א וַ ִּי ְפ ַגע ב ֹו וַ ָּימֹת וְ ַה ַמ ְמלָּ ָּכה נָּ ֹ
וַ יְ ַצו ַה ֶמלֶ ְך ֶאת ְבנָּ יָּהו ֶבן יְ ֹ

זהו בדיוק היסוד של האדם ,הוא יעבור דווקא על מה שאסרת עליו ...
נשארה השאלה – אבל למה עץ בגובה של  25מטר ?!
התשובה היא לאחר שהרגו את עשרת בני המן ערפו את ראשיהם ,והמן היה עדיין
תלוי על העץ למעלה בקצה ,ואז מתחת להמן תלו את הבנים שלו בדיוק לפי הסדר
שמופיע במגילה.אומר הפירוש ,כמה טוב שגובה העץ היה  50אמה ,כך היה מקום
לכולם ברווח ,ואפשר היה לתלות אותם בצורה מאוד מסודרת ובולטת .הנה ,כך :כל
אחד תפס גובה של  3אמות [כמטר וחצי] ,מלבד המן שתפס  4אמות מפני שנתלה
עם ראשו .סה"כ  34אמות .ובין אחד לשני צריך לעשות קצת רווח ,שלא יהיה להם
צפוף ,וגם שכל אחד יהיה ניכר בפני עצמו ,ובכן עשו רווח של אמה בין אחד לאחד
[סה"כ  10אמה] .למעלה ,מעל הראש של המן ,הותירו רווח של עוד אמה אחת ,כדי
שלא ינקרוהו הציפורים ,כך שישאר שלם וכולם יוכלו לזהותו בלי בעיה [כי
הציפורים לא יבואו "חזיתית" לאוכלו מפני שהם מפחדים מצורת אדם .אבל אם יהיה
ראשו בראש העץ ממש ,הם יכולים לבוא מלמעלה ולנקרו מבלי לראות שזה אדם].

למטה ,מתחת לרגליים של ויזתא  -הותירו  3אמות ,כדי שלא יבואו כלבים או חיות
רעות לנגוס בו ו"יגנבו את ההצגה" ...וכמו כן ,העץ היה תחוב באדמה בעומק של 3
אמות ,שיהיה יציב .סה"כ בדיוק  50אמה !!!

מאסתר המלכה ועד משפטי נירנברג
לאחר שהתהפך הגורל והמן נתלה,כאשר היהודים הורגים בזרע עמלק מסופר ש..

אות ִּאיש{ :ז} וְ ֵאת ַפ ְר ַשנְ ָּד ָּתא
{ו} ו ְבשו ַשן ַה ִּב ָּירה ָּה ְרגו ַה ְיהו ִּדים וְ ַא ֵבד חֲ ֵמש ֵמ ֹ
פון וְ ֵאת ַא ְס ָּפ ָּתא{ :ח} וְ ֵאת פ ֹו ָּר ָּתא וְ ֵאת אֲ ַד ְליָּא וְ ֵאת אֲ ִּר ָּיד ָּתא{ :ט} וְ ֵאת
וְ ֵאת ַדלְ ֹ
ש ֶרת ְבנֵי ָּה ָּמן ֶבן ַה ְמ ָּד ָּתא צ ֵֹרר
ַפ ְר ַמ ְש ָּתא וְ ֵאת אֲ ִּר ַ
יסי וְ ֵאת אֲ ִּר ַדי וְ ֵאת וַ יְ זָּ ָּתא{ :י} עֲ ֶׂ
ַה ְיהו ִּדים ָּה ָּרגו ו ַב ִּב ָּזה ל ֹא ָּשלְ חו ֶאת י ָָּּדם:
המלך מקבל דיווח {יא} ַבי ֹום ַההוא ָּבא ִּמ ְס ַפר ַההֲ רוגִּ ים ְבשו ַשן ַה ִּב ָּירה ִּל ְפנֵי
ֹאמר ַה ֶמלֶ ְך לְ ֶא ְס ֵתר ַה ַמ ְל ָּכה ְבשו ַשן
ַה ֶמלֶ ְך :ואז הוא פונה לאסתר המלכה {יב} וַ י ֶ
ינות
ש ֶרת ְבנֵי ָּה ָּמן ִּב ְש ָּאר ְמ ִּד ֹ
ַה ִּב ָּירה ָּה ְרגו ַה ְיהו ִּדים וְ ַא ֵבד חֲ ֵמש ֵמ ֹ
אות ִּאיש ְו ֵאת עֲ ֶׂ
ְ
עוד וְ ֵת ָּע ׂש :ואסתר עונה לו
שו ו ַמה ְש ֵאלָּ ֵת ְך וְ יִּ ָּנ ֵתן לָּ ְך ו ַמה ַב ָּק ָּש ֵתך ֹ
ַה ֶמלֶ ְך ֶמה ָּע ׂ
ש ֹות
ֹאמר ֶא ְס ֵתר ִּאם ַעל ַה ֶמלֶ ְך ֹ
{יג} וַ ת ֶ
טוב יִּ ָּנ ֵתן ַגם ָּמ ָּחר לַ ְיהו ִּדים אֲ ֶשר ְבשו ָּשן לַ עֲ ׂ
ש ֶרת ְבנֵי ָּה ָּמן יִּ ְתלו ַעל ָּה ֵעץ:
ְכ ָּדת ַהי ֹום וְ ֵאת עֲ ֶׂ

נשאלת השאלה – מדוע אסתר מבקשת וְ ֵאת עֲ ֶׂש ֶרת ְבנֵי ָּה ָּמן יִּ ְתלו ַעל ָּה ֵעץ ? הלא
הם כבר מתים ,מה קורה פה התעללות בגופות ?!
התשובה מדהימה ונחלק אותה למספר נק':

נק' ראשונה:

ידוע שעל פי הסוד ,למרות ששמו של הקב"ה לא מוזכר במגילה ,ברור שכל סיפור
המגילה הוא בהנהגה של הקב"ה בהסתר פנים ,ובכל מקום בו נאמר במגילה
"המלך" הכוונה היא לקב"ה ,ובכל מקום שכתוב "המלך אחשורוש" הכוונה
לאחשורוש עצמו .כמו כן ידוע שהמילה "מחר" בתורה משמעותה "לעתיד לבוא".
וכאשר מופיעה המילה "ואת" משמעותה לרבות את( ..מישהו נוסף)
הגמרא במסכת מגילה אומרת
שמגילת אסתר ברוח הקודש נאמרה,
אם כן ,לכל מילה ומילה במגילה
יש משמעות .ואם נכתבה אות זעירא
(אות קטנה יחסית לאחרות) יש לכך
משמעות.
את שמות עשרת בני המן כותבים
במגילה כבר לפני מאות בשנים
באופן הבא:
שימו לב לאותיות הקטנות
של שלושה מבני המן...

ת -ש -ז

ִּאיש
ַפ ְר ַשנְ ָּד ָּתא
פון
ַד ְל ֹ
ַא ְס ָּפ ָּתא
פ ֹו ָּר ָּתא
אֲ ַד ְליָּא
יד ָּתא
אֲ ִּר ָּ
ַפ ְר ַמ ְש ָּתא
יסי
אֲ ִּר ַ
אֲ ִּר ַדי
וַ יְ זָּ ָּתא

וְ ֵאת
וְ ֵאת
וְ ֵאת
וְ ֵאת
וְ ֵאת
וְ ֵאת
וְ ֵאת
וְ ֵאת
וְ ֵאת
וְ ֵאת
ש ֶרת
עֲ ֶׂ

נק' שניה:

אלפי שנים אחרי מרדכי ואסתר קם צורר חדש לעם ישראל ,המן חדש בגרמניה,
זרע עמלק שטבחו והרגו במליוני יהודים רק בשל היותם יהודים ,דתיים חילונים
בדיוק אותה אידיאולגיה של המן[ .יג] לְ ַה ְש ִּמיד לַ הֲ רֹג ולְ ַא ֵבד ֶאת ָּכל ַה ְיהו ִּדים

בוז:
ִּמ ַנ ַער וְ ַעד זָּ ֵקן ַטף וְ נָּ ִּשים  ...ו ְשלָּ לָּ ם לָּ ֹ

בתום מלחמת העולם הראשונה במשפטי נירנברג נשפטו  12צוררים נאצים למוות,
להלן ציטוטים מויקיפדיה "שנים עשר מבין הנאשמים נידונו לעונש מוות .מהם,
מרטין בורמן שבאותה עת לא היה בידי בעלות הברית נידון בהיעדרו ,וגזר דינו
מעולם לא בוצע .הרמן גרינג התאבד בתאו בבליעת כמוסת ציאניד שעות ספורות
לפני ביצוע גזר הדין".
"עשרת הנאשמים הנותרים שנידונו למוות הוצאו להורג על ידי התליין האמריקאי
ג'ון וודס באולם ההתעמלות שצמוד לכלא נירנברג בחצות  16באוקטובר ,1946
וגופותיהם נשרפו במחנה הריכוז דכאו".
מדהים !!! מתוך  12נאשמים שנידונו למוות ,רק  11נאשמים נמצאים בידי בעלות
הברית לקראת ביצוע גזר הדין .שעות ספורות לפני התליה מתאבד הצורר הרמן
גרינג שם רשעים ירקב ,ובסופו של דבר הוצאו להורג בדיוק  10נאשמים !!!
מעניין גם שהם נידונו דווקא בתליה ,למרות שהיה נהוג באותה תקופה להוציא
להורג על ידי כיתת יורים !!! ומה היה שם התליין ? "במקרה" ג'ון וודס (עץ)

נק' שלישית:

אחד מהצוררים שהוצא להורג יוליוס שטרייכר שם רשעים ירקב ,בעת שהוצא
להורג צעק ...להלן ציטוט מדהים מויקפדיה...
"שטרייכר היה בין הנידונים למוות במשפטי נירנברג ,בהם הורשע ונידון למוות .לפי
המגזין ניוזוויק ,בעת הוצאתו להורג, ,קרא שטרייכר "חג פורים שמח  ."1946לפי
דניס ברק ודייוויד גרס (בספרם  ,A History of West Germanyחלק שני) ,אמר
שטרייכר" -הייל היטלר! עכשיו אני הולך אל האלוהים .משתה פורים .!1946
הבולשביקים יום אחד יתלו את כולכם"
מה יש לצורר נאצי ימ"ש שמוצא להורג לצעוק  -חג פורים שמח !? 1946

נק' רביעית:
יום התליה של  10הצוררים חל בתאריך  16באוקטובר  ,1946שחל בתאריך העברי
כ"א בתשרי ה'תש"ז שהוא יום הושענה רבה ,כלומר היום שבו נחתם סופית
גורלו של האדם ,והפתקאות  /הגזרות יוצאות לדרך.

סיכום הדברים:
טוב
ֹאמר ֶא ְס ֵתר (מבקשת אסתר מהקב"ה) ִּאם ַעל ַה ֶמלֶ ְך ֹ
וַ ת ֶ
ש ֹות
יִּ ָּנ ֵתן ַגם ָּמ ָּחר (לעתיד לבוא) לַ ְיהו ִּדים אֲ ֶשר ְבשו ָּשן (ליהודים שיהיו בגלות) לַ עֲ ׂ
ה ָּמן (ועשרה
ש ֶרת ְבנֵי ָּ
ְכ ָּדת ַהי ֹום (ששוב פעם ייחזו בהצלתם מיד שונאיהם) וְ ֵאת עֲ ֶׂ
רשעים מזרע המן) יִּ ְתלו ַעל ָּה ֵעץ (על מה שעשו לבניך):
(אם יש לנו זכות)

נס פורים חל בשנת ג'ת"ה  3405לבריאת העולם ( 355לפנה"ס) והנה זכתה אסתר
המלכה ולאחר  2,301שנים נתקיימה בקשתה ואת עשרת בני המן שבאו בגלגול
של  10צוררים נאצים – תלו על העץ !!! וכעת ברור מדוע צועק צורר נאצי חג פורים
היום ...הוא פשוט זוכר את הגלגול הקודם שלו – הוא כבר נתלה בעבר בחג הפורים

שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקב"ה מצילנו מידם

וְ לַּמֶ לְֶך אֵ ין שוֶֹה לְ הַּ נִ יחָּ ם:
כאשר המן רצה לשכנע את אחשורוש להשמיד את עם ישראל ,הוא תירץ את
רוש י ְֶש ֹנו ַעם ֶא ָּחד ְמ ֻפ ָּזר ו ְמפ ָֹּרד
ֹאמר ָּה ָּמן לַ ֶמלֶ ְך אֲ ַח ְשוֵ ֹ
הדברים באופן הבא {ח} וַ י ֶ
יהם ש ֹֹנות ִּמ ָּכל ָּעם וְ ֶאת ָּד ֵתי ַה ֶמלֶ ְך ֵאינָּ ם
ינות ַמ ְלכו ֶת ָּך וְ ָּד ֵת ֶ
ֵבין ָּה ַע ִּמים ְבכֹל ְמ ִּד ֹ
יחם:
ע ִּ ֹׂשים וְ לַ ֶמלֶ ְך ֵאין ש ֹ ֶוה לְ ַה ִּנ ָּ

הגמרא דנה בעניין התפילין של הקב"ה וכמובן שאין העניין בתפילין של ממש שהרי
לקב"ה אין גוף ואין דמות הגוף ,אלא זה על דרך המשל כדי להבין את ההנהגה של
הקב"ה .אומרת הגמרא (ברכות ו/א) אמר רבי אבין בר רב אדא ,אמר רבי יצחק -
ינו
ימ ֹ
מנין שהקב''ה מניח תפילין ? (והראיה היא )..שנאמר (ישעיה סב,ח) נִּ ְש ַבע ה' ִּב ִּ
ינו -זו תורה (והראיה היא )..שנאמר
ימ ֹ
רו ַע ֻעז ֹו (ולומדת הגמרא שִּ )..ב ִּ
ו ִּבזְ ֹ
רו ַע ֻעז ֹו  -אלו תפילין
מו( :ולומדת הגמרא ש )..ו ִּבזְ ֹ
ינו ֵאש ָּדת לָּ ֹ
ימ ֹ
(דברים לג,ב) ִּמ ִּ
(והראיה היא )..שנאמר (תהילים כט,יא) ה' עֹז ְל ַעמ ֹו יִּ ֵתן (שואלת הגמרא) ומנין
שהתפילין עוז הם לישראל ? (ועונה על כך ש )..דכתיב (דברים כח,י) וְ ָּראו ָּכל ַע ֵמי
ָּה ָּא ֶרץ ִּכי ֵשם ה' נִּ ְק ָּרא ָּעלֶ ָּ
יך וְ י ְָּראו ִּמ ֶמ ָּך:

ותניא (ושנינו בעניין זה בברייתא) ר' אליעזר הגדול אומר  -אלו תפילין שבראש.
אמר ליה (שאל) רב נחמן בר יצחק (את) רב חייא בר אבין ,הני תפילין דמרי עלמא
מה כתיב בהו ? (התפילין האלו של הקב"ה – מה כתוב בהן ?) אמר ליה

ש ָּר ֵאל ג ֹוי ֶא ָּחד ָּב ָּא ֶרץ
(דברי הימים-א יז,כא) ו ִּמי ְכ ַע ְמ ָּך יִּ ְ ׂ

(ושואלת הגמרא)

ומי (והאם) משתבח קוב''ה בשבחייהו דישראל
(ועונה הגמרא)  -אין (כן !! והראיה) דכתיב (דברים כו) [יז] ֶאת ה' ֶהאֱ ַמ ְר ָּת ַהי ֹום
וכתיב [יח] וַ ה' ֶהאֱ ִּמ ְיר ָּך ַהי ֹום .אמר להם הקב''ה לישראל ,אתם עשיתוני חטיבה
אחת בעולם ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם.
(בשבח של עם ישראל)

?

כפי שהבהרנו לעיל על פי הסוד בכל מקום שבו כתוב המלך אחשורוש מדובר
באחשורוש עצמו ,אבל במקומות בהם נכתב המלך מדובר בקב"ה.
חידש מורי ורבי הרב יוסף שני שליט"א את סוד הפסוקים באופן הבא:
רוש ,י ְֶש ֹנו ַעם ֶא ָּחד ,עם ישראל שנענש ונמצא בגלות,
ֹּאמר ָה ָמן לַ ֶמלֶ ך אֲ ַחשוֵ ֹּ
וַ י ֶ
יהם ש ֹֹנות ִּמ ָּכל ָּעם ,והטעות
ינות ַמ ְלכו ֶת ָּך וְ ָּד ֵת ֶ
ְמ ֻפ ָּזר ו ְמפ ָֹּרד ֵבין ָּה ַע ִּמים ְבכֹל ְמ ִּד ֹ
שלהם היא ש ..וְ ֶאת ָּד ֵתי ַה ֶמלֶ ְך את מצוות התורה שהקב"ה ציווה אותם לעשות
יחם :אין סיבה להניח את
ֵאינָּ ם ע ִּ ֹׂשים .אז עכשיו וְ לַ ֶמלֶ ְך לקב"הֵ ,אין ש ֹ ֶוה לְ ַה ִּנ ָּ
ש ָּר ֵאל ג ֹוי ֶא ָּחד
התפילין שלו ,אין הוא יכול להתגאות בעם ישראל ולומר ו ִּמי ְכ ַע ְמ ָּך יִּ ְ ׂ
ָּב ָּא ֶרץ ,אז עכשיו זו ההזדמנות שלנו ...רק המן לא ידע שלעולם....

תו לֹא יַעֲ זֹב:
(תהילים צד,יד) ִּכי לֹא יִּ טֹש ה' ַעמ ֹו וְ נַ חֲ לָּ ֹ

