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 פורים על שם הפור 

חלק מפרשה ז במדרש  בשנה האחרת, והפעם נתמקד ב  מדרש אסתר רבהממשלוח מנות  מעט  ליקטנו  כבר    מים ראשונים:

 1. הודיםי שורוש להמן ואופן הפלת הפור להשמיד את התאר את המשא ומתן בין אחזה אשר מ

ֶמֶלְך ה לַּ רֵּ ים ֶעשְׁ תֵּ נַּת ׁשְׁ ֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון הּוא ֹחֶדׁש ִניָסן ִבׁשְׁ יֹום  בַּ י ָהָמן ִמּיֹום לְׁ נֵּ ּגֹוָרל ִלפְׁ רֹוׁש ִהִפיל פּור הּוא הַּ וֵּ ׁשְׁ  ֲאחַּ

ֹחֶדׁשּו ֹחדֶ מֵּ ים ָעָשר הּוא ֹחֶדׁש ֲאָדר:   לְׁ נֵּ ֹ ׁש ׁשְׁ ּי ִמים  וַּ ין ָהעַּ ֹפָרד בֵּ ֻפָזר ּומְׁ ם ֶאָחד מְׁ נֹו עַּ רֹוׁש ֶיׁשְׁ וֵּ ׁשְׁ ֶמֶלְך ֲאחַּ אֶמר ָהָמן לַּ

דָ  כּוֶתָך וְׁ לְׁ ִדינֹות מַּ ֹכל מְׁ ין ׁשבְׁ ֶמֶלְך אֵּ לַּ יָנם ֹעִשים וְׁ ֶמֶלְך אֵּ י הַּ ֶאת ָדתֵּ יֶהם ֹׁשנֹות ִמָכל ָעם וְׁ ִניָחם:תֵּ הַּ ֶמֶלְך    ֶֹוה לְׁ ל הַּ ִאם עַּ

ֶמֶלְך:טֹוב ִיכָ  י הַּ זֵּ ָהִביא ֶאל ִּגנְׁ ָלאָכה לְׁ מְׁ י הַּ י ֹעשֵּ דֵּ ל יְׁ קֹול עַּ ר ֶכֶסף ֶאׁשְׁ ֲעֶשֶרת ֲאָלִפים ִככַּ ָדם וַּ בְׁ אַּ ב לְׁ ּיָ   תֵּ רוַּ ֶמֶלְך ֶאת   סַּ הַּ

ָדָתא ָהאֲ  מְׁ ָהָמן ֶבן הַּ ָנּה לְׁ ִּיתְׁ ל ָידֹו וַּ עַּ תֹו מֵּ עְׁ בַּ הּוִדים:טַּ ּיְׁ ר הַּ ּיֹאֶמר הַּ   ָגִגי ֹצרֵּ ֲעשֹות וַּ ָהָעם לַּ ֶכֶסף ָנתּון ָלְך וְׁ ָהָמן הַּ ֶמֶלְך לְׁ

יֶניָך: עֵּ ּטֹוב בְׁ  2.יא(- )אסתר ג ז בֹו כַּ

   3סימן יא  פרשה ז אסתר רבה

  ? יאך אני שולט בהןה  מרכשאמר המן הרשע לאבד את ישראל א  :תני  4. "  ש ניסן וגו'ון הוא חדבחדש הראש"

גורלך עולה    ,רשע בן רשע  :ה" הקבאמר לו    .")יואל ד(  ואל עמי ידו גורל  :צווחתח הקודש  ורו  .גורלותמפיל    יניהר

 5. צלבילה

 6. (ג  ה)תהלים קכ"  יםע על גורל הצדיקלא ינוח שבט הרשכי  "  ?עליו נפל הגורל, למה  -"  הפיל פור הוא הגורל"

 :ואמר  ה"הקב לפני    8רֹועמד ש    .בשבת  ביום אחד  פורהפיל    7". יוםל  וםמי "  :שנאמר  ,לה הפיל פור בימיםיבתח

ְמִתי "  :בי נבראו שמים וארץ ואמרת  ,ריבונו של עולם ֶרץ לֹא ש  א  ַמִים ו  ה ֻחּקֹות ש  ְיל  ל  ם ו  )ירמיה    "ִאם לֹא ְבִריִתי יֹומ 

"  בבשרכםתי והיתה ברי"  :וכתיב ,(ט זת י)בראשי" ת בריתי תשמרואתה א" :דכתיב ,יש ברית בבשרם 9.(כה גל

יג  )שם ולילה   לא ימוש ספר התורה הזה מפיך"  :דכתיב  ,רהתוו  ז  -ויש ברית בפיהם    ;(שם  יומם    " והגית בו 

ֵאל "  :ואמרת  10. (ח  )יהושע א ל ֶזַרע ִיְשר  ה ַגם ֲאִני ֶאְמַאס ְבכ  ט  ְקרּו מֹוְסֵדי ֶאֶרץ ְלמ  ה ְוֵיח  ַמִים ִמְלַמְעל    " ִאם ִיַמּדּו ש 

 
בהוצאת מפעל   מדרש אסתר רבהתבורי עצמון  ראו גם    , ראו באתר מחלקי המים.ריו מדרש אסתר רבה וחבלסקירה כללית על    1

 במים האחרונים.   דראו עוה. ף ז, שהיה לנו לעזר רב בדים, תשע"ההמדרש שליד מכון שכטר בירושל
יכו: "  סוקים כד,בסוף המגילה בפרק ט פור  ה פלוחוזרת המי  2 ן  ָהָמן  כִּ ָדָתא  בֶּ י  ַהמְּ ים  ָכל  ֹצֵרר  ָהֲאָגגִּ הּודִּ ים  ַעל  ָחַשב  ַהיְּ הּודִּ אַ   ַהיְּ דָ לְּ   ם בְּ

יל פִּ הִּ ֻהמָ   ַהּגֹוָרל  הּוא  פּור  וְּ אּו  ֵכן  ַעל...    :םדָ ַאבְּ ּולְּ   םלְּ ים  ָקרְּ ה  ַלָימִּ ים  ָהֵאלֶּ ֵרי  ָכל  ַעל  ֵכן  ַעל  ַהפּור  ֵשם  ַעל  פּורִּ בְּ ת  דִּ רֶּ ּגֶּ   ָראּו   הּומָ   ַהֹזאת  ָהאִּ
יעַ   ּוָמה   ָכָכה  ַעל ּגִּ ם  הִּ טז  פרק   )ויקרא  גורלרא המונח הוא  במק  .יחידאית בתנ"ך   להמיוהיא   האכדיתבשפה    מקורה ". המילה פור  ֲאֵליהֶּ
המונח   חז"לשע ועוד(. ואילו בספרות  יהופר הרבה בס בחלוקת הארץ,לד -ופרקים לגבמדבר פרק כו  יום הכיפורים,י השעירים בנש

 קמט(.  שבת גמרא – סעודהוכל באת מנות המסכת יומא, בחלוק  -)בעבודת המקדש  סיִּ פַ  הוא
בה המן    פרשה ז מתמקדת בפרק ג של המגילה  ים(.פסוקכל ה  כה )לא מתעכב עלמלווה את המגילה לכל אורתר רבה  מדרש אס  3

יא.  להשמדת היהודיםזדונית  ה  ניתולתוכאחשורוש  קבל את הסכמת  צליח למ זו    יב-אנחנו בחרנו להתמקד בסימנים  של פרשה 
 . אחשורושעצמו ועם המן עם של משא ומתן הו   שנותן לחג את שמומה  –הפלת הפור לעיל:  בפסוקים המתמקדים

עשירי,  ראשון, שלישי,  לציין:  מקפידה  עדיין  ואדר, אבל    , טבתסיוןחודשי השנה: ניסן,  ה שמות בבליים לארבעשת  חדמ  מגילת אסתר  4
  "שעלו מבבל" בהדרגה תפסו השמות    ךא".  לחודשי השנה  שים, כסדר שבתורה על בסיס ניסן הוא "ראש חדבהתאמה  שנים עשר

   .החודש הזה לכם ראו דברינו לכל החדשים ונעלם מספרם. 
שזו    ש אבא גוריון במדרראו    . וימי המן  ס תיו תחת שלטון רומא, לממלכת פרבמחוזומוות בצליבה שראה  יך  אה שהדרשן משלנר  5

 . דכי להינצלהמיתות יוכל מר מכל שאר, משום שצלוב את מרדכית זרש להמן שיהייתה עצ 
נדרש    מדרש בראשית רבה פז בע"א ובגמרא סוטה ב שה. אך בראה להשלים את הדרשוט על הרשע. כך נאלא יתהפך השבט היינו ה  6

ֹחֵפר  : "חי  קהלת  בק  ואנו נתרום לדרשן כאן את הפסו.  ם שהשבט כן פוגע בצדיקים(' יצחק ש ן אחר )בפרט שיטת רפסוק זה באופ
פוֹ ּגּומָ  ּנּו ָנָחש ץ בֹו יִּ כֶּ שְּ ָעל: "טזז  תהלים בק ונוסיף גם את הפסו "ל ּוֹפֵרץ ָּגֵדר יִּ פְּ ַשַחת יִּ ֹפל בְּ ֵרהּו ַויִּ פְּ  . "בֹור ָכָרה ַוַיחְּ

 ".ש שיצליח באיזה יום בחד -מיום ליום על הפסוק: "רש"י  ש פירוראו  7
 הלאה בשאר הימים.  וכן  נבראו השמים והארץ. השר הממונה על יום הבריאה הראשון בו  8
שבת לג ע"א, בפסחים סח ע"ב ועוד, נדרש גמרא בנדרש פסוק זה על ברית המילה. אך  שבת קלז ע"ב ובנדרים לב ע"ב ועוד,בגמרא  9

 שניהם. פסוק זה על התורה. והדרשן להלן נוקט את 
חוקות השמים  מציינות ששבגמרות הנ"ל    . הדרשות המשמעותת  הדרשן נוקט את שניהם: את התורה וברית המילה, אבל הופך א   10

שות אלה לסנגר ם אותן. וכאן משתמש הדרשן בדרעם ישראל לקיי ד תורה. מה שמאד מחייב אתתלויות בקיום מילה ולימו  והארץ
 (. ' "ארץ )בהיפוך על פסוק בבראשית "ויכולו השמים והארץ וכוהשמים והלו יכ –על ישראל, שאם הם יכלו מהעולם 

https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%90%D7%A1%D7%AA%D7%A8-%D7%A8%D7%91%D7%941#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?midrashim=%D7%90%D7%A1%D7%AA%D7%A8-%D7%A8%D7%91%D7%94-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90%D7%A1%D7%AA%D7%A8#gsc.tab=0
https://schechter.ac.il/book/%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%a9-%d7%90%d7%a1%d7%aa%d7%a8-%d7%a8%d7%91%d7%94/
https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%94%D7%97%D7%95%D7%93%D7%A9-%D7%94%D7%96%D7%94-%D7%9C%D7%9B%D7%9D-2#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9-%D7%90%D7%91%D7%90-%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%90%D7%95%D7%96%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%9F-%D7%98%D7%A2%D7%99%D7%9E%D7%94#gsc.tab=0
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ל ַהי ִמ : "יבוכת (  א לו)ירמיה ל ַני כ  ֵאל ִיְשְבתּו ִמְהיֹות גֹוי ְלפ  ַני ְנֻאם ה' ַגם ֶזַרע ִיְשר  ֵאֶלה ִמְלפ    " ים ִאם י ֻמשּו ַהֻחִּקים ה 

 12. לה ואח"כ אתה מכלה אותןיעקור שמים וארץ תח  ?!רשע זה מבקש לאבדןו 11.(שם לה )שם

ביום שני הבדלת בין מים העליונים למים    ,עולםו של  נבו רי  :ואמר  ה" הקבמד שרו לפני  שני ועם  יוהפיל פור ב

)ויקרא  "  יות לילה ם  ואבדיל אתכם מן העמי"  :הדא הוא דכתיב  ,התחתונים וכן ישראל מובדלים הם מן האומות

  14.הפוך עליונים ותחתונים ואחר כלה אותם  !בדן ורשע זה רוצה לא 13.(כו כ

יום שלישי בו נבראו זרעים וישראל מפרישין    ,ל עולםנו שוריב  :ואמר  ה" הקבי  פניום שלישי הפיל פור ועמד שרו ל

ום  ולקחתם לכם בי"  :הדא הוא דכתיב  ,מהם תרומות ומעשרות ובו נבראו אילנות וישראל מקלסין לפניך בהן

ועכשיו    16ובו נקוו המים לים ולישראל נגזר שנים עשר גזרים בים,  15,(מ  ג)ויקרא כ  "  הראשון פרי עץ הדר וגו'

  17? יימיןיאך קאנו ה  םליאל בטאם ישר

יום רביעי בו נבראו המאורות להשתמש    ,ריבונו של עולם  :ואמר לפניו  ה"הקביום רביעי הפיל פור ועמד שרו לפני  

ובו נבראו הכוכבים      18(ג  )ישעיה ס "  והלכו גוים לאורך ומלכים לנגה זרחך"  :כתיבהדא הוא דאל,  לאורן של ישר

   ?ימיןקי אנו דם היאךאם תאב 19, ובניך נמשלו לכוכבים

ומהם  יום חמישי בו נבראו עופות    ,ריבונו של עולם  :ואמר לפניו  ה" הקבעמד שרו לפני    ,ום חמישיי   ורפ  הפיל

  20? ואם הם בטלים מי מקריב קרבן ,רצה לבריותאתה מכפר ומת וית להקריב קרבנות ובהםיוצ

וקראת  רא אדם הראשון  בו נב ששי  יום    ,ל עולםריבונו ש  :ואמר לפניו  ה"הקבעמד שרו לפני    , ששיהפיל פור ביום  

  , ואם אתה מבקש לעקרן  21, (לא  ד)יחזקאל ל  "ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם"  :הדא הוא דכתיב  ,מובשלבניך  

  22? ך ישלוט בהםעקור כל האדם ואחר כ

 
או גזירות המן  בימי אחשורוש ובשל כך בא מגילה שעם ישראל חטא  בגמרראו  –הברית )הבריתות( עם ישראל לא תמיד קיים את  11

שהולכים בכיוון הפוך: כמו שחוקות שמים וארץ לא ישתנו ולא ניתנים    פסוקים אחרים מירמיהוממשיך הדרשן ונעזר בפיכך  ל  –
 ון. ענה של השר של יום הראשת הטני ישראל לא ימאסו ולא יכלו. מתהפכלמדידה ולחקר עד סופם, כך גם ב

יכלו את העם היהודי    ה זו שגזירות המן על יהודי ממלכת פרסשימה פשר גורבים אחרים(.  געת למדרש כולו )נעיר פה הערה שנו  12
פליג ומעצים )כדרכו(, נראה שהוא  אם לא נאמר שהמדרש מ  ?כולו? האם אין יהודים בארץ ישראל ובשאר פזורות בעולם )מצרים?( 

ל תפוצות ישראל(, כולל  כבי כל העולם )עכ"פ, ב"מהודו ועד כוש" שאכן מלכות פרס שלטה ברחהפסוק הראשון במגילה  רש אתמפ
עצר אחשורוש  שיבת ציון! לא רק את בניית בית המקדש  יהודי  ארץ ישראל, וגזירת המן אכן הייתה על כל היהודים באשר הם, כולל  

ץ  , כולל ארמן רשות להשמיד את כל היהודים באשר הםהנתן ל  בה א א ועוד(, אלא גם, שמות רבה ט ט, אסתר רעפ"י המדרש)
". שאין אומרים שירה על נס שבחוצה לארץ: "ב"י עערכין    ראו בגמרא  .של חוץ לארץג  כך, אזי פורים איננו רק ח  ישראל. אם אכן

 יותר רחבה?  ולמגילת אסתר משמעות הרבה  ס פוריםהאם ייתכן שמדרש אסתר רבה מבקש לתת לנ
ו מהגויים  מזה בתנאי שעם ישראל מבדל עצושם מדגיש מדרש ספרא שכל    קדושים.בפרשת    להיות ליכם  ואבדיל אתראו דברינו    13

 דת אחשורוש בה השתמשו בין השאר בכלי המקדש.שנהנו מסעויש ביקורת בחז"ל על היהודים בשושן וכידוע 
שר אין  היהודי, כאן לכלות את העם מבדומה לסיום של יום ראשון לעיל: קודם תחזור ותהפוך את מעשי הבריאה, ואז תאפשר לה 14

 על ארבעה המינים בחג הסוכות.  שה נפלאו ממני וארבעה לא ידעתיםשלוראו דברינו  כבר עולם ואין טעם לקיומו.
איננו מקיים תרומות ומעשרות וגם לא את מהות חג האסיף, סוכה  גם כאן אפשר שיש גם 'עקיצה' לעם ישראל שאיננו על אדמתו ו  15

 תם בארץ.  עיקר מצוו וארבעת המינים ש 
, עם נס  שר את "יקוו המים אל מקום אחד" שבבריאהלק  רעיוןהה.  והיקוות המים והופעת היבשה הם שמאפשרים את הצמחיי  16

, אבל נזכר בבראשית רבה ה ה כאחד מתנאי יסודם בבריאת העולם כאחד מהניסים שבמסכת אבות ה ו  מנה  עת ים סוף )שאינו נקרי
  חדדנקוו המים אל מקום אדכיון   ,פשיטא..  ותראה היבשהא ט: "אשית  הדר זקנים ברבפירוש  , לא מצאנו לו מקור מלבד(הבריאה

עולם לשם. אבל על  ויהיו ל  חדרמז קריעת ים סוף והכי קאמר יקוו המים אל מקום אדכאן    ש לומראלא י  !פשיטא דנראית היבשה
כחלק מהשלמת הבריאה של   השלישי וםבי יםכן נזכרהמים ונראות היבשה אהיקוות זו של  ."מנת שתראה היבשה בקריעת ים סוף

שיטות  , שלא כעי יצאו בני ישראל ממצריםהשיטה שביום רבי ת נס קריעת ים סוף ביום שלישי בשבוע הוא עפ"יע היום השני. וקבי
   .ה כאןולא ניכנס לנושא ז  .פרקי דרבי אליעזר טו ע"בגמרא שבת פז  השונות ב

 עולם. צמחייה בין היום השלישי ותיעלם היבשה, שוב אשהערנו לעיל שאם תתבטל מלאכת  נו קיימים, או כפי חלשם מה אנ 17
ראו הפסוק הפותח את הפרק  בגאולה העתידית. אורם של ישראל שיזרח עליהםמפרש את הפסוק שבאחרית הימים הגויים ילכו ל 18

ְך ָזָרח: "שם בֹוד ה' ָעַליִּ י ָבא אֹוֵרְך ּוכְּ י כִּ י אֹורִּ     בפרשת כי תבא. שנקראת השישית ההנחמטרת ", היא הפקּומִּ
ֵבי ֹבקֶּ : "זלח איוב כא בדרשה על הפסוק ב ית רבה סה כבר בבראשהמשלת עם ישראל לכוכבים מצויה  19 ָרן ַיַחד כֹוכְּ ֵני  בְּ יעּו ָכל בְּ ר ַוָירִּ

ים נמשלתם כחית השדה ומי יכול לסייף את חית  ק ט: "בבראשית רבה  )עם עקיצה קלה(  סף לאחיו  ו ". ראו גם דברי הפיוס של יֱאֹלהִּ
מה    ,בים בקשו לאבד כוכב אחד ולא יכלו לו, שנים עשר שבטים עשרה כוכ  ?מי יכול לסייף את הכוכבים  ,נמשלתם ככוכבים?  השדה

 ".שנים עשר מזלות ברקיע נגדמפני שהם כנגד שנים עשר שעות ביום וכ ?יכול לשנות סדרו של עולםאני 
ש את הקרבנות הפשוטים של  תו גם להדגיהבהמות שכן אלה נבראו ביום השישי. אולי כוונלא בכדי נזכרים כאן העופות ולא    20

מֶּ : "את עם ישראלמלאכי )א יא(  מוכיח הנביא   אבל מנגד,  א יד(. עניים שאין ידם משגת להביא קרבן בהמה )ויקרא  ה ַרח שֶּ זְּ מִּ י מִּ ש  כִּ
י ַבּגוֹ  מִּ י ָגדֹול שְּ הֹוָרה כִּ ָחה טְּ נְּ י ּומִּ מִּ שְּ ָטר ֻמָּגש לִּ ָכל ָמקֹום ֻמקְּ ם ּובְּ י ַבּגֹויִּ מִּ בֹואֹו ָּגדֹול שְּ ַעד מְּ ם ָאמַ וְּ ָבאֹותיִּ אכי מאוחר  ל". האם מר ה' צְּ

 ה?קבות המגילבע)"קיימו וקבלו"( הארץ מתיהדים" ועליית קרנה של הדת היהודית  למרדכי ונבנה על "רבים מעמי
, בבא מציעא קיד, בראשית  אסמכתא מרכזית, יבמות סא   פסוק זה  משמש)בו    לאכאן נכנסנו לנושא אם הגויים קרויים אדם או    21

 קרא. בפרשת וי באדם כי יקריבפרשת בראשית וכן  נעשה אדםראו דברינו  .ים(רבה לד ועוד רב
 "אדם" בדרשה זו. ימוש הכפול והסותר של  כל בני האדם ואז תן להמן לשלוט בעולם ריק. שימו לב לשחילה את תתעקור   22

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%95%D7%90%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9C-%D7%90%D7%AA%D7%9B%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%99#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%94-%D7%A0%D7%A4%D7%9C%D7%90%D7%95-%D7%9E%D7%9E%D7%A0%D7%99-%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%90-%D7%99%D7%93%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%9D#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%9B%D7%99-%D7%91%D7%90-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9A#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A0%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%90%D7%93%D7%9D#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%93%D7%9D-%D7%9B%D7%99-%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%91#gsc.tab=0


 ג תשפ"                          מגילת אסתר 

 5מתוך    3עמ'  

 

  , מעשיך ונשתכללום שבת בו נגמרו כל  יו  ,ריבונו של עולם  :ואמר לפניו  ה"הקבעמד שרו לפני    ,ביום שבת הפיל פור

"  לם ביני ובין בני ישראל אות היא לעו"  :וכתיב  ,(ב  ב  אשית)בר  "ויכל אלהים ביום השביעי"  :דכתיבהוא  הדא  

 23! אתה מכלה אותםל אותה ואח"כ עקור את השבת ובט ,ואם אתה מבקש לעקור אותם .(א יזת למו)ש

  באייר  .סחדש ניסן ועלה בו זכות פ בח  חילהת  .דשיםוכיון שראה אותו רשע שאין הגורל נופל בו בימים חזר לח 

 24. זכות הארץ  -בתמוז    .זכות התורה  - בסיון    .שר בוע  שהיקטן וזכות המן שניתן להם לישראל בחמפסח    זכות   -

  : דיינו פורענות שאירעו בנו לבניך ,ריבונו של עולם :ה" הקברו לפני  אמש ?למה לא עלה הגורל בתמוז ואב , ועוד

  : הדא הוא דכתיב  ,נשלמה  שבוירושלים    ה של החומ   זכות השלמת  - עלה אלול    25.ה ש ישה ובאב חמיבתמוז חמ

באחד  "  :ה, כההיא דתנינן תמןוגם זכות מעשר בהמ,  (טו  )נחמיה ו"  שה לאלולחמו   ותשלם החומה בעשרים"

זכות שרה אמנו    -עלה במרחשון    .זכות שופר וכפור ורגלים  -שרי  עלה בת  ".בהמה  באלול ראש השנה למעשר

א  ַוַיעֲ "  :דכתיבהוא  הדא    ,זכות עזרא  -עלה טבת    27.זכות חנוכה  -כסלו    26. מתהשבו   ְדלּו ֶעְזר  ה ַוִיב  שּו ֵכן ְבֵני ַהגֹול 

ֲעִשיִרי ְלַדְרי ד ַלֹחֶדש ה  ם ְבֵשמֹות ַוֵיְשבּו ְביֹום ֶאח  ם ְוֻכל  בֹות ְלֵבית ֲאֹבת  א  אֵשי ה  ִשים ר  רַהֹכֵהן ֲאנ  ב  ַוְיַכלּו ַבֹכל    :ֹוש ַהּד 

ְכִריֹות עַ  ִשים נ  ִשים ַהֹהִשיבּו נ  ִראשֹוןֲאנ  ד ַלֹחֶדש ה  י כנסת הגדולה,  זכות אנש   -עלה שבט    28. (יז- טז  י רא  )עז  " ד יֹום ֶאח 

 29.לם מיכהצו בו כל ישראל על פילגש בגבעה ועל צושלשה בו נתקבבעשרים 

הדא    ,כות פסחז  -  להט  .ק במזלות ובד  חזר  30. רשע לשמוחעלה ראש חדש אדר ולא מצא בו שום זכות התחיל ה

  : הדא הוא דכתיב   ,נמצא זכות יוסף שנקרא שור  -שור    .(ג  ב)שמות י  " איש שה לבית אבות שה לבית"   :הוא דכתיב

תאומים    .(כז  )ויקרא כב " עז כי יולדשור או כשב או  " :שנאמר  , קרבן, וזכות  (יז  )דברים לג"  הדר לובכור שורו "

אריה    31. (כז  )בראשית לח"  והנה תאומים בבטנה"  :תיבהדא הוא דכ   ,ות פרץ וזרח שנקראו תאומיםבו זכנמצא    -

זכות    -בתולה    .(ט  מט  בראשית" )גור אריה יהודה"  :כות דניאל שהיה משבט יהודה הנקרא אריה, שנאמר ז  -

זולתי בעלהחנניה מישאל   ידעה איש  דומין כבתולה שלא  ודתותי   כך הם לא שינו  ,ועזריה שהן  הם  אלהיהם 

ביהודתן שנאמ  -  םמאזני  32. והחזיקו  איוב,  כעסי קוש  ול "  :רזה  ישקל  ו)א  "ל  יח  -עקרב    33. (ב  יוב  זקאל,  זה 

)בראשית    "ותשב באיתן קשתו"   :זה יוסף שנאמר בו  -קשת    34.(ו )יחזקאל ב"  ואל עקרבים אתה יושב"  :שנאמר

וגם  "   :זה משה, שנאמר בו  -דלי    .ז(כז ט  בראשית)"  םואת עורות גדיי העזי מר: "שנא  , ה יעקבז  -גדי      .(כד  מט

 .  (יט )שמות ב "דלה דלה לנו

 
לפיכך, עקירת עם    הירושלמי, היינו ארץ ישראל.נוסח    שזה  מקדש ישראל והשבתאו דברינו  ר.  השבתבן הזוג של  כנסת ישראל היא    23

 כיליון.  –" "ויכולוישראל כמוה כעקירת השבת שהיא כמו עקירת שכלול וכיול הבריאה. ונראה ששוב יש כאן משחק 
 ם" בימי יהושע. "שמש בגבעון דו  נסרבה פרק יא שבג' בתמוז אירע  נזכרת בסדר עולםש זכות הארץ בתמוז קשורה במסורת 24
בשבעה עשר    .שה בתשעה באב יירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז וחמשה דברים איחמ: "מסכת תענית פרק ד משנה וראו    25

נגזר על   :באב   בתשעה  .והובקעה העיר ושרף אפוסטמוס את התורה והעמיד צלם בהיכלנשתברו הלוחות ובטל התמיד    :בתמוז
 גישה כפולה תכסיס' של ' תמוז ואב נוקטים ". ה ונלכדה ביתר ונחרשה העירת בראשונה ובשנירב הביאבותינו שלא יכנסו לארץ וח

הוא עומד בתקופה בה בית שני בתחילת דרכו  האם שם לב הדרשן לכך ש  אך מדוע אי אפשר לקיים בהם את הגזירה. )'ממה נפשך'(
רושלים וביתר של סוף תקופת בית  ן יבחשבון את חורב קח, ואילו הוא כבר לולסיוע בחידוש היישוב בארץ ושבי ציון זקוקים מאד

   שני?!
או הפניה במים  ן למדרש אסתר רבה )רפירוש יוסף תבורי וארנון עצמו  שבון זה ששרה נפטרה בחודש חשון אין מקור ידוע.לח  26

ת  מצער. על סמיכו   , וחודש לאחר מכן נפטרה שרהדש תשרי )ראש השנה(וחהאחרונים( מציע את הקשר לשיטה שהעקידה הייתה ב
 . בורי ועצמון מעירים, כפי שתיין קשהל חודש )ויותר( עד, אך פרק הזמן שמחיר העקידה  -שרה חייהאירועים, ראו דברינו 

 האירועים שהרי פורים קדם שנים רבות לפני חנוכה. שוב מקדים הדרשן את סדר  27
תושבי    ליהודיםשני! ובזכות עזרא שהקפיד על נשים נכריות. שוב 'עקיצה'  בזכות אותם אנשי בבל שטרחו ועלו לייסד את בית    28

 ת גם הומלכה אסתר. ועכ"פ, בחודש טב   ?ממלכת פרס ומדי שלא עלו ורבים התבוללו
ים הקשים שמוזכרים בו: פילגש בגבעה ופסל מיכה )שאין  רועיעוד מאורע שלא ברור מקורותיו ותיארוכו לחודש שבט, וגם הא  29

 קשר הידוע לנו(   הם כלניבי
 . של המן טעותונפטר משה ומה הייתה  בה שבחודש אדרולהלן יוסיף המדרש גם את הסי 30
ם שבו  ניה של רבקה )בראשית כה כד(, אבל מדוע לא מזל תאומי ים במקרא, באת התאומים הראשונ  הדרשן לא מזכיר  מובן מדוע  31

 .(יב אסקפיניתנה התורה? )פסיקתא רבתי פיסקא כ, פסיקתא דרב כהנא 
תּולָ ָאז תִּ : "יבלא  ירמיהו  ה, ואנחנו נסייע לו. ראו  הדרשן התקשה כאן למצוא פסוק מתאים למה לא מזל בתול  32 ַמח בְּ ָמחֹול  שְּ ה בְּ

ָששֹון וְּ ּוַבחֻ  ָלם לְּ בְּ י אֶּ תִּ ָהַפכְּ ָדו וְּ ים ַיחְּ ֵקנִּ ים ּוזְּ יגֹוָנםרִּ ים מִּ תִּ ַמחְּ שִּ ים וְּ תִּ ַחמְּ ך לשמחה ולששון  ליהודים, יהפו ". האבל שאתה המן מתכנןנִּ
םכב(: " ...    )ט  במגילה  פסוקים מפורשזה  והרי   ַפְך ָלהֶּ הְּ ר נֶּ ש ֲאשֶּ ַהֹחדֶּ שִּ   וְּ ָיגֹון לְּ ל לְּ מִּ ָחה ּוֵמֵאבֶּ ה  מְּ תֶּ שְּ ֵמי מִּ יֹום טֹוב ַלֲעשֹות אֹוָתם יְּ

שְּ  ָחה ּומִּ מְּ שִּ יםוְּ יֹונִּ בְּ ֵרֵעהּו ּוַמָתנֹות ָלאֶּ יש לְּ  ". לֹוַח ָמנֹות אִּ
חברותא  אמר רב: עפרא לפומיה דאיוב,  "התרסה כלפי שמים:  דברים האלה  יש ב  רשה זו קשה, מה גם שע"פ הגמרא בבא בתראזה ד  33

שהכוונה או שמא נאמר    יים., שהרי תשרי הוא במזל מאזנזכות שופר וכפור ורגליםלהדרשן לחזור  ". ומה גם שיכול  א?כלפי שמי
      ספג מזל מאזניים את צרותיו של איוב.שכבר  ,כתמוז ואב לעיללריבוי הצרות 

ן  : "יחזקאלשם ניבא    בבלה. ראו הפסוק המלא שהוא תוכחה לבני ישראל, בפרט לאותם היושבים  גם דרשה זו קצת תמוה  34 ַאָתה בֶּ וְּ
דִּ  ים ַאָתה יֹוֵשב מִּ ַרבִּ ל ַעקְּ אֶּ ים אֹוָתְך וְּ ַסלֹונִּ ים וְּ י ָסָרבִּ יָרא כִּ ם ַאל תִּ ֵריהֶּ בְּ דִּ ם ּומִּ יָרא ֵמהֶּ ם ַאָאָדם ַאל תִּ ֵניהֶּ פְּ יָרא ּומִּ ם ַאל תִּ ֵריהֶּ ל ֵתָחת  בְּ

י ֵהָמה רִּ י ֵבית מְּ    וחשב שזה סימן )מזל( לא טוב.  ת מזל עקרבאאבל הדרשן בשלו, שהמן ראה   ק.שי מצודות על הפסו". ראו פירוכִּ

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA1#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%97%D7%99%D7%99-%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8-%D7%94%D7%A2%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%94#gsc.tab=0
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אדר אין לו זכות ומזלו אין לו    :מיד ואמרושמח    .ולא נמצא לו זכות  דרא  משמש בחדש  שהואבא לו מזל דגים  

 35, הוהוא לא ידע שבאחד באדר מת משה ובאחד באדר נולד מש  .אלא שבאדר מת משה רבן  ,ולא עוד  .זכות

 36. דגים פעמים נבלעין ופעמים בולעין  , רשע  :ה"הקבאמר לו    .כך אני בולע אותן  , כשם שהדגים בולעין  :ואמר

חנן  . לע מן הבולעיןנבש  ו אותו האיעכשיו הוא דכתיב  :א"ר  ישלטו היהודים המה  "   :הדא  הוא אשר  ונהפוך 

כי מחה אמחה את  "  :א כך דברלאד(  י  לכים במ)  "ולא דבר ה' למחות את ישראל"  :א"ר תנחומא".  בשונאיהם

 . ז()שמות י "זכר עמלק

 שיח אחשורוש המן דו  – סימן יבשם 

מר לו  א  .ן לו מעמושֵ יַ   -  (ד  )דברים ו "  ה' אחד"בו    מרנאאותו ש  - "  אחד  ויאמר המן למלך אחשורוש ישנו עם"

, ואתה  (א דכים קהלת)"  הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל"  :הדא הוא דכתיב  ,אני אין לפני שינה  :ה"הקב

ַוִיַקץ  "   :הדא הוא דכתיב  . חייך שמתוך שינה אני מתעורר על אותו האיש ומאבדו מן העולם  ? אמרת יש לפני שינה

י ְכִגבֹור ִמְתרֹוֵנן ִמי ִין:כְ  מֹו י ֵשן ֲאֹדנ  ַתן ל  ם נ  חֹור ֶחְרַפת עֹול  יו א  ר    37.(סו -סה עח  הליםת ) "ַוַיְך צ 

שהן    ,אוכלין ושותין ואומרים עונג שבת עונג יום טובש  38, שניהון רברבן  :אמר ליה  -אחד  ם  ישנו ע  דבר אחר:

חדא לשבעה יומין שבתא, חד לתלתין יומין ריש ירחא, בניסן פיסחא, בסיון    39.םת בממונו של עול מכניסין פח

 40. אטללתוחגא דמעצרת, בתשרי ריש שתא וצומא רבא 

יפה היו    -יהם ומועדינו  לו היו משמרין את מועדיא  :אמר לו המן  41. תןכך הם מצווין בתור  :רושאמר לו אחשו

אמר  42. שאין משמרים לא קלנדס ולא סטרנליא -" מלך אינם עושיםואת דתי ה: "אלא שמבזים מועדיך  .עושין

  על   מועד אחדים להם  ומוסיפ  הרי אני מפילך לפניהם   ,אתה מפיל עין רעה במועדיהם שלהם  , רשע  :ה"הקב לו  

יו מֹוֵקש ַנְפשֹו" :א הוא דכתיבהד  ,הפוריםזה ימי   .מפלתך ת  ה לֹו ּוְשפ   43. (ח ז)משלי י  "ִפי ְכִסיל ְמִחת 

היה מיכאל מלמד עליהם סניגוריא    ,מלמטה  כל מה שהיה המן מקטרג את ישראל  -  "ולמלך אין שוה להניחם"

  ו עריות על שגל   בים ולאו עבודת כוכלא על שעבד   ,אין בניך מתקטרגין  ,ריבונו של עולם  :אמר לפניו  .מלמעלה

לא שבקית    ,חייך  :אמר לו  46. אלא על שהן משמרין את דתותיך  45, גיןמתקטר אין  אלא    44. ולא על שפיכות דמים

 
ולה, אמר: נפל לי  יון שנפל פור בחדש אדר שמח שמחה גדהפיל פור הוא הגורל, תנא: כ"ב: "יג עמגילה בגמרא  ראו קטע אחרון זה  35

 . "דר מת ובשבעה באדר נולדת בו משה. ולא היה יודע שבשבעה באפור בירח שמ 
אלמלא מוראה של מלכות, כל   -כל הגדול מחבירו בולע את חבירו, אף בני אדם    -גים שבים  מה ד"א: "ד עעבודה זרה  בגמרא  או  ר  36

 . "רוהגדול מחבירו בולע את חבי
דרבי    מכילתא,  בשעה שישראל בצרה"  "כאילו שינה לפניו א:    סוטה ט  ם נשלב את הדרשות השונות על פסוקים אלה: ירושלמיא  37

על הפסוק נדדה    טו ע"ב  בבלי מגילה,  "כשאין עושין רצונו של מקום כביכול שינה לפניו: "מסכתא דשירה פרשה ה  - בשלח  ישמעאל  
אומות העולם    כאשר  אבל  ., נקבל את הפירוש המשולב, שבשעה שעם ישראל חוטא הקב"ה כביכול ישןופירוש רש"י שםשנת המלך  

 גם בפירוש רד"ק ומצודות על הפסוק. צלים זאת לרעה, הוא מתעורר ונוקם בהם. כך מנ
 כל הזמן. ם אוכלים ושותים יכך הפלולות ויש להם )ליהודים( שיניים גד  38
ם ששה"י פה"י הם  ירי ני התלמוד מסבפרש  ."דמפקי לכולא שתא בשה"י פה"י - ואת דתי המלך אינם עשים " "ב: יג עגילה מובגמרא  39

בלי    יהֵ י פְּ הֵ בתות. אבל שטיינזלץ מנקד שְּ כל הזמן יש לעם ישראל חגים ושראשי תיבות: שבת היום, פסח היום, כמדרש לעיל ש
 . (רך בויקיפדיההע)ראו  פרדיתשפירושו דחייה. בדומה למניאנה בס זה ביטוי בפרסית ש טוען ראשי תיבות ופרופ' זאב בן חיים  

השנה  ראש    –)חג השבועות(, בתשרי  עצרת    –בסיון    פסח,  –חודש. בניסן  ש  רא  –ים יש להם שבת, כל שלושים יום  כל שבעה ימ  40
עצל שלא עובד כל הזמן )ומפחית בכך את אוצר  העם היהודי כעם    והצום הגדול )יום כיפור( וחג הסוכות. דרשה זו שמשמיצה את

זו מתחברת לדרשות  דרשה   –  חידוש של היהדות שהכעיס את השליטיםשבעה ימים שזה באמת  בשבוע של  המלוכה(, ובפרט שבת  
ם  א ע"ב, מדרש תהלי מדרש אבא גוריון ג, מדרש פנים אחרות א, עבודה זרה יאיכה רבה פתיחתא יז,  'אנטישמיות' כמותן מצאנו ב 

 )בובר( מזמור א ועוד. ובהזדמנות נכנס מדרשים אלה ונדון בהם. 
 סניגוריה זו של אחשורוש על עם ישראל תמוהה וצריכה עיון. האם הוא מתמקח על המחיר?  41
רָ במסכת עבודה זרה, פרק א משנה ג: "  מועדים אלהראו    42 נּוָרא, ּוקְּ ַטרְּ ָדא, ּוסְּ נְּ ם, ָקלֶּ ל ּגֹויִּ ן שֶּ ֵאלּו ֵאיֵדיהֶּ יוְּ ָלכִּ ל מְּ ָיא שֶּ נֻסְּ יֹום ּגְּ ים, וְּ ם  ֵטסִּ

דָ .  וכו' " נְּ דָ  א אוָקלֶּ נְּ   ימים לפני התקופה   8שמתוארך ל  הוא 'יום האש' הפגאני    בינואר וסטרנורא  1הוא ראש השנה הרומאי היינו    סָקלֶּ
המגילה   רית על אירועינוצ- רומית-האם שוב משליך הדרשן מסביבתו היוונית  בדצמבר.  17, היינו  בדצמבר היום הקצר(  21)הוא  

 ם? פרס כמה מאות שנים קודב
ראו דרשות על פסוק זה בראשית רבה לח ח על דור הפלגה )מגדל בבל(, במדבר רבה יח ד על דתן ואבירם, ופירוש רבינו יונה על    43

ונראה    ". ל בדבריו תמידיקרנו הנזק והמכשו  על כן אין פיו ברשותו, כי למד שפתיו לדבר בלי עיון ומחשבה,  ...  כי הכסיל  "הפסוק:  
 לעיל.  6שאפשר לצרף פסוק זה לפסוקים שהצענו בהערה 

מקדש ראשון מפני מה חרב? מפני שלשה דברים שהיו בו: עבודה זרה, וגלוי  "ב: "ט עיומא  ראו חטאם של אנשי בית ראשון בגמרא    44
אינם חוטאים    שוב מיכאל מסנגר עליהם שן  ". יהודי שושן ופרס הם גולי בית ראשון )או צאצאיהם( וכאםעריות, ושפיכות דמי 

 . עבירות אלהב
 כולו קטרוג בידי בני אדם. הוא קטרוג משמים )שהביא לקטרוג היינו חורבן בידי אדם(, והשני מוציאים עליהם קטרוג. הראשון   45
ם או כופרים במצוות, לא  אמר משה לפני הקב"ה: ריבון העולמים! אם היינו ערלים או עובדי עבודת כוכבי:  בכב  במדבר רבה  ראו    46

ומפני שייחד אותנו הבורא  לרמב"ם: " אגרת תימן  וב".  היו שונאים אותנו. ואינן רודפים אחרינו אלא בשביל תורה ומצוות שנתת לנו

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%94%22%D7%99_%D7%A4%D7%94%22%D7%99
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בין חייבין בין    -  47( כב  בי  )שמואל א   "' את עמו בעבור שמו הגדולכי לא יטוש ה"  :הדא הוא דכתיב ולא אשבק,  

  ים השיר  )שיר  "איש את כל הון ביתו  אם יתן"  .פשר לעולם בלא ישראלשאי אלפי    48,אי אפשר להניחם  ,כך  .זכאין

 בוז יבוזו לו.   -תן עשרת אלפים ככר כסף להכחיד את ישראל  שע שנן הרה המז - 49(ז ח

   שמח   ם פורי 
 50יין מחלקי ה 

מדרש אסתר רבה בהוצאת מפעל המדרש שליד מכון  הת של  מהדורה ביקורתית ומוג  ראו, יצאה לונהחרלא  :מים אחרונים 

 ללמוד את מדרש אסתר רבה מהוצאה זו.מאד    מומלץזרנו רבות בהוצאה מיוחדת זו ונע  שכטר בירושלים, תשע"ה.

 

 
..... קנאונו הגויים כולם על דתנו קנאה גדולה ". ראו  לערער עלינו שטנה ואיבה  וילחצו מלכיהם בשבילה  ,במצוותיו ובחוקותיו 

 בפרשת מטות.   שורשי האנטישמיותינו דבר
 ראו במקור שם. טון מלוכה. דברי הפיוס של שמואל לעם בנאום בו הוכיח אותם על בחירתם בשל 47
ת ָדֵתי  " ...  ל:  כבר הובאו לעי  ם, דברי השטנה של המן שחלקלנטוש אותם. מתכתב עם הפסוק במגילה  48 אֶּ ָכל ָעם וְּ ם ֹשנֹות מִּ ָדֵתיהֶּ וְּ

יָחם ַהּנִּ ה לְּ ְך ֵאין ֹשוֶּ לֶּ ַלמֶּ ים וְּ ְך ֵאיָנם ֹעשִּ לֶּ    ".ַהמֶּ
 לו כאן: בשנאה.ואי יך שם "באהבה"שסוק ממ וט הפסוק. הפלא בכדי מקצר כאן הדרשן )או העורך( בציט 49
מדרשי   ר ריכזנו בדף לפורים בשםכבה פרשת שמיני(,  בויקרא רב  רבה פרשה ה )שמקורםאסתר  והשיכורים שבי היין  רשמדאת    50

 ה בדף נוסף. א בע"סתר רבה, נבישבאבים ר יפיםה מדרשים. את שאר השיכורים

https://schechter.ac.il/book/%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%a9-%d7%90%d7%a1%d7%aa%d7%a8-%d7%a8%d7%91%d7%94/
https://schechter.ac.il/book/%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%a9-%d7%90%d7%a1%d7%aa%d7%a8-%d7%a8%d7%91%d7%94/
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A9%D7%A8%D7%A9%D7%99-%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA1#gsc.tab=0
http://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9%D7%99-%D7%A9%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-2
http://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9%D7%99-%D7%A9%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-2

