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‰ÏÈ‚Ó‰ ‰Ï‚Ó ‰Ó?  

 .ומה הן מלמדות אותנו הדורשת העמקה ובירור מיוחד מהו עניינם יותיש בהן ייחוד ,המגילות ומגילת אסתר בתוכן חמש

וכדברי  ?אחשורוש בדכע י מרדכי שכתבו"ע, שנכתב כולו בגלות ו של ספרמשמעותמהי ? לנו מגילת אסתר העבירה באה למ

ומה היא באה  המגילהמה עניינה של . מסתיימת המגילהש כפיו, "אכתי עבדי אחשורוש אנן"): א, יד(הגמרא במסכת מגילה 

, היא מילה מופלאה 'מגילה'המילה . שיש בה גלה את ההסתר העצוםשהמגילה מ רגילים לבאר, מגילהכשמתבוננים ב? לגלות

של אפשר להסתכל גם על הגלימה  ..גמילהלים ואז זקוק, ים לגימהלוגמאם וב יותר להבין טהמגילה אפשר את  הרי

  .גילוי הנסתרשל המגילה הוא עניינה  .אחשורוש

ÌÈÓÈ ‰˘ÂÏ˘· ‰ˆ˜ ‰ˆ˜Ó  

ח כמה זמן לק .אילו מהפכים יכולים להיות אמונהולשאוב מכאן כוחות , שזכינו לו העצום' ונהפוכו'יש להתבונן ב, ראשית

שלושה ימים והשנייה ארבעה  הראשונה אומרת, נן שתי שיטותיש? על העץ פיל את הפור עד שהוא נתלהשהמן ה מרגע

חם אפילו רמהוא לא , שולח את הספריםג בניסן מפיל המן את הפור ובו ביום הוא "יבמתואר איך , 'מגילה בפרק גב .ימים

ַעד ְלַהְׁשִמיד ַלֲהרֹג ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים ִמַּנַער וְ " .יש לו שנה שלימה להתכונן, אין תאריך טוב מזה מבחינתו. שנייה אחת

אומרים שהוא שמח כי זה נפל ) ב, יג(במגילה ' בגמ ל"זח ..לארגן את זה לוקח זמן )יג, אסתר ג( .."ָזֵקן ַטף ְוָנִׁשים ְּביֹום ֶאָחד

הוא שמח שיש לו , חה שלו הייתה לא רק על זהאני חושב שהשמ. באדר' זב, מושיען של ישראל נפטרשמשה רבנו בחודש 

אין , הוא שקט )ח, אסתר ח( "ֵאין ְלָהִׁשיב ַנְחּתֹום ְּבַטַּבַעת ַהֶּמֶלךְ ְכָתב ֲאֶׁשר ִנְכָּתב ְּבֵׁשם ַהֶּמֶלְך וְ " ,וכן .לארגן את הכל הרבה זמן

  . מה לעשותליהודים 

אסתר שואלת , ואז מרדכי לובש שק ואפר .יום ל נעשה באותוהכ ,העיר שושן נבוכהו המלך והמן ישבו לשתות ,יוםבאותו 

, ג"י, ג בניסן"יתה ביהפור היהפלת אם ? מתי היה הצום .שיצומו שלושה ימיםאומרת לו אסתר ו ,והוא מספר לה, מה קורה

על מה הוא '? ויעבור'מה זה , )יז, ד( "יו ֶאְסֵּתרַוַּיֲעבֹר ָמְרֳּדָכי ַוַּיַעׂש ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצְּוָתה ָעלָ " !צמו בפסח ,שלושה ימי צום -  ו"ט, ד"י

אסתר נכנסת אל המלך ומזמינה אותו  בניסן ג"ביום י. אלא התענו שלא עשו פסח )א, מגילה טו(' ל בגמ"אומרים חז? עבר

ר ִאיׁש צַ : "אומרת אסתרבו  ,ו בניסן המשתה השני"בט ולמחרתו, ד בניסן"ה הראשון היה ביהמשת .למשתה מחר עם המן

הוא  ג בניסן"ייום ב. )ט, ז" (ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ְּתֻלהּו ָעָליו", מספר למלך על העץ שהכין המןוחרבונה , )ו, ז" (ְואֹוֵיב ָהָמן ָהָרע ַהֶּזה

ו היארצייט של המן הרשע זה ,קל לזכור זאת. ז בניסן הוא כבר היה תלוי על העץ"טב - תוך שלושה ימים ו ,הפיל את הפור

בספר  כפי שכתובז בניסן "בט ,ממחרת הפסח לרדת פסקהמן  .לארץ תםלבני ישראל בכניס המןלרדת בו פסק יום  אותו

' שבת'וזהו גם היום בו  ."ַוִּיְׁשּבֹת ַהָּמן ִמָּמֳחָרת ְּבָאְכָלם ֵמֲעבּור ָהָאֶרץ  ...ַוּיֹאְכלּו ֵמֲעבּור ָהָאֶרץ ִמָּמֳחַרת ַהֶּפַסח": )יב- יא, ה( יהושע

עשרת בני המן עדיין . המן האגגי מחשבת קיימת עדייןהרי ש ,לגמרי לרווחהלא יכלו לנשום  עודהיהודים אמנם . המן הרשע

ִנְקֲהלּו ְוָעמֹד "עד שלבסוף היהודים  מהלךמובילים את ה כבר מרדכי ואסתרוהלאה  מכאןאך . ורוצים לבצע את זממו םקיימי

צריך ! תוך שלושה ימים התהפך הכל מן הקצה אל הקצה, הכל החל מכאן ).טז, ט" (ְנֵאיֶהםַעל ַנְפָׁשם ְונֹוַח ֵמאְֹיֵביֶהם ְוָהרֹג ְּבׂשֹ

  .את גודל עוצמת הנס הביןלראות ול

'Ú„È ‡Ï„ „Ú'  

ומי בפוריא עד דלא ידע מחייב איניש לבס" :אומרת )ב, ז(במסכת מגילה  'הגמ. מה שיוצא לנו מתוך המגילהנעבור לעסוק ב

אבל שבת לפני , זאת אומרת שבפורים לא צריך לדעת כלום'? עד דלא ידע'של  זו החובהמה . "דכיבין ארור המן לברוך מר

שעניינה גם הוא תשומת לב וזכירה ללא ', פרה'שאחרי פורים היא שבת ושבת . צריך לזכור היטב - ' זכור'פורים היא שבת 

היסח  -שבכל משניות פרה יש נושא אחד  נוהוא אמר ל ,ם שמעתי את זה מהרב ויצמן ראש ישיבת מעלותפע .הסחת הדעת

שחלילה לרגע אחד לא יסיח הכהן את דעתו מן אפר , התבוננותריכוז וכל העניין של עשיית הפרה האדומה נעשה ב. הדעת
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עד דלא 'כי כשאומרים לך . אל תסיח את הדעת - אחרי פורים ', זכור' -לפני פורים  אך ,אל תדע כלום -כ בפורים "א. הפרה

  . יותר מיום אחדלאי אפשר לאבד דעת , יום אחד בלבד וזה ,זה חייב להיות מתוחם' ידע

פעם : מספרת סיפורממשיכה והגמרא ו? איך אפשר לא לדעת: ועולה השאלה ,לא לדעת בכלל ',עד דלא ידע'הגמרא אמרה 

החיה ורבה התפלל ו ,אותושחט  ,לרבי זיראושחטיה  קם רבה באמצע הסעודה. ריםזירא לסעודת פו' רבה את רהזמין אחת 

באמת היה מעניין , לא תודה: זירא' אמר לו ר. ביחדנעשה גם השנה סעודת פורים בוא ו: שנה אחר כך אמר לו רבה. אותו

איזה מן תירוץ  ..מקום אחראז נחפש  ,לא כל שנה מתרחש נס - ' תרחיש ניסאלא בכל שעתא ושעתא א'אבל , פורים אצלך

, שמע: תגיד לו ?היית מוכן שישחטו אותך ויחיו אותך עוד פעם ,השנה יתרחש נס שגםי זירא אם רבה היה מבטיח לרב ?זה

מדוע הובא הסיפור מייד לאחר שהגמרא אומרת לנו , בכלל ?זירא' השיב לו רמה . 'לא מדובשך ולא מעוקצך, 'אני לא מעוניין

, מסופר בגמראכ, שיכולות להיות לכך פחד מההשלכותמי שיקרא את הסיפור עלול להלא ? את חיוב הביסום בפורים

   .ולהחליט שלא לקיים זאת

¯Â ‰·¯ '‡¯ÈÊ ;ÌÈÎÙ‰  

י עולמות אלה שנ. של פורים' ונהפוכו'זירא זה בדיוק ה' רבה ור. אפשר בעצם להבין את כל הסיפור הזה בדרך אחרת לגמרי

נקרא . קטן, זירא זה קיצור של זעיראואילו  ,ענק, גדול, רבה פירושו עצום :אפילו בשמות שלהם רואים את זה. שונים לגמרי

ישב ארבעים יום  כשעלה מבבלפר שומס, זירא למשל' רעל . זירא' רזה ההבדל בין רבה ל. קטנות מוחיןגדלות מוחין ו, לזה

עוצמה שמתחילה  ,זירא' זהו ר. ואז התחיל מחדש, שכח את כל התורה שלמד, בתענית כדי לשכוח את תורת חוץ לארץ

על עצמו שהוא  אמרש ,ספר התניאשל ' בפרק א רבה זה אותו אחד שעליו מדובר. זהו עולם עצום, רבהלעומתו . מלמטה

מתגבר על היצר מתמודד והוא ו, יש לו יצרש אלא. אחד שאין לו שום עברות? מה זה בינוני :התניא אומר, וכידוע .בינוני

  . עוצמה שאי אפשר לתאר אותה ,זהו רבה. שלו

זירא כמובן ' רו ,סעודת פוריםהוא בא לרבי זירא ומזמין אותו לו ,גדלות המוחיןהוא  ,הוא ענק, זירא' מר רבה הוא הפוך

תוך , והנה בסעודה? למה לא, הוא יבוא לחברותא! בוא נהיה חברותא: 'יציע לבחור משיעור א, ז"מישהו בשיעור ט. נאות

' יכול להיות גם ש, הגמרא לא מנוקדת? מה זה שחט. זירא 'שחט את רו ,מדרגה שלוב, התעלה עוד יותר ה רבהכדי השתיי

, רגע: אומר' הבחור משיעור א. הוציא ממנו את כל הפוטנציאל ,סחט אותו לגמרי, טיה אלא סחטיהזה לא שח -שמאלית 

בוא . םלומדי, בוא נלמד, עזוב פלאפונים עכשיו -תן איזה פלאפון , שנייה, רגע. בוא נלמד עוד תוספות, לא. הפסקת קפה

לא יכול , על הרצפה' שיעור אמהבחור , זהו זה. שחטיה -עוד רגע . לא יכול -תן לי רגע הפסקה , 'נתיבות', 'קצות'נפתח 

בוא עוד : זירא' שנה הבאה אומר לו רבה לר. הרים אותו.. תעזור לו', שיעור א מסכן, ע"רבש: התפלל - בעי רחמיה . לקום

להבין , כזה ניצול זמן, כאלה חוויותהביא אותו לרבה  ?ופה צריך להבין למה. עד כאן, הרבתודה , לא: אומר לואך הוא . פעם

  ..לא כל השנה כולה, יום אחד בשנה חברותא? יום אחד בשנה להגיע לכזו התעלות אבל, זה קשה ,נכון .דברים גבוהים

‰· ıÂ˜Â ‰ÈÏÚ  

אבל אותה ירידה הייתה  ,כביכול' חור משיעור אלרמה של ב, עד למטהגרמה לרבה לרדת  גם להבין שהחברותא הזו צריך

? אבל מה קרה ביום שאחרי, רבי זירא עלה לעולמות עליונים? אבל מה קרה לרבי זירא .לצורך עלייה ולכן מבחינתו זה בסדר

אין : אזיר' אומר לו ר! ?זירא עלה בשביל לרדת' אז ר. הוא היה סחוט לגמרי, הוא לא קם לתפילה, הוא לא קם בבוקר למניין

לא שמענו דבר  -אבל עלייה לצורך ירידה . ירידה לצורך עלייה, זה נפלא -אתה יורד בשביל להתעלות , מילא. לי מה לעלות

זה כמו ? מה נשאר לי מזה אחרי פורים? אבל לצורך מה, ואתעלה לגדלות מוחין כזו גדולה אתה רוצה שאני אתעלה. כזה

 -לא בכל יום מתרחיש ניסא : לכן הוא אומר לו? מה יצא לי ממך, כרם, כרם: מרא. אותו שועל שנכנס לכרם רעב ויצא רעב

ואת זה אני , כ"כי אני יודע שאני ארד אח, אבל בתחושה שלי עליתי בשביל לרדת, במקרה הזה הצלחת להקים אותי בבוקר

 רק לא היא החובה. ובהכדי שנבין מה הח' חייב איניש לבסומי'מייד אחרי  הגמרא מביאה את הסיפור הזה !לא רוצה

 לחשוב צריך כל רגע ורגע, לשתות יםמתחילכש. במה קורה ביום שאחרי זה מתבטאו. החובה היא לדעת איך עולים, לשתות

  . שמחר אני לא יפול למטה אלא יתקדם מכאן הלאה, איך להתעלות בצורה בטוחה, מה יקרה ביום שאחרי

ÍÏÓ‰ ÔÂÓ¯‡· ‰¯Â˜ ‰Ó?  

 .משתה לכל שריו ועבדיובשנת שלוש למלכו עושה אחשורוש . האמיתי להבין מהו סיפור המגילה נסהנ, מתוך הסיפור הזה

חצי : את אומרתז. ואחרי זה עוד שבעה ימים לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, מאה שמונים יום? כמה זמן לוקח המשתה

כל אחד שותה מה שהוא רוצה כפי , )ח, א( "ין אֵֹנסַהְּׁשִתָּיה ַכָּדת אֵ וְ "? חצי שנה משתה יין? נורמאלים הם. שנה משתה יין



� 

  

גם מרדכי וגם , כולם תמכו בזה. זו הוראה של המלך, "ִּכי ֵכן ִיַּסד ַהֶּמֶלךְ "? מי נתן את הפקודה שהשתייה כדת אין אונס. רצונו

כי הוא , דת אין אונסהמן רצה שזה יהיה כ? למה. מקואליציה ועד אופוזיציה כולם רצו שהשתייה תהיה כדת אין אונס. המן

מרדכי ו .ענשו עוד יותרוכך י, בלי שיכריחו אותם, החופשייהנו מסעודת אחשורוש מרצונם , הודים יבואו מרצונםרצה שהי

כך שכולם . שלא יעברו שם עבירה, את היהודים לשתות במשתה של אחשורוש שלא רצה שיכריחו ווןרצה שזה יהיה כך כי

  . זה בשנת שלוש למלכותו. יתבחירה חופשתהיה להם הסכימו ש

ְלכּותֹו ַוִּתָּלַקח ֶאְסֵּתר ֶאל ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֶאל ֵּבית מַ : "זה השנה שבה. בשנת שבע למלכותו קורה התהליך הבא של המגילה

הוא , אחשורוש הפיל המן את הפור בשנת שנים עשר למלכות .)טז, ב" (ַמְלכּותֹוַּבחֶֹדׁש ָהֲעִׂשיִרי הּוא חֶֹדׁש ֵטֵבת ִּבְׁשַנת ֶׁשַבע לְ 

דברנו פעם על השינוי שחל בארמון . טף ונשים ביום אחד ןקד זמנער וע, להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים: הגורל

לא , אפילו המלכה ,שתים עשרה בשנתואילו . להגיעיכול כל מי שרוצה , פתוח ובית - בשנת שלוש למלך אחשוורוש  .המלך

שניסו להרעיל את  שלאחר, שזה בגלל בגתן ותרש כ מסבירים"בד. זה מלך אחר לגמרי. נקראה למלך לא יכולה לבוא אם

. אפילו מפני המלכה עצמה, בכזו צורהלהשמר בגלל ניסיון התנקשות אחד שקצת מוגזם אך . יותר הוא כבר נשמר המלך

והיא גם לא . ל דמותה של המלכהמע שמרחף שהמלך אפילו לא יודע את המוות ,כזו גדולההחשדנות בתוך המסדרונות 

רוצה להשמיד להרוג ולאבד  לפתעו לסעודתו שמזמין את היהודים יאך המלךה .מספרת כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד

   ?אז מה קרה ,זה אותו מלך? ככה מוכר אומה שלימה ?כסף ככרבשביל עשרת אלפים  ,מנער ועד זקן אותם

ÌÈÚÏ˜‰ È¯ÂÁ‡Ó  

 )י, ט" (ֲעֶׂשֶרת ְּבֵני ָהָמן"ילים מגילה על המבפרושו לי "רש )ו, ד( ספר עזראב .ת דבר וחצי דבר מכל הסיפורהמגילה לא מספר

  : ומקשר אותו לכאן) ו, ד(מביא את הסיפור שמוזכר בספר עזרא 

חלת ובמלכות אחשורוש בת' :אלו עשרה שכתבו שטנה על יהודה וירושלים כמו שכתוב בספר עזרא ,ראיתי בסדר עולם

ומה היא השטנה לבטל העולים מן הגולה בימי כורש שהתחילו לבנות את  'מלכותו כתבו שטנה על ישבי יהודה וירושלם

המן דאג שלא יעסקו אותן  ,וכשמת כורש ומלך אחשורוש והתנשא ,והלשינו עליהם הכותים והחדילום ,הבית

  .שבירושלים בבנין ושלחו בשם אחשורוש לשרי עבר הנהר לבטלן

חייב ללמוד היטב  -מי שרוצה להבין היטב מה קורה במגילה . י בעצם אומר לנו שהרקע למגילת אסתר הוא ספר עזרא"רש

ֲהָות ֵּבאַדִין ְּבֵטַלת ֲעִביַדת ֵּבית ֱאָלָהא ִּדי ִּבירּוְׁשֶלם וַ : "פתאום כתוב כך, בספר עזרא שם בהמשך הפרק. מה קורה בספר עזרא

בנה של אסתר המלכה  ,בשנת שתיים לדריוש מלך פרס). כד, עזרא ד" (ְרָיֶוׁש ֶמֶלְך ָּפָרסין ְלַמְלכּות ּדָ ָּבְטָלא ַעד ְׁשַנת ַּתְרּתֵ 

ק ישכורש הפס ,את הבית רשות להמשיך לבנותתן ונהוא  - וש מלך פרס ובשנת שתיים לדרי. י מסביר"רש ךכ ,מאחשורוש

זה לא כתוב לא שרק  ,ואסתר מרדכי הםמי שעמד מאחורי זה שדי ברור  ,האישורוש נתן את עכשיו דריו ,אחשורושבתמיכת 

   .בעזרא ולא במגילה כי אי אפשר היה לכתוב את זה

יש היסטוריון אחד בשם  .לא כל כך מפורסמיםמקראיים - אך יש גם נתונים חוץ. אלה הנתונים שמספק לנו המקרא

 חשיארששהוא קורא לו  או כפי, ת המלך אחשורושהרודוטוס מתאר א בספרו. היסטוריון יווני מאוד מפורסם. הרודוטוס

שמורכב , הוא לוקח את כל צבאו. למלחמה אדירה נגד היווניםהוא מתאר את אחשורוש שמתכונן לצאת . זה שמו הפרסיש

הוא בונה גשר ימי במיצרי תרמופילי עם . למלחמה הזו נגד יוון, למעלה ממיליון חיילים, ממדיים ופרסיים והודים וכושיים

וכל צבא אחשורוש , כל הצבא עובר על הגשר ושלוש מאות ספרטנים תוקפים בלילה ומטביעים את כל האוניות, וניותא

 לנייד מליון חיילים זה לא. רושזה היה בין שנת שלוש לבין שנת שתים עשרה למלכותו של אחשו. טובע במימי הים התיכון

וכדי להתכונן למלחמה הזו הוא , ונן למבצע הגדול ביותראחשורוש מתכ ,בשנת שלוש למלכותו. פשוט באותה התקופה

כל יום . הם היו שותים בלילה ומתאמנים ביום הרודוטוס מתאר איך. חצי שנה משתה, עושה משתה שמונים ומאת יום

. שותים לשכרהאז היו מה שצריך ו כל, קודים, שעת השין, הם את הפקודותנותן ל, דים"טים ומג"אחשורוש היה פוגש מח

  . לקרב ואז יצאו, ככה במשך שמונים ומאת יום, שותים לשכרהושוב ', וכו' קודים וכו, טים אחרים"מחרת באים מחל

דבר ראשון הוא צריך לפחד מהפיכה : מלך מובס שחוזר חזרה צריך לדאוג משני דברים. אחשורוש מובס ,חוזרים מהקרב

ק ר יהוזבגתן ותרש . כולה להיכנס אליואפילו המלכה לא יו, רהוא הופך לסגור ומסוג, בית פתוח, לכן ממלך פתוח. שלטוןב

המלך חייב להשיג שני כדי להינצל מזה . הוא הפך להיות מלך שרק מחפשים איך להפיל אותו. תוצאה של כל הסיפור הזה

המן . זההמעליב והמשפיל ה, מיהו הגורם להפסד הצורב לגלות, ושנית. ל ההפסדים של המלחמהמימון לכ ,ראשית: דברים

י ַהֶּמֶלְך ְוֶאת ָּדתֵ ... ֶיְׁשנֹו ַעם ֶאָחד ְמֻפָּזר ּוְמפָֹרד ֵּבין ָהַעִּמים: "אומר המן. 'שניים במחיר אחד' ,את שתי התשובות לו מספק



� 

  

מדברים  ,הם נמצאים בכל העולם. היהודים ?מי מסר לספרטנים את התוכנית .היהודים ?מי אשם בכל). ח, ג" (ֵאיָנם עִֹׂשים

 לי לאבדם כמו שמגיע תןיואם ת. זה היהודים -  אין להם לויאליות, יותומאין להם לא, יםרמפוז, מפורדים, ל השפותאת כ

ים פתאום אנו רוא, עכשיו מגיעה שנת שתים עשרה למלכות אחשורוש .העסקת חביל ,גם אתן לך את הכסף שלהם -להם 

  . הסיפור מובן הרבה יותר, הכל שונה, מלך אחר לגמרי

ָהָיה ... ִּבְׁשַנת ְׁשַּתִים ְלָדְרָיֶוׁש ַהֶּמֶלךְ "? מה קרה -מתחיל בשנת שתיים לדריווש המלך  ספרה .ספר חגיתחילת לראות ב אפשר

 :ואומר להם ,הפזורה בפרס שארבא חגי הנביא ליהודי בבל ו - )א, חגי א( "ן ְׁשַאְלִּתיֵאלְּבַיד ַחַּגי ַהָּנִביא ֶאל ְזֻרָּבֶבל ּבֶ ' ְדַבר ה

ש בנה של אסתר הוא זה ראינו שדריו. והמשך הסיפור ידוע לנו לא עוליםהם  - אבל  !להיבנות' זה הזמן של בית ה, תעלו

מהלך שנובע בעצם הוא  ,בית שני בזמן נביאשהיה  חגי כל המהלך של בית שני שעליו מדבר .קדששהמשיך את בנית המ

 .להקים את הבית - זה בעצם עניינה של מגילת אסתר  ,ש השנידקהמגילה היא הגלגל והמנוע להקמת בית המ. מתוך המגילה

הרי כמו , די ברור למה .המגילה לא מדברת בכלל על בית המקדש ?המגילהשל בעניין  ,בורי המגילהירואים את זה בג היכן

  . כשנוברים אפשר למצוא, ובכל זאת. נכתב בתוך עבדות אחשורושזה  ,שאמרנו

˘„˜Ó‰Â ÔÈÓÈ�· Ë·˘  

, בסופו של דבר כמו ששאול הוא המביא את דוד המלך. כנציגי שבט בנימין, הדבר נמצא דווקא אצל מרדכי ואסתרש ,נראה

ִיְׁשּכֹן  'הְיִדיד " :על בנימין נאמר ?ק"שבט בנימין לביהמ מה הקשר של. את הבית השני גם מרדכי ואסתר הם המביאים ככה

 אמנם .הוא בנחלתו של בנימין ,הר הבית ,הנשכיהנחלת  .)יב, גדברים ל" (ן ְּכֵתיָפיו ָׁשֵכןיָלֶבַטח ָעָליו חֵֹפף ָעָליו ָּכל ַהּיֹום ּובֵ 

רצועה היתה יוצאה מחלקו של יהודה ונכנסת לחלקו של ": )א, יומא יב(אך אומרת הגמרא  ,בחלקו של יהודה היא ירושלים

אומר הכתוב ? המזבח אצל בנימין דווקאהמשמעות ש מה. 'בין כתפיו שכן' -מקום השכינה  וזה". בנימין ובה היה מזבח בנוי

ִּבְנָיִמין ְּבַאְרֵעּה ִּתְׁשֵרי : "אומר אונקלוס). ז, טבראשית מ" (ֶרב ְיַחֵּלק ָׁשָללִּבְנָיִמין ְזֵאב ִיְטָרף ַּבּבֶֹקר יֹאַכל ַעד ְוָלעֶ ": על בנימין

בבוקר יאכל , י מסביר הסבר מופלא"רש. לשון ביזה ושלל - בבקר יאכל עד  :י"רש ומבאר". ְתְּבֵני ַמְקְדָׁשאְׁשִכְנָּתא ּוְבַאֲחַסְנֵּתּה יִ 

, זה עם שקיעתה בערב של החמה - לערב יחלק שלל . זה השלל של שאול, זה ימי שאול, עם זריחתם של מלכות ישראל - עד 

זה . ל של הערב ושל הבוקראז זה השל. זה שלל המן, ואת בית המן נתתי לאסתר המלכה, בזמן הגלות, בימי מרדכי ואסתר

ר חּוְלְקהֹון ְּבַצְפָרא ּוְבַפְנָיא ְיהֹון ְמָקְרִבין ַּכֲהַנָּיא ָקְרָּבָנא ּוְבִעַּדן ַרְמָׁשא ְיהֹון ְמַפְלִגין מֹותַ : "אבל אונקלוס ממשיך ואומר שם. י"רש

על המזבח . זה המזבח שהיה בחלקו של בנימין - לערב יחלק שלל , בבוקר יאכל עד, אומר אונקלוס, הכוונה". ִמְׁשַאר ָקְדַׁשָּיא

: וכך אומר המדרש. היו מקריבים עוד כבש בן שנתו לעולה, בפניא, היו מקריבים בבוקר כבש בן שנתו לעולה ובין הערביים

מה הזאב הזה חוטף כך היה המזבח חוטף את הקרבנות בבקר יאכל עד את הכבש אחד תעשה  ,פנחס פתר קריא במזבח' ר"

זה  -לל לערב יחלק ש, בבוקר יאכל עד ).גפ, בראשית רבה צט" (בין הערביםואת הכבש השני תעשה  ,ערב יחלק שללבבקר ול

  .עם ישראל מרוב אהבה את קרבנות חוטףהמזבח ש

'ÌÏÂÚ Ú˜¯˜ '‡‰�È ‰‡ÓÂË ˙Ï·˜Ó  

יש . היה כולו אדמההמזבח . ומרוקנים אותו בשעת נסיעתם, היו ממלאים אותו באדמה בשעת חנייתםו, חלולהיה  מזבחה

 ,להיכל הייתה להם בעיה חשמונאיםכשנכנסו ה. מהמחובר לאד - דווקא המזבח שהוא מקום שכינה  ,דבר מאוד מיוחד כאן

אך עם המזבח לא . 'קבלים טומאה וכושיפודים של עץ שלא מ ,נורהיש דיונים מה עושים עם המ .תה טמאהיהמנורה הי

   .ה הוא לא מקבל טומאהשכיוון שהוא מחובר לאדמ, הייתה בעיה

לא עשתה היא  ?מה זאת אומרת. הייתה 'קרקע עולם'אסתר : )ב, סנהדרין עד( אומרת הגמרא? איך אסתר נבעלה לאחשורוש

לא עשתה מעצמה היא ו )ח, אסתר ב" (ַוִּתָּלַקח ֶאְסֵּתר" - בכוח אחשורוש לקח אותה, שום דבר מעצמה אלא הייתה אנוסה

אבל עד הרגע הזה  .)טז, שם ד" (ְוַכֲאֶׁשר ָאַבְדִּתי ָאָבְדִּתי"היא אומרת , יא באה אל המלך מרצוןרק לאחר מכן כשה. כלום

הגמרא הייתה צריכה  ,כאן דבר מפליא יש. לא מקבל טומאה, זה כמו מזבח? מה זה קרקע עולם. אסתר קרקע עולם הייתה

והיה צריך  ,נאנסהששה כל אב אלא, דין מיוחד באסתרהרי זה לא . ולא לדבר רק על אסתר, אישה קרקע עולם היא: לענות

   ?!להגיד אשה קרקע עולם היא

משום שבחלקו נמצא  זאב היא משבט בנימין שנקרא. עולם סתר היא קרקעאומרת את זה כי יש כאן חידוש מיוחד שא' הגמ

עושים דכי ואסתר רומ .מיןנחלת בניונמצא ב, י כך מחובר לקרקע עולם ולא מקבל טומאה"החלול ומלא אדמה וע, המזבח

רשות לבנות את בית המקדש בירושלים ולהקריב  נותן, קרקע עולם וש בנה של אסתרשדרי מעשה שעתיד להוביל לכך כאן

  . נמצא בנחלת הזאבשנקרא זאב ו אדמהאותו מזבח על  ,קרבנות
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אולי זה אך  .מכינה אותווהמגילה היא זו שיוצרת את המזבח ש ,ניע את בית המקדששהראינו את המגילה כדבר , עד כה

 ,חנוכהב .לראות את פורים וחנוכה כנס המזבח ונס המנורה פהכל כך י .כל הנס קרה בגלל המזבחאולי ', ונהפוך הוא'בעצם 

בדבר היותר  עוסק, וכהחנ אבל פורים שהיה קודם. מקבלת טומאהל הנס הוא במנורה שהיא האור וכ, כשבית שני כבר קיים

יוק ההבדל בין פורים בד ואהההבדל בין המנורה למזבח . קורבנותאותו מזבח שאוכל  ,אדמה שנמצא בחוץהבמזבח  ,בסיסי

   .למעלה אך ברעשן המקל נמצא למטה ובסביבון הוא ,שניהם מסתובבים ולשניהם יש מקל, סביבוןהרעשן וה. לחנוכה

 .המנורה וז, זירא' ו רבה לרכמ ,זה משהו שיורד מלמעלה ,היות עולה מאליההשלהבת צריכה ל ,מגיע מלמעלה במנורה האור

 ?נוכהמה קרה נס ח בזכות .יוצא מלמטהשירא ז' כמו ר ,זה מזבח אדמה ,מלמטה מסתובבוא ה, רעשןל אבל המזבח דומה

תענית בכי מספד  ,והמש כאן עשו .הם היו מעטים מתוך העם לעומת כל המתייוונים? איזו תשובה עשו בזמן החשמונאים

שכח את כל שזירא ' כמו ר ,מתחיל מהמקום הכי נמוך, ישועה שצומחת מלמטה זו, פורים זה מזבח אדמה, צום שק ואפר

לקבל אור מהשמים לברך הרבה יותר קל  ,הכל נפלא חם ונעים, שמונה ימים אור בבית ,בחנוכה. הכל מחדשהתחיל והתורה 

ומה  .נכנס יין יצא סוד ,צריך להיות אמיתי ,זה לא פשוט להגיד דברי תורה אך בפורים .תורה על הניסים לשיר ולהגיד דברי

בפורים אין סדר עד  ...אני במקום אחר בסוף תמידו ,אני קובע סעודת פורים עם מישהוכל שנה ? יהיה אפשר לתכנן פורים

אי אפשר לדעת לאן זה יגיע בכלל  דלא ידע מתי מתתחיל מתי נגמור זה משהו שצומח מלמטה משהו אישי זה לא מתוכנן

סחט את  ,קם רבה ושחטיה. זירא' זאת הסיבה שהגמרא מסמיכה לכך את הסיפור של רבה ור .וזה עד דלא ידע של פורים

   .לא כך צריך לצאת מפורים .אבל זה לא מתאים ,זירא לגמרי' הכוחות של ר
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מראה , ענית ומבטל הכל ומתחיל מהתחלהיום ת 40כי רק מי שעושה  ?ה דווקא אותולמ? למה רבה לא הזמין מישהו אחר

אותך אפשר לסחוט עד הסוף ואתה תמשיך  ,אתה אחד שאפשר לסחוט לגמרי ,לו רבה אומר. ולהתקדם עבודשיש עם מי ל

אני עולה מאוד גבוה  ,יןעניל זה לא אמר לו, להתעלות עצומה עוד פעם שכנראה הוא רוצה להגיע זירא שהבין' ור .לצמוח

לייה ברוחניות זה עאך , צריך שתהיה עליה, להבנות' הזמן של אל תגידו לא עת בית ה רים זהופב. אבל זו עלייה לצורך ירידה

הבעיה בפורים שאין . ת מסודרתצריכה להיוהיא  ,ליה לשם עליה ולא עליה לשם ירידההיא צריכה להיות עלכן . דבר לא קל

אך כשחושבים על . כמו חנוכה, אור נעיםמיד עולה בראש מנורה ה כשחושבים על .ו זה כוחו של מזבחכמו שאמרנ, סדר

מזבח אדמה  .זה המנורה וחנוכהרים מזבח זה פו ?איך נראית מסיבת פורים ..דם חלב וקרבים ?המזבח מה עובר בראש

אנו צריכים , כשמסיבת פורים נגמרת ,זאב של חיתיות ,מסיבת פורים ככה צריכה להראות .תעשה לי זה ענינו של פורים

ת מנוף לכל פורים צריך להיו, גבוה יותרלהגיע למוקם  אלא להתרומם כדי, לפול לא להתרומם בשביל, לראות שהתרוממנו

    ...שנזכה להיות מזבח אדמה. שמכפר המזבחענינו של  וזהו ,השנה כולה

  

  

++++++++++++  

  

  

„Â·ÈÚ :זאב טופף ‰ÎÈ¯Ú :ל אריההרא Ë�¯Ë�È‡: הראל ריינוס ‰ˆÙ‰ :אלעד הקשר  


