
איך אהפוך את חווית פורים

בכתה שלי לחינוכית וערכית? 

למידה משמעותית במגילת אסתר
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איך אשתמש בחוברת?

   

הרעיונות שבחוברת זו נוסו בהצלחה בכיתות רבות, 
הם מתאימים לילדים בכתות א’-ח’.

בונוס מיוחד לכתות ב’-ד’ - מצורפים דפי עבודה.

נשמח להארות ולהערות.

פורים שמח!
צוות בית המדרש למורות

betmidrashmor@gmail.com | 052-8553310 

ב”ה

נושאים
לנוחיותך סיכמנו את הנושאים המרכזיים בכל פרק.

מסרים
המשמעות והדגשים החינוכיים בכל פרק.

=

=

דיון בכתה=
דיונים להפנמה, וקישור לעולמו של הילד.
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ללמוד לקראת החג

לימוד ענייני החג, לקראת החג המתקרב, פותח את הלב לקבל את רשמי החג. 
מתוך לימוד זה הילד נכנס לחג אחרת, ומקיים את מצוות החג  מתוך קשר, שמחה והזדהות.

הגמ’ במגילה – “ת''ר משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בענינו של יום. הלכות 
פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת, הלכות חג בחג”    

חוקי  להודיע  בזמנן,  ומועד  מועד  כל  הלכות  עמהן  מדבר  שהיה  “...מלמד  שם:  וברש”י 
האלהים ותורותיו, וקבלו וקיימו שכר המצות עליהם ועל בניהם בזה ובבא”.

מטרת הלימוד על פורים
היעד המרכזי להכנס לפורים מתוך תורה – “הדור קיבלוה בימי אחשוורוש”

תחפושות, מסיבות, שוק פורים וכדו’ – זה חשוב לילדים אבל זה בוודאי לא העיקר.
הלימוד יהיה בשני מישורים: המישור ההלכתי והמישור הרעיוני

המישור ההלכתי-  “לפי כוחו של בן אביו מלמדו” נעבור על ההלכות ונדגיש את ההלכות 
השייכות לעולמו של הילד.                       

המישור הרעיוני- סיפור המגילה – הלב של פורים:
קריאת המגילה היא המצוה המרכזית של החג. נקדיש זמן, נכבד את לימוד המגילה, נדגיש 
את הנקודות של יראת ה’ ומידות טובות שהם עיקר התורה, כך שלימוד המגילה לא יהיה 

סיפורים בלבד.

סיפור המגילה
נתמקד במסרים הכתובים במגילה והעולים מדברי חז”ל, המתאימים לגיל שאנו מלמדים, 

כפי שאנו עושים בלימוד חומש.

רקע 
ניתן לילדים רקע קצר לתאריך התרחשות המגילה, בין שתי בתי המקדש )לא נרחיב בענין 

זה בגיל הרך מפני שהילדים לא בשלים לאמוד זמן של מאות שנים(.
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פרק א'

מלכות אחשוורוש וסעודתו של אותו רשע

הנושאים בפרק:
• משתה אחשוורוש מאה ושמונים יום לכל שריו ועבדיו	
• משתה שבעת  ימים לאנשי שושן	
• סירובה של ושתי לבוא אל המלך ומשפטה	

המסרים בפרק:
• דאגת המנהיג לבני עמו	
• ישראל עם קדוש	
• דאגת ה’ לעמו	

 דאגת המנהיג לבני עמו:
מלך ומנהיג צריך לעסוק בבניין ארצו ודאגה 

לעמו, פיתוח הכלכלה, הצבא, המשק, 
לסלול כבישים לבנות בתים, לפתח את כל מה 

 שצריך . האם אחשוורוש נהג כך?
אחשוורוש השקיע את הונו הגדול במשתאות 

שמטרתם היתה טובתו האישית, הבלטת כבודו ותפארתו שלו, ולא טובת עמו:
 “בהראותו את עשר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו”, ובהמשך “חור כרפס ותכלת 

אחוז בחבלי בוץ וארגמן על גלילי כסף ועמודי שש מטות זהב וכסף על רצפת בהט ושש 
ודר וסחרת. והשקות בכלי זהב” )אסתר א’ ד’(.

נקודה נוספת היא שהמשתה הזה השבית את חיי המדינה. המלך אסף את כל שריו 
ועבדיו, וחצי שנה מבלים כל הזמן ומשתכרים ביין – כל הממלכה “שבע ועשרים ומאה 

מדינה” מושבתת, כי השרים שיכורים ואין עם מי לדבר, “ימים רבים שמונים ומאת יום”, 
במקום להשקיע את כל זמנם ומרצם בתכנון וקידום רווחת חיי בני פרס.

ישראל עם קדוש:
“ובמלואת הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה למגדול ועד קטן 

משתה שבעת ימים בחצר גנת ביתן המלך” )אסתר א’ ה’(.

ניתן לערוך דיון בכיתה: 
במה צריך המנהיג להשקיע 

את כוחו, מרצו ומשאביו?
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 המילים “לכל העם” מורות שגם יהודי שושן השתתפו במשתה.
 חכמינו ז”ל אמרו במסכת מגילה דף יב ע”א: “שאלו תלמידיו את רשב’’י: מפני מה נתחייבו 
שונאיהן של ישראל  שבאותו הדור כליה? אמר להם: אמרו אתם. אמרו לו: מפני שנהנו 

מסעודתו של אותו רשע”

 נוכל לשאול את הילדים: מה היה חטאם של יהודי שושן שהשתתפו במשתה?
ונענה מספר תשובות: 

א. המאכל לא היה כשר והיין היה יין נסך. 
ב. מטרת המשתה היו רק אכילה, זלילה, שכרות ופריצות, ולא היו בו שום ענייני מצוה כמו 

הודיה ל-ה’ בשירות ותשבחות ודברי תורה. 
ג. לא היה ראוי ליהודים להשתתף במשתה כאשר ירושלים ובית המקדש חרבים...

בהם,  והשתתמש  המקדש  בית  כלי  את  אחשוורוש  הוציא  זה  כשבמשתה  ובמיוחד,     
כדי להראות לכולם שעם ישראל לא נגאל, ובית המקדש לא נבנה אחרי 70 שנה כמו 

שהבטיח ד’, ולעולם לא יבנה ח”ו.
וכתיב בתריה בשנת שלש למלכו, אמר רבא: מאי “כשבת”?  “בימים ההם כשבת המלך’ 
לאחר שנתיישבה דעתו. אמר:בלשצר חשב וטעה, אנא חשיבנא ולא טעינא... כיוןן דחזי 
מקדשא  דבי  מאני  אפיק  מיפרקי,  לא  תו  ודאי  השתא  אמר  איפרוק,  ולא  שבעין  דמלו 

ואשתמש בהו” )מגילה י”א ע”ב(.
 אמר אחשוורוש: בלשצאר טעה בחישוב שבעים השנה של גלות בבל.  אבל אני חישבתי 
יגאלו  לא  ודאי  עכשיו  אמר:  נגאלו,  ולא  שנה  שבעים  שנגמרו  שראה  כיוון  טעיתי...  ולא 

יותר, אוציא כלי המקדש ואשתמש בהם.

דאגת ה’ לעמו:
נדבר על הדאגה של ה’ לעם ישראל. הקב”ה מקדים רפואה למכה, ודואג להצלת עמו. 

ד’ בליבה של ושתי למאן  נותן  וגזרותיו,   גידולו של המן  עוד לפני שהתחילה הצרה  של 
למלך, כדי שתפול, ותמלוך אסתר במקומה.
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פרק ב'

הקב”ה מקדים תרופה למכה ומכין את הישועה

הנושאים בפרק:
• דמותו של מרדכי הגוֶלה מירושלים	
• מרדכי מאמץ את אסתר לבת, במות אביה ואמה	
• אסתר נלקחת לארמון אחשוורוש ונושאת חן בעיני כל רואיה	
• אסתר נבחרת למלכה ומרדכי ממשיך לדאוג לה	
• סיפור הצלת המלך ע”י מרדכי )סיפור בגתן ותרש(	

המסרים בפרק:
• דמותו של מרדכי	
• דמותה של אסתר	
• השגחת ה' על עמו	

דמותו של מרדכי:
• היה 	 ברבים,  תורה  מרביץ  הדור  מגדולי  גדול,  חכם  תלמיד   – בתורה  גדולה 

מחכמי הסנהדרין כדברי חז”ל: “מרדכי מיושבי לשכת הגזית היה והיה יודע 
בשבעים לשון”. 

• אהבת ירושלים - חכמינו ז”ל דיברו במדרשים רבים על אהבתו זו של מרדכי 	
שבאה לידי ביטוי בדברי תורה ומוסר שנתן לבני דורו על העליה לארץ ובנין 

ירושלים.
• אומן 	 ויהי   “ שנאמר:  לבת,כמו  דודו  בת  אסתר  את  אימץ  לב–  טוב 

אביה  ובמות  ואם...  אב  לה  אין  כי  דודו  בת  אסתר  היא  הדסה  את 
מרדכי  “לקחה  ו  אומן”  “ויהי  המילים   - לבת”   לו  מרדכי  לקחה  ואמה 
לבתה.  אם  כמו  וחמלה  דאגה  ואהבה,  מסירות  מבטאות  לבת”   לו 

נדגיש מדה זו שהיא היסוד לכל המידות הטובות כולן. 
דאגתו זו המשיכה גם כשהיתה בארמון כמו שנאמר:– “ובכל יום ויום מרדכי 
מתהלך לדעת את שלום אסתר ומה ייעשה בה”. הרב אריה בינה זצ”ל אמר 
שכך נבנה מנהיג, קודם כל הוא נבחן בדברים הקטנים הללו, ובזכות אהבתו 
ומסירותו לאסתר, זכה להנהיג את כל העם כפי שאמרו חכימנו ז”ל: . “ָאַמר
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לֹום נֶֶפׁש ַאַחת, ָלַדַעת ֶאת  ּתָ ׁשְ ה ָדַרׁשְ רוְּך הוּא ַאּתָ דֹוׁש ּבָ ר ַאָחא ָאַמר לֹו ַהּקָ י ַיֲעקֹב ּבַ ַרּבִ
ֵלָמה, ֲהָדא הוּא ִדְכִתיב: ּדֵֹרׁש טֹוב ְלַעּמֹו  ה ׁשְ לֹום ֻאּמָ ֶּיךָ סֹוְפךָ ִלְדרׁש ׁשְ ר, ַחי לֹום ֶאְסּתֵ ׁשְ

לֹום ְלָכל ַזְרעֹו” )מדרש רבה אסתר פרשה ו( ְודֵֹבר ׁשָ

דמותה של אסתר:
• אהבתה למרדכי- נלקחה בעל כורחה, וברור מדוע - היא רוצה להיות בבית של מרדכי 	

שדואג לה כמו אב ואם, הן מצד החסד והטוב שלו והן מצד גדלותו בתורה.
• כדי 	 כלום  מבקשת  לא  מתבלטת,  לא  ומולדתה,  עמה  את  מגלה  לא  אסתר  צניעות– 

להתכונן אל הפגישה עם המלך. צניעותה ואצילותה מדהימות את הגי וכן את המלך 
אחשוורוש. כל הנערות מתפארות ביופיין ובכשרונותיהן לפני המלך, ואילו אסתר לא 

התגאתה ולא ביקשה את המלוכה. 
• הסתפקות במועט – לא מבקשת יותר ממה שנתנו לה.	
• נשאה 	 ולכן  כולם  עם  בכבוד  התנהגה  אסתר  לבריות-  וכבוד  אהבה 

דבש. יערות  בספרו  אייבשיץ  יונתן  רבי  שכתב  כמו  רואיה  כל  בעיני   חן 
לא  דבר  ושום  בו,  ונוזפת  אותו,  מקללת  הגי,  את  מטרטרת  נערה  כל  בו  ציור  לצייר 
מספיק לה. לעומתן אסתר, כל מה שהגי מביא, היא מודה לו, ולא מבקשת יותר. גם 

כשהוא מציע היא לא רוצה. 
• ענווה –במעשה בגתן ותרש, אסתר לא אומרת למלך בשם עצמה, אלא בשם מרדכי, 	

לפני  הימים  דברי  “ספר  את  כשהביאו  הישועה  כל  מזה  נסבבה  דבר  של  ובסופו 
המלך...”.

השגחת ה’ על עמו:
בבחירת אחשוורוש באסתר - נדגיש שזה מצד השגחת ה’ על עמו ואהבתו אותם, שמשגיח 
ומצמיח ישועה בזכות אסתר, מלבד צניעותה ומידותיה הטובות שהשפיעו על אחשוורוש.
 במעשה בגתן ותרש - ה’ מקדים רפואה למכה, ודואג שמרדכי מחכמי הסנהדרין ויודע את 

כל השפות. 
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פרק ג’
 צדקותו של מרדכי 

ורשעותם של המן ואחשוורוש

הנושאים בפרק:
• עלייתו של המן לגדולה	
• צדקתו של מרדכי	
• גזירתו של המן 	
• הסכמת אחשוורוש למזימתו של המן	

המסרים בפרק:
• צדקותו של מרדכי	
• רשעותו של המן	

צדקותו של מרדכי:
מדוע מרדכי לא השתחווה להמן?

יש כמה כיוונים במפרשים, וכמה קומות:
1. המן מזרע עמלק הוא התגלמות הרוע, האכזריות והכפירה בעולם – הרי הוא יודע שעם 
ישראל הם עם ה’, אז איך הוא מעיז להתנהג בצורה כזאת? – מרדכי לא נכנע ולא משתחוה 

לרוע ולאכזריות הזאת.
2. רש”י ועוד מפרשים– המן “עשה את עצמו אלוה”, או שהיה צורת ע”ז על בגדיו )מדרש 

רבה(.
3. המלבי”ם– השתחווה להמן רק מי שיש בו 2 תנאים: א- הוא עבד של המלך, ב- הוא יושב 
אמנם  מרדכי  ומשתחווים...”.  כורעים  המלך  בשער  אשר  המלך  עבדי  “וכל  המלך,  בשער 
ישב בשער המלך אבל לפי חוקי פרס יהודי לא היה יכול להיות עבד ולכן הוא לא השתחווה 

“אשר הגיד להם אשר הוא יהודי...”.
בזמנו,  לעשו  השתחווה  לא  )בנימין(  וזקנו  ישראל,  בארץ  שנולד  בנימין  משבט  מרדכי   .4

ולכן גם הוא לא משתחווה להמן שבא מזרעו.
בהמשך לסיבה 4 מרדכי יודע שבניו של המן הם “צרי יהודה” שכתבו כתב שטנה להפסיק 
את בניין ביהמ”ק בירושלים. כמו שמחה ביהודי שושן לא להכנס לסעודה שעניינה לחגוג 
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את זה שעם ישראל לא יגאל יותר, כך גם מול המן מרדכי מחזיק עמדה בעז רוח, ובגבורה, 
ומרומם את רוח העם לא להכנע להמן אבי צרי יהודה, ולהאמין שהם יגאלו. גבורתו של 
מדרכי נובעת מגדלות אמונתו בגאולה ובבנין המקדש. ולכן גם בימי הצום והתענית, מרדכי 
לומד עם התלמידים את הלכות קמיצת העומר, ומחייה את תודעת ביהמ”ק וממילא את 

תודעת הגאולה באומה. ועיין בהרחבה בהמשך.

לאור דברים אלו נפגיש את הילדים עם מידותיו של מרדכי: 
א. יראת ה’. 

ב. שנאת הרע. 
ג. גבורה ואומץ לב. 

ד. אהבת ישראל ורצון לחזקם.

רשעותו ואכזריותו של המן:
כדרכנו לא נרחיב את השלילה. אך יש למתוח ביקורת חריפה מאוד על המן הרשע וגזירתו 

שנבעו משנאה עצמית של עמלק לישראל. הביקורת על המן:
אכזריות נוראית: להשמיד עם שלם גברים, נשים וטף

גאוה ורדיפת כבוד: שמח שכולם משתחווים לו, ומתעקש שלא יהיה אפילו אחד יוצא מן 
הכלל.

רשעות וכפירה באלוקי ישראל:  עוד יותר מכעיס היא העובדה שהמן יודע שעם ישראל 
הם עם ה’, “ומי ששונא את ישראל, שונא את מי שאמר והיה העולם”.

בעל לשון הרע: כפי שאמרו חכמינו ז”ל: “אמר רבא ליכא דידע לישנא בישא כהמן”– )אין מי 
שיודע לדבר לשון הרע כהמן(  המן מדבר לשון הרע על עם ישראל ומשכנע את אחשוורוש 

להשמידם בעד בצע כסף “ועשרת אלפים כיכר כסף אשקול...”.
רשעותו של אחשוורוש

אכזריות: להסכים למזימת הרשע של המן, ולהרוג עם שלם בעד בצע כסף. 
שנאת ישראל : הסכמתו העידה על כך שהוא שנא את עם ישראל עמו של ה’.

ניתן לבקש מהילדים לומר בע"פ או לכתוב חיבור מה באמת היה צריך המלך אחשוורוש 
לומר ולעשות להמן הרע.
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פרק ד’

התשובה, התפילות, התענית והאחדות 
לביטול הגזירה

הנושאים בפרק:
• האבל של מרדכי	
• הדו-שיח בין אסתר למרדכי	
• ציווי מרדכי לאסתר לבקש מאחשוורוש להציל את עם ישראל	
• הצום, התענית והתשובה	

מה המסרים שנדגיש:
	••••••••אהבתו•של•מרדכי•לעמו

• בטחון בישועת ה'	
• תפילה, תענית ותפילה בעת צרה	

אהבתו של מרדכי את עמו:
מרדכי כואב את צרת עמו, ועושה כל שביכולתו לבטל את הגזירה.

בטחונו הגדול של מרדכי בהשגחת ה’ על עמו ובישועתו:
אמר לאסתר שאם תחריש ולא תעזור ה’ יביא הצלה בכל מקרה לעמו.

תפילה, תענית ותשובה בעת צרה:
נשמיע לילדים שבעת צרה מתעוררים לתשובה, לתפילה לה’ מקירות הלב, תענית כחלק 
מהתשובה. היהודים מתכנסים להתפלל כאיש אחד בלב אחד ועושים תשובה על שעזבו 
הגאולה,  מן  לגמרי  שהתייאשו  ועל  אחשוורוש  מסעודת  שנהנו  על  והמצוות,  התורה  את 
מבניין בית המקדש ומערכם המיוחד כעם ה’. מרדכי בגבורתו ובעז רוחו ביחד עם הצרות 
ימים. שלושה  במשך  מתענה  מתפלל,  בתשובה,  חוזר  העם  וכל  אותם,  מעורר   והגזירה 
ומה היתה תפילתם? והיו אומרים: “ריבונו של עולם, אם עמך יכלה מן העולם מי יעסוק 
מיחדת  תפילה  ערך  מרדכי  גם  בכייתם.  הייתה  גדולה  כך  וכל   ”... שמך  יזכיר  ומי  בתורתך 
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שירחם ה’ על עמו וכך אמר:
 “...ועתה הצילנו נא מידו...וידע כל העולם 

שלא שכחת את השבועה שנשבעת לאבותינו,
 ולא בטלת את הברית שכרת עימהם, 

וגם ידעו שלא הנחת אותנו בגלות בגלל מיעוט יכלתך 
חס וחלילה לפדותינו, אלא בגלל חטאינו,

 ובכל זאת אתה משגיח עלינו ואתה מושיענו...
ריבה ריבנו, נקום נקמתינו והצילנו מידיו של המן צוררנו”. 

מרדכי שלח גם לכל המדינות וציוה עליהם לצום שלושה ימים. וגם אסתר המלכה ביקשה 
המלכות  בגדי  כל  ופשטה  בצרה  השרוי  ישראל  עמו  על  שיחוס  הקב”ה  מלפני  רחמים 

ולבשה שק ואפר וצמה ונפלה על אפיה ארצה  ובכתה והתפללה לפני הקב”ה וכך אמרה:

 “... ה' אלוקי ישראל אתה מושל בכל ובראת את העולם, 
עזור נא לאמתך שאין לנו מושיע אלא אתה,

והצל אותי ואת עמי מידי האויב הצר הצורר אותנו, 
שהרי אני יושבת כאן בארמון המלך כשבויה,

ואין לי לא אב ולא אם, ואתה אביהם של יתומים ואלמנות,
וכיתומה המחזרת על הפתחים אני עומדת לפניך ומבקשת רחמיך... 

ולכן אני מקנאת מאוד על כבוד שמך הגדול,
ואני מואסת בבגדי יופיי ובכתר מלכותי בראותי מרירות השיעבוד של עמי,

וגם אני שבויה ביניהם,
ומן היום שהביאו אותי לבית המלך לא הראה שום שמחה לפני, 

ואני מצפה לחסדך הגדול ולטובך שאינם כלים ואינם פוסקים...”.
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פרק ה’

מסירות הנפש של אסתר להצלת עם ישראל

הנושאים בפרק:
• כניסת אסתר לבית המלך אחשוורוש.	
• הזמנת אסתר את המלך והמן למשתה.	
• המשתה של אסתר, והזמנת המלך והמן למחר.	
• כעסו של המן על מרדכי ועצת זרש ואוהביו.	

המסרים בפרק:
••••	••••••רשעות•אחשוורוש אהבתה•של•אסתר•לעמה• •	

תפילתה•של•אסתר•בבית•המלך•••••••	••••••גאוותו•של•המן •	
••••	••••••השגחת•ה'•על•הצדיקים • השגחת•ה'•על•עמו• •	

	•••••••••חכמת•אסתר•וגבורתה

למען  עילאית  נפש  ומסירות  לב  אומץ  גבורה,  גילתה  אסתר  לעמה:  אסתר  של  אהבתה 
עמה, בכך שסיכנה את חייה לבוא אל המלך, בזמן שרוב הסיכויים שהמלך לא ירצה בה, 
שהרי זמן רב לא קרא לה לבוא אליו. נוכל לצייר שכל צעד שצעדה אל בית המלך גייסה 

את כל כוחותיה.

המלך  בבית  התפללה  שאסתר  כתוב  יונתן  בתרגום  המלך:  בבית  אסתר  של  תפילתה 
ועיניה זלגו דמעות כלפי השמים.

בעיניו,  חן  מוצאת  והיא  אותה  רואה  המלך  לאסתר:  מסייע  הקב”ה  עמו:  על  ה’  השגחת 
במקום שיכעס עליה איך היא העזה להכנס אליו ללא רשות.

חכמת אסתר וגבורתה: למרות החשש והפחד, אסתר פועלת בחכמה ומותחת את אחוורוש, 
ולא מיד מגלה לו את בקשתה. היא גורמת לו לחשוד בהמן שאולי מתכנן להרוג אותו ולהשתלט 
על הממלכה, בכך שהיא מזמינה את המן למשתה ביחד עם המלך, גם היום וגם למחר. אסתר 
מתכוונת לגרום להמן זחיחות דעת, שיבוא לא מוכן, ואז להטיח בפני אחשוורוש שהמן רוצה 

להרוג אותה ואת עמה, וכך לא יהיה לו מה לענות.

רשעות אחשוורוש: אחשוורוש אומר לאסתר “ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש”, הכוונה 
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בזה: את יכולה לבקש הרבה, אבל לא הכל. וכוונתו היתה שלא תבקש לבנות את ביהמ"ק.
לא  אחד  אדם  שאם  כך  כדי  עד  לכבודו  ודואג  בכבודו,  מתפאר  המן  המן:  של  גאוותו 

משתחווה לו הכל אינו שווה. 
ניתן לבקש מהילדים לומר או לכתוב חיבור: מה היו חכמיו של המן צריכים לומר לו באמת? 
)הם היו צריכים לספר לו על אהבת ה' לעמו ביציאת מצרים, איך הציל השם את עמו מכל 

אויביו ולהזהיר אותו לבל יגע בהם, וזו היא חכמה באמת!(

השגחת ה’ על הצדיקים: המן מכין למרדכי את העץ כדי לתלות אותו עליו, ובסוף הוא 
עצמו ייתלה עליו. הקב”ה שומר על הצדיקים ומסובב את הדברים כך שכל האירועים גם 

היותר מפחידים - יתבררו לטובה.

פרק ו’ 

“בלילה ההוא" תחילת המהפך

הנושאים בפרק:
• נדידת שנת המלך	
• שאלת המלך למי לעשות יקר	
• הרכבת מרדכי על הסוס על ידי המן	
• אבלו של המן	

המסרים בפרק:
• השגחת ד' על עם ישראל	
• הגאווה וסופה	
• אהבת ה' למרדכי	
• תענית, תורה ותפילה בעת צרה	

השגחת ד’ על עם ישראל
1. כאשר עם ישראל בשיא הצרה והמן מכין את העץ למרדכי, ה’ הביא על אחשוורוש נדודי 

שינה, כדי שבדיוק אז יראה בספריו שלא גמל טוב למרדכי על מה שהטיב איתו.
ממיתה,  אותו  והציל  המלך  של  אוהבו  שהוא  למרדכי  להרע  ורוצה  מגיע  המן  התזמון:   .2
להרכיב  להמן  הבושה  למרדכי.  להיטיב  חושב  הוא  כאשר  בדיוק  אחשוורוש  אל  ונכנס 
את מרדכי ברחובות העיר, נכנס אל ביתו אבל וחפוי ראש, ומיד מבהילים אותו אל ארמון 

אחשוורוש.
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מדוע להקריא את ספר הזכרונות? 
פשט: דרך המלכים כששנתן נודדת אומרים לפניהם משלים ושיחות עד ששנתם חוזרת 

עליהם.
דרש: ורבותינו אמרו מתוך שנתן לבו על המן ואסתר, אמר: אי אפשר שלא ידע אדם עצתם 
שהוא אוהבי ויגלה לי, וחזר ואמר שמא עשה לי אדם טובה ולא גמלתיו ואין חוששין עוד 

לי, לפיכך ויאמר להביא את ספר הזכרונות" רש"י.
בגיל צעיר להביא את הפשט בגיל בוגר להוסיף את דרשת חז”ל.

הגאווה וסופה
ומרדכי(  )אסתר  מהכבוד  הבורח  וכל  ממנו,  בורח  הכבוד  )המן(  הכבוד  אחר  הרודף  ”כל 
הכבוד רודף אחריו” –זה מה שקרה עם המן ומדרכי ואסתר. המן שרדף את הכבוד התבזה 
ולבסוף נתלה, וכמו שאמרו חכמים הקנאה, התאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם. 

אהבת ה’ למרדכי 
מרדכי בטח בה’ ולא פחד מהמן הרשע, וה’ גילה את אהבתו אליו ועשה לו כבוד וגדולה. 

למי  הבין  הרשע  אחשוורוש  שגם  המלמדים  המלבי”ם  דברי  את  להביא  נוכל  בוגר  בגיל 
וכך כתב: “מהר קח, המלך שראה שגדולת המן הוא שלא במשפט,  באמת מגיע הכבוד. 
ובאמת למרדכי יאות הכבוד הזה, וראה עד היכן הגיע גאותו עד שרוצה להשתמש בשרביטו 
של מלך, ועוד לו אך המלוכה, כמו שאמר שלמה בדבר אדוניהו ששאל שרביטו של מלך 
שדנו כמורד במלך, לכן אמר בחמתו שימהר לעשות כן למרדכי, כי אליו מגיע הכבוד הזה, 
וגם מגיע לו שיעשה לו זאת ע''י המן עצמו אחר שהוא לקח גדולתו בערמה ראוי שירוץ 
לפניו כעבד, ואל תפל דבר, כי הכל ביושר ובצדק, וע''כ צוה שהוא עצמו יעשה הכל בלי עזר 
להלבשה והרכבה משרים אחרים, ועז''א מכל אשר דברת, שגם ההלבשה תעשה בעצמך”.
המהפך – למרות כל הגזירות והשפל שבו עם ישראל נמצא - מרדכי עולה לגדולה והמן 
מושפל לפניו וזה תחילת המהפך “אם מזרע היהודים מרדכי אשר החילות לנפול לפניו, 

לא תוכל לו, כי נפול תיפול לפניו”.

תענית, תורה ותפילה בעת צרה 
מרדכי שב לשער המלך להמשיך בתפילה והתענית בצרת הציבור, שעל אף המאורע עם 
עם  תורה  לומד  ישראל.  את  שיושיע  בה’  מוחלט  בטחון  מתוך  קיימת,  עדיין  גזרתו  המן 

תלמידיו ועוסק בהלכות קורבן העומר בביהמ”ק.
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פרק ז’

נפילת המן ועליית מרדכי

הנושאים בפרק:
• בקשת אסתר מהמלך על עמה	
• כעסו של המלך על המן	
• עצת חרבונה ותליית המן על העץ	

המסרים בפרק:
• העז של אסתר למען עמה	
• השגחת ה' על עמו	

העז של אסתר למען עמה: מדברת בגנותו של המן שגדלו המלך מעל כל השרים בפני 
אחשוורוש – דבר שהיווה סכנה לחייה, ודברים אלו הם נגד אחשוורוש בעצמו שהסכים 
להמן לבצע את זממו. בנוסף אסתר מגלה בדברים אלו שהיא יהודיה ואחשוורוש היה יכול 

להתרגז ולהרוג אותה או לסלקה מהארמון. 
השגחת ה’ על עמו: ה’ הופך את לבו של המלך מאויב לאוהב, שהרי הוא נתן את טבעתו 
ומשלם  רע  לרשע  נותן  הקב”ה  המן.  על  וכעס  כך  על  התחרט  וברגע  זממו,  לבצע  להמן 

לשונאיו את גמולם בראשם.

ערכים נוספים בהמשך המגילה:
• ולא 	 בד’  לבטוח  תמיד  צריך  הצרה  בשיא  ישראל  בני  כאשר  גם  ד’:  בישועת  אמונה 

להתיאש, כי ד’ לא יעזוב את עמו, ומתוך הצרה יושיעם.
• נבעו 	 הרוח  וגבורת  העז  רעתם:  במבקשי  להילחם  היהודים  של  העוז 

של  בכפירה  וחילו,  המן  של  ובאכזריות  ברשע  להלחם  היהודים  של  מרצונם 
בגלות.  ישראל  את  להשאיר  וברצונם  שלהם  ישראל  עם  בשנאת  ואנשיו,   המן 
נדגיש שבזכות מרדכי הגיעו בני ישראל לרצון זה ולגבורה זו. מרדכי עורר אותם לכך 

בלימוד תורתו, באמונתו ובאהבתו לישראל.
• האחדות של עם ישראל: האחדות שבאה לידי ביטוי גם בימי הצום “לך כנוס את כל 	

וגם בימי השמחה “ומשלוח מנות איש  היהודים”, גם במלחמה “נקהלו היהודים...”, 
לרעהו ומתנות לאביונים”

• ההודיה לה’ שנקבעה גם לדורות.	
• בסיום המגילה עם ישראל נשאר עדיין בגלות ולא עולה עדיין לארץ ישראל.	
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יהי רצון שנזכה לקבל 
קדושת פורים באמת, 

ולזכות לישועה שלמה 
ולבנין בית המקדש במהרה!


