
 ונהפוך הוא!
לעצמו הוא עושה -מה שאדם עושה 

בסיפור המגילה משמש המן הרשע בתפקיד 
הרע, ויש לציין כי הוא ממלא את תפקידו זה 

תכנית שטנית  ביצירתיות רבה: הוא הוגה
להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים בכלל, 
ואת מרדכי היהודי בפרט, עבורו הגה תכנית 

לתלותו על עץ גבוה  -שטנית עוד יותר 
 חמישים אמה.

אבל אם נתבונן ניווכח, כי מפלותיו של המן 
היו מאותם צוקים שהוא עצמו חצב. כל 
העונשים שנענש על שההין לפרוע בעם 

עונשים שהוא,  היהודי, היו
 בדמיונו הפורה, המציא. 

וזה התחיל מאותו לילה, 
כאשר המן שוטט בחצר בית 
אחשוורוש, כשלפתע נקרא 
פנימה. המלך, בחלוק לילה 
ועיניים טרוטות מבקש לשאול 
אותו שאלה. ומהי השאלה 
שכה חשוב לו לשאול בשעה 
הקטנה והחשוכה הזו של 
הלילה? שאלה די מוזרה, אבל 

ד: "המן יקירי, מה אתה ממליץ מחמיאה מאו
לי לעשות למישהו", פונה אליו אחשוורוש 
ופניו צופנות סוד, "אבל לא סתם מישהו, אלא 
מישהו מיוחד שאני חפץ ביקרו, משהו שיבטא 

 את היקר שאני רוחש אליו?"

גלגלי מוחו של המן מתחילים לנוע למרות 
 וא מגיעהשעה המאוחרת. ועד מהרה ה

האיש המדובר,  למסקנה הבלתי נמנעת כי
שהמלך חפץ ביקרו, זה הוא בעצמו. וכי מי 

 יכול להיות?!זה עוד 

ועם המסקנה הזאת טווה את תכנית הגמול 
ל'אותו' שהמלך חפץ ביקרו. סביר להניח 
שלשונו נטפה רוק תאוותני כאשר תיאר 
בפרוטרוט איך ילבישו את אותו 'איש אשר 
המלך חפץ ביקרו' עם בגדי המלך, ויניחו על 

אשו כתר מלכות, ויקחו את סוס המלך, ר

ואחד מן השרים המכובדים ינהיג את מרכבת 
המלכות לאורך ולרוחב העיר. נחיריו התרחבו 

 עומדים לכבדמן הכבוד שראה בעיני רוחו ש
אותו. סוג של הנאה סדיסטית מהשפלת 
האחר. בחז"ל )מסכת דרך ארץ פ"ה ה"ד( 

 המידה הזו מכונה "מתכבד בקלון חבירו".

בל כאן באה הפתעתו הראשונה: אחשוורוש א
מידות כתר הכנראה גם הוא לא היה מוכתר ב

, ובחיוך של שמחה לאיד אמר להמן: טובותה
"מהר! קח את הלבוש ואת הסוס כאשר 
דיברת, ועשה כן למרדכי 
היהודי היושב בשער המלך, אל 

 תפל דבר מכל אשר דיברת!"

נקל לשער את תחושת הקבס 
את חלומו שפשטה בו. לקחת 

הוורוד ביותר, ולהגשים אותו 
דווקא לשונאו המושבע, שהוא 
עמל זה חדשים מספר על הכנת 

ותו עליו. וזה בלי העץ לתל
שנרמס עד לדבר על כבודו 

עפר, כשכל אנשי היבשת 
חוו לו באימה, יראו אותו שתמיד כרעו והשת

הוא, הוא ירכיב את מרדכי היהודי,  בשפלותו.
ותו ברחובות העיר. ויוביל א שנוא נפשו,

 .בלתי נסבל בבואתו הנפוחה תירמס בבוז

בזה. לאחר מכן,  הנקמה לא הסתיימהאבל 
שימש לתלייתו עצמו  -העץ שהכין למרדכי 

ועשרת בניו, והימים בהם תכנן להרוג את כל 
היהודים, נהפוך הוא והיהודים הם אלו שהרגו 

 בשונאיהם.

זה בוודאי לא מקרי, שעונשיו של המן היו 
עונשים שהוא בעצמו הגה ברוחו הרשעה 
לבצע באחרים. וכדאי שנלמד אנו מכך את 
הלקח המתבקש: לנהוג בדיוק ההפך מהמן. 
אם הוא חשב תמיד על עצמו, על יוקרתו ועל 
כבודו, עד שהיה מוכן להשמיד עם שלם בגלל 

לא העניק לו את מנת מרדכי אחד ויחיד ש
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 הביתה פעם שחזר, אחד ילד על מסופר

 לארון ורץ התיק את השליך, ת"מהת
 גדולים סירים מספר משם שלף, המטבח

 עיגול בחצי אותם סידר, כפות ושתי
 בעוצמה עליהם לתופף והחל סביבו

 .אוזניים מחרישת
 יתנפלו בטרם אליו עצמה הבהילה אמו

 האיום לרעש ומבעד, ביתם על השכנים
 מה: "המתבקשת שאלתה את השחילה

 ?!"עושה אתה
 אך, השאלה את קלט הילד אם ידוע לא

, הפוגה של ברגע, ספורות דקות לאחר
 בחיידר היום למדנו: "בפשטות אמר

 אני וכך, בשמחה מרבין אדר שמשנכנס
 ..."בשמחה מרבה

 דקות עוד שם לעמוד המשיכה האמא
לקיים את  הילד כי משראתה אך, מספר

 ...לאבא מחכים? תגיד מה, ההלכה הזו
. הביתה האב הגיע אכן קלה שעה כעבור

 .הנקישות חדלושנכנס  ברגע ובו
 עם קרה מה: "בילד וסנטה האם הגיעה
 כך כל לא כבר אתה פתאום? ההלכה
 ?"הא, מקפיד
 גם, אמא: "הערמומית בתמימותו והילד
 ממעטין - אב משנכנס"ש היום למדנו

 ..."בשמחה
• 

 ו"תרפ) ב"במ שנפסקה, הזו ההלכה מן
 אדר בחודש שהשמחה למדין אנו'(, ח ק"ס

 להיות שצריכה לשמחה תוספת רק היא
 הוא שהלשון משום, כולה השנה לאורך

. קיים כבר הבסיס - משמע", מרבין"
 .יהיה שכך הלוואי
, כפולה רק לא היא כעת שמחתנו, ובכן
 השנה שמחת כל קודם. מכופלת גם אלא
. אדר חודש שמחת זה על שנוסף, כולה
 עם שלנו השמחה - אלו לכל ואחר

 בשינוי. העלון של המחודשת הופעתו
 ישיר המשך - זאת ובכל, שם ושדרוג פנים

 .לאור יצא לא תקופה שזה", ובני בינו"ל
 להרבות: אחת היא הזה העלון מטרת
 מדנים להשקיט, שלווה לטפח, בשלום
 בינינו שקיימת האהבה את ולחפש
 גדול לאב בנים, אחת במשפחה כאחים

 כל של הישירה והתוצאה. שבשמים אחד
 איך השלום בלעדי כי, השמחה היא אלו

 ?שמחה תתכן
. היעד זה. השאיפה זו -" תילה על עיר"

 תהפוך", שמש בית" המפוארת שעירנו
 לכל ומופת דוגמא שתהווה, מהוללת עיר
 .העמים ומדינות הארץ ערי

 ...דרכנו יצליח' שה בתפילה
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הכבוד שלו, וכאשר המלך דיבר עמו על מישהו 
שהוא חפץ ביקרו מיד חשב על עצמו ולא על 
אותו שר שיצטרך לשאת אותו, הרי שעלינו 
דווקא לחשוב קודם כל על האחר, על תחושת 
הזולת, על כבודו ועל מה שאנו עלולים לגרום 

 .מבלי משים לו

★ 

הזקן הזדמן פעם על שפת נהר והבחין הלל 
שצפה על פני המים. פנה אל אחת בגולגולת 

על כך שערפת ראש  הגולגולת ודיבר אליה:
ערפו את ראשך. ואלו של איש אחר, נענשת ו
יערפו גם בבוא היום שערפו לך את הראש, 

 להם את הראש.

מסביר התפארת ישראל )אבות ב', ז( שהלל 
תכן שהגולגולת הזו נערפה ללא הבין שלא יי

שהוא עצמו בחיי חיותו  להיות מוכרח ין.ד
עשה כך, ונענש על כך מידה כנגד מידה. אבל 
גם אותם שהענישו אותו, גם הם ייענשו 

 וראשם ייערף. -במידה זו 

אותו הלל הזקן, מסופר בגמרא )שבת על ו
לא.( שהגיע לפניו גוי ליצן, וביקש בקשה 
מתריסה: "גיירני על מנת שתלמדני כל התורה 
כולה כשאני על רגל אחת!" ובמקום לדחוף 

הזה מכל המדרגות, גייר אותו הלל  את הנכרי
ואמר לו את כל התורה כולה על רגל אחת: 

זו היא כל  -"דעלך סני לחברך לא תעביד 

פירושה הוא, זיל גמור".  -התורה כולה ואידך 
כלומר, שבהבנה הזו, שמה ששנאוי עליך, אל 
תעשה לחברך, כאן מקופלת כל התורה כולה, 

 כי כל השאר הם פרטי דינים.

א: שלא תחשוב רש כל התורה כולה הוכי שו
מכל אחד שהוא בן  רק על עצמך. הקב"ה דורש

זולת. איך עושים זאת? ישראל, שיתחשב עם ה
בשביל זה יש את הרצונות העצמיים: כאשר 

ה זאת יש משהו שהוא שנאוי עליך, אל תעש
כפי שאתה  לחברך. תיקח את עצמך כמודד.

לא היית רוצה שיעשו לך, שידברו עליך, 
 שיפגעו בך וכו', כך אל תעשה זאת לחברך.

וזה גם הביאור במאמר חז"ל )אבות ב, ד( "אל 
חברך עד שתגיע למקומו". למרות  את תדין

 האנושית לשפוט ולבקר, תבין ותדע הנטייה
שהחבר, כאשר עשה את שעשה, עמד במקום 
כלשהו שאתה במקומך אינך יכול להבין. 

תדין את כלומר, כאילו כתוב שם במשנה אל 
 חברך לעולם...

מידה הטובה הזו, להוציא עצמך ושיקולך הו
נקמה יפה ללא ספק מן התמונה, זו תהיה 

 על פישחרט לעצמו דרך חיים בהמן הרשע, 
שיטה האנוכית המכוערת הזו של אני ורק ה

ואף אחד אחר אינו כולם מתכוונים אלי אני, 
 חשוב כאן בתמונה.

 ליהודים הייתה אורה...

 
 

 ?דברים אונאת או ניחום
 

 כאשר, המן של השפלה בשעתו
 עשה הוא, להתגלגל החלה מפלתו

 אוהביו כל את אסף הוא: מוזר דבר
 כל את להם וסיפר אשתו זרש ואת
' ו) במגילה שמפורט כפי. שקרה מה

 ולכל אשתו לזרש המן ויספר(: "ב"י
 לו ויאמרו קרהו אשר כל את אהביו
 היהודים מזרע אם אשתו וזרש חכמיו
 לא לפניו לנפל החלות אשר מרדכי
". לפניו תפול נפול כי לו תוכל

 לו דחוף מה: מתבקשת והשאלה
 ? הלאה קלונו את לפרסם

 לשוניות תמיהות מספר גם כאן יש
 אוהביו" נכתב'( י' ה) לעיל. וסיפוריות

 סדר מגלים וכאן", אשתו זרש ואת
 בתואר אנשיו נקראים תחילה :הפוך

עוד: ". חכמיו"כ כ"ואח", אוהביו"
 היהודים מזרע אם" דנים חכמיו מדוע

. בספק מוטל הדבר כאילו..." מרדכי
 עובדת את מכיר לא עוד מישהו, מה

 ?יהודי "היהודי מרדכי" היות

 שהמן לבאר ניתן הפשט דרך על
 סיפר לכן". עליה לבכות כתף" ביקש

 בא לא המן". קרהו אשר כל את"
 אלא, טכניות חדשות להם לגלות
, ואוהביו אשתו אל ליבו את לשפוך
. ניחומים דברי מהם לשמוע בתקוה
 כלפיו לגלות צריכים היו אנשיו
 נכזבו תקוותיו אבל. ואמפתיה חמלה
 ידידיו לו הפכו פתאום. באחת

 טיעונים עם, גדולים" חכמים"ל
 חשבונות של יבשים לוגיים

 מרדכי אם', ב אז' א אם. מתמטיים
 אסטרטגי ניתוח. אבוד אתה, יהודי

 לו לפרט הם טורחים אותו מתנשא
 אליו נגעה לא שאלתו משל, בארוכה
. לנחמו מיהרה לא אשתו גם. אישית

 מעידה עצמה הנטישה, אומר הווה
 ...הבלהות נבואת נכונות על

 להצטער מה אין, נכון לא תבינו אל
. לקח ממנו ללמוד יש אבל, המן בצער

 התורה, הרשעים ממעשי להבדיל
. החמלה מידת את אותנו מלמדת

 היו אם, עליו באים יסורים היו אם"
 כדרך יאמר אל, עליו באים חלאים
 יראתך הלא, 'לאיוב חבריו שאמרו
 נא זכר, דבריך ותום תקותך כסלתיך

 אין(. ":חנ מ"ב'" )אבד נקי הוא מי
 ברכות" )כעסו בשעת לאדם לו מרצין

 השתתף, וחיזוק ניחום לך אין אם(. .ז
 .ושתיקה בהקשבה חברך בצער

 אונאת הלכות פרטי ללמוד כדאי
 סימן משפט חושן ע"בשו דברים

סד כאן פינה )בע"ה בהמשך ניי .ח"רכ
 , שתביא את ההלכות הללו(.כזו

 חברים להיות שנזכה רצון יהי
 על חסד תורת אך ותהיה, אמתיים
 .לשוננו

 כל הפושט יד נותנים לו...

 רבות שנים במשך גלות עורך, כידוע, היה, א"זעי מאניפולי זושא רבי הצדיק
 ספג, לעיר מעיר נדד אלא, אחד במקום לילות שתי שןי היה לא הוא. מחייו

 .רבים תיקונים במיני העם נפש ואת נפשו את ותיקן, וביזיונות השפלות

 אל - השבת השנכנס קודם ספורות דקות הגיע זושא רבי, זה היה אחד שישי יום
 פעמיו את שם ומייד, יהודית בעיירה המדובר כי גילה לשמחתו. מיושבת עיירה

 .המקומי הכנסת בית אל

 מסתור מקום אחר לתור החל מיד. רובל עשרה, קטן כסף סכום בצקלונו לו היה
 לא אך פינה בכל חיפש הוא. שבת למוצאי עד הזה הסכום את למשמרת יניח בו

 הכסף את והניח, יתרו בפרשת פתח, חומש נטל, ברירה בחוסר. שכזה מקום מצא
 ".תגנוב לא" לפסוק בסמוך

, שלישית בסעודה משך כמנהגו, זושא רבי, דקדושה התעלות מתוך חלפה השבת
 שקודם הלילה בעומק והבדיל, דרעווין רעווא בעת הנשגבות הכוונות את ווןוכי

 .הראשון ליום

 רבה מה אך. ויתרו בפרשת ופתח, ההוא לחומש ניגש העיירה את שעזב קודם
 . כספו את מצא לא כאשר הפתעתו הייתה

 ואהבת" הפסוק על רובל חמישה מצא שם, קדושים לפרשת שהגיע עד דפדף הוא
 "...כמוך לרעך

 חמשת את שלקח היהודי של מעלתו גדול מה ראו: "ואמר זושא רבי נענה
 ..."כלום לו השארתי לא ואני, רובלים חמישה לי השאיר הוא, הרובלים

 דבר הפורים

 אנשי מידות

       

עובדות וסיפורים ממידות 
 גדולי ומאורי הדורות
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