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 גלגולם של מרדכי והמן  –  ויקרא זכורפרשת 
ְך " שנאמר ה לור שראה כי מרדכי היהודי לא משתחולהשמיד את כל עם ישראל לאחביקש האגגי בן המדתא המן  לֶּ ה ִגַדל ַהמֶּ ָבִרים ָהֵאלֶּ ַאַחר ַהדְּ

ת  ֵורֹוש אֶּ ָדָתא ָהֲאָגִגיֲאַחשְּ ן ַהמְּ ר ִאּתֹו: ָהָמן בֶּ אֹו ֵמַעל ָכל ַהָשִרים ֲאשֶּ ת ִכסְּ ם אֶּ ֵאהּו ַוָישֶּ ַנשְּ ָהמָ  ַויְּ ַּתֲחִוים לְּ ִעים ּוִמשְּ ְך כֹּרְּ לֶּ ַשַער ַהמֶּ ר בְּ ְך ֲאשֶּ לֶּ ֵדי ַהמֶּ ָכל ַעבְּ ן וְּ
ַשַער הַ  ר בְּ ְך ֲאשֶּ לֶּ ֵדי ַהמֶּ רּו ַעבְּ ֹּאמְּ ה: ַוי ַּתֲחוֶּ ֹּא ִישְּ ל ַרע וְּ ֹּא ִיכְּ ַכי ל דֳּ ְך ּוָמרְּ לֶּ ְך:ִכי ֵכן ִצָּוה לֹו ַהמֶּ לֶּ ַות ַהמֶּ ָכי ַמדּוַע ַאָּתה עֹוֵבר ֵאת ִמצְּ דֳּ ָמרְּ ְך לְּ לֶּ ָרם ֵאָליו  מֶּ ָאמְּ ִהי כְּ ַויְּ

ם וַ  ֹּא ָשַמע ֲאֵליהֶּ ל הּוִדי:יֹום ָויֹום וְּ ר הּוא יְּ ם ֲאשֶּ ַכי ִכי ִהִגיד ָלהֶּ דֳּ ֵרי ָמרְּ דּו ִדבְּ אֹות ֲהַיַעמְּ ָהָמן ִלרְּ ה לֹו ַוִיָמֵלא  ַיִגידּו לְּ ַתֲחוֶּ ַכי כֵֹּרַע ּוִמשְּ דֳּ א ָהָמן ִכי ֵאין ָמרְּ ַוַירְּ
ַבדֹו ִכי ִהגִ  :ָהָמן ֵחָמה ַכי לְּ דֳּ ָמרְּ ֹלח ָיד בְּ ֵעיָניו ִלשְּ ז בְּ ָכי ַוִיבֶּ דֳּ ת ַעם ָמרְּ הּוִדיםידּו לֹו אֶּ ת ָכל ַהיְּ ִמיד אֶּ ַהשְּ ַבֵקש ָהָמן לְּ ָכי ַויְּ דֳּ ֵורֹוש ַעם ָמרְּ כּות ֲאַחשְּ ָכל ַמלְּ ר בְּ " ֲאשֶּ

 .ו( –)מגילת אסתר ג, א 

 ?השמדהשל  גדולה ישראל לסכנהעם כל על אף שהכניס בזה את  הרשע לפני המן ותוהשתחלו , מדוע מרדכי היהודי נמנע מלכרועלהביןויש 

 יעקב לקח את הברכות של עשו ועל כן עשו רצה להורגו

ָרָרה  לאדם נותנתה 'הבכורה'יעקב לא היה מוכן לתת לעשו לאכול מהלחם והנזיד עדשים עד שמכר לו את  ד כפי שנאמר "ו (א)ראה רש"י בראשית כה, לשְּ ַוָיזֶּ
הּוא ָעֵיף ה וְּ ֹּא ֵעָשו ִמן ַהָשדֶּ מֹו ֱאדֹום: :ַיֲעקֹּב ָנִזיד ַוָיב ִכי ַעל ֵכן ָקָרא שְּ ה ִכי ָעֵיף ָאנֹּ ִעיֵטִני ָנא ִמן ָהָאדֹּם ָהָאדֹּם ַהזֶּ ל ַיֲעקֹּב ַהלְּ ר ֵעָשו אֶּ ֹּאמֶּ ָרה  ַוי ר ַיֲעקֹּב ִמכְּ ֹּאמֶּ ַוי

ָך ִלי: ָרתְּ כֹּ ת בְּ כָֹּרה: ַכיֹום אֶּ ה ִלי בְּ ָלָמה זֶּ ִכי הֹוֵלְך ָלמּות וְּ ר ֵעָשו ִהֵנה ָאנֹּ ֹּאמֶּ ַיֲעקֹּב:וַ  ַוי כָֹּרתֹו לְּ ת בְּ כֹּר אֶּ ָעה ִלי ַכיֹום ַוִיָשַבע לֹו ַוִימְּ ר ַיֲעקֹּב ִהָשבְּ ֹּאמֶּ ַיֲעקֹּב ָנַתן  י וְּ
ִזיד ֲעָדִשים ם ּונְּ חֶּ ֵעָשו לֶּ ָרה לְּ כֹּ ת ַהבְּ ז ֵעָשו אֶּ ּתְּ ַוָיָקם ַוֵיַלְך ַוִיבֶּ ֹּאַכל ַוֵישְּ ימת יד בש על הבכורה ליעקב הרשע ע עשושנשב –" לֹוַוִיָשַבע ". לד( –)בראשית כה, כט " ַוי

ֵרכֹותחת  השני לשים ידם תחת ירך  יםדרך הנשבעים באותם ימים קדמונכ )'תורת חיים' לר' אברהם חיים שור על מסכת חולין פרק שביעי גיד הנשה דף קמ ע"ב  ד"ה הוי אומר יעקב( הימנית יְּ
יושב וירכו על היד של היה דון הא. ולכן )רד"ק בראשית כד, ג ד"ה שים נא ידך( לקיים שבועתוכן יהיה הוא ברשותו  ,שכשם שהיד ברשותו תחת ירכובזה לומר ו

 . (, רד"ק בראשית כד, ג ד"ה שים נא ידך)עפ"י אבן עזרא בראשית כד, ב הנשבע

ת "על ידיו שנאמר  ִעִזיםובעורות גדיי  הרשע כאשר הוא לבוש בבגדי עשו אחיו ברכתו של עשויעקב נכנס לקבל מאביו את לאחר מכן  ָקה אֶּ ַוִּתַקח ִרבְּ
ר ִאָּתּה ַבָבִית  ָנּה ַהָגדֹּל ַהֲחֻמדֹּת ֲאשֶּ ֵדי ֵעָשו בְּ ָנּה ַהָקָטן:ִבגְּ ת ַיֲעקֹּב בְּ ֵבש אֶּ ִביָשה עַ  ַוַתלְּ ָדֵיי ָהִעִזים ִהלְּ ֵאת עֹּרֹּת גְּ ַקת ַצָּואָריווְּ לְּ ַעל חֶּ  .טז( –)בראשית כז, טו " ל ָיָדיו וְּ

ֹּאַכל ַוָיֵבא לֹו ַיִין וַ יצחק ביקש שיעקב יגיש לו לאכול שנאמר " ש לֹו ַוי ִשי ַוַיגֶּ ָך ַנפְּ כְּ ָברֶּ ַמַען ּתְּ ִני לְּ ָלה ִמֵציד בְּ אֹּכְּ ר ַהִגָשה ִלי וְּ ֹּאמֶּ ּתְּ ַוי  יצחקואז  )בראשית כז, כה(" ֵישְּ
אֹּד שנאמר " מאד גדולהאחת הוא מיד צעק צעקה לקח את ברכתו  שיעקב לונודע ו וכשבא עשו מן הציד רך את יעקב.בי ָלה ַעד מְּ דֹּ ָחק ֲחָרָדה גְּ ֱחַרד ִיצְּ ַויֶּ

ם ָּתבֹוא ָוֲאָבֲרֵכהּו ַגם ָברּוְך  רֶּ טֶּ ר ִמי ֵאפֹוא הּוא ַהָצד ַצִיד ַוָיֵבא ִלי ָואַֹּכל ִמכֹּל בְּ ֹּאמֶּ הַוי יֶּ אֹּד: ִיהְּ דָֹּלה ּוָמָרה ַעד מְּ ָעָקה גְּ ַעק צְּ ֵרי ָאִביו ַוִיצְּ ת ִדבְּ ַע ֵעָשו אֶּ מֹּ  ִכשְּ
ָאִביו ָבֲרֵכִני ַגם ָאִני ָאִבי ר לְּ ֹּאמֶּ  .סז, ד( 'בראשית רבה') לד( -לג )בראשית כז, " ַוי

ָך ָאִבי ָבֲרֵכִני ַגם שנאמר "ברכה  עצמו עבור גםפרץ בבכי וביקש  שהבין כי יעקב אחיו לקח לו את הברכה שוע ל ָאִביו ַהֲבָרָכה ַאַחת ִהוא לְּ ר ֵעָשו אֶּ ֹּאמֶּ ַוי
ךְּ  דמעה אחת מעין שמאל ודמעה אחת נקשרה בעינו  , דמעה אחת מעין ימיןבאותה העת לוירדו  דמעות שלשו )בראשית כז, לח(" ָאִני ָאִבי ַוִיָשא ֵעָשו קֹּלֹו ַוֵיבְּ

ָך ּוִמַטל " ואמר בירך גם אותו אביו יצחקאז  .' פרשת קדושים אות טו, 'מדרש שוחר טוב' על התהלים מזמור פ' ד"ה לפני אפרים ובנימין()'מדרש תנחומא ולא ירדה יֶּה מֹוָשבֶּ ץ ִיהְּ ַמֵני ָהָארֶּ ִהֵנה ִמשְּ
ה  ַהָשַמִים ֵמָעל: יֶּ ָך ִתחְּ בְּ ַעל ַחרְּ ת ָאִחיָך ַתֲעבֹּדוְּ אֶּ ר ּתָ  וְּ ָהָיה ַכֲאשֶּ ָךוְּ ָּת ֻעלֹו ֵמַעל ַצָּוארֶּ נא את ושהיה עשו בעקבות נטילת הברכה . מ( -)בראשית כז, לט " ִריד ּוָפַרקְּ

ל ָאִבי שנאמר "כפי יעקב וביקש להורגו  ֵמי ֵאבֶּ בּו יְּ רְּ ִלבֹו ִיקְּ ר ֵעָשו בְּ ֹּאמֶּ ר ֵבֲרכֹו ָאִביו ַוי ָרָכה ֲאשֶּ ת ַיֲעקֹּב ַעל ַהבְּ טֹּם ֵעָשו אֶּ אַ ַוִישְּ ת ַיֲעקֹּב ָאִחיוְּ ָגה אֶּ )בראשית  "ַהרְּ

 .כז, מא(

ַבע שנאמר " רגֹובא לקראתו בכדי להֹּ עשו כאשר יעקב שב מביתו של לבן,  ַארְּ ָך וְּ ָראתְּ ַגם הֵֹּלְך ִלקְּ ל ֵעָשו וְּ ל ָאִחיָך אֶּ ל ַיֲעקֹּב ֵלאמֹּר ָבאנּו אֶּ ָאִכים אֶּ ַוָיֻשבּו ַהַמלְּ
ִהַכִני ֵאם ַעל מר "וא תפלל אל ה' שיציל אותו מפני עשויעקב ה. )בראשית לב, ז( "ֵמאֹות ִאיש ִעמֹו ן ָיבֹוא וְּ ַהִציֵלִני ָנא ִמַיד ָאִחי ִמַיד ֵעָשו ִכי ָיֵרא ָאנִֹּכי אֹּתֹו פֶּ

ֵעָשו ָאִחיושנאמר " מנחה של צאן ובקר על מנת לרצותו אחיו יעקב שלח אל עשו. אז )בראשית לב, יב(" ָבִנים ָחה לְּ ָידֹו ִמנְּ ָלה ַההּוא ַוִיַקח ִמן ַהָבא בְּ ן ָשם ַבַליְּ " ַוָילֶּ
ר:" שנאמר קרא 'אדון' , ואף הראה כניעתו לפניו וקרא לעצמו 'עבד' ואילו לעשו)בראשית לב, יד( ר ּוֵבין ֵעדֶּ ַוח ָּתִשימּו ֵבין ֵעדֶּ רֶּ ָפַני וְּ רּו לְּ ל ֲעָבָדיו ִעבְּ ר אֶּ ֹּאמֶּ ַצו  ַוי ַויְּ

יָך: ָפנֶּ ה לְּ ִמי ֵאלֶּ ָאָנה ֵתֵלְך ּולְּ ִמי ַאָּתה וְּ ָך ֵלאמֹּר לְּ ֵאלְּ ָך ֵעָשו ָאִחי ּושְּ ָגשְּ ת ָהִראשֹון ֵלאמֹּר ִכי ִיפְּ ָּת  אֶּ ָאַמרְּ ַיֲעקֹּבוְּ ָך לְּ דְּ ַעבְּ לּוָחה לְּ ָחה ִהוא שְּ ֵעָשו ִמנְּ ִני לְּ ִהֵנה  ַלאדֹּ וְּ
ם ַגם ִהֵנה וַ " השליחים ששלחוכן אמר לכל שאר  .יט( –)בראשית לב, יז " ַגם הּוא ַאֲחֵרינּו ּתֶּ ָך ַיֲַֽעקֹּבֲאַמרְּ דְּ  .)בראשית לב, כא(" ַאֲחֵרינּו ַעבְּ

כי יש בכוחה של קריאת שמע להינצל  )'אברהם אנכי' לר' אברהם פלאג'י פרשת וישלח דף לז ע"א אות יא( א קריאת שמעוהוא התחיל לקר תקרבמ שראה יעקב את עשובשעה 
השתחווה אחר כך הוא  .ע"א אות יא( )'אברהם אנכי' לר' אברהם פלאג'י פרשת וישלח דף לז ויכניעו )'מדרש תלפיות' ענף אחשורוש ד"ה המן( הרשע מהאויבים, וביקש שבזכותה ינצל מעשו

ּתֹו ַעד ָאִחיושנאמר " אחיו כמו עבד לפני אדונו לפני עשו ָעִמים ַעד ִגשְּ ַבע פְּ ָצה שֶּ ַּתחּו ַארְּ ם ַוִישְּ ֵניהֶּ הּוא ָעַבר ִלפְּ גם שאר  השתחוּו בעקבותיו )בראשית לג, ג(" וְּ
ָ שנאמר "כפי בני משפחתו  ן יןָ:ַוִּתַגשְּ ַּתֲחוֶּ ן ַוִּתשְּ ֵדיהֶּ ַילְּ ָפחֹות ֵהָנה וְּ ַּתֲחוּו  ַהשְּ ָרֵחל ַוִישְּ ַאַחר ִנַגש יֹוֵסף וְּ ַּתֲחוּו וְּ יָה ַוִישְּ . ואף ז( –)בראשית לג, ו " ַוִּתַגש ַגם ֵלָאה ִויָלדֶּ

ָךשעשו סירב למנחתו של יעקב שנאמר " ִהי לְּ ר ֵעָשו יֶּש ִלי ָרב ָאִחי יְּ ֹּאמֶּ ר ָלְך ַוי ר אמר "שנ עד שלקח יעקב הפציר בו )בראשית לג, ט(" ֲאשֶּ ָכִתי ֲאשֶּ ת ִברְּ ַקח ָנא אֶּ
ַצר בֹו ַוִיָקחִק ֻהָבאת ָלְך ִכי ַחַנִני ֱאֹל ִכי יֶּש ִלי כֹּל ַוִיפְּ  .'מעלת קריאת שמע'( –)להרחבה על מעלת קריאת שמע ראה מאמרינו לפרשת עקב  )בראשית לג, יא(" ים וְּ

 האגגי בהמן הרשע יעקב אבינו התגלגל במרדכי היהודי ועשו

 ולשבת זכור דף ז ע"ב ד"ה 'וראה זה חדש' מהרמ"ז בספר ')'ספר הגלגולים' להאר"י ז"ל פרק סד ד"ה מרדכי שלא רצה, 'כסא דוד' להחיד"א דרוש ב האגגיעשו התגלגל בהמן ו ,יעקב התגלגל במרדכי היהודי

, 'קרן ישועה' לבן איש חי על מגילת אסתר בהקדמה לספר ד"ה 'פדה את אברהם' לר' אברהם פלאג'י דרוש לשבת זכור דף כב ע"ב ד"ה היום הזה'בני יששכר' מאמרי חדש אדר מאמר ו ד"ה 'ונראה להבין הדבר' מהרמ"ז ז"ל,  ,כ"י ערכי הכינויים

במרדכי את נשמת רמז שהיה הו( ארבע חרשים' פרק לז דף סט ע"ב טור ב ד"ה ועתה באתי להודיעך)' מזרעו יצאאשר  ('סוד ירך יעקב'ט ד"ה וראה 'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל שמואל א' סימן  .ובאופן אחר פירשנו
הּוִדי" יב ע"ב(דף )ראה גמ' מגילה  שבט בנימיןמשבט יהודה וגם א מכי הוא במרדכי  , הוא מה שנאמר עליעקב אבינו ן  ִאיש יְּ ַכי בֶּ דֳּ מֹו ָמרְּ שּוַשן ַהִביָרה ּושְּ ָהָיה בְּ

ן ִקיש  ִעי בֶּ ן ִשמְּ ִמיִניָיִאיר בֶּ ַּתַחת השם 'בנימן' כאשר הוא כתוב חסר אות י' כמו בפסוק "קחים את כאשר לוו, )אסתר ב, ה(" ִאיש יְּ ַאמְּ ָיִמןַוִיָמֵצא ַהָגִביַע בְּ " ִבנְּ
 .על מועדי השנה לפרשת תצוה זכור דף ס ע"א טור א ד"ה 'בפסוק ולקחת'(זיקוב 'לרבי מד)'אמרי נועם'  מטריא 'יעקב'יגבזה יוצא  – יחד עם השם 'יהודה' )בראשית מד, יב(

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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ֵדַע ַצִיד שנאמר " "ִאיש"כשם שיעקב ועשו נקראו בשם ו ִהי ֵעָשו ִאיש יֹּ ָעִרים ַויְּ לּו ַהנְּ דְּ ה ִאישַוִיגְּ ַיֲעקֹּב  ָשדֶּ כך הם גם  )בראשית כה, כז(" ָּתם יֵשב אָֹּהִלים ִאישוְּ
ִתָיהשנאמר " מרדכי והמןנקראו בגלגול  ַהשְּ צֹון  וְּ ְך ַעל ָכל ַרב ֵביתֹו ַלֲעשֹות ִכרְּ לֶּ ֵנס ִכי ֵכן ִיַסד ַהמֶּ )'פדה  הם מרדכי והמן, ש)אסתר א, ח(" ִאיש ָוִאישַכָדת ֵאין אֹּ

הּוִדי ִאיש" שנאמרכפי  ' אברהם פלאג'י דרוש לשבת זכור דף כב ע"ב ד"ה היום הזה(את אברהם' לר ַכי יְּ דֳּ מֹו ָמרְּ שּוַשן ַהִביָרה ּושְּ ה ִאיש" וכן ב, ה()אסתר " ָהָיה בְּ אֹוֵיב ָהָמן ָהָרע ַהזֶּ " ַצר וְּ
עֹו" כי הוא מטעם זה נאמר על מרדכי היהודי בסוף המגילה .)גמ' מגילה דף יב ע"א בשם רבא( ָכל ַזרְּ ֵבר ָשלֹום לְּ דֹּ ַעמֹו וְּ ַעמֹו", )אסתר י, ג(" דֵֹּרש טֹוב לְּ כנגד  –" דֵֹּרש טֹוב לְּ

ָכל ", (ביאור תחילת הפסוק ואכמ"ל ' עיי"שכי מרדכי היהודי')'אמרי נועם' מועדים בחלק לפורים ד"ה  החסד צדנוטה תמיד אל ה 'הממוצעקו 'שהיא יעקב אבינו  ו שלנשמת ֵבר ָשלֹום לְּ דֹּ וְּ
עֹו  .חלק 'זרעים מועד' דף קצא על מסכת מגילה פרק א דף ז ע"ב(לר' שלמה יהודה טבאק )ערך ש"י  התגלגל במרדכי היהודיאשר  היות שכל ישראל הם זרעו ממש של יעקב אבינו – "ַזרְּ

זוכשם שנאמר בעשו הרשע " כָֹּרה ַוִיבֶּ ת ַהבְּ זהמן "גלגולו הבא בעל נאמר  כך )בראשית כה, לד(" ֵעָשו אֶּ ַבדֹו ַוִיבֶּ ַכי לְּ דֳּ ָמרְּ ֹלח ָיד בְּ ֵעיָניו ִלשְּ )אסתר ג, ו( )'זכירה לחיים'  "בְּ

לרבקה אמנו  אמרמה שנגם . וזה 'כסא דוד' דרוש ב לשבת זכור דף ח ע"א ד"ה וחשבה לדעת, 'כסא דוד' להחיד"א דרוש כא לשבת זכור ד"ה והיה בהני"ח הקדמות( ,על מגילת אסתר דף קט ע"ב ד"ה ויהי באמרם לר' חיים פלאג'י
נֵ " על יעקב ועשו שהיו במעיה ֵנְך ּושְּ ִבטְּ ֵני גֹוִים בְּ ר ה' ָלּה שְּ ֹּאמֶּ ֱֶֽאָמץ ַוי אֹּם יֶּ אֹּם ִמלְּ ֻאִמים ִמֵמַעִיְך ִיָפֵרדּו ּולְּ ַרבי לְּ ַרב" ,)בראשית כה, כג(" ירַיֲֶֽעבֹּד ָצעִ  וְּ " רומז על וְּ

רֹו בו "המן הרשע שנאמר  בֹוד ָעשְּ ת כְּ ם ָהָמן אֶּ ַסֵפר ָלהֶּ רֹּבַויְּ גם  המןבזה ו(. 'ס ע"א טור א ד"ה 'בפסוק ולקחתעל מועדי השנה לפרשת תצוה זכור דף  לר' מדזיקוב )'אמרי נועם' )אסתר ה, יא(" ָבָניו וְּ
ר ָלְך ָרביֶּש ִלי "שהרי עשו בעצמו אמר  ,לשון אבותיו בידיואת החזיק  ָך ֲאשֶּ ִהי לְּ )בראשית לג, " כֹּליֶּש ִלי זה בשונה מיעקב אבינו שאמר "ו .)בראשית לג, ט(" ָאִחי יְּ

עֹו ָכללְּ הלשון שנאמרה אצל מרדכי היהודי "כמו  יא(  .)'רסיסי לילה' לר' צדוק הכהן מלובלין דף צ ע"א ד"ה והמן כשראה( י, ג( אסתר)" ַזרְּ

 א לעשו אדוןמרדכי קנה את המן לעבד עולם ותיקן את מה שיעקב קר

יילים היה המלך שלח את המן ומרדכי להילחם בהם, כאשר על מחצית החעיר ששמה הינדקי. האנשי  מלךבבשנת שתיים למלכות אחשורוש מרדו 
שיספיק להם לשלוש שנים. הם על מנת ה ו. אחשורוש נתן להם צידה ואת כל פרנסת אנשיהם בשוהיה ממונה המן ממונה מרדכי ועל מחצית השניה

ָעשּוהלכו  והוציא את כל הממון והצידה שנתן לו הלך ממערב. המן באו ממזרח והמן וחיילותיו באו מרדכי וחיילותיו כאשר מצור על העיר הינדקי,  וְּ
ן הממון ומן הצידה, ביקש המלך לפרנסת החיילים שתחתיו בתוך שנה אחת, ואילו מרדכי צמצם ממונו. כיון שראה המן שלא נשאר בידו מאומה מ

עשו ויעקב היות שהמן מעשו, ואילו הוא מיעקב ועצמו שהוא משום מרדכי ענה להמן שהוא לא ילווה לו  .והוא יחזיר לו כפול ילווה לוממרדכי ש
ִרי ַתִשיְך ּו"אסרה להלוות בריבית לאחים שנאמר התורה הרי שאחים  ָאִחיָךַלָנכְּ ֹּא ַתִשיְך לְּ )'מנות הלוי' לר' שלמה אלקבץ דף קסב ע"א על הפסוק 'וכל זה איננו שוה'  )דברים כג, כא( "ל

 .בסופו ד"ה וגופא עובדא(

וה לו והוא ומרדכי ואמר שיל המן אלחזר  מידהם רצו להורגו.  ,מה לתת להםהיה להמן לא אך כיון ש .באו חיילותיו של המןר הגיע זמן הסעודה כאש
 כתבוהם . ואז טוב הדברשוהמן אמר  רק אם הוא ימכור לו את עצמו לעבד,אך מרדכי אמר שהוא מוכן לפרנס את חיילותיו . מההלוואהיחזיר פי עשר 

להיות לו  חפץ נפשוב. ועיקר השטר היה הודאה של המן כי הוא מכר את עצמו למרדכי מרצונו והברךעל שת הנחושת חַ צְּ ִמ  גבי את שטר המכירה על
י שנאה וכן שלא ינטור למרדכעד סוף כל הימים.  וובני בני בניועובד את מרדכי יום אחד בכל שבוע כל ימי חייו וכל ימי חיי יהיה הוא וש עבד עבדים,

עקר עץ מביתו ויתלו אותו עליו על איזה דבר ממה שכתב בשטר אזי י. ואם יעבור על עסק המכירה שנמכר לו כמו שנטר עשו ליעקב על עסק הבכורה
 .(' ועיי"שוגופא עובדא')'מנות הלוי' דף קסב ע"א על הפסוק 'וכל זה איננו שוה' בסופו ד"ה 

לעבוד  המשיךהוא . וכך שבועכל המן בן המדתא נעשה עבד עבדים למרדכי היהודי יום אחד ב אז ,נכבשה העיר הינדקי תחת ידיהםואחר כך כאשר 
ה עד העת שבו נאמר " אותו ָבִרים ָהֵאלֶּ ְךַאַחר ַהדְּ לֶּ ר  ִגַדל ַהמֶּ אֹו ֵמַעל ָכל ַהָשִרים ֲאשֶּ ת ִכסְּ ם אֶּ ֵאהּו ַוָישֶּ ַנשְּ ָדָתא ָהֲאָגִגי ַויְּ ן ַהמְּ ת ָהָמן בֶּ ֵורֹוש אֶּ " ִאּתֹוֲאַחשְּ

תחייב בשטר המכירה, הציע וא העבוד אותו יום בשבוע כפי שהיחזור לביקש מרדכי מהמן ששמלעבוד את מרדכי. וכ המן מיד נשתמטשאז  )אסתר ג, א(
אותו  שחרריועיל ל תן לו את כל ממונו לאיואמר כי אפילו אם י אך מרדכי סירבהמן לשלם למרדכי עשרת אלפים כיכר כסף ובלבד שישחרר אותו. 

 .(. וראה גם ב'אגדת אסתר' מהדורת בובר פרק ה, טהובא בסוף 'תרגום שני' על מגילת אסתר )'תרגום ראשון' על מגילת אסתר ד"ה 'למקצה חדשים שלשה' וכו' שהרי כל מה ששייך לעבד שייך לאדונו

 ,והסיבה לכך. נתן לו אוכל וצידהורק לאחר שמכר את עצמו ובניו כעבדים  בהיותם במלחמה לתת לו מזון בהלוואההמן בחסד עם מרדכי לא נהג 
 אבינו הוא התחכם שהמן יכתוב בידו שהוא וזרעו עבדים למרדכי כפי שאמר יצחק על כן, משום שמרדכי ידע כי הוא גלגול יעקב והמן גלגול עשו

ת ָאִחיָך ַתֲעבֹּדעשו "בנו ל אֶּ אשר כאת מה שקרא יעקב לעשו בשם 'אדון'  בזה רצה מרדכי לתקןגם ו .דוד' להחיד"א דרוש כא לשבת זכור ד"ה והיינו טעמא( )'כסא מ()בראשית כז,  "וְּ
לּוָחה " אמר ָחה ִהוא שְּ ִניִמנְּ ֵעָשו ַלאדֹּ ָך " עשול יעקב שאמרוגם את מה  )'ספר הגלגולים' להאר"י ז"ל פרק סד ד"ה מרדכי שלא רצה( יט()בראשית לב,  "לְּ דְּ )'ספר  )בראשית לב, כא( "ֲעקֹּביַ ַעבְּ

 ,סוף פרק לז( )'כסא דוד' להחיד"א דרוש כא לשבת זכור ד"ה 'והיינו טעמא' בשם פרקי דרבי אליעזר ומדרש רבה( 'עזרפרקי דרבי אלי')ראה  עליו אז כי הקב"ה הקפידהגלגולים' להאר"י ז"ל פרק סד ד"ה מרדכי שלא רצה( 
 .)'כסא דוד' להחיד"א דרוש כא לשבת זכור ד"ה והיינו טעמא( עולם )'ספר הגלגולים' להאר"י ז"ל פרק סד ד"ה מרדכי שלא רצה( את המן לעבד כעת קנה כןמחמת ו

)'תורת חיים' לר' אברהם חיים שור על מסכת חולין פרק שביעי גיד הנשה דף קמ ע"ב   לחם )'קרן ישועה' לבן איש חי על מגילת אסתר בהקדמה לספר ד"ה ובזה יובן שזה מכר( את עצמו כעבד למרדכי בשבילהמן מכר 

)'קרן ישועה' לבן איש חי על מגילת אסתר  אכילתכאשר מכר את בכורתו ליעקב בשביל  הרשע עשוב בגלגולו הקודםכפי שעשה וחיילותיו,  להאכלת ד"ה הוי אומר יעקב(

ּתְּ ַוָיָקם ַוֵיַלְךשנאמר " עדשים לחם ונזיד בהקדמה לספר ד"ה ובזה יובן שזה מכר( ֹּאַכל ַוֵישְּ ִזיד ֲעָדִשים ַוי ם ּונְּ חֶּ ֵעָשו לֶּ ַיֲעקֹּב ָנַתן לְּ ָרה וְּ כֹּ ת ַהבְּ ז ֵעָשו אֶּ  .)בראשית כה, לד(" ַוִיבֶּ
ֵרכֹומרדכי קשר את שטר המכירה של המן על ו . וכשהיתה זחה , כיון שהוא היה המקום בו נשבע עשו ליעקב על מכירת הבכורהדווקא הימנית יְּ

ֵרכֹועל מרדכי, היה מרדכי פושט את  דעתו של המן כולם המה עבדיו  האומה שלובשטר מכירתו אשר עליו להראות לו שגם הוא וגם אבותיו וכל  יְּ
ֵרכֹוימת יד תחת בשאז ים על ידי הבכורה שקנה יעקב מעשו ונשבע לו מימים קדמונ )'תורת חיים' לר' אברהם חיים שור על מסכת חולין פרק שביעי גיד הנשה דף קמ ע"ב  ד"ה הימנית  יְּ

 .שפטים דף קיב ע"ב ד"ה תא חזי()זוהר פרשת מ הוא היה מתרגז של מרדכיכשהיה רואה המן את הירך ו .הוי אומר יעקב(

 מרדכי לא השתחוה להמן ותיקן את ההשתחויה של יעקב אבינו

לא היה משתחוה לפני עשו שהוא מצד 'אל  בחיר שבאבותוה כאשר יעקב אבינו השתחווה לפני עשו לא היה זה חס ושלום לעשו ממש, כי יעקב השלם
השכינה שאלא , 'קול בוכים' לרב גלאנטי דף נד ע"א ד"ה והענין כי הראשון(זוהר פרשת וישלח דף קעא ע"ב ד"ה והוא עבר לפניהם, ) ממש כל המשתחוה לו כאילו משתחוה לאל אחרהרי ש ,אחר'

ם הּואוְּ שנאמר " עברה באותה השעה לפני יעקב ֵניהֶּ תֹו " שנאמר כרע לפניה שבע פעמים ויעקב )בראשית לג, ג(" ָעַבר ִלפְּ ָעִמים ַעד ִגשְּ ַבע פְּ ָצה שֶּ ַתחּו ַארְּ ַוִישְּ
)זוהר פרשת וישלח כי ההשתחוויה היתה לפני השכינה ולא לפני עשו הרשע שהוא בחינת 'אל אחר'   לעשו"וישתחּו" בפסוק . לכן לא נאמר)בראשית לג, ג( "יוַעד ָאִח 

להחיד"א דרוש כא דף צ ע"ב לשבת זכור ד"ה 'והנה )'כסא דוד'  אמנם האמהות והשבטים שהיו עם יעקב אבינו לא ידעו שהוא השתחוה לשכינה. דף קעא ע"ב ד"ה כגוונא דא ד"ה כרע וסגיד(

)'קול בוכים' לר' אברהם גלאנטי לעשו  ממש הם באו והשתחוּוגם  ב'(והנה האי דכת)'כסא דוד' להחיד"א דרוש כא דף צ ע"ב לשבת זכור ד"ה ' ואחרי שראו שהשתחוה האי דכתוב' מהרמ"ק ור' אברהם גלאנטי(

 .ב'(והנה האי דכת)'כסא דוד' להחיד"א דרוש כא דף צ ע"ב לשבת זכור ד"ה ' 'מראית עין'של נחשב ליעקב אבינו כפגם זה דבר ו, דף נד ע"א ד"ה והענין כי הראשון(
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דרוש ב לשבת זכור דף ז ע" ד"ה 'וראה זה  )'ספר הגלגולים' להאר"י ז"ל פרק סד ד"ה מרדכי שלא רצה, 'כסא דוד' להחיד"א יעקב אבינו חזר בגלגול מרדכי בכדי לתקן את פגם ההשתחויה לפני עשו

'ספר הגלגולים' ) אף שהכניס את כל ישראל בסכנה גדולה מחמת כן ,הרשע להשתחוות לפני המן שהוא עשו מרדכי לכן לא רצה, (חדש' בשם הרמ"ז בספרו ערכי הכינויים

ת שנאמר " בספרו ערכי הכינויים(ז"ל דף ז ע" ד"ה 'וראה זה חדש' בשם הרמ"ז 'כסא דוד' להחיד"א דרוש ב לשבת זכור להאר"י ז"ל פרק סד ד"ה מרדכי שלא רצה,  ֵורֹוש אֶּ ְך ֲאַחשְּ לֶּ ה ִגַדל ַהמֶּ ָבִרים ָהֵאלֶּ ַאַחר ַהדְּ
ר ִאּתֹו: אֹו ֵמַעל ָכל ַהָשִרים ֲאשֶּ ת ִכסְּ ם אֶּ ֵאהּו ַוָישֶּ ַנשְּ ָדָתא ָהֲאָגִגי ַויְּ ן ַהמְּ ֵדי הַ  ָהָמן בֶּ ָכל ַעבְּ ָהָמן ִכי ֵכן ִצָּוה לֹו וְּ ַּתֲחִוים לְּ ִעים ּוִמשְּ ְך כֹּרְּ לֶּ ַשַער ַהמֶּ ר בְּ ְך ֲאשֶּ לֶּ מֶּ

ָכי דֳּ ָמרְּ ְך לְּ לֶּ ַשַער ַהמֶּ ר בְּ ְך ֲאשֶּ לֶּ ֵדי ַהמֶּ רּו ַעבְּ ֹּאמְּ ה: ַוי ַּתֲחוֶּ ֹּא ִישְּ ל ַרע וְּ ֹּא ִיכְּ ַכי ל דֳּ ְך ּוָמרְּ לֶּ ַות ַהמֶּ  ַהמֶּ ְך:ַמדּוַע ַאָּתה עֹוֵבר ֵאת ִמצְּ ִהי לֶּ ֹּא  ַויְּ ל ָרם ֵאָליו יֹום ָויֹום וְּ ָאמְּ כְּ
ם  .ובהא ניחא( הדרוש יד לשבת זכור ד" להחיד"א )'כסא דוד' היה כורע לפני המן אז היה נחרב העולםכן אם מרדכי ו .ד(–)מגילת אסתר ג, א " ָשַמע ֲאֵליהֶּ

ַיֲעקֹּב " את יעקב כפי שנרמז בפסוק תיקןלא השתחווה להמן ועל ידי כן  מרדכי ראשי תיבות  היא "ָּתםשהתיבה " )בראשית כה, כז(" יֵשב אָֹּהִלים ִאיש ָּתםוְּ
את כל עשרים  זהעל ידי  וגם תיקן. ראה אונקלוס בראשית כה, כז( )'קרית ארבע' פרשת תולדות דף יד ע"ב טור א ד"ה ויעקב איש תם()' שלם' את יעקבעשה  גלגולו מרדכי, כי 'רדכימיקן ת'

יעקב, ארבע ויות על ידי ושבע השתחהיו . כי האמהות והשבטים ידי יעקבשהיו על  )'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל שמואל א' סימן ט ד"ה סוד ירך יעקב( ושתים ההשתחוויות
יות. ונרמזו ום השתחוסך הכל עשרים ושתיי –, אחת עשרה על ידי השבטים למעט בנימין שעוד לא נולד נשותיו של יעקב האמהות על ידי ארבע

ָכי ַמדּוַע ַאָּתה עֹוֵבר " לפני המן הרשע תירב להשתחוומרדכי סנאמר כי ויות הללו בפסוקים בהם וההשתח דֳּ ָמרְּ ְך לְּ לֶּ ַשַער ַהמֶּ ר בְּ ְך ֲאשֶּ לֶּ ֵדי ַהמֶּ רּו ַעבְּ ֹּאמְּ ַוי
ְך: לֶּ ַות ַהמֶּ ם ֵאת ִמצְּ ֹּא ָשַמע ֲאֵליהֶּ ל ָרם ֵאָליו יֹום ָויֹום וְּ ָאמְּ ִהי )באמרם( כְּ " נכתבת עם האות ב' אך נקראת עם אמרםבכאשר התיבה ", ד( –)מגילת אסתר ג, ג " ַויְּ

ָרםכְּ האות כ' " )'מנות הלוי' לר' שלמה אלקבץ דף ק ע"א  ויותויים כנגד כל ההשתחתמטריא עשרים ושיכ"ב שהוא בג יוצאיחד  האותיותשתי שצירוף משום  ,"ָאמְּ

 .ד"ה ואחר ההצעה הזאת(

ה לֹו ַוִיָמֵלא ָהָמן ֵחָמהוכאשר המן ראה שמרדכי לא השתחווה לו הוא התרגז מאוד שנאמר " ַתֲחוֶּ ַכי כֵֹּרַע ּוִמשְּ דֳּ א ָהָמן ִכי ֵאין ָמרְּ ואף  .)מגילת אסתר ג, ד( "ַוַירְּ
ה אמר לזרש אשתו " ר ֲאִני רֹּאֶּ ָכל ֵעת ֲאשֶּ ה ִלי בְּ נּו שֹוֶּ ה ֵאינֶּ ָכל זֶּ ַכיוְּ דֳּ ת ָמרְּ ְך אֶּ לֶּ ַשַער ַהמֶּ הּוִדי יֹוֵשב בְּ כל מגמתו של המן הרשע היה כי  .)אסתר ה, יג( "ַהיְּ

ַאִין ת בעיניו לתו היתה נחשבכל גדוו לו מרדכי היהודי הושישתחו יתלו את מרדכי ש הלך אל המלך לבקשאף ובשביל זה , לו הווכלפי מה שלא השתחלְּ
ְך שנאמר "כפי על העץ  לֶּ ְך ַהִחיצֹוָנה ֵלאמֹּר ַלמֶּ לֶּ ָהָמן ָבא ַלֲחַצר ֵבית ַהמֶּ ָחֵצר וְּ ְך ִמי בֶּ לֶּ ר ַהמֶּ ֹּאמֶּ לֹותַוי ר ֵהִכין לֹו ִלתְּ ַכי ַעל ָהֵעץ ֲאשֶּ דֳּ ת ָמרְּ  זהוכל  .)אסתר ו, ד(" אֶּ

 אך כבר אמרו לו אוהביו .)'כסא דוד' להחיד"א דרוש יד לשבת זכור ד"ה ובהא ניחא(שעשה יעקב לפני עשו  וויותלתקן את ההשתח משום שהמן לא רצה שמרדכי יצליח היה
ָפָניו" של המן ֹּא תּוַכל לֹו ִכי ָנפֹול ִּתפֹול לְּ ָפָניויעקב כך " ו" אז בגלגולָנפֹול"שכלומר כשם  )אסתר ו, יג(" ל  מרדכי, כי הוא לא משתחווה ובגלגול עתה "ִּתפֹול לְּ

 .)'קרית ארבע' לר' רחמים חורי מתוניס פרשת תולדות דף יד ע"ב טור א ד"ה ויעקב איש תם(מנת לתקן את העוון הראשון על  כלל

 המן רצה להרוג את מרדכי כשם שעשו רצה להרוג את יעקב

ל ָאִבי "שנאמר כפי  )'כסא דוד' להחיד"א דרוש יד לשבת זכור ד"ה ובהא ניחא( עשו הרשע טרח כל ימיו והשתדל להרוג את יעקב אבינו ֵמי ֵאבֶּ בּו יְּ רְּ ִלבֹו ִיקְּ ר ֵעָשו בְּ ֹּאמֶּ ַוי
ת ַיֲעקֹּב ָאִחי ָגה אֶּ ַאַהרְּ )'כסא  ןואילו כעת שבא יעקב בגלגול מרדכי ועשו בגלגול המ. ולא נתנו ה' בידו, )בראשית כז, מא( )'אור זרוע לצדיק' לר' צדוק הכהן מלובלין דף ה ע"ב אות ד( "וְּ

)'כסא דוד' להחיד"א דרוש יד לשבת זכור ד"ה ובהא ניחא, 'פדה את אברהם' לר' אברהם  בהמןכעת גם רבצה  הראשוןגלגול שהיתה לעשו ב השנאה ,(דרוש יד לשבת זכור ד"ה ובהא ניחא דוד' להחיד"א

ִחָנםם האדֹואת התבשיל כול לא עשו אחיוו בגלגול ל שלא נתןוביקש לנקום מיעקב על  פלאג'י דרוש לשבת זכור דף כב ע"ב ד"ה היום הזה( אלא רק תמורת מכירת  בְּ
)'כסא דוד' להחיד"א דרוש  להרוג המן התייעץ גם עתה ,לעשות לאחיו הרשע עשוזמם שתמיד כפי ו .('קרית ארבע' לר' רחמים חורי מתוניס פרשת תולדות דף יד ע"א ד"ה הלעיטני נא) הבכורה

 את מה שרצה לפועללהוציא  ביקש ובזה, בהקדמה לספר ד"ה ובזה יובן שזה( 'בן איש חי'ה מחברל)'קרן ישועה'  מגולגל בתוך מרדכי היהודיהיה שיעקב את  יד לשבת זכור ד"ה ובהא ניחא(
ִלבֹו"הרשע עשו  אז  .)'אור זרוע לצדיק' לר' צדוק הכהן מלובלין דף ה ע"ב אות ד( "בְּ

ז נאמר "שלכן ביקש להרוג את כל ישראל גול הקודם את בכורתו ואת ברכתו, המן הרגיש במזלו שמרדכי הוא יעקב אבינו אשר לקח ממנו בגל ַוִיבֶּ
ת  ַבדֹו ִכי ִהִגידּו לֹו אֶּ ַכי לְּ דֳּ ָמרְּ ֹלח ָיד בְּ ֵעיָניו ִלשְּ ָכיבְּ דֳּ ַבֵקש ָהָמן  ַעם ָמרְּ הּוִדיםַויְּ ת ָכל ַהיְּ ִמיד אֶּ ַהשְּ ֵורֹוש  לְּ כּות ֲאַחשְּ ָכל ַמלְּ ר בְּ דֳּ ֲאשֶּ ועל ידי  )אסתר ג, ו(" ָכיַעם ָמרְּ

נמצא כי  וכך. (, 'כסא דוד' דרוש כא לשבת זכור ד"ה והיה בהני"ח הקדמות)'כסא דוד' דרוש ב לשבת זכור דף ח ע"א ד"ה וממילא רווחא תתבטל הבכורה והברכה שלקח יעקב ביטול גמוררצה שכן 
רעתם, אלא רק כלל פשעם וחטאם כנגדו כי לא היה דורש מחמת אחשורוש לא המן ביקש להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים אשר בכל מלכות 

ָכי"על היותם  דֳּ ָכי" את התיבות הפסוק ואמר פעמיים ָכַפל. לכן "ַעם ָמרְּ דֳּ ת ששנאת המן לעם ישראל בכדי לחזק דבר זה במסמרֹו ,)אסתר ג, ו(" ַעם ָמרְּ
 .(מה אמרה כנסת ישראלע"ב סוף . ראה גמ' מגילה דף יב ' דף קב ע"ב על הפסוק 'ויבז בעיניו לשלוח' ד"ה והדבר מבואר)'מנות הלוימשנאת מרדכי  תומסובב היתה נמשכת

ִמיד" לשונות שלוש ולכן כתב שהוריד עשו הרשעהדמעות  שלושתהמן ביקש להתגבר על ישראל בכוח  ַהשְּ ַאֵבד ַלֲהרֹּג לְּ הּוִדים ּולְּ ת ָכל ַהיְּ )'קרן  (יג, ג)אסתר " אֶּ

ָכל ביקש לתלות בבוקר בשעת קריאת שמע שנאמר "הוא . ואילו את מרדכי היהודי הבן איש חי בהקדמה לספר ד"ה ולכן כיון דמזלי( למחברישועה'  ּתֹו וְּ ש ִאשְּ רֶּ ר לֹו זֶּ ַוּתֹּאמֶּ
ראֲֹּהָביו ַיֲעשּו ֵעץ ָגבַֹּּה ֲחִמִשים ַאָמה  ְך  ּוַבבֹּקֶּ לֶּ לּוֱאמֹּר ַלמֶּ ִיתְּ ַכי ָעָליו וְּ דֳּ ת ָמרְּ  ,קריאת שמע בזכות ינצליוכל מרדכי להשלא  בכדיך כ רצהוהמן . ה, יד( )אסתר" אֶּ

בזמן  מה שעתיד להיות ראהכבר למעשה יעקב אבינו . אך ענף אחשורוש ד"ה המן( 'שבט מוסר' למחבר )'מדרש תלפיות' מעשו הרשע וניצליעקב קרא קריאת שמע שהרי 
אז נה ידיו תושיה לבטלו יא התפלל שהקב"ה יציל אותו גם מהמן ולא תעשהוהרשע נגד עשו שקרא  , ובאותה שעת רצון של קריאת שמעמרדכי והמן

 .)'אברהם אנכי' לר' אברהם פלאג'י פרשת וישלח דף לז ע"א אות יא(צל ולהינבעת צרת המן יוכל לקוראה ו, מקריאת שמע

 מרדכי תיקן את מעשה נטילת הברכות של יעקב אבינו

ֵרי ָאִביו שנאמר " גרם לעשו לזעוק זעקה גדולהיעקב אבינו  ת ִדבְּ ַע ֵעָשו אֶּ מֹּ דָֹּלה ּוָמָרהִכשְּ ָעָקה גְּ ַעק צְּ ָאִביו ָבֲרֵכִני ַגם ָאִני ָאִבי ַוִיצְּ ר לְּ ֹּאמֶּ אֹּד ַוי )בראשית " ַעד מְּ

, 'כסא דוד' דרוש ב לשבת זכור דף ח ע"א ד"ה )'כסא דוד' להחיד"א דרוש כא לשבת זכור ד"ה והיינו טעמא על ידי המן שהיה גלגול עשוסז, ד(  'בראשית רבה') ליעקב בשושן הבירה על זה נפרעו, כז, לד(

תֹוְך ָהִעיר " )'כסא דוד' להחיד"א דרוש כא לשבת זכור ד"ה והיינו טעמא( על מרדכי שהיה גלגול יעקבשנאמר  כפיו, (וממילא רווחא ר ַוֵיֵצא בְּ ַבש ַשק ָוֵאפֶּ ָגָדיו ַוִילְּ ת בְּ ַכי אֶּ דֳּ ַרע ָמרְּ ַוִיקְּ
ַעקַויִ  ָעקָ  זְּ ָלה ּוָמָרהזְּ דֹּ  .)'כסא דוד' דרוש ב לשבת זכור דף ח ע"א ד"ה וממילא רווחא( והיה הדבר מדה כנגד מדה ,)אסתר ד, א( )בראשית רבה סז, ד, 'כסא דוד' להחיד"א דרוש כא לשבת זכור ד"ה והיינו טעמא( "ה גְּ

ָעקָ לשון "נאמר אצל מרדכי  אמנם ָעָקה" ולא לשון "הזְּ ָעקָ " כמו אצל עשו, כי התיבה "צְּ יעקב לשנפרע כאן  ובאה לרמוזמטריא 'יעקב' י" יוצאת בגהזְּ
 .)'נפלאות חדשות' לר' שמשון מאוסטורפולי בפרשת פקודי לפורים ד"ה בילקוט בתחלתו(אבינו 

ר ַנֲעָשה " שנאמר כפי מרדכי רצה לתקן את המעשה של יעקב ת ָכל ֲאשֶּ ַכי ָיַדע אֶּ דֳּ ַרעּוָמרְּ ַבש ַשק וָ  ַוִיקְּ ָגָדיו ַוִילְּ ת בְּ ַכי אֶּ דֳּ תֹוְך ָהִעיָמרְּ ר ַוֵיֵצא בְּ )אסתר ד, " רֵאפֶּ

ַרע"א(  ָגָדיו ַוִיקְּ ת בְּ ַכי אֶּ דֳּ ֵדי בבגדי החמודות כפי שנאמר " יעקב לתקן מה שעשה –" ָמרְּ ת ִבגְּ ָקה אֶּ ר ִאָּתּה ַבָבִית ַוִּתַקח ִרבְּ ָנּה ַהָגדֹּל ַהֲחֻמדֹּת ֲאשֶּ ֵעָשו בְּ
ָנּה ַהָקָטן ת ַיֲעקֹּב בְּ ֵבש אֶּ ַבש ַשק. ")בראשית כז, טו(" ַוַּתלְּ ִביָשה ַעל שנאמר " ִעִזיםבלבישת עורות גדיי  יעקב לתקן מה שעשה –" ַוִילְּ ָדֵיי ָהִעִזים ִהלְּ ֵאת עֹּרֹּת גְּ וְּ

לְּ  ַעל חֶּ ר" .)בראשית כז, טז(" ַקת ַצָּואָריוָיָדיו וְּ ָנּהבמטעמים שנאמר "יעקב לתקן מה שעשה  –" ָוֵאפֶּ ַיד ַיֲעקֹּב בְּ ר ָעָשָתה בְּ ם ֲאשֶּ חֶּ ת ַהלֶּ אֶּ ַעִמים וְּ ת ַהַמטְּ " ַוִּתֵּתן אֶּ
גזרה שלשה ימים תענית הדמעות שהוריד עשו הרשע כשלקח לו יעקב את הברכות, לכן  שלושתביקשה לתקן את וגם אסתר המלכה  .)בראשית כז, יז(
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ּתּו שנאמר " ַאל ִּתשְּ לּו וְּ ַאל ּתֹּאכְּ צּומּו ָעַלי וְּ שּוָשן וְּ ִאים בְּ צְּ הּוִדים ַהִנמְּ ת ָכל ַהיְּ נֹוס אֶּ ת ָיִמיםֵלְך כְּ ֹלשֶּ ָלה ָויֹום שְּ ַתי ָאצּום ֵכן ַליְּ ַנֲערֹּ  )אסתר ד, טז( )'קרן ישועה'" ַגם ֲאִני וְּ

 .בהקדמה לספר ד"ה ולכן כיון דמזלי( על מגילת אסתר לר' יוסף חיים מבגדד

היה ניצל  הרשע היה מקבל את הברכות אזי המן שהוא עשו הרשע כי אם עשו ,נתלה המןגבר מרדכי ובכוח הברכות שקיבל יעקב מיצחק  למעשהאך 
יָך יצחק לעשו " ו שלכפי שנרמז בדברי ,מהתליה ַעָּתה ָשא ָנא ֵכלֶּ ָךוְּ יְּ לְּ ָך ּתֶּ ּתֶּ ַקשְּ )'ערך ש"י' לר' שלמה יהודה טבאק מחכמי הונגריה חלק 'זרעים מועד' דף קצא על מסכת מגילה  )בראשית כז, ג(" וְּ

ּתְּ שנאמר " וממנו השקה ליצחק אביושהביא אז מלאך בדרך נס ליעקב אבינו  ייןנגרם על ידי  דבר זה .ף ז ע"ב עפ"י האלשיך הקדוש(פרק א ד )בראשית " ַוָיֵבא לֹו ַיִין ַוֵישְּ

)'ערך ש"י' חלק 'זרעים  ִמֵצידֹו כפי שהיה אמור להביא עשו גדי ולא בשר צביבשר היה הבשר  שטעמו של יצחק חיןלא הב היין בכוח. בראשית כז, כה( 'תרגום יונתן') כז, כה(

 וקיללוכך על ידי היין יצחק בירך את יעקב  .אף שבתחילה היה לו ספק ולא עשו הבחין שזה יעקבלא  גםו מועד' דף קצא על מסכת מגילה פרק א דף ז ע"ב בשם האלשיך הקדוש(
. לכן זכר לנס וסיבתו אמרו לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכיאז נמצא ש ,למעשה מרדכי והמן הם את עשו, ולא ידע כי הם להיפך. וכיון שהם

שפירושו 'חייב אדם להשתכר ביין בפורים עד  )ראה גמ' מגילה דף ז ע"ב( "ארור המן לברוך מרדכילבסומי בפוריא עד דלא ידע בין  חייב אינישמירבותינו "
הסעודה שהכין יעקב  כנגד 'סעודת פורים' עושים גם מטעם זה .חלק 'זרעים מועד' דף קצא על מסכת מגילה פרק א דף ז ע"ב( 'ערך ש"י') שלא יידע בין ארור המן לברוך מרדכי'

)'ערך ש"י' על שו"ע  שיעקב התחפש אז בבגדי עשו ובעורות גדיי העזים כשם בפורים תחפושות לובשיםו ,)ערך ש"י על חנוכה ב סימן עת"ר סעיף ב ד"ה באגדות שלי(ליצחק אביו 

חלק 'זרעים מועד' דף קצא על מסכת מגילה פרק א דף ז מחכמי הונגריה  לר' שלמה יהודה טבאק)'ערך ש"י'  שהוא מברך את עשו ולא ידע שהוא מברך את יעקבהיה סבור יצחק עד ש סימן תר"ע(

 .ע"ב(

 היהודי יעקב אבינו התפלל על הצלתו מהמן הרשע בעת גלגולו במרדכי

ִמַיד  ִמַיד ָאִחיַהִציֵלִני ָנא כפי שאמר " תו מידי המן הרשע שהוא גלגול עשויעקב אבינו ראה כי הוא עתיד להתגלגל במרדכי היהודי והיה מתפלל על הצל
ִהַכִניֵעָשו ִכי ָיֵרא אָ  ן ָיבֹוא וְּ ִכי אֹּתֹו פֶּ )'בעל הטורים' בראשית  ראשי תיבות 'המן' – "ַידִמ א נָ ִציֵלִני הַ ". בת זכור דף ח ע"א ד"ה ומה טוב()בראשית לב, יב( )'כסא דוד' דרוש ב לש" יםֵאם ַעל ָבנִ  נֹּ

אמור לשבת זכור ד"ה  דף צ ע"ב כא)'כסא דוד' דרוש  כשהוא יבוא בגלגול המן –" ִמַיד ֵעָשושהוא אחי עכשיו, " –" ִמַיד ָאִחי", (ד"ה כנגד חרב זה שלח יעקב , 'מגלה עמוקות' פרשת וישלחלב, יב

ִהַכִני ֵאם ַעל ָבִנים", (מעתה ן ָיבֹוא וְּ ת כפי שנאמר בגזירתו " "ֵאם ַעל ָבִנים"המן עתיד לצאת ולהכות  שהרי –" ִכי ָיֵרא ָאנִֹּכי אֹּתֹו פֶּ ַאֵבד אֶּ ג ּולְּ ִמיד ַלֲהרֹּ ַהשְּ לְּ
ַעד ָזֵקן  הּוִדים ִמַנַער וְּ ָנִשיםָכל ַהיְּ ָחד ַטף וְּ יֹום אֶּ מרדכי עתיד להיות כי הוא עצמו " בלשון יחיד, ַהִציֵלִנייעקב " ולכן אמר. )'בעל הטורים' בראשית לב, יב()אסתר ג, יג( " בְּ

 .)'כסא דוד' דרוש ב לשבת זכור דף ח ע"א ד"ה ומה טוב( וצריך הצלה מידי עשו שיתגלגל בהמן

ִהַכִני ֵאם ַעל ָבִנים ִמַיד ָאִחיַהִציֵלִני ָנא "יעקב בבקשתו  ָרַמזועוד  ן ָיבֹוא וְּ שהתיבה  –" ִמַיד ֵעָשו ִמַיד ָאִחי" ,)בראשית לב, יב(" ִמַיד ֵעָשו ִכי ָיֵרא ָאנִֹּכי אֹּתֹו פֶּ
אֹוֵיבַצר ִאיש נאמר עליו "שהמן הרשע ל אהיוהכוונה מטריא 'אויב' י" גָאִחי" ה וְּ )'שפתי כהן על התורה'  להרוג את כולםרצה בעתיד שי )אסתר ז, ו(" ָהָמן ָהָרע ַהזֶּ

משה חיים אפרים  לר')'דגל מחנה אפרים'  'ָמַדי'היה מארץ לפי שהוא  הרשע המןעל  רומזת "ִמַידהתיבה "גם , ופרשת וישלח בחלק הגמטריאות על הפסוק 'מיד אחי'(לתלמיד תלמידו של האר"י ז"ל 

 יוצא חמשים וארבע פעמים את השם 'המן' במגילה שזה רומזת על שישהתיבה הזאת . וכן (' עייש. וראה גמ' מגילה דף יב ע"א בשם רבאהצילני נא מיד'פרשת וישלח ד"ה מסדילקוב 
)'פרי עץ חיים' להאר"י ז"ל שער הפורים " ַיד ָאִחיִמ א נָ ִציֵלִני הַ " הפסוקבתחילת ש תיבותהבראשי  מופיע של המן בנוסף לכך ששמוזה כל ו ."ִמַידהתיבה "של מטריא יג

 .פרק ו ד"ה פורים סוד הוד(

ִחָנםליעקב שהוא עתיד לבוא בגלגול המן הרשע כדי לנקום על שלא נתן לו לאכול  ָרַמזעשו הרשע  ִעיֵטִניהַ " שנאמר בְּ הִמ א נָ  לְּ ָאדֹּם ַהזֶּ בראשית )" ן ָהָאדֹּם ָהֶֽ

ִעיֵטנִ הַ שסופי התיבות " כה, ל( הבטיח כבר ה' אך  מתוניס פרשת תולדות ד"ה הלעיטני נא(לר' רחמים חורי על התורה )'קרית ארבע'  ראשי התיבות יוצא 'המן'" יוצא 'אני' וןִמ  אנָ  ילְּ
ֹּא תיבות הפסוק " בסופיכפי שנרמז ומרדכי, בגלגול יבוא אשר הוא הדורות כ בסוףלשמור את יעקב גם  ִּתי  יָעִשיִת  םִא  רֲאשֶּ  דעַ  ָךֱעָזבְּ אֶּ ִכי ל ר ִדַברְּ ֵאת ֲאשֶּ

ָנה ִיָּוֵשעַ  ֵעת ָצָרה ִהיאוְּ נאמר "גם ועל זה . )'נחל קדומים' להחיד"א פרשת ויצא אות ה('מרדכי' התיבה שיוצא )בראשית כח, טו( " ָלְך ַיֲעקֹּב ּוִממֶּ שעתיד להיות כלומר )ירמיה ל, ז(  "לְּ
ַיֲעקֹּב" ממש "ֵעת ָצָרה" , (לפי' להחיד"א מערכת פ אות ט"ל ערך פורים , 'דבשדרוש יד לשבת זכור ד"ה ובהא ניחאלהחיד"א )'כסא דוד'  פוריםהבזמן  יבוא בגלגול מרדכיבשעה שהוא  אבינו "לְּ

ָנה ִיָּוֵשעַ "ואז  , בשערי בינה, 'כסא דוד' דרוש יד לשבת זכור ד"ה ובהא ניחא יד"ה ומצאת בסוףדף קנו ע"א על הפסוק 'ותאמר אסתר אם על המלך' לר' שלמה אלקבץ 'מנות הלוי' ) "ּוֵמָהָמן ִיָּוַשעאותיות " ןהש – "ּוִממֶּ

 .('דבש לפי' להחיד"א מערכת פ אות ט"ל ערך פורים

עצמו  לתקן מה שנראה כי הוא על מנתשתחוה להמן דע שהכל יתגלגל בעבור שמרדכי לא יוייעקב אבינו ראה ברוח הקודש את כל מעשה המן, 
בדבריו  יעקב . וזה מה שרמזדוד' דרוש ב לשבת זכור דף ז ע"ב ד"ה ולפי דברי ספר ערכי הכינויים( )'כסא הרשע בזמן המן ישראל ובזכותו ניצלו ,לכן התפלל על זה –לעשו השתחווה 

רלעבדים ששלח אל עשו שנאמר " ר ּוֵבין ֵעדֶּ ַוח ָּתִשימּו ֵבין ֵעדֶּ רֶּ ָפַני וְּ רּו לְּ ל ֲעָבָדיו ִעבְּ ר אֶּ ֹּאמֶּ ַוח, "()בראשית לב, יז" ַוי רֶּ ַהָצָלהרומז על " –" וְּ ַוח וְּ שיהיה )אסתר ד, יד( " רֶּ
ר"התיבה וכן  .על ידי מרדכי בימי המןלישראל בעתיד  ָכל ָשֵרי ממנו שנאמר " רעודעתידים ל האומות, לרמוז כי כל מטריא 'מרדכי'יבגיוצאת " ֵעדֶּ וְּ

הּוִדים ִכי ָנפַ  ת ַהיְּ ִאים אֶּ ַנשְּ ְך מְּ לֶּ ר ַלמֶּ ָלאָכה ֲאשֶּ עֵֹּשי ַהמְּ ַהַפחֹות וְּ ִנים וְּ פְּ ַדרְּ ָהֲאַחשְּ ִדינֹות וְּ ם ַפַחדל ַהמְּ ַכי ֲעֵליהֶּ דֳּ )אסתר ט, ג( )'שפתי כהן על התורה' פרשת וישלח בחלק הגמטריאות " ָמרְּ

 .על הפסוק 'ורוח תשימו'(

ָלה ַההּוא שנאמר "במנחה ששלח יעקב לעשו  יש רמזוכן  ן ָשם ַבַליְּ ֵעָשו ָאִח ַהבָ ַוִיַקח ִמן ַוָילֶּ ָחה לְּ ָידֹו ִמנְּ לָ  םשָ  ןַוָילֶּ ", )בראשית לב, יד(" יוא בְּ סופי תיבות  –" הַבַליְּ
ַהָבא ַוִיַקח ִמן ". פרשת וישלח בחלק הגמטריאות על הפסוק 'מיד אחי'(לתלמיד תלמידו של האר"י ז"ל קעט ע"א על הפסוק 'והמלך קם בחמתו' ד"ה על המטה, 'שפתי כהן על התורה' דף לר' שלמה אלקבץ )'מנות הלוי'  למפרע 'המן'

ָידֹו ָידֹו"עתידים לחזור  לאבדם עשרת אלפים ככרי כסף על היהודים רמזה התורה כי כל הדורון שנתן המן לאחשורוש –" בְּ כי את כל  ,של מרדכי" בְּ
ְך תן אחשורוש למרדכי ואסתר המלכה שנאמר "יבית המן י לֶּ ָכה ַביֹום ַההּוא ָנַתן ַהמֶּ ֵּתר ַהַמלְּ סְּ אֶּ ֵורֹוש לְּ ת ֵבית ָהָמןֲאַחשְּ הּוִדים אֶּ ֵרר ַהיְּ ונאמר )אסתר ח, א(  " צֹּ

ַכי " דֳּ ת ָמרְּ ֵּתר אֶּ סְּ ם אֶּ אָ בצווי יעקב לעבדיו " נרמז ועוד זה .)אסתר ח, ב(" ַעל ֵבית ָהָמןַוָּתשֶּ ִמי ַאָּתה וְּ ָך ֵלאמֹּר לְּ ֵאלְּ ָך ֵעָשו ָאִחי ּושְּ ָגשְּ ה ִכי ִיפְּ ִמי ֵאלֶּ ָנה ֵתֵלְך ּולְּ
יָך: ָפנֶּ ָּת  לְּ ָאַמרְּ ַיֲעקֹּבוְּ ָך לְּ דְּ ַעבְּ ֵעָשו לְּ לּוָחה ַלאדִֹּני לְּ ָחה ִהוא שְּ ָך ַיֲעקֹּבמְּ שהיה צריך לומר ", יט( –)בראשית לב, יח " ִמנְּ דְּ ָך לְּ " ולא "ַעבְּ דְּ יַ ַעבְּ אלא שרמז כי , "ֲעקֹּבלְּ

ָחהה" ַיֲעקֹּב" תחזורהמן לאחשורוש  עתיד לתתש "ִמנְּ . חלק א פרשת וישלח ד"ה וכפי מה שפירשנו( 'שבט מוסר' ספר על התורה לר' אליהו הכהן מחבר )'מגלה צפונות' הוא מרדכי היהודיש "לְּ
 ה' יראנו נפלאות מתורתו, אמן.

 

 
 העלון גם לרפואה שלימה של

 הי"ו  סול תמיכל ב
 אורך ימים ושנות חיים!

 

 העלון גם לרפואה שלימה של

 הי"ו  רבקה בת חנה
 !רפואה שלימה במהרה

 

 העלון גם לעילוי נשמת:

, ז"למאיר בן משה 

, ז"ליונה בן שמואל 
ברטה בתיה בת 

, חיים בן ז"למאיר 

, מרים בת ז"ללייב 

 ז"לשמואל 

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

 העלון גם לעילוי נשמת:

 ז"ל אליהו בן ג'ֵנט

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון גם לעילוי 

 נשמות:

רחל בת 

 גרשון ושרה
  ז"ל

  אשת דוד

 ז"ל דוד בן ישי
 הנולד ממרים

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון גם לרפואה 

 שלימה של

 מרים בת רבקה
 הי"ו 

 העלון גם לרפואת הילדות

טליה אסתר בת אלינור 
  הי"ו

 (מזרחי בית משפחתל)

 הי"ו שירה בת אילנה
זכות הלימוד בעלון יעמוד להן לרפואה 

 שלימה במהרה

 העלון גם להצלחת 

 הי"ו יהודית בת ורדה רוזיטה

 וכל בני משפחתה

 העלון גם לרפואה שלימה של

ציונה שושנה בת חנה 

 הי"ו ֵבמּון

הפצת העלון השבוע לזווג הגון בקרוב 

 של ידיד נפשו של מחבר העלון

ָגה  הי"ו שמואל בן אֹולְּ
שה' יתברך יזכה אותו להקים בקרוב 

  בקדושה וטהרה!בית נאמן בישראל 
 

העלון השבוע גם לעילוי נשמת 

 הרבנית הצדקת אשת חבר:

 ז"ל    עליזה בת יפה

 נ. צ. ב. ה.ת. 

העלון השבוע גם לעילוי נשמת איש החסד אשר במשך 

 כמה שנים תרם והדפיס את העלון הזה לזיכוי הרבים:

 ת. נ. צ. ב. ה.ז"ל    עמירם בן אסתר
הלימוד בעלון 

 לרפואת הנערה

שירה בת 

 הי"ו מוריה

 לרפואתםהפצת העלון גם 

 של והצלחתם

הי"ו בת אסתרעליה   

אושרת בת מסודי שירה 
 הי"ו

הי"ו אושרת בת שירהיעל   

ויונתן בני שירה אליהו 
הי"ו אושרת  

ו"הייצחק בן עליה יוסף   
 

 העלון מופץ לזיווג הגון של

 הי"ו יוסף בן קרן 
שיזכה להקים בית נאמן 

  052-7675933ותרומות עבור ההדפסה:  להפצה 
alon.torat.haim@gmail.com 

 ברוך ה' מצב הילדה השתפר, אנא להמשיך בתפילות לרפואת:

הי"ו י בת טליהמ  רֹו  

ויהי רצון ה' יתברך יחזיר אותה לאיתנה, בריאה ושלימה בכל 
ל נא רפא נא לה" בתוך שאר -רנ"ב אבריה ושס"ה גידיה. "א

 חולי עמו ישראל, אמן. 

 העלון גם לעילוי נשמת:

 ז"ל ששון בן חנה
 ת. נ. צ. ב. ה.

 לעילוי נשמת:

 רהָ בְּ אליהו בן גֹו
 ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.

 העלון גם לרפואה שלימה של

 הי"ו רפאל משה בן רבקה
בכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו, ויזכה 

 לבריאות איתנה לאורך שנים!

 

העלון גם לרפואה 

 ידיד העלון שלימה של

אבישלום בן 

 הי"ו  רות

file:///C:/Users/haimla/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_2_2.htm%23E374,0,אסתר%20פרק-ד%5e%5e12484!
file:///C:/Users/haimla/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_2_2.htm%23E374,0,אסתר%20פרק-ד%5e%5e12484!
file:///C:/Users/haimla/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_10_4.htm%23E7,0,בראשית%20פרק-כז%5e%5e91025!
file:///C:/Users/haimla/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_10_4.htm%23E7,0,בראשית%20פרק-כז%5e%5e91025!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_53_0.htm%23E750,0,דף%20ז%20-%20ב%5e%5e28933!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_53_0.htm%23E750,0,דף%20ז%20-%20ב%5e%5e28933!
file:///C:/Users/haimla/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_6_0.htm%23E7,0,בראשית%20פרק-לב%5e%5e117608!
file:///C:/Users/haimla/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_6_0.htm%23E7,0,בראשית%20פרק-לב%5e%5e117608!
file:///C:/Users/haimla/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_6_0.htm%23E7,0,בראשית%20פרק-לב%5e%5e117608!
file:///C:/Users/haimla/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_6_0.htm%23E7,0,בראשית%20פרק-לב%5e%5e117608!
file:///C:/Users/haimla/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_6_0.htm%23E7,0,בראשית%20פרק-לב%5e%5e117608!
file:///C:/Users/haimla/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_7_0.htm%23E374,0,אסתר%20פרק-ג%5e%5e9730!
file:///C:/Users/haimla/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_7_0.htm%23E374,0,אסתר%20פרק-ג%5e%5e9730!
file:///C:/Users/haimla/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_6_0.htm%23E7,0,בראשית%20פרק-לב%5e%5e117608!
file:///C:/Users/haimla/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_6_0.htm%23E7,0,בראשית%20פרק-לב%5e%5e117608!
file:///C:/Users/haimla/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_6_0.htm%23E7,0,בראשית%20פרק-לב%5e%5e117608!
file:///C:/Users/haimla/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_6_0.htm%23E7,0,בראשית%20פרק-לב%5e%5e117608!
file:///C:/Users/haimla/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_1_11.htm%23E374,0,אסתר%20פרק-ז%5e%5e18157!
file:///C:/Users/haimla/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_7_1.htm%23E374,0,אסתר%20פרק-א%5e%5e2878!
file:///C:/Users/haimla/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_7_1.htm%23E374,0,אסתר%20פרק-א%5e%5e2878!
file:///C:/Users/haimla/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_6_0.htm%23E7,0,בראשית%20פרק-לב%5e%5e117608!
file:///C:/Users/haimla/Documents/ToratEmetUserData/temp/his_temp_6_0.htm%23E46,0,בראשית%20פרק-כה%5e%5e85426!
file:///C:/Users/haimla/Documents/ToratEmetUserData/temp/his_temp_6_0.htm%23E46,0,בראשית%20פרק-כה%5e%5e85426!
file:///C:/Users/haimla/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_9_2.htm%23E7,0,בראשית%20פרק-כח%5e%5e98727!
file:///C:/Users/haimla/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_9_7.htm%23E195,0,ירמיה%20פרק-ל%5e%5e100565!
file:///C:/Users/haimla/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_9_7.htm%23E195,0,ירמיה%20פרק-ל%5e%5e100565!
file:///C:/Users/haimla/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_9_7.htm%23E195,0,ירמיה%20פרק-ל%5e%5e100565!
file:///C:/Users/haimla/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_9_7.htm%23E195,0,ירמיה%20פרק-ל%5e%5e100565!
file:///C:/Users/haimla/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_2_3.htm%23E374,0,אסתר%20פרק-ד%5e%5e12151!
file:///C:/Users/haimla/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_2_3.htm%23E374,0,אסתר%20פרק-ד%5e%5e12151!
file:///C:/Users/haimla/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_2_5.htm%23E374,0,אסתר%20פרק-ח%5e%5e22967!
file:///C:/Users/haimla/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_2_5.htm%23E374,0,אסתר%20פרק-ח%5e%5e22967!
file:///C:/Users/haimla/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_2_10.htm%23E7,0,בראשית%20פרק-לב%5e%5e117966!
file:///C:/Users/haimla/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_2_10.htm%23E7,0,בראשית%20פרק-לב%5e%5e117966!
file:///C:/Users/haimla/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_2_10.htm%23E7,0,בראשית%20פרק-לב%5e%5e117966!
file:///C:/Users/haimla/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_2_10.htm%23E7,0,בראשית%20פרק-לב%5e%5e117966!
file:///C:/Users/haimla/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_2_11.htm%23E374,0,אסתר%20פרק-ח%5e%5e19125!
file:///C:/Users/haimla/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_2_11.htm%23E374,0,אסתר%20פרק-ח%5e%5e19125!
file:///C:/Users/haimla/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_2_14.htm%23E374,0,אסתר%20פרק-ח%5e%5e19373!
file:///C:/Users/haimla/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_2_14.htm%23E374,0,אסתר%20פרק-ח%5e%5e19373!
mailto:alon.torat.haim@gmail.com

