פורים תשע"ה
נלקט ונערך ע"י הרב'ה יאיר נוסבכר

קונטרס 'ונהפוך הוא'
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פורים תשע"ה  -עמ' 2

קונטרס 'ונהפוך הוא'

"תחפושות"
מה הטעם שנהגו להתחפש בפורים?
.1

.2
.3
.4

כיון שעיני עניים נשואות לקריאת המגילה  -שהרי כל הפושט יד נותנים
לו ,ולכן חז"ל רצו לתת אפשרות לקיים את מצוות הצדקה בצורה
המובחרת ביותר והוא על ידי שהעני לא ידע ממי קיבל והנותן לא יידע
למי נתן .לכן כשמתחפשים ישנה אפשרות כזו{ .חתם סופר}
התחפושת מלמדת את הרעיון שהפנימיות של האדם יכולה להשתנות
בעקבות מעשים חיצוניים{ .שפת אמת{
מתחפשים כדי לרמז על כך שההתנהגות המתבוללת של היהודים בימי
אחשוורוש הייתה רק כלפי חוץ{ .בני יששכר}
הראשון שהתחפש היה יעקב שהתחפש לעשו ,וזה הסיבה שאנחנו
מתחפשים בפורים להראות שאמנם המעשים שלנו דומים לעשו אבל
באמת אנחנו יעקב בפנים.



"הקורא את המגילה למפרע לא יצא" (מגילה דף יז).
מי שקורא את המגילה כאילו מה שייך אלי הנס הרי זה קרה לפני הרבה זמן
 לא יצא! צריך לדעת שהאורות של הנס פורים קורים כל שנה מחדש ואפשרלזכות להרבה שפע!
{קוצק'ר}



"ויהי בימי אחשורוש" (א א)
וכך הייתה השתלשלות מלכות אחשורוש במדי ופרס :מלך פרס אסטרגיס
היה שמו ולא היו לו בנים כי אם בת אחת יחידה שהמלכות הייתה שייכת לה
וכשאחד משרי המלך ראה זאת חשק בה ופיתה אותה ובא עליה ונתעברה.
וכנודע הדבר לאסטרגיס כעס על השר שלו והוציאו להורג ונתן ביתו בבית
הסוהר וכשנולד לה בן ציווה המלך שלא להניקו אלא להביאו מיד אל הר אחד
ששם ימות ברעב וכך עשו .וזימן לו הקב"ה כלבה שהניקה אותו עד שנעשה
3

פורים תשע"ה  -עמ' 3

קונטרס 'ונהפוך הוא'

גיבור .ונקרא כורש על שנתגדל על יד כלב שבלשון פרסי קורין לכלב כורש...
וכורש נשא את ביתו של דריוש מלך מדי והוליד את אחשורוש שהיה בנו של
כורש ונכדו של דריוש ,ולדריוש לא היו בנים ולכן ירש אחשורוש את מלכות
מדי מיד זקנו ומלך גם כן במקום אביו כורש אחרי  3שנים של מלכות כורש
במדי ופרס.
{מעם לועז עמ' ב}



"והשקות בכלי זהב" (א ז)
הרי יין מחמיץ בכלי זהב ,אלא שהיו מחליפים הכוסות כל הזמן ,ולא היה שהות
להחמיץ .או שהיין היה כל כך ישן שלא היה מחמיץ אף בזהב.
{ מעם לועז דף ל}



"וכלים מכלים שונים" (א ז)
מדוע לא היו כלי זמר בסעודת אחשוורוש הרי כלי זמר הוא דבר שיש בכל
סעודה ופרט בסעודות מלכים ,ואם אכן היו כלי זמר מדוע לא הוזכרו במגילה
כמו שאר הדברים שהוזכרו?
 .1לא כל הדברים הזכירו( .גרח"ק)
 .2אין בעניין הנגינה כל הדעות שוות ומה שאהוב על אחד אינו אהוב על
חבריו .ואחשוורוש רצה שכולם ייהנו לכן לא הביא כלי זמר( .מהר"ם
שי"ף דרושים נחמדים)
 .3אחשוורוש ידע שמאז שנחרב בית המקדש היהודים קיבלו על עצמם
שלא לשמוע מוסיקה ,ולכן לא השמיע כלי זמר בכדי שיבואו למשתה.
(ילקוט מעם לועז עמ כז')
 .4יש אנשים המתעמקים בנגינה ומאבדים חושיהם ולא יודעים היכן הם
נמצאים ומטרתו של אחשוורוש הייתה שיאכלו וישתו ויעברו על התורה
לכן לא הביא מנגנים( .ילקוט מעם לועז עמ' כז')
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פורים תשע"ה  -עמ' 4

קונטרס 'ונהפוך הוא'

"לעשות כרצון איש ואיש" (א ח)
כרצון המן וכרצון מרדכי דהיינו שהשתיה כדת אין אונס שלא כפו על השתייה.
המניעים של המן היו שלא יהיה באונס דאז יהיה ליהודים טענה שהיו פטורים
מן המצוות מדין שיכור כשוטה .ומרדכי לא רצה שיכפו אותם לשתות כיון
שזה היה סתם יינם ,שאסור לשתות אגב יין נסך .ואחשוורוש הסכים איתם וזה
שנאמר לעשות כרצון איש ואיש ,שהשתיה כדת אין אונס אבל כל אחד
ממניעים שונים .וזה הפירוש "חייב איניש לבסומי עד דלא ידע בין ארור המן
לברוך מרדכי" דהיינו שודאי שגם ששיכור ידע מי ארור ומי ברוך אלא שלא
ידע להבדיל בין המניעים שלהם לכך שהשתייה תהיה כדת אין אונס.
{מעם לועז עמ' לד-לה}



"ביום השביעי כטוב לב המלך ביין אמר למהומן בזתא חרבונא בגתא ואבגתא
זתר וכרכס שבעת הסריסים המשרתים את פני המלך אחשורוש" (א י)
למה טרח הכתוב למנות את  7הסריסים? והלא כבר הוזכרו בשמותם? ועוד
למה דווקא באבגתא וכרכס הוקדמה לשמם האות "ו" בשונה משאר
הסריסים ,אלא צ"ל שאין זו "ו" החיבור אלא זהו שמם "ואבגתא" "וכרכס" ועדיין
היה מקום לטעות ולסבור שבגתא ואבגתא הוא אותו אדם עם ב' שמות וכן
זתר וכרכס אף הוא אותו אדם ולכן סיים הפסוק ששבעה סריסים היו.
{כמוצא שלל רב עמ' פג בשם מלוא העומר להרא"ל צונף}



"להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות" (א יא) "ותמאן המלכה ושתי
לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים" (א יב)
היו לושתי הרבה טיעונים מדוע לא רצתה לבוא:
א) טענה שעיקר המלכות ממנה הגיעה שהרי היא בת של בלשצר ונינה
של נבוכדנצר ואינה חייבת להקשיב למלך שהיא חשובה ממנו.
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פורים תשע"ה  -עמ' 5

קונטרס 'ונהפוך הוא'

ב) טענה שלא קרא לה המלך בצורה מכובדת מספיק כיון שהוא קרא
"להביא את ושתי המלכה" והיה לו לומר "המלכה ושתי".
ג) טענה שאינה צריכה לבוא מול כולם ערומה אלא רק לפניו.
ד) טענה שמא לא תמצא חן בעיניהם והמלך יתבזה.
ה) טענה שכשיראו שהיא יפה ירצו להרוג את המלך ,ולכן לא כדאי שתבוא.
ו) טענה שהיא מוכנה לבוא ,אבל עם צעיף (היא רצתה לכסות את הצרעת
שפרחה בה) והמלך ביקש בכתר מלכות בלבד .אז אמרה שאבוא בלי
כלום אף לא בכתר מלכות שלא יוכלו לומר ודאי הייתה זאת המלכה
ושתי וכך תוכל להכחיש .ומלך סירב כדי שלא יחשבו שהוא התחתן עם
שפחה.
ז) טענה כיון ששלח ביד הסריסים ולא ביד השרים היא לא צריכה להאמין
שבאמת המלך שלח ,וגם א"כ אין זה מכבודה של המלכה להקרא על
ידי סריסים.
ח) טענה כיון שצמח בה צרעת – כמין בליטה כמו זנב.



"ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים" (א יב)
חז"ל אומרים שלא רצתה לבוא משום שצמח לה זנב ,ונשאלת השאלה מדוע
דווקא זנב ולא דבר אחר? מכיון שהייתה מזרע נבוכדנצר שזכה למלוך  3וחצי
דורות בזכות  3וחצי צעדים שצעד והיא הייתה החצי האחרון ולכן הזנב מסמן
את הסוף .ועוד תירוץ שאדם הראשון נברא עם עוקץ וכיון שזלזלה בבנות
ישראל החזירה הקב"ה למה השהיה האדם לפני החטא – עם זנב.



"ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים ויקצוף המלך מאוד
וחמתו בערה בו" (א יב)
6
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קונטרס 'ונהפוך הוא'

"אפיק מאני דבי מקדשא ואשתמש בהו בא שטן וריקד ביניהן והרג את ושתי"
(יא{ ):פירוש :הוציא את הכלים של בית המקדש והשתמש בהם ,בא השטן
וגרם שיהרוג את ושתי} ונשאלת השאלה מה המידה כנגד מידה ,היכן העונש
לאחשוורוש?
 .1זה היה עונש לאחשוורוש  -שמתה אשתו( .הגרח"ק)
 .2הללו אומרים מדיות נאות והללו אומרים פרסיות נאות אמר להם
אחשורוש כלי שאני משתמש בו אינו לא מדיי ולא פרסי אלא כשדיי
רצונכם לראותה( ...מגילה יב ):א"כ המידה כנגד מידה היא מדוקדקת עד
להפליא שהרי הוא השתמש בכליו של ה' – כלי בית המקדש .והקב"ה
לקח את הכלי שלו  -ושתי הרשעה.



"רואי פני המלך" (א יד)
שהיו דנים לפי פניו ,אם אחשורוש שמח היו דנים לטובה ואם עצב דנים לרעה.
ועוד שהיה להם רשות להכנס ולצאת בלי רשות.
{מעם לועז עמ' נא}



"איש יהודי היה בשושן הבירה" (ב ה)
מרדכי היה מתנהג כיהודי לא רק בביתו או בבית המדרש .אלא אף בשושן ובין
האומות היה ניכר שהוא יהודי.
{ר' יהונתן אייבשיץ}



"ויהי אומן את הדסה היא אסתר בת דדו כי אין לה אב ואם" (ב ז)
7
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קונטרס 'ונהפוך הוא'

יתומים היינו ואין אב – אמר הקב"ה חייכם שאני מעמיד לכם גואל שאין לו אב
ואם{ .מדרש}
מדוע הקב"ה היה צריך להעמיד לישראל גואל ללא אב ואם? אלא ידוע שהמן
היה מזרע עמלק ועמלק היה בנו של אליפז ואליפז בנו של עשו שהיה לו זכות
כיבוד הורים מאוד גדולה ובשביל לנצח את הקליפה הזאת היו צריכים מישהו
שמושלם בכיבוד הורים ,והרי אין מישהו שלא פגם אף פעם בכיבוד הורים כמו
שהגמ' אומרת אמר רבי יוחנן אשרי מי שלא חמאן ורש"י פירש :שלא ראה
את ההורים שלו שלא יכול לכבדם ככל הצורך הראוי להם( .קידושין לא ,):אלא
א"כ לא היו הורים מעולם כגון :אסתר שאביה נפטר בזמן שאמה הייתה
בחודש השלישי להריון ואמה מתה בשעת הלידה .לכאורה היכן הצדק
והיושר? איזה צער היה אז ,ילדה שנולדה ומתו שני הוריה ,איזה פרסום זה
עשה בעיתונות יתומה מאב ומאם! נורא! צריך לדעת שהכל לטובה וכל מאן
דעביד רחמנא לטב עביד ,והם מתו בכדי שאסתר תוכל לנצח את קליפת
עמלק.
מרדכי היהודי אומר לה "כי אם החרש תחרישי יעמוד לנו רווח והצלה ממקום
אחר אבל את ובית אביך תאבדו!" (ד יד) מה הכוונה? אמר לה מרדכי תדעי!
שכל מה שההורים שלך מתו זה היה בשביל הרגע הזה ואם לא תנצלי אותו
אז הכל היה סתם ללא מטרה ,סתם מתו ,סתם סבלת וכו' ,אבל אם כן תעשי
 אז הכל היה שווה ,למטרה נעלית" ,כי אם לעת כזאת הגעת למלכות!"{לפעמים כל הסבל והנפילות שעוברים עלינו זה בשביל לעזור לאחרים ,להבין
את השני וכו' ואם לא ינצל את הזכות הזאת כל הסבל שסבל היה סתם!}
ואם תקשה הרי מילא היא לא פגמה בכיבוד הורים אבל מצד שני לא היה לה
את הזכות של מצוות כיבוד הורים כמו שעשו כיבד את הוריו ,אלא שהיא
הייתה בוכה ומצטערת שאין לה הורים לכבד ,ונחשב לה הדבר כאילו כיבדה
אותם!
{יערות דבש ,ילקוט מעם לועז בשם הזוהר פרשת תולדות}



"ובהגיע תור נערה ונערה" (ב יב) "ובהגיע תור אסתר בת אביחיל דוד מרדכי"
(ב טו)
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קונטרס 'ונהפוך הוא'

טעמי המילים "נערה ונערה" הם קדמא ואזלא ,להורות שכל הנערות כשהגיע
תורם ,קמו ורצו אולי ייבחרו למלכות ,אך בהגיע תור אסתר בת אביחיל
הטעמים שם הם מונח מונח מונח מונח להורות שהלכה לאט לאט כאנוסה
אולי תצליח להתחמק מהעניין.
{הגר"א}



"אחר הדברים האלה גידל המלך אחשורוש את המן" (ג א)
הגמ' בחולין דף קלט :שואלת" :המן מן התורה מנין? ומתרצת "המן העץ אשר
צויתיך לבלתי אכל ממנו אכלת" (בראשית ג יא) מה הקשר בין הדברים?
 .1המן היה משנה למלך ועשיר גדול .כולם משתחווים לו חוץ ממרדכי
ואעפ"כ אמר "וכל זה איננו שוה לי" כיון שרצה שגם מרדכי ישתחווה לו
– הוא רוצה דווקא מה שאין לו .כנ"ל אדם הראשון קיבל את כל עצי גן
עדן ליהנות מהם ,אך ה' אמר רק מעץ הדעת לא תאכל ואדם הראשון
{הרב זכריה וולרשטיין}
דווקא את זה רצה.
 .2המן עשה עצמו ע"ז ,א"כ מי אמר שמותר לומר את השם המן ,כיון
שאסור לומר שם של ע"ז ,אלא אם הוא כבר כתוב בתורה .ולכן הגמ'
מחפשת את שמו בתורה.
 .3הטענה הייתה מדוע התחייבו כליה בימות המן ,איפה יש רמז בתורה
להתחייב כליה על אכילה ,ומצינו אצל אדם הראשון שלא רק על דורו
נגזר כליה אלא כל הדורות הבאים אחריו ,והכל משום שאכל מן העץ -
על עסקי אכילה.
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קונטרס 'ונהפוך הוא'

"המן בן המדתא האגגי" (ג א)
מסופר על יהודי שהיה גר בכפר נידח בפרס ,אמו שגרה בעיר הבירה נפטרה.
היהודי לא הספיק להגיע לטהרן לשבעה ,אך לשלושים הגיע .לאחר השיחה
של הרב כמקובל  -שהרב דורש בשלושים .שמע קול המולה בחוץ והתברר
שהמלך בכבודו ובעצמו עובר בעיר .היהודי הפשוט רץ לראות את המלך ...איך
שהמלך עבר לידו בירך היהודי "ברוך אתה ה'...שחלק מכבודו לבשר ודם" בשם
ומלכות בקול רם! המלך שמע ,וקרא לו אליו .אמר לו המלך "אני אשאל אותך
שאלה ואם תדע תקבל עשרה זהובים...איך קראו לאמא של אברהם?" למזלו
של היהודי בדיוק הרב לפני כמה דקות דיבר על כל מיני שמות כך ידע את
התשובה ,אך הוסיף למלך ואם אני אומר לך גם את שמו של סבתא שלו מה
תתן לי? "עוד עשרה זהובים" השיב המלך" .אמתלאי בת כרנבו" .המלך הושיט
לו עשרים זהובים .ביקש היהודי לשאול את המלך שאלה" :אתה הרי מלך
פרס ולפני המון שנים היה פה אדם שקראו לו המן כיצד קראו לאמא של
המן?" המלך לא ידע .אמר הכפרי "אמתלאי בת עורבתי" המלך הביא לו עוד
עשרה זהובים .ראה היהודי שהמזל משחק לו ,ואמר למלך" :אשאל אותך
שאלה אחרונה ואם תדע אחזיר לך את כל השלושים זהובים ,ואם לא תתן לי
עוד  30זהובים" .המלך היסס ...היהודי הרגיע את המלך באומרו שמדובר
במישהו שנפטר לאחרונה פה בטהרן ולבטח ידע את התשובה .המלך הסכים.
שאל הכפרי" :איך קראו לאמא שלי?" והמלך שילשל לידיו עוד שלושים
זהובים!



"ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשורוש עם מרדכי" (ג
ו)
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.
אם כן שבשושן יהרגו שבכל העולם כולו אל יהרגו .אמרו לו :אמור אתה ,אמר
להם מפני שהשתחוו לצלם( .מגילה יב).
כיצד התלמידים טעו לחשוב שישראל התחייבו כליה על שנהנו מסעודתו של
אחשורוש הרי על מאכלות אסורות חייבם מלקות ולא כרת? א .לא משום
10
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שאכלו שם ,אלא משום שנהנו .ועוד עם כלי בית מקדש( .ר' יהודה צדקה,
ומביא ראיה לכך מגמ' בע"ז) ב .כל אחד שתה מיין מדינתו ,והיין שהגיע
מישראל לא היה מעושר ,והרי על טבל חייבים מיתה( .רבי יהונתן אייבישיץ)



"הפיל פור הוא הגורל" (ג ז)
מדוע קוראים לחג פורים ,ולא פור על שם הפור?
 )1משום שנעשו הרבה הגרלות ולכן נקרא בלשון רבים פורים.
 )2מכיון שנמשלו דברי תורה ל 5משקים :וסימנ"ך "חדשי"ם גם ישנים דודי
צפנתי לך"(שיר השירים ז יד) חלב = .40דבש =  306שמן =  .390יין = .90
מים =  .70סה"כ =  .896וכן גימטרייה של "פורים" =  .896אך אם נתבונן נראה
שהחשבון לא יוצא אלא  .336מסביר רבי שלמה זלמן ארנרייך :פורים = פ-
 80ו 6-ר –  200י –  10ם ( 896 = . 600 -כפי שביאר רש"י במסכת סוכה
שהאותיות הסופיות ממשיכות מעבר ל 400ולכן מ"מ סופית =  )600ומשום
שקיבלו את התורה שבע"פ בפורים באהבה "על כן קראו לימים האלה
פורים".
 )3הסיבה שלא אומרים הלל בפורים לפי דעה אחת בגמ' (מגילה יד ).היא
משום שקריאתה היא היללא ,מהיכן למדו זאת? מק"ו ומה בנ"י שיצאו
מעבדות לחירות אמרו שירה על הים ,בפורים שיצאו ממיתה לחיים לא
כ"ש שאומרים שירה .ומכאן השם פורים פור – על שם הגורל + .ים (שממנו
למדנו בק"ו שיש להלל) = פורים( .הרב אונגר)



"הפיל פור הוא הגורל לפני המן מיום ליום ומחודש לחודש שנים עשר הוא חודש
אדר" (ג ז)
הרב הקדוש הר"ר אברהם מסוכטשוב זצ"ל (בעל אבני נזר) היה רגיל לספר
בפורים מעשה באיכר מקרקא שהיה שותה ייש ומשתכר שבועיים לפני פורים
ושבועיים לאחר פורים ,כי אמר שלכאורה קשה על המן הרשע שהיה רוצה
להרוג ולאבד את כל היהודים ח"ו איך קבע זמן רק על יום אחד? אולי לא יצליח
11

פורים תשע"ה  -עמ' 11

קונטרס 'ונהפוך הוא'

להרוג את כולם ביום אחד ,ולכאורה היה צריך להגביל זמן על כל פנים לפחות
לחודש אדר כמו שנפל לו הפור בחודש אדר .ותירץ בשם האיכר שהמן הרשע
חשב אולי באמת לא יצליח להרוג אותם ביום אחד .ואז יעשו ישראל אותו
היום יום טוב ,א"כ עדיף שיהיה להם יו"ט רק יום אחד ולא לשמוח כל החודש...
ואמר האיכר אני יודע כוונת המן הרשע שכוונתו למעט שמחתנו אבל באמת
השמחה הוא בכל החודש לכן הנני שותה שבועיים לפני פורים ושבועיים אחרי
פורים.



"אם על המלך טוב יכתב לאבדם" (ג ט)
כתוב במדרש ששאל מרדכי את אליהו הנביא האם הגזרה נכתבה בדם או
בטיט ואמר לו שנכתבה בטיט .ומוספר על ר' חיים מוולוז'ין שזקן אחד שאלו
היכן רמוז במגילה שהגזרה נכתבה בטיט? ותירץ הזקן :כתוב "אם על המלך
טוב יכתב לאבדם" = לא  -בדם  .ר' חיים סיפר את החידוש הנ"ל לגאון מוילנא.
אמר לו הגאון :מי שגילה לך את הרמז הזה הוא אותו אחד שאמר למרדכי
שזה נכתב בטיט.



"אם על המלך טוב יכתב לאבדם ועשרת אלפים ככר כסף אשקול על ידי עושי
המלאכה להביא אל גנזי המלך" (ג ט)
מדוע המן נתן דווקא סכום של עשרת אלפים ככר כסף? {הון עתק}
 .1כנגד מחצית השקל שנתן כל אחד מישראל (תוס' מגילה טז .ד"ה ודחי)
אך סכום אינו מגיע לעשרת אלפים ככר כסף .אך יתכן שבמקור בדברי
תוס' היה כתוב ח"ש בראשי תיבות ומדפיס פירש את זה חצי שקל
במקום חמישים שקלים( .תורה תמימה ,היעב"ץ בשם זקנו השער
אפרים)
12
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.2

.3

.4

.5

המן כיון לתת כנגד מחצית השקל שנותנים כלל ישראל  60ריבוא במשך
כל שנות חייהם .והחשבון הוא כך :כיכר חול =  60מנים .כיכר קודש = 120
מנים .ובכל מנה יש  25סלעים (שקלים של קודש)  3000 =25*120הרי
שבכיכר קודש יש  3000שקלים 60 .ריבוא ישראל שנתנו כל שנה חצי
שקל עולה בשנה למאה ככרות של קודש(600000([ .שקלים)*= 0.5
( 25 / 300000סלעים) = (120/ 12000מנים) =  100ככרות] והרי מחצית
השקל נתנו רק מבן עשרים שנה ומעלה ו"ימי שנותינו שבעים שנה" א"כ
אדם נותן בממוצע חמישים פעמים מחצית השקל במשך שנות חייו.
( 100*50ככרות) = ( 5000ככרות) והמן שנתן עשרת אלפים ככרות ,ככרות
חול היו שהם חמשת אלפים ככרות קודש נמצא החשבון מכוון בדיוק
לנתינת מחצית השקל של ישראל במשך דור{ .ב"ח}
המן ביקש לקנות את ישראל ונתן את שויים כעבדים .שוויו של עבד
קצוב בתורה  30שקלים .ושלושים שקלים בעבור  60ריבוא עולים ל 18
מיליון [(18000000 = 30*600000שקלי קודש)] שהם שנים עשר אלף
ככרות חול [( 36000000 = 2*18000000שקלי חול) (1440000 = 25 /סלעים)
(12000 = 120/ככרות חול)][או שניתן לחשבן כך :מחצית השקל של 60
ריבוא זה כפי שכתבו לעיל  100ככרות קודש שהם  200ככרות חול כפול
( 30שוויו של עבד) אך צריכים להכפיל ב 60כי מדובר בכיכרות חול
שכפלנו בשתיים כנ"ל גם במספר כנגד סכום העבד סה"כ  12אלף] אלא
שהמן נתן עשרת אלפים ככרות לפי שבימי יחזקאל הוסיפו על המידות
שתות (שישית) וששה נעשו חמשה/12000[ .שישית = ( ]10000פני
יהושע ,וברוקח הלכות פורים ס' רלה)
המן נתן כנגד  60ריבוא ישראל לפי ערכם שהוא  50שקלים {לפי הערך
של איש ישראל הכתוב בויקרא כז ג} וזה יוצא בדיוק עשרת אלפים
ככרות כסף .לפי חשבון הבא 30( 30000000 = 50*600000 :מיליון) שקלים.
והרי כל ככר כסף שווה שלושת אלפים שקלים ונמצא = 3000*10000
 30( 30000000מיליון) (כד הקמח – רבינו בחיי)
עשרת אלפים ככר כסף היה כנגד עשרת אלפי הגולים שהביא נבוכדנצר
לבבל עם יהוכין( .מלכים ב כד יד) המן רצה להזכיר אחשורוש שהעובדה
שנבוכדנצר ראה לנכון להגלות כ"כ הרבה אנשים מעידה על הסיכון
הטמון בעם הזה( .ילקוט מעם לועז)
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"ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה
ומרה" (ד א)
לאחר שנודע לעשו שיעקב לקח את הבכורה והוא הפסידה .מיד כתוב "ויצעק
זעקה גדולה ומרה עד מאוד"( .בראשית כז לד) כתוב במדרש כיון שיעקב גרם
לעשו צער ,הוא נענש אלפי שנים לאחר מכן שמזרע זרעו יצעק כמו שצעק
עשו .אבל לכאורה יעקב עשה מה שאימו רבקה ביקשה וקיים בזה מצות
כיבוד הורים .אומר המדרש אע"פ שיעקב צדק במעשהו אך בסופו של דבר
נגרם לעשו צער מכך .צער זה יחזור אליך או לילדיך או לנכדיך ואפילו שהנך
צודק בגרימת הצער סופך להרגיש את אותו צער בדיוק ,ועל אחת כמה וכמה
אם אינך צודק.



"כי אם החרש תחרישי בעת הזאת רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר ואת
ובית אביך תאבדו" (ד יג)
הרי מבואר במסכת מכות דף יא .קללת צדיק אפילו על תנאי מתקיים .ויש
לעיין מה נתקיים באסתר מקללה זו? )1שלא חזרה שוב למרדכי כמו שכתוב
במגילה יב( .הגרח"ק) )2 .מכיון שאסתר מסרה נפשה על קדושת ה' רמז לה
מרדכי שאפילו שאמרתי לשון קללה הדבר לא יזיק לך( .החיד"א)  )3אסתר
ילדה את דריוש מאחשוורוש ואף שהיה טהור מאמו והיה מלך כשר ובנה את
בית המקדש מכל מקום היה מכלל הגויים ונטמע ביניהם ונתקיים האבדון
בזרעה( .רבי צדוק הכהן מלובלין בספרו תקנת השבים עמ' צד)



"ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך" (ה א)
כתוב בתהילים "הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי :הושיעני מפי אריה
ומקרני רמים עניתני" (תהילים כב כא-כב)
14
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אסתר קראה לאחשוורוש כלב ונסתלקה ממנה השכינה ,הבינה אסתר
שטעתה בכך שקראה לו כלב לכן עשתה תשובה וקראתו אריה .הסיבה
שהקפיד הקב"ה על כך שקראה לו כלב משום שכלב עוד ניתן להתגבר עליו
ולנצח (כעין כוחי ועוצם ידי) ,אבל אריה מנצחים רק בעזרת ה' יתברך ,לכן היה
עליה להבין שעכשו יש לבטוח רק בה' בלבד.
{ר' לוונשטיין}



"וכל זה איננו שוה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך"
(ה יג)
כידוע שהמן מכר את עצמו כעבד למרדכי כמו שכתוב במדרש .וכל האושר
לא שוה לו בזמן שרואה את מרדכי מראה לו את הנעל שם כתוב שטר
המכירה ובעצם מתברר שכל מה שעבד קנה רבו ,יוצא אם כן שהכל שייך
למרדכי.
ועוד פירוש הרי מרדכי מה עשה בשער המלך? מסתמא שלמד תורה ,והרי
דברי ה' ישרים משמחי לב  -התורה משמחת .ראה המן את האושר הנסוך על
פניו שמרדכי אמר ,איך יכול להיות בן אדם יותר מאושר ושמח ממני ,כשלי
יש את כל העושר הגדול הזה? ועל זה אמר "כל זה איננו שוה לי" כשאני רואה
שיש מישהו שיותר שמח ממני ויש לו הרבה פחות ממני.



"בימים ההם ומרדכי יושב בשער המלך קצף בגתן ותרש שני סריסי המלך משומרי
הסף ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש" (ב כא)
"וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי על בגתנא ותרש שני סריסי המלך משומרי הסף
אשר בקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש" (ו ב)
המגילה מספרת שבספר הזיכרונות של המלך נמצא "שהגיד מדרכי על
בגתנא ותרש" והרי בהתחלה כתוב בגתן למה עכשו שינה לבגתנא ,כיון
שהסופר של אחשורוש בנו של המן הרשע שמשי ,רצה להמעיט את המעשה
של מדרכי לכן כתב בגתן או תרש שרק אחד מהם רצה להרוג את המלך ולא
15
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ידוע איזה מהם ,ולא גילה את שניהם .אבל נעשה נס ושפתחו את הספר
זכרונות ה"או" נחלק וה"א" הלכה לימין וה"ו" לשמאל לכן נכתב בגתנא ותרש.
{האלשיך הקדוש}



"ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו" (ו יא)
שאל הפליצר רב את ה"אמרי אמת" אם המן ידע שהוא צריך להגיע לכאלה
ביזיונות להוליך את מרדכי בפני כולם ולצעוק "ככה יעשה לאיש אשר המלך
חפץ ביקרו!" למה לא איבד את עצמו לדעת? ענה לו האמרי אמת! אמת'ס
דיק פשט! כתוב ברש"י במסכת תענית כט .שהיה חוק בפרס שבזמן שמת
שר כל הגזרות שאותו שר גזר היו מתבטלות ,לכן מרוב שנאה ליהודים היה
מוכן להתבזות העיקר שלא תתבטל הגזרה{ .לקפוץ לקדרה רותחת ולמות
העיקר שצינן את הקדרה}



"ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך גם הנה העץ אשר עשה המן
למרדכי( "...ז ט)
כתוב "המן" עם טעם עיני עגל משום שחרבונה צחק על המן כיון שזה באמת
היה אליהו!



"חרבונא" (א י) "חרבונה" (ז ט)
למה פעם אחת כתוב באות אלף ופעם באות הא? בספר בית שמואל דן לעניין
כתיבת שמות בגיטין האם לכתוב ב"א" או ב"ה" וכתב ששם הקודש כותבים
ב"ה" ושם חול ב"א" ומעתה שמו של סריס זה הוא חול כיון שהיה נכרי ועל כן
נכתב ב"א" אבל בפרק ז' אמרו חז"ל שזה היה אליהו הנביא שהופיע בדמות
חרבונא וא"כ הרי זה שם קודש ולכן נכתב באות "ה".
{שו"ת מים חיים סימן כב}
16
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"ואתם כתבו על יהודים כטוב בעיניכם בשם המלך בטבעת המלך כי כתב אשר
נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך אין להשיב" (ח ח)
אם אין להשיב את המכתב שנכתב בו "להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים"
(ג יג) א"כ מה יועיל מה שיכתבו עכשו?
 .1אלא הם שינו את הפסיק ,וכך צריך לקרוא" ,להשמיד להרוג ולאבד את
כל" .ומי יהרוג את כל? "היהודים"( .המלבי"ם)
 .2הם לא שינו את האגרות הראשונות אך כתבו באגרות השניות "להקהל
ולעמוד על נפשם להשמיד ולהרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה הצרים
אותם" (ח יא) כשיראו בי"ג באדר שרוצים להרוג אותם יש להם אישור
מהמלך שהבא להורגך השכם להורגו .מותר להם להגן על עצמם מן
הצרים אותם( .רבנו הקודש רבי חיים בן עטר ה"אור חיים" בספרו ראשון
לציון)



"ליהודים היתה אורה ושמחה וששן ויקר" (ח טז) "מקום אשר דבר המלך ודתו
מגיע שמחה וששון ליהודים" (ח יז)
כתיב וששן חסר בלי ו' ובפסוק השני "שמחה וששון ליהודים" כתיב מלא עם
ו' מדוע? ויש לומר משום דששון הראשון דרשו חז"ל במגילה טז .על ברית
מילה והגמ' בכתובות אומרת שאי אפשר לומר שהשמחה במעונו שיש ברית
משום שהתינוק בצער ולכן כתיב ששן בלי ו' לומר שהשמחה חסרה ולא
שלמה בגלל צער התינוק אבל הפסוק השני שמדבר על שמחת פורים שם
{הגרח"ק}
השמחה שלמה ולכן כתיב ששון עם ו'.



"ונהפוך הוא" (ט א)
כתוב במדרש תלפיות שהמן זרק קוביות ויצא לו  = 3 3 1אגג ושמח רק שלא
ידע שמתחת לקוביות מופיעים המספרים  = 6 4 4דוד .ובאמת בסוף ונהפוך
הוא כך שיצא דוד למעלה ואגג למטה.
17
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"הרגו חמש מאות איש" (ט ו)
מדוע דווקא הרגו  500איש? תירוץ נפלא ביותר :היו להמן  208בנים כמנין "רוב".
וכתוב במדרש שהיה לאחשוורוש  365יועצים כמניין ימות החמה  +בניו של
המן סה"כ  500 .573הרגו ,וכתוב ש  70 -בנים של המן ברחו (שהרי מבני בניו
למדו תורה בבני ברק) ועוד שני יועצים כבר הרגו שהם היו גם שומרי הסף -
בגתן ותרש ,ועוד יועץ חזר בתשובה שהוא חרבונה זכור לטוב ,ולכן מדיוק שהן
הרגו  500בדיוק בניו של המן  +היועצים שנשארו !
{אהבת חיים פרשת תצוה}



"המן בן המדתא האגגי צורר היהודים" (ט י)
מדוע נקרא המן צורר? שכאשר היהודים בצרות הם מתאחדים וזה נגרם ע"י
{ר' יצחק מקוריץ}
האויב שצורר אותם ביחד!



"ומשלוח מנות איש לרעהו" (ט יט)
רבי אברהם שולמן זצ"ל הביא בפורים "משלוח מנות" אל שולחנו של מרן
החזון איש זצוק"ל מרן החזון איש הגיש לו כוסית יין והזמינו לשבת ולטעום
מהעוגיות שהכינה הרבנית .הוא התיישב והספסל עתיק היומין שהיה בחדר
נשבר תחתיו .מרן החזון איש פרץ בצחוק עליז ואמר :זכית לקיים מצוות
"המזיק בפורים פטור".



"להיות עושים את יום ארבעה עשר לחודש אדר" (ט כא)
בפורים באו כמה שיכורים לרב בטענה ":למה פורים הוא רק יום אחד ולא כמו
ראש השנה שני ימים וכמו פסח שבעה ימים או כמו סוכות שמונה ימים? אחד
השיכורים התחיל לצעוק "הרי פורים זה תקנת חכמים אז שהרב ישנה את
18
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פורים לשבוע!" ואחר צעק "לשבועיים!" והתחילו להשתולל ולדפוק על
השולחן ,לבסוף אמר הרב "בסדר אני מסכים להוסיף ימים לפורים אבל זה
כנגד זה עשה ה' ואם אני מוסיף יום אחד לפורים אני צריך גם להוסיף יום
לתשעה באב כנגדו" ,התייעצו השיכורים בניהם והסכימו שלא כדאי...



"לעשות אותם ימי משתה ושמחה" (ט כב)
מעשה באדם שזלזל בצום ואבלות של תשעה באב ודיניו ,אמר" :מה לי ולצום
הרי הבית נחרב לפני  2000שנה ויותר ואפילו על הורים שקרובים אלי הרבה
יותר אבלים רק שנה וזהו" .המרא דאתרא [הרב של המקום] ששמע את
הדברים שמר את הדבר ובאחד מן הימים העניקו השלטונות לרבנים כח
להעניש על פי דיני תורה .המתין הרב חצי שנה ,וכשהגיע פורים והלה קנה
בשר דגים וכל מיני מטעמים ויין טוב כדי לשמוח עד דלא ידע בחג הפורים,
באו השוטרים לביתו והשליכו אותו לבית הסוהר" .מה חטאתי?" צעק" .לא
יודעים הרב אמר לעצור אותך" .הלכו לרב ושאלו מה עשה? למה נמנע ממנו
שמחת פורים ולמה אי אפשר לחכות עוד יום אחד? אמר הרב אם על חורבן
הבית שהיה לפני  2000שנה אין להתאבל כל שכן פורים שהיה לפני החורבן
 450שנה אין לשמוח! ועל זה אמר הרב "אם אשכך ירושלים תשכח ימיני" מי
שמשכח את ירושלים מן הדין לא יחוג נס שנעשה על ידי מרדכי איש ימיני.



"ומתנות לאביונים" (ט כב)
מדוע תיקנו מתנות לאביונים בפורים? כיון שמרדכי גזר על היהודים שבזמן
שהורגים את הגויים לא לבוז רכושם .דבר זה היה ליהודים העניים ניסיון גדול.
כיוון שכולם עמדו בניסיון ולא שלחו ידם בביזה גזר מרדכי לאורך כל הדורות
{אמרי אמת}
שהעניים ישמחו בפורים על ידי קבלת מתנות לאביונים.
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הרבי אברהם יהושע השל מאפטא ישב על כס רבנות בביאסי .בפורים קיבל
משלוח מנות מפואר מאנשי העיר ובו המון דינרי זהב ,לקח הצדיק את הכסף
והתחיל לספור אותם אחד אחד בשמחה ובהתלהבות ,בנו רב יצחק מאיר
שהכיר באביו ששונא בצע התפלא מאוד מן המחזה ופנה לאביו בשאלה כיצד
זה אתה נהנה מן הכסף הרי הנך שונא בצע? השיב הצדיק כל השנה כולה אני
מבזה את הזהב ואינו נחשב בעיני לכלום אבל עכשו שמצות היום ליתן מתנות
לאביונים ונמצא שאתן להם רק מה שנחשב בלבי לאין ואפס ,לכן נתתי את
לבי היום להכניס את אהבת הכסף בלבי וכשיגיע החשק למרום קיצו אז
אחלקן לעניים.



"לעשות אותם ימי משתה" (ט כב)
הרב פינוקס סיפר שבחו"ל ,נעלמה המשרתת הגויה מהישיבה כמה ימים לפני
פורים ,וחזרה רק אחרי שבוע ימים .שאלו אותה "לאן נעלמת?" אמרה להם
שראתה כמות ענקית של יין והבינה מה הולך להיות ...ככה זה אצל הגויים
אבל אצל היהודים חבל שלא ראתה את השמחה הגדולה.



"והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור" (ט כח)
מדוע צריכים אנו לזכור בכל דור ודור ולא מספיק שנה אחת בלבד? (הרי היו
הרבה ניסים לעם היהודי במשך הדורות) אלא שהיה קטרוג גדול על העם
היהודי ,על כך שמלך גוי יש לו ספר זיכרונות של הכרת הטוב – טובות שאנשים
עשו בכדי שיזכור להחזיר להם .זו תביעה גדולה עלינו שאנחנו לא זוכרים את
כל הטובות שה' עושה עמנו .לכן בסוף המגילה כתבו את כל הניסים וגם הם
כתובים בספר זיכרונות ,וקוראים בכל שנה ושנה ובכל דור ודור ,כדי להוריד
את הקטרוג ,לכן דווקא פורים חוגגים יותר מאשר שאר ניסים שנעשו .פורים
זה הכרת הטוב!
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"שושנת יעקב צהלה ושמחה בראותם יחד תכלת מרדכי"
כתוב במדרש שהמן לא רצה להתבזות בהולכת מרדכי ברחובה של עיר ,לכן
ביקש המן ממרדכי שילבש את בגדיו ,מרדכי הסכים חוץ מהציצית שלו,
כשהיהודים ראו כביכול את מרדכי מוביל את המן( ,כך נראה מרחוק) התעצבו,
אך כשתקרבו ראו את הציציות של מרדכי בלבוש המן ,שמחו מאוד וזהו
שנאמר "שושנת יעקב צהלה ושמחה בראותם יחד תכלת מרדכי" .על ידי
התכלת זיהו שזה מרדכי.
אמרו חז"ל דכל המועדים עתידים להתבטל חוץ מפורים וכתוב בספרים
שהכוונה היא שפורים כולל את כל המועדות פורים ראשי תיבות  :פסח
וסוכות ראש השנה יום הכיפורים מתן תורה.

"חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בן ארור המן לברוך
מרדכי" (שו"ע סימן תרצ"ה סעיף ב)
מהו גדר השכרות שצריכים להגיע?
 .1שלא נדע להבדיל בין נקמת המן לגדולת מרדכי במה היה קידוש ה' יותר
גדול ,כיון שגם על ידי נקמת הגויים ישנו קידוש ה' .אבל למה צריך להגיע
עד דלא ידע בכדי לדעת זאת? כיון שיש בכך סכנה שאולי נחשוב שגם
ברע יש טוב ,לכן גם מקדימים קריאה של מחיית עמלק שנדע שהם רע,
אבל בעולם הבא יש בזה באמת בחינה של טוב אך זה אפשרי לראות
רק על ידי השכרות.
{הגר"א}
 .2שיחשוב שארור מרדכי כיון שעל ידי שיש צדיק המתווך בין ישראל
לאביהם שבשמיים האדם הפשוט מתרחק מבורא עולם כיון שסומך על
הצדיק ,אז ארור מרדכי שמנע את הקרבה הזאת מאתנו ,וברוך המן
שבגלל גזרותיו התאחדו כלל ישראל בתפילה וצום והתחזקו להתקרב
ולשוב בתשובה לפני בורא עולם!!!
{הרב פינקוס}
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 .3האמת היא שיש בכל אחד ואחד קצת את ההרגשה הטובה (ברוך)
כשעושה משהו רע ,למרות שלא מודה בזה ,וגם לכל אחד יש לפעמים
קצת את ההרגשה של הרעה (ארור) שעושה משהו טוב ,וגם בזה לא
מודה ,ובפורים על ידי השתיה ניתן להגיע לאמת על ידי שנכנס יין יוצא
סוד  -האמת .וצריך להגיע לדקויות הללו לראות שגם על זה יש לעשות
תשובה! (ואין לעשות כך כל יום כיון שאז אדם יהיה דכאוני ,לכן רק
בפורים שזה היום הכי שמח בשנה ,אז ניתן להתמודד מול האמת
החזקה הזאת .ומספיק פעם בשנה)
{הרב זכריה וולרשטיין}


 .4שנגיע למצב שמרוב שכרות לא נצליח לחשבן את הגימטרייה של "ברוך
מרדכי" =  ,502בדיוק כמו הגימטרייה של "ארור המן" = { .502סימן תרצ"ה
בבאר הגולה ,דרכי משה ועוד}
 .5לאחר שישתה יותר מהרגלו ישן ומתוך שישן לא יודע ממילא להבדיל
בין ברוך מרדכי לארור המן ,ובכך קיים את המצוה{ .סימן תרצ"ה רמ"א
בשם המהרי"ל}
 .6שיאמר את ההלכה "חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור
המן לברוך מרדכי" עד שיתבלבל ויאמר את ההלכה בסדר הלא נכון "עד
דלא ידע בין ברוך מרדכי לארור המן" דהיינו שהפך את הסדר{ .כנסת
הגדולה}
 .7שיטעה לומר במקום ברוך מרדכי ,יאמר ברוך המן ,או הפוך יאמר ארור
מרדכי במקום ברוך מרדכי{ .כף החיים בשם שער הכוונות}
 .8ארור בגימטרייה קטנה =  ,11וברוך בגימטרייה קטנה =  12וצריך לשתות
עד כדי כך שלא יוכל להבחין בשינוי המספרים שיש בניהם{ .ספר מתת
אלוקים}
22
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 .9החיוב הוא לומר שארור המן וברוך מרדכי לפני שמשתכר ולקלל את
המן על שרצה להרוג אותנו .וזה שכתוב "עד דלא ידע" דהיינו לפני
שמגיע למצב שכבר לא יודע להבדיל ברעתו של המן הארור{ .יערות
דבש}
 .10חייב לבסומי בפוריא – ביום הפורים עצמו ולא ביין ,עד שלא ידע בין ארור
המן לברוך מרדכי .פירוש :שמכח שמחת יום הפורים לא יהיה הפרש
אצלו בין אם עוסק בענייני תורה ועבודה או שעוסק בעניינים גשמיים.
{נתיבות שלום – האדמו"ר מסלונים}

"דברי הלצה"
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

מה היה הנס הכי גדול במגילה? שהפרסיים עשו משתה! וי"א שנס הכי
גדול הוא שאשה הצליחה לשמור סוד כל כך הרבה זמן.
מה היה אכפת למרדכי אם בגתן ותרש יהרגו את אחשוורוש? הוא
העדיף ששני גויים ימותו.
היכן רמוז שהמן עבד בתנובה? "וימלא המן חימה" (ג ה)
איך יודעים שמרדכי שיחק כדוררגל? "ומרדכי יושב בשער המלך" (ב
כא)
איך יודעים שהמן היה רזה? "איש צר" (ז ו) ועוד שכתוב "המן הרע
הזה" (ז ו)
איך יודעים שבתקופת אחשוורוש הרבנים אסרו השתמשות בכרטיסי
אשראי? "ובביזה לא שלחו ידם" (ט י)
איך יודעים שנח היה מחמיר לקרוא את המגילה בי"ד ובט"ו? "ונוח
בארבעה עשר בו"" ,ונוח בחמשה עשר בו" (ט יח)
מה הראיה מהמגילה שצריך להתפלל מתוך הסידור? "אמר עם הספר
ישוב מחשבתו" (ט כה)
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.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

.18

.19

מנין ידעה אסתר שצריכים לצום לפני שהורגים את המן? שכתוב "ויענך
וירעיבך ויאכילך את המן"( .פענח רזא)
היכן רמוז בתורה שצריך להכות ב"המן" בקריאת המגילה? שכתוב
"והיה אם בן הכות הרשע" – סופי תיבות המן (מהרי"ל)
למה קראו לושתי ושתי? כיון שכשהייתה צריכה להתלבש הייתה אומרת
את זה לבשתי ואת זה לבשתי.
איזה עדה הייתה ושתי? אתיופית שנאמר "להראות העמים והשרים
את -יפיה"(א יא)
שאלו את המן הקטן "מה תרצה להיות שתהיה גדול"? תלוי.
איך יודעים שושתי הייתה נתמכת מקופת העיר? כי כתוב שהיה לה קרן.
{וא"ת לפי המ"ד שהיה לה זנב ,זה גופה הסיבה שעשו לה קרן}
באיזה חברת גז היו משתמשים בימי אחשוורוש? שעשגז.
מדוע בסטאמר קריאת המגילה אורכת כל הלילה? כיון שמלבד מה
שמכין בהמן מכין גם בכל מדינה ומדינה.
"ואהבת את ה' אלוקיך ...בכל לבבך" וחז"ל דורשים האות ב' הכפול
שבמילת לבבך באים לרמז שצריך לעבוד את ה' בשני יצרים יצר הטוב
ויצר הרע ולכאורה בשלמא לעבוד ביצר הטוב מובן אבל מה שייך
לעבוד את ה' ביצר הרע? אלא יצר טוב אומר אני יתן  400שקל ויצר
הרע אומר רק  100אז לכן כדי לתת  ,500וזה בכל לבבך! בשני יצרך!
"ודתיהם שונות מכל העמים"  -הדת שלהם זה להיות אחרת .משכיל
אחד שאל את הרב מי אמר שאברהם אבינו הלך בשטיירמל? נכון,
לא ודאי שהלך עם שטיירמל ואולי אף הלך כמוך ,אבל מה שבטוח זה
שהוא הסתכל איך הגויים בדור שלו הולכים והוא עשה בדיוק הפוך!
למה תלו את המן על עץ כל כך גבוה –  50אמה? אומרים בשם הגאון
כיון שיש דין להרחיק את הנבילה מן העיר  50אמה.
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"חידודים"
 .1עניינים המוזכרים באותיות מ.ג.י.ל.ה?[ ]4מגילה ,לגימה ,גלימה ,מילגה.
 .2איך קראו לסוס עליו רכב מרדכי בשעה שצעק המן "ככה יעשה לאיש אשר
המלך חפץ ביקרו"? שפירגז (תרגום שני פרק ו' פסוק יט')
" .3אסתר בת אביחיל" אביחיל היה בן או בת? בן (מעם לועז) ,ועוד "דוד מרדכי"
(ב טו)
 .4איזה מילה כתובה במגילה בגמרא ובתורה ויש לה ג' משמעויות שונות? בתורה
– תור או בן יונה (ויקרא ה יא) .בגמרא – תור פירושו שור (ב"מ מב ):ובמגילה
– תור נערה ונערה (ב יב)
 .5מלכים המוזכרים במגילה?[ ]4המלך אחשוורוש (אסתר א ב) יכניה מלך
יהודה אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל (ב ו) אגג מלך עמלק.
 .6היכן רמוז שמו של מלך מלכי המלכים הקב"ה? [ .1 ]4יבוא המלך והמן היום –
ר"ת שם הויה(.ה ד)  .2בפרק ו  26פעמים מוזכר השם המלך כמניין הויה.3 .
זה איננו שוה לי – ס"ת בסדר הפוך .4 .כי כלתה אליו הרעה – ס"ת (ז ז)
 .7מעשים המשותפים לפרעה ולאחשוורוש?[]3
א) אחשוורוש  -ויפקד המלך פקידים (ב ג) פרעה – יעשה פרעה ויפקד פקידים
(בראשית מא לד)

ב) אחשוורוש  -ויסר המלך את טבעתו מעל ידו (אסתר ג י) פרעה – ויסר פרעה
את טבעתו מעל ידו (בראשית מא מב)
ג) אחשורוש  -הרכיב את מרדכי על הסוס (ו יא) פרעה  -הרכיב את יוסף על
הסוס (בראשית מא מג)
ד) אחשורוש – לקח אשת איש בעל כרחה .פרעה – לקח אשת איש בעל כרחה.
 .8מה משותף למגילה ולמוצאי שבת? אומרים בהבדלה "ליהודים הייתה אורה
ושמחה וששון ויקר.
ש ֶמ ֶרס מ ְר ְסנָא
ִׁי ׁ
 .9בני אדם המוזכרים במגילה ומוזכרים בתורה?[ ]4א) ת ְרש
(אסתר א יד) ובני יון אלישה ותרשיש (בראשית י ד) ב-ג) יאיר בן שמעי
(אסתר ב ה) ויאיר בן מנשה הלך( ...במדבר לב מא) ואלה שמות בני גרשון
למשפחותם לבני ושמעי (במדבר ג יח) ד) ובהגיע תר אסתר בת אביחיל
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(אסתר ב טו) ונשיא בית אב למשפחות מררי צוריאל בן אביחיל (במדבר ג
לה)
 .10מילים במגילה שהם שמות בני אדם בתורה?[]7
א) כוש (אסתר א א) בתורה (בראשית י ו)
ב) חור (אסתר א ו) בתורה (שמות יז י)
ג) יהודה (אסתר ב ו) בתורה (בראשית כט לה)
ד) נח (אסתר ט יז) בתורה (בראשית ו ט)
ה) שם (אסתר ט כו) בתורה (בראשית ו י)
ו) אשר (אסתר ח יא) בתורה (בראשית מט כ)
ז) מדי (אסתר א ג) בתורה (בראשית י ג)
 .11לאיזה בעל חי יש  8רגלים ואינו מהשרצים? מגילה דף יח .אטו אנן אחשתרנים
בני הרמכים .יעב"ץ :גמל עם שתי חוטטרות ושמונה רגלים והם מקלי
המירוץ.
 .12מדוע מגילת אסתר נקראת על שם אסתר ולא על שם מרדכי? "ומאמר אסתר
קיים דברי הפורים" ...וכן כתבוני לדורות(.גמ') ואולי אפשר לבאר שכל העניין
של הנס במגילת אסתר היא בחינה של הסתר פנים וכמו שלמדו חז"ל
אסתר מן התורה מנין "ואנוכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא" א"כ כל המגילה
נקראת גם על שם ההסתר פנים ולכן נקרא בשם מגילת אסתר ולא מגילת
מרדכי.
" .13כי אם החרש תחרישי בעת הזאת רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר
ואת ובית אביך תאבדו" (ד יג) הרי מבואר מכות יא .קללת צדיק אפילו על תנאי
מתקיים ,ויש לעיין מה נתקיים באסתר מקללה זו? )1שלא חזרה שוב למרדכי
כמו שכתוב במגילה יב( .הגרח"ק) )2 .מכיון שאסתר מסרה נפשה על
קדושת ה' ממש בזה רמז לה מרדכי שאפילו שאמרתי קללה לא יזיק לך.
(החיד"א)  )3אסתר ילדה את דריוש מאחשוורוש ואף שהיה טהור מאמו
והיה מלך כשר ובנה את בית המקדש מכל מקום היה מכלל הגויים ונטמע
בניהם ונתקיים האבדון בזרעה( .רבי צדוק הכהן מלובלין בספרו תקנת
השבים עמ' צד)
 .14איך בתו של המן לא זיהתה את קולו של אביה שצעק "ככה יעשה לאיש אשר
המלך חפץ ביקרו" הרי כתוב בגיטין כג .שיש טביעות עינא דקלא?[]5
 )1לא שמעה כי היתה למעלה( .גרח"ק)
 )2המן היה צרוד מרוב שצעק בקול "ככה יעשה".
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 )3במדרש כתוב שהיו עוד  20אלף נערים שהלכו עמו והיו גם קוראים "ככה
יעשה לאיש" לכן לא יכלה לשמוע את אביה.
 )4המן היה חקיין וחיקה את מרדכי והיא לא הכירה את קולו.
 )5שמעה מה שהיא רוצה לשמוע {את מרדכי קורא לכבוד המן} .כפי
שביאר הרב חיים שמואלביץ את הגמ' בגיטין מעשה עם העורב ...עיליש
ברח ...וביאר שפחד לסמוך על דבריו כי אדם שומע מה שהוא רוצה לשמוע
וכך גם כאן.
 )6לא צעק ליד הבית.
 .15איך קראו לאמא של המן? לסבתא שלו? ולסבתא רבה שלו? אמתלאי בת
עורבתא (ב"ב צא ).וסבתא רבה – מדתא( .רבנו נתנאל מובא בברייתא
דמלאכת המשכן)
** .16היכן מצינו בתנ"ך שדומם דיבר?[]4
 )1ספר הזיכרונות נקראת מעליה( .מגילה ט.):
 )2הגבול של הר סיני היה צועק עד כאן הגבול( .שמות יט יב רש"י)
 )3על פי הגורל  -הגורל היה צווח בחלוקת הנחלות( .במדבר כו נו רש"י)
 )4האבנים של יעקב (בראשית יא כח ,רש"י)
*** .17מלאכים המוזכרים בדברי חז"ל (גמ'  ,מדרשים  ,ומפרשים) שלקחו חלק
בסיפור המגילה ובניסי הפורים?[]17
א .במתניתא תנא בא גבריאל ועשה לה זנב( .מגילה יב).
ב .א''ר לוי כל פסוק זה על שום קרבנות נאמר כרשנא אמרו מלאכי השרת לפני
הקב''ה רבש''ע כלום הקריבו לפניך כרים בני שנה כדרך שהקריבו ישראל
לפניך שתר כלום הקריבו לפניך שתי תורין אדמתא כלום בנו לפניך מזבח
אדמה( ...מגילה יב):
ג" .ויהי כראות המלך את אסתר" (ה ב) מלאך סיבב לאחשוורוש את הראש
חזרה לראות את אסתר(.מדרש פנים אחרים)
ד .מלאך שהגביה את צווארה (מגילה טו):
ה .מלאך משך עליה חוט של חסד (מגילה טו):
ו .מלאך אחד מתח לה את השרביט( .מגילה טו):
ז .בלילה ההוא נדדה שנת המלך .נדדו עליונים אומר רש"י :שהיו מלאכים
מבהילים אותו כל הלילה ואמרו לו כפוי טובה שלם טובה למי
שעשאה(.מגילה טו ):ובמדרש כתוב שהמלאכים הפילו אותו מהמיטה 365
פעמים באותו לילה.
ח .שמשי מוחק וגבריאל כותב( .מגילה טו):
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ט .אמר רבי אליעזר מלמד שהייתה מחווה כלפי אחשוורוש ובא מלאך וסטר
ידה כלפי המן( .מגילה טז).
י .מלאכי השרת נדמו לו כאנשים שהשחיתו את הבוסתן(.מגילה טז).
יא .והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה  ,הוא רצה לקום והמלאך מפילו.
(מגילה טז).
יב .חרבונה – וגם חרבונה זכור לטוב  ,אומרים חז"ל זהו אליהו זכור לטוב.
יג .הרגו היהודים  500איש ואבד ...אומרים חז"ל ששמע אחשורוש שהרגו 75
אלף איש כעס וצעק על אסתר ,בא מלאך נתן לו סתירה ואז אמר "ומה
שאלתך וינתן לך" (מגילה טז):
יד" .ומרדכי ידע את כל אשר נעשה" (ד א) אליהו הנביא גילה למרדכי שיש
גזירה מן השמים( .תרגום)
טו" .ויגידו למרדכי" (ד יב) לאחר שהמן הרג את התך באו המלאכים מיכאל
וגבריאל ומסרו את דברי אסתר למרדכי בכתב( .תרגום ובברייתא דמלאכת
המשכן)
טז" .בימים ההם" (אסתר א ,ב) ,זה הוא אחד מן המקומות שהיו מלאכי השרת
מדדין פיתקין לפני הקדוש ברוך הוא שהיו אומרים לפניו רבונו של עולם בית
המקדש חרב ,ורשע זה יושב ועושה מרזיחין( ...מדרש רבה א י)
יז .אמר הקדוש ברוך הוא לשטן הבא לי מגילה ואכתוב עליה כליה באותה
השעה הלך השטן והביא לו מגילה וכתב עליה מיד יצאתה התורה בבגדי
אלמנות ונתנה קולה בבכי לפני הקדוש ברוך הוא וגם מלאכי השרת צעקו
לקול בכיתה ואמרו לפניו רבונו של עולם אם ישראל בטלים מן העולם אנו
למה אנו צריכים בעולם( .מדרש רבה ז יג)

הלכות:
 .18האם בפורים מותר לעלות ש"ץ בתחפושת ,ואפילו ליטאי לבוש חסידי וחסידי
לבוש ליטאי? הגר"ח ,והגר"נ :אין ראוי( .אשיחה עמ' שנ' ,קונטרס לאורך ,וכן פסק
הרב ברנדייס שליט"א) .אבל בשבט הלוי (ח"י סי' י"ח) פסק שהיות ומכוסה כהלכה
ואינו עושה שום שחוק אין נפק"מ באיזה בגד עומד.
 .19לעתיד לבוא לא יהיו עניים (דברים טו ד – רש"י  ,ושבת קנא ):ועוד כתוב שלעתיד
לבוא כל המועדים בטלים חוץ מפורים (רמב"ם פ"ב דחנוכה הל' י"ח) צ"ב איך
יהיה אפשרות לקיים מצוות מתנות לאביונים הרי שלעתיד לבוא יקוים מאמר
הכתוב "לא יהיה בך אביון"? הגרח"ק :מצד שני כתוב "לא יחדל אביון מקרב
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הארץ" .ואם לא יהיה אביונים יפקירו נכסיהם בפני אוהביהם ובכך יהיו עניים.
{אמנם העיר הגאון רבי אברהם גנחובסקי זצ"ל על דבריו :שאם כוונתו כמו
שכתוב בשו"ת מהרי"ט חלק א סימן פה' שהרוצה לפטור עצמו ממצות
מעשר עני יכול להפקיר כל נכסיו לפני ג' אוהבים כדי שיחשב עני ,יש לחלק
ששם ניתן להגדירו כעני לפי שעה על אף שעתיד לחזור ולזכות בנכסיו,
אמנם קשה לומר שאם יעשה כך נגדיר אותו כאביון שהרי ההגדרה של אביון
שהוא תאב לממון וזה לא שייך במי שעתיד לזכות חזרה בממונו }.ועוד
אפשר לומר שמצוה אחת כן תתבטל( .הבחור חזקיהו הומינר בשם הרה"ג רב דוד
שטרן שליט"א)

 .20כתוב במשנ"ב (ס' תר"צ ס"ק ט) שאם כתובים במגילה בדיוק חצי מסך כל
המילים יש להסתפק אם יצא ,וקשה שהרי המילים במגילת אסתר אינם זוגיים
( 3045מילים) ואיך יתכן שכתב חצי??
א) הגרח"ק :יש חילופי מסורות בהרבה תיבות( .ספר אשיחה)
ב) כגון שכתב בשאר לשונות (צרפתית או אנגלית) שאז המגילה כשרה.
(סימן תר"צ סעיף ט') ובזה יכול להיות שסך כל המילים יהיה זוגי (הרב אריה דינר
בשם הגרח"ק ,וכן הרב אלישיב בדרשו ,וכן חישוקי חמד רמה')

 .21איך יתכן שאדם יצטרך לומר הלל בפורים? אם אין לו מגילה לקרוא בה
מתחייב לומר הלל( .שערי תשובה סימן תרצ"ג ,מגילה יד .מאירי) וכן אשה שאינה
יכולה לשמוע את המגילה יתכן שיכולה לצאת ידי חובה בהלל( .חשוקי חמד
עמ' קעד') שקרה לו נס בר"ח וכתוב בשו"ע שיכול לעשות את היום יום פורים
ואומר הלל כי זה ר"ח (הבחור חזקיהו הומינר)
 .22מהי ההלכה המיוחדת שיש באמצע בקריאת המגילה כשפורים חל במוצא"ש?
אם באמצע המגילה הבעל קורא לא יוכל להמשיך אדם אחר ממשיך מאותו
מקום שהפסיק הראשון משום טירחא דציבורא אבל במוצא"ש שהקהל לא
בצום לכתחילה יש לשני להתחיל לקרוא מתחילת המגילה (שערי תשובה סימן
תרצ"ב ס"ק ב)

 .23כיצד יתכן שלא ניתן לצרף אדם לכל דבר שבקדושה כמו לקדיש וקדושה אבל
ניתן לצרפו למנין עשרה לצורך קריאת מגילת אסתר?[]2
א) אונן( .סימן תרצ"ו סעיף ז' ולענין שלא מצטרף לקדיש מבואר במשנ"ב סימן נ"ה ס"ק כד').
ב) נשים( .לדעת הר"ן במגילה והובא בבית יוסף סימן תרפ"ט וספק ברמ"א סוף סימן תר"צ
שאשה מצטרפת למגילה){ .ודברת בם}
אנדרגינוס (תרפ"ט ס"ג ,פרי מגדים) ולשאר דברים אינו מצטרף (סימן נ"ה ס"ק ג')

ג)
ד) קטן ,אם קוראים ביג'( .חשוקי חמד עמ' סה)

29

פורים תשע"ה  -עמ' 29

קונטרס 'ונהפוך הוא'

 .24איך יכול להיות אדם שמצטרף לקדיש וקדושה וברכו ולמנין ולדעת הפמ"ג
מצטרף גם לזימון עשרה אבל לא יכול להצטרף לקריאת מגילה?
א) אדם שישן לעניין דבר שבקדושה מצטרף אבל בקריאת המגילה יש ענין של
פרסומי ניסא ואם הוא ישן אינו יכול להצטרף לפירסומי ניסא( .משנ"ב סימן
נ"ה ס"ק לג)

ב) אדם שכבר שמע מגילה לא מצטרף למניין פעם שניה אבל בדברים אחרים
גם אם כבר שמע והתפלל מצטרף למניין להשלים (התלמיד החביב ישראל מאיר
קלרמן בשם ספר נטעי גבריאל)

 .25איך יכול להיות אדם שניתן לתת לו מתנות לאביונים ויוצאים ידי חובה אולם אם
ניתן לו משלוח מנות לא יוצאים ידי חובה?
א) עבד כנעני הרי הוא חייב במצוות כאשה ושפיר ניתן ליתן לו מתנות
לאביונים .אמנם לתת לו משלוח מנות לא שייך כי ענין משלוח מנות הוא
בכדי להרבות אהבה ואחווה בעם ישראל וזה לא שייך בעבד כנעני שעדיין
לכלל ישראל לא בא( .שו"ת בית יצחק ח"ב יו"ד סימן קמ"ד) אמנם הפרי מגדים
חלק על כך וסובר שכן ניתן לצאת ידי חובה כשנותנים לעבד כנעני (וצריך
לומר שנתן לעבד של מנת שאין לרבו רשות במשלוח המנות דאי לאו הכי
כל מה שקנה עבד קנה רבו וכלל לא נחשב שנתן לעבד אלא לרבו) {וכן
בחשוקי חמד עמ' שז'}

ב) אם הוא קטן ,משלוח מנות לא יוצא ידי חובה ומתנות לאביונים יצא ידי חובה.
(ילקוט יוסף)

ג) שונא  -אם מביאים לו משלוח מנות לא יוצאים יד"ח אך מתנות לאביונים
יוצאים.
 .26כיצד יתכן שקראו את המגילה ונודע להם אח"כ שלא היו תשעה אנשים אלא
עשרה ודווקא משום כך לא יצאו ידי חובת קריאתה? קראו מתוך חומש אם
היו עשרה לא יצאו כי רק בלי מנין אפשר לצאת מחומש (תרצ"א סעיף ח) ועוד
כשקראו מגילה הכתובה בין הכתובים שאין קוראים בה ברבים אבל ביחיד
מותר( .חשוקי חמד עמ' רסב')
 .27איך יתכן שמותר לתת מתנות לאביונים רק אוכל ולא כסף? פורים בערב שבת
וכבר קיבל שבת ועדיין לא נתן מתנות לאביונים יתן באוכלים( .חשוקי חמד עמ'
עג') (העיר הרב יונגרייז שליט"א שגם נתינת מתנה בשבת אינה מותרת
וצ"ע)
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 .28מדינא אין שולחים לאבל משלוח מנות כיון דדמי לשאלת שלום .איך בכל זאת
יש אפשרות לשלוח לאבל רח"ל משלוח מנות? אם הוא ת"ח או עני מותר.
(מג"א סימן תרצ"ו ס"ק יא) אם הוא האביון היחיד בעיר( .תרצ"ו סעיף ו) וכן ניתן
לתת לו דרך אשתו ובני ביתו (קונטרס לאורך בשם רב הגרח"ק) .וכן כשפורים חל
בשבת ,ניתן לתת משלוח מנות ,כי אין אבלות נוהגת בשבת( .המהר"ל חביב,
מ"ב ס' תרפ"ח ס"ק יח')
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