
 

 
   

 מעתיקי השמועה ארזי הלבנון הגאונים הגדולים רבותינו ראשי הישיבות בברכת                
 שליט"א ר"י "חברון" דוד כהןמוהר"ר  גדולהמרן הגאון "פורת יוסף" ו שליט"א ר"י משה צדקהמוהר"ר הגדול  הגאוןן מר            

 
                                                                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 

 

  חידושים נפלאים ועונג שבת בפרשת השבועחידושים נפלאים ועונג שבת בפרשת השבוע    
 
 
 

 "כרם יוסף"שליט"א מחה"ס  יוסף חי סימן טובהצב"י רבי  מאת
 ראש ישיבת המתמידים "אור התורה" ליומי דפגרא לצעירים מצטיינים ירושלים ת"ו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 שליט"א יוסף חי סימן טוב פנינים משולחנו של הר"ר                               
 עה"ת "אשכול יוסף" ו על הש"ס "כרם יוסף" מחה"ס
 מצטייניםלצעירים אש ישיבת המתמידים ר

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "כתית למאור ויקחו אליך שמן זית זך"

 שמן זית סגולה לזיכרון!
הנה בגמרא מסכת הוריות )יג:( הביאו ברייתא שהרגיל בשמן זית משיב הוא לו את הלימוד שנשתכח ממנו, ומביאה הגמרא מזה סיוע 
לרבי יוחנן דאמר כשם שהזית משכח לימוד של שבעים שנה, כך שמן זית משיב לימוד של שבעים שנה. ומבואר שהשמן זית סגולתו 

ועל פי זה תירץ המהרש"א )שם( הטעם שבכל שבעת מינים מזכירה התורה את הפירות עצמן, חטה ושעורה גפן  להועיל לזיכרון.
תאנה ורימון, חוץ מזית דנקט רק את הדבר היוצא ממנו דכתיב "זית שמן", והיינו משום שהזית עצמו אין בו שבח ארץ ישראל אלא 

 משיב את הלימוד, ולכן התורה הזכירה בפסוק בשבחו של ארץ ישראל.אדרבה הוא משכח את הלימוד, אבל שמן היוצא ממנו הוא 

וכיוצא בזה איתא במסכת מנחות )פה:( "וישלח יואב תקועה ויקח משם אשה חכמה" )שמואל ב' י"ד( מאי שנא תקועה, אמר רבי 
ום יצפה למאור תורה, שנא' אמרו, הרואה שמן זית בחל יוחנן מתוך שרגילין בשמן זית, חכמה מצויה בהן. ובמסכת ברכות )נז.(

 )שמות ז"ך( "ויקחו אליך שמן זית זך".

וכתב הגאון רבי צדוק הכהן מלובלין זצ"ל בספרו אוצר המלך )פ"ד מהלכות ת"ת הלכה כ"ג הביאו בס' זכר עשה עמ' קט"ו( שבזה 
היו חריפים ומפולפלים, והיינו ניחא הטעם שמצינו בכמה מקומות שבני ארץ ישראל היו בקיאים יותר בכל הש"ס מאשר בני בבל ש

כי בארץ ישראל היה מצוי להם שמן זית לרוב לכן היו בקיאים וזכרנים יותר, משא"כ בני בבל לא היה מצוי להם שמן זית זך, כמבואר 
במסכת שבת )כו.(, וכן מוכח במסכת נדרים )נג.( שהנודר מהשמן בארץ ישראל מותר בשמן שומשומין ואסור בשמן זית, ובבבל 
מותר בשמן זית ואסור בשמן שומשומין, לפי שכל מקום כוונת הנודר למה שרגילים להסתפק ממנו. ולפי שהיה מצוי לבני בבל 
תמרים מתוקים כמבואר בפסחים )פח.(, היו מפולפלים בתורה, כיון שהתמרים מועילים לחכמה דמיני פירא מאירין את העינים 

 )סנהדרין יז:(.

לת וסוד השמן זית שהרגיל בו זוכה לזכירת התורה, ובמה נתייחד ונשתנה השמן זית יותר משאר והנה צריך להבין מהו סגו
דברים, ועוד יש להקשות היאך שייך שהזית והשמן שהם דבר אחד, שהשמן יוצא מן הזית, ובכל זאת הזית קשה לשכחה 

 והשמן מועיל לזיכרון?

בבית המקדש היוותה והיתה כנגד חכמת התורה, ואדרבה ממנה בא  ועלה בדעתי בס"ד לבאר על פי מה שמצינו בחז"ל שהמנורה
השפע של התורה לעולם, וכמבואר בגמרא מסכת ב"ב )כה:( "הרוצה שיחכים ידרים, הרוצה שיעשיר יצפין, וסימנך שולחן בצפון 

ניו )קהלת ח'( ועל כן מנורה בדרום", וכתב הבית הלוי )שמות י"ט( שכוונת הגמרא שהמנורה רומזת לחכמה, חכמת אדם תאיר פ
מבוארים בנצי"ב מואלוז'ין בהעמק וכן הדברים  המנורה עמדה במקדש בימין, כי "לב חכם לימינו" )קהלת י'( דהחכמה נקרא ימין.

דבר )שמות ז"ך כ'( שאור התורה בא בשפע על ידי שני כלי קודש, הארון והמנורה, הארון בא ליעוד הדברות שבכתב, וגם לציווי 
ל פה, אך עדיין אין בו כח הפלפול והחידוש שיהא אדם יכול לחדש מעצמו דבר הלכה שאינו מקובל. ולזה הכח ניתן בקבלה בע

המנורה אשר נכלל בו שבע חכמות וכל כוחות הנדרש לפלפולה של תורה, וזהו כוונת כפתורים ופרחים, ולכן איתא במדרש )ב"ר 
יה אומר כפתור ופרח, ושיח רבן של ישראל ללמדנו בא, שמה שתלמיד ותיק פרק צ"א( רבי טרפון בשעה שהיה שומע דבר מתוקן ה

מחדש דבר טוב הוא על ידי כח שנרמז בכפתור ופרח של המנורה. והוסיף הנצי"ב שעל כן בבית שני שרבו ישיבות והעמידו תלמידים 
ר התורת חיים )ב"ב כה:( שהחכמה באה הרבה להוויות דאביי ורבא שהוא התלמוד, נתחזק כח המנורה על ידי נס חנוכה. וכן ביא

מדרום וגם התורה שם היא כתובה באש שחורה על גבי אש לבנה מימינו יתברך היושב במערב. וכיו"ב כתבו בסה"ק שבדוקא נעשה 
 נס חנוכה בשמן המנורה, שהוא מורה כח זכירת התורה, היפך כוונת היוונים להשכיח את התורה מעם ישראל. 

הגמרא בהוריות שהרגיל בשמן זית, כלומר שמקדש עצמו בשקידת התורה ועבודת ה' עד שנעשה ככלי שרת ואשר על כן כוונת 
לכבוד השי"ת, במה שהוא משקה עצמו שמן זית זך לקיום גופו לעבודת ה', ועובד ומשרת את ה' בתורתו ויראתו, הרי הוא ממש 

א היתה מקור השראת והשפעת חכמת התורה לישראל, כדוגמת המנורה שהיתה האש מאירה על ידה מכח השמן זית זך, והי
וממילא ודאי שיהיה הוא זוכר את לימודו, ואף מה שכבר למד ושכח הרי הוא חוזר לזכור. וכמו שכתב האוה"ק )במדבר פרק כ"ו( 

אפילו דברי שפה של לומדי תורה הוא ככלי שרת אשר ישרתו בם בקודש, כי אין קדושה כקדושת התורה, ולזה אין ראוי לדבר בו 
חול הגם שאין בהם דברים אסורים, נמצא שבשעה שהאדם מקדש עצמו בתורה הרי הוא קדוש כקדושת המנורה ומאיר ומשפיע 
לישראל בתורתו ויראתו, ובזה מובן היטב סוד השמן זית זך שהוא מועיל לזיכרון, וגם ניחא הטעם שהשמן מועיל לזכירה הגם 

 ר והדלקת המנורה היתה דוקא על ידי שמן זית זך. שהזיתים עצמם מסוכנים לשכחה, מאח
 

 7333735-2-373פקס:  keremyosef@okmail.co.il  ":הזיכרון מכתבים והצטרפות לאלפי מנויי "קולמוס
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 הגר"ח פלאג'ימ סביב סגולת הזיכרוןפר חדש ס

יצירת מופת בעריכה נאה ומשובחת:         
 סדר עשיית הסגולה לזיכרון 

 עם פרטי דיניה טעמיה וסודותיה
והסכמותיהם של רבותינו ראשי בברכת 

 הישיבות וגדולי הדור שליט"א
 והוא פלא גדול לזכירת הלימוד בדוק ומנוסה!

 !מדהימהבעריכה  גדושיםעמודים  033

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אהלי יוסף.פינת  בר אילן, תורה וחייםבר אילן. צומת , ספר הספרים צומת בר אילן. יפה נוף  ירושלים:

 פינת יחזקאל )מול הדואר( רחוב דוד הספריה הספרדית , שוק הבוכרים.1דוד  הפצת ספרי קודש
 שוק מחנה יהודה. 1רח' שוורץ  מלכות קודש. בהמ"ד בעלזולדמן  .51אה שערים מ ספרי מאה שערים

 1415545-30 )מעל סלקום(,פינת הרב קוק,  44ר' עקיבא  משפ' שבתאי  בני ברק:

  /4515944-31, 12/1רובע ג' רח' האדמו"ר מבעלז  כהןמשפ'  אשדוד:
  /1939905-3 - 4, רח' בן זכאי משפ' סימן טוב ביתר:

 /4535915-31ק"ג,  4מסילת יוסף משפ' שחמורוב  :קרית ספר 
   0094-94-314/ק"ג  94רח' יהודה הנשיא  משפחת דוד אלעד:

  94-314-/9155פלא'   0סביון  משפ' כהן, רכסים: 

  9/העבודה  חנות "מוריה" ון:אשקל
  /4549414-31פל'  550024רח' חזני משפ' אלפסי  נתיבות:

 1155134-39טל'  1124רח' יוסף קארו משפ' חזן  אופקים:
 05451-45-313פלא'    /532משפ' ארביב, הפורצים   נתניה:

  (  0-5)בין השעות  11509-94-314משפ' סימן טוב  חיפה: 
    רבי מאיר בעל הנס בכניסה לציון :טבריה

 

  
נקודות מכירה 

רחבי ומשלוחים לכל 
 הארץ והעולם 

450-40-8444004 
40-5303504 

 )באין מענה נא להשאיר הודעה(

 השקה מיוחד!מחיר 
 

 

 לכבוד ידידי וחביבי הרב הגאון המזכה את הרבים בתורה שבכתב ובתורה שבע"פ 
 הרה"ג ר' יוסף חי סימן טוב שליט"א

כרון הנה באתי בזאת להוסיף מה שמצאה ידי יד ישמצות הצדקה היא סגולה לזבגיליון הקודם במה שכתב כת"ר 
 הנה בספר מתוק מדבש להרב המופלא ר' מעתוק מאזוז זצוק"ל פרשת ואתחנן )ע"מ ע"ד( ,כהה וזה החלי בס"ד

כרון וביאר שם עפ"י כמה הקדמות שכל ששכינה ישהנותן צדקה זוכה לז הביא דברי הרב תנופה חיים שזכרתם
י בספרו ואגב מצאתי להגאון ר' אברהם פלאג')ה והביא שם שכתב הרב טוב להודות שריא די'ן גרמ'א דאתיא זכיר

דע"י מצות צדקה  (שמע אברהם ח"ב דרוש לנישואין שהאריך ביסוד זה דהיכא דאיכא שכינה ליכא שכחה עיי"ש
עוד מצאתי בספר חיים וחסד על תהילים )פרק קי"ב( למהר"ח הכהן שביא רמז  שכינתא שריא לכן זוכה לזכרון.

ו עומדת לעד וכפל דבריו שאם נותן צדקה תורת היינו "הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד"לזה מהפסוק 
טרף נתן "על הפסוק  וכן מצאתי בפירוש זמרת יה על תהילים להרב ר' שלמה מאזוז )פרק קי"א( .בפרק ל"ג

 נקראת ברית שנא'ה שיזכור התורה ההיינו שאם עושה צדקה עם עמלי תורה יזכ "ליראיו יזכור לעולם בריתו
  .(תורה ל"ז אות ד') כן מצאתי בספר ליקו"מוכו' ו "אם לא בריתי יומם ולילה"

 ואסיים בברכה לכת"ר שיזכה עוד להגדיל תורה ולהאדירה ברבות הטובה עדי זקנה וגם שיבה 
 יוסף חיים אוהב ציוןבאה"ר 

 מחה"ס "עתה באתי" ושא"ס עיה"ק ירושלים ת"ופמו"צ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-30 !המבצע ממשיך! 350-40-8333004
5000503  

 באין מענה נא להשאיר הודעה 

 
 "והוא פלא בדוק ומנוסה לזכירת הלימוד"
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א רבי משה בן עישה, עישה בת חנינה, חדווה בת מיכל מסעודה, מרן רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה, ר' “מולע"נ: 
יצחק בן שושנה חמשנה, ישראל אפללו בן איז'ה, יאיר עידן בן יעקוטא תחי', מקיקס בן שקלילה, הרב אברהם 

 אליהו איטח בן עזיזה‘ ביתאן בן ברקא, אמנון בן יחיא פנחס, ר

אילה יסכה לזב"ק: 
בת יפה, איילת עליה 

  בת אסתר. 

שירה , נועה להצלחת:  
ויהונתן אביחי בני שני,  

טליה ותאיר בת רחל, תאיר 
   ינה.  ‘ערביה בת דינה ז 

להצלחה בריאות 
מ “א‘: ופרנסה טו

  ‘. יפה בת וורדה תחי

 להקדשות בעלון
 250-4578757 

 ‘.העלון להצלחת מר תומר סגרון ורעייתו תחי
ניתן להצטרף לרשימת התפוצה במייל. שלחו מילת 

  -ל“ הצטרפות”
 250-4578757לתגובות תרומות הארות והערות: 

 7775842-28ניתן לשלוח גם בפקס: 

  ú פץ ב     ú  פ       ם ב  ץ  בú  ם 
 úע"נ רבי משה בן עישה ז"úמוקדש 

 71:71כניסת שבת: 
 63:71שקיעה: 

 71:71צאת השבת: 
 65:81רבנו תם: 

 
 לפי אופק נתיבות
 שבת שלום ומבורך
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 האם מותר לטלטל יהלום 
 שנפל מתוך 

 טבעת יהלום בשבת
 

: אשה שנפל היהלום מתוך הטבעת שלה שאלה לדיון
בשבת, והוא מקום שאינו משתמר, האם מותר לה 
לטלטל את היהלום למקום המשתמר או שהוא נחשב 
גופו או מחמת חסרון כיס ואסור  למוקצה מחמת 

 ?לטלטלו
באמת דין זה מצוי מאד במשקפיים שנפלה : תשובה

העדשה בשבת, ואם המשקפיים ראויות לשימוש ע"י 
הדחק ע"י העדשה השניה, יש לצדד שדין העדשה 
שנפלה כדין דלתות הכלים והיא ראויה לשימוש, אבל 
אם אין המשקפיים ראויות לשימוש כלל, או אם נפלו 
שתי העדשות יחד, יש להסתפק כנ"ל האם נחשב הכל 
כשברי כלים ואין לטלטלם אינם ראויים לשום 

 מלאכה.
ושמעתי מהגאון רבי שמאי גרוס שליט"א שאין 
לחוש כאן לדין מוקצה מחמת חסרון כיס, וזה ע"פ 
מש"כ בשו"ע הרב סימן שח בהגדרת מוקצה מחמת 
חסרון כיס: כלים היקרים ביותר, אף על פי שאינן 
לסחורה אלא שמלאכתם לאיסור ומקפיד עליהם 
מלהשתמש בהם תשמיש אחר שלא יפחתו דמיהם, 
ע"כ. הרי מבואר להדיא שאין מוקצה מחמת חסרון 
כיס אלא בכלי שמלאכתו לאיסור, ויהלום זה מלאכתו 

 להיתר ולכן אינו בגדר מוקצה מחמת חסרון כיס.
וכן הסכים הגאון רבי מרדכי גרוס שליט"א והוסיף 
דמלבד טענה זו שהיהלום מלאתכו להיתר, יש עוד 
תנאי במוקצה מחמת חסרון כיס, שמייחדים לו מקום 
מחמת חשיבותו, והרי יהלום זה דרכו להיות על ידה 
של האשה בכל עת ואין מייחדים לו מקום ולכן בודאי 
אין לדונו כמוקצה מחמת חסרון כיס. ולכן יש להתיר 
את טלטול היהלום. וכן הסכימו הגאונים רבי יצחק 
זילברשטיין, רבי נפתלי נוסבוים, רבי משה שאול 
קליין, רבי יעקב מאיר שטרן, רבי שלמה זלמן אולמן, 
רבי יעקב חיים סופר, רבי מנדל שפרן שליט"א. וכן 

 הורה גם הגאון הגדול רבי נסים קרליץ שליט"א.
והגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט"א נסתפק 
בדבר האם היהלום ראוי לשימוש כשהוא מחוץ 
לטבעת, ונקט כדעת מו"ח הגרי"ש אלישיב שאם אינו 
ראוי לשימוש הרי הוא מוקצה ודלא כהמ"ב כנ"ל. 
ומ"מ הורה שמותר לומר לגוי לטלטל את היהלום 
למקום המשתמר, דהוי שבות דשבות במקום הפסד 

 ושרי.
וגם הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א אמר 
שדין זה תלוי בדין כפתור שנפל, והמיקל שם יכול 
להקל גם כאן, ולדעתו ראוי להחמיר בתרווייהו ולא 

 לטלטל.

מדוע שאל אחשוורוש מי בחצר? איך לבש מרדכי את בגדי המן,  הלא נאמר 
”  רוכבי הרכש ” הפעם חשבתם מי הם:  ”?  בחוקותיהם לא תלכו ” 
להשמיד להרוג ” מהיכן באו?    -” ויקהלו ”? ” הרמכים ”  ” אחשתרנים ” 

לשון רבים? היאך שתו ”  פורים ”מה שייך איבוד אחר הריגה? מדוע  -”ולאבד
במשתה מכלי זהב הרי דרך הזהב להחמיץ היין? מיהו שעשגז ומהו תפקידו? 
מדוע הציל מרדכי את אחשוורוש? מדוע אמר מרדכי שבית אביה של אסתר 

טוב? מדוע התאפק המן? מה   -יאבד וכי מה עשו? מה ההבדל בין שמחה ל 
הסיבה שעשה  המן עץ חמישים אמה? מדוע נהרג דווקא בתליה? מדוע נדדה 

 ועוד מיני שאלות כאלה!”? בגתנא” -ל” בגתן”שנת המלך? מדוע שינו את 
 ”אור השבת”בהוצאת  -”אור הפורים”כל זה!!! ועוד בעלון 



‘ ’

מספר מגיד משרים הרב חיים זאיד 
א: שאדם מוסר נפש לבורא עולם זה “ שליט 

עובד. ואני רוצה להביא לכך ראיה. "הייתי 
בטבריה הלכתי למסור שיחה, במוסדות 
"תפארת טבריה", אצל הרבנית ארליך, ערב 
הורים. אני חוזר מטבריה עם אוטובוס. ]דברנו 
על זה שאולי יארגנו לי איזה רכב אבל עדיין 

 לא קבלתי טלפון לתרומות...[
האוטובוס מגיע בשעה תשע 

מדובר כאן   -וחצי לכוון בני ברק 
באוטובוס אחרון מטבריה. אמרתי 
שאני אסיים את השיחה בתשע 
ועשרה ונרוץ לכוון האוטבוס. 
בתשע ועשרה אני אומר להם כל 

 טוב ושיהיה בהצלחה ויצאתי.
ד  י ל ם  ו א ת פ ו ך  ל ו ה י  נ א
ה  "רב' לי  ם  צועקי השטיבלך 
, אמרתי להם ערבית  ערבית"
כבודה במקומה מונח... אני כבר 
התפללתי חפשו משהו אחר יש לי 
אוטובוס. הם אומרים לי: "הרב, 
אתה עשירי, אין כאן אף אחד", 
ואני שוב אומר אני צריך להגיע 

 לבני ברק ואתם הולכים לבית...
עמדתי רגע וחשבתי האם הם 
צודקים או לא צודקים. אבל ה' 
צודק, מסירות נפש! מקסימום 
תישן על חוף הכנרת.. מה יכול 

להיות... הילדים יסתדרו טוב מאוד בלעדי. כמו 
שאני מגיע לפעמים במוצאי שבת ושואל את 
הילדים איך היה בלי אבא, והם אומרים 

 "בסדר", אז גם הפעם לא יקרה כלום...
ן  , אבל עלה לי חז . התפללנו נכנסתי
והתחיל לפייט "יתגדל ויתקדש" בפיוט וסילסל 
כטוב בעיניו, אני אומר לו "תמשיך, שמיה 
רבא", אבל הוא מרגיש בחתונה, אני בסוף הכי 
חוטף מזה כי כנראה שגם את האוטובוס של 

 מחר אני הולך לפספס...
, אמרתי בא נלך 9::7גמרנו תפילה בשעה  

ואולי נראה את האוטובוס. להפתעתי אני 
עומד קדימה והוא בצד ימין ואני צריך להגיע 
יותר כח בוודאי  לתחנה בצומת, למי יש 
שלאוטובוס. אני מתחיל לרוץ וכמעט אני מגיע 
אליו אבל היה שם אחד שעמד, צעקתי לו 
"הלו", הוא חשב שאני מכיר אותו ועשה לי 
"שלום", "לא לא תעצור אותו!!" והוא לא מבין. 
אני עמדתי כך ליד האוטובוס עוד שניה נגעתי 

 בו... 
אני רואה את הנהג אוטובוס נוסע וקר 
בחוץ. מה אני עושה עכשיו, יש לי אוטובוס רק 

, הקו הזה הוא קו שנוסע 048ברבע לעשר קו  
ואין תחנה בארץ שלא עוצר... הוא רואה תחנה, 

 רואה ברזל עוצר... 
האוטובוס מגיע בשעה אחד ורבע לתל 
אביב ומשם לבני ברק. ישבתי בתחנה ואמרתי 
רק רגע. כל אחד מאיתנו אומר בבוקר "ברוך 
שאמר והיה עולם, ברוך גוזר ומקיים ברוך 

משלם שכר טוב ליראיו", אמרתי שאין כזה 
דבר בעולם שאני משלים מניין לאנשים עושה 
לבורא עולם נחת ובשביל זה אני יפסיד 
אוטובוס? ישבתי בתחנה. והתחלתי לשיר, 
הלחנתי שיר שלי על פזמון של "ברוך שאמר 

 והיה עולם"... אבל לא מעניין אותי, רק אמונה!
אני שר ושר ולא מפסיק. לאחר עשר 
דקות עוצר שם רכב ויוצא משם חסיד גור, 
לחנות של פיצה שם ביציאה 
מטבריה, יוצא החוצה מזמין 
מגש, ויצא מחוץ לחנות. הוא 
 , " ? סק ו פ ב  ר "ה י  ת ו א ל  א ו ש
אמרתי לו "כן", ושואל אותי האם 
 , א י צ מו ו ה א ת  נו ו מז צה  הפי
אמרתי לו תשכח, מצידי הגפן.. 
אני צריך בני ברק ולא מעניין 

 אותי...
"אתה צריך להגיע לבני ברק?" 
אמרתי לו כן, והוא אומר לי אני 
מגיע לבני ברק. "אדוני לך תביא 
מגש ואני יגיד לך מה מברכים 
על זה". אני מגיע הביתה כמובן 
שלא שלמתי כסף על הפיצה... 
שלושים ושמונה שקל אצל תמני 

 זה חלום חיים... 
פיצה חינם, אני יושב באוטו 
ואומר לו שזה מזונות ונשב נאכל. 
ה  י ממש ה ו ם  סעי נו ם  י ושב י
תענוג. ואז אמרתי "ברוך משלם שכר טוב 
ליראיו" אבל אדם הוא בגדר "וישמן ישורון 

 ויבעט"...
אני מקבל טלפון, "הרב זאיד מה נשמע", 
מי זה שאלתי. "מאיר", הוא אומר לי. איפה 
אתה הרב? עניתי לו בטבריה. ואיך אתה חוזר? 

אני חזור עם רכב עד הבית. ופה תסמוך עלי  
אני כבר טעיתי. הקב"ה דואג לך ועכשיו אתה 

 אומר תסמוך עלי?...
אבל, איך שאמרתי סמוך עלי. הנהג מקבל 
טלפון. "תחזור דחוף לטבריה אני צריך אותך"... 
ואמר לי מצטער אני חוזר, עושה פרסה חוזר 
בחזרה. זה ה"סמוך עלי". הוא הוריד אותי 
בתחנה ואמרתי לעצמי. הקב"ה הבנתי את 
המסר. אתה צודק בורא עולם, מגיע לי. עכשיו 

 . 048אני מחכה לקו 
רבע לאחד עשרה מגיע האוטובוס עכשיו 
.. אני יוצא לאוטובוס  מחכה לי טיול שנתי.
ורואה חיילים חוזרים. עכשיו אני צריך להגיע 
לבני ברק, ושוב פעם חשבתי "תתחזק באמונה. 

 איך? תעשה קידוש שם שמים".
ה  מ ה  ' ר ב ח " ם  י ל י י ח ה ת  א י  ת ל א ש
, ספרתי להם סיפור, הם נהנו  שלומכם"
והחיילים מחו כפיים עד שכל האוטובוס מחה 
כפיים. הנהג שואל מה קרה, בסופו של דבר גם 
. ושרנו "מי  . הוא הצטרף ללהקת הכפיים.

 שמאמין לא מפחד". 
ומתוק ’ |המשך בריבוע מימין, תחת מדור  

 ‘>>המאור

הוא שואל אותי 
"הרב פוסק?", 
אמרתי לו "כן", 

ושואל אותי האם 
הפיצה מזונות או 
המוציא, אמרתי 
לו תשכח, מצידי 
הגפן.. אני צריך 

בני ברק ולא 
 מעניין אותי...

 א“הרב חיים זאיד שליט
 מגילת אסתר 

ויספר להם המן את כבוד עושרו ורוב  ”
בניו ואת כל אשר גדלו המלך ואת אשר  

נשאו על השרים ועבדי המלך וגו' אף לא  
הביאה אסתר המלכה עם המלך אל  

 “המשתה אשר עשתה כי אם אותי  
אומר רבי יצחק ארמה שהמן סיפר פה לאוהביו כמה  
אמצעים יש לו ביד שמכל אחד ואחד מהם היה צריך  
מרדכי לפחד ולברוח. א. העושר הגדול מפני שברגע שיש  
לאדם הרבה כסף יש לו גם הרבה אוהבים וקשרים  
וממילא כשמספר המן את כבוד עושרו הוא אינו מבין איך  
יתכן שמרדכי לא מפחד. ב. ורוב בניו שעליהם נאמר לא  
יבושו כי ידברו את אויבים בשער" )תהילים קכז ה( ועוד  
אשר גדלו המלך על השרים ועבדי המלך וממילא יוכל  
להרוג את כל מי שירצה. ואם תאמר שאולי הוא סומך על  
אסתר "ונדמה לו" למרדכי שאסתר לטובתו הרי גם זה לא  
נכון, והראיה ש"לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל  

 המשתה אשר עשתה כי אם אותי".   
 

אם מזרע היהודים מרדכי אשר החילות  ”
לנפול לפניו לא תוכל לו כי נפול תפול  

 “לפניו 
המילים "אשר החילות לנפול" לכאורה צריכות ביאור. כי  
היה להם לומר אם החילות. ויש לומר, דידוע שמחית  
עמלק היתה צריכה להיות עוד בימי שאול המלך רק  
שהמלך שאול השאיר את אגג בחיים לילה אחד ומזה  
התגלגל המן לעולם ומרדכי שהיה מבני בניו של שאול  
היה צריך לתקן את מה שקלקל זקנו, ולגמור את מחית  

מה שזקנו שאול התחיל. וזהו שאמרה זרש להמן   –עמלק  
 –"אם מזרע היהודים מרדכי אשר החילות לנפול לפניו"  

כלומר, אם מרדכי הוא מזרע אותם היהודים שהתחלת  
כבר לפול לפניהם, דהיינו שאול המלך. אז בודאי תיפול  
לפניו כי הוא יתקן את חטאו של זקנו ולא יניח אפם שום  

 זכר שם ושארית לעמלק. 
   

ויאמר המלך אחשורוש וגו' מי הוא זה  ” 
 ואי זה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן"   
אומר הרב מאפטא זצ"ל: וקשה להבין, הלא הוא בעצמו  
הוציא את הגזירה נגד היהודים? ועוד קשה, אסתר  
המלכה אמרה: "ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו  
החרשתי", מי נתן יפוי כח לאסתר המלכה למכור את כל  
היהודים לעבדים ולשפחות? אלא י"ל ,כי המן עשה כאן  
רמאות וזיוף, מכיון שכך היה המעשה: כשחתם אחשורוש  
על הגזירה היה כתוב "ולעבד את כל היהודים" עם אות ע',  
כלומר, לעושת אותם לעבדים, אבל המן החליף את העי"ן  
עם אות אל"ף וכתב: "לאבד את כל היהודים". ועכשיו הכל  
מובן, המלך אחשורוש שאל בתמיהה: מי הוא זה ואי זה  
הוא אשר סילף את הגזירה המקורית, ואסתר המלכה  
 אמרה בצדק "ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי".  

  

ומתוק
המאור

 המגיד רבי
מה úש

úוינשטין 
 שליט״א

באפשרותיכם 
ת  א ת  ו כ ז ל
הרבים ללא כל 

 מאמץ!
אם אירע 
אתכם או 
מכיריכם 

 סיפור מחזק
שלחו אלינו בית 

 ‘אור השבת’
 3311\4חזני ‘ רח

ולציין נתיבות 
 ‘אור השבת’עבור 

 או בפקס: 
80-7743098 

 א“הרב זאיד שליט -‘אספרה’המשך ממדור 
אחד ורבע אנחנו מגיעים לתל אביב. אני יורד 
שם בתחנה, מי יקח אותי עכשיו? אין אוטובוסים אין 
מוניות אין כלום איך אני חוזר הביתה? אמרתי בורא 
עולם "ברוך משלם שכר טוב ליראיו", אני שוב פעם 

 חזרתי אליך אנא ממך תחזור אלי. 
והנה מגיעה אלי אישה ושואלת אותי "מה הרב 
עושה כאן בשעה כזאת, הרב צריך להגיע לאיזה 
מקום?" עניתי להם "כן, אני צריך להגיע לבני ברק". 
והיא אומרת לי "בעלי צריך להגיע לכאן עם הרכב 
ולקחת אותי לעמידר ועל הדרך נוריד אותך ברבי 

 עקיבא". אמרתי לה "השם יברך אותך".
עברנו דרך הכניסה לבני ברק ושאלתי אותם אם 
אתם לא קונים פיצה, והם באמת ירדו וקנו פיצה ומה 

 איתי? קנו לי עוד פיצה!! 
אז אמרתי: "כמה גודל האמונה כך גודל הפיצוי, 

 ולפורים: גם גודל הפיצה..."



אנו נמצאים בימים שבין חג הפורים לליל 
הסדר. עוד חודש ימים בדיוק נשאר לנו לאותו 

יתברך. ‘  יום שנזכה לשבח ולקלס לכבודו של ה 
אבל תמיד צריך לזכור, שדברי תורה וחיזוקים 

 הם אלו שרק יקרבו את הגאולה השלימה.
מספר מזכה הרבים, פה מפיק מרגליות 

א סיפור נוסף מדהים “ רבי חיים זאיד שליט 
 שאירע ממש לאחרונה.

ירושלים, משפחה  משפחת 
ת  א ז ה חה  פ מש . ה ד ו א מ ה  ר יק
לצערינו אביהם ל"ע יהודי מבוגר 
נפטר מן העולם. אבל, אביהם היה 
אדם עשיר מאוד והשאיר הרבה 
נכסים והילדים בני תורה מפוארים 
כולם אברכים יושבים על התורה 
ילד, כפי שהבנתי  הקדושה כל 
משפחה מעל עשרה ילדים. ברוך 
השם ואבא בוודאי שמח שהילדים 
יקבלו את הירושה שיהיה להם 
להמשך קיום הבית, להעמיד תורה 
זיכה אותו הקב"ה לעשירות זו זכות. 
אם בזה הילדים ממשיכים אחר זה 

 ממשיכים דורות אחרים.
אבל, האבא נפטר וכדי לממש 
את הצוואה היה צריך מסמך מיוחד, 
לא נכנס לנושא המשפטי, אבל בכל 
אופן שרק איתו היה אפשר לגשת 
לבית המשפט ולגבות את הצוואה. 

המסמך הזה נעלם. לא יודעים איפה הוא.  -אבל
 ובלי זה כל הנכסים מולעמים למדינה. 

הילדים הפכו את הבית מהקרן ועד היסוד. 
אין פינה בבית שלא חפשו, אין, לא מוצאים. 
עוגמת נפש גדולה. סגולות רבנים אבל אין. 
נשארו עוד שלושה ימים למצוא את המסמך 
ואם לא הכל הלך. לחץ עצום ואז הבן הגדול 
הבכור אומר ילדים יקרים אין ברירה! רק 
"ויזעקו אל ה' בצר להם", אנו מחפשים סגולות 

 גש אליו! דבר איתו! -לחוצים. יש בורא לעולם
קבלו על עצמם הילדים ללכת לכותל 
המערבי יום שלם, מהזריחה עד השקיעה 
לשבת שם לקרוא תהילים שיר השירים פרק 
שירה נשמת, ולבקש מהקדוש ברוך הוא, 

 יום תפילה לכל האחים. -"ויזעקו אל ה'"
 היו בכותל התפללו בשקיעה חזרו הבייתה.

בלילה הבן הבכור חולם את אבא שלו, 
ב, המסמך נמצא  : "תקשי ואבא אומר לו
בספריה קומה שלישית צד ימין ספר רביעי 
בדף מספר כב". והבן אומר לאביו "אבא זה לא 

 יכול להיות חפרנו ולא מצאנו". 
ואתם לא יודעים איך הם חפשו. הם פשוט 
הביאו חברת חיפושים שפתחו ספר ספר הם 
ידעו שהיו שמים בתוך ספרים אבל לא מצאו. 
כשקם בבוקר רץ מהר לספריה הלך לקומה 
שניה והנה המסמך נמצא, והדפים היו דבוקים 
ולכן המסמך לא נמצא. הלכו לבית משפט 
והצליחו להוציא את הירושה מבית המשפט 

 וחילקו זאת ביניהם. בסייעתא דשמיא. 
לילה לאחר מכן האבא נגלה אליו בפעם 

השניה. ואומר לו: "בני חביבי מצאתם את זה?", 
עונה לו הבן: "כן אבא", "יופי, נחה דעתי שיהיה 
לבני ובנות תורה ודאגו לילדים שלכם". אומר 
לו הבן "אבא אל תלך, אבא תספר לי מה הולך 

 שם בשמים".
אסור לי לספר. אבל יש אומר לו האבא " 

כאן הרבה ספרים של אנשים שישמחו או 
יבכו ויצטערו, אבל אסור לי לספר,   -שלהיפך 

אבל תדע לך פה זה עולם הפוך 
ם  י נ ו ת ח ת ו ה  ט מ ל ם  י נ ו י ל ע
למעלה, אבל דבר אחד אני יכול 

"שם ", אומר לו האבא  להגיד לך 
בשמים יש שני דברים שעושים 

שיהודים   -רעש. דבר ראשון 
מתכנסים בבתי כנסיות ובתי 
מדרשות לשמוע דברי חיזוקים 
והתעוררות אצל הקב"ה זו עת 

 רחמים ושעת רצון".
אנחנו חושבים שבאים לשמוע 
דברי תורה התחזקנו יפה, אבל 
תדעו לכם ששם בשמים ברגעים 
יכולים לבקש מה  אלו אתם 
שאתם רוצים הקב"ה שומע הוא 

 כעת בשעת רצון תבקש!!
"עוד וממשיך האבא לומר לבנו,  

דבר אחד אני יאמר לך, כשאדם 
עושה חסד עם השני, שקשה לו 
ויהודי אוהב אחד את השני 
 ועוזר אחד לשני זו גם שעת רחמים ועת רצון"

 ואז האבא הסתלק.
צריך לדעת שעם ישראל עבר לא מזמן 
קריעת ים סוף. אני רוצה לשאול שאלה שאם 
משהו עכשיו יעמוד מול הים ויסתכל ויאמר 
תהילים מנוחת הנפש, ופתאום יבוא מאחורה 
מחבל ויאמר לה או שאת נופלת למים או שאני 
הורג אותך. אם תיפול למים תמות ואם יהרוג 
אותה היא גם תמות. מה עושים? מתפללים. רק 

 תפילות.
ין ולהדגיש דבר חשוב וברור.  יש לצי
החלום הוגש בפניהם של כמה מגדולי ישראל 

אם אכן נודע ” א, והם אמרו על כך:  “ שליט 
ן כל  והירושה חולקה בי ונמצא המסמך, 
המשפחה זה מראה שהסיפור נכון והגילוי 

 “.שהאבא אמר לבן מוחזק כבריא
- - - 

ברוך השם אנו זוכים לגמוע בצמא את 
שיעוריו של מגיד המשרים רבי חיים זאיד 

א, שברוך השם מזכה את הרבים לאין “ שליט 
ומעל במה “,  בכל מקום יצא שמעו ” אפס,  

מכובדת זו ובשם רבבות רבבות אלפי קוראי 
א “ העלון ברצוננו לאחל לכבוד הרב שליט 

ברכת מזל טוב חמה ולבבית לקראת נישואי 
ו, מבחירי “ עם החתן המהולל ני ‘  ביתו שתחי 

ויזכו להקים יחד בית נאמן ‘  חברון ’ ישיבת  
בישראל, ונזכה עוד שהרב ימשיך לחזק, ולגרום 

להביא את תוכן השיחות לאלפים  -בעיקר -לנו
מעם ישראל שנהנים ומתחזקים בכל פעם 

 מחדש.

‘ ’

בלילה הבן 
הבכור חולם את 
אבא שלו, ואבא 

אומר לו: 
"תקשיב, 

המסמך נמצא 
בספריה קומה 
שלישית צד 

ימין ספר רביעי 
 בדף מספר כב".

 א“הרב חיים זאיד שליט

 שבת שלום ומבורך 

ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך ”
שמן זית זך כתית למאור להעלות נר 

 )שמות כז, כ( “תמיד

 ופורים שמח! 



היום השמח בשנה הגיע. אנו כעת ממש ביום הפורים. עד כמה שיום זה שמח. אבל במדור זה 
נביא מעט ממעשיותיהם של רבני וחכמי ישראל בהנהגות מלכות ביום החג הקדוש. ומהם נלמד 

 מעט מה עלינו ומה חובתינו ביום הקדוש הזה יום הפורים. 
 
מעשה מופלא אירע ב"רב שלפורים"  אצל הרה"ק רבי צבי אלימלך זיע"א מבלוז'וב, נכדו של   

 הרה"ק רבי צבי אלימלך זיע"א, בעל ה"בני יששכר" מדינוב. באחת
השנים מינה הרבי מבלוז'וב את אחד מחסידיו ל"רב של פורים". הלה נכנס מיד ל'תפקידו',   

 ונתיישב ליד רבו הקדוש בשעה שהרבי קיבל "פתקאות" ופדיונות מחסידיו, 
ואז אמר לרבי: מבקשני, בתור "רב דפורים" להבדיל בין ה'פתקאות' לבין ה'פדיונות'.   

. נענה ואמר לו הרבי  . . . יימסרו לי ה'פתקאות' יימסרו לאדמו"ר, ואילו ה'פדיונות' 
מבלוז'וב    ..בתקיפות מהולא בבדיחותא: לא ולא! בכך אינני שומע לך. שכן בכך ברצונך לנהוג 

 מעשה של אדמו"ר אמיתי... ולא מעשה של "רב של  פורים". 
 

מנהג היה להם ביום פורים לשלוח מנות איש לרעהו ולשרי המלוכה, היו מכינים מסוכר דבש 
ומיני מתיקה דמויות של מרדכי היהודי יושב על הסוס והמן מוליכו ברחוב העיר, המלך 
אחשורוש מושיט לאסתר המלכה את שרביט הזהב, והכל בצורה יפה להפליא. וזה האיש היה 
אומן גדול בהכנת מוצרים אלו והיה מכין מידי שנה כמות גדולה לפני פורים ומזה היה מתפרנס 
תקופה ארוכה. והנה בערב פורים שלח הרב את שמשו בליווי שני שוטרים שיביאו אליו את 
האיש הלז בעל בית הקפה ללא דין ודברים. אותו איש שעניין ת''ב נשכח ממנו לא ידע על מה 
ולמה הוא מובא ולכן התנגד בכל תוקף להתלוות אליהם בטענה שהם מקפחים את פרנסתו 
ביום שמחת לבו. אך השוטרים הבהירו לו כי חוק זה חוק וכולם שוים בפני החוק ואם לא יתלוה 
אליהם בצורה יפה יקחוהו בעל כרחו בצורה אלימה. כשראה כי כלתה אליו הרעה, בלית ברירה 

שעות.   84סגר את חנותו והתלוה אליהם. כשהגיעו אל הרב פקד הרב לשומו במאסר למשך  
בשמוע האיש כך הרים קולו בבכי הרי כל הסחורה אמורה להמכר כעת ואם לא הכל ילך 
לטמיון וזהו הפסד מרובה וכל פרנסתי תלויה בזה, והרב לא שעה לדבריו. התחיל לצעוק 
ולבכות ולהתחנן על נפשו שישחררו, ושאל: הרי פורים היום וכל היהודים שמחים ביום זה ואיך 
אשב בבית הסוהר, מדוע עצרת אותי, במה חטאתי? ענה לו הרב בלשון שהוא אמר, מה כל שנה 

שנה ומה לך ולזה, כמו שאין לך ת''ב כך אין   0222פורים כל שנה פורים?! הרי פורים היה לפני  
לך פורים! במוצאי פורים פקד הרב לשחררו, ועקב כך הפסיד כסף רב. זהו שנאמר: ''שמחו את 
ירושלים וגילו בה כל אֹהביה, שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה'' )ישעיה סו י(. כל 
המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, ושאינו מתאבל על ירושלים אינו רואה בשמחתה 

 )תענית ל:(. יה''ר שיקויים בנו במהרה, הראנו בבניינו ושמחנו בתיקונו.
 

ידוע המעשה עם רב סעדיה גאון זיע"א שפעם שתה בפורים יין ואמר כל מי שיש לו איזה 
שאלה שישאל ואענה לו. קם אחד התלמידים ושאל יסלח לי כבוד הרב. בזמן האחרון ראיתי 
את הרב נכנס כל יום לחדר אחד ומסתגר שם שעה תמימה, ורציתי לבדוק מה הרב עושה שם 
והצצתי פנימה, וראיתי שכבוד הרב עושה וידוי ובוכה ומשתחווה אפים ארצה, ורציתי מאוד 
לדעת על מה ולמה? ויען הרב ויאמר פעם אחת הייתי מהלך בדרך והגעתי לאיזה מקום 
ונתארחתי באחד הבתים וכיבדוני מאוד, ונתנו לי חדר כסא שולחן ומנורה וכל צְֹרִכי. ובבוקר 
כשהלכתי לתפילה כיבדו אותי מאוד ונתנו לי עליה לתורה ועוד. ובליבי החלטתי ללכת מיד 
אחר התפילה, ממקום זה כיון שאיני חפץ כבוד. וכשבאתי ללכת מבית בעה"ב שאירח אותי, 
ראיתיו שהוא מתקרב לעברי במהירות וחשבתי אולי שרצונו שאשלם דמי אירוח, ואמרתי לו 
שאני מוכן לשלם, אבל הוא פתאום כרע ברך והתחיל לבכות ולבקש סליחה גדולה, ואמר 
מחילה רבנו לא ידעתי שאתה הוא רבנו סעדיה גאון. חשבתי שאתה תלמיד חכם רגיל, אנא 
תסלח לי אם הייתי יודע הייתי מכבדך הרבה יותר. וסלחתי לו וניחמתיהו: ומאותו יום כל יום 
שעובר עלי, אני צריך לעשות תשובה על יום קודם, שהרי למדתי תורה והתפללתי ועשיתי 
מצוות ועל ידי זה התקרבתי יותר אל הקב"ה, והכרתי יותר את גדלותו, וא"כ חייב אני לעשות 
תשובה על יום קודם שכיבדתי אותו לפי ָהָבָנתי של אתמול, וצריך אני לכבדו יותר, ועל זה אני 

 עושה תשובה.
 
 

 

רבותי! מה לשמחה וטוב לב בבית מדרשו של 
 המן הרשע? 

כשאני מביט בפניהם הקורנות של תופסי ועמלי התורה, 
היאך שהם מלאים שמחה וטוב לב מרוב שתיית יינה של 
תורה, אני לא מצליח להבין דבר אחד, ולדעתי היא קושיא 
גדולה ונוראה, היאך במגילה שנכתבה ברוח הקודש נאמר 
בה: "ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב", האומנם?! וכי 
ייתכן להיות שמח ומאושר וטוב לב בלי ללמוד בעמקות 
איזו סוגיא בגמרא או מבלי לסיים איזה מסכתא?! האם יש 
מציאות כזו להיות מאושר לולא עוד איזה שיעור מלא 
גישמעק?! הלא קבלה בידנו כי שמחה וטוב לב מקבלים 
רק מהתורה, כמאמר הכתוב "פקודי ה' ישרים משמחי לב", 
ומטעם זה אסרו חז"ל על האבל לעסוק בתורה, ומטעם זה 
נאסר לימוד תורה בדברים המותרים בתשעה באב, והרי 
שמחה ולב טוב היא מדת הצדיקים כמבואר במשנה 
)אבות פ"ב ט'(, וכתיב )תהלים צ"ז, י"א( "ולישרי לב 

אם כן, רבותי, מה לשמחה וטוב לב בבית    -שמחה"  
 מדרשו של המן הרשע?

 
והנה המלבי"ם פירש שבא הכתוב להורות שדווקא "ביום 
ההוא" היה המן שמח, לאפוקי מכל הימים הראשונים שלא 
היה לו אפילו יום אחד של שמחה, שהיה סובל תמיד 
מקנאה, וגם שמחה זו שהיה לו באותו היום לא היה אלא 

 לכמה דקות, דמיד כשראה את מרדכי חלפה שמחתו!  
ברם גם פירוש זה עדיין לא מניח את דעתי, ואינו מיישב 
את הקושיא, כי עדיין קשה גם על אותם דקות בודדות 
היאך מעיד עליו הכתוב שהיה בהן שמח, דהיאך יתכן רשע 
כהמן, גוי, ובלי תורה ובלי מצוות שיהיה שמח באמת, 

 ואפילו לרגע אחד?!
ומצאתי למפרשים רבים שאכן התחבטו בשאלה גדולה זו, 
וכולם התנבאו בסגנון אחד, והוא, שלפי שהמן הרשע נהנה 
ממשתה אסתר, שכל מאכליה היו על טהרת הקודש 
בתכלית דקדוק הכשרות והטהרה, על ידי זה נכנס בהמן 
ניצוצות קדושה, והיה שמח באותה שעה. ברם גם פירוש 
זה עדיין אינו מובן אצלי, חדא דאם כן היה צריך הכתוב 
לומר שגם אחשורוש יצא מאותו המשתה שמח וטוב לב, 
וביותר קשה לי דעדיין אין זו סיבה מספקת שיהיה גוי וערל 
כהמן הרשע משיג שמחה אמיתית, לולא תורתינו הקדושה 

 שבלעדה לא יתכן האדם להיות שמח באמת!
אחר העיון, לחומר קושיא גדולה זו, עלה בדעתי בס"ד 
לפרש, שאכן המן היה באותם רגעים שרוי בשמחה אמיתית 
וטוב לב שאין כדוגמתה, אלא שהמן היה סבור ששמחתו 
מחמת שאסתר זימנה דווקא אותו למשתה עם אחשורוש. 
אבל באמת נשמתו היתה שמחה מדבר אחר לגמרי, כעין 
מה שאמרו בגמרא מגילה )ג.( שפעמים אדם נבהל ואינו 
יודע למה, שאף על פי שהוא אינו רואה הסיבה להבהל 
מכל מקום מזלו של האדם, מרגיש בדבר, ופירש רש"י שר 

 של כל אדם הנמצא למעלה בשמים.  
ואשר על כן יש לומר שבאותה שעה שזימנה אסתר את 
המן הרשע, ובאותו רגע טמנה לו פחים ומצודות כדאיתא 
במסכת מגילה )טו:(, וכיון שעתיד היה המן לנחול את 
מפלתו על ידי אותה סעודה, שעתיד לבסוף לצאת להורג 
ולהתלות על עץ גבוה, ועל ידי כך ליהודים היתה אורה 
ושמחה וששון ויקר, ופירשו רבותינו )מגילה טז:( אורה זו 
תורה, לפי שגזר עליהן המן שלא יעסקו בתורה, כמו 
שפירש רש"י שם, וגם באותה שעה קיבלו ישראל מאהבה 
תורה שבעל פה )שבת פח.(. נמצא שכל שורש השמחה 
שפרצה בנשמתו של המן, היתה מחמת שעל ידו יהגו 
ישראל בתורה ויקבלוה מאהבה, עד דורנו אנו שמקהילים 
קהילות רבות לעסק התורה בימי הפורים, ונהפוך הוא, 
שנהפכו ימי הפורים להיות קדושים ונשגבים יותר מיום 
הכיפורים, שיום הכיפורים נתלה ביום הפורים כדאי' 
באריז"ל, נמצא שבעצם המן היה הגורם שיהיה הרבה ברען 
ופלפולא דאורייתא, אם כן היאך לא יהיה באותה שעה 

 שמח וטוב לב?!

 

‘ ’

 “אשכול יוסף”ניתן להשיג את הספר 
 450-7004448 -בפלאפון

 אלפי הקוראים מעידים:
השולחן שבת עם אור השבת, זה אווירה אחרת 

לגמרי. עם הסיפורים המדהימים והמרגשים 
ובעיקר מהחיזוק העצום שיוצא לנו  -שלכם

 מידי שבוע.
גם אתם יכולים לשנות את שולחן זו הוכחה, לא עובדה: 

השבת שלכם למרתק ומחזק כאחד! להזמנת הספר חייגו



ל כָׁ ה לְׁ ֔ ת   ְׁ ש  ה מִּ ָׂ֣ ש ָׁ ֔כֹו עָׁ לְׁ מָׁ ׁ֙ לְׁ לֹוש  ָׁ ַ֤ת ש  נ  ְׁ ש  יו-ב ִּ ָ֑ דָׁ ֲעבָׁ יו ו  ָ֖ רָׁ  ש ָׁ
 המשתה בשנה השלישית

 מספר טעמים נאמרו לעשיית המשתה:
א. בגמרא )מגילה יא:( אמרו שעד זמן זה חשש אחשוורוש שמא 
יזכו ישראל להגאל לפי חשבון שבעים שנות הגלות שנגזרה 
עליהם, וגזירה זו הסתיימה לפי חשבונו בסוף שנתיים למלכותו, 
ומשהחלה שנתו השלישית נחה דעתו ששוב אינם עתידים 
חלילה להגאל, ואז הוציא את כלי המקדש והשתמש בהם 

 למשתה.

ר א טו( אמרו שכוון שלא יכול היה אחשוורוש “ב. במדרש )אסת
לשבת על כסא שלמה עשה לו כסא חדש, ומשנשלמה מלאכת 

 הכסא בשנה השלישית למלכותו עשה משתה לכבודו.

ג. באבן עזרא פירש, שהיה זה משתה לרגל נישואי ושתי, כלומר 
 שנשא אותה בפעם השניה.

ד. רבי יוסף קרא פירש שבשתי השנים הראשונות היתה מלכותו 
רפויה בידו, כדרך המלכים שאין מלכותם תקיפה בתחילה, 

 ובשנה השלישית התחזקה מלכותו.

ָ֑ים ֹונִּ ים ש  ָׂ֣ לִּ כ ֵ ָ֖ים מִּ ֵכלִּ ב וְׁ הָׁ֔ ֵלָׂ֣י זָׁ כְׁ קֹותׁ֙ ב ִּ ְׁ ש  ה   וְׁ
 דרך הזהב להחמיץ

יש להקשות איך השקה אחשוורוש את המסובין בכלי זהב 
 והרי דרך הזהב להחמיץ את היין.

ר ב יא( מבואר שלא היו אלו כלי זהב ממש כי “ א. במדרש )אסת 
אין זו הנאה לשתות בהם, אלא היו אלו כלי זכוכית משובחת 

 היקרים ויפים ככלי זהב.

ב. באורה ושמחה ביאר שכלי הזהב הונחו על השולחן לתפארת 
שהיו ‘  כלים מכלים שונים ‘ ולנוי, אבל עיקר השתיה הייתה ב 

מונחים שם לרוב, ואף אם יארע שימזגו את היין בכלי הזהב 
ויגישו מיד יין ‘ יין מלכות רב’וייפגם טעם היין אין בכך מאומה, כי 

 חדש על השולחן.

ת ן א  י ֹאֵמֵ֜ הִִּ֨ יְׁ ת-ו  רׁ֙ ב   ת ֵ סְׁ יא א  ַ֤ ה הִּ ָּ֗ ס ָׁ ֹ֔דוֹ -ֲהד   ד 
 למה נקרא שמה הדסה

בגמרא במגילה הקשו 'קרי לה הדסה, וקרי לה אסתר', ויש 
לברר מה היה שמה האמיתי, עוד יש להבין למה יתר 

 הכתוב תיבות 'היא אסתר'.
א. מתרצת הגמרא, תניא רבי מאיר אומר אסתר שמה האמיתי, 
ולמה נקרא שמה הדסה, על שם הצידיקם שנקראו הדסים, וכן 

‘, והוא עמד בין ההדסים אשר במצלה ’ הוא אומר )זכריה א ח(  
כלומר שמלאך השם עמד בין הצדיקים שגלו לבבל כדי להוציאם 

 מן הגלות.

ב. עוד שם בגמרא, אמר רבי יהודה הדסה שמה האמיתי, ולמה 

נקראת שמה אסתר על שם שהיתה מסתרת את דבריה שנאמר 
 ‘.אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה’)פסוק כ( 

ג. רבי נחמיה אמר, הדסה שמה ונקראת אסתר לפי שהיו אומות 
היינו הירח, משום שהייתה   -העולם קורין אותה על שם אסתהר 

 יפה כלבנה.

ד. עוד שם בגמרא, בן עזאי אומר, נמשלה אסתר להדס, שעליו 
אינם ארוכים ולא קצרים, כך אסתר מושלמת היתה בגופה, לא 
ארוכה ולא קצרה, עוד אמרו בגמרא רבי יהושע בן קרחה אומר, 

 שאסתר ירקרוקת הייתה כהדס שצבעו ירוק.

ךְׁ  ל  ָ֖ מ   ֵּ֛ר ל  ת ֵ סְׁ ר א  אמ  ֹֹּ֧ ת  ָ֑ה ו  כ ָׁ לְׁ מ   ר ה  ָׂ֣ ת ֵ סְׁ א  ָ֖ד לְׁ ג ֵ י    ו 
 מדוע הציל מרדכי את אחשוורוש

מדוע גילה מרדכי את זאת כדי להציל את אחשוורוש, 
וכן במפרשי המגילה אמרו כמה דעות ר לט יב( “)בובמדרש 

 בעניין.
א. אמר רבי יהודה שלמה מיעקב שברך את פרעה, ויוסף שגילה 

 לו את חלומו, ודניאל שגילה לנבוכנצר.

ב. רבי נחמיה אמר מכלל ברכת אברהם היא שזרעו יצילו את 
 הגויים כשיכנסו לצרה.

ג. שאמר מרדכי מוטב זה שיחיה שנתן לי רשות לבנות בית 
 המקדש, כהכרת הטוב על שהצלתי את חייו.

ד. שאמר מרדכי מוטב זה שהוא מכירני שאם בא דבר לישראל 
 אומר לו והוא עושה, מפני הכרת הטוב שהצלתי את חייו.

ה. שלא יאמרו כל ימים שהוא נשוי לבנות גוים היה שמור ועכשיו 
 שנשא בת ישראל מת.

ו. שלא יאמרו כל אותם הימים שהיו גוים משמרים אותו היה 
 שמור ועכשיו ששמרו מרדכי נהרג.

ז. במנות הלוי מבאר שלפי שיעצה אסתר למלך להביא את 
מרדכי ליועץ, כדרך שנהגו המלכים, ומחמתו אכן צמח תועלת 

 מכך.

ִֽה ֲחו  ת   ְׁ ִֽש  א יִּ לֹֹ֥ ע וְׁ ָ֖ ר  כְׁ א יִּ י לֹֹ֥ כ ֔ ד ֳּ רְׁ  ו מִָׁ֨
 מדוע הכניס מרדכי עצמו ואת עמו לסכנה

יש להבין מדוע הכניס מרדכי את עצמו ואת עמו לסכנה, 
במה שלא כרע ולא השתחווה להמן בעוברו על פניו אף 
שהכל היו משתחווים לו, ומדוע לא היה ראוי שידבר עם 
אסתר שתסיר אותו משער המלך, כדי שלא יכעיס בזה את 

 המן, אחר שראה שהשעה משחקת לו.
א. האבן עזרא פירש, שכוון שהתמנה על ידי המלך להיות שם 

 יהרג. -היה אסור לו לזוז משם כי אם יסור בלא מצוות המלך

 

 חידושים ופרפראות מתוקים מדבש



ב. בעקידת יצחק כתב, כי לא היה מאמר המלך על שום אדם מזרע 
המלוכה אלא רק על שאר העם, וכוון שהיה מרדכי קרוב למלכה לא 

 היה בכלל אותו הציווי.

ת ְׁ ו ֵבית ֹ֥ א  ֹאֵבָ֑דו  -וְׁ יךְׁ ת  ָ֖ בִּ  אָׁ
 בית אביה ואמה במה חטאו ומפני מה יאבדו

המפרשים תמהו במה חטאו בית אביה, שיגזר עליהם אבדון 
 מפני חטאה של אסתר שלא באה לפני המלך.

י נחמיאש ביאר, שבית אביה המוזכר כאן הוא רמז למרדכי “ א. ר 
 עצמו, שאם יחריש מלהזהיר יאבד אף הוא.

ב. במקראי קודש ביאר, שאחר שתשתוק אסתר, יאמר המלך וודאי 
כדין עושה המן שתובע דמי עמלק ואגג משום כך שותקת אסתר, 
ויוסיף ויאמר אם שאול חטא שהיה מלך מה חטאו המון העם שלא 
היה בידם לעשות דבר, ויתן בידו לאבד רק אותה ובית אביה על 

 הריגת עמלק ואגג, ושאר העם ינצלו.

יט ִֽ בִּ רְׁ ש    אש  ה  ֹרֹ֥ ָ֖ע ב ְׁ ג   ת ִּ ר ו  ֔ ת ֵ סְׁ ב א  ָׂ֣ ר  קְׁ ת ִּ  ו 
 הטעם שהוצרכה להתקרב

התקשו במפרשים, לשם מה הוצרכה אסתר לקרב כדי לנגוע 
בראש השרביט, מאחר שנמתח השרביט והגיע עד אליה 

 )מגילה טו:(.כמבואר בגמרא 

א. במדרש )תהילים כב יד(, אמרו שאחר שנמתח השרביט ובא 
לקראתה, נכווץ בכל פעם מעט עד שקרבה אסתר אל המלך בעודה 

 אוחזת בראש השרביט, ונס זה היה גדול מן הנס הראשון.

ב. בשיורי מצווה ביאר על פי דרכו, שלא נכנסה אסתר כי אם אל 
החצר החיצונה, והשרביט לא היה כי אם במידת החצר הפנימית, ועל 

 כן הוצרכה לפסוע איזה פסיעות עד שקרבה ונגעה בראשו.

ֹוב ֵלָ֑ב טָׂ֣ ֵמָ֖ח  וְׁ א ש ָׁ ֔הו  ֹום ה  י ָׂ֣ ןׁ֙ ב   מָׁ א הָׁ ֵצַ֤ י ֵ  ו 
 החילוק בין שמחה לטוב לב

הטעם שכפל הכתוב הלשון ואמר שמח וטוב לב, והיה די 
 שיאמר שיצא שמח.

 מחמת היין.‘ וטוב לב’על גודל מעלתו ‘ שמח’א. פירש באבן עזרא 

ב. במאמר מרדכי פירש, שפעמים שאין השמחה אלא למראית העין, 
 שהיה זה שמחה פנימית אמיתית.‘, וטוב לב’ולכך שב הכתוב ושנה 

ג. רבי אלישע גאליקו ביאר, שהיה שמח על המשתה של אותו היום 
שקראה לו ולמלך לבדם, וטוב לב על המשתה של מחר. או להפך, 

 שמח על המשתה מחר וטוב לב על המשתה היום.

ל ֹוא א  בָ֖ י ָׁ ן ו  מָׁ֔ ק הָׁ ָׂ֣ פ   א  תְׁ י ִּ וֹ -ו  יתָ֑  ב ֵ
 ביאור התאפקות המן

בפסוק לא נתבאר ממה התאפק המן, ולשם מה הוצרך 
 להתאפק כדי לבוא אל ביתו.

אמרו שאמר המן יכול אני לבעוט ‘(  א. במדרש )פנים אחרים נוסח ב 
בו ולהרגו אלא הריני הורגו בצליבה על העץ, כדי שילמדו אחרים 

 מוסר ממנו.

הוא לשון זריזות, שנזדרז לשוב ‘ ויתאפק‘ב. בתרגום כתב כפשוטו, ש
 אל ביתו.

ג. האבן עזרא פירש שהתאפק שלא לגלות סודו, והיינו את 
 המתחולל בקרבו, וכן פרשו חכמי צרפת שהתאפק מלגלות חמתו.

ד. במגילת אליהו פירש, שמרוב כעסו תשש כוחו ביותר, והיה צריך 
 להתחזק כדי שיוכל לשוב אל ביתו.

ה מ ָׁ ים א  ָׂ֣ ִּ ש   ה   ֲחמִּ ֹבָׂ֣  ֵע֮ץ ג ָׁ
 טעם שעשה עץ גבוה

 מדוע הוצרך לעץ גבוה חמישים אמה, ונאמרו בזה כמה ביאורים:

א. בתרגום אמרו כדי שיראו אותו כולם וילמדו ויקחו מוסר, מה 
 יעשה לאיש אשר יפגע בכבודו של המן.

ט( אמרו, שפיו הכשילו והכין העץ בשבילו “ ב. בילקוט )רמז תתרנ 
 ש.“ובשביל עשרת בניו, ועבורם היה נצרך לחמישים אמה. עיי

ג. באלשיך פירש, שהמה ראו באיצטגנינות שיעלה מרדכי על בית 
המן, וחשבו שבכך שיעשו העץ בגובה רב יקויים עניין זה שיעמוד 

 מרדכי גבוה מבית המן.

ד. ביוסף לקח ביאר, כדי שיראהו בכל עת אף כשהוא בבית המלך 
שהוא תלוי על העץ, ותסור ממנו העצבות שבאה אליו כתוצאה 

 מראיית מרדכי היום.

ךְׁ  ל  ָ֑ מ   ָׂ֣ת ה  נ  ְׁ ה ש  ָ֖ דָׁ דְׁ א נָׁ ֔הו  ה ה  לָׁ יְׁ ָׂ֣ ל    ב  
 ביאור נדודי שנתו

ה ” ל אם המלך האמור כאן מלך מלכי המלכים הקב ”נחלקו חז
או שהוא המלך אחשוורוש, וכן מצינו מספר ביאורים בטעם 

 שנדדה שנתו.
:( הובאו דברי רבא, שנדדה שנתו של  א. בגמרא )מגילה טו
אחשוורוש, לפי שהיה מהרהר בליבו מה ראתה אסתר להזמין את 
המן אל המשתה, ומתוך דאגתו שמא קשרו קשר כנגדו נדדה שנתו 

 מעיניו.

ב. בתרגום איתא שגם שנתו של מרדכי נדדה, לפי שהיו בני ישראל 
מתלוננים לפניו על שלא השתחווה להמן ובכך עורר אותו להשמיד 

 את ישראל.

ג. במגילת סתרים )לרבינו וידאל הצרפתי( כתב שבתחילה צווה 
אחשוורוש שיהיו קוראים לפניו בספר הזכרונות, ומתוך שהאזין 

 לקריאה בספר נדדה שנתו, כי הקריאה מעבירה את השינה.

ד. בתקפו של נס ביאר, שאחר שסכנה אסתר עצמה להכנס אל המלך 
שלא ברשות, ועשתה המשתה, התחיל המלך לחשוב מהי בקשתה 

 של אסתר, ומזה נדדה שנתו.

ל י ע  כ ֵ֜ ד ֳּ רְׁ יד מָׁ ג ִִּ֨ ֩ר הִּ ו ב ֲאש   תָּ֗ א כָׁ ֵצָׂ֣ ָׁ מ  י ִּ ש  -ו  ר  ָּ֗ ת  א וָׁ נָׁ ָׂ֣ תָׁ גְׁ  ב ִּ
 שינוי השם בגתן לבגתנא

ויש  להבין ”,  קצף בגתן ותרש ” לעיל בסיפור המעשה כתוב  
 בתוספת אות א.” בגתנא”מפני מה הזכיר שמו כאן 

א. במנות הלוי ביאר, שרצו סופרי המלך להקטין את כבודו של 
בדרך ספק, כאילו לא רצה להמית ‘  בגתן או תרש ’ מרדכי ולכן כתבו  

אל שמו של ‘  את המלך אלא אחד מהם, ונעשה נס ונתחברה האות א 
 בגתן.

ב. עוד ביאר, שתופסת האות באה להקטין את שמו ולגרע את כבודו 
 שביאורו פחות משתים עשרה.‘ עשתי עשרה’על דרך 

ֵצָ֑ר חָׁ י ב  ָׂ֣ ךְׁ מִּ ל  ָ֖ מ   ר ה  אמ  ֹֹ֥ י   ו 
 טעם ששאל מי בחצר

בטעם ששאל המלך על העומד בחצר, אף שמסתמא לא נהג 
 לשאול כך בכל יום, מצינו מספר דרכים:

א. במדרש פנים אחרים, אמרו שהמן נכנס בחצר המלך בלי רשות 
 ‘.מי בחצר’ולכן שאל 

ב. במנות הלוי הביא בשם רבי שמריה האיקריטי שבקש אחשוורוש 
אחרי שר גדול כדי שיוכל להתייעץ עימו במה להיטיב עם מרדכי, 

 ולכן שאל מי בחצר, כי כן דרך השרים להיות מזומנים בחצרו.

ת  ןׁ֙ א  מָׁ ח הָׁ ַ֤ י ִּק   ת -ו  א  ו ש  וְׁ בָׂ֣ ל ְׁ ִֽת -ה  ָ֖ש  א  ב ֵ י  לְׁ ו ס ו  ֔ ס  ָ֑י -ה  כָׁ ד ֳּ רְׁ  מָׁ
 ם“לבישת בגדי עכו

בביאור העניין שלבש מרדכי את בגדי אחשוורוש, והרי אסור 
ללכת בחוקות העובדי כוכבים וגם לא להדמות להם במלבוש, 

 ”.ולא תלכו בחוקות הגויים”שנאמר )ויקרא כ כג( 
 א דרוש ב לשבת זכור( בכמה אופנים:“ביאר בדרש אברהם )ח



א. יש לומר, שגם אחשוורוש ביקש להסיר חשש זה, ולכן אמר 
שהוא מפורסם כיהודי הכופר בעבודה זרה, וכיוון ‘  מרדכי היהודי ‘ 

ם. “ ז, מותר ללבוש מלבושי עכו “ שאין לחשוד בו שכוונתו לשם ע 
ועוד הוסיף אחשוורוש לומר שמותר למרדכי ללבוש את הבגדים, כי 

והקרובים למלכות מותרים לנהוג בחוקות ‘,  יושב בשער המלך ‘ הוא  
הגויים, כי מתוך שהם קרובים למלכות הם עומדים בפרץ לבטל 

 גזירות רעות.

ת “ ב. מטעם נוסף כתב להתיר לבישת הבגדים, על פי המבואר בשו 
פח( שגדר האיסור הוא כשיש לחשוש לפריצות וגאווה, ‘ ק )סי“מהרי

ואם כן מרדכי שהוא מוחזק בצניעות וענווה, עד שגם לאחר הלבישה 
ר לח ד( על הכתוב )פסוק יב( “ל )שמו“לא הגיס ליבו, וכמו שדרשו חז

שהגם שראה עצמו בגדולה לא הגיס ‘,  וישב מרדכי אל שער המלך ’ 
ליבו ולא עמד מן התפילה, בוודאי שאין חשש שיבוא לידי גאווה 

 ומותר הוא בלבישת בגדיהם.

ק שם, שאין לאסור אלא “ ג. עוד הוסיף לבאר על פי דברי המהרי 
ם בלי טעם אלא לשם חוקותיהם, אבל בגדי “ מנהג שנהגו בו העכו 

מלכות שידוע לכל שטעם לבישתם לשם כבוד אינו נכלל בכלל 
 האיסור.

ן ד מִּ ִ֨ חָׁ ה א  בֹונָׁ רְׁ ר ח ַ֠ אמ  ָֹׂ֣ י  ים-ו  ֵ֜ יסִּ רִּ ס ָׁ  ה 
 א“טעם שנכתב חרבונה בה

ף בסופו, ” נכתב במגילה חרבונא באל )פרק א פסוק י( הנה לעיל 
 א, ויש להבין טעם השינוי.”וכאן נשתנה ונכתב בה

א. במנות הלוי כתב על פי דברי המדרש שכאן היה זה אליהו, ולכן 
שינו את שמו לכבודו של אליהו וכעין זה כתב האלשיך ששינוי זה 
בא לרמז שאין הוא חרבונא האמור למעלה, אלא אליהו שנדמה 

 לחרבונה.

א רומז לחמש אותיות ” ב. עוד כתב האלשיך שרמז יש בו, כי הה 
 שבשמו של אליהו.

ג. עוד כתוב במנות הלוי, שבאמת היה זה חרבונה עצמו, אלא לפי 
שרשע היה וחזר בו ממעשיו הרעים, נעשה גם כן שינוי השם בשמו 

 מחרבונא לחרבונה.

ים ִֽ כִּ ָׁ מ  ר  ִֽ ָ֖י הָׁ ֵנ ים ב ְׁ נִּ֔ רָׁ ת ְׁ ְׁ ש  ֲאח  ִֽ ׁ֙ הָׁ ש  כ  ׁ֙ ר  י הָׁ ֵבַ֤  רֹכְׁ
 מי הם רוכבי הרכש

י )מיכה א יג( ביאר, שהם מין בהמה שהיא קלה לרוץ, וכן כתב “א. רש
ה ח, ספר השרשים ערך רכש( שהיא מין בהמה ‘  ק )מלכים א “ הרד 

 הממהרת לרוץ, ולדעתו אינו מין סוס.

שהוא שם כולל למיני הבהמה, וכן כתב ‘  אלדואב ’ ג תרגם  “ ב. ברס 
הוא ‘  רכש ‘ אבן דנאן בספר הספר שורשים )שורש רכש( שיתכן ש 

ויפול שם זה על כלל בהמות הרכיבה, וכשנזכר בכתוב ‘, רכוש’מגזרת 
 ‘.ושאר הבהמות’יחד עם בהמות אחרות הנזכרות בשמן, פירושו 

ג. כעין זה ביאר באבן עזרא, שבא הכתוב להורות שאותם הבהמות 
 היו מרכוש המלך שאין כמותם.

נאח כתב בספר השרשים )שורש רכש לפי תרגום ‘ י אבן ג “ ד. ר 
ת(, שהם הסייחים בני הסוסים הטובים שלא עברו עליהם שנים “ריב

 רבות.

 מי הם האחשתרנים

בגמרא )מגילה יח.( אמרו שאין אנו יודעים מה פירוש 
אכן המפרשים ביארום בכמה ”,  אחשתרנים בני הרמכים ” 

 אופנים:
א. במדרש לקח טוב ביאר, שנקראו כן על שם שהם חשים וממהרין 

 לרוץ ולתור אל ארץ שנצטוו.

 י ביאר שהם מין גמלים הממהרים לרוץ.“ב. רש

 מי הם הרמכים

אלו הרוכבים, ‘  רמכים ‘ א. במדרש לקח טוב כתב שיש אומרים ש 
 שהם מרימים ידיהם ומכים הסוסים לרוץ.

 ה( כתב שנראה שהוא מין סוס מדברי.“ח מ“ם )כלאים פ“ב. הרמב

ה חָׁ ֵמִֽ ש ָׁ ָ֖ה וְׁ ֲהלָׁ ן צָׁ ָׁ֔ ש  ו  יר ש  ָׂ֣ עִּ הָׁ  וְׁ
 ‘העיר שושן’מי נכלל בכלל 

יש להסתפק בכוונת הכתוב שהעיר שושן צהלה ושמחה, מי 
נכלל בכלל זה אם דווקא היהודים שבה או אף הגויים. ואם 

 הגויים בכלל יש לתמוה לשמחה זו מה עושה.
ד ביארו, שלא “ ג )פירוש הארוך( ולקח טוב ורי “ י )ג טו( ורס “ א. רש 

 הייתה השמחה כי אם אצל היהודים.

י חיון, שהיו אנשי העיר כולם שמחים בשמחת היהודים “ ב. כתב ר 
 לפי שהיו אוהבים אותם.

חן מרדכי בעיני כל יושבי העיר, ושמחו אף ‘ ג. באלשיך ביאר, שנתן ה
 הם לראות בגדול ישראל.

ם ֵריה ָּ֗ עָׁ ים ב ְׁ ֵ֜ דִּ הו  י ְׁ ו  ה  ֲהלִ֨ קְׁ  נִּ
 מהיכן נקהלו היהודים

בפסוק מבואר שהיהודים נקהלו ממקומותיהם אל הערים, 
 וצריך להבין וכי היכן היו היהודים מקודם.

א. במדרש לקח טוב מבואר שכאשר גזר המן להורגם, ברחו מן 
ג חזרו כולם אל עריהם “ הערים אל ההרים ואל הכפרים, וביום י 

 ונקהלו להלחם עם אויביהם.

ב. באבן עזרא ביאר שבתוך העיר שושן היו ערים, ובערים אלו נקהלו 
 היהודים.

ד ב ֵ֔ א  יםׁ֙ וְׁ דִּ הו  י ְׁ ו  ה  גַ֤ רְׁ ה הָׁ ָּ֗ ירָׁ ב ִּ ן ה  ָׂ֣ ש   ו  ש   ו בְׁ
 מה שייך איבוד אחר הריגה

הפסוק מבאר שהיהודים הרגו בשושן חמש מאות איש ואיבדו 
מה ”,  הרגו ” אותם. והעירו המפרשים, שמאחר שאמר הכתוב  

וכי מה שייך לעשות יותר מאשר ”,  ואבד ” כוונתו באומרו  
 להרוג.

א. רבי אלישע גאליקו ביאר, שמלבד הריגת האנשים איבדו גם את 
 זכרם, שלא השאירו להם שום צאצאים, למען ישכח זכרם לנצח.

ֵנִֽי ת ב ְׁ ר  ֹ֥ ֵאֵּ֛ת ֲעש   ו  -וְׁ לִֽ ן ת ָׁ ָ֖ מָׁ  הָׁ
 מתי תלו את בני המן

נאמר בפסוק שאחר שבקשה אסתר להרוג יום נוסף ולתלות 
את בני אמן, נתנה הדת ותלו את עשרת בני המן, נתנה הדת 
ותלו את עשרת בני המן. והנה, בקשת אסתר ופקודת המלך 

ומיד ”,  ביום ההוא ” ג כנאמר  ” לתת דת הייתה עדיין ביום י 
ולר נתבאר האם תליית בני ”.  ויאמר המלך לאסתר המלכה ” 

 המן הייתה גם באותו יום או למחרת.
ך ביאר שהמלך צווה לתלות מבעוד יום את עשרת בני “ א. באלשי 

 ‘.ואת עשרת בני המן תלו’ומיד ‘ ותנתן דת בשושן’המן, ולכן נאמר 

ב. בדבר ישועה כתב שהדת שנתנה הייתה רק על ההריגה של מחר, 
 אבל תליית בני המן לא הייתה צריכה נתינת דת ולכן נתלו מיד.

ִֽים יֹונִּ בְׁ ִֽא  ֹות לָׁ נָ֖ ת ָׁ הו  ו מ  ֵרֵע֔ יש  לְׁ ָׂ֣ נֹותׁ֙ אִּ ֹוח  מָׁ לַ֤ ְׁ ש   ו מִּ
 הטעם למשלוח מנות

ג כתב שמשלוח מנות מרבה בשמחה. שעל ידי שיכינו “ א. הרלב 
משלוחי מנות לרעים, יכינו כולם מטעמים ומיני מעדנים ותרבה 

 השמחה על ידי זה.

ביאורים ונביא אחד מהם: ‘  ב. באורה ושמחה )דנא פשרא( כתב ג 
 מכיוון שהנדיבות גורמת שמחה.

 טעם למצוות מתנות לאביונים

א. אשכול הכופר כתב שכיוון שבאותו זמן היו כולם כעניים 
 ‘.מתנות לאביונים’המבקשים מים ואין, לכן קבעו לתת 



 “ ויהי בימי אחשורוש”
מפני מה מתחילה המגילה באחשורוש שהיה גוי רשע, 

 ולא במרדכי ואסתר שהיו צדיקים? 
 “...עם יהודים לא מתחילים!!”אלא ללמדך: 

 
 

 “ הוא אחשורוש”
 “. רבי יוחנן אמר, כל שזוכרו אומר אח לראשואחשוורוש”

 א(“)מגילה יא ע
מנין שכל מי שהיה נזכר באחשוורוש אמר אח לראשו, 

 וזקוק היה בדחיפות לטיפול נמרץ ולאמבולנס?
ומיד לאחר מכן נשמע “ ויהי בימי אחשוורוש”שנאמר: 

 “....הווווווווווו”קול סירנה: 
 
 

 “ מהודו ועד...”
 מנין שאחשורוש היה חסיד?

כמנהג החסידים בנוסח ספרד, ולא “ הודו“שהתחיל מ
כנוסח אשכנז ומנהג “ ברוך שאמר“התחיל קודם ב

 כמנהג הספרדים...“ קרבנות“הליטאים, ולא ב
 
 

 “ להראות העמים והשרים את יפיה”
 מאיזו ארץ נלקחה ושתי? מאתיופיה.

 “...אתיופיה”מנין? שכתב: להראות העמים והשרים 
 
 

בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי ”
 “ יושב בשער המלך

אמר פעם אחד שהשתכר כל צורכו: הכל כתוב במגילה! 
 “שאלו לי ואמור לכם! -ואם אינכם מאמינים

חכם ששון הידוע כמוהל המומחה ”פתח האחד ושאלו: 
 “ ביותר, היכן נרמז הוא במגילה?

כתוב במפורש: ליהודים הייתה אורה ושמחה ”ענה הוא: 
 “ וששון...

משחק הכדורגל במגילה מנין? ענה הוא ”שאלו האחר: 
יצאו דחופים  הרצים”מיד: עדויות יש לנו על כך בכתב: 

“, ‘(ו‘ )זמלפני המלך והמלכה  נבעתוהמן “, ”ז(“ט‘ )ג
 “...ג(“י‘ )ה בשערומרדכי יושב ”

 
 מי אמר שאין אף המן?

ר: המן בן המדתא לא היה לו לא ידיים ולא רגליים “ת

ולא בטן ולא כתף ולא צוואר אלא ראש בלבד, שנאמר: 
 )גיטין נו:(.“ כל המיצר לישראל נעשה ראש”

מאי לאו “. ויסר המלך את טבעתו ויתנה להמן”מיתיבי: 
 דיהיב ליה לידיה? לא! דתלי ליה בחוטמיה.

מאי לאו דקא אתי ברגליו! לא! “. ויבוא המן”תא שמע: 
 דנתגלגל ואתי.

מאי לאו דתלי ליה “. ויתלו את המן”תא שמע: 
 בצוואריה? לא! בחוטמיה.

על ידי “. וייטב הדבר לפני המן ויעש העץ”תא שמע: 
 שליח!

 “?ויעש”מאי “, ויצו לעשות”אם כן, לימא קרא: 
 “.שלוחו של אדם כמותו“משום ד

 “?אין שליח לדבר עבירה“והא קיימא לן ד
כיוון דסוף סוף לגרמיה קא עביד, הוי שליח לדבר 

 מצווה.
ויקח המן את הלבוש ואת הסוס וילבש את ”תא שמע, 

 “.מרדכי
חוטם ארוך היה לו להמן בן ”אלא אמר רבי פינלאי: 

המדתא כפיל, אמתיים וחצי ארכו, ואמה וחצי רחבו, ובו 
 “...היה עושה כל מעשיו

מכאן למד רבנו חם, שבמסווה של פורים צריך להיות 
 חוטם ארוך זכר לחוטמו של המן, וכן נוהגים.

 
 

 מסכת ברכות נוסח פורים
שהכל ”איזו ברכה בירך המן בשעה שהכין את העץ? 

 “...ברא לכבודו
בורא פרי ”ומה אנו מברכים על המן הרשע ועשרת בניו? 

 “...העץ
ברוך משנה ”הנכנס למסיבת פורים כשכולם מה יברך? 

 הבריות..
העושה מלאכה במים ”הרואה בעל יקב מהו אומר? 

 “...רבים
 שהכל נהיה בדברו...”הרואה שקרן אומר: 

 “...פותח שערים בתבונה”הרואה גנב אומר: 
 “השורף ממונו בידו...”המעשן סגריה אומר: 

 “...יעלה ויבוא”המקיא אומר: 
 המריח טבק הרחה:

המעורר ישנים והמקיץ ”ברכה ראשונה אומר: 
 “...נרדמים

 “...י‘אפצ”וברכה אחרונה אומר: 
 “.לבריאות”ואין עונים אמן, אלא 

 “ברכה אחרונה...”והשותה רעל מה יברך? 
 ‘(שמחה וששון’)מלוקט באדיבות מתוך הספר 

 אפרע'לכן פורים!שירים לפורים | 
 .משנכנס אדר מרבים בשמחה 
  שושנת יעקב צהלה ושמחה בראותם יחד תכלת מרדכי

תשועתם הייתה לנצח ותקוותם לדור ודור. להודיע שכל 
קויך לא יבושו ולא יכלמו לנצח כל החוסים בך. ארור המן 
אשר בקש לאבדי ברוך מרדכי היהודי. ארורה זרש אשת 
מפחידי ברוכה אסתר בעדי. ארורים כל הרשעים ברוכים 

 כל הצדיקים וגם חרבונה זכור לטוב.
 .ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר כן תהיה לנו 
  ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך ותפול לפני רגליו ותבך

 ותתחנן לו. קלי קלי למה עזבתני.

 .ונהפך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם 
  חיב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן

 לברוך מרדכי
 .והריקתי לכם ברכה עד בלי די 
 .ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו 
 .מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד 
 בשמחה תמיד.‘ עבדו את ה 
  להודיע שכל קויך לא יבושו ולא יכלמו לנצח כל החוסים

 בך.
 •‘ פורים טיש‘מהשירים נלקחו  •

 המגילה מזווית פורים| שמחה וששון 



 "חברון"שליט"א ראש ישיבת  דוד כהןמתוך הסכמת מורנו ראש הישיבה הגאון הגדול ר' 

ן כל המסכת כולה, ולא הניח דבר קט ומיוחד הוא במינו שהוא מקיף יעברתי על חלק מהספר ומאד נהנית

עיין, ובודאי יהיה או גדול שלא עסק בו, וערוך בשפה ברורה ובהירה המביאה אורה של המסכת לכל מ

 .לתועלת מרובה ויעלה על שולחן מלכים מאן מלכי רבנן ויתקבל בבתי המדרשות ובישיבות הקדושות

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

  

  
 

 

   
   

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 כולל מפתח ערכים מפורט עמודים! 0111על כל מסכת מגילה, דף דף, 

 בלבד!  ₪ 35 מחיר מסובסד לרגל ההוצאה
 10-5333531 :ל'ט בשעות אחה"צ לבירורים והזמנות

 
 
 

 

 

תורה ולמה קורה לזה  על קושיית העולם שגם קריאת מגילה תירוצים  51  הקשורים לפורים בין הנושאים

את אביי שהיה כהן ליתן / היאך שלח רבה  מ"מלמה לא מברכים על  תירוצים 15 / ?לרשע אם יצא ידי חובתו מ"מהגמ' ביטול תורה / 

למה בלשצר תירוצים  6 לבסומי בפוריא עד דלא ידע /חייב  בעניין ביאורים 31בסומי בפוריא / ל למה תיקנו תירוצים 6/  ?מ"מ

הניח  ה לאלמ תירוצים 8 עמה ומולדתה / גילתה אסתרלא  למהתירוצים  51 שהשתמש בכלי המקדש מת, ואחשורוש מתה אשתו /

מדוע לא גירש מרדכי את  תירוצים 6פסח / ד א' ית ביו"טאיך גזר מרדכי תענ תירוצים 51 שורוש /חאמרדכי לבגתן ותרש להרוג את 

למה תירוצים  8שורוש כלב / חלמה נסתלקה שכינה מאסתר שקראה לא תירוצים 51אסתר שלא תאסר עליו ויוכל להחזירה / 

הסתפר  אךהיתירוצים  6 של גלויות / שני יו"טך הסתפר מרדכי בהיא תירוצים 1 / לבטל הגזירה למרות שמת המןהתחננה אסתר 

 למה השומע מחש"ו לא יוצא ידי"חלמ"ד הרהור כדיבור  תירוצים 51 / היאך שמח מרדכי על מפלת המן  תירוצים 55 גוי / מרדכי ע"י

היאך תירוצים  51/  ...חשורושארור א ה לא נהגו לומרלמ תירוצים 7 קריאת ההלל /מדוע אין קוראין מגילה מעומד כתירוצים  51/ 

נוגע" בכוסו אינו היאך אמר המן ואם המלך " תירוצים 1 / !בשבתמשמע שעושים  והלא בגמרא עודההס מאחריןפורים שחל בשבת 

 / אוצר ענק!!! .למה אחשורוש ביקש תחילה מחכמי ישראל שידונו את ושתי תירוצים 1בנגיעה /  והלא אין נעשה יין נסך שותהו
 

  פוריםל הקשורים ושאינם קשוריםועוד מאות נושאים   
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חילונים וכדומה. בדין לימוד תורה לגוי ולמי שאינם שומרים תו"מ והמסתעף. בדין אם מותר לשנות 
דין תורה מפני פקו"נ. בעניין לימוד תורה במקום סכנה. בעניין שלוחי מצוה אינם נזוקים. בעניין אם 

מו בתוספת כינוי תואר. בדין הלנת המת בירושלים לכבודו. ביישוב סתירת מותר לקרא לאביו בש
הסוגיות בשורש איסור לימוד חכמה יוונית. בדין אם יכולים בני משפחה לעכב בא' מהם שלא יגרום 
פגם אע"פ שהו"ל הפסד. דין המבייש חבירו בדברים בזמן הזה. דין בל תשחית לצורך. דין מזיק 

ש סליחתו לבד התשלומין. בן נח אם מחוייב במידות ונימוסין. דין מצות כיבוד חבירו אם מחוייב לבק
טן שהזיק אם מחוייב לכשיגדל. בעניין פירוש רש"י על הש"ס אם נכתב דרך פסק. אב רשע. דין ק

בחומרת מאבד עצמו לדעת. בעניין בניין בהמ"ק השלישי. בעניין שהקב"ה שומר מצוותיה של תורה. 
 מקור השמועה שכל חכם שהוזכר שמו בתלמוד בידועה שיכל להחיות מתים.

  

היריעה מלהכילם, כאשר תחזינה עיני תקצר ואגדה אשר  ינים בהלכה פלפולענועוד שלל כל אלו 
 המעיין  במישרים.

    

 
 

                  
 

 

 
 
 
 
 
 
 



  מיוחד לרגל ההוצאה מחיר  בלבד! ₪ 35הספר שמתאים למשלוחי המנות  

  270-40-72223או  20-7333732
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

  

  
 

 

   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 אשר את זכור" בזה מקייםו, מגילה מסכת ללמוד השנה ימימ יום בכל נהגו ישראל שגדולי העיד נזר אבני הגאון
 כרםל ובהקדמה], משאנץ ש"הר כ"ושכ (בהערה. ג דף) מגילה ס"עמ "יוסף כרם" בספר כמבואר", עמלק לך עשה

 ל"זצ משינווא הקדוש הרב מזקינו ששמע כתב חנה דברי ובספר. [ומהתוספתא 'מהירוש ראיה לזה הביא יוסף
 הדעת נקיי אלפי ומנהג .[לזה הטעם יוסף בכרם ש"וע]. שמים ליראת סגולה הוא השנה לבכ מגילה מסכת מודשלי

 סופר החתם רבנו שמנהג הביא יוסף בכרם ושם. מגילה מסכת סיום עם הפורים סעודת את לפאר לשבישרא
 שםומ, מברך מאי בגמרא ב"ע א"כ בדף הפורים ימי עדו אדר ח"מר מגילה במסכת ללמוד שנה שבכל היה ל"זצ

 עד המסכת מסיים היה כ"ואח, חידוש איזה סוגיא באותה מחדש היה שנה ובכל ,עצמו פורים ביום לומד היה
 .ניסן ח"ר

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 רט לאלפי נושאים שונים.כולל מפתח ערכים מפועמודים!  0111
 

 מכל העדות והחוגים של רבותינו גדולי התורההספר מעוטר עם הסכמותיהם הנלהבות 
 שליט"א  משה צדקה הגאון ר', זצ"לבעל היביע אומר זצ"ל. מרן  שנה הלכותבעל הממרן 

  ועוד שליט"אברוך דוב פוברסקי הגאון ר'  אשליט" דוד כהןהגאון ר'  שליט"א יוסף חקציבי ראון הגהראש"ל 
 

 תרגיש מתיקות התורה... רכוש ווהזדרז נקודות מכירה בכל רחבי הארץ / 
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חילונים וכדומה. בדין לימוד תורה לגוי ולמי שאינם שומרים תו"מ והמסתעף. בדין אם מותר לשנות 
דין תורה מפני פקו"נ. בעניין לימוד תורה במקום סכנה. בעניין שלוחי מצוה אינם נזוקים. בעניין אם 

קרא לאביו בשמו בתוספת כינוי תואר. בדין הלנת המת בירושלים לכבודו. ביישוב סתירת מותר ל
הסוגיות בשורש איסור לימוד חכמה יוונית. בדין אם יכולים בני משפחה לעכב בא' מהם שלא יגרום 
פגם אע"פ שהו"ל הפסד. דין המבייש חבירו בדברים בזמן הזה. דין בל תשחית לצורך. דין מזיק 

ם מחוייב לבקש סליחתו לבד התשלומין. בן נח אם מחוייב במידות ונימוסין. דין מצות כיבוד חבירו א
טן שהזיק אם מחוייב לכשיגדל. בעניין פירוש רש"י על הש"ס אם נכתב דרך פסק. אב רשע. דין ק

בחומרת מאבד עצמו לדעת. בעניין בניין בהמ"ק השלישי. בעניין שהקב"ה שומר מצוותיה של תורה. 
 מקור השמועה שכל חכם שהוזכר שמו בתלמוד בידועה שיכל להחיות מתים.

  

היריעה מלהכילם, כאשר תחזינה עיני תקצר ואגדה אשר  ינים בהלכה פלפולענועוד שלל כל אלו 
 המעיין  במישרים.
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