
 
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ  )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

  
     "משנכנס אדר מרבין בשמחה" ( תענית כט.)  

    פוריםפוריםפוריםפוריםחג חג חג חג זכור וזכור וזכור וזכור והגיגים מפרשת הגיגים מפרשת הגיגים מפרשת הגיגים מפרשת 
 .)תענית כט( "ן בשמחהמרבימשנכנס אדר "

דבר זה בא ללמדנו ). 355" (שנה"שזו ג� הגימטרייה של המילה , 355היא " בשמחה"המילה הגימטרייה של 
 )אוהב ישראל(              . כל השנהמש� שכת שמחה וחדווה לומ, במש� חודש אדרשהשמחה המתעוררת באד� 

 

  )יח' דברים כה( "לקים-ולא ירא א"
 תה יראתעמלק לא הילמשו� שכ� שצרי� למחות את זכר עמלק הוא  והטע� ל,על מחיית עמלקתנו אוצווה מהתורה 
א� . לשמע דבר זה צריכי� אנו להתמלא בושה וכלימה .ה לו בושה לפני השי תתולא הי, "לוקי��ירא אולא ", שמי�

� שתהיה בנו יראת שמי� על אחת כמה וכמה צרי, אנחנו בני אברה� יצחק ויעקב, רשע כעמלק נדרש ליראת שמי�
 )י �הרחידושי  (                                   .עמלקה זו של להתרחק ככל האפשר מבחינעלינו וה "ובושה מהקב

 

 "ד תכלת מרדכיח יםראותב ושמחה הלה צקבשושנת יע"
את מרדכי לבוש ראו , "שושנת יעקב", בני ישראלהפשוט הוא שההסבר ? מדובראיזה תכלת על , ונשאלת השאלה

, אחשורושל� מנהיה משנה לג� ו, "ומרדכי יצא מלפני המל� בלבוש מלכות תכלת וחור: " כפי שנאמרבבגדי תכלת
את המ% מוביל את מרדכי שוש% � אשר ביהודיאשר ראו הכשות ח צר�בדראיתי מפרשי�  �א". צהלה ושמחה"ולכ% 

כיו% ששניה� היו , ו אות ומי מנהיגסוסמי יושב על הלא ידעו לקבוע אלה שעמדו מרחוק , על הסוס ברחוב העיר
,  מרדכיווס זהסאת המנהיג שבה שמי שח% לא ידעה להבחי% ומבתו של הוהראיה שג� , שי� בבגדי מלכותולב

ל שאת ציציות התכלת המשתלשלות מתחת לבגדו א� כשראו . ולכ% שפכה עליו את המי� מלמעלה, כמובא במדרש
ואז רבתה ,  מרדכי שעלה לגדולהומיד הבינו שזה, ציצית הכנ& פתיל תכלת נתנו על ו , סוסיושב על הההאיש 

 . שושנת יעקב צהלה ושמחה ולכ%  ,ניה�השמחה ביהצהלה ו
 

 פוריםבת ותחפושהמקור ל
ה� לא : "ל" ויש לומר שהוא לזכר מה שאמרו חז?הרי מנהג ישראל תורה היא, מה המקור למנהג להתחפש בפורי� 

. )מגילה יב(" ה לא עשה עמה� אלא לפני�" א& הקב)שהשתחוו לצל� בימי נבוכדנצרהכוונה לזה (פני� עשו אלא ל
  )בני יששכר(                                .יי�שלפני� יהיו נראי� כגו, לכ% מתחפשי� בפורי�

 

    סיפור פורימיסיפור פורימיסיפור פורימיסיפור פורימי
וז% המ% נטל האורח א,  מלאה אזני המ%הגישו לשולח% קערה. אורח לסעודת פורי�שהזמי%   על בית קמצ%מעשה בב

 אזני המ% לקח שני,  לאחר שאכלו".שהוא אחד בשמי� ובאר', אני לוקח אחד כנגד הקדוש ברו� הוא: "ואמראחד 
".  כנגד שלושה אבות,אני נוטל שלושה: "אחר כ� נטל שלושה והודיע ".כנגד משה ואהר%, אני נוטל שניי�: "והכריז

כנגד , שלקח עוד חמישה לאחר ".עתה אני לוקח כנגד ארבע אמהות: "עה ואמר בחגיגיותלקח עוד ארבלא התעיי& ו
חוששני שעוד , הסירי מהר את הקערה מ% השולח%: "קפ' בעל הבית ממקומו ואמר לאשתו, חמישה חומשי תורה

 ."ששי� ריבוא יוצאי מצרי�"מעט יטול כנגד 
 

 152 מס עלון ד"בס

    :::: לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת יוסדיוסדיוסדיוסדהעלו% מהעלו% מהעלו% מהעלו% מ
 ל"יה ז'         חביבה חיה בנימין בת גורג ל" זצחק בנימין בר שוריןי      ל " זיצחק בן חמו בר אסתר

   ז"ניסן תשס' ע יא"נלב        ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב         ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב
 ה.ב.צ.נ.ת

 

משלוח מנות איש לרעהו משלוח מנות איש לרעהו משלוח מנות איש לרעהו משלוח מנות איש לרעהו """"
    """"ומתנות לאביוניםומתנות לאביוניםומתנות לאביוניםומתנות לאביונים

 

 חג פוריםחג פוריםחג פוריםחג פורים
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 "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

    הגיגים ממגילת אסתרהגיגים ממגילת אסתרהגיגים ממגילת אסתרהגיגים ממגילת אסתר
  ) ח'א אסתר( "ס כדת אין אונהוהשתי"
    :):):):)מגילה זמגילה זמגילה זמגילה ז" (" (" (" ( עד דלא ידע בי% ארור המ% לברו� מרדכי עד דלא ידע בי% ארור המ% לברו� מרדכי עד דלא ידע בי% ארור המ% לברו� מרדכי עד דלא ידע בי% ארור המ% לברו� מרדכיאאאאאמר רבא חייב אינש לבסומי בפוריאמר רבא חייב אינש לבסומי בפוריאמר רבא חייב אינש לבסומי בפוריאמר רבא חייב אינש לבסומי בפורי""""

: בשלחלפי הכתוב בפרשת  שלו� מקאמינקאשלו� מקאמינקאשלו� מקאמינקאשלו� מקאמינקארבי משיב ? בפורי�זו של שתיה מרובה מצוה  הר בתווזההיכ% רמ
בפני משה תלונ% מהע� : הוא כ�וההסבר , )כד' שמות טו(" ' ויורהו ה) ע...וילונו הע� על משה לאמר מה נשתה"

ויתלו אותו ואת "כמזכיר את הכתוב במגילה  "''''עעעעויורהו ה) : "מיד כתוב ? מתי נשתהכלומר? "מה נשתה: "ושואל
  .פורי� נשתהכלומר התשובה היא שבחג ה, "הע'הע'הע'הע'בניו על 

 

 )ד' ג אסתר(" אליו יום ויום ולא שמע אליהם) באמרם(ויהי כאמרם "
: מבואר בתרגו� שני למגילה שעבדי המל� שאלו את מרדכי? מדוע, אמר�בבבב ואנו קוראי� ג� אמר�ככככבמגילה כתוב 

אני מזרעו , אמר לה� מרדכי? עשו, השתחוה לסבא של המ%, יעקב, אפילו הסבא של�? מדוע אינ� משתחוה להמ%
וכמו שהוא לא השתחוה , כאשר נפגש יעקב ע� עשושהרי בנימי% עדיי% לא נולד , של בנימי% שלא השתחוה לעשו

וזהו מספר ההשתחוויות , 22מספרו בגימטריה ' וב' הצירו& כ, כעת לשאלתינו. לכ% ג� אני לא אכרע ולא אשתחוה
ס� , " ְיָלָדיו7ַחד ָע6ָר 4ֵ2ְי 2ְִפחָֹתיו ְוֶאת 4ֵ2ְי ָנ2ָיו ְוֶאת ַוִ/ַ-ח ֶאת: "שהשתחוו יעקב ומשפחתו לעשו כלשו% הכתוב

 7הרי עוד , "=ִחיו ִ>42ְ; ַעד  2ֶַבע ְ:ָעִמי� ַעד7ְרָצהְוה9א ָעַבר ִלְפֵניֶה� ַוִ/4ַ2ְח9 : "עוד כתוב.  השתחוויות15הכל 
 ")חזו% עובדיה"לפי (          .  השתחוויות22השתחוויות יוצא בס� הכל 

 

  ) ו'ג אסתר("  להשמיד את כל היהודים ויבקש...ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו"
? את כל היהודי�רוג לההמ% מדוע החליט א� , נית% להבי%, המ% רצה להרוג את מרדכי משו� שלא השתחוה לוזה ש

האד� א�  ,להצלתוופועלי� מתפללי� בעדו כול� , אד� מישראל נמצא בצרהשידוע שכאשר  ששששהאלשי� הקדוהאלשי� הקדוהאלשי� הקדוהאלשי� הקדומסביר 
על  שהיה מלא שנאה על מרדכי ,לכ% המ%. "אי% חבוש מתיר עצמו מבית האסורי�"ש מפני, עצמו אינו יכול לעזור

דרכ� של ישראל שאחד מתפלל � מכיו% שג� הוא ידע שא, לשלוח יד במרדכירצה , שלא רצה לכרוע לפניו בר�
ו לו כי עמו ספר, "כי הגידו לו את ע� מרדכי,  ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו: לכ%, ועוזר להצלתו של השני

כי א� כול� , " ויבקש המ% להשמיד את כל היהודי� ע� מרדכי: ומשו� כ�, לא יוכל לו למרדכיאז ו, יחוש להצלתו
 . ואז יוכל למרדכי, "אי% חבוש מתיר עצמו מבית האסורי�"הרי , יהיו בצרה

 

 )כא' ט אסתר("  לחדש אדרעשרשים את יום ארבעה ולהיות ע"        ))))לא לקחת ברצינותלא לקחת ברצינותלא לקחת ברצינותלא לקחת ברצינות((((ת פורים ת פורים ת פורים ת פורים """"שושושושו
ד באדר שהוא חג "יו� ברית המילה של משה רבנו חל בי, א� כ�, באדר' נולד משה רבינו בז,  לפי המדרש:שאלה
 ?ונשאלת השאלה הא� ברית המילה של משה רבינו היתה לפני קריאת המגילה או אחרי קריאת המגילה, הפורי�
ואי% ספק שמשה , צדיק מת ביו� שהוא נולדכלומר ה, ה ממלא את ימיה� של צדיקי�"ל שהקב" אמרו חז:תשובה

, היו� השמיני ללידתו של משה, א� כ�. ולכ% היות שמשה מת ביו� שבת הרי שהוא נולד ביו� שבת, היה צדיק גדול
. וידוע שבפורי� שחל בשבת אי% קוראי� בו את המגילה אלא ביו� חמישי שלפניו. חל ג� הוא בשבת, יו� הברית

 . לא קראו את המגילהולכ% ביו� שמלו את משה
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   ויוס& ב% חמוויוס& ב% חמוויוס& ב% חמוויוס& ב% חמו    כה% כה% כה% כה% ) ) ) ) מנימנימנימני((((מימו% מימו% מימו% מימו%  : בהשתתפות הפייטני� הידועי� 

 ת"בבית הספר לפייטנות פ  אנדלוסיתיחד ע� תלמידי המגמה לפייטנות
 .בני ברק" מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר"ומקהלת הבקשות 

 . ובמעמד רבני� ואישי ציבורתרחבמובליווי תזמורת אנדלוסית אותנטית 
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 . ישיבה לנשיםמקומות     .הנאה מובטחת

 


