
  
ָ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.)  

  פוריםחג להגיגים 
  )ע סימן קמב"קיצור שו(" נים לונות ליטול בפורים כל הפושט יד"
אי� פחות משני עניי� נות� לכל אחד מתנה אחת או מעות או מיני תבשיל או מיני אי� פחות משני עניי� נות� לכל אחד מתנה אחת או מעות או מיני תבשיל או מיני אי� פחות משני עניי� נות� לכל אחד מתנה אחת או מעות או מיני תבשיל או מיני אי� פחות משני עניי� נות� לכל אחד מתנה אחת או מעות או מיני תבשיל או מיני , , , , וחייב לחלק לעניי� ביו� הפורי�וחייב לחלק לעניי� ביו� הפורי�וחייב לחלק לעניי� ביו� הפורי�וחייב לחלק לעניי� ביו� הפורי�""""

ואי� מדקדקי� במעות פורי� אלא כל הפושט ידו ליטול ואי� מדקדקי� במעות פורי� אלא כל הפושט ידו ליטול ואי� מדקדקי� במעות פורי� אלא כל הפושט ידו ליטול ואי� מדקדקי� במעות פורי� אלא כל הפושט ידו ליטול , , , ,  שתי מתנות לשני עניי� שתי מתנות לשני עניי� שתי מתנות לשני עניי� שתי מתנות לשני עניי�""""ומתנות לאביוני�ומתנות לאביוני�ומתנות לאביוני�ומתנות לאביוני�""""אוכלי� שנאמר אוכלי� שנאמר אוכלי� שנאמר אוכלי� שנאמר 
        ))))� הלכות מגילה וחנוכה פרק ב הלכה טז� הלכות מגילה וחנוכה פרק ב הלכה טז� הלכות מגילה וחנוכה פרק ב הלכה טז� הלכות מגילה וחנוכה פרק ב הלכה טז""""רמברמברמברמב((((" " " "  מעות פורי� לצדקה אחרת מעות פורי� לצדקה אחרת מעות פורי� לצדקה אחרת מעות פורי� לצדקה אחרתואי� משני�ואי� משני�ואי� משני�ואי� משני�, , , , נותני� לונותני� לונותני� לונותני� לו

כל הפושט ידו ליטול "אלא ולא בודקי� הא� המקבל ראוי לנתינה " ואי� מדקדקי� במעות פורי�"וכש� שבגשמיות 
.ל תפילתוכ� ג� בענייני� רוחניי� אי� מדקדקי� בתפילות פורי� ואי� בודקי� הא� המתפלל ראוי שתתקב" נותני� לו

 ולכ� ישנה בשמחה וברצו�נמצאי� עת רצו� וכל העולמות שיו� הפורי� הוא     טטטט""""הבעשהבעשהבעשהבעש תלמידיתלמידיתלמידיתלמידימקובל מפי הצדיקי� 
חיי , בני", י� הדרושי� לאד�דברהעל כל '  לפני הותבקשבוות להשכי� בבוקר ולהרבות בתפיל זה �יוסגולה ב

 על משמי� רחמי�לצרי�  שא� יהודי "קו הישרקו הישרקו הישרקו הישר"ובא בכמו כ� מ. יבקש עליו ועל שאר משפחתו וקרוביו ו,"ומזוני

שנאמר בתפילות פורי� , "אילת השחרלמנצח על " בתהלי� 'כב מזמוראת ביו� תענית אסתר יקרא  דבר והשאיז
בקשתואת ויבקש ' שיחו לפני האת ישפו�  �כרי ואח, "אילת השחר"נקראת א זאת האסתר היל ש"משו� שדרשו חז

  . קבל תפלתו ברצו�תות ה"הקב יעתר לוי שבזכות� , מרדכי ואסתר� שלותזכאת ' לפני הויזכיר 
  

  )חולין קלט( ""המן העץ"שנאמר ? המן מן התורה מנין"
זה , אותיותהיש את אות� הללו י המילי� תמפני שבשהא� ? מה הרמז כא� להמ�, לא ברורה התשובה לשאלה בגמרא

ר במעו� שבי שאלו תלמידיו את ר: "ראעל פי הגמ" הרו�הרו�הרו�הרו�בית אבית אבית אבית א"ההרמז להמ� מבאר את ?  מ� התורהרמזלנחשב 
 אמרו לו מפני שנהנו . אמרו את�: אמר לה�? הדור כליהשבאותו מפני מה נתחייבו שונאיה� של ישראל וחאיי

לפי תלמידי רבי שמעו� בר יוחאי יש מצבי� שאד� יתחייב מיתה על , כלומר  .)מגילה יב( "מסעודתו של אותו רשע
המ� מ� "על כ� שואלת הגמרא . ואי� בו חיוב מיתה" לא תעשה" אסורי� למרות שזה רק איסור אכילת מאכלות

והכוונה ? כלומר היכ� מצאנו בתורה רמז לכ� שאד� התחייב מיתה עקב אכילת מאכלות אסורי�? "התורה מני�
התחייבו מיתה ה� מע# הדעת טוב ורע להזכיר לנו שכמו שמהאכילה של אד� וחוה  "מ� הע#ה"בתשובת הגמרא 

   . ייב מיתהיכול האד� להתחאכילת איסור על מוכח שומכא� 
  

ּפוריִכ םיו ּ ְכפו-ם ּ   םריּ
ואילו , אלא שבפורי� מתחפש היהודי לגוי והריהו שותה לשכרה, ה בכל זאת ההבדלמו, רי�פ')'רי� ְ%יו� ִ%ידוע ש

  )חאסק מפשי"הרה(             .סת בטלית ובא לבית הכנ(תעטמביו� הכיפורי� מתחפש הגוי ליהודי ו
  

 ))))לא לקחת ברצינותלא לקחת ברצינותלא לקחת ברצינותלא לקחת ברצינות((((ת פורים ת פורים ת פורים ת פורים """"שושושושו

  ?לאחר קריאת המגילה" קדיש"מדוע אין אומרים : שאלה
נתלה על הע# , מסיפור המגילהידוע כ, לאחר קריאת המגילה הוא מפני שהמ�" קדיש" הטע� שאי� אומרי� ::::תשובהתשובהתשובהתשובה

כ� שא( אחד מצאצאיו של המ� לא נותר , שת אסתרהרגו ותלו על ע# לבק" עשרת בני המ�"ואת , שהכי� למרדכי
  . אחר קריאת המגילה" קדיש"על המ� לכ� לא אומרי� " קדיש"אי� מי שיאמר את ה, א� כ�, בחיי�
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  הגיגים ממגילת אסתר
כורעים ומשתחוים להמן כי כן צוה לו המלך ומרדכי לא  אשר בשער המלך וכל עבדי המלך"

  ) ד-ב' ג ("ם אשר הוא יהודייכרע ולא ישתחוה כי הגיד לה
כורעי�  אשר בשער המל� וכל עבדי המל�: "את הפסוק שלפנינו בצורה הבאה" קדושת לויקדושת לויקדושת לויקדושת לוי"מבאר בעל ה

כ� ציוה לו " היה משו� שהמ�פני כורעי� להיו עבדי המל� מה ש, כלומר " י� להמ� כי כ� צוה לו המל�וומשתחו
�ג� מרדכי לומר וה* כומרדכי לא יכרע ולא ישתחוכ� צוה לו המל� כי "המל� ציוה ועוד , ופנייכרעו לכול�  ש"המל
מדוע הקפיד המ� על מרדכי שלא , א� כ�. לכ� היה פטור מלהשתחוות להמ�, אחשורושהיה חשוב אצל הוא 

�צווי משו� לא הוא אינו משתחווה להמ� שהמ� כעס כי מרדכי היה מכריז ? השתחווה לפניו א� זה באישור המל
  . משו� היותו יהודי, "אשר הוא יהודי", המל� אלא

  

  )יא' ג" (ויאמר המלך להמן הכסף נתון לך"
   אי� אומר המל�,�כ� א, הרי המ� עדיי� לא נת� את הכס( לאחשורוש,  תשובתו של אחשורוש להמ�הלכאורה תמוה

"� אלפי� ככר עשרת"ש" שער בת רבי�שער בת רבי�שער בת רבי�שער בת רבי�"מבואר ב? מל� נות� להמ� כס( השיי� לושהותו עמששמ, "הכס( נתו� ל
שלל האלא מ, מכיסו של המ�גיע היו אמורי� לה לא, "להביא אל גנזי המל�"הבטיח המ� לאחשורוש אות�  "כס(

, "� יהיה ל� אשר ל�מויאמר המל� לה" מכיסו של המ� היה צרי� לכתובהיה א� הכס( שראיה הו, היהודי�שיילקח מ
�שמצד הדי� הוא , שהתכוונת לקחת משלל היהודי�" כס(ה",  כלומר"הכס( נתו� ל�: "א� כ� ברור מדוע אומר המל

  .  ל�ואני מוותר על זכותי בשלל ומקנה אות, "נתו� ל�", "הרוגי מלכות נכסיה� למל�"שיי� למל� כי 
  

  ) ה'דאסתר  ("התךותאמר אסתר ל"
        .).).).)מגילה טומגילה טומגילה טומגילה טו" (" (" (" ( מגדולתו מגדולתו מגדולתו מגדולתושחתכוהושחתכוהושחתכוהושחתכוהו    ???? ולמה נקרא שמו הת� ולמה נקרא שמו הת� ולמה נקרא שמו הת� ולמה נקרא שמו הת�,,,, הת� זה דניאל הת� זה דניאל הת� זה דניאל הת� זה דניאל:::: רב רב רב רבאמראמראמראמר""""
נבעה אצל בני ישראל של דניאל ולתו דגר את הטע� לכ� שדניאל ירד מגדולתו וטוע� שכל מסבי" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה

 פעמי� בכל שלושל לתפהזכות להעצמו למיתה על את ר ומסמכ� שראו את מסירות הנפש של דניאל שהיה מוכ� ל
 תעוררהכל הע�  כאשר, בל כעתא.  על כ�אריותהלגוב יזרק לההיה מוכ� ו, רבנ�דמלמרות שבס� הכל זו מצוה  �יו

כל הלכו ו, )ח' אסתר ג(" מכל ע�תיה� שונות דו"בעקבות גזרת המ� שאמר למל� אחשורוש , ולה כזודלתשובה ג
, ורתווש הש� וקיו� תד קעלעצמ� את ר ומסהיו מוכני� לו, ו תורהד וקראו צו� ובכי ולמ� ימיהוצמו שלשישראל 

דניאל כבר אינו ו, ישראלכל איש מ חבכהטמונה נפש ה רותסימאת עת כניאל כי ראו דולתו של ד גטהתמעמשו� כ� ה
 . בזהומיוחד  דיחי

  

  )  יד'ה(ובבוקר אמר למלך ויתלו את מרדכי עליו ... ותאמר לו זרש אשתו וכל אהביו יעשו עץ
לא לכאורה ו. בזמ� קריאת שמע של שחריתהיא *בבוקר* במדרש שכוונת זרש ושאר אוהביו של המ� באמר� מובא 
 ?בערב" ברב ע�"הלוא יכלו לעשות זאת ?  על מנת לתלות את מרדכימוקד� בבוקרלקו� מה בער לה� כל כ�  ,ברור
את מרדכי לתלות מ� הל� אוהבישאר הזרש ובהצעה זו של יש  שמחשבה עמוקה רבי יהונת� אייבישי#רבי יהונת� אייבישי#רבי יהונת� אייבישי#רבי יהונת� אייבישי#מסביר , אלא

שאר זרש וכי , כתפילת ותיקי�, את שמע ויסמכו גאולה לתפילהי לפני שמרדכי ושאר ישראל יקראו את קרכבוקר
 כל ,וא� כ�, ):רכות טב(" כל היו� אינ� ניזוקי�" שותיקי�ל על המתפללי� תפילת "� ידעו מה שאמרו חזאוהביה

קריאת לומר מרדכי  את התליה לפני שיגיע להקדי�לו יעצו לכ� , שואתלות את מרדכי יהיה לשל המ� להמאמ# 
   .ולסמו� גאולה לתפילה, שמע

  

  ) ג'י("  דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעוורצוי לרוב אחיו... רדכי היהודיכי מ"
        ) ) ) ) מגילה טזמגילה טזמגילה טזמגילה טז((((" " " " ולא לכל אחיוולא לכל אחיוולא לכל אחיוולא לכל אחיו""""

חת� חת� חת� חת� "מתר# ה? "כל אחיו"ולא ל" רוב אחיו"היה רצוי רק ל, שהציל את ע� ישראל מכליה, הכיצד יתכ� שמרדכי
מאנשי� פרטיי� שיפעיל את השפעתו הידוע ומוכר שכאשר עולה אד� לגדולה הוא מקבל פניות על פי " סופרסופרסופרסופר

יגיע ר שאכהרי ש, קטני�אישיי� ני� יעניבאת המלכות האד� א� ינצל , אכ�ו. ניה� האישיי�יעניבשלטו� לטובת 
משו� . את השפעתו בענייני� הפרטיי�" בזבז" היות שכבר לא יוכל לפעולהוא כבר חשוב לכלל אמיתי גדול ו� יעני
� בעת שעלה לגדולה לכ� מרדכיבשיטה זו נקט . אנשי� פרטיי�בקשות קטנות של משתדל להימנע מ, אד� חכ�, כ

, "דורש טוב לעמו: "שנאמר י�ולא לפרטהע� לכלל ראייתו של מרדכי היתה  ,היה רצוי לרוב אחיו ולא לכל אחיו
  . "דובר שלו� לכל זרעו"ולכ� היה 
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            """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""בני ברק ומדרשת בני ברק ומדרשת בני ברק ומדרשת בני ברק ומדרשת " " " " מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר""""חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות 
            בבבב""""קרית הרצוג בקרית הרצוג בקרית הרצוג בקרית הרצוג ב" " " " תורת ישראלתורת ישראלתורת ישראלתורת ישראל""""בית כנסת בית כנסת בית כנסת בית כנסת     20:3020:3020:3020:30ש ש ש ש """"מוצמוצמוצמוצ    ה יוס( ב� חמוה יוס( ב� חמוה יוס( ב� חמוה יוס( ב� חמו""""לימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע

   Yossef.Benhamo@gmail.com :ל" או בדוא052-3268315: טלפוןניתן להפנות לוהערות ות האר


