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

 

        יםיםיםיםיםיםיםיםררררררררוווווווופפפפפפפפללללללללהגיגים הגיגים הגיגים הגיגים הגיגים הגיגים הגיגים הגיגים  
  מגילת אסתר

"רות"מגילת  :לבד משני ספרי� מחמש המגילות, האשעל ש� ספרי הקדש לא נקרא ספר עשרי� וארבעה מתו� 
ואסתר. ) יז'רות א(" אשר תמותי אמותב: " אמרהרות. 'מפני שה� מסרו נפש� על דבר הסיבה היא וה. "אסתר"מגילת ו

  )שפתי חכמי�(                          . ) טז'אסתר ד(" דתיבתי אדוכאשר אב: "אמרה
  

  )חולין קלט(" "המן העץ"שנאמר ? המן מן התורה מנין"
החזו� החזו� החזו� החזו� "בש� המסבירי� ?  בתורה"המ�"שמו של דעת היכ� מוזכר חכמי הגמרא לה חשוב לל כמדוע כ,  ברורלא
גמרא "שלא יאמר  בארו ומב,)יג'  כגשמות("  לא ישמע על פי�ורי� לא תזכירח"וש� אלהי� א: נאמרעל פי מה ש" אישאישאישאיש

אלא א� עבודה זרה מה של שאת ור להזכיר סאכמו כ�  ו):גססנהדרי� (שמור לי בצד עבודה זרה פלונית" , רוחבאד� ל
עצמו את הלא המ� עשה , לפי זה יש לומר. )כט' דברי� ג( כגו� "ונשב בגיא מול בית פעור", תורהכ� הוזכר שמה ב

מותר להזכיר את כיצד , � א� כ,רדכי לא כרע ולא השתחוה לושמסבה זו ה, שישתחוו לפניובקש עבודה זרה ושהוא 
  . מותר להזכירו� יהיה וכ" המ�"� נדחקו בגמרא למצוא מקו� בתורה שבו מוזכר שמו של על כ? שמו של המ�

  

  )טז' מגילה ח(" ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר"
חיי� ל ,בני�לדהיינו " בני חיי ומזוני"פורי� מסוגל לנינו לומדי� שחג ה שמהפסוק שלפלללל""""בליקוטי מהריבליקוטי מהריבליקוטי מהריבליקוטי מהרימובא 
 זוהי "תורה", :)מגילה טז(" י�ויקר אלו תפיל... ו� זו מילהשש... אורה זו תורה: "נאמר בגמרא.  טובהפרנסהלוארוכי� 
משו� , חיי�כנגד  זה "י�תפיל" ובני�כנגד הו  ז"מילה". )אבות("  אי� תורהח קמ�א� אי: "נאמרכי . פרנסהכנגד 

  .)מנחות("  ימי��כל המניח תפילי� מארי"ל "אמרו חזש
  

ּפוריִכ םיו ּ ְכפורי-ם ּ   םּ
, )יז' מגילה ט(" חהמשתה ושועשה אותו יו� מ: "שנאמר, אוכלי� ואחר כ� ,תענית אסתר, מתעני�קוד� פורי� חג הב

אחר כ� ו, צוה להרבות באכילה ושתיהיש מבערב יו� הכיפורי� קוד� אוכלי� שהרי , �והפזה וביו� הכיפורי� 
על פורי� יש לבקש ג� לפנינו ומאחרינו" מ "והסר שט� תפילהאת הומר ש היה אבבבב''''צצצצרבי לוי יצחק מברדירבי לוי יצחק מברדירבי לוי יצחק מברדירבי לוי יצחק מברדי .מתעני�

אזי , ישראל שעסוקי� באכילה ושתיהע� קטרג על להשט� רוצה  ורי�פיהכ� כי בערב יו. יו� הכיפורי�ג� על ו
ורוצה בפורי� בא השט� ואילו . תקדשה ומתענע� ישראל מביו� המחרת דע ששי, "לפנינו"את אשר מראי� לו 
שיסתכל על התענית , "ומאחרינו"אשר היה  מראי� לו את יאז,  ומתהוללי�ישראל שה� שמחי�ע� לקטרג על 

   .אתמולצמנו ש

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

   :)מגילה ז(" אמר רבא מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי"
  ? אלו משקאות חייב אד� לשתות בפורי�התלבטו האנשי�, ות פורי�סעודאחת מב

  ."המ� הרשע"כמו גימטריה באותה שהוא משו� , "יי� שר$"חייב אד� לשתות : רב שתיי� אמר
יי� "הגימטריה של  ואילו 670בגימטריה הוא " המ� הרשע"הלוא , אי� חישבת את הגימטריה: "הקשה רב שכר�

   ".?650ק רהיא " שר$
      ".…גימטריה כוסות ומשלימי� את ה20שותי� עוד ? הבעיהמה : "נז$ בו רב שתיי�

  

  263 מס עלון  ד"בס

        :::: לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת יוסדיוסדיוסדיוסדהעלו� מהעלו� מהעלו� מהעלו� מ
  ל"יה ז'יבה חיה בנימין בת גורג         חב  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"תנצב

  

          
          
          

          

  

  יםרופ
 ג"עתש אדר' די
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        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
  ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע
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 :נשמת אדם העלון מוקדש לעלוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם' נר ה
 ה"בתנצ        ב"אב תשע' ע כא"נלב ל "איריס בת מלכה ז  ב " תשעלולא' בע "נלב  ל "דוד בן חיים ובריינדל ז

משנכנס אדר מרבין "

 .) תענית כט" (בשמחה



 

  )א'  אאסתר(" ויהי בימי אחשורוש"
מבאר . ה"מגילה לא מוזכר שמו של הקב ב,הקודש ספרי שארשמי� לב שבניגוד למגילת אסתר א� מעייני� בסיפור 

ו וה� הי, הימי� של מלכיה� נכתבה בדברי והיא את המגילה � העתיקויהפרסיש משו� ואטע� השה" אב� עזראאב� עזראאב� עזראאב� עזרא"ה
  .הוא שלא יזכירוהו במגילה' לפיכ� כבוד ה. כותבי� ש� תועבות� ותחת הש� הנכבד והנורא היו, עובדי גילולי�

  

   )ט' ב אסתר( "ואת שבע הנערות הראויות לתת לה מבית המלך"
            .).).).)יגיגיגיג    מגילהמגילהמגילהמגילה((((    """"מלמד שהיתה מונה בה� שבעת ימי השבוע בכדי לדעת מתי הוא שבתמלמד שהיתה מונה בה� שבעת ימי השבוע בכדי לדעת מתי הוא שבתמלמד שהיתה מונה בה� שבעת ימי השבוע בכדי לדעת מתי הוא שבתמלמד שהיתה מונה בה� שבעת ימי השבוע בכדי לדעת מתי הוא שבת""""
יתה צריכה יו� השבת עד שה מתי הואלא ידעה , נביאההיתה ש ,אסתר וכי "ששששבבבביערות דיערות דיערות דיערות ד"ב שי*שי*שי*שי*בבבביהונת� איייהונת� איייהונת� איייהונת� אייי רבאל וש

, "אי� אסתר מגדת את עמה" :נאמראסתר על ,  מבאר רבי יהונת�,אלא? את הנערות כדי למנות בה� את ימי השבוע
, :)כתובות נט( "בטלה מביאה לידי שעמו�": ז"לחאמרו שמכיו� ו .יהודיהדהיינו אסתר הסתירה את העובדה שהיא 

נה חשגתא� ו , במלאכההת ימי המעשבכל שש קתסעובודאי היתה ,  למרות שהיתה מלכה,מסתבר לומר שאסתר
נהגה אסתר על כ� .  של אסתר"את עמה ואת מולדתה"היו מבינות ה� , במלאכה אינה עושההיא בשבת שערותיה נ

 הנערות ששרתוכ� ש, יו� אחר בימי השבועתשרת אותה כ� שכל אחת הנערות סידרה תורנות בי� ו בחכמה ובערמה
 ,יו סבורות שהיא עוסקת תמיד במלאכההו, לא נמצאו עמה בשבת, וראו אותה עוסקת במלאכהול חהאת אסתר בימי 

ג� בימי השבוע אי� ברה שס, וראתה שאסתר אינה עוסקת במלאכה  עמה בשבתהנמצאש ההנער  ואילו,ג� בשבת
   .ה למלכה כיאעוסקת במלאכההיא 

  

   ) כג'באסתר ( "פר דברי הימים לפני המלךסויתלו שניהם על עץ ויכתב ב"
  ) א' גאסתר ( "המלך אחשורוש את המן אחר הדברים האלה גדל"
 בכ� המ�ו של גדולתסיפור בי� בגת� ותרש לע� י� יענהטע� לסמיכות שבי� מסביר את ההקדוש  "אלשי�אלשי�אלשי�אלשי�"ה
 ומתו� .הצילה את חייובכ� וובה לאסתר על שהגידה לו את מזימת שומרי הס$ עליו הכיר טרצה לאחשורוש ש
, מלכותכ� שאסתר תגיע לאשר גר� למשו� שהוא זה המ� מעמדו של ל את גדלהחליט לפיכ�  אסתררצה להיטיב לש

   .שלאסתר תהיה נחת רוח מפעולה זוולכ� חשב אחשורוש 
  

  )טו' ג אסתר( "והמלך והמן ישבו לשתות והעיר שושן נבוכה"
 מדוע ישיבת ."והעיר שוש� נבוכה",  לבי� סופו,"והמל� והמ� ישבו לשתות", ברור הקשר בי� ראשית הפסוקלא 

שלאנשי שוש� היה ניסיו� מר ע� , אדיאדיאדיאדירררררבי שלמה קלוגר מברבי שלמה קלוגר מברבי שלמה קלוגר מברבי שלמה קלוגר מבמתר*  ?שי שוש�לשתות הביכה את אנ� המ� עהמל� 
 :שמובא בגמראהוא מאבד את דעתו כפי להשתגע כששותה יי� ושורוש חאדרכו של ידעו שו, רושהשתיה של אחשו

 ,אבאד בר אהורייריה: שלחה ליה, אמר רבא )מדוע כעס כל כ�( ? ביה כולי האיהאמאי דלק + ויקצ$ המל� מאד"
אבי שתה יי� כנגד אל$ איש ולא ( ירו אבא לקבל אלפא חמרא שתי ולא ) הייתהסוסי� של אביאורוות שומר (

מיד גזר אחשורוש על ושתי  :)במגילה י( ".)ואתה השתכרת ונעשית שוטה( ריהחמ אשתטי בא גבראווהה, )השתכר
� היי� מש והחליט לפר, יי� שהרג את ושתיהמשתיית גר� כתוצאה ראה מה שנהתפקח מיינו ורוש ושאחש אחר. מיתה

פ� ישתגע חששו , ישב לשתות ע� המ�שמעו אנשי שוש� שאחשורוש שכאול� עכשיו  ,ה עוד יי�ולא היה שות
   .קשר בי� חלקי הפסוקכעת ברור הו, י יודע על מי יצא הקצ$מו ,כדרכואחשורוש 

  

   )יז'  טאסתר(" שלשה עשר לחדש אדר ונוח בארבעה עשר בו ועשה אתו יום משתה ושמחה ביום"
  )יט'  טאסתר(" את יום ארבעה עשר לחדש אדר שמחה ומשתה ויום טוב ומשלח מנות איש לרעהו"

בפסוק ? י�פסוקהשינוי הלשו� בי� מה פשר , ראשית. מספר הבדלי�הבחי� בא� מתבונני� בפסוקי� שלפנינו נית� ל
לא מדוע כמו כ� . " ויו� טובשמחה ומשתה ":נאמרהשני ואילו בפסוק , "ה ושמחהת "יו� מש: נאמרהראשו�

שהפסוק מסביר  המגיד מדובנאהמגיד מדובנאהמגיד מדובנאהמגיד מדובנא ?ת בפסוק השניכפי שמוזכר" מתנות לאביוני�" בפסוק הראשו� מצוות תוזכרמ
 היה לה� לשמוח משו� כ� קל,  הגדולעיניה� את הנסמו � ראו באנשיאירע הנס והבו דור שמדבר על ההראשו� 

ואילו , ומשתה""ואחר כ�  "שמחה"בפסוק קוד� לכ� נאמר , את המשתהאחריה  ה גררוזשמחה שמחה אמיתית ו
להתחיל צריכי� קוד� דורות אלו ,  במו עיניה�שלא ראו את הנסדורות , י�הפסוק השני מדבר על הדורות הבא

זו הסיבה ג� שלא ". ושמחה"ואחר כ� "  משתהימי"תחילה  בולכ� כת, יגרור אחריו את השמחהוהוא , במשתה
ג� , היה הנס לא היה צור� מיוחד לשמח את האביוני�בו בדור שכי , בפסוק הראשו�" מתנות לאביוני�"י� ימוזכר ענ

לדאוג צרי� ג� משתה כדי לשמוח לערו� שצרי� הבאי�  לדורות כ�מה שאי� , בלי זה שמחת� היתה גדולה
  .מתנות לאביוני�"" � שליהעניבפסוק זה לכ� מוזכר , לאביוני�
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 ....נע� אברה� ב� רויטלנע� אברה� ב� רויטלנע� אברה� ב� רויטלנע� אברה� ב� רויטל,   ,   ,   ,   אליהו ב� אסתראליהו ב� אסתראליהו ב� אסתראליהו ב� אסתר,  ,  ,  ,  א ב� מרי�א ב� מרי�א ב� מרי�א ב� מרי�""""הרב חיי� פר* שליטהרב חיי� פר* שליטהרב חיי� פר* שליטהרב חיי� פר* שליט,  ,  ,  ,  א ב� שרהא ב� שרהא ב� שרהא ב� שרה""""ג משה חזקיהו שליטג משה חזקיהו שליטג משה חזקיהו שליטג משה חזקיהו שליט""""הרההרההרההרה


