
  
  

  

 'ח שנה                          
 

  
ְזרַ֤ "  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' הּו הים ַוֽ

 

        ורי�ורי�ורי�ורי�ורי�ורי�ורי�ורי�פפפפפפפפללללללללהגיגי� הגיגי� הגיגי� הגיגי� הגיגי� הגיגי� הגיגי� הגיגי� 
  

  מגילת אסתרה של קריאל הסיבה
אל נא תהיה קריאת המגילה בעיניכ� . שמעו נא נבוני ע� וחכמי�" :""""יערות דבשיערות דבשיערות דבשיערות דבש""""בבבבאייבשי� אייבשי� אייבשי� אייבשי� יהונת יהונת יהונת יהונת רבי רבי רבי רבי כותב 

? וכי בשביל זה היתה אזהרה לקרותה פעמי�. כדורש ספר זכרונות וספר קורות אבותינו בכל התלאות אשר מצאת�
שיש בו סתרי� ', מגילת אסתר'דות רבי� שיש בו ולהכי נקראת מלבד סו, אמנ� רוב מהתועלת אשר נמש� ממנו

  . "א! ג� יש ללמוד ממנה דברי� רבי� למוסר והנהגת אד� אשר יעשה וחי בה�. וסתרי מעשי בראשית
  

  )מגילה ז(" מחוייב איניש לבסומי בפורייא"
וכשהיה בדר� שמע , מסוי�כו� כס! ולקח עמו סשנסע על מנת לבצע עבירה יהודי על ל "ז ����""""הריהריהריהריחידושי חידושי חידושי חידושי בעל מספר 

בית בנתנ� כיו שלא היה לה� לשל� הוא ו, שכר דירה ומס פרי� המקומיחייבי� להיו ש, בכיות מאנשי� ונשי�קול 
לצור� העבירה לקח מהכס! אשר הבכיות נכמרו רחמיו וכאשר שמע היהודי את , � קשי�ינוייעוד אות� להסוהר 

האיש פסק שכל מה שיגזור ויצא , בשמי�גדול והיה מזה רעש , עבירהאת הכל השבויי� ולא עשה את פדה הוא 
שישתה גזרו עליו לכ , טר� הגיע זמנ�שאר דברי� ש ואלהחיות מתי� האיש  בקששמא יחששו אבל במרו� , �ייקתי

בעל "הישראל  בישלח ר, שלא ירדו גשמי�, ופע� אחת היה העול� בצער גדול. שיכור יהיה זמהרוב ו, ש"תמיד יי
י� מיכמה אצלו כשבאו אליו שהו , ל הצערולביט לשהוא יבקש רחמי� ויפעכדי ל "הניהודי תלמידיו לאת  "ש� טוב

 הוסי! . עד שטרחו והשיגו אותו טר� ששתה ופעל רחמי� ונעשה רצונו, ו מתו� שכרותושלא יכלו לדבר איתכיו
, לכ, אי שיעורביו� זה ליכול לפעול ישראל איש שכל עד כל כ� עת רצו הוא פורי� יו� ש" �"חידושיי הרי"ה

  . בפורי�לשכרה תקנו שישתו , שלא כהוגהאד� דברי� ל ישאשמא 
  

  .הטעם לשתיית יין בפורים
 לא נברא אלא לנח� אבלי�היי משו� שוזה , בפורי� שדקדקו כל כ� בשתיית יי כ�הסביר את הסיבה ל החת� סופרהחת� סופרהחת� סופרהחת� סופר

משמחו היי שאפילו בימי צרותיו של אד�  ,להורות לנו סימ שנהיה כמו היי הזה, מרי נפש לש דעת�את לפקח ו
, שנו ולא יעזבנוטלא י כי, כל יהבינו על ה#את אנחנו נשכח כל צרותינו ושעבודינו ונשלי�  כ, ו מדאגותיואות ומשיח
מפקחו  וחלילה והיה שיעור היי ההוא סבעת צרה ח היי כאילו הי ות כזו שלבעצמו לשתות כמהאד� ישער  ,וא� כ

  . וככה ישתה, ומשמחו
  

  )ח' אמגילה (איש ואיש  רצוןכת ולעש ווהשתיה כדת אין אונס כי כן יסד המלך על כל רב בית"
, מעשה בראשית ואמר לה� מלמד שהתנה הקב$ה ע�" :גמראעל פי הרש פמ ממונקאטשממונקאטשממונקאטשממונקאטש    """"מנחת אלעזרמנחת אלעזרמנחת אלעזרמנחת אלעזר""""ל הל הל הל הבעבעבעבע בהר

הגמרא בעת לפי ו .)שבת פח( "זיר אתכ� לתוהו ובוהוחאני מ וא� לאו ,�התורה את� מתקיימיאת א� ישראל מקבלי� 
. "וא� לאו ש� תהא קבורתכ� ,את התורה מוטב שכפה עליה� הר כגיגית ואמר לה� א� את� מקבלי�"התורה  קבלת
 שנעשה לה� סמאהבת הנוזאת  "שורושחבאהבה בימי א הקבלוהדר : "אחר כ� בזמ מרדכי ואסתר נאמראבל 

דהיינו $והשתיה$ : בפסוק שלפנינווזהו הרמז . "ברקיימו מה שקיבלו כ"ל "ו חזודרשדכתיב $קיימו וקבלו היהודי�$ 
י כ, והיא כבר לא מאוימת, $כדת$ וכהלכה שורושחנעשתה בימי א, :)יומא נד($ שממנה הושתת העול� ה$השתי אב

  .מרצו '$ ס$אי אונ זרו וקבלו את התורהחישראל 
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        הגיגים מהמגילההגיגים מהמגילההגיגים מהמגילההגיגים מהמגילההגיגים מהמגילההגיגים מהמגילההגיגים מהמגילההגיגים מהמגילה
  )א 'ד אסתר(" ומרדכי ידע את כל אשר נעשה"
""""כיוו כיוו כיוו כיוו , , , , שהיו באי� מבית הספר ור� אחריה�שהיו באי� מבית הספר ור� אחריה�שהיו באי� מבית הספר ור� אחריה�שהיו באי� מבית הספר ור� אחריה�ראה מרדכי שלשה תינוקות ראה מרדכי שלשה תינוקות ראה מרדכי שלשה תינוקות ראה מרדכי שלשה תינוקות , , , , בשעה שנחתמו האיגרות וניתנו ביד המבשעה שנחתמו האיגרות וניתנו ביד המבשעה שנחתמו האיגרות וניתנו ביד המבשעה שנחתמו האיגרות וניתנו ביד המ

השני השני השני השני , , , , אל תירא מפחד פתאו� ומשואת רשעי� כי תבוא$אל תירא מפחד פתאו� ומשואת רשעי� כי תבוא$אל תירא מפחד פתאו� ומשואת רשעי� כי תבוא$אל תירא מפחד פתאו� ומשואת רשעי� כי תבוא$""""אמר לו אמר לו אמר לו אמר לו : : : : פסוק לי פסוק�פסוק לי פסוק�פסוק לי פסוק�פסוק לי פסוק�, , , , ד מה�ד מה�ד מה�ד מה�חחחחשאל לאשאל לאשאל לאשאל לא,,,,שהגיע אליה� שהגיע אליה� שהגיע אליה� שהגיע אליה� 
כיוו ששמע כיוו ששמע כיוו ששמע כיוו ששמע . . . . """"$ועד זקנה אני הוא ועד שיבה אני אסבול$ועד זקנה אני הוא ועד שיבה אני אסבול$ועד זקנה אני הוא ועד שיבה אני אסבול$ועד זקנה אני הוא ועד שיבה אני אסבול, , , , השלישי אמרהשלישי אמרהשלישי אמרהשלישי אמר, , , , """"$עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקו�$עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקו�$עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקו�$עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקו�, , , , אמראמראמראמר

        ))))מדרשמדרשמדרשמדרש" (" (" (" (על בשורות טובות שבשרוניעל בשורות טובות שבשרוניעל בשורות טובות שבשרוניעל בשורות טובות שבשרוני, , , , ענה לוענה לוענה לוענה לו, , , , על מה השמחהעל מה השמחהעל מה השמחהעל מה השמחה, , , , אמר לו המאמר לו המאמר לו המאמר לו המ. . . . גדולהגדולהגדולהגדולה    זאת מרדכי שמח שמחהזאת מרדכי שמח שמחהזאת מרדכי שמח שמחהזאת מרדכי שמח שמחה
 �  רבי� פסוקי�  �ישנלוא ה? ההצלהעל שבה� נרמז למרדכי , להבי מה המיוחד בשלשה פסוקי� אלוצרי

   אנושהרי מצ. פסוקי� אלודווקא בשלושה  ישיש עני הגאו מוילנאהגאו מוילנאהגאו מוילנאהגאו מוילנאמתר� ? שמדברי� על הצלת ישראל
$ויבא עמלק וילח� ע� ישראל : שנאמר, פע� ראשונה ברפידי�. ע� ישראל להילח�פעמי� שלוש שעמלק בא 

, )א 'כא במדבר(" כנעני מל� ערד יושב הנגבהוישמע : "שכתוב, אחרי פטירת אהרו ,פע� שניה, )ח 'יז שמות( ברפידי�$
  , כדי שישראל לא יכירו אות�, כנעושינה את לשונו לדבר בלשו , יושב הנגב$ זה עמלק: "ומסביר רש$י

   .ופע� שלישית זה המ הרשע. התפללו לה# בלשו סת�, ולשונ� ככנע, ראו ישראל שלבושיה� כעמלק
  כמו שכתוב , ראשו מדבר על $פחד פתאו�$הפסוק ה. של הילדי�רמזו הפסוקי� , ועל שלש פעמי� אלו

ג� ה את ישראל "הקביציל  �כ, מידיו הקב$ה זה הצילנו וע� כל, שבא בפתע ובמקרה, "אשר קר� בדר�"ברפידי� 
כ  'וג� ש� הצילנו ה, יה שבאו בצורה של רמאותיכנגד הפע� השנ, שני מדבר על התחכמות ועצותהפסוק ה. עכשיו

ל שבאו חכמי האומות ואמרו מדוע אתה "זח$ועד זקנה$ שהרי אמרו , והפסוק השלישי מדבר על, יציל ג� עכשיו
כבר זק הוא ואינו יכול לעשות , אמר המ הרשע, ה מעניש את מי שמתעסק אית�"הרי הקב, היהודי�מתעסק ע� 

ג� לפי דבריו שאני , "$ועד זקנה, אמר התינוק, לו כלו� השהרי נבוכדנצר החריב ביתו ושר! היכלו ולא עש. כלו�
  .אתכ� ג� עכשיו "אני אשא ואמלט"זק בכל זאת 

  

  )יג 'ה אסתר(" ךעת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלל וכל זה איננו שוה לי בכ"
        ))))רש$ירש$ירש$ירש$י((((    """"לעבדלעבדלעבדלעבדו ו ו ו תינו שהיה מראה לו שטר שמכר עצמתינו שהיה מראה לו שטר שמכר עצמתינו שהיה מראה לו שטר שמכר עצמתינו שהיה מראה לו שטר שמכר עצמוווורברברברב    וווואמראמראמראמר""""
תר� מו? ו הוא רצההתגרות בלוכי ? מדוע הראה מרדכי להמ את שטר המכירה, ריסקריסקריסקריסקבבבבז סוליבייציק מז סוליבייציק מז סוליבייציק מז סוליבייציק מ""""הגריהגריהגריהגריקשה מ
אי ה� מאת המל� קנה את היהודי� על פי שהמ להודיע לו בזה שא! כדי , מכירההשטר את ראה להמ מרדכי הש

  .אי היהודי� שייכי� להמלכ " מה שקנה עבד קנה רבו"וידוע ש מרדכישל  והיות שהוא עבד, קנויי� לו
  

  )לא' אסתר ט(" לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם"
  הלילה  גויי�אצל הש" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מתר� ה ?"בזמניה�"מדוע הדגישו באיגרת שימי הפורי� צריכי� להיות 

  לילה הארבעה עשר וההיה ביו�  הנס, �וא� כ, "יו� ולילה"לפי היו� את  �מוניהול� אחר היו� כלומר ה� 
  ה ביו� תוגזרת המ הי, לילה שלאחריוהעשר ו החמישהביו� � פורי� יחול מוקפיבוכ , שלאחריו

  לקיי� "שלח ספרי� מרדכי לכ . היו� הול� אחר הלילההיהודי� אצל אבל . לילה שלאחריוהוהשלושה עשר 
  ששלח וזה מה . שהיו� הול� אחר הלילה, י�דשל היהוכשהכוונה בזמניה�  "את ימי הפורי� האלה בזמניה�

  , "ברי הצומותדו", מהלילה �לתיי� שתחדבאגרת הפורי� השנית לעשות כפי כל הזמני� של היהומרדכי 
  לפי זה נית לבאר את . לילה ויו�יהיו ברי קבלה שמדצומות ה �כ, לילה ויו� ואסתר הישל צומות הש

  כלומר , תמלא הבית אורהגמרא שכאשר נולד משה הואמרו ב, רדאב' בז דשה נולל שמ"מה שאמרו חז
כ� א, המ שהיו� מתחיל מ הבוקר והלילה אחריוחשב ולכ . רדא' מת בזמשה ו. רדא' בליל זמשה נולד ,   

  ע שבו דלכ אמרו ולא י. הלילה שלפניו הוא מיו� אחרכי , באדר ר ומת בשבעהדבששה לא דנולמשה 
  לא שיי� לומר  � כא, יקי�דה משלי� שנותיה של צ"שא� הקב, פירש. היינו שטעה בחשבו. ביו� נולד

   ,משה ,כ� וא. תו נגזר עליו שימות באותו יו�דלת לייומתח, למות ד�אחרי שסו! א, שהמזל רע שמת
 מה כ� א, � של הצדיקי�שנותיהאת  �א� אינו משליה "הקבאבל , רדאב 'בונולד  ,מושיע של ישראל  
  ר דאב' בו דנולשל המ משה ולפי טעותו . שדחותו המת באומשה הוא סימ רע היות ששהפור נפל באדר 

מוכרח היה למות באותו  כ� וא ,רדא 'של זלילה משה נולד באבל באמת . סימ רעהוא ש דהחו כלבאדר ' ומת בז
  . ישראל לבו מושיע ש דר טוב שנולדרבא מזלו של אדואש חודה

  

  

        """"ברית יצחקברית יצחקברית יצחקברית יצחק""""וווו" " " " חנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת בית""""ספרי� לספרי� לספרי� לספרי� ל":  ":  ":  ":  בית יצחקבית יצחקבית יצחקבית יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ            ) ) ) ) איטראיטראיטראיטר, , , , אשכנזיאשכנזיאשכנזיאשכנזי, , , , ספרדיספרדיספרדיספרדי((((י י י י """"מבחר תפילי רשמבחר תפילי רשמבחר תפילי רשמבחר תפילי רש": ": ": ": יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ

            ה יוס! ב חמוה יוס! ב חמוה יוס! ב חמוה יוס! ב חמו""""ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי� לימוד פיוטי� לימוד פיוטי� לימוד פיוטי�     ::::""""מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר""""חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות 
    21:3021:3021:3021:30''''20:3020:3020:3020:30ת ת ת ת """"נוה ג פנוה ג פנוה ג פנוה ג פ" " " " שבת אחי�שבת אחי�שבת אחי�שבת אחי�""""בית כנסת בית כנסת בית כנסת בית כנסת     ה יוס! ב חמוה יוס! ב חמוה יוס! ב חמוה יוס! ב חמו""""בהדרכת עבהדרכת עבהדרכת עבהדרכת ע" " " " ד! יומיד! יומיד! יומיד! יומי""""שיעור שיעור שיעור שיעור     ::::""""ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""מדרשת מדרשת מדרשת מדרשת 

        3268315326831532683153268315''''052052052052: : : : טלפוטלפוטלפוטלפו    ' ' ' '     להשאלה להשאלה להשאלה להשאלה לבירור פרטי� ולבירור פרטי� ולבירור פרטי� ולבירור פרטי� ו
  

   Yossef.Benhamo@gmail.com :ל"או בדוא 052-3268315: טלפוןניתן להפנות לוהערות ות האר

 .אליהו בן אסתר   , א בן שרה"ג משה חזקיהו שליט"הרה    :רפואת כל חולי עמו ישראל ובכללםל


