
נושאי השיעור
א. זכר למחצית השקל. ב. פירוש שם "מרדכי" ושם "אסתר". ג. למה לא מוזכר שם ה' במגילה. ד. ביאור המעשה דרבה שחטיה לרבי זירא. ה. 

ביאור "עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי". ו. גרסאות במגילת אסתר. ז. הפטורים מתענית אסתר . ח. דיני מתנות לאביונים.

שיעור מחצית השקל השנה
שקלים.  פרשת  וקראנו  פרשיות,  ארבע  התחלנו  היום  טוב.  שבוע  א. 
כמה שיעור מחצית השקל? אמרנו )בשיעור הקודם( שזה תשעה גרם כסף 
ושלשה  ארבעים  עולה  טהור  כסף  גרם  ביררתי,  שעבר  ושבוע  טהור. 
סנט, זאת אומרת פחות מחצי דולר, זה בערך שני שקלים קצת פחות, 
אז כפול תשע זה ח"י שקלים, ואפשר לעגל לעשרים. אבל מה שקובע 
זה רק המחיר שיהיה בר"ח אדר, וכמו שאמרו "באחד באדר משמיעין על 

השקלים" )שקלים פ"א מ"א(.

הטעם שקבעו פרשת שקלים בר"ח אדר או לפניו
ב. וזו הסיבה שבאו חכמים וקבעו פרשת שקלים או בר"ח אדר או לפני 
ר"ח אדר. ויש עוד סיבה, אמרו בגמרא מגילה )דף י"ג ע"ב(, גלוי וידוע לפני 
כמו  ישראל,  על  שקלים  לשקול  המן  שעתיד  העולם,  והיה  שאמר  מי 
שאמר "אם על המלך טוב יכתב לאבדם ועשרת אלפים ככר כסף אשקול 
הקדים  לכן  ט'(,  ג'  )אסתר  המלך"  גנזי  אל  להביא  המלאכה  עושי  ידי  על 
הקב"ה שקליהם לשקליו של המן, כי המן דיבר עם המלך בניסן, ורצה 

להשמיד ח"ו בי"ג באדר, לכן כבר בר"ח אדר משמיעין על השקלים.

דיני מחצית השקל בקצרה
ומעלה.  אדר  מר"ח  השקל  למחצית  זכר  לתת  שאפשר  אמרנו  אז  ג. 
אבל לא כדאי לתת בערב פורים בין מנחה לערבית, כי אנשים בתענית, 
ולפעמים אדם מבקש תן לי עודף או תן לי קבלה, אין לאנשים כח לזה, 
ואפשר כל החודש, אם לא נתן  יש לך זמן מר"ח אדר ב' עד י"ג באדר. 
בתחילת החודש, יכול לתת גם אחרי כן, יעשה חשבון בבית כמה זכרים 
יש מגיל שלש עשרה ויתן עליהם. נשים פטורות, אם אתה רוצה לתת 
גם על הנשים גם על הקטנים וגם על העוברים, אתה יכול לתת מכספי 

מעשר. ומי שרוצה לתת מכספו, תבא עליו ברכה.

דברי חכמים וחידותם
ד. יש תוספות במגילה ט"ז )ע"א, בד"ה ודחי(, שיש בו חידה, ככה אומרים 
לכל  שקל  חצי  עולים  כסף  ככר  אלפי  שעשרה  "שמעתי,  התוספות: 
אחד מישראל, שהיו שש מאות אלף שיצאו ממצרים, ואמר המן שיתן 
לאחשורוש כל פדיונם, דוק ותשכח", זה לשון התוספות. כלומר עשרת 
אלפים ככר כסף שאמר המן זה לא סתם, אלא זה ע"פ חשבון מחצית 

השקל לכל אחד מישראל ביציאת מצרים, והיו שם ששים רבוא1.

תמיהה בדברי התוספות
דברי  את  לפענח  ובשביל  וחתומים.  סתומים  התוספות  דברי  אבל  ה. 

1.  ככה אומרים בשם הגר"א, שעיקר הנשמות של ישראל הם ששים רבוא. ולכן הוא אמר, 
שאם יהיו ששים רבוא יהודים שומרי תורה ומצוות בארץ ישראל תחזור הנבואה לישראל, 
הגענו לזה פחות או יותר, אבל עדיין לא חזרה הנבואה, אולי יש משהו קטן, לפעמים יש חכמים 

כמו באבא סאלי ואחרים שהיה להם רוח הקודש.

)זה  אלף  מאות  לשש  כסף  ככר  אלפים  עשרת  לחלק  צריך  התוספות, 
מסובך, אז לא נקרא להם עשרת אלפים נקרא להם רבוא, שש מאות אלף זה ששים 

רבוא, זאת אומרת רבוא אחד של ככרות כסף נחלק אותו לששים רבוא(, יעלה לנו 

שכל יהודי נתן אחד מששים בככר. וכמה זה ככר? יש שני סוגי ככרות, 
יש ככר של חול ויש ככר של קודש, רש"י אומר בפרשת פקודי )שמות ל"ח 
כ"ד(, ככר של קודש כפול היה, ככר של חול יש בו אלף חמש מאות שקל, 

וככר של קודש יש בו שלשת אלפים שקל. ואם נחלק אלף חמש מאות 
לששים איש, יוצא לנו לכל אחד עשרים וחמשה שקלים. וכי זה מחצית 
השקל? זה עשרים וחמשה שקלים. וכ"ש אם ניקח את הככר של קודש 
שהוא שלשת אלפים שקלים, ונחלק את זה לששים איש, יוצא לנו לכל 
אחד חמשים שקל, הרי אנחנו צריכים בסה"כ מחצית השקל? איך הגענו 

לחמשים שקל או עשרים וחמשה שקלים?

פירוש ראשון בכוונת התוספות
מהחזקוני  לקוח  אחד  פירוש  בתוספות,  פירושים  שני  יצאו  ומכאן  ו. 
)ריש פרשת כי תשא(, וכן פירש הבית חדש בגליון של הגמרא שלו במגילה 

)שם(, ונדפס בהגהות הב"ח שם )אות  ה'(, וככה כתבו עוד כמה מפרשים, 

אמרו הרי "ימי שנותינו בהם שבעים שנה" )תהלים צ' י'(, וממתי אדם צריך 
לתת מחצית השקל? כתוב בתורה "מבן עשרים שנה ומעלה" )שמות ל' 
י"ד(, וא"כ מגיל עשרים עד גיל שבעים שנותן כל שנה מחצית השקל, 

אז בחמשים שנה יוצא שנתן עשרים וחמשה שקלים, ועשרים וחמשה 
שקלים כפול ששים זה אלף חמש מאות, וזה שיעור ככר של חול, כי המן 
שיער בככר של חול. וא"כ כל ככר שנתן המן זה עולה לשיעור מחצית 
השקל של ששים איש במשך חמשים שנה, ששים לכל ככר, וכפול רבוא 

ככרים, זה ששים רבוא בדיוק.

חיוב מחצית השקל מגיל שלש עשרה
ז. מרן הרב עובדיה ע"ה )חזו"ע-פורים עמ' ב'( מקשה על זה, הרי מה שכתוב 
"מאת  שכתוב  וכמו  האדנים,  לתרומת  דוקא  זה  עשרים"  "מבן  בתורה 
אדנים למאת הככר ככר לאדן" )שמות ל"ח כ"ז(, אבל הכופר נפש שנותנים 
כל שנה מחצית השקל זה לא מגיל עשרים, אלא מגיל שלש עשרה. ככה 
מביא הרמב"ן )פרשת כי תשא(, והרמב"ם )פ"א מהל' שקלים ה"ז(, ועוד פוסקים 
רבים. חוץ מאחד, רבנו עובדיה מברטנורא )שקלים פ"א מ"ג( שאומר מגיל 
עשרים, והרמ"א )סי' תרצ"ד ס"א( פסק כמוהו, ותמהו גם על רבנו עובדיה 
וגם על הרמ"א, למה אמרתם מגיל עשרים? הרי למעשה זה מגיל שלש 
עשרה. וא"כ מגיל שלש עשרה עד גיל שבעים זה יותר מחמשים שנה, 

אז החשבון הזה לא נכון2.

2.  ובכלל יש שאלה על הפירוש הזה, למה אתה אומר עד שבעים שנה? הרי בימי משה רבנו 
חיו יותר, מאה ועשרים, מאה עשרים ושלש, מאה עשרים ושש, מאה ועשר? התשובה היא, 
שרק בודדים חיו מאה ועשרים ומעלה, אבל רובם ככולם חיו עד שבעים )ואני לא מדבר על דור 
המדבר שנגזר עליהם למות מגיל ששים, אלא גם אנשים אחרים נפטרו בגיל שבעים(. ומה הראיה? כתוב 
יבוא  ומעלה  שנה  ועשרים  חמש  מבן  ללוים  אשר  "זאת  בהעלותך,  בפרשת  מפורש,  בתורה 

בס"ד

העלון יוצא לעילוי נשמת
מזיאנה נג'ימה בת חנינה לבית וזאן ע"ה

ובעלה מקיקץ כצאני בר רחל ע"ה
לקבלת העלון:

עורך ראשי: הרה"ג רבי ליאור כהן שליט"א

בד
בל

ם 
כי

ור
הע

ת 
ריו

ח
 א

על
ב 

ת
נכ

*ה

מוצ"ש   ר"ת  הדלקת נרות 
19:00  18:23  17:26 ת"א: 
19:03  18:21  17:09 י-ם: 
18:59  18:22  17:15 חיפה: 
19:00  18:23  17:26 ב"ש: 

גיליון מס': 3  פרשת פקודי
ב' אדר ב' תשע"ו )12/3/16(     

betnamn@gmail.com

בס"ד

1

שיעורו השבועי של מרן ראש הישיבה רבנו מאיר מאזוז שליט"א

להפצה, לשאלות, להנצחות ולקבלת העלון ניתן לפנות 
למייל: betnamn@gmail.com   |  או לפלאפון: 052-7159826 - ישראל

כל הזכויות שמורות יו"ל ע"י מכון ארח צדיקים 
שע"י מוסדות חכמת רחמים ברכיה

מוצאי שבת www.ykr.org.ilאו באתר:בערוץ קול ברמהשיעורו של מרן שליט"אבשידור ישיר אתניתן לשמוע
פרשת "ויקהל"

כ"ה אדר א' 
התשע"ו



הפירוש השני בכוונת התוספות
ח. והפירוש האחר, שהמן שיער לפי ככר של קודש, כמה אמרנו עולה 
ככר של קודש? שלשת אלפים שקל, א"כ שלשת אלפים תחלק לששים 
איש, יעלה לכל אחד חמשים שקל. ולמה חמשים שקל? כי זה הערך הכי 
גדול שיש בתורה, כתוב בפרשת בחוקותי "איש כי יפליא נדר בערכך 
)ויקרא כ"ז ב'(, שאם אדם אומר ערכי עלי, צריך להביא את  נפשות לה'" 
הערך שלו לבית המקדש, וכל אחד הערך שלו לפי הגילים שכתובים 

בתורה.

סימן לזכור את גילי הערכין
ט. ויש סימן יפה לזכור את הגילים האלו, כי גדולי עולם שכחו פעם גיל 
והוא מביא רק חמשים  אחד, ואמרו שאדם מבוגר מביא ששים שקל, 
מסכת  בתחילת  ישראל,  תפארת  בעל  אותו  כתב  הסימן?  ומה  שקל. 
ערכין, סימן לגברים "הכן יה", סימן לנקבות "גילי", גילי מאד בת ציון. 
מה זה "הכן יה"? אם הילד מגיל חודש )פחות מבן חודש לאו בר קיימא( עד 
גיל חמש אז הערך שלו חמשה שקלים, מגיל חמש עד עשרים אז הערך 
שלו עשרים שקל, מגיל עשרים עד ששים זה חמשים שקל, ומגיל ששים 
ומעלה זה יורד לחמש עשרה שקל. וזה הסימן, הכ"ן י"ה. ולנקבה אותם 
שלה  הערך  שנים  חמש  עד  חודש  מגיל  הסכומים,  בשינוי  רק  גילים 
שלשה שקלים, מגיל חמש עד עשרים זה עשרה שקלים, מגיל עשרים 
שקלים.  עשרה  זה  ומעלה  ששים  ומגיל  שקל,  שלשים  זה  ששים  עד 
והסימן לנקבה קל מאד לזכור אותו כי זה פסוק בזכריה )ט' ט'(, "גילי מאד 

בת ציון הריעי בת ירושלים", גיל"י.

טעות סופר בתוספות
י. וא"כ מה הערך הכי גבוה לגברים? חמשים שקל, אז לפי הפירוש הזה, 
המן לא נתן לפי חשבון מחצית השקל לכל אחד, אלא לפי חשבון חמשים 
שקל לכל אחד. ומה שכתוב בתוספות "חצי שקל", זה טעות סופר, וצריך 

לצבוא צבא בעבודת אהל מועד", "ומבן חמשים שנה ישוב מצבא העבודה ולא יעבוד עוד" 
היעלה  פנסיה,  ומקבל  חמשים  בגיל  שלו  העבודה  את  גומר  הוא  אם  אז  כ"ד-כ"ה(,  ח',  )במדבר 
על הדעת שהוא חי עד גיל מאה ועשרים? מה הוא עושה בשבעים שנה הנותרות, כל הזמן 
פנסיה? זה יותר מדי, אלא הם היו חיים שבעים שנה, ומגיל חמשים יוצאים מצבא העבודה, כי 
מרימים קרשים וכדו' וזה קשה להם. ועוד ראיה, יש לנו מזמור בתהלים )צ' א'(, "תפלה למשה 
איש האלהים אדני מעון אתה היית לנו בדור ודור" )צ' א'(, והמזמור הזה חיבר אותו משה רבנו, 
ושם כתוב "ימי שנותינו בהם שבעים שנה" )פסוק י'(. אמנם התוספות ביבמות )דף ס"ד ע"ב, בד"ה 
בימי( נדחקו לומר שהפסוק הזה הוסיף אותו דוד המלך, אבל לפי פשוטו רוב האנשים חיו עד 

שבעים שנה.
וכיוצא בזה כתב הרמב"ם במורה נבוכים )ח"ב פרק מ"ז(, על שנות הדורות הראשונים, מאדם 
הראשון עד נח, שחיו שמונה מאות ותשע מאות שנה, והמסכן שבהם שנפטר בקיצור שנים, 
חנוך שחי רק שלש מאות ששים וחמש )והלואי על כל ישראל אפילו שליש מזה, שלש מאות ששים 
וחמש לחלק על שלש זה כמאה ועשרים, זה טוב מאד(. אז הרמב"ם אומר שרק אלה בלבד חיו ככה, 
כי זה היה לצורך מסויים, או יש אומרים שהיה להם מזג אויר בריא והם היו בריאים, אבל רוב 

העולם חיו כמו היום.
ויש סייעתא לדבריו מרש"י פרשת בראשית על למך, שם )ד', י"ט( כתוב "ויקח לו למך שתי נשים 
שם האחת עדה ושם השנית צלה", ואח"כ "וצלה גם היא ילדה את תובל קין" )שם כ"ב(, ואח"כ 
כתוב "ויאמר למך לנשיו עדה וצלה שמען קולי נשי למך האזנה אמרתי, כי איש הרגתי לפצעי 
וילד לחבורתי", "כי שבעתים יוקם קין" )שם כ"ג-כ"ד(, מה הוא מדבר? אז רש"י מסביר, שתובל 
קין היה הדור השביעי לקין, כי קין ילד את חנוך, חנוך את עירד, עירד את מחוייאל, מחוייאל 
את מתושאל, ומתושאל ילד את למך, אז למך דור ששי, ואח"כ תובל קין. ולמך היה זקן עיור, 
אז הוא הלך עם בנו תובל קין, והנה ראה חיה והרג אותה, אבל החיה הזאת לא היתה חיה באמת, 
זה היה הסבא רבא שלו-קין, אז למך הרג את קין, והתקיים בזה הפסוק "כי שבעתיים יוקם קין". 
אבל אח"כ באו נשותיו של למך ופירשו ממנו, אמרו לו תשמע, קין הרג ומת אחר שבעה דורות 
עכשיו גם אתה הרגת, אז למה נביא ילדים שאח"כ ימותו? לא רצו ופירשו ממנו. אז הוא התחיל 
לפייס אותן, עדה וצלה שמען קולי האזנה אמרתי, "כי שבעתיים יוקם קין ולמך שבעים שבעה", 
כלומר אם קין שהוא רצח בכוונה נידון רק אחרי שבעה דורות, אז למך שלא עשה בכוונה ידון 

רק אחרי שבעים ושבעה דורות, אז מה איכפת לכם? תחכו שבעים ושבעה דורות, אין בעיה.
ומיד אח"כ כתוב "וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן ותקרא את שמו שת" )שם כ"ה(, מה הקשר? 
רש"י אומר שלמך ונשיו הלכו לאדם הראשון, הן טוענות והוא טוען, אז אדם הראשון אמר 
להם, המצוה הראשונה שאני שמעתי מהקב"ה זה פרו ורבו, א"כ מה אתם נמנעים ממנו? אמרו 
לו עד שאתה אומר לנו, למה אשתך חוה עלובה ומסכנה יושבת לבד? כי מאה ושלשים שנה 
פירש ממנה, אחרי שהבל נהרג הוא עזב אותה, אמרו לו, אומרים לאסיא אסי חיגרתך, כלומר 
אם הרופא סובל מכאבים, אומרים לו תטפל בעצמך קודם כל )בראשית רבה כ"ג ה'(. אמר אדם 
הראשון טעיתי, לכן "וידע אדם עוד את אשתו", ומתי הוליד את שת? בן מאה ושלשים, זאת 
אומרת בין קין לשת שנולד בגיל מאה ושלשים היו שבעה דורות, קין וחנוך ועירד ומחויאל 
ומתושאל ולמך ותובל קין, זה שבעה דורות במאה ושלשים שנה, משמע שבאמת נישאו בגיל 

20 כמו בימינו, וא"כ גם בזמן משה רבנו חיו שבעים שנה.

ובאו  להיות "חמשים שקל", כי התוספות כתבו בראשי תיבות "ח"ש", 
אח"כ ופיענחו את זה חצי שקל, ובאמת ח"ש פירושה חמשים שקל.

דחיות לפירוש השני
להגיה  שקשה  אמר  הוא  זה,  את  קיבל  לא  שם(  )בחזו"ע  הרב  אבל  יא. 
בתוספות, וגם בילקוט שמעוני )אסתר ג' ט'( כתוב "בקע לגולגולת". ויש 
עוד קושיא על הפירוש הזה, כי המן שאמר "עשרת אלפים ככר כסף" 
היתכן שהתכוין לככר של קודש? מאיפה יש לו ככר של קודש? היה לו 
רק ככר של חול, וככר של חול הוא אלף חמש מאות שקל, ואם תחלק 
אותו לששים זה עשרים וחמש, אז א"כ החשבון של הפירוש השני הלך. 

אז מה נפרש? כמו הפירוש הראשון או הפירוש השני?

המן לא ידע את דברי הרמב"ן
יב. נראה יותר נכון כמו הפירוש הראשון. והקושיא שהרי הרמב"ן כתב 
מגיל שלש עשרה, אפשר לתרץ אותה, וכי המן יודע את הרמב"ן )להבדיל 
אלף אלפי הבדלות(? הוא לא יודע כלום, הוא לקח חומש ראה כתוב שם 

"מבן עשרים שנה ומעלה", הוא לא יודע מה זה תרומת אדנים ומה זה 
מחצית השקל? אלא "מבן עשרים שנה" אז עשה חשבון לכל אחד מבן 
עובדיה  רבנו  את  לנו  יש  הרי  מזה,  וחוץ  התוספות.  פשט  זה  עשרים. 
על  שמתקבל  הפירוש  א"כ  עשרים,  מגיל  שאמרו  והרמ"א  מברטנורא 

הדעת הוא הפירוש הראשון. וזה הפירוש שכתב הבית חדש.

למה רק מרדכי אסתר והמן?
מן  המן  אומרת,  הגמרא  פלא,  דבר  ע"ב(  קל"ט  )דף  בחולין  בגמרא  יש  יג. 
התורה מנין? שנאמר "המן העץ אשר צויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת" 
אסתר מן  )בראשית ג' י"א(, ֲהִמן העץ - ָהָמן העץ, יתלו את המן על העץ. 

ומרדכי  י"ח(.  )דברים ל"א  התורה מנין? דכתיב "ואנכי הסתר אסתיר פני" 
מן התורה מנין? דכתיב "ואתה קח לך בשמים ראש מר דרור" )שמות ל' 
ולכאורה למה לא  זה מרדכי.  כ"ג(, "מר דרור" מתרגמינן "מירא דכיא", 

ויזתא מן התורה מנין? ממוכן  נשאל עוד, אחשורוש מן התורה מנין? 
מן התורה מנין? למה שאלו רק על השלשה האלה? אולי נשאל על כל 
אחד איפה הוא מופיע בתורה, היטלר מן התורה מנין? ימח שמו ויאבד 
זכרו. מה השאלות האלה? אלא חכמים התכוונו בעצה עמוקה לתרץ 

כמה שאלות.

על שם מה נקרא "מרדכי"?
יד. היום באוניברסיטה, לרבות אוניברסיטאות דתיות כביכול, מלמדים 
על  היעלה  "מורדוך"3.  שנקרא  הבבלי  האליל  ע"ש  כן  נקרא  שמרדכי 
נולד  מרדכי  הרי  בבלי?  אליל  ע"ש  נקרא  מרדכי  כזה?  דבר  הדעת 
יכניה  עם  הגלתה  אשר  הגולה  עם  מירושלים  הגלה  "אשר  בירושלים, 
מלך יהודה" )אסתר ב' ו'(, וכי אבא שלו היה עובד אלילים? הוא היה עם 
נבוכדנצר  כי  בבל,  עם  במתח  הזמן  כל  היו  הם  מזה  וחוץ  הסנהדרין. 
יהויכין, הורג  יכניה, רודף את  מלך בבל היה כל פעם עולה, מגלה את 
את יהויקים, וכל הזמן היה במתח איתם, א"כ למה שיקרא לבנו על שם 
אליל של בבל? ועוד שנית, בדניאל רואים שהיה מחליף את שמו של 
האליל בשם אחר, כשנבוכדנצר קרא לשלשת החכמים האלה, חנניה 
מישאל ועזריה, כתוב "שדרך מישך ועביד נגו" )דניאל ג' י"ב(, מה זה ועביד 
נגו? ראיתי פירוש שהכוונה עובד נבו, "נבו" זה עבודה זרה של בבל, כמו 
שכתוב "כרע בל קורס נבו" )ישעיה מ"ו א'(, אז הנביא דניאל לא רצה לכתוב 
נבו, לכן החליף את נבו לנגו, וכתב ועביד נגו. ויש עוד דבר כזה בדניאל, 
כשהוא מדבר ברמז על מה שיקרה בזמן החשמונאים, הוא כותב "ומעת 
זה  שיקוץ?  זה  מה  י"א(,  י"ב  )דניאל  שומם"  שיקוץ  ולתת  התמיד  הוסר 
)היו להם שמה כמה אלילים שכולם בהמות, כמוהו  האליל הראשי של היוונים 
כמוהם(, ושמו "צאוס", אז דניאל כינה אותו בשם, במקום "צאוס" החליף 

3.  יש אליל בבלי נקרא "מורדוך", איני יודע איפה מצאו את האליל הזה. בנביא ישעיה )מ"ו א'( 
כתוב "כרע בל קורס נבו". אולי אויל "מרודך", הגם מרודך זה אליל? אולי מצאו את זה בחרסים 

שבורים ובכתב היתדות, אז שיהיה "מורדוך".
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את השם שלו ועשה אותו "שיקוץ"4. ככה אומרת הגמרא )תמורה דף כ"ח 
ע"ב( על הפסוק "ואבדתם את שמם" )דברים י"ב ג'(, שיכנו אותם בשמות 

אז  הדרך.  ע"ז  וכן  קוץ,  עין   - כל  עין  כריא,  בית   - גליא  בית  כמו  גנאי, 
מרדכי ישאר שמו ככה לדורות? מרדכי שהיה אחד מהסנהדרין, "מרדכי 
בלשן" ככה הוא מופיע בעזרא )ב' ב'(, אז השם שלו יהיה של אלילים? זו 

רשעות לומר ככה.

ביאור השאלה "מרדכי מן התורה מנין"
מר  דכתיב  מנין?  התורה  מן  מרדכי  שם(  )חולין  אומרת  הגמרא  ולכן  טו. 
דרור, וא"כ השם "מרדכי" זה בא מהמלים "מר דרור", ו"מר דרור" הכוונה 
דבר חופשי מכל התערובות, כלומר בושם אמיתי )בערבית: מיסק וענבר(. 
ואיך הגענו למרדכי? כי "מר דרור" התרגום בארמית הוא "מירא דכיא", 

ֵכי", וזהו מרדכי.  "מֹר ּדְ

מרדכי דיבר בארמית
טז. ואל תגידו לי שמרדכי לא דיבר ארמית, כי אז דיברו בארמית. כתוב 
שנאמר  ארמית,  בלשון  סיפר  הראשון  שאדם  ע"ב(  ל"ח  )סנהדרין  בגמרא 
"ולי מה יקרו רעיך אל" )תהלים קל"ט י"ז(, זה מזמור קל"ט שאדם הראשון 
"יקרו"  והמלה  יקרו",  מה  "ולי  מהפסוק  זה  את  למדו  אז  אותו5.  אמר 
מקורה בארמית, וא"כ הגמרא לומדת מכאן שאדם הראשון דיבר בלשון 
ארמית. ויש מי שאמר עוד ראיה, מהפסוק "אם תקטול אלוה רשע" )שם 
י"ט(, המלה הזו "תקטול" לא מופיעה בתנ"ך, רק פעמיים שלש, יש "מהר 

ויש  ט"ו(,  י"ג  )איוב  איחל"  לו  יקטלני  "הן  ויש  ט'(,  א'  )עובדיה  מקטל"  עשו 
כאן "אם תקטול אלוה רשע", ובארמית היא מופיעה כל הזמן, "קטל" 
לא  זה  ואם  בארמית6.  אז  שדיברו  סימן  עוד  זה  אז  "הרג".  זה  בארמית 
מספיק, יש לנו עוד ראיה, כאשר רבשקה, הרשע הזה שהיה השליח של 
סנחריב, בא לפתות את היהודים שיעזבו את חזקיהו המלך וילכו אחריו 
)מלכים ב' י"ח(, אז באו עבדי חזקיהו, אמרו לו "דבר נא אל עבדיך ארמית 

ידבר  למה  כ"ו(,  פסוק  )שם  יהודית"  עמנו  תדבר  ואל  אנחנו,  שומעים  כי 
בארמית? הרי הוא בא מאשור אז ידבר באשורית. אלא השפה הארמית 
וכמו שהיום השפה האנגלית, בכל  זמן,  בינלאומית באותו  היתה שפה 

העולם מדברים אנגלית7.

ביאור השאלה "אסתר מן התורה מנין"
זה  "אסתר"  שהמלה  משום  מנין?  אסתר  על  שאלה  הגמרא  ולמה  יז. 
השם  וזה  "הדסה",  נקראת  היתה  במקור  כי  ככה,  לה  קרא  אחשורוש 
דודו"  בת  אסתר  היא  הדסה  את  אומן  "ויהי  שכתוב  כמו  שלה,  העברי 
י"ג ע"א(  )מגילה דף  ז'(, ואחשורוש קרא לה אסתר. אמרו בגמרא  ב'  )אסתר 

ולכן  נוגה8,  כוכב  שם  שזה  הסבירו  אז  "אסתהר",  מלשון  זה  שאסתר 
אחשורוש קרא לה את השם הזה. אז א"כ למה נקרא לה בשם הלועזי 

4.  כמו שיש היום מרוקאים שהאות ק' קשה עליהם, הם אומרים אותה כמו א', למשל "קדוש 
קדוש קדוש", אם יש ק' אחת אומרים אותה ק', אבל אם יש כמה ק' קשה להם, אז הם אומרים 

"אדוש אדוש אדוש". אז גם דניאל עשה אותו דבר.
5.  הוא אומר שם "אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפכה", "פליאה דעת ממני" וגו' )שם ה'-ו'(, 
מזמור ממש נפלא. האבן עזרא )בתחילת הפרק( אומר, שאין בכל מזמורי התהלים מזמור נכבד 

כמו מזמור זה.
שהשפה שלנו לשון הקודש התפתחה מהארמית, כלומר הארמית  6.  ויש אפילו מי שאמר 
היתה שפה קצרה ואח"כ במשך הזמן התרחבה, והיא העברית. והוא מביא לזה ראיה, הפועל 
ָתב", כמו "באדין חלמא ְכָתב ראש מלין" )דניאל ז' א'(,  ָתב" בלשון עבר, בארמית אומרים "ְכּ "ָכּ

ָתָבא". ָתב", ואח"כ "ּכָ ָתב", אח"כ "ָכּ ָתָבא", וא"כ מתחילה היה קצר "ְכּ ובערבית אומרים "ּכָ
7.  פעם ראש הממשלה הראשון בישראל, אמר אני רוצה להחיות את השפה היונית, כי 
כל היום היו מעריכים את ספרי אריסטו וכו', אז הוא למד את השפה היונית העתיקה. ויום 
איתו  לדבר  התחיל  הוא  אז  זוכר(,  לא  יון",  "נשיא  )אולי  יון  ממשלת  ראש  עם  נפגש  הוא  אחד 
ביונית, אמר לו וּוס? מה אתה מדבר? באיזו שפה אתה מדבר? אמר לו זה יונית של אבות 
אבותיך, אמר לו עזוב דבר איתי אנגלית, אני לא מבין את השפה הזאת, אמר לו אבל זה השפה 
של אבותיך, אמר לו הם כבר הלכו, המה הלכו לאנחות ואנחנו נשארנו למנוחות. אמר לו 
אבל אנחנו החיינו את השפה העברית, נחייה גם את היונית. אמר לו מה אתה מדבר? השפה 
העברית היא שפת אלקים, אתם החייתם אותה? השפה היונית היא שפה מתה, נגמרה. אז 
ארמית באותו זמן היתה שפה כללית, שפה שכולם מדברים איתה, לכן "מרדכי" זה "מר דכי", 

"מירא דכיא". וזו כוונת הגמרא.
8.  בצרפתית כותבים "אסתר" כך: ESTHR, הם מוסיפים ה' בין הת' ובין הר', וזה כמו שכתוב 

בגמרא "אסתהר".

הזה, ולא נקרא לה "הדסה"? לכן אמרה הגמרא "אסתר מן התורה מנין? 
דכתיב ואנכי הסתר אסתיר פני", כלומר יש פה רמז של הסתר פנים, כי 
היתה גזירה על עם ישראל, וכמעט הלכו ח"ו להשמיד להרוג ולאבד, 
ובא הקב"ה והסתיר את הפנים שלו, כי אחרי החורבן עם ישראל איך 
והלשין  המן  בא  לפרס  כשהגיעו  אבל  נבוכדנצר,  עם  הסתדרו  שהוא 
בסה"כ על יהודי אחד, ובגללו רצה להשמיד את כולם, זהו "ואנכי הסתר 

אסתיר פני".

הטעם שלא מוזכר שם ה' במגילה
יח. ויש כאן עוד רמז, שבמגילה לא מופיע שם השם. הקב"ה מסתתר 
במגילה9?  הוי"ה  שם  כתוב  לא  באמת  למה  אבל  תיבות.  בראשי  שם 
האבן עזרא )בתחילת פירושו למגילת אסתר( מלמד אותנו, כי המגילה הזאת 
תורגמה לעוד כמה שפות, כמו שכתוב "ככתבם וכלשונם" )אסתר ח' ט'(, 
היא תורגמה למאה עשרים ושבע מדינות, לכל אחד בשפה שלו, ולכן 
אם מרדכי היה כותב שם הוי"ה, אז היו המתרגמים כותבים שמה את שם 
העבודה זרה שלהם, לכן אמר יותר טוב שב ואל תעשה עדיף ולא כתב 

שם הוי"ה, לא שם הוי"ה ולא שם אלקים.

שם ה' נזכר במגילה ברמז
יט. אבל כתב ברמז, כשאחשורוש אמר לאסתר, "מה לך אסתר המלכה 
ומה בקשתך עד חצי המלכות וינתן לך" )שם ה' ג'(, אמרה לו "יבוא המלך 
והמן היום" )שם ד'(, ראשי תיבות יו"ד ה"י וי"ו ה"י, כלומר אני מזמינה את 
הקב"ה שהוא המלך העיקרי. ועוד כמה מקומות במגילת אסתר שיש 
ויש חומש שנדפס לפני  בהם ראשי תיבות או סופי תיבות שם הוי"ה. 
מאה חמשים שנה בוורשא, של רבי יצחק גולדמן, וכל פעם שיש ראשי 
תיבות וסופי תיבות בתורה וגם במגילת אסתר של שם הוי"ה, הוא כותב 
שמה, ראשי תיבות או סופי תיבות, למפרע או ישר, הכל. אז א"כ שלא 
אלא  בסדר,  היה  לא  שהכותב  בגלל  במגילה  הוי"ה  שם  שאין  תחשבו 
"ואנכי הסתר אסתיר פני", כלומר אני אסתיר את הפנים  הקב"ה אמר 

9.  תדעו לכם, שכל אותם אלה שיורדים מארץ ישראל והולכים ומתבוללים באומות, קשה 
מאד להחזיר אותם בתשובה, אפילו חילוני באמריקה אפשר לדבר על לבו ולקרב אותו, אבל 
אלה היורדים נורא ואיום. שלחו לי קונטרס, אמרו לי שרואים היום כמה יש התבוללות, כמה 
מתערבים באומות, עד שיש כומר מצד אחד ורבאי רפורמי מצד שני, ומחתנים חתן וכלה, אחד 
מברך להם שבע ברכות והשני מברך להם שבע קללות, והכלה עונדת צלב עליה, מה זה? איזה 
יותר מהחילונים שם, למה? כי החילונים שם אמנם  שגעון זה? מה קרה להם? והם גרועים 
לא יודעים תורה )אולי יודעים קצת, למדו פה ושם(, אבל אין להם שנאה, משא"כ אלה שגדלו פה 
הם מלאי שנאה, מי שקורא את השירים הפסולים והבזויים של ביאליק וצ'רניחובסקי וגורדון 
וגיהנם ובאר שחת, רואה שכולם מלאים שנאה, אז מה יעשה הבן ולא יחטא? זה מכניס לו 
דודו  שמו  אחד  שם  היה  בתשל"ד,  חולים  בבית  הייתי  פרימיטיבית.  היא  שהתורה  בראש 
והמקור שלו מסוסא )זו עיירה אחת בתוניסיה(, והוא צעיר בן עשרים וארבע או עשרים וחמש, אז 
אמר לי לימדו אותנו בבית ספר שהרבנים הם לא אוביקטיבים, הם סוביקטיבים, אבל אנחנו 
אוביקטיבים, מה זה אוביקטיבים וסוביקטיבים? סוביקטיבים הכוונה שאם הם שומרי תורה 
ומצוות אז יש להם ענין בזה. אבל איזה ענין יש להם? וכי הרבנים עשו מזה כסף? הרי הרבנים 
למדו ושמרו תורה ומצוות, וקיימו הכל עד התג האחרון, רק שהם טפשים ומטפשים אותם שם, 

ומלמדים אותם את כל השנאה שיש בעולם.
ולמה אני אומר את זה? כי עוד בחו"ל שמעתי שיש קו רדיו שנקרא "קול ציון לגולה" , ואמר לי 
רבי משה חדאד )מפרדס כץ( שיהיה בריא, שאמרו שם למה במגילה אין שם הוי"ה? כי הכותב 
לא היה דתי. רשעים ארורים, כותב המגילה לא היה דתי? הרי אנחנו מברכים על זה "אשר 
קידשנו במצוותיו וציונו על מקרא מגילה", "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה", "שעשה נסים 
לאבותינו", והכותב לא היה דתי? לא פחות ולא יותר. בוא נראה לטפשים הסכלים והעורים 
האלה שהכותב היה דתי, הנה אסתר אומרת "וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים" 
)אסתר ד' ט"ז(, למה אומרת וצומו עלי? וכי כשיצומו מה יהיה? מי שאינו דתי מבין מה זה וצומו 
עלי? או מרדכי שכתוב עליו "ויזעק זעקה גדולה ומרה" )שם א'(, למי אתה צועק? לאויר? וגם 
ממקום  ליהודים  יעמוד  והצלה  רוח  הזאת  בעת  תחרישי  החרש  אם  "כי  לאסתר  שאמר  מה 
אחר" )שם י"ד(, מי אמר לך? הרי כמה מלכויות אבדו מן העולם, אשור, עמון ומואב, אדום, בבל 
העתיקה, כולם הלכו מן העולם, אז מה הבטחון הזה שאתה אומר "רוח והצלה יעמוד ליהודים 
ש"ממקום  )הב"ד בתחילת פירושו למגילת אסתר(,  ויש מפרשים בימי אבן עזרא  ממקום אחר"? 
אחר" הכוונה לקב"ה, כמו "ברוך המקום ברוך הוא" )מדות פ"ה מ"ד(, אבל הוא דחה ואמר שזה 
לא הפשט, כי איך מתאים "אחר" על הקב"ה. אבל לפחות רואים את הבטחון של מרדכי. איך 
אומר רבי יהודה הלוי )בפיוט "מי כמוך"(? "ממקום אחר ישלח שלומיו, עושה שלום במרומיו, כי 
לא כלו רחמיו, על כן אוחיל לו", אמונה ובטחון כאלה אין לנו היום. ועוד דבר, מה שמרדכי אמר 
לה "ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות" )שם(, כלומר מי יודע אם לא הגעת למלכות רק 
בשביל הרגע הזה. אז א"כ מי שכתב את המגילה היה מאמין או לא היה מאמין? הרי מי שלא 
מאמין אומר הכל מקרה, גם אם היה אדם היום ראש ממשלה ומחר שמו אותו בכלא, זה מקרה, 

לא אין דבר כזה, כל דבר ודבר מתוכנן מלמעלה.
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כדי שיבינו שבכל זאת אני מסתתר,  שלי ואתן להם רק בראשי תיבות, 
"אכן אתה אל מסתתר" )ישעיה מ"ה ט"ו(.

סיפור המגילה מכוון מהשמים
כ. כשאדם מסתכל במגילה ורואה מה קרה לאחשורוש ביום השביעי, 
אחרי מאה שמונים יום ועוד שבעה ימים, ביום השביעי השתגע, "להביא 
את ושתי המלכה" )אסתר א' י"א(, מה נזכרת בה עכשיו? שבעה ימים ומאה 
שמונים יום היית רגוע, למה השתגעת היום? אלא זה מהשמים, בשביל 
שושתי תקבל את העונש שלה ותבוא אסתר, ואסתר למה באה? כדי 
שכאשר המן ירצה לעשות מה שירצה יהיה מי שיעמוד נגדו, וזה מה 

שאמר לה מרדכי "אם לעת כזאת הגעת למלכות".

נסים מחזקים את האדם
אבן  למה?  א'(,  ו'  )אסתר  המלך"  שנת  נדדה  ההוא  "בלילה  כתוב  כא. 
עזרא )שם( אומר, שביום הראשון אסתר לא רצתה להגיד מלה, אמרה 
"ומחר אעשה כדבר המלך" )שם ה' ח'(, ורק למחרת פתחה את הפה. כי 
בהתחלה היתה מפחדת, אמרה מי יודע מה יעשה לה המן, מה יעשה לה 
אחשורוש, אם הוא הרג את ושתי אולי יהרוג גם אותה, אבל כשראתה 
את הנס שקרה עם מרדכי אז חזק לבה, כי כשאתה רואה נסים הקב"ה 

מחזק אותך.

להוסיף משהו בסעודת פורים לכבוד נסי מלחמת המפרץ
כב. קרה לנו נס גדול לפני עשרים וחמש שנה, "מלחמת המפרץ", אתם 
זוכרים את הנס? יש מישהו שזוכר אותו? אדם ביום פורים בשעה שעושה 
יוסיף עוד משהו לכבוד הנסים של מלחמת המפרץ, שלא היה  סעודה, 
כמותם מיום בריאת העולם ועד ימינו, לא היה דבר כזה, חילונים גמורים 
אמרו לא שמענו ולא ראינו דבר כזה. יורדים טילים מכאן ומכאן, נהרסו 
אחד עשר אלף בתים, ורק יהודי אחד הלך )ונתנו עליו סיבה(, אבל העיקר 
שכולם יצאו לתחיה. "שללתי שוללי ואריע רע, כי עלה משאול אביון 
הריסות  שבין  תמונה  יש  כמוך"(,  "מי  פיוט  )מתוך  משוע"  עני  וימלט  גווע, 
של בתים בתל אביב יוצא אחד כמו תחיית המתים, "ויציצו מעיר כעשב 
הארץ" )תהלים ע"ב ט"ז(, וכי זה טבעי? לכן צריכים להכיר בזה, וכשאדם 

מודה על הנס הקב"ה עושה לו נסים ונפלאות כהנה וכהנה.

ביאור השאלה "המן מן התורה מנין"
כג. ולמה שאלו המן מן התורה מנין? כי חכמים אמרו )מגילה י"ב ע"א( למה 
רשע.  אותו  של  מסעודתו  שנהנו  מפני  תקופה,  באותה  ישראל  נענשו 
וקשה היעלה על הדעת שבגלל שאכלו טריפה ושתו יין נסך )וזה לא יין 
נסך בדיוק, זה סתם יינם(, התחייבו דבר כזה? וכי על אוכל חייבים מיתה? 

לכן אמרו הנה הפסוק "המן העץ אשר צויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת", 
"כי ביום  וא"כ על זה שאכל אדם הראשון מעץ הדעת התחייב מיתה, 
אכלך ממנו מות תמות" )בראשית ב' י"ז(, אז הנה מצאנו דבר כזה. ואת זה 

הגמרא הביאה בשביל שתמצא תשובה לאפיקורסים.

רבה שחטיה לרבי זירא
כד. ויש עוד מקום אחד בגמרא במגילה )דף ז' ע"ב(, שהרבה מהאנטישמים 
זירא  משתמשים בזה נגד עם ישראל, שם כתוב שרבה הזמין את רבי 
לומדים  הם  בגמרא  ולפעמים  ביחד,  זירא  ורבי  רבה  הזמן  )כל  פורים  לסעודת 
ונחלקים(, אז קם רבה ושחטיה לרבי זירא, שחט אותו, הוא השתכר ולא 

הרגיש, ולמחרת10 אמר רבה, למה רבי זירא מסכן מת? מה קרה לו? אני 
שחטתי אותו? עמד והתפלל עליו, רבון העולמים תשוב נא נפשו של 

רבי זירא לקרבו, וחיה.

התשובה לאפיקורסים
כה. אז באים הרשעים שונאי ישראל, אומרים אתם רואים את הרבנים 
ומה  השני.  את  אחד  שוחטים  התלמוד  חכמי  אמוראים  הנה  שלכם? 

10.  בדקדוקי סופרים שם מביא גירסא בגמרא, "למחר פכח ייניה", כלומר התפכח מיינו.

מאמינים  אתם  מאד,  פשוטה  התשובה  האלה?  לארורים  התשובה 
בסיפור או לא מאמינים? אם אתם מאמינים בו כפשוטו שהוא שחט, 
יש אדם רוצח שיכול להחיות  וכי  תראו איך הוא החיה אותו למחרת, 
אח"כ  יוכל  ירצח,  ח"ו  אדם  איזה  אם  כזה?  דבר  על  שמעתם  מתים? 
ולהחיות את המת? א"כ כל אדם רוצח שיעמידו אותו לדין,  להתפלל 
יאמר רגע תנו לי להתפלל, יעמוד ויתפלל והנה המת חי, אבל מזה שרבה 
החיה את רבי זירא, מתברר לך שהאדם הזה היה צדיק, ומה שהוא עשה 

זה בלי דעת בכלל.

רבה ורבי זירא סעדו בלילה
כו. ושמעתי הסבר נפלא מאד, בהמשך הגמרא )שם( אמר רבא סעודת 
פורים שאכלה בלילה לא יצא ידי חובתו, דכתיב "ימי משתה ושמחה" 
עושים  היו  בתחילה  ככה,  מסבירים  אז  יום11.  זה  ו"ימי"  כ"ב(,  ט'  )אסתר 

רבי  את  הזמין  רבה  אז  פורים,  בליל  וסועדים  יושבים  בלילה,  סעודה 
זירא, והם סעדו ושתו והשתכרו ונרדמו, ובאמצע הלילה רבה קם וראה 
להורגך  "הבא  אמר  הזה?  אדם  הבן  כאן  עושה  מה  זה?  מי  בבית,  גנב 
אוי  אמר  ולמחרת  אותו,  והרג  חכמים  מצות  קיים  אז  להורגו",  השכם 
לי מה עשיתי, זה היה רבי זירא החבר שלי, אז החיה אותו. אבל אח"כ 
בא רבא ואמר, מה עושים כדי שלא נחזור עוד פעם על הדבר הזה, כי 
נעשה  בא  זירא  לרבי  רבה  לו  אמר  שנה  שאחרי  )שם(  מספרת  הגמרא 
בכל  "לא  לו  אמר  מתים,  להחיות  יכול  אני  הבעיה?  מה  ביחד,  סעודה 
שעתא ושעתא מתרחיש ניסא", שנה שעברה קרה נס, אתה חושב שכל 
הזמן קורים נסים? לכן רבא אמר סעודת פורים שעשה בלילה לא יצא 
ידי חובתו, כי אם תעשה בלילה ותישן בחושך, אז תראה את רבי זירא 
ותחשוב שזה גנב ח"ו, לכן תעשה ביום, ואז אם השתכרת ואתה קם תוכל 

לראות מי זה, ולא תעשה לו דבר כזה. זה הסבר מאד יפה.

גם היום חייבים להתבשם בפורים
כז. רבנו אפרים תלמידו של הרי"ף )הב"ד הר"ן במגילה ג' ע"ב מדפי הרי"ף(, אמר 
שמזמן שקרה הדבר הזה שרבה שחט את רבי זירא, בטל הדין שחייב 
כי  זה,  דחה  ס"ב(  תרצ"ה  )סי'  חדש  הפרי  אבל  בפוריא12.  לבסומי  איניש 
אדרבה משם ראיה שצריכים להתבשם, כי אם אתה אומר שהדין הזה 
בטל, א"כ מדוע שנה הבאה כשאמר לו רבה לרבי זירא בא נעשה סעודה, 
אמר לו לא בכל שעתא ושעתא מתרחיש ניסא, למה לא? נעשה סעודה 

בלי להשתכר ובלי להתבשם, אלא מוכרח שהדין הזה קיים.

רבה לא שחט כפשוטו
כח. ויש הסבר של רבנו אברהם )עי' בשו"ת זכר יהוסף ח"ב בתהלוכות האגדות 
שהוא  שאומר  האגדות(,  במאמר  הרמב"ם  בן  אברהם  רבנו  אגרות  בשם  ע"ד  ד"ג 

ואח"כ החיה  לו דם,  והוציא  לא שחט אותו ממש, אלא רק פצע אותו 
אותו כלומר התרפא. אבל אי אפשר לדעת למה רבנו אברהם כתב ככה, 
האם בגלל הקושיות של שונאי ישראל על זה. או אולי בא לקרב הדבר 

לטבע13.

11.  האמת לא תמיד "ימי" פירושה יום ולא לילה, יש "ימי" שפירושה גם יום וגם לילה.
12.  בחו"ל היינו אומרים ְלַבּסּוֵמי, אבל זו טעות, כי ְלַבּסּוֵמי משמע לבסם אחרים, לכן צריך 
לומר ִלְבּסּוֵמי, כמו לאיבסומי רק חסר א', כלומר חייב אדם להתבשם בפורים, עד דלא ידע בין 

ארור המן לברוך מרדכי.
13.  היתה שיטה באותם זמנים, שכל נס שכתוב מקרבים אותו לטבע כמה שאפשר. המלבי"ם 
ויעמדו( על רלב"ג שהיה לוקח נסים שנאמרו בנביא,  י"ז, ד"ה  )ג'  כותב בפירושו לספר יהושע 
ומנסה לקרב אותם קצת לטבע, והמלבי"ם אומר לו הרי הפסוק אומר "ואל תתחכם יותר למה 
תשומם" )קהלת ז' ט"ז(, זה נס, כמו נס קריעת ים סוף, נס קריעת הירדן, נס עמידת חמה ליהושע, 
בלי חכמות, תקבל דברים כפשוטם. והיה גם יותר מאוחר בנסים שנזכרו בתלמוד, כתב רב האי 
גאון )תשובות הגאונים ליק סימן צ"ט( על חותנו רב שמואל בר חופני, שהיה אומר שהקב"ה עושה 
נסים רק לנביאים ולא לצדיקים, לכן כל פעם שיש נס בגמרא היו מנסים לדחוק ולפרש אותו 

שיהיה קרוב לטבע.
ומצאנו ככה פעם אחת אצל הרמב"ם, על מה שאמר רבי אלעזר בן עזריה "הרי אני כבן שבעים 
שנה" )ברכות פ"א מ"ה(, אחרי שנעשו לו שערות לבנות )ברכות כ"ח ע"א(, וקשה איך פתאום בגיל 
שמונה עשרה נעשו לו שערות לבנות? אז הרמב"ם כותב בפירוש המשנה )ברכות שם( שהוא 
שקד הרבה על הלימוד עד שהתעייף והלבינו שערותיו. והתוספות יום טוב )שם( אומר שזה כדי 
לקרב הדבר לשכל כמה שאפשר. כלומר אחר הכל זה נס, כי לא יתכן שאדם שילמד הרבה יומם 
ולילה שערותיו ילבינו, אין דבר כזה בעולם, רק אדם שיש לו צרות רח"ל. והרי רבי אלעזר בן 
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הרי את מקודשת לי
כט. ויש לנו חכם שפירש את הגמרא כפשוטה, דהיינו ששחט אותו ממש. 
מי זה החכם? הרב חיד"א בברכי יוסף אבן העזר )סימן י"ז, בתחילת הסימן( 
הוא אומר יש לי ספק, הרי רבי זירא נפטר ולמחרת חזר לתחיה, וא"כ 
האם אשתו של רבי זירא בינתיים היתה מותרת? האם היה יכול מישהו 
זירא צריך לתת  האם רבי  ואם לא,  אחר לקחת אותה בתורת אלמנה? 
לה למחרת קידושין מחדש? שהרי הוא חזר עכשיו מהעולם הבא, אז 
צריך לומר לאשתו, אני הייתי בעולם הבא ועכשיו חזרתי לכאן, הרי את 
מקודשת לי שנית כדת משה וישראל. אז אומר הרב חיד"א שמסתבר 
שלא, אפילו אם הוא חי בדרך נס. ולא מיבעיא אם הוא חי בדרך מוות 
קליני, שהיום זה מצוי הרבה, ואח"כ חוזרים לתחיה, ועוד הם מספרים 
הרבה דברים ממה שראו שם. אבל מוות ממש לא ראינו דבר כזה, שאדם 

שנפטר לגמרי קם לתחיה.

נס רפואי בישיבתנו הקדושה
ל. אבל ראינו לפעמים נסים. יש לנו בחור בישיבה שיהיה בריא, שפעם 
הכבד שלו היה עם צהבת, ונשארו בו שני אחוזים בלבד, אז לקחו אותו 
לצרפת, כי לא היה כאן בארץ מי שיודע להשתיל כבד, היה יהודי אחד 
שמו ד"ר יגאל קם, שניסה לעשות שתי השתלות )שלמד אותם בדרך וידאו 
מארץ  וברח  והלך  קם   - קם  יגאל  שמו  אז  הצליחו,  לא  והן  בפועל(  לא 

יהודים, שהם עשו מאה וחמשים  ישראל, אבל בפריז בצרפת היו שני 
זוכר  אני  לשם,  אותו  לקחו  אז  פלאים,  פלא  בהצלחה,  כבד  השתלות 
כשלקחו אותו, זה היה בליל ששי, בתש"ן, והבחורים התפללו לרפואתו. 
מביאים  אתם  בצרפת,  הרופאים  אמרו  שבת  כניסת  לפני  ששי  וביום 
הבאתם  למה  הקודש,  בארץ  שימות  טוב  יותר  גוסס?  שהוא  אחד  לנו 
אותו? אמרו להם תנסו לעשות לו השתלת כבד, כי נשארו מהכבד רק 
שני אחוזים. אז הם התכוננו להשתיל, ופתאום שומעים שהכבד התחיל 
כזה  דבר  אין  הסטורי,  פלא  זה  אמרו  זה?  איך  לפעול?  התחיל  לפעול, 
לא בספר גינס ולא בספר ג'ינס, בשום ספר לא כתוב דבר כזה, כי צריך 
)ואני יש לי רמז, כבד עולה  שהכבד ישאר בו לפחות עשרים וחמשה אחוז 
שיחזור  סיכוי  לו  יש  אז  אחוז,   26 מהכבד  נשאר  אם  כלומר  ושש,  עשרים  בגימטריא 

ויתמלא(, אבל כאן נשארו בו רק שני אחוזים בלבד, אז איך זה יכול להיות? 

אבל קרה נס מעל הטבע, הקב"ה לקח שני אחוזים של חיים ותשעים 
ושמונה אחוזים של מוות והפך אותם, תשעים ושמונה גימטריא לחיי"ם, 
וחזר לחיים. ושלשה ימים אח"כ, התקשר אלי מצרפת הביתה ובקושי 
דיבר, "אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד 
ובמושב לצים לא ישב", ונסעו איתו שני רופאים עם תלמיד מהישיבה, 
שני הרופאים היו מבלינסון, אחד ערבי ואחד יהודי, הערבי שראה את 
הנס הזה השתגע, אמר אני חוזר לישראל ואני עושה גירות ע"פ ההלכה 
)לא גיור רפורמי, אלא גיור ע"פ ההלכה(. יש נסים גם בימינו. לכן דברי הגמרא 

כפשוטם, שחטיה ואחייה, יש לרבה כח להחיות מתים, מה הפלא?

רבה נולד במזל מאדים
בגמרא  כתוב  ע"ב(,  ז'  דף  למגילה  )בחי'  משהו  עוד  אומר  סופר  החתם  לא. 

עזריה היה עשיר גדול, כי המעשר שלו שנותן למלך ארנונה היה שלשה עשר אלף עגלים כל 
שנה )עי' שבת נ"ד ע"ב ובתוס' שם(, זאת אומרת שכל שנה נולדים לו מאה ושלשים אלף עגלים, 
נו באמת יש לו צרות? אלא הוא לומד הרבה, שילמד לבריאות, למה שילבינו שערותיו? לא 
שמענו דבר כזה. וכי הרב עובדיה ע"ה בצעירותו הלבינו שערותיו? הוא היה לומד יומם ולילה. 
)ולא היה לו שעון, הוא היה לומד בלי שעון, כי השעון בא להגביל אותך, בשעה זו תקום ובשעה זו תעשה 
כך, לכן הוא היה בלי שעון. כתבו "שמרו עדותיו וחק נתן" )תהלים צ"ט ז'(, ראשי תיבות שעו"ן, אבל הוא 
לא צריך חק נתן כי הוא כל הזמן לומד. רק בגיל שלשים קנו לו תלמידיו שעון, אמרו לו הרב זה 

דבר חשוב, אמר בסדר תביאו שעון.( אבל זה כדי לקרב קצת לטבע. זו דעת תוספות יום טוב.
אבל יש פירוש אחר של הרב זרע יצחק )במשנה שם(, זה חכם אשכנזי שמו רבי יצחק חיות, 
הוא אומר למה הרמב"ם כתב את זה? כי הוקשה לו, איך רבי אלעזר בן עזריה אומר "הרי אני 
כבן שבעים שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות", מה החידוש? הרי אתה בסה"כ בן 
שמונה עשרה, ומה החידוש שלא זכית? זה כמו שאדם יאמר אני לבשתי ביום פורים גלימה 
כמו של הרב עובדיה, ואנשים לא רוצים לשמוע לדברים שפסקתי להם, וכי אתה הרב עובדיה? 
אתה לא מבין כלום, אתה בור ועם הארץ, וכי כשלבשת מה נעשית? אז מה זה "הרי אני כבן 
אומר  לכן  עשרה,  שמונה  בן  רק  אתה  למעשה  אבל  שבעים  כבן  אתה  אמנם  שנה"?  שבעים 

הרמב"ם שהוא למד הרבה, וזה החידוש.

בשבת )דף קנ"ו ע"א(, שרבה נולד במזל מאדים )כל שעה שאדם נולד יש כוכב 
אחד ששולט בה(. והגמרא אומרת )שם( שמי שנולד במאדים יהיה שוחט או 

מוהל או מקיז דם, אז רבה אמר אני נולדתי במאדים ואני לא שוחט ולא 
מוהל ולא מקיז דם, אמר לו אביי מר נמי עניש וקטיל, כי אתה לפעמים 
כועס על בן אדם ואתה הורג אותו, לא הורג בידים אבל הוא נענש בגללך, 
נולד  שהוא  שבגלל  אומר  סופר  החתם  אז  שוחט.  כמו  אתה  גם  וא"כ 

במאדים לכן קרה לו הדבר הזה.

חייב אדם להשתכר, לא להשתגע
לב. וכי אנחנו יודעים באיזה מזל נולדנו? באיזו שעה נולדנו? לכן אדם 
לא ישתכר יותר מדי. יש כאלה ששותים יותר מדי בפורים, ואח"כ זורקים 
אבנים על אוטובוסים ומשתגעים, ובאים לידי סכנה, ויש כאלה שנוהגים 
כי  ישתגע,  לא  שישתכר  אדם  לכן  שיכורים14.  חצי  שהם  בשעה  ברכב 

חכמים אמרו חייב אדם להשתכר, לא אמרו שחייב אדם להשתגע.

מקור לרמב"ם שישתה וישן
לג. ועוד חידוש שאמר הרב ישראל זיתון15 )כ"כ מרן מוהרח"ך זצ"ל במנחת כהן 
ח"ג מערכת הפ"א אות ג' ששמע בשמו(, מה זה "חייב איניש לבסומי בפוריא"? 

"בפוְריא" לא פירושו בפורים אלא פירושו "במטה", כלומר תלך לישון. 
ובזה הרווחנו מקור לדברי הרמב"ם, הרמב"ם לא כתב עד דלא ידע בין 
ארור המן לברוך מרדכי, איך יכתוב דבר כזה? כל דבר שאינו כפשוטו 
אבל  ומליצה  במשל  דברים  אומרת  הגמרא  ממנו,  בורח  הרמב"ם 
הרמב"ם כותב לך ברור ומדוייק בדיוק מתמטי, אז מה יכתוב? שאדם 
יגיד  המן?  ברוך  שיגיד  למה  המן?  ברוך  שיאמר  עד  להשתכר  צריך 
ארור מרדכי ח"ו? למה שיקלל אותו? לכן אמר הרמב"ם )פ"ב מהל' מגילה 
הט"ו( שישתה הרבה עד שישתכר ויישן. אבל איפה כתוב יישן בגמרא? 

אז הסבירו שאם הוא ישן אז הוא לא יודע ארור המן וברוך מרדכי, כי 
הוא חולם חלומות פז ולא רואה כלום. אבל לפי ההסבר של הגאון רבי 
למד  מכאן  א"כ  במטה,  הכוונה  "בפוריא"  שאומר  ע"ה,  זיתון  ישראל 

הרמב"ם שאמר ויישן.

פירוש "עד דלא ידע"
לד. ומה פירוש הגמרא שאומרת עד דלא ידע? יש לזה כמה הסברים. יש 
הסבר שהיה להם פיוט, שפעם מסיים "ארור המן" ופעם "ברוך מרדכי", 
המן  ארור  המגילה  בסוף  שאומרים  היום  הזה  מהמנהג  קצת  לנו  ויש 
ועונים ברוך מרדכי, או ברוך מרדכי ועונים ארור המן, אז אדם שהוא 
שיכור יתבלבל ולא יידע אם צריך לסיים ארור המן או ברוך מרדכי, וזה 
הפירוש "דלא ידע". ויש פירוש אחר, שהגימטריא של "ארור המן" זה 
502, ושל "ברוך מרדכי" זה ג"כ 502, אז כשהוא שותה תשאל אותו מה 
הגימטריא? יאמר 503 520 מאיפה אני יודע? וזה "דלא ידע", שלא ידע 
)עי' לרמ"א בדרכי משה סי'  לכוון את החשבון של ארור המן וברוך מרדכי 

תרצ"ה ס"א(.

מצוה לשתות בפורים
והרמב"ם  להלכה,  נפסק  הזה  הדין  הפירוש,  שיהיה  מה  יהיה  אבל  לה. 
לכן מצוה לשתות בפורים, ואם אדם יודע  עידן אותו שהכוונה שיישן. 
שהיין מזיק לו אז יקח רק שיעור שיקיים מצות חכמים ויישן. ולכן ביום 
פורים מתפללים מנחה גדולה, כדי שאח"כ יוכל לעשות סעודת מרדכי 
כמו שצריך. יש שעושים סעודה בבוקר, אבל אז באים ויוצאים כל רגע, 
והבנים שיהיו בריאים באים מהישיבות, וגם טרודים במשלוח מנות. ויש 
כאלה שאצלם האשה עומדת על כרעיה מסכנה עד הצהרים ואולי עד 
הערב, כדי להחליף ולקבל מנות. ועל זה אמרתי טעם דרך צחות למה 
לא אומרים הלל בפורים, כי כתוב שם "אם הבנים שמחה" )תהלים קי"ג ט'(, 
ובפורים איזה שמחה יש לה? אין לה שמחה, היא מסכנה עומדת שם 

14.  היה חרם שעשה רבי שאול הכהן שלא לשחק בקלפים, וביום פורים תשט"ז באו כמה 
בחורים בג'רבא ושיחקו בקלפים, אח"כ הם נסעו לטייל, והיתה להם תאונה רח"ל והלכו כולם, 

אז אמרו שזה בגלל שעברו על החרם הזה.
15.  היה הרב הראשי ואב"ד בתונס, נפטר בתרפ"א
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)עי'  במטבח כל היום, אז לא אומרים הלל. אבל יש סיבות אחרות לזה 
מגילה דף י"ד ע"א(.

בדיקת המגילה לפני פורים
אני  ע"ה,  סבא  שלו.  המגילה  את  יבדוק  שאדם  מצוה  פורים  ולפני  לו. 
קלף  על  שכתובה  שלו  המגילה  את  לוקח  היה  היום,  כמו  זה  את  זוכר 
לבן. היינו כותבים על קלף משוח, היו מהדרים הרבה. למה כותבים על 
משוח? כי בהתחלה הקלפים היו שחורים ממש, שחורים כפחם, לא היה 
להם מראה, אז באו סופרים מארץ ישראל, אמרו הנה יש לנו קלף משוח. 
והתירו אותם הפוסקים, הרב עובדיה ע"ה ביביע אומר בחלק א' )בסוף 
סימן ב'(, אומר "הקבלה והמעשה הם עמודי ההוראה" )הרמב"ם בפ"י מהל' 

שמטה ויובל ה"ו(, ואפשר לכתוב על קלף משוח, רק שהמשיחה תהיה דקה 

מאד. אבל לפעמים בורח קצת דיו, אז צריך להשלים, ואם יש פיסוק או 
דיבוק, צריך לבדוק את הכל.

להשמיד "ולהרוג" ולאבד
לז. ויש דברים שהם פשוט טעות שנפלו במגילות. למשל בפרק ח' )פסוק 
י"א(, "להשמיד להרוג ולאבד", ויש גירסא "ולהרוג" ולאבד. החתם סופר 

שהיה  אומרים  ויש  ולאבד,  ולהרוג  ולאבד  להרוג  פעמיים,  קורא  היה 
קורא את כל הפסוק פעם שניה )עי' בס' חוט המשולש-תולדות החת"ס, דף ל"ו 
ע"א(. וככה נהג רבי שלמה גנצפריד )קסת הסופר ח"ב(, ואבא זצ"ל )עיין סנסן 

ג"כ היה קורא ככה, כי מנחת שי )שם( הביא שתי דעות.  ליאיר עמו' קע"ז( 

אבל פה בארץ בדקו ומצאו כתבי יד עתיקים, ישנים ומוסמכים, שיש שם 
רק נוסחא אחת, "ולהרוג ולאבד" בוא"ו, והנוסחא "להרוג" שבפרק ח' זו 
טעות. והמנחת שי אומר שהגירסא "ולהרוג" היא יותר עיקרית, ומצאו 
כתבי יד עתיקים שכתוב בהם "ולהרוג". ויש כתב יד של חכם שמו רבי 
שלו  יד  מכתב  המגילה  של  צילום  ויש  ספרד16,  מגרושי  זבארו,  משה 
משנת רל"ז )חמש עשרה שנה לפני גירוש ספרד(, והיא אצל משפחת נידאם 

נדמה לי כאן בבני ברק, ושם כתוב "ולהרוג".

ואיש לא עמד "לפניהם"
לח. וגם בפרק ט', בפסוק "ואיש לא עמד לפניהם" )פסוק ב'(, יש גירסא 
יודע  אדם  אם  לכן  "לפניהם".  היא  העיקרית  הגירסא  אבל  "בפניהם", 
ימחק  זה,  את  לו  שיתקן  לסופר  ילך  "בפניהם",  כתוב  שלו  שבמגילה 

ויכתוב "לפניהם". 

אין צריך לקדש בכתיבת מגילה
לט. ואין צריך לומר לשם קדושת מגילה, ולמה לא צריך לומר? משום 
רק  מקדשים  תורה  בספר  שגם  כותב  הט"ו(  תפלין  מהל'  )פ"א  שהרמב"ם 
בקדושת השמות בלבד, ולא צריך לקדש את הספר תורה. אמנם ההלכה 

16.  הכתב יד הזה הרב חיד"א מספר עליו משהו יפה, פעם עשו תנאי עם החכם הזה, רבי משה 
זבארו, ואמרו לו תכתוב לנו תנ"ך שלם בטעמים ובנקודות, ואם תגמור אותו בלי שום שגיאה 
תקבל אלף זהובים, אבל אם תעשה שגיאה אחת תפסיד את הכל. הוא הסכים, ועשה אותו ממש 
במסירות נפש, דקדק בכל תג ובכל טעם, ואחרי שגמר נתן להם. עברו עליו והראו לו שפעם 
יש לו צירים,  אחת טעה, ובמקום חיריק עשה צירי, ועכשיו בגלל הנקודה הזאת של הצירי 
כי הפסיד אלף זהובים. אז הוא בכה, ונפלה דמעה מהעיניים שלו על הנקודה השניה ומחקה 
אותה. מה התברר? שהוא באמת כתב חיריק לא צירי, אבל בא איזה זבוב טיפש ורצה להפסיד 
לו את כל הזהובים, זבוב זהוב, אז הוא הוריד שם רעי שלו ליד החיריק ויצא צירי, אבל הוא 
באמת עשה חיריק ולא הבין מאיפה זה בא לו )עי' בספר החיד"א קובץ מאמרים ומחקרים למאיר 

בניהו ז"ל עמ' צ"ז, ולמרן החיד"א בספרו לדוד אמת סי' י"ג אות ג'(. כ"כ דייקן היה.

לא כך, אבל לפי הרמב"ם ודאי לא צריך לקדש במגילה, כי במגילה אין 
וככה  תורה,  בספר  לקדש  שצריכים  האומרים  לדעת  גם  אבל  שמות, 
כולם נוהגים, מ"מ מגילה שהיא מדרבנן לא צריכים לקדש. וככה כותב 
הרב עובדיה )חזו"ע-פורים עמ' רל"ד(, שאם אדם כתב מגילה ולא אמר לשם 
קדושת מגילה, המגילה כשרה. ומ"מ טוב שיאמר לשם קדושת מגילה. 

ולכן אם אפשר לומר לסופר שיתקן הנה מה טוב.

הפטורים מלהתענות תענית אסתר
או  חלש,  שהוא  אדם  רק  לצום,  צריך  אחד  כל  אסתר  תענית  ביום  מ. 
אפילו אדם שיש לו כאבי עיניים פטור, כי התענית הזאת הכי קלה מכל 
אומר  לתענית(  חידושיו  )בסוף  הריטב"א  בה?  שיש  הקולא  מה  התעניות, 
שחתן בתוך שבעת ימי המשתה צריך להתענות בכל התעניות, למה? 
דבר ראשון, כי תענית ציבור דוחה שמחה דיחיד. ודבר שני, "אם אשכחך 
ירושלים תשכח ימיני" )תהלים קל"ז ה'(. אז כתבו האחרונים שהטעם הזה 
שייך רק בתעניות רגילות, אבל תענית אסתר לא שייך בה אם אשכחך 
ירושלים, כי זה לא לזכר ירושלים אלא לזכר "דברי הצומות וזעקתם" 
תענית  מלהתענות  פטור  חתן  היום  ולכן  אסתר,  שבזמן  ל"א(  ט'  )אסתר 

אסתר. ומי שיש לו כאבי עיניים, הרמ"א )סי' תרפ"ו ס"ב( פוטר אותו, אבל 
הרב ע"ה בחזון עובדיה )פורים עמ' ל"ט( כותב, שלאחר שירגיש טוב ישלים 
ממש,  חולה  חתן,  כמו  להשלים,  צריכים  שלא  כאלה  יש  אבל  ויתענה. 

חלש מדי, הם לא צריכים להשלים.
ולכן אמרתי שלא כדאי להאריך בין מנחה לערבית ולגבות זכר למחצית 
השקל, אלא כדאי לעשות את זה לפני כן. ואם אדם לא עשה לפני כן, לא 
יבקש באמצע התענית תן לי עודף וכל הכאב ראש הזה, תביא בדיוק מה 
שאתה צריך ותרשום את השם שלך, ואם אתה רוצה קבלות ישלחו לך.

סכום מתנות לאביונים
מא. וכמה זה מתנות לאביונים? חמשה שקלים לכל אביון. האמת היא 
שהריטב"א )בחידושיו למגילה ז' ע"א( אומר פרוטה, ובן איש חי )שנה ראשונה 
מפת,  ביצים  שלש  לקנות  שיוכל  שיעור  אומר  ט"ו(  הלכה  תשא  כי  פרשת 

בהסכמה  ע"ה  אליהו  מרדכי  הרב  אבל  לחם.  גרם  ממאתים  פחות  זה 
לאביונים,  מתנות  על  דברתי  פעם  מספר,  ג'(,  )כרך  מצליח  איש  לשו"ת 
אמרתי שצריך לתת משהו חשוב, אז אחד מהשומעים אמר לי שפיתה 
עם  פיתות  הרבה  העני?  יקבל  כמה  אבל  חשוב.  משהו  זה  פלאפל  עם 
הרבה פלאפלים, הוא יהיה מפולפל גדול, אבל אין דבר, שיביאו לו. לכן 
המינימום זה חמשה שקלים, ולכן יתן לשני עניים חמשה לכל אחד. ואם 
אתה נותן אח"כ למעלה מהחיוב שלך, אתה יכול לחשב את כל זה ממעות 

מעשר. אז אדם ישתדל בזה.

למי נותנים שקלים ולמי מתנות?
מב. בג'רבא היו מודיעים על שניהם ביחד, אומרים השקלים והמתנות 
אבל היום השקלים  וכך, משום ששניהם היו הולכים למקום אחד.  כך 
לתת  צריך  לאביונים  והמתנות  וכדו',  ולישיבות  תורה  ללומדי  הולכים 
מתנות,  וזה  שקלים  זה  אומר  לישיבה  נותן  כשאדם  גם  לכן  לעניים, 
ושקלים זה עשרים שקל לכל אחד )כמו שאמרנו(, ומתנות לאביונים זה 

חמשה שקלים לכל אביון, דהיינו עשרה שקלים, וככה אדם יתן.
ובזכות זה הקב"ה ירחם עלינו, ויבטל מעלינו כל גזירות קשות ורעות, 
וכמו שעשה נסים בזמן מרדכי ואסתר, ככה יעשה לנו עוד נסים ונפלאות 

כהנה וכהנה, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן ואמן. 
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