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תשובות לציורא ד'מר דהבא' - פורים תשע"א

תיאור כללי:

א. הציור בכללותו מתאר את היום האחרון למשתה שבעת הימים שנערך ע״י אחשורוש 
בשנת שלש למלכו, וכמפורש במגילה (אסתר ד׳ - ח׳), ״בשנת שלוש למלכו עשה משתה לכל 
שריו ועבדיו חיל פרס ומדי הפרתמים ושרי המדינות לפניו. בהראתו את עשר כבוד מלכותו 
ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים שמונים ומאת יום. ובמלואת הימים האלה עשה המלך 
לכל העם הנמצאים בשושן הבירה למגדול ועד קטן משתה שבעת ימים בחצר גנת ביתן המלך. 
חור כרפס ותכלת אחוז בחבלי בוץ וארגמן על גלילי כסף ועמודי שש מטות זהב וכסף על 
רצפת בהט ושש ודר וסחרת. והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים ויין מלכות רב כיד המלך. 

והשתיה כדת אין אנס כי כן יסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש״.

התאריך:
ב. בשבת  - כמבואר במגילה (י״ב ב׳), ״אמר רבא, יום השביעי שבת היה...״, ומשמע דיום 
השביעי שהוא יום אחרון למשתה, היה ג״כ שבת, וכ״נ במדרש לקח טוב (א׳ י׳), וכ״כ במנות 

הלוי בהך קרא1.
ג. י' תשרי יום כיפור - לכאורה לא יתכן, שהרי בגמ׳ (שם) דרשו, דאותו יום השביעי שבת 
היה, ״...שישראל אוכלין ושותין, מתחילין בדברי תורה ובדברי תשבחות״, ובמהרש״א בח״א 
שם משמע דקאי על ישראל שהיו באותו הזמן, שכתב, ״משא״כ ישראל דלא היה אז טב לבם 
בחמרא, אלא שאחר שאוכלין ושותין מתחילין בד״ת...״, הרי שהיו אוכלין ושותין בו ביום, 

והיאך יתכן שיום הכיפורים היה.
ואולם עי׳ ביערות דבש (דרוש ב׳ ד״ה וכבר אמרתי, והובא במעם לועז, עמ׳ כ״ג), שכתב 
לבאר ע״פ דברי המנות הלוי (פ״א סוף פסוק ג׳, וכ״ה במדרש לקח טוב א׳ ד׳), שהיה המשתה 
של ק״פ יום, מניסן עד תשרי, וא״כ י״ל שנגמר בג׳ תשרי (עיי״ש החשבון), והשלים עוד ז׳ ימי 

משתה להעם אשר בשושן, ונמצא שנגמר המשתה ביום הכפורים, שהוא היה יום השביעי2.
ד. ג׳ (אלפים) שצ״ה – כ״כ בסהד״ר (ג״א שצ״ה), כי תחילת מלכותו בג״א שצ״ב.

מרכז המשתה 
ה. העמודים (הרחבים) - ע״פ המפורש בקרא (א׳ ו׳), ״ועמודי שש...״.

ו. מקום העמודים - נראים כשהם מבדילים בין מיטה למיטה ע״י היריעות הפרושות עליהם, 
מוקף  לבדו,  חדר  כעין  היה  בני משפחתו  עם  ואחד  (שם), שלכל אחד  הלוי  במנות  כתב  כן 

ביריעות. ואמנם בפי׳ ר״י ערמאה/עראמה ז״ל כתב שהעמודים היו סביב החצר.
ז׳), ״אמר רבי מתנה אני ישנתי  ז. צורת הפרחים שע״ג העמודים - כן איתא באסת״ר (ב׳ 
על פרחו של אחד מהן (מהעמודים) והיה מלא קומה ופשוט ידים ורגלים״, הרי שהיה פרחים 
ע״ג העמודים. אלא שיתכן ולא היה ממש צורת פרחים, רק כוונת רב מתנה לראש העטרה 

של העמודים.

 פרשת אחרי – חג הפסח  תשע"אלע"נ ר' שמעון יהודה בן הגה"צ ר' אברהם יעקב (זיידל) עפשטיין זצוקלה"ה  
גליון

קס"ה

"Ì»È ·ΔÏ¿Ã· …̇Ó…‰¿̇ ÃÂ‡¿Ù»̃ ÌÈƒÏ¿Ê… „≈ …ÂÓ¿Î ÃÂ·¿Ã̂ƒ ÌƒÈ«Ó ÃÂÓ¿̄ΔÚΔ »ÍÈΔÃÙ«‡ «ÁÃÂ¯¿·ÃÂ". שמות ט"ו ח'
"והמים להם חומה. מלמד שירד  רל"ד),  בילקוט בשלח  כעי"ז  והובא  ('מדרש אבכיר',  ‡È˙‡ במדרש 
סמאל ואמר, רבש"ע, לא עבדו ישראל ע"ז במצרים ואתה עושה להם נסים. מה הללו עובדי ע"ז אף 

הללו עובדי ע"ז. אמר לו הקב"ה, שוטה שבעולם, והלא לא עבדו אלא מתוך שעבוד ומתוך טירוף דעת, 

ואתה דן שוגג כמזיד ואונס כרצון".

‰'Ù¯˘˙ דרכים' (דרך האתרים, דרוש הראשון, ד"ה ומעתה אשא), מקשה במאמר חז"ל זה כמה קושיות. 
הראשון, מדוע קראו הקב"ה לס"מ 'שוטה שבעולם', כאשר הוא חכם גדול להרע, ובכל מקום מצאנו 

שנתכנה בתואר 'רשע', ולא בתואר שוטה. שנית, מה היה ההו"א של ס"מ, וכי הוא לא ידע שישראל היו 

אנוסים ושוגגים ופטורים מן הדין. שלישית, מה השיבו ה' שתי תשובות מציאותיות שונות, ששעבוד 

כרצון',  ואונס  כמזיד  שוגג  דן  'ואתה  המדרש  שסיים  וכפי  שוגג,  כעין  הוא  וטירוף  אונס  כעין  הוא 

שלכאורה או שהיו ישראל שוגגין או שהיו אנוסין.

ַמִים...",  ֶנֶעְרמּו  ַאֶּפיָך  "ּוְברּוַח  (שם),  שנאמר  סוף,  ים  קריעת  של  בנס  הפסוק  דברי  ביאור  צריך   „ÂÚ
[עיין  "ובמימר פומך חכימו מיא", מה הביאור שהמים נתחכמו, איזה חכמה הם עשו  ובתרגום שם, 

ברבינו בחיי ובחזקוני מה שביארו].

ִמְפֲעלֹות  ּוְראּו  ְלכּו  ה')  ס"ו  (תהלים  ראב"ע  לקיש בשם  בן  "רבי שמעון  ח'),  פ"ד  (ב"ר  ‡È˙‡ במדרש 
ֱאֹלִקים, וכתיב בתריה (שם ו'), ָהַפְך ָים ְלַיָּבָׁשה, למה (בראשית ל"ז ד') ַוִּיְׂשְנאּו אֹתֹו, בשביל שיקרע הים 

לפניהם", ולכאורה הוא 'מדרש פליאה', שלא מובן כלל הקשר בין שנאת האחים ליוסף, לבין קריעת 

ים סוף. 

È·Â‡¯ הפרשת דרכים, וזאת ע"פ המבואר, שבדין עובד ע"ז, בין בשוגג ובין באונס, יש הבדל גדול בין 
ישראל לגוי, שבשוגג, אם ישראל הוא, חייב חטאת, ואילו אם גוי הוא, חייב מיתה (כדאיתא במכות ט' 

ובפרש"י שם). משא"כ באונס, אם ישראל הוא, הרי היה מחויב למסור נפשו, ואם לא מסר נפשו, נענש 

בעונש גדול ואף מתחייב מיתה לשמים (כדאיתא במגילה י"ב א', שאלו תלמידיו של רשב"י וכו', וע"ע 

ר"מ פ"ה מיסוה"ת ה"ד), ואילו אם גוי הוא, שאינו מוזהר על קידוש ה', אינו נענש על אונסו. הרי שלענין 

שוגג, דינו של ישראל קל ודינו של גוי חמור, ולענין מזיד, דינו של ישראל חמור ודינו של גוי קל.

וגם  גם שוגגים  היו  בודאי שידע שהם  וס"מ רצה לקטרג עליהם,  סוף  ים  Ï‡¯˘È˘Î עמדו על שפת 
אנוסים, ועל כן הוא חיפש את הדרך הנכונה לקטרג, אלא שלא היה מוכרע לו מה דינם בשעה זו, האם 

דינם כישראל לכל דבר, או שרק דינם כן לחומרא, ואף החומרא של בני נח נשארה עליהם, ועל כן 

קטרג עליהם ש'הללו עובדי ע"ז', שממנ"פ יש להענישם, או מחמת השוגג שבזה, הרי עדיין דינם כבני 

נח ששגגתם חמורה, ואת"ל שדינם כישראל, הרי יש להענישם על אונסם שחמור.

‡È˙‡ בעירובין ו' ב', "לעולם הלכה כבית הלל, והרוצה לעשות כדברי בית שמאי עושה, כדברי בית הלל 
עושה. מקולי בית שמאי ומקולי בית הלל רשע, מחומרי בית שמאי ומחומרי בית הלל, עליו הכתוב 

אומר (קהלת ב' י"ד), ְוַהְּכִסיל ַּבחֶֹׁשְך הֹוֵלְך, אלא, אי כבית שמאי, כקוליהון וכחומריהון, אי כבית הלל, 

כקוליהון וכחומריהון".

Ù"Ú דברי חז"ל אלו, מובנים מאוד דברי המדרש שאמר הקב"ה לשטן 'שוטה שבעולם', שדרך זו, לתפוס 
את שתי החומרות, היא דרכו של הכסיל. שה' אמר לו, היאך אתה רוצה לחייב את ישראל גם כישראל 

וגם כבן נח, מה אתה רוצה לתפוס את שתי החומרות גם יחד, ומחמת כן קיבל השטן בדין את התואר 

ולהענישם על כך ממנ"פ, בשתי  וגם בגדר אנוסים,  גם בגדר שוגגים  'שוטה שבעולם', שישראל היו 

חומרות סותרות, זה כסילות .

ÚÂ"„ זה הוסיף וביאר הפרשת דרכים, בפרשת יוסף ואחיו, שיוסף אמר לאביו שהם אוכלים 'אבר מן 
החי', וכדאיתא בב"ר פ"ד ז', והרא"ם (בראשית ל"ז ב') הקשה, מדוע יוסף נענש על כך, הרי הוא אמר 

מה שראה. ועוד, היאך יתכן והשבטים הקדושים עשו כן, אלא ביאר, שודאי שהשבטים עשו כדין, והוא 

דן אותם שלא כדין, שהם חתכו בשר מבית השחיטה בעודה מפרכסת, ואוכלים אותו אחר מיתתה, 

ויוסף שסבר שיש להם דין של בני נח, על כן רק המיתה מתירה את הבשר, ולא השחיטה, וכל עוד 

שהבהמה מפרכסת, חשיב כאבר מן החי, כדעת רב אחא בר יעקב (חולין ל"ג א'), שסבר כן לגבי גוי, 

אלא שהשבטים סברו שיש להם דין ישראל, ששחיטתו מוציאתו מידי איסור אבר מן החי, ומיד עם 

שחיטתה מותר באכילה, לכך שפיר נהגו כדין, ועונשו של יוסף היה על שטעה בדינם. ועל דברי הרא"ם 

הללו, הוסיף, שלעולם ודאי שיוסף ידע שדינם כישראל, אלא שסבר שעליהם להחמיר גם כבני נח, וזו 

היתה טענתו על השבטים.

שעל  לפניהם',  הים  שיקרע  בשביל  אותו  וישנאו  'למה  שהבאנו,  פליאה  המדרש  דברי  יתבאר   ‰Ê·Â
חומרות  כשתי  להחמיר  מפני שטען שצריך  היתה,  ליוסף  של השבטים  המבואר שסיבת שנאתם  פי 

אפילו כשהם סותרות, אם אכן כדברי יוסף, הרי יש מקום לקטרוגו של הס"מ בעומדם בים, שממנ"פ 

זכות להנצל,  וגם כישראל, ולא יהיה להם  אין להציל את ישראל, שיש להחמיר עמהם גם כבני נח 

אלא חלילה למות, אבל כאשר האחים בשנאתם ליוסף הכריעו שאין להחמיר כשתי חומרות סותרות, 

בהכרעתם זו הם דחו את טענת הס"מ, והם זכו להנצל בקריעת ים סוף, נמצא, ששנאתם היא זו שגרמה 

והביאה את נס קריעת ים סוף.

ÚÓÂ˙‰ מובן כמין חומר מה היה החכמה שהמים נתחכמו, שהמים נתחכמו להבין שאין לנהוג בשתי 
ישראל  על  נפלו  ולא  סוף,  ים  קריעת  במעמד  לרווחה  קרועים  נשארו  הם  כן  ועל  סותרות,  חומרות 

והטביעום.

ֶנֶעְרמּו ַמִים. במדה שמדדו בה מדדת  ‡È˙‡ במכילתא (מסכתא דשירה, ו', ד"ה וברוח), "ּוְברּוַח ַאֶּפיָך 
מיני  בכל  בהם  נלחמים  המים  והיו  למים,  ערמה  נתת  אתה  אף  לו,  נתחכמה  הבה  אמרו  הם  להם, 

פורעניות, לכך נאמר וברוח אפיך נערמו מים". ובחכמתו של פרעה להרע לישראל, ביאר הרמב"ן (שמות 

י'), בתחילה גזר עליהם מס, ואח"כ ציוה למילדות להרוג את הזכרים, באופן שהיולדות לא ידעו  א' 

שנהרגו, אלא יחשבו שמתו בלידתן (עי' ברכת פרץ שם), וכן על זה הדרך בציווי של 'כל הבן הילוד 

היאורה תשליכוהו', שלא ציוה להורגם בחרב על ידי חייליו, וכו' וכו'. ומבארים, שהיתה חכמה מיוחדת 

בציווי למילדות שיהרגו את התינוקות, ולא על ידי חייליו, זאת משום שידע שכבר היה ליהודים באותה 

שעה דין של ישראל, שאינו נהרג על הריגת עובר, ועל כן, הבין שהמילדות יקיימו את דבריו מחששם 

ופחדם ממנו. אך אילו היה להם עדיין דין בן נח, הרי לא היה מועיל דבר, כי המילדות לא היו שומעות 

לקולו, שדין הוא שמחויבות למסור נפש על כך.

ÏÚ פי זה מבאר הגאון רבי שלום שכטר שליט"א (ראש ישיבת 'נר משה - גבעת שאול' בעיה"ק ירושלים 
תובב"א), שזה ביאור דברי המכילתא, שהערמה שהיתה למים למדוד מדה כנגד מדה לפרעה, היתה כלפי 

שיטתו של פרעה להחשיב את היהודים כישראל ולא כבני נח, ואף לא לגבי חומרותיהם של בני נח, על 

כן לא יכלו להעניש את ישראל 'שוגג כמזיד', וישראל ניצלו בנס קריעת ים סוף, שעשה ה', להצילנו, 

שנקבל את תורתו ונספר בכל נפלאותיו.
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ן פורים ו וחד - תשובות לגלי ן מי ו גלי

לע״נ אבינו הכ״מ ר׳ יוסף בן החבר ר׳ אהרן דוד קולמן זצ״ל
רב ביהכ״נ ״אהל מנחם״ מודיעין עילית וראש כולל ׳ברכת אריה׳

נלב״ע כ״ג טבת תשע״א



ח. האיש השוכב על גבי הפרח שעל אחד העמודים - אינו נכון, שהרי להאמור בדברי רב מתנה, 
כל פרח היה בגודלו של אדם מלא קומתו ובפישוט ידים ורגלים, ואילו האדם הנראה שוכב ע״ג 

הפרח, רגליו יוצאות לחוץ, וכן ידיו כנוסות תחת ראשו בלא פישוט כלל.
ט. העיטורים שתחת הפרחים - הוא ע״פ מש״כ בפי׳ האב״ע נוסח הב׳ כאן, שהיו עיגולי כסף 

נתונים על ראשי העמודים וסביבותיהם.
׳גלילי כסף׳ המוזכרים בקרא  -  הם  (כמין חבלים) המחוברים מעמוד לעמוד  י. מקלות הכסף 
(שם), ומה שנראים באופן זה שהם מחוברים מעמוד שִיש אחד לחבירו, הוא ע״פ מש״כ באב״ע 
(שם), ״והנה הגלגלים היו בין עמוד לעמוד...״. וכ״ה בפי׳ הר״י נחמיאש, וכן פירש הרלב״ג כאן, 
״והנה גלילי כסף הם עגולים כדמות עמודים, ואחשוב שהם היו נשענים על העמודים של שיש, 
והיו עליהם כדמות בדים בין עמוד לעמוד, ובגלילים היו נתלים בגדי הארגמן והיו נאחזים בהם 

בגדי האהל שהיו מצבעים מתחלפים״.
יא. ומה שנראים שהם מחוברים מעמוד לעמוד מן הצד ולא על גבי ראשי העמודים - בלשון 

הרלב״ג הנ״ל משמע שהיו נשענים על ראשי העמודים מלמעלה, ולא מחוברים מן הצד.
יב. עמודי הכסף (הדקים) שבצד עמודי השיש - הוא ע״פ פי׳ הרבינו בחיי כאן (בפי׳ ע״ד הפשט), 
ד׳גלילי כסף׳, שלא היו שוכבים מעמוד שִיש לחבירו, אלא היו אלו עמודים  שכתב לפרש קרא 

נוספים שעומדים לצד עמודי השיש, והיריעות היו פרושות מגליל לגליל ומעמוד לעמוד.
יג. החבלים המחוברים מעמודי הכסף לעמודי השיש - הם ע״פ הכתוב (שם), ״אחוז בחבלי בוץ 

וארגמן״.
ימין)  (בג׳ העמודים שבצד  נראים קשורים בטבעות הקבועות בעמודי השיש  וחבלים אלו  יד. 
- כ״ה במדרש לקח טוב כאן, ״טבעות של כסף שהחבלים קשורים בהם ונמתחים על עמודי שש״. 
׳נמתחים׳ כלשון המדרש לקח  ולא  ׳מר דהבא׳, שצייר החוטים כשהם רפויים  ואמנם שגה בזה 

טוב.
טו. ה׳רשת׳ המתוחה בין עמוד לעמוד (בעמודים שבצד שמאל), והוילון (הפתוח) מן הצד - הוא 
ע״פ מש״כ במנות הלוי (שם), בשם הרר״י גאקון ז״ל, שפירש ד׳גלילי כסף׳ היינו מעשה רשת מכסף 

שהיה מתוח בין עמוד לעמוד, ועל רשת זו היה נפתח ונסגר הוילון. 
טז. עמודי השש עומדים על בסיס עגול - הוא ע״פ מש״כ במנות הלוי (שם), לפרש דברי המדרש 
לקח טוב, ד׳גלילי כסף׳ היינו ׳אדני כסף׳, שבהם היו קבועים עמודי השש (כענין שמצינו באדני 

המשכן).
יז. היריעות פרושות על גלילי הכסף שבין עמוד לעמוד - הם היריעות הנזכרים בכתוב (שם), 
״חור כרפס ותכלת אחוז בחבלי בוץ וארגמן״, והם פרושים על גלילי הכסף וכנ״ל, וכדמסיים קרא 
״על גלילי כסף״, ומשמע ברוב המפרשים שהיו משמשים כוילונות (אמנם באיזה צורה היו נפתחים 

הוילונות, אם מן הצד או מלמעלה, יעוין להלן).
יח. ומה שאין היריעות מכסות את הגלילי כסף לגמרי - כ״ה בפי׳ האב״ע הנ״ל, שכתב ״...ומקצתם 

מכוסים״.
ו׳),  (ב׳  ע״פ המבואר באסת״ר  הוא   - סגורים  וחלקם  פתוחים,  (הוילונות)  יט. חלק מהיריעות 
״בחצר גנת ביתן המלך, ר׳ יהודה ור׳ נחמיה, ר׳ יהודה אמר גנה מבחוץ וחצר מבפנים, ור׳ נחמיה 
אמר גנה מבפנים וחצר מבחוץ. אמר ר׳ פנחס, מקיים אני דברי שניכם, כשהוא היה רוצה עושה 
אותה חצר, וכשהוא היה רוצה עושה אותה גינה, הא כיצד, פורש את הוילון ועושה חצר, קופל 

את הוילון ועושה אותה גנה״.
כ. היריעות נראים שנפתחים ונסגרים מלמעלה (מע״ג הגלילי כסף) כלפי מטה, ואילו וילון אחד 
(מצד שמאל) נראה כנפתח מן הצד - הוא ע״פ המבואר באסת״ר (שם ז׳), שנחלקו באיזה אופן היו 
נגללים הוילונות, ״על גלילי כסף, ר׳ חייא רבה ור׳ שמעון בן חלפתא, חד אמר, נגללין היו כוילון זה 
של ארון, וחרינא אמר נקפלין היו כקלע זו של ספינה״, ובפי׳ מהרז״ו שם פירש, דכוילון של ארון 
היינו מן הצד (כוילונות של ארון הקודש שלנו), ו׳כקלע של ספינה׳ היינו מלמטה למעלה. ואמנם 

עי׳ בעץ יוסף שם שפירש איפכא, ועי׳ עוד בשאר המפרשים שם מש״כ בזה.
כא. היריעות נראה שאין בהם עיטורים וציורים וכדומה - הוא ע״פ משכ״ת באלשיך כאן, ״למעלה 
וכו׳, משוללי זהב וכסף ואבני יקר״,  יריעות חור כרפס  מהם גם הם גלילי כסף, ולמעלה מהכל 
והטעם עיי״ש שכתב, שהוא כדי שלא ישאו עיניהם לרקמת הזהב והאבנים הטובות יותר מדאי, 

פן יתעכבו מלאכול ולשתות3.
כב. היריעות שנראים כמחיצות משני צידי הכסא - כן הביא במנות הלוי (שם), דיש שפירשו 
כן, ״ומהמפרשים עוד מי שפירש, כי הבגדים האלה הם דמות מכסה לכסות כתלי הגן, כמשפט 

בארמוני המלכים והשרים, לכסות הכותלים בבגדים יקרים מאד.
כג. אחת היריעות מתוחה כאוהל מלמעלה ע״ג העמודים, ותחתיה מיטה - הוא ע״פ המבואר 
במדרש לקח טוב כאן, ״...והמיטות היו מכוסות באלו היריעות, כמו כילת חתנים, והעמודים הם 

היו רגלי הכילות מתוחות היריעות עליהן״.
כד. הכורסאות והכריות נראים כשהם שוקעים ע״י המשתמשים בהם מחמת שרכים הם - הוא 
ע״פ מש״כ המהר״ל צינץ במלא העומר כאן, ״חור כרפם ותכלת, ירמוז שהכלים היו בשעטנז תכלת 
בוץ. על מיטות, לומר אף שהיו בדרך הצעה ואין איסור מן התורה, מ״מ כיון שהיו על מיטות, 
א׳), היה שעטנז  (יו״ד ש״א  וכסתות רכים שנכרכים סביב הבשר כמבואר בפוסקים  שהם כרים 

דאורייתא״.
כה. חלק מן האנשים נראים כשהם יושבים מוטין על צידיהם כדרך הסיבה - הוא ע״פ מש״כ רש״י 
(ז׳ ח׳), ״על המטה אשר אסתר עליה, דרכן היה לישב בסעודה על צדן על גבי המטות, כמו שאמר 

בראש הספר מטות זהב וכסף לבני המשתה״.
כו. האנשים הישנים במיטות - הוא ע״פ מש״כ הר״ש אוזידה, שהמיטות לא היו להסיבה דוקא, 

אלא כדי לישן עליהם, שלא עזבו את מקום המשתה אלא היו ישנים שם.
כז. הקרקע מרוצפת באבנים בוהקות - הם אבני בהט, או אבני שיש, ע״ש הכתוב (שם), ״על 
מר  בזה  ואמנם שגה  רבים מהמפרשים).  כ״כ  שיש,  היינו  (ו׳שש׳  וסחרת״  ודר  ושש  בהט  רצפת 
דהבא, שצייר כל הרצפה ממין אחד, והלא משמע קרא שהיתה הקרקע מרוצפת בכמה מיני אבנים 
טובות, וכמבואר ג״כ במגילה (י״ב א׳), וכן במדרש לקח טוב כאן פירש, ״שורות שורות של מיני 

אבנים״, וכ״כ רבים מהמפרשים.
כח.  ומה שנראה הריצוף מסודר שורות שורות בקו ישר (כנהוג בעלמא) - הוא ע״פ המבואר 
במגילה (שם), ״ודר וסחרת, רב אמר, דרי דרי״, והיינו שורות שורות. ואולם עי׳ ברש״י שם שפירש 
״דרי דרי, שורות שורות סביב, וסוחרת לשון סחור סחור״, משמע לכאורה שלא היו שורות בשוה, 

אלא בעיגול סביב, עיגול בתוך עיגול.
כט. השטיחים הנראים ברצפה ביני עמודי, במקום המעברים, שהוא מקום הילוך שמשי הסעודה 
(ה׳מלצרים׳) - זהו ע״פ המובא ׳מדרש פנים אחרים׳ (א׳ ו׳, הוצאת בובר, נוסח ב׳), ״...וארגמן היה 

פרוס תחת רגלי השמשים״.
ל. האנשים המרקדים - כ״ה במדרש פנ״א (שם), ״...והיו מרקדין על רצפת אבנים טובות ומרגליות 

לפני המסובין״.
לא. המנגנים וכלי הזמר - הוא ע״פ השיטות הסוברים שהיה במשתה כלי נגינה, עי׳ בפי׳ יוסף 
לקח (לרבי אליהו אשכנזי ז״ל, בעל מעשה ה׳, א׳ ו׳). אבל רבים הסוברים שלא היו כלל כלי נגינה 
במשתה, מדלא נזכרו במגילה, עי׳ בפי׳ לקח טוב למהרי״ט צהלון (א׳ ח׳), שכתב ב׳ טעמים לזה, 
והובא במנות הלוי (שם), וכ״כ בעקידת יצחק להר״י ערמאה ז״ל (שם), וכן במגילת סתרים לרבינו 
וידאל הצרפתי (א׳ ו׳), ועי׳ גם בפי׳ מאמר מרדכי (לרבי שם טוב מלמד ז״ל, א׳ ו׳), וכן במשאת משה 
להאלשיך (שם). ובפי׳ יוסף לקח שם השיג על דבריהם, דאין לדקדק כן ממה שלא הוזכר ענין זה 
במגילה, שלא הוזכרו אלא הדברים המחודשים שעשה במשתה, ולא הוזכרו הדברים הפשוטים 
שישנם בכל משתה, עיי״ש בדבריו, וכענין זה השיג באור חדש למהר״ל (א׳ ח׳). ועי׳ בספר ׳הלילא 

דמרדכי׳ (עמ׳ 131 בהערה שם) שליקט השיטות בזה.
לב. כלי הנשיפה שבידי אחד הנגנים - הוא ע״ש הכתוב (א׳ ז׳) ״וכלים מכלים שונים״, דסתמא 
היו  וכנ״ל),  נגינה  כלי  שהיו  (למ״ד  הנגינה  כלי  כך  המקדש,  בית  מכלי  המשתה  כלי  שהיו  כשם 
דהבא׳  ומר  ׳מגרפה׳,  כלי המכונה  בביהמ״ק  א׳) שהיה  י״א  ב׳,  (י׳  בערכין  ומצינו  ביהמ״ק,  משל 
השתדל להתחקות אחר תארו של כלי זה ע״פ פרש״י שם, וכן ע״פ מש״כ בספר שלטי הגבורים 
(לרבי אברהם הרופא ז״ל ממנטובה, פרק שישי), שהאריך טובא בחקירה ודרישה באופן וצורת 
כלי המגרפה, יעויי״ש, וכן לענין שאר הכלים הנראים, היינו הנבל והכינור, עיי״ש בדבריו בענין 

תיאורם, ואכמ״ל4.
לג. הכוס (עם דמות האריה) העזובה ועומדת על הרצפה למרגלותיהם של המנגנים - הוא רק 
כדי להמחיש דברי המפרשים הנ״ל, בטעם שלא היו כלי נגינה בסעודה, כי ע״י כלי הנגינה יסיחו 

דעתם מלשתות ולאכול5.
לשולחן  מגיש  שהוא  כדי  תוך  בעמידה  אוכל  כשהוא  הנ״ל,  ל׳רשת׳  מבעד  הנראה  האדם  לד. 
- הוא ע״פ מש״כ בפי׳ לקח טוב הנ״ל, דשמשי הסעודה ״בעוד שהם הולכים ובאים יכולים לאכול 

ולשתות״.
לה. הכלי עם ה׳מוגמר׳ (בשמים) - הנראה מצד שמאל בין המיטות - כן היה דרכם במקום שיש 
אורחים, ליתן ׳מוגמר׳, שיתן ריחו, וכ״נ בפשט לשון הכתוב (שה״ש א׳ י״ב), ״עד שהמלך במסבו 
נרדי נתן ריחו״, דרגילות במסיבה ליתן מוגמר להריח, וישראל קלקלו בריחם במסיבה של מתן 

תורה, כדאי׳ בגיטין (ל״ו ב׳), וכ״נ גם בביצה (כ״ב ב׳) שכך היה רגילות בסעודות עם אורחים.
ואולם עי׳ להאלשיך במשאת משה (א׳ ו׳, ד״ה ואחשבה), שכתב לחדש, דכשם שלא היו כלי נגינה 
בסעודה, כך לא היו שם בשמים, עיי״ש בדבריו. ונמצא דלדברי החולקים הנ״ל, דודאי היו כלי נגינה 

שם, א״כ אין טעם לחדש שלא היו שם מיני בשמים לרוב, ופשוט.  
לו. הקנקן המונח על הרצפה וכתוב עליו ׳פיתקא׳ - הוא הכוס הנזכר במדרש לקח טוב (א׳ ח׳, וכן 
במדרש אבא גוריון שם, ובקצרה באסת״ר ב׳ י״ג), ״א״ר לוי, כך היה מנהג הפרסיים, שהיו משקין 
בכוס גדול מחזיק חמשה שמטות, ונקרא פתקא, ואפילו הוא מת או משתגע לא היה מחזירו אלא 
שותהו וכו׳, אבל אחשורוש לא הכניס אותה הכוס לתוך סעודתו, שנאמר אין אונס״, ולפי״ז שגה 
בזה מר דהבא, דהא מבואר דבאמת לא הכניס אחשורוש כוס זו לסעודתו. ואמנם אפשר שהיתה 

מונחת שם, אך לא היו משתמשין בה, ולכן צייר מר דהבא שעומדת כוס זו עזובה בקרן זוית.
׳יין כוש׳ - הוא ע״פ המבואר במגילה (שם),  לז. הקנקן הנוסף שעומד על הרצפה וכתוב עליו 
שהיו במשתה כל מיני יינות מכל המדינות שבעולם, ״אין אנס, אמר רבי אלעזר, מלמד שכל אחד 

ואחד השקהו מיין מדינתו״.
לח. האדם היושב על הכורסא (במרכז הציור) וכוסו בידו, ונראה ששותה מקנקן יין הבא מכוש 
- שגה בזה מר דהבא שלא כיוון לדברי גמ׳ הנ״ל, כיון שאדם זה נראה על פניו בגדיו שמולדתו 
ממדינת סין, והוא שותה מיין כוש ולא מיין הבא מסין. ואמנם כיוון בזה הצייר לדברי המעם לועז 

(א׳ א׳) שהביא די״א שכוש הנזכרת במגילה היא מדינת סין.
לט. האדם היושב במרכז (ליד העמוד עם התאריך) נראה כשהוא אוכל וכוסו מלאה, ואילו היושב 
מולו נראה שותה בעוד צלחתו מלאה - בזה רצה מר דהבא להמחיש דברי המדרש באסת״ר (שם), 
׳אין אונס׳, שכל אחד נהג כמנהג מקומו, דיש הנוהגים לאכול ואח״כ לשתות, ויש  בפי׳ הכתוב 

הנוהגים להקדים השתיה לאכילה.
מ. בקבוק שמן הבושם הנראה על השולחן (במרכז הציור) ליד הנר - הוא ע״פ המבואר באסת״ר 
(א׳ ט״ז), דאחשורוש בעצמו היה דואג שיהיו הנרות שבסעודה דולקים ע״י שמן שריחו טוב, ולא 

שמן עכור, עיי״ש.
מא. הילדים היושבים בכורסא ליד השולחן - הוא ע״פ המבואר באסת״ר (ב׳ י״ג), שנתן אחשורוש 

רשות לכל אחד בסעודה ״לצחוק עם בניו ועם בני ביתו״.
מב. כד היין הנופל מידיו של האדם השוכב למעלה בראש העמוד וכתוב עליו המספר 83 - הוא 
ע״פ המבואר במגילה (י״ב א׳), ״ויין מלכות רב, אמר רב, מלמד שכל אחד ואחד השקהו יין שגדול 

הימנו בשנים״, ואכן האיש השוכב שם נראה צעיר בהרבה מגיל 83.
וכל טורח  היה שכרות במשתה,  דודאי  כ״ה בפשיטות   - ומה שנראה שאותו אדם שיכור  מג. 
שטרח אחשורוש בענין השתיה היה להחטיא את ישראל, שזה יתכן רק ע״י שיכרות. אלא דיעוין 
במנות הלוי (א׳ ח׳), דלא היה שכרות במשתה, וכ״כ במגילת סתרים לבעל הנתיבות (שם), והטעם, 

כדי שיהא חטאם מרצון ולא מתוך אונס שכרות.
מד. הכד הגדול (משמאל) שכתוב עליו ׳קונדיטון׳ – הוא ע״פ מש״כ במנות הלוי (א׳ ז׳), שהיו 

שותין בסעודה זו ין ממותק כעין קונדיטון.
מה. האדם ה׳סיני׳ (הנ״ל) נראה שהוא נהנה גם מריח היין העולה באפו - כ״כ הר״י נחמיאש (א׳ 

ז׳), שגם ריחו היין היה טוב מאד.
מו. כמו״כ האדם הנראה מתבונן בכוסו - הוא ע״פ דברי הר״י נחמיאש שם, שגם מראה היין 

היה טוב מאד.
מז. כד היין המוקף כוסות קטנים (בשולחן שאצל הילדים) - כ״כ המלבי״ם (א׳ ז׳), לפרש ענין 
׳כלים שונים׳, ״פי׳ מהרא״א, שבכל כלי היו קבועים כלים שונים, כמו קנקן זהב שבו היין, והגביעים 

לשתות בהם וכדומה, באופן שלפני כל אחד היו כל כלי השתיה...״.
״וכלים מכלים שונים״,  (שם),  זה מזה – הוא ע״ש הכתוב  מח. כל צורות כלי השתיה שונים 
דמלבד מה שדרשו בזה חז״ל שהיו מכלי ביהמ״ק, כ׳ המפרשים דאין יוצא מקרא מידי פשוטו (עי׳ 
ברש״י כאן, ועוד), דבא לומר שכל הכלים היו שונים זה מזה, להראות רוב עשרו (וברש״י משמע 
קצת, דכשם שהיה דואג שיהא לכל אחד מיין מדינתו, כך היה לכל אחד כלי מתוצרת מדינתו. ועי׳ 

גם בפי׳ הר״ש אוזידה ז״ל (א׳ ו׳ - ח׳) מש״כ בזה.
מט. הכוס שלרגלי הנגנים שיש לה דמות אריה בעל כנפיים - הוא ע״פ מש״כ בפי׳ שלום אסתר 
(לרבינו יצחק ב״ר שמשון ז״ל, שם), ד׳כלים שונים׳ היינו גם כלים שיש להם צורת מיוחדות כגון 

של בעלי חיים כנשרים וכיו״ב.
נ. כמו״כ נראה באחד השולחנות כוס שמחובר לה גם נר ו׳מלחיה׳ – הוא ע״פ דברי היוסף לקח 

(שם), שכתב שהיו הכלים מיוחדים שיש בהם כדי לשמש לכמה תשמישים.
נא. השק עם הכלים שעל יד האדם ה׳סיני׳ הנ״ל - הוא ע״פ המבואר במדרש אבא גוריון (א׳ ז׳), 
״והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים. מי שהיה שותה בכוס זה לא היה שונה ושותה בו, אלא 
מכניסו ומוציא אחר״, ומשמע או שלוקחו לעצמו, או (שיש לדחוק הלשון) שהמשרת היה לוקח 
הכוס מידי השותה, ומכניסו לאוצר המלך, ולא היו האורחים לוקחים אותם לעצמם, וכן נראה 

במדרש פנים אחרים (נוסח הב׳ שם), ובכמה מפרשים.
נב. המלצר הנראה מבעד לרשת, לוקח הכוס מן השולחן - הוא ע״פ מש״כ בילקוט מעם לועז (א׳ 
ז׳), שהמשרתים היו לוקחים הכוס תיכף כשהניחו האדם מידיו, ואף אם לא גמר לשתות, כיון שיין 
טבעו להיפגם בטעמו כשהוא בכלי זהב (וכדאיתא באסת״ר ב׳ י׳, אלא דשם משמע שבאמת מטעם 

זה היו הכלים מזכוכית, ורק היו חשובים כשל זהב, עיי״ש).
נג. המשרת המוזג יין (במרכז הציור) לאדם שנראה שאינו מתעניין בכך - הוא ע״פ מש״כ באלשיך 

(שם), שהיו מוזגים לאנשים גםבלא שביקשו, שמא הם חוששים מלבקש מחמת הבושה.
נד. וכמו״כ נראים על השולחנות כדי יין - ע״פ מש״כ הרלב״ג (א׳ ח׳), שאם יבושו לבקש יין, 

יוכלו ליקח מעצמם.
נה. האדם הנראה כאוטם את אפו ומיסב את פנין מחמת מיאוס ליד השולחן בו יושב יהודי 
אחר שהיהודי נוגע בכוסו - הוא ע״פ המבואר עוד באסת״ר (ה׳ ג׳), שהיו הגויים מואסים בישראל 
באותה שעה, ״ישראל וגוי דרים בחצר אחד, ושפה ישראל קדרתו ונגע בה הגוי, אינה טמאה, שפה 
הגוי קדרתו ונגע בה ישראל, הוא (הנכרי) אומר טמאה, ואפי׳ נפלו לתוכה כמה שקצים ורמשים 

הוא אוכלה ואם ישראל עושה את שלו לתוכה הוא שוברה״.

1. ואמנם יש שכתבו דלא היה בשביעי למשתה ודרשו כאן ׳ביום השביעי׳ רק לענין שבת, ועי׳ 
במהרש״א בח״א כאן.

2. וקצת סמך לדבר ד׳יום השביעי׳ הוא יוהכ״פ, ממה שידוע משמיה דהגר״א לפרש קרא דפ׳ אמר 
(כ״ג ג׳), ״ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי...״, ד׳ששת ימים׳ הם ששת ימי המועדים, ו׳יום 

השביעי׳ הוא יום הכפורים, וא״כ ה״נ ׳יום השביעי׳ דהמשתה א״ש דהיה יום הכפורים.
3. ואמנם פשטיה דקרא, דהיריעות עצמם שהיו פרושות על גלילי הכסף, היו עשויין מעשה רוקם 
ומעוטרים ביותר, וכ״נ לכאורה בפרש״י שכתב שהיו מרוקמים, וכן ברבינו בחיי כאן כתב שהיו 
מצויירין וכו׳, וברלב״ג כתב שהיו ׳מצבעים מתחלפים׳ וכ״כ כמה מפרשים כאן, ואמנם יתכן דכו״ע 

מודו שלא היה בהם אבני זהב וכסף וכדומה, וכמש״כ באלשיך.
4. ואולם יעוין בספר מאמר מרדכי הנ״ל, שכתב הטעם לדעתו שלא היו כלי נגינה במשתה, משום 
שהיה רצון אחשורוש להראות עשרו יותר מכל מלכות שבעולם, ובכלי נגינה לא היה בעולם חכמה 
וגדולה מכלי השיר של ביהמ״ק, וכיון שהלוים שגלו לבבל, קטעו אצבעותיהם, וכמו שדרשו חז״ל 
בקרא על נהרות בבל וגו׳, באמרם איך נשיר את שיר ה׳ וגו׳, א״כ גם אם היה מביא כלים אלו 
למשתה, לא היה מי שיוכל לנגן בהם כראוי, כי היא היתה חכמה שמורה ללויים, וכבר נקטעו 
אצבעותיהם, עיי״ש בדבריו, וכענין זה כתב גם בספר ׳בית דין שמואל׳ (לרבי שמואל מקשן ז״ל), 

ולפי״ז אפשר, דגם למ״ד שהיו שם כלי נגינה, מ״מ לא היו שם מכלים המיוחדים של ביהמ״ק.

5. אבל באמת ודאי דאם היו שם מנגנים היו שותים טובא, ואדרבה הם צריכים לשתות טפי, כדי 
להגדיל הנגינה מתוך שכרות כידוע, ואין מלאכתם מונעת מהם לשתות בין גברא לגברא.

6. ואמנם יש להעיר מהא דקיי״ל (או״ח של״ו ס״י), דאסור להריח בשבת פירות במחובר, שמא 
יתלוש, והכא הלא היה בשבת, והיה גם אילן של מאכל (וכדלהלן), ובאמת דבפוסקים שם מפורש 
רק לענין להריח הפרי עצמו, ומשמע דהענפים מותר להריח, ומאידך מבואר דהדס שרי להריח 
במחובר כיון דלאו לאכילה קאי, לא חיישי׳ שיתלוש, וא״כ למה לא חילקו בגמ׳ ובפוסקים בין אילן 

מאכל לאילן שאינו של מאכל, ועי׳.
7. והיא היא דעת רשב״י במגילה י״ב א׳, ׳שנהנו מסעודתו של אותו רשע׳, והפלוגתא רק בשינוי 

לשון, כמבואר להמעיין, ואמנם איכא נפק״מ טובא, ואכמ״ל.
׳שנהנו  במגילה,  המבואר  לפי  רשב״י  לדעת  או  הנ״ל,  במדרש  רבנן  לדעת  לכאו׳  וכדמשמע   .8

מסעודתו של אותו רשע׳, דמשמע אפי׳ היה כשר מ״מ נהנו מכל ענין המשתה בכללות.
9. ועי׳ משכ״ת בזה בתשובות לציור תש״ע, ואכמ״ל.

10. ואמנם י״ל, שלא היה זה בפתח בית המשתה, רק בחצר בית המלך הפנימית. ועוד, דסתמא 
שלא העמיד אחשורוש צלם בפתח בית המשתה ולא בתוך בית המשתה, דא״כ לא היו היהודים 

באים למשתה.



נו. חלק מהכוסות והכדים נראים שקופים, וחלקם אטומים - השקופים הם מזכוכית, והוא ע״פ 
המבואר באסת״ר (ב׳ י׳ הנ״ל), דלחד שיטה באמת כלי היין היו רק כלי זכוכית, כי בשל זהב נפגם 

טעם היין. והכלים האטומים הם של זהב, וזהו לשיטה קמא שם, וכפשטיה דקרא דהיו של זהב.
נז. הכד שכתוב עליו ׳פיתקא׳, נראה כאילו יש בתוכו עוד כלי וכענין כלי תוך כלי - זהו כדברי 
ה׳מגילת אליהו׳ (א׳ ז׳), שכתב, דגם להשיטה הב׳ במדרש (שם) שהיה היין בכלי זכוכית, הכוונה 

שהיו מכניסים כלי זכוכית בתוך כלי הזהב, לצורך כך שלא יפגם הטעם.
להדיא  נזכר  שלא  הגם  שבמשתה,  אכילה  ענין  בעצם  הנה   - במשתה  האוכלים  האנשים  נח. 
בקרא רק ענין השתיה, מ״מ פשוט שהיה גם אכילה לרוב, שכן סתם משתה יש בו אכילה, ועוד 
שהיו שם ימים רבים ברציפות וא״א בלא אכילה, וביותר מפורש במגילה (י״ב א׳), שהיה ״אכילה 

מרובה משתיה״.
נט. מה שנראה לפני כל אחד מהסועדים צלחת עם סכין וכף או מזלג ובאחד השולחנות יש כוס 
עם מטפחת בתוכה - הוא ע״פ מש״כ ביוסף לקח (א׳ ו׳) הנ״ל, דודואי היו כלי זמר בסעודה, ולא 

נזכרו במגילה כשם שלא נזכרו כלי האכילה כגון ״המטפחות הסכינים והכפות״.
ס. האדם היושב על הארץ (במרכז) וראשו תחת השולחן ונראה שמנסה לגנוב את חבירו - כיוון 
בזה מר דהבא לדברי ה׳מריא דכיא׳ כאן, שכתב, שהיו בסעודה אנשים ריקים ופוחזים, ולכן לא 
קבע אחשורוש במיטות אבנים טובות, כיון שהמיטות צנועים היו מעיני הרבים, אבל מהאבנים 

טובות שברצפה לא יכלו לגנוב כי היה גלוי לכל.
סא. המיטה הנראית ריקה - רצה בזה מר דהבא לרמוז למש״כ בטעמא דקרא להגרח״ק שליט״א 
(א׳ ח׳), שנשארו הרבה מקומות פנויים במשתה שהיו מזומנים למרדכי ואנשיו שלא באו למשתה, 

עיי״ש מה שהאריך בחשבון מנין האנשים והמקומות שהכין אחשורוש.
סב. האדם הנראה קרוב למדרגות כשמביט בעין רעה - רצה בזה מר דהבא לרמוז לדברי הגר״ז 
סורוצקין זצ״ל בביאורו ׳חוט של חסד׳ (א׳ ד׳), דמחמת שהראה אחשורוש את רוב עשרו, מאסו 

בכך האנשים והטילו עין רעה בעושרו, עד כדי שנחסר אח״כ מעשירותו.
סג. המודעה על העמוד ״מזל טוב להולדת בת המלכה״ - הוא ע״פ המבואר במדרש (הובא בתורה 
שלימה א׳ י׳, אות קכ״ט), שהיום השביעי למשתה היה יום השביעי ללידתה של ושתי. ואמנם לא 
נתפרש אם ילדה בן או בת, ואפשר דסתמא שלא היה בן, כי לא מצינו שהיה מועמד למלכות רק 

דריוש בן אסתר.
סד. המודעה על העמוד ״ברוכים הבאים למשתה הנצחון״ - הוא ע״פ המבואר בתרגום ראשון 
(א׳ ג׳), דהטעם שעשה אחשורוש משתה, י״א מפני שמרדו בו המדינות וניצחם במלחמה, ועל כן 

עשה משתה.

איזור המשתה שבגינה
סה.  היהודים הנראים בגינה - הוא ע״פ המבואר במדרש פנים אחרים (נוסח ב׳ א׳ ד׳), ״כשראו 
ישראל כלי בית המקדש לא רצו להסב לפניו, אמרו לו אין היהודים רוצים להסב, שהם רואים כלי 

בית המקדש, ועשו להם מסובה לעצמן״.
סו. האנשים הדורי הפנים הנראים כבורחים מן המשתה - הוא ע״פ המבואר באסת״ר (ב׳ ה׳), 

״א״ר חנינא בר פפא גדולי הדור היו שם וברחו״.
טעות,  הוא  לכאורה   - לשתות  יהודי  על  מאיים  הנראה  בידו,  השלופה  חרבו  עם  החייל  סז. 
הילקוט  דברי  שהביא  ד׳)  (א׳  הלוי  במנות  עי׳  ואמנם  אונס״,  ״אין  ח׳),  (א׳  מפורש  מקרא  שכן 
(תתרמ״ח), ״ארשב״י, מכאן שאכלו בשולי כותים בעל כרחן״, די״ל דאחר שברחו גדולי הדור משם, 

היו מכריחין את היהודים שנשארו להתגעל בפת עכו״ם ובישוליהם ויין נסך.
סח. היהודי המריח את האילן (סמוך לעמוד) - הוא ע״פ המבואר במדרש פנים אחרים (נו״ב א׳ 
ה׳), שהיו בחצר אילנות של בשמים, ״הביאן לחצר גינת ביתן, והיתה נטועה אילנות של מאכל 

ושל בשמים...״6.
סט. ומה שאותו יהודי מחזיק בידיו דבר מה - הוא ע״פ מש״כ בספר אמרי משה (לרבי משה 
ראפפורט ז״ל (א׳ ג׳), דאחשורוש עשה תחבולות לגרום ליהודים שיטלטלו בשבת בחצר, ואותה 

החצר היתה אסורה בטלטול, עיי״ש בדבריו.
ע. המשרת הקוטף ירק מהגינה להניח בתוך הסל - כן כתב בספר בית דין שמואל (לרבי שמואל 

הכהן מקשן ז״ל), שהיו אוכלים מהירקות שהיו גדלים בגינה.
עא. הדשאים הנראים בגינה - כ״כ בפי׳ הרי״ד (א׳ ה׳), דהמלך היה מגדל בגינתו דשאים, ושם 

הושיבם.
עב. האילנות שבחצר הם אילנות מאכל עם פירות - הוא ע״פ המבואר במדרש פנ״א הנ״ל, ״...

והיתה נטועה אילנות של מאכל״.
עג. ומה שהאילנות רחבים ועושים צל על האורחים - כ״ה ג״כ במדרש הנ״ל, ״והאילנות מצילות 

עליהם״, וכענין זה בתרגו״ש (א׳ ה׳).
היו  שלא  שכתב  ב׳),  (א׳  הלוי  במנות  עי׳   - בשבת  בגינה  היהודים  של  הימצאותם  עצם  עד. 

היהודים יושבים בגינה בשבת, שמא יתלשו עשבים וכדומה.
עה. היהודי היושב תחת העץ ותולש דבר מה מהגינה - הוא ע״פ דברי הר״י נחמיאש ז״ל, דבאמת 
לא נמנעו היהודים מלישב בגינה בשבת, ולכן צייר מר דהבא כאילו תולש היהודי מהגינה, להמחיש 

שלדברי הר״י נחמיאש ז״ל לא חששו שיארע כן שיתלשו בשבת.
עו. היהודים הנראים שאוכלים בסעודה - הוא ע״פ המבואר בשהש״ר (ז׳ ח׳), ״...אם כן למה באו 
ישראל בספק בימי המן וכו׳, ור׳ שמעון אמר על שאכלו מתבשיל הגוים״7. ואמנם לדברי היערות 
היהודים  בו  אכלו  ולא  יוה״כ,  היה  למשתה  יום השביעי  שגגה, שהרי  הוא  ג׳),  (אות  הנ״ל  דבש 

כלל.
עז. היהודי היושב תחת העץ ואוכל מתוך צרור שבידו - הוא ע״פ מש״כ בילקוט מעם לועז (א׳ 

ה׳), שהיהודים לא אכלו בשולי עכו״מ8, אלא הביאו עימם האוכל  מביתם.
עח. המצות הנראים על השולחן שאצל היהודים תחת העץ - הוא ע״פ מש״כ החת״ס (דרשות 
היה בפסח, אלא דבמדרש שם איתא שנכשלו  הימים  ע״ד), בשם מדרש, דמשתה שבעת  קע״ה 

ישראל ואכלו בו חמץ.
עט. הכד הנמצא ליד היהודי תחת העץ וכתוב עליו ׳טהור׳ - הוא ע״פ הא דאיתא בפדר״א (פמ״ט), 
דכל מי שהיה רגיל לאכול חולין בטהרה, הביא לו מאכל טהור כרצונו, ״...וכל עם שהיה מאכלו 

בטהרה, היה נותן לו מאכלו בטהרו, לקיים מה שנאמר, לעשות כרצון איש ואיש״.
פ. הילד הנראה על העץ - הוא ע״פ מש״כ הר״ש אוזידה ז״ל (א׳, ב׳ - ה׳), דגם תנוקות של בית 
רבן הוזמנו לסעודה, בעצת אחשורוש להכשילם כדי שלא יועיל להם הבל פיהם לבטל הגזירות 

שעתיד לגזור עליהם.
פא. ומה שנראה שאותו הילד שובר את העץ - כ״כ בילקוט מעם לועז (שם), שהילדים שהיו 

במשתה, הזיקו את האילנות.
פב. היהודי המהרהר על בית המקדש שנחרב, ופניו כמביעות שמחה (רח״ל) - הוא ע״פ מש״כ 
לירושלים  לעלות  יצטרכו  שלא  כך  על  ששמחו  מהיהודים  שהיו  ע״א),  (קס״ט  חת״ס  בדרשות 
לביהמ״ק, אחר שכבר בטלה מלכות בית דוד וכבר עברו שבעים שנה (וכפי חשבונו המוטעה של 

אחשורוש (מגילה י״א ב׳).
דלכך  ו׳),  א׳  משה,  (משאת  האלשיך  מש״כ  ע״פ  הוא   – בענן  הקשת  על  המהרהר  היהודי  פג. 
הרבה אחשורוש בסעודה במיני צבעונין, כדי להזכיר ליהודים את הבטחת הקב״ה שלא יביא מבול 

לעולם, ע״י הקשת הנראה בענן, ובכך יותר יקל בעיניהם לחטוא ח״ו.
פד. המשרת המושיט בגד לאדם הנכנס למשתה - הוא ע״פ הא דמשמע באסת״ר (ב׳ ז׳), שנתן 

אחשורוש לכל הנכנסים למשתה, בגדים יקרים ללובשם.

המטבח
פה. המשרתים אשר ספרות על זרועותיהם - הם משבעת שרי פרס ומדי המשרתים לפני המלך, 

כדכתיב בקרא (א׳ י׳).
ג׳), שתחילת תפקידם  (ד׳  פו. ומה שחלקם נראים צעירים - הוא יתכן רק לדעת רב באסת״ר 
היו  שבודאי  הרי  בלשצאר,  במלכות  שימשו  שכבר  לדעת שמואל שם  אבל  אחשורוש,  במלכות 
כבר זקנים, ומבואר במדרש שם, שזכו לאריכות ימים על שלא השתמשו (בזמן בלשצאר) בכלי 

ביהמ״ק.
פז. המשרת שמסומן אצלו ׳1׳ ממתעסק ב׳כרשינים׳ - הוא ׳כרשנא׳, וכמבואר באסת״ר (ד׳ ב׳), 

״כרשנא, שהיה ממונה על הכרשינין״.
פח. המשרת שמסומן אצלו ׳2׳ ובידו כד יין - הוא ׳שתר׳, וכמבואר באסת״ר (שם), ״שתר, שהיה 

ממונה על היין״.
פט. המשרת שמסומן אצלו ׳3׳ ובידו פירות - הוא אדמתא, וכמבואר באסת״ר (שם), ״אדמתא, 
דהיינו  ׳טנא׳,  מלשון  דהכוונה  ויש ממפרשי המדרש שפירשו  ַאֻטנם שבארץ״,  על  ממונה  שהיה 

פירות הארץ.
צ. ומה שהוא לבוש בבגדי שופט - הוא להמפרשים (שם), שפירשו ענין ׳ַאֻטנם׳, שהיה ממונה על 

המשפט (׳שר המשפטים׳, ולפי״ז אינו נכון מה שהוא נראה כאחד העבדים המשרתים).
צא. סרט המידה הנראה על כתיפו - הוא ע״פ המפרשים במדרש שם, ד׳ַאֻטנם׳ היינו שהיה ממונה 
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על ׳מדידת הארץ בחבלים׳.
הבשר,  על  ממונה  שהיה  ׳מרס׳,  הוא   - הבשר  עם  המתעסק  ׳5׳  אצלו  שמסומן  המשרת  צב. 

כדאיתא שם, ״מרס, שהיה ממרס את העופות״.
צג. המשרת שמסומן אצלו ׳6׳ וממרס בקערה - הוא ׳מרסנא׳, וכדאיתא שם, ״מרסנא, זה היה 

ממרס את הסלתות״.
צד. ומה שנראה שבידו השניה הוא מטיל מורסן לפני העוף - הוא ע״פ מש״כ ב׳גשמי הטל׳ (מובא 

בלקוטים על המדרש שם), ד׳מרסנא׳ היה ממונה להטיל מורסן לפני העופות.
צה. המשרת שמסומן אצלו ׳7׳ ובידו מגש המלא כל טוב - הוא ׳ממוכן׳, וכמבואר במדרש שם, 
״ממוכן, זה היה האיספקסיטון שבכולם, שהיתה אשתו מתקנת להן כל מה שהיו צריכין״, ופי׳ בעץ 
יוסף, שהיה מספק להאורחים במשתה כל צורכם. ויש שפירשו, שהיה ממונה על הנעשה ב׳מטבח׳, 

ולכן נראים פניו כלפי המטבח.
צו. מראהו של ממוכן - מה שנראה צעיר, אינו נכון בין למ״ד דממוכן זה המן, עי׳ החשבון בזה 
בטעמא דקרא (ז׳ ט׳), ואף למ״ד דממוכן הוא דניאל (עי׳ מדרש פנ״א (י״ב א׳, ועוד), ודאי כבר היה 

מבוגר טפי (ועוד, שאין תואר מראהו בציור כתואר יהודי).
א׳),  (י״ב  במגילה  המבואר  ע״פ  והוא  למרדכי,  בזה  הכוונה   - שב׳מטבח׳  המבוגר  היהודי  צז. 
״לעשות כרצון איש ואיש, אמר רבא, לעשות כרצון מרדכי והמן״, ופרש״י, ״כרצון מרדכי והמן, 
הם היו שרי המשקים במשתה״, ומרדכי היה אז זקן בא בימים, עי׳ בטעמא דקרא הנ״ל, ובאב״ע 

(נוסח הב׳, ב׳ ו׳).
צח. ומה שעל זרועו כתוב ׳מכ״ש׳ - הוא ר״ת ׳משגיח כשרות׳, והכוונה בזה למש״כ מהרש״א 
בח״א (שם, ד״ה כרצון), דכוונת רש״י דמרדכי היה שר המשקים בסעודה, כדי למעט הקטרוג על 
ישראל, שלא יהיו נכשלים באיסורי טריפות ונבילות (וכיוון לזה גם בטעמא דקרא (א׳ ח׳), עיי״ש 

בדבריו.
להציל  כדי  (שם),  דקרא  בטעמא  כ״כ   - התנור  לתוך  קיסם  שמשליך  מרדכי  שנראה  מה  צט. 

היהודים גם מבישולי עכו״ם.
ק. היהודי שוחט תרנגול - הוא ע״פ הנ״ל, דודאי היו דואגים גם לשיחטה כשירה.

קא. האווז על הרצפה - הוא ע״פ מש״כ בילקוט מעם לועז (א׳ ד׳), דבמשתה אכלו תרנגולים 
מפוטמים וכיו״ב.

קב. הקדירה שע״ג התנור נראית שחורה ומפוחמת - זהו דלא כדמשמע באסת״ר (ב׳ ג׳), לדברי 
רבי אבון, שיום אחרון של המשתה היה כיום הראשון, שלא היו הקדירות מפוחמות כלל.

קג. ה׳נאד׳ יין על הארץ שרשום עליו ׳יין כותא׳ - הוא ע״פ המבואר באסת״ר (ב׳ י״ג), דלכותים 
הביא אחשורוש יין לפי הנהוג אצלם, ואמנם שגה בזה מר דהבא, והיפך דברי המדרש, דשם איתא 

דהכותים רגילים ביין מתוך כדים, וזה הביא להם אחשורוש, ולא יין מתוך ׳נאד׳ כמצוייר.
קד. כד היין שרשום עליו ׳יין א״י 90׳ - הוא ע״פ המדרש שם, דהביא לכל אחד יין מדינתו, וא״כ 
סתמא הביא ליהודים יין מא״י (והמספר 90 הוא כמשנ״ת לעיל, שהיו יודעים מנין שנותיו של היין 

כדי ליתן לכל אחד יין ישן יותר מגילו).
קה. ומה שנראה אותו כד יין מא״י חתום בב׳ חותמות - הוא ע״פ מש״כ בילקוט מעם לועז (א׳ ז׳), 
שאחשורוש הגיש ליהודים יין שקיבל מיהודי א״י בתורת מס, והיה היין סגור חותם בתוך חותם.

קו. החבית שנראית עשויה מעץ המונחת בצד - הוא דלא כמש״כ בילקוט מעם לועז (שם), דגם 
החביות שמהם לקחו היין לכדים, היו בעצמם עשויים זהב.

קז. העמוד הנאה ועליו אבן מאירה - היא כדעת שמואל במגילה (שם), ״ושמואל אמר, אבן טובה 
יש בכרכי הים ודרה שמה, הושיבה באמצע סעודה ומאירה להם כצהרים״.

אזור כסא המלכות ואחשורוש
קח. הכסא עם שש מעלות - הוא כפי המבואר בכו״כ דוכתי, שהביא אחשורוש הרבה אומנין כדי 
שיעשו כדמות תבנית כסא שלמה עי׳ בתרגומים בריש המגילה ובמדרשים), ואמנם לא התאמץ 
בזה מר דהבא לצייר דמות הכסא, כי לא יצלח לעולם לציירו בדמותו כצלמו, וגם רמז בזה כי אף 
אחשורוש לא הצליח לעשות כפי שעשה שלמה בחכמתו, אבל דבר זה השכיל לצייר שהיו שש 

מעלות לכסא, כמפורש בקרא (מ״א י׳ י״ט).
קט. הכלב היושב לצד שמאל הכסא - הוא ע״פ המבואר בר״ה (ד׳ א׳), דמה שאה״כ (נחמיה ב׳ ו׳), 
״והשגל יושבת לימינו״, ד׳שגל׳ היינו ׳כלבתא׳, דאפשר שכן היה מנהגם של מלכי פרס ומדי להושיב 

אצלם כלבתא. ואמנם היא יושבת לשמאלו, ובקרא כתיב ׳לימינו׳.
קי. ׳כדור הארץ׳ הנראה ע״ג מעלות הכסא - הוא לרמז שהיה אחשורוש מולך בכיפה כדאיתא 
ל׳מעניינא  בתשובה  תשע״א  ויקרא  לפ׳  בגליון  בזה  שנתבאר  מה  עי׳  ואמנם  א׳).  (י״א  במגילה 

דמגילתא, ואכמ״ל.
קיא. אחשורוש לבוש בבגדי כה״ג - הוא כמבואר באסת״ר (ב׳ א׳), ״ר׳ לוי אמר, בגדי כהונה גדולה 

הראה להם״. ואמנם לא נתפרש להדיא שהיה לבוש בהם, רק שהראה להם אותם, ועי׳.
קיב. מראה פניו כמראה הכושי - כ״כ בעל עקידת יצחק (ח״א ספק י״א), שהיה אחשורוש כושי 
מזרע חם בן נח, ואיתא בסנהדרין (ק״ח ב׳) ד״חם לקה בעורו״, והיינו עונש לזרעו ג״כ (דומיא דכלב 

ועורב שם) שכל זרעו שחורים9.
קיג. השרביט - שגה בזה מר דהבא, דנראה ארוך יותר מב׳ אמות, ובמגילה (ט״ו ב׳) מבואר דהיה 

רק ב׳ אמות (קודם שנתארך לאסתר).
קיד. מה שנראה אחשורוש חושב על ביהמ״ק החרב ושכבר בטלו עולי רגלים - הוא ע״פ המבואר 
במגילה (י״א ב׳), דכל עיקר מה שלא חשש אחשורוש לעשות המשתה עם כלי המקדש, הוא לפי 

חשבונו המוטעה שכלו שבעים שנה לגלות.
קטו. המשרת העומד ליד אחשורוש ובידו כוס ורשום על זרועו ׳7׳ – הוא ׳כרכס׳, וע״פ המבואר 
בילקוט מעם לועז (א׳ י׳), דבכל יום היה משרת את אחשורוש אחד מן הסריסים, לפי סדר הימים, 

וא״כ ב׳יום השביעי׳, היה זה כרכס שהיה השביעי מבין השרים.
קטז. אחשורוש מראה באצבעו כלפי מלכים עם כתרים - הוא ע״פ המבואר בתרגום (א׳ ג׳), דהיו 

שם קכ״ז מלכים (שתחת שלטון אחשורוש), קשורי כתרים, ואחשורוש הציגם לפני כולם.
קיז. היהודים הנראים יחד עם אותם מלכים - הוא ע״פ המבואר באסת״ר (ב׳ ה׳), ״אמר רב חנינא 
בר עטל, יהודים היו שם באותה סעודה, אמר לון אותו רשע, יכול אלוקיכון עתיד דעביד לכון יותר 
מכן, אמרו לו, ׳עין לא ראתה אלקים זולתך יעשה למחכה לו׳, אם כסעודה זו הוא עושה לנו, אנו 

אומרין לו כבר אכלנוה על שלחנו של אחשורוש״.
ובפדר״א  בתרגומים,  (עי׳  דוכתי  בכמה  המבואר  ע״פ  הוא   - בציור  הנראים  ביהמ״ק  כלי  קיח. 

פמ״ט, אסת״ר ב׳ י״א ועוד), שהביא אחשורוש את כלי ביהמ״ק לסעודה.

קיט. ואמנם מה שנראה הארון והכפורת מבין הכלים - הוא יתכן רק למ״ד ביומא (נ״ג ב׳), דארון 
גלה לבבל, אבל אינו יתכן למ״ד (שם), דבמקומו נגנז ולא גלה כלל לבבל.

קכ. התמונה על הקיר שכתוב מעליה ׳סב המלכה׳ - הוא נבוכדנאצר, וע״פ המבואר בכמה דוכתי 
(עי׳ מגילה י׳ ב׳ ועוד), דהוא היה סב המלכה.

קכא. ומה שנראה רוכב על ארי - הוא ע״פ המבואר בשבת (ק״נ א׳), שרכב על ארי זכר.
ע״פ  והוא  מכורש,  שירש אחשורוש  האוצרות  הם   - הארץ  על  הנראים  האוצרות  ארגזי  קכב. 
ד׳), דנבוכדנאצר הטביע אוצרותיו בנהר פרת (שלא רצה  (ב׳ א׳, ובתרגום א׳  המבואר באסת״ר 

שירשם אויל מרודך בנו), וכשנתן כורש רשות לבנות ביהמ״ק, גילה לו הקב״ה מקום האוצרות.
קכג. והמספר הרשום ע״ג התיבה 1080 -  לגירסת הגר״א בדברי המדרש, היו אלו תתר״פ אוצרות 

(1080), ואותם הראה במשתה.
קכד. והארגז שכתוב עליו 1077 - הוא ע״פ המבואר באסת״ר (שם), דאיכא מ״ד שכל יום היה 
מראה ששה מאוצרותיו, דבמשתה של מאה ושמונים יום מתחלק 1080 לפי חשבון ששה אוצרות 
יום, וא״כ ביום השביעי למשתה הראה להם האוצר ה- 1075 במספר, עד 1080 ועד בכלל,  לכל 

והאוצר 1077 הוא בכללם.
קכה. הכד שכתוב עליו ׳שמן המור׳, וכן הכדים שע״ג הארון - זהו ע״פ המבואר בתרגו״ש (ו׳ י״א), 
שהיו באוצרותיו שמנים טובים ובשמים, וכ״כ הגר״א בבאורו (ע״ד הפשט, ב׳ ג׳), שתמרוקי הנשים 

היו מאוצרותיו של המלך, וא״כ כשהראה אוצרותיו, הראה ג״כ לשמן המור וכל השמנים.
קכו. ספר התורה המונח בארון - הוא ע״פ המבואר באגדת אסתר (הובא בתורה שלימה פ״א 

ס״ב), שהראה להם אחשורוש ס״ת שהיה אצלו.
קכז. ספרי דברי הימים למלכי מדי ופרס - גם ספרים אלו סתמא היו באוצרותיו.

קכח. ׳כתבי אפלטון׳ – אלו ספרי חכמה שהראה להם אחשורוש, כמבואר באגדת אסתר הנ״ל.
קכט. המתלים וה׳קולבים׳ של ׳בגדי כהן גדול׳ – ישנם שני ׳קולבים׳ ריקים, ורמז בזה מר דהבא, 
דאחד היה בו בגדי כהן גדול שלבש אחשורוש וכנ״ל, והשני הוא של בגדי כהן גדול שלבשה גם 

ושתי, וכדאיתא באסת״ר (ג׳ ט׳).
קל. המתלים של ה׳בגדי מלכות - הנה מאחר ולבש אחשורוש בגדי כה״ג, הרי שבגדי המלכות 
נשארו על מקומם, ומקומם אכן היה בבית גנזיו, וכמבואר במדרש פנים אחרים (ו׳ י״א), דכאשר 

בא המן להלביש למרדכי, הלך לבית גנזי המלך ליקח בגדיו משם.
קלא. הפסל העומד בפתח בית המשתה - הוא ע״פ המבואר במגילה (ט״ו ב׳), דבפתח ארמונו של 

אחשורוש עמדו צלמים10.

חוץ לבית המשתה - העיר שושן
קלב. מה שנראית שושן מחולקת לשנים דבית המלוכה מחד גיסא דנהרא, והיא נקראת ׳שושן 
הבירה׳, והעיר ׳שושן׳ מעבר לנהר - הוא ע״פ מש״כ באב״ע (נו״ב ד׳ י״ז), שהעיר היתה מחולקת לב׳ 
משני צידי הנהר. וכ״כ כמה מפרשים ד׳שושן׳ אינה שם של עיר אחת, אלא מחולקת היתה, דאחת 

נקראת ׳שושן הבירה׳ והשנית ׳עיר שושן׳.
קלג. שתי הספינות המנסים לחתור כל אחת לצד אחר - הוא בתורת משל ע״פ המבואר באסת״ר 
(ב׳ י״ד), ״לעשות כרצון איש ואיש, אמר לו הקב״ה (לאחשרוש), אני איני יוצא מידי בריותי ואתה 
מבקש לעשות כרצון איש ואיש, בנוהג שבעולם שני בני אדם מבקשים לישא אשה אחת יכולה 
 ÁÂ¯ ˙˘˜·Ó ˙Á‡ ,ÔÓÈÏ· ˙ÂÏÂÚ ÂÈ‰˘ ˙ÂÈÙÒ È˙˘ ÔÎÂ ,היא להנשא לשניהם אלא או לזה או לזה
ˆÈÓÂ¯„ ÁÂ¯ ˙˘˜·Ó ˙Á‡Â ˙ÈÂÙ˙ יכולה היא הרוח אחת להנהיג את שתיהן כאחת אלא או לזו 
או לזו, למחר שני בני אדם באים לפניך בדין איש יהודי ואיש צר ואויב יכול אתה לצאת ידי שניהם 

אלא שאתה מרומם לזה וצולב לזה״.
קלד. האדם העומד על החוף ליד הספינות ותיבת המכס, ורשום על דש בגדיו ׳4׳ - הוא תרשיש, 
וכמבואר באסת״ר (ב׳ ד׳), ״תרשיש, שהיה ממונה על הבית״, ובמנות הלוי כתב לפרש שהכוונה 
שהיה ממונה על המכס. ועי׳ גם בפי הרד״ל במדרש שם, שכתב שהיה ממונה על הספינות, ואמנם 

אין זה נכון שעמד שם לגביית המכס בשעת המשתה, וכדלהלן.
קלה. המודעה ׳ביטול מיסים׳ - הוא ע״פ המבואר במגילה (י״ב א׳), דבאותה שעה אחשורוש ׳קרא 

דרור לכל בעלי סחורה׳.
קלו. המודעה הב׳ שכתוב בה ׳איסור חמור...׳ - היא כלי ביטוי לזעקת מרדכי שלא ילכו לבית 
המשתה, ואמנם מה שהיא נראית תלויה ב׳עיר שושן׳, ולא ב׳שושן הבירה׳, עי׳ בילקוט הגרשוני 

(ד׳ י״ז), שכתב דיהודי ׳עיר שושן׳ לא הוזמנו למשתה, רק בני ׳שושן הבירה׳.
קלז. בית המדרש - הוא ע״פ המבואר בלקח טוב (ב׳ ה׳), דמיום שגלה מרדכי לשושן, הקים שם 

בית מדרש.
היהודים  נמצאים  לכאורה  א״כ  הנ״ל,  דבש  ביערות  לפמש״כ   - הכנסת   בבית  היהודים  קלח. 

בעיצומם של תפילות יוה״כ, עי׳ כיו״ב בילקוט מעם לועז (א׳ י״א).
קלט. החיילים הרודפים אחר היהודים - הוא ע״פ מש״כ הר״ש אוזידה (א׳ ב׳ - ה׳), דאחשורוש 
רואים  וכן  למשתה,  לבא  להכריחם  היהודים  אחר  לחפש  והרחובות  לשווקים  עבדיו  את  שלך 

יהודים המתחבאים.
למשתה  אחרון  יום  שהיה  הנ״ל,  דבש  היערות  דברי  ע״פ  הוא   - בעיר  הנראים  הסוכות  קמ. 

ביוהכ״פ, וא״כ סתמא שכבר הכינו כמה וכמה יהודים סוכות משום זריזין מקדימין.
יהודי שושן היה  דרוב עסקיהם של  ח׳),  (ג׳  - הוא ע״פ המבואר בתרגו״ש  קמא. חנות הנרות 

במכירת נרות שעוה וכדומה.
ולא  נוטה לחוץ  וגם היא  בימין,  ולא  נכון, שהיא בשמאל הנכנס  אינו   - קמב. המזוזה בחנות 

לפנים.
וכסף, עי׳ בילקוט  זהב  - גם ברחובות העמיד אחשורוש מיטות  קמג.  המיטה העומדת בחוץ 

מעם לועז (א׳ ו׳).
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הרבנים \ הבה״ח

¯ÊÈÈ¯ ˘. – קרית ספר – הגש״פ ומתוק האור.

‡È ÔÓÂ. – מודיעין עילית – הגש״פ ומתוק האור.

‡È.È „„Ï. – מודיעין עילית – הגש״פ ומתוק האור.

·È ˜ÁˆÈ Ô. – בני ברק – הגש״פ ומתוק האור.

Ó ¯ËÂÓÏ¯Ù. – קרית ספר – דרשות המגיד - מועדים ב‘.

ÂÓ˜ ‡. – מודיעין עילית – דרשות המגיד - מועדים ב‘.

Ô‰Î ˘. – קרית ספר – דרשות המגיד - מועדים ב‘.

˜Ó È˜ˆ„ÂÏÂ. – בני ברק – דרשות המגיד - מועדים ב‘.

È.‡ ‡È¯ÂÏ. – קרית ספר – והגדת - הגדת רבי יענקלה.

„ÔÈÈ ‡. – מודיעין עילית – והגדת - הגדת רבי יענקלה.

‡È „¯Ï‚.ˆ. – בני ברק – והגדת - הגדת רבי יענקלה.

Ó.È ıÈ·Ï˜È. – לייקווד – והגדת - הגדת רבי יענקלה.

Ó ‰·Á. – בני ברק – שיח הפסח - להגר״ח קנייבסקי שליט״א.

È.Ï ¯¯Ï. – מונטריאול – שיח הפסח - להגר״ח קנייבסקי שליט״א.

Ù ¯Ú‚ÈÏÈÈÊ. – אשדוד – שיח הפסח - להגר״ח קנייבסקי שליט״א.

·¯ ÔÓ¯ÂÂ. – ירושלים – שיח הפסח - להגר״ח קנייבסקי שליט״א.
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