
 

 

 

 

                                
                                       

 למה נמשלו המן ואחשורוש? .1

 וכל אחד רצה למכור שלו. לימים נזדווגו אמר בעל חריץ: מכור לי תילך, אמר לו: טול אותה בחינם. ,לאחד תל ולשני חריץ ,שני בני אדם

 

 מה היה הדרשה לתקנתם? קנו קריאת המגילה,הנביאים ת נביאות.  7-נביאים ו 48-מ יותר גדולה הסרת טבעת שהחזירתם למוטב .2

  .ו שירה על הים ממיתה לחיים ק"ויציאת מצרים אמר  –אם מעבדות לחרות 

 

  הטעם שלא אומרים הלל בפורים?מה  .3

 כנסו לארץ הוכשרו כל הארצות לומר שירה, נאין אומרים על נס שבחו"ל. ואעפ"כ על יציאת מצרים אומרים כיון שעד שלא   א.

 נגאלו ממיתה אבל נשארו עבדי אחשורוש.   ג.    קריאתה היא ההלל.   ב.    מפני:ואמנם כיון שגלו חזרו להכשרן הראשון ואעפ"כ לא אומרים 

 

 ?ים צופים"שו בפסוק: "ויהי איש אחד מן הרמתדרמה  .4

 .נבואתם נכתבה{ 84-אלא ש ,אף כפלים כיוצאי מצרים והיו נביאיםאחד ממאתיים צופים }    א.

 .בני קורח שלא מתו, נתבצר להם בגהינום ועמדו עליו ,ברומו של עולם אדם הבא מבנ"א שעומדין  ג.  אדם הבא משתי רמות שצופות זו את זו.     ב.

 

 נביאות ומנין? 7מי היו  .5

 . ב. שהכל סכין ביופיה  .ח הקודשכה ברוסא. ש , ונקראה אף יסכה: "בקולה"כל אשר תאמר...שמע  – שרה

 ראשה על בן שיושיע את ישראל ונשקה אביה על ראשה ואמר בתי נתקיימה נבואתך, וכשהשליכוהו ליאור טפח לה  תלדשהתנבאה שאמה  – מרים

  בתי היכן נבואתך? ותתצב מרחוק לדעת מה יהיה עם נבואתה.

יחוד, ב. מה תמר זה אין  ואשת לפידות ע"ש שהיתה עושה פתילות למקדש, והטעם שישבה תחת תומר: א. שאין לו צל ולא תבא לידי .מפורש –דבורה 

  לו אלא לב אחד, אף ישראל שבאותו דור אין להם אלא לב אחד לאביהם שבשמים.

 שנתנבאה "רמה קרני בה'" דוד ושלמה שנמשחו בקרן נמשכה מלכותן. שאול ויהוא שנמשחו בפך לא נמשכה מלכותן.  –חנה 

 הקב"ה מכלה מעשה ידיו.אבל מים אחרי מיתתו, ישר ודם מעשה ידיו מכלין אותו שמתקיבמדת  -" קרי לבלותך כי אין בלתךבשירתה " עוד מצינו

צר צורה ע"ג כותל ואינו יכול להטיל בה רוח, נשמה וכו'. הקב"ה צר צורה בתוך צורת האם ומטיל בה רוח,  " אין צייר כאלוקינו. אדםואין צור כאלוקינו" 

 ונשמה, קרביים ובני מעיים. 

נבל, וכי דנין דיני על  אמרה לווכי מראין דם בלילה?  אמר לה דודשבאה לשאול על עסקי דם הבא מבית הסתרים.  –דת בסתר ההר" "ויור – אביגיל

: ברוך טעמך. וברוכה אמר להאינו מורד במלכות כיון שעדין שאול קיים ולא יצא טבעך.  אמרה לו:: מורד הוא ולא צריך לדונו. ענה להנפשות בלילה? 

פרסאות אמר לה השמיעי לי,  3שגילתה שוקה והלך לאורה  -שפיכות דמים ודם נדה,  –תרתי משמע דמים  – 'דמים'לתני היום הזה מבא הצאת אשר 

ומוכח שהיתה נביאה. ועל שאמרה וזכרת את אמתך פירשו:  [בת שבע] ל,למכשול. אבל ביאה אחרת תהיה למכשו –אמרה לו לא תהיה לך 'זאת' לפוקה 

 שעיניה צופיות לרחוק.  ב.וה, שדיברה על בעלה אבל הזכירה את עצמה שאם ימות בעלה ישאנה. טאינשי' עם שאשה מדברת היא  ירא. 'כדאמ

קא אליה כיון שנשים רחמניות והתנבאה כיון שירמיה קרוב משפחתה ולא הקפיד עליה. ויאשיה שלח דו היה זה בזמן ירמיהו,ש ואע"פ .מפורש – חולדה

 טל, והרי כבר שגלו נתבטל }כיון שנוהג מתי שיש בוהראיה שהתנבא על היובל שית ,בטיםשה 01פירש שירמיה באותו זמן הלך להחזיר  הן. ור' יוחנן

 ל יושביה'{ משמע שחזרו. ויאשיהו בן אמון מלך עליהם כמבואר בפסוקים. כ'

 "ותלבש אסתר מלכות" שלבשה רוח הקודש . – אסתר

 

 יהירות היו ומאוסין שמותיהן, מי הן? 2לנשים, אמר רב נחמן לא נאה יהירות  .6

 ובעצמה לא הלכה. "קותשלח ותקרא לבר" :בשכתו ,דבורה –זיבורתא  .א

 .'למלך'ולא אמרה  'לאיש'חולדה, כשהשיבה יאשיהו אמרה: אמרו  –כרכושתא  .ב

 

 רחב הזונה?תה מבני בניה של ישב עם דברי ר' יהודה שהייכיצד מתי .חולדה מבני בניו של יהושע :אמר רב נחמן .7

 ואמנם בנים לא היו ליהושע אבל בנות היו לו.   .ירה ונשאת ליהושעיכיון שרחב התג

 נריה, ברוך, שריה, מחסיה, ירמיה, חלקיה, חנמאל, שלום. :נביאים והם כהנים שיצאו מרחב 8

 

     תשע"ד   יום שישי כ"ז בתמוז  בס"ד

 י"ד – מגילה

 .  ניתן לקבל כל יום לתיבת מייל או לפקס        5709307-03פקס:    okmail.co.iln101@מייל:    
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