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  רש"י ופירוששאלות על מגילת רות 

  'פרק א

   )?(ביהמ"ק הראשון/ ביהמ"ק השני/  בין ביהמ"ק הראשון לשניבאיזה תקופה ָמַלך אחשוורוש?  . 1

    ?על כמה מדינות ָמַלך אחשוורוש . 2

   ?ו לזו, או רחוקות זו מזוזהודו וכוש היו מדינות צמודות  –לפי פירוש רש"י  . 3

   ?"גינת ביתן המלך". מה ההבדל בין "גינה" ל"ביתן" . 4

 )?ימים 7(של המלך  השניהומי השתתף בסעודתו  יום)180( של המלך הראשונהפרט מי השתתף בסעודתו  . 5

   )?פירושים 2(כיד המלך"  רבמה הפירוש שבסעודה היה "...ויין מלכות  . 6

 ?ביום השביעי כטוב לב המלך ביין". מה הפירוש "ביום השביעי"? ומדוע קרה הסיפור דווקא ביום זה" . 7

   ?מדוע מיאנה ושתי לבוא אל המלך אחשוורוש . 8

   ?"ומדבר בלשון עמוכיצד מסביר רש"י את החוק החדש: "להיות כל איש שורר בביתו  . 9

  

  'פרק ב

   ?ושתי, ולהיכן הביאו את כולןמאיפה אספו את כל הנשים המועמדות להחליף את  . 10

  השלם: איש _ היה ב___ הבירה, ושמו: מרדכי בן ___ בן _____ בן __ איש . 11

   )?איך מסתדר התיאור על מרדכי: "איש יהודי" (=משבט יהודה) ו"איש ימיני" (=משבט בנימין . 12

   ?"כיצד פירשו רבותינו את הפסוק "ובמות אביה ואמה לקחה מרדכי לו לבת . 13

   ?כ"כ התעקש שאסתר לא תגלה מאיזה משפחה היא מגיעהמדוע מרדכי  . 14

   ?ד שהובאה אל אחשוורושע –מגיעה לארמון  ההיית השהאישכמה זמן היה עובר מאז  . 15

   ?עיין בפרק א' פסוק ג', וכן בפרק ב' פסוק ט"ז וחֵשב: כמה זמן היה אחשוורוש בלי מלכה . 16

   ?"כיצד ניסו בגתן ותרש "לשלוח יד במלך אחשוורוש . 17

   ?נודע סודם למרדכיכיצד  . 18

  

  

  



8  
 

  'פרק ג

   ?"היכן רואים אנו במגילה שהקב"ה "מקדים רפואה למכה . 19

   ?מדוע השתחוו האנשים להמן . 20

   ?מה היתה הסיבה הגלויה שבגללה המן כעס על מרדכי . 21

    ')?כמה חדשים לפני נס פורים המן עשה את הגורל (פסוק ז . 22

   ')?(פסוק ז תחיל סיפור פוריםה –כמה שנים אחרי שאסתר נהיתה המלכה  . 23

   ?מדוע נתן המלך את טבעתו להמן . 24

   ?איזה תאריך יצא בגורל שבו שונאי ישראל היו אמורים להרוג את היהודים . 25

   ?מה פירוש המילה "פתשגן הכתב", ובאיזה שפה מילה זו . 26

    ?והעיר שושן נבוכה". איזו סיבה היתה לגויים של שושן הבירה להיות עצובים" . 27

  

  'פרק ד

   ?ידע את אשר נעשה", מה הוא ידע ומי גילה לו זאת מה הפירוש "ומרדכי . 28

   ?דברים עשה מרדכי כששמע את הגזירה הנוראה 4פרט אלו  . 29

   ?כיצד נודעה הגזירה לאסתר המלכה . 30

   ?איך קראו לשליח ששלחה אסתר אל מרדכי . 31

    ?איזו בקשה ביקשה אסתר ממרדכי לפני שלקחה את הסיכון להגיע אל המלך . 32

   ?עבירה הוא עבר ויעבור מרדכי...". איזה" . 33

  

  'פרק ה

 "הפירושים לפסוק: "ותלבש אסתר מלכות 2מה הם  . 34

 ?היכן נעמדה אסתר, כדי שהמלך יבחין בה ויקרא לה . 35

  ?מה היה הסימן כשהמלך רצה שמישהו יתקרב אליו . 36

 ?"מדוע בית המקדש נקרא "עד חצי המלכות . 37

 ?מדוע אסתר הזמינה גם את המן אל המשתה שעשתה . 38

 ?"אותם היא אמרה: "אל המשתה", ולא: "אל הסעודהמדוע כשאסתר הזמינה  . 39
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 ?מה ביקשה אסתר מהמלך במשתה הראשון . 40

 ?"ְלמה התכוונה אסתר כשאמרה למלך: "ומחר אעשה כדבר המלך . 41

 ?איזה דבר גרם להמן לשנוא כ"כ את מרדכי בכל פעם שראה אותו . 42

 ?עם מי התייעץ המן בקשר למרדכי . 43

 ?דכימה יעצו לו אותם יועצים כדי להפטר ממר . 44

  

  'פרק ו

  ?"מה הם שני הפירושים ב"נדדה שנת המלך . 45

 ?"סיבות מדוע ביקש המלך להביא לו את "ספר הזכרונות 2כתוב  . 46

 ?איזה סיפור מתוך ספר הזכרונות סיפרו למלך . 47

 ?איזה פרס יעצו נערי המלך ומשרתיו לתת למרדכי . 48

 ?מדוע המן היה באיזור הארמון באותו זמן . 49

מזכיר  שיתנו את כתר המלך ל"איש אשר המלך חפץ ביקרו", ואילו מיד אח"כ בפסוק ט' הוא לאמדוע בפסוק ח' המן מציע  . 50

 ?שוב את הכתר

 ?צטט כיצד הגיב המלך לרעיון שהמן אמר לו . 51

 ?וָיָשב מרדכי אל שער המלך", להיכן הוא חזר" . 52

 ?ְלמה המשילו זרש והיועצים את עם ישראל . 53

 ?הולך ליפול לפני מרדכימה קרה בדיוק כאשר היועצים אמרו להמן שהוא  . 54

  

  ז'פרק 

  ?ציל אותי ממוות. מי בכלל רצה להרוג אותהת –אסתר מבקשת מהמלך: "תנתן לי נפשי בשאלתי", דהיינו  . 55

 ?ךאסתר משכנעת את המלך שהמן בכלל לא מחפש את טובתו ("אין הצר שווה בנזק המלך"). כיצד היא הוכיחה זאת למל . 56

 ?"המלכה". למה כתוב פעמיים "ויאמרויאמר המלך אחשוורוש ויאמר לאסתר " . 57

 ?"מי אמר על מי את המשפט: "מי הוא זה ואיזהו הוא . 58

 ?למה המן נפל על המטה של אסתר . 59

 ...?איך בכלל הגיעה המיטה של אסתר לסעודה . 60

 ?היכן היה אחשוורוש כשהמן נפל על מיטת אסתר . 61
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 ?"!?כיצד הגיב המן כשהמלך אמר לו "הגם לכבוש את המלכה עמי בבית . 62

 ?"נה אמר למלך: "גם הנה העץ אשר עשה המן...". למה הוא התכוון כשאמר "גםחרבו . 63

 ?באיזה גובה היה העץ שהמן הכין לתליה . 64

  

 :'פרק ח

 ?מה נתן המלך לאסתר, לאחר שהרגו את המן . 65

 ?מה הנתן המלך למרדכי, לאחר שהרגו את המן . 66

 ?באיזה טענה אסתר שיכנעה את אחשוורוש לבטל את הגזירה . 67

 ?נכתב בשם המלך ... אין להשיב". למהכי כתב אשר " . 68

 ?באיזה תאריך (יום וחודש) נכתב שמותר ליהודים להגן על עצמם . 69

 ?"מה הפירוש "אחשתרנים . 70

"ושללם לבוז" (הם יכולים לבזוז ולקחת את כל רכוש הגויים).  –המלך נתן ליהודים רשות להקהל ולעמוד על נפשם, ובנוסף  . 71

 ?ם השתמשו ברשות זו בנוגע לרכושעיין בפרק ט' פסוק ט"ז וענה: האם ה

 ?הרצים יצאו מבוהלים ודחופים...". מדוע הם כ"כ מיהרו" . 72

 ."!השלם: "ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש __והעיר שושן צהלהושמחה . 73

 ?"מתיהדים –מה הפירוש: "ורבים מעמי הארץ  . 74

  

  

  :י-פרקים ט

 ?12-מהו החודש ה . 75

 ?"מה היה ה"ונהפוך הוא . 76

 ?וחשב: כמה גויים נהרגו בשושן הבירהט"ו -עיין בפסוקים ו' . 77

 ?וכמה גויים נהרגו בשאר המדינות . 78

' פסוקים י' וי"ב וחשוב: מה ההבדל בין התליה שתלו את המן על העץ, לתליה שתלו טי, וכן בפרק -עיין בפרק ז' פסוקים ט' . 79

  ?את עשרת בניו על העץ

 ).באדר? (פרטאלו עיירות חוגגים את פורים בי"ד באדר, ואלו עיירות בט"ו  . 80

 ?ויכתוב מרדכי את הדברים האלה". מה כתב מרדכי" . 81

 ?כמה ממצוות הפורים כלולים בפסוק כ"ב . 82
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 ?מי אמר, ומה אמר –אמר עם הספר" " . 83

 ?י ראה, ומה ראהמ –ומה ראו על ככה ומה הגיע עליהם" " . 84

 ?הנלווים לעם ישראלקיימו וקיבלו עליהם היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלווים עליהם", מי הם " . 85

 ?'והימים האלה נזכרים ונעשים". כיצד הם 'נזכרים' וכיצד הם 'נעשים" . 86

 ?עיין בפסוק כ"ט: מאיזה שנה החלו לחגוג את חג הפורים . 87

 ?ומאמר אסתר קים ... ונכתב בספר" מה היה מאמר אסתר, ומי קיים זאת" . 88

 ?"לרוב" אחיו ולא "לכל אחיוכי מרדכי היהודי ... ורצוי לרוב אחיו", למה כתוב ורצוי רק "" . 89
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  פוריםחודש אדר וחג ההלכות 
  סדר ארבעת הפרשיות –סימן ק"מ 

 בארבעת השבתות החלות בחודש אדר, מוציאים ספר תורה שני וקוראים בו למפטיר בפרשה הקשורה לאותו זמן: . 1

 מהן ארבעת הפרשיות?  .א

 (ראשונה/שניה/שלישית/רביעית) קוראים את הפרשה?באיזו שבת שבחודש אדר   .ב

 מה תוכנן של כל אחת מהפרשיות?  .ג

 השנה (ה'תשפ"א) ראש חודש אדר חל בשבת. . 2

 כמה ספרי תורה הוציאו לקריאה?   .א

 מה המטרה של כל ספר שהוצא?  .ב

 מה דעת האדמור הזקן בנוגע ל"שבת זכור"? . 3

 מהו מנהג חב"ד בנוגע שמיעת "פרשת זכור"? . 4

  

  מצוות קריאת מגילה – סימן קמ"א

 כיצד שמחה ומשפט עם נוכרי קשורים לחודש אדר? . 5

 מהו 'פורים קטן'? . 6

  תענית אסתר . 7

  א. מתי צמים? מדוע?

  ב. מה היתה סיבת הצום?

  ג. ממי למדו על קביעת צום באירוע דומה? מתי?

  ד. מהי מטרת הצום?

  ה. התענית, אינה תענית חובה. פרטי את הפטורים והצריכים להתענות.

 מה הדין במקרה שחג הפורים חל ביום ראשון וצריך להתענות בשבת? ו.

  מחצית השקל . 8

   ?א. מה המנהג

   ?ב. מה הטעם למנהג

 ?ג. כמה יש לתת? מדוע
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   ?ד. מתי נותנים 

   ?ו. מה דין קטן ?ה. למי מיועד הכסף

 מחויבים?. מאיזה גיל ו

 מהי הסיבה לחגיגת חג פורים? . 9

 ילה?כיצד יכין עצמו לכבוד קריאת המג . 10

  "ועל הניסים" . 11

  א. מתי מוסיפים?

 ב. מה ה דין אם שכח לומר? (דינו כמו בחנוכה. עיינו בסימן קלט, סעיף כא)  

 מהן שלושת הברכות שמברכים טרם(לפני) הקריאה ומהי הברכה שמברכים לאחריה? –ברכות המגילה  . 12

 על מה יכוונו בברכת שהחיינו לפני קריאת המגילה ביום? . 13

 קריאת המגילה?מי חייב לשמוע  . 14

 מתי קוראים קריאת מגילה של ערב? האם מותר להקדים? מה יעשו אלו שמרגישים חולשה מחמת(בגלל) הצום? . 15

מדוע צריך הקורא להשגיח מאוד שבשעה שמרעישין ומבלבלין בהכאת המן, לא ימשיך בקריאתו עד שיפסק הרעש  . 16

 לגמרי?

יע לקריאה של השליח ציבור כיוון שמא קול קריאתו, יפרמי שיש לו מגילה כשרה ושומע מישהו אחר קורא, יכוון  . 17

  למישהו שנמצא קרוב אליו.

וע מי ששומע מגילה ועוקב בעזרת חומש שמות, יקשיב היטב לשליח הציבור. מה יעשה אם בגלל הרעש לא הצליח לשמ

 מספר מילים?

 צטרף למילה המן?מה יעשה בעת קריאת המגילה כששומע אמירת המן האגגי, הרע או כל תיאור אחר המ . 18

 מה יעשה ציבור שאין לו מגילה כשרה? . 19

 מה יעשה ציבור שאין לו מגילה כלל? . 20

  מצוות משלוח מנות, מתנות לאביונים וסעודת פורים –סימן קמ"ב 

 מהן ארבעת מצוות פורים? מי תיקן אותן? היכן נכתבו? . 21

  מצוות משלוח מנות . 22

  הי מנה?א. לכמה אנשים חייב אדם לשלוח? מה יכיל כל משלוח? מ

 ב. כל המרבה לשלוח מנות לרעים הרי זה משובח", הסבירו.

 מהי המצווה משלושת המצוות המדוברות בסימן קמ"ב, מועדפת על הקב"ה? מדוע? . 23
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  מתנות לאביונים . 24

  א. מי חייב במצוות מתנות לאביונים?

  ב. לכמה אנשים חייב במתנות לאביונים? מאלו מילים למדים זאת?

  בפורים?ג. למי נותנים צדקה 

  ד. מה יעשה אדם שלא מצא עניים לתת להם?

  ה. לעניין נשים, מה הדיוק במצוות משלוח מנות ובמצוות מתנות לאביונים?

 ו. מהו הדיוק בזמן קיום מצוות מתנות לאביונים ומשלוח מנות?.

  משתה ושמחה . 25

  א. מהו עיקר המצווה של משתה ושמחה?

  ב. מתי יש לקיים את המצווה?

  בשעת הסעודה?ג. מה עושים 

  ד. מתי יאכל את רוב הסעודה? מדוע לעיתים נמשכת הסעודה גם ללילה?

  ה. מתי עושים סעודה כשחל פורים בערב שבת? מדוע? מ כתב אדה"ז בעניין זמן התחלת הסעודה?

  ו. מתי משתכרים ביין?

 ז. למי ממליצים לא להשתכר?

 ?אלו מלאכות מותר לעשות בחג הפורים ואלו מלאכות אסורות . 26

 כמה הימים חוגגים את חג הפורים בארץ ובעולם?   . 27

 באלו מקומות חוגגים א חג הורים יומיים? מדוע? . 28

 מהו 'פורים משולש'? מדוע נקרא משולש? מה עושים בכל אחד מהימים? . 29

עם שיש מה נוהגים לאכול בסעודת פורים? (הסיבה: בחג הפורים מכים את המן ואכילת כיסנים "קרעפלאך" נהוגה בכל פ . 30

 כאה וגבורות כמו בערב יום כיפור וערב הושענא רבא) ה

 איזה מבצע עורר הרבי בעניין חג הפורים? . 31

 לאלו תחפושות נוהגים לחפש את הילדים? . 32

  


