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��סדר�קריאת�המגילה

��

�ּוְׁשִכיְנֵּתיּה �הּוא �ְּבִריְך �קּוְדָׁשא �ִיחּוד �ְלֵׁשם �ּוְרִחימּו, �ִּבְדִחילּו �ּוְדִחילּו, ,�ּוְרִחימּו
�יֹו �ֵׁשם �ֵק"ְלַיֲחָדא �ְּבָוא"ד �ֵק"י �ִיְׂשָרֵאל"ו �ָּכל �ְּבֵׁשם �ְׁשִלים �ְּבִיחּוָדא �י �ֲאַנְחנּו�, ִהֵּנה

ִעם�ָּכל�,��ְּכמֹו�ֶׁשִּתְּקנּו�ָלנּו�ַרּבֹוֵתינּו�ִזְכרֹוָנם�ִלְבָרָכה,�ְמִגָּלהִמְקָראָּבִאים�ְלַקֵּים�ִמְצַות�
ַלֲעׂשֹות�ַנַחת�רּוַח�ְליֹוְצֵרנּו�,�ְלַתֵּקן�ֶאת�ָׁשְרָׁשּה�ְּבָמקֹום�ֶעְליֹון,�ַהִּמְצֹות�ַהְּכלּולֹות�ָּבּה
,�ּוַמֲעֵׂשה�ָיֵדינּו�ּכֹוְנָנה�ָעֵלינּו,�ֵלינּוִויִהי�ֹנַעם�ֲאֹדָני�ֱאֹלֵהינּו�ָע.�ְוַלֲעׂשֹות�ְרצֹון�ּבֹוְרֵאנּו
��.ּוַמֲעֵׂשה�ָיֵדינּו�ּכֹוְנֵנהּו

��
��.ָׁשַמִים�:הציבור�עונים�.ִּבְרשּות	מֹוַרי	ְוַרּבֹוַתי�:השליח�ציבור�אומר

��

ֲאֶׁשר�ִקְּדָׁשנּו�ְּבִמְצֹוָתיו�,�ֱאֹלֵהינּו�ֶמֶלְך�ָהעֹוָלם,�ָּברּוְך�ַאָּתה�ְיֹהָוה
��:�ִמְקָרא�ְמִגָּלהְוִצָּונּו�ַעל

��

ֶׁשָעָׂשה�ִנִּסים�ַלֲאבֹוֵתינּו�,�ֱאֹלֵהינּו�ֶמֶלְך�ָהעֹוָלם,�ָּברּוְך�ַאָּתה�ְיֹהָוה
��:ַּבָּיִמים�ָהֵהם�ַּבְּזַמן�ַהֶּזה

��

� �מברכים �ספרד �שהחיינו'בני �פורים' �בליל �רק .� �מברכים �אשכנז �שהחיינו'ובני גם�'
��.�פורים�ומשלוח�מנותלפטור�את�סעודת'�שהחיינו'ויכוין�בברכת�.�ביום

��

ֶׁשֶהֱחָיינּו�ְוִקְּיָמנּו�,�ֱאֹלֵהינּו�ֶמֶלְך�ָהעֹוָלם,�ָּברּוְך�ַאָּתה�ְיֹהָוה
��:ְוִהִּגיָענּו�ַלְּזַמן�ַהֶּזה

��
��:גוללה�ואחר�כך�מברך,�אחר�קריאת�המגילה

ן	ְוַהָּד,	ָהֵאל	ָהָרב	ֶאת	ִריֵבנּו,	ֱאֹלֵהינּו	ֶמֶלְך	ָהעֹוָלם,	ָּברּוְך	ַאָּתה	ְיֹהָוה
	ֶאת	ִּדיֵננּו 	ְוַהּנֹוֵקם	ֶאת	ִנְקָמֵתנּו, 	ַנְפֵׁשנּו, ,	ְוַהְמַׁשֵּלם	ְּגמּול	ְלָכל	אֹוְיֵבי

	ִמָּצֵרינּו 	ְוַהִּנְפָרע	ָלנּו 	ַאָּתה	ְיֹהָוה. 	ָּברּוְך 	ִיְׂשָרֵאל	ִמָּכל	, ַהִּנְפָרע	ְלַעּמֹו
		:ָצֵריֶהם	ָהֵאל	ַהּמֹוִׁשיַע

��

	ָמְרְּדַכי 	ָּברּוְך 	ָהָמן 	ָארּור 	ֶזֶרׁשֲא. 	רּוָרה 	ֶאְסֵּתר. 	ְּברּוָכה 	ָּכל	. ֲארּוִרים
		:ְוַגם	ַחְרבֹוָנה	ָזכּור	ְלטֹוב.	ְּברּוִכים	ָּכל	ִיְׂשָרֵאל.	'ָהְרָׁשִעים	ׂשֹוְנֵאי	ה

��

� �קדוש"ואומרים �ואתה �תתקבל" �קדיש �אומר �והחזן �התפלה, �את �.וגומרים �
��
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��
��מגילת�אסתר

		פרק	א
�ֲאַחְׁשֵורֹוׁש�הּואא �ִּביֵמי �ֶׁשַבע�ְוֶעְׂשִרים�ּוֵמָאה��ַוְיִהי �ְוַעד�ּכּוׁש �ֲאַחְׁשֵורֹוׁש�ַהּמֵלְך�ֵמהּדּו

�ְמִדיָנה �ְּבׁשּוַׁשן�ב: �ֲאֶׁשר �ַמְלכּותֹו �ִּכֵּסא �ַעל �ֲאַחְׁשֵורֹוׁש �ַהֶּמֶלְך �ְּכֶׁשֶבת �ָהֵהם �ַּבָּיִמים
�ַהִּביָרה �ַוֲעג: �ָׂשָריו �ְלָכל �ִמְׁשֶּתה �ָעָׂשה �ְלָמְלכֹו �ָׁשלֹוׁש �ּוָמַדי��ִּבְׁשַנת �ָּפַרס �ֵחיל ָבָדיו

�ְלָפָניו �ַהְּמִדינֹות �ְוָׂשֵרי �ַהַּפְרְּתִמים �ְיָקר�ד: �ְוֶאת �ַמְלכּותֹו �ְּכבֹוד �עֶׁשר �ֶאת �ְּבַהְראתֹו
�יֹום �ּוְמַאת �ְׁשמֹוִנים �ַרִּבים �ָיִמים �ְּגדּוָּלתֹו �ִּתְפֶאֶרת �ָעָׂשה�ה: �ָהֵאֶּלה �ַהָּיִמים �ּוִבְמלֹואת

�ַה �ָהָעם �ְלָכל �ָיִמים�ַהֶּמֶלְך �ִׁשְבַעת �ִמְׁשֶּתה �ָקָטן �ְוַעד �ְלִמָּגדֹול �ַהִּביָרה �ְּבׁשּוַׁשן ִּנְמְצִאים
�חּור�ַּכְרַּפס�ּוְתֵכֶלת�ָאחּוז�ְּבַחְבֵלי�בּוץ�ְוַאְרָּגָמן�ַעל�ְּגִליֵלי�ֶכֶסף�ו:�ַּבֲחַצר�ִּגַּנת�ִּביַתן�ַהֶּמֶלְך

�ְוַהְׁשקֹות�ִּבְכֵלי�ָזָהב�ז:�ַּבַהט�ָוֵׁשׁש�ְוַדר�ְוֹסָחֶרתְוַעּמּוֵדי�ֵׁשׁש�ִמּטֹות�ָזָהב�ָוֶכֶסף�ַעל�ִרְצַפת�
�ְוַהְּׁשִתָּיה�ַכָּדת�ֵאין�אֵנס�ִּכי�ֵכן�ִיַּסד�ח:�ְוֵכִלים�ִמֵּכִלים�ׁשֹוִנים�ְוֵיין�ַמְלכּות�ָרב�ְּכַיד�ַהֶּמֶלְך

י�ַהַּמְלָּכה�ָעְׂשָתה�ִמְׁשֵּתה��ַּגם�ַוְׁשִּתט:�ַהֶּמֶלְך�ַעל�ָּכל�ַרב�ֵּביתֹו�ַלֲעׂשֹות�ִּכְרצֹון�ִאיׁש�ָוִאיׁש
�ֲאַחְׁשֵורֹוׁש �ַלֶּמֶלְך �ֲאֶׁשר �ַהַּמְלכּות �ֵּבית �ָנִׁשים �ַּבָּיִין�י: �ַהֶּמֶלְך �ֵלב �ְּכטֹוב �ַהְּׁשִביִעי �ַּבּיֹום

ִתים�ָאַמר�ִלְמהּוָמן�ִּבְּזָתא�ַחְרבֹוָנא�ִּבְגָתא�ַוֲאַבְגָתא�ֵזַתר�ְוַכְרַּכס�ִׁשְבַעת�ַהָּסִריִסים�ַהְמָׁשְר
�ֲאַחְׁשֵורֹוׁש �ַהֶּמֶלְך �ְּפֵני �ֶאת �ַמְלכּות�יא: �ְּבֶכֶתר �ַהֶּמֶלְך �ִלְפֵני �ַהַּמְלָּכה �ַוְׁשִּתי �ֶאת �ְלָהִביא

�ְלַהְראֹות�ָהַעִּמים�ְוַהָּׂשִרים�ֶאת�ָיְפָיּה�ִּכי�טֹוַבת�ַמְרֶאה�ִהיא �ַהַּמְלָּכה�ַוְׁשִּתי�יב: �ַוְּתָמֵאן
�ַוּיאֶמר�יג:�ר�ְּבַיד�ַהָּסִריִסים�ַוִּיְקצף�ַהֶּמֶלְך�ְמאד�ַוֲחָמתֹו�ָּבֲעָרה�בֹוָלבֹוא�ִּבְדַבר�ַהֶּמֶלְך�ֲאֶׁש

�ָוִדין �ָּדת �יְדֵעי �ָּכל �ִלְפֵני �ַהֶּמֶלְך �ְּדַבר �ֵכן �ִּכי �ָהִעִּתים �יְדֵעי �ַלֲחָכִמים �ַהֶּמֶלְך �ְוַהָּקרב�יד:
�ְממּוָכן�ִׁשְבַעת�ָׂשֵרי�ָּפַרס�ּוָמַדי�רֵאי�ֵאָליו�ַּכְרְׁשָנא�ֵׁשָתר�ַאְדָמָתא�ַתְרִׁשיׁש�ֶמֶרס�ַמְרְסָנא

�ַּבַּמְלכּות �ִראׁשָנה �ַהּיְׁשִבים �ַהֶּמֶלְך �ְּפֵני �ֲאֶׁשר�טו: �ַעל �ַוְׁשִּתי �ַּבַּמְלָּכה �ַּלֲעׂשֹות �ַמה �ְּכָדת
�ַהֶּמֶלְך��ַוּיאֶמר�ְממּוָכן�ִלְפֵניטז:�ֹלא�ָעְׂשָתה�ֶאת�ַמֲאַמר�ַהֶּמֶלְך�ֲאַחְׁשֵורֹוׁש�ְּבַיד�ַהָּסִריִסים

ְוַהָּׂשִרים�ֹלא�ַעל�ַהֶּמֶלְך�ְלַבּדֹו�ָעְוָתה�ַוְׁשִּתי�ַהַּמְלָּכה�ִּכי�ַעל�ָּכל�ַהָּׂשִרים�ְוַעל�ָּכל�ָהַעִּמים�
�ִּכי�ֵיֵצא�ְדַבר�ַהַּמְלָּכה�ַעל�ָּכל�ַהָּנִׁשים�ְלַהְבזֹות�יז:�ֲאֶׁשר�ְּבָכל�ְמִדינֹות�ַהֶּמֶלְך�ֲאַחְׁשֵורֹוׁש

ֵעיֵניֶהן�ְּבָאְמָרם�ַהֶּמֶלְך�ֲאַחְׁשֵורֹוׁש�ָאַמר�ְלָהִביא�ֶאת�ַוְׁשִּתי�ַהַּמְלָּכה�ְלָפָניו�ְוֹלא�ַּבְעֵּליֶהן�ְּב
�ָבָאה �ְלכל�יח: �ַהַּמְלָּכה �ְּדַבר �ֶאת �ָׁשְמעּו �ֲאֶׁשר �ּוָמַדי �ָּפַרס �ָׂשרֹות �ּתאַמְרָנה �ַהֶּזה �ְוַהּיֹום

ם�ַעל�ַהֶּמֶלְך�טֹוב�ֵיֵצא�ְדַבר�ַמְלכּות�ִמְּלָפָניו�ְוִיָּכֵתב��ִאיט:�ָׂשֵרי�ַהֶּמֶלְך�ּוְכַדי�ִּבָּזיֹון�ָוָקֶצף
�ֲאַחְׁשֵורֹוׁש�ּוַמְלכּוָתּה� �ִלְפֵני�ַהֶּמֶלְך �ְוֹלא�ַיֲעבֹור�ֲאֶׁשר�ֹלא�ָתבֹוא�ַוְׁשִּתי ְּבָדֵתי�ָפַרס�ּוָמַדי

ֶלְך�ֲאֶׁשר�ַיֲעֶׂשה�ְּבָכל�ַמְלכּותֹו��ְוִנְׁשַמע�ִּפְתָגם�ַהֶּמכ:�ִיֵּתן�ַהֶּמֶלְך�ִלְרעּוָתּה�ַהּטֹוָבה�ִמֶּמָּנה
�ַוִּייַטב�ַהָּדָבר�ְּבֵעיֵני�כא:�ִּכי�ַרָּבה�ִהיא�ְוָכל�ַהָּנִׁשים�ִיְּתנּו�ְיָקר�ְלַבְעֵליֶהן�ְלִמָּגדֹול�ְוַעד�ָקָטן

�ִּכְדַבר�ְממּוָכן �ְוַהָּׂשִרים�ַוַּיַעׂש�ַהֶּמֶלְך �ַהֶּמֶלְך ינֹות�ַהֶּמֶלְך��ַוִּיְׁשַלח�ְסָפִרים�ֶאל�ָּכל�ְמִדכב:
ֶאל�ְמִדיָנה�ּוְמִדיָנה�ִּכְכָתָבּה�ְוֶאל�ַעם�ָוָעם�ִּכְלׁשֹונֹו�ִלְהיֹות�ָּכל�ִאיׁש�ׂשֵרר�ְּבֵביתֹו�ּוְמַדֵּבר�

��:ִּכְלׁשֹון�ַעּמֹו
��

		פרק	ב
ָעָׂשָתה��ַאַחר�ַהְּדָבִרים�ָהֵאֶּלה�ְּכׁשְך�ֲחַמת�ַהֶּמֶלְך�ֲאַחְׁשֵורֹוׁש�ָזַכר�ֶאת�ַוְׁשִּתי�ְוֵאת�ֲאֶׁשר�א

�ְוֵאת�ֲאֶׁשר�ִנְגַזר�ָעֶליָה �ְּבתּולֹות�ב: �ְנָערֹות �ַלֶּמֶלְך �ְיַבְקׁשּו �ְמָׁשְרָתיו �ַהֶּמֶלְך �ַנֲעֵרי �ַוּיאְמרּו
�ַמְרֶאה �טֹובֹות �ַנֲעָרה�ג: �ָּכל �ֶאת �ְוִיְקְּבצּו �ַמְלכּותֹו �ְמִדינֹות �ְּבָכל �ְּפִקיִדים �ַהֶּמֶלְך �ְוַיְפֵקד
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ל�ׁשּוַׁשן�ַהִּביָרה�ֶאל�ֵּבית�ַהָּנִׁשים�ֶאל�ַיד�ֵהֶגא�ְסִריס�ַהֶּמֶלְך�ׁשֵמר�ְבתּוָלה�טֹוַבת�ַמְרֶאה�ֶא
�ְוַהַּנֲעָרה�ֲאֶׁשר�ִּתיַטב�ְּבֵעיֵני�ַהֶּמֶלְך�ִּתְמֹלְך�ַּתַחת�ַוְׁשִּתי�ַוִּייַטב�ד:�ַהָּנִׁשים�ְוָנתֹון�ַּתְמֻרֵקיֶהן

�ֵּכן �ַוַּיַעׂש �ַהֶּמֶלְך �ְּבֵעיֵני �ַהָּדָבר �אומ[: �רםהקהל �בקול �הבא �פסוק �ָהָיה�ה�]רים �ְיהּוִדי �ִאיׁש
�ְיִמיִני �ִאיׁש �ִקיׁש �ֶּבן �ִׁשְמִעי �ֶּבן �ָיִאיר �ֶּבן �ָמְרֳּדַכי �ּוְׁשמֹו �ַהִּביָרה �ְּבׁשּוַׁשן �ָהְגָלה�ו: �ֲאֶׁשר

ַּצר�ֶמֶלְך�ִמירּוָׁשַלִים�ִעם�ַהּגָלה�ֲאֶׁשר�ָהְגְלָתה�ִעם�ְיָכְנָיה�ֶמֶלְך�ְיהּוָדה�ֲאֶׁשר�ֶהְגָלה�ְנבּוַכְדֶנ
�ָּבֶבל �ְיַפת�ז: �ְוַהַּנֲעָרה �ָוֵאם �ָאב �ָלּה �ֵאין �ִּכי �ּדדֹו �ַּבת �ֶאְסֵּתר �ִהיא �ֲהַדָּסה �ֶאת �אֵמן �ַוְיִהי

�ַוְיִהי�ְּבִהָּׁשַמע�ְּדַבר�ח:�ּתַאר�ְוטֹוַבת�ַמְרֶאה�ּוְבמֹות�ָאִביָה�ְוִאָּמּה�ְלָקָחּה�ָמְרֳּדַכי�לֹו�ְלַבת
�ּוְבִהָּק �ְוָדתֹו �ֶאל�ַהֶּמֶלְך �ֶאְסֵּתר �ַוִּתָּלַקח �ֵהָגי �ַיד �ֶאל �ַהִּביָרה �ׁשּוַׁשן �ֶאל �ַרּבֹות �ְנָערֹות ֵבץ

�ַהָּנִׁשים �ׁשֵמר �ֵהַגי �ַיד �ֶאל �ַהֶּמֶלְך �ֵּבית �ְלָפָניו�ט: �ֶחֶסד �ַוִּתָּׂשא �ְבֵעיָניו �ַהַּנֲעָרה �ַוִּתיַטב
�ֶׁשַב �ְוֵאת �ָלּה �ָלֶתת �ָמנֹוֶתָה �ְוֶאת �ַּתְמרּוֶקיָה �ֶאת �ָלּה�ַוְיַבֵהל �ָלֶתת �ָהְרֻאיֹות �ַהְּנָערֹות ע

�ַוְיַׁשֶּנָה�ְוֶאת�ַנֲערֹוֶתיָה�ְלטֹוב�ֵּבית�ַהָּנִׁשים �ֹלא�ִהִּגיָדה�ֶאְסֵּתר�ֶאת�ַעָּמּה�י:�ִמֵּבית�ַהֶּמֶלְך
ַהֵּלְך��ּוְבָכל�יֹום�ָויֹום�ָמְרֳּדַכי�ִמְתיא:�ְוֶאת�מֹוַלְדָּתּה�ִּכי�ָמְרֳּדַכי�ִצָּוה�ָעֶליָה�ֲאֶׁשר�ֹלא�ַתִּגיד

�ּוְבַהִּגיַע�ּתר��ַנֲעָרה�יב:�ִלְפֵני�ֲחַצר�ֵּבית�ַהָּנִׁשים�ָלַדַעת�ֶאת�ְׁשלֹום�ֶאְסֵּתר�ּוַמה�ֵּיָעֶׂשה�ָּבּה
ְוַנֲעָרה�ָלבֹוא�ֶאל�ַהֶּמֶלְך�ֲאַחְׁשֵורֹוׁש�ִמֵּקץ�ֱהיֹות�ָלּה�ְּכָדת�ַהָּנִׁשים�ְׁשֵנים�ָעָׂשר�ֹחֶדׁש�ִּכי�ֵּכן�

�ְמרּו �ְיֵמי �ּוְבַתְמרּוֵקי�ִיְמְלאּו �ַּבְּבָׂשִמים �ֳחָדִׁשים �ְוִׁשָּׁשה �ַהּמר �ְּבֶׁשֶמן �ֳחָדִׁשים �ִׁשָּׁשה ֵקיֶהן
�ַהָּנִׁשים �ִעָּמּה�יג: �ָלבֹוא �ָלּה �ִיָּנֵתן �ּתאַמר �ָּכלֲאֶׁשר �ֵאת �ַהֶּמֶלְך �ֶאל �ָּבָאה �ַהַּנֲעָרה �ּוָבֶזה

ָאה�ּוַבּבֶקר�ִהיא�ָׁשָבה�ֶאל�ֵּבית�ַהָּנִׁשים��ָּבֶעֶרב�ִהיא�ָביד:�ִמֵּבית�ַהָּנִׁשים�ַעד�ֵּבית�ַהֶּמֶלְך
�ִאם� �ִּכי �ַהֶּמֶלְך �ֶאל �עֹוד �ָתבֹוא �ֹלא �ַהִּפיַלְגִׁשים �ׁשֵמר �ַהֶּמֶלְך �ְסִריס �ַׁשַעְׁשַגז �ַיד �ֶאל ֵׁשִני

�ְבֵׁשם �ְוִנְקְרָאה �ַהֶּמֶלְך �ָּבּה �ָחֵפץ �ֲאטו: �ָמְרֳּדַכי �ּדד �ֲאִביַחִיל �ַּבת �ֶאְסֵּתר �ּתר ֶׁשר��ּוְבַהִּגיַע
�ְסִריס� �ֵהַגי �יאַמר �ֲאֶׁשר �ֶאת �ִאם �ִּכי �ָּדָבר �ִבְקָׁשה �ֹלא �ַהֶּמֶלְך �ֶאל �ָלבֹוא �ְלַבת �לֹו ָלַקח

�רֶאיָה �ָּכל �ְּבֵעיֵני �ֵחן �נֵׂשאת �ֶאְסֵּתר �ַוְּתִהי �ַהָּנִׁשים �ׁשֵמר �ַהֶּמֶלְך �ֶאל�טז: �ֶאְסֵּתר �ַוִּתָּלַקח
�ַּב �ַמְלכּותֹו �ֵּבית �ֶאל �ֲאַחְׁשֵורֹוׁש �ֶׁשַבע�ַהֶּמֶלְך �ִּבְׁשַנת �ֵטֵבת �ֹחֶדׁש �הּוא �ָהֲעִׂשיִרי ֹחֶדׁש

�ְלַמְלכּותֹו �ִמָּכל�יז: �ְלָפָניו �ָוֶחֶסד �ֵחן �ַוִּתָּׂשא �ַהָּנִׁשים �ִמָּכל �ֶאְסֵּתר �ֶאת �ַהֶּמֶלְך �ַוֶּיֱאַהב
ׂש�ַהֶּמֶלְך�ִמְׁשֶּתה��ַוַּיַעיח:�ַהְּבתּולֹות�ַוָּיֶׂשם�ֶּכֶתר�ַמְלכּות�ְּבראָׁשּה�ַוַּיְמִליֶכָה�ַּתַחת�ַוְׁשִּתי

�ְּכַיד� �ַמְׂשֵאת �ַוִיֵּתן �ָעָׂשה �ַלְּמִדינֹות �ַוֲהָנָחה �ֶאְסֵּתר �ִמְׁשֵּתה �ֵאת �ַוֲעָבָדיו �ָׂשָריו �ְלָכל ָגדֹול
�ַהֶּמֶלְך �ַהֶּמֶלְךיט: �ְּבַׁשַער �יֵׁשב �ּוָמְרֳּדַכי �ֵׁשִנית �ְּבתּולֹות ��ּוְבִהָּקֵבץ �ַמֶּגֶדת�כ: �ֶאְסֵּתר �ֵאין

�ְוֶאת�ַעָּמּה�ַּכֲאֶׁשר�ִצָּוה�ָעֶליָה�ָמְרֳּדָכי�ְוֶאת�ַמֲאַמר�ָמְרֳּדַכי�ֶאְסֵּתר�עָׂשה�ַּכֲאֶׁשר�מֹוַלְדָּתּה
�ַּבָּיִמים�ָהֵהם�ּוָמְרֳּדַכי�יֵׁשב�ְּבַׁשַער�ַהֶּמֶלְך�ָקַצף�ִּבְגָתן�ָוֶתֶרׁש�ְׁשֵני�כא:�ָהְיָתה�ְבָאְמָנה�ִאּתֹו

�ַו �ַהַּסף �ִמּׁשְמֵרי �ַהֶּמֶלְך �ֲאַחְׁשֵורׁשָסִריֵסי �ַּבֶּמֶלְך �ָיד �ִלְׁשֹלַח �ְיַבְקׁשּו �ַהָּדָבר�כב: �ַוִּיָּוַדע
�ָמְרֳּדָכי �ְּבֵׁשם �ַלֶּמֶלְך �ֶאְסֵּתר �ַוּתאֶמר �ַהַּמְלָּכה �ְלֶאְסֵּתר �ַוַּיֵּגד �ְלָמְרֳּדַכי �ַהָּדָבר�כג: �ַוְיֻבַּקׁש

��:ִּדְבֵרי�ַהָּיִמים�ִלְפֵני�ַהֶּמֶלְךַוִּיָּמֵצא�ַוִּיָּתלּו�ְׁשֵניֶהם�ַעל�ֵעץ�ַוִּיָּכֵתב�ְּבֵסֶפר�
��

		פרק	ג
�ַאַחר�ַהְּדָבִרים�ָהֵאֶּלה�ִּגַּדל�ַהֶּמֶלְך�ֲאַחְׁשֵורֹוׁש�ֶאת�ָהָמן�ֶּבן�ַהְּמָדָתא�ָהֲאָגִגי�ַוְיַנְּׂשֵאהּו�א

ַער�ַהֶּמֶלְך��ְוָכל�ַעְבֵדי�ַהֶּמֶלְך�ֲאֶׁשר�ְּבַׁשב:�ַוָּיֶׂשם�ֶאת�ִּכְסאֹו�ֵמַעל�ָּכל�ַהָּׂשִרים�ֲאֶׁשר�ִאּתֹו
�ִיְׁשַּתֲחֶוה �ְוֹלא �ִיְכַרע �ֹלא �ּוָמְרֳּדַכי �ַהֶּמֶלְך �לֹו �ִצָּוה �ֵכן �ִּכי �ְלָהָמן �ּוִמְׁשַּתֲחִוים �ּכְרִעים �ג:

:�ַוּיאְמרּו�ַעְבֵדי�ַהֶּמֶלְך�ֲאֶׁשר�ְּבַׁשַער�ַהֶּמֶלְך�ְלָמְרֳּדָכי�ַמּדּוַע�ַאָּתה�עֹוֵבר�ֵאת�ִמְצַות�ַהֶּמֶלְך
ָאְמָרם�ֵאָליו�יֹום�ָויֹום�ְוֹלא�ָׁשַמע�ֲאֵליֶהם�ַוַּיִּגידּו�ְלָהָמן�ִלְראֹות�ֲהַיַעְמדּו�ִּדְבֵרי��ַוְיִהי�ְּכד

�ַוַּיְרא�ָהָמן�ִּכי�ֵאין�ָמְרֳּדַכי�ּכֵרַע�ּוִמְׁשַּתֲחֶוה�לֹו�ה:�ָמְרֳּדַכי�ִּכי�ִהִּגיד�ָלֶהם�ֲאֶׁשר�הּוא�ְיהּוִדי
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ֵעיָניו�ִלְׁשֹלח�ָיד�ְּבָמְרֳּדַכי�ְלַבּדֹו�ִּכי�ִהִּגידּו�לֹו�ֶאת�ַעם�ָמְרֳּדָכי��ַוִּיֶבז�ְּבו:�ַוִּיָּמֵלא�ָהָמן�ֵחָמה
�ָמְרֳּדָכי �ַעם �ֲאַחְׁשֵורֹוׁש �ַמְלכּות �ְּבָכל �ֲאֶׁשר �ַהְּיהּוִדים �ָּכל �ֶאת �ְלַהְׁשִמיד �ָהָמן �ַוְיַבֵּקׁש �ז:

ה�ַלֶּמֶלְך�ֲאַחְׁשֵורֹוׁש�ִהִּפיל�ּפּור�הּוא�ַּבֹחֶדׁש�ָהִראׁשֹון�הּוא�ֹחֶדׁש�ִניָסן�ִּבְׁשַנת�ְׁשֵּתים�ֶעְׂשֵר
�ַוּיאֶמר�ָהָמן�ח:�ַהּגֹוָרל�ִלְפֵני�ָהָמן�ִמּיֹום�ְליֹום�ּוֵמֹחֶדׁש�ְלֹחֶדׁש�ְׁשֵנים�ָעָׂשר�הּוא�ֹחֶדׁש�ֲאָדר

�ַמְלכּו �ְמִדינֹות �ְּבכל �ָהַעִּמים �ֵּבין �ּוְמפָרד �ְמֻפָּזר �ֶאָחד �ַעם �ֶיְׁשנֹו �ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֶתָך�ַלֶּמֶלְך
�ִאם�ט:�ְוָדֵתיֶהם�ׁשנֹות�ִמָּכל�ָעם�ְוֶאת�ָּדֵתי�ַהֶּמֶלְך�ֵאיָנם�עִׂשים�ְוַלֶּמֶלְך�ֵאין�ׁשֶוֹה�ְלַהִּניָחם

ַעל�ַהֶּמֶלְך�טֹוב�ִיָּכֵתב�ְלַאְּבָדם�ַוֲעֶׂשֶרת�ֲאָלִפים�ִּכַּכר�ֶּכֶסף�ֶאְׁשקֹול�ַעל�ְיֵדי�עֵׂשי�ַהְּמָלאָכה�
�ְךְלָהִביא�ֶאל�ִּגְנֵזי�ַהֶּמֶל �ַוִּיְּתָנּה�ְלָהָמן�ֶּבן�ַהְּמָדָתא�י: �ֵמַעל�ָידֹו �ַוָּיַסר�ַהֶּמֶלְך�ֶאת�ַטַּבְעּתֹו
�ַוּיאֶמר�ַהֶּמֶלְך�ְלָהָמן�ַהֶּכֶסף�ָנתּון�ָלְך�ְוָהָעם�ַלֲעׂשֹות�ּבֹו�ַּכּטֹוב�יא:�ָהֲאָגִגי�צֵרר�ַהְּיהּוִדים

�ְּבֵעיֶניָך �ַּבֹחֶדיב: �ַהֶּמֶלְך �ֹסְפֵרי �ְּכָכל��ַוִּיָּקְראּו �ַוִּיָּכֵתב �ּבֹו �יֹום �ָעָׂשר �ִּבְׁשלֹוָׁשה �ָהִראׁשֹון ׁש
ֲאֶׁשר�ִצָּוה�ָהָמן�ֶאל�ֲאַחְׁשַּדְרְּפֵני�ַהֶּמֶלְך�ְוֶאל�ַהַּפחֹות�ֲאֶׁשר�ַעל�ְמִדיָנה�ּוְמִדיָנה�ְוֶאל�ָׂשֵרי�

�ַהֶּמ �ְּבֵׁשם �ִּכְלׁשֹונֹו �ָוָעם �ְוַעם �ִּכְכָתָבּה �ּוְמִדיָנה �ְמִדיָנה �ָוָעם �ִנְכָּתב�ַעם �ֲאַחְׁשֵורׁש ֶלְך
�ְוִנְׁשלֹוַח�ְסָפִרים�ְּבַיד�ָהָרִצים�ֶאל�ָּכל�ְמִדינֹות�ַהֶּמֶלְך�ְלַהְׁשִמיד�יג:�ְוֶנְחָּתם�ְּבַטַּבַעת�ַהֶּמֶלְך

�ָעָׂשר� �ִּבְׁשלֹוָׁשה �ֶאָחד �ְּביֹום �ְוָנִׁשים �ַטף �ָזֵקן �ְוַעד �ִמַּנַער �ַהְּיהּוִדים �ָּכל �ֶאת �ּוְלַאֵּבד ַלֲהרג
�ָלבֹוזְל �ּוְׁשָלָלם �ֲאָדר �ֹחֶדׁש �הּוא �ָעָׂשר �ְׁשֵנים �ֹחֶדׁש �ְּבָכל�יד: �ָּדת �ְלִהָּנֵתן �ַהְּכָתב �ַּפְתֶׁשֶגן

�ָהָרִצים�ָיְצאּו�ְדחּוִפים�טו:�ְמִדיָנה�ּוְמִדיָנה�ָּגלּוי�ְלָכל�ָהַעִּמים�ִלְהיֹות�ֲעִתִדים�ַלּיֹום�ַהֶּזה
�ְּבׁש �ִנְּתָנה �ְוַהָּדת �ַהֶּמֶלְך �ׁשּוָׁשן�ִּבְדַבר �ְוָהִעיר �ִלְׁשּתֹות �ָיְׁשבּו �ְוָהָמן �ְוַהֶּמֶלְך �ַהִּביָרה ּוַׁשן

��:��ָנבֹוָכה
��

		פרק	ד
�ַוֵּיֵצא�א �ָוֵאֶפר �ַׂשק �ַוִּיְלַּבׁש �ְּבָגָדיו �ֶאת �ָמְרֳּדַכי �ַוִּיְקַרע �ַנֲעָׂשה �ֲאֶׁשר �ָּכל �ֶאת �ָיַדע �ּוָמְרֳּדַכי

�ַוָּיבֹוא�ַעד�ִלְפֵני�ַׁשַער�ַהֶּמֶלְך�ִּכי�ֵאין�ָלבֹוא�ֶאל�ב:�ָמָרהְּבתֹוְך�ָהִעיר�ַוִּיְזַעק�ְזָעָקה�ְגדָלה�ּו
�ָׂשק �ִּבְלבּוׁש �ַהֶּמֶלְך �ַׁשַער �ַמִּגיַע�ג: �ְוָדתֹו �ַהֶּמֶלְך �ְּדַבר �ֲאֶׁשר �ְמקֹום �ּוְמִדיָנה �ְמִדיָנה �ּוְבָכל

�ָל �ֻיַּצע �ָוֵאֶפר �ַׂשק �ּוִמְסֵּפד �ּוְבִכי �ְוצֹום �ַלְּיהּוִדים �ָּגדֹול �ַרִּביםֵאֶבל �ַנֲערֹות�ד: �ַוָּתבֹואָנה
�ֶאת� �ְלַהְלִּביׁש �ְּבָגִדים �ַוִּתְׁשַלח �ְמאד �ַהַּמְלָּכה �ַוִּתְתַחְלַחל �ָלּה �ַוַּיִּגידּו �ְוָסִריֶסיָה ֶאְסֵּתר

�ִקֵּבל �ְוֹלא �ֵמָעָליו �ַׂשּקֹו �ּוְלָהִסיר �ָמְרֳּדַכי �ֲאֶׁשרה: �ַהֶּמֶלְך �ִמָּסִריֵסי �ַלֲהָתְך �ֶאְסֵּתר ��ַוִּתְקָרא
�ַוֵּיֵצא�ֲהָתְך�ֶאל�ָמְרֳּדָכי�ו:�ֶהֱעִמיד�ְלָפֶניָה�ַוְּתַצֵּוהּו�ַעל�ָמְרֳּדָכי�ָלַדַעת�ַמה�ֶּזה�ְוַעל�ַמה�ֶּזה

�ַהֶּמֶלְך �ַׁשַער �ִלְפֵני �ֲאֶׁשר �ָהִעיר �ְרחֹוב �ֶאל �ְוֵאת�ז: �ָקָרהּו �ֲאֶׁשר �ָּכל �ֵאת �ָמְרֳּדַכי �לֹו �ַוַּיֶּגד
�ְוֶאת�ַּפְתֶׁשֶגן�ח:�ָמן�ִלְׁשקֹול�ַעל�ִּגְנֵזי�ַהֶּמֶלְך�ַּבְּיהּוִדים�ְלַאְּבָדםָּפָרַׁשת�ַהֶּכֶסף�ֲאֶׁשר�ָאַמר�ָה

�ָלּה� �ּוְלַהִּגיד �ֶאְסֵּתר �ֶאת �ְלַהְראֹות �לֹו �ָנַתן �ְלַהְׁשִמיָדם �ְּבׁשּוָׁשן �ִנַּתן �ֲאֶׁשר �ַהָּדת ְּכָתב
�ּוְלַבֵּק �לֹו �ְלִהְתַחֶּנן �ַהֶּמֶלְך �ֶאל �ָלבֹוא �ָעֶליָה �ַעָּמּהּוְלַצּוֹות �ַעל �ִמְּלָפָניו �ׁש �ֲהָתְך�ט: �ַוָּיבֹוא

�ָמְרֳּדָכי �ִּדְבֵרי �ֵאת �ְלֶאְסֵּתר �ַוַּיֵּגד �ָמְרֳּדָכיי: �ֶאל �ַוְּתַצֵּוהּו �ַלֲהָתְך �ֶאְסֵּתר ��ַוּתאֶמר �ָּכל�יא:
�ֶא �ָיבֹוא �ֲאֶׁשר �ְוִאָּׁשה �ִאיׁש �ָּכל �ֲאֶׁשר �יְדִעים �ַהֶּמֶלְך �ְמִדינֹות �ְוַעם �ַהֶּמֶלְך �ַהֶּמֶלְך�ַעְבֵדי ל

�ַהֶּמֶלְך� �ְלָהִמית�ְלַבד�ֵמֲאֶׁשר�יֹוִׁשיט�לֹו ֶאל�ֶהָחֵצר�ַהְּפִניִמית�ֲאֶׁשר�ֹלא�ִיָּקֵרא�ַאַחת�ָּדתֹו
�ַוַּיִּגידּו�יב:�ֶאת�ַׁשְרִביט�ַהָּזָהב�ְוָחָיה�ַוֲאִני�ֹלא�ִנְקֵראִתי�ָלבֹוא�ֶאל�ַהֶּמֶלְך�ֶזה�ְׁשלֹוִׁשים�יֹום

� �ִּדְבֵרי �ֵאת �ֶאְסֵּתרְלָמְרֳּדָכי �ְבַנְפֵׁשְך�יג: �ְּתַדִּמי �ַאל �ֶאְסֵּתר �ֶאל �ְלָהִׁשיב �ָמְרֳּדַכי �ַוּיאֶמר
�ַהְּיהּוִדים �ִמָּכל �ַהֶּמֶלְך �ֵּבית �ְלִהָּמֵלט �ֶרַוח�יד: �ַהּזאת �ָּבֵעת �ַּתֲחִריִׁשי �ַהֲחֵרׁש �ִאם �ִּכי

� �ָאִביְך �ּוֵבית �ְוַאְּת �ַאֵחר �ִמָּמקֹום �ַלְּיהּוִדים �ַיֲעמֹוד �ְלֵעת�ְוַהָּצָלה �ִאם �יֹוֵדַע �ּוִמי ּתאֵבדּו
�ַלַּמְלכּות �ִהַּגַעְּת �ָּכזאת �ָמְרֳּדָכיטו: �ֶאל �ְלָהִׁשיב �ֶאְסֵּתר ��ַוּתאֶמר �ָּכל�טז: �ֶאת �ְּכנֹוס �ֵלְך
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�ַלְיָלה� �ָיִמים �ְׁשלֶׁשת �ִּתְׁשּתּו �ְוַאל �ּתאְכלּו �ְוַאל �ָעַלי �ְוצּומּו �ְּבׁשּוָׁשן �ַהִּנְמְצִאים ַהְּיהּוִדים
�ֹלא�ַכָּדת�ְוַכֲאֶׁשר�ָאַבְדִּתי�ָויֹום�ַּג �ֲאֶׁשר �ֶאל�ַהֶּמֶלְך �ּוְבֵכן�ָאבֹוא �ְוַנֲערַתי�ָאצּום�ֵּכן ם�ֲאִני

��:���ַוַּיֲעבר�ָמְרָּדָכי�ַוַּיַעׂש�ְּככל�ֲאֶׁשר�ִצְּוָתה�ָעָליו�ֶאְסֵּתריז:�ָאָבְדִּתי
��

		פרק	ה
ת�ַוַּתֲעמד�ַּבֲחַצר�ֵּבית�ַהֶּמֶלְך�ַהְּפִניִמית�נַכח��ַוְיִהי�ַּבּיֹום�ַהְּׁשִליִׁשי�ַוִּתְלַּבׁש�ֶאְסֵּתר�ַמְלכּוא

�ַהָּבִית �ֶּפַתח �נַכח �ַהַּמְלכּות �ְּבֵבית �ַמְלכּותֹו �ִּכֵּסא �ַעל �יֹוֵׁשב �ְוַהֶּמֶלְך �ַהֶּמֶלְך �ֵּבית �ַוְיִהי�ב:
�ַוּיֹו �ְּבֵעיָניו �ֵחן �ָנְׂשָאה �ֶּבָחֵצר �עֶמֶדת �ַהַּמְלָּכה �ֶאְסֵּתר �ֶאת �ַהֶּמֶלְך �ַהֶּמֶלְך�ִכְראֹות ֶׁשט

�ַוּיאֶמר�ג:�ְלֶאְסֵּתר�ֶאת�ַׁשְרִביט�ַהָּזָהב�ֲאֶׁשר�ְּבָידֹו�ַוִּתְקַרב�ֶאְסֵּתר�ַוִּתַּגע�ְּבראׁש�ַהַּׁשְרִביט
�ַוּתאֶמר�ד:�ָלּה�ַהֶּמֶלְך�ַמה�ָּלְך�ֶאְסֵּתר�ַהַּמְלָּכה�ּוַמה�ַּבָּקָׁשֵתְך�ַעד�ֲחִצי�ַהַּמְלכּות�ְוִיָּנֵתן�ָלְך

�ִאם �לֹוֶאְסֵּתר �ָעִׂשיִתי �ֲאֶׁשר �ַהִּמְׁשֶּתה �ֶאל �ַהּיֹום �ְוָהָמן �ַהֶּמֶלְך �ָיבֹוא �טֹוב �ַהֶּמֶלְך ��ַעל �ה:
ַוּיאֶמר�ַהֶּמֶלְך�ַמֲהרּו�ֶאת�ָהָמן�ַלֲעׂשֹות�ֶאת�ְּדַבר�ֶאְסֵּתר�ַוָּיבא�ַהֶּמֶלְך�ְוָהָמן�ֶאל�ַהִּמְׁשֶּתה�

�ֶאְסֵּתר �ָעְׂשָתה �ֲאֶׁשר �ְלֶאְסו: �ַהֶּמֶלְך �ָלְך��ַוּיאֶמר �ְוִיָּנֵתן �ְּׁשֵאָלֵתְך �ַמה �ַהַּיִין �ְּבִמְׁשֵּתה ֵּתר
�ִאם�ח:��ַוַּתַען�ֶאְסֵּתר�ַוּתאַמר�ְׁשֵאָלִתי�ּוַבָּקָׁשִתיז:�ּוַמה�ַּבָּקָׁשֵתְך�ַעד�ֲחִצי�ַהַּמְלכּות�ְוֵתָעׂש

ֲעׂשֹות�ֶאת�ַּבָּקָׁשִתי�ָמָצאִתי�ֵחן�ְּבֵעיֵני�ַהֶּמֶלְך�ְוִאם�ַעל�ַהֶּמֶלְך�טֹוב�ָלֵתת�ֶאת�ְׁשֵאָלִתי�ְוַל
�ַוֵּיֵצא�ט:�ָיבֹוא�ַהֶּמֶלְך�ְוָהָמן�ֶאל�ַהִּמְׁשֶּתה�ֲאֶׁשר�ֶאֱעֶׂשה�ָלֶהם�ּוָמָחר�ֶאֱעֶׂשה�ִּכְדַבר�ַהֶּמֶלְך

ָהָמן�ַּבּיֹום�ַההּוא�ָׂשֵמַח�ְוטֹוב�ֵלב�ְוִכְראֹות�ָהָמן�ֶאת�ָמְרֳּדַכי�ְּבַׁשַער�ַהֶּמֶלְך�ְוֹלא�ָקם�ְוֹלא�
�ִמֶּמ �ֵחָמהָזע �ָמְרֳּדַכי �ַעל �ָהָמן �ַוִּיָּמֵלא �ּנּו �ַוָּיֵבא�י: �ַוִּיְׁשַלח �ֵּביתֹו �ֶאל �ַוָּיבֹוא �ָהָמן �ַוִּיְתַאַּפק

�ְורב�ָּבָניו�ְוֵאת�ָּכל�יא:�ֶאת�אֲהָביו�ְוֶאת�ֶזֶרׁש�ִאְׁשּתֹו �ַוְיַסֵּפר�ָלֶהם�ָהָמן�ֶאת�ְּכבֹוד�ָעְׁשרֹו
�ַהֶּמֶלְך�ְוֵאת�ֲאֶׁשר �ַעל�ַהָּׂשִרים�ְוַעְבֵדי�ַהֶּמֶלְךֲאֶׁשר�ִּגְּדלֹו �ַוּיאֶמר�ָהָמן�ַאף�ֹלא�יב:��ִנְּׂשאֹו

ֵהִביָאה�ֶאְסֵּתר�ַהַּמְלָּכה�ִעם�ַהֶּמֶלְך�ֶאל�ַהִּמְׁשֶּתה�ֲאֶׁשר�ָעָׂשָתה�ִּכי�ִאם�אֹוִתי�ְוַגם�ְלָמָחר�
ת�ֲאֶׁשר�ֲאִני�רֶאה�ֶאת�ָמְרֳּדַכי��ְוָכל�ֶזה�ֵאיֶנּנּו�ׁשֶוֹה�ִלי�ְּבָכל�ֵעיג:�ֲאִני�ָקרּוא�ָלּה�ִעם�ַהֶּמֶלְך

�ַהֶּמֶלְך �ְּבַׁשַער �יֹוֵׁשב �ַהְּיהּוִדי �ָּגבַּה�יד: �ֵעץ �ַיֲעׂשּו �אֲהָביו �ְוָכל �ִאְׁשּתֹו �ֶזֶרׁש �לֹו �ַוּתאֶמר
ֲחִמִּׁשים�ַאָּמה�ּוַבּבֶקר�ֱאמר�ַלֶּמֶלְך�ְוִיְתלּו�ֶאת�ָמְרֳּדַכי�ָעָליו�ּובא�ִעם�ַהֶּמֶלְך�ֶאל�ַהִּמְׁשֶּתה�

��:��ֵמַח�ַוִּייַטב�ַהָּדָבר�ִלְפֵני�ָהָמן�ַוַּיַעׂש�ָהֵעץָׂש
��

		פרק	ו
�ְלָהִביא�א�]הקהל�אומרים�פסוק�הבא�בקול�רם[ �ַוּיאֶמר �ַהֶּמֶלְך �ְׁשַנת �ָנְדָדה �ַההּוא �ַּבַּלְיָלה

א�ָכתּוב�ֲאֶׁשר�ִהִּגיד��ַוִּיָּמֵצב:�ֶאת�ֵסֶפר�ַהִּזְכרנֹות�ִּדְבֵרי�ַהָּיִמים�ַוִּיְהיּו�ִנְקָרִאים�ִלְפֵני�ַהֶּמֶלְך
ָמְרֳּדַכי�ַעל�ִּבְגָתָנא�ָוֶתֶרׁש�ְׁשֵני�ָסִריֵסי�ַהֶּמֶלְך�ִמּׁשְמֵרי�ַהַּסף�ֲאֶׁשר�ִּבְקׁשּו�ִלְׁשֹלַח�ָיד�ַּבֶּמֶלְך�

�ֲאַחְׁשֵורֹוׁש �ַנֲעֵרי�ג: �ַוּיאְמרּו �ֶזה �ַעל �ְלָמְרֳּדַכי �ּוְגדּוָּלה �ְיָקר �ַּנֲעָׂשה �ַמה �ַהֶּמֶלְך �ַוּיאֶמר
�ַוּיאֶמר�ַהֶּמֶלְך�ִמי�ֶבָחֵצר�ְוָהָמן�ָּבא�ַלֲחַצר�ֵּבית�ד:�ֶּמֶלְך�ְמָׁשְרָתיו�ֹלא�ַנֲעָׂשה�ִעּמֹו�ָּדָברַה

�ַוּיאְמרּו�ה:�ַהֶּמֶלְך�ַהִחיצֹוָנה�ֵלאמר�ַלֶּמֶלְך�ִלְתלֹות�ֶאת�ָמְרֳּדַכי�ַעל�ָהֵעץ�ֲאֶׁשר�ֵהִכין�לֹו
�ֶּב �עֵמד �ָהָמן �ִהֵּנה �ֵאָליו �ַהֶּמֶלְך �ָיבֹואַנֲעֵרי �ַהֶּמֶלְך �ַוּיאֶמר �ָחֵצר �לֹו�ו: �ַוּיאֶמר �ָהָמן �ַוָּיבֹוא

ַהֶּמֶלְך�ַמה�ַלֲעׂשֹות�ָּבִאיׁש�ֲאֶׁשר�ַהֶּמֶלְך�ָחֵפץ�ִּביָקרֹו�ַוּיאֶמר�ָהָמן�ְּבִלּבֹו�ְלִמי�ַיְחּפץ�ַהֶּמֶלְך�
�ִמֶּמִּני �יֹוֵתר �ְיָקר �ַלֲעׂשֹות �ֲאֶׁשז: �ִאיׁש �ַהֶּמֶלְך �ֶאל �ָהָמן �ִּביָקרֹו�ַוּיאֶמר �ָחֵפץ �ַהֶּמֶלְך �ר �ח:

ָיִביאּו�ְלבּוׁש�ַמְלכּות�ֲאֶׁשר�ָלַבׁש�ּבֹו�ַהֶּמֶלְך�ְוסּוס�ֲאֶׁשר�ָרַכב�ָעָליו�ַהֶּמֶלְך�ַוֲאֶׁשר�ִנַּתן�ֶּכֶתר�
ׁשּו��ְוָנתֹון�ַהְּלבּוׁש�ְוַהּסּוס�ַעל�ַיד�ִאיׁש�ִמָּׂשֵרי�ַהֶּמֶלְך�ַהַּפְרְּתִמים�ְוִהְלִּבט:�ַמְלכּות�ְּבראׁשֹו

�ְלָפָניו� �ְוָקְראּו �ָהִעיר �ִּבְרחֹוב �ַהּסּוס �ַעל �ְוִהְרִּכֻבהּו �ִּביָקרֹו �ָחֵפץ �ַהֶּמֶלְך �ֲאֶׁשר �ָהִאיׁש ֶאת
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�ִּביָקרֹו �ָחֵפץ �ַהֶּמֶלְך �ֲאֶׁשר �ָלִאיׁש �ֵיָעֶׂשה �ָּכָכה �ֶאת�י: �ַקח �ַמֵהר �ְלָהָמן �ַהֶּמֶלְך �ַוּיאֶמר
ְרָּת�ַוֲעֵׂשה�ֵכן�ְלָמְרֳּדַכי�ַהְּיהּוִדי�ַהּיֵׁשב�ְּבַׁשַער�ַהֶּמֶלְך�ַאל�ַהְּלבּוׁש�ְוֶאת�ַהּסּוס�ַּכֲאֶׁשר�ִּדַּב

�ַוִּיַּקח�ָהָמן�ֶאת�ַהְּלבּוׁש�ְוֶאת�ַהּסּוס�ַוַּיְלֵּבׁש�ֶאת�ָמְרֳּדָכי�יא:�ַּתֵּפל�ָּדָבר�ִמּכל�ֲאֶׁשר�ִּדַּבְרָּת
�ֵי �ָּכָכה �ְלָפָניו �ַוִּיְקָרא �ָהִעיר �ִּבְרחֹוב �ִּביָקרֹוַוַּיְרִּכיֵבהּו �ָחֵפץ �ַהֶּמֶלְך �ֲאֶׁשר �ָלִאיׁש �ָעֶׂשה �יב:

�ראׁש �ַוֲחפּוי �ָאֵבל �ֵּביתֹו �ֶאל �ִנְדַחף �ְוָהָמן �ַהֶּמֶלְך �ַׁשַער �ֶאל �ָמְרֳּדַכי �ַוָּיָׁשב �ָהָמן�יג: �ַוְיַסֵּפר
� �ְוֶזֶרׁש �ֲחָכָמיו �לֹו �ַוּיאְמרּו �ָקָרהּו �ֲאֶׁשר �ָּכל �ֵאת �אֲהָביו �ּוְלָכל �ִאְׁשּתֹו �ִאם�ְלֶזֶרׁש ִאְׁשּתֹו

�יד:�ִּמֶּזַרע�ַהְּיהּוִדים�ָמְרֳּדַכי�ֲאֶׁשר�ַהִחּלֹוָת�ִלְנּפל�ְלָפָניו�ֹלא�תּוַכל�ּלֹו�ִּכי�ָנפֹול�ִּתּפֹול�ְלָפָניו
עֹוָדם�ְמַדְּבִרים�ִעּמֹו�ְוָסִריֵסי�ַהֶּמֶלְך�ִהִּגיעּו�ַוַּיְבִהלּו�ְלָהִביא�ֶאת�ָהָמן�ֶאל�ַהִּמְׁשֶּתה�ֲאֶׁשר�

��:ְסֵּתרָעְׂשָתה�ֶא
��

		פרק	ז
�ַהַּמְלָּכהא �ֶאְסֵּתר �ִעם �ִלְׁשּתֹות �ְוָהָמן �ַהֶּמֶלְך ��ַוָּיבא �ַּבּיֹום�ב: �ַּגם �ְלֶאְסֵּתר �ַהֶּמֶלְך �ַוּיאֶמר

�ֲחִצי� �ַעד �ַּבָּקָׁשֵתְך �ּוַמה �ָלְך �ְוִתָּנֵתן �ַהַּמְלָּכה �ֶאְסֵּתר �ְּׁשֵאָלֵתְך �ַמה �ַהַּיִין �ְּבִמְׁשֵּתה ַהֵּׁשִני
�ְו �ֵתָעׂשַהַּמְלכּות �ְוִאם�ג: �ַהֶּמֶלְך �ְּבֵעיֶניָך �ֵחן �ָּמָצאִתי �ִאם �ַוּתאַמר �ַהַּמְלָּכה �ֶאְסֵּתר �ַוַּתַען

�ְּבַבָּקָׁשִתי �ְוַעִּמי �ִּבְׁשֵאָלִתי �ַנְפִׁשי �ִלי �ִּתָּנֶתן �טֹוב �ַהֶּמֶלְך �ַעל �ְוַעִּמי�ד: �ֲאִני �ִנְמַּכְרנּו �ִּכי
ָבִדים�ְוִלְׁשָפחֹות�ִנְמַּכְרנּו�ֶהֱחַרְׁשִּתי�ִּכי�ֵאין�ַהָּצר�ׁשֶוֹה�ְלַהְׁשִמיד�ַלֲהרֹוג�ּוְלַאֵּבד�ְוִאּלּו�ַלֲע

�ַהֶּמֶלְך �ְּבֵנֶזק �ֶזה�ה: �ְוֵאי �ֶזה �הּוא �ִמי �ַהַּמְלָּכה �ְלֶאְסֵּתר �ַוּיאֶמר �ֲאַחְׁשֵורֹוׁש �ַהֶּמֶלְך �ַוּיאֶמר
�ְואֹוֵיב�ָהָמן�ָהָרע�ַהֶּזה�ְוָהָמן��ַוּתאֶמר�ֶאְסֵּתר�ִאיׁש�ַצרו:�הּוא�ֲאֶׁשר�ְמָלאֹו�ִלּבֹו�ַלֲעׂשֹות�ֵּכן

�ְוַהַּמְלָּכה �ַהֶּמֶלְך �ִמִּלְפֵני �ִנְבַעת �ַהִּביָתן�ז: �ִּגַּנת �ֶאל �ַהַּיִין �ִמִּמְׁשֵּתה �ַּבֲחָמתֹו �ָקם �ְוַהֶּמֶלְך
�ֵמֵא �ָהָרָעה �ֵאָליו �ָכְלָתה �ִּכי �ָרָאה �ִּכי �ַהַּמְלָּכה �ֵמֶאְסֵּתר �ַנְפׁשֹו �ַעל �ְלַבֵּקׁש �ָעַמד ת�ְוָהָמן

�ַהֶּמֶלְך �ְוָהָמן�נֵפל�ַעל�ַהִּמָּטה�ֲאֶׁשר�ח: �ְוַהֶּמֶלְך�ָׁשב�ִמִּגַּנת�ַהִּביָתן�ֶאל�ֵּבית�ִמְׁשֵּתה�ַהַּיִין
�ִמִּפי� �ָיָצא �ַהָּדָבר �ַּבָּבִית �ִעִּמי �ַהַּמְלָּכה �ֶאת �ִלְכּבֹוׁש �ֲהַגם �ַהֶּמֶלְך �ַוּיאֶמר �ָעֶליָה ֶאְסֵּתר

�ַוּיאֶמר�ַחְרבֹוָנה�ֶאָחד�ִמן�ַהָּסִריִסים�ִלְפֵני�ַהֶּמֶלְך�ַּגם�ִהֵּנה�ָהֵעץ�ט:�ַהֶּמֶלְך�ּוְפֵני�ָהָמן�ָחפּו
�ֲחִמִּׁשים� �ָּגבַּה �ָהָמן �ְּבֵבית �עֵמד �ַהֶּמֶלְך �ַעל �טֹוב �ִּדֶּבר �ֲאֶׁשר �ְלָמְרֳּדַכי �ָהָמן �ָעָׂשה ֲאֶׁשר

ֵעץ�ֲאֶׁשר�ֵהִכין�ְלָמְרֳּדָכי�ַוֲחַמת��ַוִּיְתלּו�ֶאת�ָהָמן�ַעל�ָהי:�ַאָּמה�ַוּיאֶמר�ַהֶּמֶלְך�ְּתֻלהּו�ָעָליו
��:�ַהֶּמֶלְך�ָׁשָכָכה

��

		פרק	ח
�ַהְּיהּוִדים�א �צֵרר �ָהָמן �ֵּבית �ֶאת �ַהַּמְלָּכה �ְלֶאְסֵּתר �ֲאַחְׁשֵורֹוׁש �ַהֶּמֶלְך �ָנַתן �ַההּוא �ַּבּיֹום

�ָלּה �הּוא �ָמה �ֶאְסֵּתר �ִהִּגיָדה �ִּכי �ַהֶּמֶלְך �ִלְפֵני �ָּבא �ּוָמְרֳּדַכי �ַטַּבְעּתֹו��ַוָּיב: �ֶאת �ַהֶּמֶלְך ַסר
�ַוּתֹוֶסף�ג:�ֲאֶׁשר�ֶהֱעִביר�ֵמָהָמן�ַוִּיְּתָנּה�ְלָמְרֳּדָכי�ַוָּתֶׂשם�ֶאְסֵּתר�ֶאת�ָמְרֳּדַכי�ַעל�ֵּבית�ָהָמן

ת�ָהָמן�ֶאְסֵּתר�ַוְּתַדֵּבר�ִלְפֵני�ַהֶּמֶלְך�ַוִּתּפל�ִלְפֵני�ַרְגָליו�ַוֵּתְבְּך�ַוִּתְתַחֶּנן�לֹו�ְלַהֲעִביר�ֶאת�ָרַע
�ַהְּיהּוִדים �ַעל �ָחַׁשב �ֲאֶׁשר �ַמֲחַׁשְבּתֹו �ְוֵאת �ָהֲאָגִגי �ַׁשְרִבט�ד: �ֵאת �ְלֶאְסֵּתר �ַהֶּמֶלְך �ַוּיֹוֶׁשט

�ַהָּזָהב�ַוָּתָקם�ֶאְסֵּתר�ַוַּתֲעמד�ִלְפֵני�ַהֶּמֶלְך �ַוּתאֶמר�ִאם�ַעל�ַהֶּמֶלְך�טֹוב�ְוִאם�ָּמָצאִתי�ה:
�ִל �ַהָּדָבר �ְוָכֵׁשר �ְלָפָניו �ַהְּסָפִרים�ֵחן �ֶאת �ְלָהִׁשיב �ִיָּכֵתב �ְּבֵעיָניו �ֲאִני �ְוטֹוָבה �ַהֶּמֶלְך ְפֵני

�ְמִדינֹות� �ְּבָכל �ֲאֶׁשר �ַהְּיהּוִדים �ֶאת �ְלַאֵּבד �ָּכַתב �ֲאֶׁשר �ָהֲאָגִגי �ַהְּמָדָתא �ֶּבן �ָהָמן ַמֲחֶׁשֶבת
�ַעִּמי�ְוֵאיָכָכה�אּוַכל�ְוָרִאיִתי��ִּכי�ֵאיָכָכה�אּוַכל�ְוָרִאיִתי�ָּבָרָעה�ֲאֶׁשר�ִיְמָצא�ֶאתו:�ַהֶּמֶלְך

�מֹוַלְדִּתי �ְּבָאְבַדן �ִהֵּנה�ז: �ַהְּיהּוִדי �ּוְלָמְרֳּדַכי �ַהַּמְלָּכה �ְלֶאְסֵּתר �ֲאַחְׁשֵורׁש �ַהֶּמֶלְך �ַוּיאֶמר
�ַּבְּיהּוִדים �ָידֹו �ָׁשַלח �ֲאֶׁשר �ַעל �ָהֵעץ �ַעל �ָּתלּו �ְואתֹו �ְלֶאְסֵּתר �ָנַתִּתי �ָהָמן �ֵבית ��ְוַאֶּתםח:
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ִּכְתבּו�ַעל�ַהְּיהּוִדים�ַּכּטֹוב�ְּבֵעיֵניֶכם�ְּבֵׁשם�ַהֶּמֶלְך�ְוִחְתמּו�ְּבַטַּבַעת�ַהֶּמֶלְך�ִּכי�ְכָתב�ֲאֶׁשר�
�ְלָהִׁשיב �ֵאין �ְוַנְחּתֹום�ְּבַטַּבַעת�ַהֶּמֶלְך �ִנְכָּתב�ְּבֵׁשם�ַהֶּמֶלְך �ָּבֵעת�ט: �ַהֶּמֶלְך �ֹסְפֵרי �ַוִּיָּקְראּו

�ַהְּׁש �ַּבֹחֶדׁש �ִצָּוה�ַהִהיא �ֲאֶׁשר �ְּכָכל �ַוִּיָּכֵתב �ּבֹו �ְוֶעְׂשִרים �ִּבְׁשלֹוָׁשה �ִסיָון �ֹחֶדׁש �הּוא ִליִׁשי
�ְוַעד� �ֵמהּדּו �ֲאֶׁשר �ַהְּמִדינֹות �ְוָׂשֵרי �ְוַהַּפחֹות �ָהֲאַחְׁשַּדְרְּפִנים �ְוֶאל �ַהְּיהּוִדים �ֶאל ָמְרֳּדַכי

� �ְמִדיָנה �ְמִדיָנה �ּוֵמָאה �ְוֶעְׂשִרים �ֶׁשַבע �ְוֶאל�ּכּוׁש �ִּכְלׁשנֹו �ָוָעם �ְוַעם �ִּכְכָתָבּה ּוְמִדיָנה
�ְוִכְלׁשֹוָנם �ִּכְכָתָבם �ַהְּיהּוִדים �ַהֶּמֶלְך�י: �ְּבַטַּבַעת �ַוַּיְחּתם �ֲאַחְׁשֵורׁש �ַהֶּמֶלְך �ְּבֵׁשם �ַוִּיְכּתב

�ֲאֶׁשר�יא:�י�ָהַרָּמִכיםַוִּיְׁשַלח�ְסָפִרים�ְּבַיד�ָהָרִצים�ַּבּסּוִסים�רְכֵבי�ָהֶרֶכׁש�ָהֲאַחְׁשְּתָרִנים�ְּבֵנ
�ַלֲהרג� �ְלַהְׁשִמיד �ַנְפָׁשם �ַעל �ְוַלֲעמד �ְלִהָּקֵהל �ָוִעיר �ִעיר �ְּבָכל �ֲאֶׁשר �ַלְּיהּוִדים �ַהֶּמֶלְך ָנַתן

�ְוַלֲהרג[ �ָלבֹוז] �ּוְׁשָלָלם �ְוָנִׁשים �ַטף �אָתם �ַהָּצִרים �ּוְמִדיָנה �ַעם �ֵחיל �ָּכל �ֶאת �ּוְלַאֵּבד �יב:
� �ְּבָכל �ֶאָחד �הּוא�ְּביֹום �ָעָׂשר �ְׁשֵנים �ְלֹחֶדׁש �ָעָׂשר �ִּבְׁשלֹוָׁשה �ֲאַחְׁשֵורֹוׁש �ַהֶּמֶלְך ְמִדינֹות

�ֲאָדר �ֹחֶדׁש �ָהַעִּמים�יג: �ְלָכל �ָּגלּוי �ּוְמִדיָנה �ְמִדיָנה �ְּבָכל �ָּדת �ְלִהָּנֵתן �ַהְּכָתב �ַּפְתֶׁשֶגן
�ֵמאְיֵב �ְלִהָּנֵקם �ַהֶּזה �ַלּיֹום �ֲעִתיִדים �ַהְּיהּוִדים �יֶהםְוִלְהיֹות �ָהֶרֶכׁש�יד: �רְכֵבי �ָהָרִצים

�ַהִּביָרה �ְּבׁשּוַׁשן �ִנְּתָנה �ְוַהָּדת �ַהֶּמֶלְך �ִּבְדַבר �ּוְדחּוִפים �ְמבָהִלים �ָיְצאּו :�ָהֲאַחְׁשְּתָרִנים
�ּוָמְרֳּדַכי�ָיָצא�ִמִּלְפֵני�ַהֶּמֶלְך�ִּבְלבּוׁש�ַמְלכּות�ְּתֵכֶלת�טו�]הקהל�אומרים�פסוק�הבא�בקול�רם[

�ַו �ְוָׂשֵמָחהָוחּור �ָצֲהָלה �ׁשּוָׁשן �ְוָהִעיר �ְוַאְרָּגָמן �ּבּוץ �ְוַתְכִריְך �ְּגדֹוָלה �ָזָהב �ֲעֶטֶרת הקהל�[:

�רם �בקול �הבא �פסוק �ִויָקרטז�]אומרים �ְוָׂשׂשן �ְוִׂשְמָחה �אֹוָרה �ָהְיָתה ��ַלְּיהּוִדים �ּוְבָכל�יז:
�ַה �ְּדַבר �ֲאֶׁשר �ְמקֹום �ָוִעיר �ִעיר �ּוְבָכל �ּוְמִדיָנה �ְוָׂשׂשֹון�ְמִדיָנה �ִׂשְמָחה �ַמִּגיַע �ְוָדתֹו ֶּמֶלְך

�ַהְּיהּוִדים� �ַּפַחד �ָנַפל �ִּכי �ִמְתַיֲהִדים �ָהָאֶרץ �ֵמַעֵּמי �ְוַרִּבים �טֹוב �ְויֹום �ִמְׁשֶּתה ַלְּיהּוִדים
��:�ֲעֵליֶהם

��
		פרק	ט

ִּגיַע�ְּדַבר�ַהֶּמֶלְך��ּוִבְׁשֵנים�ָעָׂשר�ֹחֶדׁש�הּוא�ֹחֶדׁש�ֲאָדר�ִּבְׁשלֹוָׁשה�ָעָׂשר�יֹום�ּבֹו�ֲאֶׁשר�ִהא
�ֲאֶׁשר� �הּוא �ְוַנֲהפֹוְך �ָּבֶהם �ִלְׁשלֹוט �ַהְּיהּוִדים �אְיֵבי �ִׂשְּברּו �ֲאֶׁשר �ַּבּיֹום �ְלֵהָעׂשֹות ְוָדתֹו

�ְּבׂשְנֵאיֶהם �ֵהָּמה �ַהְּיהּוִדים �ִיְׁשְלטּו �ַהֶּמֶלְך�ב: �ְמִדינֹות �ְּבָכל �ְּבָעֵריֶהם �ַהְּיהּוִדים �ִנְקֲהלּו
ִּכי�ָנַפל�ַּפְחָּדם�]�ִלְפֵניֶהם[ִלְׁשֹלַח�ָיד�ִּבְמַבְקֵׁשי�ָרָעָתם�ְוִאיׁש�ֹלא�ָעַמד�ִבְפֵניֶהם�ֲאַחְׁשֵורֹוׁש�

�ַעל�ָּכל�ָהַעִּמים �ְוָכל�ָׂשֵרי�ַהְּמִדינֹות�ְוָהֲאַחְׁשַּדְרְּפִנים�ְוַהַּפחֹות�ְועֵׂשי�ַהְּמָלאָכה�ֲאֶׁשר�ג:
�ָנ �ִּכי �ַהְּיהּוִדים �ֶאת �ְמַנְּׂשִאים �ֲעֵליֶהםַלֶּמֶלְך �ָמְרֳּדַכי �ַּפַחד �ַפל �ְּבֵבית�ד: �ָמְרֳּדַכי �ָגדֹול �ִּכי

�ְוָגדֹול �הֹוֵלְך �ָמְרֳּדַכי �ָהִאיׁש �ִּכי �ַהְּמִדינֹות �ְּבָכל �הֹוֵלְך �ְוָׁשְמעֹו �ַהֶּמֶלְך �ַהְּיהּוִדים�ה: �ַוַּיּכּו
�ִּכ �ְבׂשְנֵאיֶהם �ַוַּיֲעׂשּו �ְוַאְבָדן �ְוֶהֶרג �ֶחֶרב �ַמַּכת �אְיֵביֶהם �ְרצֹוָנםְּבָכל �ַהִּביָרה�ו: �ּוְבׁשּוַׁשן

:��ְוֵאת�ַּפְרַׁשְנָּדָתא�ְוֵאת�ַּדְלפֹון�ְוֵאת�ַאְסָּפָתאז:�ָהְרגּו�ַהְּיהּוִדים�ְוַאֵּבד�ֲחֵמׁש�ֵמאֹות�ִאיׁש
�ְוֵאת�ַּפְרַמְׁשָּתא�ְוֵאת�ֲאִריַסי�ְוֵאת�ֲאִרַדי�ט:��ְוֵאת�ּפֹוָרָתא�ְוֵאת�ֲאַדְלָיא�ְוֵאת�ֲאִריָדָתאח

�ֲעֶׂשֶרת�ְּבֵני�ָהָמן�ֶּבן�ַהְּמָדָתא�צֵרר�ַהְּיהּוִדים�ָהָרגּו�ּוַבִּבָּזה�ֹלא�ָׁשְלחּו�ֶאת�י:��ַוְיָזָתאְוֵאת
�ַוּיאֶמר�ַהֶּמֶלְך�יב:��ַּבּיֹום�ַההּוא�ָּבא�ִמְסַּפר�ַהֲהרּוִגים�ְּבׁשּוַׁשן�ַהִּביָרה�ִלְפֵני�ַהֶּמֶלְךיא:�ָיָדם

�ַהִּביָרה�ָהְרגו�ַהְּיהּוִדים�ְוַאֵּבד�ֲחֵמׁש�ֵמאֹות�ִאיׁש�ְוֵאת�ֲעֶׂשֶרת�ְלֶאְסֵּתר�ַהַּמְלָּכה�ְּבׁשּוַׁשן
�עֹוד� �ַּבָּקָׁשֵתְך �ּוַמה �ָלְך �ְוִיָּנֵתן �ְּׁשֵאָלֵתְך �ּוַמה �ָעׂשּו �ֶמה �ַהֶּמֶלְך �ְמִדינֹות �ִּבְׁשָאר �ָהָמן ְּבֵני

�ְוֵתָעׂש �ַּגםיג: �ִיָּנֵתן �טֹוב �ַהֶּמֶלְך �ַעל �ִאם �ֶאְסֵּתר �ְּבׁשּוָׁשן��ַוּתאֶמר �ֲאֶׁשר �ַלְּיהּוִדים �ָמָחר
�ַוּיאֶמר�ַהֶּמֶלְך�ְלֵהָעׂשֹות�ֵּכן�יד:�ַלֲעׂשֹות�ְּכָדת�ַהּיֹום�ְוֵאת�ֲעֶׂשֶרת�ְּבֵני�ָהָמן�ִיְתלּו�ַעל�ָהֵעץ

�ָּתלּו �ָהָמן �ְּבֵני �ֲעֶׂשֶרת �ְוֵאת �ְּבׁשּוָׁשן �ָּדת �ַוִּתָּנֵתן �ְּבׁשטו: �ֲאֶׁשר �ַהְּיהּוִדים �ַּגם��ַוִּיָּקֲהלּו ּוָׁשן
ְּביֹום�ַאְרָּבָעה�ָעָׂשר�ְלֹחֶדׁש�ֲאָדר�ַוַּיַהְרגּו�ְבׁשּוָׁשן�ְׁשלׁש�ֵמאֹות�ִאיׁש�ּוַבִּבָּזה�ֹלא�ָׁשְלחּו�ֶאת�
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�ּוְׁשָאר�ַהְּיהּוִדים�ֲאֶׁשר�ִּבְמִדינֹות�ַהֶּמֶלְך�ִנְקֲהלּו�ְוָעמד�ַעל�ַנְפָׁשם�ְונֹוַח�ֵמאְיֵביֶהם�טז:�ָיָדם
�ְּבׂשְנֵאי �ָיָדםְוָהרג �ֶאת �ָׁשְלחּו �ֹלא �ּוַבִּבָּזה �ָאֶלף �ְוִׁשְבִעים �ֲחִמָּׁשה �ֶהם �ְׁשֹלָׁשה�יז: �ְּביֹום

�ְוִׂשְמָחה �ִמְׁשֶּתה �יֹום �אתֹו �ְוָעׂשה �ּבֹו �ָעָׂשר �ְּבַאְרָּבָעה �ְונֹוַח �ֲאָדר �ְלֹחֶדׁש �ָעָׂשר �יח:
�ּבֹו �ָעָׂשר �ִּבְׁשלֹוָׁשה �ִנְקֲהלּו �ְּבׁשּוָׁשן �ֲאֶׁשר �ַּבֲחִמָּׁשה�ְוַהְּיהּוִדים �ְונֹוַח �ּבֹו �ָעָׂשר �ּוְבַאְרָּבָעה

�ַעל�ֵּכן�ַהְּיהּוִדים�ַהְּפָרִזים�ַהּיְׁשִבים�ְּבָעֵרי�יט:�ָעָׂשר�ּבֹו�ְוָעׂשה�אתֹו�יֹום�ִמְׁשֶּתה�ְוִׂשְמָחה
ִמְׁשֹלַח�ַהְּפָרזֹות�עִׂשים�ֵאת�יֹום�ַאְרָּבָעה�ָעָׂשר�ְלֹחֶדׁש�ֲאָדר�ִׂשְמָחה�ּוִמְׁשֶּתה�ְויֹום�טֹוב�ּו

�ְלֵרֵעהּו �ִאיׁש �ָמנֹות �ָּכל�כ: �ֶאל �ְסָפִרים �ַוִּיְׁשַלח �ָהֵאֶּלה �ַהְּדָבִרים �ֶאת �ָמְרֳּדַכי �ַוִּיְכּתב
�ְלַקֵּים�ֲעֵליֶהם�כא:�ַהְּיהּוִדים�ֲאֶׁשר�ְּבָכל�ְמִדינֹות�ַהֶּמֶלְך�ֲאַחְׁשֵורֹוׁש�ַהְּקרֹוִבים�ְוָהְרחֹוִקים

ָעה�ָעָׂשר�ְלֹחֶדׁש�ֲאָדר�ְוֵאת�יֹום�ֲחִמָּׁשה�ָעָׂשר�ּבֹו�ְּבָכל�ָׁשָנה�ִלְהיֹות�עִׂשים�ֵאת�יֹום�ַאְרָּב
�ַּכָּיִמים�ֲאֶׁשר�ָנחּו�ָבֶהם�ַהְּיהּוִדים�ֵמאְיֵביֶהם�ְוַהֹחֶדׁש�ֲאֶׁשר�ֶנְהַּפְך�ָלֶהם�ִמָּיגֹון�כב:�ְוָׁשָנה

�ְוִׂש �ִמְׁשֶּתה �ְיֵמי �אֹוָתם �ַלֲעׂשֹות �טֹוב �ְליֹום �ּוֵמֵאֶבל �ִאיׁש�ְלִׂשְמָחה �ָמנֹות �ּוִמְׁשֹלַח ְמָחה
�ְוִקֵּבל�ַהְּיהּוִדים�ֵאת�ֲאֶׁשר�ֵהֵחּלּו�ַלֲעׂשֹות�ְוֵאת�ֲאֶׁשר�ָּכַתב�כג:�ְלֵרֵעהּו�ּוַמָּתנֹות�ָלֶאְביִנים

�ִּכי�ָהָמן�ֶּבן�ַהְּמָדָתא�ָהֲאָגִגי�צֵרר�ָּכל�ַהְּיהּוִדים�ָחַׁשב�ַעל�ַהְּיהּוִדים�כד:�ָמְרֳּדַכי�ֲאֵליֶהם
�ּוְלַאְּבָדםְלַאְּב �ְלֻהָּמם �ַהּגֹוָרל �הּוא �ּפּור �ְוִהִּפל �ָדם �ִעם�כה: �ָאַמר �ַהֶּמֶלְך �ִלְפֵני �ּוְבבָאּה

ַהֵּסֶפר�ָיׁשּוב�ַמֲחַׁשְבּתֹו�ָהָרָעה�ֲאֶׁשר�ָחַׁשב�ַעל�ַהְּיהּוִדים�ַעל�ראׁשֹו�ְוָתלּו�אתֹו�ְוֶאת�ָּבָניו�
�ָהֵעץ �ַעל �כו: �ָהֵאֶּלה �ַלָּיִמים �ָקְראּו �ֵּכן �ִּדְבֵרי��ַעל �ָּכל �ַעל �ֵּכן �ַעל �ַהּפּור �ֵׁשם �ַעל פּוִרים

�ִקְּימּו�ְוִקְּבלּו�ַהְּיהּוִדים�ֲעֵליֶהם�כז:�ָהִאֶּגֶרת�ַהּזאת�ּוָמה�ָראּו�ַעל�ָּכָכה�ּוָמה�ִהִּגיַע�ֲאֵליֶהם
�ַהָּי �ְׁשֵני �ֶאת �עִׂשים �ִלְהיֹות �ַיֲעבֹור �ְוֹלא �ֲעֵליֶהם �ַהִּנְלִוים �ָּכל �ְוַעל �ַזְרָעם �ָהֵאֶּלה�ְוַעל ִמים

�ִּכְכָתָבם�ְוִכְזַמָּנם�ְּבָכל�ָׁשָנה�ְוָׁשָנה �ְוַהָּיִמים�ָהֵאֶּלה�ִנְזָּכִרים�ְוַנֲעִׂשים�ְּבָכל�ּדֹור�ָודֹור�כח:
�ִמּתֹוְך� �ַיַעְברּו �ֹלא �ָהֵאֶּלה �ַהּפּוִרים �ִויֵמי �ָוִעיר �ְוִעיר �ּוְמִדיָנה �ְמִדיָנה �ּוִמְׁשָּפָחה ִמְׁשָּפָחה

�ְוִז �ִמַּזְרָעםַהְּיהּוִדים �ָיסּוף �ֹלא �ְכָרם �ּוָמְרֳּדַכי�כט: �ֲאִביַחִיל �ַבת �ַהַּמְלָּכה �ֶאְסֵּתר �ַוִּתְכּתב
�ַוִּיְׁשַלח�ְסָפִרים�ֶאל�ָּכל�ל:�ַהְּיהּוִדי�ֶאת�ָּכל�ּתֶקף�ְלַקֵּים�ֵאת�ִאֶּגֶרת�ַהֻּפִרים�ַהּזאת�ַהֵּׁשִנית

�לא:�ַמְלכּות�ֲאַחְׁשֵורֹוׁש�ִּדְבֵרי�ָׁשלֹום�ֶוֱאֶמתַהְּיהּוִדים�ֶאל�ֶׁשַבע�ְוֶעְׂשִרים�ּוֵמָאה�ְמִדיָנה�
�ְוֶאְסֵּתר� �ַהְּיהּוִדי �ָמְרֳּדַכי �ֲעֵליֶהם �ִקַּים �ַּכֲאֶׁשר �ִּבְזַמֵּניֶהם �ָהֵאֶּלה �ַהֻּפִרים �ְיֵמי �ֵאת ְלַקֵּים

�ּוַמֲאַמר�ֶאְסֵּתר�לב:�ַהַּמְלָּכה�ְוַכֲאֶׁשר�ִקְּימּו�ַעל�ַנְפָׁשם�ְוַעל�ַזְרָעם�ִּדְבֵרי�ַהּצֹומֹות�ְוַזֲעָקָתם
��:ִקַּים�ִּדְבֵרי�ַהֻּפִרים�ָהֵאֶּלה�ְוִנְכָּתב�ַּבֵּסֶפר

��

		פרק	י
�ַהָּיםא �ְוִאֵּיי �ָהָאֶרץ �ַעל �ַמס �ֲאַחְׁשֵורֹוׁש �ַהֶּמֶלְך ��ַוָּיֶׂשם �ּוְגבּוָרתֹו�ב: �ָתְקּפֹו �ַמֲעֵׂשה �ְוָכל

� �ַהֶּמֶלְך �ִּגְּדלֹו �ֲאֶׁשר �ָמְרֳּדַכי �ְּגֻדַּלת �ַהָּיִמים�ּוָפָרַׁשת �ִּדְבֵרי �ֵסֶפר �ַעל �ְּכתּוִבים �ֵהם ֲהלֹוא
�ּוָפָרס �ָמַדי �ְלַמְלֵכי �רם[: �בקול �הבא �פסוק �אומר �שהקהל �נוהגים �יש �ַהְּיהּוִדי�ג] �ָמְרֳּדַכי �ִּכי

ם�ִמְׁשֶנה�ַלֶּמֶלְך�ֲאַחְׁשֵורֹוׁש�ְוָגדֹול�ַלְּיהּוִדים�ְוָרצּוי�ְלרב�ֶאָחיו�ּדֵרׁש�טֹוב�ְלַעּמֹו�ְודֵבר�ָׁשלֹו
��:ְלָכל�ַזְרעֹו

��
��

u��
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		ד"בס

��שער�האגדה
��

��סיפור�המגילה
��

		הרקע	למלכות	אחשורוש
��גלות�בבל

�המגילה �סיפור �התרחש �שבהם �השנים �המקדש�, �בית �חורבן �שלאחר �בתקופה היו
��.טרם�שנבנה�בית�המקדש�השני,�הראשון

��
ונשאר�קיים�ארבע�,�ה"כי�בית�המקדש�הראשון�נבנה�על�ידי�שלמה�המלך�ע,�כידוע

� �שניםמאות �ועשר �הקב, �שהחריב �גרמו �המקדש"ועוונותינו �בית �את �ה �ידי�, על
אך�עדיין�בטוחים�.�כשבראשה�עמד�המלך�העריץ�נבוכדנצאר,�מלכות�בבל�הרשעה

שהרי�,�תכלה�מלכות�בבל�ותרד�מגדולתה,�היו�עם�ישראל�כי�כעבור�שבעים�שנה
��:)ירמיה�פרק�כה(כמו�שנאמר�,�כך�ניבא�להם�הנביא�ירמיהו

��
ְוָעְבדּו�ַהּגֹוִים�ָהֵאֶּלה�ֶאת�ֶמֶלְך�ָּבֶבל�ִׁשְבִעים�,�ה�ָּכל�ָהָאֶרץ�ַהּזאת�ְלָחְרָּבה�ְלַׁשָּמהְוָהְיָת
ֶאת�'�ְוָהָיה�ִכְמֹלאות�ִׁשְבִעים�ָׁשָנה�ֶאְפקד�ַעל�ֶמֶלְך�ָּבֶבל�ְוַעל�ַהּגֹוי�ַההּוא�ְנֻאם�ה:�ָׁשָנה

ִּכי�ְלִפי�ְמֹלאת�'�ִּכי�כה�ָאַמר�ה...�ְממֹות�עֹוָלםְוַׂשְמִּתי�אתֹו�ְלִׁש,�ֲעֹוָנם�ְוַעל�ֶאֶרץ�ַּכְׂשִּדים
ַוֲהִקמִתי�ֲעֵליֶכם�ֶאת�ְּדָבִרי�ַהּטֹוב�ְלָהִׁשיב�ֶאְתֶכם�ֶאל�,�ְלָבֶבל�ִׁשְבִעים�ָׁשָנה�ֶאְפקד�ֶאְתֶכם

��:ַהָּמקֹום�ַהֶּזה
��

� �רמה �ביד �מלך �נבוכדנצאר ��שנה45ואכן ,� �ְמרֹוָדך �ֶאִויל �בנו �מלך ,��שנה23אחריו
נערכה�מלחמה�,�כעבור�שנתיים�למלכותו�של�בלשצאר.��מלך�בנו�בלשצארואחריו

�ופרס �מדי �למלכות �בבל �מלכות �בין �קשה �דריוש�, �עמדו �ופרס �מדי �מלכות ובראש
ואז�אמר�בלשצאר�,�במלחמה�זו�ניצח�בלשצאר�נכדו�של�נבוכדנצאר.�וחתנו�כורש

�לעצמו :� �בדיוק �כעת �מלאו �בבל70הנה �למלכות ��שנה ,� �של �נבואתו ,�ירמיהוולפי
�דוקא�ביום�-והנה�קרה�ההפך�הגמור�,�היתה�מלכות�בבל�אמורה�ליפול�במלחמה

�ניצחנו �זה �למסקנה. �בלשצאר �הגיע �ומזה �בתקפו: �עדיין �שמזלנו �אלא �זאת ,�אין
�תתממש �לא �ואף �התממשה �לא �ירמיה �ונבואת �ניצחה�, �שלנו �האלילים �עבודת כי

��.חס�ושלום,�את�אלוהי�ישראל
��

��משתה�בלשצאר
�המסק �הזאתלאור �נה �והוללות�, �שמחה �של �משתה �לעשות �בלשצאר החליט
�זרה �לעבודה �במלחמה, �הגדול �לניצחון �שהביאו �הצבא �שרי �כל �עם �יחד במשתה�.

�בהם �ולהשתמש �המקדש �כלי �את �להביא �בלשצאר �ציוה �זה �כוחו�, �שתש להראות
ואכן�הובאו�אל�המשתה�כל�כלי�.�ואין�לחוש�לקדושת�כלי�קדשו,�ו"של�האלוה�ח

ושתו�,�בירושלים'��אשר�הוציא�נבוכדנצאר�מן�ההיכל�אשר�במקדש�ההזהב�והכסף
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,�שבחו�והיללו�לעבודה�זרה,�התהוללו�והשתכרו,�בהם�המלך�ושריו�ונשיו�ופלגשיו
��.אשר�התגברה�כביכול�על�אלוהי�ישראל

��

��יד�מן�השמים
מן�השמים�:�והנה�קרה�דבר�מופלא�ונורא,�עוד�הם�יושבים�ומתהוללים�במסיבתם

המלך�.�וכתבו�מספר�מילים�על�הקיר�שבארמון�המלך,�של�יד�אדםיצאו�אצבעות�
� �מאוד-בלשצאר �עד ��נבהל �חוורו, �פניו �התבלבלו, �מחשבותיו �לזו�, �זו �נקשו ושיניו

מי�שיקרא�:�מיד�קרא�הוא�בקול�גדול�לכל�חכמיו�ויועציו�ואמר�להם.�באימה�ופחד
�פתרונו �את �ויגיד �זה �כתב �ארגמן, �בגד �אותו �אלביש �א, �הזהב �צוארוורביד �על ,�תן
�ימשול �המלכות �ובשליש �ולא�! �הכתב �את �לקרוא �ידעו �ולא �בבל �חכמי �כל נכנסו

�הפתרון �את �להגיד �הדבר. �את �שידע �תקוה �שום �שאין �בלשצאר �ראה ובהלתו�,
��.הלכה�וגדלה

��
� �המלכה �נכנסה �אז �נבוכדנצאר-או ��אשת ,� �בלשצאר �של �למלך-סבתו :��ואמרה

�המלך �אדוני �תיבהל, �אל �במלכ, �אחד �איש �ותךיש �ה, �רוח �אשר �בקרבו' וחכמתו�,
ומינה�אותו�לשר�,�ונבוכדנצאר�עצמו�העריך�מאוד�את�חכמתו.�כחכמת�המלאכים

.�והוא�בודאי�יוכל�לפתור�את�חידתך,�שמו�הוא�דניאל.�וראש�על�כל�יועציו�וחכמיו
�המלך �לפני �דניאל �הובא �המלך, �לו �אמר �שמעך�: �שמעתי �אשר �דניאל �הוא אתה

�הטוב �י, �חכמה �בך �יש �אלוקיםאשר �ורוח �תירה �חידתי, �את �לי �פתור �אנא ואכבד�,
��.ובגדי�ארגמן�תלבש,�בשליש�מלכותי�תמלוך,�אותך�בכבוד�גדול

��

��פתרון�החידה
�דניאל �לו �אמר �לאחרים: �תן �מתנותיך �את �אנכי, �מתנות �איש �לא �כי�, �לך �דע אך

עד�,�האלוקים�נתן�גדולה�וחוזק�רב�לאבי�אביך�נבוכדנצאר:�פתרון�חידתך�כך�הוא
� �פיואשר �למוצא �וחרדו �פחדו �העמים �כל �רומם. �וברצונו �השפיל �ברצונו ברצונו�,

�החיה �וברצונו �המית �הקב. �על �לבבו �רם �מאוד"והנה �דרכיו �מרשיע �והיה �ה ולכן�,
להשפילו�על�ידי�שהוריד�אותו�מגדולתו�והפך�אותו�לחיית�הארץ�במשך�'�החליט�ה

,�ה�אתה�ידעת�את�כל�זאתוהנ.�)'כפי�שמבואר�באריכות�בספר�דניאל�פרק�ד(שבע�שנים�
�הקב �על �והתגאית �מוסר �לקחת �לא �זאת �ה"ובכל �המקדש�, �בית �כלי �את והוצאת

�עמהם �והתהוללת �ביתך�. �כותל �על �שכתבה �יד �פיסת �כמין �יצאה �השמים �מן לכך
�"ְמֵנא�ְמֵנא�ְתֵקל�ּוַפְרִסין":�כך '��ה]ָסַפר[�מנה�-�ְמֵנא:�ואבאר�לך�את�פירוש�המילים,

�בבל �מלכות �ימי �את �שנותיהור, �ותמו �שהושלמו �אה �ה-�ְתֵקל. ��שקל �מעשיך' ,�את
�טובים �ומעשים �צדקה �מכל �חסר �ונמצאת �-�ּוַפְרִסין. �פרס'�פעמיים �ש', '�ָפַרס'היינו

��)כמבואר�בספר�דניאל�פרק�ה(.�ומדי'�פרס'ונתן�אותה�למלכות�,�את�מלכותך'��ה]ָחַתך[
��

��סופו�של�בלשצאר
�דניאל �מדברי �מאוד �בלשצאר �נבהל �כי, �בידי�והבין �ליפול �הוא �עלול �הזה �הלילה

�ודריוש �כורש �והכריז. �עמד �מיד �מיד, �יומת �לארמון �הזה �הלילה �שיכנס �מי �כל ,�כי
והנה�במשך�הלילה�הוצרך�המלך�בלשצאר�בכבודו�.�אפילו�אם�יאמר�שהוא�המלך

�לנקביו �לצאת �ובעצמו �לארמון, �מחוץ �צרכיו �עושה �שהיה �נהוג �והיה �יצא�. הוא
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�מארמונו �פלאית, �ביציאתוובצורה �אליו �לב �שם �לא �אחד �אף ��וניסית �כאשר�. אך
�לחזור �רצה �להורגו, �כדי �ותפסו �השומר �בו �הרגיש �לצעוק. �בלשצאר �התחיל אני�:

�המלך �המלך, �אני �פקודתו. �לפי �אך �מיד, �והרגוהו �לדבריו �שעה �לא �אחד �אף כן�.
��.'יאבדו�כל�אויביך�ה

��

ומלכי�,�ברי�דניאלהבין�שבודאי�יתקיימו�ד,�אחד�מעבדי�המלך�שראה�כי�מת�המלך
� �ופרס �ודרויש-מדי ��כורש �לגדולה, �יעלו �אליהם�. �ללכת �החליט �מהם �להנצל כדי

באו�כורש�,�מיד�כשומעם�את�הדברים�הללו.�בעצמו�ולספר�להם�כי�מת�בלשצאר
כולל�כל�בני�משפחתו�של�,�וציוו�את�חייליהם�להרוג�את�כולם,�ודריוש�אל�הארמון

��.בלשצאר
��

��תולדות�ושתי
,�היא�היתה�ישנה�במיטתה.�ששמה�ושתי,��בת�בגיל�שתים�עשרהלבלשצאר�היתה

�נוראיות �וצעקות �קולות �לשמע �בבהלה �התעוררה �ולפתע �בבהלה�. �היא �רצה מיד
�אביה �של �כסאו �אל �דריוש, �של �לרגליו �ונפלה �בלשצאר�, �שהוא �היתה כסבורה

�אביה �חושך, �שהיה �כיון �עליה. �ריחם �דריוש �אותה �כשראה �להורגה, �שלא .�וציוה
�הב �לפרסהוא �עימו �אותה �יא �שהיה�, �לאחשורוש �ושתי �נישאה �שנים �שש וכעבור

��.בעבר�שומר�הסוסים�של�אביה�בלשצאר
��

��נדרו�של�דריוש
שנהרג�בלשצאר�על�ידי�שריו�ועבדיו�,�כשראה�דריוש�את�הנס�הגדול�שנעשה�עמו

כי�בלשצאר�נהרג�על�עוון�ביזוי�וחילול�כלי�,�אין�ספק�בדבר:�חשב�בליבו,�בפקודתו
יצווה�לבנות�,�שמיד�כשישב�על�כסא�המלכות,�ובאותה�שעה�נדר�נדר.�דשבית�המק

��!את�בית�המקדש�ולהחזיר�לשם�את�כלי�המקדש
��

�ה �אמר �מחשבותיכם �כמחשבותי �לא �אך �הקצוב�-' �הזמן �הגיע �טרם �זאת �בשעה
ה�שישכח�דריוש�את�נדרו�כל�ימי�"וכך�סיבב�הקב,�לבנות�את�בית�המקדש'�מאת�ה
��.מלכותו

��

��חתוברוך�שומר�הבט
,�ה�עילת�כל�העילות�וסיבת�כל�הסיבות"הקב.�והנה�מגיעה�מלכות�דרויש�לסיומה

�במאמרו �וקיים �בבריתו �נאמן �הקץ, �את �חישב �הושלמו�, �זו �בשנה �בדיוק שאכן
ובזה�,�ועם�ישראל�צריכים�לחזור�לירושלים,�שבעים�שנה�מזמן�גלות�המלך�יהויקים

�בבל �גלות �שנות �שבעים �יסתיימו �לא. �עדיין �מאידך �מאז�אך �שנה �שבעים �תמו
כי�בית�המקדש�נחרב�שמונה�עשרה�שנה�לאחר�גלות�המלך�,�שנחרב�בית�המקדש

�יהויקים �צדקיהו, �המלך �גלות �בזמן �הקב. �סיבב �כזאת�"ולכן �בצורה �הענין �את ה
אך�,�שבשנה�זו�אכן�יחזרו�עם�ישראל�לירושלים�ויבנו�את�היסודות�של�בית�המקדש

אז�יוקם�בית�,�וד�שמונה�עשרה�שנה�נוספיםאלא�רק�כעבור�ע,�לא�ימשיכו�בבנייתו
�מכונו �על �המקדש �גלות, �שנות �שבעים �בדיוק �יתקיימו �וכך �חורבן�, �שנות ושבעים

כיצד�ואיך�,�אך�מעניין�מאוד).�'פסוק�א'�י�בספר�עזרא�פרק�א"כמבואר�ברש(בית�המקדש�
��?התגלגלו�הדברים
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��הכרזת�כורש
�דריוש �מלכות �ימי �סוף �לקראת �שאלתי, �בן �זרובבל �יהודהבא �מלך �יכניה �בן ,�אל

מיד�קרא�דריוש�.�והזכיר�לדריוש�את�אשר�נדר,�אשר�היה�אהובו�ויועצו�של�דריוש
ובקש�ממנו�להיות�אחראי�על�בניית�בית�,�המליך�אותו�תחתיו�בחייו,�לכורש�חתנו

��.המקדש
��

�למלכותו �הראשונה �בשנה �ואכן �כרוז, �כורש �הוציא �פה, �ובעל �בכתב �יהודי�, לכל
,�הוא�אף�הודיע�בכרוז.�ויעלו�לירושלים�לבנות�את�בית�המקדששיקומו�,�ממלכתו

אנשי�מקומו�מתבקשים�לנדב�,�כי�יהודי�אשר�אין�לו�די�כסף�כדי�לעלות�לירושלים
�ורכוש �כסף �לו �ה, �בית �בהקמת �ולסייע �לעלות �שיוכל �'כדי �בתחילת�. �שנאמר כמו

��:ספר�עזרא
��

�ְּד �ִלְכלֹות �ָּפַרס �ֶמֶלְך �ְלכֹוֶרׁש �ַאַחת �הּוִבְׁשַנת �ַבר �ִיְרְמָיה' �ִמִּפי �ה, �ֵהִעיר �ּכֶרׁש�' �רּוח ֶאת
�ְוַגם�ְּבִמְכָּתב�ֵלאמר ּכה�ָאַמר�ּכֶרׁש�ֶמֶלְך�ָּפַרס�ּכל�:�ֶמֶלְך�ָּפַרס�ַוַּיֲעֶבר�קֹול�ְּבָכל�ַמְלכּותֹו

�ה �ִלי �ָנַתן �ָהָאֶרץ �ַמְמְלכֹות �ִּביר' �ַבִית �לֹו �ִלְבנֹות �ָעַלי �ָפַקד �ְוהּוא �ַהָּׁשָמִים ּוָׁשַלם�ֱאֹלֵהי
�ְוַיַעל�ִלירּוָׁשַלם�ֲאֶׁשר�ִּביהּוָדה�ְוִיֶבן�:�ֲאֶׁשר�ִּביהּוָדה �ְיִהי�ֱאֹלָהיו�ִעּמֹו ִמי�ָבֶכם�ִמָּכל�ַעּמֹו

ְוָכל�ַהִּנְׁשָאר�ִמָּכל�ַהְּמקמֹות�:�ֱאֹלֵהי�ִיְׂשָרֵאל�הּוא�ָהֱאֹלִהים�ֲאֶׁשר�ִּבירּוָׁשָלם'�ֶאת�ֵּבית�ה
�ְיַנְּׂש �ָׁשם �ָגר �הּוא �ַהְּנָדָבה�ֲאֶׁשר �ִעם �ּוִבְבֵהָמה �ּוִבְרכּוׁש �ּוְבָזָהב �ְּבֶכֶסף �ְמקמֹו �ַאְנֵׁשי אּוהּו

��:ְלֵבית�ָהֱאֹלִהים�ֲאֶׁשר�ִּבירּוָׁשָלם
��

ולקחו�עימם�את�,�מלבד�הנשים�והטף,��יהודים42,360אכן�בשנה�זו�עלו�לירושלים�
ת�בית�כדי�להתחיל�בבניי,�יחד�עם�רכוש�נוסף�שנידבו�להם�אנשי�מקומם,�רכושם

�המקדש �לקח�. �אשר �המקדש �בית �כלי �את �הוא �אף �הוציא �בעצמו �כורש המלך
��.והביאם�לדניאל�שיקח�עימו�לירושלים,��כלים�במספר5,400,�נבוכדנצאר

��

��שמחה�והודיה�בירושלים
ישוע�בן�,�ראשי�העם.�בחודש�תשרי�של�אותה�שנה�היתה�שמחה�גדולה�בירושלים

,�עוד�טרם�שנבנה�בית�המקדש�עצמו',�בנו�מזבח�לה,�יוצדק�וזרובבל�בן�שאלתיאל
עם�מספר�קרבנות�הפרים�והכבשים�המיוחדים�,�וכך�חגגו�את�חג�הסוכות�כמשפטו

בד�בבד�היו�.�המשיכו�בהקרבת�הקרבנות�דבר�יום�ביומו,�מאותו�היום�והלאה.�לו
הם�.�כדי�להתחיל�לבנות�את�בית�המקדש,�עושים�מאמצים�רבים�והכנות�מרובות

�שו �מלאכה �בעלי �ניםשכרו �חוצבים: �ָחָרשים, �הלבנון, �מן �ארזים �והביאו לאחר�.
מעמד�גדול�.�כחצי�שנה�בחודש�אייר�רצו�להעמיד�את�היסודות�לבנין�בית�המקדש

�זה �היה �בדוכנם, �עמדו �הלויים �ע, �המלך �דוד �שירי �את �ושוררו �ה"ניגנו �העם�, וכל
�לה �ובהודיה �בהלל �גדולה �תרועה �הריעו �יתברך' �המקדש, �בית �יסוד �יוסד �.עת

אשר�ראו�וזכרו�את�,�התערבו�בקולות�הבכי�של�הזקנים,�קולות�התרועה�והשמחה
�בתפארתו �הראשון �המקדש �בית �שנאמר. �כמו �יג(: �פסוק �ג �פרק �עזרא �ָהָעם�") ְוֵאין

�ַהִּׂשְמָחה �ְּתרּוַעת �קֹול �ַמִּכיִרים �ָהָעם, �ְּבִכי �ְלקֹול �ְגדֹוָלה�, �ְּתרּוָעה �ְמִריִעים �ָהָעם ִּכי
��".ַמע�ַעד�ְלֵמָרחֹוקְוַהּקֹול�ִנְׁש

��
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��השבתת�הבניה
�שאמרנו שהרי�לא�הושלמו�,�טרם�הגיע�העת�לבנות�את�בית�המקדש,�אלא�שכפי

�לחורבנו �שנה �שבעים �עדיין �שונה"והקב. �באופן �הדברים �את �גילגל עזרא�פרק�ד�(�:ה
��)ו-פסוקים�א

��
�ְבֵני�ַהּגֹוָלה�ּבֹוִנים�ֵה �ִּכי �יָכל�להַוִּיְׁשְמעּו�ָצֵרי�ְיהּוָדה�ּוִבְנָיִמן �ִיְׂשָרֵאל' �ֱאֹלֵהי ַוִּיְּגׁשּו�ֶאל�:

ַוְיִהי�...�ְזֻרָּבֶבל�ְוֶאל�ָראֵׁשי�ָהָאבֹות�ַוּיאְמרּו�ָלֶהם�ִנְבֶנה�ִעָּמֶכם�ִּכי�ָכֶכם�ִנְדרֹוׁש�ֵלאֹלֵהיֶכם
�ִלְבנֹות �אֹוָתם �ּוְמַבֲהִלים �ְיהּוָדה �ַעם �ְיֵדי �ְמַרִּפים �ָהָאֶרץ �ַעם �יֹוֲעִצ: �ֲעֵליֶהם ים�ְוֹסְכִרים

�]דריוש�השני�בנו�של�אחשורוש[ְלָהֵפר�ֲעָצָתם�ָּכל�ְיֵמי�ּכֹוֶרׁש�ֶמֶלְך�ָּפַרס�ְוַעד�ַמְלכּות�ָּדְרָיֶוׁש�
�ָּפָרס �ֶמֶלְך �ְיהּוָדה�: �יְׁשֵבי �ַעל �ִׂשְטָנה �ָּכְתבּו �ַמְלכּותֹו �ִּבְתִחַּלת �ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ּוְבַמְלכּות

��:ִוירּוָׁשָלם
��

�ירוש �סביבות �ישבו �אשר �ליםהגויים �המקדש, �בית �בבניית �עיניהם �היתה ,�צרה
�כל�.�ומצאו�כל�מיני�תחבולות�להשבית�את�מלאכת�הבנייה וכך�הושבתה�הבנייה

��.ימי�מלכות�כורש
��

��אגרת�שטנה�לאחשורוש
�כורש �שלטון �אחרי �תחתיו, �אחשורוש �עלה �זו�. �הזדמנות �לנצל �ישראל �צוררי רצו

�רשמי �באופן �המקדש �בית �בניית �מלאכת �את �להשבית �כדי �אל�. �הם �כתבו �כן ועל
אחד�מכותבי�.�אגרת�שטנה�על�יושבי�יהודה�וירושלים,�בעצתו�של�המן,�אחשורוש

��:וכך�היה�תוכן�האגרת.��בנו�של�המן�הרשע-האגרת�היה�ִשְמַשי�הסופר�
��
�למלך" �יהיה �ידוע �דבר ,� �לירושלים �ובאו �מפרס �שעלו �היהודים �מורדת�-כי �עיר

�בונים �הם �וחוטאת �ִתָבֶנ! �הזאת �העיר �מיוסדותאם �יהיו �והחומות �ה �שיושבי�, הרי
�יהודה �מס, �עוד �יתנו �לא �המלך. �בזיון �את �לראות �רוצים �שאיננו �ומשום �זאת�, על

�המלכים� �אבותיך �של �הזכרונות �בספר �ותדרוש �שתבקש �למלך �והודענו שלחנו
�הראשונים �את�, �ומזקת �מורדת �עיר �ומתמיד �מאז �היתה �הזאת �העיר �כי ותמצא

�יושביה�בתוכהומרד�ה,�המלכים�והמדינות �יו�עושים שישראל�מורדים�הם�תמיד�.
�קדמונים �מימים �העולם �מימות �האומות �במלכי �הזאת, �העיר �נחרבה �כך .�ועל

הרי�,�וחומותיה�יהיו�מיוסדים,�אשר�אם�העיר�הזאת�תבנה,�מודיעים�אנחנו�למלך
��".ויקחו�הכל�מידך,�ועם�ישראל�יהיו�מורדים�בך,�שלא�יהיה�לך�חלק�בארץ�ישראל

��
,�ומצא�כי�העיר�ירושלים�הינה�עיר�חזקה,�תח�אחשורוש�את�ספר�הזכרונותאכן�פ

�ומתרוממת �מתנשאת �ומרדנים, �סרבנים �ואנשיה �לה, �היו �חזקים �ומלכים אשר�,
��.היו�מעלים�אליהם�מיסים,�הגויים�באזור

��
�האלה �כדברים �אחשורוש �אל �אמרה �המלכה �ושתי �"גם �אבותי�: �שהרסו בית

�ובלשצאר �נבוכדנצאר �דע, �נחה �הרוסולא �אותו �שראו �עד �תם �לבנותו�, �בא אתה
��!"דע�שענוש�תענש?�ולעשות�היפך�רצונם�של�אבותי

��
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�ישראל �עם �לצוררי �תשובה �אגרת �מיד �אחשורוש �שלח �כן �על �את�, �מיד שיבטלו
וכך�הושבתה�סופית�ורשמית�מלאכת�בניית�בית�המקדש�על�ידי�.�העם�ממלאכתם

,�שהיה�בנה�של�אסתר�המלכה,�ריוש�השניהבנייה�התחדשה�לאחר�מכן�על�ידי�בנו�ד(.�אחשורוש
��).�שנות�החורבן70כאשר�תמו�,�בשנה�השנית�למלכותו

  

��של�אחשורוש"�יחוסו"
�אחשורוש �היה �מי �אומרים? �יש �פרס, �מלך �כורש �של �בנו �זה �שהיה �הדעה�. אך

�המלוכה �מזרע �וכלל �כלל �היה �לא �שאחשורוש �היא �הרווחת �בכוחות�, �מלך אלא
,�מספר�המדרש?�ומנין�צבר�לעצמו�כסף�כה�רב.�לועל�ידי�הכסף�הרב�שהיה�,�עצמו

.�'לקח�עמו�את�כל�אוצרות�בית�ה,�כי�בשעה�שהחריב�נבוכדנצאר�את�בית�המקדש
מאחר�,�לא�רצה�להשאיר�לבנו�אויל�מרודך�את�כל�הממון,�וכשהגיעה�שעתו�למות

�טובים �היו �לא �בנו �עם �שיחסיו �מנחושת, �גדולות �אוניות �לו �לעשות �ציוה �כן ,�ועל
שאף�,�וחפר�בור�ענק�בנהר�פרת�וטמן�שם�את�כל�הממון,�אותם�כסף�וזהבומילא�

�מזה �יהנה �לא �אחד �אחשורוש. �מצא �זה �גדול �אוצר �רב, �עושר �ונתעשר �זה�. ובכסף
,�אך�מכיון�שלא�היה�מזרע�המלוכה.�שילם�שוחד�לאנשי�השלטון�שימליכוהו�למלך

ב�די�הצורך�ורק�בשנה�השלישית�למולכו�התייש,�לא�היתה�מלכותו�מספיק�יציבה
בימים�ההם�כשבת�המלך�אחשורוש�על�כסא�מלכותו�אשר�:�"וזה�שפותחת�המגילה[.�במלכותו

�הבירה �בשושן �משתה. �עשה �למלכו �שלוש �בשנת �מגילה-..." �במסכת �הגמרא ��ושואלת מהו�:
אלא�שרק�בשנה�?�"�למולכושלושבשנת�"והלוא�נאמר�,�שמתבאר�שעכשיו�ישב,�.."כשבת�המלך"

��].ולכן�ערך�משתה�גדול,�לכותו�די�הצורךהשלישית�נתיישב�במ
��

��אחשורוש�שונא�ישראל
אלא�שהמגילה�.�ולא�נפל�ברשעותו�מהמן�הרשע,�אחשורוש�היה�מלך�רשע�ועריץ
על�ידי�מרדכי�,�כיון�שהמגילה�נכתבה�עוד�בימיו,�עצמה�לא�מתארת�את�רשעותו

�ואסתר �אחשורוש, �על �גנאי �דברי �לכתוב �רצו �לא �המלכות �שלום �ומפני אולם�.
�ז �רשעותו"חכמינו �את �מתארים �ל �אחשורוש, �שבשמו �ומבארים �רשעתו, ,�רמוזה

� �קרחה �בן �יהושע �רבי �שאמר �אחשורוש'וכמו �ישראל�', �של �פניהם �את שהשחיר
�קדירה �כשולי �צער, �מרוב �פניהם �שנשתנו �דהיינו �שהכחיש�. �אמר �ברכיה ורבי

�ותעניות]החליש[ �בצום �ישראל �של �ראשם ��את .� �אותם �שהשקה �אמר �לוי רוש�רבי
� �מרים[ולענה �עשבים �אמר].מיני �תחליפא ��רבי :� �של �אחיו �ראש'שהיה �של�-' �אחיו

כואב�[שכל�מי�שזוכרו�חש�בראשו�,�אחשורוש:�וחכמים�אמרו.�נבוכדנצאר�ברשעותו
��].לו�הראש

��

��על�כסא�מלכותו�אשר�בשושן�הבירה
שהרי�לא�מצאנו�,�ותמוה�הדבר',�שושן�הבירה'כסא�מלכותו�של�אחשורוש�היה�ב

�הבירהבתקו �עיר �היתה �ששושן �זו �פה �אחשורוש�, �של �כסאו �הגיע �היאך �כן אם
��?לשושן

��
אשר�לא�היה�,�ה�היה�כסא�מיוחד�במינו"לשלמה�המלך�ע:�אלא�כך�מספר�המדרש

וכל�מדרגה�היתה�משובצת�,��שבע�מדרגות�של�זהב�היו�לו.�דומה�לו�בעולם�כולו



  ימי הפורים בהלכה ובאגדה
 
 

18

�ראש�הכסא�היתה�ועל,�בשני�צדי�הכסא�עמדו�גפנים�של�זהב.�באבני�חן�נפלאות
,�היו�בכסא�שני�אריות�חלולים�ממולאים�במיני�בשמים�וריחות�טובים.�מנורת�זהב

�לפעול �מתחיל �המנגנון �היה �כסאו �על �המלך �שעלה �שבשעה �הבשמים�, והיו
�המלך �על �מתפזרים �את�. �המזרזים �תורה �פסוקי �כמה �כתובים �היו �האריות �יד על

�בצדק �לדון �הדיין .� �על �לעלות �רוצה �המלך �הכסאכשהיה �כנפיו�, �פושט �הנשר היה
והאריה�,�וכשהיה�יושב�היתה�יונה�של�זהב�נותנת�בידו�ספר�תורה,�לתמוך�במלך

�המלך �של �בראשו �הכתר �ונותן �ידו �את �מושיט �היה �השמאלי �הצד �מן �היו�. ומיד
��.�והיו�עושים�כמין�אוהל�מעל�ראשו,�הנשרים�פורשים�כנפיהם�למעלה�מראשו

��
�המלך �שלמה �של �מלכותו �לאחר �למצריםבא, �ירושלים �בין �המלחמות �חת נלקח�,

�פרעה �המלך �ידי �על �למצרים �בשבי �זה �כסא �ולשבת�. �לעלות �פרעה �ניסה כאשר
�עליו �שבכסא, �האריה �אותו �הכיש �נכה, �ונעשה �נפל �ופרעה ,� �כונה �הוא פרעה�'לכן
על�כסאו�לא�ישב�':�לקיים�מה�שנאמר,�מאז�לא�העיזו�עוד�לעלות�על�כסא�זה.�'נכה

��".זר
��

� �ופחותה�אחש-כעת �נחותה �ממשפחה �שבא �ורוש �ולהפגין�, �להראות �היה חפץ
האומנים�לבניית�הכסא�נמצאו�בעיר�.�מלכות�ולבנות�כסא�מלכותי�כדוגמת�כסא�זה

משהושלמה�המלאכה�נוכחו�לראות�.�ולכן�שם�נעשתה�מלאכת�בניית�הכסא,�שושן
�וכבד �גדול �הכסא �כי �בדרך, �שישבר �מחשש �הבירה �לעיר �להעבירו �יוכלו �ולא �אי,

�כל�-"�'לב�מלכים�ושרים�ביד�ה.�"לכך�החליט�אחשורוש�לקבוע�את�בירתו�בשושן
�הקב �סיבב �ה"זאת �למכה, �רפואה �להקדים �כדי ,� �"שהרי �יהודי �בשושן�היהאיש

�הבירה �מרדכי, �ושמו �ה..." �רצה �ידו �ועל �עם�' �של �הצלתם �נס �את �לסובב יתברך
��.ישראל

��
��

		סיפור	מגילת	אסתר
��משתה�אחשורוש

בלשצאר�חישב�:�אמר�אחשורוש�לעצמו,�לכותו�של�אחשורושבשנה�השלישית�למ
�וטעה �ישראל �עם �גלות �קץ �את �אטעה, �ולא �אחשב �אני �של�! �חשבונו �לפי ובאמת

עלייתם�של�(ועדיין�טרם�נגאלו� ,�שנות�גלות�עם�ישראל70בשנה�זאת�תמו�,�אחשורוש
�לעיל �שספרנו �יהודים�רבים�לירושלים�לאחר�הכרזת�כורש�כפי �תנחשבה�לשחרור�קצ, אבל�לא�,

השתרר�,�ומשראה�אחשורוש�שעלה�בידו�לבטל�את�בנין�בית�המקדש,�)לגאולה�ממש
�הקב �על �בליבו �גדול"והתגאה �משתה �וערך �ה �המגילה, �בתחילת במשתה��.כמוזכר

וכמו�כן�הביא�את�כלי�בית�.�זה�לבש�אחשורוש�ברוב�גאוותו�את�בגדי�הכהן�הגדול
והשקות�בכלי�זהב�וכלים�מכלים�:�"שנאמר,�המקדש�והוציאם�לראווה�לעיני�כולם

��".שונים
��

יצאה�בת�,�בשעה�שלקח�אחשורוש�את�כלי�בית�המקדש�להשתמש�בהם�בסעודתו
כלום�אין�אתה�יודע�שבלשצאר�ואנשיו�שקדמו�לך�נאבדו�מן�העולם�:�"קול�ואמרה

�המקדש �בכלי �שהשתמשו �זה �בעוון �זה, �דבר �ועושה �חוזר �ואתה �היה�? �ראוי ואכן
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�הע �מן �להיאבד �ולםאחשורוש �בלשצאר, �שאבד �כדרך �הקב, �שרצה ה�"אלא
�בחיים �להשאירו �דריוש, �את �שתלד �אסתר �את �שיקח �כדי �את�, �ויבנה �יחזור אשר

��.ומכל�מקום�היה�עונשו�שנעכרה�שמחתו�בגלל�הריגת�ושתי.�בית�המקדש
��

��היהודים�והמשתה�בשושן
�מדינות� �בכל �אשר �ועבדיו �שריו �לכל �אחשורוש �שעשה �הגדול �המשתה לאחר

�ב �יוםמלכותו �ושמונים �מאה �משך �שושן�, �העיר �בני �לכל �מיוחד �נוסף �משתה ערך
��.אליו�הוזמנו�אף�כל�יהודי�העיר�שושן,�למשך�שבעה�ימים

��

�אחשורוש �ידי �על �נערך �אשר �במשתה � �לב, �נדיב �כמלך �אחשורוש �לפנינו ,�מתגלה
�ומתחשב �טוב �דעותיו, �את �אזרחיו �על �כופה �אינו �אונס", �אין �כדת ...�והשתיה
�כרצון �ואישלעשות ��איש �חז...". �"אולם �מעשים �גם �כי �לנו �מגלים �טובים"ל אלו�"

�ומרשעות �אנוכיים �ממניעים �נבעו �נאמר. �"ולכן �הוא�: �אחשורוש �בימי ויהי
�אחשורוש �סופו-" �ועד ��מתחילתו �ישראל, �את �וצרר �הרשיע �שבסוף �כשם כן�,

��.ומתכוין�להרע�להם,�בתחילה�היה�שונא�ישראל
��

�אחשור �של �כוונתו �היתה �באמת �זהמה �במשתה �וש �מיוחדת�? �כוונה �לו היתה
לפי�,�הרי�יודע�אחשורוש�שצריך�להגיע�יום�גאולתם�של�ישראל.�בהזמנת�היהודים

�הנביא �ירמיהו �של �נבואתו �למפלתו, �הדבר �יגרום �שמא �הוא �וחשש �החליט�. לכן
�במשתה �ישראל �את �להחטיא �להגאל, �ראויים �יהיו �שלא �מנת �על �המן�. אמר

�לאחשורוש :� �אלו �של �זמהאלוהיהם �שונא �משתה. �להם �ועשה �הכשילם וגזור�,
�וישתו �ויאכלו �שיבואו �עליהם �כרצונם, �יעשו �כבר �והם �"שנאמר, �כרצון�: לעשות

��".איש�ואיש
��

��היהודים�עוברים�על�דברי�מרדכי
לא�תלכו�לאכול�בסעודתו�:�עמד�והכריז�ואמר�לכל�היהודים,�כיון�שראה�מרדכי�כך

כדי�שיהא�פתחון�,�עליכם�קטגוריהשלא�הזמין�אתכם�כי�אם�ללמד�,�של�אחשורוש
אך�כאן�טעו�היהודים�טעות�.�פה�למידת�הדין�לקטרג�עליכם�לפני�הקדוש�ברוך�הוא

ואינו�מעורב�,�מרדכי�היהודי�סגור�הוא�בארבע�אמותיו:�הם�חשבו�לעצמם,�חמורה
והשתתפותנו�עכשיו�,�הנה�אחשורוש�מבסס�עתה�את�מלכותו.�בהליכים�המדיניים

לעומת�.�ת�מיוחדת�עבורנו�לקשור�קשרים�טובים�עם�המלךהינה�הזדמנו,�במשתה
.�יתערער�מעמדנו�אצל�המלך�כבר�מההתחלה,�זאת�אם�לא�נציג�נוכחות�במעמד�זה

�כזאת �מחשבה �מתוך �של�, �להוראותיו �להשמע �להם �אל �הפעם �בזאת �כי החליטו
ואכן�טעו�הם�".�חכמתם"ומוטב�שינהגו�כ,�מרדכי�אשר�אינו�מבין�הרבה�בפוליטיקה

�שאפילו�-"�לא�תסור�מן�הדבר�אשר�יגידו�לך�ימין�ושמאל:�"אמרה�התורהבמה�ש
.�יש�לשמוע�לדברי�החכמים,�ועל�שמאל�שהוא�ימין,�יגידו�לך�על�ימין�שהוא�שמאל

�מעמיק �מבט �ישראל �לחכמי �נותן �התורה �לימוד �כי �מאורעות�, �כל �על �וישר אמיתי
ת�שרק�בעיניך�אתה�עליך�לדע,�ולכן�אף�אם�יגידו�לך�על�ימין�שהוא�שמאל,�החיים

��!אכן�הוא�שמאל,�בעוד�שלאמיתו�של�דבר,�חושב�שזה�ימין
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�ישמעאל �רבי �אמר �המשתה�: �לבית �הלכו �יהודים �מאות �וחמש �אלף �עשר שמונה
�והתקלקלו �והשתכרו �ושתו �ואכלו �הקב. �לפני �עליהם �והלשין �השטן �עמד ה�"מיד

�לפניו �"ואמר �עולם: �של �רבונו �מפרישים, �שהם �זו �באומה �תדבק �מתי �לבבם�עד
�ממך �ואמונתם �העולם, �מן �זו �אומה �אבד �רצונך �אם �בתשובה�, �באים �אינם כי

��".לפניך
��

�ישראל �עם �חטאו �אשר �המעשה �חומרת �את �הצדיק �מרדכי �ידע �ביום�, �מיד �כן ועל
�למשתה �הראשון �בשבוע, �ראשון �יום �שהיה �הסנהדרין, �חכמי �את �מרדכי ,�כינס

מיום�ראשון�ועד�.��ישראלוערך�עמהם�תפילות�ותעניות�למען�תתבטל�הגזירה�מעם
יתברך�'�וביום�השבת�זימן�ה,�לתפילתם'�עד�ששמע�ה,�יום�שישי�התענו�והתפללו

��.על�ידי�מעשה�ושתי,�רפואה�למכתם
��

��מעשה�ושתי
ְלָהִביא�ֶאת�ַוְׁשִּתי�ַהַּמְלָּכה�ִלְפֵני�...�ַּבּיֹום�ַהְּׁשִביִעי�ְּכטֹוב�ֵלב�ַהֶּמֶלְך�ַּבָּיִין�ָאַמר�ִלְמהּוָמן�

ל�"�חז-�"ֶלְך�ְּבֶכֶתר�ַמְלכּות�ְלַהְראֹות�ָהַעִּמים�ְוַהָּׂשִרים�ֶאת�ָיְפָיּה�ִּכי�טֹוַבת�ַמְרֶאה�ִהיאַהֶּמ
התחילו�לפטפט�פטפוטי�,�מספרים�כי�כאשר�היו�המלך�ושריו�מסובים�אל�השולחן

�ותפלות �הבל �ראשם, �את �המעסיקים �בדברים �יפות. �הפרסיות �אומרים ,�הפרסיים
.�וכך�כל�אחד�ואחד�משבח�את�יופי�נשות�מדינתו,�ות�יפותהמדיים�אומרים�המדי

�אחשורוש �להם �אמר :� �בו �משתמש �שאני �בבלי-כלי �אלא �מדי �ואינו �פרסי ,��אינו
ומיד�ציוה�להביא�אותה�.�שהרי�ושתי�המלכה�היא�בתו�של�בלשצאר�שהיה�מבבל

��.להראות�לכולם�את�יופיה,�לפניו
��

,��ושתי�פרוצה�היתה-�ְדַבר�ַהֶּמֶלְך�ֲאֶׁשר�ְּבַיד�ַהָּסִריִסיםַוְּתָמֵאן�ַהַּמְלָּכה�ַוְׁשִּתי�ָלבֹוא�ִּב
ה�שבאותו�רגע�"אלא�שהעניש�אותה�הקב,�ובודאי�היתה�חפצה�להראות�את�יופיה

ולכן�מאנה�לבוא�מחמת�,�ובא�המלאך�גבריאל�והצמיח�לה�זנב,�פרחה�בגופה�צרעת
�הבושה .� �ְמאד�"-ואז �ַהֶּמֶלְך �ַוִּיְקצף �ָּבֲעָר, �בֹוַוֲחָמתֹו �ה �מפני�". �ביותר �גדל כעסו

אבא�.�אתה�היית�סך�הכל�שומר�סוסים�של�אבא�שלי�בלשצאר:�ששלחה�לומר�לו
וכבר�אתה�,�ואילו�אתה�שתית�מעט�יין,�שלי�היה�שותה�הרבה�יין�ולא�היה�משתכר

��.מדבר�דברי�שטות�והבל
��

�אוהב�-מצד�אחד�.�והתייעץ�עם�יועציו�מה�לעשות�בה,�ואז�חרה�אף�המלך�בושתי
.��הרי�הפרה�היא�את�דבר�המלך-ומצד�שני�,�וא�אותה�מאוד�ואינו�רוצה�להורגהה

ללא�שיהיה�בזיון�,�לכן�ביקש�מיועציו�שיתנו�לו�עצה�טובה�כיצד�לפוטרה�מן�העונש
��.למלכות

��

��הדיוט�קופץ�בראש
�ממוכן �קפץ �מיד �לפורענות, �המוכן �הרשע �המן �הוא �הלוא �ואמר, �מקום�: �כאן אין

�כלל �לויתורים �מד, �עקרונישהרי �מאוד �בענין �ובר �כל�. �את �בושתי �ְנַמֶצה �לא אם
�הדין �חומרת �המלך, �בדברי �לזלזל �המדינה �אזרחי �לכל �פתח �יהיה �שיאמרו, למה�,

��?נקבל�עלינו�עול�מלכותו�של�אדם�שאינו�שולט�אפילו�בביתו�על�אשתו
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�להם �וכתב �העמים �לכל �אגרות �שלח �ומיד �עצתו �את �המלך �קבל �שהיא�: �זו אשה
�מלכי �ובת �מיוחסתהמלכה �ם �בקול�, �שמעה �שלא �על �פלוני �במקום �ליהרג עומדת

�המלך �בעלה, �שהוא �על�, �לו �באה �והמלכות �הגדולה �שכל �לחשוב �שהתיימרה ועל
�ידה �קובע. �החוק �כן �ועל �והלאה, �הזה �מהיום �בקול�, �לשמוע �צריכה �אשה �כל כי

��!לדבר�בשפת�מדינתו�ולקבל�עליה�את�מרותו,�בעלה
��

�להורג �ושתי �הוצאה �אכן �ל, �מיינואולם �אחשורוש �של �התפכחותו �אחר הצטער�,
ולכן�ממוכן�[הוא�נוטר�בליבו�שנאה�גדולה�להמן�,�הוא�מאוד�מאוד�על�הריגת�ושתי

שהחל�ממעשה�זה�שמר�לו�אחשורוש�,�"מום�כאן�"-"�מומכן:�"נכתב�שמו�במגילה�כך,�שהוא�המן
�חזקה �]טינה �להריגתו, �הקרקע �הכנת �זו �והיתה .� �אשתו �את �שהרג ני��מפ]ושתי[הוא

��].אסתר[�מפני�אשתו�]המן[�הוא�שהרג�לבסוף�את�אהובו�,]המן[אהובו�
��

�חז �ל"אומרים �ושתי, �הריגת �אודות �הראשונות �האגרות �שליחת �כי �נסיבה�, היתה
�ה �מאת �יתברך' �האלו, �הראשונות �האגרות �שאילולי �נשאר�, �היה �לא חלילה

,�ם�ישראלכי�מרוב�שנאתם�של�אומות�העולם�לע,�ישראל�שריד�ופליט]	שלשונאיהם[מ
ולא�היו�,�היו�הורגים�ביהודים,�מיד�עם�קבלת�אגרות�השמד�ששלח�אחר�כך�המן

ואחר�כך�שמעו�,�אבל�כעת�ששלח�המלך�את�האגרות.�ג�באדר"ממתינים�עד�ליום�י
זה�נתן�להם�להתייחס�יותר�בזהירות�ובחשדנות�כלפי�,�שהתחרט�על�הריגת�ושתי

ולכן�כששלח�.��בו�ממה�שכתבשעלול�הוא�לחזור,�איגרותיו�של�אחשורוש�ההפכפך
�לי �מוכנים �להיות �העמים �לכל �המלך �בשם �האחרות �האגרות �את �באדר�"המן ג

�היהודים �כל �את �להשמיד �ואמרו, �הגויים �המתינו �אלא�: �אחשורוש �כן �כתב לא
�שטותו �בשעת �עכשיו, �כבר �ביהודים �נפגע �אנו �ואם �למחר�, �אחשורוש עלול

לכן�מוטב�שנמתין�עד�.�של�ישראלוהוא�יבוא�ויתבע�את�דמם�,�להתחרט�על�הגזירה
��.ג�באדר"שיגיע�המועד�י

��
��חיפוש�מלכה�חדשה

�ָעָׂשָתה� �ְוֵאת�ֲאֶׁשר �ֶאת�ַוְׁשִּתי �ֲאַחְׁשֵורֹוׁש�ָזַכר �ֲחַמת�ַהֶּמֶלְך �ָהֵאֶּלה�ְּכׁשְך �ַהְּדָבִרים ַאַחר
�ָעֶליָה �ִנְגַזר �ֲאֶׁשר �ְוֵאת �ְיַבְקׁשּו: �ְמָׁשְרָתיו �ַהֶּמֶלְך �ַנֲעֵרי �ְּבתּולֹות�ַוּיאְמרּו �ְנָערֹות �ַלֶּמֶלְך

�ַמְרֶאה �טֹובֹות �ַנֲעָרה�: �ָּכל �ֶאת �ְוִיְקְּבצּו �ַמְלכּותֹו �ְמִדינֹות �ְּבָכל �ְּפִקיִדים �ַהֶּמֶלְך ְוַיְפֵקד
ְבתּוָלה�טֹוַבת�ַמְרֶאה�ֶאל�ׁשּוַׁשן�ַהִּביָרה�ֶאל�ֵּבית�ַהָּנִׁשים�ֶאל�ַיד�ֵהֶגא�ְסִריס�ַהֶּמֶלְך�ׁשֵמר�

�ְו �ַּתְמֻרֵקיֶהןַהָּנִׁשים �ָנתֹון �ַוִּייַטב�: �ַּתַחת�ַוְׁשִּתי �ִּתְמֹלְך �ַהֶּמֶלְך �ְּבֵעיֵני �ִּתיַטב ְוַהַּנֲעָרה�ֲאֶׁשר
���)ד-פרק�ב�פסוקים�א(�:ַהָּדָבר�ְּבֵעיֵני�ַהֶּמֶלְך�ַוַּיַעׂש�ֵּכן

��
ולשם�כך�נאספות�נערות�מכל�רחבי�,�מחפש�אחשורוש�אשה�חדשה,�בעצת�יועציו

שני�כרוזים�יצאו�מטעם�.�מתוכן�נערה�אשר�תמצא�חן�בעיניולמצוא�לו�,�הממלכה
�המלך ,� �להתקבץ �הנערות �את �בתקיפות-לזרז ��האחד �את�, �תחביא �אשר �נערה כי

,�ובדברי�פיוס�וריצוי,��בלשון�עריבה-והשני�.�תתחייב�במיתה,�עצמה�מפני�הפקידים
�המלך �בעיני �תיטב �אשר �נערה �שכל �וגדולה, �ביקר �ותזכה �חשובה �מלכה .�תהיה

כשמוע�הנערות�את�הכרוזים�מהרו�לקשט�את�עצמן�ולצאת�אל�הפקידים�למצוא�
��.חן�בעיניהם
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��מרדכי�היהודי
�ָמְרֳּדַכי�ֶּבן�ָיִאיר�ֶּבן�ִׁשְמִעי�ֶּבן�ִקיׁש�ִאיׁש�ְיִמיִני :�ִאיׁש�ְיהּוִדי�ָהָיה�ְּבׁשּוַׁשן�ַהִּביָרה�ּוְׁשמֹו

�ָה �ֲאֶׁשר �ַהּגָלה �ִעם �ִמירּוָׁשַלִים �ָהְגָלה �ֶהְגָלה�ֲאֶׁשר �ֲאֶׁשר �ְיהּוָדה �ֶמֶלְך �ְיָכְנָיה �ִעם ְגְלָתה
��:ְנבּוַכְדֶנַּצר�ֶמֶלְך�ָּבֶבל

��
�היהודי �מרדכי �אחשורוש, �של �החשובים �משריו �היה �היה�. �בירושלים בהיותו

היה�יודע�את�,�וככל�חכמי�הסנהדרין,�]בית�הדין�הגדול�של�ישראל[מחשובי�הסנהדרין�
,�ן�בית�המקדש�על�ידי�נבוכדנצאר�מלך�בבלהוא�הוגלה�בחורב.�כל�השבעים�שפות

עלו�,�כשחזר�כורש�לארצו�פרס.�ונשאר�שם�עד�שבאו�כורש�ודריוש�וכבשו�את�בבל
�עימהם �הצדיק �מרדכי �ואף �הסנהדרין �חברי �עם �יחד �ופמלייתו �דניאל �הנביא ,�עמו

��.והיה�המדריך�של�עם�ישראל�בגלותם,�עניו�וצנוע�היה�מרדכי.�והתיישבו�בשושן
��

��סה�הד-אסתר�
ַוְיִהי�אֵמן�ֶאת�ֲהַדָּסה�ִהיא�ֶאְסֵּתר�ַּבת�ּדדֹו�ִּכי�ֵאין�ָלּה�ָאב�ָוֵאם�ְוַהַּנֲעָרה�ְיַפת�ּתַאר�ְוטֹוַבת�

��)פרק�ב�פסוק�ז(:�ַמְרֶאה�ּוְבמֹות�ָאִביָה�ְוִאָּמּה�ְלָקָחּה�ָמְרֳּדַכי�לֹו�ְלַבת
��

ף�יג�עמוד�במסכת�מגילה�ד(כמו�שאומרת�הגמרא�,�יתומה�היתה�אסתר�מיד�בהיוולדה

�א :(� �אסתר �של �אמה �אביה-כשהתעברה ��מת ,� �כשנולדה �אמה-ומיד ��מתה וזהו�.
מבטן�,�עליך�השלכתי�מרחם:�"שבתהילים"�איילת�השחר"שאמרה�אסתר�במזמור�

��.ואסף�אותה�מרדכי�דודה�אל�ביתו�וגידל�אותה�כבת�ממש!".�אימי�אלי�אתה
��

� �היה �אסתר �של �המקורי �הדסה"שמה "-� �"הדס"�לשון �ירקרוקת�שמטבעה, �היתה
�ההדס �כמו �יפה, �כך �כל �היתה �ולא �הקב, �עליה �נתן �וחסד �חן �של �שחוט ,�ה"אלא

�מראה �וטובת �תואר �יפת �נהיתה �ומכך �להדס. �שנמשלה �טעם �ועוד �הצדיקים�, כמו
�להדס �שנמשלו �ורטוב, �רענן �הוא �אשר �הגשמים, �בימות �והן �החמה �בימות �הן כך�,

והן�,�הן�בהיותה�בבית�מרדכי,�בכל�המצבים,�אסתר�תמיד�היתה�עומדת�בצדקותה
��.בהיותה�בבית�אחשורוש

��
�ריח �כחסר �מבחוץ �נראה �שההדס �שכשם �אמרו �ועוד �נודף, �ריחו �שאין �רק�, אלא

לכאורה�במבט�שטחי�כלפי�חוץ�היו�,�כך�אסתר,�כשממשמשים�בו�מרגישים�בריחו
�כהוגן �שלא �מעשיה �לאחשורוש: �שנשאת �בזה �תחבולות�, �לעשות �לה �שהיה בעוד

היאך�אפשר�להזהר�שלא�,�וגם�בהיותה�בבית�המלך.�ת�עצמה�כללולא�להראות�א
�שם �שהיו �האסורות �מהמאכלות �?לאכול �כדת�! �השבת �את �תשמור �היאך וכן

�?וכהלכה �ותענית! �בצום �שרויים �היהודים �וכל �שמרדכי �בעת �כי �וגם �עורכת�, היא
�והמן �לאחשורוש �משתה �של�. �במעשיה �ומפשפשים �יפה �אנו �כשמסתכלים אך

,�בוחן�לבות�וכליות,�יתברך'�וה.�יפה�עשתה,�נו�כי�כל�מה�שעשתהרואים�א,�אסתר
�כדי�להציל�את�-כי�מה�שנישאה�לאחשורוש�,�ידע�כי�כל�מעשיה�היו�לשם�שמים

שלא�טעמה�מכל�המאכלים�שהגישו�לה�בבית�המלך�,�ועוד.�ו"עם�ישראל�מכליה�ח
�ירקות �מיני �ורק �אך �אכלה �אלא �מאוד. �עד �נזהרה �השבת �בשמירת �וגם �יד, י�על

�לעצמה �שעשתה �תחבולה �שפחות: �שבע �לעצמה �מינתה �היתה�, �מהן �אחת שכל
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�בשבוע �מסויים �ביום �מגיעה �בשם, �קראה �אחת �ולכל �שבת, �קראה .�ולשביעית
וגם�כי�,��ששם�השפחה�הזכיר�לה�כי�היום�שבת-לאסתר�היתה�מכך�תועלת�כפולה�

כי�,�אותה�שפחה�לא�הרגישה�בשום�שינוי�במעשיה�של�אסתר�מיתר�ימות�השבוע
שלא�לעשות�,�והיתה�חושבת�שכך�מנהגה�בכל�יום�ויום,�היתה�מגיעה�רק�בשבתות

�מלאכה �שמים. �לשם �היה �והמן �לאחשורוש �אסתר �ערכה �אשר �המשתה �גם כדי�,
ולכן�לא�יסמכו�עליה�שתציל�אותם�,�להראות�ליהודים�שהיא�כביכול�בוגדת�בהם

ויהיו�,�ירות�ליבםמק'�אלא�יתפללו�ויזעקו�אל�ה',�אחות�לנו�בבית�המלך'באומרם�
��.אכן�ראויים�לתשועה

��
אלא�שמרדכי�הצדיק�צפה�ברוח�הקודש�שהיא�".�הדסה"נאה�ויאה�היה�לה�השם�

הינו�"�הדסה"ומכיון�שהשם�.�ומכך�תצמח�תשועה�לעם�ישראל,�תינשא�לאחשורוש
ומשום�כך�גם�ציוה�[ומרדכי�רצה�לטובת�הענין�להסתיר�את�מוצאה�ועמה�,�שם�יהודי

לכן�עמד�והסתיר�את�שמה�האמיתי�,�]אחשורוש�את�עמה�ואת�מולדתהעליה�שלא�תגלה�ל
�את�שמה� היה�מקובל�'�אסתר'באותם�ימים�השם�.�מלשון�הסתרה,�"אסתר"וקרא

��.אצל�הגויים�במדי�ופרס
��

��אסתר�נבחרת�למלכה
ֵורֹוׁש�ֶאל�ֵּבית�ַוִּתָּלַקח�ֶאְסֵּתר�ֶאל�ַהֶּמֶלְך�ֲאַחְׁש:�ַוְּתִהי�ֶאְסֵּתר�נֵׂשאת�ֵחן�ְּבֵעיֵני�ָּכל�רֶאיָה

�ְלַמְלכּותֹו �ֶׁשַבע �ִּבְׁשַנת �ֵטֵבת �ֹחֶדׁש �הּוא �ָהֲעִׂשיִרי �ַּבֹחֶדׁש �ַמְלכּותו �ֶאת�: �ַהֶּמֶלְך ַוֶּיֱאַהב
ֶאְסֵּתר�ִמָּכל�ַהָּנִׁשים�ַוִּתָּׂשא�ֵחן�ָוֶחֶסד�ְלָפָניו�ִמָּכל�ַהְּבתּולֹות�ַוָּיֶׂשם�ֶּכֶתר�ַמְלכּות�ְּבראָׁשּה�

��:�ַחת�ַוְׁשִּתיַוַּיְמִליֶכה�ַּת
��

�אסתר �בה, �שהיתה �שמים �ויראת �צניעות �מתוך �הנערות�, �כיתר �התקשטה לא
ובלי�,�היא�הלכה�אחרונה�בלי�חשק�ורצון.�שיצאו�מקושטות�כדי�להילקח�אל�המלך

.�והיו�פניה�עצובות�על�כך�שנלקחה�אל�המלך�הגוי�הטמא�והערל,�להתקשט�כלל
�ביופיה �לפגוע �צריך �הדבר �היה �טבעי �באופן �הא, �עליה �ששפך �לא �מיוחד' �חן עד�,

דווקא�אסתר�,�מכל�הנערות�שהובאו�אל�המלך.�שהיתה�נושאת�חן�בעיני�כל�רואיה
,�אולם�אחשורוש�בבחירת�המלכה�היה�בררן�וחשדן�מאוד.�מצאה�ביותר�חן�בעיניו

והיה�פוחד�שמא�יפול�בידי�אשה�,�שכן�נכוה�כבר�מהתנהגותה�הקלוקלת�של�ושתי
�ופחותה �רעה .� �ארבע �אשהלכן �אחשורוש �נשא �לא �שנים �את�. �מצא �כשכבר גם

�אסתר �שונים, �במצבים �אותה �ובחן �המתין �אלא �לאשה �מיד �אותה �לקח �לא עד�,
ורק�אז�נשא�אותה�והמליכה�תחת�,�שראה�שתמיד�היא�ביופיה�ובנועם�הליכותיה

��.ושתי
��

��..."אין�אסתר�מגדת"
יו�ֵאת�ִמְׁשֵּתה�ֶאְסֵּתר�ַוֲהָנָחה�ַלְּמִדינֹות�ָעָׂשה�ַוַּיַעׂש�ַהֶּמֶלְך�ִמְׁשֶּתה�ָגדֹול�ְלָכל�ָׂשָריו�ַוֲעָבָד

�ַהֶּמֶלְך �ַמְׂשֵאת�ְּכַיד �ַוִיֵּתן �ָעֶליה�.... �ִצָּוה �ַּכֲאֶׁשר �ְוֶאת�ַעָּמּה �ַמֶּגֶדת�מֹוַלְדָּתּה �ֶאְסֵּתר ֵאין
��:ְוֶאת�ַמֲאַמר�ָמְרֳּדַכי�ֶאְסֵּתר�עָׂשה�ַּכֲאֶׁשר�ָהְיָתה�ְבָאְמָנה�ִאּתֹו,�ָמְרֳּדָכי

��
�מרדכי �של �פקודתו �לפי �מולדתה, �ואת �עמה �את �אסתר �גילתה �לא �היה�. �זה דבר
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�ביותר �עליה �קשה �לו, �שתגלה �ושוב �שוב �בה �מפציר �היה �אחשורוש �שכן והיא�,
�לשונה �את �נצרה �אסתר. �של �לכבודה �משתה �ערך �אף �אחשורוש �חז, ל�"ומסבירים

שמן�,�רשאחת�המטרות�של�המשתה�היתה�כדי�לגלות�על�ידו�את�זהותה�של�אסת
�ולמשפחתה �למכיריה �פנים �תראה �הסתם �מוצאה, �את �לדעת �יוכל �כך �ידי .�ועל

גדלותה�.�כי�אסתר�הראתה�פנים�שוות�לכולם,�אולם�אף�תחבולה�זו�לא�עזרה�לו
�מלכה� �ונהייתה �לגדולה �עלתה �שכבר �לאחר �שאף �בכך �התבטאה �אסתר של

��.יבכל�זאת�לא�זזה�מדברי�מרדכ,�ועושר�וכבוד�רב�הקיפו�אותה,�חשובה
��

��מעשה�בגתן�ותרש
�ִמּׁשְמֵרי� �ַהֶּמֶלְך �ָסִריֵסי �ָוֶתֶרׁש�ְׁשֵני �ָקַצף�ִּבְגָתן �יֵׁשב�ְּבַׁשַער�ַהֶּמֶלְך ַּבָּיִמים�ָהֵהם�ּוָמְרֳּדַכי

�ַוַּיֵּגד�ְלֶאְסֵּתר�ַהַּמְל:�ַהַּסף�ַוְיַבְקׁשּו�ִלְׁשֹלַח�ָיד�ַּבֶּמֶלך�ֲאַחְׁשֵורׁש ָּכה�ַוִּיָּוַדע�ַהָּדָבר�ְלָמְרֳּדַכי
ַוְיֻבַּקׁש�ַהָּדָבר�ַוִּיָּמֵצא�ַוִּיָּתלּו�ְׁשֵניֶהם�ַעל�ֵעץ�ַוִּיָּכֵתב�:�ַוּתאֶמר�ֶאְסֵּתר�ַלֶּמֶלְך�ְּבֵׁשם�ָמְרֳּדָכי

��:ְּבֵסֶפר�ִּדְבֵרי�ַהָּיִמים�ִלְפֵני�ַהֶּמֶלְך
��

�אומר �המדרש �המלכה, �ושתי �של �קרוביה �היו �ותרש �בגתן �כי �על�, �כועסים והיו
�א �שהרג �מוצדקתאחשורוש �מספיק �סיבה �בלי �ושתי �ת �לאשה, �אסתר �את .�ולקח

ואש�נקמה�בערה�בתוכם�להרוג�,�כמו�כן�באותה�תקופה�הוריד�אותם�המלך�בדרגה
�המלך �את �הטורסית. �בשפה �הם �דברו �מזימתם �דברי �את �ליד�, �לדבר �חששו ולא

�מרדכי �שפתם, �את �מבין �אינו �שהוא �בחושבם �בקי�. �מרדכי �כי �הם �ידעו �לא אך
מרדכי�אכן�מבין�את�מזימתם�ורוצה�הוא�.�ן�ומבין�יפה�יפה�את�שפתםבשבעים�לשו

אלא�כדי�,�שהרי�מלך�רשע�היה,�לא�מפני�אהבת�אחשורוש,�להציל�את�אחשורוש
ועכשיו�שנשא�בת�,�שכאשר�היה�אחשורוש�נשוי�לבת�גויה�היה�שמור,�שלא�יאמרו

�נהרג �ישראל �לאסתר. �הדבר �וסיפר �מרדכי �הלך �לכך �בש, �למלך �אמרה ם�ואסתר
�מרדכי ,� �לעולם"שהרי �גאולה �מביא �אומרו �בשם �דבר �האומר �"כל �מעשה�, ובאמת

��.זה�היה�חלק�מן�השרשרת�המופלאה�של�גאולתם�והצלתם�של�ישראל�בנס�פורים
��

��גדולת�המן
�ַוְיַנְּׂשֵאהו �ָהֲאָגִגי �ַהְּמָדָתא �ֶּבן �ָהָמן �ֶאת �ֲאַחְׁשֵורֹוׁש �ַהֶּמֶלְך �ִּגַּדל �ָהֵאֶּלה �ַהְּדָבִרים ּ�,ַאַחר

��:ַוָּיֶׂשם�ֶאת�ִּכְסאֹו�ֵמַעל�ָּכל�ַהָּׂשִרים�ֲאֶׁשר�ִאּתֹו
��

�אסתר �של �ערכה �חן �את �אחשורוש �בראות �מה, �כי �חן�' �שתמצא �כדי �לו היתה
�בעיניו �ומענוותנותה, �מאסתר �נחת �שבע �והיה �בגתן�, �מידי �אותו �הצילה �כי וגם
�ותרש �המן, �הוא �ממוכן �של �לזכותו �הכל �את �זקף �להור, �להוציא �עצתו �את�בגלל ג
��.ולכן�גדלו�ונישאו�מעל�כל�השרים,�ושתי

��
�זו �לגדולה �המן �זכה �מדוע �ובאמת �לוי? �רבי �אמר �דומה, �הדבר �למה �משל לנער�?
�המלך �של �בנו �את �שקילל �משרת �המלך. �אמר �אותו: �אהרוג �אם �על�, �ישמע מי

�פשוט �נער �של �הריגתו �עשה? �מה �לקצין, �אותו �מינה �בתחילה �עשאו�, �מכן ולאחר
כדי�שידעו�הכל�מה�עונשו�של�,��כך�דן�אותו�והתיז�ראשו�בחרבואחר,�למושל�חשוב

אילו�נהרג�המן�כאשר�יעץ�לבטל�:�כך�אמר�הקדוש�ברוך�הוא.�המקלל�את�בן�המלך
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ה�שיגדלו�"לכך�סיבב�הקב?��מי�היה�מכיר�באיש�הפחּות�הזה-את�בנין�בית�המקדש�
�המלך �לישראל, �המיצר �של �בעונשו �וירגישו �הכל �שידעו �כדי �ת. �באמת קופת�אך

כ�מיום�שעלה�לגדולה�עד�שתלו�"ובסה,�לא�ארכה�זמן�רב�כל�כך,�גדולתו�של�המן
��.�יום�70-אותו�על�העץ�

��

���עבד�למרדכי-המן�
�ַהֶּמֶלְך �ִצָּוה�לֹו �ֵכן �ִּכי �ּכְרִעים�ּוִמְׁשַּתֲחִוים�ְלָהָמן �ֲאֶׁשר�ְּבַׁשַער�ַהֶּמֶלְך �ַהֶּמֶלְך ,�ְוָכל�ַעְבֵדי

��:ֹלא�ִיְׁשַּתֲחֶוהּוָמְרֳּדַכי�ֹלא�ִיְכַרע�ְו
��

מרדה�מדינה�אחת�,�מספר�שנים�קודם�שגידל�המלך�אחשורוש�את�המן,�פעם�אחת
�באחשורוש �הצבא. �שרי �לשני �המלך �קרא �והמן, �מרדכי �אז �שהיו �עליהם�, וציוה

ארגנו�כל�אחד�,�הם�לקחו�עימם�צידה�לדרך�כאשר�יוכלו�לשאת.�לדכא�את�המרד
�צבאו �את �המלחמה, �אל �ויצאו �החלט. �פי �הצבאעל �שרי �ת �את�, �החיילים הקיפו

�שתיכנע�העיר �עד �במצור �רבים, �ימים �העיר �סביבות �חנו �ובינתיים �מחנה�. חיילי
�המן �גרגרנים, �שהיו �אוכל, �של �גדולות �כמויות �אכלו �בעדם, �עצר �לא �והמן עד�,

,�לעומת�זאת�החיילים�במחנה�מרדכי.�שכעבור�כמה�ימים�נגמרה�להם�כל�הצידה
�ארוחותיהם �את �מקבלים �קצובההיו ��במידה �מרדכי, �להם �אמר �כי �נתונים�: אנו

�במלחמה �עכשיו �הבאה, �המזון �אספקת �תגיע �מתי �לדעת �יכולים �אנו �ואין ולכן�,
ניגשו�כולם�אל�המן�ודרשו�ממנו�,�כאשר�תם�האוכל�במחנה�המן.�עלינו�להצטמצם

מה�,�הרי�אתם�כבר�זללתם�את�הכל,�מאיפה�אביא�לכם�אוכל,�אמר�להם�המן.�מזון
�רוצי �ממניאתם �ם �מיידית�? �להם �ידאג �לא �שאם �עליו �ואיימו �החיילים �עליו כעסו

�למזון �יהרגוהו, �להמן. �לו �בצר �צרתו, �את �לפניו �ושטח �אצל�מרדכי �הלך בהתחננו�,
איך�אתן�לך�,�אמר�לו�מרדכי.�כדי�שלא�יהרגוהו,�אליו�כי�יביא�לו�מעט�מזון�לחייליו

�חיילי �של �מהמזון �ה, �אספקת �תגיע �מתי �יודע �איני �הנוספתוהרי �מזון �המן�? נפל
אנא�אל�תתנני�למות�על�ידי�,�עבדך�אני:�והתחנן�על�נפשו�בבכי�מר,�לרגלי�מרדכי

�חיילי �מרדכי. �אמר �אלי, �לעבד �עצמך �מכור �כן �אם �המן. �ענהו �מוכן, �אני �לא�. אך
�המכירה �שטר �את �עליו �לכתוב �נייר �או �קלף �מצאו �על�, �קעקע �בכתובת �כתבו לכן

�הלשון �בזו �המן �של �"ירכו �היהודיאנ: �מרדכי �של �עבדו �האגגי �המן �י �לו�, נמכרתי
��".לעבד�בעבור�ככרות�לחם�שסיפק�לי

��
�עכשיו �המלך, �שער �יד �על �המן �עובר �כשהיה �ולא�, �כורע �שלא �מרדכי �את ורואה

ראה�וזכור�:�לאמר,�אבל�מרדכי�היה�טופח�על�ירכו,�היה�זועם�על�כך,�משתחוה�לו
��?ואיך�ישתחוה�האדון�אל�עבדו,�מה�כתוב�על�ירכך

��

��מרדכי�אינו�משתחוה
�למרדכי �אמרו �המלך �עבדי �להמן: �משתחוה �אינך �מדוע �יעקב�, �שלך �הסבא והרי

�עשו �שלו �לסבא �השתחוה �יעקב, �של �בניו �כל �השתחוו �וכן �להם? �אמר �באתי�, אני
�בנימין �של �מזרעו �רשע, �לאדם �מעודו �השתחווה �לא �אשר �שעה�. �באותה �אכן כי

� �נולד �לא �עדיין �לעשו �ובניו �יעקב �בנימיןשהשתחוו �של�, �השרשרת �ממשיך ואני
��!ולכן�לא�אכרע�ולא�אשתחוה,�בנימין
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�מנוחה �לו �נתנה �לא �הרשע �המן �של �לבו �גאוות �עקשן�, �אחד �יהודי �היאך בראותו
�לו �להשתחוות �מוכן �אינו �מאוד, �קצף �ולכן �מרדכי�, �את �להרוג �בלבו �אומר וגמר

�עמו �כל �ואת �היהודי �היהודי, �נגד �המלך �את �שיסית �ידי �על �חשב �םוזאת ויקבל�,
��.ממנו�אישור�להורגם

��

��...ויבקש�המן�להשמיד
�ָמְרֳּדָכי �ַעם �ֶאת �לֹו �ִהִּגידּו �ִּכי �ְלַבּדֹו �ְּבָמְרֳּדַכי �ָיד �ִלְׁשֹלח �ְּבֵעיָניו �ַוִּיֶבז �ָהָמן�, ַוְיַבֵּקׁש

��:ְלַהְׁשִמיד�ֶאת�ָּכל�ַהְּיהּוִדים�ֲאֶׁשר�ְּבָכל�ַמְלכּות�ֲאַחְׁשֵורֹוׁש�ַעם�ָמְרֳּדָכי
��

?�מה�עשה.�והנה�עלה�הים�והציף�את�הקן,�עוף�אחד�שבנה�קן�על�שפת�היםמשל�ל
וכך�חזר�ועשה�,�ושוב�מילא�פיו�מים�ושם�בחול,�מילא�פיו�מים�מן�הים�ושם�בחול

עד�,�איני�זז�מכאן:�אמר�לו?�מה�אתה�עושה�ומתייגע:�שאל�אותו�חברו.�שוב�ושוב
��!...ואת�החול�אהפוך�לים,�שאעשה�את�כל�הים�הזה�חול

��
�ויבקש�המן�להשמיד�את�כל�היהודים�"-�כך �בן�רשע:�ה"אמר�הקב". בן�בנו�,�רשע

ַוֹּיאֶמר�ְלַהְׁשִמיָדם�:�")כג,�תהלים�קו(שנאמר�,�אני�בקשתי�ולא�יכולתי,�של�עשו�הרשע
�ָעַמד�ַּבֶּפֶרץ�ְלָפָניו- ה�כביכול�לא�הצליח�להשמיד�את�עם�"אפילו�הקב["��לּוֵלי�ֹמֶׁשה�ְבִחירֹו

��!...ואתה�מבקש,�]בטחתו�לאבות�האומהמתוקף�ה,�ישראל
��

��המן�מסית�את�אחשורוש
�לו �ואמר �אחשורוש �לפני �המן �ְּבכל�:בא �ָהַעִּמים �ֵּבין �ּוְמפָרד �ְמֻפָּזר �ֶאָחד �ַעם �ֶיְׁשנֹו

ְמִדינֹות�ַמְלכּוֶתך�ְוָדֵתיֶהם�ׁשנֹות�ִמָּכל�ָעם�ְוֶאת�ָּדֵתי�ַהֶּמֶלְך�ֵאיָנם�עִׂשים�ְוַלֶּמֶלְך�ֵאין�ׁשֶוה�
��:ִּניָחםְלַה
��

�רבא �אמר �המן, �כמו �הרע �לשון �לספר �שיודע �מי �אין �אצל�, �ישראל �עם �על שקטרג
�ואמר �אחשורוש �העמים: �מכל �נבזה �בינינו �יש �אחד �עם �ברעתנו, �הוא �חפץ ,�אשר

�בפיהם �שגורה �המלך �וקללת �בתפלותיהם, �"שאומרים �בגוים�: �נקמה לעשות
שכשירדו�,�ה�מפרעהבא�ורא.�וכופרים�במי�שעשה�להם�טובה".�תוכחות�בלאומים

וזן�אותם�בשנות�,�והושיבם�במיטב�הארץ,�ישראל�למצרים�קיבלם�בסבר�פנים�יפות
�הרעב �שבארצו, �טוב �כל �והאכילם �לו, �ואמרו �בעלילה �באו �כך �ואחר לזבוח�:

אם�רצונך�השאל�לנו�כלי�כסף�וכלי�.�ואחר�כך�נשוב,�לאלהינו�נלך�דרך�שלשת�ימים
�ושמלות �זהב �ברוב. �המצריים �הבגדים�והשאילום �וכל �וזהבם �כספם �את �טובם

ולבסוף�,�וטענו�לכל�אחד�עשרות�חמורים�מלאים�בכל�טוב�מצרים,�הטובים�שלהם
��!ברחו�ישראל�עם�כל�הרכוש�ולא�חזרו

��
�נון �בן �יהושוע �מנהיגם �מכן �לאחר �כנען, �לארץ �אותם �הכניס �את�, �שנטל �די ולא

לק�את�ארצם�וחי,�הארץ�מיד�הכנענים�אלא�שהרג�מהם�גם�שלושים�ואחד�מלכים
ונלחם�בארץ�של�,�המלך�הראשון�שהיה�להם�היה�שאול.�לישראל�ולא�חמל�עליהם

�עמלק �שלי �סבא �אחד, �ביום �פרשים �אלף �מאה �מהם �והרג �על�, �לא �חמל �לא הוא
�ויונק �עולל �על �לא �וגם �אשה �על �ולא �איש .� �לאגג �עשו �מה �עמלק[ועוד �מלך ?�זקני]
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ושיסע�,�שמו�שמואל�הנביאאך�לבסוף�בא�אחד�מהם�ו,�בתחלה�אמנם�חמלו�עליו
�השמים �לעוף �למאכל �בשרו �את �ונתן �אותו �שלמה. �בשם �נוסף �מלך �להם ,�ועמד

� �לו �וקרא �אחד �בית �ליהודים �להם �המקדש"ובנה �"בית �ממנו�, �יוצאים וכשהם
��.הורגים�ומחריבים�את�העולם

��
�באלוהיהם �מרדו �להם �שהיתה �טובה �ומרוב �ובא�, �שלהם �אלוה �אותו �שהזקין עד

ועדיין�לא�,�והגלם�מעל�אדמתם�והביאם�בינינו,��את�הבית�שלהםנבוכדנצר�ושרף
�המכוערים �מעשיהם �שינו �בינינו"ואע, �בגלות �שהם �פ �עלינו, �הם �מלעיגים שהרי�,

�מהם �אחד �של �היין �כוס �לתוך �זבוב �יפול �אם �אפילו �את�, �וישתה �הזבוב �את יזרוק
�,]יין�נסך�ונאסרשאז�הוא�[ואילו�אדוני�המלך�היה�נוגע�בכוס�היין�של�אחד�מהם�.�היין

הרי�שאתה�מאוס�עליהם�,�ושוטף�את�הכוס�שלוש�פעמים,�הוא�שופך�מיד�את�היין
��!יותר�מן�הזבוב

��
�לכן �המן, �אומר �אחת, �לדעה �כולנו �הסכמנו �עכשיו �מן�, �לאבדם �גורלות והפלנו

��.לטובתו�האישית�של�המלך�ולטובת�מלכותו,�העולם
��

�להמן �אחשורוש �אמר �אלוהי: �לי �יעשה �פן �אנוכי �ירא �לקודמי �שעשה �כמו �-הם
�לפרעה �ולסנחריב, �לסיסרא �המן. �לו �אמר �בית�: �כשהיה �היו �דברים �אותם כל

אלא�,�ולא�עוד.�אבל�עתה�הוא�כעוס�עליהם,�ה�רצוי�להם"והיה�הקב,�המקדש�קיים
שהרי�כבר�עלה�נבוכדנצאר�והחריב�,�שעתה�הוא�כבר�זקן�ואינו�יכול�לעשות�כלום

� �את �והגלה �היכלו �את �ושרף �ביתו �אדמתםאת �מעל �ישראל �כלום, �לו �עשה ,�ולא
�וגבורתו �כוחו �הוא �?והיכן �כן! �שאמר �כיון �לכלות�, �יועציו �וכל �אחשוורוש הסכימו

��.את�ישראל
��

��עשרת�אלפים�ככר�כסף
�עֵׂשי� �ְיֵדי �ַעל �ֶאְׁשקֹול �ֶּכֶסף �ִּכַּכר �ֲאָלִפים �ַוֲעֶׂשֶרת �ְלַאְּבָדם �ִיָּכֵתב �טֹוב �ַהֶּמֶלְך �ַעל ִאם

��.ִביא�ֶאל�ִּגְנֵזי�ַהֶּמֶלְךַהְּמָלאָכה�ְלָה
��

אך�.�בעבור�הסכמתו�לגזירה,�רצה�המן�לתת�לאחשורוש�סכום�כסף�רציני,�כתמריץ
בעלי�.�הלך�המן�אל�בתי�החרושת�של�הגויים?�מנין�ישיג�המן�סכום�כסף�כה�גדול

�היהודים �על �ושנאה �קנאה �מלאי �היו �החרושת �בתי �מתחרים�, �היו �היהודים שכן
וכך�נהרו�,�היו�מצליחים�לשווק�תוצרת�טובה�יותר,�מתםוברוב�פקחותם�וחכ,�בהם

פנה�המן�אל�.�ואילו�אצל�הגויים�רבתה�האבטלה,�רבים�אל�בתי�החרושת�היהודיים
�להם �ואמר הבו�לי�תרומה�חד�פעמית�להביא�אל�אוצר�:�אותם�בעלי�בתי�חרושת

ם�ואז�תוכלו�למכור�את�סחורותיכ,�ונגזור�כליה�על�היהודים�מקטן�ועד�גדול,�המלך
�ומתחרים �הפרעות �בלי �ובטח �בהשקט �נכבד. �סכום �המן �מהם �גבה �שהגיע�, עד

��.והביאו�לאחשורוש,�לסכום�של�עשרת�אלפים�ככר�כסף
��

�זה �סכום �דווקא �להשיג �המן �השתדל �ומדוע �המן? �אמר �כך �אלא �של�: �זכותם כל
כדי�לגבור�על�.�ישראל�היא�שנידבו�כל�אחד�מהם�מחצית�השקל�לעבודת�המשכן
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�איש�במשך��600,000כל�מה�שנתנו�-י�אני�נותן�סכום�כנגד�כולם�הזכות�שלהם�הר
כדאים�הם�:�אמר.�חישב�והגיע�לסכום�של�עשרת�אלפים�ככר�כסף.�כל�ימי�חייהם

��.השקלים�שלי�שיבטלו�את�השקלים�שלהם
��

�מחשבותי �כמחשבותיכם �לא �אולם �ה, �'אמר �הקב. �ה"אצל �וההווה�, �העבר אשר
�לפניו �פרוסים �והעתיד �ה, �החישוב �פוךהיה �לקיש. �ריש �אמר �מי�: �לפני �וידוע גלוי

�העולם �והיה �שאמר �ישראל, �על �שקלים �לשקול �המן �שעתיד �הקדים�, לפיכך
�לשקליו �שקליהם �המן�, �של �משקליו �להינצל �להם �תעמוד �שלהם �השקלים שזכות

��.הרשע
��

כי�,�אך�אחשורוש�לא�רצה�לקבל�את�הכסף,�הביא�המן�את�הכסף�אל�אחשוורוש
הכסף�נתון�:�ולכן�אמר,�הרעה�של�המן�שנתן�עיניו�בממוןפחד�להשתמש�בזה�מעינו�

� �בעיניך-לך �כטוב �בו �לעשות ��והעם �ה. �עשה �בכסףמה �מן �לעניי�? �וחילקו הלך
שם�אמו�הובא�(.�בת�עורבתי'�המן�בן�אמתלאי'�כדי�שיאמרו�תהלים�להצלחת�,ישראל

��)במסכת�בבא�בתרא�דף�צא�עמוד�א
��

��אחשורוש�חפץ�באובדן�היהודים
��:ֶלְך�ֶאת�ַטַּבְעּתֹו�ֵמַעל�ָידֹו�ַוִּיְּתָנּה�ְלָהָמן�ֶּבן�ַהְּמָדָתא�ָהֲאָגִגי�צֵרר�ַהְּיהּוִדיםַוָּיַסר�ַהֶּמ

�רבה �המדרש �אומר �הרשע: �מהמן �יותר �ישראל �שונא �היה �אחשורוש �מוכן�, והיה
�להריגת� �אחראי �יהיה �שאכן �בודאות �לדעת �כדי �כפיקדון �טבעתו �את �להמן לתת

�היהודים �דומ. �הדבר �למה �המשל �שדות? �להם �שהיו �אדם �בני �לשני �לשניהם�, אך
ולא�מצא�מקום�,��באמצע�שדהו�היה�עומד�תל�גדול�של�עפר-האחד�:�היתה�בעיה

�אותו �לפנות �היכן �שדהו. �את �ומשקה �עודר �וכשהיה �מן�, �ולרדת �לעלות �טורח היה
�השדה �אל �התל �זאת. �לעומת ,� �אחרת �בעיה �היתה �באמצע�-לשני �בור �לו �היה

וגם�לו�היה�הבור�מפריע�מאוד�בעת�עבודתו�.��למלאות�אותוולא�מצא�עפר,�השדה
�בשדה �הבור. �בעל �של �שדהו �ליד �התל �בעל �עבר �אחד �יום �לעצמו, �וחשב �יתן�: מי

כדי�להתפטר�מתל�העפר�,�מוכן�אני�לקנותו�אפילו�בדמים�מרובים,�והיה�לי�בור�כזה
�שלי �שבשדה �הבור. �בעל �עמיתו �הת, �בעל �של �שדהו �ליד �אחד �יום �עבר �הוא ל�אף

�לעצמו �וחשב �כזה: �תל �לי �שהיה �הלואי �הבור, �את �בו �מכסה �והייתי �אני�, מוכן
:�אמר�בעל�הבור�לבעל�התל,�לימים�נפגשו�זה�עם�זה.�לשלם�כסף�רב�עבור�תל�כזה

,�טול�אותו�בחינם:�אמר�לו.�ואשלם�לך�כסף�טוב,�אנא�מכור�לי�את�התל�שברשותך
��!והלואי�שתיטול�אותו�כמה�שיותר�מהר

��
כדי�לקנות�את�,��אל�אחשורוש�והציע�לו�עשרת�אלפים�כיכר�כסףכשבא�המן,�כך

�טול�אותם�-הכסף�נתון�לך�:�אמר�לו�אחשורוש,�עם�ישראל�מהמלך�לכלות�אותם
��!ותעשה�זאת�כמה�שיותר�מהר,�בחינם

��
שכדרך�המלכים�,�ל"אמרו�חז?�ומפני�מה�היה�אחשורוש�שונא�את�היהודים�כל�כך

ולכן�הלך�הוא�אצל�.�מלוך�אחריו�על�כסאוהיה�אחשורוש�גם�הוא�סקרן�לדעת�מי�י
�בכוכבים �החוזים �יהודי, �ימלוך �תחתיו �כי �לו �ואמרו �בודאי�. �כי �אחשורוש הבין



  ימי הפורים בהלכה ובאגדה
 
 

29

ועל�כן�נכנסה�בליבו�,�באמצע�ימי�מלכותו�ימרדו�בו�היהודים�ויקחו�ממנו�את�כסאו
כאשר�בא�המן�בהצעת�השמד�.�והיה�מחפש�הזדמנות�להורגם,�שנאה�חזקה�עליהם

,�ומיד�נתן�את�טבעתו�להמן,��כי�הלוא�זהו�היום�שכל�כך�ציפה�לו,נתמלא�שמחה
שנאה�זו�כלפי�היהודים�ליותה�אותו�עד�לרגע�שבו�.�כדי�שיזדרז�לקיים�את�הגזירה

ואם�כן�גם�דריוש�בנה�,�והבין�שהיא�יהודיה,�"כי�נמכרנו�אני�ועמי:�"אמרה�לו�אסתר
��יהודיהכי�אמו,�אלא�שנחשב�הוא�ליהודי,�הוא�בנו,�שימלוך�תחתיו או�אז�נהפך�.

��.כיון�נגד�המן�הרשע,�ואת�אש�השנאה�שבערה�בליבו,�ליבו
��

��כתיבת�אגרות�השמד
�זממו �את �לבצע �המלך �מאת �רשות �המן �כשמקבל �המלך�, �לסופרי �מיד �קורא הוא

ביום�,�חשב�המן�בליבו.�ג�בניסן"היה�זה�יום�י.�שיכתבו�עוד�באותו�יום�את�האגרות
�יש�לישראל�-ב�בניסן�"בניסן�ועד�יום�י'�י�מיום�אשהר,�זה�אין�לישראל�זכויות�כלל

�אלו �בימים �קרבנות �מקריבים �שהיו �הנשיאים �של �זכויות �לעם�"ובי. �יש �בניסן ד
ולכן�.�ג�בניסן�אין�בו�שום�זכות�על�עם�ישראל"אבל�י,�ישראל�זכות�של�קרבן�פסח

�האגרות �כתיבת �את �לדחות �שאין �המן �חשב �על�, �לגבור �יוכל �ודאי �זה �ביום כי
�לישרא �האגרות. �את �וחתם �כתב �הוא �המן, �ידי �על �למטה �הגזרה �שנכתבה ,�וכשם

��.כך�נכתבה�למעלה�בשמים�בגלל�עוונותיהם�של�עם�ישראל
��

��נוסח�האגרות�של�המן
�המדינות �לכל �ששלח �באגרות �המן �כתב �לו: �ושני �המלך �גדול �אני �לסגנים�, ראש

טנו�יחד�פה�והחל,�התוועדתי�יחד�עם�כל�שרי�המלוכה,�ומובחר�שבגדולי�המלכות
�שהיו�,]עם�ישראל[אחד�בהסכמתו�של�המלך�ובחתימת�טבעתו�אודות�הנשר�הגדול�

�ולא�היו�עוף�ובהמה�]בזמנים�הטובים�של�עם�ישראל�[כנפיו�פרוסים�על�כל�העולם�כולו
�שום�אומה[ �בפניו] �לעמוד �יכולים ,� �הגדול �הארי �שבא �והכה�]נבוכדנצאר�מלך�בבל[עד

�כנפ �ונשרו �גדולה �מכה �הנשר �את �רגליו �ונתקצצו �נוצותיו �ונמרטו החריב�את�בית�[יו

ואז�היה�העולם�שרוי�בנחת�ובשלוה�ובהשקט�].�המקדש�ועם�ישראל�נחלש�והתפזר�בגלות
.�ועכשיו�רוצה�הנשר�שוב�לגדל�כנפיו�ורוצה�לכלות�אותנו�מן�העולם.�עד�היום�הזה

�לנ �מלכודת �להכין �מוכנים �כולנו �להיות �ופרס �מדי �גדולי �כל �נקבצנו �הזה�לכן שר
� �קינו �אל �ויחזור �כוחו �שיגדל �בית�המקדש�ולהשתקם�[קודם �את �שוב �לבנות �יצליחו שלא

ולתת�את�בשרו�מאכל�,�לשבור�את�כנפיו,��וראינו�לכלותו�לגמרי�מן�העולם].מחדש
�השמים �לעוף �העולם, �מן �זכרו �ולעקור �אפרוחיו �ולפצוע �ביציו �לבקע �תהא�. ולא

�וה �הזכרים �על �רק �שגזר �פרעה �כעצת �הנקבותעצתנו �את �שאיר �אשר�, �כעשו ולא
ולא�כעמלק�שרדף�אחר�עם�ישראל�,�המתין�למותו�של�אביו�כדי�להרוג�את�יעקב

�הגיבורים �את �והשאיר �שבהם �הנחשלים �והרג �אותם�, �שהגלה �כנבוכדנצאר ולא
�מלכותו �בעיר �והושיבם �כל�. �את �ולאבד �להרוג �ברורה �בהסכמה �הסכמנו אלא

�ב �זכר �שום �להם �יהיה �שלא �עד �כללהיהודים �עולם .� �זקן �ועד �יש�-מנער �תחילה
�להרוג�-טף�ונשים�.�ורק�אחר�כך�את�האבות,�להרוג�את�הנערים�לעיני�אבותיהם

ושללם�.�ג�באדר"והכל�ביום�אחד�הוא�יום�י.�את�העוללים�הרכים�לפני�אמותיהם
כי�כל�כוונתו�של�המלך�לבזוז�את�,�כדי�שלא�יאמרו�כולם[�השלל�כולו�יהיה�להורגים�-לבוז�
��].וכן�כדי�שלא�יווצר�מצב�שהיהודים�ישחדו�את�הגויים�בכסף.��היהודיםשלל
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��"אל�תירא�מפחד�פתאום"
,�יצא�המן�שמח�עם�כל�בני�חבורתו,�בשעה�שנחתמו�אותן�האגרות�וניתנו�ביד�המן

�היהודי �במרדכי �ופגש �הספר. �מבית �שיצאו �ילדים �שלשה �מרדכי �ראה �והנה רץ�.
�אחריהם �מרדכי �המן, �רץ �ובעקבותיו �להםכדי, �יאמר �מה ��לשמוע �שהגיע�. כיון

�הילדים �אל �מרדכי �להם, �אמר �היום, �שלמדתם �פסוק �לי �אמרו �אחד�. �לו אמר
�).משלי�פרק�ג�פסוק�כה(�"אל�תירא�מפחד�פתאום�ומשואת�רשעים�כי�תבוא:�"הילדים

ישעיה�(�"עוצו�עצה�ותופר�דברו�דבר�ולא�יקום�כי�עמנו�אל":�פתח�הילד�השני�ואמר
אני�,�ועד�שיבה�אני�אסבול,�ועד�זקנה�אני�הוא":�ח�השלישי�ואמר�פת).פרק�ח�פסוק�י

�כיון�ששמע�מרדכי�).ישעיה�פרק�מו�פסוק�ד(�".ואני�אסבול�ואמלט,�עשיתי�ואני�אשא
מה�היא�זאת�השמחה�ששמחת�,�אמר�לו�המן.�שחק�והיה�שמח�שמחה�גדולה,�כך

�הללו �התינוקות �לדברי �לו? �אמר �שבישרוני, �טובות �בשורות �על �א, �מן�שלא פחד
אין�אני�שולח�ידי�תחלה�אלא�,�כעס�המן�הרשע�ואמר!�העצה�הרעה�שיעצת�עלינו

��!באלו�התינוקות
��

��בצר�להם'�ויזעקו�אל�ה
ּוָמְרֳּדַכי�ָיַדע�ֶאת�ָּכל�ֲאֶׁשר�ַנֲעָׂשה�ַוִּיְקַרע�ָמְרֳּדַכי�ֶאת�ְּבָגָדיו�ַוִּיְלַּבׁש�ַׂשק�ָוֵאֶפר�ַוֵּיֵצא�ְּבתֹוְך�

��:ָעָקה�ְגדָלה�ּוָמָרהָהִעיר�ַוִּיְזַעק�ְז
��

צריך�לזעוק�,�שעל�כל�צרה�שלא�תבוא�על�ישראל,�ם"נהג�מרדכי�כמו�שכותב�הרמב
�ולהתריע �במקרה, �הדבר �את �לתלות �ולא �הכתוב�. �עליו �במקרה �דבר �התולה כי

� �כח(אומר �פסוקים�כז �כו �בקרי�"):ויקרא�פרק �עמי �והלכתם �לי �תשמעו �לא �בזאת ,�ואם
על�כן�הכריז�".��אתכם�אף�אני�שבע�על�חטאתיכםוהלכתי�עמכם�בחמת�קרי�ויסרתי

�ומספד �ובכי �צום �של �ימים �שלושה �בזמן�, �לצלם �שהשתחוו �מה �על להתחרט
��.ועל�שנהנו�מסעודתו�של�אותו�אחשוורוש�הרשע,�נבוכדנצר

��
�חז �ישראל"אמרו �את �לכלות �הזאת �הגזירה �את �אחשורוש �שגזר �בשעה �כי �ל רץ�,

ואל�משה�רבנו�,�יצחק�ויעקב,��אברהםאליהו�הנביא�בבהלה�אל�אבותינו�הקדושים
�להם �ואמר �נפש: �במר �בוכים �השמים �צבא �וכל �והארץ �השמים �הגזירה�, מפני

מפני�מה�נגזר�עליהם�,�אמרו�לו!�?ואתם�ישנים�ודוממים,�שנגזרה�לכלות�את�ישראל
ועתה�,�ואכלו�ושתו�מסעודתו�של�אחשורוש,�מפני�שהשתחוו�לצלם:�אמר�להם?�כך

האם�יש�:�אמר�לו�משה�לאליהו.��לאבד�שמם�מן�העולםנמסרו�ישראל�לטבח�כדי
שהוא�,�לך�מיד�והודיעו:�אמר�לו�משה.�ומרדכי�שמו,�יש:�אמר�לו?�אדם�כשר�בדור

�ובתחנונים �בתפילה �למטה �יעמוד �הקב, �לפני �נעמוד �למעלה"ואנו �ה �את�, ונבטל
�הגזירה �למשה. �אליהו �לו �אמר �נאמן: �רועה �צאן�, �על �בשמים �הגזרה �חתומה כבר
,��מה�שהיה�היה�ואין�תקנה-אם�בדם�היא�חתומה�,�דע�לך:�אמר�לו�משה.�ךמרעית

� �חתומה �היא �בטיט �אם �תקוה-אבל �יש ��עדין �מרובים, �הוא �ברוך �הקדוש .�ורחמי
�לו �אמר :� �חתומה �היא �"וזה�שנאמר[בטיט �טוב: �המלך �אם�על ,� �לאבדםיכתב .�]�לא�בדם–"

�למרדכי �והודיע �אליהו �רץ �תיכף �שנאמר, :� �את �ידע �נעשהומרדכי �אשר �כל ומיד�.
,�שקול�תפילתם�הוא�הבל�שאין�בו�חטא,��תינוקות�של�בית�רבן22,000עמד�וקיבץ�

��.והיה�צווח�ובוכה�עמהם�ביום�ובלילה,�והושיבם�על�האפר,�והלבישם�שקים
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�ומרה" �גדולה �זעקה �ויזעק �ומתפלל-" �וזועק �הולך �מרדכי ��היה �אבינו: �יצחק ראה�,
�עשית �מה ,� �עשו �שצעק �אחת �צעקה �יעקבבגלל �את �שברכת �בשעה �לפניך מיד�,

ועכשיו�הלא�תשמע�לקול�צעקה�של�אומה�קדושה�זו�.�רחמת�עליו�וברכת�אף�אותו
ולא�,�לא�על�מחצית�מן�העם�בלבד�נגזרה�הגזרה!�?שנמכרה�וצועקת�מתוך�כאבה

אנא�.�להשמיד�להרוג�ולאבד�את�כולם,�אלא�על�כל�האומה,�על�שליש�ולא�על�רבע
��.תפלל�ולהתחנן�עלינו�לפני�בורא�עולםוחוש�לה,�אל�תעמוד�מנגד

��

��"!אלוקיך'�ושבת�עד�ה...�בצר�לך"
�שבהם �הגדול �שהיה �הצדיק �מרדכי �את �ישראל �כשראו �כזו, �בצורה �זועק מיד�,

האם�,�עם�ישראל�האהוב�והיקר,�עמד�מרדכי�על�רגליו�ואמר.�נתכנסו�סביבו�עם�רב
�ארע �מה �יודעים �אתם �?אין �ע! �שגזרו �הגזירה �את �שמעתם �לא �המן�האם לינו

אין�לנו�שום�כלי�זיין�!�?ואחשוורוש�להשמיד�ולהרוג�ולאבד�אותנו�מעל�פני�הארץ
אין�.�ואין�לנו�עיר�בצורה�להנצל�בה,�ושום�נביא�שיעמוד�ויתפלל�עבורנו,�לבטוח�בו

��!!!לנו�על�מי�להשען�אלא�על�אבינו�שבשמים
��

�שושן �בשערי �הקודש �ארון �את �הוציאו �שעה �באותה ,� �ספר �מרדכי תורה�והוציא
��)�לא–פסוקים�כג�,�פרק�ד(מגולל�בשק�ואפר�וקראו�בפרשה�הכתובה�בספר�דברים�

��
�ִּתְׁשְּכחּו�ֶאת�ְּבִרית�ה" �ָלֶכם�ֶּפן �ִהָּׁשְמרּו �ֱאֹלֵהיֶכם�ֲאֶׁשר�ָּכַרת�ִעָּמֶכם' ַוֲעִׂשיֶתם�ָהַרע�...

�ה �ְּבֵעיֵני �ְלַהְכִעיסֹו' �ֱאֹלֶהיָך �ַהָּׁשַמִי: �ֶאת �ַהּיֹום �ָבֶכם �ָאבד�ַהִעידִתי �ִּכי �ָהָאֶרץ �ְוֶאת ם
ּתאֵבדּון�ַמֵהר�ֵמַעל�ָהָאֶרץ�ֲאֶׁשר�ַאֶּתם�עְבִרים�ֶאת�ַהַּיְרֵּדן�ָׁשָּמה�ְלִרְׁשָּתּה�ֹלא�ַתֲאִריֻכן�

�ִּתָּׁשֵמדּון �ִהָּׁשֵמד �ִּכי �ָעֶליָה �ָיִמים �ה: �ְוֵהִפיץ �ִמְסָּפר�' �ְמֵתי �ְוִנְׁשַאְרֶּתם �ָּבַעִּמים ֶאְתֶכם
:�ֱאֹלֶהיָך�ּוָמָצאָת�ִּכי�ִתְדְרֶׁשּנּו�ְּבָכל�ְלָבְבָך�ּוְבָכל�ַנְפֶׁשָך'�ַּקְׁשֶּתם�ִמָּׁשם�ֶאת�הּוִב...�ַּבּגֹוִים

�ה �ַעד �ְוַׁשְבָּת �ַהָּיִמים �ְּבַאֲחִרית �ָהֵאֶּלה �ַהְּדָבִרים �ּכל �ּוְמָצאּוָך �ְלָך �ַּבַּצר �ְוָׁשַמְעָּת�' ֱאֹלֶהיָך
��ִּכי�ֵאל�ַרחּום�ה:ְּבקלֹו �ֹלא�ַי' �ְוֹלא�ִיְׁשַּכח�ֶאת�ְּבִרית�ֲאבֶתיָך�ֱאֹלֶהיָך �ְוֹלא�ַיְׁשִחיֶתָך ְרְּפָך

��".ֲאֶׁשר�ִנְׁשַּבע�ָלֶהם
��

�ואמר �הקהל �בתוך �מרדכי �עמד �יקרים: �אחים �ננעלו, �השערים �כל �משערי�, חוץ
�דמעה �בתשובה. �ונחזור �תענית �עלינו �נקבל �בעוניינו�, �יראה �הוא �ברוך והקדוש

באותה�שעה�געו�כל�!�?�הם�מה�חטאו-ו�חטאנו�שאם�אנ,�וירחם�עלינו�בזכות�ילדינו
�ומרה �גדולה �בבכיה �העם �ומדינה. �מדינה �ובכל �האגרות, �אליה �הגיעו �אשר אבל�,

��.ושק�ואפר�יוצע�לרבים,�וצום�ובכי�ומספד,�גדול�נפל�על�היהודים
��

��תפילת�מרדכי
אתה�ידעת�את�לבבי�כי�,�אנא�אדון�כל�העולם:�"ואמר'�התפלל�מרדכי�היהודי�אל�ה

,�שלא�להשתחוות�לפני�המן�העמלקי�הזה,�ובה�רוחי�ורום�לבבי�עשיתי�זאתלא�מג
�זאת �עשיתי �יראתך �מפני �אלא �ודם, �בשר �לאדם �כבודך �את �אתן �לבל �לא�. �כן על

�הזה �הטמא �לערל �להשתחוות �חפצתי �הגדול�, �לשמך �רק �אלא �אשתחווה ולא
�עלינו �שנקרא �והקדוש �קיוינו. �לישועתך �ועתה �הרש, �המן �של �מידו �נא ,�עהצילנו
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אנא�הפוך�אבלנו�לששון�ולשמחה�ויום�טוב�.�וילכד�הוא�בעצמו�ברשתו�אשר�טמן
��".ונשבחך�על�הגאולה�הטובה�אשר�תגאלנו

��
רצה�מרדכי�שגם�אסתר�תשמע�.�ובא�עד�שער�המלך,�הלוך�ילך�ובכה,�הלך�מרדכי

�והבכיות �הזעקות �את �באוזניה �כל�, �את �ותעשה �המצב �חומרת �את �שתבין כדי
�בענין �הצעקה�אכ.השתדלותה �קול �את �שומעת �אסתר �ן �בגדים�. �מיד �שולחת היא

�מעליו �שקו �להסיר �מרדכי �את �להלביש �לקבל�. �מסכים �לא �שמרדכי �כשראתה אך
שעליו�סמכה�ביותר�,�הבינה�כי�המצב�חמור�ביותר�ושלחה�את�התך,�את�הבגדים

��.לבקש�ממרדכי�שיאמר�לה�בדיוק�על�מה�הבכי�הגדול,�שלא�יגלה�את�סודותיה
��

��לאסתר�על�חלומומרדכי�מספר�
�המן �של �השמד �אגרות �עם �המעשה �סיפור �כל �את �לאסתר �לספר �מרדכי ,�שולח

הוא�אף�מזכיר�לה�.�ומוסיף�כי�כעת�עליה�לפעול�בכל�כוחה�כדי�לבטל�את�הגזירה
��:ושסיפר�לה�כבר�בזמנו,�את�דברי�החלום�שחלם�לפני�כעשר�שנים

��
ה�רעש�גדול�וצעקה�והנ,�חלם�מרדכי�היהודי,�בשנה�השניה�למלכותו�של�אחשורוש

אז�נראו�שני�תנינים�גדולים�אשר�באו�להלחם�זה�לקראת�.�וקול�בהלה�בכל�הארץ
אשר�כל�,�בין�שני�התנינים�האלו�היה�עם�קטן�אחד.�וכל�העולם�חרד�מפניהם,�זה

�לבולעו �עליו �קמו �ההיא �הארץ �עמי �מאד, �ההוא �הקטן �לעם �צר �והיה ויצעקו�,
�ה �לפני �ויתפללו �נפשם' �ובכל �לבבם �רבה.בכל �באכזריות �נלחמים ��והתנינים ואין�,

ופתאום�רואה�מרדכי�והנה�מקור�מים�חיים�עובר�.�אף�אחד�מעז�להתערב�ביניהם
ומבוע�מקור�.�עד�כי�חדלו�להלחם,�והבדיל�בין�שניהם,�בין�שני�התנינים�הלוחמים

�בארץ �ושוטף �הולך �שהיה �עד �תחומיו �והתרחבו �גדול �לנהר �הפך �המים ויזרח�.
� �כל �על�פני �הארץהשמש �מאד. �והתרומם �גדל �הקטן �והעם �הרמים�, �העמים ואילו

��.ויהי�שלום�לכל�יושבי�הארץ,�ותשקוט�כל�הארץ�כי�רבה�האמת.�והגאים�נשפלו
��

אלא�רק�,�מיום�ההוא�והלאה�שמר�מרדכי�את�החלום�בלבו�ולא�ספר�אותו�לאיש
הנה�באים�:�אמר�מרדכי�לאסתר�המלכה,�וכאשר�קם�המן�להצר�ליהודים.�לאסתר

ובכן�.�וזאת�היא�הצרה�אשר�אמרתי�לך,��החלום�אשר�ספרתי�לך�בימי�נעוריךדברי
ותקדמי�פניו�בבקשה�כי�יתן�אותך�לחן�,�אלוקי�אבותינו'�קומי�נא�והתפללי�לפני�ה

�אחשורוש �המלך �בלב �ולחסד �ובעד�, �עמך �בעד �להגן �ביופייך �לפניו �תבואי וכך
��.מולדתך

��
יודע�אתה�מרדכי�כי�חוק�יש�:�ושולחת�לומר�למרדכי,�אסתר�שומעת�את�הדברים

�אחשורוש �במלכות �מוקדמת, �הזמנה �ללא �המלך �אל �לבוא �שאין �להפר�. �שיעז ומי
�להמית �דתו �אחת �ולהכנס �החוק �את �שרביט�, �את �המלך �לו �יושיט �כן �אם אלא

מוכנה�בשמחה�לסכן�את�נפשי�ולהכנס�אל�,�ואני�מרוב�דאגתי�לעם�ישראל.�הזהב
�המלך ,� �הצעד �זה �שאין �חושבת �שאני �כרגעאלא �הנכון ,� �עוד �לנו �יש �הרי �11כי

ויש�שהות�בידינו�לכלכל�מעשינו�,�ג�באדר"חודשים�עד�למועד�ביצוע�הגזרה�ביום�י
לכן�מן�הסתם�יקרא�,��יום30אני�לא�נקראתי�אל�המלך�כבר�.�בתבונה�ולא�בפזיזות
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�הקרובים �בימים �המלך �לי �בקשתי, �את �לפניו �לשטוח �אוכל �ואז �אם�. �זאת לעומת
ואף�הצלת�עם�ישראל�תהיה�,�יהיו�חיי�בסכנה,�ואבוא�מיד�אל�המלךאנהג�בפזיזות�

��.אי�לכך�אני�חושבת�שמוטב�שאמתין�להזמנתו�של�המלך.�מוטלת�בספק�גדול
��

��לעת�כזאת�הגעת�למלכות
הוא�שולח�לומר�.�הוא�שולל�אותה�מכל�וכל,�כששומע�מרדכי�את�תשובת�אסתר

בי�עם�ישראל�עלולים�להתחיל�שהרי�אוי,�הוא�גורלי�עד�מאוד,�כל�יום�ויום�פה:�לה
והגזירה�תתבטל�,�ומלבד�זאת�אם�נתמהמה�יותר�מידי,�להרוג�אותם�כבר�מעכשיו

�רב �זמן �בעוד �רק �המקומות�, �אל �להגיע �יספיקו �לא �הגזירה �ביטול �של האגרות
סיבה�נוספת�שאני�.�וחס�ושלום�יהרגו�שם�כל�היהודים,�ג�באדר"המרוחקים�לפני�י

שהתכנסו�כל�,�היא�מכיון�שעכשיו�הוא�עת�רצון,�מאיץ�בך�להכנס�אל�המלך�מיד
�בתשובה �וחזרו �בתפילה �היהודים �ה, �וישמע �לתפילתם' �תתמהמה�. �אם אך

ואז�מי�יודע�אם�,�הם�עלולים�להתייאש�ולחדול�מן�התפילה�ומן�התשובה,�ישועתם
��.שוב�יהיו�ראויים�לישועה

��
ה�ממקום�יתכן�שתבוא�הישוע,�כי�אם�תתמהמה,�עוד�הוסיף�מרדכי�לומר�לאסתר

אך�בזה�תפסיד�אסתר�את�המטרה�שלשמה�זימן�אותה�הקדוש�ברוך�הוא�אל�,�אחר
,�ובכך�לכפר�את�חטאו�של�שאול,��למחות�את�המן�שהוא�מזרע�עמלק-בית�המלך�

�מזרעו �באה �היא �אשר �בכך�. �עמלק �במלחמת �חטא �המלך �ששאול �שידוע כפי
��):�טושמואל�א�פרק(כמו�שמספר�הנביא�,�שהשאיר�את�אגג�מלך�עמלק�חי

��
�ָׁשאּול" �ֶאל �ְׁשמּוֵאל �ַוּיאֶמר �ה... �ָאַמר �ּכה �ֲעָמֵלק�' �ָעָׂשה �ֲאֶׁשר �ֵאת �ָּפַקְדִּתי ְצָבאֹות

�ִמִּמְצָרִים �ַּבֲעֹלתֹו �ַּבֶּדֶרְך �לֹו �ָׂשם �ֲאֶׁשר �ְלִיְׂשָרֵאל �ֲעָמֵלק�: �ֶאת �ְוִהִּכיָתה �ֵלְך ַעָּתה
�ָעָלי �ַתְחמל �ְוֹלא �לֹו �ֲאֶׁשר �ָּכל �ֶאת �ְוַעד�ְוַהֲחַרְמֶּתם �ֵמעֹוֵלל �ִאָּׁשה �ַעד �ֵמִאיׁש �ְוֵהַמָּתה ו

�ֲחמֹור �ְוַעד �ִמָּגָמל �ֶׂשה �ְוַעד �ִמּׁשֹור �יֹוֵנק �ֶמֶלְך�... �ֲאַגג �ֶאת �ַוִּיְתּפׂש �ֲעָמֵלק �ֶאת �ָׁשאּול ַוַּיְך
�ָחֶרב �ְלִפי �ֶהֱחִרים �ָהָעם �ָּכל �ְוֶאת �ָחי �ֲעָמֵלק �ֲאָגג: �ַעל �ְוָהָעם �ָׁשאּול �ֵמיַטבַוַּיְחמל ��ְוַעל

ִנַחְמִּתי�ִּכי�ִהְמַלְכִּתי�ֶאת�ָׁשאּול�ְלֶמֶלְך�:�ֶאל�ְׁשמּוֵאל�ֵלאמר'�ַוְיִהי�ְּדַבר�ה...�ַהּצאן�ְוַהָּבָקר
�ְוֶאת�ְּדָבַרי�ֹלא�ֵהִקים �ִּכי�ָׁשב�ֵמַאֲחַרי ַוּיאֶמר�ְׁשמּוֵאל�,�ולמחרת�בא�שמואל�לשאול...

:�ָליו�ֲאַגג�ַמֲעַדּנת�ַוּיאֶמר�ֲאָגג�ָאֵכן�ָסר�ַמר�ַהָּמֶותַהִּגיׁשּו�ֵאַלי�ֶאת�ֲאַגג�ֶמֶלְך�ֲעָמֵלק�ַוֵּיֶלְך�ֵא
ַוּיאֶמר�ְׁשמּוֵאל�ַּכֲאֶׁשר�ִׁשְּכָלה�ָנִׁשים�ַחְרֶּבָך�ֵּכן�ִּתְׁשַּכל�ִמָּנִׁשים�ִאֶּמָך�ַוְיַׁשֵּסף�ְׁשמּוֵאל�ֶאת�

��".ַּבִּגְלָּגל'�ֲאָגג�ִלְפֵני�ה
��

לכן�הזהיר�מרדכי�.�ד�המן�הרשעמזה�נול,�ובדיוק�באותו�לילה�שעדיין�נשאר�אגג�חי
לתקן�את�חטאו�של�,�שכל�ביאתה�לעולם�היא�כדי�להיות�בבית�המלכות,�לאסתר

�-ועליה�למסור�נפשה�על�הדבר�הזה�,�שאול�שלא�השמיד�את�זרעו�של�עמלק�כליל
"� �הזאת �בעת �תחרישי �החרש �אם �אחר-כי �ממקום �ליהודים �יעמוד �והצלה ,��רווח

��".ע�אם�לעת�כזאת�הגעת�למלכותומי�יוד,�ואת�ובית�אביך�תאבדו
��

��תשובת�אסתר
ֵלְך�ְּכנֹוס�ֶאת�ָּכל�ַהְּיהּוִדים�ַהִּנְמְצִאים�ְּבׁשּוָׁשן�ְוצּומּו�":�שלחה�אסתר�להשיב�אל�מרדכי
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�ָיִמים �ְׁשלֶׁשת �ִּתְׁשּתּו �ְוַאל �ּתאְכלּו �ְוַאל �י-�"ָעַלי �הן �ט"�אלו �וט"ד �בניסן"ו �ז �לה�. שלח
�מרדכי �ר: �טוב �יום �בהם �יש �פסחוהרי �של �אשון �ליל�, �ואת �החג �את �נבטל ואיך
�הסדר �לו? �אמרה �שבישראל: �זקן �ישראל, �אין �אם �למה, �פסח �מרדכי�? �שמע מיד

�לדבריה �והודה �"שנאמר. �אסתרויעבר: �עליו �ציותה �אשר �ככל �ויעש ".��מרדכי
��.שהעביר�את�יום�טוב�של�פסח�בתענית

��
�השתיה �ומן �האכילה �מן �עצמם �וימנעו �שיצומו �ובכך ,� �הם �שאכלו�יכפרו �מה על

�אחשורוש �של �בסעודתו �ושתו �מאוד. �גדולה �הצום �ומעלת �של�, �דינו �גזר שקורעת
�האדם �הגשמיים, �רצונותיו �את �בקרבו �מדכא �אדם �שאם �האור�, �בו �לזרוח מתחיל

��.ונקלט�יותר�מאשר�בזמן�שהכוחות�הגשמיים�פועלים�בו,�האלוקי
��

"!�ת�כל�היהודיםלך�כנוס�א�"-אסתר�הדגישה�למרדכי�שיתכנסו�כל�היהודים�יחד�
�שלימה �באחדות �ישראל �כל �בהיות �כי �רעה, �אליהם �תאונה �לא �הרשע�. �המן ולכן

�ומפורד �מפוזר �עם �שהם �ישראל �על �קטרג �ביניהם, �לבבות �פרוד �שיש �אסתר�. אך
ויעשו�כולם�אגודה�אחת�לעשות�רצונו�בלבב�,�הציעה�שיתכנסו�כולם�במעמד�אחד

בנוהג�שבעולם�:�רש�תנחומאוכמו�שאמרו�במד.�ואז�תשועתם�מהרה�תצמח,�שלם
� �קנים �של �אגודה �נוטל �אחת-אדם �בבת �לשוברם �יוכל �לא ��בודאי �נוטל�, �אם אבל

� �אחת �לשוברם-אחת �יכול �קטן �ילד ��אפילו �כולם�. �כשהם �ישראל �של �כוחם כך
��.שכאשר�הם�אגודים�ביחד�זוכים�הם�ונגאלים�ומקבלים�פני�שכינה,�אגודה�אחת

��

��אמונת�חכמים�ללא�התחכמות
�הכרי �תעניתמיד �של �ימים �שלושה �על �מרדכי �ז �בתשובה, �וחזרה �ותפילה ,�צעקה

��.וכל�היהודים�נענו�מיד�לקריאתו
��

�המפרשים �מסבירים �מרדכי, �לדברי �היהודים �של �צייתנותם �כי �עמדה�, �אשר היא
�לזכותם �ונזקפה �להם �לטובתם, �הזכות �כף �את �שהכריעה �והיא �צייתנותם�. �ידי על

כאשר�:��פגמו�בעבר�בחוסר�אמונת�חכמיםלדברי�מרדכי�זכו�הם�לתקן�את�הפגם�ש
,�היה�חטאם�חמור�ביותר,�השתתפו�היהודים�במשתה�אחשורוש�לפני�תשע�שנים

� �לכשעצמו �המעשה �עצם �בגלל �רק �במשתאות�-לא �השתתפות �איסור �על �שעברו
�גויים �של �מרדכי, �של �דעתו �נגד �הלכו �שהם �העובדה �בגלל �בעיקר �אלא והעדיפו�,

והנה�.�של�מרדכי�היהודי"�מצומצמת"�מול�דעתו�ה,"רחבה"את�ראייתם�המדינית�ה
��:כאן�קרה�מהלך�שונה

��
�להמן �השתחוה �ולא �כרע �לא �היהודי �שמרדכי �בשעה �בקרב�, �רבה �מהומה נוצרה

.�כי�אדם�איננו�עבודה�זרה,�לפי�ההלכה�הותר�ליהודים�להשתחוות�להמן.�היהודים
� �מחליט �שמרדכי �להתחסד"העובדה �מצד" �רב �לכעס �גרמה �להשתחוות �ולא

משלחות�של�!!!"�מרדכי�מסכן�את�חיי�היהודים"התקשורת�רעשה�.�היהודים�כלפיו
�להשתחוות �בטובו �יואיל �כי �לפניו �והתחננו �באו �יהודים �להצילם�, �כדי �ורק אך

.��לא�אכרע�ולא�אשתחווה-אולם�מרדכי�נותר�בעמדתו�הנחרצת�,�מכעסו�של�המן
�אגרות�מזעזעות�אכן�כעבור�תקופה�קצרה�נשלחות,�התחזיות�השחורות�התגשמו



  ימי הפורים בהלכה ובאגדה
 
 

35

� �אחשורוש �מלכות �מדינות �כל �להשמיד�"-אל �היהודים, �כל �את �ולאבד !".�להרוג
�גדול �ההלם �מרדכי�, �של �עקשנותו �בעקבות �באה �הנוראה �שהגזרה �יודעים כולם

אולם�מהי�תגובתו�המתחמקת�.�מחכים�הם�לאיזו�שהיא�התנצלות�מצידו,�היהודי
�מרדכי �של �ה? �את �להפיל �מנסה �עזותו �ברוב �עליהםמרדכי �תיק �להתנער�, ובכך
�"מהאשמה �לכם! �"דעו �היהודים, �לכל �אומר �הוא �עלינו�", �באה �הנוראה שהגזירה

�שנים �תשע �לפני �שנערך �אחשורוש �במשתה �השתתפותכם �בעקבות �משמים מי�!"
איך�מנסה�מרדכי�להפיל�את�האשמה�עלינו�בצורה�?�בכלל�זוכר�את�המשתה�הזה

ובפרט�,�גובה�המצופה�מיהודי�שושןזאת�היתה�לכאורה�הת?�כל�כך�בלתי�הגיונית
� �את �מבטל �הסדר'שמרדכי �ליל �ישראל', �בעם �ומרכזי �חשוב �כה �דבר �חל�. �כאן אך

�מהפך �הבינו�היהודים�כי�הצדק�עם�מרדכי. .�לא�הנחש�ממית�אלא�החטא�ממית,
�ביותר �הקשה �בנקודה �דווקא �ראשיהם, �על �מוות �כשגזירת �את�, �היהודים הבינו

�האמת ,� �הפרשנויות �מן �ברורותהתעלמו �כך �הכל �המדיניות �לפני�, �קומתם וכופפו
�היהודי �מרדכי �התורה, �לדעת �קומתם �כופפו �לעם�. �הישועה �צמחה �מכאן ואכן

��.ישראל�וזעקתם�נשמעה
��

��צום�ובכי�ומספד
�ותפילה �צום �של �ימים �לשלושה �כולם �היהודים �התכנסו .� �שם ,��כהנים12,000היו

�וספר�תורה�ביד�שמאל :�'יו�הולכים�וזועקים�אל�הוה,�הם�לקחו�שופרות�ביד�ימין
ואם�עמך�.��בודאי�כדי�שנלמד�בה�נתת�אותה-התורה�שנתת�לנו�,�רבונו�של�עולם

� �העולם �מן �בתורתך-יכלה �יעסוק ��מי �שמך, �יזכיר �ומי �פניהם�? �על �נפלו והכהנים
וכל�כך�גדולה�.�והעם�ענה�אחריהם,�והשופרות�הריעו�עמהם,�עננו'�עננו�ה,�ואמרו

��.ותעל�שועתם�אל�האלוקים,�הם�כל�צבא�מרוםשבכו�עמ,�היתה�בכייתם
��

���ורעש�גדול�בשמים-ליל�הסדר�בבכייה�
ובמקום�לומר�את�,�היו�כל�ישראל�שרויים�באמצע�התענית,�כאשר�הגיע�ליל�הסדר

�בשמחה �פסח �של �ההגדה �בבכי�, �רחמים �של �מידות �עשרה �ושלוש �סליחות אמרו
�וצעקה .� �הקדוש �ב(ובזוהר �מ�עמוד ��נאמר)פרשת�בא�דף �ישראל�כי, �שיושבים �בשעה

באותה�שעה�מזמין�,�בליל�פסח�ומספרים�ביציאת�מצרים�וקוראים�ההגדה�של�פסח
�מעלה"הקב �של �פמליא �וכל �השרת �מלאכי �את �ה �להם, �ואומר �מה�: �שמעו לכו

�מצרים �ביציאת �להם �שעשיתי �הנס �על �בני �מספרים �מתכנסים�. �המלאכים �כל ואז
,�ה"ישראל�מודים�ומשבחים�להקבושומעים�איך�,�והולכים�לפקוד�את�בתי�ישראל

�הקב �אל �ובאים �בארץ"וחוזרים �לו �שיש �הקדוש �העם �על �לו �ומודים �ה ששמחים�,
��.ה"ובאותה�שעה�כביכול�מוסיפים�עוז�וגבורה�להקב',�בישועת�ה

��
�תינוקות�של�בית�22,000נשמע�במרום�קול�בכייתם�של�,�ואילו�בשנה�זו�בליל�פסח

�רבן �ותחנונים, �סליחות �באמירת ,� �מרדכיכשהם �של �בצילו �חוסים �של�. �השר עמד
�הכבוד �כסא �לפני �וצווח �התורה �והתחנן, �בכה �השרת�, �מלאכי �כל �נזעקו ולקולו

".�מלאכי�שלום�מר�יבכיון,�הן�אראלים�צעקו�חוצה:�"כמו�שנאמר,�ונתנו�קולם�בבכי
�הקב �לפני �ה"אמרו �עולם: �של �רבונו �ושלום! �חס �בטלים �ישראל �אם �למה�, אנו
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�בעולם �נצרכים ?� �שקיםוכל �ולבשו �חרדו �השמים �צבא �לשמי�, �שועתם ועלתה
,�מה�אני�שומע:�באותה�שעה�אמר�להם�הקדוש�ברוך�הוא�למלאכי�השרת.�מרומים

לא�קול�גדיים�וכבשים�אתה�שומע�,��רבונו�של�עולם:�אמרו�לו?�קול�גדיים�וכבשים
�ישראל �בית �עמך �קטני �קול �אלא �בתענית, �השרויים �רבן �בית �של �תינוקות והמן�,

וכביכול�,�מיד�נתגלגלו�רחמיו�של�הקדוש�ברוך�הוא.�רוצה�להוליכם�לטבחהרשע�
�עימהם �בוכה �היה �וקלקל�. �עצתו �הפר �ומיד �האגגי �המן �על �חמתו �כל �את והעיר

��".קול�בכיי'�סורו�ממני�כל�פועלי�און�כי�שמע�ה:�"שנאמר,�מחשבתו
��

��תפילת�אסתר
אף�אסתר�המלכה�,�'בשעה�שכל�היהודים�מכונסים�היו�בבתי�כנסיות�וזועקים�אל�ה

היא�פשטה�את�בגדי�מלכותה�ואת�עדי�תפארתה�.�בתפילה'�הלכה�לקדם�את�פני�ה
�שק �ולבשה �ואפר, �עפר �אותו �ומלאה �ראשה �שער �פרעה �נפשה, �בצום ,�עינתה

��:והתפללה
��
אשר�אין�לה�,�אנא�הושיע�נא�לאמתך�היושבת�לבדה,�מלך�על�כל�המלכים'�אנא�ה"

,�בלי�אב�ואם,�בדד�אני�יושבת�בבית�המלך�פהו,�כי�בדד�לוקחתי�הנה,�עוזר�זולתך
הצילה�נא�את�צאן�מרעיתך�מפי�האריות�האלה�אשר�פתחו�את�.�רק�כיתומה�עניה

ועתה�לא�די�לנו�גלותינו�בין�העמים�אשר�הם�מעבידים�אותנו�.�פיהם�לאכול�אותם
�כי�לא�אתה�מסרת�אותנו�בידיהם,�אלא�שהם�אומרים�עוד,�בפרך רק�לפסיליהם�,

ובכן�שנאתי�.�שהם�מסרו�את�ישראל�בידיהם,�הם�יכרעו�וישבחו�אותםהמה�יודו�ול
,�ואת�כל�בגדי�תפארתי�ועטרת�מלכות�אשר�בראשי,�והרחקתי�את�כל�לבושי�הודי

�עתה �עד �פה �אני �אשר �ביום �שמחתי �ולא �ואלהי, �מלכי �לבד �במאמרך �רק ואתה�.
אמרך�כי�בטחתי�במ,�קום�נא�לימין�אמתך�היתומה�היום�הזה,�אבי�יתומים,�אלהי

ותן�לי�רחמים�לפני�אחשורוש�המלך�כי�יראה�אנכי�ממנו�כאשר�,�בטובך�וברחמיך
כי�תשפיל�אותו�עם�כל�יועציו�ושיהיה�נכנע�'�ואבקש�ממך�ה.�ירא�הגדי�מפני�הארי

ובאתי�לפניו�אך�.�ונכבש�לפני�אמתך�בחן�ובחסד�ותפארת�ויופי�אשר�תתן�לאמתך
��".ופחדך�תן�בלבבו,�ותן�יראתך�עליו,�בשם�מאמרך

��

��אסתר�מתייצבת�לפני�אחשורוש
� �השלישי �לכתיבת�אגרות�השמד[ביום �"שהוא�ט, �בניסן �פסח-�ו �של �ראשון �לבשה�]�יום�טוב

ושמה�את�יד�ימינה�,�לקחה�עמה�את�שתי�נערותיה,�אסתר�בגדי�יופיה�ותפארתה
�המלכות �כחוק �עליה �ונסמכה �האחת �הנערה �על �אחרי�, �הולכת �השניה והנערה

,�כיסתה�את�הדאגה�אשר�בלבה,�הצהילה�אסתר�את�פניה.�גבירתה�וסומכת�אותה
��.ובאה�אל�החצר�הפנימית�לפני�המלך

��
נשא�המלך�את�.�והוא�יושב�על�כסא�מלכותו�בלבוש�זהב,�עמדה�אסתר�לפני�המלך

על�אשר�הפירה�אסתר�,�בערה�בו�חמתו�מאד.�והנה�אסתר�עומדת�למול�פניו,�עיניו
.�שלא�יראנה,�סו�הפך�את�פניו�ממנהמרוב�כע.�את�ציוויו�ובאה�לפניו�בלא�קריאה

ובאותה�שעה�.�ה�מלאך�והיה�תופס�את�פניו�ומחזירם�כלפי�אסתר"מיד�שלח�הקב
או�.�ועמדה�להתמוטט�מרוב�חרדתה,�נבהלה�מאוד,�כשראתה�אסתר�שהמלך�זועם
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�ה �עליה �ריחם �אז �מלאכים' �שלושה �לעזרתה �וזימן �יתברך �אותההאחד: ,��שהחזיק
ושפך�עליה�,��הוסיף�עליה�יופי�על�יופיההשני.�מתההגביה�את�צוארה�וזקף�את�קו
�מתח�את�שרביט�הזהב�שביד�המלך�ומשך�והשלישי.�חן�וחסד�באופן�יוצא�מן�הכלל

��.ונגעה�אסתר�בראש�השרביט,�אותה�עד�שהתארכה�לאורך�של�כשלושים�מטר
��

�יופיה �את �המלך �כראות �בבהלה, �מכסאו �קם �אסתר, �אל �רץ �לה, �ואמר �לך�: מה
שאין�,�והלוא�החוק�הזה�אשר�קבענו?�למה�תפחדי,�ייתי�היקרהרע,�אסתר�המלכה

�מוקדמת �הזמנה �ללא �המלך �אל �לבוא �רשות �רעייתי, �את �באשר �עליך �חל .�איננו
�ואמרה �אסתר �ענתה �כבודך: �יקרת �מפני �נבהלה �נפשי �המלך. �לה �אמר ַמה�":

�ַּבָּקָׁשֵתְך �ָלְך? �ְוִיָּנֵתן �ַהַּמְלכּות �ֲחִצי �ז"!ַעד �אין �כי �אסתר �הכושר��ראתה �שעת ו
והיה�עליה�,�כיון�שהיתה�נרגשת�מידי,�המתאימה�להעתיר�בעד�היהודים�ברגע�זה

�כח �להחליף �כיאות, �המלך �עם �לדבר �כדי �לו, �אמרה �"לכן �ַהּיֹום�: �ְוָהָמן �ַהֶּמֶלְך ָיבֹוא
�לֹו �ָעִׂשיִתי �ֲאֶׁשר �ַהִּמְׁשֶּתה �ֶאל �ביין�". �המלך �לב �את �לשמח �גם �היא �קיוותה בכך

��.ליל�את�העוון�שעשתה�נגדו�שנכנסה�ללא�רשותולהשכיח�מלבו�כ
��

��?מדוע�הזמינה�אסתר�את�המן
רבי�נחמיה�,�בגמרא�מבואר?�מדוע�הזמינה�אסתר�את�המן�למשתה�עם�אחשורוש

ויסיחו�דעתם�מן�התפילות�,�אחות�לנו�בבית�המלך,��כדי�שלא�יאמרו�ישראל:אומר
ויתלו�,�ייאשו�ממנהית,�לפני�המן'�מתחנחנת'על�ידי�שיראו�שאף�היא�.�והתחנונים

,��כדי�שיהיה�מצוי�לה�בכל�עתרבי�יוסי�אמר.�יתברך'�את�כל�בטחונם�אך�ורק�בה
�:רבן�גמליאל�אומר.�שאולי�תוכל�להכשילו�באיזה�דבר�בפני�המלך�ובכך�להאשימו

,�שמא�אוכל�לפתותו�שיהרוג�את�המן:�אמרה�אסתר,�אחשורוש�מלך�הפכפך�היה
�לפניו �ומזומן �מוכן �המן �יהיה �לא �בוואם �ויחזור �השעה ��תעבור �אמר. לפני��":רבה

,�בא�לו�מתחלה�גאון�וממשל�רב,�דהיינו�טרם�שיבוא�שבר�על�הרשע,�"�גאון-שבר�
וגם�כאן�מתוך�שהמן�יתגאה�בלבו�על�כך�שאסתר�הזמינה�רק�.�כי�בזה�יכפל�הצער

מתוך�,�אמרו�אביי�ורבא.�יגיע�שברו�ומפלתו�יותר,�מתוך�גאוה�ורוממות�זאת,�אותו
כמו�שראינו�לעיל�בבלשצאר�וצבאו�.��של�הרשעים�באה�עליהם�פורענותמשתיהם

�המלחמה �מן �עייפים �שבו �שכאשר �והשתכרו, �לשתות �ישבו �מת�, �לילה ובאותו
��.בלשצאר

��

�הנביא �אליהו �את �אבוה �בר �רבה �האמורא �שאל �פעם �החכמים�: �מדברי �מי כמו
�אסתר �התכוונה �באמת �הנביא? �אליהו �לו �אמר �ד: �ככל �באמת �היתה ברי�כוונתה

��.ואלו�ואלו�דברי�אלוקים�חיים,�התנאים�והאמוראים
��

��הזמנת�המלך�והמן�למשתה�נוסף
מבקשת�היא�כי�ברצונה�,�כאשר�שואל�המלך�את�אסתר�לבקשתה,�בעת�המשתה

�המשתה �אל �והמן �המלך �יבואו �שוב �שמחר �בקשתה�. �את �אסתר �דחתה ומדוע
�למחר ?� �שתהיה �נס �של �התפתחות �איזו �לראות �אסתר �שהמתינה לטובת�מכיון

ולמחרת�כשראתה�באמת�.�מצליח�דרכה'�וכך�יהיה�לה�לאות�כי�ה,�מרדכי�נגד�המן
ואזרה�אומץ�לדרוש�את�,�חגרה�בעוז�מותניה,�את�גדולת�מרדכי�ואת�השפלת�המן

��.חיסולו�של�המן�כמו�שיבואר�להלן
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��הכנת�העץ
�הראשון �המשתה �לאחר �יום �באותו �אשתו�, �לזרש �וסיפר �לביתו �בגאוה �המן הלך

�ביו�על�הכבוד�הגדול�שעשו�לוולכל�אוה ,�שאסתר�הזמינה�אל�המשתה�רק�אותו,
ָכל�ֶזה�ֵאיֶנּנּו�ׁשֶוֹה�ִלי�ְּבָכל�ֵעת�",�הוא�מוסיף,�"אולם.�"וגם�למחר�הוא�קרוא�למשתה

�ַהֶּמֶלְך �ְּבַׁשַער �יֹוֵׁשב �ַהְּיהּוִדי �ָמְרֳּדַכי �ֶאת �רֶאה �ֲאִני �ֲאֶׁשר �אוהביו�"! �לו �מייעצים ואז
� �לתלות �עץ �עליולהכין �מרדכי �את �כדבריהם. �המן �עשה �מיד �אותו�, �כל ובמשך

��.הלילה�היה�עסוק�בהכנת�העץ�ובהעמדתו
��
אמרו�חכמים�בשעה�שבא�להכינו�קרא�?��מאיזה�מין�היה�אותו�העץ-"�ַוַּיַעׂש�ָהֵעץ"

�ואמר"הקב �העצים �לכל �ה :� �זה �רשע �שיתלה �כדי �עצמו �יתן ��עליו]המן[מי באה�?
��ואמרההתאנה �עצמי, �את �אתן �אני �בכורים, �ישראל �מביאים �שממני .� �הגפןבא

גפן�ממצרים�:�")תהלים�פרק�פ(שבי�נמשלו�ישראל�שנאמר�,�אני�אתן�את�עצמי,�ואמר
�תסיע ."� �ישראלהרמוןבא �נמשלו �שבי �עצמי �את �אתן �אני ��ואמר ,� שיר�(שנאמר

�")השירים�פרק�ד �כפלח�הרמון�רקתך: ��אמר�אני�אתן�את�עצמיהאגוז". �נדמו�, שאלי
�ישראל �שנאמ, �ו(ר �"שיר�השירים�פרק �ירדתי): �אגוז �גנת �".אל �אתן��האתרוג �אני אמר

�עצמי �את �המינים, �ארבעת �למצות �ישראל �נוטלים �שממני ,� �):ויקרא�פרק�כג(שנאמר
�הדר" �עץ �פרי �הראשון �ביום �לכם �ולקחתם �עצמי�ההדס". �את �אתן �אני �אמר

".�ר�במצולהוהוא�עומד�בין�ההדסים�אש:�")זכריה�פרק�א(שנאמר�,�שנמשלו�בי�ישראל
�העצים �כל �באו �וכך �הזית, �התפוח, �הדקל, �הארז, �והערבה, �התמר �כולם�, ובקשו

��.שיעשה�העץ�מהם�כדי�לתלות�את�הרשע�הזה

��
אני�שאין�לי�במה�,�רבונו�של�עולם,��לפני�הקדוש�ברוך�הואהקוץבאותה�שעה�אמר�

לפחות�אזכה�שאתן�את�עצמי�ויתלה�,�אין�בי�לא�פרי�ולא�פרח,�לתלות�את�שבחי
ונאה�שיתלה�,�ורשע�זה�גם�כן�קוץ�מכאיב�לישראל,�שאני�שמי�נקרא�קוץ,�מא�זהט

הכינו�על�,�כיון�שהביאו�את�העץ�לפניו.�ואכן�ממנו�מצאו�המן�ועשאו.�קוץ�על�קוץ
השיבה�בת�.�פתח�ביתו�ומדד�עצמו�עליו�להראות�לעבדיו�היאך�יתלה�מרדכי�עליו

��.�ימי�בראשיתכבר�מששת,�מתוקן�לך�העץ,�נאה�לך�העץ:�קול�ואמרה
��

��נדדה�שנת�המלך
�ַהֶּמֶלְך" �ְׁשַנת �ָנְדָדה �ַההּוא ��באותו�לילה�שהיה�המן�מכין�את�העץ-"�ַּבַּלְיָלה נדדה�,

�שנתו�של�מלך�מלכי�המלכים�הקדוש�ברוך�הוא �כשראה�את�ישראל�בצרה, ויש�.
הנה�לא�ינום��"):תהלים�פרק�קכא(והלא�כבר�נאמר�,�ה"וכי�יש�שינה�לפני�הקב:�לשאול

�ישראלול �שומר �יישן �"א �העולם�? �ואומות �בצער �שרויים �שישראל �שבזמן אלא
�בשלוה �הקב, �כאילו �נראה �עלינו"כביכול �משגיח �ואינו �ישן �ה ,� תהלים�פרק�(שנאמר

ה�על�עם�"ואילו�באותו�לילה�התעוררו�רחמיו�של�הקב".�'עורה�למה�תישן�ה:�")מד
��.והוא�זימן�להם�הצלה�מופלאה,�ישראל

��
ככל�שניסה�להרדם�והתהפך�.�דה�שנתו�של�המלך�אחשורוש�נד�אףבאותו�הלילה

והיה�מעיר�,�כיון�שבא�המלאך�הממונה�על�השינה,�לא�הצליח�להרדם,�מצד�לצד
הראו�לו�משמים�בחלומו�,�וכשהצליח�מעט�להרדם.�אותו�בכל�פעם�שנעצמו�עיניו
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�להורגו �חרב �שנוטל �המן �את �בשנתו, �וצווח �ונבהל �הצילו: �משנתו�!! �הקיץ הוא
� �במחשבתובבהלה �להרהר �והתחיל �לי�: �שמתנכלים �המן �כמו �זדים �יש �באמת אם
�להורגני �כך, �על �אוזני �את �שיגלה �מי �היה �לא �?האם �לחשוב! �שוב �התחיל אולי�,

בעבר�היה�מישהו�שהיטיב�עמי�להצילני�מיד�זדים�אכזרים�הזוממים�לרצוח�אותי�
�ולא�גמלתי�לו�טובה �יואמר�לסופר?�ולכן�נמנעים�עתה�מלגלות�את�אוזני, הביאו�,

פתחו�את�הספרים�ומצאו�מה�.�את�ספר�הזכרונות�לקרוא�ולראות�מה�שעבר�עליו
�המלך �את �להרוג �שרצו �ותרש �בגתן �על �מרדכי �שהגיד �המלך�. �מסופרי אחד

�-�וכשראה�שהספר�נפתח�במקום�זה�,�הממונים�על�הספרים�היה�שמשי�בנו�של�המן
�שם �לקרוא �רצה �לא �הספר, �דפי �את �הופך �והיה �מקו, �בכל �שהפךאך �ם עשה�,

לקח�שמשי�עט�ורצה�למחוק�.�ה�נס�והיה�נמצא�הסיפור�הזה�של�בגתן�ותרש"הקב
�הדברים �את �מחדש, �הדברים �את �וכתב �גבריאל �מלאך �בא �המלך�, �בו �שהאיץ עד

��.אלא�לקרוא�את�המעשה�הזה�על�בגתן�ותרש,�ולא�היתה�לו�שום�ברירה,�שיקרא
��

שמא�,�ת�שחשב�קודםהבין�שיש�בהם�קשר�למחשבו,�כששמע�המלך�את�הדברים
מיד�החליט�.�יש�אדם�שהציל�אותו�ממוות�והוא�לא�השיב�לו�על�כך�טובה�כראוי

ולעשות�זאת�בפרסום�גדול�כדי�שישמעו�על�כך�,�אחשורוש�להשיב�טובה�למרדכי
�כולם �גם�הם�להציל�את�המלך�משונאיו, �וירצו �פנה�המלך�אל�נעריו�ושאל. איך�:

�עכשיו �עד �טובה �למרדכי �השבנו �שלא �יתכן �שבא�? �המן �את �הנערים �שראו כיון
�לתלות�את�מרדכי[באותה�שעה�אל�חצר�המלך� �לבקש�ממנו �]כדי הראו�באצבעם�על�,

ולא�היינו�יכולים�בגלל�,�הרבה�חשבנו�מה�השכר�הראוי�לתת�למרדכי:�המן�ואמרו
�למרדכי �כבוד �לתת �מאתנו �מנע �אשר �המן �המן�. �שמא �חוששים �היו �כן באומרם

על�מי�אתם�:�שאל�אותם�המלך.�פוזלים�לכיוונו�של�המןוכל�רגע�היו�,�ישמע�אותם
מה�יש�,�אמר�המלך".�הנה�המן�עומד�בחצר:�"אמרו�לו?�מי�בחצר?�מסתכלים�שם

�-כנראה�אמת�הדבר�שראיתי�בחלומי�?�להמן�לעשות�בחצר�ארמוני�בשעה�כזאת
��!לא�בא�זה�בשעה�זו�אלא�להרגני

��

��מאיגרא�רמא�לבירא�עמיקתא
איזו�גדולה�וכבוד�כדאי�לתת�לאיש�אשר�המלך�:�ל�אותוושא,�מיד�קרא�המלך�להמן

ומרוב�תאוות�הכבוד�שהיתה�,�חשב�המן�כי�בודאי�המלך�מתכוון�אליו?�חפץ�ביקרו
�לו �נועזת, �בקשה �לבקש �העז �מלכות: �בבגדי �ילבישוהו �כתר�, �את �לראשו ישימו

כששמע�המלך�שהזכיר�.�וירכיבוהו�ברחוב�העיר�על�הסוס�שרכב�עליו�המלך,�המלך
��שיקחו�את�הכתרהמן �הביט�אליו�בפנים�זועפות, הוא�נזכר�בחלום�הלילה�וכעס�,

�מאוד �ואמר. �מיד �דיבורו �את �ושינה �בטעותו �המן �הבחין �והסוס, �הלבוש ,�ונתון
�לפניו �"ויקראו �ביקרו: �חפץ �המלך �אשר �לאיש �יעשה �"ככה �את�, �הזכיר �לא אך

יב�אני�לו�טובה�כי�חי,�רוץ�ועשה�כן�למרדכי�היהודי,�מיד�אמר�המלך�להמן.�הכתר
�המוות �מן �שהצילני �כך �על �גדולה �המשתה. �לפני �היום �עוד �זאת �וֲעֵשה כדי�,

אוכל�לספר�לה�כי�השבתי�טובה�למרדכי�על�הטובה�,�שכשנגיע�למשתה�של�אסתר
��.אשר�עשה�לי

��
קל�להבין�את�.�ושיניו�זו�לזו�נקשו,�עיניו�חשכו,�חרד�ורגז,�באותה�שעה�נבהל�המן
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�המן �של �ההלם �ר, �היה �מבהילהאשר �בצורה �כבוד �ודף �ורוב�, �וקניניו �עושרו שכל
�וגדולתו �בניו �כורע�, �שאינו �מרדכי �את �רואה �הוא �אשר �עת �בכל �לו �שוים אינם

,�שנוא�נפשו,�והנה�עכשיו�צריך�הוא�בעצמו�לחלוק�כבוד�גדול�למרדכי.�ומשתחוה
�לתלותו �המלך �מן �לבקש �בדעתו �היה �ספורים �רגעים �לפני �רק �אשר �המן�! ניסה

�להתחמק �מרדכי: �זה �מי �המלך? �לו �אמר �היהודי: �מרדכי �המן. �אמר �הרבה�: יש
��!היושב�בשער�המלך:�אמר�לו�המלך.�יהודים�אשר�שמם�מרדכי

��

��נסיונות�שכנוע
אך�כל�דבריו�,�שיתן�למרדכי�פרס�אחר,�או�אז�ניסה�המן�לשדל�את�המלך�בדברים

אדוני�:�ךאמר�המן�למל.�אלא�החריפו�יותר�ויותר�את�מצבו,�לא�רק�שלא�הועילו�לו
�הוא�שונאי�בנפש�ושונא�אבותי,�האיש�הזה�אשר�אמרת�לי�לכבדו,�המלך ואתה�,

,�אל�תעשה�אותי�לצחוק�בכל�המדינה!�אנא�מלכי!�?מבקש�ממני�לנשאו�ולגדלו�עלי
�כסף �כיכר �אלפים �עשרת �לו �לתת �אני �מוכן �אצטרך�, �ולא �לי �שתוותר ובלבד

ולא�,�ת�אלפים�ככר�כסףאכן�תן�למרדכי�עשר:�אמר�המלך.�להרכיבו�ברחוב�העיר
�-�ויחד�עם�זאת�,�עוד�אלא�שהוא�יהיה�מהיום�והלאה�שליט�על�כל�ביתך�ורכושך

��.לא�יָמַנע�ממנו�הכבוד�אשר�אמרתי�לך�לכבדו
��

�ואמר �בשנית �המן �ניסה �לי: �יש �בנים �עשרה �עבדים�, �יהיו �שכולם �אני ומוכן
אמר�לו�.�רק�אל�תאלץ�אותי�לתת�את�הכבוד�הזה�למרדכי,�ומשרתים�בבית�המלך

�המלך :� �ובניך �ואשתך �-אתה �למרדכי �עבדים �תהיו �אשר�-�כולכם �הזה �והכבוד
��!אמרתי�לא�יָמַנע��ממנו

��
�לנסות �המן �הוסיף �מרדכי: �הוא �פשוט �אדם �לשר�, �אותו �שתמנה �בכך �כבוד �לו תן

�מחוז �או �מדינה �איזו �על �ולשליט �ויתעשר, �המיסים �את �מהם �יקבל �והוא בעבורו�,
אכן�:�ענה�המלך!��הכבוד�הזה�שאמרת�לי�לא�ֵיעשה�לו,אולם�אנא,�זהו�כבוד�גדול

��!�הכבוד�הזה�לא�יָמַנע�ממנו-ובכל�זאת�,�אשליט�אותו�על�מדינות�ומחוזות�רבים
��

,�מוכן�אני�אפילו�לבטל�את�האגרות�ששלחתי:�או�אז�אמר�המן�למלך�בקול�שבור
�היהודים �כל �את �ולאבד �להרוג �להשמיד �אנא, �אבל �המלך, �אדוני �שלא�! �לי ותר

�הזהאע �הכבוד �את �למרדכי �שה �המן! �על �מאוד �המלך �התקצף �עתה �ואמר, המן�:
��!�אל�תפל�דבר�מכל�אשר�אמרת,�מהר�נא�ועשה�כאשר�ציויתיך,�המן

��

��המן�מתייצב�לפני�מרדכי
�מנוס �אין �כי �המן �כשראה �מעוות, �ובפה �שחוחה �בקומה �המלך �גנזי �לבית ,�נכנס

�ויגון �צער �מלא �וראשו �חשו, �ועיניו �רועדות �ובגדיו�ושפתותיו �עליו �דוה �ולבו כות
לקח�המן�משם�את�בגדי�המלך�אשר�.�קרועים�וחגורתו�פתוחה�ושיניו�נוקשות�זו�לזו

�להמלכתו �הראשון �ביום �לבש �שנצטוה, �כפי �גדול. �ביגון �משם �ויצא �אל�, והלך
�הראשון �הסוס �את �משם �ולקח �הסוסים �אורוות �מכולם, �היפה �מקושט�, שהיה

��.וכך�בא�לו�אל�מרדכי.�כל�בגדי�המלךוהטעין�על�כתפו�את�,�בתכשיטי�זהב
��
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אינני�,�הרשע�הזה�בא�להורגני:�אמר�לתלמידיו,�רעדה�אחזתו,�כיון�שראהו�מרדכי
�בגללי �אתם �גם �שתמותו �רוצה �מהר, �מכאן �ברחו �לכן �לו. �אמרו �אותך: �נעזוב ,�לא

�ולמוות �לחיים �בתפילה. �מרדכי �עמד �שעה �באותה �התפילה�, �זוהי �כי בחושבו
�בחייו �האחרונה �תפילתובי. �את �מרדכי �שיסיים �עד �להמתין �המן �ישב .�נתיים

בפרשת�קמיצת�,�אמר�לו?�במה�הייתם�עוסקים�לפני�שבאתי,�כשסיים�אמר�לו�המן
כדי�שיהיה�מותר�,�בניסן'��יום�טז-העומר�שהיו�מקריבים�בבית�המקדש�בתאריך�זה�

�החדשה �התבואה �את �לאכול �המן. �לו �אמר �העומר: �קמיצת �עשויה �היתה ,�ממה
�מיהלומים,מכסף �אולי �או ��מזהב �מרדכי? �לו �אמר �שעורים�: �קמח �של �קומץ זהו

,�בא�קומץ�קמח�שעורים�שלכם:�נדהם�המן�ואמר.�שמקטירים�אותו�על�גבי�המזבח
��!ודחה�את�עשרת�אלפים�ככר�כסף�שלי

��

���בלן�וספר-המן�
�למרדכי �המן �אמר �הצדיק: �מרדכי �עמוד �ניסים�! �לכם �נעשים �אבותיכם מימות

�גדולים �קו, �לךועתה �נותן �שאני �המלכות �בגדי �את �ולבש �ם �מלכות�, �כתר ותן
ה�"מיד�הבין�מרדכי�שהקב.�כי�כן�ציוה�המלך�לכבדך,�בראשך�ורכב�על�הסוס�הזה

וכל�גופי�ושערותי�,�הלוא�אני�לובש�שק�ואפר:�אמר�להמן.�הפך�את�הגלגל�על�המן
�הרי�לא�כבוד�המלכות,�ואיך�אלבש�כתר�של�המלך�ולבוש�מלכות,�מכוסים�בעפר

הלך�המן�לחפש�בלן�.�לכן�איני�לובש�עד�שאסתפר�ואתרחץ�לכבוד�המלכות!�בכך
כדי�,�משום�שאסתר�גזרה�באותו�יום�על�כל�בתי�העסק�והחנויות�לשבות,�ולא�מצא

גם�בתי�המרחצאות�.�שיראו�כולם�את�הכבוד�הגדול�של�מרדכי�והשפלתו�של�המן
,�חימם�המן�מים�במו�ידיובלית�ברירה�הסיק�ו.�ולא�היו�בהם�מים�חמים,�היו�סגורים
�וסך�אותו�במיני�שמנים�טובים,�שטף�את�גופו�של�מרדכי,�חגר�חלציו לאחר�מכן�.

מה�נעשה�והרי�כל�,�אמר�לו�למרדכי,�הלך�המן�לחפש�חנות�של�מספרה�ולא�מצא
�סגורות �המספרות �להמן, �מרדכי �אמר�לו �רשע: �ספר, �להיות �יודע �אינך �?וכי והרי�!

�ספר �היית �שנה �ושתיים �עשרים �ששמו �'קרצום'�בכפר �המן. �זאת �כששמע נאלץ�,
�מרדכי �את �ולספר �מביתו �מספריים �זוג �להביא �של�. �שערותיו �את �מספר בעודו

אוי�לי�,�אמר�לו�המן?�מדוע�אתה�נאנח,�אמר�לו�מרדכי.�נאנח�המן�מצער,�מרדכי
�והפרתמים �השרים �מכל �ונכבד �גדול �איש �שהייתי �למעלה�, �היה וכסאי

��.ונעשיתי�בלן�וספר,�די�לשפל�מדרגה�כזוועתה�ירד�כבו,�מכסאותיהם
��

��ואתה�על�במותימו�תדרוך
�הסוס �על �ולרכוב �לעלות �מרדכי �את �המן �כשהזמין �מרדכי, �לו �אמר �כוחי�, תשש

�עצמי �בכוחות �לעלות �יכול �ואיני �שהתעניתי �התעניות �מרוב �והציע�. �המן התכופף
�גבו �על �שיעלה �למרדכי �הסוס, �על �יעלה �ומשם �בע. �גבו �על �מרדכי �בו�כשעלה ט

�שצריך �כמו �הגונה �בעיטה �המן. �לו �אמר :� �בתורתכם �כתוב �אל�"הרי �אויבך בנפול
�?"תשמח �אמר�לו�מרדכי! �במה�דברים�אמורים: ��בישראל-? �ישראל�, אבל�בשונאי

��.ונתן�לו�שוב�בעיטה�חזקה�כיאות,�"!ואתה�על�במותימו�תדרוך:�"נאמר
��

��התהלוכה
�הסוס �על �רוכב �מרדכי �היה �רגלי, �הולך �והמן �של�ולמעל, �נערים �אלף �מעשרים ה
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ואבוקות�,�וכוסות�של�זהב�בימינם�וגביעי�כסף�בשמאלם,�בית�המלך�הולכים�עימו
�לפניו �הולכים �אור �של �המן, �עם �ביחד �מכריזים �הם �וגם �ֲאֶׁשר�": �ָלִאיׁש �ֵיָעֶׂשה ָּכָכה

'�ארוממך�ה:�"והיה�מרדכי�מקלס�ומשבח�את�הקדוש�ברוך�הוא.�"ַהֶּמֶלְך�ָחֵפץ�ִּביָקרֹו
� �דליתניכי �לי, �אויבי �שמחת �ולא �אומרים". �היו �מרדכי �של �"ותלמידיו �לה: '�זמרו

�קודשו �לזכר �והודו �חסידיו �רינה, �ולבוקר �בכי �ילין �בערב �אומר". �היה �"והמן ואני�:
�לעולם �אמוט �בל �בשלוי �אמרתי �אומרת". �היתה �"ואסתר �ה: �אליך �ה' �ואל '�אקרא

��".�למחול�לי-הפכת�מספדי�:�"וישראל�אומרים".�אתחנן
��

��אבל�וחפוי�ראש
�והנה �המן, �של �בתו �שם �גרה �שהיתה �ברחוב �עברו �בדרכם �קולות�. �את כששמעה

�המרפסת �אל �יצאה �התהלוכה �לעצמה, �וחשבה �על�, �הרוכב �הוא �אביה �בודאי כי
�מרדכי �הוא �לפניו �והקורא �הסוס �את�. �משם �ולקחה �הכסא �בית �אל �מיהרה היא
נשא�המן�.��המן�ועל�בגדיוושפכה�אותו�על�ראש,�הכלי�שבו�היו�מי�הביוב�והצרכים

,�וכשראתה�הבת�שזו�אביה.�ונבהל�לראות�שזוהי�בתו,�עיניו�לראות�מי�עשה�לו�כך
".�ְוָהָמן�ִנְדַחף�ֶאל�ֵּביתֹו�ָאֵבל�ַוֲחפּוי�ראׁש:�"שנאמר,�הפילה�עצמה�מן�המרפסת�ומתה

��.�בגלל�מי�הצרכים�ששפכה�עליו-וחפוי�ראש�,��על�בתו�שמתה-אבל�
��

��ניתומרדכי�שב�לשקו�ותע
�היהודי �למרדכי �שנעשה �הגדול �הכבוד �לאחר �מן�, �ידיו �רפו �ולא �ליבו �גאה לא

�ולתעניתו,�התפילה �אלא�שב�מיד�לשקו �ואדרבה. �יצא�מן�, כעת�כאשר�הוא�לבדו
�כולו �ישראל �עם �בעד �יותר �ולהעתיר �להתפלל �לנכון �ראה �הסכנה �שרוי�, שעדיין

�גדולה �קיום �בסכנת �אס. �ישבה �שבה �גורלית �שעה �באותה �היין�ואכן �במשתה תר
��.ונתקבלה�תפילתו�ברצון,�היה�מרדכי�מתפלל,�השני�עם�אחשורוש�והמן

��

��..."איש�בער�לא�ידע"
�לביתו �בחוזרו �המן �זאת �לעומת �שקרה, �ממה �לקח �ללמוד �ניסה �לא �סיפר�. הוא

� �אשר �כל �את �ולאוהביו �זרש �"קרהו"לאשתו ,� �דרך �הכל �כי �שחשב ',�מקרה'כלומר
�וספר �בלן �שנעשה �מה �כולל ,� �שספגוכל �ההשפלות �טען. �הוא �אשמים�, שיועציו

בדבר�והכל�בא�בגלל�עצתם�הנבערה�למהר�לבוא�אל�המלך�לבקש�ממנו�לתלות�
ואם�לא�היה�משכים�ללכת�אל�המלך�.�לכן�באה�עליו�כל�הצרה�הזאת,�את�מרדכי

ולכן�עכשיו�עליו�לעבור�לסדר�.�לא�היה�המלך�גוזר�עליו�מה�שגזר,�כאשר�יעצוהו
ן�כוחו�עתה�להמשיך�במדיניות�החיסול�והכליה�חס�ושלום�על�וככוחו�אז�כ,�היום

,�ולא�הבין�ולא�ידע�כי�הכל�מונהג�על�ידי�השגחה�פרטית�מבורא�עולם.�עם�ישראל
��"!איש�בער�לא�ידע�וכסיל�לא�יבין�את�זאת.�"המשגיח�ממכון�שבתו�על�עמו�ונחלתו

��
�דבריו �את �אוהביו �כששמעו �הדבר, �נכון �לא �כי �לו �אמרו �כאן, �יש �בודאי�אלא

� �היהודים �על �האלוקים �מאת �ַהִחּלֹוָת��"-השגחה �ֲאֶׁשר �ָמְרֳּדַכי �ַהְּיהּוִדים �ִּמֶּזַרע ִאם
��".ִּכי�ָנפֹול�ִּתּפֹול�ְלָפָניו,�ֹלא�תּוַכל�ּלֹו,�ִלְנּפל�ְלָפָניו

��
כי�:�"הם�רמזו�לעצה�אחת�שיכולה�אולי�להצילו,�במילות�התשובה�של�אוהבי�המן
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פעמים�אף�על�,�היהודים�הם�אנשי�חסד�ומלאים�רחמים�הנה�-"�נפול�תיפול�לפניו
ואז�יתהפך�,�לכן�יעצו�להמן�שיגש�אל�מרדכי�ויפול�לפניו�בבקשת�סליחה.�שונאיהם

�לטובה �דינו �כזה. �בניסיון �מרדכי �את �להעמיד �רצו �לא �שבשמים �אלא �בעודם�, לכן
�עמו �מדברים �הגיעו, �המלך �סריסי �המשתה�, �אל �מיד �לגשת �המן �את והבהילו

ולא�עוד�אלא�שהלך�,�כך�לא�הספיק�המן�ליישם�את�עצת�אוהביו.�אסתרשעשתה�
מה�שגרם�להבאשת�כבודו�ביותר�,�וכולו�מדיף�ריח�צחנה,�עם�בגדיו�המטונפים�עליו

��.בעיני�המלך
��

��!!!איש�צר�ואויב�המן�הרע�הזה
גם�המלך�היה�מבולבל�מן�.�מבולבל�ומטונף,�הגיע�המן�אל�המשתה�כשהוא�מבוהל

��עליו�ומכל�מאורעות�היוםהלילה�הקשה�שעבר ישבו�המלך�והמן�במשתה�אשר�.
�אסתר �הכינה �יין, �שתיית �ידי �על �צערם �והפיגו �רוחם, �אליהם �שבה �אשר .�עד

הבינה�כי�הנה�הגיעה�,�כשראתה�אסתר�את�אחשורוש�כשהוא�כבר�שמח�וטוב�לב
�המן �גזר �אשר �הגזירה �בענין �ליבו �על �לדבר �המתאימה �הכושר �שעת �הרימה�. מיד

איזו�שמחה�יכולה�להיות�לי�ממלכותך�:�ואמרה�למלך,��ובדמעות�שלישקולה�בבכי
�שלטונך �ומיופי �ואויב, �צר �לאיש �עמי �ואת �אותי �שמכרת �אחרי �להשמיד, להרוג�,

אך�כאן�מדובר�,�מילא�אם�היינו�נמכרים�לעבדים�ולשפחות�הייתי�מחרישה.�ולאבד
��.בהשמדה�גמורה�חס�ושלום

��
ִמי�הּוא�ֶזה�:�"שאל�בכעס,�יזה�עם�היאשלא�ידע�את�מוצאה�של�אסתר�ומא,�המלך

�ֵּכן �ַלֲעׂשֹות �ִלּבֹו �ְמָלאֹו �ֲאֶׁשר �הּוא �ֶזה �!"?ְוֵאי ִאיׁש�:�"הצביעה�אסתר�על�המן�ואמרה,
�ַהֶּזה �ָהָרע �ָהָמן �ְואֹוֵיב �ַצר �אותך�מאוד�מאוד!!!" �צורר �דע�לך�שהמן �להרוג�, ומתכנן

�ומשמים�הראו�לך�,ואמת�הוא�החלום�אשר�חלמת�בלילה.�אותך�ולשלוט�במקומך
�יום �באותו �עוד �האמת �את �מלכות�, �וכתר �מלכות �בגדי �לעצמו �לבקש �העיז שהמן

�המלך �עליו �רכב �אשר �וסוס �בליבו. �בוערת �השלטון �תאוות �אשר �איש �רק �לו�, ויש
�המלכות �כסא �על �לשבת �תוכניות �נועזת, �כה �בקשה �לבקש �מסוגל �כזה �איש .�רק

�זאת �מלבד �בגתן, �עם �אחת �בעצה �היה �אשר �זה ��ותרשהוא �אני�, �כי �שראה ומאז
כי�אנו�,�נהיה�הוא�צורר�לי�ולמרדכי,�ומרדכי�סיכלנו�את�עצתם�וגילינו�לך�מזימתם

�המלך �אדוני �את �להרוג �לו �מפריעים �כל�. �את �ולאבד �ולהרוג �להשמיד �גזר לכן
��.היהודים

��

���אל�עבר�פי�שחת-מן�הפח�אל�הפחת�
�נתמלא�פחד�וחרדה,�כששמע�המן�את�הדברים ה�דיפלומט�גדול�ואף�על�פי�שהי.

�והצטדקויות �תרוצים �מיני �כל �להמציא �יכול �והיה �ממולח �ופוליטיקאי �ידע�, שלא
�וכו'�שאסתר�יהודיה�וכו בכל�זאת�במעמד�זה�לא�היה�מסוגל�להשיב�דבר�מרוב�',

��.וכיבה�אור�מזלו�מלמעלה�והשפילו,�ובא�המלאך�גבריאל�וחרבו�בידו.�בהלתו
��
�ִמִּמְׁש" �ַּבֲחָמתֹו �ָקם �ַהִּביָתןְוַהֶּמֶלְך �ִּגַּנת �ֶאל �ַהַּיִין �להפיג�-�"ֵּתה �צח �אויר �מעט �לנשום

�המן �של �הצחנה �מריח �מעט �להשתחרר �וגם �כעסו �את �השרת. �מלאכי �עשו ?�מה
והתחילו�לעקור�מן�הגינה�של�המלך�שושנים�ופרחים�,�נידמו�לפניו�כבניו�של�המן
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אמרו�?�םמה�מעשיכ,�אמר�להם�המלך.�וכן�עקרו�עצים�ממקומם,�ולהשליכם�ארצה
אבא�שלנו�המן�ציוה�עלינו�לעקור�את�העצים�מגינת�המלך�ולנטוע�אותם�בגינת�:�לו

והנה�הוא�רואה�את�המן�עומד�לבקש�,�שב�אחשורוש�בכעס�אל�משתה�היין.�ביתו
הרי�הוא�,�אדוני�המלך:�והיתה�צועקת,�דחפו�על�אסתר?�מה�עשה�מיכאל.�על�נפשו

�אוי�לי�!".?ְכּבֹוׁש�ֶאת�ַהַּמְלָּכה�ִעִּמי�ַּבָּבִיתֲהַגם�ִל":�אמר�המלך.�רוצה�לכובשני�לפניך
�מבחוץ �לי �ואוי �מבפנים �בחוץ. �גינתי �עצי �השחיתו �בניך �את�, �לכבוש �באת ואתה

כן�אתה�,�וכמו�שקנאת�בושתי�ודברת�עליה�רע�כדי�שאהרוג�אותה.�המלכה�בביתי
�אותה �שאהרוג �כדי �עלילות �אסתר �על �להעליל �חושב �הזה. �הדבר �את �המן ,�שמע

:��ואמר]ויש�אומרים�שבא�אליהו�הנביא�בדמות�חרבונה[מיד�בא�השר�חרבונה�.�פלו�פניוונ
�ַּגם�ִהֵּנה�ָהֵעץ�ֲאֶׁשר�ָעָׂשה�ָהָמן�ְלָמְרֳּדַכי�ֲאֶׁשר�ִּדֶּבר�טֹוב�ַעל�ַהֶּמֶלְך�עֵמד�,אדוני�המלך

ות�את�המן�על�העץ�אשר�הכין�מיד�צוה�המלך�לתל!�ְּבֵבית�ָהָמן�ָּגבַּה�ֲחִמִּׁשים�ַאָּמה
��.למרדכי

��

��...את�המן�תלו�על�עץ�גבוה
�היהודי �למרדכי �לקרוא �אחשורוש �המלך �שלח �שעה �באותה �לו. �אמר �וקח�, עמוד

כשיצא�מרדכי�מלפני�.�ותלה�אותו�על�העץ�אשר�הכין�לך,�את�המן�צורר�היהודים
�המלך �עליו, �נגזר �אשר �את �להמן �ונודע �ל, �והתחיל �מרדכי �לפני �המן התחנן�נפל

�אליו �והרוצחים, �הפושעים �כדרך �בביזיון �אותו �יתלה �לא �כי �ראשו�, �את �יתיז אלא
כי�כל�המרחם�על�,�אולם�מרדכי�לא�שעה�לדבריו�ולא�הטה�אוזן�לתחנוניו.�בחרב

,�כדי�שיתפרסם�הדבר�בכל�העולם,�היה�חפץ�בתלייתו,�ואדרבה.��אכזרי-הרשעים�
��.היה�רווח�והצלהולעם�ישראל�י,�ויתבטלו�גזירותיו�באגרות�שכתב

��
נאספו�.�באותה�שעה�הסירו�את�מצנפתו�וכבלו�אותו�באזיקים�והוציאו�אותו�להורג

במדבר�פרק�י�(ונתקיים�בהם�מה�שכתוב�בתורה�,�והכהנים�בחצוצרות,�רבים�מישראל
�ט ��"):פסוק �ַעל �ְּבַאְרְצֶכם �ִמְלָחָמה �ָתבאּו �ַהּצֵררְוִכי �ַּבֲחצְצרת�ַהַּצר �ַוֲהֵרעֶתם �ֶאְתֶכם

הצר�הצורר�הוא�המן�הרשע�צורר�".�ֱאֹלֵהיֶכם�ְונֹוַׁשְעֶּתם�ֵמאְיֵביֶכם'�ִנְזַּכְרֶּתם�ִלְפֵני�הְו
יצאה�אסתר�לראות�.�וכשבאו�לתלותו�נעשה�נס�שהתכופף�העץ�מעצמו.�היהודים

�את�המן�כשהוא�מוצא�להורג �"אמרה. �נפשנו�כציפור�נמלטה�מפח�יוקשים: הפח�,
שלא�נתננו�טרף�'�ברוך�ה:�"�ומרדכי�ענה�ואמר).דתהילים�קכ("�נשבר�ואנחנו�נמלטנו

�לשיניהם ."� �בחכמתו �שלמה �אמר �זה �יא(ועל �פרק �"משלי �נחלץ): �מצרה �צדיק ויבא�,
�תחתיו �"רשע �מרדכי, �את �לתלות �בבוקר �המן �שהשכים �עצמו�, �הוא �נתלה והנה

��.באותו�יום�על�העץ�אשר�הכין�לו
��

��בית�המן�למרדכי
�יום�נתן�המלך�אחשורוש�לאסתר ��את�בית�המןבאותו �כיצד�הסכימה�. ויש�להבין

�לקבלו �אסתר �בתיהם�, �את �אפילו �ולהחרים �עמלק �זכר �את �למחות �מצוה והלוא
,�כדי�שלא�יאמרו�גמל�זה�של�עמלק�או�אילן�זה�של�עמלק,�ורכושם�מגמל�ועד�חמור

שכל�,�אלא�שהלכה�בידינו?�ואם�כן�היאך�יכלה�אסתר�לקבל�לרשותה�את�בית�המן
�רכושם �המלכות �למלכותהרוגי ��ונכסיהם �כעת�. �שייכים �המן �נכסי �כל �כן אם
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�לאחשורוש �לאסתר, �במתנה �ניתנו �וכאשר �לא�, �כבר �הם �שהרי �לקחתם �לה מותר
�עמלק �זרע �נכסי .� �בקהלת �נאמר �כך �כו(ועל �פסוק �ב �לאסוף��"):פרק �ענין �נתן ולחוטא

�ולכנוס �לעצמו-" �רבים �נכסים �וכנס �שאסף �הרשע �המן �"�זה �לפני�. �טוב לתת
".�ַוָּתֶׂשם�ֶאְסֵּתר�ֶאת�ָמְרֳּדַכי�ַעל�ֵּבית�ָהָמן:�"שנאמר,��אלו�מרדכי�ואסתר-"�האלוקים

�לשלושה �נחלק �המן �של �ממונו �כי �המדרש �אומר �ואסתר: �למרדכי �ניתן ,�שליש
��.ושליש�נשמר�לבנין�בית�המקדש,�שליש�ניתן�לעמלי�התורה

��
�למלך �למשנה �מרדכי �את �המלך �ממנה �מעמד �באותו �טבעתו, �את �לו �ונותן כי�.

�המשנה �אצל �המלך �טבעת �שהיתה �היה �המנהג �עכשיו. �עד �משנה�, �המן שהיה
�למלך �המן, �אצל �הטבעת �היתה �ה. �של �השגחתו �מחמת �זאת �עם�' �על יתברך

�ישראל �המן, �ביד �הטבעת �כי �שביודעם �בתשובה, �וחזרו �בליבם �פחד �נכנס כמו�,
�חז �"ל"שאמרו �הטבעת: �הסרת �גדולה �ושבע�, �נביאים �ושמונה �מארבעים יותר

�לישראלנבי �להם �שעמדו �"אות �מהנביאים�, �התעוררו �תמיד �לא �ישראל שעם
��.אך�טבעתו�של�המן�עוררה�את�עם�ישראל�לחזרה�בתשובה�מיידית,�לתשובה

����
���ונהפוך�הוא-שליחת�אגרות�ההצלה�

�ה �שעשה �הגדולה �התשועה �לאחר �מרדכי' �וגדולת �המן �במפלת �אסתר�, מתחננת
�ש �השמד �אגרות �את �כליל �יבטל �כי �המלך �רשמילפני �באופן �המן �ל �יסתפק�, ולא

�בלבד �בהכרזה �המקומות, �לכל �תגיע �לא �שההכרזה �יתכן �כי �תגיע, �אם �וגם לא�,
,�יתייחסו�אליה�כל�כך�בחשיבות�כמו�שיתייחסו�לאגרות�החתומות�בטבעת�המלך

ואמר�לה�,�המלך�אכן�נענה�לבקשתה.�ועלולים�להרוג�את�היהודים�למרות�ההכרזה
��.�ויחתימו�אותם�בטבעת�המלךולמרדכי�שיכתבו�אגרות�חדשות

��
מדוע�חיכו�.�בסיון'�ושולחים�אותם�ביום�כג,�מרדכי�ואסתר�כותבים�אגרות�חדשות

�זמן�כה�רב אלא�שחלוקת�האגרות�הראשונות�?�בניסן�נתלה�המן'�הלוא�כבר�בטז,
�מאוד �רב �זמן �ארכה �המדינות �בכל �כל�. �לחזור �הספיקו �לא �עדיין �ניסן בחודש

לכך�חשבו�מרדכי�.�ג�בניסן"ת�אגרות�השמד�ביום�יהשליחים�הראשונים�ששלחו�א
עלולים�האומות�,�ואסתר�שאם�ישלחו�אגרות�חדשות�עכשו�על�ידי�שליחים�אחרים

מחמת�פחדם�ומוראם�,�לחשוב�שאלו�הן�אגרות�מזוייפות�שנשלחו�על�ידי�היהודים
�הגויים �משונאיהם �השליחים�. �כל �של �לחזרתם �עד �ואסתר �מרדכי �המתינו לכך

ואז�שלחו�שוב�בידי�אותם�שליחים�עצמם�את�,�בסיון'�חזרו�עד�יום�כגש,�הראשונים
מחמת�שהיו�.�כי�אכן�אלו�הן�אגרות�אמיתיות,�וכך�לא�היה�ספק,�האגרות�השניות

�לרוץ �כח �עוד �בהם �היה �ולא �משליחותם �כבר �עייפים �השליחים �זאת�, ולעומת
�יגונ �ולבטל �היהודים �את �לשמח �כדי �מהר �שיותר �כמה �שיגיעו �רצה �םמרדכי לכן�,

� �על �רכובים �כשהם �השליחים �את �מרדכי �הרמכים"שלח �בני �לו�-" �שיש �גמל �מין
וכוחו�,�ויש�לו�שמונה�רגליים�וממילא�ריצתו�מהירה�מאוד,�שתי�חטוטרות�על�גבו

��.גדול�שיכול�לרוץ�ששה�ימים�ללא�אכילה�ושתיה
��
��
��
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��נוסח�האגרת�שכתב�מרדכי�בשם�אחשורוש
כה�אמר�המלך�הגדול�:�ת�בשם�אחשורושוכך�כתבו�מרדכי�ואסתר�באגרות�החדשו

�ידוע�לכם�כי�אחד�הטעה�אותי.�אחשורוש�לכל�יושבי�מדינותיו וכתבתי�וחתמתי�,
�מפשע �חפים �אנשים �ולהרוג �למחות �דרך, �ותמימי �אמיתיים �אנשים אהובים�,

אף�אני�,�וכיון�שהטעה�אותי�אותו�רשע.�ועושים�טובה�עם�מושלי�הארץ,�ואוהבים
אלא�,�לא�מתוך�כונה�שאכן�ֵיהרגו�היהודים,�לשלוח�אגרותהטעיתי�אותו�ונתתי�לו�

� �ישראל �שונאי �הם �מי �לגלות �איגרות�השמד[כדי �שכשיתפרסמו �בדיוק�, �היהודים�מי יראו
,��ורוצה�אני�שכולם�יעשו�כמו�שעשינו�בהמן�בן�המדתא].שונא�אותם�ומתכונן�להורגם

�בראשו �גמולו �לו �והשבנו �אותו �שתלינו �להודיעכ. �בא �אני �שהיהודים�ועכשיו ם
.�וגומלים�טובה�לכל�המושלים,�אוהבים�את�כל�האומות�ומכבדים�את�כל�המלכים

וכל�.�לכן�עליכם�לחיות�בשלום�עם�היהודים�ולעזור�להם�שלא�יפלו�ביד�אויביהם
��.ג�לחודש�אדר"יימסרו�בידם�להענישם�ולהורגם�ביום�י,�המציקים�לישראל

��

��גדולת�מרדכי
�ִמִּלְפֵני" �ָיָצא �ְוַתְכִריְך�ּוָמְרֳּדַכי �ְּגדֹוָלה �ָזָהב �ַוֲעֶטֶרת �ָוחּור �ְּתֵכֶלת �ַמְלכּות �ִּבְלבּוׁש �ַהֶּמֶלְך

��"�ּבּוץ�ְוַאְרָּגָמן�ְוָהִעיר�ׁשּוָׁשן�ָצֲהָלה�ְוָׂשֵמָחה
��

�מרדכי �זכה ,� �ואפר �בשק �העיר �רחוב �אל �שיצא �גדול�-ובשכר �בכבוד �עכשיו �יצא
ועל�שנתן�אפר�.�בגדי�מלכות�זכה�ללבוש�-ועל�שקרע�בגדיו�בעבור�ישראל�.�מאוד

��.�זכה�לתכריך�בוץ�וארגמן-על�ראשו�
��

היתה�גלימתו�.��ככרי�זהב120היה�לבוש�מרדכי�בבגדים�יקרים�עד�מאוד�ששוויים�
ובמותניו�היתה�,�משובצת�בזהב�ואבנים�טובות�ומרגליות,�עשויה�משי�ירוק�וארגמן

�יקרות �שוהם �אבני �של �שורה �בה �שהיתה �חגורה �מע. �היו �נעליו �בזהב�גם ובדות
�ומרגליות �מדי, �העיר �של �וחרב �זהב, �של �בשרשרת �צוארו �על �היתה �תלויה על�.

� �העשוי �כתר �היה �מוקדון'ראשו �זהב �זהב[' �של �משובח �]סוג �פסק�, �לא �התפילין ואת
�ובכך�הכירו�כולם�שהוא�מרדכי�היהודי,�מלהניחם �"ונתקיים�בו�הפסוק, וראו�כל�:

��).דברים�כח(�"נקרא�עליך�ויראו�ממך'�עמי�ארץ�כי�שם�ה
��

�המלך �מבית �מרדכי �כשיצא �בהדסים, �מקושטים �הרחובות �היו �היו�, ובחצרות
בחורים�.�כדי�להצל�עליו�מפני�השמש,�פרושים�יריעות�ארגמן�הקשורים�בחבלי�שש

�כתרים �כשבידיהם �לפניו �הלכו �הגדולים, �לשרים �שעושים �כדרך �תקעו�, והכוהנים
�בחצוצרות .� �בידיהם �קשורים �היו �המן �בני �לפניועשרת �הולכים �והיו והתוודו�,

�ואמרו �הוא: �ברוך �המקום �ברוך �לצדיקים, �טוב �שכר �שמשלם �לרשעים, �רע .�וגמול
שבר�מרדכי�,�ואת�המן�אבינו�השוטה�שבטח�ברכושו,�ומשיב�גמול�רשעים�בראשם

�ותפילה �בתענית �העניו �ואמרה. �מחלונה �מסתכלת �היתה �המלכה �"ואסתר עזרי�:
��".עושה�שמים�וארץ'�מעם�ה

��
ללכת�בלבוש�כל�כך�יקר�ולהתכבד�בכבוד�כה�,�העניו�והצנוע,��הסכים�מרדכיכיצד
�גדול �והכבוד? �השררה �את �מרדכי �שנא �אכן �שמים, �לשם �היתה �שכוונתו :�אלא
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לא�ידעו�,�והתפרסמו�בעולם,�כאשר�הגיעו�האגרות�השניות�של�הצלת�עם�ישראל
�להאמין �אגרות �לאיזה �כולם �השניות, �לאגרות �או �הראשונות �לאגרות �עשה�. לכן

�מעשה �מרדכי �מיד �המלך, �לב �התהפך �שאכן �לכולם �שיוכיח �את�, �מגדל והוא
��.כך�יאמינו�כולם�ללא�ספק�לאגרות�האחרונות.�ורוצה�לרומם�את�היהודים,�מרדכי

��

��..."ליהודים�היתה�אורה�ושמחה"
ְבָכל�ִעיר�ָוִעיר�ְמקֹום�ּוְבָכל�ְמִדיָנה�ּוְמִדיָנה�ּו:�ַלְּיהּוִדים�ָהְיָתה�אֹוָרה�ְוִׂשְמָחה�ְוָׂשׂשן�ִויָקר

�ֵמַעֵּמי� �ְוַרִּבים �טֹוב �ְויֹום �ִמְׁשֶּתה �ַלְּיהּוִדים �ְוָׂשׂשֹון �ִׂשְמָחה �ַמִּגיַע �ְוָדתֹו �ַהֶּמֶלְך �ְּדַבר ֲאֶׁשר
��.ָהָאֶרץ�ִמְתַיֲהִדים�ִּכי�ָנַפל�ַּפַחד�ַהְּיהּוִדים�ֲעֵליֶהם

��
�שבהם�הסתתרו�עכשיו�יכלו�היהודים�לצאת�מן�המחבואים�והמקומות�החשוכים

�הגויים �מפחד �גדול, �לאור �מחשכה �ויצאו �הגלגל. �התהפך �ה, �שונאי �והגויים הם�'
'�התייהדו'מרוב�פחדם�של�הגויים�היו�הרבה�ש.�אלו�שהתחילו�לחפש�מקום�מסתור

��.כדי�שלא�יכירו�אותם�ולא�ינקמו�בהם,��לבשו�לבושים�של�יהודים-
��

�ה �שהיו �חלפתא �בן �שמעון �ורבי �חייא �ברבי �היה �בדרךמעשה �ולכים �איילת�, וראו
�השחר ,� �אורה �זריחת�השמש[שבקע �את �שמעון].ראו �לרבי �חייא �רבי ��אמר �היא�: כך

ואחר�כך�,�בתחילה�זכה�מרדכי�לשבת�בשער�המלך.�לאט�לאט,�גדולתם�של�ישראל
�-לבסוף�...".�ומרדכי�יצא�מלפני�המלך�בלבוש�מלכות"ואחר�כך�,�זכה�ללבוש�ולסוס

��".�וששון�ויקרליהודים�היתה�אורה�ושמחה"
��

��לעשות�נקמה�בגויים
�הבאה �לשנה �המיועד �ביום �י, �באדר"יום �ג �ועיר�, �עיר �בכל �היהודים התקבצו

שיהיה�,�תחילה�אמרו�הם�סליחות�ותחנונים�לפני�בורא�עולם.�להילחם�באויביהם
שהרי�בודאי�ששונאי�ישאל�,�אין�זו�מלחמה�פשוטה�כלל�וכלל.�בעזרם�במלחמה�זו

אולם�זכו�היהודים�לתשועה�גדולה�.�החזיר�מלחמה�שערהניסו�להגן�על�עצמם�ול
�ולא�עמד�איש�בפניהם �אף�טיפת�דם�יהודי�לא�נשפכה, וכך�הרגו�היהודים�אשר�.

� �המלך �מדינות �ישראל75,000בכל �משונאי ��איש �מהגויים�. �בדיוק �מי �ידעו כיצד
שאז�היו�אויביהם�,��זאת�ידעו�עם�שליחת�האגרות�הראשונות-?�שונא�לעם�ישראל

� �ושמחיםשל �ששים �ישראל �להם, �אומרים �והיו �ונוטלים�: �אתכם �הורגים �אנו מחר
��.את�אותם�אנשים�הרגו�היהודים.�ממונכם

��

��המלחמה�בשושן
��איש500בשושן�הבירה�הרגו�היהודים� �ואף�את�עשרת�בני�המן, התחננה�אסתר�.

�המלך �לפני �בשונאיהם, �לנקמה �נוסף �יום �בשושן �אשר �ליהודים �שיתן �מפני�, וזאת
� �ישראלשבעיר �שונאי �של �יותר �גדול �ריכוז �היה �שושן �נגד�, �המן �הסיתם אשר
��.ולא�הספיקו�לכלותם�ביום�אחד,�היהודים

��
�בצורה� �אנשים �הרבה �מידי �להרוג �פוחדים �בשושן �אשר �היהודים �היו �זאת מלבד

ויתרעם�על�כך�שהם�ניצלו�את�הרשות�שנתן�,�שמא�יכעס�עליהם�המלך,�מופרזת
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רצתה�אסתר�שיתן�.�הרגו�לגמרי�את�כל�השונאיםלכן�לא�,�להם�ועשו�הרג�מוגזם
�המלך�יום�נוסף �היהודים�, �כולם�שאין�המלך�מתרעם�על�הריגת�אויבי ובכך�יבינו

��.ולכך�יהרגו�בהם�בלי�פחד,�אלא�אדרבה�שמח�בכך�ומוסיף�להם�יום�נוסף
��

�אסתר �של �לבקשתה �המלך �הסכים �ואמר, �הוסיף �ואף �המן�, �בני �עשרת �את כי
כך�הרגו�היהודים�אשר�בשושן�ביום�.�למען�יראו�כולם�וייראו,�יתלו�על�עץ,�שהרגו

�ד�באדר"יום�י,�השני ��איש300עוד�, ואת�עשרת�בני�המן�תלו�על�העץ�אשר�היה�.
�עליו �תלוי �המן �זרש. �המן, �של �אשתו ,� �עם �נפשה �על ��בניה70נסה והתפרנסו�,
��.רוםמגביה�שפלים�עד�מ,�ברוך�משפיל�גאים�עדי�ארץ].�ְׁשנֹוֶרר[מקיבוץ�נדבות�

��

��ימי�שמחה�לדורות
יוצא�אם�כן�שהרגו�היהודים�אשר�בכל�מדינות�המלך�את�שונאיהם�ומבקשי�רעתם�

�ג�באדר"ביום�י לעומת�זאת�.�אותו�עשו�יום�משתה�ושמחה,�ד�באדר"ונחו�ביום�י,
ו�"ונחו�רק�ביום�ט,�ד�באדר"ג�וי"בשושן�הבירה�הרגו�היהודים�את�שונאיהם�בימים�י

�באדר �משתה, �יום �עשו ��ושמחהואז �כימי�. �המנוחה �ימי �את �דווקא �מרדכי קבע
משום�שאין�שמחתנו�בכך�שנקמנו�,�ולא�את�ימי�המלחמה,�שמחה�ומשתה�לדורות

��.יתברך'�אלא�השמחה�היא�תשועתם�של�ישראל�מאת�ה,�מן�הגויים
��

��התחזקות�בתורה
,�קבלו�הם�את�התורה�עליהם�ביתר�שאת�וביתר�עוז,�מתוך�שמחתם�של�היהודים

לומר�,��בלשון�יחיד-"�וקיבל".�"ְוִקֵּבל�ַהְּיהּוִדים�ֵאת�ֲאֶׁשר�ֵהֵחּלּו�ַלֲעׂשֹות":�כמו�שנאמר
�אחד �בלב �אחד �כאיש �הכל �עליהם �שקבלו �התורה�, �את �קבלו �תורה �שבמתן כמו

��".�שם�ישראל�נגד�ההרויחן:�"שנאמר�שם,�מתוך�אחדות�מלאה
��

בלו�היהודים�את�ק�כי�בימי�מרדכי�ואסתר)�מסכת�שבת�דף�פח�עמוד�א(ואומרת�הגמרא�
שהתורה�שבכתב�כבר�קבלוה�ברצון�ובשמחה�במעמד�.�התורה�שבעל�פה�בשמחה

מפני�שאין�בתורה�".�נעשה�ונשמע',�כל�אשר�דבר�ה:�"כמו�שנאמר�בתורה,�הר�סיני
אבל�התורה�שבעל�פה�שיש�בה�הרבה�דקדוקי�מצוות�.�שבכתב�לא�יגיעה�ולא�צער

�ויגיעה �עמל �וצריכה �לקבלה, �אז �רצו �לא �ש, �הקבעד �כגיגית"כפה �הר �עליהם ,�ה
.��שם�תהא�קבורתם-ואם�לאו�,��מוטב-אם�מקבלים�אתם�את�התורה�:�ואמר�להם

חזרו�וקבלו�,�מרוב�חביבות�הנס,�ובימי�מרדכי�ואסתר.�והוכרחו�לקבלה�בעל�כרחם
��.גם�את�התורה�שבעל�פה�ברצון�ובשמחה

��

��כתיבת�המגילה
�ֲאִביַחִי �ַבת �ַהַּמְלָּכה �ֶאְסֵּתר �ִאֶּגֶרת�ַוִּתְכּתב �ֵאת �ְלַקֵּים �ּתֶקף �ָּכל �ֶאת �ַהְּיהּוִדי �ּוָמְרֳּדַכי ל

��:ַהֻּפִרים�ַהּזאת�ַהֵּׁשִנית
��

ובבזה�:�שנאמר,�ל�כי�אחת�הראיות�שמגילת�אסתר�נכתבה�ברוח�הקודש"אמרו�חז
אלא�?�מהיכן�ידעו�מרדכי�ואסתר�מה�עשו�במקומות�הרחוקים.�לא�שלחו�את�ידם

�מראה�לנו�כי�-��75,000-מספר�ההרוגים�המדוייק�וכן�.�ודאי�ברוח�הקודש�נאמרה
��?שאם�לא�כן�מאין�ידעו,�ברוח�הקודש�נאמרה
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�להם �ואמרה �ישראל �לחכמי �המלכה �אסתר �"שלחה �לדורות: �"קבעוני שתהיה�,
כדי�,�אך�חכמים�לא�רצו�להסכים�איתה.�למגילת�אסתר�קדושה�כמו�לספרי�הקודש
�העולם �אומות �אצל �שנאה �לעורר �שלא �א. �להם �סתרהשיבה �כתוב�, �כבר הלוא

.�ובכל�זאת�לא�רצו�להסכים�עמה.�מאורע�זה�בספר�ההסטוריה�של�מלכי�מדי�ופרס
�שאין�נביא�אחר�יכול�-"�את�משה'�אלה�המצוות�אשר�ציוה�ה"כתוב�בתורה�:�אמרו

והיו�נושאים�ונותנים�?�ומרדכי�ואסתר�מבקשים�לחדש�לנו�דבר,�לחדש�דבר�מעתה
ומצאו�את�הפסוק�,�דוש�ברוך�הוא�את�עיניהםולא�זזו�משם�עד�שהאיר�הק,�בדבר

��.ואז�הסכימו�לה"�כתוב�זאת�זכרון�בספר:�"שנאמר�במלחמת�עמלק
��

ִּכי�ָמְרֳּדַכי�ַהְּיהּוִדי�ִמְׁשֶנה�ַלֶּמֶלְך�ֲאַחְׁשֵורֹוׁש�ְוָגדֹול�ַלְּיהּוִדים�ְוָרצּוי�ְלרב�ֶאָחיו�ּדֵרׁש�טֹוב�
��.ְלַעּמֹו�ְודֵבר�ָׁשלֹום�ְלָכל�ַזְרעֹו

��

אתה�דרשת�את�שלום�נפשה�של�,�ה�למרדכי"אמר�הקב:��רבי�יעקב�בר�אחאאמר
,�חייך�שאני�נותן�לך�לדרוש�את�שלום�אומה�שלימה,�נערה�אחת�יתומה�מאב�ואם

�"שנאמר �לעמו: �טוב �דורש �זרעו, �לכל �שלום �ודובר �את�"הקב". �תחילה �מנסה ה
�הצאן �במרעה �אותם �ובודק �ישראל �מנהיגי ,� �בהנהגה �הצאן �את �ינהיגו יפה�שאם

�ונכונה �ישראל, �עם �את �אף �להנהיג �ידעו �הקב. �עשה �כאן �למרדכי�"אף �נסיון ה
זיכהו�שינהיג�אומה�,�וכשראה�את�חמלתו�עליה�וטוב�ליבו,�בהנהגתו�כלפי�אסתר

��.שלימה

��

��

u
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��

��מאמרים�לפורים
��

��?�מאין�תימצא-השמחה�
�נפש �ומר �מדוכא �אדם �נכנס �הרופא �חדר �"אל �"דוקטור. �האיש, �בכה �אני�", סובל

�בות�גדולה�מאודמעצ �נפשי�עמוק, �אני�בדכאון �שרוי �ביכולתי�לשמוח�בשום�, ואין
�דבר �חיים. �אינם �חיי �מדכאוני�, �לצאת �כדי �תרופה �או �עצה �לי �תתן �כי �אני רוצה

��."הקשה
��
�אליך" �לי �מצויינת �"עצה �הרופא, �ענה �בדרן", �ישנו �הסמוכה �בעיר �מופעי�, העורך

�במינם �מיוחדים �בידור .� �והעצוב �הקשוח �האדם �ביותרגם �אלו, �למופעים ,�ההולך
וכך�,�עצתי�לך�אם�כן�שתלך�למספר�מופעים�כאלו.�אינו�יכול�שלא�לצחוק�ולשמוח

��".בודאי�תצליח�להכניס�ללבך�הדווי�אור�ושמחה
��
אלא�שישנה�בעיה�",�שח�האיש�בעוגמת�נפש,�"עצתך�היתה�יכולה�להיות�נפלאה"

��."אני�בעצמי...�אותו�בדרן�אינו�אלא:�אחת
 ��

בכל�פעולותינו�אנו�.��הם�משאת�נפשו�של�כל�אדם�עלי�אדמות-מחה�הש,�האושר
��?אך�כיצד.�רוצים�ושואפים�להגיע�למטרה�נכספת�זו

��
כי�בעיר�הבירה�ברלין�מתחת�לגשר�ישנו�,�שפעם�חלם�חלום,�אייזיק'�מספרים�על�ר

הוא�.�אייזיק�לנסות�את�מזלו'�החליט�ר,�כאשר�חזר�חלום�זה�שוב�ושוב.�מטמון�גדול
,�השומר�הניצב�במקום.�והתחיל�לחפש�את�האוצר�מתחת�לגשר,�ר�הבירהנסע�לעי

אייזיק�ניסה�'�ר.�ניגש�אליו�ושאלו�לפשר�חיפושיו,�אשר�ראה�אדם�המתנהג�כמרגל
�להתחמק �הרפה, �לא �השומר �אך �החלום. �דבר �את �לו �סיפר �ברירה �בלית .�לבסוף

מינים�האם�גם�אתה�מאלו�שמא:�"ואמר,�למשמע�החלום�פרץ�השומר�בצחוק�גדול
�בחלומות �חלום? �חלמתי �אני �גם �הנה �בשם�, �יהודי �מתגורר �הסמוכה �בעיירה כי

האם�חושב�אתה�כי�בשל�חלום�.�אשר�מתחת�לתנור�ביתו�ישנו�אוצר�גדול,�אייזיק
אייזיק�את�דברי�'�אך�שמע�ר!"�?טפשי�זה�אטריח�את�עצמי�ללכת�לביתו�של�היהודי

�השומר �לתנו, �מתחת �לחפור �והתחיל �לביתו �מיד �רמיהר �קלה�. �חפירה �לאחר אכן
��.מצא�מטמון�גדול�והתעשר�עושר�רב

��
מחפשים�אנו�אותם�בכל�,�פעמים�רבות�מחפשים�אנו�אחר�אוצרות�שמחה�נעלמים

אך�עלינו�לדעת�כי�אוצר�,�בבתי�מלון�ועוד�ועוד,�בקניות,�במסיבות:�מקום�אפשרי
��!נמצא�דווקא�אצלנו�פנימה,�השמחה�האמיתי

��
� �לשמחתו �דומה �חיצונית �השיכורשמחה �של �היין, �טעם �יפוג �שכאשר �גם�, תפוג

לעומת�זאת�שמחה�אמיתית�.�בריחת�האדם�מעצמושמחה�זו�היא�בעצם�.�השמחה
��.מהתרכזות�האדם�בעצמונובעת�
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�פורים �יום �שמחה, �יום �לפנינו, �עומד �בשמחה. �להרבות �אנו �רוצים �היום, .�כמצות
,�ליצנות,�ת�גדרותמתוך�פריצ,�כי�השמחה�לא�תושג�מתוך�הוללות,�אך�עלינו�לזכור

��.שכזו�מותירה�אחריה�טעם�מריר�מאוד"�שמחה.�"לשון�הרע�והפקרות
��
ה�לשמוח�"רק�מתוך�מחשבה�נצליח�בעז.�מחשבה�אותיות�-"�בשמחה'�עבדו�את�ה"

�באמת �מצוה. �של �יהודית �שמחה �שמחתנו �שתהא �נשתדל �אותם�. �כל �על נחשוב
�אנשים �להם, �שנשלח �מנות �המשלוח �אשר �ושמ, �אור �להם �חהיוסיף �הפורים�. ימי

�ידי� �על �ומכרים �שכנים �עם �מתוחים �יחסים �לשפר �עבורנו �פז �הזדמנות �גם הם
�מחויך �מנות �משלוח �זה. �על �גם �לחשוב �כדאי �בחלקנו�. �שנפלה �הזכות �על נחשוב

עם�מעט�השקעה�של�מחשבה�.�ונשתדל�לקיימם�בשמחה,�לקיים�את�מצוות�היום
��.צוות�היוםולקיים�בהידור�את�מ,�לשמוח�ולשמח'�נוכל�בעזרת�ה

��
��:הנובעת�מפנימיות�הנפש,�הנה�לנו�דוגמאות�מן�המקורות�לשמחה�אמיתית

��

F�"השמח�בחלקו-?�איזהו�עשיר�"!��
� �לו �שיש �במה �לשמוח �היודע �מאושר-אדם �אדם ��הנו �"כתוב. :� �מאין�-השמחה

�מאין�-השמחה�:�"אך�ניתן�לקרוא�זאת�גם�בסימן�קריאה,��בסימן�שאלה-"�?תמצא
�תמצא �הרוצ-!" �באמת�אדם �השמחה �את �למצוא �ה �מכלום, �לשמוח �יכול !�מאין,

��.וזאת�אם�רק�ישכיל�למצוא�את�נקודות�האור�והיופי�שבחייו
��

�זצ �לוין �אריה �רבי �על �שנה"מסופר �כחמישים �לפני �חי �שהיה �ל �עלובה�, בדירה
האם�טוב�,�יאמר�נא,�רבי�אריה:�"כאשר�ראיינו�אותו�עיתונאים�ושאלו.�ובדוחק�רב
ודלתות�הארון�?�והמיטה�אינה�קשה?�אין�התקרה�דולפת�בחורףכלום�?�ונח�לו�כאן

ישמע�:�הניח�רבי�אריה�את�ידו�על�כתף�העיתונאי�ואמר?�...גם�כן�נפתחות�בקושי
מה�חסר�'�וברוך�ה!�כי�תמיד�נחיה�ממה�שיש�לנו,�ה"פעם�נדברתי�עם�רעייתי�ע!�נא
�ואינני�צריך�להתכופף�כדי�להכנס?�לי ,��וגם�חשמל,מים�יש�לי.�החדר�גבוה�ממני

��!ממש�כמו�לורד?�איך�אומרים,�ובאמת�שאני�חי�היום
��

�מה�שקובע�את�מידת�האושר�והשמחה�של�האדם �אינו�מה�שיש�לו, צורת�אלא�,
מיהו�האדם�שיש�לו�כל�מה�":�כמו�שאומר�הפתגם,�שלו�למה�שיש�לוההתייחסות�

��!".מי�שרוצה�את�מה�שיש�לו?�שהוא�רוצה
��

שואב�המים�של�,��הקדוש�שפגש�את�חייקלמעשה�נודע�מסופר�על�הבעל�שם�טוב
�העיירה �כתפיו, �על �הכבדים �והדליים �האסל �עם �בסמטאות �לו �שהתהלך :�ושאלו,

�ר" �שלומך �מה �"?חייקל' �אוי", �ר!" �נאנח �מעל�' �האסל �את �מוריד �כשהוא חייקל
�כתפיו �מצחו, �על �הניגרת �הזיעה �את �ומוחה �מאוד", �לי �קשה �צעיר, �לא �כבר ,�אני

�דליי�מים�כבדיםונגזר�עלי�להסחב�עם� לטפס�עד�קומות�גבוהות�ובשכר�זה�כמה�,
��!".כמה�מר�הוא�גורלי,�בקושי�כמה�פרוטות�עלובות?�אני�מקבל

��
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�ושאלו �בו �פגש �שוב �"למחרת �היום: �שלומך �מה �ר, �"?חייקל' �הו", �ה"ב, �ר!" '�חייך
,�למרות�שאינני�צעיר�אני�עדיין�מצליח�לשאת�את�האסל�והדליים�הכבדים",�חייקל

אומנם�אינני�מרויח�מעבר�לכמה�פרוטות�אך�בכל�זאת�.��לקומות�גבוהותומטפס�עד
�זולתי �על �לטורח �נופל �ואיני �עצמי �בכוחות �מתפרנס �אני �חלקי, �שפר ..."�כמה

�הבעש �זאת �אמר"כששמע �"ט �חז: �שאמרו �מה �בין �הסתירה �לי �התישבה ל�"עתה
�השנה" �ראש �עד �השנה �מראש � �לו �קצובים �אדם �של �"מזונותיו �אמרו, �שני �ומצד
אומנם�מזונותיו�של�אדם�קצובים�לו�מראש�השנה�?��הכיצד-"�אדם�נידון�בכל�יום"

בקושי�או�,�אך�בכל�יום�אדם�קובע�מחדש�כיצד�להתייחס�אל�הדברים,�לכל�השנה
��.בקלות

 
�ר �שאל �שפעם �מספרים �רבו' �את �מניקלשבורג �שמעלקא �את�: �לקיים �אפשר איך

?�"בשמחה,�ברך�על�הטובהכשם�שהוא�מ,�חייב�אדם�לברך�על�הרעה:�"ל"דברי�חז
�לו �שקורים �הרעים �בדברים �לשמוח �לאדם �אפשר �וכי �שמח�, �שהוא �מידה באותה

ותמצא�שם�את�תלמידי�רבי�,�תלך�לבית�המדרש,�השיב�לו�הרב?�בדברים�הטובים
�מאניפולי �זושא �חז, �דברי �את �לך �יסביר �ל"והוא �מרוד, �עני �הוא �זושא �רבי ,�שכן

��.ים�לשאול�שאלה�זואותו�מתא.�ומצבו�בכי�רע�ודחוק�מאוד
��

�ר �הלך �שאלתו' �את �לפניו �ושטח �זושא �רבי �אל �שמעלקא �ואמר. �זושא �רבי :�תמה
�אלי �רבנו �אותך �שלח �מדוע �מבין �?אינני �אדם�! �לשאול �היה �מתאים �כזו שאלה

כל�טוב�מיום�היוולדי�ועד�'��יש�לי�ברוך�ה-אבל�אני�,�שעבר�צרות�ורעות�בחיים�שלו
��!?הרי�לא�עבר�עלי�שום�דבר�רע!�?ם�על�הרעהומנין�אוכל�לדעת�כיצד�מברכי,�עתה

��
�ר �שמע �התשובה' �את �שמעלקא �זושא, �לרבי �רבו �שלח�אותו �לא�לחינם �כי .�והבין

�כזו �בשמחה �תמיד �להיות �צריך �יהודי �רע, �למצב �מגיע �הוא �אם �שאף �לא�, הוא
�רע �שזה �כלל �מרגיש �אינסוף�, �עד �הרבות �הטובות �על �ורק �אך �תמיד �מביט אלא

��.יתברך'�שעוטף�בהן�אותו�ה
��

F�"משמחי�לב,�ישרים'�פיקודי�ה"��
�המצוות �קיום �הוא �היהודי �עבור �שמחה �של �נדלה �בלתי �מקור �מצוה�. �של שמחה

אשר�רק�כאשר�חווים�אותה�מבינים�את�,�היא�שמחה�בעלת�עוצמה�גדולה�כל�כך
�ועומקה �עוצמתה �פנימית. �התגברות �שמים, �לשם �מצוה �עשיית �מתוך�, �גם ואולי

��.ריהם�שובל�ארוך�של�טוהר�ושמחה�אלו�מותירים�אח-קושי�
��
��
��
��
��
��
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F�"נגילה�ונשמחה�בישועתך"��
��:וזכור��כי.�יתברך�מהווים�אף�הם�מקור�אמיתי�של�שמחה'�האמונה�והבטחון�בה

��
אין�בחייו�דאגה�כלל�וכללאין�בחייו�דאגה�כלל�וכלל,�,�בלב�שלםבלב�שלם'�'�המאמין�בההמאמין�בה

�

�

��
גם�אם�עדין�לא�הגענו�אל�.�כי�הוא�יודע�שהכל�נעשה�לטובתו�ולתועלתו�האמיתית

�השל �םהבטחון �המוחלטת, �הדאגה �אי �ואל �ובטחון, �באמונה �התחזקות �שכל ,�הרי
��.משרה�עלינו�יותר�שלוה�ושמחה

��
� �בחיי �רבנו �הביטחון(כותב �משער �א �פרק �")תחילת :� �הוא �הביטחון �נפש�מהות מנוחת

ושיהיה�לבו�סמוך�על�מי�שבטח�עליו�שעושה�הטוב�והנכון�לו�בענין�אשר�,�הבוטח
��".יבטח�עליו

��
ל�"כי�הנה�מצות�הביטחון�מנה�אותה�רבנו�בחיי�זצ,�באר'��מוסר-אור�לציון�'ובספר�

�ללב �הקשורות �המצוות �בין �בלב, �היא �המצוה �שעיקר �להורות �אדם�, �יאמר שאם
אבל�,�הרי�לא�קיים�את�המצוה,�אבל�בלבו�איננו�מרגיש�זאת',�אני�בוטח�בה,�בפיו

�וצריך�.ואמנם�טוב�שיבטא�זאת�בפה�מלא,�אם�בלבו�בוטח�בודאי�קיים�את�המצוה
�נעשה �לאשר �גורמת �הסיבה �שאין �ולהאמין �לדעת �הקב, �המסובב�"אלא �הוא ה

�הדבר �נעשה �ידה �שעל �הסיבה �שתהיה �וגורם �מהנעשה�, �דבר �לתלות �חלילה לכן
לדוגמא�בעל�חנות�שעשה�סיכום�שבועי�או�חדשי�.�באיזו�סיבה�כל�שהיא,�בעולם

�היו �מועטים �שרווחיו �לדעת �ונוכח �ש, �מפני �בסיבה �זאת �יתלה �בחנות�לא חברו
�אליו �הקונים �כל �את �משך �ובזה �חיסול �מכירת �על �הכריז �הסמוכה �כיוצא�, �כל וכן

�בזה �וריק, �הבל �מחשבות �אלה �כי �ומדוקדקת. �עליונה �בהשגחה �נעשה �הכל .�אלא
�ומכלל�זה�לומדים�גם�שלא�לבטוח�בשום�גורם�בעולם�שהוא�יעשה שהוא�יעזור�,

וכל�שכן�שלא�להחניף�לאף�אדם�,�אלא�יתלה�בטחונו�אך�ורק�בבורא�יתברך,�ויפעל
��.שהרי�זה�כבוטח�באדם�חלילה,�כדי�להשיג�על�ידו�דבר�כל�שהוא

��

�ובאמת�שכל�הגורמים�בעולם �ה"הם�רק�שלוחיו�של�הקב, נמצא�שכשהוא�בוטח�.
�שהוא �כל �בגורם �בעיקר, �ולא �באמצעי �בטחונו �הרי �דירה�, �לו �שנחוצה �כאדם וזה

�הדיר �לקניית �כסף �ישיג �כיצד �ודואג �הלמגורים �בידו, �היא �שטעות �בודאי �הוא�, כי
אבל�לא�ידאג�,�ה�שימציא�לו�דירה�בדרך�הטובה�לפניו�יתברך"צריך�לבטוח�בהקב

גבול�ההשתדלות�,�ועל�אף�שצריך�לעשות�השתדלות�להשגת�מבוקשיו.�על�הכסף
�האדם �דרגת �לפי �נמדד �המהווה�. �יתירה �חריצות �לעשות �שאין �לומר �צריך ואין

�בטחון �חוסר �ככ. �ישתדל �ראשווגם �את �ולא �גופו �את �רק �להעסיק �האפשר �ל כי�,
ולא�תעזור�חריצות�,�וצריך�לנצלו�רק�לתורה�וליראה,�לראש�נודעת�חשיבות�עליונה

�מבוקשיו �להשגת �יתרות �ומחשבות �איש, �בלב �מחשבות �רבות �כי �ה, �ועצת היא�'
��.תקום

��
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��
 

 ?רצונך להיות מאושר
�שלפניך �השורות �את �קרא �שוב, �אותם �וקרא �חזור �וק, �בכל�חזור �אותם רא

�הזדמנות �לבך, �על �הדברים �את �חקוק �את�, �ותרגיש �להפנימם השתדל
תחושתו�,�תחושת�האושר�והשלוה�המציפה�אותך�בכל�עת�ובכל�מצב�בחייך

��!של�אדם�מאמין
��

� �לביטחון �מביאה �שידיעתם �היסוד �עמודי �חובת�(שבעת �בספרו �בחיי �רבנו �פי על
��):שער�הבטחון,�הלבבות

��
ומוכן�למלא�,��כל�אחד�ומרחם�על�כל�אחדשהקדוש�ברוך�הוא�אוהב�את  .א

��.את�כל�משאלותיו
��.דואג�ומשגיח�בקפדנות�על�כל�צרכיו  .ב
��.הקדוש�ברוך�הוא�חזק�וכל�יכול�ובעל�הכוחות�כולם  .ג
��.יודע�באופן�יסודי�את�טובתו�של�כל�אחד  .ד
��.מנהיגו�היחיד�של�האדם�מתחילת�בריאתו�ועד�יום�מותו  .ה
�לי"  .ו �להזיק �יכול �לא �אחד �אף �יכ, �לא �אחד �ואף �אלא �לי �להיטיב �רקול

��".ברצונו�יתברך
��.היא�רבה�מאוד�לכל�אחד,�יתברך'�מידת�טובו�ונדיבותו�של�ה  .ז
 

��
 

F�"ְוִׂשַּמְחִּתים�ְּבֵבית�ְּתִפָּלִתי"��
� �לו �יש �אשר �היהודי �הוא �מאושר �פתוח"כמה �קו �עולם" �בורא �אל �אליו�, לפנות

ִמי�גֹוי�ָּגדֹול�ֲאֶׁשר�ִּכי�",�כמו�שנאמר�בתורה,�בכל�מצב�ובכל�זמן,�בתפילה�בכל�מקום
��.)דברים�פרק�ד�פסוק�ז("�ְּבָכל�ָקְרֵאנּו�ֵאָליוֱאֹלֵהינּו�'�לֹו�ֱאֹלִהים�ְקֹרִבים�ֵאָליו�ַּכה

��
,�בדרך�ראה�עני�מסכן�העושה�את�דרכו�ברגל.�עגלון�אחד�נסע�בעגלתו�מעיר�לעיר

�כבד �תרמיל �שכמו �כשעל �העגלון. �רחמי �נכמרו �את�, �והזמין �העגלה �את �עצר הוא
הוא�עלה�על�העגלה�והתרווח�על�.�אורו�עיניו�של�ההלך�המסכן.�עני�לעלות�אליהה

�המושב �משכמו, �הוריד �לא �התרמיל �שאת �"אלא �את�. �מעליך �תסיר �לא מדוע
אך�לא�,�אתה�באמת�נדיב�לב",�נאנח�העני,�"אהה.�"שאל�העגלון�הרחמן"�?התרמיל

�נעים�לי�להטריח�אותך�יותר�מדי �לי�בזאת�שהכבדתי�על�העג. ,�לה�בכובד�גופידי
��"...אינני�רוצה�להכביד�גם�על�ידי�הנחת�התרמיל

��
�אנחנו �נאמר �ומה �הקב? �את �להטריח �נעים �לא �מרגישים �לפעמים �אנחנו ה�"גם

�ערך �ופעוטות �קטנות �"בבקשות �הקב.. �ביד �הגדולות �הבעיות �את �"ה"נפקיד אנו�,
�לעצמנו �אומרים �והיומיומיות", �הקטנות �הבעיות �עם �אך �לבד, �להסתדר ".�ננסה

��!?האמנם
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ושמע�,�ל�שהגיע�יום�אחד�לבית�רבו"מסופר�על�אחד�ממקורביו�של�החזון�איש�זצ
לפעמים�רואים�אנו�אדם�שומר�תורה�ומצוות�ופתאום�:�"מפיו�את�הדברים�הבאים

�העול �את �מעליו �פורק �הוא �אחד �בהיר �ביום �חל�. �זה �שמפנה �נדמה לכולם
�בפתאומיות �למעשה, �אך �בוד, �החלה �הפנימית �לכןההידרדרות �קודם �רב �זמן ,�אי

כאשר�יצא�.�כך�סיים�החזון�איש�את�דבריו"�האמונה�בתוך�ליבו�נחלשה�כבר�מזמן
�לירושלים �חזרה �בדרכו �הבחור �במחשבתו, �מאוד �היה �טרוד �עצמו�, �את �שאל הוא

איזה�פגם�מצא�?�מדוע�החזון�איש�אמר�לי�דברי�תוכחה�קשים�כל�כך:�שוב�ושוב
�בי ?� �חברו �את �פגש �לירושלים �העניןכשהגיע �כל �את �לו �וסיפר �נראו�, הדברים

�החבר �בעיני �גם �תמוהים �ברק, �לבני �לשוב �לו �יעץ �והוא �איש�, �החזון �של �ביתו אל
למחרת�נסע�שוב�אל�החזון�איש�.�הבחור�אכן�כך�עשה.�ולבקש�הסבר�על�הדברים

�הדברים �לפשר �ושאלו �לו. �ואמר �בחיוך �פניו �את �קידם �איש �"החזון �היא�: אמונה
�ח �הצריכים �תמידימהדברים �יזוק �אמונתו. �את �מחזק �אדם �אין �אם �הולכת�, היא

��!יום-ה�יום"אדם�צריך�לחוש�את�הקב.�ונחלשת
��

אם�.�ה"בקש�אותו�מהקב,��כל�דבר�שהנך�זקוק�לו-?�וכיצד�מגיעים�לאמונה�חושית
המצא�נא�,�רבונו�של�עולם:�עמוד�בפינת�החדר�ותאמר,�דרושות�לך�נעליים�חדשות

על�ידי�זה�תרגיל�את�עצמך�.�וכך�בכל�דבר�ודבר,�ותלי�כסף�כדי�לקנות�נעלים�חדש
"!�כך�רוכשים�אמונה�חושית.�יתברך�הוא�הנותן�לך�את�הכל'�להכיר�ולהרגיש�שה

��.סיים�החזון�איש
��

,�הוא�תמיד�זמין,�באפשרותנו�לפנות�אל�אבא�שלנו�שבשמים�בכל�עת�ובכל�שעה
� �לא �פעם �תפוס"אף �אצלו" ,� �אצלו �אין �ממתינה"וגם �"שיחה ,� �"�קוליתא"לא ולא�,

נחוש�תחושת�,�על�ידי�שנתפלל�אליו�תמיד.�ה�מתאווה�לתפילותינו"הקב,�"מזכירה"
�בה �תלות '� �אמו"יתברך �עלי �כגמול �נפשי, �עלי �"כגמול �הקב, �על �כל�"נטיל �את ה

��.והוא�כבר�ידע�היאך�לטפל,�בעיותינו�הגדולות�והקטנות"�כובד"
��

אף�אם�נראה�שבמצב�,�םכי�בכל�מצב�יש�לפנות�אל�אבא�שלנו�שבשמי,�ויש�לדעת
�נמצאים �אנו �שבו �שבעולם, �פתרון �שום �להינתן �יוכל �לא �אנו�, �יודעים �זאת בכל

יתברך�בורא�העולם�שבודאי�'�אלא�בה,�שאנו�בוטחים�לא�בבשר�ודם�שהוא�מוגבל
�הוא�הכל�יכול �ואין�מה�שיכול�לעצור�בעדו, �בנביא�. .�מלכים�א�פרק�כב(וכבר�ראינו

אב�מלך�ישראל�ויהושפט�מלך�יהודה�שנלחמו�עם�מלך�על�אח)�דברי�הימים�ב�פרק�יח
.�וציוה�מלך�ארם�לחייליו�שלא�להרוג�שום�אדם�אלא�את�מלך�ישראל�בלבד,�ארם

�יכירוהו �שמא �פחדו �מחמת �פשוטים �בגדים �ולבש �התחפש �ישראל �ומלך אבל�,
�מלכות �בגדי �לבש �יהודה �מלך �יהושפט �מלך�, �הוא �יהודה �שמלך �חשבו והחיילים

ומיד�הסית�,�ה"ואז�זעק�אל�הקב,�יו�והניחו�עליו�את�החרב�להורגוישראל�והגיעו�אל
ּוֶמֶלְך�ֲאָרם�ִצָּוה�ֶאת�ָׂשֵרי�:�ככתוב�בנביא,�ה�את�חיילי�ארם�ממנו�ולא�הרגוהו"הקב

�ַהָּגדֹול �ֶאת �ַהָּקֹטן �ֶאת �ִּתָּלֲחמּו �ֹלא �ֵלאֹמר �לֹו �ֲאֶׁשר �ָהֶרֶכב �ִיְׂשָרֵאל�, �ֶמֶלְך �ֶאת �ִאם ִּכי
ִהי�ִּכְראֹות�ָׂשֵרי�ָהֶרֶכב�ֶאת�ְיהֹוָׁשָפט�ְוֵהָּמה�ָאְמרּו�ֶמֶלְך�ִיְׂשָרֵאל�הּוא�ַוָּיֹסּבּו�ָעָליו�ַוְי:�ְלַבּדֹו

��:ֲעָזרֹו�ַוְיִסיֵתם�ֱאֹלִהים�ִמֶּמּנּו'�ְלִהָּלֵחם�ַוִּיְזַעק�ְיהֹוָׁשָפט�וה
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� �רכב(ואמרו�במדרש�ילקוט�שמעוני �")מלכים�סימן �ויזעק�יהושפט�וה: �מלמד�-"�עזרו'
�ראשוש �את �להתיז �אם �כי �חסר �היה �לא ,� �הפסוק �שאומר �ז(וזה �ד �")דברים '�כה:

�אם�הגיע�-אדם�בשר�ודם�שיש�לו�אדון�,�אמר�רבי�יודן".�אלהינו�בכל�קראנו�אליו
תאמר�לאדון�,�אלא�קורא�לבן�ביתו�ואומר�לו,�אינו�נכנס�אצלו�פתאום,�לו�עת�צרה

לא�,�לא�אם�הגיע�לאדם�צרהא,�ה�אינו�כן"אבל�אצל�הקב,�שפלוני�רוצה�לדבר�עמו
כל��")יואל�ג�ה(וכן�הוא�אומר�,�יקרא�לא�למיכאל�ולא�לגבריאל�אלא�יקראני�ואענהו

��.כ"ע".�ימלט',�אשר�יקרא�בשם�ה
��

,�שבשעה�שהיה�חולה�מאוד,�למד�גם�כן�נכדו�חזקיהו�המלך,�ומיהושפט�מלך�יהודה
אך�,��שימותה�את�ישעיהו�הנביא�שיאמר�לו�שנגזרה�עליו�הגזירה"שלח�אליו�הקב

ה�את�"וקיבל�הקב,�ועמד�בתפלה�ובתחנונים�לבורא�עולם,�חזקיהו�לא�התיאש�כלל
��:)מלכים�ב�כ(כמסופר�בנביא�.�תפלתו

��
 ַּבָּיִמים�ָהֵהם�ָחָלה�ִחְזִקָּיהּו�ָלמּות�ַוָּיבֹוא�ֵאָליו�ְיַׁשְעָיהּו�ֶבן�ָאמֹוץ�ַהָּנִביא�ַוֹּיאֶמר�ֵאָליו�ֹּכה

'�ַוַּיֵּסב�ֶאת�ָּפָניו�ֶאל�ַהִּקיר�ַוִּיְתַּפֵּלל�ֶאל�ה:�י�ֵמת�ַאָּתה�ְוֹלא�ִתְחֶיהְלֵביֶתָך�ִּכ ַצו'�ָאַמר�ה
ְזָכר�ָנא�ֵאת�ֲאֶׁשר�ִהְתַהַּלְכִּתי�ְלָפֶניָך�ֶּבֱאֶמת�ּוְבֵלָבב�ָׁשֵלם�ְוַהּטֹוב�ְּבֵעיֶניָך�'�ָאָּנה�ה:�ֵלאֹמר

�ָגדֹול �ְּבִכי �ִחְזִקָּיהּו �ַוֵּיְבְּך �ָעִׂשיִתי �ְי: �הַוְיִהי �ּוְדַבר �ַהִּתיֹכָנה �ָחֵצר �ָיָצא �ֹלא �ַׁשְעָיהּו ָהָיה�'
ֱאֹלֵהי�ָּדִוד�ָאִביָך�ָׁשַמְעִּתי�'�ׁשּוב�ְוָאַמְרָּת�ֶאל�ִחְזִקָּיהּו�ְנִגיד�ַעִּמי�ֹּכה�ָאַמר�ה:�ֵאָליו�ֵלאֹמר

ְוֹהַסְפִּתי�:�'ֲעֶלה�ֵּבית�הֶאת�ְּתִפָּלֶתָך�ָרִאיִתי�ֶאת�ִּדְמָעֶתָך�ִהְנִני�ֹרֵפא�ָלְך�ַּבּיֹום�ַהְּׁשִליִׁשי�ַּת
�ַעל� �ְוַגּנֹוִתי �ַהֹּזאת �ָהִעיר �ְוֵאת �ַאִּציְלָך �ַאּׁשּור �ֶמֶלְך �ּוִמַּכף �ָׁשָנה �ֶעְׂשֵרה �ֲחֵמׁש �ָיֶמיָך ַעל

��:ָהִעיר�ַהֹּזאת�ְלַמֲעִני�ּוְלַמַען�ָּדִוד�ַעְבִּדי
��

�מת�כי,��שמה�שאמר�לו�ישעיה�הנביא)א"דף�ט�ע(ל�בגמרא�מסכת�ברכות�"ואמרו�חז
�תחיה �ולא �אתה �הבא, �לעולם �גם �תחיה �ולא �הזה �בעולם �אתה �מת �היינו כלומר�,

ענה�לו�ישעיה�כיון�,�ושאל�אותו�חזקיה�למה�כל�זה.�שלא�יהיה�לו�חלק�לעולם�הבא
וכי�בחינם�לא�נשאתי�,�אמר�לו�חזקיה.�שלא�נשאת�אשה�לקיים�מצות�פריה�ורביה

.��טובים�שיעברו�על�התורההלוא�ראיתי�ברוח�הקודש�שיצאו�ממני�בנים�לא,�אשה
�ישעיה �לו �אמר �הקב: �של �בסודותיו �ראשך �את �להכניס �לך �ה"למה �שאתה�? מה
ועליך�להביא�לעולם�,�אתה�מצווה�על�מצוות�פריה�ורביה,��תעשה-מצווה�לעשות�

,�אמר�לו�חזקיה.�ה�מה�שטוב�בעיניו�יעשה�הוא"והקב,�ילדים�ולחנך�אותם�לתורה
�ממחשבתי �בי �חוזר �הריני ,� �לי �לאשהותן �בתך �את �אולי �שלי�, �שהזכות �אפשר ואז

ה�אמר�לי�שכבר�נגזרה�"הקב,�אמר�לו�ישעיה.�ושלך�יגרמו�ויצאו�לי�בנים�צדיקים
�הגזירה �עליך �למות, �שהולך �לאדם �בתי �את �אתן �לא �וממילא �חזקיה. �לו �אמר בן�:

�אמוץ �וצא, �נבואתך �כלה !� �אבא �אבי �מבית �מקובלני �הנ[כך �חרב��]ל"יהושפט אפילו
�ֵהן�)איוב�יג�טו(שנאמר�.�אל�ימנע�עצמו�מן�הרחמים,��על�צוארו�של�אדםחדה�מונחת

ה�את�תפלתו�"וכמו�שראינו�בפסוקים�לעיל�שמיד�קיבל�הקב.�כ"ע.�לֹו�ֲאַיֵחל,�ִיְקְטֵלִני
�חזקיה �של �המלך, �מחצר �הנביא �ישעיהו �לצאת �הספיק �לא �ועוד �אליו�, �נגלה וכבר

ומוסיף�לו�עוד�חמש�,��מהשחיןה�ואמר�לו�שיודיע�לחזקיה�שהוא�מרפא�אותו"הקב
��.וכן�יצילהו�מסנחריב�מלך�אשור�שבא�להלחם�בו,�עשרה�שנה�לחיות
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כי�",�ה�מפורשות"הנה�לנו�חזקיהו�המלך�ששמע�את�גזרתו�של�הקב,�אחים�יקרים
�אתה �מת �תחיה, �"ולא �כלל, �יאוש �תחושת �לבו �אל �נתן �לא �זאת �ובכל �הסב�, אלא

�לבו �מקירות �והתפלל �ובכה �הקיר �אל �פניו �לו"והקב, �ענה �ה �וכמה�. �כמה �אחת על
ואדם�כבר�נשבר�ומתייאש�ואין�לו�,�במקרים�שונים�ומשונים�שקורים�אצל�כל�אחד

אך�שוכח�הוא�לרגע�את�בורא�עולם�ישתבח�,�כי�לדעתו�אין�תקוה,�מצב�רוח�כלל
�יכול �והכל�הוא �שהכל�שלו �לעד �שמו ,� �בנביא �שאמר �ו(וכמו �ֵאין��"):שמואל�א�יד ִּכי

ה�אין�מניעה�להושיע�ישועה�קטנה�או�"�להקב-"��ְלהֹוִׁשיַע�ְּבַרב�אֹו�ִבְמָעטַמְעצֹור'�לה
��.הכל�בשבילו�אותו�הדבר,�ישועה�גדולה

��
�כן �על �אשר �ורעי, �אחי �עניינינו�, �בכל �עולם �בורא �את �לשתף �חושים �ונחלץ בואו

שהכל�ממנו�,�באמת�ובתמים�ובלב�שלם'�ונבטח�בה,�מהקטנים�ועד�הגדולים,�כולם
ועצה�טובה�לכל�אדם�שמגיעים�אליו�כפעם�בפעם�מקרים�.�הכל�לטובתנווש,�יתברך

�מאוד �אותו �המצערים ,� �לומר �חצות'שישתדל �תקון �חורבן�' �על �ולבכות ולהצטער
�המקדש �בית ,� �ערוך �בשלחן �מרן �שפסק �ג"או(וכמו �סעיף �א �סימן �ירא��")ח �לכל ראוי

�לאדם�כמות�כי�בורא�עולם�קבע".�שמים�שיהא�מיצר�ודואג�על�חורבן�בית�המקדש
�אותה �לעבור �שיצטרך �צער �של �בית�, �חורבן �על �הזה �הצער �את �ממיר והחכם

וממילא�לקח�את�מכסת�הצער�,�מקדשנו�ותפארתנו�ובוכה�על�גלות�וצער�השכינה
�לו �המגיעה �והיסורים �אלו, �חשובים �דברים �על �בוכה �שלא �אדם �אבל �ברירה�, אין

��.יצילנו'�ה,�אלא�לשלוח�לו�ענייני�צער�אחרים
��

�כ �מתפללועל �שאדם �לאחר �פנים �ל �איש, �החזון �אומר �תחושה�, �לחוש �הוא צריך
והוא�יתברך�יתן�לי�כפי�מה�שהוא�,�כלומר�התפללתי,�אני�את�שלי�עשיתי:�כזאת
,�אין�זה�אלא�לטובתי,�ואני�סמוך�ובטוח�שגם�אם�לא�יתן�לי,�ומתי�שהוא�מבין,�מבין

�לחינם �הלכה �לא �בודאי �ותפילתי �התפילו"הקב, �כל �את �גונז �ושומרןה �ת ואותן�,
�אחר �במקום �לי �יעמדו �תפילות �התקבלה. �אכן �שתפילתו �אדם �רואה �וכאשר מן�,
ואז�הוא�חווה�שוב�את�החויה�של�הקשר�.�ויודה�לו'�הראוי�הוא�שישוב�ויפנה�אל�ה

זוהי�הדרך�הקלה�,�אם�הוא�עושה�כך�בתמידות�יזכה�לאמונה�חושית.�ה"עם�הקב
��.להשגת�האמונה�שהורה�החזון�איש�לתלמידו

��

��

� ���

��

��אמונת�חכמים
�המגילה �סיפור �במהלך �ראינו �חוסר�, �בגלל �ישראל �עם �על �נגזרה �השמד שגזירת

�,�אמונת�חכמים �לא�להשתתף�במשתה�-שלא�צייתו�להוראתו�של�מרדכי�היהודי
ונשמעו�להוראתו�של�מרדכי�,�והתשועה�הגיעה�על�ידי�שתיקנו�פגם�זה.�אחשוורוש

�בתפילה �להתקבץ �אנוש, �שבמבט �פי �על �מה�אף �בכל �אשם �שמרדכי �נראה �היה י
��).כפי�שסופר�לעיל�בהרחבה(שקרה�

��
מעלתם�הנשגבה�של�חכמי�.�היא�אחת�מיסודותיו�של�העם�היהודיאמונת�חכמים�
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.�ישראל�מתאפיינת�בדעת�תורה�ובכשרונם�האדיר�לראות�בשכל�ישר�את�הדברים
�נכונה �עצה �רק �לא �היא �שלהם �העצה ,� �מבחינת �היא �והקב"אלא �גוזר ה�"צדיק

לא�תסור�מן�הדבר�אשר�יגידו�:�"על�פי�זה�ניתן�להבין�את�הנאמר�בתורה".�מקיים
אפילו�נראה�בעיניך�שהשמאל�הוא�הימין�והימין�:�מפרש�בִסְפֵרי,�"לך�ימין�ושמאל

��.שמע�להם,�הוא�השמאל
��

,�היה�הימין�ימין�והשמאל�שמאל,�יתכן�בהחלט�שעד�שלא�יצא�הדבר�מפי�החכמים
נהפך�הימין�,��אך�מכיון�שאמרו�על�ימין�שהוא�שמאל.כפי�שהדברים�אמנם�נראים

��.ה�מקיים"וממילא�הקב,�מכיון�שכך�גזר�הצדיק,�להיות�שמאל
��

�וחלו�מסופר �בליטא �מיר �בישיבת �ללמוד �הברית �מארצות �שבאו �בחורים �שני �על
�נדירה �במחלה �מלהושיע. �המקומיים �הרופאים �יד �קצרה �הגאון�, �אותם �שלח ולכן
�זצ �ירוחם �הי"רבי �משגיח �שיבהל �רופא�, �אודות �שישאלוהו �הדור �מגדולי �אחד אל

לפני�שיצאו�לדרכם�הזהירם�רבי�ירוחם�שיתייעצו�עם�הרב�.�הנמצא�באזור�מגוריו
�חלילה �פיו �ימרו �ולא �פרט �בכל �ההוא �לדרך. �יצאו �השניים �מקום�, �אל וכשהגיעו

�הרב �בית �אל �פנו �הרב �מגורי �הרופאים�, �ירצו �שאם �מפורשת �הוראה �ממנו וקבלו
� �פלונילנתחם �רופא �ידי �על �אלא �הניתוח �שיתבצע �אופן �בשום �יסכימו �אל אחד�.

מהם�ציית�להוראות�והתעקש�לקבל�את�הטיפול�אך�ורק�על�ידי�הרופא�שאמר�לו�
�הרב �הבריא, �זמן �ולאחר .� �חברו �במחלתו-אבל �הטיפול �את �לקבל ��כשבא נעדר�,

�מהמקום �ההוא �הרופא �שיחזור, �עד �להמתין �רוצה �שהוא �אמר �לכך �אי עו�השפי.
�הטיפול �את �לדחות �כדאי �לא �שכן �אחר �רופא �אל �שיפנה �הרופאים �עליו �גם�, מה

�מצוין �רופא �הוא �אף �השני �שהרופא �הרב�. �אזהרת �ולמרות �עליו �השפיעו הדברים
�השני �הרופא �ידי �על �יתבצע �שהניתוח �הסכים �הבחור. �נפטר �ימים �שלושה .�אחרי

חה�שאמר�רבי�מספרים�תלמידי�ישיבת�מיר�שבמשך�חצי�שנה�בסיומה�של�כל�שי
והיה�מסיים��,היה�מזכיר�את�השניים�שנסעו�להירפא,�ירוחם�בפני�בחורי�הישיבה

��!זה�ציית�וזה�לא:�בזה�הלשון
��

�ברוחניות� �העם �צרכי �בכל �עמוקה �והבנה �השכל �לבהירות �ישראל �חכמי �זכו כיצד
יש�בחיי�האדם�רגעים�אשר�:�"אומר�החפץ�חיים!��מכח�התורה�הקדושה?ובגשמיות

�לה �נאלץ �עד�הוא �לו �הנוגע �ענין �ויש �להחליט �מה �יודע �ואינו �מסוים �בענין חליט
�נפש �לעשות, �מה �יודע �שאינו �ומי �יאוש, �לידי �בא �הוא �על�. �אחד �לו �לוחש והנה

��".יתברך�בכבודו�ובעצמו'�הרי�תוכל�לשאול�בעצתו�של�ה:�"אוזנו
��
�אּוכל" �?איככה �האדם" �ישתומם �ובאמת, �חיים, �החפץ �אומר �זו�, �אפשרות ניתנה

הפתרון�.�יש�לנו�תורה�הכוללת�תשובות�על�כל�השאלות�שבעולם!�אדם�ואדםלכל�
,�יש�לדעת�שמלבד�המצוות�הכתובות�בתורה.�'שמוצאים�אותו�בתורה�הוא�עצת�ה

�עצות �גם �שם �רשומות �מנוסות, �עצות �היא�, �עצתה �גם �נצחית �שהתורה וכשם
��".נצחית

��
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�זצ �וסרמן �אלחנן �ציורי"רבי �משל �מוסיף �ל �ראו: �אליך �שבא �לך�הרי �ואומר בן
�פניך �שנתלכלכו �לגמרי, �נקיים �שפניך �ואומר �מכחישו �שמעון �ולעומתו �היית�. מה

�עושה �הצדק? �מי �עם �בעצמך �לראות �ונוכח �לראי �ניגש �אתה �היא�. �התורה והנה
יש�,�וכשיש�ספקות�ומתגלים�חילוקי�דעות,�הראי�הבהיר�שלנו�שהכל�משתקף�בה

מפני�שהיא�העצה�"�תושיה"התורה�נקראת�.�להתבונן�קודם�כל�מה�כתוב�בתורה
��.�בכל�השאלות-וכן�לאיש�ישראל�כפרט�,�היחידה�לאומה�הישראלית

��
,�הכלכלה,�אנו�רואים�בימינו�שנתרבו�בישראל�ארגונים�שונים�בתחומי�הפוליטיקה

מכל�,�וראה�זה�פלא.�התרבות�והלאומיות�המרבים�בחיפוש�עצות�להטבת�מצבינו
�עבר �מכל �הניתנות �העצות �מכ, �רק �העם �מתדרדרים�מחלת �ואנו �ומוסיפה בידה

��.�ברוחניות-ובמקביל�,�מבחינה�גשמית
��

�הפוכות �תוצאות �לידי �מביאות �העצות �כל �מדוע �זצ? �וסרמן �אלחנן �רבי ל�"אומר
�ויעילה �נכונה �עצה �להשיא �סמכא �בר �להיות �שכדי �נחון�, �להיות �האדם צריך

��:בתכונות�הבאות
��
��.�שיהיה�בר�דעה.א
 .דבר�שלא�יהיו�לו�נגיעות�אישיות�ב.ב
 .�עליו�להיות�שונא�בצע.ג
��בנוסף�לשכל�הישר.ד �צריך�הוא�להכיל�דעת�תורה�שהיא�אינסופית, דעתם�של�.

�השוק �מן �ודעות �השפעות �מיני �בכל �היא �מעורבת �הפשוטים �האנשים ,�עיתונים,
רק�מי�שמכיל�בקרבו�לפיכך�.�ולכן�דעתם�משתנה�בהתאם�למה�ששמעו',�רדיו�וכו

�האחוזים �במאת �נקיה �תורה �אחרות�דעת �זרות �דעות �תערובת �של �שמץ �ללא
 !יכול�להיות�בר�סמכא,�כלשהן

�.ה �והוא �מכולם �הגדול �עילאי �בכח �צורך �יש �הנזכרים �התנאים �לכל �-�בנוסף
 .ולה�זוכים�יחידי�סגולה,�"סייעתא�דשמיא"
 

�השואל �ישאל �מדיניים:ואם �לעניינים �תורה �דעת �בעלי �חכמים �לתלמידי ,��מה
�סוציאליים �או �תעשייתיים �תחום�? �הוא �שזה �ההלכה �בהוראות �הם שיתעסקו

כי�אין�",�ל"ין�זצ'בשם�רבנו�יצחק�מוולוז"�חפץ�חיים"התשובה�לכך�ענה�ה?�עיסוקם
�הקדושה �בתורתנו �תשובה �לה �למצוא �שאין �שאלה �שום �עיניים�! �רק דרושות

��".כדי�לגלות�היכן�היא�כתובה,�מאירות
��

שיוכל�לשנות�את�דעתו�ואין�מי�,�למה�דומה�תלמיד�חכם�שכולם�סרים�למשמעתו
� �של �לחצים �ידי �על �פרחי'הצרופה �ארחי �במרכז�'? �גבוה �אותו �שמעמידים לשעון

��:ולזה�שתי�סיבות,�העיר
��
��.אה�למרחוקָר�שֵי.א
�פיו.ב �על �השעה �את �יכוין �הקהל �שכל �השעון �שמטרת ��מכיון �השעון�, �שאם הרי

�שעון�העיר�היה�עומד�במקום�נמוך�אז�היה�כל�אחד�ניגש�אליו�ומכוין�את�הזמן�של
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�הפרטי �לשעונו �בהתאם �השעון, �של �המטרה �מתבטלת �היתה �וממילא �עכשיו�, אך
�גבוה �במקום �העיר �שעון �את �כשמעמידים �אליו�, �לגשת �היחיד �של �בידו ואין

��.הרי�בהכרח�שהוא�מכוין�את�שעונו�על�פי�שעון�העיר,�ולהתאימו�לשעונו�הפרטי
��

�הרבים �בעוונותינו �תלמיד, �את �שמעמידים �אנשים �נמוךישנם �במקום �החכמים ,�י
קל�להם�לדחות�את�דברי�החכמים�בשביל�צורכיהם�,�ממילא�כשלא�מתאים�להם

�תעלה�-�דעת�תורה�-שדעתם�,�עלינו�להעמיד�את�רבותינו�במקום�גבוה.�הפרטיים
ולעצות�טובות�ומעולות�מפי�'�לסייעתא�דשמיא'ואז�נזכה�,�על�כל�שיקול�אישי�שלנו

��.�דרכינוובכך�נהיה�מוצלחים�בכל,�החכמים
��

� ���

��
��בן�תורה�מול�נשיא�ארצות�הברית

�ישראל �מדינת �על �עוברים �טרופים �ימים �ומחריפה, �הולכת �הבטחונית ,�הבעיה
�המדינה �אזרחי �את �אופפת �אונים �אין �ותחושת �פתרונות�. �למצוא �מנסים כולם

.�ואילו�הימין�הקיצוני�דוגל�בדיכוי�וביד�קשה,�השמאל�מציע�הסכמי�שלום.�לבעיה
אך�בשטח�לצערנו�הם�לא�,�ת�נראים�טובים�כשהם�בדיבורים�ועל�הניירכל�הפתרונו

מדוע�זה�.�אך�למרבה�הצער�לא�פתרון�תמידי,�יש�לעיתים�רגיעות�זמניות.�עובדים
,�הרי�הם�כל�כך�נכונים�מבחינה�מדינית?�למה�הפתרונות�השונים�לא�עובדים?�כך

��!ני�השטחאכן�משהו�לא�טבעי�מתרחש�מתחת�לפ?�כל�כך�מסתברים�והגיוניים
��

ְוַעל�:�ה�לעשו�הרשע"�אומר�יצחק�אבינו�ע)בראשית�פרק�כז�פסוק�מ(בתורה�הקדושה�
�ַצָּואֶרָך �ֵמַעל �ֻעּלֹו �ּוָפַרְקָּת �ָּתִריד �ַּכֲאֶׁשר �ְוָהָיה �ַּתֲעֹבד �ָאִחיָך �ְוֶאת �ִתְחֶיה �מסביר�:ַחְרְּבָך

�י"רש �התורה: �על �יעברו �ישראל �עם �כאשר �לערער, �פה �פתחון �לעשו �יהיה �על�אז
�ליעקב �שניתנו �הברכות �עליו, �לגבור �יצליח �והוא �זה. �זהו �כאלו�! �פרשנויות לא

�ואחרות �ומשמאל, �מימין �פתרונות �לא �וברורה. �בהירה �מצב �תמונת �לנו�, מציבה
��)ירמיה�ט�יא�(!"על�עוזבם�את��תורתי?�על�מה�אבדה�הארץ.�"תורת�אמת,�תורתנו

��
�כן �על �אשר �להק, �שהחליטו �חלם �חכמי �כאותם �נהיה �לנפגעי�לא �חולים �בית ים

�השבור �הגשר �הגשר, �את �לתקן �לנסות �עלינו �השורש! �מן �הבעיה �את !�לפתור
�והמצוות �התורה �אל �החזרה �האמיתי, �הביטחון �את �לנו �שתתן �היא �נחכה�. לא

�ננסה�לחזק�את�עצמנו�בלימוד�התורה�ובשמירתה.�שאחרים�יתחילו נשאף�לתקן�,
��.ר�למען�שלום�עם�ישראלובכך�נעשה�את�ההשתדלות�הטובה�ביות,�את�עצמנו

��
�אצל� �מוצאים �אנו �ישראל �עם �למען �ואמיתית �נכונה �להשתדלות �מאלפת דוגמא

ומרדכי�היהודי�משנה�למלך�:�"הפסוק�האחרון�במגילת�אסתר�אומר.�מרדכי�היהודי
�אחיו �לרוב �ורצוי �ליהודים �וגדול �אחשוורוש �לכל�, �שלום �ודובר �לעמו �טוב דורש

אנו�.��מדינות�127-�משנה�למלך�המושל�בכיפה�נהיה,�מרדכי�עולה�לגדולה".�זרעו
�ממדרגה� �פוליטי �עסקן �היום �אותו �מאז �נעשה �בודאי �שמרדכי �לעצמנו מתארים
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�ראשונה �מדיני, �תהליך �בכל �מעורב �היהודים�, �לאחיו �דאגה �מתוך �כמובן הכל
�תבל �ברחבי �המפוזרים �זכויותיהם�. �למען �רבות �לפעול �יכל �ודאי �תפקידו בתוקף

�אחיו �של �ורווחתם �מעליהם, �ולהקל �שיעשה�. �ונכון �שטוב �סוברים �אנו �בודאי כך
�מרדכי �פלא. �זה �ראה �אך �כמונו, �סבר �לא �מרדכי �המגילה. �סיפור �לאחר מחליט�,

שם�,�והוא�שם�פעמיו�לירושלים,�מרדכי�היהודי�לעזוב�את�לשכתו�ההדורה�בשושן
כפי�שמוזכר�במשניות�מסכת�.�הוא�מורה�הוראות�בבית�המקדש�בהלכות�הסבוכות

,�שהיה�פותח�בהלכות�ודורשן,�למה�נקרא�שמו�פתחיה.�פתחיה�זה�מרדכי:�"ליםשק
�לשון �שבעים �ויודע �עוול". �איזה �לעצמנו! �חושבים �אנו �בזבוז, �איזה �כך�! �שכל אדם
�בפוליטיקה �מעורב �עצומה, �כך �כל �השפעה �בעל �בשבעים�, �הבקי �גדול אינטלגנט

��!?גיות�בהלכותוראשו�נתון�בפתירת�סו,�בירושלים"�מתבזבז"הולך�ו,�שפות
��

�הברית �ארצות �נשיא �להיות �טוב �יהודי �לאיזשהו �מציעים �שהיו �לעצמנו ,�נתאר
�תורה �וללמוד �ישיבה �באיזו �להסתגר �ומעדיף �מכך �נמנע �היה �יהודי �ואותו הלוא�.

!�עזוב�את�הישיבה�ורוץ�לקחת�את�התפקיד�שניתן�לך:�היינו�מרעימים�עליו�בקולנו
�ישראל �מדינת �את �להציל �ביכולתך �הטרורלמנו, �תהליך �את �ע �רווחה�, להביא

��!אל�תהיה�בטלן!�כלכלית�לאלפי�משפחות�יהודיות
��
הם�אותם�,�כי�המושכים�בחוטים�והקובעים�מהלכים,�בעיני�הבשר�שלנו�נדמה,�כן

�כל�נגידי�תבל�וחשובי�ארץ�הם�-אילי�ההון�,�ראשי�ממשלות,�נשיאים,�בעלי�שררה
י�היהודי�בהשקפתו�הטהורה�ידע�מרדכ.�ובידם�לעזור�לנו,�שמובילים�את�המהלכים

לא�,�מה�שבן�תורה�אחד�מסוגל�לעשות�בעת�שהוא�יושב�ולומד�תורה:�את�האמת
��!!!יעשה�גם�משנה�למלך�או�נשיא�ארצות�הברית

� 

� ���

��
��וגם�חרבונה�זכור�לטוב

� �א(בגמרא �עמוד �טז ��אמרו)מסכת�מגילה�דף �עם�, �היה �עצה �באותה �רשע �חרבונה אף
פחד�,�שכאשר�ראה�שכלתה�להמן�הרעה�מאת�המלךאלא�,�המן�לתלות�את�מרדכי

�ואמר �עצמו �על �למרדכי': �המן �עשה �אשר �העץ �הנה �גם �גבוה�, �המן �בבית עומד
�אמה �'חמשים �להבין. �ויש �עצה, �באותה �היה �שחרבונה �לנו �מנין �במגילה�, הלוא

��.ותו�לא,�מבואר�שנתן�עצה�טובה
��

�נדבות�פעם�פה�ואפשר�להבין�את�הדבר�על�פי�משל�לעיור�עני�שהיה�רגיל�לקבץ
בעומר�למירון�'�והנה�יום�אחד�הציעו�לו�חבריו�שכדאי�לו�ללכת�ביום�לג,�ופעם�שם

ולבטח�יתרמו�לו�בעין�,�שם�יש�כינוס�של�הרבה�אנשים,�לקבר�רבי�שמעון�בר�יוחאי
והבטיח�לו�שבסוף�היום�,�שכר�איזה�נער�שיוליך�אותו�למקום,�שמח�לעצה�זו.�יפה

�יפה �סכום �לו �יתן .� �לקח �בכניסההנער �והושיבו �העיור �את �אחד�, �כל �לו �נתנו וכך
�ידו �כמתנת �ואחד �העיור. �התעייף �כשכבר �שעות �כמה �לאחר �כספו, �את ,�אסף
תוך�.�הוא�ביקש�מהנער�שיקח�אותו�למקום�צדדי�כדי�לנוח�מעט.�והניחו�באמתחתו
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�כדי�שהעיור�היה�נח ספר�אותו�והניחו�,�בא�הנער�בלט�וגנב�את�כספו�של�העיור,
��.באבמקום�מוח

��
�העיור �שהתעורר �לאחר �איננו, �והנה �כספו �את �חיפש �ומרה, �גדולה �צעקה ,�ויצעק

וגם�הנער�עשה�את�עצמו�,�באו�אנשים�ועזרו�לו�לחפש.�'גנבו�את�כספי'�'היכן�כספי'
שיבדקו�אצל�הנער�שנמצא�,�אמר�העיור�לסובבים�אותו,�תוך�כדי�החיפוש.�מחפש

�איתו �הנער. �בזה �הרגיש �וקרא, �לעיור �פנה �גדולומיד ��בקול �את�: �לך �מצאתי הנה
�לך �שאבדו �שקל �האלפיים �הכסף! �את �העיור �לקח �והתחיל�, �הנער �את �גם ולקח

כל�האנשים�הסובבים�התפלאו�.�ולצעוק�עליו�שהוא�הגנב,�להכותו�מכות�נמרצות
ומניין�,�במקום�להודות�לו�שמצא�את�הכסף,�למה�מכה�הוא�את�הנער,�על�העיור

מנין�לו�לדעת�,�שאם�לא�כן,�ודאי�שהוא�הגנב,�אמר�להם�העיור!�?לו�שהוא�הגנב
�בדיוק �שקל �אלפיים �כאן �שיש �אלפיים�, �ואולי �מאות �חמש �אלף �כאן �יש אולי

,�בודאי�שהוא�גנב�את�הכסף�וספר�אותו,�אם�אמר�הוא�בדיוק�את�הסכום?�מאתיים
��.לכן�אמר�שמצא�את�הכסף,�ועכשו�פחד�שיגלו�שהוא�הגנב

��
�והנמשל �אומר, �חרבונא �'הנה �הנ, �בבית�גם �עומד �למרדכי �המן �עשה �אשר �העץ ה

�אמה �חמישים �גבוה �המן �חמישים�', �העץ �של �שגובהו �לדעת �לחרבונה �מנין והרי
אף�הוא�,�אלא�ודאי�שהרשע�הזה,�אולי�ארבעים�ותשע�אולי�חמישים�ואחד,�אמה

�היה �עצה �באותה �המלך, �מאת �המן �אל �הרעה �שכלתה �כשראה �ורק �על�, ופחד
��.ואמר�שיתלו�את�המן�עליו,�נו�מאנשי�המןלכן�עשה�עצמו�כאילו�אי,�עצמו

��

� ���

��
��בגתנא�ותרש

� �על �לאסתר �אמר �שמרדכי �נכתב �המגילה �ותרש'בתחלת �בגתן �את�' �להרוג שרצו
והנה�כשהמלך�אמר�לנעריו�לראות�.�על�ידי�שימת�רעל�בתוך�המשקה,�אחשוורוש

�וימצא�כתוב�אשר�הגיד:�"נכתבו�שמותיהם�בשינוי�לשון,�מה�כתוב�בספר�הזכרונות
� �על �"'תרשו�אבגתנ'מרדכי �הזה, �השינוי �ולמה �חז? �אמרו �ל"אלא �של�, שמזכירו

לא�רצה�שמרדכי�יבוא�על�,�משנאתו�למרדכי,�בנו�של�המן�הרשע,��שמשי-המלך�
כלומר�שרק�אחד�.��תרש'או'ולכן�כתב�שמרדכי�אמר�על�בגתן�,�שכרו�מאת�המלך

�המלך �את �להרוג �רצה �מהם �שניהם, �את �הרגו �הספק �ומחמת �מגיע�וממיל. �לא א
ה�את�המלאך�"אבל�שלח�הקב.�כיון�שבגללו�נהרג�אדם�בחינם,�למרדכי�שכר�על�זה

כדי�שידעו�שבאמת�,�תרשו�אבגתנ.�לשנים'�או'וחילק�את�המילה�,�גבריאל�משמים
��.שניהם�רצו�להרוג�את�המלך�ויבוא�מרדכי�על�שכרו

��

� ���

��
��
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��גדול�השלום
�הפסוק �על �מוילנא �הגאון �כותב �ַה: �ָמְרֳּדַכי �ְוָגדֹול�ִּכי �ֲאַחְׁשֵורֹוׁש �ַלֶּמֶלְך �ִמְׁשֶנה ְּיהּוִדי

�הוא�-�משנה�למלך:�ַלְּיהּוִדים�ְוָרצּוי�ְלרב�ֶאָחיו�ּדֵרׁש�טֹוב�ְלַעּמֹו�ְודֵבר�ָׁשלֹום�ְלָכל�ַזְרעֹו
�אומות�העולם �בעיני �ליהודים. ��פירוש-�וגדול ,�שהיה�גם�חשוב�בעיני�עם�ישראל,

משלי�פרק�ח�פסוק�(כמו�שכתוב�,��בתורה-�רוב�אחיול'�ורצוי'.�לפי�שהיה�גדול�בתורה
�)לה �'�מהרצוןכי�מוצאי�מצא�חיים�ויפק�: �טוב. �טובים�ומדות�-�דורש �הוא�מעשים

�טובות �טובות. �והמדות �מכולן, �יותר �הן �טובות�, �המדות �נכתבו �שלא �הטעם שהרי
כל�')�מסכת�שבת�דף�קה�עמוד�ב(כמו�שאמרו�,�כי�הם�כוללים�את�כל�התורה,�בתורה

מסכת�ערכין�(וכל�המספר�לשון�הרע�ככופר�בעיקר�',�כועס�כאילו�עובד�עבודה�זרהה
�ב �עמוד �טו �כולם,)דף ��וכן �המדותוהשלום. �לכל �הכלי ��הוא �כל�, �של �הלבוש והוא

�המדות .� �שאמרו �יב(וזה �משנה �ג �פרק �עוקצין �)במסכת �הקב: �מצא �מחזיק�"לא �כלי ה
ולא�מצא�,��יכול�לקבל�הכלוהיינו�שהכלי�צריך�שיהיה.�השלוםברכה�לישראל�אלא�

והמדות�,�שהוא�הלבוש�של�כל�המדות,�השלוםה�כלי�שיוכל�לקבל�הכל�אלא�"הקב
�המצות �כל �של �כלל �הם �ה. �ובירך '� �ישראל �בשלוםאת �את�, �לקבל �יכולים שיהיו

�התורה �כהנים, �ברכת �והיינו �ברכות, �שש �שהם �תורה, �חומשי �חמשה �כנגד ,�חמש
ולכן�גם�,�בשלוםלכן�סיים�,�כלל�כל�המדות�הוא�ושלום.�והששית�היא�כנגד�המדות
ועל�כן�.�כי�הם�גם�כן�כנגד�ששה�הנזכרים�לעיל,�בשלוםהששה�סדרי�משנה�סיים�
משלי�פרק�י�(וברכות�לראש�צדיק�,��הוא�הצדיקשלוםכי�,�מתחיל�המשניות�בברכות

�ו �)פסוק �זרעו, �לכל �שלום �ודובר �כן �גם �אמר �ולכן �כל�, �עם �מרדכי �מטיב שהיה
�האומות ,� �אחריושלא �הבאים �בזרעו �ינקמו �יכלו�, �ולא �גדול �תקיף �היה שבחייו

שלא�ינקמו�,�אבל�היה�מטיב�עם�כל�האומות�במדותיו�הטובות,�לעשות�כנגדו�כלום
.��לכל�זרעו�עד�עולםשלוםומזה�הגיע�,��עם�הכלשלוםשהיה�דובר�,�מזרעו�אחר�מותו

��.אמן.��וברכה�יהיה�לנו�ולכל�ישראל�עד�העולםושלום
��

� ���

��

��דיחותא�לפוריםמילי�ב
�אייבשיץ☺ �יהונתן �רבי �הגאון �את �אחד �כומר �שאל �אחת ��פעם �היהודים�: אתם

�והנטירה �הנקימה �לכם �אסורה �לפני�, �שהיה �בהמן �מתנקמים �אתם �היום �עד ולמה
אלא�,�אין�בזה�משום�נקימה�ונטירה,�חס�ושלום:�ענה�לו�הרב?�יותר�מאלפיים�שנה

� �תזכורת"זוהי �המנים"ל" �ודור" �דור �כל �של �רבם�לה, �המן �של �סופו �את �להם זכיר
��...הראשון

��

☺� �שם �כל �בסכין �ומגרד �יושב �כשהוא �הארץ �עם �אחת �פעם �המן"�ראו הכתוב�"
?�איך�אתה�מקלקל�את�המגילה:�גערו�בו.�במגילת�אסתר�המודפסת�בסוף�החומש

אם�כן�,�"מחה�תמחה�את�זכר�עמלק"הרי�כתוב�במפורש�בתורה�:�תמה�עם�הארץ
�מן �המן �שם �את �למחוק ��הספרצריך �לו! �אמרו �טוב: �ראוי�, �המן �של �שמו מילא

אולם�בזה�אתה�מגרד�ועוקר�גם�את�המילים�הקדושות�שמעבר�לדף�,�למחוק�אותו
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�המן �תיבת �?מול �הארץ! �עם �אותו �להם �אמר �חז: �אמרו �"הרי �ואוי�'ל �לרשע אוי
��...'לשכנו

��

��עם�הארץ�אחד�שאל�את�חברו☺ �כידוע�נולד�ביום�ז: �באדר'�משה�רבנו אם�כן�,
�בייוצ �חל �שלו �מילה �הברית �שיום �פורים"א �שהוא �באדר �ד �במה�, �היא והשאלה

:�ענה�ואמר�לו,�יגע�ומצא,�עיין"�גאון"חברו�ה?�אם�במגילה�או�בברית,�התחילו�אז
ואם�כן�אין�מקום�כלל�,�העיר�גושן�מסתמא�היא�מוקפת�חומה�מימות�יהושוע�בן�נון

��...ד"ו�ולא�ביום�י"כי�שם�קורים�את�המגילה�ביום�ט,�לשאלתך
��

ראו�.�הזמין�פעם�אחת�קבוצת�עניים�לסעודת�פורים,��נדבן�אחד�שאשתו�קמצנית☺
�אחד �לכל �עוף �רבע �הבית �לבני �מגישה �שהאשה ,� �העניים �להם �עוף�–ואילו �רבע

�אנשים �לארבעה �וקרא. �מהם �אחד �קם �מיד �רבותי: �מנחה, �ונתפלל �קומו �לו�! אמר
השיב�!�?�רק�רבע�לאחתהלוא�טרם�אכלנו�והשעה�היא,�מה�אתה�ממהר:�בעל�הבית

��...אצלך�בצלחת�רבע�לאחד�אבל�אצלנו�רבע�לארבע:�לו�העני�בחיוך
��

הגישו�לשולחן�קערה�גדולה�.��איש�אחד�הזמין�לביתו�אורח�עני�לסעודת�פורים☺
�מלאה�כיסנים�טעימים�מאוד �וריחם�נודף�למרחוק, :�נטל�האורח�כיסן�אחד�ואמר.

נטל�עוד�.�אלה�כנגד�משה�ואהרון:�מרנטל�עוד�שניים�וא!�זה�כנגד�יחידו�של�עולם
�ואמר �שלושה �האבות: �שלושת �כנגד �אלו ,� �ארבעה �האמהות–ועוד �ארבע ,��כנגד

סלקי�מיד�את�הקערה�,�אמר�בעל�הבית�לאשתו...�ב�שבטים"ועוד�שנים�עשר�כנגד�י
��...בטרם�יקח�כנגד�ששים�רבוא�בישראל,�מכאן

��
��

*��*��*��

*��*��

*��
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��

��שער�ההלכה
��

��הלכות�פורים
��

��אדרחודש�
��שמחה�וששון�ליהודים

ויכול�להגיע�לזה�,�בכל�מצב�ובכל�זמן,�הן�אמת�שתמיד�צריך�האדם�להיות�בשמחה
�בה �ורק �אך �בטחונו �את �שתולה �ידי �על �יתברך' �בעולם, �אדם �משום �חושש ,�ולא

�תדעלאמין�ולה,�טחון�הואיאחד�מעמודי�הבכי�,��בספר�חובות�הלבבותוכמו�שכתב
�להזיק �יכול �לא �בעולם �אדם ��ליששום �לי, �להיטיב �ולא �הבורא�, �ברצון �לא אם

�מרביםמשנכנס�אדר�,�ל"�מכל�מקום�אמרו�חז.]בשער�האגדהבהרחבה�כמבואר�[�,יתברך
��)לא�(.לשמחה�אשר�נהפך�להם�מיגון�והחודש,�להוכמו�שנאמר�במגי,�בשמחה

��
��וגבר�ישראל

�ולכן�אם�יש.�יש�לדעת�כי�חודש�אדר�מסוגל�לישועות�גדולות�יותר�מכל�חודש�אחר
�גוי �עם �ליהודי �משפט �אדר, �בחודש �יתקיים �שהדיון �יכולתו �כמיטב �ישתדל שאז�,

��)לא(.�מזלם�של�ישראל�למעלה�הרבה
��

��משה�רבנו
ומכל�מקום�הדעה�הרווחת�היא�,�חילוקי�דעות�יש�בתאריך�פטירתו�של�משה�רבנו

�ז �שביום �רבנו' �משה �נפטר �באדר ,� �בגמרא �א(כמבואר �עמוד �לז �דף �קדושין �)מסכת
.��ולכן�מנהג�החסידים�הבריאים�להתענות�ביום�זה).פ�סעיף�ב"סימן�תק(וך�ובשלחן�ער

ולומדים�את�,�ומנהג�יפה�הוא,�יש�נוהגים�לעשות�לימוד�עם�סעודה,�באדר'�ובליל�ז
�זצ �חי �איש �הבן �הגאון �שסידר �ל"התיקון �מעוברת. �ובשנה �הלימוד�, �את יעשו

��)ילקוט�יוסף�ה�רעד.�לב(.�'אאדר�'�וטוב�שיעשו�את�הלימוד�גם�בז.�'אדר�ב'�והתענית�בז
��

��קבלת�תענית
�להתענותה �באדררוצה �שבעה ��ביום �בתפלת�, �התענית �את �עצמו �על �לקבל צריך

שצריך�,�ככל�תענית�יחיד�שאדם�מקבל�עליו�להתענות,�באדר'�מנחה�שלפני�יום�ז
�ויאמר�את�).ב�סעיף�ו"סימן�תקס(כמבואר�בשלחן�ערוך�,�לקבל�ממנחה�שביום�הקודם

��.שבסיום�העמידה'�עושה�שלום'בסידורים�קודם�אמירת�הנוסח�המובא�
��

��פורים�קטן
,�ו�שבאדר�ראשון"ד�וט"פ�שאין�קוראים�את�המגילה�בימים�י"אע,�בשנה�מעוברת

�א �מקום �למכל �ויהספסור �ותענלהד �בהםת �תחנון, �בהם �אומרים �ואין �נוהגים�. ויש
�בי �ושמחה �משתה �קצת �הפרזים"לעשות �לבני �ד �ירושלים"ובט, �לבני �ו �שכתבו�כמ. ו
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ושכן�היה�רגיל�רבנו�יחיאל�להרבות�,�ורבנו�פרץ�העיד�שכן�נהגו�רבותיו,�ן"הר,�ק"הסמ,�התוספות
האליה�,�החתם�סופר,�לנאיו�הגאון�מוכתבוכן�.�ולהזמין�בני�אדם�לשמוח�עמו,�בו�בשמחה�ובסעודה

�רבה �ועוד, �יצחק �מנחת �לכן. �להנ, �ותשבחות �שירות �עם �מסיבות �לעשות �וראוי '�כון
וכל�העושים�.�כדי�לזכות�את�הרבים,��ולומר�שם�דברי�תורה�וחיזוק�האמונה,יתברך

�כן �ברכה, �עליהם �תבוא �הרמ. �שסיים �מגילה"כמו �בהלכות �'א �משתה�, �לב וטוב
��)רח(.�הכל�לשם�שמיםיהיה�והעיקר�ש,�'ידתמ

��
��

��קריאת�ארבע�פרשיות
��סדר�ארבע�פרשיות

� �התורה �לקריאת �כתוספת �השבועשל �פרשת �חז, �א"תקנו �עוד �קריאות�ל רבע
� �לפוריםבשבתות �הסמוכות �הן, �ואלו �שקלים: �זכור, �שלאחר��.�החודש,פרה, והיינו

�השבוע �בפרשת �הקריאה �הנ, �מהקריאות �אחת �המפטיר �ל"קורא �שתהיה�. פעמים
�שתיים �או �אחת �אדרמ�שבת �חודש �הנ, �מהקריאות �נקרא �לא �ל"שבה �זו�ו, שבת

��.אות�הנוספותמהרצף�של�הקרי�שבת�זוב�שמפסיקים�',שבת�הפסקה'נקראת�
��
]� �לקבוע ��שבתואיזבכדי �קוראים �ה�אנו ��ו,פרשהאת �שבת �איזו �'שבת�הפסקה'היא �הדבר�, תלוי

אזי�,�ביום�שבתאדר�ח�"אם�יחול�ר:�ל�כך"�לנו�חזו�וקבע.בשבוע�יחול�ראש�חודש�אדרבאיזה�יום�
ת�תהיה�שב]�ו�אדר"ט[ולאחריה�,�פרשת�זכור]��אדר'ח[ולאחריה�,�בשבת�זו�יקראו�פרשת�שקלים

��.פרשת�החודש]�ט�אדר"כ[ולאחריה�,�פרשת�פרה]�ב�אדר"כ[ולאחריה�,�הפסקה
��

�'ו[ולאחריה�,��פרשת�שקליםוקראי]�ט�שבט"כ[אזי�בשבת�הקודמת�,�ביום�שניאדר�ח�"אם�יחול�ר
�אדר �הפסקה] �שבת �תהיה �ו, ��אדרג"י[לאחריה �זכור] �פרשת ,� ��אדר'כ[ולאחריה �פרה] ,�פרשת

��.פרשת�החודש]��אדרז"כ[ולאחריה�
��

�'ד[ולאחריה�,�יקראו�פרשת�שקלים]�ז�שבט"כ[הקודמת�אזי�בשבת�,�רביעיביום�אדר�ח�"אם�יחול�ר
�אדר �תהיה�שבת�הפסקה] ,� ��אדרא"י[ולאחריה �זכור] �פרשת ,� ��אדרח"י[ולאחריה �פרה] ,�פרשת

��.פרשת�החודש]��אדרה"כ[ולאחריה�
��

�'ב[ולאחריה�,�שת�שקליםיקראו�פר]�ה�שבט"כ[הקודמת�אזי�בשבת�,�ישיביום�שאדר�ח�"אם�יחול�ר
תהיה�שוב�שבת�]��אדרז"ט[ולאחריה�,�פרשת�זכור]��אדר'ט[ולאחריה�,�היה�שבת�הפסקהת]�אדר

��.פרשת�החודש]�ח�ניסן"ר[ולאחריה�,�פרשת�פרה]�ג�אדר"כ[ולאחריה�,�הפסקה
��

�,טו"ז�:�והיינו.ביו"ו,�ד"ד,�ו"ב,�טו"ז:�ל�ראשי�תבות"נתנו�לנו�חז,�ל"כסימן�לזכור�את�התאריכים�הנ
שבת�,�'בח�ביום�"�כשיחול�ר,ו"ב.��לחודשו"טאזי�שבת�הפסקה�תחול�ב,�'זביום�אדר�ח�"כשיחול�ר

�ב �תחול ��לחודש'והפסקה �ר,ד"ד. �"�כשיחול �ביום �'דח �ב, �תחול �הפסקה ��לחודש'דשבת �,ביו"ו.
��].לחודש�)ז"ט(�ו"יבואחת�,��לחודש'באחת�תחול�ב,�יהיו�שתי�שבתות�הפסקה,�'וח�ביום�"כשיחול�ר

��

��פרשת�שקלים
או�בשנה�מעוברת�בשבת�שלפני�ראש�חודש�אדר�,�בשבת�שלפני�ראש�חודש�אדר

�ב �תורה', �ספרי �שני �מוציאים �השבוע, �פרשת �את �קוראים �הראשון �בספר ובספר�,
��.שהיא�בספר�שמות�בתחלת�פרשת�כי�תשא',�שקלים'השני�קורא�המפטיר�פרשת�

��
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�זו �פרשה �לקריאת �הטעם �ק, �היה �המקדש �שבית �שבזמן �ייםמפני �מכריזים�, היו
� �להביא �אדר �חודש �בראש �בציבור �השקל'תרומת �המקדש'מחצית ��לבית כדי�,
�יקריבו�את�קרב �בין�הערבים�מכסף�של�ונות�התמיד�של�שחרשמראש�חודש�ניסן

�זה �כפי�שציותה�התורה, �נתינת�, �כן�מענין �אנו�קוראים�בתורה�בשבת�שלפני ולכן
��.'מחצית�השקל'ן�לתת�כדי�להזכיר�לציבור�שהגיע�הזמ,�'השקלמחצית�'

��
אנו�קוראים�את�פרשת�שקלים�בשבת�,�ולכן�אם�חל�ראש�חודש�אדר�בשבת�עצמה

�חודש �ראש �שהיא �כן, �שלפני �לשבת �מקדימים �ולא �הזמן�, �הוא �חודש �ראש שהרי
��)א(.�'מחצית�השקל'שבו�היו�מתחילים�לתת�את�,�המתאים�בדיוק�לקריאה�זו

��
��פרשת�זכור

המדברים�בענין�',�כי�תצא'�האחרונים�שבפרשת�היא�שלושה�פסוקים',�זכור'פרשת�
והיינו�שנצטוינו�לזכור�פעם�אחת�בשנה�את�אשר�עשה�עמלק�.�מצות�מחיית�עמלק

והפיג�,�היאך�בא�להלחם�בהם,�לעם�ישראל�כששהו�במדבר�לאחר�שיצאו�ממצרים
כי�מאחר�ששמעו�,�את�האימה�והפחד�הנוראים�שהיו�לאומות�העולם�מעם�ישראל

כולם�,�ואת�קריעת�ים�סוף,�בעשר�המכות�שהביא�על�מצרים'�הכולם�את�גבורות�
�בישראל �להלחם �העזו �ולא �לבם �ונמס �ופחדו �רגזו �בשירת�פיכ, �מעידה �שהתורה

��ֵאיֵלי�מֹוָאב,�ַאּלּוֵפי�ֱאדֹוםִנְבֲהלּוָאז�:�ְׁשֵבי�ְּפָלֶׁשת�ָאַחז�ֹיִחיל�,ִיְרָּגזּוןָׁשְמעּו�ַעִּמים�:�הים
�ָרַעדֹי �ֹיֹּכ�]נמסו[�גּו�ָנֹמ.אֲחֵזמֹו �ְכָנַעןל �ְׁשֵבי �ִּתֹּפ: �ֲעֵליֶהם �ְזרֹוֲעָך��ִּבְגֹד,ָוַפַחד�ֵאיָמָתהל ל

העזו�אומות�,�ונלחם�עם�ישראל,�ועל�ידי�שבא�זה�הרשע�עמלק.�ָּכָאֶבן�]שתקו[�ִיְּדמּו
לכך�נצטווינו�לזכור�דוקא�את�אשר�עשה�.�גם�כן�להלחם�בישראללאחר�זמן�אחרות�

��.ישראל�נלחמו�באף�שגם�הם,�אחרותהות�אומהעשו�מה�שולא�,�עמלק
��

כדי�להסמיך�את�מחיית�עמלק�,�חכמים�לקרוא�פרשה�זו�בשבת�שלפני�פוריםתקנו�
�המן �למחיית �עמלק, �מזרע �היה �הוא �שאף �במגילה, �שכתוב �המדתא�,כמו �בן �המן

��)ג(.�ואגג�הוא�היה�מלך�עמלק,�האגגי
��

��מצוות�צריכות�כוונה
וכן�פסק�מרן�בשלחן�ערוך�,��היא�מן�התורהלדעת�רוב�הפוסקים�קריאת�פרשת�זכור

�תרפ( �ז"סימן �סעיף �ה �כוונה). �צריכות �מצוות �שלהלכה �וכיון �צבור, �השליח �על ,�לכך
ויכוונו�,��שיטו�אוזן�קשבת�לשמוע�כל�מילה,הקריאהלעורר�את�דעת�הקהל�קודם�

ושגם�הוא�מכוין�,�לצאת�ידי�חובת�מצות�עשה�מהתורה�של�זכירת�עמלק�ומחייתו
��)�רנחי"ילקו.�ג(.�ולא�יקראו�עם�החזן�בלחש�כלל,�ידי�חובתםלהוציאם�

��

��המהדרין
� �פרשת �בקריאת �להקפיד �זכור'יש �ה', �התורה �ספר �את �שיש�יותרלהוציא �מהודר

�הכנסת �בבית �מהודר. �תורה �ספר �להם �מקומות�שאין �ולכן �להשיג�, טוב�שישתדלו
��)ה(.�ספר�תורה�ממקום�אחר�מהודר�כפי�ההלכה

��
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��מושבים
��במקומות�מסוימים�שאין�להם�מנין�קבוע�מידי�שבתאנשים�הדרים עליהם�לתת�,

� �שבתאת �מלפני �זה �על �דעתם �ולארגן, �לקריאת �אנשים �'זכור'�מנין �אינם�. ואם
�משיגים �מנין, �שם �שיש �אחר �במקום �לשבות �עליהם ,� �פרשת �לשמוע '�זכור'כדי

�חובתם �ידי �ולצאת �מנין. �השיגו �לא �אם �מקום �ומכל �ספר�, �מתוך �יקראו לפחות
��)ו(.�אך�בלי�הברכות�על�התורה',�זכור'פרשת�את�ורה�הת

��

��בר�מצוה
יש�להודיע�לו�שלא�יכין�לקרוא�',�זכור'נער�בר�מצוה�שעלייתו�לתורה�בשבת�פרשת�

� �עליית �את �זכור'בציבור �השבוע' �מפרשת �אחרת �עלייה �יכין �אלא �שקריאת�, כיון
.�גדול�ממשהיא�מן�התורה�ויש�להקפיד�שיקרא�אותה�רק�אדם�שהוא�'�פרשת�זכור'

��)כט(.�יצאו�הציבור�ידי�חובתם,�אם�קרא�נער�הבר�מצוהבדיעבד�ומכל�מקום�
��

��חולה
יקפיד�לרשום�לעצמו�שלא�ישכח�,�אדם�שהיה�חולה�ולא�יכל�לבוא�לבית�הכנסת

� �לפרשת �הציבור �יגיעו �תצא'שכאשר �כי �אלול' �בחודש �השנה �סוף �לקראת יאמר�,
טוב�שכל�חזן�,�ועל�כל�פנים.�'זכור'וציאו�ידי�חובה�במצות�קריאת�כוין�להלחזן�שי

�כי�תצא'בפרשת� �יאמר�לציבור�שהוא�מכוין�להוציא�ידי�חובה', את�כל�מי�שלא�,
��)ז(.�בחודש�אדר'�זכור'שמע�את�קריאת�

��

��ספר�תורה�פסול
במשך�השנה�מצאו�בו�לאחר�זמן��ו,פר�תורה�מסוים�בס'זכורפרשת�'קראו�ציבור�ש

��)י�רעב"ילקו(.�ל"וכנ,��בפרשת�כי�תצא'רזכו'י�חובת�יכוונו�לצאת�ידטוב�ש,�טעות
��

��בני�אשכנז
�השנהפ"עא �ימות ��שבכל �הכנסת�, �בבית �דוקא �להתפלל �מקפידים �אשכנז �בני אין

אלא�מצוי�הדבר�שפעמים�רבות�הם�,�שמתפללים�בו�על�פי�מבטא�ונוסח�בני�אשכנז
�ספרד �בני �של �הכנסת �בבית �מתפללים �ספרדי�, �מחזן �התורה �קריאת ושומעים

מכל�מקום�טוב�ונכון�בשבת�,�פקפוקשום�ויוצאים�ידי�חובתם�ללא�,�יבמבטא�ספרד
�זכור' �פרשת �אשכנז', �בני �של �הכנסת �בבית �שיתפללו ,� �את �לשמוע ,�הקריאהכדי

��)ח(.�התורהכיון�שקריאה�זו�היא�מן�,�ת�אבותיהםבמבטא�של�בני�אשכנז�לפי�מסור
��

��בני�ספרד
�להיפך �הדין �והוא �אשכנז, �בני �עם �שמתפללים �ספרד �,בני �שבשבת ',�זכור'�יקפידו

במבטא�של�בני�',�זכור'כדי�לשמוע�את�קריאת�,�יתפללו�בבית�הכנסת�של�בני�ספרד
��)ח(.�כיון�שקריאה�זו�היא�מן�התורה,�ספרד�לפי�מסורת�אבותיהם

��

��הכה�תכה
�הנ �הארץ �על �ברגליהם �להכות �כוהגים �תיבת �קורא �עמלק'שהחזן ,'� '�זכור'בפרשת

��)י�רנט"ילקו.�ה(.�שלא�ישמעו�את�הקריאה�כראוי,�יבורפן�יגרמו�מכשול�לצ,�לא�יעשו�כן
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��נשים
אשה�שיכולה�לכך�',�זכור'�פרשת�לשמועת�שנחלקו�הפוסקים�אם�נשים�חייבומכיון�

אך�אשה�שקשה�.�תעשה�כן�ותבוא�עליה�ברכה',�זכור'לבית�הכנסת�ולשמוע��בואל
�להגיע �לה �רח, �ללכת �וצריכה �ביתה �בקרבת �הכנסת �בית �שאין �קוכגון �לה, �על�יש

��)ט(.�'זכור'פרשת�קריאת�מה�לסמוך�שלא�לבוא�לשמוע�
��

��העוסק�במצוה�פטור�מן�המצוה
�נשים�שיש�להם�ילדים�קטנים�ועסוקות�בטיפול�הילדים ואי�אפשר�לעוזבם�מבלי�,

�עליהם �שישגיח �משהו �שיהיה ,� �פרשת �לשמוע �מלבוא �'זכור'פטורות �בזה�. והטעם
�')ב"סוכה�כה�ע�(שכלל�גדול�בידינו �וה�פטור�מן�המצוההעוסק�במצ, דהיינו�שכיון�שהן�עסוקות�',

��)י.�('זכור'פטורות�הן�ממצות�שמיעת�פרשת�,�כרגע�במצות�חינוך�הילדים
��

��הסירו�מכשול
',�זכור'כדי�לשמוע�פרשת�,�ואמנם�יש�לדעת�שגם�אותן�נשים�הבאות�לבית�הכנסת

מור�שעוון�ח,��בשעת�התפלה�בינתייםואינן�מדברות,�בצניעותבאות�כל�זה�בתנאי�ש
��ואחת�עם�כל�אחתפטפטוגם�לאחר�התפלה�אינן�מתעכבות�ל,�הוא�מאוד כי�כל�,

�איסור�מחטיאות�את�הרבים�בןהשהרי��,הדברים�האלו�גורמים�צער�גדול�לשכינה
�העיניים �שמירת �של �יום, �בכל �פעמיים �אותו �מזכירים �'שאנו �אחרי�, �תתורו ולא

כדאי��אם�,�וביושרעצמה�באמתאת�לכך�כל�אשה�תבדוק�.�'לבבכם�ואחרי�עיניכם
�והלואי�.ולמצוה�יחשב�לה,�ביתהירכתי�כדאי�שתשאר�בלבית�הכנסת�או��שתבוא

כיסוי�ראש�,�כברכת�המזוןמן�הדין���חייבותן�את�המצוות�שהתקיימנהשכל�הנשים�
��.�מחוץ�לבתיהןות�נוספותמצועד�שיחפשו�להן�,�ועוד

��

��מנין�נשים
יש�מקומות�,�הכנסת�בבוקרכדי�לזכות�את�אותן�הנשים�שלא�יכולות�לבוא�לבית�

ומכינים�חזן�ירא�,��קריאה�מיוחדת�לנשים�בלבדה�מאוחרת�יותרשנהגו�לארגן�בשע
�אשתו �עם �שיבוא �שמים �התורה, �ספר �מתוך �להן �ויקרא �מברכות�. �שאינן ופשוט

��)י(.�תבוא�עליהם�ברכה,�והגבאים�המארגנים�את�הדבר�הזה.�ברכות�התורה
��

��חומש
פרשת�'טוב�לפחות�שיקראו�את�הפסוקים�של�,�נשים�שאינן�מגיעות�לבית�הכנסת

��)סימן�נדח�"חאות�יביע�אומר�חלק�ח�"שו(.�מתוך�החומש'�זכור
��

��מי�כמוך
שחי�,�שחיברו�רבי�יהודה�הלוי',�מי�כמוך�ואין�כמוך'נהגו�לומר�פיוט�,�בשבת�זכור

�שנה �מאות �כתשע �לפני �התורה. �קריאת �קודם �לאומרו �ונהגו �לאומרו�, �שנהגו ויש
��)מו(.�התורהלאחר�קריאת�

��

��ירושלים
�ו�באדר�בשבת"חל�טאם� �ירושלים�[',�שושן�פורים'שבת�זו�נקראת�, �פורים�לבני דהיינו

�ותושבי�ירושלים�מוציאים�בה�שני�,]אבל�לשאר�המקומות�אינו�פורים�כלל,�ובני�שושן�בלבד
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�תורה �ספרי ,� �הפורים �יום �קריאת �את �השני �התורה �בספר �המפטיר ויבוא�'וקורא
��.'פורים�משולש'בואר�להלן�בדיני�כפי�שי',�עמלק

��

��פרשת�פרה
�והטעם�לקריאת�פרשה�זו�.לת�פרשת�חוקתי�היא�בתחריאת�פרשת�פרהק משום�,

שבחודש�זה�ציותה�התורה�להקריב�קרבן�פסח�בזמן�,�שמתקרבים�אנו�לחודש�ניסן
�קיים �המקדש �בית �שהיה �בטהרה, �הקרבן �את �להקריב �וחייבים �לכל�. �להזכיר ויש

משלבי�ו,�לבל�ישכחו�לטהר�את�עצמם�לפני�הפסח,�ומאת�מתהאנשים�שנטמאו�בט
�טהרה �אדומהה �פרה �מאפר �הכהן �עליהם �שיזה �פרה, �פרשת �אנו �קוראים ,�ולכן

��.את�תהליך�טהרתו�באפר�פרה�אדומה,�ששם�בארה�התורה�לאדם�הנטמא
��

כל�שיכולות�לבוא�ולשמוע�את�,�ואר�שנכון�להודיע�לציבור�הנשיםמב,�ולפי�טעם�זה
� �פרשת �פרהקריאת �כן, �לעשות �תשתדלנה �שיטהרו�, �הטעם �שייך �בהן �גם שהרי

��)יח(.�כדי�לאכול�קרבן�פסח,�מטומאתן
��

��כוונת�הלב
��מן�התורהאהי,�רבים�מהפוסקים�אומרים�שגם�קריאת�פרשת�פרה וכן�פסק�מרן�,

�ערוך� �תרפ(בשלחן �יש�לקרוא�את�הפרשה,)ה�סעיף�ז"סימן ��ולכן מתוך�ספר�התורה�,
�שנית �ומהודר �כשר �להשיגהיותר �ן �קריאת�. �מצות �חובת �ידי �לצאת �גם �יכוונו וכן

��)�יז,טז(.�פרשת�פרה
��

��פרשת�החודש
�קריאת �'החודש'�פרשת �שמות �בחומש �באפר�היא �שת �הקב, �ציוה �לעם�"ששם ה
��.ויקחו�להם�איש�שה�לבית�אבות�שה�לבית,�כמו�שנאמר,��על�קרבן�פסחישראל

��

��טעה�בהפטרה
אם�טעה�המפטיר�ובמקום�,�רה�והחודשפ,�זכור,�שקלים:��הללובכל�ארבע�הפרשיות

�הנ �הפרשיות �של �ההפטרה �את �ל"לקרוא �פרשת�, �של �הרגילה �ההפטרה �את קרא
יחזור�ויקרא�את�,�אם�עדיין�לא�ברך�את�הברכות�האחרונות�של�ההפטרה,�השבוע

אולם�אם�כבר�סיים�את�,�ההפטרה�השייכת�לשבת�זו�על�פי�סדר�ארבע�הפרשיות
אלא�יקרא�את�ההפטרה�השייכת�לשבת�זו�,�שובלא�יחזור�לברך�,�ברכות�ההפטרה

��)כב(.��ההפטרה�שוב�ברכותללאמארבע�הפרשיות�

��
��השקל�מחצית

��זכר�למחצית�השקל
היו�בשביל�קניית�,�מעות�של�מחצית�השקל�שציותה�התורה�לתתכבר�בארנו�שה

�המקדש �בבית �שהקריבו �התמיד �לקרבנות �הכבשים ,� �גם �מקום היום�ומכל
� �הרבים �בישבעוונותינו �המקדשחרב �ת �סכום, �אותו �את �אנו �נותנים �א, נזהרים�ך

��)קא(.�ולא�מחצית�השקל�ממש'��למחצית�השקלזכר'הוא�לומר�שכסף�זה�
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��זמן�הנתינה
זכר�'�מתחיל�הזמן�של�נתינת�]'ובשנה�מעוברת�מראש�חודש�אדר�ב[מראש�חודש�אדר�

�השקל �'למחצית �פניםו. �כל �על �לפני �לתת ��ישתדל �המגילהקריאת �שדרשו�, כמו
�שעתיד�המן�,]ה"הקב[גלוי�וידוע�לפני�מי�שאמר�והיה�העולם�",�)מגילה�יג�עמוד�ב(ל�"חז

��)קא(.�"ה�את�שקלי�ישראל�לשקליו"לפיכך�הקדים�הקב,�לשקול�שקלים�על�ישראל
��

��מי�המקבל
� �של �הכסף �השקל'את �למחצית �זכר �תורה�', �של �מוסדות �לטובת �היום נותנים

�שזה�מהווה�כתחליף�לקרבנות�,וישיבות�קדושות�שמתגדלים�בהם�תלמידי�חכמים
�קיים �היה �המקדש �שבית �בזמן �ישראל �עם �על �מכפרים �שהיו �מעלת�. ואדרבה

דף�ג�עמוד�(ל�במסכת�מגילה�"כמו�שאמרו�חז,�התורה�גדולה�יותר�ממעלת�הקרבנות
�קרבנות,)א �מהקרבת �יותר �תורה �תלמוד �מצות ��גדולה �רבן�. �על �מסופר ובמדרש

�את�בית�וראו,��ורבי�יהושע�היה�מהלך�אחריויוחנן�בן�זכאי�שהיה�מהלך�בירושלים
שבו�היו�,�אמר�רבי�יהושע�אוי�לנו�על�בית�המקדש�שהוא�חרב,�המקדש�שהוא�חרב
יש�לנו�כפרה�,�אל�ירע�בעיניך,�בני:�אמר�לו�רבן�יוחנן�בן�זכאי.�מתכפרים�עוונותינו

�)�ו,והושע�(:��שנאמרווזה,�והיא�תלמוד�תורה�וגמילות�חסדים,�אחרת�שהיא�כמותה
וכל�המשתדל�להיות�עושה�.�"לֹותֵמֹע�]תורה[ָזַבח�ְוַדַעת�ֱאֹלִהים��ִּכי�ֶחֶסד�ָחַפְצִּתי�ְוֹלא"

��)קה(.�יזכה�לראות�בהרמת�קרן�ישראל,�ה�בהרמת�קרן�התורה�ולומדיהֶשַעוְמ
��

��מאיזה�גיל
אולם�טוב�.�צריך�לתת�זכר�למחצית�השקל,�כל�מי�שהוא�למעלה�מגיל�עשרים�שנה

��)קד(.�וכן�טוב�לתת�גם�עבור�ילדיו�הקטנים.�מגיל�שלוש�עשרהלהחמיר�ולתת�כבר�
��

��נשים
��)קה(.�'זכר�למחצית�השקל'גם�הנשים�צריכות�לתת�

��

��הסכום
� �של �השקל'מטבע �טהור'מחצית �כסף �גרם �תשעה ��הוא �ה, �מחיר �הגולמי�לפי כסף

ורשאי�לתת�או�כסף�.�]��20₪-ל��10�₪ן�יובשנים�האחרונות�סכום�זה�נע�ב[�די�שנה�בשנהימ
��)קב(.�או�חפץ�בסכום�זה

��

��העשיר�ירבה
�הנדרש �מהסכום �יותר �לתת �הרוצה �תורה, �של �למוסדות �ידו �כמתנת �לתת ,�רשאי

��.ותבוא�עליו�ברכה,�צדקה�וחסד
��

��והדל�ימעיט
��)קד(.�מצוי�כיוםה�]�אגורות50[די�שיתן�מטבע�של�חצי�שקל�,�מי�שמצבו�הכלכלי�קשה

��
��מדה�בינונית�=�מעשר�כספים

הנותן�ואדם�.�להפריש�מהכנסותיו�לצדקה]�במשך�כל�ימות�השנה[ם�ראוי�ונכון�לכל�אד
מצוה�מן�אך�,�זוהי�מדה�בינונית�בצדקה,��מכל�הרווחים10%דהיינו�,�מעשר�כספים
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� �חומש �לתת �]20%[המובחר �מקום. �רעהומכל �עין �זו �הרי �ממעשר �פחות ,��הנותן
��).יורה�דעה�סימן�רמט�סעיף�א(בשלחן�ערוך�הלכות�צדקה�כל�זה�כמבואר�

��
�לתתהנו �כספים�הג �חומשמעשר ��או ,� �של �למעות �מזה �לתת �לו �'אין מחצית�זכר

�'השקל �י, �אלא �אחר �מכסף �השקל'תן �למחצית �'זכר �שה. �בשעה �אם תחיל�אולם
מצבו�עתה�לעת�ו',�בלי�נדר'אמר�שהוא�נוהג�כן�,�החומשאת�לתת�את�המעשר�או�

��)קד(.�אלוממעות�'�זכר�למחצית�השקל'רשאי�לתת�,�הכלכלי�קשה

��
��נית�אסתרתע

��ונכי�לא�תמ'�חסדי�ה
ששלח�,�ביטל�את�גזרתו�של�המן�רשע,�ברוב�רחמיו�וחסדיו�של�בורא�עולם�עלינו

�מדינות �ושבע �ועשרים �למאה �אגרות �היהודים�, �כל �את �ולאבד �להרוג להשמיד
�אחד �ביום �ונשים �טף �זקן �ועד �מנער ,� �אדרג"יביום ��לחודש �את�, �הפר �עולם ובורא

נשלחו�אגרות�שניות�שהיהודים�,�בות�ביטול�הגזרהבעק.�עצתו�וקלקל�את�מחשבתו
� �יום �באותו �אדרג"ייקהלו ��לחודש �ולהרוג�, �אויביהם �מפני �נפשם �על לעמוד

�בשונאיהם �מרובים, �שמים �לרחמי �זקוקים �והיו �בהם, �לפגוע �אויביהם �יוכלו ,�לבל
�יום �באותו �ובתענית �ובתחנונים �בתפלה �ועמדו �ביום�, �רבנו �משה �שעשה כשם

�ישר �עם �בעמלקשנלחמו �אל �ובתפלה, �בתענית �שישב �ישראל, �וגבר �וה. יתברך�'
�תחינתם �את �שמע ,� �בהם �המה�'וקיים �היהודים �ישלטו �אשר �הוא ונהפוך

�בשונאיהם �איש', �אלף �וחמשה �שבעים �בשונאיהם �היהודים �והרגו �מה�, מלבד
�שושן �בעיר �שהרגו �נהרג, �לא �יהודי �ושום �בכוח, �ולא �בחיל �לא �כי �ברוחי�, �אם כי

�ה �אמר �צבאות' �זו. �לתענית �וזכר �שנה�, �בכל �להתענות �ישראל �תפוצות �בכל נהגו
��)לז(.�זכר�לנס�שנעשה�לעם�ישראל,��באדרג"יושנה�ביום�

��

�ג�באדר�ביום�שבת"כשחל�י �מקדימים�להתענות�ביום�חמישי, ת�פ�ששאר�תעניו"ואע.
ת��פורענויומחמת�התעניות�נתקנו�מכיון�שכל�,מקדימיםכאן�,�שחלו�בשבת�מאחרים�ליום�ראשון
אבל�תענית�אסתר�אינה�,�פורענות�לא�מקדימיםבידינו�שוכלל�,�שהיו�כמאורעות�החורבן�וכדומה

��.לא�שייך�לדחות�את�התענית�ליום�ראשון�שזה�פורים�שאסור�להתענות�בועוד�כי�ו.�זכר�לפורענות
��

��מעוברות
�טורות�מלהתענותנשים�מעוברות�פ ומעוברות�.�אף�אם�אינן�מצטערות�מהתענית,

�משלוש �ומעלההיינו �חדשים �ה �מהקאות�. �סובלת �אם �לכן �קודם �אף �מקום ומכל
ויש�מקילים�כל�שנודע�לה�על�ידי�.�פטורה�מלהתענות,�ומיחושים�או�חולשה�רבה

��)סנסן�ליאיר�עמוד�קמה.�לז(.�בדיקה�רפואית�שהיא�בהריון
��

���ומפלתיולדת
ל�כ,�אינה�מניקה�בפועל�ובין�ש�מניקה�בפועלבין�שהיא,��מלהתענותהפטורהיולדת�

��)לט(.�הרי�היא�פטורה,��ללידה]שנתיים[שהיא�בתוך�עשרים�וארבע�חודש�
��

��)י�רעח"ילקו(.��חודש�מהפלתהד"גם�היא�פטורה�מלהתענות�בתוך�כ,�אשה�שהפילה
��

הרי�היא�,�אבל�בשאר�תעניות�אם�אינה�מניקה�בפועל,�ויש�לציין�שקולא�זו�היא�רק�בתענית�אסתר
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כמבואר�בחוברת�.�תהיה�רשאית�לאכול,�ולשה�יתירהח�גישאם�תררק�ו,�להתענותלהתחיל�צריכה�
��)לח.�('ארבע�תעניות�ובין�המצרים�בהלכה�ובאגדה'
��

��חולה
�או�אדם�שיש�לו�חולשה�יתרה,�חולה�אפילו�שאין�בו�סכנה �זקן�מופלג�שתש�, וכן

ואולם�.�ואינם�צריכים�להשלים�את�התענית�לכשיבריאו.�פטורים�מלהתענות,�כוחו
�עיניים �מכאבי �שמצטער �מי �זה, �ביום �מלהתענות �שפטור �פי �על �אף �מקום�, מכל

,�אלא�אם�כן�אכל�על�פי�פקודת�רופא,�ישלים�את�תעניתו�לאחר�פורים,�כשיבריא
��)לט(.�שאז�אינו�צריך�להשלים�את�התענית

��

��ויראת�מאלוהיך
�אסתר �תענית �להתענות �בריא �אדם �כל �על �נשים, �ובין �אנשים �בין �מן�, �יפרוש ולא

� �מיני �כל �בחיפוש �וכדומההציבור �חולשה �של �תרוצים �יודע�, �תעלומות �יודע כי
��)מב(.�אם�האדם�יכול�להתענות�או�לא,�בדיוק

��

��מזל�טוב
�המשתה �ימי �שבעת �בתוך �שנמצאים �וכלה �חתן �מלהתענות, �פטורים �שלושה�. וכן

ואינם�רשאים�להחמיר�,�פטורים�מלהתענות,�הסנדק�והמוהל,�אבי�הבן:�בעלי�ברית
�עצמם �על �שלהם, �טוב �שיום ��הואכיון �דחויות[. �ואינן �בזמנן ,�אבל�בשאר�התעניות�שחלו

��)מב(�].'ארבע�תעניות�ובין�המצרים�בהלכה�ובאגדה'כמבואר�בחוברת�,�הרי�הם�חייבים�להתענות
��

��רוב�מנין
ויחל�'אז�מוציאים�ספר�תורה�במנחה�וקוראים�,�אם�יש�בבית�הכנסת�ששה�מתענים

לא�יאמר�השליח�,�וכמו�כן.�הלא�יוציאו�ספר�תור,�אך�אם�אין�ששה�מתענים.�'משה
� �עננו'ציבור '� �בין �התפלה �ישראל'בחזרת �גואל �רפאנו'ל' �בברכת�', �יאמרה אלא

��)מד(.�'שומע�תפלה'
��

��פעמיים�באהבה
,�ולכן�אם�יש�כהן�אחד�ואינו�מתענה,��אלא�אדם�שמתענהאין�להעלות�לספר�תורה

אף�"אמרו�י,�וצאואם�אינו�י.�יצא�הכהן�מבית�הכנסת�ויעלה�ישראל�במקומוטוב�ש
�כהן �כאן �שיש �פי �על �כהן, �במקום �ישראל �יעמוד ."� �אם �הדין �והוא אינו��שלוייש

��)מה(.�יקרא�הכהן�פעמיים�גם�במקום�הלוי,�נהמתע

��
��קריאת�המגילה

��ערים�המוקפות�חומה

ים�ִׂשַהְּפָרזֹות�ֹע�ְׁשִבים�ְּבָעֵריַהֹּי�ַהְּפָרִזיםֵּכן�ַהְּיהּוִדים��ַעל�,)יטפרק�ט�פסוק�(נאמר�במגילה�
�ָעָׂשר �ַאְרָּבָעה �יֹום �ּוִמְׁשֹלַחֵאת �טֹוב �ְויֹום �ּוִמְׁשֶּתה �ִׂשְמָחה �ֲאָדר �ִאיׁש���ְלֹחֶדׁש ָמנֹות

�ְלֵרֵעהּו �חז: �למדו �ב"ומכאן �חומה �מוקפות �היו �שלא �ערים �שאותם �שלל �תקופתו
� �נון �בן �ישראליהושע �לארץ �ישראל �עם �שנכנסו ,� �פרזות �היו �בלי�[אלא �פרוץ לשון

�,]חומה ��קוראים �ביום �המגילה ��באדרד"יאת �חומה�. �מוקפות �שהיו �הערים אבל
��.�באדרו"טקוראים�את�המגילה�ביום�,��ירושליםעיר�הקודשההיא�כ�תקופהב
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�נון �בן �יהושע �מזמן �דוקא �חומה �המוקפות �בערים �זאת �שתלו �הטעמים �מן ,�אחד
��)קי(.�והמן�הוא�מזרע�עמלק,�משום�שיהושע�בן�נון�הוא�הראשון�שנלחם�בעמלק

��

��המסופקותערים�
�העתיקות �הארץ �מערי �כמה �יש �חומה�, �מוקפות �היו �הן �אכן �אם �אנו שמסופקים

�נון�או�לאתקופתב ��יהושע�בן �טבריה[, �כמו �חברון, �יפו, �עכו, �צפת, �לוד, �רמלה, ,�באר�שבע,
�ואף�על�פי�שבפסוקים�בנביא�מבואר�בכמה�מקומות�שערים�אלו�היו�מוקפות�].חיפה

�חומה ,� �שמא �אנו �חוששים �מקום �ממקומם�מכל �רחוק �האלו �הערים �נבנו בימינו
�ו"טוביום�,�ד"יולכן�במקומות�אלו�קוראים�את�המגילה�עם�ברכותיה�ביום�.�הראשון

�חוזרים�וקוראים�את�המגילה�בלא�ברכה ,� �ניסיםועל�ה'ויאמרו בתפלות�גם�ביום�'
�ו"ט �הפסק, �חשש �בזה �המצוות.ואין �שאר �את �גם �שיעשו ��וטוב �מנות: ,�משלוח

אך�לא�יוציאו�ספר�תורה�לקרוא�שוב�את�קריאת�.�ם�וסעודת�פוריםמתנות�לאביוני
��)�קיד,קיא(.�התורה�של�פורים

��

��סמוכים�לעד�לעולם
ויש�עיר�הסמוכה�לה�בתוך�מרחק�של�מיל�,�ו"עיר�המוקפת�חומה�שקוראים�בה�בט

,�ונחשבת�כהמשך�אליה,��גם�העיר�הזאת�מצטרפת�לעיר�המוקפת�חומה,]�מטר960[
��)ה�ריט"ת(�]רבשאול��יש�לקספלכן�כשיש�,�רבים�יש�בזהפרטי�דינים�ומכיון�ש[�.ו"טוקוראים�בה�ב

��

�עד� �ישראל �בארץ �לעיר �עיר �שבין �הפנויים �השטחים �כל �את �שיבנו �יצויר לו
�,שליםירו �ביום �מגילה �יקראו �הארץ �ערי �שבכל �הקודשו"ט�ימצא �עיר .��כירושלים

פסיקתא�(ל�"רו�חזכמו�שאמו,�כי�בקרוב�ממש�עומד�להיות�כך,�ובאמת�אין�זה�פלא
�וארץ�ישראל�ככל�,עתידה�ירושלים�להיות�כארץ�ישראל�לוירבי�ר�מ�א)רבתי�פרשה�א
�כולו �באי,העולם �ל�ם�והיאך �והם �חודש �העולם�שבתלראש �הע?מסוף ים�ננ�אלא

��והם�מתפללים�שם�בבוקר,�אותם�לירושליםם�וטוענים�אותם�ומביאיםבאי והוא�,
��".ֵתיֶהםֲאֻרֹּב�ְּתעּוֶפיָנה�ְוַכּיֹוִנים�ֶאל�]כענן[ה�ָּכָעב�ֵאֶּל�ִמי"�,םמקלס�)�ח,ס(��ישעיהשהנביא

��

��.תל�אביב.�בני�ברק
.�ו"טיש�מחמירים�לקרוא�את�המגילה�שוב�ב,�בערים�הסמוכות�לערים�המסופקות

�ולכן�בעיר�בני�ברק�ותל�אביב�שהם�סמוכות�ברצף�בתים�לעיר�יפו חמירו�טוב�שי,
��)קיב.�(ןיוצא�בהוכן�כל�כ,��בלי�ברכהו"ט�גם�ביום�ואקרל
��

��ירושלים
�הקודש �עיר �ירושלים �ואמנם �שבזמנם, �ירושלים �אותה �שהיא �לנו �שברור שהיתה�,

קוראים�בה�את�המגילה�ועושים�את�כל�מצוות�,�מוקפת�חומה�מימות�יהושע�בן�נון
,�ו"ט�קוראים�את�המגילה�ביום�]המאדאן[וכן�בעיר�שושן�.��באדר�בלבדו"טהפורים�ב

�יש �עם �המשיכו �ששם �כיון �ביום �גם �בשונאיהם �להרוג �ד"יראל �שנחו�, ונמצא
��)קי(.�לכך�חוגגים�הם�את�יום�הפורים�ביום�זה�שנחו�בו,�ו"טמהמלחמה�ביום�

��

��ועשו�סייג�לתורה
�גזרות �ולגזור �תקנות �לתקן �ישראל �לחכמי �כח �התורה �נתנה �עם�, �ישמרו למען
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�וכדין �כדת �התורה �דיני �את �ישראל �בהם, �להכשל �ושלום �חס �יבואו �ולא מה�וכ.
יום�הראשון�של�ראש�שכידוע�שאם�חל�,�כמו�במצות�שופר,�דוגמאות�מצאנו�לזה

�בשבת �השנה �חז, �בשופר"גזרו �לתקוע �שלא ��,�בשבתל �רק �ותוקעים ביום�למחרת
כל�לטלטל�חפץ��כיון�שהתורה�אסרה�עלינו�בשבת,�והטעם.�של�ראש�השנההשני�

קיים�ו�,ירוב�בעירכאשר�אין�ע]�לרחוב[�לרשות�הרבים�]מהבית[מרשות�היחיד�שהוא�
� �שמא �וחשש �היום �ששבת �משהו �ישכח �השופריטלטל �לרשות��את �היחיד מרשות

אין�,��בתשרי�ביום�שבתו"טשאם�חל�,�וכיוצא�בזה�מצאנו�לגבי�מצות�לולב.�הרבים
מחשש�שמא�יטעה�אדם�ויוציא�את�הלולב�,�אנו�נוטלים�את�ארבעת�המינים�בשבת

��.ר�תורה�של�הוצאהויעבור�על�איסו,�רשות�היחיד�לרשות�הרביםמ
��

�]ד�באדר�לעולם�לא�יחול�בשבת"אבל�יום�י�[,�קודשו�באדר�בשבת"ומעתה�כאשר�חל�ט
ויוציא�את�משהו�מחשש�שמא�יטעה�,�גזרו�חכמים�שלא�לקרוא�את�המגילה�בשבת

ולכך�הקדימו�את�הקריאה�ליום�שישי�שהוא�יום�,�המגילה�מהבית�לרשות�הרבים
�.�יקראו�את�המגילה�יחד�עם�כל�עם�ישראלונמצא�אז�שתושבי�ירושלים.�ד�באדר"י

�בשבת �המגילה �את �ויוציאו �יטעו �שמא �זה �ומחשש �את�א, �לטלטל �חכמים סרו
��)ע�ג�קצה"ה(�.והרי�היא�מוקצה,��זו�בלבדהמגילה�בשבת

��

��זמן�הקריאה
�בלילה �המגילה �את �לקרוא �אדם �חייב �ביום, �ולקרותה �שוב �ולחזור �של�. וקריאה

�לילה �השחר, �עמוד �עד �זמנה �יוםוקרי. �של �אה ,� �השקיעהזמנה �עד �החמה .�מהנץ
��פוריםואם�לא�קרא�את�המגילה�בליל .�לא�מועיל�שיחזור�לקוראה�פעמיים�ביום,

��)מז(
��

��לא�תאכלו
��50.4-�בלי�קליפתה�[ביצה�כ�כמותעוגה�או�לחם�באסור�לאכול�קודם�קריאת�המגילה�

�]גרם �בזה. �להזהר �צריכות �הנשים �וגם �ל. �מותר �מקום �אוומכל �פירות �אורז�אכול
ומכל�מקום��.�הרבהקפה�וא�תה�כן�מותר�לשתותו�.וכיוצא�בזה�אפילו�יותר�מכביצה

� �בליל �המגילה �את �שקוראים �המקומות ��באדרד"יברוב �יוצאים�, �שהם כיון
ובפרט�אם�הוא�החזן�הקורא�את�,�אם�רעב�הוא�מאוד,�מהתענית�מיד�ליום�הפורים

�המגילה �לח, �או �עוגה �כביצה �משיעור �יותר �לאכול �םרשאים �שיבקשו�, ובתנאי
��)צה(.�מאחר�שיזכיר�להם�לקרוא�את�המגילה

��

��הדרת�מלך
משלי�פרק�יד�פסוק�(כמו�שנאמר�,�מצוה�מן�המובחר�לקרוא�את�המגילה�בציבור�גדול

�הד"�)כה �עם �מלךברוב �יותר,"רת �יתברך �שמו �ומתגדל �מתהדר ��שבזה �עם�היא, ך
,�הבורא�יתברךישראל�מתקבצים�ובאים�בהמוניהם�לספר�ולפרסם�את�שבחיו�של�

��.ואת�נסיו�ונפלאותיו�שעשה�לאבותינו�בימים�ההם�בזמן�הזה
��

��'לא�ברעש�ה
�גדול �שהציבור �הכנסת �בבית �אם �מקום �ומכל �ורעשים, �הפרעות �יש �יכול�, ואינו

��)מט(.�רשאי�לקרותה�במקום�אחר�במנין�של�עשרה,�לשמוע�את�המגילה�כראוי
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��לא�טוב�היות�האדם�לבדו
מעיקר�הדין�רשאי�לקוראה�לעצמו�ולברך�לעצמו�,�מומי�שיש�לו�מגילה�כשרה�בעצ

,�כי�בכל�בתי�הכנסת�המתוקנים,�אלא�שעדיף�יותר�שישמע�מהשליח�ציבור,�בלחש
�ישנו�שליח�ציבור�המכין�את�הקריאה�קודם�לכן�היטב�היטב�וקוראה�כראוי אבל�,

�בלחש �לבדו �המגילה �את �הקורא �זה �על, �לקרוא �בקי �אינו �רוב ,��כראויבדקדוק�פי
מפריעה�ופעמים�רבות�הקריאה�בלחש�.�קנוה�ולא�יהיה�מי�שית�לטעות�בקריאויכול

ברוב�עם�'הוא�מפסיד�את�מעלת�,�הרי�שבקריאתו�לבדו,�ולבד�מזה.�ליושבים�על�ידו
��)סט(.�שזה�שייך�דוקא�כשכולם�יוצאים�ידי�חובה�מאדם�אחד',�הדרת�מלך

��

��עיור�ואילם
��)נו(.�חרחייבים�לשמוע�מקרא�מגילה�מאדם�א,�הסומא�והאילם

��

��חרש
אך�אינו�יכול�להוציא�אחרים�ידי�,�צריך�לקרוא�את�המגילה�לעצמו,�חרש�המדבר

ומכל�מקום�אם�הוא�שומע�על�ידי�מכשירי�.�כיון�שלא�ברור�חיובו�כל�כך,�חובתם
��)נה(.�אחריםקרא�להוציא�יש�להקל�שי,�ואין�קורא�אחר,�שמיעה�המצויים�בימינו

��

��חולה
� �בשחולה �הכנסת �לבית �הגיע �המגילה�וריםפלא �קריאת �שמע �ולא �ה, �חזןרשאי

�ולכתלל �התפלה �אחר ��לביתו �וקרוא �שוב �חובהלהוציאולו ��ידי ות�ברכ�ולגבי.
� �לברך-המגילה �יכול �החולה ��אם �וה, �יברך �שהוא �יקראעדיף �,קורא �אם הוא��אך

��.ידי�חובהלהוציאו��ורשאי�הקורא�גם�לברך,��יכול�לברךחולה�כל�כך�שאינו
��

את�הוא�מוציא�,�תופ�שיצא�אדם�ידי�חוב"�אע:�יש�לנו�כלל"ברכות�המצוות"כיון�שב,�והטעם�בזה
�כיון�שכל�ישראל�ערבים�זה�לזהש.�תםאחרים�ידי�חוב �את�יהודי�שלא�קייםיש�עוד�כל�נמצא�ש,

��.ורשאי�אני�להוציאו�כדי�להשלים�את�חלקי,�חסר�בי�גם�כן�חלק�מקיום�המצוה,�המצוה
��

��נשים
�ותיהאשה�חייבת�בקריאת�המגילה�עם�ברכ �ובפרט�שברוך�ה, רבה�הדעה�בבנות�'

שבודאי�יש�להן�,�ומבינות�את�הכתוב,�ישראל�ולומדות�קרוא�וכתוב�כבר�מגיל�קטן
�חשש �שום �ללא �לברך �והרמ, �ערוך �השלחן �מרן �"כדעת �תרפ(א �אם�).ט"סימן �ולכן

ותוציא�ידי�חובה�את�שאר�,�אשה�אחת�תברך,�מארגנות�להן�הנשים�מנין�לעצמן
��)נג(.�ראוהאיש�יק,�הנשים

��
דהיינו�כל�מצוה�.�']גורם[נשים�פטורות�ממצוות�עשה�שהזמן�גרמא�':�והן�אמת�שכלל�גדול�בידינו

�לעשותה �עולם �בורא �אותנו �שציוה �קבוע, �בזמן �תלויה �היא �המצוה �אם �כלומר, �גורם�, שהזמן
כי�,�שהנשים�פטורות�מלשבת�בסוכה,�מצות�סוכה,�כגון.�האשה�פטורה�מלעשותה,�למצוה�לבוא

.�כי�זמנה�קבוע�ביום�ולא�בלילה,�וכן�פטורות�הן�מלהתעטף�בציצית.��קבוע�שבעה�ימים�בשנהזמנה
��.וכן�כל�כיוצא�בזה,�כי�זמן�הנחתם�קבוע�בחול�ולא�בשבת,�וכן�פטורות�הן�מלהניח�תפילין

��

אם�כן�לכאורה�תהיינה�ו,��לא�רק�במצוות�מהתורה�אלא�גם�במצוות�מדברי�חכמיםלל�זה�קייםוכ
אולם�יש�מצוות�?��באדרו"ט�או�בד"יכיון�שמצוה�זו�זמנה�קבוע�ב,�מקריאת�המגילההנשים�פטורות�
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.�'היו�באותו�הנס]�הנשים[אף�הן�'כגון�מצוות�ש,�בכל�זאת�הנשים�חייבות�בהן,�שהגם�שזמנן�קבוע
וגם�,�והתשועה�היתה�לכלל�ישראל,�שהיו�גם�הנשים�בכלל�גזרת�השמד�של�היוונים,�כמו�בחנוכה

�של�יוחנן�כהן�גדול�שדחפה�את�אחיה�החשמונאים�שילחמו�ביוונים�ולא�יכנעו�בזכות�יהודית�בתו
שביקש�המן�להשמיד�להרוג�ולאבד�את�כל�היהודים�מנער�ועד�זקן�טף�,�וכן�היה�בנס�פורים.�להם

ונהפוך�הוא�אשר�ישלטו�היהודים�'ונתקיים�בהם�,�ואף�הן�נושעו�בכלל�ישראל,�ביום�אחד'�ונשים'
��.לכך�גם�הנשים�חייבות�,המלכה�אסתר�היא�אשה�בהשתדלותה�שלנס�היה�וגם�ה.�'המה�בשונאיהם

��

��נשים�צדקניות
�חובתה �ידי �תצא �אשה �שכל �עדיף �אפשר �אם �מתוך�, �לה �יקרא �שבעלה �ידי על

אולם�כיון�שלא�כולם�בקיאים�בקריאת�.�מגילה�כשרה�לאחר�שיחזור�מבית�הכנסת
�כראוי �המגילה ,� �טוב �שיארגנו �הכנסת �לכבבית �מסוימת �הנשיםבשעה �ציבור ,�ל

והיא�תברך�,��מחזן�ירא�שמים�שיבוא�עם�אשתוקריאת�המגילהשתבואנה�לשמוע�
��.והוא�יקרא�להן

��

�שנה �נשים �יש �לגוואולם �שבב�לבוא �הנשים �עזרת �ולשמוע �הכנסת �את�ית משם
�המגילה �קריאת ,� �ברורה �המשנה �כתב �כבר �תרפ(אך �א"סימן �ט�סעיף�קטן �ברור�) שלא

,�שהרי�קשה�לשמוע�כראוי,�שומעות�מעזרת�הנשיםאם�יוצאות�ידי�חובה�הנשים�ש
�אחת �מילה �אפילו �לאבד �מבלי �לבית�. �קטנים �ילדים �שמביאים �במקומות �זה ולפי

�הכנסת �כ, �שכן �ילדיהוכל �את �מביאה �עצמה �קשה��,שהאשה �שהריכוז �ספק אין
כל�אחת�תתן�אל�ליבה�קודם�ולכן�,�עסוקות�הן�בהשגחה�על�הילדיםמאוד�שהרי�

שלדעת�הרבה�,�קפידה�שלא�לאבד�מלשמוע�אפילו�מילה�אחתאם�אכן�היא�מ,�לכן
��.וממילא�אם�כדאי�לה�לצאת�ידי�חובה�באופן�כזה,�פוסקים�לא�יצאה�ידי�חובתה

��

��בת�ישראל�כשרה
� �מקום �ומכל �לדעת �ידי�יש �ותצא �טוב �תקשיב �היא �שבאמת �לה �ברור �אם �אף כי

�כראוי �חובתה �בתנאי, �זה �תחכל �מיני �כל �עם �הכנסת �לבית �באה פושות��שאינה
�לנו �הציבה �שתורתנו �הצניעות �בגדרי �עומדות �שאינן ,� �שמים��בהבאאלא יראת

ובלאו�הכי�אין�מן�הראוי�כלל�שאשה�בוגרת�תבוא�[.��כיאות�לבת�ישראל�הכשרהצניעותוב
ואין�רוח�,�שאין�דרך�בנות�ישראל�הכשרות�במעשים�אלו,�מחופשת�במקום�שהגברים�מצויים�שם

�ו�].חכמים�נוחה�מהם�כלל �התפלההאינכן �בשעת ��מדברת �אינ, �התפלה �לאחר �הוגם
� �מתעכבת �אחתלפטפט �כל �עם �לשכינה�, �גדול �צער �גורמים �האלו �הדברים �כל כי

לכך�כל�אשה�תבדוק�.�של�שמירת�העינייםמור�חעוון�ה�מחטיאות�את�הרבים�בןשה
צא�ידי�שתכדאי�שתבוא�לבית�הכנסת�או�שעדיף�לה��אם�,תמיםבעצמה�באמת�וב

��.ל"נכהאחרות�חובה�בדרכים�
��

��נוסח�הברכה
�הוא �הברכה �נוסח �לנשים �גם �מגילה': �מקרא �'על �אשכנז. �מבנות �ויש שנוהגות�,

��)ט�ח"ב�תרפ"משנ.�ע�א�רכד"ה(.�וכל�מקום�יעשו�כפי�מנהגם.�'לשמוע�מקרא�מגילה'לברך�
��

��קטנים
�]כל�ילד�לפי�הבנתו,�שש�ומעלהחמש�או�מגיל�[ילדים�קטנים�שהגיעו�לגיל�חינוך� מצוה�,

�לבי �הכנסתלהביאם �ת �המגילה, �בקריאת �יפה �שיושבים �בתנאי �מפריעים�, ואינם
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�כלל �חינוך. �לגיל �הגיעו �שלא �קטנים �ילדים �אך �הכנסת, �לבית �להביאם �אין שהם�,
�בקריאה �החייבים �השומעים �את �מבלבלים �הכנסתיוהמב, �לבית �אם �הרבים�, חטא

�נשא �הקודש. �משמרת �שומרי �הכנסת �בתי �גבאי �כל �על �ולכן �המשמר�, �על לעמוד
�ובכל�ל �ובאקדחים �ברעשנים �בהכאות �הילדים �יפריעו �שלא �פקוחה �בעין השגיח

שדבר�זה�גורם�לרעש�והפרעת�',�המן'בעת�שהשליח�ציבור�אומר�,�סוגי�הפיצוצים
��)סא(.�וגורם�מניעת�שמיעת�מקרא�מגילה�כהלכה�לאנשים�המחויבים�בה,�הסדר

��
��מעשה�רב

�שליט �יוסף �עובדיה �הרב �מרן �סיפר �א"וכבר �כחמי, �גר�שלפני �שהיה �שנה שים
קודם�שהיה�קורא�את�המגילה�היה�אוסף�בכבודו�,�בשכונת�בית�ישראל�בירושלים

כדי�שלא�,�ובעצמו�יחד�עם�הגבאי�את�כל�כלי�הנשק�והפיצוצים�שהביאו�הילדים
��.הלכהולו�אפילו�לאדם�אחד�שלא�ישמע�את�הקריאה�כ,�הקריאיפריעו�באמצע�ה

��

�לג �הגיעו �שלא �קטנים �ילדים �גם �מקום �חינוךומכל �יל �ודעתנים, �שקטים �הם ,�אם
��)סב(.�ויש�בזה�גם�מצוה,�אפשר�להביאם

��

��אבל
,�אח[�או�בתוך�שלושים�יום�על�שאר�קרובים�,אמו�וא�חודש�על�אביו�ב"יאבל�בתוך�

��)סו(.�'שהחיינו'ילה�בציבור�ולברך�ברכת�רשאי�לקרוא�את�המג,�]אשתו,�בת,�בן,�אחות
��

��רדיו
ומכל�מקום�עונה�.�אינו�יוצא�ידי�חובה,��חיהשומע�קריאת�המגילה�ברדיו�בשידור

��)נו(.�'אמן'לא�יענה�,�אך�אם�אינו�שידור�חי.�אחר�ברכות�החזן'�אמן'
��

��רמקול
�ובאים�קהל�גדול�לשמוע�את�המגילה,�אם�אולם�בית�הכנסת�גדול�מאוד ורוצים�,

שאם�כל�הקהל�יכולים�,�כאן�תלוי�הדבר,�להשמיע�את�המגילה�באמצעות�הרמקול
ול�רק�מסייע�קצת�אלא�שהרמק,��גם�אם�לא�היה�הרמקולליח�ציבורלשמוע�את�הש

�קולו �להגברת �חובתם, �ידי �יוצאים �הם �הרי �את�. �לשמוע �יכולים �אינם �אם אך
אין�,��או�בעזרת�נשיםכאותם�היושבים�רחוק�מהתיבה,�השליח�ציבור�ללא�הרמקול

שבט�,�נקטש�ממומנחת�אלעזר:�פוסקיםוכמבואר�כן�ב.�הרמקולה�מידי�חובה�בשמיעיוצאים�
��)נו.�(ועוד,�ר�מליבאוויטש�בספרו�שובע�שמחות"האדמו,��גרינבלטרבבות�אפרים,��וואזנרהלוי

��

��כתבי�הקודש
�המגילה �קריאת �קודם �הידים �את �ליטול �להחמיר �טוב �במגילה�, �לגעת �שיוכל כדי

��)עו(.�ולא�באמצעות�מטפחת,�בידיו�ממש
��

��גלילה
�יש�שנהגו�לפתוח�את�כל�המגילה�קודם�הקריאה ך�מברכים�כשהמגילה�כולה�וכ,

אלא�שלאחר�שמסיימים�לקרוא�את�,�ויש�שנהגו�שלא�לפתוח�את�המגילה.�פתוחה
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�הראשון �העמוד �תורה, �כספר �אותו �גוללים �אינם �המגילה�, �את �מניחים אלא
�פתוחה �ועמוד, �עמוד �בכל �הלאה �וכן �כולה, �הקריאה �את �מסיימים �שכאשר ,�עד

��.פרסם�ולהראות�את�הנס�יותרכדי�ל,�תהיה�כל�המגילה�פתוחה�לפניו�כאגרת
��

�לו �להזכיר �יש �קהל �המגילה �את �יגללו �לא �הם �הראשוןשגם �העמוד �קריאת ,�אחר
��)עד(.�ארץבויזהרו�מאוד�שלא�תיגרר�,�אלא�יניחו�אותה�פתוחה�עד�סיום�הקריאה

��

��ברכות�המגילה
�בלילה �המגילה �קריאת �קודם �ברכות, �שלוש �ומברך �ציבור �השליח �עומד �על�.א:

מברך�רק�,�וקודם�קריאת�המגילה�ביום.��שהחיינו.ג.�ניסים�שעשה�.ב.�מקרא�מגילה
��)סג(.�ניסים�שעשה�.ב.��על�מקרא�מגילה.א:�שתי�ברכות

��

��בני�אשכנז
ויש�שנהגו�.�גם�קודם�קריאת�המגילה�ביום'�שהחיינו'יש�מבני�אשכנז�שנהגו�לברך�

��)סג(�.וכל�מקום�יעשו�כפי�מנהגם.�אלא�בלילה'�שהחיינו'כבני�ספרד�שלא�לברך�
��

��כבוד�הציבור
.�מפני�כבודם�של�הציבור,�לת�הברכות�עד�סוף�הקריאהיד�מתחועמיהשליח�ציבור�

��)סט(.�אינו�צריך�לעמוד�בשעת�הקריאה,�ומכל�מקום�הקורא�לנשים�בביתו
��

��עמוד�עמדי
�ויש�נוהגים.�ויושבים�בשעת�הקריאה,�יש�נוהגים�שהקהל�עומדים�בשעת�הברכות

ובמקום�שנוהגים�.�כל�מקום�יעשו�כפי�מנהגםו.�שהקהל�יושבים�גם�בשעת�הברכות
�לעמוד �הנשים, �בעזרת �הנמצאות �הנשים �גם �לנשים, �מיוחד �במנין �וגם תעמודנה�,

��)סח(.�הנשים�בברכות
��

��מימיני�מיכאל�ומשמאלי�גבריאל
במשך�כל�זמן�,�וטוב�ששני�אנשים�יעמדו�אחד�מימין�השליח�ציבור�ואחד�משמאל

��)ע(.�הברכות�וקריאת�המגילה
��

��נת�הלבכוו
�הברכות �קודם �ידי�, �לצאת �שיכוונו �הקהל �לב �תשומת �את �ציבור �השליח יעורר

�חובת�מקרא�מגילה ,� �'מצוות�צריכות�כוונה'שהרי וכן�שיקפידו�לשמוע�כל�מילה�.
��)ע(.�ולא�יאבדו�מלשמוע�אפילו�מילה�אחת,�ומילה

��

��דיוק�הקריאה
כי�,�בה�אחתלבל�ידלג�אפילו�תי,�צריך�לדקדק�היטב�בקריאת�המגילה�ובשמיעתה

�אחת �תיבה �אפילו �חיסר �שאם �האומרים �הפוסקים �רבו �חובתו, �ידי �יצא �לא ולכן�.
ולחזור�על�,�על�החזן�להמתין�עד�שיעבור�הרעש',�המן'במקום�שמרעישים�באמירת�

��)�עט,עח(.�כדי�להוציא�ידי�חובה�את�אותם�שלא�שמעו�כראוי,�המילה�שוב
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��טעמו�וראו
אולם�אם�אין�.�רא�שלהגינת�טעמי�המק�לקרוא�את�המגילה�עם�נצריךלה�ילכתח

��)י�רצו"ילקו(.��בלי�טעמיםוהקראי,�מי�שיודע�לקרוא�עם�הטעמיםבציבור�
��

��ונחלמה�חלום
�בידו �כשרה �מגילה �יחזיק �אדם �שכל �טוב ,� �שאם �חלם'כדי �ולא�' �הקריאה באמצע

ואינו�.�ם�החזןוידביק�את�הקצב�ע,�יקרא�מהר�מתוך�המגילה�שלו,�שמע�כמה�מילים
כיון�שחייבים�לקרוא�או�לשמוע�את�,��ולאחר�מכן�להשליםיך�לשמוערשאי�להמש

��.המגילה�כולה�על�הסדר
��

,�יקח�לכל�הפחות�מגילה�מודפסת�שאינה�כשרה,�ואולם�אם�אין�לו�מגילה�כשרה
�מילים �כמה �להשלים �רשאי �ממנה �וגם �במגילה. �שלם �ענין �זה �שאין �ובתנאי כגון�,

��)עט(.�השלים�אלא�ממגילה�כשרהשאז�אינו�יכול�ל,�של�בגתן�ותרשכולו�המעשה�
��

��טעות
� �ומרדכי �וקרא �החזן �טעה �ישב'אם ,'� �יושב'במקום ,'� �והמן �וקרא �שטעה '�נפל'או

וכן�בכל�טעות�שמשנה�.�ומחזירים�אותו�וקורא�שנית�כהוגן,�לא�יצא',�נופל'במקום�
'�יהודיים'אבל�אם�אין�זה�משנה�את�הענין�כגון�שקרא�.�מחזירים�אותו,�את�הענין

��)פ(.�אין�מחזירים�אותו',�הודיםי'במקום�
��

��ואתם�תחרישון
�ב �לדבר �הקריאהאסור �שעת �ב, �דיבר �ואם �שהחזן �העוד �לקרואמשיך �ידי�, �יצא לא

��)פ(.�עד�סוף�המגילה,�חובה�וצריך�לחזור�לקרוא�על�הסדר�מאותו�פסוק�שדיבר�בו
��

��מתנמנם
�מתנמנם �כשהוא �המגילה �את �הקורא �חובתו, �ידי �יצא �המגילה�. �את �השומע אבל

�מתנמנםכ �שהוא �יצא, �לא �עד�. �וחוגגים �פורים �בליל �ערים �שנשארים �אותם ולכן
שאז�לא�,�יזהרו�שלא�לנמנם�בקריאת�המגילה�בבוקר,�השעות�הקטנות�של�הלילה

��)פג(�.וגם�יש�בעיה�שנרדמים�עם�התפילין.�יצאו�ידי�חובה
��

��לשונות�של�גאולה
�לג �הקשורים �הפסוקים �ארבעת �את �רם �בקול �לומר �הציבור �שהיתה�נוהגים אולה

�בלילה�הוא�נדדה�.ב.��איש�יהודי�היה�בשושן�הבירה.א:�והם,�לעם�ישראל�בפורים
�המלך �שנת �המלך.ג. �מלפני �יצא ��ומרדכי �ושמחה�ליה.ד. �אורה �היתה �ודים ויש�.

�ש �לומר �נהגו �רם �האחרוןבקול �הפסוק �את �גם �למלךכי, �משנה �היהודי .��מרדכי
�שוב�את�הפסוקים�מתוך�מגילתו�ר�החזן�לומרוזח,�ולאחר�שאמרו�הקהל�בקול�רם

��)פד(.�הכשרה
��

��המלך
� ',�המלך'ינגן�ויאריך�מעט�בתיבת�',�בלילה�ההוא�נדדה�שנת�המלך'כשקורא�החזן
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� �לרמוז �שכדי �חזדרשמה �תתרנז(�ל"ו �אסתר �שמעוני �ילקוט �המלך') �רבי��',שנת אמר
��)ע�א�רכז"ה.�(ועיין�לעיל�בשער�האגדה�בזה.�'נדדה�שנת�מלכו�של�עולם'כביכול�,�תנחומא

��

��נשימה�ארוכה
� �את �לקרוא �החזן �צריך �המןשמות �בני �עשרת ,� �תיבת �עשרת'ואת �אחת' ,�בנשימה

�כאחד �ונתלו �נהרגו �שכולם �לרמוז �כדי �בנשימ. �לקרוא �שיתחיל �כבר�וטוב �אחת ה
� �איש'מתיבות �מאות �'חמש �עשרת'�עד �על�', �שרים �היו �המן �בני �שעשרת לרמוז

��)פה(.�היצא�ידי�חוב,�מר�בנשימה�אחתומכל�מקום�אם�לא�א.�אותם�חמש�מאות�איש

��

��ואת
של�כל�אחד�מעשרת�'�ואת'את�התיבות�שלא�ידלג�יקפיד�,�כשקורא�בנשימה�אחת

��)פז(.�מתוך�המגילה�כראוי,�בני�המן
��

��דקדוקים
�יא �פסוק �ח �לפרק �במגילה �הקורא �כשיגיע �יכפול, �ּוְלַאֵּבד�ַלֲהֹרג�ְלַהְׁשִמיד: �ְוַלֲהֹרג,

.�ִלְפֵניֶהם�ָעַמד�ֹלא��ְוִאיׁש,ְפֵניֶהםִּב�ָעַמד�ֹלא�ְוִאיׁש:�יכפול,�סוק�בוכן�בפרק�ט�פ.�ּוְלַאֵּבד
�,באמרם,�ְּכָאְמָרם�ַוְיִהי�,אבל�אין�לכפול�בפרק�ג�פסוק�ד.�שתי�נוסחאותבהם�יש�כי�

��)פז�()סימן�קמא�סעיף�ח(אר�בשלחן�ערוך�כמבו�.�ככל�קרי�וכתיבבלבד'�ְּכָאְמָרם'אלא�יקרא�
��

��וששון�ויקר
.�'ויקר�ושמחה�וששון�אורהליהודים�היתה�,�'פסוקכשיגיע�ל,�יוםמגילה�בהקריאת�ב
�ב �התיבה�'אורה'תיבת �על �המונח �תורה �בספר �ימשמש .� �'ויקר'ובתיבת ימשמש�,

�ים�להניח�תפילין�של�רבנו�תםוהנוהג.�לין�של�יד�ושל�ראש�וינשקםיבתפ ים�רשא,
��)קח(.�לקרוא�את�המגילה�עם�תפילין�של�רבנו�תם

��

��האגרת�הזאת
��)קח(.�ינענע�את�המגילה,�'ַהֹּזאת�ַהּפּוִרים�ִאֶּגֶרת',�כשיגיע�הקורא�במגילה�לפסוק

��

��ברכה�אחרונה
ולאחר�מכן�מברך�ברכת�,�גולל�השליח�ציבור�את�המגילה,�בסיום�קריאת�המגילה

��)עו(.�וישתדלו�שלא�לדבר�עד�אחר�הברכה.�'האל�הרב�את�ריבנו'
��

��עשרה
�אל �המגילה �על �אחרונה �ברכה �לברך �נשיםאין �עשר �או �גברים �עשרה �יש �אם .�א

אחת�תברך�ותוציא�את�כולן�,�ולכן�הקורא�את�המגילה�לנשים�ויש�שם�עשר�נשים
��)פט(�.אפשר�לצרפם�לברכה�זו,�ים�או�קטנות�שהגיעו�לחינוךקטנגם�ו.�ידי�חובתן

��

��ארור�המן
�,�ארורה�זרש�ברוכה�אסתר,�ברוך�מרדכיארור�המן:�קריאת�המגילה�אומריםאחר�

וגם�חרבונה�',��ברוכים�כל�הצדיקים�המאמינים�בה',שונאי�ה�הרשעים�כל�ארורים
��)צד(.�ונוהגים�לכפול�קטע�זה�שלוש�פעמים.�זכור�לטוב
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,�ולא�ארורים�כל�הרשעים�בלבד',�ארורים�כל�הרשעים�שונאי�ה,�יש�להקפיד�לומר
ומה�שעוברים�על�',�כיון�שיש�רבים�מאחינו�התועים�מדרך�האמת�שאינם�שונאי�ה

שהם�בורים�ועמי�הארץ�בענייני�,��אין�זה�בידיעה�ברורה�אלא�בידיעה�בורההתורה
נוקות�ית'ולכן�הרי�הם�כ.�בודאי�שהיו�מקיימים,�ואם�היו�מודעים.�התורה�והמצוות

שהולכים�שולל�אחר�אותם�החוטאים�והמחטיאים�את�הרבים�בתקשורת�',�שנישבו
��.ונגד�התורה�ונגד�חכמי�ישראל'�נגד�ה

��
��

��ליל�פורים
��ם�נאיםבגדי

� �פורים �טוביבואבליל �יום �של �נאים �בבגדים �הכנסת ��לבית �הקדוש�, �היום לכבוד
�הזה �והחשוב �חול, �בגדי �עם �הבאים �כאותם �ולא �חז. �הפליגו �יום�"וכבר �בשבח ל

��)ב"ועיין�תיקוני�הזוהר�נז�ע.�צט(.�עד�שאמרו�שיום�הכיפורים�מעלתו�כיום�פורים,�פורים
��

��ערבית
�ערבית �תפלת �קודם �להזכי, �לציבורנהגו �ר ,� �של �המעות �את �למחצית�'לתת זכר

�'השקל �מזמור. �השחר�')פרק�כב(��תהליםוקוראים �אילת �על �למנצח �אותו�', שדרשו
��)צט(.�על�אסתר�המלכה)�מסכת�יומא�דף�כט�עמוד�א(חכמים�בגמרא�

��

��'סיםיועל�הנ'
��.'מודים'לאחר�אמירת�'�סיםיועל�הנ'מוסיפים�בעמידה�נוסח�,�בתפילות�פורים

��

��'סיםיועל�הנ'ת�נוסח�אמיר
� �לומר �יותר �הנו'נכון �סיםיעל �ו' �עם �החיבור' ,� �לומר �הנ'מאשר �'סיםיעל �נכון�. וכן

� �לומר �'יותר �ההם ��הזהבזמןבימים ,'� �לומר �'�הזהובזמן'מאשר .� ועל�'ובסיום
ולא�לומר�ועשית�עמהם�,�'סים�ונפלאותינ'נכון�לומר�ועשית�עמהם�וכן�ה',�סיםיהנ

��)ק(.�'נס�ופלא'
��

��טעה�בתפלה
�שכ �אמר �ולא �ה'ח �ניסיםועל ,'� �כשאמר �נזכר �אתה'אם �ברוך '� �שהמשיך '�ה'קודם

אבל�אם�כבר�אמר�ברוך�',�ניסיםועל�ה'חוזר�ואומר�',�הטוב�שמך�ולך�נאה�להודות
�ה �אתה �ה', �שם �שהזכיר �כיון �הברכה' �בחתימת �העמידה, �את �יסיים ובסיום�.

� �לפני �שלום'העמידה �עושה �שיאמר', �נכון :'� �על �לך �אנחנו �ועל�ניסיםהמודים
��)קפח(.�'עושה�שלום'ואחר�כך�יאמר�',�בימי�מרדכי�ואסתר�וכו',�הנפלאות�וכו

��

ויקרא�את�המגילה�בשמחה�ובחדוה�ובדקדוק�,�מר�החזן�חצי�קדישואחר�העמידה�א
�,'ואתה�קדוש'ויתחילו�מ'�ובא�לציון�'תהמגילה�יאמרו�קדושקריאת�ואחר�.�כהלכה
��)קא(.�ועלינו�לשבח,�א�עיני�אששיר�למעלות,�קדיש�תתקבלהחזן�ויאמר�

��
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��בני�אשכנז
ואתה�'ואחר�.��וקורא�המגילה'תתקבל'�קדיש�חזןאחר�העמידה�אומר�ה,�בני�אשכנז

��.'תתקבל'נהגו�לומר�שוב�קדיש�שויש�',�יהא�שלמא'נהגו�לומר�קדיש�ש�יש�'קדוש
��

��פורים�במוצאי�שבת
,�אי�שבתכבכל�מוצערבית�מתפללים�,�]בערי�הפרזות�[שחל�פורים�במוצאי�שבתכ�*

� �קדוש'עד �ואתה �העמידהלש' �אחר ,� �את �קוראים �מכן �המגילהולאחר לאחר�.
��)קו(�.�את�התפלהיםסייממו'�תתקבל'קדיש�',�ואתה�קדוש'�ומרים�אהקריאה

��

יקראו�לאחר�מכן�ו',�אורי�האשמ�ארוב'�על�הנרצריך�לברך�,�קודם�קריאת�המגילה�*
��)קו.�פ�ועוד"הגרח,�ברכי�יוסף,�רי�חדשפ,�ארחות�חיים,�הכל�בו,�האשכול,�ד"הראב(.�את�המגילה

��

ין�בבאמצע�המגילה�יפסיק�החזן�,��קודם�קריאת�המגילהאם�שכחו�לברך�על�הנר�*
��)קו(.�יברכו�בהבדלה�כבכל�מוצאי�שבת,�קריאההואם�נזכרו�אחר�.�ויברך�פרק�לפרק

��

*�� �המגילה �את �יביאו �שלא �לציבור �להזכיר �יש �מוצאי �בשביל �שבתבשבת �כיון,
� �לחוליםנשמכישנמצא ��משבת �צורך. �במקום �לאחר�ם�רשאי,ואולם �להביאה
�ד�וא.השקיעה �צאת�שם �אחר �ללכת �יספיק �שלא �ויודע �הכנסת �מבית �רחוק ביתו

��)ה�רנג"ת.�קז(�.רשאי�להביאה�בשבת,�הכוכבים�לביתו�ולהביאה
��

��)ע�ג�קצה"ה(.�לקרוא�בה�לטלטל�אותה�ורשאילכן�ו,�אינה�מוקצההמגילה�בשבת��*
��

��תחפושות
�בת �נאמר �ה(ורה �פסוק �כב �פרק �ַעל�ְכִלי�ִיְהֶיה��ֹלא)דברים �ֶּגֶבר���ְוֹלא,ִאָּׁשה�ֶגֶבר ִיְלַּבׁש

�והיינו�שאיסור�חמור�מן�התורה�:ֵאֶּלה�ֵׂשהֹע�ֱאֹלֶהיָך�ָּכל'�הִׂשְמַלת�ִאָּׁשה�ִּכי�תֹוֲעַבת�
הרי�,�וכל�העובר�על�זה.�וכן�שאיש�ילבש�בגד�של�אשה,�שאשה�תלבש�בגד�של�גבר

�ויותר�גרוע�מאדם�שאכל�חזיר,�בלא�תעשה�מן�התורההוא�עובר� ואין�ספק�שגם�.
�זה �תעשה �לא �איסור �על �לעבור �שלא �להזהר �אדם �חייב �בפורים �לבניו�, �לתת ולא

ואפילו�שעדיין�לא�,��וכן�לא�לתת�לבנותיו�תחפושות�של�בנים,ות�של�בנותתחפוש
�לגיל�מצוות �הגיעו יעה�נכשלו��אנשים�שמחמת�חוסר�ידישנםובעוונותינו�הרבים�.

ואף�.�באומרם�שלכבוד�פורים�מותר,�באיסור�זה�ונתנו�לבנותיהם�ללבוש�בגדי�בנים
שבזה�אף�אחד�,�שולחים�אותן�כך�מחופשות�לבית�הספר�יום�או�יומיים�לפני�פורים

�התיר �לא �בזה, �שהקלו �מאותם �יצאו �מכשולים �כמה �הרבים �ובעוונותינו וירדו�,
��.ביראת�שמים�בצורה�מחרידה�מאוד

��
� �רבהוכבר �בחומרה �זה �ענין �על �כתבו �הראשונים �מרבותינו �החיד. �כתב�"ומרן א

ם�ורבנו�אליעזר�ממיץ�ועוד�רבים�מרבותינו�הראשונים�"שאין�להקל�כלל�נגד�הרמב
�תוקף �בכל �זה �דבר �שאסרו �לבטל�. �ובכשרון �בדעת �חיל �יאזור �העדה �על �איש וכל

ח�כתב�"ם�הבוג.�כצאן�אשר�אין�להם�רועה'�ולא�תהיה�עדת�ה,�המנהג�הרע�הזה



  ימי הפורים בהלכה ובאגדה
 
 

84

�פורים �שמחת �משום �איסור �דבר �להתיר �דין �בית �שום �ביד �כח �שאין �אם�, ואפילו
�חכמים �מדברי �רק �האיסור �היה �תורה, �של �איסור �הוא �שכאן �וחומר �קל �כל�. ולכן

לא�'שלא�יעברו�על�איסור�לאו�של�,�ירא�שמים�יזהיר�לאנשי�ביתו�ולשומעי�לקחו
�אשה �שמלת �גבר �ילבש ,'� �בשמחת �ולא �בפורים �וכלהלא �חתן �עוד�. �כתבו וכן

�רבים �פוסקים �מנהגם, �ולבטל �תוקף �בכל �בזה �המקילים �ביד �למחות �שיש שכיון�,
�בתורה �המפורש �לאו �שהוא ,� �בזה �לומר �שייך �א(לא �עמוד �ל �דף �ביצה מוטב��')מסכת

��)קצט(.�'שיהיו�שוגגים�ואל�יהיו�מזידים
��

��שמחה�וששון�ליהודים
� �הזה �הקדוש �ביום �ולשמח �לשמוח �רבה �ריםפו'מצוה �במגילה', �שנאמר ,�וכמו

�ויקר' �וששון �ושמחה �אורה �היתה �'ליהודים �כל�. �על �עולם �לבורא �להודות ויכוין
והצילנו�מיד�איש�צר�,��והנפלאות�שעשה�לאבותינו�בימים�ההם�בזמן�הזהניסיםה

�הזה �הרע �המן �ואויב �טף�, �זקן �ועד �מנער �ישראל �בעם �ולהשחית �להרוג �זמם אשר
ונהפוך�הוא�אשר�'גבר�חסדו�עלינו�,�ו�של�בורא�עולםוברוב�רחמי.�ונשים�ביום�אחד

��.'ישלטו�היהודים�המה�בשונאיהם
��

�הזאת �השמחה �כל �שעם �וכמובן �בליצנות�, �ושלום �חס �להכשל �שלא �להקפיד יש
�ראש �וקלות �חז, �אמרו �"שכבר �(ל �עסוטה �רבי�א)א"מב �ארבע�מר �אבא �בר �ירמיה

�וכת�מספרי�,יםנכת�שקר�,�כת�חנפים,יםנכת�ליצ:�ן�מקבלות�פני�שכינהנכיתות�אי
�הרע �לשון .� �אמרו �(ועוד �זרה �עעבודה �)ב"יח �המתלוצץ, �כל ,��עליום�באיםיסורי,

�מתמעטיו �בגו�,םמזונותיו �לעולםו�,הנםינופל �כליה �גורם �ה. �יצילנו' �ישמח�. ולכן
.�ולא�ילעג�חס�ושלום�על�בני�אדם,�ואך�ורק�בדברים�המותרים,�בקדושה�ובטהרה

�חברו �את �מבייש �אם �שכן �ו�בפניוכל �יותר, �חמור �שבודאי ,� �את �המלבין פני�שכל
�ברבים �חברו ,� �דמים �שופך �כאילו �הוא �מציעא(הרי �עבבא �חלק�,)ב"�נח �לו �אין �וכן

� �הבא �(לעולם �עסנהדרין �)א"קז �המאירי. �וכתב �של�, �שמחה �על �בפורים �נצטוינו ולא
וכן�מבואר�.�'אלא�על�שמחה�ותענוג�שמגיעים�בה�לאהבת�ה,�הוללות�ושל�שטות

�יוסףבני �מוקי �לבסומי, �איניש �חייב �שאמרו �שמה �דבדיחותא�, �מילי �לומר היינו
ולא�שישתגע�בשכרותו�וימשך�אחר�שחוק�וקלות�ראש�,�ולשמוח�בשמחה�של�מצוה

�וניבול�פה שהיודע�,�ובספר�חיי�אדם�כתב.�שאין�זה�שמחה�אלא�הוללות�וסכלות,
�יגרום�לזלזול�באיזו�מצוה�שהיא,�בעצמו�שאם�ישתה�יין בטל�מתפלה�או�או�שית,

�וליצנות �ראש �קלות �שינהג �ישתה, �שלא �לו �מוטב �רבים. �אחרונים �עוד �כתבו .�וכן
��שומר�נפשו�ירחק�כמטחוי�קשת�מכל�ליצנות�וקלות�ראש,אשר�על�כן ולא�יבוש�.

�עליו �המלעיגים �מפני �בליצנותם, �עמהם �משתתף �שאינו �על �יצטרך�, �אם ואפילו
�בעצמו �קא(�לקיים �ְּב�)ב�תהלים ��ָתםֶאְתַהֵּלְך �ֵּביִתי'ְלָבִבי �'ְּבֶקֶרב �זה. �שבזכות ,�יזכה

��)רב(.��ְּבַאְרצֹות�ַהַחִּיים'הֶאְתַהֵּלְך�ִלְפֵני��)קטז�טתהלים�(,�יתקיים�בו�הפסוק
��

יהיו�נעשים�בקדושה�,�וכמו�כן�יש�להקפיד�שהמסיבות�שעורכים�לכבוד�יום�הפורים
אלא�גברים�,��יחדבלי�תערובת�של�גברים�ונשים,�בצניעות�וביראת�שמים,�ובטהרה

�ןומסיבה�הנערכת�כ.�לבד�ונשים�לבד את�בזה�ומגבירים�,�ה"הקבגורמת�שמחה�ל,
��.ישמע�חכם�ויוסף�לקח.�ולבקר�בהיכלו'�ויזכו�לחזות�בנועם�ה,�כח�הקדושה�למעלה
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��סעודה
�ביום �אלא �אינה �פורים �סעודת �שמצות �פי �על �אף �בל, �גם �מקום �יש�מכל �פורים יל

��)קעט�(.ה"�בכתבי�הגאונים�ובראביכמבואר�.ענין�להרבות�בסעודה
��

��זרעונים
�מנהג�טוב�לאכול�זרעונים�בליל�פורים לאסתר�המלכה�שכאשר�היתה�בבית�זכר�,

�ורושאחשו �בלבד, �זרעונים �אלא �שם �שהביאו �מהמאכלים �אכלה �לא �רבנו�. וכתב
,��זרעונים�אלו�הם�האורז:)פרק�א�פסוק�טז(אברהם�אבן�עזרא�בפרושו�על�ספר�דניאל�

ועושה�,�טהיוהוא�בריא�וערב�יותר�מן�הח,�ועושים�ממנו�תבשיל,�מאודשהוא�נכבד�
��)קעט(.�ומבריא�את�הבשר,�דם�טהור�לאדם

��
��

��יום�פורים
��שחרית

ולקראת�היום�הגדול�והקדוש�שהוא�,�יקום�בבוקר�בזריזות�ובשמחה�לעבודת�בוראו
�בשנה �פעם �לקיימם, �מצוות �כמה �לפניו �ובאים �זכה �שעתה .� �ה'ויאמר '�ניסיםועל

�עשרהבתפ �שמונה �לת �ערבית, �בתפלת �לעיל �האמור �ככל �דינו �שכח �ואם ואחר�.
�התפלה �חזרת �הש, �אומר �ציבור �קדישליח �חצי �תשעה�. �תורה �בספר וקוראים

�פסוקים ,� �פסוק �עמלק'מתחלת �ויבוא �בשלח' �פרשת �שבסוף �הפסוק�. �על וחוזרים
די��יויצא,�ואם�לא�כפל�את�הפסוק�האחרון.�כדי�להשלים�לעשרה�פסוקים,�האחרון

��)קז(.�כיון�שהסתיימה�הפרשה,��ואין�בכך�כלום,החוב
��

��פרשה�קטועה
� �עמלק �שפרשת �קטועההטעם �תשעה[, �אלא �פסוקים �עשרה �בה �שאין �כתב�,]דהיינו

�חיים �הקב:הארחות �ה"�אמר �חסרים, �שיהיו �ולכסאי �לשמי �גרם �הרשע ,�עמלק
��)קז(.��כך�תהיה�פרשת�עמלק�חסרה,]מהויה[�יה�]ולא�כסא[כי�יד�על�כס�,�שנאמר

��
�בי �המגילה �את �שקרא �הפרזות �ערי �בעירו"תושב �ד �ליר, �בלילה ,�ושליםועלה

� �ללכתחילה �בבוקר �תורה �לספר �יעלה �לא �עמלק'פרשת �ויבוא �זה', �שאין יום��כיון
��)קטו(.�רשאי�לעלות,��אם�כבר�קראוהו�בשמו�כמנהג�בני�אשכנזאולםו,�פורים�שלו

��
��שיר�של�יום

�קדישל �חצי �אומרים �התורה �קריאת �אחר �'אשרי', �לציון' �ובא �קדוש' �ואתה .�עד
ובאמירת�שיר�של�.�'ואתה�קדוש'ולאחר�המגילה�ממשיכים�.�וקוראים�את�המגילה

�יום ,� �קודש'יאמר �בשבת �פלוני �יום �היום �בלבד' �יאמר, �ולא �הלויים�': �שהיו השיר
��)קח.�('אומרים�על�הדוכן

��
� �המזמור �את �אומרים �יום �של �שיר �לאחר �כב(בתהלים �א�')פרק �על ילת�למנצח

��)קט(.�'יהא�שלמא'וקדיש�',�הושיענו'ואחר�כך�אומרים�',�השחר
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��ברית�מילה
�בפורים �מילה �ברית �יש �אם �למילה, �המגילה �קריאת �את �להקדים �יש משום�.

�מאוד �גדולה �המגילה �קריאת �שמעלת �הנס, �פרסום �בה �שיש �של�, �מצוה �היא וגם
��)קט(.�ויש�מבני�אשכנז�שנוהגים�למול�קודם�קריאת�המגילה.�רבים

��

��ביום�שישיפורים�שחל�
שמצוה�מן�,�חר�תפלת�שחריתמיד�לא'�שנים�מקרא�ואחד�תרגום'ישתדל�לקרוא��*

אך�אם�יש�חשש�שבהתעכבותו�יגרום�ללחץ�.�א�לאחר�התפלה�מידולקרהמובחר�
��.�אחר�הצהרים�או�בשבתראקעדיף�יותר�שי,�בבית�לקיום�מצוות�היום

��

חל�שמכל�מקום�כ,�ביום�שישי�אף�על�פי�שטוב�לקנות�ולהכין�את�כל�צרכי�השבת�*
� �ביום �זהפורים �יוםש, �באותו �הכל �את �ולהכין �לקנות �קשה �בודאי �לקנות�, רשאי

�השישי �יום �קודם �השבת �צרכי �את �ולהכין �ההכנות, �שלחץ �חשש �יש �אם ,�ובפרט
�ושלום �חס �בבית �השלום �לקלקול �יגרום �קטן�. �תבשיל �איזה �שישאירו �טוב ואולם

��.לבשלו�ביום�שישי�לכבוד�שבת
��

�הפורים�ע* �יום �במצוות �העיסוקים �כל �אף �ל �לקראת�, �שישי �ביום �שאנו �לזכור יש
�המלכה �שבת �כמידי�, �השבת �של �לכבודה �הנצרכות �ההכנות �כל �את �לבצע ויש
�בשבוע �שבוע �כמו�רחיצת�גופו, �גזיזת�צפורניים, �טעימת�התבשילים�ועוד, �יש�. וכן

��.�בפנים�יפותכדי�לקבלה,�לנקות�ולשטוף�את�הבית�היטב�היטב�לכבודה�של�השבת
��

��מלאכה
והעושה�מלאכה�אינו�רואה�סימן�ברכה�,�המנהג�שלא�לעשות�מלאכה�ביום�פורים

�מלאכה �מאותה �פורים. �לצורך �שהיא �מלאכה �לעשות �מותר �מקום �ומכל כגון�,
,�לגזוז�צפרניים,�לגהץ,�וכן�מותר�להתגלח.�לתפור�איזו�תחפושת�שנקרעה�וכדומה

מותר�,�וכאשר�חל�פורים�ביום�שישי.�יםולתקן�את�המשקפיים�אם�נשברו�ביום�פור
��)ה�רסב"ת.�קצד(.�אף�להסתפר�לכבוד�שבת

��
�קודם�קריאת�המגילה�כמות�של�שגם�ביום�אסור�לאכול,�יש�להזכיר�לציבור�הנשים

��.וכמבואר�בדיני�הקריאה�בליל�פורים,��לחם�או�עוגה]�גרם�50.4-בלי�קליפתה�[�כביצה

��
��סעודת�פורים

��המקור�למצוות�הפורים
� �נאמר �ט(במגילה �ָמְר�ַוִּיְכֹּת:)פרק �ֶאתְּדב �ֶאל�ַכי �ְסָפִרים �ַוִּיְׁשַלח �ָהֵאֶּלה �ָּכל�ַהְּדָבִרים

�ְּבָכל �ֲאֶׁשר �ְוָהְרחֹוִקים�ַהְּיהּוִדים �ַהְּקרֹוִבים �ֲאַחְׁשֵורֹוׁש �ַהֶּמֶלְך �ְמִדינֹות �ֲעֵליֶהם: �ְלַקֵּים
�ָׁשָנה�ֲחִמָּׁשה�ָעָׂשר�ּבֹו�ְּבָכל�ָדר�ְוֵאת�יֹוםִׂשים�ֵאת�יֹום�ַאְרָּבָעה�ָעָׂשר�ְלֹחֶדׁש�ֲאִלְהיֹות�ֹע

�ְוָׁשָנה �ֲאֶׁשר: �ֵמֹא�ַּכָּיִמים �ַהְּיהּוִדים �ָבֶהם �ִמָּיגֹוןָנחּו �ָלֶהם �ֶנְהַּפְך �ֲאֶׁשר �ְוַהֹחֶדׁש �ְיֵביֶהם
� �אֹוָתם �ַלֲעׂשֹות �טֹוב �ְליֹום �ּוֵמֵאֶבל �ְוִׂשְמָחהְלִׂשְמָחה �ִמְׁשֶּתה �ָמנֹו�,ְיֵמי �ִאישּוִמְׁשֹלַח �ת

��:ִנים�ּוַמָּתנֹות�ָלֶאְבֹי,ְלֵרֵעהּו
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��זמן�הסעודה
ימים�,�משתה�ושמחה'�ימי'שנאמר�.�לא�יצא�ידי�חובתו,�סעודת�פורים�בלילהעשה�

��)קעח(.�ולא�לילות
��

��השכם�בבוקר
�הקבלהל �פי ,� �לאכול �היש �שחריתסעודאת �תפלת �לאחר �,ה �יותר��ובזה המעלה

��)קפא.�(א�ועוד"הגר,�הפרי�מגדים,�ה"השל,�ש"כתבו�הרשכן�.�מנחהלאחר�הלאכול�מאשר�
��

��כבוד�השבת
,�מנחה�לאחר�הסעודההנוהגים�בכל�שנה�לעשות�את�אף�,�שחל�פורים�ביום�שישיכ

��לשעות�המוקדמות�של�היוםהסעודהיקדימו�את� �ובעיקר�קודם�חצות�היום, כדי�,
�כל�רשאים�לעשותה,�ואם�לא�הקדימו�הסעודה.�כול�בליל�שבת�לתיאבוןשיוכלו�לא

��)ה�שמו"ת(.�פוריםה�ידי�חובת�סעודת�ים�אבל�בליל�שבת�בודאי�שלא�יוצא,םהיו
��

�שבת�ן�אינם�יכולים�לסעוד�סעודתהוא�ובני�ביתו�מרגישים�שעדיי,�אם�בליל�שבת
��.ו�הלכות�פסח�ולא�יבזבזו�זמנם�ילמדבינתיים�ו,מעט�את�הקידוש�וכביע,�לתיאבון

��

��לחמו�בלחמי
��)קעג(.�ריך�לאכול�לחם�בסעודהולכתחלה�צ,�מצוה�להרבות�בסעודת�פורים

��

��סעודת�פורים
כיון�שיש�אומרים�שלא�יוצאים�ידי�,�הלכתחלה�יש�לאכול�בשר�בהמה�שמן�בסעוד

�ודגים �עוף �בבשר �חובה �בהמה, �בבשר �אלא �שמחה �אין �שהרי �פ"כ�ו.)א"ח�עגיגה�ח(.
��.עם�הכשר�כדת�וכדין'�חלק'קפיד�שהבשר�יהיה��ופשוט�שי.�ועודס"החת,�ץ"היעב

��
ומזמרים�,�ולקיים�יחד�את�סעודת�הפורים,�ות�שנהגו�לקבץ�כמה�משפחותיש�מקומ

ומספרים�',�ון�בהעם�דברי�תורה�וחיזוק�באמונה�ובטח,�יתברך'�שירות�ותשבחות�לה
כמו�,�ואף�אחד�לא�נכחד�מישראל,�היאך�הרגו�היהודים�בשונאיהם,�על�הנס�הגדול

אמנם�כל�.�'�העמיםכי�נפל�פחדם�על�כל,�יהםואיש�לא�עמד�בפנ,�'שנאמר�במגילה
ים�ולא��ובהפרדה�מלאה�בין�גברים�לנש,בקדושההכל�זה�טוב�ונכון�כאשר�מתנהל�

שומר�נפשו�,�אבל�אם�חס�ושלום�יושבים�בערבוביא.�יושבים�חס�ושלום�בערבוביא
ה�"שבודאי�אין�הקב,�אף�אם�כולן�באות�בלבוש�צנוע,�אלוירחק�מהליכה�למקומות�

�יראת�שמים�נוגעת�אל�רבה�אנשים�שבאמתואד.�שמח�כאשר�יושבים�בצורה�כזאת
איסורים�של�מראות�אסורים�כות�את�עצמם�ואת�הרבים�להנצל�מורוצים�לז,�ליבם

�אסורים �ובטהרה�,ודיבורים �בקדושה �זו �סעודה �שיארגנו �האחראים �לב �על �ידברו
ואשרי�.�ויאכלו�ענוים�וישבעו,�סעודה�כזו'�ואז�באמת�וערבה�לה.�ובהפרדה�מלאה

��.�וזכות�הרבים�תלוי�בו.אין�חטא�בא�על�ידו,��המזכה�את�הרביםוכל,��כןיםהעוש
��

��חייב�איניש�לבסומי
�חייב�אדם�להרבות�בשמחה�בפורים�ובאכילה�,]לפני�כשבע�מאות�שנה[כתב�המאירי�
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ומכל�מקום�אין�אנו�מצווים�לשתות�יין�כל�.�עד�שלא�יחסר�דבר�מעל�שלחנו,�ושתיה
�כי�לא�נצטוינו�על�שמחת�הוללות�,ולהפחית�כבודנו�מתוך�השמחה,�כך�ולהשתכר

יתברך�ולהודות�לו�ולברך�'�אלא�על�שמחת�תענוג�שנגיע�מתוכה�לאהבת�ה,�ושטות
כיון�שכל�הנס�נעשה�על�,�ובספר�חיי�אדם�כתב.�כ"ע.�בשמו�על�הניסים�שעשה�לנו

�המלכה �אסתר �שעשתה �משתה �ידי �מהרגלו, �יותר �יין �לשתות �רבותינו �ציוו כדי�,
אולם�היודע�בעצמו�שבשתייתו�יזלזל�.�יתברך'�עשה�לנו�הלזכור�את�הנס�הגדול�ש

�המצוות �מן �במצוה �או�, �ערבית �או �מנחה �יתפלל �שלא �או �המזון �בברכת כגון
ולכן�ישתה�מעט�יותר�מהרגלו�.�מוטב�לו�שלא�ישתה,�שיתנהג�בשחוק�וקלות�ראש

��)קעה(.�אינו�יודע�בין�ארור�המן�לברוך�מרדכי,�ואז�כשהוא�ישן,�וילך�לישון
��

��רשיכו
לך�הזיק�לחברו�או�לכו,�והתחיל�לרקוד�ולהסתובבמי�ששתה�יין�בפורים�והשתכר�

פורים�למזיק�בשאר�בשאין�הבדל�בין�המזיק�,�חייב�לשלם�לו�כפי�ההיזק,�את�בגדיו
�ימות�השנה �ה�והאליה�רבה"וכתבו�השל. �ירחק�מן�השכרות, �זו�,�ששומר�נפשו כי

,��ובספר�ערוך�השלחן�כתב.ולא�נצטוינו�אלא�על�שמחה�של�מצוה,�שמחת�הוללות
��)רז(.�מודה�שבימינו�חייב�המזיק�לשלם,�שאף�מי�שפטר�את�המזיק�בפורים�מלשלם

��

��נשים
מכל�מקום�אין�הנשים�צריכות�לשתות�,�אף�על�פי�שהנשים�חייבות�בסעודת�פורים

��)קעו.�(א"כמבואר�בכתובות�סה�ע.�כיון�שגנאי�לאשה�לשתות�יין�רב,�כי�אם�מעט,�יין
��

��ודם�הפסחשלושים�יום�ק
� �א(בגמרא �עמוד �ו �דף �פסחים �וללמוד�)מסכת �להתכונן �שצריכים �רבנו �ממשה �למדנו
� �פסחההלכות �הפסח, �קודם �יום �שלושים �היום�. �שהוא �פורים �שביום נמצא

��.�להתחיל�בלימוד�הלכות�הפסחצריכים,�פסחהשלושים�שקודם�ה
��

�שילמד�וטוב,��בהלכות�הפסח�ללמוד�אפילו�זמן�מועטכל�אחד�ישתדל,�אשר�על�כן
�בסעודה �גם �שלחנו, �על �המסובים �כל �ואת �ביתו �בני �את �שיזכה �כדי �דרשו�. וכבר

��.תורה�זו�אורה,��ושמחה�וששון�ויקראורהליהודים�היתה�,�ל�על�הפסוק"חז
��

שפעם�אירע�ביום�פורים�שכל�העולם�',�אבני�נזר'ומסופר�על�אביו�של�הגאון�בעל�ה
�ובשאר �פורים �בסעודת �אחד �ברגע �עסוקים �היו �היוםכולו ��מצוות �באותה�, ובדיוק

היה�,�כי�אלמלא�הוא,�ונעשה�מזה�רעש�גדול�בשמים,��ועסק�בתורהרבשעה�ישב�ה
לכן�נתנו�לו�משמים�בן�עם�נשמה�גבוהה�מאוד�,�כל�העולם�באותו�רגע�בלי�תורה

��)קפא(.�שהאיר�את�העולם�בתורתו�הקדושה',�אבני�נזר'כהגאון�ה
��

� �נעים �ומה �טוב �מה �שמה �החמה��שחריתיםתפללמיש ��בנץ �פורים �ובעיםוקביום
� �לעצמם �שיעור �התפלה �לאחר �אחת �שעה �ובאגדה �בהלכה �היום או�מענייני
המזכה�כל��ו.שמא�ישכחו�ללמודכי�במשך�היום�עסוקים�במצוות�ו�,הפסחבהלכות�

��.ָוֶעד�ְלעֹוָלם�ַּכּכֹוָכִבים�ָהַרִּבים�ּוַמְצִּדיֵקי�)דניאל�יב�ג(�נאמרעליו�,�זאת�לארגן�את�הרבים
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��ֵבלָא
� �בתוך �אמו �או �אביו �על ��חודשב"יָאֵבל �לה, �פורים�יכול �סעודת �במסיבת שתתף

�אולםו.�טוב�שימנע�מלהיות�שם,�אלא�שאם�יש�שם�כלי�נגינה.�חוץ�לביתושנערכת�
��)קפ(.�רשאי�לנגן�שם,�ומבקשים�ממנו�לנגן�בסעודת�פורים,�אם�הוא�בקי�בכלי�נגינה

��
��ברכת�המזון'�ועל�הניסים'

בתוך�',�ניסיםועל�ה'מוסיפים�בברכת�המזון�את�הנוסח�,�בפוריםבסעודות�שאוכלים�
��.'ועל�הכל'הברכה�השניה�קודם�

��
� �אמר �ולא �הניסים'שכח �ועל �המזון' �בברכת ,� �כשאמר �נזכר �אתה'אם �ברוך קודם�'

אבל�אם�כבר�אמר�.�'ועל�הניסים'חוזר�ואומר�',�על�הארץ�ועל�המזון'�ה'שהמשיך�
�ה' �אתה �ברוך �ה', �שם �שהזכיר �כיון �הברכה' �בחתימת �המזון, �ברכת �את .�ימשיך

� �באמירת �שיוסיף �הרחמן'וטוב �זה', �נוסח :'� �לנו �יעשה �הוא �ונפלאות�ניסיםהרחמן
�הזה �בזמן �ההם �בימים �לאבותינו �שעשה �כמו �הבירה�, �בשושן �ואסתר �מרדכי בימי

��)קפב(.�ויסיים�את�ברכת�המזון',�וכו
��
��

��משלוח�מנות
��חיוב�המצוה

כמו�שנאמר�,�שתי�מנות�של�שני�מיני�אוכלים,��פוריםחייב�אדם�לשלוח�לחברו�ביום
��)קלה(.�ישלח�לחברו�קודם�שיאכל�סעודת�פוריםוטוב�ש.�'�איש�לרעהומשלוח�מנותו'
��

��טעם�התקנה
� �שתקנו �ל"זחהטעם �מצות �מנות'�את �משלוח �לחברו�', �שולח �שהאדם �ידי �על כי
�ומנחה �תשורה ,� �רגשי �את �בזה �לו �אליומביע �וחיבתו �אהבתו �בלב, ,�ו�חברונוטע

�כלפיו �וריעות �שלום �ואחוה �לאדם�,אהבה �האדם �לב �כן �לפנים �הפנים �כמים �.כי
��הזה�שאמרהמן�הרעדברי�איש�צר�ואויב��בזה�אנו�מראים�היפךו ישנו�עם�אחד�,

��.ו"שיש�בהם�פירוד�לבבות�ח',�ומפורד'מפוזר�
��

אשר�יבושו�,�וצנועים�בהליכותיהם,�כי�ישנם�אנשים�מחוסרי�כל,�ועוד�טעם�יש�בזה
,��כדי�לקיים�מצות�סעודת�פורים�במאכל�ובמשתה�כיאותהלפשוט�ידם�לקבל�צדק

בדרך�',�משלוח�מנות�איש�לרעהו'אבל�עתה�כששולח�להם�דרך�כבוד�בהוד�והדר�
��)קיז(.�ויוכלו�לקיים�את�סעודת�הפורים,�זו�לא�יתביישו�ולא�יכלמו

��

��אהבה�ואחוה
כמו�שמדויק�,�דם�אחדמן�הדין�יוצא�אדם�ידי�חובת�משלוח�מנות�כאשר�שולח�לא

אלא�שכל�המרבה�לשלוח�מנות�לעוד�.�'איש�לרעהו'ומשלוח�מנות�,�בלשון�הפסוק
�וחבריםֵר �עים �משובח, �זה �והרי �מצוה �להידור �לו �נחשב �עוד�, �מרבה �זה �ידי שעל

מסכת�עוקצין�(�ששה�סדרי�משנה�יוםל�בס"וכבר�אמרו�חז.�שלום�ואחוה�בעם�ישראל
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�יב �משנה �ג �,)פרק �שמעון �רבי �חלפתא�אמר �בן �הקב: �מצא �ברכה�"לא �מחזיק �כלי ה
�השלום �אלא �לישראל �ישראל. �בעם �שיש �האחדות �ידי �שעל �וכידוע �ה, יתברך�'

��)�קלג,קיז(.�מבטל�כל�מיני�גזרות�קשות�ורעות�מעליהם
��

��הידור�מצוה
�שכ �אנשיםשולח �להרבה �מ, �צורך �שיתבארו�אין �הדינים �פרטי �בכל �להזהר הדין

��)קלג(.�חובהשהרי�שאר�המשלוחים�אינם�,�ןלבד�מהמשלוח�מנות�הראשו,�להלן
��

��כמות�המנות
��)קכט(.��גרם162דהיינו�,�כמשקל�סעודה�אחתלפחות�טוב�שכמות�שתי�המנות�תהיה�

��

��איש�לפי�אוכלו
כדי�להראות�חיבה�וריעות�,�טוב�שיהיו�שתי�המנות�יקרות�וחשובות�לפי�ערך�הנותן

��)קכט(.��המקבלטוב�שיהיו�גם�לפי�ערך,�ואם�המקבל�עשיר�ביותר.�למקבל
��

��אגודה�אחת
�צר �נפרדותיאין �צלחות �בשתי �המנות �שתי �את �להניח �ך �את�, �להניח �רשאי אלא

��)קלא(.�ואין�הכלי�מחברן�להחשיבן�כמנה�אחת,�שתי�המנות�בצלחת�אחת
��

��דברי�מאכל
�ספרים�או�בגדיםאינו�יוצא�ידי�חובה�במשלוח�מנות�אינו�שייך�אלא�במאכל�אבל�

��)קכ(.��גם�דברים�אחריםשאי�להוסיף�על�המאכלרואמנם�.�כספים�וכדומהאו�
��

��שני�מינים
�יוצא �שוניםאין �מאכל �מיני �בשני �אלא �חובה �ידי �,ים �מין ��אבל �אפילו חלקו�אחד

��.אינו�נחשב�לשתי�מנות,�לשתי�צלחות
��

,�לשון�בצלחת�נפרדתניח�כל�מאפילו�,�לח�לחברו�שתי�לשונות�של�עגלהשו�:למשל
� �יוצא �מנותאינו �משלוח �חובת �ידי �שיהיוכ, �שצריך �שוניםיון �מינים ��שני אבל�.

��.צא�ידי�חובהיו,�חברו�לשון�וגם�חתיכת�בשר�אחרתלח�להשו
��

��משקה
�למנה �נחשב �המשקה �גם �ומנת�משקה, �מאכל �מנת �לחברו �לשלוח �רשאי �ולכן ו�א,

��)קכד(.�אכלמשישלח�לו�שני�מיני�יותר��אלא�שעדיף�,שני�סוגי�משקים
��

��ממתקים
� �היום �לנהגו �בהרבה �ממתקים �ובשרתת �תבשיל �מיני �ולא �מנות �משלוח מחשש�,

ומכל�מקום�היודע�.�שהמקבל�לא�סומך�תמיד�על�ההכשר�של�הבשר�והתבשילים
�מש �לו �לשלוח �ורוצה �עליו �סומך �ותבשיליםחברו �בשר �יני �להז, �לו �בודאי�יש הר

��)קלה(.�בכשרות�טובה�ומהודרת'�חלק'שיהיה�הבשר�אך�ורק�
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��מורא�רבך
� �מנות �ומשלוח �שכתוב �פי �על �אף �לרעהו'איש �זא', �חובה�בכל �ידי �אדם �יוצא ת

��כששולח �לרבומנות ,� �שמצאנו �ֵרִעים"הקבשכמו �ישראל �לעם �קורא �ה �שנאמר,
�כז( �"י�משלי �ַאל): �ָאִביָך �ְוֵרַע �"בַּתֲעֹז�ֵרֲעָך �הקב, �זה �ה"ורעך ,� �תהלים(שנאמר �):ח�קכב
��)להק(.�ומקיים�בזה�גם�מצות�עשה�של�כבוד�התורה".�ַאַחי�ְוֵרָעי ְלַמַען"
��

��כבודה�של�תורה
�יחד �שהשתתפו �תורה �מוקירי �קהל �לרבם, �מנות �משלוח �נכבד �בסכום �וקנו אף�,

כ�"כיון�שבסה,�יצאו�ידי�חובה,�אותם�אנשים�שלא�נתנו�סכום�כמחיר�של�שתי�מנות
��)קלז(.�קיבל�הרב�את�הכמות�הדרושה�לפי�ההלכה�למשלוח�מנות

��

��נשים
וגם�אשה�נשואה�צריכה�,�הפורים�ככל�מצוות�'משלוח�מנות'נשים�חייבות�במצות�

��.ואינה�יוצאת�ידי�חובה�בזה�שבעלה�שולח,�לשלוח�בעצמה
��

��שלוחו�כמותו
� �בידינו �גדול �עיק(כלל �מב �כמותו�')א"דושין �אדם �של �שלוחו �מצוות�', �שיש והיינו

� �ממנה �שכאשר �מסוימות �באדם �המצוה �את �שיעשה �מקומושליח �הדבר�, נחשב
�שה�למנות�את�בעלה�או�אחריכולה�א,�לכךאי�.�עצמו�את�המצוהכאילו�עשה�הוא�

��)קמ(.�ונחשב�לה�שהיא�קיימה�את�המצוה,�שלוח�מנות�במקומהיחה�וללהיות�של
��

��שלח�תשלח
�המנות �את �לשלוח �שעדיף �אומרים �יש �שליח, �ידי �על �דוקא �בפסוק�, �שכתוב כיון

��מנותומשלוח' �שליחות', �לשון �ידי�, �על �דוקא �מנות �לשלוח �צורך �אין �להלכה אך
�שליח �מנותו. �המשלוח �את �ובעצמו �בכבודו �לתת �איש �החזון �הגאון �נהג �כן ולא�,

��)קמג.�(שלח�על�ידי�שליח
��

��משלוח�לקטן
��)קמה(.�האבל�השולח�לקטן�לא�יצא�ידי�חובלמעלה�מבר�מצוה��גדולליש�לשלוח�

��

��שליח�קטן
.�שיתן�את�המשלוח�מנות�במקומו,�רשאי�הגדול�למנות�ילד�קטן�פחות�מבר�מצוה

אבל�בשליח�גדול�,�דא�שבאמת�הגיע�המשלוח�מנות�למקום�ייעודםואמנם�צריך�לוו
�לוודא �צריך �אין ,� �בידינו �כלל �א(כי �עמוד �סד �דף �גיטין �חזקה�'):מסכת �עושה�, שליח

�שליחותו �שציווהו', �כפי �כהוגן �עשה �שהשליח �אומרים �אנו �מסתמא �דהיינו ונתן�,
��)קמג(.�כךאבל�ילד�קטן�אין�אנו�סומכים�עליו�כל�,�את�המשלוח�ליעד�שהתבקש

��

��כי�ירחק�ממך�הדרך
� �לו �לשלוח �ורוצה �ממנו �רחוק �גר �חברו �מנות'אם �משלוח �המשלוחים�' �ידי על
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כך�כתב�הגאון�החתם�.�ואפילו�אם�השליח�הוא�גוי,�רשאי�לעשות�כן,�שעושים�בחנויות
��)קמה.�(סופר�בתשובה�לחותנו�הגאון�רבי�עקיבא�איגר

��

��ואת�צנועים�חכמה
� �משלוח �האשה �תתן �לא �לאישלכתחלה �מנות �לאשה, �יתן �לא �האיש �וכן אלא�,

��)קמ(.�האיש�לאיש�והאשה�לאשה
��

��בני�הבית
� �לבניעל �להזכיר �אדם �הגדוליםכל ��ביתו �מנות, �משלוח �הם �גם �שיתנו �להם�. ויתן

�המנות �את �במתנה �כהלכתה, �המצוה �את �שיקיימו �כדי �שלא�. �ילדים �גם ואמנם
��)קמא(.�נותטוב�לחנכם�שיתנו�לחבריהם�משלוח�מ,�הגיעו�לגיל�מצוות

��

��ָאֵבל
מצוות�הככל�,�חייב�במשלוח�מנות�ובמתנות�לאביונים,�האבל�אפילו�בתוך�שבעה

��.�אולם�לא�ירבה�במשלוח�מנות,שהוא�חייב�בהם
��

או�בתוך��,םאאו�ב�חודש�על�פטירת�אב�"�בתוך�יאבלבני�ספרד�נהגו�לשלוח�מנות�ל
�קרובים �שאר �על �יום �שלושים ,� �אשכנז �בני �ש�לאאבל �ולחים �אללאבל �הוא�א אם

��)קצג(.�לבעל�אף�שאשתו�אבלהמנות�ושולחים�.�שאין�זה�אלא�כתשלום�חוב,�רבו
��

��

��מתנות�לאביונים
��זמן�המצוה

� �אדם �אביוניםחייב �לשני �מתנות �שתי �לתת �אביון, �לכל �אחת �מתנה �המצוה�, וזמן
��)קסה(.�הוא�לאחר�קריאת�המגילה�ביום�ולא�בלילה

��

��שיעור�הנתינה
והפרוטה�היא�,��כאשר�כל�מתנה�היא�לפחות�פרוטהמעיקר�הדין�יוצאים�ידי�חובה

רבה�אבל�ירא�שמים�י.�]מטבע�של�חמש�אגורות[.�המטבע�הפחות�ביותר�שיוצא�בשוק
��)קסו(.�וכל�המרבה�הרי�זה�משובח,�הטובה�עליו'��כיד�הלתת�יותר

��

��בסבר�פנים�יפות
�לאביונים �המתנות �את �כשנותן �ב, �לתת �ששמחהישתדל �יפות �פנים לא��ובסבר

ורשאי�לתת�לאדם�אחר�שהוא�יעביר�את�המתנות�לאביונים�ביום�.�מקבל�הביישתי
��)�קעב,קסז(.�כאשר�נותן�האדם�את�הצדקה�בסתר,�ומעלה�גדולה�יש�יותר.�פורים

��
��במה�יוצאים

אבל�לא�,�בין�בנתינת�כסף�ובין�בנתינת�מאכל'�מתנות�לאביונים'יוצאים�ידי�חובת�
��)קסו.�(�מאכלם�שאינים�דברארשו,�בנתינת�חפצים�אחרים�כמו�כלים�או�בגדים

��
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��נשים
�הפורים �מצוות �ככל �לאביונים �מתנות �במצות �חייבות �נשים �נשואה�, �אשה וגם

צריך�שבעלה�אלא�,��עבורוואינה�יוצאת�ידי�חובה�בזה�שבעלה�נותן,�צריכה�לתת
��)ה�שלא"ת(.�בורה�עוד�שתי�מתנות�לשני�אביוניםיוסיף�ע

��

��חנוך�לנער
ואמנם�גם�.�שיתנו�גם�הם�מתנות�לאביונים,�גדולים�ביתו�הבנילהזכיר�לכל�אדם�על�

��)ה�שלא"ת(.�טוב�לחנכם�שיתנו�מתנות�לאביונים,�ילדים�שלא�הגיעו�לגיל�המצוות
��

��משפחה
�אביונים �ואשתו �לאיש �לתת �אדם �רשאי �לשני�, �מתנות �שתי �חובת �ידי �בזה ויוצא

��)קסז(.�וכן�רשאי�לתת�לאב�ובנו�אביונים.�אביונים
��

��דמי�פורים
�ידי�חובה�במתנות�לאביוניםיוצא�אדם� אם�ו,�אביון�קטןגם�כשנותן�את�המעות�ל,

��יתוםואה ,�ומכל�מקום�יש�להזהר�שלא�לתת�כסף�לכל�ילד.�מצוה�יותר�לתת�לו,
��)קסח(.�וכל�חכם�יעשה�בדעת,�שיש�ילדים�שמשתמשים�בכספים�לדברים�לא�טובים

��
��ה"הרוצה�לשמח�את�הקב

יותר�מאשר�,�לתו�במתנות�לאביוניםמוטב�לאדם�להרבות�כמיטב�יכו:�ם"כתב�הרמב
שאין�שמחה�גדולה�ומפוארה�אצל�,�ובמשלוח�מנות�לרעיו,�להרבות�בסעודת�פורים

�שהמשמח�לב�אומללים�האלה.�יתומים�ואלמנות,�משמח�לב�ענייםה�אדםה�כ"הקב
ּוְלַהֲחיֹות�ֵלב��ַהֲחיֹות�רּוַח�ְׁשָפִלים�ְל):ישעיה�נז�טו(�,'שנאמר�על�הכמו�,�דומה�לשכינה

��)קסח(".�ְדָּכִאיםִנ
��

��עני
,�ועני�שנתן�לחברו�פרוטה.�מתנות�לאביוניםלתת�חייב�,��מצדקהגם�עני�המתפרנס

�ל �העני �חברו ��החזיררשאי �הפרוטהלו �את �אחת�, �במתנה �שניהם �חובה �ידי ויצאו
��)קסט(.�קיימו�שתי�מתנות�לשני�אביוניםיו,��כן�עם�עוד�ענייעשוו.�לאביון�אחד

��

��מעשר�כספים
�ש �בארנו �בחודשוטכבר �חודש �מידי �כספים �מעשר �לתת �ונכון �וב �הרווחים�, מכל

�מעשר�או�ומכל�מקום�הנוהג�לתת.�ומצוה�מן�המובחר�לתת�חומש,�שהאדם�מרויח
אלא�יתן�מכסף�אחר�פרטי�',�מתנות�לאביונים'אין�לו�לתת�מזה�למעות�של�,�חומש

�שלו �לתת. �שהתחיל �בשעה �אם �,ואולם �כן �נוהג �שהוא �נדר'�אמר �בלי ומצבו�',
��.אלוממעות�'�מתנות�לאביונים'רשאי�לתת�,�הכלכלי�קשה�לעת�עתה

��

��)קע(.�רשאי�לתת�את�שאר�המתנות�מכספי�מעשר,�כדיןאביונים�מתנות�לנתן�אם�
��
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��לעשות�כרצון�איש�ואיש
� �לקנות�ממעות�אלו �דברי�מאכלדוקא�אין�המקבל�חייב אלא�רשאי�לעשות�בהם�,

��)קעב(.�וכל�שאר�צרכיו,�לדיוכגון�לקנות�בגדים�או�נעליים�לי,��הטובכרצונו
��
��

��כמה�פרטי�דינים�ליום�הפורים
��נפלה�המגילה

,��מידונפלו�תפיליןאדם�שאין�צריך�להתענות�כמו�ב,�אם�נפלה�המגילה�מידו�לארץ
��)עח(.�אבל�יתן�מחיר�של�סעודה�אחת�לצדקה

��

��ָאֵבל
�בפורים �נוהגת �שבעה �של �אבלות �אין ,� �ביום �ד"ילא �ביום �ו"ט�ולא �בירושלים�, בין

�המקומותו �בשאר �בין �הארץ. �על �ישב �לא �ולכן �בגדי�, �אלא �קרוע �בגד �ילבש ולא
.�ומכל�מקום�נוהג�אבלות�בדברים�שבצנעא�בלבד�כמו�בשבת.�וינעל�נעלי�עור,�שבת

��)קפז(.�)א�סעיף�ז"יורה�דעה�סימן�ת(וכמו�שפסק�מרן�השלחן�ערוך�בהלכות�אבלות�
��

��בית�הקברות
יקדים�,��ביום�פוריםיום�השנהן�מי�שיש�לו�ולכ,��לבית�הקברות�ביום�פוריםיעלולא�

��.�לבית�הקברות�יום�או�יומיים�קודם�פוריםעלותל
��

��אזכרה
�הפורים �ימי �לישראל, �טובים �ימים �שהם �פי �על �אף �אזכרה�, �בהם �לעשות מותר

אלא�שיזהרו�שלא�לספר�.��השלושים�או�השנה�או�לנפטר�למלאות�השבעה]יארצייט[
וחיזוק�,�ברו�רק�דברי�תורה�מענייני�המגילהאלא�יד,�בשבחיו�של�הנפטר�ולא�יבכו

��)ה�רסו"ת(.�באמונה�ובטחון�לעילוי�נשמתו�של�הנפטר
��

��תענית
ואפילו�אם�.�כיון�שהם�ימים�טובים�לעם�ישראל,�אסור�להתענות�בשני�ימי�הפורים

שטוב�)�סימן�תקסח�סעיף�ח(שפסק�מרן�בשלחן�ערוך�,�חל�יום�השנה�של�אביו�או�אמו
��)ה�רסו"ת(.�ל�מקום�בימי�הפורים�לא�יתענה�כללמכ,�להתענות�ביום�זה

��

ואם�יתענה�יש�חשש�שיפסיק�או�ימעט�מלימוד�,�ובלאו�הכי�כיום�שהדורות�נחלשו
�התורה �השנה, �ימות �בשאר �אפילו �כלל �יתענה �שלא �עדיף �ויעסוק�, �ישב אלא
�בתורה �הנפטרים, �הוריו �את �מאוד �מאוד �גבוהות �במעלות �תעלה �התורה ,�וזכות

��.�לארגן�שיעור�תורה�ברבים�לעילוי�נשמתם�של�ההוריםובפרט�אם�זוכים
��
��
��
��
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��

��הלכות�פורים�משולש
��והחוט�המשולש

�ט �חל �שכאשר �לעיל �התבאר �בשבת"כבר �באדר �ו �את�, �קוראים �בירושלים גם
�י �ביום �ד"המגילה �ביום�, �הפורים �מצוות �כל �את �עושים �ירושלים �אין אלא�שעדיין

�ד"י ,� �הפורים �מצוות �שש �את �מחלקים ��המגילהקריאת[אלא �מתנות�לאביונים, משלוח�,
�מנות �ושמחה, �משתה �הנ, �התורהו�,סיםיועל �מקיימים�ו�,�ימיםלשלושה�]קריאת �יום בכל

��.'משולשפורים�'ועל�כן�נקרא�שמו�,�שתיים�מהן
��

��ד�באדר"�י-יום�שישי�
�קוראים�את�.א:�מקיימים�בירושלים�שתי�מצוות,�ד�באדר"ביום�שישי�שהוא�יום�י

�וביוםהמגילה ��בלילה �לאביונים.ב. �מתנות ��ביום�נותנים �ביום�. �שנותנים והטעם
�ראשון �ביום �ולא �שישי �חז, �למקרא�"אמרו �נשואות �עניים �של �שעיניהם �כיון ל

,�אז�נותנים�להם�צדקה,�דהיינו�שיודעים�הם�שכאשר�קוראים�את�המגילה,�מגילה
��)רטו(.�הלב�פתוח�לתרום�בעין�יפה�לטובת�העניים,�כי�מחיבת�הנס

��

ומכל�,�כיון�שאינו�יום�פורים�להם,�ביום�שישי'�סיםיועל�הנ'�בירושלים�אין�אומרים
וטוב�.�אינו�חוזר,�בין�בתפלה�ובין�בברכת�המזון'�ועל�הניסים'מקום�אם�טעה�ואמר�

��)�שסב,ה�שנט"ת(.�שהוא�זמן�פורים�לכל�העולם,�לעשות�סעודה�נאה�ביום�שישי
��

��מלאכה
�שישי �ביום �מלאכה, �לעשות �ירושלים �לבני �מותר ,� �מה �שכל �כיון �ושיםעשלא

��)רטז(.�וכן�מותר�להסתפר�לכבוד�שבת.�אינו�אלא�בזמנו�ממש,�מלאכה�בפורים
��

��ו�באדר"�ט-יום�שבת�
בכל�'�סיםיועל�הנ'�אומרים�.א:�עושים�עוד�שני�דברים,�ו�באדר"ביום�שבת�שהוא�ט

בראשון�,��מוציאים�שני�ספרי�תורה.ב.�ובכל�סעודות�שבת�בברכת�המזון,�התפלות
�השבועקוראי �פרשת �ם ,� �השניהובספר �המפטירתורה �פורים��קורא �קריאת �את

�עמלק' �'ויבוא .� �בנביא �טו(ומפטירים �פרק �א �עמלק��')שמואל �עשה �אשר �את פקדתי
,�מוציאים�רק�ספר�תורה�אחד,�אבל�בשאר�הערים.�'שבת�זכור'כהפטרת�',�לישראל

�שבת �כבכל �השבוע �פרשת �הפטרת �את �ומפטירים .� �אומרים �לא �הנ'וכן ',�יסיםועל
��)�ריט,ריז(.�יצא�ידי�חובת�התפילה�ואינו�חוזר',�ועל�הניסים'ואם�טעה�ואמר�

��

��יעלו�ערים
�בירושלים �השבת �את �לעשות �שישי �ביום �שעלה �הפרזות �ערי �תושב �שקיים�, אחר

�בי �הפורים �מצוות ��בעירוד"את ,� �יעלה �לא �מפטיר�לכתחילה �לעליית �תורה לספר
��)קטו(.��רשאי�לעלות,אשכנזאולם�אם�קראוהו�בשמו�כמנהג�בני�,�בשבת

��

��מהיות�טוב
,�ולשתות�מעט�יין�יותר�מהרגיל,�שבת�לכבוד�פוריםטוב�להחמיר�להכין�עוד�מנה�ל

��)ה�שסב"ת.�רכה(�.אם�יש�עירוב�בעיר,��לחברולשלוח�מנותטוב�וכן�.�לזכר�הנס
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��שואלים�ודורשים
ציבור�ולחזק�את�ה,�ביום�שבת�בירושלים�יש�לדרוש�לקהל�מעניינו�של�יום�הפורים

בד�בבד�,�שיראו�את�השגחתו�הפרטית�על�כל�נעלם,�באמונה�ובטחון�בבורא�עולם
�המגילה �סיפור �עם �ושלום, �חס �במקרה �שאינם �הדברים �והשתלשלות �הכל�, אלא

��)רכ(.�בהכוונתו�של�בורא�העולם�עילת�כל�העילות�וסיבת�כל�הסיבות
��

��.ר�לעילכמבוא,�והרי�היא�מוקצההמגילה�את�טלטל�אסרו�חכמים�ל,��זובשבת

��

��ז�באדר"�ט-יום�ראשון�
�ט �שהוא �ראשון �באדר"ביום �ז �מצוות, �שתי �עוד �בירושלים �מקיימים �משלוח�.א:

��.בברכת�המזוןלא�בתפילה�ולא�'�ועל�הניסים'ואינו�אומר�.��סעודת�פורים.ב.�מנות
��

ולא�עושים�אותה�בזמנה�,�אחד�מן�הטעמים�שדוחים�את�סעודת�פורים�ליום�ראשון
�בט �שבת �ו"ביום �במגילהל, �שנאמר �פי �לעשות, �ימי�אותם �ושמחה�משתה דהיינו�,

�שנ �ביום �להיות �צריך ��עשההמשתה �חכמיםלשמחה �ידי �על �שבת�, �יום אבל
ל�בִסְפֵרי�"כמו�שדרשו�חז,�השמחה�בו�לא�נקבעה�על�ידי�חכמים�אלא�בידי�שמים

�שמחתכם' �וביום �השבתות' �אלו ,� �אומרים �זה �ומטעם �בשבתגם �'בתפלה ישמחו�,
��)רכ(.�'מרי�שבתבמלכותך�שו

��

��תשלומים
כיון�שאינו�יום�פורים�,�בתפלה�ובברכת�המזון'�ועל�הניסים'אין�לומר�,�ביום�ראשון

הרחמן�הוא�,�וטוב�שיאמר�בברכת�המזון.�ממש�אלא�רק�תשלומים�לסעודת�פורים
� �לנו �הזהניסיםיעשה �בזמן �ההם �בימים �לאבותינו �שעשה �כשם ��ונפלאות בימי�.

��)רכז.�('מרדכי�ואסתר�וכו
��

��וידוי
�ומנחה �שחרית �בתפלות �בירושלים �וידוי �לומר �אין �ראשון �ביום �יום�, �שהוא כיון

��)רכז(.�ויש�נוהגים�שלא�לומר,��יש�נוהגים�לומרהמקומותובשאר�.�משתה�ושמחה

��
��

��ורא�עולם�באל�לבח�שנשלם�וםת
��

� ���

���
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