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 גמרא שבת פח

מלמד שכפה הקב"ה עליהם את ההר כגיגית ואמר להם אם אתם  :א"ר אבדימי בר חמא בר חסא -" ויתיצבו בתחתית ההר"

הדור אמר רבא אעפ"כ  .  מכאן מודעא רבה לאורייתא :א"ר אחא בר יעקב .   מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם

 .קיימו מה שקיבלו כבר ", קימו וקבלו היהודים" :דכתיב קבלוה בימי אחשורוש

 

 יש להם תשובה שקבלוה באונס ,שאם יזמינם לדין למה לא קיימתם מה שקבלתם עליכם - 'מודעא רבה' רש"י:

 אסתר פרק ט

הּוִדים" לּו ַהיְּ ִקבְּ מּו וְּ ַעל  ִקיְּ ָעם וְּ ַעל ַזרְּ ֲעֵליֶהם וְּ

יֹות ֹעִשים  לֹא ַיֲעבֹור ִלהְּ ִוים ֲעֵליֶהם וְּ ָכל ַהִנלְּ

ָכל  ַמָנם בְּ ִכזְּ ָתָבם וְּ ֵני ַהָיִמים ָהֵאֶלה ִככְּ ֵאת שְּ

ָשָנה  "ָשָנה וְּ

 אסתר פרק ד

ָכי. ַותֹאֶמר ֶאסְּ  דֳּ ָהִשיב ֶאל ָמרְּ ֹלֶשת ָיִמיםֵתר לְּ תּו שְּ ַאל ִתשְּ לּו וְּ ַאל תֹאכְּ צּומּו ָעַלי וְּ שּוָשן וְּ ִאים בְּ צְּ הּוִדים ַהִנמְּ נֹוס ֶאת ָכל ַהיְּ ָלה  ֵלְך כְּ ַליְּ

 ָויֹום

 גמרא מגילה יב

מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו  :שאלו תלמידיו את רשב"י

 מפני שנהנו מסעודתו של אותו :אמרו לו .אמרו אתם :אמר להם ?הדור כליה

 ?!אם כן שבשושן יהרגו שבכל העולם כולו אל יהרגו .רשע

 מפני שהשתחוו לצלם :אמר להם .אמור אתה :אמרו לו 

 גמרא סנהדרין צג

אל מות העולם וטפחו לשונאיהן של ישרבשעה שיצאו חנניה מישאל ועזריה מכבשן האש באו כל או :אמר ר' תנחום בר חנילאי

ראיתי הלילה והנה איש רוכב " :דכתיבאמר רבי יוחנן מאי ... ?כזה ואתם משתחוים לצלם קעל פניהם אמרו להם יש לכם אלו

 ביקש הקב"ה להפוך את העולם כולו לדם כיון שנסתכל בחנניה מישאל "?על סוס אדום והוא עומד בין ההדסים אשר במצולה

 ועזריה נתקררה דעתו

 עין איה שבת שם

הירידות הכלליות גרמו החלשה רבה להארתה של טבעיות הקודש, ובימי אחשורוש אחרי שקדמו הנפילות המאוחרות של 

השתחויית הצלם וההתנאות מסעודתו של אותו רשע, כל אותם התוכנים הזרים שחדרו בישראל גרמו האפלה להאור של 

ידי גזירתו של המן שהונח מקום לפעולה בחירית הבאה  הקדושה הטבעית.  וזה נעשה אחר כך לטובה אחרי התשובה שבאה על

 מהכרעה חופשית שבנשמה, וכעת קיימו מה שקבלו כבר



 פרשת זכור:
 :מצוה לזכור מה שעשה עמלק לישראל בצאתם ממצרים:  ספר החינוך

לזכור מה שעשה עמלק לישראל, שהתחיל להתגרות בם בצאתם ממצרים, בטרם נשא גוי וממלכה ידו עליהם, שהכל היו  שנצטוינו

יראים מהם בשמעם היד הגדולה אשר עשה להם השם במצרים, והעמלקים ברע לבם ובמזגם הרע לא שתו לבם לכל זה ויתגרו בם, 

משל ליורה רותחת שאין כל בריה "נין שמשלו בזה רבותינו זכרונם לברכה והעבירו מתוך כך יראתם הגדולה מלב שאר האומות, וכע

זכור את אשר ", ועל זכירת ענינם זה נאמר "יכולה לירד לתוכה ובא אחד וקפץ וירד לתוכה, אף על פי שנכוה הקר אותה לאחרים

 . "עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים

ואולי נאמר כי  ...הזכירה הזאת בלב ובפה, לא ידענו בה זמן קבוע בשנה או ביום ואל מדיני המצוה. שחיוב זכירה זו היא בלב ובפה 

חד בכל שנה ושנה תורה היא, ומפני מצוה זו הוא שקבעו כן, והוא השבת שלפני ומנהגם של ישראל בפרשת זכור לקרותה בשבת מי

 פורים לעולם, 

 ולא לנשיםחמה ונקמת האויב, ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן בזכרים, כי להם לעשות המל

 

ים ממצווה זו, וברמב"ם אינו מבואר זה, וצריך ראייה לפטור נשים ממצוות עשה שאין הזמן שמחבר פוטר נה והרבמנחת חינוך: 

גרמא. ומה שכתב כי להם לעשות המלחמה ולא לנשים, באמת מלחמת מצווה הכל יוצאים אפילו כלה מחופתה...ונראה דכל ישראל 

 חייבים 

 

יש אומרים שפרשת זכור ופרשת פרה אדומה חייבים לקרותם מדאורייתא, לפיכך בני היישובים שאין להם מנין : שולחן ערוך

 צריכים לבוא למקום שיש מנין בשבתות הללו, כדי לשמוע פרשיות אלו שהם מדאורייתא

 

והנה למאי דקי"ל  ...קריאת פ' זכור בעשרה עדיף יותר ממקרא מגילה בצבור  והנה בתרומת הדשן כתב דשמיעת : משנה ברורה

 לעיל בסימן ס' דמצות צריכות כונה יהיה צריך בעת שמיעת פרשה זו לכוין לצאת בזה מ"ע של זכור 

 

 :עוד מדיני פורים

 

ותענית זו אינו חובה, לכן יש להקל בו לעת הצורך, כגון מעוברות או מיניקות או חולה שאין בו  :רמ"אמתענים בי"ג באדר.  •

לא יפרשו מן  –אבל שאר בריאים לא יתענו, ויפרעו אחר כך.  –סכנה. ואפילו רק כואבי עיניים, שאם מצטערים הרבה 

  הצבור

 חייב אדם לקרות המגילה בלילה ולחזור ולשנותה ביום •

פים חומה מימות יהושע בן נון, אפילו אינן מוקפין עכשיו, קורין בט"ו, כפרים ועיירות גדולות, וכרכים שאינם כרכים המוק •

 מוקפים חומה מימות יהושע בן נון, קורים בי"ד.

ויש אומרים, אם האשה : רמ"אהכל חייבים בקריאתה: אנשים ונשים. ויש אומרים שהנשים אינם מוציאות את האנשים.  •

 ה, מברכת "לשמוע מגילה", שאינה חייבת בקריאה קוראה לעצמ

צריך לקרותה כולה, ומתוך הכתב. ואם קראה על פה, לא יצא. וצריך שתהא כתובה כולה לפניו לכתחילה. אבל בדיעבד, אם  •

 , וקראם הקורא על פה, יצאאפילו עד חציההשמיט הסופר באמצעה תיבות, 

קרא מגילה ושעשה נסים ושהחיינו וביום אינו חוזר ומברך שהחיינו: הקורא את המגילה מברך לפניה שלשה ברכות על מ •

ונהגו  :. רמ"אולאחריה נוהגים לברך הרב את ריבנו. וי"א דאף ביום מברך שהחיינו וכן נוהגין בכל מדינות אלו: רמ"א

 לומר בלילה אשר הניא אבל לא ביום ואין לברך אחריה אלא בצבור

 המגילה אפילו התענית קשה עליואסור לאכול קודם שישמע קריאת  •

 ואין אומרים על הנסים רק ביום י"ד אבל לא בט"ו .ואם לא אמרו אין מחזירין אותו ם.אומר על הנסים בלילה וביו •

 ייב כל אדם ליתן לפחות שתי מתנות לשני עניים: ח •

זכר למחצית השקל שהיו שיש ליתן קודם פורים מחצית מן המטבע הקבוע באותו מקום ובאותו זמן  ש אומריםי רמ"א: •

 נותנין באדר ומאחר ששלשה פעמים כתיב תרומה בפרשה יש ליתן ג' 

ומ"מ גם : רמ"אסעודת פורים שעשאה בלילה לא יצא ידי חובתו:  .מצוה להרבות בסעודת פורים. ובסעודה אחת יוצאים •

מן לברוך מרדכי: יש שנהגו ללבוש ייב אינש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור ה. חבלילה ישמח וירבה קצת בסעודה

 בגדי שבת ויום טוב בפורים וכן נכון 

אומר "על הנסים" בברכת המזון בברכת הארץ. ואם התחיל סעודתו ביום ומשכה עד הלילה, אומר "על הנסים", דבתר  •

 תחילת סעודה אזלינן

. וכל שתי מנות לאיש אחד ,יש לרעהו"חייב לשלוח לחבירו שתי מנות בשר או של מיני אוכלים, שנאמר: "ומשלוח מנות א •

 ואשה חייבת במתנות לאביונים ומשלוח מנות כאיש. .המרבה לשלוח לריעים, משובח. ויש לשלוח מנות ביום ולא בלילה

 


