
 שמחת פורים משולשת 

 הלכה ד פרק א מסכת מגילה  ירושלמי  .1
וסעודת פורים  קריאת מגילה ותרומת שקלים מקדימין ולא מאחרין סעודת ראש חדש 

 מאחרין ולא מקדימין  
לעשות אותם ימי משתה  ")אסתר ט(  זעירה בעא קומי ר' אבהו ויעשו אותן שבת א"ל  ר'  

   .את ששמחתו תלויה בב"ד יצא זה ששמחתו תלויה בידי שמים - " ושמחה
   . מגבת פורים לפורים א"ר לעזר ובלבד שלא ישנה ממנה העני רצועה למנעלו

  . לו אין מדקדקין במצות פורים אלא כל מי שהוא פושט את ידו ליטול נותנין 

 
 

 פרשת ויקהל    -מגיד מישרים   .2
ם עשרים וט'  בחדש שה  בי"ד ובט"ו הם סוד ימים שהלבנה מאירהוסוד קריאת המגילה  

 ימים,  
, והוא  בי"ד היא במילואהוסוד בני עיירות שקורין בי"ד הוא רמז על מילוי הלבנה כי  

מעולה מיום ט"ו, כי אעפ"י שביום ט"ו היא יותר מלאה מ"מ כיון שאז מגעת לתכלית  
המילוי ומאז והלאה גורע אורה על כרחן יותר חשוב הוא יום ארבעה עשר שהיא בתוקף  

ויותר   יורדת מאירה  אורה  זה    וזוהר מאורה עולה והולכת ואינה  יום  כן הוקבע  ועל 
  אין להם חומה וגבול אלא הולך ואורלאותם שאין להם חומה לרמוז שביום י"ד ללבנה  

והוקבע יום ט"ו למוקפת חומה לרמוז כי ביום ט"ו אור הלבנה יש  עמוק באין חומה,  
 . לה חומה וגבול עד פה תבא ולא תוסיף

שלמה במספר קטן  ושם    דוד עולה ארבעה עשרלו הם סוד דוד ושלמה, שם  ובימים הא
לא היה  , כי דוד הוא סוד שם י"ד שהלבנה בתוקף אורה והולכת ועולה ועל כן  עולה ט"ו

במלחמותיו הוא  גבול  כי  יצליח  יפנה  אשר  כל  אל  למלכות ,  חז"ל.    הי"ד  שמנו  כמו 
, אי נמי היה דוד דוגמת  עיניו  צדקיהו שבו חשך מאור הלבנה כי עורו את מאברהם עד  
ולכן היה מלכותו נפלאה יותר משל דוד, כי כן ביום    ושלמה היה יום ט"וי"ד לחודש,  

ט"ו היא מאירה יותר מיום י"ד ולכן לא היה יוצא למלחמה, דוגמת הכרכים המוקפים  
 ,  שלא היה יוצא למלחמהשהוקבע להם יום ט"ו ולכן היה הוא מוקף חומה תמיד כלומר  

 

 
 מדרש רבה שמות פרשה טו פסקה כו   .3

בימיו צדיק ורוב שלום עד בלי ירח' עד שלא הוציא הקב"ה  'יפרח  )שם עב( )כו( ד"א החדש הזה לכם הה"ד  
את ישראל ממצרים ברמז הודיע להם שאין המלכות בא להם עד שלשים דור שנאמר החדש הזה לכם 
ראש חדשים החדש שלשים יום ומלכות שלכם שלשים דור. הלבנה בראשון של ניסן מתחלת להאיר וכל 

 לה מתמלא ומט"ו עד שלשים אור שלה חסר בל' אינה נראית. שהיא הולכת מאירה עד ט"ו ימים ודסקוס ש
מי העיר ממזרח צדק    )ישעיה מא(כך ישראל ט"ו דור מן אברהם ועד שלמה אברהם התחיל להאיר שנאמר  

)ישעיה אור זרוע לצדיק בא יעקב והוסיף אור שנא'  )תהלים צז(יקראהו לרגלו בא יצחק אף הוא האיר שנאמר 

ש ואח"כ יהודה פרץ חצרון רם עמינדב נחשון שלמון בועז עובד ישי דוד. כיון שבא  והיה אור ישראל לא  י(
 שלמה נתמלא דיסקוס של לבנה 

ובן שלמה רחבעם ובן רחבעם אביה ובנו אסא יהושפט    )דה"א ג( ...ומשם התחילו המלכים פוחתין והולכין  
הויקים. כיון שבא צדקיהו דכתיב  יהורם אחזיהו יואש אמציהו עזיה יותם אחז יחזקיה מנשה אמון יאשיהו י

 ואת עיני צדקיהו עור חסר אורה של לבנה... )ירמיה לב( 
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 ספר ישעיה פרק ל   .5

ַהָיִמים ְביֹום ֲחֹבש  )כו( ְוָהָיה אֹור ַהְלָבָנה ְכאֹור ַהַחָמה ְואֹור ַהַחָמה ִיְהֶיה ִשְבָעַתִים ְכאֹור ִשְבַעת  

   ְיֹהָוה ֶאת ֶשֶבר ַעמֹו ּוַמַחץ ַמָכתֹו ִיְרָפא:
 רד"ק על ישעיה פרק ל פסוק כו   .6

נגהם    אספו  והכוכבים  קדרו  וירח  שמש  שאומר  כמו  ואפלה,  חשך  הצרה  שקורא  וכמו 

  ה כך יקרא התשועה אורה, כמו שאומר ליהודים היתה אורה ושמח והפסוקים הדומים להם לזה,  
ופירוש כאור שבעת  ..לא שהוסיף לכם אור השמש ואור הלבנה אלא הישועה היא האורה  

 הימים, שבעת ימי חנכת שלמה: 

 
 הענין< על ישעיה פרק ל פסוק כו  מלבי"ם >באור  .7

וההרוחה שבא לאדם בעת ועת ההרוחה נמשל להיום,    שהצרה נמשלה ללילהידוע    -  והיה)כו(  

ההצלחה הזורחת על ראשו בעת הטובה  הזורח באמצע הלילה, אבל    הצרה נמשל לאור הלבנה

 ,  והשלוה נמשלה לאור החמה 
שיבא אחרי הצרות הגדולות והלילה    שהיא תחלת הישועה  -  אור הלבנהעפ"ז ממליץ, כי גם  

עד שישכחו הצרות תיכף ויהיה דומה כאילו    -  כאור החמההאפלה הזאת, תאיר באור גדול  

  האור גדול שבעתיםהיינו בעת ההצלחה אח"כ תהיה    -   ואור החמהלא היה לילה וצרה כלל,  
יותר,    - ימי  הידועים. שהם שב   -   כאור שבעת הימיםשידמה    -   עד היינו הרבה פעמים  עת 

בראשית, שאז זרח האור על המציאות אשר התחדש כולו בימים האלה, ויופיע על תבל חדש  

להם ביפיה והדרה,   אור ההצלחה יזרח עתה על תבל חדש אשר תתחדשוברואים חדשים, כן  
 .  נתחדש להם המציאות כולו מרוב טוב כאלו 

שנשברו עצמותיו ועל    מדמה את העם בעת ההיא כמי  -  ביום חבש ה' את שבר עמווזה יהיה  

ופצעים,   במכאובים  הוכה  המכה השבר  מחץ  לרפוא  ואח"כ  השבר,  לחבוש  תחלה    וצריך 
הפנימי,  מבחוץ השבר  יחבוש  כן  ירפא,  החיצונית  הנפשית ומכה  הצלחתם  שהוא השבת   ,  

 והגופנית.

 
 ירושלמי מסכת ברכות דף ד/ב   .8

דלמא רבי חייא רבא ורבי שמעון בן חלפתא הוו מהלכין בהדא בקעת ארבל בקריצתה וראו איילת השחר  
שבקע אורה. אמר רבי חייא רבה לר' שמעון בן חלפתא בי רבי כך היא גאולתן של ישראל בתחילה קימאה 

 י'.  קימאה כל מה שהיא הולכת היא רבה והולכת. מאי טעמא 'כי אשב בחושך ה' אור ל
כך בתחילה 'ומרדכי יושב בשער המלך' ואחר כך 'ויקח המן את הלבוש ואת הסוס' ואחר כך 'וישב מרדכי  
 אל שער המלך' ואחר כך 'ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות' ואח"כ 'ליהודים היתה אורה ושמחה'. 

 

 מדרש תהילים מזמור כב   .9
..שנו רבותינו, מתוך כעס רצון. ומתוך אפלה אורה. ומתוך רוגז רחמים. מתוך צרה רוחה. מתוך ריחוק  

 קירוב. מתוך נפילה קימה. 
וינחם ה' על הרעה. מתוך   )שמות לב, יד(הרף ממני ואשמידם. מיד,    )דברים ט, יד(מתוך כעס רצון, שנאמר  

ברוגז רחם תזכור. מתוך צרה   )חבקוק ג, ב(מים,  אפלה אורה, כי אשב בחשך ה' אור לי. מתוך רוגז רח
והיה במקום אשר    )הושע ב, א(ועת צרה היא ליעקב וממנה יושע. מתוך ריחוק קירוב,    )ירמיה ל, ז(רוחה,  

יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי. מתוך נפילה קימה, כי נפלתי קמתי. ואין את מוצא ימים  
  )אסתר ג, ח(באפלה, כאותן הימים שהיו בימי המן, שאמר לאחשורוש,    קשים שהיו להם לישראל ויושבין

לך כנוס את כל   )שם ד, טז(ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. כיון שידעה אסתר, התחילה אומרת,  
 היהודים.  
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שאין לך שעה של אפילה העם ההולכים בחושך. מדבר בדורו של מרדכי.    )ישעיה ט, א(..וזה שאמר הכתוב,  
וראו אור גדול שנצמח להם  מיד להרוג ולאבד.  שנגזר עליהן להש  שהיתה להם לישראל כשושן הבירה, 

ליהודים   )שם, טז(ומרדכי יצא מלפני המלך. ומה כתיב אחריו  )אסתר ח, טו(, זה מרדכי, שנאמר גואל וגאלם
 היתה אורה:

 
 הלכות מגילה פרק א   -רמב"ם יד החזקה   .10

)ה( שושן הבירה אע"פ שלא היתה מוקפת חומה בימי יהושע בן נון קוראין בחמשה עשר שבה היה הנס שנאמר  
ישראל שהיתה חרבה   ונוח בחמשה עשר בו ולמה תלו הדבר בימי יהושע כדי לחלוק כבוד לארץ)אסתר ט'(  

באותו הזמן כדי שיהיו קוראין כבני שושן ויחשבו כאילו הן כרכין המוקפין חומה אף על פי שהן עתה חרבין 
 הואיל והיו מוקפין בימי יהושע ויהיה זכרון לארץ ישראל בנס זה: 

 


