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דיני חודש אדר 

דיני חודש אדר
ארבע פרשיות

בשבתות חודש אדר קוראים את ארבע הפרשיות. פרשת שקלים עוסקת במצוות 
פרה  פרשת  עמלק;  מעשה  בזכירת  עוסקת  זכור  פרשת  השקל;  מחצית  נתינת 
עוסקת בטהרת טמאי מת (כהכנה להקרבת קרבן פסח); ופרשת החודש עוסקת 

בראש חודש ניסן ובקרבן פסח.
בשבת שקוראים בה אחת מארבע הפרשיות, נהגו האשכנזים שלא מזכירים 
נשמות ולא אומרים אב הרחמים, אך אומרים ״צדקתך צדק״, למעט אם מדובר 

בשבת ראש חודש, ערב ראש חודש או י״ג באדר (שאז אין אומרים ״צדקתך צדק״).

פרשת שקלים
הפרשה הראשונה מארבע הפרשיות היא פרשת שקלים (שמות ל, יא—טז), שבה 
נצטווה כל אחד מישראל, החל מגיל עשרים, לתת ״מחצית השקל תרומה לה׳ ״ 
(שם, יג). הזמן שבו היו מכריזים על השקלים הוא ראש חודש אדר, ולכן נקבע שיש 

לקרוא את פרשת שקלים בשבת ראש חודש אדר (במקרה זה מוציאים שלושה 
ספרי תורה). קיום מצווה זו לפני פורים מבטא גם את הקדמת השקלים והתרומה 

שלנו לשקלים שנתן המן למלך אחשוורוש לשם השמדת עם ישראל ח״ו.
בשבת  שקלים  פרשת  את  קוראים  השבוע,  באמצע  חל  חודש  ראש  כאשר 
שלפני ראש חודש (ואז מוציאים שני ספרי תורה). להלכה מוסכם שקריאת פרשת 

שקלים היא חובה מדרבנן בלבד.

פרשת זכור
בשבת שלפני פורים תיקנו חכמים לקרוא את פרשת זכור. בקריאת פרשת זכור 
אנו מקיימים מצוות עשה מן התורה של זכירת מעשה עמלק: זוכרים את רשעותו 
של  ניסיונותיו  את  זוכרים  שבעם;  הנחשלים  כנגד  במלחמה  שפתח  עמלק,  של 
עמלק לבטל את שם ה׳ מן העולם — ״מלחמה לה׳ בעמלק״; וזוכרים את חובת 

מחיית עמלק.
לדעת הרמב״ן והרמב״ם ניתן באופן עקרוני לקיים את מצוות הזכירה גם על 
ידי סיפור מעלליו של עמלק בכל ניסוח שהאדם בוחר, אולם חכמים קבעו שיש 
לקרוא דווקא את פרשת זכור ולקיים באופן זה את המצווה. אך לדעת התוספות 
ידי  על  דווקא  התורה  מן  הזכירה  מצוות  את  לקיים  ניתן  האחרונים)  רוב  פי  (על 
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קיצור הלכות פורים 

קריאת פרשת זכור, וכך פסק השולחן ערוך. לפיכך, בקיום תקנת חכמים לקרוא 
את פרשת זכור סמוך לפורים יוצאים ידי חובת מצוות הזכירה.

כדי לקיים את המצווה מן התורה צריך לכתחילה לקרוא את פרשת זכור מתוך 
ספר תורה, ובמניין. מי שלא עשה כן יתכוון לצאת ידי חובתו בקריאת ״ויבוא עמלק״ 

בפורים, ויאמר בעצמו את פרשת זכור מתוך חומש.
מן התורה אין זמן מסוים בשנה שבו צריך לקרוא את פרשת זכור, וכל אדם יכול 
לקרוא פרשה זו מתי שהוא רוצה. אולם חכמים רצו לסמוך את זכירת מעשה עמלק 
לפורים מפני שהמן היה מזרעו. לכן, אף על פי שכששומעים את פרשת כי תצא 

יוצאים ידי חובת הזכירה מן התורה, לכתחילה צריך לעשות זאת בפרשת זכור.
בקריאת פרשת זכור צריכים הקורא והשומע להתכוון לצאת ידי חובת מצוות 
הזכירה, ויש מקומות שנוהגים להכריז על כך לפני הקריאה. אם אדם רוצה לצאת 
ידי חובת קריאת פרשת זכור במהלך קריאת פרשת כי תצא, לכתחילה עליו להגיד 

לבעל הקורא שיתכוון להוציא אותו ידי חובה.
״ֵזֶכר״,  המקובל —  הנוסח  את  אחת  פעם  לקרוא  די  הדין  מצד  ו״ֵזֶכר״:  ״ֶזֶכר״ 
אולם המשנה ברורה כותב שיש לקרוא את שני הנוסחים (יש לקרוא תחילה את 
הנוסח הפחות סביר, כלומר ״תמחה את ֶזֶכר עמלק״, ואחר כך את הנוסח המדויק, 

״תמחה את ֵזֶכר עמלק״).
יש המחייבים שכל אחד ישמע קריאת זכור מספר תורה שכתוב בכתב של 
עדתו — אשכנזי, ספרדי וכדומה, ובהברה שבה הוא רגיל להתפלל. מעיקר הדין נראה 
שאין לחשוש לכך, אך לכתחילה ראוי שכל אחד ישמע קריאת זכור בהברה שהוא 
נוהג בה ומתוך ספר תורה שכתוב בכתב של עדתו. במניין שיש בו גם אשכנזים 

וגם ספרדים ניתן לקרוא באחד מן הנוסחים, וכולם יוצאים בכך ידי חובה.

חיוב נשים בפרשת זכור
לדעת ספר החינוך, רק גברים חייבים במצוות זכירת מעשה עמלק ובקריאת פרשת 
זכור, ״כי להם לעשות המלחמה ונקמת האויב, לא לנשים״. אולם המנחת חינוך 
ואחרונים אחרים חולקים על כך וסוברים שגם נשים חייבות בקריאת פרשת זכור, 

ודייקו כך מלשון הרמב״ם. 
להלכה, בפשטות יש להחמיר בדבר זה. ואכן, נשים רבות נוהגות לבוא לשמוע 
קריאת פרשת זכור, ובמקומות רבים אף יש קריאה מיוחדת של פרשת זכור עבור 
נשים. אם אשה לא שמעה פרשת זכור, ראוי שתצא ידי חובתה בשמיעת פרשת 

כי תצא או פרשת ״ויבוא עמלק״ (בפורים או בפרשת בשלח).
עם זאת, לדעת החזון איש, הגרש״ז אויערבך ופוסקים נוספים נשים לא צריכות 
לשמוע את פרשת זכור. אך מכל מקום טוב שלפחות יאמרו בעצמן את פרשת 

זכור מן החומש.
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פרשת פרה ופרשת החודש
שתי הפרשיות האחרונות מארבע הפרשיות, פרשת פרה ופרשת החודש, קשורות 
באופן ישיר לחודש ניסן ולחג הפסח. פרשת פרה (במדבר יט, א—כב) עוסקת בטהרת 

טמא מת על ידי אפר פרה אדומה.
הזמן שנקבע לקריאת פרשת פרה הוא השבת שלפני השבת שבה קוראים 
מן  חובה  היא  פרה  פרשת  קריאת  האם  נחלקו  הראשונים  החודש.  פרשת  את 
התורה. השולחן ערוך פוסק שחובה מן התורה לקרוא את פרשת פרה, וכן דעת 
הרב עובדיה יוסף, אולם רוב נושאי הכלים סבורים שאין חובה מן התורה לקרוא 
את פרשת פרה, וכך פסק המשנה ברורה. לפי כל השיטות בפרשה זו אדם לא 
צריך להקפיד לקרוא בהברה שבה הוא קורא בדרך כלל, וכמו כן גם מי שלא שמע 

כל מילה יוצא ידי חובתו.
חיוב נשים בפרשת פרה: לפי השיטות שפרשת פרה היא חובה מדרבנן בלבד, 
ברור שנשים פטורות ממנה. יש אומרים שלפי השיטה שקריאת פרשת פרה היא 
חובה מן התורה גם נשים חייבות בשמיעתה, אולם המנהג הרווח הוא שנשים אינן 

באות במיוחד כדי לשמוע את פרשת פרה.
א—כ),  יב,  (שמות  החודש  פרשת  היא  הפרשיות  מארבע  האחרונה  הפרשה 
לדורות.  הפסח  ובחג  במצרים  פסח  בקרבן  ניסן,  חודש  ראש  בקביעת  שעוסקת 
פרשה זו נקראת בשבת שלפני ראש חודש ניסן, ואם ראש חודש ניסן חל בשבת — 

קוראים את פרשת החודש בשבת ראש חודש (ומוציאים שלושה ספרי תורה).

עליית קטן למפטיר בארבע הפרשיות
המנהג המקובל הוא שקטן אינו עולה למפטיר בארבע פרשיות, אך אם בכל זאת 

העלו קטן אין למחות על כך, וגדול השלום.

בר מצווה בשבת זכור
נער שחוגג בר מצווה בשבת זכור יכול לקרוא את פרשת השבוע של אותה שבת, 
בר  ונער  בשנים,  גדול  קורא  בעל  אלא  זכור  פרשת  את  יקרא  לא  לכתחילה  אך 
המצווה רק יעלה לתורה למפטיר. עם זאת, אם הדבר עלול לעורר מחלוקת יש 

להקל בדבר ולאפשר לנער בר המצווה לקרוא את פרשת זכור.

תענית אסתר
תענית אסתר נתקנה כזכר לצום שצמו בי״ג באדר בזמן המלחמה. יש הסוברים 
שהיא נתקנה כזכר לצום של אסתר לפני כניסתה אל המלך או כהכנה מאזנת 
לקראת שמחת ימי הפורים. הטעם האחרון טומן בחובו מסר חשוב: פורים יכול 
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להיות חג של שמחה עילאית, אבל רק בתנאי שיש לפורים הכנה ראויה, מתוך 
צום ומתוך מחשבה נכונה!

נפסק  ולהלכה  אסתר,  תענית  של  ההלכתי  מעמדה  מהו  נחלקו  הראשונים 
שתוקפה הוא מצד מנהגם של כל ישראל. לכן, מעמדה ההלכתי קל יותר מאשר 
ארבעת צומות החורבן. משום כך נשים בהיריון וכן נשים שנמצאות עד עשרים 
וארבעה חודשים אחרי הלידה פטורות מן התענית, וכמו כן חולה שאין בו סכנה 
וכל מי שמצטער מאוד (מחמת כאבים וכדומה). כל מי שהיה פטור מהתענית, לא 

צריך להשלים אותה במועד אחר.
הקלות נוספות בצום נובעות מכך שלא מדובר ביום של צער אלא ביום של 
זיכרון לנס. זו הסיבה שמותר להתחתן בערב תענית אסתר, וזהו גם הטעם לכך 
שחתנים וכלות בשבעת ימי המשתה, וכן בעלי ברית המילה, אינם צמים בצום זה. 
מותר להתקלח בתענית אסתר (אף למי שמחמיר בשאר הצומות שלא להתקלח), 
כן מותר למי שמצטער (דבר הנכון כיום אצל רבים) לצחצח את השיניים  וכמו 

(כמו בשאר הצומות), מבלי לבלוע.
כאשר י״ג באדר חל בשבת, לא מאחרים את התענית (כיוון שביום ראשון חל 
פורים) אלא מקדימים אותה ליום חמישי (ולא ליום שישי, כדי לא לפגוע בהכנות 

לשבת).
אלא  הצומות,  בשאר  התפילות  לסדר  זהה  אסתר  בתענית  התפילות  סדר 
שבתפילת מנחה לא אומרים אבינו מלכנו ותחנון (מפני שזהו ערב פורים). אולם 
כאשר חל פורים ביום ראשון והתענית מוקדמת ליום חמישי, אומרים אבינו מלכנו 

ותחנון במנחה (מפני שאין זה ערב פורים).

זכר למחצית השקל
בי״ג באדר סמוך למנחה נוהגים לתת זכר למחצית השקל (כאשר תענית אסתר 
הייתה  במקורה  השקל  מחצית  התענית).  ביום  הכסף  את  לתת  נהוג  מוקדמת, 
השתתפות של כלל ישראל בקרבנות הציבור ובהחזקת בית המקדש, וכל אחד 
מישראל נתן את חלקו בשווה. גם כאשר אנו נותנים ״זכר למחצית השקל״ אנו 
מנסים ליצור נתינה של אחדות — כל עם ישראל נותן כעת צדקה. אמנם כל אחד 
נותן את הכסף למטרה שונה, אבל כל המטרות הן מטרות של חסד ותורה, כך 
שכלל ישראל שותף כעת בנתינה ובצדקה. בכך אנו מתקנים את הבעיה שעליה 

ר ּוְמפָֹרד״. הצביע המן — ״ישנו עם אחד ְמֻפּזָ
האשכנזים נותנים שלושה חצאי מטבע שבאותה מדינה (בישראל: חצי שקל). 
הספרדים נוהגים לתת סכום השווה לעשרה גרם כסף (כיום (טבת תשע״ו), כ־17.5 
ש״ח), ויפה להדר ולתת הן שלושה חצאי מטבעות והן שווי של עשרה גרם כסף. 
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דיני חודש אדר 

ר. יש להיזהר שלא לומר  נוהגים לתת גם עבור נשים וילדים קטנים, ואף ַעבּור עּוּבָ
שנותן ל״מחצית השקל״ כדי שהכסף לא יהפוך להקדש, אלא לומר ״זכר למחצית 

השקל״. אין לתת ״זכר למחצית השקל״ מכספי מעשר כספים.

דיני שנה מעוברת
חג הפסח צריך תמיד לחול באביב. כיוון שהלוח העברי מבוסס על שילוב בין שנת 
יותר  מוקדם  הפסח  חג  שנה  בכל  באורכן,  מזו  זו  השונות  הלבנה,  לשנת  החמה 

ביחס לאביב. לכן, כל כמה שנים צריך לעבר את השנה ולהוסיף עוד חודש אדר.
בשנה מעוברת, קריאת המגילה ומצוות מתנות לאביונים נוהגות רק באדר שני, 
אומרים  לא  קטן  בפורים  החודשים (ולכן  בשני  נוהג  ותענית  הספד  איסור  אולם 
נוהגים  לא  ולמעשה  הראשונים,  נחלקו  ושמחה  משתה  למצוות  בנוגע  תחנון). 
לערוך סעודה מיוחדת לכבוד פורים באדר ראשון, אך מכל מקום יש להרבות קצת 

בסעודה. כמו כן, מעיקר הדין אין מצווה להרבות בשמחה בכניסת אדר ראשון.
קביעת יארצייט בשנה מעוברת: יש מן האשכנזים שנוהגים להתענות בשני 
החודשים, אולם רוב האשכנזים נוהגים להתענות באדר ראשון. הספרדים נוהגים 
יש  מעוברת,  בשנה  הייתה  הפטירה  אם  השיטות,  כל  לפי  שני.  באדר  להתענות 

להתענות רק ביום הפטירה עצמו, בין אם הוא באדר ראשון ובין אם באדר שני.
ז׳ באדר: כיום המנהג בארץ ישראל הוא שהן האשכנזים והן הספרדים מציינים 

יום זה בז׳ באדר שני.
נכנס  רגיל,  אדר  בחודש  שנולד  שילד  הפוסקים  ככל  רוב  דעת  מצווה:  בר 

לעול מצוות באדר שני ולא באדר 
שנולד  ילד  אולם  ראשון. 
לעול  נכנס  ראשון,  באדר 

מצוות באדר ראשון.

ד 

נרתיק כסף למגילת אסתר, צפת, המאה ה־19
אוסף מוזאון היכל שלמה לאמנות יהודית, ירושלים. 
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קריאת המגילה ותפילות היום

חובת קריאת המגילה וזמנה
אחת מן המצוות שתיקנו הנביאים לישראל היא מצוות קריאת המגילה. בקריאת 
המגילה יש שני מימדים: מימד של הלל והודאה לקב״ה על נס הפורים (המבוסס 
על הפסוק ״ה׳ א־להי לעולם אודך״ (תהלים ל, יג)), ומימד של תפילה ובקשה לעתיד 
(המבוסס על הפסוק ״א־להי אקרא יומם ולא תענה״ (תהלים כב, ג)), שהקב״ה יעשה 

לנו נסים ונפלאות כשם שעשה בימי מרדכי ואסתר.
בגמרא נאמר שצריך לקרוא את המגילה פעמיים — בלילה וביום. הראשונים 
נחלקו האם הקריאה העיקרית של המגילה היא קריאת הלילה או קריאת היום. 
להלכה.  נפסק  וכך  היום,  קריאת  היא  העיקרית  הקריאה  הראשונים,  רוב  לדעת 
עדיפות קריאת היום היא מפני שביום יש מצוות נוספות (משלוח מנות, מתנות 
שהקריאה  לכך  וגורמות  המגילה  קריאת  עם  שמשתלבות  וסעודה),  לאביונים 

תפרסם את נס הפורים באופן הטוב ביותר.
לקרוא  שיכול  שמי  לכך  לגרום  לכאורה  אמורה  היום  קריאת  של  זו  עדיפות 
את המגילה רק באחד מן הזמנים, היום או הלילה, עדיף שיקרא את קריאת היום. 
אולם למעשה יש להעדיף את קריאת הלילה, משום ש״אין מעבירין על המצוות״ 

ומחשש שמא בסופו של דבר גם קריאת היום תתבטל.
ידי  יוצא  המגילה (והשומע  את  לקרוא  היא  המצווה  האם  נחלקו  הראשונים 
חובה מדין "שומע כעונה") או לשמוע את המגילה. לשאלה זו כמה השלכות: האם 
מי שקרא את המגילה ולא השמיע לאוזנו יצא ידי חובה, והאם חרש המדבר ואינו 
שומע יכול להוציא אחרים ידי חובתם. השולחן ערוך פוסק שחרש אינו יכול להוציא 
אחרים, וכך פסק הרב עובדיה יוסף (אם כי החרש עצמו חייב בקריאת המגילה). 
אולם המשנה ברורה כותב שרוב האחרונים סוברים שבדיעבד חרש המדבר ואינו 
שומע יכול להוציא אחרים ידי חובתם. לגבי מי שקרא ולא השמיע לאוזנו — בדיעבד 

יצא ידי חובתו (גם לפי שיטת הרב עובדיה יוסף).

זמן קריאת המגילה
לאחר  דקות   18) הכוכבים  בצאת  לכתחילה  הוא  בלילה  המגילה  קריאת  זמן 
אפשר  גדולה  הדחק  ובשעת  מהשקיעה,  לקרוא  ניתן  הדחק  בשעת  השקיעה). 
לקרוא מפלג המנחה (שעה ורבע קודם השקיעה). סוף זמן הקריאה הוא בעלות 

השחר, אך ראוי להקדים את הקריאה מדין ״זריזין מקדימין למצוות״.
זמן קריאת המגילה ביום הוא לכתחילה מהנץ החמה. בדיעבד, אם קרא מעלות 
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השחר (72 דקות לפני הנץ), יצא. סוף זמן הקריאה הוא בשקיעת החמה. מי שלא 
הספיק לקרוא לפני שקיעת החמה, יקרא בלי ברכה עד צאת הכוכבים.

אין לאכול לפני קריאת המגילה (בלילה או ביום), אולם בשעת הדחק (כגון מי 
שרעב מאוד במוצאי תענית אסתר, ובשל כך קשה לו להתרכז בקריאה) מותר 

לטעום דבר מה לפני קריאת המגילה.

פורים שחל במוצאי שבת
כאשר פורים חל במוצאי שבת, מותר להתכונן לקריאת המגילה בשבת, ואף לטלטל 
קריאת  לצורך  הכנסת  לבית  בשבת  אותה  יביא  לא  אך  זה,  לצורך  המגילה  את 

המגילה, אלא אם כן יקרא בה מעט בבית הכנסת גם בשבת עצמה.
בסעודה שלישית אין אומרים על הנסים גם אם הסעודה נמשכת בלילה, וטוב 

לסיים את אכילת הלחם לפני שקיעת החמה (ולכל המאוחר לפני צאת הכוכבים).
צאת  לאחר  רק  לעשות  מותר  וכו׳)  (תחפושות  פורים  לקראת  ההכנות  את 
השבת, ולאחר שאמרו ״ברוך המבדיל בין קודש לחול״. לכן, מאחרים את תפילת 

ערבית כדי לאפשר זמן להכנות לאחר צאת השבת.
נחלקו הדעות האם צריך להבדיל לפני קריאת המגילה או אחריה. למעשה, 
האשכנזים נוהגים להבדיל אחרי קריאת המגילה, ובין הספרדים יש שלושה מנהגים: 
יש שמבדילים לפני הקריאה, יש שמבדילים לאחר הקריאה, ורוב הספרדים מברכים 

על הנר לפני קריאת המגילה, ומשלימים את ההבדלה לאחר הקריאה.
בבתי כנסת שלא רגילים להבדיל בהם בכל מוצאי שבת, אין חובה להבדיל גם 
במוצאי שבת זו, ויכולים לסמוך על כך שאנשים יבדילו בביתם. עם זאת, מכיוון שכל 
הקהל — גברים, נשים וילדים, נוכח בבית הכנסת, יש עדיפות להבדיל עבור כולם 

בבית הכנסת, ובכך למנוע טעויות של שכחת ההבדלה מחמת שמחת הפורים.
בכל מקרה, מי שרוצה להבדיל בביתו לפני ערבית וקריאת המגילה — רשאי, 
לחול״.  קודש  בין  המבדיל  ״ברוך  באמירת  השבת  את  הוציאו  כבר  ממילא  שהרי 
בפרט ראוי לעשות כך כאשר האשה נשארת בבית עם הילדים הקטנים (ויש חשש 
שישכחו לעשות עבורם הבדלה). גם מי שמבדיל לפני תפילת ערבית צריך לומר 

בתפילה ״אתה חוננתנו״ (ואף שהבדיל, אסור לו לאכול עד אחרי קריאת המגילה).

חיוב נשים בקריאת מגילה
מן  חלק  הפורים.  מנס  חלק  היו  הן  שגם  כיוון  המגילה  בקריאת  חייבות  נשים 
ידי  על  שהרי  אשה,  ידי  על  היה  הנס  שעיקר  היא  שהכוונה  מבארים  הראשונים 
אסתר נגאלו, ואחרים מפרשים שהכוונה היא שגם הנשים היו בגזרת השמד, וגם 

הן ניצלו בנס פורים, ולכן גם הן חייבות בקריאת המגילה.
אך  הגברים,  של  לחיובם  שווה  הנשים  של  חיובן  הראשונים,  מן  כמה  לדעת 
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לדעת בה״ג (כפי שהסביר הרא״ש), גברים חייבים בקריאת המגילה, בעוד נשים 
חייבות רק בשמיעת המגילה. הכרעת השולחן ערוך אינה ברורה, אולם הרמ״א 

פוסק כדעת בה״ג.
לאור זאת פוסק הרמ״א, שאשה הקוראת את המגילה (או איש שקורא את 
המגילה לנשים) מברכת ״לשמוע מגילה״ (ולא ״על מקרא מגילה״), וכך פוסקים 
המשנה ברורה ואחרים. אולם לדעת הגר״א והרב עובדיה יוסף, גם נשים מברכות 
״על מקרא מגילה״ (כדעת שאר הראשונים, הסוברים שרמת חיובן שווה לרמת 
החיוב של גברים, או מפני שצריך להיות נוסח אחיד לברכה על המצווה). למעשה, 

כך או כך יוצאים ידי חובה.
איש שקורא את המגילה לנשים והוא עצמו יצא ידי חובה, יכול לברך את שלוש 
הברכות שלפני הקריאה ולהוציא את השומעות ידי חובתן. הטעם לכך הוא ש״כל 
ישראל ערבים זה לזה״, דהיינו כל אדם מישראל הוא כעין ערב לקיום המצוות של 
חברו, וכשם שהערב יכול לפרוע את חובו של חברו, כך הוא יכול לברך את ברכת 
המצוות עבור חברו. אולם למעשה עדיף שאחת הנשים תברך בעצמה ותוציא את 
חברותיה בברכות, וכך המנהג. בסיום הקריאה, לדעת הרב עובדיה יוסף אחת הנשים 
תברך ״הרב את ריבנו״, ולדעת הגרש״ז אויערבך לא תברך, משום שאין לומר ברכה 

זו ללא מניין גברים. למעשה, מי שמברכת יש לה על מי לסמוך.
קטנים פטורים מקריאת המגילה מצד הדין, אך הם צריכים לשמוע את קריאת 
המגילה מדין חינוך, ומנהג טוב להביאם לשם כך לבית הכנסת. עלינו לנהוג באורך 
מעט  הם  אם  גם  הפורים)  בחג  ובפרט  השנה,  (בכל  הילדים  כלפי  ובחיוך  רוח 
מפריעים לתפילה ולקריאת המגילה. עם זאת, נכון הדבר שהרב או אדם אחר יסביר 
לילדים לפני קריאת המגילה את החשיבות שבהשתתפות הילדים בפרסום הנס, 
ואת הצורך שלהם להתנהג באופן מכובד כדי שנצליח לפרסם ולא לפגום. כמובן, 

ילדים שמפריעים מאוד לשמיעת המגילה אינם יכולים להישאר בבית הכנסת.

קריאה בציבור
לכתחילה יש לקרוא את המגילה בעשרה, אך בדיעבד גם היחיד קורא (ויברך על 
קריאה זו). ואמנם כל עשרה נחשבים ל״ציבור״, אולם ״ברוב עם הדרת מלך״, ולכן 
גם מי שיש לו מניין, מצווה עליו לקרוא את המגילה בבית הכנסת, בציבור גדול. 
לפיכך, כדאי גם שכל קהילה וקהילה תמצא את האופן שבו כל המתפללים יוכלו 
להיות שותפים בקריאה אחת של המגילה, קריאה שלא תהיה ״רועשת״ מדי או 
״שקטה״ מדי, שלא תהיה ארוכה מדי או קצרה מדי, אלא מתאימה ככל שאפשר 
לכלל המתפללים (ואף בקריאת היום, שהיא הקריאה העיקרית, יש לדאוג למניין 

מרכזי ומכובד).
הראשונים מבארים שהטעם לקריאת המגילה בעשרה הוא משום פרסומי ניסא 
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(ולא מפני שזו חובה המוטלת רק על ציבור). לכן, גם מי שכבר קרא את המגילה 
נכלל במניין עשרה, וכמו כן עשר נשים נחשבות לכתחילה למניין לעניין קריאת 

המגילה (אך נשים וגברים אינם מצטרפים יחד למניין).

ברכות המגילה
הברכות לפני קריאת המגילה

לפני קריאת המגילה יש לברך שלוש ברכות: ״על מקרא מגילה״, ״שעשה נסים 
לאבותינו״ ו״שהחיינו״. בזמן אמירת הברכות אין עונים ״ברוך הוא וברוך שמו״, כי 
אמירה זו נחשבת להפסק בברכה, אך בדיעבד אם ענה ״ברוך הוא וברוך שמו״ — 
יצא. אין להפסיק בדיבור בין הברכות ובין תחילת הקריאה. מי שדיבר שלא מענייני 
המגילה בין הברכה לקריאה, צריך לשוב ולברך את ברכת ״על מקרא מגילה״ (ולא 

את ברכות ״שעשה נסים״ ו״שהחיינו״).
מי ששכח לברך ונזכר לאחר קריאת המגילה, יצא ידי חובתו. מי שנזכר באמצע 
קריאת המגילה שלא בירך, יברך בין הפרקים (דהיינו בין הפרשיות או לפני ״איש 

יהודי״ ו״בלילה ההוא״).

ברכת שהחיינו בקריאת היום
הראשונים נחלקו האם מברכים שהחיינו גם ביום. יש אומרים שמברכים שהחיינו 
גם על קריאת היום מפני שעיקר הקריאה ביום, או מפני שביום יש מצוות נוספות 
(סעודת פורים, משלוח מנות ומתנות לאביונים), שעליהן נאמרת הברכה. אחרים 
חולקים וסוברים שכיוון שכבר בירכו בלילה, אין לשוב ולברך ביום. ייתכן שלדעתם 
רמת החיוב לקרוא ביום ובלילה זהה, אולם ייתכן שהם מסכימים שהקריאה ביום 
היא העיקרית, אלא שהם חולקים בהלכות ברכות וסוברים שגם אם יש שינוי מסוים 
בין קריאת הלילה לקריאת היום, אין מקום לברך פעם נוספת שהחיינו, שהרי בסופו 

של דבר מדובר באותה מצווה.
רוב  נוהגים  וכך  ביום,  שהחיינו  מברכים  שאין  פוסק  ערוך  השולחן  להלכה, 
הרמ״א  אולם  היום),  מצוות  שאר  על  בלילה  שהחיינו  בברכת  הספרדים (ויכוונו 
פוסק שמברכים שהחיינו ביום, וכך נוהגים רוב האשכנזים (ומכוונים בברכה זו גם 

על שאר מצוות היום).
סיבה אפשרית נוספת לברכת שהחיינו ביום היא משום שזו ברכה על עיצומו 
של יום. לאור זאת יש שכתבו שגם מי שאינו יכול לשמוע את קריאת המגילה יברך 
קריאת  את  לשמוע  יכול  שאינו  שמי  האחרונים  הכריעו  למעשה  אולם  שהחיינו, 

המגילה לא יברך שהחיינו על עיצומו של יום הפורים.
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ברכת "הרב את ריבנו" וסיום הקריאה
הראשונים  מדברי  ריבנו״.  את  ״הרב  ברכת  את  מברכים  המגילה  קריאת  בסיום 
עולות שתי אפשרויות מהו אופי הברכה: יש אומרים שזו ברכת השבח על הנס, ויש 
אומרים שזו ברכה אחרונה על קריאת המגילה. אם זו ברכת השבח, ייתכן שגם מי 
שלא קרא את המגילה יכול לומר אותה, וכמו כן מי שהפסיק בדיבור בין הקריאה 
והברכה יכול לומר אותה. אולם אם מדובר בברכה אחרונה על הקריאה, ברור שמי 
שלא קרא את המגילה לא יכול לברך אותה, וכמו כן מסתבר שמי שהפסיק בדיבור 

בין הקריאה והברכה, לא יכול לברך אותה.
למעשה, מי שלא קרא את המגילה לא יכול לברך ברכה זו, וכמו כן מי שהפסיק 
בדיבור בין הקריאה והברכה לא יברך אותה, משום שספק ברכות להקל (אך יכול 

לאומרה בלא שם ומלכות).
נפקא מינה נוספת נוגעת לאמירת הברכה ביחיד: אם מדובר בברכה אחרונה 
על הקריאה, גם יחיד יכול לאומרה (כיוון שאפשר לקרוא את המגילה ביחיד), וכך 
נוהגים חלק מן הספרדים. אך אם מדובר בברכת השבח, ייתכן שאפשר לאומרה 
דווקא בעשרה, וכך פוסק הרמ״א, וכן נוהגים האשכנזים ורוב הספרדים (אך יאמר 

את הברכה בלי שם ומלכות). 
נשים  עשר  נחשבות  ריבנו״  את  ״הרב  ברכת  לעניין  האם  נחלקו  האחרונים 
ל״ציבור״. לדעת הרב עובדיה יוסף, כאשר הקריאה נעשית בפני עשר נשים יש לברך 
את ברכת ״הרב את ריבנו״, אולם לדעת הגרש״ז אויערבך ופוסקים נוספים, עשר 
נשים לא יברכו ברכת ״הרב את ריבנו״. מכל מקום, מי שמברכת יש לה על מי לסמוך.

פיוטים לאחר קריאת המגילה
לפי  שונים,  (בנוסחים  מרדכי״  ברוך  המן,  ״ארור  אומרים  המגילה  קריאת  לאחר 
העדות שונות). בלילה, האשכנזים נוהגים לומר לפני ״ארור המן״ ולאחר ברכת ״הרב 
את ריבנו״, את הפיוט ״אשר הניא״, המסתיים בקטע ״שושנת יעקב צהלה ושמחה״. 
ביום לא נוהגים לומר את הפיוט, אלא רק את הקטע האחרון — ״שושנת יעקב . . . ״.

דיני קריאת המגילה
כיצד קוראים את המגילה?

מעיקר הדין מותר לקרוא את המגילה בין בעמידה ובין בישיבה, אך הקורא בציבור 
צריך לכתחילה לקרוא בעמידה מפני כבוד הציבור. השומעים את המגילה יכולים 
לשבת. מנהג טוב הוא שליד הקורא יעמדו שני אנשים, אחד מימינו ואחד משמאלו, 

לשם עזרה טכנית וכדי לכבד את הקריאה.
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יש אומרים שבזמן אמירת ברכות המגילה צריך לעמוד, ויש אומרים שדין הברכה 
כדין המצווה, וכיוון שבזמן הקריאה מותר לשבת, כך גם בזמן הברכה. למעשה, מנהג 
האשכנזים הוא שבעל הקורא והקהל עומדים בשעת הברכה, וכך נוהגים חלק מן 
הספרדים, אך יש ספרדים שנוהגים שהקהל יושב בזמן אמירת הברכות, וכל מקום 
ימשיך במנהגו. מכל מקום, בדיעבד ברור שגם מי שבירך בישיבה יצא ידי חובתו. 

אדם חלש שקשה לו לעמוד, יכול לכתחילה לשבת בברכות המגילה.
הקורא והשומע את המגילה צריכים להתכוון להוציא ולצאת ידי חובת המצווה, 
וכוונה זו מעכבת גם בדיעבד (מעיקר הדין כל אלו שהתכנסו לשמוע את המגילה 
נחשבים כמי שהתכוונו לצאת ידי חובת המצווה). די בכך שהקורא והשומע יתכוונו 

בתחילת הקריאה להוציא ולצאת ידי חובה, ולא צריך לכוון לכך בכל מילה ומילה.

מדיני הקריאה
צריך לקרוא את המגילה מן הכתב, אך מותר לקרוא ממנה חלקים בעל פה (עד 
חצי מן המגילה). הקורא ממגילה פסולה או ממגילה מודפסת, נחשב כמי שקורא 
את  יקרא  לא  מודפסת,  מגילה  או  פסולה  מגילה  בידיו  שאוחז  מי  לכן,  פה.  בעל 

המגילה בפיו יחד עם החזן, אלא ישתוק ויקשיב לקריאת החזן.
מי שאינו יכול לשמוע את קריאת המגילה מתוך מגילה כשרה, יקרא ממגילה 
פסולה בלא ברכה, ואפילו אם יש לו רק מגילה מודפסת טוב לקרוא ממנה את 

המגילה ״שלא תשתכח תורת מגילה״.
מי  וכן  חובתו,  ידי  יצא  לא  המגילה  מן  פסוק  והשמיט  המגילה  את  הקורא 
או  השמטה  על  רק  לחזור  צריך  הריא״ז  לדעת  אחת.  במילה  טעה  או  שהשמיט 
נותרה  הכללית  המשמעות  אם  אך  הכללית,  המשמעות  את  שמשנות  טעות 
כשהייתה — לא צריך לחזור. אולם רוב הראשונים חולקים על כך וסוברים שכל 
השמטה מחייבת לחזור, וכן כל טעות שיש בה שינוי עניין או שינוי לשון, וכך נפסק 
להלכה. כיוון שלא ברור מה בדיוק נחשב שינוי עניין או שינוי לשון, יש לחזור על 

כל טעות בקריאת המגילה. 
החוזר על קריאת המגילה בעקבות טעות — לא יברך, אך אם חוזר על הקריאה 

בעקבות השמטת מילה, יחזור ויברך על הקריאה.
גם השומע את המגילה מן הבעל קורא חייב לשמוע את המגילה כולה, מילה 
לעקוב  ועדיף  מילה,  לכל  להקשיב  להיזהר  השומעים  על  לכן,  כסדרה.  במילה, 
עם האצבע אחר הקריאה. במיוחד חשוב הדבר כשעייפים בבוקר וכדומה, כיוון 
שאם השומע נמנם — לא יצא ידי חובתו. מי שלא שמע מילה (או יותר) מן המגילה, 
יכול לומר את המילים שהפסיד בעל פה או מתוך מגילה מודפסת (שכן כאמור 
מותר לקרוא מקצת מן המגילה בעל פה). לכתחילה טוב לומר הכל מתוך מגילה 

כשרה, ולכן טוב שתהיה לאדם מגילה כשרה, ויקרא ממנה את המילים החסרות.
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אין לדבר באמצע קריאת המגילה. עם זאת, בעל קורא שהפסיק בדיבור לא 
את  השומע  גם  הפסיק.  שבו  מהמקום  ימשיך  אלא  המגילה  לראש  לחזור  צריך 
המגילה ודיבר במהלך קריאתה אינו צריך לחזור לתחילת המגילה. אולם במקרה 
את  להשלים  ועליו  המגילה  ממילות  כמה  הפסיד  הוא  דיבר  שהשומע  בזמן  זה, 

המילים שהחסיר.

מנהגים שונים בקריאת המגילה
לפני הברכות והקריאה נוהגים לפשוט את המגילה כאגרת, דהיינו שפורשים את 
המגילה כולה ומקפלים אותה דף על דף. הציבור ששומע את קריאת המגילה אינו 
צריך לפשוט את המגילה כאגרת, וכך נוהגים רבים, אולם יש נוהגים שגם היחיד 

פושט את המגילה כאגרת.
בסיום הקריאה צריך לשוב ולגלול את המגילה לפני ברכת ״הרב את ריבנו״, 
כבר  החזן  אם  הקריאה.  סיום  לאחר  פתוחה  להישאר  למגילה  הוא  שגנאי  מפני 
התחיל את הברכה ואמר את שם ה׳, ימשיך בברכה ואחר כך יגלול את המגילה. 
בכל מקרה אין לגלול את המגילה תוך כדי אמירת הברכה, אף אם אדם אחר גולל 

את המגילה ולא בעל הקורא.
מעיקר הדין מותר לגעת במגילה ישירות בידיו, אך לכתחילה יש ליטול ידיים 

לפני שנוגעים במגילה. ניתן ליטול ידיים לפני ערבית, ולהתכוון גם למגילה.

פסוקים במנגינה מיוחדת
מנהג קדום הוא שכל אחד מן השומעים אומר בעצמו בקול רם ארבעה פסוקים 
של גאולה: ״איש יהודי היה בשושן הבירה״; ״ומרדכי יצא מלפני המלך״; ״ליהודים 
את  גם  רם  בקול  אומרים  הספרדים  היהודי״.  מרדכי  ״כי  ושמחה״;  אורה  היתה 
הפסוק ״בלילה ההוא״, ויש מהם שאינם אומרים את הפסוק ״כי מרדכי היהודי״. 
לאחר שהקהל אומר כל אחד מהפסוקים בקול, בעל הקורא חוזר על הפסוק, כדי 

שהמגילה כולה תיקרא מתוך מגילה כשרה.
ׂשֵֹרר  איש  כל  ״להיות  מיוחדת:  בנעימה  לומר  שנוהגים  פסוקים  כמה  ישנם 
ֱאַהב המלך את אסתר מכל הנשים״;  בביתו״; ״והנערה אשר תיטב בעיני המלך״; ״ַוּיֶ
״בלילה ההוא נדדה״ (ובפרט תיבת ״המלך״, שאותה אומרים בניגון מיוחד); ״מהר 
והמן  המלך  ״יבוא  הפסוק  את  לומר  נוהגים  כן  כמו  הסוס״.  ואת  הלבוש  את  קח 

היום״ ברצף, כדי ליצור ראשי תיבות של שם ה׳.
שונים״;  מכלים  ״וכלים  איכה:  במנגינת  לומר  שנוהגים  אחרים  פסוקים  יש 
״והמלך והמן ישבו לשתות והעיר שושן נבוכה . . .  ויזעק זעקה גדׂלה ומרה״; ״ֵאֶבל 
גדול ליהודים״; ״וכאשר אבדתי אבדתי״. בנוסף, רבים נוהגים לומר במנגינת איכה את 
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הפסוקים ״אשר ָהְגָלה מירושלים״ ו״כי איככה אוכל וראיתי״. עוד נהגו שכשאומרים 
את הפסוק ״על כל דברי האגרת הזאת״ מנענעים את המגילה.

כל המנהגים הללו כמובן אינם מעכבים, והם נועדו לסמן נקודות מיוחדות בנס 
ובמגילה, לשתף את הציבור ולעורר את הילדים.

בגמרא נאמר שצריך לקרוא את שמותיהם של עשרת בני המן, וכן את המילה 
להתחיל  הוא  לכתחילה  המנהג  אחת.  בנשימה  שמותיהם —  שלאחר  ״עשרת״ 
במילים ״חמש מאות איש״. כמו כן, המנהג המקובל הוא שכל הקהל אומר את 

עשרת בני המן בנשימה אחת, ואחר כך הקורא חוזר על הפסוקים.

מנהגים נוספים
ד״  ִמיד ַלֲהרֹג ּוְלַאּבֵ יש מחלוקת מהי הגרסה הנכונה בשני פסוקים במגילה: א. ״ְלַהׁשְ
ְפֵניֶהם״ (ט, ב) או ״ְוִאיׁש לֹא  ד״. ב. ״ְוִאיׁש לֹא ָעַמד ּבִ ִמיד ְוַלֲהרֹג ּוְלַאּבֵ (ח, יא) או ״ְלַהׁשְ

שזהו  משום  ״ִלְפֵניֶהם״,  ״ְוַלֲהרֹג״,  הנוסח  את  לקרוא  די  הדין  מצד  ִלְפֵניֶהם״.  ָעַמד 
הנוסח המדויק. עם זאת, רבים נוהגים לקרוא את שני הנוסחים תחילה יש לקרוא 
ְפֵניֶהם״, ואחר כך לחזור  ד״, ״ְוִאיׁש לֹא ָעַמד ּבִ ִמיד ַלֲהרֹג ּוְלַאּבֵ (בקול נמוך): ״ְלַהׁשְ
ד״, ״ְוִאיׁש לֹא ָעַמד ִלְפֵניֶהם״. ִמיד ְוַלֲהרֹג ּוְלַאּבֵ ולקרוא בקול רם את הנוסח הנכון: ״ְלַהׁשְ
בזמן  המן.  של  שמו  את  שמזכירים  בזמן  ולהרעיש  להכות  הוא  ותיק  מנהג 
שמרעישים, חשוב שהחזן ישתוק ולא ימשיך בקריאה, כדי שהציבור לא יפסיד אף 
מילה מן המגילה. בנוסף, ראוי להנחות את הילדים כיצד לקיים את המנהג בטוב 
טעם, וראוי שהגבאי יודיע על סימן מוסכם שבעקבותיו יפסיקו הילדים להכות את 

המן ויקשיבו להמשך המגילה.

תפילות היום
לאחר קריאת המגילה בלילה אומרים (הן האשכנזים והן הספרדים) ״ואתה קדוש״. 
הספרדים נוהגים לומר לאחר מכן קדיש תתקבל, והאשכנזים נוהגים לומר קדיש 

שלם בלי תתקבל, ומסיימים את תפילת ערבית כסדרה.
בבוקר יום הפורים מתפללים תפילת שחרית של חול, ומוסיפים את על הנסים 
בברכת ההודאה שבתפילת שמונה עשרה (אין אומרים תחנון ולא ״א־ל ארך אפיים״ 
ו״למנצח״). לאחר חזרת הש״ץ קוראים בתורה שלושה עולים את פרשת "ויבוא 
עמלק״ (הספרדים כופלים את הפסוק האחרון בפרשה כדי להשלים את הקריאה 

לעשרה פסוקים, אולם האשכנזים לא נוהגים כך). 

מנהג האשכנזים: מחזירים את ספר התורה לארון הקודש ולאחר מכן קוראים 
את המגילה. לפני הקריאה מברכים שלוש ברכות (״על מקרא מגילה״, ״שעשה 
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״שושנת  ואומרים  ריבנו״,  את  ״הרב  מברכים  הקריאה  לאחר  ו״שהחיינו״).  נסים״ 
יעקב״. לאחר מכן ממשיכים בתפילת שחרית כרגיל (לדעת הגר״א, שיר של יום 

הוא מזמור כ״ב בתהלים, ״למנצח על איילת השחר״).

מנהג הספרדים: לאחר קריאת התורה אומרים ״אשרי יושבי ביתך״ ומתחילים ״ובא 
לציון״ עד ״ואתה קדוש״. לאחר מכן קוראים את המגילה, ומברכים שתי ברכות 
(״על מקרא מגילה״ ו״שעשה נסים״. הספרדים אינם מברכים ביום ״שהחיינו״ לפני 
המן״ (כמו  ״ארור  ואומרים  ריבנו״,  את  ״הרב  מברכים  הקריאה  לאחר  הקריאה). 
לארון  התורה  ספר  את  מחזירים  קדוש״,  ״ואתה  ממשיכים  מכן  לאחר  בלילה). 
השחר״  אילת  על  ״למנצח  כרגיל (ואומרים  שחרית  בתפילת  וממשיכים  הקודש 

בנוסף לשיר של יום של אותו יום בשבוע).

מדוע לא אומרים הלל בפורים?
בגמרא נאמר שלא אומרים הלל בפורים, והובאו לכך כמה טעמים. טעם אחד הוא 
עבדי  ש״אכתי  הוא  שני  טעם  לארץ.  בחוץ  שהתרחש  נס  על  הלל  אומרים  שלא 
אחשורוש אנן״. לפי שני הטעמים האלו לעולם לא אומרים הלל בפורים, וכך פסקו 

המשנה ברורה ופוסקים נוספים.
וזהו  הלל,  כאמירת  נחשבת  המגילה  קריאת  שלישי:  טעם  יש  בגמרא  אולם 
הטעם שהביא הרמב״ם. לפי טעם זה כתב המאירי שמי שלא יכול לשמוע את 
קריאת המגילה, יאמר הלל בפורים. לפיכך, הכתב סופר והרב עובדיה יוסף פוסקים 
שמי שלא יכול לשמוע את קריאת המגילה יאמר הלל בלא ברכה (ואם יש לו מגילה 

מודפסת, יקרא גם את המגילה).

על הנסים
חכמים תיקנו להזכיר את פורים בתפילה, ולכן צריך לומר על הנסים בברכת מודים 
בכל תפילות היום. מי ששכח לומר על הנסים, אם נזכר לפני שהזכיר את שם ה׳ 
שבחתימת הברכה, חוזר ואומר על הנסים, ולאחר מכן ימשיך ״ועל כולם . . . ״. אם 
סיים את הברכה, אינו צריך לחזור לברכת מודים, אך יזכיר את על הנסים בא־להי 
נצור, לפני ״יהיו לרצון״ השני, בנוסח ״הרחמן יעשה לנו נסים ונפלאות כשם שעשית 
לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, בימי מרדכי ואסתר . . . ״. אם סיים את תפילתו אינו 

חוזר על התפילה.
בי״ד  הנסים  על  יאמרו  לא  פורים (והמוקפים  בשושן  הנסים  על  אומרים  אין 

באדר). מי שבכל זאת אמר על הנסים, אינו צריך לחזור ולהתפלל.
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במשך תהליך בחירתה למלכה, אסתר איננה מגלה את זהותה, כי כך ציווה עליה 
ר לֹא  ה ָעֶליָה ֲאׁשֶ ַכי ִצּוָ י ָמְרּדֳ ּה ּכִ ּה ְוֶאת מֹוַלְדּתָ ר ֶאת ַעּמָ יָדה ֶאְסּתֵ מרדכי: "לֹא ִהּגִ

יד" (אסתר ב, י). ַתּגִ
מה הטעם לציווי זה? מדוע אסר מרדכי על אסתר לגלות את זהותה? לכאורה 
ההסבר לכך פשוט: קיים חשש שמא זיהויה כיהודייה יגרום לנזק, ואולי אף להביא 
להירצחה (עיינו בתרגום שם). משום כך המשיכה אסתר להסתיר את זהותה גם 

לאחר שנבחרה למלכה (אסתר ב, כ).
הסתרת הזהות היהודית נבעה אולי מחשש סכנה, אבל היא מעידה על המצב 
אולם  זהותם.  את  לחשוף  ומפחדים  שמתביישים  היהודים,  של  והנמוך  השפל 
הסתרת הזהות נעשית לא רק כלפי חוץ אלא גם כלפי פנים, והיא פוגעת גם ביהודים 

עצמם: ככל שהסתרת הזהות גדלה, כך הזהות היהודית הולכת ומיטשטשת. 

משה רבנו, בהיותו במדין, היה בעל זהות מצרית, כפי שמתייחסות אליו בנות יתרו 
(שמות ב, יט):

ְק ֶאת ַהּצֹאן. ׁשְ לֹה ָדָלה ָלנּו ַוּיַ ד ָהרִֹעים ְוַגם ּדָ יָלנּו ִמּיַ ַוּתֹאַמְרןָ ִאיׁש ִמְצִרי ִהּצִ

הביטוי "איש מצרי" מופיע חמש פעמים נוספות בתנ"ך: שר הטבחים (בראשית 
לט, א), איש מצרי המכה איש עברי (שמות ב, יא), המקלל — בן אישה ישראלית ואיש 

מצרי (ויקרא כד, י), איש מצרי עבד לאיש עמלקי הבא לפני דוד (שמואל א ל, יא), 
איש מצרי שהיכה בניה בן יהוידע (שמואל ב כג, כא). בכל הפעמים, ביטוי זה תמיד 
מתייחס לגוי, פרט לפעם הזו, שבה מכנים את משה רבנו "איש מצרי"! חז"ל ראו 

בכך פגם (מדרש תנאים לדברים פרק לא): 

משיב משה ואמר לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם עצמות יוסף נכנסין 
לארץ ישראל ועצמותי אין נכנסין? אמר לו הקדוש ברוך הוא: דמודי בארעיה 
[מתקבר] בארעיה, דלא מודי בארעיה לא מתקבר בארעיה. יוסף, על ידי שאמר 
י מארץ העברים" לפיכך זכה שיכנסו עצמותיו לארץ ישראל. אתה  ְבּתִ ּנַ "כי ֻגּנֹב ּגֻ
שמעת מבנותיו של יתרו שהיו אומרות "איש מצרי הצילנו מיד הרועים" ושתקת 

ולא אמרת עברי אנכי, לפי כך לא תכנס לארץ ישראל!

המדרש משבח את יוסף שלא רק שלא הסתיר את זהותו העברית, אלא אף 
הזדהה בה. המצרים שמו לב לזהות זו, ולכן גם באכילתו לחם עם האנשים בביתו, 
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"וישימו לו לבדו ולהם לבדם ולמצרים ָהאְֹכִלים אתו לבדם כי לא יוכלון המצרים 
לאכל ֶאת העברים לחם כי תועבה ִהוא למצרים" (בראשית מג, לב). כל זאת, בניגוד 

למשה, הנקרא "איש מצרי". 
אולם על אף שמשה מכונה "איש מצרי", הוא זכר את זהותו ופגע במצרי שהכה 
את העברי. יותר מכך: עם התמנותו לתפקיד מושיען ומנהיגן של ישראל, משה רבנו 
שומט מעליו את הכינוי "איש מצרי" ומגיע בסופו של דבר לדרגה גבוהה ביותר, 

עד שהוא נקרא "איש הא־להים" (דברים לג, א).

ונהנה  אוכל  הוא  לגמרי.  זהותו  את  איבד  בשושן  ישראל  עם  רבנו,  למשה  בניגוד 
מסעודתו של אחשוורוש, שבה חוגגים את כילויו של עם ישראל (מגילה יא:)! העם 

נטמע בפרס ומתנהג ככל הגויים. עם ישראל מפחד לגלות את זהותו. 
לאור זאת, נס המגילה איננו רק נס ההצלה מגזרת המן, אלא החזרה לזהות 
היהודית שננטשה. בתחילת ההצלה אסתר אינה מגלה במפורש את ייחוסה, אלא 
רק מספרת שהמן מבקש להרוג את עמה. אולם, מיד אחר כך אסתר מגדת את 

זהותה (אסתר ח, א):

ר ַמה הּוא ָלּה. יָדה ֶאְסּתֵ י ִהּגִ ֶלְך ּכִ א ִלְפֵני ַהּמֶ ַכי ּבָ ּוָמְרּדֳ

שני פסוקים אחר כך, מוצאים אנו לראשונה שאסתר אומרת בפירוש לאחשוורוש 
את השם "יהודים":

ב ַעל  ר ָחׁשַ ְבּתֹו ֲאׁשֶ ן לֹו ְלַהֲעִביר ֶאת ָרַעת ָהָמן ָהֲאָגִגי ְוֵאת ַמֲחׁשַ ְתַחּנֶ ְבְּך ַוּתִ ַוּתֵ
הּוִדים. ַהּיְ

את  קיבל  אחשוורוש  להיפך —  אלא  במרדכי,  או  באסתר  פגעה  לא  זו  ידיעה 
ְתבּו על היהודים כטוב בעיניכם בשם המלך". הידיעה ואף ציווה (שם, ח): "ואתם ּכִ

ב"ה כיום זכינו למדינת ישראל בארץ ישראל, וכבר איננו מרגישים צורך להסתיר 
הזהות  את  לאבד  שלא  להיזהר  אנו  צריכים  כיום  גם  אולם  היהודית.  זהותנו  את 
היהודית. היום, בעקבות השתכללות התקשורת, ניתן לתקשר עם רבים מאומות 
העולם, ולעתים יש בכך חשיבות רבה מאוד. אולם לעתים, בעקבות קשרים אלו, 
ערכים זרים מגיעים אלינו ונטמעים בנו. נדמה שככל שהתקשורת נעשית קלה 
יותר ומחוברת יותר, כך גדלה השפעתם של הערכים הזרים על זהותנו היהודית. 
כיוון שכך, חשוב מאוד, גם כיום, לשמור בכל מקום על ערכי היהדות, על ערכים 
מוסריים, משפחתיים ודתיים. רק מתוך זהות יהודית כנה ומרוממת, נוכל להגיע 

לחירות ישראל אמיתית.




