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~ץ3ר

פתח תקוה תשנ"ו

פורים

"

א.נגדי שבת
ו (תעות יושרם מנהם ארח
בירוול~ם'נהגו ללבוש' בפותםבגדי~,בו
א"י-זק"שסי'צו)א.
סי' קט ,הב"ד
מנהגי

ואסתר (אסתר

הטעם wtty :הנאמר באגרת הראשונה שלמרדכי
ט'יט)שיעשו אתהפוריםכיום של "שמחה ומשתהויום טוב"
(מא"ישם).

ב .התחפשות

נוהגים להתחפש בפורים ,והתירוביום זה לגבר ללבוש בגד
אשה ולאשה בגד איש "מאחר שאין מכוונים אלא לשמחה
בעלמא" (י,%א או"חסי' תרצוסעיח).

הטעם wt~y :שדרשו(חוליוקלט").אסתרמן התורהמנין? שנאמר
(דברים ל"איח)ואנני הסתר אסתירפני
" (ט' המנהגיםסי' תתצב בשםבני
יששכר).

ועוד,דרשוחז"ל(מגילהיב).עלבניישראל שהשתחוו לצלםבימי

נבוכדנצר ונענשובימי המן "הם עשו אלאלפנים (בלבם לא
עבדו לו) אף הקב"ה לא עשה עמהם אלא לפנים" ,מכאן
המנהג ללבוש מסכה עלהפנים (אוצרכמ"יסי'נ ס"קג).
ועוד ,בגללהעניים המתביישים לבקש צדקה בגלוי ,וכאשר
ו לבקש ולקבל צדקה (פורים וחדש אדר
יתחפשו ולאיכירוםיוכל
לר"צ כהןעמיצז).

וו13ד ,משזפך התחפשויותמצויותבמגילת אסתר:
א :לאהגידה אסתר את עמה ואת מולדתה (ביי).
א ראה רמ"א ס" תרצה סע' ב בשםמהריייג במנהגי וורמיישאלרי"י שמשסי'ריח
מובא המנהג שרק הנשים לובשותבגדי יו"ט.
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פתח תקוה תשנ"ו

מדורו :ושמחתבחגיך

שמב

ווילבש שק ואפר (ד'א).
ב:ויקרעמרדכי אתבגדי

ו לבוש מלכות ('1ז).
ג:איש אשר המלך חפץביקרויביא

ד" :אמר ר'יוחנן בגתן ותרששניטרסייםהיווהיו מספרים
בלשון טורסי וכו' והם לאיודעיםכי מרדכי מיושבי לשכת
עבשבעים לשון" (מגילהיג):
הגזיתהיהויוד
ו איתא בפרדר"א (פר'נ)שהיה זהאליהוהנביא שהתחפש
ויניד
לחרבונא ואמר לאחשורוש בשעתכעסועל המן (ז'ט)"גם הנה
העץ אשר עשה המןלמרדכי אשר דברטובעל המלך".

ג.זרעונים

התענית (א"ת ח"א
ישנוהגים לאכולזרעוניפבבלילפוריםאחרי

דין סעודתפוריםסי' לה עמ' קכע"ב)ג.

הטעם :וכרלזרעוניםשהיואוכליםדניאלוחבריובבית המלך
שנאמר (דניאל א' טז)ינותן להםזרעונים ,ואמרו במסכתמגילה
שי).על הפסוק (אסתרד' ה)וויקרא אסתר להתך ,התךזהדניאל
(לבושסי' תרצה ס"קא).

ד.כיסנים

נוהגים לאכולבפורים(וכן בערביו"כ והושענא רבה)כיסנים

ממולאים בבשר(קרפליך
הטעם :בפורים(וכן בהו"ר וערביוה"כ)מרבים באכילה כמו
ביו"ט אך מותרים במלאכה,היינוהיום הוא מקצתיו"ט ,או
יו"ט מנוסה (באתכסיא ולא באתגליא) ,לפיכך אוכלים בו
ך (סוים כ"ז
מאכל שישבו בשר,שהרי דרשו חז"ל ושמחתבחגי
בלעז) (ספר מטעמים דכ"ו ע"א).

יד)אין שמחה אלא בבשר (פסחיםקט ,).אבל הבשר מכוסה בבצק
(מטעמים .(DW

י או מבושל (א"ש).
ב זרע של צמחי מאכל המשמשלזריעה או נאכלח
ג כלבוסי' מו,יוסף אומץסי' תתרצט .הרמ"א המביאדבריהם(סי' תרצה סע' א) כותב:

י"א שיש לאכול מאכלזרעונים בפורים ,והשמיט"בערבאחריהתענייר'.
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שערז:פורים

שמג

ה .בשרבלילה
יהתענית (נלבו
ישנוהגיםשאיןאוכלים בשרבלילפוריםאחר
סי' מה בשם הרא"ש,יוסף אומץסי' תתרצט)*

הטעם :מאחר שהתקינו שסעודת פורים היא ביום לאחר
מנחהד,נהגו לא לאכולבערבשאחריהתענית בשר,כדי שלא
ו זמנה (שם)ה.
יטעוויאמרושזוהיא סעודתפוריםוז

ו.בלילה ההוא

נוהגים שהקוראבמגילהמגביהקולו כשקורא (אסתרו' א)בלילה
ההוא נדדה שנת המלך(י"מ או"חסי' תרצ סק"גיומגייא שםמייקיז).

הטעם" :דשם התחלת גאולת אסתר" (מהרי"ל עמ'תכט)א.

ז.בנשימה אחת

בקריאת המגילה נוהגים לזמר בנשימה אחת (פרק סי פסוקיםו-י)
י המן" (ימ"אסי' תרצסעי סו)ב*
מ"המש מאותאישעד "עשרתבנ

הטעם :משום שעשרתבני המןהיושרי החמשים של החמש
ש (מהרי"לעמי תכת בשם הרוקח)ג.
מאותאי

ח.ואיש לא עמדלפניהם
בקהילות אשכנז יש הנוהגים בקריאת המגילה לכפול את

התיבות"להשמידלהרג ולאבד" (אסתיחייא) פעם לקרוא"להרג"
ופעם שניה אולהרג" ,וכן "ואיש לא עמד בפניהם" ,פעם

"בפניהם" ופעםשניה"לפניהם" (לוח א"קמנהגי חת"מ עמ'נד).
מגילהז .רמ"אסי' תרצה סע'ב.

יש

הכותבים שהיוםאין נוהגים כן (עט"ז שם ,פרמ"ג א"א שם).

וראה מגילהיט .רשב"י אומר מבלילה ההוא.
לפי המחבריש לומר בנשימה אחת רק מ"ואת פרשנדתא" ,מימרא של רב אדא
במגילה טז:
מובא בט"זסי' תרצ ס"ק ט וע"ע מט"מסי' תתרב.
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פתח תקוה תשנ"ו

מדורו :ושמהתבחגיך

שדמ

הטעם :מצויות שתי נוסחאות במגילת אסתר :האחת של
תנ"ך דפוס וינציאה מהדורת יעקב בן חיים ,שהועתקה
במהדורת לפריס ,יבנה ,אשכולוסיני והמגילות האשכנזיות
בה כתוב"להרג""בפניהם",והשניה המתוקנתע"יר'ידידיה
מנורצי בעל מנחת שי ,כת"י לניגרר ,ספר אכלה ואכלה
והמגילות הספרדיות בה כתוב "ולהרג" "לפנוהם" ,לכן כדי
הכל נהגו לומרשניהם (ר"מברויארמגדיםכר"י עמ' )100ד.
לצאתידי

ט.הציבור קורא

נוהגים שהצבור קורא בקול רם ארבעהפסוקים ואח"כ הש"ץ
חוזרוקוראםוהם:אישיהודי(ביה)יומרדכייצא (חיטו)יליהודים

היתה (שםטז),כי

(',
מדדכן ג) (או"חסי' תדצ סע' טז)ה*

הטעם:בדי להרבות השמחהלילדים
ו (אבודרהם עמי רז בשם בעל משמרת
ועוד,כדי שהשומעים לא ירדמ
המועדות).
ולכל (מט"מסי' תתרג).

י
 .עשרתבניהמן

ישנוהגיםשהציבורקורא בקול רם אף אתהפסוקיםז'  -ט'
י המן (ילק"מעמי.)169
בפרקט' של עשרתבנ
הטעם :הואיל ויש צורך לומר את עשרתבני המן בנשימה
אתתי ,משום כןצריך לומר את עשרתבני המן בפה ,ואין
י חובה בשמיעה דרך הקריאהע"י הש"ץ,כי אפשר
יוצאיםיד
ד ר' שלמה גנצפריד בעל קסת סופר (~קיצוש"ע) מעיר על קינם שתי הנוסחאות אך
אינומכריעביניהן ,וראה מגדים שם הוכחות נוספות שהנוסחה "להרג" "בפניהם"
היא משובשת.
ה ברוקח (סי' רם) מובא שלפי מנהג וורמיישא אין אומרים "איש יהודי" בקול רם
בלילהכי אם ביום ,אך ב"מנהגים של ק"ק וורמיישא" לר"י שמש (עמ' רנט) מצינו
שביום הקהל אומר רק הפסוק"כי מרדכיהיהודי",וכן הואבכ"ירי"ל קירכום דף
קכז.
 1רמ"אסי' תרצ סע' טו,וראה ח"א כלל קנה סע' כב וקיצשו"עסי' מא סע'יד.
דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

שמואל פנחס גלברד  /אוצר טעמי המנהגים
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שערז:פורים

שמה

להוציא
י חובת קריאת המגילהמדין שומע כעונה אבל לא
ד
י
את הנשימה אחת (שו"ת הרצבי או"חסי'גז בשם צפנתפענח).

יא .הכאתהמן

בשעת קריאת המגילה בביה"כ כשמזכירים את המןנוהגים
ם (רמ"א או"חסי' תרצ
ל"הכותו"ע"י הקשה בשלחןאולרקועברגלי
סע'יז)ז.

הטעם :משום שמובא בב"ר (פרשה מטפיס' א)רבכיהוימטילהמן
בפורים אמר ארור המןוארוריםבניו,לקיי
ם מה שנאמר (משלי
י
יז) ושם רשעיםירקב (אוצרכמ"יסי'נ ס"קג).
ועוד ,רמז למנהג(דירים נזהב)"והיה אםבן הכות הרשע"בסופי
שלש התיבות הראשונות נרמז"המן" (לבושסי' תרצסייקיז).
ועוד,בתחילההילדיםהיומציירים צורתהמןאוכותבים שמו
עלעצים ואבניםומכים בהםכדי שימחה צורתו וימחק שמו
לקיים (דברים כ"היט)רציחה אתזכר עמלק( ,משליייז) ושםרשעים
ירקב (אבודרהם עמ' רט בשם אבןירחי)ח.

יב.רעשנים

נוהגים שהילדים משחקים ברעשן ,ובעת קריאת המגילה
מרעישים בו כאשר מזכירים את המן ,ובחנוכה משחקים
ן (אוצר דו"מעמי .)141
בסביבו
הטעם :בחנוכה ארעונסים 11צה111ת למדות שעםישראל לא
התעורר קודם לתשובה ,לכך רומז הסביבון שמסובבים אותו
מלמעלה.בפורים ,לעומת זאת ,עם הודעגזירת המןהיה"אבל
גדולליהודים וצוםובכי ומספד ,שק ואפריוצ
עלרבים" (אסתי
דיג) ,ואסתר שלחהלמרדכי:לךכנוס אתכלהיהודיםהנמצאים
ז יש מקומותשאין מנים בלל(ילקיט מנהגים עמי )27ויש שהיו מכים רק בפסוק
ט,
י המן (מנהגי וורמיישה  wnwח"א עמי רם).
ה)ויכוהיהודים עד סוף עשרתבנ
ג
ה
נ
מ
ה
ם
י
א
ר
ו
ק
ש
כ
ם
י
כ
מ
ש
המגילהבביה"כ.
ח הרמ"א (שם)מוסיף :ומזה נשתרבב
המן

(אסתי
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פתח תקוה תשנ"ו

מדורו :ושמחתבחגיך

שמו

בשושן וצומועלי ואל תאכלו ואל תשתו שלושתימים

(שם שם

ו מרומזת ברעשן שמסובבים מלמטה (מטעמים
טז) ,התעוררותז
די"ג).

יג
 .ואתה קדוש
נוהגים לותר"ואתה קדושיושב"אתריקריאתהמגילהבלילה
(או"חסי' תרצגסעיא).
הטעם wt~p :יאמרו בב"ר (פר מח פיס' ו) על-כל שבח ושבח
שישראל משבאין להקב"ה משרה שכינתו עליהם ,מה טעם
(תהל' כ"ג ,ד) ואתה קדושיושב תהלות ישראל .ומאחר וקריאת
ן אומרים "ואתה קדוש" (נתר ש"ט
המגילה היא שבחט והלללכ
סלתונג).

ועוד ,משום שאמרו חז"ל (יומאנט ).שפרקזהבתהלים (נב) נאמר
ב אדם לקרות המגילה בלילה
על אסתר ,ואמרו (מגילה ד).יטיי
ולשנותהביום שנאמר (תהל'כ"בג)א-להי אקראיומם ולא תענה
ולילה ולא דומיהלי ,ובהמשך לפסוק זה נאמר "ואתה קדוש
יושב" (מטעמים החדש דף לד בשם פרדס).

ועוד ,המנהג הקדוםהיה

לומראחריהמגילה "ובאלציון
" (נד

מובא בסדר רע"ג ואבודרהם עמי רה) כדי להזכיר אחרי המגילה את
הגאולה העתידה (נתרשייטסי' תרכג)'.

יד.משכימיםלביה"כ
שהנוהגים להשכיםבפוריםלביה"כ (מג"אסי' תרצג ס"קב).
י

הטעם:ביון שמוטלעלבל אחד להתעסק באותויום במצוות
רבות :קריאה המגילה ,משלוח מנות ,מתנות לאביונים
ואכילת סעודתפורים לכן משכימים לביה"כ (מחצה"ש .(DW

ט קרייתא היא הלולא(ערכי,י.):
י המחבר בשו"ע פסק כדעת הי"א בטור ,שאין לומר ובא לציון ,ולהתחיל מואתה
קדוש"לפישאיןעיקר הגאולהבלילה".
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שערז:פורים

שמז

ועוד,ע ש הנאמר (תהלים ק"א ח)לבקרים אצמית כלרשעי ארץ,
רמז להשכמה בבוקרביום שמזכירים את מפלת רשעי ארץ
(מט"מסי'תתקנח)יא.

טך* פרשנת עמלק

מנהגים חלוקים בקריאת פרשת עמלק שהיא בת תשעה
פסוקים .לדעת המחבר(סי' תרצגסע'ד)ישלכפולהפסוקהאחרון,
ן נוהגים
אבל לדעת הרמ"א אין המנהג לכלכל (שם)יכ
האשכנזים.
הטעם לכפול :משום הכלל (מגילה כא~):ין פוחתים מעשרה
י (מיי
פסוקיםבבית הכנסת,לכןיש לכפול את הפסוקהתשיע
שם).

הטעם שאין כופלים :משום שיש ללמוד ממנהגי ההפטרה
שאף בה אמרו (מגילה כג ).המפטירבנביא לא יפחות מעשרים
ואחדפסוקים'ב ,אבל כאשר"מסתייםהענין" (ובסיום הנושא)
אפשר לקרוא פחות (תוס'מגילה כא :ד"האין).י
ועוד ,פרשת עמלק בפורים"מענינו של יום" ,לכןאין הכלל
ה (שם)יג.
של עשרה,פסוקים חלעלי
ועוד ,פרשת עמלק קטועה משום שעמלק עשה מעשה קטוע
(א"ת הל' קריה"ת אותיג דף כד בשםהירושלמי)'ד.

ועוד13 ,שום שאמר הקב"ה :עמלק גרם'.להיות שמי וכסאי
חסריפטי,כךפרשיותי
ו חסרות א"יסי' קלז בשם א"ח).
טז .הכנסתס,ת

לאחר תפילת שחריתנוהגים להכניס את'ספר התורה לארון

יא וראה שער סוכות פרק הושענא רבה.
יב שלשה פסוקים כנגד כל אחד משבעת הקרואים.
ג וכן הוא בירושלמי מגילה פ"ד ה"ב.
י
יד בירושלמי שלפנינו לא מצאתיו.
סו ראה רש"י שמותי"ז טז.
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פתח תקוה תשנ"ו

מדורו :ושמחתבחגיך

שמח

הקודש ואח"כ לקרוא אתהמגילה (הרוקחסי' רכס ,דה"חסי' קצב אות ג
לוחא"י).

וישנוהגיםלהכניס ס"ת לארון הקודשאחרי קריאת המגילה
(אבודרהם עמ' רח ,כלבוסי' מה ,תוס'מגילה ד .ד"ה פסק)*

הטעם למנהג ראשון :משום שאם ישאירו את הס"ת על
הבימה האוחזבו לאיוכללכווןבשמיעתהמגילהכיון"שיהא
לבו על הס"ת" (בה"לסי' תרצג סע' ד בשםביתמאיר).
הטעם למנהגשני :משום שדרשו (מגילהטז ):אורהזו תורה,לכן
צריך לשיםעיניו בס"ת הנמצא על הבימה בשעת אמירת
ם היתה אורה" (נה"ח תרצג אות גה וע"ש).
"ליהודי

יז.מגילהותפילין

ביוםנוהגים לחלוץהתפיליןאחריקריאתהמגילה
ס"קג).

(מג"אסי' תרצג

הטעם wtty :הנאמר (אסתר ח' טז)ליהודים היתה אורה ושמחה
וששון ויקר ,ודרשו (מגילה טז ):אורה זו תורה וכו' ויקר אלו
ש לקרוא המגילה עטוריםבתפלין (מחצהייששם).
תפלין,לכןי

ית.מחיית עמלק

ר שמותיהם של עמלק והמן,
יש שנהגובפורים לכתוב עלניי
ומוחקים אח"כ את השמות במשקה השכר,לקיים מה שנאמר
(משלי ל"א ו)11וצנו שכד לאובד" ,שכן נאמד על עמלק (במדבר כ)
כ
ת"ייות
ואחריתועדי אובד,ויש שרשמו עלסוליות הנעלים או
"עמלק",והיו שבדקו את קולמוסיהם אם כתיבתם טובהע"י
כתיבתאותיות "עמלק" ומחיקתן (סי התודעה ח"אעמירנד)טז.
הטעם :לקיים מה שנאמר (דברים כ"היט) ר131רזה את זכר עמלק
(שם).

טז ראה קב הישר פ' צט.
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שמט

שערז :פורים

יט.מילה קודמתלמגילה
אםישבדיתמילהבבית הכנסתבפורים,מליםאחריקריאת
י קריאתהמגילה (י,%אסי' תרצגסעיד).
התורהלפנ

הטעם wtty :הנאמר (אסתר חי טז)ליהודים היתה אורה ושמחה
" (מהרי"לעמיתכו).
"להיות גםהתינוק בכלליהודי
ועוד ,ע"ש הנאמר (אסתיחיטז)אורה ושמחה וששון  -אורהזו
תורה" ,ושמחה וששוןזו מילהיח שנאמר (תהלים קי"ט קסב) שש
אנכי עלאמרתיך מכאןשישלהסמיך תורה (ובקריאת התורה)
למילה (מהרי"לשם)'ט.

כ .משלוח מנות ללא תודה
שנוהגים לאלהודות לשולחעל משלוח מנות ששלח (לקטיושר
י
עמי )158כ*

הטעם :משום שמשלוח המנות יש לעשותו מתוך חיוב
המצוהועלקיום מצוהאין להודות.

כא.נרות

ישנוהגים להרבות בנרות בסעודתפורים
שם ס"קחי נוהג כצאןיוסףעמירב).

(שע"תסי' תרצה ,ערוה"ש

הטעם :לקיים מה שנאמר (אסתר ח' טז)ליהודים היתה אורה
ר (ערוה"ששם).
ושמחה וששוןויק
ז מגילה טז.:
י
יח שבת קל .וראה רש"י שם.
יט בק"ק פרנקפורטהיומלין אחרי קריה"מלפי שאין דבר מצוה דוחה מקרא מגילה
אלא מת מצוה בלבד,וכן דעת תה"דסי'רנו והפר"ח והגר"א ,וראה מ"בסי' תרצג
ס"קיב.
כ המנהג מובא שם אף בלשון אשכנז "מן דאנקטניט אם פורים".
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פתח תקוה תשנ"ו

מדורו :ושמחתבחגיך

שנ

כב .הסעודה

נוהגים לאכול את סעודתפורים אחרהצהרים ,אחרי תפילת
מנחה (רמ"אסי' תרצהסעיב).

הטעם :הואיל והסעודה חייבת להיות ביום ולא בלילה,
ומאחר ובשעות הבוקר טרודים במשלוח מנות ומתנות
לאביונים ,לפיכך עושים הסעודה לפנות ערב אחרי מנחה
(ערוה"שסי' תרצה סע' ח)כא.

כג .בשרמעושן

בנקהלות אשכנזנהגו לאכול בסעודתפורים
מנהגים עמ'.)28

בשר מעושן (ילקוט

הטעם :משום שאנילתו מזכירה את תליית המן ,שכן דרך
הכנת הבשר המעושןע"יתליית
ו בעשן (שם).

כא אמר רבא סעודתפורים שאכלהבלילה לאיצאמאי טעמא? (אסתרסיכב)ימי משתה
ושמהת כתיב (מגילהז.).
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