בס"ד .אדר תשע"ח.
והימים האלו נזכרים ונעשים

אתכֶׁם ִמ ִמצְ ָר ִים( :יח) אֲשֶׁ ר קָ ְרָך בַּ דֶׁ ֶׁרְך
( ) 1ספר דברים פרק כה (יז) זָכֹור אֵ ת אֲשֶׁ ר עָשָ ה לְ ָך עֲמָ לֵק בַּ דֶׁ ֶׁרְך ְבצֵ ְ
וַּיְ ַּזנֵב בְ ָך כָל הַּ ֶׁנחֱשָ לִ ים אַּ ח ֲֶׁריָך וְ אַּ תָ ה ָעיֵף וְ ָי ֵג ַּע וְ ל ֹא י ֵָרא אֱֹלהִ ים( :יט) וְ הָ יָה ְבהָ נִ יחַּ יְ דֹ וָד אֱֹלהֶׁ יָך לְ ָך ִמכָל אֹ יְ בֶׁ יָך
ִמסָ בִ יב בָ אָ ֶׁרץ אֲשֶׁ ר יְ דֹ וָד אֱֹלהֶׁ יָך נֹ תֵ ן לְ ָך ַּנ ֲחלָה לְ ִר ְשתָ ּה ִת ְמחֶׁ ה אֶׁ ת ֵזכֶׁר עֲמָ לֵק ִמתַּ חַּ ת הַּ שָ מָ יִ ם ל ֹא ִת ְשכָח:
רמב"ן על התורה :.והנכון בעיני שהוא לומר שלא תשכח מה שעשה לנו עמלק עד שנמחה את שמו מתחת
השמים ,ונספר זה לבנינו ולדורותינו לומר להם כך עשה לנו הרשע ,ולכך נצטוינו למחות את שמו וכן במעשה
מרים נצטוינו להודיעו לבנינו ולספר בו לדורות ,ואע"פ שהיה ראוי גם להסתירו שלא לדבר בגנותן של
צד יקים ,אבל צוה הכתוב להודיעו ולגלותו כדי שתהא אזהרת לשון הרע שומה בפיהם ,מפני שהוא חטא גדול
וגורם רעות רבות ובני אדם נכשלים בו תמיד ,כמו שאמרו (ב"ב קסה) והכל באבק לשון הרע:
ספר אסתר פרק ט
הּודיים
(יז) בְ יֹום ְשלשָ ה עָשָ ר לְ חֹ דֶׁ ש אֲדָ ר וְ נֹוחַּ בְ אַּ ְרבָ עָה ָעשָ ר בֹו וְ עָשה אֹ תֹו יֹום ִמ ְשתֶׁ ה וְ ִש ְמחָ ה( :יח) וְ הַּ יְ ִ
הּודים\ } אֲשֶׁ ר בְ שּושָ ן נִ קְ הֲלּו בִ ְשלשָ ה עָשָ ר בֹו ּובְ אַּ ְרבָ עָה עָשָ ר בֹו וְ נֹוחַּ בַּ ח ֲִמשָ ה עָשָ ר בֹו וְעָ ׂשה אֹ תֹו יֹום
\{וְ הַּ יְ ִ
ישבִ ים ְבע ֵָרי הַּ פְ ָרזֹות עֹ ִׂׂשים אֵ ת יֹום אַּ ְרבָ עָה עָ שָ ר
הּודים הַּ פְ ָרוזִים \{הַּ פְ ָרזִים\} הַּ ְ
ִמ ְשתֶׁ ה וְ ִש ְמחָ ה( :יט) עַּל ֵכן הַּ יְ ִ
ּומ ְשלֹוחַּ מָ נֹות ִאיש לְ ֵרעֵ הּו( :כ) וַּיִ כְ תֹ ב מָ ְר ֳּדכַּי אֶׁ ת הַּ ְדבָ ִרים הָ אֵ לֶׁה וַּיִ ְשלַּח
ּומ ְשתֶׁ ה וְ יֹום טֹוב ִ
לְ חֹ דֶׁ ש אֲדָ ר ִש ְמחָ ה ִ
רֹובים וְ הָ ְרחֹוקִ ים( :כא) לְ קַ יֵּם ֲעלֵיהֶׁ ם לִ ְהיֹות
הּודים אֲשֶׁ ר בְ כָל ְמ ִדינֹות הַּ מֶׁ לְֶׁך ֲאחַּ ְשוֵרֹוש הַּ קְ ִ
ְס ָפ ִרים אֶׁ ל כָל הַּ יְ ִ
עֹ ִׂׂשים אֵ ת יֹום אַּ ְרבָ עָה עָשָ ר לְ חֹ דֶׁ ש אֲדָ ר וְ אֵ ת יֹום ח ֲִמשָ ה ָעשָ ר בֹו בְ כָל שָ נָה וְ שָ נָה( :כב) ַּכי ִָמים אֲשֶׁ ר נָחּו בָ הֶׁ ם
הּודים מֵ אֹו ְיבֵ יהֶׁ ם וְ הַּ חֹ דֶׁ ש ֲאשֶׁ ר נ ְֶׁהפְַּך לָהֶׁ ם ִמיָגֹון לְ ִש ְמחָ ה ּומֵ אֵ בֶׁ ל לְ יֹום טֹוב ַלעֲׂשֹות אֹותָ ם ְימֵ י ִמ ְשתֶׁ ה וְ ִש ְמחָ ה
הַּ יְ ִ
הּודים אֵ ת ֲאשֶׁ ר הֵ חֵ לּו ַּלעֲשֹות וְ אֵ ת אֲ שֶׁ ר כָתַּ ב מָ ְר ֳּדכַּי
ּומ ְשלֹוחַּ מָ נֹות ִאיש לְ ֵרעֵהּו ּומַּ תָ נֹות לָאֶׁ בְ יֹונִ ים( :כג) וְקִׂ בֵּ ל הַּ יְ ִ
ִ
אֲ לֵיהֶׁ ם:
הּודים לְ אַּ ְבדָ ם וְ ִהפִ יל פּור הּוא הַּ ּג ָֹורל לְ הממָ ם
הּודים חָ שַּ ב עַּל הַּ יְ ִ
(כד) כִ י הָ מָ ן בֶׁ ן הַּ ְמדָ תָ א הָ ֲאגָגִ י צֹ ֵרר כָל הַּ יְ ִ
הּודים עַּל ר ֹאשֹו וְ תָ לּו
ּולְ אַּ בְ דָ ם(:כה) ּובְ בֹ אָ ּה לִ פְ נֵי הַּ מֶׁ לְֶׁך אָ מַּ ר עִ ם הַּ סֵ ֶׁפר יָשּוב מַּ חֲשַּ בְ תֹו הָ ָרעָה ֲאשֶׁ ר חָ שַּ ב עַּל הַּ יְ ִ
פּורים עַּ ל שֵ ם הַּ פּור ַּעל כֵן ַּעל כָל ִד ְב ֵרי הָ ִאּג ֶֶׁׁרת הַּ ז ֹאת ּומָ ה
אֹ תֹו וְ אֶׁ ת בָ נָיו עַּל הָ עֵץ(:כו) עַּ ל כֵן קָ ְראּו ַּלי ִָמים הָ אֵ לֶׁה ִ
הּודים ֲעלֵיהֶׁ ם וְ עַּל ז ְַּר ָעם וְ עַּל כָל הַּ נִ לְ וִ ים ֲעלֵיהֶׁ ם
ָראּו עַּל ָככָה ּומָ ה הִ ּגִ י ַּע ֲאלֵיהֶׁ ם(:כז) קִׂ יְ מּו וְ קִׂ ְבל \{וְ קִ בְ לּו\} הַּ יְ ִ
ְכָרים
וְ ל ֹא ַּיעֲבֹור לִׂ ְהיֹות עֹ ִׂׂשים אֵ ת ְשנֵי הַּ י ִָמים הָ אֵ לֶׁה כִ כְ תָ בָ ם וְ כִ זְמַּ נָם בְ כָל שָ ָנה וְ שָ נָה(:כח) וְ הַּ י ִָמים הָ אֵ לֶׁה נִׂ ז ִׂ
הּודים
פּורים הָ אֵ לֶׁה ל ֹא ַיע ְַברּו ִמתֹוְך הַּ יְ ִ
ּומדִ ינָה וְ עִ יר וָעִ יר וִ ימֵ י הַּ ִ
ּומ ְש ָפחָ ה ְמ ִדינָה ְ
וְ ַנע ֲִׂׂשים בְ כָל דֹור וָדֹור ִמ ְש ָפחָ ה ִ
וְ זִכְ ָרם ל ֹא יָסּוף ִׂמז ְַרעָ ם:
פּורים הַּ ז ֹאת הַּ שֵ נִ ית(:ל)
הּודי אֶׁ ת כָל תֹ קֶ ף לְ קַ יֵּם אֵ ת ִאּג ֶֶׁׁרת הַּ ִ
(כט) ו ִַּתכְ תֹ ב אֶׁ ְסתֵ ר הַּ מַּ לְ כָה בַּ ת ֲאבִ יחַּ יִ ל ּומָ ְר ֳּדכַּי הַּ יְ ִ
הּודים אֶׁ ל שֶׁ בַּ ע וְ ע ְֶׁש ִרים ּומֵ אָ ה ְמ ִדינָה מַּ לְ כּות ֲאחַּ ְשוֵרֹוש ִׂד ְב ֵּרי שָ לֹום וֶאֱ מֶ ת(:לא) לְ קַ יֵּם
וַּיִ ְשלַּח ְס ָפ ִרים אֶׁ ל כָל הַּ יְ ִ
ְהּודי וְ אֶׁ ְסתֵ ר הַּ מַּ לְ כָה וְ כַּאֲ שֶׁ ר קִׂ יְ מּו עַּל נַּפְ שָ ם וְ עַּל
אֵ ת יְ מֵ י הַּ פ ִמרים הָ אֵ לֶׁה בִ זְמַּ נֵיהֶׁ ם ַּכאֲשֶׁ ר קִׂ יַם ֲעלֵיהֶׁ ם מָ ְר ֳּדכַּי הַּ י ִ
ז ְַּר ָעם ִדבְ ֵרי הַּ ֹצמֹות וְ ַּזעֲקָ תָ ם(:לב) ּומַּ אֲמַּ ר אֶׁ ְסתֵ ר קִׂ יַם דִ בְ ֵרי הַּ פ ִמרים הָ אֵ לֶׁה וְ נִ כְ תָ ב בַּ סֵ פֶׁרַּ :כי ִָמים אֲשֶׁ ר נָחּו בָ הֶׁ ם
הּודים מֵ אֹו ְיבֵ יהֶׁ ם וְ הַּ חֹ דֶׁ ש אֲשֶׁ ר נ ְֶׁהפְַּך לָהֶׁ ם ִמיָגֹון לְ ִש ְמחָ ה ּומֵ אֵ בֶׁ ל לְ יֹום טֹוב ַּלעֲשֹות אֹותָ ם יְ מֵ י ִמ ְשתֶׁ ה וְ ִש ְמחָ ה
הַּ יְ ִ
ּומ ְשלֹוחַּ מָ נֹות ִאיש לְ ֵרעֵהּו ּומַּ תָ נֹות לָאֶׁ בְ יֹונִ ים:
ִ
בית יוסף אורח חיים סימן תרפח
ואיכא למידק למה חלקו מצוה זו לימים חלוקים וקבעו יום מיוחד לפרזים ויום מיוחד לכרכים מה שאין כן
בשאר המצות ותירץ הר"ן (א .ד"ה ויש) שמפני שהיהודים היושבים בערי הפרזות והיהודים שבשושן לא נחו

מאויביהם ביום אחד שהרי היהודים הפרזים נחו בארבעה עשר (אסתר ט יז) והיהודים שבשושן נחו בחמשה
עשר (שם פסוק יח) ועשו כל אחד ביום מנוחתו משתה ושמחה לפיכך כשקבעו עליהם יום טוב לדורות קבעוהו
לכל אחד ביום שנח בו והושוו כל הכרכים המוקפין חומה לשושן מפני שבה היה עיקר הנס וכי תימא תינח
לרבי יהושע בן קרחה דאמר דבמוקפין חומה מימות אחשורוש תליא מילתא אבל לדעת תנא דמתניתין (ב).
דאמר מימות יהושע בן נון הא לא דמיא לשושן ומה ראו לקבוע להם יום ט"ו יש לומר דהיינו טעמא כדי
לחלוק כבוד לארץ ישראל כדאיתא בירושלמי (שם) ופירוש הענין שכיון שהוצרכו לחלוק בין מוקפין לשאין
מוקפין כשם שנחלקה שושן משאר עיירות אילו תלו הדבר מימות אחשורוש היתה ארץ ישראל שהיתה חרבה
באותם הימים נדונת כפרזים והיה גנאי בדבר ולפיכך תלו הדבר בימות יהושע בן נון כדי שתהא נדונת ככרכים
שאף על פי שעכשיו אין להם חומה כיון שהיתה מוקפת מימות יהושע בן נון הרי דינה כאילו יש בה חומה
כדאמרינן בגמרא עכ"ל :וקשה לי על דבריו מדאמרינן בגמרא (ב ):ותנא דידן יליף פרזי פרזי כתיב הכא על כן
היהודים הפרזים (אסתר ט יט) וכתיב התם לבד מערי הפרזי הרבה מאד (דברים ג ה) מה להלן מימות יהושע
בן נון אף כאן מימו ת יהושע בן נון ופריך אלא שושן דעבדא כמאן ופירש רש"י (ד"ה הכי קאמר) אי ילפינן הך
גזירה שוה היאך עשו אותם שבשושן בט"ו הא פרזי הוא ולא ידעינן בה שהוקפה מימות יהושע אמר רבא שאני
שושן הואיל ונעשה בה נס ופירש רש"י הואיל ונעשה בה נס שניתן להם גם מחר לעשות כדת היום להרוג
[בשונאיהם] שני ימים על כרחן לא נחו עד ט"ו וכן קבעוה לדורות ואם כדברי הר"ן מאי פריך אלא שושן
דעבדא כמאן הא כל עיקרן של מוקפין לא עבדי בט"ו אלא להדמות לשושן ורבא אמאי קאמר שאני שושן
הואיל ונעשה בה נס דמשמע דאי לאו האי טעמא היו בני שושן קורין בי"ד ומוקפין כדקיימי קיימי בט"ו ואילו
לדברי הר"ן אם לא היו בני שושן קורין בט"ו גם המוקפין לא היו קורין בט"ו שהרי לא קבעו בט"ו למוקפין
אלא כדי לדמותן לשושן :לפיכך נראה לי דנהי דטעמא דרבי יהושע בן קרחה הוי כדכתב הר"ן שקבעו ט"ו
למוקפין כדי לדמותן לשושן וכדאמר בהדיא בגמרא מאי טעמא דרבי יהושע בן קרחה כי שושן מה שושן
מוקפת מימות אחשורוש וכו' לתנא דידן לא הוי טעמא משום הכי אלא היינו טעמא כיון דמצוה זו
הוקבעה בזמן חורבנה של ארץ ישראל ראו חכמים שבאותו הדור לעשות זכר לארץ ישראל בנס זה
וכדאמרינן בפרק בתרא דראש השנה (ל ).דאית לן למיעבד זכר למקדש ולפיכך תיקנו שמוקפין חומה
מימות יהושע יקראו בט"ו ושאר העיירות יקראו בי"ד ואילו לא היו מחלקין ביניהם לא היה לארץ
ישראל זכר בנס זה ויש קצת סעד לזה בדברי הרמב"ם (פ"א ה"ד  -ה) שכתב כל מדינה שהיתה מוקפת
חומה מימי יהושע [בן נון] קורין בט"ו וכל מדינה שלא היתה מוקפת חומה מימי יהושע קורין בי"ד.
שושן הבירה אף על פי שלא היתה מוקפת חומה מימות יהושע קורין בט"ו שבה היה הנס שנאמר
(אסתר ט יח) ונוח בחמשה עשר בו .ולמה תלו הדבר בימי יהושע כדי לחלוק כבוד לארץ ישראל שהיתה
חרבה [באותו הזמן] כדי שיהיו קורין כבני שושן ויחשבו כאילו הן כרכין המוקפים חומה אף על פי שהן
עתה חרבים הואיל והיו מוקפין חומה בימי יהושע קורין בט"ו ויהיה זכרון לארץ ישראל בנס זה ע"כ.

