הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org

פורים תשפ"ב
ארץ ישראל ,בבל ושני ימי חג הפורים
 by his loving familyז"ל Dedicated in memory of Dr. Chuck Feldman
אסתר פרק ד

(א) ּומָ ְר ֳּדכַי יָדַ ע ֶאת כָ ל אֲ ֶשר ַנעֲשָ ה וַ י ְִּק ַרע ָמ ְר ֳּדכַי ֶאת בְ גָדָ יו ַויִּ לְבַ ש ַשק ָו ֵאפֶר וַ יֵצֵ א ְבתֹוְך ָהעִּ יר וַ יִּזְ עַ ק זְ עָ ָקה גְ דֹלָה ּומָ ָרה:
ּומ ִּדינָה ְמקֹום אֲ ֶשר ְדבַ ר ַה ֶמלֶ ְך וְ ָדתֹו
ּובכָ ל ְמ ִּדינָה ְ
(ב) וַ יָבֹוא עַ ד ִּלפְ נֵי ַשעַ ר הַ ֶמ ֶלְך כִּ י ֵאין ָלבֹוא ֶאל שַ עַ ר הַ מֶ לְֶך בִּ ְלבּוש שָ ק( :ג) ְ
יה וַ יַגִּ ידּו לָ ּ
יס ָ
וַתבֹואנָה ַנעֲרֹות ֶא ְס ֵתר וְ ָס ִּר ֶ
ּומ ְספֵ ד ַשק ו ֵָאפֶר יֻצַ ע ָל ַר ִּבים( :ד) ותבואינה ָ
ּובכִּ י ִּ
הּודים וְ צֹום ְ
מַ גִּ יעַ ֵאבֶ ל גָדֹול ַליְ ִּ
וַת ְתחַ לְ חַ ל הַ ַמ ְלכָה ְמאֹד ו ִַּת ְשלַח בְ ג ִָּדים לְהַ ְל ִּביש ֶאת מָ ְר ֳּדכַ י ּולְ הָ ִּסיר שַ ּקֹו ֵמעָ לָ יו וְ ל ֹא ִּקבֵ ל( :ה) ַו ִּת ְק ָרא ֶא ְס ֵתר לַהֲ ָתְך ִּמ ָָּ ִּריסֵ י
ִּ
הַ מֶ לְֶך אֲ שֶ ר ֶהע ֱִּמיד ְל ָפנֶיהָ ַו ְתצַ ּוֵהּו עַ ל מָ ְר ֳּד ָכי לָדַ עַ ת ַמה זֶה וְ עַ ל ַמה זֶה( :ו) ַויֵצֵ א הֲ ָתְך ֶאל ָמ ְר ֳּדכָי ֶאל ְרחֹוב ָהעִּ יר אֲ ֶשר לִּפְ נֵי שַ עַ ר
הּודים
הַ מֶ לְֶך( :ז) ַו ַיגֶד לֹו מָ ְר ֳּדכַי ֵאת כָל אֲ שֶ ר ָק ָרהּו וְ ֵאת פ ָָרשַ ת ַהכֶסֶ ף אֲ שֶ ר ָאמַ ר ָה ָמן ל ְִּשקֹול עַ ל גִּ ְנ ֵזי ַה ֶמלֶ ְך ביהודיים בַ יְ ִּ
יה לָ בֹוא ֶאל
שּושן לְהַ ְש ִּמידָ ם נ ַָתן לֹו לְהַ ְראֹות ֶאת ֶא ְס ֵתר ּו ְל ַהגִּ יד לָ ּ ּו ְלצַ ּוֹות עָ לֶ ָ
ָ
לְאבְ דָ ם( :ח) וְ ֶאת פַ ְתשֶ גֶן כְ ָתב הַ דָ ת אֲ שֶ ר ִּנ ַתן בְ
ַ
ֹאמר ֶא ְס ֵתר לַהֲ ָתְך וַ ְתצַ ּוֵהּו ֶאל
הַ מֶ לְֶך לְ ִּה ְתחַ נֶן לֹו ּו ְלבַ ֵּקש ִּמלְ ָפנָיו עַ ל עַ מָ ּ( :ט) וַ יָבֹוא הֲ ָתְך ַו ַיגֵד לְ ֶא ְס ֵתר ֵאת ִּד ְב ֵרי ָמ ְר ֳּדכָ י( :י) וַת ֶ
נִּימית אֲ שֶ ר ל ֹא
יֹודעִּ ים אֲ שֶ ר כָל ִּאיש וְ ִּא ָשה אֲ ֶשר יָבֹוא ֶאל ַה ֶמלְֶך ֶאל ֶה ָחצֵ ר ַהפְ ִּ
מָ ְרדֳּכָי( :יא) כָל עַ בְ דֵ י הַ מֶ לְֶך וְ עַ ם ְמ ִּדינֹות הַ ֶמלְֶך ְ
לֹושים יֹום:
אתי ָלבֹוא ֶאל ַה ֶמלְֶך זֶ ה ְש ִּ
יֹושיט לֹו הַ מֶ לְֶך ֶאת ַש ְרבִּ יט הַ זָהָ ב וְ ָחיָה וַאֲ ִּני ל ֹא ִּנ ְק ֵר ִּ
יִּּק ֵרא ַאחַ ת ָדתֹו לְ הָ ִּמית לְבַ ד מֵ אֲ שֶ ר ִּ
ָ
(יב) וַ יַגִּ ידּו לְמָ ְר ֳּדכָי ֵאת ִּדבְ ֵרי ֶא ְס ֵתר :פ (יג) וַי ֹאמֶ ר ָמ ְר ֳּדכַי לְהָ ִּשיב ֶאל ֶא ְס ֵתר ַאל ְת ַד ִּמי ְבנַפְ ֵשְך ל ְִּה ָמלֵט בֵ ית ַה ֶמלֶ ְך ִּמכָ ל
ּומי יֹודֵ עַ
הּודים ִּמ ָמקֹום ַאחֵ ר וְ ַא ְת ּובֵ ית ָא ִּביְך ת ֹאבֵ דּו ִּ
ישי בָ עֵ ת הַ ז ֹאת ֶרוַח וְ הַ צָ לָה ַיעֲמֹוד לַ ְי ִּ
ְהּודים( :יד) כִּ י ִּאם הַ חֲ ֵרש ַתחֲ ִּר ִּ
הַ י ִּ
שּושן וְ צּומּו
הּודים ַהנ ְִּמ ְצ ִּאים ְב ָ
ִּאם לְעֵ ת כָז ֹאת ִּהגַעַ ְת לַמַ לְכּות( :טו) וַת ֹאמֶ ר ֶא ְס ֵתר ל ְָה ִּשיב ֶאל ָמ ְר ֳּדכָי( :טז) ֵלְך כְ נֹוס ֶאת כָל ַהיְ ִּ
כַדת וְ כַ אֲ ֶשר ָאבַ ְד ִּתי
ּובכֵ ן ָאבֹוא ֶאל ַה ֶמלְֶך אֲ ֶשר ל ֹא ָ
עָ לַי וְ ַאל ת ֹאכְ לּו וְ ַאל ִּת ְשתּו ְשֹלשֶ ת י ִָּמים ַל ְילָ ה וָ יֹום גַם אֲ נִּי וְ ַנ ֲער ַֹתי ָאצּום כֵ ן ְ
ָאבָ ְד ִּתי( :יז) וַ ַי ֲעבֹר מָ ְר ֳּדכָ י וַ יַעַ ש כְ כֹל אֲ שֶ ר צִּ ּוְ ָתה עָ ָליו ֶא ְס ֵתר:
הר"ן על הרי"ף מסכת מגילה דף א ע"א

ויש כאן שאלה מה ראו אנשי כנסת הגדולה לחלוק מצוה זו לימים חלוקים ולקבוע יום מיוחד לפרזים ויום מיוחד לכרכים
מה שאין כן בשאר מצות שהרי התורה אמרה תורה אחת ומשפט אחד יש לומר שמפני שהיהודים היושבים בערי הפרזות
והיהודים אשר בשושן לא נחו מאויביהם ביום אחד שהרי היהודים הפרזים נחו בארבעה עשר והיהודים אשר בשושן נחו
בחמשה עשר ועשו מאליהם כל אחד ביום מנוחתו משתה ושמחה לפיכך כשקבעו עליהם יום טוב לדורות קבעוהו לכל א'
ביום שנח בו והשוו כל הכרכים המוקפים חומה לשושן [שאינה מוקפת חומה] מפני שבה היה עיקר הנס וכי תימא תינח
לרבי יהושע בן קרחה דאמר בגמרא [דף ב ב] דבמוקפין חומה מימות אחשורוש תליא מילתא אבל לתנא דמתניתין דאמר
מימות יהושע בן נון הא לא דמיא לשושן ומה ראו לקבוע להם יום חמשה עשר יש לומר דהיינו טעמא כדי לחלוק כבוד לארץ
ישראל כדגרסינן בירושלמי רבי סימן בשם ר' יהושע בן לוי אמר כדי לחלוק כבוד לארץ ישראל שהיתה חרבה באותן הימים
ותלו אותה בימות יהושע בן נון ופירוש הענין שכיון שהוצרכו לחלוק בין מוקפין לשאין מוקפין כשם שנחלקה שושן משאר
עיירות אילו תלו הדבר מימות אחשורוש היתה ארץ ישראל שהיתה חריבה באותן הימים נידונת כפרזים והיה גנאי בדבר
ולפיכך תלו הדבר בימות יהושע בן נון כדי שתהא נדונת ככרכים שאע"פ שעכשיו אין להם חומה כיון שהיתה מוקפת מימות
יהושע בן נון הרי דינה כאילו יש בה חומה כדאמרי' בגמרא אף על פי שאין לה עכשיו והיה לה קודם לכן ואפי' למאן דאמר
קדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבא ונמצא שלא היתה חומת ארץ ישראל מעלה ולא מורדת לענין בתי ערי
חומה מכל מקום לא היתה חוצה לארץ יתירה עליה בדין זה כלל אבל אם נתלה הדבר לענין מגילה בימות אחשורוש נמצאו
כמה עיירות שבחוצה לארץ שנידונות כמוקפות חומה ורוב א"י כפרזים.
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