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דבס"  

ד"ר חזות גבריאל, מקורות ,'פורים' בשלשה שלבים  

 
 מדרש משלי )בובר( פרשה ט .1

שכל המועדים עתידים בטלים, וימי הפורים ]אינם בטלים לעולם, שנאמר וימי הפורים[ האלה לא יעברו מתוך 
 היהודים )אסתר ט כח(.

 שמות פרק יב . 2

ר: ִים ֵלאֹמֶֽ ֶרץ ִמְצַרַ֖ ן ְבֶאֶ֥ ל־ַאֲהֹרֹ֔ ה ְוֶאֶֽ אֶמר ְיֹקָוֹ֙ק ֶאל־ֹמֶשֶׁ֣ ֹֹּ֤ י  )א( ַוי ם ְלָחְדֵשַ֖ ון הּו֙א ָלֶכֹ֔ ים ִראשֶ֥ אש ֳחָדִשִׁ֑ ֶֹׁ֣ ם ר ֶדש ַהֶזֶּ֛ה ָלֶכַ֖ )ב( ַהֹחֹ֧
ת ַהָשָנֶֽה: ה ְלֵבית־ָאֹבַ֖ יש ֶשֶ֥ ם ִאֶּ֛ ּו ָלֶה֗ ֶדש ַהֶזִׁ֑ה ְוִיְֹקחֶׁ֣ ר ַלֹחֶׁ֣ ר ֶבָעֹשַ֖ ת ִיְשָרֵאל֙ ֵלאֹמֹ֔ ל־ָכל־ֲעַדֹּ֤ ִית: )ג( ַדְב֗רּו ֶאֶֽ ה ַלָבֶֽ ּו ֶאת־ ֶשֶ֥ )ח( ְוָאְכלֶ֥

הּו: ֶֽ ים יֹאְכל  ות ַעל־ְמֹרִרַ֖ ש ּוַמצֹ֔ ְיָלה ַהֶזִׁ֑ה ְצִלי־ֵאֶׁ֣ ר ַבַלֶׁ֣  ַהָבָשַ֖

 בראשית רבה )וילנא( פרשת בראשית פרשה א . 3

ד"א אמון אומן, התורה אומרת אני הייתי כלי אומנתו של הֹקדוש ברוך הוא, בנוהג שבעולם מלך בשר ודם בונה פלטין, 
אינו בונה אותה מדעת עצמו אלא מדעת אומן, והאומן אינו בונה אותה מדעת עצמו, אלא דיפתראות, ופינֹקסאות יש 

כך היה הֹקדוש ברוך הוא מביט בתורה, ובורא את העולם, לו, לדעת היאך הוא עושה חדרים, היאך הוא עושה פשפשין, 
 והתורה אמרה בראשית ברא אלהים, ואין ראשית אלא תורה, היאך מה דאת אמר )משלי ח( ה' ֹקנני ראשית דרכו.

 משנה מסכת קידושין פרק ד . 4

ואברהם זֹקן וה' ברך את אברהם בכל מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא נתנה שנאמר )שם 
 בראשית/ כ"ו( עֹקב אשר שמע אברהם בֹקולי וישמור משמרתי מצותי חֹקותי ותורותי:/

 ויצא פרק כח  -שכל טוב )בובר( בראשית פרשת תולדות . 5

"ל בני הלילה הזה הֹקדוש ברוך הוא דן את העולם על תבואות שבשדות, ויֹקרא את עשו בנו הגדול. ערב פסח היה א
 ואוצרות טללי ברכה מתפתחין, והוא מועד שמור לנסים לדורות וטוב הוא לֹקבל ברכה:

 שכל טוב )בובר( בראשית פרשת וירא פרק יט . 6

 ..ומצות אפה. שהי' ליל שני של פסח והי' שומר המצות 

 תלמוד בבלי מסכת מנחות דף ע עמוד ב . 7

אמר ריש לֹקיש, וכן תנא דבי ר' ישמעאל, וכן תנא דבי ר' אליעזר בן יעֹקב, אמר ֹקרא: לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים 
 ...תאכל עליו מצות לחם עוני

 .כ"ה(-תפילין, ד'. "כל זמן שהתפילין בראשו של אדם ועל זרועו הוא עניו וירא שמים" )רמב"ם, הלכות 8

 הטעם במישור הלאומי הוא שיש להניח תפילין זכר ליציאת מצרים:

"והיה לך לאות על ידך ולזכרן בין עיניך למען תהיה תורת ה' בפיך כי ביד חזקה הוציאך ה' ממצרים" )שמות 
 .ט'(-י"ג

 הטעם במישור האוניברסלי הוא:

 ,י'(-ממך" )דברים כ"ח"וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו 

 וכפי שפירשו חז"ל:

 .א'(-"אלו תפילין שבראש" )ברכות ו'

כלומר, התפילין שבראש גורמות להתפשטות הידיעה של שם שמיים באנושות כולה. המעמיֹק בסוד התפילין יודע 
 לוהי(.-כמה תיֹקוני שכינה נעשים על ידי הנחת התפילין )הטעם הא

 משנה מסכת אבות פרק ד  .9

כרחך אתה נוצר ועל כרחך אתה נולד ועל כרחך אתה חי ועל כרחך אתה מת ועל כרחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון שעל 
 לפני מלך מלכי המלכים הֹקדוש ברוך הוא:

 תלמוד בבלי מסכת שבת דף פח עמוד א. 10

עליהם את ההר כגיגית, ויתיצבו בתחתית ההר, אמר רב אבדימי בר חמא בר חסא: מלמד שכפה הֹקדוש ברוך הוא  
 .שם תהא ֹקבורתכם -מוטב, ואם לאו  -ואמר להם: אם אתם מֹקבלים התורה 

  דף פח עמוד א ,תוספות מסכת שבת . 11
 

ואף על פי שכבר הֹקדימו נעשה לנשמע שמא יהיו חוזרים כשיראו האש הגדולה שיצאתה  -כפה עליהן הר כגיגית 
 נשמתן.
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  פרשת נח מדרש תנחומא )ורשא(. 12 

שבכתב כפה עליהם את ההר והלא משעה שאמר להן מֹקבלין אתם את התורה, ענו כלם   על התורה... ואם תאמר  
ואמרו נעשה ונשמע מפני שאין בה יגיעה וצער והיא מעט אלא אמר להן על התורה שבע"פ שיש בה דֹקדוֹקי מצות 

 ֹקלות וחמורות והיא עזה כמות וֹקשה כשאול ֹקנאתה...

 מציעים גישה מעט שונה ומשלימה. הרב קוק ובעקבותיוהמהר"ל 'על אתר' . 13

 

לכך כפה עליהם ההר כגיגית להודיע מעלת התורה, שאי אפשר מבלעדה כלל. ואם לא היה עושה זה, היו אומרים כי 
 לא היו צריכין... -ורה אין הכרחית לעולם, רֹק ברצון ֹקבלו עליהם, ואם לא ֹקבלו הת

 שמות פרק יג . 14

ּוא ִכֶׁ֣  וב הִׁ֑ י ָֹקרַ֖ ים ִכֶ֥ ֶרץ ְפִלְשִתֹ֔ ֶרְך ֶאֶׁ֣ ים ֶדֶּ֚ ם ֱאֹלִה֗ ח ַפְרֹע֘ה ֶאת־ָהָע֒ם ְולֹא־ָנָחֶׁ֣ י ְבַשַלֶׁ֣ ם ָהָעֶּ֛ )יז( ַוְיִה֗ ן־ִיָנֵחֶ֥ ים ֶפֶֽ ר ֱאֹלִה֗ ם י׀ ָאַמֶׁ֣
ְיָמה: בּו ִמְצָרֶֽ ה ְוָשֶ֥ ם ִמְלָחָמַ֖  ִבְרֹאָתֶ֥

יִ  ֶרץ ִמְצָרֶֽ ל ֵמֶאֶ֥ ּו ְבֵני־ִיְשָרֵאַ֖ ים ָעלֶ֥ ִשֶּ֛ ּוף ַוֲחמ  ר ַים־סִׁ֑ ֶרְך ַהִמְדָבַ֖ ם ֶדֶ֥ ים׀ ֶאת־ָהָעֶּ֛ ב ֱאֹלִהֹ֧  ם:)יח( ַוַיֵסֵּ֨

 תלמוד בבלי מסכת נדה דף ל עמוד ב . 15

לפנֹקס שמֹקופל ומונח. ידיו על שתי צדעיו, שתי אציליו על ב'  -דרש רבי שמלאי: למה הולד דומה במעי אמו 
ארכובותיו, וב' עֹקביו על ב' עגבותיו, וראשו מונח לו בין ברכיו, ופיו סתום וטבורו פתוח, ואוכל ממה שאמו אוכלת, 

 ו כל התורה כולה, שנאמר לפתח חטאת רובץ.בא מלאך וסטרו על פיו, ומשכח -וכיון שבא לאויר העולם ...

רִֹּּ֣ . 16 ת־ֲא֖רֹון ּבְ ים אֶׁ ִ֔ אִּ ש ְ י ַהּנֹֹּ֣ ִ֔ י ֵלוִּ ֵנֹּ֣ י֙ם ּבְ ל־ַהּכֲֹהנִּ ּה אֶׁ נ ָ֗ ּתְ ּיִּ ה ַהּזֹא֒ת ַוַֽ ת־ַהּתֹור ֹּ֣ ֘ה אֶׁ ב ֹמש ֶׁ ְכּתֹֹּ֣ י ַוּיִּ ְקֵנ֖ ל־זִּ ל־ּכ  ָ֑ק ְואֶׁ ית ְיֹקו 
ל: ֵאַֽ ר  ש ְ  .ט(, דברים פרֹק לא)    יִּ

י. 17 ַעּמִִּ֔ ֹּ֣ ל־ה  ּכ  ֙ה מִּ י ְסֻגּל  ֤ ם לִּ יתֶׁ ִ֨ ְהיִּ ָ֑י וִּ יתִּ רִּ ת־ּבְ ַמְרּתֶׁ֖ם אֶׁ י ּוש ְ ֹקלִִּ֔ ְמעּו֙ ּבְ ש ְ ֤מֹוַע ּתִּ ם־ש   ה אִּ ץ: )ה( ְוַעּת ָ֗ רֶׁ ַֽ א  ל־ה  י ּכ  ֖ י־לִּ ם ּכִּ
 ֖ ַדּבֵ ֶ֥ר ּתְ ים ֲאש ֶׁ ִ֔ רִּ ב  ה ַהּדְ ּלֶׁ ֹוש  ֵאֵ֚ דָ֑ ֹוי ק  ים ְוגֹּ֣ ֖ ת ּכֲֹהנִּ כֶׁ ֶ֥ י ַמְמלֶׁ ִ֛ ְהיּו־לִּ ל:)ו( ְוַאּתֶֶּׁ֧ם ּתִּ ֵאַֽ ר  ש ְ י יִּ ֵנֶ֥ ל־ּבְ  ר אֶׁ

֖הּו ְיקֹ )ז(   ּו  ֶ֥ר צִּ ה ֲאש ֶׁ ּלֶׁ ֵאִ֔ ים ה  ֹּ֣ רִּ ב  ל־ַהּדְ ת ּכ  ם ֵאֵ֚ ְפֵניהֶָׁ֗ ם לִּ ש ֶׁ ֹּ֣ ם ַוּי  ָ֑ ע  י ה  ְקֵנֹּ֣ א ְלזִּ ֖ ְקר  ה ַוּיִּ א ֹמש ִֶׁ֔ ֹבֹּ֣ ל־ַוּי  ּו כ  ֲענִ֨ ק: )ח( ַוּיַ ַֽ ו 
וּ  אְמרִ֔ ֙ו ַוּיֹֹּ֣ ם ַיְחּד  ֤ ע  ֶׂ֑ה ה  ָ֖ק ַנֲעש ֶׁ ֶּ֥ר ְיֹקו  ב ֶׁ ר־ד ִּ ל ֲאש ֶׁ ֹֹּ֛ ק: כ  ַֽ ל־ְיֹקו  ם אֶׁ ֖ ע  י ה  ְבֵרֶ֥ ת־ּדִּ ִ֛ה אֶׁ ב מֹש ֶׁ ש ֶׁ ֶּ֧  ַוּי 

י עִּ )ט  ֹּ֣ רִּ ַדּבְ ֙ם ּבְ ע  ע ה  ַמ֤ ש ְ ֲע֞בּור יִּ ן ּבַ נ  ע  ַֽ ב הֶׁ ַעֹּ֣ ֘ ּבְ יך  א ֵאלֶׁ ֹּ֣ י ּב  ָ֜ ֹנכִּ ה א  ּנִֵ֨ ה הִּ ל־ֹמש ֶָׁ֗ ק אֶׁ ָ֜ ר ְיֹקו  אמֶׁ ינּו ( ַוּיִֹ֨ ֹּ֣ ֖ ַיֲאמִּ ך  ְך ְוַגם־ּבְ ּמ ִ֔
ְבֵרֶ֥  ת־ּדִּ ִ֛ה אֶׁ ד ֹמש ֶׁ ֶ֥ ּגֵ ם ַוּיַ ָ֑ ק:ְלעֹול  ַֽ ל־ְיֹקו  ם אֶׁ ֖ ע   י ה 

ִֶ֥֨ ג -)ב   ִָ֛֛֩ ֱאֹלהִּ ה־ְלך  ֶַֽ֥ ְהיֶׁ א יִּ ים ֹלַֹּֽ֣ ַָֽ֑ דִּ ית ֲעב  ֶֹּ֥֣ ּבֵ ם מִּ יִּ ְצַר֖ ץ מִּ ֶ֥רֶׁ ֶּ֧ר הֹוֵצאתִִּ֛יך  ֵמאֶׁ יך  ֲאש ֶׁ ִָ֑֔ ק ֱאֹלהֶׁ ֹּ֣ ֖֙י ְיֹקו  ֹנכִּ ַֽ י( א  ָ֗ ַֽ נ  ים ַעל־ּפ  ָ֖֜    .ים ֲאֵחרִּ

ֶ֥ה ר־ַאּת  ּבֵ ה ּדַ ל־ֹמש ִֶׁ֔ אְמרּו֙ אֶׁ ּות: )טז( ַוּיַֹֽ מַֽ ן־נ  ֖ים ּפֶׁ נּו ֱאֹלהִּ ִ֛ ּמ  ֶ֥ר עִּ ה ְוַאל־ְיַדּבֵ ָ֑ע  מ  ש ְ ֖נּו ְונִּ ּמ   עִּ
 

 :מסכת שבת דף פח עמוד א. 18

אמר רב אחא בר יעֹקב: מכאן מודעא רבה לאורייתא. אמר רבא: אף על פי כן, הדור ֹקבלוה בימי אחשורוש. דכתיב  
 וֹקבלו היהודים, ֹקיימו מה שֹקיבלו כבר. ֹקימו

 

 המהר"ל מסביר זאת:. 19

( "ֹקיימו וֹקבלו", 'ֹקיימו מה שֹקבלו כבר'. פירוש, וֹקאמר ד'הדר ֹקבלו עליהם בימי אחשורוש', דכתיב )אסתר ט, כז
שהיו מֹקבלים עליהם מצוה אחת ממצות התורה, דהיא ֹקריאת מגילה, ואף על גב דאין כאן אונס, והם מעצמם ֹקבלו 

אם הראשונים  -עליהם, וכיון דהם מעצמם הסכימו לעשות מצוה זאת, )ו( זהו ֹקבלת כל התורה, שאיך יוסיפו עוד מצוה 
  ים עליהם, לפיכך ֹקבלת ֹקריאת המגילה הוא ֹקבלת התורה ברצון.הם מוכרח

 

 :ירמיהו פרק לא )ל( . 20

ֶ֥ית ת־ּבֵ ל ְואֶׁ ֵאִ֛ ר  ש ְ ית יִּ ֶּ֧ ת־ּבֵ י אֶׁ ָ֗ ַרּתִּ ָ֑ק ְוכ  ֖ים ְנֻאם־ְיֹקו  אִּ ֶ֥ים ּב  מִּ ה י  ִ֛ ּנֵ ֙י  הִּ ּתִּ ַר֙ ֤ר ּכ  ית ֲאש ֶׁ ָ֗ רִּ א ַכּבְ ַֽה:)לא( ֹלֹּ֣ ש   ית ֲחד  ֶ֥ רִּ ה ּבְ ֖ ְיהּוד 
 ִ֛ ֹנכִּ י ְוא  ָ֗ יתִּ רִּ ת־ּבְ רּו אֶׁ ה ֵהֵפֹּ֣ ּמ  ר־ֵהָ֜ ם ֲאש ֶׁ יִּ ָ֑ ְצר  ץ מִּ ֖רֶׁ ֖ם ֵמאֶׁ יא  ם ְלהֹוצִּ ִ֔ ד  י ְבי  ֹּ֣ יקִּ ֱחזִּ יֹו֙ם הֶׁ ם ּבְ ת־ֲאבֹות ִ֔ ֖ם ְנֻאם־אֶׁ י ב  ְלּתִּ ַעֶ֥ י ּב 

רִּ   את ַהּבְ י ֹזֹּ֣ ֹּ֣ ק:)לב( ּכִּ ַֽ ם ְיֹקו  ְרּב ִ֔ קִּ ֙י ּבְ תִּ ֹור  ת־ּתַֽ י אֶׁ תַּ֤תִּ ק נ  ִ֔ ֵה֙ם ְנֻאם־ְיֹקו  ים ה  ֤ מִּ י ַהּי  ל ַאֲחֵרִ֨ ֵאָ֜ ר  ש ְ ית יִּ ת־ּבִֵ֨ ְכרֹתָ֛֩ אֶׁ ֹּ֣ר אֶׁ ית ֲאש ֶׁ
 ֹּ֣ ֹוד אִּ ּו עָ֗ דֹּ֣ א ְיַלּמְ ם:)לג( ְוֹלֶּ֧ ַֽ י ְלע  ֶ֥ ְהיּו־לִּ ַֽ ה יִּ ים ְוֵהּ֖מ  אֹלהִִּ֔ ֙ם ֵלַֽ הֶׁ י ל  יתִּ ֤ יִּ ה ְוה  ָּ֑נ  בֶׁ ְכּתֲ ֖ם אֶׁ ּב  תְוַעל־ לִּ יש  יש  אֶׁ ֤ הּו ְואִּ ־ֵרֵעָ֜

י  ֤ ק ּכִּ ִ֔ ם֙ ְנֻאם־ְיֹקו  דֹול  ם ְוַעד־ּגְ ֤ ְקַטּנ  י ְלמִּ ָ֜ וּ אֹותִּ םָ֛֩ ֵיְדעִ֨ י־כּוּל  ַֽ ָ֑ק ּכִּ ת־ְיֹקו  ֖עוּ אֶׁ ר ּדְ יו֙ ֵלאֹמִ֔ חִּ ת־א  את ֖ם אֶׁ ם ּוְלַחּט  ֲעֹונ ִ֔ ְסַל֙ח ַלַֽ אֶׁ
ֹוד ר־עַֽ ְזּכ  א אֶׁ  :ֹלֶ֥
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