דברי פתיחה

לקט לכבוד סעודת פורים

אחת מארבעת המצוות המרכזיות של חג הפורים היא מצוות הסעודה – המשתה .המשתה מגלם בתוכו את השמחה ששמחו יהודי מלכות אחשורוש
לאחר הניצחון על אויביהם ,שמחה שמבטאת ימים שנהפכים מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב .מצווה זו היא ייחודית גם מבין מצוות היום ,בכך
שדרכה ניתן לקיים גם ממצוות היום האחרות .ע"י החלפת הסעודה עם אדם אחר ,ניתן לקיים גם את מצוות משלוח מנות .ע"י נתינת צרכי סעודה
או הזמנת עני לסעודה בבית ניתן לקיים גם את מצוות מתנות לעניים.

בנוסף ,מוטלת עלינו החובה לשתות בסעודה זו ,וכדברי הרמב"ם" :כיצד חובת סעודה זו שיאכל בשר ויתקן סעודה נאה כפי אשר תמצא ידו ,ושותה
יין עד שישתכר וירדם בשכרות" (הל' מגילה וחנוכה פרק ב ,הלכה טו).
השו"ע (או"ח סי' תרצה ,ב) פוסק להלכה את לשון הגמרא שיש להתבסם עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי .המשנה ברורה (שם ,ס"ק ד) כותב
שקודם שנשתכר ,יש להודות לקב"ה על שני הדברים האלו – על המן הארור שנפל מגדולתו וגזרתו לא מומשה ,וכן על הרמת קרנו של מרדכי מאדם
היושב בשער המלך בלבוש שק ,עד ששמעו הולך בכל המדינות.
במשתה ,אנו מפסיקים מההתרוצצות של היום – חלוקת משלוחי מנות למכרים ואוהבים ,נתינת מתנות לאביונים לנזקקים ,הכנת מסיכות
ותחפושות ,ויש לנו הזדמנות לשבת ,לאכול ,ולשתות .הזדמנות להיות עם משפחה וחברים ,לשמוח בשמחת החג ובעזרת היין לגלות רזי עולם.
לשם כך ,אנו שמחים ומתכבדים להגיש בפניכם חומר לעזר בסעודתכם .כאן תמצאו שירים לשיר גם עם הילדים ,מקורות קצרים עם שאלות שדרכם
ניתן לפתח דיון על החג ,על מקומנו כיהודים בעולם ועל המחויבות שלנו כלפי עצמנו וסביבתנו.
ּפּורים ָה ֵאּלֶ ה ֹלא
ימי ַה ִ
ּומ ִדינָ ה וְ ִעיר וָ ִעיר וִ ֵ
ּומ ְׁש ָּפ ָחה ְמ ִדינָ ה ְ
בתפילה שגם בנו יתממש הפסוק :וְ ַהּיָ ִמים ָה ֵאּלֶ ה נִ זְ ּכָ ִרים וְ נַ ֲע ִׂשים ְּבכָ ל ּדֹור וָ דֹור ִמ ְׁש ָּפ ָחה ִ
הּודים וְ זִ כְ ָרם ֹלא יָ סּוף ִמּזַ ְר ָעם( .אסתר פרק ט ,כח)
יַ ַע ְברּו ִמּתֹוְך ַהּיְ ִ

מקורות ושאלות לדיון בסעודת פורים
שם החג

מה נשתנה?

מה נשתנה היום הזה מכל הימים?
שבכל הימים פעם אנו עוסקין במלאכה ופעם אנו אוכלין ,היום הזה כולו
אכילה ושתיה.
שבכל הימים אנו שותים מים או שיכר בלי יין ,היום הזה כולו יין.
שבכל הימים לחם לבב אנוש יסעד ,היום הזה אין פחות בישראל בלי
סעודת מלכים.
שבכל הימים אנו אוכלים כדי שובע ושותים לצימאון ,היום הזה כולנו
זוללים וסובאים ושיכורים( .הגדת שיכורים ,דפוס ויניציאה ,שי"ב )1552

פּורים ַעל ֵׁשם ַהּפּור (אסתר פרק ט ,כו)
ַעל ּכֵ ן ָק ְראּו לַ ּיָ ִמים ָה ֵאּלֶ ה ִ

•במקום פורים ,איזה שם הייתם בוחרים לתת לחג ולמה?
הסתר פנים

אסתר מן התורה מנין? "ואנכי הסתר אסתיר" (חולין קלט ע"ב)

•מדוע חשוב למצוא מקור בתורה לאסתר ולחג הפורים?
•האם קרה לך דבר מה בחיים שהיה קשה לפירוש באותו זמן,
אבל עכשיו מתברר כהסתר פנים?
אחדות

•במה עוד שונה פורים משאר ימות השנה ושאר חגי ישראל?
•כיצד השינויים האלו עוזרים לחגוג את פורים?

כי כשבני ישראל נעשים אגודה אחת אין לעמלק שליטה בהם ,רק ברפידים.
לכן הלשין המן :עם אחד מפוזר ומפורד ,שכל כח שלהם האחדות ,ועתה
הם מפורר( ...שפת אמת ,תרמ"א "איש").

•מה אנחנו יכולים לעשות כדי להביא לאחדות בעם?
•מדוע לדעתכם חשובה אחדות?

כוונת מרדכי

והנכון אצלי כי מרדכי לא אסיק אדעתיה שישלח ידו בכל ישראל וגם
שהמלך ימסור אותם להרוג ולהשמיד על לא דבר ...אבל על עצמו לא היה
חושש שרצה למסור נפשו על קדושת ה' (שו"ת רדב"ז ,ח"א סי' רפד)

•האם מרדכי צדק כשלא השתחווה להמן?
•האם יש ערכים שבגללם נכון להסתכן ולסכן אחרים?

שירים לכבוד
פורים
ומרדכי יצא
ּומ ְר ֳּדכַ י יָ צָ א ִמּלִ ְפנֵ י ַה ֶּמלֶ ְך ִּבלְ בּוׁש ַמלְ כּות וַ ֲע ֶט ֶרת זָ ָהב,
ָ
ׁשּוׁשן צָ ֲהלָ ה וְ ָׂש ֵמ ָחה
ּומ ְר ֳּדכַ י יָ צָ א ִמּלִ ְפנֵ י ַה ֶּמלֶ ְך ,וְ ָה ִעיר ָ
ָ
אֹורה וְ ִׂש ְמ ָחה וְ ָׂשׂשֹן וִ ָיקר:
הּודים ָהיְ ָתה ָ
לַ ּיְ ִ

מש ,מש
ִמ ֶּׁשּנִ כְ נָ ס ֲא ָדר ַמ ְר ִּבין ְּב ִׂש ְמ ָחה.
יהם.
הּודים ֵה ָּמה ְּבׂשֹנְ ֵא ֶ
וְ נַ ֲהפֹוְך הּוא ֲא ֶׁשר יִ ְׁשלְ טּו ַהּיְ ִ
סּומי ַעד ְּדלָ א יָ ַדע.
ַחּיָ ב ִאינִ יׁש לִ ְב ֵ

על הניסים
ַעל ַהּנִ ִּסים וְ ַעל ַה ֻּפ ְר ָקן וְ ַעל ַהּגְ בּורֹות וְ ַעל ַה ְּתׁשּועֹות וְ ַעל
בֹותינּו ַּבּיָ ִמים ָה ֵהם ַּבּזְ ַמן ַהּזֶ ה.
ית לָ ֲא ֵ
ַה ִּמלְ ָחמֹות ֶׁש ָע ִׂש ָ

שושנת יעקב
ׁשֹוׁשּנַ ת יַ ֲעקֹב צָ ֲהלָ ה וְ ָׂש ֵמ ָחה
ַ
אֹותם יַ ַחד ְּתכֵ לֶ ת ָמ ְר ְּדכַ י.
ִּב ְר ָ
ית לָ נֶ צַ ח,
ׁשּוע ָתם ָהיִ ָ
ְּת ָ
ִּת ְקוָ ָתם ְּבכָ ל ּדֹור וָ דֹור.
הּודי.
ָּברּוְך ָמ ְר ְּדכַ י ַהּיְ ִ

וגם
וְ גַ ם ַח ְרבֹונָ א זָ כּור לַ ּטֹוב
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