
 

 

 �����  נטעמוד     

   מגילות - מועדים

  מגילת אסתר

צ שיתבונן בחומש "כדאי שיהיה סומך לש
יטעה מדוייק כמו בקריאת התורה כי אם 

  ?איך ירגישו בטעותהקורה 
למי שיש לו מגילה כשרה בכל זאת כדאי לו 

צ ולא לקרוא בעצמו אם לא "לשמוע מהש
וכמובן . צ"הכין היטב את הקריאה כמו הש
  .צ"שמהשלא יפריע ליושבים לידו לשמוע 

  :דגשים ורפויים

ּוׁש" • ּדּו ְוַעד־ּכ� הדלת  -) א,א( "ֵמֹה�
ן תחת הנו) חזק(דגושה בדגש כבד 

  .והמילה מלעיל, �שנפלה
• "� ֶרת ְּגדּוָּלת� הלמד  -) ד,א( "ִּתְפֶא

ר "וכן  �,דגושה לאחר שורוק ְיָק� ולא מבעיא שללא הואו ) ג,ו( "ּוְגדּוָּל�ה
ָרַׁשת� ְּגֻדַּל�ת "צריך להיות דגש כמו  ּוָפֽ י   ).ב,י( "ָמְרֳּדַכ�

ְרֻאי��ת" • �ת ָהֽ ) ט,ב( "ְוֵאת� ֶׁש�ַבע ַהְּנָער�
  .רפה לאחר קובוץהיוד  -

ַּה ֲחִמִּׁש�ים ַאָּמה# " •  -) ט,ז; יד,ה( "ָּגֹב�
דגושה שהוא לשון  "אּמה"המם של 

מידת זרוע ואם היתה רפה היה פירושה 
  ".שפחה"

  :שואים

�ם ַהִּנְמְצִאים- " • הצדי  -) ה,א( "ְלָכל־ָהָע
  .בשוא נע לא בקמץ

ן" • ִיְּתנ1ּו "וכן ) יז,א( "ְלַהְבז��ת ַּבְעֵליֶה  �ן ְיָקר  יש-נחתהמ –) פסוק כ( "ְלַבְעֵליֶה�
, �פתח- כתב שהעין בשוא נח לא בחטף

  .אבל אין המנהג כן
ׁש" • ַהט־ָוֵׁש6 ת ַּבֽ ְצַפ9 הצדי  -) ו,א( "ַע�ל ִרֽ

 �,רפה אוהפ) פתח-א בחטף"וי( �נעבשוא 
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-דגושה בדגש אואם היה בשוא נח ובפ
� "כמו " גחלת"קל היה פירושו  ּוְבָיד וזה ) הפטרת יתרו – ו,ו ישעיה( "ִרְצָּפ:ה

  .שלא כמו בעברית החדשה
  :טעמים

• " �ן ָלּה 1ֵתֽ ן ָּדת� "וכן ) יג,ב( "ִיָּנ 1ֵתֽ  "ְלִהָּנ
נקראים  8וכל הדומים לאלו) יג,ח; יד,ג(

והכוונה לתוספת העמדה  – בשני טעמים
  9.קטנה לאחר הטעם העיקרי

�ֶרב" • ה ָּבֶע יא ָבָא> וכן  -) יד,ב( "׀ ִה� ַבֹּבֶקר" י, ּו< הִה� ה "וכן  "א ָׁשָב@ Aּוָבֶז ה ָּבָא�ה ֶאל־ַהֶּמ�ֶלְך ַּנֲעָר ) פסוק יג( "ַהֽ
באו מלרע מפני " שבה"ו" באה"פעלים ה
י "עיין רש. הם בזמן הווה לא בזמן עברש

  .כו,י שם מו"יז ועוד ברש,בראשית טו
ם" • " שרי" –) יב,ג( "ְוֶאל־ָׂש1ֵרי ַעם� ָוָע�

  .מלעיל
ה ֲאֶׁשר־ָעָׂש6 " •  -) יב,ה( "ָתהֶאל־ַהִּמְׁשֶּת9

  . בקמץ ושם הטעם" עשתה"השין של 
Dָכה" • יׁש ,ָּכ ֶלְך ,ֵיָֽעֶׂש�ה ָלִא� ר ַהֶּמ יָקֽר� ,ֲאֶׁש� ץ ִּבֽ יש לשים לב ) יא-ט,ו( "ָחֵפ�

ואין להפסיק במילת לפיסוק הטעמים 
  ".יעשה"

פ שהטעם "שאע :מלרע -) ד,ז( "ּוּל< אִ ְו< " •
ויש  .;באלף התלשא אינה מטעמת כנודע

החלבים מנהג לאומרו מלעיל וכן אצל 
  .השיב הרב יעקב עדס לשאלה בנידון

  :ניקוד

�ן" • ֶלְך  ִּכי־ֵכ - ", )ח,א( "׀ ִיַּס�ד ַהֶּמ, ִּגַּדל �ׁש ֶלְך ֲאַחְׁשֵור/ ֲאֶׁשר- "וכן ) א,ג( "ַהֶּמ0 ַּכֽ ם Eם ֲעֵליֶה Fבפתח ולא  -) לא,ט( "ִקַּי
ׁש ְוָחֵמ1 "בצירי ובדגש עין הפועל כמו 
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�[  מגילת אסתר    סעמוד  nj� 

 �ק ", )י,שמות לו( "רִחַּב�  ְיִריֹעת ְוִחַּׁש9 ם : ַגע", )כח,לח םש( "ֹאָתֽ ר ֶאת־ַהָּנ  "ְוִטַה6
� ְוִׁשַּל1ח ", )יג ועוד,ויקרא יג( ֲהר� �ְוִט 6ה ַחָּי ר ַהֽ , )נג;ז,שם יד( "ֶאת־ַהִּצֹּפ9 ֶׁשת" �ת ְנֹח� �6ַּבר ַּדְלת י־ִׁש תהלים ( "ִּכֽ

י־ִח6ַּזק ְּבִריֵח�י ְׁשָעָר�ִיְך", )טז,קז  "ִּכֽ
ר ְּבִריֶח:יהָ ", )יג,ם קמזש( ד ְוִׁשַּב6  "ִאַּב9
  .��ועוד) ט,איכה ב(

• " �ר־ַיֲעֶׂשה ם ַהֶּמ:ֶלְך ֲאֶׁשֽ  "ְוִנְׁשַמע< ִּפְתָג0
 ,כי הוא בבניין הקל היוד בפתח -) כ,א(

היוד שבמגילה " יעשה" שאר מילותאבל 
  .בצירי שהם בבניין נפעל

ם" • ֶלְך ֵאין־ֹׁשֶוה ְלַהִּניָחֽ  -  )ח,ג( "ְוַלֶּמ�
של השין בחולם לא בקמץ והנון 

  .דגושה" להניחם"
המם בשוא לא ) יז,ח; ג,ד( "ְמק�ם" •

ר ְּדַבר־ַהֶּמ:ֶלְך ְוָדת�� ". בקמץ ֲאֶׁש0 יעַ  והגימל  לא בצירי המם בפתח - "ַמִּג�
ודומה לו בתפילה ַמּשיב הרוח . דגושה

  .בפתח ודגש והם משנים משמעות
ְך" • ֲהָת/ ר ַלֽ הלמד  -) ה,ד( "ַוִּתְקָרא< ֶאְסֵּת0

מפני החטף אשר  בפתח לא בשוא
  .אחריה

העין בפתח  -) יד,ד( "ִהַּג6ַעְּת ַלַּמְלֽכּות" •
ַעְּת ֶאת־ְייָֽ "כמו , ואלא בש הושע ( "ְוָיַד6

) שאומרים לאחר הנחת תפלין –כב ,ב
ר ָיַגַעְּת ּֽב�"וכמו   –ח ,ישעיהו סב( "ֲאֶׁש�

כי כן , ועוד )שאומרים סוף תיקון רחל
האות עין לעשות כשמופיעה באות  דרך

 .השלישית של השורש
ר" • ָחֵצ� יש לעמוד מעט בבית  –) ב,ה( "ֶּבֽ

כי השוא הנע ( ��אכשו שלא ישמע הסגול
מ לא יעמוד "מ, )התנועכחצי רק אורכו 

  ��.יותר מדי שלא ישמע כצירי
ֶלְך" • ים ִלְפֵנ�י ַהֶּמֽ ְהי�ּו ִנְקָרִא  -) א,ו( "ַוִּיֽ

דומה  .זמן לעברהואו בפתח להיפוך ה
ב"לזה  י ָזָה� קּו ַוִּיְּתנּו־ִל:י ,ְלִמ�  "ִהְתָּפָר6

שאהרן אמר רק דבר אחד ) כד,שמות לב(
ספר בלשון עבר שהעם ומ "למי זהב"

י "עיין רש(מיהרו והתפרקו ונתנו לו 
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כמו הואו  "ַויהיו"והואו של , )ח שם"ושפ
הוא ואו ההיפוך מעתיד  "ַויתנו"של 
ד "אבל . לכן נקוד בפתח, לעבר Fְוַיְפֵק  Bֶלְך ְּפִקיִדים�ּו"וכן ) ג,ב( "ַהֶּמ  "ְוִיְקְּבצ�

והוא , הואו בשוא שהוא ואו החיבור
לשון עתיד ממה שאמרו נערי המלך 

  .משרתיו
י"בפסוק  • ַרס־ּוָמַד6 י ָפֽ  "ְוִיָּכֵת�ב ְּבָדֵת9

שהוא ואו החיבור הואו בשוא ) יט,א(
) ט,ח( "ַוִּיָּכֵת�ב"אבל , ונשאר לשון עתיד

הואו בפתח שהיא מהפכת את הזמן  -
, התיו בציריבשניהם ו, מעתיד לעבר

) מבניין נפעל(שהוא מקבל את הפעולה 
אבל . efוכן הוא בפרקים הראשונים ׁש " ב ְּבֵׁשם� ַהֶּמ�ֶלְך ֲאַחְׁשֵוֹר� ם ְּבַטַּב�ַעת ַהֶּמ�ֶלְךַוִּיְכֹּת, וכן ) פסוק י( "ַוַּיְחֹּת י" ב ָמְרֳּדַכ�  התיו בחולם) כ,ט( "ַוִּיְכֹּת�

  .שהוא מן הבניין הקל
ים" • ים ּוְדחּוִפ6 ָהִל9 הבית  - ) יד,ח( "ְמֹבֽ

  . בחולם לא בקובוץ ויש שם מעמיד
� ה�ֵל�ְך ְּבָכל־ַהְּמִדינ��ת" •  "ְוָׁשְמע

  .השין בקמץ חטוף לא בחיריק -) ד,ט(
ֶפר" • העין  - ) כה,ט( "ָאַמ�ר ִעם־ַהֵּס�

  .בחיריק לא בפתח
  :קרי וכתיב

-הריש בשוא -) יד,ב( "ה בשםְקְראָ נִ וְ " •
ה אָ ְקרֳ נִ וְ "קמץ -ויש נוסחאות בחטף, נע לכן יש נוהגים לחזור על סוף  "בשם

 .קמץ-הפסוק בחטף
בשין שמאלית ולא  – "ר בביתוֵר ׂשֹ " •

כי בשין ימנית טעות גמורה , בשין ימנית
  .ואין לחזור על הפסוק פעמים ghהיא

 -) ד,ג( "יום ויום ם אליוָר מְ אָ ויהי ּכְ " •
" כאמרם"בית וקרי ב" באמרם"כתיב 

 כלל) יתבבֵ (ואין לקרוא כפי הכתיב . כףב
כבכל מקום שיש ) בכף(אלא כפי הקרי 

וגם אין לקרוא את הפסוק , קרי וכתיב
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 qn{on  סאעמוד     מגילת אסתר

. ��כפי הדין בכל קרי וכתיב, ��פעמיים
ע "והקורא לפי הכתיב לפי מרן השו

 ראויח לכאורא "בסוף סימן קמ
ְּבָאְמָרם "ז "ק יפסו 'ובפרק א ��!תונדול   .בבית הוא ממש "המלך אחשורוש

 -) יא,ח( "להשמיד ולהרג ולאבד" •
חוששים לגרסא יש זאת -בכל ��,עם ואו

ללא ואו לכן  "ולאבד להרג"של 
פעם נוספת  ��חוזרים על כל הפסוק

ויש קוראים קודם . 	�לקרוא גם בלא ואו
ויש שאין , ואוכ עם "ללא ואו ואח

רק על  אלא חוזרים על כל הפסוק
ולהרוג "או רק על  ��שלושת מילים אלו

  .��"ולאבד
 - ) ב,ט( "לפניהם עמד־ואיש לא" •

בבית לכן  �"בפניהם" ��גורסים 
�יש
פעם נוספת על הפסוק כולו  ��חוזרים

                                                 
15���� ��� � ���� �� ��� �������� ��� � �! "�# $ " �%&'
16"%�( � � () * �� )+ , �-.( ��% * $ �/(�0%12'3 
17��2 ���( 2 -��!� *� )�.4�,5 %�2� 2��" (/ ��"/�1���6 7�8 ��98� ��96 �� ��� �6�� �8���:� ����� 9 ��;�7 �� 79�'� / %,5� #.%� 2�) � 2� �"/ %�2�1� 7<� �� 7< = ��>�12��2 ��% 5.?� , ,2 ���� 7 ������7 @���� ��,7�� ������7 ��7�6 -�(1%,5�� �� �,"2�2, �! 2 �+/12?, %( �17� 7<� 7 2��"2 �2 �#�, �2 �'/)�(' 
18�A� ����;� @=7 ���98� @ = =���� ��� �8 7@ ��� �9� �A�7 @�<�>��' 
195 �!+2 (/ "�,5( � , �-.( B�,? � � ��1�/7� 7� �< �C��8 ���� 9 7� �9 ��8 9���; 9� D:��7�:��6 �A��7 �76���,5�)1@9�;9� 7��� 7� ��7 E���. 5.?� "(�) "�/ � �! F�! %�2'G
20C��6 �8�� D H� 7� ��� =�� I8�(/ "% %�,5( %"�,5)2 %!, $2 "% %��,� *�� )+ 5 �!+2'
21,$2 ��J �(� ��%?, ����� %�*� 5.?� "( �) "��8 �� � 7D:� �� 77= ��� �8� ���� @� ;>9��" ���"'�)��' 
22���� ���� ����� �� ���" %�,5� *�5 ��#� � + # � ) 2(�$ 2�J'
23@�D�86���1@ ��� �9� 7 @�<�>�� =��� ���# (� 2%�,5� � 2��"/�' 
24 2�/ *�,+! "?5 �� %�� ��@���>� � 798 �1 +( ����% -", �#2 � 2�$ 2 (� ��#� 2�) �- 2%�$� ��A���7.% %?���(%,�� ((/ /J %(%5 " �)#�2 %�2E)����� ����� ���� >��! �? # � ) F&'GB ! � �A�� 7��� @��>��%, �52 ��) ���9 7;� �<;�� 2# �2� �� �2/2077�� @������,�# 2. �# 2'3
25* �$,"2 � �- %!,$( 2�%, �����2�+%�'� � 9��C7� 7D �:� 7�1@6 ����� ���� �>�� I� 7�� ����' 
26, % � ���) ��),/2 *2( ��� "�%,5 ��/#, ( 7�� @�; 7�> ��6�6 ���7��) , �,� ),/2 ���+ ", �! 21 2��,% ,"/��"% #� )2( �� ��,�#( � ? 9 7��; ��� 9 7�:� 7���$,2(��1�@���>��%��2 � ( � �!�"%- �(�/�� � /. �*� )+ ((/ ,�-.( ��%��' , $2 * $�� ��%?, ����;�� ������:� 7�� �86 �98"�,.% "�%!,$( ��. %(( � �" �,+!�'

ויש קוראים . KLוקוראים אותו בבית
ויש שאין , כ עם למד"קודם עם בית ואח

מילים רק על  אלא חוזרים על כל הפסוק
מילת זרים רק על ויש שחו, אלו

  .MN"לפניהם"
  :שונות

 "לךנדדה שנת המ: בלילה ההוא " •
הראשון " המלך"להאריך גם ביש  -) א,ו(

  .בפסוק
בפסוקי הגאולה שקוראים הציבור בקול  •

רם אם אין לו מגילה כשרה נראה שעדיף 
ח בקריאת "לכתחילה לכוון לצאת י

הבעל קורא מן המגילה הכשרה ולא 
ם קרא פ שא"ואע, בקריאתו הוא

  .פ יצא אין זה אלא בדיעבד"מיעוטה בע
עשרת בני המן צריך לקוראם את  •

אמנם יש חשש שיקראם . בנשימה אחת
ג יוסף "הרהבחטף שלא כראוי לכן ניסה 

להתקין שיקראום א "עזרא זליכה שליט
וראוי . פעם נוספת בנחת בכמה נשימות

 .ל"לעשות כן אם יש חשש כנ
עמוד  עיין להלן במאמר על שיר השירים •

  על החלוקה הנוצרית סג
מגילה נוהגים לומר ארורים הלאחר מקרא 
לומר היה ומנהג רבינו  MO.כל הרשעים

 PQ.ארורים כל הרשעים של אומות העולם
. ר הלמד מעניינו מהמן ומזרשוהוא דב

והטעם נראה שאמנם פטור על קללת רשעי 
סנהדרין " (עמך"ישראל מפני שנתמעטו מ
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 _b_RV  מגילת אסתר    סבעמוד 

, ואלו אינם עושים מעשה עמך) א"ה ע"פ
מ אסור "פ שהמקללו פטור ממלקות מ"ואע

עיין מנחת [מישראל מדרבנן לקלל רשע 
ועוד טעם אחר ]. 'א אות ד"חינוך מצוה רל

שדווקא ) ו"רצקדושין ( פ בעל חוסן יוסף"ע
כ לרשע "לאדם כשר מותר לקלל רשע משא

אסור לקלל רשע חבירו שהוא כן נקרא כלפיו 
ולפי זה יתכן שאין ראוי להורות לכל ". עמך"

הקהל לקלל את הרשעים שאולי יש ביניהם 
  .אנשי דלא מעליכ "ג
ל הכוונה היא "גם בלעדי התוספת הנ מ"מ

שעל רשעי  ,דווקא לרשעים של אומות העולם
זרו עם ישראל מן הראוי להתפלל שיח

וגם שמוסיפים אחרי זה , בתשובה שלימה
  .ישראל כלברוכים 


