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  '?אסתר�תענית'מדוע מתעני� ב
  

 äìéâî)ò á"à(:  קהילה לכל היא"י 	ג זמ.  
  

àø" ù)à ïîéñ(:   
ø ùøéô" úåçéìñ øîåì úåøééòì íéøôëä éðá íéàáå øúñà úéðòúì ïéôñàúî ìëäù àéä ìëì äìä÷ ïîæ ú

 íéðåðçúåíùôð ìò ãåîòì åìä÷ð åáù éôì  íéîçø íéëéøö åéäå) íúàö íøè íåéá åá úéðòú åùòå äîçìîì -  ïáø÷

àðúðì(,  ïðéùøãå äòáâä ùàø åìò øåçå ïøäà äùîå áéúëã ÷ìîòá íçìðùë úéðòú äùòù äùîá åðéöî ïëå
äùìù êéøöù øåáö úéðòúì ïàëî úéðòú úëñîá . ïéùåò åðàù øúñà úéðòúì ãòñ íú åðéáøì äàøð ïàëî

ðéöî àìå íùôð ìò ãåîòì íéãåäéä åìä÷ðùë øúñàå éëãøî éîéá åùòù åîë àìà íå÷î íåùá êîñ åì å
ïàëá.  

  

 øúñà)ã ,æè(:  "וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו שלשת ימי� לילה ויו�."  
  

ùø" é)âîéò åè äì"ã à"åé ä"è(: עשר  ד וחמשה עשר וששה"ת בשושן ויג בניסן נכתבו האגרות וניתן הד"יב

  .בששה עשר נתלה המן בערבהתענו ו
  

 è÷ìä éìáù)éñ 'ö÷ã( :לזכר דברי הצומות שעשו בימי ול� להתענות ערב פורי� נהגו בני הע
  .פ שאות� הצומות היו בימי הפסח נהגו לסמו� התענית לפורי�"ואע מרדכי ואסתר

  

ãéâî - íéøùéî)úéáä ïøîì-óñåé ,åãäî ìä÷éå úùøô"÷(  
  

מפני ו. הלא לך למינדע כי בימי הפורים ובליל פסח מותר לשתות כל יין שירצה האדם ולהתענג ולהתפנק
כ עולה "ל וחוייא בישא דרכם להכניס שמחה בלבות בני האדם ולתת בלבם לאכול ולשתות ואח"שסמא
כ שמתענין "וזהו סוד ג. להכניע כחו מלהשטיןוהוא , ג באדר"וזהו ענין התענית שמתענין בי. ומסטין

והטעם מפני שישראל חייבים לשתות ארבע . יסטניסין וקצת בני אדם אחרים בערב פסחהבכורות והא
, נוהגים להתענות בערב פסח להכניע כוחם, ל ונחש"וכדי שלא ישטינו עליהם סמא, כוסות בליל פסח

, ר אלא לעבודת קונינו"ו להשלים תאות היצה"ולהורות כשישראל שמחים ושותים בימים אלו אינו ח
    .ר"לכן להכניע תאות היצהקדימים להתענות קודם שהרי הם מ

        

ìåëùàä )úåëìä éðù éùéîçå úéðòúå áð ò"á )÷áìà((  
 

 זריזי שיהיו כדי אלא התענית זה נתק לא כי אומר הכותב ואני
 . מגילה מקרא> קוד�< לאכול שלא תענית קבעו לפיכ� מגלה מקרא לשמוע

  
éøäî" ì)íéøåô úåëìä(  

  

וכשתענית אסתר . ההלכה אל הבחורי� בתענית אסתר וסמ� לדבר אי� אסתר מגדת ל אי� להגיד"אמהרי
אי� להגיד דהוא שוש� פורי� ' הגיד בו ביו� משו� דביו� ו' וכ� כשאירע ביו� ד. לא חש והגיד' מוקד� לה

כדר� שאי� , ואמר דהוא סבר טעמא דאי� מגידי� מתו� שטרודי� לעשות בצורכי פורי�. ש ואי� פנאי"וע
והיכא דישנ� בחורי� פנויי� דאית להו� מטריחי� אחרי� . ש משו� טורח לכבוד שבת"לכי� בישיבה בעהו

  .לצורכ� אי� להקפיד שמגידי� ההלכה בתענית אסתר
  

  )מובא באליה רבה(הגהות מנהגי� 
 ,'י� וכוהיו מתאחר, כהנא בתלמידי רב' ועוד במגילה ד� ז, כי לא הגידה אסתר מה שכתב אחריו ,ונראה לי שיבוש

  .משמע בפשיטות דיש ללמוד מפי הרב א� בפורי� עצמו


