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נַׁת ד בְִּראֹוָתם ְוָשֵמָחה ָצֲהָלה יֲַׁעקֹב ׁשֹוׁשַׁ  .ָמְרְדָכי ְתֵכֶלת יַׁחַׁ

ְקָוָתם ,ָלֶנצַׁח ָהיִּיתָָ ְתׁשּוָעָתם  .ָודֹור דֹור ְבָכל ְותִּ

 

ים ָכל ָלֶנצַׁח יִָּכְלמּו ְולֹא ֵיבֹׁשּו לֹא קֹוֶיךָָ ֶׁשָכל ְלהֹודִּיעַָׁ חֹוסִּ  .ָבךְָ הַׁ

י בִֵּקׁש ֲאֶׁשר ָהָמן ָארּור ַכי ָברּוךְ ;ְלַאְבדִּ ְיהּודִּי ָמר ד   .הַׁ

י ֵאֶׁשת ֶזֶרׁש ֲארּוָרה ידִּ ְפחִּ רּוָכה, מַׁ ר ב  תֵּ י ֶאס  ֲעדִּ  .בַׁ

 .לַּׁטֹוב ָזכּור ַחר בֹוָנה ְוגַׁם

 

A    .כהבהל המקורות 

 ז:ג  מגילה - ירושלמי תלמוד.  1

 .לטוב זכור חרבונה לומר צריך :פנחס ר"א, בניו ארורים המן ארור לאמר צריך: אמר רב

 

 ג הלכה יד פרק סופרים מסכת.  2

, המן ארור, לומר צריך אמר ורב. ישראל כל ברוכים, אסתר ברוכה, מרדכי ברוך, לצדיקים מקלס כך ואחר

 .לטוב זכור חרבונא לומר וצריך פנחס' ר אמר. בניו וארורים

 

  תרצ סימן ופורים מגילה הלכות חיים אורח טור.  3

 כל ברוכים הרשעים כל ארורים אסתר ברוכה זרש ארורה מרדכי ברוך המן ארור שיאמר צריך: ירושלמי... 

 לטוב זכור חרבונה וגם שיאמר וצריך פנחס ר"א הצדיקים

 

  טז סעיף תרצ סימן ופורים מגילה הלכות חיים אורח ערוך שולחן.  4

 המאמינים כל ברוכים', ה שונאי כל ארורים, אסתר ברוכה, זרש ארורה, מרדכי ברוך, המן ארור: שיאמר צריך

 . לטוב זכור חרבונה וגם: שיאמר וצריך'; בה

 

 

B  .במגילה החרבונ - חרבונא 

 א פרק אסתר

י, בַׁיֹום י ְשבִּיעִּ ֶמֶלךְָ-ֵלב ְכטֹוב, הַׁ ָייִּן, הַׁ ר--בַׁ ְזָתא לְִּמהּוָמן ָאמַׁ ְגָתא ַחר בֹוָנא בִּ ְגָתא בִּ ר, וֲַׁאבַׁ ְבעַׁת, ְוכְַׁרכַׁס ֵזתַׁ  ׁשִּ

ָסרִּיסִּים ים, הַׁ ְמָׁשְרתִּ ֶמֶלךְָ ְפֵני-ֶאת הַׁ ְׁשֵורֹוׁש הַׁ י-ֶאת ְלָהבִּיא יא  .ֲאחַׁ ְלָכה וְַׁׁשתִּ מַׁ ֶמֶלךְָ ילְִּפנֵָ, הַׁ ְלכּות ְבֶכֶתר--הַׁ   :מַׁ

 ז פרק אסתר

ן ֶאָחד ַחר בֹוָנה וַׁיֹאֶמר ט ָסרִּיסִּים מִּ ֶמֶלךְָ לְִּפֵני הַׁ ֵנה גַׁם, הַׁ  עַׁל טֹוב דִֶּבר ֲאֶׁשר ְלָמְרדֳּכַׁי ָהָמן ָעָשה ֲאֶׁשר ָהֵעץ הִּ

ֶמֶלךְָ ים ָגבֹהַָׁ ָהָמן ְבֵבית עֵֹמד הַׁ ֶמֶלךְָ וַׁיֹאֶמר, ַאָמה ֲחמִּשִּ  יןֵהכִָּ ֲאֶׁשר ָהֵעץ עַׁל ָהָמן ֶאת וַׁיְִּתלּו י :ָעָליו ְתֻלהּו הַׁ

ָכי ֶמֶלךְָ וֲַׁחמַׁת ,ְלָמְרדֳּ  :ָׁשָכָכה הַׁ
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C  .לטוב זכור - חרבונה? 

 א עמוד טז דף מגילה מסכת.  1

 - עצתו נתקיימה שלא שראה כיון, היה עצה באותה רשע חרבונה אף: אלעזר רבי אמר', וגו חרבונה ויאמר

 .ברח מיד

 

  ג פרשה( וילנא) רבה אסתר.  2

, לו ואמר החמה על שממונה למלאך הוא ברוך הקדוש קרא שעה באותה יוחנן' ר אמר ,בזתא למהומן אמר יב

 ...ביתיה אחריב חרבונא, ביתיה בוז בזתא

 

  "קם והמלך" ט ה''ד י פרשה( וילנא) רבה אסתר.  3

 למרדכי המן עשה אשר העץ הנה גם המלך אדוני: לו ואמר לחרבונה נדמה? לטוב זכור אליהו עשה מה

 .לטוב זכור חרבונה לומר צריך: פנחס ר"דא ',וגו

 

  מט פרק" חורב" -( היגר) אליעזר דרבי פרקי.  4

 לכבוש הגם? עליה לבא רוצה אלא, ולאבד ולהרוג להשמיד אשתי את שקנה דיו לא הזה: הרשע המלך אמר

. העץ על לתלותו המלך וצוה ,חפו המן ופני' שנ, פניו ונפלו הזה הדבר את המן ושמע!   בבית עמי המלכה את

 עץ יש, המלך אדני: לו אמר, המלך מסריסי אחד לחרבונא נדמה? לטוב זכור אליהו עשה מה שעה באותה

 אמה חמשים העמודים אולם את ויעש הלבנון יער בית את ויבן" שנאמר, הקדשים קדשי מבית המן של בביתו

 .המן את ויתלו וכתיב, לתלותו ךהמל צוה מיד(, ב:ז'  א מלכים" )רחבו אמות ושלש ארכו

 

  ו פרשה ב נוסח( בובר) אחרים פנים מדרש.  5

: חרבונא אמר ."שוחטיו רבו, שור נפל" נאמר עליו, להמן ומחייב היה מרדכי של שונאו חרבונה .חרבונה ויאמר

 הדבר כימרד שכשהודיעך ,היה שכן לך תדע, עצה באותו ותרש בגתן עם היה הוא? לך עשה בלבד זו רעה וכי

 .עליו תלוהו :המלך אמר מיד, המן של בביתו הוא והרי, צליב לו והכין שטמו מיד...

 

 (מרגליות) חסידים ספר.  6

 כגון גוים בין יהודים בין צדיקים בשבח מדבר אדם שאם לפי, לטוב זכור חרבונא על אמרו ואשר   תשמו סימן

 .ל"ז יאמר טובה אותה לישראל עשה פלוני אותו

 מומר על לבקש יכולים וכן, בדינו שיקל ה"להקב לבקש יכולים ליהודים טובות שעשה נכרי יש אם    תשצ סימן

 .המן על שדיבר לפי לטוב זכור חרבונא על יוחנן' ר אמר וכן, ליהודים טובה שעשה

 

 ג הלכה א פרק וחנוכה מגילה הלכות מיימוניות הגהות.  7

 רבה בבראשית ועיין. לטוב זכור חרבונה תנחום' ר אמר בניו יםוארור המן ארור ל"צ אמר רב ירושלמי[ ז]

 לאבדי בקש אשר המן ארור' וכו קוויך שכל להודיע לומר נהגו לכך, מאברהם אני המכסה אמר' וה פרשה
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 ויאמר כדאמר ,לטוב זכור חרבונה וגם בעדי אסתר ברוכה מפחידי אשת זרש ארורה היהודי מרדכי ברוך

 . בלילה הניא אשר לומר ונהגו. לחרבונה ליה ידמיא אליהו אתא - חרבונה

 

 

  מט פרשה וירא פרשת( אלבק-תיאודור) רבה בראשית

 יצחק' ר אמר( ז י משלי) לברכה צדיק זכר פתח יצחק' ר '.וגו מאברהם אני המכסה אמר' וה( יז) יח

 הרשע את המזכיר וכל, לברכה צדיק זכר טעם מה בעשה עובר מברכו ואינו הצדיק את המזכיר כל

 '(.י משלי) ירקב רשעים ושם ?טעם מה בעשה עובר מקללו ואינו

 יח בראשית

ְמכֶַׁסה  :ָאָמר' וה יז -ְונְִּבְרכּו; ְוָעצּום, ָגדֹול ְלגֹוי יְִּהֶיה ָהיֹו--ְוַאְבָרָהם יח  .עֶֹשה ֲאנִּי ֲאֶׁשר, ֵמַאְבָרָהם ֲאנִּי הַׁ

יו כִּי יט  .ָהָאֶרץ גֹויֵי, כֹל--בֹו ן, ְידְַׁעתִּ עַׁ  לֲַׁעשֹות', ה ֶדֶרךְָ ְוָׁשְמרּו, ַאֲחָריו ֵביתֹו-ְוֶאת ָבָניו-ֶאת ְיצֶַּׁוה ֲאֶׁשר ְלמַׁ

ְׁשָפט ְצָדָקה ן--ּומִּ עַׁ   .ָעָליו, דִֶּבר-ֶׁשראֲָ ֵאת, ַאְבָרָהם-עַׁל' ה ָהבִּיא, ְלמַׁ

 

  פורים הלכות( מנהגים) ל"מהרי ספר.  8

 הוא לטוב דזכור משום לטוב זכור חרבונא אומרים אנו לפיכך, אליהו היה הוא חרבונא ל"סג י"מהר אמר[ ...יד]

 . אליהו

 

 

  ז פרק אסתר אלשיך.  9

 כמו והלא הסריסים מן כאחד שנדמה אליהו הוא חרבונה כי( תתרנט רמז ילקוט) ל"ז רבותינו אמרו והנה ...( ז)

 אחשוב אך. ממש המלך מסריסי אחד אם כי היה אליהו לא כי שיורה, הסריסים מן אחד אומרו נחשב זר

 לפני סריסיםה מן אחד הוא אשר חרבונה ויאמר - יאמר אך. מיותר שהוא המלך לפני אומרו בזה לדקדק

 אין כי', ה לפני לא אך, הסריסים מן אחד הוא, לעינים הרואה אדם שהוא במה המלך לפני כי, כלומר - המלך

 הוא פה שנזכר שחרבונה בזה שדקדק מי ושמעתי. הסריסים מן כאחד לפניו שנדמה מה רק רואה המלך

 זה ראי לא כי דברו אשר הטיבו כן לוע, המלך סריסי בין למעלה הנזכר כחרבונא באלף ולא תיבה בסוף א"בה

 :שבאליהו אותיות לחמש רמז חמשה שהיא א"הה כי דבריו את ולמלא אחריו לבא ואפשר, זה כראי

 

  ו פרק אסתר ם"מלבי.  11

יֵסי, עִּמֹו ְמדְַׁברִּים עֹוָדם  יד:ו אסתר ֶמֶלךְָ ְוָסרִּ גִּיעּו הַׁ לּו; הִּ ְׁשֶתה-ֶאל, ָהָמן-ֶאת ְלָהבִּיא וַׁיְַׁבהִּ מִּ -ֲאֶׁשר הַׁ

 .ֶאְסֵתר ָעְשָתה

 שרוצה אמר שהמן ביניהם הנדבר את ושמעו הויכוח באמצע באו שהסריסים בהשגחה היה זה גם, עודם( יד)

 האלה הסריסים מן אחד שהיה חרבונה ידע ומזה, עמו ילחם בל יעצוהו והם, לתלותו המלך אצל להשתדל עוד

 (:א"מהרא. )העץ את המן שעשה
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D  ."חרבונה וגם" 

 ט פסוק א פרק אסתר.  1

י גם ְלָכה וְַׁׁשתִּ מַׁ ְׁשֵתה ָעְשָתה, הַׁ ים מִּ ְלכּות, ֵבית--ָנׁשִּ מַׁ ְׁשֵורֹוׁש לֶַׁמֶלךְָ, ֲאֶׁשר, הַׁ   .ֲאחַׁ

 

 טז פסוק ד פרק אסתר .2

ְיהּודִּים-ָכל-ֶאת ְכנֹוס ֵלךְָ נְִּמְצאִּים הַׁ ְׁשתּו-ְוַאל תֹאְכלּו-ְוַאל ָעלַׁי ְוצּומּו, ְבׁשּוָׁשן הַׁ ים ְׁשלֶֹׁשת תִּ  ֲאנִּי-ַגם--ָויֹום לְַׁיָלה ָימִּ

י ֶמֶלךְָ-ֶאל ָאבֹוא ּוְבֵכן; ֵכן ָאצּום, ְונֲַׁערֹתַׁ י רְוכֲַׁאׁשֶָ, כַָׁדת-לֹא ֲאֶׁשר, הַׁ י, ָאבְַׁדתִּ   .ָאָבְדתִּ

 

 יב פסוק ה פרק אסתר. 3

ְלָכה ֶאְסֵתר ֵהבִּיָאה-לֹא ַאף--ָהָמן, וַׁיֹאֶמר מַׁ ֶמֶלךְָ-עִּם הַׁ ְׁשֶתה-ֶאל הַׁ מִּ י-אִּם כִּי, ָעָשָתה-ֲאֶׁשר הַׁ  ֲאנִּי ְלָמָחר-ו ַגם; אֹותִּ

ֶמֶלךְָ-עִּם, ָלה-ָקרּוא  .הַׁ

 

 ב פסוק ז פרק אסתר.  4

ֶמֶלךְָ וַׁיֹאֶמר יֹום ַגם ְלֶאְסֵתר הַׁ ֵשנִּי בַׁ ְׁשֵתה, הַׁ יַׁיִּן ְבמִּ ְלָכה ֶאְסֵתר ְשֵאָלֵתךְָ-מַׁה--הַׁ מַׁ ָנֵתן, הַׁ ָקָׁשֵתךְָ-ּומַׁה; ָלךְָ ְותִּ -עַׁד בַׁ

ְלכּות ֲחצִּי מַׁ  .ְוֵתָעש, הַׁ

 

 ח פסוק ז פרק אסתר.  5

ֶמֶלךְָ גִּנַׁת ָׁשב ְוהַׁ יָתן מִּ בִּ ְׁשֵתה תֵבי-ֶאל הַׁ יַׁיִּן מִּ ָּטה-עַׁל נֵֹפל ְוָהָמן, הַׁ מִּ ֶמֶלךְָ וַׁיֹאֶמר, ָעֶליהָָ ֶאְסֵתר ֲאֶׁשר הַׁ  ֲהַגם, הַׁ

ְלָכה-ֶאת לְִּכבֹוׁש מַׁ י הַׁ ָדָבר; בַָׁביִּת עִּמִּ י ָיָצא, הַׁ פִּ ֶמֶלךְָ מִּ  .ָחפּו, ָהָמן ּוְפֵני, הַׁ

 

 ט פסוק ז פרק אסתר.  6

ְרבֹוָנה וַׁיֹאֶמר ן ֶאָחד חַׁ ים-מִּ ָסרִּיסִּ ֶמֶלךְָ לְִּפֵני הַׁ ֵנה ַגם ,הַׁ ֶמֶלךְָ-עַׁל טֹוב-דִֶּבר ֲאֶׁשר ְלָמְרדֳּכַׁי ָהָמן ָעָשה-ֲאֶׁשר ָהֵעץ-הִּ  הַׁ

ים, ָגבֹהַָׁ--ָהָמן ְבֵבית עֵֹמד ֶמֶלךְָ וַׁיֹאֶמר; ַאָמה ֲחמִּשִּ   .ָעָליו ְתֻלהּו, הַׁ

 

 יג פסוק ט פרק אסתר.  7

ֶמֶלךְָ-לעַָׁ-אִּם, ֶאְסֵתר וַׁתֹאֶמר יֹום ְכָדת לֲַׁעשֹות, ְבׁשּוָׁשן ֲאֶׁשר לְַׁיהּודִּים ָמָחר-ַגם יִָּנֵתן--טֹוב הַׁ -ְבֵני ֲעֶשֶרת ְוֵאת; הַׁ

 .ָהֵעץ-עַׁל יְִּתלּו, ָהָמן
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 טו פסוק ט פרק אסתר.   8

ְיהּודִּים וַׁיִָּקֲהלּו ְרגּו, ֲאָדר ְלחֶֹדׁש ָעָשר ַאְרָבָעה ְביֹום ַגם, ְבׁשּוָׁשן-ֲאֶׁשר הַׁ --ּובַׁבִָּזה; אִּיׁש ֵמאֹות ְׁשלֹׁש, ְבׁשּוָׁשן וַׁיַׁהַׁ

 .ָיָדם-ֶאת, ָׁשְלחּו לֹא

 


