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  משנה מגילה ג:ד

ראש חדש אדר שחל להיות בשבת קורין בפרשת שקלים חל להיות בתוך 
בשניה זכור בשלישית פרה אדומה ברביעית החדש ….השבת מקדימין לשעבר 

 …הזה לכם

Mishna Megilla 3:4 

On Rosh Chodesh Adar, if it falls on Shabbat, we read Parashat Shekalim. If 
it falls during the week, we move [the reading] earlier…On the second 
[Shabbat, we read] Zachor. On the third, Para aduma. On the fourth, Ha-
chodesh ha-zeh lachem… 

ZACHOR 

  יט-דברים פרק כה :יז

ְך וַּיְזַּנֵב  רֶׁ דֶׁ ר ָקְרָך בַּ ְך ְבֵצאְתכֶׁם ִמִמְצָריִם: ֲאשֶׁ רֶׁ דֶׁ ר ָעָשה ְלָך ֲעָמֵלק בַּ ָזכֹור ֵאת ֲאשֶׁ
ָתה ָעיֵף וְיֵָגעַּ וְֹלא יֵָרא ֱאֹלקים: וְָהיָה ְבָהנִיחַּ ה יָך וְאַּ נֱֶׁחָשִלים ַאֲחרֶׁ ֱאֹלקיָך ’ ְבָך ָכל הַּ

יָך ִמָסִביב בָ  ר יהְלָך ִמָכל אֹיְבֶׁ ץ ֲאשֶׁ ת ’ ָארֶׁ ה אֶׁ ֱאֹלקיָך נֵֹתן ְלָך נֲַּחָלה ְלִרְשָתּה ִתְמחֶׁ
ָשָמיִם ֹלא ִתְשָכח: ת הַּ חַּ  ֵזכֶׁר ֲעָמֵלק ִמתַּ

Devarim 25:17-19 

Remember that which Amalek did to you on the way as you went out of 
Egypt. That he happened upon you on the way, and cut off the stragglers 
behind you when you were faint and tired, and he did not fear God. And it 
will be when the Lord your God gives you rest from all of your enemies 
around, in the land that the Lord your God gives to you as an inheritance 
to take possession of, you shall blot out the memory of Amalek from 
beneath the heavens. Do not forget. 

  ספרי דברים פרשת כי תצא פיסקא רצו

 זכור, בפה, אל תשכח בלב

Sifri Devarim Ki Tetzei 296 

“Remember”- with the mouth. “Do not forget”- with the heart 

  ם הלכות מלכים ה:ה”רמב

מצות עשה לאבד זכר עמלק, שנאמר תמחה את זכר עמלק, ומצות עשה לזכור 
תמיד מעשיו הרעים ואריבתו, כדי לעורר איבתו, שנאמר זכור את אשר עשה לך 

עמלק, מפי השמועה למדו זכור בפה לא תשכח בלב, שאסור לשכוח איבתו 
 ושנאתו.

https://www.deracheha.org/arba-parashiyot/?target=in-depth#Zachor
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Rambam Melachim 5:5 

It is a positive commandment to destroy the memory of Amalek, as it is 
said “blot out the memory of Amalek” and it is a positive commandment 
always to remember his bad deeds and his lying in ambush, in order to 
arouse loathing towards him, as it is said “remember that which Amalek 
did to you”. From Oral Tradition we learn “Remember”- with the mouth. 
“Do not forget”- with the heart, for it is prohibited to forget to have 
loathing and hatred of him. 

Shoshana Schechter, 'Purim- Fulfilling Jewish Destiny.' YU Torah-To-Go, Purim 
5779 

While Mordechai and Esther demonstrate the characteristics that create 
Jewish leadership, Amalek, represented here by Haman, demonstrates the 
antithesis of those values….They believed events are circumstantial, with 
no Divine providence, thereby allowing them to attack the Jews and, 
unlike the other nations, disregard the Divine events that transpired in 
Egypt….They did not fear G-d… [Amalek] is also the antithesis of 
righteousness and concern for others…. The nation attacked the Jews 
when they were most vulnerable…….Finally…[w]hile Jewish tradition and 
Torah are passed down from generation to generation, Amalek must be 
forgotten. 

  ספר החינוך מצוה תרג

משרשי המצוה, לתת אל לבנו שכל …שנצטוינו לזכור מה שעשה עמלק לישראל
הוא, וכי לפי רעתו וערמת רוב נזקו  המיצר לישראל שנאוי לפני השם ברוך

מדיני המצוה מה שאמרו …תהיה מפלתו ורעתו כמו שאתה מוצא בעמלק 
ואל הזכירה הזאת בלב ובפה …זכרונם לברכה שחיוב זכירה זו היא בלב ובפה

ודי לנו בזה לזכור הענין פעם אחת …לא ידענו בה זמן קבוע בשנה או ביום
מקומות ישראל קוראים ספר התורה  בשנה או שתי שנים ושלש. והנה בכל

בשנה אחת או בשתים או שלש לכל הפחות והנה הם יוצאים בכך מצוה זו. ואולי 
נאמר כי מנהגן של ישראל בפרשת זכור לקרותה בשבת מיוחד בכל שנה תורה 

 …היא ומפני מצוה זו היא שקבעו כן

Sefer Ha-chinuch 603 

That we are commanded to remember what Amalek did to Israel…Among 
the roots of the mitzva: To place in our hearts that anyone who afflicts 
Israel is hated before God, and his fall and the evil that will befall him will 
be in accordance with his evil and the accumulated harm he does, as you 
find with Amalek…Among the laws of the mitzva: That which our sages 
said, that the obligation of remembering is with the heart and the 
mouth… We do not know of a set time in the year or in the day for this 
remembrance with heart and mouth …For this, it is enough for us to 
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remember the matter once a year or every two or three years. For in all 
the places of Israel they read the sefer Torah over the course of one or two 
or three years at the least, and thus they discharge this mitzva. Perhaps 
we can say that the custom of Israel of Parashat Zachor, to read it on a 
special Shabbat every year, is authoritative and it is because of this mitzva 
that they established it thus… 

  ש מסכת ברכות פרק ז סימן כ”רא

 דמיירי בעשרה דאורייתא כגון לקרות פרשת זכור שהוא מן התורה

Rosh Berachot 7:20 

…that this applies to a case where ten [are required] on a Torah level, like 
reading Parashat Zachor, which is on a Torah level… 

  קרן אורה ברכות ג.

ויש אומרים דעיקר המצוה לקרותה בציבור. ולדעה זו יש להבין דמאי שנא 
כירות, וצריך לומר דכיון דכוונת הזכירה היא זכירה זו דמצותה בציבור משאר הז

 מאת החטאים האלה, וזה דבר המוטל על הציבור הוא.’ לנקום נקמת ה

Keren Ora Berachot 3a 

There are those who say that the fundamental mitzva is to read it 
publicly. According to this view, one must understand how this 
remembrance, whose mitzva is communal, differs from other 
remembrances. One must say that since the intention of the 
remembrance is to avenge God’s vengeance upon these sinners, this is a 
matter incumbent upon the community. 

  ח תרפה:ז”שולחן ערוך או

ומרים[ שפרשת זכור ופרשת פרה אדומה חייבים לקראם א ]=יש א”י
מדאורייתא, לפיכך בני הישובים שאין להם מנין צריכים לבא למקום שיש מנין 
בשבתות הללו כדי לשמוע פרשיות אלו שהם מדאורייתא. הגה: ואם אי אפשר 

 …מ ]=מכל מקום[ יזהרו לקרותם בנגינתם ובטעמם”להם לבא, מ

Shulchan Aruch OC 685:7 

There are those who say that there is a Torah-level obligation to 
read Parashat Zachor and Parashat Para Aduma. Therefore, members of 
small communities that do not have a minyan must come to a place that 
has a minyan on these Shabbatot in order to hear these parashiyot, which 
are on a Torah level. Rema: And if it is impossible for them to come, they 
should still take care to read them with their [proper] tunes and accents… 
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  כף החיים תרפה:לה

ת ]=בספר תורה[ אלא בלא ”ל ]=רצונו לומר[ אם יש להם יקראו אותם בס”ר
ת ]ספר תורה[ יקראו אותם בחומש ”ברכה כגין ]כיון[ שאין מנין, ואם אין להם ס

 של דפוס.

Kaf Ha-chayyim 685:35 

He [Rema] means that, if they have [a sefer Torah], they should read them 
from a sefer Torah but without a beracha since there is no minyan, and if 
they don’t have a sefer Torah, they should read them from a 
printed chumash. 

WOMEN HEARING ZACHOR 

  ספר החינוך מצוה תרג

ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן, בזכרים כי להם לעשות המלחמה ונקמת 
 האויב, לא לנשים.

Sefer Ha-chinuch 603 

This mitzva is practiced in every place and in every time, among men, 
because it is for them to make war and take revenge on the enemy, and 
not for women. 

  מנחת חינוך מצוה תרג

ת ]=מן ”ת ]=ובספר תורה[ הוא מדרבנן אבל מה”פ]רשת[ זכור בעשרה ובס… 
ח ]=הרב המחבר[ ”פ ]=וזה פשוט[. והרהמ”התורה[ די שיזכור בפה כל יחיד וז

מ ”כ ]גם כן[ ובר”פוטר נשים ממצוה זו ונראה קצת דפוטר אותם מהלאו ג
ע ]=ממצות עשה[ שאין ”אינו מבואר זה וצריך ראיה לפטור נשים ממם[ ”]=וברב

ש ]=ומה שכתב[ כי ”כ ]=גם כן[ ומ”ג ]=הזמן גרמה[ ובפרט במקום לאו ג”הזמ
להם לעשות המלחמה ולא לנשים באמת מלחמת מצוה הכל יוצאין אפי]לו[ כלה 

ית]ברך[ אם הטעם מחמת ’ גם מי עמד בסוד ד…ס”מחופתה כמבואר בש
כ ]=גזרת הכתוב[ שנזכור שנאתו מאיזה טעם ואנחנו אין ”דאפשר גזה הנקמה

יודעים ואפשר אף בביאת משיחנו שיכרת עמלק מכל וכל ולא יהי]ה[ זכר להם 
ע ]=מצות עשה[ לזכור ולא לשכוח ”מ ]=מכל מקום[ הזכירה יהי]ה[ תמיד מ”מ
 …ע ]=ממצות עשה[ זו”ע ]=על כן צריך עיון[ דפוטר נשים ממ”כ צ”ע

Minchat Chinuch 603 

…Parashat Zachor with ten [men] and with a sefer Torah is rabbinic, but 
from the Torah it is enough that each individual mention verbally, and 
this is clear. Sefer Ha-chinuch exempts women from this mitzva and it 
seems a bit as if he exempts them from the prohibition [not to forget] as 

https://www.deracheha.org/arba-parashiyot/?target=in-depth#Women_Hearing_Zachor


 

 Deracheha.org |        

well. This is not clear in Rambam, and one needs a proof to exempt 
women from a positive commandment that is not time bound, especially 
when there is also an accompanying prohibition. That which he wrote – 
that “it is upon them [men] to make war and not upon women” – 
actually, for an obligatory war everyone goes out, even a bride from her 
wedding canopy as is explained in the mishna. Also, who has access to the 
secrets of God [to know with certainty] if the rationale is to promote the 
vengeance? For it is possible that it is a decree of the Torah for whatever 
reason that we remember hating him for some reason that we don’t 
know, and it is possible even when our Moshi’ach comes, who will cut off 
Amalek entirely such that there will be nothing left of them, that in any 
case the remembering will always be a positive commandment as well as 
not to forget. Therefore, it requires further investigation that he exempts 
women from this positive commandment… 

  ה:לכף החיים תרפ

אבל בעיקר המצוה לזכור מעשה עמלק …נשים אין חייבין לשמוע פרשת זכור
חייבים שהרי היא מצוה שלא הזמן גרמא ונשים חייבות ומה שקורין אותם קודם 

ל ]=כנזכר לעיל[ וגם אם באים לשמוע יש ”פורים אינו אלא תקנת חכמים כנז
 …להם שכר

Kaf Ha-chayyim 685:30 

Women are not obligated to hear Parashat Zachor…But they [women] are 
obligated in the fundamental mitzva to remember the act of Amalek, for it 
is not a time-bound mitzva and women are obligated. That which we read 
it before Purim is only a rabbinic enactment as mentioned previously, and 
also if they [women] come to hear it [Parashat Zachor] they receive a 
reward… 

  ת בנין ציון החדשות סימן ח”שו

ק ווירצבורג בשם רבו ”ד דק”ל הגאב”אברהם בינג זצ’ ר הגאון ר”קבלתי מאדמו
חייבות ושהקפיד ל שהנשים ”ה נתן אדלער זצ”החסיד שבכהונה הגאון מו

שאפילו משרתת שלו הוצרכה לשמוע פרשת זכור וכן נהגתי אחריו. וטעמו 
ד ]=נראה לפי עניות דעתי[ מפני שאינה מצות עשה שהזמן גרמא שאין ”נלע

ע ”בשנה ולכן הוי כשאר מצ’ רק שיקרא פעם א…קפידא באיזו זמן שתקרא 
לא תהי]ה[ מצות  למה…]=מצוות עשה[ שאין הזמן גרמא שנשים חייבות בהן. 

זכירת מעשה עמלק בנשים אף שלא בנות מלחמה נינהו עם כל זה אפשר 
 …שזכירת השנאה תהי]ה[ תועלת למחייתו ומעשה אסתר יוכיח

Responsa Binyan Tziyon II:8 
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I received a tradition from Admor Rav Avraham Bing z”l, head of the Beit 
Din of Wurtzberg, in the name of his pious rabbi, Rav Natan Adler, that 
women are obligated, and that he was particular that even his housemaid 
needed to hear Parashat Zachor and so I practiced according to him. His 
reason, in my humble opinion, is because it is not a positive time-bound 
commandment for there is no specific requirement regarding what time it 
is read…Just that one read it once a year, and therefore it is like other 
positive commandments that are not time-bound in which women are 
obligated….Why shouldn’t the mitzva of remembering Amalek apply to 
women? Even though they are not active participants in war, it is possible 
that remembering the hatred [among women] will prove useful for 
blotting out [Amalek], as the acts of Esther prove… 

MISSING THE MINYAN 

  רב דוד אויערבאך, הליכות ביתה ט:ח

יכולה לקרות בעצמה בספר תורה בלי צבור, אך למעשה יש …יש שכתב, ד
 ה ואפילו לעשר נשים.ת ]=בספר תורה[ בשביל אש”להחמיר שלא לקרות בס

Rav David Auerbach, Halichot Beitah 9:8 

There are those who wrote that… she [a woman] can read for herself from 
a Sefer Torah without a congregation, but in practice, one should be 
stringent not to read from a sefer Torah for a woman or even for ten 
women… 

  חזון עובדיה דיני קריאת ארבע פרשיות, ג

ומותר להוציא ספר תורה במיוחד לנשים )בשעות שלאחר מכן( לקרוא להן 
 בפרשת זכור בלי ברכה.

Chazon Ovadya Keri'at Arba Parashiyot 3 

It is permissible to take out a sefer Torah especially for the women (at a 
time afterward [after the reading during prayer]) to read Parashat 
Zachor for them without a beracha. 

  ת מנחת יצחק חלק ט סימן סח”שו

למעשה נקטו כרוב הפוסקים שנשים חייבות לשמוע פרשה זו בקריאה בתורה, 
כנסת[ נ ]=לבית ה”ונתפשט המנהג כן ברוב הקהלות שהנשים באות לביהכ

מ ]=ומכל מקום[ לקרוא בשביל נשים לבדן, ”לשמוע קריאת פ]רשת[ זכור, ומ
ל ]סבירא להו[ לכמה גדולי האחרונים דיש להחמיר שלא לקרות בשביל נשים ”ס

ש ]=כמו שכתוב[ בספר מקראי קודש, אכן כפי ”לבדן, ואפילו לעשרה נשים, כמ

https://www.deracheha.org/arba-parashiyot/?target=in-depth#Missing_the_Minyan
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ראים בשביל נשים ת ]=מה שכתב כבוד תורתו[ דבאשכנז המנהג שקו”כ כ”מש
ל ]=דלכמה ”פ ס”ל ]=כנזכר לעיל[, אבל בודאי אין לברך כיון דלכ”לבדן כנ

 …פוסקים סבירא להו[ דפטורים

Responsa Minchat Yitzchak 9:68 

In practice they follow the opinion of the majority of halachic authorities 
that women are obligated to hear this parasha through a Torah reading, 
and the custom has spread thus in most congregations, that women come 
to synagogue to hear the reading of Parashat Zachor. And in any case to 
read only for women, a number of great later authorities think one should 
be stringent not to read only for women, even for ten women, as is 
written in Mikra’ei Kodesh. Indeed, just as his honor wrote, in Ashkenaz 
the custom is to read only for women, but certainly one should not recite 
a beracha since some authorities think they are exempt… 

THE MITZVA 

  כט-אסתר ט:כח

ה נְִזָכרִ  יִָמים ָהֵאלֶׁ ים וְנֲַּעִשים ְבָכל דֹור וָדֹור ִמְשָפָחה ּוִמְשָפָחה ְמִדינָה ּוְמִדינָה וְהַּ
ְרָעם:  יְהּוִדים וְִזְכָרם ֹלא יָסּוף ִמזַּ ְברּו ִמתֹוְך הַּ ה ֹלא יַּעַּ פּוִרים ָהֵאלֶׁ וְִעיר וִָעיר וִיֵמי הַּ

יְ  י הַּ כַּ יִל ּוָמְרדֳּ ת ֲאִביחַּ ְלָכה בַּ מַּ ְסֵתר הַּ ת וִַּתְכתֹב אֶׁ יֵם ֵאת ִאגֶׁרֶׁ ף ְלקַּ ת ָכל תֹקֶׁ הּוִדי אֶׁ
ֵשנִית: זֹאת הַּ פּוִרים הַּ  הַּ

Esther 9:28 

And these days are remembered and done in every generation, every 
family, every state, and every city, and these days of Purim will not pass 
from among the Jews and their memory will not be ended from their 
progeny. And Queen Esther, daughter of Avichayil, and Mordechai Ha-
Yehudi wrote with all force to uphold this second Purim epistle. 

  מגילה יח.

וכתיב ” והימים האלה נזכרים,“כתיב הכא ” זכירה.“-”זכירה“אמר רבא: אתיא 
מה להלן בספר, אף כאן בספר. וממאי דהאי ” כתב זאת זכרון בספר.“התם 

יכול ” זכור,“זכירה קריאה היא? דלמא עיון בעלמא? לא סלקא דעתך, דתניא: 
הרי שכחת הלב אמור הא מה אני מקיים ” לא תשכח,“בלב? כשהוא אומר 

 זכור? בפה.

Megilla 18a 

Rava said: It is derived from “Remembering”-“Remembering.” Here it is 
written “and these days are remembered,” and there it is written “write 
this as a remembrance in the book” (Shemot 17:14). Just as there it is in a 

https://www.deracheha.org/megilla-reading/?target=in-depth#The_Mitzva
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book, so, too, here it is in a book. And whence [do we know] that this 
remembering is reading aloud? Perhaps it is simply looking it over? It 
wouldn’t arise in your thoughts, for it is taught “remember.” Could that 
be by heart? When it says “don’t forget” behold, forgetting of the heart is 
already spoken for. Thus what do I establish [from] “remember”? 
Verbally. 

  מגילה יח.

 מצות קריאה ופרסומי ניסא

Megilla 18a 

It is a mitzva of reading and of publicizing the miracle. 

  ם הלכות מגילה וחנוכה א: ב”רמב

שישמע ממי שהוא אחד הקורא ואחד השומע מן הקורא יצא ידי חובתו והוא 
 חייב בקריאתה.

Rambam, Laws of Megilla and Chanuka 1:2 

Both the reader and the one who hears from the reader discharge their 
obligation, and that is when he hears from someone who is obligated in 
reading it [the megilla]. 

  רים פרק ז הלכה כו, הערה צאמקראי קודש )הררי( פו

ובענין אי מותר לכתחי]לה[ לחלק את קריה״מ ]=קריאת המגילה[ למספר 
קוראים, אמר לי הגר״מ ]=הגאון רב מרדכי[ אליהו זצ״ל שמותר הדבר אם כל 

א״צ …הקוראים שמעו את הברכות הראשונות ואת כל הקריאה מתחילתה
 סק הקורא הקודם.]=אינו צריך[ לחזור מהתחלה אלא רק ממקום שפ

Mikra'ei Kodesh (Harari Purim) 7:26 Note 91 

In the matter if it is permissible from the outset to divide megilla reading 
among a number of readers, Rav Mordechai Eliyahu told me that the 
matter is permissible if all of the readers heard the first berachot and all of 
the reading from its beginning…He does not have to go back to the 
beginning, but just from the place where the previous reader stopped. 

  מגילה ד.

ואמר רבי יהושע בן לוי: חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביום, 
אמר ….יומם ולא תענה ולילה ולא דמיה לי )תהלים כב( שנאמר אלהי אקרא

רבי חלבו אמר עולא ביראה: חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה 
 אלהי לעולם אודך )תהלים ל(.’ ביום, שנאמר למען יזמרך כבוד ולא ידם ה
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Megilla 4a 

Rabbi Yehoshua ben Levi sad: A person must read the megilla at night and 
repeat it during the day, for it says “My God, I call by day and You don’t 
respond, and night and there is no silence for me” (Tehillim 22:3)…Rabbi 
Chelbo said Ulla Bira’a said: A person must read the megilla at night and 
repeat it in the day, for it is said “In order to sing honor to You and not be 
silent, God my Lord forever I will thank you” (Tehillim 30:13). 

  מגילה יד.

 רב נחמן אמר: קרייתא זו הלילא.

Megilla 14a 

Rav Nachman said: Reading it [megilla] is Hallel. 

  מגילה כא:

לפניה מאי מברך? רב ששת מקטרזיא איקלע לקמיה דרב … לפניה מצוה לברך
 ח”אשי ובריך מנ

Megilla 21b 

Before it [megilla reading] it is a mitzva to recite berachot…Before it what 
does one recite? Rav Sheshet from Katarziya happened to come before Rav 
Ashi and recited the berachot mem-nun-chet. 

  י שם”רש

 יינו: חסים ושה נ קרא מגילה ושעשה מ ח:על”מנ

Rashi ad loc. 

Mem-nun-chet: Al ikra megilla [on megilla reading], and she-
asa issim [Who performed miracles], and she-he iyyanu. 

  מגילה כא:

אמר אביי לא שנו ’[ ]משנה[ מקום שנהגו לברך יברך ושלא לברך לא יברך. ]גמ
הרב  אלקינו מלך העולם’ ולאחריה מאי מברך ברוך אתה ה… אלא לאחריה 

ו והמשלם גמול והדן את דיננו והנוקם את נקמתנו והנפרע לנו מצרינ את ריבנו
הנפרע לישראל מכל צריהם רבא אמר האל ’ לכל אויבי נפשנו ברוך אתה ה

הנפרע לישראל ’ המושיע אמר רב פפא הלכך נימרינהו לתרוייהו ברוך אתה ה
 מכל צריהם האל המושיע

Megilla 21b 
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[Mishna] In a place where it is customary: to recite the beracha—he 
should recite it, and [where it is customary] not to recite the beracha—he 
shouldn’t recite it. [Gemara] Abbaye said we only learned this after it [the 
reading]…And after it what blessing does one recite: Blessed are You, Lord 
our God, King of the world, Who fights our fight and judges our 
judgement and avenges our vengeance and punishes our attackers and 
repays all the enemies of our soul. Blessed are you who extracts 
punishment for Israel from all its oppressors. Rava said: The God who 
saves. Rav Papa said: Therefore, we should say both of them: Blessed are 
You who exacts punishment for Israel from all its attackers, the God who 
saves. 

OBLIGATION 

  תוספתא מסכת מגילה )ליברמן( ב: ז

 …נשים ועבדים וקטנים פטורין…הכל חייבין בקריאת מגלה

Tosefta Megilla, Lieberman edition 2:7 

All are obligated in reading the megilla…women and bondsmen and 
minors are exempt… 

  ג.-ערכין ב:

)משנה מגילה ” הכל כשרין לקרות את המגילה“”הכל חייבין במקרא מגילה, “
יהושע בן לוי: ’ יהושע בן לוי, דאמר ר’ . לאיתויי מאי? לאתויי נשים, וכדרב:ד(

 נשים חייבות במקרא מגילה, שאף הן היו באותו הנס.

Arachin 2b-3a 

“All are obligated in megilla reading,” “All are fit to read the megilla” 
(Mishna Megilla 2:4). To include what? To include women, as Rabbi 
Yehoshua ben Levi said, for Rabbi Yehoshua ben Levi said: Women are 
obligated in megilla reading because they indeed were included in that 
miracle. 

  ה שאף הן היו באותו הנס”י מגילה ד. ד”רש

רוג ולאבד שאף על הנשים גזר המן להשמיד לה –שאף הן היו באותו הנס 
 ’.מנער ועד זקן טף ונשים וגו

Rashi Megilla 4a s.v. She-af hen hayu be-oto ha-nes 

https://www.deracheha.org/megilla-reading/?target=in-depth#Obligation
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For they also were included in that miracle – For also upon women did 
Haman decree to destroy and kill and cause to perish, from youth to 
elderly, children and women. 

  ה שאף הן היו באותו הנס”תוספות מגילה ד. ד

ם שעיקר הנס היה על ידן בפורים על ידי ”פירש רשב –שאף הן היו באותו הנס 
 …אסתר

Tosafot Megilla 4a s.v. She-af hen hayu be-oto ha-nes 

For they indeed were included in that miracle – Rashbam explained that 
the essence of the miracle was [accomplished] through them: on Purim 
through Esther… 

  תלמוד ירושלמי מגילה ב:ה

’ בר קפרא אמר צריך לקרותה לפני נשים ולפני קטנים שאף אותם הוו בספק ר
 יהושע בן לוי עבד כן מכנש בנוי ובני בייתיה וקרי לה קומיהון

Talmud Yerushalmi Megilla 2:5 

Bar Kappara said he must read it before women and before minors for 
they too were at risk. Rabbi Yehoshua ben Levi did thus, he would gather 
the female and male members of his household and read it [megilla] 
before them. 

  ב-ם הלכות מגילה וחנוכה א:א”רמב

מגילה בזמנה מצות עשה מדברי סופרים, והדברים ידועים שהיא קריאת ה
 …תקנת נביאים, והכל חייבים בקריאתה אנשים ונשים

Rambam Laws of Megilla and Chanuka 1:1-2 

Reading the megilla in its time is a positive rabbinic mitzva, and the 
matters are known that it is a decree of the prophets, and all are obligated 
in reading it, men and women… 

  הלכות מגילה –ספר הלכות גדולות יט 

נשים ועבדים וקטנים פטורין … ז( הכל חייבין בקריאת מגילה”ב ה”)תוספתא פ
מקריאת מגילה אלא שחייבין במשמע, למה, שהכל היו בספק להשמיד להרוג 

ב( רבי יהושע ”יקא הכל חייבין במשמע. )ירושלמי פולאבד והואיל והכל היו בספ
 …בן לוי מכניס אל כל אנשי ביתו וקורא לפניהם מגילת אסתר

Sefer Halachot Gedolot 19, Laws of Megilla 
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(Tosefta 2:7) “All are obligated in reading the megilla…women and 
bondsmen and minors are exempt from reading the megilla” but they are 
obligated in hearing, why? For all were at risk of being destroyed and 
killed and made to perish, and since all were at risk, all are obligated to 
hear [megilla]. (Yerushalmi 2) “Rabbi Yehoshua ben Levi would gather all 
members of his household and read Megillat Esther before them”… 

  ה לאתויי נשים”תוספות ערכין ג. ד

ה ]=לשון הקונטרס ”ל…שחייבות במקרא מגילה וכשרים לקרות –לאתויי נשים 
לכך צריך לפרש בכאן דאין הנשים מוציאין …ג לא פסק הכי ”י(], אבל בה”)רש

 …אלא נשים אבל אנשים לא

Tosafot Arachin3a s.v.Le-atoyei nashim 

To include women: For they are obligated in reading megilla and fit to 
read…the language of Rashi, but Behag did not rule thus…Therefore one 
must explain here that women [reading] only discharge the obligation of 
women, but not men… 

 


