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 מתורתה של זרש

המאמר פתיח • יהונתן לנגהר' 

"סוף מעשה במחשבה תחילה". כאשר ברצוננו להבין מה עומד 
במחשבה תחילה, ומהי הסיבה אשר בגינה התעורר התהליך, עלינו 

מהי לבחון את סופו. מתוך ההתבוננות בסוף התהליך ניתן להבין 
 המגמה שהובילה אותו. 

ר אלוקי של 'מגילת ההסתר' מקבל בירו -פלאי -גם התהליך הטבעי
בדרך לא דרך, מגיע , כאשר משמעות מיוחד בסוף המעשה כולו

מרדכי היהודי יחד עם העם היהודי כולו, ממעמד שפל הנידון 
 לכליה, אל תוככי התפקיד המלכותי של הנהגת העולם.

החלפת  -ור המגילה מלאה ב'צירוף' מקריםשל סיפ 'דרך החתחתים'
של אסתר בבית המלכות, עריכת משתה  'שתילתה'תפקיד המלכה, 

ראשון ושני, עמידתו של המן לבקש על נפשו, כמי שמבקש לכבוש 
את המלכה עד ההגעה אל התוצאה המשמחת "ויתלו את המן על 
 העץ", "ויסר המלך את טבעתו אשר העביר מהמן ויתנה למרדכי".

תוך כל התהליך המיוחד הזה מתרחשת פרשיה נוספת. פרשיה ב
שבהתבוננות פשוטה אינה מובילה את התהליך הגדול של הצלת 
העם היהודי, ואשר גם בלעדיה יכול היה להתרחש אותו התהליך. 
המן שב"תמימותו" מציע לכבד את האיש אשר המלך חפץ ביקרו, 

מו מרכיב את ע"י רכיבה על סוס ברחובה של עיר, מוצא את עצ
 שונאו הגדול, מרדכי.

הדגשה מיוחדת נותנת המגילה למה שקורה בעקבות המעשה, 
אם  -"וישב מרדכי אל שער המלך". נדמה שהדגשה זו באה לומר

חשבת שמשהו השתנה בעקבות המעשה, אם חשבת שמעתה שמעו 
של מרדכי הולך וגדול, אז לא. מרדכי חוזר בדיוק לאותו המקום, 

שבשער המלך, "לדעת את שלום אסתר ומה יעשה לאותו הספסל 
בה". התהליך האמיתי קורה שם בפנים, לשם צופות עיניו של 

 מרדכי, ומשם תצמח הישועה.

אז למה? מדוע הביא מגלגל הסיבות את סיפור הסוס אל תוך קורות 
        המגילה? מה הועילה תהפוכה זו ליצירת נס המהפך הכולל?

צויה אף היא בסוף המעשה. מרדכי שאלה זו מל היתכן שתשוב
ו, קרהאמנם חוזר לביתו, אבל המן הולך לשתף את אשתו בכל אשר 

 זרעאם מולשמוע שיעור ב'אורות ישראל' מ"אשתו הרבנית". "
היהודים מרדכי אשר החלות לנפול לפניו, לא תוכל לו. כי נפול תפול 

ת ובאיזה בית מדרש למדה זרש? מי הביא אותה להבין א ".לפניו
היסוד הגדול והחשוב הזה? אם אפילו זרש מבינה זאת, כנראה זה 

 ". המקרה לא יתמיד" -משהו פשוט וטבעי. טבעי לכל בר דעת

ישנן תופעות של נפילות, ישנם מצבים שהסגולה לא מתגלה, אבל 
 -בהכרח הן חולפות. אם השורש הוא טוב ונצחי, זה בהכרח יתגלה

. מתוך ' אורות התשובה ו, ד()עי "כמעין נרפש החוזר לצלילותו"
כך מבינה זרש גם את ענין נפילתו של מרדכי ועם מרדכי מול המן. 
נפילה של מרדכי, נפילה של עם מרדכי היא כרפש זמני המלכלך את 

 המעין, שבסופו של דבר יחזור לצלילותו.

גם כאשר עם ישראל נמצא בגלות, גם כאשר החושך יכסה ארץ, 
ל, ישנו ביטוי לשורש המכוסה. ואל לנו ישנן הבלחות של אור גדו

מהן  בלהתעלם ממנו. להיפך עלינו להתבונן בהבלחות אלו ולשאו
כח ועוצמה, אמונה וחיים. זוהי ממש האמת שלנו. זהו המצב 

 האמיתי, גם אם הוא חולף. בסוף זה מה שיתגלה.

התהליך הגדול שמתחולל במגילה ומביא בסופו של דבר לבנין 
נס המכין את התוצאה בלבד. נס זה הוא גם נס  הבית השני, אינו

ודגל לאמת הגדולה שטמונה בזרע היהודים עם מרדכי. נס זה מלמד 
הם התחתונים, מיהו הנעצוץ ומיהו הברוש,  הם העליונים ומי מי

תחת המן הרשע שעשה  -"תחת הנעצוץ - מיהו הסרפד ומיהו ההדס
ראש לכל  זה מרדכי שנקרא -עצמו עבודה זרה... יעלה ברוש 

תחת ושתי הרשעה בת בנו של נבוכדנצר  -הבשמים... תחת הסרפד 
זו אסתר הצדקת,  -הרשע, ששרף רפידת בית ה'...יעלה הדס 

זו מקרא מגילה, לאות עולם לא  -שנקראת הדסה... והיה לה' לשם 
 .   " )מגילה י,ב(אלו ימי פורים -יכרת 

נים היסודיות ימי הפורים משמשים אותנו לחשוף את תכונות הפ  
 ,התגייסותאחווה, לראות  שבת זכור, –וכים אנו בשבת זו שלנו. ז

יחד עם כל הישיבה, רבניהון  והמון עשיה של שיעור ד'התמסרות 
העיר בית שמש, ולמען העם הנפלא שלנו. ישר כח  ותלמידיהון למען

!במלאכת הקודש עצום לכל הפועלים, העוזרים והמסייעים
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 מה ולמה? על –'עד דלא ידע' 

 בפוריםעומק   • ר' איתי אורן

מיחייב איניש מפורסם הוא המשפט של רבא בגמרא )מגילה ז,ב(: "
י". כוונת לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכ

רבא בפשטות היא קביעת סף מסוים של שכרות שאליו האדם צריך 
מן לברוך להגיע, שיהיה שיכור עד כדי כך שיתבלבל בין ארור ה

מרדכי. אולם, יש לברר מה העניין של השכרות דווקא עד שיאמר 
ברוך המן? הרי יכולים לתת כל קריטריון אחר לבדיקת רמת 

 השכרות, אלא וודאי יש טעם פנימי בדבר מעבר לעניין הטכני.
 :1מובא בפע"ח

ש לבסומי בפוריא עד דלא ידע יוהנה מה שאמרו רז"ל שצריך אינ"
כי ידוע שיש ניצוץ של  -ברוך מרדכי, הכוונה היאבין ארור המן ל

אנו  ...והנה ביום הגדול הזה ...קדושה בכל קליפה המחייה אותה
צוץ יגיע לו חיות לעצמו, מזה ההארה, אבל לא ירוצין שגם לזאת הנ

שיגיע כל כך להאיר לקליפה ולזה צריך שישתכר האדם ביום הזה, 
אולי ישגה ויתן ברכה עד שלא ידע בין ארור מן לברוך מרדכי, 

לאותו ניצוץ שבקליפה ויתברך גם הוא, אבל לא תהיה ברכה כוונה 
שלימה, שאם יהיה כן יגיע לו הרבה, ותתברך גם הקליפה ולכן צריך 
לומר ברוך המן, להמשיך אור גם לניצוץ ההוא, לכן צריך לאומרו 
שלא בכוונה אחר שהוא שיכור וכבר יצא מדעתו, ואם היה בכוונה 

 ".יאיר גם אל הקליפה ח"ו

בעבודת החיים השגרתית שלנו אנו דבקים בטוב, וכאשר אנו 
נפגשים עם צדדים נמוכים יותר במציאות כגון אכילה, אנו נדרשים 
לעבודה הדרגתית וארוכה של "העלאת ניצוצות". העלאת ניצוצות 
היא תנועה של בירור, האדם לוקח את אותם כוחות החיים 

וגמא תאוות האכילה, ומתחיל בתהליך ארוך שנמצאים בקליפה, לד
של בירור, בשלב הראשון לוקחים את הבהמה ושוחטים אותה, אחר 
כך ישנה מצוות כיסוי הדם, ועוד שלבים כמו ניקור, מליחה וכו', 
ולפני האכילה מברכים עליה ברכה ראשונה וברכה אחרונה. זהו 
ם תהליך שלם של בירור והעלאת ניצוצות, של כוחות החיי

 שנמצאים שם, לקחת את החול ולקדש אותו.
לעומת השגרה, בפורים יש עניין להגיד "ברוך המן", אנחנו רוצים 
לתת ברכה לניצוץ, היינו לצד האלוקי שבקליפה, כי למרות שהוא 
נמצא בצד הקליפה ביסוד שלו הוא טוב, הוא רק "שבוי" בקליפה, 

 אבל בעצם גם הוא שואף וכוסף לטוב. 
יום זו עבודה מסוכנת, אם תברך את הניצוץ כשאתה -םבעבודת היו

פיקח אתה תיתן בקליפה עצמה כוחות. אבל בפורים יש הארה 
מיוחדת, "ברוך המן" זו אמירה שצריך לאומרה דווקא כשאתה 

שיכור, בפורים ההסתלקות של הדעת מאפשרת הגנה נגד הקליפות, 
מברך  מאפשרת לך להתעסק עם הקליפות בלי ליפול אליהן, אתה

את הקליפות "בטעות" וכך לא נוצר חיבור בינך לבין הקליפות. 
בגלל שאי אפשר להפריד באמת בין הניצוץ לבין הקליפה אתה לא 
יכול להתייחס אליו פנים אל פנים ולברך אותו אלא האיבוד של 

 הדעת מאפשר לך להיפגש איתו בצורה עקיפה ולברך אותו.

אלא באמת יש הארה בפורים  העניין הזה הוא לא רק רעיון בעלמא
שמצליחה להעיר את כוחות החיים גם בקליפות ואנו רוצים להיפגש 
איתם. הארה זו דומה להארת יום הכיפורים, ביוה"כ האדם 
"מתמלאך", מתנתק לגמרי מהחומר ולכן החומר לא יכול לפגוע בו. 
כך גם בפורים, האדם כל כך שקוע בחומר ומאבד את הדעת כך 

מר שיכול לפגוע בו. העבודה הזו שונה משאר השנה, שאין שום חו
עבודה של היפוך המבט, להסתכל על חול ולראות קודש, לראות 
את ההנהגה האלוקית בכל דבר ודבר, להסתכל על החיים שלנו כפי 

 שהם ולראות בהם ברכה, השינוי הוא תודעתי.

 על פי הבנה זו ניתן למצוא עומק גם בסיפור של אביי )מגילה שם(:
אמר אביי: כי נפקי מבי מר הוה שבענא, כי מטאי להתם קריבו לי "

ובעאי למיכס צעא .. . שיתין צעי דשיתין מיני קדירה, ואכלי בהו
 ו הואבית רבסעודת פורים בכאשר יצא מש מספר אביי" אבתרה.

שישים  ובית אחר הביאו לפניאחר מכן לכאשר באת לושבע,  ההי
 םאכל את כולם ... ואחרי שסייוא הצלחות של שישים מיני קדירה ו

 .לאכול גם את הצלחות הכל כך רעב שרצ ההי ל התבשיליםאת כ

יש כאן דבר תמוה מאוד לכאורה. אביי, מגדולי האמוראים, מספר 
לנו סיפור שעל פניו נראה כגרגרנות מוחלטת ושקיעה עמוקה 
בתאוות אכילה. אלא באמת על פי העיקרון שראינו שבפורים יש לנו 

יין לברך את הקליפות באמת לא מדובר פה בגרגרנות ורעבתנות ענ
אלא תיקון עמוק שעושה אביי בסעודת פורים. כשאדם שיכור יש 
לו את היכולת לאכול כמויות גדולות בלי ליפול לקליפה של תאוות 
אכילה אלא לתקן אותה ולהפוך אותה לכל כך קדושה שרבינא ורב 

 א תיזכר לדורות.אשי יכללו אותה בתלמוד הבבלי והי
 

שנזכה בעז"ה לחג משמעותי שנהפך בו את חיינו "מיגון לשמחה 
 ומאבל ליום טוב"!

 
 

 דינא דמלכותא דינא
בסוגיות אקטואליותעיון  • מתן מזוזר' 

השבוע יצא עם ישראל בהמוניו להצביע ולהשפיע בבחירת האנשים 
ל'כנסת ישראל' אשר מחוקקת חוקים ופועלת למען קידום העם 

אלא שיש לברר מהו יחס ההלכה לסמכויות הכנסת, האם  2והמדינה.
ע"פ ההלכה יש חיוב לציית לחוקיה? מה הדין כאשר יש סתירה בין 

 חוקי התורה לחוקי המדינה? 
בשביל לבאר זאת עלינו ללמוד את סוגיית 'דינא דמלכותא דינא' 
 )ב"ק קיג. ועוד(. יש הרבה מה להעמיק בסוגיא זו, ננסה להתייחס
 לכמה נק' חשובות בקצרה מבלי להיכנס לכל הפרטים והדקדוקים.

 יסוד הדין
ביסוד הדין של דינא דמלכותא דינא )=דד"ד( מצינו כמה דעות 

א. הרשב"ם )ב"ב נד: בראשונים, נביא את שתי השיטות העיקריות: 

                                                           
 שער ר"ח חנוכה ופורים פרק ו 1
מינוי מלך, מחיית  -מצוות בכניסה לארץ 3בגמ' )סנהדרין כ:( איתא שנצטוו ישראל  2

בתחילת השבוע, ומצוות עמלק ובניית המקדש. יה"ר שלאחר בחירת ה'מלך' שעשינו 

על קבלת דד"ד מיוסד  -ד"ה 'והאמר'( ורמב"ם )גזילה פ"ה ה"יח(
ליו בני אותה הארץ וסמכה דעתן שהוא , "שהרי הסכימו עהעם

אדוניהם" )רמב"ם(. לשיטה זו דינא דמלכותא מבוסס על הכלל 
תנאו קיים', כלומר שהעם 'מוחל' על ממונו -ש'כל המתנה על הממון
 בהתאם לתקנות המלך. 

כח  -ב. הר"ן בשם בעלי התוס' )נדרים כח.(, או"ז )סי' תמז( ועוד
"מפני שהארץ שלו ויכול לומר  ,שהארץ שייכת לוהמלך נובע מכך 

להם אם לא תעשו מצותי אגרש אתכם מן הארץ" )לש' הר"ן(. באופן 
פשוט כוונתם שבכך שהארץ שייכת למלך יש לו סמכות לחוקק בה 
כרצונו, אך לכאורה ניתן לפרש את המשפט באופן כזה שיהיה דומה 

שהבעלות של המלך על הארץ היא רק סיבה  -לשיטה הראשונה

שנזכה  -מחיית עמלק שנקרא בשבת )בקריאת פרשת זכור ומחיית המן בפורים( 
 לבניין בית מקדשנו במהרה בקרוב.



 בס"ד
העם' את המלך, כלומר 'מפני שהארץ שלו ויכול לומר להם  ל'קבלת

אגרש אתכם' מקבלים העם את חוקיו ]בהמשך נרחיב קצת בעניין 
 זה[.

 דינא דמלכותא בארץ ישראל
ל אלא בחו"ל בלבד. , שד"ד אינו חל בארץ ישראהר"ן )שם( כתב

שכן, רק בחו"ל הקרקע שייכת למלך ויש ביכולתו לגרש את העם, 
לדעת אך בא"י 'כל ישראל שותפין' ואינה שייכת למלך. אמנם, 

שיסוד הדין נובע מקבלת הקהל בלבד נראה  הרשב"ם והרמב"ם
 3שלא יסכימו לדברי הר"ן וד"ד יחול אף בא"י ואין לחלק בזה כלל.

, שדינא דמלכותא כרמב"ם) חו"מ סי' שסט,ו( פסק  השו"עלדינא, 
 דינא שייך גם במלכי ישראל.

 קרקעדינים התלויים ב
חידש "דלא אמרינן דיניה דינא אלא בקרקעות  האו"ז )שם(

ובמשפטים התלויים בקרקעות", כלומר ד"ד נוגע רק לדינים 
השייכים בקרקע )כגון מכס או חזקת קרקע(. כמובן שדבריו 
מיוסדים על שיטתו לעיל, שיסוד הדין נובע מכך שהארץ שייכת 

וי בהסכמת העם שהיסוד תל שלדעת הרמב"ם והרשב"םלמלך. ברור 
 אין מקום כלל לחידוש זה, וד"ד שייך לדינים הנוגעים בכל תחום. 

לא  -אמנם, ייתכן שאף ראשונים המסכימים לאו"ז ביסוד הדין
יסכימו איתו בחידוש זה, וזה תלוי בשתי הדרכים שכתבנו לעיל 
בהבנת יסוד זה של הראשונים: שאמנם האו"ז סובר כדרך א' 

נובעת מכך שהארץ שלו וזהו גדר עצמאי, שכתבנו, שסמכות המלך 
אך לדרך ב', שאף לשיטה זו סמכות המלך נובעת מ'קבלת העם' 

 )בדומה לדעת הרמב"ם(, נראה שאין לחדש כאו"ז.
)שם,ח( את דעת האו"ז כיש אומרים, אך כתב  הרמ"אלדינא, הביא 

שעיקר כדעה שניה שאין לחלק בין חוקים הנוגעים לקרקע ושאר 
 דינים.

 דינים הנוגעים למלך ודינים שבין אדם לחברו
נראה שאין ד"ד תקף אלא בדינים הנוגעים לתועלת המלך  ברמב"ם

בלבד )עיין מ"מ בהלכות מלוה ולוה פ"כז ה"א(. לעומתו סוברים 
שד"ד תקף בכל  הרבה ראשונים )ר"ן ]גיטין י:[, רמב"ן ]שם[ ועוד(
 .4ם וחבירוהדינים, אף במה שנוגע לענייני הסדר שבין האד

הר"ן הקשה על שיטת הרמב"ם, מן הגמ' בב"ב נד,ב, שם מבואר 
שיש תוקף לדין המלך שקרקע תיקנה בחזקה של ארבעים שנה 
)לעומת דין תורה שנקנית בשלוש שנים(, ואע"פ שזה דין שאינו 
נוגע לתועלת המלך! ובאופן פשוט נראה לתרץ דשאני דין חזקה, 

שום שחוק המלך אומר שאין הוא תלוי בטבע האדם למחות, ומ
הקרקע נקנית בפחות מארבעים שנה, אין אדם ממהר למחות על 

 .5הקרקע שלו בפחות מזמן זה

 חוק הוגן ושוויוני
כתב תנאי בסיסי לתקפות המהר"ם )סי' תרסא. וכ"כ עוד ראשונים( 

כי לא מצינו דין מלכיות אלא במה שעל החוק להיות הוגן, " -החוק
הרמב"ם )גזילה פ"ה ה"יד. רת מתנאי זה פסק ". כנגזשהגון לעשות

אינו חוק תקף,  -שחוק הנחקק לגבי אדם אחד ובדומה באו"ז ועוד(
 אלא גזל, משום שהוא חוק מפלה.

הוא  -שחוק המוטל על כל יהודי המדינה ברמ"א )שם( פסקאעפ"כ 
חוק תקף. ונראה בביאור דבריו )כך ביאר לי הרב יוסי בן דוד 

ת דימונה( שיש לחלק בין חוק שנחקק רק שליט"א, ר"מ בישיב
ליהודים מסיבה אנטישמית שהוא בוודאי אינו חוק, וכראשונים 
הנ"ל, ובין חוק שנחקק רק ליהודים מסיבות מדיניות, שהיהודים הם 

 כ'גרי תושב' באותה הארץ וכד'.
 חוקים הסותרים דיני תורה

למשל  דבר ברור הוא שאין חוק המלך יכול לבטל איסור מן התורה,
אין לכך שום משמעות. אלא שיש  -מלך שיחוקק לעבוד ביום שבת

לשאול מה הדין לגבי מלך המחוקק חוק שסותר דין 'ממוני' מן 
התורה )דוגמא המובאת בראשונים היא כאשר ע"פ דין תורה בעל 
יורש את אשתו ואילו לפי חוק המלך ממון האישה חוזר לבית 

ועוד ראשונים, כתבו דבכה"ג  )שו"ת ח"ו סי' רנד( הרשב"אאביה(? 
בוודאי החוק בטל, ואין לו שום משמעות, "שכל הסומך בזה לומר 
שמותר )לפסוק לפי חוק המלך( משום דינא דמלכותא טועה וגזלן 
הוא". אמנם יש בכך גדרים שונים, ויש מקרים בהם יש תוקף גם 

 .6לחוקים שאינם תואמים לדין התורה, אך אכמ"ל
 כנסת ישראל בימינו

מטרת דין ד"ד הוא לתת תוקף לחוקי המלך הגוי אשר עמ"י נמצא 
תחת שליטתו בחו"ל. כאשר עמ"י נמצא בארצו הוא אינו צריך 
לכאורה דין זה שהרי יש לעמ"י מלך משושלת בית דוד שמנהל את 
המדינה עפ"י חוקי התורה. בימינו עמ"י מצד אחד אינו נמצא בגולה 

ד שני אינו תחת מלך מבית דוד ואינו תחת שלטון של גויים אך מצ
המנהל את המדינה לפי חוקי התורה, האם גם בזה חל בכלל של 
 -דינא דמלכותא? לדעת הרמב"ם שד"ד נובע מתוקף קבלת העם
פשוט שיש תוקף גם לחוקי הכנסת היום, שהרי העם כולו מקבל 
עליו את נבחרי הציבור ע"י התהליך הדמוקרטי. ואף לשיטת הר"ן 

וודאי יש  -מינו שהמלך נבחר ע"י העם באופן מובהקיש לומר שבי
 לכך תוקף )ובמיוחד לפי החת"ס הנ"ל בשיטת הר"ן(.

אין כל ספק שחוקי הכנסת הממוניים אשר אינם לפי כל האמור לעיל, 
נוגדים דין מן התורה, מחייבים את כל אזרחי המדינה אף מבחינה 

, היא עבירה ! לכן, עבירה על חוקיה, כהעלמת מיסים וכד'הלכתית
הלכתית )עי' יחו"ד ה, סד( זאת בנוסף לעבירות הפליליות 

 והמוסריות שגם כמובן שייכות בזה.

 היוםמהות מצוות 
פינת ההלכה • אריה לוין )ש''ד(

בכל שנה ושנה, זוכים אנו לקיים את המצוה המרגשת של משלוח 
המנות בפורים. ויש לברר מה בדיוק עניינה של המצוה הזאת, ומה 

 היא מסמלת בשבילנו בחג הפורים. 
ישנה מחלוקת מפורסמת בין 'תרומת הדשן' ל'מנות הלוי'. תרומת 
הדשן )סימן קיא'( אומר שמטרת המצוה היא כדי שיהיה לכל אחד 
כדי סיפוקן בשביל הסעודה. "נראה טעם דמשלוח מנות הוא כדי 

מאידך גיסא, יש …" שיהא לכל אחד די וספק לקיים הסעודה כדינא
את דעת מנות הלוי )פרק ט פסוק טז(, שכותב שטעם משלוח מנות 
הוא לאו דווקא קשור לסעודה, אלא להרבות בשלום ורעות. כל זה 
לעשות בהיפך מאמירת המן עלינו 'ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין 
העמים', ולתיקון זה אנחנו מרבים באהבה עם משלוח מנות איש 

 לרעהו. 

                                                           
גם לדעת הר"ן, חוקים הבאים לטובת  לדעת החת"ס )חו"מ סי' מד(יש להעיר, ש 3

יסים העם )'מנהגי ונימוסי העם'( חלים בא"י, ורק חוקים שנועדו לטובת המלך )מ
 למלך וכד'( אינם חלים, שרק בזה העם אינו מקבלו עליהם.

 מחלוקתם נובעת מפירוש הסוגיא בגיטין י: ואכמ"ל. 4

הטעמים הללו יהיה לכאו' במקרה של אחד מהנפקא מינות בין 
כשחל טו' באדר בשבת. מתי המוקפין מקיימין  -'פורים משולש' 

מצות משלוח מנות. הסעודה עצמה נדחית ליום ראשון, ולכאורה 
לפי תרומת הדשן, נצטרך לתת משלוח מנות ביום ראשון, כדי שזה 
ות יהיה דווקא בשביל הסעודה, ולא לשבת. לעומת זאת, לפי דעת מנ

הלוי, יכולים להקדים את המצוה ליום יד'. אולם יש לדעת, כי 
בפורים משולש דעת רוב הראשונים שהסיבה שדוחים את הסעודה 
ליום ראשון, היא דווקא מפני שצריכים שיהיה משלוח מנות ביום 
של הסעודה, ואי אפשר לשלוח מנות בשבת עצמה. מתוך הדברים 

בסוגיא. הוא כותב שבאמת  האלה, ה'מנחת אשר' כותב יסוד גדול
גם המנות הלוי מסכים לדעה של תרומת הדשן, שהיסוד של משלוח 
מנות הוא כדי לספק לכל אחד צרכי הסעודה. רק, שהוא הביא טעם 
נוסף לדבר, מתוך דברי דרוש, כשמקיימים מצות משלוח מנות, 

בדומה לזה תירץ הגר"א סי' שסט ס"ק יט. ועיין בחזו"א שתירץ באופן אחר ולדבריו  5

 ברמב"ם יוצא שאין כמעט נפק"מ בין הרמב"ם ובין שאר הראשונים.
 .144קיג. רמ"א חו"מ שסט, ח. ש"ך חו"מ עג, לט. תחומין כט, עמ'  עיינו מאירי ב"ק 6



 בס"ד
מרבים שמחה בעם ישראל לתקן מה שהמן דיבר עלינו. בעצם, 

מטרה הספציפית שלה, ויש עוד טעם נוסף כדי למצוה יש את ה
 להרבות שמחה ואחדות בעם ישראל. 

ואם לוקחים את הרעיון הזה עוד צד אחד קדימה, ניתן להגיד שלכל 
מצוות פורים יש את שני הצדדים האלה, שלכולן יש את הטעם 
 -העיקרי של כל מצווה ומצווה, ובנוסף לזה יש לכולן טעם מאחד 

חדות בעם ישראל. אם מסתכלים לדוג' במצות להרבות בשמחה וא
מתנות אביונים, גם שם יש את שני הדינים האלה. יש מחלוקת בין 
האחרונים לגבי עני עצמו אם הוא חייב לתת מתנות לאביונים. הפרי 
חדש )ס' תרצד' סעיף א( סובר שעני המתפרנס מצדקה פטור 

מביא בשם ממתנות לאביונים, כמו שאר צדקה. בניגוד לזה, הט"ז 
הב"ח )שם( שאפילו עני חייב לתת מתנות לאביונים, כנראה כי זה 
לא כמו שאר צדקה שעני יהיה פטור. במתנות לאביונים, יש גם עניין 
להרבות בשמחה, ולכן גם עני יהיה חייב. אבל, במקומות אחרות, 
 משמע מהב"ח שבאמת מתנות לאביונים הוא כמו צדקה רגילה. 

רי השולחן ערוך בסימן תרצד' שבמתנות הב"ח גם מביא את דב
לאביונים, המחשבה לבד )לתת את המתנות לאביונים( מחייבת 

אותך לתת, כדין שאר צדקה. ושוב פעם, בעקבות הסתירה הזאת, 
המנחת אשר אומר שבאמת במתנות לאביונים יש את שני החלקים 
האלה, גם סיבה ספציפית לתת צדקה, וגם רעיון יותר כללי להרבות 

 שמחה בעם ישראל. 
שונים, אלא שאחד  םלקראת סיום, ניתן להגיד שזה לא שני ענייני

גורם לשני. גם במשלוח מנות, וגם במתנות לאביונים, יש סיבה 
עיקרית לעשות אותה. זה חשוב שלכל אחד יהיה מספיק מה לאכל 
לסעודה, וכמובן זה חשוב לתת צדקה. אבל הסיבה שחכמים תיקנו 

בצורה שהם תיקנו אותה זה כדי לקבל גם את  את המצווה דוקא
הרעיון הכללי. הסיבה שאנחנו דואגים שלכל אחד יהיה מה לאכל 
דוקא בצורה של "משלוח מנות איש לרעהו", והסיבה שיש מצווה 
נוספת של נתינת צדקה דווקא ביום פורים, זה כדי שדוקא ביום הזה, 

י, אנחנו נרבה היום שהאויבים אמרו שאנחנו לא מחוברים אחד לשנ
 בשמחה ואחדות בין אחד לשני, בין איש לרעהו. 

 שנזכה לקבל קדושת פורים בשמחה ואחדות אמיתית! 
 
 

 יסוד פורים –הכרת הטוב 
צו השעה •)ש"ד( ברוך מרדכי מייקלס

לדברי הרב משה מהו המסר המרכזי של מגילת אסתר? 
רים , הנושא המרכזי של פו'דרש משה' ובספרזצ"ל פיינשטיין 

גם לאחר שהאדם התפלל לפני הוא כותב ש ב.הוא הכרת הטו
ואכן בקשתו התקבלה, הוא  –בורא עולם על מה שהוא זקוק לו 

על  ולהודות לה' לה', להמשיך להתפללולהמשיך עדיין נדרש 
ההנאה הנוכחית מהמתנה הזו. שכן, האדם אינו מכיר את מלוא 

 ו.מאלי ןלו כמובדבר שניתן  שום לקחתלו כן אסור ועל ״חלקו״ 
 

זוהי התייחסות  .זו הסיבה שפורים נקרא על שם המילה ״פור״
 השמדתקביעת התאריך לל הלפור שנעשה על ידי המן כשיט

היהודים. עם זאת, למרות שבתחילת סיפור פורים נראה כי המן 
נמצא בעלייה ובעוצמה כמעט מוחלטת, תוך זמן קצר הכל 

, והוא השנאה-פתנוט אנטישמיתה ודמות ונחשפתמתהפך 
הרב משה כותב כי   ת.השפלה ציבוריכל ב–על העץ לעיני נתלה

החג הזה מלמד אותנו להאמין ולהבין שכל מתנה שאנו מקבלים 
אם  ע,תגימתי המתנה  -רצונו והכל תלוי ב היא מהשם יתברך,

 .בכלל
 

 וה זיתהילדברי הרב אברהם פאם )ראש ישיבת 'תורה ודעת'(, 
להצלת עם הביאה נפילת המן וה את רזימידת הכרת הטוב שז

רוש וכי המלך אחשו מתאר,המדרש )אסתר רבה א, טו( . ישראל
תכונה . הקפיד לתגמל את אותם אנשים שסייעו לו בדרך כלשהי

 -המגילה  סיפורבנקודת המפנה ל זו של הכרת הטוב הובילה
אל ה'דיוטה התחתונה', ועליית מרדכי  ו הרםהמן ממעמד ירידת
 . בו חגג ברחובות שושן 'הגרנדיוזי' אופןדרך ה

לשרת את מרדכי  אלץנהמן  ( מספרת כיב,טו)הגמרא במגילה 
הגמרא הטקס ש'ייעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו'. לקראת 

. את שערוספר עצמו נאלץ לרחוץ את מרדכי ולבמספרת כי המן 
בנוסף המן נאלץ להתכופף כדי לאפשר למרדכי לעלות על סוס 

המן דרך בחוזקה על  מרא מספרת שמרדכי בכוונהוהג ,המלכות
 סוף מספרת הגמרא שכאשר המן הוביל. לבפס על הסוסטיכש

היא . מחזהב צפתהבתו על הגג ועמדה , יאת מרדכ ברחובו
הניחה לעצמה שמי שרוכב על הסוס חייב להיות אביה, וזה 

לקחה סיר מלא בצואה  ,לפיכךשהולך לפניו חייב להיות מרדכי. 
 ולפתע גילתה שאין זה אלא – ל ראשו של מוביל הסוסע שפכהו

כך . מהגג ומתה קפצה, . מתוך מבוכתה הגדולה ובושתהאביה
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 והכל ,עלייתו של מרדכילעומתה של המן ו נפילתוהחלה 
 .למרדכי הכרת הטוב של המלך אחשוורושמידת  בזכות התחיל

 
. יש לשאול אסתר מגילתמחשבה אישית על בלסיים  ברצוני
המגילה נקראת על שמה של אסתר? הרי מרדכי היה מדוע 

לענ"ד בקריאת שמה של שותף פעיל לא פחות בסיפור המגילה. 
המגילה על שמה של אסתר יש בה משום הכרת הטוב של עם 

שבכל העולם היהודי התקיימו למרות . ישראל לאסתר המלכה
אחת, שהצילה כמעט  אשה, לאור הישועה הגדולה חגיגות

בהסגר כאשתו  לבדה היהודי מהשמדה, נותרהלבדה את העם 
אסתר הייתה אשתו  7. כידוע, ע"פ הגמ'של המלך אחשוורוש

אסתר אמרה ר שאמספרת שכ של מרדכי היהודי, והגמ'
״עד  היא בעצם אמרה לו: ,למרדכי: ״וכאשר אבדתי אבדתי״

לאחשוורוש זה היה בכפייה, אך כעת אגיש  כשנבעלתיעכשיו 
ש"י מסביר . ר"החופשי ואהיה אסורה לך את עצמי אליו מרצוני

שכל עוד זה היה באונס האישה אינה נאסרת לבעלה, אך אם 
הייתה עם גבר אחר מרצון אז ״אסורה לבעל ואסורה לבועל״. 
 ,לפיכך נאלצה כאישה נשואה לחיות את חייה בנפרד מבעלה

 י. יהיו מגבר שאינו יהוד ושייוולד ילדיהולקחת בחשבון ש
להעניק לאסתר  ןכי אחשוורוש היה מוכמר בגמ' זאת ועוד, נא

. פרט לבנייה מחדש של בית המקדש ,כל מה שרצתהאת 
היהודי של אסתר, המלך דריווש, ביטל את צו  ּהנ  , ב  אעפ"כ

אחשוורוש שמנע מהיהודים לבנות מחדש את בית המקדש ואף 
מי יודע אם הייתה זו השפעתה  8.מימן את הבנייה באופן אישי

של אסתר על בנה שהעלה את אהדתו כלפי העם  החיובית
ומר, כי בעצם קריאת ניתן ל .הגולה, הסובל והמפוזר שלה

המגילה על שמה של אסתר, ולא על שום שם אחר, יש בה מעין 
 של העם היהודי כלפיה.הטוב  הכרת בחינה של

 
כלפי  ובהודאה "הכרת הטוב"ב להרבותזה, נשתדל הבפורים 

שלוחיו  –רגע ורגע, וכלפי בני האדם  ה' ית' העוזר לנו בכל
הסובבים אותנו, הדואגים לנו לכל מחסורנו.  –בעולם הזה 
 פורים שמח!
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