
פורי� עניני

לברו� המ�  ארור בי�  ידע  'לא יצחק � הנס שרש
מרדכי '

קבעועמדו בפורים למה ושמחה המפרשים, משא"כ משתה ,

שאחז"ל מה לבאר, יש עוד ז:)חנוכה. איניש (מגילה  חייב

מרדכי  לברוך להמן ארור בין ידע לא עד בפוריא .לבסומי

בפורים וענין פרצופים ללבוש ישראל .מנהג

עשו  גלגול  המ�  - יעקב גלגול מרדכי

הגלגולים מבוארוהנה ל "ה )בספר גלגול (פרק  היה שמרדכי

מעשו  גלגול היה והמן  יעו"ש.א מיעקב, ,

מהתלי' המ� שינצל - עשו לבר� רצה יצחק

י "ג )במדרשאיתאוהנה ס "ה, בראשית  ג')עה"פ(רבה כ"ז, שא (שם 

תליך  שנאמרב נא... מדי זו תליך ו '), על (אסתר המן את ויתלו

ומפרשהעץ  להצילו האלשיך,, עשו את לברך רצה דיצחק

אחשורוש  ידי על יעו"ש.,ג מהתלי'

פעולות  ג' ע"י הברכות לקח יעקב

עשו,אולם שהוא יצחק את יעקב רימה דבר של שחשב בסופו

ומרדכי. יעקב את בירך ובאמת והמן, עשו את  שמברך יצחק

פעולות:והנה כמה ידי על נעשה זו רמאות 

ידיא' על עשו - בבגדי יעקב עזים,שהתחפש גדיי בעורות

כעשו. לאביו ונדמה

ידיב' על ליצחק.הסעודה - יעקב שהכין

ידיג' על  שכתובהיין - כמו  לו כ"ה)שהביא כ "ז, לו(בראשית 'ויבא

וישת' הבשר מבאר ,באלשיך ו.דיין בטעם הבחין  לא היין דע "י 

צבי , בשר  ולא  גדי, יעו"ש .שהוא  יעקב , שהוא הרגיש  ולא

פרצופי�  ולבישת משתה עני�

פורים נמצא נס נעשה והיין הסעודה ידי שעל שעל במה ,

דין  יש לכן מרדכי. לברוך המן ארור בין יצחק ידע לא ידו

ו  ושמחה, ידע משתה לא עד בפוריא לבסומי איניש 'חייב

מרדכי' לברוך המן ארור שהתחפש וכיון.בין ע"י נעשה שהנס

ע"כ פרצופין יעקב, בפורים.לובשין

מעלה  כלפי הכונה  � ידע ' דלא 'עד 

רשעי�  באבידת למעלה חדוה אי�

החיובבאופן רבינו מבאר ידע שני דלא עד בפוריא לבסומי

מרדכי, לברוך המן ארור הזוה"ק בהקדםבין של (פרשת יסודו

ס "א :) דף שנאמרנח י')דמה י"א , זהו (משלי רנה, רשעים באבד

נאבדו  אם אבל הרשעים, של סאתם נתמלאה אם דוקא

להרע  שבקשו מפני ונענשו סאתם, שנתמלאה קודם הרשעים

לפניו. חדוה אין כביכול אזי לישראל,

שמחתינו  ע"י דלעילא השמחה לעורר

רבינו  נתמלאה וכתב כשלא באה שהישועה כזה שבאופן ,

הרשעים, של במה סאתם למעלה, השמחה לעורר היא העצה

אתערותא  ידי ועל שמחה, של התעוררות נעשה למטה שאנו

דלמעלה השמחה את מעוררים אנו .ה דלתתא 

מרדכי' 'ברו� או המ� ' 'ארור ע"י ישועה

'וזהו באומרו המן'הכונה מצד ארור הבאה ישועה דהיינו ,

סאתם, שנתמלאה עצמו מצד הרשע של ו'ברוך הרשעות

אלא מרדכי' סאתם, נתמלאה כשלא שבאה הישועה היינו

בהצדיק. לפגוע שרצה מפני נענש

למעלה  ידע' דלא 'עד  שמחה לעורר 

יין,ולכן  שנשתה ידי שעל - בפוריא' לבסומי איניש 'חייב

דלמטה, השמחה ידי על אז ואנשים, אלקים ישמח שהיין

מרדכי'יתקיים לברוך המן ארור בין ידע דלא -'עד ר"ל ,

'ארור  בדרך הבאה הישועה בין למעלה חילוק יהא שלא

מרדכי'. 'ברוך בדרך הבאה להישועה ו המן'

וידוע א. ועצומה, גדולה בסכנה ישראל כלל את הכניס ובזה להמן, להשתחוות רוצה היה לא מרדכי הכי דמשום הגלגולים, בספר שם ומבאר

יעו"ש. להשתחוות, שלא עכשיו תיקונו היתה לכן לעשו, שהשתחוה על יעקב שנענש

בזה רבינו א'),המדרש ומבאר ח', מגילה ומרה (רבה גדולה זעקה לזעוק לעשו יעקב שגרם בשביל בשושן, ומרה גדולה זעקה זעק ,שמרדכי

מובן. ולהנ"ל זה, חוב פרעון לשלם צריך היה מרדכי דוקא למה דקשה

הפסוק מובן זרעו וגם לכל שלום שפיר ודובר מיעקב, גלגול הוא דמרדכי להנ"ל אבל מרדכי, של זרעו ישראל כל נקראו איך ביאור דצריך ,

זרעו. נקראו

ע"כ.ב. וכו' אדום זו השדה וצא וכו', יון זו קשתך העץ, על המן את ויתלו מדי זו תליך וכו', בבל זו כליך נא שא המדרש: לשון

נתלה.ג. יהא ולא אחשורוש תחת המן יהא לא מדי בגלות וממילא אדום, תחת יהיו גליות הד' דכל עשו את לברך יצחק דכונת

וב ד. רבינו: יונתן ומוסיף נס,תרגום לו ונעשה יין, ליעקב לו היה דלא כתב, יין שם מלאך לו א"כ והביא בחנם, נס עושה הקב"ה אין והנה ע"ש. ,

מברכו  היה לא היין בלא הכירו.בודאי לא היין וע"י עשו, זה שאין בספק שהיה מחמת ,

למעלה.ה. כזה הנהגה מעוררין במעשינו דאנו צלך' 'ה ' בענין זה מבאר ורבינו

הנס'.ו. מתעורר שנה 'ובכל רבינו דלמעלה.ומסיים השמחה לעורר כדי היין, בשתיית למטה, שמחה לעורר שנה בכל אנו מחוייבים דלכן כונתו ובפשוטו

סועד  ובשני זו, שנה של בפורים זה עם אוכל זה סעודתייהו,

עמו. לפירש"י חבירו יוסף בית מקיימים והקשה היה לא דא"כ ,

לרעהו. איש מנות משלוח

בקידושיןומתרץ המבואר דין עפ"י כ"ז,רבינו, סי ' אהע"ז ובשו "ע  (ז:

ט ') כנתינה סעי ' הוי חשוב אדם בההיא דבקבלת ומקודשת ,

יש  נמי והכא מתנתה, לקבל חשוב האדם שהסכים הנאה

לבעל  כנתינה הוי אצלו, לסעוד שהסכים דמה לומר,

.יט הסעודה 

התקבלתי  כאילו

כפסק כ וכ"ש  התקבלתי, כאילו הריני אומר אם דמהני הכא

ו ')הרמ"א ותרצ "ו ד', בב"ק (בתרצ "ה יהושע ולהפני מחילה, דמהני

ק"א: מכפר)דף כסף שלא (ד"ה  זה בכגון התקבלתי שייך דלא

מקודם  החפץ לו מחילה.כא היה  כאן מהני למה קשה ,

וריעות  אהבה - ב"ח

'והב"ח ברש"י כדי למד הוא מנות משלוח דטעם דכיון

אהבה  ביניהם ולהשכין וריעיו אוהביו עם  ושש שמח שיהא

וריעות, ורעהו,ואחוה חבירו עם אחד יסעוד  אם כן אם

יחד, משתה לב ובטוב בשמחה הם מעתה הרי הם ופטורים

מנות, משלות זה מחיוב את זה אוהבים היו שהמה וכו'

יחד  אחים לשבת להם ויפה שטוב והסכימו עוז ביתר

אשר  ה' כברכת משתה לב ובטוב בשמחה פורים בסעודת

משאר  לע"ד ומקובל רשי דעת  לי נראה כן להם. נתן

בו'. שנאמרו פירושים

חוב  מחילת  ע "י  לאביוני�  מתנות 

רבינו: מצות נשאל לאביון חוב שמחל במה בפורים יוצא אם

כלום  לו נתן לא דעכשיו כיון לאביונים, דמקדש מתנות וכמו ,

מקודשת אינה ו:)במלוה או (קידושין נתינה, חשיב לא ה"נ ,

מחיובו  שנפטר ללוה היא שמחה מקום .כב מכל

יוצא  דאינו  מהריא"ז ראיה

יוצא. דאינו רבינו, מהריא"ז והביאופסק הגיבורים ראי' בשלטי

ג') אות הרי "ף בדפי  א: במג"א(מגילה סק"ה )והובא תרפ "ח , בספק (סי '

בי"ד  לאביונים מתנות יתן נון, בן יהושע מימות חומה מוקף

בביצה  בעירוב שמצינו [כמו תנאי יעשה לא ולמה ובט"ו.

להלואה, יהא לאו ואם למתנה, יהא היום מחויב שאם י"ז.]

היום  ואם נתתי, כבר מחויב, הייתי אתמול אם יאמר ולמחר

במחילת  יוצא דאינו כרחך על אלא ההלואה, מוחל הריני

מחילת  בהנאת לצאת שרוצה אמר אם ואפילו ההלואה.

יצא  לא .כג מלוה,

ויתנה,ואם למחר עד בעין שיעמוד מנת על שיתן תאמר:

היום  בו ליהנות ראוי דאינו כיון בי"ד יוצא אינו דאז אינו, .כד זה

התקבלתי  כאילו

רבינו  אומר לאביונים ,אבל המתנות לקבל נתרצה הלוה דאם

דיוצא, אפשר החוב במשלוח במחילת מחילה דמהני כמו

בשו"ע כמבואר ו ')מנות, סעי ' תרצ "ו וסי' ד', סעי' תרצ "ה, נמי (סי ' והכא ,

לאביונים  כאילו כה במתנות הריני לומר ויכול נאמרו, דבחדא

התקבלתי.

שהם  שאע"פ הבן, מילת גם לדעתו זה בכלל וכמו"כ תפילין, וקשירת סוכה, עשיית התוצאה, שעיקרם מצוות כמה לגבי יא, סי' או "ז המהר"ח

ולהתעסק  להשתדל היא המצוה אלא שלוחו, או  בדבר המחוייב ע"י  דוקא העשיה שתהיה  הכרח אין היחיד , על וחיובם במעשה, התלויים ענינים

ע"ש. לפועל, התוצאה בהבאת

דמי,יט. שפיר אכילה ע"י בא דהנאה כיון אבל אוכלין, ליתן דצריכין דאף והקשה כהנ"ל, דאמר מהר"א חידושי בשם ק"מ סי' תשובה פסקי ועי'

חיבה  משום מנות דמשלוח הלוי המנות מהלך לפי אוכלין, ליתן דצריכין הדין בגדר לידע וצריכין וצ"ע]. ע"ש ק"ץ, בסימן להקצות שם [ומציין

סעודה  דמקבל במה הדעת קירוב לו יש כנתינה דקבלה  חשוב באדם וא"כ סעודה נתינת ע"י דבא הדעת קירוב הוא דהנקודה אפשר וריעות,

חשוב  אדם של דהדין משמע הסעודה', לבעל לו כנתן אצלו שסעד מה וה"נ כנתינה, הוי חשוב אדם 'דקבלת רבינו לשון ובאמת ודו"ק. ממנו,

ועיין. הקצות) כהבנת (דלא צדדי, הנאה הוי ולא שקיבל, ממש דבר אותו לו נתן כאילו הוי

התקבלתי.כ. כאומר הוי עכ"פ כנתינה, דהוי סברא בלא אפי' חשוב, באדם  הכא וכ"ש

א"כ כא. כלל, בו זכה לא שהכהן הכא אבל במתנה, עכשיו לו נותנו כאילו דהו"ל שפיר אמרינן א"כ כבר, שלו היה שהחפץ 'דבשלמא שם: וז"ל

ע"ש. עדיין', בו זכה שלא כל במתנה לו ליתן יכול אינו

הרבה כב. דהביא כ"א, סי מסלע דבש ספר ועי' [בממונו]. לו שמשמח במה כסף לו נתן דלא אף לאביונים מתנות קיום דשייך מצדד  השואל

יד"ח  יוצא האם נשאל ז) נו סי' (בתשו' והמהרי"ל מא, סי' רבתי תניא ס' רב), (ר"מ בשבה"ל שמחה, משום לאביונים מתנות דענין מקורות

ע"ש. לשמחם התקנה דעיקר כיון מעשר של מעות לעניים שנותן במה

לסעודת כג. הראוי דבר דבעינן הריא"ז שסבר ואפשר יוצא, אינו אפ"ה בקידושין נתינה הוי דבודאי מלוה מחילת בהנאת אפי' דע"כ פושט רבינו

לו  דיש והנאה לאביונים, 'מתנות' דין דיש דיתכן והנכון מסוים, ממון צריכין אם הבן בפדיון בנידון זה דמדמה מסלע דבש ספר ועי ' פורים,

ע"ש. ממש, חפץ צריך רק מתנה, מקרי לא עדיין כסף דין 

ועיין).כד. שם, הגר"א כהביאור דלא לכאו' זו (קושיא עני. שקיבץ מצדקה חוב גובין דאין נפסק י"ב) סעי' רנ"ג (סי' דביו"ד רבינו, הקשה ועוד

י"ד, ביום הנתינה חל דאולי ט"ו, ביום לו ימחול לא אפילו מהמקבל להוציא יוכל לא תנאי על  יתן דאם הראי', לדחות יש דאולי רבינו ודן

להמקבל  ריוח יש תפיסה, מהני דהיה כיון דמ"מ רבינו, ודן הנותן, במחילת להמקבל ריוח אין א"כ הראי', עליו מחבירו והמוציא ספק והוי

לו.כשנמח  ל

שלא כה. לו שיש למי אפי' סעודה צורך ליתן דהענין הדשן התרומת דלפי מנות משלוח בטעם הרמ"א, דין לתלות דרוצה שו"ע, על חת"ס עי'

ע"ש. למחול, יכול בודאי א"כ וריעות, אהבה משום מנות משלוח דטעם הלוי המנות לפי אבל מחילה, מהני למה א"כ לו, שאין מי את לבייש

סופר. החתם כסברת סבר דלא משמע לאביונים במתנות התקבלתי דמהני לומר מצדד דרבינו מהא

לקוטי ערך ש”י
פנינים יקרים ויסודות נפלאים, נשאבים ונלקטים מתורתו העמוקה

של שר התורה מגדולי הפוסקים 

מרן רבי שלמה יהודה לייב טאבאק זצוק”ל 
)תקצ”ב – תרס”ח(  

מחבר ספרי ערך ש”י 
על התורה, על ד’ חלקי שו”ע, על הש”ס, ושו”ת תשורת ש”י

נכתבים ונערכים בלשון קל השוה לכל נפש

עניני פורים

סועד  ובשני זו, שנה של בפורים זה עם אוכל זה סעודתייהו,

עמו. לפירש"י חבירו יוסף בית מקיימים והקשה היה לא דא"כ ,

לרעהו. איש מנות משלוח

בקידושיןומתרץ המבואר דין עפ"י כ"ז,רבינו, סי ' אהע"ז ובשו "ע  (ז:

ט ') כנתינה סעי ' הוי חשוב אדם בההיא דבקבלת ומקודשת ,

יש  נמי והכא מתנתה, לקבל חשוב האדם שהסכים הנאה

לבעל  כנתינה הוי אצלו, לסעוד שהסכים דמה לומר,

.יט הסעודה 

התקבלתי  כאילו

כפסק כ וכ"ש  התקבלתי, כאילו הריני אומר אם דמהני הכא

ו ')הרמ"א ותרצ "ו ד', בב"ק (בתרצ "ה יהושע ולהפני מחילה, דמהני

ק"א: מכפר)דף כסף שלא (ד"ה  זה בכגון התקבלתי שייך דלא

מקודם  החפץ לו מחילה.כא היה  כאן מהני למה קשה ,

וריעות  אהבה - ב"ח

'והב"ח ברש"י כדי למד הוא מנות משלוח דטעם דכיון

אהבה  ביניהם ולהשכין וריעיו אוהביו עם  ושש שמח שיהא

וריעות, ורעהו,ואחוה חבירו עם אחד יסעוד  אם כן אם

יחד, משתה לב ובטוב בשמחה הם מעתה הרי הם ופטורים

מנות, משלות זה מחיוב את זה אוהבים היו שהמה וכו'

יחד  אחים לשבת להם ויפה שטוב והסכימו עוז ביתר

אשר  ה' כברכת משתה לב ובטוב בשמחה פורים בסעודת

משאר  לע"ד ומקובל רשי דעת  לי נראה כן להם. נתן

בו'. שנאמרו פירושים

חוב  מחילת  ע "י  לאביוני�  מתנות 

רבינו: מצות נשאל לאביון חוב שמחל במה בפורים יוצא אם

כלום  לו נתן לא דעכשיו כיון לאביונים, דמקדש מתנות וכמו ,

מקודשת אינה ו:)במלוה או (קידושין נתינה, חשיב לא ה"נ ,

מחיובו  שנפטר ללוה היא שמחה מקום .כב מכל

יוצא  דאינו  מהריא"ז ראיה

יוצא. דאינו רבינו, מהריא"ז והביאופסק הגיבורים ראי' בשלטי

ג') אות הרי "ף בדפי  א: במג"א(מגילה סק"ה )והובא תרפ "ח , בספק (סי '

בי"ד  לאביונים מתנות יתן נון, בן יהושע מימות חומה מוקף

בביצה  בעירוב שמצינו [כמו תנאי יעשה לא ולמה ובט"ו.

להלואה, יהא לאו ואם למתנה, יהא היום מחויב שאם י"ז.]

היום  ואם נתתי, כבר מחויב, הייתי אתמול אם יאמר ולמחר

במחילת  יוצא דאינו כרחך על אלא ההלואה, מוחל הריני

מחילת  בהנאת לצאת שרוצה אמר אם ואפילו ההלואה.

יצא  לא .כג מלוה,

ויתנה,ואם למחר עד בעין שיעמוד מנת על שיתן תאמר:

היום  בו ליהנות ראוי דאינו כיון בי"ד יוצא אינו דאז אינו, .כד זה

התקבלתי  כאילו

רבינו  אומר לאביונים ,אבל המתנות לקבל נתרצה הלוה דאם

דיוצא, אפשר החוב במשלוח במחילת מחילה דמהני כמו

בשו"ע כמבואר ו ')מנות, סעי ' תרצ "ו וסי' ד', סעי' תרצ "ה, נמי (סי ' והכא ,

לאביונים  כאילו כה במתנות הריני לומר ויכול נאמרו, דבחדא

התקבלתי.

שהם  שאע"פ הבן, מילת גם לדעתו זה בכלל וכמו"כ תפילין, וקשירת סוכה, עשיית התוצאה, שעיקרם מצוות כמה לגבי יא, סי' או "ז המהר"ח

ולהתעסק  להשתדל היא המצוה אלא שלוחו, או  בדבר המחוייב ע"י  דוקא העשיה שתהיה  הכרח אין היחיד , על וחיובם במעשה, התלויים ענינים

ע"ש. לפועל, התוצאה בהבאת

דמי,יט. שפיר אכילה ע"י בא דהנאה כיון אבל אוכלין, ליתן דצריכין דאף והקשה כהנ"ל, דאמר מהר"א חידושי בשם ק"מ סי' תשובה פסקי ועי'

חיבה  משום מנות דמשלוח הלוי המנות מהלך לפי אוכלין, ליתן דצריכין הדין בגדר לידע וצריכין וצ"ע]. ע"ש ק"ץ, בסימן להקצות שם [ומציין

סעודה  דמקבל במה הדעת קירוב לו יש כנתינה דקבלה  חשוב באדם וא"כ סעודה נתינת ע"י דבא הדעת קירוב הוא דהנקודה אפשר וריעות,

חשוב  אדם של דהדין משמע הסעודה', לבעל לו כנתן אצלו שסעד מה וה"נ כנתינה, הוי חשוב אדם 'דקבלת רבינו לשון ובאמת ודו"ק. ממנו,

ועיין. הקצות) כהבנת (דלא צדדי, הנאה הוי ולא שקיבל, ממש דבר אותו לו נתן כאילו הוי

התקבלתי.כ. כאומר הוי עכ"פ כנתינה, דהוי סברא בלא אפי' חשוב, באדם  הכא וכ"ש

א"כ כא. כלל, בו זכה לא שהכהן הכא אבל במתנה, עכשיו לו נותנו כאילו דהו"ל שפיר אמרינן א"כ כבר, שלו היה שהחפץ 'דבשלמא שם: וז"ל

ע"ש. עדיין', בו זכה שלא כל במתנה לו ליתן יכול אינו

הרבה כב. דהביא כ"א, סי מסלע דבש ספר ועי' [בממונו]. לו שמשמח במה כסף לו נתן דלא אף לאביונים מתנות קיום דשייך מצדד  השואל

יד"ח  יוצא האם נשאל ז) נו סי' (בתשו' והמהרי"ל מא, סי' רבתי תניא ס' רב), (ר"מ בשבה"ל שמחה, משום לאביונים מתנות דענין מקורות

ע"ש. לשמחם התקנה דעיקר כיון מעשר של מעות לעניים שנותן במה

לסעודת כג. הראוי דבר דבעינן הריא"ז שסבר ואפשר יוצא, אינו אפ"ה בקידושין נתינה הוי דבודאי מלוה מחילת בהנאת אפי' דע"כ פושט רבינו

לו  דיש והנאה לאביונים, 'מתנות' דין דיש דיתכן והנכון מסוים, ממון צריכין אם הבן בפדיון בנידון זה דמדמה מסלע דבש ספר ועי ' פורים,

ע"ש. ממש, חפץ צריך רק מתנה, מקרי לא עדיין כסף דין 

ועיין).כד. שם, הגר"א כהביאור דלא לכאו' זו (קושיא עני. שקיבץ מצדקה חוב גובין דאין נפסק י"ב) סעי' רנ"ג (סי' דביו"ד רבינו, הקשה ועוד

י"ד, ביום הנתינה חל דאולי ט"ו, ביום לו ימחול לא אפילו מהמקבל להוציא יוכל לא תנאי על  יתן דאם הראי', לדחות יש דאולי רבינו ודן

להמקבל  ריוח יש תפיסה, מהני דהיה כיון דמ"מ רבינו, ודן הנותן, במחילת להמקבל ריוח אין א"כ הראי', עליו מחבירו והמוציא ספק והוי

לו.כשנמח  ל

שלא כה. לו שיש למי אפי' סעודה צורך ליתן דהענין הדשן התרומת דלפי מנות משלוח בטעם הרמ"א, דין לתלות דרוצה שו"ע, על חת"ס עי'

ע"ש. למחול, יכול בודאי א"כ וריעות, אהבה משום מנות משלוח דטעם הלוי המנות לפי אבל מחילה, מהני למה א"כ לו, שאין מי את לבייש

סופר. החתם כסברת סבר דלא משמע לאביונים במתנות התקבלתי דמהני לומר מצדד דרבינו מהא

erechshai@gmail.com    732-363-6821 :להערות



הוא ונהפו�  עני� 
שהרגו מבאר,רבינו הוא, שנהפוך המן בגזירת דמצינו מה

להתהפך  הגזירה צריך היה למה אויביהם, את ישראל כלל

העמלקים  גרידא.על ישראל בני בהצלת סגי היה לא וכי ,

פדיו�  ע"י גזירה  ביטול 

ע"פוהביאור יהושע הוא, נ')הפני דף מהזוהר,(ב"ק יסוד שהביא

רק  הגזירה, לבטל אפשר אי הגזירה, נגזרה כשכבר דלפעמים

במקומו. אחר ליתן פדיון ידי על

שלנו  חוב  – מצרינו לנו הנפרע

המגילה ובזה קריאת לאחר שמברכים הברכה כונת לפרש יש

מצרינו' לנו שהיינו 'והנפרע מה שלנו מהחוב שנפרע ר"ל, -

שלנו.'מצרינו'חייבים, מהאויבים -

החטא  סיבת שה� - הפדיו� עמלק 

רק ולפ"ז מיד עמלק לכלות הקב"ה גמר לא למה מבואר

שלנו.להחלישם  פדיון להיות להשאירם ,

מחה' 'כי אמחה'. מחה 'כי שכפל מה מבואר ר"ל,ובזה -

אז  ח"ו, למחות גזירה יהיה עמלק'שאם זכר את -'אמחה

פדיון. הס"ם בתורת כי שלנו, פדיון יהיו שהם נותן והדין

העמלקים  הזה בעולם וגם לחטוא, המסית הוא עמלק של שרו

הרע  ומגבירים העולם אויר את מטמאים כיון הם וממילא ,

עליהם. יהפך שהעונשים נותן הדין החטאים, סיבת שהם

מנות  משלוח טע�  � ישראל  אחדות 
במזל  תלוי יחיד - בכלליות מזל אי�

קנ"ו)במהרש"א מבואר היינו ,(שבת בישראל, מזל דאין דהא

ישראל, עם בכלליות במזל.דוקא תלוי בפרטיות יחיד כל אבל

כיחידי�  דנ� המ�  – פור' 'הפיל

'ומבאר לאחשורוש, המן שאמר דזהו לפ"ז ר"ל ישנו רבינו ,'

בעולם  לישראל שישנו מה בהיותםז - זהו אחד', בתור 'עם

' שהמה עכשיו אבל ישראל. ומפורד'כלליות נידונים מפוזר

באיזה  לראות פור הפיל ולכן במזל, שתלויים כיחידים המה

המזל. יחייב יום

אחד' 'ע� להיות – מנות משלוח

מנות ולכן לשלוח לחזק תיקנו הפורים, ביום לרעהו איש

אחד. עם בתור שנהיה האחדות

הגוי�  מ�  נפרדי�  – ישראל  מציאות 
חיים עץ בפרי פ"ו)מבואר ופורים חנוכה ר"ח של (שער החטא ,

נכריות  נשים שנשאו הדור ע"ש.ח אותו ,

מכפר  האחדות כח

בהםאך היה חז"לאחדות אם אמרו ו '), ל "ח, בראשית דכשיש (מד"ר 

להם  מוחלים זרה עבודה עובדים אפי' .ט אחדות

העמי�' בי� ומפורד מפוזר אחד ע� 'ישנו

-לפ"ז המן קטרוג רבינו, וקיום מפרש ישות דכל - 'ישנו'

כשהואשלו רק הוא מציאותו, כל מיוחד היינו אחד' י 'עם

עצמו, בהם.בפני להתחתן עמים שאר עם מעורב ואינו

ואמרלכן העמים קטרג בין עמים מפוזר בין נתערבו -

.יא בחיתונם 

לכפר .ומפורד ואמר  אחדות להם ואין לבבות , פירוד  להם דיש  -

לאביוני�  ומתנות מנות משלוח עני�

חז"לוכנגד תקנו אהבה זה לגרום לרעהו איש מנות ומשלוח

היסוד פגם לתקן לאביונים ומתנות  בכונות וריעות, .יב כמ"ש

להכנעה  שמביא התורה  בכח עמלק מחיית 

מכניעיןבספריםמבואר 'ענוה'ד 'ס"ם'ה דבענוה ,יג גימטריא

גאוה. מדת קליפת שהם ר"ם, בגימטריא רבינו,דעמלק וכתב

מדת דלכן בנפשינו לקנות הוא עמלק, עם ללחום האופן

הענוה.

התורה, לימוד ידי על שאחז"לוזה כ"ה:)וכמו שנתנה (ביצה 

ופירש"י: עזים, שהן מפני לישראל תורה תורה להם ונתנה

לבם, ומכנעת כחם  מתשת והיא בה, ומשום שיעסקו עכ"ל,

התורה  מן ידיהם כשרפו ההכנעה יד הכי מדת להם היה לא ,

עמלק. עליהם ובא כדבעי,

עליה�  עמלק שליטת הביאו גאוה ע"י

ט"ו)שכתובוזהו א ', עמלק (שמואל  עשה אשר את פקדתי

אשר לו לישראל שום ׂשם דרך [על ממצרים, בעלותו בדרך ָ

ׂשם  עצמו ישראל כי עליך], אימתו שתהא מלך עליך ָתשים

לעמלק  הכח את נתנו בעצמם שלהם, בגאוה - לו עמלק את

עליהם. לשלוט

גאוה  - אחד ע� ישנו

המן,ועל קטרוג מבאר זה בחינת פי בעיניהם שהם - 'ישנו'

עצמם 'יש' את מחזיקים והם אין, בחינת אחד'היפך 'עם

-- השפלות בתכלית שהם אף שבעמים, 'מפוזר מיוחד

העמים'. בין ומפורד

עצמו להפקיר רק  � בטחו�  על  לסמו�  אי� 
למלחמה 

המשולש, החוט  של יסודו מביא במלחמת רבינו דכשמדובר

ה' על בבטחון אז לסמוך אין הכרם, מן הקוצים לבער ה'

יש.ז. ולא 'ישנו', הלשון ומדוייק בהמזל, תלוי דלא משום ישראל קיום דכל

ע"ש.ח. אחשורוש, בסעודת ביין הברית עון עליהם נתגלגלו ועי"ז

לו.ט. הנח אפרים עצבים חיבור ד') (הושע מהפסוק זה ודרשו

ע".י. שבעם המיוחד היינו העם, 'אחד' באבימילך, תולודות פ' ערש"י

העמים.יא. לבין מהם שנפרד העמים' בין 'מפורד כמותה, הולד הנכרית על דהבא דכיון לפי"ז, 'מפורד' רבינו מבאר הש"ס על בסוף ובליקוטים

'.יב. וכו' אבא מיסוד צדקה ממשיכין יד נותן הפושט לכל הצדקה 'דבכח

וישלח.יג. פרשת רמ"ז עי' קל"א, גימ' שניהם וע'נ'ו'ה' ס'מ'א'ל'

הפסוק,יד. חז"ל שדרשו ברפידים כמו ישראל עם וילחם עמלק ח').ויבא י"ז, (בשלח

ושיצילנו, ריבנו את אשר שיריב ככל לעשות צריכים אלא

בכונה  הטבע, בדרכי ה' מלחמת בעצמינו ללחום ביכולתינו

נפש  במסירות עצמנו כך.להפקיר על ליהרג מוכן ולהיות ,

אבינו  מאברהם לומדים אנו זה אלא ודבר בה', בטח שלא ,

לישרף  מוכן והיה שלהם, זרה עבודה לבטל בעצמו לחם

עכ"ד. ה', הצילו ולכן האש, בכבשן

הפסוקובזה מתחת מבואר עמלק זכר את אמחה מחה כי

שכפלהשמים  מה אמחה',, 'מחה'דר"ל 'מחה שדוקא כי ,-

אז ליהרג, מוכן להיות 'מחה' בגדר תהיו את אם 'אמחה'

עמלק  וציווי.זכר אזהרה זו בפסוק גם שיש מובן  ולפי"ז ,

הפסוקוזהו השמים'שאמר 'מתחת עמלק זכר את תמחה

תפלה, כגון השמים, מעל של דרכים על תסמוך שלא ר"ל, -

בדרכי  - השמים מתחת של מלחמה בדרכי תמחה אלא

הטבע.

פורי�  בנס היה  כ� 

ולא רבינוומסיים עצמו שהפקיר מרדכי בימי היה "שכן

עמלק" על גברו ועי"ז עצמה, הפקירה ואסתר .טו יכרע,

בדר� דוקא � השמי� ' 'מתחת  עמלק מחיית 
הטבע 

יעקב  תרצ "ה )הישועות סי ' בחז"ל(או "ח דמצינו מה (סנהדרין מבאר

ברק צ "ו:) בבני תורה למדו המן של בניו שלכאורה מבני ,

ילמדו  בניו שבני גדול כה לשכר כהמן רשע יזכה למה תמוה,

ותירץ, ידי תורה? על שמים שם נתקדש ידו שעל משום

היהודים. לאבד שביקש ממה שצמח, והישועה הנס

למעלה ולכן בבחי' נס, של במהלך נעשית עמלק מחיית אם

ולא  עמלק, של לזכותו נזקף השם קידוש זכות יהיה משמים,

לבניו, שכר ליתן צריך כי לגמרי, נמחה עמלק ציוה יהיה ולכן

'תחת  הנקרא הטבע, דרך של במהלך נעשית שיהא התורה

לגמרי. נמחה יהיה ואז השמים',

הפסוקרבינו בעמלק מבאר לה' מלחמה קה כס על יד 'כי

דר' נפלא.מדר בדרך עפ"ז

- יד דוקאכי נס,בידים,שיהא דרך שהוא בדיבור על ולא

- קה ישועת כס מכוסהשיהא שאם ה' בטבע, ומלובש

בעמלק לה' אםמלחמה לוחם - אזיה' ידינו, על מדר ולא

נמשךדר  עודמדר - עמלק.דר זה זכר מחיית נגמר ואין ,

הלכה מדור
לאביוני� ? למתנות  הנכו�  זמ�  מתי 

מגדים ה נחלקו סק"א)פרי א"א היטב (תרצ "ד סק"ח )והבאר (תרצ "ה,

לאביונים. מגדיםבמתנות בתענית סוברהפרי לעני ליתן דיכול

להכין אסתר  העני שיוכל סברא ומטעם י"ד, בליל וכ"ש

היטב לפורים. הבאר שמקיימיםאבל י"ד סובר ביום .טז דוקא

מכריע  מגדים,ורבינו הפרי כסברת ולא היטב, הבאר כדעת

ביום, שיתנו הוא דקרא מנות,דכיון משלוח עם ביחד דכתוב

להקל, דקרא טעמא דרשינן בזה,ובפרט,לא כמוס טעם דיש

רבינו מסיק לעשות".ולכן  צריך ביומו "שדוקא

בפורי�  ומגיע פורי� לפני שולח די�

הדין נדוןומעתה מתנות מה או מנות משלוח ששלח במי

הפורים  ביום והגיע פורים, לפני הים ממדינת לאביונים

מצותו? יוצא האם להמקבל,

של רבינו,וכתב מדינו לאביונים, מתנות של דינו חלוק דבזה

מנות  בשו"עמשלוח  שנפסק הדין עפ"י ה'), סעי ' קכ"ה, סי ' (חו "מ

בפקדון, או במלוה כזכי, הוי דהולך אמורים דברים "במה

כזכי  הוי לא במתנה וא"ל אבל לקבל שליח עשאו אפילו ,

מנה  הולך אמר, אם לפיכך כזכי, הוי לא לו, הולך הנותן

המקבל, ליד שיגיע עד לחזור יכול לו, נותן שאני לפלוני

יכול  ואינו נדר נעשה זוז, ק"ק לו שאין עני המקבל היה ואם

בו". לחזור

רבינומיוסד פוסק הנ"ל הלכה נראה"על דבמשלוח "דלדינא

א"כ מנות  כזכי, לאו ותן דהולך כיון מתנה, ליד דהוי כשבא

ונ  מהנותן זכה הפורים, ביום המצוה המקבל אז אבל ,עשה

לאביונים, ואין במתנות העני זכה הולך, לשליח שאמר מיד

התרה, מצותו לו יצא לא .יז וממילא

גוי אםאולם ידי על לאביונים המתנות זוכה יח שלח דאינו

דיוצא. מנות כמשלוח דינו לישראל,

מנות  למשלוח מהני חשוב  אד�  קבלת 

הט"ז  סק"ה )כתב תרצ "ה ור"ח (סי ' אבין בר אביי 'אמרינן, בגמ :

אבין להדדי בר סעודתייהו מחליפין מחלפי פירש ורש"י ,

חיים:טו. החפץ רבו בשם מביא ט', אות י' סי' אגדות בביאורי הי"ד) אלחנן (להר"ר הערות קובץ -בסוף היעוועסקעס של הגזירות כשהתחילו

כוחם' נחלשת היה ואז במסי"נ, בפועל ללחום צריכים היינו - הקומוניזם שיטת שהחילו ע"ש.]היהודים ,

כדלהלן:טז. הוא הנידון במאורהמג"א מקור "וכתוב לאביונים, מתנות בדין סק"א) תרצ"ד, קודם (סי' להו אכלו דלמא פורים קודם להם יתן דלא

זהפורים  על וכתב מגדים ". אברהםהפרי ובמנות (אשל מנות, משלוח עם כתיב לאביונים מתנות הכי, בלאו ליה תיפוק להבין, "ויש סק"א)

וי"ל יתן, לא י"ד בליל אף נמי, לאביון מתנה הדין הוא י"ד, בליל ולא לכרכין, וט"ו לעיירות, דוקא י"ד ביום לעני בעינן ליתן הוא דסברא

לא  וקודם י"ד, בליל וכ"ש אסתר בתענית ליתן רשאי הכי ומשום לפורים, שיכין עכ"ל.קודם, עיון", וצריך פורים, קודם להו אכלי דלמא ובבאר ,

לאביונים.היטב  במתנות הדין דהוא בלילה", ולא ביום מנות לשלוח "ויש ד') סעי' (שם הרמ"א שפסק מה על כתב סק"ח) תרצ"ה, (סי'

אפי'יז. עכ"פ [אבל ע"ש. מהני, דלא סברא דאמר ס"ט, סימן אליהו דבר ספר עיין פורים, עד עניים יזכו ולא פקדון שיהא תנאי לעשות ולענין

א"כ  פורים, קודם בנתינה לצאת דיכולין סוברין דיש ועוד  בהדיא, התנה לא אם פקדון להיות דרוצה בזה סתמא דליכא יתכן תנאי, מהני אם

ודו"ק. גוי, ע"י ליתן עצה רק הביא למה מהני דאם תנאי, מהני דלא משמע רבינו אבל עניים], שיזכו רוצה דלא מנתינתו מוכח לא שוב

הוא יח. המצוה עיקר רק שליחות, אין  לגוי דהא נתינה, מעשה צריכין דאין רבינו, שיטת דמסביר ול"ו, ל"ה אות כ"א סי' מסלע דבש ספר עי'

דברי  וכעין פורים], קודם נגמר כבר כזכי ובהולך בפורים, בזה לעסוק מצותו [אבל בפורים, מעות לעני שיהיה להשתדל דמצותו יוצא, הפועל

מדור הלכה

ושיצילנו, ריבנו את אשר שיריב ככל לעשות צריכים אלא

בכונה  הטבע, בדרכי ה' מלחמת בעצמינו ללחום ביכולתינו

נפש  במסירות עצמנו כך.להפקיר על ליהרג מוכן ולהיות ,

אבינו  מאברהם לומדים אנו זה אלא ודבר בה', בטח שלא ,

לישרף  מוכן והיה שלהם, זרה עבודה לבטל בעצמו לחם

עכ"ד. ה', הצילו ולכן האש, בכבשן

הפסוקובזה מתחת מבואר עמלק זכר את אמחה מחה כי

שכפלהשמים  מה אמחה',, 'מחה'דר"ל 'מחה שדוקא כי ,-

אז ליהרג, מוכן להיות 'מחה' בגדר תהיו את אם 'אמחה'

עמלק  וציווי.זכר אזהרה זו בפסוק גם שיש מובן  ולפי"ז ,

הפסוקוזהו השמים'שאמר 'מתחת עמלק זכר את תמחה

תפלה, כגון השמים, מעל של דרכים על תסמוך שלא ר"ל, -

בדרכי  - השמים מתחת של מלחמה בדרכי תמחה אלא

הטבע.

פורי�  בנס היה  כ� 

ולא רבינוומסיים עצמו שהפקיר מרדכי בימי היה "שכן

עמלק" על גברו ועי"ז עצמה, הפקירה ואסתר .טו יכרע,

בדר� דוקא � השמי� ' 'מתחת  עמלק מחיית 
הטבע 

יעקב  תרצ "ה )הישועות סי ' בחז"ל(או "ח דמצינו מה (סנהדרין מבאר

ברק צ "ו:) בבני תורה למדו המן של בניו שלכאורה מבני ,

ילמדו  בניו שבני גדול כה לשכר כהמן רשע יזכה למה תמוה,

ותירץ, ידי תורה? על שמים שם נתקדש ידו שעל משום

היהודים. לאבד שביקש ממה שצמח, והישועה הנס

למעלה ולכן בבחי' נס, של במהלך נעשית עמלק מחיית אם

ולא  עמלק, של לזכותו נזקף השם קידוש זכות יהיה משמים,

לבניו, שכר ליתן צריך כי לגמרי, נמחה עמלק ציוה יהיה ולכן

'תחת  הנקרא הטבע, דרך של במהלך נעשית שיהא התורה

לגמרי. נמחה יהיה ואז השמים',

הפסוקרבינו בעמלק מבאר לה' מלחמה קה כס על יד 'כי

דר' נפלא.מדר בדרך עפ"ז

- יד דוקאכי נס,בידים,שיהא דרך שהוא בדיבור על ולא

- קה ישועת כס מכוסהשיהא שאם ה' בטבע, ומלובש

בעמלק לה' אםמלחמה לוחם - אזיה' ידינו, על מדר ולא

נמשךדר  עודמדר - עמלק.דר זה זכר מחיית נגמר ואין ,

הלכה מדור
לאביוני� ? למתנות  הנכו�  זמ�  מתי 

מגדים ה נחלקו סק"א)פרי א"א היטב (תרצ "ד סק"ח )והבאר (תרצ "ה,

לאביונים. מגדיםבמתנות בתענית סוברהפרי לעני ליתן דיכול

להכין אסתר  העני שיוכל סברא ומטעם י"ד, בליל וכ"ש

היטב לפורים. הבאר שמקיימיםאבל י"ד סובר ביום .טז דוקא

מכריע  מגדים,ורבינו הפרי כסברת ולא היטב, הבאר כדעת

ביום, שיתנו הוא דקרא מנות,דכיון משלוח עם ביחד דכתוב

להקל, דקרא טעמא דרשינן בזה,ובפרט,לא כמוס טעם דיש

רבינו מסיק לעשות".ולכן  צריך ביומו "שדוקא

בפורי�  ומגיע פורי� לפני שולח די�

הדין נדוןומעתה מתנות מה או מנות משלוח ששלח במי

הפורים  ביום והגיע פורים, לפני הים ממדינת לאביונים

מצותו? יוצא האם להמקבל,

של רבינו,וכתב מדינו לאביונים, מתנות של דינו חלוק דבזה

מנות  בשו"עמשלוח  שנפסק הדין עפ"י ה'), סעי ' קכ"ה, סי ' (חו "מ

בפקדון, או במלוה כזכי, הוי דהולך אמורים דברים "במה

כזכי  הוי לא במתנה וא"ל אבל לקבל שליח עשאו אפילו ,

מנה  הולך אמר, אם לפיכך כזכי, הוי לא לו, הולך הנותן

המקבל, ליד שיגיע עד לחזור יכול לו, נותן שאני לפלוני

יכול  ואינו נדר נעשה זוז, ק"ק לו שאין עני המקבל היה ואם

בו". לחזור

רבינומיוסד פוסק הנ"ל הלכה נראה"על דבמשלוח "דלדינא

א"כ מנות  כזכי, לאו ותן דהולך כיון מתנה, ליד דהוי כשבא

ונ  מהנותן זכה הפורים, ביום המצוה המקבל אז אבל ,עשה

לאביונים, ואין במתנות העני זכה הולך, לשליח שאמר מיד

התרה, מצותו לו יצא לא .יז וממילא

גוי אםאולם ידי על לאביונים המתנות זוכה יח שלח דאינו

דיוצא. מנות כמשלוח דינו לישראל,

מנות  למשלוח מהני חשוב  אד�  קבלת 

הט"ז  סק"ה )כתב תרצ "ה ור"ח (סי ' אבין בר אביי 'אמרינן, בגמ :

אבין להדדי בר סעודתייהו מחליפין מחלפי פירש ורש"י ,

חיים:טו. החפץ רבו בשם מביא ט', אות י' סי' אגדות בביאורי הי"ד) אלחנן (להר"ר הערות קובץ -בסוף היעוועסקעס של הגזירות כשהתחילו

כוחם' נחלשת היה ואז במסי"נ, בפועל ללחום צריכים היינו - הקומוניזם שיטת שהחילו ע"ש.]היהודים ,

כדלהלן:טז. הוא הנידון במאורהמג"א מקור "וכתוב לאביונים, מתנות בדין סק"א) תרצ"ד, קודם (סי' להו אכלו דלמא פורים קודם להם יתן דלא

זהפורים  על וכתב מגדים ". אברהםהפרי ובמנות (אשל מנות, משלוח עם כתיב לאביונים מתנות הכי, בלאו ליה תיפוק להבין, "ויש סק"א)

וי"ל יתן, לא י"ד בליל אף נמי, לאביון מתנה הדין הוא י"ד, בליל ולא לכרכין, וט"ו לעיירות, דוקא י"ד ביום לעני בעינן ליתן הוא דסברא

לא  וקודם י"ד, בליל וכ"ש אסתר בתענית ליתן רשאי הכי ומשום לפורים, שיכין עכ"ל.קודם, עיון", וצריך פורים, קודם להו אכלי דלמא ובבאר ,

לאביונים.היטב  במתנות הדין דהוא בלילה", ולא ביום מנות לשלוח "ויש ד') סעי' (שם הרמ"א שפסק מה על כתב סק"ח) תרצ"ה, (סי'

אפי'יז. עכ"פ [אבל ע"ש. מהני, דלא סברא דאמר ס"ט, סימן אליהו דבר ספר עיין פורים, עד עניים יזכו ולא פקדון שיהא תנאי לעשות ולענין

א"כ  פורים, קודם בנתינה לצאת דיכולין סוברין דיש ועוד  בהדיא, התנה לא אם פקדון להיות דרוצה בזה סתמא דליכא יתכן תנאי, מהני אם

ודו"ק. גוי, ע"י ליתן עצה רק הביא למה מהני דאם תנאי, מהני דלא משמע רבינו אבל עניים], שיזכו רוצה דלא מנתינתו מוכח לא שוב

הוא יח. המצוה עיקר רק שליחות, אין  לגוי דהא נתינה, מעשה צריכין דאין רבינו, שיטת דמסביר ול"ו, ל"ה אות כ"א סי' מסלע דבש ספר עי'

דברי  וכעין פורים], קודם נגמר כבר כזכי ובהולך בפורים, בזה לעסוק מצותו [אבל בפורים, מעות לעני שיהיה להשתדל דמצותו יוצא, הפועל


