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ומרדכי יצא מלפני המלך
הרב יוסף יצחק לוי

בגמ' במגילה ט"ז ע"ב איתא, אמר רבי בנימין בר יפת רמז רמזה לו שעתיד לצאת ממנו 
בן שיצא מלפני המלך בחמישה לבושי מלכות, שנאמר ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש 

מלכות תכלת וחור ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן. 
תכריך  בספר טללי אורות הביא מהמהרא"ל צונץ במלא העומר שכתב לבאר את הלשון 
האמור כאן, שנזהר מרדכי הצדיק שלא ללבוש בגד שמעורב בו בוץ וארגמן שהרי בוץ הוא 
הפשתן וארגמן הוא צמר צבוע והוי שעטנז, ולכן לא לבשו דרך לבישה ורק שכרכו על גופו 

וזה ותכריך.
וקשה שהרי בגמ' יבמות ד' ע"ב ילפינן מדכתיב ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך שגם 
תכריך מאחר  בתורת  אף  מרדכי  לבשו  איך  כן  ואם  בכלאים,  התורה  אסרה  העלאה  דרך 

שהוא שעטנז ונאסר גם דרך העלאה.
וי"ל שהנה הרמב"ם בפ"י מכלאים הי"ח כתב, לא ילבש אדם כלאים עראי ואפילו על גבי 
עשרה בגדים שאינו מהנהו ואפילו להבריח את המכס ואם לבש כן לוקה. ומקשה הכס"מ 
על דבריו שכתב שאסור לו ללבוש כלאים הגם שלא מתכוין לשם הנאה של לבישה להגן 
כדרכן  מוכרין  כסות  שמוכרי  בהי"ז  שכתב  ממה  המכס,  את  להבריח  ורק  קור  או  מחום 
ובלבד שלא יתכונו בחמה שיציל להם הכלאים שעל כתפן מן החמה ולא יתכוונו בגשמים 
להתחמם בו, וחזינן שמותר ללבוש בגד כלאים כשלא מתכוין ליהנות מלבישתו הנאת בגד 

שזה הנאת חימום או להגן מן השמש.
ומתרץ שסובר שגם ר' שמעון שס"ל שמותר בכלאים כשאינו מתכוין להנאת חימום משום 
שדבר שאינו מתכוין מותר, כל זה בהעלאה אבל בלבישה ממש אסור אפילו כשאינו מתכוין 
להנאת חימום, שכיון שהוא לובש ממש עובר על לאו דלא תלבש שעטנז, ומה שמוכרי 
כסות מוכרים כדרכם כשלא מתכוונים להנאת לבישה מיירי בהעלאה ולא בלבישה גמורה.
וצריך ביאור הסברא לחלק בזה, שאם מותר ללבוש כלאים בלי כוונת הנאה משום שדבר 
שאינו מתכוין מותר, ולתוס' בשבת עכ"פ כשלא הוי פסיק רישא שיהנה ולר"ן גם בפסיק 

רישא, גם לבישה צריך להתיר מאחר שדינם אחד בכלאים.
ובשו"ת בית הלוי ח"א סימן א' אות ו' כתב לבאר סברתו, שס"ל לרמב"ם שיש חילוק בין 
איסור לבישת כלאים לאיסור העלאת כלאים, שבהעלאה האיסור זה מה שנהנה על ידי 
העלאתו הנאת לבישה כחימום מבגד הכלאים שזה עיקר הנאת בגד ושימושו, ולכן כשאינו 
משא"כ  לאיסור,  אף  נתכוין  לא  שהרי  ההעלאה  מותרת  לבישה  הנאת  ליהנות  מתכוין 
נהנה  לא  אם  אף  כלאים  בבגד  שלבוש  מה  הלבישה  עצם  הוא  האיסור  כלאים  בלבישת 
בלבישתו הנאת לבישה מהבגד, ולכן גם באינו מתכוין ליהנות אסור מחמת שעצם הלבישה 

היא האיסור ומתכוין ללבישה.
וארגמן  בוץ  התכריך  בהעלאת  התכוין  לא  שמרדכי  צונץ,  המהרא"ל  תירוץ  א"ש  ולפ"ז 
להנאת לבישה כהנאת חימום שזה מקרי לבישת הנאת בגד, ורק לבש את זה משום כבוד 
המלכות שכן דרך השרים ללבוש בגד חשוב זה, ורק מ"מ ללובשו לבישה גמורה היה אסור 
הגם שלא התכוין ללובשו לשם הנאת לבישה כחימום, משום שאיסור לבישת כלאים זה 
עצם הלבישה ולא רק מה שנהנה הנאת לבישה של בגד, וללבישה עצמה הרי הוא מתכוין, 
ולכן הוצרך להעלותו רק בתורת תכריך בעלמא על גופו, שהוי רק העלאה שמותרת כשלא 
מתכוין בה כדי ליהנות מהבגד הנאת לבישה, וכיון שהתכוין בהעלאתו על גופו רק משום 
כבוד המלכות שאינו הנאת לבישה, מותר היה לו להעלותו הגם שהוי כלאים, ורק לתוס' 

צ"ל שמיירי שלא היה פסיק רישא שיחממו ולר"ן גם אם הוי פסיק רישא מותר.
בזה,  הדגש  ומה  וגו'  המלך  מלפני  יצא  ומרדכי  דכתיב  דקרא  לישנא  היטב  לפ"ז  ומדויק 
ולהנ"ל בא לומר שכל מה שלבש בגדים אלו זה רק משום שהוי מלפני המלך, דהיינו משום 
שנהיה שר של המלך ומשום כבוד המלכות ולא בתור הנאת לבישה, ולכן היה מותר לו 

ללבוש את התכריך בוץ וארגמן דרך העלאה.
אמנם עיקר תירוץ הנ"ל לכאורה תלוי במחלוקת, שהנה הב"י בסוף סימן ו' כתב לבאר את 
מה שלא עושים ציצית בגלימה שלובשים מעל כל המלבושים הגם שיש בה ד' כנפות, שזה 
משום שלא מקרי כסות להתחייב בציצית רק בגד שבא להגן על האדם מפני החום והקור 
זכר לדבר כדכתיב ואין כסות בקרה, והגלימה שאין לובשין אותה להגן ורק מפני הכבוד 

אינה חשובה כסות ופטורה.
וחזינן בדבריו שעיקר הנאת בגד זה שלובשו להגן מהחום או הקור ולא כשלובשו לכבוד, 

ולשיטתו היה שפיר מותר למרדכי להעלות התכריך על גופו משום כבוד המלך הגם 
שהיה כלאים, משום שלא נתכוין ללובשו לשם הנאת בגד שזה משום חום או קור.

לובשים  שאנו  מהא  שהקשה  כך,  על  פליג  שם  משה  הדרכי  אולם 

טלית גדול עם ציצית בשעת התפילה הגם שעשויה רק להתפלל בה ולא להגן מחום וקור, 
וכתב הקו"ב סימן י"ח שסובר שגם בגד שלא עשוי להגן מהצינה או החמה ורק לכבוד או 
לתפילה חשוב בגד, ולפ"ז בגד לכבוד מקרי הנאה לבישה וצריך להאסר משום כלאים גם 

בהעלאה ולא כשנ"ת במהרא"ל צונץ.
אמנם קשה שאם ס"ל למהרא"ל צונץ כהב"י שלא מקרי בגד כשעשוי רק לכבוד, אז א"כ 
גמורה הגם שהיה  גם בלבישה  היה צריך להיות מותר למרדכי ללבוש את בגד התכריך 

כלאים, מאחר שבגד שעשוי רק לכבוד אינו בגד וכמו שהוא פטור מציצית גם כשלובשו.
וי"ל שתכריך זה היה עשוי גם להנאת לבישה להגן מהחמה או מהצינה ולכן חשוב בגד 
לענין כלאים, וללובשו לגמרי היה אסור גם כשלא התכוין להנאת לבישה של בגד שזה 
ורק  גם בלא הנאה מהבגד,  לבישת הכלאים אסורה  קור, כשנ"ת שעצם  או  הגנה מחום 
העלהו על גופו לכבוד המלך וזה שפיר מותר, כשנ"ת לב"י שלבישה לצורך כבוד לא מקרי 

הנאת בגד, ובהעלאת כלאים נאסר רק הנאת בגד גם בבגד גמור של כלאים.    
בן  ממנה  לצאת  שעתיד  הנ"ל  בגמ'  שנאמר  מה  על  שהקשה  מובא  דיסקין  ומהמהרי"ל 
שיצא בחמשה לבושי מלכות, שהרי לבוש מלכות זה שם תואר לכל המלבושים האמורים 
בקרא ונמצא שיש כאן לכאורה רק ד' מלבושים, שזה תכלת חור עטרת זהב ותכריך שעשוי 
מבוץ וארגמן, וכתב שמוכח מזה שתכריך בוץ וארגמן זה ב' תכריכים אחד של בוץ ואחד 
של ארגמן והרי כאן חמש מלבושים, ומוכיח כן שהרי בוץ הוא פשתן ותכלת זה צמר ואם 
הוי מלבוש אחד איך לבש כלאים, ובהכרח שהם ב' תכריכים אחד של בוץ ואחד של תכלת 
ואין איסור ללובשם ביחד, כמ"ש הרמב"ם פ"י מכלאים הי"א שלובש אדם בגדי צמר ובגדי 
פשתים וחוגר עליהם מבחוץ, וא"ש הדרכי משה שאינו יכול לתרץ כהמרא"ל צונץ, אולם 
זה אחד מהבגדים  כן, בהכרח שסובר שלבוש מלכות  צונץ שלא פירש  בדעת המהרא"ל 
שהיו רגילים הקרובים למלכות ללבוש ואינו שם תואר לכולם, ושפיר כתיב בקרא חמישה 

בגדים.

"במעלת מדת הענווה - וענין כפרת הקרבנות"    
הרב אבא קליינרמן

"ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאהל מועד לאמר". )פרק א' פסוק א'(, הנה בתנא דבי 
אליהו )רבה, פרק ו'( כותב על הפסוק ויקרא אל משה שיש ללמוד מכאן על הדעה של 
משה רבנו שלא נכנס אלא כאשר הקב"ה קרא לו וכתב, "ויקרא אל משה, מכאן אמרו כל 
ולמד ממשה רבינו  תלמיד חכם שאין בו דעה בהמה טובה ממנו, תדע לך שכן הוא צא 
אבי החכמה אבי הנביאים והוציא את ישראל ממצרים ועל ידו נעשו נסים ונפלאות בארץ 
מצרים ובארץ חם ונעשו על ידו נוראות על ים סוף ועלה לשמי מרום והוריד התורה מן 
השמים ועסק במלאכת המשכן, ואפילו הכי לא נכנס לפני ולפנים עד שקרא לו לכך נאמר 

ויקרא אל משה", ע"כ.
ומבואר בזה החובה הגדולה שיש על התלמיד חכם לנהוג בדרך ארץ ובענווה עד שאפילו 

משה רבינו אבי החכמה וכו' וכו', כתוב עליו שאם לא היה נוהג כך נבלה טובה ממנו.
ומצינו עוד דהענווה מועילה לאדם שהקב"ה מחשיבו כאילו הקריב לפניו את כל הקרבנות 
ורוח  "וידע האדם שרוח נמוכה  י"ח(  שבעולם, כמו דאיתא בתנא דבי אליהו )רבה, פרק 
רוח נשברה  זבחי אלוקים  יותר מכל הזבחים שבתורה, שנאמר  נוח לפני הקב"ה  שפלה 
לב נשבר ונדכה אלוקים לא תבזה, מכאן אמרו חכמים אם אדם מקריב עולה שכר עולה 
בידו, מנחה שכר מנחה בידו, אשם שכר אשם בידו, שלמים שכר שלמים בידו, אבל כל מי 
שדעתו שפלה מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הזבחים שבתורה שנאמר זבחי אלוקים 

רוח נשברה, זבח לא נאמר אלא זבחי".
ובפסוק כתוב לגבי קרבן מנחה )פרק ב' פסוק א'(, "ונפש כי תקריב קרבן מנחה לה' וגו'". 
ופרש"י, "ונפש כי תקריב, לא נאמר נפש בכל קרבנות נדבה אלא במנחה, מי דרכו להתנדב 

מנחה עני, אמר הקב"ה מעלה אני עליו כאלו הקריב נפשו".
נכנע  שהאדם  ההכנעה  הוא  הקרבנות  הקרבת  ענין  שכל  ידוע  דהנה  הוא  בזה  והביאור 
ראוי  היה  לבהמה  שעושים  מה  שכל  מתבונן  האדם  ההקרבה  שבשעת  יתברך,  מלפניו 
לו על חטאיו. וממילא  ובזה הקב"ה מרחם עליו ומכפר  ונכנע,  והוא מתוודה  בו,  לעשות 
מובן מאוד שככל שהאדם יותר נכנע מלפניו יתברך תשובתו יותר מעולה ויותר מקובלת. 
ומי שדעתו שפלה ביותר הקב"ה מקבל את מנחתו כאילו הקריב את נפשו, וכאילו הקריב 

את כל הזבחים שבתורה.
אדם ובהמה תושיע ה'



שמצינו מקורו בראשונים במחז"ו )שם(  'להודיע שכל קוויך',  ב[ והנה בביאור הפיסקא 
ובמנהגי מהרי"ל ובהג"מ )פ"א ממגילה אות ז'(, ידוע מה שביאר בזה הגרי"ז )בסטנסיל 
ליד  )בהקדמה  הרמב"ם  עפמש"כ  המגילה,  אחר  כן  אומרים  אמאי  קצ"ט(  אות  עה"ת 
החזקה במנין המצוות הקצר( שכתב על מקרא מגילה 'ציוו לקרות המגילה בעונתה כדי 
להודיע  כדי  וכו'  לשועתנו  קרוב  והיה  לנו  שעשה  ותשועות  הקב"ה  של  שבחיו  להזכיר 

לדורות הבאים שאמת מה שהבטיחנו בתורה ומי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו'
עונה לעמו,  וא"כ נמצא שזהו טעם התקנה של המגילה להודיע לכל הדורות שהקב"ה 
על  קאי  'להודיע'  דהיינו  יבושו,  לא  קוויך  שכל  להודיע  המגילה  בסיום  אומרים  ולכך 

המגילה שהיא נתקנה כדי להודיע לדורות הבאים.
ומה שאומרים 'ארור המן וברוך מרדכי' וכן ארורים כל הרשעים וכו', זהו ע"פ מה שהוזכר 
בירושלמי )פ"ג ה"ז( שצריך לאומרו 'בסופה' ומשמע בסופה של המגילה וכן ביאר הקרבן 
העדה שם, ובהג"מ )שם( וכן נפסק בשו"ע )סי תר"צ סט"ז(. ומהא שהביאו השו"ע באמצע 
דיני קריאת המגילה, משמע שזה מיישך שייך לקריאת המגילה, וכדברי הירושלמי לאומרו 

'בסופה' של המגילה.
ונמצא דישנם ג' ענינים שונים בפיוט שושנת יעקב: א' סוף פיוט אשר הניא, ב' להודיע וכו' 

וכביאור הגרי"ז, ג' ארור המן וכו' שהוא מדינא דהירושלמי לאמרו אחר המגילה.   
ג[ וא"כ עלינו לבאר אמאי מתחילים בבשחרית דיום הפורים מ'שושנת יעקב', והנה המעיין 
ביום רק מ'להודיע שכל  יראה שבאמת בזמנם היה המנהג להתחיל  במנהגי הראשונים 
77( ובמנהגים למהר"א קלויזנר  קוויך', כן מצינו במנהגים דבי מהר"ם מרוטנבורג )עמ' 
)פ"ג אות ו'( שבשחרית אחר המגילה מתחילים מ'להודיע' עי"ש, וכן משמע בהג"מ פ"א 
ממגילה אות ז' שהביא דברי הירושלמי שצ"ל 'ארור המן' וביאר דלהכי אומרים להודיע 
שכל קוויך וכו' ארור המן, ולא הזכיר שם את 'אשר הניא' כלל, ומשמע דה'להודיע' הוא 

חלק מהזכרת 'ארור המן' .
אמנם כמנהגנו שמתחילים מ'שושנת יעקב', כבר הוזכר באחרונים יעוי' בערוך השולחן, 

ובקצשו"ע, ובסידור יעב"ץ, שכתבו כן וצ"ע1.
מה  על  קאי  'להודיע'  כי  יעקב',  מ'שושנת  שמתחילים  מה  בדוקא  דהוא  לבאר  ויתכן 
]וכמו שמשמע במחז"ו שהביא  דור',  דור  בכל  ותקותם  לנצח  היית  'תשועתם  שאומרים 
את 'להודיע' אחר פיוט 'אשר הניא' בחדא מחתא, ולא קאי ה'להודיע' על קריאת המגילה 

בלבד כדמשמע בדברי הגרי"ז[. 
והביאור בזה עפמש"כ המפרשים )עי' בשפ"א ובספר ימי הפורים( לבאר ייחודו של נס 
הפורים שנאמר עליו שלא יתבטל לעולם אף ששאר המועדות בטלים )כדאיתא במדרש 
שוח"ט( כי שאר הניסים היו בגלוי וכשהיה הארת פנים ניכרת לישראל, משא"כ נס הפורים 
היה בתוך ההסתר וכמו שביאר הגר"א )בפ"א פ"ב( דע"ז הוא שאמרו בגמ' 'אסתר מה"ת 
מנין' מנ"ל שאפי' בתוך הגלות וההסתר יש השגחה של סובב כל הסיבות לגלגל ההצלה, 
לא  זו  ייחודית  תשועה  שסוג  לנצח'  היית  'תשועתם  שאומרים  מה  השפ"א  ביאר  ובזה 

תתבטל לעולם אף לאחר הגאולה עי"ש.
וזהו נמי הביאור 'ותקותם בכל דור ודור' דהמכוון הוא על כל דור ודור שיהיו במשך הגלות, 
דיש להם גילוי מנס הפורים דאף כשנראה כלפי חוץ הנהגה של הסתר פנים מ"מ מובטחים 

שיש להם תקוה ע"י ההשגחה בתוך ההסתרה כמו שנתגלה בימי הפורים.
וע"ז אנו אומרים 'להודיע שכל קוויך לא יבושו ולא יכלמו', דהיינו שהישועה שהיתה בימי 
הפורים היא היא המודיעה לכל הדורות שלא יבושו ולא יכלמו אף בתוך ההסתר. ויתכן 
זה  יסוד  להודיע  כדי  המגילה  לקרוא  שתיקנו  הרמב"ם  בדעת  הגרי"ז  דברי  עומק  דזהו 

לדורות הבאים שיש השגחה גם בתוך ההסתר.
ובזה א"ש מה שנהגו להתחיל בפורים ביום מ'שושנת יעקב צהלה ושמחה' שזהו סיום 
סיפור הדברים שהיה בימי מרדכי, וממשיכים לבאר סוג הישועה ש'תשועתם היית לנצח' 

וזהו ההודעה לדורות הבאים שלא יתייאשו מן הרחמים אף בתוך הגלות.
ד[ עוד העירו בזה שבזמנינו שהמנהג שאין אומרים פיוטים בתפילה אף בשחרית א"כ היה 
ראוי לאמר כל תפילת 'אשר הניא', וכן העיר האדר"ת בלוח א"י, וכן היה המנהג בבימ"ד 
של הגריש"א לומר את כולו אף ביום, אבל הגרח"ק הורה דמאחר שנהגו מקדמת דנא לא 

לאומרו ביום אין משנים המנהג. 

מבני בניו של המן למדו תורה בב"ב
הרב אריאל בן שלום

לע"נ כבוד אאמו"ר הגאון רבי ישראל ב"ר אברהם צבי זצ"ל
 

דאיתא  מהא  ומקשים,  גרים.  מקבלים  אין  דמעמלק  בשלח,  סוף  במכילתא  איתא  א[ 
בגמ'  איתא  דהנה  ונראה,  ברק.2    בבני  תורה  למדו  המן  בניו של  דמבני  צ"ו:  בסנהדרין 

1. ואולי יתכן דמה שנשתרבב כן לחבר את ‘שושנת יעקב’ עם ‘להודיע’ ו’ארור המן’, הוא משום מה 
שהיה המנהג בזמן הראשונים שהחזן היה מסיים את פיוט ‘אשר הניא’ בקול רם ובנעימה מ’שושנת 
יעקב’ וממשיך ‘להודיע’ עד ו’גם חרבונא זכור לטוב’, וכך כתב בהגהות מהרא”ק )סי פ”ב אות ט’( 
ובמנהגי מהרי”ל הל’ פורים ‘במגנצא הקהל אומרים אשר הניא עד בכל דור ודור וחוזר הבעל קורא 
ואומר קול רם שושנת יעקב עד גמירא ואח”כ אומר הבעל קורא להודיע עד חרבונא זכור לטוב’, ולכן 
נתרגלו לאומרו בחדא מחתא וגם ביום הפורים אומרים משושנת ואילך משום שצריך לומר להודיע 

וארור המן, 
ובאמת שכן משמע גם בערוך השולחן אף שכתב שביום הפורים אומרים ‘שושנת יעקב’ מ”מ הוסיף 
שם שטעם אמירתו הוא מפני שצריך לומר ‘ארור המן’, ומשמע שאגב גררא מתחילים לזה משושנת 

יעקב.
2.  וע' בחזו"א יו"ד קנ"ז ה', דתי' דרק בשעת מלחמה נאמר דין מחייתו ושאין מקבלים ממנו גרים, 
ובני בניו של המן התגיירו שלא בשעת מלחמה. והנה כ' החינוך במ' תכ"ה דאין למסור הנפש למחות 
את עמלק. ומקשה המנ"ח דכיון שיש דין מלחמה, על כרחך שיש למסור הנפש. ]וע' בגרי"ז עה"ת 

הנה במנחה של שבת אומרים, "צדקתך צדק לעולם ותורתך אמת, וצדקתך וגו', צדקתך 
כהררי קל משפטיך תהום רבה אדם ובהמה תושיע ה'", ולכאורה צריך ביאור מה הקשר 

של סוף הפסוק "אדם ובהמה תושיע ה'" לתחילת הפסוק שמשפטיך תהום רבה.
ונראה לומר שבאמת סוף הפסוק משלים את תחילתו, "משפטיך תהום רבה" שבאמת 
אם נתבונן בהבנת משפטי ה' הרי היה צריך להיות שהמשפט יהיה תהום רבה, משום 
שכשאדם יצור עפר בשר ודם מעיז לעבור על המצווה, ועובר על ציוויו של מלך מלכי 
המלכים, לפי שורת הדין היה צריך להיות שיקבל עונש בצורה מופלגת עד מאוד. שעצם 
המציאות הזו שבגד במלכו של עולם מחייב לעונשו בשיא השלמות ובשיא החומרה, 
וכמו שמצינו בחבלה שתשלומי בושת הוא לפי המבייש והמתבייש, כך לגבי מי שעושה 
עבירה ח"ו שבוגד במלך מלכי המלכים היה צריך להיות שעונשו יהא גדול ועצום בגדר 

של "משפטיך תהום רבה" פשוט כפשוטו.
והראיה לכך הוא מחטאו של אדם הראשון, שבחטא אחד של אכילה מעץ הדעת, הוא 
גרם חורבן ומיתה לכל העולם בכל הדורות עד קץ גלויותינו. רואים את החומרא העצומה 
לפי שורת  ויחיד  יחיד  כל  כל חטא של  גם  וממילא  ריבון העולמים,  כלפי  של חטאים 
הדין היה צריך להיות שיקבל עונש גדול ועצום כחומרת מעשיו, אבל מה מציל וממתיק 
את המשפט "אדם ובהמה תושיע ה'" שהאדם מורכב גם מבהמה, דהיינו מגוף חומרי, 
וכשחוטא אינו חוטא בכח האדם שבו אלא בכח הבהמה, שבמעשה החטא נתלבש בו 
התאווה הבהמית ובאותו הזמן הוא ממש בהמה, וכמו שמצינו בשערי תשובה בחרטה 

שכותב "איך נמשלתי כבהמות נדמיתי והלכתי אחרי יצרי כסוס כפרד אין הבין וכו'".
וזה הפשט במה דאיתא בגמ' בסוטה )דף ג' א'(, "ריש לקיש אמר אין אדם עובר עבירה 
יתכן שיחטא  לא  שבו  האדם  בכח  האדם  דבאמת  רוח שטות".  בו  נכנסה  כן  אם  אלא 
ויעבור את פי ה', והחטאים שהאדם חוטא הם לא בכח האדם שבו אלא באותה שעה 

נכנסה בו רוח שטות, רוח בהמית, ובה הוא חוטא את חטאיו.
ומעתה זהו מה שהפסוק אומר "ומשפטך תהום רבה", שמצד משפטי ה' היה צריך להיות 
עונש גדול בדרגה של תהום רבה, אבל למעשה "אדם ובהמה תושיע ה'" שהישועה היא 
מכח זה שבאדם יש אדם ובהמה, כח נעלה של אדם וכח בהמי של בהמה, והחטאים 
באים בכח הבהמי ולא בכח והאדם, וממילא כשהאדם שב וחוזר ומתעלה לדרגת האדם 

והוא שב ונכנע מלפניו יתברך זוכה לישועה ולכפרת העוונות.
יביא קרבן ויתכפר

וב"ה זכיתי לכוון בזה לדברי האור החיים הק' בפרשת שמיני )פרק ט' פסוק ח'( שכתב 
כי  הוא מחשבת המקריב  "שעיקר מעשה הקרבן  וכתב,  ענין הקרבנות  בזה את  לבאר 
הוא החייב בכל המעשה אשר יעשה בקרבן ההוא ליזבח ולהשרף על האישים, והיתה לו 

מחשבה זו לכפרה וכו'.
וראיתי לתת לב בענין לפי מה שקדם לנו כי נשבע ה' להעמיד העולם וברואיו במשפט 
וכל האומר הקב"ה וותרן יוותרו בני מעיו, אם כן אם הנפש החוטאת משפטה היא תמות, 

איך יביא קרבן ויפטר.
ונראה כי טעם נכון יש בדבר על פי המשפט כי כשהאדם חוטא אין בחינתו בחינת אדם, 
על דרך אומרם ז"ל אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות ונעשה בהמה, 
וביום שחזר בתשובה רוח היא באנוש ועלה ממדרגת בהמה למדרגת אדם, האם ראוי 
הוא להמית אדם זה תחת בהמה, לזה יביא דוגמת החוטא שהוא בהמה וישתתף עמה 
בצער החושב כי ראוי הוא לעשות בו משפט זה, וכפי זה חלק רוח המרגיש הוא מציל 
את האדם בהערה זו, והוא מה שאמר הכתוב "אדם ובהמה תושיע ה'", כי חלק הבהמי 
שבאדם בהצטרפותו עם האדם שהוא בחינת ההשכל נושע בו, פירוש לצדו כדי שלא 
יענש והוא אינו ראוי לעונש, ובזה אפילו בדין הקרבת הקרבן בעד החטא הוא על קו 
וב"ה שכוונתי  ה'", עכ"ד.  ובהמה תושיע  המשפט, כאומרו "משפטיך תהום רבה אדם 

לדבריו הקדושים.

 הערה בענין אמירת 'שושנת יעקב' ביום,
וביאור הפיוט הנ"ל
הרב יעקב יצחק יונה 

א[ כתב הרמ"א )בסי' תרצ"ב ס"א( ונהגו לומר בלילה 'אשר הניא' אבל לא ביום, והטעם 
וקרוב"ץ  פיוטים  אמרו  כבר  שביום  וכיון  פיוט  הוא  הניא'  ד'אשר  המשנ"ב  כתב  לזה 

בתפילה אי"צ לומר שוב.
וע"כ המנהג בכל תפוצות ישראל שאחר קריאת המגילה בשחרית מתחילים רק מ'שושנת 

יעקב', וכן נדפס בכל הסידורים.
אלא שיש לעיין בזה, דכפי הנראה 'שושנת יעקב' אינו פיוט חדש בפנ"ע אלא הוא סיום 
בעושרו',  'גאה  עלינו אדם'  'בקום  הניא'  'אשר  ב'  א'  פי  על  הניא' שמיוסד  'אשר  פיוט 
ומסתיימת תפילה זו באות ר' ראית את תפילת מרדכי ואסתר. ואח"כ ממשיכים אותיות 
ש' ת' בשושנת יעקב וכו' תשועתם היתה לנצח וכו', ומבואר שהוא המשך אחד מאותה 
כנסת  אנשי  שייסדוהו  שכתב  רמ"ח(  )אות  ויטרי  במחזור  זו  תפילה  ומקור  תפילה. 
ותשועתם  וכו'  שושנת  כולל  תומה  עד  זו  תפילה  שהביא  יראה  שם  והמעיין  הגדולה, 

היתה לנצח וכו'. 
ו'ארור המן' שמוסיפים בתר האי  'להודיע שכל קוויך'  ויש להבין מהו המשך הפיסקא 
פיוט ד'אשר הניא', ועוד מנין הוא מנהגן של ישראל לחבר את 'שושנת יעקב' להמשך 

אחד עם 'להודיע' ועם 'ארור המן'
ראוי  היה  הניא'  'אשר  דפיוט  סיומא  הוא  יעקב'  'שושנת  דאם  יל"ע  ובעיקר 

שבשחרית דיום הפורים שאין אומרים 'אשר הניא' לא יאמרו אף 'שושנת 
יעקב' אלא רק מ'להודיע' ואילך.

 



במגילה דמרדכי קנה את המן לעבד. וי"ל, דקיים בהא "תמחה את זכר עמלק". וכדלהלן;

דהנה יש לחקור בדין "תמחה את זכר עמלק", אם נאמר דין להרוג, או שנאמר למחות 
את זיכרו. והאמצעי לכך, זה ההריגה. והנפ"מ היכא שקונהו לעבד, דאי בעינן את עצם 
ההריגה, לכאורה אף עבד בכלל. אולם אם העיקר מחיית זיכרו, הרי בקנייתו לעבד, שפיר 

נימחה זיכרו, שהרי אין לו מציאות עצמית, דהוה כשורו וחמורו. 

והנה כ' רש"י )דברים כ"ה י"ט( ִּתְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק - שלא יהא שם עמלק נזכר אפילו 
על הבהמה, לומר בהמה זו משל עמלק היתה. הרי מבואר ברש"י, דההריגה הינה רק 
אמצעי לכך לאבד זיכרו.  ועתה בקניית מרדכי את המן, כבר נמחה שמו, וממילא בני בניו 

שפיר יכולים להתגייר.

ב[ וא”ש קושיית המנחת חינוך )תר"ד א'(. דהק' ע"ד רש"י הנ"ל, מהיכן הוציא רש"י דבר 
זה דאף הבהמות צריכים להרוג. ]וממעשה דשאול אין ראיה, דהיה ציווי מיוחד, ולדורות 

לא שמענו[, ונשאר בצ"ע.

ֵזכר,  זיכרו, כיון דאף בבהמה יש לו  כדי לבטל  ולפי האמור דכל דין ההריגה הינה רק 
וכמש"כ רש"י: שלא יהא שם עמלק נזכר אפילו על הבהמה - לומר בהמה זו משל עמלק 

היתה, פשוט; דבעינן לאבדם.

ב"נ  מצוות  ז'  דקיבל  דעמלק  ה"ד,  מלכים  מהל'  בפ"ו  הכס"מ  כתב  ג[ 
כשרים.  נח  בני  אלא  עמלק  הם  דאין  אותם,  הורגים  אין  ישראל[,  עם   ]והשלים 
והגרי"ז ביאר עפ"ז הקרא בהפטרה: ַוֹּיאֶמר ֵלְך ְוַהֲחַרְמָּתה ֶאת ַהַחָּטִאים ֶאת ֲעָמֵלק. דוקא 
ַהַחָּטִאים, ולא אלו שקבלו ז' מצוות ב"נ. ומעתה י"ל, דבני בניו של המן שנתגיירו; טרם 

הגירות - קיבלו מצוות ב"נ כראוי. 

 אלא דצריך תלמוד בסברא, מהכ"ת לומר שאין דין מחיית עמלק כאשר מקיים ז' מצוות בני נח.
ועפ"י האמור; דאין דין להרגו אלא למחות שמו – לבטל זכרו, י"ל, דמהות עמלק זה "ולא 
ירא אלוקים", וממילא כאשר הוא עושה מצוות, אין שם עמלק עליו – ובטל זכרו. ]דהא ז' 
מצוות בני נח צריך להיות באופן שעושה זאת מחמת ציווי הבורא ית', וממילא הוא "ירא 
אלוקים". וכמש"כ הרמב"ם בפ"ח מהל' מלכים הי"א, בענין ז' מצוות בני נח, וז"ל: והוא 
והודיענו על ידי משה רבינו  מפני שצוה בהן הקב"ה בתורה  שיקבל אותן ויעשה אותן 

שבני נח מקודם נצטוו בהן[.

בענין קריאת מוקפין מימות יב”נ בט”ו
הרב יאיר יעקב קרמר

ז”ל השו”ע  או”ח ס’ תרפ”ח סע’ א’: כרכים המוקפים חומה מימות יהושע בן נון אפילו 
אינן  מוקפין עכשיו קורין בט”ו אפילו אם הם בחוץ לארץ וכו’. וז”ל המ”ב שם: כי בזמן 
מרדכי בעת הנס כתיב שהיהודים בכל מקום נלחמו ביום י”ג ונחו ביום י”ד ועשו אותו 
משתה ושמחה ובשושן ניתן ליהודים להלחם עם העכו”ם גם ביום י”ד ולא עשו יו”ט 
עד ט”ו וכיון שבאותו זמן נחלקו לשני ימים ולכן כשקבע מרדכי ואסתר בהסכמת אנשי 
כנה”ג לקבוע פורים לדורות חלקו ג”כ אותו לשני ימים והיה ראוי לתקן שכל עיר שהיא 
מוקפת חומה כמו שושן יהיה דומה לשושן לעשות בט”ו והיה ראוי לתלות הכבוד בשושן 
ולתקן שכל עיר שהיא מוקפת חומה מימות אחשורוש יקראו בט”ו אך כיון שא”י היתה 
חריבה באותה עת ויהיה לפ”ז עיירות המוקפות בחו”ל חשובות מהם וע”כ תקנו לכבוד 
א”י שכל עיר שהיא מוקפת מימות יהושע בן נון יקראו בט”ו אע”פ שאין מוקפות עכשיו 
והשאר בי”ד לבד שושן אע”פ שאין מוקפות מימות יב”נ אפ”ה קורין בט”ו מפני שבו 

נעשה הנס.

יוצא א”כ לפי דברי המ”ב, שהתקנה לכבוד א”י היתה, שבמקום שיתלו את הכבוד בשושן 
ויתקנו שכל עיר שהיא מוקפת חומה מימות אחשורוש, כמו שושן, יקרא בט”ו, דלפי זה 
יהיו עיירות בחו”ל חשובות יותר מהעיירות שבא”י שהיתה חריבה באותה עת, תלו את 
הכבוד בא”י ותקנו שכל עיר שהיא מוקפת חומה מימות יהושע בן נון יקרא בט”ו אע”פ 
שאינה מוקפת עכשיו. והכונה בפשטות היא שע”י שיתלו את הכבוד במוקפים מימות 
יב”נ, גם בא”י יוכלו לקרוא בט”ו ואפילו שהיא חריבה. אמנם טעון הסבר מדוע אם היו 
מתקנים שכל עיר שהיא מוקפת חומה מימות אחשורוש יקרא בט”ו, יהיו א”כ עיירות 
המוקפות בחו”ל חשובות מהעיירות בא”י שהיתה חריבה באותה זמן, הרי העיירות בא”י 
לא הגיעו לכלל חיוב ומדוע א”כ יהיו עיירות מוקפות חומה בחו”ל חשובות יותר מהם. 
וכן יעוין בב”י בד”ה ואיכא למידק, שמביא את תירוץ הר”ן לשאלה למה חלקו מצוה זו 
לימים חלוקים וקבעו יום מיוחד לפרזים ויום מיוחד לכרכים מה שאין כן בשאר מצות. 
והושוו כל הכרכים המוקפין חומה לשושן מפני שבה היה עיקר הנס  ז”ל:  ושם בא”ד 
וכי תימא התינח לר”י בן קרחה דאמר דבמוקפין חומה מימות אחשורוש תליא מילתא 
אבל לדעת תנא דמתניתין דאמר מימות יב”נ לא דמיא לשושן ומה ראו לקבוע להם יום 
ט”ו. י”ל דהיינו טעמא כדי לחלוק כבוד לא”י כדאיתא בירושלמי. ופירוש הענין שכיון 
אילו  עיירות  מוקפין כשם שנחלקה שושן משאר  מוקפין לשאין  בין  לחלוק  שהוצרכו 
תלו הדבר מימות אחשורוש היתה א”י שהיתה חרבה באותם הימים נדונת כפרזים והיה 

פ' ויחי[. ולכאורה מוכרח בד' החינוך, דדין מחיית עמלק לא נאמר דוקא בשעת מלחמה, ובזה סרה 
קושיית המנ"ח. אלא דלפ"ז תי' החזו"א אינו בשי' החינוך, והדק"ל.

 

גנאי בדבר, לפיכך תלו הדבר בימות יב”נ כדי שתהא נידונת ככרכים וכו’. והדברים טעונים 
הסבר, שהרי כנ”ל, העיירות בא”י מכיון שלא היו מוקפין לא הגיעו לכלל חיוב ומדוע א”כ 

יהיה גנאי בדבר. 
ואולי אפשר לפרש שכונתו כדברי הלבוש שבשושן נעשה בה הנס יותר משאר עיירות וכו’ 
וא”כ החשיבות של עיירות בחו”ל הייתה שהם מציינים את הנס היותר גדול. וזה  היה ג”כ 
הגנאי אם העיירות בא”י היו נידונים כפרזים  שהם אינם מציינים את הנס היותר גדול. או 
א”ל כדברי הב”י, שבט”ו היתה עיקר הנס וא”כ עיירות שבחו”ל היו חשובות יותר מכיון 

שהם מציינות את עיקר הנס משא”כ עיירות בא”י, וזה ג”כ הגנאי.

אמנם נראה יותר לומר בהקדם לשונו המופלא של הרמב”ם בהלכות מגילה פ”א ה”ה ז”ל: 
שושן הבירה אע”פ שלא היתה מוקפת חומה בימי יב”נ קוראין בחמישה עשר שבה היה 
הנס שנאמר ונוח בחמישה עשר בו. ולמה תלו הדבר בימי יהושע, כדי לחלוק כבוד לא”י 
שהיתה חריבה באותו הזמן. כדי שיהיו קוראין כבני שושן ויחשבו כאילו הן כרכין המוקפין 
חומה אע”פ שהן עתה חרבין הואיל והיו מוקפין בימי יהושע ויהיה זכרון לא”י בנס הזה. 
דהיינו, אם היו חכמים באותו הדור מתקנים שדוקא מוקפות חומה מימי אחשורוש יהיו 
קוראים בט”ו היתה גנאי לא”י בזה, משום שזה היה מדגיש שא”י חריבה, ובגלל זה לא 
קוראים. וזה היה ג”כ החשיבות של עיירות בחו”ל לעומת עיירות בא”י שהן בנוית ומוקפות 
חומה משא”כ עיירות שבא”י שהעיירות בה חריבות. ולכן תלו הדבר דוקא בימי יהושע, 
הן  כאילו  ויחשבו  כבני שושן  קוראים  יהיו  יב”נ   מימות  חומה  מוקפות  דהיינו שעיירות 
כרכים המוקפין חומה אע”פ שהן עתה חרבין דזהו עומק הכונה לחלוק כבוד לא”י ולעשות 
זכרון לא”י בנס הזה. וכמה הומתק לפי זה דברי האליה רבא בד”ה לעשות זכר לא”י ז”ל: 
כ”כ ב”י. והקשה הט”ז )סק”א(: והוא תמוה, דא”כ גם בנס חנוכה הו”ל לתקן איזה דבר 
לנס בשביל א”י, ותירץ הא”ר דלא קשיא מידי, דנס  דחנוכה לא היה בחורבנה של ארץ 

ישראל.

דברים נחוצים בהלכות פורים
הרב נחום באדנער

זמן שמחתנו
זו שחל פורים בערב שבת  ובפרט בשנה  זמן המובחר לסעודת פורים,  יש שהקשו מתי 

קודש.
ובדיעבד  לכתחילה,  היום  לחצות  להקדימו  שיש  מבואר  בשו”ע  הרמ”א  בדברי  תשובה: 

קודם פלג המנחה, ובדיעבד אפילו אחר פלג המנחה, קודם השקיעה.
ז”ל שולחן ערוך סימן תרצה סעי’ ב’

מנחה  ומתפללים  בלילה.  יתפללו  וערבית  מנחה,  לאחר  פורים  סעודת  לעשות  ונוהגים 
שנוהגין:  כמו  ולא  )מנהגים(,  ביום  להיות  צריכה  ורוב הסעודה  גדול;  היום  בעוד  תחלה 
להתחיל סמוך לערב ועיקר הסעודה הוא ליל ט”ו. וכשחל פורים ביום ששי, יעשו הסעודה 
בשחרית, משום כבוד שבת )מנהגים(; ומי שרוצה לעשותה תמיד בשחרית, הרשות בידו 

)ת”ה(. עכ”ל.
וז”ל משנה ברורה סימן תרצה ס”ק )י( הסעודה בשחרית - היינו קודם חצות היום לכתחלה 

ועיין ביד אפרים מה שכתב בשם מהרי”ל: עכ”ל.
היוצא לנו: לכתחילה יש להשתדל לעשות הסעודה לפני חצות, ובדיעבד יש ליטול ידים גם 

אחרי זה ואפילו לאחר פלג המנחה, כיון שהוא סעודת מצוה. 
וכיון שהתחיל ב”היתר” יכול לגמור באיזה שעה שירצה. 

והשתיה כדת
לגבי שתיית יין, אם התפלל מנחה לפני שהשתכר, אז אין מניעה ליין מצד מנחה, ורק צריך 

לדאוג שיפג יינו לפני מעריב. 
ואם לא התפלל מנחה, צריך שיפיג יינו שיהיה ראוי לעמוד לפני המלך כדי שיכול להתפלל 

מנחה בזמנו.
יש שהעירו שכמו בשאר המצות דאורייתא ודרבנן, אין לאכול לפני המצוה, ולכן לפני קיים 

משלוח מנות ומתנות לאביונים, אין לאכול. 
ויש שהעירו, שאינו כן, כיון שסעודת פורים נמי מצוה היא כל שאוכל משהו בפורים הוי 

בכלל משתה ושמחה. 
ויש שהכריעו שאם אפשר יש להקדים מצות מתנות לאביונים ומשלוח מנות לפני אכילה.
ובודאי יש לחשוש שימשיך באכילתו )הגם שגם באכילה זו יש קיום מצוה( וישכח מלקיים 

שאר המצות. אבל בטעימה בעלמא לית ביה בית מיחוש.

אסתר מן התורה
הרב יהודה שניידר

הרמב"ם סוף הל' מגילה כתב ואע"פ שכל זכרון הצרות יבטל שנאמר כי נשכחו הצרות 
הראשונות וכי נתסרו מעיני, ימי הפורים לא יבטלו שנאמר וימי הפורים אלה לא יעברו 

מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם.
והעירני הגאון רבי יוסף ויספיש שליט"א מדוע הרמב"ם קורא לזכרון הפורים זכרון הצרות 

והרי זכרון הפורים הוא זכרון ניסים ותשועות, והלא דבר הוא.
יומא כ"ט. א''ר זירא למה נמשלה אסתר לאילה לומר לך מה אילה רחמה צר וחביבה על 
בעלה כל שעה ושעה כשעה ראשונה אף אסתר היתה חביבה על אחשורוש כל שעה ושעה 

כשעה ראשונה. 
דהנה  ישראל,  ועמו  עולם  של  למלכו  וחידה  משל  הם  כאן  חז"ל  דדברי  ונראה 

בצרה  אנכי  עמו  צ"א-ט"ו  בתהילים  הכתוב  את  מבאר  פי"ב  ש"ב  בנפה"ח 



ח.  והנה יש לדקדק בלשון הגמ’ מהו “קיימת בנו ומשלוח מנות”, ועוד צריך להבין בג’ 
המקרים הללו מדוע שלחו כמויות גדולות שאנו לא רגילים בהם כלל- ירך של עגל, חבית 
יין ושקים מלאים. ויתכן שפשטות הגמ’ באה להורות דכיון שהיו אנשים חשובים- נשיא 
וראש ישיבה, הרי מדין המשלוח מנות היו צריכים לשלוח כמות חשובה וגדולה. והחשיבות 
תלויה במי ששולחים לו ולא בחשיבות השולח, ולכן אמר רבי אושעיא קיימת בנו, דמה 
ששלחו לו ירך וחבית יין היה מספיק חשוב עבור רבי אושעיא ולכן יצא רבי יהודה יד”ח.
]ובח”א כלל קנה סעיף ל”א בסופו משמע שרבי אושעיא היה עשיר[ ולכן יצא רבי יד”ח. 
זו גם כונת רש”י במש”כ “דהא תרי מנות איכא” היינו שיש כאן עבורי ב’  בדוחק  ואולי 
לכל”  המצוים  דברים  אלא  לו  שולח  “ואינך  בהמשך  ברש”י  גם  כן  מדויק  ואולי  מנות, 
דמדהוסיף מילת “לו” משמע דתלוי במי ששולחים לו. ]ואפשר דאביי )במקרה השני( ס”ל 
]לע”ש ברש”י[ שלא רק הכמות ששולחים היא התלויה בחשיבות מי ששולחים לו, אלא 
אף המין ששולחים לו צריך להיות לפי כבודו של מי ששולחים לו ולכן אמר- ואינך שולח 
לו אלא דברים המצויים לכל. ובמקרה השלישי חזינן בגמ’ שסברא זו של אביי לא נפסקה, 
שהרי מרי החזיר לרבה ג”כ דברים לא מכובדים בעצם, אע”פ שהקפיד על הכמות שתהא 

ראויה בגודלה לאדם חשוב.[
ט. ויתכן שגם בלשון הפמ”ג ]מ”ז תרצ”ה, ד’[ מבואר כך שכתב: “דשיעור משלוח מנות כדי 

שיהא ראוי להתכבד כפי המקום והזמן”
י. והנה בביה”ל ]תרצ”ה ריש סעיף ד’[ מביא כך לדינא וז”ל: “הח”א הוכיח מן הירושלמי 
לפי  בריטב”א  משמע  וכן  מנות,  משלוח  בזה  יוצא  אינו  פחות  דבר  לעשיר  שולח  דאם 
גירסא אחת שם בגמרא, אכן שארי פוסקים לא הזכירו דבר זה ונכון לזהר בזה לכתחילה” 
]הריטב”א והח”א הללו אינם פשוטים כלל. ועיין בזה באריכות בשד”ח מערכת הפורים 

ואכמ”ל[.
יא. ולדברינו דברי הריטב”א ודברי הח”א ע”פ הירו’ זהו ממש פשט המקרים בגמ’ לבאר 
בנו”. וכאמור כ”נ  וכן מדויקת הלשון “קיימת  מדוע שלחו משלוחי מנות כאלה גדולים, 
בפמ”ג. ואולי מחמת כן צריך בזה להזהר יותר מלכתחילה, וזו נפ”מ בבחורים וכדו’ ששכחו 
בירושלים  )וכן מי שבמקום מסופק  מחמת שכרותם במשך הפורים לתת משלוח מנות 
כ”כ  לא מכובד  דבר  יד”ח לאדם מבוגר  רק לצאת  ונותנים  בי”ד(  לחומרא  פורים  עושה 

]לדוגמא ופל ובננית[ יתכן שלא יוצאים בזה יד”ח.
יב. ערך המשלוח מנות- לפי דברינו הנ”ל אולי יוצא שאין צריך במשלוח מנות ערך של 
שו”פ דוקא, דהעיקר שיהא שיעור הראוי לכבד לחבירו ששולח לו, ואם הדבר מכובד אפי’ 
שאינו שו”פ סגי בהכי, וכן מובא שכתוב בלקט יושר )עמ’ קנ”ח( “שיוצא אדם אם שלח... 
אע”פ ששניהם אינם שוים פרוטה אחת” וכ”ה במקור חיים בשו”ע, וכן משמע במהרש”א 
בח”א “ומשום דמנה משמע כל דהו ולכך בעי תרי לאיש אחד” לע”ש, אולם בשל”ה )מביאו 

במקור חיים( כתוב שבעי שו”פ, וכ”נ בא”א מבוטשאטש ובערוה”ש )סעיף ט”ו(.
יג. האם אפשר לשלוח ב’ מינים שוים- בלשונות הג’ מקרים שמובאים בגמ’ כתוב ששלחו 
ב’ מינים שונים, אולם ע”פ דברינו א”א להוכיח כן מהגמ’, דיתכן שזהו הכבוד לאדם חשוב, 
ששולחים לו ב’ מינים שונים ולא ב’ מינים הדומים ממש, אבל אם זה כבוד לחבירו אפשר 
לשלוח לו גם ב’ מינים דומים ממש. וברמב”ם ]פ”ב הל’ ט”ו[ איתא “וכן חייב אדם לשלוח 
שתי מנות של בשר או שני מיני תבשיל או שני מיני אוכלין לחבירו” והראש יוסף ]בגמ’ 
הנ”ל[ כותב על לשונו הרמב”ם הזו “אין ראיה לומר שאם שלח ב’ פירות ממין אחד דלא 
יצא”. ובערוה”ש )סעיף י”ב( כותב פשוט דצריך לשלוח שני מיני אוכלין, דשתי חתיכות 
ממין אחד אינו מועיל “דכי מפני שחתכן נחשבים לשנים” ומדייק את לשון הרמב”ם הנ”ל 
“שני מינין אוכלין” וזה דלא כראש יוסף הנ”ל בפשט הרמב”ם ]ולשון הרמב”ם “שתי מנות 
זו[. ובראש יוסף הנ”ל לשונו  בשר” משמע דלא כערוה”ש, וע”ש שמבאר לשיטתו לשון 

נוטה יותר שיצא, אולם בספרי זמננו מובא בשם גדולי הדור שלא יוצא יד”ח כה”ג.
יד. האם שתיה בכלל משלוח מנות והאם אפשר לשלוח ב’ מיני משקה- בגמ’ הנ”ל מפורש 
ששלח לו יין, ובפר”ח ]תרצ”ה, ד’[ מפרש כן בכונת הגמ’ “קיימת בנו רבינו משלוח מנות” 
“כלומר דאע”ג דקרא כתוב ומשלוח מנות, דמשמע מידי דאכילה אבל שתיה לא, אפ”ה 
הדשן  בתרומת  שכ”ה  הפר”ח  מביא  ובתחילה  היא.  אכילה  בכלל  דשתיה  רבינו  קיימת 
שכתב “ונראה דשתיה בכלל אכילה” ואח”כ כותב הפר”ח שכ”ה בגמ’, וגם בשם השל”ה 
מובא שאחר שהביא לתרומת הדשן כותב שהוא מפורש בגמ’. גם הט”ז מביא את תרומת 
רצה  הדשן  שתרומת  ויתכן  דחמרא.  גרבא  גבי  במגילה  ערוך  תלמוד  והוא  וכותב  הדשן 
יין שהוא משקה חשוב מהני אבל לא שאר  להוכיח לגבי כל משקה, דאולי ס”ד דדוקא 

משקין, קמ”ל דכל שתיה בכלל אכילה.
ושארי  בגדים  ולא  אוכלין  “מיני  וז”ל  הדשן  תרומת  לשון  מביא  י”ט(  )בס”ק  במ”ב  טו. 
וכן סגי באחד אוכל ואחד  והיא הדין משקה דשפיר דמי, דשתיה בכלל אכילה,  דברים, 
משקה”. ובמגיה בראש יוסף מדייק בלשון המ”ב דמש”כ “והוא הדין משקה” כוונתו שגם 
ב’ משקים שפיר דמי, שהרי רק אח”כ כותב וכן סגי באחד אוכל ואחד משקה. וכותב עוד 
המגיה )שם( ועיין בספר בית יצחק שנסתפק אם אדם יוצא בב’ מיני משקין, דבגמרא יש 
ידעינן  רק ראיה דיוצא באוכל אחד ומשקה אחד, אבל למה שכתוב בתרוה”ד דמסברא 
דשתיה בכלל אכילה ה”ה דיוצא בב’ מיני משקין וכ”ה להדיא בספר צרור החיים לתלמיד 

הרשב”א” עכ”ד. 
טז. ומסתבר שכל מיני שתיה שרגילים לשתות כהיום יוצא בזה יד”ח משלוח מנות, הן 
לטעם של צרכי סעודה, הן לטעם של אחוה ורעות הן לטעם של להרבות שמח. וא”כ גם 
בקבוק סודה או מים מינרלים לכאורה יוצאים בזה יד”ח. דהיום בכל סעודה חשובה יש 
בקבוקים כאלו והם גם בכלל “שתיה בכלל אכילה”. ומסתבר שגם אם ממלא קנקן עם 
מיץ ממותק שמהני, וגם בחורים אם נותנים האחד לשני כוס מיץ ממותק יתכן שמהני, 

מובא בשם  אולם  זה מהני.  אין  ולמשלוח מנות למשפחה מסתבר שכוס אחת 

אחד מגדולי הדור שמי סודה לא מהני, וא”כ כ”ש מים מינרלים.

אחלצהו ואכבדהו, דהמתפלל על צרתו צריך לכאוב על צער השכינה ואז תיענה תפילתו, 
מצערו  מרירותו  מגודל  מיסוריו  צערו  מרגיש  אין  וכשהאדם  וז"ל,  הנפה"ח  כתב  ועוד 
כביכול, המרורות הללו הן הן עצם מירוק פשעיו, ומתכפר בזה עד שיסורי עצמו בדלין 
הימנו, עכ"ל. ובפלא יועץ ערך צער ביאר על דרך זה מאמר הכתוב בישעיה ס"ג-ט' בכל 
צרתם לו צר, ולפז"נ דזהו פתרון המשל והחידה, שעם ישראל בזמן אסתר היו חביבין על 
הקב"ה בזכות הצרות שנפלו עליהן משום שבאותה שעה הבינו שחטאו וחזרו בתשובה, 
של  כאבו  את  ישראל  שכאבו  עי"ז  הקב"ה  על  חיבבום  ישראל  שצרות  משאחז"ל  וזה 

הקב"ה על שצר לו בחטאם וצרתם.
ולפז"נ בכונת הרמב"ם שזכרון הצרות דפורים אינו מכוון לזכרון החרון אף של הקב"ה 
ועמו אנכי  צר,  לו  זכרון החיבה היתירה של בצרתם  ישראל ח"ו אלא אדרבה הוא  על 

בצרה. 
מגילה י"ב. שאלו תלמידיו את רשב''י מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו 
אם  רשע  אותו  של  מסעודתו  שנהנו  מפני  לו  אמרו  אתם  אמרו  להם  אמר  כליה  הדור 
מפני  להם  אמור אתה אמר  לו  יהרגו אמרו  אל  כולו  העולם  יהרגו שבכל  כן שבשושן 
שהשתחוו לצלם אמרו לו וכי משוא פנים יש בדבר אמר להם הם לא עשו אלא לפנים 

אף הקב''ה לא עשה עמהן אלא לפנים, ופירש"י לפנים, מיראה.
וצריך ביאור דממנ"פ אם יש איסור בהשתחואה מיראה אין זה לפנים אלא איסור גמור, 

ואם אין איסור בדבר מאי עוון הוא זה.
כהונה,  בגדי  חנינא מלמד שלבש  בר  יוסי  א''ר  מלכותו  כבוד  עושר  את  בהראותו  שם 
ובתרגום איתא שהשקם בכלי המקדש וישב על כסא בדמות כסא שלמה המלך, וצריך 

להבין מה משמעות יש במעשהו של מלך טיפש זה.
פרשת  הכתוב  חז"ל שסמך  מביא מדרש  עמלק  ויבא  הפסוק  על  י"ז-ח'  רש"י בשמות 
ויבא עמלק לפרשת ועל נסותם את ד' לאמר היש ד' בקרבנו אם אין, וז"ל, תמיד אני 
ביניכם ומזומן לכל צרכיכם ואתם אומרים היש ד' בקרבנו אם אין חייכם שהכלב בא 
ונושך אתכם ואתם צועקים לי ותדעו היכן אני, משל לאדם שהרכיב בנו על כתפו ויצא 
לדרך היה אותו הבן רואה חפץ ואומר אבא טול חפץ זה ותן לי והוא נותן לו וכן שניה וכן 
שלישית פגעו באדם אחד אמר לו הבן ראית את אבא אמר לו אביו אינך יודע היכן אני 

השליכו מעליו ובא הכלב ונשכו, עכ"ל.
ומכאן אבן ופינה להבנת חטא עם ישראל בזמן מרדכי ואסתר, דהנה אפי' שעשו מיראה 
אבל עכ"פ יש בזה שאלת היכן אבי, שהרי היו יראים מאחרים ולא מאביהם שבשמים, 
וכאשר הבן שואל היכן אבי משליכו אביו מעליו כדי ללמדו שיבקש וימצא ויבין שאביו 
מחזיקו על כתפו, וכמו"כ היתה התביעה על שנהנו מסעודתו של אותו אחשורוש שישב 
על כסא כשלמה המלך ולבש בגדי כהונה והשקם בכלי המקדש, וכל זה נחשב כשאלת 

היכן אבי, שהאיך ראו בזיון וחילול זה ושתקו.
חולין קל"ט: אסתר מן התורה מנין ואנכי הסתר אסתיר, ולהמבואר אתי שפיר דכל ענין 
המגילה היה ללמד את ישראל שאם שואלין היכן אבי מסתיר האב את פניו כדי שיזעק 

הבן ויחפש לשוב לאביו.
ובזה מבוארים היטב דברי הרמב"ם שעיקר ימי הפורים הם זכרון הצרות, דהנה התביעה 
ויושבים  לצלם  ומשתחוים  שבשמים  מאביהם  להם  איכפת  לא  איך  היתה  ישראל  על 
בסעודת רשע הלבוש בגדי כהן גדול ושותין בכלי הקודש והמקדש, והקב"ה השיב את 
ישראל אליו ע"י הצרות, שעי"ז שבו לחפש ולבקש את קרבת השם וממילא חזרה חיבתם 
לפני השי"ת כאילה שרחמה צר וחביבה על בעלה, ובכל צרתם לו צר ועמם היה בצרתם 

להושיעם תשועה גדולה.

 נידונים בדיני משלוח מנות
ע”פ המקרים המובאים בגמ’

הרב גד משה ליכט
אלו  גמרות  ובפשטות  מנות,  משלוח  בדין  מקרים  כמה  איכא  מגילה  במסכת  בגמ’  א. 

נכתבו להורות לנו הלכות בדיני משלוח מנות כפי שנכתוב בהמשך. בס”ד.
ב. איתא בגמ’ ]ז’ ע”א וע”ב[ “תני רב יוסף ומשלוח מנות איש לרעהו, שני מנות לאיש 

אחד”
ג. רבי יהודה נשיאה שדר ליה לרבי אושעיא אטמיא דעיגלא תלתא ]ירך של עגל שהוא 
קיימת בנו  יין[ שלח ליה ]רבי אושעיא לרבי[  שלישי לבטן[ וגרבא דחמרא ]חבית של 

רבינו ומשלוח מנות איש לרעהו ]דהא תרי מנות איכא[.
בר מר ביד אביי מלא טסקא דקשבא ]שק מלא תמרים[ ומלי  למרי  שדר ליה  ד. רבה 
כסא קמחא דאבשונא ]וכוס מלאה קמח של חיטים שנתביישו בתנור בעודן כרמל וקמח 
שלהם מתוק לעולם[. אמר ליה אביי ]לרבה[ השתא אמר מרי ]עכשיו יאמר מרי עליכם[ 
אי חקלאה מלכא דיקולא מצואריה לא נחית ]הסל שהיה רגיל להוליך בעודנו בן כפר 
ומאכיל לבהמתו, לא יוריד עתה מראשו, כך אתה נעשית מלך וראש בפומפדיתא ואינך 

שולח לו אלא דברים המצויים לכל[.
ה. הדר שלח ליה איהו ]מרי שלח לרבה[ מלא טסקא דזנגבילא ]שק מלא זנגביל- סוג 

תבלין[ ומלא כסא דפלפלתא אריכא ]וכוס מלאה בפלפלים ארוכים שהם חריפים[.
ו. ונדון בכמה נידונים ע”פ גמרא זו: 

ז. האם תלוי בחשיבות מי ששולחים לו-  הנה רש”י במקרה הראשון מבאר “דהא תרי 
מנות איכא” ונראה ברש”י שהחידוש הוא עצם זה שיש כאן ב’ מנות. ובמהרש”א מקשה 

דפשיטא דחשיב ב’ מנות, ובפר”ח ]תרצ”ה, ד’[ מישב שזהו גופא מחדשת הגמ’ 
דיין חשיב בכלל מנה.

 



דברי חזוק
לע"נ רחל בלומה בת יבדלחט"א משה יעקב הי"ו

ליתן מחצית  הנוהגים  אלו  הבנים-  עבור  השקל  מחצית  נתינת  זמן  א. 
בישיבות  הנמצאים  בניהם  עבור  גם  ונותנים  י”ד,  של  במנחה  השקל 
שפורים חל שם בי”ד, עדיף שיקדימו הנתינה עבור בניהם לפני הפורים 
של י”ד ]דנהי שיוצאים בכל גוונא אבל לכתחילה עדיף ליתנו לפני פורים 

או עכ”פ לפני המגילה[.

שנהגו  לא  שאם  נראה  הפוסקים  מלשון  המגילה-  בשעת  הדפיקות  ב. 
לדפוק בהמן, אין דבר זה כ”כ מדינא – עיין מ”ב סי’ תר”צ ס”ק נ”ט וס’ 
ובעיקר בשעה”צ נ”ז שיש בזה משום הפסק, ולכן אין לדפוק ולהרעיש 

בשאר מקומות מלבד המן.

במתנות  חייבת  ואשה  לאשה-  לאביונים  ומתנות  מנות  משלוח  ג. 
ולענין משלוח  סי’ תרצ”ה[  סוף  ]רמ”א  ומשלוח מנות כאיש  לאביונים 
מנות כותב המ”ב )ס”ק כ”ה(”וכתב המ”א, לא ראיתי נזהרין בזה, ואפשר 
דוקא באלמנה ,אבל אשה שיש לה בעל , בעלה משלח בשבילה לכמה 
המ”א  סיום  את  מפרש  נ”ו(  )ס”ק  וכה”ח  להחמיר”  יש  “ומ”מ  אנשים, 
הזה שצריכה לבקש מבעלה שימחול לה על המנות כדי שהן יהיו שלה 
,ואח”כ תשלח, וגם החולקים עליו ס”ל שבעלה צריך לשלוח בשבילה וכן 
להודיע למקבלים שהמשלוח הוא ממנה ]עיין בכ”ז במ”ב הוצאת דרשו 

הערה 58[

ד. הכנת משלוחי מנות רבים ויקרים- “מוטב להרבות במתנות לאביונים 
מלהרבות בסעודתו ובשלוח מנות לרעיו שאין שמחה גדולה ומפוארה 
)רמב”ם(.  לשכינה”  ודומה  ואלמנות  יתומים  עניים  לב  לשמח  אלא 
והחכם עיניו בראשו לחסוך לעצמו ולב”ב זמן וכסף רב ולקיים בהידור 

את דברי הרמב”ם הללו.

גודל מעלת לימוד התורה בפורים,  ידוע לכל  ה. לימוד תורה בפורים- 
ובשם החת”ס בשם בעל שב יעקב זצ”ל מובא שהלומד תורה בין מגילה 
דלילה למגילה דיום הרי הוא בן עוה”ב. וישתדל כל אחד מאוד לקבוע 
לימוד  ללא  הגדול  היום  ח”ו  עליו  יעבור  שלא  לזה,  הפורים  ביום  זמן 

תורה.

צריכים שמירה  השכורים מפורים  ש”ק-  בליל  בחילול שבת  זהירות  ו. 
יתירה שלא יבואו לידי חילול שבת, אברכים העידו שבשנים הקודמות 
השירים  גם  בשקיעה.  מעשנים  בחורים  ראו  ו’  ביום  חל  שפורים 
בהיתר,  שיהיו  הדעת  את  עליהם  ליתן  צריך  שבת  בקבלת  והריקודים 
והשולחנות,  הבימה  על  לדפוק  לא  בשינוי,  יהיו  הכפיים  שמחיאות 

והריקודים מסתבר שאין להם היתר. 

הרוצה לקבל כל 
שבוע את ה"עומקא 
דפרשה" במייל נא 

לפנות לכתובת:
shira9945@gmail.com

חידו"ת ובירורי הלכה,  ]עד 700 מילים[
יתקבלו בשמחה בדוא"ל: 
haym@mehadrin.net

או בתיבת "עומקא דפרשה" שבכניסה לביהכ"נ חזון איש.
ע"ג דיסק עד יום רביעי 8:30 בבוקר, 
ובדוא"ל עד יום רביעי 12:00 בלילה.

יתקבל רק חומר עם שם מלא.

נושאי הגליונות הקרובים:
* * *

צו - לא יצא עלון
שמיני - פרה אדומה

תזריע - ברכת האילנות
מצורע - גליון פסח - עניני חג הפסח

קלדנית מקבלת עבודות הקלדה וגם עבור עומקא דפרשה

נא לפנות לטל' 0527140685
)יש למסור 3 ימים קודם(

ניתן לפרסם מודעות של שיעורי תורה, שמחות, אירועים וכדו'
נא לפנות לטל' 0527638272

הערות לפרשת השבוע
"מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם"

פרש"י מן הבהמה ולא כולה להוציא את הרובע ואת הנרבע, מן הבקר להוציא את הנעבד, 
ואמרו בתמורה כח: ואיפוך אנא, מן הבהמה להוציא את הנעבד מן הבקר להוציא רובע ונרבע, 
התם מענינא דקרא, כתיב גבי בהמה ואיש כי יתן שכבתו בבהמה מות יומת, גבי בקר כתיב 

וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב. 
ראיתי מקשין מפני מה הביאו מהכתוב בתהלים וימירו וגו', ולא מהכתוב בתורה ויעשהו עגל 
מסכה וגו', דמה עדיף שור על עגל לענין הכתוב מן הבקר, אמנם נראה פשוט דאי מהכתוב 
בתורה עגל מסכה, הו"א דלא      היה בו רוח חיים, א"כ אי"ז אלא דמיון ותבנית עגל ואי"ז כלל 
מענינא דמן הבקר, לכך הביאו מהכתוב בתהלים וימירו את כבודם וגו', וכדפרש"י )שמות ל"ב 
ה'( וירא אהרן שהיה בו רוח חיים שנאמר בתבנית שור אוכל עשב וכו', ולכך הוא דחשיב האי 

עגל מעניינא דקרא דבן הבקר. 

הרב יצחק זאב דיסקין

קושיא
הרב שמואל מנחם כהן

א. כתב הראב”ד בפירושו לתמיד )כה:( דהא דבהמה קדושה קדושת הגוף משעת הקדשה 
ומנחות אין מתקדשות קדושת הגוף אלא בכלי זהו משום דבהמה ראויה מיד להקרבה, ומנחה 
טעונה בלילה וכן קטורת טעונה מעשה רבה כגון כתישה. ויל”ע מהא דנסכים ]בין יין ובין מים[ 

נמי אין מתקדשים קדושת הגוף אלא בכלי שרת.

ואח”כ  יבללנה  לא  אמאי  בלילה  טעונה  דמנחה  דאף  יל”ע  הנ”ל  הראב”ד  סברת  בעצם  ב. 
יקדישנה באופן שבשעת הקדשתו תהא ראויה להקרבה ותתקדש קדושת הגוף מכח ההקדשה.
ג. איתא בתורת כהנים )ויקרא דבורא דנדבה פרשתא ג’ הל’ י”ד( דילפינן מקרא דאם נתערבה 
עולה באשם אין מקריבים אותם. וכתב ע”ז הר”ש שם דאסמכתא בעלמא היא, דפשיטא דאין 
מקריבין כיון דאין ראוי לא לאכילה )שמא עולה היא( ולא להקרבה )שמא אשם הוא(, ואפילו 
למ”ד אם אין בשר יש דם, התם כששחט היה ראוי הבשר. עכ”ד. והדברים צריכים ביאור, דהא 
לא בעינן אלא כזית בשר, וגם כאן יכול להקטיר את החלבים והאימורים, דבין אם עולה ובין 

אם אשם הם – קרבים.

תגובות
הרב אברהם מאיר הכהן קפלן כתב ב' טעמים לכפילת תיבת "חזק" בסיום ספר, ויש להוסיף 
על זה עוד פירושים ממה שרשום עצלי, א( עפ"י הגמרא ברכות ל"ב ע"ב שאם ראה שלמד ולא 
עלה לו יחזור ויתחזק. ב( שהוא נגד מעשים טובים שהאומר אין לי אלא תורה אפילו תורה אין 
לו, או נגד תפילה שג"כ מהדברים שצריכים חיזוק. ג( גם נגד תורה שבע"פ הנאמר ליהושע. 
ד( שהסגן בירך להעולה אחר ברכה אחרונה חזק והוא השיב לו חזק ונתחזק משום הוספת 
ברכה. ה( בספר חיי משה מביא מתלמיד חפץ חיים ד"חזק" הראשון הוא בפת"ח והשני הוא 

בציר"י תחת הז' והיינו שיחזק גם לאחרים.
הרב דוד אריה שלזינגר

השמטה
 הוספה בענין רמז ה”סיום”

הרב אברהם מאיר הכהן קפלן
בענין מש”כ בגליון פר’ פקודי רמז לענין הסיום, שאותיות המילוי של הסמ”ך והיו”ד שאני 
דכיון  והוא  אחר,  באופן  לבאר  שליט”א  מחכ”א  שמעתי  והמ”ם,  הו”ו  של  המילוי  מאותיות 
דמה שאותיות  י”ל  ללמוד,  חדש  דבר  לו  ואין  התורה  כל  את  במי שסיים  נמי  מיירי  שסיום 
על  לרמז  בא  אלא  חדש,  לימוד  על  לרמז  בא  אינו  מהם  שונים  והיו”ד  הסמ”ך  של  המילוי 
לימוד באופן חדש, שהרי שבעים פנים לתורה, ובאמת אותיות המילוי של סמ”ך ומ”ם עולה 
בגימטריא “ע”, ומה שאותיות המילוי של הו”ו והמ”ם זהות להם בא לרמז על החזרה וכמש”כ, 
וגם בזה הוסיף שאותיות המילוי של הו”ו והמ”ם עולה בגימטריא מ”ו וזה בגימטריא של תיבת 
“מאה”, שהרי עיקר חזרת הלימוד הוא במאה פעמים, דהפעם המאה ואחת זה רק ענין של 

מדריגה בעבודת ה’, ואכמ”ל בזה, ודו”ק.



בליווי תזמורת
ויין מלכות רב כיד המלך...

רמת שלמה

לקיים... בכל שנה ושנה...

בית הכנסת המרכזי לתורה ולתפילה שע"י בני הישיבות

"חזון איש"
הרב ז'ולטי 23 רמת שלמה ירושלים


