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  :נינו במסכת אבות בפרק רביעי
  רבי שמעון אומר שלשה כתרים הם כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות 

  :וכנגד שלשה כתרי� אלו נצטוינו לעשות במשכ� שלשה זרי� לכלי הקודש כדברי רבי יוחנ� ביומא עב
של  ,של שלחן זכה דוד ונטלו ,זבח זכה אהרן ונטלושל מ .אמר רבי יוחנן שלשה זרים הן של מזבח ושל ארון ושל שלחן

   'כוובי מלכים ימל'ארון עדיין מונח הוא כל הרוצה ליקח יבא ויקח שמא תאמר פחות הוא תלמוד לומר 
ויש מקו� לעיי� בדברי רבי יוחנ� וכי מה הוה סלקא אדעתיה דרבי יוחנ� שכתר תורה פחות הוא מהאחרי� והיא�  

  .'בי מלכי� ימלוכו'הביא מספר משלי שנאמר בו נתיישבה דעתו בפסוק ש
  . נפליג למגילת אסתר וממנה נשוב לתירוצה של שאלתנו

  :ושלשת� במגילת אסתר 'כתר'� המלה "שלוש פעמי� בלבד מופיעה בתנ
ֶלְך  )א ה ִלְפֵני ַהּמֶ ְלּכָ י ַהּמַ ּתִ ֶכֶתר ַמְלכּותְלָהִביא ֶאת ַוׁשְ ִרים ּבְ ָ ים ְוַהׂשּ י טֹוַבת ַמְרֶאה ִהיא ְלַהְראֹות ָהַעּמִ   :ֶאת ָיְפָיּה ּכִ
ם  )ב תּולֹת ַויָּׂשֶ ל ַהּבְ א ֵחן ָוֶחֶסד ְלָפָניו ִמּכָ ָ ׂשּ ים ַוּתִ ׁשִ ל ַהּנָ ר ִמּכָ ֶלְך ֶאת ֶאְסּתֵ ֶתר ַמְלכּותַויֱֶּאַהב ַהּמֶ י ּכֶ ּתִ ַחת ַוׁשְ ּה ַויְַּמִליֶכָה ּתַ רֹאׁשָ    :ּבְ
ֶלְך ִאיׁש ֲאשֶׁ  )ג יָקרוֹ ַויֹּאֶמר ָהָמן ֶאל ַהּמֶ ֶלְך ָחֵפץ ּבִ ֶלְך  :ר ַהּמֶ ר ָרַכב ָעָליו ַהּמֶ ֶלְך ְוסּוס ֲאׁשֶ ר ָלַבׁש ּבֹו ַהּמֶ ָיִביאּו ְלבוּׁש ַמְלכּות ֲאׁשֶ

ן  ר ִנּתַ ֶתר ַמְלכוּתַוֲאׁשֶ רֹאׁשוֹ  ּכֶ   :ּבְ
  . ושלשה כתרי� יש לנו במשנה הלוא דבר הוא, שלוש פעמי� מופיעה המילה כתר במגילה

  . הכתרי� שבאסתר מקבילי� לשלשת הכתרי� שבמשנה כי שלושת, דומה
כתר היחוס שבו נתגאתה ושתי . הכה� נולד כה� ואי� הדבר תלוי בו כלל ועיקר. כתר כהונה מבטא את קדושת היחוס
גאוות . גר� לה שרצה אחשוורוש להביאה לפניו כשלגופה כתר מלכות בלבד, מבנות בניו של נבוכדנצר ושושלתו

בכלל גנותו של כתר כהונה . למי שהול� ערו� ברחוב העיר ולראשו כתר, אליבא דמגילת אסתר, ההאד� ביחוסו דומ
והרי נתבאר . שהמתגאה בה� ראוי שכתר הקוצי� של ושתי יעטר את רקתו, מצויי� המתגאי� בכשרונות עמה� נולדו

  .כתר מלכות שנאמר בושתי שהוא כנגד כתר כהונה
המ� שביקש יקר לעצמו . � המחזיקי� את שלטונה של מלכות בכל מקו� שהיאשה, כתר מלכות תלוי בעוצמה ובכוח

ביקש המ� , לשו� אחרת.ביקש שיביאו לבוש שלבש המל� וסוס שרכב עליו המל� בעת שנית� כתר מלכות בראשו
אלא שראוי היה לפי זה לכתוב . לרכב על הסוס הגבוה החזק והיפה ביותר שעליו רכב המל� בחגיגות ההכתרה

' אשר נית� כתר מלכות בראשוו'ובפסוק נאמר ' אשר נית� כתר מלכות בראשוכוסוס אשר רכב עליו המל� 'ק בפסו
מבקשת המגילה ללמדנו כי . סוס  שפירושו המילולי להביא סוס שהמל� רכב עליו ושנית� כתר מלכות בראשו של ה

יו ובהמות מלחמתו ולא בראש האד� כתר שבראשו של מל� התלוי בכוחו וגבורת צבאו ראוי לו שיונח על ראש סוס
  .והרי נתבאר כתר מלכות שבראש הסוס שהוא כנגד כתר מלוכה. שכשלעצמו אי� בו כח לעשות דבר

כתר בו זוכה האד� בשל מעלותיו וסגולותיו הרוחניות שטרח בה� ועמל , בניגוד לשני כתרי� אלו ישנו כתר שלישי
  : ואמרו חכמי�' ח� וחסד לפניוותשא ': כתר זה נרמז באסתר עליה נאמר. עליה�
  . 'אסתר ירקרוקת היתה אלא שחוט של חסד משוך על פניה'

  :כיצד זוכה אד� לכתר תורה] ת"ת' ג מהל"פ[� המתאר "ודומה שכעי� רוח הקודש נזרקה בבית מדרשו של הרמב
אמרו חכמים , יה ושיחה וכיוצא בהן אלא בתלמוד תורה ודברי חכמהמי שרצה לזכות בכתר התורה יזהר בכל לילותיו ולא יאבד אפילו אחד מהן בשינה ואכילה ושת

חסדו ובלילה שירה עמי תפלה ' וכל העוסק בתורה בלילה חוט של חסד נמשך עליו ביום שנאמר יומם יצוה ה, אין רנה של תורה אלא בלילה שנאמר קומי רוני בלילה
  לאל חיי 

  .י התורה בלילה הזוכי� לכתרה של תורהחוט של חסד משו� על אסתר והוא שנמש� על פני לומד
שהרי היא מיוחסת לשאול מל� , לא הגידה את עמה ואת מולדתה ולא השתמשה ביחסנותה: שתי מעלות היו בה באסתר בשעה שנכנסה להיכל המל� האחת

ויתרה . של מרדכי העושה את אשר הוא מצוה לא נכנסה בליבה תחושת עוצמה וחשיבות והמשיכה לנהוג כִבתו, את מאמר מרדכי אסתר עושה: והשניה. ישראל
  . אסתר על כתר כהונה וכתר מלכות וזכתה לכתר תורה

  :בא הכתוב ולימד, יכול אד� לחשוב שכתר תורה כשהוא לעצמו אינו חשוב דיו ויש צור� בשימוש בכתרי� נוספי�
מכוחו של הכתר הבודד . ר� בעוצמה חיצונית או ביחסנות וכשרונות מולדי�כתר תורה הוא הכתר האמיתי ואי� לו צו' בי מלכי� ימלוכו ורוזני� יחוקקו צדק'

  .  הזה יונקי� שני הכתר� האחרי� ובלעדיו אי� בה� ולא כלו�
את עולה באי� ישראל וקוראי� במגילת אסתר על גנותה של יחסנות ועל גנותה של מלכות התלויה א� ורק בכוח ועוצמה וחוזרי� ומקבלי� על עצמ� באהבה 

  .של תורה וזוכי� בעמל תורת� להתעטר בכתרה של תורה

 ש
 

  א"הרב אהרן פרידמן שליט
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התלבט . ומיי� לפני חג הפורי� קיבל דוד צו מילואי� למש� שבוע
ק דחוי קוד� שיצא 'דוד הא� יוכל לית� מתנות לאביוני� בצ
  ?למילואי� שכ� ביו� הפורי� עצמו לא יוכל לית�

שהיה צרי� אלא , יוס, רצה לתת משלוח מנות לחבריו שעמו בחדר
הא� יוכל לקיי� מצוות משלוח מנות , לנסוע אחרי קריאת המגילה לביתו

  ?אחר קריאת המגילה, בליל פורי�

        זמ� מצוות משלוח מנות ומתנות לאביוני�זמ� מצוות משלוח מנות ומתנות לאביוני�זמ� מצוות משלוח מנות ומתנות לאביוני�זמ� מצוות משלוח מנות ומתנות לאביוני�
לעשות אות� ימי משתה ושמחה ומשלוח ): "ב"כ', ט(כתוב במגילה 

ד שלמ:) ז(ואיתא בגמרא במגילה " מנות איש לרעהו ומתנות לאביוני�
אמר רבא : "כדאיתא ש�, מזה רבא שזמ� סעודת פורי� הוא דווקא ביו�

משתה  ימי? מאי טעמא, סעודת פורי� שאכלה בלילה לא יצא ידי חובתו
  ".ושמחה כתיב

אי� מקור אחר העוסק בזמ� , מלבד גמרא זו העוסקת בזמ� סעודת פורי�
ונראה שלמדו זאת מהפסוק , מצוות משלוח מנות ומתנות לאביוני�

קאי ג� על המש� הפסוק " משתה ושמחה ימי"שמה שכתוב , ל"הנ
א "פ(ש "וכ� נראה מהרא". ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביוני�"
פ שביר� זמ� בלילה חוזר ומבר� זמ� "ל אע"ת ז"היה אומר ר: "ל"וז) ו"ס

וג� עיקר פרסומי ... דעיקר קריאתה הוי ביו� יותר מבלילה, א, ביו�
  ".בזמ� משתה ושמחה ומתנות לאביוני� ומשלוח מנות, ניסא הוא ביו�

, ע לא נמצא מהו זמ� מצוות משלוח מנות ומתנות לאביוני�"ג� בשו
" ויש לשלוח מנות ביו� ולא בלילה"א לא השמיט זאת וכתב "אמנ� הרמ

, א� ג� הוא לא הזכיר כלל מהו זמ� מתנות לאביוני�) ד"ה ס"תרצ' סי(
  .והלא דבר הוא

  לאביוני� קוד� פורי�לאביוני� קוד� פורי�לאביוני� קוד� פורי�לאביוני� קוד� פורי�    נתינת מתנותנתינת מתנותנתינת מתנותנתינת מתנות
הא� בשעת הנתינה , יש לחקור מתי אד� מקיי� מצוות מתנות לאביוני�

ל "מצד אחד י. ונבאר את הצדדי�, או בשעה שהעני מקבל את המעות
האד� מקיי� את המצווה משו� שמטרת המצווה היא  הנתינהשבשעת 

, להרבות אהבה ואחוה שלו� ורעות וכידוע שורש האהבה הוא הנתינה
נמצא שדווקא , י שאד� מוותר משלו ונות� לאחר הוא מרבה אהבה"עו

ולכ� ברגע הנתינה הוא מקיי� את , מתרבית האהבה הנתינהבשעת 
א� מצד שני , המצווה כיוו� שאז הוא מחסר מעצמו ממו� לטובת האחר

כ דווקא "ל שמטרת המצווה היא לעזור לעניי� לקיי� סעודת פורי� וא"י
ד כשאי� לו אפשרות "מ בנדו"נפק. למת המצוהכשהכס, מגיע לעני נש

ד א� ה� יגיעו אליו "א ביו� פורי� ושלח אות� לעני קוד� י"לית� מתל
דכיוו� , ח"דלצד הראשו� לא יוצא י, ח או לא"הא� יוצא י, בפורי� עצמו

צרי� שהנתינה תהיה דווקא , הוא מקיי� את המצווה הנתינהשבשעת 
ח שהרי מטרת המצוה היא לתת לעניי� "ואילו לצד השני יוצא י, בפורי�

הובא (ד "ואכ� המעות הגיעו לעני ביו� י, מעות לצור� סעודת פורי�
  ).ז"ה סק"ט תרצ"בבאה
, ד אדר"ק דחוי לתארי� י'י צ"נתינת מתנות לאביוני� ע –מ נוספת "נפק

שכ� עצ� הנתינה , לא מהני, ח בשעת הנתינה"דלצד הראשו� שיוצא י
ס "ח כיוו� דס"ואילו לצד השני יצא י, א קוד� לכ�ד ול"צריכה להיות בי

  .העני מקבל את המעות ביו� הפורי�

  משלוח מנות קוד� פורי�משלוח מנות קוד� פורי�משלוח מנות קוד� פורי�משלוח מנות קוד� פורי�
גבי " מנות הלוי�"כעי� חקירה זו ישנה חקירה מפורסמת של בעל 

ח בשעת הנתינה או בשעה שחבירו מקבל "הא� יוצא י, משלוח מנות
הא� מטרת , ע� המצוהוחקירה זו תלויה ג� היא בט, לידיו את המשלוח

א� א� , ח בשעת הנתינה"ואז יוצא י, המצוה היא להרבות אהבה וחיבה
לסייע למי שמתבייש לבקש , מטרת המצוה היא לצור� סעודת פורי�

  .ח דווקא בשעה שחבירו מקבל את המשלוח"יוצא י, צדקה

  ש ובעל המאורש ובעל המאורש ובעל המאורש ובעל המאור""""מחלוקת הראמחלוקת הראמחלוקת הראמחלוקת הרא
ל "פשר לומר דסוא, ש דלעיל משמע שזמ� המצוה הוא דווקא ביו�"הרא

כהצד הראשו� שמטרת המצוה היא להרבות אהבה והאהבה מתרבית 
  .ד"ולכ� זמ� הנתינה הוא דווקא בי, דווקא בשעת הנתינה

משמע שמטרת המצוה ) , במגילה"בדפי הרי: ד, א(א� מבעל המאור 
שכתב שלא , היא לעזור לעני לקיי� מצות פורי� כהצד השני בחקירתנו

היינו שא� , קוד� פורי� דילמא אכלי להו עניי�ית� מתנות לאביוני� 
ד לא יהיה לו במה לסעוד בפורי� ונמצא "העני ישתמש במעות קוד� י

  !שהנות� לא קיי� מצוות מתנות לאביוני�
פ שמטרת המצוה היא שהעני יקיי� סעודת "שאע, יוצא מדבריו דבר נוס,

, פורי� ביו�א דוקא "ה חייב לית� מתל"אפ, פורי� כהצד השני בחקירה
פורי� כי העיקר  קוד�פ שהסברנו שלפי טע� זה אפשר לתת ג� "ואע

מ חושש בעל המאור שהעני ישתמש "מ, הוא שיהיה לעני במה לסעוד

ומשמע שלולא הטע� דילמא . במעות קוד� החג ולא ישארו לו לסעודה
  .ד"י קוד�א ג� "אכלי להו היה אפשר לתת מתל

        מתי חוששי� דילמא אכלי להומתי חוששי� דילמא אכלי להומתי חוששי� דילמא אכלי להומתי חוששי� דילמא אכלי להו
א "דבתחילת דברינו כתבנו שזמ� מתל, מ"מיק מעט בסברת בעהויש להע

ד שמטרת המצוה היא לצור� סעודת העני יכול "ולמ, פורי� ביו�הוא 
ה לא ית� קוד� פורי� דילמא "מ אפ"א� לפי בעה, ד"י קוד�לית� ג� 
הרי העני , ד"י בלילא לית� המעות לעני ג� "למה א, וקשה. אכלי להו

והוא ג� יודע שמעות אלו , � סעודת פורי�יודע שצרי� למחרת לקיי
ועוד , ניתנו לו לצור� הסעודה שלמחרת ולמה לחשש שמא יאכל�

כ למה שלא ית� לו "וא, שהעני צרי� להכי� את סעודתו ולקנות מצרכי�
פירש ) א"ב סק"תרצ, באשל אברה�(ג "ובאמת הפמ? ב"ג או י"ביו� י

א כדי שיכי� סעודת "ג באדר שרי לית� מתל"מ שביו� י"את דברי בעה
א� לא משמע כ� משאר . ג לא ית� דילמא אכלי להו"א� קוד� י, פורי�
  .מ עצמו לא התייחס לאפשרות זו"וג� בעה', הפוס

  אאאא""""דעת הרמדעת הרמדעת הרמדעת הרמ
ויש : "ל"ד התיחס רק לזמ� משלוח מנות וז"ה ס"תרצ' א בסי"הרמ

כ עוסק בדי� "שמיד אח, ודבריו תמוהי�" לשלוח מנות ביו� ולא בלילה
ומדוע השמיט זמ� מתנות , א"א ולא הזכיר כלל מהו זמ� מתל"מתל

  ?לאביוני�
א "בפשטות נית� לומר שכשהזכיר זמ� משלוח מנות כוונתו ג� על מתל

שש� , ק דמגילה המובא לעיל"ש בפ"ובפרט שהמקור לדבריו הוא הרא(
ב ש� "וכ� הבי� המשנ) אי� חילוק בי� משלוח מנות למתנות לאביוני�

  ".והוא הדי� מתנות לאביוני�: "ל"וז) ב"ק כ"ס(
א זמ� מתנות "א� לפי דברינו אולי אפשר לומר שלא לחינ� השמיט הרמ

יש חשש , פ שזמ� המצוה הוא ביו� פורי�"ל דאע"א ס"דהרמ, לאביוני�
שהרי א� העני יקבל את , שהעני לא יצליח לקנות מצרכי� לסעודת פורי�
וג� א� ישנ� חנויות , חותהמעות ביו� פורי� אולי לא ימצא חנויות פתו

, מ לא כל האנשי� נותני� מתנות לאביוני� בתחילת היו�"מ, פתוחות
שישנ� אנשי� שמקיימי� את המצווה באמצע היו� או בסופו ובמקרה 

ומשו� כ� נראה שהטע� , כזה העני ודאי לא יספיק להכי� את הסעודה
שזמנו א הוא ללמדנו שבניגוד למשלוח מנות "א זמ� מתל"שהשמיט הרמ

ד כדי שיהיה "י בלילא הוא ג� "זמ� מתל, )ש"כדאיתא ברא(רק ביו� 
  .ג"לעני זמ� להכי� את סעודתו וכפי סברתו של הפמ

        ק דחויק דחויק דחויק דחוי''''צצצצ
, מ"ל דלפי בעה"ק דחוי תלוי בחקירה הנ'המור� מהדברי� דדינו של צ

ל שמטרת המצוה היא לסעודת העני נית� לית� לעני "יד אהר� ועוד דס
א� בודאי שאי� לית� ביו� פורי� , ד אדר"וי לתארי� יק דח'א בצ"מתל

ק 'כיו� שהעני לא יוכל לפדות את הצ, פורי� שאחריק דחוי לתארי� 'צ
אלא דיש צד לומר שא, . ולהשתמש במעות לקניית מצרכי� לסעודה

כיו� שהעני , ח,ק דחוי לתארי� מאוחר יותר יוצא י'כשנות� ביו� פורי� צ
בתנאי (ק 'וכר יפדה אותו בתארי� הנקוב בצק עצמו והמ'יכול לשל� בצ

  ").למוטב בלבד"ק לא 'שהצ
ק קוד� 'ח בשעת הנתינה א� נות� צ"שיוצא י, לפי הצד הראשו� בחקירה

א� , ד"כי הנתינה צריכה להיות בי, ח"ד אדר לא יוצא י"פורי� לתארי� י
ח כי הנתינה "ק לתארי� מאוחר יותר יתכ� שיוצא י'כשנות� ביו� פורי� צ

אלא דיש לדחות ולומר שג� לצד הראשו� צרי� שהכס, , ד"ייתה ביה
  .ד כדי שיהיה לעני במה לסעוד"יגיע לעני לא יאוחר מיו� י

א� למעשה נחלקו בזה הפוסקי� מכמה צדדי� אחרי� שיש בדבר כגו� 
  .ק ועוד'הא� הבנקי� פתוחי� באותו יו� כדי שיוכל לפרוע את הצ

  לסיכו�לסיכו�לסיכו�לסיכו�
חקרנו הא� מטרת המצווה . הוא ביו� פורי�א "זמ� משלוח מנות ומתל

או לצור� ) ז מקיי� המצווה בשעת הנתינה"ולפ(היא להרבות אהבה 
כהצד ' ומשמע מהפוס) ומקיי� המצווה כשהעני מקבל�(סעודת העני 

  .השני
, ד מחשש דילמא אכלי להו"א ביו� י"מ יש לית� מתל"לדעת בעה

  . להכי� סעודתו ג כדי שיספיק"ג מוסי, שאפשר ג� ביו� י"והפמ
ב בדעת "וכ� הבי� המשנ, � משמע שהמצוה היא ביו�"ע והרמב"מהשו
  .א"הרמ
  .ד"י בלילא אפשר לית� ג� "ד לרמ"ולענ

י "א יכול לעשות זאת ע"ד משלוח מנות ומתל"מי שלא יכול לתת ביו� י
  .לעני בו ביו�/שליח שית� לחבירו

שמחה ומאבל ליו� והחודש אשר נהפ� לה� מיגו� ל"ר שיקויי� בנו "ויה
  ".טוב

 י
 א"הרב אליעזר מגן שליט

 ק דחוי'מתנות לאביונים בצ



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "מחיר יין"א בספרו "פי הרמ- על, מוסר והדרכות במלחמת היצר         
  
  
  

לזכור את , מאמר מסיי� זה נראה אי� נכתבו הדברי� לדורות
  .אשר נעשה

ובזכרו� זה ידע אד� לשמור את נצחו� יצרו הטוב ונפשו על יצרו הרע 
  .במאבק�

  

הגיע סיפור , כאשר את נצר עמלק תלו ואת בניו הכו בחרב, עתה
אי� לשמר , ומעתה יש מקו� למחשבה תחילה, המגילה אל סו, המעשה

  .ובו נמצא מנוחה באשר ייטב, אי� ניקח את אשר כבר עשוהו. את ההשג
  

כל הכחות המעורבי� במלחמה זו . מספר ההרוגי� בא לפני המל�
, מעתה שהושגה השליטה בחומר. בר אינהוההנהגה החומרית כ, נחלשו

המלכה היא שתדע אי� להנהיג את המלוכה הטבעית ; יש לחדשו
  .מעתה

  

יֹּום א ַההּוא ּבַ ר ּבָ ן ַהֲהרּוִגים ִמְסּפַ ׁשּוׁשַ יָרה ּבְ ֶלךְ  ִלְפֵני ַהּבִ ֶלךְ  ַויֹּאֶמר :ַהּמֶ  ַהּמֶ
ר ה ְלֶאְסּתֵ ְלּכָ ן ַהּמַ ׁשּוׁשַ יָרה ּבְ ד הּוִדיםַהיְּ  ָהְרגוּ  ַהּבִ  ְוֵאת ִאישׁ  ֵמאֹות ֲחֵמשׁ  ְוַאּבֵ
ֶרת ֵני ֲעׂשֶ ָאר ָהָמן ּבְ ׁשְ ֶלךְ  ְמִדינֹות ּבִ ֵאָלֵתךְ  ּוַמה ָעׂשוּ  ֶמה ַהּמֶ ְ ֵתן ׁשּ  ּוַמה ָלךְ  ְוִיּנָ

ֵתךְ  ׁשָ ּקָ   :ְוֵתָעשׂ  עֹוד ּבַ
  

אבל המלכה אומרת שאי� דר� להחזיר את שלטו� החומריות ולהשאירו 
, היהודי� יכו בשונאיה�, יפו לעשות כאשר עשורק יוס; תחת שלטו� זה

, וישימו� במקו� הניכר שלא ישובו מש�, ואת בני המ� יתלו על הע3
  .יחליפו כח' קוי ה, בדר� זו. לדעת כל עמי האר3 את דרכ�

  

אֶמר ר ַוּתֹ ֶלךְ  ַעל ִאם ֶאְסּתֵ ֵתן טֹוב ַהּמֶ ם ִיּנָ הּוִדים ָמָחר ּגַ ר ַליְּ ן ֲאׁשֶ ׁשּוׁשָ  ּבְ
ָדת ֹותַלֲעשׂ  ֶרת ְוֵאת ַהיֹּום ּכְ ֵני ֲעׂשֶ ֶלךְ  ַויֹּאֶמר: ָהֵעץ ַעל ִיְתלוּ  ָהָמן ּבְ  ַהּמֶ

ן ְלֵהָעׂשֹות ֵתן ּכֵ ּנָ ת ַוּתִ ן ּדָ ׁשּוׁשָ ֶרת ְוֵאת ּבְ ֵני ֲעׂשֶ לוּ  ָהָמן ּבְ   :ּתָ
  

, ג� בדרגה השניה לדרגת הטבע, שאינ� פזורי� בערי הפרזות 1,הקהל
 ותהי עליה�, מותיוכלו להשיג של, דרגת הנבואה

ובלבד שלא '; ה ידידידיד2
אבל שאר היהודי� בשאר מדינות . ירדפו אחר הממו� כתלמיד אלישע

לדרוש , ג� ה� כאשר יפגע בה� מנוול ימשכוהו לבית המדרש, המל�
רק לא ישלחו , וג� ה�; ל4ל, חכמה, חמשה החומשי� בשבעי� פני�

אל מעבר לגבול אבל א, שיגיעו . יד� בביזה להיות להוטי� אחר הממו�
עד יבואו , וש� ינוחו מעליית�, עד מעלת הנבואה לא יגיעו, הטבעי

   .כי ילכו מחיל אל חיל, וש� אי� לה� מנוחה, למקו� קבלת השכר
  

ֲהלוּ  ּקָ הּוִדים ַויִּ ר ַהיְּ ן ֲאׁשֶ ׁשּוׁשָ ם ּבְ יֹום ּגַ ָעה ּבְ ר ַאְרּבָ  ַויַַּהְרגוּ  ֲאָדר ְלחֶֹדשׁ  ָעׂשָ
ן לֹשׁ  ְבׁשּוׁשָ זָּה ִאישׁ  ֵמאֹות ׁשְ ְלחוּ  לֹא ּוַבּבִ ֶלךְ  ַויֹּאֶמר :ָיָדם ֶאת ׁשָ  ְלֵהָעׂשֹות ַהּמֶ

ן ֵתן ּכֵ ּנָ ת ַוּתִ ן ּדָ ׁשּוׁשָ ֶרת ְוֵאת ּבְ ֵני ֲעׂשֶ לוּ  ָהָמן ּבְ ֲהלוּ : ּתָ ּקָ הּוִדים ַויִּ ר ַהיְּ  ֲאׁשֶ
ן ׁשּוׁשָ ם ּבְ יֹום ּגַ ָעה ּבְ ר ַאְרּבָ ן ַויַַּהְרגוּ  ֲאָדר ְלחֶֹדשׁ  ָעׂשָ לֹשׁ  ְבׁשּוׁשָ  ִאישׁ  ֵמאֹות ׁשְ
זָּה ְלחוּ  לֹא ּוַבּבִ ָאר: ָיָדם ֶאת ׁשָ הּוִדים ּוׁשְ ר ַהיְּ ְמִדינֹות ֲאׁשֶ ֶלךְ  ּבִ  ִנְקֲהלוּ  ַהּמֶ
ם ַעל ְוָעֹמד ׂשְֹנֵאיֶהם ְוָהרֹג ֵמֹאְיֵביֶהם ְונֹוחַ  ַנְפׁשָ ה ּבְ ָ ְבִעים ֲחִמׁשּ ָּה ָאֶלף ְוׁשִ ז  ּוַבּבִ
ְלחוּ  לֹא יֹום :םָיָד  ֶאת ׁשָ ה ּבְ לֹׁשָ ר ׁשְ ָעה ְונֹוחַ  ֲאָדר ְלחֶֹדשׁ  ָעׂשָ ַאְרּבָ ר ּבְ  ּבוֹ  ָעׂשָ

ה יֹום ֹאתוֹ  ְוָעׂשֹה ּתֶ ְמָחה ִמׁשְ   : ְוׂשִ
  

ג� ה� יותר , ויבנו עליה טירת כוס,, וג� היהודי� היושבי� בעיר חומה
וזו לה� לשמחה ". כי לא יראני האד� וחי", ממעלת הנבואה לא יגיעו

  . בזכר�
  

הּוִדים ר ְוַהיְּ ן ֲאׁשֶ ׁשּוׁשָ ה ִנְקֲהלוּ  ּבְ לֹׁשָ ׁשְ ר ּבִ ָעה ּבוֹ  ָעׂשָ ר ּוְבַאְרּבָ  ְונֹוחַ  ּבוֹ  ָעׂשָ
ה ָ ֲחִמׁשּ ר ּבַ ה יֹום ֹאתוֹ  ְוָעׂשֹה ּבוֹ  ָעׂשָ ּתֶ ְמָחה ִמׁשְ   :ְוׂשִ

  

להיות לזכרו� בי� עינינו לכל  ,הוקבעו ימי הפורי� אלו"א מעיר ש"הרמ
ונקראו ימי הפורי� על ש� הפור כמו  .ילהמוזכר מכל הספור דלע

השגות הנמנעות בימי ' ב3ל שאלו "מנת חלקי וגורלי ר' שנאמר ה
  ".הפורי� ה� גורל האד� בעולמו

, "עיר פרוצה אי� חומה איש אשר אי� מעצר לרוחו"מי שנמשל ל, לכ�
ובזכרו את מקומו , אי� לו השתוקקות לעבור אל מעבר לגבול שהוש� לו

וגדולה גמילות חסדי� , ויגמול חסד ע� רעו, ה ושמחהש� יעשה משת
  .יותר מ� הצדקה

  

ן ַעל הּוִדים ּכֵ ָרִזים ַהיְּ ִבים ַהּפְ ָעֵרי ַהיֹּׁשְ ָרזֹות ּבְ ים ַהּפְ ָעה יֹום ֵאת עֹׂשִ ר ַאְרּבָ  ָעׂשָ
ְמָחה ֲאָדר ְלחֶֹדשׁ  ה ׂשִ ּתֶ לֹוחַ  טֹוב ְויֹום ּוִמׁשְ    :ְלֵרֵעהוּ  ִאישׁ  ָמנֹות ּוִמׁשְ

בוַ      ְכּתֹ ַכי יִּ ָבִרים ֶאת ָמְרּדֳ ה ַהּדְ ַלח ָהֵאּלֶ ׁשְ  ֶאל ְסָפִרים ַויִּ
                                                                        

יקרי כל שיש לו אחוזה א.) "ו(, "הוא דאיקרי קהל.. רוב יושבי אר3 ישראל.) "ג(עיי� הוריות  1
 ".קהל גרי� לא איקרי קהל.) "נז(יבמות , "קהל

מלא שבוע ", תבוא כאשר יוסי, האד� על שלמותו הטבעית, הנבואה, "'ה דדדד""""ייייהיתה עלי " 2
 .).שבת קיח" (אלמלי משמרי� שתי שבתות מיד נגאלי�"רוחנית   ג� שלמות שניה, "זאת

 ". לא יראני"הנבואה וההשגה ש 3

ל הּוִדים ּכָ ר ַהיְּ ָכל ֲאׁשֶ ֶלךְ  ְמִדינֹות ּבְ ֵורֹושׁ  ַהּמֶ רֹוִבים ֲאַחׁשְ : ְוָהְרחֹוִקים ַהּקְ
ים ִלְהיֹות ֲעֵליֶהם ְלַקיֵּם ָעה יֹום ֵאת עֹׂשִ ר ַאְרּבָ  יֹום ְוֵאת ֲאָדר ְלחֶֹדשׁ  ָעׂשָ

החֲ  ָ ר ִמׁשּ ָכל ּבוֹ  ָעׂשָ ָנה ּבְ ָנה ׁשָ יִָּמים: ְוׁשָ ר ּכַ הּוִדים ָבֶהם ָנחוּ  ֲאׁשֶ  ֵמאֹוְיֵביֶהם ַהיְּ
ר ְוַהחֶֹדשׁ  ךְ  ֲאׁשֶ ְמָחה ִמיָּגֹון ָלֶהם ֶנְהּפַ  אֹוָתם ַלֲעׂשֹות טֹוב ְליֹום ּוֵמֵאֶבל ְלׂשִ

ה ְיֵמי ּתֶ ְמָחה ִמׁשְ לֹוחַ  ְוׂשִ נֹות וּ ְלֵרֵעה ִאישׁ  ָמנֹות ּוִמׁשְ ל: ָלֶאְביֹוִנים ּוַמּתָ  ְוִקּבֵ
הּוִדים ר ֵאת ַהיְּ ר ְוֵאת ַלֲעׂשֹות ֵהֵחּלוּ  ֲאׁשֶ ַתב ֲאׁשֶ ַכי ּכָ י: ֲאֵליֶהם ָמְרּדֳ  ָהָמן ּכִ

ן ָדָתא ּבֶ ל צֵֹרר ָהֲאָגִגי ַהּמְ הּוִדים ּכָ ב ַהיְּ הּוִדים ַעל ָחׁשַ ָדם ַהיְּ יל ְלַאּבְ  ּפּור ְוִהּפִ
ָדם םְלֻהּמָ  ַהּגֹוָרל הּוא ֶלךְ  ִלְפֵני ּוְבֹבָאהּ : ּוְלַאּבְ ֶפר ִעם ָאַמר ַהּמֶ  ָיׁשּוב ַהּסֵ

ְבּתוֹ  ר ָהָרָעה ַמֲחׁשַ ב ֲאׁשֶ הּוִדים ַעל ָחׁשַ ָניו ְוֶאת ֹאתוֹ  ְוָתלוּ  רֹאׁשוֹ  ַעל ַהיְּ  ַעל ּבָ
ן ַעל: ָהֵעץ ה ַליִָּמים ָקְראוּ  ּכֵ ם ַעל פּוִרים ָהֵאּלֶ ן ַעל ַהּפּור ׁשֵ ל ַעל ּכֵ ְבֵרי ּכָ  ּדִ

ֶרת ָכה ַעל ָראוּ  ּוָמה ַהזֹּאת ָהִאּגֶ יעַ  ּוָמה ּכָ   :ֲאֵליֶהם ִהּגִ
  

לזכור את מעשה המ� ואת הדר� , ומעתה קימו וקבלו עליה� ועל זרע�
כל אשר , וג� הנלוי� עליה�; לא תשכח, תמחה מתחת השמי�. לאבדו

� יראה אד� ג, ובכל דור ודור. צרי� לדבוק בדר� זו, בש� ישראל יכנה
ויזכור לא רק . ויראה להשליט את המ� על מרדכי, את עצמו באותו הנס
הנרמזת על כל איש , אלא ג� את האגרת השנית, את נס המ� כפשוטו

  4.וִיְשֶנה להאיר עיניו בה, יקראנה בחוש�; באר3
  

מוּ  לוּ  ִקיְּ הּוִדים ְוִקּבְ ל ְוַעל ַזְרָעם ְוַעל ֲעֵליֶהם ַהיְּ ְלִוים ּכָ  ַיֲעבֹור ְולֹא ֲעֵליֶהם ַהּנִ
ים ִלְהיֹות ֵני ֵאת עֹׂשִ ה ַהיִָּמים ׁשְ ְכָתָבם ָהֵאּלֶ ם ּכִ ָכל ְוִכְזַמּנָ ָנה ּבְ ָנה ׁשָ : ְוׁשָ
ה ְוַהיִָּמים ִרים ָהֵאּלֶ ים ִנְזּכָ ָכל ְוַנֲעׂשִ ָחה ָודֹור ּדֹור ּבְ ּפָ ָחה ִמׁשְ ּפָ  ְמִדיָנה ּוִמׁשְ
ההָ  ַהּפּוִרים ִויֵמי ָוִעיר ְוִעיר ּוְמִדיָנה הּוִדים ִמּתֹוךְ  ַיַעְברוּ  לֹא ֵאּלֶ  לֹא ְוִזְכָרם ַהיְּ

ב       :ִמזְַּרָעם ָיסּוף ְכּתֹ ר ַוּתִ ה ֶאְסּתֵ ְלּכָ  ַבת ַהּמַ
ַכי ֲאִביַחִיל הּוִדי ּוָמְרּדֳ ל ֶאת ַהיְּ ֶקף ּכָ ֶרת ֵאת ְלַקיֵּם ּתֹ  ַהזֹּאת ַהּפּוִרים ִאּגֶ
ִנית ֵ   :ַהׁשּ

  

ב� , לעשות את כל שנותיו, איש ומגילה נכתבה לזכרו� להיות מול עיני
לקיי� בזה את דברי , להשוות� לטובה, ב� עשרי� וב� מאה, שבעה
  .ובזה יקיימו את נפש�, התורה

  

ַלח ׁשְ ל ֶאל ְסָפִרים ַויִּ הּוִדים ּכָ ַבע ֶאל ַהיְּ ִרים ׁשֶ  ַמְלכּות ְמִדיָנה ּוֵמָאה ְוֶעׂשְ
ֵורֹושׁ  ְבֵרי ֲאַחׁשְ לֹום ּדִ ִרים ְיֵמי ֶאת ְלַקיֵּם: ֶוֱאֶמת ׁשָ ה ַהּפֻ יֶהם ָהֵאּלֶ ְזַמּנֵ ר ּבִ ֲאׁשֶ  ּכַ

ַכי ֲעֵליֶהם ִקיַּם הּוִדי ָמְרּדֳ ר ַהיְּ ה ְוֶאְסּתֵ ְלּכָ ר ַהּמַ מוּ  ְוַכֲאׁשֶ ם ַעל ִקיְּ  ְוַעל ַנְפׁשָ
ְבֵרי ַזְרָעם ר ּוַמֲאַמר: ְוַזֲעָקָתם ַהּצֹמֹות ּדִ ְבֵרי ִקיַּם ֶאְסּתֵ ִרים ּדִ ה ַהּפֻ  ָהֵאּלֶ
בְוִנכְ  ֶפר ּתָ ּסֵ   :ּבַ

  

. ישלוט על כל יושבי האר3, המל� אשר אחרית וראשית היא שלו, בזאת
, ומעשה גדלו וגבורתו ניכרי� לאשר תיקנו מידותיה� והלכו בדר� אמת

כי . ויוודע לאד� ג� בתתו גמול לעושי מצוותיו ועונש לעוברי� עליה�
ולא ; בני כל העול� ניזו� בשביל חנינא, צדיק יסוד עול�, האד� הכשר

יבר� את עמו ' עוז לעמו ית� ה' ה. ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לח�
  .בשלו�

  

ם ֶלךְ  ַויָּׂשֶ ֵורֹושׁ  ַהּמֶ ה ְוָכל: ַהיָּם ְוִאיֵּי ָהָאֶרץ ַעל ַמס ֲאַחׁשְ  ּוְגבּוָרתוֹ  ָתְקּפוֹ  ַמֲעׂשֵ
ת ת ּוָפָרׁשַ ֻדּלַ ַכי ּגְ ר ָמְרּדֳ לוֹ  ֲאׁשֶ ּדְ ֶלךְ  ּגִ תּוִבים ֵהם ֲהלֹוא ַהּמֶ ְבֵרי ֵסֶפר ַעל ּכְ  ּדִ
י: ּוָפָרס ָמַדי ְלַמְלֵכי ַהיִָּמים ַכי ּכִ הּוִדי ָמְרּדֳ ֶנה ַהיְּ ֶלךְ  ִמׁשְ ֵורֹושׁ  ַלּמֶ  ְוָגדֹול ֲאַחׁשְ

הּוִדים לֹום ְודֵֹבר ְלַעּמוֹ  טֹוב ּדֵֹרשׁ  ֶאָחיו ְלרֹב ְוָרצּוי ַליְּ   : ַזְרעוֹ  ְלָכל ׁשָ
  

ימי הפורי� לא יהיו  ,היו בטלי�א, א� כל המועדי� י' :כבר אמרו"
ומעורר על סעודת  ,כי מאחר שימי הפורי� מורי� על העתידות .'בטלי�
כי 'כמו שנאמר  ,וא� כ� א, ששאר מועדי� לעתיד לבא בטלי� ,לוית�

מכל מקו� ימי הפורי�  ,''אשר העלה מאר3 מצרי� וגו' לא יאמר חי ה
שכל אחד ישיג מה  ,כי בשמחה בעצמה שתהיה לעתיד .לא יהיו בטלי�

 ,כמו שבארנו לעיל שעל זאת הוקבעו ימי הפורי� ,שנפסק ממנו בחייו
שאינ� אלא רמז  ,א� כ� השמחה בעצמה תהיה במקו� ימי הפורי� האלה

  :"על אותה הסעודה
חייב אד� לבסומי בפורי� עד שלא ידע בי� 'ונראה שזו כוונתו באמרו "

שהוא סעודת  ,ודת פורי�כדוגמת הנמשל בסע ';ארור המ� לברו� מרדכי
ואז לא ידעו בי�  ,ר הרעצא היושה ,שאז יתבטל המ� מ� האר3 ,לוית�

משידע אסור  :ל"ועוד נ .דעו מהו המ� כללכי לא יֵ  ,המ� למרדכי
בעוד שלא ידע בי� המ�  ,ל שישתה דווקא בילדות"ור ;להשתכר
    שנתוס, בו מרדכי ,וישיג מהות המ� ומרדכי ,שיזקי�כאבל  ;למרדכי

  :"אל ישתה עוד ,שהוא השכל
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 ב

  
  משה יעקב גמליאל

 

 לא תשכח



  
            
  א"זלמן נחמיה גולדברג שליט' שיעורו של הגאון ר מתוך        

  

ב קובעת "בב' א� הגמ. שברי ושמא לאו ברי עדי,, כאמור, פסק
� שלפי "הרי' ושאול בחי. שצרי� לשל� כדי לצאת ידי שמי�

  ?שישל� ולמה, התירוצי� האחרוני� לכאורה אי� בסיס לקביעה זו

מספק  –שא� לאד� יש חפ3 שמסופק א� גזל , נאמר בזה משל
ובשמי� לא " והשיב את הגזלה"ופטור מחובת , אינו חייב לשל�

הוא כ� יתבע על , אומנ� א� באמת גזל. יתבעו ממנו למה לא החזיר
  .עצ� הגזלה

הרי שפטור מלשל� ולא , � מסביר שאד� מסופק א� לוה"הרי' חי
א� הוא כ� יתבע על כ� ששכח , שלא שיל�יתבע בשמי� על כ� 

הוא חייב , ועל כ� על הצד שאכ� לוה, ובזה הזיק את חבירו, שלוה
  .ולצאת ידי שמי�, לשל� כדי כפר על הזנק שנגר�

כי חייב לשל� :) נה(ג� על כל נזק בגרמא נאמר בריש פרק הכונס 
בסו, הסוגיה מגיעי� למסקנה שכל גר� היזק . (כי לצאת ידי שמי�

מהו המקור לחיוב זה : ונשאלת השאלה.) ייב בנזיקי� מדיני שמי�ח
  ?בנזיקי�

ונראה שאפשר לומר שהמקור לדי� זה הוא מכ� שגרמא בנזיקי� 
המשנה ): בפרק לא יחפור(ב "כ� מבואר בב. אבל אסור, אומנ� פטור

והגמרא מסיקה מכא� , קובעת שמרחיקי� את הסול� מ� השוב�
ר א� כ� שהאיסור בגרמא אומנ� אינו נתבא. שגרמא בנזיקי� אסור

א� הוא כ� מחייב את המזיק לשל� בכדי , מחייב תשלו� בבית הדי�
בדומה למה שאמרנו בברי ושמא (לכפר על הנזק שגר� לחבירו 
  ).שצרי� לשל� כדי לכפר על חטאו

        
        

        
        

        
        

        
        
        
        
        

כיוו� שעיקר המצווה היא משו� , ח א, א� הגיע המשלוח בפורי�"יד לא יצא, כתב ערו� השלח� שמי ששלח משלוח מנות לרעהו לפני פורי�: שאלהשאלהשאלהשאלה
, וקשה. וכתב עוד שא� מינה שליח לפני פורי� שישלח בפורי� יצא דשלוחו של אד� כמותו, ואי� שמחה למשלח במה ששלח כבר לפני כ�, שמחה

, א"וכמו שאי אפשר לשלוח שליח לקדש א. ות שליח על כ�הרי שג� אי אפשר למנ, ל לערו� השלח� שאי אפשר לשלוח מנות לפני פורי�"הרי א� ס
  ?ומדוע במשלוח מנות אפשר למנות שליח. כיו� ש כל מילתא דאיהו לא מצי עביד שליח לא מצי עביד, א, א� כשהשליח מגיע היא כבר פנויה

  
  ה בגליו� הבא"התשובה אי

  
י בפרשת ויקרא "הרי ברש, חל ג� על בני נח" קנה בעלה מה שקנתה אשה"מדוע הסתפקו הא� גדר , שאלנו: תשובה לשאלה הקודמתתשובה לשאלה הקודמתתשובה לשאלה הקודמתתשובה לשאלה הקודמת

ונראה לומר ? אז מדוע הכל שלו, והרי חוה כבר הייתה בעול�, כתוב שאד� הראשו� לא היה יכול להקריב מ� הגזל מפני שהכל היה שלו
כ לא יכולי� "וא, כבר היה קיי� שאד� אחרישהרי חווה הגיעה לעול� , כ יש גדר מה שקנתה אשה קנה בעלה"שאי� מכא� ראיה שלבני נח ג

א, את� , מה אד� הראשו� לא הקריב מ� הגזל שהכל היה שלו"ולכ� נאמר . שהרי הכל היה שלו לפני שהיא הגיעה, להיות לה נכסי� משלה
  ". לא תקריבו מ� הגזל

  
  

 נ

  
  א"ציון אלגזי שליט- הרב בן

 

 משלוח מנות איש לרעהו

  
  )'ב(סעריה ברליגנר : כתב

 

 חיוב תשלום לצאת ידי שמים

  

, מאחלת לכל קוראי העלון דבכל אתר ואתר ולכל בית ישראל" אשכולות"מערכת 
 !פורים כשר ושמח

  עמנואל, לנישואי הבן, א"לרב קלמן בר שליט
  לאירוסיו, )'ד(לערן הוליץ 

 

" אשכולות"ישיבת כרם ביבנה ומערכת 
  מתפללים לרפואתה השלמה והמהירה של

  

  יה הרושחמדה צב אילה חיה בת
  

 העלון מוקדש לרפואתה


