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 מתנות לאביונים 
  איתמר ורהפטיג

ה ומצוהבין מצוות היום של פורים מנויה גם 
תמיד יש הרי ינה לפורים? ישבכותרת. מה ענ

אין ערוך לחשיבותה,  ;וה לתת צדקהומצ
לא אעפ"י כן תציל ממות.  ות צדקהומצו

וכן לא  1,נצטווינו על צדקה בראש השנה
 מדוע א"כ דווקא בפורים? למשל. 2,בחנוכה
ת היום של פורים היא שמחה, ומצו

והקשר בין שמחה לבין עזרה לנזקקים מופיע 
, (יא:טז)בדברים  כבר בתורה במצוות הרגלים.

 שת הרגלים נאמר: ושלשל ת ומצוהלאחר 
ֵני ּת  ַמח  ׂש  ו   ָךּו הּת  ֹלֶהיָך אַ -א   'ה ִלפ   ָךּתֶ בִ ּו ִבנ 

ַעב   הַ  ָךּד  ו  ֶתָך ו  ֶריָךִּבׁש   רׁשֶ אֲ  ִויּלֵ ַוֲאמ  הַ  ע   רּגֵ ו 
הַ  ה אֲ  םֹותּי  ו  נ  מ  ַאל  ה   םֹוקַּבּמ   ָךּבֶ ִקר  ּב   רׁשֶ ו 
ַחר  רׁשֶ אֲ   3.םׁש   ֹומׁש   ןַׁשּכֵ ֹלֶהיָך ל  -א   ה'ִיב 

אנשים הנזכרים מייצגים את החלשים ה
נזקקים לעזרת הציבור. על אלה השבחברה, 

כתב הרמב"ם דברים חריפים הכתוב הזה פי 
ביום טוב.  אותם נזקקיםעל מי שמתעלם מ

 :(יח-פרק ו הלכה יז)וז"ל בהלכות יום טוב 
שבעת ימי הפסח ושמונת ימי החג עם 
שאר ימים טובים כולם אסורים בהספד 

                                                      
הרב ד"ר איתמר ורהפטיג, בית הספר למשפטים,   *

אילן )גימלאי(; מכון צומת, אלון -אוניברסיטת בר
שבות )מעורכי "תחומין"(; מכון "משפטי ארץ", 

  עפרה.
י ה ה אֶמרּי  וַ ": י נאמר-ט:אמנם בנחמיה ח  1 ֶחמ   אּונ 

אׁש  ר  ּתִ הַ  א הַ  ת  ר  ֶעז  וִ  ֵפרּס  הַ  ֵהןּכ  ו  ַהל   ֶאת ִביִניםּמ  הַ  םּיִ ו 
ל כ  ם ל  ע  ם הַ  ה  ע  ד   םּיֹוה   ֹלֵהיֶכם ַאל-א   'ַלה אּוה ׁשק 

אַ ּתִ  ַאל ּולּב  ת  ם לּכ   ִכיםֹוב יּכִ  ּכּוב  ּתִ  ו  ע  ׁש   ה  םּכ  ע   ֶאת מ 
ֵריּדִ  הּתֹוהַ  ב  כ אֶמרּי  וַ  .ר  ֶהם ל  ל ּול   ּותּוׁש   יםּנִ מַ ׁש  מַ  ּוִאכ 

תַ  חׁשִ ו   יםּקִ ַממ  נ ּול  כ תֹומ  ֵאין נ  ד יּכִ  ֹול ןֹול   םּיֹוהַ  ֹוׁשק 
ֵנינ ַאל ּוַלֲאד  ֵצבּתֵ  ו  ַות יּכִ  ּוע  ע   'ה ֶחד   ".ֶכםּז  ִהיא מ 

לאין ' ...ה הוא"כי יום ר ,היום קדוש" :אומררש"י ו
אבל אין . "לעני שאין מזומן לו מאכלו - 'נכון לו

 .ל"ואכמ, וה של מתנות לאביונים בראש השנהומצ
נוהגים " :א, סימן תרע משנה ברורהב ינואולם עי  2

ויש טעם , העניים לסבב בחנוכה על הפתחים
 ".    לזה

כאשר  ,(כב:כג)עוד רמז מצינו בחומש ויקרא  3
פאה לעניים מופיעה באמצע  וה להשאירמצוה

 .י שם"רש ורא .פרשת המועדות

ותענית, וחייב אדם להיות בהן שמח 
וטוב לב הוא ובניו ואשתו ובני ביתו 
וכל הנלוים עליו שנאמר ושמחת בחגך 

 וגו'...
 וכשהוא אוכל ושותה חייב להאכיל לגר
ליתום ולאלמנה עם שאר העניים 

אבל מי שנועל דלתות  .מלליםוהא
חצרו ואוכל ושותה הוא ובניו ואשתו 
ואינו מאכיל ומשקה לעניים ולמרי נפש 
אין זו שמחת מצוה אלא שמחת כריסו, 

ֵחיֶהם " :ועל אלו נאמר  ִניםֹוא ֶלֶחםּכ  ִזב 
ֶהם  יוּכ  ל  ל  כ  םּכִ  ּואַּטּמ  יִ  ל־א  מ  ַנפ   י־ַלח   "םׁש  ל 
 ,, ושמחה כזו קלון היא להםט:ד()הו' 

ֵזִריִתי ֶפרֶ " :שנאמר  ׁשרֶ ּפֶ  ֵניֶכםּפ   ַעל ׁשו 
 .)מלא' ב:ג( "יֶכםּגֵ חַ 

נראה שעזרה לעניים קשורה  הממקורות אל
לשמחה. אין השמחה שלמה, כאשר לידך 
מצוי עני או מסכן שאינו שמח. כך צריך 

שמחה שלמה ללא שיתוף הלהרגיש יהודי. אין 
 ל.והכ

ת ובורי למצוישיש ממד צמכאן נלמד 
אדם  4.שמחה קשורה לשלמות ;השמחה

לשמוח. אדם  יכול , אינוכואבתרגלו ש
ואם  5,בר מן הכללימישראל צריך להרגיש כא

ל ביום ואכלכי אין לו מה  ,חברו אינו שמח
  6.כואבת לו הרגלהרי זה כאילו טוב, 

                                                      
ה ": פרק יט מסילת ישרים ורא  4 ח  את ִהיא ַהִשמ  ז 

ֲאִמִּתית ֶיה , ה  ֵלז ַעל ֶׁשהּוא ֶׁשִּיה  ם ע  ָאד  ִלּבו  ֶׁשל ה 
הּו מו  ֵרְך ֶׁשֵאין ּכ  ּב  ן ִית  ֵני ָאדו  ד ִלפ  ֶכה ַלֲעב  ק , זו  ַלֲעס  ו 

ר  ַהּי ק  ֲאִמִּתי ו  ֵלמּות ה  יו ֶׁשֵהם ַהש  ת  וו  ִמצ  תו  ּוב  ר  תו  ּב 
ִחי  ."ַהִּנצ 

על  (ד"ט ה"פ)ל בירושלמי נדרים "לדרשת חז ווהשו  5
 ',לא תקם ולא תטר"' (:יח:יט)הפסוק בויקרא 

משל לאדם שהיה מחתך בשר ומחת , ?..כיצד
נ "וה, האם יחזור וימחא לידיה, סכינא לידו השניה

 ."כן
, בשמחת חתן יש מנהג של שמחת עניים, אגב  6

כאשר בעל השמחה עורך להם שולחן או מביא 
 .כסף לבית תמחוי שיערכו להם סעודה
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בו ש ,וקא בפוריםושד ,מובן לפי זה
 ה שלוומצבגם  צטווינו ננצטווינו על שמחה, 

 ;מתנות לאביונים. אמנם עדיין יש הבדל
רמב"ם בו ",ראה"בפרשת הנ"ל פסוק ב

 .בר על שיתוף העני בסעודהובעקבותיו, מד
זמין אמור להבעל הבית בחגים  ,כלומר

תכן )ייאלמנה ה ואיתום הלסעודתו את הגר, 
אבל  (,שהלוי סועד לחוד עם משפחתו

ר ועזאמורה לשהוא נותן המתנה  ,בפורים
 להם לקיים סעודה לעצמם.

ח וועדיין יש לצמצם את ההבדל, מכ
וה זו ולרעהו. מצאיש ת משלוח מנות ומצו

נו, בניגוד למצב של "עם יוה בינומביאה לאח
 ,מסתברכמו כן מפוזר ומפורד בין העמים". 

היו מקיימים סעודות משותפות של בפורים ש
 ,וחבורות גדולות יותר. אם כן 7משפחות

ניתנה להם גם האביונים, שכנראה ש
אותה לקיים סעודה, עשו האפשרות 

 .בחבורות
 שמחת עניים בפורים

ות היום ואפשר שיש עוד קשר פנימי בין מצ
 לאביונים. ותמתנלמתן 

ות והמגילה מתארת שני שלבים במצ
 (:יט:ט 'אס) היום

ִזיםּפ  הַ  ִדיםּוהּי  הַ  ןּכֵ  ַעל ׁש  הַ  ר  ֵריּב   ִביםּי   ע 
זּפ  הַ  הּב  ַאר   םֹוֵאת י יםִׂש ע   תֹור   רׂש  ע   ע 

דֶ  ח  ר  ׁשל  הִׂש ֲאד  ח  ּתֶ מִ ּו מ  י הׁש   בֹוט םֹוו 
נ ֹלחַ ׁש  מִ ּו ֵרֵעה ׁשִאי תֹומ    .ּול 

  :כא(-)שם:כ נאמר בהמשךו
ר   בּת  כ  ּיִ וַ  קַ  ...ַכיּד  מ  י םּיֵ ל    תֹוֲעֵליֶהם ִלה 
ֶהם הַ  ּונ ח רׁשֶ אֲ  ִמיםַּכּי   ...יםִׂש ע    ִדיםּוהּי  ב 

דֶ  ַהח  ֵביֶהם ו  י  ֶהם מִ  ְךּפַ ֶנה   רׁשֶ אֲ  ׁשֵמא   ןֹוגּי  ל 
הִׂש ל   ח  י ֵמֵאֶבלּו מ  םֹוא תׂשֹוַלעֲ  בֹוט םֹול   ת 

ֵמי  ּתֶ מִ י  הׂשִ ו   הׁש  ח  נ ֹלחַ ׁש  מִ ּו מ   ׁשִאי תֹומ 
ֵרֵעה ִנים תֹונּת  מַ ּו ּול  י  ֶאב   .ל 

ומתנות " ,ירד "יום טוב" :השוני הבולט הוא
 נוסף. "לאביונים

תה ייש אומרים שהתקנה הראשונה הי
גם אותה בלבד, ומרדכי תיקן  ותפרזה יושביל
  8יושבי הערים המוקפות.ל

עליו קיבל ברם, יש אומרים כי בתחילה 
אחר כך ורק  העם לחגוג את פורים כיום טוב,

הוא  ;מרדכי נתן לזה תוקף של תקנת חז''ל

                                                      
ּפ  מִ " ,כח:ט 'אסת 7 הׁש  ּפ  מִ ּו ח  הׁש  : י שם"ורש, "ח 

 ".מתאספין יחד ואוכלין ושותין יחד
 .ם ודעת מקרא על אתר"מלבי ורא   8

מתנות "והוסיף  9"יום טוב"הוריד את 
: (יט)אס' ט:שם שואל האלשיך  ".לאביונים

כי  טה,יהחליף הש"מה היה כי מרדכי היהודי 
 ?תחת היום טוב, שם מתנות לאביונים"

 שם מה שתירץ. ינוועי
שמחה הנראה שמרדכי הבין כי אין 

על כן הוא שיתוף של כולם, והשלמה ללא 
ע"י הוספת הערים רצה לתת לחג אופי לאומי 

ע"י הוספת המצווה של כאמור, וכן  המוקפות,
 נמצא כלל ישראל שמח. 10.אביוניםל מתנות

כי בזמן המקדש,  ,תכן לומריעוד י
כשכולם עולים לרגל, האופי הלאומי של החג 

יחד היותם דש ובוהתבטא בעבודת הק
גם את העניים אז ממילא הזמינו ו ,בירושלים

לסעודה. אבל עתה, בגלות, ללא מקדש, היה 
מעט לכולם לתת כדי וה מיוחדת וצורך במצ

  11.שבירושליםמההרגשה של שמחת החג 
 
 

 מופץ בסיוע קרן הנשיא הדף השבועי
 ומופיע גם באתר המידע שללתורה ולמדע, 

 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר
http://www1.biu.ac.il/parasha2 

  dafshv@mail.biu.ac.ilל של הדף:"כתובת דוא
ניתן לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע 

 בדוא"ל. 
 בר אילן אוניברסיטת -הדף השבועי  

 העלוןיש לשמור על קדושת 
 
 
 

 עורך: ד"ר צבי שמעון 
 שיף-רחל הכהן: עורכת לשון

                                                      
הלכתי הקושי הבגלל שעשה זאת יש אומרים  9

 .פסוק כבלם "מלבי ורא .להוסיף חג
: אור חדש' בפיעל אתר ל ''מה שכתב המהר ורא 10

נ ֹלחַ ׁש  מִ ּו" ֵרֵעה ׁשִאי תֹומ   המצוה' וגו( כב:ט' אס) "ּול 
אבל הדבר הזה  ...ולמה .ט"והיא בפורים יותר מן י

ידוע ממה שהתבאר למעלה כי פורים הוא לישראל 
מפני שנצח את זרע עמלק אשר הם אויבים 

וזה כי ישראל הם הפך זרע של  .וצוררים ביותר
בעולם אין שמו אחד  עמלק עמלק כי כל זמן שזרע

ובשביל זה  ,וישראל הם מיחדים שמו ערב ובוקר
ומפני  .ם אחד דבקים בו יתברך שהוא אחדהם ע

 "עם אחד"ראוי שיהיה בהם  ,שישראל עם אחד
לכן יש להם  .בור וריעות גמורהיויהיה להם ח

 ,להחיות אביונים מצד שהוא אחיו והם עם אחד
כי  .(ז:טו 'דב) "אחיך"כדכתיב אצל מצות הצדקה 

 ולכך המצוה ,מפני שהם אחינו יש לתת צדקה
ביותר ביום זה בלבד הן משלוח מנות הן מתנות 

כי אלו המצות הם תלוים בזה במה ... לאביונים
 ."שישראל הם עם אחד ביותר מכל האומות

 מצבגם שהמוקפין ייחשבו לפי  , קבעוכידועו11
 .כדי לתת כבוד לארץ ישראל ,החומה בימי יהושע
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