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 בס"ד,

 פרשת צופרשת השבוע: 

 שמחת הפורים

 

"כימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום 

 )אסתר ט' כ"ב(לאביונים".טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות 

 

חז"ל קבעו לחג הפורים מצוות והלכות מיוחדות במינן, המבליטות את היחוד שבשמחת הפורים, יותר 

 מכל החגים.

ראשית, נכתבה מגילה מיוחדת על נס הפורים, מה שאין כן למשל, בחג החנוכה לא מצאנו בשום חג, 

  –ולבסוף ההלכה שנפסקה בשו"ע  יונים. כמשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאבמצוות מיוחדות, 

 סי' תרצה(.)חייב אינש לבסומי בפוריא, עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי 

התורה מצוה לשמוח בכל המועדים, ובפרט בסוכות, אולם המצוה לשתות יין עד כדי שכרות, 

 מיוחדת היא רק לפורים. וצריכים אנו לבאר את הענין. 

 

שמחת הפורים, רמוז בתיאור המיוחד במינו שנכתב במגילה, לגבי נראה שסוד שמחת 

לאחר שנגזרה )אסתר ט', ט"ז(. ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר" שמחה זו: "

הגזירה האיומה , "להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום 

דעו שהם על סף השמדה ללא זיק של אחד, היו היהודים במצב של חושב וקדרות גמורים, וי

 תקוה הנראית לעין. המצב היה של יאוש ואבדון, השפלה וחוסר מוחלט.

 

התהפך המצב והנה בבת אחת, ללא תהליכים והתפתחות הדרגתית, אלא באופן פתאומי, 

לחיים! החושך והקדרות הפכו ל"אורה"  היגון ל"שמחה", הדכדוך והיאוש  –לחלוטין, ממות 

ל"יקר" וכבוד. לא היה תהליך של התבהרות הדרגתית,  –חוסר האונים וההשפלה ל"ששון" ו

אשר בו יוצאים לאט לאט מהצרה, ואז ממילא "מתרגלים" לשינוי, והשמחה לבסוף אינה בכל 

עוצמתה. ה"ונהפוך הוא" הפתאומי והמושלם, הביא את היהודים לפסגה של שמחה שלמה. 

 ירוב זר, אלא כל כולה לקב"ה!שמחה שהיתה זכה, תמימה ונקיה מכל ע
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