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ידידנו

מר לאונרדו הילל פרקש הי"ו

 Mr Leonardo hillel farkas הי"ו

ורעייתו מנב"ת מרת טינה בתיה תחי'
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ובעד האשה החשובה מרת רחל בת שלום תחי'
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ופתיחה הקדמה

בפניבשמחה להגיש מתכבדים אנו גיסא, מאידך - קודש ובחרדת גיסא, מחד - רבה

על נכבדות מערכות כולל – הוא כן כשמו אשר הפורים', 'דברי – ספר את הלומדים

ובאגדה. בהלכה הפורים דברי

קדושיםבסייעתא מוסדות תובב"א ירושלים הקודש בעיר להקים זכינו דשמיא

דיינים להעמיד דשמיא בסייעתא זכינו בו העזר, אבן ללימוד אברכים כולל שהם:

כולל מופלגת. ובידיעה רבה בהצלחה ערוך בשולחן זה חלק כל על שנבחנו חשובים

השתלמו כבר אשר – האברכים וחשובי טובי לומדים בו משפט, חושן ללימוד אברכים

יורה הלכות ללימוד וכולל משפט. חושן חלק את – התורה מקצעות של רחב במגוון

- הכוללים בישראל. רב לכל הנחוצות ההלכות את רבים אברכים לומדים שבו דעה,

הוראה ללימוד מרכזיים תורה כמקומות ומוכרים ידועים - אברכים עשרות המונים

יזכו אשר הכוללים, לומדי מתוך מצוינים ודיינים רבנים להעמיד שנזכה ותקוותנו ודיינות,

תורה. של לאמיתה ולכוון תורה דין ולדון להורות

זוכיםכמו אנו שבו ברור', 'משפט החשוב המכון את שנים, כמה זה הקמנו, כן

חושן כל על העצומה הספרים סדרת הוצאת ידי על לתורה, רבים חיילים להעמיד

המכון. במסגרת לאור יוצא זה ספר וגם יכונו, ברור' 'משפט בשם אשר משפט,

ידינו.ואנו מעשי ידי על התורה ותרבה זה, בספר ילמדו שרבים תפילה

"

הכנסתספר לכבוד לאור יוצא פרקש', 'מהדורת בשם נקרא אשר הפורים', 'דברי

ישראל, אוהב והנכבד, הנעלה המפואר הנגיד ידי על החשובים, למוסדותינו התורה ספר

מר החשוב ידידנו רבנן, מוקיר ולומדיה, התורה פרקשתומך הילל ורעייתולאונרדו הי"ו

ומחזיקים והמכון, הכוללים – המוסדות לימין העומדים תחי', בתיה טינה מרת מנב"ת

ותעצומות. בעוז התורה לומדי ידי

כונסוזכות בו אשר זה ספר הוצאת וזכות התורה, ספר כתיבת וזכות ולומדיה התורה

רחל נטאשה חיה, טטיאנה ילדיהם ובעד בעדם, תגן המדרש, בית וחברי רבני של עמלם

ימים לאריכות שיזכו תחי', שלום בת רחל מרת החשובה האשה ובעד שיחי', ודניאל



A@הפורים דברי ב

טוב אך דמיטב, מילי בכל להתברך מעליא, ונהורא גופא בריאות מתוך טובות ושנים

אמן. ולהאדירה, תורה להגדיל ויזכו ימים, לאורך עמם ה' יהי תמיד, חלקם יהיה וחסד

"

אביבחרדת מור ההורים, אל עיני אשא שליט"אקודש צבאח דוד רבי הגדול הגאון

הכוללים - המוסדות בנשיאות העומד קנדה, - והמחוז מונטריאול של הראשי רבה

- מסעודה בת תחי' אנט מנב"ת אימי מרת ולצידו ברוחניות, והן בגשמיות הן - והמכון

קמיה רצון יהי ותעודה, לתורה מינקותי גדלוני אשר בקרוב, שלמה רפואה לה ישלח ה'

למעלה עולים ובמצוות, בתורה עוסקים בנים ובני בנים לראות שיזכו הוא, בריך קודשא

בריאות מתוך יהיו, ורעננים דשנים בשיבה ינובון עוד והעבודה, התורה בדרכי למשכיל

אמן. בימנו, במהרה צדקנו משיח פני לקבל ויזכו מעליא, ונהורא איתנה

"

בעוזתעמוד לימיני העומדת תחי' ג'ואל מרת מנב"ת החשובה רעייתי הברכה על

למען הבית עול כל את עצמה על ונטלה ותעודה, לתורה חיילים בהגדלת ותעצומות

כל את עוד להרחיב אזכה ולמען רוח, בנחת העבודה ועל התורה על לשבת אוכל

לחופה לתורה בנינו את לגדל יחדיו שנזכה רצון יהי בישראל. תורה ולהרבות מוסדותינו,

נחת מתוך ובמצוות, בתורה עוסקים בנים ובני בנים לראות ונזכה טובים, ולמעשים

מעליא. ונהורא גופא בריאות ומתוך הדעת, והרחבת

"

המכוןאחרונים של הראשי העורך שליט"א לינצ'נר שלמה לרב כאן אודה חביבים,

אף ועל הקודש, מלאכת אל וקרב ותוכנו, הספר צורת את הגה אשר המערכת, וראש

ימים. מספר תוך גמר, לידי המלאכה את והביא אפשרי הבלתי את עשה הקצר הזמן

והמכון, הכוללים בהנהלת בעדי מסייע אשר שליט"א, אהרן רבי החשוב לבני אודה וכן

גמר. לידי הספר בהבאת רבות וסייע המלאכה, אל קרב עתה וכן

בתורהוכאן המופלגים שליט"א הכוללים אברכי היקרים, ידידי לפני להתנצל המקום

הקובץ נערך בו הקצר הזמן ומפאת זה, לקובץ עטם מפרי להכניס חפצו אשר ויראה,

להוציא נזכה עוד בעז"ה הספיקו. האברכיםלא שכל נזכה ובהם רבים, ספרים לאור

המובחרות. מערכותיהם את יכניסו שליט"א החשובים

"
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חייליםובצאתי להגביר בישראל, תורה להרבות שנזכה בתפלה, ידי את אשא מהכרך,

חשובים ספרים ובהוצאת לשמה, בתורה העוסקים חשובים אברכים בהעמדת לתורה

בפריחת לראות ונזכה ואתר, אתר בכל די והוגיה התורה ללומדי יסוד אבני יהוו אשר

הכתוב בנו ויקויים ובהרחבתם, ידנו על אשר להגדילהמוסדות לה' לבנות "והבית

ולתפארת" לשם ה).למעלה כב א, הימים (דברי

העתיד על ובקשה ותפלה העבר על בהודאה

לפ"ק תשע"ו א' אדר שלהי

צבאח אפרים הרב
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שליט"א גולדברג נחמיה זלמן רבי הגדול הגאון

המכון נשיא – ברור משפט מכון

והטוב הישר בי"ד גאב"ד

תלמודית האנציקלופדיה מערכת ראש

כרך, בן להוציא יכול אם עיר בן בדין
המגילה בקריאת כפר, בן להוציא וכן

ערבות] דין לגדרי [ומסתעף

שמגילהבמשנה מבואר מגילה ריש
מימות חומה במוקפין נקראת
בי"ד קורין והפרזים בט"ו יהושע
ודעת הכניסה. ליום מקדימין והכפרים
שהם הוא, לכפרים שהטעם שם רש"י
וצריכין המגילה את לקרות ידעו לא
ולא העיר, מבני אחד להם שיקראנה
ביום ולבוא להתאחר חכמים הטריחום
יום להם קבעו לכן עשר, ארבעה
היו שבהם וחמישי שני שזה הכניסה
שבתי (לפי למשפט לעיר לבוא רגילים
ובחמישי בשני בעיירות יושבין דינין

רש"י. עכ"ד עזרא). כתקנת

אמרי')ובתוס' כי ד"ה (יד. יבמות
הכפרים בני יצאו איך הקשו
הרי עיר, מבן בשמיעה הכניסה ביום
מוציא אינו עיר שבן בירושלמי מפורש
אין בדבר מחוייב שאינו דכל כרך, בן
עיר שבן וכמו חובתם, ידי אחרים מוציא
בן כך ט"ו) (ביום כרך בן מוציא אינו
הכניסה), (ביום כפר בן מוציא אינו עיר
קראו הכפרים שבני צ"ל ובהכרח

להם שתיקנו ומה ביומם, לעצמם

קראו (ולא הכניסה ביום שיקראו

הוא המקומות) כבכל י"ד ביום לעצמם

בבית מנין להם היה לא השבוע שבכל

עכ"ד וחמישי. בשני רק שבכפר הכנסת

התוס'.

התוס',ולכאורה לדברי ראיה יש

במגילה השניה מהמשנה

בה שיש כל גדולה עיר היא איזו (ה.)

שהן הכנסת, שבבית בטלנים עשרה

ציבור משל וניזונים ממלאכתן בטלים

(עי' הכנסת בבית מצויין להיות כדי

שההבדל הרי עשרה). ד"ה ג: שם רש"י

שיש שכל הוא, לכפר גדולה עיר בין

והכפר גדולה, עיר היינו יום) (בכל מנין

הרי לרש"י ואילו יום, בכל מנין בו אין

בכל לתפילה מנין שיש יתכן בכפר גם

את לקרות שבקיא מי שם שאין אלא יום

שכל רש"י, לדעת לומר ויש המגילה.

גם מסתבר מתפללים של מנין שיש

את לקרות יודע מהבטלנים שאחד
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גדולה לעיר לילך צריכים ואינם המגילה
מגילה. לשמוע

נראהוביישוב רש"י על התוס' קושיית
שאמרו מה דהנה לומר,
כרך, בן מוציא אינו עיר שבן בירושלמי
אמרו שהרי ובהקדם, בזה, לעיין יש
אע"פ המצוות שכל (כט.) ר"ה בגמ'
הרא"ש וכתב אחרים, מוציא שיצא
הטעם לבאר י"ג) סי' סוף (פ"ג בברכות
הם אם אף אחרים להוציא יכולים היאך
אינם כבר והרי יצאו כבר עצמם
אחרים, מוציאין ואיך במצוה מחויבים
הם חייבין עדיין יצאו שהם שאף ותירץ
שכל כיון יצאו, לא שהאחרים כל
הוא "שערב לזה זה ערבים ישראל
העון מן להצילן הוא ועליו בעבורם
כן ואם המצוות", מן אותן ולפטור
עכ"ד חייבין. עצמם הם שעדיין נמצא

.1הרא"ש

במשנהובמסכת איתא (כ:) ברכות
בברכת חייבות שנשים
מן חייבים אם בגמ' שם ונסתפקו המזון,
הזמן שאין עשה מצוות כל כדין התורה
רק שחייבים או חייבות, שנשים גרמא
על מברכים המזון שבברכת מדרבנן,
חלק נטלו לא ונשים ישראל ארץ קבלת
או ד"ה שם רש"י (כדפירש בארץ

המזון בברכת שכתוב בגלל או דרבנן),
תורתך ועל בבשרנו שחתמת בריתך "על
ברית בכלל אינם ונשים שלימדתנו"
נשים). ד"ה שם התוס' (כדפירשו ותורה

נ מאי בגמ' מןואמרו חיובם אם פק"מ
אם דנפק"מ ואמרו מדרבנן, או התורה
חיובם שאם אנשים, להוציא יכולים
האנשים, את להוציא יכולות מדאורייתא
מוציאות אינם מדרבנן רק חיובם אם אך
דהוי התורה, מן שחיובם האנשים את
מחוייב שאינו וכל בדבר, מחוייב אינו
חובתן. ידי הרבים את מוציא אינו בדבר

בגמ'. ע"כ

חיובםוהקשה אם דגם (הנ"ל) הרא"ש
אנשים יוציאו מ"מ מדרבנן
יצא שכבר מי שמוציא כמו ערבות מדין
בכלל אינן שנשים ותירץ וכמשנ"ת.
שחיובו מי מוציאות אינן לפיכך ערבות
הרא"ש כוונת ובביאור מדאורייתא.
שדעת והרעק"א, ביהודה הנודע נחלקו
או"ח השו"ע (על מרבבה בדגול הנוב"י
כפשוטן, הן הרא"ש שדברי רע"א) סי'
ולא באנשים רק נאמר ערבות שדין
תפילת שהתפלל בעל זה ומטעם בנשים,
את להוציא יכול אינו שבת בליל ערבית
התפללה, לא היא אם בקידוש אשתו
התורה מן קידוש יצא כבר שהוא כיון
לא התפללה שלא אשתו ואילו בתפילה

הוא1. שהטעם פירשו שם בר"ה והר"ן רש"י גם

שם והר"ן לזה. זה ערבין ישראל שכל משום

הוא יצא שלא כמי חבירו יצא דלא "וכיון הוסיף

סק"ה) תרנ"ה (סי' הציון בשער גם וראה דמי".

מצוה חסרה שאם משום היא דהערבות שכתב

עכ"ד. לשמעון. גם הדבר חסר כאילו לראובן

המידה בביאור (פ"א דבורה בתומר גם וראה

שליט"א]. הגאון חתן [הערת נחלתו") "לשארית
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ואע"פ מדאורייתא, קידוש ידי יצאה

מדין באנשים זהו מוציא, שיצא שכל

דין להם שאין בנשים אבל ערבות

הוא אם להוציאה יכול האיש אין ערבות

אבל בזה). שנסתפק (עיי"ש יצא כבר

סק"ב, המג"א (על שם בשו"ע הרעק"א

ד"ה ז' סי' סוף ח"א בתשובה וכן

דמגילה פ"ב ובמשניות עוד, וראיתי

שכתב שמה וסובר חולק בסופו) מ"ד

ערבות בכלל אינם שנשים הרא"ש

בהן מצוות נשים שאין דמצוות כוונתו

באחר למחות ערבות דין האשה על אין

אם חובה ידי להוציאו או במצוה שחייב

הן אם ולכן מצותו, את קיים לא הוא

אין המזון מברכת התורה מן פטורות

אנשים, להוציא ערבות דין עליהן

(שהרי להוציאם יכולות אינם וממילא

בקידוש אך הערבות), מדיני נובע זה דין

דין זו במצוה לה יש חייבת האשה שגם

האנשים כמו .2ערבות

החקרי2. כ"כ הרא"ש, בכוונת הרעק"א כדברי
העץ בשם לסופו) קרוב מ"ח, סי' (או"ח לב
והוא אבולעפיה, למהר"ח התורה, (על החיים
פ"ג והנה ד"ה הספר, מדפי פו. דף קרח בפר'
יצחקי), אברהם (למה"ר אברהם והזרע דברכות)
אלא לנשים אנשים בין לחלק הרא"ש כוונת שאין
בברהמ"ז חייבת אינה האשה שאם היא כוונתו
ערבות דין בזה לה אין ממילא מדאורייתא
לה יש חייבת שהיא במצוות אבל אחרים, להוציא
החיים הצרור גם לאנשים. שיש כמו ערבות דין
נדפס יעקב, חיים לר' הרמב"ם על חיבור (הוא
דף פ"ה, ברכות בהל' והוא תצ"ח, בשנת בחייו
ואף כן, תירץ במה), גם ד"ה הספר מדפי כה:
דאם מבואר שם בברכות בגמ' דהא זאת הוכיח
הן יכולות מדאורייתא המזון בברכת חייבות נשים
דבדבר אלמא חובתם, ידי הרבים את להוציא
אחרים. להוציא ערבות להם יש חייבות שהן
אברהם ממהר"ר זו הוכחה הביא דבריו (ובהמשך
שגם שו"ר הנ"ל). אברהם הזרע היינו יצחקי,
ובענין ד"ה י"א סי' שבת דיני (או"ח בינה האמרי
לדחות, יש ולכאורה זו. הוכחה כתב איש) אם
היא גם שהאשה היכא הגמ' כוונת לפרש שיש
חייבת היא דאם לעצמה, בירכה לא ועדיין אכלה
ולהוציא לברך היא יכולה כאנשים מדאורייתא
תלוי אינו [וזה כעונה", "שומע מדין האיש את
מוציא" שיצא "אע"פ של הדין שרק ערבות, בדין
וכן בר"ה והר"ן כדפרש"י ערבות בדין תליא

כ"א חייבת אינה ואם וכנ"ל], דידן, הרא"ש

בת דלאו כעונה, שומע דין בזה ליכא מדרבנן

החיים הצרור כוונת זו דאולי [שו"ר היא. חיובא

ההוכחה לדחות לפי) והנה (בד"ה דבריו בהמשך

בין (לחלק זו שיטה דחה לב והחקרי זו]. מגמ'

דלא חייבת) אינה או בהם חייבת שהאשה מצוות

עוד. וע"ש יונה. ורבינו הרא"ש בלשון כן משמע

בענין שם לב והחקרי החיים הצרור (והאריכו

הרעק"א (של זו וכסברא ואכמ"ל). דנשים, ערבות

מקומות בכמה בפמ"ג גם איתא אחרונים) והני

נסתפק ושם כ"ח, סי' סוף ח"ג הכוללת (בפתיחה

סק"ב, זהב במשבצות תפ"ט סי' ובאו"ח בדבר,

על גמא ובתיבת כ: בברכות יוסף ראש בספרו וכן

גרתי"). לבן "עם עה"פ וישלח פר' התורה

ועי' ואכמ"ל. הפמ"ג, בזה דן נוספים ובמקומות

סע"ג). קכ"ד סי' (או"ח יוסף בברכי גם זה בכל

בצל"ח בדבריו גם עי' ביהודה, הנודע ובשיטת

ובתוס' בשלמא, אמרת אי ד"ה בגמ' (כ: בברכות

יש ברורה המשנה בדעת וגם נשים). ד"ה שם

את הביא הלכה בביאור תרפ"ט סי' דבריש לעיין,

באין בנשים) ערבות (בענין שם הפמ"ג של ספיקו

(סק"ט) הציון בשער רע"א בסי' ואילו חולק,

הדגמ"ר שגם וכתב הפמ"ג של ספיקו את הביא

להוציא, יכולה אינה שאשה זו בשיטה הלך

וס"ל בזה הדגמ"ר על חולק דהרעק"א והוסיף

שליט"א]. הגאון חתן [הערת ערבות. דאיכא
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מסברא,ונראה זה דבר למד שהרא"ש
תטיל שהתורה מסתבר שלא
שהוא במצוה אדם על ערבות חיוב

ממנה. פטור עצמו

עירולפי שבן הטעם מה לעיין יש זה
אינו כרך ובן כרך בן מוציא אינו
מסתבר לא כאן ולכאורה עיר. בן מוציא
ערבות חיוב עיר הבן על שאין לומר
שהרי להיפך, וכן כרך הבן את להוציא
שהוא אלא זו במצוה חייב עיר הבן גם
במצוה מחוייב כרך הבן וכן אחר, בזמן
בזמן אצלו מתקיימת שהיא אלא זו
הטילה שלא הסברה כאן אין וא"כ אחר,
חייב שאינו במצוה עליו ערבות התורה

בה.

היאלכן הירושלמי שסברת לומר, נראה
אחר חיוב הוא עיר בן שחיוב
מהחיוב פטור עיר ובן כרך בן מחיוב
פטור כרך בן להיפך, וכן כרך, בן של

הפרזים. בני שחייבים מהחיוב

שמובאתוכן נוספת מהלכה מוכח
סע"ה תרפ"ח (סי' הלכה בביאור
עיר שבן מהירושלמי, עיר) בן ד"ה סוף
לכרך ועבר ט"ו בליל דירתו את שעקר
כרך כבן וחייב וכאן, כאן נתחייב
שכבר אע"פ בט"ו המגילה את לשמוע
מצוות כל את קיים) (וגם נתחייב
כרך בן זה ולפי י"ד. ביום הפורים
פטור לעיר י"ד ביום דירתו את שעקר
זה וגם כלל. פורים לו ואין וכאן כאן
יום וחיוב בפרזים י"ד יום שחיוב מורה
חיובים שני המוקפין, בכרכין ט"ו

ונמצא אחרים, חגים כשני והם שונים,
ובן כרך, מבן אחר בחיוב חייב עיר דבן
זה שאם עיר, מבן אחר בחיוב חייב כרך
למה קשה שונים הזמנים רק חיוב אותו
מצוה באותה פעמיים אחד אדם יתחייב
דירתו את עקר עיר שבן הנ"ל (באופן
לגמרי יפטר למה וכן ט"ו), בליל לכרך
דירתו את עקר כרך שבן הנ"ל (באופן

י"ד). ביום לעיר

ט"וויסוד ויום לפרזים י"ד שיום זה,
ניתן חגים, כשני הם למוקפין
שהובא הרמב"ן שביאר מה לפי להסביר
הרי"ף), מדפי א. (דף מגילה ריש בר"ן
פסוק ט' פרק במגילה שכתוב שמה
במדינות אשר היהודים "ושאר ט"ז-י"ח
עשר שלושה ביום וגו', נקהלו המלך
ועשה עשר בארבעה ונוח אדר לחודש
אשר והיהודים ושמחה, משתה יום אותו
בו עשר בשלושה נקהלו בשושן
עשר בחמישה ונוח בו עשר ובארבעה
ושמחה", משתה יום אותו ועשה בו
כן "על י"ט-כ"ב פסוקים ולהלן
הפרזות בערי היושבים הפרזים היהודים
שמחה וגו' עשר ארבעה יום את עושים
איש מנות ומשלוח טוב ויום ומשתה
הדברים את מרדכי ויכתוב לרעהו,
עליהם לקיים וגו' ספרים וישלח האלה
עשר ארבעה יום את עושים להיות
בכל בו עשר חמשה יום ואת אדר לחדש
ימי אותם לעשות וגו' כימים ושנה, שנה
וגו'", מנות ומשלוח ושמחה משתה

ג' כאן שיש הרמב"ן זמנים,ומסביר
ביום הגויים עם נלחמו הראשונה בשנה
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גם נלחמו ובשושן י"ד, ביום ונחו י"ג

עשו מקום וכל ט"ו, ביום ונחו י"ד ביום

ביום ושמחה משתה יום הנס בשנת להם

הראשונה השנה ואחר שלהם, המנוחה

את לעשות המשיכו הפרזים היהודים

תקנה בלי ויו"ט ושמחה משתה י"ד יום

יהודי רק החזיקו הזה ובמנהג מנהג, רק

החזיקו לא המוקפים אבל הפרזות,

כ"כ הרגישו שלא משום והטעם במנהג,

כיון הגויים את שניצחו הנס בגודל

לכן כ"כ, פחדו ולא חומה מוקפים שהיו

והתקופה כן, לנהוג המשיכו הפרזים רק

דינו ובית שמרדכי היא השלישית

מכח הפורים את לנהוג לחייב הסכימו

מנהגם, כפי הפרזים את וחייבו תקנה

שם עיין ט"ו, ביום המוקפים .3ואת

תקנות,נמצא שתי כאן שהיו עכ"פ

מנהגם את לקיים בפרזים האחת

ביום למוקפים תקנה והשניה י"ד, ביום

שונים חיובים כשני נחשב זה ולכן ט"ו,

שביארנו מה מובן ובזה חגים. שני וכמו

עיר בן אין למה הירושלמי בדברי

בן מוציא כרך בן ואין כרך בן מוציא

באותן חייבים ששניהם שאף עיר,

[עוד אחר. כחג נחשב זה אך מצוות

תחילה שנהגו המנהג בין יש שינוי

כלל שהמנהג מרדכי, תקנת ובין מעצמן

להתענות, שאסור והכוונה "משתה"

טוב" "ויום בהספד, שאסור "ושמחה"

בתקנתו מרדכי אבל במלאכה, שאסור

בפורים מותר ולכן טוב" "יום השמיט

בגמ' זה כל כמבואר מלאכה, לעשות

אחר3. טעם נותן ז"ל הרמב"ן אבל הר"ן, וז"ל

שבזמנה ואומר ומוקפין, פרזים של הזמן לחילוק

כורש ברשיון ועלו ישראל נפקדו כבר זה נס של

עם ישנו המן שאמר ואע"פ בעריהם, ונתישבו

רוב עם כנה"ג אנשי מ"מ וגו' ומפורד מפוזר אחד

מהן עלו לא ושוב היו ההיא בעת בא"י ישראל

אחשורוש וכשציוה עזרא, בימי מועטין אלא

והעיירות הפרזים היו ולאבד להרוג להשמיד

שלא גדולה סכנה בספק סביב חומה להם שאין

חומה, המוקפין מן יותר אויבים עליהם יעלו

ושמחה ומשתה נוח יום כולם עשו הנס וכשנעשה

אשר היהודים "ושאר ט"ז-י"ז) (ט', כדכתיב

על ועמוד נקהלו (אחשורוש) המלך במדינות

בארבעה ונוח בו עשר שלושה ביום [וגו'] נפשם

ושל ושמחה", משתה יום אותו ועשה בו עשר

י"ח, פס' [שם שלהן הנס ממחרת עשו ג"כ שושן

ונוח וגו' נקהלו בשושן אשר "והיהודים כדכתיב

משתה יום אותו ועשה בו עשר בחמישה

מכאן ולאחר לבד הנס, בשנת היה וזה ושמחה"],

לעשות מעצמן ונהגו פרזים עמדו הבאות בשנים

מוקפין אבל ויו"ט ומשתה שמחה עשר ארבעה

כפרזים, גדול הנס היה שלא לפי כלום עשו לא

היושבים הפרזים היהודים כן "על שכתוב וזהו

לחדש עשר ארבעה יום את עושים הפרזות בערי

מוקפין כאן הוזכרו ולא ומשתה" שמחה אדר

ומצאו עיניהם הקב"ה שהאיר זמן ולאחר כלל,

וראו דינו ובית מרדכי עמד התורה מן סמך

לו לעשות הזה הנס שראוי פרזים של דבריהם

היו שכולן ישראל כל על אותו וקבעו לדורות זכר

שניס מפני למוקפין פרזים להקדים וראו םבספק,

לעשות תחילה במצוה התחילו שהם גדול היה

פרזים של נוח יום קבעו לפיכך יו"ט, לבדם להם

של נוח ביום קבעו מוקפין כרכים ושל ביומן

הר"ן. עכ"ל וכו'. שושן



כרך בן להוציא יכול אם עיר בן הפורים@Aבדין דברי יב

וביארה אלו, פסוקים מכוח (ה:) מגילה

עלייהו, קבילו ותענית ד"הספד הגמ'

עלייהו"]. קבילו לא מלאכה

עירועפ"י בן אין למה מובן זה כל

להיפך), (וכן כרך לבן מוציא

להוציא שבא עיר בן ÙÎ¯אבל Ô·ביום

רש"י), (כדפירש להוציאו יכול הכניסה

חג חיוב הכפר לבני שאין פשוט דנראה

הכפרים בני שבודאי הכניסה, ביום אחר

את ורק בי"ד הפורים הלכות את נהגו

שהרי תדע הכניסה. בימי קראו המגילה

תענית יום שהוא י"ג ביום גם קראו

היאך היום באותו וצמו והואיל אסתר,

ימי של הציווי עיקר על שעברו יתכן

במגילה ברא"ש ומבואר ושמחה, משתה

שי"ג (ב.) הגמ' כוונת שזו א') סי' (פ"א

בו ואומרים שמתענים לכל, קהילה זמן

וזה הכפרים, קראו זה וביום סליחות,

קראו המגילה את שרק מוכיח בודאי

נהגו פורים שמחת את אבל זה ביום

בשבת, חל ט"ו באם המנהג וכן בי"ד.

ביום במוקפים המגילה את שקוראים

והסעודה הניסים על אמירת אבל שישי

בשבת או אלא שישי, ביום עושים אין

ראשון. ביום או

בןוממילא להוציא עיר בן יכול שפיר

אותו חייבים שהם מאחר כפר

ומיושבת אחד, בזמן דאינו אלא חיוב

בריש רש"י על ביבמות התוס' קושיית

מגילה.



הפורים שליט"א@Aדברי רוטנברג ישעיהו רבי יגהגאון

שליט"א רוטנברג ישעיהו רבי הגאון

דעה יורה חבורת ראש

ירושלים וגן בית הגר"א ביה"כ רב

פרי מנחת שו"ת ומח"ס

המגילה קריאת לפני משקה טעימת בעניין
תקיעת מצוות קיום ולפני התפילה לפני משקה טעימת בעניין והמסתעף

לולב ונטילת שופר
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דברקבלתי על חכם שאלת ובו מכתבך
נוהגים וטובים רבים אשר
שחרית תפילת לפני קפה או תה לשתות
טעימה לאסור יש דלכאורה בפורים, גם
כמבואר מדינא המגילה קריאת לפני
לא אם י"ד ס"ק מ"ב תרצ"ב בסי'

חולי. מקצת במקום

סק"זואמנם שם המ"א שכתב להטעם
מגילה בין לחלק תה"ד בשם
שמצותה כיון טעימה שרי דהתם לק"ש,
למיחש איכא וטפי וביום הלילה כל
זמנה אמנם ק"ש משא"כ יפשע, שמא
לקרוא חייבוהו מדרבנן אבל הלילה כל
י"ל שרד] הלבושי ביאר [כן חצות, לפני
יפשע שמא למיחש ליכא התפילה דלפני
ק"ש ולקרוא להתפלל חייב דהרי
התפלל שכבר איירי והתה"ד בזמנה,
כמבואר המנחה מפלג ק"ש וקרא
אבל המגילה, מחמת הנדון וכל בדבריו,

שכל חמיר דמגילה השני להטעם
מה טפי, וחיישינן מפניה נדחות המצוות

למימר. איכא

כתבוהנה סק"ד תרנ"ב בסי' המ"א
דטעימה השו"ע מדברי דמשמע
והביא לולב, נטילת קודם שרי בעלמא

מו: בסוכה התוס' בצ"עדברי והניח
הנ"ל, התה"ד דברי כלל הזכיר ולא
הטעם שעיקר דס"ל מוכח ולכאורה

טפי. דחמיר במגילה להחמיר

יצחקאך שבות בס' ראיתי וכן י"ל
בסי' דהמ"א פכ"ג) והטמנה (שהיה
בסוכה התוס' דברי הביא סק"ד רל"ה
תפילה בין חילוק בתו"ד שכתבו לח.
שהות דצריכה כיון דתפילה ללולב,
כיון שיפשע חששו טפי בה ומתעצל
בלולב משא"כ הלילה, כל שזמנה
י"ל ולפי"ז בעלמא, בהגבהה שיוצא
יש דבמגילה תה"ד דברי מפרש דהמ"א
טובא שהות דאיכא טעימה לאסור
בה יש אמנם ק"ש משא"כ בה, ומתעצל
ממגילה, פחות אבל מלולב שהות יותר



המגילה קריאת לפני משקה טעימת הפורים@Aבעניין דברי יד

כנ"ל. להעיר יש זה לטעם גם וא"כ

לולב לענין סק"ז תרנ"ב בסי' [והמ"ב

דאין והח"א יעקב הבכורי בשם הביא

גדול לצורך לא אם בטעימה להקל

במגילה.] הנ"ל מהמ"א ומקורו

לטעוםונראה דלא הפוסקים מדברי

הוא המצוה עשיית לפני מידי

המטה על המגן באלף יעוי' חומרא,

פ"ע ספר בשם סק"ב תקפ"ח סי' אפרים

טיי"א לשתות ע"ע מחמיר היה שזקנו

בשו"ת וכ"ה היום, אור קודם רק בר"ה

יר"ש לכל שראוי ע"ד סי' ראש בשמים

דבר לה להקדים ושלא המצוה לחבב

דינים (אסיפת בשד"ח ראיתי וכן עיי"ש.

שכתב כ"ב) אות ג' סי' מינים ד' מערכת

פשט כבר מותר, הדין מעיקר אם אף

ראשונים ימים בשני להחמיר המנהג

עמוד משעלה משקה שום שותים שאין

לולב. נטילת על שיברכו קודם השחר

לאסורויש יש אם דאף בזה להוסיף

תפילה לפני מ"מ מדינא, טעימה

כיון חסידות, מידת רק הוא וק"ש

וליכא החמירו לא ותפילה ק"ש שלגבי

אחר ממילא יתפלל, שלא חששא

הטעימה שבגלל חיישינן לא התפילה

וה"ה מגילה יקרא ולא יפשע בבוקר

האחרונים דברו וע"ז ולולב שופר לגבי

התפלל שכבר איירי והתה"ד הנ"ל,

הוא הנדון וכל המנחה מפלג ק"ש וקרא

וכמוש"כ. המגילה קריאת

סגיאך לא דעדיין הנ"ל ידידי העירני

חיישינן, מגילה לגבי דאם במש"כ,

וי"ל ותפילה, ק"ש לגבי גם ניחוש א"כ

בה יש דמגילה או טפי חמיר דמגילה או

סי' בערוה"ש שו"ר וכנ"ל. טובא שהות

טעימה אם דאף שכתב ה' סעיף תרנ"ב

נראה מ"מ אסורה, לולב נטילת לפני

ביום אף דשרי ודאי חמין דשתיית

החיים בכף וע"ע מהתורה שהוא ראשון

ח"י. אות שם

שלויש החומרא דכל עוד להוסיף

טעימה לגבי במגילה הנ"ל התה"ד

גזרינן לא בשתיה אך שימשך, דחיישינן

התפילה שלפני בפרט לאכילה שימשך

בטעימה. אף לאכול אסור בשחרית

מידיעל לטעום לא דהמחמיר ודאי כן

ופורים סוכות בר"ה התפילה לפני

לשתות הנוהגים אבל לו, יאמר קדוש

להם יש יום כל בזה ורגילים קפה או תה

לישראל להם והנח שיסמוכו מה על

וכו'.
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הפורים שליט"א@Aדברי רוטנברג ישעיהו רבי טוהגאון

שליט"א רוטנברג ישעיהו רבי הגאון

דעה יורה חבורת ראש

ירושלים וגן בית הגר"א ביה"כ רב

פרי מנחת שו"ת ומח"ס

מנות ומשלוח המגילה בקריאת עניינים כמה
במקום לאזניו המגילה השמעת ב. / מגילה חצי שקרא קורא בעל דין א.

זה אחר בזה מנות שתי משלוח ג. / רעש שיש
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ואשיבקבלתי שאלות, ג' ובו מכתבך
דבריך. סדר לפי בעהי"ת

והוכרחבעלא. המגילה את שקרא קורא
כיון הקריאה באמצע לעזוב
מצא והציבור ב"הצלה", כונן ַשהוא

את שמע ולא עתה זה שהגיע קורא בעל
שפסק ממקום והמשיך המגילה תחילת
את להוציא דיכול נראה הראשון.
עצמו שהוא אף ערבות, מדין הציבור

זו. בקריאה יוצא אינו

כתב:המ"בב. סק"ה תרפ"ט בסי'
דאם קיי"ל דבעלמא "ואע"ג
ס"ב בסי' כדלעיל יצא לאזנו השמיע לא
דהוא מגילה לענין הכא קפ"ה, וסי'
יותר, בו החמירו ניסא פרסומי משום

לע הוא לאזנו והבאתדהשמיעה יכובא",
סי' בכה"ח (הובא לאלפים חסד שבספר

במקום עומד אם הסתפק סק"ז) ס"ב
דסגי או קולו, להרים צריך אם רעש
היה החיצוני הרעש שלולא בדיבור
במגילה הדין מה ושאלתך לאזניו, נשמע
[יעוי' המחבר. לדעת לעיכובא שהוא
שהאחרונים סק"ה תרפ"ט סי' במ"ב

בדיעבד]. בזה הקלו

ליישבבשפתי כתב וארא פ' חכמים
"ויעתר כתוב המכות שבכל
"ויצעק כתוב צפרדעים ובמכת משה",
לאזנו, להשמיע דצריך דכיון משה",
לשמוע, ממנו מנע הצפרדעים ורעש
להוכיח יש ולכאורה לצעוק. הוצרך
ט"ו בברכות בסוגיא הרשב"א מדברי
לאזנו השמיע בלא דהחסרון שכתב
דאזיל לדחות ויש כהרהור, דחשיב
אבל לעיכובא, שהוא יוסי ר' בשיטת
דצריך אפשר למצוה רק שהוא לדידן
מדברי כן להוכיח ויש בפועל. לשמוע
סק"ד ס"ב סי' במ"ב המובא הראב"ד
דין מהתורה מצינו ולא דאורייתא, דהוא
שהוא ובע"כ בקדשים, רק לכתחילה



מנות ומשלוח המגילה בקריאת עניינים הפורים@Aכמה דברי טז

השפתי וכדברי לשמוע לכתחילה מצוה

חכמים.

ניסא,ובמגילה פרסומי משום שהוא

דין הוא דלכו"ע נראה

לשמוע.

זהמשלוחג. אחר זה שלחם אם מנות

הדין מה כן, ואם מהני, אם

ששלח לפני הראשונה המנה בנאכלה

אך זה, אחר זה דמהני נראה השניה. את

לכאורה הראשונה, המנה כשנאכלה

מנות משלוח במצות הטעמים בב' תלוי

ב' לו סיפק הסעודה, צורך הוא דאם

ורעות אהבה להרבות הוא אם אך מנות,
בזה. וי"ל המצוה של שעור בו דאין י"ל

ל"ושוב ס"ק תרצ"ה סי' בכה"ח ראיתי
לשלוח שיש ללב היפה בשם
בשם מובא וכן אחת, בבת המנות
ידידי והוסיף לאדן. ככר בס' החיד"א
שמפי' שליט"א ברכה משה הגאון הרב
דחזר כן להוכיח יש ז: במגילה הר"ח
אך יין, קנקני ג' וגם עגל לו ושלח
קאי לאביונים נתינה שאמר דמה אפשר

ועי'. יין של אחד קנקן על גם

äáø úåãéãéá
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הפורים בורגר@Aדברי יוחנן יזהרב

בורגר יוחנן הרב

משפט חושן חבורת

ירושלים רמות בשכונת מו"ץ

עמיקתא שמעתא שו"ת מח"ס

לפורים מצויות הלכות

- זכור פרשת -

זכור פרשת קריאת א.

זכור.שבת פרשת קורין פורים שלפני
אומרים ויש התורה. מן ומצותה
תורה ספר מתוך בעשרה לקרותה שיש

[שו"ע תרפה)כשר. ויז.ומ"ב(ססי' טז (ס"ק

השומעים וצריכים נ"ג]. בגליון בזה מש"כ ועי'

[מ"ב להוציאם. הקורא וכן חובה ידי לצאת לכוון

יד) ס"ק תרפה לכוון(סי' יש ולכתחלה .[
בשבט [עי' לתורה. העולה בברכות אף

קז)הלוי סי' והנהגות(ח"י (ח"בובתשובות

פז) ].סי'

מילים כמה שמע לא ב.

כמההשומע והפסיד זכור פרשת
ענין עיקר ששמע כל תיבות,
זצ"ל [הגרשז"א יצא. עמלק זכירת

ב) אות מועדים הגרפ"צ(הליכ"ש ודעת .
סי'ז)זצ"ל פורים קדש שצריך(מקראי

מילה]. מילה לשמוע

לאחר התורה בספר פסול מצאו ג.

הקריאה

תורהאם בספר פסול זמן לאחר מצאו
קריאת בשעת גם שהיה והתברר

לשמוע. לחזור צריכים אין זכור, פרשת
זצ"ל ד)[הגרשז"א אות שם (הליכ"ש

והנהגות חולה)ותשובות ד"ה רכ סי' ].(ח"ג

הכנסת לבית לבוא יכול שאינו מי ד.

קריאתמי לשמוע לבוא יכול שאינו
בעצמו לקרותה יזהר זכור פרשת
מתוך לקרותה ויהדר ובטעמיה. בנגינתה
[רמ"א חומש. מתוך פנים כל ועל ספר.

תרפה) מ"ב(ססי' יח), שלמה(ס"ק ובנין
נד) והנהגות(סי' בתשובות עוד ועי' (ח"ג.

נ"ג].רכא)סי' ובגליון

זכור פרשת לשמוע חייבות נשים האם ה.

לשמועיש חייבות שנשים אומרים
ציון [בנין זכור. ח)פרשת סי' (ח"ב

[החינוך שפטורות. אומרים ויש ועוד].
תרג) כה"ח(מצוה ל), משמע(אות וכן .

ולמעשה תרפ"ה]. בסי' המ"ב מסתימת
הקהילות ברוב בזמנינו המנהג נתפשט

[מנח"י זכור. פר' לשמוע (ח"טשבאות

סח) זצ"לסי' פמ"אוהגריש"א האיש (אשרי

ח) חסדאות ובתורת לז). שהמנהג(סי' כת'
בגליון ועי' לשמוע. באות שאינן שנשים

צ"ג].
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- אסתר תענית -

אסתר תענית א.

בא'מתענים פורים חל ואם באדר בי"ג
חמישי. ליום מקדימין בשבת,

ב)[שו"ע סע' תרפו ].(סי'

בחמין רחיצה ב.

באכילהתענית אלא אסורה אינה זו
בחמין רחיצה אבל ושתיה,
בשאר נוהגים שיש חומרות ושאר
[עי' זו. בתענית נוהגות אינן תעניות

ח-ט)בשעה"צ אותיות תקנ וביאור(סי'
תקנא)הלכה רק(רסי' שמחמירים ומשמע

אסתר]. בתענית ולא התענית בשאר

הפה רחיצת ג.

ובמקוםאין זו. בתענית גם הפה לרחוץ
ראשו לכפוף ויזהר להתיר יש צער
בליעה. לידי יבוא שלא למטה ופיו

יא)[מ"ב ס"ק תקסז בשרגא(סי' וכ"כ
ב)המאיר אות עז סי' ].(ח"ח

ומניקות מעוברות ד.

צומותמעוברות שאר לענין ומניקות:
השו"ע ה)דעת סע' תקנד (סי'

מלהתענות ויה"כ)שפטורות באב לט' ,(פרט
הרמ"א דעת תקנ)מיהו שנהגו(רסי'

מצטערות. אינן אם ÔÈ�ÚÏÂלהחמיר
¯˙Ò‡ ˙È�Ú˙לפי שאף אומרים יש

מצטערות. אינן אם אף פטורות הרמ"א
אינן(שם)[ישע"י אם מחמירים ויש .[

[א"ר בשעה"צ(שם)מצטערות. (סי'ועי'

ג) אות שהנשיםתקנד בזמנינו ולמעשה .[
במ"ב [עי' לצום. עליהן אין (ס"קחלשות

המנהג.ד) לפי שהכל שכת' ובשה"צ
במהרש"ם שם)ועי' תורה ובכה"ח(דעת

כא) יציב(אות ובדברי להקל. (ח"בשפסקו

רצא-רצב) ועי'סי' להקל. יש שבדורנו כת'
יוסף עקיבה קעד)בשו"ת סי' (שולזינגר

ומניקות למעוברות להקל החת"ס בשם
תב"א זולת נשים ולשאר ביוה"כ. זולת

בהליכ"ש ועי' הגהויה"כ. פי"ג (מועדים

זצ"ל].16) הגרשז"א בשם

סכנה בו שאין חולה ה.

מלהתענות.חולה פטור סכנה בו שאין
כט)[שעה"צ אות תרצב ושונה(סי'

ו)הלכות ].(אות

זה מחמת הרבה ומצטער בראשו חש ו.

זהחש מחמת הרבה ומצטער בראשו
ברמ"א [עי' מהתענית. (סי'פטור

ב) סע' ב)ומ"בתרפו ס"ק תע ועי'(סי' .
יז)בכה"ח אות ].(שם

שיצטער עליו משפיע שהצום מי ז.

בפורים למחרת

עליומי ישפיע וכדומה חולשה שמחמת
פטור הפורים ביום ויצטער הצום

[מהרש"ם במהתענית. סע' שם תורה (דעת

שו"ת) ועי' ].ד"ה

בשבעת וחתן הבן פדיון ברית, בעלי ח.

המשתה ימי

חתןבעלי וכן הבן פדיון ובעלי ברית
המנהג המשתה, ימי בז' וכלה
[עי' אסתר. בתענית יצומו שלא להקל

טז)בשעה"צ אות תרפו פסקו(סי' וכן
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זצ"ל ד)הגריש"א עמ' והנהגות .(הליכות
שליט"א עמ'והגרנ"ק ח"ב שבת שני (חוט

לחו"כשיב) שאין החזו"א בשם הביא
וכן אסתר. תענית להתענות הז"ב בימי

רבנו בארחות לד)הוא עמ' בשם(ח"ג
בשעה"צ ועי' זצ"ל. אותהגרי"ק תרפו (סי'

].טז)

מילה לברית הקרואים דין ט.

הפוסקיםבתענית נחלקו שנדחה אסתר
רשאים הקרואים שאר האם

[מ"ב בסעודה. ז)לאכול ס"ק תרפו (סי'

לסמוך]. מי על יש שהמיקל והביא
[חיי"א לאסור. המנהג קנהולמעשה (כלל

ג) קשו"עאות ג), אות קמא כה"ח(סי' (אות,

לויכז) יח)ומבית עמ' ].(חט"ו

- המגילה קריאת -

עיר ובן כרך בן דיני

וכרכים בעיירות המגילה קריאת חובת א.

המגילהביום את קוראים באדר י"ד
שאינם וכרכים גדולות בעיירות
נון. בן יהושע מימות חומה מוקפים
מימות חומה המוקפים כרכים אמנם
עכשיו מוקפין אינן אפי' נון, בן יהושע
עם הנראים והכפרים בט"ו. קורין
סמוכים אינם אפי' המוקפים, הכרכים
אפי' בסמוכים הדין וכן בט"ו, קוראים
יהיו שלא ובלבד עמהם נראים אינם

[שו"ע ממיל. יותר מהכרך (סי'רחוקים

ג) - א סע' במ"בתרפח ועי' הפרטים(שם).
בזה].

המסופקות עיירות ב.

מוקפותעיירות הם אם המסופקות
האם או נון בן יהושע מימות
הראשונים נחלקו וכו', להם סמוכות
אומרים יש המגילה. לקריאת זמנם מתי
בהן שהולכים בלבד, י"ד ביום שקוראים
מוקפות אינן שרובן עיירות רוב אחר

[ר"ן יהושע. ולענין)מימות ד"ה ב. ].(מגילה
ובט"ו י"ד ביום שקורין אומרים ויש
הואיל בלבד בי"ד קריאתה על ומברכים
[רמב"ם העולם. לרוב קריאתה זמן והיא

הי"א) פ"א כדעה(מגילה והעיקר .[
[שו"ע ד)האחרונה. סע' תרפח אולם(סי'

ומבואר(שם)הגר"א כהר"ן. פסק
ט)בשעה"צ דעת(אות מצרפינן שעכ"פ

לקולא]. הגר"א

המסופקות עיירות מהם ג.

צפת,ודין יפו, בטבריה, נוהג הספקות
בית שבע, באר לוד, חיפה, עכו,
אומרים ויש ועזה. שכם חברון, שאן,
חלב, גוש אשקלון, באשדוד, שגם
הספיקות. דיני נוהגים ופראג רמלה
צור בדמשק, נוהג הספקות דין ובחו"ל

במנח"י בזה [עי' סא)ובגדד. סי' ,(ח"ח
תשובות סח)בקובץ סי' (סי'בכה"ח(ח"א

יז) אות לפיתרפח אחד כל וינהג ועוד].
רבותיו. והוראת המנהג

האם חומה המוקף בכרך בי"ד קרא ד.

חובתו ידי יצא

בדיעבד.בן יצא י"ד ביום שקרא כרך
יא)[מ"ב ס"ק תרפח מקום(סי' ומכל .[

שמא ספק מחמת י"ד ביום הקורא
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צריך וכדומה חומה מוקף אינו המקום

קבעו כך כי ט"ו ביום ולקרוא לחזור

[חזו"א מתחלה. ס"קחכמים קנג סי' (או"ח

בדין) ד"ב ].ב

יד"ח עיר בן להוציא יכול כרך בן האם ה.

המגילה קריאת

לקרואמי יכול אינו בט"ו לקרוא שדינו

להפך. וכן בי"ד י"ד לבני ולפטור

א)[פר"ח אות תרפח אומרים(סי' ויש .[

יצא בי"ד י"ד לבן קרא כרך בן שאם

[פמ"ג ב)בדיעבד. ס"ק מ"ז הגר"א(שם ,

י) ובמ"ב(ס"ק ח)ועוד. שתי(ס"ק הביא

בשעה"צ ועי' עוד(שם)הדעות ועי' .

ו']. בגליון

לכרך שהלך עיר בן ו.

המ"בבן דעת לכרך: שהלך (סי'עיר

יב) ס"ק היתהתרפח ·Ú˙שאם Â˙Ú„
Â˙ÚÈÒהיום� שיאיר לפני למקומו לחזור

מוכרח שהוא רואה שלבסוף אף

נקרא אינו מ"מ ט"ו ביום שם להתעכב

בכרך. בהיותו י"ד ביום וקורא "מוקף"

בדעתו היה לא נסיעתו בעת אם אבל

יום שיאיר לאחר אלא הכרך מן לחזור

ט"ו, ביום וקורא מוקף שם עליו חל ט"ו

ט"ו ביום לעירו חזר אח"כ אם ואפילו

בכרך. מתחלה קרא לא אם שם קורא

שיאיר קודם לחזור נמלך לא אם וכ"ז

לא היום קודם לעירו חזר אם אבל היום,

בכרך להיות מתחלה שחשב מה מועיל

העיר. קריאת בעת

ו)‰ÂÊÁ"‡דעתאולם ס"ק קנב שלא(סי'
לקבוע נסיעתו בעת כוונתו מועיל
להתחייב תנאים שתי צריך אלא מקומו,

מקום ההוא[‡']באותו במקום להיות
הלילה הכוכבים)מתחלת כוונה[·'].(צאת

הבוקר. אור עד להישאר הלילה מתחלת
שיאיר קודם לעירו חזר לבסוף אם ואף
דשם. המקום כדין לקרוא חייב היום

לדעתוהכרעת לחוש שיש הפוסקים
שחיובו מי כן ועל החזו"א
מספק בקריאה חייב זו במחלוקת תלוי
הברכה שישמע ורצוי מברך, ואינו
היום מצות בשאר חייב כן וכמו מאחר,
זצ"ל [הגריש"א הניסים. על ואומר

ב) אות פ"א יצחק ].(שבות

ליהועוד שדעתו(שם)ÂÊÁÏ"‡סבירא
ועל לגמרי, קובעת היום בכניסת
קודם לעירו חזר לבסוף אם אף כן
המקום כמו לקרוא חייב היום שיאיר

וחזרדשם נמלך שאם שסובר המ"ב כדעת (דלא

לקרוא) חייב אינו היום שיאיר .קודם

לעיר שהלך כרך בן ז.

המ"בבן כתב לעיר: שהלך (סי'כרך

יב) ס"ק היתהתרפח ·Ú˙שאם Â˙Ú„
Â˙ÚÈÒיום� שיאיר קודם למקומו לחזור

אם אף עמהם קורא אינו באדר, י"ד
ביום קורא אלא חזר, ולא נתעכב לבסוף
בדעתו היה לא אם אבל כמקומו. ט"ו
זמן לאחר רק משם לחזור נסיעתו בעת
עליו חל בבוקר, י"ד ביום דהוא קריאה
שחזר ואף העיר. של הקריאה חובת
ביום לקרוא צריך לכרך ובא יום באותו



הפורים בורגר@Aדברי יוחנן כאהרב

הפמ"ג [וכתב ו)י"ד. ס"ק שאם(מ"ז
דעתו ושינה שם להישאר דעתו היתה
שם והתעכב היום שיאיר לפני לחזור
נמלך לא אם זה וכל פטור]. אונס מחמת
חזר אם אבל היום, שיאיר קודם לחזור
לא היום קודם הכרך שהוא למקומו
בעיר להיות מתחלה שחשב מה מועיל
הקודמת באות ועי' העיר. קריאת בעת

החזו"א. דעת לענין

לכרך והלך דירתו שעקר עיר בן ח.

דירתובן שעקר בי"ד)עיר שקרא (לאחר

שמתחייב אומרים יש לכרך, והלך
הלכה [ביאור בט"ו. ד"השנית תרפח (סי'

עיר) לאבן זה שבאופן אומרים ויש .[
[חזו"א הקריאה. על וכן(שם)יברך .[

[מנח"ש י)עיקר. אות כג סי' (ח"א

זצ"ל כו)והגריש"א עמ' שם יצחק (שבות

זו]. לשיטה לחוש דיש

לכרך וחזר בי"ד בעיר שהיה כרך בן ט.

בט"ו

לכרךבן וחזר בי"ד בעיר שהיה כרך
החזו"א דעת חזר(שם)בט"ו. שאם

בט"ו מתחייב הלילה יצאבתחלת אם (אף

היום) שיאיר קודם שניה פעם ואפילומהכרך .
אם ט"ו יום בתחלה בעיר שוהה אם
היום שיאיר קדם לכרך לחזור דעתו

בט"ו לקרוא בעיר)חייב עדיין שהוא .(אפילו
אומרים(שם)[חזו"א יש מקום ומכל .[

[מנח"י הקריאה. על יברך סי'שלא (ח"י

הלוינד) קס)ושבט סי' חולקים(ח"ח ויש .[
זצ"ל [הגרשז"א שיברך. וסוברים

ה) אות פ"כ א(הליכ"ש ויש שיברך]. ומרים

יום. מבעוד לכרך חזר אם רק דוקא
זצ"ל עמ'[הגריש"א ח"ז יצחק (שבות

].כו-כז)

וביום בלילה המגילה קריאת חובת

ובלילה ביום המגילה קריאת חובת א.

ולחזורחייבים בלילה המגילה לקרוא
[שו"ע ביום. תרפזולשנותה (סי'

א) ].סע'

מדברי או מדרבנן הלילה קריאת חובת ב.

קבלה

ביןיש המגילה קריאת שחובת אומרים
מדרבנן. אלא אינה בלילה בין ביום

מהטור משמע תרפז)[כן ויש(סי' .[
אבל מדרבנן, היא בלילה שרק אומרים

[נו"ב קבלה. מדברי חיובה סי'ביום (ק'

אבןמא) הטורי כגון), ד"ה ד. וכן(מגילה .
בשער"ת א)הוא אות תרפז והעיקר(סי' .[

[שעה"צ האחרונה. ס"קכדעה תרצב (סי'

מא) אות תרצ וסי' הנפקאכז בסמוך ועי' .[
זו. ממח' מינה

מקריאת מילה כל שמיעה חובת ג.

המגילה

מהמגילהאם א' מילה אפי' שמע לא
[מ"ב חובתו. ידי יצא תרצלא (סי'

מח) ].ס"ק

לאזניו להשמיע חובה ד.

ג']לדעת באות לקמן [עי' הסוברים
רבים להוציא יכול אינו שחרש
שקורא מי המגילה, קריאת חובת ידי
מאוד להיזהר צריך לעצמו המגילה
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אפילו כן לאו שאי לאזניו שישמיע
[שעה"צ יצא. לא ז)בדיעבד אות ].(שם

[מ"ב יצא. בדיעבד החולקים לדעת אבל
צריך(שם) עלמא לכולי ולמצוה .

בב"י [עי' לאוזניו. קפה)להשמיע (רסי'

וזמנים במועדים ועי' שם. (ח"וובמ"ב

קא) נ"ב].סי' בגליון בזה ועי'

מילה כל ולהקשיב לכוון צריך האם ה.

ומילה

כווןהשומע לא אם אפילו המגילה את
[מג"א יצא. תיבה תרצבכל (סי'

טו) בסמוך.ס"ק ועי' .[

המגילה קריאת באמצע דעתו הסיח ו.

לגמריהשומע לבו ופנה הקריאה את
שלא כדי עד אחרים לדברים
יצא. לא אומר שהחזן מה כלל שמע

זצ"ל רפז)[הגריש"א עמ' האיש אך(אשרי .[
אומר שהחזן במה מרוכז היה לא אם
אוחזת שידו וכגון הקריאה, שמע אבל
ששמע זוכר שהוא או החזן עם ביחד
זה הרי ששומע, למה לבו שם לא אך

במג"א [עי' טו)יצא. ס"ק תרצ וכן(סי' .
שליט"א הגרח"ק פ"גפסק הפורים (אגרת

כא-כד) נ"ב].הגה בגליון בזה ועי' .

המגילה קריאת שמע אם המסתפק ז.

לשמוע לחזור חייב האם כדין,

שלהמסתפק בקריאה כדין, שמע אם
דרבנן ספק הוי הלילה
ואינו ב'] אות לעיל [כמבואר לקולא

[מ"ב ולקרוא. לחזור ס"קצריך תרצב (סי'

בפת"שטז) כ)ועי' ס"ק קי סי' אבל(יו"ד .[

[כמבואר קבלה מדברי דחיובא ביום
שספקו להחמיר יש ב'], אות לעיל

מ"ב [עי' טז)לחומרא. ס"ק תרצב ועי'(סי' .
מה בסמוך ועי' קע"ח]. בגליון בזה עוד

המסופקות. בעיירות זה באופן דין

כדין המגילה קריאת שמע אם המסתפק ז.

המסופקות בעיירות

מספק,הקורא ט"ו וביום י"ד ביום
בעיירות שנמצא וכגון

אםהמסופקות במציאות ספק מחמת (בין

מחמת או נון, בן יהושע מימי הן מוקפות

כדיןפלוגתא) המגילה שמע אם ומסתפק ,
אף ולקרוא לחזור צריך אינו ט"ו ביום
עליו תבוא והמחמיר היום. קריאת
שמא ספק ס"ס, כאן שיש [כיון ברכה.
לקרוא חייב אינו שמא ספק כדין, שמע
בספק אלא בזה להקל דאין אלא כלל.

י של בקריאה ביוםשאירע אבל ט"ו, ום
הגר"א שכתב מה"ט בה דמברכים י"ד
יצא בי"ד שקרא כרך בן דבדיעבד
ט"ו ביום ואף להקל. דאין מסתבר
מגדולי שמענו וכן תבע"ב. המחמיר

קע"ח]. בגליון ועי' הפוסקים.

ממשיך האם קריאה, באמצע הפסיק ח.

שפסק ממקום

חזראם ואח"כ קריאה באמצע הפסיק
כדי שהה אפילו שפסק, למקום

[שו"ע יצא. כולה, את סע'לגמור תרצ (סי'

גועריןה) מיהו בנתיים. סח ואפילו .[
[רמ"א בנתיים. שסח אם(שם)במי דהרי

בשעה"צ עי' בדיעבד, יוצא (אותהפסיק

כדייח) אונס מחמת שהה שאם אלא .[
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ברכה, ללא לראש חוזר כולה את לגמור
מברך. גם דאז דעתו הסיח כן אם אלא

יח)[מ"ב ס"ק תקצ זצ"ל(סי' והגריש"א
רל) עמ' מגילה חמד שאינו(חשוקי והיינו .[

שהמקום או לנקביו שצריך משום ראוי
רגלים, מי או צואה מחמת ראוי אינו
אינו ליסטים מחמת כגון אחר אונס אבל

[מ"ב ב)חוזר. ס"ק סה מי(סי' כן ועל .[
וכדומה חולים לבית ללכת שנאנס
שאם אלא שהפסיק, במקום ממשיך
על לברך שעליו אומרים יש דעתו הסיח

זצ"ל [הגריש"א קריאתו. (חשוקיהמשך

רל) עמ' מגילה ].חמד

להשלימה מהש"ץ, מילה שמע לא ט.

חומש מתוך

מילההשומע וחיסר מהש"ץ הקריאה
להשלים רשאי יותר או אחת
מקום עד כשרה מגלה מתוך זמן באותו
כשרה מגילה לו אין ואם נמצא. שהש"ץ
בתנאי חומש מתוך משלים בדיעבד

[מ"ב הקריאה. רוב חיסר תרצשלא (סי'

יט) וס"ק ז ].ס"ק

שומע בעודו המגילה קריאת השלים י.

מהש"ץ

זמןהשומע ובאותו מהש"ץ הקריאה
אם לו, החסרות מילות השלים
אפילו הקריאה, המשך גם השלים לא
לא מהש"ץ, שמיעתו ידי על לצאת כוון
כעונה ששומע [אע"פ חובתו. ידי יצא
כדמוכח מדבר שהוא בשעה אף מהני

מג)בשעה"צ אות קסז מ"מ(סי' למעיין,

כמ"ש יצא ולא למפרע קורא נמצא הרי
ו)השו"ע סע' תרצ כב)והמ"ב(סי' .(ס"ק

א' מילה שהשלים היכן שצ"ע אלא
חשיב אם מהש"ץ הבא מילה גם ושמע
שתיהם אמרם כאילו דינו שהרי למפרע

קע"ח]. בגליון בזה ועי' ביחד.

הש"ץ עם במילה מילה לקרוא יא.

הש"ץהרוצה עם במילה מילה לקרוא
כשקורא אף כן לעשות רשאי

חומש כשרה)מתוך מגילה מתוך לא ,(כלומר
מילה איזה ישמע לא שאם בלבו ויתנה

ייד"ח מילה)מהש"ץ אותה בקריאה(של
שליט"א והגרנ"ק זצ"ל [הגריש"א שלו.

כד) הגה פ"ג הפורים בגליון(אגרת ועי' .
קע"ח].

טעמים ללא לקרותה יב.

המגילהמי את לקרא יודע שאינו
בלא לקרותה רשאי בטעמים

[מ"ב כה)טעמים. ס"ק תרצא ובאה"ל(סי'
חרש) ד"ה תרפט ].(סי'

כשנאנס טלפון דרך המגילה שמיעת יג.

כשרה מגילה בידו ואין

לשמועמי יכול ואינו מגילה בידו שאין
לשמוע ובידו אונס מחמת מאחר
כן. לעשות להחמיר עליו טלפון, דרך
להחמיר יש וע"כ שייד"ח, צד יש [כי
מבואר וכן מאחר. לשמוע בידו כשאין

הלוי פד)בשבט סי' באג"מ(ח"ה ועי' .
קכו) וח"ד קח סי' במנח"ש(ח"ב סי', (ח"א

כברט) ואם קנ"ח]. בגליון ועי' ועוד.
לו נזדמנה כך ואחר הטלפון דרך שמע
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שניה פעם לשמוע חייב כשרה מגילה
הלוי [שבט ברכה. ].(שם)ללא

בקריאה- החייבים -

המגילה בקריאת החייבים א.

אנשיםהכל המגילה, בקריאת חייבים
ומחנ וגרים. אתונשים כים

שומע אם ואף לקרותה. הקטנים
ממי שישמע והוא יד"ח, יוצא מהקורא

[שו"ע בקריאתה. חייב (רסי'שהוא

].תרפט)

שומע ואינו שמדבר חרש ב.

בקריאתחרש חייב שומע ואינו המדבר
[ביאור הדעות. לכל המגילה

חרש)הלכה ד"ה תרפט שומע(רסי' ואם .[
הפוסקים נחלקו שמיעה מכשיר ידי על
זו. שמיעה ידי על חובתו ידי יוצא אם
דרך שמיעה לענין י"ב אות לעיל [עי'
את להוציא בידו אם כן ועל טלפון].
כן, יעשה עזרתו ללא ולשמוע המכשיר
ישמע ולא לעצמו יקרא לאו ואם

מאחרים.

חובתם ידי רבים מוציא חרש האם ג.

שומעיש ואינו שמדבר שחרש אומרים
חובת ידי הרבים את מוציא אינו

[שו"ע המגילה ב)קריאת סע' תרפט (סי'

ובמ"ב בב"י ה)ועי' לזה].(ס"ק הטעם
ממנו שמע אם שבדיעבד אומרים ויש

[ב"ח ה)יצא. מ"א(אות ג), ומ"ב(ס"ק .
ה) מכשיר(ס"ק בעזרת רק שומע ואם .[

הפוסקים במחלוקת תלוי הדבר שמיעה
[עי' שמיעה. נחשבת זו שמיעה אם
דרך שמיעה לענין י"ג אות לעיל
על לצאת אין לכתחלה כן ועל טלפון].
אחר. אין כן אם אלא חובה ידי ידו

- עם וברוב בעשרה שמיעה -

בעשרה המגילה קריאת א.

ואםמגילה י', אחר לחזר צריך בזמנה
[שו"ע ביחיד. אותה קורים א"א

יח) סע' תרצ ].(סי'

צריך האם בצבור הקריאה את הפסיד ב.

עשרה אחר לחזר

לאאם יחיד ואיזה בציבור אותה קראו
אפילו לקרותה יוכל שמעה,
אותם וקורין הואיל ביחיד, לכתחלה

[רמ"א בעשרה. העיר (שם)באותה

ב)חזו"א ס"ק קנה ועל(סי' חולקים ויש .[
עשרה. אחר להדר יש זה באופן אף כן

סד)[מ"ב אפרים].(ס"ק יד בשם

לעשרה מצטרפות נשים האם ג.

אםצירוף ספק הוי לעשרה נשים
אין לכתחלה כן ועל מצטרפת,

[רמ"א בחזו"א(שם)לצרפם. ועי' (סי'.

ב) ס"ק עםקנה להצטרף לענין וכ"ז .[
מצטרפות. נשים עם נשים אבל אנשים,

חיים שע)[שלמת זצ"ל(סי' הגרשז"א ,
רעד) עמ' מועד זצ"ל(שלמי הגריש"א ,

(12 עמ' והנהגות סי'וצי"א(הליכות (חי"ג

].עג)
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לעשרה מצטרפים קטנים האם ד.

[מ"בקטנים לעשרה. מצטרפים אינם

סג) ס"ק תרצ ועיי"ש(סי' (סי'.

כ) ס"ק בזמנהתרפח שלא שלקריאה

פרסומי משום רק שהוא כיון מצטרפים

ניסא].

עם ברוב קריאה ה.

המגילהיש לשמוע הכנסת לבית ללכת

עם ברוב משום גדול צבור תוך

[מ"ב מלך. סב)הדרת ס"ק תרצ ].(סי'

הכנסת לבית הסמוך מחדר והשומע

מקיים לא לאו שאם שם להכנס עליו

[ביאו"ה עם. צריך)ברוב ד"ה ועי'(שם .

יהושע גם)בדבר ד"ה צו סי' ומ"מ(ח"א .[

צריך אינו קבוע כנסת בבית המתפלל

ברוב משום אחר הכנסת לבית ללכת

[מ"ב ז)עם. ס"ק תרפז (אותוכה"ח(סי'

].יב)

- לנשים קריאה דיני -

המגילה בקריאת נשים חובת א.

[שו"ענשים המגילה. בקריאת חייבות

תרפט) אומרים(רסי' שיש אלא .[

[עי' לשמוע. אלא לקרוא חייבות שאינן

לקמן].

אחרים ידי על לצאת כשיכולה ב.

תקראאשה לא לשמוע ממי לה שיש

אחרים. ע"י תצא אלא בעצמה

ח)[מ"ב ].(ס"ק

הקריאה חובת ידי נשים שאר להוציא ג.

אחרותאין נשים להוציא לקרוא לאשה

[שעה"צ חובתן. אותידי תרפט (סי'

ומכלטז) מלתא]. בהו דזילא משום

אחרת אפשרות להן אין אם מקום

[תורת להוציאן. רשאית המגילה לשמוע

ד)היולדת אות סוף ].(פנ"ה

הברכה חובת ידי נשים שאר להוציא ד.

חובתלהוציא ידי הנשים שאר את

שאין אומרים יש הברכה,

לעצמה. תברך אחת כל אלא כן, לנהוג

לח)[מנח"י אות נד סי' הגרח"ק(ח"ג

שליט"א והגרנ"ק הפוריםשליט"א (אגרת

מא) הגה שרשאיתפ"ג אומרים ויש .[

זצ"ל [הגריש"א הפוריםלהוציאן. (אגרת

מא) הגה ].פ"ג

עם ברוב קריאה ה.

קריאהאין אחר לחזר לנשים חובה

מהמ"ב משמע [כן עם. (סי'ברוב

א) ס"ק יעקבתרפט החלקת סי'וכ"כ (או"ח

זצ"לרלב) הגריש"א פסק וכן האיש. (אשרי

ל) אות פמ"ג נשיםח"ג שגם אומרים ויש .[

עם. ברוב משום הכנסת לבית תלכנה

ז)[חיי"א אות קנה תרפזוכה"ח(כלל (סי'

יב) ].אות

לעשרה מצטרפות נשים האם ו.

בדיניעי' ג' אות לעיל בזה שכתבנו מה

עם. וברוב בעשרה שמיעה
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הקריאה על הברכות דין ז.

מברכתאם לעצמה קוראה האשה

[רמ"א מגילה". תרפט"לשמוע (סי'

ב) מ"בסע' יא), ס"ק תרצב והגרשז"א(סי'

ג)זצ"ל הגה פל"ד גבריאל ויש(נטעי .[

מקרא "לשמוע שמברכת אומרים

[מ"ב ח)מגילה". ס"ק תרפט ומנחת(סי'

תרפט)פתים לנהוג.(סי' יש וכן .[

זצ"ל אות[הגריש"א פמ"ג האיש (אשרי

].לב)

לנשים קריאה ח.

המגילההקורא ישמע לנשים, קריאה

ואחר הכנסת בבית לכן קודם

מקום ומכל חובה. ידי אותן יוציא כך

קריאה באותה לצאת שלא מכון אם

בקריאת כך אחר לצאת דמי שפיר

[מ"ב יא)הצבור. ס"ק תרצב ].(סי'

בעצמן יברכו השומעים אם ט.

קריאתאם חובת ידי יצא כבר הש"ץ

בקריאההמגילה לצאת שלא שמכון (או

יברכוזו) ידו, על חובה ידי היוצאים

[מ"ב המגילה. על ס"קבעצמם תרצב (סי'

מברכתי) א' והאם הברכה נוסח ולענין .[

וה'. ג' אותיות לעיל עיין כולן, עבור

הברכה נוסח י.

לשמועהמברך שיברך טוב נשים עבור

[מ"ב סס"קמגילה. תרצב (סי'

].יא)

לנשים בקריאה ישיבה יא.

אפילוהקורא נשים, לכמה המגילה את

לשבת יכול מעשרה יותר הן

זצ"ל [הגריש"א הקריאה. (אשריבעת

ל) אות פמ"ג ח"ג ].האיש

ריבנו את הרב ברכת דין יב.

איןאחר לנשים המגילה קריאת

ריבנו" את "הרב ברכת מברכים

זצ"ל [הגרשז"א עשרה. הן אפילו

ג) אות פכ"ג זצ"ל(הליכ"ש (אשריוהגריש"א

לב) אות פמ"ג ].האיש

- מנות משלוח -

מנות משלוח חובת א.

לרעהו,חייב מנות שתי לשלוח אדם

איש מנות "ומשלוח דכתיב

אחד, לאדם מנות שתי ומצותה לרעהו".

[שו"ע משובח. זה הרי המרבה (סי'וכל

ד) סע' ג)ומ"בתרצה ס"ק ].(שם

המצוה טעם אףב. לשלוח מועיל (האם

כלים)

ישהטעם מנות: משלוח מצות של

להרבות כדי שהוא אומרים

הלוי [מנות וריעות. אסתרשלום (מגילת

יט) פס' כדיפ"ט שהוא אומרים ויש .[

פורים. סעודת צורכי א' לכל שיהא

קיא)[תרה"ד בחת"ס(סי' ועי' קצו). (סי'

הלוי, כהמנות שס"ל מהרמ"א שנר'

הפר"ח הרמ"א].(שם)אולם על חולק
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הטעמים,ויש לפי מינות נפקא כמה
אפשר הראשונה שיטה שלפי וכגון
השיטה לפי אבל וכדומה. כלים לשלוח
ומכל מאכל. דבר דוקא צריכים השניה
מנות במשלוח לתת נתפשט כבר מקום

[כנה"ג מאכלים. י)מיני ס"ק הגב"י .(שם
נ"ג]. בגליון ועי'

שליח ידי על לשולחם ג.

חז"ליש שחיובו שאפשר אומרים
שליח. ידי על דוקא המנות לשלוח

יח)[מ"ב ס"ק ציון(שם הבנין (סי'בשם

שליחות)מב) בעינן דלא פשט שם שבאמת (אלא

חיים במקור תרצב)ועי' ויש(ססי' .[
[א"א שליחות. צריך שלא אומרים

כה"ח(שם)בוטשאטש מא), וחזו"א(אות
והנהגות) לכתחלה(דינים להקפיד ויש .[.

אחר. ידי על אחד עכ"פ לשלוח

קטן ידי על לשולחם מועיל האם ד.

לעיל) המחמירים (לדעת

קטן.י"א ידי על אף לשולחם שמועיל
חיים ומקור תרצב)[חת"ס ].(ססי'

[הרע"א בזה. מסתפקים תשובהויש (פסקי

קמח) עיקר.סי' ראשונה ודעה .[
תרצה)[מהרש"ם סי' תורה ].(דעת

פורים לפני לשלחם מועיל האם ה.

מי"איש לשולחם שמועיל אומרים
[מהרי"א בפורים. יגיעו אם באדר

רד) המהרש"ם(סי' פסק וכן תורה. (דעת

ד) סע' היטבשם בבאר ועי' ס"ק. תרצה (סי'

דוקא שצריך מחמירים ויש אהרון]. היד בשם

יז) (אות [ערוה"ש עצמו. בפורים לשולחם

לשמה קפח)ותורה עוד(שאלה ועי' .
א)בפמ"ג ס"ק א"א תרצה ].(סי'

המצוה קיים אם מסתפק ו.

קבלה.כל מדברי מצות הם היום מצות
ו)[של"ה אות מגילה מס' מצוה (נר

אבן חזקיה)וטורי ד"ה ה: כן(מגילה ועל .[
אבן [טורי לחומרא. שספקם אומרים יש

[מ"ב(שם) בזה. מסתפקים ויש (סי'].

טז) ס"ק ישתרצב לכתחלה ולמעשה .[
ולקיימם. לחזור להחמיר

מברך שאינו למי מנות משלוח הנותן ז.

מכשול תתן לא לפנ"ע על עובר האם

וכדו'מותר לשכן מנות משלוח לתת
משום לברך, שלא חשוד שהוא
[ואין לדת. לקרבו כדי או שלום דרכי

לפנ"ע: משום גם‡'בזה כוונתו אם
אין בתשובה לחזור השני לב לקרב

בריטב"א כמבואר לפנ"ע (קדושיןחשש

הא) ד"ה והנהגותלב. בתשובות וכ"כ .
קלח) ססי' במנח"ש(ח"ב מבואר וכן (רסי'.

מותר·'.לה) שלום דרכי במקום
במ"ב ו)כבמבואר ס"ק שמז עיי"ש(סי'

בגליון ועי' בנ"ד. הוא וכן בזה. התנאים
נ"ג].

ייד"ח האם לעני חשובה מנה הנותן ח.

יחד ומתל"א מנות משלוח

ז'.עי' אות בסמוך בזה

האם שליח, ע"י מנות משלוח המוסר ט.

שליחותו שקיים לברר צריך

י'.עי' אות בסמוך בזה
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מנות במשלוח אבל חיוב י.

לשלוחאבל חייב שבעה תוך אפילו

[שו"ע ו)מנות. סע' תרצו ומ"ב(סי'

יז) דבר(ס"ק ישלח לא מקום ומכל .[

[מ"ב יח)שמחה. ס"ק ].(שם

לאבל מנות משלוח יא.

י"באין כל לאבל מנות משלוח שולחין

[רמ"א לאמו. לאביו תרצוחדש (סי'

ו) האבלסע' רשאי לו שלחו ואם .[

[כת"ס קמא)לקבלו. סי' הלוי(או"ח ושבט

ג) אות קז סי' שנוהגים(ח"י ובמקומות .[

להם לשלוח מותר שלום בשאילת להקל

לא [אבל חודש י"ב בתוך כן גם מנות

מיני לו ישלחו ולא שלשים] בתוך

[מ"ב כא)שמחה. ס"ק רבים(שם וכן .

החיים [גשר להקל. ס"זנוהגים פכ"א (ח"א

י) עלאות ל' בתוך אף שמ"מ ועיי"ש .

להקל]. נוהגים אין קרובים שאר

האבל של לאשתו מנות לשלוח יב.

האבל.מותר של לאשתו מנות לשלוח

זצ"ל פכ"ט[הגריש"א ברוך (פני

עא) עבדיהגה בישכיל ועי' כ). סי' ].(פ"ח

עני כשאבל יג.

לואם לשלוח מותר עני הוא האבל

מאכל דבר או דברמעות (שאינו

גרעשמחה) שלא שבעה תוך אפי'

[מ"ב תרצהמצדקה. וסי' יט ס"ק תרצו (סי'

כז) לה)וכה"חס"ק ].(אות

אבל לרב לשלוח יד.

זהמותר אין כי אבל, לרב מנות לשלוח
של דבר ואינו חוב כתשלום אלא
[דברי שמותר. האבד כדבר והוי שמחה

רלז)מלכיאל סי' ].(ח"ה

הכלי את להטביל צריך האם טו.

מנות המשלוח עליו שמסדרים

אותוהקונה למלאות מנת על כלי
הכלי את ולשלוח מאכל בדברי
צריך המשלח אין לאחר, האוכל עם
זצ"ל [הגריש"א המקבל. אלא להטבילו,

עא) אות ישראלזון - טב"כ וכן(קונטרס .
שליט"א הגרנ"ק בשם ביהשמענו (והדר

בזה) להחמיר שנקט צ"ד].ממה בגליון ועי' .

לתת שעומד כלי להטביל מועיל האם טז.

במתנה

לצורךכלי להטבילו אין למתנה העומד
הכלי את זיכה ואפילו המקבל.
על הטבילו ואם הטבלתו. לפני לחבירו
ברכה. ללא ולטבלו לחזור המקבל

זצ"ל סהג"ה[הגרשז"א פ"ח כלים (טבילת

והנהגותט) תשובות תנב), סי' ועוד.(ח"א
ס"ד]. בגליון בס"ד והארכנו ועי'

- לאביונים מתנות -

לאביונים מתנות חובת א.

מתנותחייב שתי לפחות ליתן אדם כל
[שו"ע עניים. סע'לשני תרצד (סי'

[מ"בא) מעות. או מאכל ליתן ורשאי .[
ב) ס"ק מועיל(שם פרוטות שתי ואפילו .[

[מ"ב שליט"א(שם)לזה. והגר"חק .
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קמד) עמ' ישראל ויש(ישמח אומרים].
יש כלל ערך לפרוטה שאין שבזמנינו
העני. בו שישמח חשוב דבר לתת

זצ"ל יג)[הגריש"א אות פמ"ו האיש ].(אשרי
שאין חשובה מתנה יתן להדר והרוצה
50 - כ ושיעורה לקבלה בושה לעניו

זצ"ל [הגריש"א האיששקלים. (אשרי

].שם)

ביום בו נתינתה ב.

כדימחמת הוא זו מצוה טעם שעיקר
בפורים, לשמוח במה לו שיהיה
קיים לא בפורים לידו הגיע שלא כל

בתשובה [התעוררות תצ)המצוה. ].(סי'
ה'. אות לקמן ועי'

מזומן צי'ק נתינת ידי על המצוה קיום ג.

חובה.הנותן ידי יוצא לעני צי'ק
זצ"ל פי"א[הגרשז"א (הליכ"ש

כג) זצ"לאות פמ"ווהגריש"א האיש (אשרי

ג) שליט"אאות הגרנ"ק ודעת (חוברת.

(7 עמ' תשס"ד צדקה לעניני הרבנים שלאמועד
בפורים הכסף יוציא העני אא"כ ייד"ח
המחלק לגבאי נותן אם ואף מהבנק].
לכל שיחלק גדול בסכום צי'ק לעניים
התפרסם [כן הנתינה. שיעור כפי עני
זצ"ל]. הגריש"א בשם הנ"ל בחוברת

מזומן צי'ק נתינת ידי על המצוה קיום ד.

שלאהנותן שאומר מי יש דחוי צי'ק
זצ"ל [הגרשז"א (שלמיייד"ח.

רפ) עמ' כיוןמועד שיוצא אומרים ויש .[
[הגריש"א בחנות. בזה לקנות שיכול
והגרח"ק שליט"א ואזנר הגר"ש זצ"ל,

צדקהשליט"א לעניני הרבנים מועד (חוברת

(7 עמ' כעתתשס"ד מעות לו אין אם ואף .[
פורים)בחשבון אחר לו שיהיה [משנה(אלא .
קכב)הלכות סי' של(ח"ו לקופה והנותן .[

מעות לו מזכים והם דחוי צי'ק צדקה
לומר יש לעניים זאת ונותנים מזומנים

הדעות. לכל שמועיל

אחר ידי על לעני המתנה את לזכות ה.

פוגשאם ואינו עני עבור כסף לו יש
את לעני לזכות יכול בפורים, אותו
יגיע לא אם אפילו שליח, ע"י הכסף
בתנאי וזה פורים. אחרי עד לידו

[מהרי"א בפורים. לעני רז)שהודיע (סי'

המאיר קיב)ושרגא דעת(ח"ג וכן .
זצ"ל ד.הגריש"א אות פמ"ו האיש (אשרי

שעט) (סי' יצחק בשיח עוד ].ועי'

פורים קודם לאביונים מתנות נתינת ו.

קודםאין לאביונים מתנות לעני לתת
הלכה [ביאור תרצד)פורים. ].(סי'

פקדון בתורת לעני נותן אם מקום ומכל
[הגריש"א מותר. בפורים בו יזכה והעני

קלו)זצ"ל עמ' ישראל מותר(ישמח וכן .[
בפורים. לעני שיתנם לשליח ליתנן

ב)[ערוה"ש אות תרצד ].(סי'

ייד"ח האם לעני חשובה מנה הנותן ז.

יחד ומתל"א מנות משלוח

לאביוןיש מנות ב' שהשולח אומרים
מנות משלוח חובת ידי יצא אחד

[פר"ח אחד. לאביון תרצה)ומתנה (סי'

אבן קיימת)וטורי ד"ה ה: ויש(מגילה .[
אבן [הטורי בזה. שהםמסתפקים (אבני
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והשתא) ד"ה ז. הרע"אשם תרצה), (סי'

או)והבאה"ל ד"ה אומרים(שם ויש .[
מתנות חובת ידי יצא לא שלמעשה

[מהרי"א רד)לאביונים. בדעת(סי' הובא
בגליון בזה ועי' ד). סע' תרצה סי' תורה

נ"ב].

לאביונים במתנות אבל חיוב ח.

לתתאבל חייב שבעה תוך אפילו
[שו"ע לאביונים. תרצומתנות (סי'

ו) יז)ומ"בסע' לא(ס"ק מקום ומכל .[
[מ"ב שמחה. דבר יח)ישלח ס"ק ].(שם

או מנות משלוח לקיים רק לו יש ט.

לאביונים מתנות

מנותמי משלוח לקיים כדי לו שאין
לאביונים מתנות לאביונים, ומתנות

תשובה [פסקי בהג"ה)קודם. קמח (סי'

אריה חמדת כג)בשם בגליון(פ' ועי' .
נ"ב].

משלוח או לאביונים מתנות המוסר י.

לברר צריך האם שליח, ידי על מנות

שליחותו שקיים

מתנותהשולח או מנות משלוח
יש שליח, ידי על לאביונים
הם היום שמצות שמחמת אומרים
חזקה על סומכים לא קבלה מדברי
שאכן לברר ועליו שליחותו עושה שליח
להחמיר צידד [כן שליחותו. קיים

עג)האחיעזר סי' להקל(ח"ג והמנהג .[
שלמה לך באלף [עי' שפג)בזה. (סי'

ועוד לגלויי. דעבידא מילתא דהוי שכת'
דינם שד"ק הסוברים על שסומכים י"ל

אלא חזקה. האי על שסומכים דרבנן
להחמיר. יש קטן ע"י בשולח שלפי"ז

יעקב בחלקת רלה)וכ"כ ועי'(ססי' .
קל"ד]. בגליון

- הסעודה דיני -

פורים סעודת א.

ובסעודהמצוה פורים. בסעודת להרבות
חובה. ידי יוצאים ביום אחת

ורמ"א תרצה)[שו"ע מקום(רסי' ומכל .[
[מ"ב בלילה. גם לאכול א)נכון ].(ס"ק

שבת ערב סעודה ב.

שאינואסור סעודה שבת בערב לקבוע
כבוד מפני החול, בימי רגיל
תאב כשהוא לשבת שיכנס השבת

[שו"ע ב)לאכול. סע' רמט מכל(סי' .[
שבת ערב שזמנה מצוה סעודת מקום

[רמ"א שחל(שם)מותר. פורים כן ועל .[
אלא סעודה, יעשה שבת בערב
היום. חצות קודם יעשנה שלכתחלה

ב)[רמ"א סע' תרצה שציין(סי' ועיי"ש .
המהרי"ל בשם אפרים היד נו)לדברי (סי'

מותר עשירית שעה שעד שנקט
זמן אחר אף יסעד ובדיעבד לכתחלה]

רמ"א [עי' השמשות. בין עד רמטזה (סי'

ב) יג)ובמ"בסע' סעודתו(ס"ק ואם .[
בין לפני אכילתו יפסיק נמשכת,
כך ואחר ומקדש מפה ופורס השמשות

[שו"ע ד)ימשיך. סע' רעא (ס"קומ"ב(סי'

כא) ס"ק תעא וסי' ויד הגרשז"איא ודעת .
81)זצ"ל הגה פי"ט לקבל(הליכ"ש שאין

שלא לסעוד, ואח"כ יום מבעוד שבת



הפורים בורגר@Aדברי יוחנן לאהרב

וכ"כ ע"כ. פורים, לכבוד שהסעודה ניכר

במהרי"ל ח)השואל אות נו ].(סי'

לכבוד סעודה לסעוד רשאי האם עיר בן ג.

שבת בערב מוקפים של פורים

שבתבן בערב סעודה לסעוד רשאי עיר

[עי' מוקפים. של פורים לכבוד

ב)ברמ"א סע' תרצה חיוב(סי' שיש שכת'

א"ל וכן הימים. בב' ושמחה משתה

הגרנ"ק בשם שליט"א אחד חכם

שליט"א].

בפורים לבסומי מצוה ד.

להשתכראמרו אדם שחייב חז"ל

שהדברים אומרים ויש בפורים.

[שו"ע ב)כמשמעם. סע' תרצה וכ"כ(סי' .

ב)שער"ת בביאו"ה(אות הוא וכן (רסי'.

חייב) ד"ה והיודעתרצה השו"ע]. בדעת

או המצות מן במצוה אז שיזלזל בעצמו

ישתכר. שלא מוטב ראש קלות שינהוג

עד)[באה"ל ].(ד"ה

מלימודוויש יותר שישתה אומרים

דלא עד ויקיים ירדם כך ואחר

[רמ"א עיקר. וכן (שםומ"ב(שם)ידע.

ה) ואח"כס"ק לישון מועיל לא אמנם .[

מד]. סי' פורים קדש [מקראי לשתות.

זו במצוה נשים חיוב ה.

בפורים.נשים יין בשתיית פטורות

הלוי ב)[שבט אות יח סי' .(ח"י

צ"ד]. בגליון ועי'

- במצות שתוי דיני -

יכ האם שיכור, המזוןא. ברכת לברך ול

יכולמי אינו שאפילו כך כל שנשתכר
ברכת לברך יכול כראוי, לדבר

[שו"ע ד)המזון. סי' קפה אם(סי' מיהו .[
לדבר יכול אינו כן ועל לגמרי השתכר

השו"ע דעת המלך, ה)לפני סע' קפה (סי'

אם ספק הוי בירך ואם מברך שאינו
אפילו לברך שרשאי חולקים ויש יצא.

שתה)לכתחלה שכבר פסק(אחר וכן .
ו)המ"ב שלא(ס"ק שיזהר אלא שמברך

הגיע אם מקום ומכל כך. לידי יגיע
אינו עלמא לכולי לוט של לשכרות
המצות. מכל ופטור כשוטה שדינו מברך

ו)[מ"ב ס"ק ].(שם

להתפלל רשאי האם שיכור, ב.

יתפללשתה אל אחת, בבת יין רביעית
[שו"ע יינו. שיסיר סע'עד צט (סי'

התפלה.א) זמן יעבור כן אם אלא .[
ג)[מ"ב אופן(ס"ק בכל להקל והמנהג .[

[רמ"א חזקים. שאינם שלנו (סי'ביינות

ג) סע' בדברצט להחמיר יש מקום ומכל .[
[מ"ב יז)לכתחלה. תוך(ס"ק שתהו ואם .[

[מ"ב אופן. בכל להתפלל יכול הסעודה
ב) ].(ס"ק

עדאם יתפלל אל מרביעית, יותר שתה
הוא אם מקום ומכל יינו, שיסיר
התפלל אם המלך לפני לדבר יכול
לפני לדבר יכול אינו ואם תפלה, תפלתו
וצריך תועבה תפלתו התפלל אם המלך,
מעליו. יינו כשיסיר ולהתפלל לחזור

א)[שו"ע סע' צט התפלל,(סי' ואם (או].
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ק"ש) לוטקרא של בשכרות שכור כשהיה
שעה. באותה היה שפטור לחזור צריך

יא)[מ"ב סס"ק ].(שם

קר"ש לקרוא רשאי האם שיכור, ג.

המבוארדין תפלה כדין וברכותיה ק"ש
[רמ"א ב'. א)באות סע' ומ"ב(שם
ז) ].(ס"ק

האם שכרותו מחמת תפלה הפסיד ד.

תשלומים חייב

אותהאם משלים התפלה, זמן עבר
שוגג. כדין שאחריה, בתפלה

א)[שו"ע סע' צט ו)ומ"ב(סי' מיהו(ס"ק .[
אם הזמן, ויעבור למנחה סמוך הוא אם
יינו את להפיג יוכל שלא כדי עד ישתכר
עלמא ולכולי הוי מזיד כזה קצר בזמן

[מ"ב תשלומין. לו ].(שם)אין

לברך רשאי האם שיכור, ה.

יכוליש אינו אפילו ששיכור אומרים
שאר לברך יכול המלך לפני לדבר

ק"ש)הברכות וברכות לבהמ"ז [רמ"א(פרט .
א) ססע' צט יא)ומ"ב(סי' ויש(ס"ק .[

[מ"ב לכתחלה. יא)מחמירים ואם(ס"ק .[
לוט של כשכרות שכור כשהיה בירך
[מ"ב עלמא. לכולי ולברך לחזור צריך

].(שם)

יינו כשפג ו.

א'אם וכל להתפלל. אפי' רשאי יינו פג
[שו"ע יינו. שפג שמרגיש מה לפי

ג) סע' ].(שם

שתוי כשהוא הלכה בדבר לענות ז.

הלכהיזהר בדבר יענה שלא אדם כל

דברים שאר או יין שתוי כשהוא

[רמ"א יג)המשכרים. סע' רמב סי' ].(יו"ד

רביעית. רק שתה אם מקילים ויש

יא)[הסמ"ע ס"ק ז ס"קוהתומים(סי' (אורים

במ"בי) ועי' יז). ס"ק צט ].(סי'

מפורשומכל שהוא דבר מקום

הוא רב בי קרי וזיל בפוסקים

[רמ"א חשש. יג)אין סע' רמב .ועי'(סי'

כא)בש"ך ס"ק אותובערוה"ש(שם (שם

צ"ג].לג) בגליון עוד ועי' .

- מוצ"ש שחל פורים -

בשבת הקריאה הכנת א.

כדיהמתלמד אסתר מגילת לקרוא

כי מותר, בערב לקרוא

[הגרשז"א מעכשיו. כבר היא ידיעתו

סי'זצ"ל שלמה ושולחן קעח הגה פכ"ח (שש"כ

א) ס"ק שבתרצ קצא)וארחות אות ].(פכ"ב

בדרך כן עושה אם רק שמתיר מי ויש

זצ"ל [הגריש"א ח"בלימוד. האיש (אשרי

יט) אות פמ"ג וח"ג יד אות ].פל"ד

לצורך הכנסת לבית המגילה להביא ב.

עירוב)מוצ"ש שיש (במקום

אתפורים יביא לא ראשון, ביום שחל

גם לבית-הכנסת, בשבת המגילה

יעיין כן אם אלא במקום, עירוב יש אם
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וקציעה [מור ביום. בו עוד מעט (סי'בה

כשחל) ד"ה חיי"אתרצג י), אות קנה (כלל

פג)ושש"כ אות שבת(פכ"ח ובתורת (סי'.

ח) ס"ק ויבאנהשח בזה]. להקל כתב

[שע"ת א)בצנעה. סס"ק תרצג כה"ח(סי' ,

מח) אות ש"ח שבת(סי' אותוארחות (פכ"ב

].קפג)

השמשות בבין המגילה להביא ג.

להתירכשחל יש ראשון, ביום פורים

הכנסת לבית המגילה להביא

השמשות הוצאהבבין חשש שאין (באופן

מצוהדאו') במקום שבות אלא כאן דאין ,

[פמ"ג השמשות. בבין עליו גזרו ולא

ב) ס"ק מ"ז שח ].(סי'
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לינצ'נר שלמה הרב

ראשי עורך – ברור משפט מכון

בט"ו מגילה לקרוא צריך שמש בבית האם
ירמות' ב'תל הממצאים לאור

פתיחה

בהשתתפות העתיקות, רשות שערכו בסיור השתתפנו תשע"ו א' אדר כ"ב רביעי ביום
בשם ומוכר ג' שמש בית לרמת סמוך הנמצא עתיקות באתר שליט"א, קופשיץ הגר"נ
חורבות - ירושלים מחוז ארכיאולוג - ברוך יובל ד"ר ידי על הוצגו בסיור ירמות'. 'תל
מפות וכן שנה, כעשרים במהלך ארכיאולוגיות בחפירות שנחשפו כפי העתיקה, העיר
ד', שמש בית ברמת הבניה לתכניות ביחס העתיקה העיר חורבות את הכוללות עדכניות
באדר ט"ו ליום שמש בבית המגילה קריאת יום את לשנות יש האם הוא הנידון כאשר
יש הפחות שלכל או נון, בן יהושע מימות חומה המוקפים לכרכין הסמוכה עיר כדין

המסופקין. כרכין כדין בט"ו, גם לקרוא
מתי – אודותיה והנידונים הנ"ל, העיר חורבות אודות המחקר את נסקור להלן במאמר

הנ"ל. מהנידונים העולה ההלכתי הדיון וכן נחרבה, ומתי התקיימה

לה הסמוכין וכרכין חומה המוקפת עיר דין א.

äùîçá ïéøå÷ ïåð ïá òùåäé úåîéî äîåç ïéô÷åîä ïéëøë' (.á äìéâî) äðùîá åðéðù
äîåç íéô÷åîä íéëøë :(à"ñ çôøú 'éñ ç"åà) ò"åùá äëìäì ÷ñôð ïëå ,'øùò
äöåçá íä íà åìéôà ,å"èá ïéøå÷ ,åéùëò ïéô÷åî ïðéà åìéôà ,ïåð ïá òùåäé úåîéî
éëøöá íé÷ñåòå íúëàìîî íéðìèá 'éô) íéðìèá äøùò íäá ïéà åìéôàå ,õøàì
é÷åôàì ,ë"çà åôé÷äì úòã ìò äìçú áùéù åà ,áùé ë"çàå ó÷åäù àåäå ,(øåáö
.äáùé óåñáìå äô÷åä àîúñá ìáà) åôé÷äì àìù úòã ìò äìçú áùéù òãåðùë

.ì"ëò .(ï"ø

úåîéá äîåç úô÷åî äúéä ìáà ,ìàøùé äá åøã àì íìåòîù øéò íâù ,øàåáîå
.å"èá äá íéàøå÷ ,ïåð ïá òùåäé

äàøðä ìëå åì êåîñä ìëå êøë éåì ïá òùåäé éáø øîàã :(:á íù) àøîâá àúéà ãåò
ïúîçîë àáà øá àééç éáø àîéúéàå äéîøé éáø øîà ,äîë ãò ,êøëë ïåãéð åîò
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êåîñä ìë íâ àìà ,å"èá íéàøå÷ äîöò øéòá ÷ø àìù øàåáîå .ë"ò .ìéî Y àéøáèì
íééôìà íäù ìéî øåòéù êåúá úåéäì äëéøö úåëéîñäå ,å"èá íéàøå÷ øéòì äàøðå

äîà1,íäîò íéàøðä íéøôëä ïëå :åðåùì äæå (á"ñ íù) ò"åùá äëìäì ÷ñôð ïëå .
,íäîò íéàøð íðéà 'éôà ,íäì íéëåîñù åà ,øäá íäù ïåâë ,íéëåîñ íðéà 'éôà

.ë"ò .ìéîî øúåé íé÷åçø åéäé àìù ãáìáå ,÷îòá íäù ïåâë

äîåç úô÷åî äúéäù øéòì ìéîî úåçô äëåîñä äùãç øéò ìëù øàåáî àöîð
åäé úåîéá.å"èá äìéâîä úà àåø÷ì íéëéøö ïåð ïá òù

המקראית ירמות העיר ב.

äúåà ,íéëìîä úùîç íò òùåäé úîçìî ìò äáçøäá øôåñî (é"ô) òùåäé øôñá
,(áé íù) "ïBìià ÷îòa çøéå íBc ïBòáâa LîL" òùåäé øîà äá úîñøåôî äîçìîÆÆÀÄÀÀÈÅÇÀÅÆÇÈ

.'úeîøé Cìî' äéä åììä íéëìîä úùîçî ãçàåÆÆÇÀ

.äãåäé äèî éøòî úçàë úåîøé äøëæð (äì åè) íù ãåòå

.åæ øéò äøëæð (èë àé) äéîçð øôñá íâ

.ïåð ïá òùåäé ïîæá ìàøùé õøàá 'úåîøé' íùá øéò äúéäù éàãå íéðô ìë ìòå

úôå÷î äúéä øéòäù çéðäì íå÷î ùé ,êìî äéä åæ øéòìù øëæðù ïåéë ,ïë åîë
,äîåç úôå÷î äúéä ,êìî ìù ïåèìù äá ùéù øéò ìëù äúéä êøãäù ïåéë ,äîåç

.äçëåä àìå ,àîìòá àøáñ àéä åæ äçðä íðîà .ïåèìù øéòë äúåáéùç úàôî

ירמות' 'תל העיר אודות סקירה ג.

øéò ìù íéãéøù åìâúä (÷"ôì â"ëøú ,ð"äñì 1863) äðù íéòáøàå äàîë éðôì
ìù éååùëòä äîå÷éîì áåø÷ ,øúåéá íééúåòîùî íéøåöéáå úåîåç úìòá ,ä÷éúò
.'ã ùîù úéá úîø ìù éãéúòä äîå÷éîì áåø÷ øúåé ãåòå ,'â ùîù úéá úîø
úåîøé øéòä íò [éúôøö âåìåàéëøà] ïøâ øåè÷éå éãé ìò åäåæ åìâúäù íéãéøùä

.ïìäì øàáúéù éôë ,úéàø÷îä

úìòá äàøðä ìëëå øúåéá úéúåòîùîä øéòá øáåãî ,êåøá ìáåé ø"ã éøáãì
øáåãî .äôå÷úä äúåàî äøîúùäù ,ïåëéúä çøæîä ìëá øúåéá íéìåãâä íéøåöéáä
íéòáøàë ìù áçåøì ãò íéòéâîå ,íéøèî äòáùë ìù äáåâì íéàùðúîä íéøåöéáá
éáçø ìëá äôå÷ú äúåàî äæëù ìãåâ øãñá íéøåöéá åàöîð àì ,åéøáãìå ,(!) øèî

.ïåëéúä çøæîäå õøàä

נאה1. לר"ח בזמנינו, הנוהגים בשיעורים מטר.שהם 1120 ולחזו"א מטר, 960
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äúéä åæ øéòù òåá÷ì ùé ,å"è íåéá äìéâîä úàéø÷ úáåç úà òåá÷ì éãë ,íðîà
.ïåð ïá òùåäé úåîéá äîåç úô÷åî

ììåë ,ïìäì éø÷çîä øîåçä] úå÷éúòä úåùø äîñøôù ø÷çîäî èèöð ïìäì
êøåöì øîåçä úà åðì åøñîù ,úå÷éúòä úåùø úåáéãàá ,úåðåîúäî ÷ìçå íéèåèøù

.[øîàîä úðëä

(2) äîåã÷ä äæðåøáä úôå÷úá äúéä äúáéáñå úåîøé ìúá úåáùééúää úéùàø
,ñ"äðôì íéðù 3000¯2350¯ë íäù (3) äîåã÷ä äæðåøáä úôå÷úá äúéä äàéùå

íìåòä úàéøáì íéðù 1410 ãò 760 :íéðùä úåáéáñ íäù2äúéä æà ,íäéøáãì .
íäå ,äðåúçúä øéòá åôùçð åæ øéò éãéøù .úøöåáîå äéåðá ,äìåãâ øéò úåîøé
áåùééä ùèéð äôå÷úä óåñá .åæ äôå÷úî úåìåãâ íéøòì úéãåçéé àîâåã íåéë íéååäî
ñéìåôåø÷àá íéé÷úäì áåùééä øæç øúåé øçåàîå ,ïáøåçå ñøä àìì äðåúçúä øéòá
.äîöò äðåúçúä øéòá àì êà ,úåîøé ìú úà íéôé÷îä íéçèùáå [äðåéìòä øéòä]

עיקר2. בו לזמן כינוי היא הברונזה' 'תקופת
וכדו'] נשק כלי בישול, [לכלי במתכת השימוש
היתה זו תקופה עיקר הברונזה. במתכת היה
וגם העולם, לבריאת הראשונות השנים באלף
לא לתקופה מתקופה המעבר כמובן, לאחריהן.
פני על שהתמשך הליך זהו אלא אחת, בבת אירע
זמן נמשה הברונזה שתקופת מקומות ויש זמן,

כללי כינוי הוא הברונזה' 'תקופת הכינוי יותר. רב
ג מזהים החוקרים שני מצד תקופה. אותה לכל
הברונזה, במתכת ההשתמשות בצורות שינויים
[ראה .1,2,3 ברונזה לתקופת החלוקה ומכאן
תקופת ערך: ישראל, לבית אנציקלופדיה

הברונזה].

  בחפירות שנחשפו כפי, העיר חומות בשרידי בבירור להבחין ניתן בתמונה



הפורים לינצ'נר@Aדברי שלמה לזהרב

ãò 1760¯ë åðééäå ,ñ"äðôì íéðù 2000¯1550¯ë àéäù ,äðåëéúä äæðåøáä úôå÷úá
.'úåîøé' øéòá áåùé íéé÷úä àì äàøðä ìëë ,íìåòä úàéøáì íéðù 2210

ãò 2210¯ë åðééäå ,ñ"äðôì íéðù 1550¯1200¯ë àéäù ,úøçåàîä äæðåøáä úôå÷úá
øéò àìì ,úéàì÷ç úåáùééúä øåæéàá äîéé÷úä ,íìåòä úàéøáì íéðù 2560

.úøãåñî

,úåðåù úåøåöá äôéöø äøåöá íéé÷úäì áåùééä êéùîä ïëî øçàì íéðùä êùîäá
.éøôë áåùéé íéúéòìå úøãåñî øéò íéúéòì

'úåîøé'ë ì"ðä øéòä úà úåäæì íéöåø øéòä éãéøù úà åø÷çù íéâåìåàéëøàä
úéèðæéááå ,'êåîøé úáøé'ç' àåä úéáøòá øåæàä ìù íùäù êëì úåãåà ,úéàø÷îä
íééøå÷îä úåîùä úà åøîéù íééáøòä úåîùä êåøá ìáåé ø"ã éøáãìå ,'ñåëåîøé'
.øåæàá íéø÷çîä øàùî òåãéä úà íàåú øéòä íå÷éî ,ïë åîë .úåîìùá èòîë

òãéî åðì óéñåä ,[úéàø÷îä ìàøùé õøà ø÷çì äçîåî ïåéøåèñéä] éãðì äãåäé áøä
:äøö÷á åéøáñä ïìäì ,úåîøé øéòä ø÷ç ìò áåùç

úåøéôç åëøòð ,êìéàå [÷"ôì î"ùú] 1980 úðùî úåøéôçä ìù ïåùàøä áìùá
(÷"ôì å"ñùú Y á"ðùú) 1992¯2006 íéðùä ïéá .úéúçúä øéòá ÷ø úåéâåìåàéëøà
òåãéä] ìúä úâñô ìòù íéçèù íâ å÷ãáð æàå ,äøéôç úåðåò äðåîù åëøòð
úåáëùä úà úåìâì éãëá êúç øôçð ìúä úâñôá .['ñéìôåø÷à'ä íùá

êééùìå íù úåéåöîä úåéâåìåàéëøàä
íù åìâúä .úåøëåî úåôå÷úì íúåà
àéäù] äðåúçúä äáëùä .úåáëù òáù
äðîî ãåàî èòîù [øúåéá äîåã÷ä
,äîåã÷ä äæðåøáì úëøàåúî ,äãøù
íéàöîîä ìù äôå÷ú äúåà øîåìë
äáëùá .úéúçúä øéòá åìâúðù
äæðåøáäî íéñøç åìâúä äéìòîù
úùåìù .úøçåàîä äæðåøáäîå äðåëéúä
úøáåãîä äáëùì ìòîù úåáëùä
øîåìë ,1 ìæøáä úôå÷úì úåëééúùî
.ìàøùé éðá úåìçðúä ìù äôå÷úä
òåá÷ì ïúéð ,åìà íéàöîî øåàì

 
  ,חלקיה כל על העיר ממוחשת, המצורף בשרטוט

  המשוערים וכן, שנחשפו
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øîåìë ,õøàì ìàøùé éðá åòéâäù úòá úáùåéî äúéä úåîøé íò ääåæîä øéòäù
ìò ãîìîä øáã) éìàøùé áåùéé úåîøéá ãñåð ïëî øçàì .ïåð ïá òùåäé úåîéá
øéòì äîåç ìù äîåé÷ éáâì òãéî ïéà .(òùåäé éãé ìò äàøðë ,øéòä ïáøåç

úåìçðúää úôå÷úá3úåøéôçì äùãçä äéãôåì÷éöðàä éô ìò òãéîä) .
.(1797 'îò 'ä ÷ìç é"àá úåéâåìåàéëøà

שכבה3. מתארכים כיצד בקצרה נבאר כאן

ממצא מטבעות, היו בהם בתקופות ארכיאולוגית.

כמעט באופן השכבה את מתארך המטבעות

של ותאריך שם יש מטבע לכל כמעט שכן ֵברור,

ייתכן אמנם המטבע. הונפק שבימיו השליט

שנים עשרות חוקי הילך שימש מסויים ומטבע

השכבה את מתארך הוא אין ולכן שהונפק, לאחר

ניתן מהמטבע זאת בכל אבל מוחלטת, בצורה

בנוסף מדובר. תקופה באיזו כללי באופן להבין

ההנפקה לתאריך קודם אינו שהמטבע ברור לכך,

מסויים במטבע השימוש טווח ולכן שעליו,

של ממצא שאין עקא דא יחסית. מצומצם

כאן (אין שני, לבית שקודמות בשכבות מטבעות

היא זאת אבל לתופעה, הסברים להציע המקום

שני בית לימי יותר הקדומה שכבה המציאות).

כתוב, ממצא יש כאשר שונה. באופן לתארך צריך

צורת השפה, יחסית. קלה היא התיארוך מלאכת

לשייך עוזרים כאמור, התוכן, גם ולפעמים הכתב

ממצא בהעדר מוגדרת. לתקופה הממצא את

המפתח שבשכבה החרס כלי מהווים כתוב,

ארכיאולוגי אתר בכל השכבה. לתיארוך העיקרי

שכן חרס, כלי שברי של גדולות כמויות ישנם

מושאר הוא לכן כספי, ערך כל אין הנשבר לחרס

עד שורד ולכן מתכלה אינו גם והוא במקום,

החרס כלי של ייחודית צורה תקופה, לכל ימינו.

או חרס כלי חושף החופר עת. באותה ששימשו

באופן לקבוע יכול הכלי צורת פי ועל ממנו, חלק

תיארוך החרס. כלי השתייך תקופה לאיזו כללי

שכן מוגבל, אבל מאוד יעיל חרס כלי בעזרת

תאריך אלא מדויק תאריך לתת יכול אינו לרוב

כללי.

בהם לתקופות כללי שם היא הברונזה תקופת

הזאת לתקופה מקביל שם בברונזה, השתמשו

הברונזה תקופת סוף הכנענית'. 'התקופה היא

 

במיוחד מרשים בגודל שמדובר לראות ניתן, החפירות של אויר צילום
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נון בן יהושע בזמן חומה מוקפת היתה ירמות האם ד.

éôìù éøä ,ïåð ïá òùåäé úåîéî äîåç úô÷åî äúéä øéòä íàä äìàùì òâåðá
åðøîà øáëå ,'úåîøé' íùá øéò äæ øåæéàá äîéé÷úäù éàãå òùåäé øôñá áåúëä

ישראל שבני בעת כנראה מתרחשת המאוחרת

כללי שם היא הברזל תקופת לארץ. נכנסים

מייצגת והיא בברזל השתמשו שכבר לתקופה

ועד וההתנחלות מהכיבוש השנים את בעצם

לתקופה אחר שם הראשון, המקדש בית חורבן

הישראלית'. 'התקופה היא

לאברהם קדמה שכאמור הברונזה, בתקופת

על ששלטה ממלכה עיר ירמות היתה אבינו,

וכללה גדולים לממדים גדלה העיר נרחב. תחום

וביצורים חומות נבנו התחתית. העיר את בתוכה

השלטון עוצמת על מלמד והדבר ביותר, גדולים

העיר. של

פחות התמונה יותר, מאוחרות תקופות לגבי
באקרופוליס החפירות וכמות היות משמעית. חד
מה. בהסתייגות המסקנות את לקחת יש מועטה,
ממצאים אין שכן מגדולתה ירדה שהעיר ברור
צמצום התחתית. בעיר המאוחרות השכבות של
של מעמדה החלשות על מלמד גם העיר שטח
בתקופת מיושבת היתה שהעיר נראה העיר.
הזיהוי את לקבל ניתן ובכך המאוחרת, הברונזה
אולם יהושע, בספר המוזכרת ירמות כעיר שלה
חומה מוקפת היתה העיר זה בשלב אם ידוע לא

לא. או

 

  'ג רמה את וברקע, הארכיאולוגיות החפירות את בבירור לראות ניתן, מהאקרופליס תמונה
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øåîéù ìò êîúñð íàå ,äîåç úô÷åî äúéä êìî äá äéäù øéòù çéðäì íå÷î ùéù
ïëà àéä ùîù úéá úáø÷á äôùçðù øéòäù éøä ,íéáøòä éãé ìò éøå÷îä íùä
÷éñäì íå÷î ùé ,úåäåáâ úåîåç åæ øéòá åôùçðù ïåéëå ,úéàø÷îä úåîøé øéòä
êåîñä êøë ìë äøåàëì àìéîîå ,ïåð ïá òùåäé úåîéá äîåç úô÷åî äúéä åæ øéòù

.å"è íåéá äìéâîä úàéø÷á áééç ìéî øåòéù êåúá äì

,úå÷éúòä úåùø äîñøôù éôë éâåìåàéëøàä ø÷çîä ìù íéàöîîä íåëéñî ,êãéàî
äúéäå ,íìåòä úàéøáì úåðåùàøä íéðù óìàá äáùåé úåîøé ìú øéòäù äìåò
äéä áåùééä ïëî øçàì ,íìåòä úàéøáì íéðù 1500 êøòá ãò úåôéöøá úáùåéî
êùîá óéöø áåùé åá äéä áåùå ,ùãçî åá åáùééúäù ãò ,íéðù óìàë êùîá íîåù
è"ôú íéôìà 'á úðùá ìàøùé õøàì åñðëð ìàøùé éðáù òåãé ,éøäå .íéðù úåàî
òùåäé éùåáéë åìçä êìéàå åæ äðùîå ,(åæ äðù úåøåãä øãñ 'éò) íìåòä úàéøáì
ø÷çîä éôìù àöîð .[òåãéë ,õøàä äùáëð íéðù òáùá éøäù] íéðù òáù êùîá
ïá òùåäé ìù åðîæ éðôì íéðù óìàë äáæòð úøöåáîä úåîøé øéòä éâåìåàéëøàä
øúåéä ìëì äá äéäù åà úîîåù øéòä äúéä ïåð ïá òùåäé ìù åðîæá äøåàëìå ,ïåð

.[äîåç àìì] æøåôî éà÷ìç áåùé

éðùá äøéúñä úà øàáì øùôà ,åæë øéò äúéäù øàåáî àø÷îáù ïåéë ,íðîà
íä åàöîðù úåîåçäå] äîåç àìì éøôë áåùééë äîéé÷úä øéòä .à :íéðôåà
òùåäé úåîéî äîåç úô÷åî øéò åæ äúéä àì äæ éôìå ,[øúåé úîãå÷îä äôå÷úäî
ìù úåéåòè åá åðëúééå ,ììë ÷ééåãî åðéà éâåìåàéëøàä ø÷çîä òåãéë .á .ïåð ïá
éðåøéò áåùéé íéé÷úä ïëà ïåð ïá òùåäé ìù åðîæáù çéðäì øùôàå ,íéðù úåàî
åæ äúéäù àìà ,øéòä úà äôé÷äù äîåç íâ ììë äæ áåùéå ,úåîøé øéòá éùîî
ïëìå ,íìåòä éîé úéùàøî ä÷éúòä øéòä úåáøåç ìò äúðáðù äùãç úåáùééúä
äúéä ïåð ïá òùåäé éîéá íâ íìåà ,øúåé íã÷åî ïîæî íä úåîåçä ìù íéãéøùä

.äîåç úô÷åî øéò íù

íàä ÷ôñá åðà ïééãò ,øåæàá éâåìåàéëøàä ø÷çîä ìë éøçà íâù øîåì ùé äúòî
ä÷ñô øáë åæ øéòù åà ,äæ íå÷îá ïåð ïá òùåäé ïîæá äîåç úô÷åî øéò äúéä

.ïåð ïá òùåäé éðôì áø ïîæ íéé÷úäìî

ìáåé ø"ãî åðòîùù íéøáãá ,íéðåéøåèñéääå íéâåìåàéëøàä íéèáçúî åæ äìàùá
,úå÷éúòä úåùøá çå÷éô ìäðéî ìëéøãà éðåô øçù øî íò åðëøòù äçéùá ïëå êåøá
.ïåð ïá òùåäé ïîæá äîåç úô÷åî øéòë äîéé÷úä øéòä ïëà íúòãìù åðòè íä
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ìàøùé õøàì íñøåôî ïåéøåèñéä åðéäù éãðì äãåäé áøä íò åðëøòù äçéùá åìéàå
øéòä åéøáãìå ,òùåäé ïîæá íéìåãâä íéøåöéáä íåé÷ úà ììù àåä ,úéàø÷îä
íåéë àöîðù ïëéä ÷ø äúéä ,òùåäé ïîæá äîéé÷úäù 'úåîøé' úàø÷ðä úéàø÷îä

.àì åà äîåç úô÷åî äúéä åæ øéò íà øåøá àìå ,'ñéìôåø÷à' àø÷ðù øúàä

'נראה' דין – ג' שמש בית לרמת ירמות' 'תל בין המרחק ה.

ììëá ùé íàä ÷åãáì ùé ,äîåç úô÷åî ÷ôñ àéäù øéò ìù äìàùá ïåãðù éðôìå
.úåîøé ìúì 'äàøðå êåîñ' ìù ïéã

÷çøîä øåòéùå ,êøëë ïåãéð êøëì äàøðå êåîñù øàåáî (:á äìéâî) àøîâá ,äðä
àì ïëà .(á"ñ çôøú 'éñ ç"åà) ò"åùá äëìäì ÷ñôð ïëå .ìéî àåä 'êåîñ' àø÷ðù
,åðééäå ,'äàøð' ïéã àåäù åà ,'êåîñ' ïéã àåä 'ìéî' øåòéù íà ò"åùáå 'îâá øàåáî
øúåé ìåãâ ÷çøîî úéàøðä øéò íâå ,øåòéù ïéà 'äàøð'ì éæà 'êåîñ' ïéã àåä íàù
à÷ååã åðééä äîò úéàøðä øéò íâù Y 'äàøð'á ïéã àåä äæ øåòéù íàå ,å"èá úàøå÷
ïéàù íå÷îì î"÷ôðå ,ìéîî úåçô àåä 'êåîñ' øåòéùù éøä ,ìéî ìù ÷çøî ãò
à÷ååã àåä 'êåîñ' ïéã íàù ,ìéîî úåçô äì äëåîñ àéä ìáà ,äîò úéàøð øéòä

.åæë øéòì øåòéùä àåä äîë ïåãì ùé éæà ìéîî úåçô

î"÷ôðå ,ò÷ø÷ä éáâ ìò åà éøéåà ÷çøîá ìéî øåòéù úà íéðã íàä ïåãì ùé ãåò
àåä ïäéðéá éøéåàä ÷çøîäù ,äéðùä ìåî úçà úåòáâ éúù ìò úåéåðáä íéøò éúùì

ãåî íà íìåà ,ìéîî úåçôíéøòä éúù ïéáù ÷îòä ãò úãøì êéøöå ,ò÷ø÷á íéã
.ìéîî øúåé àåä ÷çøîä ,ìåîî øää ìò úåìòìå áåùìå

äðéà äúòù øéòá íâå ,øéò ìëá øîàð 'äàøðå êåîñ' ïéã íàä ïåãì ùé ïë åîë
êåîñ ïéã ìë àîù åà ,[ììë úáùåéî äðéà äúòù úåîøé ìú åîë] ììë úáùåéî
ïåéë äîåç úô÷åîä øéòì úëééùë úáùçð äæåøôä øéòäù ïôåàá à÷ååã àåä äàøðå
,úéø÷éòä øéòä äúéä äîåç úô÷åîä øéòäù úåéðåîã÷ íéðùá íìåòä êøã äéä êëù
øàùå ,[äîåçá úøöåáî äúéä øéòäù äáéñä åæå] 'åãëå ïåèìùä úåãñåî åéä íùù
úô÷åîä øéòä íåéë íàù ïëúé àìéîîå ,äéìà úåìôè åéä äúåà úåááåñä íéøòä
àéä ïéàù ïåéë ,äéøçà úøøâð äæåøôä øéòä ïéà ,ììë íéøåâî äá ïéàå äáåæò äîåç

.äì äìôè

äîøì úåîøé ìú ïéáå 'â äîøì úåîøé ìú ïéá ò÷ø÷á ÷çøîäù ,ïééöì ùé úéùàø
àåäù] ñéìôåø÷àäî 'â äîøì éøéåàä ÷çøîä íìåà ,ìéîî øúåé äàøðä ìëë àåä 'à
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ä÷éãáî ïëù ,ìéî øåòéù êåúá àåä ['â äîøì øúåéá áåø÷ä ìúä ìù ÷ìçä
úéòåö÷î4äîøá íééðåöé÷ä úåáåçøì ñéìåôåø÷àä äö÷ ïéá éøéååàä ÷çøîäù äìåò

.ìéîî úåçô åðééäå ,øèî 375¯î øúåé àì àåä 'â

úãøì ùéù ïåéë àåä ,ìéîî øúåé àåä ò÷ø÷ä ìò ÷çøîä åðúòãìù äîå]
áåùå ,ãåò úãøì ùé äéøçàùë ,úôñåð äðè÷ äòáâ ùé ïëî øçàìå ,ñéìåôåø÷àäî
úãáåëî úåîë íâ äôéñåî åæ äéìòå ,ìàåé 'çø åà éðåìéùä äéçà áåçø ãò úåìòì
÷çøîäî ùåìù éôì áåø÷ úåçôä ìëì àåä íúñä ïî ÷çøîä ìëù êë .íéøèî ìù

.[ìéîî øúåé àåä àìéîîå ,éøéåàä

תחי'4. גרינוולד ח. גב' של האדיבה שמש.בעזרתה בית בעירית ההנדסה ממחלקת

  

  

 המרחק בו המקום את מראה המסומן הקו. ירמות תל שטח הוא, רשת במין המוסמן השטח
' שברח הבתים מול יוצא זה אווירי קו, ביותר מצומצם הוא' ג לרמה האקרופליס בין האוירי
 בתכנית החלק. [מטר 375-כ רק הוא מקצועית בבדיקה וכאמור, יואל' ורח השילוני אחיה

  ]2-ו 1רמה ד –הם השכונות החדשות  לתל שצמוד
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  'ג ברמה הבנינים וברקע, הארמון של מהמיקום כפי שהוא נראה, האקרופוליס -התל של תמונה

 

 התמונה בקידמת להבחין ניתן', ג לרמה ביותר הקרוב מהמקום, האקרופוליס ממרומי שצולמה תמונה
  ועוד, יואל, השילוני אחיה, הנביא נריה –' ג רמה רחובות נראים וברקע, ארכיאולוגית בחפירה
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.'äàøðå êåîñ' ïéã ïåãì ùé àðååâ éàäëá íàä ïåãì ùé äúòîå

ב'נראה' גם או ב'סמוך' רק נאמר מיל מרחק אם ו.

'äàøð' ïéã ìáà ,ìéî êåúá à÷ååã àåä 'êåîñ' ïéãù íéè÷åðä íéðåùàø åðàöî ,äðäå
àøîâä úìàù úà øàéá (äîë ãò ä"ã :á äìéâî) é"ùø äðäã ,ìéîî øúåé íâ àåä
,'êåîñ' ìò ÷ø äîåç úô÷åîä øéòä íò ãçé úáùçð äæåøôä øéòä ÷çøî äæéà ãò
øàåáî ïëå .øåòéù ïéà 'äàøð' ïéãìù òîùîå .ë"ò .êåîñ äì áéùç ¯ äîë ãò :ì"æå
éô ìò óà ,øää ùàøá úáùåéù ïåâë ,åîò äàøð åà :áúëù (:â) ìàððç åðéáøá

ìéî øåòéùë êåîñ åðéàùäæî øúåé àìà:á) à"áùøä áúë ïëå .ì"ëò .êøëë ïåãéð
ìáà ,êåîñì à÷åãå ¯ ìéî ,äîëå :ì"æå (äîëå ä"ãàøåòéù äéì úéì äàøðìë àìà

.äàøð àåäù

ïéà íà åîò äàøðä ìëå åì êåîñä ìëå êøëå :áúë (é"ä à"ô äìéâî) í"áîøä ïëà
òîùîå .ì"ëò .øùò äùîçá ïéàøå÷å êøëë äæ éøä äîà íéôìà ìò øúé íäéðéá
(íù) äðùî ãéâîá 'éòå .øúåé àìå ìéî øåòéù êåúá à÷ååã àåä 'äàøð' ïéã íâù
,øåòéù ïéà 'äàøð' ïéãìù é"ùø úòãë àéä àéâåñä úåèùôù í"áîøä ìò äù÷äù

 

', א מרמה רבים רחובות וכן' ג ברמה חבקוק רחוב נראים כשברקע, מהאקרופוליס שצולמה תמונה
  ממיל יותר וודאי, מאד גדול הוא' א לרמה שהמרחק להבחין ניתן
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ìò àìå êåîñ ìò àåä äîà íééôìà ïéãù ïôåàá í"áîøá ñåøâì ùéù è÷ð ïëìå
.ììë øåòéù 'äàøð' ïéãì ïéà í"áîøä úòãì íâù äìòéù åðééäå ,äàøð

áúë øåèá íâù àéáä (çôøú 'éñ ç"åà) óñåé úéáá àåä ïëå (íù) äðùî óñëä ìáà
ìò) ï"øá íâ òîùî ïëùå ,ìéî ãò àåä 'äàøð' ïéãù òîùîù ,í"áîøä ïåùìë
íâ í"áîøá íâ àñøéâä úåðùì ãàî äù÷ùå ,(øîà ä"ã ó"éøä éôãî .á ó"éøä
'äàøð' ïéã ïéà øåèäå í"áîøä úòãì ïëàù óñåé úéáä è÷ð ïë ìòå .ï"øá íâå øåèá
ïôåàá à÷ååã àåä ,[äàøð åðéàù íå÷îá] êåîñ ïéãå ,ìéî ìò äìåòä ÷çøîá
äîà íéòáù ìò äìåòä ÷çøî ïéàù åðééäå ,øéò ìù äøåáéòá àéä úåëéîñäù

.íéøòä éúù ïéá íéøéùå

úåçô ìù ÷çøîä íàù åúðååëù øúåé äàøðù ,óñåé úéáä áúë (íù) ï"øä úòãáå
,[å"èá úàøå÷ äîò úéàøð äðéàù óà æàå] 'êåîñ' ïéã äæ éøä ò÷ø÷á àåä ìéîî
ïéã äæ éøä ìéîî úåçô àåä éøéåà ÷çøîá ÷øå ìéîî øúåé àåä ò÷ø÷á ÷çøîä íàå
.ã"éá úàøå÷ äîò úéàøð ïéà íà ìáà ,å"èá úàøå÷ äîò úéàøð íà ÷ø æàå ,'äàøð'
äàøð øúåéå ,ï"øá êë ìë äàøð åðéà äæ øåàéáù áúë (à úåà íù) äùî éëøãáå
ùé íà î"÷ôðù àìà ,ò÷ø÷á ìéîî øúåé åðéà ÷çøîä äø÷î ìëáù àéä äðååëäù
'êåîñ' ïéã æàù ,ìéîî øúåé óé÷äì êéøö øäðä úà øåáòì éãëå 'åãëå øäð òöîàá
óà ùé 'äàøð' ïéãå ,ìéîî úåçôá øéòì øéòî úåøéùé úëìì øùôàù ïôåàá ÷ø ùé
øéò ïéá åîöò ÷çøîäù ïôåàáå] ìéî ìò äìåòä ÷çøîá øäðä úà óé÷äì êéøö íà

.[äîò úéàøð íâå ,ìéîî øúåé åðéà ò÷ø÷á ø÷éòì

:úåòã 'â åðùð íéðåùàøáù àöîð

éàå ,ìéîî øúåé óà äàøð .ìéî ãò äàøð åðéàå êåîñ .àç"ø é"ùø Y ììë øåòéù åì ï
.à"áùøäå

.øåèå í"áîø Y ìéî ãò íøåòéù ,äàøð ïäå äàøð åðéàå êåîñ ïä .á

.ï"ø Y øäð áéáñ áåáéñ íò 'éôà åà éøéåà ìéî Y äàøð ,ò÷ø÷á ìéî Y êåîñ .â

øåòéùù ò"åùä úòãù ÷ã÷ã (â ÷"ñ íù) íäøáà ïâîäã ,íéðåøçàä å÷ìçð äëìäìå
óñåé éëøáäå äáø åäéìàäå .øåòéù ïéà 'äàøð' ïéãì ìáà 'êåîñ' ïéãì ÷ø àåä ìéî
(å ÷"ñ) äøåøá äðùîäå .ìéîî øúåéá åðéà 'äàøð' íâù ,í"áîøäë ø÷éòäù åè÷ð
'äàøð' ïéãìù äëìäì èå÷ðì ùéù áúë (æ ÷"ñ) ïåéöä øòùáå ,úåòãä éúù úà àéáä
äðåùàø äòãá íéðôá åðîúñù åîë àåä íéðåùàø áåø úòã ïëà :ì"æå ,øåòéù ïéà
äéìàä äàø åìéàù éìöà øåøáå] íäøáà ïâîä áúëù åîë ,êåøò ïçìåùä úòã àéäù

.ì"ëò .[àðéãì ïë íúåñ äéä åðàáäù íéðåùàøä ìë äáø
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úåçôá àåä êåîñ øåòéù àìéîîå ,ìéî êåúá àåä 'äàøð' ïéãù íéøáåñä úòãá íâå
÷ø àø÷ð åðéà êåîñã íéøîåà ùéã :ì"æå ,ú÷åìçî (íù) ïåéöä øòùä àéáä ,ìéîî
àéäù ìë äøåáòì õåç åìéôàã íéøîåà ùéå ,[óñåé úéáá ïééò] øéò ìù äøåáò êåú
êåîñ ïéá äéðéî à÷ôðã ,ãåò íéøîåà ùéå ,[ç"áá ïééò] àì ùîî ìéî ìáà ìéî êåú

.ì"ëò .óñåé úéáå æ"èá ïééò ,äãéãî ïéðòì ÷ø àåä äàøðì

ìëá àìà ,øåòéù ÷çøîì ïéà äîò úéàøðù øéò ìë äøåøá äðùîä úòãìù àöîð
.å"èá íéàøå÷ äîåç úô÷åîä øéòä úà íéàåøù íå÷î

ïëå ,'à äîø úà ïëå 'â äîø úà íéàåø úåîøé ìúîù ïåéëù øùôà åéøáã éôìå
øéòä ìù úåáøåçä íéàöîð åáù 'ìú'ä úà øåøéáá úåàøì øùôà åìà úåðåëùî
úåîøé ìúù ïåãðù äîë ãò àìéîîå ,'äàøð' ïéã åìà úåðåëùì ùéù éøä ,úåîøé
íåéá äìéâî åìà úåðåëùá àåø÷ì ùé ïåð ïá òùåäé úåîéî äîåç úô÷åî øéò äúéä

.å"è

íéðåùàø ìáç åàéáäù ïåéë ,á"ðùîä éøáãá å÷ô÷ôù åðéðîæ éðåøçàî ùéù óàå
íäéðéáå ,íéðåøçà äîë äëìäì íéè÷åð ïëùå ,ìéîî øúåéá åðéà äàøð ïéãù íéøáåñä
úéàøðù ìë ,äøåøá äæ ïéãá äëìää ïéàù ïåéë íäéøáãìå ,óñåé éëøáäå äáø åäéìàä

äëøá àìì êà ,å"èá àøîåçì àåø÷ì ùé ìéî ìò äìåòä ÷çøîá5øáë íå÷î ìëî ,
.ìéîî úåçô àåä ìúì 'â äîøá íééðåöé÷ä íéúáä ïéá éøéååàä ÷çøîäù øàáúä

ïåãì íå÷î ùéå ,'äîò úéàøð' ïéãë àéä 'â äîø ïéãù íéãåî ìëä äøåàëì ïë íàå
,éøéååà ìéîî øúåé äàøðä ìëë ä÷åçøä 'à äîø ïë ïéàù äî .å"èá äá åàø÷éù äá
ùé ,[ì"ðë] äæ ïéãá íé÷ô÷ôîä úòãì óàå ,å"èá äàéø÷á áééçúú á"ðùîä úòãì

.äëøá àìá äàéø÷ áåéç òåá÷ì íå÷î

.ììë å"èá àåø÷ì àìù ,äæ äø÷îá ì÷äì íéôåøéö äîë ùéù øàáúé ïìäì íìåà

ד' ברמה ונראה סמוך דין ז.

äãéãîá ìéî äàøðä ìëë úå÷çåøîù 'â äîøå 'à äîø éáâì àåä ì"ðä ïåãðä ïëà
.'úåàøð' ïäù ãöî ÷ø äéäé ïáåéçå ,ò÷ø÷ä ìò

åîë ,øèî 80¯ë ìëä êñ àåä 'ìú'ì íéúáä ïéá ÷çøîä 'ã äîøá äùãçä äéðáá êà
úôøåöîä äôîá úåàøì ïúéðù6:øúåéá áåø÷ä íå÷îä ìù ïåîéñì áì íéùì ùé ,

(לגרמ"מ5. בחג חג הלכות ספר בסוף ראה
בזה, שהאריך ד' אות ה סי' פורים ענייני קארפ)

כמשנ"ב. ודלא כנ"ל ומסיק

גרינוולד6. ח. גב' ידי על נעשתה זו מדידה גם
תחי'.
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גם שם , לתל 2'ליד ראשי החיצים יש קו קטן שנמתח בין שתי המקומות שבהם סמוכה רמה ד
 מטר 80המרחק הוא 

 

 העיר זו בקוקו המוקף[ מאד קטן העתיקה לעיר הבתים בין שהמרחק לראות נוכל זה בשרטוט גם
 המרוחק והחלק, הארמון זה ',צמוד לקו המסומן באות ב, לעיר ביותר הקרוב החלק, העתיקה

  ]'ליסואקרופ'ה זה ',צמוד לקו המסומן באות ג, יותר
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åéäé äá íàä ïåãì ùé ,úåîøé ìúì ìéî êåúá éàãåá äéäú 'ã äîøù ïåéë ,äúòîå
.å"èá äìéâîá íéáééç

ïëù ,øåîâ øåáéç ãöî àìå ,ìéî êåúá úåëéîñä ãöî ÷ø àåä ïåãðä íå÷î ìëîå
à"î÷î øúåé íäéðéá äéäé àìù êéøö íéøò éúù ïéá øåîâ øåáéç äéäéù úðî ìò
,øèî 80 àåä øúåéá ïè÷ä ÷çøîä øåîàë ïàëå ,[ïìäì øàåáéù åîë] ùéìùå äîà
,øèî 79 íä äîà à"î÷ à"åæç øåòéùì] äîà à"î÷ äæ ïéà à"åæç øåòéù éôì íâå

[øèî 67 íä äàð ç"ø øåòéùìå

,ä÷éúòä äîåçä éãéøù úà øåøéáá åàøé 'ã äîøá íééãéúòä íéðééðáäîù ,ïééöì ùéå
ìåî ùîî úåðáéäì íéððëåúîä íéðééðá èòî àì ùéù ïåéë ,úåøéôçá äôùçðù éôë

.ãàî ïè÷ äéäé äîåçì íäéðéá ÷çøîä øåîàëå ,åôùçðù äîåçä é÷ìç

ìúì äáø÷ä úîçî å"èá íéøåô úà åââçé 'ã äîøáù çéðð íà íâù ,ïééöì ùé ãåò
øéòì 'äàøð'ë íáéùçäì àì éãë ÷éôñî úå÷çåøî 'à äîøå 'â äîøù çéððå ,úåîøé
äúáø÷ úîçî å"èá äìéâîä úàéø÷á áééçúú 'â äîøù ïåòèì íå÷î ïéà ,úåîøé
åðéà êåîñì êåîñù (à úåà âð÷ 'éñ ç"åà) à"åæçá øàåáîù íåùî úàæå ,'ã äîøì
ãçà úéá ùé íà ,åðééäã ,íééøéùå äîà íéòáù øåòéùá àìà ìéî øåòéùá ïåãéð
øéòä åðîîù åà] ìéî êåúá äîåç úô÷åîä øéòì êåîñ àåäù äæåøôä øéòä äö÷á

êë íéøáåñì ìéîî øúåéá óàå ,úéàøð äîåç úô÷åî7óöø ùé äàìäå äæ úéáîå ,[
ìëî ,øéòä úà íéàåø íðéà íâå ,äîåç úô÷åîä øéòì íéëåîñ íðéà øáëù íéúá ìù
øéòì úéáä ìë íéáùçð íééøéùå úîà íéòáù øåòéù úéáì úéá ïéá ïéàù ìë íå÷î
íéúáä ïéá ïéàù ìëù (å"ñ çöù 'éñ ç"åà) ò"åùá øàåáîë ,êøëä úà äàåøù úçà
íéàøå÷ íìåëáå ,úçà øéòì íéúáä ìë íéôøèöî íééøéùå äîà íéòáù ìù ÷çøî
íéúáä ïéà ,íééøéùå äîà íéòáùî øúåé ìù íéúáä ïéá ùøôä ùé íà ìáà .å"èá
íéàåø åðîîù úéá åúåàì êåîñù éî àìéîîå ,úçà øéò úåéäì äæ øçà äæ íéøøâð

.ã"éá àøå÷ åðîî ÷çåøîù éîå å"èá àøå÷ ,êøëä úà

úåçôå ,íééøéùå äîà íéòáùî øúåé åæî åæ úå÷çåøîä íéøò éúù ùé íà ,íðîà
åðééäå .úçà øéòë ïä úåáùçðù (æ"ñ íù) ò"åùá øàåáî ,ùéìùå äîà à"î÷î
øéò íéáåùç åéäéù éãë éðùì ãçà íéúáä úà øáçî íééøéùå äîà íéòáù øåòéùù
äîà íéòáùî úåçô ùé úéáì úéá ïéáù] åìàë íéúá éùåâ éðù ùéù éøçàå ,úçà

הקודם.7. בפרק בהרחבה ראה
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åìéàë íéøòä éúù úà íéàåø ùéìùå äîà à"î÷î úåçô íäéðéá ùé íà ,[íééøéùå
à"î÷î øúåé àåä 'ã äîø äö÷ì 'â äîø äö÷ ïéá ÷çøîä äàøðä éôëå .úåøáåçî ïä
íà óà ïëìå ,úçà øéòë áùçéäì úåìåëé ïðéà úåðåëùä éúù àìéîîå ,ùéìùå äîà
ïåãì ùé àìà ,äîåàî 'à äîøå 'â äîø ìò òéôùî äæ ïéà å"èá åàø÷é 'ã äîøá

.øàáúð øáëù åîëå ,ïîöò éðôá ïðéãá

חומה המוקפת עיר ספק דין ח.

äúéä úåîøé øéòä íà ìåãâ ÷ôñ íééâåìåàéëøàä íéàöîîä éôìù øàáúð øáë ,äðäå
,äîåç úô÷åîä øéò ÷ôñ ïéãá ïåãì ùé äúòîå ,ïåð ïá òùåäé úåîéá äîåç úô÷åî

.äá äìéâîä úàéø÷ ïîæ éúîéà

éø÷ äé÷æç àôåâ :åðùù (:ä äìéâî) àøîâá øàåáî äîåç úô÷åî ÷ôñã ïéãä ãåñé
àéä ïåð ïá òùåäé úåîéî äîåç úô÷åî éà äéì à÷ôñî øñéîçáå øñéáøàá àéøáèá
áø ,'åëå úåä àîéã àøåù àñéâ ãçã íåùî äéì à÷ôñîã àîòè åðééä ,'åëå ,àì éà
úåîéî äîåç úô÷åî éà äéì à÷ôñî øñéîçáå øñéáøàá ìöåäá äìéâî éø÷ éñà
ïéãá ÷ôñ .à :úå÷ôñ ìù íéðôåà éðù ùéù øàåáî .ë"ò .àì éà àéä ïåð ïá òùåäé
øéòä íà úåàéöîá ÷ôñ .á .äîåçì áùçð íéä íà ÷ôñù äéøáèá ïåâë ,äîåçä

.úåàéöîá ÷ôñ äá ùéù ìöåäá ïåâë ,ïåð ïá òùåäé úåîéá äîåç úô÷åî äúéä

å÷ìçð ,àì åà äîåç íéô÷åî åéä íà úåàéöîá íé÷ôåñîä úåîå÷îá äëìäìå
÷ø êøáìå íéîéä éðùá àåø÷ì ùéù ÷ñô (à"éä à"ô äìéâî) í"áîøä ,íéðåùàøä
ïåð ïá òùåäé úåîéá äîåç úô÷åî äúéä íà òåãé ïéàå ÷ôñ àéäù øéò :ì"æå ,ã"éá
,íäéìéìáå øùò äùîçå øùò äòáøà ïäù íéîéä éðùá ïéàøå÷ ,äô÷åä ïë øçà åà
.íìåòä áåøì äúàéø÷ ïîæ àåäå ìéàåä ãáìá øùò äòáøàá äúàéø÷ ìò ïéëøáîå
÷øù íéðåàâä úòãù åàéáä (íù äìéâî) à"áèéøäå à"áùøä ï"áîøä ìáà .ë"ò
ïéãù ïåéë ïéãä ø÷éòî ìáà ,íéîéä éðùá àåø÷ì øéîçäì íå÷î ùé úåãéñç úãîî
ïðáøã ÷ôñ ìë ïéãëå ,øéîçäì ïéà ÷ôñ ìëá ,ïðáøãî àìà åðéà äìéâîä úàéø÷
,å"èá óà àåø÷ìå øéîçäìå úåãéñç âäðî âåäðì äöåøä íâ êëéôìå .àìå÷ì àåäù

.àìå÷ì àåäù úåëøá ÷ôñ ìë ïéãëå ,êøáì åì ïéà

÷ôñ àåäù êøë :ì"æå ,í"áîøä úòãë (ã"ñ çôøú 'éñ ç"åà) ò"åùä ÷ñô äëìäìå
ã"éá íà éë êøáé àìå ,ïåäéìéìáå å"èáå ã"éá ïéøå÷ ,åàì íà òùåäé éîéá ó÷åä íà

.ë"ò .íìåòä áåøì äàéø÷ ïîæ àåäù
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éøä ,ïåð ïá òùåäé úåîéî äîåç úô÷åîä øéò ÷ôñ àéä úåîøé ìúù øàáúäù ïåéëå
ø÷éòî àåø÷ì ùéù äéä ïéãä ïééãò ,ùîî äîöò úåîøé øéòá íåéë íéøâ åéä íà íâù

.äëøá éìáå ÷ôñî å"èá íâ àåø÷ìå óéñåäìå ã"é íåéá ïéãä

àéä íé÷ôåñîä íéëøëá å"èá äàéø÷äù íéøáåñä íéðåàâä úòãìù ,óéñåäì ùé ãåò
éø÷ äé÷æç :åðùù àøîâä ïåùìîù (íù) à"áùøä äù÷ä ,úåãéñç úãéîî ÷ø
øñéáøàá ìöåäá äìéâî éø÷ éñà áø ,'åëå äéì à÷ôñî øñéîçáå øñéáøàá àéøáèá
ïéãä ø÷éòî íéîéä éðùá äìéâîä úà åàø÷ íäù òîùî ,'åëå äéì à÷ôñî øñéîçáå
ïéîéðáã ìöåäã éòãé òãéî éàãå åäðéàã øîåì ùé :õøéúå .úåãéñç úãéîî àìå
.ì"ëò .åàì éà åäðéð éàî÷ éðä éà åäì à÷ôñîã àìà åäðéð äîåç úåô÷åî äéøáèå
äîåç äúéä íà ÷ôúñäì ùéù àìà äîåç úô÷åî äúò øéòä íà åúòãìù òîùîå
äðéà äúò øéòä íà ìáà ,íéîéä éðùá ÷ôñî àåø÷ì ùé ,ïåð ïá òùåäé úåîéá íâ
éæà ,äîåç øéòì äúéä ïåð ïá òùåäé ïîæá àîù ÷ôúñäì ùéù ÷ø ,äîåç úô÷åî
äúò ïéà úåîøé ìúáù ïåéëå .úåãéñç úãéîî àìà åðéà íéîéä éðùá àåø÷ì ïéãä
íù äîéé÷úä æà íà ,ïåð ïá òùåäé éîé ìò ÷ø àåä ïåãéðä ìëå ,äîåç úô÷åî øéò
å"èá àåø÷ì íå÷î ïéàù éàãå à"áùøä úòãìù éøä ,àì åà äîåç úô÷åî øéò

.úåãéñç âäðî ãöî ÷ø àìà ,äîöò úåîøé ìúá óà ,ïéãä ø÷éòî

íâ ïéãä ø÷éòî äø÷î ìëá àåø÷ì ùéù è÷åðä í"áîøäë äëìäù øàáúð øáë ïëà
.åæ äàéø÷ ìò êøáì ïéàù àìà ,å"èá

לספיקות ונראה' 'סמוך דין ט.

êåîñ' øãâá ïäù úåðåëùä ìò ÷ø àåä ïåãðä ìëå ,úåîøé ìúá áåùé äúò ïéàù ïåéëå
.úå÷éôñì äàøðå êåîñ ïéãá ïåãì ùé ,'äàøðå

øéò ìëù óñåé éëøáäî àéáä (ïéëåîñù åà ä"ã 'á 'éòñ íù) äëìä øåàéáä äðäå
øéòáù óàù åðééäå ,äàøðå êåîñ ïéã äá ïåãì ïéà äîåç úô÷åî ÷ôñ àéäù
íéøôëäå úåøééòä íå÷î ìëî ,å"èá ïäå ã"éá ïä àåø÷ì ùé äîöò ú÷ôåñîä

.ã"éá àìà úåàøå÷ ïéà äì úåàøðå úåëåîñä

÷ìçì ïéàù áúëå ,á"ðùîäå óñåé éëøáä ìò ÷ìåç (â ÷"ñ âð÷ 'éñ) à"åæçä ïëà
ïåéë ïëìå ,äîò úåàøðå úåëîñä úåøééòä ïéáì ïîöò úå÷ôåñîä úåøééòä ïéá
úåëåîñä úåøééòá ïéãä ïë ,å"èá ïäå ã"éá ïä úåàøå÷ ïîöò úå÷ôåñîä úåøééòäù

.íéîéä éðùá ïäá àåø÷ì ùéù äîò úåàøðäå
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úåà 'ä 'éñ ,øôñä óåñá íéñôãåîä íéøåô éðéðò) âçá âç úåëìä øôñá 'éò íðîà
äàø] í"áîøä úòã åæ äîåç ó÷åî ÷ôñá øéîçäì øå÷îä ìëù ïåéëù øéòäù ,('ä
÷øô ìéòì äàø] ìéîî øúåéá 'äàøð' ïéã ïéàù è÷åð í"áîøä éøäå ,[íãå÷ä ÷øôá
.ìéî êåúá úå÷éôñì äëåîñä øéòá àìà øéîçäì ïéà à"åæçä úòãì óàù àöîð ,['å

áúëå ,à"åæçä úòã øåàéáá áéçøäù (â úåà äì 'éñ) äãåú éîìù øôñá ãåò 'éòå
êåúá äæåøôä øéòä ìù íéúá ùé íàù äãåî óñåé éëøáä íâ à"åæçä úòãìù
øéòä ìù ÷ôñä ïéãë äæåøôä øéòá âåäðì ùé ,ú÷ôåñîä øéòì íééøéùå äîà íéòáù

.ã"éá ÷ø êøáìå ,íéîéä éðùá àåø÷ì ùéå ,ú÷ôåñîä

øúåé éàãå àåä 'à äîøì úåîøé ìú ïéá ÷çøîäù øàáúð øáë äðäù ,ïãéãì äìåòäå
àåä úåîøé ìúá ïåãðä ìëù øàáúäù ïåéëå ,ò÷ø÷á ïäå éøéååà ÷çøîá ïä ,ìéîî
óàå ,å"èá äàéø÷ ìù ãö 'à äîøá ïåãì ïéàù éàãåù éøä ,äîåç ó÷åî ÷ôñ ïéãî

.à"åæçä éôì

äîø ïë íàå ,øèî 375¯ë øåîàë àåä úåîøé ìúì 'â äîø ïéá éøéååàä ÷çøîä íìåà
,ïë íàå ,ìéîî øúåé ùéù ïëúé ò÷ø÷áù àìà ,äîåç úô÷åîä øéòì ùîî äëåîñ 'â
øéîçäì íå÷î ïéàù éàãå ,úå÷éôñì äàøðå êåîñ ïéã ììë ïéàù è÷åðä á"ðùîì
àåø÷ìå ,úå÷éôñì äàøðå êåîñ ïéãá øéîçäì ùéù à"åæçì íìåà .å"èá àåø÷ìå
÷çøîäù â"äëá ïåãì ùé ,ìéî êåúá êåîñá à÷ååã äæù øàáúäå ,äëøá éìá å"èá

.ò"öå ,ìéîî øúåé äàøðä ìëë ò÷ø÷á ÷çøîäå ,ìéîî úåçô àåä éøååàä

ùçîåîù åîë] úåîøé ìúì ãàî äáåø÷ äéäú äéðáä úåéðëúä éôì íùù ,'ã äîøáå
àåø÷ì øéîçäì íå÷î éàãå äéäé à"åæçä úòãìù ïåãì ùé ,[ìéòì åôøåöù úåéðëåúá
íå÷î ïéàù ïéãä äéäé íù íâ á"ðùîä éôìå .úå÷éôñì äëåîñä øéò ïéãë å"èá íâ
êåîñ á"ðùîä úòãìå ,úå÷éôñì êåîñ àìà äæ ïéàù ïåéë ,å"èá àåø÷ìå øéîçäì

.ã"éá ÷ø íéàøå÷ úå÷éôñì

מגילה מקרא לענין העיר' 'קשת דין י.

øàåáî (ã"ñ íù) ò"åùá äðäã .'øéòä òåáéø' ïéãá ïåãì ãåò ùé 'ã äîøì ñçéá
ïéà íàå ,éðùä ùàøì øéòä ìù ãçà ùàøî íéããåî ,úù÷ ïéîë äéåùòä øéò ìëù
íéúá àìî àåä åìéàë íäéðéá çèùä ìë úà íéàåø ,äîà íéôìà úòáøà íäéðéá

.[úáù íåçú ïéãì]



בט"ו מגילה לקרוא צריך שמש בבית הפורים@Aהאם דברי נב

äö÷á éðùä úù÷ä ùàøì [÷å÷áç 'çø] 'â äîøá úù÷ä ùàø ïéáù ÷ôñ ïéà íðîàå
òåáéø ïéã äéäéù ïëúéù åøéòäù ùé íìåà .äîà íéôìà úòáøàî øúåé ùé 2'ã äîø
úåîøé ìúî ÷ìçù ïôåàá ,äì äëåîñä 1'ã íò ãçéá åà ,äîöò 2'ã äîø êåúá øéòä

.øéòä ìù úù÷ä êåúá ñðëé

ì"öæ áéùéìà ù"éøâä ïøî íùá áúëù (ã úåà ã"ô ,íéøåô) ÷çöé úåáù øôñá 'éòå
äìåëå ,íéúáá äàìî àéä åìéàë úù÷ä ìë úà íéàåø úù÷ ïéîë äéåùòä øéòáù

.äìéâî àø÷î éáâì íâ ,úåîà 'ãë äáåùç

äìéâî àø÷îá íéáééç åéäéù ïåãì ìåãâ íå÷î ùé 2'ã äîø úà åðáéù éøçà ïë íàå
.úù÷ë äéåùòä øéò ïéãëå ,äîöò úåîøé ìúá áåéçä ïéãë åæ äðåëùá

äàøðå êåîñ ïéãá à"åæçäå á"ðùîä å÷ìçðù øàáúä (íãå÷ä ÷øôá) ìéòìå
ïåãì ùé à"åæçä úòãìå ,úå÷éôñì äàøðå êåîñ ïåãì ïéà á"ðùîä úòãìù ,úå÷éôñì
'ãë íéðôáù äî ìë úà äáéùçî úù÷äù ïåéë ïàë ïëà .úå÷éôñì äàøðå êåîñ
øéòì äëåîñë äæåøôä øéòä ìë úà ïåãì ùéù øåáñé á"ðùîä óàù ïåãì ùé ,úåîà
ïéãî àìå ,äîåç úô÷åîä øéòì ùîî úøáåçî äæåøôä øéòäù ïåéë ,äîåç úô÷åîä

.'øéòä úù÷' ïéãî àìà 'äàøðå êåîñ'

  

' ג רמה עם יחד החדשות שהשכונות לראות ניתן, כאן המצורפת', ד ברמה הבניה תכניות של במפה
  צדדיה משלושת ירמות תל כל את יקיפו, ]המפה של הימני בקצה הנמצאת[
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äàøåä äøåî éðôì øáãä ãéîòäì ùéå ,øåøá øáã éãéá äìò àì ,äæ ïééðò ãöîå
.÷äáåî

שוממת היא שעתה חומה מוקפת עיר דין יא.

ìò ÷ø àåä ïåãðä ìëå ,íåéë úáùåéî äðéà åæ øéòù ãöî ,úåîøé ìúá ïåãì ùé ãåò
.åæ äîåã÷ øéòì úåëåîñ åéäéù ùîù úéá úîø úåðåëù

øôëù äùî øáãä íùá áúë (ïéëåîñù åà ä"ã á"ñ çôøú 'éñ) äëìä øåàéáá äðäå
ïåéëù äàøð åéøáãìå .ã"éá åàø÷é ,íîù êøëä äéäðå å"èá ïéøå÷ åéäù êøëì êåîñä

.å"èá äì úåëåîñä úåðåëùá àåø÷ì ïéàù éàãå úîîåù äúò úåîøé ìúù

øàåáî à"áèéøáå ï"øáù àéáä (ä ÷"ñ íù) ïåéöä øòùä äðäù ,óéñåäì ùé ãåò
,åéðééðòá øéòä íò óúúùî øôëäù ïôåàá à÷ååã àåä øéòì êåîñä øôë ïéã ìëù
íäéøáã éôìå .éøéàîá íâ òîùî ïëùå ,øéòä éøáøôî ãçàë áùçð àåäù åðééäå
éàãå ,äéðééðòá äîò úôúúùî äæåøôä øéòä ïéàù éàãåù úîîåù øéòáù òîùî
áééçú àì úîîåù øéò äúò àéäù úåîøé ìú êëéôìå .ã"éá àìà å"èá ïéøå÷ ïéàù
íò úôúúùî ùîù úéá úîø ïéàù ïåéë ,å"èá àåø÷ì ùîù úéá úîø úåðåëù úà
.ùîù úéáì êåîñä úå÷éúò øúà àìà äðéà úåîøé ìú íåéë äáøãà àìà ,úåîøé ìú

íéîòèäî ,úîîåù øéòá âäåð åðéàù äàøðå êåîñ ïéã ïéá ÷ìçì íå÷î äéä äøåàëìå
íå÷î ùé ïëà íàå ,úåîà 'ãë øéòä ìë úà áéùçîù øéòä úù÷ ïéã ïéáå ,ì"ðä
.øéòä úù÷ ãöî 'ã äîøá úéãéúòä äéðáá ïåãì íå÷î ùé ïééãòù éøä ,äæá ÷ìçì

øéòá áùçúäì ïéàù àéä äùåèð øéòá àøáñäù ïåéëù øîåì ìåãâ íå÷î ùé ïëà
÷ìç àéäå äæåøôä øéòä êåúá úòìáåî àéä íâ éæà ,'êøë' ïéã äì ïéàù ,ììë åæ
øéòî ÷ìçë äáéùçäì äæåøôä øéòì úôøèöî àéä ïéàù øîåì ùé ,ùîî äðîî

.äîåç úô÷åî

הדברים סיכום יב.

.àïá òùåäé úåîéá äîåç úô÷åî äúéä íà ú÷ôåñîä øéò àéä úåîøé ìúù øàáúä
.ïåð

.á'äàøð'á íå÷î ìëî ,ìéîî øúåéá 'äàøð' áéùçäì íéøéîçîä úòãì íâù øàáúä
ä÷åçø éàãå 'à äîøù øàáúäå ,ìéîî øúåé ä÷åçøù ìë øéîçäì ïéà ú÷ôåñî øéòì
÷çøîäù 'â äîø íâå .äìàù ìë ïéà äá ïëìå ,éøéåà ÷çøîá åìéôàå ,ìéîî øúåé
àåä ò÷ø÷á ÷çøîäù äàøð íå÷î ìëî ,ìéîî úåçô àåä ìúä ïéáì äðéá éøéåàä
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àìå ,ï"øä ìù äàãéçé úòã àåä éøéååà ÷çøîá ïåãì ãöäù øàáúäå ,ìéîî øúåé

.åúòãë íé÷ñåôù åðàöî

.âàì úåëéîñä íå÷î ìëî ,úåîøé ìúì øúåé äëåîñ äéäúù 'ã äîøá íâù øàáúä

ìúù ïåéë á"ðùîä úòãìå ,ìéî êåúá ÷ø àìà ,ùéìùå äîà à"î÷ êåúá äéäú

íå÷î ùé à"åæçä úòãìå ,ììë å"èá øéîçäì ïéà 'ã äîøá éæà ÷ôñ àéä úåîøé

.äëøá éìá å"èá íâ àåø÷ì øéîçäì

.ãìú úà ñéðëúù 'ã äîøá úéãéúòä äéðáá ïéãì íå÷î ùé øéòä úù÷ ïéãîù øàáúä

àåø÷ì øéîçäì íå÷î äéäé á"ðùîä úòãì íâ äæáù ïëúéå ,øéòä úù÷ êåúì úåîøé

.úå÷ôåñîä úåøééò ïéãë å"èá íâ

.ä.'äàøðå êåîñ' ïéã ììë äá ïåãì ïéà ,äúò úáùåéî äðéà úåîøé ìúù ïåéëù øàáúä

úåîøé ìú úà áéùçäì ïéàù ïåãì ìåãâ íå÷î ùé íâù øàáúä øéòä úù÷ éáâìå

.úçà øéòë 'ã äîøå

:àðéãì àð÷ñîùîù úéá úîø úåðåëùá àåø÷ì øéîçäì ììë íå÷î ïéà äúòù äàøð
åðççåùùë ,à"èéìù õéùôå÷ ð"øâä åðì äøåä ïëå .úåîøé ìúì äáø÷ä úîçî å"èá

.íéàöîîä ìù úåéúëìää úåëìùää ìò åîò

àì ïåãì íå÷î äéäé àìù äàøð ,2ã¯å 1'ã úåîø úà úåðáì åøîâé øùàë ãéúòá íâå
.úîîåù úåîøé øéòä úåéä úöî ,øéòä úù÷ ãöî àìå äàøðå êåîñ ãöî
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ובר מתתיהו הרב

אחראי עורך – ברור משפט מכון

משפט חושן חבורת

פורים סעודת זמן בעניין
שליט"א ובר צבי רבי הגדול הגאון אאמו"ר של שיעור מתוך

ונוהגיםעי'א. ב' סעי' תרצה סי' רמ"א
לאחר פורים סעודת לעשות
ששי, ביום פורים וכשחל וכו', מנחה
כבוד משום בשחרית, הסעודה יעשו
דלא הא (סק"ה) המג"א וכתב שבת.
משום היינו בשחרית לעשותה נהיגי
כדאשכחן מנות, במשלוח שטרודים
בסעודה מרבים היו שלא דחולין ספ"ה
שהיו מפני סוכות של הראשון יו"ט

ולולב. בסוכה טרודים

שבתכשוהנה בערב הפורים יום חל
לעשות שנוהגים הרמ"א כתב
שבת, כבוד משום בשחרית הסעודה
מצוה ס"ב רמט סי' "עי' כתב ובגר"א
דמצוה בשו"ע איתא ושם כו'. להמנע"
בה שנהוג סעודה מלקבוע להימנע
נראה וא"כ ולמעלה. שעות מט' בחול,
הרמ"א שהחמיר מה שכל הגר"א דעת
היינו שבת בערב הפורים יום כשחל
שעות מתשע הסעודה לאכול שלא
שרי שעות תשע קודם אבל ולמעלה,
בשם אפרים היד כתב וכן לאכול,
הוא הדין שכל ח) אות נו (סי' מהרי"ל
עשירית. שעה אחר להתחיל שלא רק

[וכן חיים ארחות בשם יוסף בית ועי'
בשם 156 עמ' יושר לקט בספר
לאכול צריך שבת שבערב מהרא"י]
פורים ימי שאר [לאפוקי ביום הסעודה
וא"כ בלילה], הסעודה רוב עושין שהיו
לעשות חיוב שאין דעתם מבואר

חצות. קודם הסעודה

מהאמנם לפרש כתב (סק"י) המשנ"ב
הסעודה לאכול הרמ"א שכתב
חצות קודם שיאכל דהיינו בשחרית
סי' לעיל שיטתו מבואר וכן לכתחילה.
ברית שסעודת ברמ"א איתא דשם רמט,
מותר השישי ביום שזמנה הבן ופדיון
יג, (ס"ק שם ובמשנ"ב לעשותה,
הב"ח דברי הביא יז) ס"ק בשעה"צ
וכתב עשירית, שעה קודם להקדים שיש
לאכלה צריך אלא דוקא לאו שהוא
סעודה עדיפא שלא בשחרית, לכתחילה
הרמ"א שכתב פורים מסעודת זו

שחרית. לעשותה

כדברימיהו דלא מבואר באמת בב"ח
משמו שהביא וכמו המשנ"ב,
צריך עשירית משעה שרק שכתב
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הביאו וכן סעודה, מלעשות להימנע

אלא להימנע שאי"צ (סק"ו) המג"א

עשירית. משעה

בסוגיאוהנהב. הראשונים שנחלקו ידוע

האיסור גבי (קז:) דפסחים

אם למנחה קודם פסח בערב לאכול

קטנה, למנחה או גדולה למנחה הכוונה

נלמד השבת קודם לאכול שלא זה ודין

ג) (סעי' תרלט סי' רמ"א ועי' משם.

שלא להחמיר מהרי"ל בשם שהביא

כדי לאילך מחצות סוכות בערב לאכול

שם וכתב לתיאבון, בסוכה שיאכל

שהמהרי"ל להקשות יב) (ס"ק המג"א

להחמיר דעתו פסח בערב שגם לשיטתו

לאכול שהאיסור הראשונים כדעת

גדולה, למנחה קודם הוא בער"פ סעודה

מה לפי אבל מחצות, לאכול אסור ולכך

שבערב ס"א רעא סי' השו"ע שפסק

משעה אלא לאכול איסור אין פסח

בסוכות. טפי נחמיר למה א"כ עשירית,

שדברי ג"כ שביאר בגר"א ועיי"ש

שאיסור הר"ן כדעת הם מהרי"ל

אבל וסיים מחצות, הוא בער"פ האכילה

(ס"ק שם ובמשנ"ב כן. קיי"ל לא אנן

לדינא הסכימו שהאחרונים כתב כז)

אלא סעודה מלאכות להחמיר שאי"צ
והילך. עשירית משעה

דהרמ"אונראהג. נימא אי דאף לפי"ז
פורים סעודת לאכול שכתב
לאכלה להחמיר כוונתו בשחרית בער"ש
בהלכות שגם אזיל לשיטתו חצות, קודם
חצות, אחר לאכול שלא החמיר סוכה
עד להקל שם האחרונים מש"כ לפי אבל
לעניין דה"ה נלענ"ד עשירית, שעה
דעת ברור נראה וכן פורים. סעודת
ס"ק שם במג"א המובא רמט סי' הב"ח
משעה רק לאכול שלא כתב ולכך ו,

עשירית.

סוכהואף לעניין שהחמיר המהרי"ל
מ"מ והילך, מחצות סעודה לאסור
ואף להקל, דעתו בער"ש פורים בסעודת
ביאר במג"א שהרי הוא, כן הסברא מצד
כיון בשחרית הסעודה אוכלים שלא
גם שייך וזה מנות במשלוח שטרודים
מסתבר וא"כ בער"ש, חל כשפורים
שהחמיר המשנ"ב ואף בזה. להקל
קודם פורים סעודת לאכול לכתחילה
ביד לעיין דבריו בסוף ציווה חצות,
ושם מהרי"ל', בשם שכתב מה אפרים
שעה עד לאכול להתיר כתב הרי

עשירית.
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שליט"א בוקשפן צבי הרב

מבקר – ברור משפט מכון

משפט חושן בחבורת נו"נ

לנשים זכור פרשת שמיעת

היה מי זכור! פרשת קריאת לשמוע הכנסת לבית הנשים הלכו לא הדורות בכל
הטעם אכן ומהו זכור? פרשת ישמעו הנשים שגם והנהיג שהחמיר הראשון
כשיבוא גם זו מצוה תישאר האם גרמא? שהזמן עשה מצוות אינה והלא לפוטרן

שלפנינו. במאמר להם? זכר עוד יהיה ולא וכל מכל עמלק ויכרת משיח

הפוסקים,נקטינן רוב כדעת להלכה
"זכור" פרשת קריאת דמצוות
אשר את "זכור מדאורייתא: חיוב הוא
בצאתכם בדרך עמלק לך עשה

ביטל והמבטלה Ú˘‰ממצרים", ˙ÂˆÓ,
על עבר ˙Ú˘‰וגם ‡Ï,"תשכח "לא –

קמ (סי' ערוך" ב"שלחן ס"ג[ראה "ו
הנושאי-כלים ובדברי ס"ז) תרפ"ה וסי'

שם].

עיקר בבירור ומעניין פלא דבר

הדברים

לבררבראשית כניסתנו טרם הדברים,
זה Â·ÈÂÁÓ˙דין ÌÈ˘� Ì‡‰

‡È‰˘ ¯ÂÎÊ ˙˘¯Ù ˙‡È¯˜ ÚÂÓ˘Ï
‡˙ÈÈ¯Â‡„Óז"ל הגדולים דברי והבאת

ברורות, ולומר להקדים יש וטעמם. בזה
הקהילות ברוב כהיום שנתפשט שמה
לשמוע הכנסת לבית הולכות שהנשים
בזמנים כלל כן היה לא זכור, פר' קריאת
אם כי כן נהגו לא ומעולם שעברו,

הדבר הונהג שם וגם מקומות במקצת

ומנהג מסורת ידי על ולא מחדש

בזה יש ובאמת שיבואר. וכמו אבותיהם,

הדברים. עיקר בבירור ומעניין פלא דבר

כללדהנה אינה זו מצוה אחד מצד

– גרמא" שהזמן עשה "מצות

התורה מן דהרי מהן, פטורות שהנשים

דכיון ורק המצוה, לקיום מיוחד זמן אין

אחת פעם אלא לקרותה צריך דאין

זו בשבת ז"ל חכמינו קבעוהו בשנה

מעשה לסמוך כדי לפורים הסמוכה

אבל מזרעו, שהיה המן למעשה עמלק

בזמן כלל מוגבלת לא המצוה קיום

אברהם". ב"מגן עיין – דוקא מסויים

לאו משום גם זה בדבר שיש גם ומה

הפטור כלל אין ובלאוין תשכח', ד'לא

הנשים גם שהרי וביותר גרמא. זמן של

בכלל היו הם שגם – הנס בכלל היו

וניצלו, רח"ל להשמידם עמלק של רצונו

הנשים בה יתחייבו לא למה איפה וא"כ
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המגילה קריאת כמו מדרבנן עכ"פ
היו הן שאף טעמא מהאי שחייבות

הנס. Â�Ïבאותו ÂÏÈ‚ ‡Ï˘ ÏÎ Ê"ÈÙÏÂ
,Ì¯ËÂÙÏ ÌÚË ˙�È˙�·Â ÍÙÈ‰Ï ÌÈ˜ÒÂÙ‰
Ì¯ËÂÙÏ Â�Ï ÔÈ�Ó ÌÈ¯·„‰ ÌˆÚ „ˆÓ È¯‰

.‰È‡¯ ‡ÏÏ

שבגמ'מאידך, הוא. בדבר הגדול הפלא
בדברי ובעיקר ובראשונים,
ובהם הפוסקים ספרי אחריהם הבאים
הפוסקים וגדולי ערוך" וה"שלחן הטור
המורים ערוך, השלחן מפרשי סביבם
את לדעת קשת ישראל בני את ומלמדים

יעשו, אשר „�Âהמעשה ‡Ï ÌÏÂÎ
ÌÈ˘� Ì‡‰ ‰Ê ¯·„ ÔÈ�ÚÓ ÏÏÎ Â¯ÈÎÊ‰Â

,Â· ˙Â·ÈÈÁחייבות הנשים היו ואם
להם שהיה ופשוט ברור הרי זו במצוה
שהזכירו כמו זה, דבר ולהזכיר לציין
גם בהן שנתחייבו המצוות בכל חיובן
כמו האחרונים הפוסקים ואף הנשים.
ה"ערוך בעל או ברורה" ה"משנה בעל
דבריהם סתמו הם גם וכדו', השלחן"
שולחנם על העלו לא אף הביאו ולא

וכלל. כלל זה מענין

שעברו בזמנים הקהילות רוב מנהג

בהכרח,דבר לנו מראה ודאי זה
של מנהגן היה לא שלמעשה
פר' שמיעת על להקפיד ישראל בנות
מאותן אף רואין אנו שאכן וכמו זכור,
שכן השו"ת בספרי הנמצאות התשובות
שבאו למידין אנו שמדבריהם בדבר, דנו
מנהג בזה היה ולא הדין את לברר
הפוסקים כל ומסתימת כלל. להחמיר

עלה לא שאף משמע דבריהם שסתמו
של מושבם במקום זה בדבר ספק כלל
מחייבות נשים האם ההם הגדולים
לא שלכן זכור, פרשת קריאת לשמוע
ואף מזה. ולדון לכתוב כלל דעתם נתנו
שסתמו מה הוא תמוה אופן שבכל
נפטור באמת למה לפרש שצריך במקום
מדבריהם מוכח כן עכ"פ אולם אותן,
ועל כלל, בזה החמירו לא שלמעשה

להתווכח. אפשר אי כידוע עובדות

מלובליןאכן הגאון לנו העיד כבר כן,
בספרו זצ"ל חסד" ה"תורת בעל
תשובה מקדיש שם ל"ז), סי' (ח"א
הנשים ש"מנהג במה זה בדין ארוכה
פר' קריאת שומעות אינן שמעולם שלנו
מסיק בדבר שמאריך ולאחר כלל", זכור
בזה להחמיר מהראוי אין דאף וכותב
פר' של התורה קריאת לשמוע ולהצריכן
לידי דאתי חומרא היא כי בציבור, זכור
היא, תורה ישראל של ומנהגן כו', קולא
ÈÓ Â�ÚÓ˘ ‡ÏÂ Â�È‡¯ ‡Ï ÌÏÂÚÓÂ"
‰‡È¯˜‰ ÚÂÓ˘Ï ÌÈ˘�‰ ˙‡ ÍÈ¯ˆ‰˘

"¯ÂÎÊ '¯Ù· ¯Â·Èˆ· ˙"Ò·.

דבריוומוסיף וחותך הנ"ל הגאון
– שם תשובתו דברי ומסיים
גרם זה שנידון עוד למידין אנו שממנו
כאלו שהיו ומדנים, למחלוקת והביא
לחייב ולהחמיר המנהג את לבטל שרצו

ז"ל: – הנשים ˘Â˙ÏÚÓאת Û‡Â"
‰È‰˘ „Á‡ ÏÂ„‚ ÏÚ ÚÓ˘ ‰ÚÂÓ˘
¯ÂÎÊ '¯Ù ÌÈ˘�‰ ÂÚÓ˘È˘ ¯„‰ÓÂ ÍÈ¯ˆÓ

,˙"Ò· ÌÈ‡¯Â˜˘ ‰Ú˘·הגאון ניהו [הוא
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שיובא כמו זצוק"ל אדלר נתן רבי

Û‡Âלהלן] ,Â˙ÚÂÓ˘ ‰�Ó‡� Ì‡ Ú„ÂÈ ÈÓ ,
˙Ú„ ÌÈ¯·„‰ ÌÈ�Î ÈÎ Â¯¯·˙È Ì‡
‰Ê È„È ÏÚ ÏË·Ï ÔÈ‡Â ‡È‰ ‰‡„ÈÁÈ
Â˙ÏÚÓ˘ ‰�ÂÓ‡ È˙ˆÚÂ .Ï‡¯˘È È‚‰�Ó
Ï‡¯˘ÈÏ Ì‰Ï Á�‰Â ,‰Ê· ·È¯Ó ˙Â·˘È
ÌÚ‰ È¯˘‡ ,‰ÎÏ‰ÎÂ ˙„Î „ÈÓ˙ Ì‚‰�Ó

¯· ‡˘È '‰ÓÂ ‰ÎÎ ÂÏ˘"‰Î.ע"כ ,

ע"ה)גם (סי' שמחה" "זכר בשו"ת

הלוי שמחה רבי להגאון

דק"ק אב"ד ז"ל באמבערגער

הגאון לאחיו בתשובתו אשאפפענבורג,

דק"ק אב"ד ז"ל לייב משה רבי

דן לנר", ה"ערוך של חתנו – קיססינגען

נשים האם זו בשאלה הנ"ל הגאון

זכור, פר' קריאת לשמוע מחוייבות

וכותב Î‰ומסיק „Ú È˙ÚÓ˘ ‡Ï ‰�‰Â"
‰‡¯� ¯˙ÂÈ ‰·¯„‡ ,‰Ê ÔÈ�Ú· ‡‚‰�Ó
Â· ¯ÈÓÁ‰Ï ÌÈ‚‰Â� ÌÏÂÚ‰ ÔÈ‡ „"�ÚÏ

כו'".

שםכמו הנ"ל הגאון של בנו כן

רבי הגאון מחמיו מביא בהערותיו

דק"ק אב"ד ז"ל הלוי אריה משה

שלא מאביו והביא שכתב קינזינגען

ולאחר זכור, פר' שמיעת לנשים להצריך

בסוף מסיים ראיות כמה זה על שמביא

ÏÎדבריו: ÈÓÏ˘Â¯È· Ï"ÊÁ Â¯Ó‡ ¯·ÎÂ"
‰Ó ÈÊÁ ˜ÂÙ Í„È· ˙ÙÙÂ¯ ‰ÎÏ‰˘ ÌÂ˜Ó
Ì‚ ÏÏÎ� ‡Â‰Â ,‰È˙ÂÂÎ ‚Â‰�Â ,‚‰Â� ÌÚ‰
ÌÂ˜Ó ÏÎ· ÏÈÈÎ ‡ÏÏÎ˘ Â�È„ÂÓÏ˙ È¯·„·
¯·„Ï Ì‰È�˘Â ,¯·„ ‡ÓÚ È‡Ó ÈÊÁ ˜ÂÙ

‰ÎÏ‰ ÏÎÏ ÏÏÎ Ô˙ÈÏ Â�ÂÂÎ˙� „Á‡
."Â�È„È· ‰ÙÂÙ¯‰

כהיוםמכל דמנהגינו למידין, אנו זה
שגם להחמיר הקהילות ברוב
הוא זכור, פר' קריאת ישמעו הנשים
כלל כן נהוג היה שלא חדש די מנהג
ישראל, קהילות בהרבה ימימה מימים

שנתבאר. וכמו

בנות לאו נשים – החינוך דברי

הם מלחמה

שמתייחסהיחיד הראשונים מבין
הכי המקור והוא זו, לשאלה
נשים האם זו שאלה בתשובת קדמון
זכור, פרשת קריאת לשמוע חייבות
אחריו הבאים לכל פינה ממנו יתד ממנו
שדנו ארץ מצוקי האחרונים גדולי –
"החינוך" בספר הרא"ה הוא בדבריו.
דברים כותב שם תר"ג) (סי' עדן נשמתו
זו: ממצוה הנשים את לפטור מפורשים
,ÔÓÊ ÏÎ·Â ÌÂ˜Ó ÏÎ· ÂÊ ‰ÂˆÓ ˙‚‰Â�Â"
˙Ó˜�Â ‰ÓÁÏÓ‰ ˙Â˘ÚÏ Ì‰Ï ÈÎ ÌÈ¯ÎÊ·

"ÌÈ˘�Ï ‡Ï ,·ÈÈÂ‡‰.ע"כ ,

הנשיםביאר פטור טעם החינוך לנו
שאינה אף דעל זו, ממצוה
גם בה ויש גרמא, שהזמן עשה מצוות
הנס, באותו היו הנשים ואף לאו,
צריך היה זה כל דמשום לעיל וכמובא

פטורות הם אעפ"כ ÌÂ˘Óלחייבן,
‡Â‰ ˜ÏÓÚ ‰˘ÚÓ ˙¯ÈÎÊ ˙ÂÂˆÓ˘
Â· Ì˜�È‰ÏÂ ÌÁÏÈ‰Ï –––– ‰Ó˜�‰ ˙¯ËÓÏ,
להזכרים אם כי זה שייך אין ולכן
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על ולא המלחמה מוטלת שעליהם
אף הנשים פטורות זה ומטעם הנשים,

הזכירה. ממצות

העיקריואכן הטעם הוא זה טעם
בטעם האחרונים גדולי שנקטוהו
וכמה זו. ממצוה הנשים של פטורן
לכווין וזכו מעצמם כתבוהו אף אחרונים
בספר לדוגמא כמו החינוך, לדברי
(למוד נג'אר יהודה לרבי ה'" "למודי
תרפ"ה (סי' החיים" ב"כף [ועיין קמ"ב)
וצ"ב], מדבריו שהביא מה סק"ל)
הנ"ל, תשובה" "התעוררות ובספר
יהודה" ב"מטה טעם עוד וראה יעוש"ד.
רפ"ב (סי' עייאש יהודה רבי להגאון

ע"ש. סק"ז)

גדוליאלא ותמהו העירו דמאידך
ה"משנה בעל ובראשם אחרונים
דהלא חינוך", וה"מנחת למלך"
כלה ואפ' יוצאין הכל מצוה למלחמת
על דרק החינוך כתב ואיך מחופתה,
ולא בעמלק המלחמה לעשות הזכרים
בעל הגאון לעשות והגדיל הנשים. על
על גם להקשות שהוסיף חינוך, המנחת
ה' בסוד עמד מי "גם הדברים: עצם
הנקמה, מחמת הטעם אם יתברך
שנאתו שנזכור הכתוב גזירת דאפשר
ואפשר יודעים, אין ואנחנו טעם מאיזה
מכל עמלק שיכרת משיחנו בביאת אף
מקום מכל להם, זכר יהיה ולא וכל
לזכור עשה מצות תמיד יהיה הזכירה
המנחת בעל מסיים ולכן לשכוח". ולא

וקובע: ÔÂÈÚחינוך ÍÈ¯ˆ ÔÎ ÏÚ"על]

ÂÊ,החינוך] ‰˘Ú ˙ÂˆÓÓ ÌÈ˘� ¯ËÂÙ„
ÏÎ ÂÓÎ ÌÈ·ÈÈÁ Ï‡¯˘È È˘È‡ ÏÎ„ ‰‡¯�Â
ÔÎ ,‡Ó¯‚ ÔÓÊ‰ ÔÈ‡˘ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

ע"כ.�¯‡‰" ,

זוואולם תמיהה יישבו האחרונים
שהנשים א. אופנים, בכמה
ללחום ממש למלחמה יוצאות אינם
לספק אם כי ולמחותו באויב ולנקום
כל על שלא ב. ומזון, מים להלוחמים
ובמלחמת הנשים, יוצאין מצוה מלחמת
מכמה וזאת יצאו לא נמי הכי עמלק
לבין זו מלחמה בין לחלק שיש טעמים
שכתבו ויש עממין. ז' כיבוש מלחמת
שבת דוחה עמלק של זרעו הריגת דאין
הוה וא"כ מלחמה, זמן לאו לילה וכן
אינן שנשים גרמא שהזמן עשה מצות

בו. מחויבות

מגדסוף שהרבה הוא, ולידבר
להלכה כן נקטו האחרונים
ממצוה פטורות אכן דהנשים ולמעשה
ואף ימימה. מימים בזה שנהגו וכמו זו,
איש" ה"חזון מרן היה האחרון בדורנו
צריכות הנשים שאין לשואליו פוסק
טעמא ספר (בסוף זכור פרשת לשמוע
מנהגי שליט"א קנייבסקי להגר"ח דקרא
כ"ג סעיף אמו מפי ששמע החזו"א
ליאיר" "סנסן בספר עוד [וראה ועוד),
קפ"ג) דף שליט"א מאזוז מאיר (להרב
– המזרח עדות בכל גם המנהג שכן
בבל, מרוקו, לוב, אלג'יר, ג'רבה, תוניס,
ללכת הנשים נהגו שלא תימן, מצרים,
כלל זכור פר' לשמוע הכנסת לבית
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במצוות ביותר המדקדקים ואף ועיקר
ע"ש].

ידי על הונהג להחמיר כהיום המנהג

קדושים גאונים כמה

הונהגהאמנם, להחמיר כהיום מנהגינו
גדולים כמה ידי על והושתת
והנהיגו בדבר שהחמירו קדושים גאונים
בכל המנהג נתפשט ומהם בקהילתם, כן
ונציינם בדבר, להחמיר ישראל תפוצות

בקצרה. כאן

הואהראשון בדבר, מאוד שהחמיר
נתן רבי הגאון הגדול הכהן
זצוק"ל, סופר החתם מרן של רבו אדלר
לנר" ה"ערוך בעל כותב אשר כפי
ציון בנין ("שו"ת הנ"ל לחתנו בתשובתו
אם שאלתך דבר "על ח'): סי' החדשות"
פרשת קריאת לשמוע מחוייבות נשים

‡·¯Ìזכור, È·¯ ÔÂ‡‚‰ ¯"ÂÓ„‡Ó È˙Ï·˜
‚¯Â·ˆ¯ÈÂÂ ˜"˜„ „"·‡‚‰ Ï"ˆÊ ‚�È·
‰"ÂÓ ÔÂ‡‚‰ ‰�Â‰Î·˘ „ÈÒÁ‰ Â·¯ Ì˘·
,˙Â·ÈÈÁ ÌÈ˘�‰˘ ,Ï"ˆÊ ¯ÚÏ„‡ Ô˙�
‰Î¯ˆÂ‰ ÂÏ˘ ˙˙¯˘Ó ÂÏÈÙ‡˘ „ÈÙ˜‰˘Â
"ÂÈ¯Á‡ È˙‚‰� ÔÎÂ ,¯ÂÎÊ ˙˘¯Ù ÚÂÓ˘Ï,

ע"כ.

סופר"ואכן ה"חתם מרן תלמידו גם
(דרוש בדרשותיו זצוק"ל
בפשיטות כותב צב) דף ח"ג לבר-מצוה
האשה גם דמדאורייתא, זכור "פרשת
עמלק מחיית אלא כו', חייבין והעבד
דזכירת דומיא הוי לכל עשה מצוות

בזכירה איתנהו דנשים דפשיטא שבת
לא המלקטים [ורוב ע"כ, כו'" דשבת
הכותב בדברי וראה מזה, הביאו
ס' (גליון וישראל" אהרן בית ב"קובץ
של עדותם על להעיר שכתב ס"ט) עמוד
ממה אדלר נתן רבי בשם האחרונים
הזכיר לא סופר החתם הגאון שתלמידו
ומכל לפניך. שלך והרי ע"ש, מזה כלום
בית מיוצאי שכמה לציין יש מקום
כן, כתבו לא סופר החתם של מדרשו
תשובה" התעוררות "בשו"ת יעוין
ערוגות וב"שו"ת תע"ו) סי' (או"ח

ר"ז)]. – ר"ה סי' (ח"א הבושם"

ה"מנחתכמו בעל הגאון על מובא כן
דרכו שהיה ממונקאטש אלעזר"
לתפילה לילך ביתו בני לנשים להזהיר
קריאת שישמעו כדי זכור פרשת בשבת
"דרכי – דאורייתא זכור בפרשת התורה
עוד ועיין תתל"ה, (אות ושלום" חיים

א'). סי' ח"ב בשו"ת

דיסקיןכן המהרי"ל הגאון בזה החמיר
(אות אחרון קונטרס [בשו"ת זצוק"ל
(פורים קודש" ב"מקראי גם ומובא ק"ב)
ונתפשט הונהג ידו ועל ועוד], ה') סי'
ירושלים בעיה"ק כאן להחמיר המנהג
דאתרא, המרא היה שהוא תובב"א
ערי לשאר הדבר נתפשט ומירושלים
"בתורה עוד ויעוין ישראל. ארץ
שהחמיר תצא) כי פר' (סוף תמימה"
(כללים חמד" ב"שדי גם ועיין בזה,
בזה שהביא מה י"ג) כלל ז' מערכת

יעוש"ד. האחרונים, מדברי
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עמלק לך עשה אשר את זכור

דדברלסיום זו, מצוה בענין נציין

נמצא ונפלא מעניין חידוש

עדן, נשמתו הראשונים מן אחד בדברי

דברי על משאנץ" ה"ר"ש בפי' הוא הלא

בחוקותי): פרשת (תחילת התורת-כהנים

È�‡ ‰Ó ,˜ÏÓÚ ÍÏ ‰˘Ú ¯˘‡ ˙‡ ¯ÂÎÊ"
"ÍÈÙ· ‰�Â˘ ‰È‰˙˘ ¯ÂÎÊ ÌÈÈ˜Óופירש .

‰ÂÎÏ˙הר"ש: ÍÈÙ· ‰�Â˘ ‡‰˙˘"
"‰ÏÈ‚Óמסכת דלימוד מזה ומבואר .

מצות בכלל הוא הלכותיה או מגילה

תקי"ז סי' (או"ח נזר" "אבני – הזכירה
ט"ז). אות רכ"א סי' ואהע"ז ט"ז אות

שהרה"קוסיפר זצוק"ל, נזר האבני בעל
היה זצוק"ל מווארקי יצחק רבי
מגילה מסכת ללמוד יום בכל נוהג
מעשה זכירת של זו עשה מצות לקיים
דברי לפניו היו שלא אף ועל עמלק,
קדשו ברוח כיון הנ"ל משאנץ הר"ש
(ח"ג קודש" שרפי "שיח – זה. לדבר
(אות יצחק" וב"אהל ל') אות י"ד דף

קס"ז).
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בורגר יוחנן הרב

משפט חושן חבורת

ירושלים רמות בשכונת מו"ץ

עמיקתא שמעתא שו"ת מח"ס

א חייבהמסתפק האם כדין, המגילה קריאת שמע ם
לשמוע לחזור

כדין המגילה קריאת שמע אם המסתפק

ובלילה.א. ביום המגילה קריאת קבלה.ב.חובת מדברי או מדרבנן ג.חובה
המגילה. קרא אם המסופקות.ד.ספק לעיירות קריאה קראה.זמן אם ספק

המסופקות. בעיירות המגילה

ביום המגילה קריאת חובת א.

ובלילה

המגילהביום את קוראים באדר י"ד
שאינם וכרכים גדולות בעיירות
נון. בן יהושע מימות חומה מוקפים
מימות חומה המוקפים כרכים אמנם
עכשיו מוקפין אינן אפי' נון, בן יהושע

ופסק בט"ו. סע'‰˘Ú"Âקורין תרפח (סי'

ג) - הכרכיםא עם הנראים דהכפרים
קוראים סמוכים אינם אפי' המוקפים,
אינם אפי' בסמוכים הדין וכן בט"ו,
רחוקים יהיו שלא ובלבד עמהם נראים

ממיל. הפרטים(שם)·Ó"·(ועי'יותר
בזה).

ולחזורוחייבים בלילה המגילה לקרות
כמבואר ביום ·˘Ú"Âולשנותה

א) סע' תרפז האם(סי' הראשונים ונחלקו .
היום קריאת או עיקר הלילה קריאת

דעת חייב)‰˙ÒÂ'עיקר. ד"ה ד. ,(מגילה

ו)‰¯‡"˘ סי' פ"א חייב‰¯"Ô,(שם ד"ה (ב:

היאאדם) ביממה הקריאה שעיקר ועוד,
על שהחיינו ומברכים חוזרים וע"כ

דעת אולם שסג)‰¯Á˜Âקריאתה. (ססי'

[ועי' עיקר. הלילה ˘ÓÏ‰דקריאת ÔÈ�··
נח) ˆ·È(סי' ¯‰·Â(קכ קריאת(סי' האם

המשנה]. בזמן נתקנה בלילה המגילה

ק מדברי או מדרבנן חובה בלהב.

תרפז)·ÂË¯ויעויין שחובת(סי' דמשמע
בין ביום בין המגילה קריאת
דעת אולם מ"דרבנן". אלא אינה בלילה

Ô·‡ È¯ÂË‰סעודת ד"ה וז: כגון ד"ה ד. (מגילה

וי"י) ד"ה אבלויט: דרבנן היא בלילה דרק
וכ"כ היא. קבלה" מ"דברי ·�Â"·ביום

מא) סי' הוא(ק' וכן .‰·Â˘˙ È¯Ú˘·'סי)

א) אות ‰ˆÔÂÈתרפז ¯Ú˘·Âכז ס"ק תרצב (סי'

מא) אות תרצ חמורוסי' דיום דקריאה
קבלה. מדברי דהוא מלילה,
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קבלה"וכבר "דברי האם הראשונים נח'
או לחומרא וספקו תורה כדברי
דעת לקולא, וספקו סופרים כדברי

‰"Ê¯‰(ולפי ד"ה לפני ברי"ף ד. ועוד,(מגילה
אולם דמו. תורה כדברי קבלה שדברי

יט.‰¯ËÈ·"‡דעת ור"ה גופא ד"ה ה: (מגילה

ופרכינן) כשלד"ה קבלה דדברי ועוד,
ולקולא. המה דבריהם

המגילה קרא אם ספק ג.

כתבולמעשה תרצ"ב·Ó"·כבר בסי'
טז) דספק(ס"ק הפמ"ג בשם

אמרינן דלא אפשר המגילה את קרא אם
דהוא משום לקולא דרבנן ספיקא בזה
ולפי תורה. כדברי דהוא קבלה דברי
בלילה. ולא ביום דוקא כ"ז לעיל מש"כ

קל"ד. בגליון באורך בזה עוד ועי'

כלוהנה לשמוע חובה המגילה בקריאת
אפי' שמע לא ואם ומילה, מילה

פסק אחת, ה‰Ó"·תיבה ס"ק תרצ (סי'

מח) ייד"ח.וס"ק דעתושלא הסיח (ואם

מדברי נ"ב בגליון עי' המגילה בקריאת "לגמרי"

ולקרוא) לחזור דצריך .הפוסקים

אםודבר מסתפקים שהשומעים מצוי
ומתעוררת וכדו' כהוגן שמעו
והנה לקרוא. לחזור צריך אם השאלה
לקולא דרבנן ספק הוי בלילה הנ"ל לפי
לכו"ע, לקולא דרבנן ספק אמרינן (ובכה"ג

כ)·Ù˙"˘כמבואר ס"ק קי סי' אבל(יו"ד ,(
ספקו קבלה מדברי דחיובא ביום

לחומרא.

לאאלא המסתפק כשאדם לדון דיש
המסופקות בעיירות אלא התחייב
אם או נון בין יהושע מימות מוקפות אם
לחזור, חייב האם להם סמוכות
שמא לקולא, ס"ס כאן יש דלכאורה
מחויב אינו שמא שמע לא ואת"ל שמע,

כלל. במגילה

המסופקות לעיירות קריאה זמן ד.

הםדהנה אם המסופקות עיירות
נון בן יהושע מימות מוקפות
לקריאת זמנם מתי הראשונים נחלקו

דעת ולענין)‰¯"Ôהמגילה. ד"ה ב. (מגילה

בלבד, י"ד ביום ·‰Ôדקוראים ÔÈÎÏÂ‰„
·Â¯ ¯Á‡מוקפות אינן שרובן עיירות

שאפי' ועוד בי"ד, וקורין יהושע מימות
של ספק הו"ל שקול ספק שהוא תאמר
פטורות ונמצאו ולקולא דבריהם
מקרא בודאי ממנו ומבטל בשניהם
ופטור בראשון קורא לפיכך מגילה
והוצל אטבריה בגמ' ודאמרינן בשני,
ב"מדת ובט"ו בי"ד בהן קורין שהיו

ע"כ. כן, נוהגים היו חסידות"

‰‚¯"‡וביאר ¯Â‡È··(ד סע' על תרפח (סי'

הר"ן של הראשון טעמו
כיון דפירושו רוב" בתר "דאזלינן
בו יוצאים העולם לרוב זמן הוא שבי"ד
כמבואר במוקפים קרא אם אף בדיעבד

ÍÏÓÏבירושלמי. ‰�˘Ó·Âפ"א (מגילה

דכוונתהי"א) השני טעמו לבאר כתב
דבריהם של ספק הוי הדין דמן הר"ן
לקולא למיזל אפשר דלא אלא ולקולא,
מש"ה בשניהם, פוטרו אתה נמצא דא"כ
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בשני ופטור בראשון דיקרא אמרינן
דשמא דבריהם של ספק דהוי משום
דאמרינן והא בראשון, שקרא במה נפטר
דעכ"פ דכיון משום הוא בראשון דיקרא
בט"ו או בי"ד או א' יום לקרות צריך
המצוה שבאה דתיכף בי"ד לקרות צריך

[ועי' ע"כ. שיקיימנה, צריך ·˘Ú¯לידו
ÍÏÓ‰(הי"א פ"א ].(מגילה

גופא)והריטב"א ד"ה ה: כתב(מגילה
לן לית מספקא דמדינא

כלל ÈÙÒ„Ô�·¯„‡Â‰‡ÏÂ˜ÏÂ˜‡למקרי
וגם נינהו ישראל דלאו נימא דלא אלא
חד למעבד לן אית ניסא פרסומי משום
רובא ביה דקרו י"ד יום והיינו יומא

ע"כ. דעלמא,

הי"א)‰¯Ì"·Óאבל פ"א פסק(מגילה
ובט"ו י"ד ביום קורין שבכה"ג
הואיל בלבד בי"ד קריאתה על ומברכין
וביאר העולם. לרוב קריאתה זמן והיא

‚"ÓÙ‰(יח אות ח"א כוללת שלפי(פתיחה
דספק משום יומיים קוראו הרמב"ם

דעת וכן לחומרא. קבלה ‰‡·�"Êדברי
כו) אות תקטז סי' ועיין(או"ח .¯ÙÂÒ Ô˙Á·

עג) הפמ"ג(סי' כדברי לומר [וע"כ .
מדברי תיקשי סי'‰˘Ú"Âדאל"כ ביו"ד

ד)קפ"ד זה(סע' כעין דרבנן בספק שנקט
בלילה אסר ולא לחוד ביום רק לאסור
ועיין. מהם, א' רק שאוסר הר"ן וכסברת
הפמ"ג אמאי קצת צ"ע דלפי"ז אלא
אם שהמספתק ד"אפשר" כתב הנ"ל
ולכאורה לחומרא. ספקו המגילה קרא

לחזור]. צריך דודאי למימר הו"ל

הר"ןמבואר דעת בזה שיטות ב' דאיכא
הראשון) כי(בטעמו בי"ד דקוראין

ייד"ח דבדיעבד משום רובא בתר אזלינן
בי"ד בר"ן)אף הנ"ל הגר"א פירוש וכן(לפי .

הנס. פרסום משום הריטב"א דעת
בשניהן אזלינן הרמב"ם ולדעת

לחומרא.

ד)‰Ú"Â˘Ëפסקוולהלכה סע' תרפח (סי'

שמברך ובטעם כהרמב"ם.
כתב יא)·Ó"·בי"ד ס"ק תרפח (סי'

דאם משום דהיינו הנ"ל הגר"א כפירוש
הוי ולא בדיעבד יצא י"ד ביום קרא

אולם ע"כ. לבטלה, ··Â‡È¯ברכה
ומבואר(שם)‰‚¯"‡ כהר"ן. ·˘Ú¯פסק
ÔÂÈˆ‰(ט אות נקטינן(שם דלא דאע"פ

לקולא. דעתו מצרפינן עכ"פ כהגר"א

בעיירות המגילה קרא אם ספק ה.

המסופקות

בעיירותומעתה המגילה דקריאת יוצא
אם הוא שקול ספק המסופקות
שמברך אלא ט"ו או בי"ד מחויבים
י"ד. ביום יוצאים בדיעבד דעכ"פ בי"ד
י"ל להקל ספק עוד כשמצטרף ולפי"ז
ס"ס מכח מלקרוא פטור הדין דמעיקר
המגילה שמע אם שמסתפק בנ"ד וכגון

כדין.

השניאלא ספק נגד דהרי בזה לדון דיש
כדין) שמע אם חזקה,(ספק איכא
ודעת חיוב, חזקת סד‰˘"Íדהיינו (ס"ק

כז) לב)‰ÓÙ"‚,אות ס"ק ש"ד פד (סי'

‡"Ú¯‰Â(ודמי ד"ה לז סי' אמרינן(ק' דלא
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אפשר וא"כ איסור, חזקת נגד ס"ס
חיוב. חזקת נגד דה"ה

כה)·¯Ú"‡דיעוייןאלא סי' ז שיצא(סי'
דינה אין חיוב דחזקת לחלק
וכן לקולא, בה לדון ויש איסור, כחזקת

‡„Ìמבואר ÈÈÁ·(ב אות מז ·‡·�"Ê,(כלל
תקיז) ססי' ÒÁ„,(או"ח ˙¯Â˙·(ג אות א ,(סי'

‡"È¯‰Ó·(רנא ססי' ואע"פ(אה"ע ועוד.
Ì‰¯·‡Ïדדעת „ÒÁ‰'תנ או"ח (תאומים

לב) ‰Á"¯Ùססי' לח, סי' חסד בתורת (הובא

ז) È˘ÓÂ·אות Ï‡Â˘‰ קלא), סי' ,(ח"א
Ò"˙Î‰Âוהנה ד"ה ד"ה קכא וסי' ל סי' (או"ח

איסור,לפי) כחזקת דינה חיוב דחזקת
כתב כבר כט)·Ì"˘¯‰Óמ"מ סי' (ח"ד

ליה שמספקא אלא המצוה דקיים דהיכן
החזקה איתרע לכו"ע כדין קיימה אם
דעת לצרף יש ובלא"ה לקולא. וספקו

‡"Ú¯‰(כה ססי' דהחזקה(ק' דהיכן
א' לספק רק לשתיהם)מתנגדת (ולא

דדעת ועוד בכה"ג. אף ס"ס אמרינן
Á"¯Ù‰(מט אות קי סי' (ביתÈ˙ÏÙ‰Â(יו"ד

אעשה) ומה ד"ה התחזקהספק נגד דאף
ס"ס. התחזקמהני דליכא לדון יש דבנ"ד (ועוד

לקרוא, חייב אינו דבו י"ל יום בכל דהרי חיובא

.ועיין)

מח'וזה מכח המסופקות בעיירות אף
דינו פלוגתא מכח דספק הפוסקים,

כמבואר דבר לכל קס)··"Èכספק (סי'

קסא)‰˙¯Â‰"„ע"פ כוותיה(סי' ופסק ,
·"Ó‰(מז ס"ק משאר(שם עדיף ואדרבה ,

כמבואר קעח)·˙¯Â‰"„הספיקות (סי'

להלכה נא)·˘"Íהובא ס"ק נז .(סי'

בתורתאלא אחת כשיטה דנוהג דהיכן
ניתן האם הפוסקים נח' ודאי,
ביה לדון אחר לספק השניה דעה לצרף

דהנה Ë"È¯‰Óס"ס. ˙"Â˘·לג סי' (יו"ד

ומ"ש) שרובד"ה שכל דס"ל מבואר
והמנהג ואוסרים, חולקים הפוסקים
ראוי ואינו ספק, בגדר אינו כדבריהם,
דס"ת פסק וע"כ להקל לס"ס להצטרף
אע"פ בצבור בו לקרות אסור פסול ספק
בו. קוראים פסול ס"ת הרמב"ם דלדעת

Ó˘‰אולם ˙‡˘Ó ˙"Â˘·'סי או"ח (ח"א

ו) סי' יו"ד וח"א איברא, ד"ה וסוברא חולק
ואף נפקא, לא ספקא מידי בכה"ג דאף
בפוסקים ודחויה יחידאה סברא היא אם
נקט וכן לס"ס. לאצטרופי חזיא מ"מ

Â‰ÈÏ‡ ÏÂ˜ ˙"Â˘·(ו ססי' או"ח וכן(ח"א .
לז)Â¯˙‰Ó‰"„מוכח להלכה(סי' והובא

Ú"Â˘·(ח סע' תפט [וכ"כ(סי' עיי"ש ,
Á"¯Ù‰(תפט ס"קÓÙ‰Â"‚(סי' מ"ז קמג (סי'

ס"סב) דמטעם התרוה"ד דעת בביאור
עי' אולם עלה. אתינן ·�˘Ó"‡לקולא

ה) ולמעשה(כלל אחר. ביאור שכתב
·"Ó‰(לח ס"ק תפט כהפר"ח].(סי' פסק

ב)·ÓÙ"‚מבוארוכן ס"ק מ"ז קמג (סי'

הרמב"ם דעת דבצירוף שכתב
בו קוראין פסול תורה דספר הסובר
על ולברך לקרוא להמשיך מותר בצבור
הראשונים דרוב אע"פ פסול, ספק ס"ת

פסק וכן הרמב"ם. על ‰Ó"·חולקים
וכן(שם) הנ"ל. כהמהרי"ט דלא ומבואר .
ˆ„˜פסקו ÈÁ·Ê‰(קנח ס"ק קי סי' (ח"ב

Á"‰Î‰Â(ד אות ס"ס דיני קי סי' ועי'(יו"ד .
Á"„˘·(388 עמ' יח כלל הסמ"ך מע' .(ח"ד
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דעי' המחודשים·ÓÙ"‚[אלא כללים קי (סי'

ב) אות צריךמהפמ"ג דהמורה שכתב

כי פלוגתא בספק סי'‰¯„·"Êליזהר (ח"ד

רעו) Â‰È„‰הביאואלף ÌÁÏ ˙È·‰
א) ס"ק ספק(מחודשים לעשות דאין כתב

ספק בו שאין דין לך אין דא"כ פלוגתא

הענין לפי דהכל וצ"ל ע"כ. יע"ש,

לעיל. עצמו דברי סותר נמצא דאל"כ

טז)·˘„"Áועי' אות מחבת הכשר ערך (אס"ד

ספרד לבני השו"ע דעת נגד ס"ס לענין

הוראותיו]. שקבלו

כו)·‡‚"Óיעוייןמיהו אות יז סי' ח"ד (יו"ד

מחמת ספק הדין דמעיקר שמבואר

כאחת להקל שנוהגים היכן פלוגתא

השניה שיטה לצרף אין מהצדדין

דיש משום קולא יוצא שממנה במקום

פסק וכן דסתרי. תרתי ÔÂÈˆÏבזה ¯Â‡·
המנהג) אולם ד"ה י סי' יו"ד לא(ח"א דבכה"ג

דעת נראה וכן ס"ס. ˙˘Â·Â˙הוי ı·Â˜‰
א) אות מב סי' השו"ע(ח"ב [ומדברי .

דהוי לדחות דיש העירוני הנ"ל והמ"ב

לקרוא הנוהג ולפי"ז דקיל]. דרבנן דין

אם ומסופק כן, הפוסקים כדעת בט"ו

מכח להקל לו אין כדין המגילה שמע

החולקות שיטות צירוף ע"י ס"ס

בי"ד. אלא חייב אינו דהוא הסוברות

דדינא- -מסקנא

מחמתהעולה המסופקות עיירות לדינא,

הן מוקפות אם במציאות ספק

פלוגתא מחמת או נון, בן יהושע מימי

מהצדדים) כא' להקל נוהג דהיכן(ואינו י"ל ,

משום איכא כדין שמע אם ליה דמספקא

דאין אלא לשמוע, לחזור דא"צ ס"ס

בקריאה שאירע בספק אלא בזה להקל

דמברכים י"ד ביום אבל ט"ו, יום של

בן דבדיעבד הגר"א שכתב מה"ט בה

דאין מסתבר יצא בי"ד שקרא כרך

תבוא המחמיר ט"ו ביום ואף להקל.

ברכה. עליו
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בורגר יוחנן הרב

משפט חושן חבורת

ירושלים רמות בשכונת מו"ץ

עמיקתא שמעתא שו"ת מח"ס

האם מהש"ץ, שומע בעודו המגילה קריאת השלים
ייד"ח

המגילה.א. קריאת שמיעת כעונה.ב.חובת שומע שמיעהג.גדר ע"י לצאת
יחד. למפרע.ד.ודיבור הש"ץ.ה.קריאה עם במילה מילה לקרוא

המגילה קריאת שמיעת חובת א.

תרפט)‰˘Ú"Âכתב חייבים(רסי' דהכל

ונשים אנשים המגילה, בקריאת

את ומחנכים משוחררים ועבדים וגרים

ואחד הקורא ואחד לקרותה. הקטנים

שישמע והוא יי"ח, הקורא, מן השומע

בקריאתה. חייב שהוא ממי

לאוחובה ואם ומילה, מילה כל לשמוע

פסק ה)‰Ó"·שמע ס"ק תרצ (סי'

שם הזהיר וכבר ייד"ח. ס)שלא (ס"ק

ע"י קלקולים מאוד שמצוי דמפני

כמה להכות הנערים ורגילים ההכאה

ע"כ לקרות, החזן שחוזר בעת פעמים

בעת חומש יתפוס אחד שכל טוב

החזן מן ישמע שלא תיבה וכל הקריאה

עכ"ל. החומש, מן יקרא

שלאאלא מילה כשמשלים להזהר דיש

לאוזנו שישמיע מהש"ץ שמע

לדעת תרפט)‰·"Èדבלא"ה אפי'(סי'

וכמ"ש יצא, לא ‰ˆÔÂÈבדיעבד ¯Ú˘·
ז) אות תרפט דלעת(סי' אלא ,Á"·‰שם)

ה) ג)Ó‰Â"‡אות ס"ק אלא(שם בזה אין

יצא, בדיעבד אבל לכתחלה דין משום

הביא ה)‰Ó"·וכן ס"ק .(שם

מחמתוהנה הקריאה שומעים כשלא

מילים ומלשימים הרעש

זמן באותו שהש"ץ מצוי החסרות,

היכן האם לדון ויש הקריאה, ממשיך

המילים משלים בעוד שהשומע

קריאת להמשך נמי הקשיב הקודמות

זו. קריאה ייד"ח בכה"ג האם הש"ץ

יד"חוראשית לצאת שייך אם לדון יש

אמירה משום יש דהרי בכה"ג

אומר ונמצא מהש"ץ ושמיעה דיליה

מכח וא' מכחו א' בב"א דיבורים שתי

כעונה. שומע
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כעונה שומע גדר ב.

גדרולכאורה בהבנת זה לתלות יש

שומע האם כעונה. שומע

מחמת ייד"ח דהשומע פירושו כעונה

כעונה שיוצא·ÂÓˆÚדהוי „Â·È¯או È"Ú
ÚÈÓ˘Ó‰ Ï˘כעונה דהוי נימא דאם .

שתי לדבר דא"א י"ל שמא בעצמו,

נאמר אם משא"כ אחת, בבת דברים

ע"י שיוצא פירושו כעונה דשומע

ייד"ח. שפיר די"ל המשמיע של דיבורו

דעתובאמת הפוסקים בזה נחלקו כבר

Ò"˙Á‰ד"ה נה וסי' תו ד"ה טו (סי'

דע"יומאי) פירושו כעונה דשומע

שמיעת המשמיע לדברי ומכוון ששומע

הוה ÓÓ˘אזנו ÂÈ˙Ù˘· ‡ÈˆÂÓÎוכאילו

וכן ע"כ. זה, של בגופו המצוה נעשית

בנו עיקר)‰Ò"˙Îנקט והנה ד"ה כז .(סי'

כן מבואר יג)·‚¯"Êוכבר אות פ"ב ,(ת"ת

ÌÈÈÁ‰ ˙Âˆ¯‡·אות יהודה ארץ ה סע' ח (סי'

Ë‡˘ËÂ·Ó˘ה) ‡"‡·Âהמ"א על תצד (סי'

משמעשם) וכן ס"ק·Ó"·ועוד. קכד (סי'

הש"ץ) עם ד"ה נט סי' ובביא"ה הואכא וכן ,

‰ÎÏ‰להדיא ¯Â‡È··ד"ה א סע' על קא (סי'

באבות) לכאורהיכוין נראה [וכן .È"·‰Ó
הרוקח) כתב ד"ה קמה עמ' קסז ואף(סי' .

‰˘Ó ÈÎ¯„‰(ו דשם(אות בנידון החולק

אין באמת אבל פליג. לא דבזה אפשר

לומר רק שכוונתו דאפשר ראיה מכאן

לו שאסור כהמברך דינו שהיוצא

שהוא כיון לטעימה הברכה בין להפסיק

עיי"ש]. בירך, כאילו נחשב גם

˘ÓÏ‰דעתאולם ˙È·‰ותירץ ד"ה יז (ססי'

בעיקר) אמנם ובד"ה הרבה דאיןע"ז
השומע כאלו כעונה" "שומע פירוש

דדין אלא בעצמו ÔÈ„Îאומר ÚÓÂ˘‰
ÚÈÓ˘Ó‰דמה"ט שכתב ועיי"ש ע"כ. ,

הקדושה בשמיעת הפסק משום ליכא
נקט וכן י"ח. תפילת ‰ÂÊÁ"‡באמצע

א-ג) ס"ק כט סי' [ועי'(או"ח .˙ÂÏÈ‰˜·
·˜ÚÈ(יג ˆ·È(סי' נז)·‰¯ סי' ÓÚ·Â˜(ח"א

‰Î¯·(ה אות כפים נשיאות ].(פומרנצ'יק,

שלמהוא"כ הבית כדעת נימא דאם י"ל
פירושו כעונה דשומע והחזו"א
י"ל המשמיע של דבורו ע"י דיוצא
רוב כדעת נימא אם אמנם יוצא, דשפיר
השומע כאילו דדינו הנ"ל הפוסקים
בזה לעיין יש אכתי בפיו אומר עצמו
מהני לא בב"א דיבורים שתי דדלמא

וכנ"ל.

ודיב שמיעה ע"י לצאת יחדג. ור

ב'אמנם דלעולם נימא אם דאף י"ל
אכתי מהני לא בב"א דיבורים
דדין אע"פ דהרי ייד"ח, דידן דבנדון י"ל
דעת מ"מ אומר, כאילו הוי כעונה שומע
וכמ"ש ממש כאומר דאינו הפוסקים רוב

·‰Â·‡ È"¯‰Ó‰(קד קדÁ"·‰Â(סי' (סי'

ז) לשמועאות לבו דכשכיון דאע"פ
עונה לאו מ"מ י"ח, ויצא כעונה חשוב
הוא. בלב מחשבה אלא הוא ממש
באמצע העומד דמה"ט שכתבו ועיי"ש
ואין קדושה לשמוע פוסק י"ח תפלת

וכ"כ הפסק. משום ˙ÈÓ„בזה ˙ÏÂÚ‰'סי)
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יב) ס"ק ח)Ê"Ë‰Âקד ס"ק כה פסק(סי' וכן ,

·"Ó‰(לז ס"ק כה .(סי'

שמיעהוכן ע"י לצאת דאפשר מוכח

מצוות שתי יד"ח יחד ודיבור

בפה, מה)Ó‰Ó"·התלויות ס"ק קסז (סי'

בשעה ענט"י ברכת דהמברך שכתב

יצא דלא המוציא בירך הבית שהבעל

שאומר מה ולשמוע להבין צריך דהרי

ואז אחרים בדברים להפסיק ולא המברך

בזה נכשלין הרבה ובעו"ה כעונה, שומע

בני מוציא כשהבעה"ב קדש שבת בליל

והוסיף עכ"ל. בקידוש, ·˘Ú‰"ˆביתו
מג) אות יאמר(שם אם דאפילו דמסתברא

כן גם המברך לברכת בלבי אז שכוונתי

הוא בשמיעה שיוצא דמה כיון יצא, לא

דוקא שייך וזה כעונה, דשומע מפני רק

עדיף לא דבר אז אם אבל כששותק,

המוציא ברכת בעצמו מהמברך

דלא אחרים בדברים באמצע כשהפסיק

ע"כ. יצא,

ברכתומבואר ושמע בעצמו דהמברך

ע"י יד"ח יוצא אינו חבירו

הפסק", "הוי דדבור משום שמיעתו

לן לית הפסק משום דליכא היכן אמנם

דהרי הפסק דליכא בנ"ד ולפי"ז בה.

המגילה את עודקורא עי' ·˘Ú"Â(ובלא"ה

תרצב) וסי' תרצ שח(סי' אם אפי' דבדיעבד

במגילה), הפסק נחשב לא חולין שיחת

דיליה השמיעה בכה"ג דמהני י"ל וא"כ

ומקיים שומע. בעודו שקורא אע"פ

מגילה דלענין [ואע"פ כתיקונה. המצווה

לאזנו שישמע בעינן עכ"פ לכתחלה

יחד קולות שתי שומע ונמצא כנ"ל,

שמצינו וכמו ייד"ח דיוצא י"ל מ"מ

לבו שנותן דבכה"ג ב' סע' תר"צ בסימן

ליכא הנס חביבות משום הקריאה על

דשאני לחלק יש אמנם קלי. תרי משום

חביבות משום שמקשיב דאמרינן התם

דצריך הכא משא"כ קלי, מהתרי לא'

למעשה אבל יחד. קולות שתי "לשמוע"

דאף משמע הנ"ל המ"ב מדברי

ייד"ח, מאחר ושמע לאזנו כשהשמיע

ודו"ק].

חדתא,(ולפי מלתא לומר יש הנ"ל יסוד

מקרא שנים שקורא דמי והיינו

הקריאות ב' ייד"ח התורה קריאת בשעת

ממה ועוד דיליה קריאה ע"י א' בב"א

מבואר דהרי מהש"ץ, (סי'·Ó"·ששומע

ב) ס"ק קרה"תרפה מהש"ץ שומע דאם

שומע מדין מקרא שנים יד"ח יוצא

ע"פ שם דכתב אלא (ס"ק‰Ó"‡כעונה,

דאל"כח) מילה מילה עמו לקרוא דיש

עם תדיר לכוין יכול אדם שאין חיי'

דלפי אלא בנ"ד. הוא וכן בשתיקה, ש"צ

דמבואר שם)·Ó"‡הא מחצה"ש (עי'

א"כ אחר, לדבר לבו דיפנה נמי דחיי'

קורא אם אף לזה לחוש יש אכתי בנ"ד

עצמו מקורע"י שהוא נ"ה בסימן בטור (עי'

אומר אם דאף להדיא מבואר ושם המ"א דברי

זה) חשש שייך הש"ץ עם מילה ועכ"פמילה ,

ידי שיצא לומר מקום יש בדיעבד

בזה להחמיר יש למעשה ומ"מ שתיהם,

ודו"ק). במ"ב, עיי"ש



הפורים בורגר@Aדברי יוחנן עאהרב

למפרע קריאה ד.

לצאתאלא דאפשר שהוכחנו דאע"פ

יד"ח כעונה ושומע דבורו ע"י

לענין אכתי בדבור, התלויות מצות שתי

הקריאה המשך ששמע היכן מגילה

מילות השלים זמן ובאותו מהש"ץ

הקורא דהרי יצא, דלא י"ל לו החסרות

וכמש"כ יצא לא תרצ‰˘Ú"Âלמפרע (סי'

ו) פסקסע' וכבר ,·"Ó‰(כב דאם(ס"ק

יצא, לא למפרע אחת תיבה אפי' קרא

היכן דמתספקינא אלא בנ"ד. הוא וכן

שמע זמן ובאותו אחת מילה שהשלים

משום איכא אם הש"ץ מפי הבא מילה

ד בכה"ג למפרע כאילוקריאה הרי

ואפשר אהדדי בהדדי שתיהם אמרם

בכה"ג. למפרע משום ·˘·ÂÚÂ˙(ועי'ליכא

בדבור(כז.)Â·¯"‰(כ:) ושמור "זכור

ועי' נאמרו". ד"ה·˙ÒÂ'אחד כ: (ברכות

שותקין,כדאשכחן) היו סני דבהר

וצ"ע. הוו), וכעונים שומעים

הש"ץ עם במילה מילה לקרוא ה.

לשמועומ"מ דשייך מהנ"ל מבואר עוד

כעונה שומע מדין יד"ח ולצאת

מדברי מוכח וכן מדבר, כשבעודו אף

·"Ó‰יט ס"ק תרצ וסי' יט ס"ק תרפט (סי'

כו) עודוס"ק ועיין המגילה. קריאת לענין

·"Ó·(כו ס"ק קפג וסי' א ס"ק סה וכן(סי' .

˘ËÈÏ"‡פסק ˜"Á¯‚‰פכ"ד ישראל (אשי

סג) .הגה

עםולפי"ז במילה מילה לקרוא הרוצה

אף כן לעשות רשאי הש"ץ

חומש מתוך מתוךכשקורא לא (כלומר

כשרה) ישמעמגילה לא דאם בלבו ויתנה ,

ייד"ח מהש"ץ מילה מילה)איזה אותה (של

פסקו וכן דידיה. ‰‚¯È˘"‡בקריאה
‡"ËÈÏ˘ ˜"�¯‚‰Â Ï"ˆÊפ"ג הפורים (אגרת

כד) ודלאהגה .˙Â‚‰�‰Â ˙Â·Â˘˙‰Îח"א)

שצט) ודו"ק.סי' ,

דדינא- -מסקנא

המגילההעולה קריאת השומע לדינא,

מילות השלים זמן ובאותו

שנמצא משום יצא, לא לו החסרות

מילה שהשלים והיכן למפרע. קורא

מפי הבא מילה שמע זמן ובאותו אחת

קריאה משום איכא אם צ"ע הש"ץ

בכה"ג. למפרע



ונמלך יד"ח עיר בן שהוציא כרך הפורים@Aבן דברי עב

בורגר יוחנן הרב

משפט חושן חבורת

ירושלים רמות בשכונת מו"ץ

עמיקתא שמעתא שו"ת מח"ס

צריך האם ונמלך, יד"ח עיר בן שהוציא כרך בן
ולקרוא לחזור

וכרכים.א. בעיירות המגילה קריאת כרךב.חובת ובן לכרך שהלך עיר בן
לעיר. מקומו.ג.שהלך עקירת בשעת דעתו בתר אזלינן כרךד.האם בן האם

המגילה. קריאת יד"ח עיר בן להוציא נמצאוה.יכול האם לעירו, לחזור נמלך
לבטלה. ברכותיו לחזורו.למפרע צריך האם ידו, על חובה ידי שיצא מי

אחר. ידי על ולשמוע

בעיירות המגילה קריאת חובת א.

וכרכים

המגילהביום את קוראים באדר י"ד

כרכים אמנם גדולות. בעיירות

נון, בן יהושע מימות חומה המוקפים

בט"ו. קורין עכשיו מוקפין אינן אפי'

(סי'Ú"Â˘Ë·Â(ב.)·ÏÈ‚Ó‰כמבואר

זה.תרפח) הפרטים כליו ובנושא ועיי"ש .

כרך ובן לכרך שהלך עיר בן ב.

לעיר שהלך

שהלך(יט.)·ÏÈ‚Ó‰שנינווהנה עיר בן

אם לעיר שהלך כרך ובן לכרך

ואם כמקומו קורא למקומו לחזור עתיד

ואמרו עמהם. קורא אמר(שם)·‚Ó'לאו

בליל לחזור שעתיד אלא שנו לא רבא

י"ד בליל לחזור עתיד אין אבל י"ד,
עמהם. קורא

ג)‰¯‡"˘ופירש סי' קאי(פ"ב דרבא
שמועיל וכמו מתניתין. אכולה
שם כשעמד עיר כבן להיות כרך לבן
קריאתם זמן שהוא היום ומקצת י"ד ליל
קריאתן, חובת עליו וחלה העיר בני של
לכרך שהלך עיר לבן מועיל כן כמו
שבזמן כיון י"ד יום מקצת שם ועמד
עמהם אינו מקומו בני קריאת חיוב
אנשי קריאת חובת מעליו נסתלקה
להתחייב הכרך בני עם ונכלל מקומו
יומו, בן מוקף ביה וקרינן קריאתם בזמן
עירו בני קריאת בזמן בכרך שהוא כיון
הקוראים מקומו חובת מעליו ונסתלקה

י" יקראביום לעירו יחזור אם ואף ד,
פסקו כן ע"כ. ט"ו, (סי'‰Ú"Â˘Ëביום
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ה) סע' שםÈ"˘¯Îדלא[כהרא"ש.תרפח

שהלך כרך אבן רק קאי דרבא שפירש

עיי"ש]. לעיר,

בשעת דעתו בתר אזלינן האם ג.

מקומו עקירת

שקביעת(שם)·¯‡"˘ועיין שמבואר

בעת בדעתו תלויה מקומו

להשאר אז היתה דעתו שאם נסיעתו,

וכן מקומו. קבע היום שיאיר עד שם

ו)‰Ê"Ëפסקו ס"קÓ‰Â"·(ס"ק תרפח (סי'

מבואריב) ועוד דאפילו(שם)·¯‡"˘.

מועיל י"ד ליל באמצע כן עשה אם

פסק וכן מקומו. ‰ÎÏ‰לקבוע ¯Â‡È·‰
עיר) בן ד"ה דעת(שם אולם .Ô"·Ó¯‰

Ô"¯‰Â(שם)בתחלת בכוונתו תלוי דהכל

הכוכבים]. צאת לפני [דהיינו י"ד ליל

Â‰È„‰ועיין ‰ËÓ·(תרפח שכתב(סי'

פסק וכן זו. לשיטה לחוש ‰ÂÊÁ"‡שיש
ו) ס"ק קנב וסי' קנא בדעתו(סי' תלוי דהכל

י"ד. ליל בתחלת

למעשה(שם)·Ê"Ëעודועי' אם דדוקא

מחויב היום בתחלת שם היה

אבל לשם, שהלך המקום כדין לקרוא

מועיל לא היום קודם למקומו חזר אם

פסק וכן שם. להיות שחשב ‰Ó"·מה
יב) אולם(ס"ק .‡"ÂÊÁ‰קנב וסי' קנא (סי'

ה) בתחלתס"ק דדעתו וס"ל זה על פליג

היום שיאיר עד שם לישאר הלילה

משתנה לא נמלך אם אף כן ועל קובעת

דינו.

עיר בן להוציא יכול כרך בן האם ד.

המגילה קריאת יד"ח

א)·˘Ú"Âפסקוהנה סעי' תקפט דכל(סי'
מוציא אינו בדבר מחויב שאינו מי
המגילה קריאת ולענין יד"ח. רבים

ה"ג)·ÈÓÏ˘Â¯Èיעויין פ"ב המובא(מגילה
'ÒÂ˙·(כי ד"ה יד. עיר(יבמות שבן דמבואר

כיון חובתו, ידי כרך בן מוציא אינו
כרך בן מאידך בדבר, מחויב שאינו

משום יד"ח עיר בן את „‰ÏÎמוציא
‰˙‡È¯˜ ÔÓÊ ‡È‰˘ „"È· ÔÈ‡ˆÂÈ.

א)·Á"¯Ùועיין אות תרפח שנקט(סי'
ÈÏ···˘(:ב "זמנו(מגילה דאמרו

דש"ס מבואר זה" של כזמנו לא זה של
אינו כרך דבן הירושלמי על חולק דילן

אבל עיר. בן להוציא (שם‰ÓÙ"‚יכול

ב) ס"ק וכתבמ"ז בבלי זו הבנה דחה
בי"ד י"ד לבן קרא כרך בן אם שבדיעבד
לבן זמן הוא שי"ד משום וטעמו יצא,

מוכח וכן בדיעבד. יט.È¯È‡Ó‰Óכרך (שם

כלל) פסקד"ה וכן י)‰‚¯"‡, Ó·Â"·.(ס"ק
ח) ס"ק תרפח הפר"ח,(סי' דברי הביא

הפמ"ג דברי הביא שמצדדושוב (ומשמע

ו'].להקל) בגליון עוד [ועי' .

בלילויש בעיר הנמצא כרך בבן לדון
בכרך הנמצא עיר בבן או י"ד,
שיאיר עד להישאר ודעתו ט"ו, בליל
והוציא שם, מתחייב זה שבאופן היום

נמלך שבסוף אלא יד"ח, (קודםרבים

היום) הט"זשהאיר דלדעת למקומו, לחזור
הקריאה חובת ממנו פקע הנ"ל והמ"ב
האם שם, להיות שחשב המקום באותו
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שברכותיו למפרע מילתא שיתגלה נימא
היה שלא יתגלה כן וכמו לבטלה, היו
על שיצאו ואלו קריאה בשעת חיובא בר
נודע ואם יד"ח, יצאו לא קריאתו ידי
לחזור צריכים לילה מבעוד להם
הקריאה שעת בתר דלמא או ולשמוע
לית כדין נהג שעה שבאותו וכיון אזלינן

בה. לן

נמצאו האם לעירו, לחזור נמלך ה.

לבטלה ברכותיו למפרע

וסי'‰ÂÊÁ"‡ובאמת ומש"כ ד"ה קנא (ססי'

ה) ס"ק שלקנב דרכו שעל כתב
קבעו איך לתמוה יש הנ"ל והמ"ב הט"ז
י"ד בליל בעיר הנמצא כרך שבן חז"ל
והרי בלילה, בברכה המגילה יקרא
שיאיר עד שם שישהה בתנאי הוא חיובו
לכרך יחזור ולבסוף ימלך ואם היום,
שבירך ברכותיו נמצאו הבוקר אור קודם
לבטלה, בלילה שקרא הקריאה על
התחרט שאם מדבריו ומבואר עיי"ש.
כדין שלא קריאתו נמצא מכן לאחר

למפרע. לבטלה וברכותיו

לפיאולם בזה לדון (חולין‰¯ËÈ·"‡יש

לאכילהקו:) ידיו דהנוטל שנקט
אין אכל, ולא נמלך ואח"כ ובירך,
תהא שלא כדי לאכול אותו מחייבים
גמרה ידיו שנטל דמכיון לבטלה, ברכתו
מברך הוא דעליה הנטילה, ברכת לה
ע"כ. לאכול, היה דעתו שעתא וההיא

פסקו א)‰˘Ú"˙וכדבריו אות קנח (סי'

‡"ÂÊÁ‰Â(ח ס"ק כה ה"ה(סי' ולכאו' .
לבטלה. ברכה משום לחוש דאין בנ"ד

הנטילה אין דהתם לדחות דיש אלא
שהמצוה הכא משא"כ למפרע מתבטלת

לגמרי. נעקרת

דבריאלא לבאר הכי נימא אם שאף
מצינו מ"מ ·‰ÂÎÏ˙הריטב"א

˙Â�Ë˜(מח שהפריש(סי' דמי שכתב
רשאי מ"מ ההפרשה, על ובירך תרומה
ברכה משום בכה"ג דאין עליה, להשאל
עליה תרומה שם שחל מאחר לבטלה
שנשרפה, כמו הוי ואח"כ שעה, לפי
אלא הנ"ל חילוק ס"ל דלא ומבואר ע"כ.
אין למפרע מצותו שעוקר במקום אף

ויעויין לבטלה. סי'·Ò"˙Áברכותיו (יו"ד

כישכ) לבטלה ברכה כאן דאין שכתב
זה ע"ד אותם להפריש ציוונו ככה

וכ"כ עליהם. להישאל ·È¯‰Ó"‡שיוכל
קלז) סי' אותÁ"„˘·Â(או"ח 320 עמ' (ח"ו

מסתימתכט) משמע וכן .‡"Ó¯‰'סי (יו"ד

א) סעי' משוםשכ"ג דליכא כליו ונושא
אף ולפי"ז בכה"ג. לבטלה ברכה
דכיון י"ל לעירו לחזור כשנמלך
מחויב היה המגילה על שבירך שבשעה

לבטלה ברכה משום להאליכא (ודומה

עליה, להשאל רשות נתנה שהתורה דתרומה

להתחרט נתנו שחז"ל משמע גם בנ"ד שהרי

לבטלה) לברכה חששו ולא לביתו .ולחזור

קל)·È"ÂÁדיעויןאלא שפסק(סי'
היא הפרשה על הברכה דבכה"ג

פסק וכן Ó‰¯˘"‡לבטלה. סי'·‚' (יו"ד

הואשכג) וכן .Ï‡ÈÎÏÓ È¯·„·'ססי (ח"ג

שנקטנו) הנ"ל מהחזו"א נראה וכן .
הוי המגילה על ברכתו נמלך שאם
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[ואע"פ באה"ע˘·ÂÊÁ"‡לבטלה. גופא
כג) ס"ק סג ברכה(סי' חשיב דלא מבואר

בין לחלק צריך ע"כ בכה"ג לבטלה
השבח שם)ברכת מיירי ברכות(דבזה לבין

הנ"ל. במח' תלוי נ"ד ולפי"ז המצות].

י"לומ"מ בזה כהמחמירים נימא אם אף
עליו ואין להתחרט רשאי שמ"מ
ולהימנע לבטלה ברכה שגורם לחוש
מצינו שהרי טעמא. מהאי לעירו מלחזור

Ú"Â˘·(ג סע' רעג מלאכול(סי' שהנמלך
השני במקום לקדש חייב שקידש במקום
ומשמע בעינן. סעודה במקום דקידוש
שניתן הפוסקים ומסתימת מדבריו
שהקידוש שגורם אע"פ להתחרט

[ועי' לבטלה. יהיה ·ˆÁ"Ïהראשון
זימנין) ד"ה קא. בזה(פסחים עמד שבאמת

כליו ונושא ומהשו"ע ליישב, ונדחק
עוד ועי' עיי"ש. כדבריו, דלא מוכח

˙Ó‡ ˙Ù˘·(שם שלא(פסחים ומוכח .[
זה, באופן לבטלה לברכה חששו
על מהשואל שנא מאי צ"ע ולכאורה
שנמצאו הסוברים לדעת תרומותיו
דשאני לחלק וע"כ לבטלה. ברכותיו
ועל בידים תרומתו מבטל שחשיב התם
בנ"ד משא"כ הברכה, על חיי' כן
על למפרע מתבטלת מצותו שממילא
[ועי' ועיין. טפי, קיל כן ועל שנמלך, ידי

וקפ"א]. כ"א בגליונות

האם ידו, על חובה ידי שיצא מי ו.

אחר ידי על ולשמוע לחזור צריך

הנ"לאלא השני הספק לברר יש דאכתי
את להוציא שקרא באופן דהיינו

האם למקומו, לחזור ונמלך יד"ח הרבים
חובתם ידי יצאו מקריאתו ששמעו אלו
כיון ולשמוע לחזור שצריכים נימא או
למפרע. נעקרת המשמיע מצות שנמצא

מחויבולכאורה שעה שבאותה דכל י"ל
להוציא חיובא בר להיות היה
שהשתא אע"פ חובתם ידי הרבים את
האלו מ"מ למפרע מצותו נעקרה

יד"ח. יצאו ממנו ששמעו

ב)·˘Ú"Âמצינווכן סע' ריג דאין(סי'
יאכל אא"כ אחרים מוציא המברך
בשמיעתן, יוצאים ואז עמהם וישתה

וכתב ז)‰Ó"‡ע"כ. שאם(ס"ק דמשמע
בדיעבד אפילו עמהם ושותה אוכל אינו
ברכתו ליה הוה דהא בשמיעתו, יצא לא
הברכה בין הפסיק אם מ"מ לבטלה,
ויצאו הפסק הוי לא בשוגג לאכילה

וביאר יד"ח. מ"ז‰ÓÙ"‚האחרים קסז (סי'

ח) והפסיק,ס"ק הזיד המברך אם דה"ה
הוה, שפיר לכתחילה שברכתו כיון מ"מ
דדעתו כיון חז"ל, תקנת על עבר ולא
שאח"כ אלא כן גם וליהנות לברך היתה
נקט וכן בברכתו. אחרים יצאו הפסיק,

‡"Ú¯‰(ריג שכוונת(סי' דכל ומבואר .
נחשב זה אין ליהנות היתה המברך
תוקף וע"כ חז"ל, דברי על כעבירה
חובתם. ידי אחרים ויוצאים קיים הברכה

פסק טו)‰Ó"·וכן ס"ק ריג [אלא(סי' .
או בשוגג הפסיק אם כן שכת' דעיי"ש

עיי"ש מזיד היה אם אולם קסזנאנס, (סי'

מג) שבנ"דס"ק י"ל ומ"מ בצ"ע. שנשאר
שהפסיק התם דשאני מזיד, חשיב לא
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הכא משא"כ בזדון, לאכילה הברכה בין
אסרו לא חז"ל והרי כדין, וקרא שבירך
ועיין]. בכה"ג, לעירו יחזור שלא עליו

קריאתולפי"ז לענין דה"ה לומר אפשר
הפקיעו לא שחכמים המגילה

יעויין דין מן [ובר מצותו. ·ÓÙ"‚קיום
ו) ס"ק מ"ז הט"ז(שם דעת שלפי שמשמע

למפרע פטור נמצא אין כשנמלך אף
נפטר שעתה אלא הלילה מקריאת

אלא היום, קנב˘‰ÂÊÁ"‡מקריאת (סי'

והל"מ) סד"ה ה משוםס"ק זה צד דחה
בלילה פרוז אדם שיהיה מצינו שלא

ביום]. ומוקף

דדינא- -מסקנא

לעירהעולה שהלך כרך שבן (אולדינא

שםלהיפך) להישאר היתה ודעתו

קריאת על בירך כן ועל היום שיאיר עד

אם חובתם, ידי רבים והוציא המגילה

שיאיר קודם לעירו לחזור נמלך שוב

ממנו פקע המ"ב שלדעת אע"פ היום,

אין מקום מכל המגילה, קריאת חובת

כדי למקומו מלחזור להימנע עליו

וכמו לבטלה. ברכותיו יהיו שלא למנוע

חובה ידי יצאו קריאתו ששמעו אלו כן

קריאת ולשמוע לחזור צריכים ואינם

המגילה.
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בורגר יוחנן הרב

משפט חושן חבורת

ירושלים רמות בשכונת מו"ץ

עמיקתא שמעתא שו"ת מח"ס

עליו שמסדרים הכלי את להטביל צריך האם
מנות המשלוח

מנות משלוח של כלי טבילת

חייבהרוכש מגוי סעודה" "כלי
כדי שימושו לפני להטבילו

[עי' ישראל לקדושת (יו"ד˘Ú"Âלעלותו

קכ) א)Ê"ËÂסי' ס"ק ].(שם

זהוכבר חיוב האם הראשונים נחלקו
[עיין מדרבנן או ··"Èמדאורייתא

ובתשובות) ד"ה קכ סי' דעת(יו"ד ולהלכה .[
Ê"Ë‰(טז סע'Á"¯Ù‰Â,(ס"ק ועל הסי' (ריש

[וכ"כט) התורה מן ··Â‡È¯שחיובו
כג)‰‚¯"‡ ס"ק ועיין(שם השו"ע]. בדעת
·"Ó·(לא ס"ק שכג להחמיר(סי' שנוטה

[ועיין ‰ÎÏ‰בזה ¯Â‡È··מותר ד"ה (שם

ÁˆÈ˜].להטביל) ˙Á�Ó‰ÏÂס"ק מד סי' (ח"א

דהוג) הפוסקים רוב יהסכמת
חייבים זכוכית כלי ומ"מ מדאורייתא.

Ô�·¯„Óבטבילה [עי'¯˜ ,Á"¯Ùקכ (סי'

ג) ¯Ú"‡ס"ק 'ÈÁÂ(א סע' על ועוד].(שם

איכאומלבד הכלי, טבילת חובת
זמן כל בו להשתמש איסורא
הינו זה איסור אולם טבול. שאינו

כמ"ש ‰ÎÏ‰מדרבנן ¯Â‡È·‰'סע שכג (סי'

ÁˆÈ˜[ועי'יז) ˙Á�Ó(ג-ד אות (שם

אם בנ"ד לעיין יש ובאמת ואכמ"ל.
שהכלי נאמר דאם דרבנן, הוא זה איסור
שוב יטבילנו לא אם הרי טבילה חייב
נתנו דהרי לעולם להטבילו יוכל לא
מבטל נמצא וא"כ במתנה, לחבירו

וצ"ע]. בודאי, המ"ע

האםוהנה הפורים בימי שכיחה שאלה
שמסדרין הכלי לטבול צריכים

מנות'. ה'משלוח את עליו

בטבילה,ולכאורה לחייבו מקום היה
למתנה העומד דכלי דאע"פ
סחורה דכלי דומיא טבילה חייב אינו
לצורכי עתה עומדים שאינם דמחמת
כמבואר מטבילה, פטורים סעודה

‡"Ó¯·Â Ú"Â˘·(ח סע' [וכבר(שם
כלי שהטובל ס"ד בגליון בס"ד הארכנו
עכ"פ טבילתו, מהני לא למתנה העומד
כן דהדין ואפשר פוסקים, להרבה

מבואר וכן ÈÂÏלכו"ע. ˙È·Ó·טבילת (יו"ד

ה) אות קמז עמ' Â‚‰�‰Â˙כלים ˙Â·Â˘˙·Â
תנב) סי' עתה(ח"א הרי בנ"ד מ"מ ועוד]. ,

מאכל דברי בהנחת בכלי משתמש
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סחורה) כלי לגבי דשימוש(משא"כ י"ל וא"כ
שימוש אלא זה שאין ואע"פ מחייבו, זה
מחייב ארעי שימוש גם הרי ארעי

לדעת (שם‰Ê"Ë,(שם)‰¯Ó"‡טבילה

י) טז)Í"˘‰Âס"ק Ó˘‰[ועי'(ס"ק ÈÎ¯„·
ד) ‡Â"‰(אות ˙Â‰‚‰·Â(פו שמשמע(סי'

מיעוט משום מתחייב בפ"א דאף
מא)‰Â¯Ú‰"˘ודברי.תשמיש צ"ע(אות

ועי' סו·Á�Ó"˘בזה. סי' ח"ב ישנה (מד'

יח) צלחותאות כמו ממש סעודה דכלי
ארעי בתשמיש גם אסירי ודאי ומזלגות,
דשרי מקום בשום נזכר שלא כיון

עראי]. תשמיש

הובא‰Á"¯Ùשבאמתאלא כב (ס"ק

סז) ס"ק חנוניבדרכ"ת דגם העלה
ארעי דרך בכלי להשתמש רשאי עצמו
א"צ ממנו השואלו ולכן טבילה בלא

מה)Â¯Ú·Â‰"˘להטבילו. כת'(אות
] כהפר"ח. סהÎÁ‰Â"‡שהמנהג סי' (נש"א

ט) אות שם בפת"ש בשעתהובא להקל כתב
זכוכית בכלי דרבנן)הדחק וכן(דחיובן .

ÈÁנקט ˘È‡ Ô·‰אות מטות פ' שניה (שנה

כליטז) דשאני טפי גרע דנ"ד י"ל מיהו .[
מחזירו ושוב בו שמשתמש סחורה
משא"כ לסחורה, דהיינו הראשון ליעודו
אצל אף לשימוש עתה דעומד בנ"ד

המקבל.

ע"פאמנם לפטור טעם עוד י"ל אכתי
שבעלי הנוקטים הפוסקים דברי
כליהן לטבול חייבין אינן וכד' מסעדה
כיון סחורה", "כלי בכלל הם כי
בדרך אחרים סעודת לצורכי שעומדים

[עי' בלבד ÙÂÒ¯סחורה Ë·˘·'סי (יו"ד

·„¯Î"˙סז) פח), וס"ק ע Á�Ó·Â˙(ס"ק
˜ÁˆÈ(מד סי' בנ"ד(ח"א דה"ה י"ל וא"כ [

מטבילה. דפטור

האחרוניםאלא גדולי רבו דכבר
הלא זו, סברא על החולקים

‡ÂÊÁ‰]˘È"‡המה ‰˘ÚÓ(כג עמ' (ח"ה

Â‚‰�‰Â˙ועי' ˙Â·Â˘˙·(שנו סי' (ח"א

ÌÈÏÎ ˙ÏÈ·Ë ¯ÙÒ·Â(כד הגה ‰‚¯"Ó](פ"ג
Ï"ˆÊ ÔÈË˘�ÈÈÙ(כב ססי' ח"ג יו"ד (אג"מ

ובשעת האכילה לצורך להם דצריך [כיון
הדחק שבשעת דעיי"ש אלא האכילה,
לכלי א"צ שהמאכל בכלים להקל ניתן

אסור], וכד' במרק Ï"ˆÊאבל ‡"Ê˘¯‚‰
ב) אות סח סי' תנ' Ï"ˆÊ(מנח"ש ‡"˘È¯‚‰ ,

כט) אות ישראלזון להר"ג כלים טבילת ,(קונטרס
‡"ËÈÏ˘ רכ)‰‚¯�"˜ עמ' ח"א שני (חוט

חייב דהכלי בנ"ד י"ל ולפ"ז ועוד.
טבילה.

פסקשוב זה שמטעם ‰‚¯�"˜העירוני
‡"ËÈÏ˘דינר להגר"י בכשרותו (הבית

קסב) עמ' עליושליט"א שמסדרים דכלי
מנות ÏÈ·Ë‰המשלוח ·ÈÈÁ,ברכה בלא

או מיץ של כוס שמוכר קיוסק כעין דהוי
שצריכים בצלחת אוכל שמוכר קיטרינג
יש דבריו [ולפי ע"כ. הכלים, להטביל
כדי יטבילנו דאם למקבל להודיע
שיטבילנו הנ"ל החולקים לדעת לחשוש
כשהחליט אף המקבל אולם ברכה. ללא
ולתתו לחזור ולא עצמו לצורך לקנותו
הכלי להטביל חייב אינו במתנה לאחרים
דעתה מאכלים בתוכו שיש אע"פ מיד
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וכמ"ש תעשה. ואל בשב השתמשות הוי
ÔÈ˜ÒÈ„ Ï"È¯‰Ó·ודע ד"ה קלו אות (קו"א

שימוש.עוד) נקרא לא תעשה ואל דשב
להטבילו]. חייב בו משתמש אם אולם

דאףמיהו די"ל זו ראיה לדחות יש
יודו וכד' מסעדה לענין החולקים
שהכלי התם דשאני טבילה, דא"צ בנ"ד

‡Â‰ ‰„ÂÚÒ ÈÏÎ ÏÏÎ·בנ"ד משא"כ ,
הנותן בו שמשתמש זה דשימוש די"ל
אינו מנות המשלוח את עליו לסדר
דאף סעודה" ל"כלי הכלי את מחשיב
מ"מ טבילה, חייב הגשה דכלי נאמר אם
לצורך עתה משמש הכלי דאין גרע הכא
בתורת לחבירו למוסרו אלא הסעודה
שהשני בשעה וכד' [ובמסעדה מתנה
המוכר, ברשות עומד הכלי הרי אוכל
סעודה ככלי משמש הכלי בנ"ד משא"כ
לפי ואף אחרים. לרשות שיצא אחר

ÔÈ˜Ò„ Ï"È¯‰Ó‰ודע ד"ה קלו אות (קו"א

סעודהעוד) כלי שמכין דמי לחדש שיצא
ביחד אותם "למכור" מאכל עם
דטבילה, חיובא עליה רמיא לישראל,
בהם להשתמש רוצה אינו שהוא אע"פ

דקיי"ל לסעודה, סב.)כלל (פסחים

וע"כ הואיל, אמרינן לכו"ע דלחומרא
חייב הכלי לדידיה חזי זה שאוכל כיון
שמבשל התם דשאני י"ל מ"מ טבילה.
הכלי את שמחשיב חשוב תיקון ועושה

סעודה"]. ל"כלי

Ï"ˆÊשדעתשו"מ ‡"˘È¯‚‰אות (שם

ע"מעא) כלי שקונה דמי
הכלי את ולשלוח בדברים אותו למלאות

לצורך מגש כגון לאחרים האוכל עם
מנות, ˆ¯ÔÈ‡ÍÈמשלוח ÁÏ˘Ó‰

ÂÏÈ·Ë‰Ïחכם [א.ה. ע"כ. המקבל, אלא ,
קמיה זו שאלה שוב העלה אחד

‡"ËÈÏ˘ א"צ„‰‚¯�"˜ דבאמת בו וחזר ,
ודו"ק. שכתבנו], הסברא משום טבילה

הכליאלא להטביל דיש לסוברים דאף
ברכה) בזה(ללא לדון יש אכתי ,

אלא הכלי על האוכל מניח שאינו היכן
המפסיק דבר שפורס וכגון הפסק ע"י
גופא שהמאכל או למאכל הכלי בין
דאיכא דכיון די"ל וכד'. בנייר עטוף
שהרי לכו"ע, טבילה חייב אינו הפסק

מבואר א)·ÓÒ"˜כבר אות קצט דאם(סי'
א"צ עצמו המאכל הכלי על נותנים אין

פסק וכן ד)‰˘Ú"Âטבילה. סע' קכ (סי'

להדיא פג)·‡Â"‰[וכ"כ אות נח (שער

בכלי. האוכל שיגע Â‡È··Â¯דצריך
טז)‰‚¯"‡ טבילה(אות דצריך כת'

ועי' המתכת. דרך ·Ù¯"˙כשמשתמש
ט) שמצינו(ס"ק ואע"פ הרוקח]. בשם

מטבילת הפוטר בחומר המצופה דכלי
טבילה חייב הכלי לנוי הוא אם כלים

[עי' לכלי מתבטל קכÊ"Ëדהציפוי (סי'

ג) כ)Ì"˘¯‰ÓÂס"ק סי' אפשר(ח"ג ,[
משא"כ אחד, כלי כשהוא דוקא דהיינו

לעיקר נקט וכן ÈÁבנ"ד. ˘È‡ Ô··שנה)

יד) אות מטות וכד'שניה מפה מניח דאם
טבילה. צריך אינו למאכל הכלי בין

שנ דכה"ג לעיין דיש ע"מ[אלא ותנו
החוצץ, כדבר חשיב אי הכלי לנאות
וכמו חוצץ, אינו לנאותו דכל די"ל

[עי' מקומות בכמה (לז.)ÎÂÒ‰שמצינו
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בטבילת האם לדון דיש אלא ועוד].
כל דלמא או ממש נגיעה בעינן כלים
עי' [א.ה. סגי הכלי דרך שמשתמש
נאמר דאם הנ"ל]. הפוסקים בלש'
לנוי שבא דבר אף ממש נגיעה דבעינן

כמ"ש מ"ה·˙È"‡Ùחוצץ, פ"ח (מקוואות

א) אות סוף בועז פי"ג וזבחים יב אות בועז

דהיינו חוצץ', אינו במינו 'מין לענין
כאילו החוצץ לדבר דחשבינן משום
נגיעה שא"צ בדבר רק ומהני שם אינו

וכ"כ רסו)·‡·�"Êזב"ז. סי' ע"פ(יו"ד
שבא דבר דה"ה והוסיף הרמב"ן דברי
אולם לזה. ראייתו עיי"ש כן, דהדין לנוי

·‡ÂÈ ˙˜ÏÁ·(ג סי' או"ח Ù˘‰Â˙(ח"א
˙Ó‡(והתניא ד"ה כז. ליישב(ר"ה כת'

בשם לקמן ועי' אחר. באופן הראיה
‡"˘È¯‚‰‰ÓÏ˘ ˙Á�Ó‰Â.[וצ"ע ,

Ï"ˆÊדעתאולם ‡"˘È¯‚‰אות (שם

תשמישםלג-לד) שדרך שכלים

כגון בעטיפה אוכל בהם להכניס הוא

יש אוכל, עם שקיות או סוכריות

לגבי בטלה שהעטיפה בברכה להטבילם

ועי' ˘ÓÏ‰האוכל. ˙Á�Ó·(ה אות (שם

פריסת ע"י רק להשתמש שדרך דכלי

עם טבילה טעון וניילון, נייר כגון מפה

[ועיי"ש ו)ברכה דלענין(אות דמשמע

ע"כ. הנ"ל], כהגריש"א ס"ל לא עטיפה

˘ËÈÏ"‡ודעת ˜"Á¯‚‰בכשרותו (בית

הספר) בריש הגרח"ק של דהפסקתתשובות

לא האוכל שבפועל אע"פ שקית או נייר

רבנן פלוג דלא מסתבר מ"מ בכלי נוגע

[ועי' אסור. ÌÈÈÁוהכל ˙ÓÏ˘·'סי (טב"כ

].לא)
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בורגר יוחנן הרב

משפט חושן חבורת

ירושלים רמות בשכונת מו"ץ

עמיקתא שמעתא שו"ת מח"ס

בפוריא לבסומי איניש חייב להלכה האם

רבאמפורסמים (ז:)·ÏÈ‚Ó‰דברי

"ÈÓÂÒ·Ï ˘È�È‡ ·ÈÈÁÈÓ
‡È¯ÂÙ·(רש"י ביין, ידע(להשתכר דלא עד

[עי' מרדכי" וברוך המן ארור ˙ÒÂ'בין
דלא) ד"ה שם)Ô"¯·Â(ז: È¯È‡Ó·Â(ברי"ף
חייב) ד"ה "דלא(שם השיעור כוונת ביאור

דבריהם והובאו וכו'" ארור בין ידע
È"··(תרצה ועי'(סי' ,‰˘Ó ÈÎ¯„·שם)

א) ב)Á"··Âאות בענין(אות שכת' מה
ור"ז דרבה מבואר שם בש"ס אולם זה].
איבסום הדדי, בהדי פורים סעודת עבדו

למחר(נשתכרו) לר"ז, ושחטיה רבה קם
מר ניתי א"ל לשנה ואחייה, רחמי בעי
בכל לא א"ל וכו', פורים סעודת ונעביד
[ועי' ניסא מתרחיש ושעתא שעתא

È¯È‡Ó·(שם)‡"˘¯‰Ó·Âשפירשו
זו]. בעובדא הכוונה

הט"ו)‰¯Ì"·Óוז"ל חובת(פ"ב, כיצד
ושותה וכו' בשר שיאכל זו סעודה
וכו', בשכרותו וירדם שישתכר עד יין

[ועיי"ש ב)·‰‚‰"Óעכ"ל. אות (שם

היינו בפורים שלהשתכר ÂˆÓÏ‰שהביא
והובאו בלא"ה, יוצא פורים ידי אבל

Ó˘‰דבריו ÈÎ¯„·(שם)Á"··Âסוף (שם

ב) וכ"כאות ,¯Â‡È··‰ÎÏ‰ד"ה תרצה (רסי'

ועי'חייב) הא"ר. נו)·Ï"È¯‰Óבשם (סי'

כי בעלמא מצוה אלא זה דאין שביאר
בלא משתה ואיכא כתיב משתה" "ימי
דברי הביא לא הב"י אולם שכרות.

דהויה משמע בשו"ע וכן הנ"ל, גהות
מדברי והנה גמור. הנ"ל‰¯Ì"·Óחיוב

דבעינן משמעÔÈÈמשמע וכן דוקא,
È"˘¯Óלהשתכר(שם)במגילה שכת'

והעירוני ‰˘"Ò"ביין". È�ÂÈÏ‚·˘מגילה)

מהנישם) דלא דמנ"ל רש"י על תמה
הביא ומ"מ המשכרים, משקים שאר

Ê"·„¯‰Óביין היא דהמצוה דמוכח
מדברי נר' וכן קמב‰˜˘Ú"Âדוקא. (כלל

ו) אבלאות .Â�È·¯ ˙ÂÁ¯Â‡·(נו עמ' (ח"ג

Ï"ˆÊבשם ˜"È¯‚‰ומ"מ דוקא לאו דיין
שזה משתה משום יין מעט לשתות צריך

ועיין ביין. ‰ÂÎÏ˙דרכו ‰�˘Ó·'סי (ח"ה

].פג)

שאע"פויש הרמב"ם דברי על להעיר
לא להשתכר שיש כרבא שפסק
כת' אלא ידע.." "דלא עד שבעינן הזכיר
יוצא [ועוד בשכרותו. שיירדם עד
מחובת הוי שלהשתכר מדבריו
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דייק וכן ÌÈ�ÓÊÂ"הסעודה", ÌÈ„ÚÂÓ·
קי) סי' ].(ח"ח

Ó˘‰ועיין ÈÎ¯„·(תרצה בשם(סי' שכתב
ידע דלא דעד דפירש מהרי"ב
ושהכי ידע, ולא וישן שישתכר פירושו

הביא וכן מהרמב"ם, (שם‰È¯È‡Óמשמע

חייב) לבארד"ה המפרשים גדולי בשם
מבואר [ולפ"ז ידע. דלא דעד השיעור
מקיים שבזה המצוה בכלל הוי דהשינה
ביום שיישן בעינן ולפ"ז ידע". דלא "עד
שמצדד מצאתי וכן גופא. הפורים

‡"ËÈÏ˘ È˜Ò·È�˜ Á"¯‚‰הפורים (אגרת

יא) הגה סוף ועי'פ"ו ,ÌÈ�ÓÊÂ ÌÈ„ÚÂÓ·
קצ) סי' ].(ח"ב

ברי"ף)‰¯Û"Èמאידך מימרא(ג: הביא
נקט וכן כפשוטה, הנ"ל דרבא

ח)‰¯‡"˘ אולם(סי' .‰"Ê¯‰Ô"¯‰Â(שם)

בשם ‡ÌÈ¯Ùכתבו Â�È·¯עובדא דמההיא
ליה אידחי וכו' לר"ז ושחטיה רבה דקם
למעבד דמי שפיר ולא דרבא מימרא

נקט וכדבריהם .(שם)‰È¯È‡Óהכי.

ח)‰‡˘ÏÂÎאולם אות דברי(פורים הביא
ÌÈ¯Ù‡ Â�È·¯‰כדבריו דאי ודחהו

למימר ליה לר"ז)הוה סעודה(רבה נעבד
נבסם. ולא ב)Á"¯Ù·Âבהדדי אות (שם

[שו"ר הנ"ל. האשכול לדברי כוון
Ò"˙Á·(קצו הרבינו(סי' דברי על שכת'

דשומר מידי, קשה קושיתו שאין אפרים
מצוה וע"י רע דבר ידע לא מצוה
היכא אך מכשול, יארע לא לבסומי
במאדים דהוה רבה כגון הזיקא דשכיחא

המצוה הגנת מהני ח:)לא אבל(פסחים ,

מאדים מזל שהוא בנפשו ידע שלא מי
רובא בתר דאזלינן לזה לחוש א"צ
מש"כ ועי' עכ"ד. ה', פתאים ושומר
רע דבר ידע לא מצוה שומר לענין

ל"ג]. בגליון

תרצה)‰ÂË¯וז"ל עד(סי' שישתכר צריך
לברוך המן ארור בין ידע שלא

עכ"ל. תוס'È"··Âמרדכי, דברי הביא
בדברי וסיים אפרים רבינו דברי וכן

ÌÈÈÁ ˙ÂÁ¯Â‡‰(לח אות שס"ל(פורים
שהרי שהשתכר רבא כוונת שאין
אך וכו' הוא גמור איסור השכרות

מעט. מלימודו יותר שישתה

ב)··"Áועיין אות להלכה(שם שנקט
וז"ל: שסיים אלא אפרים כרבינו
בין ידע דלא עד לבסומי דוקא ומיהו
לה, דדחינן הוא מרדכי לברוך המן ארור
מלימודו הרבה לשתות צריך מיהו אבל
אפי' או שתוי ויהא במשתה לבו שייטב
רק המלך לפני לדבר יכול שאינו שיכור

עכ"ל. עליו, דעתו שתהא

נקטובדרך �˙�‡Ïזו Ô·¯˜‰ח סי' (מגילה

י) רש"יאות פירוש שלולי וכתב
להשתכר, היינו דלבסומי שכתב הנ"ל
ע"י לב להיטיב שמחויב מפרש היה

ידע, לא עד יין הרבה Ú„שתיית ‡ÏÂ „Ú
ÏÏÎ·.ÌÈ¯Ù‡ „È·Â(שם)שראה כתב

החיוב שעיקר הוא שהכוונה לילה בחזון
לו אין ולכן בשמחה, שרוי שיהיה הוא
דעתו, שיתבלבל מדאי יותר להשתכר

הך אינשי, חייב Ú„וז"ש ‡ÏÂ ‡Â‰ „Ú
ÏÏÎ·בזה שתיה חיוב שגדול ור"ל ,
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הגבול שמן ידע דלא גבול עד לבסומי
חיוב כוונת ביטול הוא והלאה הזה
איך [ועיי"ש עכ"ד וכו', חכמים שחייבו

הגמ']. דברי שפירש

שם)‡Ó˙ובשפת שאין(מגילה פירש
הוא ידע דלא דעד הגמ' כוונת
מה כל אלא להשתכר, שצריך שיעור
שהגיע ומתי מצוה בזה יש שותה שהוא
שוטה כל כמו פטור הוא ידע דלא עד

שו"מ ממצוות. ·¯Î‰שפטור ˜ÓÚ·'עמ)

בשםקכו) Ï"ˆÊשכ"כ Ë�‡ÏÒ È"¯‚‰.

ב)·˘Ú"Âולדינא סע' כדברי(שם פסק
לבסומי חיוב שיש רבא
שכוונת משמע ומדבריו בפוריא,

נקט וכן כפשוטה, היא ‰˘È¯Úהמימרא
‰·Â˘˙(ב שמים(אות עמודי סידור בשם

זו מימרא מקיים היה הגאון שאביו
מבואר וכן ‰ÎÏ‰כפשוטה. ¯Â‡È··'רסי)

חייב) ד"ה השו"ע.תרצה בדעת

בין(שם)‰¯Ó"‡אבל פשרה עשה
בשם והביא ·Âהשיטות ÏÎ‰'סי)

מלימודומו) יותר כדברישישתה (והיינו

אפרים) המהרי"ברבינו דברי והוסיף ,
ידע דלא עד ויקיים ירדם (כדברישאח"כ

הנ"ל) לישוןהרמב"ם מהני לא [אמנם
הנ"ל, ברמב"ם כמבואר לשתות ואח"כ

˜„˘וכ"כ È‡¯˜Ó·(מד סי' ].(פורים

ב)והפר"ח אות תרצה שעתה(סי' כתב
ראוי מקולקלים שהדורות
ושלא ז"ל אפרים רבינו סברת לתפוס

ממה יותר קט מעט אלא לשתות

כיון יד"ח יוצא ובזה ביו"ט, שמורגל

ח"ו. להכשל שלא כדי לשמים שכוונתו

ה)‰Ó"·אבל ס"ק שראוי(שם כתב

[ועי' הרמ"א כדברי ··Â‡È¯לעשות
‰ÎÏ‰(עד ד"ה בעצמו(שם שהיודע

בנט"י המצות מן במצוה אז שיזלזל

או מנחה יתפלל שלא או ובהמ"ז וברכה

מוטב ראש קלות שינהוג או מעריב

לש"ש]. יהיו מעשיו וכל ישתכר שלא

חייבותואכתי נשים האם לדון יש

והנה זו. ÛÒÂÈבמצוה ˘‡¯·
למגילה) הרמב"ם(פתיחה דברי ע"פ נקט

מגילה) הל' משלוח(ריש מגילה דמקרא

לאביונים ומתנות בפוריםÁÂÓ˘ÏÂמנות

˙Á‡ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ.ע"כ ,Ì"‡¯·Âעל)

מגלה) הל' ריש ‰Ìהסמ"ג ÌÂÈ‰ ˙ÂˆÓ ÏÎ˘
‡Ò� ÈÓÂÒ¯Ù„ '‡ ‰ÂˆÓדבריהם ולפי .

במגילה, חייבות שנשים דכמו י"ל

נמי הכי לאביונים ומתנות מנות משלוח

דקבעו מסתבר דלא ואע"פ בזה, חייבות

י"ל מ"מ ידע", לא ד"עד שיעור להן

חייבות מיהא מלמודם יותר דלשתות

אולם שמחה. משום ‰ÈÂÏעכ"פ Ë·˘·
ב) אות יח סי' זה(ח"י שייך דלא כת'

במאירי ועי' דאין(שם)באשה, שכת'

פשוטים, והדברים לאשה, יפה יין רבוי

אלא ¯·Â�Èע"כ. ˙ÂÁ¯‡·˘עיני (ח"ג

Ï"ˆÊהובאפורים) ˜"È¯‚‰˘אמר

היום לכבוד יין קצת שישתו לנכדותיו

[ועי' פורים שמחת ·ÌÈ„ÚÂÓומשום
ÌÈ�ÓÊÂ(קצ סי' ודו"ק.(ח"ב ,[
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בורגר יוחנן הרב

משפט חושן חבורת

ירושלים רמות בשכונת מו"ץ

עמיקתא שמעתא שו"ת מח"ס

שליח, ע"י לאביונים מתנות המוסר
שליחותו שקיים לברר צריך האם

שליח ע"י לאביונים מתנות בדין

בפורים,מצוה לאביונים מתנות לתת
וכל עניים, לשני מתנות שתי
להם יתן ולא משובח. זה הרי המרבה

פורים ÌÈ¯ÂÙקודם ÌÂÈ· ‡˜Â„ Â˙ÂˆÓ„
]Ú"Â˘(ד סע' תרצד ‰ÎÏ‰,(סי' ¯Â‡È·ד"ה)

].לשני)

·˙˘Â·‰וכתב ˙Â¯¯ÂÚ˙‰·(תצ דכיון(סי'
מתנות מצות טעם שעיקר
במה לו שיהיה כדי הוא לאביונים
הגיע שלא כל א"כ בפורים, לשמוח
[ועי' המצוה. בזה קיים לא בפורים לידו

Ò"˙Î·(ויעיין ד"ה קיב סי' גם(יו"ד שכתב
שמחה, משום דהוא (סי'È¯‰Ó·Â"‡כן

יצארז) בפורים לעני זיכה שאם כתב
אחרי עד לידו הגיע לא אם אפילו

וביאר ‰È‡Ó¯פורים. קיב)·˘¯‚‡ (ח"ג

דעת וכן לעני. שהודיעו באופן דמיירי
Ï"ˆÊ ‡"˘È¯‚‰(ד אות פמ"ו האיש (אשרי

פוגש ואינו עני עבור כסף לו יש דאם
את לעני לזכות יכול הפורים, ביום אותו
אם רק שזה אלא שליח, ע"י הכסף
לו שמזכים הפורים ביום לעני מודיעים

עוד ÁˆÈ˜ועי' ÁÈ˘·(שעט ].(סי'

זהוכמו ביום מצוה Â�Ó˙כן ÁÂÏ˘Ï
" דכתיב לרעהו, ÁÂÏ˘ÓÂאיש

מנות ב' ומצותה לרעהו". איש מנות
משובח זה הרי המרבה וכל אחד, לאדם

]Ú"Â˘(ה סע' תרצד ג)ÓÂ"·(סי' ס"ק ].(שם
ע"י המנות את לשלוח יש ולכתחילה

בפורים)שליח אחד במשלוח כמו(עכ"פ
כ)‰Ó"·שהביא ס"ק ‰·�ÔÈבשם(שם

ÔÂÈˆ(מב דוקא(סי' לשלחם דיש דאפשר
עיין [אולם דקרא. כלישנה שליח ע"י
בעינן דלא שפשט שם ציון בבנין

ועי' ·Ë‡˘ËÂ˘שליחות. (שם)·‡"‡

פסקו וכן דוקא, שליחות דא"צ שפסק
Á"‰Î‰(מא והנהגות)ÂÊÁ‰Â"‡(אות .(דינים

ÌÈÈÁועי' ¯Â˜Ó·(תרצב דמשלוח(ססי'
ואפי' מבו יותר בשלוחו מצוה מנות
עדיף]. הנס דפרסום לאביונים במתנות

קמח)‰¯Ú"‡יצאוכבר סי' תשובה (פסקי

ע"י לשולחם מהני אם להסתפק
לקטן. שליחות אין דהא Ò"˙Á‰Âקטן,

מנות לתת המצוה היתה דאילו השיב
שלוחו דמהני דמה י"ל אז ממש בעצמו
עתה כן לא כמותו, שלוחו מדין רק הוא
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כ"א בעצמו לתת כלל המצוה שאין
[וכ"כ שליחות דין לזה א"צ לשלוח

ÌÈÈÁ ¯Â˜Ó·(תרצב לשלוח(ססי' דמותר
הביא וכן קטן, (סי'˙Ú„·‰¯Â˙ע"י

ועי'תרצה) .¯‡···ËÈ‰(ז ס"ק תרצה (סי'

פורים, לפני לשלחו מהני אם שנסתפק
˘"‰Â¯Ú·Â(יז משלו"מ(אות דבעינן כת'

דעת וכן עצמו, Ó˘Ï‰בפורים ‰¯Â˙‰
קפח) מש"כ(שאלה ועיין .‰¯Â˙ ˙Ú„‰

עוד ועי' ס"ק·ÓÙ"‚שם. א"א תרצה (סי'

].א)

אוויש מנות משלוח כששולח לדון
שליח, ע"י לאביונים מתנות נותן

אלו במצוות אמרינן ˘ÁÈÏהאם ‰˜ÊÁ
Â˙ÂÁÈÏ˘ ‰˘ÂÚאם לברר חייב אינו ואז ,

לא דילמא או שליחותו, קיים אכן
[ואף לברר וחייב זו חזקה אמרינן
צדקה לגבאי לאביונים מתנות כשמסר
דבעינן דכיון די"ל בזה, לדון יש
לברר עליו כנ"ל ביום בו לעני שימסור

לקמן]. ועי' שליחותו, שעשה

בש"סוהנה האמוראים ÔÈ·Â¯ÈÚנחלקו
"(לא:) אמרינן ˘ÁÈÏהאם ‰˜ÊÁ

Â˙ÂÁÈÏ˘ ‰˘ÂÚאו דרבנן בדינים רק "
[ועי' דאו'. בדינים רב)·˙ÒÂ'אף ד"ה (שם

יעשה לא דאם היכן הוא דהנידון
אם עבירה לידי המשלח יבא שליחותו

נקט וכן עליו. סי'‰�È"·Âיסמוך (אעה"ז

ועייןב) ,·˜ÚÈ ˙˜ÏÁ·(קד סי' ב(ח"א
Ú"Â˘Ë·Â(ח סע' תט ].(סי'

נחמןוהכריעו רב כדעת הפוסקים
אין תורה של דבמצוות

שליחותו, עושה שליח חזקה אומרים
שליח חזקה אמרינן סופרים בשל אבל

[עי' שליחותו (תרומות·¯Ì"·Óעושה

ה"ו) ˜ÒÂ˜¯Âפ"ד È"¯‰Ó·שם‰�ÁÓ·Â
ÌÈ¯Ù‡(כא סי' וכן(שלוחין כר"נ. שפסקינן

ב)·�È"·Âנקט סי' אולם(אעה"ז .¯ÂË‰
שלא) סי' בדאו',(יו"ד אף דמהני פסק
ÍÏÓÏ ‰�˘Ó‰Â(פ"ד (שםÂ‰‚¯"‡(תרומות

פ) ועייןאות עליו. שלא·˘Ú"Âתמהו (סי'

לד) יז)·Ó"‡,סע' ס"ק תט ·ÂÊÁ"‡,(סי'
טז) ס"ק ז סי' סי'Â¯Ú·Â‰"˘(מעשרות (זרעים

יט) אות שמצותסג כיון לכאורה ולפ"ז .[
לסמוך יכול מדרבנן אלא אינם פורים
קיים אם לברר חייב ואינו השליח על

שליחותו.

חשוביםאלא פורים שדיני זה שענין
מילתא אינו מדרבנן כמצוה
שהיא י"ל זו מצוה דהרי דפשיטא,

È¯·„Ó‰Ï·˜כדברי דדינה ואפשר
נביאים היינו קבלה [דברי תורה.

כ"כ דברי¯˘"Èוכתובים, ד"ה ב: (ב"ק

ועייןקבלה) .¯È‡È ˙ÂÁנתלה ואפ' ד"ה ט (סי'

עליו) שהקשה נביאיםÁ"ˆ¯‰Ó·Âמה (דברי

].פ"א)

דעתוכבר הראשונים, בזה נחלקו
‰"Ê¯‰ד"ה לפני ברי"ף ד. (מגילה

תורהולפי) וכדברי קבלה, דברי שפורים
נקט וכן ד"ה‰È¯È‡Óדמו. יט: (מגילה

וקטן) וכ"כושוטה .Â· ÏÎ‰(מה בענין(ססי'
וכן בפורים. ד"ה‰·"Èשמחה תקנד (סי'

הרמב"ן) צוםוכתב לענין ר"ת בשם הביא
תורה כדברי קבלה דדברי באב ט' של
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] א)Ì"·Ó¯·Âנינהו שמה(שרש כת'
אחר שעמדו ונביאים חכמים שתקנו

ועי' מדרבנן. הוא רבינו ·¯Ô"·Óמשה
פו) עמ' פרנקל ובדפוס כז עמ' ב שחילק(שרש

נכתב ולא הנביאים שתיקנו מה בין
מה אבל מדבריהם, הוא בנבואה במקרא
כגון הצוואה בדרך בנביאים שכתוב
והם הוא תורה דבר עשה על שמזהירין

ועי' מסיני. בידם ‡Ò˙¯גמרא ˙ÏÈ‚Ó·,
‡·Ë ‡˙È�‚¯Ó·בזה עוד ועיין .„"·‡¯·

ה"ו) פ"ג ].(מגילה

ברי"ף)‰¯"Ôאולם ז. דברי(תענית הביא
ומסיק דבריו, ודחה הנ"ל הרז"ה
שנאמר מה אלא קבלה דברי מקרי דלא
נביא ע"פ לאו אסתר ומגילת נביא. ע"פ

בזה מש"כ [ועי' ה:‰¯"Ôנאמרה (ר"ה

בזהברי"ף) עמד וכבר (סי'·È"ÂÁגופא,

ונשביק) נודה אפ ואפ' סד"ה ].ט

כתבוגדולה ד"ה‰¯ËÈ·"‡מזו ה: (מגילה

ופרכינן) ד"ה יט. ור"ה רקגופא דלא
דברי כל אלא דרבנן, המגילה קריאת
[ועי' ולקולא המה דבריהם כשל קבלה
ת"ר]. ד"ה יח: שבועות במס' בדבריו

משמע תרפז)ÂË‰Ó¯וכן שקריאת(סי'
[ועי' מדרבנן אלא אינה המגילה

Ì"·Ó¯·(א המגילה(א, שקריאת שכתב
שדרכו אלא סופרים, מדברי מ"ע היא
כך לקרוא ב] שרש [עי' הרמב"ם של
עיין אולם תורה. כדין שדינו לדבר אפי'
היא שמגילה שכתב א בשרש בדבריו

Ô�·¯„Ó'ועי .‰ÓÏ˘ ÔÈ�··(נח בזה.(ססי'
עוד ÒÁ„ועי' ˙¯Â˙·אות סוף אות לח (סי'

כללÁ"„˘·Âו) הדל"ת מע' השדה פאת (ח"ב

].כה)

סותרים,ולענין דברים מצינו הלכה
ב)‰¯Ó"‡דהנה סע' תרפז (סי'

מקרא לשמוע ת"ת דמבטלים פסק
תורה של מצות לשאר וחומר קל מגילה,
וביאר מגילה, מקרא מפני נדחים שכולם

·"Ó‰(יא ס"ל(ס"ק כי טעמא דהיינו
היא דמגילה פסקÔ�·¯„Óלהרמ"א וכן .

Á"·‰(ג אות תרפז דרבנן(סי' דמגילה
ד"הÒ"˙Á‰Âהיא. וחידושים הג"ה (ו:

ושמחהגאולה) המגילה שקריאת כתב
פסק וכן ודרבנן. קבלה דברי ומשתה

˘"‰Â¯Ú·(קה אות קי סי' דברי(יו"ד שספק
סי' באה"ע עיי"ש [אולם לקולא קבלה
ומבואר לקמן]. ועי' כד"ת, שד"ק ס"ב
דינים כשאר תוקפם קבלה דדברי מהנ"ל

דרבנן.

מצינוומאידך סע'·˘Ú"Âגיסא תרצו (סי'

בבשרז) מותר שאונן שפסק
דיחיד עשה אתי דלא בפורים, ויין
דאורייתא דרבים עשה ודחי דאבילות

בפורים, �Â‰�Èלשמוח ‰Ï·˜ È¯·„„
‰¯Â˙ È¯·„Î Ì‰˘וכן]Ê"Ë‰תרפז (סי'

ב) דדבריס"ק כדאו' הויא שהמגילה נקט
דעת וכן תורה. כדברי ‡·Ôקבלה È¯ÂË‰

ה:) דף ועיין כגון ד"ה שהמגילה(ד. משום
דברי דסותר אלא הקודש, ברוח נאמרה

להביא)·˘‡‚"‡עצמו לי ויש ד"ה ז ].(סי'

לעילולכאורה מבואר דהרי צ"ע
ודעימיה‰¯Ó"‡שלדעת

שתיק אמאי וא"כ כדרבנן, דינה מגילה
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ועיין עליו. פליג ולא להשו"ע ליה
·"Ó·תרצ"ב טז)בסי' בשם(ס"ק שכתב

המגילה את קרא אם דספק הפמ"ג
דרבנן ספיקא בזה אמרינן דלא אפשר
דהוו קבלה דברי דהוא משום לקולא

תורה. תרפ"חÚ˘·Â‰"ˆכדברי בסי'
ט) היא(אות מדבריהם שמגילה "צירף"

לקולא. תרפ"טÓ·Â"·וספקו (ס"קבסי'

להוציאה) יכול דאינו קטן לענין כתב
תיפוק ולכאורה דרבנן, תרי הוא כי גדול
הוי מגילה כי מוציא דאינו ליה
מדרבנן מחויב רק והוא כדאורייתא

חינוך. בתורת

קבלהוע"כ דדברי נימא אם דאף לומר
הדין ענין לכל לא תורה, כדברי
יוצא [וכן איתמר דאיתמר והיכן כן,

Ê"�·‡‰Ó(ה אות ח סי' ח"א שהוכיח(אה"ע
Ê"Ë‰Ó(ד ס"ק תקנד כד"ת(סי' דד"ק

כעת. וצ"ע מותר], דספיקו נקט ואעפ"כ
המ"ב מצדד דלמעשה מבואר ועכ"פ

‡¯ÓÂÁÏ ‰Ï·˜ È¯·„ ˜ÙÒ„עוד [ועי'
„ÒÁ ˙¯Â˙·(ו אות לח סי' ·„Ú˙,(או"ח
‰¯Â˙(ב ססע' ועוד].(תרפז

דשליחנחזור חזקה מהני האם לנ"ד
פורים, במצות שליחות עושה
רק זו חזקה דמהני לעיל מבואר והנה

וביאר יב.ËÈ˘·˙ˆ·Â˜Ó‰בדרבנן, (נזיר

אמאי) שליחותוד"ה עושה שליח דחזקה
מחצה על כמחצה אלא גמור כרוב אינו
דאו' ספקא הוי תורה בשל ולהכי

ספיקאל אמרינן סופרים ובשל חומרא,
ולקולא. העמקיםÓÙ‰Â"‚דרבנן (שושנת

יב) רובכלל דהוי משום דהיינו כתב
מהני לא בכה"ג ורוב במעשה התלוי
נקט [וכן גזרו לא בדרבנן ומ"מ מדרבנן,

ÈÊ‡‚Ï‡ Ë"È¯‰Ó‰בכורות יו"ט הלכות (ספר

התוס') והנה ד"ה יט סי' נר'פ"ג וכן ,Ê"Ë‰Ó
כד) ס"ק סט עיי"ש(סי' ,‚"ÓÙ·(שם)וכ"כ .

ג)‰˙·‡"˘ סס"ק כה קסב)¯Ú"‡,(סי' (סי'

ועוד].

נימאמעתה אי למר, ובין למר בין
כמו תורה כדברי קבלה דדברי
סמכינן דלא י"ל הנ"ל, המ"ב שמצדד
מנות משלוח השולח וע"כ זו, חזקה על
צריך שליח ע"י לאביונים מתנות או
שליחותו. קיים השליח דאכן לבאר
בזה קדמני שכבר לראות שמחתי ושוב

¯ÊÚÈÁ‡·(עג סי' שמצדד(ח"ג עיי"ש
[ועיי"ש אפ"ל)להחמיר ולפ"ז ד"ה ג (אות

השליח דיודע כיון להעיר דיש שכת'
עכ"פ המשלח עליו יסמוך שלא
דאין דהיכא הדין הדר שוב מדבריהם,
חזקת ל"א ידו על איסור עושה המשלח

לחלק]. ויש מה"ת שע"ש

דכבראלא העירוני ‰‚¯˘"˜דשוב
Ï"ˆÊ(שפג סי' או"ח שלמה לך (האלף

מדברי הוי מנות דמשלוח דאף כתב
השליח אם תורה, כדברי והם קבלה
נאמן, שליחותו שעשה ואומר חוזר
חזר לא אם ואף באיסורין, נאמן דע"א
דעבידא מלתא דהוי כיון ואמר,
ע"כ. זו, חזקה מהני ודאי ובזה לאיגלויי

להסתפקÏ‰‚¯˘"˜אףמיהו יש אכתי
דבזמנינו לאביונים מתנות לענין
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האוספים ע"י זו מצוה מקיימים הרבה
שבכל הצדקה קופות ע"י או לנצרכים,
להתגלות עשוי הדבר ואין ואתר, אתר
כדין. ביום בו הכספים את מסרו אם

קופתאולם ע"י שנותן דבגוונא אפשר
הא על לסמוך יש וכדו', צדקה

[עי' מקומות בכמה חז"ל ·˘Ú"Âדאמרו
ה) סע' קיד סי' א סע' פב קיז·¯Ó"‡,(סי' (סי'

ט) ד)·Ó"·,סע' ס"ק כ ד"לא(סי' ועוד]
יתברר אם דהרי לאומנותייהו", מרעי
יתרמו לא כדבעי שליחותם עושים שלא
שהשליחים היכן בפרט ידם, על
זו חזקה י"ל טרחתם עבור שכר מקבלים

˘ÓÏ‰[ועי' ˙È··(עג סי' דדוקא(או"ח
מחזקת הדבר להוציא אנו כשבאים
בדאו', סמכינן לא זו חזקה ע"י איסור
תורה. בשל אף סמכינן בלא"ה אבל

קיב)‰˘„"Áוהביאו כלל החי"ת מע' .(ח"ב
איכא דהכא כתב שם הגרש"ק אולם

זו. חזקה מהני לא וע"כ חיוב חזקת

עבור לשליח מעות שנותן ובגוונא

עי' סוף·‡ÊÚÈÁ¯השליחות, עג סי' (ח"ג

ג) הדיןאות מן שהוא דלפי דאפשר

ממון, חיוב עליו ויש לקיים מחויב

משום רק שהוא סתם בשליח משא"כ

וצ"ע, עולה, יעשו לא ישראל שארית

ודו"ק. ע"כ],

בזהאלא להקל העולם דמנהג דנראה

דסומכים צ"ל וע"כ גוונא, בכל

דינם קבלה דדברי הסוברים דברי על

אפרים במחנה [ועי' כא)כדרבנן דאם(סי'

חזקה מהני שליחותו שיעשה לו הבטיח

דמבטיחים היכן דבריו ולפי גוונא. בכל

בשולח ומ"מ מהני]. ביום בו שימסרו

לברר צריך כדרבנן דינם אם אף קטן ע"י

והעירוני ת"ט, סימן בשו"ע כמבואר

יעקב בחלקת כתב רלה)שכן ססי' .(או"ח
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מושקוביץ צבי משה יהודה הרב

עורך – ברור משפט מכון

המגילה בברכות נשים בדין

ורביםברוך דרא איכשר בימינו השם
מגילת ברשותם שיש הזוכים הם
וכדין כדת ומהודרת כשרה אסתר
רב בהידור בדיו קלף גבי על הכתובה
להוציא מנת על בה לקרוא יכולים והם
קריאת חובת ידי ביתם בני את בה

המגילה.

מיאמנם והשיטות הדעות רבו זה בדבר
הברכה ולשון נוסח ומהו מברך
אם והנה המגילה. קריאת על שמברכים
והוא חובתו, ידי יצא לא עדיין הקורא
הנה זו בקריאת חובתו ידי לצאת רוצה
מקרא על מברך שהוא פשוט הדבר
ידי השומעים כל את ומוציא מגילה
אמנם המגילה, ובקריאת בברכות חובתן
בקריאת חובתו ידי יצא כבר הקורא אם
בקריאת לצאת רוצה שהוא או המגילה
לשמוע כדי הכנסת שבבית המגילה
דנו בזה מלך הדרת עם ברוב אותה

יברך. מי באריכות הפוסקים

(מגילההנה בגמרא מבואר הדין בעיקר
נשים לוי בן יהושע רבי אמר ד:)
היו הן שאף מגילה, במקרא חייבות
על שאף רש"י ופירש הנס. באותו
ולאבד להרוג להשמיד המן גזר הנשים
אמנם וגו'. ונשים טף זקן ועד מנער

שעיקר רשב"ם פירש כתבו התוספות
אסתר ידי על בפורים ידן על היה הנס
מצוות של החיוב עיקר הם כן ואם
בגמרא מבואר וכן המגילה. קריאת
במקרא חייבין הכל (: ב דף (ערכין
המגילה את לקרות כשרין הכל מגילה,
יהושע וכדר' נשים, לאתויי מאי לאיתויי
נשים לוי בן יהושע ר' דאמר לוי, בן
היו הן שאף מגילה, במקרא חייבות
כמו הוא שחיובם ומשמע הנס. באותו
שחיובם הדברים כנים ואם אנשים של
כן גם יהיה הברכה נוסח כן אם זהה
על יברכו והן באנשים כמו בנשים שווה

מגילה. מקרא

הראשוניםולכאורה ברוב משמע כך
יכולות שנשים שכתבו
את המגילה קריאת חובת ידי להוציא
(ערכין ברש"י להדיא כמבואר האנשים
בעוד דבריו והובאו לאתויי) ד"ה ג.
(הלכות משנה במגיד כתב וכן ראשונים,
אבל ב) הלכה א פרק וחנוכה מגילה
מוציאה שהיא רבינו מדברי נראה אשה
הראשונים ואף עיקר. וכן אחרים את
אנשים מוציאות נשים שאין שסוברים
לא הוא המגילה, קריאת חובת ידי
(מגילה בריטב"א כמבואר מדינא איסור
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והן לציבור כבוד זה שאין אלא ד.)

ההלכה משמעות היא וכן מארה. בכלל

שהביא אלא תרפט) (סימן הטור בדברי

חייבות שנשים שסובר בה"ג דברי את

מחוייבות ואינם מגילה לשמוע רק

דברי שאת יוסף הבית וכתב לקרותה

ע"ג). מ מגילה (הל' גדולות הלכות בעל

ד"ה (ג. ערכין בריש התוספות כתבוהו

נשים) ד"ה (ד. מגילה ובריש לאתויי)

דברי ד) (סי' מגילה בריש כתב והרא"ש

הכריע ולא גדולות הלכות ודברי רש"י

בעל כדעת נוטים דבריו מקום ומכל

ב: (מגילה הר"ן אבל גדולות הלכות

הלכות בעל דברי על כתב נשים) ד"ה

שראוי אלא מחוור זה ואין גדולות

תשעט) (סי' והמרדכי להחמיר לחוש

כבעל פסק תקסט) (סי' שראבי"ה כתב

דמגילה מתוספתא וראיה גדולות הלכות

וקטנים ועבדים נשים ה"ד) (פ"ב

הלכות ובעל המגילה מלקרות פטורים

לוי בן יהושע רבי אמר הכי גריס גדולות

איתא והכי מגילה במשמע חייבות נשים

בר אמר (ה"ה) ב' בפרק בירושלמי

נשים אנשים בפני לקרותה צריך קפרא

בספק הנס באותו היו הן שאף וקטנים

לוי בן יהושע לרבי תקשה לא ועתה וכו'

בשמיעה חייבות נשים דהא מהתוספתא

לומר יש דערכין וההיא בקריאה ולא

דקאמר דהא גדולות הלכות פירוש לפי

פירוש מגילה במקרא כשרות נשים

לראבי"ה ונראה כמותן נשים להוציא

מגילה מישמע על מברכות .1דנשים

כן שאם ז) (ס"ק השקל המחצית וביאר

רבי דאמר הא לומר צריך כרחך על

במקרא חייבות נשים לוי בן יהושע

במׁשמע חייבות נשים דגרסינן ִמגלה,

לקרות ולא לשמוע שחייבים מגלה,

שחייבים לאנשים מוציאות אין ולכן

פסק בה"ג כדברי ולמעשה בקריאה.

אם שכתב ב) סעיף תרפט (סי' הרמ"א

לשמוע מברכת לעצמה קוראה האשה

פסק וכן בקריאה. חייבת שאינה מגילה,

אדם. החיי בשם יא) ס"ק (שם המשנ"ב

לשמוע שתברך כתב פיתים ובמנחת

מגילה. מקרא

עלאמנם לסמוך שאין כתב חדש הפרי

נשים אלא כלל הרמ"א דברי

הטורי1. על טעם ברוך בהגהות כתב ובטעמו

אמרו שהאנשים מצינו שבים ד.) (מגילה אבן

ישראל ובני משה ישיר אז כדכתיב שירה בעצמם

ואיתא מרים. להם ותען כתיב הנשים וגבי וגו'

והן אומר הוא לאנשים שירה אמר משה ברש"י

ע"כ. לנשים שירה אמרה ומרים אחריו עונין

א"כ ממרים שמעו רק אמרו לא שהנשים הכוונה

הנשים ואין כן הדין ג"כ מגילה גבי דלכך י"ל

רק בקריאה אבןחייבות הטורי אמנם בשמיעה.

מרוח הוא המגילה קריאת חיוב שהנה לחלק כתב

אלא הקודש מהרוח נלמד לא נשים אמנם הקודש

המחוייבת שאשה יתכן לא וא"כ חז"ל מדרשת

מרוח המחויב איש חובה ידי תוציא מדרבנן

נראה אינו הראשונים בלשון אמנם הקודש.

הוא נשים של שהחיוב ביארו שהם כיון כדבריו

זהה הוא החיוב לדבריו ואילו לקרוא ולא לשמוע

שאיכות כיון אנשים להוציא יכולות שאינם אלא

וצ"ע. אנשים. משל יותר נמוכה היא שלהם החיוב
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רב במעשה הוא וכן אנשים כמו יברכו
קול בשו"ת כתב וכן רלז). (סי' מהגר"א
כח) סימן חיים אורח - ב (חלק אליהו
הנשים שיברכו הסכמנו טוב ומהיות
שהזמן עשה אמצות דהוה מידי עצמן,
וכן מברכות, כן ואעפ"י דפטורות גרמא
השו"ע משמעות הוא וכן מעשה. עשינו
הקוראות לנשים אחרת לשון הביא שלא

במגילה

אםובפלא כתב פורים) (ערך יועץ
וקורא י"ח יצא כבר הקורא
אין נשים או אנשים לאחרים להשמיע
בשביל ומלכות בשם ברכה לברך ראוי
מלשמוע יפסידו שמא בעי דלמיחש
וידוע לבטלה ברכתו ונמצא א' תיבה
הזה היום במצות חייבות הנשים שגם
כתיקונן. לקיימן ליזהר וצריכות כאנשים
הלכות תצוה (פרשת חי איש ובבן
שהקורא פסק כן גם א) סעיף פורים

כלללנש יברך לא ים

הנשיםואם אשכנז בני למעשה כן
מקרא לשמוע לעצמם יברכו
יכולות הנשים ספרד לבני ואילו מגילה
מקרא על הרגילה הברכה את לברך
חיים שלמת בשו"ת כתב אמנם מגילה.
שהמה שהנכון שעג) סימן חיים (אורח
הראשונים מדברי והנראה בעצמן, יברכו
בברכה אחר נוסח הביאו שלא הפוסקים
מקרא "על יברכו שאם נראה לנשים,
ובזה קפידא, אין ג"כ כאנשים מגילה"
שכתוב כמו יאמרו כי לטעות יבואו לא
נראה יודעות אין אם ומ"מ בסידורים.

שישמעו יזהירם רק לברך, יוכלו דשפיר
כנ"ל עשה אם ושוב לזה, דעתם ויתנו
וכתב לבטלה. ברכתו שאין כנראה
סז) סימן יט (חלק אליעזר ציץ בשו"ת
דר"ל משמע קפידה" "אין של שמלשונו
שהז"ג, מ"ע על גם מברכות שהרי מפני
דקסברי משום דהיינו נראה העיקר אבל
מגילה במקרא חייבות הנשים שגם

כאנשים.

נשיםואם לכמה לקרות רוצה אשה
ס"ק תרפט (סימן במשנ"ב מבואר
סי' א פרק (מגילה נתנאל הקרבן בשם ז)
את להוציא יכולה שהיא ס') מ' אות א
עליו ותמה נשים, הרבה לא אך חברתה
שלמה (הליכות זצ"ל אוירעבך הגרש"ז
דבר עשר תשעה פרק פורים – מועדים
המזון מברכת שנא מאי ד) הלכה
ומוציאות מזמנות שנשים ומקידוש
אינם אנשים ורק נשים הרבה אפילו
דזילא משום מהן חובתם ידי יוצאים
רבא באליהו מבואר וכן מילתא בהו

רעא). (סימן

אישועל אם האחרונים נחלקו זה פי
דעת תברך, מי נשים לכמה קורא
והנראה נד) סימן ג (חלק יצחק המנחת
אחת שכל למעשה, הלכה לדבר בזה
עשר בדליכא מיבעי' לא לעצמה, תברך
צריכות בודאי שאז שומעות, נשים
באיכא אף אלא לעצמה, כאו"א לברך
למגילה בנוגע דדינם וי"ל נשים, עשר
מידי מ"מ אבל י"ד), (באות כנ"ל כמנין
הרי זאת, בלתי וגם נפקא, לא ספיקא
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מגילה) דמס' (פ"א נתנאל בקרבן מבואר

נשים מוציאה האשה דאין התוס', בשם

והביאו מילתא, בהו דזילא משום רבות

אות תרפ"ט סי' הציון (בשער במ"ב

יצאו לא הנשים דכל אף וע"כ ט"ו),

אמנם לעצמה. תברך אחת כל מ"מ עוד,

הביא יב) סעיף לב (פרק גבריאל בנטעי

הדין שמעיקר הורה פיינשטיין שהגר"מ

עם ברוב משום לכולם תברך אחת

שהמנהג כתב למעשה אמנם מלך. הדרת

שכל לעצמה.הוא מברכת אחת

שבנותואם הוא הנ"ל מכל המורם כן

על לעצמה אחת כל תברכנה ספרד

אשכנז בנות ואילו מגילה מקרא

מגילה לשמוע אחת כל תברך לכתחילה

מקרא על ברכה היא אם בדיעבד אמנם

אינה אחת ואם חובתה ידי יצאה מגילה

כדי לברך יכולה אחרת אז לברך יודעת

שם אין אם אפילו חובתה ידי להוציאה

עשרה.

הנהולעניין ריבנו את הרב ברכת

סעיף תרצב (סימן פסק הרמ"א

והוא בצבור. אלא אחריה לברך ואין א)

הלכה בביאור שם וכתב הירושלמי ע"פ

כמבואר לברך מותרת שמדינא שאף

כיון מקום מכל ובגר"א רבא באליהו

שהדבר יאמר מי במנהג תלוי שהדבר

ספק ולכן לברך המנהג שנתפשט נקרא

לבסוף. עליה יברכו ולא להקל ברכות

אחת שכל המנהג נתפשט כיום אמנם

לאחריה. אף לעצמה מברכת

(פוריםומכל קודש במקראי כתב מקום

אז נשים עשרה יש שאם לה) סי'

את הרב ברכת את לברך יכולים לכו"ע

פירסומי משום הוא שעיקרה כיון ריבנו

יש כן אם עשרה כאן שיש וכיון ניסא

אמנם לברך. ויכלוים ניסא פירסומי כאן

כג סי' תפילה (הלכות שלמה בהליכות

לא הכי דאפילו כתב ג) הלכה דבר

לאחריה. יברכו
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בריזל יעקב הרב

עורך - ברור משפט מכון

צ'ק, ידי על לאביונים מתנות מצוות קיום בעניין
אשראי וכרטיסי בנקאית העברה

וכדו' צ'ק ע"י לאביונים מתנות

בנקאית, העברה הצ'ק, הגדרת

אשראי. וכרטיס

לקייםכשאנוא. אפשר אם לדון באים
על לאביונים מתנות מצוות
בנקאית בהעברה זיכוי או ציק נתינת ידי
קודם לבאר עלינו אשראי, וכרטיס
ידי ועל ההילכתי במבט הדברים הגדרת
ולדון הענין שורש על לעמוד נוכל כן
שמצאנו ממה למילתא מילתא ולדמות

בעזי"ת. בפוסקים

אםהנה האחרונים דנו כבר הציק בגדר
הציק בעל של חוב כשטר הוא
שיתנו לבנק כהוראה רק או למקבל,
מתנות מצוות לגבי אך למוטב,

נוגע,לאב זה נידון שאין נראה יונים
לקנות יוכל העני אם כך ובין כך שבין
הציק ליתן שיוכל דהיינו זה, בציק
של המטרה בזה נתקיים הרי למוכר,
בספר [עי' האחרונים פסקו וכך המצווה,
סעיף י"ג פרק (ליפשיץ, בהלכה' 'הציק

ל"ו)].

מוגבל,אמנם שאינו בציק רק היינו
בלבד, למוטב שהוא בציק אבל
זה עם לקנות המקבל באפשרות שאין

בזה בבנק, הציק את לפדות צריך אלא
שהנותן לומר יש ובאמת לדון, יש
לו שנותן זה בעצם המצווה את מקיים
מהבנק, הכסף את לקבל האפשרות את
מקיים שאינו לומר יש מאידך אמנם
[וכן דווקא, הכסף בנתינת אלא המצווה
מקיים אם חוב שטר בנותן לדון יש
נאמר ואם השטר], נתינת בעצם המצווה
המצווה לקיים יכול אם לדון יש זה כצד
לומר יש או לו, תיתן שהבנק מה ידי על
הכסף את נותן הציק בעל שאין שמאחר
אין הכסף את שנותנים הם הבנק אלא
וכדלקמן. המצווה מקיים הציק בעל

מעבירובגדר אם בנקאית', 'העברה
יש בנק, באותו אחר לחשבון
כתב [וכן לאחר, חובו כנותן שזה לומר
סי' א' חלק העזר (אבן משה באגרות
למוטב שניתן כציק זה והרי ק"ד)],
באופן אך הנ"ל, בשאלה ותלוי בלבד
כנותן אינו אחר, בבנק לחשבון שמעביר
המעביר של שהבנק אלא לאחר, החוב
שהם מה תמורת השני לבנק מתחייבים
ונמצא המקבל, לחשבון מתחייבים
מהמעביר המזוכה קיבל לא שלמעשה
מתחייבים הם שהבנק אלא כלום,
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המעביר אם לדון ויש הכסף, את ונותנים
נותן. שהבנק במה המצווה מקיים

כמוובגדר הינו אשראי', 'כרטיסי
בבנק לחשבון בנקאית העברה
החוב את נותן החשבון בעל שאין אחר,
אלא להמקבל, לו חייבים שהבנק
למקבל בעצמה מתחייבת שהחברה
מתחייב החשבון שבעל זה תמורת
אם הנ"ל בשאלה ותלוי להם. לשלם
שהם בזה המצווה לקיים הנותן יכול

ונותנים. מתחייבים

במצוות כנעני' 'עבד דין

מנהבגמ'ב. הילך רבא אמר ז. קידושין
מקודשת לפלוני, והתקדשי
אף לאו כנעני עבד כנעני', 'עבד מדין
קני קא מידי ולא חסר דלא גב על
חסר דלא אע"ג נמי גברא האי נפשיה,

איתתא. להאי לה קני קא מידי ולא

שלהיינו שחרור מדין למידים שאנו
נותן הוא שאין שאע"ג כנעני עבד
בכדי נותן אחר אלא לאדון הכסף
יש כן אם ומועיל, ישתחרר שהעבד
שאע"ג כן גם קידושין לגבי ללמוד
אלא לאשה הכסף נותן ההמקדש שאין
מועיל. לפלוני שתתקדש בכדי נותן אחר
גם כסף בקנין לקנות שאפשר ומבואר,
אחר אלא הכסף, נותן הקונה כשאין
פלוני, שיקנה בכדי למוכר הכסף נותן

בזה. וקונה

רקונחלקו שייך זה דין אם האחרונים
שהם במצוות גם או בקניינים

שאי המשפט הנתיבות דעת הגוף, חובת
של נתינה ידי על המצווה לקיים אפשר
לחמדת בתשובה לשונו וזה עבורו, אחר
ל"ב, סי' יו"ד שלמה (חמדת שלמה
ס"ק ש"ה סי' יו"ד תשובה בפתחי צויין
מהני קנין שהוא בקידושין דווקא ט"ז):
כנעני, עבד מדין המעות נותן כשאחר
בדמי התורה שהקפידה הבן בפדיון אבל
מהני, לא ושטרות שקרקע הפדיון
שמן בגמ' אמרו חוב בשטר ודווקא
הא משמע לכשיתן, פדוי בנו התורה
וכן מהני, לא המעות שנותן אחר
קח.) (דף בכתובות רש"י פירש בשקלים
שקלו את אחר עבור ששוקל באחד

הנותן. על מצווה ששכר

מצווה,ונראה שחיסר בלבד זו שלא
ולא כלל, פדוי אינו אפילו אלא
את לו שוקל דכשאחר לשקלים דמי
דשאני שקלו, מליתן הוא פטור שקלו
לכל שיהיה בכדי הוא שנתינתן שקלים
וכיון בקרבנות, חלק מישראל אחד
חלק לו יש וכבר בעדו אחד נתן שכבר
מהני קנין דבר בכל שהרי בקרבנות,
כמו כנעני' 'עבד מדין אחר מעות
חלק כבר לו שיש וכיון בקידושין,
שקלו, ליתן צריך אינו שוב בקרבנות
מצווה אבל הן, קרבנות צורך שהשקלים
מה קנין, סרך בו ואין הגוף חובת שהוא
זו שמצווה כיון בעדו, נתן שחבירו בכך
בעדו נתן וכשחבירו הוא הגוף חובת
גבי רש"י שפירש וכמו מצווה, חיסר
הגוף חובת שהיא המצווה הרי שקלים,
ממנה נפטר דלא כיון רמיא עליה עדיין
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במצוות לעשות הוא ומחויב עדיין,

עכ"ד. הגוף חובת רחמנא שחייבו

המבוארכוונת פי על הוא הדברים

השקל, מחצית לגבי ברש"י

חבירו אין חבירו עבור נותן אחד שאם

המצוו וממילאמקיים הנותן, אלא ה

לעשות האדם על חובה שהם בדברים

במה כלום הועיל שלא נמצא המצווה

קיום נזקף שלא שמאחר נתן, שחבירו

מחויב שעדיין הרי עבורו המצווה

לקניינים דומה ואינו המצווה, לעשות

קנוי שיהיה הקנין שיחול הוא שהעיקר

נותן שאחר מה מועיל ובזה לחבירו,

בשבילו.

עלאמנם חולקים אחרונים כמה

שאפשר וסוברים הנתיבות

שאחר אחרים, ידי על הבן פדיון לפדות

בט"ז עיין פדוי, הבן שיהיה בכדי נותן

בינה ובאמרי י"א), ס"ק ש"ה (סי'

בזה האריך ג') סי' הבן פדיון (הלכות

נזקף השקל מחצית לגבי שגם וכתב

כן והוכיח הנותן, לזכות המצווה

שכן והביא שם, בכתובות מהסוגיא

ידי שעל שם מקובצת בשיטה מפורש

את הוא מקיים עבורו נותן שאחר מה

'עבד מדין למידים אנו זה וכל המצווה,

יו"ד בחזו"א גם [עיין כמבואר. כנעני'

מדין הנתיבות על שהשיג קפ"ה סי'

שלא נראה אמנם שקלו, את לו שוקל

בפתחי אלא בפנים, התשובה את ראה

שם] שהקדים וכמו תשובה

אחרים של חוב בשטר

ממהוהנהג. סברתו הוכיח הנתיבות
מהני חוב בשטר שרק שחזינן
המעות שנותן אחר הא ומשמע כשיתן,
ולכאורה כוונתו, להבין ויש מהני. לא
כשהאב שרק שמבואר הכוונה נראה
מהני אז שלו חוב שטר נותן הפודה
של חוב שטר כשנותן אבל כשיתן,
ומבואר כשיתנו, אפילו מהני לא אחרים
האב. במקום לכהן ליתן יכול אחר שאין

ברש"יובאמת להדיא נראה שכן
שמא) ד"ה נא: (דף בבכורות
בשטר בפודה עולא דאמר להא שפירש
פדוי בנו שמדאורייתא שלו חוב
אינו כשיתן שאפילו גזרו ורבנן לכשיתן,
של בשטרות שפודין יאמרו שמא פדוי
אחרים של שבשטרות ומבואר אחרים.

כשיתנו. אפילו מועיל אינו

טובאאמנם לדון שיש נראה לכאורה
נאמר אם שאפילו זו, בראיה
רק היינו אחרים ידי על לפדות שאפשר
אבל הבן', 'פדיון לשם נותנה כשהנותן
בזה אין חובו לפריעת נותן שהוא באופן
בעת יאמר אם ואפילו כלל, פדיון מעשה
הבן את לפדות שרוצה חובו שפורע
נותן אינו שהרי מועיל, אינו זה בכסף
ממה מכבר שחייב במה אלא לכהן
לא ולכן חדשה, נתינה כאן ואין שלווה
אחרים של חוב בשטר הבן פדיון מהני
נותנים שאינם כיון לכשיתנו, אפילו
דומה ואינו הפדיון, עבור מיוחדת נתינה
בנו שמדאורייתא שלו חוב שטר לנותן
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מה שכל התם דשאני כשיתן, פדוי
רק הוא השטר בנתינת עצמו שמתחייב
הכסף כשנותן מהני ולכן הפדיון, עבור
של חוב שטר בנותן משא"כ כך, אחר
עבור במיוחד נתחייבו שלא אחרים
שביאר נראה [וכך מועיל. אינו הפדיון
שם]. עיין ו') סי' (קידושין שקופ הגר"ש

הבנק בנתינת

שהנידוןלפיד. לכאורה נראה האמור
זה, אחרונים במחלוקת תלוי
אפשר שאי שסובר הנתיבות שלפי
אחר, בנתינת הבן' 'פדיון מצוות לקיים
לאביונים' 'מתנות מצוות לגבי הדין הוא
אחר, ידי על המצווה לקיים אפשר שאי
המצווה לקיים אפשר שאי נראה כן ואם
מקיים שאינו ננקוט [אם ציק ידי על
את לפדות הזכות נתינת בעצם המצווה
וכרטיס בנקאית והעברה בבנק], הציק
בו הכסף את יקבל אם ואפילו אשראי,
אלא הכסף את נותן הוא אין שהרי ביום,

הבנק.

לקייםאבל שאפשר הפוסקים לשיטות
על הגוף חובת שהם מצוות גם
לקיים שאפשר לומר יש כן אם אחר, ידי
ואינו למקבל, נותן שהבנק במה המצווה
שאין אחרים של חוב שטר לנותן דומה
התם דשאני כשיתנו, אפילו פדוי הבן
מטרת עבור אינו נותנים שהם שמה
התחייבו שהם מה עבור אלא הנותן
לעיל, שכתבנו וכמו השטר, בכתיבת
חדש בחיוב מתחייבים שהם כאן אבל
כשיתנו עכ"פ מועיל שפיר הנותן, עבור

עצמו של חוב בשטר פודה וכמו הכסף,
לכשיתן. פדוי שבנו

אינםאלא שהם הכא דשאני לומר שיש
כלל, המצווה' 'קיום עבור נותנים
למתנה נותנים שאינם שכל נראה אכן
דמי, שפיר הנותן של למטרה אלא
השני שנתינת נלמד כנעני' 'עבד שמדין
הריטב"א שכתב כמו כנתינתו, חשיב

שם. בקידושין

לנותן משלם כשהמשלח

בשיטתאמנםה. לעיין הנתיבותיש
מבואר דהנה המשפט,
ג') ס"ק ק"צ (סי' המשפט בנתיבות
אין לשליח, לשלם מתחייב הקונה שאם
שכל כנעני, עבד לדין להגיע צריך
כשאין רק הוא כנעני עבד של החידוש
בגמ' כמבואר מידי ולא חסר הקונה
לשלם מתחייב הקונה אם אבל קידושין,
עצמו של במעות כקונה נחשב לשליח
כן ואם כלל, כנעני עבד לדין צריך ואין
אחר, ידי על מצוות קיום שלגבי נמצא
שפיר לנותן לשלם מתחייב הוא אם
הנתיבות, לשיטת גם המצווה מקיים
עצמו, של מעות כנותן שנחשב כיון
המצווה לקיים שאפשר נמצא ולעניינינו
שהוא כיון יתן, שהבנק מה ידי על

לבנק. לשלם מתחייב

הנתיבותאמנם שהרי צ"ע זה לפי
חוב שטר מנותן כדבריו הוכיח
אפילו פדוי הבן שאין אחרים של
בנתינת חסר האב שם והרי לכשיתנו,
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הכסף ממנו לווה הלווה שהרי השליח,
היה כן ואם החוב, נפרע לכהן ובנתינתו
אם אפילו כשיתנו המצווה לקיים לו
במצוות, כנעני עבד דין שאין נאמר

(הלכותאכן אפרים במחנה יעויין הנה
כסברת שכתב י"ב) סי' שלוחין
לשלם נתחייב המשלח שאם הנתיבות
עצמו, של מעות כנותן הוי לשליח
קנה אם שאפילו הרמ"ה שיטת והביא
למוכר הודיע ולא במעותיו השליח
קנה מקום מכל המשלח עבור שקונה
שהלווה וכמו חסר, שהוא כיון המשלח
וקונה דמי, המעות למשלח השליח
להקנות מוכר של שדעתו משום המשלח
בנדרים מהגמ' כן והוכיח המעות, לבעל
ממנו, מלהנות אשתו את שהדיר במי ע:
שהרי בגמ' והקשו אחר, ידי על לה נותן
ונמצא הבעל, של שלוחו הוא הלה
שאע"ג הרי מבעלה, נהנית שהיא
מכל שלו ממעות לה נותן שהשליח
כיון לה נותן הבעל כאילו נחשב מקום
עוד כתב [וכן להשליח, משלם שהוא

שם] כ"ד ובסי' י"ח בסי'

השליחוהוסיף כשקונה רק זה שכל
השליח קונה אם אבל במעות,
ביאור ונראה קונה. המשלח אין בהקפה
במעות משלם השליח שאם החילוק,
הלווה כאילו שנחשב לומר יש בזה
המעות נותן והמשלח למשלח המעות
מה על אין בהקפה קנה אם אבל למוכר,
נחשב ולא כלל, המשלח זכרון לחול
שזה המשלח, כהקפת השליח הקפת

בהתחייבות אבל מעות, בנתינת רק שייך

בפועל. שנתחייב מי על אלא אינו

הנתיבות,ולפי בשיטת גם לומר יש זה

אין מעות נותן כשהשליח שרק

אבל כנעני, עבד לדין להגיע צריך

נחשב לא אז עצמו כשמתחייב

לדין להגיע וצריך המשלח, כהתחייבות

כנעני עבד דין מהני לא ואם כנעני, עבד

חובתו ידי יוצא המשלח אין במצוות,

כך, אחר השליח כשישלם אפילו

בשעה המצווה קיים שלא שמאחר

המצווה לקיים יכול אינו שוב שהתחייב

הוא שפורע מה שהרי שפורע, בשעה

שכתבנו [וכמו פורע, הוא חובו מחמת

אחרים של חוב שטר בנותן לעיל בנותן

דומה ואינו כשיתנו], אפילו פדוי שאינו

פדוי שבנו שלו חוב בשטר לפודה

בעצמו האב התחייב דהתם לכשיתן,

הפדיון, הושלם כשנותן ולכן זה, עבור

הוי ולא נתחייב שהשליח באופן משא"כ

אין שוב כן אם המשלח, כהתחייבות

ואינו זו בהתחייבות קשור המשלח

השליח. בנתינת המצווה מקיים

הנתיבותובזה שהוכיח מה שפיר אתי

אחרים, של חוב בשטר מפודה

כנעני עבד דין שמועיל נאמר שאם

שהתחייב שמה נמצא כן אם במצוות,

כשמשלם כן ואם להאב, מועיל הלווה

אם אבל הפדיון, יחול לא למה הלווה

ואין במצוות, כנעני עבד מהני לא

ממילא להאב, מועיל השליח התחייבות
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ולכן להאב קשור אינו השליח נתינת גם

פדוי. בנו אין

הבנקולפי אם לחלק שיש נראה האמור

הוא אם בציק כמו מיד, הכסף נותן

בעל כנתינת נחשב אז אותו, פודה

עבור לבנק משלם שהוא כיון החשבון

הבנק, בנתינת המצווה מקיים ושפיר זה,

כמו למקבל מתחייבת רק הבנק אם אבל

לא אז אשראי, וכרטיס בנקאית בהעברה

ואינו החשבון בעל כהתחייבות נחשב

כשיתנו. אפילו מועיל

לאביונים' 'מתנות מצוות בגדר

ולהוכיחאכן,ו. לדון נראה באמת

לאביונים מתנות שמצוות

אלא הבן, כבפדיון 'נתינה' חובת אינה

האביון יקבל ידו שעל היא המצווה

לקיים אפשר שפיר וממילא המעות,

שהעני גורם שהוא אופן בכל המצווה

נחשב לא אם ואפילו המעות, יקבל

בה. לן לית ממש כנתינתו

(סי'א' אברהם מהמגן כן להוכיח יש

מהתרצ"ה לגבי שכתב י"ד) ס"ק

במתנות חייבת שאשה הרמ"א שכתב

ראיתי ולא המג"א: וכתב לאביונים,

אבל אלמנה, דווקא ואפשר בזה, נזהרין

משלח בעלה בעל לה שיש אשה

יש מקום ומכל אדם, בני לכמה בשבילה

עכ"ל. להחמיר

האשההרי גם נותן שהבעל שמה שנקט

שנותן כיון בזה המצווה מקיימת

המעות לה הקנה לא והרי בשבילה,

מקום ומכל זה, עבור לו משלמת ואינה

שנותן כיון היא נתנה כאילו נחשב

שיתנו הגוף חובת שאין הרי בשבילה,

מהני, עבורם נותנים שאם אלא בפועל,

גרע לא נותן שהבנק שמה נראה כן ואם

מזה.

מגדיםב' הפרי שכתב ממה להוכיח יש

ג') ס"ק זהב משבצות תרצ"ד, (סי'

[הנהוג השקל מחצית ממעות נותן שאם

מקיים לעניים פורים] לפני ליתן

המעות שהרי צ"ע ולכאורה המצווה.

שלא ואפילו פורים, מלפני שלו אינם

לו ויש שייך זה עני לאיזה עדיין הוחלט

שטובת לן קיימא הרי הבחירה, זכות את

(סי' בסמ"ע כמבואר ממון, אינה הנאה

ש"ן), סי' (סוף ובש"ך כ"ג) ס"ק ל"ז

המצווה, בזה מקיים האיך כן ואם

המצווה לקיים צריך שאינו בזה ומבואר

המעות ידו על שיבוא צריך אלא מכספו,

ליתן העני את בחר שהוא כל ולכן לעני,

המצווה. מקיים שפיר לו

גרעונראה לא הבנק ידי על שהנתינה

לקיים אפשר ואם הנאה מטובת

הוא הנאה טובת ידי על בגרמא המצווה

דרך הנתינה ידי על לקיים שאפשר הדין

שהוא. אופן בכל הבנק



ענייני פורים
אגדה
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שליט"א צבאח שניאור אפרים הרב

והמכון הכוללים – המוסדות ראש

רבינו משה שדווקא העניין עומק ביאור
למשה מרדכי בין והקשר ישראל, בעד הליץ

המן גזירת על משה תפילת ענין עומק

לפניבמדרש עליהם והלשין שטן עמד מיד איתא: יג) אות ז פרשה (אסתר רבה
שהם זו באומה תדבק מתי עד עולם של רבונו לפניו: ואמר הוא, ברוך הקדוש
באים אינם כי העולם, מן זו אומה אבד רצונך אם ממך, ואמונתם לבבם מפרישין
עליה ואכתוב מגילה לי הבא לשטן הוא ברוך הקדוש אמר מיד וכו', לפניך. בתשובה
בבגדי התורה יצתה מיד עליה וכתב מגילה לו והביא השטן הלך שעה באותה כלייה,
בכייתה, לקול צעקו השרת מלאכי וגם הוא ברוך הקדוש לפני בבכי קולה ונתנה אלמנות
"הן שנא' בעולם צריכין אנו למה אנו העולם מן בטלים ישראל אם רבש"ע לפניו ואמרו
נגהם אספו כך ולבנה חמה ששמעו כיון יבכיון", מר שלום מלאכי חוצה צעקו אראלם
לטוב זכור אליהו רץ שעה באותה כסותם", אשים ושק קדרות שמים "אלביש שנאמר
העולם אבות מתי עד להם ואמר עמרם, בן משה ואצל העולם, אבות אצל בבהלה
וחמה השרת מלאכי כי בה, שרויין שבניכם הצרה על משגיחים אתם ואי בשינה רדומים
מנגד עומדים ואתם במרר בוכים המרום צבא וכל וארץ ושמים ומזלות וכוכבים ולבנה
של מסעודתו ישראל שנהנו מפני להם אמר מה, מפני לו אמרו משגיחים, ואינכם

זכרם, את ולאבד העולם מן לכלותם גזירה עליהם נגזרה זאת ובעבור אמרואחשורוש

אנו מה גזירתם ונחתמה הוא ברוך הקדוש דת על עברו הם אם ויעקב יצחק אברהם לו

לעשות הפרץיכולים על עמדת פעמים כמה נאמן רועה אי למשה לו ואמר אליהו חזר ,
לפניו בפרץ עמד בחירו משה "לולי שנאמר השחית לבלתי גזירתם ובטלת לישראל

וגו', משבר" עד בנים באו "כי הזאת הצרה על תענה מה מהשחית", חמתו אמרלהשיב

והודיעו לך לו אמר מרדכי, ושמו יש לו אמר הדור באותו כשר אדם יש כלום משה לו

הוא ברוך הקדוש לפני עליהם רחמים ונבקש מכאן ואני בתפלה משם הוא שיעמוד ,כדי
ישראל, על כלייה אגרת נכתבה כבר נאמן רועה לו היאאמר בטיט אם משה לו אמר

נשמעת תפלתנו חתומה,חתומה, היא בטיט לו אמר הוא, שהיה מה נחתמה בדם ואם ,
למרדכי והודיע לך רבינו משה לו אתאמר ידע ומרדכי הה"ד למרדכי, והודיע הלך מיד ,

ע"כ. בגדיו. את מרדכי ויקרע נעשה אשר כל

משהובילקוט אמר קצת: לשון בשינוי זה מדרש מובא תתרנז) רמז (אסתר שמעוני
שמו, ומרדכי בהם אחד אדם יש לו אמר בדור, כשר אדם יש כלום לאליהו
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רועה לו אמרו ובתחנונים, בתפלה מכאן ואנחנו משם הוא שיעמוד הודיעו להם אמר
חתומה, היא וכבר צאנך על כליה של אגרות כתבו כבר לאבותנאמן משה א"ל מיד

נשמעים רחמים חתומה היא בטיט אם יהיה.העולם שהיה מה חתומה היא בדם ואם
ע"כ.

מצאו,מבואר ולא ישראל, בעד להליץ רצו והנביאים האבות שכל המדרש, בדברי
אחד אדם יש אם בעדם להליץ האפשרות את מצא משה ורק דומיה, ונאלמו

היהודי. מרדכי – בדור כשר

[אוויתרה אליהו אומרים תפילה, ידי על הוא שהפתרון מציע שמשה אחרי גם מזו,
ונראה כליה. של האגרות נכתבו שכבר כיון תועיל לא שעצתו למשה האבות]
שוב נעמד משה ורק ישראל, על כליה של הגזירה עם השלימו העולם שאבות בפשטות
שכיון כך על עמד ועדיין בדם, שחתומה לאגרת בטיט שחתומה אגרת בין וחילק
– אליהו ידי על – מרדכי את העמיד ולכן תקווה, עוד יש בטיט חתומה כאן שהאגרת

האומה. אבות כל עם יחד זו לתפילה הצטרף משה שגם ומשמע, להתפלל.

שלובאמת מהצלתן התייאשו והנביאים האבות כל כיצד גדול, פלא הוא זה עניין
ישראל. את להציל אפשר אופן בכל כיצד ודרש עמד רבינו משה ורק ישראל,

עליהם התפלל הוא דווקא ולכן כגיגית' הר עליהם ב'כפה חלק היה למשה א.

ושנו:והנה ההר", בתחתית "ויתיצבו יז) יט (שמות הכתוב את דרשו פח.) (שבת בגמרא
את עליהם הוא ברוך הקדוש שכפה מלמד חסא בר חמא בר אבדימי רב אמר
קבורתכם. תהא שם לאו ואם מוטב, התורה מקבלים אתם אם להם ואמר כגיגית, ההר

בר אחא רב הדוראמר כן פי על אף רבא, אמר לאורייתא. רבה מודעא מכאן יעקב,
שקיבלו מה קיימו היהודים", וקבלו "קימו כז) ט (אסתר דכתיב אחשורוש, בימי קבלוה

ע"כ. כבר.

שקבלתםופירש מה קיימתם לא למה לדין יזמינם שאם - רבה מודעא (שם): רש"י
באונס. שקבלוה תשובה, להם יש - עליכם

לווהנה גם וממילא כידוע, לישראל, התורה ניתנה ידו שעל השליח היה רבינו משה
התורה, את לקבל ישראל את הקב"ה שכפה כפייה אותה עם ושייכות חלק היה
מקום מכל התורה את לקבל ישראל על שכפה זה היה לא שמשה פי על שאף והיינו
הסרסור היה שהוא וכיון עליהם, שנכפתה תורה אותה את לישראל שהביא זה הוא

כפייה. באותה וחלק שייכות יש לו שגם הרי עניין באותו

נהנווהנה, כאשר חמור, באופן והמצוות התורה קיום על עברו דור שבאותו ישראל
ששנו: מינה, לעיל הנ"ל רבה במדרש שמבואר וכמו רשע, אותו של מסעודתו
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משתה להם ועשה זונות להם העמד זמה שונא אלו של אלהיהם לאחשורוש המן אמר
איש כרצון "לעשות שנאמר כרצונם, ויעשו וישתו ויאכלו כולם שיבואו עליהם וגזר
בסעודתו לאכול תלכו לא להם ואמר עליהם והכריז עמד כך מרדכי שראה כיון ואיש",
פה פתחון שיהא כדי קטיגוריא עליכם ללמד אם כי אתכם הזמין שלא אחשורוש של
והלכו מרדכי לדברי שמעו ולא הוא, ברוך הקדוש לפני עליכם לקטרג הדין מדת עם
המשתה, לבית הלכו מאות וחמש אלף עשר שמונה ישמעאל א"ר המשתה. לבית כולם

כאן. עד ונתקלקלו. ונשתכרו ושתו ואכלו

התורהומעתה בקיום חייבים שישראל שכיון נקטו והנביאים האבות שכל לבאר, נראה
חייבים הם שבאמת הרי חמורים, איסורים על עברו סעודה ובאותה והמצוות,
רחמים. לבקש אפילו ניסו לא ולכן לישראל, תקומה אין שאכן כולם נקטו ולכן כלייה,

הואאבל היה כאמור שכן כגיגית, הר כפיית של עניין מאותו חלק שהיה רבינו משה
– לאורייתא' רבה 'מודעא שהרי ותקוה, פתח מצא הכפייה, באותה הסרסור
פטריה', רחמנא ו'אונס באונס, אלא מרצון התורה את קבלו שלא לטעון ישראל יכולים
אינם וכן רשע, אותו של מסעודתו ליהנות שהלכו במה איסור שום עשו לא וממילא
תקוה, להם מצא מיד ולכן הנ"ל. במדרש כמבואר שם שעשו מעשים אותם בכל אסורים

להתפלל. ועמד

כגיגית',וביתר הר עליהם מה'כפה חלק היה עצמו רבינו שמשה כיון לומר, יש עומק
חשוב מקום מכל כגיגית הר עליהם כפה עצמו הוא שלא שאף שנתבאר, וכמו
תורה אותה את להם שהביא זה שהוא כיון זה בענין שותף היה הוא שאף הדבר
שדווקא משה וידע ברצון', קבלוה ל'הדור ישראל שראויים משה השיג עליהם, שנכפתה
בעולם, התורה מציאות לכל גם אלא לישראל רק לא גדולה ישועה תצמח זו צרה מתוך
של מציאות להיות תחזור כפיה, של מציאות תהיה בעולם התורה שמציאות שבמקום

'רצון'.

אותווכיון את לתקן משה היה חפץ וכנ"ל, כפייה, של עניין באותו חלק למשה שהיה
שינצלו ידי על ברצון, להיות התורה שתחזור האפשרות את מצא וכאן העניין,
כדי ישראל, בעד להליץ הקורה בעובי נכנס משה דווקא לכן מאהבה. יקבלוה ושוב בנס,

ברצון. להיות תשוב בכפיה לעולם הוריד שהוא תורה אותה זה ידי שעל

ישראל:נמצא בעד להליץ שנכנס זה הוא דווקא שמחמתם עניינים שני למשה שהיה
מאותה חלק היה הוא שגם כיון בעדם להליץ האפשרות היתה למשה רק א.
שכאן והשיג קבלוה' ב'הדור חפץ היה כפייה לאותה שותף שהיה משה דווקא ב. כפייה.

ברצון. זו קבלה תהיה
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בפורים עוונות ומחילת התורה קבלת ב.

הביאוריםועוד ורבו כ'כיפורים', ש'פורים' ז"ל האר"י בשם ידוע דהנה בזה, להוסיף נראה
השבועות חג אחרי יום ארבעים שניתנו הראשונות שלוחות ידוע והנה, זה. בסוד
לילה, וארבעים יום ארבעים שם והיה להר משה עלה סיני הר מעמד אחרי מיד [כלומר,
העגל, חטא אחרי מיד משה ידי על נשברו הראשונים], הלוחות עם ירד מכן ולאחר
עלה מכן ולאחר רחמים, לבקש לילה וארבעים יום ארבעים ה' אל משה עלה מכן ולאחר
השניות הלוחות עם מההר וירד שניות לוחות לקבל כדי לילה וארבעים יום ארבעים שוב

ת סי' משנ"ב (ראה הכיפורים בתחילתו).ביום קפא

נמצאוהנה נשברו, הראשונות לוחות שהרי שבידנו, התורה עיקר הם אחרונות לוחות
תורה מתן שעיקר ברור ומאידך, תורה'. 'מתן יום בבחינת הוא גם הכיפורים שיום
חג תפילת של בנוסח שאומרים [כפי תורתינו' מתן 'זמן שהוא השבועות בחג היה
'מתן לעשות צורך נוצר העגל חטא אחרי נשברו שהלוחות שמחמת אלא השבועות],
העגל חטא על הקב"ה סלח זה שביום כיון ובאמת, הכיפורים. יום שהוא נוסף' תורה
שבזמן נתבאר וכבר כידוע. וכפרה, סליחה ליום זה יום נקבע השניות, הלוחות את ונתן
התורה, של שניה קבלה היתה אז שגם והיינו מחדש, מאהבה התורה קבלת היתה מרדכי
תורה', 'מתן כיום נחשב הפורים יום שגם ונמצא בפורים, היה זה ויום מאהבה, שקבלוה
בשני שכן ככיפורים, פורים עניין היטב ומבואר מאהבה. - השלישי התורה מתן והיינו

השניה בפעם התורה קבלת סוד הוא אלו .1ימים

מחמתומעתה וכפרה מחילה סליחה ליום נתקן הכיפורים שיום שכשם לומר יש
לומר יש כן חדשות, לוחות ונתן העגל חטא על לעמו סלח הקב"ה זה שביום
רשע אותו של מסעודתו שנהנו החטא על ישראל לעמו סלח הקב"ה הפורים שביום

מאהבה. עליהם שקיבלו באופן התורה את שוב להם ונתן שם...], שהיה מה [וכל

הכיפורים.ואם יום כדרך ומחילה, סליחה של יום הוא הפורים יום גם כן,

הדור על הגינה זכותו רק ולכן שבדור' 'משה בחינת הוא מרדכי ג.

לווהנה והשיב בדור, כשר אדם יש האם אליהו את שאל שמשה מבואר הנ"ל במדרש
לו שיודיע היהודי למדרכי אליהו את משה שלח ומיד היהודי, מרדכי את שיש
שדווקא במדרש ומבואר תפילה. לאותה יצטרפו האבות] אף [ואולי משה וגם שיתפלל,

פורים1. שדווקא נאמר ומדוע השבועות, כחג שפורים לומר אפשר גם היה כן שאם להקשות ואין
שניתנה התורה היא שבידינו התורה עיקר אך השבועות, בחג היה תורה מתן עיקר דאמנם ככיפורים.
בין ושייכות קשר יותר שיש נמצא בפורים, מרצון שוב שניתנה התורה שזו וכיון הכיפורים, ביום

השבועות. לחג פורים בין מאשר הכיפורים, ליום פורים
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שכל לומר יש זה שלפי תמוה, והדבר שבדור', כשר 'אדם שהיה מחמת נבחר מרדכי
העם שרק מבואר הנ"ל ובמדרש חטא, לא לבדו מרדכי ורק חטאו, לקצה מקצה ישראל
המן אמר ששנו: מאות, וחמש אלפים י"ח רק חטאו מהם וגם חטאו, בשושן הנמצאים
עליהם וגזר משתה להם ועשה זונות להם העמד זמה שונא אלו של אלהיהם לאחשורוש
כיון ואיש", איש כרצון "לעשות שנאמר כרצונם, ויעשו וישתו ויאכלו כולם שיבואו
אחשורוש של בסעודתו לאכול תלכו לא להם ואמר עליהם והכריז עמד כך מרדכי שראה
הדין מדת עם פה פתחון שיהא כדי קטיגוריא עליכם ללמד אם כי אתכם הזמין שלא
לבית כולם והלכו מרדכי לדברי שמעו ולא הוא, ברוך הקדוש לפני עליכם לקטרג
ושתו ואכלו המשתה, לבית הלכו מאות וחמש אלף עשר שמונה ישמעאל א"ר המשתה.
על רק נאמר ואיש' איש כרצון 'לעשות הפסוק ובפשטות ע"כ. ונתקלקלו. ונשתכרו
מקיף אינו ודאי – אלפים י"ח – המועט המשתתפים מספר וכן בשושן, שהיה המשתה
תקוני (ראה ריבוא מששים פחות בו שיש בישראל דור אין שכידוע ישראל כלל כל את
רבים אנשים עוד שהיו הרי איש, אלף עשר כשמונה רק חטאו ואם להלן). שהובא הזוהר
'כשר היה מרדכי רק מדוע מאד וקשה 'כשרים', בשם להיקרא שיכולים דור באותו

שבדור'.

הלכהוהנה אותה על לו אמר ספרא ורב הלכה אמר שרבא מסופר לט:) (סוכה בגמרא
והרי 'משה', בשם רבא את כינה ספרא רב מדוע ותמוה קאמרת', שפיר 'משה
הדור. גדול הוא שרבא התכוון ספרא שרב (שם) רש"י וכתב זה. בשם נקרא היה לא רבא
לגדול לקרוא שאפשר כך כדי עד משה, לבין הדור' 'גדול בין ושייכות עניין שיש ומבואר,

'משה' בשם הדור

ודראובתיקוני דרא בכל הוא 'ואתפשטותיה איתא: קיב.) דף ותשע שתין (תקונא זוהר
מפגימו לכלהו לאשלמא רבוא שתין עד באורייתא דמתעסק וחכם צדיק בכל
בתורה. שעוסק וחכם צדיק בכל רבינו משה נשמת של התפשטות שיש והיינו דלהון',
בתורה שעוסק חכם שכל היא שהכונה כתב (שם) זוהר התקוני על מלך כסא ובפירוש
שאמר ספרא רב כוונת ושזו לאמת, מכוון הוא וכך רבינו משה מנשמת ניצוץ בו מתפשט
ניצוץ בו התפשט זמן שבאותו מוכח לאמת שכיוון שכיון והיינו קאמרת', שפיר 'משה

תורה של לאמיתה לכוון זכה ולכן רבינו .2ממשה

מסייע2. - קאמרת' שפיר 'משה – זה שביטוי תשובה) מהלכות (סופ"ה שמח באור עוד וראה
גם ולפעמים קדום, צדיק מנשמת נצוצין הוא ברוך הקדוש נותן ודור דור בכל כי שאמרו למקובלים
הטוב לעשות ומסייעו בנפשו להתקשר קדום צדיק לנשמת מנוח נותן יחפוץ ה' קרבת אשר במי

ע"כ. הרבה. בזה והעמיקו העיבור סוד המקובלים אצל נקרא וזה
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בשעהואמנם היא חכם באותו משה נשמת שהתפשטות היא הזוהר דברי פשטות
שבשעה ומשמע בתורה, אםשעוסק שייכות לו אין בתורה עוסק שאינו

כלל. משה

משהאכן אם שייכות יש דור שבאותו שלגדול שנקט הגר"א אדונינו בדברי מצאנו
"כי שכתב: שם הגר"א ובביאור קכט:) (דף בתקונים דיעויין מציאותו, עצם מצד
בכוכבים בלילה שזורח השמש אור כמו תורה ובעלי בצדיקים ודור דור בכל מתלבש רוחו
בנו", שם ומה שמו "מה הפסוק על ד) (ל למשלי בביאורו הגר"א כתב ועוד עכ"ל. וכו'"
שבאותו הגדול חכם בתלמיד משה יתלבש ודור דור בכל כי בנו, שם ומה לשונו: וזה
משה. יתלבש שבתוכו חכם התלמיד איה כלומר בנו", שם "מה וזה בנו. נקרא והוא דור
בשעה רק אינה חכם באותו משה של התפשטותו הגר"א שלדעת להדיא ומבואר עכ"ל.

חכם. אותו של ברוחו מתלבש שמשה ושעה, שעה בכל אלא לומד, שהוא

היאומעתה משה של שהתפשטותו כוונתו אין הנ"ל, בתיקונים הזוהר שגם לומר יש
של לאמיתה ומכוון בתורה שעוסק שמחמת אלא בתורה, שעוסק בשעה רק

שעה. כל בו תתפשט משה שנשמת זוכה תורה

דור,ובספר בכל משה התפשטות בביאור העמיק לז) נהר שני (מעין לאברהם חסד
משה של התפשטות שיש וכן דור, בכל ישראל על שולט שמשה וביאר
בזמן אפילו כי הענין, לשונו: וזה נעתיקם, דבריו ולחשיבות דור, שבכל חכמים בתלמידי
התורה, סוד ומשפיעם בהם ומאירה לנשמות פנימה מתפשט רבע"ה משה נשמת הזה
חיותו בסוד החיים בנשמת מאיר הוא הגלות בסוד ומתלבש מתעלם שהוא היות ועם
השלום עליו רבינו משה מלכות כי והענין, הנשמות. בכל ומסתעף המתפשט תורתו ואור
על מלך שהנשמה וכמו שבגוף, הנשמה דוגמת הנשמות בסוד רוחניות היא ישראל על
משה בנשמת הענין כן כחה, בלי אבר שום יתנועע ולא האברים, בכל ומתפשטת הגוף
אור כן השמש אור הוא הירח שאור וכמו אחד, גוף כולם שהם ישראל בנשמת תתנוצץ
ולכן השלום, עליו רבינו משה תורת אור הוא הללו בדורות אפילו בת"ח המאיר התורה
אינו להת"ח ע"ה רבינו ממשה נמשך הזה ואור השפע אמנם 'רבינו', אותו קוראים אנו
והוא רבים אמצעים ע"י אמנם הכוכבים וכן מהשמש מאיר הירח ממש כי וכוכבים כירח
ודור המדבר בדור האיר ע"ה רבינו שמשה והיינו השרשים ע"י לחות היונק האילן כדמיון
הגיע עד דור אחר דור וכן אחריהם לבניהם והבנים בבניהם ההוא האור מן שופע המדבר

עכ"ל. עתה. בחיים הנמצאים כל אל ההוא האור

חיותוהנראה שכל וכיון משה, ידי על התורה את קיבלו שישראל שכיון דבריו, מכל
של הפנימית החיות את כולל שמשה הרי מהתורה, רק היא ישראל ומהות
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התורה מצד ודור, דור שבכל ישראל כל של 'שליט' בגדר נחשב משה ולכן ישראל,
בדור. משה של להתפשטותו נחשב דור שבכל חכם תלמיד כל וכן לישראל. שהנחיל

שלאומעתה רבים יהודים עוד היו אלא חטא, לא מרדכי רק שלא שודאי לומר נראה
הדור, של הגדול חכם התלמיד היה מרדכי אולם חטאו, ולא למשתה הלכו
התלבשה משה של שרוחו והיינו דור, באותו משה של התפשטותו בחינת היה והוא

אדם שיש למשה אמר אליהו ולכן הנ"ל, הגר"א בדברי וכמבואר כשראחדבמרדכי,
ומיושב 'כשר', בבחינת והוא משה של התפשטות שהוא אחד אדם שיש והיינו בדור,

הנ"ל. המדרש

ידי על המן מגזירת והגאולה משה, ידי ועל בזכות האחרונה הגאולה ד.
משה תפילת התעוררות

סודעד היה מרדכי וכיצד ישראל, בעד שהליץ זה היה משה דווקא מדוע נתבאר עתה
משה שזכות איתא טו.:) (בראשית חדש בזוהר והנה דור. שבאותו משה נשמת
קמיה יתיב הוה חלפתא בן יוסי ר' הזוהר: לשון וזה הרביעית, מהגלות להינצל תועיל
א"ל דא גלותא מן דמשיחא יומא אתארך מה על למר ליה שמיע מידי א"ל יצחק דר'
גלו גליות תלתא סבא המנונא מרב שמענא דהכי אורייתא ביטול על אלא אתארך לא
ואחזי תא יתחזרון. דמשה בזכותא רביעאה וגלותא אבות דתלתא בזכותהון וחזרו ישראל
(ירמי' תורתי את עזבם על ה' ויאמר שנא' תורה ביטול על אלא ישראל איתגלו לא לך
עכשיו ויעקב יצחק אברהם בזכות חזרו הראשונות בגליות הוא ברוך הקדוש אמר ט)
משה תורת זכרו ג) (מלאכי שנאמר שמו על ונקרא' למשה שנתתי בתורה חטאו הם
תורה בתורה נאמר כן על גואלם אני משה בזכות בתורתו ויתעסקון יתובין כד עבדי.
דא מורשה יעקב קהלת מורשה לאו ואם בה. ולעסוק לשמרה כדי משה לנו צוה

מ ה' ב] [ש"א כמד"א הוא לברתיהמסכנותא מסכנותא אתיא דלא מלמד ומעשיר. וריש
דאורייתא בפיקודין אתעסקו דלא על אלא ע"כ.3דיעקב .

מדוע3. שמע מר האם לו אמר יצחק, ר' לפני יושב היה חלפתא בן יוסי ר' הקודש: ללשון תרגום
שכך תורה, ביטול על אלא הגלות ימי התארכו לא לו אמר בא, לא והמשיח הגלות ימי התארכו
רביעית וגלות האבות, שלושת בזכות וחזרו ישראל גלו גלויות שלוש סבא: המנונא מרב שמעתי
עזבם על ה' "ויאמר שנאמר תורה ביטול על אלא ישראל גלו לא לך, והראה בוא יחזרו. משה בזכות
ויעקב יצחק אברהם בזכות חזרו הראשונות בגליות הוא ברוך הקדוש אמר ט), (ירמיהו תורתי" את
עבדי". משה תורת "זכרו ג) (מלאכי שנאמר שמו על ונקראת למשה שנתתי בתורה חטאו הם עכשיו
משה", לנו צוה "תורה בתורה נאמר כן על גואלם, אני משה בזכות בתורתו ויתעסקו ישובו כאשר
שכתוב כמו מסכנות זו 'מורשה' – יעקב" קהלת "מורשה – לאו ואם בה. ולעסוק לשמרה כדי
עסקו שלא על אלא יעקב של לביתו מסכנות באה שלא מלמד ומעשיר". מוריש "ה' ב) (ש"א

התורה. בלימוד
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אחדוהאור ידי על נגאלו גלות שמכל הזוהר, בכוונת ביאר כ) כז (שמות החיים
וכן נגאלו, וכך לישראל זכותו את העמיד מהאבות אחד שאותו והיינו מהאבות,
בזכות הגאולה להיות צריכה – אדום גלות – הרביעית הגלות היא – האחרונה בגלות
אינם שישראל כיון אבל יגאלו, וכך ישראל לכלל זכותו את יעמיד שמשה והיינו משה,
משה 'אין וכלשונו: זכותו, את להם להעמיד חפץ משה אין הנצרך, כפי בתורה עוסקים

התורה'. מן בטלנים עם לגאול חפץ

שבדבריוהנה, המאמר, את פתחנו שבו המדרש דברי את סותרים הזוהר דברי לכאורה
הזוהר בדברי כאן ואילו משה, ידי על היתה פורים שגאולת מבואר המדרש
על היא הזה, היום עד שרויים אנו שבה אדום גלות – האחרונה הגאולה שרק מבואר

כאן. שנו חלוקים שמדרשים לומר וקשה משה. ידי

גאולהונראה ב. משה. ידי ועל בזכות גאולה א. כאן: נאמרו גאולה עניני ששני לבאר
משה. שמעורר ותפילה התעוררות ידי על

החייםוהיינו, שבאור והתבאר משה, בזכות תהיה האחרונה שהגאולה מבואר שבזוהר
הגאולה עיקר כן אם משה, ידי על תהיה שהגאולה הזוהר שכוונת מבואר
המן גזירת גם היתה שבה בבל, גלות כן שאין מה משה. ובזכות ידי על היא האחרונה
– מהאבות אחד בזכות אלא משה, ידי ועל בזכות גאולתה אין ולאבד', להרוג 'להשמיד
שפתח זה היה שמשה במדרש שמבואר ומה בזוהר. וכמבואר ויעקב, יצחק אברהם
פתח שהוא אלא גלות, מאותה אותם שגאל זה שהוא הכוונה אין ברחמים, עליהם

לא. ותו צרה, באותה ברחמים עליהם

היתהוביותר ולאבד' להרוג 'להשמיד של גזירה אותה כאמור שהרי כן, לדקדק יש
ובתוך שנה, שבעים ושנמשכה בבל', 'גלות הכולל בשם הנקראת מהגלות כחלק
ממנה. והגאולה המן וגזירת אחשוורוש מלכות של הזה, העניין גם אירע גלות אותה
אחרי גם שהרי המן, של גזירה מאותה להצלה שייכת אינה בבל מגלות שהגאולה נמצא
בית את בנו ולא ישראל לארץ חזרו לא ועדיין בגלות, היו עדיין המן מצרת שנגאלו
שהיתה בבל גלות שהיא – גלות מאותה שההצלה היטב, מיושב וממילא השני. המקדש
אבל משה, בזכות ולא האבות, משלושת אחד בזכות דווקא אכן היתה – שנה שבעים

משה. ידי על היתה גלות, אותה בתוך אחת צרה שהיתה המן, של מהצרה ההצלה

אסתר ממגילת חוץ לבא לעתיד בטלים הנביאים שכל הרמב"ם דברי ביאור ה.

ליבטלוהנה עתידין הכתובים וכל הנביאים ספרי כל כתב: הי"ח) פ"ב (מגילה הרמב"ם
וכהלכות תורה חומשי כחמשה קיימת היא הרי אסתר ממגילת חוץ המשיח לימות
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ונקט עליו, שחלק (שם) בראב"ד ועי' עכ"ל. לעולם. בטלין שאינן פה שבעל תורה של
יתבטלו. לא הנביאים ספרי שכל

ששנו:ובהגהות ה"ה) פ"א (מגילה מהירושלמי הוא הרמב"ם דברי שמקור הביא מימוני
אינן תורה סיפרי וחמשת ליבטל, עתידין והכתובים הנביאים אמר יוחנן ר'
מגילת אף אמר רשב"ל יסף". ולא גדול "קול יט) ה (דברים טעמא מה ליבטל, עתידין
(אסתר להלן ונאמר יסף" ולא גדול "קול כאן נאמר ליבטל, עתידין אינן והלכות אסתר
מה תמוה מהירושלמי, הרמב"ם לדברי מקור שיש וכיון מזרעם". יסוף לא "וזכרם כח) ט

מפורשים. חז"ל דברי אלו והרי הראב"ד, דעתו על הקשה

שספריובלחם שכוונתו הרמב"ם בדעת שהבין הראב"ד שכוונת ביאר (שם) משנה
שאין אמר זה ועל כלום, לעתיד מהם לומדים ואין לגמרי יתבטלו הנביאים
מצוות הנקראים והם דברים, הרבה לומדים אנו מהנביאים ספר מכל שהרי כן, הדבר
דינים הרבה ועוד בשבת, חול בחפצי והתעסקות חול דיבור דיני כל וכגון קבלה, מדברי
חפציָך עׂשֹות רגלָך מּׁשּבת ּתׁשיב "אם יג) (נח ישעיהו בספר מהפסוק שנלמדים ְֲֲִִִֶֶַַָָָבשבת
חפצָך מּמצֹוא ּדרכיָך מעׂשֹות וכּבדּתֹו מכּבד ה' לקדֹוׁש ענג לּׁשּבת וקראת קדׁשי ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻּביֹום
יתכן. לא וזה דינים, אותם כל יתבטלו הרמב"ם דברי ולפי הרבה, עוד וכן ּדבר", ְֵַָָודּבר

ודאי אלא יגנזו, הנביאים שספרי הירושלמי כוונת שאין הראב"ד ביאר יהיוולכן שהם
שבה אסתר מגילת שונה ובזה תדיר, באופן בהם לקרוא נוהגים יהיו לא ורק קיימים

האחרונה. הגאולה אחרי אף תדיר באופן לקרוא ימשיכו

ובמקבילוהנה, תורה, חומשי חמשה – התורה את נתן שמשה התבאר דברינו בכל
מרדכי והרי מאהבה. התורה את שוב שיקבלו גרם שבדור' 'משה שהוא מרדכי
במגילת שיש נמצא הגדולה], כסת אנשי עם [יחד אסתר מגילת את שכתב זה הוא
'קבלת של בחינת בהם אין הנביאים, ספרי כל כן שאין מה 'תורה'. של בחינה אסתר
אחד כל שהרי 'משה', בחינת היו גם הנביאים שאר שכל נניח אם גם שהרי התורה',
לא מקום מכל שבדור, 'משה' בחינת יש דור שבכל התבאר וכבר שבדורו, הגדול היה
שנשמת רק שלא הצדיק, מרדכי רק התייחד שבזה מאהבה, התורה קבלת בימיהם היה
לקבלת שגרם ועוד זאת אלא הדור, בגדול דור בכל שמתעברת כדרך בו, התעברה משה

התורה. בקבלת שותף היה שמשה כדרך התורה

יתבטלוומעתה הנביאים שכל הרמב"ם פסק פיו שעל הירושלמי כוונת שזו לומר יש
כיון הנביאים, דברי בקריאת צורך יהיה לא לבוא שלעתיד והיינו מאסתר, חוץ
ותוכחה ראשונים, בנביאים – בה וההתיישבות הארץ כיבוש סיפורי הם דבריהם שכל
נצרכים יהיו לא האלו העניינים וכל אחרונים, בנביאים – ישראל של הרעים מעשיהם על
האחרֹון הּזה הּבית ּכבֹוד יהיה ו"ּגדֹול ארצם, את ישראל ירשו ששוב כיון לבוא, ְְֲִִֶֶַַַַָָלעתיד
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מגילת אבל כראוי. ה' את ויעבדו בתשובה כולם יחזרו וכן ט), ב (חגי הראׁשֹון" ִִָמן
אף נצרכת נבואתה אחשוורוש', בימי קבלוה 'הדור של הסיפור מתברר שבה אסתר,

תהא לא התורה 'זאת – תשתנה לא התורה המשיח בימות שכן המשיח, לימות
אחרון לדור וללמד ללמוד יש המשיח בימות וגם לרמב"ם), עקרים י"ג (מתוך מוחלפת'
שהוא היהודי מרדכי ידי על וזאת מאהבה, התורה את שוב אחשוורוש בימי שקבלו

שבדור'. 'משה בחינת

הגדולה.עוד כסת אנשי של זקנים מ-ק"כ אחד היה מרדכי שכידוע בזה, להוסיף נראה
ד"ה יד. (מגילה ברש"י ועי' הנבואה, פסקה הגדולה כנסת אנשי שבזמן ידוע וכן
מרדכי את ומנה לישראל, שעמדו נביאים ושמונה ארבעים סדר את שהביא נבואה)
שמרדכי נפלא, הדבר ומעתה הנביאים. אחרון היה שמרדכי שכוונתו ונראה אחרון,

שעל זה להיות זכה הוא דווקא הנבואה, תקופת של והחותם הנביאים אחרון שהיה
בימות גם תשתמר – האחרונה שהיא – נבואתו ורק באהבה, מחדש התורה תינתן ידו

וכנ"ל. המשיח,
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שליט"א פוס חיים יצחק רבי הגאון

ברור משפט מכון

החבורה מראשי – משפט חושן חבורת

יצחק' 'חמודי ספרו מתוך

הפורים אגרת

יג.) (מגילה וכו'" היתה ירקרוקת "אסתר א.

וחוטאיתא היתה ירקרוקת אסתר אמר, קרחה בן יהושע ר' (יג.) מגילה במסכת בגמ'
זו. כהדסה היתה, ירקרוקת ופרש"י, עליה. משוך חסד של

מידיובאמת מקרא ולהוציא כן, לומר קרחה בן יהושע לר' הכריחו מה ביאור צריך
ק"מ, (אות אליהו ובקול מראה. יפת באמת היתה שאסתר דמשמע פשוטו
לשיטתו דריב"ק איתא אסתר) מגילת בריש זאת הביא הגר"א משלחן פנינים ובספר
כי כתוב איוב ובבנות היה, אחשורוש בימי דאיוב (טו:) בתרא בבא במסכת ליה דסבירא
לא דאסתר ודאי אלא אסתר, איכא דהא קשיא וא"כ הארץ. בכל כמותן יפות היו לא

עליה. משוך חסד של שחוט משום לקחה שהמלך אלא כך, כל יפה היתה

אבןומצאתי לשו"ע ביאורו בתחילת הגר"א בדברי הפשט) (בדרך נפלא ביאור בזה
ודבריו (והואיל "חן". לבין "יופי" בין ההבדל את לבאר כתב שם דהגר"א העזר.
אחר דבר מחמת שלא העצמי היופי הוא "יופי" בלשוננו). זאת נבאר נמרץ, בקיצור הם
ערומה". שתבוא "ובלבד (יב:) מגילה במסכת שאמרו וזהו וכדו'), תכשיטים (מלבושים,
שתבוא והשרים העמים לו אמרו ולפיכך יפיה", את והשרים העמים "להראות אומר שם דהפסוק [וכוונתו,

"אסתרכך] (יג.) מגילה במסכת שאמרו וכמו אחר, דבר מחמת יופי הוא "חן" ואילו .
שהמקור מוסיף והגר"א עליה", משוך חסד של וחוט מכוערת) (היינו, היתה ירקרוקת
לשון אם כי "יופי" לשון כתיב ומדלא וגו'", חן נושאת אסתר "ותהי שנאמר הוא לזה

ה שלא מוכח דבריו"חן" בתוך הגר"א מוסיף עוד אחר. דבר ע"י אלא עצמי יופי לה יה
כן כתב שהגר"א ראיתי ושוב לי, ונראה היופי". ו"הבל התכשיטין, אלו החן" "שקר –
שינוי את בזה לבאר דכוונתו ע"ש, ל'), (ל"א, במשלי זה פס' על בביאורו גם בפירוש

דבריו פי ועל "הבל". כתוב יופי ולגבי "שקר" כתוב "חן" גבי למה הדבריםהלשון,

משא"כנפלאים "הבל", שהוא אלא באשה שיש עצמית מעלה באמת זוהי "יופי" כי ,
ודו"ק. כן. ואינו יפה לאשה אותה שחושבים שקר, כאן יש שכן "שקר", זהו "חן"
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אסתרוהנה שאמרו הכא מהגמרא אחר, דבר מחמת הוא ד"חן" מוכיח שם הגר"א
ותהי ט"ו) (ב', "שנאמר מוסיף והגר"א עליה, משוך חסד של וחוט היתה ירקרוקת
הוסיף הגר"א אלא וכו'", "שנאמר האי כתוב לא באמת בגמ' והנה וגו'". חן נושאת אסתר

מדנפשיה. ריב"קזאת של המקור גופא דזהו מזה היתהומוכח ירקרוקת דאסתר כן לומר
היטב ידע דריב"ק והיינו, וגו'". חן נושאת אסתר "ותהי שנאמר – הוא דהמקור וכו',
ריב"ק ולכן אחר, דבר מחמת אם כי עצמי יופי אינו "חן" דלשון הקודש, לשון פשט

ודו"ק. כנ"ל. פירש

וטובתאך תואר יפת "והנערה ז') (ב', נוסף פסוק יש שהרי להקשות, יש לכאורה
עצמי. יופי שהוא "יופי", לשון כאן נזכר וא"כ פירשמראה", המגילה בפירוש הגר"א [אמנם

קשיא] מקרא של פשוטו פי על אך טובים. ומעשים מצוות על דקאי זה, עצמופסוק הגר"א אמנם .
ומתרץ חן"), נושאת אסתר "ותהי הנ"ל הפס' (על למגילה בפירושו זאת מקשה
אחשורוש, ישאנה שמא צערה מרוב המלך שבבית אלא יפה, אסתר היתה שבתחילה

היתה. דירקרוקת בגמ' כדאיתא לירקרוקת נהפכה

המגילהנמצא בפירוש הגר"א ודברי לשו"ע בביאורו הגר"א אתשדברי זה משלימים

אתזה זה המכחישים כתובים ב' כאן יש הקודש) לשון פשט פי (על דבאמת .
"והנערה אומר אחד דפסוק נושאתיפתזה, אסתר "ותהי אומר אחד ופסוק ",חןתואר"

הפכה המלך ובבית יפה היתה דבתחילה היא לזה והתשובה ענינים. ב' הם וחן יופי והרי
ודו"ק. כן. לפרש ריב"ק של המקור גופא וזהו לירקרוקת.

תמרוקיהן",ובזה "ונתון הפס' על ג') (ב', המגילה בפירוש הגר"א שכתב מה גם יבואר
אפשר אי עצמה בפני תתקשט אחת כל אם כי המלך, מבית בשוה קיבלו דכולן
י"ג) (ב', כתוב שהרי דבריו, על להקשות ואין עוד. וע"ש יותר. מראה יפת איזוהי לידע
דפסוק י"ל שכן בשוה. הכל היה שלא ומשמע עמה", לבוא לה ינתן תאמר אשר כל "את

זמר". ומיני שחוק "כל שם כדפרש"י אלא ותמרוקין, תכשיטין על קאי לא זה

חןוהנה נשאה וגו' המלך כראות "ויהי שוב כתוב המלך אל בבואה השלישי ביום
שהגביה אחד שעה באותה לה נזדמנו מלאכים דשלשה איתא (טו:) ובגמ' בעיניו",
יופי כאן ואין דהואיל י"ל הגר"א ולפי וכו'. עליה חסד של חוט שמשך ואחד צוארה את
דכשם ועי"ל ירקרוקת. להיות תחזור דאל"כ חדשה חן לנשיאות פעם בכל הוצרכה עצמי
לקחה שכבר (אחר השתא גם כך המלך בבית הצער משום יופיה את הפסידה שבתחילה
י"ל וביותר חן. לנשיאות הזמן כל הוצרכה טעמא ומהאי ושוב שוב נצטערה אחשורוש)
צוארה את להגביה אפילו כוח לה היה שלא עד ימים, ג' של צום אחר שהיתה דהשתא
ובספר היופי. כל ממנה דאבד בודאי שם), הגר"א בביאור (ועי' לזה למלאך והוצרכה
ראה אחשורוש שכאשר (רפ"ט) מדרש הביא שליט"א קניבסקי להגר"ח דקרא טעמא
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הגרח"ק, ופי' לפניו. וחן לרחמים אותה נתן והקב"ה וכו' מאד חמתו בו בערה אותה
צער. לשון שהוא מ"ויהי" זאת דרשו אלא חן, נשאה שמיד פשוטו נגד זהו דלכאו'

בעלת היתה לא עצמה שמצד מוכח חן לנשיאות שוב דמדהוצרכה עוד י"ל ולדברינו
משהיתה. יותר מכוערת כשהיא לפניו שבאה – חמתו בו בערה ולכן וכנ"ל זו בשעה יופי
ד"ה (יט: שם בדבריו וביותר יפה), אשה ד"ה (ק: בסנהדרין מהרש"א עי' ל"יופי", "חן" בין החילוק בענין [עוד

כן] שכתבו שם, אגדות בחידושי ובמהר"ל .ענותנותו),

יב.) (מגילה רשע" אותו של מסעודתו שנהנו "מפני ב.

ישראלבגמ' של שונאיהן נתחייבו מה מפני רשב"י את תלמידיו שאלו (יב.) מגילה

אמר להם אמר כליה, הדור שלשבאותו מסעודתו שנהנו מפני לו אמרו אתם, ו
ע"כ. וכו'. רשע אותו

"רגילים על היה בזה החטא שעיקר אלמאשנהנולבאר רשע", אותו של מסעודתו
כה בגזירה להענישם כדי (עד חזקה כ"כ תביעה היתה לא עצמה האכילה דעל
הש"ס בגליוני שכ"כ ושו"ר הגדולה. התביעה היתה זה על "שנהנו", על כ"א נוראה),

שביאר תרומה), פרשת (עה"ת אחרון שמואל בית בשם שם) במגילה ענגיל, (למהר"י
ממנה". להצטער אדרבה רק הנאה להרגיש להם היה "לא אך מוכרחין, היו האכילה שעל
"וירא עה"פ י"ט) (ל"ב, תשא כי בפר' הספורנו דברי עפ"י ביאור בזה להוסיף ויש עכ"ד.

וכו', שעשו בקלקול שמחים שהיו כשראה וז"ל, משה", אף ויחר ומחולות העגל את
לאותן ראויים ויהיו לתמותם שיחזרו באופן המעוות לתקון שיוכל ונואש התקצף ובזה
הזה העם לך עשה "מה לאהרן משה דברי על עוד כתב כ"א) (פס' ולהלן עכ"ל. הלוחות.
חג להם שקבעת מפני במחולות בקלקול ששמחו וז"ל, גדולה", חטאה עליו הבאת כי

המחרת, בעגלליום שעשו והמרד הפשע מן רע הוא וכו',וזה יותר רחמים ביקש זה ועל ,
לקבוע שהוצרכת לך עשו מה העגל להם לעשות להכריחך עליך שנקהלו אע"פ אמר ולכן

העגל לשמחת שעשו המחולות סיבת היתה שזאת המחרת, ליום חג רעהלהם שהיתה

ומרדמעשייתו פשע היתה העגל שעשיית כמה דעד הספורנו, בדברי ומבואר עכ"ל. .
שהיו והמחולות, השמחה – והוא ממנו, רע יותר שהוא דבר יש אך דוגמתו, שאין

בקלקולם. שמחים

דהואילולפי וכו'", "שנהנו על היתה התביעה דעיקר בהא סברא להוסיף יש הספורנו
המעוות. ולתקן בתשובה להשיבם היה קשה שוב הקלקול מן ונהנו [ואוליושמחו

בתשובה] לשוב לבם נפתח וממילא זה, לענין גופם את שמירק זה הוא ימים ג' של .הצום
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כ"ו) ט', (אסתר הפור" שם על - "פורים ג.

ומקשיןכתוב הפור". שם על פורים האלה לימים קראו כן "על כ"ו) (ט', אסתר במגילת
עזרא האבן שם ומפרש ז'), (ג', בפסוק כמבואר הגורל הוא שפור מכיון העולם,
שזהו הפור שם על "פורים" הימים נקראו למה א"כ גורל, ופירושו פרסי בלשון הוא דפור

עברי. לשון שהוא הגורל, שם על נקראו ולא פרסי, לשון

לאמיתו,ונראה דבר כל מגדירה הקודש ולשון ענינים, שני הם וגורל פור דבאמת לומר,
הנראה כפי אלא האמת כפי מגדירה אינה כי לעז, כמוציא היא לעז לשון ואילו
נמצא משפטו". כל ומה' הגורל את יוטל "ּבחיק כתיב ל"ג) (ט"ז, במשלי והנה ֵַלעינים.
סיבה שום ללא הגורל) (ע"י נפלה שההכרעה לעינים הנראה כפי אינה "גורל" דמשמעות
ובודאי משמים, מכוונת היא הגורל הכרעת גם באמת אלא בעלמא, מקרה דרך על כ"א
אמנם משפטו". כל "מה' וזהו הקב"ה, של כרצונו נעלמות סיבות זו להכרעה יש
מקרה כולו שכל לדבר אלא הנ"ל, להגדרה כוונתם אין ל"פור" זו מילה תרגמו כשהגויים

יצחק"). "בארות ספר ע"פ כאן (עד סיבה. שום ללא

המןולפ"ז שכן הגורל, שם על ולא הפור" שם על "פורים אלו לימים קראו דלכן י"ל
שלמה של הנ"ל בהגדרה האמין לא המן גם (שהרי "גורל", ולא "פור" הפיל

"פורים". נקרא ולכן "פור", רק כאן היה וא"כ המלך),

בס"דדי"לשו"ר ונכון פשוט ז"לתירוץ האר"י דברי דידועים ובהקדם זו. שאלה על
בשם הדבר ונרמז הכיפורים, יום ממעלת גדולה פורים דמעלת בשלה"ק) (והובא
הכפורים" "יום השם והרי בסו"ד. להלן בזה ועי' "כ-פורים". שמשמעותו "כפורים" היום
הפורים ימי שם את לקבוע כשבאו ואסתר ומרדכי כ"ז), כ"ג, אמור (בפר' בתורה כתוב
לקרוא "מוכרח" הדבר היה וממילא זה, לענין רומז "הכפורים" יום של דהשם זאת ידעו

הגורל. שם על אחר בשם לקרוא ולא הפור) שם (על "פורים" אלו לראותלימים ושמחתי

זוהר תיקוני וז"ל,בשם כ"א) הכפורים(תיקון יום שם על איתקריאת דעתידיןפורים
עצמו השם דגם כדברינו, מפורש ולכאו' ע"כ. לעונג. מעינוי ליה ולשנויי ביה לאתענגא

הכפורים. יום שם על נקרא "פורים" שיחי',של ביתי מבני שנשאלתי נוספת שאלה תתישב [ובזה

בלשון "פורים" ולא "פור" לקרותו להם היה הפור" שם על "פורים לימים שקראו אומר עצמו הפס' דאם

ושו" מיושב]רבים. זה גם ולדברינו ע"ש. כן), על ד"ה תקפ"ח שנת (בדרשותיו סופר החתם הקשה זה דכעין .מ

בודנהיימרכבניוחתני שלום דמלשוןהרב הפשט, בדרך הקושיא יישב שליט"א
כן ד"על נראה שם קראוקראוהפסוקים שהיהודים פירושו פורים" האלה לימים

לפי אלו לימים קראו כן על פרסית בלשון דיברו והם והואיל ואסתר), מרדכי (ולא כן
פרס. לשון
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טיט של וחותם זה, בענין עוד ד.

שמעוניידוע בילקוט דאיתא המדרש, לדברי מקור מוולאז'ין להגר"ח שנתגלה המעשה
(משה להם אמר וז"ל, וגו'") נדדה ההוא "בלילה עה"פ תתרנ"ז, (רמז אסתר על
בתפילה מכאן ואנחנו משם הוא שיעמוד כדי הגזירה) על (למרדכי הודיעו לאבות) רבינו
מיד חתומה, היא וכבר וכו' כליה של אגרות כתבו כבר נאמן רועה לו אמרו ותחנונים,

העולם לאבות משה חתומהא"ל היא בדם ואם נשמעים רחמים חתומה היא בטיט אם

יהיה שהיה תקנה),מה אין דם בשל ואם רחמים לבקש אפשר טיט בשל אם (כלומר ,
טיט), של בחותם שהוא שהודיעו (משמע והודיעו, מרדכי אצל לטוב זכור אליהו בא מיד
דבא ומסופר הילקו"ש. עכ"ל וכו'. תינוקות כל קיבץ מרדכי עשה מה וגו' ידע ומרדכי
מהפסוק הוא טיט של בחותם נחתמה שהגזירה לזה דהמקור לו ואמר להגר"ח זר אדם
בשמחה מיהר (והגר"ח "לא-בדם". לשנים נחלקת "לאבדם" דתיבת לאבדם", "יכתב
שגילה מלאך אותו היה זאת לו לגלות שבא שזה והשיבו הגר"א, לרבו זה דבר לספר

שמעתי) כך למרדכי. .1זאת

גולדברגהגאוןומו"ח נחמיה זלמן האבןר' פירוש עפ"י נוסף מקור לזה הביא שליט"א
ישראל את להשמיד בחר כי אומרים ויש וז"ל, ז'), (ג', פור" "הפיל עה"פ עזרא
וכו', אמרו ואחרים נולד, בו כי ידע ולא אדונינו משה עמו אל נאסף בו כי אדר בחדש
תשובה ישראל שיעשו עד הזמן האריך והשם משפטו מהשם כי בגורלו יצא שכן והנכון
ניסן בחודש נעשה הגורל שהרי פירושו הזמן" האריך ש"השם שכתב ומה עכ"ל. וימלטו.
על ונפל י"ד מיום הגורל והתחיל ניסן בי"ג היה דהגורל (ועוד, אדר, חודש על יצא והוא
נמצא ניסן), י"ג מיום ביותר המאוחר שהוא אדר י"ג עד הזמן איחר דהגורל ונמצא י"ג,

יש1. שהביא שם) שמעוני הילקוט על אברהם, המגן (לבעל רענן בזית מצאתי המדרש, דברי ובגוף
בדם ואם תקוה, יש אחשורוש, מסעודת שנהנו בעון נחתמה שהגזירה היינו בטיט שאם מפרשים
מפרשים ויש היה. שהיה מה אז הנפש, הוא לדם הנוגע דבר שהוא לצלם שהשתחוו בעון שהגזירה
בדם ואם בלבד), בסעודה ואכלו שנהנו משום היא שהגזירה הראשון, (כהפירוש וכו' בטיט שאם
דבעל רענן הזית וממשיך היה. שהיה מה נדות ודם בזימה שנתקלקלו הזנות על גם שהגזירה היינו
פירש ת"ט] בשנת בחייו נדפס ועוד, שמועה ויבין הלכות גופי בעל אלגאזי, [מהר"ש אהבה רצוף
במנחות התוס' עפ"י דבריו ותמצית דבריו"], כל פה להעתיק "וראיתי רענן הזית [וכתב אחר פירוש
והציצית לעבדים עושין שכך משום טיט של לחותם שם נמשלה ציצית דמצות חותם) ד"ה (מג:
שאין שאף ענשיתו) ד"ה (מא. במנחות בתוס' מבואר ועוד הקב"ה, עבדי שהם ישראל על מעיד
זה, עשה על גם בשמים עונשין דריתחא בעידנא אך בציצית המחוייבת טלית לקנות מחוייב אדם
טיט של חותם הוא שלהן דין הגזר אם אך ישראל, על גזירה שנגזרה שאף הכא, אמרו זה ועל
חמור, דבר אינו שזה תקנה להם יש טיט של לחותם שנמשלו וכיוצא ציצית מצות על שעברו כלומר
ודם בשר בידי אפילו מיתה עליהם שחייבין עשה מצוות שאר על שעברו חתומה היא בדם אם אבל

אהבה. הרצוף עכ"ד קשה. הדבר אז (שם), התוס' כדכתבו נפשו שתצא עד אותו שמכין
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הזמן להם האריך שה' גופא ומזה שאפשר. כמה עד לישראל הזמן האריך ה' שאמנם
היתה לא הרי בדם דאי בדם נחתמה לא שהגזירה מוכח הרי בתשובה שיחזרו כדי
המן, של הגורלות הטלת סדר שביאר דלאחר שם, המלבי"ם (וכ"כ תשובה. מועילה
על ואח"כ ואילך י"ד מיום הימים על תחילה והתחיל תיכף בהם לנקום רצה שודאי

לראות לו היה כבר הזה הגורל מן עכ"פ וז"ל, דבריו סיים ואילך, מניסן שעצתהחדשים

ישראל לתשועת זמן להרויח הזה בגורל הופיע המן",ה' לפני הגורל "הוא אמר זה ועל ,
הדברים). הן והן עכ"ל. למפלתו. המן לפני מוכן היה הזה שהגורל

דשניונפלא שליט"א, שוחט שלמה ר' הרה"ג ידידי דברינו על שהוסיף מה בזה
בן המן "כי דכתיב כ"ד) (ט', המגילה שבסוף בפסוק יחד גם רמוזים הרמזים
תיבת הגורל בגוף נרמז והכא ולאבדם". להומם הגורל הוא פור והפיל וגו' המדתא

לא-בדם". – "לאבדם

נוגעואולי שאינו טפל דבר זהו לכאו' שהרי וצ"ב הפור, שם על "פורים" נקרא משו"ה
נקבע ששמם חזינן וחנוכה ובפסח הגזירה, תחילת היה הוא (ואדרבה, הנס, לעצם
הרי הגורל תוצאת דמעצם י"ל לפ"ז אך להצלה), שקדמה הגזירה לפי ולא ההצלה לפי
כדי בדם חתמה לא ה' הגזירה בשעת שגם הקב"ה אצל ישראל של חיבתם נתגלתה
הגורל ומתוך שאפשר, כמה הזמן להם שהאריך אלא עוד ולא בתשובה, לחזור שיוכלו

שליט"א. הגמו"ח את"ד הישועה. נולדה עצמו

בתוכיו"ב יצאה הפור הפיל שהמן שבשעה שכתב ז'), (ג', שני התרגום דברי עפ"י י"ל
בתשובה שבים אתם אם ישראל כנסת תיראי אל אמרה, וכך השמים מן קול
קול, הבת את ששמע מי היה שעה באותה האם ויל"ע ע"כ. תחתיכם. בגורל יפול הוא
הגזירה האם ידע לא שמרדכי הנ"ל כהמדרש דלא זה הרי זאת שמע שמרדכי נימא ואי
ואולי בדם). ונחתמה חזרה אח"כ שאולי דנסתפק נימא (אא"כ בדם. או בטיט נחתמה

הגזירה שנתבטלה לאחר למפרערק קול הבת דבר למרדכי מבואר2נתגלה זה עפ"י וגם .
וכמבואר. הפור, ע"ש האלו לימים קראו למה היטב

גם2. יוסףומצאתי יעקב תולדות מרןבספר אדמוח"ז אשר מפולנאה, אויערבאך(להגה"ק הגרש"ז
דשמעתי וז"ל, לבטלה"), לבו "המפנה באבות המשנה על בדבריו צו, בפרשת מצאצאיו, הוא זצ"ל
אוי קול בת מכריז יום שבכל פ"ו) (אבות ז"ל חכמינו שאמרו מה על זצ"ל] [הבעש"ט מורי שהקשה
אפשר אי ואם שומע, אדם יּמצא לא למה נשמע הכרוז אם והקשה, תורה, של מעלבונה ִָלבריות
והכרוז דברים, ואין אומר ואין המחשבות עולם הוא למעלה כי ז"ל וביאר למה, הכרוז א"כ לשמוע
מ' של קול הבת בענין בחרדים איתא דכיו"ב ושמעתי עכ"ל. וכו'. לטוב לב והרהורי מחשבות הוא
שהפיל בשעה המחשבה היתה דכך דהכא, קול בבת י"ל כיו"ב וא"כ ע"ש. הולד, יצירת קודם יום
ולבטל בתשובה לשוב ישראל שיוכלו כדי כך כל מאוחר זמן על (שנפל עצמו והגורל הגורל, את המן

וכמשנ"ת. זמן, לאחר עד הדבר נודע לא וסייעתו למרדכי אמנם כך, על הוכיח הגזירה)
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בגורל,ולפי תחתינו המן יפול בתשובה ישובו שאם אמרה קול שבת שני התרגום דברי
לאנשי שם ומיוחס ויטרי, במחזור (המובא הניא" "אשר הפייט לשון לבאר נראה
הפך כנגדנו המן שהפיל שהפור דפירושו לפורנו", נהפך המן פור "כי הגדולה) כנסת

וכנגדו. לטובתנו להיות

ט"ו) ב', (אסתר רואיה" כל בעיני חן נושאת אסתר "ותהי ה.

זהאיתא בענין ומצאתי כאומתו. לו נדמתה ואחד אחד שלכל מלמד (יג.) מגילה בגמ'
רענן זית בפירוש נפלא תתרנ"ג),3דבר רמז אסתר במגילת שמעוני הילקוט (על

מעשים עשה שאחשורוש שם) במגילה בגמ' (וכן שם בילקוט שמבואר מה דלאחר
היאך וא"ת וז"ל, רענן הזית כתב לו, עלתה ולא אסתר היא אומה מאיזו לברר כדי שונים
היו דלטורין כמה והלא שהיתה, עם זו מאי אחשורוש יודע היה שלא לומר יכול ַאתה
והיו רואיה" כל בעיני חן "נושאת בשביל אלא ישראלית, שהיא אומרים שהיו בישראל
לעמוד לו היה לא לפ"ז כן כמו אומרת וזאת ממשפחתי זו ואומרות מתגרות האומות

עכ"ל. בירור. כוונתו]על יודע ואיני יעקב, בעיון ולא יעקב בעין לא זאת מצאתי לא ומיהו "ע"י", .[וסיים

ח') ג', (אסתר העמים" בין ומפורד מפוזר אחד עם "ישנו ו.

ד"הבביאור ד' (בחקירה גמא תיבת ספרו בסוף בפמ"ג נפלא ביאור מצאתי קרא האי
ראוי וכמה וז"ל, וכתב תוכחה, מצות חשיבות לבאר דבריו ותחילת ראוי), וכמה
דמצי טצדקי כל מאבריו באחד חולה אחד אדם אם ז"ל כמ"ש זו במצוה להשתדל
בירמיה וכמ"ש אחד כאיש ישראל וכל ברפואתו, משתדלין איבריו וכל עביד, למיעבד
אף מרגישים וכולם מאיבריו בא' לוקה שה מה ודרשו ישראל" פזורה "שה י"ז) (נ',

ערבות. ע"י הרבה" טובה יאבד אחד "וחוטא שנאמר כענין דמחמתישראל, כוונתו, [אולי

רבים] מאנשים הטובה מאבד אחד חוטא במגילתהערבות והנה וז"ל, וכתב והמשיך עכ"ל. .
ומפורד" "מפוזר כי פירשתיו העמים", בין ומפורד מפוזר אחד עם "ישנו נאמר אחשורוש
אחד דבר הוא והפירוד מזה, זה רחוקים מפוזרים דברים מורה הפיזור ביניהם, [ה]הפרש
וחמור מסוס הבא פרדים ועמו פרד בשורש נבוכים מורה עיין פירוד, בו ויש מחובר גשם
פירוד כן ואע"פ אחד ושורש אחד כאיש ישראל כן צדדים, ב' בו ויש אחד גשם וכדו',
הכנסת לבית וכשבאים "פיזור", בערך הם לדרכו פונה אחד [ו]כל בשוק וכשהם הלבבות,
ויאמר אחד יעמוד אם בעו"ה וידוע מפורדים, הם כן אע"פ אחד וגוף כאיש נראים ומדרש
בשלוה בהיותם משא"כ העמים", "בין שהם גורם זה וכל בהיפוך, חבירו יאמר הגון דבר

דבריו3. אך הילקו"ש, בגליון נדפסו דבריו ומקצת אברהם, המגן לבעל הילקו"ש, על גדול חיבור הוא
שם. מפירושיו עוד בס"ד הבאנו להלן וכן עצמו, בספר מצאתי אלו
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להדריך מישראל אחד כל יראה כן על וכו', רשע מלתעות משברין היו ודאי ישראל בארץ
הפמ"ג. עכ"ל אחת. באגודה כולם ושיהיו הישרה לדרך חבירו

אחד" "ביום להורגם המן שביקש הטעם ז.

חזה,מקשין דמבשרו לענ"ד וי"ל אחד. ביום דוקא להשמידם המן ביקש למה העולם
אע"פ יום, באותו הרגו ולא אגג על שאול חמל דכאשר בחז"ל מבואר דהא
ומזה האסורים בבית אשה ממנו נתעברה הלילה באותו מ"מ למחרת הרגו ששמואל
להשמיד רוצים שאם המן מזה והבין המן. לבסוף נולד ומזה עמלק לזרע זכר נשאר
דוקא. אחד ביום כולם את להרוג צריך ופליט שריד לה להשאיר מבלי שלימה אומה
ולדברינו אויב", נולד אגג על בחמלתו כי שאול רחמי זכר "ולא כתיב הניא" "אשר ובפיוט

שאול רחמי זכר שלא רק נולד]לא עצמו הוא חמלתו מעשה[שמתוך מאותו למד עוד אלא
שאול. של זרעו את ח"ו ולהכרית להשמיד היאך

על המן וימלא ממנו זע ולא קם ולא המלך בשער מרדכי את המן "וכראות ח.
ט') ה', (אסתר חמה" מרדכי

להמןצריך השתחוה שלא זה עצם הרי זע", ולא קם "לא של הנוסף הענין מהו ביאור
את להעלות בה ודי בהמן, ופגיעה המלך במצות מרידה גופא היא המלך כמצות

בהשתח כ"א איסור ליכא והרי מרדכי, כן נהג אמנם למה צ"ב וגם לפניו.חמתו. ויה

מצינוובגוף נפלאהדבר ישראלביאור "ויתחזק עה"פ ב') (מ"ח, ויחי בפר' בספורנו בזה
כפי למלכות כבוד לחלוק המטה", על "וישב וז"ל, שם דכתב המטה", על וישב
צריך היה אבינו דיעקב וכוונתו, עכ"ל. ממנו". זע ולא קם "ולא וההיפך אז, לו האפשר
לקום, לו אפשר היה לא מחלתו מחמת אך לפניו, ולקום (ליוסף) למלכות כבוד לחלוק
הספורנו אומר וע"ז אז". לו האפשר "כפי לפניו והתיישב בגופו התחזק הפחות לכל ולכן
מה קשיא דלכאורה והיינו, המן, מפני זע ולא קם שלא מרדכי שעשה ממה ההיפך דזהו
היה הפחות לכל אך האיסור משום אפשר אי להמן להשתחוות אם דאפילו שהקשינו,

מפניו שיזוע ולכה"פ לפניו, שיקום שאפשר, מה כבוד לו לחלוק כלשהילו "תזוזה" [לכה"פ

לפניו] שעובר בשעה מכבדו שהוא רצההמראה ומרדכי הואיל ודאי אלא לחלוק, כבודשלא
שזה לו השתחוה שלא רק לא לכן ממנו, פוחד שאינו לו להראות ואף ועיקר, כלל להמן

הספורנו. דברי ביאור תוכן זהו ממנו". זע ולא קם "לא אף אלא אפשר אי היה

המלבי"םוזהו כאן לושכתב השתחוה לא כשמרדכי ה') (ג', בתחילה למה שם, קושייתו ליישב [ובא

המן "וימלא כתוב וכאן חמה", המן "וימלא סתם מרדכיכתוב ראהחמה"]על זע", "ולא וז"ל,
מלפניו קם שלא מה שחוץ הוא[המן] בנפשו כי שיודע במה ופחד יראה שום לו ,אין

עתה ולכן יענש, ענוש כי ביודעו שיפחד ראוי עכ"פ דתו מצד לו להשתחוות נמנע שאם
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וע"ז ודתם, מרדכי עם כל כוללת החמה היה בראשונה כי חמה, עצמו מרדכי על התמלא
עכ"ל. חמה. המן וימלא סתם כתב למעלה

רצהואכתי אטו איסור, בו היה שלא במה גם והחמיר מרדכי כן נהג אמנם למה צ"ב
ש"בנפשו ובפרט הצורך, מן אינו שלכאורה במה חמתו, על חמה להמן להוסיף

ומצאתי המלבי"ם. כדברי נפלאההוא" לעולםתשובה וז"ל, מ"ה) (סי' חסידים בספר לזה
זע", ולא קם לא "ומרדכי במרדכי מצינו וכן וכו', ידו על תקלה תבוא שלא אדם יתפלל
עכ"ל. ידי. על תקלה תבוא ואל שיהרגוני מוטב לע"ז, הכל ישתחוו מפניו אקום אם אמר
ממנו, ילמדו שלא כדי להמן, השתחוה לא שמרדכי הטעם זה אטו צ"ב, דבריו ולכאורה
אסור ואי אחריו, כולם וישתחוו מרדכי ישתחוה לו להשתחוות מותר אי ממנ"פ, והא
מדבריו) כן יוצא (ומפורש נראה ולפיכך מרדכי. השתחוה לא גופא טעמא מהאי א"כ
שאסור מרדכי סבר להמן להשתחוות דודאי שהקשינו, מה ליישב בא חסידים דהספר

זע, ולא קם לא מרדכי למה אך הדין, זהמן שאםועל מרדכי ידע דידֹוע הס"ח, תירץ
(ואפילו כבוד לו לחלוק כדי המן מפני "יקום" לכה"פ אך משתחוה שאינו למרות הוא
שאר יבואו מפניו, "יזוע" לכה"פ אך "יקום" לא אף אם ואפילו המלכות), אימת מפני אי

ממנו. פחד ולכה"פ אותו, כיבד הרי מרדכי גם ויאמרו להשתחוות, אף יהיוהעם [ואולי

וכיו"ב, קומתו מלא גם שהשתחוה יוסיפו ואחרים מעט, השתחוה גם באמת הוא שקם שבשעה שיאמרו

והיתרים] קולות לחפש כדי דבר בכל הנתלים העם מהמון אנשים של אגבכדרכם מזה הס"ח ולמד .
"בנפשו", זה כי וידע נוראה, לסכנה עצמו שהכניס מרדכי של גדלותו על אורחיה,

הס"ח. כדברי ידי", על תקלה תבוא ואל שיהרגוני "מוטב אמר ואעפ"כ

פרנקילומהגאון פינחס למהר' לבאר שמעתי ירושלים, אונסדורף דקרית מו"צ זצ"ל,
כ"א כתיב לא ג' בפרק לעיל ואילו זע" ולא קם "לא שמרדכי כתוב כאן דוקא
הכתוב דבא אלא זע, ולא קם לא בתחילה גם דודאי וי"ל השתחוה. ולא כרע שלא
ולא כרע שלא ע"י באה קשה גזירה איזו מרדכי שראה שאחר תחשוב שלא ללמדנו,
באיזה המן את לכבד הפחות לכל והחל מרדכי חשש ולהבא מכאן אולי להמן השתחוה
הפסוק קמ"ל מכבדו, הוא כאילו שיראה מפניו יזוע לפחות או לפניו שיקום כגון ֵֶָאופן,
ודפח"ח, עכ"ד. ממנו". זע ולא קם ש"לא זו בהנהגתו מרדכי המשיך השתא שאפילו

שאמרם. למי הדברים ונאים

דתינחביאור נתקשה הוא דגם אריאל, הבנין כתב זע, ולא קם לא מרדכי למה נוסף
למה אך דע"ז, ליתא משום עצמו על החמיר שפיר השתחוה ולא כרע שלא מה
טו.) סוף מגילה (עי' חז"ל אמרו דהא ותירץ, לסכנה, עצמו והכניס זע ולא קם לא

שהמ הואשהטעם מרדכי" את רואה אני אשר עת בכל לי שוה איננו זה "וכל אמר ן
וא"כ לרבו, הכל נכסים שקנה ועבד שלו, עבד שהוא בטענת אליו בא שמרדכי משום
מוכיח זה הרי אליו עצמו יכניע דאם לפניו, הכנעה שום להראות רצה לא שמרדכי י"ל
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הרי נכנע שלא השתא אבל לחירות, יוצא היה וממילא עבד, לו שיהיה ממנו שנתייאש
בהם שקנה כסף ככר אלפים העשרת גם וממילא למרדכי, נכסיו כל וא"כ נתייאש, שלא
דלעיל הפסוק, לשון מדויק ובזה למרדכי. שייך הכסף כי ממש במכירה אין היהודים את
ואילו "לפניו", או "לו" השתחוה ולא כרע שלא כתיב לא להמן השתחוה כשלא ג' בפרק

זע ולא קם "ולא כתיב המןממנוהכא מחמת היה לא כרע שלא הטעם דלעיל אלא ,"
שהמן "ממנו", זה היה זע ולא קם שלא הכא משא"כ בגדו, שעל הע"ז מחמת כ"א עצמו

בקוצר. עכ"ד לזה. הסיבה היה

(אסתר וגו'" היהודי מרדכי את רואה אני אשר עת בכל לי שוה איננו זה "וכל ט.
י"ג) ה',

גידלופירושו, והמלך לו, משתחוים המלך עבדי שכל מזה לו שיש הכבוד כל שלמרות
כל שוב לו ומשתחוה כורע אינו ומרדכי הואיל מ"מ השרים, כל מעל ונישאו
והשחתת גאוותו גודל רואים שמכאן מבארים ורבים למה. כך וכל לי". שוה "איננו הכבוד
אינו אחד שיהודי בגלל שלימה אומה להרוג הוא שרוצה הגאוה, מחמת מידותיו

לו. ואכמ"ל]משתחוה העץ", "המן מנין התורה מן שהמן (קלט:) בחולין אמרו כן שעל מבארים גם .[ורבים

אינואך היאך עכשיו גם וראה האמת, איש הוא שמרדכי ידע שהמן עוד, מבארים יש
הגזירה אחר ואפילו אנושי", "שכל לכל המנוגדים מעשים מלעשות ירא ואינו חת
שמה המן הבין ואז להשתחוות, ולא לכרוע שלא בהנהגתו ממשיך הוא עדיין הקשה
וזה הפחד, מפני משתחוה זה גדול, "שקר" אלא זה אין לו משתחוה כולו העולם שכל
בכך. להשיג הוא שרוצה הנאה טובת מפני וזה לו, להחניף הוא שרוצה מפני משתחוה
ועל מעמד, ולא כבוד שום כאן שאין המן הבין השתחוה לא שמרדכי שמחמת נמצא
דארעא. כעפרא בעיני ומבוטל בטל לי שיש הכבוד כל לי", שוה איננו זה "וכל אמר כן

י"א) ו', (אסתר וגו'" לאיש יעשה "ככה י.
יעקב") ב"שושנת (והערה

דלכאורהלכאורה וגו'", לאיש יעשה "ככה של הנס את לעשות ה' הוצרך למה צ"ב
המלך שער אל שב ומרדכי לישראל, ישועה שום עצמו מזה נצמחה לא
לו אמרו ולכן המן של נפילתו התחילה דבזה י"ל אמנם ולתעניתו. לשקו ששב ופרש"י
וגו'", לו תוכל לא לפניו לנפול החילות אשר וגו' היהודים מזרע "אם ואוהביו אשתו זרש

ובהגר"א. באלשיך וע"ש

זו.ועי' קושיא שהקשה א') דרוש אה"ו, בקהלות שדרש (בדרשות דבש ביערות גם
לשקו אח"כ שב דמרדכי הא שביאר ט'), (דרוש בח"ב דבריו לפי לתרץ ויש
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חז"ל דאמרו הא בהקדם טז.), במגילה הגמ' ועפ"י י"ב, ו' ברש"י (כמבואר ולתעניתו
החבוש שעל משום בזה והטעם האסורים, מבית עצמו מתיר חבוש דאין (ה.) בברכות
נמשכה דור באותו הישועה והנה כ"כ, מועלת תפילתו ואין הדין מידת מתוחה עצמו
מעלה, דלתי שהקיש בן קיש" "בן בגמ' שאמרו וכמו מרדכי של תפילתו ומכוח בזכותו
תפילתו היתה לא הצרה, בתוך היה עצמו דהוא "חבוש", עצמו הוא היה עוד דכל אלא
לפניו וקרא העיר ברחוב שהרכיבו המן עם הנס לו שנעשה לאחר אך כ"כ, לפעול יכולה
מכלל ויצא והואיל במרדכי, לפגוע יכולים היו לא שוב ממילא וגו'" לאיש יעשה "ככה
לשקו שב מיד ולפיכך זאת, כל ידע ומרדכי רקיעים. לבקוע תפילתו יכלה שוב "חבוש"
האחרים על להתפלל הזמן הוא שמיד הבין הסכנה מן בעצמו שנושע תיכף כי ולתעניתו,
נס הוצרך למה מיושב ולפ"ז עכ"ד. הוה. כך ואמנם ולהתקבל, לפעול תוכל תפילתו ואז

עצמם. ישראל כלל את להושיע מרדכי של תפילתו אח"כ הועילה עי"ז רק כי זה,

הטעםוהנה דעתו דלפי כתב המלך" כדבר אעשה "ומחר עה"פ ח') (ה', עזרא האבן
עד איחרה אלא היין במשתה הראשון ביום כבר בקשתה את אסתר ביקשה שלא
ישראל, תענית בעבור ה' שחידש אות שום ראתה שלא "בעבור מחר, של למשתה
בביאור להוסיף ונראה עכ"ד. לבה". חזק מרדכי גדולת דבר השני ביום עשה וכאשר
"דברי (וכדלקמן ותפילות תענית של ימים ג' אחר דהנה בזה, השמיענו גדול דדבר דבריו,

וזעקתם שהועילוהצומות מהשמים לטובה ואות רמז שום אסתר ראתה לא ("
לבקש בכוחה היה לא ולכן בתוקפה, עדיין שהגזירה נראה והיה ישראל, של תפילותיהם
שכולם למלך משנה שהיה המלך, אצל ותקפו כוחו בשיא אז שהיה המן על בקשתה
כן ועל כלפיו), הכנעה על סימן (שזה לו ומשתחוים וכורעים ממנו, ומפחדים חרדים
שתראה פנים" "הארת איזו תבוא משמים האם לראות נוסף, יום להמתין אסתר אמרה
גדולת של המעשה את הקב"ה שעשה המחר, ביום אמנם תפילותיהם, שומע שהקב"ה
בזה ראתה כי הא"ע, כדברי לבה נתחזק הכל, לעיני בזיון ברוב לפניו המן ומפלת מרדכי
לבקש יכולה היתה ועכשיו לישראל, מהקב"ה החיבה גילויי תחילת דגאולה", "אתחלתא
שמא הראשון ביום זאת ביקשה דלא שם, הגר"א פירש וכיו"ב המלך. מאת בקשתה את
שגם יוודע שמזה דבר תדע שמא "כי למחר עד זאת ודחתה הקב"ה, בעיני הדבר יירע
עראמה. מהר"מ בשם הלוי במנות אלקבץ מהר"ש וכ"כ שהיה". כמו הסכימו, השמים מן

ישראל. ישועת עצם כלפי הוסיף ומה זה, לנס הוצרכו מה שפיר אתי ולפ"ז

"משעןוראיתי הברכה על אליהו אבני בביאור ישראל" "אשי הגר"א בסידור חדש ביאור
כדי לצדיקים "משען" הוא הקב"ה דבתחילה הגר"א שביאר לצדיקים", ומבטח
(כלומר, "ומבטח". וזהו לגמרי משאלותם ממלא הוא ואח"כ בו בטחונם יאבדו שלא
בטחונם לאבד עלולים הזמן מרוב ולפעמים משאלותם למלא הזמן שהגיע דקודם
מקדים הקב"ה לפיכך לגואלם, אפשר אי זה דבאופן ומסתברא ח"ו, בקב"ה ומשענתם
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ויוכל בו בטחונם יחזור שעי"ז להם משען עדיין שהוא להם המראים דברים לעשות
"שישענו כדי שיצאו קודם עוד נפלאות להם עשה במצרים שלכן עוד וביאר להושיעם).
המן קרא אשר מרדכי גדולת את ה' הראם המן שנתלה קודם עוד במרדכי וכן עליו",

את"ד וכו'. לבוא לעתיד וכן וכו'. לאיש" יעשה "ככה ברחובות .4לפניו

הנסיםואולי השתלשלות כל את שתיאר לאחר הניא" "אשר דבפיוט לפ"ז, לבאר יש
בזה וכוונתו מרדכי", תכלת יחד בראותם ושמחה צהלה יעקב "שושנת ואמר חזר

שמחים להיות להם גרם עצמו זה מרדכי גדולת שראו בזה5דמתוך כי י"ל בזה והביאור ,
הפייטן שהמשיך וזהו בו, בטחונם את איבדו ולא שלהם ה"משען" הוא שה' ראו
יכלמו ולא יבושו לא קויך שכל להודיע ודור דור בכל ותקותם לנצח היית "תשועתם
דהבינו "לנצח", אלא שעה לאותה רק לא בו בטחונם נתחזק ה"משען" מתוך כי וכו'",
בהי"ת חוסים שהם ונכלמים בושים והם רחוקה לפעמים נראית הישועה אם דאף
ולא יבושו לא קויך שכל "להודיע בו התקוה לאבד אין אעפ"כ מתקבלת, אינה ותפלתם

בך". החוסים כל לנצח שבתחילהיכלמו אלו, דבריו כעין שביאר י') (י"א, למשלי הגר"א בביאור גם [ועי'

ואח"כ ישראל את גאל שבתחילה במצרים כמו באויביהם, נוקם ואח"כ עמם ומיטיב ישראל את גואל הקב"ה

וישראל מרדכי עם שהיטיב אחר ולכן המן, את הפיל ואח"כ למרדכי היטיב בתחילה וכן בים, המצרים את איבד

עוד] ע"ש שונאיהם). להריגת קודם עוד זה שהיה אף (היינו, ושמחה" צהלה שושן "והעיר .כתיב

שלויש זה מעשה שמתוך חזינן מהפייט דכאמור, סתירה, איכא דלכאורה להוסיף,
שב שמרדכי חזינן חז"ל מדברי ואילו ושמחה", צהלה יעקב ש"שושנת חזינן מרדכי
היערות ביאור לפי י"ל וכן הגר"א, דברי עפ"י שכתבנו הביאור לפי אמנם ולתעניתו. לשקו
היתה לא עדיין זה במעשה אמנם כי בדבר, סתירה אין הנ"ל, עזרא האבן או דבש
אך הגזירה, שתתבטל כדי מרדכי של לתפילתו צריכים היו ועדיין לישראל, הישועה
תתקבל שעכשיו בזכות לבוא הישועה שסוף והבינו הישועה התחלת את בזה וראו הואיל

מהגאון4. מלרושמעתי אלימלך אלר' "קוה י"ד) (כ"ז, בתהלים הפסוק את עפי"ז לבאר שליט"א
חידושי (ועי' ובסוף, בתחילה ה'" אל "קוה הכפילות מהי דצ"ב ה'", אל וקוה לבך ויאמץ חזק ה'
ה', בישועת הבטחון אצלך ונחלש נתייאשת ח"ו אם שגם לבאר, יש הגר"א ולפי בזה), הגרי"ז
ויאמץ "חזק ועי"ז ה"משען", בבחינת תהיה שהיא שבינתיים ישועה לך שיעשה ה'" אל "קוה בתחילה
תתחזק אז כלומר לבך", ויאמץ "חזק ממילא שלך ה"משען" שהוא לך יראה שה' שאחר כלומר לבך",
השלימה. ה' לישועת גמור בבטחון תקווה שאז כלומר ה'", אל "וקוה ואז לבך, את לאמץ ותוכל
ה'. בישועת המלא הבטחון שהוא האחרון ל"קוה" ה"משען" בחינת הוא הראשון דה"קוה" נמצא

רמה"). ביד עה"פ בשלח, פר' (עה"ת, למלך שי בספרו נדפסו שדבריו ושו"ר עכ"ד.

הכתוב5. מחמת היה ושמחה" צהלה שושן "והעיר שכתוב שמה מוכרח אינו המגילה מפסוקי אמנם
אך הם, נפרדים דברים ב' דאולי וגו'", וחור תכלת מלכות בלבוש המלך מלפני יצא "ומרדכי ברישא

כן. מוכח הפייט מלשום
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דברי דרך על וזהו העתידה, בישועה לשמוח כבר היו יכולים ממילא מרדכי, תפילת
בחסדך "ואני י"ג) (בתהלים בפס' שדייק שבסטנסיל) הגרי"ז בכתבי (המובאים הגר"ח
שמחה של דלמדרגה בזה דמבואר עלי", גמל כי לה' אשירה בישועתך לבי יגל בטחתי
עד אפשר אי לה'") ("אשירה שירה לומר אך ה', בחסד בטחון שיש מספיק לבי") ("יגל
הגרי"ז. בשם קכ"ד, עמ' ברכה עמק בספר הביא (וכן חסדו. את עלי יגמול כבר שה'
של בדרגה להיות היו יכולים שתבוא בישועה שבטחו מתוך הכא, ה"ה וא"כ ע"ש),

וצהלה". "שמחה

בודנהיימרכבניוחתני שלום יישהרב יעשה",שליט"א ד"ככה הנס נצרך למה הקושיא ב
ובתוכן בקושיות, שהאריך ז'), (ח', לציון ראשון בפירושו הק' האוה"ח דברי עפ"י
להשיב היה אפשר אי הראשונות אגרות אף א"כ להשיב" אין וגו' נכתב אשר "כתב דאם
וכו'"), נבוך שאני ימים לי "וזה ע"ז (וכתב אויביהם, מיד להמלט היהודים יכולו ואיך
צוה כן לא אשר וגו'" ומדינה עם חיל כל את "להשמיד לכתוב מרדכי סמך מי על ועוד,
חרב מכת בהם שיעשו ולא בעיניכם" כטוב היהודים על כתבו "ואתם כ"א המלך אותו
בלא ישראל את להציל יכול שהיה אחרי הזאת ולצרה למרדכי לו מה ועוד, ואבדן, והרג
למרדכי השיב שאחשורוש האוה"ח, וביאר נוספות), קושיות (וע"ש צריהם, את להרוג
על כתבו "אתם אך להשיב", אין וגו' כתב "כי יכול אינו הראשונות אגרות שלהחזיר
באגרות ככתוב להשמידם עליהם האויבים שיבואו שבשעה וגו'", בעיניכם כטוב היהודים
להנקם עליהם היהודים ויעמדו וגו' חיל כל לאבד היהודים יקהלו אז הראשונות
פחד נפל "כי לבאר הכתוב המשיך וע"ז הראשונות. האגרות יתבטלו לא ובזה מאויביהם,
פחדם דיפול ודאי להשמידם הכוח נמסר ליהודים שאם פשיטא ולכאו' עליהם", היהודים
ככתוב היהודים את להרוג לאויבים רשות היתה עדיין הרי המבואר עפ"י אלא עליהם,
לא "ואיש פירש לזה עליהם, היהודים נתגברו באמת היאך וא"כ הראשונות, באגרות

בקצרה. לציון הראשון את"ד העמים", כל על פחדם נפל כי בפניהם דכעיןעמד [ומצאתי

מחדש, הנדפסים מגילה למס' בחידושיו וגם עשרת, ד"ה תקפ"ח שנת (בדרשותיו סופר החתם בקצרה כתב זה

עשרת)] ד"ה טז: וגו'דף המדינות שרי "וכל עוד, שם מבואר הפסוקים בהמשך והרי .
כי וגו' המלך בבית מרדכי גדול כי עליהם, מרדכי פחד נפל כי היהודים, את מנשאים
ויעשו ואבדן והרג חרב מכת אויביהם בכל היהודים ויכו וגדול, הולך מרדכי האיש
שזה וגדול הולך היה מרדכי שהאיש בזה תליא, בהא דגם אלמא כרצונם", בשונאיהם
וקרא הסוס על מרדכי את המן שהרכיב מאז החל זה כל והרי מהיהודים, לפחדם גרם
יסוד היה זה דנס היטב מבואר וא"כ ביקרו", חפץ המלך אשר לאיש יעשה "ככה לפניו
מהיהודים לפחד יסוד היה ומזה מרדכי", גדולת "פרשת החלה דכאן כולו, הנס של הבנין
חתני את"ד המבואר. וככל בהם הרגו שהיהודים בשעה כנגדם לעמוד יכלו שלא כדי עד

ודפח"ח. שליט"א,
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הנסים") "על (מתוך העץ" על בניו ואת אותו "ותלו יא.

הניא"] "אשר ובפיוט הניסים", "על בתפילת [והערות

הפרתבהודאה הרבים ברחמיך "ואתה שאומרים במה א) לדקדק: יש הניסים" "על של
ב) ו"מחשבתו". "עצתו" של הכפילות מהי מחשבתו", את וקלקלת עצתו את

דוקא. "בראשו" למה בראשו", גמולו לו שהוא"והשבות בראשו" "דמו כמו הכוונה [ובפשטות

שקיבל] בעונש כאןאשם זאת מזכירים למה צ"ב קצת העץ", על בניו ואת אותו "ותלו ג) .
אינו לכאו' ניתלו שגם מה אך נהרגו, ובניו שהמן בזה היה נס של תוקפו עיקר והרי
על ההודאה לעצם כ"כ שייך אינו וא"כ ברבים, יתב' שמו קידוש למען כ"א הנס לצורך
אותו על ביחד ואותם אותו שתלו משמע העץ", על בניו ואת אותו "ותלו מלשון ד) הנס.
"ואת הפסוק מלשון דקרא טעמא בספרו שליט"א קניבסקי הגר"ח כן דקדק וכבר העץ.
עץ". "על למכתב ליה הוי דאל"כ עץ, אותו על דמשמע העץ", על יתלו המן בני עשרת
לתענית בסליחות בקום" "אדם הפיוט מלשון וכן וכדלהלן. שני מהתרגום מוכח וכן
והרביעית אמות בשלש איש איש למעלה, ואביהם למטה ילדיו הוקיע "יהודי אסתר
"לוחם – מספר" "במתי בפיוט שם ועוד דלהלן. שני מהתרגום ומקורו מגולה", אויר
בסוף מוסיפים שיש במה הוא וכן תחובים". חורזו דגים כבחרוזת מוצלבים, הותלו וניניו
יחד. שניתלו דמשמע הבנים", עם האב חמישים העץ על "ותלו ילדים לתחלואי הסליחה
אדר בחדש ניתלו בניו ואילו ניסן בחדש העץ על נתלה המן דהא מאד, מחודש זה וכל
במשך וכדלהלן), שני בתרגום (כדמוכח בגופו שלם תלוי, נשאר דהמן ונמצא שאחריו,

זה. גדול נס נצרך היה למה וצ"ב שלימה. רי"א)כשנה עמ' (אסתר לועז מעם בילקוט [שו"ר

ממגלת הביא עוד השמים. עופות יאכלוהו שלא ראשו על סוכך להמן עשה דהמלך מרדכי מאמר בשם שהביא

כאמור, צ"ב זה וכל לו. בסמוך תלויים יהיו שבניו שעה אותה עד אדר עד תלוי והיה בניסן נתלה שהמן סתרים

המן] של לנבלתו הנ"ל השמירה יעשה שהמלך סובב שהקב"ה עד זה כל נצרך למהלמה צ"ב גופא והיא .
דוקא. העץ אותו על אותם שיתלו מהמלך ואסתר מרדכי זאת בקשו

בדרךוי"ל נעשה שהנס גם להדגיש דבאים נראה הניסים" ב"על ההודאה מלשון דהנה
זקן" ועד "מנער היהודים כל את להרוג רצה שהמן זה דכנגד הוא", "ונהפוך של
הוא" ה"ונהפוך נתקיים היאך צ"ב א"כ אך נהרגו. ובניו והוא בראשו גמולו ה' לו השיב
"ונהפוך של בדרך היתה דמפלתו הא ובאמת אחד". "ביום להורגם בקש שהוא מה על
בענין שופטים פר' אריה בגור המהר"ל בדברי דעיין בעלמא, ענין תוספת זה אין הוא"
ובעוד בכשרים, החושד בענין צז. שבת מס' על אגדות בחידושי (וכן זמם" ד"כאשר
שהשני היכא לשני, לעשות זומם שאדם הרעה דהמחשבה שביאר במהר"ל), מקומות
עצמו, דבר באותו ילקה והוא עצמו האדם על המחשבה תחזור זה לעונש ראוי אין
האבן שאז האבן את מקבל ואינו קשה שהוא קיר על אבן הזורק לאדם זאת והמשיל
"ישוב עליו שכתוב להמן שאירע מה גם שזהו וביאר עצמו. הזורק על ונופלת חוזרת
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את"ד העץ". על בניו ואת אותו ותלו ראשו על היהודים על חשב אשר הרעה מחשבתו
אחד". "ביום להורגם שזמם מה עליו שב במה צ"ב וא"כ בשלימותבקצרה. מפלתו עצם [אמנם

" א'-ב') (ח', במגילה כתיב דהא אחד, ביום באמת ההואהיתה אתביום המלכה לאסתר אחשורוש המלך נתן

בית על מרדכי את אסתר ותשם למרדכי, ויתנה מהמן העביר אשר טבעתו את המלך ויסר וגו', המן בית

מהמן שהוסרה המלך טבעת וגם למרדכי, ומאסתר לאסתר ביתו ניתן כבר המן שנהרג ביום דבו אלמא המן".

היוסף לדברי בזה שכיוונתי ראיתי שוב אחד". "ביום נתקיים הוא" שה"ונהפוך הרי למרדכי, ביום בו ניתנה

עליו ונגזר אחד, ביום לבוז ושללם הנפש להרוג אמר הוא זמם, כאשר להמן שנעשה שכתב א'), (ח', לקח

עכ"ד] ההוא". "ביום כאן נאמר ולכך אחד, ביום לאסתר ביתו את ונתנו שהרגוהו מדה כנגד .במדה

ביחד.וי"ל מתו כאילו הדבר נחשב ביחד וניתלו הואיל אך אחד ביום נהרגו שלא דאע"פ
וגו'" העץ על נבלתו תלין "לא הוא והדין דהואיל א) אנפי: בב' זאת לבאר ויש
במס' כדמצינו ב) יום. באותו נהרג שהוא נראה זה הרי תלוי אדם רואים דכאשר נמצא
שניכם אשכל "למה רבקה שאמרה דמה תולדות) סוף ברש"י בקצרה והובא (יג. סוטה
וא"כ אחד, ביום מתו שלא אע"פ אחד ביום נקברו ועשו שיעקב בזה נתקיים אחד" ביום
ונקברו העץ מן הורדו גם לבסוף (ואולי יחד תלויים היו ובניו והמן דהואיל י"ל הכא גם

אחד. ביום מתו כאילו זה הרי אחד) בגמרא),ביום ואמרו ד"ה ט"ו דרוש (ח"ב דבש ביערות [אמנם

נקבר, שיעקב בשעה נתקיימו רבקה דדברי כרחך על מת לא אבינו דיעקב (ה:) בתענית ואמרו דהואיל פירש

(פכ"ג). העמודים ווי בספר וכ"כ קבורתו. בשעת היה וזה הבריות מן ומכוסה כשנעלם הסתלקות תקרא דמיתה

שאליהו ואע"פ אליהו מות על קרע דאלישע הא על דאיתא (כו.), קטן במועד מהגמ' לזה מקור להביא יש אך

לעניננו] כ"כ ראיה מכאן אין ולפ"ז דמי". כמת דידיה לגבי עוד, ראהו ולא דכתיב "כיון הגמ' ומתרצת הוא", ."חי
כי הניסים", ב"על זאת מזכירים גם כן ועל ואסתר, מרדכי זאת בקשו כן דעל י"ל וא"כ

הנס. של מתוקפו חלק זהו

הנשים.וכי את גם להשמיד רצה שהמן מה על הוא" ה"ונהפוך נתקיים במה תימא
ברחה אשתו זרש אך נהרג, עצמו שהמן ביום חז"ל דברי עפ"י נהרגה בתו ואמנם

המגילה. על הרוקח ובפירוש י"ד), (ט', ראשון בתרגום כמבואר בזכותוניצלה ניצלה [ואולי

זה, פסוק על הגר"א בפירוש (וע"ש וגו'". לו תוכל לא וגו' מרדכי היהודים מזרע "אם י"ג) (ז', להמן שאמרה

היהודים)] על חכמה דברי בדבריה שגםשהיה כתב י"ג) (ט', יין מחיר בפירושו הרמ"א אמנם .
בזה גם נתקיים שאמנם שפיר אתי ולפ"ז ובניהם, המן עם יחד העץ על תלו זרש את

הוא". ה"ונהפוך

עץועי"ל, על בניו ועשרת המן ניתלו איך החשבון איתא י"ד) (ט', שני בתרגום דהנה
ע"ש. ריוח, אמה ואחד אחד כל ובין אמות בשלש נתלה אחד שכל חמישים,
ותירץ, יתירה, א' אמה נשארה החשבון דלפי דקרא בטעמא שליט"א הגרח"ק והקשה

ברום) ד"ה (יא. בחגיגה וש"נ]דהתוס' ברום), ד"ה (קט: ופסחים אישתכח), ד"ה (צב. בשבת הוא [וכן

ג' היה א' שכל החשבון איתא אסתר שבתרגום ומה אמות ד' הוא האדם דאורך ביארו
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התוס', (את"ד לתלייה, קודם נהרגו שהרי הראש ללא ניתלו שהם משום זהו אמות
ולפ"ז ראשם), את שחתכו בסייף נהרגין היו מלכות דהרוגי בסנהדרין הגמ' עפ"י וכוונתם

תלאו שהרי ראשו עם נתלה הרי עצמו דהמן הגרח"ק אמהתירץ נצרך היה ולפיכך חי, הו
דבסליחותיתירה. הבאנו וכבר שפיר. אתי לא ולפ"ז אחר, חשבון שם שעשה המגילה על בתרגום [ועי'

שנהרגו, אלו הן התלויים הבנים עשרת האם זה בענין להלן וע"ע שני. כהתרגום בזה איתא אסתר לתעית

בזה] .ועוד

עלעוד תלויים ובניו המן את וראה מרדכי בא מכן דלאחר שם, שני בתרגום איתא
ישראל) בית (לעמא בישתא למעבד חשבת "את להמן ואמר מרדכי ענה העץ,
יתן ולשציא יתן למקטל בעית את ברישך, מחשבתך אסיק וגליאתא סתימאתא ויודע
ובניך יתך וצליבנן טבתא ולבנך עמך עבדינן והשתא בשמיא, די דאבונן כנפי תחות מן

כנפך". מחשבתךתחות העלה וגלויות סתומות ויודע ישראל) בית (לעם רעה לעשות חשבת אתה [פירוש:

טובה ולבניך עמך נעשה ועכשיו שבשמים, אבינו כנפי מתחת אותנו ולהכרית אותנו להרוג רצית אתה בראשך,

ממה ההיפך שזה משום נראה ולבניו, להמן "טבתא" שזהו שם שאמרו ומה כנפיך. תחת ובניך אותך ונתלה

שבשמים] מאבינו אותנו להפריד רצה יראהשהוא עצמו שהמן נוסף ענין כאן דהיה בזה, ומבואר .
כן דעל עוד וי"ל דוקא. אצלו בניו את תלו כן ועל מחשבתו והפך עצתו הפר ה' היאך
זאת. "לראות" שיוכל כדי ראשו עם ואף בגופו שלם ישאר שהמן באופן ה' זאת עשה
שהקשינו מה מיושב ובזה דוקא. "בראשו" גמולו לו והשבות שמדגישים זהו ואולי

ב'-ד'. בשאלות בתחילה

בישתא"ועוד "למעבד חשב שהמן מה שהרי דצ"ב ובהקדם התרגום, בדברי בזה מבואר
צריך היה לא לזה וא"כ העמים", לכל "גלוי זה היה יתן" "למקטל וכן לישראל
בזה. מרדכי נתכוין מה וא"כ וגליאתא", סתימאתא "יודע שהוא ה' ידיעת את בדוקא
להרוג להשמיד המן, של בגזירתו שהיה המפורסם החלק דמלבד בזה מוכח נראה אלא
ישראל בני את להכרית – בראשו נסתרת "מחשבה" גם היתה היהודים, כל את ולאבד
פר' סוף המכילתא בדברי מפורש וכן התרגום, (כדברי שבשמים, אביהם כנפי מתחת
זו. נסתרת מחשבה ידע וגליאתא" סתימאתא "יודע שהוא הקב"ה ורק ע"ש), בשלח,
להכרית בזה שרצה הקב"ה כלפי שנאה כאן היתה ישראל לעם שנאתו שמלבד הוא בזה שהביאור [ונראה

ועל אלקים", ירא "ולא נאמר שעליו עמלק של ענינו לעצם המשך וזהו עם), בלא שישאר (כביכול עמו את

פ"ג) (סוף איכה דבמדרש וביותר, בשלח. פר' סוף רמב"ן ועי' בו, נלחם עצמו שה' בעמלק" לה' "מלחמה כן

אביהם כנפי מתחת ישראל את להזיק עמלק דכשבא איתא בשלח, סו"פ במכילתא וכן באף", "תרדוף עה"פ

מי להם שנתת תורה ספר כנפיך מתחת בניך לאבד בא זה רשע רבש"ע הקב"ה לפני משה אמר שבשמים

ליעקב) עשו (שנאת אבותיו מצד לישראל שנאה היתה דלעמלק פירש שם דבריו בכל והמלבי"ם וכו'. בו יקרא

זכרו את וימחה בו ילחם עצמו הקב"ה ולכן אלקים", "ירא היה שלא משום הגדול ושמו ה' עם ללחום בא וכן

כתב הי"ד זצ"ל וסרמן אלחנן ר' והקדוש הגאון דגם ושו"ר המן. על שפירשנו הדברים הן והן ע"ש. העולם, מן
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ד" צ') עמ' למלך" מעשי אני "אומר מאמר מאמרים, סתומה(בקובץ עמלקחידה של חפצו היה מה היא "

אבל גבולו, ולהרחיב לכבוש בא לא וא"כ במדבר היו וגם בו שהתגרו בלא ישראל עם במלחמתו ומטרתו

החידה" "היינופתרון בעמלק", לה' "מלחמה בכתוב מפורש יכול" היה ואילו הקב"ה נגד ללחום בא שעמלק

כן עושה היה לרקיע לעלות סולמות שהםלעשות ישראל נגד מלחמה ערך בכוחו היה לא זה כאשר אבל ,

הקב"ה נגד להכעיס אלא להנאתו לא היה חפצו כל וא"כ שמים, מלכות עול לקבל הולכים והיו ה' עבדי

עכ"ד] מעלה". כלפי וזורקן מילות נוטל וכו' שמים כבוד בפשיטות,ולבזות לפרש יש זה לפי וא"כ .
עצתו" את "הפרת בתחילה), שהערנו (מה הניסים" ב"על שאומרים הדברים ב' הן דהן

הנסתרת. המחשבה שזו מחשבתו" את "וקלקלת הגלויה, העצה שזו

ויטריובזה במחזור (המיוחס הניא" "אשר של בפיוט גם דקדוקים כמה ליישב יש
מחשבות ויפר גויים עצת הניא "אשר בתחילה א) הגדולה): כנסת לאנשי
כדברינו מוכח וגם שפיר. אתי דברינו ולפי "מחשבה", ויש "עצה" שיש משמע ערומים".
"מחשבת נקראת היא ולפיכך שבלב הנסתרת המחשבה על הכא קאי "מחשבה" שלשון
לעשות ויתמכר ערומיו מחשבות בלבו "טמן גופא המן על נאמר בהמשך ב) ערומים".
בערמה העושים הערומים מחשבת לעצמו, המן שלקח הנ"ל הדברים ב' הן והן רעה".
ג) רעה". "לעשות התמכר שהמן הגלויה והעצה "בלבו", המן "טמן" ואותה ובהסתר

אתל "ראית בסוף שכופלים מהו עליו" ונתלה עץ לו "עשה שם אומרים שכבר אחר
העץ על נתלה שהמן מה לכאורה ד) תלית". העץ על ובניו המן ואסתר, מרדכי תפילת
שהכוונה י"ל אמנם ואחשורוש. חרבונה ע"י כ"א ואסתר מרדכי תפילת ע"י זה היה לא
וגו' שק "לבש לעיל נזכר כבר דזה אלא ואסתר, מרדכי של וזעקתם" הצומות ל"דברי
זה לענין הוא דהכפל י"ל הנ"ל ועפ"י הוא. אחר ענין דהכא קצת ומשמע וגו'", צום וגזר

ובניו העץ[ביחד]ש"המן העץ]על אותו מרדכי[על בקשת מחמת באמת היה וזה תלית",
דוקא. כדברינו.ואסתר ודלא המן, של גזירתו עצם על "מחשבה" לשון להדיא נכתב המגילה בפסוקי [והנה

(שעל למרדכי עץ להכין העצה על או ושתי, את להרוג שיעץ מה על קאי ש"עצתו" לפרש מקום היה וגם

להמן נתהפכו הללו העצות שכל וגו'", מלכות לבוש "יביאו של העצה על או יועציו"), לו "ויאמרו נאמר זה

קודם נתקיים באמת עצתו" את ש"הפרת הרי האלה העצות דבכל דקדוק, עוד להוסיף ויש ראשו. על

וכו' דלהשמיד גזירה דבאותה דנמצא שני התרגום דברי עפ"י פרשנו אנו אמנם מחשבתו". את ה"וקלקלת

שאין מוכח ערומיו" מחשבות בלבו "טמן אומר שהפייטן הניא" ב"אשר וגם נסתרת. מחשבה גם נסתתרה

כוונתו שאין כרחך ועל "ערומים", לשון בזה שייך לא וגם בלבו, טמן לא הרי זה דאת הגזירה, לעצם הכוונה

המקרא] .ללשון

בדוקא אמה חמשים גבוה עץ על המן תליית בטעם עוד יב.

מושבלעיל בספר מצאתי נוסף טעם אמה. לחמשים הצורך בטעם שני מהתרגום הבאנו
ט') י"ג, שמיני בפר' התורה, על התוס', בעלי מהראשונים ליקוט (והוא זקנים
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בנו"ן, ומסיים מתחיל זה דפסוק הכהן", אל והובא באדם תהיה כי צרעת "נגע עה"פ
התורה כל על עובר כאילו לשה"ר ומדבר שהרוכל דרומז שם זקנים במושב ע"ז וכתב

יום, לנו"ן ישראלשניתנה את שהרכיל הרשע המן כמבוארוכן ישראל על לשה"ר שדיבר [כלומר

שני] ובתרגום ובמדרשים (יג:) במגילה אמהבגמ' חמישים גבוה עץ על נתלה וגם עכ"ד.נתנגע, .

ביתו")והראוני אל נדחף "והמן עה"פ בינה, שערי (הנקרא למגילה בביאורו הרוקח דגם
נגעו כי לצאת נדחף הוא "וגם בעוזיהו אומר הוא וכן שנצטרע, דמלמד כתב
דבריו, בסוף זה) פסוק על אלקבץ, (למהר"ש הלוי המנות דבריו והביאו עכ"ד. ה'".

קדומים. נחל בספרו ואחשובוהחיד"א וז"ל, ביתו", אל "נדחף המן למה נוסף ביאור הלוי במנות [ועי'

אין ועכשיו מפניו, ונדחים כבוד דרך הדרך לו מרחיבים כולם עובר המן כשהיה מקודם כי מאחרים, שהוא

ולא למרדכי שנתחדשה מהמעלה ועצב אבל לביתו והלך אותו דוחפים אך הזה הכבוד כל את לו עושים

עכ"ל] נפילתו. מבושת ראש וחפוי עצתו, .נעשתה

בפורים השמחה חיוב בטעם יג.

ג'),ראה (אות עמלק" לך עשה אשר את "זכור במאמר לעיל בס"ד בזה שכתבנו מה
בסופו. קרך" אשר – "עמלק בענין

לזהעוד דהתיקון וביארנו אמונה, של חטא על בא שעמלק לעיל שנתבאר מה לפי י"ל
קריאת את דתיקנו ברמב"ם שדייק מהגרי"ז והבאנו האמונה, וחיזוק בתפילה הוא
בפורים תיקנו כן דעל לפ"ז י"ל לשועתנו, קרוב שהקב"ה להודיענו כדי גם המגילה
עה"פ כ"ח) (י', במשלי יונה רבינו דברי פי על וזהו המועדות, משאר יותר מיוחדת שמחה
בזה התוחלת, בעצם ושמחים ששים דהצדיקים ופירש שמחה", צדיקים "תוחלת
אל נשענים ואינם לחסדו תקותם ולשום לקב"ה אך תוחלתם לערוך זו השגה שהשיגו
את שיעבדו העבודה בעצם מתענגים הם תוחלתם ומתאחרת שנמשכת מה וכל בינתם,
השמחה הרי לתפילתם שומע כשהקב"ה וא"כ עכ"ד. והבטחון. התוחלת בעצם האלקים
ועיקר והואיל ותוחלת, תפילה מתוך בא שזה בזה וגם ההצלה בעצם גם שבעתיים, גדלה

יתירה. שמחה היא בו השמחה גם לכן זאת לזכור הוא הפורים

המועדים) ושאר (וחנוכה הפורים ימי קביעות בענין יד.

כ"אהנה אויביהם את ניצחו בו יום לאותו הפורים יום את קבעו דלא חזינן בפורים
אע"פ בחנוכה, וכיו"ב אסתר. במגילת כמפורש ממלחמתם, נחו שבו הבא ביום
בהלל אלו ימים תיקנו זה שעל וגירשום, היוונים את שניצחו מה היה הנס שעיקר

פשיטאו והרי השמן, פך נס לימי חז"ל קבעו ההודאה ימי קביעות את מ"מ הודאה,
למקדש באו שנצחום לאחר דרק הנצחון, ימי לאחר היו בכסלו) (מכ"ה אלו שימים
ואחר וכו' חלשים ביד גבורים "מסרת – הניסים" ב"על גם כמפורש בו, ולהדליק לטהרו



הפורים שליט"א@Aדברי פוס חיים יצחק רבי קכטהגאון

(בשם בשבת בר"ן המבואר לפי הוא וכן כדברינו. ומוכח וגו'". ביתך לדביר בניך באו כן
"חנו-כ"ה". פירושו ד"חנוכה" תר"ע) סי' בטור וכן שכתב, מי יש

מלחמתנווהביאור מטרת ואין הרשעים, על הנצחון בעצם שמחים אנו דאין הוא, בזה
מבלי שלנו ה' לעבודת לחזור שנוכל היא התכלית אלא נקמה, משום בהם

הנס. שלאחר המנוחה של לימים הנס זכרון ימי את קובעים לעולם ולכן מפריע,

בפסחושו"ר הנה ד"ה אוכל", כל "כי (עה"פ בא פרשת חכמה במשך הדברים כיסוד
וכו' דאמר הא "ולדעתי דבריו תחילת דבריו. מעיקרי תמצית ונביא מצרים),
הנצחון יום יעשו הנמוסיות בדתותיהן העמים כל כי יתברך, מצוותיו שלימות להורות
אויביהם מפלת על ישמחו לא המה בישראל כן לא הנצחון, חג לחג, אויביהם מפלת יום
בחג כן דעל וביאר וכו'", תשמח אל אויבך בנפול שאמר וכמו ע"ז בשמחה יחוגו ולא
ממצרים, ישראל את ה' הוציא כי רק במצרים שפטים ה' עשה שבו נזכר לא המצות

לישראל" ויו"ט חג אין האויבים מפלת על חנוכהאבל נס על "ולכך כתב חנוכה על וכן ."
עמו על אלקים והשגחת וטהרתו ה' בית וחינוך זית שמן הדלקת על רק מורה היום אין
או המן שנתלה ביום יו"ט עשו לא פורים בנס "וכן כתב פורים ועל וכו'". ישראל בית
אשר בימים הוא היו"ט רק ישראל עמו לפני שמחה אין זה כי בשונאיהם שהרגו ביום
ונהרגו דרכם על נחשים והיה למנוחה צריכים שהיו "וכמו במשל והמשיך מאויביהם". נחו
לבאר והמשיך המנוחה". על השמחה רק כי הנחשים, שניצחו יום לשמוח היתכן הנחשים

באורך. ע"ש מצרים, נסי על וכן מרדכי, ע"י הספרים כתיבת בענין עוד

כפורים – פורים טו.

גדולהידועים פורים דמעלת הגר"א) בדברי וכן בשלה"ק, (והובא ז"ל האר"י דברי
שמשמעותו "כפורים" היום בשם הדבר ונרמז הכיפורים, יום ממעלת
ע"כ כיפור. מיום גדול שפורים אומר הוי בגדול, נתלה קטן במי נתלה ומי .6"כ-פורים"

החפץבספר של מרבותיו זצ"ל, מהורודנא נחומק'ה ר' הצדיק (תולדות מנחם תולדות
דיוהכ"פ חז"ל שאמרו מה וביאר יוהכ"פ, לפני שאמר דרשה איתא (95 עמ' חיים,
מי"ד) (פי"ז בכלים המשנה עפ"י הוא בזה דהטעם אג"ו, בימי ולא בדה"ז בימי רק חל

וכו', טומאה בו אין בשני טומאה, בראשון שנברא במה שנבראדיש במה ויש התם, איתא [והכי

טומאה בהם יש מהם כלים שהעושה ראשון ביום שנבראו דברים דיש הרע"ב (ופירש טומאה הראשון ביום

שבו הרע"ב (ופירש טומאה בו אין בשני טמאים), ממנה הנעשים חרס וכלי ראשון ביום שנבראת הארץ כגון

יום6. שם על נקרא שפורים שכתב נז:), דף כ"א, (תיקון זוהר בתיקוני הוא שכן ראיתי הדבר יסוד
במהרה. הגאולה בזמן יהיה שזה שם וסיים וכו', לענג מעינוי ולשנותו בו להתענג שעתידין הכפורים

שהוסיף. מה האריז"ל הוסיף וע"ז
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מקבלים מהם הנעשים עץ וכלי אילנות נבראו דבו (וברע"ב טומאה בו יש בשלישי טומאה), בו ואין רקיע נברא

ובחמישי טומאה, בהם ואין המאורות ניתלו דברביעי (וברע"ב טומאה בהם אין ובחמישי ברביעי טומאה),

(וברע"ב המצופה נעמית וביצת העוז מכנף חוץ טומאה) מקבלין אין כלים מהם עשה ואם ודגים עופות

שאם ואדם ושרצים ובהמות חיות (וברע"ב טמא הששי ביום שנברא וכל וכו'), טומאה רבנן גזרו דעליהם

טומאה)] מקבלין מעורותיהן או מעצמותיהן כלים שלעשה שייכות נבראה אג"ו דבימים נמצא ,
העזניה כנף נבראה ה' דביום ואף אלו, בימים יחול לא יוהכ"פ ולכן בעולם טומאה
ויוהכ"פ טומאה, בו אין מדאורייתא אבל וכו' גזירה מדרבנן מילי הני טומאה, שמקבלת
שליט"א, אריאלי שלמה הג"ר (לידידי בתפוחים רפדוני ובספר את"ד. הוא. מדאורייתא
הרי"י בשם נ"א) (סי' הי"ד זעמבא הגר"מ מחידושי עוד הביא רכ"ג) עמ' מועדים
יחול לא דפורים והוסיף אג"ו בימי יחול לא דיוהכ"פ זו משנה על ג"כ שכתב מפשיסחא
אך טומאה בהם שיש בימים יחול לא דיוהכ"פ ומשום אגה"ו, בימי אם כי זב"ד בימי
ה' וביום הדאורייתא בתר אזלי' מדאורייתא הוא ויוהכ"פ דהואיל ה' ביום יחול
טומאה בהם שיש בימים דוקא פורים יחול גיסא ומאידך טומאה, בו אין מדאורייתא
בכלים המשנה רמזה ולזה הוא, מדרבנן דפורים מדרבנן, טומאה בו שיש ה' ביום וגם

ז ביאר הנ"ל בתפוחים רפדוני ובספר את"ד. הימים. בטוטו"דבחילוק דרכו עפ"י את
תשובה הוא ופורים מיראה תשובה הוא דיוהכ"פ הוא לפורים יוהכ"פ בין דהחילוק

ע"ש. יותר. גדול פורים ולכן מאהבה

הקב"הואולי את לעבוד היא האמיתית העבודה דעיקר ידוע דהנה הפשט, בדרך י"ל
מעבודת גדול וזה לעבודתו, ה"גוף" כוחות שעבוד ע"י והשתיה האכילה עם
דאמרו הא מבארים ובזה היצה"ר, והשבתת הגוף וביטול צום מתוך הבאה יוהכ"פ
הוא, תורה בו שניתנה דיום ומשום לכם נמי דבעינן בעצרת מודים הכל (סח:) בפסחים
היצה"ר על מורים שהם ודבש, חמץ להקריב אסור השנה שכל דאע"פ הא מבארים וכן
דפורים איתא הגר"א ובשם ואכמ"ל. מהם, מקריבים בעצרת דוקא הגוף, תאוות ועל
שפיר וא"כ (בפורים), לכם וחציו (ביוהכ"פ) לה' חציו שהוא אחד כיו"ט הם ויוהכ"פ
מעלתו לגודל דיוהכ"פ י"ל, זה ולפי יוהכ"פ. מעבודת הפורים יום עבודת וחשובה גדולה
ולנקות לכפר מלשון הוא ד"כיפורים" טומאה, בהם שיש בימים יחול לא שפיר ופרישותו

ולסלקה, וזוהמא טומאה כ"א)]כל (ל"ב, וישלח פר' ורמב"ן רש"י להתרומם[עי' ענינו פורים אך ,
ולרוממם העוה"ז עניני את לקדש הגשמיות, עניני מתוך ושתיה, אכילה אותה מתוך
ענינו פורים הגשמיות את לסלק שענינו כיוהכ"פ דלא דהיינו שלימות, לידי ולהביאם
בימים בדוקא חל פורים ולכן ה', לעבודת תפריע שלא עד עצמה הגשמיות את לרומם

טומאה. בהם שיש

–והנה ד"כפורים האר"י דאמר דהא הגר"א דברי הביא ח') ענין (פורים, יצחק בפחד
לה' "חציו שהוא אחד כיו"ט זא"ז משלימים ויוהכ"פ דפורים פירושו כ-פורים"
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על להקב"ה אבינו יצחק שאמר דמה בלזר, הגר"י דברי את עוד והביא לכם". וחציו
עפ"י הוא פט:), שבת במס' (כמבואר עליך" ופלגא עלי "פלגא ישראל בני חטאי

ומי רצונך לעשות שרצוננו לפניך וידוע גלוי העולמים ד"רבון יז.) (בברכות המבואר
הוא שה' היצה"ר, הוא שבעיסה שאור והנה מלכיות", ושעבוד שבעיסה שאור מעכב
שיצחק אדום, במלכות יסודו מלכיות ושעבוד עליך", "פלגא וזהו בדרך, לשטן שעשאו

עלי" "פלגא וזהו הוא7השליטו, יוהכ"פ עם דפורים הכא דממילא יצחק, הפחד והוסיף .

ביוה"כ ולכן עליך", ופלגא עלי ה"פלגא כנגד דהם י"ד לכם, וחציו לה' דחציו אחד כיו"ט
ופורים לה', כולו הוי עליך") ה"פלגא כנגד (שהוא שבעיסה שאור של העיכוב דבטל
הוי וביחד לכם, כולו הוא עלי"), ה"פלגא כנגד (והוא שעבודו ובטל עשו הוכה שבו

לכם". וחציו לה' "חציו

והובא7. אחז"ל, ד"ה קמד. דף בח"א נדפסה תקס"ט, שנת אדר לז' (בדרוש סופר החתם ובדרשות
וכו', עלי פלגא יצחק דאמר הא פירש שם) שבת במס' תשס"ו מהדורת השלם החת"ס בחידושי
מלכיות ושעבוד בעו"ה, הכל גורמים שבעיסה ושאור מלכיות שעבוד כי בזה דהענין דומה, באופן
ופלגא עשו, את ומאהבתו מלכיות, שעבוד לנו בא וממידתו הדין מידת יצחק כי עלי פלגא היינו
ומה לב.), בברכות (וכדאיתא הרעותי" "ואשר ו') ד', (מיכה כדכתיב שבעיסה שאור משום עליך
קמך", נפשי קריבית הא עלי כולם "ואת"ל עליך) ופלגא עלי פלגא שאמר (אחר שם יצחק שאמר
מידת שהוא אברהם לפני הדין מידת שהוא יצחק להכניע היתה העקידה כי ידוע דהנה פירושו
אלא כאן ואין הדין מידת הוכנע ובזה לפניך עצמי הקרבתי הא עלי כולם שא"ת אמר כן על החסד,

החת"ס. עכ"ד עליך. פלגא ולכן גורם הרע שהיצר מה
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לינצ'נר שלמה הרב

ראשי עורך – ברור משפט מכון

אחשורוש של עניינו

אחשורוש של עניינו בשרש אמוראים בפלוגתת מהר"ל ביאור א.

אחיובגמ' ראש. של גילו ובן ראש של אחיו רב אמר אחשורוש, איתא; (י"א.) מגילה
הוא אנת ב') (דניאל שנאמר ראש, שנקרא הרשע נבוכדנצר של אחיו ראש, של
בקש הוא החריב הוא להרוג, ביקש הוא הרג הוא ראש, של גילו בן דהבא. די רישא
ישבי על שטנה כתבו מלכותו בתחלת אחשורוש ובמלכות ד') (עזרא שנאמר להחריב,
ורבי קדרה. כשולי בימיו ישראל של פניהם שהושחרו אמר, ושמואל וירושלים. יהודה
בימיו, רשין נעשו שהכל אמר, חנינא ורבי לראשו. אח אמר שזוכרו כל אמר, יוחנן

מס. אחשורוש המלך וישם י') (אסתר שנאמר

שליש שעניינו רב דעת אחשורוש, של בעניינו הבחנות ד' כאן שנאמרו להבחין
של שעניינו שמואל דעת נבוכדנצר, כשל היתה שהנהגתו במה הוא אחשורוש
של שעניינו יוחנן רבי דעת בימיו, ישראל של פניהם שהושחרו במה הוא אחשורוש
במה הוא שעניינו פירש חנינא ורבי קיום, לו יהיה שלא הוא שראוי במה הוא אחשורוש

בימיו. רשין נעשו וכולם הארץ כל על מס שנתן

מהותוויש בעיקר שנחלקו נראה פשוטו דלפי לבאר, אלו אמוראים באו מה להבין
תלמוד. צריכים אלו ודברים אחשורוש, של ועניינו

אחשורושומהר"ל של ששמו מודים שכולם ותו"ד; העניין, ביאר חדש" "אור בספר
המהות, על מורה שהשם ידוע והרי הראוי, בסדר היה לא שאחשורוש מורה
נחלקו ובזה הרגיל, הסדר לפי שלא מהותו שהיה מה בשמו לדקדק יש ודאי לכך

הרגילים.האמוראים והסדרים מהגדרים יוצא אחשורוש היה עניין באיזה

כשלדעת מלכותו שהיתה מורה ששמו פירש לכך מלכותו, גודל על מורה שהשם רב
שהושחרו אמר לכך המגילה, סיפור על מורה שהשם שמואל דעת נבוכדנצר.
וצמו לישראל גדולה צרה שהיתה מה הוא המגילה שעיקר כיון בימיו, ישראל של פניהם
צדיק אם אדם, של מהותו על יורה שהשם שראוי חנינא ר' דעת הגזירה. לבטל והתענו
שהיה לראשו, אך אומרים שהכל רשעו, לגודל אחשורוש שנקרא פי' לכך רשע, או הוא
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היתה מלכותו והנהגת המלכות, הנהגת על מורה שהשם יוחנן רבי ודעת גמור. רשע
עכת"ד. בימיו. רשים נעשו שהכל רעה,

הראשוהוסיף של אחיו היה רב לדעת כי תבין, ועוד וז"ל; נוסף ביאור המהר"ל שם

וזהו ובתענית, בצום ישראל של פניהם שהשחיר אמר ושמואל נבוכדנצר, הוא
ראוי היה לא כי אמר חנינא ור' אחשורוש, נקרא ולכך מקולקל היה ובזה האדם העדר
אומרים והכל המציאות, עיקר הוא הראש כי לראשו אך אמרו ולכך כלל, המציאות לו

וזהו בימיו, רשין נעשו שהכל אמר יוחנן ור' כלל, המציאות לו ראוי שלא לראשו אך
תבין וכאשר צד, בכל מקולקל היה ומעתה לבריות. העניות מביא שהיה רביעי, עניין
בכל פגום שהיה מה אחשורוש, בשם מופלג עניין שזכרו האלה חכמים דברי לך בארנו
על מורה השם כי אחשורוש, שם לפרש שבאו מה מאד עמוקים הם דברים ועוד צד,

עכ"ל. יותר. לפרש ואין באחשורוש, שהיו הבחינות כל שהם דברים ד'

ותכלית פועל צורה, חומר, הבחנות: ד' המלכות בשרש להבחין יש ב.

להבחיןונראה יש ומציאות עניין בכל כי בחכמה ידוע דהנה, העניין, בזה ביאור להוסיף

א' משלי על הגר"א בביאור (יעויין והתכלית. הפועל הצורה, החומר, הבחנות; ד'
ארבע, הנמצאות סבות וז"ל; תשיעי, שער ההגיון מלות ספר ברמב"ם העניין ומקור א')
משל, דרך הכסא, המלאכותיים, בענינים זה דמיון והתכלית, והפועל והצורה החומר

אם – השילוש או מרובע, הוא אם – הריבוע – וצורתו הנגר, – ופועלו העץ, – חמרו
משל, דרך הסייף וכן עליו. הישיבה – ותכליתו עגול, הוא אם – העיגול או משולש, הוא
ותכליתו הקצוות, וחידוד הרוחב ומעט האורך – וצורתו הנפח, – ופועלו הברזל, – חמרו
דעת בספר רמח"ל (ויעויין היא. ברורה חכמה כי בזה, להאריך ואין ע"כ. בו. שיהרוג –

וכל השערה, כחוט עד ההבחנות לפרט הולכת החכמה "כי שכתב; קנ"ד סי' תבונות
משובח"). זה הרי להבחין המרבה

ומהותונראה, מהותו מצד עצמו ובמלך במלכות שגם המלכות, במהות להבחין יש דכן
כלומר הצורה, המלכות, מהות עיקר כלומר החומר, בין להבחין יש מלכותו,

היא והתכלית, עניינו, עיקר מצד עצמו המלך הפועל, במלכותו, המלך של ההנהגה צורת
מלכותו. תכלית

שלוכיון מהותו את המלך של בשמו להבחין יש ודאי לכך המהות, על מורה שהשם
עניינם. עיקר מצד המלכות של מהותה ואת המלך
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ענייני לפי אחשורוש של בעניינו האמוראים פלוגתת יתבאר להנ"ל ג.
המלכות מהות

עיקרובהבחנות כלומר החומר, על מורה שהשם רב דעת השיטות, אלו יתבררו אלו
לא אחשורוש של מלכותו שעיקר אמר ולזה המלך, של מלכותו מהות
היא מלכותו כל אלא עצמה, מצד מהות למלכותו היתה שלא עצמו, מצד מלכות היתה

נבוכדנצר. מלכות של העתק

מהותוזהו כל מלכותו ומצד עצמו מצד לו היה שלא ראש, של גילו ובן ראש של אחיו
למלך שאין גדולה, ערך פחיתות וזוהי נבוכדנצר, של העתק היה כולו אלא עצמית,

עצמם. ומצד ומהות ערך ולמלכות

המלךשמואל של פעולתיו עיקר על מורה שהשם התכלית, על מורה שהשם פירש

כשולי בימיו ישראל של פניהם שהושחרו פירש וזה מלכותו, תכלית מצד
להמן מכרם שהרי ישראל, רדיפת היו מלכותו תכלית מצת פעולתיו שמהות קדירה,
לו ששקל כסף ככר אלפים עשרת בגלל זאת עשה שלא וודאי ולאבד, להרוג להשמיד

כסף ככר אלפים עשרת לאותם זקוק היה לא שאחשורוש שודאי היהודים, תמורת המן
רוב את העם לכל שהראה המגילה בתחילת שמבואר כמו היה, עשיר מלך שהרי מהמן,
שמו מורה ולזה היהודים, כל את ולהרוג להשמיד הוא אף שרצה ודאי אלא עשרו,

היה שזה שלאחשורוש, פניהם שהושחרו עד היהודים, את לרדוף – תכליתו עיקר

קדירה. כשולי מחמתו דור באותו ישראל

שלרבי ומהותו תכליתו עיקר על מורה שהשם הפועל, על מורה שהשם פירש יוחנן
לפי לראשו, אח אומר שזוכרו שכל רשעו, על מורה ששמו פירש לכך עצמו, המלך
ושמו רשע, היה מהותו שבעיקר אלא מעשיו, מצד רק רשעו היה ולא גמור, רשע שהיה

להרשיע. הוא תכליתו שעיקר תכליתו על מורה

המלךור' מהות מצד לא וזה המלכות, הנהגת צורת על מורה השם שעיקר פירש חנינא
בימיו נעשו שהכל פירש ולזה המלכות, צורת מצד רק אלא מלכותו, מהות מצד ולא
שהיה המלכות, הנהגת צורת היתה זאת אלא המלכות, או המלך ממהות אינו שזה רשין,

רשין. כולם נעשו המס ומחמת הארץ, כל על מס שם אחשורוש

וכלונמצא, מלכותו, ומהות אחשורוש של במהותו חכמים נחלקו אלו הבחנות שבד'
שחשבה או בהבחנות, לעיקרית הוא שחשבה שונה הבחנה לפי פירש חד

במלכות. או במלך לעיקרית
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לינ'צנר שלמה הרב

ראשי עורך – ברור משפט מכון

הקדש משמות שם ידי על מרדכי פעל לא מדוע

ידיהתבוננתי, על המן רעת את להעביר פעל לא היהודי מרדכי מדוע להקשות שיש
הגדולה', 'כנסת מאנשי אחד כידוע היה מרדכי והרי הקדש, משמות שם
השימוש את יודעים היו וודאי התפילות, נוסח את ותקנו מהנביאים, קבלו כידוע אשר
הטריח וגם טרח אלא הקדש, משמות בשם שימוש עשה לא מדוע וא"כ הקדש, בשמות

אנושיות. תחבולות ידי על המן רעת את לפתור אסתר את

שלואמנם, מופת יקבלו ולא בתשובה, יחזרו ישראל שכלל עיקרון למרדכי היה ודאי
מרדכי מדוע להבין, יש עדיין אבל טובים. ומעשים תשובה ללא כך סתם הצלה
לקרוא יכול מרדכי הרי אנושית, בצורה לעזור שאמורות פעולות לפעול אסתר את שולח
מרדכי זה ואחרי ימים, ג' ויתפללו ויבכו יצומו וכולם גדולה, תשובה לעשות העם לכל

יוושעו. וישראל נס ויעשה שיפעל, מה ויפעל שיעשה מה יעשה

מרדכיויש הרי המלך, עם לדבר המלכה אסתר את שולח מרדכי מדוע להקשות, עוד
קריאה ללא למלך שנכנס מי שכל הממלכה, נתיני כל שידעו מה את ידע בודאי
עבדי "ּכל י"א); פסוק ד' (פרק למרדכי אסתר שאומרת וכמו להמית', דתו 'אחת ְֵַָמראש
החצר אל הּמלְך אל יבֹוא אׁשר ואּׁשה איׁש ּכל אׁשר יֹודעים הּמלְך מדינֹות ועם ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּמלְך
הידיעה את יודעים המלך מדינות כל אם להמית", ּדתֹו אחת יּקרא לא אׁשר ְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹהּפנימית

לאסתר. זאת מצוה מרדכי היאך הזמנה, ללא המלך אל להכנס אין – הזו הבסיסת

לפיוכן שהיה מרדכי הרי למרדכי, להסביר מנסה אסתר מה ההפוך, הצד את להבין יש
אופן בכל הוא ואם למלך, להיכנס אפשר שאי יודע המלך, משרי אחד דעות הרבה
כאן שיש להבין צריכה אסתר אז בגו... דברים יש כנראה למלך, להיכנס לאסתר אומר
שאסור לו להסביר לנסות לא וודאי כוונתו, למה מרדכי את ולשאול נסתרים, דברים

מצויין. יודע שהוא דבר – המלך אל להכנס

רעותה.ונראה את מתרצת אחת ששאלה לענ"ד

בצורהמרדכי להציל שאפשר ידע גם וידע הקודש, בשמות שימוש לעשות ידע ודאי
זמן שכל היתה מרדכי של דעתו אבל, המן. של מגזירתו ישראל כלל את זו
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לנסות צריך נפש, פיקוח של בצורה ואפ' אחרת, בצורה היהודים את להציל שאפשר
הקדש. בשמות להשתמש מותר יהיה הקיצין כל יכלו אם ורק האחרות, הצורות את

יודעוזה שהוא שאפי' לה שולח מרדכי לאסתר, מרדכי בין ומתן המשא היה בדיוק

אל ולהיכנס נפשה את למסור צריכה אסתר אופן בכל המלך, אל להכנס שאסור
אל להכנס שאסור יודעים כולם הרי חזרה, לו שולחת אסתר להציל. לנסות כדי המלך
יעשה שמרדכי עדיף אולי נפש, פיקוח של מקום וזהו מאחר וא"כ רשות, ללא המלך

תשובה על מצידה. נפש בפיקוח צורך ללא היהודים את יציל וכך הקדש בשמות שימוש
שגובלת השתדלות אפי' השתדלות, לעשות שאפשר זמן שכל מרדכי, לה עונה זו

נ אלבפיקוח תלך לא אסתר אם ואמנם, הקדש. שמות ע"י ולא כך לפעול צריך פש,
יעמוד והצלה 'רווח וזהו ישראל, את יציל וכך הקדש בשמות שימוש הוא יעשה המלך

הסכמת שלא את אבל הקדש, שמות ידי על יהיו וההצלה הרוח – אחר' ממקום ליהודים
'את – הקדש בשמות להשתמש הוצרכתי כך ומחמת ההצלה למען נפשך את לחרף

תאבדו'. אביך ובית

לעשותאחרי ולא נפשה את למסור שעליה ממרדכי, נוקב דין פסק שמעה שאסתר

ידוע... וההמשך נפשה, את ומסרה מיד הלכה הקדש, בשמות שימוש
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מאירוביץ צבי הרב

עורך - ברור משפט מכון

הפורים בימי ושמחה אורה בענין

א.

בתעניתפסק מהגמרא ומקורו בשמחה מרבין אדר משנכנס ס"ח) תרפו (סי' השו"ע
ממעטין אב שמשנכנס כשם שילת בר שמואל דרב משמיה יהודה רב אמר (כט.)
החודש, מתחילת זה שמחה חיוב לבאר ויש בשמחה, מרבין אדר משנכנס כך בשמחה
להתחיל חיוב מצאנו ולא מקומות, ועוד בחגך' 'ושמחת ברגלים שמחה חיוב יש שהרי

מקודם. בשמחה להרבות ולהתחיל עצמו השמחה זמן לפני עוד בשמחה

בשפתורש"י ועיין ופסח', פורים לישראל היו ניסים 'ימי משנכנס) (ד"ה פירש שם
אדר שחודש מחמת יותר שזה משמע רש"י דברי שלולי שהעיר (שם) אמת
היא שהשמחה רש"י לדברי אבל בשמחה, למקדש שקלים ישראל שנידבו זמן הוא

כדלעיל. לבאר יש הפורים מחמת

ב.

והואושמחה אותו ידע לא או לו היה שלא חדש דבר לאדם שמתחדש כלל בדרך הוא
מביא זה חדש ביאור או חדש דין לו שמתחדש תורה בדברי וכן בו. שמח
לו ויאמר תורה דבר לו לומר ממנו ויבקש רעהו את איש יפגוש אם ולמשל שמחה,
שמחה, לו מביא ואינו חידוש אינו ברורה אמת שהדבר אף וכו' אלהים ברא בראשית
ובפשוטו במעונו, שהשמחה מברכין ברכות ז' ובשמחת נישואין בעת שמחה מצינו וכן
ההתחדשות שכח היינו וכו' ישראל בכרם חדש בית התחדשות על היא השמחה בזה גם

לשמחה. גורם

דגיםוכן אדר חודש שמזל לדבר רמז שהביא פינקוס הגרש"ד בשיחות ראיתי
הוא אדר סימן וממילא בבריאה, ההתחדשות סמל שזה ורביה פרייה שמסמלים

השמחה. סימן

שמצאנואמנם השמחה כחיוב דבר שמסיים בעת והוא שמחה של נוסף סוג יש
תורה בשמחת וכן מצוה, סעודת שעושים הוא שהדין מסכת סיום בעת שעושה
ההתחדשות מחמת רק הפירוש אין שם ולכאורה וכו', בתורה הקריאה סיום עם
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מבראשית שוב שמתחילים או חדשה, מסכת עתה שמתחיל הסיום שאחרי וההתחלה
לבאר. ויש שמחה, הוא הדבר של הסיום עצם על וכו'

השנהוניתן סיום והוא השנה בחודשי האחרון הוא אדר שחודש בכך השמחה את לבאר
לכם הוא ראשון חדשים ראש לכם הזה 'החודש שנה תחילת הוא ניסן שהרי
היא השמחה ובזה השנה, סיום על הוא באדר והשמחה ב), יב (שמות השנה' לחודשי

לבאר. יש פורים מחמת היא שהשמחה רש"י לדברי ועדין החודש, בכל

ג.

דבר,ונראה סיום מצד שמחה של וענין פורים של השמחה בענין ונופך טעם ליתן שיש
השנה. סיום מצד היא בו שהשמחה בחודש השנה סיום שמחת שנקבעה

והואוראשית דבר שכשמסתיים מחמת שהיא דבר, של בסיומו השמחה גדר לבאר יש
מפואר מבית חלק שרואה אדם וכמו השמחה, זו והדרו בשלמותו כולו נראה
לראות מסיים וכאשר ממנו, חלק רק רואה ובתחילה גדול דבר כשרואה או ונבנה ההולך
השלמות ע"י זה והדרו, יופיו את תוקף ביותר רואה ואז חלקיו, כל ומתחברים כולו
מושלם. דבר יוצרת ביניהם והחיבור הדבר של החלקים כל מטרת מה ומבין כולו שרואה
היא השלמות של והתגלות הדבר כל השלמת היא דבר של בסיומו שהשמחה הינו
שמחה של הראשון הסוג שזה חדש דבר של מהתחדשות בשונה רק שמחה, הגורמת
הקיים הדבר של והתגלות השלמה היא סיום של שמחה וכו', חדש דבר תחילת של

ונאה. וראוי ומוכן שלם הוא ועתה כבר שהיה

היאועוד כזו שמחה של מיששסוג ורק נוי חפצי של בחדר בחושך שהיה באדם כגון
היו מהדברים שחלק במקום שהיה אפילו או הסוף, עד יופיים הבין ולא אותם
ורואה האור כשנדלק ועתה בחושך, היו מהדברים חלק אמנם ונהנה, יופיים וראה מוארים
אלא חדש דבר התחדשות מחמת השמחה אין וכנ"ל שמחה, זו בשלמותו הדבר כל את

הקיים. הדבר התגלות מחמת

ד.

והנסוידועים ההשגחה גילוי הוא אסתר ובמגילת בפורים המיוחד הנס שענין הדברים
השני אחר אחד שקרו מקרים כצירוף נראה המגילה סיפור שכל היינו בטבע,
שם על מגילה ונקראת המקרים, צירוף ע"י הנס עצם שזהו מבין והיודע המאמין ורק

מגלה .1שהיא

גלויים1. ניסים שבגלוי- גלוי א. בעולם הנהגות ג' שיש כתב (162 עמ' (ח"ב מאליהו מכתב בספר
בהנהגה הוא פורים נס של שיחודו וכתב טבעי, נס שבנסתר- נסתר ג. גמור טבע שבנסתר- נסתר ב.

שבנסתר. גלוי טבעי- נס של
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ההשגחהוהיינו יד שהוא וההבנה שבטבע ההסתר גילוי הוא הפורים ענין שעיקר
הפורים: בחג דברים כמה לכאורה מתבארים זו ובנקודה

ההשגחהא. את לגלות ללמד שבא מחמת במגילה ה' שם הוזכר שלא שידוע מה
הטבע. בתוך

(דבריםב. אסתיר' הסתר ואנכי מנין התורה מן 'אסתר קלט:) (חולין שאמרו מה וכן
ההסתר. הוא המגילה שענין לא)

למהג. לכאורה לבאר מקום ויש הגורל' הוא הפור שם 'על הוא פורים החג שם וכן
שענין הביאור ואולי החג, כל נקרא שמו שעל מרכזי כ"כ ענין הוא והגורל הפור ענין
חייב דברים 2 בין גורל מטיל כשאדם שהרי הטבע, דרך שהוא לומר מקום יש הגורל
שאין ללמדנו ובא בגורל, אחד שיעלה טבעי דבר והוא מהם אחד שיצא הטבע מצד

פרטית השגחה אלא טבע הוא גילוי2הגורל יום של ענינו עיקרו וזה בגורל, יעלה מה
הגורל. שמו על החג נקרא ולכן הטבע, בתוך ההשגחה

המבארים לכל שראשון שהביא שליט"א גולדווסר להגרי"פ אורה היתה ליהודים בספר וראיתי
אף פורים כמו כך כל נס אינו 'חנוכה וז"ל אסתר למגילת הפשטי בפי שכתב הגר"א אדוננו הוא כן
היכן פירוש מנין, התורה מן אסתר שאמרו: ומה המקשדש. בזמן שהיה לפי מאד, גדול נס שהיה
אסתיר הסתר דכתב: ואמרו כזה. גדול נס ניסים, לנו עושה בגלות הינו פנים בהסתר שאפילו מרומז
לו שהיה למלך משל ואמר וכו', אסתר את אשלח פנים הסתר בשעת אפילו פירוש ההוא, ביום פני
לאביו הבן חטא לימים עליו, המלך אהבת גודל שראו מחמת בו מתקנאים השרים והיו יחיד בן
מתיירא היה בנו על ברחמיו אביו אבל אותו. ושכח אותו עזב שאביו הבן וסבר ליער, אותו וגירש
המשרתים עבדיו את שלח עשה? מה אותו, השונאים שריו או שביער רעות חיות בו יפגעו שמא
עליו בא לימים עשה, אשר מחטאיו שיחזור כדי מזה בנו ידע שאל להם אמר אך היער, לתוך אותו
אחד ועמד משונאיו אחד שר בא אח"כ מקרה. שהוא הבן וסבר והצילו, אביו מעבדי אחד ובא דב

הבן והבין והצילו, אביו תמידמעבדי תכופה כ"כ מקרה שיהיה אפשר איך עשהכי שזאת והבין ,
מתיירא והיה בגלות אותנו שלח הקב"ה כך שלמה. בתשובה וחזר בלבו אביו אהבת ונתקעה אביו,
הוא אך ידיהם על ניסים לנו ועושה המשרתים עבדיו אתנו שלח הקשים דובים בנו יפגעו שמא

פנים, השמיםבהסתר מן הוא שזאת והבינו ראו ודורו ואסתר שמרדכי התורהאך את עליהם וקבלו
עכ"ד רבה. באהבה

הפירוש2. אין ובוודאי גורל, פי על הארץ חילקו שהרי השגחה אלא טבעי אינו הגורל שענין ובוודאי
לפי לו הראוי חלקו מה שבט לכל נתברר הגורל שעפ"י אלא בגורל לו שיצא מה אחד לכל שיהיה
בספר מהמסופר אורה) היתה וליהודים פינקוס הגר"ש (שיחות שהביאו ראיתי וכן וענינו. דרגתו

שבני (פ"ז) בגורליהושע ועלה האשם מי לגלות גורל והטילו יריחו כיבוש אחרי בחרם מעלו ישראל
הרי הכהן אלעזר לבין בינך גורל יעשה אם הינושגם עלי' בא אתה 'בגורל ליהושע עכן וטען עכן,
שאכן הוכחה זה ואין מישהו, שיצא ומוכרח השמות כל הכניסו והרי מוכרח, כך כי מכם אחד יצא
שתודה דהיינו ישראל' אלוהי לה' כבוד נא שים 'בני יט) (שם יהושע לו ענה זה ועל מעל. הוא
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יתבטלוד. לבוא שלעתיד ה"ה) פ"א מגילה (ירושלמי המובא את לפרש אולי יש וכן
אסתר ומגילת תורה חומשי מחמשת חוץ הקודש כתבי המיוחד3כל מה לבאר ויש ,

הגאולה שלאחר מחמת הביאור ואולי והכתובים, הנביאים שאר מכל יותר אסתר במגילת
יידעו ורק נוהג, כמנהגו עולם הרמב"ם וכמאמר הטבע, בדרך נראה הכל יהיה העתידית
ענינו וזהו בחוש, ה' הנהגת ויראו בעצמו, הקב"ה ע"י הכל ומתנהל פרטית השגחה שהוא

לבוא. לעתיד אף תשאר ולכן הטבע בתוך ההשגחה גילוי של אסתר מגילת של

נחמיהה. רבי המן.. את שזימנה אסתר ראתה מה רבנן תנו טו:) (מגילה המובא וכן
הרחמים, מן דעתן ויסיחו המלך בבית לנו יש אחות ישראל יאמרו שלא כדי אומר
וכו' שתדלנים לנו שיש ע"י הטבע בדרך נעשית שהגאולה יחשבו שלא ענין ואותו ע"כ.

רחמים. לבקש וימשיכו יתברך ממנו הכל אלא המלך בבית

כברעולה שנמצאת ההשגחה של הגילוי הוא פורים של ענינו שעיקר הדברים מכל
הזה. הגילוי מחמת והשמחה הטבע, בתוך

ה.

'אורה',וכן ענין מהו לבאר ויש ויקר' וששון ושמחה אורה היתה 'ליהודים שנאמר מה
ולדברינו אורה, ענין ומהו וכו' ההצלה נס מחמת מבואר בפורים השמחה ענין הרי
המקום של והדרו יופיו ומבין רואה האור שע"י במי למעלה שהבאנו כהמשל כאן אורה
כל אף על ויבינו שייראו האורה גילוי ע"י היה ענינו עיקר הפורים נס כך בו, שנמצא

ממנו. היה הנס וכל יתברך, בהשגחתו שהכל בנס שהיה ההסתר

ו.

שהערנוועל ומה מתחילתו אדר חודש של השמחה ענין ליישב יש האלו הדברים פי
ענין ומה הפורים, מחמת שהוא רש"י לדעת החודש מתחילת בשמחה מרבים למה
ביחד דווקא שכתבנו כפי השנה של הסיום חודש על שמחה ליתן אדר בחודש דוקא
התגלות ע"י הוא הפורים ענין שעיקר שכיון הוא הביאור ואולי פורים, בו שחל חודש עם
בריש שהבאנו דבר של סיומו של השמחה סוג כמו הוא וממילא בטבע, ההשגחה
ההתגלות על אם כי החדש, הדבר של ההתחדשות על אינה שהשמחה הדברים
התחלה של משמחה ששונה דבר של סיומו של שמחה וזו קיים דבר של וההתבהרות

בחו השמחה ולכן ומועדיהחדשה, שעברה השנה כל והתגלות השנה, סיום על אדר דש

גורל יוטל ש'בחיק יודע והמאמין הטבע, בדרך מלובש ורק האמת את מגלה והוא מה' הוא שהגורל
לג). טז (משלי משפטו' כל ומה'

(שפ"א)3. מפורים חוץ המועדים כל יתבטלו לבוא שלעתיד מביאים יש וכן
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של שענינה כיון זה, מסוג שמחה לקבוע אדר בחודש הוא ראוי אבל ויופיים, בכללותם
וזהו הקיים, התגלות של השמחה סוג היא והיא הפורים מחמת אדר בחודש השמחה

סיום חודש שהוא מתחילתו אדר חודש כל נקבע לכן הפורים. חג של החידוש ענין
בשמחה. בו מרבים להיות השנה
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מינצר מרדכי הרב

עורך - ברור משפט מכון

לתקופתנו ומשמעותו פורים נס - לנצח היתה תשועתם

לכלמגילה גמול והמלם נקמתנו את והנוקם רבינו את הרב מברך מאי 'לאחריה כא:
המגילה קריאת אחר ברכה שתקנו ומבואר מצרינו'. לנו והנפרע נפשנו אויבי

וכו'. נקמתנו את ונוקם ריבנו את רב שהי"ת על להודות

מתיחסוכבר אשר ריבנו את הרב ברכת של זה נוסח שנא מאי בזה, השאלה נשאלה
מנוסח נפשנו', 'אויבי 'נקמתנו' ריבנו' 'את בברכה שאומרים בכך אנו דורנו אל
הנס, להם שנעשה החשמונאים דור אל כולו מתיחס אשר בחנוכה הניסים על הזכרת
החילוק טעם מהו נקמתם', את נקמת דינם את דנת ריבם את 'רבת בו שאומרים בכך
מהודאת ודור דור כל בני לנו הנעשה נס על הודאה עיקרה כל פורים נס שהודאת
זה נס אף לכאורה שהרי בדורם, לאבותינו שנעשה הנס על עיקרו אשר חנוכה נס
להשמיד שביקש הרשע המן עליהם שעמד דורם לבני ואסתר מרדכי בימי שנעשה
יון מלכות עליהם שעמדה יוחנן בן מתיתיהו בימי לאבותינו שנעשה הנס כמו ולהרוג,

תורתך. להשכיחם

הקצרולכאורה המצוות מנין שבהקדמת הרמב"ם ממשנת מבואר זה חילוק ביאור
בעונתה המגילה לקרות 'וציוו זו בלשון המגילה קריאת מצות בביאור כתב
כדי לשועתינו קרוב והיה לנו שעשה ותשועות הוא ברוך הקדוש של שבחיו להזכיר כדי
אשר גדול גוי ומי בתורה שהבטיחנו מה שאמת הבאים הדורות ולהודיע ולהללו לברכו
שנס בדבריו ומבואר עכ"ל. אליו' קראינו בכל אלוקינו כה' אליו קרובים אלוהים לו
ומי בתורה שהבטחנו מה שאמת הבאים הדורות עבור מיוחדת הודעה בו יש הפורים
שהוא הפורים נס סיפור מספרת אשר המגילה קריאת שתיקנו הוא זה שמטעם גדול, גוי
אלוקים לו אשר גדול גוי ומי בתורה שהבטחנו מה שאמת הבאים לדורות המודיע נס
הניא אשר פיוט בסיום הפייט לשון בזה שביאר הגרי"ז בחידושי וראה אליו. קרובים
הודעה בו יש פורים שנס בך', החוסים כל לנצח יכלמו ולא יבושו לא קוויך שכל 'להודיע

לנצח. יכלמו ולא יבושו לא קוויך שכל לנצח מיוחדת

שהי"תולמשנה כך על מודים אנו הפורים נס שבהודאת החילוק טעם שהוא מתבאר זו
הדורות לכל הודעה בו יש הוא זה נס שהרי אנו נקמתנו את ונקם ריבנו את רב
דור לכל ישועה בו שיש אף החנוכה נס כן שאין מה ודור, דור לכל בעיקרו הוא ושייך



הפורים מינצר@Aדברי מרדכי קמגהרב

השפעה בהם יש המועדים כל אשר ה' בדרך רמח"ל בדברי כמבואר דור לכל והשפעתו
הוא, בלבד החשמונאים לדור נס נס של עיצומו מקום מכל ודור, דור לכל זמנם על
ולא וגו' דינם את ודן ריבם את הי"ת שרב כך על הודאה עליו ההודאה אף כך ומשום

אנו. ריבנו על

הדורותאולם לכל הודעה בו יש זה נס שאמנם הצורך, כל מחוורים אינם הדברים עדין
הוא, בלבד ואסתר מרדכי דור של נס גופו הנס אכן ברמב"ם, כמבואר הבאים
אפשר היה ואמנם לנו. שנעשו ניסים על כהודאה ריבנו את הרב אומרים זה למה וא"כ
שנאמר לבד פורים נס על נקמתנו את והנוקם ריבנו את הרב הודאת פירוש שאין לומר
שרב ודור דור בכל לנו הי"ת נס על הוא כללית הודאה אלא ההוא, לדור אלא שייך אינו
במסוים פורים נס על נודה לא מ"ט צ"ת שא"כ מלבד אכן נקמתנו, את ונוקם ריבנו את
שם המצוות ספר בהקדמת הרמב"ם מלשון זו בדרך צ"ע עוד חנוכה, בנס שמודים כמו
ותשועות הוא ברוך הקדוש של שבחיו להזכיר כדי בעונתה המגילה לקרות 'וציוו שכתב
על היא שההודאה מלשונו ונראה ולהללו' לברכו כדי לשועתינו קרוב והיה לנו שעשה
שייכות ביאור וצריך לנו, שעשה תשועות להזכיר בזה כתב מקום ומכל הפורים נס

ודור. דור לכל הפורים נס של עיצומו

יז)ובביאור יט (שמות מהכתוב דרשו פח.) (שבת בגמרא שהנה נראה, בזה הדברים
שכפה מלמד חסא בר חמא בר אבדימי רב 'אמר ההר' בתחתית 'ויתיצבו

להם ואמר כגיגית הר עליהם שםהקב"ה לאו ואם מוטב התורה את מקבלים אתם אם
עוד אמרו ואולם לאורייתא' רבא מודעא מכאן יעקב בר אחא רב אמר קבורתכם תהא
וקבלו קיימו כז) ט (אסתר דכתיב אחשורוש בימי קבלוה הדר אעפ"כ רבא 'אמר בגמרא
שהדר זו התורה שקבלת אחשורוש) בימי ד"ה (שם רש"י ופירש כבר'. שקבלו מה קיימו
שנעשה זה שנס ומבואר להם, שנעשה הנס מאהבת הייתה אחשורוש בימי קבלוה
במה ביאור צריך הדבר ואולם מרצון, התורה לקבלת שגרם הוא אחשורוש בימי לישראל
להם שהיו ניסים משאר יותר מאהבה התורה לקבל לישראל להם שגרם זה נס התיחד

הדורות. בכל

דר"אוביאור מ"ט להקשות שכתב קפה) סי' (או"ח החת"ס של חידושו פי על הדברים
התורה על היינו אנוסים לומר שיכולים לאורייתא רבא מועדא מכאן שאמר
בית בכפיית הנעשה שגט גירושין מהלכות פ"ב הרמב"ם כתב והרי בכפייה, שקבלנוה
שאדם משום והטעם הוא, ברצון אלא בכפייה מעושה גט נחשב אינו כהלכה דין
וכיון אונסו, הרע שיצרו אלא ומצוותיו קונו רצון לעשות הוא רוצה לעולם מישראל
הרע, יצרו כהטיית ושלא האמיתי כרצונו שעושה וממילא יצרו כח תשש אותו שמכין
עליהם שכפה ע"י שנעשה שאף התורה, קבלת כפיית על אף הכי נימא לא מ"ט וא"כ
הי"ת רצון לעשות והאמיתי הפנימי שרצונם הרי הם שישראל כיון מ"מ כגיגית ההר



לתקופתנו ומשמעותו פורים נס - לנצח היתה הפורים@Aתשועתם דברי קמד

וקבלוה היצר הטעיית בטל ההר כפיית ידי ועל אנסם שיצרם ורק התורה את ולקבל
אמיתי רצון והא שאנוסים מודעה למסור יכולים זה כיצד וא"כ והאמיתי הפנימי מרצונם
הרמב"ם. שכתב הטעם משום מודעה למסור בי"ד ע"פ גט הנותן יכול שאין וכמו הוא

הישראליוכתב האיש של והפנימי האמיתי שהרצון הרמב"ם שכתב זה שיסוד לחדש
כפיית וע"י בחיצוניות מטעהו שיצרו ורק הוא, ומצוותיו קונו רצון לעשות לעולם
מרצון התורה וקבלת הפורים נס אחר אלא אמור אינו האמיתי, הרצון מתגלה היצר
של שרצונו יתכן ואכן אמורים הרמב"ם דברי אין לכן קודם אבל שם, קבלוה שהדר
רבא מודעה מכאן ר"א אמר ומשו"ה קונו, כרצון לעשות שלא ח"ו יהיה ישראלי
בכפיית הנעשה גט אכן אחשורוש בימי קבלוה דהדר התורה קבלת דקודם לאורייתא
סוגיות כמה סתירת בישוב הנפלאים דבריו באריכות שם עוד וראה הוא, מעושה גט בי"ד

זה. חדש יסוד ע"פ

לאחרולמדים עצמותו וכל הפנימית מהותו כל להפך בו היה הפורים שנס מדבריו אנו
תמיד לעולם החפץ לאדם ישראל איש כל נעשה והילך הפורים שמימי עד
הפנימי רצון אבל היצר הטעיית אלא אינם ח"ו הנעשות העבירות וכל קונו רצון לעשות
עוד אנו וצריכים בלבד. קונו רצון לעשות הפך אחשורוש ימי מאז הישראל איש של
זה. נס מאהבת קבלוה שהדר התורה ובקבלת הפורים בנס זה ענין נרמז היאך ביאור

בהרוביאור התורה שקבלת שם בשבת הגמרא דברי על שהנה נראה, בזה הדברים
אמרו שם בגמרא שהרי שם התוספות כבר הקשו כגיגית, הר בכפיית היה סיני
מהם אחד כל לראש וקשרו השרת מלאכי ירדו לנשמע נעשה ישראל שהקדימו שבשכר

בכפייה. זה שהיה אמרו ואיך מרצון, קבלתם שהיתה בזה מבואר הרי כתרים, שני

ישראלוכתב שהגיעו הוא ההר כפיית ענין שביאור יז), יט שמות אריה (גור המהר"ל
תנאי ז"ל כמאמרם התורה בלא לעולם קיום שאין בעינהם שראו זו למדרגה
לאו ואם יתקיים התורה את ישראל מקבלים אם בראשית מעשה עם הקב"ה התנה
לעולם קיום אין התורה קבלת שבלא שראו ההר כפיית ענין והוא לתוהו, העולם יחזור
שמכאן שהטעם שם) (שמות חכמה המשך בזה דברים והוסיף קבורתם. תהא ושם כלל
כבוד סיני הר במעמד הי"ת להם שהראה שבכך שכיון משום הוא לאורייתא רבה מודעה
קיום שאין שראו כמלאכים ונעשו בחירתם בטלה שבכך עד כ"כ נפלאה בהתגלות ה'
אלא קבלתם הייתה שלא לאורייתא, רבה מודעה מכאן משו"ה התורה, בלא כלל לעולם
הייתה לא זו ראיה בדרגת שאינם בעלמא מצבם על אבל בחירה בלא שהיו זה במצב
בני עלו אליה ההשגה בדרגת היה הכפייה שענין אלו מדברים אנו ולמדים קבלתם.
מוכרחים היו זו שממדרגה רקיעים, שבעה להם הקב"ה שפתח סיני הר במעמד ישראל
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זו נבואה בדרגת שאינם בזמן ולפי"ז התורה, התורה.1בקבלת קבלת על הם כאנוסים
זה שהי משום הוא אונס בגדר כ"ז אבל לנשמע נעשה הקדימו שאמנם א"כ ונמצא

זו. בשעה להם שהייתה הנבואה ראיית משום

קבלוהוממשנה ה'הדר ענין ללמוד בס"ד נבוא ההר כפיית בענין רבותינו שלמדונו זו
החת"ס, כדברי הישראלי האיש במהות בו שהתחדש ומה אחשורוש' בימי
הכתובים ספרי משאר אסתר מגילת היא ששונה בכך הקדוש האלשיך העיר כבר שהנה
וביאור 'המלך', של ברמז אלא ואינו כלל, בגלוי יתברך שמו כלל בה מוזכר שלא בזה
מגילת על (פי' הגר"א בדברי מצינו בזה והרחבה המפרשים כל בדברי מבואר הדבר
בבואו בדבריו) רבים מקומות ועוד קלט. חולין עמ"ס אליהו קול ובחידושי ב), (א אסתר
אסתיר הסתר אנכי שנאמר מנין, התורה מן 'אסתר (קלט.) בחולין הגמרא דברי לבאר
לגמרא שהוקשה אסתר ע"י שנעשה נס שנא מאי הגר"א והקשה ההוא' ביום מכם פני
שלא צדיקים ע"י שנעשו ומפורסמים גדולים ניסים משאר יותר התורה מן לו רמז מנין
בזמן שנעשה נס או ישראל בארץ שנעשה שנס הגר"א וביאר לו, רמז מנין הוקשה
הגמרא להיות חידוש בזה אין הם שכינה גילוי זמני אלו שזמנים המקדש בית בנין
במקום לארץ בחוץ הגלות בזמן שהיה אסתר ע"י שנעשה נס אולם לו, רמז מנין מקשה
שאף נרמז היכן לגמרא קשה היה אסתיר הסתר בו יש אלא שכינה גילוי בו שאין
אסתיר אסתר ואנכי השיבו כך ועל גדול, כה נס הי"ת לנו עושה וגלות פנים הסתר בזמן
החרכים, מן עלינו להציץ אסתר את אשלח פנים והסתר גלות בשעת שאפילו פני,
אבל לטבע חוץ היה לא לגופו מקרה שכל הסתר מתוך היה עינינו כל הפורים שנס
מתוך שאפילו המיוחד היה זה ובנס ישראל כלל להצלת הסיבות כל שלשל הקב"ה

עלינו. הי"ת משגיח ההסתר

מגילתוביערות ולא 'אסתר' זו מגילה שם קריאת שטעם כתב, יז) דורש (ח"א דבש
מיוחד זו מגילה שנס זה ענין להורות הוא הדסה גם היה ששמה אף 'הדסה'
וכל פנים, הסתר יש שבו הגלות בזמן היה שנס ישראל, לכלל שהיו הניסים משאר הוא
ראו ובזה לגופו, מאורע בכל הטבע שידוד ניכר היה שלא הסתר של במהלך היה הנס
סוף ים קריעת מניסי זה נס ושונה החרכים, מן מציץ בבחינת הקב"ה השגחת בחוש
ועל בבריאה, יתברך מלכותו גילוי בזמן אלו שהיו הטבע, שידוד בו שהיה חנוכה נס ואף
וגו' אסתיר אסתר ואנכי שנאמר מנין התרוה מן אסתר שם) (חולין בגמרא אמרו כך
כל כיצד שביאר בשלח), (פר' עה"ת חים בחפץ זה דרך על עוד וראה בארוכה. עי"ש
הנפלא הצירוף על המבט אבל כמקרה להתפרש ניתן היה במגילה כשלעצמו מאורע

יתברך. השגחתו נס מורה

נביאים.1. בדרגת היו סיני הר במעמד שבנ"י שמות ספר בהקדמת חכמה המשך שהאריך וכמו
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המועדותוהנה שכל יעברו' לא האלו הפורים 'וימי דרשו תתקמד) אות (משלי בילקוט
ה"ח) פ"ב (מגילה והרמב"ם לעולם. בטלים אינם הפורים וימי להיבטל עתידים
אסתר ממגילת חוץ המשיח לימות להבטל עתידים והכתובים הנביאים ספרי 'כל כתב,
בטלים שאינם פה שבעל תורה של וכהלכות תורה חומשי כחמשה קיימת היא הרי
שמיוחד ומבואר עכ"ל. בטלים' אינם הפורים ימי יבטלו הצרות שזכרון ואע"פ לעולם
משום הדבר וביאור לעולם, בטל שאינו לו שנקבע והמועד וזכרונו הפורים נס הוא
יהיה לבוא שלעתיד (יב.) ברכות בגמרא האמור פי על הוא המועדות כל זכר שביטול
ה' ונפלאות הפנים גילוי שלעומת טפל, מצרים וגאולת עיקר מלכויות שעבוד גאולת
מצרים גאולת זכרון יהיה כך ומשום להם, טפלים מצרים ניסי יהיו העתידה בגאולה שיהו
מצרים, ובגאולת העתידה בגאולה קיים שאינו ענין בו יש פורים נס זכרון אולם טפל,

בטל. אינו כך ומשום הסתר של במצב הי"ת השגחת התגלה הפורים שבנס

הבריתותוספת גילוי לידי הוציא ההסתר בזמן שנעשה זה שנס בזה הוא בדברים ביאור
התגלה הפורים שבנס בניו, אל הי"ת קרוב ומצב מצב שבכל לעמו, הי"ת בין
בתפילה זעקו וכאשר עמו את להושיע משגיח הקב"ה ההסתר שבכל ישראל כל לעין
הגמרא דרשת שהביא מצינו (שם) הגר"א ובדברי ההסתר. בתוך אף אותם הושיע
אף הוא ברוך הקדוש אמר רבא אמר ההוא' ביום פני אסתיר הסתר 'ואנכי (ה:) בחגיגה
ובצל שנאמר עלינו, נטויה ידו אמר יוסף רב בו. אדבר בחלום מהם פני שהסתרתי פי על
בזמן אף היא נמשכת להושיעם ישראל כלל על המופלאה שהשגחה והיינו כסיתיך, ידי
נטויה ידו ועוד שם שאמרו וזהו פנים, בהסתר שהיא רק כלל, ח"ו בטלה ואינה הגלות
ההוא ליה אחוי קיסר, בי קאי הוה חנניה בן יהושע שרבי עוד בגמרא שם ומצינו עלינו,
קיסר ליה אמר עלינו נטויה ידו ליה אחוי מיניה. לאפיה מריה דאהדרינהו עמא מינא
ידו ליה מחוינא ואנא מיניה, לאפיה מריה דאהדרינהו עמא לך אחוי מאי יהושע לרבי
במגילה בגמרא מצינו כן ואמנם עזבנו. ולא עלינו נטויה שידו זה ענין והוא עלינו. נטויה

דימי רב דרשת עזבנו(יא.) לא ובעבדתנו אנחנו עבדים כי ט) (ט בעזרא הכתוב על
בימי הפורים נס שענין והיינו המן. בזמן אימתי פרס מלכי לפני חסד עלינו ויט אלהינו

הי"ת, עזבנו לא בעבדותינו שאף זה ענין גילוי הוא המן

בישעיהומצינו הכתוב על הפורים נס ענין נחמני בר ר"ש שדרש דרשת שם בגמרא עוד
הפורים', ימי אלו יכרת לא עולם לאות מגילה, מקרא זו לשם לה' 'והיה נה), (כג
יתברך שמותיו שענין יתברך, לשמו ומיוחד חדש גילוי המגילה בסיפור בו שיש והיינו
היה יתברך בשמו חדש וגילוי החיים, בנפש בארוכה כמבואר בעולמו הנהגתו גילוי הוא
ולמשנה הפורים. ימי שהם הוא עולם ואות לשם, להשם היה שהוא הפורים בנס
להושיענו הי"ת הנהגת של חדש גילוי הוא זה גילוי שענין למדים אנו רבותינו שלימדונו

ההסתר. בזמן אף להושיענו זעקתנו ולשמוע צר מכל
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מאהבתוממשנה אחשורוש בימי קבלוה שהדר מרצון התורה קבלת ענין להבין נוכל זו
להושיענו, הי"ת והשגחת נס כולו הטבע שגם בו שהכירו זה שבנס והיינו הנס,
זו שמודעה ונמצא קבלוה, הדר זה ובמצב הסתר, של במצב הי"ת ראיית בזה היה הנה
גילוי מתוך קבלתם שהיתה שענינה כגיגית הר כפיית מחמת למסור יכולים שהיו
המש"ח כביאור בחוש הי"ת ראיית מכח בחירה נעדרי היו שבזה סיני בהר שהיו המראות
בזה אשר אחשורוש בימי עליהם שקיבלו הקבלה אחר היא בטלה זו מודעה הנה בזה,
ההסתר, מתוך היו המגילה ניסי כל שהרי פנים, גילוי בו שאין בזמן גם הכרה לידי באו
שהרי כלל, אנוסים שאינם מודעתם בטלה ההסתר מתוך ראיה על גם שקבלוה ואחר

קבלוה. ההסתר מצב על גם

התורהואמנם לקבל שהביאתם אחשורוש בימי ישראל כלל בפועל שהכירו זו ההכרה
אלא כלל במצב תלויה אינה יתברך שהשגחתו פנימית הכרה היתה מרצון,
נחלתו חבל יעקב עמו ה' שחלק להי"ת, מיוחד בארץ אחד גוי ישראל כלל היות בעצם
אליו קרובים אלוקים לו אשר גדול גוי שהיותם הכירו זה ובכלל העמים, מכל לו סגולה
היא במהותם זו שמציאות משום מצב, ובכל זמן ובכל עת בכל הוא שיקראוהו עת בכל
ישראלי איש בכל בו שיש זו מדה גילוי לידי הובא ממילא כלל, במצב תלויה ואינה
בטל היצר ובכפיית לו שחוץ הרע יצרו פיתוי משום ועבירותיו קונו, רצון לעשות שרצונו
גט שמועיל זו שהלכה סופר החתם רבינו דברי הן והן האמיתי. רצונו וחוזר זה פיתוי
ישראל איש של האמיתי רצונו הוא שכך משום מעושה אינו בי"ד בכפיית הנעשה

הפורים נס אחר .2התחדש

גילויומעתה הוא הפורים נס שהרי הפורים, בנס ודור דור לכל הנס ענין היטב התבאר
טבע בו ואין הוא נסתר נס עמנו הי"ת שהנהגת ואחד אחד ולכל ודור דור לכל
שבתשועה ודור, דור לכל לנצח הייתה תשועתם שאכן נמצא וממילא עולם, של ומנהגו
מה שאמת בך, החוסים כל לנצח יכלמו ולא יבושו לא קוויך שכל ודור דור לכל נודע זו
אליו, קראינו בכל אלוקינו כה' אליו קרובים אלוקים לו אשר גדול גוי ומי בפסוק שנאמר
הי"ת הנהגת שאופן ישועות, בו לפעול וזמן, זמן בכל שיש התפילה כח בזה שהתגלה
לכלל מיוחד תפילה כח שניתן קולך', את 'השמיעני בבחינת הוא הגלות בזמן אף עמנו
שאין עת, בכל אנו ריבנו את רב שהקב"ה כך על מודים אנו זה שבנס ונמצא ישראל,

הפנימי2. שרצונו ישראלי באיש בו שיש זו מדה שאמנם זה, חידוש עוצם לצמצם אפשר ושמא
גילוי לידי בא שלא אלא סיני, הר על רגליו עמדו מעת כבר לכך הוא הוכן בלבד, קונו רצון לעשות
לנבואה, הוא מוכן סיני הר על שעמד מעת ישראל שאיש בכוזרי שמבואר וכדרך אחשורוש, ימי עד
וכמו שבו, הנבואי כח לבפועל הוצאה לידי בו בא לנבואה זכה שאכן שי ורק נביאים, לדרגת שהגיעו
כפייה שיועיל ההלכה שכלפי ורק זה, כח בו הוטבע סיני על עומדו מעת השיראל שנפש לומר יש כן

זה. ענין בפועל ביטוי לידי בו שיבוא לכך דבעינן החת"ס נקט
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שכולם עמנו יום שבכל ניסך על אלא לבד לשעתו שהיה הפורים נס על הודאה כאן
חלק להיותם ישראל זכו שכך תמיד, לשועתינו לנו קרוב שהי"ת כך ועל נסתרים, ניסים

תמיד. ה'
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חנונו אדי הרב

דעה יורה חבורת

ופורים דעת

דעת

העבודהנקדים בענין חדש אור לבאר נגיע וממנו הדעת, ענין המזלג קצי על לבאר
פורים. שביום

טו)כתוב א, רבה, (ויקרא שאיןבמדרש ת"ח כל אמרו מיכן ה' וידבר משה אל ויקרא

הימנו טובה נבלה דעת לת''ח,בו האדם את שעושה מה לא זה דעת הנה עכ''ל,
טובה נבלה דעת לו יחסר אכן ואם דעת, יחסר ועדיין כמשע''ה גדול ת''ח להיות אפשר
יכול הוא אלא הת''ח, אצל להימצא חייב דוקא לאו הוא 'דעת' דאמת ואליבה הימנו!,

בעה''י. שיתבאר וכמו הרשעים אצל גם להימצא

(קיט:)בראש, שבת בגמ' ובכן הדעת, ענין מהו ולהגדיר להבין אבהועלינו רבי אמר

וערבית שחרית שמע קריאת שביטלו בשביל אלא ירושלים חרבה עכ''ל,לא
יא-יג) פסוק (פ''ה בישעיה מהפסוק זה מאחריולמדה ירדפו שכר בבקר משכימי הוי

ומעשה יביטו לא ה' פעל ואת משתיהם ויין וחליל תף ונבל כנור והיה ידליקם יין בנשף

דעת מבלי עמי גלה לכן ראו לא תענוגיידיו ושאר וכנור נבל יין משתאות רדיפת עכ''ל,
במציאות מלהתבונן ידיו, מעשה ולראות ה' בפעל להביט אדם מהבן מעכבות העולם

יקרא ולזה דעתה', מתוודיםבלי אנו זה ועל דעת, בבלי לפניך שחטאנו חטא .על

הואהוי דעת דוקאהתבוננותאומר אלא בהתבוננות עוצר איננו הדעת ענין אך ,
מסקנה לידי המביא היינוהתבוננות לא בדברים להתבונן הכח את לנו היה לא אילו ,

טעמא שנתנו מה חדא בתרתי, מתבטה וזה ברורים, וגדרים מסקנות לידי להגיע יכולים
אין אם כי הדעת, בחונן הבדלה אומרים אנו דמוצ''ש שמו''ע שבתפילת במה דמילתא
כי ועוד, וכו', לחול קודש בין 'להבדיל' אותנו מוביל בדבר התבוננות מנין, הבדלה דעת

השני. אל אחד מושג בין ומקשרים מחברים אנו הדעת ע''י

מהפסוקכבר ונלמד מרע''ה, של הדעת על המדרש דברי את משההזכרנו אל ויקרא

ה' שםוידבר במדרש הדבר הנביאיםוהתבאר אבי החכמה אבי ממשה ולמד צא

ועלה סוף ים על ונוראות במצרים נסים כמה נעשו ידו ועל ממצרים ישראל שהוציא

עד ולפנים לפני נכנס ולא המשכן במלאכת ונתעסק השמים מן תורה והוריד מרום לשמי
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לו להתבונןשקרא שהצליח דעת, למרע''ה לו היה דע''כ המדרש למד ומזה עכ''ל,
וכו' הנביאים אבי בהיותו שהוא שאפי' ונעלה קדוש מקום הוא מועד האהל שמקום
לו. מותר היה אולי הדין פי שעל ואפי' הקב''ה, קוראהו אא''כ אליו להיכנס יכול איננו
שיוכל כדי ל'דעת' הוא צריך ועדיין טובות, מידות בעל הוא האדם שבעיקרון להיות יכול
האצילות אותו את הוביל הדעת מרע''ה אצל המידות, אותם את ולהעצים 'לממש'

ה שנהיה כך כדי עד כאן שגילה אדםוהעדינות מכל .עניו

כמשהולא בישראל עוד נביא עצמוקם על העיד שהוא בלעם, ומיהו קם, באוה''ע אבל
השני, לקצה הוביל הדעת אצלו אבל עליון, דעת יודע שהיה טז) כד, (במדבר

מי''ט) (פ''ה באבות חז''ל בלעםוכמאמרם של מתלמידיו רחבה ונפש גבוה ורוח רעה עין

אףהרשע אלא בלבד, זו ולא ביחד, הרעות המידות כל כלל שכאן ביאר יונה ורבינו ,
והשחתה. קלקול היו הדעת תוצאות אצלו בזנות, ולהכשילם ישראל את לקלל לרצות

למשליזהו הראשון בפרק דעתשנאמר ראשית ה' נכוןיראת ראיה, מלשון הוא יראה ,
הראיה, שהיא היראה הוא הענין בשניהם אבל הרוממות, יראת ויש העונש יראת יש
יראת שעה. ובכל מקום בכל נמצא הוא מיניה, פנוי אתר דלית ולדעת בדבר התבוננות
אז ביראה מושרשת שאיננה דעת היראה, הוא הדעת הראשית אך דעת, איננו ה'

הרשע. בלעם לבין מרע''ה בין הגדול ההבדל הוא כאן ב'אי-יראה'. משתרשת

שלכמוזכר הנוראה הראייה את בזכרו היה משה אצל 'לחבר', כח נותן דעת לעיל
אחורי את שעצביוראיתה במקום מונח התפילין תפילין, של קשר לו שהראה ,

מקום הוא הראש הגוף, כל לבין הראש מן החיבור מקום השידרה, לחוט נכנסים הראש
הרוחניות אל אותו לחבר צריך שהדעת ברור לו היה מרע''ה המח, הדעת, השראת
ויראת המידות תיקון אל ליחסו צריך בו ומתבונן משיג שהוא דבר כל ולקדשו, שבגופו
ה', ביראת מושרש היה לא הדעת אצלו לזה, מכוון החיבור היה לא בלעם אצל ה',

וזהב'. כסף 'מלוא ודרישת לגאוה רק הביאוהו השגותיו

עמלק

הפסוקהתורה ז-ח), יז, (שמות פסוקים ב' ומריבההסמיכה מסה המקום שם ויקרא

אין אם בקרבנו ה' היש לאמר ה' את נסתם ועל ישראל בני ריב והפסוקעל ,
ברפידם ישראל עם וילחם עמלק (בויבא בזוה''ק וכבר התיחסותעכ''ל, יש סה.) דף שלח

וז''ל לכלב,לזה אתכם מוסר אני הרי אין, אם בקרבנו ה' היש אמרתון אתון הקב''ה אמר

עמלק ויבא כאן.מיד שהיה מידה' כנגד ה'מידה מהו להבין ויש עכ''ל,

וז''לובכן אין, אם בקרבנו ה' היש לפסוק עמלק פרשת סמיכות ענין ביאר עה''ת רש''י
לכל ומזומן ביניכם אני תמיד לומר זה, למקרא זו פרשה סמך וגו' עמלק ויבא
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ואתם אתכם ונושך בא שהכלב חייכם אין, אם בקרבנו ה' היש אומרים ואתם צרכיכם,

אותו היה לדרך, ויצא כתפו על בנו שהרכיב לאדם משל אני, היכן ותדעון אלי צועקים

שלישית, וכן שניה וכן לו, נותן והוא לי, ותן זה חפץ טול אבא ואומר, חפץ רואה הבן

אני, היכן יודע אינך אביו לו אמר אבא, את ראית הבן אותו לו אמר אחד, באדם פגעו

ונשכו הכלב ובא מעליו נעלםהשליכו חקירות' 'לחקור התחילו ישראל שבני ברגע עכ''ל,
ה'יראת ענין חסר היה כתפיו, על אותם נושא שהקב''ה מדרגתם, גובה כפי קצת מהם
וממילא ה' ביראת היה החסרון אם ה', יראת דעת ראשית כאמור ה', ראיית השם',

עמלק? מיהו עמלק, את לו הביאו מידה כנגד מידה בדעת,

אובדעה''פ עדי ואחריתו עמלק גויים בזוה''קראשית עמלק,כתוב גויים ראשית וכי

ישראל נפקו כד אלא עמלק, אתי לא עד בעלמא הוו ועמין לישנין כמה והלא

ירגזון עמים שמעו הה''ד מישראל, דעלמא עמין כל על נפלה ואימתה דחילו ממצרים

הוה לא ועמלק דקב''ה, עילאין מגבוראן דחיל דלא עמא הוה ולא פלשת, יושבי אחז חיל

לאגחא דאתו גויים ראשית דא ועל לגבך, למקרב דחיל לא אלוקים, ירא ולא הה''ד דחיל

אובד עדי ואחריתו כך ובגיני הוי, עמלק בישראל דעת,קרבא היה שלבלעם כמו כי עכ''ל,
את 'חיברו' לא יראה', ב'אי מושרש הדעת שניהם, דאצל אלא דעת, היה לעמלק כך
אלוקים' ירא 'לא ועמלק ומאחר דעת ראשית ה' יראת הרי כי ה', ליראת הנסים מעשה

אובד'. עדי 'ואחריתו ועונשו והשחתה, לקלקול אותו הוביל שלו הדעת

פורים

ויקרליהודים וששון ושמחה אורה זההייתה ששון יו''ט, זו שמחה תורה, זו אורה ,
אהבת תורה, אהבת מלא במדרגתו, גדול יום תפילין, אלו יקר מילה, ברית

ז:) (דף במגילה איתא הנה ולפלא! ה', אהבת לבסומיהבריות, איניש מיחייב רבא אמר

מרדכי לברוך המן ארור בין ידע דלא עד לסלקבפוריא ענין יש הזה ביום דוקא עכ''ל,
הדעת?! את

בפורים.אולם מרכזי ענין הוא הדעת שאכן לדעת נווכח המגילה בסיפור נעיין אם

עה''פראשית חז''ל שאמרו מה נקדים תהוםכל פני על וחשך ובהו תהו הייתה והארץ

המים פני על מרחפת אלקים כתובורוח ד) (ב, רבה במדרש תהו, היתה והארץ

שהחשיכה יון גלות זה וחושך המן, את להביא ויבהילו מדי גלות זה ובהו וכו' בבל גלות זה

כמו חקר להם שאין הרשעה ממלכת גלות זה תהום פני על וכו' ישראל של עיניהם

המשיח מלך של רוחו זה מרחפת אלהים ורוח וכו' בחכמההתהום עניינו יון גלות עכ''ל,
ריבוי של מלכות היה ומדי פרס מלכות זה לעומת אלקית, התגלות על בנויה שאיננה
חנוכה, נרות הדלקת תיקנו חכמים בחנוכה חז''ל, שבתקנות החילוק נובע מכאן הנאה,

גופנית. הנאה ומשתה, שמחה דוקא תיקנו חז''ל בפורים אבל
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יב.)איתא (מגילה נתחייבובגמ' מה מפני יוחאי בן שמעון רבי את תלמידיו שאלו

מפני לו אמרו אתם אמרו להם אמר כליה הדור שבאותו ישראל של שונאיהן

רשע אותו של מסעודתו העירשנהנו בני לכל משתה עשה אחשורוש כאשר עכ''ל,
למאכלות חששות כאן היו לא והרי בו, להשתתף שלא ישראל בני את הזהיר מרדכי
חיים לאותם מלהתחבר היה החשש עיקר אלא אונס, אין כדת השתיה אלא אסורות

רשע! אותו של מסעודתו שנהנו על ותענוגים, הנאות של

דעתלכן מבלי עמי מלהתבונןגלה מעכב זה ונבל, כינור רדיפת ויין, שכן רדיפת על
דעת... בלא לפניך שחטאנו ע''ח מיניה, פנוי אתר דלית הבורא ובמציאות ה' בפעל
ישראל לבני כשהיה שבמדבר, כמו כי בסיפור, עמלק נתערב פרס בגלות דוקא והנה

שהיהח כיון בפורים, היה כן עמלק, את שלח הקב''ה מידה כנגד מידה אז בדעת סרון
הוא, נהפוך פורים נס לאחר אבל המן... את להם שלח הקב''ה בדעת מיחייבחסרון

ידע דלא עד בפוריא לבסומי ...איניש

קלט:)ובכן (דף בחולין מניןאיתא התורה מן הפסוקהמן את הגמ' ומביאה העץ, המן

אכלת ממנו אכל לבלתי צויתיך שכתובאשר בתורה פסוקים כמה דהא להעיר ויש ,
את דוקא בחרה הגמ' אבל מים), לכם נוציא הזה הסלע המן או המן, (בפרשת 'המן'
אלא לאדם הביאה לא הדעת מעץ אכילה ורע, טוב הדעת עץ הדעת, עץ בענין הפסוק
הרשע המן הרי ברע, לבחור אפשרות שיהיה בחירה, בעל להיות היא בושה כי בושה,

רשע. מעשי לכאלו הגיע בחירתו מכח

תיקוןכבר אל חיברו מרע''ה הדעת, ומחובר מכוון לאן לבחור צריך האדם אמרנו,
לעומתו ה', ביראת מושרש היה דעתו ראשית אצלו טובים, ומעשים המידות
בנו שנטבעו האפשרויות שני אלו הם והשחתה, קלקול ברע, לבחור בחר הוא בלעם,

לרע. להוביל ויכול לטוב להוביל שיכול דעת ורע, טוב הדעת מעץ אכילה לאחר

ביטולהמן מעין היה א''כ ובנפילתו הבחירה, בכח שיש הבושה לאותה ה'סמל' הוא
יבוטל לבא לעתיד כי האחרונה, הגאולה של טעם קצת יש גלות סיום בכל כי הרע,
להיות היא הבחירה תכלית כי אומר היה ירוחם ר' ורע', טוב הדעת 'עץ השפעת כל
הדעת שע''י בכוחנו רק לגמרי, אי-בחירה של במצב להיות בכוחנו אין בטוב, מוכרח
ונצא נתרומם החיים', 'עץ של במצב נחיה לבא ולעתיד בטוב, ויותר יותר לבחור יכולים

חיים. של דעת תוך אל ונכנס בחירה של מדעת

אורהאהבת האדם, קדושת של חושית להרגשה האדם את הובילה פורים שביום הנס
הקדושה, התורה את הלומד שמקרין הגנוז האור הרגשת התעצם תורה, זו
קדושת מאהבה, שקיבלנו התורה שמחת על האדם בגוף ביו''ט להתענג יו''ט, זו שמחה
האדם בגוף המוטבע קודש ברית מילה, זו ששון אף אלא בלבד שמחה ולא עצמו, הגוף
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ה' שם כי הארץ עמי כל 'וראו עד גלויה קדושה תפילין, אלו יקר לעולם, מתבטל שלא
ממך'. ויראו עליך נקרא

בזה''לעל כתב וולבה הגר''ש המשגיח מרן היהודי, רוממות על שמחים, אנו שמחהזה

הנפש רוממות אלא אינה מזמריםאמיתית אנו ושמחהעכ''ל, צהלה יעקב שושנת

מרדכי תכלת יחד והצהלהבראותם השמחה הוא הוא שושן' 'פרח להיות הרוממות ,

טו''ר,הגר''ש הדעת לעץ מעל להתעלות ישראל הכלל שואף בפורים כי אמר וולבה
החטא, קודם אדה''ר בחינת החיים, עץ אל בחירה, בעל אינישמלהיות מיחייב

ידע דלא עד בפוריא בחירה,לבסומי של לדעת שייכות בלא נהיה שבו למצב להגיע עד,

מרדכי לברוך המן ארור בין ידע ו'ארור'דלא 'ברוך' האפשרויות את יהיה שלא למקום ,
ברוך... כולו אלא

בשכרותור' שכור שכב הוא הגוף, על בחינה בפורים עושה שהוא אומר היה ישראל
בכל ותרוצים בקושיות עצומה בחריפות הפסקה, בלי תורה אמר זה ובמצב לוט של
הזה, בעולם זו רוממות בחירה. בלא טוב של למצב אותו הוביל השכרות אצלו הש''ס,

שור העלי וז''ל הרע, צד כל מבטל כבר חלקית, מקוםעכ''פ עוד אין כזאת באהבה כי

שבעולם רעה מידה ולכל ולריחוק עכ''ל.לשנאה

חוזרתלפ''ז חג בכל כידוע הרי כי פורים, בענין מפורסמים חז''ל מאמרי שני נבין
'אחיזה' לנו שיהיה אפשר בקלות וא''כ חג, שבאותו ישראל עם על ההארה
לבוא העתידה הגאולה מאותה קצת נטעם אנו שגם גדולה, כזאת ה' ואהבת הנס באהבת
פסק כבר והרי חיים', של ל'דעת עד ורע' טוב הדעת מ'עץ שאפשר כמה עד ונתרומם

וז''ל ה''ה) פ''א (מגילה הירושלמי כמש''כ הי''ח) ממגילה (פ''ב ספריהרמב''ם כל

קיימת היא הרי אסתר ממגילת חוץ המשיח לימות ליבטל עתידין הכתובים וכל הנביאים

שכל פי על ואף לעולם, בטלין שאינן פה שבעל תורה של וכהלכות תורה חומשי כחמשה

לא הפורים ימי מעיני, נסתרו וכי הראשונות הצרות נשכחו כי שנאמר יבטל הצרות זכרון

וז היהודים מתוך יעברו לא האלה הפורים וימי שנאמר מזרעםיבטלו יסוף לא עכ''ל,כרם
כשיבוטל לבוא, לעתיד שיתעצם זה הוא בפורים שקיבלנו במקצת הרוממות דוקא כי

ישחט. כשהשטן הרע, כל

הבחינהזו דלזה ואפשר בטוב, מוכרח שלהיות למצב להגיע בפורים, ושאיפתנו עבודתינו
בו שולט לא הכיפורים שיום כפורים, הוא הכיפורים שיום באומרם חז''ל התכוונו
כך כדי עד הקב''ה, עמנו שעשה בנסים להתבונן בפורים, עבודתינו כעין והוא היצה''ר,

בטוב, שמוכרחים כאלו להיות נתרומם הנס עדשמאהבת בפוריא לבסומי איניש מיחייב

ידע וע''פ.דלא בלעם', ודעת מרע''ה 'דעת ובמאמר דעת' 'גדרי במאמר דעת קנין פרקי ספר : (מקורות

פכ''ד) ש''ג ח''ב שור עלי
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ארבה עמיאל הרב

משפט חושן חבורת

אסתר במגלת וביאורים הערות

בעיניהן בעליהן להבזות הנשים כל על המלכה דבר יצא "כי
ולא לפניו המלכה ושתי את להביא אמר אחשורוש המלך באמרם

יז)באה" (א

העמיםולעיל להראות מלכות בכתר המלכה ושתי את "להביא אומר, הוא יא) (פסוק
מלכות כתר שנאמר דממשמע והיינו מלכות. כתר כתיב אין וכאן וגו'", והשרים
הבגדים, יתר ללא להביאה אחשורוש דציוה נשמע, מלכות, ותכשיטי בגדי משאר יותר
ערומה, תבא א"כ לפניו] [המסובין לו אמרו תתרמט) (רמז להדיא שמעוני בילקוט וכ"ה
עכ"ל. מלכות, כתר אלא כלום עליה היה ולא המלכה, ושתי את להביא אומר, הוא שכן
לבקשת יתמה השומע וכל מרחקו, השכל ודאי זה ודבר שם. בתרגום משמע וכן
זה שממעשה מסתבר אין וממילא מאשתו, כך לבקש אדם של דרכו ואין אחשורוש,
מלכות, כתר מילות להשמיט ממוכן נתחכם ולזה בעליהן. לקול הנשים ישמעו לא
אשר שמועות של וכדרכן עבר, לכל ונפוץ המלכה, דבר יצא דכאשר היתה וכוונתו
המלך בדבר לבוא ושתי מיאנה אשר הנשים ותשמענה דהוה, ממאי ויחסירו ישמיטו

בעליהן. בכבוד ראש יקלו כך ומתוך הענין, השתלשלות כל ישמעו ולא גרידא,

יח)וביותר, (פסוק מכן ולאחר וכו', הנשים כל על המלכה דבר יצא כי כתיב הכא דהא
לכל המלכה דבר את שמעו אשר ומדי פרס שרות תאמרנה הזה "והיום נאמר,
יהיה הקודם, בקרא האמור דהבזיון הגר"א, כמש"כ וביאורו וקצף". בזיון וכדי המלך שרי
את המלך, לשרי המלכה, אצל ישבו אשר השרות תאמרנה היום, כבר ומ"מ זמן, לאחר
לא אשר על וקצף שא"ל, בדבריה בזיון ואיכא בדבריה, המלך את ושתי ביזתה אשר

ובאה. המלך בדבר שמעה

וע"יוהוא הואיל מלכות, כתר מילות השמיט תהלך, אשר השמועה דבדבר כנתבאר,
בזיונה דברי את הזכיר היום יצא ובאשר העובדה. תשתנה הדברים סיפור
ומתוך הואיל לבזיון, ג"כ סירובה נחשב ולהשרים לבוא. ומיאונה למלך, וחרפותיה
(מגילה יפות פרסיות אומרים והללו יפות, מדיות אומרים הללו התווכחו, המשתה
שתהא ובלבד לראותה שרצונם לאחשורוש אמרו שם שהיושבים אלא עוד ולא יב:),
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ונשטפו ביופיה, שיסתכלו נתכונה ושתי וגם הנ"ל, ובילקוט (שם) בגמ' כדאיתא ערומה
בזימה. כולם

שנים לחדש ומחדש ליום מיום המן לפני הגורל הוא פור "הפיל
אדר" חודש הוא ז)עשר (ג

גדולהובגמ' שמחה שמח אדר בחודש פור שנפל כיון תנא, רז"ל, אמרו (יג:) מגילה
מת באדר שבשבעה יודע היה ולא משה. בו שמת בירח פור לי נפל אמר
אריכות בזה וראה יא). ז (פר' אסת"ר במדרש הלשון [וכ"ה ע"כ. נולד. באדר ובשבעה
הגמ', בדברי הדקדוק ונודע אדר]. חודש מלבד החדשים בשאר המן נתרצה לא כי דברים
עולם, של דרכו הוא כך כי מת, באדר ובשבעה נולד באדר שבשבעה לומר, לגמ' היה כי
המן, שמחת כלפי הגמ' כוונת כי בפשיטות, ליישב יש זה מיהו הסדר. היפך ומדוע
שהוא אף על כי יודע היה ולא משה, פטירת יום על המן ששמח לכן, קודם שנזכרה
משה נולד שאף בזה התועלת מה כי להבין, יש עוד אך לידתו. יום גם הוא פטירתו, יום
נחשב וזה היום, באותו נפטר מאידך הרי ומעלה, לזכות נחשב זה ודבר היום, באותו רבינו

הפטירה. מחוב יותר הלידה זכות אולמיה ומאי וחבלה, כהפסד

ששוב הנ"ל, למדרש יוסף ענף בהגהות חדש דבר הסדר,מצאתי היפוך לענין כתב
בכתבים, דאיתא מאי עפ"י י"ל כי נולד, באדר ובשבעה מת באדר שבשבעה
לכתוב התורה, כל את לגמור יוכל שבעצמו בכדי נשמתו לו הוחזר משה מיתת שלאחר
אחרונים, פסוקים ח' להו דבצרי וכ"ת תמימה, ה' תורת הכתוב שאמר וזה משה". "וימת
וזה לגומרה. נפשו לו דהשיבו נפש, משיבת אמר, לזה (ל), במנחות כדפריך כתבן, דמי
מכפר לידתו שהיה נמצא נולד, ביום ובו מת באדר בז' כי יודע היה ולא המדרש, שאמר

עכ"ד. מיתתו. על

ומלבדובזה בו, נולד הרי ביום, בו שנפטר אע"פ כי הנ"ל, השנית הקו' גם ליישב יש
כדי מה, לזמן המתים תחיית של נס לו שנעשה למעליותא אשתני אף זה
זה, ביום נס לו נעשה וגם היום. באותו פעמים ב' שנולד והרי התורה, את לסיים
מיתה מכח אלא זה אין התחיה, אחר היום באותו ומת שחזר ואף השניים. וטובים
ומיתה מוגבל, לזמן לתחייה שקם אלא הארץ, כל כדרך הייתה אשר דמעיקרא,

ביה. אהני דמעיקרא

דאיתאונראה וכמו לחיים, ממות חז"ל, בפי הפורים יום שנקרא מה זה עפ"י לבאר
לישראל להם נתנבאו נביאות ושבע נביאים ושמונה ארבעים ת"ר (יד.) במגילה
רבי אמר דרוש מאי מגילה ממקרא חוץ בתורה שכתוב מה על הותירו ולא פחתו ולא
לחיים ממיתה שירה אמרי' לחירות מעבדות ומה קרחה בן יהושע רבי אמר אבין בר חייא
ובו הואיל ח"ו, ולהמיתם בהם, לשלוט היהודים איבי שברו אשר ביום כי שכן. כל לא
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להינצל זכותיה אהני וא"כ שמת, אחר נולד ביום בו כי הוא, נהפוך מרע"ה, מת היום
המחודשת. התחייה מעלת השיגה אדר בחודש הפור נפילת דוקא ואדרבה לחיים, ממוות

הוא. ונהפוך

ואת וכו' ומפרד מפזר אחד עם ישנו אחשורוש למלך המן "ויאמר
עשים" אינם המלך ח)דתי (ג

ופירשובגמ' פה"י. בשה"י שתא לכולא דמפקי עושים, אינם המלך דתי ואת יג:) (שם
ונראה במלאכה. אסורים ואנו היום פסח היום, שבת דמפקי) (ד"ה שם רש"י
לעיל דכתיב הוה, בפרק ובו הואיל מועדות, משאר יותר פסח רשע אותו דהזכיר דהא
ספרי ויקראו כתיב, נמי יב) (פסוק ולהלן ניסן. חדש הוא הראשון בחדש ז) (פסוק מיניה
באופ"א. בזה דפי' למהרש"א בח"א וע"ע בו. יום עשר בשלושה הראשון בחדש המלך

בין ומפורד מפוזר אחד עם ישנו אחשורוש, למלך המן "ויאמר
וגו'" (שם)העמים

[המןובגמ' ליה אמר וכו' כהמן בישא לישנא דידע ליכא רבא, אמר יג:) (מגילה
דבר בזה"ל: תתרנד) רמז (ילקו"ש איתא ובמדרש המצוות. מן ישנו לאחשורוש]
מבקש ואתה הם ישנים אחשורוש א"ל המצות, מן הם ישנים אחד, עם ישנו אחר,

עיי"ש. וכו', עליך לעוררם

בחיותנמצא מצוותיהם קיום שאין בזה ישראל בני דבת הוציא דהמן מבואר,
שבה והנה כנדרש. המצוות במעשי פעולתם ואין הם, ישנים אלא ובהתעוררות,
(פ"ב הרמב"ם כתב דהנה הוא, ונהפוך ראשו, על היהודים על חשב אשר הרעה מחשבתו
כפי נאה סעודה ויתקן בשר שיאכל זו סעודה חובת כיצד וז"ל: טו) הל' מגילה מהל'
דנשתנית הרי עכ"ל. וכו', בשכרותו וירדם שישתכר עד יין ושותה ידו. תמצא אשר
משתה ומשא"כ ניעור, בעודו האדם ע"י הנעשות ומצות סעודות משאר פורים, סעודת
שישנו המן השטנת כנגד בשכרותו. ירדם אשר עד כתיקונה מצוה מקיים אין זה

השינה. הוא גדרה אשר זו מצוה נתחדשה מהמצוות,

למלךולהוסיף, המן ויאמר וז"ל: שם) בילקוט וכ"ה פ"ז. רבה (אסתר המדרש דברי
הקב"ה, אמר מעמו, לו ישן אחד ה' בו שנא' אותו אחד, עם ישנו אחשורוש
ישראל, שומר ישן ולא ינום לא הנה ד) קכא (תהלים דכתיב הוא הדא שנה, לפני אין אני
מן ומאבדו האיש אותו על מתעורר אני שינה שמתוך חייך שינה, לפני יש אמרת ואתה
הרד"ל ופירש אחור. צריו ויך וכו' ה' כישן ויקץ עח) (שם דכתיב הוא הדא העולם,
המלך, שנת נדדה ההוא בלילה א) (ו לקמן כמש"כ דביאורו (שם), למדרש בהגהותיו
המלך שנת רבא דמפרש בגמ' שם [וראה עולם. של מלכו שנת (טו:) במגילה וכמש"כ

שם]. מהרש"א ועי' ממש, אחשורוש
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האיש",הרי, אותו על מתעורר אני שינה "מתוך של בדרך היתה הגאולה התעוררות כי
של בדרך ג"כ הוא הפורים ימי ועשיית וזכירת עצמו, הקטרוג וירדםבמטבע

טוב. ליום ומאבל לשמחה מיגון להם ונהפך בשכרותו,

גדלו אשר כל ואת בניו ורב עשרו כבוד את המן להם "ויספר
המלך" ועבדי השרים על נשאו אשר ואת יא)המלך (ה

השרים,ותמוה, על נשאו אשר ואת המלך גדלו אשר על המן שהתפאר לאחר
הפחותים העבדים, על אף המלך שנשאו להתהלל הוסיף מדוע א"כ

השרים. מן בדרגתם

"גםוהנראה הפסוק מאמר לבאר ג), יא (שמות חכמה המשך מש"כ ובהקדים בזה
דהנה העם", ובעיני פרעה עבדי בעיני מצרים בארץ מאד גדול משה האיש
הנכבד, של מידותיו או חכמתו מעוצם האחד פנים, ב' יש בעם הכבוד התהוות בעניני
לאלקי. יחשבוהו כי עד הטבע מגדר יוצאים ופלאים מושגות, בלתי זרות מפעולות והב'
היודעים הם בעם, האצילים החכמים אצל כבודו תחילת ויושרו חכמתו מצד והמכובד
שמו יתפרסם אמיתי לשלם יפליאוהו ומאשר הנהגתו, המבקרים הם חכמתו, להוקיר
הזרות פעולותיו מצד המכובד האיש אולם ממנו. ירעדו קודש וחרדת ההמון, אצל גם
שקרים עליו ויטפלו לאלקי, יחשבוהו טוחות בעינים אשר ההמון מן תחילה יכובד
בלבות גם כנפים יעשה הפרסום וגודל ההמון אצל שמו יתפרסם כי עד זרות ופליאות

יכבדוהו. הם גם כי עד בלבם ספק להטיל בעם הנבונים

אלקיתומשה היה טבעית הבלתי הנהגתו כי לג) (דברים אלקים איש נקרא רבינו,
כאלה ממפעלות הנה השמים, ומשטרי הטבע חוקות כל על ומצוה גוזר באמת,
לאמר בתחילה לבם הקשו ושרים החרטומים כן לא ונבעתו. נחרדו במצרים ההמון
חושש וענותנותו, חכמתו ומצד הוא. אלקים אצבע כי הודו ולבסוף הוא, כשפים מעשה
משה זה כי אמר, בו והתבונן שראוהו מבין כל כי עד הגיוניו, בכל רחמן זולתו, לטובת
נמשלו כבהמות כולם כי איש, להקרא האדם עוד ראוי אין ומבלעדו האמיתי, האיש
העם. אצל כן ואחרי פרעה, עבדי הם האצילים אצל תחילה שמו נתפרסם זה ומצד נגדו,
בעיני וכו' מאד גדול הטבעית, והתנהגותו אנושיותו מצד משה, האיש גם שנאמר, וזה

עכת"ד. לעם. כך ואחר קודם פרעה לעבדי שנתפרסם העם, ובעיני פרעה עבדי

נתהווהונראה אשר בכבודו ונתפאר נתגאה דהמן המן, בדברי כאן גם הכתוב כוונת דזה
אצל כבודו נתפרסם ואח"כ ומידותיו, בחכמתו שהכירו המלך עבדי אצל בתחילה

העם. המון אצל כבודו התחיל ולא המלך. עבדי

נחלהובדרך דהנה לה), ג (משלי ינחלו" חכמים "כבוד הכתוב מאמר לפרש אפשר זה
וכו'. הפסק לה אין נחלה מה יב:) (ר"ה וכדאמרינן תמידות, לשון והוראתה ענינה
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אצל והוכר ומידותיו, חכמתו עקב לו שחולקים היינו חכמים, כבוד הכתוב, פירוש וזה
דהוא עמו, קיום בר זה דכבוד ינחלו, אזי ההמון, אצל מכן ולאחר בתחילה העם אצילי

שונות. פעולות על ולא רוחניים קנינים על

כל ועל זרעם ועל עליהם היהודים קרי] [וקבלו וקבל "קימו
וגו'" יעבור ולא עליהם כז)הנלוים (ט

חמאהנה בר אבדימי א"ר יז) יט (שמות ההר בתחתית ויתיצבו (פח.) בשבת דרשינן
אתם אם להם, ואמר כגיגית, ההר את עליהם הקב"ה שכפה מלמד חסא בר
קבלוה הדור אעפ"כ רבא אמר וכו'. קבורתכם תהא שם לאו ואם מוטב, התורה מקבלים

כבר. שקבלו מה קיימו וקיבלו, קימו דכתיב אחשורוש, בימי

ישראלובנותן שם "ויחן הפסוק על במכילתא דאיתא מאי להקדים יש לשבח טעם
(פרשת עה"ת הלוי ובבית וכו'. אחד בלב אחד כאיש ב), יט (שמות ההר" נגד
דיבר אשר כל לומר אחד לכל היה דהלא ונשמע, נעשה אמירת בביאור כתב משפטים)
שהוא א' קבלות, שתי קיבל אחד שכל משום נעשה, רבים בלשון אמרו והם אעשה, ה'
יניחנו ולא יקיימנה, הוא שגם בחברו להשגיח עליו קיבל וגם התורה, את יקיים בעצמו

עליה. לעבור

הושווובתנחומא סיני הר על ישראל שעמדו בשעה אומר, רבי איתא, יג) סי' (יתרו
העם כל "ויענו שנאמר בשמחה, שמים מלכות עליהם לקבל אחד לב כולן
עצמן ממשכנין שהיו אלא עוד ולא ח). יט (שם נעשה" ה' דבר אשר כל ויאמרו יחדו
אעשה, לומר אחד לכל דהיה זה, רבי דדייק שם, לתנחומא יוסף בעץ [וביאר זה. על זה

ש ע"כ אלא ה', שידבר מה כל שיעשה עצמו על שכלולקבל ערבות, עצמם על קבלו
וכדברי נעשה. וכו' יחדיו העם כל ויענו כתיב ולכך ה', דבר לקיים חברו את יכוף אחד
דביאר ג) כד ולהלן שם, (שמות ז"ל הנצי"ב להגאון דבר בהעמק עיין אולם הלוי. הבית
קול העם כל ולא יחדו, העם כל ויענו כאן שנאמר מה דהנה אחר, באופן ישראל אמירת
היאך אחת באגודה כולם נתיישבו דכאן שונה, משמעותם שם), (כד להלן כדכתיב אחד
שבאותו אחד, בקול פירש ולקמן כולם, בשם שלוחם ע"י התשובה ובאה ולהשיב, לענות
ומקרא עי"ש. וגו', הדברים כל כולם ואמרו פשוט, דבור הכל בלשון מורגל היה כבר היום

ניצוצות]. לכמה מתחלק אחד

ישראלומשו"ה כשעמדו כהנא, בר אבא א"ר יא) סי' (תצוה תנחומא במדרש איתא
ושלח הקב"ה חבבן מיד ונשמע, נעשה ה' דבר אשר כל ואמרו סיני הר על
עטרה לו נותן ואחד זינו, כלי לו חוגר אחד והיה מלאכים, שני מהן ואחד אחד לכל
עצמו. על שקיבל מה עבור היה דהעטרה האלו, המתנות לשתי זכו ולכך ע"כ. בראשו,

עכת"ד. וגבורה. כח צריך דלזה זיין, לכלי זכה חברו על להשגיח שקיבל ומה
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וזהונמצא כאחד, כולם היו דמחד מעלות, לב' בנ"י הגיעו תורה מתן דבמעמד מבואר,
נעשו ומאידך אחד. בלב אחד כאיש ישראל, שם ויחן בהם, האמור יחיד לשון

רבים. לשון נעשה אמרו ולכך לזה, זה ערבין

התורהמעתה את ולקבל לחזור אחשורוש בימי היהודים וזכו הואיל המכוון, אל נבוא
וערבים מאוחדים שהיו תורה, מתן כבעת אלו מדרגות לב' והגיעו זכו מרצון,
הערבות ומדרגת כאחד, כולם הוא הקבל שמדרגת קיבלו, וקרי קבל, כתיב ולכך לזה, זה

אחד. בזמן בהם היו

להתעולל,וביתר ברשע עלילות ביקש אשר המן הרשע אותו דהלא לומר, יש ביאור
ח). (ג מלכותך" מדינות בכל העמים בין ומפורד מפוזר אחד עם "ישנו אמר
ואינם מזה זה מפורדים ואף מאוחדים. ואינם מפוזרים, ישראל דבני לומר דביקש והיינו
אז דווקא וקיבלו, קיימו הוא, ונהפוך להניחם. שווה אין למלך ולכך לשני, אחד ערבים

והבן. לזה. זה וערבין מאוחדים שהיו אלו, למעלות להתעלות זכו היהודים

לרבינו[אחרי כב) (דרוש לעיתים הבינה לדברי לכוון זכיתי כי ראיתי מצאתי מופלג
שם: וז"ל ומפורד", "מפוזר באומרו המן קיטרוג בפירוש זללה"ה פיגו עזריה
של מסעודתו נהנו כי בשלשתם. שיחתו אחשוורוש של הדור שבאותו ישראל ואולם,
רעהו את איש הנאמנת האהבה ביניהם היתה לא וגם כדת. לא אשר רשע, אותו
אחד עם "ישנו הצורר: הצר כדברי לבבות, וחילוק פירוד אלא תמים, ולב נכון ברוח
בעצמו בו שיש האמת, לפי אחד, שהוא העם כי וגו', העמים" בין ומפורד מפוזר
הוא כי להפך, הוא עתה שלמותו, פרי כל וזה אחד עם להיות המיוחדת זאת סגולה
שאותו מאלו, אלו רחוקים היותם אחר הראוי, מן והיה הנה. ומעט הנה מעט ֵֵמפוזר,
אלא כן, ואינם ייפרדו, לא אחד בלב עזה באהבה לאחדים יהיו יחד שנמצא המעט
עסק כן, גם מהם, וחסר מחבירו. ומתפרד מתרחק אחד כל לבינו, בינו מפורד הוא
"בעצלתיים יח): י (קהלת פסוק על יא.) (מגילה ז"ל כדרשתם, ההם, בימים התורה
"יימך כביכול אחשוורוש, בימי בתורה מלעסוק ישראל שנתעצלו בשביל המקרה", יימך

וכו' יתברך הוא, ].1המקרה"

לטוב,1. הקיטרוג מטבע נהפך כי ג"כ לפרש לעיתים הבינה בעל הגאון כתב שם דבריו ובהמשך
ולהיזכר להעשות לדורות הפורים ימי נקבעו כי אלא עוד ולא גופא, בזה ישראל יבני התחזקו ואדרבה
ע"ה, ואסתר, הבהירים: דבריו ואלו בפנים, שכתבתי מה דרך ועל אלו, בדברים התעלות של בצורה
חסרון על כי וגו'. עלי וצומו וגו' היהודים כל את כנוס לך טז): (ד באמרה שלשתן, את לתקן ָביקשה
להם לדרוש ברבים קהילות ולהקהיל כנסיות שיעשו היהודים" כל את כנוס "לך אמרה, התורה, עסק
הוראות ועל א). לה (שמות משה" "ויקהל על תח), רמז ח"א (ילקו"ש ז"ל כדבריהם, ה', דבר את
אתם - עלי" "צומו עצמו: מצער יותר חבריהם מצער ומצטערים דואגים והיותם לאלו, אלו האהבה
ולא צרותיכם, על - כן" אצום ונערותי אני ו"גם בעדכם; ולא סכנה, בצרת נתונה שאני בעדי, תצומו
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לפרשועוד שיש מה ובהקדים קבלו, במילת והכתיב הקרי שינוי בטעם לבאר נראה
דהנה הנ"ל, יוסף והעץ הלוי הבית ממש"כ אחר באופן ונשמע, נעשה באמירת

הובא דכבר ואשמע, אעשה אחד כל אמר ולא רבים, בלשון ונשמע נעשה שאמרו מה
א"כ אחד, בלב אחד כאיש של במדרגה היו סיני להר מהגיעם שכבר המכילתא משם
ישראל, מבני אדם כל ובלב בלבו שיש מה ידע אחד שכל ודאי האיחוד בתכלית בהיותם
להכריז אחד כל היה יכול וממילא עמיתיו, של העמוקה שאיפתו את ואחד אחד כל וחש

לא ואשמע, אעשה יחיד בלשון משיבים היו ואם ונשמע". "נעשה כולם ובשם בשמו
אלא היחיד קיבל שלא ואפשר ישראל, כלל בשם היחיד קבלת גודל במשמע היה
זו קבלה ותוקף אחדותם להורות דוקא, רבים בלשון ונשמע נעשה אמרו לכך בפנ"ע,

לבבם. מעומק

ועלובימי עליהם וקבלו שבו בימי) ד"ה שם שבת רש"י, (כלשון הנס מאהבת הפורים
תורה במתן שהיתה הקבלה כדוגמת יעבור, ולא עליהם הנלוים כל ועל זרעם

אחד הלב כולםמכח שחשו להורות רבים, בלשון זו קבלה וקריאת קבל, הכתיב וזהו ,
תורה. במתן הלשון וכמטבע קבלוה, הדור של המשותף ברצון כאחד

שלושת תשתו ואל תאכלו "ואל הסעודה: הנאת ועל נאמנה. הרעים אהבת בזה ותהיה עצמי. על
ימים".

ביום האלה הדברים שלושת מעמד על לדורות זכר לעשות ע"ה, דינו, ובית מרדכי ראה כן על
להעמיק מקום יתן לא היום שעצם כיון - התורה עסק על כי ושמחה. ששון יום שהוא עצמו, הפורים
ברוח החבירים אהבת ועל התורה. עסק במקום שעולה המגילה, בקריאת יעסקו התורה, סתרי בעיון
שאם בתענית, אפשר שאי כיון - הסעודה ועל לאביונים, ומתנות לרעהו איש במנות ירבו - נדיבה
זו במידה החומר להכניע שמים, לשם מצוה של סעודה אדרבה, תהיה, שמחה, יום היה לא כן
אחר להוט בהיותו האדם רעת רבה כי הניסיון הראנו קדמוניות ומשנים עולם מימי אשר המכוערת,
הראשון ואבינו והעידונים. התענוגים באלו הבהמית נפשו תאות למלאות ובהימשכו האכילה, בולמוס
עכ"ד. הנחש. מן נתפתתה אשר אשתו עצת אחר נטה כי זה, בחטא המשיך אדם כל ואחריו חטא,



ענייני 
מחיית עמלק

אגדה
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שליט"א פוס חיים יצחק רבי הגאון

ברור משפט מכון

החבורה מראשי – משפט חושן חבורת

יצחק' 'חמודי ספרו מתוך

עמלק" לך עשה אשר את "זכור

אכזריות דרך למחותו – עמלק מחיית מצות א.

זכור] פרשת הפטרת – וגו'" אגג את שמואל "וישסף [ביאור

לד'"וישסף חתכו פרש"י, ל"ג). ט"ו, (שמואל-א' בגלגל" ה' לפני אגג את [היינו,שמואל

דלהלן] איכה במדרש מפורש וכן חתיכות, ופשחלארבע ותרגומו דמיון, זו לתיבה ואין
בוקע היה כאילו בחרבו שחילקו הרלב"ג פירש וכן הרד"ק. וכ"כ עכ"ל. בוקע. כלומר וכו'
יסורין, לו להרבות בגופו מסמרות ונעץ שתחב דקירה, לשון פירש קרא ומהר"י עצים.
קכ"ג), (רמז שם שמעוני בילקוט איתא וכן עכ"ד. בארץ. קונדסין ד' דנעץ מדרש והביא
בר אבא דר' גמול"), להם "תשיב עה"פ ג', פר' (סוף איכה ובמדרש בפסיקתא ומקורו
ד' דהעמיד אמרי ורבנן לנעמיות, ומאכיל זיתים זיתים מבשרו מחתך דהיה אמר כהנא

עליהן. ומתחו קונדסין

שםוהטעם מהמדרש נראה לחמול), צריך חיים בעלי על אפילו (והרי כן לו שעשה
בתהלים וכן גמול", להם "תשיב שנאמר (כמו מידה כנגד במידה [ע"ט,שהוא

ישראלי"ב] של מילותיהן מחתכין העמלקים שהיו חיקם") אל שבעתים לשכנינו "והשב
פירש והרלב"ג וגו'". "וישסף שנאמר להם ופרע שמואל ובא וכו', מעלה כלפי וזורקין

ישראל. עם עוד ילחמו שלא לנשארים יראה לתת תועלת בזה דהיה

ראטקיןוממורי דהואילהגרא"ל שמעתי, זצ"ל) קוטלר אהרן ר' הגאון (תלמיד זצ"ל
נברא לא כלל והעולם בעולם, קיום זכות להם ואין אלקים ירא אינו ועמלק
וזהו ברחמים, כלפיהם שינהגו "זכות" שום גם להם אין לפיכך שכמותן, אנשים עבור

שכזו. באכזריות אגג את הרג ששמואל

היהודיםועי"ל, "ויכו עה"פ ה') (ט', המגילה על הגר"א בפירוש גם דמצינו ובהקדם
ל"הרג", קודם "חרב" מכת דהיתה ומשמע ואבדן", והרג חרב מכת אויביהם בכל
להרבותן מזה ימות שלא מקום על בתחילה אותם שהיכו פירוש וז"ל, הגר"א ופי'
קניבסקי (להגר"ח דקרא ובטעמא עכ"ל. וכו'. הגופין אבדו ואח"כ הרגו ואח"כ ביסורים,
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די עמלק מחיית למצות הרי ביסורין להם הרבו למה דבריו על שם הקשה שליט"א)
סיפא את שם הגר"א פירש (וכך לישראל כן לעשות רצו שהעמלקים ונהי שיהרגום,

בשונאיהם "ויעשו בזהכרצונםדקרא שנתקשה וע"ש ישראל. ממידת אינה נקמה הרי ("
לנעמיות. ומאכיל מבשרו מחתך שהיה הנ"ל וכהמדרש אגג", את שמואל "וישסף על גם

בדבריו. וע"ש

שםויש דהגמ' בסכין), מנקבן ד"ה (סח. בפסחים פרש"י עפ"י זה, כל ולפרש ליישב
(בלישנא ופרש"י בסכין", שמנקבן אמר הונא רב קרביו מיחוי "מאי אומרת
דמחיית אלמא עכ"ל. עמלק. זכר את תמחה כמו וחיבול נקיבה לשון מיחוי אחרינא),

וחיבול, נקיבה של בדרך לאבדו אלא העולם מן לאבדו רק אינה זועמלק הוכחה [שמעתי

הגאון מדודי זאת שמעתי וכן זצ"ל, מטשעבין הרב אויערבאךבשם דב אברהם דטבריה]ר' הגאב"ד ,שליט"א
קיימו ישראל וכן הפירושים), כל (ולפי שיסוף של בדרך שהרגו באגג שמואל קיים וזאת
פירש המגילה על דבתרגום שו"ר אך מעמלקים. שהיו כנ"ל, מרדכי בימי שהרגו באותם
זאת, פירש לא דידן בפסוק אך עמלקים, אלה שהיו ט"ו ובפס' י"ב) (ובפס' ו' בפס' רק
לדוכתה. הגר"א פי' על שליט"א הגרח"ק קושיית הדרא עמלקים אלו היו לא הכא ואי

דמליםואכתי פירש קרא שמהר"י וראיתי בגלגל". ה' "לפני דוקא כן עשה למה צ"ב
מטעמי וגם דוחק, הוא ולכאורה י"ב). פס' (לעיל הגלגל" "וירד על מוסבות אלו
במידה זה עונש בו קיים ושמואל דהואיל וי"ל, וגו'". "וישסף על דקאי נראה המקרא

או "והיו מעלה כלפי וזורקין וכו' מילותין מחתכין היו שעמלקים על מידה בזוכנגד מרין
שבחרת", מה הילך והובאבחרת י'), (סי' תצא כי פר' בתנחומא הוא וכן הנ"ל, במדרשים [כמבואר

תצא] כי פר' סוף שם בוברש"י קיים כעת לפיכך מעלה, כלפי להתריס בזה שנתכוונו דהיינו ,
משום היא עמלק את למחות המצוה וכל דהואיל י"ל וגם בגלגל". ה' "כנגד זה עונשו
וכו', שלם הכסא ואין שלם השם אין וכן הרמב"ן), בשם (כדלעיל אלקים" ירא "ולא

דוקא. ה'" "כנגד שיענש הוא בדין הדבריםלפיכך והובאו (פי"ב, תענית במגילת כיו"ב, הנהגה [ומצינו

אחד ניקנור דתניא, בתענית, הגמ' וז"ל ה"ד), פ"א ומגילה הי"ב פ"ב שם בירושלמי וביותר יח: תענית בגמ'

וארמסנה, בידי תפול אימתי ואומר וירושלים יהודה על ידו מניף היה ויום יום ובכל היה, יוונים מאפרכי

ורגליו ידיו בהונות קצצו ונצחום, חשמונאי בית מלכות ירושליםוכשגברה בשערי תעניתותלאום (ובמגילת ,

דתלאום שם איתא ועוד ראשו, את גם דחתכו איתא המקדששם בית בגאוהכנגד מדבר שהיה פה ואמרו ,(

ידיו בהונות קצצו וז"ל, שם המהרש"א וכתב בגמ'. ע"כ נקמה. בהם תעשה ירושלים על מניפות שהיו וידיים

ברגל, דמשמעו וארמסנה שאמר שם על ורגליו כו', יהודה על ידו שהניף שם על ידיו כו', ותלאום ורגליו

ירושלים בשערי שתלאום ואמר כו', מדבר שהיה פה דהיינו טפי וניחא ראשו, חתכו הוסיף בגובהובירושלמי

הנקמה לפרסם שהיהמהשערים ה' החילול כנגד הנקמה", "לפרסם ה', קידוש של ענין דיש אלמא עכ"ל. .

וגו' "וישסף גבי כאן שביארנו כמו וזהו הקדשים. את ומבזה מעלה כלפי מתריס שהיה רשע אותו בהנהגת

בגלגל"] ה' אתלפני הרגו (למה הנ"ל קושייתו על שבתירוצו הנ"ל, דקרא בטעמא גם ועי' .
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נקמתם את להראות צריכים דהיו שכתבנו כמו נראה באכזריות) הנ"ל האויבים ואת אגג
ה'. קידוש בדרך בהם

הגאוןושמעתי אויערבאךמדודי דב אברהם (ושמעתיר' דטבריה, הגאב"ד שליט"א,
שכתב קפ"ט) (עשה בסה"מ הרמב"ם דברי עפ"י הגרי"ז), בשם מטין שכן
הנפשות ונעורר ועת עת בכל אותו "ולשנוא נכלל עמלק מעשה זכירת שבמצות
שנאתו תחלש ולא המצוה תשכח שלא עד אותו לשנוא העם ונזרז בו, להלחם במאמרים
בפיך. שנאתו שתהא "זכור" שזהו הרמב"ם שם ופירש הזמן", אורך עם מהנפשות ותחסר
אשר את "פקדתי להרגם) לשאול שציוה (קודם שמואל שהקדים ממה זאת דיליף וע"ש
אלא בי"ד מיתת חיובי בשאר כמו הריגה מצות זו ואין והואיל לישראל". עמלק עשה
דמבואר הא (וכן באכזריות, אגג את שמואל הרג לפיכך השנאה, מתוך להורגן תנאי יש
כשהיא ההריגה צורת היא דזו וחיבול), נקיבה דרך למחותם שיש הנ"ל בפסחים ברש"י

עכ"ד. גדולה. שנאה מתוך

הרה"גוהוסיף כבני לורנץחתני יצחק אברהם שמואלר' שאמר זהו דאולי שליט"א,
אמך", מנשים תשכל כן חרבך נשים שיכלה "כאשר אותו ששיסף קודם לאגג

שנאה. מתוך כשהיא ההריגה נראית כך אלא זאת, לו לומר הוצרך במדרשולמה [באמת

המלכים את ממיתים "כך אגג לו אמר אגג של בשרו את לחתוך החל שמואל שכאשר איתא (שם) באיכה

ישראל עם נהגת שאתה כמו וגו'", חרבך נשים שיכלה "כאשר שמואל השיבו וע"ז וכו'", מרות מיתות

היתה אגג כלפי דדוקא נראה זה ולפי זאת. לו לומר הוצרך דלכך נראה וא"כ במדרש. ע"כ וכו'. באכזריות

ולרווחא לשיטתו כן לו השיב ששמואל לומר יתכן אך מידה, כנגד במידה בו לנהוג באכזריות, בו לנהוג סיבה

שנתבאר] וכמו כן לנהוג צריך העמלקים בכל ולעולם שאולדמילתא הרג לא טעמא מהאי ואולי .
אפשר אי עליו וחמלו והואיל אגג", על והעם שאול "ויחמול שם כתיב דהא אגג, את

עכ"ד. הרגו. ולא שאול המתין ולכן שנאה, מתוך להורגו היה

שמים) יראת בו (שאין עמלק של שורשו מאין ב.

והרילכאורה בעמלק, אלקים" ירא "ולא של שורש אותו צמח ומהיכן היאך לחקור יש
יר"ש לצורך נבראה כולה הבריאה אתכל הקב"ה ברא לא (לא:) שבת בגמ' [וכדאיתא

מלפניו"] שייראו עשה "והאלקים י"ד) ג', (קהלת שנאמר מלפניו שייראו כדי אלא בעמלקעולמו והיאך ,
וכל. מכל הדבר נעקר

מהגאוןואולי (שיחות לישרים אור בספר נפלא דבר שראיתי מה ובהקדם אוריי"ל, ר'

קלרמן דשרגא (צט:) בסנהדרין איתא דהנה ורצתהזצ"ל), מלכים בת היתה תמנע
בן לאליפז פילגש והיתה הלכה קבלוה, ולא ויעקב יצחק אברהם אצל באתה להתגייר,
הגמ' ואומרת אחרת. לאומה גבירה תהא ולא זו, לאומה שפחה תהא מוטב אמרה עשו,
ולשון ע"כ. לרחקה. להו איבעי דלא טעמא מאי לישראל, דצערינהו עמלק, מינה דנפק
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(ויעקב) יצחק אברהם לבני זו, לאומה שפחה שאהיה מוטב שם, שמיםרש"י יראי שהן

יצחק. מזרע שהיה עשו בן לאליפז פילגש נעשית ולכך אחרת, לאומה גברת אהיה ולא
בה בערה כלומר שמים", יראי "שהן משום היה בהם להדבק רצונה דכל אלמא עכ"ל.
עמלק, ממנה יוצא היה לא יר"ש עליה ומשפיעים אותה מגיירים היו ואם ליר"ש, תשוקה
ממנה שיצא שעמלק מידה, כנגד במידה ישראל נענשו לאליפז, ונישאת שנדחתה ואחר
של שמים היראת חסרון את מדגישה שהתורה וזהו בישראל. ילחם שמים יראת בו ואין

עכ"ד. עמלק.

שמים"ואולי "יראת מהי שידעה למדרגה הגיעה כבר שהיא דמחמת עוד, להוסיף יש
הפסידה לפיכך במדרגתה, עמדה לא לבסוף ואעפ"כ לזה, ושאפה אמיתית,
מיראת וכל מכל מופקע שהיה עמלק ממנה שנולד כדי עד מזרעה היר"ש ונעקרה ביותר,

כמשנ"ת. בקרבו יר"ש שמעט מי כל וקירר צינן ואף דמישמים, ענינים בכמה שמצינו [וכעין

ופירש דשנה הא וכגון זו, מידה בו היתה לא שלכתחילה ממי הוא גרוע ומאבדה, מסויימת מידה בו שיש

ביעב"ץ ועי' כיו"ב. ועוד זאת. למד לא שמעיקרא ממי קשה עונשו ממשנתו דבר דהשוכח הא או מכולם, קשה

שלא על לעונשם מקום אין להתגייר בדעתם עולה שאין זמן דכל הגרים, בענין שחידש מח:) (סוף ביבמות

כנפי תחת ולהכנס להתגייר בדעתן שקיבלו לאחר אם אך להתגייר, מצווים אינם שהרי עתה עד נתגיירו

ע"ש] יענשו. שיהוי אותו על בזה, ונשתהו נתעצלו אח"כ .השכינה

מעידויש שעליה ליוכבד שנולד רבינו, משה הוא מזה דההיפך להוסיף, טעם בנותן
יר"ש, בתה ובמרים בה שהיה היינו האלקים", את המילדות "ותיראן בתורה הקב"ה

הגאון מרן אדמוח"ז בשם אויערבאךושמעתי זלמן שלמה לאר' כן שעל שאמר זצ"ל
(לג:). בברכות כמבואר זוטרתא" "מילתא שמים יראת היתה משה שאצל הוא הפלא מן

עמלק"),ודבר "ויבא עה"פ בשלח פר' (סוף המלבי"ם מדברי זה בענין למדנו "נורא"
אבל עמלק", על גם ה' פחד "נפל באמונתם שלמים ישראל היו עוד דכל שפירש
אצל האמונה רפתה "כן משה ועל ה' על התלוננו וגם התורה מן ידיהם שרפו ברפידים
וכו'". בלבו זה פעל ה', למכחישי ראשון שהוא ר"ל עמלק, גויים ראשית ובאשר האומות,
את בעצמם גרמו ידיהם ברפיון הם כביכול ישראל עם על "תביעה" דיש נמצא עכ"ד.
כדברי ה'" למכחישי "ראשון הוא היה לכן קודם שגם ואע"פ עמלק, אצל היר"ש רפיון
המלבי"ם. כדברי וכו', בלבו" זה "פעל השתא אך מה' פחד להם היה עדיין מ"מ המלבי"ם

לנצחו אפשר דרך ובאיזו בא, חטא איזה על - עמלק בענין ג.

זצ"לשמעתי פיינשטיין מיכל יחיאל ר' הגאון שונים]בשם בספרים נדפס כבר שאמר[וכיום
וכו' ושמחה צהלה יעקב "שושנת דאמרינן הא לבאר זצ"ל, הגרי"ז חמיו בשם
יכלמו ולא יבושו לא קויך שכל להודיע ודור, דור בכל ותקותם לנצח היית תשועתם
היית ד"תשועתם הא על באמת הוא השמחה עיקר דלכאורה, בך", החוסים כל לנצח
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הגרי"ז וביאר וכו'". יבושו לא קויך שכל "להודיע של הנוסף הענין הוא מה אך לנצח",
תקנום בי"ד עם שהנביאים וז"ל, הקצר, המצוות מנין בסוף הרמב"ם שכתב מה פי על
והיה לנו שעשה ותשועות הקב"ה של שבחיו להזכיר כדי בעונתה המגילה לקרות וצוו
שהבטיחנו מה שאמת הבאים לדורות להודיע וכדי ולהללו, לברכו כדי לשועתנו, קרוב
קרובים אלקים לו "אשר הוא הפס' (המשך וגו'". אלקים לו אשר גדול גוי "ומי בתורה
שני שיש ברמב"ם בזה מפורש וא"כ לשונו. ע"כ אליו"). קראנו בכל אלקינו כה' אליו
על הקב"ה של שבחיו להזכיר כדי הוא אחד ענין המגילה, לקרות חכמים בתקנת ענינים

כדי הוא השני והענין לנו, שעשה מהלהודיעהתשועות קיים שהקב"ה הבאים לדורות
ב"שושנת אומרים שאנו זהו וא"כ אליו". קראנו "בכל אלינו קרוב שהוא שהבטיחנו

" – קויךיעקב" שכל לנצחלהודיע יכלמו ולא יבושו בךלא החוסים ".כל

ולשנותה),שמעעוד ד"ה (ד. מגילה במסכת ברש"י גם נראה דכן זה, על להוסיף תי
ולילה. יום צרתן בימי זועקין שהיו לנס זכר ביום, ולשנותה וז"ל, [והיינו,שכתב

ביום] רק שהיה בשונאיהם שהרגו הוא" "ונהפוך של הנס עצם שקריאתלאפוקי הרמב"ם, כמו ומוכח .
בימי זועקין שהיו מחמת בא שהנס לזה זכר אלא הנס, לעצם זכר רק לא היא המגילה

ובלילה. ביום המגילה את לקרות תיקנו זה וכנגד ולילה, יום צרתן

כאשרוכן בזמניהם האלה הפורים ימי את "לקיים עה"פ ל"א) (ט', התרגום מן נראה
פתגמי דכירין "למהויהון ובתרגום וזעקתם", הצומות דברי וגו' מרדכי עליהם קים
זכירת מלבד וזעקתם הצומות דברי את לזכור חיוב שיש ומשמע וצלותהון". צומיא
הלקט מהשבלי נראה וכן הנ"ל. הענינים ב' הן והן לעיל. שם המבואר הנס של תוקפו
וכו', רש"י את שאלה והאשה וכו' היה שמעשה תרפ"ו), סי' בב"י (הובא רש"י בשם
(והיינו להתענות עצמם על שקיבלו פירושו אין זה דפסוק רש"י ביאר דבריו ובתוך
שהיו והזעקות הצומות דבר שעל פירושו אלא זה), בענין בהערה וראה באדר, י"ג תענית

עכ"ד. הנס. לדורות להם לזכר הפורים ימי את עצמם על קיבלו המן בימי

המדרשויש דברי את בשלח) (פר' התורה על הלוי בבית שביאר מה ע"פ זה ענין לבאר
מה לדעת וגו' להתך אסתר "ותקרא הפס' על זהועלזהבאסתר, ומפרשמה ,"

" על ישראל עברו שמא כזו, צרה לידי ישראל באו לא מעולם לו אמרה א-ליזההמדרש,
" בהם דכתיב הלוחות ועל אשרמזהואנוהו", כל את מרדכי לו "ויגד כתובים". הם ומזה

במדרש. ע"כ בדרך". קרך "אשר דכתיב עלינו, בא קרהו של בנו בן לו אמר קרהו",
דברי פי דעל הלוי, הבית ומפרש אסתר. לשאלת מרדכי תשובת מהי מובן אינו ולכאורה
שם שכתב (כמו אין". אם בקרבנו ה' "היש שאמרו א) חטאים: ב' בגלל עמלק בא חז"ל
ה: ובבכורות קו. סנהדרין במסכת (כדאיתא התורה. מן ידיהם שרפו "רפידים" ב) רש"י).
היינו, עלינו, בא קרהו של בנו דבן מרדכי שהשיב וזהו סה:). בשלח פר' בזוה"ק הוא וכן
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של חטא וגם אמונה של חטא גם יחד, גם החטאים שני בגלל שבא עמלק של בנו בן
הלוי. בבית ע"ש בתורה. רפיון

עלובזה המן שהרכיבו בשעה מרדכי קעסיק במאי נפלא, דבר מצינו דהנה לבאר, יש
היה שמע שבקריאת כ"ח) פרשה (סוף אמור בפר' במדרש בזה ואיתא הסוס,

הלוי הבית ולדברי הפסיק. ולא נפלאיםעוסק גםהדברים באה המן גזירת וכל דהואיל ,
באמירת להתחזק יש שפיר להתהפך הגלגל החל כאשר שכעת הרי באמונה, חטא בגלל

להפסיק. ולא אחד" ה' אלקינו ה' ישראל "שמע

בשלח,נמצא בפר' שם (וכדפרש"י בה', באמונה חטא בגלל גם ישראל על בא דעמלק
אם בקרבנו ה' "היש אומרים ואתם צרכיכם לכל ומזומן ביניכם אני תמיד וז"ל,
בו דאין לעיל (והבאנו אלקים" ירא "לא הוא ועמלק דהואיל להוסיף יש והשתא אין"),
ח"ו נחלשת אצלם שגם בשעה אם כי בישראל להלחם כוחו אין לכן וכלל) כלל יר"ש
את עליהם מביא באמונה נחלשים ח"ו שישראל דבשעה י"ל אולי גיסא ומאידך היר"ש,

שוים. ועמלק אתם דכביכול להם לרמוז עמלק, את הקב"ה

ותפילהולפיכך אמונה, של זה חטא לתקן ישראל צריכים עמלק על להתגבר כדי
אלא להשען מי על להם שאין בזה מראים דישראל התיקון, היא ה' אל וזעקה
וזעקתם, הצומות ע"י דוקא מרדכי בזמן עמלק על הנצחון היה וכך שבשמים. אביהם על

הבאים. לדורות זה דבר להודיע החכמים תיקנו ולכן שנתבאר, וכמו

החטאומדברי (מלבד בתורה רפיון של חטא על בא המן דגם יוצא הלוי הבית
בגמ' כן ומצאתי הדור. באותו זה חטא מצינו היכן לבאר וצריך באמונה),
המקרה ימך בעצלתים מהכא, פרשתא להא פתחא לה פתח אלעזר "ר' (יא.) במגילה
הקב"ה של שונאו נעשה בתורה עסקו שלא לישראל להם שהיה עצלות בשביל וכו'
כליה. נתחייבו דור באותו שהיה תורה ביטול בשביל דהיינו המהרש"א ופירש וכו'". מך
וכמו תורה, ביטול בשביל בישראל שולט דעמלק שם כתב להגר"א אגדות ובביאורי
כשניצחו דהנה להוסיף, ויש ע"כ. מהתורה. ידים רפיון בשביל מרפידים ויסעו שאמרו
זו אורה (טז:) במגילה בגמ' ואיתא וגו'", אורה היתה "ליהודים כתיב ועמלק המן את

רש" ופירש וכו', ראשוןתורה מהתרגום נראה (וכן בתורה. יעסקו שלא עליהם גזר דהמן י
לעסוק שלא המן בגזירת נענשו תורה ביטלו שהם מה דכנגד נמצא זה). פסוק על
את דקיבלו אלא עוד ולא תורה. זו אורה" היתה "ליהודים אז מהמן וכשניצלו בתורה,
מתוך וקבלה אחשורוש, בימי קבלוה דהדר (פח.) בשבת בגמ' כמבואר ברצון התורה

ידיהם". מ"רפו ההיפך היא אהבה

האמונה,וכן התגברות ע"י דוקא היה דהנצחון ביצי"מ עמלק עם במלחמה רואים אנו
הפס' על שם) בחומש ברש"י הובא (כט. השנה ראש במסכת במשנה וכדאיתא
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וכי שם, ואיתא עמלק", וגבר ידו יניח וכאשר ישראל וגבר ידו משה ירים כאשר "והיה
ישראל שהיו זמן כל לך לומר אלא מלחמה, שוברות או מלחמה עושות משה של ידיו
לאו ואם מתגברים, היו שבשמים לאביהם לבם את ומשעבדין מעלה כלפי מסתכלים
את משעבדין שהיו ע"י רק היה נצחונם שכל להדיא ומבואר במשנה. ע"כ נופלין. היו

עמלק. גבר ברגע בו האמונה, שנחלשה וברגע שבשמים, לאביהם לבם

עושותויש היו לא משה של דידיו אמונה", ידיו "ויהי שם הפסוק לשון את בזה להמליץ
ניצחו. ועי"ז "אמונה", עושות היו ידיו אלא הנ"ל) המשנה (כלשון זהמלחמה [וכעין

האלה הידים במלחמה, נצחו ושהם משה שהרים הידים המה מי ביאר עתה וז"ל, שכתב שם במלבי"ם מצאתי

וכו'] אמונה .הוא

בדבריעוד עי' – תפילה ע"י נעשה שהכל לזכור הוא פורים נס זכרון למה בביאור
חדש. אור בספרו המהר"ל

בעמלק.ועל להלחם יהושע את דוקא בחר משה למה גם לבאר יש הלוי הבית פי
שניהם, את לתקן צריכים ישראל היו הנ"ל החטאים ב' על בא ועמלק דהואיל
וכנ"ל, האמונה כוח את בישראל להגביר כדי במחנה להשאר צריך היה ומשה והואיל
יהושע כי יהושע, את בדוקא שלח בתורה רפיון של השני החטא תיקון לצורך לפיכך
ומבואר האהל" מתוך ימיש "לא נאמר עליו שהרי בתורה, ידים" מ"רפיון ההיפך הוא
כן ועל אחת, לשעה אפילו משה את הניח שלא מוכח זה שמפסוק (טז.) בתמורה בגמ'
ממנו. וקיבל שלמד מה מכל שכחה ולא ספק שום לו שאין למשה יהושע שם השיב
משה של לרדתו ההר בתחתית המתין שהרי עמהם יהושע היה לא בעגל חטאו כשישראל דאפילו חזי [פוק

א'] רגע להניחו שלא שהיהכדי יהושע על איתא ה"ה) (פ"ג הוריות ובירושלמי בתורה.יגע.
היה ליהושע דוקא כן ועל בשלח). פרשת סוף התורה על חיים חפץ בספר גם (ועי'

התורה". מן ידיהם "רפו של החטא דבק לא שבו כיון עמלק על להתגבר הכוח

רבהויש (שמות במדרשים וכדאיתא באמונה, החטא גם ניתקן יהושע דע"י עוד, לבאר
יוסף של בנו בן יהושע דיבוא י') סי' תצא כי פר' ובתנחומא ג', כ"ו, בשלח פר'
שעמלק וכיון אלקים". ירא "ולא נאמר עליו מעמלק ויפרע ירא" אני האלקים "את שאמר
כן ועל בעולם, שמים וביראת באמונה קרירות המפיץ גם והוא באמונה, חטא על בא
דרב ובפסיקתא עליו. להתגבר כדי מאבותיו עוד שמים ביראת שמלא מי בדוקא צריך
אלא נמסר עשו של זרעו דאין משום יהושע את שלח דלכך איתא ג') (פיסקא כהנא
לקש". עשו ובית להבה יוסף ובית לאש יעקב בית "והיה שנאמר יוסף של זרעו ביד
על מתבאר זה וגם וישב). פר' ריש ברש"י והובא קכג: בתרא בבבא גם שאמרו (וכמו

הנ"ל. שם]פי בב"ב במהרש"א עוד .[ועי'
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נלחמוושוב ולא שנתעצלו שפירש ח'-ט') פס' בשלח, פר' (סוף שם החיים באור ראיתי
מלחמת ביטול לצד שהוא העון כשהכיר נתחכם ומשה תורה, של במלחמתה
מתוך ימיש "לא נאמר שעליו יהושע אלא למלחמה לצאת ראוי אין אמר כן ועל התורה
את"ד. היה. וכן עמלק, על יתגבר ובזה בו כיוצא שיבחר לו ואמר התורה, בעסק האהל"

שולטות. עשו ידי אין יעקב קול דכשהקול הוסיף שם להחיד"א קדומים ובנחל

מלךואולי הכנעני "וישמע א') (כ"א, חקת בפר' הפסוק על דהנה בזה, להוסיף יש
כנען בלשון לדבר לשונו את ושינה עמלק, זה היה שבאמת שם רש"י כתב ערד",
ישראל אך כנענים, אינם והם בידם, כנענים לתת להקב"ה מתפללים ישראל שיהיו כדי
נתון "אם שנאמר סתם, נתפלל אמרו כנען, לשון ולשונם עמלקים כלבושי לבושיהם ראו
שיש ידעו דהעמלקים תוספת, שם איתא שמעוני ובילקוט בידי". הזה העם את תתן

מאבותיה פטריקאלישראל "ירושהם פירושו יוני שבלשון כתב שם) (בסוגריים פטריקין ערך [בערוך

בירושה"] שלהם "ברכות דפירושו הילקו"ש על רענן זית בספרו אברהם המגן כתב וכיו"ב אבות". ונחלת

את העמלקים עשו ולפיכך ונשמעין, מתפללין שהן יעקב", קול "הקול להם שאמר
כנענים. על ויתפללו בהם יכירו לא שישראל השינוי

ותפילהולפי יעקב" קול ש"הקול שמה חשבו דהעמלקים ביאור, בזה להוסיף יש הנ"ל
שהם מה על דהיינו, ונשמעין", מתפללין "שהן משום זהו לישראל, מועילה
ישראל שאם לחשוב נתחכמו וממילא תפלתם. את ומקבל שומע ה' זה על מתפללים
אינו הנ"ל לפי באמת אך התפילה. להם תועיל לא ממילא כנענים על ויבקשו יתפללו
באמונה, פגם להם כשיש הוא ישראל על להתגבר עמלק של כוחו דכל דכיון אלא כן,
תיקנו שהרי עמלק, על הם מתגברים ממילא שיושיעם, ה' אל מתפללין כשישראל א"כ
אין האמונה בחטא התיקון מצד הרי – סתם התפללו שישראל אפילו ולכן חטאם. את
אפילו (ולפ"ז התפילה. בעצם נתקן דהחטא לא, או עמלקים על התפללו אם משנה זה
התפילה דעצם נוצחין, היו ג"כ הכנענים, מן להצילם הטעות מחמת מתפללים היו אם
סתם, התפללו ולכן ספק, כאן שיש הרגישו ישראל דבאמת אלא החטא. תיקון היא

טעות). בה שיש תפילה מאשר טפי עדיף בהכי דבודאי

קרך" "אשר – עמלק ד.

עמלק] עליהם בא באמונה ספיקות לישראל כשיש ומאידך וספיקות, קרירות מטיל [עמלק

שעמלק"זכור דהכוונה מפרשים יש בדרך". קרך אשר וגו' עמלק לך עשה אשר את
לפי "ספק", בגימטריא "עמלק" ישראל. של בליבם באמונה "קרירות" הטיל

באמונה וקרירות ספיקות מטיל .1שהוא

(קלט:)1. בחולין הגמ' דברי שביאר זכור") "פרשת על (בביאור הרי"מ החידושי בשם מובא ראיתי
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(באמונה),ויש ספיקות להם יש כאשר ישראל על בא דעמלק דחזינן עוד, להוסיף
אלא שאין, בפשיטות אמרו ולא אין", אם בקרבנו ה' "היש שאמרו בפסוק כדמוכח
ובבכורות קו. (בסנהדרין חז"ל דרשו וכן עמלק". "ויבא נענשו כך ועל ספק, לשון נקטו
פירש לעיל) (הובא שם החיים ובאור התורה. מן ידיהם שרפו – "רפידים" השם את ה:)
לגמרי בטלו שהם כתוב לא בזה וגם תורה. של במלחמתה נלחמו ולא בתורה שנתעצלו
לומדים במקצת ספק, בחינת על מורה זה ולשון ידיהם", ש"רפו אלא התורה מן

(שמעתי). בידיה". ורפיא ולאו "אין בבחינת לא, ובמקצת התורה את גםומקיימים [ועי' ִ
אלא שם, וכפרש"י עצמה מהתורה ידיהן שרפו פירושו דאין כתב שם בסנהדרין והמהרש"א שם. יקר בכלי

בזה] הוא דיחידאה כמדומה אמנם לזה. שהכריחו מה וע"ש התורה, ככל שקולה שהיא השבת על קאי .זה

מהחוטאודרגה יותר גרועה ולאו" "אין של ביניים ובמצב בספיקות הנמצא של זו
פוסחים אתם מתי "עד שאמר הכרמל בהר אליהו בדברי שמפרשים וכפי לגמרי.
דלפסוח ונמצא אחריו". לכו הבעל ואם אחריו לכו האלקים ה' אם הסעיפים, שתי על
הבנים" "ויתרוצצו גבי מפרשים וכן הבעל. אחר שהולך ממי יותר גרוע הסעיפים שתי על
הסעיפים שתי על הפוסח ולד לה יש שמא היה שלה החשש שעיקר רבקה, אצל
וכשאמרו ה', את לדרוש הלכה כן ועל זרה, עבודה לבית וגם לביהמ"ד גם לצאת ומפרכס
והיינו, דבר. אמרה לא שוב גמור, רשע ואחד גמור צדיק שאחד בבטנך", גויים "שני לה

עדיף. גמור דרשע

הפוסחוהטעם אך ויחזור, הדרך זו שלא שיכיר סופו גמור רשע שהוא דמי הוא, בזה
הגמ' דברי דרך על וזהו שב. ואינו עצמו, בעיני מצטדק הוא הסעיפים שתי על
להיות יכול אינו דאדם והיינו, חובו, בעל בפני פניו מעיז אדם דאין (ג.) מציעא בבבא
בשקרו ישאר והוא בשקר, אף להיות יכול במקצת" "מודה אך שקר), (כשזה בכל" "כופר

יודה. עבירהולא שהעובר שם הגמ' מכח דביאר הערמה), שאני ד"ה (יז: ביצה במס' ברש"י גם [ועי'

מערים אבל ושב, לבו אל משים עצמו והוא הוא, רשע מזיד שכן יותר, לקונסו ויש ממזיד, גרוע בהערמה

על הפוסח לבין מזיד בין לחלק הסברא גם וזו ע"ש. בו. לחזור לבו אל ישיב לא ולכן בהיתר לעשות סבור

מקצת] ומבטל מקצת מקיים שהוא הסעיפים איסורשתי מספק לפרוש לאדם דקשה מצינו וכן .
(ודלא נדה. ספק לענין (קג.) בסנהדרין ברש"י בזה עי' – איסור מודאי מאשר יותר

המהרש שם שהקשו וכמו קז. מציעא בבבא והיעב"ץ).כרש"י "ל

הרמב"םויש תשובות (בקובץ לבנו באגרתו הרמב"ם מלשון להוסיף טעם בנותן
ואל ובנקיות וכו' בתמות תחיו וז"ל, (38 עמ' באגרות תרי"ט, ליפסיא ואיגרותיו,

אדה"ר את הקב"ה ששאל דבשעה הוא דהביאור וגו'", העץ "המן שנאמר מנין התורה מן להמן שרמז
המן מזה יצא דורות ואחרי בעולם הספק 'תולעת' ונולדה נוצרה מזה וגו'" העץ "המן ספק בדרך

עכ"ד. בעולם. הרע שורש וזהו האנשים, בלב ספיקות ומטיל מעורר שהוא הרשע
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ומוחזק. ברור שלכם שאינו ממה מאומה תטעמו ואל וגדול, קטן דבר זולתכם בשל תגעו
הספקות מן דעוברחו זולתכם, בחזקת מןוהעמידום ליגע גורמת הדמאי טעימת כי

לנגלה, והנסתר להרבה, והמעט זההודאי, כל וכו', וגזלן גנב כפרן לעיקש שיוחזק עד
שיהר מי לבי אל ונתון הריון]ראיתי על[לשון דהעובר אלמא עכ"ל. וכו'. קש ילד חשש

מהודאי, אף לטעום תגרום מהספקות דטעימתו ומשום הודאי, על מהעובר חמור הספק
מחטאו ישוב לא שודאי והיינו לנגלה, והנסתר הרבה, טעימה תגרום מעט וטעימה

בחטא. וישתרש ויתחזק יוסיף ואדרבה

ברכותוכל בריש יונה רבינו בתלמידי שהובא כפי יונה רבינו בדברי היטב מפורש זה
וז"ל, דאמרינן), והא ד"ה הרי"ף מדפי א: מהספקות(דף ליזהר היראה עיקר וזהו

שעל מצינו וכן מהודאי, יותר הספק שעונש ההרגל, דרך על המצוות לעשות ושלא
הספק על אשם מביא ואם וכו', דנקא [בת] חטאת ואמרינן וכו' חטאת מביא הודאי
מן יותר הספק על החמירו למה בזה והטעם וכו', סלעים בב' אשם להביא צריך וכו'
ודואג לבו אל החטא האדם משים הודאי שעל מפני שהוא הרב מורי אומר הודאי

הספק על אבל שלימה בתשובה וחוזר עליו ואומרומתחרט סברות חתיכהעושה אותה
עכ"ל. יותר. בו החמירו ולזה לשוב לבו אל ישית ולא מותרת היתה אולי שאכלתי
חייב חכמים דברי על העובר למה לבאר ה'-ו') מאמר (ש"ג תשובה בשערי גם יונה רבינו כתב אלו [וסברות

ע"ש] דאורייתא, מצוות על העובר מן וחמור י"ז),מיתה (ה', ויקרא פר' סוף בחיי רבינו וז"ל .
החטא על והדאגה עליו, ומצטער דואג הוא לו הנודע שהחטא מפני בזה הטעם אבל
עוני "כי י"ט) ל"ח, (תהלים שכתוב וכענין התשובה, ממיני אחד ומין כפרה מזבח הוא
התודה ולא נצטער ולא דאג לא לו נודע ולא שחטא זה אבל מחטאתי", אדאג אגיד
(סי' ר"ה הל' בסוף הרמ"א וכ"כ עכ"ל. יותר. התורה עליו שתחמיר ראוי לפיכך בו,
כשיודע מתחרט יותר כי ודאית מעבירה תשובה יותר צריך עבירה וספק וז"ל, תר"ג),
עכ"ל. מחטאת. ביוקר יותר להיות הוצרך תלוי אשם קרבן ולכן יודע משאינו שעשה

הנ"ל). מתר"י מקורו הביא תר"ב סי' משה (ה',(ובדרכי ויקרא פר' בסוף הרמב"ן בקצרה [וכ"כ

עליו החמיר זה ומפני שחטא, נודע לא כי עונש עליו שאין סבור שבעליו מפני תלוי אשם דטעם ט"ו)

את"ד] הודאי. מן יותר בספקו .הכתוב

מחלתוזהו את ויקח וגו' עשו "וילך עה"פ תולדות פרשת בסוף ברש"י הביאור יסוד
הוסיף נשיו, על וז"ל, ופרש"י לאשה", לו נשיו על וגו' אברהם בן ישמעאל בת
רשעתו את תיקן דלא נהי וצ"ב, עכ"ל. הראשונות. את גירש שלא רשעתו על רשעה

בזה יש למה אך תוספתתוספתהראשונה איכא שם גדולות במקראות ואמנם רשעה.
לפי אך מרשעת, היתה זו אשה דגם אלמא שלו, המרשעיות על מרשעת שהוסיף ביאור
שב אינו אדם דאם הנ"ל, האופן על ומבארים כן. משמע לא ברש"י הפשוטה הגירסא
ובמקום לתקן, שבידו אף שקלקל מה את מתקן ואינו הראשונים חטאיו על בתשובה
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על רשעה "הוסיף זהו חובתו, ידי שיצא חושב הוא ובזה טוב מעשה הוא עושה לתקן
הנ"ל. הסברות כפי הוא בזה והטעם הראשונות". את גירש שלא רשעתו

טובבמשנה ופרש"י, עמלק. של שותפו שבטבחים והכשר איתא, קידושין בסוף
ומאכילן. ממונו על וחס לידו באות טריפות ספיקי כישבטבחים, בפר' [והרמב"ן

טוב] יום ובתוספות במאירי גם ועי' פרש"י. על נחלק ו') (כ"ב, להאכילתצא חשוד אינו זה טבח והנה .
שחוטא מי וכל ישראל. את ומכשיל נכשל הוא טריפה בספק אך גמורה, טריפה לישראל
עמלק. של שותפו הוא הרי הודאי) מן גרוע (שזה בספיקות דוקא ישראל את ומחטיא

עליהםכשישראל שבא נענשים הם באמונה, וקרירות ספיקות של למדרגה יורדים
של הנהגה היא שהנהגתו לפי "ספק", בגימטריא עמלק וכאמור, עמלק,
אשתו לזרש המן "ויספר י"ג) (ו', הפס' על כתב למגילה בביאורו הגר"א והנה "ספק".

ו דין שהיה חשבו ואוהביו דזרש קרהו", אשר כל את אוהביו ביןולכל המלך אצל דברים
על מרדכי את שירכיב המן את העניש ולכן מרדכי עם שהדין ראה והמלך למרדכי המן
זאת. כל מאין יודע ואינו במקרה, היה שהכל קרהו", אשר כל "את סיפר המן אך הסוס,
מזל דאין משמים, זה הרי מקרה זה דאם וגו'", היהודים מזרע "אם לו השיבו וע"ז
מקרה שהוא אמר המן אך למרדכי, יוכל לא כי העץ את שישבור לו אמרו ולכן לישראל,
לתלות היא המן של דדרכו אלמא הגר"א. בדברי ע"ש אח"כ. אותו לתלות שיוכל ואפשר
מתוך דבר ולהבין לזו זו סיבות לקשור אפשר אי במקרה הכל וכשתולים במקרה, הכל
מכח להוכיח שאין "ספק", של במצב ההנהגה ונשארת ואוהביו), אשתו (כהבנת דבר,

"ו חשב שהמן הגר"א וכלשון בספק, נשאר העתיד וממילא העתיד על אפשרהעבר

אח"כ" אותו לתלות .2שיוכל

מצריםומסתבר ניסי שכן כך. הוא הביאור במדבר ישראל עם עמלק במלחמת דגם
ה', עם שהוא ישראל עם ועל בה', האמונה על שהוכיחו גלויים ניסים היו
וכמו מישראל, ופחדו בזאת הכירו כולם הגויים ואף בא. פר' בסוף הרמב"ן שכתב וכמו
עליהם תפול וגו' רעד יאחזמו מואב אילי אדום אלופי נבהלו "אז הים בשירת שמבואר

כאבן". ידמו זרועך בגדול ופחד ט'-י"א)אימתה ב', (יהושע יהושע למרגלי ביריחו רחב אמרה [וכן

וגו' ממצרים בצאתכם מפניכם סוף ים מי את ה' הוביש אשר את שמענו כי וגו' עלינו אימתכם נפלה "וכי

פר' סוף בזוה"ק ועי' מתחת". הארץ ועל ממעל בשמים אלקים הוא אלקיכם ה' כי וגו' לבבנו וימס ונשמע

וכמש"כ מישראל, העולם עמי כל על ואימה פחד נפלו ממצרים ישראל יצאו דכאשר שכתב סה.), (דף בשלח

מעמלק] חוץ ה' מגבורות פחד שלא עם היה ולא וגו'", אחז חיל ירגזון עמים עמלק"שמעו שבא עד .
שנענש העונש וטעם וז"ל, בשלח, פר' סוף הרמב"ן דברי הן והן האמבטי. את וקירר

כל2. ועל ישראל, על המן שסיפר בישא הלישנא בסיפור י"ג) ז', (פרשה באסתר במדרש מצינו
" אמר שסיפר ודבר יודעדבר ע"ש.ואיני עשה), ואיך עשה (מה "
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ויושבי ומואב אדום ופלשת וירגזון שמעו העמים כל כי בעבור העמים, מכל יותר עמלק
גאונו ומהדר ה' פחד מפני נמוגו, מהקב"ה]כנען פחד בהם שנכנס ממרחק[דהיינו בא ועמלק ,

כן עושה היה דלא ומסתבר עכ"ל. אלקים. ירא ולא בו אמר ולכך השם, על כמתגבר
במקרה. נעשה שהכל תלה אלא ה', יד שהכל להכחיש הללו, הנסים בכל שכפר לא אם
בחקותי בפר' שמפרשים (כמו במקרה, הכל דתולה לפרש אפשר קרך" "אשר ולשון
כי שהבינו האומות דשאר האומות, שאר לבין בינו ההבדל וזהו בקרי"). עמי "והלכתם
שתלה עמלק אך וכנ"ל, מישראל לפחד שצריך למסקנא הגיעו ממילא בדבר, ה' יד
ישראל. יצליחו בעתיד שגם לחשוש צריך ואין יתמיד, לא המקרה הרי – במקרה הכל
והעתיד העבר, מכח העתיד אל מתייחסים שלא "ספק", של הנהגה שזו שביארנו וזהו

בספק. נשאר

"להורידועי' מתנגד דעמלק שכתב י"ד) (פס' בשלח פר' בסוף להנצי"ב דבר בהעמק
חפשי הטבע הליכות שתהיה תעודתו ו"תכלית מעשים", פי על עליונה השגחה
מצד באים בטבע שהמאורעות בזה כופר שהוא והיינו, מעשים". לפי השגחה בלי
להשליט עמלק של ורצונו האדם, מעשי לפי ועונש בשכר ותלויים הקב"ה השגחת
הטעם וזה יעשה, בעיניו הישר ואיש השגחה, ללא חפשיים יהיו הטבע שהליכות בעולם
(גם בעולם מתבררת סוף ים וקריעת יצי"מ שע"י ראה כי בישראל להלחם עכשיו שבא

הטבע. הליכות על ושליטתו ה' השגחת העולם) אומות אצל

נצב[ויש אנכי מחר בעמלק והלחם "צא ליהושע אמר משה דהנה דרוש, בדרך להוסיף
חכמה", רוח "מלא ט') ל"ד, הברכה וזאת (בפר' יהושע על שנאמר מצינו וגם וגו'",
"מחר הפס' על תתרנ"ו) (רמז אסתר שמעוני ובילקוט (שמעתי). "מחר". תיבות ראשי
למדים עמלק של זרעו שכל אלא מחר, לומר ראתה מה איתא, המלך", כדבר אעשה
דברינו ולפי בילקוט. ע"כ הגבעה". ראש על נצב אנכי "מחר אומר הוא וכן למחר, ליפול
יקרה מה יודע דאינו בספק, הוא שלו שה"מחר" הוא עמלק של דחסרונו יבואר, אולי
מפלתו ולפיכך בספק. אינו שלהם ה"מחר" וגם מקרה, אצלם אין ישראל אבל בעתיד,
רוח דע"י חכמה", רוח "מלא הוא אשר יהושע, ביד היא ומפלתו "מחר", היא עמלק של

הנולד] את הרואה חכם דאיזהו "מחר", יהיה אשר את מבין הוא .החכמה

עםומכיון ו"גורל" גורלות. מטיל הוא לפיכך ספק, של הנהגה היא הנהגתו כל שהמן
לו שאין ספק כשיש הוא גורל הטלת ויסוד ו"עמלק". "ספק" בגימטריא הכולל

שכלית ב'הכרעה אלא ספק), זה שאין למפרע מתברר – הכרעה יש (דאם ענין, בשום
לגמרי. שקולים לקחתהצדדים התורה ציוותה השעירים, בין גורל להטיל שצריך הכיפורים ביום [ולכן

כדי וזאת ששי). פרק בריש יומא במסכת במשנה (כמבואר ובדמים, ובקומה במראה בכל, שוים שעירים שני

להכריע] הגורל של מקומו הוא ואז שכלית, הכרעה אפשרות שום ללא שוים יהיו הצדדים וההכרעהששני .
ועמלק. המן של הנהגתו כל וזוהי בעלמא, כ"מקרה" נראית הגורל גםשל באמת [אמנם
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בזה שביארנו מה הפור") שם על – "פורים (בענין להלן וראה משפטו", כל "מה' אלא "מקרה" אינו הגורל

בזה] מכיר אינו כמובן המן אך הגורל. שם על ולא הפור שם על "פורים" נקרא אמאי .בס"ד

כמבוארוכשם גורלות, הטיל עמלק עם להלחם בבואו יהושע כך גורלות הטיל שהמן
פירושו יהושע" ד"ויחלוש י"ג) פס' בשלח פר' (סוף התוס' מבעלי זקנים בדעת

גורלות. עליהם שהטיל

הנוספיםובזה הטעמים (מלבד בפורים בה שנצטוינו הגדולה השמחה את לבאר יש
כל וביטול עמלק, על ישראל התגברות של הימים הם אלו דימים שבזה).
בעולם מקרה שאין בה', באמונה התחזקות של ימים והם במקרים, והתליה הספיקות
ושתי כהריגת כך, על מורים המגילה מאורעות וכל הסיבות. כל מסובב ע"י בא והכל
בתחילה נראה היה זה דכל ועוד. ותרש, בגתן עם מרדכי ומעשה תחתיה, אסתר וכניסת
המכוונת. היא ה' יד אלא כלל, מקרה אין כי זה בכל ראו לבסוף אך בעלמא, כמקרה
באשל מגדים בפרי (הובא החכם כמאמר מאד, עד גדולה השמחה הפורים בימי ולכן
לא הספיקות התרת שמחת טעם טעם שלא מי וז"ל, חנוכה), הלכות בתחילת אברהם
מאמר הביא שמו) ד"ה סוף ה' סי' (ריש הרמ"א דבשו"ת שו"ר מעולם. שמחה טעם טעם
שמחת טעם שלא מי שמחה טעם טעם לא כי החכם כמאמר וז"ל, לשון, בתוספת זה

עכ"ל. והתרתם. טעםספיקות שלא (שמי והשמחה שמחה, יש הספק בעצם דגם מלשונו, קצת [ונראה

דמי הוא, בזה והביאור ודוק. התרתו. את ואח"כ הספק עצם את כוללת מעולם) שמחה טעם טעם לא אותה

ספיקות לו שיש מי ורק הענין, מהבנת מופקע שהוא הרי זה, בדבר הבנתו חוסר מחמת ספיקות לו שאין

גם שיוכל סופו שוב הענין, בהבנת הספיקות את לברר יודע שהוא ומתוך הדבר, בסוד נכנס כבר שהוא הרי

להשיג יוכל לא זה בענין לשאול" יודע "אינו שהוא שמי בעוד והאמיתית, הגדולה השמחה וזו להתרתם, להגיע

"ושמחים בתורה העוסקים על זאת כתב (הנ"ל) הפמ"ג ואמנם זו. שמחה של ותוקפה ענינה את כלל

ב"ספיקות – הלימוד מהלך בכל גם אלא התירוצים בשעת רק אינה הפלפול שמחת והרי בפלפולם",

גודל הוא כך הספק עומק שכפי היא, והתרתם" ספיקות "שמחת באמרו הרמ"א כוונת עיקר ואולי והתרתם".

ספק לבין יומיים או יום שנמשך ספק ראי ולא ועצום, גדול לספק קל ספק ראי (דלא התרתו של השמחה

מנוח)] נותן ואינו ארוכה תקופה .הנמשך

לברוךואולי המן ארור בין ידע דלא "עד בפוריא לבסומי החיוב בביאור (נוסף) טעם זהו
עמלק) של כוחו על הנצחון (של זה לנס זכרון לעשות תיקנו דחכמים מרדכי".
ספק, של למצב שוב עצמו את שיביא הוא בזה והשיעור לשמחה, המביא יין שתית ע"י
בהתרת הוא השמחה דעיקר דכיון והמן. עמלק או ומרדכי ישראל עדיף, מי יודע שאינו
של למצב שוב עצמו שיביא ע"י זאת ולזכור להזכיר תיקנו לפיכך וביטולם הספיקות
ואיבוד יין שתית ע"י זה למצב להגיע הוא החיוב שכן לקלקולו, שיחזור חשש (ואין ספק.

העיקר). מי וידע לדעתו יחזור ממילא מיינו כשיתפקח אך עוד,הדעת, בזה מבארים [וראיתי

עמלק של דכוחו והיינו וגו'", העץ "המן שנאמר מנין התורה מן להמן רמז איתא (קלט:) בחולין בגמ' דהא
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חולין, מסכת בסוף שיף המהר"ם של נחמדים בדרושים (ועי' הדעת. עץ בחטא הקדמוני נחש של מכוחו הוא

בגימטריא צפע – צפע" יצא נחש "משורש מהפס' וביניהם עמלק, בשם רמוז דהנחש רמזים כמה דכתב

משורש איתמר דעלייהו ע"ב) סוף קכ"ד (דף נשא פר' מהימנא ברעיא הזוה"ק בשם כן מובא שו"ר עמלק.

נחש משורש הוחש כי "ונודע איתא קוצץ") "אץ (המתחיל זכור לפר' (מהקליר) ביוצר גם צפע. יצא נחש

ח"ב, בסוף השלה"ק והביאו אדמוני", הראשון "ויצא עה"פ תולדות בפר' (והוא הציוני בשם וראיתי וכו'".

שרמז והביא הקדמוני, נחש שורש הוא שעמלק שכתב ישראל) של ונצחון ד"ה מצוה נר פרק מגילה במסכת

(גבי עה"פ תולדות) (בפר' אונקלוס שתרגם מה והוא ירכו, על נחש דמות לו שהיה המקובלים כתבו לזה

"גבר ציד", יודע "איש לפרשתנחשירכןעשו) בדרוש תצוה (בפרשת השלה"ק כתב עוד "נחש-ירכן". לרמוז ,"

ובביאור העץ". "המן שנאמר מנין התורה מן דהמן חז"ל כוונת וזו (ע"ש) כהמן" "מבצבץ נחש דפעולת זכור)

(דף חדש אור בספרו אריכות וביתר שם, בחולין אגדות בחידושי במהר"ל יעויין לנחש עמלק של השייכות

(ישעיהו עקלתון" "נחש והוא "עקלתון", מלשון ד"עמלק" כתב השניה) (בהקדמה הספר ובריש ס"ו), נ"ג נ"א

להסית בערמה כשבא הקדמוני נחש ואף ע"ש. ישרים. שהם "ישורון", שנקראים ישראל עם לאפוקי א'), כ"ז,

הפס' על שם וכדפרש"י ספיקות, אצלה לעורר התחיל שהוא היתה ערמתו הדעת, מעץ לאכול האשה את

ופרש"י, אלקים", אמר כי האמבטי",שמא"אף "קירור של בדרך אליה בא (וכן וגו'. מכל תאכלו לא לכם אמר

באכילה). אין כך בנגיעה מיתה שאין כשם לה ואמר בעץ שנגעה עד אותה דחף שהוא ד' בפס' שם וכדפרש"י

ונאבדו באף פתחו דארבעה איתא תתרנ"ו) רמז (סוף באסתר שמעוני בילקוט וכ"ה ב') (י"ט, רבה ובבראשית

ומרבינו אסתר". הביאה לא ב"אף פתח והמן וגו'", אלקים אמר כי ב"אף פתח הנחש והמן. הנחש וביניהם באף,

צריך כן ועל ב"אף", דיבורים את "שפתחו" על הוא מדרש האי כוונת דעיקר נראה ו') (ל', ויצא בפר' בחיי

דבריו] בתחילת ביותר להזהר .האדם

דר" מדר בעמלק לה' מלחמה י-ה כס על יד כי "ויאמר ה.

עמלק] של שמו שימחה עד שלם הכסא ואין שלם השם [אין

וכו',רש"י לישבע הורמה הקב"ה של ידו וגו', יד כי וז"ל, זאת, פירש בשלח) פר' (סוף
שמו שאין הקב"ה נשבע לחציו, נחלק השם ואף "כסא" נאמר ולא "כס" ומהו
שלם שמו יהיה שמו וכשימחה כולו, עמלק של שמו שימחה עד שלם כסאו ואין שלם
אומר מהו וכו', עמלק זהו לנצח" חרבות תמו "האויב ט') (תהלים שנאמר שלם, והכסא
עכ"ל שלם. כסאו הרי כסאו" למשפט "כונן שלם, השם הרי ישב" לעולם "וה' אחריו

".3רש"י שם וסיים תצא), כי (סו"פ בתנחומא רצון[ומקורו יהי וכן בשםאמן סק"ב) ס' (סי' מג"א ועי' ."

"הוי"ה"3. בשם לרוב כתוב ה' שם והכתובים הנביאים בספרי וכן התורה בכל דהא צ"ב, ולכאו'
ז"ל אמרו שהרי וז"ל, מזבח), ולך לי-ה ד"ה מ"ו (פ"ד בסוכה התוי"ט הקשה שכן ומצאתי המלא.
עליו רבינו משה ע"י והרי עמלק, של זרעו שימחה עד שלם השם שאין י-ה" כס על יד "כי בפסוק
המשכן בזמן והיה שלם, השם שאין שנשבע זה מה והודיעני אשאלך הכתוב, זה נאמר השלום
בתור בא לא "י-ה" השם זה ואילו השלם, השם בתורה נזכר פעמים וכמה מקדשים שני הואחריו
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השם אין כי עמלק מעשה על יכוין הגדול" לשמך "וקרבתנו באומרו קר"ש דקודם ובכתבים הכוונות ספר

"יהא דבאומרו כתב ד') שער ריש (ח"א וויטאל לר"ח קדושה שערי בספר גם עמלק. שם שימחה עד שלם

רבה) אהבה (בברכת אומרו בעת יכוין וכן י-ה", כס על יד "כי וכמש"כ עמלק מחיית על יכוין וכו'" רבא שמיה

הגדול"] לשמך מלכנו ."וקרבתנו

מורהואולי י-ה, שם תחילתו, אך הרחמים, מידת הוא הוי"ה שם דהנה בזה, לבאר יש
דין. בלקעל פר' מהגר"א אליהו" ב"קול גם וראה הים, שירת ובתחילת הכא בחיי רבינו כתב [כן

י-ה"] תיסרנו אשר הגבר "אשרי מהפס' שהוכיח צ"ו) על(אות אחר במקום בס"ד הארכנו וכבר .
אחד" ושמו אחד "ה' לאו דהאידנא בפסחים הגמ' בביאור וגו'", ישראל "שמע הפס'
גם שיש נראה אלא הרחמים במידת רק היא כולה ה' שהנהגת מרגישים שאין משום
כי וגו'") ישראל "שמע הפס' (על האומר הספרי בדברי גם כן וביארנו דין, של הנהגה
לכופלן. אפשר דאי הדברים בכל ע"ש הבא. לעולם אחד" "ה' הזה בעולם אלקינו" "ה'
י-ה שם של הנהגה נראית אלא שלם, הוי"ה שם אין דהאידנא הכא, הדברים הן והן
יהיה ההוא שביום הענין הוא והוא שלם, השם יהיה לבוא לעתיד ורק דין. על המורה

אחד". "ה' מהםגם דמשמע השם", ל"גבורות ג' בהקדמה ובמהר"ל בשלח, פר' סוף ברקאנטי גם [ומצאתי

שלם"] ד"השם הא עם אחד" "ה' ענין .דהשוו

ולפיולפ"ז עמלק. במחיית דוקא תלוי שלם" "השם או אחד" "ה' של זה שענין יוצא
הפס' של הרישא שהרי בפשטות. יבואר זה גם ואתחנן, בפר' שם שהבאנו מה
וגו'", יהיה ההוא ביום הארץ, כל על למלך ה' "והיה הוא אחד" ה' יהיה ההוא "ביום
הבאנו וכן הארץ. גויי כל על תתפשט ה' שמלכות בזה תלוי אחד" "ה' של דהקיום נמצא
אלקינו שהוא ה' הכי, אחד" ה' אלקינו "ה' הפס' את דפירש ואתחנן בפר' מרש"י שם
ג') (צפניה שנאמר אחד, ה' להיות עתיד הוא אלילים, עובדי האומות אלקי ולא עתה
"ביום י"ד) (זכריה ונאמר ה'", בשם כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך אז "כי

תלוי אחד" "ה' של דהקיום כנ"ל, ומבואר עכ"ל. אחד". ושמו אחד ה' יהיה בהאההוא
ה'. בשם יקראו העמים שכל

מחכמי החכם דברי עפ"י ותירץ עכ"ל. י-ה"]. וזמרת "עזי הים בשירת ולעיל [הכא, פעמיים אלא
ותרגומו "י-ה" אותיות הן השם ששורש דבריו ויסוד באך, מאיר מהר"ר שמו מזה, לעיל שהביא הדור
החכם עכ"ד הבריות, על אימה להטיל עתיד שהוא מורה עתיד) בלשון (הבא השלם והשם דחילו,
אימה (שיטיל זה ששלימותו הקב"ה נשבע שעכשיו קושייתו, את התוי"ט תירץ ועפ"ז לעניננו. הנ"ל
ואם וז"ל, התוי"ט כתב דבריו [ובהמשך בקצרה. עכ"ד עמלק. נקמת אחר לעתיד אלא תהיה לא וכו')
הגילוי, ראשית הוא אותיות שתי בן השם זה כי דבר מוצא מן תדע ה', בסוד ועמדת אתה נפש בעל

עכ"ל]. המרכבה. הן הן האבות ואמרו המרכבה, סדר אותיות ד' בן והשם
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האמיתיובדבר הייעוד דאמנם חזינן האומות כל דכלפי האומות, משאר עמלק שונה זה
בספרי טובא כדאיתא ישראל, לעם כמסייעים ה' לעבודת לשעבדם הוא
ה', בשם ויקראו עליהם מלכותו עול יקבלו וכולם נקוה"), כן "על בתפילת (וכן הנביאים,
ולפיכך ה', למלכות עצמו משעבד הוא אין כן, אינו עמלק אך הנ"ל. רש"י שכתב וכמו
דיש בשלח) פר' (בסוף בחיי רבינו כתב וכן זכרו. את ולהכרית למחותו הקב"ה נשבע
בהקב"ה, חלק לו יהיה שלא בעולם אומה לך ואין וכו', לדתנו שיחזרו הרבה מהאומות
לבית שריד יהיה "ולא בעובדיה שכתוב והוא וזכרון, חלק להם יהיה לא ועשו עמלק אבל

העולם. מן שימחו לפי העונשעשו" דטעם לעיל, והובא בשלח פר' בסוף הרמב"ן זאת ביאר [וכבר

בא ועמלק גאונו, ומהדר ה' פחד מפני ונמוגו שמעו העמים כל כי בעבור העמים, מכל יותר עמלק שנענש

הכירו יצי"מ שבזמן וכשם הרמב"ן. עכ"ד אלקים". ירא "ולא בו) (צ"ל לו אמר ולכך השם, על כמתגבר ממרחק

להכרית וצריך לבוא, לעתיד קיום לו אין עמלק ולפיכך לבוא. לעתיד גם יהיה כך עמלק, מלבד העמים כל בזה

שבגוף ערלה כמו הוא בעולם דעמלק הבאנו ולהלן א'). מאמר (פורים יצחק בפחד גם ועי' זכר. כל ממנו

לכורתה] .שצריך

ה'נמצא "והיה של היעוד להתקיים יוכל לא העולם, מן עמלק זכר נמחה לא עוד דכל
יהיה ההוא "ביום של היעוד גם להתקיים יוכל לא וממילא הארץ", כל על למלך
רבינו כתב דכן ראיתי ושוב שנתבאר. וכמו שלם השם אין ולפיכך אחד", ושמו אחד ה'

בשלח. פר' בסוף בחיי

לו",והוסיף למושב אּוה בציון ה' בחר "כי י"ג) קל"ב, (בתהלים הפס' על בחיי ִָרבינו
לשון וזהו שלם, כסא על ישב אז בציון יבחר כשהקב"ה דלעתיד לומר דבא
מהכסא האידנא החסרות האותיות אלו (דהיינו, והשם הכסא תשלום שהוא "אוה"
כבוד", ל"יהי (בביאורו התפילה סידור בפירושי הרוקח בזה לו שקדם ומצאתי ומהשם).

ולהבדלה). ולקדיש, אפים, וגו'"),ולנפילת "חותמך עה"פ י"ח, ל"ח, וישב (בפר' יקר הכלי [וכ"כ

דברי על ומעיקרא) ד"ה (פז. במנחות והמהרש"א תלד), ד"ה ד' דרוש עשירה (מצה פסחים במסכת והשלה"ק

אייבשיץ יהונתן ר' וכ"כ וששאלו). סד"ה (סט: בנדה וכן זה, פסוק המלאכים אמרו החורבן דקודם שם הגמ'

הכא. יהונתן בזוה"קבמדרש הוא זו לדרשה אורומקור בניצוצי וע"ש מתיבתאן), מארי ד"ה קט: (דף בהר פר'

פז.) (מנחות העין מראית בספרו וכן זה), פסוק על תהלים, (על תהלות יוסף בספרו החיד"א וכ"כ להחיד"א.

מדנפשיה] כן כתב (כנ"ל) שם ושהמהרש"א בחיי, מרבינו כן לרמוזוהביא שם, מדבריו עוד ונראה .
ה ביום לבדו ה' "ונשגב בפסוקים: גם ההואכן ביום הארץ כל על למלך ה' "והיה הוא",

והשלמה והשם, הכסא לתשלום רומזת היא גם "הוא" דתיבת אחד", ושמו אחד ה' יהיה
בכל והביאור הארץ". כל על למלך ה' "והיה לבדו", ה' "ונשגב יתקיים כאשר תהיה זו

כדלעיל. הוא זה

ובחמלתווכן "באהבתו עה"פ עמו), ד"ה (טז. בתענית המהרש"א ע"ש.הואכתב גאלם".
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אנכיוראיתי "אנכי עה"פ כן שכתב שופטים, בהפטרת להחיד"א, שלל צוארי בספר
"לילהוא על החיד"א מדברי בא פר' בסוף שהבאנו במה וראה מנחמכם".

"הואשימורים וכן לה'".הואלה'", הזה הלילה

"אךוהבן ז') (ס"ב, בתהלים עה"פ זאת כתב והשלום) החיים (בספרו חי צוריהואאיש
"צורי שהוא יתגלה אז "הוא" אותיות יתמלאו דכאשר אמוט", לא משגבי וישועתי

אמוט". "לא ולכן "משגבי" והוא וישועתי",

"כסא-הוי"ה",וראיתי כמנין ק"ז בגימטריא אמחה" ד"מחה בזה, נוסף רמז אומרים
שלם. והכסא שלם השם יהיה אז אמחה" ה"מחה יתקיים דכאשר

שלם,ומה כסא על ישב ואז בציון, יבחר כשהקב"ה תהיה זו דהשלמה בחיי רבינו שכתב
שכתב התם התוס' מבעלי זקנים הדעת מדברי בזה להוסיף יש דירושליםאולי

הקב"ה של כסאו ז')][ומקוהיא (ה', רבה בבראשית בזה ועי' (ג'), בירמיה לזה שלםר כסאו ואין
ולפ"ז עכ"ד. כסאו". למשפט כונן ישב לעולם "וה' וכתיב עמלק, של זרעו שיכרית עד

"אּוּה ויתקיים ירושלים, היא בציון", ה' בחר "כי יתקיים דכאשר הדברים, הן [במפיקהן ִָ
הקב"ה,ה"א] של כסאו שהיא וכנ"ל למושב, לו להיות אותה וירצה שיבחר לו" למושב

" יתקיים ואז שלם הכסא יהיה והכסא.אוהא"כ השם תשלום שהוא לו" למושב

ידוכיו"ב כי אומר הוא וכן עמלק, מלחמת זו הממלכה", ה' "לך (נח.) בברכות מצינו
כי מלכות כסא בה דכתיב עמלק מלחמת זו הממלכה וז"ל, ופרש"י י-ה. כס על
במהרש"א ועי' עכ"ל. כסאו. יתעלה בעמלק לה' מלחמה ידי על כלומר י-ה, כס על יד
לעתיד. עמלק של זרעו שיכרית עד שלם יהיה ולא המלכות על מורה שהכסא שהוסיף,
ירושלים עתה כי ירושלים, זו "והנצח" וז"ל, שם, הגמ' תחילת על שכתב שם בצל"ח ראיתי נוסף [וחידוש

כאשר אם כי אפשר אי זה וכל יו"ד, מלא ירושלים יהיה אז שלם והכסא שלם השם שיהיה עד יו"ד חסר

ט"ו, א' (שמואל שמואל לו אמר אגג על שאול ריחם וכאשר וגו', כס על יד כי דכתיב עמלק של זרעו יוכרת

ורצונו ישקר", לא ישראל נצח וגם ממך, הטוב לרעך ונתנה היום מעליך ישראל ממלכות את ה' "קרע י"ז-י"ח)

הטוב רעך ע"י עמלק זכר את ימחה ומחה ישקר לא ישראל נצח אעפ"כ אגג על רחמת שאתה אף כי בזה

נצח, כתיב עמלק זרע שבהכרתת הרי עמלק, זרע להכרית זו מצוה לקיים דוד בן משיח ועתיד דוד, הוא ממך

השם אף אלא שלם הכסא ואין שלם ה' אין רק לא שלדבריו הרי עכ"ל. ביו"ד. שלם יהיה ירושלים גם ואז

לפי היטב מתבארים והדברים ומלכותו. ה' כסא ויושלם עמלק של שמו שימחה עד שלם אינו "ירושלים"

הקב"ה של כסאו היא דירושלים הנ"ל זקנים .]4הדעת

(י"ט,4. חוקת פר' בחיי ברבינו עי' מקומות), בחמשה (מלבד חסר כתובה דירושלים הא בענין עוד
הנסתר. בדרך שכתב מה י"ג),
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הש"סובחידושי של החדשות ובמהדורות המסכת, (בסוף סוכה למס' שלמה חשק
וויטאל) חיים (לר' חיים" עץ "פרי ספר על לתמוה כתב המסכת) בריש נדפס
ואל"ף ה"א יו"ד שם כמנין צ"א בגימטריא (מלא) ד"סוכה" דכתבו מקובלים, בספרי ועוד
אך הסמ"ך). אחר וא"ו (באות מלא "סוכה" נמצא לא התנ"ך דבכל תמוה והדבר דל"ת.
ומעונתו סוכו בשלם "ויהי כתיב (ע"ו) ובתהלים בפיהם, אמת ה' דדבר ומצא יגע שוב
וכן שי, במנחת כתב דכן (והוסיף הסמ"ך, אחר בוא"ו מלא, היא "סוכו" ותיבת בציון",
בדרך י"ל וא"כ ובהשגחתו), הגר"א צוואת ע"פ ונכתבו בקלף הנמצאים כתובים בספרי
חסר, "סכה" כתיב הכי משום שלם, הכסא ואין שלם השם שאין הזה דבעולם הרמז,
הנ"ל המקובלים (כדברי מלא, "סוכה" גם יהיה אז שלם, השם כשיהיה לבוא לעתיד אבל
– כן יהיה ואימתי סוכו", בשלם "ויהי הנ"ל הפס' לנו מרמז וזה השם), לשם רומז דזה
שלמה. החשק מדברי ע"כ שלם. והכסא שלם השם יהיה שאז בציון", "ומעונתו כאשר
מקום יש וכו', שלם השם יהיה שאז עמלק, של שמו שימחה בזמן "סוכה" שם שלימות את שתלה [ומה

עץ (פרי האר"י ובכתבי כי) דע ד"ה יוצר כוונת בענין הכוונות, (בשער האר"י בכוונות שכתוב ממה להוסיף

יציאת שזכירת אחרים) בפרטים מדבריהם הביא סק"ב ס' סי' אברהם והמגן פ"ג, שמע קריאת שער חיים

חג כנגד היא עמלק מעשה וזכירת השבועות, חג כנגד היא תורה מתן וזכירת הפסח, חג כנגד היא מצרים

והרי אותן מחפין הכבוד ענני היו שלא מישראל הנחשלים את והורג מזנב היה שעמלק שאחז"ל וכמו הסוכות

חוצה, הכבוד ענני מן הנפלטים כנגד רק היה עמלק של דכוחו והיינו, עכ"ד. הסוכות. חג סוד הם הכבוד ענני

ישראל] כל על בשלימות ושומרים מגינים יהיו שכנגדם והסוכה הכבוד ענני ממילא העולם מן .וכשימחה

בציון",והן "ומעונתו יתקיים כאשר יתקיים שלם והכסא שלם דהשם הנ"ל, הדברים הן
בציון". ה' בחר "כי וכן

"אתהוראה עה"פ י"ט) (ה', איכה על מים פלגי בביאור המשפט נתיבות בעל בדברי
שיהיה העתידה) הגאולה (על בקשתו דעיקר ודור", לדור כסאך תשב לעולם ה'
תשב, "לעולם וכן שלם, יהיה הוי"ה) שם (היינו ש"ה'" והיינו, שלם. והכסא שלם השם

שלם. כסא על שישב וגו'" כסאך

"ויבכוובדרך כתיב א') (י"ד, שלח דבפרשת זה, דרך על עוד להוסיף יש אולי דרוש
ה בלילה לילהואהעם היה הלילה דאותו (לה.) ובסוטה (כט.) בתענית ואמרו ,"

לדורות. בכיה להיות היום אותו להם נקבע חינם של בכיה ובכו והואיל באב תשעה
"ה בתיבת נרמז דזה י"ל אינוהואולהנ"ל אשר עמלק דאותו מדלעיל), גיסא (ולאידך "

של "הוא" באותיות פוגם הוא שבזה שמים, במלכות בהכרה לפגם והגורם אלקים ירא
ולגלות ביהמ"ק לחורבן גם הגורם הוא הוא הקב"ה, של מלכותו וכסא הקב"ה של שמו
ה' בחר ו"כי בציון" "ומעונתו ויתכונן יחזור כאשר רק כן על אשר מאדמתם, ישראל
והחורבן הגלות של לדורות" ה"בכיה נרמזה ולכן שלם, והכסא שלם ה' יהיה אז בציון"

"הוא". בתיבת דוקא
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הקדישוהתוס' בנוסח שאומרים דמה ויטרי מחזור בשם כתבו ועונין) ד"ה (ג. בברכות
ה', שם שיתמלא מתפללים שאנו פירושו וכו'", לעולם מברך רבא שמיה "יהא
הוא התפילה ופירוש עמלק, של שמו שימחה עד שלם הכסא ואין שלם ה' אין דהא
לעולם "מברך (וההמשך ושלם. גדול שיהא כלומר "רבא" י-ה", "שם כלומר שמיה", "יהא
דהכל הוכיחו שם דמהגמ' זה, פירוש דחו שם התוס' אמנם אחרת. תפילה היא וכו'"

אחת). תפילה

שנוסדגם רבא" שמיה ויתקדש "יתגדל הקדיש נוסח את ביאר נ"ו) סי' (או"ח הטור
שמו יתגדל שאז ומגוג, גוג במלחמת האמור והתקדשתי" "והתגדלתי המקרא פי על
שם היינו רבא" "שמיה וזהו אחד". ושמו אחד ה' יהיה ההוא "ביום דכתיב הקב"ה של
שלם, להיות ויחזור ויתקדש שיתגדל מתפללין ואנו שלם השם אין שעתה רבא, י-ה

דבריו. בכל ע"ש שלם. השם יהיה ואז בעמלק שינקום הגאולה לעת יתכןוהיינו [ולכאורה

על בדוקא קאי ויטרי המחזור על שנחלק התוס' ואילו הקדיש, שבתחילת רבא" "שמיה על קאי דהטור לומר

מברך") רבא שמיה ("יהא השני רבא" את5"שמיה בזה תלה שהטור ממה אך הטור, על פליג לא אולי וא"כ ,

אחד] דהכל נראה שם, מהב"ח וכן ארמית, בלשון ניתקן הקדיש למה הפירושים .שני

"בחייכוןועי' כי ואמרו וז"ל, הקדיש, נוסח בביאור נ"ד) סי' (ח"ה הרשב"א בשו"ת
ויודע העמים, לעיני שמו ויתקדש יגדל שבותנו את בשוב כי ביאורו, וביומיכון"
יהיה ואז אחד", ושמו אחד ה' יהיה ההוא "ביום כאומרו אחד, ושמו אחד הוא כי בעמים
אין ה.) תענית (בגמ' ואמרו י-ה". כס על יד "כי פסוק על רז"ל וכמ"ש שלם, כסאו
י"א, (הושע שנאמר מטה, של ירושלים שיבנה עד מעלה, של בירושלים נכנס הקב"ה
שישיב בו הכוונה ויתקדש", "יתגדל אומרים וכשאנו בעיר", אבא ולא קדוש "בקרבך ט')
בפירוש בו וכאומרנו מקדשו, מקום הבחירה, בבית בכבודו ונתקדש בתוכנו, שכינתו

הרשב"א. עכ"ל משיחיה". ויקרב פורקניה, ויצמח מלכותיה, "וימליך

מצות5. בענין יום, בכל לקיימן ואפשר ובקנה בפה התלויות התורה מן עשה (במצוות חרדים ובספר
מקיימים והיאך יום, בכל היא זכירה שמצות נראה והסמ"ג שמהרמב"ם כתב עמלק) מעשה זכירת
י-ה כס על יד כי "ויאמר הציבור אומרים קדיש אומר הש"צ דכאשר זוהר, תיקוני בשם וכתב זאת,
זה שמנהג הזקנים שהעידו עוד [וכתב וכו'". רבא שמיה "יהא עונים ואח"כ בעמלק" לה' מלחמה
בירב מהר"י של רבם היה (השני, זצ"ל אבוהב מהר"י הגדולים הרבנים בזמן בקאשטילייא היה
כמבואר לרמב"ם, סה"מ על אסתר מגילת בעל ואינו (הראשון, זצ"ל דילאון ומהר"י ועוד) והאברבנאל
לעיל והבאנו עכ"ד. הרבה]. במקומות היום גם המנהג וכן בערכו), להחיד"א הגדולים שם בספר
יכוין וכו'" רבא שמיה "יהא דבאומרו כתב ד') שער ריש (ח"א וויטאל לר"ח קדושה שערי דבספר
"וקרבתנו רבה) אהבה (בברכת אומרו בעת יכוין וכן י-ה", כס על יד "כי וכמש"כ עמלק מחיית על

הגדולמלכנו ובכתבים,לשמך הכוונות בספר הרח"ו) של (רבו מהאריז"ל סק"ב) ס' (סי' המג"א וכ"כ ."
"וקרבתנו במילים עמלק מעשה הגדוללכוין שלם.לשמך השם אין כי ,"
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עמלק,ובבני קליפת עיקר הוא דהמן כתב ד') אות ז' מאמר אדר חדש (מאמרי יששכר
"המן" הוא הטומאה במרכבת זה לעומת זה צ"ה) (בגימטריא י-ה" "כס וכנגד
הם והמן דעמלק ונראה עכ"ד. צ"ה). (בגימט' דוד" "כסא של המנגד והוא צ"ה), (בגימט'
ל"כסא המנגדים והם שלם, הכסא ואין שלם השם שאין י-ה" "כס של למצב הגורמים
ימחו שהם והיינו עשו", הר את לשפוט מושיעים לציון "ועלו יתקיים כאשר ורק דוד",

תכין. לתוכה דוד בן משיח כסא אז מהעולם, עמלק של שמו את

לבוא ולעתיד יהושע ידי על – עמלק מחיית בענין עוד ו.

להלחםלעיל דוקא ביהושע בחר רבינו משה למה ביארנו ועמלק" פורים "בעניני בסוף
נוסף. ביאור י"ל ואולי בעמלק,

מעמלקובהקדם פחד שמשה ט') (י"ז, בשלח פר' סוף התורה על בפירושו הטור דברי
הזקן בברכת החרב נוחל היותו מפני בחרבו יתגבר על[יעקב]"פן לו שאמר

עכ"ל. וכו'". תחיה המן,חרבך ר"ת נפשי" מחרב ד"הצילה הפסוקים) (בשער ז"ל האר"י בשם ראיתי [וכן

עכ"ד] וכו'. בחרב שנתברך הרשע עשו מזרע הוא שהמן משום מחרב" "הצילה אמרה כן ישועל ואולי .
עמו ואת עמלק את יהושע "ויחלוש כתיב עמלק על יהושע כשנתגבר כן דעל להוסיף
הפריעה על נצטוה שיהושע (עא:) ביבמות מצינו עוד בחרב. בדוקא שהכהו חרב", לפי

לך "עשה מצינחרבותשנאמר ועוד שנית". ישראל את מול ושוב רבינוצורים בפירוש ו
מתוך ימיש לא נער נון בן יהושע "ומשרתו עה"פ י"א) (ל"ג, תשא כי בפר' עה"ת אפרים
שייכות יש האם לעיין ויש "מילה". תיבות ראשי האהל" מתוך ימיש ד"לא דכתב האהל"
חרב. ע"י היא שגם בה שנצטוה מילה מצות לבין בחרב יהושע ע"י עמלק מחיית בין

ההורגת] חרב שאינה "צורים" חרבות הוי התם להחיד"א[אמנם קדמות מדבר בספר גם ושו"ר .
שנימול מי שרק וע"ש החרב, שורש הוא דעשו שכתב "עשו") ערך ה', אות ע' (מערכת
נימול, ולא מהול נולד עצמו משה כי יהושע את משה שלח ולכן בו, להלחם יכול בחרב

בקצרה. עכ"ד (כדלהלן). מילה מצות נגד עמלק התריס גם ולכן

עה"פוי"ל תצא כי פר' סוף ברש"י כמפורש המילה מצות את ביזה שעמלק מצינו דהא
מעלה. כלפי וזורקן מילות חותך שהיה ופרש"י אחריך" הנחשלים כל בך "ויזנב
על יונתן בפירוש בזה שרמז מה ועי' ג'), פר' (סוף איכה במדרש גם ועי' י'), (סי' שם בתנחומא [ומקורו

תצא] כי פר' סוף יונתן שאותוהתרגום יצה"ר יש האדם שבגוף דכשם לבאר שמעתי וגם .
שאותה היצר) טומאת משכן מקום (שהיא הערלה את יש אך ה' לעבודת לשעבד צריך
האומות שאר כל את יש העולם באומות כך ולהשליכה, לכורתה וצריך לשעבד א"א
לשעבדו שא"א הערלה כמו שהוא עמלק את יש אך ה' לעבודת להשתעבד שעתידים
בספר ושו"ר המילה. במצות בדוקא פוגע עמלק ולכן ולהכריתו, לכרתו וצריך ה' לעבודת
בסוד שהיא ידוע כבר עמלק שקליפת שכתב בשלח) (פר' לרמח"ל סתרים מגלת
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י"ל וא"כ דפסח. א' יום הפטרת יונתן ובאהבת י"ט) (דף ח"א דבש ביערות ועי' הערלה.
להתגבר בכוחו שיש זה הוא המילה במצות תוספת על להצטוות שעתיד יהושע דדוקא
לפיכך עמלק דהיינו העולם ערלת את הכרית שהוא דבשכר להיפך, י"ל או עמלק. על

המילה. על להצטוות הוא למדרשזכה ח"א הראני מילה, למצות דוקא יהושע של השייכות [ובענין

ממצרים, יצאו מילה דם (שבזכות במצרים ישראל את שמל הוא שיהושע אומרים שיש ה') (י"ט, בא בפר'

ישראל את מול "ושוב יהושע) (בספר עליו מדכתיב לה ויליף שם), ע"כ]שניתכמבואר .".

מדברועי' בספרו וכן הוא, שימורים ליל עה"פ בא בפרשת להחיד"א קדומים בנחל
כ"ט), אות נ' (מערכת (פכ"א)]קדמות סופרים מס' על בדבריו לאדן, ככר בספרו גם ,[ועי'

עמלק שמחיית רמט:) (דף מהימנא ברעיא הזוה"ק בשם חשב מעשה מספר שהביא
בתיבת דנרמז כתב (ושם בניסן. י"ד פסח, בערב תהיה לבוא ידידלעתיד "כי שבפס'

בעמלק") לה' מלחמה י-ה כס נאמר6על עמלק נמחה שכבר לאחר פסח בליל ולכן ,
ה' יהיה עמלק במחיית דהרי וגו", שמורים הזה הלילה "הוא וכן הוא", שמורים "ליל

"הוא" בתיבת נרמז וזה שלם, והכסא בדברינושלם ועי' בשלח, פר' סוף בחיי ברבינו [כמבואר

ידלעיל] "כי כדכתיב שלם הכסא ואין שלם ה' דאין להא התשלום הן "הוא" דאותיות
ולאחר ו"ה, אותיות חסר הוי"ה ובשם א' האות חסר כסא בתיבת דהיינו י-ה", כס על
פסח, בקרבן הערל נאסר טעמא מהאי ואולי עכ"ד. "הוא". אותיות יושלמו עמלק מחיית
עמלק, מחיית תהיה שבו הזמן לאחר בדוקא בא פסח וקרבן לעמלק שייכא הערלה כי

הפסח. מן מופקע ערל שהוא מי כן החמץועל דביעור בספרים דכתוב הוסיף הנ"ל חשב [ובמעשה

דאחר בקרוב", ביתו יבנה הוא "אדיר הסדר בליל מבקשין ולכן לבוא, לעתיד היצה"ר ביטול הוא בניסן בי"ד

"הוא"] בתיבת גם נרמז ואולי ביהמ"ק. לבנות המצוה ישנה עמלק .מחיית

הכא),עוד גם (ושייך לעיל כתבנו כבר בעמלק, להלחם נבחר יהושע דוקא למה טעם
י') סי' תצא כי פר' ובתנחומא ג', כ"ו, בשלח פר' רבה (שמות במדרשים דאיתא
נאמר עליו מעמלק ויפרע ירא" אני האלקים "את שאמר יוסף של בנו בן יהושע דיבוא
באמונה, חטא על בא דעמלק הנ"ל הלוי הבית עפ"י ביארנו ולעיל אלקים". ירא "ולא
ביראת שמלא מי צריך כן ועל בעולם, שמים וביראת באמונה קרירות המפיץ גם והוא
דלכך איתא ג') (פיסקא כהנא דרב ובפסיקתא עליו. להתגבר כדי מאבותיו עוד שמים
"והיה שנאמר יוסף של זרעו ביד אלא נמסר עשו של זרעו דאין משום יהושע את שלח

מה6. על וקאי וראשון", ראש נקרא "הוא (המתחיל החודש לפרשת ביוצר הפייטן רמז לזה ואולי
דכוונתו לדחות, יש אמנם וראשון". ראש עמלק שרידי "לקעקע שם שנאמר ניסן), בחודש שיהיה
בחודש יהיה זה שגם מסתבר ממילא עמלק של זרעו במחיית תלויה והגאולה יגאלו ובניסן דהואיל
ומאידך, בניסן. דוקא מעשו שיפרע שם מוכח אינו אך א'), סוף ט"ו בא (פר' במדרש גם ועי' ניסן.

הגאולה. בחודש יכרת שעשו שכתב (ה.) בפסחים מהרש"א עי'



עמלק" לך עשה אשר את הפורים@A"זכור דברי קפד

קכג: בתרא בבבא גם שאמרו (וכמו לקש". עשו ובית להבה יוסף ובית לאש יעקב בית
הנ פי על מתבאר זה וגם וישב). פר' ריש ברש"י "ל.והובא

ה' מלכות התגלות בצורת פוגם – עמלק ז.

פירושהמהא אין בעולם עמלק של דמציאותו חזינן וכו', שלם הכסא ואין שלם ה' דאין
וסותרת כפוגמת נראית היא אלא ה' מלכות את מקבל שאינו מי כאן שיש רק
שלם. כסא על יושב ואינו שלם שמו אין כן ועל כולו, העולם כל על המלכות עצם את
דמלך מודו כו"ע מלך דלגבי דוכתי, ועוד (לב:) בקידושין הגמ' עפ"י זאת לבאר ונראה
אימתו שתהא ודרשינן מלך" עליך תשים "שום שנאמר מחול כבודו אין כבודו על שמחל

יש האם תלויה ד"מלכות" אלמא אפילואימתעליך, ניתן אינו זה ודבר העם, על המלכות
יש עוד כל כן על "מלך". כאן אין המלכות אימת האנשים על שיש בלא שכן למחילה

"לא שהוא מעמלק אחד איש אפילו ישיראבעולם המלכות אימת לו וחסר אלקים"
בעולם. ה' מלכות והתגלות הופעת בצורת פגם

סע"ח)ומה (שם הלבוש דברי על סק"ג) תקפ"ב (סי' הט"ז שכתב מה בזה נפלא
על "מלוך ויוהכ"פ השנה ראש שאיןכלבתפילת כתב שהלבוש בכבודך", העולם

המחזורים שבכל הט"ז עליו וכתב "כולו". אומר הוא אח"כ שהרי "כל" תיבת לומר צריך
לתרווייהו, ובטור]איתא ויטרי ובמחזור ובאבודרהם ברמב"ם הוא דכן כתב מהרי"ח ונראה[ובליקוטי ,

כולו מבקשים שאנו כאן וקמ"ל ככולו, דרובו פעמים הרבה דמצינו הקושיא, ליישב לו
שרד,7ממש והלבושי אפשר) (בדרך הפמ"ג ופירשו לעיל", ראיה לזה "ויש הט"ז וסיים .

שם גם והרי תכלה", כעשן כולה הרשעה "וכל לעיל בתפילה שאומרים למה דכוונתו
רק ולא תכלה ממש כולה שהרשעה דמבקשים כן הוא דהביאור וי"ל לשון, כפל איכא

ככולו. בזה]רובו הט"ז בכוונת אחר פירוש כתב שם תשובה בשערי השנה[אמנם דבראש נמצא .
ש"כל ובדוקא להדיא מבקשים בעולם, והתגלותה ה' מלכות על בתפילה וביוהכ"פ,
הרשעה של ככולה" ש"רובה בזה מלכותו לגילוי מספיק ואין תכלה, כולה" הרשעה
כל על "מלוך השניה התפילה גם תתקיים דוקא ובזה ממש, "כולה" בעינן אלא תכלה
הכא. כמבואר תליא בהא הא שכן ככולו, רובו רק ולא ממש כולו – כולו" העולם
לבל מוחלט, באופן להיות היא גם צריכה עמלק דמחיית הנותנת דהיא עוד, י"ל והשתא

ברוב7. דדי לומר מקום היה "כולה"), בסמוך (וכן "כולו" רק או "כל" רק כתוב היה דאם כלומר,
להחיד"א זה בנידון שציין כ"ז) כלל הרי"ש מערכת (כללים חמד שדי ועי' ככולו. דרובו ומשום
וציין הביאו), שם תשובה השערי וגם ו', אות תקפ"ב סי' (או"ח ברכה מחזיק בספרו בזה שהאריך
המחזיק דברי על קצת שכתב א') אות ג' (סי' השנה ראש במערכת דינים באסיפת עצמו לדברי גם

ברכה.
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והכל ככולו, ברובו דדי בזה אמרינן ולא בעולם, לעמלק זכר ושום ופליט שריד ישאר
אחד. מקום אל הולך

מהויש עפ"י והוא "בכבודך", שם התפילה המשך כוונת גם דזו בס"ד, בזה להוסיף

שביארנו התפילה) על שיח" "אמרי בקונטרס לדברינו ציינו (וגם לעיל שביארנו
בזה ורק בבריאה בשלימות ה' מלכות תתגלה אז העולם מן לגמרי עמלק כשימחה שרק
"ובכן דבתפילת הא בזה שביארנו ר"ה לתפילת בביאורים (וע"ע "בכבוד". מלכותו תתגלה

כמה "כל" הלשון מטבע חוזר בכבודך", כולו העולם כל על "מלוך בתפילת וכן פחדך" תן
שבשמו"ע). ולמלשינים בברכת וכן פעמים, וכמה
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לינצ'נר שלמה הרב

ראשי עורך – ברור משפט מכון

קונטרס
ועמלק ישראל

בטומאה הקדושה מלחמת

עשיו וחוה, אדם עם הקדמוני נחש בטומאה: והקדושה בקדושה הטומאה מלחמות שרשרת ביאור ובו

בקדושה הדבוקים ישראל עם רב והערב ישראל, עם המן ישראל, עם עמלק יעקב, עם

פתיחה
סופו עד עמלק עם להילחם התורה של והציווי בישראל, עמלק מלחמת של הפרשה
מלחמת ענייני כך על ונוסף ביותר. והקשות העמומות מהפרשיות אחת הינה המוחלט,
של ומלחמתו ישראל, עם ומלחמתו עמלק, מזרע שהיה המן ענייני וכן בעמלק, שאול
טעונים אלו כל עמלק, מזרע הם שגם בישראל רב הערב ענייני וכן בעמלק, מרדכי

רב. ביאור
שבו באופן ליקוטי, בתר ליקוטי רבותינו, דברי מתוך סקירה לתת ננסה שלהלן במאמר

תתברר. שהסוגיא תקוותנו

הקדמוני הנחש מצד עמלק - א פרק

תחילהכדי להרחיב יש ישראל, עם ומלחמתו עמלק של עניינו בשרשי הבנה להעמיד
הקדמוני. הנחש עם עמלק של בשייכותו

הראשונים)הציוני מזמן הציוני, מנחם תולדות(לרבי בפרשת מסכתכתב בשל"ה דבריו (והובאו

מג) אות אור, תורה פרק אדמוני'מגילה, הראשון 'ויצא נאמר עשיו שעל כה, (בראשית

דיצחק,כה) וסט"א פסולת היה שהוא בזה והכוונה כידוע, לגבורות רומז 'אדום' והצבע
'ראשון' שנקרא עשיו של ומצאצאיו דגבורה. סט"א הוא ועשיו בגבורה, אחוז שיצחק

' נאמר שעליו עמלק, עמלק'ראשיתיצא כ)גוים כד, של(במדבר המשכו שעיקר והיינו ,

שהיתה שאמרו מה לזה ורמז הקדמוני, הנחש משורש הוא ועמלק עמלק, הוא עשיו
ציד' 'ידע הפסוק את אונקלוס שתרגם מה והוא ירכו, על נחש דמות כה,לעשיו (בראשית

מרכבהכז) הם ועמלק שעשיו ירכו, על נחש - ירכ"ן על נח"ש שהוא 'נחשירכן', בלשון
עכ"ד. השטן. - סמא"ל הוא עשיו של ששרו ידוע וכן השטן, שהוא הקדמוני לנחש
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במהר"לועיין הקדמה)עוד חדש, הנחש(אור משורש הוא שעמלק לבאר שהרחיב
המהר"ם כתב וכן עקלתון. נחש והיינו 'עקלתון', מלשון הוא שעמלק הקדמוני,

חולין)שי"ף במסכת מודפס נחמדים, משורש(דרושים ששרשו והיינו 'מעקל', אותיות ש'עמלק'
הפסוק את לדרוש שיש שם הוסיף ועוד עקלתון. כט)נחש יד נחׁש(ישעיהו מּׁשרׁש ִִֶָָֹ'ּכי

מנחש. יותר קשה ש'צפע' שם במפרשים ועיין עמלק, בגימטריא ש'צפע' צפע', ֵֵֶַיצא
הגר"א ליקוטי עוד 310)ועיין עמ' פורים, כתב(ענין ושם באריכות, שם יצחק באר ובביאור

אחרא. הסטרא סוד הוא שעמלק והיינו אח"ר, א"ל בגימטריא הוא שעמל"ק

הקדמוני הנחש של ומהותו עניינו ביאור – ב פרק

הקדמוניותחילה הנחש אם לחקור ויש הקדמוני, הנחש של וסודו מהותו להבין יש
שהוא הצד ועל הסט"א. של התלבשות אלא שאינו או המחטיא, עצמו הוא
הוא הרי האדם, את שהחטיא אחרי התקלל עצמו הנחש מדוע להבין יש התלבשות, רק
ומדוע בנחש, שהתלבש הסט"א ידי על רק נעשתה ההחטאה וכל כלום, עשה לא עצמו
כיצד לברר יש המחטיא, היה עצמו הוא שאכן הצד ועל עשה. שלא דבר על ייענש
בעל אינו זמנינו של הנחש והרי הדיבור, כח זמן באותו לו היה וכי החטיא, עצמו הנחש
שמענו לא הרי ממנו, ניטל כך שאחר אלא דיבור כח לו היה שאכן נאמר ואם דיבור, כח

מעולם המחטיא1כן להיות הנחש דווקא נבחר מדוע ולבאר לברר יש כך, ובין כך ובין .
'נחש'. המחטיא של שמו נקרא מדוע וכן לסט"א, המרכבה או עצמו

היההנה עצמו שהמחטיא עצמו, המחטיא היה לא שהנחש בחז"ל מבואר לכל, ראשית
השטן שהוא וכדלהלן.2סמא"ל הנחש, בדמות התלבש שהוא אלא ,

אליעזרבפרקי פי"ב)דרבי אחרים ובדפוסים וכו',(פי"ג, בשמים, גדול שר סמאל 'והיה כתוב:
ולא בעולמו הב"ה שברא הבריות כל וראה וירד שלו כת לקח סמאל עשה מה
ועלה גמל כמין דמותו והיה ערום, היה והנחש שנאמר כנחש, להרע חכם בהם מצא
עושה שהוא מעשים כל רעה רוח בו שיש לאדם דומה הדבר למה משל וכו', עליו, ורכב
שיש רעה רוח מדעת אלא עושה אינו והלא מדבר, הוא מדעתו מדבר שהוא דברים וכל
סמאל' של מדעתו אלא דבר לא שדבר דברים וכל שעשה מעשים כל הנחש כך .3עליו,

מתחילה1. בו היתה ואם מדברת, נפש היום בו אין 'והנחש שכתב כב) ג (בראשית ברמב"ן ועיין
זה בענין עוד ועיין עכ"ל. מכולן'. נמרצת קללה לו היתה היא כי פיו, שיאלם בקללתו מזכיר היה

.(9 (הערה להלן

להלן.2. ויתבאר כידוע, עשיו של שרו גם והוא

הבהיר.3. ספר בסוף גם זה כעין ועיין
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בזוהרוכן ע"ב)אמרו לה אמר(בראשית, יהודה רבי הרע, יצר דא אמר יצחק ר' 'והנחש,
ואתחזי הוה וסמא"ל חד, כלא ודאי לון אמר שמעון דר' לקמיה אתו ממש, נחש

חד' וכלא שטן איהו דא דנחש וצולמיה נחש הרע,4על יצר זהו אמר יצחק ר' [והנחש, .
היה אחד, דבר הוא הכל להם אמר שמעון, רבי לפני באו ממש, נחש אמר יהודה רבי

אחד]. והכל השטן, הוא הנחש וצלם הנחש, על ונראה סמא"ל, זה

ערום')ז"לוהאר"י היה 'והנחש בפסוק בראשית תורה, שהיה(ליקוטי בשעה - שבתחילה כתב
אלא גשמיים, וקליפות הרע יצר של מציאות היתה לא - עדן בגן הראשון אדם
בכתבי כמבואר - העולם בריאת קודם שנשברו כלים מאותם שהתהוו דין כוחות היו
מאד גבוה ממקום שיצאה הנהגה של הארה שהיתה הוא שעניינם - באריכות האר"י
לה, הראוי כפי בה להתלבש כלי עליונה הנהגה לאותה היה ולא ית', הבורא בהנהגת
הם אלו ושברים הכלי, - כביכול - נשבר לה ראוי שאינו לכלי - כביכול - וכשנכנסה

בעולם זמן באותו שהיו הדין היא5כוחות הנחש של שמציאותו לבאר, הוסיף ועוד .
ואותיות ן', האות בצורת הוא ולכן הסופיות], [האותיות מנצפ"ך שבאותיות ן' מהאות
שבתחילה אפילו ולכן מכולם, קשים לדינים רומזת ן' והאות לדינים, רומזות כידוע אלו
ולכן הרע, להתלבשות ואפשרי מעותד הוא היה מקום מכל רע, עצמו הנחש היה לא

הרע את שגרמו דינים אותם בו .6התלבשו

דצניעותאוהגר"א לספרא בדפו"ר)בביאורו ע"א יח דף ואילך, דגלופין גילופי מד"ה האריך(פ"א
בפסוק המבואר את כא)לבאר ואת(א הּגדלים' הּתּנינם את אלהים ְְֱִִִִִֶַַַַָֹֹ'וּיברא

בפסוק א)המבואר כז על(ישעיהו והחזקה והּגדֹולה הּקׁשה ּבחרּבֹו ה' יפקד ההּוא ְְְְְְֲִַַַַַַַָָָָָֹ'ּבּיֹום
וכן 'תנינים', שנקרא אחד דבר שיש שמבואר עקּלתֹון', נחׁש לויתן ועל ּברח נחׁש ְְְֲִִִַַַָָָָָָָָָָלויתן
עניין הוא והתנינים הלוויתן שסוד וביאר עקלתון', ו'נחש בריח' 'נחש - נחשים שני יש
נחש בחינת יש שם וגם דקדושה, דעת של העליון בחלק והם בקדושה, ונשגב עליון

הדברים.4. הובאו להלן יעקב, עם סמא"ל למלחמת השייכות מבוארת הזוהר דברי בהמשך

זאת.5. לבאר כאן המקום ואין ז"ל, האר"י בספרי באריכות מבוארים הכלים, שבירת של אלו עניינם

נשתמש6. להלן ולכן בעולם, הרע יצר של ממשית מציאות להיות דינים אותם הפכו החטא ואחרי
לחטוא, והאפשרות הדינים שבתחילת ז"ל האר"י בדברי שמבואר נמצא 'סט"א'. או 'יצה"ר' במונח
נוצרה הקדמון החטא אחרי ורק ה'שבירה', מצד היה לחטוא האפשרות וכל בעולם, הרע יצר היה לא
הזמן, באותו סט"א כבר שהיה מבואר אליעזר דרבי בפרקי אמנם בעולם. רע של ממשית מציאות
בכמה ליישב ואפשר בנחש. התלבש עצמו שסמא"ל שם מבואר שהרי בנחש, שהתלבש זה והוא
הנחש את לנסות שנשלח נברא מלאך היה אלא הרע, יצר בבחינת היה לא שסמא"ל וכגון אופנים,

ואמנ האדם, וכנ"ל.ואת הדינים מצד רק היתה לחטוא אפשרות ם
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עקלתון ונחש הנחש7בריח שיסוד והיינו בטומאה, הנחש עניין גם משתלשל ומשם ,
דקדושה בדעת הוא .8דטומאה

ואחלמהועל שבו הלשם כתב והגר"א האריז"ל ד)דברי ענף ד דרוש ח"ב הדע"ה, שבכל(ספר
דעת, מבחינת שהוא אחד חלק יש - מדבר חי צומח דומם - הבריאה מחלקי אחד
חית מכל ערום היה 'והנחש עליו נאמר ולכן החי, שבחלק הדעת בחינת הוא והנחש

במדרש עליו שאמרו מה כן גם וזהו הדעת, מסוד היה שהוא משום פרשההשדה', (ב"ר

ה) אות בגמראכ ט:)וכן והחיות,(סוטה הבהמות כל על מלך הנחש היה החטא שקודם
שהדעת ומחמת דעת. מבחינת ששורשו משום והיינו כאדם, זקופה בקומה מהלך והיה
או לטוב עצמו את להטות בחירה לנחש היה לכן כידוע, גבורות, והן חסדים הן כולל
הסט"א. להתלבשות מעותד היה לכן מנצפ"ך, גבורות ה' מצד גם שיסודו וכיון לרע.

החיותהנלמד שאר ככל חיה היה עצמו מצד שהנחש והלש"ו, הגר"א האר"י מדברי
שהיתה החיות שאר על מעלה לו שהיתה אלא בראשית, ימי בששת שנבראו
התלבש השטן שהוא סמא"ל המלאך ולכן לרע, או לטוב עצמו את להטות בחירה לו

חוה. את החטיא ידו ועל בו,

שלאם מציאותו שאין מציאותו, עצם מצד אינה לנחש החטאים של ההתייחסות כן,
הס"מ התלבשות מצד הינה לנחש ההתייחסות אלא בעצם, הרע מציאות הנחש
מציאותו, מעצם לכך מעותד הנחש היות מצד היא בתוכו הס"מ התלבשות אמנם בתוכו.
טוב בין בחירה לו שהיתה כיון לסט"א, מרכבה אלא היה שלא אף נענש הנחש גם ולכן
ומחמת - אדם לבני שיש החובה כדרך - ברע ולמאוס בטוב לבחור צריך והיה לרע,

נענש. לסמא"ל, מרכבה להיות והפך ברע שבחר

במרוםוביסוד באדיר ברמח"ל יעויין לרע, טוב בין לבחור הנחש של ל,האפשרות (עמ'

ספינר) הרב החטאהוצאת קודם אדה"ר שבזמן שהבהמות ותדע, לשונו: וזה שכתב
יאיר' בן פנחס ר' של כחמורו ולא כחמורים 'אנו סוד וזה עתה, אדם בני במדרגות היו

קיב:) להשיג(שבת ע"ק בסוד תיקונו אלא לטרוח, לו היה לא אמרתי כבר אדם כי וזה ,
תיקון היה וזה התרי"ג, בסוד ולטרוח האדם לעבוד להם היו והבהמות הגדולה, הקדושה
'נמשל סוד והוא מצות, בתרי"ג נצטוה ואז בהמה למדריגת האדם ירד כך אחר הז"א,

נדמו' יג)כבהמות מט והוא(תהלים הבל', הכל כי אין הבהמה מן האדם 'מותר סוד והוא ,
'אדם ּדמה'סוד ד)להבל קמד הבהמות(תהלים שכל בדבריו ומבואר עכ"ל. דֹומה. ולא , ֶָָ

תרי"ג לקיים צריכים שהיו כונתו שאין נראה אמנם מצוות, התרי"ג את לעבוד צריכות היו

להלן.7. עיין - עקלתון ונחש בריח נחש - הנחשים שני עניין בביאור

הדברים.8. יתבארו להלן
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וודאי בחירה. להם שהיתה אפשר מקום ומכל האדם, את לשמש צריכים היו אלא מצות
בחז"ל שמבואר - ט:)שלנחש בקומה(סוטה מהלך והיה החיות, מלך הזמן באותו שהיה

בחירה היתה - אדם בני מאכלי אוכל והיה כאדם, .9זקופה

שבעצםוצריך כיון מקום מכל מגדולתו, וירד הנחש שהתקלל שאחרי שאף לומר,
הכוונה 'נחש' שנזכר מקום בכל הס"מ להתלבשות מעותד הוא מציאותו

צורה. באיזו לס"מ שייכותו מצד או הס"מ, התלבשות של לאפשרות

א)בריקאנטיועיין ג תנחשו(בראשית לא מלשון נגזר שהוא לי נראה נחש 'מלת שכתב:
כו) יט יניקתו,(ויקרא משם כי הצפון מן הבא הטומאה לרוח רמז הוא כי הוא והכלל ,

שנאמר האדם, את ומדיחות המטמאות הרעות המחשבות נשפעין יד)ומשם א (ירמיה

הרעה'. תפתח 'מצפון

תנחשו'ועל 'לא נחש(שם)הפסוק פעולת אחר תטעו לא לומר 'רוצה הריקאנטי: כתב ,
כדאמר ניחוש, נקראים ופעולותיו מסאבא רוח הנקרא א)הקדמוני כד 'ולא(במדבר

בטומאה שם הנקראים ידועות השבעות ידי ועל נחשים', לקראת בפעם כפעם הלך
מלשון הוא ש'ניחוש' בדבריו מבואר עכ"ל. האדם'. על יבאו מאשר עתידות מודיעים
סוד וזה טומאה, רוח ידי על הפועל הוא שהמנחש והיינו 'ניחוש', מלשון ו'נחש' 'נחש',

לסמא"ל מרכבה שהוא והיינו טומאה, לרוח מרכבה שהוא .10ה'נחש'

בפסוקוהנה, כמבואר חלקים, שני יש - בו הס"א בהתלבשות - עצמו כזבנחש (ישעיהו

ועלא) ּברח נחׁש לויתן על והחזקה והּגדֹולה הּקׁשה ּבחרּבֹו ה' יפקד ההּוא ְְְְְְְְֲִִִַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ'ּבּיֹום
חלקים ושני עקלתון'. ו'נחש בריח' 'נחש - נחשים שני שיש מבואר עקּלתֹון', נחׁש ְֲִַָָָָָלויתן

בזוהר מבואר ועניינם ונקבה, לזכר הסט"א של ההתחלקות הם ע"ב)אלו רמד שם(פקודי, ,

מתחילה9. בו היתה ואם מדברת, נפש היום בו אין 'והנחש שכתב כב) ג (בראשית ברמב"ן עיין אכן,
כפולים, דברים אלה כל אבל מכולן. נמרצת קללה לו היתה היא כי פיו, שיאלם בקללתו מזכיר היה
שהרי דיבור, כח היה לא מעולם שלנחש שלמד בדבריו מקופיא נראה אמת'. בהם והחתום הגלוי
בסוף שכתב ממה אכן זה. דבר כתוב שיהיה ראוי היה מתחילה לו שהיה הדיבור כח ממנו ניטל אם
דיבור, כח לו היה בתחילה שאכן הרמח"ל, לסודות לרמוז שכוונתו אפשר כפולים, אלו דברים שכל
כשאר להיות והפך מגדולתו ירד וכאשר לרע, טוב בין בחירה לו והיתה אדם, כבני דעה לו שהיה
להשמיענו הכתוב צריך היה ולא הדיבור, כח ממנו ניטל ממילא - החיות מכל נחות ואף - הארץ חית
[עיין החטא לפני בתכלית רוחני היותו חלף עכור גשם להיות הפך האדם גם שהרי בפירוש, זאת
את וכן הכתוב, זאת השמיענו ולא החטא], קודם הראשון אדם על במערכה באריכות שנתבאר מה
בגילוי נכתב ולא הקללות, בכל רמוז שהעניין שווה, בשניהם והטעם הכתוב, השמיענו לא הנחש ענין

אמת. היותם אף על בגילוי נכתבו שלא התורה סודות וכשאר טמון, סוד היותו מחמת

מלשון10. הוא שניחוש להפך, נראה ומדבריו ניחוש, מלשון הוא שנחש שכתב קשה, קצת לשונו
וצ"ע. נחש.
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אחרא הסטרא של הטומאה היכלות אקרי11מבוארים האי שתיתאה 'דרגא שם: ואמרו ,
והאי דא מסטרא דינקי בגין ערלה אקרון כלהו לתתא תתאין דרגין אינון וכל ודא ערלה,
אחרנין דרגין וכלהו עקלתו"ן, נח"ש לההוא יניק והאי בריח, דנח"ש רזא גו איהו

ע"כ. אזלי'. קא חדא ברזא וכלא דערלה, גוהרקי אקרון סטרא בהאי דאתאחדן

מלךובביאור המקדש כתב יסוד(שם)הדברים הוא שתיתאה 'דרגא לשונו: וזה
דקליפה, תפארת פירוש בריח, דנחש רזא גו ערלה איקרי האי וז"ש דקליפה,
בריח. נחש נקרא זה כן התיכון בריח נקרא דקדושה שהתפארת וכמו ממנו, יונק והוא
נחש שהיא דקליפה למלכות יניק דקליפה יסוד פירוש עקלתון, נחש להאי יניק והאי

עכ"ל. עקלתון'.

החמהועיין באור היכל(שם)עוד אלא שישי היכל זה שאין שכתב ממהרח"ו שהביא
ז' שבקדושה וכמו הקדושה, היכלות כנגד הינן הס"א היכלות שהרי שביעי,
ז' כנגד היכלות ז' יש בס"א כן היכלות, ז' הן ולכן תחתונות, ספירות ז' כנגד ההיכלות
ולאחר העטרה. ראש שהיא למלכות מקביל והוא הערלה, הוא זה שביעי והיכל ספירות.
כמ"ש הים, תנין עקלתון, נחש בריח, נחש בפ', נזכר נחשים ג' כי 'דע מהרח"ו: כתב מכן
ללילית, מסמאל מבריח הוא כי בריח נחש נקרא דכורא סמאל והנה ה', יפקוד ההוא ביום

דנוקבא'. היכלין ז' לילית, היא עקלתון ונחש

באופןמבואר ונוקבא, לדכורא מתחלקת שהסט"א הוא בזוהר הרמוז שהסוד בדבריהם
ולכן ו"ק, - תפארת לספירת מקביל והוא דסט"א, דכורא הוא בריח' ש'נחש
אל מהקצה שמבריח בריח כמו הוא הרי הו"ק כל כנגד שהוא שכיון בריח' 'נחש נקרא
בסוד 'עקלתון' ונקראת מלכות, לספירת ומקביל דס"א נוקבא הוא עקלתון ונחש הקצה.

גבר' תסובב ל'נקבה כא)(ירמיהו הדכורא,א לבחינת סביב לעולם היא הנקבה שבחינת ,
כל את מסובבת עקלתון נחש שבחינת בטומאה, גם הוא כן בקדושה הוא שכך וכשם

בריח נחש בחינת את וגם .12העולם

עיקרוהנה, את לקבל הוא הנקבה תפקיד ההשפעה מערכת שבכל בחכמה ידוע
זכר כדרך לפועל. אותה ולהוציא והצורה ההגדרה את לה ולתת מהזכר ההשפעה
בעיבור, והצורה ההגדרה את לו נותנת והיא לנקבה, זרע טיפת משפיעה שהזכר - ונקבה

בלידה. לגילוי אותו ומוציאה

כמבואר11. העליונות, ההנהגות של הקדושה היכלות כנגד הינן אחרא הסטרא של הטומאה היכלות
להלן. עוד ועיין שם, בזוהר

בריח12. נחש סוד את שביאר ב), טור יב דף פ"א (וילנא, דצניעותא לספרא הגר"א בביאור עוד עיין
שבקדושה. עקלתון ונחש
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הואוכן ותפקידו בריח', 'נחש והוא הזכר, הוא שסמא"ל אחרא, הסטרא עניין הוא
עקלתון', 'נחש היא הנקבה, שהיא ולילית בעולם. הטומאה עיקר את להשפיע
והגדרה צורה לו ולתת - הבריח נחש - מסמא"ל הרע השפעת את לקבל הוא ותפקידה

לידה. בבחינת לגילוי להוציאו וכן עיבור, בבחינת

המרכבהמדברי להיות נבחר הנחש דווקא מדוע נוספת סיבה ללמוד אפשר הזוהר
- עגול להיות גם שיכול ישר קו שהיא - שצורתו משום וזאת בעולם, לסט"א
אל מהקצה המבריח ישר 'קו' בבחינת שהוא בריח נחש - הנחש ענייני שני על מלמדת
היוצא הקטרוג שפע את לקבל הוא שעניינו מסובב, בבחינת שהוא עקלתון ונחש הקצה,

לעולם. אותו ולהשפיע והגדרה צורה לו ולתת הבריח מנחש

לכלולעיל מהדברים העולה התשובה את נבאר ועתה חקירות, כמה העמדנו
וחקירה: חקירה

הסט"א.א. של התלבשות אלא שאינו או המחטיא, עצמו הוא הקדמוני הנחש אם
הסט"א. של התלבשות אלא אינו שהנחש עתה ונתברר

כלום.ב. עשה לא עצמו הוא הרי התקלל, עצמו הנחש מדוע התלבשות רק הוא אם
לעונש. היה ראוי ברע שבחר וכיון לרע, טוב בין בחירה לנחש שהיתה עתה ונתברר

הנחשג. כיצד המחטיא, עצמו הוא כךאם ואחר דיבור כח לו היה וכי החטיא, עצמו
החטיא, לא עצמו הנחש שאכן עתה ונתברר מעולם. כן שמענו לא הרי ממנו, ניטל
בדרגת היה שעה שבאותה דיבור כח היה ולנחש והחטיא, בנחש התלבש סמא"ל אלא
זו שירידה מפני הוא ממנו, נטלה זו שמעלה מעולם שמענו שלא ומה כיום, אדם בני

כיום. לדרגתם הבהמות כל בירידת כלולה

נקראד. מדוע וכן לסט"א, המרכבה או עצמו המחטיא להיות הנחש דווקא נבחר מדוע
כיון לסט"א מרכבה להיות נבחר שהנחש עתה ונתברר 'נחש'. המחטיא של שמו
דומה צורתו וגם לגבורות, מעותד היה - מנצפ"ך גבורות ה' בסוד - בריאתו שמעצם
לנוקבא והן דסט"א, לדכורא הן מתאים לעקלתון מישר שמתהפך צורתו וכן ן', לאות
הסתמכות שעניינו 'ניחוש' כדרך בחיצונים, הדבקות על שרומז 'נחש' ונקרא דסט"א.

החיצונים. על

החטא אחרי הסט"א התלבשות - ג פרק

לבארועתה, יש ולילית, לסמא"ל מרכבה היותו בזמן הנחש ענייני שהתבארו אחרי
להיות הפך מי כן, ואם לסט"א, מרכבה יש האם החטא, אחרי קרה מה

לסט"א. המרכבה



הפורים לינצ'נר@Aדברי שלמה קצגהרב

טז.)בגמראוהנה, בתרא ומבואר(בבא המות', מלאך הוא הרע יצר הוא שטן 'הוא איתא
שכל והיינו המות, מלאך וגם השטן גם עצמו הוא אדם בכל שיש הרע שהיצר

זה. עניין להבין ויש לסט"א, מרכבה שהוא צד בו יש מציאותו בעצם אדם

ב)ומהרח"ו שער ח"ג קדושה והוא(שערי חיצוני, עליון כח הוא שבאדם הרע שהיצר כתב
מאור אור והוא חיצוני, עליון כח הוא הטוב היצר וכן הקליפות. מאור אור
הגוף כאשר ונשמה, מגוף המורכב האדם בתוך יחדיו נמצאים ושניהם המלאכים.
להידבק יותר וקרובה ממעל, אלו-ה חלק היא הנשמה שהרי לזה, זה מנוגדים והנשמה
גבוה הנשמה שאור וכיון ברע. להידבק יותר וקרוב עכור, חומרי חלק הוא והגוף בטוב,
לטוב נשמתו את להטות האדם יכול - הקליפות מאור ובוודאי - המלאכים מאור יותר
משני מורכב שהוא שכיון האדם, על המוטלת הבחירה יסוד וזהו חפצו, כפי לרע או
ביכולתו המלאכים, מכל יותר גובהה שנשמתו וכיון - וגוף נשמה - מנוגדים יסודות

או לטוב עצמו בבחירתו.להטות אלא תלוי הדבר ואין לרע,

החייםובספר בהגה)נפש פ"ו א שלא(שער טוב, כולו האדם היה החטא שקודם כתב ,
והרע הקדושה, מצד רק היה כולו אלא רע, וצדדי כוחות עצמו בו מעורבים היו
ודאי ואמנם חיצוני. שהוא נחש בדמות להתלבש הסט"א צריך היה ולכן חיצוני, היה
אולם לרע, החיצוני הפיתוי ובין לטוב, עצמו מצד נטייתו בין בחירה בעל האדם היה
הרע, כוחות עצמו באדם התערבו שחטא ואחרי לבד. מקדושה רק כלול היה עצמו מצד
חלק שהיא מנשמה עשוי עצמו שהאדם ורע, מטוב מורכב להיות עצמו האדם שהפך
מחומריות ויסודו ועב חומרי חלק שהוא וגוף הקדושה, מתכלית ויסודה ממעל, אלו-ה

לרעה. הנוטה

בקהלתוהוסיף הפסוק את לדרוש יש זה ביאור פי כ"ט)שעל האלהים(ז' עשה 'אשר
חז"ל שדרשוהו רבים', חשבנות בקשו והמה ישר האדם ברש"י)את על(יעו"ש

עץ חטא ידי ועל ישר, הראשון אדם היה יצירתו שמצד הוא, והביאור הראשון, אדם
החטא קודם הראשון שאדם שכיון והיינו רבים. חשבונות – עקמומיות בו נכנסה הדעת
כל אזי לבדם, הקדושה מסדרי רק מורכב היה עצמו שמצד מאד, גבוהה במעלה היה
שהיה - ברע לדבוק והאשה הנחש ידי על פותה וכאשר טוב, כולו היה שעשה מעשה
רע, רק שכולו מעשה היתה זו שדבקות הרי - נחש בדמות והתגלה חיצוני זמן באותו
ואחרי למוטב. ואם לטוב אם - ישרים מעשיו שכל - ל'ישר' זמן באותו נחשב היה וכן
מנשמה שני ומצד לרע, המטהו ועכור גשמי מגוף מורכב להיות האדם הפך שחטא
לידבק רצונות הן מורכבים ומעשה מעשה בכל וכך לטוב, אותו המטה ביותר עליונה
מעורבים מעשה שבכל באופן הגוף, מצד ברע לידבק והרצונות הנשמה, מצד - בטוב
גם כלולים מעשה שבכל שכיון רבים' 'חשבונות וזהו רעים, רצונות והן טובים רצונות הן
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רבים', 'חשבונות להיות הופך והעברות המצוות חשבון רעים עניינים וגם טובים עניינים
המעשה. מחלקי חלק בכל שיש מחשבה וכל רצון כל לחשב צריך שהקב"ה

אדםועל לכל ויש לס"מ, מרכבה הוא עצמו האדם גוף החטא שאחרי נמצא, פנים כל
שהעיקר או בעולם. לסט"א מרכבה יהיה הוא ובזה גופו, יהיה בו העיקר אם בחירה

בעולם. לקדושה מרכבה להיות יהפוך הוא ובזה נשמתו, תהיה בו

הקדושות,ובאמת למידות מרכבה היו הקדושים שהאבות רבים במקומות מצינו
תפארת, למידת יעקב גבורה למידת יצחק חסד, למידת מרכבה היה אברהם
שישמעאל וידוע בטומאה, מרכבה גם יש כך בקדושה מרכבה שיש וכשם עוד. וכן
לקלקל האפשרות את בעולם גילה שישמעאל והיינו דחסד, אחרא לסטרא מרכבה הוא

עליו נאמר ולכן גבול, ללא התפשטות שעניינו חסד של יב)באופן טז בּכל(בראשית ַָֹ'ידֹו
את בעולם גילה שעשיו והיינו דגבורה, אחרא לסטרא מרכבה הוא ועשיו ּבֹו'. ּכל ְַֹויד

בו האמור העניין וזהו ודין, גבורה ידי על לקלקל מ)האפשרות כז חרּבָך(בראשית ְְְַַ'ועל
יסודה הרציחה ואף קשה, דין היא שהגבורה לגבורות, שייך הרציחה שעניין ְִֶתחיה',

קשה. מדין

הואומעתה הרי עקלתון, מלשון - לעיל שנתבאר כמו - שהוא שעמלק ללמוד יש
את בעולם גילה שעמלק והיינו עקלתון, לנחש מרכבה - דס"א לנוקבא מרכבה
שאצל שכמו לומר, יש ועוד להלן. שיתבאר וכמו - עקלתון של באופן לקלקל האפשרות
בעולם, עקלתון לנחש לבוש הוא עמלק גם כך להחטיא, בו התלבש השטן הנחש

העולם. את להחטיא כדי בעמלק מתלבש עקלתון שהנחש

וסמא"ל יעקב מאבק - ד פרק

לבאראחרי יש בעולם, דס"א לנוקבא מרכבה שהוא - עמלק של יסודו שהתבאר
יותר יובנו זה פי ועל רבותינו, בספרי שהתבאר כמו נגדו, המאבק מהלך את

העניינים. עומקי

בכתובובהקדם כמבואר עשיו, של שרו עם ליעקב שהיה המאבק את לבאר יש
כה-כו) לב וּירא(בראשית הּׁשחר: עלֹות עד עּמֹו איׁש וּיאבק לבּדֹו יעקב ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָֹ'וּיּותר

עּמֹו'. ּבהאבקֹו יעקב ירְך ּכף וּתקע ירכֹו ּבכף וּיּגע לֹו יכל לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹֹּכי

ע"ב)ובזוהר כא צולע(בראשית 'והוא ירכואמרו: ירכו על ישראל נצח איהו דא ירכו על
שמואל, דאתא עד מתמן נש בר אתנבי דלא רביעאה דרגא דא ירכיו ולא כתיב

כתיב ט"ו)ועליה א' אסתכן(שמואל מכד חלשא דהוה אתקן כדין וגו' ישראל נצח וגם
פנות מההוא תוקפא נטל דיעקב לגבי אתא כד ירכו בכף ויגע דעשו בממנא אבינו יעקב
בכף ויגע לו יכול לא כי וירא ליה, יכיל ולא ביה אתכליל הוה ויעקב תקיפא בדינא ערב
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הוה וגופיה הוה גופא דיעקב מגופא לבר איהו דירכא בגין מתמן דדינא תוקפא נטל ירכו
כף ותקע מיד מגופא לבר תוקפא דנטל כיון אדם דאקרי ברזא דרגין דתרין ברזא כליל
כי ביה כתיב ישראל נצח דא ועל שמואל דאתא עד מתמן נש בר אתנבי ולא יעקב ירך

הוא'. אדם לא

רביעית,[והּוא ּדרּגה זֹו ירכיו, ולא ּכתּוב ירכֹו ירכֹו, על יׂשראל, נצח זהּו ירכֹו. על צלע ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ
ּכתּוב ועליו ׁשמּואל, ׁשּבא עד מּׁשם איׁש התנּבא טו)ׁשּלא א נצח(שמואל וגם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּבכף וּיּגע עׂשו. ׁשל הממּנה עם אבינּו יעקב ּכׁשהסּתּכן חּלׁש ׁשהיה נתקן אז וגֹו'. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻיׂשראל
ולא ּבֹו נכלל היה ויעקב הּקׁשה. ּבּדין ערב ּפנֹות מאֹותֹו ּכח לקח יעקב, אצל ּכׁשּבא ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹירכֹו,
מחּוץ הּוא ׁשּירְך ּבגלל מּׁשם, הּדין ּתקף לקח ירכֹו. ּבכף וּיּגע לֹו יכל לא ּכי וּירא לֹו. ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹיכל
ּכיון אדם. ׁשּנקרא ּבסֹוד דרגֹות ׁשּתי ׁשל ּבסֹוד ּכלּול היה וגּופֹו גּוף, היה ׁשּיעקב ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹלּגּוף.
ׁשּבא עד מּׁשם איׁש התנּבא ולא יעקב, ירְך ּכף וּתקע - מּיד לּגּוף, מחּוץ ּתקף ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹׁשּלקח

הּוא]. אדם לא ּכי ּבֹו, ּכתּוב יׂשראל נצח זה ועל ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹׁשמּואל,

יעקב)והרמ"ק ירך שער רימונים בה(פרדס דקדק זו, מימרא בביאור הרבה האריך
פגע שהס"מ לבאר המאמר שכוונת כתב ביאורו ובעיקר רבים, דקדוקים
צד של לגילוי ההוצאה היא נצח שספירת והיינו נצח, לספירת שרומז יעקב בירך
והפסיקה הגבורות בצד להיות הנצח הפכה יעקב של בנצח פגם שהס"מ וכיון החסד,

חסד. שפע להשפיע

וכלל)הגר"א[ובאמת, בפרט אתכללו ד"ה פ"ג דצניעותא, -(ספרא הס"א ראשי ששני כתב
והוד]. נצח - השוקיים בשני נאחזים - עקלתון ונחש בריח נחש

וכדלהלן.וכדי הקדמות, שתי להקדים שיש הרמ"ק כתב אשורו על הדבר להבין

בספירותראשית, פוגמת הסט"א בהם זמנים שיש מקומות בהרבה אמרו שחז"ל הגם
ספירת שהיא יעקב ירך בכף פגע שהס"מ בזוהר שמבואר כאן וכגון הקדושות,
של ההנהגות הן הספירות שהרי עצמן, בספירות שליטה לסט"א שיש הכוונה אין נצח,
על שליטה לסט"א שאין ופשוט בהון', חד וגרמוי ש'איהו בזוהר וכמבואר עצמו, הקב"ה
אחת בספירה פגם שהיה שנאמר מקום בכל אלא הנהגותיו. על לא ואפילו עצמו הקב"ה
הקב"ה קטרוג אותו ומחמת ישראל, על קיטרג שהס"מ היא הכוונה ית', מספירותיו
משפיע לא שהקב"ה והיינו קטרוג, היה שעליו הדבר לאותו השייך שפע להשפיע מפסיק
נחשב ספירה באותה שפע שאין וכיון הקטרוג, את יש שבעניינה ספירה באותה לעולם
באותו ממש פגם זה אין באמת אבל הסט"א, ידי על נפגם מקום אותו כאילו הדבר

מהקטרוג. כתוצאה העליון השפע הפסקת רק אלא מקום

דיןועוד לחסד ההנהגה מתחלקת התחתונים הנהגת בראשית שכידוע לבאר, יש
דינים היא גבורה ספירת גמורים, חסדים היא חסד שספירת באופן ורחמים,
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וההכרעה המיצוע היא תפארת וספירת הרע], מצד ולא הטוב מצד שהם [אלא גמורים
באופן ההנהגה, שוב מתחלקת מכן ולאחר הרחמים. בחינת היא ולכן והדין, החסד בין
לגילוי ההוצאה היא וההוד החסד, בקו ועומדת החסד, של לגילוי ההוצאה היא שהנצח
רק עומדת שהנצח ללמוד מקום שהיה פי על ואף הגבורה. בקו ועומדת הגבורה של
השפע את מקבלים וההוד שהנצח שכיון כן, הדבר אין שמאל, בקו רק וההוד ימין, בקו
יש והוד בנצח שגם הרי וגבורה, חסד מיזוג בסוד כבר היא והתפארת התפארת, אחרי
בה יש אבל החסדים, של לגילוי הוצאה היא שהנצח באופן וגבורות, חסדים של מיזוג
עומדת שההוד אף בהוד, וכן ממתקתן. והיא מהתפארת, מקבלת שהיא גבורות מעט גם
חסדי מעט מקבלת היא מקום מכל לגילוי, הגבורות את להוציא ויסודה הגבורות, םבקו

החסדים. ידי על הדינים את למתק ותפקידה מתפארת

לעולם,ולפי קדושה שפע מריקה נצח שספירת הזוהר, דברי מבוארים אלו הקדמות
שאחוז - יעקב עם נלחם הוא כאשר יעקב, עם ונלחם הס"מ שבא עד היה וכך
לא הוא עצמה בתפארת אולם בתפארת, קיטרוג לעורר הס"מ רצה - כידוע בתפארת,
לֹו', יכל לא ּכי 'וּירא האמור וזהו אותה, תיקן עצמו שיעקב כיון קיטרוג לעורר ְִַַָֹֹהצליח
קיטרוג לעורר יכול הוא שאין ראה שהס"מ והיינו ל-ו', יכול לא כי וירא לקוראו שיש
שהיא נצח, בספירת רק קיטרוג עורר ולכן בתפארת, הוא שעיקרם לו"ק הרומזת ו' באות

קיטרוג לעורר יכול היה ובה כידוע, מגופא הקב"ה13לבר לפני הקיטרוג שהתקבל וכיון ,
לעולם. קדושה שפע משפעת להיות נצח ספירת הפסיקה

וכיוןוענין הנבואה, גילויי את הנביאים שואבים שמשם בכך היה נצח בספירת הפגם
ממשה חוץ - הנביאים היו לא נצח ספירת דרך הושפע לא העליון שהשפע
כפי זה, עניין לתקן והתחיל הנביא שמואל שבא עד מקום, מאותו מתנבאים - רבינו

להלן. שיבואר

נצח בספירת הפגיעה מחמת הנבואה חסרון - ה פרק

הזוהרהתבאר בירך(שם)בדברי סמא"ל של שהפגיעה הרמ"ק, בדברי ביאור וביתר ,
הנבואה של השייכות מה זה, ענין לבאר ויש בנבואה, לחסרון גרמה יעקב

זה. בענין דווקא פגע סמא"ל ומדוע דווקא, נצח לספירת

הזוהרכדי מאמר את להקדים יש זה ענין ע"ב)להבין קע מה(וישלח הזוהר: לשון וזה ,
לא נביאי שאר דנהרא, באספקלריאה אסתכל משה עלמא, נביאי לשאר משה בין
וחיליה רגלוי, על וקאים שמע הוה משה נהרא. דלא באספקלריא אלא מסתכלי הוו

[מובא13. בוכים קול בספר ועיין אחיות. שתי שנשא מצד או תורה, ביטול מצד או היה וקיטרוגו
קטרוג. היה מדוע אפשרויות כמה עוד שהעמיד להלן]
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דכתיב כמה בורייה על מלה ידע והוה יב)אתתקף שאר(במדבר בחידות', ולא 'ומראה
דמלה. בורייה על לקיימא יכלי הוו ולא דלהון חילא ואתחלש אנפייהו על נפלי הוו נביאי
דנסיב וכו', ירכו', על צולע והוא יעקב ירך בכף נגע 'כי דכתיב בגין דא, לו גרם מאן
כל דהא ירכו, על צולע ואשתאר דירכא חילא אתבר דא ועל דירכא, חילא כל ושאיב
קיימו לא משה בר כלהו נביאין ת"ח ביה. ולקיימא לאדבקא יכילו לא דעלמא נביאין
מאן אשתכח ולא ליה דסמיך מאן ולית באורייתא דלעי ומאן חזי, כדקא בתוקפייהו
ואתחלש ודרא דרא בכל משתכחא קא אורייתא דא על לאתתקפא, לכיסיה מלאי דאטיל
ע"כ דסמכין. מה על בה דלעאן לאינון לון דלית בגין ויומא, יומא כל דאורייתא תוקפא

זה]. בענין אריכות עוד [עיי"ש הזוהר לשון

באספקלריה[תרגום ראה משה בעולם, הנביאים לשאר משה בין מה הקודש: ללשון
שומע היה משה מאירה. שאינה באספקלריה רק ראו הנביאים ושאר המאירה,

שכתוב כמו בוריו על הדבר מבין והיה בחוזק, היה וכוחו רגליו, על יב)ועומד (במדבר

היו ולא נחלש היה וכוחם פניהם על נופלים היו הנביאים ושאר בחידות', ולא 'ומראה
והוא יעקב ירך בכף נגע 'כי שכתוב משום זאת, גרם ומי בורים. על הדברים את מבינים
ירכו', על 'צולע ונשאר הירך כח נשבר ולכן הירך, כח כל את שלקח וכו' ירכו', על צולע
עמדו לא הנביאים כל וראה, בוא בו. ולעמוד להידבק יכולים אינם הנביאים כל שהרי
את שימלא מי נמצא ולא אותו, שיסמוך מי ואין תורה שלומד ומי הראוי, כפי בכוחם
מחמת ליום, מיום התורה כח ונחלש ודור, דור בכל משתכחת התורה לכן להתחזק, כיסו

לסמוך]. מה על בה העוסקים לאותם שאין

נפגמהמבוארים - נצח ספירת – יעקב בירך הפגם ידי על א. יסודות: שתי בזוהר
בכך והן זה, ממקום להתנבא יכלו לא הנביאים שכל בכך הן הנבואה, יכולת
עצמה, בתפארת שאחוז משה ורק נבואה. שקבלו בשעה לעמוד יכלו לא הנביאים שכל
בו שלטה לא שם], ברמ"ק [כמבואר התפארת בנשמת אלא התפארת בגוף רק ולא
ירכיו - רגליו על לעמוד יכול היה וגם השלמות, בתכלית נבואתו היתה ולכן זו, פגיעה
והיינו דאורייתא, תמכין נפגמו יעקב בירך הפגם ידי על ב. הנבואה. את שקיבל בשעה -
כך הגוף את מעמידות שהרגלים שכמו היא והכוונה בתפארת, אחוזה שהתורה שידוע
התורה, את המחזיק הכח נפגם בירכיים הפגם ומחמת התפארת, את מעמידות הירכים

דאורייתא'. 'תמכין והם

הנ"ל.ויש העניינים שני בין השייכות מה להבין

אורהוביאור בשערי היטב מבואר נצח מספירת הנבואה ספירותענין - ורביעי שלישי (שער

והוד) לספירתנצח הכוונה צבאו"ת' 'הוי"ה שכתוב מקום שכל בהרחבה שביאר ,
מאחר 'צבאו"ת' בשם מכונות והן הוד, לספירת הכוונה צבאו"ת' 'אלהי"ם וכשכתוב נצח,
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העומדת נצח שספירת באופן הגבורה, ושפע החסד שפע את לגילוי להוציא הוא ועניינם
לגילוי מוציאה הוד וספירת חסד, מספירת הנשפע החסד את לגילוי מוציאה ימין בצד
כביכול שהם 'צבאו"ת' בשם נקראים ולכן גבורה, מספירת הנשפעים הגבורות את

וגבורה. חסד של לאור המציאות שהן וגבורה, חסד של הצבאות

הוי"הובהמשך אמר 'כה כאמרו; נבואתם, הנביאים יונקים זה וממקום כתב: דבריו
כולם, הנביאים כל על היתה השלום עליו רבינו משה מעלת כי ודע צבאות'.

בהוי"ה דבקה היא שמעלתו לפי צבאו"ת, הוי"ה במילת נשתמש לא רבינו ואינו14ומשה ,
נסתכל השלום עליו רבינו משה כי נאמר לפיכך הצובאו"ת. במראות להסתכל צריך
הוי"ה ותמונת בחידות ולא ומראה בו אדבר פה אל 'פה שנאמר: מצוחצחת, באספקלריא

ו)יביט' יב הוא(במדבר הדא מצוחצחת, שאינה באספקלריא נסתכלו הנביאים ושאר .
אדמה' הנביאים 'וביד יא)דכתיב: יב אליו(הושע במראה הוי"ה נביאכם יהיה 'אם ואמר: ,

צבאו"ת, הוי"ה בשם הן הנביאים מראות ולפיכך הצובאות, מראות סוד הוא אתודע'
"מראות סוד והוא יניקתם, מקום שהוא צבאות, הוי"ה תמיד הנביאים מזכירין ולפיכך

מועד" אהל פתח צבאו אשר ח)הצובאות לח, עכ"ל.(שמות .

רקגם לנבואה זכו – רבינו ממשה חוץ – הנביאים שכל הנ"ל, הענין כל מבואר בדבריו
פגיעת שלטה לא במשה ורק הנצח, מדרגת כידוע שהיא צבאו"ת' 'הוי"ה במדרגת

התפארת. במדרגת – שלמה לנבואה זכה משה רק ולכן הס"מ,

-וביאור דאורייתא בתמכין והפגיעה בנבואה הפגיעה – הפגיעות שתי של השייכות
בשני פגע ולזה בעולם, הקדושה מרכבת בכל לפגוע התכוון שהס"מ הוא,
לו שאין שכיון אלא ותורה. נבואה – בעולם לקדושה מרכבה הם ישראל בהם הדברים
והתורה, הנבואה של ב'מחזיקים' הס"מ פגע עצמה, ובתורה עצמה בנבואה לפגוע כח
בנבואה הן פגע ובזה התפארת את המחזיקה שהיא נצח, ספירת – יעקב בירך פגע ולכן
של במחזיקים והן הנביאים, כל נבואת מדרגת והיא – מתפארת פחותה בדרגה כשהיא

כידוע – עצמה התורה שהיא - התפארת ממדרגת פחות דרגה שהיא .15התורה

מצרים יציאת אחרי בישראל עמלק מלחמת - ו פרק

בעולםעד שלו והממשיך הסט"א, של התלבשות היה הקדמוני שהנחש התבאר כאן
היתה זו מלחמה של והתוצאה ליעקב, עשיו של שרו בין מלחמה והיתה עשיו, היה

עצמה.14. בתפארת השיג שמשה היינו

באריכות,15. אור) תורה פרק שבועות, (מסכת בשל"ה עיין בתפארת אצולה שבכת שתורה כך על
בביאורינו. ועיי"ש
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הן נפגמו ולכן נצח, ספירת שפע את לפגום הצליח – בעולם הרע צד שהוא – שעשיו
דאורייתא. התמכין והן הנבואה כוחות

ישראלועתה עם מלחמתו ואת עשיו, של ממשיכו שהוא עמלק, ענין את לבאר יש
מצרים. יציאת אחרי מיד

מפניהנה, נורא בפחד נתונים העולם אומות כל ממצרים, יוצאים ישראל שבני אחרי
עמלק. - ישראל עם ולהילחם לבוא מעיזה אחת אומה ורק ישראל, בני

ישראלמצינו מלחמות משאר עמלק מלחמת גרועה היתה במה הבחנות כמה ברבותינו
וקיררו אלו ובאו מישראל, פחדו האומות שכל בשעה זה היה א. אויביהם: עם
במדבר היו ישראל ג. בהם. התגרו שישראל ללא למלחמה באו עמלק ב. האמבטיה. את
בארץ היה עמלק ד. איתם. להילחם באו מקום ומכל ולשון, אומה שום על איימו ולא
ישראל. לארץ בבואם אפילו בו, להיתקל אמורים ישראל היו לא מקרה ובכל רחוקה,

בריקאנטיועומק מבואר יא)הענין יז הקשה(שמות הדין לכח מרכבה היה שעמלק ,
ולכן הקדושה, כוחות עם הסט"א מלחמת היתה ישראל עם ומלחמתו בעולם,

של משהמלחמתו ירים כאשר 'והיה – ידיו את שהרים ידי על נעשתה עמלק עם משה
וגו' ישראל' וגבר לעשר(שם)ידו רומזות הידיים של האצבעות שעשר הוא והרמז ,

מלכות לספירת ורק אך יושפע העליון השפע שכל היתה משה של ותפילתו ספירות,
ממנה אשר הקשה הדין למדת שפע יושפע לא וח"ו כוחם, את ישראל שואבים שממנה

- ידו את מניח משה היה פעם מדי אמנם הטומאה. כוחות שואבים

מניח'והיה שהיה וטעם עמלק', וגבר ידֹו יניח וכאׁשר יׂשראל וגבר ידֹו מׁשה ירים ּכאׁשר ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ואסור הטומאה, לכוחות המושפע שפע גם שיש העולם שטבע כיון ידיו, את
יושפע שלא להתפלל ומפסיק ידיו, את מניח משה היה לכן עולם, של מנהגו את לבטל
משה היה כאשר ומיד מנצחים, - הטומאה כוחות – עמלק היו ואז לטמאה, שפע

מנצחים. - הקדושה כוחות – ישראל היו לטומאה, שפע יושפע שלא שוב מתפלל

יהֹוׁשעואחרי ּבאזני וׂשים ּבּספר זּכרֹון זאת ּכתב מׁשה אל ה' 'וּיאמר נאמר: ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֻהמלחמה
מלחמה יּה ּכס על יד ּכי וּיאמר הּׁשמים: מּתחת עמלק זכר את אמחה מחה ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּכי

בריקאנטי מבואר הוא אף זה וענין ּדר', מּדר ּבעמלק כביכול(שם)לה' חשובה שהשכינה , ֲִֵַָֹֹ
שם ידי על רק היא והגייתו נקרא, אינו הוי"ה ששם משום [והיינו הוי"ה, לשם 'כסא'
הטומאה, כוחות עם הוי"ה לשם מלחמה שיש והיינו השכינה], – המלכות שהוא אדנ"י

מלכות. ספירת שהוא אדנ"י שם ידי על תיעשה הוי"ה שם של והמחלמה

הקדוש(שם)רש"יוברש"י של ידו - יה' כס על יד 'כי לשונו: וזה חז"ל, דרשת את הביא
ומהו עולמית, בעמלק ואיבה מלחמה לו להיות בכסאו לישבע הורמה הוא ברוך
שלם שמו שאין הוא ברוך הקדוש נשבע לחציו, נחלק השם ואף כסא, נאמר ולא כס,
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והכסא שלם השם יהיה שמו וכשימחה כולו, עמלק של שמו שימחה עד שלם כסאו ואין
שנאמר ז)שלם, ט בו(תהלים שכתוב עמלק זהו לנצח, חרבות תמו יא)האויב א (עמוס

נצח, שמרה שם)ועברתו אחריו(תהלים אומר מהו המה, זכרם אבד נתשת (תהליםוערים

ח) שלם,ט השם הרי ישב, לעולם שם)וה' שלם.(תהלים כסאו הרי כסאו, למשפט כונן
הריקאנטי וכתב תהיה(שם)עכ"ל. גבורה, למדת הרומזת השמאלית שהיד היא שהכוונה

- כביכול - ככסא המשמשת מלכות ספירת שהיא השכינה על כלומר – יה' 'כס על
הטומאה. כוחות עם ילחם הקב"ה וכך תפארת, לספירת

לעמוסיולעתיד תפארת עטרת ותתחדש השכינה תתעלה - המשיח בימות - לבוא
של כחם מפני עמלק ושל עשו של זרעו וימחה החמה, כאור אורה ויהיה בטן,

למעלה. שיגבר ישראל

ז"לעומקים האר"י בדרושי מבוארים עמלק, מלחמת בענייני תורהנוספים (ליקוטי

בשלח) פרשת הליקוטים ספר בשלח, היאפרשת שעמלק הענין, כל ותכלית ,
הטומאה מלחמת היתה ישראל עם ומלחמתו בעולם, והטומאה הס"מ התלבשות
שביאר ועיי"ש עמלק. של הטומאה כח ביטול הוא השלם התיקון ולכן בקדושה,

זה. בענין גדולים רמזים

מלשוןועיין הוא שעמל"ק הקדמוני) הנחש מצד עמלק - א (פרק לעיל עוד
הקדמוני), הנחש של ומהותו עניינו ביאור – ב (פרק לעיל עוד ועיין עקלתו"ן,
בישראל עמלק מלחמת שכל הנ"ל מכל והיוצא דסט"א, הנוק' הוא עקלתון שנחש
המרכבה שהם בישראל דסט"א הנוק' מלחמת בקדושה, הטומאה מלחמת היתה

בעולם. לקדושה

שכתובועוד בתורה, שמבואר כמו עשיו, מצאצאי היה שעמלק שכיון להוסיף, אפשר
יב) לו עמלק',(בראשית את לאליפז וּתלד עׂשו ּבן לאליפז פילגׁש היתה ְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ'ותמנע

גם כן הס"מ, היה עשיו של ששרו וכמו עשיו, סבו של דכו את המשיך שעמלק הרי
הס"מ כן לא"י, בדרכו יעקב עם להילחם בא שהס"מ וכמו הס"מ, הוא עמלק של שרו
מטרתו היתה יעקב עם שבמלחמתו וכמו לא"י, בדרכם ישראל עם להילחם בא
הקדושה, עם להילחם מטרתו היתה ישראל עם במלחמתו כן הקדושה, עם להילחם
מלחמתו היתה עתה כן לתפארת, מרכבה שהוא יעקב עם מלחמתו היתה שאז וכמו

מש התפארתעם בנשמת שאחוז כל16ה ולא בתפארת, אחוז היה משה שרק וכיון ,
וגבר ידיו את משה ירים 'כאשר רק וכן בו, רק המלחמה תלויה היתה ישראל, כלל

הרמ"ק,16. בדברי נצח) בספירת הפגיעה מחמת הנבואה חסרון - ה (פרק לעיל שהתבאר כמו
עיי"ש.
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עעל לגבור כח לו היה בתפילה התאמץ בתארת האחוז משה כאשר רק – ישראל'
בעמלק המלובש .17הסט"א

והיאהכלל הקדושה, עם הסט"א מלחמת היא ישראל עם עמלק מלחמת העולה,
ולכן הראשון, אדם מזמן הטומאה עם לקדושה שיש מלחמה אותה של ההמשך

עמלק'. של זכרו שימחה עד שלם הכסא ואין שלם השם 'אין

בעמלק שאול ומלחמת שמואל של תיקונו - ז פרק

היטבהפרק לב לשים ויש ועמלק, שאול מלחמת הוא והס"מ ישראל במלחמת הבא
את נביא להלן העניין. וכל בעמלק מלחמתו שאול, של המלכתו לפרשת

הקדמונים. ביאורי ואת להתבונן, יש בהם המרכזיים הפסוקים

שכתובתחילת כמו שמואל, של בזקנותו נעוצה ההמלכה א)עניין ח, א ְִַ'ויהי(שמואל
ראויים, אינם הבנים אך ליׂשראל', ׁשפטים ּבניו את וּיׂשם ׁשמּואל זקן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכאׁשר

שכתוב ג)כמו וּיּטּו(שם ׁשחד וּיקחּו הּבצע אחרי וּיּטּו ּבדרכיו בדרכו בניו הלכּו ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָָָֹֹ'ולא
שכתוב כמו מלך, להם שימנה ודורשים לשמואל באים ישראל וזקני ה)מׁשּפט', (שם ְִָ

ּככל לׁשפטנּו מלְך ּלנּו ׂשימה עּתה ּבדרכיָך הלכּו לא ּובניָך זקנּת אּתה הּנה אליו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ'וּיאמרּו
הסכמתו את נותן והקב"ה המלך, מענין אותם להניא מנסה שמואל בהמשך ִַהּגֹוים',

מלך. להמלכת

ט)הבאבפרק אביו,(שם קיש שאיבד האתונות את לחפש שהלך שאול על מסופר
זה ועל שמואל, לבית לסור שאול של נערו מציע שמואל של עירו דרך בעברם

ט)נאמר הראה(שם עד ונלכה לכּו אלהים לדרֹוׁש ּבלכּתֹו האיׁש אמר ּכה ּביׂשראל ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹ'לפנים
ב. רואה. א. בנבואה: בחינות שתי שיש כאן נאמר הראה'. לפנים יּקרא הּיֹום לּנביא ְִִִִֵֶַַָָָָֹּכי
והיינו 'רואה', לו קוראים היו אלא 'נביא', לנביא קוראים היו לא זמן ובאותו נביא.
בחינות שתי מהם להבין ויש 'רואה', בחינת מצד היתה הנבואה בחינת הזמן שבאותו

'רואה'. בחינת שלטה זמן באותו ומדוע אלו,

הםבהמשך לו קורא ושמואל מלך, להיות הנבחר הוא ששאול לשמואל מגלה הקב"ה
לאכול לשאול לתת מה הוראות נותן ששמואל נאמר ואז יחדיו (שםאוכלים

ידי17. על היה רבינו, משה למדרגת תורה מתן בזמן עלו שישראל שכיון להוסיף, אולי אפשר עוד
חטאו שישראל אלא עמלק. על הגדול הנצחון כבר נהיה היה ובזה בעולם, הטומאה צד כל נמחה זה
הערב - ט (פרק להלן שיבואר כמו 'עמלק', עצמם שהם רב, הערב ידי על החטא והיה העגל, בחטא
במלחמה כאשר הטומאה, עם הקדושה של הפנימית המלחמה היתה וזו שבישראל), העמלק הוא רב
בזמן ישראל מדרגת על עוד השלם. התיקון ונמנע בעגל, חטאו ישראל שהרי הטומאה, צד ניצח זו

יתרו). (פרשת זה במאמר שהארכתי במה עיין תורה, מתן
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כג-כד) ׂשיםושם אליָך אמרּתי אׁשר לְך נתּתי אׁשר הּמנה את ּתנה לּטּבח ׁשמּואל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ'וּיאמר
קיבל ששאול לציין יש ׁשאּול', לפני וּיׂשם והעליה הּׁשֹוק את הּטּבח וּירם עּמְך: ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹאתּה

סתם. בפסוק התבאר לא זה שעניין ופשוט 'שוק', דווקא

י)בהמשך ללכת(שם להיכן הוראות לו ונותן המשחה, בשמן שאול את מושח שמואל
לו אומר הוא השאר בין לעשות, ה-ז)ומה ושם ּגבעת(שם ּתבֹוא ּכן ְִֵַַַָ'אחר

מהּבמה ירדים נביאים חבל ּופגעּת העיר ׁשם כבאָך ויהי פלׁשּתים נצבי ׁשם אׁשר ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹהאלהים
עּמם והתנּבית ה' רּוח עליָך וצלחה מתנּבאים: והּמה וכּנֹור וחליל ותף נבל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹולפניהם
שאול וגם 'רואים', בשם ולא 'נביאים' בשם הנביאים נקראים כאן אחר', לאיׁש ְְְְִֵֶַַָונהּפכּת

שאמרו במה וכגון פעמים, כמה בהמשך שם שמבואר וכמו 'נביא', נקרא יא)עצמו (שם

ּבּנביאים'. ׁשאּול ְֲִִַַָ'הגם

יא)ההמשך עםנחשש(שם נלחם לעזרתם, נחלץ שאול גלעד, יבש על עלה העמוני
ומנצחו.נחש

בעמלקאחרי להילחם ומצווהו לשאול שמואל בא פלישתים עם המלחמות (שםסיפור

חמלטו) ששאול היה ההמשך רכושו. כל כולל עמלק, כל את להחרים היה הציווי ,
אג זה ידי ועל הצאן, מיטב לועל ואמר לשמואל נגלה והקב"ה לפליטה, נשאר עצמו ג

כמו לה', ומתפלל זו קביעה עם מסכים אינו שמואל שאול, המלכת על ניחם שהוא
יא)שכתוב היתה(שם לא זו שזעקה הוא ופשוט הּלילה', ּכל ה' אל וּיזעק לׁשמּואל ְְְִִִֵֶַַַַַָָָ'וּיחר

זה שבעניין ראה ששמואל מחמת אלא עצמו, שאול על שמואל של רחמיו מחמת
שאול. מלוכת מעצם ערוך לאין חשובים עניינים תלויים

לושמואל ואומר שאול עם להיפגש יז)הלך ראׁש(שם ּבעיניָך אּתה קטן אם ְֲִֵֶַָָֹֹ'הלֹוא
הדגיש מדוע להבין וצריך יׂשראל', על למלְך ה' וּימׁשחָך אּתה יׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשבטי

ישראל. ראש אלא קטן הוא שאין לו

טעהשאול שהוא משמואל18מבין ומבקש כה), וׁשּוב(שם חּטאתי את נא ׂשא ְְִֶַַָָָָ'ועּתה
דברי ולאחר להשתחוות. דווקא ביקש מדוע להבין ויש לה'', ואׁשּתחוה ְְֲִִֶֶַעּמי

(עמ'18. החזו"א במחיצת בספר הנה טעה. רק שהוא או חטא, ששאול לומר אפשר אם לדון יש
(יומא בגמרא שהרי שקר, שזה אמר והחזו"א חטא, ששאול שאמר אחד דרשן שהיה הביא (185
שלא שנה כבן הונא רב 'אמר כך: במלכו' שאול שנה 'בן א) יג א (שמואל הכתוב את דרשו כב:)
שסג, רמז משפטים שמעוני (ילקוט במדרש אכן כלל. חטא לא ששאול ומבואר חטא', טעם טעם
וילחם ישראל על המלוכה לכד 'ושאול ביה כתיב מה שאול חטא שלא 'עד אמרו מדרשים) ועוד
שאול 'וירא כתיב מה שחטא וכיון נצח, ירשיע מהו ירשיע' יפנה אשר ובכל וגו' אויביו בכל סביב

'חטא'. של לשון שאול על נקט שהמדרש מבואר מאד'', לבו ויחרד וירא פלשתים מחנה את

כמה [כפי עוונותיו כל לו ונמחלו שחטא או כלל, חטא לא שמלך שעד פשוט, הביאור אכן
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ואומר שמואל מוסיף כט)תוכחה אדם(שם לא ּכי יּנחם ולא יׁשּקר לא יׂשראל נצח ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹֹ'וגם
מסכים לבסוף שמואל בזה. לומר בא מה ברורה, אינה כלל זו ותוספת להּנחם', ְִֵָהּוא

היא אגג של ותגובתו אגג, את להרוג הוא הולך ואז לב)להשתחוות, אכן(שם אגג ֲֵֶַָָֹ'וּיאמר
'סר'. הוא ומדוע המוות' 'מר מהו כוונתו, מה להבין וצריך הּמות', מר ֶַַָָסר

ישיההמשך בן את למשוח לשמואל אמר שהקב"ה טז)היה ישי(שם בן דוד ונבחר ,
בו ונאמר הדין מדת פגעה בשאול יד)ונמשח, ׁשאּול(שם מעם סרה ה' ְִֵַָָָ'ורּוח

הוא דוד, את מוצאים נגן, יודע איש עבורו מחפשים עבדיו ה'', מאת רעה רּוח ֲִֵֵַַָָּובעתּתּו
היה רעה שרוח פעם וכל נפש, אהבת אוהבו שאול שאול, של כליו נושא להיות הופך

סרה. היתה והרוח מנגן דוד היה שאול את מבעתת

לענייננו.אלו הנוגעים העיקרים

בוכיםועתה קול בספר שמבוארים כפי הנ"ל, כל את לבאר איכהנבוא גלאנטי, (למוהר"א

יח) .ד

ומעלהשאול יתרון יש בנימין שלבני הקב"ה לפני וידוע וגלוי בנימין, משבט היה המלך
כל השתחוו בו מועד שבאותו כיון עמלק, על לגבור יכולים הם שבה נפלאה

בפסוקים כמבואר לעשיו, ו-ז)השבטים חג וילדיהן(בראשית הּנה הּׁשפחֹות ְְְְִֵֵֶַַַַָָ'וּתּגׁשן
בנימין, היה לא וּיׁשּתחוּו', ורחל יֹוסף נּגׁש ואחר וּיׁשּתחוּו וילדיה לאה ּגם וּתּגׁש ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָוּתׁשּתחוין:
נולד. לא שעדיין לפי והיינו בנימין, הוזכר ולא השתחוו, ורחל יוסף שרק כתוב שהרי
השבטים עשר שאחד ואחרי למטה, מלמעלה השפע המשכת הוא השתחויה שסוד וידוע

אחרא לסטרא מרכבה שהוא לעשו של19השתחוו בידו החזיקו כאילו הדבר חשוב היה ,
של שרו שפגם הפגם והעמידו החזיקו ובזה ולפטרון, לשר עליהם אותו והמשיכו עשו
שלא זה, בענין פגם לא נולד, לא שעדיין הצדיק בנימין ורק במקומו, יעקב בירך עשו
ידי על הפגם את לתקן אפשרות היתה ולכך השפעה, ושום חיזוק שום מידו לעשו בא
שפגם הפגם ויתקן הימין, אל במקומו הירך יחזור ידו ועל בעמלק שילחם בנו, בן שאול

קטרוגו. בכח נצח, יעקב, בירך סמאל

הכתובוזהו כמאמר ימים באותם הנבואה חסרון מוזכר הענין בתחלת הכתובים, ביאור
א) ג, שמחמת(שם לכך, והטעם נפרץ', חזון אין ההם בימים יקר היה ה' 'ודבר

הנבואה, מעיינות ונסתמו הדין כח התעורר יעקב עם מלחמתו בשעת הס"מ של קטרוגו
הכתוב סוד וזהו שהתבאר. ט)כמו ט, לדרוש(שם בלכתו האיש אמר כה בישראל 'לפנים

שגם הנ"ל], הפסוק [על רש"י ועיין עמלק. את השמיד שלא בכך חטא, מכן לאחר אבל מדרשים].
כנ"ל. נראה ממנו

וסמא"ל.19. יעקב מאבק - ד פרק לעיל בהרחבה עיין
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לנביא שקראו שמבואר הרואה'. לפנים יקרא היום לנביא כי הרואה עד ונלכה לכו אלהים
והיינו למרחוק, רואה שהוא משמעותה 'רואה' שתיבת בזה, והכוונה 'נביא', ולא 'רואה'
ה'. של רצונו את לראות הוא יכול – ה' דבר את 'לראות' יכול שהוא ה'רואה' שמעלת
ההמשך את לעשות זוכה גם אלא ה', דבר את 'רואה' רק שלא מי הוא 'נביא' אבל

הנבו שהיתה זמן כל ולכן העם. אל ה' דבר את שהיהו'להביא' הפגם מחמת פגומה אה
את ממש להביא הנביאים בכח היה שלא 'רואה' בשם לנביא קוראים היו 'נצח' בספירת
כמו - התיקון שהתחיל אחרי ורק וחתום, סתום הנבואה מקור היה יען העם, אל ה' דבר
להתנבא הנביאים התחילו כבר שאז 'נביא', בשם לנביא לקרוא התחילו - להלן שיתבאר

העם. אל ה' דבר את 'להביא' יכולים והיו נצח, מספירת גם

להיותובזמן המיועד הוא ששאול לשמואל מגלה הקב"ה לשמואל, לבוא רוצה ששאול
המנה את 'תנה הוראות: לטבח ונותן לסעודה שאול את מזמין ושמואל מלך,

את הטבח וירם עמך: אתה שים אליך אמרתי אשר לך נתתי וישםהשוקאשר והעליה
ויאמר שאול הנשארלפני אכלהנה לפניך לךשים שמור למועד קראתי'כי העם לאמר

שהוא העליון שהשוק לו לרמוז השוק, את דווקא לשאול לתת לטבח אומר שמואל וגו',
שרק בתיקונו, תלוי - מתוכה להתנבאות יכול נביא שאין - חשוך עכשיו שהוא יעקב ירך
שהוא מחמת שדווקא לו ורמז הנצח. - השוק את לתקן יכול בנימין משבט שהוא שאול
הנשאר הוא הנה כלומר, הנשאר', 'הנה באמרו זה, תיקון לתקן הוא יכול בנימין משבט
לך', שמור למועד 'כי ותקן, זה בכחך לך ועתה השבטים, כשאר לעשו השתחוה שלא
פגם אותו את לתקן האפשרות כי לך, שמור - שחלפו וזמנים מועדים ממועד כלומר,

ידך. על רק הינה

שיעשה,ואחרי ייחוד איזה ידי על יעקב בירך הפגם את לתקן עליו וקיבל שאול שאכל
'ופגעת כששלחו, שמואל לו אמר ולכן הנבואה, מקור ונפתח לתקן התחיל מיד

והמהנבאיםחבל וכנור וחליל ותף נבל ולפניהם מהבמה עליךמתנבאיםירדים וצלחה :
ה' אחר'והתנביתרוח לאיש ונהפכת ה-ו)עמם שם, אלהים(שם רוח עליו 'ותצלח היה, וכן ,
י)בתוכם'ויתנבא שם, עם(שם והנה ויראו שלשום מאתמול יודעו כל 'ויהי 'נבאנבאים,

יא)וגו' שם, שאול(שם 'הגם ואמרו תמהו כך(שם)'בנביאים. כל היה שהתיקון ומבואר .
שכתוב כמו הבקר אחר רועה שהיה שאול שאפילו ה)גדול יא, אחרי(שם בא שאול 'והנה

בנביאים'. שאול 'הגם ואמרו התפלאו כולם זה ועל נביא, להיות הפך הבקר',

ידיולאחר על דווקא שנמשח והטעם המשחה, בשמן שאול את שמואל משח מכן
הנקרא ממקום בגבורה היה ומקורו לוי, משבט היה שמואל שהרי שמואל,
הנצח, אל הדין נמשך ומשם מהגבורה, הדינים ויציאת אחיזת מקום שהוא ערב', 'פנות
חסדים וימשיך בגבורה, האחוז שמואל שיבוא אמרו הגבורה, ממקום היה שהפגם וכיון
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להיות ותחזור נצח ספירת תתוקו ואז כידוע, החכמה מצד שהוא השמן ידי על הנצח אל
ימין. בקו חסדים שופעת

הואהנסיון עמון של מלכה ושם עמון, עם במלחמה הוא כמלך שאול של הראשון
הציוני וכתב תולדות)'נחש', את(פרשת לתקן התחיל ששאול שכיון בזה שרמזו

הראשונה המלחמה ולכן הס"מ, עם להילחם כח קיבל קטרוג, בה שהיה הנצח בחינת
הקדמוני הנחש כדמות לס"מ מרכבה היותו על שרומז 'נחש' ששמו מלך עם היתה שלו

לס"מ. מרכבה שהיה

לולאחר ואומר בעמלק, להילחם אותו ומצווה לשאול שמואל קורא עמון על הניצחון
למלך' למשחך ה' שלח 'אותי א)שמואל טו, שהוא(שם ששמואל שכיון לו ורמז ,

מעט, התיקון התחיל שכבר הרי החסדים, סוד שהוא בשמן שאול את משח בגבורה
לו ואמר המשיך ולכן התיקון, את ולסיים עמלק זכר את למחות הזמן הגיע שכן וכיון

ה'' דברי לקול שמע שבדברי(שם)'ועתה והתוכן העומק את ותשמע תקשיב כלומר, ,
עמלק' את והחרמת 'לך שהוא ג)ה' שם, שם של(ראה בנו הוא ועמלק מבנימין, אתה כי ,

תכשל. אל והשמר הזהר לכן ידך, על אם כי ליפול יכול ולא עשו,

נמלטההמשך עמלק מלך אגג גם וכך הצאן על וחמל עמלק עם נלחם שאול ידוע,
שאול מינוי על ניחם שהוא לו ואומר בלילה לשמואל מתגלה הקב"ה מדינו,

הלילה כל זועק ושמואל יא)למלכות, שם שש(שם וודאי מחמת, הלילה כל זעק לא מואל
ועל נצח, לספירת הראשון הקטרוג יחזור ששוב חשש שמואל אלא שאול, על רחמיו

הלילה. כל זעק - זה קטרוג יהיה שלא - זה ענין

שבטישמואל ראש בעיניך אתה קטון אם 'הלוא לו ואומר שאול עם להיפגש הולך
אתה' יז)ישראל שם, להילחם(שם נשלח הוא שדווקא לרמוז היתה וכוונתו ,

צאצאיו עם למלחמה ראוי בנו בן רק ולכן לעשיו, השתחווה לא בנימין שרק כיון בעמלק,
'ראש הוא זו שבבחינה לו אמר ולכן נצח, מספירת הס"מ של הקטרוג ולהסרת עשיו של

אתה. אלא זה ענין שיתקן מי אין ולכן ישראל',

נגדשאול נא 'כבדני לו ואומר שמואל בפני מתחנן והוא זה, בענין שגה שהוא מבין
לה'' ואשתחוה עמי ושוב עמי... ל)זקני טו, זה(שם בענין שכוחי הבנתי כלומר ,

ידי על דבר איזה אתקן שפגמתי ועכשיו לעשיו, השתחוה לא שבנימין מחמת היה
שלא במה בנימין שהועיל כדרך זו בהשתחויה אועיל אולי לה', ואשתחוה שאשוב

לעשיו. השתחווה

ינחם'ושמואל ולא ישקר לא ישראל נצח 'וגם לו אומר דבריו ובסוף בו, שם,גוער (שם

החל,כט) כבר התיקון אך נכשלה, עמלק מלחמת שאמנם היתה וכוונתו ,
ישקר'. לא ישראל 'נצח ולכן קדושה, שפע משפיעה והיא למקומה חזרה נצח וספירת
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המות'לאחר מר סר 'אכן אומר ואגג אגג, את להרוג הולך ששמואל לב)מכן שם, ,(שם
פגומה נצח ספירת נשארה אזי הפגם את תיקן לא ששאול שכיון היתה וכוונתו
המות. מר את מרגיש איני כן ואם קדושה, שפע משם לשאוב יכולים אינם וישראל

מקוםאכן, מכל ישקר' לא ישראל ו'נצח התיקון התחיל שכבר הובטח ששמואל הגם
לו שאמר עד הזה, הדבר על מתאבל והיה מלא, יהיה לא שהתיקון שמואל חשש

שאול' אל מתאבל אתה מתי 'עד הוא ברוך א)הקדוש טז, גם(שם להתקן יכול שהפגם ,
שמן' קרנך 'מלא שוב ולכן אחר, אדם ידי קודש(שם)על משחת שמן להמשיך תחזור ,

מלך' לי בבניו ראיתי כי הלחמי בית ישי אל אשלחך 'ולך השמן והיינו(שם)ממקור ,
על הנזכר הפגם את שיתקן ע"ה המלך דוד והוא הפגם את שיתקן מי שיש שראיתי

נצח' בימינך 'נעימות הכתוב וכמאמר וזמירותיו, שירותיו יא)ידי טז לשון(תהלים שהוא ,
הימין. אל הנצח תחזור הנעימות ידי שעל בקשה

שאולובאמת כששלח כן שאחרי זמן, באותו עצום נבואה שפע שהיה בכתובים נמצא
נאמר דוד, את לקחת כ)מלאכים יט, מלאכים(שם 'וישלח המה'... גם 'ויתנבאו

המה' גם ויתנבאו כא)שלשים שם, וכתוב(שם כ), שם, עליהם',(שם נצב עומד 'ושמואל
מכוחו. מתנבאים היו שכולם והיינו

אתושאול תיקן לא שהוא מדה, כנגד במדה נענש - הראוי התיקון את תיקן שלא -
מעם סרה ה' 'ורוח לכך טובה, רוח הקודש, רוח נמשך שממנה הזאת המדה

ה'' מאת רעה רוח ובעתתו יד)שאול טז, שהחסיר(שם מה כנגד רעה ברוח נענש שאול ,
שהיה דוד ידי על אלא שאול מעל סרה היתה לא רעה, רוח אותה ולכן הטובה. ברוח
הקול דברי ע"כ בעצם. המתקן היה אשר הוא והוא בשיר, הדין המתקת בסוד מנגן

.(שם)בוכים

דצניעותאועיין לספרא הגר"א בביאור שישי)עוד מלך ד"ה היה(פ"א ששאול עוד שביאר ,
מקורות הם והוד ונצח בהוד, אחוז שהיה משום וזאת לנבואה, שזכה היחיד המלך
סט"א שהוא עמלק על לגבור הוא שראוי שמואל סבר בהוד אחוז שהיה וכיון הנבואה,

שם ועוד וכלל)דנצח. בפרט אתכללו ד"ה ונחש(פ"ג בריח נחש - הס"א ראשי ששני כתב
כנ"ל. והענין והוד. נצח - השוקיים בשני נאחזים - עקלתון

בהמן מרדכי מלחמת - ח פרק

מרדכיואחר מלחמת עניני את לבאר יש בעמלק שאול מלחמת עניני היטב שהתבארו
הכתוב כמאמר - בנימין מזרע ה)שהיה ב לה(אסתר ימיני', מזרע'איש שהיה מן

כידוע. עמלק,

בו.ראשית הסט"א והתלבשות עמלק עם להמן שהיה בשייכות מעט להרחיב יש
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בשל"העקרי באריכות מבוארים לא)הדברים כח, אותיות אור תורה פרק תצוה וזה(פרשת ,
יכרע' לא 'ומרדכי שכתוב להקשות יש ראשית דבריו: ב)תורף ג, ומבואר(שם

טו:)ובגמרא(שם)בתרגום פושט(מגילה מרדכי היה מרדכי ליד עובר היה שהמן פעם שכל
משתחווה היה שלא מה שבשלמא וקשה לעבד, לו שנמכר לו ומראה להמן ירכו את
מה אך לע"ז, השתחווה לא ומרדכי אלוה, עצמו עשה המן שכן כדין, עשה להמן
שעל ובפרט בחנם, בו התגרה מדוע קשה, זה לעבד לו שנמכר לו והראה בו שהתגרה
מדוע להבין יש ועוד בחנם. למיתה להימסר זה ה' קידוש ואיזה למיתה, נמסר זה ידי
רעתו עליו שתתהפך צריך היה ומדוע המן, של מגזירתו שינצלו לישראל להם די היה לא

העץ. על בניו ואת אותו ויתלו

צפע'וביאור יצא נחש 'משרש כתוב הנה הענין, כט)כל יד שמעשיו(ישעיה הוא והסוד ,
הנחש אחרי בעולם הסט"א התלבשות שהוא – שהוא20הרשע המן יצא -
מיער' חזיר 'יכרסמנה וכתוב: עשיו. עצם והוא עשיו של יד)צאצא פ, זה(תהלים ופסוק ,

'חזיר נקרא שעשיו ידוע הנה, וכדלהלן. כולם, שבין והקשר והמן, עמלק לעשיו רומז
דרכו היתה וכן טהרה, סימן בו שיש להראות טלפיו פושט שהוא החזיר דרך כי מיער',

ברש"י כמבואר צדיק, הוא כאילו ולהראות לרמות עשיו כז)של כה את(בראשית שביאר
המלח את מעשרין היאך אבא ושואלו בפיו, אביו את ולרמות לצוד - ציד' 'יודע הכתוב

עכ"ל. במצות. מדקדק שהוא אביו כסבור התבן, ואת

ברוקחובמסורה ומבואר תלויה, היא 'יער' בתיבת ע' פרשיות)האות ארבע שאותיות(הל' ,
'עמלקי'. בגימטריא עולות - ע' האות ללא 'מיער' של האותיות שהן - 'מיר'
י', מ' אותיות לאחר נכתבה תלויה, היא המסורה פי שעל האות שהיא ע' האות וכן,
חמישים, על תלויה ע' שהאות נמצא חמישים, בגימטריא יחדיו עולות ו-י' מ' ואותיות
וכמו אמה, חמישים גבוה עץ על נתלה האומות שבעים עיקר שהוא שהמן לכך רומז וזה

בפיוט וכו')שכתוב איש זכור ד"ה סוף זכור, לפרשת חמשים'.(ביוצר על נתלה שבעים 'תכלית

באותועוד ישראל של שחטאם מכך ללמוד יש הקדמוני, הנחש עם המן של שייכות
וחטא אחשורוש, של מסעודתו שנהנו – האכילה חטא עניינים: בשני היה דור
שאכילה הקדמוני, הנחש אצל מצאנו העניינים שני ואת להמן. שהשתחוו – זרה עבודה
לאשה אמר שהנחש במה היתה זרה ועבודה הדעת, עץ פרי באכילת היתה איסור של
עבודה היא העולם בחידוש זו וכפירה העולם, את ברא וכך הדעת מעץ אכל שהקב"ה
ובין ישראל, להחטאת המן של פעולותיו בין ממשית שייכות שיש נמצא ממש. זרה
בהמן'. הנחש ש'מבצבץ לומר יש זה ועל האדם, להחטאת הקדמוני הנחש של פעולותיו

וסמא"ל.20. יעקב מאבק - ד פרק לעיל עיין
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הגמראובזה כוונת את לבאר קלט:)יש שנאמר(חולין מנין, התורה מן המן שאמרו
יא) ג שהן(בראשית כיון הדעת, עץ בחטא הוא המן של שיסודו והיינו, העץ'. 'המן

בעבודה והן באכילה הן ישראל את החטיא ולכן דור, אותו של הס"מ התלבשות היה
בע"ז. והן באכילה הן האדם את החטיא שהס"מ כשם זרה,

ששנינווכן מה לבאר תתקמ"ד)יש רמז ח"ב שמעוני ליבטל(ילקוט עתידין המועדים שכל :
לעולם, בטל אינו הכפורים יום אף אלעזר, רבי אמר לעולם, יבטלו לא הפורים וימי

לד)שנאמר טז הכוונה(ויקרא מה להבין ויש כאן. עד עולם'. לחקת לכם [זאת] 'והיתה
הוא, והביאור בטלים. שאינם הכיפורים ויום פורים השתנו ומדוע בטלים, המועדים שכל
גדולים ניסים יהיו לבוא שלעתיד וכיון לאבותינו, שהיו לניסים זכר הינם המועדים שכל
שכל הכוונה וזו החדשים. לניסים ביחס קדמונים ניסים אותם שיתבטלו הרי יותר,
יהיו האחרונים שהניסים שכיון ברוב, ביטול מלשון 'בטלים', לבוא לעתיד המועדים

יותר פוריםגדולים ימי כן שאין מה ברוב. ביטול כדרך בהם, הישנים הניסים יתבטלו ,
שיום שבהם, הטומאה כוחות הכנעת מצד אלא שבהם, הניסים מצד שאינם וכיפורים,
היום הוא הפורים יום וכן הקדושה, בפני נכנעים הטומאה כוחות בו היום הוא כיפורים
מרדכי. לפני נכנע – הקדמוני הנחש ובסוד בעולם הס"מ התלבשות שהוא – המן בו
ברוב, ביטול שייך לא שבזה הרי הרע, הכנעת הוא וכפורים הפורים ימי ענין שכל וכיון

בעולם. הנחש וביטול הרע הכנעת תתווסף לבוא לעתיד שאדרבה,

ששנינוועוד הקדמוני, ולנחש לעמלק ושייכותו המן בענין רמז להוסיף ב.)יש :(מגילה
כל של הצירוף והנה, ע"כ. יותר. ולא פחות לא ט"ו י"ד י"ג י"ב י"א נקראת מגילה
ויש יותר', ולא פחות 'לא אמר אלו מספרים ועל אדנ"י. שם כמנין עולה הנ"ל המספרים
עולה והוא י"א, המספר את דהיינו המועט, המנין את רק לקחת שיש ולרמוז לדקדק
והוא ט"ו, שהוא ביותר המרובה המנין את לקחת יש וכן הוי"ה, משם ו"ה אותיות כמנין
ונרמז הוי"ה בשם בפירוד היה עמלק של הפגם עיקר וכידוע הוי"ה, י"ה כמנין עולה

יה' כס על יד 'כי יז)בפסוק טז, י"ד,(שמות י"ג, י"ב, – האמצעיים המספרים ונשארו .
קוראים שבארמית וכמו קללה, של מספר הוא ל"ט ומספר ל"ט, עולים יחדיו ושלושתם
אדם של הקללות וכן מלקות, ל"ט חייב מהמצוות אחת על העובר וכן 'לייט', לקללה

בציוני [עיין ל"ט יחדיו עולים והארץ הנחש צוף)וחוה, מצאתי ד"ה בהג"ה ע"א, ו דף (בראשית

מרכבה היו שכולם – והמן ועמלק הנחש, ידי שעל נמצא הקללות], ל"ט את שפירט
ע"כ הוי"ה. שם של הפירוד עצם היא הקללה כאשר הקללה, עניין נוצר – לסט"א

השל"ה דברי עניינים.(שם)תמצית בכמה האריך שעוד ועיי"ש ,

קיב:)בזוהרוהנה דיליה,(משפטים ירך ההוא דהמן רשע לההוא אחמי הוה 'מרדכי איתא
היה [מרדכי וכו'. בהדיא ליה ארגיז ואיהו ליה, דאתחזי מלה רגיז הוה דא ועל
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היה וזה לו, מראה שהיה מה על כועס היה זה ועל שלו, הירך את הרשע להמן מראה
אותו]. מרגיז

אביווכוונת בכח החזיק לעשו, השתחוה שלא מבנימין שהיה שמרדכי לבאר, הזוהר
ישתחוה' ולא יכרע 'לא הוא גם ב)ולכן ג להמן(אסתר רמז שמרדכי והענין ,

על בקטרוג שלטון לעמלק ואין למקומה חזרה כבר הירכיים כנגד שהיא נצח שספירת
הירך את לו מראה היה וכן להמן, – בירכיו – השתחווה ולא כרע לא ולכן ישראל,

נצח. ספירת – בירך ועמלק לעשיו קטרוג יותר אין שכבר כנ"ל, לו לרמוז

בחז"לועוד טו.:)איתא לעבד(מגילה לו נמכר שהמן מכירה שטר שלו בירך קשר שמרדכי
את מכר שעשיו כמו בלחם נמכר שהמן א. דברים: שני בזה ורמז לחם, עבור
המכירה, מחמת יעקב שלטון תחת נמצא שעשיו שכמו והיינו ליעקב, באכילה הבכורה
יסמוך שלא לו לרמוז בירך דווקא השטר את קשר ב. מרדכי. שלטון תחת נמצא המן כן
שמואל ידי על מעט תוקן כבר שהפגם כיון יעקב, בירך פגם עשיו של ששרו הפגם על

ע"ה. המלך דוד ידי על תיקונו ונגמר ושאול

וגו'(שם)בשל"הועיין החלות' אשר מרדכי היהודים מזרע 'אם הכתוב לשון את שביאר
יג) ו לנפול(אסתר החילות כבר אשר היהודים מאותם הוא שאם היא שהכוונה ,

לא שהמן והיינו תפול', 'נפול אז שאול, לפני לנפול הוחל אשר מבנימין דהיינו לפניהם,
מבנימין. שבא מרדכי לפני אלא ליפול יכול היה

הקודשובספר זלה''ה)21מחברת מהר''ן ד"ה פורים, של(ענין מלחמתו בעומק רמז ביאר
'מר' שהאותיות והיינו 'מר–דכיא', על רומז 'מרדכי' שהשם המן, עם מרדכי
– הסט"א טומאת – הנחש שזוהמת והיינו טומאה, זו ו'דכיא' עמלק, בגימטריא הם
ששמו לעיל] הובא [וכבר וידוע לבטל. מרדכי על היה זו טומאה ואת בעמלק, התלבשה
'יכרסמנה בפסוק שתלויה ע' האות סוד וזהו 'עין', בגימטריא הוא 'סמאל' – הסט"א של
ע' כאות בגימטריה שעולה מסמא"ל הוא ועמלק עשיו של שכוחו שרומזת מיער', חזיר
למקור הרומזת שהיא ע' האות את עמל"ק של משמו נוריד וכאשר עי"ן. – במילואה

ערפו',חיותו ממול ראשו את 'ומלק הכתוב סוד וזה מל''ק, אותיות נשארות סמא"ל, –
'מלק', אותיות שהם קל"ם, ב"ש ב-א"ת עולות מרדכי של שמו מתוך דכ"י והאותיות
ו'מלק' בעמלק נלחם תורה עמהם ולמד היהודים כל את כינס שמרדכי ידי שעל והיינו

העולם מן עמלק .22את

הוא21. שלהלן הקטע שפירא. נתן רבי ידי על בחלקו ונערך ז"ל, האר"י מדברי ליקוט הוא זה ספר
שפירא. נתן רבי מדברי

בזה22. שהוסיף 'מלק'ועיי"ש שנרמז מה וכן דעמלק. ע' להכניע כדי שנה ע' בבל גלות היתה שלכן
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הזמן,העולה באותו לסט"א מרכבה נעשה – עמלק מזרע שהיה - שהמן הנ"ל, מכל
היתה מטרתו שכל ולאבד', להרוג 'להשמיד היתה ישראל עם מלחמתו ולכן
עשיו הנחש, ידי על בעולם הקדושה ביטול לנסיונות כהמשך בעולם, הקדושה כל ביטול
הקדושה, מפני הסט"א הכנעת היתה בהמן מרדכי של מלחמתו גיסא ומאידך ועמלק.
הסט"א הכנעת הוא שסודם – כתמוהים שטחי במבט שנראים – מעשיו כל סוד וזה
הסט"א. על הקדושה נצחון – המן על מרדכי של הגדול הנצחון היה וזה הקדושה, בפני

שבישראל העמלק הוא רב הערב - ט פרק

בעולם,אחרי הסט"א ושליטת קטרוג השתלשלות סדר הקודמים בפרקים שהתבאר
להתלבש הסט"א המשיך היכן לברר יש ועמלק, עשיו דרך הקדמוני, מהנחש

הזו. בעת חובתנו מהי מעט להבין זה פי ועל האחרונים, בדורות

זהב)הגר"אכתב ודי וחצרות ולבן תפל ובין פארן בין עה"פ דברים, פרשת אליהו חמשה(אדרת שיש
הרע. לשון ובעלי מחלוקת בעלי א. רב; ערב מיני חמשה לשונו: וזה רב, ערב מיני
ואין כצדיקים עצמם שמראים הרמאים ג. וכדומה. זנות כמו התאוה אחר הרודפים ב.
אחר הרודפים ה. שם. להם לעשות חרבות ובונים הכבוד אחר הרודפים ד. שלם. לבם

כולם, כנגד המחלוקת כי תחילה, והמחלוקת עמלקיםהממון. נקראים דודוהם בן ואין ,
נאמר ועליהם העולם, מן שיעברו עד יט)בא כה כמבואר(דברים עמלק', זכר את 'תמחה

עכ"ל. בזוהר.

יצחקובביאור שם)באר אליהו אדרת על חבר, אייזיק יצחק הזוהר(לרבי דברי את הביא
ע"א) כה ג'בורים(בראשית, נ'פילים רב: ערב של מינים חמשה שיש שכתב

ר'פאים והבארע'מלקיםע'נקים מין, כל של עניינו שם ומבואר ר"ע, נג"ע הוא וסימנם ,
מין לכל ביחס הגר"א כוונת מהי מבאר וכדלהלן.23יצחק ,

אדוםבזוהר גלות [היא הרביעית שבגלות אלו הם רב מהערב שנשארו שאלו מבואר
והם חמס, בכלי ישראל על שישלטו ישראל, ראשי יהיו האחרונה] הגלות -

נאמר ועליהם 'עמלקים' יג)הנקראים ו אלו(בראשית והם מפניהם'. חמס הארץ מלאה 'כי
ומחלוקת. הרע לשון כבעלי הגר"א שמנה

נאמרה'נפילים' ועליהם הזנות, אחר הרודפים ב)הם ושם את(שם האלהים בני 'ויראו
הנה'. טובות כי האדם בנות

לעשות שחשב מה כי ובוז, וחרפה קלון' פניהם 'מלא מלשון הוא ש'קלם' מפני הוא 'קלם', באותיות
נשאר זה ידי שעל צואה, של כלי עליו השליכה המן של שבתו למה רמז גם זה לו. עשו למרדכי

ישראל. שונאי כל יאבדו כן וקלון, בחרפה

עמלקים).23. ד"ה ע"ב (צז לתיקונים הגר"א בביאור עיין דבריו וכעין



הפורים לינצ'נר@Aדברי שלמה ריאהרב

כסוגה'גבורים' הגר"א שמנה [מה שם לעצמם לעשות כדי הכל שעושים אותם הם
בזוהר ומבואר נאמר(שם)ד'], ד)שעליהם יא עיר(בראשית לנו נבנה 'הבה

ואינם תורה ספר בהם ונותנים ומדרשות כנסיות בתי בונים שהם והיינו שם', לנו ונעשה
שמם. את להגדיל כדי אלא שמים לשם זאת עושים

בזוהרה'רפאים' ומבאר(שם)מבואר התורה, בלומדי מלתמוך שמתרפים אלו שהם
הממון, אחר רודפים שהם ה'] [סוג הגר"א שמנה אלו שהם יצחק הבאר

מנכסיהם. התורה עמלי את להנות רוצים שאינם והיינו

בזוהר'ענקים' נאמר(שם)מבואר שעליהם חכמים בתלמידי שמזלזלים אלו שהם
לגרגרותיך' ט)'וענקים א הגר"א(משלי שמנה אלו שהם יצחק הבאר ומבאר ,

שמראים ידי שעל והיינו כן, אינם ובאמת כצדיקים עצמם שמראים כרמאים ג'] [סוג
חכמים בתלמידי מזלזלים העולם כל על עצמם ומגדלים כצדיקים עצמם הם

האמיתיים. והצדיקים

אינ(שם)הזוהרומסיים שהגאולה 'עמלק',, שהוא רב הערב במחיית אלא תלויה ה
הגר"א יצחק)ולדעת הבאר כביאור והם(הנ"ל, הרע, ולשון מחלוקות בעלי אלו

בעלי במחיית תלויה שהגאולה ומבואר חמס, בכלי ישראל על שישלטו ישראל ראשי
ומחלוקת. הרע לשון

לתיקוניםועיין הגר"א בביאור בזויה)עוד המסכן וחכמת ד"ה ע"א, שחכמת(קיא שכתב
לפני רב הערב יהיו וכך בגלות, ישראל ראשי שהם רב הערב בעיני תסרח סופרים

בעיניהם. סרוחים יהיו שהם והיינו - לבוא לעתיד חכמים התלמיד

חדשועוד מזוהר לתיקונים בביאורו הגר"א לפנות)כתב ד"ה ע"א, נקראו(לד רב שהערב
שמצינו וכמו חצות, אחרי - הערב מזמן הוא שליטתם שעיקר כיון 'ערב' מלשון

חז"ל ודרשו מלבוא, בושש שמשה כשראו רב הערב שעשו פט.)בעגל המילים(שבת את
שעה שעברה שראו שכיון והיינו שישית, שעה אחרי זה שהיה שש', 'בא מלשון 'בושש'

ישראל את והחטיאו קמו בא לא ומשה - חצות - .24שישית

באופן24. שנים האלף חלוקת תהיה ואם שנים, אלף הקב"ה של שיומו שידוע נורא, הדבר ובאמת
שהרחבנו מה עיין הקב"ה, אצל לילה למנות שאין הסוברים [ויש היום שעות רק הם השנים שאלף
לפני שנה מאות חמש הוא רב הערב שלטון שתחילת נמצא השמשות], בין ספק על במערכה בזה
לשלוט החלו שנים באותם שבאמת וידוע השישי, לאלף ת"ק משנת והיינו השישי, האלף סוף
על ישראל כלל הנהגת על השתלטו מכן ולאחר הקהילות, הנהגת על שהשתלטו הרשעים בישראל
הרוצים ישראל רשעי בידי נתון ישראל כלל על השלטון רוב שכיום באופן הציונית, התנועה ידי

ישראל. כלל את להחטיא

מאתים התחילה רב הערב שליטת והרי יום, מאות וחמש לילה הם מאות שחמש נחשב אם וגם
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אינון)כתבועוד ד"ה ע"א סא השליטים(שם יהיו שהם כיון 'רב' מלשון נקראו רב שהערב
בגלות. ישראל על

יז.)בגמראוהנה, וידוע(ברכות גלוי העולמים 'רבון מתפלל היה אלכסנדרי שרבי אמרו

יהי מלכיות, ושעבוד שבעיסה שאור מעכב ומי רצונך, לעשות שרצוננו לפניך
הגר"א וכתב שלם'. בלבב רצונך חוקי לעשות ונשוב מידם שתצילנו מלפניך (אמרירצון

שם) אחרים.נועם שמחטיאים שבישראל הרשעים שהם רב הערב הם שבעיסה ששאור

העולם מאומות גרועים יותר שהם שם, כתב .25ועוד

הגר"אועומק שכתב נראה, טז)העניין לג שני, אופן הברכה וזאת אליהו רב(אדרת שהערב
יצחק הבאר וכתב באמצעיתא, חבראחוזים אייזיק יצחק לרבי אליהו אדרת על (ביאור

אברהםשם) האבות: בהם שאחזו ספירות ג' כנגד והם קליפה, סוגי ג' שיש שכוונתו
אברהם, של קליפה הוא שישמעאל שידוע והיינו בתפארת. יעקב בגבורה, יצחק בחסד,

גבורה. קליפת שהוא והיינו יצחק, של קליפה הוא עשיו החסד. קליפת שהוא והיינו
והיינו שלמה', ש'מטתו נאמר יעקב שעל ואפילו התפארת, של קליפה הם רב והערב
קליפה יש ליעקב שגם פשוט הרי מקום מכל אחרא, סיטרא יעקב של באחיזתו שאין

בישראל שמעורבים רב הערב והם - בטומאה קליפה כנגדו שאין בקדושה דבר שאין -
בסט"א. ואחוזים

הואוביאור ועמלק בעולם, לס"מ מרכבה הוא שעשיו שנתבאר שכמו הדברים,
שדבוקים רב הערב גם כך בעולם, לס"מ מרכבה בהיותו עשיו של הממשיך

שני מצד בטומאה גם הם דבוקים אך ישראל, מזרע הם שהרי – אחד מצד בקדושה
בעולם, לס"מ מרכבה להיות הם הופכים הרבים, ומחטיאי עבירות עוברי הם שהרי –

עמלק. בבחינת הם ולכן

להודות)הגר"אוהנה, צריכים ארבעה נד. ברכות לאגדתות הגר"א בהם(ביאור מקומות הרבה הביא
גבורה חסד כנגד היא החלוקה המקומות שבכל ומבאר לארבע, מתחלק הענין

גבורה שחסד כשם ענין, אותו של צדדים ג' הם הראשונים שג' ובאופן ומלכות, תפארת
הוא והרביעי ורחמים, דין חסד צדדי את שכוללים ההנהגה של הצדדים ג' הם ותפארת

הזמן שעם וידוע תש"ן, בשנת הוא שליטתם שתחילת נמצא השישי, האלף סוף לפני שנה חמישים
יום דבר בעינינו אנו שרואים וכפי ת"ח, על שלטונם את לחזק שאפשר במה מנסים ישראל רשעי

ביומו.

ט).25. כג תצא כי עה"ת (רש"י ההורגו מן יותר המחטיאו שגדול משום כוונתו הסתם ומן
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מגרמה לה 'לית שהמלכות שידוע מלכות כנגד והוא העיקריים, לשלושת הנספח לעולם
מקומות בהרבה וכן השפע, להמשכת צינור רק אלא עצמה מצד הנהגה היא שאין כלום',

העיקריים. לשלושת טפל אלא עצמו בפני העומד דבר שאינו רביעי צד יש

עשיווכתב דחסד, סט"א - ישמעאל לארבעה, מתחלקים ישראל שונאי שכך הגר"א,
אחרי והולכים המושפעים ישראל דתפארת, סט"א - רב ערב דגבורה, סט"א -

דמלכות. סט"א - רב הערב

הצרעתונבאר סוגי את גם הוסיף הגר"א, שם שמנה הדברים כל בין הנה הענין, עומק
בכתוב מבוארים וארבעתם צרעת. נגע ספחת, בהרת, שאת, צרעת: מיני ד' שיש

ב) יג לנגע:(ויקרא ּבׂשרֹו בעֹור והיה בהרת אֹו סּפחת אֹו ׂשאת ּבׂשרֹו בעֹור יהיה ּכי ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ'אדם
ישמעאל מלכויות וכן עצמיים, צרעת מיני הן ו'בהרת' ש'שאת' הגר"א וביאר ַָָצרעת'.
או לשאת או נספח אלא עצמו בפני נגע אינה ה'ספחת' עצמן. בפני רע מיני הן ועשיו

ו:)לבהרת שבועות ודבוקים26(עיין אחד, מצד לישראל שנספחים רב הערב כנגד והיא ,
היינו כספחת', לישראל גרים 'קשים חכמים דברי עומק וזהו שני, מצד העולם באומות

כספחת. קשים - בגרים שיסודם - רב שהערב

צרעת',ולמין לנגע בשרו בעור 'והיה נקראת אלא עצמה, בפני שם אין הרביעי הצרעת
שעליהם ממעשיהם, ולומדים רב בערב שדבקים ישראל מכלל אלו אותם והם

אומר לה)הכתוב קו בסט"א(תהלים דבוקים אינם והם מעׂשיהם', וּילמדּו בּגֹוים ְְְְֲִִִֵֶַַַַָ'וּיתערבּו
רב. בערב דבקותם מצד שמקבלים הסט"א חלקי את מגלים רק אלא עצמם, מצד

הגר"אועיין בדברי רע,(שם)עוד של צדדים ג' יש בהם מקומות הרבה לבאר שהאריך ,
רביעי אחד דבר יש המקומו ובכל ודתפארת, ודגבורה דחסד סט"א כנגד שהם
מצד אבל לקדושה, יותר קרובה הטומאה בחינה שבאותה מצד מעט, שונה בחינה שהוא
החלק הם רב הערב מן המקבלים שישראל וביאר הטומאה. כל את גם מקבלת היא שני
בעולם, הרע צדדי מכל הרע כל את מקבלים שהם דמלכות, סט"א בבחינת שהם הרביעי,
סט"א שהוא עשיו ממעשי והן דחסד, סט"א שהוא ישמעאל ממעשי הן לומדים הם שכן

דתפארת. סט"א שהם רב מהערב והן דגבורה,

כלומה לדאבון אשר ישראל מזרע גדולים חלקים בימינו רואים אנו כאשר הדבר, נורא
ישראל, מזרע הם שכן הקדושה אל קרובים הם שני ומצד הרע, בצד דבוקים לב

דמלכות. סט"א שהם הגר"א כתב שעליהם אלו אותם ממש והם

שם).26. (ויקרא ורמב"ן רשב"ם עוד ועיין
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שהםוהתיקון – רב שהערב ידי ועל רב, הערב של עמלק זרע מחיית הוא האחרון,
לא מהעולם, יימחו – אותם ומחטיאים בישראל ששולטים אלו עכשיו

מבני אותם שכן וכיון בהם, שדבוקים מישראל אותם על הרע כחם את יותר ישפיעו
שיהיה נזכה ואז שלימה, בתשובה וישובו גדול, אור יראו אחריהם כרוכים שעתה ישראל

אמן. בימינו במהרה שלם, והכסא שלם ה'
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לינצ'נר שלמה הרב

ראשי עורך – ברור משפט מכון

ישראל של כוחם נגד עמלק של כוחו עניין ביאור
מאהבה התורה קבלת ועניין

ישורון - ישרות שעניינם ישראל היפך עקמימות, – עקלתון עניינו עמלק א.

מהכאבגמ' פרשתא להא פתחא לה פתח פפא בר חנינא רבי איתא; (י"א.) מגילה
הרשע, נבוכדנצר בימי באש ובמים. באש באנו לראשנו אנוש הרכבת סו) (תהלים
לפרעה ומים אש עניין מהו לבאר ויש ע"כ. המן. בימי לרויה ותוציאנו פרעה, בימי ובמים

הרשע. להמן אלו שני של שייכותם ומה ונבוכדנצר,

אומותוביאור שהרי דבריו; ותורף המהר"ל), (לרבנו חדש אור בספר מבואר עניין
אומות של בטבעם כי היא הזאת השנאה וסיבת ישראל, את שונאים העולם
אלא צד, לשום קיצוניות שום בהם אין ישראל ורק צד, לאיזה קיצוניות ישנה העולם

הם. ישרים

גלותוזה ולכך בקרירות, הקיצוניות אל נוטים בטבעם שהמצרים פרעה, אצל המים עניין
נמי וזהו מים. של גלות - תשליכוהו" היאורה הילוד הבן "כל בעניין היתה מצריים
ולכך החמימות, של הקיצוניות אל טבעם מצד נוטים שהבבלים נבוכדנצר, של אש עניין
נבוכדנצר שנתנם ועזריה מישאל חנניה של דינם כגון אש, בעניין היתה אדום גלות

האש. בכבשן

וטבעםורק דרכם אלא מדי, יותר קרירות ולא מדי יותר חמימות לא בהם אין ישראל
העולם ואומות הם. שישרים ע"ש "ישורון" ישראל נקראו ולכך אמצעית, דרך
עד גמורה שנאה זו אין אולם בישרותם, האומות מכל הם ונבדלים מאחר אותם שונאים
גם בה ויש הכל, את כוללת האמצעית שהדרך כיון היהודים, כל את להשמיד רצון כדי

על גזרו לא נבוכדנצר וגם פרעה גם לכך הקרירות, מן וגם החמימות כולם.מן

עניינוועמלק שכל 'עקלתון', מלשון כך נקרא שעמלק מישראל, הגמור ההיפך הוא
ורצונו לגמרי לישראל מתנגד עמלק לכך הישרות, היפך – עקמימות הוא
הוא ועניינו דמאחר ונשים", טף זקן ועד מנער היהודים כל את ולאבד להרוג "להשמיד
המן רק ולכך אחת, בכפיפה לדור יכולים וישראל עמלק אין מישראל, הגמור ההיפך

היהודים. כל את להשמיד גזר עמלק מזרע שהוא
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וכןולכך בלבד, לאחד אלא לשנים, מקום שאין צר מקום מלשון "צורר", המן נקרא
ישורון, – ישרים שישראל מישראל, לגמרי הפוך ועניינו שמאחר עמלק הוא
שהמקום יחדיו, מקום באותו להיות יכולין וישראל עמלק אין עקלתון, – עקום ועמלק
רבינו דברי תמצית ע"כ היהודים. כל את להשמיד המן ביקש לכך עבורם, "צר"

יעו"ש. המהר"ל,

עקמימות הוא הקדמוני נחש עניין ישר, היה החטא קודם אדה"ר ב.

ישרונראה האדם את האלהים עשה "אשר איתא; כ"ט) (ז' בקהלת דהנה בזה, להוסיף
אדם על זה פסוק ברש"י) (יעו"ש חז"ל ודרשו רבים", חשבנות בקשו והמה
חשבונות – עקמומיות בו נכנסה הדעת עץ חטא וע"י ישר, היה יצירתו שמצד הראשון,
כיון מאד, גבוהה במעלה היה החטא קודם הראשון דאדם ידוע, העניין וביאור רבים.
כולו היה עצמו מצד אדרבה אלא לרע, ורצון שאיפה כל בו היה לא עצמו מצד שהוא
הנחש, עניין וזהו חיצוני, פיתוי אלא רע לעשיית פנימית תשוקה היה לא הרע והיצר טוב,
רצון על לעבור וחוה אדם את ופיתה נחש של בצורה ובא חיצוני פיתוי היה הרע שהיצר
ונכנס ממעלתם ירדו הרע, היצר של פיתויו ע"י וחוה אדם שנתפתו וכיון ית', הבורא
בנפש עוד ויעויין לרע. והן לטוב הן שואף בעצמו שהאדם עצמותם, בתוך הרע היצר

בזה. שביאר מה החיים

רקונמצא, היה עצמו מצד ומגמתו רצונו שכל האדם, נברא שבו השלם הטוב דעניין
חיצוני שהיה והרע המוחלט, הטוב הוא הישרות שעניין 'ישר', הנקרא הוא טוב,
לכך הישרות, היפך הינה העקמימות כי 'עקלתון', הוא שעניינו הנחש, ע"י ונתגלה בא
שרש שהיא העקמומיות ע"ש עקלתון, נחש נקרא הטוב, היפך – רע הוא שעניינו נחש

הטוב. שורש שהיא הישרות והיפך הרע,

עצמווכיון שהאדם האדם, לגוף הרע היצר ונכנס מגדולתו, ירד הראשון אדם שחטא
בעירבוביא, ההנהגות שתי משמשות עצמו שבאדם ונמצא ולרע, לטוב נוטה

עקלתון. – עקמומיות – הרע יצר והנהגת ישרות, – הטוב יצר הנהגת

אתועתה, להביא הוא העולם, ימות – שנין אלפי שית בכל חייו ימי כל האדם עבודת
העקמומיות. ישור – השלם התיקון אל העולם ואת עצמו

– התורה היפך הוא ועמלק ישרים, ה' פיקודי ע"י הוא העולם תיקון ג.
הישרות היפך

הכתוב;והאופן אומר שעליהם התורה, קיום ע"י הוא תיקונו אל מגיע העולם שבו
ישרות. לידי העולם מגיע הישרים התורה מצוות קיום ע"י - ישרים" ה' "פקודי
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ורקולכך התורה, ניתנה ישראל ביד שרק כיון לישראל, ומצרים שונאים העולם אומות
וכל האמיתית, הישרות אל התורה קיום ע"י להגיע שיכולים הברואים הם ישראל
מה וזהו בעקמימותם. שרויים הם הרי התורה את קבלו שלא מאחר העולם אומות
שנאה ממנו שירדה סיני, שמו נקרא "למה י"ט) שמות זוטרתא (פסיקתא חז"ל שדרשו

בתורתן". ישראל את מקנאין שהן כוכבים, לעובדי

צדאולם לאיזה ואומה אומה כל נוטים רק אלא לגמרי, עקומים הם אין האומות כל
והוא לגמרי, לעקמימות נוטה הוא עקלתון, הוא שעניינו עמלק ורק קיצוניות. של
ואיהו יצה"ר "דאיהו ז"ל; פ"ג:) דף חדש מזוהר (תיקונים בזוהר כדאיתא נחש, של עניינו

אחת. בכפיפה לדור יכולים וישראל הוא אין לכך עמלק", הוא סמאל הוא נחש

שהואוזהו בזה לגויים ראש הוא עמלק כי כ'), כ"ד (במדבר עמלק" גויים "ראשית עניין
מקום שאין כיון אובד", עדי "ואחריתו ולכך עקלתון, נחש – לגמרי ישראל היפך
כי וביאורו השטן, את ישחט שהי"ת בחז"ל איתא לבוא ולעתיד לעקמימות, בבריאה

השטן, את ה' ישחט לכך ועקמימות, לרע מקום אין לבוא זכרלעתיד יאבד נמי ולכך
שלם. בעולם מקום לו ואין עקמימות, שכולו הקדמוני נחש בעניין שהוא עמלק,

של וכוחם התורה, עסק ברפיון רק הוא בישראל להילחם עמלק של כוחו ד.
התורה עסק בכח רק הוא בעמלק להילחם ישראל

נגדוא"כ, ישראל של כוחם יסוד גם וזהו התורה, היא לישראל עמלק של שנאתו יסוד
ברפידים, רק במדבר כשהיו לישראל ליטפל עמלק יכול היה לא לכך עמלק,
זמן דכל העניין, וביאור מהתורה, ישראל של ידיהם שרפו ה:) (בכורות חז"ל ודרשו
מקום אין ישרות ובמקום הם, ישרים אזי מצוותיה, ומקיימין בתורה עוסקין שישראל
מעסק ידיהם שרפו כיון אבל עקלתון, נחש הוא שעניינו לעמלק מקום ואין לעקמומיות,
לגבור, עמלק של לעניינו מקום יש אזי הישרים, ה' בפיקודי אוחזין הם אין ושוב התורה,
בא התורה, מישרות ידיהם שרפו כיון ברפידים", ישראל עם וילחם עמלק "ויבא לכך

להלחם. עמלק

אתונראה, שלח משה שהרי בעמלק, נלחמים ישראל שהיו המלחמה ביאור נמי דזהו
י"א), ל"ג (שמות בקרא כדאיתא נער, היה ויהושע בעמלק, להילחם יהושע
של כוחו דעיקר דכיון הוא הביאור אמנם למלחמה. נער לשלוח ראוי היה לא ולכאו'
מי ילחמו המלחמה שאת ראוי היה מהתורה, ידיהם שרפו במה הוא ישראל נגד עמלק
"ומשרתו בקרא איתא שעליו יהושע את משה בחר ולזה מהתורה, ידיהם רפו שלא
תורה של אוהלה מתוך מש לא שיהושע דכיון האהל", מתוך ימיש לא נער נון בן יהושע

המלחמה. נס ידו על להיות היה ראוי
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אמאיוכן יהושע, אל משה ויאמר ז"ל; ס"ה:) דף בשלח פרשת ב' (כרך בזוהר איתא
נון בן ויהושע לג) (שמות דכתיב הוה, רביא זמנא בההוא והא לאחרא, ולא ליהושע
חמא חמא, מאי וידע, אסתכל בחכמתא משה אלא מניה, תקיפין בישראל הוו וכמה נער,
הכא קרבא ודאי משה אמר לתתא, לעמלק לסייעא דלעילא מסטרא נחית דהוה לסמאל
רזא הוא ודא וכו', אשתכח, יתיר עלאה בדרגא זמנא בההוא יהושע אתחזי, תקיפא
ויומא יומא דבכל מלמד וכו', האהל, מתוך ימיש לא ודאי, נער נער, נון בן ויהושע דכתיב
תדירא, מניה ויניק האהל מתוך ימיש לא דלעילא נער דההוא כמה משכינתא יניק הוה
דזכותו כנ"ל, וביאור עכ"ל. תדירא. מנה ויניק האהל מתוך ימיש לא דלתתא נער האי כך
העסק ע"י הישרות, כח את בו והיה תורה, של מאהלה מש שלא במה היתה יהושע של

עמלק. עם להילחם היה יכול זה וע"י הישרים, ה' בפיקודי

ודאיונראה, דמשה ידיו, את להרים למשה לסייע וחור אהרן שעלו מה עניין נמי דזהו
אל משה כשעלה שהרי בתורה, היו עוסקים נמי וחור ואהרן בתורה, היה עוסק
יגש דברים בעל מי עמכם וחור אהרן "והנה י"ד) כ"ד (שמות לישראל להם אמר סיני הר
להם שאמר מפרשים) ושאר יונתן ותרגום אונקלוס תרגום (עיין חז"ל ופירשו אלהם"
להשיב וידעו ישראל גדולי הם שהיו כיון וע"כ וחור, לאהרן יגש דין לו שיש שמי
אל לצעוק בתורה עוסקים שהיו וחור אהרן משה עלו לכך תילו, על הדין את ולהעמיד

ולהשמידו. בעמלק להילחם יזכו עמלק, עניין היפך שהיא התורה עסק שבזכות ה'

או התורה בעסק שנתרשלו מחמת היה בידו ישראל שניתנו המן של כוחו ה.
בזה ור"ל ר"א פלוגתת מצוותיה, בקיום

ישראלוכן שנתרשלו מחמת הוא המן ביד בתחילה שניתנו שהסיבה בחז"ל מבואר
מהכא פרשתא להא פתחא לה פתח אלעזר רבי איתא; (י"א.) מגילה דבגמ' בתורה,
להם שהיה עצלות בשביל הבית. ידלף ידים ובשפלות המקרה, ימך בעצלתים י'); (קהלת
עני, אלא מך ואין מך, הוא ברוך הקדוש של שונאו נעשה בתורה, עסקו שלא לישראל
שנאמר הוא, ברוך הקדוש אלא מקרה ואין מערכך, הוא מך ואם כ"ז) (ויקרא שנאמר
הסיבה דעיקר ר"א דדעת להדיא מבואר ע"כ. עליותיו. במים המקרה ק"ד) (תהלים
דכל כנ"ל, וביאורו התורה, בעסק שנתרשלו מחמת הוא המן ביד בתחילה ניתנו שבגינה
בעסק שנתרשלו וכיון הישרים, ה' פיקודי ע"י הוא עמלק של כוחו נגד ישראל שלי כוחם

המן. ביד ניתנו מיד – ה' פקודי

דס"לוהנה, דבריו בעיקר ונראה לקיש, ריש שפתח פיתחא איכא מיניה לעיל שם
מחמת אלא התורה, מעסק ידיהם שרפו מחמת אינה המן ביד שניתנו שהסיבה
לה פתח לקיש ריש הסוגיא; וז"ל מצוות, מעשיית ידיהם שרפו במצוות, דלים שהיו

ו נוהם "ארי מהכא פרשתא להאי מושלפתחא וכו', דל", עם על רשע מושל שוקק דוב
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שהסיבה מבואר ע"כ. המצוות. מן דלים שהם ישראל אלו דל עם על המן, זה רשע
דלים היו שישראל מחמת הוא ברשעו, ישראל על שמשל כלומר רשע, מושל היה שהמן

כר"א. דלא זה ולכאו' במצוות,

שלונ"ל, והלימוד העסק אם עמלק, נגד ישראל של כוחם עיקר מהו ור"ל ר"א דנחלקו
שדווקא היא ר"א דדעת הישרים, ה' פקודי וקיום עשיית או הישרים, ה' פקודי
החוקים עשיית כל דגם ר"ל ודעת עמלק, נגד כח הנותנת היא ה' בחוקי והלימוד העסק
כוחם אם ובין התורה, עסק ע"י הוא כוחם אם בין ומ"מ עמלק. נגד כח נתינת בה יש
קיימו שלא בישרותם דלים ישראל דכשהיו כנ"ל, ביאורו התורה, מצוות קיום ע"י הוא
שהוא העמלקי להמן כח היה הישרים ה' בפקודי עסקו לא או הישרים, ה' פיקודי את

עליהם. לשלוט העקמומיות עניין

הנס אחר מאהבה התורה קבלת עניין מבואר להנ"ל ו.

חז"לוהנה, ודרשו היהודים", וקבלו ש"קיימו במגילה איתא המן מגזירת שניצלו אחרי
ישראל על הקב"ה כפה תורה מתן שבזמן פ"ח.), (שבת כבר שקבלו מה שקיימו
תהא פה לאו ואם מוטב, התורה את אתם מקבלים אם להם ואמר כגיגית, ההר את
את שוב עליהם קבלו המן של גזירתו בביטול להם שאירע הגדול הנס ואחר קבורתכם,
מרצון, שקבלו משמע ונשמע", "נעשה עניין מהו דא"כ להקשות ויש מאהבה. התורה
מאהבה, שוב התורה את הנס אחר עליהם קבלו מדוע ותו באונס, אלא קבלו לא והרי
עניין מאהבה התורה בקבלת יש ומה הנס, מעניין דבר איזה עליהם שיקבלו ראוי שודאי

ההצלה. לנס וזכר

אתויעויין לקבל רצו ישראל דודאי שביאר חדש", "אור לספר בהקדמה במהר"ל
פירושו, כגיגית, הר עליהם שכפה שאתא ומה ונשמע, נעשה אמרו ולזה התורה,
לא וארץ שמים חוקות ולילה יומם בריתי "לולא שהרי מוכרחת, היא בעולם שהתורה
השתא אבל לקבל, מוכרחים היו לקבל רוצים היו לא נמי שאי ה' להם אמר ולזה שמתי",
עוד יעו"ד עכת"ד, מאהבה. היה קבלתם ודאי ונשמע נעשה אמרו שהרי הם, שרוצים

בזה. שהאריך

מוכרחוביאור אדם וכן ימות, הוא לאכול ובלי לאכול מוכרח שאדם שכמו נראה, דבריו
ולישן, לאכול אדם של רצונו את סותר זה ואין קיום, לו אין שינה ובלי לישן
ושינה, אכילה כמו מוכרחת, היא ישראל כלל אצל שהתורה התורה, עניין נמי הוא כן

התורה. את לקבל ישראל של רצונם את סותר זה ואין

אתוהרי שקבלו וכיון ישרים", ה' "פיקודי ישרות, הוא התורה שעניין נתבאר כבר
שהוא הקדמוני נחש כח נגד וזהו ישורון, ונקראו ישרים ישראל נעשו התורה
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קודם הראשון אדם של לדרגתו ישראל חזרו תורה מתן שבזמן בחז"ל ואיתא עקלתון,
זו. דרגא איבדו העגל ובחטא החטא,

החטא,אמנם קודם הראשון אדם כדרגת ממש תורה מתן בזמן דרגתם היתה לא ודאי
ביאור אלא העגל, מחטא שוב חטאו ולכך בתוכם, הרע יצר היה עדיין שהרי
חטא אחרי אליה להגיע האדם שיכול ביותר הגבוהה לדרגא ישראל שעלו הוא, הדברים
שקיבלו כיון יותר, ישרים הם אולם בקרבם, שרוי הרע יצר עדיין שאמנם הראשון, אדם

ישורון עם להיות ונהפכו הישרים, הפקודים .1את

רקולא היתה לא התורה שקבלת כיון החטא, קודם הראשון אדם לדרגת להגיע זכו
היתה לא באמת ואם בעולם, מוכרחת שהיא מה מצד גם אלא רצונם, מצד
עולים שהיו אפשר רצונם, מצד רק אותה מקבלים ישראל והיו בעולם, התורה מוכרחת
ומצד בעצמם, הישרות את קונים שהיו כיון החטא, קודם הראשון אדם לדרגת בזה
מתוך רק היתה לא ישראל ע"י וקבלתה בעולם, מוכרחת שהתורה השתא אבל עצמם,
הראשון אדם לדרגת אותם להעלות בקבלתם יכולת היה לא הכרח, מצד גם אלא רצון,

החטא. קודם

בעולםואמנם, מקום היה לא ודאי החטא, קודם הראשון אדם למדרגת עולים היו אם
העקמימות שורש שהוא הקדמוני, נחש מעניין הוא שעמלק כיון לעמלק, כלל

עקלתון. – עמלק עניין היפך היא התורה וישרות בעולם, הרע שורש –

ואיןאבל מוכרחת, שהתורה באופן העולם את לברוא ית' לפניו במחשבה שעלה כיון
וכחקב מקום יש שוב ההכרח, מצד גם אלא ישראל, – המקבלים מצד רק לתה

ישראל. נגד הרע שורש – לעמלק

עליהםלכך וקבלו ישראל מדדו מידה כנגד מידה המן, מגזירת ית' הבורא הצילם כאשר
בהם ונקנית עצמם, מצד רק היא קבלתם שהשתא באהבה, התורה את שוב

עמלק. של עקמומיות – עקלתון עניין היפך עצמם, מצד תורה של ישרותה

למדרגתאולם לעלות זו מאהבה בקבלתם ישראל זכו לא מוכרחת התורה דעדיין כיון
וזיכרון וסמל מידה כנגד מידה בזה יש עדיין אבל החטא, קודם הראשון אדם
ולהשמידו. בראשו גמולו לו להשיב וזכו עמלק, של השמדתו מידי שניצלו ההצלה, לנס

הגיעו1. ישראל שכלל הארכתי תורה) מתן בזמן ישראל כלל השגת על (במערכה אחר במקום אכן
באופן שם תירצתי לחטוא, יכלו כיצד כן אם הקושיא ואת ממש, החטא קודם הראשון אדם למדרגת

אחר.
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וע"יוזהו למים, התורה נמשלה שהרי המן, ימי על רז"ל שדרשו לרוויה" "ותוציאנו עניין
למים המשולה התורה שוב עליהם קבלו לרווחה מצרה ישראל את הקב"ה שהוציא

לרוויה. והגיעו באהבה,
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ראשי עורך – ברור משפט מכון

ישראל של מילותיהן חותך היה עמלק

אשרדברים ממצרים: בצאתכם בדרך עמלק לך עשה אשר את זכור י"ח); – (י"ז כ"ה
אלקים: ירא ולא ויגע עיף ואתה אחריך הנחשלים כל בך ויזנב בדרך קרך

(מדרשפרש"י; במדרש ומקורו מעלה'. כלפי וזורק מילות חותך זנב, מכת - בך 'ויזנב
לישראל, עמלק של ביתו בני עושין היו 'מה י'); סימן תצא כי פרשת תנחומא
וכן שבחרת'. מה לך הא ואומרין למעלה, כלפי זורקין והיו מילותיהן, מחתכין היו
מילתם את וחתך – ותרגומו לעילא', ושדי גבריהון בית 'וקטע יונתן; בתרגום מבואר

למעלה. וזרק

לעשותויש ראו מה ישראל, של מילתם את דווקא זורקים היו מדוע זה, עניין להבין
זה. עניין לבאר לנסות וראוי בזה, יש עניין דודאי כך,

אותםוהנה, רק אלא עמלק, לפני נגפו ישראל כל שלא ברש"י), (ומובא מבואר בחז"ל
היו פלטם שהענן אלו שאותם בחז"ל, ומבואר פולטם. היה והענן חוטאים, שהיו
כל בכון קטיל 'והוה יונתן; התרגום וז"ל כוכבים. בעובדת עוסקים שהיו דן, שבט בני
פולחנא בידיהון דהוה דן דבית משבטא גובריא הינון מימרי, בתר למסטי מהרהר דהוה
ושדי גבריהון בית וקטע יתהון, מקבל עמלק ודבית יתהון, פליט עננא והוה נוכראה,
המה מאמרי, מאחרי לסטות מהרהר שהיה כל בכם הורג 'והיה – תרגומו לעילא'.
ושלבית אותם, פולט הענן והיה זרה עבודה בידיהם שהיה דן בית של משבט גיבורים

למעלה'. וזרק [המילה] גבריהם בית וחתך אותם מקבל עמלק

העונשנראה ובין זרה, עבודה עובדים היו דן שבט שבני מה בין שייכות שיש בחז"ל
ע"ז בין שיש השייכות מה לבאר יש ומעתה, עמלק. ע"י המילה חיתוך – שקבלו

מילה. לברית

מהוהגר"א לך 'אומר בזה"ל; הברית עניין את מבאר מ"ח), (פ"א יצירה לספר בפירושו
אבל ממנו, יפרוש שלא ורוצה כנפשו, אוהב לו שיש אדם והוא, ברית. של עניין
הדבר ע"י נקשרין והן אליו, ותשוקתו מגמתו שכל דבר לו נותן אצלו, להיות אפשר אי
הוא. שם הנותן] [של מחשבתו כל מקום מכל הדבר, את ממנו שנוטל אע"פ ההוא,
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כריתה, של עניין וזהו ממנו. יפרד לא ודאי ההוא הדבר שע"י הבטחה, הוא 'ברית' ולשון
לו'. ונותן לו הדבוק דבר ממנו שכורת

ישראלמבואר בין ושמירתו הקשר יצירת הוא הברית עניין שיסוד הגר"א, רבנו בדברי
לקוב"ה, ונותנים מבשרנו כורתים כביכול אנו הברית שאת שבשמים, ואביהם
של קשר נוצר וכך אותו, זוכרים ואנו אותנו זוכר הוא קוב"ה אצל נמצאת וכשהברית

מתנתק. שאינו קשר קיימא,

המוחלטוהנה, הקשר וניתוק בקוב"ה, להיות שיכולה ביותר הגדולה שהבגידה ברור זה
שעובד מי זרה. עבודה הוא שבשמים, ואביהם ישראל בין להיות שיכול ביותר
קשר כל ומנתק בו, בוגד עולם, של ריבונו של עולו את לחלוטין פורק זרה עבודה

יתברך. איתו

היהמאחר עונשם זרה, עבודה עובדי היו דן מילותיהם,ושבט את מהם כרתו שעמלק
הוא, בזה העונש ועיקר שבחרת', מה לך 'הא ואמרו מעלה, כלפי וזרקום
בוגדים, אותם עם הברית בשמירת עניין שום לקב"ה אין שוב בקוב"ה, ובגדו שמאחר
אבל השני, את האחד יזכרו וקוב"ה, ישראל – הברית שכורתי הוא הברית עניין כל כי
הברית, את להמשיך עניין לקב"ה אין שוב ע"ז, רח"ל ועבדו הקב"ה, את שכחו כבר אם

שכחוהו. כבר הם שהרי

ארבעתוהנה, את לעקור רצו שאדום חנה בתפילת שבאר הגר"א, לאדוננו ראיתי
שיש ע"ב) פ"ז (פסחים בחז"ל דמבואר זמנים. בארבעה הקב"ה, של הקניינים
דכתיב אחד קנין תורה בעולמי, שקניתי קנינין 'ארבעה בעולמו; קנינים ארבעה לקב"ה
"קנה י"ד) (בראשית דכתיב אחד קנין וארץ שמים דרכו", ראשית קנני "ה' ח') (משלי
ישראל ימינו", קנתה זה "הר ע"ח) (תהלים דכתיב אחד קנין המקדש בית וארץ", שמים

שם. הסוגיא לשון ע"כ קנית". זו "עם ט"ו) (שמות דכתיב אחד קנין

קנייןויעו"ש את לעקור עמלק – אדום רצו במדבר ישראל שהיו שבזמן שביאר בגר"א
חקות ולילה יומם בריתי לא "אם ל"ג); (ירמיה הכתוב וכמאמר וארץ', 'שמים

יותר. ביאר ולא דבריו את סתם הגר"א שמתי". לא וארץ שמים

שכלנו.וננסה קט לפי הדברים את להבין

ל'שם'הנה, הולך הכל כלומר 'שם', מלשון היא 'שמים' שהמילה מבארים הראשונים
מלשון היא 'ארץ' והמילה השמים. היא והתכלית תכלית, יש דבר לכל לשמים, –
ורצה הולכת המציאות וכל תכלית, של לעניין נבראה הארץ אל, הולך אל, רץ 'רץ',
נברא העולם שכל הוא; העניין וביאור בשמים. – 'שם' היא והתכלית התכלית, לקראת
הרמח"ל), לרבנו תבונות' 'דעת ספר בתחילת (יעויין ית' ויחודו כבודו גילוי של לתכלית
הכתוב; כמאמר בשמים, כביכול הוא ית' הבורת של מקומו כי 'שמים', נקראת זו תכלית
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האדם בני של מקומם לכן האדם, בני ע"י נעשית זו ותכלית ומאחר לה'". שמים "השמים
'רץ ומלשון אדם", לבני נתן "והארץ הנ"ל הכתוב וכלשון זה, בשם נקרא – הארץ –
ית' ויחודו כבודו גילוי – אחת למטרה נועד האנושי והמין העולם קיום כל כי אל',

ורצים. הולכים אנו זו ולתכלית בעולם,

ענייןוזהו שכל שמתי", לא וארץ שמים חקות ולילה יומם בריתי לא "אם הפסוק עניין
ויחודו מלכותו כבוד גילוי למען הוא העולם, קיום עניין כל – וארץ שמים חקות
התורה קיום ולולא ולילה', 'יומם הנקראים והמצוות התורה קיום ע"י הינו זה וגילוי ית',
גילוי של התכלית למען הוא וארץ שמים קיום כל כי וארץ, לשמים קיום אין והמצוות

וארץ. לשמים קיום זכות אין קיימת, אינה זו תכלית ואם ית', ויחודו מלכותו כבוד

רצהמעתה עמלק כלומר; וארץ, שמים קניין את לעקור רצה שעמלק לבאר, נראה
ה' מלכות תתגלה לא בו מצב ליצור רצה עמלק העולם, תכלית את לבטל
עם להילחם עמלק באו זה עניין לצורך ח"ו. בעולם, ית' יחודו יתגלה לא בו מצב בעולם,
קיום ידי ועל בעולם, ית' כבודו את מגלים והמצוות התורה קיום ע"י ישראל כי ישראל,
לבוא. לעתיד ית' יחודו גילוי - השלם לתיקונו להגיע העולם עתיד והמצוות התורה
כך להרגם, מטרה מתוך ישראל עם להילחם בוא העולם תכלית את לבטל שרצו ועמלק
תתגלה ולא לתיקונו, העולם יבוא לא וכך ותורתו, ית' רצונו את שיקיים מי יהיה שלא

ח"ו. בעולם ה' מלכות

לתפוסואמנם, הצליחו הם אבל עמו, על שומר ית' הבורא כי בזמם, הצליחו לא עמלק
זרה עבודה שעבדו אלו אותם כי זרה. עבודה שעבדו אלו אותם את ולהזיק
גילוי עניין את נוגדים – זרה עבודה – מעשיהם שהרי התכלית, מקיימי בכלל היו לא

עמלק. ביד זרה עבודה עובדי אותם נמסרו לכך הניגוד. בתכלית ית' מלכותו כבוד

ישראלועונשם בין הזיכרון שרש היא המילה כי מילותיהם, את חתכו שעמלק היה
חלקם את עשו ולא בבוראם, שבגדו אלו ואותם כמושנ"ת, שבשמים, לאביהם
תחתך. שבריתם הוא ראוי לכן בזכרונם, צורך שוב אין תכליתו, לקראת העולם בהבאת

שבחרת',ועמלק מה לך 'הא ואמרו ישראל, כלל על לקטרג כדי זאת עשו מצידם
ישראל, כלל ע"י להתגלות אמורה זו ותכלית לעולם, תכלית יש אם כלומר;

הר האומות, מכל בחרת שכרתשאותם והברית זרה, עבודה עובדים שהם אתה רואה י
ישראל. ע"י תכליתו אל העולם להבאת מקום אין וא"כ כלום, אינה איתם

דעמלקוהנה, לזה ורמז הקדמוני, נחש מעניין הוא שעמלק ז"ל, האר"י בשם ידוע
הנחש דעניין הוא; הדברים ביאור המתבאר, ולפי עקלתון. נחש – עקלתון מלשון
את להביא הוא עניינה שכל עבודה אותה הבורא, מעבודת האדם בני את למנוע הוא
לא הראשון אדם שאם בחז"ל דמבואר הקדמוני, נחש עניין היה וכן תכליתו. אל העולם
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ית' הבורא מלכות מתגלית והיתה השלם, תיקונו על העולם בא היה מיד חוטא, היה
הלאה נמשך זה ועניין תיקונו. על העולם בא לא האדם את שהחטיא הנחש וע"י בעולם,

בעולם. ית' מלכותו וגילוי העולם תיקון את למנוע הוא עניינם שכל עמלק, ע"י

כפילכן עמלק, של זכרו שימחה עד שלם הכסא ואין שלם השם שאין בחז"ל מבואר
שאין הקב"ה 'נשבע ט"ז); פסוק י"ז פרק (שמות בשלח פרשת סוף ברש"י שמובא
השם יהיה שמו וכשימחה כולו, עמלק של שמו שימחה עד שלם כסאו ואין שלם שמו

שהיה יתכן לא לכן העולם, לתכלית התנגדות הוא עמלק עניין כל כי שלם'. והכסא שלם
זה שלפני ללא השלם לתיקונו העולם שיבוא יתכן לא כלומר שלם, וכסאו שלם השם

ית'. ויחודו העולם לתיקון הניגוד תכלית הוא עמלק כי עמלק, יושמד
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הזה בזמן תורה ספר כתיבת 1מצות

הזה בזמן המצוה קיום א.

הזה,מצות בזמן ספר-תורה כתיבת
תורה ספר מתוך לומדים שאין
ספר כותבים היו קדמונים שבימים –

בו ולומדים ספר2תורה כותבים אלא –
לקרות כנסיות בבתי אותו ומניחים תורה

ברבים והעיון3בו הלימוד עיקר ושאר ,
ובגמרא ובמשנה בחומשים הוא

אפשר4ופירושיהם אי בלתם כי –
תורתינו דברי על ולעמוד להבין

שכיון5ועומקה ראשונים כתבו –
מנת על היא תורה ספר כתיבת שמצות
בני את ולמדה מהכתוב: – בו ללמוד

בפיהם שימה טעם6ישראל שהוא ,

ללמדה7למצוה התורה כוונת שרוב ,

השם מצוות על אותנו בזמן8להיישיר –

תורה, ספר מתוך לומדים שאין הזה,

מתקיימת תורה ספר כתיבת מצות

ספרים שאר חומשים,9בכתיבת –

ופירושיהם גמרא בהם10משנה, להגות –

ובניו פירוש11הוא ידעו ידם שעל ,

בוריים על והדינים ויש12המצות .

ראשונים, בדעת סוברים אחרונים

מנת על אינה תורה ספר כתיבת שמצות

תורה דורשים13ללמוד שלא שכיון –

טעם את לדרוש אין טעמא-דקרא,

האנציקלופדיה1. עבור ידי על נכתב זה עניין
האדיבה. ברשותם כאן ומודפס תלמודית,

רע2. יו"ד וטור א סי' תורה ספר הלכות רא"ש
גאונים. בשם ח"ב נ"ב א"ו רי"ו בשמו;

בשם3. שם רי"ו בשמו; שם וטור שם רא"ש
גאונים.

ב.4. שם יו"ד לבוש

רנד.5. סי' יו"ד חת"ס שו"ת שם; לבוש

יט.6. לא דברים

בשם7. שם רי"ו שם; טור שם; רא"ש עי'
.362 ציון דקרא טעמא וע"ע גאונים.

כוונת8. 'רוב' אלא הטעם ואין ו. שם יונה בני
היורש גם שהרי התורה, כוונת 'כל' ולא התורה,

לעצמו, תורה ספר לכתוב חייב מאביו, תורה ספר
מנת על לכתוב התורה כוונת כל היתה ואם
צריך היה לא ספר כבר לו שיש מי ללמוד,
הנ"ל. בקושיא לו, סי' שאג"א שו"ת ועי' לכתוב.

גאונים.9. בשם שם רי"ו שם; טור שם; רא"ש

גאונים.10. בשם שם רי"ו שם; טור שם; רא"ש

גאונים.11. בשם שם רי"ו שם; טור שם; רא"ש

גאונים.12. בשם שם רי"ו שם; טור שם; רא"ש
שנקט קלג, סי' ח"ב יו"ד הלוי שבט שו"ת ועי'

הרי"ף. דעת שכן

בדעת13. כג, סי' ח"ב (עייאש) יהודה בית שו"ת
פערלא ריי"פ ביאור ועי' ה"א. פ"ז ס"ת הרמב"ם
וחמש ששים מנין לרס"ג, המצוות למנין
שאין רס"ג, בדעת שביאר ס, פרשה הפרשיות
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בפירוש כתוב שהטעם ללא ,14המצוה
שימה ישראל בני את "ולמדה והכתוב
מצוה אלא למצוה, טעם אינו בפיהם"

עצמה בפני בזמן15אחרת אף ולכן –
בכתיבת אלא מתקיימת המצוה אין הזה

תורה חילקו16ספר שלא ראשונים ויש .
שכתבו הזה, לזמן קדמונים ימים בין
אינה המצוה שעיקר פי על שאף
אין התורה, ספר בכתיבת אלא מתקיימת
על שנתחברו הספרים בשאר שגם ספק
מהם לעשות אחד לכל יש התורה פירוש
ה', את ליראה ילמדו למען היכולת, כפי
היקרות במצוותיו וישכילו וידעו
כל דרך שזהו רב, ומפז מזהב והחמודות
היו אשר אלהים יראי מעלה אנשי
לסופרים בביתם מדרש לקבוע לפנינו,
אשר השם כברכת רבים ספרים לכתוב

להם .17נתן

ללמוד מנת על כתיבה ב.

לכתובבטעם הזה בזמן מצוה שאין

שלא – בו ללמוד מנת על תורה ספר

ספר לכתוב מצוה שאין ראשונים כתבו

שאין משום אלא הזה בזמן תורה
בו שכיון18לומדים אחרונים כתבו –

לשמירת ראוי מקום אין אדם בני שלרוב

תורה ספר לשמור שצריך – תורה ספר

היטב ומשומר מכובד -19במקום

הזה20בביתם בזמן היתר שנהגו וכיון ,
דפים דפים התורה שבימים21לכתוב –

אם התורה כתיבת אסורה היתה קדמונים

שלם תורה בספר לזלזל22לא ואין –

לחנם ממנו וללמוד תורה אין23בספר ,
הזה בזמן תורה ספר לכתוב מצוה

בו וללמוד בביתו .24להניחו

תורה בספר המצוה קיום ג.

ספרקיום בכתיבת הזה בזמן המצוה

הסוברים ראשונים לדעת – תורה

בכתיבת המצוה מתקיימת הזה שבזמן
ספרים יש25שאר אחרונים: בו נחלקו –

אלא בה, שילמדו כדי תורה ספר כתיבת מצות
התורה כתיבת במצות ונכללת עצמה, בפני מצוה
יחיד, בכל נוהגת המצוה אין ולפיכך האבנים, על

תורה. ספר לו לכתוב מצווה שבט כל אלא

לר'14. שאף ואילך, 71 ציון דקרא טעמא ע"ע
שהטעם במקום דקרא, טעמא דורש שלא יהודה
שם ועי' דקרא. טעמא דורשים בפסוק מפורש
סי' (קלאצקין) שפר אמרי ספר בשם ,365 ציון
גם מקרא, של פשוטו הוא שכשהטעם ה, אות לד

דקרא. טעמא דורשים יהודה לר'

תורה15. וע"ע שם. (עייאש) יהודה בית שו"ת
פה. שבעל תורה וע' שבכתב

המוריה16. והר שם, (עייאש) יהודה בית שו"ת

שם. הרמב"ם בדעת לב, סעי' (אדר"ת)

תריג.17. מצוה החינוך

בדעת18. כן שתמה רע יו"ד ב"י עי' ,9 ציון עי'
הרא"ש.

תורה.19. ספר ע"ע

קסג.20. סי' ח"א יו"ד אג"מ שו"ת

שבכתב.21. תורה ע"ע

שבכתב.22. תורה ע"ע

.23.43 ציון ועי' שם. אג"מ שו"ת

שם.24. אג"מ שו"ת

.25.9 ציון עי'
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המצוה מתקיימת הזה בזמן שגם סוברים
תורה ספר תורה26בכתיבת ספר וכתיבת ,

המצוה עיקר מפורשת27היא שהיא ,
–28בתורה הראשונים שבדורות אלא ,

כתיבת עליהם אסורה שהיתה שכיון
מתוך29תורה-שבעל-פה לומדים היו ,

תורה המצוה30ספר היתה לא –
תורה ספר בכתיבת אלא ,31מתקיימת

שאר מתוך שלומדים הזה ובזמן
בכתיבת32ספרים הן המצוה מתקיימת ,

ספרים שאר בכתיבת והן תורה .33ספר
בימים שרק סוברים, אחרונים ויש
פה שבעל תורה לומדים שהיו קדמונים

הכתב מן עליהם34שלא אסורה שהיתה -
פה שבעל תורה צריכים35כתיבת והיו -

כהלכתה המתויגת תורה מספר ללמוד
טעמים ופסקי בחסרות-ויתירות ומדויקת
ידם על לזכור רמזים כולם הם כי -
דורש שהיה עקיבא כר' פה, שבעל תורה
של תילים תילי וקוץ קוץ כל על

איש36הלכות כל על מצוה היתה –
תורה ספר לו שיהיה וכן37מישראל ,

הספרים כל שהיו קדמונים בימים
שהיה – תורה כספר בגלילה כתובים
פרשיות התורה את לכתוב אסור

ספר38פרשיות לכתוב מצוה היתה –
שנתנה39תורה כיון הזה, בזמן אבל ,

להיכתב פה שבעל אנו40התורה ואין -
ופיסוק ותגין ויתרות מחסרות לומדים

כלום את41טעמים לכתוב שהותר וכיון -

הלכות26. הרא"ש על יו"ט ומעדני רע, יו"ד ב"י
ס"ק שם חמודות ודברי כ, ס"ק א סי' תורה ספר

תשובת סב, סי' בירב מהר"י שו"ת בשמו; ה,
יח, עשה ספהמ"צ הרמב"ם בדעת עזרה, בן ר"ש

ובדעת תורה, ספר כתיבת מצות את שמנה
ובדעת עליו, השיגו שלא והרמב"ן הראב"ד

השו"ע על הגהה כתב שלא ב, שם יו"ד הרמ"א
ב; שם יו"ד לבוש לדעתו; שמודה ומשמע שם,

שכתב שם ועי' ד, ס"ק שם ט"ז שם; ב"ח
אולם כב"י, דלא משמע הרא"ש לשון שמשמעות

בני ח; אות שם הגולה באר כוונתו; שזו ברור
שם ברכה שיורי ד; אות שם גר"א ו; שם יונה
מעבר והלך מאד שטרח הרמב"ם בדעת ב, ס"ק

עזרא שכתב תורה ספר שם שהיה למקום לים
שציוה האר"י ובדעת העתיק, ומשם הנביא

הרמב"ם. דרך על תורה ספר לו לכתוב

שם27. וט"ז שם וב"ח שם יו"ט ומעדני שם, ב"י
שם. הגולה באר בשמו; ה ס"ק שם וש"ך

שנ'28. לו, סי' שאג"א שו"ת ועי' שם. לבוש

המצוה, עיקר היא תורה ספר שכתיבת מדבריו

לעיקר המקרא טעם את דורשים שאין משום
ללמוד מנת על שכותבים הטעם ולפיכך המצוה,
וממילא טעם, אין המצוה ובעיקר עיקר, אינו
לזמן קדמונים ימים בין הבדל אין המצוה בעיקר

הזה.

ע"ע.29.

.30.2 ציון עי'

שם.31. לבוש

.32.4 ציון עי'

ו.33. שם יונה בני שם; לבוש

פה.34. שבעל תורה ע"ע

הנ"ל.35. ע"ע

ב.36. כט מנחות עי'

בשמו.37. ה ס"ק שם וש"ך ח, אות שם פרישה

שבכתב.38. תורה ע"ע

בשמו.39. שם וש"ך שם, פרישה

פה.40. שבעל תורה ע"ע

שם.41. פרישה
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פרשיות פרשיות צריכים42התורה אין ,
אין ולכן דווקא, תורה ספר מתוך ללמוד
שהלימוד תורה, ספר מתוך ללמוד
אלא אינו התורה ספר מתוך לחינם

בכבודו לומדים43זלזול שאין וכיון ,
מתקיימת המצוה אין תורה, ספר מתוך

ספרים שאר בכתיבת אלא הזה .44בזמן

המצוהובדעת שאין הסוברים אחרונים
אלא הזה בזמן מתקיימת

ספרים שאר אחרונים45בכתיבת נחלקו ,
כתיבת מצות התבטלה הזה בזמן אם
שבזמן סוברים אחרונים יש תורה, ספר

המצוה התבטלה אחרונים46הזה ויש .
אלא התבטלה, לא שהמצוה סוברים

ספרים שאר בכתיבת .47מתקיימת

תורהעל ספר כתיבת שמצות הסוברים
בחסרות בבקיאות תלויה הזה בזמן

ויתרות חסרות ע"ע .48ויתרות,

המנהג ד.

לעצמםגדולי לכתוב נהגו שלא הדורות
תורה אחרונים49ספר כתבו ,

בדעת אחרונים ביאור על שסמכו
המצוה נוהגת לא הזה שבזמן ראשונים
שאר בכתיבת אלא תורה, ספר בכתיבת

ספר50ספרים לכתוב הקפידו לא ולפיכך ,
לעצמם .51תורה

תורה ספר רק כתב ה.

משניותכתב כתב ולא תורה ספר
לסוברים – ופירושיהן גמרות
בזמן תורה ספר בכתיבת מצוה שיש

ידי52הזה יצא אם אחרונים נחלקו –
הזה שבזמן שכיון סוברים יש חובה,
ספר כתיבת ידי על הן מתקיימת המצוה
ספרים, שאר כתיבת ידי על והן תורה
כן אם אלא חובה ידי יוצא אדם אין

ספרים שאר והן תורה ספר הן .53כתב

שבכתב.42. תורה ע"ע

תורה.43. ספר וע"ע שם. פרישה

מאירות44. פנים ה; ס"ק שם ש"ך שם; פרישה
שו"ת ועי' ט. ס"ק שם ערוה"ש כ; סוס"י ח"ג
עזרה בן ר"ש בתשובת סב, סי' בירב מהר"י

דעתם. על שהשיב

הקודם.45. ציון עי'

הפרישה.46. בדעת ד, ס"ק שם ט"ז

והש"ך47. שם הפרישה בדעת שם, רי"ב נמוקי
שם.

ואילך.48. 99 ציון

חיים49. מים באר קונטרס שבע באר שו"ת עי'
גדולי שהקפידו מצינו שלא שתמה טז, סי'

תורה. ספרי להם לכתוב הדורות

.50.44 ציון עי'

שם51. הש"ך דברי על ר"ע, יו"ד רי"ב נימוקי
ובסוף, ד"ה יח סי' השני חוט שו"ת ועי' ה. ס"ק
דברי שבע הבאר מעיני שנעלמו ספק שבלי
המבארים אחרונים ושאר ,9 ציון עי' הרא"ש,
ברכ"י ועי' .44 וציון ואילך 26 ציון עי' דבריו,
גדולי על שתמה שבע שהבאר ט, אות שם
הזה בזמן שגם וסיעתו, הב"י כדעת נקט הדורות
ואילך, 26 ציון עי' תורה, ספר לכתוב מצוה
,44 ציון עי' הפרישה, הודפס לא עוד ושבימיו
תורה ספר לכתוב מצוה אין הזה שבזמן שחידש

כלל.

ואילך.52. 26 ציון עי'

ח"ב53. (עייאש) יהודה ובית ב, רע יו"ד לבוש
ס"ת הלכות על חמודות דברי בשמו; כג סי'



הפורים לינצ'נר@Aדברי שלמה רלגהרב

שמחמת לומר שאין סוברים ויש
התורה את לכתוב הזה בזמן שהתירו
ספר כתיבת לחובת נוספה פה שבעל
ספרים, שאר כתיבת חובת גם תורה
לכתוב משגת ישראל רוב יד שאין שהרי
ובמקום ספרים, שאר וגם תורה ספר גם

גזרו לא שאפשר54עניות אמרו אלא ,
ספר בכתיבת הן המצוה חובת ידי לצאת
ספרים, שאר בכתיבת והן עצמו, תורה
בכותב - לבד תורה ספר בכתיבת לפיכך

בה ללמוד מנת חובה55על ידי יצא -56.

ספרים שאר רק כתב ו.

ולאכתב ופירושיהן, גמרות משניות
שיש לסוברים – תורה ספר כתב

הזה בזמן תורה ספר בכתיבת –57מצוה
יש חובה, ידי יצא אם אחרונים נחלקו
שבזמן אחרונים כתבו שלא מצדדים

תורה ספר בכתיבת מצוה יש אלא58הזה ,

ידי יוצא תורה ספר בכתיבת שגם לומר
עושי ידי להרפות שלא כדי חובה,

תורה ספרי כותבי ובאמת59מצוה, ,
ידי יוצא לבדם ספרים שאר בכתיבת

שהסוברים60חובה שכיון מצדדים ויש .
חובה, ידי יוצא ספרים שאר שבכתיבת
– המצוה טעם את שדורשים סוברים
שימה ישראל בני את ולמדה מהכתוב:

מנת61בפיהם על אלא המצוה שאין –
שאין62ללמוד יהודה לר' שגם וכיון ,

דקרא טעמא ר'63דורשים שמחלוקת –
דורשים אם היא יהודה ור' שמעון

דורשים שמעון לר' דקרא, ולר'64טעמא ,
דורשים לא יהודה65יהודה כר' והלכה ,66

דורשים אבל להקל, דורשים אין -
המצוה67להחמיר טעם את לדרוש אין ,

יש אבל תורה, ספר מכתיבת לפטור כדי
שאינו להחמיר, הכתוב טעם לדרוש
לבד, תורה ספר בכתיבת חובה ידי יוצא

ספרים שאר בכתיבת גם חייב .68אלא

קסג, סי' ח"א יו"ד אג"מ ושו"ת ה, ס"ק לרא"ש
בשמו.

שדימו54. ה"נ, ד"ה שם ורש"י א, ס גיטין עי'
שהיה הפטרות, מספר ההפטרה לקרוא ההיתר

פה. שבעל תורה לכתוב להיתר עניות, משום

שם.55. אג"מ שו"ת

אג"מ56. ועי' שם. אג"מ שו"ת יב; שם ברכ"י
שצריך שכתבו ראשונים לשון שדקדק שם,
לו יש ואם ,10 ציון עי' התורה, חומשי לכתוב
שאם אלא חומשים, צריך אינו הרי תורה ספר
כתב ואם תורה, ספר צריך אינו חומשים כתב
בשאר הדין והוא חומשים, צריך אינו תורה ספר

ספרים.

ואילך.57. 26 ציון עי'

ואילך.58. 26 ציון עי'

רנד.59. סי' יו"ד ח"ב חת"ס שו"ת

סי'60. ח"א יו"ד אג"מ ושו"ת שם, חת"ס שו"ת
אחריו. הבאים וכל ,26 ציון עי' הב"י, בדעת קסג,

יט.61. לא דברים

ואילך.62. 6 ציון עי'

.63.29 ציון דקרא טעמא ע"ע

.64.28 ציון הנ"ל ע"ע

.65.29 ציון הנ"ל ע"ע

שיש66. 33 ציון ושם ,31 ציון הנ"ל ע"ע
חולקים.

.67.364 ציון הנ"ל וע"ע שם, חת"ס שו"ת

שם.68. חת"ס שו"ת
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שדורשים הסובר – שמעון לר' ואף
דקרא מטעם69טעמא ללמוד אין –

תורה, ספר מכתיבת לפטור הכתוב
– אחת אות שחסר תורה ספר שהרי

יו"ד של קוצו וזיונין70ואפילו תגין או ,
פסול המצוה71– שאין – הכתוב ולטעם ,

התורה את שילמדו כדי אינו72אלא –
פירושים יכתוב אם אלא חובה ידי יוצא
– תג כל ועל קוץ כל על התורה, כל על
תורתו חשובה תהיה יכתוב לא שאם
לכתוב שיכול מי שאין וכיון – כחסרה
אין ותג, קוץ אות, כל על פירוש
בכתיבת חובה ידי לצאת אפשרות
לכתוב צריך אלא בלבד, התורה פירושי

כהלכתו שלם תורה ספר .73גם

חומשים רק כתב ז.

תורהכתב ספר כתב ולא לבד, חומשים
שבעל מתורה ספרים שאר ולא
שבימים שכשם אחרונים כתבו פה,
מותרים שהיו פי על אף הראשונים

בחומשים התורה שלא74בכתיבת אלא –

קוראים שאין בצבור, בהם קוראים היו

הצבור כבוד מפני בצבור –75בחומשים

ידי חומשים בכתיבת יוצאים היו לא

המצוה אינו76חובת הזה בזמן גם כך ,

חומשים בכתיבת המצוה חובת ידי יוצא

שבעל תורה גם לכתוב צריך אלא לבדם,

ידי77פה יוצא הזה שבזמן אמרו ולא ,

ספרים שאר בכתיבת אלא78חובה ,

פה שבעל מתורה ספרים שאר לעניין

הזה בזמן בכתיבה .79שהותרו

פסול תורה ספר כתב ח.

שישכתב הסוברים לדעת – תורה ספר

בזמן תורה ספר בכתיבת מצוה

כתוב80הזה שיהיה בו דקדק ולא –

ופיסוק ותגין ויתרות בחסרות – כהלכתו

מתורה81טעמים ספרים שאר כתב ולא -

שספר שכיון אחרונים כתבו פה, שבעל

חשוב אינו כהלכתו כתוב שאינו תורה

כחומשים חומשים82אלא והכותב –

חובה ידי יצא לא ידי83לבד יוצא אינו –

.69.28 ציון הנ"ל ע"ע

.70.23 ציון (אות) י ע"ע

תורה.71. ספר ע"ע

ואילך.72. 6 ציון עי'

שם.73. חת"ס שו"ת

הבא.74. ציון ועי' א, ס גיטין עי'

תפילה75. רמב"ם שם; גיטין יוסף ורב רבה
מי יש בשם א, רפג יו"ד שו"ע הכ"ג; פי"ב
קריאת וע' ואילך, 15 ציון חומשים וע"ע שאומר.

התורה.

ציון76. ועי' א, סי' תורה ספר הלכות רא"ש עי'

.12

קסג.77. סי' ח"א יו"ד אג"מ שו"ת

.78.12 ציון עי'

ואילך.79. 34 וציון ואילך, 29 ציון עי'

ואילך.80. 26 ציון עי'

תורה.81. ספר ע"ע

הנ"ל.82. ע"ע

.83.77 ציון עי'
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שלם תורה ספר שיכתוב עד חובה

.84כהלכתו

שבכתב תורה כתב לא ט.

פה,כתב שבעל מתורה ספרים שאר

ספר – שבכתב תורה כתב ולא

אחרונים כתבו כלל, – חומשים או תורה

התורה לכתוב המצוה שעיקר שכיון

עד חובה ידי יוצא אינו שבכתב,

שבכתב תורה גם .85שיכתוב

אגדה כתיבת י.

מחלקיכתיבת חלק שהם - אגדה דברי

פה שבעל נזכרה86התורה ולא ,

שלא ראשונים, בדברי כתיבתם חובת

משניות חומשים כתיבת אלא הזכירו

ומפרשיהם אחרונים87גמרות כתבו -

לימוד בכלל האגדות שלימוד שכיון

חובת בכלל אגדות כתיבת חובת תורה,

התורה .88כתיבת

ספרים בשאר הכתיבה שיעור יא.

ידישיעור לצאת ספרים שאר כתיבת
שיעור תורה שבספר – חובה

ברא" מ"בראשית הוא עד89הכתיבה ,
ישראל" כל אחרונים90"לעיני כתבו –

הפוטרים – ראשונים אמרו שלא
הזה בזמן תורה ספר –91מכתיבת

לומר אין לפיכך להקל, אלא להחמיר,
פה, שבעל התורה כל לכתוב שצריך
למצוה אין אלא סוף, לדבר שאין
כדי המצוה טעם שעיקר וכיון שיעור,

ללמוד92ללמוד פועל שבמעשיו כל ,
כל ולפיכך התורה, כוונת קיים התורה
אחת פעולה יעשה או ידפיס או שיכתוב
קיים זה הרי הימנו, ללמוד שיוכל בספר

שאין93המצוה מדבריהם שנראה ויש .
לכתוב וצריך למצוה, שיעור הזה בזמן

יכלתו כפי אחד .94כל

בכתיבה קדימות יב.

שארכתיבת כתיבת או תורה ספר
חשובה כתיבה איזו ספרים,

קסג.84. סי' ח"א יו"ד אג"מ שו"ת

קסג.85. סי' ח"א יו"ד אג"מ שו"ת

.86.1 ציון אגדה ע"ע

.87.10 ציון עי'

שפו,88. סי' ח"ב או"ז ועי' ז. רע יו"ד יונה בני

ספר למכור שמותר בשמו, רע יו"ד משה ודרכי

שטעם אגדות, ללמוד בדמיו להתפרנס כדי תורה

אלא אינו תורה, ללמוד תורה ספר למכור שמותר

אגדה דברי ועל מעשה, לידי מביא שתלמוד מפני

טעם שלא מי שכל פכ"ט), נתן דרבי (אבות נאמר

חטא. יראת טעם לא אגדה טעם

א.89. א בראשית

יב.90. לד דברים

.91.9 ציון עי'

מוגדרת..92. אינה הסימניה שגיאה! ציון עי'

קפז.93. סי' ח"ה הלכות משנה שו"ת

ב.94. רע יונה בני עי'
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שהמצוה הסוברים לדעת – וקודמת
והן תורה ספר בכתיבת הן מתקיימת

ספרים שאר אחרונים95בכתיבת כתבו –
יותר חשובה ספרים שאר שכתיבת

תורה ספר אחרונים96מכתיבת ויש .
שאר כתיבת שמעלת בדעתם, שכתבו
אינה תורה, ספר מכתיבת יותר ספרים
ספרים להשיג יכול שאינו במקום אלא
גמרא ספרי לו אין שאם בהם, ללמוד
קודם לעצמו לכותבם חייב ופוסקים

תורה ספר שתלמוד97לכתיבת משום ,
למעשה .98קודם

אגדותכתיבת כתיבת שאף – אגדה
המצוה ספר99בכלל וכתיבת –

אחרונים לדעת – קודמת איזו תורה,
קודמת ספרים שאר שכתיבת הסוברים

תורה ספר לעניין100לכתיבת הזכירו ולא ,
חומשים, אלא ספרים שאר קדימות

ופירושיהן גמרות כתבו101משניות –
אגדה דברי כתיבת שאף אחרונים

תורה ספר לכתיבת לימוד102קודמת שגם ,
שקודם תורה לימוד בכלל אגדות

תורה ספר .103לכתיבת

מקולקלים ספרים בתקון קדימות יג.

שאםספר באופן – תיקון הטעון תורה

לקריאה פסול יתקנוהו לא

תיקון104בציבור הטעונים ספרים ושאר –

ראויים אינם יתקנום לא שאם באופן –

לתקן לקהל אפשרות ואין – בהם ללמוד

כתבו קודם, מהם איזה שניהם, את

שהמצוה הסוברים שלדעת אחרונים

ספרים שאר בכתיבת ,105מתקיימת

מכתיבת חשובה ספרים שאר וכתיבת

תורה קודם106ספר ספרים שאר תיקון גם ,

תורה ספר שאין107לתיקון לסוברים ואף .

– הזה בזמן אף – מתקיימת המצוה

תורה ספר בכתיבת כתבו108אלא ,

ציבור, של תורה שבספר אחרונים

משום הספר לתקן צריכים שאין במקום

להם שיש וכגון התורה, קריאת חובת

לתקן צריכים ואין אחרים, תורה ספרי

ספר כתיבת מצות משום אלא הספר

ספר כתיבת מצות שאין כיון תורה,

כל על אלא הציבור, על מוטלת תורה

ספרים שאר לתקן עדיף ויחיד, יחיד

המצוה בהם ומקיימים בהם .109שלומדים

.95.59 וציון ואילך, 26 ציון עי'

שם96. הגולה באר ב; שם לבוש רע; יו"ד ב"י
ז. שם יונה בני ח; אות

שם.97. יונה בני

כג.98. ס"ק שם מעט מקדש

.99.88 ציון עי'

.100.96 ציון עי'

.101.10 וציון 4 ציון עי'

ז.102. שם יונה בני

קודם103. תורה שלימוד בטעם שם. יונה בני
.98 ציון עי' תורה, ספר לכתיבת

קריאת104. וע' תורה ספר וע' סת"ם כתיבת ע"ע
התורה.

.105.12 ציון עי'

.106.96 ציון עי'

לב.107. סעי' (אדר"ת) המוריה הר

.108.16 ציון עי'

שם.109. המוריה הר
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ספרים,על וקניית בתיקון קדימה דיני
בו לקרוא תורה ספר שאין במקום
ע"ע בהם, ללמוד ספרים ואין בצבור,

תורה. תלמוד וע' תורה ספר

השוק מן בקונה יד.

יצאהקונה אם השוק, מן ספרים שאר
שצריך או המצוה, חובת ידי
מן תורה ספר שהלוקח – בידיו לכתוב

השוק מן מצוה כחוטף ונחלקו110השוק ,
ידי יוצא אם ואחרונים ראשונים בו
אלא חובה ידי שיוצא סוברים יש חובה,

בידיו ככותב שכר מקבל ויש111שאינו ,
כלל חובה ידי יוצא שאינו –112סוברים

שכתבו יש אחרונים: בו נחלקו
שוק מן תורה ספר שהקונה שהסוברים
ראשונים כדעת סוברים חובה, ידי יצא
חובה ידי יוצא הזה שבזמן - הסוברים

ספרים שאר נאמרה113בכתיבת שלא -
מנת על אלא תורה ספר כתיבת מצות

גם114ללמוד ללמוד שאפשר וכיון ,
נוהגת מהשוק, הלקוחים בספרים

ספ בקנית גם והסוברים115ריםהמצוה ,

ידי יצא לא השוק מן תורה ספר שהקונה

הסוברים ראשונים כדעת סוברים חובה,

חובה ידי יוצא אינו הזה בזמן שגם –

תורה ספר בכתיבת שאין116אלא –

עיקרה ואין טעמה, את במצוה לדרוש

ללמוד מנת שאר117על בקנית גם ולכך ,

חובה ידי יוצא אינו ויש118ספרים .

הסוברים שאף שכתבו, אחרונים

יצא לא השוק מן תורה ספר שהלוקח

אלא כן סוברים שאינם - חובה ידי

שאסור כיון תורה שספר משום

חשוב119במכירה אינו שקנאו לאחר ,

לומר120ממונו הדין למדת מקום ויש ,

גדולה הוצאה מוציא היה עת בכל שלא

תורה ספר לכתיבת כך מודים121כל –

שיש שכיון – ספרים שאר בקנית

יכול רבים ספרים לו שביש סוברים

ממונו122למכרם חשובים זמן123, שכל –

לעצמו מחזיקם אלא מוכרם, שאינו

כמוציא הוא הרי המצוה, בהם לקיים

הספרים, כתיבת למצות ממונו העת בכל

כלום, לטעון הדין מדת יכולה ואין

חובה ידי יוצא אחרונים124ולפיכך ויש .

א110. שם ורמ"א רע, יו"ד טור א; ל מנחות
בשמו.

כחוטף.111. ד"ה שם ס"ת הלכות נמוק"י

כג112. סי' ח"ב (עייאש) יהודה בית שם; רמ"א
המוזכרת המימרא את שהשמיט הרמב"ם בדעת

.110 בציון

.113.12 ציון עי'

.114.6 ציון עי'

שם.115. יהודה בית

.116.16 ציון עי'

.117.13 ציון עי'

שם.118. יהודה בית

א.119. כז מגילה

ספר.120. ד"ה א קנא ב"ב רשב"ם עי'

קסג.121. סי' ח"א יו"ד אג"מ שו"ת

.122.154 ציון עי'

.123.139 ציון עי'

שם.124. אג"מ שו"ת
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יוצא ספרים שבקנית וכתבו חילקו, שלא
חובה סוברים125ידי אחרונים ויש .

חובה ידי יוצא אינו ספרים ,126שבקנית
וכל אותם, ומגיה ספרים הקונה אבל
חידושים, מחדש בהם, לומד אם שכן
המצוה שעיקר כיון ומתרץ, מקשה

חובה ידי יוצא ללמוד, מנת על .127לכתוב
לקנות שמצוה סובר, האחרונים מן ויש
ספר מכתיבת יותר בהם, ללמוד ספרים

.128תורה

ספרים הדפסת טו.

בידיוהמדפיס כותב שאינו – ספרים
שכיון אחרונים כתבו – ממש
דברים כמה בספר שכתב לתלות שיש
שונות הגהות וכן תורה, של לאמתה
לסוברים נדפסו, שכבר בספרים

חובה ידי יצא תורה חידושי ,129שהמחדש
חובה ידי הספר בהדפסת ויש130יוצא .

ללמוד שאפשר שכיון סוברים אחרונים
שלומדים כשם המודפסים בספרים

כתיבת מצות ואין הנכתבים, בספרים
המדפיס ללמוד, כדי אלא תורה ספר

חובה ידי יוצא .131ספרים

ספרים שאר ירושת טז.

שהיורשהיורש – ספרים שאר מאבותיו
בו יוצא אינו מאבותיו תורה ספר

חובה חשוב132ידי אינו תורה שספר כיון ,
אפילוישלו134,שאסורלמוכרו133ממונו ,
,ולכך136,ואפילואיןלומהיאכל135הרבה

מצוה ירושת אלא ירושתו אם137אין -
אחרונים, כתבו חובה, ידי בהם יוצא
יש שאם סוברים שיש - ספרים ששאר

במכירה מותרים הרבה חשובים138לו -
ידי בהם לצאת יכול וכשירשם ממונו,

.139חובה

ספרים שאר מכירת יז.

בדמימכירת לקנות ספרים, מהשאר הם
תורה ספר שמכירת – שירצה

ישלוהרבה140אסורה ואפילו ואפילו141, ,

לחיים125. סמיכה ושו"ת ב, רע יו"ד לבוש
ועי' ו. שם יונה בני בשמו; ו סי' יו"ד (פלאג'י)
בשם כן שכתב שם, (פלאג'י) לחיים סמיכה שו"ת
כן. נזכר לא שם שבחינוך וצ"ע תריג, מ' החינוך

עה.126. סי' יו"ד חיה נפש שו"ת

שם.127. חיה נפש שו"ת

ו.128. סי' יו"ד (פלאג'י) לחיים סמיכה שו"ת

.129.127 ציון עי'

עה.130. סי' יו"ד חיה נפש שו"ת

ו.131. סי' יו"ד (פלאג'י) לחיים סמיכה שו"ת

ב.132. כא סנהדרין

ספר.133. ד"ה א קנא ב"ב רשב"ם עי'

א.134. כז מגילה

א.135. רע יו"ד טוש"ע

שם.136. טוש"ע

שם.137. רשב"ם עי'

.138.154 ציון עי'

קסג.139. סי' ח"א יו"ד אג"מ שו"ת

א.140. כז מגילה

א.141. רע יו"ד טוש"ע
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יאכל מה לו ראשונים142אין כתבו –
בזמן כך תורה, ספר למכור שאין שכשם

ספרים שאר למכור אין ויש143הזה .
שאין שכיון מדבריהם שנראה ראשונים
ספר כקדושת ספרים שאר קדושת

אינה144תורה ספרים שאר שקדושת –
פסול תורה כספר שאר145אלא מותרים –

במכירה .146ספרים

הזהובדעת שבזמן הסוברים ראשונים
ספרים שאר למכור כתבו147אין ,

ספרים שאר מכירת שאין אחרונים
תורה ספר כמכירת ובטעם148חמורה .

חמורה ספרים שאר מכירת שאין
אחרונים כתבו תורה, ספר כמכירת
לאסור שהטעמים ראשונים, בדעת
תורה ספר שהכותב – תורה ספר מכירת
לבית להכניסו מנת על אלא כותבו אינה
מנת על ולא ברבים בו לקרוא הכנסת

לא149למוכרו שהלוקח לחוש שיש וכן ,
קדושתו ויפקיע הכנסת, בבית בו 150יקרא

שאין – ספרים בשאר שייכים אינם –

לקרוא מנת על ספרים שאר כותבים

מכירת ואין ברבים, הכנסת בבית בהם

לפיכך – קדושתם מפקעת ספרים שאר

כמכירת חמורה ספרים שאר מכירת אין

תורה שאף151ספר סוברים, אחרונים ויש .

שאר במכירת המקילים אחרונים לדעת

מקום, בכל מותרת מכירתם אין ספרים,

מצדדים, יש א) בדבר: דעות ושלש

אלא למכור, ראוי אין ספרים שאר שאף

איסור כאן אין מכרם ויש152שאם ב) .

שהקדישם ספרים ששאר מצדדים

במכירה, אסורים רבים בהם שילמדו

שלא ספרים במכירת רק להקל ויש

לרבים סוברים153הקדישם ויש ג) .

המצוה חובת ידי בהם שיוצא שספרים

כגון – ספרים ושאר במכירה, אסורים

להקל יש – רבים ספרים לו שיש

.154במכירתם

ספרעל לקנות ספרים שאר מכירת

לקנות ספרים שאר ומכירת תורה,

שם.142. טוש"ע

יו"ד143. וטור א סי' תורה ספר הלכות רא"ש
גאונים. בשם ח"ב נ"ב א"ו רי"ו בשמו; רע

ספרים.144. ע"ע

תורה.145. ספר וע' הנ"ל, ע"ע

שנ'146. שם ועי' רפה. סוס"י ריב"ש שו"ת
במעמד העיר טובי בז' למכור שצריך מדבריו

העיר. אנשי

.147.143 ציון עי'

עוד148. ד"ה רע יו"ד ב"ח רמח; חו"מ ב"י
שמעשים שם, ב"י ועי' מנוח. רבנו בדעת כתב,

יו"ד שכנה"ג ועי' ספריו. מוכר שאדם יום בכל
כב"י. דלא הרא"ש לשון שפשטות ט, אות רע

תורה.149. ספר ע"ע

הנ"ל.150. ע"ע

הובא151. רע, יו"ד למשה ותפרת שם, ב"ח
מנוח. רבנו בדעת יא, ס"ק שם תשובה בפתחי

שם,152. שכנה"ג ועי' ט. אות רע יו"ד שכנה"ג
הרא"ש, לשון מפשטות נראה אינו זה ביאור שגם

.143 ציון עי'

כג.153. ס"ק קנג או"ח מג"א

קסג.154. סי' ח"א יו"ד אג"מ שו"ת
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ואין בקודש מעלין ע"ע ספרים, שאר
מורידין.

תורה ספר מכירת יח.

בומכירת לקנות הזה בזמן תורה ספר
כמה לו כשיש - שירצה מה
סובר מהאחרונים יש - תורה ספרי
שיש ראשונים, במחלוקת תלוי שהדבר
למכור אסור הזה בזמן שאף סוברים

הרבה לו יש ואפילו תורה ויש155ספר ,
כותבים אין הזה שבזמן שכיון סוברים
בו לקרוא מנת על אלא תורה ספר

בו156ברבים לקרוא תורה ספר לו יש אם ,
תורה ספרי שאר למכור יכול ברבים
שאסור הזה בזמן אמרו ולא שברשותו,
בשאר אלא הרבה לו יש אפילו למכור

.157ספרים

שאר לקנות תורה ספר מכירת יט.

ספרים

בדמיומכירת לקנות כדי תורה ספר
– בהם ללמוד ספרים שאר

עשה מצות מבטל תורה ספר שבמכירת
אחרונים יש – תורה ספר כתיבת של
מצוות קיום שמבטלים שכיון מצדדים

תורה ללמוד כדי גדול158עשה שתלמוד -
מעשה לידי למכור159שמביא מותר -

ספרים שאר בדמיו לקנות כדי תורה ספר
בהם .160ללמוד

פסול תורה ספר מכירת כ.

שמכירתמכירת – שנפסל תורה ספר
אסורה תורה יש161ספר ואפילו ,

הרבה יאכל162לו מה לו אין ואפילו ,163–
ספר מתוך לומדים שאין – הזה בזמן
הכנסת בבית אותו מניחים אלא תורה,

בציבור בו ראשונים164לקרוא לדעת ,
ספרים שאר מכירת שאף הסוברים

שספר165אסורה שכיון אחרונים כתבו –
בו קוראים אין טעות בו שיש תורה

קדושתו166בציבור פקעה הוא167, וגרוע -
ללימוד, שעומדים ספרים משאר

למכרם שאין בהם, ומותר168ולומדים –
.169למכרו

ג,155. טור קנב דף נפרדים ליקוטים שלמה לב
ס"ת. הלכות תחילת הרי"ף בדעת

.1563 ציון עי'

ס"ת157. הלכות הרא"ש בדעת שם, שלמה לב
לקרוא אחד ס"ת לו שיש מי שלדעתו ונ' א. סי'

הרא"ש. לדעת גם למכרו, לו אסור ברבים, בו

יו"ד158. טוש"ע ה"ג; פ"ג תורה תלמוד רמב"ם
תורה. תלמוד וע"ע יח. רמו

תלמוד159. רמב"ם א; יז ב"ק ב; מ קידושין
תלמוד וע"ע שם. טוש"ע ה"ג; ופ"א שם, תורה

תורה.

כד.160. ס"ק א"א קנג או"ח פמ"ג

א.161. כז מגילה

א.162. רע יו"ד טוש"ע

שם.163. טוש"ע

.164.3 ציון עי'

.165.143 ציון עי'

התורה.166. קריאת ע"ע

תורה.167. ספר ע"ע

.168.143 ציון עי'

לא.169. סי' ב כלל או"ח ורדים גינת שו"ת
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מרע שכיב במתנת ספרים שאר כא.

–שכיב-מרע לפלוני נכסי כל שאמר
נכסיו כל המקבל 170שקונה

שיקנם כנכסיו ספריו שאר חשובים אם -
אם הוא ספק תורה שספר – המקבל

נכסיו ששאר171חשוב ראשונים כתבו -
נכסיו חשובים שכיב172ספרים ולפיכך ,

קנה לפלוני נכסי כל האומר מרע
ספריו ספרים173המקבל ששאר ובטעם .

ליתנם ויכול נכסיו חשובים
שאסור פי על אף – במתנת-שכיב-מרע
שאסור תורה ספר כדין למכרם

מכירת174במכירה שאין אחרונים כתבו -
תורה, ספר כמכירת חמורה ספרים שאר

נכסיו ספרים שאר חשובים .175ולפיכך

רבים לצורך תורה ספר כתיבת כב.

בוכתיבת לקרוא מנת על תורה ספר
בו ללמוד מנת על ולא ברבים,
הזה בזמן שגם לסוברים – בביתו

תורה ספר בכתיבת מתקיימת –176המצוה
שכיון סוברים יש אחרונים, בו נחלקו
אלא תורה ספר כתיבת מצות שאין
הקריאה שגם וכיון לימודה, משום

לימוד חשובה מתקיימת177ברבים ,
בו לקרוא תורה ספר בכתיבת המצוה

שבימים178ברבים שכשם סוברים ויש .
תורה ספר לכתוב המצוה היתה קדמונים

בביתו בו ללמוד מנת בזמן179על גם כך ,
בכותב אלא מתקיימת המצוה אין הזה

בביתו בו ללמוד מנת .180על

בשותפות כתיבה כג.

ספרציבור יחדיו לכתוב שמשתתפים
מקומות הרבה שמנהג – תורה
ספר בכתיבת המרובה ההוצאה שמחמת
הציבור משתתפים יחיד, לכל תורה
בהשתתפות יוצא אם – יחדיו בכתיבתו
הסוברים לדעת – חובה ידי הציבור עם
ספר לכתוב מצוה הזה בזמן שאף

שכיון181תורה מצדדים אחרונים יש –

הט"ו;170. פי"א ומתנה זכיה רמב"ם ב; קנ ב"ב
מרע. שכיב מתנת ע"ע

א.171. קנא ב"ב

ריטב"א172. הט"ו; פי"א ומתנה זכיה רמב"ם
מרדכי בשמו; שם ונמו"י איבעיא ד"ה שם ב"ב
ועי' רמ"ה. בשם רמח חו"מ טור תרכג; ב"ב
הרמב"ם על שלמה וימי י, אות רע יו"ד ברכ"י
אחרונים ועוד הטור השמיטו מדוע שתמהו שם,

הרמב"ם. דעת שכן

שו"ת173. ועי' יא. שם טוש"ע שם; רמב"ם
באומר שמסתפק רג, סי' חו"מ מהרשד"ם
בכלל ספרים שאר אם לפלוני, מטלטלין

מטלטלין.

.174.143 ציון עי'

ואילך.175. 147 ציון ועי' שם. חו"מ ב"י

.176.26 ציון עי'

תקנת177. התורה שקריאת א, פב ב"ק עי'
וע"ע תורה. ללא ימים ג' ישהו שלא היא נביאים

התורה. קריאת

עה.178. סי' יו"ד חיה נפש שו"ת שם; לבוש

.179.2 ציון עי'

כג,180. סי' ח"ב (עייאש) יהודה בית שו"ת
בשמו. ו, סי' יו"ד (פלאג'י) לחיים סמיכה ושו"ת

.181.26 ציון עי'
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כל ועל יחיד כל על מוטלת שהמצוה

הקטנים בניו כגון – אליו –182הנלווים

ספר מתוך לומדים שאין הזה בזמן

בבית ומניחים כותבים אלא תורה,

ברבים בו לקרוא וקריאת183הכנסת ,

חובת אלא יחיד חובת אינה התורה

ביחיד184ציבור בתורה קוראים שאין -185

מוטלת תורה ספר כתיבת מצות אין –

ויוצאים הציבור, על אלא יחיד כל על

ספר כותבים שהציבור במה חובה ידי

יחדיו .186תורה

הארץ בעם קיומה כד.

בספרים,עם ללמוד יודע שאינו הארץ

ספרים בכתיבת המצוה שאין כיון

אינו בהם, ללמוד מנת על אלא סתם,

קנית או בכתיבת המצוה לקיים יכול

על המצוה יקיים אלא לעצמו, ספרים

ויתנם ספרים יקנה או שיכתוב ידי

שילמדו מנת על חכמים לתלמידי

–187בהם תורה ספר לכתוב שיכול ואף ,

- תורה ספר לכתוב יכול הארץ עם שגם

תלמיד בהם שילמדו ספרים קנית

תורה ספר מכתיבת עדיפה .188חכמים

בנדר שינוי כה.

לשנותנדר ורוצה תורה ספר לכתוב

כתבו ספרים, שאר ולכתוב נדרו

המצוה שאין שלסוברים אחרונים

תורה ספר בכתיבת הזה בזמן מתקימת

ספרים שאר בכתיבת רק יכול189אלא ,

ספרים שאר ולכתוב נדרו ואף190לשנות .

הזה בזמן מתקימת שהמצוה לסוברים

תורה ספר הזה191בכתיבת שבזמן כיון ,

אלא התורה, ספר מתוך לומדים אין

בו לקרוא הכנסת בבית אותו מניחים

עדיפה192ברבים תורה ספר כתיבת אין ,

שכתיבת ואפשר – ספרים שאר מכתיבת

תורה ספר מכתיבת עדיפה ספרים שאר

נדרו לשנות ויכול –193.

יכולעל אם תורה, ספר לכתוב נדר

מעלין ע"ע אחר, לדבר לשנות

תורה. ספר וע' נדר וע' בקודש

שצריך182. שכתבו ראשונים בדברי 11 ציון עי'

והיינו ובניו, הוא בהן להגות ספרים שאר לכתוב

עליו. מוטלת אליו שנלווים הקטנים בניו שמצוות

.183.3 ציון עי'

התורה.184. קריאת ע"ע

הנ"ל.185. וע"ע יד, קלה או"ח שו"ע עי'

שם186. ועי' עה. סי' יו"ד חיה נפש שו"ת

הכנסת לבית ס"ת שהמקדיש הסוברים על שחולק

חובה. ידי יצא לא

סמיכה187. ושו"ת פכ"ב, (מולכו) יושר אורחות
בשמו. ו, סי' יו"ד (פלאג'י) לחיים

לחיים188. סמיכה ושו"ת שם, יושר אורחות
בשמו. שם, (פלאג'י)

.189.44 ציון עי'

ו.190. סי' יו"ד (פלאג'י) לחיים סמיכה שו"ת

.191.62 ציון עי'

.192.3 ציון עי'

שם.193. (פלאג'י) לחיים סמיכה שו"ת
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הזמן ברכת כו.

וקיימנוברכת-הזמן שהחיינו ברכת –
הזה לזמן על194והגיענו –

שיש לסוברים – תורה ספר כתיבת
ספר כתיבת גמר על שהחיינו לברך
אחרונים, בה נחלקו הזה, בזמן - תורה
שכתבו יש א) בדבר: דעות וארבע
בדעת הסוברים אחרונים שלדעת
בזמן מתקיימת המצוה שאין ראשונים
ולא ספרים, שאר בכתיבת אלא הזה

תורה ספר על195בכתיבת לברך אין ,
תורה ספר אחרונים196כתיבת ולדעת ,

שהמצוה ראשונים בדעת הסוברים
ספר בכתיבת הזה בזמן אף מתקיימת

ספר197תורה כתיבת על לברך יש ,
בשעת198תורה לברך אין מקום ומכל ,

הראשונים בדורות שדווקא כתיבה,
אפשר היה לעצמו, כותב אחד כל שהיה
הזה בזמן אבל הכתיבה, בשעת לברך
כל שאין שכיון – למאה כותב שאחד
בקיאים הכל אין לעצמו כותב אחד

ושנים בדור אחד אלא בכתיבה,

אדם בני לכמה כותב ואחד 199במשפחה,

ברכת מברכים שאין – לברך אין –

לרבים דבר עשיית על –200שהחיינו
שקורא הראשונה בפעם מברך לפיכך

צריך201בו הדין שמעיקר שכתבו יש ב) .

כותב אחד הזה שבזמן וכיון לברך,
דבר עשיית על מברכים ואין – לרבים

ספר202לרבים על לברך ליחיד אין –
החיוב לפטור יש אלא לבד, התורה

חדש בגד או פרי על יש203בברכה ג) .
כותבים אין הזה שבזמן שכיון מצדדים

אלא בעצמו, בו ללמוד תורה ספר
על מברכים ואין – ברבים בו לקרוא

לרבים העומד שאין204דבר מפני וכן –
שיכת עד הזה בזמן נגמרת גםהמצוה וב

שאינו לסוברים – פה שבעל תורה ספרי
שאר גם שיכתוב עד חובה ידי יוצא

כלל205ספרים לברך אין ויש206– ד) .
ההיכל, לפני סידורו בשעת לברך שנהגו

הכנסת לבית במתנה שיקנהו .207וקודם

.194.252 ציון הזמן ברכת ע"ע

.195.44 ציון עי'

בן196. ר"ש תשובת סב, סי' בירב מהר"י שו"ת
עזרה.

ואילך.197. 26 ציון עי'

ר"י198. תשובות: שם, בירב מהר"י שו"ת
בן רי"נ אלגאזי, ר"ש עזרה, בן ר"ש אישקפה,

גאמיל.

בן199. ר"ש תשובת שם, בירב מהר"י שו"ת
עזרה.

או"ח200. וב"י תשסט, רמז סוכה מרדכי עי'
בונה אחד כל היה התנאים שבזמן בשמו, תרמ"א

בנייתה, על הזמן ברכת מברך והיה לעצמו סוכה
וע"ע מברכים. אין למאה, בונה שאחד הזה ובזמן

סוכה.

הנ"ל.201. התשובות שם, בירב מהר"י שו"ת

שם.202. סוכה מרדכי

רע203. יו"ד ברכ"י ז; סי' שמואל נאמן שו"ת
ח. אות

שם.204. סוכה מרדכי

.20553 ציון עי'

פ"ז206. תורה ספר הלכות הרמב"ם על ידיד בן
כג. סי' ח"ב (עייאש) יהודה בית שו"ת ה"א;

העולם,207. מנהג שכך שם, יהודה בית שו"ת
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שארברכת קניית או בכתיבת הזמן
שאר שקנית לסוברים – ספרים

ככתיבתם מהאחרונים208ספרים יש –
מתקיימת שהמצוה הזה שבזמן סובר
לברך יש ספרים, שאר קניית או בכתיבת

הזמן ברכת קנייתם או כתיבתם .209על

והמטיב הטוב ברכת כז.

והמטיבברכת-הודאה הטוב על210- -
בזמן תורה ספר כתיבת
הטוב לברך שיש לסוברים – הזה
– תורה ספר כתיבת גמר על והמטיב
שיטות ושלש אחרונים, בה נחלקו
שבזמן שכיון מצדדים, יש א) בדבר:
שיעמוד מנת על תורה ספר כותבים הזה

ברבים בו לקרוא הכנסת שמחת211בבית ,
שעל וכיון רבים, שמחת היא המצוה
הטוב מברכים רבים של שמחה

ספר212והמטיב כתיבת על לברך יש ,
והמטיב הטוב הזה בזמן ויש213תורה ב) .

לברך שאין הסוברים שלדעת מצדדים
ברכת הזה בזמן תורה ספר כתיבת על

והמטיב,214הזמן הטוב ברכת לברך אין ,
רבים של על והמטיב הטוב שברכת
ברכת מברך שיחיד במקום רק נתקנה

תורה215הזמן ספר כתיבת שעל וכיון ,
– הזמן ברכת מברכים אין הזה בזמן

לברך שאין גם216לסוברים לברך אין –
והמטיב הטוב מצדדים217ברכת ויש ג) .

על תורה ספר שכותבים הזה שבזמן
רוב פי שעל כיון ברבים, בו לקרוא מנת
לקרוא תורה ספר הכנסת לבית כבר יש
ספר שמכניס - ההטבה חשובה אין בו,
רבים, של הטבה – הכנסת לבית תורה
היא שזכות – יחיד של הטבה רק אלא
ועל שכתב, תורה בספר שקוראים לו
הטוב מברכים אין יחיד של הטבה

.218והמטיב

ימיםויש בין הבדל שאין סוברים
שאין וכיון הזה, לזמן קדמונים
על אלא והמטיב הטוב ברכת לברך

גופנית ספר219הנאה כתיבת ושמחת ,
על לברך אין גופנית, הנאה אינה תורה

והמטיב הטוב תורה ספר .220כתיבת

כלל. לברך אין שלדעתו הקודם ציון ועי'

.208.115 ציון עי'

.209235 ציון הזמן ברכת וע"ע שם. ידיד בן
ואילך.

ואילך.210. 76 ציון הודאה ברכת ע"ע

.211.3 ציון עי'

הנ"ל.212. ציון הנ"ל וע"ע ב. נט ברכות

ר"ש213. תשובת סב, סי' בירב מהר"י שו"ת
אלגאזי.

.214.206 ציון עי'

ב.215. נט ברכות עי'

הנ"ל.216. ציון עי'

שם.217. יהודה בית שו"ת

פ"ז218. תורה ספר הלכות הרמב"ם על ידיד בן
ומכניסו תורה ספר שהכותב לדעתו, ונ' ה"א.
מברך כלל, תורה ספר בו היה שלא כנסת לבית

והמטיב. הטוב

בן219. רי"נ תשובת שם, בירב מהר"י שו"ת עי'
ד, ס"ק שם ומשנ"ב רכג, או"ח מו"ק גאמיל;

רע זית שו"ת ג.בשמו; סי' ב כרך נן

הנ"ל.220. תשובה שם, בירב מהר"י שו"ת
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תורה,ברכת-המצוות ספר כתיבת על

שאין סוברים יש

בקיאים אנו שאין משום מברכים

ויתרות .221בחסרות

נב.221. סי' או"ח ח"א חת"ס שו"ת
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בורגר יוחנן הרב

משפט חושן חבורת

ירושלים רמות בשכונת מו"ץ

עמיקתא שמעתא שו"ת מח"ס

תורה ספר בכתיבת נשים חיוב בענין

יט)כתוב פס' פל"א (דברים בתורה
‰¯È˘‰ ˙‡ ÌÎÏ Â·˙Î ‰˙ÚÂ"

"È"�· ˙‡ ‰„ÓÏÂ ˙‡Ê‰זה ומפסוק ,
חז"ל ÂÁ�Ó·Â˙(כא:)·ÔÈ¯„‰�Òלמדו

איש כל על עשה מצות דאיכא (ל.)
וכן לעצמו. ס"ת לכתוב מישראל ואיש

וספה"מ·¯Ì"·Óהוא ה"א פ"ז (ס"ת
יח). מ"ע

שטעם·ÍÂ�ÈÁועיין שכתב תריג) (מצוה
בו לקרות שיוכל כדי היא זו מצוה
וידע ה', את ליראה ילמד למען תמיד
בכל ונוהגת היקרות. במצוותיו וישכיל
חייבין שהן בזכרים זמן, ובכל מקום,

כן וכמו ולאבת"ת, אותה, לכתוב
מדברי נראה וכן ע"כ. ‰¯Ì"·Óהנקבות,

שם וכ"כ חייבות. אינן דנשים יח) (עשה
[ועי' המצוות. ספר (יו"ד·˘Ú"Âבסוף

שכתבו דס"ת שפסק ג) סע' רפא סי'
פסול. הביאÍ"˘‰Âאשה ו) (ס"ק

ודעת דבריו. ודחה להכשיר מהדרישה
Ï"ˆÊ ¯‚ÂÏ˜ סי'‰‚¯"˘ סת"ם (שו"ת

מ"מ ס"ת לכתוב דפסולה דנהי עד)
כשרה]. להגיה

שכתב·¯‡"˘ועיין א) סי' ס"ת (הלכות
כדי הוא ס"ת כתיבת מצות דעיקר

שהאידנא נקט וע"כ בה, ללמוד
בבתי אותו ומניחין ס"ת שכותבין
עשה מצות ברבים, בו לקרות כנסיות
ידו אשר מישראל איש כל על היא
ומשנה התורה חומשי לכתוב משגת
כי ובניו, הוא בהן להגות ופירושים וגמ'
בה ללמוד היא התורה כתיבת מצות
שימה ישראל בני את "ולמדה כדכתיב

וכ"כ ע"כ. ססי'‰ÂË¯בפיהם" (יו"ד
ועיין שכתב··"Èער). ריז:) עמ' (שם

לכתוב מצוה יש שגם הרא"ש שכוונת
ס"ת. כתיבת של המצוה מלבד וכו' גמ'

פסק ב).‰˘Ú"Âוכן סע' ער סי' (יו"ד
חולק‰È¯Ù˘‰אולם ח) אות שם (יו"ד

הרא"ש לפי מצוה שאין וס"ל הב"י על
ודעת בזמנינו. ס"ת (ס"ק‰Ê"Ëלכתוב

כהשו"ע.‰˘"Íד) ה) Â‰˘‡‚˙(ס"ק
‰È¯‡דברי שצדקו כתב לו) (סי'

עיי"ש. מטעמיה, לא אבל הפרישה

‡¯È‰והנה ע"ד·˘‡‚˙ תמה לה) (סי'
נשים לפטור לו דמנין הרמב"ם
ועל גרמא. הזמן שאין מצוה הויא שהרי
בלימוד שייכות נשים שגם תמה הרא"ש
[ומ"מ בזה בצ"ע שנשאר ועיי"ש התורה.
לכותבם]. פסולות אופן דבכל שם כתב
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ד"ה‰ÈÂÏוהבית א אות ו סי' (ח"א

כלל נהירא שלא כתב אמנם)

הנשים את פטרו שהראשונים לומר

ת"ת, חיוב בכלל דאינן סברא הך משום

דהחינוך ואע"ג מהגמ', ראיה שום בלי

רק כ"כ דלא י"ל מ"מ זו, סברא כתב

ע"כ. , פטורות דאמאי לטעם

המצוהאבל שטעם לומר יש לכאורה

גוף היא הנ"ל הראשונים שכתבו

שהרי זו, ממצוה נשים לפטור השורש

נתנו שהראשונים מקומות בכמה מצינו

גדרי קבעו פיהם ועל למצוות טעם

עיין שכתב·ÍÂ�ÈÁהמצוה. תרג) (מצוה

ונוהגת ז"ל: עמלק, זכירת מצות בענין

להם כי בזכרים זמן ובכל בכ"מ זו מצוה

לא האויב ונקמת המלחמה לעשות

[ועיי"ש ÍÂ�ÈÁלנשים. ˙Á�Ó·(ג (אות

ית' ד' בסוד עמד דמי החינוך על שתמה

גזרת דאפשר הנקמה, מחמת הטעם אם

כמה נקטו זה ומטעם היא]. הכתוב

זו. ממצוה פטורות שנשים פוסקים

שכתב·ÍÂ�ÈÁעודועיין תנא) (מצוה

מן היא שחיטה שמצות שטעם

חי הבעל לצער לא כדי הוא הצואר

הוכיח זה וע"פ ע"כ. ·˘Ï‡Âבחינם,
·È˘ÓÂאיסור דאיכא סה) סי' ח"ג (מ"ת

דלא הריגה, דרך אפילו חיים בעלי צער

ויו"ד‰�È"·Âכשיטת י, סי' ח"ב (יו"ד

עיין [אולם פג) סי' (בסוף·ÓÙ"‚ח"א

טעם וז"ל: שחיטה), להלכות הפתיחה

החינוך ספר בשם הא"ר הביא זו מצוה

כתבו וכבר וכו', מצוואר יוצא דם דרוב

מצוה]. שום על טעם ליתן שאין כולם

כל·¯"Ôעודועיין ד"ה ברי"ף כ: (גיטין

סי' בב"י דבריו והובאו המשחרר

של שהאיסור שכתב כא) סע' ריז

משום אלא אינו תעבודו" בהם "לעולם

שכתוב כענין חינם מתנת להם יתן שלא

מותר וע"כ תחנם, לא כוכבים בעובדי

בכה"ג שאין כיון מצוה לצורך לשחררם

וז"ל דבריו. ע"כ חנינה ‰ÍÂ�ÈÁמשום
כדי המצוה יסוד ומהיות שמז) (מצוה

הוא ברוך בוראם בעבודת בנ"א שירבו

זו, מצוה על לעבור ז"ל חכמים התירו

גורם יהיה זו מצוה שביטול עת בכל

אולם ע"כ. אחרת, מצוה לביטול

בדבריו‰¯‡"˘ ועיין כ, סי' פ"ז (ברכות

שהטעם כתב ג) סי' פ"ג קטן במועד

וע"כ דרבים מצוה שהוי משום הוא

הנ"ל, השיטות בין נפ"מ ויש דוחה.

יחיד לצורך אפילו הר"ן שלפי והיינו

וכ"כ לשחררו א"א·ÓÙ"‚מותר צ (סי'

ל). ס"ק

הלכתאולכאורה דאין קי"ל שהרי צ"ע

דקרא טעמא דדריש כר"ש

כדי·˙ÒÂ'כמבואר ד"ה יד. (סוטה

יד).Ú"Â˘·Âליגעה) סע' צז סי' (חו"מ

מוכח המצוה שטעם שבמקום צ"ל וע"כ

וכמו דקרא, טעמא דרשינן מהפסוקים

שמוכח הנ"ל עמלק פרשת קריית לגבי

זכרם, למחוק התורה שכוונת מהפסוק

שהביא וכמו ס"ת כתיבת לגבי וכן
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וכן דבריו. להוכיח פסוק (שם) הרא"ש

כדי)ÒÂ˙Ó'משמע ד"ה יד. (סוטה

היכא דקרא טעמא דרשינן שלא שכתבו

וקרא מיניה, דמרבי מידי מינה דנפ"ל

‡Ó˙Òוכן ע"כ. הכל, וכולל כתיב

בס"ד È‡È¯מצאתי ˙ÂÁ·ד"ה קפט (סי'

כר"ש קי"ל שלא דאע"פ שכתב ולולי)

מפורש בדלא היינו דקרא, טעמא דדריש

מבואר וכן בכתוב. טעם ÎÂÊ¯שום ÔÈÚ·
טו) אות ט מע' ‰¯ÌÈÚÂ(לחיד"א ‡ÏÓ·Â

כב). אות סוף נבלות, אוכל קטן (ערך

ממצוהולפי"ז פטורות דנשים י"ל
וכן בראשונים. הנ"ל מטעם

ד"ה‰Ò"˙Îדעת קכט סי' (יו"ד
אריה), ˘ÁÓובשאגת ¯Â‡‰פ"ז (ס"ת

תריג),‰Á"�Óה"א), ‰È"¯‰Ó(מצוה
„‡Ò‡(רעט סי' (ח"בÓ‰Â‰¯˘"‚(יו"ד

זו, ממצוה פטורות שנשים רה) סי'
ועי' בטעמם. ˘ÌÈ¯Úעיי"ש ˙È··יו"ד)

שסה). סי'
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טערק יחזקאל חיים הרב

דעה יורה חבורת

תורה וספר קודש ספרי נשיקת

ישראל,מנהג בעם השתרש ונאה קדוש

בגדולים בין העדות בכל ונהוג

קודש ספרי לנשק והוא בקטנים, ובין

תורה, ישראל ומנהג תורה, ספרי ובפרט

צריכים. אנו ללומדה היא, שתורה וכיון

קודש לספרי כבוד הנהגות

אדםבפלא "וחייב כתוב ספר ערך יועץ

ולנערם ספריו להנעים

בהם ולנהוג לפעם כפעם מעפרותיהם

ולישבם כבוד בדרך לאחזם גדול, כבוד

בפניהם לנהג ושלא מקומם על היטב

אותם המבזה כי ושלום חס בזיון מנהג

חשובים הם כי ושלום חס בזה ה' דבר

גופו התורה את המכבד וכל המלך בגדי

של לכתרה שיזכה הנותנת והיא מכובד

המרבה כל דמילתא כללא תורה...

כבודו שמים לכבוד הספרים בכבוד

מתרבה".

2(ובמעשה הע' ס"ב עמ' ח'ב איש

מיטה דכשעמדה הביא

רבינו אמר הספרים למדפי ממש סמוך

לצד הגב עם לישן שלא שיזהרו החזו"א

הספרים).

ספרים הנושא לאדם כבוד

הליקוטיםוע"ע בסוף סגל במהרי"ל
הלך דכאשר עליו דמספרים
לו נתן קודש, ספר שנושא אדם לפניו

קודם. לצאת או להיכנס כבוד

דומה(ובמעשה מעשה הביא שם איש
הלך אחד החזו"א, עם
החזו"א של לצדו ברק בני של ברחובות
יד על כשהגיעו בידו. איש" "חזון וספר
עתה הלה שאל רבינו של ביתו פתח
ראשון יכנס מי בידי איש חזון שספר
חייך רבינו החזו"א? או הספר עם אני
להימצא לה מתאים כזו שאלה לו ואמר

בירושלמי...).

תורה ספר כבוד

נידוןבשדי הביא ע"ט כלל ח'ג חמד
תורה לספר כבוד נתינת חיוב אם
ומסקנתו מדרבנן, או מדאורייתא הוא
בשם הביא וכן מדאורייתא דהוא דודאי

לב. חקרי ס'

תורה וספר קודש ספרי נשיקת

וכבודוהנה חביבות של יתירה מעלה
לנשק והוא ישראל, והוסיפו נהגו
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בסי' החיים הכף וכתב הספרים, את
הספר לנשק נכון "מנהג יב' אות קנ"ה
קבלה בספרי ובפרט וחתימה בפתיחה

לזכרון". סגולה והוא

(שם)ובדרך המהרי"ל על מצאנו הזה
עליונו מהופך שהיה דספר

ונשקו. הפכו למטה

מדבריואפשר לזה ראיה עוד להביא
מ' כלל סוף ח'ה חמד השדי
שיש חסידים משנת ס' בשם שם דכתב
הגדולים ידי לנשק גדולה תועלת

וקדושהשכותבים תורה חידושי בהם
זה פי על לומר ונראה עליהן. חלה
עצמם תורה בחידושי שכן וכל דה"ה

לנשקם. ענין שיש קדושה בהם שיש

בס'וכן תורה ספר לגבי זה מנהג מצאנו
וז"ל סע'ד י' שער אפרים שערי
קצת עצמו מקרב אחד שכל "ונוהגים
המתקרבים וכל תורה..., הספר לראות
ואומרים בפה תורה הספר נושקים
אצלה קרוב ואם פיהו מנשיקות ישקני
בימין יחבקנה בזרועותיו לחבק ממש
ינשק בפה לנשק יכול אין ואם ויאמר...

וכו". ביד

(מוסדוכן ישראל ארץ מנהגי בס' מובא
תורה ספר קריאת בהלכות קוק) הרב
כשמוציאין ישראל ארץ "דמנהג סע'ז
ולנשקו להשתחות מההיכל תורה הספר

וכו".

בשםוכן קמ"ט סי' באו"ח ברמ"א מובא
שמביאים שכתבו "ויש זרוע האור

לחנכם כדי התורה לנשק התינוקות
בכה"ח ועי' נוהגים", וכן במצות ולזרזם
מצוה כן גם הגדולים דה"ה י' באות שם
ז' באות שם וע"ע התורה, את לנשק
וללוות לנשק ז"ל האר"י בשם דהביא

תורה. הספר

הערץוע"ע נפתלי (מהר' הגר"א בסידור
עובר תורה שספר מי "וכל הלוי)
בשתי ולחבקו מפניו לעמוד חייב לפניו
מלא". בפה ולנשקו לו אפשר אם ידיו

לנשקוונביא שנהגו מה בהמשך עוד
הקריאה. ולאחרי לפני

הנשיקה ענין עומק

והנהועתה הנשיקה, ענין לבאר נבוא
של אות מבטא שנשיקה ידוע
בפסוקים מצאנו וכן והתחברות אהבה
מילת ופרוש מקומות. בכמה ובש"ס
אהבה בערך הקמח כד בס' כתוב נשיקה
והוא דביקות מלשון היא נשיקה דמלת
המעלה ועל בחשוק החושק דבקות
שה"ש ספר נתיסד החשק של הזאת
וכן פיהו. מנשיקות ישקני שהתחיל
דענין פ'א השירים בשיר באלשיך כתוב
רעים אהבת גודל פרי כל היא הנשיקה

אהבתם. נפלאת כאשר אהובים

עלוכ"כ זצ"ל פינקוס הגר"ש בשיחות
ביטוי הוא דנשיקה רבה הושענא
(שם להקב"ה נפש ומסירות אהבה של
ע"י דהיה רבינו משה מיתת לגבי דובר

נשיקה).
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סק'טובעניינינו שערים בפתחי כתוב
שם) אפרים שערי (על
ויש לטהרה חיבור הוא הנשיקה ד"ענין
כתר בס' כתוב וכן מצוה". חיבוב בזה
בשם רע"ז) עמ' גאגין (הרב טוב שם
לחיבוב היא שהנשיקה אמת הלדוד
לנשק ישראל בני נהגו הכי ומשום מצוה

וכו'. שמע קריאת בשעת הציציות

דלנשקוכבר הכה"ח בשם לעיל הבאנו
לזיכרון. סגולה גם בזה יש בספר

וביד בפה נשיקה

וכןובפשוטו בפה, נשיקה הוא נשיקה
אפרים השערי להדיא כתב
שם כתוב אבל בפה תורה ספר לנשק
ביד ינשק בפה לנשק יכול אינו שאם
מדוייק (וכן שלה"ק קיצור בשם וכ"כ

השל"ה). בסידור

מס'אולם רחמים בשערי שם מובא
בשם שכתב התמיד עבודת
ביד ליגע שנוהגים דמה ז"ל האר"י
בורות. מנהג זה היד ולנשק תורה בספר
המנהג ליישב רחמים בשערי שם וכתב
בידו שמנשק זה שעושה שניכר דכיון
דמי שפיר תורה בספר שיגע במקום
הנגיעה ע"י כאילו שמראה כן לעשות
קדושה של רושם ביד נדבק תורה בספר
נוהג העולם וכן שם, מנשק לכך
נושקים וכו' בתפילין ביד כשמשמשים
מטונף במקום שנוגע במי וכמו ביד,
בדבר לחילופו ידיו ליטול צריך

טהרה. לידי מביא שבקדושה

הקלף על נשיקה

הביאוהנה סע'ג ד' שער אפרים בשערי
שהעולה הקריאה לפני דנוהגים
תורה הספר של המעיל או טלית לוקח
שיש במקום העמוד מקצת על ומעבירו
והוא המעיל או הטלית ונושק לקרות
חיים בשערי שם וכתב ותיקין, מנהג
מקור לו שיש מנהג דהוא דמשמע סק'כ
היעב"ץ בסידור הובא וכן הדין ע"פ
והילכותיה התורה (קריאת הנגיד בשם

ז'). אות

קל"טוכמו"כ בסי' אברהם המגן כתב
דלאחר חסידים ס' בשם סק'יד
הביאו וכן תורה, הספר מנשק הקריאה
והמשנ"ב סע'כב ד' שער אפרים השערי
(ובשם כ"ז אות והכה"ח סק'לה שם

כן). נוהגים שלא הכנה"ג

יגרעוביאר דלמה שם חיים בשערי
כ"ד סי' באו"ח הרמ"א ממ"ש
לענין נוהגין וכן הציצית, לנשק סע"ד
משום והכל מצות, ושאר תפילין
מס' סוף בגמ' וכמ"ש המצוה, חביבות
מנשק היה אבא דרב ע"א) (קיב כתובות

דעכו. כיפי

נוהגיםבנשיקה תורה, ספר על זו
במטפחת, או בציצית לנשקו
יש בגד, בלא ערום שהוא מכיון והטעם
שנפסק כמו בידים בו מלגעת להיזהר
הגמ' ע"פ סע'א קמ"ז סי' או"ח בשו"ע
בספר לאחוז דאסור ע"א ל"ב במגילה
בכה"ח (וע"ע מטפחת בלא ערום תורה

שם). טוב שם כתר ובס' שם
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לפניוהנה לנשק זה מנהג בעצם
הפוסקים, בזה נחלקו הקריאה
אפרים (שערי סק'ד רחמים בשערי ועי'
סי' ליקוטים בנים תפארת בשם ד') שער
באים בטלית הנושקים שאלו להעיר ה
פסול גורם השם, מחיקת דברים, לג'
קודש שבת חילול וגרם תורה לספר
ובשערי האותיות), שמוחק (משום
אפרים השערי דלכן כתב שם רחמים
מקצת "על להעביר וכתב בלשונו דקדק
על להעביר שלא וכוונתו העמוד",
(ועי' הגליון על אלא ממש האותיות
נהג דכך ע"א עמ' ח'א רבינו באורחות

זצ"ל). קניבסקי הגר"י

תשובותובשו"ת ליקוטי מרדכי לבושי
זה בענין עמד י"ד סי'
ידחק שלא ליזהר יש "דודאי ומסקנתו
ואני קלקולי, משום הכתונת או בטלית
ודאי אבל ציצית, בחוטי לנגוע רק נוהג
בראשונים יסוד הנ"ל ס"ת לנשיקת יש
לישראל הנח י"ל זה דבר ועל ואחרונים,

הם". נביאים בני נביאים אינם אם

סע'יועי' קל"ט סי' ח'ב תשובות בפסקי
בכל שנשתרש שהמנהג דכתב
בכל וצדיקים וגדולים ישראל תפוצות
ובין הקריאה לפני בין כן נהגו הדורות
להיזהר שצריך אלא הקריאה בגמר

ברפיון. תהיה שהנגיעה

סכנה או בזיון במקום נשיקה

ספריעל לנשק גדולה מצוה שיש אף

לא זה שבעקבות להיזהר יש קודש,

במהרי"ל ויעו' אחר, ביזיון ח"ו יגרם

מחסידים "דקבלה דאמר שם סגל

על ספרים כמה יפלו ח"ו אם הראשונים

כל ינשק אל אחד אחד והגביהם הקרקע

כולם את יגביה אך בהגבהתו אחד

לזה ביזוי דהוי משום ינשקם ואח"כ

שינשק עד מלהגביה בקרקע המונח

חברו".

שםעוד חיים בשערי מצאנו אזהרה

(שם היעב"ץ סידור בשם סק'כג

הילדים על להשגיח "דצריך א') אות

שלא תורה הספר לנשק הבאים הקטנים

ורירי החוטם בצואת מלוכלכים יהיו

כדי יפה תחילה אותם ינקו אלא הפה

למביאיהם". עונש יהיה שלא

ביתובס' הלכות ח'ב משה וישמע

הביא ס"ח) (עמ' הכנסת

פיו את מקרב היה זצ"ל דהגריש"א

עצמו ומראה תורה הספר עד כמעט

דכמו ואמר בפיו, נגע אינו אבל כמנשק

בפיו להכניסם שאין מטבעות לענין

סי' (יו"ד מחלות בהן שנדבקו מחשש

ממש. נשיקה לענין נמי הכי קט"ז)

כן שהשיב מצינו שלא שם והעירו

לעצמו. אלא החמיר לא ושמא לרבים

עיניומ"מ שחכם מכאן שלמדין נראה

מקום יש באמת ואם בראשו

ממש. בפיו לגעת אין למחלות לחשוש
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בסי'ולסיום הכה"ח דברי להזכיר ראוי

"ויש וז"ל י' אות סוף קמ"ט

בכל התורה בכבוד הרבה להיזהר לאדם

כמו החיים עץ היא כי דאפשר מה

והיא וכו' היא חיים עץ הכתוב שאמר

חיים". ושנות ימים אורך לנו הנותנת
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פרידמן חנוך הרב

דעה יורה חבורת

וקדושת התורה קדושת בעניני מלוקטים פנינים
אותיותיה

תורה ספר כתיבת מצות

ספרשנצטוינו מישראל איש לכל להיות

זה הרי בידו כתבו אם תורה,

שאמרו וכמו מאד, ונאהב משובח

כתבו, ע"א] ל' [מנחות לברכה זכרונם

כאילו הכתוב עליו מעלה בידו, כלומר

לו אפשר שאי ומי סיני, מהר קבלו

ועל לו, שיכתבנו מי ישכור בידו לכתבו

כתבו ועתה י"ט], ל"א, [דברים נאמר זה

בני את ולמדה הזאת השירה את לכם

בה שיש תורה לכם כתבו כלומר ישראל,

זאת. שירה

אדםמשרשי בבני שידוע לפי המצוה,

דברי כל עושין לפישהם הם

ציונו כן ועל להם, הנמצאת ההכנה

מבני ואחד אחד לכל להיות הוא ברוך

שיוכל אצלו מוכן תורה ספר ישראל

אחריו ללכת יצטרך ולא תמיד בו לקרות

ה', את ליראה ילמד למען חברו, לבית

היקרות במצוותיו וישכיל וידע

ונצטוינו רב. ומפז מזהב והחמודות

מבני ואחד אחד כל בזה להשתדל

אבותיו, לו שהניחו פי על ואף ישראל,

ונוכל בינינו הספרים ירבו למען

ידו תשיג לא לאשר מהם להשאיל
חדשים בספרים יקראו למען וגם לקנות,
נפשם תקוץ פן מישראל ואחד אחד כל
להם שיניחו הישנים בספרים בקראם

אבותיהם.

תריג מצוה החינוך ספר

"

סיני הר מעמד זכירת

שצונווכמו סיני הר מעמד זכרו כן
תמיד, לזכרו הוא ברוך הקדוש
ללמד וצונו אותו, מלשכחו הזהירנו וגם
תלמודו, על שיגדלו כדי לבנינו אותו
"רק י'): - ט' ד' (דברים שנאמר מה הוא
תשכח פן מאד נפשך ושמר לך השמר
יסורו ופן עיניך ראו אשר הדברים את
לבניך והודעתם חייך ימי כל מלבבך
ה' לפני עמדת אשר יום בניך ולבני

בחרב". אלהיך

אחינו,וראוי ÏÚלכם, ÌÎÈ�· ÂÏ„‚˙˘
Â¯ÙÒ˙Â ,ÏÂ„‚‰ ‡Â‰‰ „ÓÚÓ‰
‡Â‰˘ Â¯Â„‰Â Â˙ÏÂ„‚ ‰„ÚÂ Ï‰˜ ÍÂ˙·
‰�ÚË‰Â ,ÂÈÏÚ ˙··ÂÒ ‰�ÂÓ‡‰˘ „ÂÓÚ
‡Â‰‰ „ÓÚÓ‰ ÂÏ„‚Â ,˙Ó‡ È„ÈÏ ‰‡È·Ó‰
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‰ÏÂ„‚ ÏÎ ÏÚברוך הקדוש שגדלו כמו
שאל "כי ל"ב): ד' (דברים שנאמר הוא,
לפניך". היו אשר ראשונים לימים נא

הזאת,ודעו ובסברה הזאת בברית אחינו
שנראה הזה הגדול שהדבר
העדים כל מבחר עליו שהעיד במציאות
יהיה לא וכן כמוהו מקודם היה שלא
אחת אומה שתשמע והוא כמוהו, אחריו
ושתראה הוא ברוך הקדוש דבור בכללה
שתתחזק היה זה ודבר בעין, עין כבודו
ויגיע משנה, ישנהו שלא חזוק האמונה
רגלינו להעמיד כדי האמת ידי על לנו
כאלו, בעתות אשורינו ימעדו לבל
יהודים על שמד או רוגז שום כשיתחדש
שכן האנס, יד וכשתתגבר וחלילה חס
נסות לבעבור "כי כ'): כ' (שמות כתוב
יראתו תהיה ובעבור האלהים בא אתכם
שזה כלומר תחטאו", לבלתי פניכם על
שתעמדו כדי זה, בענין עליהם הנגלה
הימים, באחרית בכם שיפגע נסיון בכל
ואתם, תחטאו. ולא לבבכם יזוז שלא
ובדתכם קיימים בריתכם על היו אחינו,
ועומדים. נוהגים אמונתכם ועל מחזיקים

להרמב"ם תימן איגרת

"

וקדושת תורה של קדושתה

אותיותיה

שעלהאמר בשעה רב אמר יהודה רב
שהיה להקב"ה מצאו למרום משה
רבונו לפניו אמר לאותיות, קשרים קושר
לו אמר ידך, על מעכב מי עולם של

ועקיבא דורות כמה בסוף יש אחד אדם
וקוץ קוץ כל על לדרוש שעתיד שמו,
לפניו אמר הלכות, של תילים תילי
חזור לו אמר לי, הראהו עולם של רבונו
שורות י"ח בסוף וישב הלך לאחורך,
כחו תשש אומרים, הן מה יודע היה ולא
אמרו אחד לדבר שהגיע כיון משה, של
להן אמר לך, זו מנין רבינו תלמידיו לו
דעתו נתיישבה מיד מסיני, למשה הלכה
רבונו לפניו, ואמר הב"ה לפני ובא וחזר
נותן ואתה כזה אדם לך יש עולם של

וכו'. ידי, על תורה

ע"ב כ"ט מנחות

"

המחברקראתי אני החיבור זה בשם
מפני נב"ה משה בר' יצחק
אור המקרא בזה שמצאתי יתירה חבה
סופי שמחה לב ולישרי לצדיק זרוע
ולא בפירוש ונכתב עקיבה ר' תיבות
ש' כי רב"י היינו במילוי ורי"ש ברמז.
גדולה החיבה ומפני ב' ב"ש בא"ת
את שמצאתי עיני את הקב"ה שהאיר
למדתי זרוע אור המקרא בזה נכתב שמו
ולא בה"א עקיבה ר' לכתוב שיש מכאן
דוד שכתבך עקיבה ר' אשריך באל"ף
שהראה ואשריך בספרו בנבואה המלך
כההיא רבינו למשה תורתך הקב"ה
רב אמר יהודה רב דאמר רבה דהקומץ

וכו'. שעלה בשעה

א סימן ביתא אלפא - ח"א זרוע אור ספר

"
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למדבוא אתה תורה כמה וראה
שכן כל ראשונים, של משיחתן
וכמה מדרשות כמה עצמה, תורה
הכתוב שאמר הוא למד. אתה הוכחיות
כל על יא), ה (שה"ש תלתלים קווצותיו
תילי למד אתה שבתורה וקוץ קוץ
אל"ף האותיות, קווצי הן ומה תילים,

מהמפני מפני בי"ת כך, כתיבתו מה
מה ומפני האותיות, כל וכן כך, כתיבתו
ומפני כך, שמם מה ומפני זה, בצד זה
וזה ראשון זה מה ועל כך, ענינם מה
ככה, מה על אותיות וצירוף אחרון,
איוב שאמר הוא זה תלתלים קווצותיו
(איוב ים מני ורחבה מדה מארץ ארוכה
ברוך לישראל תורה שנתן ברוך ט), יא

הוא

ויגש בראשית טוב) (לקח זוטרתא פסיקתא

מה פרק

"

כחאיוב Â‰Â‡פרק ‰Î¯„ ÔÈ·‰ ÌÈ˜ÂÏ‡'
˙Âˆ˜Ï ‡Â‰ ÈÎ ,‰ÓÂ˜Ó ˙‡ Ú„È
,‰‡¯È ÌÈÓ˘‰ ÏÎ ˙Á˙ ËÈ·È ı¯‡‰
.'‰„Ó· ÔÎ˙ ÌÈÓÂ Ï˜˘Ó ÁÂ¯Ï ˙Â˘ÚÏ

והואוביאר דרכה הבין 'אלוקים - רש"י
הוא שיודע - מקומה' את ידע
כי לה ויאמרו ישבחוה וגם שורה, היכן
את וברא בה נסתכל דרכה, הבין אלוקים
יצר ומשקלן כסדרם באותיותי' העולם
ספר בסוד כתוב כאשר היצורים כל

יצירה.

היאך'כי בה - יביט' הארץ לקצות הוא
צרכי השמים כל ותחת ויבראם יבנם

בה. ראה ברייתן

לכל'לעשות - לרוח' משקל בה וגו'
לפי המים וכן כחה לפי ארץ
צריכה ארץ שהיתה מה לפי המדה
הרבה וצריכה נגובה ארץ יש להשקותה
כך. כל צריכה שאינה ארץ ויש גשמים

"

השיר פרק ÌÂ„‡Âהשירים Áˆ È„Â„'
ÊÙ Ì˙Î Â˘‡¯ ,‰··¯Ó ÏÂ‚„

.'·¯ÂÚÎ ˙Â¯Á˘ ÌÈÏ˙Ï˙ ÂÈ˙ÂˆÂ˜

הבהיקו'ראשו דבריו תחילת - פז' כתם
(תהלים אומר הוא וכן פז ככתם
ה' אנכי פתח יאיר דברך פתח קיט)
יש מלוכה שמשפט תחלה הראם אלהיך
גזירותיו. עליהם גזר כך ואחר עליהם לו

וקוץ'קוצותיו קוץ כל על - תלתלים'
הלכות. של תילים תילי

שהיתה'שחורות שם על - כערב'
על שחורה אש לפניו כתובה
תלתלים קוצותיו ד"א לבנה, אש גבי
נלחם כבחור נראה הים על כשנראה

בגבורה.

י"א פסוק ה פרק השירים שיר רש"י

מסכתוביאר אגדות חידושי במהרש"א
כל 'על ב עמוד כא דף עירובין
ר"ל כו', הלכות של תילים תילי כו' קוץ
שנרמז התורה של נסתרים סודות מלבד
של תילים תילי בהן לדרוש יש בהם,
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שנתחדשו וההלכות בנגלה הנוגע הלכות
ברמיזה מסיני נאמרו כבר ודור דור בכל
כל שאין אלא האותיות, של בקוצות
אתה במי אלא עליהן לעמוד יוכל האדם

.' וכו' מוצאן

"

הבינהכל בשערי רבינו למשה הנמסר
או בפירוש בתורה נכתב הכל
או בגימטריאות או בתיבות שרמוזה
או כהלכתן הכתובות האותיות בצורת
הלפופות כגון בצורה המשתנות
האותיות בקוצי או וזולתן והעקומות
משה כשעלה שאמרו כמו ובכתריהם
קושר שהיה להקב"ה מצאו למרום
אמר למה אלו לו אמר לאותיות כתרים
תלי בהם לדרוש אחד אדם עתיד לו
הל' א"ל לך מנין זו עד הלכות של תלים
לא האלו הרמזים כי מסיני למשה
משה עד פה אל מפה אלא יתבוננו
רבה השירים בשיר אמרו ומזה מסיני
והספר להם הראה תגין ספר בחזקיהו
יפרש אדם כל אצל ומצוי ידוע הוא הזה
וכמה בתגין בתורה יש אלפי"ן כמה בו
של התגין ומספר האותיות ושאר ביתי"ן
על שספרו השבח ואין ואחת אחת כל
בו שהיה הסוד וגלוי הזה הספר
אלא עצמן התגין מפני לחזקיהו
רבים סודות בפירושיהן בידיעתן

מאד. עמוקים

בראשית לחומש הקדמה רמב"ן

"

כלאל ללמוד אפשר איך האדם יאמר
התורה הרי כולה פה שבעל התורה
תכלה לכל כמ"ש ותכלית קץ לה אין
ונאמר מאד מצותך רחבה קץ ראיתי
באמת כי וגו' מדה מארץ ארוכה
קץ להן יש ולבנינו לנו הנגלות ההלכות
שנתגלו המדרשים וכן ומספר ותכלית

לנו.

ותכליתרק קץ אין עצמה מצד שהתורה
הצפונים דרשותיה לפשטי אפילו
קוץ כל על דורש היה עקיבא ורבי בה
הגיע ולא הלכות של תילים תילי וקוץ
קץ אין וכן עדיין דרשותיה לתכלית

לעומק והפלפולותכלית ההלכות טעמי
שהתורה במדות ובדרשותיהן בטעמיהן
חידושי ג"כ יתחדשו זה ידי ועל נדרשת
לזה שזוכה למי ותכלית קץ לאין הלכות
פה שבעל התורה כל תחלה שגמר אחר
כמו כל לעין ונגלות לנו המסורה
ליסבר והדר אינש ליגמר חכמים שאמרו
וכמו הטעמים בעומק עיון שהוא

שיתבאר.

א פרק תורה תלמוד הלכות הרב ערוך שולחן

"

שאמרוראיתי רז"ל מאמרי ליישב
דבר היה שלא פכ"ב) (ויק"ר
מה ואפילו בסיני, למשה נמסר שלא
ואמרו לחדש, עתיד ותיק שתלמיד
רבי כי פי"ט) (במד"ר אחר במקום
משה ידע שלא מה דורש היה עקיבא
לא אעשה עשיתים הדברים כאומרו
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כמה וכן דבריהם, שם יעויין וכו' נאמר
לזה. שדומים מאמרים

הןונראה כי הוא. המאמרים ישוב כי
נאמר תורה דבר שכל אמת
ממה יותר לדעת יכול חכם ואין למשה
דורות כל שתצרף והגם משה, שידע
שתמלא עד תורה מתן מיום ישראל
משה, ידעו שלא חידוש אין דעה הארץ
ה' לו נתן משה כי הוא ההפרש אבל
והנה פה, שבעל ותורה שבכתב תורה
בתורה רשם יתברך בחכמתו ב"ה האדון
שאמר פה שבעל תורה כל שבכתב
מה כל למשה הודיע לא אבל למשה,
בתורה רמוז הוא היכן פה בעל לו שנתן

שבכתב,

תורהוזו עמלי ישראל בני עבודת היא
למשה שנאמרו ההלכות ללבש
להם יתנו כלן והדרשות והסודות בסיני

שבכתב בתורה באומקום תמצא ולזה ,
וכו' וספרי כהנים תורת וחברו התנאים
פי על אלא אינם בכתובים דרושתם וכל
תמימה ה' בתורת והלבישם ההלכות
היא זו היום ועד ואחריהם שבכתב,
לדייק תורה בני הקודש עבודת
המאמרים פי על וליישבם המקראות
עבודת היא וזו פה, שבעל תורה שהם
זה וענין החיים, ארץ הנקראת התורה
תורה כל לדעת כולו למשה נמסר לא
בתורה רמוזה כולה היא היכן פה שבעל

שבכתב.

עקיבאולזה רבי שדרש ז"ל אמרו
אין משה, ידעם שלא דרשות

דברים של עקרן משה ידע שלא הכוונה
ותיק שתלמיד מה אפילו הכל ממנו הלא
סמיכתם ידע שלא אלא לחדש, עתיד
לך וזה בתורה, רמוזים היכן ודיוקם
מהכתוב הלל שדרש שלפנינו מה האות
ולא פה בעל למשה שנאמרה ההלכה
הלל ובא בכתוב עיקרה למשה ה' גילה

הם. נכונים אלו ודברים ודרשה,

ל"ז פסוק יג פרק ויקרא החיים אור

"

ומראיןזהו תורה ספר הקמת סוד
בספר שיש לפי לעם, כתיבתו
וישראל אותיות ריבוא ששים תורה
ונשמה נשמה וכל נשמות ריבוא ששים
אותה וכשרואה אחת מאות מושפעת
ראיה אותה ידי על שפע לה מושכת אות

וניעור. מינו את מין מצאה

באותות דגלו על 'איש עה"פ במדבר כהן שפתי

מתלמידי זצ"ל כהן מרדכי הרב אבותם', לבית

קוריאל. די ישראל הרה"ג

"

בדבר החסרון – יונית התורה כתיבת

נכתבהבמגילת שבו טבת ח' תענית
למלך יונית בלשון תורה
וכו', בעולם חושך ימים ג' והיה תלמי
היה מה מפני להבין אנו צריכים ועוד
ומצינו התורה בהעתקת ימים ג' חושך
אצל לישראל גדול כבוד זה ע"י שנעשה

וכו'. המלך תלמי
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נראה,וטעם זה ‰˜„Â˘לדבר ˙"Ò ÈÎ
¯ÓÂÁÎ Ù"Ú·˘ ‰¯Â˙ ‡Ï· ‡Â‰
˘¯ÂÙÓ ‰ÂˆÓ ÌÂ˘ ÔÈ‡˘ ,‰¯Âˆ ‡Ï·
‰¯Â˙ ÛÂ¯Èˆ· ‡Ï Ì‡ ·˙Î·˘ ‰¯Â˙·
ÂÓÎ Â· ÊÓÂ¯Ó ÏÎ‰ Ï·‡ ,Ù"Ú·˘
¯·„ ¯˘‡ ÌÈ¯·„‰ ÏÎÎ Ì‰ÈÏÚÂ Â�ÈˆÓ˘
‰Ó ÏÎ Ù"Ú·˘ ‰¯Â˙ Â‰Ê ¯‰· ÌÎÓÚ '‰
ÏÎ‰ ‚ÈÈÒÂ ¯„‚ ˘„ÁÏ „ÈÓÏ˙ ÏÎ „È˙Ú˘

·˙Î·˘ ‰¯Â˙· ÊÓÂ¯Óי"ט מגילה [עי'

ע"ב].

צריכיםאך היו ע"כ וכו' הדבר לידע

ע"פ בתורה נדרש היאך להראות

ומיעוט ריבוי או הקש או שוה גזירה

כתב אם כי וכו', וכדומה ופרטי וכללי

שיוכלו כדי הקדוש ס"ת של ולשון

בתורתנו זה מרומז היאך לכל להראות

הקדושה.

אחרוא"כ ללשון תורתנו כשנעתק

אפשר אי אזי אחר ולכתב

אבל וכו', תורתנו סודות לכל להראות

יונית בכתב התורה שהועתקה אח"כ

בעיני להתגדל לישראל גרם יונית ולשון

האומה נמשכה כך וע"י והשרים המלך

ל והניחויותר ולשוניהם יונית חכמת

בישראל נתרבו ומאז וכו', בצידה תורה

בהעתקת כי והבייתוסים, הצדוקים

סודתי' לכו"ע להראות אפשר אי התורה

והסייגים הגדרים בה מרומזים והיאך

בעולם. חושך היה ע"כ שבע"פ

תק"פ טבת לח' דרוש משה תורת




