
1

"  |   | '   

:
  

  

   

   

גליון תורני ט’ | שנה ג' | חודש אדר | תשע"ח

דבר האהל
בעומדינו בשערי ה"אהל", בחודש אשר נהפך לששון ולשמחה לדורות, מתמלא הלב שמחה, לחודש זה, 
חודש שכל מהותו היא מהות חייהם של עמלי התורה, בני הישיבות והכוללים, העוסקים בתורה ובעמלה.
דברי חז"ל בגמרא )שבת, פח.( מבהירים את מהות ימי הפורים, ואמרו על הפסוק  ויתיצבו בתחתית 
ההר" )שמות, י"ט, יז(. "אמר רב אבדימי בר חמא בר חסא: מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את 
ההר כגיגית, ... אמר רבא: אף על פי כן, הדור קבלוה בימי אחשורוש; דכתיב )אסתר, ט', כז( "קיימו וקבלו 

היהודים" - קיימו מה שקיבלו כבר.
המשגיח ממיר, רבי ירוחם הלוי זצוק"ל, מבהיר, בדברים שכה אקטואליים לדורינו,  את מהות קבלת 

התורה מאהבה, דוקא בימים בהם החושך יכסה ארץ, וכשיש כביכול מפריעים לעסק התורה
וכך כתב רבינו ירוחם "בדורו של מרדכי, אצלם היה הכל היפך מהארת פנים, בחושך היותר גדול, אף 
זהרורית של אור לא ראו, הנס היה אצלם במהלך הטבע, שכל פרט ופרט לעצמו אפשר לארע במהלך 
הטבע, "אסתר מן התורה מנין שנאמר ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא  )חולין קלט:( כל ההנהגה של 
מגילת אסתר היתה הסתר פנים בתכלית, ...ודוקא ממצב זה, מצב של חושך בתכלית, יצא להם "קימו 
וקיבלו", קבלת התורה הגמורה, משום שזהו באמת יותר גדול, "נעשה קודם לנשמע", בבל החושך 
הגמור, יבשת בתכלית, זוהי מדריגה היותר גבוהה, וזוהי קבלת התורה! האמיתית, נפלא מאד הדבר. 

רבן של כל בני הגולה בעל ה"אבי עזרי" זלל"ה, היה תובע מבני הישיבות בהגיע ימי הפורים, לחיות 
את מהות הימים: ובאחת משיחותיו זעק: "אנו עומדים לפני פורים שהוא זמן קבלת התורה, האם אנו 
מתכוננים לקבלת התורה על ידי חיזוק תלמוד תורה? הרי פורים הוא זמן של )אסתר ט כז( "קימו וקבלו", 
ואילו אצלנו להיפך, ככל שמתקרבים ליום הפורים יש יותר רפיון רח"ל. האם בזה נקבל את התורה? כמה 
אנו רחוקים מההבנה! איננו שומעים מה שאנו מדברים, במקום שבפורים נקיים קיימו וקבלו, נוהגים 
לקיים את שמחת פורים עם 'עד דלא ידע' או רוקדים ושרים, את זה עושים ומקיימים, אבל קבלת התורה 

הוא ללמוד, לקיים, וזה לא שייך להשיג ולהבין ללא הארבעים ושמונה דברים והמעלות והמדות.
לפני מספר שנים, ספד רבינו מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי שמואל אויערבאך שליט"א, לרעהו 
הגאון הגדול מרא דכולא תלמודא, שנפטר באותם ימים רבי אפרים זלזניק זצוק"ל. בין הדברים שסופרו, 
תואר כיצד בפורים שנת תשמ"ו צעד רבי אפרים זצ"ל ביום הפורים יחד עם כל עם ישראל האבלים, אחר 
מיטתו של גאון הדור רבי משה פיינשטיין זצ"ל, בלויתו שהתקימה בירושלים ביום חג הפורים. ארבע 
שעות הוקדשו מתוך יום הפורים ללויתו של האי רב גאון, ארבע שעות בהם צעדו מאות אלפי יהודים 

אחרי מיטתו של רבן של ישראל. רבי אפרים זצ"ל, יצא מזה עם משהו של ממש.
"ארבע שעות" הוא חזר ואמר לאחר מכן, "ארבע שעות בפורים, ובלי ביקורים ובלי דפיקות ובלי משלוחי 

מנות, ארבע שעות מחוץ לכל סדרי היום, והנה ב"ה פורים ומצוותיו התקיימו כדת וכדין"!
ומכיון שכך הרי שמאותה שנה עד עת פטירתו, ישב רבי אפרים, שגם כך היה שקוע כולו בתלמודו, אך 
ביום הפורים הוא ישב ארבע שעות בחדר סגור, ישב ועסק בתורה. "אני" כך התבטא בחיוך, "אני כעת 

בלויה של ר' משה".
שעות כאלו, של תורה של תפילה,  של התעלות, שעות של "הלויה של ר' משה", הם השעות בההם ניתן 

להשיג אורה של תורה בימים הקדושים הללו, הבאים עלינו לטובה.
וכה היה אומר  הסבא מקלם זיע"א לתלמידיו ": ועתה הכינו את עצמכם לפורים הק' לשמוח בו ע"פ 
דרך החכמה ואל תתרפו ח"ו ממלאכתכם אך בשמחתכם תוסיפו אומץ אל נהיה כעבדים שנמסר להם 
מלאכה נכבדה וקלקלוה יום הקדוש יום הפורים אשר נתגלה בעליל השגחת אבינו שבשמים על בניו ועל 
זה נוסדה השמחה אל יהיה לנו למפריע ח"ו להדבר אשר התחלנו פה אך נתאמץ לשמוח כדרך החכמים 

אשר כל דבריהם קיימים אשרינו מה טוב חלקנו וישמעו ענוים וישמחו!

 גליון זה של ה"אהל", מגיש בזאת לצורבי התורה ועמליה, די בכל אתר ואתר, את דברי תורתם של 
רבותינו מרביצי התורה שליט"א בהלכה ובאגדה, לימי הפורים ובעניני מצוות מזוזה.

ובס"ד כבר פקע שמיה, ורבים מצורבי התורה מתענגים, על פלפולא דאורייתא, חידושי תורה ואגדה, 
הנפוצים בבי מדרשא, וכפי שהעידו רבים וטובים, על התועלת להגברת חשקת התורה ועמלה, והלימוד 

בדברי רבותינו זצוק"ל ולהבחל"ח שליט"א. 
בחודשי  כאשר  תורה,  חידושי  בכתיבת  תורה  של  לעמלה  הגדול,  החיזוק  מתעורר  אף  אלו,  בימים 
ה"זמן חורף", שסופו בימי חודש אדר, עמלים אלפי עמלי תורה, בהכנות לקראת סיום המחזור החדש, 
של הארגון העולמי ממלכת התורה "וכתבתם", ובו מידי שנה זוכים אלפי אברכים ובחורים, להעלות על 

הכתב, את פרי עמלם ויגיעם בסוגיות השונות, ולהרבות כבודה של תורה ועמליה. 
חידושים אלו, הם ה"קבלת תורה באהבה", של מקבלי התורה, המקריבים מיטב חלבם ודמם, ללמוד 
וללמד לשמור ולעשות, לעסוק בדברי תורה בכל ליבם נפשם ומאדם, ויהיו הדברים לרצון לפני אדון כל, 

ולשמח לבבם של יושבי בתי המדרשות העוסקים בדברי התורה.
מערכת "האהל".
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לא קם כמשה
אמרו רז"ל, "אסתר ברוח הקודש נאמרה" )מגילה ז.(, ועוד דרשו על 
אדר  בחודש  פור  שנפל  כיון  "תנא  הגורל",  הוא  פור  "הפיל  הפסוק 
שמח שמחה גדולה, אמר נפל לי פור בירח שמת בו משה, ולא היה 
יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולד" )שם יג:(. לפי שלידת 
משה, במדרגתו הגבוהה, היא מעין תחילת הבריאה, "ותרא אותו כי 
טוב", "משנולד נתמלא הבית אורה" )שם יד.(, כי הוא מוסר התורה 

שבכתב.
תילי  לדרוש  עקיבא  רבי  שעתיד  מרע"ה  שראה  חז"ל  אמרו  ועוד 
תילין של הלכות על כל תג ותג )מנחות כט:(. וענין התגין לא נתגלה 
למרע"ה ע"ה "שכבר עשיתי לרבי עקיבא וחביריו, דברים שלא נגלו 
למרע"ה  נתגלה  שלא  ומה  יט(,  )במד"ר  וחבירו"  לר"ע  נגלו  למשה 
של  דעתו  וחלשה  פה',  שבעל  תורה  'ראש  שהיה  ר"ע  לזה  הגיע 
מרע"ה, עד שאמרו לו בטעם הדבר שהלכה היא למשה מסיני. והיינו 
שכבר בתורה עצמה בזמן שניתנה היו טמונים התגין וההלכות, שהם 

התורה שבעל פה.
יחיד  היה  הנביאים  אבי  משה  כמשה,  בישראל  עוד  נביא  קם  לא 
עיקרי  ידע את  ומבואר באריז"ל שהוא  כמוהו,  ואין  ומיוחד שהשיג 
הדברים  שורשי  את  וידע  בעצמו  מהקב"ה  ידע  היה  הוא  הדברים, 
מהתורה עצמה, ולא חסרו לו התגין, ועל כן שאל להקב"ה "ומי מעכב 
על ידך", ואף כאן היה טמון המשך הדורות שאח"כ, שנתגלה התורה 
גנוז בתוך התורה שבכתב, שהרי  זה  וכבר מתחילה היה  שבעל פה, 

התורה שבעל פה אינה כתובה כלל אלא רמוזה.
את  יש  אך  העמים',  לכל  וידוע  'גלוי  בבחינת  היא  שבכתב  התורה 
שורשי הדברים ונשמת הדברים, שהם הטעמים והנקודות שלומדים 
והנקודות  גבוה,  מעל  גבוה  דקרא"  "טעמא  גבוהים,  דברים  מהם 
מעל  כתובים  הם  נעלמים  שהם  אף  התגין  אך  נעלם,  יותר  כבר  זה 
האותיות, הם המקשר בין התורה שבכתב לטעמי תורה, הם כתובים 
התורה  מתוך  הדברים  שורשי  את  ידע  מרע"ה  תגים.  רק  הם  אך 
התורה  ראש  שהיה  עקיבא,  לרבי  כך  אחר  שנתגלה  מה  אך  עצמה. 
שבעל פה, בעמלו הנורא של "אבנים שחקו מים", הוא ידע איך זה 
מתקשר ונדרש מכל תג ותג, ונקשרים לתורה שבכתבה כל הטעמי 

תורה והתורה שבעל פה.
ובאוה"ח הק' החיים האריך שידע משה רבנו ידע כל התורה שבע"פ 
כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש וכו', רק איך זה נכנס בתורה זאת 

לא ידע, וזה גם חיסרון בתורה.
בראשונים,  זה  היכן  להתבונן,  דבר  כל  בחיוב  מאריך  החיים  ובנפש 
כך  שבכתב,  התורה  עד  במשנה,  רמוזה  הגמ'  והיכן  בגמ',  זה  והיכן 
היה  ז"ל  הגר"א  שרבנו  וכידוע  עצמה.  בתורה  מתקשרים  הדברים 

טורח בזה הרבה לדעת בכל דבר היכן שורשו עד התורה בעצמה.
הלוחות הראשונות הם מעשה ידיו של הקב"ה, ואף הלוחות השניות, 
אבל  ע"ה,  רבנו  משה  עשה  לך"  "פסל  עצמם  הלוחות  שאת  אף 

טוב  היה  שמתחילתו  משה  ע"י  ניתן  וזה  אלוקים,  מכתב  המכתב 
ובהיוולדו נתמלא הבית אורה.

רבי עקיבא 'ראש תורה שבעל פה'
צנוע  כשר  אדם  שהיה  בחז"ל  שמובא  אף  עקיבא  רבי  זאת  לעומת 
ומעלי, אבל לתורה לא זכה, וכדאמרו באדר"נ "מה היה תחלתו של 
רבי עקיבא, אמרו בן ארבעים שנה היה ולא שנה כלום, פעם אחת 
היה עומד על פי הבאר אמר מי חקק אבן זו, אמרו לו המים שתדיר 
שחקו  אבנים  קורא  אתה  אי  עקיבא  אמרו,  יום,  בכל  עליה  נופלים 
את  פסל  רך  מה  בעצמו,  וחומר  קל  דן  עקיבא  רבי  היה  מיד  מים. 
הקשה, דברי תורה שקשה כברזל על אחת כמה וכמה שיחקקו את 

לבי שהוא בשר ודם, מיד חזר ללמוד תורה".
"כפטיש  ורך,  חלש  דבר  המסמל  מים  לעומת  לקושי  סמל  זה  אבן 
וחומר,  כזה קל  ולא עשו  והמים  יפוצץ סלע", הרבה ראו את האבן 
יוכל להשתנות. רק מי שכל הזמן  רק ר"ע, כאשר חיפש ודרש איך 
להגיע  מצליח  הוא  ולבו,  מחשבתו  את  וממלא  אותו  מעסיק  זה 
פה  שבעל  התורה  מהות  זו  כי  מאבנים,  לק"ו  ביותר  הגדול  בחושך 
הנקראת בלשון חז"ל חושך, לעומת התורה שבכתב שהיא כולה אור. 

כשהאדם מבקש ומחפש, אז זוכה להגיע למצבים הגבוהים ביותר.
"וזו היא תורה שבע"פ שהיא  וז"ל  בזה  נח( מאריך  )פר'  ובתנחומא 
העם  שנאמר  לחשך  משולה  שהוא  גדול  צער  בה  ויש  ללמוד  קשה 
ההולכים בחשך ראו אור גדול". ועל זה נכרתה ברית עם ישראל, כי 

זה תפקידו של האדם, לפעול בעצמו, עד שמגיע לאור הגדול.
ולזה היתה הכפיה של הר כגיגית לתורה שבעל פה, וכלשון המדרש 
שם "ולא קבלו ישראל את התורה עד שכפה עליהם הקב"ה את ההר 
כגיגית שנאמר ויתיצבו בתחתית ההר, ואמר רב דימי בר חמא א"ל 
הקב"ה לישראל אם מקבלים אתם את התורה מוטב ואם לאו שם 
תהא קבורתכם, ואם תאמר על התורה שבכתב כפה עליהם את ההר 
והלא משעה שאמר להן מקבלין אתם את התורה ענו כולם ואמרו 
נעשה ונשמע מפני שאין בה יגיעה וצער והיא מעט, אלא אמר להן 
על התורה שבע"פ שיש בה דקדוקי מצות קלות וחמורות והיא עזה 
כמות וקשה כשאול קנאתה לפי שאין לומד אותה אלא מי שאוהב 
הקב"ה בכל לבו ובכל נפשו ובכל מאודו שנאמר ואהבת את ד' אלקיך 

בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך".
רבי עקיבא הוא ראש תורה שבעל פה והיה העולם שמם עד שבא ר' 
עקיבא אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם )יבמות סב:(, והם מילאו 
כל העולם כולו בתורה, וזה היה אחרי שמתו כל תלמידיו הראשונים, 
ועם הכח הזה של עמל ויגיעה, עם ביקוש וחיפוש, אפשר לנצח את 

עמלק שורש הרע.

חודש אדר זמן הסתלקות מרע"ה
יהושע  הזו התחילה אצל התלמיד הגדול המקבל הגדול,  המציאות 
ימוש" ]כתלמידו של משה היה היחיד  ביגיעתו הנוראה "לא  נון,  בן 

פתחי
דעת

חודש אדר - קיימו וקבלו מאהבה
רבינו מרן ראש הישיבה הגאון רבי שמואל אויערבאך שליט"א



הגליון הבא יצא לאור בס"ד

לקראת חג פסח
ויעסוק בעניני חג הפסח

ובעניני מצות הקבלת פני רבו ברגל
שיעורים שיחות ומאמרים בנושאים אלו
יתקבלו בברכה עד ר"ח ניסן הבעל"ט.

שאלות  הארות,  ואו  הערות  בידו  שיש  מי  כל  כמו"כ 
הקוראים  את  שיעשיר  וידיעות  חקירות  ותמיהות, 
יעמדו  למען  'האהל',  למערכת  זאת  לשלוח  מתבקש 

לימים רבים, ולהגדיל התורה ולהאדירה.

עדיפות תינתן למאמרים קצרים ומתומצתים.

המערכת שומרת לעצמה את הזכות לערוך ואו לשנות 
כל חומר שיישלח למערכת.

ניתן לשלוח באחת מהדרכים דלהלן:
ת.ד. 57419 ירושלים,

פקס המערכת: 0774703846,
a0527165@gmail.com:או בדוא"ל

3אין התחייבות לפרסום הדברים

ונביאים  שנמסרה לו כל התורה, ואחריו כבר נמסרה לרבים, זקנים 
זכה  הביקוש  ידי  ועל  הגדולה  שביגיעתו  סופר  בחתם  ואיתא  וכו'[, 

יהושע באיזה בחינה לניצוץ משער הנו"ן.
וכשמת משה רצו להרגו, שנשכחו ההלכות )תמורה טז.( וכביכול הוא 
הדבר,  להשלים  רצה  והוא  בעמלק,  להלחם  ונצטווה  ע"ז,  האחראי 
אבל לא הגיע הזמן ונצטוה להפסיק באמצע. ורק בזמן שאול שכבר 
שלא  וזה  ד',  בחיר  שאול  ע"י  לכלותם  זמן  הגיע  המנוחה  אל  הגיעו 
הרגם לא היה זה בקלות ראש ח"ו ולמד זאת מעגלה ערופה]הער[

ד(, אך מאחר ולא כילה אותם, ולא נגמר התיקון, לא ניצל את הזמן 
הראוי, הפך לרועץ ושם הפסדנו, ואנו מחכים למלחמה לד' בעמלק, 

שהקב"ה יבער כל שורש הרע.
התורה,  סילוק  בזה  היה  משה,  הסתלקות  זמן  גם  הוא  אדר  חודש 
שכחו הלכות ובסוף החזירו אבל היתה שכחה, לא היה את הכח של 

משה, והסילוק זה לדורות.
את  היה  הדעת  בעץ  כבר  העץ",  "המן  פשוט,  אדם  לא  שהוא  המן, 
שורש כח הרע, יש לו שורש בתורה. הוא רצה לנצל את הכח הזה 
של הסתלקות משה שיגמור עד הסוף ויכלה את ישראל, בדור ובזמן 
אז  אצלנו,  חולשה  יש  כאשר  הרע,  קיום  זהו  כי  המצוות.  מן  שרפו 

מתגבר כוח הרע.
מצד שני, כפי שנתבאר, הוא לא ידע שיש בזמן הזה של חודש אדר 
אותו כח של הולדת משה, שגם נשאר לדורות, כי מרע"ה הוא הרועה 
דמשה  'אתפשטותא  יש  כי  ולדורות,  אורה  הבית  ונתמלא  הנאמן, 
בכל דרא ודרא'. בכל דור ודור צריך את הכח של משה, ו"משה שפיר 

קאמרת", אי אפשר בלי זה.
בבירור  היו  שלו  הניסיונות  וכל  אור,  עם  מיד  נולד  ע"ה  רבנו  משה 
וכמה  בדקות,  יותר  התביעות  גדולים  שיותר  וכמה  בירור,  אחר 
אנשים גדולים שפגמו בדקות ונפלו. וכך הוא בירבעם שהפסיד כל 
שבתחילה  מצינו  מרע"ה  אצל  ואף  בראש".  "מי  כשאמר  העולמות 
טירון  משה  על  הקב"ה  שנגלה  "בשעה  יותר,  פחותה  במדרגה  היה 

היה משה לנבואה" )שמו"ר ג(, ועלה ונתעלה.
בחודש הזה יש את ב' הכוחות, יש מלחמה נוראה, כי שני הדברים 
אמת ושני הכוחות נמצאים ואיזה כוח יגבר, "והיה כאשר ירים משה 
ידו וגבר ישראל", ולהיפך ח"ו, זו המלחמה, מלחמת עמלק, ואם לא 

מנצלים את הכח אזי הוא מתהפך לרעה ח"ו.

קיימו וקבלו מאהבה
ואמרו חז"ל )יומא כט.( שאסתר היתה סוף הנסים. "נמשלה אסתר 
לשחר לומר לך מה שחר סוף כל הלילה אף אסתר סוף כל הניסים", 
הכל בהסתר ובדרך הטבע. הנס של אסתר היה כבר במצב של הסתר, 
ולא היו שינויים במעשה בראשית, אלא השתלשלות מאורעות בדרך 
בימי  של  דור  אותו  ההסתר,  למרות  מקום  ומכל  טבעית,  הנראית 
מרדכי, קיימו וקיבלו, "השכילו נפלאותיך", השכילו לנצל בשלימות 
את הזמן של האור, את החודש שבו נולד משה, ומתוך הנס זכו לקבל 

את התורה מאהבה, עד שביטלו בזה את המודעא רבא לאורייתא.
משה  "הואיל  של  שבט,  של  הזמן  אחרי  אדר  שבא  מבואר,  ובזה 
הגשמית  בצורה  אף  כן  ]ועל  שבט  חודש  בימי  התורה"  את  באר 
ובירור,  ביאור  של  זמן  האילנות,  פריחת  של  זמן  זהו  הבריאה,  של 
הימים  של  הרוחניים  מהשורשים  המגיע  הגשמית,  בבריאה  גם 
הללו. וזהו גם המחלוקת שבין בית שמאי לבית הלל לעניין זמן ר"ה 
לאילנות, דבית שמאי חריפי טפי, וממילא כבר באחד לחודש, בזמן 
מוקדם יותר, הוא הזמן של ר"ה לאילנות[, והוא זמן הכנה לימי חודש 
אדר שבו היתה קבלת התורה מאהבה, ימים של "קיימו וקבלו", כי 

ככל שהתורה יותר מבוארת הרי שהדברים יותר מתקבלים על הלב, 
יש יותר שייכות לאדם בזה, ואז באדר מגיע הזמן של קבלה מאהבה.
יום קודם חודש הגאולה,  ומשנכנס אדר מרבים בשמחה, שלושים 
קבלת  את  לזכור  הדברים,  את  תשכח  פן  לך  השמר  הוזהרנו,  ובזה 
שהמשנ"ב  וכמו  יום.  בכל  שמזכירים  התפילה  מטבע  וזהו  התורה, 
מביא את המג"א שבכל יום בשעה שאומרים "וקרבתנו מלכנו" יש 
לזכור את מעמד הר סיני. לחיות את הדברים ולדעת איך הם שייכים 
נגביה  שאנחנו  רוצה  הקב"ה  ומדרגתו.  הרוחני  מצבו  לפי  אחד  לכל 

את עצמנו, שכל אחד יגיע להשגות.
זה  ועל  שלם".  "כסא  של  למצב  להגיע  היא  לתכלית  השאיפה 
מתפללים בגילוי בראש השנה, "תן פחדך על כל מעשיך", מבקשים 
על מלכות ד' שתהיה בכל העולם כולו. "אין הכסא שלם", כסא זה 
היחוד השלם, כל דבר אחר שיש בעולם כולו מחסר בגילוי. וכל מהות 
הפרשיות המיוחדות, ופרשה זו "פרשת שקלים", היא שאנו מצפים 
לבנין בהמ"ק לתת שקלים. ובכל מצב, ואפילו שהיו מצבים נוראים 
בעם ישראל של הריגות ושחיטות, כשמגיע חודש אדר אנו בשלנו, 
ובלי  ישראל.  לכלל  שיחזרו  גדולות  הכי  למעלות  ומחכים  מצפים 

שיתן לזה את לבו אין בזה שום טעם.
וידועים דברי הרמב"ם )הל' תשובה פ"ג ה"ד( על תקיעת שופר, וזה 
גזירת  השנה  בראש  שופר  שתקיעת  "אע"פ  והמתוק  הזהב  לשונו 
הקיצו  ונרדמים  משנתכם  ישנים  עורו  כלומר  בו  יש  רמז  הכתוב 
בוראכם".  וזכרו  בתשובה  וחזרו  במעשיכם  וחפשו  מתרדמתכם 
הרמב"ם מדגיש בתחילת ההלכה שקודם כל זו גזירת מלך וזה רחוק 
מאיתנו, ואחר כך מוצא רמז במצוה, אבל גם אחר הרמז זה נשאר 

גזירת הכתוב.
התשובה  דרכי  הנהגות  וכל  משנתו,  ניעור  להיות  אחד  מכל  התביעה 
יתבונן  אחד  שכל  לב,  זה  העיקר  בזה,  נותן  הוא  לב  כמה  בעד  תלויות 
בעצמו, היכן הוא נמצא ומה הדברים המאירים את נפשו, האם דבר הבל 
ושטות ח"ו, או שחי ושמח מדברי התורה הק'. וכשעמל וחי, יכול לזכות 
לצאת מפח יקוש, לא להשאר תמיד בניסיונות ובקשיים, אלא להתעלות 

מעלה מעלה, להגיע לטעם ולחיות בתורה לטוב לנו כל הימים.
נכתב ע" י א חד השומעים.
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פתח
ההיכל

דודי צח ואדום
הגאון הגדול רבי יהודה אריה הרשלר זצוק"ל

שיר השירים ]ה’ י’[ “דודי צח ואדום דגול מרבבה”, ובתרגום “בכן שריאת 
כנישתא דישראל למשתעי בשבחא למרי עלמא” - מכירה כנסת ישראל 
לומר שבח לבורא העולמים, “וכן אמרת” - וכך אומרת” “לההוא אלהא 
“דעטיף ביממא באצטלא  רעותי למפלח”- לאלוקים הזה רצוני לעובדו”, 
חור כתלגא” - שמתלבש ומתעטף בלבוש לבן כשלג”, זו הכוונה ששלמה 
התרגום  וממשיך  צח”,  “דודי  הקב”ה  על  אומרים  ישראל  וכנסת  המלך 
ובוערין  פניו של הקב”ה מאירין  כנורא”-   זהרין  דה’ דאנפוהי  יקרא  “וזיו 
חדתין  שמועין  מחדת  דהוא  וסברא  חכמתא  “מסגיאות  מדוע,  אש”,  כמו 
בכל יומא ועתיד לפרסמינון לעמיה ביומא רבה”, מגדלות החכמה והסברא 
לפרסמם  ועתיד  חדשים,  תורה”  “שטיקל’ך  יום  בכל  מחדש  שהקב”ה 
היינו  “ואדום”  המלך  שלמה  שאמר  במה  המכוון  וזה  הגדול,  ביום  לעמו 

שפניו מאירות ובוערות כאש מגדלות החכמה שמחדש בכל יום.
אלמלא תרגום כתוב א”א לאומרו, כביכול הקב”ה מחדש בכל יום חידושי 
תורה שאתמול לא היו לו את אותם חידושי תורה, וביאור דברי התרגום 
ש”אוריתא וקב”ה חד הוא”, וכשם שהקב”ה הוא בלי גבול ובלי תכלית אף 
תורה דיליה בלי גבול ובלי תכלית, וזה גופא מה שהפסוק בא לחדש דכמו 

שהקב”ה בלי גבול ובלי תכלית אף התורה הינה בלי גבול ובלי תכלית.
ושלמה המלך מגדיר את הקב”ה “דודי צח” לשון בהירות וברירות, לבן 
כשלג מצד אחד, ואדום מצד שני היינו ממלחמתה של תורה, שמחתה, 
שהוא  והסברא  החכמה  מגדלות  כאש,  ובוערין  מאירין  פניו  וחדותה, 

מחדש בתורה,
דקודם  ה”אדום”,  לאחר  כתוב  להיות  צריך  ה”צח”  דלכאורה  להבין  ויש 
שיגעים  ולאחר  ועמלה,  יגיעתה  תורה”  של  “מלחמתה  היינו  ה”אדום” 
והברירות,  הבהירות  באה  אז  או  תורה  של  מלחמתה  כדי  תוך  ועמלים 

וממילא מן הראוי שיהיה כתוב קודם “דודי אדום”, ולאחר מכן “צח”.
אלא הביאור דבכדי לבא לידי מצב של “אדום” צריך להיות קודם “צח”, 
לך  תעשה  בתחבולות  “כי  ע”א[  ]מ”ב  בסנהדרין  הגמרא  עפי”ד  והמכוון 
מוצא  אתה  במי  יוחנן  א”ר  אסי  א”ר  חנינא  בר  אחא  רב  אמר  מלחמה- 
יוסף  רב  קרי  משנה,  של  חבילות  בידו  שיש  במי  שלתורה  מלחמתה 
של  למלחמתה  שור,  לכח  להגיע  כדי  שור”,  בכח  תבואות  ורב  אנפשיה 
אפילו  התורה,  ידיעת  את  צריכים  ברורה,  תהיה  שהסוגיא  צריך  תורה,  
בדורנו החלש, צריכים שהסוגיא שלומדים תהיה ברורה קודם שמתחילים 
בידו  שיש  במי  תורה  של  מלחמתה  מוצא  אתה  במי  בסוגיא,  להתעמק 
משנה, הגאון רבי נחום פרצוביץ זצ”ל היה אומר “כשמבינים מה אינו מובן 
זו חצי תשובה”, קודם כל צריך לחיות ולהבין מה כתוב, שיהיה ברור כשלג 
מה לא ברור ורק כך אפשר להתקדם הלאה, וזהו בבחינת “גלגל החוזר”, 
דרק לאחר שמבינים ברור מה כתוב, ולאחר מכן, מה ברור ומה אינו מובן, 
או אז נהיה מצב של “אדום” מלחמתה של תורה, ולאחר ה”מלחמתה של 

תורה” מתבארים הדברים ביתר ביאור וכן הלאה, בלי גבול ובלי תכלית.
ומה אנו צריכים לקחת מהתרגום הלזה, יש מצות עשה “ולדבקה בו”, וכי 
אפשר להדבק בהקב”ה והלא אש אוכלה הוא, אלא להתדבק במדותיו, 
להתדבק בתלמידי חכמים, אולם יש לידע היאך תלמידי חכמים מקיימים 
יתכן  אך  אחרים,  בת”ח  שיתדבקו  אפשר  אמנם  בו”,  ה”ולדבקה  את 
ביותר, דהדביקות בתורה היא הדביקות הגדולה ביותר שאפשר להדבק 
בהקב”ה, וכשדבקים בתורה או אז דבקים בהקב”ה, דאוריתא וקב”ה חד 
הוא, “ואתם הדבקים בה’ אלוקיכם חיים כולכם היום”, הדביקות בתורה 

יגיעתה, ועמלה, זו גופא הדבקות בהקב”ה, אלו הם החיים...
רצוני לעורר ולבקש מבני התורה דבה”לדבקה בו” שלנו של “בני התורה”, 
מונח “פרט נוסף”, עוד קיום של “ולדבקה בו”, “מה הוא צח בתורה אף 
אתה היה צח בתורה”, “מה הוא אדום בתורה אף אתה היה אדום בתורה”, 
ולאחר  ברורה,  שתהיה  סוגיא  לומדים  ביותר,  הגדול  בו”  ה”לדבקה  זהו 
הקושיות,  כתוב, מתעוררות  ברור מה  היינו  לבנה כשלג-  מכך כשהסוגיא 
ואז ממשיכים הלאה עם מתיקות התורה שמחתה וחדוותה ובמלחמתה 

של תורה מחדשים בתורה, זו היא החביבות הגדולה ביותר שיש להקב”ה 
החביבות  ביותר,  הגדולה  הנשיקה  היא  מה  פיהו”,  מנשיקות  “ישקני 
הגדולה ביותר, “כי טובים דודיך מיין”, הקב”ה מחכה ומצפה, מה הדבר 
החביב עליו ביותר, שאנחנו מחדשים בתורה, חביבים דברי סופרים יותר 

מיינה של תורה.
התורה  יגיעת  כל  ראשית  ואדום”,  “צח  של  הלזו  להבחינה  לבא  ובכדי 
ילד  “ויקטן  בילקוט  איתא  דהנה  נוסף  ודבר  וחדוותה,  שמחתה  ועמלה 
את אלמודד- על כל דבר ודבר שבתורה היה הקב”ה דורשו וחוקרו בוחנו 
וצורפו רמ”ח פעמים כנגד רמ”ח איברים שבאדם, ואח”כ הוציאו מתוך 
פיו וקבעו בתורתו שנאמר אמרות ה’ אמרות טהורות כסף צרוף ... מזוקק 
שבעתים, “כנגד רמ”ח איברים שבאדם” יתכן דרמוז כאן דברים מבהילים, 
דבכדי לזכות להבנה ב”מילה אחת” של תורה צריך שהתורה תהיה קבועה 
וטבועה ברמ”ח איברים של האדם, ורק כך אפשר לזכות להבין כל מילה 
מילה  כל  שעל  בילקוט  שכתוב  מה  עצם  לזאת  ובנוסף  בתורה,  ומילה 
יגיעת  בתורה,  לגדול  הדרך  שזו  הרי  פעמים,  רמ”ח  הקב”ה  עבר  ומילה 
התורה ועמלה, ושהתורה צריכה להיכנס ל”דם” ו”עצמות” וכמו שאומר 
רש”י “למימיינים בה- עסוקים בכל כוחם וטרודים לדעת סודה”, צריכים 
להיות טרודים, כשלא מבינים את אדונינו הרמב”ן או איזה חלק ברשב”א 
להיות  צריך  היום  כל  בלבד,  ב”סדר”  אינו  הלימוד  טרודים,  להיות  צריך 
טרודים בדברי הראשונים, צריכים “להזיע” על הראשונים, זה נקרא יגיעת 
התורה ועמלה, זה נקרא “טרודים לדעת סודה”, זו הדרך לגדלות בתורה, 

וזו החביבות הגדולה ביותר שיש להקב”ה.
תאבד  כרגע  הרשעה  “וכל  מתפללים  ואנו  גזירות,  בזמן  נמצאים  אנחנו 
והזדים מהרה תעקר ותשבר..., וצריכים לכוון על כל אלו שנלחמים עם 
סתם  לא  הקב”ה  אנחנו”  “אשמים  לדעת,  צריכים  אבל  והתורה,  הקב”ה 
או  התורה  באהבת  התורה,  ביגיעת  רפיון  שיש  הנראה  כפי  גזירות,  גוזר 

בטרודים לדעת סודה, זו חובתנו להתחזק בדברים הללו.
ויש לעורר על עוד ענין, באבות דרבי נתן  פרק כ”ו משנה ג’ הוא היה אומר 
]ר”ע[ מפני מה תלמידי חכמים מתים כשהם קטנים... מפני שמפסיקים 
מדברי תורה ועוסקים בדברי שיחה”, מפסיקים באמצע הלימוד ומדברים 
דברים בטלים, אם אפשר לבקש בני הישיבות היקרים להתחזק בדברים 
הללו שמנינו, דבר ראשון, יגיעת התורה ועמלה, דבר שני אהבת התורה 
תטריד  שהסוגיא  סודה  לדעת  טרודים  שלישי  ודבר  וחדוותה,  שמחתה 
אותנו אפילו אם הסדר כבר נגמר שנהיה טרודים, ודבר אחרון שלא לדבר 
דברים בטלים באמצע הסדר, כתיבה עוזרת מאוד גם לריכוז המחשבה, 
גם ל”צח” וגם ל”אדום”, במוחו של האדם רצות המחשבות ]גם בתורה[, 
הפה”,  של  גם  המסננת  “היא  כתיבה,  המוח”,  של  ה”מסנן  הוא  הפה, 
כשאדם כותב דבר צריך לכתוב ברור, ואשר על כן הכתיבה יוצרת ריכוז 
המחשבה ועיון עמוק, וממילא גורם להתחדשות דברים, וגורם לשקיעות 
בתורה, יברכו כל אלו שעמלו ויגעו לכתוב חידושי תורה לקדש שם שמים, 
מורינו  ובראשם  התורה,  בני  כל  מבורכים  יהיו  שונאינו  כנגד  המלחמה  זו 
דויטש שליט”א הנשיא של הארגון  ברוך שמואל הכהן  רבי  הגדול  הגאון 
בן אבו שליט”א  דניאל  רבי  והגאון  נפשו לעבור על כל החבורות,  ומוסר 
והעוזרים והמסייעים, יתן הקב”ה שנתחזק בכל הדברים שמנינו ויתבטלו 
שמים  שם  ולקדש  ויגיעתה  התורה  בעמל  להמשיך  ונזכה  הגזירות,  כל 
במעשינו ונזכה שיקוים בנו “ומלאה הארץ דעה את ה’ כמים לים מכסים”.

נאמר במעמד ממלכת התורה "וכתבתם" תשע"ד
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פתח
השאלה

קושיות וחקירות
שאלות על עניני פורים

תשובות ניתן לשלוח עד כ' אדר תשע"ח
בטלפון: 072-3354440 שלוחה 1 / פקס 077-4703846,

a0527165@gmail.com או לדוא"ל
או למערכת בת.ד. 57419 ירושלים.

בצירוף שם, כתובת, מס' טלפון ומקום לימודים,
יש לציין כולל/ ישיבה

בין השולחים תשובות ראויות תיערך הגרלה

התשובות יעברו את שבט ביקורתם של חבר ת"ח

תשובות נבחרות ושמות הזוכים
יפורסמו בעז"ה בגליון הבא

מתנות לאביונים
א. כתב המגן אברהם )סי' תרצד סק"א( בשם בעל המאור דלא יתן מתנות 
ומשמעות  פורים.  קודם  להו  אכלי  דילמא  פורים,  קודם  לאביונים 
דבריו דאם היה ברור לנו שלא יאכלום העניים קודם פורים, היה רשאי 

ליתן קודם פורים.
וקשה, דהרי מתנות לאביונים הוא ממצוות יום הפורים, וא"כ מה שייך 
ואף אם תכלית מצות הנתינה הוא כדי  לצאת בנתינה קודם פורים, 
שיהא להם מה לאכול בפורים, הלא סו"ס לא קיים את מצות הנתינה 
המאור  ]והבעל  הפורים.  מצות  יד"ח  בזה  יצא  והיאך  הפורים,  ביום 
גופיה )פ"ק דמגילה( איירי לגבי בני הכפרים שהקדימו חכמים דין קריאתם 

מי"א אדר, אבל במג"א משמע דנקט ליה לטעמא אף לדידן, וצ"ב[.
ב. פסק השו"ע )או"ח סי' תרצד ס"ג( אין מדקדקים במעות פורים אלא כל 

הפושט יד נותנים לו.
כל  שמחוייב  דהיינו  לחומרא,  דין  הוא  זה  דין  האם  לחקור,  ויש 
ליתן שתי  ידו – מלבד מה שהוא מחוייב  ליתן לכל הפושט  אחד 
מתנות לשני אביונים. או שהוא דין לקולא, דהיינו שהוא גילוי על 
חיוב מתנות לאביונים, דאינו מחוייב לדקדק אחר עני אשר באמת 
נצרך וראוי לזה, אלא יכול לקיים מצות מתנות לאביונים בנתינה 
לכל הפושט יד, ]אבל אחר שכבר נתן ב' מתנות לב' אביונים, אינו 

מחוייב ליתן יותר כלל[.

משלוח מנות
ג. הרמ"א בהלכות פורים )סי' תרצה ס"ד( כתב שאם נותן לחבירו משלוח 
מנות והלה מוחל לו, יצא ידי חובת משלוח מנות, ותמה ע"ז הפר"ח 

מנין לו דבר זה.
כהונה  מתנות  על  למחול  יכול  דכהן  כתב  סקכ"ד(  סא  סימן  )הפר''ח  והנה 
כן משום כהן המסייע בבית  לו, אלא שאסור לעשות  שרוצים ליתן 
וקשה,  לכהן.  נתינה  חובת  בזה  מקיים  הדין  דמצד  ומבואר  הגרנות, 
דכיון שהפר"ח פשיטא ליה לגבי מתנות כהונה דמהני מחילה, הלמאי 
לגבי משלוח מנות תמה על הרמ"א שמועיל מחילה, ]ובמשלוח מנות 

לא שייך גם הטעם דכהן המסייע בבית הגרנות[. 
הוא  מנות  משלו"מ  מצות  של  שהטעם  סבר  שהפר''ח  לומר  ואין 
כהטעם שכתב התרומת הדשן )סי' קיא( שהוא כדי שיהיה לו לסעודת 
פורים ולפיכך לא מהני מחילה, דבלבוש כתב )סי' תרצה ס''ד( שאף לטעם 

התרה''ד מהני מחילה, וצ''ע.

קריאת המגילה
קריאת  שישמע  קודם  לאכול  שאסור  ס''ד(  תרצב  )סי'  הרמ''א  כתב  ד. 
המגילה ואפילו התענית קשה עליו. וכתב המ''ב )שם סקט''ז( שאם הוא 
וטעימה  חולי  לידי  לבוא  ויכול  לבריאותו  יזיק  והשהיה  חלוש  אדם 
שיזכרנו  מאחר  יבקש  אך  לאכול  דשרי  נראה  לו  מספיק  אינו  מעט 
לקרא את המגילה אחר אכילתו. ומשמע מדבריו שלאדם בריא אסור 
לאכול אף אם יבקש מאחר שיזכיר לו לקרא, וכו הוכיחו פוסקי זמננו 

מדברי המ''ב הנ''ל.
ויל''ע מאי שנא מהא דפסק המ''ב )סי' רלה סקי''ח( לענין ק''ש שאם ביקש 
מחבירו להזכיר לו להתפלל ולקר ק''ש שיכול לאכול אף לאחר שהגיע 
)סי' תרנב סק''ז( בשם החת''ס לענין אכילה קודם  וכ''כ השעה''צ  זמן ק''ש, 
נטילת לולב כשממתין שיביאו לולב שמותר לו לאכול בנתיים כיון שמי 
שיביאו לו את הלולב יזכיר לו לנוטלו, וביותר קשה דק''ש ולולב זה מצווות 

שהוא  המגילה  בקריאת  מדוע  וצ''ע  בשומר,  הקילו  ואעפ''כ  דאורייתא 
מדברי קבלה או מדברי סופרים החמיר המ''ב אפי' בשומר.

15155
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' ח ן  ו י גל ה  אל הש תח  לפ ות  תשוב

השתדלנו להביא כמה תשובות בדרכים שונות, אבל ישנם עוד רבים שענו, מהם בדרכים אלו ומהם בדרכים נוספות, 
ומקוצר היריעה נאלצנו לקצר במקום שאמרו להאריך. ברכת התורה לכל הוגי בעסק אתוותא, יישר חיילם.

תשובה לשאלה א' חנוכה – תמצית הנידון

בהא דכתב השו"ע )סי' תרעא ס"ז( שאם מניח הנ"ח בדלת 
המשנ"ב  כתב  שמאל,   מצד  כניסה  של  בחציו  יניחנו  עצמו, 
להחמיר  ראוי  דלמעשה  שדעתו  הט"ז  בשם  סקל"ו(  )שם 
להניח הנרות בצד שמאל בקצה האחרון סמוך לכותל. ויל"ע 
כניסתו  עיקר  שתהיה  כדי  שהוא  כוונתו  דאם  הט"ז  בכוונת 
ויציאתו בין המזוזה לנ"ח, א"כ מה בכך שזה מונח באמצע, 
מקיים  הוא  לנ"ח  המזוזה  בין  עובר  הוא  אם  הכל  אחרי  הרי 
באמצע.  מונח  הנ"ח  אם  גם  במצוות  מסובב  של  המעלה 
הסמוך  הטפח  בתוך  הנרות  שיהיו  כדי  הוא  הט"ז  כוונת  ואם 
בשם  )בסק"ט(  במשנ"ב  מבואר  הרי  כי  קשה  זה  למשקוף, 
בתוך  הנרות  כל  הרי  הפתח  בחלל  מדליק  שאם  הפוסקים 

הפתח ואין צריך לקרבם למשקוף, ודברי הט"ז צ"ע.
וכתב הרב חיים אברג'ל, כולל בעש"ט ירושלים,  דהט"ז מפרש 
ב'  שהם  שמאל"  לצד  כניסה  של  "מחציו  שכתב  הסמ"ק  כוונת 
"חציו  כלומר  שמאל"  "לצד  ב-  כניסה",  של  "חציו  א-  דברים  
של כניסה" הוא חצי השמאלי של הדלת. ו"לצד שמאל" שכתב 
שהוא  הכניסה  חצי  של  השמאלי  צד  בסוף  הפשטות  הסמ"ק 
חצי השמאלי של הדלת שהוא סמוך למשקוף וא"כ ממילא ע"פ 
למשקוף  סמוך  שיהיה  שצריך  מוכח  בסמ"ק  הט"ז  של  פירושו 
אינו  בדלת  נ"ח  המניח  שגם  הט"ז  ע"פ  הסמ"ק  כוונת  ואפשר 
שונה הוא ממי שמניחו בפתח וכמו מי שמניח בפתח צריך שיהא 

בטפח הסמוך לפתח משמאל הכא נמי בדלת.
דברי הט"ז  את  ביאר  ב"ב  באבוב  כולל  פרידמן,  ישראל  והרב 
לנרות  המזוזה  בין  ויציאתו  כניסתו  עיקר  שתהיה  כדי  שטעמו 
הסמוך  הטפח  בתוך  הנרות  שיהיו  כדי  טעמו  אין  אבל  חנוכה, 
למשקוף, שכיון שמדליק בחלל הפתח הרי כל הנרות בתוך הפתח 

ואין צריך להקריבם למשקוף. 

תשובה לשאלה ג' על חנוכה – תמצית הנידון

בהא דפסק השו"ע )סי' תרעא ס"ח( שחצר שיש לו ב' פתחים 
ועי' במשנ"ב  משני רוחות צריך להדליק בשניהם מפני החשד. 
)שם סק"נ( שכתב שה"ה בית, יל"ע איך הדין כשמה דיירים גרים 
בחצר אחת או בבנין אחד, ויש לחצר או לחדר מדרגות ב' פתחים 
מפני  השני  בפתח  ידליק  הדיירים  שאחד  די  האם  רוחות,  מב' 
החשד, או שהחיוב מוטל על כל אחד מהדיירים להדליק בפתח 
צריך  אלא  ידליק,  אחד  שרק  מספיק  ולא  החשד  מפני  השני 

שכולם ידליקו כדי שלא יחשדו בשאר הדיירים שלא הדליקו.
הרב חיים ברלינר, כולל אמרי ברוך אלעד כתב, דדאי די בדייר אחד 

שידליק בפתח השני כי בבנין מגורים אין חשד על אדם מסויים ואף 
נראה לומר דמדינא אין אחד מכל הדיירים צריכים להדליק בפתח 
השני כי כל גזרת חז"ל מפני החשד קאי על אדם אחד ולא על כמה 

בני אדם שמסתמא על רבים אין חשד שכולם לא הדליקו.
והבה"ח חננאל סולימן ישיבת חדרה וכן הבה"ח יוסף שלמה סגל 
אכסנאי  של  מהדין  להוכיח  שיש  ישיבת חיי משה ירושלים כתבו, 
שכשאין לו פתח בפנ"ע משתתף עם בעה"ב ואפי' שיש לו דירה וחדר 

בפנ"ע אך אין לו פתח פתוח לרה"ר בפנ"ע, ואי"צ ששניהם ידליקו.
והרב רפאל אלחנן רבינוביץ, כולל פוניבז' כתב, שמדין אכסנאי 
אין להוכיח שהחיוב מפני החשד מוטל רק על אחד מהדיירים כיון 
שאכסנאי גר באותו בית עם בעה"ב ואין זה ב' בתים הפתוחים 
לחצר אחת, ועוד, שגם האכסנאי משתתף בפרוטה עם בעה"ב, 
רק  אם  ב' פתחים  עם  אחת  חצר  להם  שיש  דיירים  בכמה  ולכן 
ששאר  צריך  החשד  מפני  השני  בפתח  מדליק  מהדיירים  אחד 

הדיירים השתתפו עמו בפרוטה.

תשובה לשאלה ד' על חנוכה – תמצית הנידון

עז(  עמ'  תש"ע  )הוצאת  חנוכה  פניני  בספר  דהביא  בהא 
שנשאל רבינו מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל בדבר האסורים בבית 
הסוהר שאינם יכולים לצאת ולהדליק בפתח החצר, מה הדין 
כאשר קיימת אפשרות ששלוחם )כגון רב בית הסוהר( ידליק 
בעבורם בפתח הפונה לרה"ר, האם אפשר לברך )בכה"ג שהם 
שפטור  כרחו"  בעל  "דירה  דהוי  כיון  דאולי  הברכה(  שומעים 
ממזוזה כך גם אי אפשר להדליק נר חנוכה. והשיב רבינו מרן 
הגריש"א בזה"ל: "מי אומר שלא! זהו מה שדיברנו שמזוזה 
יש  ממזוזה  שפטור  ואע"פ  שונים.  ענינים  ב'  הם  וחנוכה 
להדליק נר חנוכה וכמו בית שאין בו ד' על ד" עכ"ד. ובהערות 
יתכן  הסוהר  שבבית  זצ"ל  רבינו  הסתפק  שבעבר  הביאו 
שפטורים מלהדליק דאין זה נחשב דירה וכמו שדנו האחרונים 
לענין מזוזה, אך שוב פשיטא לרבינו זצ"ל דבבית הסוהר חייב 
להדליק דאינו דומה למזוזה. ומאחר שפסק שצריך להדליק 
נשאל מרן זצ"ל בבית הסוהר שאין מניחין אותן לצאת לפתח 
החצר להדליק, ומדליקין בפתח החצר המוביל לפרוזדור האם 
בלי  ידליק  ולכן  רה"ר,  לא  זה  שם  בזה"ל:  והשיב  יד"ח.  יצא 
מאי  להקשות  ויש  בידו.  מוחין  אין  שמברך  מי  ואמנם  ברכה. 
שנא מהתקנה שתיקנו בשעת הסכנה שמניחו על שולחנו ודיו, 
דנהי דבנידון דידן אינו שעת הסכנה, אבל זה שלא מאפשרים 
להדליק בכלא יתכן ודינו כשעת הסכנה שלכה"פ אם בדיעבד 
בחו"ל  היום  שנוהגים  וכמו  יד"ח  שיצא  הבית  בפנים  הדליק 

להדליק בפנים אע"פ שאין שם חשש סכנה ממש.

ת כ ר ע מ ב ו  מ ש ר נ ר  ב כ ש ם  י ב ר ה ם  י פ ר ט צ מ ה ר  ו א ל

ישנה אפשרות 
לקבלת גליון 

"האהל" בדיוור ישיר

ממשיכים 
בתכנית 
המנויים
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כתבו הרב חיים יעקובוביץ, כולל עטרת שלמה ירושלים והרב 
משה  אלחנן  והרב  עילית  ביתר  חיים  דרכי  כולל  אולס  אהרון 
זצ"ל  אלישיב  הרב  שדעת  דנראה  ירושלים,  בעלזא  כולל  וייס 
אע"ג שבדיעבד אם הדליק בפנים יצא מ"מ לכתחילה אין לו לברך 
שיש  כיון  אבל  בפנים  מדליקין  שכולנו  ס"ז  הרמ"א  שכתב  אע"ג 
ספק שמא בית הסוהר אינו בית דירה וכנ"ל לכך אמר דלכתחילה 

לא יברך אלא ידליק בלא ברכה.
והבה"ח פסח יעקב י. רגוזניצקי ישיבת חדרה כתב, די"ל דאף 
מניחין  ואין  לכתחילה  ולעשות  להחמיר  הרוצה  דהא  תיקשי  אם 
לך  אימא  בדיעבד,  במקום  משיברך  יברך  שלא  עדיף  דכי  בידו, 
לעשות  בידו  מניחין  שאין  זה  אנוס  דמ"ש  דתיקשי  ומאי  דאה"נ, 
דהא  הוא  ק"ו  לאו  ודאי  הא  סכנה,  משום  שאנוס  מזה  לכתחילה 
מדליק,  שאינו  מה  על  לברך  יוכל  לא  כלל  מלהדליק  דאנוס  ודאי 
והראיה, הדליקה בפנים שלא משום סכנה, אלא משום אונס אחר, 

אין לזה גדר של הדלקה לכתחילה כמו שיש לה במקום הסכנה.

תשובה לשאלה עמ"ס גיטין – תמצית הנידון

בהא דהביא התורת גיטין )סי' קלו ס"ו( מהריטב"א ב"מ דף 
יח דגם בהוחזקו שני יוסף בן שמעון נאמן השליח לומר שהוא 
באמת  למה  הריטב"א  על  התו"ג  וכתב  מהם  אחד  של  שליח 
ב' יב"ש אין הגט מוכיח  נאמן השליח הרי דשב"ע דכיון דיש 
דעבידא  כנילתא  דהוי  הטעם  ונראה  וז"ל  שכתב  ועיי"ש  כלל 
לברר  יכול  השני  שמעון  בן  יוסף  דהא  משקרי  דלא  לאגלוי 
הדברים ע"פ עדות החותמים שלא ציוה אותן לכתוב ולחתום 
ובפ"נ  בפ"נ  לומר  השליח  צריך  למה  דא"כ  וקשה  עיי"ש,  וכו' 
ומשום  הגט  בלא  אפי'  שליח  שהוא  נאמנות  לו  דיש  כיון  הרי 
בי  אתיהו  כמו  הוי  תמיד  וא"כ  לאגלוי  דעבידא  מלתא  שהוא 

תרי דאין צ"ל בפ"נ ובפ"נ וצ"ע
וכתב הבה"ח יעקב ארלנגר, ישיבת חומת ירושלים בית שמש, 
דדוקא בשני יב"ש עבידא לאגלויי כיון דיוסף בן שמעון השני יש 
לו ענין לחקור אם באמת הוא שליח של יב"ש הראשון ע"פ עדות 
שליח  גבי  משא"כ  וכו'  ולחתום  לכתוב  אותו  צוה  אם  החתומים 
המביא גט לא עבידא לאגלויי כי בא ממדינת הים ואין מי שיתעורר 

לחקור אותו אבל כשאומר בפ"נ ובפ"נ מידק דייק ומהמנינן ליה.
והבה"ח יחיאל יעקב צבאח ישיבת הדרת מלך ירושלים והרב 
כבי  נאמן  השליח  דבאמת  כתבו,  פוניבז'  כולל  צייטלין  אהרון 
תרי גם על עצמו וגם על הגט אך מה שצריך לומר בפ"נ בפ"נ הוא 
שליח  מהני  לא  זה  ועל  קיום  לשמה ומשום  בקיאין  דלא  משום 
כדי  או  לשמה  ונחתם  לשמה  נכתב  שהגט  נאמנות  אלא  גרידא, 
לקיים השטר זה אי"א לברר כל עוד אין העדים בפנינו ורק השליח 
עיגונא  משום  ביה  דהקילו  קולא  משום  נאמן  בפנינו והוא  לבד 

כמבואר בגמרא בג ע"א עיי'ש כנ"ל.

תשובה לב' השאלות הראשונות על יבמות – תמצית הנידון

א. בהא דאי' ביבמות ב ע"א חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן 
וצרות צרותיהן וכו' וביאר בחי' ר"ש דנחלקו רש'י ותוס' לאחר 
דילפינן מקרא דצרת צרה ג"כ פטורה מה הטעם אם זה משם 

דהאשת אח של הצרה פוטרתה וכ"כ רש"י בדף ב: ד"ה כשם 
שצרת בתו פטורה שכבר נאסרה עליו והרי היא עליו כאשא"ח 
שיש לה בנים וכו' ומפורש דהאשא"ח של הצרה פוטר הצ"צ, 
אבל בתוס' בדף ג: ד"ה  לפי דבסוטה לבועל כיון דלא משכחת 
דגם  מוכח  מהבעל  יותר  בבועל  להחמיר  אין  הבעל  לגבי  צ"צ 
למסקנא לא האשא"ח פוטר דא"כ לא שייך כלל מש"כ תוס' 
דסו"ס כיון שהיא פטורה ויש עליה אשא"ח ממילא גם הצרת 
צרה פטורה אלא מוכח דלתוס' השם צרת ערוה פוטר ובסוטה 
שצריך  ב'  דף  מתוס'  כן  שהוכיח  ועיי"ש  זה  דין  נתחדש  לא 
פסוק לאפי' הן מאה, ויש להעיר דיהיה נפק"מ דבאמרי משה 
סי' ט' שהוכיח מתוס' והרשב"א דגם בקידושי חוץ אין עליו 
מקודשת  תהיה  ערוה  שהצרת  בכה"ג  וא"כ  אשא"ח  איסור 
היא  דתפטור  הדין  יהיה  לא  דלרש"י  הדין  יהיה  חוץ  בקידושי 
צרתה דהיינו צ"צ כיון דלא נאסרה משום אשא"ח אבל לתוס' 

גם בכה"ג תפטור צרתה דשם צרת ערוה פוטרה וצ"ע. 
ב. והטעם דהצרה פטורה מחליצה מבואר בדף ג' דהוא משום 
כל שא"ע ליבום א"ע לחליצה ותוס' בדף ח: ובתורא"ש ותו"י 
שם כתבו דהוא משום דיש כרת על היבום משום אשא'ח וכל 
חוץ  בקידושי  הנ"ל  בנידון  להעיר  יש  וא"כ  וכו'  ליבום  שא"ע 
דבזה ליכא כרת דיהיה הדין דאף דהערוה פוטרה מיבום מ"מ 
תצטרך חליצה כיון דאין עליה כרת והוא חידוש שמצינו דצרת 

ערוה פטורה מיבום וצריכה חליצה, וצ"ע. 
כתב הרב ישראל דולגין כולל אמרי צבי קרית ספר והרב יעקב 
ישראל נתנזון כולל מיר, שאפשר לתרץ את ב' הקושיות הראשונות 
שמבואר בגמ' בדף כ' שיש פסוק "יבמתו" שיש דברים שיש להם 
רק חליצה ולא יבום, ויש פסוק "לקחת" שבא להגיד שדבר שאין בו 
קידושין אין בו לא יבום ולא חלפי דבסוטה לבועל כיון דלא משכחת 
שבעצם  למרות  ערוה  של  לפטור  שקשורים  הדברים  כל  וכן  ליצה, 
אין להם את האיסור אבל בגלל שהם אשת איש כמו קידושי חוץ 
בגלל שהפטור שלהם שייך לפרשת ערוה אין להם את הלימוד של 
של  בפסוק  נמצאים  עדיין  והם  מחליצה  אותם  שימעט  "יבמתו" 

"לקחת" שבא להגיד שיש להם פטור גם מיבום וגם מחליצה.

בהגרלה שנערכה בין שולחי התשובות
למדור פתח השאלה בגליון ח'

זכו כל אחד ב- 100$:
הרב אלחנן משה וייס - כולל בעלזא ירושלים.

בספרי תורת ראשי הישיבות זכו:
הרב יעקב ישראל נתנזון - כולל מיר.

הרב חיים אברג'ל - כולל בעש"ט ירושלים.
הבה"ח פסח יעקב י. רוגוזניצקי- ישיבת כנסת יצחק - חדרה
הבה"ח יעקב ארלנגר מישיבת חומת ירושלים - בית שמש

בסדרת "תורת המוסר" זכו:
הרב ישראל פרידמן - כולל באבוב בני ברק

הרב ישראל דולגין - כולל אמרי צבי קרית ספר

שלוחה 5

להצטרפות לקבלת
הביטאון אצלכם בדואר 

 072-3354440



בגדר חיוב מקרא מגילה מדברי קבלה
מרן הגאב"ד הגאון רבי צבי פרידמן שליט"א

א
כתב המ"ב בסו"ס תרצב, בשם הפמ"ג, דהמסופק אם קרא מגילה, צריך 
לחזור ולקראה. ואף דבספק אם יצא חובת לולב בחוה"מ סוכות, פטור, 
קבלה,  מדברי  הוא  מגילה  חיוב  אך  מדרבנן,  שהמצוה  שם  דווקא  הוא 
ונידון כדאורייתא, וספיקא דאורייתא לחומרא, ודינו כמו מסופק ביום א' 

דסוכות, דחוזר ונוטל הלולב.
והנה קיי"ל לענין בן יג, שהיות ולא ידוע לנו אם הביא שערות, אינו יכול 
שאינו  כגון,  להוציא.  יכול  בדרבנן  ורק  דאורייתא,  במצוה  אדם  להוציא 
מוציא בברכת המזון, אך בבורא נפשות מוציא, דלענין מצוה דרבנן סמכינן 
שאינו  להחמיר  יש  לדאורייתא,  ביחס  אך  שערות,  שהביא  החזקה  על 
מוציא. ולענין מגילה, אם איתא שחיובה מדברי קבלה, לכאורה היה לנו 
להחמיר כמו בדאורייתא, שבן יג לא יוציא, עד שיביא חתימת זקן, או עד 

שיהא בן יח, וכ"כ בפסק"ת בשם ספר שערים מצויינים בהלכה.
ושפיר  לזה,  לחוש  שאין  זצוק"ל,  אלישיב  הגרי"ש  ממרן  שמעתי  אמנם 
ולא ביאר לי הטעם. ושאלתי גם את הגר"ח קנייבסקי שליט"א,  מוציא, 
שהנה  והשיב  הדבר,  לטעם  ושאלתיו  לזה.  לחוש  שאין  כנ"ל,  והשיב 
ואיתא  במגילה,  גדול  מוציא  קטן  אף  יט,  במגילה  יהודה  רבי  דעת  לפי 
בירושלמי, דההלכה כוותיה, ואמנם לדידן, אין ההלכה כר' יהודה, אך מ"מ 

לענין בן יג, סמכינן על כך, והלכך אין להקפיד.
איך  מדאוריתא,  המגילה  שחיוב  שמאחר  בעי,  טעמא  גופא  היא  אמנם 
אמר ר' יהודה ואיך אמרו בירושלמי שקטן מוציא גדול. שו"ר שכן הקשה 
ברוח  נאמרה  המגילה  קריאת  שמצות  שמאחר  יט,  במגילה  אבן  הטורי 

הקודש, איך אמר ר' יהודה, שקטן מוציא גדול.
ועוד יש להוסיף ע"ז, דבסימן תרפט ס"ב איתא, שקטן אינו מוציא גדול 
ואילו  דרבנן,  תרי  הוא  הקטן  שאצל  משום  דהוא  המ"ב  וביאר  במגילה. 
אצל הגדול, חד דרבנן, ותרי אינו מוציא חד. אך הביא שי"א שבדרבנן תרי 
במגילה.  הגדול  את  קטן  מוציא  הדחק,  שבמקום  הסיק  ולכן  חד,  מוציא 
וצריך באור, דמאחר שחיוב מגילה מדברי קבלה, הרי זה כחיוב דאורייתא, 

וזה הלא מוסכם, שאין קטן מוציא גדול בחיוב דאורייתא, וצ"ע.
ב

וליישב קושיית הטו"א מר' יהודה, כתב מו"ר הגר"ש רוזובסקי זצ"ל בספר 
נאמרה,  הקודש  דברוח  הענין  שמשמעות  ס"ח,  כ'  סימן  שמואל  זכרון 
שהיתה הוראה מהשמים לבי"ד של אותו הדור לתקן מגילה, נמצא שדינה 
כדרבנן, ושפיר מובן הא דס"ל לר' יהודה,שקטן מוציא גדול, דדרבנן מוציא 
דרבנן. ובזה יובן פסק המ"ב, שבשעת הדחק, מוציא קטן את הגדול, וכן 
יתיישב הא דבן יג מוציא את הציבור במגילה מלכתחילה, שהרי אין חיוב 

הקריאה אלא מדרבנן, ולגבי דרבנן, דיינינן את בן הי"ג כגדול.
מאחר  הגמ',  שואלת  מגילה  בריש  דהנה  לדבריו.  ראיה  הגרש"ר  והביא 
בטלו  סמכות  באיזה  אדר,  וטו  ביד  מגילה  תקנו  הגדולה  כנסת  שאנשי 
והלא אין  ימים אחרים,  ותקנו לכפרים  חכמים את הקריאה בימים אלו, 
ומשני  ובמנין,  בחכמה  ממנו  גדול  אא"כ  חברו   בי"ד  לבטל  רשאי  בי"ד 

שתקנת הכפרים רמוזה במגילה עצמה, שנאמר "בזמניהם".
של  מהבי"ד  יותר  גדול  האחרון  הבי"ד  היה  שאילו  כאן,  מבואר  ועכ"פ 
י"ד לכפרים. וקשה, הלא מגילה אינה  יכולים לבטל קריאת  הכנה"ג, היו 
תקנת אנשי כנה"ג, רק מדברי קבלה היא, היינו שמן השמים תקנוה, ומה 

שייך לומר שבי"ד אחר יכול היה לבטל  אילו היו גדולים יותר, וצ"ע.
שהיתה  היא,  קבלה  הדברי  שמשמעות  כדבריו,  הגרש"ר  הוכיח  ומכאן 
הוראה מהשמים לבי"ד של אותו הדור לתקן מגילה, ונמצא אפוא שעצם 
את  יבטל  מאוחר  שבי"ד  שייך  ושפיר  כנה"ג,  אנשי  ע"י  נתקנה  המגילה 
היתה  ההוראה  שכפיה"נ  אחרים,  בזמנים  לקרותה  ויתקן  כנה"ג,  תקנת 

לתקן המגילה, בזמנים שיראה לחכמים.
והביא הזכרון שמואל, כעי"ז, מדברי הגרי"ז מבריסק. דאיתא בזכריה ז': " 
וישלח שראצר... ואנשיו... לחלות את פני ה'... אל הכהנים...ואל הנביאים 
וביאר  שנים".  כמה  זה  עשיתי,  כאשר  החמישי,  בחדש  האבכה  לאמור: 
אב,  בחדש  יבכו  האם  מהכהנים,  לשאול  שלחו,  צדיקים  דאנשים  רש"י, 
אחר שחזר המקדש להבנות. וכתב המלבי"ם, שבקשתם היתה, שישאלו 
נגזרה מן  והיינו דנקטו, דהתענית  זאת,  תשובה מן השמים, על שאלתם 

השמים.
הארץ  עם  כל  אל  אמור  לאמר,  ה'..אלי  דבר  "ויהי  הפסוקים:  ובהמשך 
השותים".  ואתם  האוכלים,  אתם  הלא  אני...  צמתוני  הצום  ולכהנים, 
נגזרה  לא  זו,  דתענית  השואלים,  ביד  דטעות  התשובה,  היתה  ולכאורה 

מהשמים, אלא חכמים הם שתקנוה, והלכך בידם לבטלו.
באה  וע"ז  התענית,  על  מהשמים,  הוראה  היתה  דבאמת  הגרי"ז,  וביאר 
תשובת הנביא, "הצום צמתוני אני", היינו דלא נצטוו מהשמים לצום, רק 
מדרבנן,  אלא  אינה  התקנה,  שעצם  ומאחר  צום,  לתקן  מהשמים  נצטוו 
שייך שיבטלה הבי"ד שבדור אחר, וזהו שאמר: אתם האוכלים והשותים.

ועל דרך זו, מבאר הגרש"ר, את ענין הקבלה, לקרות המגילה. והראני ת"ח 
אחד, הא דכתב הרמב"ם, במנין המצוות, שאין ביד הנביא לומר, שהקב"ה 
ציוה במצוה חדשה, כנאמר לא בשמים היא, רק שהנביא והבי"ד רשאים 
לתקן, תקנה חדשה, לתועלת שמירת התורה, וכעין תקנת, חנוכה ופורים. 

והיינו כדברי הגרש"ר, שע"פ הנבואה, נתקנה התקנה, ע"י בית דין.
 ג

מדוע  באור  צריך  עדיין  מדרבנן,  אלא  אינו  המגילה,  שחיוב  מאחר  אכן 
אזלינן לחומרא בספק קרא, הלא היה לנו לילך בספקו לקולא, כמו בכל 

מצוה שמדרבנן.
שהמבטל  המצוות,  בספר  הרמב"ם  שיטת  דהנה  נקדים,  הדבר  וליישב 
מצוה שמדרבנן, עובר באיסור דאורייתא של  לא תסור, והרמב"ן השיגו, 
דאין במילי דרבנן לאו דלא תסור. והקשה הרמב"ן, דאם יש בכל תקנה 
שמדרבנן איסור דאורייתא, א"כ צריך להיות הדין דספק דרבנן לחומרא, 

כמו באיסור דאורייתא, וצ"ע.
חייב  ותירץ המגילת אסתר, דחכמים תקנו תקנותיהם, רק למי שבודאי 
בהן, אך למסופק, לא נתקנה התקנה כלל, נמצא דהא דפטור, לא מחמת 
כלל של "ספק לקולא", אלא דבכה"ג, אינו מחוייב כלל, והיינו דהוה שיור 
הרמב"ן  הזכיר  וכבר  וכמשנ"ת.  ענין,  בכל  נתקנה,  דלא  התקנה,  בעצם 
עצמו תירוץ מעין  זה, ליישב את קושייתו על הרמב"ם, אלא שכתב דאין 

מסתבר לומר כן. ועכ"פ בדעת הרמב"ם, נקטו האחרונים כהסבר זה.
ד

אף  על  במגילה,  להחמיר  יש  דבספק,  הא  ליישב,  נוכל  הנ"ל,  ובדברים 
שייך,  אסתר  המגילת  דיישוב  פשוט,  דלכאורה  חכמים.  מתקנת  שהיא 
לשייר,  הסמכות  להם  היתה  דבזה  מעצמם,  חכמים  שתקנו  למה  באשר 
אך במגילה, שנצטוו לתקנה מן השמים, הלא לא היתה לבי"ד אפשרות, 
דינא  הדר  ושוב  האופנים,  כל  על  התקנה  נתקנה  וא"כ  בתקנה,  לשייר 
דספקו  תסור,  בלא  הוא,  הספק  דהרי  להחמיר,  צריך  יצא,  אם  שבספק 
לחומרא, וכהערת הרמב"ן. ומובנים אפוא, דברי הפמ"ג, דבספק אם קרא 

המגילה, דיש לנהוג לחומרא.
וכעת נבא לבאר, הא דלא מחמרינן, שבן יג, לא יוכל להוציא, את הגדול 
דהביא  החזקה  מחמת  כגדול,  נחשב  יג,  בן  כל  דמדאורייתא,  במגילה. 
שערות, אלא שחכמים החמירו, לחשוש, שמא עדיין קטן הוא. ומעיקרא 
לא נאמרה חומרא זו, אלא ביחס לדיני דאורייתא, דהם חמירי טובא, אך 

באשר לחיובים שמדרבנן, שהם קילי טפי, לא נתקן הדבר.

פתח
ההוראה
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יום הפורים
פורים נס נסתר באופן גלוי

שהקב”ה  זמן  ניסא,  ופרסומי  המגילה  קריאת  זמן  הוא  פורים 
אומר  הרי  הרמב”ן  הנסתר,  הנס  את  בגלוי  אחת  פעם  הראה 
הנסתרים,  בניסים  מאמין  אדם  הגלויים  הניסים  שמתוך 
נס  כל  לעין  אחת  פעם  הראה  שהקב”ה  היה  בפורים  והמיוחד 
בנסיים  להאמין  יבוא  אדם  בוודאי  מזה  אז  גלוי,  באופן  נסתר 

הנסתרים שיש תמיד בכל זמן.
גודל הנס בהיפוך אמיתי

ומבאר  הפור,  של  בעצם  הנס  את  יש  הפור,  שם  על  פורים 
הגר”א שטעם קריאת פורים על שם הפור, מאחר והפור שנפל 
להביא כליה על כלל ישראל היה דבר אמיתי העתיד להתקיים 
ראויים  היו  ומעשיהם,  ישראל  מעללי  שלפי  מצב  היה  רח”ל. 

ליפול, והיה אז נס של היפוך אמיתי, יותר מהיפוך הטבע.
ההודאה על גזירת “לפנים”

י”ב:  מגילה  בגמרא  בפורים.  ההודאה  חיוב  של  נוסף  עניין  יש 
של  שונאיהן  נתחייבו  מה  מפני  רשב"י  את  תלמידיו  שאלו 
לו  אמרו  אתם,  אמרו  להם  אמר  כליה  הדור  שבאותו  ישראל 
יהרגו  שבשושן  כן  אם  רשע  אותו  של  מסעודתו  שנהנו  מפני 
להם  אתה, אמר  אמור  לו  יהרגו, אמרו  אל  כולו  העולם  שבכל 
בדבר,  יש  פנים  משוא  וכי  לו  אמרו  לצלם,  שהשתחוו  מפני 
עמהן  עשה  לא  הקב"ה  אף  לפנים  אלא  עשו  לא  הם  להם  אמר 
רח”ל  הגזירה  התקיימה  לא  באמת  מדוע  מבואר  לפנים.  אלא 
הגזירה  גם  אז  לפנים  אלא  עשו  לא  שהם  מכיוון  ישראל,  על 

הייתה רק ‘לפנים’.
הקדושים  לאבות  אליהו  רץ  שעה  שבאותה  במדרש  ואיתא 
רדומים  העולם  אבות  מתי  עד  להם  ואמר  ע”ה  רבינו  ולמשה 
בה.  שרויים  שבניכם  הצרה  על  משגיחים  אתם  ואי  בשינה 
מסעודתו  ישראל  שנהנו  מפני  להם  אמר  מה,  מפני  לו  אמרו 
מן  לכלותם  גזירה  עליהם  נגזרה  זאת  ובעבור  אחשוורוש,  של 
העולם ולאבד את זכרם. אמרו לו אברהם יצחק ויעקב אם הם 
עברו על דת הקב"ה ונחתמה גזירתם, מה אנו יכולים לעשות.

נאמן,  רועה  אתה  אי  למשה  לו  ואמר  אליהו  חזר  מכן  לאחר 
כמה פעמים עמדת על הפרץ לישראל וביטלת גזירתם לבלתי 
הדור, אמר  באותו  כשר  אדם  יש  כלום  משה  לו  השחית, אמר 
הוא  שיעמוד  כדי  והודיעו,  לך  לו  אמר  מרדכי.  ושמו  יש  לו 
משם בתפילה ואני מכאן, ונבקש רחמים עליהם לפני הקב"ה. 
אמר לו רועה נאמן, כבר נכתבה איגרת כליה על ישראל, אמר 
בדם  נשמעת, ואם  תפילתנו   - חתומה  היא  בטיט  אם  משה  לו 
לו  חתומה, אמר  היא  בטיט  לו  הוא. אמר  שהיה  מה   - נחתמה 

משה לך והודיע למרדכי. מיד הלך והודיע למרדכי.
בטיט,  אמנם  כבר,  חתומה  מוחשית  הייתה  שהגזירה  מבואר 
ואילו  היהודים,  כל  את  ולאבד  ולהרוג  להשמיד  חתומה  אבל 

בגמרא כתוב שהגזירה הייתה רק ‘לפנים’ בלבד.
בפשיטא  ‘לפנים’,  הייתה  שהגזירה  הגמ’  דברי  ביאור  והנה 
ישראל  על  כליה  גזירת  הייתה  לא  שבעצם  ביאורו  נראה 
עליהם  והביא  לתשובה  לעוררם  רצה  שהקב”ה  מעיקרא, אלא 

את הגזירה. 
בגזירה.  דרגה  של  מושג  ד’לפנים’ זה  לומר  אפשר  אולי  אמנם 
בראש השנה מצינו שיש כתיבה בלא חתימה, ויש חתימה עם 

כתיבה, יש חתימה שיש עמה שבועה ויש חתימה ללא שבועה, 
ובמדרש הרי מצינו דרגה של חתימה בטיט, ודרגה של חתימה 
בדם, ובזה חידשה הגמ’ דאיתא דרגה נוספת שמכונה ‘לפנים’, 
השמים  שמן  לא  אמיתית,  כליה  גזירת  היא  הגזירה  וממילא 
אלא  בתשובה,  שישובו  ישראל  את  לעורר  בכדי  גזירה  סיבבו 
תשובה  מועילה  הזו  שבגזירה  “לפנים”,  של  בצורה  גזירה  זו 
להתפלל,  למרדכי  שיגיד  לאליהו  אמר  שמשה  וכפי  ותפילה 
יתפללו  שישראל  לאחר  רק  תתבטל  הזו  המוחשית  והגזירה 
לא  הגזירה  אז  תשובה  יעשו  לא  אם  אבל  תשובה,  ויעשו 
תתבטל והיא תתקיים, ואז לא יהיה כל מעלה בדרגת ‘לפנים’, 

וממילא הטיט יהפך לדם.
גדולת היום - “קיימו וקיבלו” לדורות עולם

ועל  עליהם  היהודים  וקיבלו  ‘קיימו  השלישי,  החלק  את  יש 
התורה  קבלת  בחינת  להם  היו  הפורים  שימי  ביאורו  זרעם’, 
הבית  דברי  וידועים  עולם  לדורות  נותרה  זו  מחודשת. ובחינה 
יצאו  ישראל  שבני  מטעם  לא  הוא  פסח  קרבן  שסיבת  הלוי 
יציאת  שתהיה  צריך  היה  פסח  קרבן  בגלל  אלא  ממצרים, 
בריאת  לפני  בתורה  מראש  קבע  שהקב”ה  כלומר  מצרים, 
ונקבע  וסוכות,  שבועות  פסח  המועדים,  שלושת  את  העולם, 
של  בדרך  תהיה  הפסח  חג  שצורת  ונקבע  המועדים,  צורת  גם 
היציאה  שכל  יוצא  האמונה,  חיזוק  של  מצרים,  ליציאת  זכר 

הייתה לצורך קביעת סדר ותוכן חג הפסח.
הזה  הגדול  היום  כי  עולם  מראשית  בתורה  נקבע  בפורים  ואף 
הטעם  וזה  הפורים,  יום  של  ואורו  סגולתו  בו  להיות  צריך 
שהתגלגל באותו היום מעשה אסתר המלכה, ורבנן תקנו אותו 

למועד דרבנן.
ליהודים הייתה אורה - אורה זו תורה. “קיימו וקיבלו” הוא לאו 
דווקא על לימוד תורה, אלא גם קבלת עול מצוות, וכך מגיעים 
הוא  וקבלו’  ש’קיימו  מכיוון  התורה.  כל  את  וקיבלו’  ל’קיימו 
לדורות, אז לכל אחד ואחד יש את החובה ויש את האפשרות 
לנצל ולהתחזק ביום הזה בקבלת התורה, ובקבלת עול מצוות 

מחדש בכובד ראש ובקבלה לעתיד.
ייפסק  שלא  לעצמם  קבעו  בחורים  שעברה  שבשנה  שמעתי 
הזה  הלימוד  מעלת  לשער  אין  הלילה,  כל  במשך  התורה  קול 
בלימוד  שיעשו  חיזוק  כל  בוודאי  הללו.  הריפיון  בזמני  ובפרט 
הפורים  ביום  גם  אז  מתאפשר  ואם  פורים  ליל  של  הזה  בלילה 

להוסיף חיזוק מה שניתן, שכרו גדול מאד. 
וישפיע  שצריך,  כמו  יעבור  כיפורים   - הפורים  שיום  יעזור  ד’ 
שלאחר  לתקופה  חדשה  התחלה  בתורת  גם  חיזוק  תוספת 
הזמנים  בין  וימי  חורף,  זמן  סוף  עד  שנותרו  הימים   - פורים 

הקרבים ובאים.
תענית אסתר ע”ג

פורים - חיזוק לבן תורה
פורים הוא יום גדול ונורא של ‘קיימו וקיבלו’, ‘פורים כיפורים’, 
המן  ארור  בין  ידע  דלא  ‘עד  הזה  ביום  מיוחדת  שמחה  דין  ויש 

לברוך מרדכי’.
לבסומי’,  איניש  ב’חייב  השמחה  את  בהידור  שמקיימים  כמו 
אפשר גם לקיים בהידור את ה’קיימו וקיבלו’ ביום הגדול הזה. 
הזה,  ביום  בתורה  לעסוק  הזכות  גדולה  כמה  עצמו  בפורים  הן 
והן לקחת ולצאת מפורים עם קצת חיזוק, כל אחד במה שהוא 
יכול  הזה  היום  על  ומחשבה  בהתבוננות  אחד  כל  חיזוק,  צריך 

פתחי
שמועה

ימי הפורים
הגאון הגדול רבי אשר הכהן דויטש שליט"א מראשי ישיבת פוניבז' 
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להתחזק עד בלי די.
מכל  קשה  בתקופה  זמן, נמצאים  סוף  כבר  זה  שפורים  ובפרט 
בשבועיים  עכשיו  להתחזק  ומכופלת  כפולה  וחובה  הבחינות, 
שישפיעו  פורים,  של  הרוממות  את  ולהמשיך  ללמוד  שנותרו 
על זמני הריפיון שאסורים להימצא אצל בני תורה, שכל זמנם 

צריך להיות מנוצל לשקיעות ויגיעת התורה.
ערב פורים ע”ה

לימוד בליל פורים
אבל  בזה,  הרבה  וראיתם  שמעתם  בוודאי  הפורים  ימי  מעלת 
יום... ומצוות  כל  כמו  הפחות  לכל  זה  שפורים  ברור  אחד  דבר 

תלמוד תורה לא בטלה בפורים.
שתייה לשוכרה בליל פורים זה שכרות סתם, כמו בט”ו בשבט. 
להיות  לא  בשמחה,  להיות  צריך  פורים  שבליל  ברמ”א  איתא 
לשתות  שצריך  כתוב  לא  בסעודה,  קצת  ולהרבות  בעצבות, 
יין ובוודאי לא להשתכר. שמעתי שיש בישיבה הק’ ובהליכות 
שיכול  מי  בלילה,  ולומדים  ויושבים  שהתארגנו  בחורים  חיים 
לנצל  יזכה  בלילה,  לכה”פ  בתורה  שקוע  ויהיה  בזה  להשתתף 

את הפורים ולקבל מהשפעות היום הגדול הזה.
בגדר שכר תמכין דאורייתא

להתנות  אדם  “ויכול  א(  רמ”ו  סימן  )יו”ד  בשו”ע  הרמ”א  כתב 
ויחלוק  פרנסה  לו  ימציא  והוא  בתורה  יעסוק  שהוא  חבירו  עם 
עמו השכר, אל אם כבר עסק בתורה אינו יכול למכור לו חלקו 
"ויחלוק  ב(:  ס"ק  )שם  הש"ך  ובאר  לו".  שיתן  ממון  בשביל 
בין  יהיה  זה  שירויח  מה  ושכר  תורה  שכר  כלומר   - בשכר  עמו 

שניהם ביחד".
כאן  הרמ”א  יג, דלכאו’ דברי  סימן  בינה  אמרי  בשו”ת  והקשה 
סותרים לדברי רב האי גאון שהובאו בשו”ת מהר”ם אלאשקר, 
שמי שנתן לחבירו דינר זהב ע”מ שיקרא בתורה ושכר הקריאה 
שעשאה יקבל שכרה וא”א  יהיה לו, אין בתנאי זה ממש, שמי 
למוכרו. ותירץ האמרי בינה דבכל מצווה ומצווה ישנם ב’ סוגי 
שכר. הא’ מה שאמרו חז”ל ‘שכר מצוה-מצוה’, וענינו שהוטבע 
שפע  עליו  ומשפיעה  האדם  את  ‘מטהרת  שהיא  המצוה  בכוח 
שהוא  תורה  בתלמוד  וכ”ש  עולם’  וחיי  רוחני  וחיות  אלוקי 
כנגד כולם ]וכמו שהאריך בנפש החיים שעיקר מעלתה שע”י 
האי  רב  מ”ש  הוא  ובזה  בקב”ה[,  מידבק  הוא  בתורה  דבקותו 
שכרה.  יקבל  שעשאה  ומי  בשכרה  שותפות  שייך  דאין  גאון 
וקיום  המצוה  בעשיית  הפעולה  שכר  והוא  שכר  עוד  יש  אך 
מצוות הבורא ובשכר זה דווקא שייך שהשתתפו ביניהם שהרי 
ע”י טורח ויגיעת שניהם יכול הת”ח ללמוד תורה, ויעו”ש עוד 

אריכות דבריו.
הפעולה  דבשכר  מסתברא,  דאיפכא  נראה  היה  דבריו  ולולא 
של המצוה בזה אין שייך שותפות וכל אחד בעמלו יטול שכרו 
לגבי  רק  שייכא  ושותפות  אגרא,  צערא  לפום  שאמרו  וכמו 

שבזכותו  שגורם  שמי  מצוה-מצוה’,  ‘שכר  של  התורה  סגולת 
חבירו יעסוק בתורה נחשב כמי שלמד לענין זה. ושורש הדבר 
מכיוון שבעיקר מצוות תלמוד תורה נכלל ללמוד וללמד שהיא 
חובה המוטלת על כולם שתהיה האומה דבוקה בתורה ולכן כל 
ישראל ערבין במצוה זו יותר משאר מצוות, וע”כ מי שבעמלו 
מתרבה תורה בעולם נחשב כאילו למד וזוכה לסגולת התורה. 
ומה שהצריכו שיעשו שותפותם קודם הלימוד, דבעינן שתהא 
התורה  לימוד  לצורך  מלאכתו  בענייני  מעיקרא  התעסקותו 

שעי”ז נחשב שמתעסק בלימוד התורה לאחרים.
הרבה  שכרו  שגם  אף  בתורה  ותומך  ממון  לו  שיש  מי  ומ”מ 
נמי  וכמבואר  ממש,  בתורה  שעוסק  למי  הגיע  לא  עדיין  מאד 
באמרי בינה בא”א,  ומיהו מהש”ך משמע ששכרן שווה לגמרי. 
היה  שותפותם  שאילולא  באופן  דווקא  איירי  שהש”ך  ואפשר 
מתארך  ובד”כ  במלאכה  הזמן  מחצית  לכה”פ  מתעסק  הלומד 
במלאכה  הזמן  רוב  טורחים  שניהם  שהיו  כך  מזה  ליותר  הזמן 
שעיקר  דמי  וגם  הזמן,  כל  במשך  לומד  הוא  שותפותם  וע”י 
אחד  בכלל  הוא  והרי  בתורה  מקצתו  מ”מ  במלאכה  עיסוקו 
להרבות  לשמים  ליבו  שיכוון  ובלבד  הממעיט  ואחד  המרבה 

תורה בכלל ישראל ע”י טרחתו ויגיעתו, וע”כ שכרן שווה.
ומ”מ מה שהקשה האמרי בינה ממש”כ רב האי גאון לכאו’ יש 
כשהוא  ולא  דינר  כשנותן  איירי  דהתם  בפשיטות, חדא  ליישב 
עוסק במלאכה מעיקרא לצורך שילמד חבירו וכמשנ”ת, ועוד 
לעסוק  יכול  חבירו  לו  שנותן  הדינר  בלא  שגם  איירי  דהתם 
ובכה”ג  בתורה  קריאתו  שכר  לו  מוכר  שהלומד  אלא  בתורה 
אינו עולה לו לשכר דרק במקום שאילולא תמיכתו היה חבירו 
חולקין  בתורה  שיעסוק  לו  גורמת  ותמיכתו  במלאכה  עוסק 

ביניהם שכר הלימוד של אותן השעות.
שכל  ידוע  כבר  אבל  ממש,  שותף  שיהיה  לענין  זה  כל  והנה 
שתומך  מי  ולפמש”כ  מאד,  גדול  שכרם  דאורייתא  תמכין 
מצוות  למקור  שייכות  לו  יש  תורה  להרבות  וגורם  בתורה 

תלמוד תורה והוא בכלל ‘מלמד את בן חבירו תורה’.
)‘זרע הילולים’. ‘עת לת”ת’ ויקרא תשס”ה(

אין לחשוש לאיסור ביטול תורה
מן  כשיוצאים  תורה  לביטול  לחשוש  אין  אם  לשאלה  במענה 

הישיבה לאיסוף כספים לת"ת, אמר רה"י שליט"א:
צריך  כל  ראשית  תורה,  ביטול  על  כשמדברים  כללי  "באופן 
שכך  והנהיג  בזה,  תמך  שך  הרב  הישיבה  ראש  שרבינו  לזכור 
שהרי  נכונה,  אינה  השאלה  ענין,  של  ולגופו  בישיבה.  ייעשה 
על  כשמדובר  כאן,  ובפרט  צדקה.  לאסוף  שאסור  לומר  א"א 
עניי עירך לכל הדעות, כשעוזרים לבני הישיבה שזקוקים לכך 
לעשות  שיכולים  אחרים  עירך, ואין  עניי  שאלו  ספק  בזה  ואין 
זאת במקום בני הישיבה, ודאי וודאי שאין כאן שום שאלה של 

ביטול תורה".

לאור התרחבות והתייעלות בהפצת הגליון
הננו להביא לפניכם את רשימת המוקדים לקבלת הגליון ברוב הריכוזים החרדיים

4 ה  ח ו ל ש  0 7 2 - 3 3 5 4 4 4 0  : ם י פ ס ו נ ם  י ט ר פ ל

אלעד:           
054-8590370 המעגל,          חוני 

אשדוד:
אוצר הספרים – בלוטניק, האדמו"ר מפיטסבורג 44         
052-7643971 ז',           רובע 
052-7132050 בית חלקיה:          

בית שמש:
052-7613786 החרדית,        הקריה 
054-8441069 נוף,           יפה 
054-8596596 א',           רמה 
052-7129667 ג',           רמה 

בני ברק: 
130 עקיבא  רבי  רחוב  נוף,  יפה  ספרי 
בית הספרים אורייתא, רחוב ירושלים 10 )פ. ר"ע(
052-7679076 כהנמן,     הרב   – עקיבא  רבי 
052-7112127 החיים,         אור  שכונת 

 052-7630012 ויז'ניץ   שיכון 
050-4171156 השומר,         – עזרא 
050-4112763 יעקב,         משכנות 
054-8420161 זכאי,           בן 
052-7649381 כץ,           פרדס 
054-8466238 טבריה:          
052-7682488 ירוחם:           

ירושלים:
4 מרדכי  לבוש  ויסברג,  גאולה, 
3 יוסף  אהלי  הספרדית,  הספריה 
053-3135791           ,80 גוש 
050-4114039 הבירה,    ארזי   – דפנה  מעלות 
053-3156588 וגן,           בית 
054-8527112 שאול,          גבעת 
053-3163456 נוף,           הר 
053-3105186 א',           רמות 

   050-4139559 ג',           רמות 
053-3134914 אונגאוור,        – ד'  רמות 
058-3288647 שלמה,          רמת 
050-4127832 יעקב,          נווה 
052-7686862 גילה,           

מודיעין עילית:
052-7645985 ספר,          קריית 
052-7627809 ברכפלד,          
052-7613075 הפסגה,         נאות 
052-7144192 פארק,          גרין 
053-3115239 צפת:          

רכסים:
054-8435929 לב אליהו,  
052-7195887 ביתך,           בני 
052-7114626 תפרח:          



11

בדין ברכת שהחיינו בקריאת המגילה ביום
 הגאון הגדול רבי משה שמידע שליט"א ראש ישיבת גרודנא

א. ביאו"ד המשנ"ב בדעת המחבר דאין מברכין שהחיינו בקריאת היום, דעת הרמ"א דמברכין, וצ"ב יסוד פלוגתתן. ב. ביאור פלוגתתן עפ"י המבואר 
בסוגיות הגמ' במגילה ביסוד חיוב קריאת המגילה, ודחייה מדברי התוס', וצ"ב בדבריו. ג. סוגיית הגמ' בסוכה דלאו על כל מצוות דרבנן מברכין, פירש"י 
בחילוק המצוות, בי' הגרי"ז בדעת הרמב"ם דפליג. ד. ביאור דברי הגרי"ז לפי"מ שיסדו רבותנו בחיובי כל המצוות, ועפי"ד בהל' חמץ ומצה גבי מצוות 
דרבנן. ה. התימה בדברי הגר"א גבי מי שלא קיים מצוות חנוכה וסוכה וספירה"ע באחד הימים, וביאו"ד ע"פ הנ"ל. ו. ביאור מחלוקת הפוסקים בנטילת 
לולב ונ"ח אי מברך שהחיינו ביום שני כשקיים המצוה ביום הראשון, ע"פ הנ"ל, ועפי"ז ביאור פלוגתת המחבר והרמ"א הנ"ל. ז. דברי הגר"א בבי' דעת 

המחבר דקריאת המגילה דלילה דמיא לעשיית הסוכה, וביאו"ד באופן מחודש, ועפי"ז יתבאר עוד ביסוד פלוגתתן.

מברך  המגילה  את  הקורא  וז"ל,  המחבר  כתב  ס"א(  )תרצ"ב  בשו"ע  א. 
וביום  ושהחיינו,  ניסים,  ושעשה  מגילה,  מקרא  על  ברכות,  שלש  לפניה 
אינו חוזר ומברך שהחיינו, עכ"ל. ובמשנ"ב )סק"ב( כ' וז"ל, וביום אינו חוזר 

ומברך וכו', דהרי כבר בירך בלילה, עכ"ל.
ויל"ע ביסוד הדין שאינו מברך ביום, אי הטעם בזה הוא מכיון שכבר קיים 
המצות קריאה בלילה, ותו ל"ש ברכת שהחיינו על מצוות הקריאה ביום, 
שהרי לא הוי זו מצוה הבאה לו מזמן לזמן, כיון שכבר קיים מצוה זו בלילה. 
או דילמא דבאמת על מצוות הקריאה דיום שפיר שייכת ברכת שהחיינו, 
דהוי זו מצוה בפנ"ע שלא קיימה בלילה. והא דאינו חוזר ומברך שהחיינו, 

היינו משום שברכת שהחיינו דלילה פוטרת אף את הקריאה של יום.
שהפוטר  לכאורה  משמע  בירך,  שכבר  בלשון  המשנ"ב  דמדנקט  ונראה 
השני,  כהצד  והיינו  בלילה.  בירך  שכבר  מה  הוי  ביום  שהחיינו  מברכת 
דיום.  הקריאה  את  אף  פוטרת  דלילה  הקריאה  על  שהחיינו  שברכת 
ולא משמע כהצד הראשון דעל קריאת היום ל"ש שהחיינו, דא"כ הו"ל 
למינקט שכבר קרא, דמשו"ה קריאת היום אינה מחייבת ברכת שהחיינו.

בכל  נוהגין  וכן  שהחיינו  מברך  ביום  דאף  וי"א  וז"ל,  כתב  שם  וברמ"א 
מדינות אלו, עכ"ל. והיינו דפליג על המחבר וס"ל דמברך שהחיינו אף על 

הקריאה של היום, וצ"ב ביסוד פלוגתתן.
ב. ובמגילה )ג' ב'( איתא, בעי רבא מקרא מגילה ומת מצוה הי מינייהו עדיף, 
מקרא מגילה עדיף משום פרסומי ניסא, או דילמא מת מצוה עדיף משום 
כבוד הבריות, ע"כ. ומפורש בדברי הגמ' דאיכא בקריאת המגילה חיוב משום 

פרסומי ניסא.
וכן מבואר בגמ' שם )י"ח א'(, והלועז ששמע אשורית יצא. והא לא ידע מאי 
קאמרי. מידי דהוי אנשים ועמי הארץ. מתקיף לה רבינא אטו אנן האחשתרנים 
מצות  נמי  הכא  ניסא,  ופרסומי  קריאה  מצות  אלא  ידעינן,  מי  הרמכים  בני 
נמי דאיכא בקריאת המגילה חיוב  ניסא, ע"כ. הרי מבואר  ופרסומי  קריאה 
משום פרסומי ניסא. אכן מבואר שם בגמ', דאין זה כל דין החיוב, וכדאמרינן 
מצות קריאה ופרסומי ניסא, והרי דמלבד הפרסומי ניסא איכא חיוב קריאה, 

ויש לברר מהו גדר מצות הקריאה.
ונראה דהנה בגמ' שם )י"ד א'( קפריך אמאי לא תיקנו הלל בפורים. וקאמר 
רב נחמן שם קרייתא זו הלילא, וכו, ע"כ. ומבואר דאיכא בקריאת המגילה 
חיוב משום הלל, ונמצא דבחיוב קריאת המגילה איתנייהו תרתי, חדא חיוב 

משום פרסומי ניסא, ותו חיוב משום קיום דין הלל.
ניסא.  ופרסומי  קריאה  מצות  י"ח(  )שם  בגמ'  דקאמרינן  דזהו  י"ל,  ולפי"ז 
חיוב  עוד  איכא  ניסא,  פרסומי  משום  חיוב  דאיכא  מאי  דמלבד  דמדוייק 
)ואכמ"ל  הלל,  דין  משום  הוי  חיוב  דהך  יתבאר  והשתא  המגילה.  דקריאת 
בהנפק"מ בין הנך תרי חיובים לדין אם אשה מוציאה איש בקריאת המגילה(.

דיום,  י"ל דחלוק חיוב קריאת המגילה דלילה מחיוב קריאת המגילה  ובזה 
וא"כ  ואכמ"ל(,  פסח  מליל  )חוץ  ביום  רק  איכא  הלל  דחיוב  קיי"ל  דהא 
בקריאת המגילה דלילה אינו מקיים מצות הלל, ומקיים רק המצוה דפרסומי 
ניסא. ובקריאת המגילה דיום מלבד מה שמקיים שוב מצות פרסומי ניסא 

שקיים בלילה, מקיים נמי מצות הלל.
ומעתה היה נראה, דיסוד פלוגתת המחבר והרמ"א אי מברכין שהחיינו על 
קריאת המגילה דיום, היינו אי איכא ברכת שהחיינו על הקריאה שהיא מחמת 
מה  בקריאה  נוסף  חיוב  מתחדש  היום  דבקריאת  נתבאר  שהרי  הלל.  חיוב 
והיינו חיוב הקריאה משום חיוב ההלל.  נתקיים בקריאה של הלילה,  שלא 

ומעתה הנידון אם איכא ברכת שהחיינו על קריאת היום היינו אי על החיוב 
איכא  דיום,  בקריאה  דנתחדש  מה  שזהו  הלל,  חיוב  מחמת  שהוא  קריאה 

ברכת שהחיינו.
וביאור פלוגתתן נראה, דהמחבר ס"ל דכיון דקיימא לן דעל הלל ליכא ברכת 
שהחיינו, א"כ אף על קריאה זו שהיא מחמת חיוב הלל ליכא ברכת שהחיינו. 
אכן הרמ"א פליג וס"ל, דנהי דסיבת חיוב הקריאה ביום הוי מחמת חיוב הלל, 
זו מצוות הלל  זה, הרי דלא הוי קריאה  כיון דתקנו קריאה מחמת  אך מ"מ 
גרידא כבעלמא, אלא דהוי מצות קריאה, ועל זה שפיר שייך ברכת שהחיינו.

אמנם נראה דאין לומר כן בביאור פלוגתתן, דהנה בתוס' )שם ד' א'( אהא 
דאמרינן בגמ' חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביום, כתבו וז"ל, 
אומר ר"י דאף על גב דמברך זמן בלילה, חוזר ומברך אותו ביום, דעיקר פרסומי 
ניסא הוי בקריאה דיממא. וקרא נמי משמע כן, דכתיב ולילה ולא דומיה לי. 
כלומר אף על גב שקורא ביום, חייב לקרות בלילה, והעיקר הוי ביממא כיון 
שהזכירו הכתוב תחילה. וגם עיקר הסעודה ביממא הוא כדאמר לקמן דאם 
אכלה בלילה לא יצא י"ח. והכי נמי משמע מדכתיב נזכרים ונעשים, ואיתקש 
זכירה לעשייה, מה עיקר עשייה ביממא, אף זכירה כן, עכ"ל. ומבואר בדברי 
התוס' דהטעם לחייב ברכת שהחיינו על הקריאה של יום, הוי משום דעיקר 
הפרסומי ניסא הוי בקריאה של יום. הרי להדיא דאין מצות ההלל שנתחדשה 
בקריאת היום, גורמת חיוב ברכת שהחיינו. )וי"ל דהטעם בזה בתלתא אנפי. 
חדא, דכיון דהוי משום מצות הלל, וקיימ"ל דאין מברכין שהחיינו על הלל, 
לא ס"ל להתוס' לחלק בזה כנ"ל. ותו דכיון דהוי זה חלק מהחפצא של קיום 
המצוה שנתקיימה כבר בקריאת הלילה שהרי החלק דפרסומי ניסא נתקיים, 
ס"ל להתוס' דאין מברכין שהחיינו על חלק מקיום המצוה. ותו דס"ל להתוס' 

דלא פסקינן הלכתא כר"נ דקרייתא זו הלילא(.
אכן צ"ב בהא דמבואר בתוס' דהמחייב לברכת שהחיינו בקריאת היום הוי 
נמי המצוה דפרסומי ניסא דאיכא בקריאה, ואלא דמשום דעיקר הפרסומי 
ניסא הוי ביום, לכך מברכין ביום שהחיינו אף שבירך בלילה. דהא כיון דאת 
המצוה דפרסומי ניסא כבר קיים בלילה, מאי שייך שיברך שהחיינו ביום על 
מצוה שכבר קיים בלילה, ומאי איכפת לן דהעיקר הוא ביום, הא סו"ס הוי זה 
אותה מצוה. וכיון שכבר קיים המצוה מאי שייך שיברך עוד, הא לא הוי זה 
מצוה חדשה הבאה לו מזמן לזמן. ועוד צ"ב לפי"ד התוס' מהו יסוד פלוגתת 

המחבר והרמ"א.
ג. ובסוכה )מ"ד א'( איתא, איתמר ר' יוחנן ור' יהושע בן לוי חד אמר ערבה 
יסוד נביאים, וחד אמר ערבה מנהג נביאים, ע"כ. וברש"י ד"ה מנהג כתב 
ברכה  בעיא  דלא  ונפק"מ  להם,  תיקנו  ולא  העם  את  הנהיגו  מנהג  וז"ל, 
וליכא למימר וציוונו, דאפי' בכלל לא תסור ליתא, עכ"ל, וכן מבואר שם 
בגמ' )ע"ב( דלמ"ד מנהג נביאים אין מברכין עיי"ש. ומפורש בדברי הגמ' 
דלאו כל חיובי דרבנן שווין בחומרתן, אלא דאיכא מצוות מדרבנן דחמירי 
טפי, ומשום דהוו מיסוד נביאים, ואיכללו בלאו דלא תסור. ואיכא מצוות 
תסור.  דלא  לאו  עלייהו  וליכא  מנהג,  רק  דהוו  כ"כ,  חמירי  דלא  מדרבנן 
ונפק"מ בזה אי מברכין על המצווה. דבמצוה דרבנן דחמירי ואיכא עליה 
)וכמבואר בגמ' שבת  ומברכין עליה,  וציוונו  לאו דלא תסור, שייך לומר 
כ"ג א' דמאי דמברכין וציוונו על מצוות דרבנן הוי משום לאו דלא תסור(, 
ובמצוה דרבנן דלא חמירי כ"כ, וליכא עלה לאו דלא תסור, הרי לא שייך 
לומר וציוונו, ואין מברכין עליה. וצ"ב ביסוד מה שחילקו חז"ל בתקנתם, 
בהן  תיקנו  שלא  מצוות  ויש  נביאים,  יסוד  בחומר  שתיקנו  מצוות  שיש 

חומר זה.

פתח
העיון
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וז"ל,  וכתב  רש"י  דברי  הביא  ברכות,  בהלכות  הלוי  רי"ז  מרן  ובחידושי 
בהקדמתו  כתב  דלהדיא  זה,  טעם  לפרש  א"א  הרמב"ם  לשיטת  אולם 
וז"ל, וכן יתבאר מהם המנהגות והתקנות שהתקינו או שנהגו בכל דור ודור 
כמו שראו ב"ד של אותו הדור, לפי שאסור לסור מהם שנאמר לא תסור 
ס"ל  דהרמב"ם  להדיא  הרי  עכ"ל.  ושמאל  ימין  לך  יגידו  אשר  הדבר  מן 
דגם מנהגות איתנייהו בלאו דלא תסור. וכ"כ להדיא )פ"א מהל' ממרים 
דברים  ואחד  וכו'  השמועה  מפי  אותן  שלמדו  דברים  אחד  וז"ל,  הל"ב( 
שלמדום מפי דעתם באחת מן המדות וכו' ואחד דברים שעשאום סייג 
לתורה וכו' והן הגזרות והתקנות והמנהגות כל אחד ואחד מאלו השלשה 
דברים מצות עשה לשמוע להן. והעובר על כל אחד מהן עובר בל"ת הרי 
הוא אומר עפ"י התורה אשר יורוך אלו התקנות והגזרות והמנהגות וכו' 
עכ"ל. ולפי"ז צ"ב לדעת הרמב"ם טעמא דאין מברכין על המנהג. והרי זה 
מבואר להדיא בסוגיא דסוכה לענין ערבה, דלמ"ד יסוד נביאים מברכים 
עכ"ל.  בזה,  הביאור  וצ"ב  עליה,  מברכים  אין  נביאים  מנהג  ולמ"ד  עליה, 
מנהגות,  על  אף  תסור  דלא  לאו  דאיכא  מהרמב"ם  הגרי"ז  דהוכיח  הרי 
וא"כ להרמב"ם לא שייך לפרש דברי הגמ' כמו שפירש"י שם דל"ש לומר 
וציוונו על מנהג כיון דליכא לאו דלא תסור, דהא להרמב"ם איכא לאו דלא 

תסור אף על מנהג, וא"כ צ"ב הטעם דאין מברכין על מנהג.
דאין  הא  הרמב"ם  דלדעת  פשוט,  והנראה  וז"ל,  בזה  ביאר  שם  והגרי"ז 
מברכין על המנהג, לאו משום טעמא דא"א לומר בהו וצונו הוא. דבאמת 
דין מנהגות הוא ככל דברי סופרים, שנאמר בהו מצות  לדעת הרמב"ם, 
לא תסור, לשמרם ולקיימם. אלא הא דאין מברכין על המנהג הוא זה דין 
בעצם החפצא שלהם, דלאו תורת מצות בהו לברך עליהם, דרק על מצות 
מיסוד  נביאים  מנהג  דחלוק  והיינו  עכ"ל.  וכו',  מנהגות  על  ולא  מברכין 
תסור,  דלא  לאו  איכא  דבתרווייהו  דאף  דמצוה,  החפצא  בעיקר  נביאים 
מ"מ כיון דחלוקין הן בעיקר החפצא, לכך חלוקין נמי לענין ברכה, וצ"ב 

במה הם חלוקים.
המצוות.  חיוב  ביסוד  רבותינו  שיסדו  מה  בהקדם  בזה,  הביאור  ונראה  ד. 
דהנה בקוב"ש )קידושין קמא'( כ' בתו"ד וז"ל דבכל מצוה יש שני דברים, 
א( הטעם שבשבילו נצטוינו לעשותה, ומפני הטעם הזה ראוי היה לקיים 
המצוות גם קודם הציווי כמו שעשו האבות, ב( אחרי שנצטוינו צריך לקיים 
ציוויי  דבכל  ומבואר  ואכמ"ל.  בזה  האריכו  ורבותינו  עכ"ל.  וכו',  ה'  ציווי 
הוא  וכן  המצוה.  מעשה  בעצם  מעולה  חפצא  יש  הציווי,  מלבד  התורה 

בעבירה, יש חפצא גרוע בעצם מעשה העבירה אף לולי האזהרה. 
והיינו  גרידא,  נצטוינו על המעשה  ציוויי התורה, אי  יש לדון בגדר  ולפי"ז 
החפצא,  מתקיים  ידו  שעל  המצוה  פעולת  את  לעשות  נצטוינו  דבמצוה 
ציווי  דגדר  דילמא  או  וכנ"ל.  העבירה  מפעולת  להימנע  נצטוינו  ובעבירה 
את  ליצור  נצטוינו  דבמצוה  והיינו  החפצא.  קיום  על  דנצטוינו  התורה 
החפצא המעולה שיש במעשה המצוה. ובעבירה הוזהרנו שלא להיכשל 
בחפצא הגרוע שיש במעשה העבירה. ונפק"מ אי שכר המצוה הוי על מה 
שקיים את החפצא המעולה שיש במצוה, או על מה שעשה את מעשה 

המצוה, וכן נפק"מ לענין ברכה על מה מברכים.
והנה ידוע מה שיסד הגרי"ז בהל' חמץ ומצה )פ"א ה"ט( גבי החילוק בין 
איסור חמץ בערב פסח בשעה חמישית לאיסור שבשעה שישית. דאע"ג 
בשעה  קודש  של  חמץ  שורפין  אין  מ"מ  מדרבנן,  איסור  הוו  דתרווייהו 
חמישית משום איסור איבוד קדשים, ורק בשעה שישית שורפין. וביאר 
אינו אסור  דיום המעונן,  גזירה  בזה דבשעה חמישית דכל איסורו משום 
עדיין באיסור חפצא גם לענין אכילה, ולהכי אית ביה עדיין משום איבוד 
קדשים. משא"כ בשעה שישית דכבר הוא אסור מדרבנן באיסור חפצא 
איבוד  בכלל  עוד  הוי  ולא  לשורפו  מותר  שוב  דבריהם,  של  חמץ  כדין 

קדשים, כיון דכבר הוא חפצא של איסור מדבריהם, עכת"ד.
ומבואר בדברי הגרי"ז דבאיסורים דרבנן איכא תרי גווני. חדא שגדרו סייג 
חמישית  בשעה  חמץ  וכגון  לתקלה,  להביא  שיכול  מעשה  לעשות  שלא 
משום יום המעונן, אשר בזה ליכא כלל חפצא דאיסורא בגוף החמץ. ותו 
שישית,  בשעה  חמץ  וכגון  מדבריהם,  דאיסורא  חפצא  חכמים  שחידשו 

אשר בזה איכא חפצא דאיסורא בגוף החמץ.
לעשות  רבנן  שציוו  חדא  תרתי.  איכא  דרבנן  במצוות  נמי  דה"ה  ונראה 
למקדש,  זכר  שתקנו  מה  וכגון  העשייה,  בגוף  מעלה  דליכא  אף  מעשה 
דבגוף המעשה הנעשה בזמן הזה ליכא חפצא דמצוה, ואלא ציוו חכמים 
והיינו  ותו שרבנן חידשו חפצא דמצוה.  זכר למקדש.  זה,  לעשות מעשה 
דאיכא מעלה בגוף העשייה, דחידשו רבנן דמעשה זה הוי חפצא דמצוה 

מדבריהם.
ומעתה נראה, דזהו מש"כ הגרי"ז בהל' ברכות, דלדעת הרמב"ם אף דעל 

זה  נביאים איכא לאו דלא תסור, הא דאין מברכים על המנהג הוא  מנהג 
דין בעצם החפצא שלהם דלאו תורת מצות בהו לברך, ובזה חלוק מיסוד 
נביאים דתורת מצות בהו לברך עליהן. דלפמשנ"ת עתה דאיכא במצוות 
דרבנן תרי גווני, י"ל, דזהו החילוק בין יסוד נביאים למנהג נביאים. דביסוד 
נביאים דאיכא תורת מצות עליהן, והיינו שרבנן חידשו במעשה זה חפצא 
דרבנן  היינו  נביאים  ומנהג  העשיה.  בגוף  מעלה  איכא  מדבריהם,  דמצוה 
ציוו לעשות מעשה אף דליכא מעלה בגוף העשיה. וס"ל להגרי"ז דברכת 
המצוות על מצוות דרבנן, שייך דוקא היכא דהוי חפצא דמצוה מדבריהם, 

דהברכה הוי על החפצא דמצוה.
שלא  מי  גבי  ברמ"א,  שם  דאיתא  הא  על  תער"ב(  )סוס"י  ובביהגר"א  ה. 
הדליק נר חנוכה בלילה הראשון, וז"ל, ובלילות האחרות ידליק כמו שאר 
בני אדם אף על פי שלא הדליק בראשונה, עכ"ל, כ' בהגהת הגר"א וז"ל, 
כמו שכתוב עושין סוכה בחולו של מועד כו' וכן כאן, דכל לילה נס בפני 
עצמה, כמו שאמרו שם ניסא בכל יומא איתא, ולא דמי לספירה דכתיב 
סברא  כלל  דאין  הם,  פשוטים  הרמ"א  דברי  דהא  וצ"ב,  עכ"ל.  תמימות, 
והרי הוא  ידליק בשאר הלילות,  לומר שמי שלא הדליק בלילה אחד לא 
עצמו כתב דכל לילה נס בפנ"ע, דאטו משום דהפסיד המצוה ביום הראשון 
יפטר משאר הימים, ומאי ס"ד לפוטרו. ועוד צ"ב מה מייתי מהגמ' בסוכה, 

וכן מש"כ לחלק מספירת העומר, דפשיטא דלא דמי כלל, וצ"ע.
דרבנן  דבמצות  הגרי"ז  בדברי  דנתבאר  מה  עפ"י  בדבריו,  לבאר  והנראה 
דבהני  ונראה  מדבריהם.  דמצוה  חפצא  רבנן  חידשו  עליהם,  שמברכים 
מצוות גדר החיוב הוא, דרבנן ציוו ליצור את החפצא דמצוה, והיינו לקיים 
גרידא.  ציוו רק על העשיה  ולא  את המעלה שחידשו רבנן בגוף העשיה, 
ידליק  ויתבאר היטב לפי"ז הס"ד שמי שלא הדליק באחד מן הימים לא 
חנוכה  נר  בהדלקת  רבנן  שחידשו  דמצוה  דהחפצא  די"ל  הימים.  בשאר 
דהוי הפרסומי ניסא מתקיים רק במה שמפרסם את כל הנס בשלימותו, 
הדליק  שלא  דכל  נמצא  ולפי"ז  ימים.  השמונה  בכל  שמדליק  ע"י  היינו 
באחד מן הימים, אף דכל לילה הוי נס בפנ"ע, גם אם ידליק בשאר הימים, 
לא יקיים את החפצא דמצוה. ולפמשנ"ת דהחיוב לקיים את המצוה, היינו 
ליצור את החפצא שיש במעשה המצוה, א"כ ל"ש כלל לחייבו להדליק 
בשאר הימים, כיון שבהדלקה זו לא יתקיים החפצא דמצוה שהוא פרסום 
כל הנס. וזהו הס"ד דמי שלא הדליק באחד מן הימים אינו מחוייב להדליק 

בשאר הימים.
לומר,  מקום  היה  בסוכה  דאף  סוכה.  גבי  הגמ'  דברי  הגר"א  הביא  ולזה 
בסוכה,  ימים  הז'  כל  שיושב  במי  דווקא  הוא  סוכה  דמצות  החפצא  דכל 
שיש  המעלה  דהיינו  דמצוה,  להחפצא  כלל  ליכא  אחד  יום  קיים  וכשלא 
בגוף העשיה. דהרי נידון זה יש לו מקום בכל מצוה שיש לה משך זמן אי 
החפצא שבה מתקיים דוקא בהשלמת כל הימים. ומעתה אי נימא דבכל 
העשיה  בגוף  שיש  המעולה  החפצא  את  ליצור  הוא  הציווי  התורה  ציוויי 
)וכמו שחקרנו לעיל(, א"כ מי שביטל מצות הסוכה יום אחד, הרי דלית ליה 
בגוף הקיום דמצות  ליצור את החפצא המעולה שקיים  היכי תימצי  כלל 
סוכה, וממילא דיפטר מלעשות סוכה בשאר הימים. ומהא דמבואר שם 
בגמ' דעושין סוכה בחולו של מועד, שמעינן דאיכא חפצא דמצוה ומעלה 
בגוף הישיבה בכל יום ויום בסוכה, וממילא דאף מי שלא ישב בסוכה ביום 
הראשון מחוייב לעשות סוכה בחולו של מועד. וזהו שכ' וכן כאן כל לילה 
ליצור  רק  הוי  דהציווי  אף  דבאמת  להגר"א  דס"ל  והיינו  עצמה,  בפני  נס 
את החפצא דמצוה דהיינו המעלה שיש בגוף העשיה, מ"מ חייב להדליק 
ולילה איכא חפצא דמצוה בפני עצמו,  בשאר הימים, משום דבכל לילה 
ואיכא מעלה בגוף העשיה של כל יום ויום משום דהוי פרסומי ניסא לנס 

של יום זה דהא כל לילה ולילה היה נס בפני עצמו.
והיינו  תמימות.  דכתיב  לספירה  דמי  דלא  מש"כ  לפי"ז,  היטב  וא"ש 
דבספירת העומר ס"ל להגר"א דהחפצא דמצוה הוי רק כשסופר את כל 
המ"ט ימים, וכיון דכל הציווי הוא רק ליצור את החפצא, )דהיינו המעלה 
את  הפסיד  אחד,  יום  ספר  שלא  מי  בספיה"ע  לכן  העשיה(,  בגוף  שיש 
המצוה לגמרי, כיון דאין לו היכי תימצי לקיים את המעלה שיש בספירה. 
ובזה חלוק מסוכה וחנוכה, דהתם איכא חפצא דמצוה בכל יום ויום בפני 
עצמו, ולכך שפיר איכא חיוב אף למי שלא קיים יום אחד. משא"כ בספיה"ע 
דכתיב ביה תמימות ילפינן מזה דכל החפצא דמצוה הוא רק כשמונה את 
כל המ"ט ימים. )ועפי"ז אין צריך לדחוק דכל המ"ט ימים הוי חדא מצוה, 
והא דמברכין בכל יום היינו משום דמברכין אף על חלק ממצוה. דלפי"ז 
י"ל דאיכא מצוה בכל יום ויום ליצור את החלק של אותו יום בחפצא של 
אלא  אחת  מצוה  שהוי  אינו  בתמימות  שנאמר  ומה  ימים.  מ"ט  ספירת 
שהוי חפצא אחד. ונמצא דכשסופר כל הימים הרי בכל יום ויום יצר חלק 
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מהחפצא דמצוה, וע"ז הוא דנצטוינו. ולכך כשסופר כל הימים, איכא מצוה 
בכל יום ויום. אכן כשביטל יום אחד, הרי נמצא שכל שאר הימים שספר 
ושיספור, לא יוצר בזה כלל חלק מהחפצא דספירת כל הימים, ולהכי ליכא 

בזה כלל מצוה(.
ובין  בדאורייתא  בין  המצוות  חיוב  דיסוד  הגר"א,  בדברי  מבואר  ונמצא 
בדרבנן הוי רק ליצור את החפצא והמעלה דאיכא בגוף העשיה, וזהו שדימה 
איכא  בתרוייהו  מדרבנן,  וחנוכה  מדאורייתא  דסוכה  דאף  לחנוכה.  סוכה 
חפצא דמצוה בכל יום ויום בפני עצמו, ולכך יש חיוב בכל יום בפני עצמו. 
דאי לאו הכי לא היה חייב בכל יום מצד עצמו, ומי שלא קיים באחד הימים 
היה פטור משאר ימים, והיינו משום דכל המצוה בדאורייתא ובדרבנן היא 

ליצור את החפצא שיש בגוף העשיה.
ובטור )סי' תרע"ו( כתב וז"ל, ואם לא ברך זמן בליל ראשון, כתב א"א  ו. 
הרא"ש ז"ל בתשובה דמברך בליל ב', או אימתי שיזכור, עכ"ל, ובמשנ"ב 
)שם, ס"ק ב'( כתב בביאור כוונתו דמברך לכשיזכור, דהיינו בשאר לילות 
בשעת הדלקה. אכן הב"ח שם כתב בשם שו"ת מהר"ש, דאם לא בירך 
בזה הפוסקים  דנחלקו  )ומצינו  אינו מברך שהחיינו.  בלילה הראשון שוב 
לדינא גבי מי שנטל לולב ביום הראשון ולא בירך שהחיינו אם מברך ביום 
השני שהחיינו בשעת הנטילה, דדעת החיי"א דמברך ביום השני, והפמ"ג 

כתב לצדד דאינו מברך(. 
וצ"ב דמאי טעמא לא יברך שהחיינו ביום השני, הא כיון שנתבאר דאיכא 
מחייב  נמי  השני  ביום  דמצוה  החפצא  הרי  א"כ  יום,  בכל  דמצוה  חפצא 
בירך שהחיינו  שכבר  היכא  )ובשלמא  יברך,  לא  ואמאי  בברכת שהחיינו, 
ברכת  שמחייבת  חדשה  מצוה  הוי  השני  דביום  דאף  י"ל  הראשון,  ביום 
וכמו שהאריך בזה  ביום הראשון,  בירך  נפטר במה שכבר  שהחיינו, מ"מ 
הקה"י בברכות )סי' י"ט( גבי מילת תאומים, ואכמ"ל. אכן היכא שלא בירך 
ביום הראשון, אין כלל סברא לומר שלא יברך ביום השני על המצוה של 

היום השני(.
חיוב  דיסוד  והגרי"ז  הגר"א  בדברי  לן  נתבאר  דהנה  בזה,  לבאר  והנראה 
המצוות והברכה עליהן, הוי משום החפצא דאיכא בגוף העשייה. ומעתה 
נראה פשוט דברכת שהחיינו על המצוות הבאות מזמן לזמן הוי נמי משום 

החפצא דמצוה שנתחדש בזמן זה, דהא זהו כל יסוד חיוב המצוה.
ומעתה י"ל, גבי נר חנוכה ונטילת לולב, דאף דאיכא בכל יום חפצא דמצוה 
בפנ"ע, )וכמו שנתבאר בדברי הגר"א דמשו"ה מחוייב לקיים את המצוה 
ויום,  יום  אף אם לא קיים ביום אחד(, מ"מ לא הוי זה חפצא חדש בכל 
לחזור  דמצווה  ואלא  הראשון,  ביום  כבר  שקיים  חפצא  אותו  דהוי  אלא 
ולקיים שוב את אותו החפצא בכל יום ויום. ומשו"ה אינו מברך שהחיינו 
על החפצא דמצוה ביום השני, כיון שכבר קיים אותו חפצא ביום הראשון, 
דברכת  נתבאר  והרי  חדש.  דמצוה  חפצא  השני  ביום  לו  נתחדש  ולא 
לו חפצא  שהחיינו על המצוות הבאות מזמן לזמן הוי על מה שנתחדש 

דמצוה.
והשתא ניתי לבאר עפי"ז פלוגתת המחבר והרמ"א גבי שהחיינו בקריאת 
דהטעם  א'(  )ד'  במגילה  התוס'  דברי  לעיל  הבאנו  דהנה  דיום.  המגילה 
דעיקר  משום  הוי  דיום  המגילה  בקריאת  שהחיינו  ומברכין  שחוזרין 
דאף  והרמ"א.  המחבר  פליגי  דבזה  י"ל  א"כ  ביום.  הוי  ניסא  פרסומי 
דבקריאת המגילה דיום חוזר ומקיים את אותו חפצא שקיים כבר בלילה, 
מ"מ הא נתוסף בקריאת המגילה דיום, הא דהוי עיקר פרסומי ניסא. וא"כ 
י"ל דזה מחייב ברכת שהחיינו. והיינו דהמחבר ס"ל דכיון דסוף סוף הוי זה 
אותו חפצא שכבר קיים בלילה, תו לא הוי זה מחייב ברכת שהחיינו מצד 
עצמו. והרמ"א ס"ל דהן אמנם דהוי אותו חפצא שכבר קיים בלילה, מ"מ 
כיון דעיקר החפצא דפרסומי ניסא מתקיים ביום, חשיב זה חפצא דמצוה 
שהחיינו  בברכת  נפטר  אינו  נמי  )ולכך  שהחיינו.  ברכת  שמחייב  חדש 
ויש להאריך  זה חפצא דמצוה חדש.  דלילה לדעת הרמ"א, משום דהוי 

בזה(.
וז"ל,  בזה  כ' לבאר  והרמ"א  גבי פלוגתת המחבר  והנה בביהגר"א שם  ז. 
שברך  כיון  מ"מ  שם,  שכתוב  כמו  ביום,  זמנה  דעיקר  אע"ג  וכו'  וביום 
וכו', עכ"ל.  ולולב בשעת עשיה  יצא, דלא גרע מאם ברך אסוכה  בלילה 
דהוי  ביום  זמן  ומברך  חוזר  דאינו  המחבר  דעת  ביאר  דהגר"א  והיינו 
משום דברכת שהחיינו דקריאת הלילה פוטרת אף את קריאת היום, כמו 
שברכת שהחיינו בעשית הסוכה פוטרת שהחינו דמצות ישיבת הסוכה. 
ומו"ח רה"י זצ"ל במעגלי צדק )סי' מח'( תמה בזה דלא דמי, דהתם עשית 
בזה  שמכשיר  ומשום  והנטילה,  הישיבה  למצות  שייכת  והלולב,  הסוכה 
סוכה לישיבה ולולב לנטילה, ולכך כשבירך בשעת עשיה חשיב זה כמברך 
על המצוה עצמה משום שבירך בשעת עשית דבר המכשיר את המצוה. 

אכן קריאת המגילה של לילה, אינה שייכת כלל לקריאת המגילה של יום, 
ומהיכי תיתי שהברכה בשעת קריאת המגילה דלילה תפטור חיוב הברכה 

משום מצות קריאה דיום.
והנראה בזה. דהנה בהא דאם ברך שהחיינו בשעת עשיית הסוכה והלולב 
נפטר מלברך בשעת הישיבה והנטילה לכאו' צ"ב, דהא דין ברכת שהחיינו 
י"ח כשברך בשעת העשיה,  יצא  והיאך  הוא לברך בשעת קיום המצוה, 
וצ"ל  והלולב הוי רק הכשר מצוה(.  )הא בפשוטו קיי"ל דעשיית הסוכה 
דיסוד ברכת שהחיינו הוא על מה שהגיענו לזמן שנתחדש בו מצוה, וא"כ 
י"ל דכיון דהגיע הזמן שגורם לו לעסוק במצוה, אף שעוסק רק בהכשר 
המצוה, מ"מ יכול לברך ע"ז שהגענו לאותו הזמן שגורם להתעסק במצוה.

ברכת  גבי  והרמ"א  המחבר  בפלוגתת  הגר"א  מש"כ  לבאר  נראה  ומעתה 
שהחיינו בקריאת המגילה דיום דתליא בהא דמי שברך שהחיינו על עשית 
דהנה  והנטילה.  הישיבה  בשעת  שהחיינו  מחיוב  דנפטר  והלולב  הסוכה 
ידוע דעת הגר"א דאיכא חיוב קריאת חמש מגילות )ולכך נוהגין לברך על 
קריאת המגילות(. ומעתה יש לחקור בחיוב קריאת המגילה בפורים, אי הוי 
משום דחייבים לקרות מגילה זו כשאר מגילות, ואלא דקבעו זמנה בפורים. 
)וכשם שקבעו זמן לשאר המגילות מאיזה טעמים. דפשיטא שאין היום 
בו  לקיים  סוכות  זמן של  וכו', אלא דקבעו  דסוכות מחייב קריאת קהלת 
החיוב לקרוא קהלת וכן בשאר מגילות(. או דילמא דמגילת אסתר שאני, 

דיום הפורים מחייב קריאת מגילה זו, וכשם שמחייב שאר דיני היום.
דיום הפורים מחייב  והרמ"א. דהמחבר ס"ל  נחלקו המחבר  ונראה דבזה 
להתעסק  שגורם  הזמן  שהגיע  חשיב  בלילה  כבר  וא"כ  המגילה,  קריאת 
במצוה, דהא כבר בא יום הפורים, שהוא המחייב בקריאת המגילה, ושפיר 
דמיא למברך שהחיינו בשעת עשית הסוכה והלולב דנתבאר דהוא משום 
היום  הגיע  דכבר  הכא  כ"ש  וא"כ  במצוה,  להתעסק  שגורם  הזמן  שהגיע 
שמחייב את הקריאה. אכן הרמ"א דפליג ס"ל, דקריאת המגילה אינו כלל 
מחיובי היום דפורים, ואלא דמשום החיוב לקרוא כל המגילות חייבים נמי 
לקרוא מגילת אסתר, וקבעו חז"ל דזמן קריאתה הוא בפורים כשם שקבעו 
זמנים לשאר מגילות. וא"כ לא דמיא כלל למברך שהחיינו בשעת עשיית 
סוכה ולולב, דהא לא הגיע כלל הזמן שמחייב את קריאת המגילה, דהא 
פורים אינו כלל זמן שמחייב קריאה זו, ולא שייך כלל שיפטר מחיוב ברכת 

שהחיינו דקריאת היום, ע"י שברך בלילה. ודו"ק.
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פתח
המוסר

"הפלא הגדול ביותר"
הגאון הצדיק רבי יצחק ירוחם בורודיאנסקי שליט"א משגיח ישיבת "קול תורה"

הרבה  הקב"ה  את  ששיבח  אדם  שהיה  לג:(  )ברכות  מביאה  הגמרא 
והפסיקו אותו ואמרו לו שאם משבח כל כך הרבה היכן יגמור "סיימתינהו 
השבחים,  כל  שזה  יחשבו  שיגמור  בשעה  והרי  דמרך"  שבחי  לכולהו 
זה  ואת  בתורה  אמר  רבינו  שמשה  מה  זה  והנורא  הגבור  הגדול  הא-ל 
תיקנו לנו אנשי כנסת הגדולה לומר בתפילה, את זה מותר להגיד ויותר 
מזה אסור, כל ההכרה שאנחנו צריכים להכיר היא הא-ל הגדול הגבור 
והנורא, ולכן בתחילת שמונה עשרה כשמקדימים את השבח של הקב"ה 
אומרים את זה, ומפרטים את זה הא-ל - א-ל עליון, הגדול - גומל חסדים 
טובים עד מגן אברהם, הגבור - מחיה המתים, והנורא - אתה קדוש, זה 
ההקדמה. ואם בפורים כתוב שצריכים להוסיף בשבח הא-ל הפשט הוא 
נקרא  זה  והנורא,  הגבור  הגדול  בהא-ל  חדשות  הבנות  לקבל  שצריכים 
להוסיף בשבח הא-ל, להודות לו ולהוסיף בשבח הא-ל ולהראות שאמת 

הוא מה שכתוב בתורה הדברים האלה.
חז"ל אומרים שהנס של פורים הוא נס מיוחד במינו ואף פעם לא היה נס 
כזה יש לשון של חז"ל במדרש רבה בסוף מגילת אסתר )פ"י פ"י( "והיה 
לה' לשם" הנס של פורים אצל הקב"ה הוא לשם - הוא נס מיוחד אצל 
הקב"ה, "זה הנס שעשה הקב"ה שלא נעשה כמוהו" לא היה בכל העולם 
"יש לך בעולם שנעשה כנס  נס כזה כמו הנס שנעשה בימי אחשורוש, 
הזה שעשו נקמה ישראל באומות העולם ועשו בשונאיהם כרצונם" לא 
היה אף פעם דבר כזה, רק בימי אחשורוש,  ואם היה כאן כזה נס אז ודאי 

שיש בזה להכיר את הקב"ה - הא-ל הגדול הגבור והנורא.
דבר ראשון הנורא כי אי אפשר להעריך את הגדול קודם שיודעים את 
הנורא, הנורא הוא שהיתה כזו גזירה על עם ישראל, בתחתונים זה היה 
אין להשיב וגם בעליונים זה היה כך, וכמו שחז"ל מביאים שהשמים בכו 
והאבות הקדושים בכו וכל העולם נזדעזע שהיתה כזו גזירה נוראה, על 
מה יצא הקצף, על מה היתה הגזירה, או שהשתחוו לצלם בימי נבוכדנצר, 
ואומרים תוס' שזה לא היה ע"ז ממש, אלא זה היה פסל כעין ע"ז והיה 
חסר בקידוש השם, או שנהנו מסעודתו של אחשורוש, על זה יצא הקצף 
ונגזרה כזו גזירה, הנורא איזה נורא שיש כאן, שהקב"ה יכול לקצוץ ולגזור 
כזו גזירה, לאבד את כל זרע אברהם יצחק ויעקב שהוציא אותם ממצרים 
ונתן להם את התורה והביא אותם לארץ ישראל - למחוק את הכל ולגזור 

כזו גזירה.
אליו,  קראנו  בכל  אלוקינו  כה'  התפילה  בזכות  היתה  שההצלה  וכתוב 
ה'נתיבות' בפירושו "מעשה ניסים" שואל למה צריכים לומר שההצלה 
היתה בזכות התפילה והרי אפשר לומר שההצלה היתה בזכות התשובה 
שהרי היתה שם תשובה גמורה כמו שכתוב בגמרא "גדולה הסרת טבעת 
לישראל  להן  שנתנבאו  נביאות  ושבע  נביאים  ושמונה  מארבעים  יותר 
שכולן לא החזירום למוטב ואילו הסרת טבעת החזירתן למוטב", תשובה 
גמורה שחזרו למוטב, א"כ למה אי אפשר לומר שההצלה היתה בזכות 

התשובה,
רק  השם  חילול  ועל  השם  חילול  של  שאלה  שהיתה  ה'נתיבות'  אומר 
מיתה מכפרת ואחרי שנגזרה המיתה התשובה כבר אינה יכולה להציל, 
רק התפילה יכלה לעזור, רואים את 'הנורא' אבל גם את הגדול שאע"פ 
שהיה מצב כל כך קשה אבל תפילה עזרה כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים 
קרובים אליו כה' אלוקינו בכל קראנו אליו, הגדול זה מדת טובו,. ולא רק 
שהקב"ה עזר לנו אלא גם שעשה ברוך מרדכי ולא רק שהיה ברוך מרדכי 
גם נעשה נס כזה שלא היה בעולם שעשו בשונאיהם כרצונם, היה מצב 

של כליה רח"ל ונהפך לצד השני, רואים כאן את 'הגדול'.

בשו"ע  כתוב  גדולה,  שאלה  מביא  המ"ב  שם.  שראו  עליון  א-ל  הא-ל, 
המן  ארור  בין  ידע  דלא  עד  בפוריא  לבסומי  אינש  "חייב  ב'(  )תרצ"ה 
חייב(  ד"ה  )באה"ל  המשנ"ב  שואל  הגמרא,  לשון  וזה  מרדכי",  לברוך 
מקומות  בכמה  ובנביאים  בתורה  שנזכר  מה  חז"ל  יחייבו  האיך  "וא"ת 
מכשולים  לצאת  יכולים  משיכרות  רח"ל  גדול"  למכשול  השיכרות 
גדולים וא"כ היאך יחייבו חז"ל דבר כזה, "וי"ל מפני שכל הניסים שנעשו 
ע"י  ושתי  נטרדה  בתחלה  כי  משתה,  ע"י  היו  אחשורוש  בימי  לישראל 
חייבו  ולכן  משתה,  ע"י  היה  ומפלתו  המן  ענין  וכן  אסתר  ובאה  משתה 
חכמים להשתכר עד כדי שיהא נזכר הנס הגדול בשתיית היין, ומ"מ כל 

זה למצוה ולא לעכב ]אליהו רבא[" כדי להזכיר שהנס היה ע"י משתה. 
וכי כל כך חשוב לזכור את  ויש להבין הרי השיכרות היא מכשול גדול, 
לשמוע  צריכים  שיכרות.  של  כזה  דבר  התירו  זה  שבשביל  היין  משתה 

כאן דבר עמוק מאד, ונשמע יסוד בדרכי שמים.
פרעה  לב  את  "וחזקתי  ד'(  )י"ד  הפסוק  על  בשלח  בפרשת  הרמב"ן 
ורדף אחריהם" כותב הרמב"ן מדוע היה צריך לחזק את לב פרעה, "כי 
והם הולכים ביבשה בתוכו, איך  בני ישראל  בראותם שנקרע הים לפני 
המצרים  דעת  על  יעלה  איך  להם"  להרע  אחריהם  לבוא  לבם  ימלאם 
אחרי שרואים כאן את האלוקות, רואים כאן למעלה מן הטבע, איך היה 
להם את ההעזה להרע להם, אומר הרמב"ן "ואין בכל המופתים כפלא 
הזה, וזה באמת שגעון להם, אבל סכל עצתם וחזק את לבם ליכנס בים".

ולכאורה יקשה הרי אח"כ כתוב )י"ד כ"א( "ויולך ה' את הים ברוח קדים 
עזה כל הלילה וישם את הים לחרבה ויבקעו המים" וביאר שם הרמב"ן 
"היה הרצון לפניו יתברך לבקוע הים ברוח קדים מיבשת שייראה כאילו 
הרוח היא המחרבת ים, השגיא למצרים ויאבדם, כי בעבור זה חשבו אולי 
יד ה' עשתה זאת בעבור ישראל" להטעות  הרוח שם הים לחרבה ולא 
את המצרים שלא שזו רק רוח מזרחית, "אע"פ שאין הרוח בוקעת הים 
לגזרים לא שמו לבם גם לזאת ובאו אחריהם מרוב תאותם להרע להם", 
לגזרים,  הים  את  בקעה  שהרוח  לחשוב  שגעון  עדיין  זה  רוח  שהיה  גם 

אומר הרמב"ן ואין בכל המופתים כפלא הזה.
הרמב"ן בגדולתו ידע למדוד את כל הנסים ולומר שאין בכל המופתים 
כפלא הזה, כל עשרת המכות לא מגיעים לפלא הזה כיצד נכנסו המצרים 
לים, ואף קריעת ים סוף עצמה לא מגיעה לפלא הזה, ואמנם הרמב"ן הזה 

הוא פלא וצריכים פשט בדברי הרמב"ן.
ויש לבאר עפ"י מה שהרמב"ן כותב בהקדמה לאיוב, שם מבאר הרמב"ן 
כיצד הקב"ה מנהיג את העולם, בהשגחה פרטית ושכר ועונש, מוכרחים 
אדם  מת  היה  לא  הטבע  לפי  ילך  העולם  אם  שהרי  נס  כאן  שיש  לומר 
ולא היה חי בגלל זכות או חובה, ואם אנחנו יודעים שהקב"ה מכרית את 
מי שחייב מיתה הרי יד ה' עשתה זאת שינתה הטבע, כמו כי יקרע הים 
לפני עדתו ויעבור בתוכו, אין בין זה לזה רק הנסתר והמפורסם, ואם אנו 
זמנו בגלל שהוא אכל תרומה הפשט הוא  רואים שמישהו שמת קודם 
שזה נס כמו קריעת ים סוף, ואם יתעקש לומר לא ימות האוכל תרומה 
אשר אמרת בשינוי הטבע רק יזמין לו הא-ל מאכלים שמולידים החולי 
או שילך במלחמה ונספה כמנהג, זה גם לא טבע רק המזל שלו משתנה, 
"ואם ישנה הא-ל דעתו בחטאו לאכול מאכלים רעים שלא היה אוכלם 
אם לא חטא" אם נגיד שהקב"ה לא שינה את המזל שיגיעו אליו מאכלים 
אומר  רעים,  מאכלים  שיאכל  הראש  את  לו  שינה  הקב"ה  אלא  רעים 
הרמב"ן "נקל הוא מזה שישתנה תולדת המאכל הטוב לרע לו" יותר קל 
לפני הקב"ה שמאכל טוב יהיה מזיק מאשר לשנות את הדעת של האדם.
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יש כאן יסוד גדול, יותר קל להקב"ה לשנות את הטבע התחתון מאשר 
לשנות את הדעת של האדם, שכן בפשטות חושבים שבאמת הקב"ה 
למשלי(  )בפי'  בגאון  כתוב  וכך  הגזירה,  לקיים  כדי  הדעת  את  משנה 
שהקב"ה עושה השגחה ע"י שלפעמים משנה את הטבע ולפעמים את 
הדעת, אבל אומר הרמב"ן שלשנות את הדעת יותר קשה מלשנות את 
את  מחריב  לא  והקב"ה  לבחירה  נוגע  זה  הדעת  את  לשנות  כי  הטבע, 
העולם, הדעת של האדם היא הבחירה שלו וכאשר הקב"ה ישנה לו את 
הדעת הוא לוקח לו את הבחירה וזה נקרא להחריב את העולם, והקב"ה 
לשנות  מאשר  הטבע  את  לשנות  קל  יותר  לכן  העולם,  את  מחריב  לא 
את הדעת, לפגוע בבחירה של האדם שזה יסוד הבריאה, זה הקב"ה לא 

עושה, זה כח הדעת.
שגעון,  זה  לים  ייכנס  שהוא  פרעה  של  הדעת  את  שינה  הקב"ה  כאשר 
כזה,  דבר  שמענו  לא  פעם  אף  שהרי  הים  את  בקעה  שהרוח  לחשוב 
ואומר הרמב"ן אין בכל המופתים כפלא הזה, יותר קל מכל המופתים, 
מאשר לשנות את הדעת של פרעה, לשנות את הדעת של פרעה, זה דבר 
יותר קל לשנות את הטבע התחתון מאשר לפגוע  שהקב"ה לא עושה, 
בדעת של האדם, ובאמת הקב"ה לא פגע ממש בדעת שלו רק עשה רוח 
כדי שיפול לו ספק וכאשר נפל לו ספק הקב"ה חיזק את הצד הזה עם 

הצד השני, הקב"ה עשה כמה שפחות לשנות את הדעת.
הוא  עליה  ויעבור  שכלית  בקורת  עם  אסתר  מגילת  את  ייקח  אדם  אם 
יראה שיש שם שגעון אחר שגעון, אלא שהתרגלנו, אבל אסור להתרגל, 
כי  בפורים,  ולא  השנה  באמצע  היתה  אסתר  שמגילת  לדעת  צריכים 
בפורים הכל יכול להיות, אבל זה היה בימים נורמליים בעולם הנורמלי, 
וצריכים להשוות ולבדוק האם קורים כאלה דברים בעולם, ולהרגיש את 
הפלא שיש בכל שורה במגילה. והרמב"ן אומר שלשנות את הדעת זה 
הנס הכי גדול, אם כן אין בכל המופתים כפלא הזה של מגילת אסתר, כי 
הרי הקב"ה שיגע אותם לגמרי. זה נקרא א-ל עליון, הקב"ה שהוא א-ל 
עליון מסובב הסיבות עשה שהם ירצו כך וממילא לא יצטרך לשנות להם 

את הדעת.
כלל  על  גזירה  שתהיה  עליהם  גזר  והקב"ה  חטא,  ישראל  לכלל  היה 
שהמלך  עשה  היהודים, הקב"ה  כל  ולאבד את  להרוג  להשמיד  ישראל 
אחשורוש גידל את המן וינשאהו על כל השרים, וכאשר המן שהוא מזרע 
עמלק ישלוט יהיה אפשר לקיים את הגזירה, ומה הלאה, ומרדכי נמצא 
צריך  מרדכי  והרי  ישתחווה,  ולא  יכרע  לא  ומרדכי  המלך,  בית  בחצר 
היה  מרדכי  ולכן  המלך  בית  בחצר  היתה  אסתר  אבל  בישיבה,  לשבת 
מתהלך בחצר בכל יום ויום כדי לדעת מה שלום אסתר, מרדכי נהג עפ"י 
נמצאת  אשתו  מגופו'  יותר  ומכבדה  מגופו  יותר  'אוהבה  ערוך,  שולחן 
בבית המלך אז הוא צריך לדעת מה שלומה, כך מרדכי הגיע לחצר בית 
ישתחווה,  ולא  יכרע  לא  ומרדכי  לו,  ישתחוו  שכולם  רצה  והמן  המלך, 
והרי זה היה יכול לעבור בשקט ואף אחד לא היה מרגיש בזה כי הרי כל 
כך הרבה אנשים השתחוו לו, בציורים של הילדים מציירים כאילו כולם 
היו משתחווים לו וכולם ראו שמרדכי לא היה משתחווה, זה לא היה כך, 
זה היה יכול לעבור בשקט ולא היו יודעים מזה, רק כתוב שעבדי המלך 
אמרו להמן שיראה שמרדכי לא משתחווה לו, לראות מה הוא יגיד, המן 
עצמו לא היה מרגיש בזה כלל אלא שהרכלנים האלה ריכלו וסיפרו להמן 
שיסתכל טוב ויראה כי הם רצו לראות את התגובה של המן, כך הקב"ה 

מנהל את העולם, שיהיה את הרכלנים שיספרו להמן.
בעיניו  "ויבז  כתוב  אבל  אותו  להרוג  יכול  והיה  מרדכי,  על  התרגז  והמן 
לשלח יד במרדכי לבדו" וכי אין זה שגעון, הרי אין לו בעיה רק עם מרדכי 
אבל זו בושה בשבילו להרוג את מרדכי לכן כדי להרוג את מרדכי הוא 
ביקש שיהרגו את כל היהודים וממילא יהרגו גם את מרדכי, וכי זה נקרא 
נקמה במרדכי והרי הגזירה היא על כל היהודים, ואם היה הורג רק את 
שגעון.  זהו  גדולה,  יותר  היתה  השתחווה  שלא  כך  על  הנקמה  מרדכי 
ובשעה שהמן היה צריך לבוא למשתה שמח הוא היה ער כל אותו הלילה 
כדי לעשות עץ לתלות עליו את מרדכי, אז כבר לא היה 'ויבז בעיניו' לב 

מלך ביד ה' הקב"ה מסובב את הלב וכך יצאה הגזירה רחמנא ליצלן.
וכשיוצאת כזו גזירה זו צרה גדולה כי שם החוק הוא 'אין להשיב' אף אחד 
לא יכול להשיב כזו גזירה נוראה, מה הקב"ה עשה, שאסתר תהיה מלכה, 
כי הרי צריכים לעשות השתדלות, כך מרדכי עשה השתדלות ע"י אסתר 
של  אשתו  תהיה  הצדקנית  אסתר  וכיצד  המלך,  לפני  שתבוא  המלכה 

אחשורוש, אם מישהו היה אומר לנו דבר כזה שאסתר הצדקנית תהיה 
אשתו של אחשורוש היינו אומרים לו שלא יכול להיות דבר כזה ואפשר 
עשה  אחשורוש  עשה,  הקב"ה  מה  אבל  כזה,  דבר  יהיה  שלא  להישבע 
משתה מאה ושמונים יום, זאת אומרת חורף של שנה מעוברת, וכל עבדי 
המלך וכל הפקידים הממשלתיים בכל המדינות כולם חוגגים חורף של 
שנה מעוברת לכבוד המלך, וכשנגמר המשתה הזה המלך עשה בשושן 
ילדים  מסתובבים  וטף,  נשים  אנשים  ימים  שבעה  של  משתה  הבירה 
קטנים בבית המלך על השטיחים ועל הזהב ועל כל מה שהיה שם, למה 
זה, כי המלך רוצה להראות כרצון איש ואיש, אחשורוש נכנס לסחרור 
כזה שאין כמותו, הגאוה שלו הגיעה לסחרור כזה עד שהוא הגיע לבקש 
משוגע  כזה  רצון  לעשות,  יכלה  לא  המרשעת  ושתי  שאפילו  כזה  רצון 
ואחרי שהמלך שלח  יכלה לעשות,  שהיה לאחשורוש אפילו ושתי לא 

שתעשה את זה ולא עשתה המלך כעס עליה.
והמלך שאל מה לעשות במלכה ושתי אשר אינה שומעת בקול המלך, 
והרי כל אלו שהיו שם מסביב המלך לא היו משוגעים כל כך, אבל היה 
שם מישהו שאשתו הרגיזה אותו והוא רצה לנקום בה, והוא אמר למלך 
כל  אלא  לבדו'  המלך  על  'לא  עשתה,  שהיא  ממה  חוץ  בעיה  עוד  שיש 
יראו שלא צריכים לשמוע בקול הבעל, צריכים להחזיר  הנשים בעולם 
את כבוד הבעל למקומו, ולמען ישמעו ויראו צריכים לתלות את ושתי, 
דבר  אומר,  היה  הוא  לכאן,  מגיע  היה  כאשר  צוחק  היה  זצ"ל  המשגיח 
ראשון פרסמו לכל העולם שושתי לא שמעה בקול המלך, איך כל העולם 
בכל  ופרסמו  הלכו  אלא  המלך,  בקול  שמעה  לא  שהיא  מזה  יודע  היה 
מאה עשרים ושבע המדינות של המלך שושתי לא שמעה בקול המלך, 
ואחרי שכולם ידעו מזה היו צריכים ללמד לקח, אבל אם רוצים ללמד 
לקח צריכים לקחת שפחה ולתלות אותה, וכי תולים את המלכה למען 
ישמעו ויראו, הרי הוא מודה בעצמו שלא מגיע לה מיתה בשביל הדבר 
הזה אלא שצריך לעשות כן למען ישמעו ויראו, וכי בשביל זה תולים את 
המלכה, וכי אין זה שגעון, והרעיון מוצא חן בעיני המלך ועושה כן, וכתוב 
בגמרא שהדבר הזה היה נס כי כאשר הגיעו האגרות שכתוב בהם 'להיות 
כל איש שורר בביתו' היה צחוק גדול בכל העולם, הרי פשיטא, מאי קא 
משמע לן, איזו מין אגרת זו, וכי מי לא יודע שהבעל צריך לשלוט בבית, 
ואחר כך כאשר  בכך ראו שהאגרות של המלך הם לא כל כך רציניות, 

נשלחו אגרות להשמיד להרוג ולאבד גם קצת זלזלו בזה.
יצטער  ואז אחשורוש  זה היתה כדי שושתי לא תהיה  כל  והמטרה של 
ויצטרך מלכה, ובאופן נורמלי כאשר המלך צריך מלכה לוקחים שדכנים 
חכם  היה  כאן  אבל  למלך,  טוב  שידוך  לחפש  מהם  ומבקשים  מנוסים 
במדינות  אשר  הנשים  כל  את  יאסוף  בעצמו  שהמלך  שהציע  אחד 
מלכותו והוא עצמו יבחר לו את המלכה, איזה שגעון זה, כי המלך כל כך 
היה שבור שושתי מתה, ולכן היה צריך פתרון לא רגיל, וזה לוקח המון 
זמן כי הרי עברו שם אלפי נשים, ולמה היה כל זה, כי כדי שהמלך ייקח 
את אסתר שהיתה אשת איש וזקנה כמו שכתוב בגמרא, שום שדכן לא 
היה מציע כזו הצעה עקומה, רק כשבוחרים לבד זה נראה כך, עכ"פ כדי 

שהמלך ייקח את אסתר היה צריך לשגע אותו שגעון אחר שגעון.
ועי"ז המן  וכאשר אסתר היתה בבית המלכות מרדכי בא לבקר אותה, 
ואז  למלך,  לעשות  ותרש  בגתן  שרצו  מה  לו  נודע  גם  וועי"ז  אותו  ראה 

הלך לספר למלך ותלו אותם על העץ וכתבו את זה בספר דברי הימים.
שאסתר  למכה  רפואה  הקדים  שהקב"ה  אחרי  האלה'  הדברים  'אחר 
תהיה בבית המלך ומרדכי ייכתב בספר דברי הימים, עכשיו באה הגזירה. 
הביקורת.  במבחן  עומד  לא  זה  בשיגעונות,  מלאה  כולה  המגילה  כל 
ואחרי שיצאה הגזירה, מרדכי החליט שהגיע הזמן לגלות את עמה של 
אסתר ולעשות השתדלות, לכן מרדכי ביקש מאסתר שתיגש אל המלך 
קלושים  היו  מועילה  היתה  הזו  שההשתדלות  הסיכויים  לפניו,  ותתחנן 
מאד, אסתר אמרה למרדכי 'ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה שלושים 
שאכנס  יעזור  לא  זה  לא  ואם  מעצמו  לי  יקרא  שהמלך  או  כן  ואם  יום' 
מעצמי כיון שמי שנכנס אל המלך מעצמו אחת דתו להמית, אבל מרדכי 
צוה עליה ואמר לה שזה פיקוח נפש, , ואחר כך היא עשתה השתדלות 
כדי  משתה  עוד  עשתה  ואח"כ  המלך,  את  לרצות  כדי  משתה  ועשתה 
בו  יקנא  כדי שהמלך  גם את המן  והזמינה  יותר,  עוד  לרצות את המלך 
נוראה,  לגאוה  הגיע  המן  ובינתיים  ואויב,  צר  איש  להגיד  שתוכל  וכדי 
והוא לא  וזה שבר אותו  לו  אז ראה את מרדכי שאינו כורע ומשתחווה 



16

יוכל לבוא שמח למשתה, לכן קרא לכל אוהביו, ואמרו לו שיעשה עץ 
במשתה  אז  כאן  מתערב  היה  לא  הקב"ה  אם  וכו'  אמה  חמישים  גבוה 
השני מרדכי כבר היה תלוי על העץ ולא היה מועיל כלל המשתה השני, 
ההשתדלות שאסתר עשתה כבר הזיקה, כי היא הכעיסה את המן והוא 

הולך לתלות את מרדכי.
לא  והמלך  כאן  התערב  ה'  רצון  המלך'  שנת  נדדה  ההוא  'בלילה  אבל 
מה  שואל  והמלך  דבר,  שום  מרדכי  עם  עשו  שלא  שמצאו  עד  נרדם, 
לעשות עם מרדכי, ובגלל שהמן רצה לעשות את העץ הוא הגיע מוקדם, 
הוא קם ב'ותיקין' כדי להגיד למלך לתלות את מרדכי, והמלך שואל אותו 
מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו, 'ויאמר המן בליבו למי יחפוץ 
המלך לעשות יקר יותר ממני', מהיכי תיתי, מאי סלקא דעתך, שמעתי 
פעם שיותר ממני הכוונה חוץ ממני, אם המלך רוצה לעשות משהו לא 
יכול להיות חוץ ממני, זה שגעון, והמן חושב הרי המלך יודע שיש לי הכל 
ולא חסר לי כלום, ואם המלך רוצה לתת לי כבוד ויקר מה הוא כבר יכול 
לתת לי, סימן שהמלך רוצה לתת לי משהו שאין לי, אני רק משנה למלך 
אבל מלך אני לא, המלך ודאי רוצה להטעים אותי טעם של מלכות, לכן 
אמר למלך שייקחו סוס שהמלך רכב עליו ולבוש של המלך וכתר של 
המלך, ושר של המלך ירכיב אותו כך ברחובות העיר, מלא במלכות, כזה 
לזה,  מתכוון  המלך  ודאי  וא"כ  אליו  מתכוון  שהמלך  חשב  הוא  שגעון, 
אבל באמת המלך לא כוון זאת, וכיון שהמלך שמע כעס עליו ואמר לו 

שהוא יעשה את זה למרדכי היהודי.
ואחר כך כאשר הגיע זמן המשתה השני אסתר אומרת למלך 'כי נמכרנו 
אני ועמי', היא הרגיזה אותו, והמלך נבהל ושאל אותה מי רוצה את זה, 
ואמרה לו אסתר 'איש צר ואיוב המן הרע הזה', וכי זה לא שגעון, אם המן 
היה נשאר קצת ביישוב הדעת היה אומר, אדוני המלך, וכי אתה ידעת 
שהיא יהודיה, אני גם לא ידעתי, בכלל לא חשבתי עליה שהרי אף אחד 
לא יודע שהיא יהודיה, אבל המן היה מבולבל, כי הרי 'ויבהילו את המן', 
וכיון שכן הוא לא העיז פנים ושתק, וכיון שכן 'המלך קם בחמתו', 'והמן 
נופל על המיטה' כי רוצה לבקש ממנה, והמלך חוזר ואומר לו 'הגם לכבוש 
את המלכה עמי בבית', וכי מה המלך חשב, שבמצב כזה שהמלך בחצר 
המן יעשה דבר עם אסתר, זה הרי טירוף הדעת, עוד שגעון, והקב"ה זימן 
שחרבונה יעמוד שם וחרבונה אמר למלך 'גם הנה העץ', שהרי המן עשה 
ולכן חרבונה אמר  גבוה חמישים אמה שיראו אותו מבית המלכות  עץ 

הנה העץ, ואז אחשורוש אמר 'תלוהו עליו'.
שבעה  עם  להתייעץ  בלי  דבר  שום  עושה  אינו  שהמלך  חוק  שיש  ואף 
יודעי דת ודין, וכמו שהתייעץ על ושתי, וכיצד עכשיו המלך לא התייעץ 
כדי להרוג את המשנה למלך, אלאשהיה כל כך פשוט למלך שהוא מורד 
במלכות, ויש לו ראיות לזה שהרי הוא רוצה להרוג את כל היהודים ורוצה 
לקחת את אסתר, ועל דבר כל כך פשוט לא צריכים להתייעץ, ובאמת זה 

רק הדמיון של אחשורוש.
 - שם  שהיה  גדול  הכי  הנס  שהוא   - כך  אחר  שהיה  גדול  הכי  והשגעון 
'ואיש לא עמד בפניהם', הרי הגזירות הראשונות עדיין היו קיימים, ואם 
גוי היה הורג יהודי הוא היה מקיים מצוה, אלא שכנגד זה יצאו האגרות 
והיו  קורה  היה  כך  ואם  יכולים להרוג אותם,  ג"כ  האחרונות שהיהודים 
אלו הורגים את אלו ואלו הורגים את אלו ואז פורים היה תשעה באב, היו 
נהרגים רחמנא ליצלן הרבה יהודים, רק היה הנס הגדול 'ואיש לא עמד 
בפניהם' וכי יש דבר שהוא יותר שינוי הדעת מהדבר הזה, היהודים היו 
באים למישהו להרוג אותו והוא לא היה מתנגד, הרגו אלפי עמלקים, זה 

הרי פלא עצום, הדבר הזה הוא שינוי הדעת.
כל המגילה מלאה עם שינוי הדעת, לא צריכים לשתות יין כדי להשתכר 
מלאה  המגילה  משכר,  כבר  וזה  המגילה  את  לשמוע  מספיק  בפורים, 
את  משנה  לא  הקב"ה  הרי  זה,  את  עושה  הקב"ה  ואיך  שיגעונות,  עם 
הדעת א"כ איך הקב"ה הנהיג את כל המגילה, שמענו את הא-ל עליון 
עמד  לא  שאיש  שהיה  שמה  להניח  יש  זה,  את  עשה  הקב"ה  איך  אבל 
בפניהם אמנם זה היה פלא גדול אבל כולם זכרו את כל מה שהיה קודם 
ואיך שנהפך הגלגל, שהמן הרכיב את מרדכי, ותלו את המן ומרדכי עלה 
להם  שהיה  ההוא  הפחד  המן,  בית  את  ואסתר  למרדכי  ונתנו  למעלה, 
השפיע עליהם שאיש לא עמד בפניהם, זה עדיין פלא אבל יש כאן סיוע 

כמו הרוח המחרבת את הים, היה שם שינוי הדעת.

סוף  ים  בקריעת  וגם  הזה  כפלא  המופתים  בכל  אין  אומר  הרמב"ן 
הקב"ה עשה רוח, איזה רוח הקב"ה עשה כאן, בכל מקום היתה גם רוח 
הפשט  מה  אומר  היה  זצ"ל  ישיבה  הראש  לשגעון,  והביאה  שהטעתה 
קשה זווגו של אדם כקריעת ים סוף קריעת ים סוף היה כולו נס והקב"ה 
היה צריך לעשות רוח כדי להסתיר את הנס, והדבר הזה היה קשה לפני 
הקב"ה, כך בשידוך הכל הקב"ה עושה וכאשר זה צריך לעבור דרך שדכן 
זה קשה לפני הקב"ה, הדבר הזה שצריכים לכסות את הפלא הוא קשה 
לפני הקב"ה, גם כאן הקב"ה כיסה את כל הפלאים, חז"ל אומרים שהכל 
היה ע"י משתה יין, בשעה ששותים יין יותר קל לבלבל את הראש, אם 
זה היה ביישוב הדעת והם היו עושים כאלה שיגעונות הרי זה היה ממש 
פגיעה בדעת, כאשר שותים יין הדעת לא כל כך צלולה, וכיון שנגזר מן 
השמים שיהיה איזה דבר כמו שהרוח עזרה לשגעון של המצרים כך כאן 
משתה היין עזר לשגעון בכל המגילה, אצל אחשורוש היה יין ואצל המן 
היה יין, היין הוריד את יישוב הדעת וכשאין יישוב הדעת יותר קל לפני 

הקב"ה לשנות את הדעת כי זה לא כל כך שינוי.

לכן  יין  ע"י  היה  שהנס  להזכיר  שכדי  ברורה  במשנה  שכתוב  הסוד  זה 
יין, שיכרות זה מכשול גדול, רק למה עושים את זה, כי בשביל  שותים 
פרסומי ניסא הכל כדאי, להראות כיצד הקב"ה מנהג את העולם, שאע"פ 
שהקב"ה לא פוגע בדעת אעפ"כ יש להקב"ה את הכלים כיצד לשנות, 

במגילה הכל היה ע"י משתה היין.

כתוב בפסוק )תהילים כ"ב כ"ט( "כי לה' המלוכה ומושל בגויים" הפסוק 
אסתר  אמרה,  שאסתר  הפרק  השחר'  אילת  על  ב'למנצח  נאמר  הזה 
הגדירה את מה שהיה בימי אחשורוש כי לה' המלוכה ומושל בגויים ידוע 
שמלכות זה ברצון וממשלה זה בעל כרחם, ובמגילת אסתר רואים דבר 
נפלא, כל אחד עשה לכאורה מה שהוא רצה וזו המלכות, ולמעשה הקב"ה 
עשה מה שהוא רצה - כי לה' המלוכה ומושל בגויים אע"פ שלכאורה כל 
אחד עשה מה שהוא רצה אבל למעשה הקב"ה סובב את כולם, כאשר 
היתה צריכה להיות גזירה היתה גזירה וכאשר התפללו שינו את הגזירה, 
ראו אין עוד מלבדו, א-ל עליון, אומרים חז"ל שלא היה בעולם כנס הזה 
שעשו נקמה ישראל באומות העולם ועשו בשונאיהם כרצונם, 'ואיש לא 
עמד בפניהם', לא היה נס כזה בעולם שעשו בשונאיהם כרצונם, היתה 

התגלות של ייחוד השם א-ל עליון.

הטבע הוא שהאדם יראה לעיניים והוא תופש בכל דבר את הטפל ועוזב 
להתענות,  וצריכים  מצוה  זה  האלה,  בימים  טפל  הרבה  יש  העיקר,  את 
התשובה,  זה  העיקר  כי  טפל,  נקרא  שזה  אומר  שהמשנ"ב  כמו  אבל 
צריכים לעשות מה שצריכים לעשות אבל העיקר הוא הלימוד של הדבר, 
התגלות  היתה  והנורא  הגבור  הגדול  הא-ל  את  להכיר  הדבר,  של  הלב 
מיוחדת ולא היה בעולם כנס הזה, התגלות שאין כמותה מה שהיה שם, 
והיה לה' לשם הקב"ה אומר השם שלי מתגלה במגילה, למה, כי היתה 
התגלות של הא-ל הגדול הגבור והנורא הגבורה של הקב"ה שהוא עושה 

מה שהוא רוצה. 

ויש  הסוגיא,  בקצה  רק  ונגענו  ארוכה  סוגיא  זו  האלה,  בימים  העיקר  זה 
דאורייתא  עשה  מצות  זו  והנורא',  הגבור  הגדול  ב'הא-ל  עוד  להתעמק 
חסדי  לזכור  דאורייתא  עשה  מצות  יש  וגם   , יתברך,  ה'  גדלות  להכיר 
ה' יתברך, ולהתבונן חסדי ה', את המעלות העליונות האלו נלמד מימי 
הפורים את גדלות השי"ת וחסדי השי"ת ונהגיע לבטחון בהקב"ה, שהם 
וצריכים  הטפל  את  גם  שצריכים  ודאי  עיקר,  וזה  העליונות,  המעלות 

להתענות וצריכים לשמוח אבל אסור לשכוח את העיקר.

ככל שנבוא לימים האלה עם יותר תוכן ועם יותר פנימיות הכל יתעלה, 
כל הפרטים יתעלו והכל יהיה פרסומי ניסא, והכל יהיה שבח של הקב"ה, 
מהימים  נצא  אם  מצוה,  גוררת  ומצוה  בעליה,  יעברו  האלה  הימים  וכך 
תהיה  שלא  וח"ו  השם,  בעזרת  בעליה  אח"כ  גם  נמשיך  בעליה  האלה 
ונצליח  ונעשה  שנרצה  לנו  יעזור  שהקב"ה  הטפל',  'תפשו  ויהיה  ירידה 

ויהיה 'תפשו העיקר והניח הטפל'.
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בענין תוספת מצות מקרא מגילה
ובענין אסמכתא

הגאון רבי יהודה העשיל לעווענבערג שליט"א  בעל האמרי חן ומרבני "בית מדרש גבוה - ליקווד"

יושבי
האהל

מצוות  תרי"ג  הן  אלו  וז"ל,  שלו  המצות  מנין  בסוף  הרמב"ם  כתב 
מצוות  ויש  וכו',  ופרטותיהן  וכללותיהן  הן  בסיני  למשה  לו  שנא' 
ופשטו  וחכמים  נביאים  אותן  וקבעו  מ"ת  אחר  שנתחדשו  אחרות 
בכל ישראל כגון מקרא מגילה ונ"ח ותענית ת"ב וידים ועירובין. ויש 
לכל מצות מאלו פירושין ודקדוקין וכו', כל אלו המצוות שנתחדשו 
חייבין אנו לקבלם ולשמרם שנא' לא תסור מכל הדבר וכו'. ואינם 
תוספת על מצות התורה, ועל מה הזהירה תורה לא תוסיף ולא תגרע 
שלא יהיה נביא רשאי לחדש דבר ולומר שהקב"ה צוהו במצוה זו 
להוסיפה למצוות התורה או לחסר אחת מאלו התרי"ג מצוות. אבל 
נביא שיהי' באותו הזמן מצוה דרך תקנה או  אם הוסיפו בי"ד עם 
זו תוספת שהרי לא אמרו שהקב"ה  גזרה אין  דרך הוראה או דרך 
צוה לעשות עירוב או לקרות המגילה בעונתה. ואילו אמרו כן היו  
מוסיפין על התורה. אלא כך אנו אומרים, שהנביאים עם בי"ד תקנו 
וצוו לקרות המגילה בעונתה כדי להזכיר שבחיו של הקב"ה ותשועות 
שעשה לנו והי' קרוב לשועינו וכו'. ועל דרך זו הוא כל מצוה ומצוה 
שהיא מד"ס בין עשה בין ל"ת עכ"ל. וכ"כ בפ"ב מה' ממרים ה"ט. 
זצ"ל להקשות מש"כ הרמב"ם  נודע בשם מרן הגרי"ד הלוי  ]וכבר 
אם הוסיפו בי"ד עם נביא כו', הרי בלא"ה הוי מדין בי"ד, ולא מדין 
נביא, דאין נביא רשאי לחדש וכו', וכה"ג יקשה בלשון הגמ' מגילה 

י"ד. מ"ח נביאים וז' נביאות וכו'.[

וצ"ע דאי' במגילה דף י"ד. ת"ר מ"ח נביאים וז' נביאות נתנבאו להן 
לישראל ולא פחתו ולא הותירו על מה שכתוב בתורה חוץ ממקרא 
מגילה מאי דרוש אמר רחב"א אמר ריב"ק ק"ו ומה מעבדות לחירות 
ז.  דף  במגילה  עוד  ואי'  ע"כ.  כ"ש  לא  לחיים  אמרי' שירה ממיתה 
שלחה להם אסתר לחכמים כתבוני לדורות שלחו לה הלא כתבתי 
לך שלישים שלישים ולא רבעים עד שמצאו לו מקרא כתוב בתורה 
כתב זאת זכרון בספר כתב זאת מה שכתוב כאן ובמשנה תורה זכרון 
מה שכתוב בנביאים בספר מה שכתוב במגילה ע"כ. וצ"ע מהו קו' 
וכו',  הוסיפו  ולא  וכדאמרי'  תוסיף,  בל  הוי  המגילה  דקריאת  הגמ' 
וכן מתרצינן ק"ו, וכן בכתיבת המגילה בעינן אסמכתא ורמז בספר 
על  הוספת  מצוה  אין שום  בלא"ה  הרי  תוסיף,  בל  יהי'  כדי שלא 
כדי  תקנוהו  שהם  והודיעו  אמרו  וחכמים  הנביאים  אלא  התורה, 
להזכיר שבחיו של הקב"ה. וצ"ל, וכן שמעתי, דאה"נ שאלת הגמ' 
ולא הותירו, אינו מלתא לאו דבל תוסיף, דלהרמב"ם מעיקרא לא 
קשה, אלא דהוי סיפור דברים בעלמא דגופא דעובדא הכי הוה, דלא 
פחתו ולא הותירו, אבל אה"נ מעיקרא לא קשה דקעבר בבל תוסיף.

וכבר  ז"ל לשיטתייהו אזלי,  והריטב"א  ולפ"ז הרמב"ם עם הרמב"ן 
נודע כן משמי' דמרן הגאון רבי מאיר הלוי שטערן שליט"א ראש 
כן  "ועל  וז"ל,  לפיה"מ  בהקדמתו  הרמב"ם  דכתב  פאסייק,  ישיבת 
בדרך  להוציא  וא"א  בו  נקשר  ואינו  במקרא  רמז  לו  שאין  דבר  כל 

מדרכי הסברא עליו לבדו נא' הלל"מ. ובשביל זה כשאמרנו שיעורין 
הלל"מ הקשו עלינו )עירובין ד.( ואמרו מפני מה אתם אומרים שהם 
הלל"מ, והנה שיעורין נרמז עליהן בפסוק באמרו ארץ חטה ושעורה, 
תהי' תשובה שהיא הלל"מ, ואין לשיעורין עיקר להוציא אותם ממנו 
בדרך סברא ואין להם רמז בכל התורה, אבל נסמכה זאת המצוה לזה 
הפסוק לסימן כדי שיהא נודע ונזכר ואינו מענין הכתוב. וזה ענין מה 
וכ"כ  שאמרו קרא אסמכתא בעלמא בכל מקום שיזכרוהו" עכ"ל. 
במו"נ ח"ג פרק מ"ג וז"ל "אמנם ארבע מינין שבלולב כבר זכרו ז"ל 
)סוכה לה.( בו קצת סיבה על צד הדרשות שדרכם ידוע למי שהבין 
דרכיהם, וזה שהם אצלם כדמות מליצת השיר, לא שהדבר ההוא 
הוא ענין הפסוק ההוא" עכ"ל. והיינו לשיטתו דקו' הגמ' ולא הוסיפו 
בקריאת המגילה, או שלחה להם אסתר לחכמים בכתיבת המגילה, 
מעיקרא לא הי' משום לאו דבל תוסיף, וא"כ שייך להביא אסמכתא 
אינו קעבר בבל  דאינו מענין הכתוב, דבלא"ה  ורמז בעלמא, אע"ג 

תוסיף.

אכן איתא במכות כ"ג: גופא אמר ריב"ל שלשה דברים עשו בי"ד 
של מטה והסכימו בי"ד של מעלה על ידם אלו הן מקרא מגילה וכו' 
דכתיב קיימו וקבלו היהודים קיימו למעלה מה שקבלו למטה. וכתב 
בישראל  מחודשת  מצוה  שהוסיפו  מגילה  מקרא  וז"ל  הריטב"א 
שאינו בתורה כלל, והכתוב אומר לא תוסיף עליו ולא תגרע ממנו. 
וכו',  נביא רשאי לחדש  וכו' שאין  ודרשי'  נמי אלה המצות  ואומר 
מה"ת  סמך  לזה  מצאו  מהיכן  אמרי'  )ז.(  מגילה  במס'  ובדוכתא 
ומאי דרוש עכ"ל. ומבו' דקו' הגמ' מגילה י"ד. הוא  דהוי בל תוסיף 
דאור', ומשנינן ק"ו, ובדף ז. על כתיבת המגילה משנינן אסמכתא. 
וכ"כ  כ"ו סק"א.  הנצי"ב בהעמ"ש שאילתא  כמ"ש  דאורייתא  והוי 
לענין  וכך אמר  וכו'  לא  תוסיפו  וז"ל  ב(   )ד,  ואתחנן  בפ'  הרמב"ן 
וכו',  לישראל  להם  עמדו  נביאים  ושמונים  מאה  מגילה  מקרא 
ובירושלמי )מגילה א, ז( שמונים וחמשה זקנים ומהם כמה נביאים 
היו מצטערים על הדבר אמרו כתוב אלה המצות וכו' לא זזו משם 
שהיתה  הרי  וכו'  עיניהם  הקב"ה  שהאיר  עד  בדבר  ונותנין  נושאין 
המצוה הזו אסורה להם, א"כ היא בכלל לא תוסיף עליו וכו' עכ"ל. 
צ'(  )עמ'  י"ד.  במגילה  הגמ'  דמייתי  אחרי  ב'  בשרש  הרמב"ן  וכ"כ 
אבל  תוספת  אינן  והגזרות  התקנות  כל  כי  בזה  אותנו  למדנו  וז"ל 
הן גדר וסייג לתורה, אבל מקרא מגילה היא תוספת לפי שנכתבה 
בתורה והוקבעה  חובה לדורות, אלא שסמכו על חיובה בק"ו הזה 
ועל כתיבתה ברמז שמצאו כתוב זאת זכרון בספר עכ"ל. הרי להדיא 
דקו' הגמ' דהוי ב"ת דאור', ומשנינן ק"ו לקריאתה והוי מה"ת, ורמז 
ושו"ת  ו:  למגילה  בהגהות  החת"ס  וכמ"ש  מה"ת,  והוי  לכתיבתה 

חאו"ח סי' ר"ח ויו"ד סי' רל"ג, ונפה"ח שע"א פכ"ב.

וז"ל  ט"ז.  דף  בר"ה  הריטב"א  דכתב  אזיל,  לשיטתו  והריטב"א 
« המשך בעמ’ 20
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בדין קריאת המגילה במקומות המסופקין
הגאון הגדול רבי חיים דוד מינצר שליט"א מראשי ישיבת "כנסת יצחק - חדרה"

מגילה ה' ע"ב. גופא חזקיה קרי בטבריה בארביסר ובחמיסר מספקא ליה 
מוקפת חומה מימות יהושע בן נון היא אי לא רב אסי קרי מגילה בהוצל 
נון.  בן  יהושע  מימות  חומה  מוקפת  אי  ליה  מספקא  ובחמיסר  בארביסר 
ופסק כן הרמב"ם )פ"א הי"א( דעיר שהיא ספק וכו' קוראין בשני הימים 
שהן י"ד וט"ו, וכן פסק הטור )סי' תרפ"ח( אלא דהטור כתב דמספק לא 
יברכו לא בי"ד ולא בט"ו, והרמב"ם כתב דמברכים בי"ד שהוא זמן קריאה 
לרוב העולם, אכן הרמב"ן כתב דהני רבנן דקרו בתרוייהו מידת חסידות 
אלא  קוראין  דאין  לפנינו  ספק  דליכא  היכא  מיבעיא  ולא  עבוד  בעלמא 
ספק  דאיכא  היכא  אפילו  אלא  נינהו  פרזים  דעלמא  דרובא  משום  בי"ד 
ים ליחשב מוקף  אי מהני  לן  כעין טבריה דימה חומתה דמספקא  לפנינו 
לענין מקרא מגילה או הוצל דמקצתן היו מקובלים שהיא מוקפת חומה 
נמי מדינא כל שקרא בראשון ושמא יצא ידי חובתו פטור בשני דספיקא 
שא"ת  אלא  לקולא  בתרוייהו  למימר  הו"ל  מדינא  ואדרבה  לקולא  דרבנן 
כן נמצאת פוטרו בשניהם ומבטל ממנו בודאי מקרא מגילה לפיכך קורא 
בראשון ופטור מן השני ומסיים הרמב"ן דמדינא בתר רובא דעלמא אזלינן 
אלא חומרא בעלמא היא עכ"ד, ותמוה מה דמסיים הרמב"ן דאזלינן בתר 
רובא דעלמא הא איירינן היכא דאיכא ספק לפנינו כגון טבריה דמספקא לן 
אי ימה חומתה או הוצל דמקצתן מקובלין דמוקפת חומה היא ומאי מהני 
ותו דכיון דכבר כתב הרמב"ן דספיקא דרבנן לקולא  להא רובא דעלמא, 
וכל דקרא בי"ד ושמא יצא ידי חובתו מספק פטור למיקרי בט"ו ל"ל תו 
לטעמא דבתר רובא דעלמא אזלינן, ועוד אי משום ספיקא דרבנן לקולא 
הוא אמאי קורא בי"ד ופטור בט"ו דוקא אי בעי ליקרי בט"ו ויפטר בי"ד 

וכבר הק' כן במל"מ בהל' מגילה שם.
עוד הק' המל"מ שם להר"ן דכתב כהרמב"ן דכיון דספיקא דרבנן לקולא 
קורא בי"ד ופטור בט"ו דבפרק ערבי פסחים דמייתי גמרא פלוגתא דאיכא 
מ"ד דתרי כסי קמאי בעו הסיבה ואיכא מ"ד דתרי כסי בתראי בעו הסיבה 
ומסיק גמ' השתא דאיתמר הכי ואיתמר הכי אידי ואידי בעו הסיבה והק' 
הר"ן שם אדרבה נימא ספיקא דרבנן לקולא ולא יצטרך הסיבה לא בהני 
לגמרי  נימא ספיקא דרבנן לקולא תיבטל  דאי  דכיון  ותי' הר"ן  בהני,  ולא 
מצות הסיבה לא אמרי' כלל ספיקא דרבנן לקולא ובעי להסב בשניהם א"כ 
ה"נ כיון דאי נימא ספיקא דרבנן לקולא לא יקרא כלל לא בי"ד ולא בט"ו לא 
נימא כלל ספיקא דרבנן לקולא ויתחייב לקרוא בשניהם ואמאי אינו קורא 

אלא בי"ד ופטור בט"ו.
עוד ק"ל דבגמ' להלן פריך ארבי דנטע נטיעה בפורים היכי עביד הכי והתני 
ר' יוסף וכו' ויו"ט מלמד שאסור בעשיית מלאכה ומשני רבי בר ארביסר הוי 
וכי נטע בט"ו ופריך והא רבי בטבריה הוי וכו' וחזקיה קרי בטבריה בארביסר 
ובחמיסר, ולהרמב"ן דמדת חסידות הוי ומדינא קרי בארביסר ופטור בט"ו 

מאי פריך אימור דרבי לא נהג מנהג חסידות זו ומדינא בארביסר סגי.
כתב  בשניהם  קוראין  המסופקין  דמקומות  כהרמב"ם  דכתב  הטור  והנה 
ולא בט"ו דספק ברכות להקל, אכן הרמב"ם  בי"ד  לא  יברך  לא  דמספק 
אף דכתב דמספק בעי לקרות בשניהם מ"מ כתב דיברך בי"ד בלבד הואיל 
והוא זמן קריאה לרוב העולם, וצ"ע מאי מהני דהוא זמן קריאה לרוב העולם 
ותו דאי סמכינן ארובא לברך בי"ד אמאי  והא מיירי דאיכא ספק לפנינו, 
לא סמכינן ארובא שלא לקרוא בט"ו, וכבר כתב הרמב"ן דלהרמב"ם דבעי 
לדבריו  ואך  בשניהם,  יברך  לא  אף  ארובא  סמכינן  דלא  בשניהם  לקרות 
דמדינא לא קרי אלא בי"ד דסמכינן ארובא מצי מברך בי"ד, וצ"ע בדעת 

הרמב"ם.
והמבואר דהא דכתב הרמב"ן דקורא בי"ד משום רובא דעלמא וכן הרמב"ם 
דכתב דמברך בי"ד שהוא זמן קריאה לרוב העולם לאו דאזלינן בתר רובא 
לדברי  כוונתם  אלא  וכיוצ"ב,  חומתה  ימה  דילמא  בספיקות  מיירי  דהא 
הירושלמי שהביאו הראשונים דיוצא בשיירא ומפרש בים דאינו לא מוקף 
ולא פרוז קורא בי"ד שהוא זמן קריאה לרוב העולם, הרי דאיכא דינא דמי 

שאינו לא פרוז ולא מוקף זמן קריאה דידיה בי"ד שהוא זמן דרוב העולם, 
משום  לאו  העולם  רוב  משום  בי"ד  שקורא  הרמב"ן  דכתב  מאי  והשתא 
דאזלינן בתר רובא דעלמא דל"ש כלל, אלא דהנה הרמב"ן הא כתב דמדינא 
הו"ל למימר ספיקא דרבנן לקולא ולא יקרא כלל לא בי"ד ולא בט"ו אלא 
דא"כ מבטל בודאי מקרא מגילה, ואין כונתו דמשום כן לא אמרי' ספיקא 
דרבנן לקולא כדכתב הר"ן גבי הסיבה, דא"כ היה לו לקרות בשניהם כמו 
בהסיבה דכיון דלא אמרי' ספיקא דרבנן לקולא בעי להסב בכולהו, אלא 
ומוקפין ממילא  ונפטר מקריאה דפרזים  ובט"ו  כיון דנפטר בי"ד  במגילה 
חייל עליה דינא דירושלמי דמי שאינו לא פרוז ולא מוקף קורא בי"ד כרוב 
העולם והיינו רובא דהרמב"ן ומה"ט קרי בי"ד ולא בט"ו דכך הא הוי דינא 
דמי שאינו לא פרוז ולא מוקף, וע"כ אף בתר דכתב הרמב"ן דאית לן למימר 
ספיקא דרבנן לקולא אכתי הוצרך לטעמא דרוב העולם דאי משום ספיקא 
פטור  נמצא  לקולא  דרבנן  ספיקא  נימא  דכי  כיון  הא  לחוד  לקולא  דרבנן 
משניהם ויבטל לגמרי ממקרא מגילה לא הו"ל למימר כלל ספיקא דרבנן 
לקולא והיה מתחייב בשניהם, ואך הכא במגילה דכי יפטר משניהם יתחייב 
חיובא דרוב העולם ולא יבטל לגמרי ממקרא מגילה שפיר אמרי' ספיקא 
דרוב  בקריאה  ומתחייב  ומוקפים  דפרזים  מקריאה  ונפטר  לקולא  דרבנן 
העולם דהוא י"ד, ומיישבא קו' המל"מ להר"ן מ"ש מהסיבה דלא אמרי' 
יחזור  לקולא  דרבנן  ספיקא  נימא  דכי  דהכא  לקולא,  דרבנן  ספיקא  כלל 

ויתחייב בחיובא דרוב העולם שפיר אמרי' ספיקא דרבנן לקולא.
כיון  העולם  דרוב  חיובא  ויתחייב  דיחזור  דאף  ס"ל  והטור  הרמב"ם  אכן 
דמ"מ חיובא דפרזים ומוקפים לא יקיים אכתי לא אמרי' ביה ספיקא דרבנן 
דפרזין  מחיובא  לגמרי  יפטר  דלא  היכי  כי  בשניהם  למיקרי  ובעי  לקולא 
דמיחייב  דמאן  ס"ל  דהטור  והטור  הרמב"ם  פליגי  דבהא  אלא  ומוקפין, 
בחיובא דפרזין ומוקפין לית עליה חיובא דרוב העולם והלכך לא מצי מברך 
ולא  כמוקפין  או  כפרזים  חייב  אי  ליה  מספקא  דהא  בט"ו  ולא  בי"ד  לא 
מצי מברך לא בפרזים ולא במוקפים, אכן הרמב"ם ס"ל דאף מאן דחייב 
כפרזים ומוקפין אית עליה נמי חיובא דרוב העולם אלא דכי מוקף הוא מצי 
מקיים האי חיובא בט"ו אך מצי נמי לקיים ליה בי"ד וכיון שכן מצי מברך 
בי"ד משום דאף אי מוקף הוא מצי מקיים מיהא חיובא דרוב העולם ואה"נ 
אף מוקף ודאי אי קרי בי"ד מצי מברך דמקיים מיהא חיובא דרוב העולם 
וכדמייתי בביאור הגר"א מהירושלמי דמצי מפיק בני עיירות, אבל בט"ו לא 

מצי מברך שמא פרוז הוא ולא מקיים כלל קריאה בההוא יומא.
עביד  היכי  ארבי  דפריך  דלקמן  מההיא  להרמב"ן  תיקשי  לא  והשתא 
ממדת  אלא  אינה  הא  ולהרמב"ן  היא  ספיקא  טבריה  הא  בט"ו  מלאכה 
חסידות ומדינא בי"ד סגי, ולפי"ז ניחא דדוקא מגילה דאיכא דינא דקריאה 
דרוב העולם ובה אי נימא ספיקא דרבנן לקולא לא יבטל לגמרי דיתחייב 
בי"ד אמרי' ספיקא דרבנן לקולא ומתחייב בי"ד כרוב העולם וט"ו אינו אלא 
יבטל  נימא ספיקא דרבנן לקולא  דכי  מדת חסידות, אבל איסור מלאכה 
לגמרי דהתם ליכא דינא דרוב העולם התם הוי כהסיבה דכתב הר"ן דלא 

אמרי' כלל ספיקא דרבנן לקולא ואסור מדינא בשניהם.
קריאה  איכא  ומוקפין  דפרזין  קריאה  דמלבד  בגמ'  הוא  להדיא  ובאמת 
דרוב העולם דהא בגמ' )דף ב' ע"ב( פריך אימא דפרזים בי"ד ושושן בט"ו 
קריאה  דמלבד  הרי  נינהו,  ישראל  לאו  אטו  גמ'  ומשני  לא,  כלל  ומוקפין 
דפרזים בי"ד ושושן בט"ו קאמר גמ' דאיכא קריאה דישראל, וקאמר נמי 
התם ואימא פרזים בי"ד ושושן בט"ו ומוקפין בי"ג, והיינו נמי כמו שנתבאר 
דאימא דמי שקריאתו מדין ישראל דהיינו מוקפין למאי דס"ד יקרא בי"ג, 
הרי דמלבד קריאה דפרזים ולס"ד שושן ולמסקנא אף כרכים כשושן איכא 
קריאה דישראל, והיינו דינא דירושלמי דיוצא בשיירא ומפרש בים דאינו 

לא פרוז ולא מוקף. 

על
פתחינו
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בעניין מחיית עמלק     
הגאון רבי שלמה אהרן ברמן שליט"א- מראשי ישיבת בית מאיר

א.[ כתב הרמב''ם בפירוש המשניות בהקדמתו למשניות זרעים. "והחלק 
על  ויצווה  לבני אדם לעבוד את השם,  כגון שיקרא  השני בעניין הנביא, 
הנביא  שאמר  כמו  ומגרעת,  תוספת  בלי  התורה  לשמור  ויזהיר  מצוותו 
מסיים הנביאים )מלאכי ג(, זכרו תורת משה עבדי, ויבטיח למי שיעשנה 
בגמולות טובות, ויזהיר לכל העובר עליה בעונש, כמו שעשו ישעיה, ירמיה, 
ויאסור איסורים בדבר שאינו מן התורה,  ויצווה בצוויים  וזולתם,  יחזקאל 
כגון שיאמר, הילחמו על עיר פלונית, או עם אומה פלונית עתה, כמו שצווה 
ימנע מלהרוג, כמו  שמואל לשאול להילחם בעמלק )שמואל א, טו(, או 
העניין  כפי  לשומרון,  הנכנס  ארם  חיל  מהרוג  ליהורם  אלישע  שמנע 
לחומה,  מבית  המים  מלהביא  ישעיה  שמנע  וכמו  ו(,  ב,  )מלכים  הנודע 
וכמו שמנע ירמיהו את ישראל מלכת לארץ ישראל, וכדומה לעניין זה". 

וצ''ב הלא ציוויו של שמואל היה להלחם בעמלק, ומצוה מפורשת היא 
מן התורה ואיך שייך לקרוא למצוה זאת "שאינה מן התורה".

ב.[ והנה כתב הגהות מיימוניות בפרק ה' מהלכות מלכים אות א' בשם 
ימות  עד  נוהגת  אינה  עמלק  מחיית  דמצוות  רכ''ו(  תעשה  )לא  הסמ''ג 
זו  מצוה  שאין  שכתב  מי  "וראיתי  שכתב  שם  ברדב''ז  ויעוין  המשיח. 

נוהגת עד ימות המשיח ופרשת שמואל ושאול הויא תיובתא".
את  קבע  הוא  מדוע  הנ''ל,  מיימוניות  הגהות  דברי  על  להעיר  יש  ועוד 
הגהתו בפרק ה' הנ''ל ולא העיר כן כבר בפרק א' מהלכות מלכים הלכה 
ב', ששם הביא את ההלכה שמקורה בסנהדרין דף כ' ע''ב, "שלש מצוות 
של  זרעו  ולהכרית  מלך  להם  להעמיד  לארץ,  בכניסתן  ישראל  נצטוו 

עמלק ולבנות להם בית הבחירה".
יודע  ועוד קשה מגוף הסוגיא בסנהדרין דף כ' ע''ב ששאלו שם, "ואיני 
אם לבנות להם בית תחילה או להכרית זרעו של עמלק תחילה כשהוא 
עמלק  של  זרעו  להכרית  אומר  הוי  וכו'  אויביכם  מכל  לכם  והניח  אומר 
תחילה".   הרי להדיא שמצוות הכרתת זרעו של עמלק נהגא עוד לפני 
מצוות בנין בית הבחירה, שכבר קיימו אותה דוד ושלמה. ופלא גדול על 
בימות  נוהגת אלא  זרעו של עמלק  הסמ''ג דכתב שאין מצוות הכרתת 

המשיח.
ג.[ והנה בפרש''י פרשת כי תצא )דברים כ''ה י''ט( כתב "תמחה את זכר 
שם  יהא  שלא  שה  עד  משור  יונק  ועד  מעולל  אשה  ועד  מאיש  עמלק, 
עמלק נזכר אפילו על הבהמה לומר בהמה זו משל עמלק היתה",  וצ''ע 
ג' ]הפטרת זכור[ פרש''י שמשו''ה נצטווה  דהרי בנביא שמואל א' ט''ו 
ועד  יונק משור  ועד  ועד אשה מעולל  ע''י שמואל "והמת מאיש  שאול 
ודומין  עצמן  ומשנין  כשפין  בעלי  שהיו  "משום  חמור",  עד  מגמל  שה 
לבהמה". וצ''ע מדוע שינה ממש"כ בפרשת כי תצא  דדין המחייה נאמר 

אף על בהמתן וכל קנין של עמלק.
שאול  כשהודה  המלחמה  מן  שאול  כשחזר  בשמואל  שם  והנה  ד.[ 
לשמואל על חטאו אמר כך, "ויאמר שאול אל שמואל: חטאתי כי עברתי 
את פי ה' ואת דבריך כי יראתי את העם ואשמע בקולם". וצ''ב הכפילות 
גם שעבר על פי ה' ואף שלא קיים דברי שמואל דלכאורה חד הוא דלא 
שמע לדבר ה' היינו שלא מחה את זכר עמלק עד הסוף שהשאיר את אגג 

ואת הבהמות ואלו גופא דברי שמואל.
ה.[ הנה בדין מצות הריגת שבעה עממין הדין הוא שהריגתן בסייף דוקא 
סנהדרין  בגמרא  הוא  והמקור   נח.  בני  מצוות  שבע  על  עבירה  כל  כמו 
זצ''ל  ונסתפק מרן הגרי''ז  ובספרי סוף פרשת משפטים.  ע''א  ס''ו   דף 
הוכיחו  ובפשטות  לא.  או  סייף  דין  נאמר  גם  עמלק  מחיית  במצות  אם 
לפי  עמו  ואת  עמלק  את  יהושע  "ויחלוש  בשלח  בפרשת  דכתיב  מהא 
על  להקשות  יש  והנה  עמלק.  במלחמת  סייף  דין  דאיכא  דנראה  חרב" 
זה מהא דשמואל הרג את אגג מלך עמלק שלא בסייף כמבואר שם על 
מה שנאמר וישסף שמואל את אגג לפני ה' בגלגל ופרש''י "וישסף חתכו 
בחרב  שהוא  בסייף  הרגו  ולא  לארבע  אותו  חתך  דממש  הרי  לארבע". 

בכריתת הראש.
ו.[ והנה כתב החינוך במצוה תר''ד וז''ל "מצוה להכרית זרעו של עמלק 
שנצטוינו למחות זרעו של עמלק ולאבד זכרו מן העולם זכר ונקבה גדול 
שבכלל  עמלק,  זכר  את  תמחה  י"ט[,  כ"ה,  ]דברים  נאמר  זה  ועל  וקטן, 
זכר הוא הכל. וכבר טעה בנקוד תיבה זו גדול הדור, והוא יואב בן צרויה, 
והשאיר מהם הנקבות, לפי שרבו לא השגיח יפה עליו כשלמדו מקרא 
זה ונשתבש יואב וקרא זכר, כמו שבא בבבא בתרא פרק לא יחפור ]כ"א 
ע"ב[. משרשי המצוה, הענין שכתבנו במצוה הקודמת לה. דיני המצוה 

קצרים, והם מבוארים בפרק שמיני מסוטה. 
וזאת מן המצוות המוטלות על הצבור כולן, וכענין שאמרו זכרונם לברכה 
]סנהדרין כ' ע"ב[ שלש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ למנות 
להם מלך ולבנות להם בית הבחירה ולהכרית זרע עמלק. ובאמת כי גם 
על כל יחיד מישראל הזכרים מוטל החיוב להרגם ולאבדם מן העולם אם 

יש כח בידם בכל מקום ובכל זמן אם אולי ימצא אחד מכל זרעם. 
ועובר על זה ובא לידו אחד מזרע עמלק ויש סיפק בידו להורגו ולא הרגו 

ביטל עשה זה".
והנה דקדק החינוך בסופו שהיחיד מחוייב במצוה זאת רק כשבידו הדבר, 
מדברי  ומשמע  בידו",  סיפק  "ויש  אח''כ  וכן  בידם"  כח  יש  "אם  כמ''ש 
החינוך שאין למסור נפש במצווה זו אלא רק אם יש בידו ללא פיקוח נפש 
של עצמו. וצ''ע הרי זה דין מלחמת מצוה שמצוה להילחם בעמלק ובדיני 
בוודאי  נהרגים  שיש  מלחמה  כל  הוא  דכך  נפש  פיקוח  דין  אין  מלחמה 

ובכ''ז יוצאים למחמה.
הנ''ל  החינוך  בדברי  להעיר  יש  דהנה  כדלהלן.  הוא  זה  בכל  והנראה  ז.[ 
כמצוה  זאת  הגדיר  אך  עמלק  זרע  להכרית  מצוה  שיש  בדבריו  שפתח 
המוטלת על הציבור כולן כמבואר בגמ' סנהדרין שהבאנו לעיל דג' מצוות 
ולא מצוה על כל  נצטוו ישראל בכניסתן לארץ משמע כל ישראל כולו 
סיים  דבריו  בסוף  ואילו  וכדו'.   תפילין  כמצוות  עצמו  בפני  ויחיד  יחיד 
שאכן גם כל יחיד ויחיד מישראל הזכרים מוטל החיוב להרגם ולאבדם 
מן העולם וכו' וא''כ צ''ב האם זו מצוה שמוטלת על הציבור כולו או על 

כל יחיד ויחיד.
ח.[ ואשר נראה מוכרח ומבואר מדברי החינוך, דאמנם שני דינים נפרדים 
הם מצוות הציבור ומצוות היחיד, וחלוקים הם ביסודם. דמצוות הציבור 
הוא זאת מצוות מלחמה, אבל מצוות היחיד אינה מצוות מלחמה אלא 

מצוות הריגה ומחייה.
ונראה דהמקור לב' דינים אלו הם ב' הפרשיות שיש בתורה בענין עמלק. 
דהפרשה דסוף בשלח, דשם נאמר מלחמה לה' בעמלק מדור דור, היינו 
דין "מלחמה", והפרשה דסוף פרשת כי תצא דשם נאמר "תמחה את זכר 

עמלק" היינו מצוות "מחייה" של עמלק, אבל לא פרשת מלחמה.
מוטל  הוא  בעמלק  מלחמה  דדין  אלו.  דינים  שני  בין  דינים  חילוקי  ויש 
בדין  כן לא מצאנו  וכמו  דין מלחמה.  ביחיד  ציבור בלבד דלא שייך  על 
של  המצוה  כן  וכמו  אדם.  ובני  אנשים  רק  אלא  בהמות  להרוג  מחמה 
מלחמה נוהגת תמיד כל זמן שיש ציבור שיכול להילחם ויש אומה של 
בחרב  הריגה  דין  נאמר  המלחמה  מצוות  שבדין  נראה  כן  וכמו  עמלק. 
וסייף כמבואר בפרשה דסוף בשלח במלחמת יהושע עם עם עמלק דרק 
שם זה המקור לדין סייף וחרב ולא בפרשת כי תצא. ונמצא דדין מצות 
דכי  בקרא  כמבואר  בהמות  גם  שכולל  זה  הוא  היחיד  על  שיש  המחיה 
תצא דתמחה זכר עמלק משמע כל זכר כמו שפירש רש''י שם כל מה 
שמזכיר את עמלק שזה כולל משור עד שה וכו'. וכמו כן אין תנאי דווקא 
בחרב וסייף דלא נאמר שם בהאי פרשה תנאי זה ואפשר להרוג בכל מה 
דאפשר. וכמו כן נראה דמצוה זו היא רק לימות המשיח לדעת הסמ''ג 

שהביא בהגהות מיימוניות הנ''ל.

אהל
מועד
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ולפי זה נתחיל ליישב את כל מה ששאלנו לעיל, וכדלהלן.
דהנה מש''כ החינוך דאין המצווה שייכת רק באם יש כח בידם ולא במצב 
אכן  פיקו''נ.  של  פטור  אין  מלחמה  בדין  הרי  ושאלנו  נפש,  פיקוח  של 
להנ''ל מיושב דכל מה שכתב זאת החינוך הוא רק בחלק השני של המצוה 
המצוות  ככל  מצווה  הרי  וזה  עמלק  במחיית  שמחוייב  היחיד  בדין  והוא 
בתורה שהם על היחיד שיש בו פטור של פיקו''נ, ומשא''כ בחלק הראשון 
לא  הציבור  על  המוטל  בעמלק  המלחמה  מצוות  דין  את  החינוך  שכתב 

הדגיש זאת ועל כרחך משום שבדין מלחמה אין פטור של פיקו''נ.
את  שהביאו  והרדב''ז  מיימוניות  ההגהות  על  שהערנו  מה  מיושב  וכן 
שיטת הסמ''ג שמצוות מחיית עמלק נוהגת רק לימות המשיח רק בפרק 
לנתבאר  אכן  זו.  מצוה  שהוזכרה  א'  בפרק  כבר  ולא  מלכים  מהלכות  ה' 
לעיל אזי כל דברי הסמ''ג הם רק בנוגע למצוות מחיית עמלק שמקורה 
בסוף פרשת כי תצא דרק שם נאמר "והיה בהניח ה' אלוקיך מכל אויבך" 
שמיזה למד הסמ''ג שהמצוה היא רק לימות המשיח שיתקיים תנאי זה 
של והיה בהניח וכו' ומשא''כ במצוות המלחמה נגד עמלק אין תנאי זה 
בענין  שעוסק  ממלכים  א'  בפרק  כן  על  ואשר  בשלח  בפרשת  כמבואר 
מלחמה בעמלק שמוטלת על הציבור והעומד בראשה שהוא המלך דהרי 
ישראל  נצטוו  דג' מצוות  כ'  דך  בסנהדרין  הגמ'  הרמב''ם את  שם הביא 
הציבור  על  מוטלת  שהמצווה  החינוך  הוכיח  זה  ומלשון  לארץ  בכניסתן 
ואשר מוכרח דבפרק א' ענינו במצוות הציבור והמלחמה בעמלק שנוהג 
גם  ומיושבת  המשיח.  בימות  רק  ולא  שאפשר  זמן  ובכל  ויום  יום  בכל 
דאכן  הנביא  שמואל  פי  על  בעמלק  שאול  ממלחמת  שהק'  הרדב''ז  ק' 
וכן  עמלק.  זכר  מחיית  של  היחיד  מצוות  ולא  בעמלק  מלחמה  היתה  זו 
מיושב מה שמוכח מהגמ' סנהדרין הנ''ל שמצוות עמלק נהגה עוד קודם 
בנין בית הבחירה ע''י דוד ושלמה, דלהנ''ל הכוונה למצוה שעל הציבור 

והוא מצוות מלחמה בעמלק.
ובזה נתיישב לן דברי רש''י הקדוש במה ששאלנו שסותר דבריו מפרשת 
של  הבהמות  הריגת  ביאר  תצא  דבכי  ושאול.  שמואל  לפרשת  תצא  כי 
עמלק מדין מחיית זכר עמלק שכלול במצוה ומשא''כ בפרשת שמואל 
ושאול פירש רק משום שהיו העמלקים מכשפים עצמם לבהמה וממלא 
החיוב נובע מכך שזה עמלקי ממש ולא רק זכר עמלק. ולנתבאר אין כאן 
סתירה. דשם בסוף כי תצא נתבאר דהוא המקור לדין השני שיש בעמלק 
ויחיד  יחיד  כל  על  המוטלת  מצווה  והוא  עמלק  זכר  כל  למחות  והוא 
מישראל. ובזה כתב רש''י שזה כולל את הבהמות משום דהם בכלל זכר 
בדין  אבל  וכו',  יאמרו  שלא  הבהמות  ידי  על  עמלק  שם  שמוזכר  עמלק 
מלחמה בעמלק שמקורה בסוף בשלח שם לא פירש רש''י ענין זה של 
הרגית הבהמות כיון שבדין מלחמה אין דין של בהמות רק אנשים נשים 
וכו' כמו במצוות מלחמת שבעה עממין שאנו כולל בהמות. וא''כ במעשה 
פירש  שם  כן  ועל  בעמלק  מלחמה  מצוות  זה  היה  הרי  ושמואל  דשאול 
רש''י את ציווי שמואל להרוג הבהמות רק משום כישוף שמכשפים את 

עצמם להיות דומים לבהמות.
ט.[  והנה כל מה שנתבאר עד עתה זה בשיטת  החינוך ורש''י והגהות 
אחרת  קצת  נראה  הרמב''ם  בשיטת  ברם  הסמ''ג.  בדעת  מיימוניות 

בשונה מהנ''ל וכדלהלן.
בגדרי  למשניות  בהקדמתו  הרמב''ם  דברי  על  לשאול  הבאנו  דהנה 
הנבואה שכתב דמלחמת שאול בעמלק היתה על פי נבואה בדבר שלא מן 
התורה. וקשה הרי יש בתורה מצוות מלחמה בעמלק. והנראה בזה הוא. 
דהנה נתבאר לעיל שדין מלחמה בעמלק המוטל על הציבור ושדינו בחרב 
להילחם  היה שאול מחוייב  זה  ואכן מצד  ודור  דור  בכל  נוהג  הוא  וסייף 
זה אינו מחוייב להרוג גם  ובדין  בעמלק גם בלי ציווי של הנביא שמואל 
את הבהמות דזה רק בדין השני שמוטל על כל יחיד ויחיד למחות כל זכר 
עמלק. ברם שמואל בא אל שאול בציווי של נביא בדבר שאינו מן התורה, 
דהיינו למחות את עמלק מכח דין השני שהוא על כל יחיד ויחיד שזה כולל 
משור ועד שה היינו גם את הבהמות וכל זכר עמלק לגמרי, וזה אכן הרי 
נוהג רק לימות המשיח שיהיה התנאי דבהניח ה' אלוקיך מכל אוייבך וזה 
עדיין לא הגיע זמנו ולכן אין זה ציווי שהוא מן התורה לזמן הזה בימי שאול 

ולכן הוכיח מכאן הרמב''ם שיש ביד הנביא לצוות כן.
ברם שאול המלך לא קיים את דין מחיית עמלק כפי מה שציווהו שמואל 
הנביא אלא עשה כפי דין תורה שיש לעשות מלחמה בעמלק ואינו כולל 
את הבהמות ועל כן חמל על הבהמות ולא הרגו אותם במלחמה. וכמו כן 
מבואר שם בקראי "ואת כל העם החרים לפי חרב", הרי דקיים בהם דין 
סייף וחרב שנוהג רק בדין מלחמה בעמלק, ומאידך כוונת שמואל היתה 
להרוג במיתה משונה ואכזרית את כולם כדין מחיית עמלק שעל היחיד 
שאינו מותנה בדוקא בחרב וסייף שהוא מיתה קלה. ועל זה אמר שאול 
ה'. אך שמואל הנביא הוכיחו שלא עשה  ציווי  בתחילה אשר עשה את 
כן דהשאיר גם את אגג וגם את הבהמות, והיינו דלא עשה גם כפי ציווי 
אלא  עמלק  ועם  האומה  את  ולהרוג  בעמלק  להילחם  בתורה  ככתוב  ה' 
מדין  הבהמות  את  הרג  לא  גם  ומאידך  חי.  עמלק  מלך  אגג  את  השאיר 
ציווי הנביא בלבד.  וזה היה מכח  גם את הבהמות  מחיית עמלק שכולל 
מדין  כולם  את  הרג  שלא  ה'  פי  על  גם  עבר  אשר  שאול  לו  הודה  ובזה 
הנביא  דברי  שהוא  דבריך  על  עברתי  וגם  חי,  אגג  את  והשאיר  מלחמה 
שניצטווה במיוחד להרוג את עמלק מדין מחיית עמלק שנוהג רק לימות 
המשיח אשר זה כולל גם את הבהמות והוא השאיר אותם בחיים לצורך 
גם מה שהרג את עם עמלק לפי  יש להוסיף  ולכאורה  הקרבת קרבנות. 

חרב במיתה קלה ולא במיתה חמורה כדין מחיית עמלק שעל היחיד.
ובזה מיושב מה ששאלנו לעיל מדוע שמואל הרגו לאגג מלך עמלק לא 
והרי כך הוא דין מחיית עמלק. ברם להנתבאר  ולא בדין סייף  לפי חרב 
לעיל שרק בדין מלחמה ישנו דין סייף וחרב אבל לא בדין מחיית עמלק 
הנביא  שמואל  כן  על  שאפשר.  מיתה  בכל  שהיא  היחיד  על  המוטלת 
זכר  כל  מחיית  והוא  היחיד  שעל  השני  הדין  כפי  בעמלק  להרוג  שציווה 
כפי  משונה  מיתה  גם  אלא  וחרב  בסייף  דוקא  חייב  אינו  זה  הנה  עמלק 

שעשה לו שחתכו לארבע חלקים כמובא ברש''י שם. 
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ר"ע  קתני  ומ"ה  פסוקי דתקיעתא,  הני  לתקוני  רבנן  ומהכא סמכו 
שאמר הקב"ה אמרו לפני מלכיות וכו' שכל מה שיש לו אסמכתא 
מן הפסוק העיר הקב"ה שראוי לעשות כן, אלא שלא קבעו חובה, 
המפרשים  כדברי  ולא  ואמת.  ברור  דבר  וזה  לחכמים,  ומסרו 
התורה  שכונת  ולא  חכמים  שנתנו  סימן  כדרך  שהוא  האסמכתות 
לכך וכו', אבל התורה העירה בכך ומסרו חיוב הדבר לקבעו לחכמים 
תמצא  ולפיכך  לך.  יגידו  אשר  הדבר  ע"פ  ועשית  כמ"ש  ירצו  אם 
לדבריהם  אסמכתא  או  זכר  או  ראי'  מקום  בכל  נותנין  החכמים 
מה"ת, כלומר שאינם מחדשים דבר מלבם. וכל תורה שבע"פ רמוזה 
בתורה שבכתב שהיא תמימה. וח"ו שהיא חסירה  כלום עכ"ל. וכ"כ 
החינוך פ' בהר )מצוה של"ו( ע"ש. וא"כ לשיטתו דמכיון דאסמכתא 

הוי מענין הכתוב שהעיר הקב"ה שראוי לעשות כן, שפיר יש לפרש 
דקו' הגמ' בדף ז. ודף י"ד. דמקרא מגילה  הוי בל תוסיף מדאורייתא, 
ז"ל  וע"כ אף להרמב"ן  דאורייתא.  דהוי  או אסמכתא  ק"ו  ומשנינן 
משנינן  דאור',  תוסיף  בל  דהוי  הותירו  ולא  פחתו  דלא  הגמ'  דקו' 
ק"ו  או רמז ואסמכתא דהוי דאור', דהעיר הקב"ה דראוי לעשות 

כן עכ"ד.

דהבה"ג  עצמו.  ברמב"ן  ומפורשים  מבוארים  שהדברים  ובאמת 
במנין המצוות מנה נ"ח ומקרא מגילה. והרמב"ם בסה"מ שרש א' 
הקשה עליו מהגמ' שלהי מכות )כג:( דרש רבי שמלאי תרי"ג מצוות 
נא' למשה בסיני וכו', וא"כ בעינן דוקא מפי משה, ודוקא בסיני, ואיך 

ימנה נ"ח ומקרא מגילה שניתן אח"כ. ותי' הרמב"ן בא"ד 



21

עניני הפורים
הגאון רבי בנימין בירנבוים שליט"א ראש ישיבת "חכמת שלמה"

סעודת פורים
כמו  ולא  ביום,  להיות  צריכה  הסעודה  "ורוב  ס"ב(  )תרצה  הרמ"א  כתב 
והגרא"צ  ט"ו".  ליל  היא  הסעודה  ועיקר  לערב  סמוך  להתחיל  שנוהגין 
שיש  כתב  קכא(  )סי'  צבי  ארץ  בספרו  קאוזיגלוב  גאב"ד  ז"ל  פרומער 
מקום למנהג זה עפ"י מה שאמר היהודי מפשיסחא ז"ל שלימד זכות על 
מי שמתחיל התפילה בזמן ונמשך עד אחר הזמן, שנחשב כאילו התפלל 
)בלעם(  התחיל  דאם  שאלמלי(  ד"ה  )ז.  ברכות  התוס'  דברי  עפ"  בזמן, 
רגע(  כמעט  חבי  דכתיב  הקב"ה,  לפני  אף  חרון  )שיש  רגע  באותו  לקלל 
אע"פ שגמר אח"כ, הרי זה מזיק. ולפ"ז כ"ש שמידה טובה מרובה, שאם 
התחיל להתפלל בזמן, שנחשב כאילו התפלל כל התפילה בזמנה. - ומ"מ 

אין להיכנס בפרצה דחוקה. ]מקראי קודש סי' מג עמ' קנח[.
שהכל  מצינו  אכן  שבדיבור  לאכילה,  דיבור  דמי  שלא  סברתי  ומתחילה 
הולך אחר התחלה )מיהו בהלכות קריאת שמע כתב המ"ב סי נ"ח סק"ה 
"וצריך לגמרה כולה בזמנה" וציין לפמ"ג סי' פ"ט א"א סק"ד וז"ל "וצריך 
לגמור כל התפילה בזמנה ולא מהני התחלה לבד, וכן ק"ש צריך לגמרה 
כולה בזמנה".(. אבל אכילה, כל כדי אכילת פרס הוא מעשה מחודש ואין 
סוף הסעודה שייך לתחילתה. אבל באמת כן מצינו בכל סעודה שלישית, 
אע"פ שאכל רק כזית בתחילה או רק טעם והמשיך סעודתו אחר זמנה 
ר"ח  חל  אם  מיהו  רצה.  שמזכיר  שבת  של  בהמ"ז  מברך  הלילה,  ולתוך 
וי"ל  )מ"ב קפ"ח סקל"ג(.  ולא של שבת  ר"ח  י"א שמזכיר של  במוצ"ש 
דהתם חל על סוף הסעודה שם ר"ח, אבל אם לא חל שם אחר על סוף 
כזית מיהת  וכן בסעודת פורים אם אכל  הסעודה אזלינן בתר תחילתה. 
מבעוד יום. ובמ"ב תצ"א סק"א כתב, "מי שהתחיל לאכול במוצאי פסח 
והבדיל, מותר לאכול חמץ, דכיון  ועדיין לא התפלל  מבעו"י עד הלילה, 
שחשכה הוי לילה לכל מילי, אלא שחכמים אסרו במלאכה עד שיבדיל 
]מ"א וש"א[. אמנם אם עדיין לא בירך בהמ"ז בודאי אין לו לאכול חמץ 
הסעודה,  התחלת  בתר  דאזלינן  משום  ויבוא  יעלה  לומר  יצטרך  דהרי 
כדאיתא לעיל בסוף סימן קפ"ח וא"כ יהיה תרתי דסתרי". עכ"ל המ"ב. 
ומה שהוסיף "אמנם" הוא מדעת עצמו, ובמ"א לא כתב איסור על חמץ 
מטעם תרתי דסתרי, לא ידעתי טעמו. משמע שתחילת הסעודה קובעת 
בכל מקרה לדעת המ"א, דאפי' אם אכל חמץ אח"כ, אעפ"כ יאמר יעלה 
ויבוא בבהמ"ז. ואפי' לדעת המ"ב יתכן שלא כתב כן אלא לכתחילה לחוש 
לתרתי דסתרי, אבל בדיעבד אם אכל חמץ, לא בטל ממנו דין יעלה ויבוא 
כתחילת הסעודה. ומה שהביא בסוסי' קפ"ח שיטות באם חל ר"ח ביום 
א' ואכל כזית בהמשך הסעודה במוצ"ש בתוך ר"ח, שצריך להזכיר של 
י"ל כהטעם המבואר שם, דסעודת ר"ח מחייב טפי  ר"ח ולא של שבת, 
כ"כ בפת, אבל אם לא חל  חיובה  מאשר סעודה שלישית בשבת שאין 
בטל  לא  פורים,  למוצאי  שיצאה  פורים  סעודת  כגון  או  עלה,  אחר  שם 
ממנה שם סעודה אפי' רובה במוצאי פורים, אם אכל כזית בפורים, בפרט 
שדינה בפת דוקא. מיהו עיקר מצותה שתהא רובה בפורים עצמו, כמש"כ 

הרמ"א.
ובהררי בקודש הביא דברי המשך חכמה על מגילת אסתר דהימים שנחו 
בהם היה יום והלילה שלאחריו כי כן היה בגזירת המן על יום י"ג ולילה 
שתקנו  ואע"פ  העולם,  באומות  היום  אחר  הולך  שהלילה  שלאחריו 
אחר  הולך  שהיום  ישראל  דיני  בתר  דאזלינן  היינו  ביום,  פורים  סעודת 
הלילה, אבל יש מקום למנהג משום זכר לנס שהיה בימיהם להמשיך קצת 
ללילה שלאחריו, )היינו דמשמע ברמ"א שסיום הסעודה קצת בלילה היה 
בכל מקרה, והוא לא דיבר אלא כנגד הנוהג שרוב הסעודה בלילה, )מקראי 

קודש סי' מג עמ' קנח, בהררי בקודש(

 חייב איניש לבסומי בפוריא
אמר רבא "חייב אדם לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך 

מרדכי". וברמ"א )תרצ"ה ס"א( "וי"א דאי"צ להשתכר כל כל, אלא ישתה 
יותר מלימודו וישן, ומתוך שישן אינו יודע בין ארור המן לברוך מרדכי".

וכן לשון הרמב"ם )פ"ב מהל' מגילה הט"ו( "ושותה יין עד שיתשתכר וישן 
שצריך  קס(  עמ'  מד,  )סי'  קודש  דמקראי  ח"ב  מדייק  מכאן  בשכרותו". 
ברש"י  מדוייק  ושכן  המשכרין.  משקין  בשאר  ולא  דוקא  ביין  להשתכר 
שמצא  הביא  שם  קודש  ובהררי  ביין".  "לאבסומי-להשתכר  ז:(  )מגילה 
בגליוני הש"ס שדייק כן מרש"י והקשה דלא נזכר בחז"ל דוקא ביין ושמא 
אף בשאר משקין המשכרין. וח"ב הנ"ל אמר הטעם כיון שכל הנס היה ע"י 
משתה היין, לכן מצותו להשתכר דוקא ע"י יין. אבל העולם אין נזהרין בזה 

ומשתכרין ביי"ש ובירה וכדו'. ]שם[.
וכבר כתב כן אבודרהם וז"ל, "וא"ת היאך חייבו חכמים להשתכר בפורים, 
והלא בכמה מקומות בתורה מזכיר שהוא מכשול גדול השכרות. כמו נח 
ע"י  היו  אחשורוש  בימי  לישראל  שנעשו  הניסים  שכל  מפני  וי"ל  ולוט. 
את  להביא  אמר  ביין  המלך  לב  כטוב  השביעי  ביום  שנא'  היין,  משתה 
ושתי וגו', וכן ענין המן ומפלתו ע"י משתה היין היה, ולכן חייבו להשתכר 
בפורים מפני שבא הנס בעבור משתה היין שעשתה אסתר, ועתה יהי נזכר 

נס הגדול בשתיית יין". עכ"ל.                               
ויש לי מקום לספק אם שתה יי"ש ועדיין לא נשתכר, והוסיף כוסית אחת 
ונשתכר מכח כל שתייתו, האם קיים שכרות ביין. וצ"ל שהכל הולך אחר 
החיתום. )או אולי אפי' להפך אם לא היה משתכר ביי"ש לולי הכוסית 

הראשונה ביין נמי יצא(, ועל זה כנראה סומכין העולם.
ומצינו ביה"ל )קפד ה"ו ד"ה בכזית( שהביא בתוך אריכות הדברים שראה 
בפמ"ג ששביעה שחייב עליה בברה"מ מה"ת, היינו ששבע ע"י פת בלבד 
ולא ע"י צירוף אוכלים אחרים וסיים בפת, אבל מדברי הרדב"ז )ח"ו סי' 
ב"א רכ"ד( היה נראה בפשוטו לביה"ל דמשמע שאם אכל מינים אחרים 
ואכלת  מדין  מה"ת",  לחיוב  מהני  פת,  כזית  אכילת  ע"י  שביעתו  "וסיים 
ושבעת. וי"ל אף לפמ"ג דבשלמא בשביעה היא הרגשת בני מעיו, וצריך 
מעיו,  בבני  המונחת  הפת  של  הכמות  מכל  שובע  של  ההרגשה  שתבא 
ואין נפ"מ במה שסיים בפת את אכילתו שבא על ידה לכלל שובע. אבל 
השתיה,  מכח  וישן  לשכרות  הנפילה  הוא  המחייב  בפורים,  יין  בשתיית 
לבסומי  בה  שמקיים  היא  יין  של  האחרונה  שהכוסית  י"ל  לכו"ע  ובזה 

בפוריה משום שמעשה הבישום היה על ידה.
ובשפ"א מגילה )ז:( כתב דמה שאמרו חייב איניש לבסומי עד דלא ידע, 
אין הכונה שזה שיעור החוב וצריך להגיע לשיעור זה, אלא חייב לבסומי 

כל היום עד דלא ידע ואז יצא מכלל חיוב דשיכור אינו מחוייב.
ויש לי מקום לספק לפ"ז אם אח"כ נתפקח משכרותו, אם חזר עליו החיוב 
לבסומי. מיהו בסוף הדברים כתב השפ"א "אבל אפי' קודם השיעור יוצא 
כל שעוסק במשתה כנ"ל." לא משמע שיצא ונפטר אלא שקיים מצוותו 
כל הזמן אף שלא הגיע שמצב דלא ידע, כי אין זה השיעור אלא הפטור 
מתורת אנוס. מיהו יתכן לפ"ז שאם נתפקח, חזר לחיובו. ואולי לא חייבוהו 
והלך  גשמים  ירדו  באם  לזה  בדומה  ומצינו  מכך.  ביותר  הטריחוהו  ולא 
לישון במיטתו וחזר והתעורר, לא חייבוהו לחזור לסוכה ולא הטריחוהו 
יותר, )או"ח תרל"ט ס"ז(. ואפי' היה אוכל בבית מחמת הגשמים ופסקו, 
גומר סעודתו )שם ס"ו(, ה"ה בנידון זה שכבר ישן מכח השכרות, שוב לא 
הטריחוהו יותר. וכן לענין ממונות כתב התוס' ריש הכונס )ב"ק נ"ה: ד"ה 
נפרצה( שאם נפרצה בלילה איתא במשנה דפטור מנזקיה, וכתב התוס' 
בתירוץ השני דהיינו טעמא דאפי' אם נודע לו שנפרצה ויצאה, מ"מ אין 
לו לטרוח יותר מדאי לחזר אחריה באפילה. ואם בדין תורה אחר שינה 
או באפילה זמן הראוי לשינה, לא מטריחינן ליה, כ"ש בדרבנן שכבר קיים 

מצותו ואינו חוזר לחיוב.

פתח
ההיכל
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פרפראות וביאורים 
מתורת רבותינו לימי הפורים

הזכירה שבלב

ה ְלָך ֲעָמֵלק ּבַּדֶֶרְך" ר-ָעָשׂ "ָזכֹור ֵאת ֲאֶשׁ
שליט"א:  אויערבאך  שמואל  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  מרן  רבינו  ביאר  כך 
לעשיה.  קודמת  זכירה  ט,כח(  )אסתר  ונעשים"  נזכרים  האלו  "והימים 
עומדים אנחנו בשבת זכור שהיא תחילת הימים האלו שהיא הזכירה, ועיקר 
הזכירה זה בלב - "יהיב ליביה", להחדיר ולהשריש בלב את שנאת עמלק, 
'יהיב ליביה'. וכמו שמצינו אצל יעקב  והעיקר שהאדם יתעורר מעצמו - 
אבותי  שהתפללו  מקום  על  שעברתי  אפשר  אמר  לחרן  מטא  "כי  אבינו 
ולא התפללתי בו, יהב דעתיה למהדר וחזר עד בית קל וקפצה לו הארץ 
ליביה  יהיב  יעקב על מת המקדש מדוע לא עכבו שם איהו לא  וכשעבר 
חרן"  ער  איהו  יעכבוהו  השמים  ומן  אבותיו  שהתפללו  במקום  להתפלל 
)רש"י בראשית כח,יז(. שכל זמן שהאדם לא מתעורר מעצמו אפילו יעקב 
אבינו, לא עוזר כלום! וכיון שיהיב דעתיה מיד קפצה לו הארץ, שהעיקר זה 

שהאדם יתעורר מעצמו. 
בזמן  אבל  בפועל,  העשיה  את  שצריך  מהזכירה  יותר  זה  העשיה  ותמיד 
והעשיה  דאורייתא,  הראשונים  לרוב  הזכירה  כי  פחות.  היא  העשיה  הזה 
לעתיד  רק  יהא  שזה  העשיה  עיקר  את  לנו  אין  שהיום  קבלה,  מדברי  זה 
לבוא, כשהקב"ה בעצמו ימחה את עמלק כמו שנאמר )שמות יז,יד( "מחה 
אמחה", ועוד נאמר )שם טז( "כי יד על כס י-ה מלחמה לה' בעמלק מדר 
עד  שלם  כסאו  ואין  שלם  שמו  שאין  הקב"ה  "נשבע  שם  וברש"י  דר", 
שימחה שמו של עמלק". והיו כמה הזדמנויות למחות את זכר עמלק וכמו 
שהיה בימי שאול, אבל עם ישראל הפסיד את זה שלא קיימו את דבר ה', 
ולפיכך נענש שאול שהפסיד את המלוכה, כמו שאמרו חז"ל )יומא כב,ב( 

'שאול באחת ועלתה לו' שבחטא אחד הפסיד הכל."

ראשית גוים עמלק

ר ָקְרָך ּבַּדֶֶרְך" "ֲאֶשׁ
פרשת זכור, זמן מחיית עמלק, הוא הצפיה לישועה, ובלשון הרמב"ם )הל' 
מלכים פ"ה ה"ה( "וכן מצות עשה לאבד זכר עמלק, שנאמר תמחה את זכר 
עמלק, ומצות עשה לזכור תמיד מעשיו הרעים ואיבתו, כדי לעורר איבתו, 

שנאמר זכור את אשר עשה לך עמלק".
גוים עמלק" )במדבר כד, כ(, הוא שורש כל רע, יש כח של רע  "ראשית 
שהוא לא מידה, אלא כולו רע, וזה עמלק שכל המהות שלו רע, לא לשם 
ולאחר  ונגד משיחו.  ד'  נגד  והתייצבו  רע,  מטרה מסוימת, אלא רע לשם 
שיצאו בני ישראל ממצרים, ואחרי נס קריעת ים סוף "נמוגו כל יושבי כנען", 
כל האומות היתה בהם חרדה ופחד טבעי מן ד' ומשיחו, ועמלק שהוא כח 
הרע בעולם "ולא ירא אלוקים" הוא שיצא להלחם בד' ובעם ישראל, והוא 
הבריאה של 'זה לעומת זה' שבה מנהיג הקב"ה את העולם, כח הרע בעולם, 

כנגד עם ישראל הזכים.
מעצמנו  הרע  את  שנעקור  ע"י  המחיה  ועיקר  למחות.  צריכים  אנו  זה  על 
ונעשה רק טוב, רק מה שהקב"ה רוצה זה טוב. כמובא במדרש, שיהושע 

נבחר להלחם בעמלק ע"י שיגע בתורה,.
על  היראה,  גאון  שהיה  שאמרם,  למי  וראויים  הלוי  הבית  דברי  ידועים 
הקושיא איך אפשר לומר לאדם להתגבר ולנצח את תאוותיו, הרי יש בו 
את כח התאוה המפתה ומושך. ואומר, שאם אדם הולך במקום סכנה, וכל 
רגע עלול ליפול, נופל עליו פחד ושום תאוה אין לו, כך צריכה להיות יראתו 
מן האיסור. וכן הוא אצל הגוים שיש להם מידות רעות, יש שבעים אומות 
וכל אומה מושרשת במידה שלה, אבל כשנופל פחד זה גובר על המידה 
עמלק,  שבא  עד  עליהם.  היהודים  פחד  נפל  וכך  אומה,  אותה  של  רעה 
שהוא הרע בעצם, וגם בפחד הגדול בא להלחם לקרר ולצנן. ויש את החיוב 

למחות ולעקור אותו מהשורש.
ובימי הפורים לא שייך להתעלות בהם ולהגיע לקבלת התורה מאהבה, רק 
אם מתרחק מהרע, ומתנגדים ושונאים אותו, כשזה קיים זה נופל, "אמלאה 
החרבה", "לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושלים". )רבינו מרן ראש 

הישיבה שליט"א(

למי לשמוע טוב

יב ֵמֵחֶלב ֵאיִלים.)מתוך הפטרת פרשת זכור( מַֹע ִמֶזַּבח טֹוב ְלַהְקִשׁ ה ְשׁ ִהֵנּ
זצ"ל,  שולזינגר  מרדכי  משה  רבי  המופלא  הגאון  של  האחרונות  בשנים 
בפרט בשבת זכור, היה נוהג לחזור על סיפור שהתרחש אצל אחד מגדולי 
ה”אדמו”רים” בדורות קודמים, שמעורר מאד מאד לעבודת הי. וכה היו 

דבריו.
אצל אחד מגדולי הרביים, היתה איזו שמחה בשבת זכור, ולכבוד השמחה 
כיבד הרבי את אחד מזקני החסידים שיגיד ”ווארט”. פתח אותו זקן את פיו 

ואמר: 'הנה...'  -והשתתק!!
השתיקה נתארכה ונתארכה, או אז התחילו מתוך הקהל לנסות ולהמשיך 
את הפסוק, זה בכה וזה בכה. האחד ניסה להמשיך: 'הנה מה טוב ומה נעים 

שבת אחים גם יחד'.   
'הנה קל  יישן שומר ישראל...' והשלישי:  ינום ולא  'הנה לא  ניסה:  האחר 

ישועתי...' והרביעי: 'הנה כעיני עבדים אל יד אדוניהם...'
וכך ניסו כולם לכוין לדעת אותו זקן, בצטטם פסוקים המתחילים בתיבת 
'הנה', אך לא צלחה בידם. ]תוך כדי שהיה רבנו זצוק”ל מספר את הדברים, 
נו, מה עוד יש לכם להציע? איזה  היה פונה אל הקהל ושואל במתיקות: 

״הנה״?...[
ואז,  מוחלט...  שקט  השתרר  דעתו,  לסוף  מלרדת  נתייאשו  שכבר  אחרי 
היום, בהפטרת  נמצא בהפטרה שקראנו  דילן  ואמר: ה״הנה״  נעמד הזקן 

שבת זכור, וכך נאמר: 'הנה... - שמוע?! מזבח טוב״.'
'הנה...' -אם רוצים לשמוע איזה דבר תורה, איזה דברי התעוררות, איזה 

דברי חיזוק,
״שימוע״?!... - - מ״זב ח" - מזה שזובח את יצרו כסדר, יום יום, שעה שעה. 

- טוב!!!...
והתעוררות  חיזוק  דברי  לשמוע  טוב  יצרו,  את  שזובח  כזה  מאחד  ממנו, 
והתעלות בעבודת ה'. וממילא, לכן מכבדים אנו כולנו את הרבי, שהוא הוא 

שיאמר את דבריו... )כתבי תלמידים(

ימי הפורים

ֵורֹוׁש" )א – א( יֵמי ֲאַחׁשְ "ַוְיִהי ּבִ
'ימי   - נקראת בשם  כי אותה התקופה היתה  נראה,  לפי פתיחת המגילה 
ַכי  ָמְרּדְ יֵמי  "ּבִ  - הוא  הלשון  הניסים'  'על  בנוסח  מאידך,  אך  אחשורוש', 

ר", ויש להבין, על שם מי נקראת התקופה של מאורעות המגילה? ְוֶאְסּתֵ
צבי  דוב  רבי  הגדול  הגאון  'גרודנא'  ישיבת  ראש  אמר  הדברים,  בביאור 
הפסוק  על  יא.(,  )מגילה  חז"ל  שדרשו  מה  ובהקדמת  זצ"ל:  קרלנשטיין 
ְולֹא  ים  ְמַאְסּתִ לֹא  אְֹיֵביֶהם  ֶאֶרץ  ּבְ ְהיֹוָתם  ּבִ זֹאת  ם  ּגַ "ְוַאף  מד(  כו,  )ויקרא 
ים -  ְגַעְלּתִ ים - בימי כשדים... ְולֹא  ים ְלַכּלָֹתם":  - "תנא, לֹא ְמַאְסּתִ ְגַעְלּתִ

בימי יוונים וכו', ְלַכּלָֹתם - בימי המן, שהעמדתי להם מרדכי ואסתר".  
והביאור בזה, כי עם ישראל שבאותו הדור ביקשו לנהוג בהנהגה פשרנית, 
נסיון  מתוך  וזאת  באו,  הם  לסעודה  אותם  הזמין  אחשורוש  כאשר  ולכן 
מרדכי  כאשר  ועוד,  זאת  קיצונית...  בגישה  ולא  פייסנית  בגישה  ללכת 
לא כורע ולא משתחוה להמן – צעקו עליו ומיחו בו – מדוע אתה מסכן 

צורת
הפתח
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בהנהגה הקיצוניות שלך את כולנו... 
והנה, הנהגה זו על פי דרכי שמים היתה צריכה להביא עליהם כליה ח"ו – 
"לכלותם בימי המן", כי לפי המהלך הרגיל שהנהיג הקב"ה בעולם שיש 
בחירה לטוב או למוטב, כאשר הם רוצים כזו הנהגה - נותנים להם, למרות 
שזה יביא אותם לכליה, גם מצד עונשי שמים, וגם מעצם הדבר, שכאשר 

מתקרבים בפשרנות לרשעים רק הולכים ומתדרדרים. 
ְלַכּלָֹתם",  ים  ְגַעְלּתִ ְולֹא  ים  ְמַאְסּתִ "לֹא  של  מיוחדת  הנהגה  שהיתה  אלא 
הקב"ה מעמיד להם את מרדכי ואסתר וקובע להם צורת הנהגה שונה – 
הנהגה של קיצוניות, הנהגה שלא מתפשרת על קוצו של יוד, ואשר על ידה 
ובזכותה הם ניצלו מכליה!   וזהו ביאור הענין, שבתחילה עם ישראל ניסו 
לחיות ולהשלים עם המציאות של 'תקופת אחשורוש', וכך פותח מעשה 

ֵורֹוׁש", יֵמי ֲאַחׁשְ המגילה - "ַוְיִהי ּבִ
ולא שמעו  לו  בזו  גדול הדור, אך הם  בינותם מרדכי  זמן התהלך  ובאותו 
ָהָיה  ְיהּוִדי  "ִאיׁש  נקרא  הוא  ה(  )ב,  המגילה  בתחילת  בפסוק  ולכן  לקולו, 

ַכי" וגו' - בודד ומנודה,  מֹו ָמְרּדֳ יָרה ּוׁשְ ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ּבְ
דרכו  את  עליהם  קיבלו  הם  ידו,  על  הפורים  נס  כשאירע  מכן,  לאחר  רק 
 – התקופה  נקראת  אז  ומיני  בתורה,  לפשרות  מקום  אין  לפיה  והנהגתו 

ר"... ַכי ְוֶאְסּתֵ יֵמי ָמְרּדְ "ּבִ

מה שהוא מבקש

ְרצֹון ִאיׁש-ָוִאיׁש  )א ט( ַלֲעׂשֹות, ּכִ
ביאר רבינו מרן רה"י שליט"א: רבינו הגר"א ז"ל מבאר את כל עניין סעודת 
אחשורוש כמשל על עוה"ב, ומפרש את הכתוב "כרצון איש ואיש", היינו 

שלעתיד לבוא כל אחד מקבל בדיוק ממש כפי מה שרצה והזמין לעצמו. 
ובעת  סעודתו,  ומזמין  לסעוד  שנכנס  למי  בזה,  משל  רה"י  בפי  ומרגלא 
אליו  התשובה  ובזה  יותר,  מקבל  חברו  למה  מתאונן  הוא  מנתו  שהגיעה 
פשוטה, שהרי כל אחד קיבל בדיוק כפי מה שביקש והזמין לעצמו... וכן 
הוא על אחת כמה וכמה בחיי הנצח, שם יקבל רק מה שרצה וביקש לעצמו!

יעשה כל אחד חשבון נפש לעצמו מה הוא שואף ורוצה בחייו, וכאשר אדם 
במצב שהוא נותן לימי שישי וש"ק לעבור בבטלה, הרי שהוא ממש צועק 
שאין הוא חפץ ח"ו בקרבתו יתברך! וכשחי עם ציפייה וממלא ימיו בתורה 

ועבודת ד', יזכה להגיע למלכות ד'.

מנגינת איכה

ֶלְך" )א, ז( ַיד ַהּמֶ ִלים ׁשֹוִנים ְוֵיין ַמְלכּות ָרב ּכְ ְכֵלי ָזָהב ְוֵכִלים ִמּכֵ קֹות ּבִ "ְוַהׁשְ
המנהג בכל תפוצות ישראל, שקורין פסוק זה בנגינת 'מגילת איכה'. וטעם 
הדבר, מאחר ואותם הכלים שהשקו בהם היו מכלי המקדש, לפיכך מנגנים 

בהם כדרך שמנגנים על החורבן.
ויש לבאר, מדוע נהגו כן בפסוק זה בלבד, והלא בפסוק שלפניו נאמר "חּור 
ס ּוְתֵכֶלת" וגו', וכפי המבואר מדברי הראשונים היו אלו 'בגדי כהונה'  ְרּפַ ּכַ
)עי' רוקח ובפי' ר"א כהן צדק, והוא ע"פ המבואר במגילה יב. שאחשורוש 
לבש בגדי כהונה(, וא"כ מאותו הטעם היה ראוי לכאורה לנגן גם על תיבות 

אלו את מנגינת איכה?
השיב בזה הגאון רבי יעקב דוד אילן שליט"א מר"י 'כנסת יצחק' - חדרה: 
נראה ליישב המנהג, כי הנה הדין בכלי שרת שיש בהם מעילה אחר מעילה, 
ועל כן גם אם פעם אחת השתמשו ומעלו בהם, מכל מקום הם לא יצאו 

מקדושתם, ואף המשתמש בהם פעם נוספת הרי הוא מועל.
אחשורוש  של  בסעודתו  נמצאים  הכלים  שהיו  שבשעה  איפוא,  נמצא 
'כלי שרת', ועל כן כשמזכירים זאת ראוי לנגן בעצב, שהיו  הם היו בכלל 
משתמשים בכלי הקודש בעודם במעלתם וקדושתם. לעומת זאת בבגדי 
התכלת, אף אמנם שהם היו 'בגדי כהונה', הנה שיטת הריטב"א )קדושין 
יוצאים  הם  המקדש  מן  בלקיחתם  שמיד  שם(  ב'המקנה'  עוד  ועי'  נד., 

לחולין,
הרי שבשעת הסעודה, אף שהיו משתמשים בבגדי כהונה אלו, מכל מקום 
ולכן  ובקדושתם אלא רק כבגדי חול,  היו באותה העת במעלתם  הם לא 

דקדקו שלא לנגן בהם בנגינת איכה. 

שפה מובנת

ְלׁשֹון ַעּמֹו. )ב, א( ר ּכִ ֵביתֹו, ּוְמַדּבֵ ׂשֵֹרר ּבְ
העניך  גרשון  רבי  האדמו"ר  על  שליט"א  הישיבה  ראש  מרן  רבינו  סיפר 

לקריאת  פעם  שאיחר   , חיים"(  "אורחות  )בעל  מראדז'ין  זצוק"ל  ליינער 
המגילה. לאחר שהסתיימה התפילה, פנה הרבי לחסידיו ואמר, כי כפיצוי 

על האיחור, הוא יספר להם מעשה וממנו ילמדו "פשט" במגילה.
יצא לאיטליה, למסע  זה כאשר הרבי, במסגרת מחקרו על התכלת,  היה 
ניסה לגלות את מקור צבע ה"תכלת" לציצית. המסעות  בו  ארוך ומפרך 
ועגלונים,  בכרכרות  נעשתה  לעיר  מעיר  והדרך  קשים  היו  ימים  באותם 

לעיתים היו אלו עגלונים נכריים, רעי סבר וצרי עין.
באחת מהדרכים, בעודו מצפה לכרכרה, הגיע למקום עגלון נוכרי מגושם, 
שהסכים להסיעו למחוז חפצו. הרבי שאל למחיר הנסיעה, וכשנענה אמר 
רבי  לי".  יש  אחד  תנאי  ואולם  ומכופל,  כפול  סכום  לך  "אשלם  לעגלון 
גרשון העניך, שהקפיד לנסוע בקדושה ובטהרה, ביכר שלא יעלה העגלון 
לכרכרתו נוסעים ונוסעות שאינם בני ברית, ואף היה מוכן לשלם עבור כך 

טבין ותקילין.
העגלון הבטיח ונטל את הכסף, אך למעשה בהזדמנות הראשונה הוא עצר 
על אם הדרך, תוך שהוא מעלה קבוצת נוסעים ונוסעות נכריים, מתעלם 
לרדת.  יוכל  בו  לרגע  מצוא,  לעת   שחיכה  הרבי,  של  מבקשתו  לחלוטין 
ולא  ואמר "מאחר  הגוי,  פנה בדרישה אל  ירד מן העגלה, הוא  כשכמעט 
כתשלום  שקבלת  הכסף  את  לי  שתשיב  אבקש  שבינינו  בסיכום  עמדת 

מיוחד עבור הנסיעה".
הגוי החל להתמם ואמר שאינו יודע על מה הוא מדבר... או אז התרומם 
לגוי  ואמר  על,  הניף את מקלו אל  זעומה,  פנים  חנוך העניך בארשת  רבי 
נחת  את  שתחוש  הרי  הרגע,  הכסף  את  מחזיר  לא  אתה  "אם  בחומרה: 
זרועי, ואת כוחו של מקל זה שבידי"!... ברגע זה שינה הגוי את טעמו, וענה 

"בוודאי אחזיר לך את הכסף, לא הבנתי שזה מה שאתה מבקש"...
"כך התחוור לי פירוש הפסוק "להיות כל איש... ומדבר כלשון עמו". שכן, 
לכל אחד יש את השפה אותה הוא מבין..." סיים הרבי את דבריו לחסידים.

ללא רפיון

ֲחֶוה )ג,ב( ּתַ ַכי--לֹא ִיְכַרע, ְולֹא ִיׁשְ ּוָמְרּדֳ
ראש  מרן  רבינו  אמר  הפורים,  של  הקדושים  בימים  האדם  עבודת  על 

הישיבה שליט"א, 
מצבם של ישראל בימי הפורים היה למטה, ישראל השתחוו לצלם ומרדכי 
עשה מלחמת קודש, "ידע אשר נעשה" למעלה. ולשון חז"ל בגמ' )מגילה 
המן  מיניה  דאתיליד  לאגג  שאול  קטליה  דלא  ימיני  לי  שילם  'ומה  יג.( 
דמצער לישראל', שכלל ישראל הבינו ששאול גרם להם את לידת המן, 
ונכדו מרדכי הוא שמביא להם צרה זו, בן מלך שגלה מארצו כבר הפסיד 
כבודו ואין לו מלכות, אבל אם השלים עם מצבו, ואינו מצפה לחזור זו גלות 
אמיתית, כלל ישראל השלימו עם עמלק עם המן ואחשורוש, והם הבינו 

שאי אפשר ואסור להלחם. 
וזהו שאמרו חז"ל, שאמר המן 'אלוקיהם של אלו ישן' )אסת"ר ז(. הוא הבין 
טוב את האור שיכול לרדת כאן, וזהו שאמרו בגמ' "המן מן התורה מנלן, 
בעץ  בעצמו,  הרע  שרש  המן,  שורש  כי  סתם,  מילים  אף  אין  העץ",  המן 
ונתיאשו  ישינים  וכשכולם  "ד' צלך",  כי  ישן הוא,  כביכול  ובאמת  הדעת, 
ממצבם יש מציאות כביכול שהקב"ה כישן ומתעלם מכלל ישראל. ועל זה 

נלחם המן, שישארו במצב שכזה, ולא יזכו להארה. 
כדי לקבל את המעלות הגדולות, את האור הגדול צריך להגיע ל"אם תעירו 
ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ", צריך כלים ורצון להשתייך ולקבל 
הארה, ובשביל מעלה כזו שתשאר לנצח "וזכרם לא יסוף מזרעם" היתה 

צריכה הכנה של קבלת התורה מאהבה.
מרדכי עורר את ישראל לתשובה ולמלחמה, וביטל את הפסח לשם כך, 
בחנוכת  כמו  יו"ט  ומבטלים  בגדלות  שעוסקים  זמנים  שיש  מצינו  )וכך 
המקדש אצל שלמה שביטלו יוהכ"פ(, ומכח זה "ברוך מרדכי" זכה לברכה 

לדורות.
משום  מתפעל  לא  ישתחווה!  ולא  יכרע  לא  בתורה,  ועוסק  יושב  מרדכי 
הוויות העולם, העולם רוחש וגועש ושום דבר לא מגיע אליו, וכל זה איננו 
שווה בעיניו. הוא רואה את האמת שהכל הבל, הכל כלום. ומרדכי לא יכרע 

ולא ישתחווה, בביטול מוחלט להקב"ה, למעלה מן הדעת.
דביאר  וכמו  רפיון מימים אלו.  יצא חלילה  ולקבל, שלא  עלינו להתעורר 
רע,  שעשה  מה  על  "דין"  היא  שהתביעה  וחשבון  דין  בענין  ז"ל  הגר"א 
יכול להשיג טוב ולא עשה. בזמני קדש אלו,  ו"חשבון" גם על מה שהיה 

של יום הפורים, ובשבת קודש, החיוב הוא שבעתים, לשאוף ולהתעלות.
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ובעיקר התביעה היא "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, כפי שנתבע יהושע, 
שהוא היה המתמיד הגדול "לא ימיש מתוך האוהל", הדרישה היא, להיות 
הארת  ולקבל  הלב,  את  לעורר  נזכה  ובזה  התורה.  בלימוד  ודבוק  שקוע 

הימים הקדושים הללו, לקבל אור ימי הפורים הללו, לטוב לנו כל הימים.

איסור עבודה זרה

ר הּוא ְיהּוִדי" )ג  יד ָלֶהם ֲאׁשֶ י ִהּגִ ַכי ּכִ ְבֵרי ָמְרּדֳ ידּו ְלָהָמן ִלְראֹות ֲהַיַעְמדּו ּדִ ּגִ "ַוּיַ
– ד(

ַכי - האומר שלא ישתחוה עולמית, כי הוא  ְבֵרי ָמְרּדֳ כתב רש"י: "ֲהַיַעְמדּו ּדִ
יהודי והוזהר על עבודת אלילים".

יתכן  וא"כ היאך  נח מצווין על עבודת אלילים,  בני  גם  וצריך ביאור, הלא 
ראש ישיבת  'יהודי'? וביאר  לתלות איסור עבודה זרה בהיותו של מרדכי 
'בריסק' הגאון האדיר רבי מאיר הלוי סאלאווייצ'יק זצ"ל: הנה אף כי בן נח 
אסור לעבוד עבודה זרה, מכל מקום פסק הרמב"ם )מלכים פ"י ה"ב( שהוא 
אינו מצווה על קידוש ד', ואם אנסוהו לעבוד עבודה זרה - רשאי לעבוד )עי' 

סנהדרין עד:(.
נפש',  'פיקוח  של  בגדר  להמן  ההשתחויה  של  הנידון  היה  כאן  כי  ונראה 
וממילא אף בן נח שהוא מצווה שלא לעבוד אלילים, מכל מקום אין עליו 
מצות קידוש ד', ונמצא שכל ההנהגה של מרדכי שלא לכרוע ולהשתחוות 
להמן אפילו במקום 'פיקוח נפש', זה רק מחמת שהוא 'יהודי' אשר עליו 

ָרֵאל", ֵני ִיׂשְ תֹוְך ּבְ י ּבְ ּתִ ׁשְ לקיים )ויקרא כב, לב( "ְוִנְקּדַ
ישתחוה  שלא  האומר   - ַכי  ָמְרּדֳ ְבֵרי  ּדִ "ֲהַיַעְמדּו  רש"י,  דברי  ביאור  וזהו 
עולמית" - כלומר, אפילו במצב של פיקוח נפש - "כי הוא יהודי והוזהר על 
עבודת אלילים", מה שאין כן בן נח שבמקום של 'פיקוח נפש' לא הוזהר 

על הדבר.

למעלה מן הדעת

ה. )ד ה( ה, ְוַעל-ַמה-ּזֶ ָלַדַעת ַמה-ּזֶ
במעלת היום פורים יש גם את ענין קדושת הגופניות, הקדושה של הכלי 
המקבל, לא רק ברוחניות השכל והדעת, גם הגוף בשר אדם של ישראל, 
הכל הוא קודש קודשים, ולזה צריך מדרגה גבוהה יותר מהדעת הרוחנית, 

מדרגה שבה גם הגוף הוא קודש.
חוצץ  החומרי  הגוף  הגבוהות,  הרוחניות  ההשגות  את  כשמקבלים  תמיד 
מכל  יותר  גדול  לקבל,  הכלי  שהוא  הגוף  המקבל,  כוח  ובפורים  ומפריע, 
השנה, ביום הגדול הזה מתגלה הכוח של הכלי קיבול, הגוף, והוא לא חוצץ 
כל כך, מה שאין בימים אחרים בשנה, ואף בראש השנה וביום הכיפורים. 
מקום  ומכל  מפורים,  יותר  גבוהים  שהם  ימים  יש  הרוחניות  בכח  ואמנם 
בכוח זה, כח של המקבל, כשהרוחניות נכנסת לתוך הגוף, בזה יום הפורים 

הוא המיוחד יותר מכל ימות השנה.
השכל  ומכח  מהדעת  לצאת  ידע",  דלא  עד  לבסומי  איניש  ה"חייב  וזהו 
לבדו, בגלל רצון ד', ולגלות את הכח הרוחני שבגוף, בכלי הקיבול, ובבחינה 
הזו של "קיימו וקבלו", בחינת המקבל, זהו יום המיוחד בשנה. )רבינו מרן 

רה"י שליט"א(

זה לעומת זה

ָהָמן  ָאַמר  ר  ֲאׁשֶ ֶסף,  ַהּכֶ ת  ָרׁשַ ּפָ ְוֵאת  ָקָרהּו,  ר  ל-ֲאׁשֶ ּכָ ֵאת  ַכי,  ָמְרּדֳ ד-לֹו  ּגֶ ַוּיַ
ָדם )ד ז(  הּוִדים ְלַאּבְ ּיְ ֶלְך ּבַ ְנֵזי ַהּמֶ קֹול ַעל-ּגִ ִלׁשְ

והלא  הכסף",  "פרשת  על  לאסתר  לספר  מרדכי  שולח  מדוע  להבין,  יש 
ֶסף ָנתּון ָלְך; ְוָהָעם,  הכסף לא ניתן לבסוף, שהרי אחשוורוש אמר להמן "ַהּכֶ
ֵעיֶניָך", ומאי נפק"מ בסיפור הדברים, על פרשת ה"כסף". ּטֹוב ּבְ ַלֲעׂשֹות ּבֹו ּכַ

וביאר הגאון הגדול רבי נפתלי עלזאס שליט"א ראש ישיבת "דעת אליהו", 
כי בדרך הפשט יש לומר, שביאר לה מרדכי, כי אף שיש מקרים בהם ניתן 
לתת שוחד, כדי לבטל את הגזירה, הרי שבמקרה זה, לא שייך לעשות כן, 

שהרי אחשוורוש לא התיחס לענין הכסף שהציע המן.
שאסתר  חז"ל  שלמדונו  מה  פי  על  לבאר,  יש  הדברים  בעומק  ואולם 
בשואלה 'לדעת מה זה ועל מה זה'. ביקשה לדעת מהו שורש החטא בשלו 
נגזרה הגזירה, וכלשון המדרש: )אסתר רבה פרשה ח( "אמרה לו: לך אמור 
לו מימיהם של ישראל לא באו לצרה כזאת, שמא כפרו ישראל ב'זה אלי 

ואנווהו' ושמא כפרו בלוחות הברית דכתיב בהן מזה ומזה הם כתובים'"
שיש  כוח  שכל  ידוע  שהרי  הכסף",  פרשת  "על  התשובה  באה  כך  ועל 

בבריאה, אם כלל ישראל לא משתמשים בו לצד הטוב, הכוח הזה מתחזק 
בצד הרע וכנגד ישראל,  וכדברי רש"י עה"פ: 'ולאום מלאום יאמץ", "לא 
לא  ָבה",  ָהֳחָרֽ ְלאָ֖ה  "ִאּמָ אומר  הוא  וכך  נופל.  זה  קם  כשזה  בגדולה,  ישוו 

נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושלים"
ורוצה  טבעו,  על  מתגבר  הרשע  המן  שבשלה  המציאות  ששורש  היינו 
נובע  היהודים,  את  ולאבד  להרוג  להשמיד  כדי  עצום  כסף  סכום  לשקול 
מכך שכלל ישראל לא מתגברים די להוזיל ממון לצדקה בכל כוחם, ומשכך 

הכוח הזה מתחזק אצל שונאי ישראל וכנגד ישראל.
ובזה גם מובן, מה שהתחדש בדורות האחרונים בבחינת "פרא אדם" של 
ישמעאל, כאשר הם מוסרים עצמם להריגה כדי לשפוך דם נפשות ישראל 
רח"ל, שהרי כוח זה של מסי"נ, שייך לכלל ישראל הכוח שהטביע אאע"ה 
בבניו לדורות, מסירות נפש לכל דבר שבקדושה, וכשכוח זה נחלש אצל 

כלל ישראל, הרי הוא מתעצם אצל אויבי ישראל וכנגד ישראל.

להכנס למקום הסכנה

הּוִדים )ד, יג( ל ַהּיְ ֶלְך ִמּכָ ית ַהּמֶ ֵלט ּבֵ ְך ְלִהּמָ י ְבַנְפׁשֵ ַדּמִ ַאל ּתְ
ביאר הגאון הגדול רבי יהושע ארנברג שליט"א ראש ישיבת כנסת יצחק - 
חדרה, הנה נתבאר בכתובים שאף משציווה עליה מרדכי בתחילה להיכנס 
אצל אחשוורוש, מ"מ לא היה בדעתה להיכנס, עד לאחר שאמר לה ככל 
נתרצתה  כן  לה  שאמר  ולאחר  שלפנינו.  במקראות  האמורים  הדברים 
שפיר להיכנס, והשיבה למרדכי )שם פס' טז( 'ובכן אבוא אל המלך אשר 
דהנה  י"ל,  בזה  ודברים  הדין  ובביאור  אבדתי'.  אבדתי  וכאשר  כדת  לא 
ולבקש  לו  להתחנן  המלך  אל  'לבוא  מרדכי   לה  אמר  הראשון  בהציווי 
מלפניו על עמה, והיינו שתיכנס אצל אחשורוש משום הגזירה הנתונה על 
העם. ותשובת אסתר בזה היתה, דמאחר ובכניסתה אצל המלך הרי היא 
מכניסה את עצמה בספק סכנה, הרי שאינה מחוייבת בזה. והיינו, דמאחר 
שהיא עצמה אינה בכלל הסכנה, הוי זה מכניס עצמו לספק סכנה לצורך 
הצלת אחרים, והנה בזה דין הוא שאין אדם מחוייב להכניס עצמו בספק 
וודאית  סכנה  דהוי  באופן  ואף  הסכנה,  מן  האחרים  הצלת  משום  סכנה 
אצל האחרים. )וכמבו' בסמ"ע חו"מ סי' תכו סק"א שכן הוא פסק השו"ע 
להלכה, וכן נפסק במ"ב שכט, יט. ויעוי' עוד ברדב"ז ח"ג סי' תרכה דס"ל 

שיש גם איסור בזה(
והנה עד"ז יש לבאר תשובת מרדכי שאמר לה 'אל תדמי בנפשך להמלט 
בית המלך מכל היהודים', ובי' רש"י - 'אל תהי סבורה להמלט ביום ההרג 
בבית המלך, שאין את רוצה לסכן את עצמך עכשיו על הספק לבוא אל 
המלך שלא ברשות', דהלא 'ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות' - 'מי 
שם(  )רש"י  ההריגה'  זמן  שהוא  הבאה,  לשנה  המלך  בך  יחפוץ  אם  יודע 
והיינו, שאמר לה מרדכי דאין הדבר כמו שסברה, אלא שאף היא עצמה 
זה כמכניס עצמו לספק סכנה בכדי  ולפיכך הרי  בכלל ספק אותה סכנה, 
להציל האחרים מסכנה וודאית, ובכללם את עצמו מספק סכנה זו. ובכה"ג 
שפיר  זו,  סכנה  ספק  מכלל  עצמו  את  אף  ממלט  זו  ובהצלה  דמאחר  י"ל 
רשאי להסתכן כדי להציל מן הסכנה העתידה לבא. ולפיכך נתרצתה בזה 

להכניס עצמה לסכנה, והוא מבואר.
ובהאי עניינא הובא עובדא אשר בחיי חיותו של אדונינו הגר"א נגנבו בעיר 
מן  וא'  בסכנה.  היו  מישראל  ורבים  להנכרים,  היקרים  דברים  איזה  וילנא 
שאי"ז  ]אע"פ  גנבם  שהוא  להודות  לי'  שרי  אם  להגר"א  שאל  הקהילה 
האמת[, ובכך יכניס עצמו לספק שיהרגוהו, ]דאפשר שיחוסו עליו בשביל 
הודאתו[, ועי"ז ינצלו כולם. וא"ל הגר"א שיתיישב בדבר עד למחר. ]ולמעשה 
האדם הנ"ל לא המתין לתשובת הגר"א, ומסר עצמו לנכרים והרגוהו בעבור 
הודאתו[. והנה נידון זה דומה לנידו"ד, שהרי הוא מכניס עצמו לספק סכנה 

כדי להציל אחרים מוודאי סכנה, ובכללם את עצמו מספק סכנה.

לך קנוס

ְמְצִאים )ד, טז( הּוִדים ַהּנִ ל-ַהּיְ נֹוס ֶאת-ּכָ ֵלְך ּכְ
באחת ההזדמנויות  אחד מתלמידי רבינו מרן ראש הישיבה שליט"א,  שח 
הגעתי אל רבינו עם בני. משראהו פנה והחל לשוחח עימם בחביבות )כידוע 
יחסו המיוחד של רבינו שליט״א לילדי ישראל(. הוא שאל את בני מה הוא 
לומד בחיידר. כשענה שלומדים כעת פרק הכונס שאלו רבינו: ״מדוע נתנו 

לו קנס? במה חטא?
)גם זאת ראיתי כמה פעמים כשרבינו עורך ״מבחן״, ובפרט לילדים, שואל 
הוא שאלות פשוטות מאד ואף מגוחכות, כנראה בכדי שלא יתביישו אם 
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לא ״דעו לענות(. בני ענה, כמובן, שכתוב הכונס עם ״כ״ ולא עם ״ק״. 
רה"י נהנה וסיפר כי בהיותו ילד היה עליו להיות ״פורים רב״ בשכונת שערי 
חסד והיה זה במעמד הג״ר זבולון חרל״פ זצ״ל, וסיפר כי אמר אז ״פורים 
תורה״ בו הקשה על מה שנאמר במגילה ״לך כנוס את כל היהודים״, מדוע 

הוטל עליהם קנס?!
 ותירץ ע״פ פלוגתת התנאים הידועה שמביאה הגמרא כתובות כ״ט, ודעת 
ר״מ שם ש״אם יש מכר אין קנס, ואם יש קנס אין מכר״, והלא המן קנה את 
היהודים בעשרת אלפים ככר כסף, וכוונת מרדכי היתה שאם יהיה קנס על 

היהודים יתבטל המכר...

כאן טמון הנס

ֶלְך ְוָהָמן ַהּיֹום )ה, ח( ָיבֹוא ַהּמֶ
כתב הגאון רבי יעקב דוד אילן שליט"א, מר"י כנסת יצחק - חדרה, "בראשי 
ונ"ל כי  התיבות נרמז שם הוי'ה, וצ"ב מדוע דוקא כאן נרמז לשם הוי"ה. 
דוקא כאן טמון הנס, כי אסתר הרגישה שכלל ישראל בטוח בעצמו ומרגיש 
כי אחות לנו בבית המלך ולא התפללו כנצרך, ולכן קראה לאחשורוש והמן 
לנו  ואין  עליה  לסמוך  שאין  יחשוב  ישראל  שכלל  כדי  אצלה,  למשתה 
להישען אלא על אבינו שבשמים, ומכאן היה קידוש השי"ת לך כנוס את 
כל היהודים. והתפילה והתשובה היא שביטלה את גזירת המן. ולכך דוקא 
כאן, בפסוק יבא המלך והמן היום, נרמז שם השם, כי כאן התחיל הישועה, 

בתפילתם של כלל ישראל.

בעל גאוה

ַער  ׁשַ ב ּבְ הּוִדי יֹוׁשֵ ַכי ַהּיְ ר ֲאִני רֶֹאה ֶאת ָמְרּדֳ ָכל ֵעת ֲאׁשֶ "ְוָכל ֶזה ֵאיֶנּנּו ׁשֶֹוה ִלי ּבְ
ֶלְך" )ה, יג( ַהּמֶ

העולם רגיל להוכיח מפסוק זה, עד כמה גדולה היתה גאותו של המן הרשע,  
כל העולם כורעים ומשתחווים לו, אך כל זה עדין לא שווה לו, כל עוד מרדכי 

לא כורע ומשתחווה. 
ברם, אמר בזה הגאון רבי חיים ברוך נבנצאל שליט"א מרבני ישיבת 'כנסת 
יצחק' - חדרה, כי נראה לבאר בזה באופן אחר, שאין זה מענין מידת הגאווה 
של המן. ויש לומר, כי בראות המן שמרדכי לא קם ולא זע ממנו, הוא הכיר 

ע"י זה, שכל הכריעות וההשתחויות של כולם אין בהם ממש...
כי באמת כל מה שכרעו והשתחוו לו, היה זה כי מחמת שרצו הכל ל'הסתדר' 
בעוז  לעמוד  האנשים  בכוח  היה  ולא  זאת,  לעשות  המחייב  השלטון  עם 
להלחם כנגדם שלא לכרוע ולא להשתחוות, אך ע"י שמרדכי איש האמת 
עמד בפרץ, ולעין כל הוא עמד בלי לכרוע ולהשתחוות, גילה בזאת על כל 
מה שכולם כורעים ומשתחווים, שהם עושים זאת רק מחמת פחד או בדרך 
חנופה, ועל כן אמר המן, שכאשר הוא רואה את מרדכי יושב בפניו - "ְוָכל 

ֶזה ֵאיֶנּנּו ׁשֶֹוה ִלי" - מבטל הוא את הכריעות וההשתחוויות של כולם...

כבוד מדומה

ָכי )ו יא( ׁש ֶאת-ָמְרּדֳ ְלּבֵ בּוׁש ְוֶאת-ַהּסּוס, ַוּיַ ח ָהָמן ֶאת-ַהּלְ ּקַ ַוּיִ
באחת הישיבות, נעמד ה'פורים רב' והסביר בטוב טעם, מה הסיבה לכבוד 
הרב שנותנים המשתתפים ל"רב של פורים", וזאת על פי מעשה שמצא 
ב"משמר הלוי" להגאון המופלא רבי משה מרדכי שולזינגר זצ"ל, שסיפר: 
אחת  בשנה  כך:  שסיפר  זצ"ל  אברמסקי  יחזקאל  מרבנו  שמעתי  "פעם 
בליל פורים בלונדון, קראתי בביתי את המגילה עבור הרבנית בשעה אחת 
בלילה, היה זה כיון שבאותו פורים סבלה הרבנית מכאבי שיניים חזקים כך 
שלא יכלה לשמוע את המגילה בזמן. בשעה אחת בלילה אמרה לי שהוטב 
שאלתי  לקרוא,  כשגמרתי  המגילה.  את  לפניה  לקרוא  ממני  וביקשה  לה 
היהודי כשישב על הסוס  יודעת את מה חשב מרדכי  אולי  רייזל,  אותה: 
והמן הרכיבו ברחוב העיר וקרא לפניו "ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ 
אינו  כבוד שמעניקים שיכורים  כי  לך: מרדכי חשב בלבו,  ביקרו"? אומר 
כבוד כלל, והלוואי ויסתיים במהרה כל הכבוד הזה ויוכל לחזור ללימודו..." 
"בפורים, מקבל ה'כבוד' המדומה הזה, משמעות אחרת...", סיים ה"רב" 

לצהלת המשתתפים.

אויב או שונא

ִאיׁש ַצר ְואֹוֵיב, ָהָמן ָהָרע )ז, ו(
ביאר הגאון רבי יעקב דוד אילן שליט"א, מר"י כנסת יצחק – חדרה, בכתבי 

הנפש,  על  קאי  ושונא  הגוף,  כליון  גזירת  על  קאי  דאויב  מבואר  הגר"א 
ובזה נראה דגזירת אחשוורוש היה מעיקרא על עונש רוחני, כטענת המן 
דזהו  נראה  ומעתה  להרוג,  דקודם  הגזירה  שינה  והמן  שונות',  'ודתיהם 

שאמרה אסתר איש צר ואויב, היינו אויב ולא שונא.

יעשו עץ

ה ָהָמן  ר ָעׂשָ ה ָהֵעץ ֲאׁשֶ ם ִהּנֵ ֶלְך ּגַ ִריִסים ִלְפֵני ַהּמֶ "ַוּיֹאֶמר ַחְרבֹוָנה ֶאָחד ִמן ַהּסָ
ה ַוּיֹאֶמר  ים ַאּמָ ִ בֹּהַ ֲחִמּשׁ ֵבית ָהָמן ּגָ ֶלְך עֵֹמד ּבְ ר טֹוב ַעל ַהּמֶ ּבֶ ר ּדִ ַכי ֲאׁשֶ ְלָמְרּדֳ

ֻלהּו ָעָליו" )ז – ט( ֶלְך ּתְ ַהּמֶ
הנה מתחילה כאשר אמרו זרש וכל אוהביו להמן לעשות עץ כדי לתלות 
ים  ִ בֹּהַ ֲחִמּשׁ עליו את מרדכי, מובן שציינו לו את הגובה הרצוי - "ַיֲעׂשּו ֵעץ ּגָ
ה", אך על זאת יש להתפלא, כי כאשר חרבונה מספר למלך על העץ,  ַאּמָ
בֹּהַ  ה ָהָמן... ּגָ ר ָעׂשָ ה ָהֵעץ ֲאׁשֶ ם ִהּנֵ הוא מדגיש לו את גובה העץ, ואומר לו "ּגַ

ה", ים ַאּמָ ִ ֲחִמּשׁ
לציין  היה  צורך  ומה  גובהו של העץ,  אין משמעות למידת  כאן  ולכאורה 
ָעָליו",  ֻלהּו  ּתְ ֶלְך  ַהּמֶ "ַוּיֹאֶמר  בסמוך,  ביאור  צריך  ועוד  המלך?  בפני  זאת 
ויש להבין, מה ענין יש למלך על איזה עץ יתלו את המן?  וגם בסיום הענין 
ָכי", שוב נראה כי בא הכתוב  ר ֵהִכין ְלָמְרּדֳ ְתלּו ֶאת ָהָמן ַעל ָהֵעץ ֲאׁשֶ נאמר, "ַוּיִ

להדגיש כי דווקא בעץ המסוים הזה הוא נתלה? 
ובביאור הדברים, הביא ר"י 'גרודנא' הגאון הגדול רבי דוב צבי קרלנשטיין 

זצ"ל, את המבואר בפירוש 'יוסף לקח' )ובדומה לזה פי' הגאון מלבי"ם(:
"מה שאמרו לו זרש ואוהביו לעשות עץ גבוה חמישים אמה, העמיקו עצה, 
כדי שיוכלו לראות מבית המלך את מרדכי תלוי". מבואר, כי חפצו של המן 
היושב בארמון מלכותו,  גם אחשורוש  כזה, אשר  בגובה  עץ  היה שיעשו 

יוכל לראות את מרדכי התלוי עליו.
ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ָהֵעץ  ה  ִהּנֵ ם  "ּגַ יש לבאר את דברי חרבונא למלך,  ולפי דבריו 
ה",  ים ַאּמָ ִ בֹּהַ ֲחִמּשׁ ֵבית ָהָמן ּגָ ֶלְך עֵֹמד ּבְ ר טֹוב ַעל ַהּמֶ ּבֶ ר ּדִ ַכי ֲאׁשֶ ָהָמן ְלָמְרּדֳ
ביקש חרבונא לעורר את רוגזו של המלך, להראותו כי כוונתו של המן היתה 
להשפילו ולבזותו, שיראה כי אותו שדיבר עליו טוב עומד תלוי לנגד עיניו!

וזה הוסיף כעס לאחשורוש על המן, כיצד מבקש הוא להרוג את מי שדיבר 
עליו טוב, ועוד שרצה כי מחצר המלך יוכלו לראות את התלוי על העץ הזה,  
וסוף דבר שנתקיים דבר זה בו עצמו, שנתלה דוקא על אותו העץ הגבוה, 

ושהמלך ראה אותו מארמונו תלוי עם בניו.

קדושת יום הפורים

ר-ֵהִכין )ז י(  ְתלּו, ֶאת-ָהָמן, ַעל-ָהֵעץ, ֲאׁשֶ ַוּיִ
וליום  הלוחות  לקבלת  ההמשך  שליט"א:  הישיבה  ראש  מרן  רבינו  ביאר 
הקדוש הזה הוא הקיימו וקיבלו, קיבלו מאהבה, וכאן ביום הפורים מתגלה 
הכוח המיוחד של הגוף, במצב כזה שהגוף לא מפריע כלל, אוכלים ושותים 

ואדרבה מחזקים את הגוף שלא יהיה קשור ומוגבל בדעת האדם.
כי הדעת שיש באדם בשר ודם היא מוגבלת, ואף משה רבינו ע"ה שהיה 
יסוד הדעת של כלל ישראל ודעתו גבוהה מאד, ולימדונו חז"ל על טענת 
משה לקב"ה "למה הרעות" "שבא להתחכם על גזירתו של הקדוש ב"ה" 
)שמו"ר ו א(, וגם כן טעה במשהו, וכן בשלמה המלך ע"ה, אמרו בגמרא 

שטעה בדעת. 
ובפורים מחזקים את כוח המקבל של הגוף, שהוא כלי קיבול לרוחניות, 
הגוף של כלל ישראל שהוא גם קודש וכלי מסוגל לרוחניות, בלי "בקשו 

חשבונות רבים", ולענין זה הוא היום הכי גדול בשנה.
הרוחני  הכח  באדם  ומתגלה  מתחזק  והשבתות  טובים  הימים  ובכל 
שמתחזק ומתגלה בו, בפורים מתגלה יותר שהגוף והגשמיות אין בהם כל 
כך סתירה, כי הכל נעשה במאמר פיו של הקב"ה, והוא שבחר לו במחשבה 
העליונים,  בעולמות  די  לו  יש  רוחניים  מלאכים  בתחתונים,  דירה  תחילה 
והוא בחר דירה אצל בשר ודם גופנים וחומריים, וכאן מתגלה הכח הרוחני 

שיש בגוף ובחומר.
ובזה היתה מלחמתו של המן, כי הוא רצה לפגוע בגשמיות ובגוף, כשכלל 
ישראל היו כבר במצב של תרדמה רוחנית, והמן רצה לפגוע בגשמיות, כדי 

שלא תהיה דרך ולא יהיו כלים לחזק את הרוחניות.
וזהו שאמרו חז"ל  )חולין קלט:( "המן מן התורה מנין, המן העץ", כי המן 
בא משורש החטא של עץ הדעת, ובזה אדם הראשון נכשל ולא היתה שום 
תשובה לחזק את זה ברוחניות, ואף שאז כבר היה שבת שהוא קדוש יותר 
מיום הכיפורים אבל כל התיקון היה רק בכח הרוחניות, ולא היה בזה שום 



26

תשובה לחטאו. 
פורים הוא התשובה ל"המן העץ", שאה"נ גם הגוף המקבל שסופג רוחניות 
רק בשעת הקיבול  זה  נעלם,  זה  בו קדושה רבה אך תמיד  כן מתגלה  גם 

ואחר כך נעלם, ורק ביום הפורים יש כח מיוחד שנשאר.
***

בהזדמנות אחרת הוסיף רבינו מרן ראש הישיבה שליט"א: שביום הפורים 
כאן יש כבר את ההכנה של ל' יום קודם לחג, הכנה לחרות הגדולה של חג 
הפסח והיציאה לחרות, כי כך ראויים לקבל יותר רוחניות, ועל ידי ההכנה 
של פורים וגילוי כח הכלי קבול לקבלת הרוחניות, על ידי זה הקב"ה יהיב 

חכמה לחכימי, וניתן להגיע לחג הפסח ולחרות האמיתית.
וזהו שהרגישו כלל ישראל ביום הפורים את הקב"ה בעצמו בגוף ישראל, 
גם הגוף בעצמו הוא קודש קודשים, ורק אנחנו פוגמים ומקלקלים ומגרשים 
את הקב"ה מתוכנו, ובפורים קיבלו עליהם מאהבה בלי חציצה והפרעה של 

הגוף. ובכל דור ודור מתחדש הכוח הזה.
עול  על עצמו  ואם אדם מקבל  לפני החג מתחילה הטהרה,  יום  ל'  וכעת 
תורה ועול תשובה, להיות מקבל קיימו וקבלו, מקבל על מנת לעשות, הוא 

יכול לזכות ביום הזה מאוד מאוד.

ביום ההוא

הּוִדים  ית ָהָמן צֵֹרר ַהּיְ ה ֶאת ּבֵ ְלּכָ ר ַהּמַ ֵורֹוׁש ְלֶאְסּתֵ ֶלְך ֲאַחׁשְ ּיֹום ַההּוא ָנַתן ַהּמֶ "ּבַ
ר ַמה הּוא ָלּה" )ח, א( יָדה ֶאְסּתֵ י ִהּגִ ֶלְך ּכִ א ִלְפֵני ַהּמֶ ַכי ּבָ ּוָמְרּדֳ

יש לעיין, מדוע מציין הכתוב שהנתינה של אחשורוש את בית המן היתה 
בזה  יש  ודאי  במגילה,  לדורות  זאת  נכתב  אם  ולכאורה,  ַההּוא",  ּיֹום  "ּבַ

תועלת ונפקא מינה, והדבר צריך ביאור?
הלוי  דוד  משולם  רבי  האדיר  הגאון  'בריסק'  ישיבת  ראש  בזה  ואמר 
סאלאווייצ'יק שליט"א הנה מפורסם בשם מרן הגרי"ז זיע"א, שביאר כי מה 
שקיבלו מרדכי ואסתר את בית המן, למרות שלענין מחיית עמלק נאמר 
ה  ָוׂשֶ ַוֲחמֹור  ְוׁשֹור  יֹוֵנק  ְוַעד  ֵמעֹוֵלל  ה  ָ ִאּשׁ ְוַעד  "ֵמִאיׁש  יט(  )שמואל א' כב, 

ְלִפי ָחֶרב" - 
בשלח(:   )מכילתא  חז"ל  דברי  את  יט(  כה,  )דברים  רש"י  כך  על  והביא 
"שלא יהא שם עמלק נזכר אפילו על הבהמה לומר בהמה זו משל עמלק 

היתה" )ועי' 'מנחת חינוך' תרד, א(, 
מכל מקום הם היו רשאים לקחת את בית המן, מפני שדין הוא )סנהדרין 
מח:( "הרוגי מלכות - נכסיהן למלך", ונמצא שמיד במיתתו של המן זה כבר 
לא היה ביתו, אלא עבר לרשותו של אחשורוש, וממנו יכולים היו מרדכי 

ואסתר לקבל.
ּיֹום  ומעתה נראה להוסיף ולהטעים את הדברים היטב גם בלשון הכתוב: "ּבַ
רק  כלומר,  ָהָמן",   ית  ּבֵ ֶאת  ה  ְלּכָ ַהּמַ ר  ְלֶאְסּתֵ ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ ֶלְך  ַהּמֶ ָנַתן  ַההּוא 
לבית  להיות  ביתו  הפך  היום  באותו  המן,  של  הריגתו  שהתבצעה  לאחר 

מלכות, ועל כן הותר למרדכי ואסתר לקיים בית זה...   

מחשבה ומעשה

ְוֵאת  ָהֲאָגִגי  ָהָמן  ָרַעת  ֶאת  ְלַהֲעִביר  ֶלְך...  ַהּמֶ ִלְפֵני  ר  ַדּבֵ ַוּתְ ר  ֶאְסּתֵ "ַוּתֹוֶסף 
הּוִדים" )ח, ג( ב ַעל ַהּיְ ר ָחׁשַ ְבּתֹו ֲאׁשֶ ַמֲחׁשַ

מבואר בלשון הפסוק, כי אסתר היתה קוראת לרעתו של המן 'מחשבה' - 
יב  ֵתב ְלָהׁשִ ב", וכן הוא בדבריה להלן )פסוק ה( "ִיּכָ ר ָחׁשַ ְבּתֹו ֲאׁשֶ "ְוֵאת ַמֲחׁשַ

ָדָתא ָהֲאָגִגי", ן ַהּמְ ֶבת ָהָמן ּבֶ ָפִרים ַמֲחׁשֶ ֶאת ַהּסְ
ַעל  לּו  ּתָ "ְואֹתֹו  ז(  אך לעומת זאת בתשובתו של אחשורוש נאמר )פסוק 
הּוִדים", הרי לפנינו, כי מה שאצל אסתר מוגדר  ּיְ ַלח ָידֹו ּבַ ר ׁשָ ָהֵעץ ַעל ֲאׁשֶ

כ'מחשבה', אצל אחשורוש מוגדר כ'מעשה'!
ביאר בזה ר"י 'דברי אמת' הגאון רבי זבולון שוב שליט"א: נראה כי אכן באופן 
ומרגע  חץ,  לזריקת  דומות  היו  המן  של  האגרות  העולם,  מבט  לפי  טבעי 
שהם יצאו חתומות מתחת ידיו והופצה ההוראה להרוג ביהודים, הרי זה 
כאילו כבר נעשה מעשה, ר"ל, אך כל זה ראוי למבטו של גוי חדל אמונה, 

הּוִדים", ּיְ ַלח ָידֹו ּבַ ולכן אצל אצל אחשורוש שליחת האגרות נחשבו ׁשָ
בהקב"ה,  ובטחון  באמונה  החדורה  היא  המלכה,  אסתר  אצל  כן  לא  אך 
מבחינתה גם גזירה שכבר נשלחה באגרות היא אינה אלא מחשבה בלבד - 
ֶבת ָהָמן", וממילא אפשר לפעול אצל בורא העולם כדי להפר זממו  "ַמֲחׁשֶ

של אותו רשע...

מחשבת המן

ן לֹו ְלַהֲעִביר  ְתַחּנֶ ְבּךְ ַוּתִ ּפֹל ִלְפֵני ַרְגָליו ַוּתֵ ֶלְך ַוּתִ ר ִלְפֵני ַהּמֶ ַדּבֵ ר ַוּתְ "ַוּתֹוֶסף ֶאְסּתֵ
הּוִדים" )ח, ג( ב ַעל ַהּיְ ר ָחׁשַ ְבּתֹו ֲאׁשֶ ֶאת ָרַעת ָהָמן ָהֲאָגִגי ְוֵאת ַמֲחׁשַ

יש להבחין, כי תוספת בקשה זו באה מאסתר למלך, לאחר שכבר המן ובניו 
נתלו על העץ, ולמרות כל זאת עדין מדברת אסתר במטבע לשון - "ְלַהֲעִביר 

ְבּתֹו". ֶאת ָרַעת ָהָמן ָהֲאָגִגי ְוֵאת ַמֲחׁשַ
ביאר בזה מרן רבינו הגרי"ש אלישיב זיע"א, כי אף אמנם המן כבר לא היה 

באותה שעה, אבל 'מחשבת המן' נותרה שרירה וקיימת!
רבים טועים, כאילו כאשר נופל שונא ישראל מסוים, הנה סבורים הם כי 
באה הרווחה וכביכול 'נפתרה הבעיה'. אך לא כן הדבר, כי לעולם הבעיה 
רבי  "אמר  לדורות  הלכה  שנפסקה  וכפי  פעם,  אחר  פעם  לחזור  תשוב 
שמעון בן יוחאי, הלכה היא בידוע שעשו שונא ליעקב" )ספרי(. ולכן צריך 
מקום  מכל  קיים,  לא  כבר  עצמו  ש'המן'  לאחר  גם  כי  ולדעת,  להשכיל 

'מחשבת המן' נותרה קיימת, וצריך תדיר להשמר ולהלחם מפניה. 

אורה ושמחה

דֹוָלה  ּגְ ַוֲעֶטֶרת ָזָהב  ֵכֶלת ָוחּור  ְלבּוׁש ַמְלכּות ּתְ ּבִ ֶלְך  ְפֵני ַהּמֶ ַכי ָיָצא ִמּלִ "ּוָמְרּדֳ
אֹוָרה  ָהְיָתה  הּוִדים  "ַלּיְ ֵמָחה"  ְוׂשָ ָצֲהָלה  ן  ׁשּוׁשָ ְוָהִעיר  ָמן  ְוַאְרּגָ ּבּוץ  ְוַתְכִריְך 

ׂשֹן ִויָקר" )ח - טו, טז, יז( ְמָחה ְוׂשָ ְוׂשִ
ֵמָחה", ורק לאחר  ן ָצֲהָלה ְוׂשָ יש לשאול, מדוע נאמר בתחילה "ְוָהִעיר ׁשּוׁשָ
ׂשֹן ִויָקר", מה טעם נבדלה השמחה  ְמָחה ְוׂשָ הּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְוׂשִ מכן "ַלּיְ

בעיר שושן מהשמחה של היהודים במקומות אחרים?
ְלבּוׁש  ּבִ ֶלְך  ַהּמֶ ְפֵני  ִמּלִ ָיָצא  ַכי  "ּוָמְרּדֳ תחילה  נאמר  מדוע  להעיר,  יש  ועוד 
ֵמָחה", הלא לכאורה  ְוׂשָ ָצֲהָלה  ן  ׁשּוׁשָ "ָהִעיר  ורק לאחר מכן  וגו',  ַמְלכּות" 
השמחה היתה צריכה להיות מיד כאשר הרצים יצאו דחופים בדבר המלך, 
ואילו מהפסוק משמע שהשמחה היתה תלויה בעובדה שמרדכי יצא קודם 

לכן מלפני המלך?
וביאר בזה ראש ישיבת 'גרודנא' הגאון הגדול רבי דוב צבי קרלנשטיין זצ"ל: 
ְמָחה - זו יום טוב, וכן  הּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְוׂשִ מבואר בגמרא )מגילה טז:(: "ַלּיְ

הוא אומר ושמחת בחגך".
יום הפורים,  וכתב המהרש"ל )שו"ת, סי' מח(, שהכוונה בזה על שמחת 
לומר  בעלמא  דברים  כסיפור  בא  לא  שהפסוק  ללמדנו,  הגמרא  וכוונת 
שהיתה שמחה גדולה בנס הצלה, אלא הכתוב בא לחייב ולקבוע דין שמחה 

ביום זה, בכל שנה ושנה לדורות עולם. 
עוד מבואר בגמרא )שם, ז.(: "אמר רב שמואל בר יהודה, בתחילה קבעוה 

בשושן, ולבסוף בכל העולם כולו".
רק  הפורים  יום  מצוות  את  קבעו  הראשונה  שבשנה  אבן',  ה'טורי  ופירש 
לכל  הפורים  יום  נקבע  השניה,  בשנה  מכן  לאחר  ורק  לבדה,  שושן  בעיר 

המקומות כולם. 
הכתוב  בא  וכאמור  מאחר  רב:  בדקדוק  הכתובים  סדר  עולה  בכך  והנה 
ללמדנו את דין קביעת הפורים ליום שמחה, לפיכך בפסוקים אלו הבאים 
ללמד על השמחה, מקדים הכתוב על השמחה שהיתה בעיר שושן לבדה, 
מפני שכאמור בתחילה קבעו את השמחה רק שם, ובשנה מאוחרת יותר, 

פשטה השמחה לכל המקומות.
הּוִדים ָהְיָתה  ֵמָחה", ורק לשנה אחרת - "ַלּיְ ן ָצֲהָלה ְוׂשָ תחילה "ְוָהִעיר ׁשּוׁשָ
ׂשֹן ִויָקר" – בכל מקום ואתר. אך עדין לא נתבאר, מדוע  ְמָחה ְוׂשָ אֹוָרה ְוׂשִ

באה השמחה רק לאחר שיצא מרדכי בלבוש מלכות?
הוסיף ר"י 'גרודנא' זצ"ל: הנה כתב הט"ז )סי' תרצה סק"א(: צריך האדם 
לתת שבח לו יתברך על טובה כפולה שעשה עמנו,  האחד, הוא הפורענות 
אלא  מרדכי  נתברך  לא  אילו  כי  והשני,  הרשע,  המן  על  יתברך  שהביא 
היה ניצול עם כל ישראל דיינו, אולם הקב"ה בירכו למרדכי בגדולה מאד 
והטובה יתירה וכו', וזאת כדי שלא יפסיק מליתן שבח ע"ז בשמחה, עכ"ל.

מפורש מדבריו, שהשמחה לא היתה רק על ביטול הגזירה, אלא גם על כך 
שמרדכי יצא בלבוש מלכות ונתגדל שמו.

ענינים:   ב'  על  נאמר  הפורים  ביום  שמחה  מתוך  ההודאה  שחיוב  ונמצא, 
והטיבו עמו  גדולתו של מרדכי, שנתגדל הרבה  ב.  א. הצלת עם ישראל. 
בהטבה יתירה. ומאחר והחיוב של ההודאה מתוך שמחה, כולל גם הודאה 
ָיָצא  ַכי  "ּוָמְרּדֳ שנתקיים  לאחר  רק  לכן  מרדכי,   של  גדולתו  על  בשמחה 

ֵמָחה". ן ָצֲהָלה ְוׂשָ ְלבּוׁש ַמְלכּות"... אז - "ְוָהִעיר ׁשּוׁשָ ֶלְך ּבִ ְפֵני ַהּמֶ ִמּלִ
 - אימתי?   - ֵמָחה"  ְוָשׂ ָצֲהָלה  ַיֲעקֹב  ת  ַנּ "ׁשֹוַשׁ הפייט:   לשון  מדוקדק  וכן 

ָכי".  ֵכֶלת ָמְרְדּ ְראֹוָתם ַיַחד ְתּ "ִבּ
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ׂשְֹנֵאיֶהם )ט,ב( ה ּבְ הּוִדים ֵהּמָ ְלטּו ַהּיְ ר ִיׁשְ ְוַנֲהפֹוְך הּוא, ֲאׁשֶ
חז"ל אומרים 'אם ראית מלכיות מתגרות אלו באלו צפה לרגלו של משיח', 
וכוונת הדברים היא לא להיתפס לעצם המלחמה ולהסביר את התהליכים 
הטבעיים שלה, להבין למה זה קורה בדרך הטבעית של ההסתר פנים, לא 
ומה  ד'  וב"לומדות" של ההסתר, אלא להביט מהו דבר  להעמיק בהבנה 
התפקיד של כלל ישראל בזמן שכזה, זוהי חובתינו כמאמינים בני מאמינים 
להתחזק כל יום באמונה בהשגחה פרטית, וממילא לדעת מהי ההסתכלות 

האמיתית על מה שקורה.
האמת היא כפי שקובעים חז"ל בגמרא שאין פורענות באה לעולם אלא 
בשביל ישראל, בשל כך באים השונאים, אין לזה ח"ו שום  סיבה אחרת וכל 
ההסברים והפרשנויות הם רק איך מתלבשת המלחמה בדרך הטבע, אבל 
החכמה של כלל ישראל, והתפקיד והחובה של כל אחד ואחד מישראל זה 

לראות מה באמת קורה ומדוע זה קורה.
כך גם היה בנס חג הפורים  שקראו לו חז"ל סוף כל הניסים, אחר הדברים 
האלה הנס היה נראה קצת כביכול השתלשלות מקרית בדרך הטבע, וודאי 
אחרת  בצורה  שקרה  מה  את  מסבירים  היו  פרשנויות  זה   על  היו  שאם 
לגמרי, ורק במבט של נבואה ושל רוח הקודש, אם מסתכלים איך נראים 
ראש  מרן  )רבינו  שם.  קרה  באמת  מה  יודעים  אז  הקב"ה  כלפי  הדברים 

הישיבה שליט"א(

כוחות החודש

ר חֶֹדׁש הּוא-חֶֹדׁש ֲאָדר )ט, א( ֵנים ָעׂשָ ּוִבׁשְ
על הכוחות הרוחני ים הקיימים בחודש זה, לימד רבינו מרן ראש הישיבה 

שליט"א: 
זמן הסתלקות משה, היה בזה סילוק התורה, שכחו  חודש אדר, הוא גם 
הלכות ובסוף החזירו אבל היה שכחה, לא היה את הכח של משה, הסילוק 
זה לדורות. המן שהוא גם לא אדם פשוט "המן העץ," כבר בעץ הדעת היה 
את שורש כח הרע, יש לו שורש בתורה, הוא רצה לנצל את הכוח הזה של 
הסתלקות משה שיגמור עד הסוף ויכלה את ישראל, בדור ובזמן שרפו מן 
זה הוא קיום הרע, כאשר יש חולשה אצלנו, אז מתגבר כוח  כי  המצוות, 

הרע.
מצד שני, כפי שנתבאר, הוא לא ידע, שיש בזמן הזה של חודש אדר אות 
הכוח של הולדת משה שנשאר גם לדורות, כי מרע"ה הוא הרועה הנאמן, 
ונתמלא הבית אורה ולדורות, כי יש  'אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא', 
כי בכל דור ודור  צריך את הכוח של משה ו"משה שפיר קאמרת", תמיד 

צריך אותו ואי אפשר בלי זה.
אחר  בבירור  היו  שלו  הניסיונות  וכל  אור,  עם  מיד  נולד  ע"ה  רבינו  משה 
גדולים  אנשים  וכמה  בדקות  יותר  התביעות  גדולים  שיותר  וכמה  בירור, 
כשאמר  העולמות  כל  שהפסיד  בירבעם  הוא  וכך  ונפלו.  בדקות  שפגמו 
"מי בראש" ואף אצל מרע"ה מצינו שבתחילה היה במדרה פחותה יותר 
"בשעה שנגלה הקב"ה על משה טירון היה משה לנבואה" )שמות רבה ג(, 

ועלה ונתעלה.
בחודש הזה, יש את שתי הכוחות, יש מלחמה נוראה, כי שני הדברים אמת 
וגבר  ידו  ירים משה  "והיה כאשר  יגבר,  כוח  ואיזה  נמצאים  ושני הכוחות 
ישראל", ולהיפך ח"ו, זו המלחמה, מלחמת עמלק,  ואם ח"ו לא מנצלים 

את הכוח ח"ו זה מתהפך לרעה. 

מרבים בשמחה

ְמָחה, ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב )ט כב( גֹון ְלׂשִ ְך ָלֶהם ִמּיָ ר ֶנְהּפַ ְוַהחֶֹדׁש ֲאׁשֶ
הסטייפלר  מרן  עם  בזה  ששח  את  שליט"א,  יברוב  צבי  רבי  הגאון  כתב 
וטור שו"ע לא הובא כלל מהא דמשנכנס אדר מרבים  זצוק"ל. ברמב"ם 
בשמחה וכמו שהובא להלכה לענין משנכנס אב ממעטין, וכבר עמד בזה 

החת"ס או"ח,
מרבים  שאמרו  דמה  תשמ"א,  פורים  ז"ל  הסטייפלר  ממרן  ושמעתי   
בו  שמרבים  המציאות  הוא  שכך  אלא  מעשית,  הלכה  זו  אין  בשמחה 
בשמחה, ולכן זמן סגולי הוא להתדיין בו עם העכו"ם. מיהו בשאר פוסקים 
הובא כן להלכה דין זה עכ"ד לאחר זמן נכנס חכ"א והעיר למרן ז"ל מלשון 
הגמ' תענית כ"ט א' 'כשם שמשנכנס אב כו' כך משנכנס אדר כו' 'ומשמע 

שדינם ועניינם שוה ואמר שבתחילה אמר הדבר לפו"ר מה שהי' נראה לו

משתה ושמחה

נֹות  ּוַמּתָ ְלֵרֵעהּו  ִאיׁש  ָמנֹות  לֹוַח  ּוִמׁשְ ְמָחה  ְוׂשִ ה  ּתֶ ִמׁשְ ְיֵמי  אֹוָתם  "ַלֲעׂשֹות 
ָלֶאְביֹוִנים" ט - כב

'מתנות  וליתן  מנות'  ו'משלוח  ושמחה'  'משתה  לקיים  זה  ביום  נצטוינו 
השמחה  את  נפרדות,  מצות  כאן  יש  המקובלת  ההבנה  ולפי  לאביונים', 

מקיימים באכילה ושתיה, ואת המתנות נותנים לאביונים. 
מרקוביץ  שמואל  רבי  הגדול  הגאון  פוניבז'  ישיבת  ראש  הצביע  אולם 

שליט"א, על לשונו של הרמב"ם )מגילה פ"ב הי"ז(: 
"מוטב לאדם להרבות במתנות אביונים מלהרבות בסעודתו ובשלוח מנות 
לרעיו, שאין שם שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים ויתומים 
שנאמר  לשכינה,  דומה  האלו  האומללים  לב  שהמשמח  וגרים,  ואלמנות 

ִאים', עכ"ל. ָפִלים ּוְלַהֲחיֹות ֵלב ִנְדּכָ )ישעיהו נז, טו( 'ְלַהֲחיֹות רּוַח ׁשְ
מבואר בדבריו שהנתינה לעניים יש בה קיום מצות השמחה, ולא רק משום 
שמחת העניים, אלא משום שמחת עצמו, וכיון שהם 'ימי משתה ושמחה' 

אז בנתינה לעניים מקיימים את השמחה! 
ויסוד גדול שנינו כאן, שאמנם אפשר לקיים את השמחה באכילה ושתייה, 
אבל אין שמחה כמו המשמח לב אומללים, ומי שעושה זאת דומה לשכינה. 
ואכן ברמב"ם בהל' מתנות עניים מוזכרים הרבה ממעלות הצדקה, אך לא 
נזכר שם ענין זה של שמחה בנתינת צדקה ומתנות עניים, רק כאן בהלכות 

מגילה.
הפורים,  את  'לקנות'  ידה  על  שאפשר  שמחה  של  דרגה  כאן  שיש  והרי 
יותר  ומשלוח מנות  פורים  בנוהג שבעולם אדם מחשיב את הסעודת  כי 
ממתנות לאביונים, מאחר והוא לא רואה בזה שייכות לענין השמחה של 
פורים, אבל כאן מבואר שאדרבה, בזה אדם יכול לבוא לשמחה הגדולה 

והאמיתית, להיות כמו השכינה.
"בטעם  וז"ל:  סק"ד(,  )תרצ"ה  הב"ח  בדברי  הללו  כדברים  למצוא  ונוכל 
מנות ומתנות אלו, שהוא כדי שתהא השמחה כוללת שמחת עבודת יוצר 
אוהביו  עם  האדם  שמחת  כוללת  כן  וגם  לאביונים,  המתנות  והם   - הכל 

וריעיו - והם המנות", עכ"ל. 

קיימו וקבלו

הּוִדים ֲעֵליֶהם ְוַעל-ַזְרָעם )ט כז( לּו ַהּיְ מּו ְוִקּבְ ִקּיְ
ביאר רבינו הגדול מרן הגרא"מ שך זצוק"ל: פורים הוא זמן של קימו, וקבלו 
קיימו מה שקבלו כבר. וצריך לדעת שפורים אינו רק היין והיי"ש ששותים 
אם  והמבחן  וקבלו,  קיימו  התורה  קבלת  הוא  פורים  של  התכלית  אלא 
נוהגים במהלך הראוי הוא, איך נראים לפני פורים ולאחריו, הבחינה היא 
אם לומדים לפני פורים ואחרי פורים אם אין רפיון. אנשים גדולים אינם 
תלויים בזמנים תמיד הם שקועים בלימוד מבלי הסחת דעת, מהמעלות 
חיזוק אם לא  יהיה  וממי  חיזוק  דורש  נתחזק, הזמן  נקנית בהם  שהתורה 

מבני ישיבה ואולי ירחם.

קבלו מאהבה

ָנה )ט כז( ָנה ְוׁשָ ָכל-ׁשָ ּבְ
להלכה,  הוא  וכן  בגמרא,  נזכר  שליט"א:  הישיבה  ראש  מרן  רבינו  ביאר 
שבאדר ראשון כבר מרבים בסעודה, היינו  שזה זמן שכבר צריך לקחת בו 
את ההתעוררות, וכמו בימי חודש אלול שהם זמן מיוחד של יראה עד ליום 
המשפט, ויש בהם את ההנהגה של שכר ועונש, כך יש מעלה מיוחדת לימי 

אדר שהם זמן של "קיימו וקבלו".
והזמן הזה של 'קיימו וקבלו' הוא הזמן של אהבה, כי התורה היא המביאה 
לאהבה וכמו שביאר בנפש החיים )ש"ד פל"א( "כי עיקר התשובה שלמה 
כמ"ש  כראוי...  התורה  עסק  ידי  על  רק  היא  מאהבה  שהיא  האמיתית 

במעלות התורה "אוהב את המקום". 
וברמב"ם כתב בגודל שלימות העבודה מאהבה "שהיא המעלה הגדולה 
שתהא נפשו קשורה באהבת ד' ויהיה שוגה בה תמיד" )הל' תשובה פ"י 
התביעה  באה  זה  ועל  בשמחה,  הוא  ומקיים  עושה  שהוא  ובשעה  ה"ג( 

הנוראה "תחת אשר לא עבדת את ד' אלוקיך בשמחה".
בזמנים המיוחדים הללו, שיש בהם כח וסגולה מיוחדת לאהבה, זמן שיש 
בו גילוי של אור הנס האחרון, זמן שיש בו יותר אור ששייך לראות בו יותר 
את  להרגיש  יותר  ששייך  זמן  זה  עכשיו  לעולם.  נשארת  שבו  וההשפעה 
המתיקות להתקרב לטוב ולנתק ממנו את הרע, וכך היה בזמן הנס כשכלל 
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קבלו  של  למצב  הגיעו  ומזה  לעצמם,  ולקחו  הנפלאות  את  ראו  ישראל 
וקיימו.

וביום הזה, שנזכר בגדרי ההלכה להרבות בסעודה ולהרגיש את השמחה, 
ומונח בזה לא רק מה  גם להשריש בלב את ה"בחרת בחיים",  זה מחייב 
לעשות, אלא גם באיזו צורה לעשות. לבחור ולהרגיש שאלה הם החיים 
האמיתיים בלי שום הרגשה של "שוא עובד אלוקים", לחיות ולהרגיש את 

התחושה והאושר הכי גדול שבחיים האמיתיים "חיים כולכם היום".

פורים – תורה שבעל פה 

ל-ּתֶֹקף )ט, כט( הּוִדי--ֶאת-ּכָ ַכי ַהּיְ ה ַבת-ֲאִביַחִיל, ּוָמְרּדֳ ְלּכָ ר ַהּמַ ְכּתֹב ֶאְסּתֵ ַוּתִ
חנוכה  דיני  את  פירש  לא  הקדוש,  שרבי  כך  על  עמדו  מהמפרשים  רבים 

במשנה, בעוד שדיני פורים כתוביב במסכת מיוחדת.
היא  דאסתר  אחז"ל  דהנה  שליט"א,  הישיבה  ראש  מרן  רבינו  בזה  וביאר 

"אילת השחר" כי נס הפורים הוא סוף כל הנסים כתובים בכתבי הקודש.
והמשנה אף שהיא תחילת תושבע"פ, מכל מקום דיני המשנה הם דינים 
שיש להם שרשים בתורה שבכתב, וכל ענינו של חנוכה אינו שייך לתורה 
של  האור  גילוי  שתוקף  וכמבואר  תושבע"פ.  הוא  כולו  כל  אלא  שבכתב, 
תורה שבעל פה, היה דוקא במצב של חושך והסתר פנים שכבר נפסקה 
כדי  נפש  ולמסירות  לעמל  הוצרכו  החושך  ובגלל  מתוך  ודווקא  הנבואה, 

לגלות את אור התורה

קניין בר קיימא

ה )ט לא( ִרים ָהֵאּלֶ ם ֶאת-ְיֵמי ַהּפֻ ְלַקּיֵ
מובא בספרים הקדושים, שכל החודש. חודש אדר, החודש שנהפך מאבל 
לשמחה. הוא זמן לתשובה מאהבה ולכל המאורעות הרוחניים. ובעל נפש 
כבר מרגיש בזה, כמו שמרגיש בשינוי מזג האוויר, שכן  אדם שיותר רוחני 
צריך להרגיש, אדם מעיד על עצמו, ואם לא מרגיש מסתמא לא זוכה לכך. 
שמעתי מפי הרב דסלר זצ"ל היה אומר בשם חמיו, ר' נחום זאב מקלם זצ"ל, 
שמי שלא מרגיש נשמה יתרה בשבת אין זה שאינו מרגיש אלא שאין לו, 

ואם ירגיש ממילא ירגיש אהבת ד'.
הוא  הזדמנות  כשמגיעה  ד',  אל  להתקרב  שמצפה  שאדם  הדברים  טבע 
מנצל אותה ורץ לזה, כפי שהוא משתוקק לזה. חובה על האדם להתגבר 
בפרט  בנפש,  קיימא  בר  קניין  אלא  חולפת  התעוררות  רק  לא  הזה,  בזמן 
)רבינו מרן ראש הישיבה  קניינים לדברים נצחיים אלו הדברים הרוחניים. 

שליט"א(

שמחת פורים

ה )ט לא( ִרים ָהֵאּלֶ ם ֶאת-ְיֵמי ַהּפֻ ְלַקּיֵ
בבה"ל סימן תרצ"ה  הביא דברי החיי אדם שאם יש חשש שע"י שכרות 
ושמחת פורים יזלזל בתפילה או בנט"י אין לו לשתות ולהשתכר וכו'. צ"ע 
וכו',  תפילה  של  המצוה  מן  פטור  פורים  שמחת  של  במצוה  דעוסק  כיון 
וכדתניא בשבת י"ט אין מפלגין בספינה ג"י קודם השבת משום בטול של 

עונג שבת ואם לצורך מצוה שרי משום דעוסק במצוה וכו', וא"כ ה"נ. 
ועוד יל"ע משום דהשתא מצוה קעביד, ואח"כ שישתכר ולא תהיה דעתו 

מיושבת עליו הוא אנוס ופטור מן התפילה.
אחרת  ולשנה  זירא  לרבי  דשחטיה  ר"ז  דרבה  בעובדא  ע"ב  כ'  ובמגילה 
א"ל שיסעדו שניהם, וא"ל ר"ז לאו בכל יומא מתרחיש ניסא וכו', ואמאי 
לא חש רבה לאיסור של רציחה. ולכאו' מוכח כיון דאיכא מצוה לשתות 
אח"כ שישתכר הו"ל כשוטה ואנוס הוא, כד' הרמב"ן ז"ל פרק ר"א דמילה 
להכניס  שרי  השבת  לחלל  צריך  יהא  שעי"ז  אע"פ  בשבת  לימול  דשרי 
עצמו לאונס, וא"כ ה"נ כיון דהשתא היו עסוקים רבה ור"ז בשמחת פורים 
א"כ אע"פ שעי"ז יוכל לבוא לרציחה שרי להכניס עצמו לאונס, אבל לשי' 
בעה"מ ז"ל דחולק על הרמב"ן וס"ל דאין לו למול התינוק אם עי"ז יבוא 
לחלל השבת צ"ע כנ"ל איך רבה הזמין לר"ז למשתה היין אם היה חשש 

לרציחה מתוך שכרות.
תבונה"  "שערי  ישיבת  מראשי  שליט"א  שושן  בן  מאיר  רבי  הגאון  וביאר  
אלעד: ונראה דכיון דרבה ידע שיכל להחיותו, א"כ אי"ז איסור רציחה וכמו 
גוזל ע"מ למיקט דאי"ז גזילה, וכמבואר בדברי התוס' שלהי פ"ק דמכות 
דהרוג יציל משום בעל דין של נרצח, וכמו שביאר בזה הגר"ש רוזבסקי ז"ל 
במכות דאיסור רציחה זהו משום חיובא דבן אדם לחבירו וכגוזל את נפשו 

של חבירו ואי"ז רק איסור לשמים וכו' ולכן הנרצח מקרי בע"ד של הרוצח 
ולפי"ז ברוצח ע"מ להחיותו דמי לגוזל  )עי"ש שיעורי הגר"ש אות כ"א(, 

ע"מ למקט דשרי.
ונראה דמשום דין עוסק במצוה לא שייך  בזה כיון דשמחת פורים זהו דין 
על הגברא לשמוח בפורים ואי"ז דין שמחה כשמחת יו"ט והמועדים שזהו 
דין על הגברא לשמוח מחמת  זהו  ביום שמחייב שמחה, אבל פורים  דין 
הנס, א"כ במקום שע"י השמחה יבטל מן המצוה של ק"ש ותפילה ובהמ"ז, 
אין דין מעיקרא של שמחה, והוי שיעור בגדר של המצוה של שמחת פורים, 
ואין ע"ז שם של שמחה אלא הוללות, וזהו שיעור בגדר של שמחת פורים.

תוקף קדושת ימי הפורים

ל ּתֶֹקף )ט, כט( הּוִדי ֶאת ּכָ ַכי ַהּיְ ה ַבת ֲאִביַחִיל, ּוָמְרּדֳ ְלּכָ ר ַהּמַ ְכּתֹב ֶאְסּתֵ ַוּתִ
בגמ' )יומא כ"ט א'( נקרא נס פורים 'סוף כל הניסים', כי כידוע שכל דבר 
שהוא סוף יש בו גם קצת התחלה של המצב הבא, ואף נס זה היה מלובש 
מאד בדרך הטבע, ונקרא 'אסתר' מלשון 'הסתר', שהכל היה בהשתלשלות 

העולם, 'אחר הדברים האלה'.
ומבואר בחז"ל שכלל ישראל היו אז במצב שפל, ואמרו על מרדכי שהוא 
גורם ח"ו את הצרות, )מגילה י"ג א'(,[, וכן במשך הדורות היו כאלו שאמרו 
שנהנו  עליהם  טענה  היה  וכן  הצרות...  את  גורמים  ח"ו  שהם  עליהם 
וזה  הגדול,  הנס  להם  עשה  הקב"ה  זאת  ובכל  רשע,  אותו  של  מסעודתו 
הראה להם גודל אהבתו יתברך לישראל שהיא אהבה למעלה מכל השגה, 

ומכח זה שוב קיבלו את התורה מאהבה. 
רבינו הגרע"א, מה שאנו סומכים ברכת אהבה רבה ואהבת  וכך גם ביאר 
עולם לק"ש, כי 'כמים הפנים לפנים', ועל ידי שאנו מזכירים גודל האהבה 
מובא  ובספרים  ית"ש.  אליו  האהבה  בנו  גם  מתעורר  אלינו,  הקב"ה  של 
שימי הדין זה בחינת תשובה מיראה, וימים אלו של ימי הפורים זה בחינת 
תשובה מאהבה. ועיקר התשובה מאהבה היינו ג"כ ע"י התורה. )רבינו מרן 

ראש הישיבה שליט"א(

כוח לדורות

ְרָעם. )ט כח(   ְוִזְכָרם, לֹא-ָיסּוף ִמּזַ
אמרו חז"ל במדרש משלי ט' שאעפ"י שכל המועדים יתבטלו, פורים לא 
יתבטל מעולם שנאמר )אסתר שם( "ימי הפורים האלו... וזכרם לא יסוף 
ספרי  "כל  הי"ח(  פ"ב  חנוכה   )הלכות  הרמב"ם  לשון  הוא  וכן  מזרעם", 
הנביאים וכל הכתובים עתידין ליבטל לימות המשיח חוץ ממגילת אסתר 
והרי היא קיימת כחמשה חומשי תורה וכהלכות של תורה שבעל פה שאינן 

בטלין לעולם".
רבינו מרן ראש הישיבה שליט"א, נראה שהרי כל  ובביאור הדברים ביאר 
הבריאה היא בחינת "זכר ונקבה בראם" )בראשית ה,ב(, והיא קיימת על ידי 

נותן ומקבל, וכל דבר שנמצא למטה שורשו למעלה למעלה. 
וכידוע הוא דבשבת קודש, שבלילה מתחזק כוח המקבל הכלי קיבול של 
האדם, וביום שזה יותר מזה, יש יותר השפעות מצד הנותן, והוא שכתב 
הרמב"ן )עה"פ "זכור ושמור"( שהשמירה היא בלילה והזכירה היא ביום, 

שזה מצוות עשה, 
מכוח  ביותר,  המקבל  כוח  שנתחזק  מאוד  גדולה  הארה  היתה  ובפורים 
שהיתה התעוררות גדולה מצד עם ישראל להתקרב להקב"ה, וזהו ש"הדור 
קבלוה מאהבה", כי אהבה היא מצד המקבל, ו וכמו בכל יו"ט שכל ההארות 
שהיו אז מתחדשים שוב באותם הזמנים, כן ההארה הזו מתחדשת בכל 
שפעלו  הכוח  אך  תתבטל  מלמעלה  הארה  של  זו  בבחינה  ושנה,  שנה 

המקבלים בעצמם לא יתבטל.

תשואות חן להרה"ג יאיר ארלנגר שליט"א,

דולה ומשקה בעין טובה מתורת רבינו מרן ראש הישיבה שליט"א.
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בענין ברכת המזוזה
הגאון רבי צבי וידר שליט"א - רב שכונת קרית יובל, בעמח"ס מנחת צבי

יש לדון בדין קובע מזוזה ולא בירך עליה אם יכול לברך אח"כ, דאף דקי"ל דכל 
המצוות מברכים עליהם עובר לעשייתן מ"מ יש לדון אם בדיעבד יכול לברך 

גם אח"כ.
וז"ל העושה מצווה ולא בירך אם  והנה הרמב"ם הל' ברכות פי"א ה"ה כתב 
מצווה שעדיין עשיתה קיימת מברך אחר עשייה ואם דבר שעבר אינו מברך, 
בירך  ולא  בסוכה  שישב  או  תפילין  שלבש  או  בציצית  שנתעטף  הרי  כיצד 
תחילה חוזר ומברך אחר שנתעטף וכו', אחר שלבש תפילין וכו', אחר שישב 
אחר  חוזר  אינו  ברכה  בלא  שחט  אם  אבל  באלו,  כיוצא  כל  וכן  וכו',  בסוכה 
השחיטה וכן אם כיסה הדם בלא ברכה או הפריש תרומה ומעשרות או שטבל 
ולא בירך אינו חוזר ומברך אחר עשייה וכן כל כיוצא באלו ע"כ, וא"כ יש לדון 
אי מזוזה דינו כציצית ותפילין דחוזר ומברך כיון דאכתי קיום המצווה קיימת, 
או שמא דדינו ככיסוי הדם והפרשת תרומה דכיון דהברכה נתקן על מעשה 
קביעת המזוזה ואין מעשה הקביעה קיים אין יכול לברך, והנה מחד יש לדקדק 
מהרמב"ם מדנקט דווקא ציצית ותפילין וסוכה ולא נקט מזוזה אע"פ דבהל' 
הסמוכה ה"ח דאיירי לגבי מצוות שאין עשייתה גמר מצוותה נקט מזוזה בהדי 
סוכה ציצית ותפילין וא"כ מדהשמיט הכא מזוזה משמע דלא חשיב עשייתה 
והפרשת  טבילה  הדם  כיסוי  שחיטה  דווקא  בסיפא  מדנקט  ומאידך  קיימת, 
מצווה  חשיב  דמזוזה  גיסא  לאידך  משמע  בהדיה  מזוזה  נקט  ולא  תרומה 

שעשייתה קיימת, וא"כ מהא ליכא למשמע מינה.
י"ג[ דן בנרות חנוכה באחד שהדליק מקצת  והנה הגרע"א ]שו"ת תנינא סי' 
הנרות ושכח לברך אם יכול לברך על הנותרות, והכריע דיכול לברך בצירוף 
זרוע  האור  דעת  ב(  מצווה,  הידור  על  לברך  דיכול  הא"ר  דעת  א(  טעמים  ג' 
וההגהות אשרי דבכל המצוות אם לא בירך עובר לעשייתן מברך אח"כ דפליגי 
על הרמב"ם הנ"ל דאין יכול לברך והביאם הש"ך ביו"ד סי' י"ט סק"ג ופליג 
אשרי  וההגהות  זרוע  כאור  הדין  דעיקר  הכריע  הפר"ח  אמנם  לדינא,  עלייהו 
הנ"ל ולא כרמב"ם עי"ש, ג( דכיון דצריך שיעור הדלקה א"כ כל משך הדלקתו 

עדיין מצוותו קיימת ודמי לציצית ותפילין דיכול לברך.
ואף דפקפק קצת על עיקר סברא שלישית הנ"ל דשאני ציצית ותפילין דאכתי 
עוסק במצווה ומחוייב כל רגע בלבישתן משא"כ בנרות חנוכה דהדלקה עושה 
אידך תרי  בהצטרף  המצווה, מ"מ  ידי  יצא  וכבר  לה  זקוק  אין  וכבתה  מצווה 
כיון דיש לצדד דכיון דצריך שיעור חשיב אכתי  טעמים ס"ל דאפשר לברך 

שהמצווה קיימת.
והנה לפי סברת הגרע"א דצדד דאפי' נרות חנוכה חשיב דאכתי המצווה קיימת 
אע"פ דעיקר מעשה המצווה הוא ההדלקה וכבר יצא ידי חובת המצווה, כ"ש 
דמזוזה חשיב דאכתי המצווה קיימת דאע"פ דהברכה על הקביעה מ"מ אכתי 
מחוייב שיהיה מזוזה בפתחו ואם יפול מחוייב לחזור לקובעו ובוודאי חשיב 
דמצוותו קיימת ויכול לברך, ובאמת דכן כתב הגרע"א להדיא בתשובה הנ"ל 
דכתב אגב שיטפא בפשיטות דבמזוזה בפתחו ולא בירך בשעת קביעתו אף 
שאינו עושה מעשה מ"מ כל רגע הוי תחילת המעשה דאילו נטלו המזוזה לא 
יהיה מזוזה מכאן ולהבא, מ"מ י"ל דהוא לשיטתו דס"ל דאפי' בנרות חנוכה 
חשיב דאכתי המצווה קיימת, אולם אם ניטה מסברא הנ"ל לולי דברי קודשו 
דנרות חנוכה דעיקר המצווה הוא ההדלקה אחר שהדליק גמר מצוותו א"כ 
אכתי יש לדון דבקביעת מזוזה דעיקר תקנת הברכה הוא על הקביעה כל שגמר 

מעשה הקביעה כבר לא קיים המעשה שעליו תקנו הברכה.
ויש להוסיף די"ל דרבינו הגרע"א אזיל לשיטתו ]בשו"ת קמא סי' ט'[ דס"ל 
דגם במזוזה הנכנס לבית שיש בו מזוזה מברך לדור בבית שיש בו מזוזה וגם 
אי עזב הבית לימים מספר וחזר חוזר ומברך עי"ש, והוא ע"פ דברי המ"א סי' 
י"ט סק"ב דכתב דהטעם דשאני מזוזה דמברך על קביעותה מציצית דמברך 
על לבישתה, דשאני מזוזה דסתמא דמילתא קובעה אחר שכבר דר בתוכה 
ברכה  לדור  כשבא  דיברך  אפשר  באמת  בתוכה  שדר  קודם  קובעה  אי  אבל 
לדור בבית שיש בו מזוזה, וא"כ גם במזוזה הברכה הוא גם על קיום המצווה 
ודמי לגמרי לתפילין וציצית, אולם לדידן דלא קי"ל כגרע"א בזה אלא כהברכי 
יוסף שם דלא תקנו הברכה אלא על מעשה הקביעה דשאני מציצית דתקנו על 
הלבישה כיון דהוי מעשה משא"כ מזוזה רק הקביעה חשיב מעשה אבל לדור 
לא הוי כ"כ מעשה דשייך בו ברכה דלא תקנו ברכה אלא על מעשים עי"ש, 
א"כ שפיר יש להסתפק כיון דלא בירך על מעשה הקביעה שוב אין יכול לברך 

על הדירה דלא חשיב מעשה לברך עליו.
והנה הש"ך ]יו"ד סי' רפ"ו ס"ק כ"ה[ כתב דאם תלה מזוזה לפני תליית הדלת 
מן  ולא  תעשה  דהוי  אח"כ  הדלת  כשנותן  אפי'  הרמב"ם  לשיטת  יוצא  אינו 
העשוי, ולפ"ז כתב דלצאת ידי שניהם יתלה בה הדלת מיד ויקבענה ואם א"א 
לתלותה מיד יקבענה בלי ברכה או יברך מתחילה גם על אחרת ויהא דעתו גם 
על זו וכשיתלו בה הדלת יטלנה ויחזור ויקבענה בלא ברכה או יברך על אחרת 
מדברי  מוכח  ולכאורה  ע"כ,  ודו"ק  כולם  ידי  יצא  ובזה  זו  על  גם  דעתו  ויהא 
הש"ך דס"ל דאין יכול לברך אחר שכבר קבע, דאל"כ אמאי אינו חוזר ומברך 
כשחוזר וקובעה אחר תלית הדלת דמאחר דבתחילה שקבעה לא בירך אמאי 
שלא יברך עכשיו, אלא מוכח דס"ל שלא יכול לברך אלא בתחילת קביעתה 
ומאחר שאז לא בירך שוב אין יכול לברך אח"כ, ]עכ"פ לשיטות שכבר יוצא 

גם בלי הדלת[.
דכשקובעה  דכתב  השני  אופן  על  אלא  קאי  לא  דהש"ך  לדחות  דיש  אלא 
מתחילה לפני תליית הדלת בירך על אחרת ופטר גם את זו דבכה"ג כתב דגם 
אידך  דלפי  כיון  לברך  יוכל  לא  המזוזה  ויקבע  ויחזור  הדלת  אח"כ  כשיתלה 
ראשונים כבר יצא ידי חובה בברכה ראשונה, משא"כ לפי אופן הראשון דלא 
בירך בתחילה וודאי דיכול לברך כשיחזור ויקבענה אח"כ אחר תליית הדלת, 
ונראה דכן מוכרחים לומר בדברי הש"ך אע"פ דהוא דוחק קצת בלשונו דהרי 
בציור הש"ך דאחר תליית הדלת  נוטל המזוזה וקובעה מחדש לכאורה לכו"ע 
יוכל לברך דמאחר שהסיר המזוזה אזיל המצווה ועושה מעשה קביעה חדש 
אמאי לא יוכל לברך על מעשה קביעה זה, אולם מדברי הגרע"א שם דהקשה 
לשיטת  דא"ש  ותירץ  וקבעה  וחזר  שנטלה  כיון  לברך  יוכל  לא  דאמאי  כנ"ל 
הפוסקים דפשט טלית אדעתיה לחזור אי"צ לברך דחשיב כאילו לא פשט 
דלפ"ז י"ל דה"ה במזוזה דהוי כאילו לא נטל ולכן לא יכול לברך, מוכח דלמד 
בדברי הש"ך דקאי על האופן הראשון דקבעו מתחילה בלא ברכה דלפ"ז א"ש 
הוי  להחזירו  דעת  על  דנטלו  דכיון  מחודש  באופן  שתירץ  ומה  שהקשה  מה 
כאילו לא נטלו כלל ולכן לא חשיב מעשה קביעה מחודש דיכול לברך עליו 
ולכן סיים בעיין דאין זה דין פשוט כלל, דאילו ס"ל דקאי הש"ך על אופן השני 
בלחוד דיצא ידי ברכה מתחילה על קביעותה לפני תלית הדלת פשיטא דאין 
צריך לברך שוב כיון דנטלו ע"מ להחזיר ומאי קמ"ל בזה, ]ולפ"ז צ"ע טובא 
דכתב  הנ"ל  בתשובה  עצמו  דברי  הש"ך  יסתור  בש"ך  רבינו  דברי  דלהבנת 

בפשיטות דבמזוזות חשיב המצווה קיימת ויכול לברך[.
ברם נראה דעיקר דברי רבינו הרמב"ם דבתפילין וציצית כיון דמצוותו קיימת 
כשיגיע[  ד"ה  ]לו.  מנחות  התוס'  דבדברי  מוסכם  זה  אין  אח"כ  לברך  יכול 
אא"כ  לברך  יכול  דאין  נראה  ז'[  אות  פ"ג  ציצית  ]הל'  מימוניות  וההגהות 
ממשמש בציצית, דכתבו וז"ל מכאן נראה דהמשכים קודם אור היום ומתעטף 
בציצית כשיאור היום אי"צ להסיר טליתו כדי לחזור וללובשו ולהתעטף ולברך 
דכיון דמשמש בו יכול לברך אע"פ דיש לחלק בין תפילין למזוזה שהמשמוש 
מצווה כדלקמן אין נראה לחלק וכו' ע"כ, משמע להדיא דאין יכול לברך אא"כ 
עושה מעשה חדש דלבישה אלא דמשמוש חשיב כמעשה אבל בלי משמוש 
ולחזור  לנוטלו  יצטרך  משמוש  כ"כ  שייך  דלא  במזוזה  ולפ"ז  לברך  יכול  אין 
ולקובעו, ויש לעיין בשו"ע סי' ח' ס"י ובס"ל ס"ג דהעתיק דצריך למשמש אם 
הוא רק למצווה לכתחילה אבל בדיעבד יכול לברך גם בלי משמוש כדמוכרחים 
לומר בדעת הרמב"ם או דס"ל כתוס' דאין יכול לברך בלי משמוש, ]ואפשר 
בדעת הרמב"ם דדווקא בתפילין דהניחו לפני זמנו דאין כאן מעשה הנחה כלל 
בחיוב צריך משמוש כדברי הגמ' במנחות לו. אבל בהניחו בזמן חיובו ולא בירך 

אפשר דיכול גם בלא משמוש[.
והנה לדינא ראיתי שהביאו מספר המספיק לעובד ד' לר"א בן הרמב"ם ]פ"ל 
הל' ברכות[ דכתב להדיא דבמזוזה אין יכול לברך אחר קביעותה, וכן משמע 
בפמ"ג ]אות תל"ב משב"ז סוף סק"ג[ דכתב דעושה מעקה ולא בירך אין יכול 
לברך אח"כ, ולכאורה מעקה דמיא למזוזה דתקנו הברכה על הקביעה ויש כאן 
קיום מצווה כל הזמן, ]ואפשר דיש לחלק דבמעקה אין שום קיום מצווה בלגור 
בבית שיש בו מעקה וכל גדר מצוותה הוא עשייתה בלחוד[, ומאידך המגיה 
לשו"ת רע"א הביא מספר הפרדס דאפי' בנרות חנוכה יכול לברך אח"כ, כ"ש 
במזוזה, וכן משמע דס"ל לדעת קדושים ולמקדש מעט בסי' רפ"ו סט"ו וכן 

פשיטא ליה לרבינו הגרע"א כנ"ל, ולדינא צ"ע.

פתח
ההלכה
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בענין מזוזה
הגאון רבי אליהו ויינר שליט"א מראשי ישיבת "דעת אליהו"

א.  שיעור בית להתחייב במזוזה ד' אמות על ד' אמות כמבואר בברייתא 
החמודי  משם  הביא  סקי"א  רפ"ו  בסי'  תשובה  והפתחי  א',  ג'  בסוכה 
דניאל שכתב דבית שער מרפסת וגינה חייבים אפי' אין בהם דע"ד, ועוד 
כתב וז"ל ועוד נראה במי שיש לו בית גדול ויש לו חדרים קטנים להניח 
העשויין  קטנים  חדרים  דיש  וכוונתו  ע"כ,  במזוזה  דחייבים  חפצים  שם 
יש ע"ז שם דירה גם  ולכך  מלכתחילה פחות מדע"ד דכן דרך תשמישן 
בפחות מדע"ד, ובסוכה ג' ב' בדין הברייתא דבית פחות מדע"ד אין עושין 
אותו עיבור בין שני עיירות, מבאר בגמ' דקמ"ל דאפי' כבורגנין לא משוינן 
ליה, מ"ט בורגנין חזי למלתייהו האי לא חזי למלתיה, וכתב שם הרש"ש 
דמכאן ראיה דבית שער הפתוח לבית חייב אפי' אין בו דע"ד דלמלתיה 

חזי, ושוב מצא כן בפ"ת משם החמו"ד.
המה,  נפרדות  שיטות  שני  הרש"ש  ודברי  החמו"ד  דברי  ולכאורה  ב.  
ומרפסת  אכסדרה  שער  דבית  דקיי"ל  הא  על  מיוסדים  החמו"ד  דדברי 
פ"ו  ברמב"ם  כמבואר  דירה  לבית  עשויין  שאינן  משום  ממזוזה  פטורים 
ה"ז, ואעפ"כ אם היו בתים החייבים במזוזה פתוחים למקומות אלו חייבים 
במזוזה, דחל עלייהו שם דירה מכח הבתים הפתוחים לתוכן, ומעתה כשם 
דבי"ש חייב במזוזה אף שאינו בית דירה, ה"ה לענין שיעורא אי"צ שיהיה 
בו שיעור דע"ד, דשיעורא דדע"ד נאמר לחשיבות דירה, ובית שער אינו 
בית דירה מצד עצמו אלא שאנו חושבים אותו כבית דירה מחמת שפתוח 
לו בית דירה והוא משמש אליו, וכמו"כ לענין שיעור דע"ד כיון דפתוח לו 
בית דירה חייב במזוזה, וכתב החמו"ד עוד דה"ה אם יש בית גדול ופתוח 
דהבית  כיון  וכיוצ"ב,  קטנים  חפצים  בו  להניח  המשמש  קטן  חדר  אליו 
פתוח אליו והוא משמש לבית דינו כבית שער וחייל עליו שם בית דירה 
מכח הבית הגדול, אבל הרש"ש דן מצד אחר, דענין שיעורא דדע"ד היינו 
דיש  שם  בסוכה  מהגמ'  ומוכח  דע"ד,  בשיעור  רק  הוא  דירה  דחשיבות 
אופנים דאף בפחות מדע"ד יש עליו חשיבות דירה, וכמו שאמרו דשאני 
דע"ד  שיעור  צריך  אינו  שער  דבית  דן  זה  ומכח  למלתייהו,  דחזו  בורגנין 

משום דחזי למלתיה בפחות מדע"ד.
חפצים  בו  להניח  העשוי  מיוחד  חדר  לאדם  יש  אם  בזה  רבתא  ונפק"מ 
]כגון חדר הסקה וכיוצ"ב אשר אי"ב צורך לשיעור יותר מד' אמות[ ואינו 
פתוח ומחובר לבית, וכשיטת השו"ע בסי' רפ"ו דבית האוצר חייב במזוזה 
אפי' אינו פתוח לבית, דלפי מה שנתבאר בדעת החמו"ד מכיון שהחדר 
אינו מחובר ופתוח לבית גדול אין עליו חשיבות דירה, אא"כ יש בו שיעור 
דמלכתחילה  כיון  בפנ"ע  בית  שהוא  אף  הרש"ש  לדברי  אבל  דע"ד, 
דע"ד,  שיעור  בו  שיהיה  אי"צ  למלתיה  חזי  והוא  מדע"ד  פחות  עשאוהו 
יעויין בספר חמו"ד הנדמ"ח שהאריך שם לדון דאף בבית אוצר  ואמנם 
העומד בפני עצמו אם חזי למלתיה חייב אפי' אין בו דע"ד וציין שם לדברי 
הגמ' בסוכה ג' ב' וכדברי הרש"ש, אבל דברי החמו"ד שהביאם הפת"ת 

מבוארים כנ"ל וכפי שנתבאר.
חדר שאי"ב דע"ד וחזי למלתיה, אם חייב בימין כד' החמו"ד או 

בשמאל כד' הרעק"א, ובירור ד' החזו"א
ג.  החזו"א בספרו לא זכר משיטת החמו"ד, וביו"ד סי' קס"ט סק"ב הביא 
את חידוש הרעק"א בשו"ע סי' רפ"ו סי"ג דאם יש בתוך הבית חדר פנימי 
פחות מדע"ד חייב לקבוע מזוזה לימין היציאה מן החדר לבית, דכיון דאין 
לשוק,  ליוצא  דמי  לשם  והנכנס  דירה  שם  עליו  אין  דע"ד  שיעור  בחדר 
הכניסה  בימין  במזוזה  וחייב  לבית  שער  כבית  הוי  לבית  ונכנס  וכשחוזר 
במזוזה  חייב  יהיה  הכסא  בית  הרעק"א  דברי  דלפי  החזו"א  והק'  לבית, 
לימין הכניסה מבית הכסא לבית, דבית הכסא עצמו פטור משום שאינו 
לשוק,  כיוצא  הוי  לשם  היוצא  וא"כ  ב'  י"א  ביומא  כמבואר  לכבוד  עשוי 
ומתחייב בימין הכניסה מביה"כ לבית כדין פתח הבית, וביאר החזו"א דיש 
שם דירה על בית הכסא אלא שנתמעט מגזה"כ דאינו עשוי לכבוד, ולכך 
לעולם שם הכניסה מתיחס מן הבית לביה"כ ולא להיפך, והוסיף החזו"א 

שם וז"ל וגם אין מפסיד מה שאין בו דע"ד כיון דראוי לתשמישו, והלכך 
החמו"ד  כסברת  ומבואר  עכ"ל,  ממזוזה  פטור  הכסא  בית  פתח  לעולם 
והרש"ש דכיון דבית הכסא חזי למלתיה גם בפחות מדע"ד יש עליו שם 
החזו"א  בדברי  מאוד  סתומים  והדברים  מדע"ד,  בפחות  אף  דירה  בית 
שהאריך הרבה בשיעורא דדע"ד דבעינן דוקא מרובעות ולא רמז בדבריו 

דאפשר להתחייב במזוזה גם בפחות מדע"ד.
נימא דלעולם אינו חייב במזוזה  ז"ל דאף אם  וכנודע דיש לבאר בדבריו 
שכתב  הדין  לענין  מ"מ  והרש"ש,  כהחמו"ד  ודלא  דע"ד  בשיעור  אלא 
הרעק"א דחדר פנימי פחות מדע"ד חייב במזוזה לימין הכניסה מן החדר 
ביאתו  חזי למלתיה הרי דדרך  נקטינן דאם החדר הקטן  זה  לענין  לבית, 
לעולם הוא לימין הכניסה מן הבית לחדר ולא מן החדר לבית, ולכן דן גבי 
בית הכסא דשם הכניסה הוא מן הבית לכסא ולכן אינו קובע מזוזה מימין 

הכניסה מבית הכסא לבית.
ד.  ולמדנו הלכתא רבתא מדברי החזו"א בדבר הנוגע למעשה, דבעיקר 
החידוש שכתבו החמו"ד והרש"ש דחדר קטן דחזי למלתיה חייב במזוזה 
הוא דין מחודש והרבה אחרונים נקטו בפשיטות דלא כן, והרבה פעמים 
יש חדר קטן דחזי למלתיה ונופל בו הספק אם להחמיר ולקבוע בו מזוזה 
לימין הכניסה  או  והרש"ש,  לימין הכניסה מהבית לחדר כדעת החמו"ד 
כהחמו"ד  דלא  הלכה  דעיקר  דאפשר  הרעק"א,  כדעת  לבית  החדר  מן 
הרעק"א,  כדעת  לבית  החדר  מן  הכניסה  לימין  נתחייב  והחדר  והרש"ש 
והרש"ש,  החמו"ד  לד'  לחוש  וראוי  הרעק"א  כד'  הלכה  דאין  ואפשר 
לקבוע  אי"צ  למלתיה  חזי  דהחדר  גוונא  דבכל  למדנו  ז"ל  מרן  ומדברי 
מימין הכניסה מן החדר לבית, דכיון שהחדר חזי למלתיה, לעולם הכניסה 
ודרך ביאתו הוא מן הבית לחדר ולא להיפך, ולכן מסתבר להחמיר כדעת 

החמו"ד והרש"ש לקבוע לימין הכניסה מן הבית לחדר הקטן.
למלתיה  דחזי  דכיון  לחלק  החזו"א  בדברי  שנתבאר  היסוד  דעיקר  ברם 
עיקר הכניסה היא מן הבית לחדר ולא מן החדר לבית, הדברים צ"ב רב 
א"כ  דירה,  בית  חשיב  לא  דע"ד  בחדר  שאין  אופן  דבכל  דנקטינן  דכיון 
ככניסה  אלא  דירה  לבית  ככניסה  חשובה  אינה  לחדר  הכניסה  לעולם 
למקום סתם, וע"ז גופא כתב הרעק"א דהוי כמי שיוצא לשוק וחוזר לבית 
דצריך לקבוע המזוזה לימין הכניסה לבית, ומה טעם דלענין זה נימא דחזי 
מן  דוקא  היא  הביאה  ודרך  שהכניסה  באופן  דירה  בית  וחשיב  למלתיה 

הבית לחדר וצ"ע.
ה.  ולכן נראה יותר בד' החזו"א דדבריו אמורים דוקא בענין בית הכסא, 
דעיקר תשמיש בית הכסא אינו כלל ממין תשמיש של בית דירה, והרבה 
בתי כסאות של זמניהם היו עשויין בריחוק מקום מן הבית ומשמש לאנשי 
העיר ולעוברי דרכים, ופשיטא דאין ע"ז שם בית דירה כבתים שלנו לענין 
הכסא  בית  למעוטי  דאצטריך  ב'  י"א  ביומא  ובברייתא  דדע"ד,  שיעורא 
ובית המרחץ וכו' יש לבאר בזה בב' אופנים או דהיינו דוקא באופן שיש 
עליהם שם של בית דירה כגון שהבית פתוח אליהם, דעי"ז יש עליהם שם 
ולולי מיעוטא דקרא אם היה בו דע"ד היה חייב במזוזה,  של בית דירה, 
או דלולי המיעוט ס"ד דבית דקרא לאו דוקא בית דירה של דיורי אדם 
בית  כגון  אדם  תשמיש  של  אופן  כל  ה"ה  אלא  וכיוצ"ב,  שינה  לאכילה 
הכסא וכיוצ"ב כולן חשיבי בית דירה וחייבים במזוזה, ולפ"ז היו חייבים 
במזוזה אפי' אין בהם דע"ד, וכמו שנתבאר דאין שייך גבייהו כלל שיעורא 
וכיוצ"ב,  דדע"ד, וקמ"ל דסתם בית היינו העשוי לכבוד לאכילה ולשינה 
ונתמעט  דקרא  בית  בכלל  הוי  לא  בבזיון  דתשמישו  הכסא  בית  אבל 
ופטור  כבוד  בית  דאינו  מקרא  שנתמעט  דאע"פ  י"ל  ומעתה  ממזוזה, 
ממזוזה, מ"מ לענין דרך ביאתך אם יש כניסה מן הבית לביה"כ חשיב דרך 
ביאתך לבית הכסא ואע"פ שאין בו שיעור דע"ד, דלעצם השם בית שבו 
אין שייך בו כלל שיעורא דדע"ד וכפי שנתבאר, אבל בבית דירה שאי"ב 
דע"ד אף דחזי למלתיה פשיטא דאין עליו שם דירה כלל, דכך נתקבלה 

פתחי
תשובה
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הלכה דבית תשמיש של דירה פחות מדע"ד אין עליו שם בית.
ולפ"ז הדר דינא דאם יש חדר פחות מדע"ד והוא חזי למלתיה, יש להסתפק 
אם לקבוע מזוזה בימין הכניסה אליו לחוש לדברי החמו"ד והרש"ש, או לקבוע 
מימין הכניסה מן החדר לבית לחוש לדעת הרעק"א, וצריך בזה הכרע ושיקול 
הדעת איזו שיטה רווחת יותר לחוש בה לענין הלכה אם חידושייהו דהחמו"ד 
והרש"ש או דינו של הרעק"א והאחרונים דעמיה ]ועי' אג"מ יו"ד ח"א קפ"א 
נבנה  וצריך לידע דענין חזי למלתיה היינו דמלכתחילה  שתמה מאוד ע"ד[, 
החדר באופן שאי"ב דע"ד ואף אם היה לו מקום רב לא היה עושה החדר גדול 
יותר, אבל אם עשה בית אוצר ]חדר ארונות וכביסה וכיוצ"ב[ פחות מדע"ד 
אבל אם היה לו מקום ברווח היה עושהו גדול יותר מדע"ד, בכה"ג נראה פשוט 

דלא חשיב חזי למלתיה וצ"ע.
הערה ממרן רבינו הגר"ש אויערבאך שליט"א

בדין הרעק"א דחדר שאי"ב דע"ד חייב לימין היציאה
ע"ד  שהעיר  שליט"א  אויערבאך  הגר"ש  רה"י  מרן  ממו"ר  ושמעתי  ו.  
ה"ח  מזוזה  מהל'  בפ"ו  שכתב  הר"ם  לשון  בדקדוק  ועמד  רעק"א,  רבינו 
וז"ל לפיכך אחד שערי חצרות ואחד שערי מבואות ואחד שערי מדינות 
ועיירות הכל חייבים במזוזה שהרי הבתים החייבין במזוזה פתוחין לתוכן, 
חייב  והפנימי  הואיל  לזה  פתוח  וזה  לזה  פתוח  זה  בתים  עשרה  אפילו 
במזוזה כולן חייבין וכו' עכ"ל, משמע מלשון הרמב"ם דאם הפנימי חייב 
אזי כולן חייבים אף שאין בהם את תנאי החיוב כגון שאינן בית דירה ואינן 
מקורים, ולדברי הרעק"א אף אם החיצון חייב במזוזה כל הפנימים חייבים 
משום שהם בית שער אליו, דכיון שהם עצמן אין בהם חיוב של בית דירה 
כשנכנס אליהם הוי כיוצא לשוק כלשון הרעק"א, וכשחוזר ונכנס מתוכן 
וחייב לקבוע מזוזה לימין הכניסה מהם  לבית הוי כנכנס מן השוק לבית 
חייב  בתים  העשרה  מכל  אחד  דאם  לכתוב  לר"ם  והו"ל  החיצון,  לחדר 
]ואם  המחויב,  דירה  לבית  שער  בית  נעשין  דכולן  חייבים,  כולן  במזוזה 
בית שער לאמצעי,  חייבים מדין  כל החדרים החיצונים  האמצעי מחויב 
והפנימיים חייבים לימין הכניסה מהם לאמצעי  מדין בית שער לאמצעי[, 
ומסתימת דברי הר"ם משמע דלעולם לא חשיב בית שער אלא החיצון 
אינו  הפנימי  לעולם  מחדר  לפנים  חדר  יש  אם  אבל  לפנימי,  המוליך 
מזוזות  קובע  שליט"א  מרן  מעשה  ]ולענין  לחיצון,  שער  כבית  מתחשב 

בביתו כדעת מרן הרעק"א[.
דן בשיעור דע"ד אם הוא מהלל"מ או מסברת חכמים

ותולה בזה את נדון החמו"ד והרעק"א
ז.  ויש לעורר בנדון האחרונים אם בית שאין בו דע"ד דחזי למלתיה חייב 
במזוזה או לא, דאפשר שיש לתלות דין זה בעיקר שיעורא דדע"ד, אם 
יסודו מסברת חכמים דבפחות מדע"ד אינו ראוי ליחשב בית דירה, או שזה 
מכלל הדין שאמרו ]בסוכה ד' ב' ושא"ד[ דשיעורין הלל"מ, דאם שיעור 
דע"ד הוא מסברת חכמים שאמרו איזה שיעור ראוי וחשוב להקרא בית, 
לפ"ז מסתבר דאם הבית חזי למלתיה חייב במזוזה אף בפחות מדע"ד, 
מסתבר  הלל"מ,  שיעורין  של  הדין  מכלל  הוא  דע"ד  שיעור  אם  אבל 
]ובשיעורי  דע"ד,  שיעור  בו  שיהא  עד  במזוזה  חייב  אינו  בית  דלעולם 
סברא  מהני  לא  הלל"מ,  שיעורין  הדין  מכלל  שזה  בכזית  אכילה  איסורי 
דחזי למלתיה, והראשונים ביארו דהטעם דחייבים על בריה משום דבהכי 
חייביה רחמנא, דכשאמרה תורה לא תאכלו גיד הנשה דיברה תורה על 
הגיד כמות שהו וכן בשאר מאכ"א ואכהמ"ל[, ועי' בעמק ברכה מזוזה סי' 
ה' שרצה לתלות בזה את פלוג' הראשונים אם בית שאין בו דע"ד אבל 
יש בו כדי לרבע דע"ד אם חייב במזוזה או לא, וכתב שם דאם זהו מכלל 
שיעורין הלל"מ אפשר דאף ביש בו כדי לרבע חייב, ואם זה סברת חכמים 
דבדע"ד הוא ראוי לתשמיש דירה, מסתבר דבעינן דוקא ריבוע של דע"ד 

ואין הכרח לדברים וצ"ע.
ואפשר שבזה תלוי גם דינו של הרעק"א אם בית שאי"ב דע"ד חייב במזוזה 
מימין הכניסה מן החדר לבית, דאם נימא דזהו מכלל הדין דשיעורין הלל"מ, 
לפ"ז י"ל דחדר פנימי פחות מדע"ד אף דאינו חייב במזוזה מהלל"מ וכנ"ל, מ"מ 
לגבי שם הכניסה ודרך ביאה לעולם חשבינן דרך ביאתך רק מן הבית לחדר 
ולא להיפך, דאפשר דיש עליו לכשעצמו שם דירה ליחשב דרך ביאתך לתוכו, 
אלא דהלל"מ דכיון דאי"ב שיעור דע"ד פטור ממזוזה, אבל אם נימא דשיעורא 
דדע"ד הוא מסברת חכמים דאם אי"ב דע"ד אינו חשוב ליקרא דירה, בזה 
אפשר דאם יש חדר פחות מדע"ד הוי כיוצא לשוק וחייב לקבוע מזוזה בימין 

הכניסה מן החדר לבית וכדברי הרעק"א.
ולפ"ז נראה בנדון שכתבנו בחדר שאי"ב דע"ד וחזי למלתיה ויש ספק אם 
לחוש לדברי החמו"ד והרש"ש לקבוע בו מזוזה בימין הכניסה לחדר או 

לחוש לד' הגרעק"א ולקבוע המזזה בימין הכניסה מן החדר לבית, דעיקר 
הדין לחוש לדעת החמו"ד והרש"ש ולקבוע בימין הכניסה לבית, וכאמור 
דשיעורין  הדין  מכלל  זהו  דדע"ד  שיעורא  אם  בהא  תליין  הנדונים  דב' 
הלל"מ או מסברת חכמים, והן הדין שחידשו החמו"ד והרש"ש והן הדין 
מסברת  הוא  דדע"ד  דשיעורא  אמרי'  אם  רק  המה  הרעק"א  שחידש 
חכמים, ולפ"ז בחדר שאי"ב דע"ד דחזי למלתיה מסתבר כדברי החמו"ד 

והרש"ש דחייב במזוזה כיון שהוא ראוי לתשמישו.
בנדון הירושלמי אם סוכה שאי"ב דע"ד חייבת במזוזה

י"א ב' מבואר דלר"י סוכת החג בחג חייבת במזוזה דחשיבא  ח.  ביומא 
כדירה קבועה וכביתו, ומצינו חידוש גדול בירושלמי מעשרות פ"ג הלכה 
דלר"י  בסוכה[  עינים  והיפה  והפ"מ,  הקה"ע  ]לפי'  ה"א  פ"א  ובסוכה  א' 
סוכה חייבת במזוזה אע"פ שאין בה שיעור דע"ד, דכיון דסוכה דירת קבע 
בעינן אע"פ שאי"ב שיעור דע"ד יש לה חשיבות כעין בית, וביאור הדברים 
דהא דסוכה חשובה דירת קבע אינו משום דהסוכה קבועה וחזקה יותר, 
אלא דר' יהודה סבר דאופי המצוה לראות את הסוכה כדירת קבע וכביתו 
וזה בכלל דינא דתשבו כעין תדורו צא מדירת קבע ושב בדירת ארעי, ולכך 
המצוה חושבתו דכל ז' ימים כאילו דר בדירת קבע, ולכן אף דאין בסוכה 
דע"ד המצוה אחשבה כאילו זה בית חשוב שיש בו דע"ד, ומצינו כעי"ז 
בסוכה כ"א ב' בדין הישן תחת המיטה, דלר"י כיון דסוכה  דירת קבע לא 
אתי אהל ארעי דמטה ומבטל אהל קבע דסוכה ולחכמים אתי אהל ארעי 
וכן הק' בשו"ת אבנ"ז סי' תס"ח  ולכאורה אינו מובן  ומבטל אהל ארעי, 
דדין אתי אהל ארעי ומבטל אהל קבע זה דבר התלוי במציאות אם הסוכה 
עשויה בחוזק או לא, וביאור הדברים כנ"ל דלר"י המצוה אחשבה לסוכה 
כדירה קבועה ורואים את הסוכה כבנין קבוע וחזק ואת המטה כתשמישי 
המצוה  גדר  ולרבנן  הסוכה,  וחשיבות  אהל  את  מבטלת  ואינה  הבית 
דהסוכה עשויה ארעי ואתי אהל ארעי דמטה ומבטל אהל ארעי דסוכה, 
וכן ביאר הגאון מקארלין ז"ל בספרו שאילת דוד סי' ח' יעו"ש, אבל בפי' 
הרימ"צ במעשרות וכן בפי' הגר"א בשנו"א שם מבואר דאף לר"י דסוכה 

דירת קבע אינה חייבת במזוזה אלא אם יש בה שיעור דע"ד.
ואפשר דנחלקו המפרשים בנדון הנ"ל אם שיעורא דדע"ד דסוכה הוא 
מסברת חכמים או שהוא מכלל הדין דשיעורין הלל"מ, דאם זה סברת 
וחייב  מדע"ד  בפחות  אף  קבועה  לדירה  אחשבה  דהמצוה  י"ל  חכמים 
במזוזה, אבל אם שיעור דע"ד הוא הלל"מ לא מהני אחשבה אלא לעולם 

בעינן שיעור דע"ד.
חדר לפנים מחדר ועשה סוכה בפנימי

אם הפנימי חייב במזוזה מן הפנימי לחיצון כד' הרעק"א
ט.  דעת הפמ"ג והביאו המשנה ברורה בסו"ס תרכ"ו דאם יש חדר לפנים 
מחדר ועשה סוכה בפנימי חייב משום בית שער דחיצון, והיינו דהפנימי 
פטור משום בית דירה דכיון דסוכה דירת ארעי בעינן פקע חיובו בימות 
החג, ]ובשו"ת ארבעה טו"א סי' י"ד נחלקו בזה הפר"ח והמחבר בעל ד' 
טו"א, דעת הפר"ח שם כדעת הפמ"ג דכיון דסוכה דירת ארעי פקע חיובו 
בימות החג, ודעת הארבעה טו"א דכיון דדר שם כל השנה חייב במזוזה 
שכתב  ע"ד  צ"ט  בסי'  ציון  הבנין  וביאר  בזה[,  ואכהמ"ל  החג  בימות  אף 
הגרעק"א דחדר שאי"ב דע"ד חייב במזוזה לימין הכניסה מן החדר לבית 
וכפי שנתבאר יעוש"ה, והנה יש לדון בדבריו טובא כפי שנתבאר לעיל אות 
ה' לענין בית הכסא, דגם כאן הכניסה ודרך ביאתו דכל ימות השנה הוא 
בימין הכניסה לחדר הפנימי, ואלא שיש גזה"כ לפוטרו בימות החג משום 
דהוי דירת ארעי, אבל אי"ז מבטל את הדרך ביאה שהוא לימין הכניסה 
לפנימי, ואף דיש לחלק דבסוכה יש גזה"כ דהוי דירת ארעי ורואים כאילו 
בימות החג אינו בית, מ"מ בפשוטו נראה יותר דהדרך ביאה לעולם נדון 
בימין הכניסה לפנימי, וכן עמא דבר ולא ראינו מעולם שעוקרין את המזוזה 

דחדר הפנימי וקובעין אותו לצד ימין הכניסה מההפנימי לחדר החיצון.
ועוד יל"ע בעיקר דברי הפמ"ג דהפנימי חייב לימין הכניסה לחיצון, והא הוי 
בית שער ארעי דאינו משמש כבית שער אלא לימות החג, ובית שער ארעי 
פטור ממזוזה, וצ"ל דסבר הפמ"ג דבכל חדר לפנים מחדר לבד מזה דהפנימי 
חשיב בית דירה לעצמו יש בו גם כח דהוי בית שער לחיצון, אלא דלעולם 
השם בית עיקר וחייב לימין הכניסה לפנימי, אבל בחג דבטל מניה שם בית 
מהפנימי  הכניסה  לימין  וחייב  דחיצון  שער  בית  דהוי  הדין  בו  ניעור  נשאר 
לחיצון, אבל זה מחודש ובפשוטו כל זמן דהוי דירה אין לו כלל שם בי"ש 
דחיצון, ולכך אף אם בסוכות בטל מניה שם בית ודנים בו מצד דהוי בי"ש 
דחיצון, הוי בי"ש ארעי ופטור ממזוזה, וכבר כתבנו דכן מנהג העולם שאין 
עוקרין את המזוזה וקובעין אותה לימין הכניסה מפנימי לחיצון וה' יאר עינינו.
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