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ופותם׳ ׳חנובה עניני־ ־ זה פדך
נס״ך לאוד יוצא

 הפרשה׳: ׳עיון ספרי לסדרת כהמשך
ב־משפטיס-פקודי׳ ׳שמות

הפסח׳ ׳חג עניני
קודש׳ ׳שנת עניני

טופ׳ ויום האיתנים ׳ירח עניני

 ויבדלחס״א, זצוק״ל ישראל גדולי הסכמות
 הקובץ מבכה על והסבר הקדמה דברי

 התשובות׳ ׳קונטרס מבנה ועל
ב שמות בכרך בהרחבה מובאים

למודעי וזאת
 הצורך די החומר הוגה לא הזמן מגבלות עקב

 שיחי׳ הנכבדים המעיינים בפני שטוחה בקשתנו
 על הוספה או תיקון הערה, כל למערכת לשלוח

הנדפס החומר
 וההערות לקושיות נוספות תשובות כמו״ב

 המערכת בכתובת בברכה יתקבלו
התשובות׳ ספר ־ הפרשה עיון ב׳ספר בעז״ה ויפורסמו



שר פרוך ם א קי  י

הזאת התורה דברי את
ו^*־

מאתה׳ ברכה ישא

 והחסד התורה עולם וידיד עוז ידידנו

 ויתום אלמנה לב ומרנין דל אל משכיל

מרבנן צורבא גופיה ואיהו רבנן ורחים מוקיר

הי״ו פרידמן יחיאל יוסף הרג

מלורענס

ה׳ לדבר לבו שנשאו

 נפשו ידיד נשמת לעילוי זכרון ונר גלעד להעמיד

 בדורנו וחסד תורה תומכי מגדולי

שבקדושה דבר לכל וראשון ראש

זצ״ל גראס יהודה שלמה הרג

 תשע״ב אדר כ״ב ביום שנלב״ע

בשם הספר זה נחקק עולם ולאור

יהודה״ שלמה ״תורת
 הפרשה מעייני רבבות וברכת מעל שמים ברכות

 דמיטב מילי בכל להתברך עולם עד ולזרעו לו יעמדו
 יפנה אשר בכל והצלחה בברכה באסמיו הברכה ה׳ יצו

דקדושה נחת וברוב איתנה בבריאות



11 בספר יוחק לם1ע לזכר |

 ורבי מורי אבי לנשמת
 ולומדיה תורה אוהב חסד, ועושה ותיק

 ועניו חסיד ולימד, למד
 נפש ובמסירות בצניעות ה׳ את עבד

 מאוד חפ־ן ובמצוותיו ה׳ את ירא

מן יוסף הרב בן מנחם הרה״ח זלל״ה פריד
 אהבה של יסורים מתוך העולם מן טוב בשם יצא

תשס״ז חשדן ט׳ ביום בטהרה נשמתו ועלתה

 וזכה טהורה נשמה ולעילוי
מורתי אימי

 שמים ויראת תורה אהבת צאצאיה בתוך שהשרישה
 ישראל אר־ן ואהבת

 בעלה עטרת חיל אשת

ע״ה יחיאל הרב בת דבורה צינה מרת
תשנ״ט תמוז י״ח נלב״ע

ת״ו בירושלים הזיתים הר במרומי כבוד ומנוחתם

 החיים בצרור צרורה נשמתם תהא
 מרומים בשמי תעמוד הגדולה וזכותם

 משפחתם לכל שלום למשמרת שתהא זכות ילמדו ובמרום
הטהור זכרם מוקירי ולכל

 חביבם בנם ידי על הונצח
הי״ו יחיאל יוסף ר׳



לעד עומדת צדקתם

ה׳ מבית ברכנוכם

 והמרוממים המפוארים

 וכמעלתו כגדלותו איש

בשם להמנות לקודש ליבם נשאם אשר

הפרשה״ ״עיון גליונות פטרוני
לעד קיימת ולזכותם

 הקדושה בתורתינו ועמילות לימוד שעות אלפי

ובעמקות בעיון

תבל ברחבי ישראל בית עמך רבבות ע״י

 דמיטב מילי בכל שמיא מן יבורכו

 ובמצוות בתורה עוסקים בנים ובני בנים לראות

 מעליא ונהורא גופא בבריות

בעזרם השי״ת יהא יפנו אשר ובכל
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נשמת לעילוי

מורי אבי

 ת״ו ירושלים פעיה״ק הנודע המוהל

 בהלכה ומדקדק אלקים ירא

אדם לכל פנים ומאיר לב טוב

 זצ״ל רוטמן ישראל חיים ר׳ הרה״ג

זצ״ל יעקב יואל ר׳ הרה״ג בן

תשע״א מנחם־אב טו נלב״ע

ה. ב. צ. נ. ת.



נשמת לעילוי

חמי מורי

 ואמת חסד איש ויקירא רבא גברא האי

 שלתורה ספוןבאהלה

מלחמתה ולוחם שמועתה מעתיק

 זצ׳ל סטניצקי יואל רבי הגאון

 זצ״ל pפ רבי הגאון בן

יהושע״ ״משאת ישיבת ראש

מוסר״ ו״פרי ושמירתה״ השבת ״זכירת ומח״ס

תשס״ז ניסן יא נלג״ע

ה. כ. צ. ג ת.
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נשמת לעילוי

 הקודש במלאכת וידידנו רענו

 כוחותיו כלות עד נפשו שמסר

 ואתר אתר בכל ולהאדירה תורה להגדיל

ואחד אחד כל של רוחו לפי ובהליכה בחן בחכמה

זצ״ל חייקל אברהם הרב

שולמן
שליט״א שמואל רבי הגאון יבדלחט״א בן

תש״ע מנחם־אב יט עקב פרשת בעש״ק נלב״ע

ה. ב. צ. ג ת.



1 /\ 1

נפשי עלי ותהמה אזכרה אלה

 מים ירדה עיני פוכיה אני אלה על

 העדה וזקני עיני של מרום לשמי בהסתלקותם

 נחיה בצילם אמרנו אשר הגולה מאורי הלבנון ארזי

ורבנא מרנא

 זצוקללה״ה אלישיב שלום יוסף רבינו

 זצוקללה״ה בירבבוים שמואל רפאל רגינו

זצוקללה״ה ליפקוביץ יהודה מיכל רבינו

ן רבינו ת בי נ ה״ה צ  פינקלזצוקלל

דרכנו שמראשית

 הקודש במלאכת רבות ועודדונו המריצונו

 דרכנו וניווטו ספקותינו פשטו

ושעל צעד ובכל עת בכל

 הטהורה נשמתם לעילוי מפעלינו המשך יהא
 בעדנו שטוו כמסילה להמשיך שנזכה רעוא ויהא

ולהאדירה תורה להגדיל



הענינים תוכן

והערות קושיות

חנוכה עניני
.......................חשמונאי מלחמת

..........................השמנים טומאת

.........................חשמונאי מנורת

ימים.. שמונה חשמנואי מנורת נס

............לדורות חנוכה נם קביעת

.......................בהדלקה החייבים

...........................ההדקלה מקום

...................והפתילות השמן דין

..............................ההדלקה זמן

.............................ההדלקה דיני

...........................ההדלקה ברכת

..........החנוכה מנרות שנותר שמן

..............................והודאה הלל

........................הנסים על תפילת

צוד... רמעוז הללו׳ ׳הנרות פיוטי

ומגילה פורים עניני
...........................אדר חודש

.........................שקלים שבת

............................זכור שבת

........................אסתר תענית

.........................חיום מצוות

...................לאביונים מתנות

........................מנות משלוח

שכרות... וחיוב פורים סעודה

................הפורים עניני שאר

.............אסתר מגילת הלכות

יז....

יז....

כ.....

 כא ...

 ....כד

 ....כז

 ....לד

 ....לו
 ...לט

 ...מב

 ...מד

 ...מה

 ....מו

 ...מט

....נב

 ...נט

 ..סא
 ..סה

 ...עג

 ..עד

 ..עה

 ...עו

 ..עח

 פב ..

...פג

פו..............המגילה קריאת שקודם ברכות

פז.......................................אסתר מגילת

קח..............................הנסים׳ ׳על תפילת

קח המגילה ומזמורי המגילה שאחר ברבות

התשובות קונטרס

חנוכה עניני
קטו.............................השמנים כל וטמאו

קכו..........................המקדש שמן טומאת

קלא.......מזבח בנין קודם המנורה הדלקת

....קלג ימים ח׳ ונס במקדש המנורה הכשר

קמב..............................בחו״ל חנוכה ימי

קמה.......

קנב........
קסא.......

קעא.......

קעח.......

קפט.......

.............פתחים בב׳ חשד חשש

....................החשד מן הרחקה

היום לקידוש חנוכה נר הקדמת

..................לה זקוק אין כבתה

.............................נסים בקשת

..............המן וקניני פרעה חיל

ומגילה פורים עניני
 קצה הפורים יום מצוות על שהחיינו ברכת

 קצז מגילה למקרא תורה מתלמוד הפסקה

ח.................רצון או אונם לשון ׳ותלקח׳ ר

רי................... ישראל על התביעה סיבת

ריח...........נפש פיקוח לספק עצמו הבנסת

רכג....................................ובקשה שאלה

רכח............................... המן בית נטילת

 רלו . מרדכי על הסנהדרין מן מקצת טענת

רמה..........................היהודי מרדכי ברוך



 והערות קושיות

הנוגה עניני





השאלות מפתח

חשמונאי מלחמת

ז’..................................חשמונאי מלחמת נס א.

השממם טומאת
יז.....................................חשמנים כל וטמאו ב.

יח..........................................חשמנים טומאת ג.

..יח.................................חמקדש. שמן טומאת ד.

יט................חדעת.... חיסח משום חשמן טומאת ח.

...יט...........שליש חביא שלא מזית חמנודח חדלקת ו.

יט..................................בחדלקתו חשמן טחרת ז.

כ.....טחור לשמן חכנסתו ידי על טמא שמן חכשרת ח.

חשמונאי מנורת
כ .................מזבח.... בנין קודם חמנורח חדלקת ט.

כ ...................חשמונאי בית ידי על חמנודח חכנת י.

כא ............................מברזל חמנודח עשיית יא.

ימים שמונה חשמנואי מנורת נס
כא שמן...... במעט ימים ח׳ במקדש חמנורח חדלקת יב.

כב .........חשמן..... כל שנשאר במקדש חמנורח נם יג.

כב .......................חשמונאי בימי חנרות חטבת יד.

כג ......................נסים... ממעשח חמנודח שמן טו.

..כג..................................חשמן. ריבוי נס טז.

..כג..........................בחנוכח.... חשמן נם גדולת יז.

לדורות חנוכח נם קביעת
.......................................חנוכח. נס יח.

..................לדורות חשמן פך נם קביעת יט.

............................קבעום אחרת לשנה כ.

......................חנוכה.. בנרות אהרן זכות כא.

.....המקדש.. מנורת כהמשך הנרות הדלקת כב.

...............................בחו״ל חנוכה ימי כג.

 כד .....

כד .....

כה....

כה....

כו ......

כו.....

.....................בקודש׳ ו׳מעלין ׳מהדרין׳ כו.

.....חבית..... מצות עבוד הידור על ויתור כז.

.................בפרוטה אכסנאי השתתפות כה.

...........................בנרות.... עני חיוב כט.

.................חנוכה. לנר שבת נר הקדמת ל.

חנוכה.. נר מצות לקיים לו אשר כל בזבוז לא.

.....הנס באותו כשהיו במצוות נשים חיוב לב.

........................הבית... בנות הדלקת לג.

...........................בהדלקה נשים חיוב לד.

...........בהדלקה הגדול את קטן הוצאת לה.

חחדקלח מקום
........אנשים ב׳ כשמדליקים ההנחה מקום לו.

.....ביתו. בתוך כשמדליק ההדלקה מקום לז.

.......................פתחים בב׳ חשד חשש לח.

....................החשד..... מפני הדלקה לט.

..............................החשד מן הרחקה מ.

......הסכנה בשעת בפנים הדלקה דין גדר מא.

..כה

..כט

....ל

....ל

,...ל

..לא
..לב

..לב

...לג

...לג

..לד

..לד

..לד

..לה

..לה

...לו

בהדלקה ה^^מם
...............וביתו איש חנוכה מצות כד.

...........חנוכה בנרות ׳המהדרין׳ גדר כה.

..כז

.כה

והפתילות השמן חן
לו.....................שלו.... שאינם בנרות הדלקה מב.

.....לז.............שבת.... בערב חנוכה נרות הדלקת מג.

...לז............................הנרות בשמן שותפות מד.

לז.......................בהנאה האסור בשמן הדלקה מה.

לח מאורה......... להנות אסור למ״ד יטה שמא חשש מו.

לח.......מאורה להנות מותר למ״ד יטה שמא חשש מז.

לט...............................פתילות מלאה קערה מה.

ההדלקה זמן
לט.........הנרות. הדלקת בזמן תדיר ושאינו תדיר מט.

מ ...שבת נרות להדלקת חנוכה נרות הדלקת הקדמת נ.

מ ...........................שבת לנר חנוכה נר הקדמת נא.

מא....................היום לקידוש חנוכה נר הקדמת נב.

ההדלקה דיני
מב..................................מצוה עושה הדלקה נג.



.........ההדלקה לאחר כשיעור שמן הוספת נד.

..............................לה זקוק אין כבתה נה.

.בלילה שיגדיל בקטן לה׳ זקוק אינו ׳כבתה נו. .

ההדלקה ברכת
....................................הנרות ברכת נז.

...............דרבנן.. מצוה על וציונו ברכת נח.

,.מב

,..מג

,..מג

..מד

..מד

......מה..........................והודאה הלל משתה ימי סז.

..מה............................חנוכה..... נס מגילת סח.

הנסים על תפילת
......מט...........................הנסים׳..... ׳על תפילת סט.

..מט.......................................הפורקן ועל פ.
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חשמונאי מלחמת נם א.

 מלחמת בענין המדרש בשם הביא תשטז) עמ׳ (ח״בלרוקח התפלה סדור פרושי בסדר

 פרסיים, של גייס להם יבא אולי מזרח להרי מצפים ישראל והיו וז״ל: החשמונאים,

 וכתיב באדם׳ יבטח אשר הגבר ׳ארור כתוב ולא גדול, כהן למתתיהו חשמונאי א״ל

 י״ב הרי בניך וז׳ ואתה בני וג׳ אני אומר, אתה יפה א״ל בה״, יבטח אשר הגבר ׳ברוך

 וחתך הסייף אליעזר תפס מיד נס, לנו שיעשה בהקב״ה אני מובטח שבטים, י״ב כנגד

 עמד בה׳ שבטחו לפי הרי וכו׳, מאד עד חללים מגיבוריהם והרג היוני של ראשו את

צרה. בעת להם

 על סומכים אין הא נס׳, לנו שיעשה בהקב״ה אני ׳מובטח מתתיהו אמר כיצד וצ״ב,

 מוסר כשהוא לב): כב, (ויקראישראל׳ בני בתוך ׳ונקדשתי אקרא בתו״ב וכדאיתא הנס,

 מצינו שכן נס, לו עושין אין הנס ע״מ עצמו המוסר שכל למות, ע״מ עצמו ימסור עצמו

 תקמו) (מ״ע החינוך בספר וראה עכ״ל, הנס, ע״מ מסרו שלא ועזריה מישאל בחנניא

 הכתובים עניני רב תראה הזה הדרך ועל נס, לו עושין אין הנס על הסומך שכל שכתב:

 ומזינין מלחמתן עורכין היו השם עפ״י מצוה מלחמת ישראל בהלחם גם כי מקום בכל

 הענין לפי לעשות ראוי וכן לגמרי, הטבע בדרכי יסמכו כאילו ענינם כל ועושים עצמן

 על רק והברכה ההלל נקבע טעם ומה חנוכה, דמלחמת נס גדר לברר [יש וצ״ע. עכ״ל, שזכרנו

 ראה זה בענין עוד ודו״ק. ה), אות המזון ברכת (עניני כט בגליון שכתבנו מה ראה עוד השמן. פך נס

יח)]. להלן(אות

השמנים כל וטמאו ב.

 השמנים כל טמאו להיכל יוונים כשנכנסו וכו׳, בכסליו בכ״ה רבנן דתנו חנוכה, מאי

של אחד פך אלא מצאו ולא בדקו ונצחום, חשמונאי בית מלכות וכשגברה שבהיכל,
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 נעשה אחד, יום להדליק אלא בו היה ולא גדול, כהן של בחותמו מונח שהיה שמן

 בהלל טובים ימים ועשאום קבעום אחרת לשנה ימים, שמונת ממנו והדליקו נס בו

ב). כא, (שבת והודאה

 טמאו, לא אחד שמן פך הא שבהיכל', השמנים כל ׳טמאו כתב אמאי לדקדק, יש
שבהיכל׳. שמנים רוב ׳טמאו למיכתב והו״ל

להבא, גדול כהן אולמיה מאי גדול, כהן של בחותמו שהיה פך באותו יל״ע, וכן

 בן יוחנן במקדש, שהיו הממונים הן ׳אלו מ״א) פ״ה (שקליםשנינו מפורשת משנה הא

 פך טעם ומה הטהורים, השמנים שהחתים מיוחד כהן שהיה הרי החותמת׳, על פנחס

 חתום שהיה כתיב ולא כה״ג׳, של בחותמו מונח ׳שהיה הגמ׳ בלשון היטב [דו״ק כה״ג. החתימו זה

זה]. בכל ודו״ק עליו,

קטו) התשובות׳(עמ׳ ׳קונטרס להלן ראה

השמנים טומאת ג.

שבהיכל. השמנים כל טמאו להיכל יוונים כשנכנסו ב): (בא,בשבת איתא

 בית משקין על צרידה איש יועזר בן יוסי רבי העיד א): (טז, בפסחים איתא והנה

טומאה]. מקבלין אינן והמים, הדם כגון שבעזרה המטבחים בית של [דמשקין דכן מטבחיא

 שבבית והיין השמן דגם דהיינו דכן, מדבחיא בית משקי דתני למאן איכא א) (יז,ושם

טהורין. המקדש

טומאה. מקבלים אינן הא היונים, ידי על השמן נטמא איך דאמר, מאן להך וצ״ע,

המקדש שמן טומאת ד.
ז,בפסחים  בי משקי על צרידה איש יועזר בן יוסי דהעיד הא אי ולוי, רב נחלקו א) (י

 דמטבחיא ורש״י, הגמ׳ בסוגית ומבואר מדבחיא, או מטבחיא אמר אי דכן, מטבחיא

 שלא ס״ל ׳מדבחיא׳ דמ״ד והיינו עיי״ש, ויין, שמן גם כולל ומדבחיא ודם, מים כולל

 שם רש״י ״_(ראה קדשים הפסד משום והיינו במקדש, משקין בשום טומאה חכמים גזרו

בכלל. ויין שמן ואף א), טז,

כלל. טומאה בהוא גזרו לא הא שבמקדש, השמנים כל נטמאו כיצד צע״ג, ולדבריו

קכו) התשובות׳(עמי ׳קונטרס להלן ראה ־»*
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הדעת היסח משום השמן טומאת ה.

 שמעון ורבי הוי, טומאה פסול אמר יוחנן רבי הדעת, היסח איתא: א) (לד,בפסחים

 אליהו יבא שאם הוי, הגוף פסול אמר רשב״ל וכד, הוי הגוף פסול אמר לקיש בן
לו. שומעין אין ויטהרנה,

 שמצאו גדול כהן בחותם הסגור שבפך שמן האי נטמא לא אמאי לרשב״ל, וצ״ע

 מאם גרע לא מ״מ בו, נגעו שלא בבירור שידעינן ואף הדעת, היסח משום חשמונאי,

 בענין האונן) ד״ה א (כא, חגיגה תום׳ [ראה הגוף. טומאת משום טמא דמ״מ אליהו, יבוא

ודו״ק]. לשמרן, בידו שאין קדשים

שליש הביא שלא מזית המנורה הדלקת ו.

 שמן לעשות חשמונאים יכולין היו שלא שטעם תרע), סי׳ ריש הב״י(או״ח כתב הנה

ימים. ז׳ קודם להטהר להם והיה המלחמה, מתי טמאי שהיו משום הוא מיד,

 כשר שליש, הביאו שלא מזיתים דשמן איתא, הי״ד) מזבח מאיסורי (פ״ו וברמב״ם

 שלא מזיתים דשמן פסק, ה״ב) (פ״אאוכלין טומאת בהל' ומאידך, למנורה. בדיעבד
טומאה. מקבל אינו שליש, הביאו

 הביאו שלא מזיתים שמן מיד להכין יכולים היו מ״מ טמאים, שהיו דאף צ״ב, וא״כ

 הלכות ב׳ עצם [ובאמת מיד. המנורה להדלקת כשר ומ״מ טומאה מקבל אינו שאזי שליש,

 הוא, ׳זית׳ בכלל שליש הביא שלא מזיתים שמן דאי לעצמם, סותרים לכאורה הרמב״ם, שהביא אלו

להדלקה]. כשר אמאי הוא, ׳שמן׳ לאו ואי טומאה, מקבל אינו אמאי

בהדלקתו השמן טהרת ז.

מג,בזבחים איתא  לטהר ופירש״י, טהרה. מקוה מזבח דיכי, מרי חסדא רב אמר ב): (

מעצמו. הטומאה מפקיע שמזבח והיינו הטומאה, את

 מיד וא״כ בכללם, ומנורה עצמם, מטהרים המקדש כלי כל ה״ה דלכאורה וצ״ב,

 בכל היה חסרון ומאי השמן, נטהר היה הטמא, בשמן המנורה את מדליקים כשהיו

יוונים. שטמאום השמנים
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טהור לשמן הפנסתו ידי על טמא שמן הכשרת ח.

 הטמא משמן טיפין טיפין להטיף יכולים היו הרי חנוכה, לנס צריכים היו למה יל״ע,

 יו״ד שו״ע הכ״ח; מאכ״א מהל׳ פט״ז רמב״ם א: עג, (ע״זוקי״ל בפך, שמצאו הטהור השמן לתוך

 ולצורך המנורה, להדלקת שמן די להשיג יכולים היו ועי״ז בטיל', קמא ׳קמא א) קלד,

לכתחילה. איסור מבטלין מצוה

חשמונאי מנודוז

מוגה מין קודם המנורה הדלקת ט.

 ימים, שמונה דולק שהיה נס דנעשה והא שכא): סי׳ חנוכה הל׳ (ח״ב זרוע אור כתב

 ובכלי המזבח בבנץ ימים ז׳ כל טרודין שהיו משום יצחק בר׳ יהודה רבי מורי פירש

וכר. שרת

 כסליו). ט תענית(פרק במגילת [וכדחזינן חנוכה ימי ז׳ אחר רק נגמר לא דהמזבח והיינו,

בכסליו]. בכ״ה המזבח את שחנכו שכתב מ״ו) פ״ג (מגילה יו״ט כתוספות ודלא

 עדיין הא למנורה, שמן שמצאו בכך הועילו מה להקשות, שיש מה נמי א״ש ובזה
 שמן, זה עבור שחפשו מצינו ולא נסכין, ולמנחת לחביתין טהור לשמן היו צריכים

 הוצרכו לא חנוכה, לאחר עד המזבח נגמר שלא כיון אמנם בכך. נס להם ושנעשה

ולמנחות. לחביתין לשמן

 (ירושלמיהוא דינא הא בנוי, מזבח שהיה קודם המנורה את הדליקו איך דצ״ע, אלא

 שלא זמן כל וא״כ המנורה', את מעכב ד׳מזבח ה״ו) פ״ו מנחות ותוספתא ה״ב פ״ד שקלים

 ב׳על שמודים הנוסח מהו יל״ע, עוד [הנה המנורה. את להדליק היה אסור עומד מזבח היה

 ביאת מהל׳ (פ״ט רמב״ם ראה בפנים. היתה ההדלקה הא קדשך', בחצרות נרות ׳והדליקו הנסים׳

ודו״ק]. ה״ז), מקדש

קלא) התשובות׳(עמ׳ ׳קונטרס להלן ראה פ״

חשמונאי בית ידי על המנודה הכנת י.

עיי״ש. היתה, עץ ושל חדשה, מנורה עשו חשמונאי דבית מצינו, א) (מג,זרה בעבודה
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 המנורה את הם טמאו הא טהור, שמן פך שמצאו בהא הרויחו מה א״כ, להבין ויש

ההיו מתים טמאי שהרי שבנאוה, בשעה א  מן השמן נמי יטמא וממילא ו), אות לעיל (ר

השמנים. כשאר והו״ל המנורה,

 בשעה וכן כשנטלוהו, השמן את טמאו הרי היו, מתים שטמאי כיון צ״ע, זה וכעין

המנורה. את בו שהדליקו

מברזל המנורה עשיית יא.

 ברזל. משפודי המנורה את עשו שהחשמונאים איתא, ב) (כת,במנהות

 בבית שאין ולהוכיח לבאר שהאריך כב) כ, (שמות הרמב״ן דברי על לפ״ז, וצ״ע

 להרחיק כדי הדבר וטעם עבודה], אינה ששחיטה כיון הסכינים, [מלבד כלל, ברזל המקדש

מברזל. המנורה את בנו כיצד להבין ויש עיי״ש, ה׳, מבית חרב, על המורה הברזל את

שמן במעט ימים ח׳ במקדש המנורה הדלקת יב.

 היה לא והרי חנוכה, ימי שמונת קבעו למה תרע), (או״ח יוסף הבית קושית ידועה

אחד. יום להדליק כדי השמן בפך היה שהרי ימים, שבעה אלא הנס

 במנורה נותנין היו ערב ובכל חלקים, לשמונה שבפך שמן שחילקו א', תירוץ ותירץ

אחד. חלק

 כדי הוא שבמנורה שמן דשיעור כלל, בכה״ג כשירה הדלקה אין שהרי ותמוה,

 בקר׳ עד ׳מערב א) (פט, במנחות וכדילפינן לוג, חצי שחוא ובקר ערב חדלקת שיעור

וצ״ע. עי״ש, בקר, עד מערב דולקת שתהא מדתה לה תן

 נמשחה ולפיכך שרת, בכלי קדוש צריך דהשמן ב) פח, (שם מהמבואר צ״ע, עוד

 אלא מקדשין שרת כלי דאין א) (פח,בזבחים ואיתא במקדש, שהיתה לוג חצי של המדה

 מקיימים היו ולא השמן, נתקדש לא במנורה, שמן מעט רק שהכניסו כיון וא״ב, מלאין,

ודו״ק]. שם, כזכחים כרש״י היטכ [עיין המנורה. הדלקת מצות את כלל

קלג) התשובות׳(עמ׳ ׳קונטרס להלן ראה כי״
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השמן כל שנשאר במקדש המנורה נם יג.

 היה לא והרי חנוכה, ימי שמונת קבעו למה תרע), (או״ח יוסף הבית קושית ידועה

אחד. יום להדליק כדי השמן בפך היה שהרי ימים, שבעה אלא הנס

 שמן נשאר בשיעור, המנורה בנרות השמן שנתנו דלאחר השני, בתירוצו ותירץ

יעוי״ש. הראשון, בלילה אף הנס היה וניכר כבתחילה, בפך

 לאחר השמן שנשאר הנס על הם וההודאה השמחה יום שבכל דמאחר ויל״ע,

 מאתמול ניבר היה שהנס כיון הנס, ניכר היה לא שוב הרי ח׳ ביום א״כ הנרות, שדלק

 נמי השמיני יום את חכמים קבעו ולמה א', יום וכנס השמן, כל שנשאר ז׳ ביום

ולהלל. להודות

קלג) התשובות׳(עמי ׳קונטרס להלן ראה

חשמונאי בימי הנרות הטבת יד.

 היה לא והרי חנוכה, ימי שמונת קבעו למה תרע), (או״ח יוסף הבית קושית ידועה

אחד. יום להדליק כדי השמן בפך היה שהרי ימים, שבעה אלא הנס

 שמן נשאר כשיעור, המנורה בנרות השמן שנתנו דלאחר השני, בתירוצו ותירץ

יעוי״ש. הראשון, בלילה אף הנס היה וניכר כבתחילה, בפך

 הי״ב, ומוספין תמידין מהל׳ פ״ג הלוי רי״ז מרן חידושי (ראה לגר״ח אמת השפת והקשה

 ח׳ כל המנורה כבתה לא בהכרח דלכאורה ה״ז), המקדש ביאת מהל׳ פ״ט הגר״ח וחידושי

 ומדיני להדליקה, ששבים קודם לדשנה שצריך הרי בבתה דאי שוב, הדליקוה ולא ימים

 ומוספין תמידין הל׳ (רמב״םקודמת מהדלקה שנשאר השמן כל מהנר להסיר הוא הדישון

 בכל הדלקה מצות קיימו איך קשה וא״כ דישנוה. לא ולכך כבתה שלא ובהכרח שם),

ימים. שמונה ודלק הראשון ביום רק הדליקו הא יום,

 מצות לקיים כדי אלא ימים, ח׳ כל ברציפות המנורה דלקה דבאמת הגר״ח, לו ואמר
יום. בבל דולקת המנורה שתהא אלא יום, בכל להדליק צריך אין הדלקה

 בעינן הא אמנם הדלקה, מצות שפיר שקיימו התינח בתירוצו, אהני מאי וצ״ע,

 הטבה קיימו ואיך המצוה, מעצם לכו״ע וזה ב), כד, יומא, (ראה יום בבל הנרות הטבת

 עוד ודו״ק. מ״ד), פ״ד (ביצה לרמב״ם המשניות פירוש [ראה שמונה. כל המנורה דלקה אם

סג)]. להלן(אות ראה יוסף הבית קושית בענץ



כגחנוכה <> והעדות קושיות

נסים ממעשה המנורה שמן טו.

 ליהנות דאסור א) כד, (תעניתוקי״ל הוא, נסים׳ ׳מעשה בגדר חשמונאי, נר שמן הנה

 הו״ל דלא למזבח, נמי פסול באכילה, לישראל שמן האי דאסור וכיון נסים, ממעשה

ישראל. ממשקה בעינן למנורה, ה״ה ולכאורה לישראל. המותר מן - ישראל ממשקה

ישראל. בהנאת הוא אסור הא שמן, בהאי המנורה הדלקת הוכשרה איך וצ״ע,

 החיים אור [ראה ציבור ומשל הלשכה מתרומת להיות צריך למנורה דשמן צ״ע, וכן

ציבור׳. ׳משל חשיב דאינו ודאי היה, שבנס שמן והאי תצוה], פרשת ריש

השמן ריבוי נס טז.

 ולא בדקו ונצחום, חשמונאי בית מלכות כשגברת ב): כא, (שבת חז״ל דברי ידועים

 להדליק בו היה ולא גדול, כהן של בחותמו מונח שהיה שמן של אחד פח אלא מצאו

ובו׳. ימים שמונת ממנו וחדליקו נס בו נעשח אחד, יום אלא

 (תעניתהמדוד׳ בדבר מצויה הברכה ׳אין הא שמן, בהאי ניסא איתרחיש כיצד וצ״ב,

 אחד, יום חדלקת שיעור שחוא לוג חצי מדוד חשמן היח דחכא וכיון א), מב, ב״מ ב ח,

 כיצד א״כ אחד׳, יום אלא לחדליק בו חיה ׳ולא - במדויק שהיח חגמרא וכמשמעות
נתרבה.

בחנוכה השמן נם גדולת יז.

שתנחומא במדרש  משמש הייתי אני הכהנים, סגן חנינא א״ר איתא: תצוה) פרשת (רי

 לא השנה מראש אותה מדליקין כשהיו במנורה, היה ניסים ומעשה המקדש, בבית

 המקדש בבית הייתי אני הכהנים, סגן חנינא א״ר ובו׳, אחרת שנה עד מתכבה היתה

ובו׳״. השנה ימות כל דלוקה שהזית ממה יותר דלוקה מנורה ומצאתי

 היתה מועט, מזית השנה בכל המנורה הדלקת של זו, ניסים דהנהגה כיון לבאר, ויש

 השמן נס על רק אמאי חנוכה, בנר הרבותא היא מאי ומעולם, מאז כולה, השנה בכל

 האיך צ״ע, הכהנים סגן חנינא רבי דברי [ובעצם החנוכה. ימי בשמונת לזה זכר נתקן דחנוכה

 בכל דאמנם נימא ואי יום. בכל המנורה להדליק עשה מצות הא שלמה, שנה דלקה שהמנורה יתכן

 מהל׳ הגרי״ז(פ״ג חידושי ראה נעשה. מה לשם השנה כל שידלוק זה נם המנורה, את והדליקו כבו יום

המנורה]. ׳הדלקת׳ בגדר ודו״ק ה״י), ומוספין תמידין
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 לדורות חנוכה נם קביעת

חנוכה נם יה.
 מביא אומרו בשם דבר המביא ד׳כל מימרא על פ״ס אבות החיים (דרך מהר״ל כתב

 שידעו רוצה יתברך ה׳ גאולה, מביא הקב״ה כאשר כי לדעת, ויש וז״ל: לעולם׳, גאולה

 ידם, ועוצם חכמתם רק זאת כל פעל יתברך השם לא יאמרו ולא פעל, יתברך הוא כי
 מצרים מארץ אותם בהוציאי ה׳ אני כי מצרים וידעו כתיב מצרים בגאולת תמצא וכן

 ה׳ כי שידעו כדי בנרות, דהיינו נראה נס היה יון מידי שגאלם חשמונאים בימי ואף וכו׳,

זאת. עשתה ידם ועוצם כחם יאמרו ולא היוונים, על אותם מגביר היה יתברך

 ידם, ועוצם כחם מחמת היה המלחמה דנצחון חושבין היו השמן נם בלי וכי ותמוה,

 בפרשת הרי הקב״ה, מחמת היה המלחמה נצחון דגם ידעו השמן פך של הנס ע״י ורק

 ובניו חשמונאי שעתידין ראה ד״א ופירש״י, חילו', ה׳ ׳ברך כתיב יא) (לג, הברכה וזאת
 כנגד ואלעזר חשמונאי בני י״ב מועטים, שהיו לפי עליהם והתפלל היונים עם להלחם

 המלחמה דנצחון מכאן ומבואר תרצה, ידיו ופועל חילו ה׳ ברך נאמר לכך רבבות, כמה

 את נצחו ואפ״ה רבבות כמה נגד לוחמים היו אנשים עשר ששלשה גלוי, נס היה

 ידי, ועוצם בכחי לטעות מקום היה השמן פך נס דבלי מהר״ל מש״כ ומהו המלחמה,

וידוע. גלוי נס בגדר אינו רבבות על אנשים י״ג שנצחון לומר יתכן וכי

לדורות השמן פך נם קביעת יט.

 וכשגברה שבהיכל, השמנים כל טמאו להיכל יוונים כשנכנסו וכו׳, חנוכה מאי

 מונח שהיה שמן של אחד פך אלא מצאו ולא בדקו ונצחום, חשמונאי, בית מלכות

 ממנו וחדליקו נס נעשה אחד, יום להדליק אלא בו היה ולא גדול, כהן של בחותמו
ב). כא, והודאה(שבת בהלל טובים ימים ועשאום קבעום אחרת לשנה ימים, שמונה

בתורה, וברור אמת שהוא דבר לך אומר אני אבל טו): מו, (בראשיתהרמב״ן כתב הנה

 השם במלאכות נגלה מלאך או מתחילה כן שיתנבא נביא ידי על הנעשים הנסים כי

 כל וכר, יזכירו לא רשע להכרית או צדיק לעזור מאליהן והנעשים הכתוב, יזכירם

טבע לא נסים רק ענינו בכל אין התורה וכן הם, נסתרים בנסים התורה יסודות
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 ניסים רק הם והמוזכרים, הנחשבים ניסים דבריו, ועיקר בארוכה. עיי״ש וכד, ומנהג

 בהם שיש ניסים ורק עליהם, הבטיחו ה׳ בשליחות מלאך או שנביא אחרי שהתרחשו
עולם. של מטבעו מפורסם שינוי

 הרי טוב, יום עליו וקבעו השמן פך נס את מחשיבים מדוע לדבריו, לכאורה ותמוה

 או נביא הבטחת פי על התרחש לא הנס הללו, הכללים משני באחד כלול איננו זח נס

 בן חנינא שרבי מצינו שחרי עולם, של בטבעו מפורסם שינוי בו היה לא וגם מלאך,

 שאמר מי וכ״ש וידלק', לחומץ יאמר וידלק לשמן שאמר ׳מי ב): כה, (תעניתאמר דוסא
 ב, (מלכיםחשונמית חאשה וכשמן ימים, שמונח לדלוק לו יאמר אחד יום וידלק לשמן

מפורסם. שינוי בזה ואין ד),

קבעום אחרת לשנה כ.

 השמנים כל טמאו להיכל יוונים כשנכנסו וכו׳, בכסליו בכ״ה רבנן דתנו חנוכה, מאי

 של אחד פך אלא מצאו ולא בדקו ונצחום, חשמונאי בית מלכות וכשגברה שבהיכל,

 בו נעשה אחד, יום להדליק אלא בו היה ולא גדול, כהן של בחותמו מונח שחיה שמן

והודאה בהלל טובים ימים ועשאום קבעום אחרת לשנה ימים, שמונת ממנו והדליקו נס

ב). כא, (שבת

 קבעום לא אמאי טובים׳, ימים ועשאום קבעום אחרת ׳לשנה טעם מה לבאר, ויש

שתא. בהאי לשמחה

קטו) התשובות׳(עמ׳ ׳קונטרס להלן ראה

חנוכה בנרות אהרן זכות כא.

 לפי הנשיאים, לפרשת המנורה פרשת נסמכה למה ה): פי׳ (במדבר בתנחומא איתא

 ולא הוא לא בחנוכה, עמהם היה שלא דעתו אז חלשה הנשיאים חנוכת אהרן שכשראה

 דהקרבנות הנרות, ומטיב מדליק שאתה משלהם, גדולה שלך חייך הקב״ה א״ל שבטו,

ו)]. פי׳ טו פרשה שם במד״ר [וכ״ה לעולם. חנרות אבל קיים, שביחמ״ק זמן כל רק נוחגין

 (במדברהרמב״ן ביאר הבית, בחורבן שבטלו אף הנרות, שקיימים ׳לעולם׳ הך וענין

 לדורות. ונתקיים אהרן בני הכהנים ע״י הנס שנעשה חנוכה, נרות על דקאי שם),

שבת. נרות על דקאי פירש, שם) (ילקוט למג״א רענן זית ובפירוש
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 נרות לכאורה הלא הכהן, לאהרן שבת, ונרות חנוכה נרות הדלקת שייטא מאי וצ״ב,

 המקדש כמנורת עצמם בפני סגולה אינם אך המנורה, לנס זכרון אלא אינם חנוכה

 לנרות ענינים ומה סגולתם מאי שבת נרות בענין וכן בעולם, רב שפע המשפיעה

המקדש.

המקדש מנורת כהמשך הנרות הדלקת כב.

שהרמב״ן כתב  לאהרן אמור לך למשה, הקב״ה לו אמר מהמדרש: בהעלותך) פרשת (רי

 נוהגין, הן קיים המקדש שבית זמן כל הקרבנות מוכן, אתה מזו לגדולה תתירא אל

 בני את לברך לך שנתתי הברכות וכל יאירו, המנורה פני מול אל לעולם הנרות אבל

 מפני בטלים והקרבנות קיים המקדש בית כשאין ידוע דבר והנה לעולם, בטלין אינן

 אף נוהגת שהיא חשמונאי, חנוכת לנרות אלא רמזו לא אבל בטלות, הנרות אף חורבנו

ע״כ. בגלותינו, חרבן לאחר

 הקרבנות אמירת חשיב ולא המקדש, למנורת המשך חנוכה נרות חשיב אמאי וצ״ב
לג)ירמיהו בילקוט איתא הא הקרבנות, עבודת כהמשך ולימודם  ולוים ולכהנים וז״ל: (

 והרי וכר, הימים כל זבח ועושה מנחה ומקטיר עולה מעלה מלפני איש יכרת לא

 עוסקים אתם אם וללוים, לכהנים הקב״ה א״ל וכר, הקרבנות ובטלו המקדש בית חרב
 עכ״ל, וכליל, עולה יום בכל מקריבים אתם כאילו עליכם אני מעלה בקרבנות בתורה

 בזמן ב) לא, (מגילהבחז״ל כדאיתא התמיד פרשת לומר קבעו וז״ל, מח) (או״חהטור וכ״כ

 זמן כל הקרבנות, סדר להם הקדמתי כבר א״ל עליהם, תהא מה קיים ביהמ״ק שאין

 במנחות נמי איתא והכי עכ״ל, לפני, הקריבום כאילו עליהם אני מעלה בהן שעוסקים

קיימין. ונרות בטלין קרבנות החרבן שלאחר אמרינן אמאי צ״ב וא״כ עיי״ש, א) (קי,

בחרל חנוכה ימי כג.

סי׳דעת בחוות  ט' בחו״ל נהגינן שלא דהטעם ביארו, שא) (מציתחינוך ובמנחת קי) (

 אלא ימים ב׳ מנהג שאין הזה שבזמן משום הוא דיומא, ספיקא משום לחנוכה, ימים

 הראיה עפ״י שקידשו בזמן אולם בדרבנן, החמירו לא בידינו׳, אבותינו ׳מנהג משום

בחנוכה. ימים ט׳ נהגו באמת גמור, ספק והיה

שבגולה ב), כח, ותענית א י, (ערכין יהוצדק בן ר״ש משום יוחנן ר׳ אמר דהא ותמוה,
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 ימי ושמונת שבועות ימי ב׳ עצרת ימי ב׳ סוכות ימי ט׳ ההלל, את ימים בכ״א גומרים

 בסנהדרין(כו, [כמבואר ראיה עפ״י שקידשו בזמן היה יהוצדק בן ר״ש הא והשתא חנוכה.

 ורבא אביי ימי סוף שעד ה״ג) קדוה״ח מהל׳ (פ״ה ברמב״ם וכמפורש בעסיא, שנה לעבר דירד א)

 נהגו לא ההוא בזמן דאף הרי ימים, ח׳ אלא נהגו דלא מפורש ואעפ״ב ראיה], עפ״י קידשו

מספק. ימים ט׳

קמב) התשובות׳(עמ׳ ׳קונטרס להלן ראה

 בהדלקה החייבים

וביתו איש חנוכה מצות כד.

 להו סגי ביתו בני וכל ׳ואיש ופירש״י: ב), בא, (שבתוביתו איש נר חנוכה מצות ת״ר,

 ובית בית כל שיהיה ׳מצותה ה״א): וחנוכה מגילה מהל׳ (פ״ד הרמב״ם וכתב אחד׳. בנר

אחד׳. אדם אלא בו היה שלא בין מרובין הבית אנשי שהיו בין אחד, נר מדליק

 הן המצוות שכל מצוות, משאר חנוכה נר מצות חלוקה מה מפני לבאר, ויש

 יותר בו ׳מצוה שהרי לקיימה, שליח ישלח שלא ועדיף ויחיד יחיד כל על הגוף חובת

 נר משא״כ לקיימן, ויחיד יחיד כל על חובה שיש הפורים ימי במצוות וכמו מבשלוחו׳,

וביתו׳. ׳איש על מצוותו חנוכה

 הבית חובת דהיינו ממש, מזוזה כדין הוא חנוכה נר דין אי בזה, לחקור שיש אמנם הן

 נאמר המצוה שבדיני אלא הבית, מבני אחד כל על חיוב יש המצוה שביסוד או גרידא,

 ד״ה תרעו (או״חכ״ח [ראה: כולם את להוציא אחד יכול ה׳מהדרין׳] דין [לולי הדין שמעיקר

סק״ד)]. ומג״א(תרעו, סק״א) משנ״ב(תרעט סק״ו): מג״א על תלב אפרים(או״ח יד מצאתי):

המצוות. משאר חנוכה דין שונה אמאי כנ״ל, לבאר צריך עדיין הצדדים לשני אולם

 נתחדש מה מזוזה, כמו ב׳בית׳ מצוה הוא חנוכה שדין לצד ולדון, להוסיף יש עוד
 נתחדש האם שם), שכת (גמ׳הבית מבני ואחד אחד כל שידליק בו שנאמר ׳מהדרין׳ בדין

 דין שנתחדש או הבית. מאנשי ואחד אחד כל עבור דולק נר ב׳בית׳ שיהיה הידור שיש

חנוכה. נר להדליק ויחיד יחיד כל על נמי הידור יש ה׳בית׳, על החיוב שמלבד אחר,

 שנמצא. במקום ידליק האם עליו, מדלקת ואשתו בביתו שאינו באכסנאי ונפק״מ,

 בביתו, כשאינו א״כ ואחד, אחד כל עבור נר ב׳בית׳ שיהיה הוא ׳מהדרין׳ דין דאי

ה׳מהדרין׳. בכלל אינו וממילא ב׳ביתו׳ אינו שהרי שנמצא, במקום שידליק ענין אין
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 בו. שנמצא במקום ידליק שפיר ויחיד, יחיד כל על חובח שיש דין נתחדש אי משא״כ

יג)]. סי׳ רעק״א(מהדו״ת [ראה בזה ויל״ע

חנוכה כנרות ׳המהדרין' גדר כה.

 אנשי כמנין נרות מדליק המצוה את והמהדר ה״א): חנוכה מהל׳ (פ״ד הרמב״ם כתב

ע״כ. וכו׳, הבית

 את להדר שהרוצה רשות, אלא חיוב אינו המהדרין הדלקת דענין מדבריו, משמע
ב)]. בב״ק(ט, מהר״ח והביא הלוי רי״ז מרן בחידושי פירש [וכן הבית אנשי כמנין מדליק המצוה

 הצדקה, מן אלא יאכל מה לו אין ׳ואפילו יב): בהל׳ (להלןהרמב״ם דכתב מהא וקשה,

 הרמב״ם דכוונת שמח, האור ופירש ומדליקן׳, ונרות שמן ולוקח כסותו מוכר או שואל

 השמן של הכלי הוא נרות דהרי המהדרין, הדלקת על גם כסותו את למכור שצריך

 הימים. לכל אחד בכלי סגי לא ולמה רבים, בלשון ׳נרות׳ הרמב״ם וכתב השמן, ולא
 ומבואר לילה, בכל נרות כמה להדליק ההידור בשביל גם כסותו מוכר דהוא ומוכרח

 תרעב). הב״י(סי׳ מלשון מוכח [וכן זו. להדלקה כסותו את למכור שצריך הוא גמור דחיוב

 (עמ׳ פרנקל מהדורת ברמב״ם הנוסחאות בשינויי ראה חנוכה, דנר ׳המהדרין׳ מהו לדון יש והנה

ודו״ק]. תשפד),

בקודש׳ ו׳מעלין ׳מהדרין׳ כו.

סוףעזרי אבי כתב  השלישי ביום שעומד דמי ברור דנראה ודע ודע): ד״ה חנוכה הל׳ (

 רק נשלם לא שההידור אמרינן ולא נרות, שני מדליק דמ״מ נרות, שלשה לו ואין

 הידור יש דודאי אינו, רזה החיוב, עיקר אחד בנר סגי שלשה לו אין אם וע״כ בשלשה,

 לא זאת בשביל בכולו ההידור לעשות יכול אין ואם ג״כ. השלישי ביום בשנים אף

 לפנים. צריך ואינו וברור פשוט והוא השני מיום שלישי יום גריע ולא כלל, יעשה

 בליל לו אין אם פשוט, לדבר חנוכה להלכות הלוי בית הספר מש״כ על בזה ותמהני
 בשני שלישי בליל איכא הידור דמאי החיוב עיקר אחד שמדליק נרות שני רק שלישי

עכ״ל. כן, שאינו ופשוט בזה לחדש ככה על ראה מה ידעתי לא ואנכי נרות,

השלישי, ביום נרות שני רק רק לו שיש מי דין מה עזרי, ואבי הלוי בית שנחלקו דהיינו

עזרי. האבי דעת וכן נרות, שני שידליק או הלוי, הבית דעת וכן אחד, נר רק ידליק אי
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סי׳כת״ס ובשו״ת כה) סעיף קנד (כלל אדם בחיי גם מבואר הלוי הבית כדברי ובאמת ) 

המשנ״ב. סתם נמי זו וכשיטה סק״ה), שם ובשעה״צ סק״ה (תרעאהמשנ״ב הביאם קלה),

 מן ׳מהדרין בגדר ב) תרעא, או״ח כשו״ע (הובא והרמב״ם תוס׳ פלוגתת ידועה והנה

 מבני ואחד אחד כל שגם או נר, יום בכל שמוסיפים רק היינו אי - בחנוכה המהדרין׳

 מכאן אחד, מדליק הראשון בלילה מדליק, נרות ׳כמה השו״ע: וז״ל מדליק. הבית

 רבים אם ואפילו שמונה, יהיו האחרון שבליל עד לילה, בכל אחד והולך מוסיף ואילך

 וי״א הוסיף: וברמ״א והמהדרין). ד״ה ב כא, שבת תום׳ שיטת (וזו יותר ידליקו לא הבית בני

פשוט. המנהג וכן ה״א), וחנוכה מגילה מהל׳ פ״ד (רמב״םידליק הבית מבני אחד דבל

 נראה להלכה. הרמב״ם כ״ב וז״ל: הרמ״א, שיטת את סק״ד) שם (בביאורוהגר״א וביאר

 כו׳ החג פרי כנגד כו׳ זקנים שני אר״י דרבב״ח מימרא מדהביא הרי״ף, דעת הוא שכן

 היוצאים או הנכנסין דימים להיברא חיישינן לא טעמא דלהאי בו׳, ואין בקודש דמעלין

ובו׳. שם התוספות שכתב

 נכנסים, דימים להיברא חיישינן לא ולרמ״א דלרמב״ם הגר״א, דשיטת וכלומר
והולך. מוסיף אלא הנרות, ממנין מוריד יהא שלא חיישינן ומאידך

 המדובר באופן לכאורה דלפ״ז ומשנ״ב, כת״ס אדם, חיי הלוי, בית לשיטת וצ״ע

 שניהם, את שידליק ודאי דהרמ״א אליבא נרות, שני רק השלישי ביום לו שיש לעיל,

 ממה ימעיט שלא ומאידך דיומא, להיברא חיישינן לא דהרי עזרי, האבי כשיטת

 ומשנ״ב כת״ס הלוי בית בדברי ואילו נרות. שני הדליק שאז לו, הקודם ביום שהדליק

אחד. נר אלא מדליק שאין מפורש

הגירו מצות עגור הידור על ויתור גז.

 מוטב כלל, לו אין ולחבירו בצמצום, שמן לו יש אם םק״א): תרעא המג״א(או״ח כתב

אחד. אלא צריך אין מדינא דהא לחבירו, גם ויתן אחד, לילה בכל שידליק

 יקיים שחבירו כדי בהידור, שלו מצוה מקיום לוותר צריך שאדם מצינו היכן וצ״ע,

 כתב הכי דהא אינו, זה ניסא, פירסומי ריבוי ומשום הכא דוקא דהיינו לומר [ואין שלו. המצוה את

 למען שלו הידור על שיוותר מב) ס״ק שם במשנ״ב הובא יב ס״ק תרנו אתרוג(או״ח בדין נמי המג״א

אחר]. אתרוג האחר שיטול
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בפרוטה אפסנאי השתתפות כה.

 בפריטי משתתפנא רב בי הוינא כי מריש זירא, רבי אמר איתא: א) (כג, בשבת

 בביתו, עליו מדליקין שאין דאכסנאי א) תרעז, או״ח (שו״עפסקינן והכי אושפיזא. בהדי
ז)]. רסג, שם שו״ע שבת(ראה נר לענין הוא [וכן בעה״ב. עם בפרוטה משתתף

 למה א״כ הבעה״ב, של ביתו מבני כאחד לאכסנאי דנים אנו אם נפשך, ממה ויל״ע

 מבני כאחד חשיב לא ואם בפרוטה. להשתתף עוד צריך ולמה בהדלקתו, יוצא אינו

 תרעא) בב״י(סי׳ [ראה בית. לו אין הא בהדלקה, כלל ליה מחייבינן אמאי א״כ הבית,

 ראה אכסנאי, בענין עוד ודו׳״ק. לשו״ע(שם), פרנקל מהר״ב ובהגהות הכנסת, בבית ההדלקה בטעם

מב-מג)]. להלן(אות

בנרות עני חיוב כט.

 עני ואפילו חנוכה, נרות בהדלקת מאד ליזהר צריך כתב: א) תרעא, (או״ת שו״ע

להדליק. שמן ולוקח כסותו מוכר או שואל הצדקה מן המתפרנס

 עני דאפילו המחבר דברי על שכתב משה, חמד בשם הביא שם הלכה ובביאור

 משום הוי וזה דזה כוסות, ד׳ מדין כן למד וכו׳ כסותו מוכר וכו׳ הצדקה מן המתפרנס

 בד׳ כמו להדליק נרות לו ליתן מחוייבים דהגבאים נראה דלפי״ז וכתב ניסא. פרסומי

עיי״ש. כוסות,

 משום הוא הצדקה, מן כוסות ד׳ לו דנותנין הא דלכאורה משה, החמד דברי וצ״ע

 ד׳ ושותה מיסב ולכן בסעודתו, מלכות בהנהגת שיהיה חכמים חייבוהו הסדר דבליל

 ניתן שאינו אף התמחוי מן נוטל ולכן הסעודה, מצרכי כבר הוא זה ענין ומעתה כוסות,

 כך הרי כמלך שדרכו זה בלילה אבל סעודות, שתי מזון לו שאין למי אלא זו מקופה

 חנוכה בנר הכא משא״כ התמחוי, מן נוטל ולכן מזונו כדי לו שאין ונמצא סעודתו, היא

התמחוי. מן לו נותנים דבמצוות מצינו לא ובזה בלבד, מצוה הוי

חנוכה לנר שגת נר הקדמת ל.

 שואל הצדקה, מן אלא יאכל, מה לו אין אפילו הי״ב): חנובה מהל׳ (פ״דהרמב״ם כתב

ומדליק. ונרות שמן ולוקח כסותו מוכר או



לאחנוכה <> והעדות קושיות

ששבת ובהל׳  יאכל, מה לו אין אפילו הרמב״ם: כתב שבת, נרות הדלקת גבי פ״ה) (רי

 מוכר ׳או שבת בהל׳ כתב ומדלא הנר. את ומדליק שמן ולוקח הפתחים על שואל

 אינו שבת דלנר שמדוקדק זצ״ל, כהנמן הגרי״ש פוניבז׳ דגאב״ד משמיה מטו כסותו׳,

כסותו. את עבורו למכור שחייב חנוכה כנר חמור דאינו כסותו, למכור חייב

 שבת לנר לא מעות לו ואין חנוכה, של בע״ש שעומד באחד להסתפק, יש ולפ״ז

 למוכרו, מחוייב אי בלבד, אחד נר בדמיו ליקה שיכול כסות בידו ויש חנוכה, לנר ולא

 וא״כ ביתו, שלום משום קודם, שבת נר חנוכה ונר שבת נר הי״ד) שם (רמב״םקיי״ל דהלא

 למכור מחוייב אינו הא שבת ולנר שבת, נר בו להדליק יצטרך הרי כסותו, ימכור אם

 מחודש, דין לן דיוצא כסותו, למכור יצטרך לא זה מטעם דבאמת צ״ע וזה כסותו,

 ד״ה א ב״מ(לג, תוס׳ [ראה בזה. ויל״ע מחוייב, אינו ובע״ש כסותו, למכור חייב חול דביום

 כסותו, למכור חייב שבת לנר דגם להדיא שכתבו מהפוסקים יש אמנם הנ״ל. הספק מעין אבדתו),

 מדוייק לכאורה הרמב״ם מלשון אמנם השקל(שם), ובמחצית הפתחים) על ד״ה ב ביה״ל(רס״ג, ראה

וצ״ע]. מוכר, שאינו

חנופה נר מצות לקיים לו אשר כל מבת לא.

 הבבלי, דניאל רבינו בשם א) (בסי׳ כתב אברהם) בן אברהם (לרבינו ניסים מעשה
 נצחונו לנו יתראה זמן בכל יתברך ה׳ את ולשבח להלל עשה במצות דנצטוינו וז״ל:

 (קיז, בפסחים דאיתא וזהו גאה׳. גאה כי לה׳ ׳שירו כא): טו, (שמות וכדכתיב וגבורתו,

 כי ואם שירה׳. אומרים ואין לולביהן ונוטלין פסחיהן מקרבין ישראל ׳אפשר א):

 והעלה ע״כ. הנס, ולפרסם להלל חייב מ״מ שהוא, נוסח בכל לשבח יכול מדאורייתא

 ד״ה רח בחת״ס(או״ח איתא [וכן עיי״ש מדאורייתא, הוא חנוכה דיני חובת שעיקר לפ״ז,

יעו״ש]. ומ״ש)

 היא דאורייתא עיקרה אלא חדשה, דרבנן׳ ׳מצוה אינה חנוכה שמצות דס״ל, והיינו

 הקשתה מה לפ״ז שביאר מה נימים, מעשה בדברי [ועיי״ש גאה׳ גאה כי לה׳ ׳שירו ציווי בכלל

 ב׳שירו כבר בזה נצטונו לכאורה והא תסור', מ׳לא ומשני להדליק׳, ציונו ׳והיכן א): כג, הגמ׳(שבת

לה״].

 נר דין שונה אמאי הים, משירת ק״ו מדאורייתא, הוא חנוכה דין שעיקר כיון וצ״ע,

 מחומש׳ יותר יבזבז אל ׳המבזבז בידינו נקוט שכלל שבתורה מצוות כל משאר חנוכה

 ומוכר ש׳שואל א) תרעא, שם (שו״עקי״ל חנוכה בנר ואילו א), תרנו, או״ח שו״ע א: נ, (כתובות

יותר אף זו, מצוה בעבור לו אשר כל למכור שצריך והיינו הנר, מצות לקיים כסותו׳
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 ואפילו), ד״ה תרעא הלכה ביאור וראה הי״ב. וחנוכה מגילה מהל׳ משנה(פ״ד המגיד [והנה מחומש.

 אף לפרסם היתה חז״ל שתקנת הרי ניסא, פרסומי משום היא חז״ל תקנת חנוכה שמצות דכיון ביאר,

 היא, דאורייתא המצוה שעיקר נימים מעשה לשיטת מיישב לא זה תירוץ לכאורה אמנם ממונו. בכל

מחומש]. יותר אף יבזבז שפעמים חילוק מצאנו לא ובדאורייתא לה״, ׳שירו משום

הנם באותו כשהיו במצוות נשים חיוב לב.

 באותו היו הן שאף חנוכה בנר חייבות נשים לוי, בן ר״י אמר איתא: א) (כג,בשבת

 היו הן שאף מגילה במקרא חייבות נשים אריב״ל א) במגילה(ד, נמי איתא וכה״ג הנס.

הנם. באותו

 לחייב יש דאורייתא במצוות דאף תירוצא, בחד שכתבו ואף) (ד״הבתום׳ ועיי״ש
טעמא. האי מכה מדרבנן, עכ״פ נשים

 מצות טעם הלא תפילין, במצות נשים מחייבינן לא התום׳ לדברי טעם מה ויל״ע,

 ה׳ הוציאך חזקה ביד כי בפיך ה׳ תורת תהיה ׳למען בקרא כדכתיב הוא תפילין

 חכמים תקנו מצוות באלו לברר [יש מצרים. דיציאת הנס באותו היו הן אף והלא ממצרים',

לפ״ז]. המצוות ביסוד ודו״ק א), (קח, בפסחים ראה לא, ובאלו נסים׳, ׳שעשה לברך

הבית מות הדלהת לג.
כג,בשבת  באותו היו הן שאף חנוכה בנר חייבות נשים לוי, בן ר״י אמר איתא: א) (

ד,במגילה נמי איתא וכה״ג הנס.  היו הן שאף מגילה במקרא חייבות נשים אריב״ל א) (

הנס. באותו

 דנוהגים לדידן אפרים, שער שו״ת בשם הקשה ד) ס״ק (תרעההשקל במחצית והנה

 ותירץ מדלקת. אשה אין למה המהדרין, מן מהדרין משום מדליק הבית מבני אחד שכל

 מהרש״ל בתשובת משמע שכן והביא דמי. כגופו דאשתו תרעא) (או״ח רבה אליהו בשם

משה. מטה וכ״כ פה), (סי׳

 כמו נרות מדליקות אינן מדוע שבבית הבנות אבל אשתו, לגבי ניחא דהא וצ״ב,

הבנים.
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כהדלקה נשים חיוב לד.

 פטורות שנשים מווילנא, הכהן הגר״ש בשם הביא ט) אות חנוכה (מערכת חמד בשדי

 שייך לא המלחמה נצחון על בא דהלל כיון וז״ל: הנס, באותו שהיו אע״ג בחנוכה מחלל

מפורים. דבריו על שהקשה מה ועיי״ש נינהו, כיבוש בני דלאו בנשים, זה

 על אינו חנוכה נרות חדלקת דמצות כא) דף (שבתמהרי״ל שהוכיח מה עפ״י ויל״ע,

 סיבה הנרות של זה בנס שאין מסברא זה וכתב המלחמה, נצחון על אלא השמן, נס

 הצלתו בשביל הוא ולהלל להודות שחייב נס וכל וההודאה, ההלל ימי ח׳ הנך לקבוע

 לא הנסים בעל כי לכך ראיה הביא ואף המצוה, לעשות נס לו שנעשה בשביל ולא

 בנרות נשים חייבות אמאי צ״ע, חכחן הגר״ש ולדברי עיי״ש, חנרות, של הנס הזכירו

שבתחנוכה ההלל. מן שפטרות כשם ויפטרו הנה, כיבוש בנות לאו הא א), כג, (

בהדלקה הגדול את קטן הוצאת לה.

 וכר, כלום עשה לא וקטן שוטה חרש הניחה אם אבל ג): תרעה, (או״ח השו״ע כתב

 לסמוך אין דלמעשה יג) ס״ק המשנ״ב(שם [וכתב מותר. לחינוך שחגיע בקטן שאומר מי ויש

עיי״ש]. זה, על

שבתהר״ן בדברי הוא שאומר', מי ׳יש מקור  מ״מ שכתב: העיטור, בעל בשם א) כג, (

 בירושלמי כדאמר במנהג, תלוי והכל לגדול, להדליק לו מותר לחינוך, חקטן חגיע אם

 ליה דסמך והיינו עיי״ש, לרבים, קורין הקטנים שיהיו התקינו ואילך מכאן דמגילה

 יד״ח, ולהוציאם לגדולים, לקרוא יכולים לחינוך, שהגיעו שקטנים במגילה מדהתקינו

חנוכה. בנר וח״ה

 ד׳שליחות', לדינא צריך אין במגילה הרי דמגילה, מההיא ראיה מייתי מאי ותמוה,

 ומכוין חיובא בר שהוא וכל חיובא, בר יהא שהמוציא ובעינן כעונה', ׳שומע לדין אלא

 השומע שגם כיון כעונה, דשומע ה״ט משום להוציא הוא יכול השומע, את להוציא

 חינוך, משום ־ מדרבנן הוא חיובא דבר דכיון הירושלמי קאמר ובהא לצאת, מכוין

 כשמדליק שליחות למעשה בעינן חנוכה, נר גבי חכא אבל חגדול, את מוציא שפיר

 שליחות בר דלאו וקטן להדליק, בעה״ב וחייב מצוה, עושה הדלקה דהא האחר, עבור

 ושותפין שלוחין ובמחנ״א(הל׳ ס״א) נתה״ט(קפב [ראה וצ״ע. לגדול, להדליק מצי היכי הוא,

ודו״ק]. יא), סי׳
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ההדקלה מקום

אנשים ב׳ בו שמדליקים בפתח המנורה הנחת מקום לו.

 נר שניהם ידליקו אם אחד, בפתח המדליקין אדם בני שני דין מה להסתפק, יש

בימין. ידליק ואחד בשמאל ידליק שאחד או שמאל, בצד חנוכה

 מוקף שיהא בעינן מ״מ לימין, פונה שאתה פניות דבל דאף איתא: א) (כב,בשבת דהנה

 מוקף שכבר הבא א״ב שמאל. בצד ידליק ולכך בשמאלו, חנוכה ונר בימינו מזוזה - במצות

 החנוכה נרות דתרי דכיון דילמא או מימין. דידליק יותר דראוי י״ל חנוכה, בנר משמאלו
 במצות השני ומצדו מזוזה, במצות מוקף אחד מצד אי מסובב הוי טפי הם, אחת מצוה יסוד

בזה. ויל״ע ׳שלד, במצוות מוקף שיהא יותר ראוי אי לדון יש וכן חנוכה.

ביתו בתוף כשמדליק ההדלקה מקום לז.

שבתהמרדכי כתב  שהרגילו עכשיו םק״ט): שם וראה סק״ד תרעא בד״מ הובא רסו. רמז (

 הבית דבני משום [והיינו מעשרה למעלה להניחה קפידא דאין נראה בפנים, להניחה

 הבית, כניסת של שמאל לצד מניחה וכשמניחה במרדכי], עיי״ש מצוה, לשם שהניחה יודעים

עכ״ל. הרבים, לרשות הסמוך ובטפה משמאל, חנוכה ונר מימין מזוזה שתהא כדי

 טפח לדין ביתו, בתוך כשמדליק נוהג שלא מעשרה, למטה דין שנא מאי ויל״ע,

 שכשמדליק דבשם נימא לא אמאי בביתו. כשמדליק אף שנוהג הרבים, לרשות הסמוך

 שהניחה יודעים הבית דבני ׳משום טפחים מעשרה פחות להדליקו צריך אינו בביתו

הרבים. לרשות הסמוך בטפח להדליקו צריך אין כן כמו מצוה׳, לשם

פתחים בב׳ חשד חשש לח.

 נר הפתחים בב׳ להדליק צריך פתחים שני לה שיש דחצר איתא, א) (בג, בשבת

 מפאה, לה ומייתי לחשדא, דחיישינן תימרא מנא בגמ׳, ומקשינן חשדא. משום חנוכה,

 מארה תבוא ושבים עוברים יאמרו שלא החשד, מפני שדהו בסוף פאה להניח שצריך

ח). תרעא, (או״חשו״ע פסק וכן בשדהו. פאה הניח שלא לאדם

ביהכנ״ס בפתח לעבור דאסור דאף דפסקינן איפכא, חזינן ח) לעיל(צ, דבשו״ע וצ״ע,
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 היכא מ״מ להתפלל, נכנס שאינו כיון ככופר שנראה מפני מתפללים, שהציבור בשעה

 ב׳ שכשיש נמצא וא״כ האחר, בפתח שיכנס דתלינן מותר, פתחים ב׳ לביהכנ״ס דיש

לחשדא. חיישינן הכא ולמה חשד, יהיה שלא סיבה הוא פתחים

קמה) התשובות׳(עמי ׳קונטרס להלן ראה ^

החשד מפני הדלקה לט.

 נר הפתחים בב׳ להדליק צריך פתחים שני לה שיש דחצר איתא, א) (כג, בשבת

 מפאה, לה ומייתי לחשדא, דחיישינן תימרא מנא בגמ', ומקשינן חשדא. משום חנוכה,

 מארה תבוא ושבים עוברים יאמרו שלא החשד, מפני שדהו בסוף פאה להניח שצריך

בשדהו. פאה הניח שלא לאדם

 מדרבנן, חיובה נרות הדלקת הא לפאה, חנוכה נר בין איכא דמיון מה להקשות, ויש

 לחשש דאורייתא חשד מחשש סייעתא מביאים והיכי מדאורייתא, בה חייב פאה ואילו

 להבין יש [ובאמת בה. להקל יבואו שלא חיישינן דאורייתא לחשד דרק נימא דרבנן, חשד

 שמצינו אחרים דינים בהרבה כן הקשתה ולא לחשד, דחיישינן תימרא מנא מקשינן הבא דוקא טעם מה

 עה, פקועה(חולין בן שחיטת א), יג, צדקה(פסחים כספי א), ג, לחורבה(ברכות כניסה כגון חשד, מפני

ועוד]. ה״ב) פ״ג שקלים הלשכה(ירושלמי בתרומת לעושה כים עם בגד ב), קי, שאולה(חולין טלית ב),

החשד מן הרחקה מ.

 במנעל ולא חפות בפרגוד לא השקלים] [ללשכת נכנס התורם אין מ״ב): פ״ג (שקליםתנן

 שם], והחביאם שקלים שגנב הבריות יחשדוהו [שלא בקמיע ולא בתפילין ולא בסנדל ולא

 העשיר, הלשכה מתרומת ויאמרו יעשיר שמא או העני, הלשכה ממון ויאמרו יעני שמא

 והייתם שנאמר המקום, ידי לצאת שצריך כדרך הבריות ידי לצאת צריך שאדם לפי
וכר. ומישראל מה׳ נקיים

 שתי צריכה פתחים ב׳ לה שיש חצר הונא רב אמר א): (כג,בשבת דאיתא מהא ויל״ע,

 שמעון רבי אמר דתניא לחשד, דחיישינן תימרא ומנא וכר, מתא דבני חשדא משום וכר נרות

 ולכאורה וכר, החשד ומפני וכר שדהו בסוף פיאה להניח תורה אמרה דברים ארבעה בשביל

לחשד. דחיישינן הכא מקרא לה דדריש דשקלים מפורשת ממשנה לה מייתי לא טעם מה

קנב) התשובות׳(עמי ׳קונטרס להלן ראה ^
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הסכנה כשעת בפנים הדלקה דין גדד מא.

 וכר, מבחוץ ביתו פתח על להניתה מצות חנוכה נר ת״ר, איתא: ב) (כא, בשבת

ודיו. שולחנו על מניחה הסכנה ובשעת

 שתקנת הוא הביאור אם ודיו, שולחנו על מניחו הסכנה דבשעת דינא בהך לעיין ויש

 כלל, חנוכה נר מצות מתקיימא לא ובפנים דוקא, בחוץ להדליק מתחילה היתה חז״ל

הסכנה. לשעת היא מיוחדת תקנה ודיו, שולחנו על מניחו הסכנה דבשעת והא

 היינו מבחוץ׳, ביתו פתח על מניחו חנוכה ד׳נר דינא הך עיקר דכל דילמא, או

 לקיים שא״א הסכנה בשעת ולכן בדיעבד. יד״ח יצא בפנים גם אמנם לכתחילה, למצוה
 אינה אבל מבפנים, הדלקה ידי על בדיעבד מצוותו מקיים שוב מבחוץ, כתיקון המצוה

כלל. הסכנה לשעת מיוחדת תקנה

 ידליקה מ״מ האם בחוץ, להדליקה יכול כשאינו הסכנה בשעת שלא ברורה, ונפק״מ
מצוה. כלל בזה מקיים שאינו או בדיעבד, מצותו ויקיים בפנים

 והפתילות השמן דין

שלו שאינם בנרות הדלקה מב.

 החנוכה נרות שיהיו צריך האם והיינו חנוכה, בנרות ׳לכם׳ דין יש אם לחקור, יש

המדליק. של

 שחייב אחר בפתח שידליק נרות בעה״ב לו והביא חבירו, בבית הנמצא וכגון,

 מה מהני או יד״ח, לצאת כדי בנרות לזכות צריך האם החשד, מפני שם להדליק

מצוה. במקום שמדליק

 שיהיה שצריך בפריטי, משתתף דאכסנאי מדינא להוכיח אפשר היה ובפשטות

החנוכה. בנרות וזכות השתתפות לאורח

 לו שיהיה צריך חבירו של בנרות לצאת הרוצה דכל דאפש״ל מוכח, זה אין אמנם

 והשייכות אליו, הנרות יתייחסו ואיך כלום עשה לא הוא כן לא דאם לנרות, שייכות

 ומוציא מצוה במקום מדליק שהאורח דהכא י״ל אולי וא״כ בפריטי, השתתפות ע״י היא
 האורח שגם הרי חשד, משום רק שהוא אף זה, במקום להדליק צריך שלא בעה״ב את

ויל״ע. שלו, הנרות שאין אף שסגי יתכן ובזה זו, בהדלקה שייך
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שבת בערב חנוכה נרות הדלקת מג.

 להדליק מותר איך כלים, שביתת להו דסבירא שמאי לבית מקשינן, ב) (יח, בשבת

 ומתרצינן: כליו. שביתת משום איסורא ליכא אמאי בשבת, שידלק כדי שבת מערב נר

עיי״ש. לנר, להו דאפקיר

 אלא כלים, שביתת משום דב״ש דטעמיה יוסף לרב תינח הא הרשב״א, והקשה

 הרשב״א, ותירץ הכלים. דמפקיר מהני מאי גזירה, משום דב״ש טעמא דאמר לרבה

 דמפקיר אלא הכלים דמפקיר הכוונה אין להר מפקיר הגמ׳'אפקורי דקאמרה דמאי
רבנן. גזרי לא ובהא התבשיל,

 פסחים (ר״ןשיטות להנך שבת, בערב תנוכה נר לב״ש מדליקין איך לתירוצו, ויל״ע

 א״כ חנוכה, בנרות ׳לכם׳ שבעינן מב) אות בסמוך לעיל וראה ד תרעג, תשובות פסקי ראה א ז,

 משום נאסר לא אמאי הגמ׳ לקושית והדרינן בו, שמדליק השמן את להפקיר יכול אינו
כליו. שביתת

הנרות בשמן שותפות מד.

 בהדי בפריטי משתתפנא רב, ביה הוינא כי זירא, רבי אמר א): (כג, בשבת איתא

 לבעה״ב ליתן צריך אחר, בבית דהמתארח א) תרעז, או״ח (שו״עפסקינן והכי אושפיזא.

ם)הר״ן וכתב בשמן. עמו להשתתף פרוטה ש  שלו, השמן שיהא צריך חנוכה דבנר (

פרוטה. ליתן בעי ולכך

כסף. בקנין בשמן, שותפות קונות עצמן דהמעות משמע,

 דמדרבנן א) קצת, חו״מ שו״ע ה״א, מכירה מהל׳ פ״ג רמב״ם ב, מו, (בב״מקי״ל אנן דהא וצ״ע

 שיהא הכא מהני וכיצד בהגבהה, או במשיכה אלא כסף, בקנין נקנים מטלטלין אין

 ועיין) ד״ה תרנו (סו״ס הלכה ביאור [ראה הבית. לבעל פרוטה שנותן ידי על ׳שלו׳ השמן

 הגר״א ובביאור מהרי״ל, בשם סק״א) שסט יוסף(או״ח הברכי מדברי צ״ע דעדיין אלא א״ש, ולדבריו

ם)]. להלן(אות ראה הנרות, על אכסנאי ברכת בענין זה. בכל ויל״ע (שם),

בהנאה האסור בשמן הדלקה מה.

 ממנו להדליק אסור בחלב, מבשר הנאסר חלב או שומן כתב: סק״ב) (תרעגבמשנ״ב

ממנו. להדליק בששים לבטלו אסור וג״כ חנוכה, נר
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 ונר בהנאה, אסור וחלב דבשר משום הטעם, בתב םק״ד) פז (יו״ד תשובה ובפתחי

 משום לאסור הביא [ועוד שיעורא׳ מכתת ׳כתותי בהנאה דאסור וכיון שיעור, בעי חנוכה

עיי״ש], וחלב, בשר בישול

 או שלמות משום הוא דהשיעור במקום אלא מכתת׳ ׳כתותי שייך אין הא וצ״ע,

 זמן שידלק תימצי היכי משום רק הוא השיעור הרי הכא אבל גדול, דבר של חשיבות

הזה. המסויים

 ואין חנוכה, נר אור ידלק זמן כמה באור, נאמר שעה חצי של דהשיעור והיינו,
 שיעורא', מכתת ׳כתותי בזה לומר א״ש אזי בשמן שיעור צריך היה ואם בשמן, השיעור

 אם צ״ע לכאורה הנר, ידלק זמן כמה הוא השיעור אלא בשמן, אינו דהשיעור כיון אבל

 בנר שיעור דצריך דאחרי לדון מקום עדיין שיש [ואף שיעורא׳. מכתת ׳כתותי בזה לומר שייך

 אלא חשיבות משום אינו בשמן דהשיעור מוכח, זה אין מ״מ בשמן, שיעור כאן נאמר ממילא הדולק

ממנו]. בתוצאה

מאורה להגות אסור למ״ד יטה שמא חשש מו.

 פתילות רב, אמר זירא א״ר לה ואמרי מתנה, רב אמר זירא א״ר איתא: ב) (בא,בשבת

 בין בחול בין בחנוכה, בהן מדליקין בשבת, בהן מדליקין אין חכמים שאמרו ושמנים

 לאורה, להשתמש ואסור לה, זקוק אין כבתה קסבר דרב טעמא מאי ירמיה, א״ר בשבת,

להטיה. למיחש וליכא מצוה נר שהוא ניכר שיהא ופירש״י,

 שדלק שלאחר ב) תרעב, או״ח (שו״עפסקינן והכי ב) בא, (שבת הרי״ף לשיטת ויל״ע,

 אסור למ״ד אפילו לאורה, להשתמש מותר שעה, חצי שהוא השיעור, כזמן חנוכה נר

 בשבת, האסורים ושמנים בפתילות חנוכה נר להדליק שרי אמאי חנוכה, בנר להשתמש

 הנר, יטה שמא וניחוש הנרות, באור להשתמש יבוא ההדלקה זמן שעבר שלאחר ניחוש

וצ״ע.

מאורה להגות מותר למ״ר יטה שמא חשש מז.

 אותם מדליקין שאין חכמים שאמרו ושמנים פתילות דלמ״ד איתא, א) (כא,בשבת

 מאור להנות שמותר כדעה מ״ד האי דסבר כיון בחנוכה, אותם מדליקים אין בשבת,

יטה. שמא וחיישינן חנוכה, נרות

 לקרוא שאסור דינא שכל נמשכין) שאין מפני ד״ה שם (שבת ישנים תוס׳ לשיטת ויל״ע,

שיש בית אבל שם, המאיר היחידי הוא זה שנר בבית רק הוא יטה, שמא הנר, לאור בשבת
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 צ״ע, וא״כ יטה, שמא חשש אין דאז בו, להשתמש שרי בו, לקרוא שרוצה הנר מלבד נר עוד

 בית, שלום משום עדיף, שבת נר שבת ונר חנוכה נר א) תרעח, או״ח שו״ע ב, כג, (שבתקי״ל הא

יטה. לשמא לחוש אין ישנים התום׳ ולדברי שבת, נר גם לו יש ודאי גברא האי וא״ב

פתילות מלאה קערה מה.

כג,בשבת  אף כלי, עליה כפה לא אם פתילות, והקיפה שמן קערה מילא איתא: ב) (

כמדורה. שהוא מפני עולה, אינו אחד לנר

 ואף יצא, הראשון נר כשהדליק תיכף הלא יוצא, אינו הראשון טעם מה לבאר, ויש

 (שו״עלה׳ זקוק ׳שאין הוא שדינא מכבתה גרע לא לכאורה נרות בעוד אח״כ שהוקף

ב). תרעג, או״ח

הנרות הדלקת ממן תדיר ושאינו תדיר מט.

 מעריב להתפלל תמיד שנוהג דמי בביה״ל) ועיי״ש א, ס״ק (תרעב ברורה משנה כתב

 צאת זמן והגיע קודם הדליק לא ואם מעריב, קודם ידליק הכוכבים, צאת אחר בזמנו

 דאורייתא שמע דקריאת כיון הנרות, את ידליק ואח״כ תחילה ערבית יתפלל הכוכבים
קודם׳. תדיר תדיר ושאינו ד׳תדיר ועוד היא,

 מצוה חנוכה נר מצות הלא ולכאורה ד׳תדיר׳, משום קודם דערבית בדבריו ויל״ע

 כמו שהוא השוק, מן רגל שתכלה ועד החמה משקיעת שמצותה כיון היא, עוברת

 של ניסא פרסומי ממעט הוא הרי הזמן מתחלת שמאחר ורגע רגע כל וא״כ שעה, חצי

 מדליקין במה פרק (שבת הרא״ש וכמש״כ התדיר, למעלת קודמת ושפיר ושבים, העוברים

 שניהם לקיים אפשר דאי דהיכא בשבת, טבת ר״ח כשחל ההפטרה קריאת לענין יג) סי׳

 דבער״ש הראשונים מן לחלק דס״ל [ומהא קודם. דתדיר אמרינן ולא עדיף, ניסא פרסומי כאחד

 ירוחם רבנו ע, א סי׳ בתשובה רשב״א מדליקין, במה בפרק קודם(ר״ן דתדיר משום שבת נר קודם ידליק

שניהם]. לקיים יכול חשיב וע״ב הוא, השקיעה קודם מרובה זמן דהתם להקשות, אין ט), בנתיב

מדין להדלקה, ותפילה שמע קריאת דיקדים דפסקינן חנוכה נר שנא מאי יל״ע, עוד
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 השערי וכ״כ התפילה, קודם בביתו שינענע סק״ג) תרנב (או״ח המג״א דכתב לולב נטילת

 תדיר משום קודם שיתפלל אמרינן לא התם טעם מה פוסקים, ועוד סק״ב) (שם תשובה
 ה״ד) הגזול לולב (פרק בסוכה בירושלמי ב) (מא, סוכה ראה לולב, נטילת [בענין תדיר. ושאינו

ובפוסקים(שם)].

שבת נדות להדלקת חנוכה נרות הדלקת הקדמת נ.

 נר כך ואחר תחלה חנוכה נר מדליקין שבת בערב א): תרעט, (או״ח בשו״ע איתא

 י) רעג, שבת הלכות בשו״ע דבריו (הובאוהבה״ג דעת שהוא הגר״א בהגהות וציין שבת.

החנוכה. נר את להקדים יש ולכן השבת, את עליו מקבל שבת נר דבהדלקת

 שבת מקבלת המדלקת אשה שאותה 'והמנהג י): רסג, (או״ח ברמ״א דאיתא ויל״ע,

 מותרין הבית בני שאר אבל סגי, בלב תנאי ואפי׳ תחלה, שתתנה לא אם בהדלקה

 בשו״ע [כדאיתא הנשים מדליקות שבת נר הדלקת דהא צ״ע, וא״כ ברכו׳. עד במלאכה

 מדוע וא״כ האשה, רק השבת את עצמו על מקבל הבעל אין ובהדלקתה ג)], סעיף (שם

 שבנר דס״ל הבה״ג שיטת משום שבת נר ואח״כ נ״ח דמדליקין בפשיטות, השו״ע כתב

 בני שאר ולא שבת, מקבלת המדליקה האשה רק הרי שבת, עצמו על מקבל שבת

 בן בספר [ראה חנוכה. נר הבעל ידליק ואח״כ שבת נר להדליק יכולה האשה וא״כ הבית,

טו)]. (אות חנוכה הלכות מלוניל) אהרון (לר׳ חיים ובארחות כ) אות וישב חי(פרשת איש

שבת לנר חנוכה נר הקדמת נא.

 יהודא חיים הרב האב״ד אצל בברנוביץ הייתי קעד): סי׳ אורח (עובר האדר״ת כתב

 ע״א לט ברכות במסכת קיי״ל והנה ובאגסים. באבטיח וכיבדני זצ״ל, לובצאנסקי לייב

מןבשו״ע וגם תלמידי תרי דהנהו עובדא גבי  ל׳בורא קודם העץ׳ פרי ד׳בורא ג) ריא, (סי

 והאבטיח שמאחר לומר דנתי אך האגסים. על תחילה לברך לי והיה האדמה׳, פרי

 שעליו מצוותו, מרובה דהא קודם, הוא כן אם שהחיינו, לברך וצריך חדש, פרי היה
עכ״ל. עדיף, מצוותו דמרובה ע״א לג וכביומא ברכות שתי מברכים

ברכות, שתי עליו שמברכים דבר להקדים שיש לומר, האדר״ת בעל שנוטה היינו,

אחת. ברכה עליו שמברכים דבר על

 חנוכה נר מדליקים שבת שבערב נקטינן א) תרעט, (או״ח חנוכה שבהלכות ויל״ע,

שםהמשנ״ב וכתב שבת, נר ואח״כ תחילה דס״ל אומרים היש דעת לצאת כדי סק״א): (
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 פוסקים רוב אבל מלאכה. עליה ואיתסר לשבת קבליה תחילה, שבת של ידליק שאם

 וכר, המדליק באיש וכר הנר בהדלקת שבת קבלת תליא דלא וס״ל זה על חולקים

 והוא: חנוכה, נר להקדים אחר טעם להוסיף למשנ״ב לו היה האדר״ת ולדברי עכ״ל.

 רשעשה חנוכה׳ של נר ׳להדליק ברכות, שתי מברכים חנוכה נר הדלקת על שהרי

 פרי, באכילת ׳שהחיינו׳ גם הלא ההדלקה, עצם על ולא הראיה, על הוא נסים׳ ד׳שעשה [ואף נסים׳

 להדלקת חנוכה נר הדלקת להקדים יש טעמא מהאי וממילא ה׳אכילה׳], עצם על לא הוא

שבת׳. של נר ׳להדליק אלא עליו מברכים שאין שבת נר

היום לקידוש חנוכה נר הקדמת נב.
 או דתדיר, עדיף היום קידוש מהו, היום וקידוש חנוכה נר ב): כג, (שבת רבא בעי

 עדיף חנוכה נר פשטה, הדר דאבעיא בתר ניסא, פרסומי משום עדיף חנוכה נר דילמא

ניסא. פרסומי משום

 שקיעת קודם - חנוכה נר הדלקת זמן שהגיע כיון הלא לרבא, ליה מספקא מאי וצ״ע,

 כניסת לאחר - הכי לבתר יתחייב קידוש במצות ואילו זו, במצוה הוא מחוייב החמה,

 להעשות שצריכה דמצוה הרדב״ז) תשובות בשם קו סי׳ צבי חבם (ראה וקי״ל השבת, יום

 חנוכה נר הכי בלאו וא״כ זמן, לאחר שתבא חמורה מצוה מפני נדחית אינח עכשיו,
ניסא. פרסומי של טעם בלא אף עדיף,

 פסחים תוס׳ [ראה הוא דאורייתא היין על דקידוש דס״ל הראשונים לשיטות צ״ע, עוד

 מושבע), והרי ד״ה א (ד, נזיר על במפרש וראה נשים), ד״ה ב (כ, ובשבועות זוכרהו) ד״ה א (קו,

 חנוכה נר מפני קידוש, של דאורייתא מצוח קיום נדחה איך סב)], (סי׳ אריה ובשאגת

 דרבנן, למצוה להקדימו סיבה רק הוא מ״מ ניסא, פרסומי בו שיש ואף מדרבנן, שהוא

קידוש. של דאורייתא עשה מצות ידחה למה אבל

קסא) התשובות׳(עמי ׳קונטרס להלן ראה
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 ההדלקה דיני

מצוה עושה הדלקה נג.

 פתח על והניחו דלוק והוציאו מבפנים הדליקו ה״ט): חנוכה מהל׳ (פ״ד הרמב״ם כתב

במקומו. שידליקנו עד כלום, עשה לא ביתו

מצוה. במקום הדלקה צריך דלכך מצוה׳, עושה ד׳הדלקה לרמב״ם דס״ל חזינן,

 מצרה) עושה הדלקה אי (ד״הפירש״י ב) כב, (שבת מצוה' עושה ׳הדלקה בסוגית והנה

 דכיון והיינו במנורה. כדאשכחן מדליקין, בהדלקה תלויה חנוכה של המצוה אי ח״ל:

 הכנסת בבית הנרות הנחת מקום אצל שמצינו [כמו המנורה להדלקת זכר חנוכה נר דהדלקת

מצוה. במקום להדלקה בעינן לכך ועוד], תרעא) (או״ח

 וכן וז״ל: ה״ז) מקדש ביאת מהל׳ (פ״ט הרמב״ם פסק גופא המנורה דאצל ותמוה,

 מותר לחוץ והוציאן הנרות את הכהן היטיב אם לפיכך בזר, כשירה המנורה הדלקת

 שלא להדליק שרי גופא המנורה שבהדלקת בדבריו חזינן הרי ע״ב. להדליקן, לזר
 דלוק והוציאו מבפנים הדליקו דאם פסק חנוכה נרות אצל טעם ומה מצוה, במקום

כלום. עשה לא

ההדלקה לאחר כשיעור שמן הוספת נד.

 כדי בנר שיהא צריך מצוה', עושה ש׳הדלקה שכיון כתב, ז) סי׳ פ״ב (שבת הרא״ש

 יצא לא שיעור, כדי עד שמן הוסיף ואח״ב והדליק בירך אם אבל הדלקה, קודם שיעור

ב)]. תרעה, או״ח פסקינן(שו״ע [והכי חובתו ידי

 איתא, א) (כב, בביצה דהא בשבת, מהבערה חנוכה נר הדלקת שנא מאי ויל״ע,

 הבערה השמן הוספת דעצם והיינו מבעיר, משום חייב דולק, בנר בשבת שמן דהנותן

 במה חובתו ידי יצא מ״מ כהוגן, נהג לא מיד שהדליק דבשעה הא תינה וא״ב היא,

 הדלקת גופא היא עצמה השמן והוספת ההדלקה, לאחר מיד כשיעור שמן שמילא
 הראשון, השמן בצירוף רק שיעור, היה לא נמי שהוסיף דבשמן לומר [ואין כשיעור. חנוכה נרות

 בזה״ל: זה דין הביא כב) סעי׳ קנד (בלל אדם החיי דהא יצא, דלא והשו״ע הרא״ש בתבו בכה״ג ורק

אפילו שדולק עד שמן בה הוסיף ההדלקה שאחר אעפ״י שהדליק קודם כשיעור בה היה לא אם ׳אבל
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 דו״ק וצ״ע. וידליק', ויחזור יכבנה אלא כשיעור, בו היה לא ההדלקה שבשעת כיון יצא, לא הלילה כל

חנוכה]. נר ׳הדלקת׳ מצות לבין בשבת, ׳הבערה׳ מעשה בין בחילוק

לה זקוק אין כבתה נה.

 לה׳. זקוק אין וכבתה 'הדליקהב) תרעג, או״ח שו״ע ה״ה, חנוכה מהל׳ פ״ד (רמב״םפסקינן

 מאי הדליק, שלא שיחשבו חשד מפני וידליק שישוב נימא לא אמאי לבאר, ויש

 העוברים יאמרו שמא הפתחים, בשני להדליק שצריך פתחים שני לו שיש ממי שנא

 הכא נמי נימא לא אמאי ח), תרעא, שם שו״ע ה״י, שם (רמב״ם חנוכה נר הניח לא זו ברוח

 שרואים דכיון נימא [ואי מעיקרא. הדליק שלא העוברים יאמרו שמא ידליק כבתה שאי

 פתחים, ב׳ לו שיש מי אצל נמי נימא לא אמאי א״כ שכבתה, אלא הדליק, שאכן מבינים כבויה, מנורה

חשדא]. ליכא ושוב השני, בפתח כבויה מנורה שיניח

קעא) התשובות׳(עמי ׳קונטרס להלן ראה

גלילה שיגדיל בקטן לה׳ זקוק אינו כבתה’ נו.

 שעבר קודם כבתה אם לפיכך מצוה, עושה הדלקה ב): תרעג, או״ח (שו״ע פסקינן

 מבעוד הוא שעדיין שבת קבלת קודם שבת בערב כבתה ואפילו לה. זקוק אינו זמנה
לה. זקוק אינו יום,

 להדליקה צריך אין שבת בערב כבתה אם שאפילו הטעם כו) ס״ק (שםהמשנ״ב וביאר

 ׳להדליק עליה בירך כבר וגם שקיעה, קודם להדליק מחוייב שבת שבערב משום שוב,

בהכשר. המצוה הותחלה כבר וממילא חנוכה׳ של נר

 חנוכה נרות והדליק שבת, בליל מצוה בר שנעשה בקטן הדין מה להסתפק, ויש

 של השבוע ימי בשאר שהגדיל קטן [בדין שוב להדליק חייב האם הנרות, וכבו שבת בערב

 שלז); סי׳ (ח״ב והנהגות תשובות סק״ג); יא סי׳ (חנוכה קודש במקראי ראה ידליק, אימתי חנוכה,

ד)]. תשובות(תרעו, ופסקי

 שהמצוה בכה״ג ורק בגדלותו, למצוה לו עומדת אינה קטן מצות שהרי והיינו,

 הנרות ועדיין בלילה, גדול ונעשה השקיעה קודם נרות הדליק אם וכגון קיימת, עדיין
אהבגדלותו מצוה כמקיים כעת נחשב שלכאורה קיימים, ),7 הערה הנ״ל, קדש מקראי (ר
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 ולהדליק לשוב צריך שבת, בליל גדול שנעשה בגוונא דשמא להסתפק יש וממילא

דולקים. הנרות ויהיו לכשיגדיל המצוה את שיקיים בשביל כבתה, אם שבת קודם

 בשביל להדליק מחוייב אינו שוב לה׳, זקוק ש׳אינו כעת שדינו שמכיון דנימא, או

 מחייבים שלא והיינו זו. במצוה מחויב אין עתה שהרי לכשגדיל, מצוה בזה שיקיים
בגדלותו. כמקיימה לו שתחשב בשביל מצוה לקיים במצוה, כעת חייב שאינו קטן

* ההדלקה ברכת

הנרות ברכת מ.

 נר ׳לחדליק דמברך א) תרעו, (או״ח חמחבר שיטת חנרות, חדלקת ברכת בנוסח

סק״א)]. משנ״ב חנוכה׳(עיי״ש של נר ׳להדליק שמברר דס״ל פוסקים כשאר [ודלא חנוכה׳

 של נר ׳להדליק שמברך ה) רסג, המחבר(שם שפסק שבת נר מברכת שנא מאי וצ״ב,

שבת. נר מברכת חנוכה נר ברכת נוסח חלוק אמאי שבת׳,

דרבנן מצוה על ׳וציונו׳ ברכת נח.

 ׳וציונו׳ ואומרים חנוכה נר הדלקת על מברכים איך מקשינן, א) (כג, בשבת הנה
מדאורייתא. ולא מדרבנן אלא אינה הא וציונו, היכן להדליק,

 המצוות מכל מ״ש ציונו׳, ׳והיכן לגמ׳ דקשיא הוא בחנוכה רק טעם מה וצ״ב,

 עליהם הקשו ולא תקנתן, בזמן קודמין שהיו ומגילה, נט״י כעירובין סופרים מדברי
ציונו. והיכן

הנם על ברכה נט.

הזה׳. בזמן ההם בימים לאבותינו נסים ׳שעשה ברכת היא הנרות, הדלקת מברכות

 קרא דאמר יוחנן, רבי אמר אניסא, דמברכינן מנלן איתא: א) (נד, בברכות והנה

וגו׳. אתכם׳ הציל אשר ה׳ ברוך יתרו ׳ויאמר י): יח, (שמות

ס). פורים(אות עניני להלן ראה לאבותינו', נסים ׳שעשה ברכת בענין
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 על צדק מלכי שברך כ) יד, (בראשית יותר המוקדם מקרא לה ילפי לא אמאי וצ״ע,

בידך׳. צריך מגן אשר עליו קל ׳וברוך דכתיב: לאברהם, שארע הנס

המדלקת לאשה הנרות ברכת ם.

 שלדידן קה סי׳ שמואל עולת בתשובת ועיין וז״ל: סק״ט) (תרעה המשנ״ב כתב

 לאנשים, טפילות דהויין להדליק צריכה אינה אשה מ״מ עצמו, בפני אחד כל שמדליקין

 תדליק בבית האיש וכשאין גרמא, שהזמן עשה מצות כשאר דהוי מברכות רוצות ואם

ובברכה. תיובא בת דהוי האשה

 עשה מצות כל על שמברכת כמו ולברך להדליק יכולה דאשה דכתב בהא ויל״ע,

 אח״כ, לברך יכולה איך י״ח, ויצאה עליה הדליק בעלה אי מיירי, דהיכי גרמא, שהזמן

 לא שכוונה או עליה הדליק לא עדיין ואי בעצמה. הדליקה וכאילו יד״ח יצאה כבר הא

 חנוכה בנר חייבות נשים הא שהזמ״ג, מ״ע כשאר דהוי טעמא ל״ל בהדלקתו, לצאת

היא. דמצווה משום לברך יכולה וא״כ (כנ״ל),שם עצמו המשנ״ב כמש״כ

 עליה מדליק שבעלה שמואל העולת כדברי המשנ״ב סתם הכא טעם מה יל״ע, עוד

 משום לברך יכול דאינו טז) ס״ק (תרעז המשנ״ב שפסק מאכסנאי מ״ש לברך, יכולה

 והסיק ברכה, בלא וידליק אשתו, בהדלקת לצאת רוצה שאינו לומר כמיניה כל דלאו

 בתרומת [וראה נרותיו. את ידליק ואזי בהם לצאת ויכוין מאחר הברבות דישמע המשנ״ב

 משום לברך, יכול דהאכסנאי דס״ל יברך) כן שאכסנאי תרעז, בסי׳ הרמ״א מקור והוא קא, הדשן(סי׳

 התוה״ד מודה זה טעם דללא משמע אחר, בבית ואשתו אחד בבית כשמדליק המהדרין בכלל דהוא

 לבדה להדליק הדליק, דבעלה בית באותו המדלקת אשה יכולה איך צ״ע ושוב בברכה, ידליק דלא

בברכה].

החנוכה מנרות שנותר שמן סא.

 הדלקה, לשיעור הצריך השמן מן השמיני ביום הנותר ד): תרעז, (או״ח השו״ע כתב
וכו׳. למצותו הוקצה שהרי עצמו, בפני ושורפו מדורה לו עושה
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 שישתמש השמן והרי היא', מילתא לאו ׳הזמנה קיי״ל הא השמן, נאסר מדוע וצ״ע,

 השמן. נאסר ולמה בעלמא, הזמנה והוי מעשה בו עשה לא שנותר ומה נשרף, כבר בו
ודו״ק], אורחיה), מידי וברש״י(ד״ה דהזמנה, בסוגיא ב) דסנהדרין(מז, סוגיא [ראה

בששים הנותר שמן ביטול סב.

 הדלקה, לשיעור הצריך השמן מן השמיני ביום הנותר ד): תרעז, (או״ח השו״ע כתב
 ואץ אחר בשמן נתערב ואם למצותו, הוקצה שהרי עצמו בפני ושורפו מדורה לו עושה

לבטלו. כדי עליו להוסיף שאין שאומר מי יש לבטלו, ששים

 כדי בידים אותו מערבין אין דבריהם, של איסור השו״ע: כתב ו) דביו״ד(צט, וצ״ע,

 מרבה לבטלו, כדי בהיתר ואין מעצמו, נפל אם אבל אסור, במזיד, כן, עשה ואם לבטלו,
 מצות כל שהרי דרבנן, באיסור איירי שודאי הבא אמאי יל״ע וא״ב עכ״ל, ומבטלו, עליו

לבטלו׳. כדי עליו להוסיף שאין שאומר מי ׳יש כתב מ״מ היא, דרבנן חנוכה נר

והודאה הלל

דחנוכה אי ביום ההודאה תקנת סג.

 תירץ אחד, ליום הספיק שהשמן אף חנוכה, ימי ח׳ תיקנו אמאי יוסף חבית בקושית

 הנצחון, נס משום נר מדליקין בכסלו, כ״ה שהוא הראשון דיום תרע), סי׳ (או״חחדש פרי

השמן. פך נס משום מדליקין ואילך השני היום מן ורק

 וביום המה, נפרדים ענינים שני הימים, כל ושאר הראשון דיום לפ״ז דנמצא וצ״ע,

 לא וזה ימים, משאר אחרים דברים על הוא ניסא ופרסומי הנרות הדלקת הראשון

וההודאה. התפילה בנוסח מצינו

 הדלקת ע״י דוקא הנצחון לזכור הראשון ביום תיקנו טעם מה לדבריו, להבין יש עוד

 לישועות זכר שנתקנו ודרבנן, התורה ממועדי שנא ומאי לנצחון, ה׳נר׳ הקשר מה נר,

 יוסף, הבית קושית בענין [עוד כלל. ידן על הנס לפרסם הנרות מענין בהו דליכא ישראל,

יב-יד)]. לעיל(אות ראה
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בחנוכה הלל סד.

 לבקרים׳, ׳ותפקדנו שנאמר יום, בכל נידון אדם אמר יוסי רבי איתא: א) (טז, בר״ה

תבחננו׳. ׳לרגעים שנאמר שעה, בכל נידון אדם אומר נתן רבי

 הא חודש, ובראש במועדים בחנוכה, הלל תפילת נתקנה כיצד לדבריהם, ויל״ע
םאמרינן ש  וספרי חיים ספרי ש׳אפשר משום השנה בראש הלל אומרים שאין ב) לב, (

 נימא לא לעולם נתן ורבי יוסי ולרבי שירה׳, אומרים וישראל לפניך פתוחים מתים

הלל.

וההלל הנרות ברכת סה.

 גומרין האלו הימים משמונת ויום יום בכל ה״ה): וחנוכה מגילה מהל׳ (פ״גהרמב״ם כתב

 יחיד בין ההלל׳ את לגמור אקב״ו העולם מלך אלוקינו ׳בא״י לפניו ומברך ההלל, את

 קדשנו אשר עליה מברך סופרים מדברי מצוה ההלל שקריאת פי על אף צבור, בין

ובו׳. העירוב ועל המגילה על שמברך כדרך וצונו במצותיו

 דרבנן, מצוה על שמברך ועירוב ממגילה להביא לחמו הרמב״ם הרחיק אמאי וצ״ב,

םעצמו הוא דכתב עצמן, חנוכה מהל׳ הביא לא טעם מה ש  הדלקת על דמברך ה״ג) (

 על דמברכינן הרי היא, דרבנן מצוה נמי חנוכה נר הדלקת והא ברכות, ג׳ חנוכה נר
 דרבנן, אמצוה דמברכינן להוכיח הרמב״ם טרח לא התם אמאי יל״ע, גופא הא [ובאמת דרבנן. מצוה

ההלל]. בברכת הכא עד לה והמתין

הלל באמירת נשים סו.

 [כ״כ בחנוכה הלל מאמירת פטורות דנשים הי״ד), חנוכה מחל׳ (פ״ג הרמב״ם שיטת

עיי״ש]. ט), אות חנוכה (מערכת בשד״ח

 דכיון מי) ד״ה א לא, (סוכהתוס׳ דכתבו פסח, בליל הלל מאמירת שנא מאי ויל״ע,

 שחייבות דבשם בחנוכה, הבא נמי אמרינן לא ואמאי בהלל, חייבות ההצלה, בנס שהיו

 דולקות, שהנרות בזמן מלאכה לעשות אסורות ואף הנס, באותו שהיו מפני חנוכה בנר

 במג״א [ראה זה. מטעם הלל לקרוא דחייבות נימא נמי הכי א), תרע, או״ח (שו״עזה מטעם

נר]. לה שאין אשה בדין ויל״ע ההדלקה, באמצע הללו׳ ׳הנרות אמירת בטעם סק״ג) (תרעו
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והודאה הלל משתה ימי סז.

 שיהיו הדור שבאותו חכמים התקינו זה ומפני ה״ג): וחנוכה מגילה מהל׳ (פ״גהרמב״ם כתב

 ומדליקין והלל שמחה ימי בכסלו ועשרים חמשה מליל שתחלתן האלו הימים שמונת

הפורים. כימי ותענית בהספד אסורין והן וכר, הבתים פתחי על בערב הנרות בהן

 דתנו חנוכה, מאי שם: דאיתא ב) (כא, שבת מגמ׳ הוא הרמב״ם דברי מקור והנה,

 בהון, להתענות ודלא בהון למספד דלא אינון, תמניא דחנוכה יומי בכסליו בכ״ה רבנן

 אחרת לשנה ימים, שמונה ממנו והדליקו נס בו נעשה ובו׳, להיכל יוונים שכשנכנסו

והודאה. בהלל טובים ימים ועשאום קבעום

הגמ׳. כלשון ׳הודאה׳, ימי נמי הם החנוכה שימי הרמב״ם השמיט מה מפני ויל״ע,

 יש עדיפות מה הפורים׳, כימי ותענית בהספד אסורין ׳והן שכתב מהו צ״ב, עוד

 פורים וכי הפורים, כימי דינם גם דבחנוכה הרמב״ם מלשון שמשמע הפורים, לימי

ובתענית. בהספד שאסור טפי פשיטא

 בבשר אלא שמחה ׳אין הא חנוכה, ימי בהנך שנאמר ׳השמחה׳ דין מהו לבאר, יש וכן
 אקרא בהעלותך) ספרי(פרשת בדברי להקשות, יש [כעי״ז ימים. בהנך ויין בשר דין וליכא ויין׳,

 ועונג כבוד חיוב ורק שמחה חיוב ליכא בשבת הא וצ״ב שבתות, אלו ובמועדיכם׳ שמחתכם ׳וביום

שמחה]. האי בגדר דו״ק לחוד.

חנוכה נס מגילת סח.

 הפורים, מיום חנוכה, ימי מהות בחילוק תרע) סו״ס (או״ח הב״ח דברי ידועים

 והודאה, הלל אלא ומשתה סעודה תקנו לא ולכך הרוח, על היתה הגזירה שבחנוכה

 זה יום נקבע אזי היהודים, כל את ולאבד להרוג להשמיד שנגזר בפורים משא״כ

הגוף. הצלת על ומשתה לסעודה

 על מגילה שתכתב ההשגחה, סיבבה לא טעם מה ולידע, להתבונן יש עדיין אולם

 לשמך ולהלל להודות הנס, ולגלות לפרסם פורים, נס על שנכתבה כשם חנוכה, נס

הגדול.



מטחנוכה <> והעדות קושיות

■ הנסים על תפילת

הנסים׳ ׳על תפילת סט.
הנסים׳) יעל וכו׳(תפילת הפויק[ ועל הנסים על

 ה׳ את אודה ׳הפעם לאה בדברי קרא ביאר לה) כט, (בראשית עה״ת הטור בפירוש

 ׳ותעמוד לכך העתיד, על נמי ביקשה ולא הודתה רק שלאה שכיון מלדת׳, ותעמוד וגו׳

העתיד. על לבקשה נמי בעינן העבר על הודאה דבכל והיינו מלדת׳.

 בקשה כלל מזוכרת לא אשכנז] בני [לנוסח הנסים׳ ׳על בתפילת טעם מה לבאר, ויש

 זרוע ׳חשוף מבקשים צור׳ ׳מעוז בפיוט [ואמנם בלבד. העבר נסי על הודאה אלא העתיד, על

 יעשה הוא ׳הרחמן - ב׳הרחמן׳ שמבקש המזון בברכת הנסים׳ ׳על בשבח הוא דינא וכן וכו', קדשך׳

 זה נוסח נתקן לא טעם מה צ״ב עדיין אך פה), אות להלן וכו׳(ראה לאבותינו׳ שעשה כשם נסים לנו

העתיד]. על שיבקש נתקן כן שאזי שכח לדין יש הקשר מה צ״ב ומאידך התפילה, בעיקר

השמן. פך נס מענין כלל הוזכר לא טעם מה התפילה, בעיקר יל״ע עוד

הפורקן ועל פ.
הנסים*׳) על’ (תפילת הפרקן ועל

 רבים בלשון אומרים ולא יחיד, בלשון הפורקן׳ ׳על אומרים מה מפני לדקדק, יש

 המלחמות׳ ועל התשועות ועל הנסים ׳על כגון בשאר, שאומרים כמו הפורקנות׳, ׳על

 חנוכה בין בחילוק ודו״ק מצרנו׳, ׳ויפרקנו קרא בביאור כד) (קלו, בתהלים אברבנאל [ראה וגו'.

הזה׳]. כהיום ׳ופורקן בפורים מזכירים שלא לפורים

 משאר בשונה ארמי, בלשון ׳פורקן׳ תיבת זו בברכה חכמים חוסיפו טעם מה ועוד,

הקדש. בלשון שנאמרת התפילה

קיד). פורים(אות עניני להלן ראה הנסים׳, ׳על תפילת בענין עוד
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המלחמות ועל פא.
הנסים׳) ׳על (תפילת המלחמות ועל

 חשמונאי מלחמת ־ אחת מלחמה רק היתה הא המלחמות׳, ׳ועל מהו לדקדק, יש

המלחמה׳. ׳ועל יחיד בלשון והול״ל ביונים, ובניו

 ראוי שהיה פשוט הלא ׳המלחמה׳, עצם על ההודאה מהי יל״ע, הודאה האי ובעיקר
 בשלח(ד״ה בפרשת הלוי בית [ראה המלחמה. לידי ישראל באים היו לא כלל אי יותר ורצוי

ודו״ק]. ישיר), אז

להם עמדת פב.
הנסים׳) •על (תפילתצרתם בעת להם עמדת הרבים ברחמיך ואתה

 לא שהצרה מרחם שהקב״ה היינו ׳רחום׳ שמידת כתבו, ב) יז, (ר״ה ישנים תוס׳ הנה

עיי״ש. הצרה, בעת היינו ׳חנון׳ מידת ואילו תבוא,

 ׳חנון׳, במידת להשתמש היה הראוי מן צרתם׳ ׳בעת להם שעמד כאן ולכאורה

הרבים. ב׳רחמיך׳ ואתה להזכיר תיקנו ומדוע

 ״׳רחמיך מהו צרתם׳, בעת להם עמדת הרכים ברחמיך ׳ואתה בנוסח לדקדק, יש עוד

 ויש רבים׳, ברחמים מתים ׳מחיה בשמו״ע המתים תהית אצל רק שמצינו נוסח הרבים׳,

המתים. ובתחית חנוכה בנס דוקא ענינם ומה הם, מה רבים׳ ׳רחמים האי לבאר

קדשך בחצרות פג.
הנסים׳) ׳על (תפילת וקבעו קדשך בחצרות נרות והדליקו

 וחצר בהיכל, היתה המנורה הא קדשך׳, בחצרות נרות ׳והדליקו מהו לדקדק, יש

א). נו, (זבחים העזרה היינו
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וקדוש גדול שם פד.
■) על’ (תפילת הגדול לשמך ולהלל להודות אלו הנוכה ימי שמוגת וקבעו הנסים•

 וסיים בעולמך׳, וקדוש גדול שם עשית ׳ולך - וקדוש׳ גדול ב׳שם דפתח לדקדק, יש

׳והקדוש׳. בלא הגדול׳ ב׳לשמך

נסים בקשת פה.

 כשמגיע המזון, בברכת הנסים על שכח שאם פסק, א) תרפב, ד; קפז, (או״ח רמ״א

ובו׳. נסים׳ לנו יעשה הוא ׳הרחמן יבקש: ל׳הרחמן׳

 אשתו ׳היתה אמתני׳ מקשינן א) (ם, בברכות הא נסים, על מבקשים כיצד וצ״ע,

 דדינה דאשכחן ממה שוא׳, תפלת זו הרי זכר אשתי שתלד רצון יהי ואמר מעוברת

 ידי שעל דאף הרי נסים׳, מעשה מזכירין ׳אין ומשני לאה, בקשת ידי על לבת נהפכה

 דמעשה לפי כן, להתפלל אין מקום מכל ללאה, שנעשה כדרך להשתנות הדבר יכול הנס

הנסים׳. ׳על להזכיר ששכח למי נסים בקשת הכא תקנו כיצד לבאר ויש הוי, נסים

קעח) התשובות׳(עם׳ ׳קונטרס להלן ראה

שלש מעין בברכה היום הוכרת פו.

 מעין בברכת אותו מזכירין אין מה מפני יל״ע, הנסים׳ ׳על אמירת תקנת בעיקר

ביו״ט. ויבא׳ ו׳יעלה בשבת ׳רצה׳ כמו שלש,

המוון כברכת הניסים׳ ׳על שכח פז.

 אומרים יש המזון], [בברכת הניסים על לומר שכח ואם טו): ס״ק (תרצה המשנ״ב כתב

עכ״ל. להקל, ברכות וספק אותו, מחזירין דאין אומרים ויש אותו, דמחזירין

 לברך סיים אם בין חוזר, אינו שוב שנזכר היכא דבל המשנ״ב, לשון משמעות והנה

 כדי תוך שיעור עבר שכבר אלא הברכה באמצע עדיין אוחז אם ובין המזון, ברכת

המזון. ועל הארץ ׳על סיים: שכבר וכגון הניסים׳, ׳על שהחסיר מזמן דיבור
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 יחזור לא שפיר המזון, ברכת כל שסיים אחרי רק דנזכר היכא תינח דהא ויל״ע,

 לומר שייך מה המזון ברכת באמצע נזכר אם אבל להקל. ברכות דספק מספק, ויברך

 ברכות ׳ספק משום הקודמת לברכה יחזור ולא הברכות שאר את ויברך שימשיך בזה

 לחזור צריך שכח ואם מעכבת הניסים על שהזכרת הפוסקים לשיטת והלא להקל׳,

 שמברך הברכות כל יהיו חוזר אינו אם הרי לך׳, ל׳נודה היינו הארץ ברכת לתחילת

 שלא לו אומרים אנו אם קולא צד שום בזה אין כן ואם לבטלה, ברכות ולהבא מכאן

 ברכות לספק עצמו את מכניס חוזר שאינו בזה אדרבה ויברך, ימשיך אלא יחזור

 היינו ׳ארוכה', ברכה לברך דהתחיל היכא יל״ע, [וכעי״ז ולהבא שמכאן הברכות על לבטלה

 האם שספק נזכר ובאמצע כל), ד״ה א מו, ברכות תוספות ב׳ברוך׳(ראה וחותמת ב׳ברוך׳ שפותחת

 לבטלה, ברכה לספק נכנם הוא שיעשה מה נפשך דממה הברכה. את יסיים האם זו, ברכה לברך צריך

 לא אם ומאידך לבטלה. ברכה היא החתימה זו, ברכה לברך לו שאין הצד על אזי - יחתום אם כי

 הויא הברכה פתיחת וממילא זו ברכה לברך צריך היה כן שמא כי לבטלה, ברכה חשש יש נמי יחתום

לבטלה]. ברכה אמר, שכבר הברכה תחילת תיעשה חותם, ולא פוסק ואם מעליתא, ברכה

צור׳ ו׳מעוז הללו׳ ׳הנרות פיוטי

הנרות קדושת פח.

שות 1לנ אין1 הם קידש 1הלל הניות סופרים במסכת הוא וכן הללו. (פיוט-הנרותבהם להשתמש י

תרעו)). (ארח והטור ס״ח), פ״ב (שבת הרא״ש הביאו ה״ו), (פ״ב

 נר כנגד מעות להרצות אסור רב, אמר אסי רב אמר יהודה רב א): (כב,בשבת איתא

 יוסף, רב לה מתקיף בה. יש קדושה נר וכי לי, אמר דשמואל קמיה אמריתה כי חנוכה.

 שלא ברגל, יכסנו שלא יכסה, ששפך במה וכסה ושפך דתניא בו, יש קדושה דם וכי

עליו. בזויות מצות יהו שלא נמי הכא עליו, בזויות מצות יהו

 הרי ברגל, הדם לכסוי חנוכה נר כנגד מעות הרצאת של בזיון בין הדמיון מהו וצ״ב,

 מכסה והוא לכסות אמרה התורה שהרי בזיון, של בדרך עצמה המצוה את עושה שם

בזיון. תשמיש בה נוהג שאח״כ רק כדבעי נעשה המצוה קיום כאן ואילו ברגל,

 בין איכא דמיון מה הנרות, כנגד מעות שמרצה מה בזיון נקרא בכלל מדוע ועוד,

 איירי אפי׳ והלא מעות, הרצאת לבין מצוה, לדבר מבוזה מעשה שהוא ברגל כסוי

דאסור. משמע וצדקה הקדש של במעות
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 במם׳ [ומקורו הללו׳ ׳הנרות מנוסח יל״ע, בה׳ יש קדושה נר ׳וכי שמואל דברי ובעצם

בנרות. קדושה דיש הרי הם׳ קודש הללו ׳הנרות בטוש״ע] להלכה והובא מ״ו) סופרים(פ״כ

בהם להשתמש רשות לנו ואין פט.
שות לנו ואין הללו) -הנרות בהם(פיוט להשתמש י

 לאורה להשתמש אסור דאמר למאן הרי״ף): בדפי א ט, ב; כא, (שבת המאור בעל כתב

 של ולשמן לנרות זכר שהם כיון דקסבר משום ובו׳, במשמע תשמיש כל חנוכה, נר של

מצוה. ולסעודות שבת לסעודות ואפילו בספר לקרוא אפילו בהנאה, הן אסורות היכל,

 משום בהם אין וריח מראה ׳קול ה״ג) מסוכה פ״ה ירושלמי א, בו, (פסחיםקי״ל הא וצ״ע,

 לאסור נמי ילפינן דמיניה במקדש, המנורה מאור להנות נאסר אמאי וא״ב מעילה׳,

חנוכה. נרות מאור הנאה

זרעו ופל פרעה חיל צ.
צוד) מעוז’ (פיוט במצולה כאבן ירהו זרעו וכל פרעה היל

 לכמה שנחלקו במכילתא איתא הרי כי כאבן, שירדו פרעה חיל כל היו לא הרי צ״ב,

עיי״ש. כאבן, ירדו הבינונים ורק ה), טו, (שמותרש״י כמ״ש כתות,

 ישראל, בני אחרי שרדפו אותם על הולך זה אם ממ״נ, זרעו׳, ׳וכל הלשון צ״ב, עוד

כאבן. שירדו נענשו לא הרי במצרים, שנשארו אותן על ואם פרעה, חיל בכלל היו הרי

קפט) התשובות׳(עם׳ ׳קונטרס להלן ראה י®־

המן קניני צא.
צוד) מעוז’ (פיוט תלית העץ על וקניניו בניו רוב

 בנים, ר״ח להמן לו שהיו מבואר ב) (טו,מגילה בגמ׳ הלא וקניניו׳, בניו ׳רב מהו צ״ב,

מבניו. עשרה רק שנתלו אחרי בניו ׳רוב׳ למימר שייך מה וא״ב
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 רמב״ם(פ״ט [ראה נתלו. ובניו איהו רק הלא העץ, על תלו המן ׳קניני׳ אילו צ״ב, וכן

• ודו״ק] יז), רסז, אמת(יו״ד ושפת ב) (סי׳ יצחק זכר בניו, את עכו״ם מכירת בדין ה״ב) עבדים מהל׳

קפט) התשובות׳(עם׳ ׳קונטרס להלן ראה ©=

ורננים שיר צב.
צור) מעת’ ורננים(פיוט שיר קבעו

כפילות. אינו טעם ומה ׳רנן׳, ומהו ׳שיר׳ מהו לבאר, יש

רבים. בלשון ׳רננים׳ ואילו יחיד, בלשון ׳שיר׳ אומרים טעם מה ועוד,
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ומגילה פוריס עניני
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פה......המסופקות בעיירות ימים ב׳ המגילה קריאת נח.

פו.........................בשבת מגילה קריאת איסור גט.



המגילה קריאת שקודם ברכות
....פו..............................לאבותינו נסים שעשה ס.

...פז....................היום מגילת על שהחיינו ברכת סא.

אסתר מגילת
פז.......................אחשורוש שלבש כהונה בגדי סב.

פח.......................אחשורוש... בסעודת מרדכי סג.

פח................................להצלתם ישראל זכות סד.

...פט...................................המן הוא ממוכן סה.

פט..................................בראש קופץ הדיוט סו.

....פט..................................במלכות המודד סז.

.צ.....................מרדכי של בשמו הפסוק רמזי סח.

צ......................................מלאכי הוא מרדכי סט.

צ.............................רצון או אונס לשון ותלקח, ע.

צא.......................ותדש.... בגתן מזימת ביטול עא.

...צא.................נאמרה..... הקודש ברוח אסתר עב.

..צב............................אומרו בשם דבר האומר עג.

צב.............................ישתחוה. ולא יכרע לא עד.

....צב............................יכרע.... לא ומרדכי עה.

צג ......................זדה.. בעבודה נח בני אזהרת עו.

צג .................ישראל שומר ישן ולא ינום לא הנה עז.

....צד.............................לבוז׳ ׳ושללם גזירת עח.

צד....................................אדר חודש עיבור עט.

...צה..............................השנה.. חודשי שמות פ.

....צה.........................והמן אחשורוש שתיית פא.

צה..........................ישראל על התביעה סיבת פב.

....צו......................המלך כיבוד מצות על ברכה פג.

...צו.....................אסתר אצל מרדכי השתדלות פד.

צז........................................הכתב פתשגן פה.

צז ....................נפש פיקוח לספק עצמו הכנסת פו.

צז .........................בפסח מרדכי שגזר תענית פז.

צח......................................בלבו המן אמידת פח.

....צח......................גזירתו. מתבטל שמת שר פט.

צח.... ......... ...............המן מפלת על מרדכי שמחת צ.

צט.... .............................ראש וחפוי אבל צא.

צט.... ......... .............................ובקשה שאלה צב.

.........>......ק ...................................זה הוא מי צג.

................ק .........................העץ גובה חשבון צד.

ק המן,״״״״״״״״״״״״״,״״״ כיס נטילס צד,

.........>....קא .............אחשורוש ומחשבת המן גזירת צו.

...........קא . ..כלשונם ליהודים מרדכי אגרת שליחת צז.

.........>....קב ....................בזהב. התפילין ציפוי צח.

קב.... ......... .............................תודה.. זו אורה צט.

......,....קג . .......................מאהבה התורה קבלת ק.

.........>....קג .................................המן גזירות קא.

..............קד ..........תפילין אלו ויקר מילה זה ששון קב.

.......,....קד ....................ושונאים אויבים בין מה קג.

.........,....קד ....אחת בנשימה המן בני עשרת קריאת קד.

......,....קה . .............................היהודים צורר קה.

.........,....קה .............................המן מזרע גירות קו.

...............קו ...........................היום במצות גדים קז.

............קו . .................לדורות... פורים קביעת קח.

...............קו .....................יעברו לא הפורים ימי קט.

קז.... ......... ......................אחשורוש... ששם מם קי.

קז תורה תלמוד מרדכי על הסנהדרץ מן מקצת טענת קיא.

הנסים׳ ׳על תפילת
קח...............................הפורים ימי מלחמת קיב.

.....קח......הניסים׳ ׳על בתפילת אדר חודש הזכרת קיג.

המגילה ומזמורי המגילה שאחר ברכות
.....קח..........................לדורות פורים נס יסוד קיד.

ט.........................................׳יעקב׳ שושנת קטו. ק

קט .................................מרדכי.... ׳תכלת׳ קטז.

ט.............................היהודי. מרדכי ברוך קיז. ק

.קי.........................................מפחידי אשת קיח.
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בשמחה׳ מרבץ אדר 'משנבנם א.

 ממעטין אב שמשנכנס כשם דרב, משמיה שילת בר שמואל דרב בריה יהודה רב אמר

 שמי פפא רב אמר (ע״ב): ושם א). כט, (תענית בשמחה מרבין אדר משנכנס כך בשמחה,

סק״ח). תרפו (משנ״בלה ומייתי אדר. לחודש עד מיניה לישתמיט נכרי, בהדי דין לו שיש

 כבר אלו שבימים משום היינו בשמחה׳, ממעטין אב ׳משנכנס התינח להבין, ויש

 החודש מריש ולכך בו, ובעשרה בתשעה המר ליום עד והחורבן, המצור בגזירת היו
 כבר השמחה מתחילה טעם מה ביאור, צריך אדר׳ ׳משנכס אלא בשמחה, ממעטין כבר

 וסגולת שמחת ענין ומח וחרדה, עצב ימי היו בחודש וט״ו לי״ד עד הלא ההודש, בריש

הישועה. יום קודם הימים

אדר בחודש חמילואים ימי שבעת ב.

 חודש ראש חוא למלואים, שמיני ופירש״י: השמיני׳. ביום ׳ויהי א): ט, (ויקראכתיב

עולם. בסדר השנויות עטרות עשר ונטל ביום בו המשכן שהוקם ניסן,

 קודם ימים שבעה שהם אדר, בחודש בכ״ג החלו המילואים ימי ששבעת מבואר,
 שנראה שם) עזרא(ויקרא כאבן ודלא ב), שבת(פז, [וראה השמיני׳. ׳יום שהוא ניסן הודש ראש

א)]. אות שמיני (פרשת ה בגליון בגליון מש״ב עוד וראה בניסן, ח׳ היינו השמיני׳ שב׳יום לו

 כל על הגורל׳ הוא ׳פור הפיל שהמן יא) ז, רבה (אסתר חז״ל דברי ידועים והנה

אדר. חודש מלבד לישראל, זכות איזה מצא ובכולם ההודשים,

 ימי שבעת החלו זה שבחודש לישראל, לחם זכות איכא נמי אדר בחודש הא ויל״ע,

המילואים.



הפרשה עיוך ס אדר חודש

שניי ואדר ראשון אדר ג.

 יום תמיד לעשות עצמו על וקיבל באדר נס לו שאירע מי םק״ב): (תרצז משנ״ב כתב

 אירע ואם בראשון, מעוברת] בשנה [- עושה פשוטה בשנה אירע אם ושמחה, משתה

וכר. מצוה סעודת היא הנס בשביל שעושין סעודה ואותה בשני, יעשה במעוברת

ראשון. באדר מעוברת בשנה לנס זכר עושים פשוטה, בשנה נס שאירע שכל מבואר,

 לעשות ונדר באדר נס לו שנעשה ומי המשנ״ב: כתב (סק״ח) תרפו דבסי׳ וצ״ע,

 הנס לו שנעשה לא אם שני, באדר הפורים לעשות צריך העיבור שנת כשיבוא פורים,

 בסי׳ [ואמנם תרצו. בסי׳ מדבריו לכאורה ונסתר עכ״ל. ראשון, באדר העיבור בשנת

 דמג״א, משמיה זה הביא תרפו בסי׳ ואילו םק״ד), הציון שער דפרמ״ג(עיי״ש משמיה זה הביא תרצז

 תרפו שבסי׳ לומר ודוחק כאידך. אחר ובמקום כחד אחד במקום לפסוק המשנ״ב דרך אין חא אולם

 שנדר תרצז בסי׳ משא״ב ב', באדר הנעשה הרגיל כפורים דינו הרי ׳פורים׳ לעשות שנדר שאומר כיון

 ראשון, באדר מעוברת בשנה הנם אירע אם אף דא״ב דוחק, זה ׳פורים׳, בלשון שלא לנם זכר לעשות

בזה]. ויל״ע כן, דלא כתב ובמשנ״ב ׳פורים׳, שיעשה דנדר כיון שני, באדר הסעודה לעשות הו״ל נמי

מעוברת בשנה לנולדים השנים קביעת ד.

 מעוברת, משנה הראשון לאדר בכ״ט נולד אחד נער אם איתא: י) נה, (או״ח בשו״ע

 לאדר בכ״ט שנולד אותו מעוברת, אינה י״ג ושנת בו, באחד שני באדר נולד אחד ונער

 אחריו שנולד ואותו שנה, י״ג בן להיות י״ג בשנת לאדר כ״ט עד להמתין צריך הראשון

י״ג. שנת של באדר אחד שהגיע כיון שנה י״ג בן יהיה השני באדר באחד

 שנה, אחר שנחלטים חומה ערי מבתי דילפינן אגור, בשם ב״י כתב דינא, האי ומקור
 דלשנה הרי ב, אדר בר״ח ואחר א אדר בט״ו בית קנה אחד דאם ב) לא, (ערכיןואמרינן

 שקנה זה ואילו אדר, בט״ו הבאה בשנה נחלט א] אדר בט״ו [דהיינו קודם שקנה זה הבאה

אדר. בר״ח נחלט אד״ב] [בר״ח אחריו

 ימים כמה גדלות שני לו למנות להתחיל יתכן קודם, שנולד זה אף שהרי וצע״ג,

 ילוד הראשון גם שהרי שני, אדר בתחילת אחריו שנולד חבירו וכמו לידתו, אחר

 אלו, ימים מהכא דל נימא קודם, ימים כמה שנולד במה הוא גרוע ומה שעה, באותה

 שעברו כל ובפשוטו דוקא, לידה משעת גדלות שני ומנין גדלות לתורת צריך אין דהרי

שמתחילת וכיון גדלות, דין עי״ז עליה למיחל הוא ראוי ילוד, בהיותו שנים י״ג עליו

עט). להלן(אות ראה אדר, חודש עיבור בענין עוד
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 דין לו יש קודם שנולד מי גם הרי שנים, י״ג חשיב י״ג שנת של אדר תחילת עד שני אדר

 חומה, ערי בתי גבי הבא הכי דמצינו ואף זה. ביום אחריו שנולד חברו וכמו שנים, י״ג

 השנה, בתוך כלול העיבור דחודש מיניה ילפינן ׳תמימה׳ קרא דכתב הבא דדוקא נימא

זה. דין למילף ומנ״ל ׳תמימה׳, דין בו שיש מצינו לא מצוה בר לענין אבל

השקל מחצית י”ע ישראל מנין ה.
'ב) ל, ̂ות1('׳ו! לפקדיהם ישראל בני ראש את תשא כי

 כל יחנו אלא לגלגלחס חמנס אל הם כמה לדעח מנינם סכום לקבל כשחחפוז כחרגומו קבלה לשון

(יש״י).מנינם ותדע השקלים אס ותמנה השקל מחצית אחד

 ׳ויפקדם דכתיב מצוה, לדבר אפילו ישראל את למנות אסור יצחק: רב אמר ב) (כב,ביומא

 התם ויליף רש״י], ־ החרסים ומנו לפניו והשליך חרס ואחד אחד כל נטל חרסים, שברי [לשון בבזק׳
 רש״י]. - הטלאים ומנו למרחב ובאו המלך מצאן טלה אחד בל לקחת [צוה בטלאים׳ מ׳ויפקדם נמי

יספר׳. ו׳לא ימד׳ ׳לא לאוין, בשני עובר ישראל את המונה כל איתא, התם סוגיא ובהמשך

 ׳ולא הכא כדכתיב למנות, שאסור מפורש מקרא הגמ׳ הביאה לא למה להבין ויש

אתם׳. בפקד נגף בהם יהיה

 ישראל, למנין השקל מחצית מצות ענין מה להבין, יש השקל מחצית מצות ובעיקר

ושנה. שנה בכל הוא מצוותה השקל ומחצית במדבר, היה המנין והלא

 מנאם לא למה צ״ב ישראל, למנין במדבר השקל מחצית ענין כל דבאמת נימא ואי
השקל. מחצית דוקא ולמה ישראל, את שאול שמנה כצורה ובטלאים בבזק

השקל מחצית מטבע צורת ו.
יג) ל, (שמותהפקדים על העבר כל יתנו זה

יתנו(רש״י). בזה לו ואמר השקל מחצית ומשקלה אש של מטבע כמין לו הראה

 מחצית של מטבע מהו משה שיבין מנת על אש של במטבע היה צורך מה להבין, יש

השקל. מחצית של פשוטה מטבע בנמצא היה לא וכי השקל,
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 (סדר תנחומא מדרש [ראה משה בהם שנתקשה דברים שנמנו מקום דבכל צ״ב, עוד

 שנמנית מצינו לא א)] (כט, דמנחות ובסוגיא טו) פרשה בא (סדר רבה מדרש ח), פיסקא שמיני
 צריך שהיה משמע וכאן בהם, שנתקשה הדברים מן כאחד השקל מחצית של מטבע

 איש ׳ונתנו הפסוק על תנחומא מדרש [ראה ישראל. יביאו מה לדעת אש של מיוחדת מטבע

החיה)]. זאת ד״ה א ובחולין(מב, שלשה) ד״ה ד״ה במנחות(שם ובתוס׳ נפשו', כופר

ימעיט לא הדל ז.
טו) ל, (שמות ימעיט לא והדל ירבה לא העשיר

 לא הרי בדוקא זו מטבע יתן ולא ימעיט אם הא צ״ב, ימעיט שלא העני ציווי בעצם

 מהמצוה נפטר לא שהעני רק למיכתב והו״ל כלום, נתן כלא הוא והרי למנות, יוכלו

 העני שיוכל הו״א מה צ״ב גופא השקל מחצית מצות ומצד ימעיט׳. ׳לא הלשון ומהו

 ברכות(סב, [ראה השקל. מחצית - המצוה עיקר זהו והלא להרבות, העשיר או להמעיט

 בספר ברמב״ן וכן דוד, טעות בביאור וברמב״ן(כאן) בי׳, הסיתך ה׳ ׳אם לשאול דוד דברי על ב)

ודו״ק]. ג), במדבר(א,

בעני השקל מחצית מצות ח.
טו) ל, (שמות ימעיט לא והדל ירבה לא העשיר

 מישראל איש כל ליתן התורה מן עשה מצות ה״א): שקלים מהל׳ (פ״א הרמב״ם כתב

 מאחרים ושואל חייב, הצדקה מן המתפרנס עני אפילו ושנה, שנה בכל השקל מחצית

 והדל ירבה לא ׳העשיר שנאמר: כסף, השקל מחצית ונותן כתיפו שעל כסות מוכר או

ימעיט׳. לא

 לשאול העני שעל השקל במחצית רק מיוחד דין שהוא הרמב״ם, לשון משמעות הנה

 דבשאר ומכלל ימעיט׳, לא ׳והדל דכתיב משום ואך זו, מצוה לקיים כסותו למכור או
כן. אינו מצוות

 [כגון: ימעיט׳ לא ׳והדל בהן: נאמר שלא אף מצוות בשאר גם הוא זה דין הלא וצ״ע,

 יש אם ה״א: פ״א פאה מהונו׳(ירושלמי ה׳ ׳כיבוד שם); (ראה לולב תפג); או״ח (טור כוסות ארבע

כל אזי לו יש שאם משמע הפתחים, על לחזור מחוייב אתה אין לאו ואם בהן, מחוייב אתה מהונך לך
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 בנו לפדות ורבנן ר״י דפליגי ב כט, לרגל(קידושין ועליה הבן פדיון המצוה): קיום בעד יתן לו אשר

 שצריך פשוט חוב, כתשלום והוי נכסים, שעבוד דאיכא בנו את לפדות והרי קודם, מה לרגל ולעלות

 אשר כל נותן המצוות ושאר לרגל לעלות דגם מוכח קודם, מה מטפק״ל מאי וא״כ לו, אשר כל ליתן

כאן. מיוחד דין שהוא הרמב״ם נקט ואמאי לו)],

השקל במחצית קטן ט.
יג) ל. הקיש(שמות כשקל השקל מחצית הפקדים על העבר כל יתנו זה

 החינוך דעת השקל, מחצית במצות אדם כל מתחייב מאמתי הראשונים נחלקו

 רק ליתנו חייב ׳ואין א): תרצד, (או״ח הרמ״א וכ״כ שנים. כ׳ מגיל הוא דחיובו קה) (מצוה
ולמעלה׳. כ׳ מבן שהוא מי

 שערות, ב׳ והביא שנים י״ג בן שהוא דמי ה״ז), שקלים מהל׳ (פ״א הרמב״ם דעת אמנם

ל,כאן הרמב״ן וכ״כ השקל. במחצית חייב יב). (

 ששקל שקטן מ״ה) (פ״א בשקלים ערוכה ממשנה ה״א) (שם המשפט שער והקשה

 היאך זה קטן וא״כ שנים, מי״ג פחות היינו קטן בהכרח הרמב״ם ולדעת ממנו, מקבלין

 מחצית נעשה אין דבאמת ותירץ המקדש. לבית השקל מחצית להקנות כח בידו יש

 קרבנות במעותיו שקונין במה לן איכפת מה אולם הקדש, ממון הקטן של השקל

הקדש. של מעות ברוב בטל ממונו דהלא ציבור,

 בטל וכיצד ברוב, בטיל לא דממונא ב) (לח, בביצה דאיתא מהא צ״ע, ולכאורה

 יא), ס״ק תרמט (סי׳ לולב בהלכות יעקב ביכורי [ראה הקדש. מעות ברוב הקטן של ממונו

ודו״ק].

בנו עבור שתרם אב י.

 וחייב פוסק, אינו שוב אחת פעם בנו בשביל שתרם אב שנינו: מ״ג) (פ״א בשקלים

שנה. כל בשבילו לתרום מעתה

 במצות אדם כל מתחייב מאימתי ראשונים, מחלוקת ט) אות בסמוך (לעילהבאנו והנה

 והרמב״ן הרמב״ם דעת ואילו כ׳, מגיל דמחוייב והרמ״א החינוך דעת השקל, מחצית

שנים. י״ג מגיל דמתחייב
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 דאיירי כיון להמשיך, חייב אמאי א״ש והרמב״ן הרמב״ם לדעת בשלמא ויל״ע,

 מפני המצוות, ככל זו ממצוה הוא פטור קטן ובבן שנים, י״ג מגיל קטן בבן במתני׳

 פעם האב שנתן דכיון התורה לנו וחידשה השקל, ממחצית מיוחד פטור זה ואין גילו,

המצוה. בתורת ישנו שהבן כיון חינוך מצות וכעין להפסיק, יכול לא שוב אחת,

 טעם א״כ שנה, י״ג מגיל בגדול אף דאיירי כיון צ״ב, לכאורה ולרמ״א, לחינוך אלא

 זו, מצוה עליו מתחדש כ׳ מגיל ורק המצווה, חיוב עליו חל לא דכלל משום הוא פטורו

 אינו שוב עבורו, השקל מחצית תרומת אחת פעם האב דהביא דכיון נימא אמאי וא״כ

השקל. מחצית הבאת מצות חיוב בתורת אינו כלל הא פוסק,

השקל במחצית דינו ראשים ב׳ עם הנולד יא.
שמותהקדש בשקל השקל מחצית לגלגלת בקע כו) לח, (

ב׳גלגלת׳. השקל דמחצית דינא רחמנא דתלה קרא משמעות

 שנולד דבכור וכדינא השקל, מחצית בב׳ חייב אי ראשים ב׳ לו שיש למי ונפק״מ,

 שהיה מן לגבי [ויל״ע סלעים. י׳ בפדיונו דחייב א) (לז, במנחות דאיתא ראשים ב׳ עם

ואכ״ט]. לגלגלת׳. ׳עומר לשון מציגו שם דגם במדבר

 היתה השקל מחצית מצות דעיקר רש״י, פירש תשא כי פרשת בריש דהא וצ״ב,

אנשים. כב׳ ימנוהו ראשים ב׳ לו ביש אמאי וא״כ ישראל, מנין לצורך

 לכפר. הוא צריך נפשות ב׳ ראשים, ב׳ לו ביש וכי נפשו׳, ׳כפר נמי כתיב הא ועוד,

גופין]. כב׳ חשיב אי ראשין בשני לדון [יש

שקלים) (הפטרתהבית ביק מעות חילול יב.

שם ימצא אשר לכל הבית בדק את יחזקו והם מכרו מאת איש הכהנים להם יקהו
ל ד ו) יב, ב (מלכים ב

 מכרו מאת אחד כל לעצמם, הכהנים לוקחים היו הקדשים שכסף קרא, משמעות

 משלהם הבית בדק את לחזק עצמם על הכהנים קיבלו זה ועבור אצלו, הרגיל ואוהבו

 פסוק יהואש(שם המלך דברי משמע [וכן בחומה וסדק בקיעה להם ימצאו אשר מקום בכל

שהיה משמע כסף, להם היה שלא משום תיקנו לא והרי הבית׳, בדק את מחזקים אינכם ׳מדוע ח)
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הקדשים]. כסף את לוקחים זה ועבור הבית בדק את לחזק צריכים שהכהנים ביניהם, הסכם

 שייך לא וכן חילול. מעשה כאן היה לא הרי לחולין, המעות יצאו היאך טובא, ויל״ע

 ד״ה א יד, בתום׳(מעילה [כמבואר ערכין בכסף דאיירי כיון עליהם׳ מתנה דין בית לומר'לב

 נדבת בהקדש ולא עליהם׳, מתנה בי״ד ׳לב שייך ציבור בנדבת שבאה הלשכה בתרומת שרק בונין)

לציבור]. למוסרם הקדישם אפילו יחיד,

זכור בפרשת התורה קריאת סדר יג.

 לקריאת התורה, מן שחיובה זכור פרשת קריאת מקדימין אין טעם מה להעיר, יש

מדרבנן. אלא התורה מן חיובה שאין השבוע פרשת

 וזמן פורים, שקודם בשבת דוקא זכור פרשת לקרוא חיוב אין שמדאורייתא ואף

 זמנה, זו ומדרבנן פרשיות ד׳ של דין רבנן דתקנו כיון מ״מ מדרבנן, הוא קריאתה

 מינייהו ובחד דרבנן, מצוות שתי כאן יש א״כ מדאורייתא, מצוה מקיים וכשקוראה

 [בענץ התורה. לקריאת קריאתה מקדימין אין טעם ומה דאורייתא, מצוה נמי מקיים

מא)]. סי׳ או״ח נוב״י(קמא ראה דאויריתא, תדיר׳ ו׳שאינו דרבנן ׳תדיר׳

עמלק חטא יד.

 שעליו ישראל, עם שנלחמו העמים מכל יותר גדול עמלק של חטאו היה מה יל״ע,

 יה) כה, (דבריםדכתיב בפסוק ובאמת טז). יז, (שמות דר' מדר בעמלק לה' 'מלחמה נאמר

אלוקים. ירא היה לא שעמלק הדבר, טעם מבואר אלקים׳ ירא ולא וגו׳ בדרך קרך ׳אשר

 אלקים, ירא היה שלא האומות משאר יותר עמלק התבטא במה צ״ב, גופא זה אמנם

וצ״ב. אלוקים', ירא ש׳לא בכך התבטא שחטאו בכך ללמדנו תורה באה ומה

עמלק ביאת סיבת טו.

 לפרשת זכור פרשת נסמכה למה ח׳): פרשה כה (דברים תנחומא במדרש איתא
עמלק. בא לכך במשקלות, ישראל שחטאו כיון משקלות,
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 ברפידם׳, ישראל עם וילחם עמלק ׳ויבא ח) יז, כתיב(שמות בקרא דהלא להבין, ויש

 והמצוות, התורה מן ידיהם שרפו רפידים, שמו נקרא 'למה ב): קו, (סנהדריןודרשינן

 והמצוות, התורה רפיון מחמת היתה עמלק ביאת דסיבת חזינן עמלק׳, ויבא ולכך

 ויש משקלות, חסרון מחמת היתה דביאתו מורה הכתובים דסמיכות מצינו הכא ואילו

אלו. ענינים ב׳ ומהות קשר לבאר

עמלק מעשה זכירת מצות טז.

 שמוכרח ההכרחיות המצוות ששים את מנה מ״ע) מנץ לרמב״ם(סוף המצוות בספר

עיי״ש. לקיימן, בינוני אדם

 הכרחית מצוה שהיא עמלק, מעשה זכירת מצות שם מנה לא אמאי להקשות, ויש
לקיימה.

עמלק של הרעים מעשיו זכירת יז.

שהרמב״ם הלשון: בזו עמלק, מחית מצות את כתב הקצר) המצוות במנץ מלכים הל׳ (רי

 הרעים מעשיו לשכוח שלא י) עמלק, שעשה מה לזכור ט) עמלק, של זרעו למחות ח)

 ד׳לא לאו בכלל נמי בדרך, ואריבתו הרעים שמעשיו מבואר עכ״ל. בדרך, ואריבתו
לשכוח׳. ׳שלא בלשון הרמב״ם מנאם שהרי נכללים, תשכח׳

 עמלק, זכר לאבד עשה מצות וכן הרמב״ם: כתב (ה״ה) מלכים מהל׳ דבפ״ה ויל״ע

 הרעים מעשיו תמיד לזכור עשה ומצות עמלק׳, זכר את ׳תמחה יט) כה, (דבריםשנאמר

 הרי עמלק׳. לך עשה אשר את ׳זכור יז) שם, (שם שנאמר איבתו, לעורר כדי ואריבתו

 המצוות במנין לדבריו לכאורה וסותר ואריבתו, מעשיו לזכור היא עשה שמצות להדיא

וצ״ע. הקצר,

עמלק מחיית מצות יח.

 בעמלק לה׳ מלחמה קה כס על יד ׳כי טו): יז, (שמותעמלק מחית במצות קרא לשון

ואיבה מלחמה לו להיות בכסאו לישבע הורמה הקב״ה של ידו ופירש״י: דר׳, מדר
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 שאין הקב״ה נשבע לחציו נחלק חשם ואף כסא נאמר ולא כס ומחו עולמית בעמלק

 השם יהיה שמו וכשימחה כולו עמלק של שמו שימחה עד שלם כסאו ואין שלם שמו

וכר. שלם והכסא שלם

 שלם׳, ׳כסאו שאין עד הקב״ה של ׳שמו׳ בעיקר פוגע שעמלק כיון להבין, ויש

 הקב״ה נהג לא טעם מה עולמית׳, בעמלק ואיבה מלחמה לו ׳להיות הקב״ה ונשבע

 יהא ואזי זכר, מהם אשאיר לבלתי העולם, מן ויאבדם כרגע׳ ׳אשמידם עמלק כלפי

בעולם. ושלם מקודש שמו

עמלק מחית ציווי יט.
 ויאסור בצווים ויצוה וכר, הנביא בענין למשניות): הקדמתו (ריש הרמב״ם כתב

 אומה עם או פלונית עיר על הלחמו שיאמר כגון התורה, מן שאינו בדבר איסורים
טו). א, (שמואלבעמלק להלחם לשאול שמואל שציוה כמו עתה, פלונית

 ומה עמלק׳, ׳מחיית של עשה מצות לקיים היה שמואל ציווי הלא סובא, ותמוה
 מלכים מהל׳ (פ״ה מיימוניות הגהות [ראה התורה ציווי בלא נביא לציווי מהא איכא ראיה

ה״ה)].

ד!זה ממן עמלק מחיית כ.

 שנאמר עממין, שבעה להחרים עשה מצות ה״ד): מלכים מהל׳ (פ״ה הרמב״ם כתב

 תעשה, בלא עובר הרגו ולא מהן אחד לידו שבא וכל תחרימם׳, ׳החרם יז) כ, (דברים
 שמש״ב רדב״ז, ופירש זכרם. אבד וכבר נשמה׳, כל תחיה ׳לא טז) שם, (שם שנאמר

 במם׳ (כדאיתאהאומות את ובלבל סנחריב שבא לפי כוונתו זכרם׳, אבד ׳וכבר הרמב״ם

מייד). פ״ד ידים

 זכר לאבד עשה מצות וכן ה״ה): (שם הרמב״ם כתב עמלק מחיית מצות גבי והנה

 ואריבתו הרעים מעשיו תמיד לזכור עשה ומצות עמלק׳, זכר את ׳תמחה שנאמר עמלק,
 ׳זכור׳ למדו השמועה מפי עמלק׳, לך עשה אשר את ׳זכור שנאמר איבתו, לעורר כדי

ושנאתו. איבתו לשכוח שאסור בלב, תשכח׳ ׳לא בפה,

 עמלק של שזכרו מדבריו ומשמע זכרם׳, אבד ׳וכבר הרמב״ם סיים לא שבזה וצ״ע,
ויל״ע העולם, את ובלבל סנחריב שבא עממים ז׳ אבדו שכבר אף בעולם קיים עדיין
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 לה׳ ׳מלחמה טז) יז, (שמות כתיב דהלא ׳עמלק׳, גדר מהו [יל״ע עממין מז' עמלק שנא מאי

 וכדדרשו סנחריב, כלכול לאחר אף הדורות, בכל קיימת עמלק שמלחמת חזינן דור׳, מדור בעמלק

ודו״ק], עמלק, של זרעו שימחה עד שלם השם ואין שלם הכסא שאין יא) סי׳ תצא כי חז״ל(תנחומא

עמלק זכירת במצות נשים כא.

 רמז שום ובמ״ב בשו״ע מצאנו לא זכור, פרשת בקריאת נשים תיוב לענין הנה

 אדלר נתן רבי בשם ח) סי׳ ציון(החדשות בנין שו״ת [וראה הקריאה את לשמוע הן שמצוות

 שמצות כתב, תרג) (מצוהובחינוך זכור], קריאת תשמע שבביתו המשרתת שאפילו שהקפיד זצ״ל,

עיי״ש. מלחמה, לעשות שלהם מפני דוקא, באנשים זכירה

 ואחת אחד שכל נימא במלחמה, תלוי עמלק מעשה זכירת שחיוב ליה מנא וצ״ב,

עמלק. מעשה לזכור חייבים

 יז, (שמותבספר׳ זכרון זאת מ׳כתב ילפינן זכירה חיוב שעיקר דמאחר צ״ע, וביותר
 מבואר אינו אבל אותם, לשנוא נבוא וממילא עמלק, רשעות רק מבואר הרי ושם יד),

בו. פטורות נשים דלכך המצוה, חובת מעיקר שזהו ומנלן המלחמה, חובת כלל

עמלק זרע מחיית כב.

 תחת לעמלק ונכד נין יהיה שלא בשלח): סוף ישמעאל דרבי (מכילתא במדרש איתא

 בכסא הקב״ה נשבע דור', מדור בעמלק לה' מלחמה יה כס על יד ׳כי ואומר השמים,

 שלא השמים כל תחת חמור ולא גמל ולא עמלק, של ונכד נין ינוח שלא שלו הכבוד

עמלק. של זה גמל יאמר

 הכללי, עמלק מחיית בדין ונכלל הוא, ׳עמלק׳ נמי עמלק ונכד נין כל הלא וצ״ע,

 המכילתא וכלשון עמלק, וחמור מגמל גרע ולא למחותו, מיוחד לימוד בעינן ולמאי

 השמים כל מפרס תחת עמלק של ונכד נין אניח אם שלו הכבוד בכסא הקב״ה ׳נשבע

 ׳זכר׳ מדין ולא גופה, המצוה בכלל איהו הא ולכאורה עמלק׳, של זה גמל יאמרו שלא

וצ״ע. שמו, יזכר שלא עמלק

קו). להלן(אות ראה עמלק, מזרע גרים קבלת בענין
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עמלק זכר מחיית כג.

שמו. את ולמחות הנעל, תחת עמלק שם לכתוב ישראל, מנהג

 ס״ק תרצ או״ח בב״י הובא מא אות פורים (הל׳ מלוניל חיים באורחות זה, מנהג ומקור

 וכותבים אבנים חלוקי הנערים שלוקחים ובצרפת בפרובינצא שנהגו מה שהביא יז),

 מחה ׳כי וכתיב ירקב, רשעים ושם דכתיב מה על זו, גבי על זו ומקישים המן, עליהם

 יוסף יסוד ובספר יח) סי׳ מגילה (הל׳ המנהגים בספר הוא [וכן עכ״ל עמלק', זכר את אמחה

עיי״ש], חיים, החפץ מנהג גם היה שכן שהביא עא) עמ׳ חיים(ח״ב חפץ שיחות בספר וראה פב), (פרק

 וכדמשמע חיים הארחות [כלשון עמלק׳ זכר את ׳תמחה מצות משום הוא, ענינו ולכאורה

יז)]. סעי׳ תרצ ברמ״א(או״ח

 כיצד וא״כ העולם, מן ולאבדו להורגו מחייבת עמלק מחיית מצות הלא וצ״ב,

מחייתו. מצות מקיים בלבד שמו במחיית

 קודם שהרי לעולם, והביאו יצרו שהוא אחר זו היא מחיה דאיזו צ״ב, וביותר

 להחזירו מחקו שוב שכתבו כמה ועד כתבו, שהוא אלא כלל, שמו נזכר לא הכתיבה

עמלק], זכירת מצות ביסוד קפט) עשה הרמב״ם(ספה״מ בלשון היטב [דו״ק לקדמותו

עמלק סימן כד.

קבלן׳ לוקח מלוה ׳ערב תיבות: ראשי דהוא [היינו סימן׳ ׳עמלק בזה״ל: איתא ב) (מו, בב״ב

עיי״ש]. לזה, זה מעידין אם

זכרו. למחות הכא שנצטווינו בשם סימן נתנו כיצד וצ״ב,

ישראל מלכות כזמן עמלק מחיית כח.
את והכיתה לך עתה וגו׳ למלך למשחך ה׳ שלח אתי שאול אל שמואל ויאמר

ג) א~ טו, א (שמואל ^151 עמלק

כ,בסנהדרין מבואר והלא הנביא, של ציווי שיהיה עד לחכות הוצרכו אמאי יל״ע )

 של זרעו להכרית מלך, להם להעמיד לארץ, בכניסתן ישראל נצטוו מצוות ששלש ב)
ימחו ואח״ב מלך יעשו שבתחילה בגמ׳ שם ומסקינן הבחירה, בית להם ולבנות עמלק
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 נתחייבו הרי למלך שאול את כשמינו מיד א״כ המקדש. בית את יבנו ואח״כ עמלק את

שמואל. לציווי המתינו ומ״ט שניה, במצוה

 בזמן למה צ״ב וא״כ מלך, דין לו שהיה דוכתי בכמה מבואר הא עצמו ויהושע

 לא למה צ״ב שאול אחר שמלכו המלכים בכל וכן עמלק. במחיית נתחייבו לא יהושע

 שמי הזכיר עממין שבז׳ ודו״ק וה״ה), ה״ד מלכים מהל׳ (פ״ה ברמב״ם [ראה בעמלק להלחם יצאו

וברדב״ז]. היטב עיי״ש כן, כתב לא עמלק בזרע ואילו בל״ת, עובר הרגו ולא מהם אחד לידו שבא

העמלקי אגג את שמואל הריגת נו.
את והכיתה לך עתה וגר למלך למשחך ה׳ שלח אתי שאול אל שמואל ויאמר

ג) א- טו, א (שמואל עמלק

 חרבך' נשים שכלה ׳כאשר אגג את שהורג שהטעם בדבריו שמואל נקט אמאי יל״ע,

עמלק. זכר את למחות המצוה מחמת היתה אגג הריגת סיבת עיקר הא וגו׳,

 בנזיר [כדאיתא היה עולם נזיר שמואל הלא סייף, ע״י שמואל הרגו אמאי צ״ע, עוד

 היה שלא וכד׳ חץ ע״י להרגו לו היה וטפי למת, ליטמא שלא הנזירות ומדיני א)], (סו,
עמלק. מחיית מצות מקיים היה ומ״מ עי״ז, נטמא

 בדברים היו הוספה ומה טעם מה צ״ב, חרבך׳, נשים שכלה ׳כאשר שמואל דברי ועיקר
בעמלק]. ויל״ע הזכר, אחר הלך שבאומות א) קידושין(פז, [ראה לאמרם. שמואל שראה אלו,

עמלק למחית נזיר טומאת כז.

היה. עולם נזיר הרמתי שמואל הט״ז): נזירות מהל׳ (פ״ג הרמב׳׳ם כתב

 עכו״ם והלא לג), טו, א (שמואל עמלק מלך אגג את שמואל הרג כיצד להבין, ויש

 שהרי חץ, ע״י שהרגו לומר [ואין ליטמא. ואסור היה נזיר ושמואל במגע, מטמא שמת

 עשה עמלק מחיית שמצות שכיון לומר אין וכן חלקים. לארבעה חתכו ופירש״י ׳וישסף׳ בקרא מפורש

 א) קלג, ר״ל(שבת אמר דהא אינו, זה לל״ת., ודחי עשה אתי הוא, ל״ת נזיר טומאת איסור ואילו היא,

 להרוג לאחר לצוות שמואל היה יכול נמי והכא לל״ת, העשה דוחה אין שניהם לקיים שאפשר דהיכא

 י): סי׳ הלוי(ח״א בית סק״ד),: יב (סי׳ משה אמרי ז); אות מ סי׳ (ח״ב שיעורים קובץ ראה אגג. את

א)]. נט, (פסחים לח״ח הלכות ליקוטי בישיבה): ד״ה ע״א כ לנר(יבמות ערוך
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הזה בזמן עמלק ממון מהיית כה.
כי את תמחה יט) כה, עמלק(דבר־ם ז

 אפילו נזכר עמלק שם יהא שלא ג)׳ עה א׳ שה(שמואל ועד משור יונק ועד מעולל אשה ועד מאיש
היסה(יש״י) עמלק משל זו כהמה לומר הבהמה, על

 כחינוך [ודלא עמלק של ממונו על גם נאמרה עמלק מחיית שמצות ברש״י, חזינן

במנ״ח], עיי״ש עמלק, זרע על רק נאמרה עמלק מחיית שמצות דס״ל תרד) (מצוה

 ידי על והוא עמלק, ממון מחיית מצות לקיים אדם לכל עצה יתכן אם לידע, ויש

 שמחה נמצא הזה, החפץ את ישמיד מכן ולאחר עמלקי, לאיש מחפציו חפץ שיזכה

עמלק. ממון זכר

 מלך שאין אף עמלק, מחיית מצות הזה בזמן איכא אי האחד, אנפי: מכמה בזה לדון יש [הנה

 אף נוהגת שהמצוה ועוד, (םפה״מ) ורמב״ם (שם) החינוך שיטת מצאנו ובזה א״י, וישוב מישראל

 שליחות שאין משום מהני דלא אפש״ל היה דלכאורה בפניו, שלא לגוי זכין מהני אי השני, כיום.

 שייך זה שחפץ עדים בפני שיודה והיינו אודיתא, קנין ידי על לזכות שיוכל לדון יש עדיין אמנם לגוי.

 קצוה״ח רא״ש; תום׳ בשם נפק) ד״ה (שם שיטמ״ק א); (קמט, בב״ב זה קנין ביסוד ראה לעמלקים,

 בשיעורי וכעי״ז סק״ו): יה סי׳ וב״ק שם (ב״ב חזו״א טז); סי׳ הלואה הל׳ (שו״ת בינה אמרי ג): (קצד,

 לדון יש אודיתא קנין בלא ואף א). אות ויקרא (פרשת צח בגליון מש״ב וראה קלד), שמואל(ב״ב ר׳

ד׳עמלק׳]. דינא בו דנשאר נימא אי שנתגייר, לעמלקי ׳זכין׳ מדין להקנות יכול אי

עמלק ממון הקדשת כט.

 והכי לגבוה. שללם אקדיש פירש״י: עריהם' את ׳והחרמתי ב) כא, (במדבראקרא

כילוי]. לשון היינו ׳ואגמר׳, כתבו עוזיאל בן ויונתן אונקלום כתרגום [ודלא הרשב״ם נמי פירש

 רכושם, על נמי נאמרה עמלק מחיית מצוות הא יל״ע, והרשב״ם רש״י ולשיטת

 אפילו עמלק זכר דנאסר יט) כה, (דברים תצא כי בס״פ כדפירש״י גופם, על דוקא ולאו

 אי לדון [יש לגבוה. העמלקים רכוש את להקדיש לישראל הותר איך וא״כ בהמה, על

 כולה, האומה מחיית לאחר רק או ועמלקי, עמלקי כל הריגת בשעת מתקיימת עמלק מחית מצות

ודו״ק].
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עמלק ושלל מצרים שלל ל.

םרמב״ן  ולא וז״ל: ידך/ מעשה בכל ברכך אלקיך ה׳ ׳כי קרא פירש ז) ב, (דברי

 דבר בידיהם יעשו לא והם היו, שמים ברכות ברכותם כי ידך', מעשה מהו'בכל הבינותי
 ממצרים, הוציאו אשר ומקנה צאן עמם שנתברך ידך׳ ב׳מעשה ירמוז ואולי שיתברך.

 כענין: בידם, נתברך והכל עמלק ומשלל מצרים משלל וקנין ומקנה עושר להם ויש

י). א, (איובבארץ׳ פרץ ומקנהו ברכת ידיו ׳מעשה

 היה כיצד עמלק׳, ומשלל מצרים משלל וקנין ומקנה עושר להם ׳ויש במש״כ ויל״ע

 פרשת סוף (מכילתא בהנאה הוא אסור הא זה, שלל בידם נתברך וכן עמלק, משלל להם

עמלק׳). של זה גמל יאמרו ׳שלא בשלח

עמלק בהמת מחיית לא.

 (והואשה׳ ועד משור יונק ועד מעולל אשה ועד ׳מאיש יט), כה, (דבריםרש״י כתב

 עמלק משל זו בהמה לומר בהמה על אפילו נזכר עמלק שם יהא שלא ג), טו, א משמואל

ע״כ. היתה,

 ׳זכר׳ שנאמר בהמתם, את למחות אף הוא עמלק מחית ממצות שחלק מבואר,

עליהם. שמו נזכר נכסיו וכל עמלק,

 מגמל שה ועד ׳משור שם בשמואל שפירש דבריו רש״י סותר דלכאורה וצ״ע,

 לכך לבהמה, ודומין עצמן ומשנין כשפים בעלי העמלקים שהיו וכתב: חמור׳, ועד

 בהמות את להרוג מצוה היתה לא זה טעם שלולי מבואר הבהמות. את להרוג נצטוה

 מצינו לא לכאורה וברכושם רכושם, להחרים שמואל שציוה בכתובים, [עיי״ש וצ״ע העמלקים,

 בבעלי טעם מה ויל״ע כך. על ציום עמלק מחית שמצד כרחך ועל לרכוש, עצמן ששינו חשש שיש

 אחר ובו׳ שה׳ ועד ׳משור הוסיף שמואל טעם מה שם לעיין ויש הכישוף. לטעם רש״י הוצרך חיים

ודו״ק]. רכושם, כל להחרים ציום שכבר

 למחות שנצטוינו עמלק של זרעו להכרית מצוה וז״ל: כתב, תרד) (מצוהבחינוך והנה

 כה, (דבריםנאמר זה ועל וקטן, גדול ונקבה זכר העולם מן זכרו ולאבד עמלק של זרעו

עכ״ל. הכל, הוא זכר שבכלל עמלק׳ זכר את ׳תמחה יט)

 [וכן בהמותיהם על ולא עמלק של זרעו על דוקא הוא עמלק מחיית שמצות מבואר,

עמלק]. בהמת למחות דין שיש ברמב״ם מבואר אינו

צה). להלן(אות ראה עמלק, מזרע שהיה אף המן בית נטילת בענין '
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 במכילתא [ראה עמלק מחיית בכלל בהמה שגם שפירש כאן לרש״י ליה מבא וצ״ע

 כתב שכבר ראיה, ליכא הבהמות, את להרוג שאמר דשאול מעשה גבי והנה טז). (אות בשלח פרשת

 בשם בג) אות לעיל הובא יז, ס״ק תרצ (או״ח הב״י מש״ב וראה שעה. הוראת הוי דהתם המנ״ח

המן], שם שמזכירים בשעה להקיש התינוקות מנהג גבי חיים האורחות

אסתר תענית לב.

 שסיבת מבואר הרי אסתר', ׳תענית בשם זו תענית נקראת מה מפני לבאר, יש

 להתענות צריכים היו דא״כ אז, התענתה שאסתר משום לא היא שמתענים המנהג

 אלא אדר. לחודש בי״ג היה לא תעניתה וכן אסתר, של תעניתה כדוגמת ימים שלשה

 (פ״ה הרמב״ם כמש״כ התענו, וממילא ליעקב, צרה עת אז שהיה משום התענית טעם

 שורש מה לבאר יש וא״כ היום, מתענים לזה וזכר סק״ב)), תרפו ובמ״ב ה״ה תעניות מהל׳

 היה הנס דלזכירת אסתר', ׳תענית - אסתר שם על דוקא התענית את לקרות הענין

 שכך משום שמה, על נקראה המגילה ובשלמא וכדו׳, פורים׳ ׳תענית לקרוא אפשר

צ״ב. שמה על התענית ענין אלא א), ז, (מגילהלדורות׳ ׳כתבוני בקשה

לדורות אסתר תענית תקנת לג.

סוףברמב״ם יעוי׳ דהנה לעיין, יש אסתר, דתענית תקנתא האי בעיקר  תענית) הלכות (

 עתידים שהם אלא עוד ולא המשיח, לימות ליבטל עתידים האלו הצומות כל שכתב:
 שיבנה שלאחר נתבאר, הרי עיי״ש. וכר, שנאמר ושמחה, ששון וימי טוב יום להיות

 יהפכו שוב תעניות, הני לכל מתענין אנו שבגללה והחורבן הצרה ותעבור המקדש

ולמועדים. טובים לימים עצמם אלו ימים

 שהיתה והגזירה הצרה מחמת בשעתה התענית נקבעה הלא אסתר, בתענית וצ״ב

 כנגד דהוי ננקוט אם ובין בניסן, שצמו צומות להני זכר שהיא ננקוט אם בין עליהם, אז

 ונגאלו נושעו הרי שלמעשה כיון הרי אולם המלחמה, בשעת באדר בי״ג שצמו הצום

 שיום הראוי מן א״כ העץ, על ובניו המן את ותלו במלחמה וניצחו גזירה, מאותה

קביעת ע״י לדבר זכר עושין אנו ולמה וליו״ט, ולשמחה לששון יהפך דהתענית זה
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 ימי לכל לבא לעתיד שנעשה וכמו ומועד, ליו״ט זה יום לעשות לנו היה תענית, יום

ולמועדים. טובים לימים התעניות

חומה מוקפין לבני אסתר תענית לד.

 ואסתר מרדכי בימי כי באדר, בי״ג שמתענין שהטעם ביאר, סק״ב) (תרפו משנ״ב

 ותחנונים רחמים לבקש צריכין והיו נפשם, על ולעמוד להלחם אדר י״ג ביום נקהלו

 אמרו שכן מתענין, שהיו מלחמה ביום כשהיו ומצינו מאויביהם, להנקם ה׳ שיעזרם

 בימי גם בודאי וא״כ מתענה, היה עמלק עם שנלחם ביום ע״ה רבינו שמשה רז״ל,

 ונקרא באדר, בי״ג להתענות ישראל כל נהגו ולכן יום, באותו מתענים היו מרדכי

 יתענה כאשר צרתו בעת איש כל ושומע רואה שהשי״ת לזכור כדי אסתר׳, ׳תענית

ההם. בימים שעשה כמו לבבו, בכל ה׳ אל וישוב

 בני שנלחמו כמו י״ד, ביום גם מתענים אינם חומה מוקפין בני מדוע א״כ וצ״ע,

 להנקם ה׳ שיעזרם י״ד ביום נמי שושן בני התענו ודאי דלכאורה י״ד, ביום גם שושן
 נמי בזה והבן י״ד, וביום י״ג ביום בשושן ישראל מלחמת בגדר המגילה, בלשון [דו״ק מאויביהם.

איש]. מאות שלש ־ פחות הרגו בי״ד ואילו איש מאות חמש הרגו בי״ג טעם מה

היום מצוות

• הפורים יום מצוות על שהחיינו ברכת לה.

 ׳על ברכות, שלש לפניה מברך המגילה את הקורא א): תרצב, או״ח (שו״עפסקינן

 בברכת לכוין ונכון (סק״א): משנ״ב וכתב ו׳שהחיינו׳. נסים׳ ו׳שעשה מגילה׳ מקרא

 להש״ץ זה ויודיע מצוות, ג״כ שהם פורים וסעודת מנות משלוח על גם שהחיינו

ומשמיע. שומע כוונת דבעי המברך

 ומשלוח סעודה על רק ולמה לאביונים, מתנות על ג״כ לכוון הוזכר לא למה וצ״ב,

בשהחיינו. לכוון צריך מנות

 השנה, בכל בזה שחייב הרי צדקה, במצות נכלל לאביונים מתנות שמצות דכיון אפש״ל, היה [והנה

אלא שהחיינו. ברכת עליה לברך אי״צ המתחדשת מצוה שאינה וכיון לזה, שיעור נקבע שבפורים ורק

סא). להלן(אות ראה היום, מצוות על שהחיינו ברכת בענין עוד '
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 מדין אינו לאביונים שמתנות הריטב״א, בשם כתב מדקדקין) ואין ד״ה ב עח, (ב״מ דבשיטמ״ק דצ״ע,

 לפורים, מיוחדת מצוה שהיא וכלומר לעשירים, גם נותנים לכן ואשר ומנות שמחה מדין אלא צדקה,

שהחיינו], ברכת זו מצוה על מברכין אין טעם מה לקושיין והדרינן עיי״ש,

 סגי לכאורה הא אלו, מצוות על הציבור שיצאו לכוון הש״ץ צריך למה יל״ע, עוד
 אחד כל יוכל ועכשיו הברכה, אליהם מתייחס וממילא זו, בברכה שיצאו שמכוין בזה

לזה. המשמיע כוונת צריך ומה רוצה, שהוא מה להוציא בזה לכוון

קצה) התשובות׳(עם׳ ׳קונטרס להלן ראה

היום מצוות קיום קודם אכילה לו.

 מתנות מצוות שמקיימים קודם בבוקר בפורים לאכול שאין מובא, הפוסקים בספרי

 המצוה. קיום קודם לאכול שאסור דרבנן מצוות שאר כמו מנות, ומשלוח לאביונים
ד)]. ענין קנה עמ׳ (ח״א יושר לקט בספר הדברים [מקור

 בסעודה להרבות היא, היום ממצוות נמי הפורים ביום אכילה הלא להבין ויש

 סק״ט), שם מג״א וראה ב תרצה, (רמ״א הבוקר מן הסעודה לעשות אפשר ושפיר ומשתה,

 לאכול הכהנים דנכנסים מהא שנא מאי היום, מצוות שאר להקדים עדיף ואמאי

 מקום מכל שמע, קריאת קראו לא שעדיין ואף א) ב, (ברכות השחר בעלות בתרומתן

 שנא מאי כן ואם בצל״ח), (עיי״שהיא מצוה נמי תרומה שאכילת משום באכילה מותרים

 ׳סעודת מצות קודם לאביונים ומתנות מנות משלוח מצוות קיום להקדים שצריך הכא

 (ח״ב ראבי״ה כדעת ודלא פת, בלא אף הסעודה מצות לקיים שאפשר (שם) במג״א [וראה פורים'

בפת], דוקא דבעינן רמ) סי׳ פורים (הל׳ הרוקח וספר תקסג) סי׳ מגילה מסכת

לאביונים מתנות מצות מעלת לז.

 ויתקן בשר שיאכל זו, סעודה חובת כיצד טו-יז): הל׳ מגילה מהל׳ (פ״ב הרמב״ם כתב

לחלק וחייב וכו׳, מנות שתי לשלוח אדם חייב וכן וכו׳, ידו תמצא אשר כפי נאה סעודה

לה). לעיל(אות ראה לאביונים, מתנות על ׳שהחיינו׳ ברכת בענין
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 בסעודתו מלהרבות אביונים במתנות להרבות לאדם מוטב וכר, הפורים ביום לעניים

 ויתומים עניים לב לשמח אלא ומפוארה, גדולה שמחה שם שאין לרעיו, מנות ובשלוח

וגרים. ואלמנות

 שייך זה מה ומפוארה, גדולה שמחה לאביונים המתנות ידי על שיש בכך מה וצ״ב,

מכולהו. עדיפא לאביונים מתנות דמצות דנימא לאביונים, מתנות מצות לגוף

 וסעודה, מנות משלוח היום, מצות משאר עדיפא זו גדולה דשמחה דמנ״ל תמוה, גם

 גדולה מצוה שהיא משום המגילה מקריאת טפי חשיבא לאביונים מתנות מצות אטו

 מש״כ ועי׳ היום, מצות דין יסוד בביאור ובו׳, סעודה׳ חובת ׳כיצד הרמב״ם בלשון [דו״ק ומפוארה

נד)]. (מצוה ובסה״מ הי״ד) (פ״ב חגיגה ובהל׳ יז-יח) הל׳ (פ״ו יו״ט בהל׳ הרמב״ם

מנות משלוח

מנות משלוח מצות יסוד לח.

 ט״ו ויום ועיירות הכפרים לבני י״ד יום מצות הי״ד): מגילה מהל׳ (פ״ב הרמב״ם כתב

 וכל (הט״ו): ושם וכר. לרעים מנות ומשלוח ומשתה שמחה יום להיותן כרכים לבני

משובח. לרעים לשלוח המרבה

 בלשון משמע [והכי מישראל אדם לסתם ולא ואוהב, לרע לשלוח המצוה שעיקר משמע

עיי״ש]. לשלוח) וצריך ד״ה (תרצה הב״ח

 מן אדרבה א״כ ורעות, אחוה ולהגביר להרבות המצוה שתכלית כיון להבין, ויש

 ולחדש ורעים אוהבים עוד להוסיף כדי רעיו, שאינם לאלו מנות לשלוח היה הראוי

רעות.

מנות למשלוח חפורים קודם שליחות לט.

 ישלח הפורים שביום פורים, קודם שליח העמיד ואם טז), השולחן(תרצה, ערוך כתב

כמותו. אדם של דשלוחו יצא, לפלוני, מנות בעדו

 המנות שיתן מהני היה לא כמותו, אדם של שלוחו - שליחות דין דלולי משמע,
׳שליחות׳. מדין הוא בעצמו, קיים כאילו שנחשב מה וכל הפורים, ביום בעבורו

כיון לעולם, בא שלא דבר בכלל אינו אמאי שליחות, האי מהני כיצד א״כ, ויל״ע
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 וקי״ל זמן, באותו ליתן יכול ואינו הפורים יום הגיע לא עדיין השליחות מינוי שבשעת

 מינוי לענין מ״ט) ד״ה א בנזיר(יב, תום׳ [כדכתבו לעולם בא שלא בדבר שליחות מהני דלא

 עיי״ש, העיסה, שנתחייבה קודם חלה הפרשת על שליחות ומנוי שנתגרשה, קודם אשה לקדש שליח

רעג)]. (סי׳ קצה״ח וראה

 קודם חיוב יש אי בזמן, התלויות מצוות בגדר פלוגתא שהביא יג) אות ה (מצוה מנ״ח יעוי׳ [הנה

 הפורים, יום במצוות שחייב כבר דחשיב הבא, א״ש ולפ״ז בפועל, לקיים יכול לא שעדיין רק הזמן,

 הצל״ח שמדברי שם הביא אולם וחלה. מקידושין חלוק ולכך בפועל, לקיים יכול לא שעדיין אלא

וחלה], מקידושין מ״ש צ״ע אכתי ולדבריו עיי״ש, המועד, במצוות המועד לפני חיוב כלל שאין מבואר

מנות משלוח מצות על ברכה מ.

 כיון מנות, משלוח מצות על מברכים שאין סק״א) אברהם באשל (תרצבפרמ״ג כתב

 שו״ת שכתב מה [וכעין המנות משלוח את לקבל יסכים אי המקבל, בדעת הוא שתלוי

עיי״ש]. צדקה, אמצות מברכינן שלא בטעם יה) סי׳ (ח״א הרשב״א

 רוצה אינו והוא לרעהו מנות שולח ואם שכתב: ד) (תרצה, הרמ״א לדעת ויל״ע,

 נתקנה לא טעם מה שם], משנ״ב עי׳ והחת״ס, הפר״ח כשיטת [ודלא יצא לו, מוחל או לקבלם,

 ובתום׳ ב) דמנחות(מב, סוגיא ראה המצוה, וגדר בסיבת לדון [יש מנות. משלוח מצות על ברכה

ודו״ק]. ואילו), (ד״ה שם

לאכילה הראויות מנות משלוח מא.

 מיני שני או בשר מנות לשלוח אדם חייב וכן הט״ו): מגילה מהל׳ (פ״ב הרמב״ם כתב

לרעהו. איש מנות ומשלוח שנאמר לחבירו, אוכלין מיני שני או תבשיל

 בש״א די״ט בספ״ק כמ״ש כתב: בשר) מנות ד״ה ד תרצה, או״ח (לשו״ע הגר״א ובביאור

ד,דבביצה והיינו ע״כ. שם, רש״י וע׳ כו׳ משלחין אין  משלחין אין אומרין ב״ש תנן, ב) (י

 בשר חתיכות כמו למחר, להניחו עשוי ואינו המוכן דבר ופירש״י מנות, אלא ביו״ט
דגים. וחתיכות האורחים לפני חתוכות

 בו רק לאכילה הראויות ׳מנות׳ בהבאת רק מקיימינן מנות משלוח דמצות והיינו,

למחר. להניחן עשויות ואינן ביום,

משמע למנה׳ לך והיה וגו׳ החזה את ׳ולקחת דכתיב בו) כט, (שמות דבקרא וצ״ע,
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 ומ״מ חי, בבשר איירי דבפשטות ׳מנה', חשיב לאכילח מוכן שאינו דבר דאף לכאורח

ומוכן. מבושל מאכל דוקא בעינן ׳מנות׳ דמשלוח מנלן וא״כ ׳מנח׳, קרא ליה קרי

 שכרות וחיוב פורים סעודה

הפורים סעודת סיום זמן מב.

 המגילה את קורין שיהיו חכמים שתיקנו דמתני׳ דינא על מקשינן א) (ב, במגילה

 שאין והיינו כתיב. יעבור׳ ׳ולא ומתרצינן: ושיבסר. שיתסר ואימא ט״ו: ועד באדר מי״א

ט״ו. יום לאחר פורים דיני לנהוג

 לאחר אף הפורים יום בסעודת להמשיך ישראל, רוב מנהג כיצד לפ״ז, להבין ויש

 אבל מידי. למיחש וליכא הוא ט״ו ליל עדיין הפרזים לבני ובשלמא הפורים, יום יציאת

 אמאי ט״ז, ליל בתחילת דהיינו ט״ו יום צאת אחר בסעודתם הממשיכים המוקפין לבני

במגילה. התם כדאיתא יעבור׳, ד׳ולא לאיסורא חוששים לא

בסעודה שכרות חובת מג.

 ויתקן בשר שיאכל זו, סעודה חובת כיצד הט״ו): מגילה מהל׳ (פ״ב הרמב״ם כתב
 מסוגיה [ומקורו בשכרותו וירדם שישתכר עד יין ושותה ידו, תמצא אשר כפי נאה סעודה

 דהיינו ופירש״י מרדכי׳, לברוך המן ארור בין ידע דלא עד בפוריא לבסומי איניש ד׳חייב ב) מגילה(ז,

הרמ״א]. בלשון ועיי״ש ב), תרצה, ובשו״ע(או״ח שם, חננאל ברבינו וכ״ה ביין, להשתכר

 שבתוך והיינו הסעודה, מהלכות היא השכרות שחובת הרמב״ם, מלשון משמע

 שירדם עד עכ״פ או מרדכי, לברוך המן ארור בין ידע דלא עד להשתכר, צריך הסעודה

שכרותו. מתוך

 שיכול פוסקים להנך אחרונה מברכה [או המזון מברכת יפטר שישתכר כיון הא ותמוה,

 הגורמת מצוה חכמים תיקנו וכיצד סק״ט)], מג״א(שם ראה מזונות, במיני זאת סעודה לאכול

דאורייתא. המזון ברכת חיוב לביטול
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בפורים שמחה מצות גדר מד.

 מאי א״ל רבנן, אתו ולא נגה כהנא, דרב קמיה יתיב הוה אשי רב איתא: ב) (ז,במגילה

 למיכלה אפשר הוה ולא א״ל פורים, בסעודת טרידי דלמא א״ל רבנן, אתו לא טעמא

 יצא לא בלילה שאכלה פורים סעודת רבא דאמר הא למר ליה שמיע לא א״ל באורתא,

חובתו. ידי

 סעודת חובת ידי בזה ויצא בלילה פורים סעודת שיאכל כהנא דרב ס״ד מאי ויל״ע,

 חיוב והלא בלילה, פורים סעודת שאין רבא מדברי אלא השיב לא אשי רב ואף פורים,

 מקיים אילו אף וא״ב היא, השמחה מחמת הסעודה ומצות כולו, היום כל הוא שמחה

 היום, סעודת מחיוב עי״ז יפטר איך מ״מ אבל בלילה, שאכלה פורים בסעודת מצותו

 [ולרמב״ם ביום ואחת בלילה אחת סעודות, ב׳ מחייב יו״ט שמחת דדין מיו״ט שנא ומאי

 כדין הוא אי בפורים, 'שמחה׳ חיוב בגדר לדון [יש סעודות]. ג׳ ביו״ט יש י״ט) הל׳ יו״ט מהל׳ (פ״ו

בפורים]. באבילות ד) תרצו, (או״ח הרמ״א מדברי וקצ״ע ודו״ק, יו״ט, שמחת

פורים שמחת מח.

לא, (ברכותהוא דינא הא בפורים, יתירה שמחה התירו איך להקשות, שיש מה ידוע

 וכר, פינו׳ שחוק ימלא ׳אז שנאמר הזה, בעולם פיו שחוק שימלא לאדם שאסור א)

ציון׳. שיבת את ה׳ ׳בשוב פינו שחוק ימלא אימתי

 ימים שאר דחלוקים לב), עמ׳ חבורו הקדמת אלקבץ, שלמה (לרבי הלוי מנות וביאר

 מרדכי בימי רק אלוקינו׳, ישועת את ארץ אפסי כל ׳ראו אימתי כי מפורים, טובים

 ׳אז אשר המשיח ימות מעין זה היה וא״כ העולם, בכל ששלחו האגרות ידי על ואסתר

 בעולם אפילו השחוק להתיר לנו יש וא״כ אלה׳, עם לעשות ה׳ הגדיל בגוים יאמרו

 לשונו באריכות עיי״ש עכת״ד, פינו׳, שחוק ימלא ׳אז אשר המשיח ימות כעין הזה,

קבו)]. עמ׳ מועדים שליט״א, סלומון חיים(לגרמ״ח מתנת בספר [וראה

 יותרו לא המשיח לימות שגם מפורש תקס) (או״ח דבדרישה צ״ע, עדיין ולכאורה

 מכן, לאחר ולא לנס סמוך רק אלא הנס, פרסום בשביל היתירה והשמחה השחוק

 שהיה נס הוא מ״מ הא המשיח, ימות כעין הוא דפורים בהא אהני מאי וא״כ עיי״ש,

לנס. סמוך כעת השמחה ואין בעבר
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בפוריא לבסומי איניש חייג מו.

 המן ארור בין ידע דלא עד בפוריא לבסומי איניש מיחייב ב): ז, (מגילה רבא אמר

מרדכי. לברוך

 כמה שם דמצינו א) (סה,בעירובין בגמ׳ ויעוי׳ שכרות, של זה שיעור מהו לברר, ויש

 דחייב ומה לוט, של כשכרותו שכרות היא ביותר הגבוהה ודרגה שכרות, של דרגות

 להשתכר המצוה שורש מה להבין יש גם לוט. של כשכרותו אינה ידע׳ דלא בפורים'עד

זו. דרגה עד רק

 יותר שישתה אלא כ״כ, להשתכר דא״צ וי״א כתב: ב) תרצה, (או״ח הרמ״א והנה
מרדכי. לברוך המן ארור בין יודע אינו שישן ומתוך ויישן, מלימודו

 החיוב הלא מרדכי', לברוך המן ארור בין ידע ש׳לא הוא החיוב עיקר וכי ותמוה,

 וישן, מעט ששותה ע״י מקיים ואיך בשתיה, הוא ושיעור ידע, שלא עד כ״כ לשתות הוא

פורים. של והשמחה השתיה ענין את

 שנא מאי דפורים, שכרות להאי מקור מה יל״ע, ידע׳ דלא עד ׳לבסומי חיוב ובעיקר

 יין ברביעית בהו וסגי בחגך', ׳ושמחת - בשמחה התורה מן שנתחייבנו המועדים מכל

השמחה. לשם שכרות חיוב מצינו ולא בשר, וכזית

 מקצת שמאבד עד בשכרות חאדם שנמצא זו, חיא שמחח ודרגת סוג איזח צ״ב, ועוד
ומחשבתו. מדעתו

בשכרותו׳. וירדם שישתכר עד יין ׳ושותח כתב: הט״ו) מגילה מהל׳ (פ״ב ברמב״ם והנה

 דלא ׳עד הגמ׳ לשון כתב לא ואמאי שכרות, של זו לדרגה המקור מה להבין ויש

תרצה)]. אפרים(או״ח ביד [ראה מרדכי׳. לברוך המן ארור בין ידע

ידע׳ דלא ׳עד יין שתיית חיוב מז.

 ז״ל סלנטר ישראל ר׳ מרן הגאון בשם שמעתי וז״ל: קבו), <עמ׳ ברכה העמק כתב

 ידי יוצא ואינו להשתכר שחייב פירושו אין וכו׳, ידע דלא עד לבסומי דחייב הא שאמר,

 ולהתבסם, יין לשתות רק היא המצוה עיקר אלא מהיין, שיכור נעשה לא אם המצוה

 נמשכת וככה ולשתות, לחזור עוד מחויב אלא ונתבסם, שתח כבר אם נפטר אינו אבל

 ולא שישתכר עד ממנה נפטר ואינו פורים, יום כל ושמחה משתה של זו מצוה חיוב

ממצוה, שפטור ושוטה שכור כדין זו, ממצוה נפטר שאז וכו׳, המן ארור בין ידע
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 לפטור לענץ שיעור הוא אלא המצוה, בקיום שיעור אינו ידע דלא עד שהשיעור ונמצא

עכ״ל. מהמצוה,

 לכך כשמגיע ׳אנוס׳ פטור אלא יין, בשתיית הוא שיעור לאו ידע׳ דלא ׳עד אי ותמוה,

 שוב וכר', המן ארור בין להבחין ידע לא שבשכרותו אף הפורים, ביום מיינו נתפכח אי לכאורה, [ולפ״ז

 כשהוא הלא ידע׳, דלא ׳עד למיכתב הגמ׳ הוצרכה טעם מה ולשתות], מצותו לקיים חייב

 אונס דיני וכי המצוות, מכל שפטור כשם בסומי ממצות ופטור הוא, רגיל אנוס שיכור

 תורה ללמוד אדם ׳חייב כתיב לא וכד׳ תורה תלמוד שבחיוב וכשם לאשמעינן, אתא

 השתיה, מחיוב נפטר הוא שכשאנוס למימר צריכים היו לא כך שינה׳, שתחטפנו עד

 שיכור, וכגון שכשאנוס, ידעינן ואנן בפוריא״, לבסומי איניש ״מיחייב רק למימר אלא

המצוות. מן פטור

מרדכי לברוך המן ארור בין מח.

 ובפוריא במסכת במלייהו, דמשני רבנן עבידי מילי תלת בהני ב): (כג, בב״מ איתא

ובאושפיזא.

 אדם ד׳חייב ב) (ז, דמגילה פ״ק מ״ש ע״פ י״ל וז״ל: ׳פוריא׳, מהו מהרש״א וביאר

 ידע דלא לומר דמשנין רבנן עבידי וכר, המן׳ ארור בין ידע דלא עד בפוריא לבסומי

וידע. כך כל מבוסם אינו הוא אם גם

 ׳בין של הדבר אמירת צורת בפשטות הא בדיבורו, לשנות היתרא האי בטעם וצ״ב

 ענין מה ובכלל, עצמו. בפני ענין ואינו בשיכרות, גדר הוא מרדכי׳, לברוך המן ארור
בזה. לשנות יש

זירא ורבי דרבה מעשה מט.

 קם איבסום, הדדי, בהדי פורים סעודת עבדו זירא ורבי רבה ב): (ז, במגילה איתא

 ונעביד מר ניתי ליה אמר לשנה ואחייה. רחמי בעי למחר זירא, לרבי שהטיה רבה

ניסא. מתרחיש ושעתא שעתא בכל לא ליה אמר הדדי, בהדי פורים סעודת

 ממש, דשחטו הגמרא כוונת אין שודאי שביאר (שם),המהרש״א דברי ידועים והנה

 שנתרפא עד זה, מחולי ימות שלא עליו והתפלל למות, שנטה עד לחולי לו שגרם אלא

קפה). סי׳ סוף (או״חחת״ס שו״ת וראה עיי״ש, וחי,
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 מה על תשובה עשה או התחרט שרבה מצינו דלא עובדא, האי בעיקר יל״ע ועדיין

 אחרת, לשנה כן ולעשות לשוב רצה אף אלא התחרט שלא רק ולא זירא, לרבי שגרם

 בטוח היה דאי ומשמע, סכנה, לידי שוב שיבוא חשש לא ולמה שוב, הזמינו שהרי

 ד, (דבריםלן ציותה שהתורה אף סכנה, לידי שוב מביאו היה שפיר ניסא, יתרחש ששוב

וצ״ב. שתא, בהאי עשה הגון שדבר רבה דסבר הרי לנפשותיכם', מאוד ׳ונשמרתם טו)

בפורים אש מעל קפיצה ג

 שיעבירנו עד למולך] בנו [המעביר חייב אינו יהודה, רב אמר ב): בסנהדרין(סד, איתא

 מהאי ונורא גיסא מהאי נורא במיצעי, דליבני שרגא אביי, אמר דמי, היכי העברה, דרך

דפוריא. כמשוורתא אמר, רבא גיסא,

 ברגליו קופץ אלא ברגליו מעבירו אינו דפוריא, כמשוורתא אמר): רבא (ד״הופירש״י

 והוא בו בוער והאש בארץ חפירה שהיתה הפורים, בימי קופצין שהתינוקות כדרך

רמה(שם)]. יד [וראה לשפה משפה קופץ

בו. שנהגו מנהגא האי ענין ומה לפורים, זה ענין שייכות מה להבין, ויש

 למולך, מעביר של זרה לעבודה ממש שדומה מנהג הך קיימו כיצד צ״ב, וביותר

כן. מלעשות התינוקות מנעו לא ואמאי

 הפורים עניני שאר

בשבת שחל בפורים הלל נא.

 רב ולדברי הפורים, ביום הלל אמרינן לא אמאי טעמים כמה מצינו א) (יד,במגילה

 דלטעמו המאירי, שם וכתב עיי״ש. שלו, ההלל היא המגילה דקריאת משום היינו נחמן

ההלל. את לומר חייב מגילה לו שאין מי נחמן, רב של

 ביום ההלל את קורין אין אמאי בשבת, פורים בה שחל בשנה טובא, לפ״ז ויל״ע

 המגילה את קורין אין שהרי קריאתה, ע״י הילולה את זה ביום מקיימים לא הא הפורים,

בשבת.
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בפורים שבת בגדי לבישת נב.

 ב) תרצה, (או״ח רמ״א פסק והכי בפורים, ויו״ט שבת בגדי ללבוש ישראל מנהג

לעשות. נכון שכן דמהרי״ל, משמיה

 ביקש שמרדכי אף עלייהו, ישראל קבילו לא דיו״ט איתא, ב) (ה, במגילה הא וצ״ע,

יו״ט. בגדי ללבוש לדינא איכא מקור מה וא״ב עיי״ש, כיו״ט, שיקבעו

לארץ בחוץ פורים ימי נג.

 יום מצוות כל וכן ימים, בב׳ המגילה את לארץ חיז בני קורין אין טעם מה יל״ע,
 בכלבו(הו״ד [והנה ימים. ב׳ יו״ט בכל כן שעושים וכשם דיומא, ספיקא משום הפורים,

 דבר אמנם לקולא. דרבנן ספק הרי הוא, דרבנן דפורים דכיון כתב, יב) ס״ק א״א תרפה או״ח בפמ״ג

 תואר פרי החיים(בספרו האור וכמש״ב לחומרא, ספיקא לענין תורה כדברי קבלה דברי דהא צ״ע, זה

 עוד ימים. ב׳ לחומרא מספיקא ניזל הוא, קבלה דברי דפורים וכיון ונראה), ד״ה סוף םק״ב קיז סי׳

נח)]. להלן(אות ראה זה בענין

מגילה הלכות נד.

 עשה מצות שתי בכללן יש כתב: וחנוכה מגילה להלכות הרמב״ם דברי בפתיחת
עכ״ל. אלו, בפרקים אלו מצות שתי וביאור המנין, מן ואינן סופרים, מדברי

 בשם הפורים ימי הלכות לכל ובשו״ע], בטור גם [וכן הרמב״ם קרא טעם מה יל״ע, הנה

 לאביונים מתנות מנות משלוח - הפורים בימי מצות עוד איכא הא מגילה', ׳הלכות

 ט, (אסתר כדכתיב פורים׳, ׳הלכות היום עצם שם על לקרוא לו היה ואדרבה וסעודה,

 הדלקת ׳הלכות קרא לא חנוכה שלהלכות וכמו פורים׳, האלו לימים קראו כן ׳על כו)

מגילה). מהל׳ פ״ג בדבריו (ראהחנוכה׳ ׳הלכות אלא הנר׳

 בכללן ׳יש ופורים: חנוכה הלכות בראש הקצר המצוות במנין שכתב במה צ״ב, עוד
 ולכאורה, דחנוכה. ונר דפורים מגילה היינו ובפשוטו סופרים׳, מדברי עשה מצוות שתי

הנ״ל. היום מצוות ג׳ הנך ולא זו, מצוה רק מנה טעם מה
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ולאשה לאיש המגילה קריאת היוב גדר נה.

 בקריאת האנשים את מוציאות נשים שאין י״א), בשם ב תרפט, או״ח (שו״עפסקינן

 נשים) ד״ה א ד, (מגילה תוס' וכתבו בתוספתא. ומקורו הבה״ג, שיטת והיא המגילה.

שםוהרא״ש  באותו היו הן שאף במגילה, חייבות נשים שגם שאע״ם בה״ג, בשם ד) סימן (

 דלגבי ונמצא הקריאה, בעצם ולא בשמיעה רק מחייבתן אינו זה טעם מ״מ הנס,

 [ולכך אחרים מוציא אינו בדבר הפטור וכל בדבר', מחויבות ׳אינן נשים הו״ל הקריאה

 שאינה כיון מגילה, ׳לשמוע׳ מברכת לעצמה, קוראה האשה שאם המרדכי, בשם (שם) הרמ״א כתב

 את מוציאות שנשים ה״ב) מגילה מהל׳ (פ״א הרמב״ם לשון כמשמעות דלא והיינו בקריאה. מחויבת

שם)]. לשו״ע והגר״א(ביאורו משנה(שם) מגיד וראה עיי״ש, האנשים,

 ברורה], ובמשנה השקל ובמחצית (סק״ג), ומג״א (שם), שו״ע [ראה להלכה נקטינן והנה

 הדין כן יצא, לאוזנו השמיע בלא שאף דקי״ל שמע בקריאת שכמו הב״ח, כדעת

 אינו שהאיש ונמצא, יצא. שמע שלא אף שקרא וכל לאוזנו, להשמיע אי״צ במגילה

 קריאת ׳לשמוע מברכין אנו אין דמש״ה הראבי״ה [וכ״ב משמיעה ופטור לבד, בקריאה רק חייב

 בדיעבד, יצא לאוזנו השמיע לא אם אף שבמגילה משום שופר׳, קול ׳לשמוע שמברכין כמו מגילה׳

 פרסומי משום טפי חמירא שמגילה ב) תרפט, וב״י(או״ח ה״ב) מגילה מהל׳ הרמב״ם(פ״א כדעת ודלא

ו)]. סי׳ יעקב(פסחים קהילות וראה דפסחים), בר״ן(פ״ק משמע וכן שמיעה, גם וצריך ניסא,

 שאין לבה״ג שס״ל כמו הלא המגילה, בקריאת אשה מוציא איש איך צע״ג, ולפ״ז
 שלא נימא כמו״כ קריאה, - בחיובו חייבת אינה שהאשה משום איש מוציאה אשה

 שמחויבות דכיון לומר, [ואין שמיעה. - בחיובה מחוייב שאינו כיון האשה, את האיש יוציא

 קול בשמיעת וכמו שוטה, מקריאת יוצאות אינן ודאי דהלא שומעות, ממי לן איכפת לא שוב לשמוע,

 י סי׳ סוף פ״ד ר״ה רא״ש וראה ה״ג. שופר מהל׳ פ״א (רמב״ם בשמיעה רק הוא שהחיוב שאף שופר,

חובתו], ידי יצא לא מחש״ו השומע מ״מ סק״א), א״א תרצב ובפרמ״ג

מגילה למקרא תורה מתלמוד הפסקה נו.

 סופרים מדברי עשה מצות המגילה קריאת ה״א): מגילה מהל׳ (פ״א הרמב״ם כתב

 מבטלין וכן מגילה, מקרא לשמוע ובאין עבודתן מבטלין בעבודתן כהנים ואפילו וכו',

 נדחין שכולן תורה, של מצות לשאר וחומר קל מגילה, מקרא לשמוע תורה תלמוד

 לו שאין מצוה ממת חוץ מפניו, מגילה מקרא שנדחה דבר לך ואין מגילה, מקרא מפני

וכו׳. קוברין
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 שנדחות מצוות לשאר המגילה, קריאת מפני נדחה דת״ת מהא איכא ק״ו מאי ויל״ע,

 במצוה שהעוסק אמרינן דוכתא שבכל שאף הוא ידוע כלל הלא המגילה, קריאת מפני
 לעשותה אפשר שאי שמצוה מיוחד, לימוד איכא תורה בתלמוד מ״מ המצוה, מן פטור

 ה״ד), ת״ת מהל׳ פ״ג וברמב״ם וכר׳, יתבי׳ ׳הדר ב ט, מו״ק (ראה תורה תלמוד דוחה אחרים ע״י

 לכך אחרים, ע״י להיעשות יכולה ואינה היא, שבגופו מצוה דמגילה דכיון נימא, וא״כ

 זו ממצוה להפסיק דעליו מנלן אחרת, במצוה הוא עסוק אם משא״כ ת״ת, היא דוחה

מגילה. מקרא במצות ולעסוק

 וכמפורש מגילה, למקרא תורה תלמוד ד׳מבטלים׳ דינא, האי בעצם להבין יש ובאמת

,במגילה ג  גופא המגילה קריאת הא תורה׳, תלמוד ׳מבטלץ ביה למיקרי שייך מה ב), (

זה. במקרא או זו במסכת עסוק לי ומה הקדש, מכתבי שהיא היא תורה תלמוד

קצז) התשובות׳(עמ׳ ׳קונטרס להלן ראה

קטן ידי על המגילה קריאת נז.

 יהודה רבי וקטן, שוטה מחרש חוץ המגילה את לקרות כשרין הכל ב): יט, (מגילהתנן

 מרבי למעלה וקריתיה הייתי קטן יהודה: רבי אמר תניא, א) (כ, ושם בקטן. מכשיר
הקטן. מן ראיה מביאים אין לו: אמרו בלוד. והזקנים טרפון

 קיום לענין מצאנו הלא מקטנותו, יהודה רבי עדות את קיבלו לא מה מפני וצ״ע,

 שטרות שקיום דכיון בקטנותו, שראה מה על להעיד נאמן שקטן א) כח, (כתובותשטרות

 דרבנן נמי המגילה שקריאת וכיון עיי״ש, בדרבנן, רבנן הימנוהו מדרבנן, אלא אינו

עדותו. את קיבלו לא טעם מה היא,

המסופקות בעיירות ימים ב׳ המגילה קריאת נח.

 ט״ו ויום י״ד יום המגלה לקרות נהגו שלא ומה תשעה): רמז (מגילההמרדכי כתב

 בט״ו ואיכא בזמנו נקבע י״ד דדילמא משום לומר יש בי״ט, כדעבדי׳ הזה בזמן מספק

 תוסיף, בל משום בעלמא איסורא איכא כבר שקראו פי על ואף יעבור, ולא משום

עיי״ש.

המגילה, קריאת גבי גם בחו״ל דיומא ספיקא דין אין למה ליה, קשיא דהוה והיינו,
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 או יעבור׳ ׳ולא משום או חסרונות, שני בזה שיש ותירץ טובים. ימים שאר גבי כמו

 מחוייב דלמא ספק משום מצרה כמקיים אף תוסיף׳ ׳בל דאיכא המרדכי [במש״ב תוסיף׳ ׳בל משום

 משום עוברים אין דכה״ג דס״ל ראשונים מכמה שהוכיח שכז) סי׳ (או״ח שיק מהר״ם שו״ת ראה בה,

איסורא]. להף איכא בכה״ג דגם בדבריו דמבואר קד) (סי׳ אריה בשאגת וראה תוסיף׳, ׳בל

 וגם י״ד ביום גם המגילה לקרות המסופקים במקומות כיום נוהגים כיצד לפ״ז, וצ״ע

המרדכי. שמנה איסורי תרי להנך חוששים אין טעם מה ט״ו, ביום

בשבת מגילה קריאת איסור נט.

 חל ואם המועד, חול בשבת השירים שיר לומר ונוהגין ט): תצ, (או״ח הרמ״א כתב

 לומר ונוהגים קהלת, עם בסוכות הדין וכן השבת, באותו אותו אומרים האחרון ביו״ט

 כתובים. מקרא על ולא מגילה מקרא על עליהם לברך שלא נהגו והעם בשבועות, רות

המגילות. כל קריאת על מברכים הגר״א דלדעת יט), (ס״קהמשנ״ב וכתב

 ממגילת אלו, מגילות שנא מאי הוא, גמור חיוב קריאה דהאי הגר״א לדעת ויל״ע,

 אצל וילך לקרותה ידע לא שמא גזירה בה, קוראים אין בשבת פורים חל דאי אסתר,

 אלו במגילות ואמאי ב), ד, מגילה (ראה ברה״ר אמות ד׳ ויעבירנה לקרותה ללמוד חכם

 בחיובא אי [יל״ע וצ״ע. שילמדו, חכם אצל המגילה ויטלטל לקרות, ידע דלא חיישינן לא

 יוה״כ במוצאי בשופר תוקעים כיצד שדן ויעבירנה) בתוס׳(ד״ה עיי״ש להא, חיישינן נמי דציבורא

 בשם תרכד) (או״ח טור ראה יוה״כ, במוצאי התקיעה מצות בגדר לדון ויש לטלטול, חיישינן ולא

זה]. בכל ודו״ק התקיעה, בטעמי קיב) תום׳(שבת ובשם הגמי״י

לאבותינו נסים שעשה ם.
המגילה) הזה(ברכות בזמן ההם בימים לאבותינו נבים שעשה

 יצחק אברהם לשלשה, אלא אבות קורין ׳אין ב): טז, (ברכות חז״ל דברי ידועים

ויעקב׳.

 כן וכמו דורם. ובני ואסתר למרדכי ׳אבותינו׳ בברכה כאן קוראים כיצד וצ״ע,

הבאנו כעי״ז [והנה דורם. ובני ובניו למתתיהו ׳אבותינו׳ קוראים חנוכה נר בהדלקת
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 עובדי ׳מתחילה דאמרינן: אהא פו) אות הפסח חג עניני - הפרשה עיון פסח(ספר של בהגדה להקשות

 ׳בשבעים כב): י, (דברים אקרא ו) אות כב עקב(גליון בפרשת להקשות הבאנו וכן אבותינו', היו זרה

 סיפור שדרך א) מו, הריטב״א(יבמות מש״ב פי על לומר יש באינך אמנם מצרימה׳. אבתיך ירדו נפש

 ז) אות פא לך(גליון לך בפרשת כעי״ז להקשות הבאנו עוד צ״ב. היא, תפילה דדרך הבא אולם שרי,

 לנו תירץ זה ועל ושלמה׳. דוד אהרן משה ויעקב יצחק אברהם ׳אבותינו נאמר: בו שברך׳ ׳מי נוסח על

 וכללם רבותינו, אבל אבותינו, כלל בדרך לא ׳הם לראשונה): באן בבת״י(המובא שליט״א הגרח״ק מרן

 הדור בני על רק מדבר שהרי בזה, יתורץ לא לכאורה כאן אולם בתורה׳. אבות שהן האבות בכלל

האבות]. שלשת בכלל שמזכירם ולא ההוא,

 שעשה ׳ברוך שמברך: לישראל ניסים שנעשו מקום הרואה בדין כן להקשות יש עוד

ויל״ע. א), נד, (ברכותלאבותינו׳ ניסים

היום מגילת על שהחיינו ברכת סא.

 (או״ח שו״ע [ראה יום של מגילה מקרא על שהחיינו מברכים אם נחלקו הראשונים

א)]. תרצב,

 אותה מברך היה ז״ל מרוטנבורג שמהר״ם תשפא) רמז (מגילהבמרדכי איתא והנה
 כן שעשה נה) אלף (סי׳ האגור ספר כתב וכעי״ז רבוואתא׳. כל מיד ׳לאפוקי בלחש

מפלוגתא׳. נפשיה ׳להוציא

לבטלה. ברכה מספק להוציא בלחש ברכה מהני איך ותמוה,

אחשורוש שלבש כהונה בגדי סב.
ד) גדולתו(א, תפארת יקר ואת

ב,במגילה איתא  ׳יקר הבא כתיב כהונה, בגדי שלבש מלמד חנינא, בר יוסי א״ר א): (י

 כהונה, בגדי ופירש״י, ולתפארת׳, ׳לכבוד ב) כח, (שמות התם וכתיב גדולתו׳, תפארת

מירושלים. שהביא גדול כהן בגדי שם בידו שהיו

 שהשתמש כך על שנענש כמו כהונה, בגדי שלבש זה על נענש לא טעם מה להבין, ויש

ובריטב״א(שם)]. כהונה, בגדי קדושת בגדר א) בקידושין(נד, הגמ׳ סוגית [ראה המקדש בכלי
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 על איירי ולתפארת׳ ׳לכבוד הא גדול, כהן בבגדי דאיירי לרש״י ליה מנא יל״ע, עוד

הדיוט. בגדי דלבש ונימא מ), פסוק שם בשמות (כדכתיב דהדיוט גם כהונה בגדי כל

אחשורוש בסעודת מרדכי סג.
ח) ואיש(א, איש כרצון לעשות

ב,במגילה איתא  (להלןמדכתיב מרדכי והמן, מרדכי כרצון לעשות רבא, אמר א): (י

 המשקים שרי היו הם ופירש״י, ו). ז, (להלן ואויב צר ׳איש׳ המן יהודי, ׳איש׳ ה) ב,
בסעודה.

 את הזהיר עצמו שהוא בסעודה המשקים שר להיות מרדכי הסכים כיצד להבין ויש
בה. מלהשתתף ישראל

להצלתם ישראל זכות .1ם
המלכה(א, ושתי את להביא וגו׳ למהומן אמר ביין המלך לב כטוב השביעי ביום

י-יא)

 טב לא השתא עד אטו ביין׳, המלך לב כטוב השביעי ׳ביום ב): (יב, במגילה איתא

 מתחילין ושותין אוכלין שישראל היה, שבת השביעי יום רבא אמר בחמרא, לביה
 אלא מתחילין אין ושותין שאוכלין כוכבים עובדי אבל תשבחות, ובדברי תורה בדברי

תיפלות. בדברי

 כדאיתא הקב״ה, על קאי ביין׳ המלך לב ש׳כטוב כאן), למגילה (בפירושוהגר״א וביאר

 כביכול טוב והיה הקב״ה, על אזל ׳המלך׳ אסתר במגילת שנאמר מקום שכל במדרש

תשבחות. ובדברי תורה בדברי ועוסקין ושותין שאוכלין ישראל, של ביין הקב״ה לב

 המלכה׳, ושתי את להביא וגו׳ למהומן ׳אמר הכתוב המשך נבאר כיצד לפ״ז, וצ״ב

 ושתי את להביא ׳אמר לרמז אתא מה א״כ הקב״ה, על קאי ביין המלך לב כטוב דאי

ודו״ק]. הגזירה, את שהביא ישראל של בחטא א) במגילה(יב, [ראה המלכה׳.
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המן הוא ממוכן סה.

 לפגי ממוכן ויאמר וגו׳ ומדי פרם שרי שבעת ממוכן וגו׳ שתר כרשנא אליו והקרב
יד-טז) ו^׳(א, המלכה ושתי עותה לבדו המלך על לא והשרים המלך

 מלכא. קדם רשיעא דאגג בריה בר המן הוא ממוכן ואמר ה״ל: כתב, ראשון בתרגום

 כתב שני תרגום [אולם הרשע המן הוא שממוכן ב) יב, (מגילההבבלי כדעת מפורש ע״ב.

עיי״ש]. מח), אליעזר(פרק דרבי פרקי במדרש איתא וכן דניאל, הוא שממוכן

 שבעת את להרוג גזר שאחשורוש א) ב, כתב(להלן ראשון התרגום דהא לתמוה, ויש

 שב כיצד לדבריו וא״ב ממוכן, את גם בהם וכלל העצה, באותה שהיו ומדי פרס שרי

היהודים. כל את ולהשמיד להרוג וזמם המן הוא - ממוכן

המן. ולבסוף ממוכן, שמו נקרא המגילה בראשית אמאי צ״ב, עוד

בראש קופץ הדיוט סו.
טז) ממוכן(א, ויאמר

ב,במגילה בראש. קופץ שהדיוט מכאן וגו׳ ממוכן׳ ׳ויאמר איתא, ב) (י

 לימוד צריך מה ולשם לאפוקי, בא ומה קמ״ל, מאי וסתומים, חתומים והדברים

בראש. קופץ דהדיוט מיוחד

במלכות המורד סז.

 על כי המלכה ושתי עותה לבדו המלך על לא והשרים המלך לפני ממוכן ויאמר
טז) וגו׳(א, אהשורוש המלך מדינות בכל אשר העמים כל ועל השרים כל

 דינה להוציא מנת על במלכות ושתי מרידת טעם הספיק לא מה מפני להבין יש

העמים. וכל השרים כל על ושתי שעותה ממוכן הוסיף טעם ומה למיתה,

 ושתי', במלכה לעשות מה ׳כדת הקודם) (בפסוק אחשורוש שאל מה להבין, יש עוד

במות. דינו במלכות שהמודד מלכות בכל הוא פשוט דין והלא
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 את עשתה לא אשר ׳על בה יעשה מה לשרים בשאלתו אתשורוש הוסיף הרי ועוד,

לבדו׳. המלך על ׳לא ממוכן לו ענה ומה המלך׳, מאמר

 מורד בדין לברר [יש דבריו. רמז ורק למיתה, שדינה בפירוש ממוכן הזכיר לא למה ועוד,

המלכות]. לעניני שנוגע בלא עצמו במלך מורד אם אפי׳ או המלכות, בעניני במורד דוקא זה אם במלכות

מרדכי של בשמו הפסוק רמזי סח.
ה) קיש(ב, בן שמעי בן יאיר בן וגו׳ היה יהודי איש

ב,במגילה איתא  בן שמעי׳ ׳בן בתפלתו, ישראל של עיניהם שהאיר בן יאיר׳ ׳בן ב): (י

לו. ונפתחו רחמים שערי על שהקיש קיש׳ ׳בן תפלתו, אל ששמע

 ולאחר רחמים, שערי על להקיש צריך שמתחילה הוא, הפוך הסדר שלכאורה להבין, ויש
 ליכתב צריך היה ולפי״ז ישראל, עיני מאיר ממילא - מכן ולאחר התפילה, מתקבלת שנפתחו

אבותיו]. על או מרדכי על קאי חז״ל דרשת אי לעיין [יש וצ״ע. יאיר׳, בן שמעי בן קיש ׳בן

מלאכי הוא מרדכי סט.
ה) וגו׳(ב, מרדכי ושמו הבירה בשושן היה יהודי איש

 שמו נקרא ולמה מרדכי, זה מלאכי נחמן רב אמר איתא: א) (טו, מגילה במסכת

למלך. משנה שהיה מלאכי

 כתב, שם ובמהרש״א למלך. משנה שהיה ׳מלאכי׳ בשם נרמז היכן להבין, ויש

כמלאך. חשוב שהיה

 אות כ פרק תמימה(שמות תורה [ראה למלך. למשנה המלאך ענין מה להבין יש ועדיין

וכו׳]. הבאות׳ תי״ו האמנתי״ו דאותיות ׳וידוע במש״ב קב)

רצון או אונס לשון ותלקח, ע.
טז) אהשויוש(ב, המלך אל אסתר ותלקח

 ומרצונה, מדעתה הלכה שלא כרחה, בעל שנלקחה מורה דהכא, ׳ותלקח׳ לשון

היתה. דאנוסה בחז״ל וכדאיתא בקרא, כמפורש
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ב,בקידושין והנה  איש יקח ׳כי תורה אמרה מה מפני אומר, שמעון רבי תניא: ב) (

 מפני), (ד״ה ישנים תום׳ וביארו לאיש', אשה תלקח ׳כי כתבה ולא יג), כב, (דבריםאשה׳

 ד׳תלקח׳ בקידושין, האשה לרצון דבעינן ידעינן הוה שפיר ׳ותלקח׳ כתיב היה דאי

עיי״ש. ודעתה, רצונה על מורה

ואונס. כפיה על מורה ד׳ותלקח׳ הכא, מקרא לכאורה דנסתר וצ״ע,

 להורגו, ותרש בגתן רצון על למלך ספרה טעם מה היתה, דאנוסה כיון יל״ע, עוד

 שיכול ובמקום אנוסה, היתה לא ושוב אחשורוש, המלך מת היה שותקת היתה אם הרי
 מעשה עושה אם וק״ו אנוס, נקרא אינו שוב עושה, ולא אונסו לבטל מעשה לעשות

האונס. להמשך הגורם

רח) התשובות׳(עמ׳ ׳קונטרס להלן ראה

ותרש גגתן מזימת ביטול עא.
וגו׳ המלכה לאסתר ויגד למרדכי הדבר ויודע אהשורוש במלך יד לשלוח ויבקשו

כא״כב) (ב,

בכך. לו איכפת מה להורגו, שרוצים לאחשורוש מרדכי הודיע אמאי להבין יש

 העדיף שמרדכי הלוי, הבית בעל לאביו בצעירותו שענה הגר״ח בשם ומפורסם

[אחשורוש]. אחד גוי מלאבד ותרש] [בגתן גויים שני לאבד

 טעם מספיק בזה אין וכי המקדש, בית בנין את לבטל גזר אחשורש והלא וצ״ב,

תתרנג)]. אסתר(רמז שמעוני בילקוט [ראה למות. להניחו

נאמרה הקודש ברוח אסתר עב.
כב) למרדכי(ב, הדבר ויודע

 ׳ויודע שנאמר נאמרה, הקודש ברוח אסתר אומר, מאיר רבי איתא: א) (ז, במגילה

עליו. שרה הקודש רוח לו, גילה מי ופירש״י: למרדכי׳, הדבר

 היה זה מעשה הלא נאמרה, הקודש ברוח שאסתר זו, מנבואה ילפינן היכי ויל״ע,

 רוח בעלי ואסתר שמרדכי לאשמעינן דאתא נימא, ואי המגילה. כתיבת קודם רב זמן

הגמ׳ הוכיחה לא אמאי א״כ בנבואה, נכתבה נמי דמגילה ידעינן וממילא היו, הקודש
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 ׳ותלבש א) ה, (להלן מקרא ב) (יד, התם כדילפינן היתה, שנביאה גופה מאסתר טפי

 היהודי ומרדכי אביחיל בת המלכה אסתר 'ותכתבכט) ט, (להלן וכתיב מלכות', אסתר
תקף׳. כל את

אומרו בשם דבר האומר עג.
כב) מירכי(ב, בשם למלך אסתר ותאמר

 גאולה מביא אומרו בשם דבר האומר כל איתא: מ״ו) (פ״ו ובאבות א) (טו, במגילה

מרדכי׳. בשם למלך אסתר ׳ותאמר שנאמר לעולם,

 הצילו מי למלך אמרה רק אלא תורה, דברי היו לא למלך אסתר דברי הלא ויל״ע,
תורה. דברי לאמירת מיניה ילפינן וכיצד ותרש, בגתן מיד

 בשם דבר לאומר כזו גדולה זכות מגיעה טעם מה לבאר, יש הדברים, אלו ובעיקר

ידו. על גאולה שתבוא אומרו,

ישתחוה ולא יכרע לא עד.
ב) ישתחוה(ג, ולא יכרע לא ומרדכי

 כ״ש יכרע׳ ׳לא אם וא״כ מכריעה, עבודה יותר היא השתחוואה הרי לדקדק, יש

ודו״ק]. התרגום, בדברי היטב [עי׳ השתחוה לא שאף להוסיף ול״ל ישתחוה׳, ש׳לא

 נקט ולא העתיד, על המורה ישתחוה׳ ולא יכרע ׳לא כתב טעם מה לדקדק, יש עוד

השתחוה׳. ולא כרע לא ׳ומרדכי לכתוב דהול״ל שהיתה, המציאות על לשון

יכרע לא ומרדכי עה.
ב) ישתחוה(ג, ולא יכרע לא ומרדכי

ישחחוה(יש־י) ולא יכרע לא ומרדכי לפיכך אלוה עצמו שעשה

,בע״ז איתא ג של רבונו הוא: ברוך הקדוש לפני כוכבים העובדי אומרים שכך א): (
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 יבאו מכם הוא, ברוך הקדוש להם אמר וכר, קיימוה היכן שקיבלוה ישראל עולם,

 עבד שלא באברהם ויעיד נמרוד יבא - כולה התורה את שקיימו בישראל בהן ויעידו

 ותעיד פוטיפרע אשת תבא הגזל. על נחשד שלא ביעקב ויעיד לבן יבא כוכבים. עבודת

 שלא ועזריה מישאל בחנניה ויעיד נבוכדנצר יבא העבירה. על נחשד שלא ביוסף

 השוחי בלדד יבא התפלה. את ביטל שלא בדניאל ויעיד דריוש יבא לצלם. השתחוו

 שקיימו בישראל בהם ויעידו הבוזי) ברכאל בן התימני(ואליהו ואליפז הנעמתי וצופר

ויצדקו'. עידיהם 'יתנו ט): מג, (ישעיהושנאמר כולה, התורה כל את

 ולא זרה בעבודה שכפר במרדכי, ויעיד המן 'יבא נמי: הקב״ה אומר לא למה ויל״ע,

שלו'. לצלם השתחוה

זרה בעבודה נח בני אזהרת עו.
ד) יהודי(ג, הוא אשר להם הגיד כי מרדכי דברי היעמדו לראות להמן ויגידו

אלילים עבודח על והוזהר יהודי הוא כי עולמית ישסחוה שלא האומר מרדכי דברי היעמדו
(רש״י).

 וא״ב עיי״ש), א נו, (סנהדרין אלילים עבודת על מצווים נמי נח בני והלא לעיין, יש

 מפני דוקא ולא בו, כולם שהוזהרו ע״ז איסור מפני הוא עולמית ישתחוה שלא הטעם

 תום׳ א (עה, ושם רבא) ד״ה תום׳ ב סנהדרין(סא, רבא), ד״ה תום׳ ב שבת(עב, [ראה יהודי שהוא

ודו״ק]. ואם), ד״ה

ישראל שומר ישן ולא ינום לא הנה עז.

ח) וגו׳(ג, העמים בין ומפרד מפזר אחד עם ישנו אחשורוש למלך המן ויאמר

 אחד אותו לו ישן לאחשורוש, המן אמר איתא: תתרנד) רמז (אסתרשמעוני בילקוט

 'הנהד) קכא, (תהלים דכתיב שינה, לפני אין אני רשע, הקב״ה, א״ל אחד, ה' בו שכתוב

 אני שינה שמתוך חייך שינה, לפני שיש אמרת ואתה ישראל', שומר ישן ולא ינום לא

 וגו' ה' כישן 'ויקץסה-סו) עת, (שם שנאמר העולם, מן ומאבדו האיש אותו על מתעורר

עכ״ל. אחור', צריו ויך

הקב״ה לו אמר הביא שבתחילה לסיפא, מרישא נסתרים הדברים ריהטא ולפום
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 אני שינה שמתוך חייך דמסיים ומהו ישן, ולא ינום לא הנה דכתיב שינה לפני אין אני

שינה. לפניו יש שכביכול מתעורר,

 אמר מעוררים, מאי המעוררים, את ביטל גדול כהן שיוחנן א) בסוטה(מה, דאיתא הא צ״ב, זה [וכעין

 אמר כד), מד, ה״(תהלים תישן למה ׳עורה ואומרים דוכן על לויים עומדים שהיו ויום יום בכל רחבה

 שישראל בזמן אלא ישראל׳, שומר ישן ולא ינום לא ׳הנה נאמר כבר והלא המקום, לפני שינה יש וכי להן

 שני (מעשר המשניות ובפירוש ע״כ, תישן׳, למה ׳עורה נאמר לכך ושלוה, בנחת ועכו״ם בצער שרויין

 יתעלה מה׳ תובעים כאלו אותו אומרים שהיו מפני זה, דבר אמירת ובטל מבך השתיקם כתב, מט״ו) פ״ה

 שרויים שישראל בשעה דאם צ״ב, זה וגם עכ״ל, ישתבח, הבורא כלפי יאות לא וזה אליו, וצועקים שבחו

 שהיו המעוררים את גדול כהן יוחנן ביטל מדוע ה״, תישן למה ׳עורה נאמר זה על בשלוה ועכו״ם בצער

 המתחלת סליחה רביעי, בסליחות(ליום הפייטן יסד וכן הכתוב, לשון אמרו שהרי זה, בפסוק צועקים

שנה], אחר שנה בשינה לך מה קנא, אל שמך צור וז״ל: וסוקר׳), הכל ׳חוקר

לבת׳ ׳ושללם גזירת עח.
 וגד זקן ועד מנער היהודים כל את ולאבד להרג להשמיד וגד ספרים ונשלוה

יג) לבוז(ג, ושללם

הנסים׳. ׳על בתפילת גם נזכר לבוז׳ ׳ושללם נוסח

 שכבר אחר והלא לבוז׳, ׳ושללם בגזירת הגדולה הצרה מה להבין, יש ולכאורה

 רש״י [ראה הביזה מהמשך לישראל להם איכפת מה ולהרוג׳ ׳להשמיד של הגזירה נגזרה

ודו״ק]. שלל׳, ׳אחלק אקרא ט) שמות(טו, בחומש

אדר חודש עיבור עט.
 יג) אדר(ג, הדש הוא עשר שנים להדש עשר בשלושה

ב,בסנהדרין אדר. אלא וכו׳ מעברין אין איתא: א) (י

 שנים ׳לחדש ג) (אסתרדכתיב מעברין, אין החדשים שאר וכל אין): תוס׳(ד״ה וכתבו

עשר. שנים אדר הוי לא החדשים משאר אחת מעברין ואי אדר׳, חדש הוא עשר

 השני, האדר הוא אדר חודש שעיקר כיון הא בהא, ארווחנא מאי להבין, ויש

 הפורים שעושים שוב נמצא השני, באדר רק נהגינן הפורים יום מנהגי שכל וכדקי״ל

עשר׳. שנים ׳חדש מתקיים והיאך עשר, השלשה בחודש
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השנה חודשי שמות פ.
יג) אדר(ג, חדש הוא עשר שנים לחדש עשר בשלושה

מח, בב״ר ה״ב, פ״א (ירושלמיהענין זה רבותינו הזכירו וכבר ב): יב, (שמותהרמב״ן כתב

 בזה והסיבה אצלנו, שמות להם היו לא מתחלה כי מבבל, עמנו עלו החודשים שמות ט)

 שאמר מה נתקיים מבבל עלינו כאשר אבל מצרים, ליציאת זכר מנינם היה מתחילה כי
 לקרא חזרנו וגר, העלה׳ אשר ה׳ חי עוד יאמר ׳ולא ז-ח) כג, יד-טו; טז, (ירמיה הכתוב

 שמות הם וזולתם אייר ניסן השמות אלו כי וכר, בבל בארץ שנקראים בשם החדשים

עיי״ש. ובו׳, אסתר ובמגלת בבל נביאי בספרי רק ימצאו ולא פרסיים,

 וכגון זרה, עבודה שמות אף וחלקם המה, מבבל אלו שמות שמקור כיון לתמוה, ויש

 פי על התורה, כדין לחדשים לקרוא מבבל, בצאתם ישראל שבו לא באמת טעם מה תמוז,

 הבבלים, כלשון נוקטים אסתר כמגילת הקודש בכתבי ואף ממצרים, שיצאו מזמן מנינם

 [וכעי״ז לשונם׳. שינו ׳שלא במצרים אבותיהם מנהג להמשיך שלא ישראל חכמי ראו ומה

הקודש]. בלשון לדבר חזרו ולא בלה״ק, שכתבו ד״ת מלבד ארמי, בלשון לדבר המשיכו אמאי צ״ב

והמן אחשורוש שתיית פא.
 ישבו וחמן וחמלך חבידח בשושן נתנח וחדת חמלך בדבר דחופים יצאו חרצים

טו) נבוכח(ג שושן וחעיר לשתות

 והמן ׳והמלך ואמר הרצים, ענין סיפור באמצע הכתוב הפסיק אמאי לדקדק, יש

 למכתב ליה והוה יצאו׳, ׳הרצים בגלל נגרם נבוכה׳ שושן ׳והעיר הא לשתות׳, ישבו

 נבוכה שושן והעיר הבירה בשושן נתנה והדת המלך בדבר דחופים יצאו ׳הרצים

וצ״ב. לשתות׳, ישבו והמן והמלך

ישראל על התביעה סיבת פב.
א) נעשח(ד, אשר כל את ידע ומרדכי

 מסעודח ושנהנו נבוכדנצר בימי לצלס שהשסחוו לפי כך על העליונים שהסכימו לו אמר החלום בעל
אחשורוש(רש״י).

 שונאיהן נתחייבו מה מפני רשב״י את תלמידיו שאלו תניא איתא: א) (יב, במגילה
לצלם. שהשתחוו מפני להם אמר ובו׳ הדור שבאותו ישראל של
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 לתמר׳ דמתה קומתך ׳זאת הפסוק על איתא ח) סי׳ (פ״זהשירים בשיר רבה ובמדרש

 ע״ז, שעבדו מפני ורשב״י רבנן דעת כליה, נתחייבו אמאי בה שנחלקו ח) ז, השירים (שיר
 אלא אכלו לא והלא רבנן לו אמרו גויים. של מתבשיל שאכלו מפני שמעון ר׳ ודעת

עיי״ש. לזה, זה ערבין ישראל כל והלא שמעון ר׳ להם אמר בשושן,

 ב׳ מחמת שנתחייבו דעה מצינו לא וזה תרווייהו, כדעת רש״י כאן נקט אמאי וצ״ע

יחד. הדברים

 מלכות. בגזירת אנוסים היו והלא להבין, יש ע״ז, שעבדו ישראל על התביעה ובעצם
 כוכבים עבודת לאו נבוכדנצר של שצלם השתחוה) שלא ד״ה א ג, (ע״זתוס׳ שיטת והנה

 ואפי׳ כליה. נתחייבו טעמא מאי צ״ב ודאי ולפ״ז המלך, לכבוד אנדרטי אלא היתה

 שאף ה״ד) התורה יסודי מהל׳ (פ״ה ברמב״ם איתא הא מ״מ היתה, ממש דע״ז נימא אי
 מפני נענש, אינו ה׳ את קידש ולא עבר יעבור׳, ואל ב׳יהרג עליהם שמצווה בעבירות

ח״ו. כליה ישראל נתחייבו אמאי וא״כ היה, שאנוס

 כדי עד חמור זה חטא וכי טובא, צ״ע נמי אחשורוש, של מסעודתו דנהנו ובטעמא
ודו״ק], ההקדמה), סוף לקראת חדש, מהר״ל(אור [ראה העם כל על כליה חיוב

רי) התשובות׳(עמי ׳קונטרס להלן ראה

המלך כיבוד מצות על ברכה פג.
ד,שק בלבוש המלך שער אל לבוא אין כי ב) (

 הרמב״ם כדכתב היא, דהלכתא המלך, כבוד על ברכה נתקנה לא טעם מה לעיין, יש

 אדם, כל בלב ויראה אימה לו ומשימין למלך, נותנין גדול ׳כבוד ה״א) מלכים מהל׳ (פ״ב

עליך׳. אימתו שתהא - תשים שום טו) יז, (דבריםשנאמר

 וכד׳, רב או אב כיבוד על מברכים שאין שהטעם הראשונים, שבארו מה ידוע והנה

 כבודם כבודם על שמחלו הרב או האב דהא למחילה, נתנו אלו שמצות משום היינו
 א), יז, (כתובותמחול כבודו אין כבודו על מחל אי אף דהא צ״ע, עדיין מלך אולם מחול.

כבודו. על ברכה נתקנה לא טעם ומה

אסתר אצל מרדכי השתדלות פד.
 בגדים ומשלה מאד המלכה וממהלהל לה ויגידו וסריסיה אסמר נערות ותבואנה

ד,קבל ולא מעליו שקו ולהסיר מרדכי את להלביש ד) (
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 על לה להודיע המן, גזירת לאחר מיד לאסתר מרדכי בא לא אמאי להבין, יש

עמה. ונפש נפשה על שתעמוד ולבקש הגזירה

 בגד. לו שאין מפני שק שלובש חשבה וכי לו, שלחה טעם מה צ״ב, הבגדים וענין

לקבלם. הסכים כשלא לאסתר לרמוז בא מה להבין יש עצמו ומרדכי

הכתב פתשגן פה.
וגר אסתר את להראות לו נתן להשמידם בשושן נתן אשר הדת כתב פתשגן ואת

ח). (ד,

דבריו. לכל האמינה לא וכי לה׳ ׳להראות הוצרך אמאי להבין, יש

 היה ומה ומדינה, מדינה ובכל ועיר עיר בכל מפורסמים היו אלו דברים הרי ועוד,

הגזירה. גודל את שתבין לה להראות יותר הכתב בפתשגן

נפש פיקוח לספק עצמו הכנסת פו.
 אל וגו׳ להמית דתו אחת וגו׳ הפנימית החצר אל יבוא אשר וגו׳ אבתר ותאמר

וגו׳(ד,י-יג) להמלט בנפשך תדמי

 אל בבואה נפש לפיקוח עצמה להכניס אסתר על מרדכי ציווה טעם מה לבאד, יש

 (פ״א בכם״מ [ראה דיחיד. נפש פיקוח דוחה דרבים נפש פיקוח וכי הזמנה, בלא המלך

ודו״׳ק]. יד), הל׳ רוצח מהל׳

ריח) התשובות׳(עמי ׳קונטרס להלן ראה ^

בפסח מרדכי שמר תענית פז.
יז) מרדכי(ד, ויעבר

טו,במגילה איתא  בתענית. פסח של ראשון יום שהעביר רב אמר מרדכי, ויעבר א): (

יו״ט. משמחת ישראל את שביטל והיינו

 בטלו דפסח, א׳ בליל שהתענו שכיון טפי, רבותא הגמ׳ קאמרה לא אמאי וצ״ע,

פסח. בליל מצה אכילת של עשה מצות
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 עוד המתין לא באמת למה יל״ע, דפסח, א׳ ביום תענית מרדכי שגזר מה ובעיקר

הגזירה. לבטל הבא אדר עד השנה כל להם היה זמן הלא המועד, בחול לצום אחד יום

בלבו המן אמירת פח.
ו) בלבו(ו, המן ויאמר

 יכול) והא ד״ה תוס׳(שם וכתבו ׳הגדה׳. ודין ׳אמירה׳ דין בין מבחינה א) (עא,בגיטץ

בכתב. נמי אפשר ׳הגדה׳ ואילו בדוקא, בפה הכוונה ׳אמירה׳ שנאמר שבמקום לבאר,

 דוקא ולאו בלב, אמירה דשייך הרי בלבו׳, המן ׳ויאמר דכתיב הבא, מהמפורש וצ״ע

ועוד]. יז) ח, יז: ובדברים(ז, בלבו׳, ויאמר ויצחק פניו על אברהם ׳ויפול יז) בבראשית(יז, [וכעי״ז בפה

גזירתו מתבטל שמת שר פט.
 למרדבי כן ועשה דברת כאשר הסום ואת הלבוש את קח מהר לחמן המלך ויאמר

י) דברת(ו, אשר מכל דבר תפל אל המלך בשער היושב היהודי

 שהלך קודם לדעת עצמו המן איבד לא כיצד אמת, לשפת ששאל כתב, צדיק שפתי

 כמו ממות, גרועה זו חרפה הרי לאיש׳, יעשה ׳ככה לפניו ולקרא מרדכי את לשרת

 לו וענה ציוויו, את לקיים לא בשביל שיהרגהו מאחשורוש המן שביקש התרגום שכתב

בנפשו. יד שלח לא אמאי שכן וכיון דברת׳, אשר מכל דבר תפל ׳אל אחשורוש

 גזירה שגזר שר או שמלך א) בתענית(כט, בגמ׳ שמבואר מה עפ״י השפ״א, לו ותירץ

 את לבטל רצה שלא כיון לדעת, עצמו איבד לא וע״ב גזירתו, מתבטלת ומת, מסויימת,

היהודים. איבוד גזירת

 שהביא בתרגום [כמובא להורגו מאחשורוש המן ביקש למה לפ״ז, להבין יש ולכאורה

ומית)]. ד״ה בתענית(שם ברש״י היטב [ראה הגזירה תתבטל עי״ז גם והרי צדיק], השפתי

המן מפלת על מרדכי שמחת צ.
 יא) (ו, העיר ברחוב וירכיבהו מרדכי את וילבש הסום ואת הלבוש את המן ויקה

ליה אמר [המן]. ביה בעט הסוס] על מרדכי [כשעלה סליק כי איתא: א) (טז, במגילה
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 מילי הני ליה: אמר יז). כד, (משלי תשמח' אל אויבך ׳בנפול לכו כתיב לא [בהמן]:

וכו׳. כתיב בדידכו אבל בישראל,

 אין דלכך מדרש, בשם קעד), (סי׳ הלקט מהשיבלי הביא תצ) סי׳ (או״ח בב״י הנה

 'בנפול אומר והכתוב בים, המצרים שנטבעו לפי הפסח, ימי כל ההלל את גומרים
תרנד)]. רמז אמור שמעוני(פרשת ילקוט [וראה תשמח׳ אל אויבך

 בעכו״ם, ולא בישראל, רק איירי תשמח׳ אל אויבך ד׳בנפול הבא מפורש הא וצ״ע,

המצרים. טביעת על הלל אומרים שאין לדין טעם זה יהיה היאך כן ואם

ראש וחפר אבל צא.
יב) ראש(ו, וחפוי אבל ביתו אל נדחף והמן

 קאים דהוי ברתיה חזיתיה המן, דבי בשבילא ואזיל נקיט הוי כי איתא: א) (טז,במגילה

 דביהכ״ס עציצא שקלא מרדכי. קמיה, דמסגי והאי אבוה דרכיב האי סברה, אאיגרא,

 והיינו ומתה, לארעא מאיגרא נפלה הוא, דאבוה וחזת עיניה דלי דאבוה, ארישא ושדיתיה

לו. שאירע על ראש וחפוי בתו על אבל ראש', וחפוי אבל ביתו אל נדחף ׳והמן וכו׳ דכתיב

 הסוס על שרוכב הוא שהמן וחשבה ומרדכי, המן את ראתה המן של שבתו והיינו,
 מראש נפלה אביה על ששפכה וכשראתה שופכין, ראשו על ושפכה מוליכו, ומרדכי

 השופכין על ראש׳ ׳וחפוי בתו על ׳אבל׳ ראש׳, וחפוי ׳אבל דכתיב והיינו ומתה, הגג

ראשו. על שנשפכו

 - ראש׳ ׳חפוי היה קודם שהרי ואבל׳, ראש ׳חפוי איפכא למיכתב הול״ל דא״כ וצ״ב,

׳אבל׳. היה ומתה, וקפצה בתו וראתה ראשו שהרים לאחר ורק השופכין, מן

ובקשה שאלה צג.
 המלכה אסתר שאלתך מה היין במשתה השני ביום גם לאסתר המלך ויאמר

ב) ותעש(ז. המלכות חצי עד בקשתך ומה לך ותנתן

 ׳אחת ד) כז, (תהלים דוד בבקשת נמי מצינו הכא, כדאיתא ו׳בקשה׳ ׳שאלה׳ נוסח

וגו׳. חיי׳ ימי כל ה׳ בבית שבתי אבקש אותה ה׳ מאת שאלתי

זה. על זה מוסיף ומה בקשה, לשון ובין שאלה לשון בין ההבדל מה ביאור, וצריך

רכג) התשובות׳(עמי ׳קונטרס להלן ראה
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זה הוא מי צג.
ה) כן(ז, לעשות לבו מלאו אשר הוא ואיזה זה הוא מי וגו׳ אהשורוש המלך ויאמר

 זה הוא ׳מי הכא שאל ומה כן, לעשות להמן רשות נתן עצמו שהוא ידע לא וכי צ״ב,

׳להרגם׳]. מוזכר ולא לאבדם׳ ׳יכתב דכתיב ט) לעיל(ג, [דו״ק הוא' ואיזה

העץ גובה חשבון צד.
תלהו המלך ויאמר אמה המשים גבה וגו׳ למרדכי המן עשה אשר העץ הנה גם

ט) (ז, עליו

מזשמעוני בילקוט  הוא שיתלה כדי אמה, חמישים מה ומפני וז״ל: כתב תתרנט) (ר

 וזרת, אמות שלשה ואחד אחד לכל תן צלובים, היו היכן וראה בוא עליו, בניו ועשרה
 זרת לנבלה נבלה ובין עצמו, להמן וזרת אמות ושלשה אמות, ל״ה בניו לעשרת הרי

 שהניחו וזרת אמות ושתי הארץ, תחת שנטע אמות ושלשה וזרת, אמות מ״ג הרי ואצבע

 אחת ואמה אמות, מ״ט הרי מהם, ויאכל חיה או הכלב יבא שלא הנבלה בעד הארץ עם

 ע״כ אמה. חמישים הרי ממנו ויאכל העוף יבא שלא הרשע המן של ראשו על הניחו

העופות], יאכלוהו שלא כדי אמות ג׳ העץ מראש שהרהיקו כתרגום [וראה

יאכלוהו. שלא מהעוף ימנע ראשו, מעל אמות השלוש או ההיא האמה האין לבאר, ויש

המן בית נטילת צה.
 אסתר ותשם וגו׳ המן בית את המלכה לאסתר אהשורוש המלך נתן ההוא ביום
א-ב) המן(ח. בית על מרדכי את

 אשה ועד ׳מאיש וז״ל: עמלק׳, זכר את ׳תמחה קרא פירש״י יט) (כה, דברים בחומש

 על אפילו נזכר עמלק שם יהא שלא ג) טו, א (שמואלשה׳ ועד משור יונק ועד מעולל

(רש״י).היתה עמלק משל זו בהמה לומר הבהמה

 משמע תרד) (מצוה מהחינוך [אמנם הוא מחיה מצות בכלל עמלק שממון מבואר,

 ממון]. מחית ענין מצאנו לא נמי שברמב״ם חינוך במנחת עיי״ש זרעו, את רק למחות שהמצוה

הוא, עמלק ממון בכלל ביתו הא המן, בית את מרדכי נטל כיצד צ״ע, רש״י ולשיטת
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 י) ט, להורגם(להלן הבאים כיזת את היהודים נטלו שלא כטעם כפירש״י יל״ע [וכן בהנאה ואסור

ויל״ע], עמלק, ממון מדין הביזה דנאסרה תיפו״ל בממון, צרה עין המלך יתן ׳שלא כדי שכתב,

רכח) התשובות׳(עמ׳ ׳קונטרס להלן ראה ^

אחשורוש ומחשבת המן גזירת צו.
 באבדן וראיתי אוכל ואיככה עבי את ימצא אשר ברעה וראיתי אוכל איככה כי

ו) מולדתי(ח,

 מולדתי׳. ו׳באבדן ימצא׳ אשר ׳ברעה הלשון כפל מהו יל״ע,

׳מולדתי׳. נקט ובאבדן עמי׳, ׳את נקט ברעה אמאי ועוד,

כלשונם ליהודים מרדכי אגרת שליחת צז.
ט) וכלשונם(ח, ככתבם היהודים ואל כלשונו ועם ועם ככתבה ומדינה מדינה

 שלא מה היהודים, בשפת גם שנכתבה מצאנו זו באגרת רק טעם מה להבין, יש

במגילה. שהוזכרו הקודמות באגרות מצאנו

 שמשום לבאר דיש שפיר, אתי ח״ו, השמד לגזירת יב) ג, (לעילהמן באגרת ובשלמא

 היהודים. אל כתבם לא לכך כוונתו, על להודיעם לעכו״ם מיועדות היו שהאגרות

 יש עמו׳, כלשון ומדבר בביתו שרר איש כל ׳להיות כב) א, (לעילאחשורוש באגרת אלא

 ככתבה, שפירש ברש״י(כאן) [ראה בשפתם היהודים אל נמי נכתבה לא טעם מה להבין,

 ביאר ולא זה, בביאור הכא עד רש״י המתין טעם מה להבין ויש הדיבור. הוא כלשונו, שלה. באותיות

ודו״ק]. וכו׳, אומר׳ זכריה ׳רבי מת) (פרק אליעזר דרבי בפרקי ראה ראשונות, באגרות כבר כן

 חזר הכא טעם מה להקשות יש כלשונו׳, ועם ב׳עם היהודים דכלולים נימא ואי
 מכל ׳ורוממתנו מועדים תפילת בביאור [דו״ק וכלשונם׳ ככתבם היהודים ׳ואל בשנית ופרטם

 ובמצודת בפירש״י הוא וכן כל), ד״ה כינויי כל במתני׳ א (ב, בנדרים הרשב״א מש״כ ראה הלשונות׳.

והבן]. לועז׳, מעם יעקב ׳בית אקרא א) קיד, ציון(תהילים
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מהב התפילין ציפוי צח.
טו) גדילה(ח, זהב ועטרת וגר מלכות בלבוש המלך מלפני יצא ומרדכי

בזהב. הקבועות תפילין היינו זהב׳ ש׳עטרת ביאר בתרגום

 טמאה, בהמה בעור או בזהב המצופים שתפילין נפסק, מח) לב, (או״ח בשו״ע והנה
פסולים.

אלו. תפילין מרדכי הניח האיך להבין יש ולפי״ז

 הבתים אם רק הוא שהפסול כתב א) סי׳ או״ח (קמא ביהודה נודע בשו״ת ובאמת

 יהיו לא אם ראש של בתפילין זולתי כשרים, בזהב המצופים בתים אולם מזהב, עצמם

 היו לא עצמם שהתפילין די״ל התרגום, דברי שפיר אתי ולפי״ז עיי״ש, בולטין, השיני״ן

 הנוב״י דברי על חולקים אחרונים שהרבה אלא בזהב. מצופים היו רק אלא זהב של

 וכח) כז דף לב (סי׳ ליעב״ץ וקציעה ובטור יט) אות לב סי׳ (או״ח לחיד״א ברכה מחזיק בספר [ראה

אלו. בתפילין מרדכי יצא כיצד להבין יש ולדבריהם ועוד],

תורה זו אורה צט.
טז) יקר(ח,1 וששן ושמחה אורה היתה ליהודים

 אור׳ ותורה מצוה נר ׳כי בג) ו, (משליאומר הוא וכן תורה, זו ׳אורה׳ יהודה, רבי אמר

ב). טז, (מגילה

 בשבת אבדימי רב אדברי אזלא זו ד׳תורה׳ קנד) ועט׳ קלח עט׳ (דרשות החת״ס ופירש

 וזהו מאהבה, התורה שקבלו דהיינו סיני, בהר שקבלו מה בפורים דקימו א) (פח,

אורה׳. היתה ׳ליהודים

 ליהודים המכתבים ששלחו אחרי סיון, בכ״ג היה אורה׳ היתה ׳ליהודים דהא ויל״ע,

 היתה ליהודים וגו׳ המלך מלפני יצא ׳ומרדכי כדכתיב ובו׳, נפשם על ולעמוד להקהל

 (להלןכדכתיב אדר, בחודש אח״ב, היה אחשורוש בימי קבלוה דהדר הא ואילו אורה׳,

 איירי הבא דקרא לפרש ניתן וכיצד זרעם׳, ועל עליהם היהודים וקבלו ׳קיימו כז) ט,
וקבלו׳. ׳אקיימו
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מאהבה התורה קבלת ק.
טז) (ח, ^קל1 וששן ושמחה אורה היתה ליהודים

 אור׳ ותורה מצוה נר ׳כי כג) ו, (משליאומר הוא וכן תורה, זו ׳אורה׳ יהודה, רבי אמר

ב). טז, (מגילה

שמותההר׳ בתחתית ׳ויתיצבו איתא: א), (פח, בשבת  הקב״ה שכפה מלמד יז), יט, (

 תהא שם לאו ואם מוטב, התורה מקבלים אתם אם להם: ואמר בגיגית ההר את עליהם

 קבלוה הדור כן אע״ם רבא אמר לאורייתא. רבה מודעא מכאן אבא א״ר קבורתכם.
להם. שנעשה הנס מאהבת ופירש״י, אחשורוש, בימי

 הדורות בכל להם שנעשו ניסים משאר טפי אחשורוש, בנס ישראל ראו מה וצ״ב,

 על שפחה וראתה מצרים, ניסי כל את שראו מצרים, יוצאי דור וביחוד הזמן, אותו עד
 טו, שמות ואנוהו׳, קלי ׳זה אקרא ישמעאל דרבי (מכילתאבוזי בן יחזקאל ראה שלא מה הים

 מה ובנפלאות, בניסים לארץ והכניסם במדבר, שנה ארבעים נשרים כנפי על נישאו ב),

בזה. ויל״ע מאהבה, התורה את לקבל נתעוררו לא אלו, ניסים כל מאהבת טעם

המן מידות קא.
טו) ויקי(ח, ששן1 ושמחה אורה היתה ליהודים

 מצוה נר ׳כי אומר הוא וכן תורה, זו ׳אורה׳ יהודה, רב אמר ב): במגילה(טז, איתא

 וכן מילה, זו ׳ששון׳ בחגך', ׳ושמחת אומר הוא וכן טוב, יום זה ׳שמחה׳ אור׳, ותורה

 הארץ עמי כל ׳וראו אומר הוא וכן תפלין, אלו ׳ויקר׳ אמרתך׳, על אנכי ׳שש אומר הוא
וכו׳. ממך׳ ויראו עליך נקרא ה׳ שם כי

 בין דהחילוק דהלבוש, משמיה סק״ג) תרע (או״ח הט״ז דברי ידועים דהנה ויל״ע,

 משא״ב נצלו, זו ומגזירה רוחניות, על היתה הגזירה דבחנוכה פורים, לנס הנובה נס

 דגזירת מפורש הנ״ל יהודה רב בדברי ולכאורה הגשמיות, על גזירה שהיתה בפורים

המצוות. קיום על היתה נמי פורים
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תפילין אלו ויקר מילה זה ששון קג.
טז) ויקי(ח, וששן ושמחה אורה היתה ליהודים

טז,במגילה איתא  זו ׳ששון׳ יו״ט, זה ׳שמחה׳ תורה, זו ׳אורה׳ יהודה, רב אמר ב): (

עיי״ש. שבראש, תפילין אלו אומר, הגדול ר״א ותניא ובו׳, תפילין אלו ׳ויקר׳ מילה,

 יו״ט גבי וכן חידוש, הוי שפיר מאהבה שקבלוה כיון תורה, לימוד דבשלמא ויל״ע,

 דוקא הוזכרו טעם מה צ״ב, ומילה, תפילין אלא ישראל, לניסי וזכר הודאה שעיקרו

 גזר אי ויל״ע פירש״י, [עיי״ש מצוות משאר טפי עתה בהן התחדש ומה אלו, מצוות שתי

 ולא הגוף, את להשמיד היתה המן גזירת עיקר בפשטות דהלא עצמן, בפני אלו מצוות על דוקא המן

 לקושיין הדרינן וא״ב ׳להשמיד׳, גזירת בכלל שנכלל רש״י שכוונת וצ״ל המצוות, על היוונים כגזירת

אלו], מצוות דוקא קרא נקט אמאי

ושונאים אויבים בין מה קג.
ה) כרצוגם(ט, בשגאיהם ויעשו ואבדן והרג חרב מכת איביהם בכל היהודים ויכו

 דמהו וצ״ב, ובשונאיהם, באויביהם שהכו לתרתי, הכתוב חילק דהנה לדקדק, יש

׳שונאיהם׳. ומהו ׳אויביהם׳

 ׳חרב להם שעשו המיתה, סוג בכתוב מפורט אויביהם לגבי מה מפני צ״ב, עוד
׳כרצונם׳. בהם שעשו נאמר שונאיהם לגבי ואילו והרג׳,

אחת בנשימה המן בני עשרת קריאת קד.
ו-י) המן(ט, בגי עשרת וגו׳ ואת איש מאות חמש

טז,במגילה  שכולם להודיע אחת, בנשימה המן בני עשרת לומר שצריך איתא, ב) (

 זה שכל צריך) ד״ה (שםתום׳ וכתבו טו). תרצ, או״ח (שו״עפסקינן והכי כאחד, ונתלו נהרגו

(שם).הרמ״א פסק והכי יצא, ביניהם הפסיק אם בדיעבד אבל לכתחילה,

 הפסיק אם בדיעבד שאף מהרי״ח], כליקוטי הוכא םק״י, [תרצ כתב רבה באליהו אולם

וגו׳. איש מאות מחמש ולהתחיל לחזור טוב ביניהם,
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 יד״ח יצא כבר והלא אחת, בנשימה שנית ויקרא שיחזור בזה יועיל מה וצ״ע,

 שיקרא בזה יועיל ומה מחיובו, נפטר כבר בדיעבד, עכ״ם שיצא וכיון בדיעבד, הקריאה

 בשם שמפורסם [וכמו ועושה וחוזר כעושה הוי הא אחת, בנשימה מהודר באופן שנית

 אינו אבל בודאי כשר הוא והשני פסול, ספק בו שיש מהודר אחד אתרוגים, שני לו שיש שמי הגר״ח,

 שהוא השני יקה ואח״ב מהודר, באופן המצוה שיקיים אפשר דבזה המהודר יקה שמקודם מהודר,

 שכבר כיון המהודר, אח״ב שיקה מה יועיל לא תו בודאי, הכשר מקודם יקה שאם משום כשר, ודאי

המן], בני עשרת מקריאת שנא מאי וצ״ע המהודר. גם אח״ב שיקת במה יוסיף מה המצוה, יד״ח יצא

היהודים צורר קה.

כד) היהודים(ט, כל צורר האגגי המדתא בן המן כי

 כתיב י) ט, א; ח, י: לעיל(ג, ואילו היהודים׳, כל ׳צורר כתיב הכא אמאי לדקדק, יש

׳כל׳. מלת בלא היהודים׳, ׳צורר

המן מזרע גירות קו.
 כה) העץ(ט, על בניו ואת אתו ותלו

ב). צו, (סנהדריןברק׳ בבני תורה למדו המן של בניו 'מבני

סוףדבמכילתא צ״ע,  וכיצד עמלק, מזרע גרים מקבלים שאין איתא, דעמלק) מסבתא (

 היו ברק, בבני תורה שלמדו דהנך שביארו, [ויש העמלקי המן של בניו בני את לגרות קבלו

 דלשון דוחק, שזהו אלא בגירות, נתקבלו שפיר ולכך עמלק, מזרע היה לא ואביהם אמם, מצד מזרעו

 תלית׳, העץ על וקניניו בניו ׳רב פיוט בענין בזה. ויל״ע בן, אחר בן זרעו דהיו משמע, בניו׳ ׳מבני גמ׳

צב)]. אות חנוכה לעיל(עניני ראה
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היום במצות גרים קז.
 להיות יעבור, ולא עליהם הנלוים כל ועל זרעם ועל עליהם היהודים וקכלו קימו

כז). וכזמנם(ט, ככתבם האלה הימים שני את עושים
(רש״). להתגייר העסידיס גרים עליהם הנלויס

עליהוך. דמתוספין גיורא כל ׳ועלוי בתרגום: הוא וכן

 פטורים שיהיו ס״ד ומאי ישראל, ככל הם הרי גרים נעשו שכבר אחר לעיין, ויש

היום. וממצוות מגילה ממקרא

לדורות פורים קביעת קח.
כח) מזרעם(ט. יםוף לא וזכרם היהודים מתוך יעכרו לא האלה הפורים וימי

 מתוך יעברו ׳לא הכתוב כפל ומה עצמם, היהודים אינם היהודים זרע וכי צ״ב,

 הכתוב שלשון ומלבד נחמן), ורב ד״ה א מגילה(ז, תום׳ [ראה מזרעם׳ יסוף לא וזכרם היהודים

 יסוף', לא ׳וזכרם בסתמא כתב ולא ׳מזרעם׳ וכתב בסיפא קרא שינה מ״ט יל״ע ועדיין לדבריהם, דחוק

וצ״ב].

יעברו לא הפורים ימי קט.
וגו׳(ט,כח) היהודים מן יעכרו לא האלה הפורים וימי

 חכמים שגזרו גזרות לשאר ידמה שלא יעבור׳, ׳ולא פירש: הקודם) (בפסוק מלבי״ם

 התנו בזה אבל חברו, דין בית דברי לבטל יכול ובמנין בחכמה הגדול אחר דין שבית

אופן. בשום ויתבטל יעבור שלא

 לבטל ממנו גדול דין בית יוכל שלא לתקן דין לבית כח שיש מצאנו היכן וצ״ע,

 בחכמה ממנו הגדול דין בית יכול זה, דין בית כן שקבעו עצמה זו תקנה הלא גזרתו,

 ויתבטל יעבור ׳שלא תיקנו דינו ובית שמרדכי מה הכא מהני ומה לבטל, נמי ובמנין

אופן׳. בשום
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אחשורוש ששם מס קי.
 א) (',הים ואיי הארץ על מם אהשורוש המלך וישם

הנס. ולפרסום למגילה זה פסוק שייך מה לעיין יש

 ששם כאן ההדגש ומה מס, שום הים איי ועל הארץ על היה לא עכשיו עד וכי ועוד,

מס. עליהם

 ׳וישם שנאמר בימיו, רשין נעשו שהכל ׳אחשורוש׳ איתא: א) (יא, במגילה והנה

מס׳. אחשורוש המלך

העם. בו שימרדו אחשורוש חשש לא האיך להבין, ויש

תורה תלמוד מרדכי על הסנהדרין מן מקצת טענת קיא.
ג) אהיו(י. לרב ורצוי

 מקצת ממנו שפירשו מלמד אחיו, לכל ולא אחיו׳ ׳לרוב ב): (טז, במגילה איתא

 תורה תלמוד גדול יוסף, ר׳ אמר רש״י], - לשררה ונכנס תורה מדברי שבטל [לפי סנהדרין

 ז, (נחמיהולבסוף ד׳ בתר למרדכי ליה חשיב ב) ב, (עזראדמעיקרא נפשות, מהצלת יותר

רש״י]. - חכמים אצל מחשיבותו ירד בינתיים שר שנעשה [לפי חמשה בתר ז)

 מטעם היה דאילו לשררה, נכנס שמרצונו שבהכרח (כאן), תמימה תורה וכתב

ממנו. פורשין הסנהדרין מן מקצת היו ולא ע״ז, להאשימו ואין היא גזירה הלא המלכות,

 נפשות. מהצלת יותר ת״ת דגדול להא חש ולא לשררה נכנס אמאי מרדכי, סברת וצ״ב

 [ודוחק דינא להאי חששו לא אמאי ממנו, פירשו שלא סנהדרין רוב דעת צ״ע וכן

סנהדרין]. רוב דעת כנגד אזיל יוסף דר׳ לומר דקשה יוסף, כר׳ ס״ל לא דאיהו לומר

 להפסיק היה מחויב הלא אחר, ע״י הנפשות את להציל אפשר היה שלא נימא ואי

 אחר, ע״י לקיימה שא״א עוברת מצוה בכל וכמו נפשות, הצלת מצות ולקיים מלימודו

 לא חפציך ׳וכל אקרא ה״א) פ״א ירושלמי(פאה [ראה וצ״ע זה, משום מחשיבותו ירד ולמה

ודו״ק]. סק״ו), רנא ובט״ז(יו״ד טו), ג, בה׳(משלי ישוו

רלו) התשובות׳(עמי ׳קונטרס להלן ראה ©=
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 הנסים׳* ׳על תפילת

הפורים ימי מלחמת מיב.
וגו׳ ואסתר׳ מרדכי בימי הזה, בזמן ההם בימים לאבותינו שעשית המלהמות ועל

הנסים׳) ׳על (תפילת

 נלחם כשאחד הוא מלחמה ענין הא המלחמות׳, ׳ועל בפורים אמרינן היאך יל״ע,

 התנגדות כל ללא היה הפורים, ביום בשונאיהם היהודים שהרגו מה כל אולם בשני,
 ׳מלחמה׳ לשון שייך ומה בפניהם׳, עמד לא ׳ואיש ב) ט, (אסתרקרא שמעיד וכפי אליהם,

 תרגום(אסתר [ראה אלו. מול אלו ביונים החשמונאים שנלחמו חנוכה מנס ושאני זה. על

 בעמלק לה׳ ׳מלחמה התורה לשון פי על ודו״ק היהודים, שהרגו אלף ושבעים חמשה חיו מי טז) ט,

דור׳]. מדור

הניסים׳ ׳על בתפילת אדר חודש הזכרת קיג.
שי שנים לחדש עשר בשלשה ש א1ה ע תאדי חי הניסים׳) ■על (תפיל

 באיזה ולציין לומר תקנו דפורים, הנסים׳ ׳על בתפילת הכא טעם מה לברר, יש

 ימי שמונת ׳וקבעו רק נזכר דחנוכה, הנסים׳ ׳על בתפילת ואילו הנס, היה חודש
 בביאור [ראה כסלו בכ״ה היה שהנס כלל נזכר ולא וכו׳, ולהלל׳ להודות אלו חנוכה

 ודו״ק פורים, נס ומהות חנוכה נס מהות חילוק עפ״י י״ל עוד ודו״ק. ז), (ג, אסתר למגילת חגר״א

זה]. בכל

 המגילה ומזמורי המגילה שאחר ברכות

לדורות פורים נם יסוד קיר.
 המגילה) שאחר (ברכה1נקמתינ את והנוקם דיננו את והדן ריבנו את הרב

בתפילת הלשון מטבע שבחנוכה לחנוכה, מפורים הלשון מטבע בשינוי להתבונן יש

עח). לעיל(אות ראה וכן מט), חנוכה(עמוד עניני לעיל ראח חנסים׳ ׳על בנוסח הערות
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 נקמתם׳, את נקמת דינם, את דנת ריבם, את רבת וכו׳ הרבים ברחמיך ׳ואתה הנסים על

 ריבנו, את ׳רב הוה בלשון הודאה יש דפורים בהודאה ואילו העבר, על הודאה דהיינו

 הדורות, בכל לתקוה יסוד הוא פורים דנס חזינן נקמתינו׳, את נוקם דיננו, את דן

זה. ענין לבאר ויש ודור׳, דור בכל ׳ותקותם הפייטן שיסד וכלשון

יעקב׳’ שושנת קטו.
■«01-0{ושמחה צהלה יעקב שושנת ■עקב)שוש.״

 האומה בשם ולא ׳יעקב׳, בלשון הכא בפיוט ישראל נכתבו טעם מה לבאר, יש

הדבר. ברמז להתבונן ויש ושמחה׳, צהלה ישראל ׳שושנת למיכתב ליה דהוה ׳ישראל׳,

מרדכי ׳תכלת׳ קטז.
■ תכלת יחד בראתם ושמחה צהלה יעקב שושנת יעקב) שושנת (פיוטמרדכי(פ

 צבעים חמשה והרי ושמחו, צהלו זאת שבראותם ה׳תכלת׳ מעלת מה להבין צריך

 וארגמן׳ בוץ ותכריך זהב ועטרת וחור תכלת מלכות ׳בלבוש מרדכי ביציאת מצאנו

ודו״ק]. כה), ס״ק ומשנ״ב(שם יא) ח, שו״ע(או״ח א), (טז, מגילה [ראה

היהודי מרדכי כרוך קיז.
ברוכים הרשעים כל ארורים היהודי מרדכי ברוך לאבדי ביקש אשר המן ארור

יעקב) שושנת (פיוט הצדיקים כל

 שיאמר צריך דירושלמי, משמיה שהביא טז) תרצ, (או״ח בשו״ע הפיוט לשון מקור

מרדכי׳. ברוך המן ׳ארור

 ׳ארור לומר זו הלכה נאמרה לא מצרים יציאת סיפור לאחר בפסח מדוע וצ״ב,

משה׳. ברוך - פרעה

לבסומי איניש ׳חייב ומאידך מרדכי׳, ברוך המן ׳ארור לומר חיוב איכא דהכא ועוד,



הפרשה עיוך ס המגילה ומזמורי המגילה שאחר ברכות

 מתיישבים כיצד לבאר ויש ב), תרצה, שם (שו״עמרדכי׳ לברוך המן ארור בין ידע דלא עד

ההדדי. הלכות שתי הנך

רמה) התשובות׳(עמי ׳קונטרס להלן ראה

מפחידי אשת קיח.
ש איורה וגו׳ לאברי ביקש אשר המן ארור יעקב) שושנת מפחידי(פיוט אשת זי

 ביקש אשר ׳אשת ולא מפחידי׳, ׳אשת רק נאמר זרש אצל טעם מה לבאר, יש

להפחיד. מהרצון גרוע לאבד הרצון שהרי בעלה, המן אצל שנאמר כמו לאברי׳,



התשובות קונטרס
הפרשה׳ ׳עיון בגליונות שפורסמו

שליט״א התורה ומרביצי גדולי תשובות ובראשם

חנוכה עניני





התשובות קונטרס מפתח
קטו ................................................................................................................. השמדם כל וטמאו

 מנחת של שמן / גדול כהן חותם ליד מונח היה הפך 1 המקדש בכותל הוצנע / להיכל חוץ הפך מצאו
/ הכהן אהרן ע״י שנחתם פך / הנס מפני כה״ג עליו חתם ! ברוב שנתבטל טמא בשמן הדליקו / חביתין

 כל טמאו עצמם היוונים / הקדשים קדש במעלת היה שמצאו פך !צדוקי שנעשה כה״ג יוחנן בידי נחתם
 המלחמה הרוגי על אבלים היו / האחרת בשנה אלא נחו לא / למטה ועשאום למעלה קבעום ! השמנים

 בלשכת סנהדרין לישב יכלו לא / ביהמ״ק חנוכת בשביל התקנה עיקר / המקדש במלאכת עסוקים היו /

 היתה ראשונה שנה / השנה מעמודי הוא חנוכה / הישועה גודל מהם הסתירה הגלות חשיכת ! הגזית
 קרבנות ביטול משום ימים שמונה קבעו / יו״ט לקבוע הוצרכו לא ראשונה בשנה / לצדיקים רק תשועה

 לעשות אין טוב דבר אף 1 המשכן מלאכת לגמר זכר לעשות רצו / ידי ועוצם בכוחי שיתלו חששו !החג
בחפזון.

קכו...............................................................................................................המקדש.. שמן טומאת

 נטמאו / וחללוה פריצים בה באו 1 בעזרה אלא טהרתן אין / עצמו מטומאת לשמן דמטהר מאן ליכא
 דחשיב קרוש שמן הוי 1 טהרתן אזלא מזבח עבודת בדליכא 1 טמא שמן עירבו / זרח עבודה בטומאת

מזבח. עבודת בכלל הוי לא דמנורה שמן / שרץ מטומאת ולא אוכלין מטומאת דכן 1 כאוכל

.קלא.מזבח בנין קודם המנודה הדלקת

קלג...........................................................................................ימים ח' ונס במקדש המנורה הכשר

 מצות הרבה לקיים עדיף 1 מלא נקרא למצותו שמספיק כל / הנס על שסמכו כיון / לעיכובא אינו כמדתו
 לשמונה השמן את שחלקו כיון / נתמלא השמן את כשהכניסו מיד / תמיד אש מצות קיימו 1 שיעור בחצי

 על החודאה עיקר / קטן כלי משחו / מותר במקומח כשאינה 1 ביטולו ע״י טמא שמן הוסיפו 1 כמדתו הוי
 שמצותה כיון 1 התשיעי ליום המנורה הכינו 1 שוב ונתמלא המשחה שמן היה / נס של משמן דלק / הנס

מספק. השמיני יום תקנת 1 השפעתו ממשיכה עדן מגן שמן 1 הטבע מתוך הנס ניכר / לעת מעת

,.קמבבחדל חנוכה ימי

קמה...............................................................................................................פתחים בב׳ חשד חשש

 מדליק היה אם / עובר הזמן אין בתפילה 1 ממון הפסד יש חנוכה בנר 1 עול פורק הוא מתפלל שאינו מי
 הכנסת בבית 1 העיר בני שאינם באותם מתחיל החשד בנר / בפתח חמצוה בנר 1 מתפרסם היה השני בצד
 הכנסת בבית 1 המתפללים כנגד לעבור רוצה אינו 1 האחר מהפתח נכנסים הרבה / חשד משום הטעם אין
 הכל הכנסת בבית 1 ששכח יחשדוהו בנר / השני בצד הוא הקבוע שמקומו אפשר / פסיעות שכר יש

 כשיש 1 הפתחים בשני מדליק המהדר 1 קודם שהתפלל אפשר הכנסת בבית 1 פתחים שני שיש יודעים
 לצאת שרוצה יחשדוהו בנר / בדין הטועים מפני החשד בנר / הפתחים בשני להדליק ראוי מדליקים שני

 הוא החיוב / יותר החמירו בחנוכה ! חיזוק עשו דרבנן באיסור ! מבפנים שהדליק יחשדוהו בנר ! בראיה
 / בפתחו מסתכלים הכל / פתחים שני אין עצמו לרואה ! הלילות בכל הוא החשד בנר ! חנוכה נר מדין

נוספים. חילוקים

קנב......................................................................................................................חחשד מן הרחקה

 שלא החשד בנר / תעשה׳ ואל ב׳שב נגרם החשד בנר / רחוק החשד בנר / בדין מטעות נובע החשד בנר
/ הארץ ועמי לנשים לחשוש יש בנר / לאחרים נוגע אינו בנר / חדש הדלקה חיוב יש בנר / מצוה קיים

 מפסיד בנר ! ציבור שליח הוא הלשכה בתרומת ! יעשיר או שיעני מצוי / יותר חוששים שבממון בדבר
העדיפו / בפסוקים קודם פאה של הדין 1 חטא שלא להוכיח יכול בנר 1 מעשה לעשות צריך בנר 1 ממון



 ישראל בכלל רק שייך בקיים׳ ׳והייתם / גמורה מצוה היא פאה / חכמים תקנת היא המשבה / פשט להביא
 בזמן נוהג פאה דין / ושבים עוברים של חשד להביא עדיף / הכנסת׳ בית מ׳אחורי החילוק שיובן כדי /

הזה.

..קסא................................................................................................היום לקידוש חנוכה נר הקדמת

 להוסיף מצוה / שניהם זמן הגיע לא עדיין / שאני מצוה הכשר / שאני מועט זמן / שכרן מתן יודע אתה אי
 שאני דרבים מצוה 1 בתפילה או בפת קידוש חובת יוצא / בער״ש דין הוא שבת כבוד ! הקודש על מחול

דאורייתא. חשיב ניסא פרסומי / דאורייתא הוא לנס זכר !

קעא..........................................................................................................................לה זקוק אין כבתה

 באופן מינה נפקא / חשד אין אחת בפעם / שבת אטו גזרו פתחים בשבי ! החשד מפני חדש חיוב תיקנו לא
 שכיחא דלא מילתא ! ספיקא ספק כאן יש ! ולברך לחזור צריך שאינו מינה נפקא !לגמרי כבה לא שהנר

 בביתו להיות הטריחוהו לא ! הדליק שלא ראיה אין כאן / זכות לכף הרואה ידון שכבה בנר ! בה גזרו לא
 כל הנותר להשאיר צריך / ידיעתם בחוסר הענין יתלו / ההדלקה בשעת הוא החשד / ההדלקה זמן כל
ההדלקה. זמן

..........................................................................................................................קעח נסים בקשת

 / להתפלל אפשר הטבע שבגדר ניסים על / ישראל לכלל משועבד המזל / להתפלל אפשר רבים על
 על ! הראשונים בזכות מבקשים / להתפלל אפשר לניסים המסוגל בזמן / ה׳ קידוש יש מפורסמים בביסים

 ישראל בארץ / להתפלל אפשר סכנה כשיש ! תורה לעמלי כפוף העולם / להתפלל אפשר נעשה שכבר נס
 הנס / בצרה׳ אנכי ׳עמו / הדת קיום על מתפללים 1 המובטחים הביסים על מתפללים ! הטבע מעל הכל
 באופן לבקש אפשר 1 להתפלל אפשר העתיד על / מזכויותיו מנכים אין נפשו המוסר / הוי״ה בשם היה

השני. כתירוץ הלכה ! הנס על סומכים אם במחלוקת תלוי ! נס הוא הטבע !כללי

.קפט............................................................................................................המן. וקניני פרעה חיל



סטוחנוכה ס התשובות וטרם מ

 כל טמאו להיכל יוונים שכשנכנסו וכר, בכסליו בכ״ה רבנן דתנו חנוכה, מאי

 פך אלא מצאו ולא בדקו ונצחום, חשמונאי בית מלכות וכשגברה שבהיכל, השמנים

 אחד, יום להדליק אלא בו היה ולא גדול, כהן של בחותמו מונח שהיה שמן של אחד

 טובים ימים ועשאום קבעום אחרת לשנה ימים, שמונת ממנו והדליקו נס בו נעשה

ב). כא, (שבת והודאה בהלל

 השמנים כל ׳טמאו כתב אמאי האחד, דיוקים. כמה מימרא בהאי לדקדק יש

שבהיכל'. שמנים רוב ׳טמאו למיכתב והו״ל טמאו, לא אחד שמן פך הא שבהיכל׳,

 הא להכא, גדול כהן אולמיה מאי גדול, כהן של בחותמו שהיה פך באותו יל״ע, וכן

 בן יוחנן במקדש, שהיו הממונים הן ׳אלו מ״א) (פ״ה בשקלים שנינו מפורשת משנה

 פך טעם ומה הטהורים, השמנים שהחתים מיוחד כהן שהיה הרי החותמות׳, על פנחס

 חתום שהיה כתיב ולא כה״ג׳, של בחותמו מונח ׳שהיה הגמ׳ בלשון היטב [דו״ק כה״ג. החתימו זה

זה]. בכל דו״ק עליו,

 לא אמאי טובים׳, ימים ועשאום קבעום אחרת ׳לשנה טעם מה להבין, יש עוד

שתא. בהאי לשמחה קבעום

€שלייט״א הדבסהי חייייס דבי• תשובת41# #

בהיכל. הי׳ לא פך אותו

 ה״ב. פ״ה שקלים ירו׳ עי׳ לחתום שצריכיך מה כל על חותם הי׳ וכה״ג

יספיק. ימים כמה עדייך ידעו לא כי יו״ט לעשות יכלו לא זו ובשנה

ד רבי• תשובת שלייט״א אזרחי מרדכי ביי
 לא מסויים, אחד בכד שהשמך אלא השמנים, ״כל״ את טמאו היונים א.

 מנע אשר פתיל״, ב״צמיד ומכוסה סגור היה שהכד משום וזאת, נטמא.

ההיטמאות. את



הפרשה עיוך <> השמנים כל וטמאוקטז

 הדברים את לאשר ה״חותמות״, על מתמנים היו אמנם הכהנים

 השמך, טהרת אישור של החותמת אבל שקלים. במשניות המפורטים

 זה כהנ״ל, פתיל בצמיד סגור היותו מחמת לטמאותו, היונים יבלו שלא

הגדול. הכהך בידי נתוך היה

 חותמי בראש הינו הגדול שהכהך ב׳ הלכה ה׳ פרק בשקלים ויעויין

 מיוחדים, דברים ושאר האוצרות של השמירה שעניני כנראה האוצרות,
 טהרת ששמירת וכנראה, השומרים. בראש שהיו והמלך, הכה״ג בידי היו

גדול. כהך של בחותמו היא, אף היתה, השמך

 אותו אנשי - לעצמם שאירע הנס על שמחו שנה, שבאותה לומר צריך ב.
 המנורה. הדלקת מצוות של קיומה להם שאפשר דור,

 התרחשות ימי כדי תוך ידעו, לא ערייך הראשונה שבשנה מאד, יתכך

 קביעת את לעשות היה אפשר אי ופשוט זה. נם ימשך ימים כמה הנם,

טוב״. ה״יום ימי

 בהלל טובים״, ״ימים של שם לחלות הימים, את קבעו אחרת, לשנה אבל

טובים״. ״ימים כשאר והודאה,

שליט״א שטדנבוד משה דבי• תשובת

 קודש השמך דבעצם מבואר חנוכה בהלכות פ׳ סימך ח״ו וזמנים במועדים

 טומאה מקבל שאינו דהיינו רכך מטבחיא בי דמשקה טומאה מקבל ולא

 בחותמת חתם שהכה״ג ית״ש מהבורא מיוחדת השגחה היה כאך אבל
 העיר בכל שהאיר כיוך העיר בכל שנתפרסם שכו ועי״ז בטהרה שנעשה

 הכוונה וזה העיר בכל שהאיר לכך זכו בטהרה שנשמר עי״ז דוקא וזה
עיי״ש. קדשך בחצרות נרות והדליקו

* להיכל חוץ הפך מצאו א. תירוץ

 כל וטמאו נקטו האיך קושיץ בעיקר

 נמצא אחד פך והרי שבהיכל, השמנים

חבט״ז יעויין טמאו. שלא או״  סק״ג) תקפב (

׳מלוך ה”ר בתפילת שאומרים מה לענין

 חלקי כל את מיישבים אינם התשובות מן חלק *
השאלה.

 דאין הלבוש דכתב וכו', כולו׳ העולם כל על

 והשיגו לשון, כפל שהוא משום כן, לומר

 הרבה ומצינו מאחר קאמרינן, דשפיר הט״ז,

 לומר בר״ה באים לכך ככולו, דרובו פעמים

 שרד, לבושי בהג׳ [ועיי״ש ממש כולו בלשון

 כעשן כולה הרשעה ׳וכל לתפילת הט״ז דכוונת

ואכ״מ], שם(סק״ד) בשע״ת וע״ע תכלה',



היזחנוכה ס התשובות וטרם מ

 השמנים, לרוב טמאו דאכן לק״מ, ולפ״ז

ככולו. דרובו ׳כל׳ וכתב

םרבה באליהו אך ש  ניחא דלא מבואר, סקט״ז) (

 רובו אמרינן לא האי רגבי דס״ל כט״ז, ליה

 לקושיין. הדרינן ללבוש וכן ולפי״ד ככולו.

 חנוכה, במדרש דאיתא מה ע״פ ליישב, וכתבו

 מזבח שתחת במחילות שמן לפך שמצאו

 כל שטמאו וא״ש להיכל, חוץ שהיה החיצון,

 להיכל. שחוץ אותם ולא שבהיכל, השמנים

 ידע הצדיק דשמעון המדדש, ע״פ יישבו זו [ובדדך

 פך והטמין היונים, ע״י לקדות עתיד אשד את בדוה״ק

מצאו]. זה ופך בחותמו, חתום השמן

 (קמא ומשיב שואל בשו״ת מבואר וכעי״ז

 בהיכל, לשמנים מה רתמה מב), סי׳ ח״ג

 כדתנן השמנים, בלשכת היה מקומם והלא

 שם וכו׳ דרומית מערבית מ״ה) פ״ב (מדות

 בית נקראת היתה היא ושמן, יין נותנין היו

 היונים שצרו שבזמן דצ״ל וכתב שמניה.

 והכניסו ישראל, מהם נתיראו ירושלים, על

 משומרים שיהיו ההיכל תוך אל השמנים

 הפך את שפיר שמצאו יתכן ולפ״ז יותר.

 מקומו שהיה השמנים, בלשכת המוצנע

להיכל. חוץ והוי הראשון,

 על כה״ג חותם דנוסף הא יישב זו ובדרך

 היוונים טומאת חשש שמפני שמצאו, הפך

 כה״ג. חתימת ונוספה בדבר, גדר הוסיפו

 שכהן שקלים במתני׳ יעויי״ש זו, קושיא בעיקר [אכן

 חותם מענין כלל איירי לא החותמות על הממונה

 שוברים מעין החתימות שהיו אלא לשמן, המכשיר

 ושלמו להן, שהוצרכו הנסכים ידן על מקבלין שיהיו

 על ממונה שהיה מצינו לא אבל הנ״ל, לממונה בעדן

המנורה], להדלקת השמן הכשר

 ב), אות תרע או״ח ברכה (מחזיק כתב ובחיד״א

 שהכינו הימים, בכל המקדש מנהג היה דכן

 ונחתמו זך, זית שמן של הרבה צנצנות

 (עמי למאור שמן [ובספר כה״ג. בחותמת כולן

 אליך׳ ׳ויקחו דדרשינן תימן, חכמי מכתבי הובא ק)

ודו״ק]. כה״ג, של חותמו או עליו חותמך שיהא

 הריטב״א כתב אחרת, לשנה דקבעום והא

 ראשונה שנה לקבוע יכלו שלא ב) כא, (שבת

 ימים כמה יודעים היו שלא ימים, שמונה

 יו״ט, עשו נמשך שהשמן זמן וכל הנס, ימשך

הימים. ח׳ לקבוע יכלו הבאה לשנה ורק

 המקדש בכותל הוצנע ב. תירוץ

 היה לא שמצאו דפך ליישב, שכתבו יש

 הוצנע שהרי שמנים, שאר עם מונח

 כל דטמאו קאמר שפיר וא״כ כדפירש״י,

 משא״כ בהיכל, קבע דרך המונחים השמנים

הכלל. מן שיצא זה פך

 ד״ה שם בתוס׳ וכעי״ז מד, (סי׳ כלבו כתב והכי

 שמן מצאו ולא להיכל ונכנסו ובריסב״א), שהיה

 בתוך מונח שהיה קטן אחד פך אלא טהור

 סגור פתחה והיה וכו', בכותל קבועה שידה

 ובסגירת כה״ג, יוחנן של בחותמו וחתום

וכו׳. בפך נגעו שלא הכירו בחותם, הפתח

 חתם לא הכה״ג דאכן ליישב, כתבו ובזה

מונח שהיה מקום על אלא עצמו, הפך על

 תחת שמצאוהו א׳ כתירוץ דלא בלשונו דוק [ומ״מ

 וכו׳. להיכל ״ונכנסו כתב דהכלבו החיצון, מזבח

 אמת בשפת וע״ע בהיכל], מוצנע דמצאוהו

 א״ש, בקרקע דנגנז איירי דאי דכתב (תרלג)

עצמו. בהיכל לא דהא
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גדול כהן חותם ליד מונח היה הפך ג. תירוץ

 דודאי בכמוש״י), (הו״דדוד צמח כתב זה כעין

 היה לא דהרי שמצאו, פך על הכה״ג חתם לא

 מונח הפך את דמצאו אלא כך, על ממונה

 שלא ידעו כך ומתוך כה״ג, חותם עם יחד

 מהם, אחד רואה היה דאילו זה, בפך נגעו

 החותם לוקח שהיה ודאי

 לישנא ביאר [ובזה לעצמו

 ׳שהיה בה כתיב דלא דברייתא,

 ׳שהיה אלא וכו', בחותמו׳ חתום

 שהפך כלומר בחותמו׳, מונח

החותם], עם יחד מונח נמצא

 נתנו יום שבכל אלא טמא, היה שמצאו

 השאר ונתמלא במנורה, השמן שמינית

 השמן מקצת נתבטל ובזה נס, בדרך

 דאכן וא״ש הנוסף, שמן ברוב הטמא

 הש״ס ממשמעות [וצ״ע השמנים, לכל טמאו

שם],

 מנחת של שמן ד. תירוץ
חביתין

 כא, (שבת מי של שבת

 בן בשם ליישב כתב ב)

 שמצאו פך דאותו החיד״א,

 למנחת העשוי שמן היה

 שהיה כה״ג, של חביתין

 מחציתה יום בכל מקריב

 היה כך ובשביל בערב, ומחציתה בבקר

 וחתמם זך, זית משמן פכים לעצמו מכין

אחר, בשמן יתערבו שלא בחותמו,

 השמנים כל טמאו דאכן א׳׳ש, ולפ״ז

 משמנים איירי ולא להדלקה, העומדים

אחרים.

 שנתבטל טמא בשמן הדליקו ה. תירוץ
ברוב

נזר אבני מש״כ ע״פ ליישב, שכתבו יש

דהשמן ה), אות ל סי׳ השלמות אזוב (אגודת

 יוונימ שכשנכנסו וכר, בכמליו בכ״ה רבנן דתנו חנוכה, מאי

 השכזונאי בית כזלכות וכשגברה שבהיכל, השנ?נימ כל טמאו להיכל

 בחותמו מונה ש־היה שמן של אחד פך אלא מצאו ולא בדקו רגצהומ,

 גס בר נעשה אהד,. יום להדליק אלא בו היה ולא גדול, כהן של

ה לשגה ימים,. שמונת ממנו והדליקו חי  ימים ועשארם קבעום א

ד). כא, (שכת והודאה בהלל טובים

 ׳טמאו כתב אמאי האחד, דיוקים. כמה מימרא בהא' לדקדק יש

 הב כ י לב? והו״ל טמאו, לא אהד שמן פך הא שבהיכל/ השמנים כל

שבהיכל/ שמנים רוב ־׳טמאו

 אולמיה מאי גדול, כהן של בחותמו שהיה פך באותו יל״ע, ובן

 הן ׳אלו כד׳א) בשקלים(פ־־ר שנינו מפורשת משנה הא להבא, גדול כהן

 כהן ש־היה הרי החותמת־׳, על פנחס בן יוחנן במקדש, שהיו הממונים

 כה״ג. החתימו זה פך סעם ומה הטהורים,. השמנים שהחתים מיוחד

 חתוס שחיה כתיב ולא בה״ג', של בחיתכלו מונה ׳שהית תגני בלשו! היסב |.דו״ק

זה], בבל דו״ק עליו,

ד  ימים רעשאום קבעום אחרת ׳לשנה טעם מה ,להבין יש עו

שתא. בהאי לשמחה קבעום לא אמאי טובים',

הנם מפני כה״ג עליו חתם ו. תירוץ

 אמת, אמרי בשם הביא יהודה לקוטי

 מלחמת קודם היה השמן פך דמעשה

 פך שמלאו אירע אחת דפעם היוונים,

 ומצאוהו שמן, לוגי וחצי שלשה המכיל

 ריק ועדיין שמן, מלאוהו כן ואחר ריקן,

 הכלי, בדפני הכל ונבלע ומלאו, חזרו הוא,

 וכשראו הפך, שנתמלא השמינית הפעם עד

 וחתם מיוחד, דהוא הבינו פלא, דבר זה בפך

 זה ופך הנצרך, לזמן והסתירוהו הכה״ג, עליו

ימים. ח׳ ממנו והדליקו החשמונאים מצאו
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הכהן אהרן ע״י שנחתם פך ז. תירוץ

 הו״ד הישר, קב בעל של (אביו שמואל ברכת

 הש״ך בשם כתב ב״ק) על התלמוד ים בהקדמת

 יעקב ויותר’ דכתיב האר״י), (מתלמידי עה״ת

 אלא ׳לבדו׳ תקרי אל חז״ל ודרשו לבדו/

 כששם אלא הכד, זה לו בא ומאין ׳לכדו/

 ומצאן בבוקר השכים מראשותיו, האבנים

 ויצק שמן של כד לו נתבצר אחת, אבן

 בנס, ונתמלא הכד וחזר ראשה, על שמן

 הכד והוא לברכה, מזומן זה שכד ידע אז

 כליו, וכל המזבח המשכן, ממנו שמשחו

 של השמן כד והוא והמלכים, ובניו אהרן

 לא השמן ״כד אליהו לה שאמר הצרפתית

 לבדו לילך יעקב עצמו סיכן וע״כ תכלה״,

 נסים שראה אחר אלו, קטנים פחים להביא

בו, להיות העתידים

 הפך דזהו הוא דפשוט הברכ״ש והוסיף

 חתום והיה חשמונאי, לבני שנתגלה

 [וע״ע הכהן, אהרן היינו כה״ג של בחותמו

 לדון מש״ב לב) דרוש אחדים (דברים בחיד׳יא

ואכ״מ], מי, של בשבת וע״ע בדבריו,

 שנעשה בה״ג יוחנן בידי נחתם ח, תירוץ
צדוקי

 עפמש״כ כתב רפב) סי׳ (או״ח יציב דברי

 היינו כה״ג, יוחנן בן דמתתיהו תשב״ץ,

 ולבסוף שנה פ׳ בכהונה ששימש כה״ג יוחנן

הבמתני׳ איתא והנה צדוקי, נעשה ר פ  פ״ג (

 את השורפים לכהנים מטמאים דהיו מ״ז)

 במעורבי יאמרו שלא הצדוקים מפני הפרה,

 הערב בלא דלדבריהם נעשית, היתה שמש

עמה, להתעסק השורף הכהן יכול אין שמש

 והשתא סגי, דבטבילה קיי״ל אנן משא״כ

 כלים הצדוקים צריכים היו לשיטתם

 בטהרת שנעשו כדבריהם טהורים ושמנים

 היה הפרושים שעשו ושמן שמש, הערב

 החביא זה שמן דפך ויתכן לדידהו, טמא

 והטמינו צדוקי, שנעשה אחר כה״ג, יוחנן

 וע״כ הצדוקים, לדברי אף טהור שמן שהיה

כשיטתו, טהור שהוא לידע שמו חתם

 חכמים נתמהמהו דלכך ליישב, כתבו ולפי״ד

 ונסתפקו מאחר לקבוע, מהרו ולא בתקנתם

 הנס פרסום קביעת ראוי אין שמא בדבר

צדוקי. ע״י ונעשה הואיל לדורות,

 מד, סי׳ (חי״חאליעזר ציץ בשו״ת כתב וכעי״ז

 מט, (בראשית רמב״ן עפמש״כ בכמוש״ר), הו״ד

 דהכתוב מיהודה/ שבט יסור ׳לא אקרא 1י

 על יהודה שבט המליך יעקב כי רמז הזה

 היה וזה וכו/ הממשלה לו והוריש אחיו,

 היו כי שני, בבית שמלכו החשמונאים עונש

 התורה נשתכחו הם ואלמלא עליון, חסידי

 עונש נעשנו ואעפ״כ מישראל, והמצוות

 שלקחו הזה, בעון כולם שנכרתו וכו׳ גדול

יהודה. לשבט שייכת שהיתה אף המלוכה

 הלל לקבוע אם חכמים ונסתפקו יתכן ולפ״ז

 החשמונאים, ע״י שקרה זה לנס והודאה

 ובשנה לדורות, קביעותו להמשיך אם

 לשנה ורק בדבר, ונתנו נשאו ראשונה

 לכן דמצאו עוד [עיי״ש בזה. הכריעו האחרת

בהעלותך]. ריש ברמב״ן כדאיתא אסמכתא

 קדש במעלת היה שמצאו פך ט. תירוץ
הקדשים

ענין רמז בדרך ביאר ח״ב) מצות (נר מהר״ל
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 במעלתו נבדל היה הפך דאותו השמן, פך

 יתירה קדושתו שהיתה שמנים, משאר

 שהיה לפי קדשים, קדש בבחינת עליהם,

 היה וכה״ג כה״ג, של ובהסתר בחותמו

 יכלו לא זאת ובשביל ק״ק, של זו בבחינה

 דכח כיון קטן, פך אותו על לשלוט היוונים

 אלא היה לא טומאתם

 ההיכל, קדושת לעומת

 להתגבר יכלו דעליו

 שבתוכו השמנים ולטמאות

 של שהגימטריה בהא [ומרומז

 מעל אחד מספר הוא )66( יון

 שרק ),65( היכל של גימטריה

 אבל לשלוט], יכלו היכל על

 הקדשים קדש חלק על

 לפיכך יכלו, לא שבהיכל,

 בטהרתו ההוא הפך נותר

ק״ק. בבחינת שהיה

 לשון היטב מתבאר ולאמור

 כל טמאו דאכן הברייתא,

 את ולא שבהיכל, השמנין

 שמנים מכלל יצא אשר

 חתום שהיה ע״י נעשה זה ודבר שבהיכל,

 כשאר אחר ע״י ולא כה״ג, של בחותמו

השמנים.

 דהמשכן בפסיקתא דאיתא אהא שם וע״ע

 אחד עד הוקם ולא בכסלו, בכ״ה נגמר

 בנין שנגמר דמה המהר״ל וביאר בניסן,

 משום הוא כסלו, דכ״ה זמן באותו המשכן

 של אורו להאיר, האור מתחיל זה שבזמן

 אלא המשכן, בנין סיום ע״י וזאת עולם,

את לקבל ראוים התחתונים אין שעדיין

 חסר, שהעולם לפי זה, בזמן הגדול האור

 הוקם לכן לשלמות, העולם בא בניסן ורק

 עומד העולם דאז ניסן, בחודש המשכן

בשלמותו.

 חשמונאים של דבי״ד ליישב, כתבו ולפי״ד

אלו ימים לקבוע עדיין יכלו לא הם אף

 יוונימ שכשנכנסו וכר, בכמליו בכ״ה רכנן דתנו חנוכה, מאי

 השכזונאי בית כזלכות וכשגברה שבהיכל, השנ?נימ כל טמאו להיכל

 בחותכ?ו מונה שהיה שי?ן של אחד פך אלא מצאו ולא בדקו רגצהוס,

 גס בר נעשה אהד, ירם להדליק אלא בו היה ולא גדול, כהן של

□ קבעום אחרת לשגח ימים, שמונת ממנו והדליקו  יכזיס רעשאר

ב). כא, (שבת והודאה בחלל סובים

 ׳טמאו כתב אמאי האחד, דיוקים. כמה מימרא בהאי לדקדק יש

 לנזיכתב והו״ל טמאו, לא אחד שמן פך הא שבהיכל', השממם כל

■׳. שמנים רוב ־׳טמאו שבהיכל

 אולכזיה מאי גדול, כהן של בהותכזו שהיה פך באותו יל״ע, וכן

■״ שגינו מפורשת משנה הא להכא, גדול כהן ■־  הן ׳אלו מ״א) בשקלים(פ־

 כהן שחיה הרי חהותכזת', על פנחס בן יוחנן במקדש, שהיו חממונים

 כה״ג. ההתייזו זה פך טעם וכזה הטהורים, השמנים שההתים מיוחד

 התום שהיה כתיב ולא פה׳׳ג', של בחותמו מונח “הגס׳'־שת' בלשון הינלב [דו״ק

זה], בבל דו״ק עליו,

ד  יגזים רעשאום קבעום אחרת ׳לשנה טעם מה להבין, יש עו

שתא. בהאי לשמחה קבעום לא אמאי טובים׳,

 ענין הושג לא שעדיין לפי ראשונה, בשנה

 האחרת לשנה והמתינו בשלמות, הנס

יא)]. להלן(תירוץ [וע״ע ניסן עליהם שיעבור

השמנים כל טמאו עצמם היוונים י. תירוץ

תרלג), בשפת כתב כעי״ז ת( מ  גופא דזהו א

 מ״מ השמנים כל שטמאו שאף הנס,

 ויצא ונתעלה בנס שהיה זה פך נשאר

שמן. של ממשות בו היה ולא הגשם, מן

 כלי (לבעל אפרים עוללות בספר כתב זו [ובדרך

בחותמו תמיד מונח זה עזמן דפך רפח), מאמר יקר
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 הגדול הכהן הקב׳^ה, של חותמו דהיינו כה״ג, של

וכל]. והנורא הגבור

 דאכן בפשיטות, זו בדרך שכתבו ויש

 השמנים, כל טמאו עצמם מצד היוונים

 ולא מהם נעלם אחד דפך נתברר ולבסוף

 בברייתא דתנא דהא כתבו, וכיו״ב טמאוהו.

 וכו', אחדי מפך ׳חו\ לישנא בהאי נקט לא

 דאכן דבריו המשך על דסמיך משום הוא

טמאו. לא אחד פך

* למטה ועשאום למעלה קכעום יא. תירוץ

 אחרת, לשנה רק דקבעו הא ביאר הרי״ם חי׳

 העבר, על הנס מתעורר החגים שבכל לפי

 וכיו״ב, מצרים יציאת ענין בפסח וכגון

 הדבר הוקבע אם ידעו לא חנוכה בנס ועתה

 בשנה כן כשראו ורק הבאה, לשנה ויתעורר

לדורות. קבעו האתרת,

 לשנה ב), כא, (שבת יהוידע בן כתב והכי

 ההארה שאותה הדור חכמי ראו האחרת

 חזרה שעברה, בשנה בשמים שהיתה

 בשמים שקבעו הבינו זו, בשנה ונתגלית

 ולכך ושנה, שנה בכל זו להארה אלו ימים

 ולשון טובים, לימים נמי למטה קבעום

 אלא מטה, של בי״ד על קאי לא ”קבעום”

 פורים גבי וכדאיתא ממעל, שמים על

 האלה ׳והימים כח) (ט, באסתר דכתיב

 למעלה נזכרין חז״ל ודרשו ונעשים׳, נזכרים

 קבעום חנוכה, לענין וה׳׳נ למטה, ונעשים

 למטה ועשאום ההארה, בגילוי למעלה

והודאה. בהלל טובים ימים

 האחרון, החלק אחת רק מיישבים יא-כ״ד תירוצים *
אחרת. לשנה רק קבעו למה

 דיש ד) מאמר (כסלו-טבת יששכר בבני וע׳׳ע

 אורות ע׳׳י נעשים ושניהם נסים, סוגי ב׳

 אור ע״י נעשה פשוט שנס אלא מיוחדים,

 לעומת לא, ותו הנצרך, הזמן לצורך מאיר

 לישראל, יתירה בחיבה שנעשה גדול נס

 ממנו שנעשה אור ושנה שנה בכל ומתנוצי׳ו

 דהמתינו נמי, א״ש ולפ׳׳ז הזה. בזמן הנס

 שאירע הנס ענין לידע האחרת, לשנה

עמהם.

 האחרת בשנה אלא נחו לא יי. תירוץ

 עדיין ראשונה דבשנה לבאר, שכתבו יש

 לא ולכך לגמרי, המלחמה נסתיימה לא

חת׳׳ס בדרשות כתב והכי זו. בשנה תקנו

 גרשו כבר פעמים דכמה סח), עמי (ח״א

 חזרו אולם מירושלים, היונים את הכהנים

 הטמונים היהודים וע״כ שנית, עליהם

 דלא לבתיהם, שבו לא ומערות ביערות

 היתה שקבלה גמורה, גאולה שזה האמינו

 תהיה שגאולתם זכריה מנבואת בידם

 נס אירע שלא זמן וכל המנורה, נס ע״י

 עול מעליהם סר לא שעדיין ידעו במנורה,

 בכ״ה המנורה נס שאירע עד יון, שעבוד

 היונים, מפלת החלה שעתה וידעו כסלו,

 נקבצו זו ובשעה תקומה, להם תהא ולא

 המלחמה אך לבתיהם, ושבו יחדיו כלם

 את לרדוף שהמשיכו נסתיימה, לא

 שהגיעום עד א״י, מכל להוציאם היוונים

לאר\. כבודם להוריד יון למדינת

 נחו- ולא חנו-כ״ה, בשם דקראו יישב, ובזה

 לחנות שבו רק זה, בזמן נחו לא דעדיין כ׳׳ה,

פחד. בלא בבתיהם
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 המלחמה הרוגי על אבלים היו יג. תירוץ

 היו הראשונה דבשנה לבאר, כתבו זו בדרך

 מבני וחלקם המלחמה, הרוגי על אבלים

 כתב לקח יוסף ובספר היו, החשמונאים

 אורה היתה ״ליהודים אסתר רמגילת אקרא

 לא אחד איש בני כולם ישראל הנה וגו׳״,

 אם משתה לקבוע יאותו

 כולם, כוללת השמחה אין

 ימי קבעו לא שלזה עד

 שמתו לפי למשתה, חנוכה

 במלחמת מישראל כמה

 דהלל ואף עכ״ד, חשמונאי,

 בחנוכה, קבעו והודאה

 בשנה כן עשו לא מ״מ

הנ״ל. מטעם ראשונה

 (ח״ביואל דברי כתב וכעי״ז

 צריך יו״ט דקביעת ע״א),

 לבב, ובטוב בשמחה להיות

 (קל, בשבת איתא דהכי

 כל אומר, רשב״ג תניא א)

 מילה, כגון בשמחה, עליהם שקבלו מצוה

 באותה וע״כ בשמחה, אותה עושים עדיין

 יכלו לא בצער, שרויים שהיו כיון שנה

יו״ט. לקבוע

המקדש במלאכת עסוקים היו יד. תירוץ

 לא ראשונה דבשנה כתב, מהרצ״א חי׳

 שנתעסקו כיון ולהודות, להלל פנויים היו

 במגילת כמבואר והמזבח, המקדש במלאכת

 מהללים היו הנס בשעת בלילות ורק תענית,

אחרת. לשנה רק קבעום ולכך ומשבחין,

 חנוכת בשביל התקנה עיקר טו. תירוץ

ביהמ״ק

׳ברוך מנחת י ס  אף דוראי כתב, ג) ענף קט (

 אלא והודאה, הלל ימי עשו ראשונה בשנה

 קודם היה וזה הבית, חנוכת בשביל שהיה

בבית שלמה שעשה וכמו השמן, פך נס

 יוונימ שכשנכנסו וכר, בכמליו בכ״ה רכנן דתנו חנוכה, מאי

 השכזונאי בית כזלכות וכשגברה שבהיכל, השנ?נימ כל טמאו להיכל

 בחותכ?ו מונה שהיה שי?ן של אחד פך אלא מצאו ולא בדקו רגצהוס,

 גס בר נעשה אהד, ירם להדליק אלא בו היה ולא גדול, כהן של

□ קבעום אחרת לשגח ימים, שמונת ממנו והדליקו  יכזיס רעשאר

ב). כא, (שבת והודאה בחלל סובים

ק יש ד ק ד  ׳טמאו כתב אמאי האחד, דיוקים. כמה מימרא בהאי ל

 לנזיכתב והו״ל טמאו, לא אחד שמן פך הא שבהיכל', השממם כל

■׳. שמנים רוב ־׳טמאו שבהיכל

 אולכזיה מאי גדול, כהן של בהותכזו שהיה פך באותו יל״ע, וכן

■״ שגינו מפורשת משנה הא להכא, גדול כהן ■־  הן ׳אלו מ״א) בשקלים(פ־

 כהן שהיה הרי חהותכזת', על פנחס בן יוחנן במקדש, שהיו הממונים

 כה״ג. הההייזו זה פך סעם וכזה הטהורים, השמנים שהחתים מיוחד

 התום שחיה כתיב ולא פה׳׳ג', של בחותמו מונח “הגס׳'־שת' בלשון הינלב [דו״ק

זה], בבל דו״ק עליו,

ד  יגזים רעשאום קבעום אחרה ׳לשנה טעם מה לחבץ, יש עו

שתא. בהאי לשמחה קבעום לא אמאי טובים׳,

 בשנה רק זה והיה שני, בבית Kועזר הראשון

 לא ועזרא שלמה שחנוכת וכשם ראשונה.

 שנעשה לאחר אך לשעתה, אלא היתה

 היה ימים, ח׳ שדלק השמן, בפך הנס להם

 בשמחתם שש הקב״ה כי וסימן אות להם

 לעשות הסנהדרין תקנו ולכן ישראל, של

 נעשית זו ותקנה עולם, לדורות זו חנוכה

 הימים קביעות דעיקר והיינו השניה, בשנה

 אלא ביהמ״ק, חנוכת על הוא והודאה להלל

כך. על הודיעם שהנס
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 ׳לשנה דגרסינן דהא ליישב כתבו וכעי״ז

 התקנה חילוק על להורות בכדי הוא אחרת׳

 קבעו דבראשונה לשניה, ראשונה שנה בין

 ע״י להם שהיה לפי ושמחה, משתה אף

 במדרש כדאיתא במקצת, הגוף הצלת הנס

 והודאה, בהלל רק קבעו לדורות אך חנוכה,

 הגוף, הצלת היה לא הנס שעיקר משום

 על להעבירן שרצו הנפשות הצלת אלא

 פורים בין החילוק טעם הב״ח כדכתב דתן,

 שלא לחנוכה ושמחה, במשתה שקבעוהו

 משא״כ ממיתה, נצלו דבפורים קבעום,

בחנוכה.

 דהוא האחרת׳, ד׳לשנה לישנא א״ש ולפ״ז

 להודאה ראשונה, דשנה הודאה בין להבדיל

שניה. דשנה

 בלשכת סנהדרין לישב יכלו לא טו. תירוץ
הגזית

 החנוכה ימי דהא ליישב, כתב משמואל שם

 וכח חשמונאים, של בי״ד עפ״י נקבעו

 ״לא בכלל שיהא תקנות לתקן חכמים

 הגזית, בלשכת כשיושבים רק הוא ׳’תסור

 וא״כ גורם׳, שהמקום ׳מלמד כדפרשו

 בלשכת לישב יכולים היו לא ראשונה בשנה

 היה ולא מתים, טמאי כולם שהיו הגזית,

 האחרת לשנה ורק תקנות, לתקן בכוחם

 תקנו קביעותם, למקום סנהדרין שחזרו

לדורות.

 עליהם קבלו דבפורים הא יישב ובזה

 לתקן, יכלו לא בי״ד דבכח היהודים, כל

 ישראל לקבל הוצרכו וע״כ בשושן, שהיו

מעצמם.

 מהם הסתירה הגלות חשיכת יז. תירוץ

הישועה גודל

 לא ראשונה דבשנה כתב, אמת שפת

 שהיו לפי הישועה בגודל כ״כ הרגישו

 חושך מרוב תחתונה, במדרגה נמצאים

 במדריגות מעט מעט שנתעלו עד יון, דגלות

 עבדי במדריגת להיות וחזרו טהרה שערי

 לצאת הישועה גודל והרגישו הבינו ואז ה׳,

הי״ת. עבדי להיות יון מלכות משעבוד

 בעל דאין זצ״ל, הגרי״ז בשם כתבו וכעי״ז

 התבוננו שנה לאחר ורק בניסו, מכיר הנס

הנס. לגודל ליבם ונתנו

השנה מעמודי הוא חנוכה יה. תירוץ

 היו״ט כל דהנה (תרמד),אמת שפת כתב עוד

 שהעולם עמודים המה לדורות, הקבועים

 דהם רגלים, דג׳ לישנא וזהו עליהם, עומד

 להשפיע ובכוחם לשנה, המעמידים רגלים

 ראשונים בדורות זהו אכן ימים. לשאר

 בדורות אך רגלים, בג׳ להם די שהיה

 יוחנן ר׳ כדאמר הדורות שירדו האחרונים

 גלוי וכו׳, כבנ״א אנו כמלאכים ראשונים אם

 במה להם סגי לא דכבר ית׳ לפניו וידוע

 רגל, לעוד הם וצריכים עתה, עד שהיה

 הכין ולכך בעתו', יפה עשה ׳הכל וכדכתיב

החנוכה. בימי הנסים להם

 על עלה לא הדור שבאותו חכמים אולם

 שנהיה החושך שראו עד זה, דבר דעתם

 הקדים דהקב״ה בחכמתם והבינו בעולם,

 חנוכה נס להם והכין למכה, תרופה

השנה. מעמודי כאחד לקבעו לתשועה,
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 רק תשועה היתה ראשונה שנה יט. תירוץ
לצדיקים

 שעה באותה דהרי (תרמי), ליישב כתב עוד

 שמסרו המובחרים שהיו ישראל, נחלקו

 והיו והמצוות התורה קיום בעד נפשם

 מהם ונשכח בנסיון עמדו שלא אלו גם

 בשעת והנה הטוב, דרך

 משעבוד שנגאלו הנס

 זה היה יון, מלכות

 למובחרים רק תשועה

 שלטון תחת שנאנקו

 לא לאחרים אבל הרשע,

 ורק כ״כ, שמחה היתה

 קרן שנתרומם זמן, לאחר

 בתשובה שבו הצדיקים,

 כולם ונתקבצו השאר אף

 רק ולכן הקב״ה, לפני

 שהיתה האחרת לשנה

 ישראל לכלל כללית ישועה

 לכן קודם ולא יו״ט, קבעו

 רק שהיה הנצחון בשעת

 לדורות יו״ט קובעין שאין לפי לצדיקים,

 אף בנ״י, פרטי לכל שייך כשהוא אלא

 יג), (תירוץ לעיל [ועי׳ והפשוטים. הבינונים

 גילו לא הנס דבעזעת (תרמ״ג) בעזפ״א עוד וראה

ודו״ק]. בהצנע, להיות צריך דהנס לרבים,

 לקבוע הוצרכו לא ראשונה בשנה כ. תירוץ
יו״ט

 ראשונה דבשנה כתב, ישראל עבודת

 גדולה, התעוררות היתה מעשה בשעת

יו״ט, קביעת בלי בהי״ת דבקים והיו

 צריכים היו שנתמעטה שניה בשנה ורק

יו״ט. קביעת

 בכמוש״ר (הו״ד שאם בשערי כתב זו ובדרך

 היו שנה, אותה של דבחנוכה צז), חנוכה

נביאים, מתקנת הלל באמירת מחוייבים

 'ורבים שכשנכנסו וכר, בכסליו בכ״ה רבנן דתנו חנוכה, מאי

 השנלונאי ביה כ?לכרה וכשגברה שבהיכל, השכזנים כל סמאו להיכל

 בהותנלו כזונה שהיה שלכזן של אחד פך אלא מצאו ולא בדקו ונצהום,

 נס בו נעשה אהד, יום להדליק אלא בר היה ולא גדול, כהן של

 ימים רעשאוס קבעום אחרת לשנח ימים, שמונת ממנו והדליקו

ב). כא, (שכת והודאה בהלל טובים

 ■׳טמאו כתב אמאי האחד, דיוקימ. כמה מימרא בהאי לדקדק יש

 למיכתב והו״ל טמאו, לא אחד שמן פך הא שבהיכל׳, השמנים כל

ש־בהיכל׳. שמנים רוב ׳טמאו

 אוליזיה מאי גדול, כהן של בחותכזו שהיה פך באותו יל״ע, וכן

■אלו נדא} (פ״ח בשקלים שבינו מפורשת משנה הא להכא, גדול כהן  הן ׳

 כהן שהיה הרי החותכזת׳, על פנחס בן יוחנן במקדש, שהיו הממונים

 כה״-ג. החתימו זה פך טעם רמה הטהורים, השמנים שהחתים מיוחד

 חתום שחיה כתיב ולא בה׳׳ג', של בחותנלו גיינח ־שהיה הגג?׳ בלשון הישב |.דו״ק

זה]. בכל דר״ק עליו,

 ייזים ועשאוס קבעום אחרת ׳לשנה טעם מה להבין, יש עוד

שתא. בהאי לשמחה קבעום לא אמאי טובים׳,

םבגם׳ איתא דהכי חי ס פ  מי זה הלל א), קיז, (

 לישראל להם תקנו שביניהן נביאים אמרו,

 כל ועל ופרק פרק כל על אותו אומרים שיתו

 וכשנגאלים עליהן, תבוא שלא וצרה צרה

 ראם ופרש״י, גאולתן, על אותו אומרים

 אומרים ממנה, ויוושעו צרה תבוא ח״ו

 וע״ב עיי״ש, חנוכה, כגון גאולתן על אותו

 שהיה כיון הלל, אמרו שפיר ראשונה בשנה

 ורק נביאים, מתקנת ונתחייבו הגאולה בעת

 שיאמרו מיוחדת תקנה קבעו אחרת לשנה

זה. נס על לדורות הלל
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 ביטול משום ימים שמונה קבעו בא. תירוץ
החג קרבנות

 עפ״י כתב, ה) תרע, (או״ח השולחן ערוך

 הגזרות דע״י חשמונאי, בספר המבואר

 שעבר הסוכות בחג מלהקריב בטלו

 עשו זה לזכרון ולכן עצרת, ובשמיני

 כשהראו וממילא חנוכה, ימים שמונה

 הראום הדלקה, של הנס השמים מן להם

 וזהו ימים, ח׳ לעשות ידם על שהסכימו

 דאחר וכו', קבעום אחרת לשנה שאמרו

 לעשות ידם על הסכימו דמשמים שראו

 ימים, ח׳ שדלק השמן נס ע״י ימים, ח׳

 הנס. לזכרון בחנוכה, נרות להדליק קבעו

שרוקח [ועי׳ רי  את משה וידבר דכתב, חנוכה) הלי (

 אליך ויקחו ליה וסמיך ישראל, בני אל ה׳ מועדי

 סוכה מה לסוכה, נרות שמן סמך וגו', זך זית שמן

ימים], ח׳ חנוכה אף ימים ח׳

ידי ועוצם בבוחי שיתלו חששו כב. תירוץ

 לקבוע רצו דלא כתב, ה) ח״ב (חנוכהיואל דברי

 החשמונאים שחששו מפני הנס, לאחר מיד

 ׳י’ע היה במלחמה דהנצחון יאמרו שמא

 כן על הי״ת, מאת ולא ידם, ועוצם כוחם

 ישראל אמונת גודל שראו זמן לאחר רק

 ודם, בבשר כלל תלו ולא לבדו, ה׳ בישועת

 בברכות מצינו [וכעי״ז היו״ט. לקבוע לנכון ראו

״ענני שהתפלל הכרמל, בהר ראליהו בעוברא ב) (ו,

 שלא וענני השמים, מן אש שתרד ענני ענני״, ה׳

 נעשה דמשמים אף הרי הם, כשפים מעשה יאמרו

 השמים, מן נס שהוא שיאמינו צריכים מ״מ נס, להם

 האתרת בשנה רק ע״כ אחרת, בסיבה יתלוהו ולא

יו״ס]. קבעו בדבר ישראל אמונת שלמות שראו

 מלאבת לגמר זבר לעשות רצו בג. תירוץ
המשבן

 הדבר, בטעם פ״ט), (ח״ביואל דברי כתב עוד

 היה לא עדיין כ״ה ביום שנה שבאותה לפי

 וכדכתב המנורה, הדליקו לא עוד שהרי יו״ט

 היו ואם במלחמה, נצחו דבכ״ה הרמב״ם

 מליל ימים ח׳ זה היה שנה באותה קובעין

 כ״ה ביום זכרון יעשו לא שנה ובאותה כ״ו,

 הבאה לשנה קבעו לכך המשכן, בו שנגמר

המשכן. מלאכת לגמר זכר בשביל

 בחפזון לעשות אין טוב דבר אף כד. תירוץ

 ללמדנו, חז״ל באו זה דדבר כתב, מוסד פרי

 בישוב אלא בבהילות, דבר ליסד ראוי דאין

 הצדדים מכל שבדקוהו לאחר הדעת,

 כלל, רע תערובת בלא ושלם נקי ומצאוהו

 חיים בספר [וכ״כ הבאה. לשנה המתינו ולכך

 דאף זצ״ל, מגור הרא״ם בשם (מועדים) בהם שיש

 וידוע במתינות, אלא בחפזון לעשותו אין טוב דבר

 יסוד בענין תלמידו והגר״ח בהגר״א, המעשה

ואכ״מ]. דוואללין, הישיבה
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המקדש שמן טומאת

ז,בפסחים  משקי על צרידה איש יועזר בן יוסי דהעיד הא אי ולוי, רב נחלקו א) (י

 דמטבחיא ורש״י, הגמ׳ בסוגית ומבואר מדבחיא, או מטבחיא אמר אי דכן, מטבחיא בי

 שלא ס״ל ׳מדבחיא׳ דמ״ד והיינו עיי״ש, ויין, שמן גם כולל ומדבחיא ודם, מים כולל

 טז, שם רש״י (ראהקדשים הפסד משום והיינו במקדש, משקין בשום טומאה חכמים גזרו

בכלל. ויין שמן ואף א),

כלל. טומאה בהוא גזרו לא הא שבמקדש, השמנים כל נטמאו כיצד צע״ג, ולדבריו

41#שליט״א הדבסמי חייייס דבי תשובת#־־

שהומדשו. מודם כבר טימאוה

# 41#שליט״א שטדנפוד משה דבי תשובת־־

 ז/ באות זאת קושיא שמביא פ׳ סימך ח״ו וזמנים מועדים בספרי עי׳

 שמן היה לא אבל בטהרה, שנעשה כה״ג בחותם היה שהשמן ותרצנו

קודש.

־>41## שליט״א אזדחי מדדכי בדיד דבי תשובת
 כי שאף מאד יתכן לכא׳ קדש. השמן היה אם התפרש, שלא דומה

 השמן את לשמור אלא זה, היה לא אבל גדול, כהן של בחותמו החתימוהו

 היה השמן, פח את שכשטמאו ויתכן השמן. שיוקדש לפני עוד בטהרה

קדוש. פח לא אבל טהור, פח אמנם זה

 לאו, שאם קדש, שמן על אלא חייל לא דכן״, מדבחיא ״בי שדין כמובן,

מדבחיא״. ״בי בכלל שאינו נראה

 לא מסתמא חולין, היה השמן את כשטמאו אם כי להדגיש, נראה כמו״ב

 הטומאה קבלת על היתה הגזירה כי קדש, כשתעשה הטומאה תפקע

 את שטמאו יתכן, כן, ואם כנ״פ. שתפקע הטומאה על לא תחול, שלא

שהקדישוהו. טרם השמן
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 לשמן דמטהר מאן ליכא א. תירוץ
עצמו מטומאת

 א) טז, (פסחים בגמ׳ יעוי׳ הדבר, בעיקר

 בטוכלאת משקין טומאת אי תנאי דפליגי

 דר׳ מדאורייתא, טומאתן הוי עצמן

 שמעון) ור׳ יוטי ר׳ ור״י(וכן ור״מ עקיבא

 אלעזר ור׳ מדאורייתא, דטומאתן סברי

 כל מה״ת למשקין טומאה דאין סבר

עיקר.

 דטהרו בהא אמוראי רפליגי עוד, ויעויי״ש

 הוא אי מטבתיא, דבי משקין חכמים

 אפי׳ או אחרים, לטמאות לענין על רק

 דטהורין ס״ל דרב להו, לית עצמן טומאת

 אין ולשמואל עצמן, מטומאת אפי׳ לגמרי

 אבל אחרים, לטמאות לגבי אלא טהרתן

 דרב בגמ׳ וקמפרש להן, יש עצמן טומאת

 ע״כ עצמן, מטומאת אפי׳ דטהורין דס״ל

 מה״ת, אינה משקין טומאת דעיקר ס״ל

 והתירו בעלמא אסרו והם מדרבנן, רק

 וכיו״ב, קדשים הפסד משום מטבחיא בבי

 משקין טומאת דעיקר ס״ל שמואל אבל

 וא״כ הוא, מדאורייתא עצמן לטמאות

 עצמן טומאת לטהר יכולים חכמים אין

 מדרבנן. דהוי אחרים, לטמאות לענין רק

םבגמ׳ והנה ש  בגירסא, עוד נחלקו א) יז, (

 רק טהרו וא״כ מטבחיא, בי גרסינן אי

 בבית הנמצאים הם ראלו ומים, לדם

 [לשון מדבחיא דגרסינן או המטבחיים,

 ויין, שמן אף טהרתן דבכלל מזבח],

 ע״ג הנזרק דם [מלבד למזבח הם דעולים

 מדבחיא]. בכלל הם דאף המתנסכים, ומים מזבח

מדבחיא דגרס ןKדמ בגם/ שם ומוקמיכן

 כשמואל ס״ל ע״כ ושמן, ליין אף המטהר

 אבל טהרום, אחרים לטמאות לענין דרק

 עצמן. טומאת לענין לא

 מאן ליכא דהא מידי, קשיא לא וא״כ

 מטומאת טהור מדבחיא דבי דשמן דסבר

 טויבש הגרש״ש ליישב כתב והכי עצמו.

ב). כא, שבת עמ״ס (בהג׳

חוקציעה במור [וע״ע ר א  אי דאף בזה, דהעיר תרע) (

 השמן טומאת אין לרב הא מ״מ זו, בדרך ליישב נימא

 מ״מ במקדש, טהרום דלא אע״ג וא״כ מדרבנן, אלא

 בכה״ג פסילי לא ודאי מה״ת, עיקר להם ואין מאחר

 זה. בעבור לנס הוצרכו ואמאי כשרים, אחרים דליכא

 דטהרת פפא כר׳ לרב דס״ל ליישב דאפשר וכתב,

 אפי׳ אפש״ל שפיר וא״כ הלל״מ, הוא מטבחיא בי

 מדאורייתא, משקין שאר דטומאת דרב אליבא

בזה]. ליישב מש״כ ג) להלן(תירו־ץ וע״ע וא״ש,

בעזרה אלא טהרתן אין ב. תירוץ

 עפמש״נ (שם), טויבש הגרש״ש תירץ עוד

 אלא משקין להנהו טהרום דלא שם בגמ׳

 אבל בעזרה, שנטמאו דהיינו במקומן,

 מחני לא לעזרה, מחוץ השמן נטמא אם

 לומר אפשר וא״כ לטהרו, בפנים כניסתו

 לחוץ, השמנים הוציאו דהיוונים הכא

 אפי׳ טמאים ואח״כ ידם, על נטמאו ושם

לעזרה. כשהכניסום

וחללוה פריצים בה באו ג. תירוץ

ומשיב שואל וכן תרע) (או״ח וקציעה מור

 עפ״י ליישב, כתבו מב) סי׳ ח״ג (מהדו״ק

ב,בע״ז הגמ׳  את גנזו תשמונאי דבית ב) (נ

לעבודת יון אנשי ששקצו המזבח אבני
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 (פ״ז) דיחזקאל לקרא דדרשו כוכבים,

 בה דבאו דכיון וחללוה, פריצים בה ובאו

 כיון שם, [ובפרש״י מקדושתו נתחלל פריצים

 וע״ע ודו״ק, לחולין, כליו יצאו להיכל עכו׳ים שנכנסו

 נתחללה אחז דכשבא שם, לר׳ין דציין ומשיב בשואל

הגוף], לקדושת אפי׳ פדיון והיה הקדושה

דפקעה כיון ומעתה,

 משום השמנים כל נטמאו וא״כ יון, מלכי

ע״ז. תקרובת

הג׳רענן זית כתב והכי  אמור), סו״פ הילקוט על (

 טומאה היתה לא השמנים דטומאת

 לע״ז, תקרובת שעשאום אלא ממש,

דרכן לן פשיטא והנה טומאה, נמי ומקרי

 דינא הדר הקדושה

 כל ונטמאו משקין, ככל

השמנים,

יעקב קהילות כתב והכי

 שערי ס׳ בשם יט) סי׳ (ח״ה

 לזה, רמז והביא דעה,

 ״ופרצו דחנוכה בפיוט

 כל וטמאו מגדלי חומות

 ממילא החומות שפרצו דאחר השמנים״,

 כל לטמאות ויכלו המקדש נתחלל

השמנים,

 דהקשה קי) סי׳ (או״ח יצחק בית בשו״ת יעוי׳ [אכן,

 שם דבבעה״מ שם), בשו״מ (וכן היעב״ע יישוב על

 ישראל, בפריצי דווקא זהו וחללוה פריצים דבאו כתב

 אינם עכו״ם פריצי אבל לחולין, נפק מעילתן שע״י

 האיך לקושיין הדרינן וא״כ הקדושה, לחלל יכולים

 דכפי דצ״ל שכתבו ויש לשמנים. היווונים טמאו

 וא״כ יחדיו, היוונים עם המתיוונים נצטרפו הנראה

ועיי״ש], ישראל, פריצי ע״י נתחלל

זרה עבודה בטומאת נטמאו ד. תירוץ

 ליישב, עוד כתב (שם) ומשיב שואל

 דמסתמא תרע) (סי׳ פר״ח עפמש״כ

 וכדאיתא לביהמ״ק, ע״ז היוונים הכניסו

ששקצום משום מזבח לאבני שגנזו בגמ׳

 איש יועזר בן יוסי דרזעיד הא אי ולוי, רב בחלקו א) (ה, בפסחים

 נזדבהיא, או נזסבחיא אכ?ר אי דכן, נלטבהיא בי כזישקי על צירידה

■ בסוגית ונזבואר  ונזדבחיא ודם, כזים כולל דנלטבהיא ורש״י, הגי?׳

 גזרו לשלא ס״ל ׳נ?דבחיא׳ דכ?״ד והייגו עיי״ש׳, ויין, שנ?ן גם כולל

 קדשים הפסד נ?שום והיינו בי?קדש, כ?שקין בשום סונזאה חכנזים

בכלל. ויין שנ?ן ואף א), טג שם רש״י (ראה

 גזרו לא הא שבכזקדש, השנלנים כל גילנלאו כיציד ציע״ג, ולדבריו

כלל. סויזאה בהוא

 בטומאה אלא נאמר לא מטבחיא דבי

ע״ז. בטומאת ולא ממש,

 דכשנכנסו תרע), (סי׳ בלבוש איתא והכי

 כיון השמנים, כל טמאו להיכל יוונים

 מטמאה ע״ז ותקרובת ע״ז, בו דהכניסו

 יו״ט, מלבושי ובהג׳ רבא באליהו [ועיי״ש באהל.

 אלא אינו רזה ב) (יג, חולין מגמ׳ בזה, שהעירו

 עליה, פליגי רבנן אבל בתירא, בן יהודה ר׳ לשיטת

הרמב״ם], פסק וכוותיהו באהל, מטמאה דאין

טמא שמן עירבו ה. תירוץ

 עפמש״ב ליישב, ומשיב שואל כתב עוד

 שמא החשמונאים דחששו הלבוש

 עמם שהביאו טמא שמן היוונים עירבו

 וא״ב שבעזרה, טהור שמן עם מבחוץ

 מדבחיא דבי שמן אף דבכה״ג פשוט

טמא.
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 אזלא מזבח עבודת בדליכא ו. תירוץ
טהרתן

חיציב דברי שו״ת או״  ליישב, כתב רפא)] סי׳ (

 עבודת היה לא היוונים דכשנכנסו דכיון

 דבי כמשקיו עתה תשיבי לא כ”א מזבח,

 בתודת גבן נאמדה זו דטהדה מדבחיא,

 בדליכא משא״ב למזבח, הדאויין משקין

טהדתן. אזלא מזבח

כאוכל דחשיב קרוש שמן הוי ז. תירוץ

 במהרש״ם הו״ד רפה), סי׳ [(ח״ב מאהבה תשובה

 כתב, חנוכה)] (הל׳ חיים ארחות על בהג׳

 שמנים היו שבמקדש דשמנים דאפש״ל

 כמשקה, נידון אינו קדוש ושמן קדושים,

 ב עא, (עירובין תוס׳ כדכתבו כאוכל, אלא

א). לא, ומנחות

 בי טהרת להן הועילה דלא א״ש, ולפ״ז

 במשקין אלא נאמדה דלא מטבחיא,

 קרוש שמן משא״כ מדרבנן, דטומאתן

משקין. הוה דלא

תדוד ויברך בספר ליישב כתב והכי ב ס  כא, (

 הקושיא על תי׳ עוד ויעיי״ש בכמוש״ר, [הו״ד ב)

 טבת דתקופת זמן באותו דמסתמא הנ״ל],

 רק אי לדון דהאריך אלא השמן. נקרש

 אית נמי אוכל דין או כמשקה, חשיב אינו

עיי״ש. ביה,

 ולא אוכלין מטומאת רכן ח. תירוץ
שרץ מטומאת

 דאיתא הא עפ״י ליישב, שכתבו יש

 ר׳ בשם אחא ר׳ ה״א), פ״ג (חגיגהבירושלמי

שנטמאו במשקין אמר דאת הדא זעירא,

 בשרץ שנטמאו במשקין אבל באוכלין,

 דבי אהא דאזיל משה, פני ופירש טמאים.

 טומאה מלקבל דטהורים דכן, מטבחיא

 אלא דאינה באוכלין, כשנטמאו רק

 בשרץ נטמאו אם אבל מדרבנן, טומאה

 דבי משקין אפי׳ דאורייתא, טומאה דהוא

טמאין. מטבחיא

 דהיוונים לאוקמי אפשר שפיר ולפ״ז

 [וע״עבהג׳ שרץ. בטומאת לשמנים טמאום

 הירושלמי דברי דהביא א) טז, (פסחים עינים יפה

 דטעמא לשיטתיה אזיל דהירושלמי וכתב חנ״ל,

 אבל דרבנן, משקין דטומאת משום הוא דרכן

 טומאת בין לטהר וסתם בהא, חילק דלא הרמב״ם

 פפא כר׳ דס״ל משום שרץ, טומאת בין אוכלין

לטהרן]. איירי טומאה בכל וא״כ הלל״מ, דטהורים

 ככלל הוי לא דמנורה שמן ט, תירוץ
מזבח עבודת

 בכמוש״ר] הו״ד כד) [(סי׳ אליהו דבר שו״ת

 מטבחיא, דבי משקין דטהרו דהא יישב,

 אבל למזבח, הראויין משקין דווקא היינו

 מזבח, עבודת בכלל דאינם משקין שאר

טהרום. לא

 דבי משקי שם, בפרש״י הכי ודייק

 נקראין קודש של אלו כל כלומר מטבחיא

 ויין ומים לזריקה דם כגון מזבח, ע״ש

 הוא ולכאורה ע״כ, למנחות, ושמן לנסן

 מזבח, גבי שייך למנחות דשמן בדווקא

 לגבי שייך דלא דמנורה שמן משא״כ

מזבח.

 ומים, בדם נמי דפליגי נמצא דבריו דלפי להעיר, [ויש

בעלמא דם אבל מזבח, גבי שייך לזריקה דם דרק
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 מזבח, גבי שייכי לא דהתם, מים וכן המטבחים דבית

 לזריקה דם רק טהורים ל״ה מדבחיא בי למ^׳ד וא׳׳כ

 בפי׳ כן מצינו ולא מזבח, עבודת דהוו לנסך, ומים

 ענין לפרש דבא פרש״י, נראה ובפשטות הסוגיא.

 כל בכללם נכלל אבל דקודש, משקין להנהו המזבח

 גבי ממש שייכי דלא הנהו ואפי׳ דקודש, משקין

מזבח.

 (פסחים יעב״ץ בהג׳ יעוי׳ אולם

 דהקשה וגשל), בהוצאת א יז,

 (לד, דלהלן מגמ׳ רב, שיטת על

 טמאים, וכו׳ שנטמאו החג מי ב)

 דבי משקין בכלל הוו מים והא

 אליבא צ״ל דע״כ ויישב מטבחיא,

שבמקדש המים כל דאין דדב

 דווקא, המטבחים בית של אותם אלא טהודים

 נמצא ולפ״ז הנ״ל, וכחילוק טמאים, לנסך מים ולכך

 ויין בשמן מבעיא דלא ומים, בדם אף ולוי רב דפליגי

 לזריקה דם אף אלא המטבחים, לבית שייכי דלא

 דוקא ללוי ואילו דדב, אליבא טמאים לנסך ומים

טהורים]. הנהו

 איש יועזר בן יוסי דהעיד הא אי ולד, רב נחלקו א) (יז, בפסחים

 כלדבחיא, או כלטבחיא אכלר אי דכן, נ?טבחיא בי משקי על צרירה

 ומדבחיא ודם, מים כולל דמטבחיא ורש״י, הגמ׳ בסוגיה ומבואר

 גזרו שלא מ״ל ׳מדבהיא׳ דמ״ד והיינו עיי״ש, ויין, שמן גם בולל

 קדש־ים הפסד משום והיינו במקדש, משקין בשום טומאה חכמים

בבלל. ויין שמן ואף א), סז, שם רש״י (יאה

 גזרו לא הא שבמקדש, השמנים כל נטמאו כיצד צע״ג, ולדבריו

כלל. טומאה בהוא
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 ימים, שמונה דולק שהיה נס דנעשה והא שכא): סי׳ חנוכה הל׳ (ח״ב זרוע אור כתב

 ובכלי המזבח בבנין ימים ז׳ כל טרודין שהיו משום יצחק בר׳ יהודה רבי מורי פירש

וכו׳. שרת

 כסליו). ט תענית(פרק במגילת [וכדחזינן חנוכה ימי ז׳ אחר רק נגמר לא דהמזבח והיינו,

בכסליו]. בכ״ה המזבח את דחנכו מ״ו) פ״ג (מגילה יו״ט כתוספות ודלא

 עדיין הא למנורה, שמן שמצאו בכך הועילו מה להקשות, שיש מה נמי א״ש ובזה

 שמן, זה עבור שתפשו מצינו ולא נסכין, ולמנחת לחביתין טהור לשמן היו צריכים

 הוצרכו לא חנוכה, לאחר עד המזבח נגמר שלא כיון אמנם בכך. נס להם ושנעשה

ולמנחות. לחביתין לשמן

 (ירושלמיהוא דינא הא בנוי, מזבח שהיה קודם המנורה את הדליקו איך דצ״ע, אלא

 היה שלא זמן כל וא״כ המנורה, את מעכב דמזבח ה״ו) פ״ו מנחות ותוספתא ה״ב פ״ד שקלים

 הנסים׳ ב׳על שמודים הנוסח מהו יל״ע, עוד [הנה המנורה. את להדליק היה אסור עומד מזבח

 ה״ז), מקדש ביאת מהל׳ רמב״ם(פ״ט ראה בפנים. היתה ההדלקה הא קדשך', בחצרות נרות ׳והדליקו

ודו״ק].

# 41#־שליט״א הדגסהי• חייייס דבי* תשובת־־

 ה׳. חילול מפני היתה פזעה הוראת

קודמת. חינוך דמנחת סברו

1#«<>שליט״א אזרחי מרדכי בייד רבי* תשובת€1־

 זמך להם נותר פזלא היא, הכוונה האם צ״ב, ריב״י בשם האו״ז דברי גוף

 המנורה דלקה מדוע כך, כמו מוקשה. כמובן זה ההדלקה. למעשה

 מדוע כך, כמו ימים. שבעה אלא ארכה לא הטרדה כאשר ימים, שמונה

 והכ״ש. המזבח כשיבנה טרדתם לגמר עד המתינו לא

של מחדש מבניך היתה לא שהטרדה אולי, יתכך הקושיא, ולעצם
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 וחיללוה׳/ פריצים בה ה״ובאו של מחדש, מהקדשתם אלא המזבח,

 עסקו האלה הימים ובשבעת יון. מלכי שיקצום בגמ׳, שכמבואר

 ויתכן השרת. וכלי המזבח של וחינוכם משיחתם הקדשתם, בטהרתם,

 לא בכה״ג בטהרתו, ועוסקים במקומו, קיים שהכל גוונא שבכהאי אולי,

 מעכב אינו ולכך לטהרתו, ממתינים רק שהרי קיים״, המזבח כ״איך הוי

 המזבח שאיך זמך כל שמא וצע״ב, מעבודתם. המקדש כלי שאר את

וצ״ע. במקומו. כאינו הוו״ל בהכשרו,

שובת שה דבי• ת ט״א שטדנבוד מ שלי

 לאחר שהיה המזבח, את שחנכו קודם המנורה את הדליקו כיצד בקושיא

החנוכה. ימי

 זהו במזבח, אלא להדליק שלא המנורה את מעכב שמזבח לומר, ויש

זה. בשביל המצוה לגמרי מבטלינך ולא בעלמא, מצוה
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 היה לא והרי חנוכה, ימי שמונת קבעו למה תרע), (או״ח יוסף הבית קושית ידועה

 א', תירוץ ותירץ אחד. יום להדליק כדי השמן בפך היה שהרי ימים, שבעה אלא הנס

אחד. חלק במנורה נותנין היו ערב ובכל חלקים, לשמונה שבפך שמן שחילקו

 כדי הוא שבמנורה שמן דשיעור כלל, בכה״ג כשירה הדלקה אין שהרי ותמוה,

 בקר׳ עד ׳מערב א) (פט, במנחות וכדילפינן לוג, חצי שהוא ובקר ערב הדלקת שיעור

וצ״ע. עי״ש, בקר, עד מערב דולקת שתהא מדתה לה תן

 נמשחה ולפיכך שרת, בכלי קדוש צריך דהשמן ב) פח, (שם מהמבואר צ״ע, עוד

 אלא מקדשין שרת כלי דאין א) (פח,בזבחים ואיתא במקדש, שהיתה לוג חצי של המדה

 מקיימים היו ולא השמן, נתקדש לא במנורה, שמן מעט רק שהכניסו כיון וא״כ, מלאין,

ודו״ק]. שם, בזבחים ברש״י היטב [עיין המנורה. הדלקת מצות את כלל

 בפך שמן נשאר כשיעור, המנורה בנרות השמן שנתנו דלאחר הב״י, כתב שני תירוץ

יעוי״ש. הראשון, בלילה אף הנס היה וניכר כבתחילה,

 שדלק לאחר השמן שנשאר הנס על הם וההודאה השמחה יום שבכל דמאחר ויל״ע,

 ז׳ ביום מאתמול ניכר היה שהנס כיון הנס, ניכר היה לא שוב הרי ח׳ ביום א״כ הנרות,

ולהלל. להודות נמי השמיני יום את חכמים קבעו ולמה א׳, יום וכנס השמן, כל שנשאר

שובת שלייט״א “הנייגסמי חיייים דגי• ת

 המצוה) עיקר יוצא שאיך דאורייתא(אף מצוה ג״ב יש שיעור דבחצי סברו

א׳). ל״ט יומא חיות מהרי״ץ בהגהות (עי׳ כך עושים ברירה וכשאיך

* לעיכובא אינו כמדתו א. תירוץ

 והקדימו תרע), (או״ח הפר״ח הקשה כן

(שם), והמאירי ב) כא, (שבת רא״ש תוס׳

 הראשונות, השאלות ב׳ את מבארים א׳-י' תירוצים *
והילך. י״א תירוצים עפ״י מיושבת ג' שאלה

 בהתחלה), ח״ב מצוה (נר מהר״ל הקשה וכן

 ׳תן שהדין רא״ש, התוס׳ ותירץ עיי״ש.

 דאפשר. היכא רק זה כמידתה׳ לה

 היא המצוה דעיקר דס״ל כוונתו, ונראה

שמן במעט ואפילו לילה, בכל להדליק
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 כן גם בוקר, עד מערב מדתה כדי בה שאין

 אינו ״כמדתה״ ושיעור המצוה. מתקיימת

 מצוה איכא דאפשר היכא אלא לעיכובא,

 שתהא כדי שמן בה ליתן המובחר מן

בוקר, עד דולקתמערב

 שתהא כדי שמן להם היה שלא וחשמונאי

 אחד, ליום אלא דולקת

 חלקים, לשמונה חילקוהו

 , ערב בכל להדליק כדי

 עיקר את לכה״ם ולקיים

 בשמונה ההדלקה מצות

 עד שמן, במעט ימים

 שמן ויבאו שיטהרו

 על שסמכו ולא טהור,

 הלילה כל שידליק הנס

להלן], המאירי [כקושיית

 ודלק הנס שנעשה אלא

 ונתקיימה הלילה, כל

כתיקונה המצוה

 בספר כתב [ולפ״ז ובהידורה,

 לבאר ששמע תודה, שלמי

 ענין בחנוכה שתיקנו הטעם

 היה הנס עיקר שגם משום למהדרין, ההדלקה

 דינא מעיקר שהרי בהידור, המצוה קיום לענין

יום], בכל מעט שידלוק הספיק

 התם דאיכא התם, דמנחות בסוגיא והנה,

 את חכמים שיערו האיך לישנא תרי

 עד מערב שידלק במנורה השמן מדת

 היינו למטה, מלמעלה שיערו לל״ק בוקר,

 בבוקר, ונשתייר בנר שמן מתחילה שנתנו

 ששיערו עד פחות, נתנו השני ובלילה

לוג מחצי יותר צריך היה שלא הדבר

 אותה נותן היה וכן ארוך, בלילה אפילו

 שנשתייר ומה קצר, בליל גם המידה

 נתנו בתרא וללישנא לחוץ, זורק בבוקר

 נתנו שבתחילה והיינו למעלה, ממטה

 סיפוק שאין וכשראו שם ועמדו רביעית,

לוג, חצי עד הוסיפו,

 הבוכה, ינ?י שכ׳זוגת קבעו למה תרע), יוסף(אר־ה הב'ת קוש'ת ידועה

 להדליק כדי השמן בפך היה שהרי ימים, שבעה אלא הגס היה לא והרי

 ובכל הלקים, לשמובה שבפך שמן שחילקו א׳, תירוץ ותירץ אהד, יום

אהד קק-יק במנורה גותגין היו ערב

 ש־מן דשיעור כלל, בכה״ג כשירה הדלקה אין שהרי ותמוה,

קי ערב הדלקת שיעור כדי הוא שבמנורה ב  וכדילפינן לוג, חצי שהוא ו

 עד מערב דולקת שתהא מדתה לה תן בקר־ עד ׳מערב א) (פט, במנחות

וצי״ע. עי״ש, בקר,

 שרת, בכלי קדוש צריך דהשמן ב) פח, (שם מהמבואר צ״ע, עוד

 בזבחים ראיתא במקדיש, שהיתה לוג הצי של המדה גמשהה ולפיכך

 רק שהכניסו כיון וא״כ, מלאין, אלא מקדישין שרת כלי דאין א) (פח,

 מצות את כלל מקיימים היו ולא השמן, נתקדש לא במגורה, שמן מעט

רדו״ק], שם, בזבחים ברש״' היסב [עיי[ המזנורה. הדלקת

 כשיעור, המנורה כברות השמן שנתנו דלאחר הב״י, כתב שבי תירוץ

 יעוי״ש/ הראשון, בלילה אף הנס היה וניכר כבתחילה, כפך שמן בשאר

 שבשאר הבס על הם וההודאה השמהה יום שבכל דסלאהר ויל״ע,

 הנס, ניכר היה לא שוב הרי ה׳ ביום א״כ הנרות, שדלק לאחר השמן

 א', יום וכנס השמן, כל שבשאר ז׳ ביום מאתנזול ניכר היה שהנס כיון

ולהלל קי־ךץןךןך, דריי השתידי יום את חכמים קבעו ולמלה

 למעלה ממטה ד”מ דטעם התם, ואמרינן

 של ממונן על תורה שחטה כיון שיערו,

 מתחילה נותנין היו אם דהרי ישראל,

 ומ״ד בחוץ, להשליכו צריכין היו לוג,

 במקום עניות שאין טעמו, למטה ממעלה

 ששופך במה חוששין אין וע״ב עשירות,

לחוץ.

 טעמא ל״ל (שם), אורה הקרן והקשה

דלהכי תיפ״ל וכו', עניות דאין משום
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 בה שיהיה כדי למטה, ממעלה שיערו

 ואדרבה, הפחות, לכל ההדלקה שיעור

 נתנו דאם קשה, למעלה ממטה למי׳ד

 מתחילה בו היה ולא מלוג פחות שיעור

 המצוה, קיים לא הלא בוקר, עד מערב

 לא משיעור שבפחות חנוכה נר לענין כמו

 הקרן [ותירע אח״ב. מוסיף אם אף יוצא,

 עצמה, במנורה ולא חול, של בשמן דשיערו אורה,

עיי״ש],

 אינו שיעור שהאי לעיל למבואר והנה,

 הקרן קושית קשה דלא ודאי לעיכובא,

 מצותו מקיים לכתחילה דאף כיון אורה,

 מ״ד טעם שפיר ואתי שמן, במעט

 ממון על תורה דחסה למעלה, מלמטה

 זה דשיעור אורה הקרן [וכשיטת ישראל.

עיי״ש]. ל), סי׳ חזו״א(קדשים נמי כתב לעיכובא,

 הרא״ם נמי כתב רא״ש ’תוס וכשיטת

 דאמרינן ואע״ג וז״ל: הסמ״ג), על (בביאורו

 מערב דולקת שתהא מדתה לה תן בגמ׳

 לעיכובא. לא אבל למצוה היינו בוקר, עד

תמיד)]. ד״ה תצוה (פרשת ברא״ם [וע״ע

 מ״ד על אורה, הקרן שהקשה מה ובענין

 חנוכה דבנר דחזינן מהא למעלה ממטה

 לא כמדתה, לה אין ההדלקה בשעת אי

 תרעה, או״ת בשו״ע (כדאיתא חובתו ידי יצא

 ובמנורה מצוה, עושה דהדלקה מטעם ב),

 בשבת כדאיתא מצוה, עושה הדלקה ודאי

■ (כב),  הל׳ מליטא, (לגאון חיים מקור תירץ

 חנוכה נר הדלקת דחלוק תרע), סי׳ תנוכה

 דבנר משום המקדש, מנורת מהדלקת

 ההדלקה, בתחילת אלא המצוה אין חנוכה

זקוק אין כבתה ולהכי זה, כשיעור דידלק

 מצותה המקדש במנורת כ”משא לה,

 דלכך שיעור, כל ועומדת דלוקה שתהיה

 המקדש במנורת ולהכי לה, זקוק כבתה

 כל יהיה ההדלקה שבשעת הכרח אין

 החת״ס בדברי נמי חזינן [והכי ודו״ק. השיעור,

שת משה (תורת עיי״ש]. בפסיקתא, ד״ה וישב פר

 ט), אות אמור (פרשת חמדה כלי וכתב

 שצריך זמן דשיעור ס״ל נמי דהרא״ם

 גמור, חיוב הוא בוקר, עד מערב לדלוק,

 שיהיה צריך שלא תירוצו דכוונת אלא

 אח״כ. להוסיף ויכול השיעור, כל מתחילה

 הסמ״ג על ה׳ מועדי בעל הגאון כדעת [ודלא

 הלילה מקצת דולק אי שאף הרא״ם בדעת שכתב

 זכר בשו״ת ועי׳ באריכות, עיי׳׳ש מצותו, קיים

 שהביא ונראה), ד״ה ד׳ אות ק״כ סי׳ (או״ח יהוסף

 להוכיח והביא שיעור, בחצי מצוה איכא אי לחקור

 כיון מוכרח, אינו ולמבואר הכא, הב״י מדברי

 אין אך הזמן, כל שידלוק המצוה עיקר דבמנורה

וכמשנ״ת]. כן, שידליק המצוה

 איתא, וישלח) (פרשת בשאילתות אמנם,

 יום אפילו להדליק בפך שמן היה שלא

 הל׳ (ריש האשכול בספר הביא וכן אחד,

 המנורה דולקת לא אם דגם חזינן תנוכה),

 הדלקה, מצות מקיים בוקר, עד מערב

 ומש״כ וחת״ס, חיים כמקור דלא והיינו

 לעיכובא, שאינו והרא״ם רא״ש תוס׳

 ולא ההדלקה היא המצוה דעיקר היינו

 נתן מאורות בספר בארוכה ועי׳ השיעור,

 [ובספר ג׳). סי׳ קופשטוק, נתן יצחק רבי (לגאון

 דאיתא מהא השאילתות, כדברי דייק שמונה ימי

שבת  יום להדליק אלא בו היה ׳ולא ב) כא, בגמ׳(

להדליק׳ אלא היה ׳ולא כתיב לא טעם ומה אחד׳,
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 עצמו למנורה שאף לאשמעינן דאתא אלא וכו',

 אחד נר להדליק רק אחד, ליום אפילו היה לא

 זא״ז, מעכבים המנורה קני שזי וכיון אחד, בלילה

כלל], להדליק יכולים היו לא

 ששיעור ורא״ם, רא״ש תוס׳ דדעת היוצא,

 חידושי בספר ועי׳ לעיכובא, אינו זה

זעמבא מנחם רבי הגאון

׳זצ״ל סי  בדעת שכתב יח), (

 מקצת הדליק שאם הב״י,

 וכן מצותו, קיים הלילה,

 נטע ספר בשם הביא

 עג, סוגיות (חידושי שורק

 לחם בשו״ת עוד בזה [ועי׳ ב).

 פט) סי׳ (מהדו״ת ושמלה

 על קודש בד ובספר באריכות,

 ב״ר ברכה (להרבה הרמב״ם

 מתנוכה פ״ג זצ״ל, דאנון יו״ט

 המועדים, באר ובספר ה״א),

 מה ההדלקה, אור יהושע, נר

 בזה]. שהאריכו

 וחזו״א, אורה קרן ודעת

 לעיכובא זה, דשיעור

 להוכית יש והכי הוא.

 על שהקשה (שם), בשבת המאירי מדברי

 השמן את שחילקו הרא״ש תוס׳ תירויץ

 שא״כ לי, נראה ואין וז״ל, ימים, לשמונה

 בלילה הנס על סומכים הם היו האיך

 דהשיעור דס״ל מבואר עכ״ל, הראשון,

 אדרבה, הקשה, מה דאל״ה לעיכובא, הוא

 לחלקו, חייבים היו הנס על סמכו שלא כיון

 [וע״ע יום. בכל הדלקה מצות לקיים כדי

חברוך מנחת בספר או״  על דהקשה ד׳), ענף קט (

אמרה, שהתורה זה דשיעור ילפינן מהיכי הרא״ם,

 אמאי לעיכובא, אינו אי אף ועוד, לעיכובא, אינו

 וביום בשלימות, מצוה הראשון ביום קיימו לא

בארוכה]. עיי״ש טמא, שמן יתנו השני

הנם על שסמכו כיון ב. תירוץ

בתירוץ הובא ב, כא, (שבת המאירי מדברי

 הבוכה, ינ?י שנזוגת קבעו לכ?ה תרע), (ארח יוסף הבית קושיה ידועה

 להדליק כדי השנזן בפך היה שהרי ינזיס, שבעה אלא הגס היה לא והרי

 ובכל חלקים, לשכ?ונה שבפך שכ?ן שחילקו א', תירו? ותיר? אחד. יום

אהד במדךךךץ גותגי[ היו ערב

 שמן דשיעור כלל, בכה״ג כשירה הדלקה אין שהרי ותמוה,

 וכדילפיבן לוג, חצי שהוא ובקר ערב הדלקה שיעור כדי הוא שבמנורה

ד עד ׳מערב א) במבהות(פט, ק  עד מערב דולקת שתהא מדתה לה תן ב

וצ״ע, עי״ש, בקר,

 שרת, בכלי קדוש צריך דהשמן ב) פה, (שם מהמבואר צ״ע, עוד

 בזבהים ואיתא במקדש, שהיהה לוג הצי של חמדה גמשהה ולפיכך

 רק שהכניסו כיון וא״ב, מלאין, אלא מקדשין שרת כלי דאין א) (פה,

 מצות את כלל מקיימים היו ולא השמן, בהקדש לא במנורה, שמן מעס

ודי׳ק]. שט, טזבהי□ ברש״י ריטט [עיין הנזנורה. הדלקת

 כשיעור, המנורה בנרות השמן שנתנו דלאהר הב״י, כתב שני תירוץ

יעד״ש. הראשון, בלילה אף הנס היה וניכר כבתחילה, בפך שמן נשאר

 שנשאר הנס על הם וההודאה השמחה ירם שבכל דמאחר ויל״ע,

 הבס, ניכר היה לא שרב הרי חי׳ ביום א״כ הנרות, שדלק לאחר השמן

 א', יום ובנס השמן, בל שנשאר ז׳ ביום מאתמול ניכר היה שהנס כיון

ולהלל. להודות נמי השמיני יום את חכמים קבעו ולכזה

 הנס, על סומכין אין הא שהקשה הקודם)

 שסמכו כן הרא״ש שלתוס׳ דס״ל משמע

 היתה דשפיר לבאר יש שכן וכיון הנס, על

 ליתן שהדין משום כשרה, ההדלקה

 דין זה אין נר, בכל לוג חצי בשיעור שמן

 ליתן הוא הדין אלא בדוקא, זה בשיעור

 בוקר, עד מערב שידלק כזה בשיעור שמן

 שמינית שידלק הנס על שסמכו ומאחר

 היתה שפיר הלילה, כל השמן מכמות

כשירה. זה בשיעור ההדלקה



קלזחנוכה ס התשובות וטרם מ

 כיון השניה, הקושיא כ”ג מיושבת ולפ״ז

 שמינית של זה ושיעור הנס על שסמכו

 שפיר א״כ למצוותו, הראויה הכמות היא

 וכמו מלא, היה שלא אע״ם בכלי נתקדש

 מקדשיו) ואין ד״ה (שם בזבחים רש״י שכתב

 בהם שיהא כלומר מלאים שבעינן דהא

 אם אבל וכו', לדבר הצריך שלם שיעור

 עכ״ל, מקדשן, הכלי אין השיעור חסר

 אלא מלא, שיהא בכלי דין זה דאין מבואר

 להדלקה, הראוי השיעור כל בו שיהיה

 היה הנס על שסמכו מה שלפי ומאחר

 שפיר להדלקה ראוי השמינית שיעור

 ממנו. מלא הכלי היה שלא אע״פ נתקדש

 שמביא לד) סי׳ הארזי(או״ח שדה שו״ת בזה [עי׳

 שהיו הנס, על סמכו דודאי אהרן, יד מספר

עיי״ש]. שיעשה, בטוחים

 מלא נקרא למצותו שמספיק כל ג. תירוץ

 סק״י) א (סי׳ וביתו איש נר מצות בספר

 שאם זצ״ל, זעמבא ר״מ בשם לבאר מביא

 מהשיעור, בפחות אפילו למזבח ראוי

 תלוי שאינו כיון מלא, שאינו אף מותר,

 לכן השיעור, בראויות רק הכלי במליאת

 הלילה מקצת מדליק אם הב״י דעת לפי

 הרא״ם וכ״כ במנורה, מצות קיום הוי

 מקומן איזהו ובספר א), תירוץ לעיל (הובא

 חיים. תוצאות בספר ועי׳ א), פט, (מנחות

 שיהיה ענין דאין דבריהם, לבאר ויש

 לאותו הצריכה שהמידה אלא מלא הכלי

 שם, רש״י וכמ״ש מלאה, תהיה ענין

 היה זה ששמו השמן מעס כאן וא״כ

זה ששמן למפרע התברר דאח״כ שיעורו,

 ואולי השרת, כל נתקדשו ועי״ז הספיק,

 בבוקר כי בוקר, עד מערב הוי דלכך י״ל

 וממילא הספיק, שהשמן למפרע התברר

למפרע. חלה ההדלקה

 בחצי מצות הרבה לקיים עדיף ד. תירוץ
שיעור

 האריך תרע) סי׳ קוגלר, (לגר״ש החיים ספר

 דעדיף ס״ל הב״י של זה שלתירוץ לבאר,

 שיעור בחצי מצוות הרבה לקיים ספי

 ה״ז) פ״א ומצה חמץ (הל׳ המשל״מ [ושיטת

 חצי דוגמת מצוה בקיום שיעור חצי דאמרינן

 יותר האסורים], בדברים מה״ת דאסור שיעור

 ועל בשלימותו, שמקיימו אחת ממצוה

 כדי מעט, יום בכל שידליקו עדיף היה כן

 ויהיה ימים, בח׳ ההדלקה מצות לקיים

 מצוה מקיום טפי ועדיפי מצות, חצאי ח׳

בשלימותה. אחת

תמיד אש מצות קיימו ה. תירוץ

 סי׳ קוגלר, (לגר״ש החיים בספר כתב עוד

 הדלקת מצות חלקה שהתורה דכיון תרע),

 תצוה בפרשת מאמרים לשני המנורה,

 זית שמן אליך ׳ויקחו דכתיב ב), כז, (שמות

 המצוה והוי תמיד׳, נר להעלות וגו׳ זך

 אמר ואח״כ לילה, בכל נרות להדליק

 ערוך העדות על אשר לפרוכת ׳מחוץ

 ומזה בוקר׳, עד מערב ובניו אהרן אותו

 דולק להיות כמדתה לה תן חז״ל, דרשו

 מצות שתי דאיכא חזינן בוקר, עד מערב

 והיא תמיד, נר להעלות אחת מצוה עשה,

מספיק אין אי אף ורגע, רגע כל על מצוה
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 נותן להיות שניה ומצוה כשיעור, שמן

בארוכה, עיי״ש כשיעור, שמן בה

 דמוטב ימים, לח׳ דחלקו הב״י כתב ולכך

 תמיד', ׳נר מצות ימים הח׳ כל לקיים

 המצוות ב׳ את אחד לילה לקיים מאשר

 מצוה. כלל לקיים לא לילות ובשאר

 שברמב״ם שהביא [ועיי״ש

 לט) (מ״ע המצות במכין

 הי״א) (פ״ג תמידין ובהלכות

 מצוה רק דאיכא משמע

 קהילות בכתבי בזה ועי׳ אחת,

 יב) סי' (שבת החדשים יעקב

באריכות],

 הרי״ם, חידושי בשם וישב) (פרשת חמדה

 הרגילה הפתילה את שחלקו שס״ל

 מהכמות שמינית שינק ונמצא לשמונה,

 שנתן שפיר ונחשב שהוצרך, הרגילה

 שהיה היה והנס בוקר, עד מערב כמדתה

[וראה מלאה. מפתילה נר כאור הנר אור

 כשהכניסו מיד ו. תירוץ
נתמלא השמן את

 דמיד שביארו, יש

 השמן, מעט שהכניסו

 שהיה שמינית דהיינו

 שנתמלא הנס היה בפך,

 חצי על ועמד הכלי כל

 כשיעורו, הוי וממילא לוג,

בחדש, נס יום כל היה וכן

 עט׳ (ח״בהאשכול ספר מלשון משמע והכי

א,הרמ״ץ בשו״ת איתא והכי יט), ח״ חאו״ח (

 ז) סי׳ יושר(ח״ב האמרי שאלת בזה [ויישב י), סי'

 טבעת המכונה ישראל(ח״ג מאור ובספר עיי״ש],

חנוכה). הלכות ריש הרמב״ם, על המלך

 לשמונה השמן את שחלקו כיון ז. תירוץ
כמדתו הוי

כלי בספר שכתב מה עפ״י שביארו יש

ף קושיה ידועה ס ת'ו  הנוכח, יסזי שי?רבת קבעו לכ?ה תרע), {או׳׳ה הבי

 להדליק כדי השי?ן בפך היה שהרי יי?ים, שבעה אלא הגס היה לא והרי

 ובכל הלקים, לשנזוגה שכפך שכ?ן שחילקו א', הידוע ותישן אחד. יום

אחד. חלק בסזנררה נותגין היו ערב

 שנ?ן דשיעור כלל, בכה״ג כשירה הדלקה אין שהיי ותמוה,

 וכדילפינן לוג, חצי שהוא ובקר ערב הדלקת שיעור כדי הוא שבמנורה

 עד מערב דולקת שתהא מדתה לה הן בקר׳ עד ׳מערב א) במנחות(פט־,

וצ״ע. עי״ש, בקר,

 שרת, בכלי קדוש צריך דהשמן ב) פח, (׳,;ז־פ מהמבואר צ״ע, עוד

 בזבחים ואיתא במקדש, שהיתה לוג חצי של חמדה נמשתה ולפיכך

 רק שהכניסו כיון רא״ב, מלאץ, אלא מקדשין שרת כלי דאין א) (פה,

 מצות את כלל מקיימים היו ולא השמן, נתקדש לא במנורה, שמן מעס

ודו״קן. שס, בזבחים ברש״י היטב [עיין המנורה. הדלקת

 כשיעור, המנורה בנרות השמן שנתנו דלאחר הב״י, כתב שני תירוץ

יערי״ש. הראשון, בלילה אף הנס היה וניכר כבתחילה, בפך שמן נשאר

 שנשאר הנס על חם וההודאה השמחה יום שבכל דנ?אחר ויל״ע,

 הנס, ניכר היה לא שוב הרי ח׳ ביום א״כ הנרות, שדלק לאחר השמן

■׳, ירם וכנס השמן, כל שנשאר ז׳ ביום מאתנזול ניכר היה שהנס כיון  א

ולהלל לקךךךךן השמימ יום את חכמים קבעו ולמה

אנתן מאורות בספר ב הו  שהאריך מה א), בתירוץ (

בזה],

כיטולו ע״י טמא שמן הוסיפו ח. תירוץ

 לבאר, הביאו (פי״ג) חדש אור ספר בשם

 במנורה, שמן מעט שהכניסו שלאחר

 טפטוף ע״י טמא שמן עליו מוסיפים היו

 דמותר בטיל, קמא וקמא טמא, שמן של

 מצות. לצורך לכתחילה איסור לבטל

ב)]. אות קנט (סי׳ לדוד קרן שו״ת [וראה
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 (לאב״ד תורה ירבה קונטרס כתב וכן

 רצו הם דבאמת והוסיף זצ׳׳ל), וואידיסך

 קמר קמא ע״י הטמא השמן את לבטל

 לכך, הוצרכו ולא נס נעשה אולם בטיל,

 ט), אות ב (סי׳ שמים בברכות איתא והכי

 מהמנחת א) )ו1(תיר לעיל שהבאנו מה [וראה

קט)]. ברוך(סי׳

מותר במקומה כשאינה ט. תירוץ

 דבאמת חדש, אור בספר תירץ עוד

 אינה אם גם שרת, ככלי מקדשת המנורה

 בבניינו המקדש בית כשהיה אלא מליאה,

 ליתן כדי לחוץ המנורה להוציא יכול לא

 בחוץ שהיתה עתה משא״כ שמן, בה

שפיר.

קטן כלי משחו י. תירוץ

 מרה כלי במיוחד שמשחו שביארו, יש

 יום, כל של מהכמות שמינית של קטן

 ימים ח׳ באותן השמן את בו לקדש כדי

 בו וקדשו זו, בכמות להדליק שהוצרכו

השמן. את

 הנם על ההודאה עיקר יא. תירוץ

 ביארו, ורבים תרע), (סי׳ פר״ח הקשה כן

 וההודאה השמחה שכל הב״י כוונת שאין

 בהשארת הנס שניכר מה על רק היו

 כוונתו אלא שלאחריו, ליום השמן

 ושמחה, הודאה הלל תקנו זה על שגם

 ההלל בימי נכלל הראשון היום גם ולכן

 ימי של הקביעות עיקר אמנם וההודאה,

 עצם על הוא ולהלל להודות החנוכה

את להדליק משמים שסייעום הדבר

 השמיני שביום ובודאי נס בדרך המנורה

 דעצם הימים, בכל כמו נס אותו היה

 לאחר בשמן מלא הכלי שנשאר הדבר

 זה היה השביעי ביום לנרות ממנו שיצקו

 ונמצא השמיני היום לצורך שנעשה נס

 וזה בנס, נרות הדליקו ג״כ השמיני שביום

 חנוכה, של וההודאה ההלל עיקר בודאי

 הראשון ביום שגם אלא הב״י אמר ולא

 בו ניכר היה מ״מ זה נס בו היה שלא

 וגם השני היום לצורך בפך שנעשה נס

 בד ועי׳ החנוכה. בימי להכלילו סיבה זו

(מועדים). קודש

 הביא פט) (עמי מלכים משולחן בקוב)י [ועי׳

 נקט ולכך זצוק״ל, אלישיב הגרי״ש בשם זו הערה

 נתקן הראשון שיום הפר״ח כתירוזי שהעיקר

 השמן, נס מחמת ימים ושאר הנצחון, נס מחמת

 חדשה מנורה לקנות המהרש״ל מנהג בזה וביאר

עיי״ש]. דחנוכה, השני ביום

נם של משמן דלק יב. תירוץ

 ביום הנס ניכר דאמנם שביארו, יש

 וודאי אבל השמיני, ביום ולא הראשון

 ולא נס של השמן היה זה השמיני שביום

 הב״י וכוונת הראשון, היום של השמן

 משום הראשון ביום גם דמדליקים הוא

 וודאי אבל הראשון ביום כבר הנס שניכר

 הראשון, ביום ולא השני ביום הוא שהנס

 היום של הנס ניכר הראשון ביום ורק

 השני, ביום הוא הנס עצם ואולם השני,

 הנס הוא השמיני ביום שגם א״כ נמצא

 וכן השמיני. ביום גם מדליקים ולכך גופא,

ורננים. שיר ובספר תודה שלמי ביארו
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 של התקנה עצם דהרי שהוסיפו, ויש

 שהתרבה מה עצם לא הוא הנרות, הדלקת

 התרבה שמן הרבה דהלא בעלמא, השמן

 אשר עד הנביאים, בני מנשי אחת לאשה

 זכר עושים ולא חובתיה, כל בזה שלמה

 השמן, ריבוי על זה התקנה אלא כלל, לזה

 להדליק יכלו שעי״ז

 שהיו וכל המנורה,

 והתרבה לכך צריכים

 שהרי עוד [ודו״ק מתקנינן

התרבה], לא התשיעי בלילה

כהונה. בתי שו״ת ועי׳

 בלילה, שמיני ליום נתמלא שביעי דביום

 בבוקר, שמיני ליום נמלא בלילה ובשמיני

נס. היה שמיני ביום גם וא״כ

לעת מעת שמצותה כיון טו. תירוץ

א)בשבת אמת שפת כ רענן, מהזית מביא (

 שמן היה יג. תירוץ
שוב ונתמלא המשחה

 בשם מביא תודה שלמי

 שפך (פצ״ו), הישר קב

 שמן היה שמצאו השמן

 ביום אף וא״כ המשחה,

 שנתמלא נס היה השמיני

 שהוא כיון כבתחילה,

 כמבואר לבא, לעתיד גנוז

 וזהו ב), (יא, בהוריות

 בית וראה השמיני. ביום נמי שהיה הנס

(תנוכה). ישראל

התשיעי ליום המנורה הכינו יד. תירוץ

״ו)החנוכה ימי בקונטרס ס ש ת  דהנה ביאר, (

 ומוספין תמידין מהל׳ (פ״ג הרמב״ם שיטת

 נירותיה והטבת המנורה שדישון ה״י)

 שהדליקו והיינו וכו', הערביים ובין בבוקר

 ם בעז הליקוטים בספר כתב [וכן ובלילה ביום

כיון הב״י, דברי מיושבים ולפ״ז איתן], יד

ף קושית ידועה ס ת'ו  הגרכה, יסזי שי?רבת קבעו לכ?ה תרע), {או׳׳ה הבי

 להדליק כדי השי?ן בפך ה'ה שהרי יי?ים, שבעה אלא הגס היה לא והרי

 ובכל חלקים, לשנזוגה שבפך שכ?ן שחילקו א', תירוע ותירץ אחד. יוס

אחד. חלק בסזנורה נותגי[ היו ערב

 שנ?ן דשיעור כלל, בכה״ג כשירה הדלקה אין שהרי ותמוה,

 וכדילפינן לוג, חצי שהוא ובקר ערב הדלקת שיעור כדי הוא שבמנורה

 עד מערב דולקת שתהא מדתה לה הן בקר׳ עד ׳מערב א) במנחות(פט־,

וצ״ע. עי״ש, בקר,

̂־פ מהמבואר צ״ע, עוד  שרת, בכלי קדוש צריך דהשמן ב) פח, (׳,׳

 בזבחים ואיתא במקדש, שהיתח לוג חצי של חמדה נמשחח ולפיכך

 רק שהכניסו ביון וא״כ, מלאץ, אלא מקדשין שרת כלי דאין א) (פה,

 מצות את כלל מקיימים היו ולא השמן, נתקדש לא במנורה, שמן מעס

ודו״קן. שס, בזבחים ברש״י היטב [עיין המנורה. הדלקת

 כשיעור, המנורה בנרות השמן שנתנו דלאחר הב״י, כתב שני תירוץ

יעוי״ש. הראשון, כלילה אף הנס היה וניכר כבתחילה, בפך שמן נשאר

 שנשאר חנם על חם וההודאה השמחה יום שבכל דנ?אחר ויל״ע,

בי היה לא שוב הרי ח׳ ביום א״כ הנרות, שדלק לאחר השמן  הנס, ני

בי היה שהנס ביון ■׳, יום וכנס השמן, כל שנשאר ז׳ ביום מאתנזול ני  א

ולהלל לקךךךךן חשמימ יום את חכמים קבעו ולמה

 את לכבות שאסור הספרי עפ״י שמתרץ

 ז׳ שדלקו הנס היה וא״כ המנורה, אור

 ח׳ ליל עם ולילה יומם שלמים מעל״ע

 יום כל בנס דולק שהיה דמה ונמצא ג״ב,

 על הנס היה ראם לנס, נצרך היה ראשון

 היה לכבותה רשאין היו ולא זה יום פחות

 תורת בספר ועיי עיי״ש. ח', בלילה חסר

׳נתן ובמאורות המועדים, י ס  מה ו) אות ג (

בזה. שהאריך
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הטבע מתוך הנם ניכר טז, תירוץ

 שהרי ליישב, הביאו מקלם הסבא בשם

 הנס והוא הוא, נס עצמו הטבע כל

 בטבע שינוי שכשיש אלא גדול, היותר

 ולכן הוא, נס שהכל לדעת נוכחים אזי

 תקנו בנס הראשונים הימים שהיו לאחר

 הוא, הטבע שבדרך היום על גם להודות

 להודאה ראוי עצמו שטבע להורות

שבו, נס מחמת ולשמחה,

 השפעתו ממשיכה עדן מגן שמן יז. תירוץ

 ז), אות ג (סי׳ שמים ברכות בספר תירץ

 שבא דמה (קיד) בב״מ המבואר עפ״י

 מאוד, טוב ריח לו יש התחתון עדן מגן

 עלים שליקט אבוה בר מרבה איתא ושם

 ריח נשאר ומ״מ החזירן, ושוב עדן מגן

 דינרין, אלף בי״ב שמכרו עד בבגדו טוב

 מג״ע היה בודאי חנוכה נס של זה ושמן

שם התחתון שמ  זית, עלי לנח היונה הביאה [

 וא״כ ו), אות פל״ג (בראשית במד׳׳ר כמבואר

 במנורה טוב ריח נשאר הנס לאחר גם הרי

 ובזה אח״כ, בה שהדליקו השמנים בשאר שנכנס

 עדן, גן של הסוב כשמן להיות הם גם נתהפכו

מה מיישב [ובזה השמיני. יום עשו זה ולזכר

 וביאר, נס, בשמן מצוה קיימו איך שהקשו שיש

שאינה זה נר וסבע עדן, מגן סבעי שמן זה דהיה

במהרה]. כלה

מספק השמיני יום תקנת יח. תירוץ

שום כתקן אחרון שיום מבאר, נחל ערבי  מ

א ק דדיכא. ספי

 ספק להם שהיה כתב נעם אמרי ובספר

שמן כלל כחסר לא אם הכס, היה היאך  מה

 פעם שכל או כס, היה ̂ח יום גם ואז

שוב. כתמלא

 דכתב יוסף, יעקב תולדות בספר ועי^

 ימים, ד חכוכה להיות צריך היה דבאמת

שיא משום  אלא הב^^י, על שהבאכו הקו

ט הוא השמיכי דיום ד א מדין שכי כי ק  ספי

 דהיינו אפשר, בדרך לפ״ז שכתבו [ויש דיומא.

 מה כמו והוא חנוכה״, ״זאת יומא האי דנקדא מה

 בספר ועי׳ ה״י), שבת מהל׳ [רמב״ם(פכ״ס דאיתא

 יום דקידוש ה)], אות רל עמ׳ (ח״ב שבת לקראת

 כיון נהור, סגי בלשון רבה׳ ׳קידושא נקרא השבת

 שמיני ביום לדידן וה״נ הוא, קטן קידוש דבאמת

 אלא חנוכה, להיות צריך היה לא באמת דחנוכה

 ליה קרינן נהור סגי ובלשון דדינא, ספיקא משום

חנוכה׳]. ׳זאת
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בחו״ל חנוכה ימי

סי׳דעת בחוות  ט׳ בחו״ל נהגינן שלא דהטעם ביארו, שא) (מצותחינוך ובמנחת קי) (

 אלא ימים ב׳ מנהג שאין הזה שבזמן משום הוא דיומא, ספיקא משום לחנוכה, ימים

 הראיה עפ״י שקידשו בזמן אולם בדרבנן, החמירו לא בידינו, אבותינו מנהג משום

בחנוכה. ימים ט׳ נהגו באמת גמור, ספק והיה

 שבגולה ב), כח, ותענית א י, (ערכין יהוצדק בן ר״ש משום יוחנן ר' אמר דהא ותמוה,

 ימי ושמונת שבועות ימי ב׳ עצרת ימי ב׳ סוכות ימי ט׳ ההלל, את ימים בכ״א גומרים

 בסנהדרין(כו, [כמבואר ראיה עפ״י שקידשו בזמן היה יהוצדק בן ר״ש הא והשתא חנוכה.

 ורכא אביי ימי סוף שעד ה״ג) קדוה״ח מהל׳ (פ״ה ברמב״ם וכמפורש בעסיא, שנה לעבר דירד א)

 נהגו לא ההוא בזמן דאף הרי ימים, ח׳ אלא נהגו דלא מפורש ואעפ״ב ראיה], עפ״י קידשו

מספק. ימים ט׳

שובת41־ #שלייט״א הדבסמיי חיייים דבי־ ת ־־

 וכעין הנרות במניך היכר יהא שלא בחנוכה נהגו לא אחר דמטעם יתכן

בספ״ע. אחרונים שכתבו

שובת<«־ שה דבי• ת ־שלייט״א שטדנבוד מ #

 לא שהשלוחיך למקומות בחנוכה ימים תשעת שנהגו המנ״ח לפי הקשה

 אלא אינו דחנוכה בגמ׳ משמע והרי ראיה, ע״פ שקידשו בזמן היינו יצאו,

ימים. ח׳
 תמיד. לבבל השלוחין בבר הגיעו בכסלו בכ״ה דחל דחנוכה ונראה,

 דביו״ט כיון יו״ט, ימים שני כמו ימים ט׳ המשיך לא מדוע מבואר ובזה

 שהיה בחנוכה משא״ב הגיעו, לא דהשלוחין ימים ב׳ מקיימים היו רגיל

להגיע. הספיקו בחודש זמן במרחק

 לדורות תיקנו לא זה ומחמת הגיעו, שלא מיוחד במקרה מדובר ובמנ״ח

ימים. ט׳
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€־ 1 שליט״א אזרחי מרדכי בייד רבי* תשובת
 ״תמנע״ דיומא״, ״ספיקא שהנהגת שמכיוך לומר, אולי שיתכך מה מלבד

 היכירא שייך יהיה לא שהרי המהדריך״, מך ״מהדריך של קיום אפשרות

 וביתו. איש נר של ההידור לעניך התום׳ כמ״ש וה״יוצאיך״, ה״נכנסיך״ של

 מך ״מהדריך של אפשרות להעדיף כדי דיומא, ספיקא נוהגיך איך לכך

 כידוע]. מודה, הרמב״ם גם ה״היכירא״ דיך [וביסוד המהדריך״

 והמנח״ח, החוו״ד בעל רבותינו של דבריהם שאילולי דומה, זאת, מלבד

חנוכה. גבי דיומא ספיקא דיך כלל שייך שלא אומר הייתי

 דשאר דרבנך. או דאורייתא מועדים משאר החנוכה ימי חלוקים שכך -

 נובעים והדינים הימים, של החפצא מצד טובים ימים הינם מועדים,

 בהם, שנאמר מה כל דחנוכה, יומי משא״כ שלהם. שם״ ה״חלות מתוך

 שהדינים לא אבל מסויימים, דינים לקיים יש זה מתאריך הימים ששמונת

 תאריך. אלא טוב״ ״יום אינו הימים של החפצא כי הימים, מ״דיני״ הם

 בהלל טובים ״ימים וקבעום חזרו אחרת שלשנה נאמר שבברייתא ואעפ״י

 שימים אך אלא טובים״, ״ימים הוא שלהם שהחפצא זה איך והודאה״,

 ״ועשאום רש״י: שלשוך שם יעוייך אלו. דינים לקיום התאריך הם אלו

 אלא נקבעו שלא במלאכה, שאסורים לא והודאה, בהלל טובים ימים

- בהודאה״. הנימים על ולומר הלל לקרות

 איסור בהם איך שהרי טוב״, ״יום שאינם הדברים, הם דהם ונראה -

 של חפצא [לא טוב יום ״דיני״ אך הוא בהו שנאמר דמה וע״כ מלאכה.

והודאה. הלל לעניך טוב,] יום

 ניהוג דיך נאמר שלא דיומא״. ״ספיקא דיך בהו שייך לא לכך, ואשר

 עצמו. היום של בחפצא הוא הספק כך אם אלא דיומא, ספיקא של זה,

 מסויים, מנהג בו שינהגו ה״תאריך״ זהו אם ספק, אך הוא כאשר משא״כ,

 ה״חשבוך״. עפ״י שנקבע כפי הוא, ה״תאריך״ סוכ״ס, הרי

 שזמך דינים לביך מחייבם״ טוב שה״יום דינים ביך להבדיל יש בקצרה:

 הקבוע לפי הוא קבוע ודאי התאריך שהרי מסויים, בתאריך הוא קיומם

החשבוך. עפ״י בלוח

 הנרות, הדלקת לביך והודאה, הלל ביך הבדל איך אמנם זה, שלפי אלא

 שמונה [במשך זה מתאריך לקיימם מצוות אלא אינם כהדדי, כולהו שכך

 חשבוך. פי על שנקבע כפי בכסלו, כ״ה המסויים, התאריך שהוא ימים]

ראיה. פי על שקידשו הזמך לביך זמנינו, ביך הבדל ללא
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 הנרות, הדלקת דלעניך הלל. לבין הדה״נ ביך ולהבדיל לומר יש ואולי

 מידי נרות הדלקת דסוכ״ם, משום דיומא, ספיקא מנהג ינהגו כך אמנם

 התאריך אם גם לכך יום״. ״באותו שאירא מה את לפרסם, הוא, ביומו יום

 הדלקת [מצוות ניסא״ ה״פרסומא אבל חשבוך, פי על נקבע בזה״ז,

 ההם ״הימים את לאמור, היום״. ב״אותו שאירע את לפרסם הוא הנרות],

 קובעו. החשבוך ואיך הוא, ספק אמנם, וזה מפרסמים. אנו הזה״ בזמך

 את לפרסם הוא המצווה שמדיני דחנוכה, הדה״נ שאני אחר. בנוסח אולי

 תאריך״. ב״אותו לא ב״ימיהם״. בו״, עומדים שאנו ״ביום שאירע מה

 ומיושב הוא. ספק ד״ימיהם״, ״היום״ אבל ברור, התאריך אם גם ולכך

 מצוות לדיך והמנח״ח, החוו״ד כשיטת הדה״נ, דיך ביך ההבדל לפי״ז

דיומא. ספיקא רשב״י בה נהג שלא ״הלל״,
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 חנוכה, נר הפתחים בב׳ לדליק צריך פתחים שני לה שיש דחצר איתא, א) (כג,בשבת

 שצריך מפאה, לה ומייתי לחשדא, דחיישינן תימרא מנא בגמ', ומקשינן חשדא. משום

 לאדם מארה תבוא ושבים עוברים יאמרו שלא החשד, מפני שדהו בסוף פאה להניח

ח). תרעא, (או״ח שו״ע פסק וכן בשדהו. פאה הניח שלא

 ביהכנ״ס בפתח לעבור דאסור דאף דפסקינן איפכא, חזינן ח) לעיל(צ, דבשו״ע וצ״ע,

 היכא מ״מ להתפלל, נכנס שאינו כיון ככופר שנראה מפני מתפללים, שהציבור בשעה

 ב׳ שכשיש נמצא וא״כ האחר, בפתח שיכנס דתלינן מותר, פתחים ב׳ לביהכנ״ס דיש

לחשדא. חיישינן הכא ולמה חשד, יהיה שלא סיבה הוא פתחים

עול פורק הוא מתפלל שאינו מי א. תירוץ

שה כן  סק׳׳ח). תרעא (או״ח יוסף בית הק

 יש אם תפילה לענין שדווקא ותירי׳ו,

 שמי משום לחשדו, יבואו לא אחר פתח

 עול מעליו פורק הוא מתפלל שאינו

 באיסור יחשדוהו ולא שמים, מלכות

 שאין חנוכה נר לענין אבל זה, חמור

 גם לחשדו יבואו כך, כל חמור ביטולה

זה. באופן

 הוא תפילה שחיוב זה, כעין שתירצו ויש

 ספר ה׳׳א, תפילה מהל׳ פ״א (רמב״ם התורה מן

 הוא שחיובה לדעות וגם ה), מצרה המצוות

 ברכות תוס' שם, הרמב״ן (השגות מדרבנן רק

 ולכן קדומה, תקנה זוהי בתפלה) ר״ה ב כ,

 אבל מקיימה, שאינו באדם לחשוד אין

 יותר תקנה שהיא חנוכה נר במצות

לחשד. יותר לחשוש יש מאוחרת,

 ממון הפסד יש חנוכה בנר ב. תירוץ

 לענין שדווקא (שם), יוסף בית תירץ עוד

 שאין משום לחשדו, יבואו לא תפילה

 נר במצות אבל ממון, הפסד זו במצוה

 לחשדו יבואו ממון, הפסד בה שיש חנוכה

זה. באופן גם

עובר הזמן אין כתפילה ג. תירוץ

 לענין שדווקא תירץ, סקי״ג) (שם ב״ח

 תולים מצומצם, זמנה שאין תפילה

 נר במצות אבל השני, מהפתח שיכנס

 השקיעה מסוף מצומצם, שזמנה חנוכה

 חשד יותר בה יש מכן, לאחר שעה חצי עד

 תירוצו, על תמה סקי״ד) (שם מרדכי [ובמאמר

 כשהציבור רק הוא התשר הכנסת בבית גם הלא

 תמה, ועוד מצומצם. הציבור תפילת וזמן מתפללים,

יתלו האם הוא הנירון הלא בכך, מינה הנפקא מה
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וידליק], יחזור אם הנידון ואין העוני, בצד עוהדליק

 שערי שתירץ מה לפי דבריו לבאר ויש

 בשם מ״ג) פ׳׳א פאה קנייבסקי, (לגר״ח אמונה

 לעינים שנראה כיון חנוכה שבנר בנו,

 שהדליק יתלו לא הדליק, ולא שעבר

 שאין הכנסת בבית אבל אחר, במקום

 המצוה, שביטל רואים

 להכנס מיד יכול שהרי

 אין זה באופן ולתקן,

 שאמרו דרך [על בו חושדים

 לא מת ׳שמא ב) כח, חז״ל(גיטין

חיישינן׳]. ימות שמא חיישינן,

 בפתח, מצות שום אין הכנסת בבית אך

 אין ולכן הכנסת, בבית להיות רק אלא

 כך מכאן נכנס שלא שכשם לחשדו מקום

 מכאן נכנס שלא בכך שהרי מכאן, נכנס לא

איסור. שום על עבר לא

קנייבסקי, (לגר״ח אמונה שערי תירץ זה [וכעין

 מדליק היה אם ד. תירוץ
מתפרסם היה השני בצד

 לדליק צריך פתהים שני לה שיש דחצר איתא, א) (כג, בשבת

 תיר?רא סזנא בגי?׳, ור?קשיבן השדא. נ?שרם הגובה, נר הפתהים בב׳

 שדהו בסוף פאה להניח שציריך כ?פאה, לה ריזייתי להשדא, דהיישינן

 שלא לאדם נזארה תבוא ושבים עוברים יאנזרו שלא החשד, נזפני

ה). תרעא, (אי׳ח שו״ע פסק וכן בשדהה פאה הגיה

סוי דאף דפסקינן איפכא, חזינן ח} (צ, לעיל דבשו״ע וצ״ע, א  ד

 שנראה נ?פני נ?תפללים, שהציבור בשעה ביהכנ״ס בפתה לעבור

 ב׳ לביהכנ״ס דיש היכא נד׳כז להתפלל, נכנס שאינו כיון ככופר

 ב׳ שכשיש־ נכזצא וא״כ האחר, בפתח שיכנס דתלינן נ?ותר, פתחים

לרזשדא, היישינן הכא ולנ?ה חשד, יהיה שלא מיכה הוא פתחים

(שם), תיר־ץ עוד

 שנכנס לתלות יש הכנסת שבבית

ש ואין השני; מהפתח  אבל מכך יודע אי

 השני; בצד מדליק היה אם חנוכה; בנר

 ולכן ושבים; לעוברים הדבר מפורסם היה

םמרדכי [ובמאמר יחשדוהו ש  על תמה סקי״ד) (

 חשד, אין אחד בצד שמדליק באופן כן שאם תירוצו,

 מדוע כן ואם שמדליק, לכל הדבר יתפרסם שהרי

 דרך שאין תמה, ועוד הצדדים. בשני להדליק צריך

 בכך שאין שהדליק, מי על לדבר ושבים העוברים

הדליק]. שלא מי על אלא חידוש,

בפתח המצוה בנר ה. תירוץ

 סק״ב) שם הגהות בחידושי (הובא מהרל״ח

 להניח היא המצוה חנוכה נר שלענין תירץ,

 שהדליק רואים לא וכאשר החצר; פתח על

 מצותו קיים שלא שכשם בו; חושדים שם

השני. בפתח מצותו קיים לא כך זה; בפתח

 איסור רואים הרואים חנוכה שבנר מ״ג), פ״א פאה

 אינם זה ובאופן חנוכה, נר מדליק שאינו לפניהם,

 ממש רואים אינם הכנסת בבית אבל זכות. לכף דנים

 ללמוד יש נכנס שאינו שמתוך שידונו אלא איסור,

 אלא זו אין כן ואם להתפלל, רוצה ואינו כופר שהוא

 שידונו תירוע, להרע אפשר קושיה ועל ׳קושיה׳,

השני]. מהצד שנכנס זכות לכף

 שאינם באותם מתחיל החשד בנר ו. תירוץ
העיר בני

 חשד יש שבנר (שם), מהרל״ח תירץ עוד

 שאינם העיר, בני שאינם אדם בני מצד

 ויחשדוהו פתחים, שני לו שיש יודעים

 גם יחשדוהו כך ומתוך כלל, הדליק שלא

 הדליק שלא שכשם ויאמרו, העיר בני

 שאינם אותם של התשד מחמת זה בצד

השני בצד גם הדליק לא כן העיר, בני



קמזחנוכה ס התשובות וטרם מ

 חושדים היו לא העיר בני גם זה טעם לולי [אבל

 החשד ומצד פתחים. שני לו שיש שיודעים כיון בו,

 אין כן גם עצמו בפני העיר בני שאינם אותם של

 אבל א)], כג, (שבת בגמרא כמבואר לחשוש,

 כן. לומר שייך לא הכנסת בבית

 הכנסת בבית א. אופנים; בשני כוונתו לבאר [ויש

 העיר בני שאינם אלו גם ולכן פתחים, שני שיש מצוי

 לחשוש צריך אינו הכנסת בבית ב. יחשדוהו. לא

 שאינו אדם שם יש שם, שעובר זו בשעה שבדיוק

 בני אלא שם שאין רואה שאף ופעמים העיר, מבני

 זמן שבמשך לחשוש לו יש חנוכה בנר אבל העיר.

העיר]. מבני שאינו אדם שם יעבור ההדלקה

 משום הטעם אין הכנסת בכית ו. תירוץ
חשד

 שבבית תירץ, סקי״ב) (שם אברהם מגן

 באמת [שהרי חשד משום הטעם אין הכנסת

 לבית ללכת חייב ואינו בעסקיו, טרוד הוא לפעמים

 בשעת בשוק ללכת שמותר מכך מוכח וכן הכנסת.

 הכנסת], לבית נכנס שאינו שרואים אף התפילה,

תרש״י שפירש כפי הטעם אלא כו ר ב  סא, (

 הולך שכאשר איכא), ואי וד״ה בשעה ד״ה א

 עול כפורק נראה הכנסת לבית סמוך

 להתרחק שצריך והיינו הכנסת. בית ומבזה

 יכול שאינו בכך ולהתבייש הכנסת, מבית

 אחר פתח שיש באופן אך לתוכו. להכנס

 אבל מותר. ולכן הכנסת, לבית בזיון אין

 זה חשש וכלפי חשד, חשש יש חנוכה בנר

נוסף. פתח מועיל לא

 הוסיף, ח) תרעא, (או״ח שלמה ובחכמת

 חכמים חייבו לא עצמו בפני חשד שמשום

חייב כך שבין באופן ורק מעשה, לעשות

 יהיה שלא באופן לעשות חייב לעשות,

 צריך כך שבין חנוכה, נר לענין ולכן חשד.

 בשניהם להדליק חייב אחד, בפתח להדליק

 הכנסת בבית אבל חשד. לידי יבוא שלא כדי

 מפני רק אלא החשד, מפני להכנס חיוב אין

שהתבאר. וכפי זלזול, חשש

האחר מהפתח נכנסים הרבה ח. תירוץ

 (סק״ט), ט״ז שכתב מה לפי שתירצו יש

 על לסמוך אין חשד שיש מקום שבכל

 כשיש הכנסת שבבית אלא השני, הצד

 אדם בני הרבה הסתם מן פתחים, שני לו

 הנעשה ובדבר האחר, מהפתח נכנסים

ב). מג, (ע״ז חשד אין לרבים

 המתפללים כנגד לעבור רוצה אינו ט. תירוץ

 (שם) ט״ז שכתב מה לפי שתירצו יש

 סמוך מקום לו שיש שמי דבריו, בהמשך

 נכנס ולא שם, דרך עובר השני, לפתח

 לעבור יצטרך שלפעמים משום זה, בפתח

 כך ולצורך הכנסת, בבית המתפללים כנגד

 אין ולכן הכנסת, לבית נוסף פתח עושים

 שזהו משמע ט״ז מדברי [אמנם כלל חשד שם

 (שם), שרד בלבושי וביאר הקודם. התירוץ המשך

 כיון ולכן זכות, לכף לדון מקום שיש לבאר שבא

בהם]. להשוד אין ברבים שמדובר

 פסיעות שכר יש הכנסת בכית י. תירוץ

 הובא שם) המ״א (על סופר חתם בהגהות

 לתלות מקום יש הכנסת שבבית תירוץ,

 יותר לו שיהיה כדי אחר, בפתח שהלך

 נר לענין אבל א), כב, (סוטה פסיעות שכר

כן. לומר שייך לא חנוכה
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 הוא הקבוע שמקומו אפשר יא. תירוץ
השני בצד

ו,בברכות שמבואר זה, כעין שתירצו יש  ב) (

 לתפילה, מקום בקביעת גדולה מעלה שיש

 בצד הוא הקבוע שמקומו לתלות יש כן ואם

 לענין אבל השני, מהפתח נכנס ולכן השני,

כן. לומר שייך לא חנוכה נר

 פתח אין אם גם הכנסת שבבית תירץ, ח)

 משום גמור, ה׳ חילול בכך אין אחר,

 [ופשוט כן לפני התפלל שכבר שאפשר

 סיבה, איזו מחמת הציבור לפני שהתפלל שמי

 זה ואין הכנסת], לבית ללכת כך אחר חייב אינו

יהיה אותו שלרואה בעלמא, חשד אלא

 יחשדוהו בנר יב. תירוץ
ששבח

 ח) תרעא, (או״ח חדש פרי

 האופנים שבשני תירץ,

 שהוא בו חושדים אין

 חנוכה שבנר אלא מזיר,

 ששכח בו חושדים

 נוהג שהדבר כיון להדליק,

 בתפילה אבל בשנה, ימים שמונה רק

ששכח. לחשדו אין תדירה שהיא

 שיש יודעים הבל הבנסת בבית יג. תירוץ
פתחים שני

 הכל אין חנוכה שבנר תירץ, (שם) לבוש
 בבית אבל השני, מהצד פתח שיש יודעים
טוב יום [ומלבושי זאת יודעים הכל הכנסת

שבת מדברי דבריו על הקשה (שם)  א), כג, הגמרא(

 בני מצד דווקא הוא חנוכה בנר שהחשד שמבארת

 שכשם ויאמרו פתחים, שני לו שיש היודעים העיר,

 וראה השני. בצד הדליק לא כך זה, בצד הדליק שלא

 וכן המהרל״ח, בשם ו) (תירו־ץ־ לעיל שהתבאר מה

הלבוש]. בדעת רבה(שם) אליהו ביאר

 שהתפלל אפשר הכנסת בבית יד. תירוץ
קודם

תרעא, אל׳ח קלוגר, שלמה (לרבי החיים ספר

ר פתחים שני לה שיש־ דחצר איתא, א) (כג, בשבת  לדליק ציי

 תיכזרא נ?נא בגב?/ וכזקש׳ינן חשדא. משום חנוכה, נר הפהחים בב׳

 ש׳דהו בסוף פאה להניח שצריך מפאה, לח ומייתי לחשדא, דחיישינן

 שלא לאדם מארח הברא ושבים עוברים יאמרו ש־לא החשיד, מפני

ח). וזרעא, (או״ה שו״ע פסק ובן בשדחו. פאה חגיה

 דאסור דאף דפסקינן איפכא, הזינן ח) (צ, לעיל דבשו״ע וצ״ע,

 שנראה מפגי מתפללים, שהציבור בשעה ביהכב״ס בפתה לעבור

 ב׳ לביהכנ״ס דיש היכא מ״מ להתפלל, בכנס שאינו כיון ככופר

 ב׳ שכשיש נמציא וא״כ האחר, בפתח שיכנס דתליבן מותר, פתחים

לחשדא. חיישינן הכא ולנ?ה חשד, יהיה שלא סיבה הוא פתחים

 לדונו יבוא ואולי לא, או התפלל אם ספק

 כגון לזכות, צד עוד כשיש ולכן חוב, לכף

 אפילו אין הכנסת, לבית אחר פתח שיש

 צד ורק לזכות, צדדים שני שיש כיון חשד,

 היה לא אם חנוכה, בנר אבל לחיוב. אחד

 בודאי יש בו, הדליק ולא אחד פתח אלא

 כשיש גם ולכן חשד, רק ולא הי, חילול

 השני], בצד הדליק [שמא לזכות אחד צד

 שאפשר לחשד, חוששים לחוב, אחד וצד

 בבית כמו וזהו חובה, לכף ידונו שהרואה

אחר. פתח כשאין הכנסת

 אם גם הכנסת שבבית דומה, באופן תידץ [עוד

 שיתכן [כיון חשד דק זהו לתוכו, נכנס שאינו ידוע

 שני כשיש כן ואם התפלל], שכבד או אונס, לו שיש

 עשה שמא חשד [כלומד, לחשד׳ זהו'חשד פתחים

אבל חוששים. לא ולכך חשד], מטעם שאסוד דבד



ממםחנוכה <> התשובות מוטרם

 ביטול זהו השני בצד גם מדליק אינו אם חנוכה בנד

 פתחים שני כשיש גם ולכן חשה רק ולא ממש, מצוה

אחד]. חשד רק שזהו משום לחשד, חוששים

ברש״י המבואר לפי זה, כעין שתירצו ויש

סור בית) אחורי ולא ד״ה ב יח, (עירובין  שהאי

שום הוא הכנסת בבית  ככופר, שנראה מ

 יכנס אם ספק ספיקא, ספק שזהו ונמצא

 שהוא הכרח אין יכנס, לא אם וגם לשני,

 אבל כופר], אינו הסתם שמן אלא עוד [ולא כופר

 הדליק האם אחד, ספק רק זהו חנוכה בנר

לחשד. חוששים כן ועל הדליק, לא או

הפתחים בשני מדליק המהדר טו. תירוץ

ם),החיים ספר תירץ עוד ש  הטעם לולי שגם (

 בשני להדליק המובחר מן מצוה חשד, של

 בשניהם, הנס פרסום שיהיה כדי הפתחים,

 לכל נר שעושים המהדרין דין בכלל וזהו

 יחד זה דין נשנה היה חשד, של הדין [ואלמלא אחד

 לחשדו מקום יש שכך, וכיון המהדדין], דין עם

 דין קיים ולא זה, בצד הדליק שלא שכשם

 [כמבואד השני בצד הדליק לא כך המהדרין,

 ריעותא רואים אנו שהרי א)], כג, בגמדא(שבת

 כראוי. המצוה לעשות מהדר שאינו לפנינו,

 שלא בכך ריעותא אין הכנסת בבית אבל

 בשני, להכנס יכול שהרי זה, בפתח נכנס

חשד. ואין

 ראוי מדליקים שני כשיש טז. תירוץ
הפתחים בשני להדליק

תסופר וחתם מהרי״ט תירצו זה כעין ב ש  כג, (

 מהמהדרין הם ישראל שרוב שכיון כי), ד״ה א

 כלל ובדרך ואחד, אחד לכל נר שמדליקים

הסתם שמן [ועוד, בבית אחד מאדם יותר יש

 על מדובים. בית בני לו יש פתחים, שני לו שיש מי

 שני שיש וכיון מת)], סי׳ (ח״ג יעקב שבות פי

 נר להדליק הראוי מן פתחים, ושני מדליקים

 אחד, בצד הדליק שלא ומכך פתח, בכל אחד

 מהמהדרין, אינו פנים כל שעל ללמוד יש

 שלא לחשדו יש ולכן ממונו, על חס והוא

 לא הכנסת בבית אבל השני, בצד גם הדליק

זה. טעם שייך

בדין הטועים מפני החשד בנר יז. תירוץ

 שהחשד צא), סי׳ (שו״תצבי חכם תירץ זה כעין

 שאינם אדם בני מפני הוא חנוכה בנר

 בכל להדליק שצריך הסבורים בדין, בקיאים

 מן [למצוה ניסא פרסומי משום הפתחים

 בפתח מדליק שאינו יראו וכאשר המובחד],

 מקיים ואינו כלל, מדליק שאינו יסברו אחד,

 חשד שייך לא הכנסת בבית אבל הדין, עיקר

 ולא הדין, באמת זהו הקודמים לתידוצים [אמנם זה

בדין]. הטועים של חשד

בראיה לצאת שרוצה יחשדוהו בנר יה. תירוץ

 אין שאם תירץ, מת) סי׳ (ח״ג יעקב שבות

 שלעולם לחשד, חוששים אין ריעותא

 שבנר אלא זכות, לכף חאדם את דנים

 את שעשה שיחשדוהו חוששים חנוכה

 שלא והיינו המובחר, מן שלא המצוה

 שראה בכך שיצא אלא בעצמו, הדליק

שבת וכפי חנוכה, נרות  ודאה א, כג, שמצינו(

 ראייתם. על שמברכים הרואה) ד״ה שם רש״י

הכנסת. בבית שייך לא זה וחשד

מבפנים שהדליק יחשדוהו בנר יט. תירוץ

(סוף חמדה [כלי זה כעין שתירץ יש



̂ס בש חשד חששהג הפרשה עיוך <> פת̂ח

כאן הכוונה שאין המחבר], בן הגהת מק\),

 אלא כלל, הדליק שלא אותו שחושדים

 אלא מבחח\, הדליק שלא שחושדים

ש שיוכל כדי מבפנים, מ ת ש  לאורה לה

 להשתמש שמותר א) כא, (שבת האומר [וכדעת

זה]. לפי לבאר שהוסיף מה וראה לאורה.

 טעם יש זה ולפי מקורם. כמו יפים הנרות שיהיה

 על מלמד זה ואין בחנוכה, ההידורים לדין מיוחד

המצוה]. חומדת

חנוכה נר מדץ הוא החיוב פב. תירוץ
על תירץ ג) סי׳ הקשד, (לגר״ד השדה דודאי

דרבנן באיסור ש תירוץ
חתוק עשו

יעקב שבות תירץ עוד

 שחכמים מח), סי׳ (ח״ג

 לחשד יותר חששו

 חנוכה], [נד דרבנן באיסור

שר  תורה באיסור מא

שום [תפילה],  שחכמים מ

 יותר לדבריהם חיזוק עשו

ב). פה, (עירובין תורה משל

יותר החמירו בחנוכה פא. תירוץ

 יותר, החמירו חנוכה שבנר שתירצו, יש

 דין בו ותיקנו שהחמירו שמצינו וכפי

הדרין מ מהדרין, מן למהדרין ׳  מה ה

 שדינים ואף מצוות. בשאר מצינו שלא

 מלמדים הם מקום מכל חובה, אינם אלו

היא. חמורה זו שמצוה

 (קונטדסים,הלוי בית שביאד מה לפי לדחות [ויש

 דין חכמים תיקנו חנוכה לענין שדווקא א), ח, דף

 הנס שעיקד משום המהדדין׳, מן ו׳מהדדין ׳מהדדין׳

 בפך היה שהדי מצוה. הידוד מחמת היה ותכליתו

 לעשות ויכלו אחת, לילה בו להדליק שמן שמצאו

 דגילה, מפתילה כשמינית ביותד, דקות פתילות

 שיעוד אין שהדי ימים, לשמונה מספיק השמן והיה

מצוה, הידוד שיהיה דצו שהם אלא הפתילות. לעובי

 לדליק ציריך פתחים שני לה שיש דחצר איתא, א) (כג, בשבת

 תימרא י?נא בגכ?/ ומקשיגן חשדא. נדשום חנוכה, נר הפתחים בב׳

 שדהו בסוף פאה לחניה שצריך מפאה, לה ונ?ייתי ל^שדא, דחיישיגן

 שלא לאדם כ׳זארה תבוא ושבים עוברים יאכזיו שלא חהשד, כ?פני

ה). תרעא, (או״ה 'שו״ע פסק וכן בשדהו. פאת הניח

 דאסור דאף דפסקינן איפכא, הזינן ח) (צ, לעיל דבשו״ע וצ״ע,

 ש־נראה כלפני מתפללים, שהציבור בשעה ביהכנ״ס בפתח לעבור

 ב׳ לביהכנ״ס דיש היכא מ״מ להתפלל, נכנס ש׳איבו כיון ככופר

 ב־׳ שכש־יש נמצא וא״כ האחר, בפתה שיכנס דתלינן מותר, פתחים

לחשדא. חיישיגן הכא ולמה חשד, יהיה שלא סיבה הוא פתחים

 שמי יד), תרעא, תשובה(או״ח השערי פי

 שמברך פתחים שני של חצר לו שיש

 וציוה טרוד היה אחד ויום מהן, באחת

 שהדליקו לפני ובא שידליקו, לאחרים

 שם. כשמדליק לברך יכול השני, בפתח

 השני בפתח ההדלקה שאין מכך, ומבואר

 שייך היה לא כן שאם חשד, משום רק

 שיש שמתוך אלא זו, הדלקה על שיברך

 חנוכה' ׳נר מדין חכמים חייבוהו חשד,

 הרמ״א הוצרך [ולכן הצדדים בשני להדליק

 וראה מהם. באחד אלא מברך שאינו לכתוב ח) (שם,

 צה גליון התשובות בקונטרס זה, ביסוד אריכות עוד

א]. ותירוץ אזרחי, הגרב״מ בתירוץ חנוכה), (ענייני

 הוא חנוכה, נר מדין שחייבוהו והטעם

 משום הוא חנוכה נר מצות שיסוד משום

 יהיה לא חשד יהיה ואם ניסא, פרסומי

ניסא. פרסומי



סנאחנוכה ס התשובות וטרם מ

 החיוב שכל הכנסת שבבית תיר\, זה ולפי

 אפשר אם נקיים; ׳והייתם משום הוא

 יכול אחד כל שהרי עובר, אינו לזכות לתלות

 זמן שכל חנוכה בנר אך זכות. לכף לדונו

 די לא חנוכה, נר מצות קיים לא חשד שיש

 שהחשד משום לזכות, לתלות שאפשר בכך

 לזכות, לתלות שאפשר אלא קיים, עדיין

חשד. ללא ניסא הפרסומי קיים שלא ונמצא

 הלילות בכל הוא החשד בנר בג. תירוץ

 (תנינא ומשיב שואל פי על שתירצו יש

 יותר יש חנוכה שבנר ומה), ד״ה עא סי׳ ח״ב

 אינו הלילות שבכל שרואים משום חשד,

 הכנסת בבית אבל ההוא, בצד מדליק

 ולכן אחת, בפעם כלל בדרך הוא החשד

לזכות. יותר תולים

 פתחים שני אין עצמו לרואה בד. תירוץ

׳יוסף גנזי פי על שתירצו יש סי  שבבית קכג), (

 משום זכות, לכף אותו ידון הרואה הכנסת

 מהפתח לפעמים נכנס עצמו הוא שגם

 חנוכה, בנר אבל הכנסת. בית של השני

 לא אחד, פתח רק יש כלל בדרך שלרואה

עליו. זה זכות צד בדעתו יעלה

כפתחו מסתכלים הבל כה. תירוץ

 [בביאור כתב מג) סי׳ ח״א (להנצי״ב, דבר משיב

 חנוכה נר שלגבי לחסד], שחוששים האופנים

 מקומות, מבשאר יותר לחשד חששו

 פרסומי משום הוא המצוה שעיקר משום

 זה, של בפתחו מסתכלים והכל ניסא,

 וידברו הארץ, ועמי וקטנים נשים כולל

מיושב, זה ולפי חובה. לכף וידונוהו עליו

 זה, מיוחד טעם שייך לא הכנסת שבבית

לזכות. יותר תולים ולכן

נוספים חילוקים

 הפתת הוא שכאן חושדים חנוכה בנר כו.

 בפתח הדליק שלא ומתוך העיקרי,

 אך השני, בפתח גם הדליק לא העיקרי

 מהפתח להכנס ענין אין הכנסת בבית

זה. חשד שייך לא ולכן העיקרי,

 מי כלפי רק הוא החשד הכנסת בבית כז.

 פחות חוששים ולכן רגע, באותו שעובר

 זמן כל הוא החשד בנר ואילו לחשד,

ההדלקה.

 ימים שמונה רק נוהג חנוכה שנר כיון כח.

 משני להדליק חכמים הטריחוהו בשנה,

 דין שזהו הכנסת בבית אבל הצדדים,

כך. כל להטריח רצו לא יום, בכל הנוהג

 צדוקי, שהוא יחשדוהו חנוכה בנר כט.

 בבית אבל חז״ל, דברי מקיימים שאינם

 גם שהרי בכך, לחשדו מקום אין הכנסת

 לעניו א) ברכות(כס, [ראה מתפללים הצדוקים

בכך. להקל יותר יש ולכן המינים], ברכת

 חושש שהוא יחשדוהו חנוכה בנר ל.

 סכנה שאין [אף מדליק אינו ולכן מהנכרים

 של הנצחון מזכירים אלו שנרות גמורה],

 לא הכנסת בבית אבל הנכרים, על ישראל

 יותר. בו מקילים ולכן זה, חשד שייך

 הכנסת בבית דווקא דרוש] [בדרך לא.

 משום השני, מהצד שיכנס תולים

 לדון לאדם גורמת הכנסת בית שקדושת

 כן, לומר שייך לא בנר אבל זכות. לכף

צד. באותו הדליק לא למעשה שהרי



הפרשה עיוך <> החשד מ! הרחקהקנב

 במנעל ולא חפות בפרגוד לא השקלים] [ללשכת נכנס התורם אין מ״ב): פ״ג (שקליםתנן

 שם], והחביאם שקלים שגנב הבריות יחשדוהו [שלא בקמיע ולא בתפילין ולא בסנדל ולא

 העשיר, הלשכה מתרומת ויאמרו יעשיר שמא או העני, הלשכה ממון ויאמרו יעני שמא

 והייתם שנאמר המקום, ידי לצאת שצריך כדרך הבריות ידי לצאת צריך שאדם לפי

ובו׳. ומישראל מה׳ נקיים

 שתי צריכה פתחים ב׳ לה שיש חצר הונא רב אמר א): (כג,בשבת דאיתא מהא ויל״ע,

 רבי אמר דתניא לחשד, דחיישינן תימרא ומנא ובו', מתא רבני חשדא משום ובו׳ נרות

 החשד ומפני ובו׳ שדהו בסוף פיאה להניח תורה אמרה דברים ארבעה בשביל שמעון

 הבא מקרא לה דדריש דשקלים מפורשת ממשנה לה מייתי לא טעם מה ולכאורה ובו',

לחשד. דחיישינן

שליט״א קדבסקי חייייס דבי תשובת

 בזכות. למיתלי דאיכא במקום אף לחשד דחיישי׳ להוכיח רוצה

א׳. כ״ג שבת ד״ה מ״א עמוד דפאה פ״א אמונה בשערי עמש״כ

שליט״א אזרחי מרדכי ביוד רבי תשובת

 נקיים״. ״והייתם של מצוה קיימת כי ספק אין לחשד. לחשוש דיש ודאי

 או הדרבנך מצוות את לשנות, או לקבוע, זה דיך בכח שיש מניך אך

 שלא לכך, לדאוג גם שיש מנין אך חשד. למנוע יש כי נכוך הדאורייתא.

 לעשות שיש מניך מצוותו, קיים לא פלוני שאם מישהו, דעת על יעלה

 כדינה. המצוה את שקיים יראו שהכל לוודא כדי הכל

 מך לא אף וגו׳, נקיים״ ״והייתם של המצוה מעצם לא רואים, איך זה, כל

 מחשד שההמנעות מניך ולדעת ללמוד וכשרוצים הנ״ל. בשקלים המשנה

גם סיבה שהיא אלא עוד ולא קיימת, מצוה של בקיומה חידוש יוצרת
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 מדאורייתא, או מדרבנ! המצוות ומחדשי גזירות לגוזרי תקנות למתקני

 מספקת. בשקלים המשנה מך הדוגמא איך לזאת

 שדהו מקצה היא שמצוותה פאה, ממצוות המשנה את מביאים לזאת

 הדעת על יעלו שלא כדי רק וזאת המצוה, של מקומה שזהו היינו דווקא.

מצוותו. קיים לא פלוני שמא

 מקומה זהו הרי לדירתו, פתחים שני אם חנוכה״, ״נר לעניך שאף ומכאך,

 נרות של מקומם זהו דווקא. הפתחים בשני שלו, נרות הדלקת מצוות של

חנוכה.

 מיוחד, הרע״ ״יצר עליה שיש לעבירה חשד ביך להבדיל, גם כך, כמו יש

 כדומה. או במצוה התעצלות לביך ממוך, להרבות והתאוה הרצוך כמו

 בחשד כמו פאה, במצוות או חנוכה בנרות לחשוד סיבה כך כל איך שהרי

 כאשר כך, כל גדולה קופה ליד עומד כשהוא לעצמו, שקלים להרבות

מלהתבצע. רחוקים והבירור הבדיקה

# שובת־־ שה דבי ת «»41שלייט״א שטדנבוד מ

 בשקלים. מהמשנה החשד מפני בשבת בגמ׳ מייתי לא טעם מה בקושיא

 צריך בחנוכה אבל מחשד, עצמו יוציא לכתחילה דבשקלים מבואר,

 מניח שדהו שבסוף מפסיד בפאה וכך אחר, נר חשד, משום כסף להוציא

ליקה. לעניים קל ועי״ז

בדין מטעות נובע החשד בנר א. תירוץ

תצבי חכם ״ שו זו. קושיה הקשה צא) סי׳ (

 שחוששים מקומות בהרבה מצאנו א. הקשה: [ועוד

 מנין מקשה אינה והגמרא ועוד), א ג, לחשד(ברכות

כן. מקשה הגמרא כאן דווקא ומדוע לכך, שחוששים

 שכשם שיחשדוהו מבארת שם) (שבת הגמרא ב.

 מדוע אחר. בצד גם הדליק לא זה בצד הדליק שלא

 אלא להדליק צריך אינו הדין מן הרי בכך, שיחשדוהו

אחד. בצד

להלן הובאה ח, תרעא, (או״ח יוסף הבית קושיית ג.

 פתחים שני לו שיש הכנסת בבית מדוע יט), תירר\

חוששים]. וכאן ב), ח, לחשד(ברכות חוששים אין

 בני של הוא כאן המדובר שהחשד ותירץ,

 שצריך וחושבים בדין, בקיאים שאינם אדם
 ניסא פרסומי משום הפתחים בכל להדליק

 שאינו יראו וכאשר המובחר], מן [למצוה

 מדליק שאינו יסברו אחד, בפתח מדליק
הדין. עיקר מקיים ואינו כלל,

 מנין הגמרא, מבררת שכך וכיון

[ואין בדין הטועים של לחשד שחוששים
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 זה], באופן עוסקת שאינה ממשנתנו, להוכית

 שמבואר מפאה, ראיה הגמרא ומביאה

 בדין, הטועים של לחשד שחוששים בה

 אפשר שכן לחשד, מקום אין באמת שהרי

 ובכל בסוף, ובין בתחילה בין פאה להניח

יחשדוהו. שהטועים לכך חששו זאת

 תירץ, מ״ג) פ״א פאה קנייבסקי, (להגר׳יח
 שאפשר בנר שגם להוכיח רוצה שהגמרא

 אחר, בפתח שהדליק זכות לכף לדון
 מפאה, מוכיחה כף ועל לחשד, חוששים

 נתן שכבר זכות לכף לדון אפשר בה שגם
 [וראה לחשד חוששים מקום ומכל קודם,

קושיית ובישוב הדבר, בטעם לבאר שהוסיף מה

רחוק החשד בנר ב. תירוץ

 (שבת מי של שבת בספר

 הקשה מפני) ר״ה שם,
 הגמרא מדוע זה, כעין

 שחוששים מוכיחה לא

 דידן: מקרא לחשד,

 מה׳ נקיים ׳והייתם
ומישראל׳,

 אין שמהפסוק ותירץ,

 שיש באופן אלא ללמוד

 כי לחשוד, מוכיחות ידיים
 פסוק (לעיל בתחילה שאמרו גד בבני מדובר

 מקום והיה הירדן׳, את תעבירנו ׳אל ה):

 וכן להלחם, רוצים שאינם לחשדם גדול

 [וכן לחשדו גדול מקום יש הלשכה בתרומת

 חנוכה בנר אבל חשד], שהוזכר מקומות בשיאר

 דעתו גילה לא שהרי לחשד, גדול מקום אין

 ומסתבר חנוכה, מצות לקיים רוצה שאינו

 לומר מקום והיה השני, בפתח שהדליק
לחשד. חוששים אין זה שבאופן

 אין שם שגם מפאה, הגמרא והוכיחה

 שהניח מסתבר שהרי לחשוד, גדול מקום

 שהתורה מצאנו זאת ובכל בתחילה, פאה
 לענין הדין והוא זה, רחוק לחשד חששה

 רחוק. לחשד שחוששים חנוכה נר
אמונה שערי א. זה: כעין שתירצו ויש

 בפרגוד לא השקלים] [ללשכת גכנס ההורס אין כרם): פ׳׳ג (שקליםן3ת

 יהשדוהו [שלא בקי?יע ולא בתפילין ולא בסנדל ולא בנזנעל ולא הפות
 העני, הלשכה נזנלון ויאכ?רו יעני שנלא שם], רההכיאס שקלים שגנם הבריות

 צריך שאדם לפי העשיר, הלשלכה נלתרוכזה ויאמרו יעשיר שמא או

 והייתם שלגאמר המקום, ידי לציאה שלצריך כדרך הבריות ידי לצאת

וכר/ ומישראל מה׳ בקיים

 לה שיש חצר הרגא רב אמר א): (בג, בשבת דאיתא מחא ויל״ע,

 וי?בא וכד׳, מתא דבבי השדא משום וכי־ גרות שתי צריכה פתחים ב׳

 ארבעה בשביל שמעון רבי אמר דתביא לחשד, דחיישינן תיכלרא

 ובר, החשד ונלפבי ובר שדהו בסוף פיאה להגיח תורה איזרה דברים

 לח ךדריש דשקליס מפורשת ממשגה לה מייתי לא ילעם מה ולבאררה

לחשד. דחיישינן הכא מקרא

הקודם]. בתירוץ שהובאה יוסף הבית

 תלרץ־ ומפני) ב כג, (שבת החמה ר1א ב.

 דידן], פסוק הביאו לא מדוע הקושיה [על

 אדם בני של בחשד עוסקת שהסוגיה
 אמיתי, חשד על ולא עלילות, שמבקשים

 בבן עוד [וראה מפאה רק להוכיח יכלו ולכן

שם הוידע(  בחשד מדובר בפאה שגם שלא) ד״ה י

ביותר]. רחוק

 לעוברים רק הוא החשד חנוכה בנר ג.
 החשד הלשכה בתרומת ואילו אחד, בצד
 מעני או מעשיר [שכאשר המקומות בכל הוא

 בה שגם מפאה הוכיחו ולכן בו], חושדים הכל

מסוים], [ובזמן מסוים בצד הוא החשד

 ללשכה נכנס התורם הלשכה בתרומת ד.

נר אבל חשד, יותר בו שייך ולכן לבדו,
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 הוצרכו ולכן לכל, הגלוי דבר הוא חנוכה

מפאה. להוכיח

 סי׳ ח׳יו (שו״ת סופר חתם מדברי אמנם

 גם שייך נקיים׳ ש׳והייתם משמע נס)

 ותלמידי בני ודע שם: [שכתב רחוק כשהחשד

 הזה המקדא על מצטעד הייתי ימי כל כי שיחיה,

 אלו, חובות וב׳ ומישדאל, מה׳ נקיים ׳והייתם

 שני הם עמו, מישדאל והנקיות יתבדך מה׳ נקי-ות

 ידי לצאת אפשרי ויותר גבנו. על צמדים דוכבים

 ויותר הרבה יותר שמים, ידי היינו הראשון, החוב

 מחשבות חושבים הם כי הבריות, ידי מלצאת

 יותד ועונשו בלבנה. מוזרות ונותנים ונושאים זרות

 יוצא שאינו ממי מספר לאין עד מאד מאד קשה

 בענין חז״ל דברי כך על והביא ע״כ. ח״ו, שמים ידי

 וגם זה]. לאיסור כוונתו שעיקר ואפשר ה׳, חילול

 יכלה לא שהגמרא ליישב, יש דבריו לפי

 מצוי החשד שם שכן מהמשנה, להוכיח

שהתבאר. וכפי יותר,

 ואל ב׳שב נגרם החשד בנר ג. תירוץ
תעשה׳

 תירץ, ומנא) ד״ה שם (שבת הגרי״ב נמוקי

 לעשות לאדם שאסור למדים שמהמשנה

 אבל חשד, לידי עצמו את שמביא מעשה

 לידי המביא דבר עושה אינו חנוכה בנר

 שלו תעשח׳ ואל שב׳שב אלא חשד,

 ועל חשד. לידי בא השני] בצד מדליק [שאינו

 זה באופן שגם מנין הגמרא, שואלת כך

 מפאה, ראיה ומביאה לחשד. חוששים

 שגורם מעשה עושה אינו שם שגם

 עצמו לנקות צריך כן פי על ואף לחשד,

 המביא מעשה נחשב אינו שקוצר [ומה מהחשד

לקצור]. הדרך שכן לחשד,

מצוה קיים שלא החשד בנר ד. תירוץ

 להוכיח שאין זה, כעין שתירצו יש

 חשד ישנו שם שכן הלשכה, מתרומת

 הוא החשד בנר ואילו עבירה, שעשה

 אפשר מפאה ורק מצוה, קיים שלא רק

 [תירוץ זה מסוג לחשד שחוששים להוכיח

 עוסק הקודם התירוץ בעוד עצמו, בחשד עוסק זה

לחשד]. הגורם בדבר

 שם (שבת הרא״ש בתוספות משמע וכן

 היא הגמרא ששאלת שביאר, ומנא) ד״ה

 מצוה, קיים שלא לחשד שחוששים מנין

 רבים במקומות מצינו ממון חשד אבל

 (פסחים שמצאנו כפי לו, שחוששים

 לאחרים פורטים צדקה שגבאי א) יג,
 ביאור, צריכים שדבריו [אלא לעצמם. ולא

 משום הוא שהנידון משמע דבריו שמתחילת

 וכמתבאר, מצוה קיים שלא חשד רק זהו שכאן

 ממון בעניני שרק משמע דבריו מסוף ואילו

ח]. חי׳ להלן וכמבואר לחשד, שחוששים פעזוט

דברים: בזה שהוסיפו ויש

םרבי לדעת א. חי ס פ  במזיד המועל א) לג, (

 אותו שחושדים ונמצא מיתה, חייב

 מכך ללמוד ואין ביותר, חמור באיסור

 [אמנם קל באיסור אותו שחושדים לאופן

בלאו]. אלא אינו (שם) חכמים לדעת

 יותר חמורה המקדש במקום עבירה ב.

 ל): יט, (ויקרא שנאמר מקומות, מבשאר

 חיים בחפץ וכמבואר תיראו׳, ׳ומקדשי

 בבית עבירה העובר שאפילו ז) (עשין

זה. עשה על עובר הכנסת

חמשה אגרות ג. ״ או יציב ודברי מ) סי׳ ח״ב (

בין החילוק בביאור כתבו סק״ו) עג סי׳ (ח״ז
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 העין ש׳מראית ל׳חשד; העין מראית’

 ממעשיו, שילמדו לחוש שיש באופן הוא

 באופן הוא ובשבת] בשקלים [המבואר ו׳חשד׳

 שבכל אלא ממעשיו, שילמדו חשש שאין

 נקיים׳. ׳והייתם מטעם אסור הדבר זאת

 ממעשיו, שילמדו משום זה שאין וכיון
 יותר תמור באיסור לאסור יותר מסתבר

 שמא החשש [שמצד

 יותר שייך ממעשיו, ילמד

קל], באיסור לאסור

 שאינו אלא עניים, משל ^נוטל׳ נחשב אינו שבפאה

 שהגמרא זה, כעין שתירצו ויש כלפיהם. חיובו מקיים

 שבין במצוה גם לחשד שחוששים לכך מקור מחפשת

 שעוסקת מהמשנה זאת להוכית ואין למקום, אדם

 גם שבפשטות לדתות, ויש לחברו. אדם שבין במצוה

 הראש דקדק ולכן לחברו, אדם שבין מצוה היא פאה

אחר]. באופן וכתב משביר

 חיוב יש בנר ה. תירוץ
חדש הדלקה

 א, (מוערים קדשו דביר

 מה פי על תיר\ רסא) עמ׳

 שלמה בחכמת שמבואר

 שהחיוב ח), תרעא, (או״ח
 הפתחים בשני נר להדליק

 שחיוב אלא החשד, לסלק צדדי דין אינו

 השני לפתח גם הורחב חנוכה נר הדלקת

 ברבר, נ״מ כמה שכתב (שם) קרשו ברביר [וראה

 ׳עניני צה) (גליוןהתשובות בקונטרס בזה עור וראה

 שם שגם מפאה, הוכיחו זה ודין חנוכה׳].

 החשד, מחמת פאה של חדש חיוב נעשה

 הלשכה, מתרומת זאת להוכיח אין אבל

החשד. מחמת מיוחד חיוב אין ששם

לאחרים נוגע אינו בנר ו. תירוץ

 תירץ, ומנא) ד״ה שם (שבת משביר ראש
 והמשנה ראובן ובני גד בבני שהפסוק

 אחרים, משל שלקח בחשד עוסקים בשקלים

 המצוה קיים שלא הוא החשד חנוכה ובנר

[וצ״ל מפאה. להוכיח הוצרכו ולכן עצמו, של

 בפרגוד לא השקלים] [ללשכת נכנס התורם אץ נ?״ב): פ״ג (שקליםתנן

 יהשדוחו [שלא בקנזיע ולא בתפילין ולא בסנדל ולא בנזנעל ולא חפות
 הענץ הלשכה נזב׳לון ויאמרו יעני שמא שם], והחכיאם שקלים שגנב הבריות

 צריך שאדם לפי העשיר, הלשכה מתרומת תאמרו יעשיר שמא או

 והייתם שנאמר המקום, ידי לצאת שצריך כדרך הבריות ידי לציאת

וכר. ונזישראל מהי׳ נקיים

 לה שיש חצר הוגא רב אמר א): (כג, בשבת דאיתא מחא ויל״ע,

 וי?בא וכר, מתא דבבי השדא משום וכר גרות שתי צריכה פתחים ב׳

 ארבעה בשביל שמעון רבי אמר דתביא לחשד, דחיישינן תיכלרא

 וכר, החשד ונ?פבי וכר שדהו במוף פיאה להגיח תורה איזרה דברים

 לח ךדריש דשקליס מפורשת ממשגה לה מייתי לא ילעם מה ולכאורה

לחשד. דחיישיגן הכא מקרא

הארץ ועמי לנשים לחשוש יש בנר ז, תירוץ

 [בביאור כתב מג) סי׳ ח״א (להנצי״ב, דבר משיב

 אין כלל שבדרך לחשד], שחוששים האופנים

 כל שדרך מצוה עשה שלא אדם לחשוד

 חנוכה נר שלגבי אלא לעשותה, ישראל

 היא המצוה שעיקר משום יותר, חששו

 מסתכלים והכל ניסא, פרסומי משום

 ועמי וקטנים נשים כולל זה, של בפתחו

 ועל לחשד. יותר לחשוש יש ולכן הארץ,

 הוא החשד שם שגם מפאה, הוכיחו כך

 קצירו, על עין נותנים שהעניים משום

 הארץ, ועמי וקטנים נשים בהם ויש

לתשר. יותר חוששים זה ובאופן

 העדיפה שהגמרא ליישב, יש דבריו ולפי

דומה בה שהחשד משום מפאת, להוכיח
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 בתרומת שגם [אף שהתבאר וכפי יותר,

הבא], בתירוץ המבואר מהטעם השד, יש הלשכה

 יותר חוששים שבממון בדבר ח. תירוץ

 שבתרומת (שם), דבר משיב כתב עוד

 חשודים שהכל משום חשד, שייך הלשכה

 חז״ל מאמר כך על שהביאו [ויש שבממון בדבר

 ראה אך בגזל, נכשלים אדם בני שרוב א) קסה, (ב״ב

ממש]. בגזל מדובר שאין יא) ישרים(פרק מסילת

 מתרומת להוכיח יכלו שלא מיושב, זה ולפי

 הלשכה בתרומת שכן חנוכה, לנר הלשכה

 לחשוד יש זה ובאופן רב, בממון מדובר

 בנר אך וגנב, יצרו עליו שהתגבר יותר

 מהמצוה, בהימנעות רב רווח אין חנוכה

 ממון, בעניני אינו בכך הנסיון ועיקר

 לחשד. חוששים אין זה שבאופן ואפשר

 הנסיון עיקר שם שגם מפאה הוכיחו ולכן

 בכל פאה ידי לצאת אפשר [שהרי בממון אינו

לחשד. וחוששים מ״א)] פ״א שהנא(פאה

 ומנא, ד״ה שם הרא״ש(שבת בתוספות מבואר [וכן

 ממון. משום כאן התשר שאין ד), תירוץ לעיל הובא

 באתר כתב ה) תרעא, (או״ח יוסף בבית אמנם

 מתמת הוא לחשד כאן שחששו שהטעם מתירוציו,

הממון].

 יעשיר או שיעני מצוי ט. תירוץ

 שבתרומת (שם), דבר משיב כתב עוד

 זמן שלאחר משום חשד, שייך הלשכה

 כמבואר שהעשיר, או שהעני רואים

במשנה.

 לומר מקום שהיה ליישב, יש זה ולפי

משום חששו, הלשכה בתרומת שדווקא

 עשיר, או עני נעשה שאדם הוא שמצוי

 זה חשד אבל חשד, לידי בא זה ידי ועל

 כמבואר כך, כל מצוי אינו פתחים שני של

בגמרא.

ציבור שליח הוא הלשכה בתרומת י. תירוץ

■, ומנא) ד״ה שם (שבת מועד משמדת  תירץ

 על עובר הלשכה בתרומת שדווקא

 ציבור, שליח שהוא משום נקיים׳, ׳והייתם

 שלא נאמן שליח שהוא להראות לו ויש

 אינו חנוכה נר לענין אבל מהציבור, נטל

 שבינו מצוה שזוהי משום כך, על עובר

 לא אדם שבני לדאוג חייב ואינו למקום,

 (ויקרא עמיתך׳ תשפוט ׳בצדק על יעברו

 מפאה מוכיחה שהגמרא אלא טו). יט,

 מארה ׳תבוא שיאמרו לקללה, שחוששים

 חוששים ולקללה פאה׳, הניח שלא לאדם

עוון. עליו שאין אף

ממון מפסיד בנר יא. תירוץ

 תירץ, רצו) עמי (בראשית אליעזר אמרי

 שהוזכר מקומות [ובשאר הלשכה שבתרומת

 ממון להוציא שצריך מצאנו לא חשד]

 חנוכה בנר אבל מחשד, להינצל בשביל

 בשביל ממון להפסיד שצריך התחדש

 מפאה, מקור הגמרא מביאה כך ועל כך,

 מחשד להינצל כדי ממון להפסיד שצריך

 פעם להפריש צריך וכעת פאה, הפריש כבר [שהרי

נוספת].

 מעשה לעשות צריך בנר יב. תירוץ

 דורשים חנוכה שבנר זה, כעין שתירצו יש

להימנע בשביל מעשה לעשות ממנו
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ה ש ח  רק ממנו דורשים ובשקלים מ

 מפאה הוכיחו ולכן ממעשה; להימנע

שות ממנו דורשים בה שגם שה לע  מע

 הגמרא מדוע צ״ע [אמנם מחשד להימנע כדי

 שצריך נקיים׳ ׳והייתם הפסוק מעצם למדה לא

 גד בני שהרי מחשה להימנע כדי מעשה לעשות

 ויש מעשים. לעשות כך מחמת נצטוו ראובן ובני

 מקום היה שמהפסוק ליישב,

 סובה, עצה אלא זו שאין לומר

חיוב]. ולא

 ולא ויעשיר, יעני אם רק הוא החשד בשקלים א.

 מפאה, ללמוד יכלו לא זה ובאופן מעשה, בשעת

נקיים׳. ׳והייתם הפסוק להביא הוצרכו ולכן

 סיבה שאין משום הוא מיד, חשד שם שאין והטעם

 שחטא, לתלות סיבה יש כאן ורק שחטא, לתלות

 גם הדליק לא זה, בצד הדליק שלא שכשם משום

שמתוך שביארו, ויש לעיל. כמבואר השני, בצד

 להוכיח יכול כנר יג. תירוץ
חטא שלא

 שבתרומת שתירצו, יש

 יותר פשוט הלשכה

 משום לתשר, שתוששים

 יוכל לא בו יתשדו שאם

 [ובפרט חטא שלא להוכיח

 עני], או עשיר כשנעשה כך אחר מתעורר שהחשד

 שהדליק להראות יכול חנוכה בנר אבל

 חוששים לא זה שבאופן ויתכן השני, בצד

 שגם מפאה, להוכיח הוצרכו ולכן לחשד,

חשד, שייך זה באופן

 כפסוקים קודם פאה של הדין יד, תירוץ

 (ויקרא פאה של שהפסוקים שתירצו, יש

דידן לפסוק בתורה קודמים כב) כג, ט; יט,

 לשקלים. קדמה דפאה מכילתא [וכן כב) לב, (במדבר

 שקלים ואילו למדה כבר שבת שהלומד והיינו

הגמרא ולכן למדוה], וטרם משבת מאוחרת

מפאה. המקור להביא העדיפה

 לא בשקלים המשנה מדוע להבין יש זה שלפי [אלא

ביאורים: כמה בזה ונאמרו מפאה, המקור הביאה

 בפרגוד לא השקלים] [ללשכת נכנס התורם אין ני־־ב): פ״ג (שקליםתנן

 יחשדוהו [שלא בקסדע ולא בתפילין ולא בסנדל ולא בנזנעל ולא חפות
 העני., הלשכה נימוו ויאמדו יעני שמא שם], והחביאם שקלים שגנב הבריות

ר שאדם לפי העשיר, הלשכה מתרוב׳לת ויאמרו יעשיר שמא או  ציי

ר הבריות ידי לציאת די צייר כ  וחייתם שנאמר המקום, ידי לצאת ש

רבו־/ ומישראל מה׳ נקיים

 לה שיש הצר הויא רב אמר א): (בג, בשבת דאיתא מהא ויל״ע,

 ומנא וכר', מתא דבני חשדא משום וכר׳ נרות שתי צריכה פתחים בי׳

 ארבעה בשביל שמעון רבי אמר דתגיא לחשד, דחיישינן תימרא

 וכר, החשד ומפני וכר שדהו בסוף פיאה להניח תורה אמרה דברים

 לה דדריש ם לי ק דש מפורשת ממשנה לה מייתי לא טעם מה ולכאורה

לחשד, דחיישינן הכא מקרא

 אם אלא בו יחשדו לא חמור, הוא מעילה שאיסור

יעשיר. או יעני כן

 שסברה משום מפאת, להביא רצתה לא המשנה ב.

(ב״מ דקרא טעמא שדורש שמעון לרבי רק שזהו

א). קטו,

 שמעון רבי ודברי להאריך, המשנה של דרכה אין ג.

במשנה]. שהובא מהפסוק יותר ארוכים

 פשט לחביא חעדיפו טו, תירוץ

 דורשת שהמשנה שמה שתירצו, יש

 [שלפי דרש רק הוא נקיים׳ מ׳והייתם

 טוב יום תוספות וראה סובה, עצה רק היא פשוטו

 ואילו זה], צד שהעלה ואומר) כאן(ד״ה במשנה

שט הוא ביאר שמעון שרבי מה  בדין פ

להביא מעדיפה הגמרא ולכן פאה; של
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 מדוע הקודם בתירוץ [וראה שמעון רבי דרשת

דידן], פסוק להביא בשקלים המשנה הוצרכה

חכמים תקנת היא המשנה טז. תירוץ

 להוכיח רצתה לא שהגמרא שתירצו, יש

 מקום שהיה משום בשקלים, מהמשנה

 רק הוא [והפסוק חכמים תקנת שזוהי לומר

 גזרו לא חנוכה נר לענין כן ואם טובה], עצה

 לגבי שמעון רבי מדברי אך לגזירה. גזירה

 לחשד, חוששים התורה שמן מוכח פאה

 בכל שתיקנו בדרבנן, הדין הוא כן ואם

םדאורייתא כעין דבר חי ס פ ב). ל, (

 גמורה מצוה היא פאה יז. תירוץ

 להוכיח העדיפה שהגמרא שתירצו, יש

 המצוות תרי״ג ממנין שהיא פאה ממצות

 והחינוך רי) ל״ת קכ; (עשה הרמב״ם שמנו [כפי

 של הדין להביא מאשר רטז-ריז)], (מצוות

מצוות. מתרי״ג שאינו נקיים׳ ׳והייתם

 בכלל רק שייך נקיים׳ ׳והייתם יה. תירוץ
ישראל

 מה׳ נקיים ש׳והייתם שתירצו, יש

 לכלל שנוגע בדבר רק שייך ומישראל׳

 שתורמים הלשכה, בתרומת כגון ישראל,

 להיות וצריך ישראל, כל של מהממון

 היא חנוכה נר מצות אבל מכולם, נקיים

 בה שייך ולא למקום, אדם שבין מצוה

 שאף מפאה והוכיחו מישראל. נקי להיות

 רק אלא ישראל, לכל נוגעת אינה היא

 לחשד. בה חששו אופן ובכל לעניים,

םשמצאנו [ואף חי ס פ  פורטים צדקה שגבאי א) יג, (

מ׳והייתם זאת ולומדים לעצמם, ולא לאחרים

 ולא לתורמים, גם נוגע הדבר ששם לבאר יש נקיים׳,

 שהפסוק לומר גדול תירוש שהוא ואף לעניים. רק

 מקום מכל ישראל, לכל שנוגע בדבר דווקא נאמר

 אפשר היה משקלים נר למדו שאילו לומר, אפשר

 העדיפה הגמרא ולכן זה, באופן הלימוד לדחות

מפאה]. להוכיח

 בית מ׳אחורי החילוק שיובן כדי יט. תירוץ
הכנסת׳

 דין על הקשה ח) תרעא, (או״ח יוסף בית

 לה שיש בחצר לחשד שחוששים זה

 ב) (ח, בברכות מהמבואר פתחים, שני

 בשעה הכנסת בית אחורי לעבור שאסור

 לבית יש אם אבל מתפללים, שהציבור

 שיתלו משום מותר, אחר פתח הכנסת

 לא כאן ומדוע השני, מהפתח שנכנס

 מה [וראה השני בפתח שהדליק יתלו

אופנים]. בשני שחירץ

 תירץ, ב) אות (שם הגהות ובחידושי

 פתח על להניח המצוה חנוכה נר שלענין

 שם שהדליק רואים לא וכאשר החצר,

 כך כאן הדליק שלא שכשם בו חושדים

 - פאה לענין וכן השני. בצד הדליק לא

 השדה, בסוף להניח הוא המצוה עיקר

 אבל לחשדו. יבואו שם מניח אינו וכאשר

 אלא בפתח, מצוה שום אין הכנסת בבית

 אין ולכן הכנסת, בבית להיות המצוה

 מכאן נכנס שלא שכשם לחשדו מקום

 נכנס שלא בכך שהרי מכאן, נכנס לא כך

איסור. שום על עבר לא מכאן

 [שהקשה אמר) ד״ה שם (שבת יהושע ובענף

שהגמרא דבריו, לפי תירץ קושייתנו] כעין
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 שמתוך כדי מפאת, ראיה להביא העדיפה

 לנר הכנסת בית בין החילוק יובן כך

שהתבאר. וכפי חנוכה,

 עוברים של חשד להביא עדיף כ. תירוץ

ושבים

 שהגמרא (שם), יהושע ענף תירץ עוד

שם שמדובר משום מפאה, להוכיח העדיפה

חנוכה. בנר כמו ושבים עוברים של בחשד

 חוה ממן נוהג פאה דין בא. תירוץ

 להוכיח העדיפה שהגמרא שתירצו, יש

 [אף הזה בזמן גם שנוהג פאה, מדין

 מתרומת להוכיח מאשר בברייתא], שמדובר

 [אף הזה בזמן נוהגת שאינה הלשכה

במשנה]. שמדובר
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היום לקידוש חנונה נר הקדמת

 או דתדיר, עדיף היום קידוש מהו, היום וקידוש חנוכה נר ב): כג, (שבת רבא בעי

 עדיף חנוכה נר פשטה, הדר דאבעיא בתר ניסא, פרסומי משום עדיף חנוכה נר דילמא

ניסא. פרסומי משום

 שקיעת קודם - חנוכה נר הדלקת זמן שהגיע כיון הלא לרבא, ליה מספקא מאי וצ״ע,

 כניסת לאחר - הכי לבתר יתחייב קידוש במצות ואילו זו, במצוה הוא מחוייב החמה,

 להעשות שצריכה דמצוה הרדב״ז) תשובות בשם קו סי׳ צבי חכם (ראה וקי״ל השבת, יום

 חנוכה נר הכי בלאו וא״כ זמן, לאחר שתבא חמורה מצוה מפני נדחית אינה עכשיו,

ניסא. פרסומי של טעם בלא אף עדיף,

 פסחים תוס׳ [ראה הוא דאורייתא היין על דקידוש דס״ל הראשונים לשיטות צ״ע, עוד

 מושבע), והרי ד״ה א (ד, נזיר על במפרש וראה נשים), ד״ה ב (כ, ובשבועות זוכרהו) ד״ה א (קו,

 חנוכה נר מפני קידוש, של דאורייתא מצוה קיום נדחה איך סב)], (סי׳ אריה ובשאגת

 דרבנן, למצוה להקדימו סיבה רק הוא מ״מ ניסא, פרסומי בו שיש ואף מדרבנן, שהוא

קידוש. של דאורייתא עשה מצות ידחה למה אבל

שובת«41 «1««שלייט״א “הנייגסמי חיייים דגי• ת

 בשעת ביך זמנה דאורייתא קידוש שמצות הי״א משבת פכ״ט רמב״ם עי׳

כמעט. זו לשעה קודם בין כניסתו

שובת«1«« שה דבי• ת שלייט״א שטדנבוד מ
 ומסקינך עדיף מה היום וקידוש נר ע״ב כ״ג דף בשבת הקושיא אודות

 ואיך קודם חנוכה נימא לא למה מקשה ניסא דפרסומי עדיף חנוכה נר

 להמתין, ולא לקיימה צריך מצוה לידו בא אם אמנם המצות, על מעביריך

 דף במנחות מוכח וכך קודם, החשוב קונים להכין לקנות כשצריך אבל

 קונה רק עדיף ביומיה אמרינך לא למחר ומוספיך היום תמידיך ע״א מ״ט

 חכם ושו״ת ע״ב מ״ה דף וסוכה (י׳) מו״ק רש״י ועי׳ יותר, שחשוב מה

צבי(ק״ו).
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 קודם, בודאי דאורייתא היין על שקידוש להפוסקים עוד שתמה ומה

 אף והיינו תורה, כשל בו החזיקו שחנוכה ע״ב י״ח דף ר״ה רש״י עיין

 דעדיף. דרבים מצוה נקרא וגם תורה, כשל בו החמירו שדרבנן

 כן דאורייתא המצוה היינו דאורייתא, היין על שאפילו לומר יש ועוד

 רק בלעדו יוצא לו איך שאם בקרבך ובהקטרה מעכב לא אבל לכתחילה,

המצוה. בקיום לו חסר

שובת€1־־ שקוייט״א אזרחי• מרדכי• ברוד רבי• ת
 לאחר חייל כשהספק איירינך, אטו ליתא, מעיקרא הקושיא לכאורה, א.

המצוות. אחת של החיוב זמך

 בשל לדחותה, או לבטלה איך מצוה, של זמנה בהגיע שמיד ודאי הלא

 ובודאי עליו, ומוטלת חלה כבר הקודמת המצוה שהרי מאוחרת. מצוה

 על העדיפה מצווה משום לא גם שהוא, כל חשבוך מחמת לדחותה שאיך

ופשוט. וז״ב הנוכחית. המצוה

 המצוות, כששתי רק, היא העדיפות בשאלת מינה שהנפקא ברור לכך

 השתים, מך אחת מצוה קיום כדי רק שבידו אלא עליו, מוטלות אינך עדייך

היום. קידוש או חנוכה נר או

 למצוות נרות, או לקידוש, ייך ולרכוש, להעדיף מה איפוא, היא השאלה

חנוכה. נרות

 את לקיים באפשרותו איך ששוב כיוך מהך, אחת את שירכוש לאחר אבל

 לרכוש כדי בידו איך עתה, שהרי קיומה, על כאנוס נידוך הריהו האחרת,

האחרת. למצווה הנדרש את

 כשהוא מיידי, דהספק הקושיא, עיקר על לומר יתכך היה לכאורה והנה ב.

 לפי לה ומשכחת קידוש. של הך חנוכה, של הך החיובים, בשני חייב כבר

 לאדם לו ״יש יא: הלכה שבת מהלכות כט בפרק הרמב״ם שפסק מה

 וכך השבת, נכנסה שלא פי על אף יום, מבעוד שבת ערב הכום על לקדש

 זכירה שמצוות שבת, היא שעדייך פי על אף יום מבעוד הכום על מבדיל

כמעט״. זו לשעה קודם ביך ויציאתו כניסתו בשעת ביך לאמרה

 לפניו, המצוות שתי יום״, מבעוד שבת ״ערב של זמך באותו הלא וא״כ

 בעיית שייכא שפיר גוונא כהאי ועל קידוש. מצות הך חנוכה, מצות הך

 נינהו. ביקתא חדא בני שעה, באותה המצוות, שתי שכך סוגייך,

גם קידוש מצוות שמקיימיך דנהי משום כך. לתרץ יש אם צל״ע אך
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 בכלל שעה באותה דהריהו לומר צע״ג אבל השבת, לכניסת ״סמוך״

 להדר ״זריזות״, מצוות אפילו שתהא שמענו לא שהרי דקידוש, ״היובא״

 חייל כבר ״סמוך״, של שעה באותה דאף נמצא השבת. כניסת לפני לקדש

 [כמו״ב עליו. ״חובה״ אינה עדיין קידוש, מצות ואילו דנ״ח, חיובא עליה

 שם הפקעת השבת, לכניסת ״סמוך״ של זה זמן על חיילא אם צל״ע,

 השבת. מכניסת רק אנוס שהיה כגון אחרון״, ביום ״אונס מתורת אנוס,

 השבת, לכניסת ב״סמוך״ הקידוש את לקיים דהאפשרות נימא, האם

 וכשם ״אנוס״]. בפטור שאינו אחרון״, ביום ד״אונס חיובא בכלל מכלילו

 מ״בעוד להבדיל לכתחילה, היא חובה או דמצוה הדעת, על יעלה שלא

 ״כל ברכות הגמ׳ כדברי לכתחילה, שזמנה הוא, פשוט שהרי יום״,

 כמה ד״כל אעפ״י ״קידוש״, לענין שה״ה נראה עדיף״. דמאחרינן כמה

וצע״ב. השבת. מכניסת אלא הוי לא ודאי חיובא, אבל עדיף״, דמקדמינן

 לפני אירע, שהספק [-דמיירי בתירוצנו הועלנו מה כן אם תאמר, ואם ג.

 דמיד נימא, לא מדוע עליו]. מוטל נ״ח, שחיוב לפני היינו החיובים, שני

 את לקיים כדי לקידוש, שקנה היין את למכור יחוייב נ״ח, זמן כשהגיע

חובה. עתה, עליו המוטלת נ״ח, מצוות

 ואין היום לקידוש יין לו יש שאם הפוסקים, פסקו דכבר משום אינו, זה

 או הנ״ש את להקדים כדי היין את ימכור לא חנוכה, לנר או שבת לנר לו

 וברמב״ם בגמרא כמפורש לקידוש, קודמים שהם פסקינן [דלהלכה נ״ח

 נ״ח לבטל עדיף שאדרבא משום כן, לעשות אסור אדרבא, ושו״ע],

 בקו״ע. ביטול הוו״ל היין ומכירת בקו״ע, קידוש מלבטל בשו״ת,

 מחנוכה בפ״ד כתב שכן הרמב״ם, מלשון מפורש, כמעט משמע וכן

 נ״ח, והדלקת היום קידוש ולפניו אחת, פרוטה אלא לו שאין ״הרי :הי״ג

 בעית את דהעמיד להדיא, הרי הנס״. זכרון בו שיש שמן לקנות מקדים

 כתב לא ומדוע ״לקנות״, מהן איזה היא שהשאלה באופן רק הגמרא,

 כבר שיש דבגוונא וע״כ, עדיף. נ״ש, או דנ״ח הגמרא, כלשון בסתמא,

 מכירתו. ע״י מלבטלו שבידו, הקידוש את לקיים עדיף לקידוש, היין בידו

 כמש״נ ומדובר מנ״ח, עדיף שהקידוש צד אותו לפי הדין, דהוא ופשוט,

 דאין זמנה], [לפני חובה עליו מוטלת נ״ח מצוות אין בעוד היא שהשאלה
 מצוות לצורך היין את ימכור שוב נ״ח, זמן שכשיבא הדעת על להעלות

 בשוא״ת. ביטול למנוע כדי בקו״ע, מבטלין אין שהרי חובה. שהוא נ״ח

 ונידון המועדף, את לקיים כדי למכור, אם הוא בפוסקים דהנידון ואעפ״י

בסמוך שאף [-לפמש״נ החובה את לקיים כדי למכור אם הוא דידן
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 דחד נראה, זאת בכל ה״קידוש״], כלפי הוא, חובה נ״ח, השבת, לכניסת

וצ״ע. מכירה] ע״י הביטול [לענין בתרווייהו הוא דינא

 וזה שלפנינו, הקושיא לעיקר בדומה חקרו ע״א מט דף במנחות והנה ד.

 תדיר שאם דלמחר], ותמידיך דהאידנא [במוספיך שם אמרו שכך צע״ג.

 ולכאורה שם. פירש״י עי׳ דלמחר, התמידיך את שיקדים הוא בדיך עדיף,

 יתכך האיך ד״האידנא״, חובה היא מוספיך שחובת שכיון נימא, לא אמאי

למחר. אלא שאינו ה״תמיד״, עדיפות מפני חובתה לדחות

 חובת שחלה לפני בפנינו, עומדת העדיפות כששאלת מיידי ואולי

 להיום תמידיך, שני יקדישו אז התמיד, הקדשת שבשעת כגוך מוספיך,

 שהרי המוספיך, חובת עליו חלה לא עדייך הרי זאת ובשעה ולמחר,

 היחיד חובת ביך לחלק דיש באופ״א, י״ל [ואולי התמיד. הוקרב לא עדייך

ואכמ״ל. הציבור.] לחובת

 לדחות יתכך האיך דאורייתא, הייך על קידוש ממ״ד שהקשה ומה ה.

 שביארנו, מה לפי הלא דרבנן. נ״ח מצווות מפני דאורייתא, מצווה

 חנוכה, נר חובת חלות בשעת מיידי שאם נהי שכן טפי, חמירא הקושייא

 מצוה מפני בה חייבין שכבר מצוה דוחין אין לעיל, המקשן כמ״ש הלא

 דמיירי וע״כ הימנה. חמורה היא אפילו בה, חייבין אין שעדיין אחרת,

 ודאי שא״כ צע״ג, וזה לעיל. המבואר כפי בנ״ח חייבין אין כשעדיין

 אינה חנוכה נר ומצות דאורייתא, מצ״ע שהיא עדיפה, קידוש שמצות

 המצוה פני על דאורייתא המצוה את יבכר לא איפוא ומדוע מדרבנן, אלא

 שהעמיד הנ״ל, הי״ג פ״ד ברמב״ם כן מפורש והרי מדרבנן. אלא שאינה

 דווקא. סופרים״, ״מדברי הן המצוות, ששתי ובנימוק, באופן הבעיא את

עייש״ה

 במצוה לתדיר קודם דאורייתא, במצוה תדיר״, ד״אינו דידוע, עוד [מה

 דכל נקט דברים, אלו ר״פ ובצל״ח ע״א. קמ״א או״ח בנוב״י יעויין דרבנן,

דרבנן.] כלפי הוא ״מקודש״ דאורייתא

 דרבנן, מצווה אלא נ״ח מצות אין המצווה, חובת דמצד דנהי צ״ל, וע״כ

 דאורייתא״, ״מצוה ניסא בפרסומי מקיימין המצוה״, ״קיום מצד אבל

 לנ״ח עושה הפ״נ דאמנם הגמרא, דברי בביאור החת״ס בדברי יעויין

 דהדגיש הנ״ל, הרמב״ם מדברי צ״ע [ולפי״ז, ואכמל״ב. דאורייתא, תוקף

נינהו.] מד״ס תרווייהו, וקידוש, דנ״ח
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שכרן מתן יודע אתה אי א. תירוץ

 דכלחויב דס״ל דהרדב״ז דינא בעיקר הנה,

 מדינא לידו, שבאה הראשונה במצוה

 עליה פליג המצוות, על מעבירין דאין

 שייך דלא וכתב ס״א), סח (כלל אדם בחיי

 ב' לפניו כשיש אלא וכו׳ מעבירין׳ ׳אין

 צריך תחילה שיפגע דבאיזה מצוות,

 שניהם, לקיים יכול אינו אם אבל לעשות,

 החמורה, המצוה יעשה מהם, אחת אלא

 שהיא חמורה תפילין ותפילין, ציצית כגון

 יש ואפי׳ הגוף, חובת וגם ביותר, קדושה

 דאם אלא היום, דאורייתא מצוה לפניו

 מצוה למחר לעשות יוכל לא יעשנה

 אני ממנה, חמורה דאורייתא אחרת

 בטורי פליג [וכן עכ״ל. עדיף, דלמחר מצוה

 בזמן קדימה דגבי מעבירין), אין ד״ה ב ו, אבן(מגילה

מעבירין], דאין דינא שייך לא

 דלכך ליתא, מעיקרא קושיא ולשיטתם,

המצוה. מלקיים ימתין

 לבאר, כתבו הרדב״ז לשיטת אף אולם

 אם משגיחין דאין הטעם שם כתב שהרי

 או היא קלה תחילה בו שפגעה המצוה

 של שכרן יודע אתה שאי מפני חמורה,

 מדבריו ולמבואר וכו', לך יימר ומי מצוות

 המצוות כששני דווקא דזהו לומר, אפשר

 מדאורייתא, דתרווייהו וכגון בעיקרן, שוו

 מינייהו הי לך יימר מי בהו אמרינן שפיר

 שם השואל דנקט בדוגמא [וכן עדיף שכרו

 האסורים מבית לצאת לו שהתירו תבוש גבי

 יום באיזה ומסופק בשנה, אתר יום לביהכנ״ס

 וכיו״ב תפילה גבי דאיירי דכיון לבקש, לו ראוי

אמאי ויל״ע ודו״ק. בעיקרן, כולהו שוו בעשרה

 דאורייתא], דהוי בעשרה זכור קריאת עדיף לא

 האחת שמצוה בודאי שברור במקום אבל

 דיעשה מודה הרדב״ז אף מהאחרת, חמורה

 מצוה לפניו דיש דידן בגוונא וא״כ החמורה.

 לקיים יכול ואינו דאורייתא, ומצוה דרבנן

 לקיים צריך ודאי מהם, אחד אלא שניהם

 החמורה. שהיא דאורייתא, מצוה

 הא גופא דזהו נמי, ליישב כתבו ולפ״ז

 גיסא דמחד דאע״ג לרבא, ליה דמספקא

 ויש מדאורייתא, דהוא עדיף, היום קידוש

 א)], (אות מדרבנן ארעא [עי׳ תדיר מעלת לו

 פרסומי משום בה יש הנר הדלקת מ״מ

 ואפי׳ ביותר, בה ליזהר צריך דלכך ניסא,

 מוכר או שואל הצדקה מן המתפרנס עני

 פ״ד מהרמב״ם והוא תרע״א, סי׳ (שו״ע כסותו

 עשה מצוות שאר גבי ואילו תנוכה), מהל׳

 וזהו חומש, עד אלא להוציא מחויב אינו

 טפי, חמור מהם דאיזה בגמ׳ שמסתפק

 יליף דהרמב״ם דכתב שם, במ״מ [ועי׳ וא״ש.

 משום דנתחייבו כוסות, מד׳ וחומר בקל דינא האי

 דאפשר ואף כסותו, למכור וצריך ניסא, פרסומי

 כבר מחומש, פחות הוא כלל בדרך דכסותו לומר

 חשוב דעני דכסות שם) בגליון הרעק״א(עיין כתב

ואכמ״ל]. כלל, בדרך מחומש יותר

שאני מועט זמן ב. תירוץ

 יד בשו״ת מש״כ עפ״י ליישב, כתבו עוד

 ס״ק צ סי׳ היטב בבאר הו״ד מב, (סי׳ אליהו

 להתפלל ויו״ט בשבת שהולך מי גבי יא)

 הציבור שרוב מפני עשרה, במנין בהשכמה

 להתפלל אם ומסתפק תפילתם, מאחרים

 שימתין או שחרית אחר מוסף עמם

בביהכנ״ס, אח״כ הציבור רוב עם והתפלל
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 לילך דצריך וכתב מלך, הדרת עם דברוב

 עם״. ״רוב מעלת מפני הציבור, עם להתפלל

 גדול זמן דהתם הרדב״ז, לנדון דמי ולא

 ביומא אבל וסבות, חששות ויש ביניהם,

בה. לן לית חדא

 זמן דהוי כיון דהכא לבאר, כתבו ולפ״ז

 לקיים צריך אין מועט,

הראשונה. המצוה

 הנראה דלפי להעיר, [ויש

 תשובת בידו היה לא מתשובתו

 מסקנת את ראה אלא הרדב״ז,

 כתב בתשובתו שהרי דבריו,

 להם אחרינא טעמא הרדב״ז

 יודע אתה דאי מעבירין, דאין

 לעיל (דאה וכו׳ שכרן מתן

 אדם בנשמת ועי׳ א), תירד\

 על דפליג אמנם דאף (שם)

 דאין מטעם דהדדב״ז דינא

 לחשוש דיש מ״מס״ל מעבירין,

 (סי׳ יאיר חות ועי׳ מרובה. לזמן ימות שמא מצד

 מקדימין, דזדיזין מטעם דהדדב״ז לדינא דכתב ט׳)

 דאפשד אלא עדיף, ימות דפן טעם דלכאודה וכתב

 ובעיקד מקדימין. דזדיזין להלכתא טעם דזהו

 רש״י(יומא כתב המצוות, על מעבידין דאין טעמא

 דמכילתא מדדשא דהוא מעבידין), אין ד״ה א לג,

 שתחמיא לה תמתין לא המצות״, את ״ושמדתם

 איתא והכי המצוה, יפסיד שלא והיינו ותיישן,

 טז), סי׳ מלכיאל(או״ח בדברי ועי׳ (שם). בריטב״א

 מדאודייתא, הוא מעבידין דאין דאיסודא דאע״ג

 גדר מ״מ אין), ד״ה א (לג, ביומא תוס׳ כדכתבו

 בין נפק״מ כמה ואיכא מצוה, ביזוי משום איסודו

ואכמ״ל]. הטעמים, ב׳

שאני מצוה הכשר ג. תירוץ

אדד (מועדים שלמה בהליכות שדי־ פי״ג ת

 מצותו עיקר חנוכה דנר לתרץ, כתב )43 הערה

 על בשבת, להדליק יכול שאין אלא בלילה,

יום. מבעוד להדליק מקדימין כן

על מעבירין אין אמרינן דלא יייל, ומעתה

 היום קידוש כזהו, היום וק'דוש חנוכה גר ב): כג, (שבת רבא בעי

 בתר מסא, פרסוכזי נזשום עדיף חנוכה גר דיליזא או דתדיר, עדיף

ניסא. פרסוסל' משום עדיף הגרכה גר פשסה, הדר דאבעיא

 נר הדלקת זמן שהגיע כיון הלא ליבא, ליה ממפקא מאי וצ״ע,

 במצות ואילו זו, במצות הוא מחוייב החמה, שקיעת קודם - חנוכה

תי יתחייב קידוש ב  חסם (ראה וקי״ל השבה, יום כביסת לאחר ■■ הכי ל
 אינה עכשיו, להעשרת שצריכה דמצוה הרדב״ז) תשובות בשם קי סי׳ צבי

 חנוכה נר הכי בלאו וא"כ זמן, לאחר שתבא חמורה מצרה מפני נדחית

גיסא. פרסומי של סעם בלא אף עדיף,

 דאורייתא היין על דקידוש דס״ל הראשונים לשיטות צ״ע, עוד

 וראה נשים), ד״ה ב (ב, ובשבועות זוכרהו) ד״ה א (קו, פסחים תוס׳ [ראה הוא
 נדחה איך סב)], (סי׳ אריה ובשאגת מושבע), והרי ד״ה א (ד, נזיר על בנלפרש

 ואף מדרבנן, שהוא חנוכה נר מפני קידוש, של דאורייתא מצרה קיום

דרבנן, לנזצוה להקדימו סיבה רק הוא מ"מ גיסא, פרסומי בו שיש
קידוש ״ ״ ן« ך ךן ךן ך , קי־̂ ̂ 

 עצמה, המצוה לידו שבאה אלא המצוות

 הכשר דהוי שבת, בערב חנוכה נר אבל

 שייך [וזהו לידך׳. ד׳בא נחשב לא מצות,

 משום דזהו מעבירין״ ד״אין בדינא דפירש לטעם

 סברא יש וע״ב ב), תירו)י לעיל (עי׳ מצוה ביזוי

 ביזוי, חשיב לפניו עצמה כשהמצוה דווקא לומר

 דשמא לטעם אבל לפניו, הכשרה רק כאשר ולא

 מחויב לידו שבאה ומאחר הקרובה, המצוה יפסיד

בזה]. ויל״ע חילוק, האי קשה קצת לעשותה,

 ענגיל יוסף לר׳ האוצר בית בספר כתב והכי

 ביתו נר גבי מעבירין) אין (בענין זצ״ל

שלום משום קודם ביתו דנר היום, וקידוש
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שה בית,  בזמן, קודם ביתו נר דהא נמי וק

 שבת דכר המצוה דגוף זו, כסברא ותירץ

 להדליק דאייא אלא בלילה, רק הוא

שום מין וע^׳כ מלאכה, מ  למבעוד מקדי

 מהאי, ביה דהדר בהגהה, יעויי״ש [אולם יום.

 להדליק עצמו בפני ענין דיש מצינו שהדי

 מטעם רק ואינו השבת, כבוד משום בער״ש,

 שפיר חנוכה נר גבי ומ״מ בלילה, להדליק דא״א

למימר]. איכא

ש^ע להעיר, דיש [אלא  דעיקר משמע לכאורה דב

 שם(תרעג, דכתב יום, מבעוד ההדלקה היא המצוה

 זמנה, שעבר קודם הנר כבתה דאם תרוה״ד, בשם ב)

 עדיין ואפי׳ יום, מבעוד בער״ש אפי׳ לה זקוק אינו

 ולהדליקה, לשוב צריך אינו השבת את קיבל לא

לא. ותו בהדלקה, היא המצוה קיום דעיקר חזינן

 שם) בט״ז הו״ד קג, בספרו(סי׳ בתרוה״ד יעויין אכן

 הכוכבים, מצאת המצוה דעיקר ואע״ג וז״ל, דכתב

 דאם לומר יכולים היינו ולכך המרדכי, כמ״ש

 אמנם לה, זקוק המצוה קיום התחלת קודם כבתה

 ואע״ג חנוכה, של נר להדליק יום מבעוד מדמברכים

 אחר בענין דא״א כיון מ״מ עדיין, מצוה דליכא

 וה״נ עליה, מברכין ולכך וכו׳, מצוה הכשר חשיבא

 המצוה הותחלה כבר שהרי לה, זקוק אין כבתה אי

 נתיישבו דלא שם בט״ז ועי׳ עכ״ל, וכו׳, בהכשר

 חת״ס בחי׳ וע״ע עליה. ופליג התרוה״ד, דברי אצלו

 דשאני שכתב דכבתה) סוגיא א (כא, שבת למס׳

 משאר תקנתה בעיקר בער״ש חנוכה נר הדלקת

 זמן הוא החילוקים ואחד אחר, גדר לה ויש ימים,

 הוא המצוה קיום זמן ימים דבשאר ואע״ג קיומה,

 יום, מבעוד הוא המצוה עיקר בער״ש מ״מ בלילה,

 ולפ״ז עיי״ש. אחר, הדלקה גדר תקנו התקנה דבזמן

שלמה]. ההליכות דברי צ״ע

שניהם זמן הגיע לא עדיין ת תירוץ

 דהרדב׳׳ז, לדיכא כלל דמי דלא ביארו, עוד

 שת קיום זמן אינו שעדיין בזמן איירי דהא

ש עומד אלא המצוות, ת ע  ויש מוקדם ב

 משניהן אחת מצוה לקיים כדי מעות בידו

 ודאי שהרי עדיף, מינייהו הי ומספקינן

 דמצוה אמור, אינו וכל מעבירין דאין דינא

 להעדיף וצריך מעלתה, גדולה בזמן הקודמת

 אלא יותר, מאוחרת מצוה מאשר קיומה

 עליה, מעבירין אין מצוה, לידו שבאה מאחר

 ול׳כ מעבירין. דאין דינא הכא שייך לא ואי׳כ

השני). בתירוצו (שם שלמה בהליכות

 א) (לג, ביומא רש״י לשיטת בזה, שהעירו [ויש

 דהוא מעבירין, דאין בטעמא שם, והריטב״א

 בעצם״ ״קדימה ודאי המצוה, יחמיע שמא משום

 עשייתו יניח ולא ודאי, יותר הוא המוקדם רכל

 ספק ואין שניהם, יפסיד שמא המאוחר, בעבור

 שם שכתב מלשון דמ״מ אלא ודאי, מידי מוציא

 משמע ממנה״, יעבור לא במצוה ״הפוגע רש״י

ויל״ע]. לידו, בא כשכבר רק דין דהוא

 שנר מקרי דלא ליישב, כתבו הזה וכענץ

 דאינו כיון דאורייתא, קידוש דוחה חנוכה

 ואל בשב אלא ועשה, בקום בידים דחיה

ש דע׳^י תעשה, מ ת ש מ  לדבר מעותיו עם ש

 מצוה לקיים היכולת כך עי׳י לו נחסר אחר,

 [אמנם, מדאורייתא. דהיא אע׳^ג אחרת,

 דוחה חשיב לא עצמה הנר בהדלקת אף לכאורה

 תמצי בהיכי לו נחסר ממילא שהרי ועשה, בקום

 להלן (ראה הראשונים דמקושית אלא לקיים.

 דאורייתא, קידוש בזה דוחה דהיאך ז) תירו־ץ

 דוחה דמקרי כן, לעשות לו אסור בכה״ג דאף חזינן

ע״י דרק דכיון צ״ל, בזה והביאור לדאורייתא.
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ב השמן מכירת  קידוש, מצות לקיים בידו יהא וכיו̂׳

 להשתמש לו ואסור מצוה/, ׳הכשר נחשב הרי״ז

 גבי ה״ה וא״כ לדאורייתא, דמבטל אחר, לדבר בזה

ויל״ע]. הדין, הוא כן מעות

הקודש על מחול להוסיף מצוה ה. תירוץ

 (הל׳ הלבוש כתב הנה

גבי ט), תפט, העומר ספירת

 שבת, בליל העומר ספירת

שות קודם שצריך  לע

 לאחמי׳ב ורק קידוש

 דקידוש חדא לספוד,

 ועוד תדיר, מעלת לו יש

 עליה חל שהקידוש משום

 הכוכבים צאת קודם אפי^

שות, בין וקודם שמ  דהא ה

 על מחול להוסיף מצוה

 בספירה, משא^^כ הקודש,

ש.  ב) (רסא, שו״ע [ועי׳ עיייי

 שזמן דכתבו (שם) ובמש״נ

 שם ברמ״א ועי׳ מיל, רבעי ג׳ שיעור הוא התוספת

בידו]. הרשות המנחה דמפלג

1^ פ  היום וקידוש חנוכה דכר לבאר, כתבו ל

 ולא השקיעה, קודם כאחד, זמנם תרווייהו

 [ויש לחבירג קודם שהוא האחד גבי מקרי

 חנוכה נר בהכרח מ״מ שוה, דזמנם דאף להעיר,

 יכול אינו קידוש אחר שהרי קודם, לידו דבא מקרי

 נ״ח, בהדלקת קודם מחויב כרחך ועל להדליק,

 לא ודאי דהרי זה, לדחות יש אולם יקדש. ואח״כ

 חסרון מחמת אלא בעצם, בזמן״ ״קדימה חשיב

 מקרי לא וא״כ לקידוש, יקדים אם תמצי ההיכי

 דיש דידן בגוונא מזה ויותר קודם, לידו שבאה

יקיים לא היין על יקדש ובאם מהן, אחת בידו

 אזיל מוקדם מעלת אף וא״כ הנר, הדלקת מצות

ודו״ק]. מיניה,

בעד׳ש דץ הוא שבת כבוד ע תי^יו

תאריאל מנחת בספר ב ש  עפי׳י תירץ, ב) כג, (

דארבעה שבת) מהל׳ (פ״ל הרמב״ם מש״כ

עי א ב  היום קידוש כזהה היום וקידוש חנוכה נר ב): כג, (שבת יב

 בתר גיסא, פרסוכזי משום עדיף חנוכה נר דילנזא או התדיר, עדיף

ניסא. פרסומי משום עדיף חנוכה נר פשטה, הדר דאבעיא

 נר הדלקת זמן שהגיע כיון הלא לרבא, ליה מספקא מאי וצ״ע,

 במצות ואילו זו, במצוה הוא מחוייב החמה, שקיעת קודם - חנוכה

 חכם (ראה וקי״ל השבת, יום בגיסה לאהר - הכי לבתר יתחייב קידוש
 אינה עכשיו, להעשרת שצריכה דמצוה )הרדמת תשובות בשם קו מי׳ צבי

 חנוכה נר הכי בלאו וא״כ זמן, לאחר שתבא המורה מצוח מפגי נדחית

גיסא. פרסומי של טעם בלא אף עדיף,

 דאורייתא היין על דקידוש דס״ל הראשונים לשיטות צ״ע, עוד

 וראה נשים}, ד"ח ב (ב, ובשבועות זוכרהו} ד־־ח א (קו, פסחים תוס׳ [ראה הוא
 גדתה איך סי!], (סי' אריה וישאגת כלושיע), והרי ד״ה א (ד, נזיר על בילפרש

 ואף מדרבנן, שהוא חנוכה נר מפגי קידוש, של דאורייתא מצרה קיום

 דרבנן, לכלצוה להקדימו סיבה רק הוא מ"מ ניסא, פרסומי בו שיש

קידוש. של דאורייתא עשה מצות ידחה למה אבל

 התורה מן שנים בשבת, נאמרו דברים

̂י מפורשים והן סופרים, מדברי ושנים  ̂ע

 ׳וקראת שנאמר ועונג, כבוד וכו׳ הנביאים

 עליה וכתב מכבד', ה׳ ולקדוש ענג לשבת

׳הגר״א סי  בשבת, דין רק הוא דעונג תקכט), (

בער״ש. דין הוא וכבוד

 הוא היום דקדוש דכיון לומר, אפשר ולפ״ז

יום. מבעוד חיילי שניהם הרי שבת, מכבוד

* בתפילה או בפת קידוש חובת יוצא ז. תירוץ

שבת קידוש נדחה כיצד הקושיא בעיקר

 של השני החלק את רק מיישבים ז׳-י׳ תירוצים *
דרבנן. מפני דאורייתא דחית בענין השאלה,



מסםחנוכה <> התשובות מוטרם

 הראשונים עמדו דרבנן, נר מפני דאורייתא,

 ב). כג, (שבת שם בסוגיא ורשב״א) הן (ריטב״א

 הפת, על לקדש לו דאפשר דכיון ותידצו,

 המובחה מן מצוה הוה לא היין על קידוש

 דמדברי רעא), (ארח לשו״ע בהגהות הגר״א [ודייק

 הוי הפת על או היין על דקידוש מוכה, הר״ן

 אבל שבתפילה. בקידוש יוצאין ואין מדאורייתא,

 דוקא, לאו הוא הפת על דמ׳׳ש נקט, אמת בשפת

 ידי שבתפילה בהזכרה דיוצא למימר מצי דהוה וה׳ה

 בסמוך, שהובא כריטב״א התורה, מן קידוש תובת

ביה״ל(שם)]. ועי׳

שר הוסיף, ובריטבייא  שיוצא הב דאפ

 ידי שיוצאים כמו תפילה, של בקידוש

ש חובת  שבתפילה. בהזכרה ביוה׳כ קידו

 בתי׳ זכרהו ד״ה א (קו, בפסחים תוס׳ [וכ״כ

 בדעת סק״א) (רעא המג״א דייק וכן הראשון,

 בתפילה דיוצא שבת) מהל׳ פכ״ט (ריש הרמב״ם

מדאורייתא]. קידוש תובת

שאני דרבים מצוה ח. תירוץ

שאילתא שאלה בהעמק  ליישב, כתב סג) (

 דמצוה ג) סי׳ פ״ג (מו״ק הראייש לפמש^׳כ

 לדחות טובא עדיפה הדבים, זכות בה שיש

 ב) (מז, בברכות דקאמר וזהו דאורייתא,

 סי׳ פ״ז (שם ברא״ש [ועי׳ שאני דרבים מצוה

 ולא לביהכנ״ס שנכנס אליעזר בר׳ מעשה גבי כ)

 שאני, דרבים מצוה וכו׳, עבדו ושתרד עשרה, מצא

 ׳ונקדשתי דכתיב דרבים עשה דאלים הטעם, וכתב

 את דמקדשין עשה דהיינו ישראל׳, בני בתוך

 דרבנן מילתא הוי ואפי׳ ברבים, בעשרה השם

 עיקר לו מצינו שלא וברכו, קדושה לשמוע כגון

 ופירש עכ״ל. דיתיד, עשה דתי אפ״ה התורה, מן

הוא שהעשה יב), אות (שם שמואל בתפארת

 הקידוש אבל ביחיד, ולא ברבים, שמו שמקדשין

 מדרבנן, היא התפילה כל שהרי מדרבנן, הוא גופא

ודו״ק],

 זכות בו יש חנוכה דנר כיון א״ש, ולפ״ז

 ומברכים הנס, את וזוכרים שרואים הרבים,

 עשה מצוה דוחה מש״ה הראיה, על

ממש. דאורייתא

 דאורייתא הוא לנס זכר ט. תירוץ

 סופר החתם מש״כ עפ״י ליישב, שכתבו יש

 שקובעים דמה רח), סי׳ או״ח ח״א (שו״ת

 הוי ופורים, חנוכה כגון טוב, ביום שמחה

 מיציאת וחומר קל דעבדינן מדאורייתא,

 מקרא גבי א) (יד, במגילה כדאיתא מצרים,

 שירה, אמרינן לחרות מעבדות ״ומה מגילה

 חנוכה גבי וה״ה שכן״, כל לא לחיים ממיתה

 הוא, מדאורייתא וחומר קל והרי כן. אמרינן

 ובפורים בחנוכה שעושים דמה א״כ נמצא

 דין הוא לחיים, ממות שהוציאנו לנס״ ״זכר

דאורייתא.

 לנס', ׳זכר עשיית לגבי דווקא זהו אמנם,

 כגון ההוא, הזכרון וכמות איכות אבל

 הוא בחנוכה, נרות והדלקת המגילה קריאת

 קצת זכר שם לעשות בעינן ומ״מ מדרבנן,

 דאסורים הא הפחות לכל וע״כ מדאורייתא,

 עכ״ד. מדאורייתא, הוי ובתענית בהספד

 לעשות מה״ת חיוב שיש בדבריו, מבואר

 לנס, זכר שיהיה ענין החנוכה מימי יום בכל

 ובתענית. בהספד איסור לזה חכמים ותקנו

 חנוכה, של ימים בסתם שייך זה דבר אולם

 בהספד אסור הכי דבלאו בשבת אבל

פלוגתת שם ובביה״ל רפח שו״ע (ראה ובתענית
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קבלה מדברי הוא בשבת תענית איסור אי הפוסקים

 שעושה זה ביום היכר אין ואי׳כ התורה), מן או

 זהו הנר בהדלקת כן על לכס, זכר דבר איזה

 זכר לעשות חנוכה, בשבת הדאורייתא קיום

וא^^ש. לכס,

 התקנה, בגדר תילוק לומר מחודש דבר דהוא [ואף

 מדרבנן תיובו הימים מן דתלק

 מדאורייתא, ימים מן ובחלק

 כא, (שבת בחת״ס מצינו מ״מ

 חנוכה נר הדלקת דחלוקה א)

 משאר תקנתה בעיקר דער״ש

 ע). תירו־ץ לעיל (ראה הימים

 בקריאת היכר יש הרי ובלא״ה

 מיניה, ועדיף דחנוכה, ההלל

 וחומר קל של מגופו זהו שהרי

 על שירה ׳שאמרו שם בגמ׳

 דבעינן י״ל ואולי וכו׳, הים׳

 מתחילת לנס״ ״זכר לעשות

 הנר הדלקת עדיפא ולכך היום,

 בקריאת למחר להמתין ראוי ואין בלילה, דהיא

ההלל.

 החיוב ילפינן דממנו מצרים דיציאת הלל אכן

 א) יד, אבן(מגילה בטורי יעויין לנס, זכר לעשות

 במהר״ץ ועיין ס״ו, בליל שאומרים בהלל דאיירי

 בהלל איירי אי בדבריו דנסתפק ב) י, (ערכין חיות

שחיסת הלל או דהגדה  בחי׳ ועי׳ ודו״ק. הפסח, ד

דכתב וכו׳), ציוונו והיכן ד״ה א כג, (שבת חת״ס

 דזכרון שם מדבריו משמע אולם לעיל, דבריו כעין

ויל״ע]. הנר, בהדלקת הוא חנוכה נס

 דאורייתא חשיב ניסא פרסומי ק תירוץ

 והבדלה (קדוש ברכה בעמק כתב הזה כענין

יסוד לה יש כיסא דפרסומי ו), אות

עי  היום קידוש כ?הד היום וקידוש חנוכה נר ב): כג, (שבת רבא ב

 בתר גיסא, פרסוכזי משום עדיף הגרכה נר דילנזא או דתדיר, עדיף

גיסא. פרסומי משום עדיף חנוכה נר פשטח, הדר דאבעיא

 נר הדלקה זמן שהגיע כיון הלא לרבא, ליה מספקא מאי וצ״ע,

 במצות ואילו זו, במצוה הוא מחוייב החמה, שקיעת קודם - חנוכה

 חכם (ראה וקי״ל השבת, יום כניסה לאחר - הכי לבתר יתחייב קידוש
 אינה עכשיו, להעשרת שצריכה דמצוה הרדב־־־׳ז) תשובות בשם קו מי׳ צבי

 חנוכה נר הכי בלאו וא״כ זמן, לאחר שתבא חמורה מצוה מפגי נדחית

גיסא. פרסומי של טעם בלא אף עדיף,

 דאורייתא היין על דקידוש דס״ל הראשונים לשיטות צ״ע, עוד

 וראה נשים}, ד"ח ב (ב, ובשבועות זוכרהו} ד־־ח א (קו, פסחים תוס׳ [ראה הוא
 נדהה איך סב!], (סי' אריה ובשאגת כלושבע), והרי ד״ה א (ד, נזיר על בילפרש

 ואף מדרבנן, שהוא חנוכה נר מפני קידוש, של דאורייתא מצרה קיום

 דרבנן, לכלצוה להקדימו סיבה רק הוא נד׳מ ניסא, פרסומי בו שיש

קידוש. של דאורייתא עשה מצות ידחה למה אבל

 המצות, במנין יונה רבינו לדעת בדאורייתא

 חסדי לזכוד דאורייתא עשה מצות דאיכא

 כל את וזכרת שנאמר בהם, ולהתבונן ה׳

 שנה ארבעים זה ה׳ הוליכך אשר הדרך

 פרסומי וא״כ וגו/ המן את ויאכילך במדבר

 בכלל הוי ה׳ חסדי ולפרסם לזכור ניסא

 ניסא דפרסומי דגמי טעמא וזהו זו, מצוה

דאורייתא, עשה בחיוב דקאי עדיף,



קעאחנוכה ס התשובות וטרם מ

לה'. זקוק אין וכבתה ׳הדליקה ב) תרעג, או״ח שו״ע ה״ה, חנוכה מהל׳ פ״ד (רמב״םפסקינן

 מאי הדליק, שלא שיחשבו חשד מפני וידליק שישוב נימא לא אמאי לבאר, ויש

 העוברים יאמרו שמא הפתחים, בשני להדליק שצריך פתחים שני לו שיש ממי שנא

 הכא נמי נימא לא אמאי ח), תרעא, שם שו״ע ה״י, שם (רמב״ם חנוכה נר הניח לא זו ברוח

 שרואים דכיון נימא [ואי מעיקרא. הדליק שלא העוברים יאמרו שמא ידליק כבתה שאי

 פתחים, ב׳ לו שיש מי אצל נמי נימא לא אמאי א״כ שכבתה, אלא הדליק, שאכן מבינים בבויה, מנורה

חשדא]. ליכא ושוב השני, בפתח בבויה מנורה שיניח

«־1־שלייט״א הדבסהי חייייס דבי• תשובת

רמאות. רק עצה לא זה כבוי׳ מנורה להביא

שלייט״א אזרחי מרדכי בייד רבי תשובת
 אלא נקיים״, ״והיתם של דיך, קיום רק, אינו החשדא״, ״מפני של זה, דיך

 שנאמר דיך זה הוא שדהו״ ״בסוף שה״פאה״, כשם המצווה. עצם מדיני

 הנוסף, בפתח נ״ח, של ההדלקה דיך כך פאה, הלכות בעיקר מדאורייתא,

 שדהו, בסוף פאה יניח לא שאם וכשם חנוכה. הלכות בעיקר דיך זה הוא

 בפתח נ״ח מדליק ואינו העובר כך, פאה. מצוות דיני על עובר הריהו

חנוכה. נר הלכות על עובר הנוסף,

 באו, לא חשדא״. ״מפני של והתקנות הדינים שכל כך, כמו להדגיש יש

 היא התקנה כלומר חשדא. ״למנוע״ כדי דדינא, בעיקרא כתקנה אלא

 שדהו, בסוף להניח כמו ״חשדא״, בה שאיך באופך המצווה את לעשות

 בעיקר תקנות הך אלו הפתחים. בשני נ״ח להדליק וכמו מדאורייתא,

הדיך. או המצווה

 תקנות, אך, [אלא ״חשדא״. להסיר כדי חדשות, עשיות מצינו לא

 ולהדליק לחזור חז״ל, בתקנת מצווים היינו אילו המצווה.] עיקר בעשיית

נאמרה לא שודאי מחודשת, עשייה של תקנה זאת, היתה ה״כבתה״, את
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 ובעניך ברצונו. של לו בא ה״כבתה׳/ כל הרי אדרבא, המצווה. בעיקר

חשדא. תקנת שייבא לא כזה,

 חנכה, בנר הך ב״פאה״, הך החשד״ ב״מפני שנאמר, מה שכל איפוא, ברור

 ידי על אם ואף, ה״חשדא״, הורדת של פרטיות בעשיות מתקיים אינו

 שאינו החשדא״. ״מפני של הריך יתקיים לא החשדא, ייעלם מעשיו,

 של דיך קיום או השני, בפתח הנר הדלקת כמו חז״ל, תקנת ידי על אלא

דווקא. שדהו״ ב״סוף ״פאה״

 הקצירה, בתחילה הפאה, את שהניח שלטים יציב אם שאף וברור, פשוט

 להדליק שהיא, חז״ל, תקנת של קיום בכך איך במקומם, חנכה הנר את או

 ב״מקום״ פאה, הנחת קיים שלא כשם האחרים. בפתחים גם חנוכה נר

שדהו. בסוף שהוא

 חנוכה נר דיך לקיום נוסף״, ״מקום נאמר החשד, שמפני הוא. הדברים גדר

 הנחת ומקום הפתחים. בשני הוא הדלקתם, ש״מקום״ ב״פאה״], [וכמו״ב

שדהו. בסוף הוא פאה,

 גביה שייך לא כמובך, אבל, ״חשד״, קיום אם גם שב״כבתה״, ומכיוך

 ״חשדא״. של התקנתא בכלל ה״כבתה״, איך לכך הדלקה״. ״תקנת

 עיקר בכלל נכלל והריהו נוסף. הדלקה״ ״מקום לייסד באה [התקנתא,

״כבתה״.] גבי שייך לא ודאי וזה חנוכה. נר הדלקת חובת

שובת שה דגי ת שלייט״א שטדנביד מ
 שכבה. לאחר מדליקים לא מדוע ששאלו מה

 וגם חשש, מכל לצאת באופך שיהיה הדלקה בשעת וחייבו רצו חז״ל

 ההדלקה. מצות איך כבר ואח״כ ההדלקה, מצות קיים שלא ירננו שלא

באריכות]. קמב סימך וזמנים במועדים בזה שכתבנו מה [ועי׳

 החשד מפני חדש חיוב תיקנו לא א. תירוץ

 ס״ח) תרע״א סי׳ (או״ח שלמה חכמת

 ליישב שאין [וכתב זו קושיא הקשה

 שמתחילת באופן דווקא הוא שהחשד

 ולכן הדליק, שלא דואים סופו ועד הזמן

הגמרא שמדברי משום חשד, אין בכבתה

 זה דין שמדמה שם) עיין כג. (שבת

 של בחשד שמדובר מוכח שבפאה, לחשד

באקראי]. העוברים

 חייבו לא עצמו בפני חשד שמשום ותירץ,

 שבין באופן ורק מעשה, לעשות חכמים

שלא באופן לעשות חייב לעשות, חייב כך
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 שכבר שכבתה באופן ולכן חשד. יהיה

 ולהדליק, לחזור חייב אינו חובתו, ידי יצא

 להדליק צריך כך שבין פתחים בשני אבל

 כדי בשניהם להדליק חייב אחד, בפתח

 חיים [ובמשמרת חשד לידי יבוא שלא

 עט) עמוד ח״ב זצ״ל, שיינברג (לגרח״פ

 את ומגדיר ממשיך החשד שענין הוסיף,

 כתב זה וכעין נוסף. פתח על גם חיובו

 תשנג, עמוד (בראשית דאורייתא ביקרא

 מצות בספר וראה רוטנברג). הגר״צ בשם

 יא) סי׳ הלכה (בירורי וביתו איש נר

 זה, כעין שתירצו ויש זה. ביסוד שהאריך

 שצריך המצוה, בעיקר דין הוא חשד שדין

 אבל חשד, ללא ניסא פרסומי לעשות

 לחייבו]. שייך לא המצוה שקיים אחר

 האריך קסז) סי׳ (ח״א קדם ובהררי

 הוא, התקנה גדר פתחים שבשני להוכיח,

 בתים, כשני זאת דנו החשד שמשום

 הדלקה, חובת שניהם על חלה וממילא

 חשד, משום רק הדלקה תיקנו לא אבל

שוב. להדליק חייב אינו בכבתה ולכן

 שבת אטו גזרו פתחים בשני ב. תירוץ

 הקשה סק״י) ה״י פ״ב נתנאל(שבת קרבן

 זה אין הגמרא שעל [והוסיף זו קושיא

 (שבת שאמר הונא שרב משום קשה,

 באמת פתחים, בשני להדליק שצריך כג.)

 אלא לה', זקוק ׳כבתה כא.) (שם סובר

 שהתבאר, וכפי הפוסקים על שהקושיה

אחרונים]. עוד כתבו וכן

 על הנר להניח דרכם היה שבשבת ותירץ,

 כן ואם שכבה, לאחר אפילו החצר פתח

מהם, באחד ידליק לא אם פתחים בשני

 כלל, נר הדליק שלא יחשוב שם העובר

 יש שבשבת וכיון נר, שם יראה שלא כיון

 בנר אבל בחול. גם שידליק גזרו חשד,

 באמת בשבת, יקרה הדבר אם שכבה,

 לא [וגם חשד יהיה ולא הנר שם ישאר

 הדבר ואם בשבת], שידליק לגזור שייך

 הנר את משם יקח אם גם בחול, יקרה

 כבה שהנר זכות לכף ידון הרואה הכבוי,

 ולקח לה] זקוק אין שכבתה הוא [והדין

 על דבריו [ביארנו בחול. כדרכו משם הנר

כא.)]. (שבת משה הדברי פי

חשד אין אחת בפעם ג. תירוץ

 ד״ה עא סי׳ ח״ב (תניינא ומשיב שואל

 לחשוש אין שבכבתה תירץ, ומה)

 לכף אותו ידון שהרואה משום לחשד,

 אחר ובלילה הדליק, לא שעדיין זכות

 בשני הוא החשד וכל שמדליק, יראה

 מדליק לא לילה שבכל שרואה פתחים,

 שמבואר זה, תירוץ שהמתיקו [ויש שם

 לבני הוא שהחשד כג.) (שבת בגמרא

 שאין הוסיפו, ועוד אותו. שמכירים העיר

 ויחשדוהו, יום בכל יכבה שהנר לחשוש

 ביה גזרו ולא הוא, שכיחא דלא דמילתא

רבנן].

 (או״ח תשובה התעוררות תירץ זה וכעין

 שמותר שכיון סק״ו), תסה סי׳ ח״ג

 שאסור ונרות בשמנים בחנוכה להדליק

 נמצא כא:), (שבת בשבת להדליק

 הרואים ולכן יכבו, שהנרות קצת שמצוי

 אבל יחשדוהו, ולא כבו שהנרות יתלו

 השני בפתח ידליק לא אם חצר לגבי

בכל שם ושב העובר הימים, שמונת כל
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 זה אין שהרי בו, יחשוד הימים שמונת

לילה. בכל הנרות שיכבו מצוי

 מד (סי׳ חנה קרית שו״ת תיר^י זה וכעין

 שראו אדם בני יש שכבה שבנר נו), עמוד

 אחר, ביום שהדליק שראו או שהדליק,

 לחשד. מקום אין ולכן יתפרסם, והדבר

 שעוברים אדם בני יש פתחים בשני אבל

 ולא השני, בפתח רק

 מי ואין חנוכה, נר רואים

 [וצריך בזכותו שיהפוך

 שאלו שחוששים לומר

 אין זה בצד שעוברים

 שבצד אלו עם קשר להם

 כאן גם כן לא שאם השני,

יפרסמו].

 מתמעט והאור היפה, מהאור שכבתה

 שבת, לענין כיבוי נקרא זה שגם והולך,

 אם אבל לתקנה, לה׳ ׳זקוק אם ונחלקו

להדליקה. שחייב מודים הכל לגמרי כבתה

 לחזור צריך שאינו מינה נפקא ה. תירוץ
ולברך

סק״ו) לו סי׳ (ח״א יעקב שאילת בשו״ת

קינן ס  'הדליקה ב) תרעג, אר״ח עזו״ע ה׳׳ה, חנוכה כ?הל׳ פ״ד (רכלי״ם פ

לה׳. זקוק אין וכבתה

 שיחשבו השד נזפני וידליק שישוב נינ?א לא אכלאי לבאר, דש

 בשני להדליק שציריך פתחים שני לו שיש נ?ב?י שנא מאי הדליק, שלא

 שם (רנלב״םחנוכה נר הניח לא זר ברוח חעוברים יאמרו שמא חפתהים,
 שמא ידליק כבתה שאי הכא נמי נימא לא אמאי ח), תיעא, שם שו״ע ״־■־־י,

 מנורה שרואים דכיון נינלא [ואי מעיקרא. הדליק שלא העוברים יאמרו
 שיש מי אצל נמי ייכלא לא אנלאי א"כ שכבתה, אלא הדליק, שאכן מבינים כבויה,

חשדא], ליכא ושוב השני, בפתה כבויה מנורה שיניח פתחים, ב׳ לו

 כבה לא שהנר באופן מינה נפקא ד. תירוץ
לגמרי

 עמוד חנוכה, ענייני התורה, רזלוי(על בית

 מודים הכל בכבתה שבאמת תירץ, עב)

 ולא חשד, משום ולהדליק לחזור שצריך

 עיקר מצד להדליק צריך אם אלא נחלקו

 שהנר באופן מינה ונפקא המצוה. חיוב

 חיוב אין זה שבאופן לגמרי, כבה לא

 עיקר מצד חיוב שייך אבל חשד, משום

 לא הפוסקים שמדברי כתב [אך המצות

 לגמרי כבה אם שלפיו זה, כתירוץ משמע

ולהדליק]. לחזור צריך

 קכג) (סי׳ יוסף גנזי בשו״ת הביא וכן

 כא.) (שבת דאמרו דמהא שתירצו,

 להדליקה׳, ׳חייב ולא לה׳ זקוק ׳כבתה

אלא לגמרי, כשכבתה מדובר שלא משמע

 משום שנית להדליק צריך שבאמת תירץ,

 שאם מינה, נפקא בכך שיש אלא חשד,

 לה׳ זקוק ׳כבתה משום להדליק חייב היה

 משום רק חייב אם אבל לברך, צריך היה

 [והוכיח ולברך לחזור צריך אינו חשד,

 הרי״ף) מדפי י. (שבת הר״ן כדעת מכך

כן]. הסובר

 משמע לא הפוסקים שמדברי כתב אך

 בשו״ת [ובאמת ולהדליק לחזור שצריך

 פי על שאף כתב, פה) (סי׳ מהרש״ל

 לזכות הרוצה לה׳, זקוק אין ש׳כבתה

 מן גרע דלא וידליק, יחזור שלימה במצות

דחשד]. טעמא הזכיר לא אבל המהדרין.

ספיקא ספק כאן יש ו. תירוץ

הסיק, (שם) יעקב שאילת בשו״ת
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 לחשד, חששו פתחים בשני שדווקא

 יעברו שמא בדבר, אחד ספק שיש משום

 באופן אבל ויחשדוהו, שם אדם בני

 אם ספק א. ספיקא, ספק יש הנר שכבה

 ופתילות שמנים לו שיש שיתכן יכבה,

 שיכבה. שייך לא כן ואם לדלוק, הראויים

 שם יעברו לא שמא יכבה, אם אפילו ב.

 זה באופן ולכן אותו. החושדים אדם בני

להדליק. חכמים עליו גזרו לא

 רק יהיה שיכבה לאחר הרי צ״ע, [ודבריו

 תקנה לעשות אם והנידון אחד, ספק

 כמו שיכבה, שלאחר המצב כלפי הוא

 שיש לאחר היא שהתקנה פתחים בשני

 שהדבר ליישב, ויש פתחים. שני לאדם

 פתחים, שני להם שיש כאלו שיש ברור

 לגבי אבל תקנתם, חכמים תיקנו וכלפיהם

 יגיע אם ספק הוא אדם כל אצל כבתה׳’

תיקנו]. לא ולכן זה, למצב

 בה גזרו לא שכיחא דלא מילתא ז. תירוץ

 מצוי זה שאין זה, כעין שתירצו יש

 להניחו צריך לכתחילה שהרי הנר, שיכבה

 ברורה משנה (ראה יכבה שלא במקום

 אחד, נר יכבה אם וגם סקכ״ה), תרעג סי׳

 ומילתא נוספים, נרות יש פעמים הרבה

רבנן. בה גזרו לא שכיחא דלא

 נוהגים שהמהדרים שכיון שהוסיפו, ויש

 מצוי אין שוב כשכבה, שנית להדליק

 להדליק חייב אינו ולכן לחשד, שיבואו

חשד. משום

 שהוצרכו מה שכל זה, כעין שתירצו יש

בשני דווקא הוא חשד משום לתקן

 כך כל מרגישים אדם בני שאין פתחים,

 שמרגישים שכבה בנר אבל חשד, שיש

 ולכן לבד, יתקנו הסתם מן תשד, שיש

לתקן. הוצרכו לא זה באופן

זכות לכף הרואה ידון שכבה בנר ח. תירוץ

 שכבה שבנר תירי׳ו, קכג) (סי׳ יוסף גנזי

 שגם משום זכות, לכף הרואה אותו ידון

 אבל יכבה, שהנר זה מצב שייך אצלו

 רק יש כלל בדרך שלרואה פתחים, בשני

 זה זכות צד בדעתו יעלה לא אחד, פתח

עליו.

 הדליק שלא ראיה אין כאן ט. תירוץ

 שמבואר (שם), יוסף בגנזי תירץ עוד

 כי הוא החשד שכל כג.) (שבת בגמרא

 גם הדליק, לא הזה שבצד שמתוך יאמרו

 ראיה שבלי ומבואר הדליק, לא השני בצד

 שעשה ראיה אין ובכבתה יחשדו, לא

 שעתיד יודעים הכל [שהרי כדין שלא

 הזמן], קודם נכבה ולפעמים להכבות,

יחשדוהו. לא ולכן

 צריכים שם הגמרא דברי באמת [אמנם

 זה בצד הדליק שלא מכך הראיה מה ביאור,

 בפשטות הרי השני, בצד גם הדליק שלא

 אחד. ממקום ביותר להדליק צריך אינו

 ד״ה (שם סופר והחתם הכזהרי״ט וביארו

 שהמהדרין שכיון (שם), יוסף והגנזי כי)

 הבית, מבני ואחד אחד לכל נר מדליקים

 ידליק הבית מבני אחד שכל הראוי מן היה

 יחשדו כן, עשו שלא ומכיון אחר, בפתח

 כלל]. הדליקו שלא בהם

דוד חנה קרית בשו״ת תירץ זה וכעין
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 לחשד חוששים שאין קט), סי׳ (ח״א

 שיש בחצר כגון אמת, בחשד כשיש אלא

 בצד הדליק לא שבאמת פתחים, שני לה

 הדליק לא כן שכמו לומר ויבואו אחד,

 מה את יבדקו אם כאן אבל השני, בצד

הדליק. שבאמת יראו שרואים,

ההדלקה בשעת הוא החשד יא. תירוץ

 אויערבאך הגרש״ז בשם שהביאו יש

 חשד, אין שכבה שבנר לתר)י, זצ״ל

 שהנר שיתכן מבינים אדם שבני משום

 שמא הוא פתחים בב׳ החשד וכל כבה,

כלום יראו ולא ההדלקה בשעת יעברו

 הטריחוהו לא י. תירוץ
 זמן כל בביתו להיות

ההדלקה

 יוסף בגנזי תירץ עוד

 לא שחכמים (שם),

 המדליק את לחייב רצו

 זמן כל בביתו להיות

 ותלו דולקים, שהנרות

 גם כן ואם יכבו, שהנרות לחשוש שאין

 מקום אין שכבו, ורואה לביתו חוזר אם

 מקום היה כבר [שהרי לחשד, לחשוש

 כן פי על ואף בביתו, היה כשלא לחשד

 כעת אותו לחייב טעם ואין הטריחוהו, לא

 לתקן אפשר שאי וכיון לחשד], לחשוש

 בביתו הוא אם שגם אמרו בשלימות, הדבר

 שיש בחצר אבל לחשד, לחשוש צריך אינו

זה. טעם שייך לא פתחים שני לה

 סי׳ (ח״א דוד חנה בקרית תירץ זה וכעין

 עדיין המצוה שקיים אחר שאם קט),

 כן שאם סוף, לדבר אין לחשד, נחשוש

 כדי פעמים מאה ולהדליק לחזור יצטרך

 דהלא כוונתו, לבאר [ויש יחשדוהו שלא

 החיוב לה׳, זקוק אין ד׳כבתה מ״ד להאי

 חוששים ואם ההדלקה, בשעת רק הוא

 לדבר אין החיוב, זמן אחר שיהיה לחשד

נחשוש]. הלילה שכל סוף,

קי13  ׳הדליקה ב) תרעג, אר״ח שו״ע ה״ה, חנוכה מהל׳ פ״ד (רנלב׳׳ם ן3ם

לה/ זקוק אין וכבתה

ש  שיחשבו השד נ?פני וידליק שישוב נינ?א לא אכלאי לבאר, ד

 בשגי להדליק שצריך פתחים שני לו ש־יש נ?כ?י שבא מאי הדליק, שלא

 שם (רמב״םחנוכה נר הניח לא זו ברוח חעוברים יאמרו שמא חפתהים,,
 שמא ידליק כבתח שאי הכא נמי בימא לא אמאי ח), תרעא, שם שר״ע ח-י,

 יליורה שרואים דכיון ניכלא [ואי מעיקרא. חדליק שלא העוברים יאמרו
 שיש מי אצל ננלי ויכלא לא אכלאי א״כ שכבתה, אלא הדליק, שאבן כלבינים כבויה,

חשדא]. ליכא ושוב השני, בפוזה כבויה מנורה שיניח פתחים, ב׳ לו

 בזמן השני בפתח נר להדליק צריך [ולפ״ז

החשד]. את יש שאז ממש, ההדלקה

 תרע״ג (סי׳ הלכה שבביאור שהוסיפו ויש

 זקוק אין ׳כבתה שלמ״ד כתב, אם) ד״ה

 בשעת אלא ניסא פרסומי צריך לא לה׳

 מכן לאחר חשד אין גם ולכן ההדלקה,

 שדין אפשר כי מוכרח, זה אין [אמנם

מכן]. לאחר גם הוא חשד

ידיעתם בחוסר הענין יתלו יב. תירוץ

 בגמרא שמבואר מה לפי שתירץ יש

 הפתחים שני שאם כג.), (שבת ובמאירי

 בני של לחשד חוששים לא אחד, בצד

 הוא זה שבית יודעים [שאינם אחרת עיר

 הענין את שיתלו משום אחד], אדם של

 באופן מדוע לשאול, ויש ידיעתם. בחוסר

 חוששים צדדים בשני הפתחים ששני

אומרים ולא עיר, אותה בני של לחשד
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 שאינם ידיעתם, בחוסר הענין שיתלו

 לעיל [וראה השני בצד הדליק אם יודעים

 וכפי כנגדו, הוכחה יש זה שבאופן שי״א

שם]. שהתבאר

 שאם סבורים עיר אותה שבני לבאר, ויש

 עיר בני משא״כ מכך, יודעים היו כן היה

 זה ולפי יודעים. שאינם שיודעים אחרת

 גם שכבה, נר של זה ענין שלגבי מיושב,

 שגם אחרת, עיר בני כמו הם עיר אותה בני

 זה ואין כזה, דבר להיות שיכול מבינים הם

עליו. לדעת אמורים שהם כללי ענין

 זמן כל הנותר להשאיר צריך יג. תירוץ
* ההדלקה

 סקי״ב) תרעג (סי׳ תשובה בשערי

 מת), סי׳ (ח״ג יעקב השבות דברי הביא

 לה׳, זקוק אין ש׳כבתה פי על אף שבאמת

 ההדלקה, זמן כל הנותר את להניח צריך

 [שאם כלל הדליק שלא יחשדו שלא כדי

 שלא בו יחשדו פתחים בשני מדוע כן לא

 כבה שהנר זכות לכף ידונו הרי הדליק,

לו]. זקוק ואינו

 על הקשה סק״ח) שלמה(תרע״א ובחכמת

 הקושיה], בסוף שהבאנו [כפי זה תירוצי

 שיניח כן, יעשה פתחים בשני גם כן שאם

 שהנר ויאמרו הדלקה, ללא כלי השני בצד

 (שם), יוסף גנזי בשו״ת הקשה וכן כבה.

 החשד, מפני תיקנו שחז״ל שכיון ותירץ,

 ידי על שהוא המצוה, כעיקר לעשות תיקנו

החשד. לסלק רק ולא הנס, ופרסום הדלקה

 המובא החלק על התשובות את ריכזנו זה בתירוץ *
 מנורה יניח לא טעם מה הקושיה, בסוף בסוגריים

השני. בפתח כבויה

 א. ביאורים: כמה נאמרו הדבר ובטעם

ם אינם חכמים שות מצוות מתקני  חד

 שמדליק שלט שיניח תיקנו שלא [כפי

 מקום זהו שכאן תיקנו אלא השני], בצד

 א)]. (תירוץ לעיל [וראה בהדלקה החייב

 ולהביא לטרוח צריך כך שבין כיון ב.

 [ולכאורה החשד מפני לשם מנורה

 שיהיה כדי ולכבותה להדליקה גם צריך

 אותה שידליק כבר תיקנו שדלקה], ניכר

 בפרסום להרבות כדי דלוקה, וישאירנה

 דלוקה מנורה החשד] [מצד עדיף ג. הנס.

 נראית שהדלוקה משום מכובה, ממנורה

 לעשות צריך כך שבין מי ולכן למרחוק,

 אבל שידליק, עדיף החשד, מחמת משהו

 לחזור הטריחו לא וכבה שהדליק באופן

 חשד כך כל אין שלמעשה כיון ולהדליק,

 אפשר כבויה מנורה יניח אם ד. זה. באופן

 יום בכל אם [ובפרט מניחה שיראוהו

 ה. גדול. יותר חשד יהיה ואז כן], יעשה

 יחשבו יום, בכל כבויה מנורה יניח אם

 עושה כן ואם יום, בכל נכבית שהיא

 במקום מנורה להניח שאסור כדין, שלא

 מנורה מניח אם ו. להכבות. שיכולה

 וכל הבריות, דעת כגונב הוא הרי כבויה

 דווקא הוא כבויה, מנורה שמועילה מה

 שהדליק האמת ידעו יבררו שאם באופן

 תשובה(או״ח בהתעוררות כתב זה [וכעין

 חז״ל תיקנו שלא סק״ו), תסה סי׳ ח״ג

 ידי על מסלקים חשד ז. הבריות]. לרמות

 את מסלקת המצוה שזכות מצוה, מעשה

 ידי על חשד מסלקים לא אבל החשד,

חיצוניים. מעשים
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 כשמגיע המזון, בברכת הנסים על שכח שאם פסק, א) תרפב, ד: קפז, (או״ח רמ״א

וכר. נסים׳ לנו יעשה הוא ׳הרחמן יבקש: ל׳הרחמן׳

 אשתו ׳היתה אמתני׳ מקשינן א) (ס, בברכות הא נסים, על מבקשים כיצד וצ״ע,
 דדינה דאשכחן ממה שוא׳, תפלת זו הרי זכר אשתי שתלד רצון יהי ואמר מעוברת

 שעל דאף הרי נסים׳, מעשה מזכירין ׳אין ומשני לאה, בקשת ידי על לבת נהפכה

 לפי כן, להתפלל אין מקום מכל ללאה, שנעשה כדרך להשתנות הדבר יכול הנס ידי

 ׳על להזכיר ששכח למי נסים בקשת הכא תקנו כיצד לבאר ויש הוי, נסים דמעשה

הנסים׳.

־11־שלייט״א הדבסהיי חייייס דביי תשובת־11־

נסים. כולו לבא לעתיד

־1<<«־ ש^ייט״א שטדנבוד משה דבי תשובת
 על מבקשיו איך הא נסים׳ לנו יעשה הוא ׳הרחמך אומרים איך בשאלה

נסים. מעשה

 וביארנו שור, התבואות בשם קמח בסימן וזמנים במועדים זאת הבאנו

 כ׳בימים שמתפלל כאך אבל נכון. אינו נסים עצמו על לבקש דדוקא שם

 שמים, לכבוד ומבקש שמים, שם שיתקדש הזה׳ ׳בזמן יהיה כך ההם׳

מותר.

שליט״א אזרחי מרדבי ברוד דבי תשובת
 נפשות. הצלת של נם על להתפלל הוא, ״שוא״ כלום פלא, היא ההשוואה

 כל רצוך על או מסויים, צורך על היא, בעלמא בקשה אם ודאי, הלא א.

 הקב״ה, של ״הטרחתו״ על מתפללים איך זכר, הולדת על כמו שהוא,

ניסים. במעשי
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 נפש, פקוח נפשות, הצלת כמו חיוני, צורך על הוא כשהמדובר אבל

 היא. חובה אלא להתפלל, שאפשר רק לא וכדר, ישועות רפואות

 ימנע אל אדם של צוארו על מונחת חדה חרב ״אפילו שנינו כבר הלא
 איירינך. נם המצריך במצב לא וכלום י.). הרחמים״(ברכות מך עצמו

 כבר הלא ישראל, כלל עבור בבקשה הוא, כשהמדובר גם כך, וכמו ב.

 מפורש והדבר ניסים, הקב״ה עמנו שיעשה פעמים כמה כך, על הובטחנו
בתורתנו.

 ומקרא ההם״, בימים לאבותינו שעשה ״כמו מדגישים כאשר עוד, מה

 טו), ז, נפלאות״(מיכה אראנו מצרים מארץ צאתכם ״כימי הוא מפורש
וז״פ. שוא. תפילת בכלל זה שאיך ודאי

להתפלל אפשר רבים על א. תירוץ

ד״ה ב כא, (שבת שור בכור הקשה כן

 שטרנבוך, (להגד׳מ וזמנים [ובמועדים ועשאום)

 על רק אינה שהקושיה העיר, קמח) סי׳ ח״ב

 ה״ח), (פ״כ סופרים מסכת על גם אלא רמ״א,

ם/ ׳על בנוסח שם שנאמר  שאומרים הניסי

שית ׳כאשר  עמנו יעשה כן וכו/ מתתיהו בימי ע

 ונפלאות/ ניסים אבותינו ואלוקי אלוקינו ה׳

 שאולי וכתב ניסים. על שמתפללים מכך ומשמע

 שמספרים אלא לניסים, תפילה זו אין שם

 לפנינו אמנם ונפלאות. ניסים עמנו יעשה שעוד

 וכך בקשה, לשון בפירוש נאמר סופרים במסכת

 פלאות ׳והודאת בהודייה ואומרים שם: נאמר

שועת שית אשר כהנים, ות  בן מתתיהו בימי ע

 עמנו עשה [ו]כן ובניו, וחשמונאי גדול כהן יוחנן

 ונפלאוח, ניסים אבותינו, ואלקי אלוקינו ה׳

 הגר״א בנוסחת זה וכעין וכו׳. לנצח׳ שמך ונודה

נוספות]. ונוסחאות

 הכס, על מתפללים שאין שהדין ותירץ,

ם שמן ביחיד, נאמר ת ס לכך, ראוי אינו ה

שר אבל שוא׳, לתפילת שזוהי ונמצא  אפ

שו רבים, על להתפלל  כיסים להם שייע

 אחר שאומרים רצון׳ ב׳יהי זה שלפי [וכתב

שיאת  נפלאות לנו ׳ותעשה לומר יש כפים, נ

 כתב זה תירוע וכעין לי׳. ׳ותעשה ולא וניסים׳,

 או״ח קלוגר, שלמה (לרבי שלמה חכמת גם

 אלף עמ׳ (ח״ז חמד שדי כתב זה וכעין ב). תרפב,

 רבים, להציל כדי הנס על לסמוך שמותר תסד),

שה כן והוכית  דוסא בן תנינא רבי עם מהמע

א)]. לג, (ברכות והערוד

ישראל לכלל משועבד המזל ב. תירוץ

נחמיה יוסף רבינו בדרשות תירץ זה כעין

 בהג״ה), ד״ה רנא עמי בעומר, לל״ג (קורניצר,

 ניסים, ממעשה ליהנות שאין שהטעם

 מנכים נס לו שעושים שמי משום הוא

תמזכויותיו לו ב ש  ויש ב), כ, תענית א, לב, (

 אבל ליחיד, הנוגע בנס דווקא שזהו לומר

 אלא המזל, תחת אינם כך בין ישראל כלל

 שדרשו וכפי להם, משועבד המזל אדרבה,

אחז״ל מ חו תנ בראשית ברש״י הובא ג, בראשית (
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 ישראל בשביל נברא שהעולם א), א׳
 וצמיחתם הוויתם וכל ראשית, שנקראו

 לנו שיעשה לבקש אפשר ולכן בנס, היא

 לאבותינו, שעשה כמו ונפלאות ניסים

 לחשוש אין שבזה ישראל, לכלל דהיינו

 עצמה שלאה מה ביאר זה [ולפי זכויות לניכוי

 שם), (ברכות לנקבה יתהפך שהולד התפללה

 ישראל, לכלל נוגע זה שדבר

 שני יצאו מרחל שגם שרצתה

 נקרא אחד ושבט שבטים,

א)]. פ, פסחים ׳קהל׳(ראה

 בין חילוקים שני וישנם

 שור בכור לתירוץ תירוצו
 בבכור א. לעיל: הנזכר

 שהטעם מבואר שור

 שזוהי משום הוא הנס, על להתפלל שאין

 נחמיה יוסף רבינו ולדעת שוא׳, תפילת’
 מזכויותיו. שמנכים משום הוא, הטעם

ת\להלן וראה ר תי  מדברי ב. נוסף. טעם ד) (

 כל על להתפלל שאפשר משמע שור בכור

 נראה נחמיה יוסף רבינו ומדברי ׳רבים׳,

 ישראל', ׳כלל על רק להתפלל שאפשר

אחד. שבט על הפחות ולכל

 אפשר הטבע שבגדר ניטים על ג. תירוץ
להתפלל

 לחלק שיש (שם), שור בכור תירץ עוד

 כמו העולם, בטבע המלובשים ניסים בין

 אלו ניסים שעל החשמונאים, מלחמות
 בגדר שאינם ניסים לבין להתפלל, אפשר

 מנקבה הולד שיתהפך כגון כלל, הטבע

 וזוהי להתפלל, אין אלו שעל לזכר,

להלכה הובאו תירוציו [ושני שוא׳ ׳תפילת

 (שם החיים ובכף ד) קפז, (או״ח תשובה בשערי

כה)]. ס״ק

 כמו ביותר גדול שאדם שור, בכור והוסיף

 על גם להתפלל יכול דוסא, בן חנינא רבי

 א) (כה, בתענית שמצינו כפי הטבע, שינוי

לה׳ בחפץ גם מבואר [וכדבריו ע ב ל  החיים, אור (

להלן בדבריו עוד וראה היתה), ד״ה א ס, ברכות

 הנ?זון,, בברכת הנסים על שכח שאם פסק, א) וזרפב, ד: קפז, (או׳׳חרמ״א

וכר. בסים׳ לגר יעשה הוא ׳הרחכלן יבקש: ל׳הרחכלך׳ כש־מגיע

 אנלתני׳ נלקשינן א) (ס, בברכות הא בסים, על כלבקשים כיצד וצ״ע,

 תפלת זו הרי זכר אשתי שתלד רציון יהי ואנלר נזעוברת אשתו ׳היתה

■אין ונלשני לאה, בקשת ידי על לבת נהפכה דדיגה דאשכחן נזנלה שלוא',  ׳

 להישתנות הדבר יכול הנס ידי ישעל דאף הרי בסים', י?עלשה מזכירין

 הוי, נסים דמעישה לפי כן, להתפלל אין נלקום כלכל ללאה, לשנעשלה כדרך

הגסים׳. ׳על להזכיר שלשלכה לכלי נסים בקשלת הכא תקנו כיצד לבאר וישל

 מה מבואר זה שלפי להוסיף, ויש ח). (תירח\

ויש לנקבה]. הולד שיתהפך התפללה שלאה

 שאין שהטעם שיטתו, לפי הדברים לבאר

שום הוא כך על להתפלל  ׳תפילת שזוהי מ

 ׳תפילת זו אין כזה גדול אדם ואצל שוא׳,

שוא;

 תשכ״ז- תורה (תידושי טייטלבוים [ומהר״י

 שכל בזה, האריך עו-עז) עמ׳ חנוכה תשכ״ח,

ם ניסים מלא העולם  (תירוע להלן [ראה נסתרי

 זה שלפי והוסיף, מבקשים. אנו כך ועל יה)],

שמיטו מה מיושב  ההודאה בנוסה חז״ל שה

 ימי קביעות שעיקר אף השמן, פך נס את

ת היתה חנוכה ב ש תו( מ ת  משום וזאת ב), כא, מ

ת ׳כשם לומר המנהג היה שבתחילה שי  שע

שה כן לאבותינו ניסים  השמן פך נס ועל לנו׳, תע

 גלוי. נס שהוא משום זאת, להזכיר אפשר אי

מהאויבים, ההצלה נס את רק שם הזכירו ולכן
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 הנרות הדלקת נס ואת בטבע, מלובש שהוא

 ולא שבח שהוא הללו', ׳הנרות בנוסח רמזו

הנ״ל], החשש שם ואין תפילה,

ה׳ קידוש יש מפורסמים בניסים ד. תירוץ

■ סק״ב) שם, (או״ח יעקב ישועות  תירץ

 מפורסם, שאינו נס שעל להיפך], [קצת

 אין לזכר, יתהפך שהולד שמתפלל כגון

 בנס ה׳ קידוש שאין משום להתפלל,

 היה שהולד סבורים שהכל משום זה,

 ממעט הנס זה ובאופן מלכתחילה, זכר

 להתפלל אין כן ועל האדם, של מזכויותיו

 אפשר מפורסם נס על אבל כך. על

 שמתמעטות מה שכנגד משום להתפלל,

 ה׳. קידוש של זכויות נוספות הזכויות,

 לנו יעשה הוא ׳הרחמן מתפללים ולכן

 לאבותינו׳, שעשית כשם ונפלאות ניסים

 [והביא מפורסמים ניסים היו ששם משום

 למשפט עינים תירץ זה וכעין זה. לחילוק ראיות

 ה', קידוש שיש שבמקום אין), ד״ה א ס, (ברכות

 עשית ׳ולך נאמר חנוכה ובנס הנס. על לבקש ראוי

 יוסף בוילקט עוד וראה בעולמך׳. וקדוש גדול שם

 מה ר), עמ׳ (לחנוכה, חיים ובאר לו) סי׳ (ח״ב

זה]. לפי שביארו

 טעם כתב סו) אות (לחנוכה פנים ובייטב

 אינו נסתר, נס על שהמבקש בזה, אחר

 זה והרי ולטובתו, להנאתו אלא מבקש

 הנס שהרי מההקדש, ליהנות כרוצה

 מפורסם, בנס אבל קדוש. ממקום נחצב

 שמו כבוד להרבות ומתפלל מבקש הוא

 כל על וחובה מצוה וזו בעולם, יתברך

יב)]. להלן(תירוץ זה כעין [וראה אדם

 אפשר לניסים המסוגל ממן ה. תירוץ
להתפלל

 ההקדמה שמיני, (דרוש ן ר״ ה דרשות

 (ראש חז״ל שאמרו מה ביאר השלישית)

 עתידים ובניסן נגאלו שבניסן א), יא, השנה

 כח נתהוה עת שבאותה שכיון להגאל,

 ישועה, מקור אז נפתח שנגאלו, ישועה

 בו שייעשו לעולם, ההוא הכח ונשאר

 [ודימה זמנים מבשאר בנקל יותר ניסים

 שהופג שאף אחת, פעם שנתחממו למים זאת

 שלא ממים יותר, מהר יתחממו קרים, והם חומם

 ששלט החום שכח כיון האש, אצל עדיין היו

 וכן שנתקררו. לאחר גם בהם נשאר אלו, במים

 לאחר בנקל נדלקים אחת, פעם שנדלקו עצים

 ח״ד ה׳, (דרך רמח״ל כתב וכן שכבו],

 ואור שנתקן תיקון שכל ו), אות פ״ז

 כשתחזור מהזמנים, בזמן שהאיר, גדול

 האור מעין אור יאיר זמן, תקופת אותה

ההוא. התיקון תולדת ותחודש הראשון,

 שואל (לבעל שאול דברי תירץ זה ולפי

 מבקשים אנו שכאן מד), עמ׳ דרשות ומשיב,

 שעשה כפי ניסים לנו שיעשה מהקב״ה

 זה ובאופן ניסים, בו שנעשו הזה׳, ׳בזמן

 מזומן שהנס משום נס, על לבקש אפשר

 ׳בימים הכפילות ביאר זה ולפי בו. ומוכן

 מלשון הוא ש׳זמן׳ הזה', בזמן ההם

 אלו בימים שמזומן למה והכוונה ,’׳מזומן

 שבפשטות כלל, כפילות זו אין שלכאורה [וצ״ע

שית היא, הכוונה  הקדמונים, בימים לאבותינו שע

 תבואות שבעל שאול, דברי כתב עוד הזה. בתאריך

 זו, קושיה מחמת רמ״א על נחלק שור בבכור שור

שור שבבכור וצ״ע (שם). יעקב ישועות כתב וכן
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 בשני הקושיה תיר^ ועשאום) ד׳ה ב כא, (שבת

ג)]. א, (תירו־ץ לעיל כמובא אופנים,

 ד״ה (שם נחמיה יוסף רבינו ובדרשות

 הכיסים שבכל יותר, העכין רKבי עוד)

 ישועה מקור כפתח לאבותיכו, שכעשו

 הזמן בבוא עת שבכל הבאים, לדורות

 המקור יתעורר הזה,

שפיע  לבכיהם גם לה

 אותם מעין אחריהם,

 שאין וכמצא החסדים,

 או הטבע חידוש כאן

 כך אלא המערכה, שידוד

ה הטביע  הזה, בזמן הקד׳

 אותם מעין בו שיתגלו

 לכך. ראויים הבכים יהיו אם החסדים,

שר ופורים חכוכה בימי ולכן  להתפלל אפ

שה לכך, ראויים שנהיה  הקב׳^ה לכו שיע

שה כמו כיסים,  הזה׳ ׳בזמן לאבותינו שע

 שאין כיון זכויות, ניכוי בכך ואין דייקא.

שדד חדש כס זה הטבע. שמ

 אות לחנוכה, (ח^׳א, פנים ייטב תירע זה [וכעין

 לגבי נאמר ניסים, על להתפלל שלא זה שדין י),

 אבל זכר, להם ואין שעה, לפי רק שהיו ניסים

 הנרות להדליק חז״ל שציוו ופורים, בחנוכה

 הניסים על בשנה, שנה מדי ולהלל ולהודות

 הקודש ברוח שראו בהכרח לאבותינו, שנעשו

 בשנה. שנה מדי להמשיך יכולים אלו שניסים

 ד״ה (ואתחנן, לב ייטב בספרו תירץ זה וכעין

 ויגד לח), סי׳ (שו״ת יוסף ויצבר תירצו וכן ונ״ל).

 ואורח ה) אות ד מאמר חנוכה, א, (מועדים יעקב

 שהוסיפו מה וראה כב), ס״ק קפז (או״ח נאמן

פז), עמ׳ (חנוכה רשימות בלקט עוד וראה בזה.

 כדרך שלא להנהגה לזכות אפשר אלו שבימים

הטבע].

הראשונים מכות מבקשים ו. תידוז

(חידושי טייטלבוים מהר״י תיר)י זה כעין

כב), עמ׳ חנוכה תשכ״ז-תשכ״ח, תורה

 המזון, בברכת הנמים על שכח שאם פסק,. א} וזיפב, ד: קפז, (אר׳חרמ״א

וכר. נסים־׳ לבו יעשה הוא ׳הרחמן יבקש: ל׳הרחמן׳ כשמגיע

 אמתני׳ מקשינן א) (פ, בברכות הא נסים, על מבקשים כיצד וצ״ע,

 תפלת זו הרי זכר אשתי שתלד רציון יהי ואמר מעוברת אשתו ׳חיתה

איו ומשני לאה, בקשת ידי על לבת נהפכה דדינה דאשכהן ממה שוא־׳,  ׳

 להשתנות הדבר יכול הנס ירי שעל דאף הרי נסים׳, מעשה מזבירין

ר די  הוי, נסים דנזעשה לפי כן, להתפלל אין מקום מכל ללאה, שנעשה כ

הנסים־/ ׳על להזכיר ששכה למי נסים בקשת הכא תקנו כיצד לבאר ויש

 לו מנכים חדש נס על שמתפלל שאדם

 שקבעו נס על מתפלל אם אבל מזכויותיו,
 נמשכת הנס והארת לדורות, תכמים

 אין הראשונים, של וזכותם מכוחם

 נס על מבקש אינו שהרי מזכיותיו, מנכים
 וכל הראשונים. זכות מכח אלא בזכותו,

 שמתוך כן, דעת על היה קביעתם עיקר

 בין [ונ״מ הזה לזמן הנס פעולת תמשך כך

 וכדומה, פסח לענין הקודם, לתירוץ זה תירוץ

 לכך, מסוגל שהזמן כיון הקודם התירוץ שלפי

 משמע זה ומתירוץ ניסים, על בו להתפלל אפשר

 משום כן, אומרים זאת תיקנו כשחז״ל שדווקא

הראשונים]. בזכות שמבקש

 קב), עמ׳ (שם אחר במקום כתב זה וכעין

מונאים ש  כח ההוא בכס המשיכו שהח

 הוא וממילא לדורות, והשפעה קדושה

 ואין לדורות, גם ישראל כלל לטובת

אדרבה, אלא כך, על מהזכויות מנכים
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 אפשר ולכן כזה, נס יד על זכות תתווסף

ת זה [ולפי כך על להתפלל היא חז״ל תקנ

 פנים הייטב דברי ולפי לדורות, להמשיך ^סיבה׳

 ׳סימן היא חז״ל תקנת הקודם, בתירוץ שהובא

העתיד]. על

 אפשר נעשה שכבר נס על ז. תירוץ
להתפלל

 ד״ה רנא אה״ע ת״ג (שו״ת דעניא אפרקסתא

 פט׳׳ז (יבמות הירושלכלי פי על תירץ ואולי)

 לגוב שנפל מי על מעידים שאין ה״ג),

 נעשה שמא אשתו, את להתיר אריות

 שנפל מי על מעידים ואין כדניאל, נס לו

 מישאל כחנניה נס לו נעשה שמא לאש,

 שכבר שנס שמבארים, והביא ועזריה.

 האומה, מגדולי לאחד או לישראל, נעשה

 [וכן לפחותים גם שוב להיעשות בנקל יכול

 אין), ד״ה בתוס׳ ב קכא, (יבמות אורה בקרן מבואר

 השער שנפתרז שם), (בירושלמייעקב אור הביא וכן

 קנייבסקי הגר״ח בביאור עוד וראה הבאים, לדורות

 בזה], נוספות דעות שהביא שם) (בירושלמי

 בעבר, שנעשה נס מין כל על זה ולפי

 לנו שיעשה מבקשים ולכן לבקש, אפשר

 הזה, בזמן ההם בימים שנעשו כפי ניסים

 אין זה תירוץ [ולפי זה ממין ניסים והיינו

 להעיר, ויש הנס. בסוג אלא הנס, בזמן תלוי הדבר

 קשה כן ואם זה, כירושלמי הלכה אין שבפשטות

להלכה]. שנאמרו רמ״א, דברי זה לפי ליישב

תורה לעמלי כפוף העולם ח. תירוץ

זה תנאי כתב: כז) יד, (שמות החיים אור

 שיחלק העולם בבריאת הים עם הקב״ה [-שהתנה

שהתנה התנאים בכלל הוא ו)], כא, (שמו״ר

 כפופים להיות בראשית, מעשה כל על ה׳

 יגזרו אשר כל ולעשות ועמליה, לתורה

 כממשלת עליהם וממשלתם עליהם,

 כן, כמו תמצא ולזה הוא. ברוך הבורא
 וירח, ובשמש ובכוכבים ובארץ בשמים

 צריך ואין יחידים, הצדיקים עליהם שלטו

 בעת להם ’ה חקק כאשר מרובים, לומר
 ממצרים ישראל ביציאת [והנה וכל הבריאה

 הנבראים על גזירתו ואין התורה, קבלו לא עדיין

 וטען להם, ליחלק הים הסכים לא ולזה גזידה,

 בשלישי׳(שמו״ד ואני בששי נבדאת ׳אתה למשה

 תודה בן היה שאם תודה, בן אינו כי רמז זה ו), כא,

 כולו. לעולם קדמה התודה כי לו, קודם הוא הנה

 (שמו״ד משה לימין ימינו והוליך ה׳ נתחכם ולזה

 לה המתיחס תודה בן הוא כי הדאהו פידוש, שם),

 וכשדאהו וגו׳, ׳מימינו׳ ב) לג, (דבדים דכתיב ימין,

 כל ולזה הראשון]. כתנאי נקרע ומיד תיכף

 התורה, קבלת אחר שיעמוד וצדיק צדיק

 ליחלק לכופו אחד חוב שטר בידו יביא

שלא א) ז, (חולין ותמצא לפניו,  רצה שכ

ד ליחלק  עמו, ולהמתלוה יאיר בן פנחס ל

ממנו. הים ופחד לקונסו רצה

 של הניסים שאף זה, לפי שתירצו ויש

שה ופורים חנוכה  התורה, קבלת לאחר נע

 אלו כגון ניסים ועל תורה, עמלי ידי על

שר  כפופה הבריאה שהרי להתפלל, אפ

 שכתבו, [ויש שהתבאר וכפי תורה, לעמלי

 כדאוי, תודה עמלי להיות שנזכה מתפללים שאנו

כאלו]. לניסים שדאויים

 להתפלל אפשר סכנה כשיש ט. תירוץ

 כתב, אין) ד״ה א ס, (ברכות למשפט עינים

יכול נפשות, סכנת של שבמקום שיתכן
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 וכפי נס, לו שייעשה להתפלל יחיד אף

 חדה חדב ׳אפילו א) י, (ברכות שאמרו

 ימנע אל אדם, של צוארו על מונחת

נוספות], ראיות [והביא הרחמים׳ מן עצמו

 משום הוא הטעם שאם שהוסיפו, ויש

 שבמקום נמצא מזכויותיו, שמנכים

 להתפלל אפשר סכנה

 עדיף שהרי כך, על

מזכויותיו, שינכו

 ולא שימות, מאשר

 כלל זכויות להוסיף יוכל

 (פה, ביומא מצינו זה [וכעין

 עליו חלל תורה, ׳אמרה ב)

 שישמור כדי אחת, שבת

 זה ולפי הרבה׳]. שבתות

 שכשם היא, הבקשה שכוונת לבאר, יש

 כך מסכנה, אבותינו את הציל שהקב^׳ה

 [ובפרט יצילנו סכנה של במצב נהיה אם

 ששייך בסכנה, נמצאים באמת שישראל בזמן

 להתפלל שאפשר זה, כעין שתירצו ויש כן. לומר

 תלוי והעולם בהם, תלוי העולם שקיום ניסים על

 הניסים סוג וזהו ישראל, עם וקיום התורה, בקיום

הזה׳]. בזמן ההם ׳בימים שהיה

הטבע מעל הכל ישראל בארץ י. תירוץ

 שארץ (שם), למשפט עינים תירץ עוד

 מהטבע למעלה הוא מהלכה כל ישראל

 ז, מכות (כגון מקומות בכמה [כמבואר הרגיל

 נאמר וכן ישראל, באר־ץ מיוחדת זכות שיש א)

 דורש אלוקיך ה׳ אשר ׳את\ יב) יא, (דברים

 ואפשר וגו׳], בה׳ אלוקיך ה׳ עיני תמיד אותה,

 על סומכים ש^אין הכלל נאמר לא שבה

שיןהנס^ דו קי שים שאנו ומה ב), לט, ( מבק

שה  ישראל, בארץ הכוונה ניסים, לנו שיע

הזה׳. בזמן ההם ׳בימים שהיה כפי

 הסביבון על לכתוב שנהגו מה לבאר יש זה [ולפי

 ׳היה כותבים לארץ ובחוץ פה׳, היה גדול ׳נס

 מתייחס שהנס משום זאת שמדגישים שם׳,

ניסים. של מקום שהיא ישדאל, לארץ בדווקא

 הכזזרן, בברכה הגסים על שכה שאם פסק, א) תרפב, ד: קפז, (אי׳חרמ״א

וכר. גסים׳ לגו יעשה הוא ׳הרחכ?ן יבקש: ל׳הרחנלך׳ כשמגיע

□, על מבקשים כיציד וצ״ע,  אמתני׳ מקשינן א) (ס, בברכות הא בסי

 תפלת זו הרי זכר אשתי שתלד רצון יהי ואמר מעוברת אשתו ׳היתה

 ׳־אין ומשגי לאה, בקשת ידי על לבת נהפכה דדינה דאשכתן ממה שוא',

□׳־, מעשה מזכירין  להשתנות הדבר יכול הנס ידי שעל דאף הרי נסי

 הוי, גסים דכ?עשה לפי כן, להתפלל אין מקום מכל ללאה, שגעשה בדרך

הגסים׳. ׳על להזכיר ששכח לכלי גסים בקשת הכא תקנו ביצד לבאר ויש

 שבחוץ דוחק זהו א. זה: תירוץ על להעיר יש אך

 ישראל, בארץ גיסים שיעשה התפללו לארץ

 לארץ. בחוץ דבריו את כתב שרמ״א ובפרט

 ישראל, לארץ שיעלו גופא, זה על התפללו ושמא

 אם נחלקו ב) (סד, בפסחים ב. גיסים. להם וייעשו

 שאפילו ומבואר המקדש, בבית הנס על סומכים

 ענין שייך גיסים, הרבה בו שהיו המקדש בבית

 ענין ששייך שכן וכל מנס, התרחקות של זה

 הוא הנידון ששם לדחות, ויש ישראל. בארץ זה

 מחמת מצות מפעולת לתמנע אפשר האם אחר,

 שיש יט) להלן(תירוץ ראה אך להיות. הרגיל נס

לכאן]. זאת שדימה

המובטחים הניסים על מתפללים יא. תירוץ

,למשפט עינים תירץ עוד ם) ש  שתפילתנו (

 העתידיים, והיעודים הישועות על היא

 והיום לבוא, ומוכרחים לוו המובטחים

בראשית, במעשה ותואי הטבע, בתק גם
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 לעיל [ראה סוף ים בקריעת שמציכו וכפי

 על הובטחנו שאם להקשות, ויש ח). (תירוץ

 ויש עליהם. להתפלל צריך מרוע אלו, דברים

 שמא ב. בקרוב. שיתקיימו מתפללים א. ליישב:

 ג. לעכב. או לקלקל א), ד, (ברכות התטא יגרום

 פינקוס, בתפילה(להגרש״ד שערים שכתב מה לפי

 שפע לקבל אפשרות שאין א), אות פתיחה פרקי

 שישראל שמצינו וכפי תפילה. ידי על אלא

 ואף יד), טו, (בראשית ממצרים שיגאלו הובטחו

 ב, (שמות להגאל כדי לתפילה הוצרכו כן פי על

 ב, (בראשית מהפסוק עבודה בעלי למדו וכן כג).

 רש״י: שפירש האדם׳, את לעבוד אין ׳ואדם ה)

 את לעבוד אין שאדם לפי המטיד, לא טעם ומה

 וכשבא גשמים, של בטובתם מכיד ואין האדמה

 וידדו, עליהם התפלל לעולם צורך שהם וידע אדם

והדשאים]. האילנות וצמחו

 (חידושי טייטלבוים מהר״י תירץ זה וכעין

 שעל עז), עמ׳ חנוכה תשכ״ז-תשכ״ח, תורה

 שעתיד מה כגון בתורה, שנכתבו ניסים

 להתפלל, אפשר המשיח, בימות להיות

 התורה. לפי נקבע העולם שטבע משום

 שביאר [כפי בתורה נרמז חנוכה נס וגם

 שכמותו ניטים על לבקש אפשר ולכן שם],

זה]. ביסוד שהאריך מה [וראה

הדת קיום על מתפללים יב. תירוץ

 עמי (שם טייטלבוים מהר״י תירץ עוד

 תורתך ׳להשכיחם עמדו שהיוונים כב),

 כשאנו כן ואם רצונך׳, מחוקי ולהעבירם

 ניטים׳ לנו יעשה הוא ׳הרחמן מתפללים

 שיצילנו הנס, כח לעורר הכוונה וכו׳,

 להעבירנו עלינו הקמים כל מיד השי״ת

להתגבר נס לנו ושיעשה הדת, על

 שעשה כפי עלינו, ישלטו ושלא עליהם,

 זה ובאופן החשמונאים. של בנס הקב״ה

 מתכוונים כשהעכו״ם שהרי חשש, אין

 הדין מן מחוייבים אנו הדת, על להעבירנו

 שאם ופשוט לעבור, ולא נפשנו למסור

 נס, ידי על אלא להנצל אפשרות אין

 ומה הנס. על להתפלל ומצוה שאפשר

 שאסור א) כה תענית (ראה חז״ל שאמרו

 שהדבר [והיינו ניסים ממעשה ליהנות

ד״ה (שם ברש״י כמבואר זכויות, לניכוי גורם

 ולטובתו לצורכו כשנהנה הכוונה אלא)],

 הדת מהעברת להנצל כדי אבל והנאתו,

 ניסים, ממעשה ליהנות שאפשר פשוט

נס. בדרך אלא אינו בגלות קיומנו וכל

 שטרנבוך, (להגר״מ וזמנים מועדים תיר)י [וכן

 שמו לקדש היא הבקשה שאם קמח), סי׳ ח״ב

 נס. על לבקש אפשר עצמו, לצורך ולא יתברך,

 חנוכה, מועדים, (ח״ב, מרדכי דברי תירזי וכן

 שהרי רוחנית, היתה ההצלה שבחנוכה סו), עמ׳

 הנוגעים ניסים ועל הנפש, על היו היוונים גזירות

 להתפלל ואפשר זה, כלל נאמר לא לרוחניות

 ויש פורים. בענין שהוסיף מה וראה עליהם.

 משום רוחני, ענין בזה היה בפורים שגם שכתבו,

 לכך שהיתה ודאי היהודים כל את הורג היה שאם

 (או״ח בב״ח עוד וראה ברוחניות. עצומה השפעה

 (שם ברורה ומשנה סק״ג) (שם ט״ז ד), תרע,

לפורים. חנוכה שבין החילוק בביאור סק״ו)

 שאין שהטעם מרדכי, הדברי מדברי ומשמע

 ׳תפילת שזוהי משום הוא הנס על מתפללים

 אין רוחניות על כשמתפלל כן פי על ואף שוא׳,

 יקבל שהקב״ה שיתכן משום שוא׳, ׳תפילת זו

זה תירוץ אמנם רצונו. לצורך שהיא הבקשה,
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 מהזכויות, מנכה שהדבר הטעם לפי יותר מתיישב

 זה אין יתברך, רצונו לעשות שמבקש זה שבאופן

טייטלבוים]. מהר״י שכתב וכעין מהזכויות, מנכה

בצרה׳ אנכי ׳עמו יג. תירוץ

 קא) עמ׳ (שם טייטלבוים מהר״י תירץ עוד

 היה הנס [ופורים] שבחנוכה לזה, בדומה

 כביכול, יתברך לו נוגע

 (תהלים שנאמר משום

 בצרה׳, אנכי ׳עמו טו) צא,

 מנכים אין זה ובאופן

 אפשר זה [ולפי מהזכויות

 צרה, עת בכל נס על לבקש

 ראוי האדם אם דווקא אך

 בצרה/ אנכי ׳עמו של לבחינה

ט)]. (תירוץ לעיל עוד ודאה

הוי׳׳ה בשם היה הנס יה תירוץ

 (שם), טייטלבוים מהר״י תירץ עוד

 ברוך הוי״ה שם בכת הנס היה שבחנוכה

 חשש בו אין וסוף, גבול לו שאין הוא,

 אין זה שבאופן משום מהזכויות, שינוכה

לזה]. בראיות שהאריך מה [וראה לברכה גבול

 מנכים אין נפשו המוסר טו. תירוץ
מזכויותיו

 שאדם תירץ, כא) לז, (בראשית יעקב פאר
 מנכים אין נס, לו ונעשה נפשו את המוסר

 זה כעין וראה לדבר. ראיה [והביא מזכויותיו לו

 מוסרים שהיו הראשונים שדורות א), (כ, בברכות

ניטים]. להם נעשו השם, קדושת על עצמם

 נגרע לא החשמונאים שאף תירץ, זה ולפי
 שמסרו משום הניסים, מחמת מזכויותיהם

נגד ולחמו השי׳׳ת, קדושת על נפשם את

 מעל ישראל בני את להעביר שרצו היוונים
 יעשה שהקב״ה מבקשים, אנו ולכן דתם.

 לאבותינו שעשה כמו ונפלאות, ניסים לנו
 נמסור שאם והיינו הזה. בזמן ההם בימים

 נהיה יתברך, שמו קדושת על נפשנו את
 מזכויותינו ינכו ולא אלו, כגון לנסים ראויים

זה]. לפי עוד שביאר מה [וראה

 הכלזרן, בברכת הנסים על שכח שאם פסק, א) תרפב, ד: קפז, (ארחרמ״א

וכר. נסים׳ לנר יעשה הוא ׳הרחב?ן יבקש: ל׳הרהנזך׳ כשנזגיע

 אכזתני׳ כזקשינן א) ;ס, בברכות הא נסים, על מבקשים כיצד וצ״ע,

 תפלת זו הרי זבד אשתי שתלד רצון יהי ואמר מעוברת אשתו ׳היתה

 ׳אין וכזשגי לאה, בקשת ידי על לבת נהפכה דדינה דאשכתן ממה שוא׳,

 להשתנות הדבר יכול הגס ידי שעל דאף הרי נמים׳, מעשה מזבירץ

 הרי, נמים דיזעשה לפי כן, להתפלל אין מקום מכל ללאה, שגעשה כדרך

הנסים'. ׳על להזכיר ששכח למי נמים בקשת הכא תקנו כיצד לבאר ריש

 להתפלל אפשר העתיד על טז. תירוץ

 האריך ח) סי׳ פ״ט (ברכות ארץ ביכורי

 דין אין ראשונים כמה שלדעת לבאר,

 אלא ניסים, מעשה על להתפלל שלא

 שכבר מה על [-המתפלל לשעבר׳ ש׳הצועק

 הוא אם [בין תפילה שם כך על אין היה]

 אינו אם ובין נס, ידי על להשתנות שיכול דבר

 על מבקש אם אבל כלל]. להשתנות יכול

 זה ולפי נס. על גם להתפלל יכול להבא,

 לא כאן שהרי בפשטות, הקושיה תירץ

העתיד. על אלא העבר, על מתפללים

כללי באופן לבקש אפשר יז. תירוץ

 סי׳ ח״ב שטרנבוך, (לגר״מ וזמנים מועדים

 מסוים, נס על להתפלל שאין תירץ, קמח)

 שיהיו כלל בדרך לבקש אפשר אבל

יתהפך שהעובר לבקש אין ולכן ניסים.
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 באופן לבקש אפשר אבל לזכר, מנקבה

 [וראה ניסים׳ לנו יעשה הוא ׳הרחמן כללי

כך]. על מעשה והביא בזה, שהוסיף מה

נם הוא הטבע יח. תירוץ

 הנסים ומן טז): יג, (שמות רמב״ן כתב

 בנסים מודה אדם המפורסמים הגדולים

 כולה, התורה יסוד שהם הנסתרים,

 רבינו, משה בתורת חלק לאדם שאין

 שכלם ומקרינו, דברינו בכל שנאמין עד

 בין עולם, של ומנהגו סבע בהם אין נסים

 המצות יעשה אם אלא ביחיד, בין ברבים

 יכריתנו עליהם יעבור ואם שכרו, יצליחנו

עליון. בגזרת הכל ענשו,

 ופורים שבחנוכה זה, לפי שתירצו ויש

 הוא הטבע שגם להכרה להגיע זוכים

רבי [כמו נס הוא הטבע שאצלו ומי נס,

 שאמר ■מי א) כה, (תענית שאמר רוסא בן תנינא

 אין וידלוק׳], לחומ^\ יאמר הוא וידלוק, לשמן

 לבין הטבע, על מתפלל אם בין חילוק

 החיים באר תירע [וכן הנס על מתפלל אם

 רמב״ן שמרברי להעיר, יש אמנם תנוכה). (תש״ע,

 ואין זו, בדרגה להיות צדיכים ישדאל שכל משמע

 ויש בכך. מאמין אינו אם משה בתודת חלק לאדם

 כל לא אבל שכלית, לידיעה רמב״ן שכוונת ליישב,

בלב]. זאת להדגיש זוכה אדם

 על סומכים אם במחלוקת תלוי יט. תירוץ
הנם

אהח״ג מנחת ח״  שאין זה שדין תיר\, ו) סי׳ (

 במחלוקת תלוי ניסים מעשה מזכירים

 אמר שאביי ב), (סר, בפסחים ורבא אביי

וסומכים מאליהן, ננעלו העזרה שדלתות

 אותם, שנועלים אמר ורבא הנס, על

 וכתב הנס. על סומכים שאין משום

 הלכה כלל שבדרך אף בזה, כאביי שהלכה

תלאביי אמר פפא רב שהרי כרבא, כו ר ב ) 

 דאתרחיש ראשונים שנא מאי’ א) כ,

 סובר פפא שרב ובמקום וכוי, ניסא׳ להו

 שמועה ביבין [כמבואר כאביי הלכה כאביי

 רמ״א פסק ולכן ת)], כלל נוספים, (כללים

 וספרים בסופרים [וראה הנס על שמתפללים

שה רעג) עט׳ ח״א זוין, (לרש״י  קושיות כמה שהק

תירוצו]. על

 ח) סי׳ (ויצא שבתנחומא שהוסיפו, ויש

 המשנה, על החולקת דעה שיש מובא

 זכר אשתו שתלד שהמתפלל וסוברת

 על להתפלל ואפשר שוא', ׳תפילת אינה

 [אמנם המשבר על יושבת שהאשה עד כך

 המשנה, כנגר כתנחומא שהלכה לומר קשה

 כמשנה. נפסק א) רל, ערוך(או״ח בשולחן ובאמת

 הוכיח ועשאום) ר״ה ב כא, (שבת שור ובבכור

 ולכן שוא, תפילת זו הרי הנס על שהמתפלל מכך

 חסידים ספר כתב וכן רמ״א. על קושייתו הקשה

 רבר מהקב״ה ארם יבקש אל לעולם צה): (סי׳

שתו שתלר כגון ראוי, שאינו  ויחיה חרשים לח׳ א

 פי על אף הים, בכרכי שאהיה רצון יהי׳ או הולר,

 הרי כן, לעשות הוא ברוך הקרוש ביד יכולת שיש

 שהדבר מדבריו משמע אמנם שוא׳. ׳תפלת זה

 וראה ג). (תירוע כדלעיל גמור, בנס דווקא נאמר

 נס. על להתפלל שאין שמבואר א) (כד, בתענית

 על תפילה מאמר חמישי, נר (ח״ד יום של ובענינו

בדבר]. איסור יש אם לדון האריך נס)

השני כתירוץ הלכה כ. תירוץ

,בברכות הגמרא ס נוסף תירוץ מביאה א) (
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 היה לאה של שהמעשה אימא׳], [׳ואיבעית

 זה, לפי שתירצו ויש יום. ארבעים בתוך

 להתפלל שאפשר סובר השני שהתירוץ

עוז מגדל שכתב [וכפי כמותו והלכה נס, על

 מרבותינו שקיבלנו הי׳ב), ומזיק חובל מהל (פ׳׳ד

 כמו היא אימא׳ ׳איבעית שהלשון הראשונים

 עיקר. הוא השני שהלשון דאמרי/ ׳איכא הלשון

 לה) סימן (שו״ת ומהרש״ל

 שנאמר שבמקום יותר, כתב

 אימא׳ ׳איבעית הלשון

 לדעת אפילו זו, כלשון הלכה

 נאמר שכאשר הסוברים

 כדעה הלכה דאמרי׳ ׳איכא

 אהרן בבית וראה הראשונה.

 ז) אות אימא איבעית (ערך

 סי׳ (שו״ת יאיר חוות אמנם לזה. טעמים כמה

 ׳איכא כמו הוא אימא׳ ׳איבעית שלשון כתב, צד)

 עיקר, לשון איזו הראשונים בו שנחלקו דאמרי׳,

 סי׳ אהע״ז (שו״ת משה והשיב שם. שהביא כפי

 אימא׳ ׳איבעית נאמר שכאשר כתב, ומה) ד״ה סג

 והתירוץ זה, את זה משלימים התירוצים שני

העיקרי]. הוא הראשון

ם)הח׳׳ג מנחת כתב וכן ש לתירוצו], [כהמשך (

 ואמרה השני, בתירוצה בה חזרה שהגמרא

שה  ארבעים בתוך היתה לאה של שהמע

 ידי שעל כזה, כס מציכו לא כן ואם יום,

 אמרה ולכן לנקבה, מזכר כס כעשה תפילתה

שתו היתה שאם המשכה  הרי מעוברת א

גדול שבנס דבדיו, לבאד [ונדאה שוא תפילת זו

 הנלזון, בברכת הגסים על שכח שאם פמק, א) תרפב, ד: קפז, ;אר״חרמ״א

וכר. נסים׳ לגו יעשה הוא ׳הרחכ?ן יבקש: ל׳הרחי?ך בשכזגיע

 אנזתני׳ נזקשינן א) (ס, בברכות הא נסים,. על כזבקשים כיצד יצ״ע,

 תפלת זו הרי זכר אש־תי שתלד רצון יהי ואנזר מעוברה אשתו ׳היתה

 ׳אין ומשבי לאה,, בקשת ידי על לבת נהפבה דדינה דאשכחן ממה ש־וא',

 להשתנות הדבר יכול הנס ידי שעל דאף הרי גסים־׳,, מעשה מזכירין

ך  הוי,, נסים דמעשה לפי כן, להתפלל אין מקום מכל ללאה,, שבעשיה כדי

הנסים׳. ׳על להזכיר ששכח לכ?י נסים בקשת הכא תקנו כיצד לבאר ויש

 סומכים אין לאביי גם כמותו, מצינו שלא שכזה

שטות אמכם וצ״ע]. עליו,  השני התירח\ בפ

 אלא זה, בפרט הראשון על חולק אינו
 התפללה לא לאה שאפילו סובר אדרבה,

 ארבעים בתוך שהתפללה משום הנס, על
 לעיל, שהובאו האחרונים כל שנקטו נראה [וכן יום

כן]. תירצו שלא
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*̂ ו1 וכד'* פרן^ד! וזל אגן לרדו רן| ̂גולייד! כ צוד) ׳מעוז (פיוט גמ

 לכמה שנחלקו במכילתא איתא הרי כי כאבן, שירדו פרעה חיל כל היו לא הרי צ״ב,

עיי״ש. כאבן, ירדו הבינונים ורק ה), טו, (שמותרש״י כמ״ש כתות,

 ישראל, בני אחרי שרדפו אותם על הולך זה אם ממ״נ, זרעו׳, ׳וכל הלשון צ״ב, עוד

כאבן. שירדו נענשו לא הרי במצרים, שנשארו אותן על ואם פרעה, חיל בכלל היו הרי

צוד) ׳מעה (פיוט ת^ילת לגלו1וק לו1צ רוג

 בנים, ר״ח להמן לו שהיו מבואר ב) (טו,מגילה בגמ׳ הלא וקניניו׳, בניו ׳רב מהו צ״ב,

מבניו. עשרה רק שנתלו אחרי בניו ׳רוב׳ למימר שייך מה וא״כ

 רמב״ם(פ״ט [ראה נתלו. ובניו איהו רק הלא העץ, על תלו המן ׳קניני׳ אילו צ״ב, וכן

ודו״ק]. יז), רסז, אמת(יו״ד ושפת ב) יצתק(סי׳ זכר בניו, את עכו״ם מכירת בדין ה״ב) עבדים מהל׳

שובת ישלייט״א הדבסהי חייייס דבי• ת #

לעזרו. אתו שהלכו זרעו כל אלא חיל כל כתוב לא א)

כדפירש״י. החשובים בניו רבי היינו בניו רוב ב)

שובת ד דבי* ת 41#שלייט״א אזרחי־ מדדפי• ביו

 בקרקע הודבקו כלומר, אבף, ״כמו כולם צללו ״צללו״, שכאשר דומה, *

במצולות.

 הוא כאבך, ירדו הבינונים ורק היו, כיתות דשלש בפרש״י שנאמר מה כל

 הירידה השלכת אם למצולות. ה״השלכה״ כלומר, הירידה, עצם אופך רק

 שע״ז כ״עופרת״, יותר, ו״מושלכת״ מהירה אף או כאבך, היתה למצולות,

אדירים״. במים כעופרת ״צללו נאמר

לקרקע״. וה״הדבקה הצלילה, ועצמת מהירות הם. דברים שני כלומר,
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 ש״צכילו ויש אבך/ כמו במצולות ש״ירדו יש כקש, שטולטלו יש

־ כעופרת״.

 כמשנ״ת. בקרקע דבקו וסוכ״ם יכסיומו״, ״תהומות כולם כולם אבל -

 חשובי היינו חשיבות, מלשוך - ״רוב״ פירשו שהמפרשים זאת, מלבד *

בניו.

 [יעוייך ״עבדיו״ היינו ״קניניו״, על גם כאך מדובר הלא זאת, מלבד

 בניו? עשרת אלא הוזכרו, לא במגילה ואילו ואכמל״ב]. הפזמון, במפרשי

 העץ על היו גם ואולי לחוד. היתה המך, של ״אלו״ בניו שתליית וע״כ,

 אחרים עצים על נתלו וקניניו״ ״בניו שאר בעוד מרדכי, עבור שהוכך

ובממ״א.

# #1#׳־־ ט״א‘יbש שטדנבוד משה דבי* תשובת
 כאבך למטה נפלו מצרים כל כאילו מליצה, בדרך לומר מתכויך הפייט

לעומק.

 אלא העץ על תלו לא קניניו והרי בנים, ריבוי על הכוונה בניו, רוב וכך

בזיוך. בדרך הכוונה
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 לקיים אפשר אי / ת״ת מצות מקיים איבו במגילה / ׳לימוד׳ אינה מגילה / תדחה לא מצוה ״מעשה״ שאינה

 ביטול / המגילה את שמעו בבר כשהתלמידים / מובנות שאינן תיבות במגילה יש / כאחד מצוות שתי
 פסח הלכות מלימוד מבטלין / משמיעה עדיף בפיו לימוד / עתה בזה חפץ לבו שאין כיון / באיכות תורח

מפסיקין. היינו מבטלין / זכור׳ מ׳פרשת מפסיקין / תדיר מלימוד מפסיקין /

רצון........................................................................................................רח או אונס לשון ׳ותלקח'

רי .................................................................................. ישראל על התביעה סיבת

 ״להשמיד״ גזירת / הסעודה לחטא גרם ההשתחוויה עוון / לציץ ולא לפסל שחשתחוו הוכיחו / גורם וזה זה
 להחזירם נגזרה הגזירה / נענשו דריתחא בעידבא / להם אחד שורש העוונות שני / לבוז״ ״ושללם וגזירת

 בלב לא התורה קבלת ״ ההשתחוויה עון / נפש למסור צריך השמד בשעת ~ ההשתחוויה עון / בתשובה
 ולא עבר / בישראל אחדות כשאין רק נפרע ־ החשתחוויה עון ! כאנוסים אינם ־ חחשתחוויח עון / שלם
/ נענש בפרחסיא ־ בהרג ולא עבר ! ישראל כל שחטאו חטא - בהרג ולא עבר / שמים בידי נענש - נהרג

 ההנאה - הסעודה חטא / ישראל בגלות זלזול - חסעודה חטא !אחשורוש במלכות הכרה - הסעודה חטא
 נכנסח ־ הסעודה חטא / מהגאולה נתיאשו ־ הסעודה חטא / חעולם לאומות הדעת קרוב - הסעודה חטא !

/ זבות - חסעודח חטא / דרבנן איסורי חומר - הסעודה חטא / ה׳ חילול ־ הסעודה חטא ! כפירח רוח בהם
תורה. ביטול - הסעודה חטא ! ממרא כזקן - הסעודה חטא !המקדש בכלי מעילה - הסעודה חטא

ריח ...................................................................................... נפש פיקוח לספק עצמו הכנסת

 הצלת ! דוחה דרבים נפש פיקוח / דוחה ח״ו ישראל כליית סכנת ! פיקו״ב ספק דוחה ודאי נפש פיקוח
 משורת לפנים ! מותר לחצלח אחרת דרך כשאין / נפש למסור מחוייב לבס חנצרך ! דוחה ישראל חכמי
 חיתח אסתר ! היתח הגזירח בכלל אסתר ! נפש למסור לתורות יכול נביא 1 נפש למסור צריך חדין

 הגזירח שתתבטל היה בטוח מרדכי / ידה על הישועה שתבוא היה בטוח מרדכי ! שאול עוון לתקן מחוייבת
זה. בעבור היתה למלוכה אסתר זכות כל /

רכג ....................................................................................................................... ובקשה שאלה

 היא בקשה 1 גדול דבר על ובקשה מועט דבר על היא שאלה 1 מעשה על ו׳בקשה׳ נתיבה על היא ׳שאלה׳
 שאלה 1 הנרצית התכלית עיקר היא בקשה / אחרים על ובקשה עצמו על שאלה / הנותן את שמחסר בדבר
 / לו הראוי דבר על היא ובקשה מתנה על היא שאלה ! המוכרח דבר על היא בקשה 1 בלב ובקשה בפה

הכתב. פתשגן בעבין בסתפקה !נצחי דבר על חיא בקשה

רכח..........................................................................................................................המן בית נטילת

 קיום / עצמם עמלק הריגת לאחר חוי בחמתן הריגת חיוב / בחמתן דחריגת חיובא ליכא חמצוה בדיני
 מחית ! הניכר בדבר נכסיו איבוד / מלחמה משלל רק הוא עמלק נכסי איסור / כולן את בהורג המצוה
 עמלק במחית מחויבות אין נשים ! נפשות סכנת חוי ! חמשיח לימות מצות חוי ! המלך מצות הוי עמלק

 של עבדו היה המן / נביא עפ״י עמלק מלחמת ! עמלק מזרע היה לא המן ! למלך נכסיהם מלכות הרוגי !
עמלק. עקירת הוי השם שינוי !המלכות בית היה המן בית / ישראל ממון היה המן בית / מרדכי



....דלו.......................................................................................מרדכי על הסנהדרין מן מקצת טענת

 לפי לאדם מסובב תורה ביטול ! טובים מעשים שהוא לבשמים ראש מרדכי ! הנהגתו בעצם עליו נחלקו
 לבטל ראוי מלך 1 בסנהדרין מלך מושיבין אין / ומצלא מגנא תורה ! נפש פקוח בספק פליגי / מעשיו

 לקיים שאפשר סברו / הלל בית כהנהגת נהג מרדכי 1 בגלותא שכינתא / מיראה פרשו / העם לצורך תורה

נעשה. אשר כל את ידע ומרדכי / אחרים ע״י

רמה ....................................................................................................................היהודי מרדכי ברוך

 / שביניהם בדרגות יבדיל שלא / גמור לצדיק גמור רשע בין יבדיל שלא / מרדכי מעל התביעה לבטל
 לחשב ידע שלא / רם בקול שניהם על שיודה ! הטובות בין ההבדל שישער ! הטובות שתי על שיודה

 רצה המן / יחד אומרים שכולם התחדש כאן ! חי עדיין פרעה בפסח ! בתשובה חזר פרעה / הגימטריא
 בין יבדיל לא ! בפיוט שמתבלבל הכוונה 1 לסימן זאת נקטו 1 טובה כפוי היה המן / הדורות לכל להרע

 עד / המקדש נבנה כאילו שיחשוב ! בכלל עד ולא עד / הרע את ולתקן להמתיק ! ובזה שבזה ה׳ הקידוש
 שישכח / המקוללים לימים הברוכים הימים בין יבדיל שלא ! לקצוות שיגיע עד / נקיה בלשון יבחר שלא

 תירוצים / הקושיות שתי על נוספים תירוצים / וקנאתו שנאתו שישכח / תחילה היה מה ידע שלא / הצרות
השניה. הקושיה על נוספים תירוצים / הראשונה הקושיה על נוספים



קצהומגילד פורים ס התשובות מוטרס

 ׳על ברכות, שלש לפניה מברך המגילה את הקורא א): תרצב, או״ח (שו״ע פסקינן

 בברכת לכוין ונכון (סק״א): משנ״ב וכתב ו׳שהחיינו׳. נסים׳ ו׳שעשה מגילה׳ מקרא

 להש״ץ זה ויודיע מצוות, ג״כ שהם פורים וסעודת מנות משלוח על גם שהחיינו

ומשמיע. שומע כוונת דבעי המברך

 ומשלוח סעודה על רק ולמה לאביונים, מתנות על ג״כ לכוון הוזכר לא למה וצ״ב,

בשהחיינו. לכוון צריך מנות

 השנה, בכל בזה שהייב הרי צדקה, במצות נכלל לאביונים מתנות שמצות דכיון אפש״ל, היה [והנה

 אלא שהחיינו. ברכת עליה לברך אי״צ המתחדשת מצוה שאינה וכיון לזה, שיעור נקבע שבפורים ורק

 מדין אינו לאביונים שמתנות הריטב״א, בשם כתב מדקדקין) ואין ד״ה ב עח, (ב״מ דבשיטמ״ק דצ״ע,

 לפורים, מיוחדת מצוה שהיא וכלומר לעשירים, גם נותנים לכן ואשר ומנות שמחה מדין אלא צדקה,

שהחיינו], ברכת זו מצוה על מברכין אין טעם מה לקושיין והדרינן עיי״ש,

 סגי לכאורה הא אלו, מצוות על הציבור שיצאו לכוון הש״ץ צריך למה יל״ע, עוד

 אחד כל יוכל ועכשיו הברכה, אליהם מתייחס וממילא זו, בברכה שיצאו שמכוין בזה

לזה. המשמיע כוונת צריך ומה רוצה, שהוא מה להוציא בזה לכוון

שלייט״א קדבסקי* חייייס דגי• תשובת«41
מנות. מעולות בכלל לאביונים מתנות

יוציאנו. וע״ז העזהחיינו קאי מה על לדעת דצריך וס״ל

41#

»11»»»1# שלייט״א אזרחי־ מרדכי• ביוד רבי* תשובת
 ודאי למצות. שהגיענו להקב״ה מודים הלא בעה״י. אפתה דסיים במה *

 יעלה איך ומצווה, מצווה לכל וקיימנו, שהתיינו עלינו, גדול השם שתסד

מיוחד חסד והלא אליה. שהגיענו המצווה את נפרט שלא הדעת, על



הפרשה עיוך <> הפורים יום מצוות על שהחיינו ברכת קצו

 מודים. אנו מה על נפרט, לא ואם שהיא. מצווה לכל שהגיענו הוא ונפרד

השאלה. מה תמה שהנני עד וז״פ

 עושים איך לאביונים, מתנות דעל נראה השאלה, לעיקר ובאשר *

 ב״אביונים״, אלא זאת מצווה מקיימים איך שהרי הדיך, מעיקר ״שהחיינו״

 וברור, הארץ. מך אביונים יתמו כאשר דווקא, שלמה תהיה ושמחתנו

 ״שומע בכוונת לפרטה שייך לא זאת, מצווה על שהחיינו ברכת איך שאם

״שהחיינו״. בברכת ומשמיע״,

ט״א‘יbש שטדנבוד משה דבי* תשובת

לאביונים. מתנות מצות על בשהחיינו לכווך הוזכר לא למה שהקשה מה

 ולכך השנה, כל מצוי לא משתה, עם פורים וסעודת מנות שבמשלוח י״ל

 מקום איך ולכך השנה, כל מצוי לאביונים כסף אבל שהחיינו, מבדכים

שהחיינו. לברכת

 מי תודה בקרבך הנה בפרטיות, מצוה לכל לכויך צריך למה ששואל ומה

 וכד׳], לחולה מדבר מיודד [דהיינו אחרת הודאה על זו מהודאה שמשנה

ע״א. ז דף זבחים עי׳ שפוסל, קודש כשינוי הוי



מצזומגילד פורים ס התשובות מוטרס

 סופרים מדברי עשה מצות המגילה קריאת ה״א): מגילה מהל׳ (פ״א הרמב״ם כתב

 מבטלין וכן מגילה, מקרא לשמוע ובאין עבודתן מבטלין בעבודתן כהנים ואפילו ובו׳,

 נדחין שכולן תורה, של מצות לשאר וחומר קל מגילה, מקרא לשמוע תורה תלמוד

 לו שאין מצוה ממת חוץ מפניו, מגילה מקרא שנדחה דבר לך ואין מגילה, מקרא מפני

וכר. קוברין

 שנדחות מצוות לשאר המגילה, קריאת מפני נדחה דת״ת מהא איכא ק״ו מאי ויל״ע,

 במצוה שהעוסק אמרינן דוכתא שבכל שאף הוא ידוע כלל הלא המגילה, קריאת מפני

 לעשותה אפשר שאי שמצוה מיוחד, לימוד איכא תורה בתלמוד מ״מ המצוה, מן פטור

 ה״ד), ת״ת מהל׳ פ״ג וברמב״ם וכו׳, יתבי׳ ׳הדר ב ט, מו״ק (ראה תורה תלמוד דוחה אחרים ע״י

 לכך אחרים, ע״י להיעשות יכולה ואינה היא, שבגופו מצוה דמגילה דכיון נימא, וא״ב

 זו ממצוה להפסיק דעליו מנלן אחרת, במצוה הוא עסוק אם משא״ב ת״ת, היא דוחה

מגילה. מקרא במצות ולעסוק

 וכמפורש מגילה, למקרא תורה תלמוד ד׳מבטלים׳ דינא, האי בעצם להבין יש ובאמת

,במגילה ג  גופא המגילה קריאת הא תורה׳, תלמוד ׳מבטלין ביה למיקרי שייך מה ב), (

זה. במקרא או זו במסכת עסוק לי ומה הקדש, מכתבי שהיא היא תורה תלמוד

שלייט״א קדבסקי חיים דגי תשוגת
 לא אבל דיחיד ת״ת דוקא דהוא יתכן המצות כל מפני נדחית דת״ת הא

אח״כ. המצוה לעשות אפשר אם דרבים

בציבור מגילה מקרא א. תירוץ
 מקרא עצם על הנדון שאין ביאר, ריטב״א

 וודאי עוברת מצוה שהיא כיון מגילה,

 שמבטלין וכשם בקריאתה, הוא שחייב

ומפני אדם, לכל וק״ש תפלה מפני ת״ת

 אלא אמונתו. שתורתו למי אפי׳ ק״ש

 מגילה מקרא לגבי הוא הנדון עיקר

 לקרותה כדי תורה לבטל חייב אי בציבור,

 שחייב הגמ׳ מחדשת וע״ז בציבור,

ת״ת, עי״ז שמבטל אף בציבור לקרוא



הפרשה עיוך <> מגילה למקרא תורה מתלמוד הפסקה קצה

 פרסומי בה ויש היא חשובה שהמגילה

 מעלה היא הרי בציבור וכשקורא ניסא,

 בעינן ולכך המגילה, קריאת בעצם גדולה

 וא״ש לזה. תורה לבטל שאפשר ילפותא

 דין בשביל ראם מצוות, לשאר הק״ו לפ״ז

 יחידי לקרותה שיכול אע״פ ציבור, של

 ק״ו מבטל, אעפ״ב תורתו, לבטל ולא

ודו״ק. מצוות, לשאר

 הקושיא נמי א״ש ובזה

 ׳מבטלין׳ חשיב טעם מה

 נמי מגילה הא ת״ת,

 דהחידוש היא, תורה

 מגילה מקרא על הוא

 יכול ת״ת ומצד בציבור,

 תיר)י כן יחידי. לקרותה

 ופורים חנוכה בקונטרס

 והכי זצ״ל), טורצין (לגרח״א

תא  החיים דרכי בספר אי

זצוק״ל). ליפקובי^ (לגרמ״י

 ג, (מגילה חיות ומהריי־ץ

 שמגילה שקי^^ל כתב, א)

 אותה קורין בזמנה

 שמסופקין ובמקומות ביחיד, אפילו

 בשניהם, קורין בט^^ו או בי׳׳ד זמנה מתי

 למגילה ללכת ת^^ת שמבטלין והחידוש

 קוראין אין דמספק בציבור, לשומעה

 תורה ביטול איכא וממילא ביחיד, אותה

 וזהו בציבור, לקריאה ההליכה זמן על

ההליכה. זמן של תורה שמבטלין החידוש

פומרנצ׳יק אריה (לג״ר ברכה עמק בספר בזה [עי׳

 שכתב סק״ב) תרפז (או״ח מג״א וע״ע מט), עמ׳

כנ״ל, ומשמע בציבור׳, מגילה מקרא ׳לשמוע

 ה״א) מגילה מהל׳ (פ״א משנה לחם וראה

 רוחה מגילה שמקרא הרמב״ם בדעת שמוכיח

 (שם במג״א באריכות וראה דרבים, ת״ת נמי

 המג״א, על בהגהותיו שרד בלבושי ועיי״ש סק״ג),

 השולחן בערוך יעוי׳ עוד (שם). השקל ובמחצית

 סי׳ (ח״ב אש שרידי בשו״ת ס״ה), תרפז (או״ח

נראה וכן שם), השו״ע (על זקנים עטרת מד),

 עשה כזצות הי?ו\לה קריאת ה״א}: ג?גילה כ?הל־ (פ״א הרנלב״ם כתב

 ובאין עבודתן נזבסלין בעבודתן כהגיס ואפילו ובו/ סופרים כזדברי

 מקרא לשמוע תורה תלמוד מבטאן וכן כ?גילה, י?קרא לשכ?וע
מקרא מפני נדחץ שכולן תורה, של מצות לשאר והומר קל מגילה,
 שאין כזצוה י?י?ת חוץ כזפניו, י?גילה נזקרא שנדחה דבר לר ואין מגילה,

רבד. קרברין לו

 לש־אר הכזגילה, קריאת נ?פני נדחה דה״ת מחא איכא ק״ו מאי ויל״ע,

 שבכל שאף הוא ידוע כלל הלא המגילה, קריאת מפני שנדחות מצוות

 תורה בתלנ?וד מ״מ המצוה, מן פטור במצוה ש־העוסק אמרינן דוכתא

 דוחה אחרים ע״י לעשותה אפשר שאי שמצור מיוחד, לימוד איכא

 ה׳׳ד),. ת״ת כלהל׳ פ״ג וברמב״ם וכר, יתבי■■ ׳הדר ב ט., כלו״ק (ראה הורה הלכלוך
 ע״י להיעשות יכולה ואיבה היא, שבגופו מצרה דמגילה דכיון נימא, וא״ב

ה, במצוה הוא עסוק אם משא״ב ת״ת, היא דוחה לכר אחרים, חי  מגלן א

מגילה. מקרא במצות ולעסוק זו ממצור להפסיק דעליו

 לנ?קרא תורה תלכ׳זוד ד׳מבטלים׳ דיגא, האי בעצם להבין יש ובאמת

 הלנזוד ׳מבטלין ביה לכ׳זיקרי שי'ר מה ב), (ג, במגילה וכמפורש מגילה,

 הקדש, מכתבי שהיא היא הורה הלנזוד גופא המגילה קריאת הא תורה׳,

זה. במקרא או זו במסכת עסוק לי ומה

 (ס״ק בשעה״צ ועיי״ש סק״ז), (תרפז במשנ״ב

 מלימודם, מבטלין שהיו רבי מבית כן שהוכיח כ)

 העמק ועי׳ גדולה, ישיבה היתה שודאי אע״פ

 חשיבא נמי שהליכה ה) לד, ויחי (לנצי״ב, שאלה

המצות. כגוף

 בית של סמכו ׳מכאן הגמ׳ מלשון כן שדייקו ויש

 ובספר מגילה׳, לשמוע ובאין ת״ת שמבסלין רבי

 תלמידי שודאי דחה, רנא) דף וחקרת(ח״א ודרשת

 תורה. ביטול ואי״ז בלימודם, בדרך חשבו רבי, בית

 הגר״א כתב דהנה להקשות, שהביאו ויש

שמבסלין שכמו סק״ח) תרצו לשו״ע (בביאורו
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ת ̂נ מגילה, למקרא ת̂׳  למשתה ת׳׳ת מבטלין ה׳

 מתקיים היום מצוות בשאר שגם והיינו ושמחה,

 דמה הגר׳^א לפירוש צ׳׳ע ובזה ניסא, פרסומי

 מצוות שאר לקיום ת״ת שמבטלין בזה החידוש

 לא דלכאודה מבטלינן, מצוה שבכל כיון היום

 עי״ז שמבטלין דנימא קיום תוספת שום אשכחן

ליישב]. ויש מת׳׳ת,

דוחה רק ולא לת״ת קודמת מגילה ב. תירוץ

 נדחה דת״ת דהא מתרץ, מגילה קונטרס

 כשאר דחיה כדין זה אין מגילה, משום

 דין אלא מפניהן, נדחית שת״ת המצוות

 וכלשון זה, לדין מת״ת עדיפה דמגילה

 ומקרא ת״ת לי פשיטא רבא אמר הגמ׳

 תקשי ואי עדיף. מגילה מקרא מגילה

 המצוות, כבכל דחיה מצד תיפוק״ל סו״ס

 נאמר לא רבי בית דמבטלין הדין דכל י״ל

 הדברים על אלא הקריאה, עצם על

 שבאים ניסא פרסומי של האחרים

 עצם על תורה ביטול ויש לשמוע, כולם

א). בתירוץ (כנ״ל ההליכה

תמרדכי ברכת בספר כתב זה וכעין כו ר ב ) 

 מקרא לה דילפינן והוסיף יט), סי׳

 בו, שנאמר כח), (ט, ומשפחה׳ ׳משפחה

 העבודה, על עדיפא מגילה שמקרא

 דחייה. ולא עדיפות היא שמגילה והיינו

 דמקדא דהא שכתב, שם) (מגילהבר״ן יעוי׳ [והנה,

 כשהעבודה דוקא הוא עבודה, דוחה מגילה

 אם אבל זמן, לאחד לקיימה שיש תתבטל, לא

ע״ז עבךךך̂ץ דוחה המגילה אין תתבטל,

 ת״ת, דוחה מגילה והלא סק״ו), תרפז הט״ז(או״ח

 של ורגע רגע כל דהא ביטול, הו״ל נדחית וכשת״ת

אח״כ שילמד ומה עצמה, בפני מצוה הוא לימוד

 א״כ השלמה, ואינו למפדע, המצוה מקיים אינו

 מגילה מקרא ואפ״ה לגמרי, ת״ת שביטל נמצא

דוחה. שאינו הד״ן שב׳ מעבודה שנא ומאי דוחה,

 ברכת מש״כ עפ״י (שם), מרדכי הברכת ותירץ

 שלת״ת הגר״ח, בשם כז) סי׳ (קידושין שמואל

 שעה שבאותה אלא דחייה, דין לעולם נאמד לא

 על עובדת, במצוה או למחיתו לעשות שעליו

 כאן אין לכך כלל, ת״ת של חובה לו אין זמן אותו

 יעקב בקהילת באדיכות עוד בזה ועי׳ ת״ת, מצות

 שמקדא מעבודה ילפינן ולפ״ז יא), סי׳ (שבת

 ת״ת של חובה כאן אין וממילא עדיפה, מגילה

הט״ז]. קושית מתיישבת ושפיד כלל,

 רשב״י בדרגת שהוא מי לרבות ג. תירוץ
וחבריו

 כלש״ב עפ״י תירץ, וחקרת ודרשת בספר

 לא דרשב״י ה״ב), סוף פ״א (שבת ירושלמי

 התורה חביבות מתוך שמע קריאת קרא

 שהיינו שפירש, העדה קרבן בפי׳ [עיי״ש וכו׳,

 תמיד, בהם וחידש בפיו, חדודין ד״ת שהיו משום

 וזהו מקר״ש, יותר תורה חידושי הוא חביב ולכן

 ׳מחדש׳ הוא אם שאפי׳ רבי, מבית שחידשו מה

 מחידושיו לבטל צריך מ״מ טפי, חביב והוא בד״ת

 ניסא]. פרסומי משום המגילה לקרות כדי

 תורה, תלמוד ׳מבטלין׳ הפירוש וזה

 התורה, עליו חביבה כ״כ אם שאפילו

 לקריאת להפסיק צריך וחבריו, כרשב׳׳י

מגילה.

 לא מצוה ״מעשה״ שאינה ביון ד. תירוץ
תדחה

 שא״א למצוות דמי דלא שביארו, יש

דשם ת״ת, שדוחות אחרים ע״י לעשותן
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 הלימוד, צורך אדרבה אלא דחיה, איי׳ז

תבירושלמי כמ״ש כו בר  שם) שבת ה״ב, פ״א (

 שלא לו נח לעשות ע״מ שלא שהלומד

 שווה אינה התורה שאף והיינו נברא,

בכך.

 איתא, ריח) פינחס (פרשת ובזוה״ק

 ליה דלית כאילנא פקודין ללא דאורייתא

םביה דכתיב אבא, ברי ר  כ, (

 הו״ד תשחיתי, ׳אותו כ)

 (הקדמה חכמה בראשית

 עוד עיי״ש היראה) לשער

 וכן כיו״ב, מאמחז״ל

 פרק ד (שער החיים בנפש

 ב) (קט, מיבמות הביא ל)

 אלא לי אין האומר כל

 אין תורה אף תורה

 איתא ב) (יז, ובע״ז לו,

 לבדו בתורה שהעוסק

 אלוק, לו שאין למי דומה

 להגן לו אין ופירש״י,

 בזוה״ק ומקורו עליו,

 ׳נר אקרא קא) (תרומה

ליאור׳ ותורה מצוה ש מ  בלא נהורא כג) ו, (

 לאנהרא. יכיל לא שרגא

 הוא המצוות שקיום הנך, מכל מבואר

 שידחו שייך לא לכן התורה, בלימוד תנאי

 אכן עצמה. מתנאיה חלק שהם מפניה,

 שרשב״י א) (יא, בשבת אמרינן ק״ש גבי

 מלמודם מפסיקים היו לא וחביריו

 הא (שם) בירושלמי והקשה לקרותה,

 שינון זה ותירצו, מעשה, דוחה ת״ת אין

שינון, מפני שינון מבטלין ואין שינון וזה

 ובזה כת״ת, לימוד מצות נמי ש”דק והיינו

 במעשה ורק ת״ת, דדוחה אמרינן לא

 ד״ה ב (ט, מו״ק תוס' [ועי׳ הכי אמרינן מצוות

כאן)].

 צריך היה לא הדחיה מדיני במגילה, וה״נ

נמי דמגילה לקרותה, מתלמודו להפסיק

■־־א}: נלגילה נ?הל׳ (פ־־־א הרמב״ם כתב  עשה מצרת המגילה קריאת ״־

כי, סופרים מדברי  רבאץ עבודתן מבטלין בעבודתן כהנים ואפילו ו

 מקרא לשמוע תורה תלמוד מבטאן וכן מגילה, מקרא לשמוע
 מקרא מפני נדהין שכולן תורה, של מצות לשאר והומר קל מגילה,
 שאין מצרה ממת חוץ מפניו, מגילה מקרא שנדחה דבר לך ואין מגילה,

וכד. קוברין לו

 לשאר המגילה, קריאה מפני נדחה דת״ת מהא איכא ק״ו מאי ויל״ע,

 שבכל שאף הוא ידוע כלל הלא המגילה, קריאת מפני שנדחות מצוות

 תורה בתלכזוד מ״מ המצות, מן פטור במצוה שהעוסק אמרינן דוכתא

 דוהה אחרים ע״י לעשותה אפישר שאי ישמצוה מיוחד, לימוד איכא

 ה׳׳ד), ת״ת נ?הל׳ פ״ג וברמב״ס וכו׳, יתבי׳ ־הדר ב ס, מו״ק (ראת תורה תלי?וד

 ע״י להיעשות יכולה ואינה היא, שבגופו מצוה דמגילה דכיון בימא, וא״ב

 מגלן אהרת, במצוה הוא עסוק אס מישא״כ ת״ת, היא דוחה לכך אחרים,

מגילה. מקרא במצות ולעסוק זו ממצוה להפסיק דעליו

 לנ?קרא תורה תלמוד ד׳מבטלים־׳ דינא, האי בעצם להבין יש ובאמת

 תלמוד ־׳מבטאן ביה למיקרי שייך מה ב), (ג, במגילה וכמפורש מגילה,

 הקדש, מכתבי שהיא היא תורה תלמוד גופא המגילה קריאת הא תורה׳,

זה. במקרא או זו במסכת עסוק לי ומה

 שאינה ואף היא, ולימוד דיבור מצות

 ׳מעשה׳ שאינה כיון מ״מ ת״ת, משום

 כדילפינן התורה, מתנאי אינה מצוה

)בירושלמי ליה ם ש  ועשו, תלמדם ׳אשר (

 לעשות׳ שלא הלמד ולא לעשות הלמד

 חז״ל אמרו ומ״מ (שם)], בשבת קה״ע [ראה

 משום מגילה, לקרוא ת״ת שמבטלין

 וק״ו ממש, דיחוי הוא הנס פרסום דענין

 כנגד שקול דת״ת מצוות, לשאר דדחינן

נדחית. ואפ״ה המצוות, כל
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 מחדש, ה״ב) ת״ת מהל׳ (פ״א שמח ובאור

ז,בכתובות תום׳ דברי עפ״י  מבטלין), ד״ה א (י

 לימוד דהיינו - תורה של ששימושה

 אי״צ וכד', רב מפי ההלכות ובירור בעיון

 חידושא והבא מצוות. לקיום להפסיק

 מקרא בשביל ת״ת מפסיקין שמ״מ הוא

וכמשנ״ת. מגילה,

 צריך היה לא המגילה לקריאת גם ולפ״ז

 וזה שינון שזה טעם מאותו להפסיק

 ללמוד יש שמפסיקין, ומדחזינן שינון,

מצוות. לשאר ק״ו שפיר

׳לימוד* אינה מגילה ה. תירוץ

 לחדש, כתב סח) סי׳ (או״ח אפרים בית

 בה שיקראו נכתבה אסתר שמגילת

 ולאו בה, שילמדו ולא ניסא, לפרסומי

 נ״ך ספרי משאר גרע ומגרע היא. תורה

השנה]. בכל [ואף

 לקריאתה מבטלין הכק שאפי^ הכא, וקמייל

תורה. תלמוד

 סי׳ (או״ח נזר אבני בשו״ת בדבריו הפליא [וכבר

 אפרים הבית דלדברי כתב, שכן האמין ולא תקסז),

 והמדרש הש״ס בעלי חז״ל טרחו שבחינם נמצא

 דרשות, בה ודרשו המגילה דברי כל שפירשו

 במגילה דאיתא מהא הכי נמי והוכיח עיי״ש,

 הכתובים בין הכתובה מגילה שהקורא ב) (יט,

 יצא ולא תורה, דברי אינה ואי יצא, לא בציבור

 מעיקרא, שם כתבוה אמאי בקריאתה, נמי

 מדברי להקשות שהוסיפו ויש באריכות. עיי״ש

שלמי(ריש שלום ׳דברי מקרא שיליף מגילה) הירו

 אמאי השניה, הקושיא על רק התירוצים ואילך מכאן *
תורה. ׳ביטול׳ נקרא

 כאמיתה ממש זה שאסתר תורה, זו אמת ואמת׳,

לידרש. וניתנה שרטוט וצריכה תורה, של

קדושת ספר בשם הביא השם חדות בספר אמנם,

 אינה אסתר דלמ״ד הראשונה), (בהקדמה לוי

 שאסתר היינו א) ז, (מגילה הידים את מטמאה

 שגזרו א יד, שבת (ראה הקודש כתבי בכלל אינה

 שהיו משום ידיו, נטמאין תורה בספר שהנוגע

 שהוא ס״ת לצד קודש, שהוא תרומה מצניעין

 התורה), את והפסידו העכברים ובאו קודש, ג״כ

 ׳והגית׳. מצות מקיים אינו בה הקורא וממילא

 אמת שפת הוכיח (כן שלהלכה שם, הביא אולם

 הטומאה אבות מהל׳ פ״ט מהרמב״ם א ז, במגילה

 ולפ״ז היא, הקודש כתבי בכלל שאסתר ה״ו)

 אחיזת בדין בזה וע״ע לדוכתה. קושיא הדרא

 שו״ע במש״כ מפה, הפסק בלא בידיו המגילה

 לאחוז אסור שס״ת שאף ס״א) קמז ורמ״א(או״ח

 כן, נהגו לא הקודש כתבי בשאר מ״מ מפה, בלי

 ובס״ת ידיו, שנטל בלא ליגע ולא להחמיר וטוב

 ובשעה״צ במ״ב(סק״ד) ועי׳ אסור, ידיו בנטל אפי׳

להקל]. נהגו שבמגילה י) (אות

ת״ת מצות מקיים אינו במגילה ו. תירוץ

 אהרנברג, (לגרי״מ יהושע דבר בשו״ת הנה

 לדרוש היא ת״ת שמצות כתב, מד) סי׳ ח״א

 שהיא, כמו לקרותה אך דרשות, ממנה

 שהוסיפו ויש קריאה. אלא לימוד אינה

 ענינה המגילה קריאת שהרי לדבריו,

 אמרו שהרי לקב״ה, ושבח הודאה קריאת

 אבן [וראה הלילא. זו קרייתא א) יד, (מגילה

 בית בשו״ת וע״ע ה״א). מגילה מהל׳ (פ״א האזל

 ס״ז) מז הט״ז(סי׳ דברי את שהביא (שם) אפרים

 ׳אהבת שברכת (שם) השו״ע דברי על שכתב

בלי מיד למד אם התורה ברכת את פוטרת עולם׳
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 אי להסתפק ויש המחבר, כתב ח ובסעי׳ הפסק,

 יש ולכן הפסק, בלי לה סמוך ק׳׳ש בקורא סגי

 עולם^, ^אהבת קודם התורה ברכת לברך ליזהר

 דברי בתודת ק״ש מהני דלא דהא הט״ז שם וביאד

 שאינו כיון תפילה, בתודת הוי דק״ש משום תודה,

 קדיאת ה״ה ולפ״ז עיי״ש. לימוד, לשם זה אומד

 בתודת ולא מצוה בתודת שקודא כיון המגילה,

ללימוד]. נחשב זה אין לימוד,

ומגילה חנוכה ובקונטרס

 זצ״ל) סודצ׳ין (לגרח״א

 כעין הגריייז בשם הביא

ת זה, קנ ת  חכמים ש

שום היתה לא  לימוד מ

את כמו תורה,  בקרי

 לפירסומי אלא התורה,

 כבית דלא [והיינו כיסא,

 ה) תירר\ (לעיל אפרים

 אינה המגילה שעיקד שכתב

 בה שכשקודא אלא ׳תודה׳,

 ודאה ת״ת מצות מקיים אינו

 (פודים רפאל ברכת בספר

 והאריך שביאר מה כג) סי׳

 את דקורין הא הגרי״ז, לפי

 קריאת ולאחר התפילה לאחר בשחרית המגילה

התורה].

 בקריאת מקיים שאינו דאף הכא, וקמ״ל

 מ״מ תורה/ ׳תלמוד מצות המגילה

לקריאתה, תורה תלמוד מבטלין

 כאחד מצוות שתי לקיים אפשר אי ז. תירוץ

 שאם כתב, תרפז) (סי׳ שלמה חכמת

 קריאת יד״ח יוצא לא ת״ת למצות מכוון

המגילה לקריאת מכוון אם וכן המגילה,

 שו״ת הביא וכן ת״ת, מצות ידי יוצא אינו

 קלוגר, הגר״ש בשם רסג) (סי׳ חיים שנות

 הקורא בדין ב) (י, מברכות דבריו והוכיח

 קלוגר הגר״ש עוד מש״כ [וראה שמע קריאת

ב)]. סעי׳ תרפז סי׳ מגילה החיים(או״ח ספר בספרו

שתי^ת פד), עמ׳ (ח״בהחיים משמרת וביאר

 עשה כזצות הי?ו\לה קריאת ה״א}: ג?גילה כ?הל־ (פ״א הרנלב״ם כתב

 ובאין עבודתן נזבסלין בעבודתן כהגיס ואפילו ובו/ סופרים כזדברי

 מקרא לשמוע תורה תלמוד מבטלין וכן כ?גילה, י?קרא לשכ?וע
 מקרא מפני נדחץ שכולן תורה, של מצות לשאר וחומר קל מגילה,
 שאין כזצוה י?י?ת חוץ כזפמו, י?גילה ניקרא שנדתה דבר לך ואין מגילה,

רבו/ קרברין לו

 לש־אר הכזגילה, קריאת נ?פני נדחה דה״ת מחא איכא ק״ו מאי ויל״ע,

 שבכל שאף הוא ידוע כלל הלא המגילה, קריאת מפני שנדחות מצוות

 תורה בתלנ?וד מ״מ המצוה, מן פטור במצוה ש־העוסק אמרינן דוכתא

 דוחה אחרים ע״י לעשותה אפשר שאי שמצור מיוחד, לימוד איכא

 ה׳׳ד),. ת״ת כלהל׳ פ״ג וברמב״ם וכר, יתבי■■ ׳הדר ב ט, כלו״ק (ראה הורה הלמוד
 ע״י להיעשות יכולה ואיבה היא, שבגופו מצוה דמגילה דכיון נימא, וא״ב

 מגלן אחרה, במצוה הוא עסוק אם משא״ב ת״ת, היא דוחה לכך אחרים,

מגילה. מקרא במצות ולעסוק זו ממצור להפסיק דעליו

 לנ?קרא תורה תלכ׳זוד ד׳מבטלים׳ דיגא, האי בעצם להבין יש ובאמת

 הלנזוד ׳מבטלין ביה לכ׳זיקרי שייך מה ב), (ג, במגילה וכמפורש מגילה,

 הקדש, מכתבי שהיא היא הורה הלנזוד גופא המגילה קריאת הא תורה׳,

זה. במקרא או זו במסכת עסוק לי ומה

 מגילה מקדא אבל וידיעה, לימוד ענין הוא

 כמו ושבח, הודאה קריאת של ענין הוא

 זו ׳קרייתא א) יד, (מגילה חז״ל שאמרו

 זה סותרים ענינים הם ובעצם הלילא׳,

 מגילה שקורא או שלומד או כי זה, את

 יקיים מה קובעת וכוונתו והודאה, לשבח

 מקיים לא שוב למגילה וכשמכוון עתה,

ת״ת. מצות

 מקרא מצות עתה שמקיים כיון ולהכי,

ושפיר ת״ת, מצות מקיים אינו מגילה,
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שו׳ובחזו״א תורה. תלמוד ׳מבטלין׳ חשיב ת ) 

 אחת במצוה שאין איתא, עה) סי׳ וכתבים

 הגר״א שכתב [וכמו אחרת מצוה קיום משום

 הגר״א ביאור ס״ח, מז סי׳ השחר(או״ח ברכות בהל׳

 תורה תלמוד מצות מקיים אינו דבק״ש סק״ז)

ם)החזו״א כתב ולהכי יז)], משנ״ב(ס״ק [ועיי״ש ש ) 

 ולא הרע, דלשון לאו על רק עובר לשה״ר שהמדבר

 ודלא באיסודים, נמי אמדינן דהכי תודה, ביטול על

 עיי״ש, יב), ס״ק (עשין בפתיחה חיים החפץ כדבדי

 קניבסקי חיים דבי הגדול הגאון בהגהות ודאה

 שיטתו, שמבאד שם) הספד (בתחילת שליט״א

כנ״ל]. תודה, ביטול ענין בזה ומיישב

מובנות שאינן תיבות במגילה יש ח. תירוץ

 פורים (על אורייתא בקוב\ סגל הגר״י

 דאיתא מה עפ״י מבאר, סק״ו), סט עמ׳

 ׳האחשתרנים שתיבות א) (ית, במגילה

רהרמכים׳ בני ת ס א  פירוש, להם אין י) ח, (

 דבר שקורא תורה, הביטול זהו ממילא

 סי׳ (או״ח בשו״ע כדאיתא מבין, שאינו

 מבין שכשאינו סק״ב) (שם ובמשנ׳׳ב נ)

 התורה. בלימוד יוצא אינו וכד׳, קרבנות

דיסקין. מהרי״ל בשם לבאר ידוע וכן

 ב פרק ת״ת (הל׳ הרב שו״ע כדברי דלא [וזהו

 בקריאתה מצוה יש שבכתב שבתורה יב), סעי׳

 על (בחידושיו וביעב״ץ עיי״ש. מבין, כשאינו גם

 וגו׳, ׳האחשתרנים׳ בתיבות פירש שם) הש״ס

 רגלים, ושמונה חטוטרות בשתי גמלים כמין שהם

מאד]. המרוץ קלי והם

 את שמעו כבר כשהתלמידים ט. תירוץ
המגילה

לה דמשכחת תירץ, שם) (מגילה רש״ש

 המגילה את שמעו כבר כשהתלמידים

 לשמוע הולך וכשהרב שמע, לא והרב

 ואעפ״כ התלמידים, מתבטלים המגילה

 המגילה. קריאת מפני ת״ת מבטלין

 הדב גם שבודאי וחקרת, בודרשת [והקשה

 ד, (פסחים למצוות מקדימין זריזין שהרי קרא,

 כשרבם וגם ת״ח, היו ודאי רבי שבית ועוד, א).

 בכל הלא הקשה, ועוד למדו. הם איתם היה לא

 ולא מגילה, דמקרא רבותא ומאי כן, הדין המצוות

וכד׳]. לולב״ לנטילת תורה ״מבטלין בגמ׳ מצינו

באיכות תורה ביטול י. תירוץ

ם,הרש״ש ביאר ש  מה עפ״י השני), בתירוצו (

דבשו״ע דאיתא  האדם כשיגדל ה), רמו, (יו״

 שבכתב תורה ללמוד צריך יהא לא בתורה

בלבד. בעיון לתלמוד ימיו כל ויפנה וכו',

 דאפשר משמע שכתב, א) (ת, בב״ב רש״ש [ועי׳

 בעלי ולא גמרא, בעלי או משנה בעלי שיהיו

 מקצת על בוז ששופכין כאותן ודלא וכו׳, מקרא

 כ״כ יד להם ואין ופוסקים, בש״ס זמנינו גדולי

 סק״ג) מד סי׳ (ח״א יהושע דבר ובשו״ת במקרא.

 א), ה, (ברכות המהרש״א כמש״כ דהיינו הוסיף

 א), (לג, בב״מ תזינן דהכי שהוסיפו, ויש עיי״ש.

 אין גמרא, מדה. ואינה מדה במקרא שהעוסקין

 ומשנה גמרא מבסליו אין לכך מזו. גדולה מדה לך

 קורין שאין א), (קסו, ובשבת מגילה, מקמיה

 עיי״ש המדרש, בית ביטול מפני בכתובין בשבת

 אקרא רב דאמר א) (י, בחגיגה וראה ברש״י,

 שיוצא כיון י), ח, שלום״(זכריה אין ולבא ״וליוצא

 שלום, לו אין שוב מקרא, לדבר הלכה מדבר אדם

 עיון, בלא לבד שמקרא ומבואר ברש״י, ועיי״ש

תורה]. ביטול בגדר הוא



הפרשה עיוך <> מגילה למקרא תורה מתלמוד הפסקה

 הלימוד דעיקר ׳מבטלין; הכא חשיב ולכך

 לימוד הוא האדם, אליו להגיע שצדיך

 ביעיון', הלימוד שהוא - פה שבעל תודה

 לקדוא וצדיך כזה, בלימוד וכשעוסק

 .’תודה ביטול’ היינו כתובים, - מגילה

 דחה א) סי׳ (או״ח שמואל קרבן בשו״ת [אולם

 א) (ה, בברכות דאיתא מהא כן ומוכיח זה, תירוץ

 דכתיב מאי לקיש ריש דרש

 האבן לוחות את לך ״ואתנה

 כתבתי אשר והמצוה והתורה

 אלו ״ לוחות להורותם״,

 זה - תורה הדברות. עשרה

 משנה. זו - והמצוה מקרא.

 נביאים אלו - כתבתי אשר

 זה ״ להורותם וכתובים.

 נתנו שכולם מלמד גמרא,

 דכולהו חזינן מסיני. למשה

 ״אשר ובשם מצוה בחד

 (פח, ובשבת נכתבו, כתבתי״

 גדולים ת״ח שאף משמע א)

 ליעקב, משפטים שמורים

 ובתובים. בנביאים חייבים

 א, (קטו, בשבת דאיתא ומה

 מבאר המדרש׳, בית ׳ביטול דתשיב לעיל) הובא

 ושאינו ד״תדיר דינא משום דהיינו שמואל, הקרבן

 שבעלי והיינו ב), נא, (ברכות קודם״ תדיר תדיר

 סיפק די בידם ואין ללמוד בשבת שבאו בתים

 ראשית שילמדו עדיף הדברים, בכל לעסוק זמן

 מרש״י ואדרבה יעשו, אשר והדרך ההלכות את

 לשמוע להן להם ״וטוב שכתב שם) (בשבת

 עדיפות, רק שזה משמע בכתובים״ מלקרות

 לא תורה׳, ׳ביטול דחשיב יהושע דבר כדברי דאי

וכן שחייבים, אלא ״וטוב״ לנקוט לרש״י הו״ל

 ׳נופת אקרא סד) (פרשה שה״ש ממדרש הביא

 יא), ד, השירים (שיר כלה׳ שפתותיך תטופנה

 ואם קישוטים בכ״ד מקושטת כלה מה שכתב,

 רגיל שיהא שצריך ת״ח אף כלום, אינו אחד חיסר

 והכי כלום. אינו מהם אחד חיסר ואם ספרים בכ״ד

 שיש שונין) ד״ה ב (קטז, בשבת ברש״י מפורש

מדרש ״כגון ופירש הקודש, בכתבי לשנן מצוה

 עשה כזצות הי?ו\לה קריאת ה״א}: ג?גילה כ?הל־ (פ״א הרנלב״ם כתב

 ובאין עבודתן נזבסלין בעבודתן כהגיס ואפילו ובו/ סופרים כזדברי

 מקרא לשמוע תורה תלמוד מבטלין וכן כ?גילה, י?קרא לשכ?וע
 מקרא מפני נדחץ שכולן תורה, של מצות לשאר והומר קל מגילה,
 שאין כזציוה י?י?ת חוץ כזפניו, י?גילה נזקרא שנדחה דבר לך ואין מגילה,

רבד. קרברין לו

 לש־אר הכזגילה, קריאת נ?פני נדחה דה״ת מחא איכא ק״ו מאי ויל״ע,

 שבכל שאף הוא ידוע כלל הלא המגילה, קריאת מפני שנדחות מצוות

 תורה ד1בתלנ? מ״מ המצוה, מן פטור במצות ש־העוסק אמרינן דוכתא

 דוחה אחרים ע״י לעשותה אפשר שאי שמצור מיוחד, לימוד איכא

 ה׳׳ד),. ת״וז כלהל׳ פ״ג וברמב״ם וכר, ׳’יתב' ׳הדר ב ט, כלו״ק (ראה תורה תלנזוד
 ע״י להיעשות יכולה ואיבה היא, שבגופו מצוה דמגילה דכיון נימא, וא״ב

ה, במצוה הוא עסוק אם משא״ב ת״ת, היא דוחה לכר אחרים, חי  מגלן א

מגילה. מקרא במצות ולעסוק זו ממצור להפסיק דעליו

 לנ?קרא תורה תלכ׳זוד ד׳מבטלים׳ דיגא, האי בעצם להבין יש ובאמת

 הלנזוד ׳מבטלין ביה לכ׳זיקרי שייך מה ב), (ג, במגילה וכמפורש מגילה,

 הקדש, מכתבי שהיא היא הורה הלנזוד גופא המגילה קריאת הא תורה׳,

זה. במקרא או זו במסכת עסוק לי ומה

 אפרים בית שהוכיח ומה וקבלות״. השיריים שיר

 כנגעים יהיו שהתהלים המלך דוד דהתפלל מהא

 ל״ל וכתובים בנביאים ת״ת מקיים ואי וכאהלות,

 דאיתא מה עפ״י שמואל, קרבן תירץ תפילה,

 אצל לך מה ׳עקיבא, סז) סנהדרין א יד, (חגיגה

 ואהלות׳, נגעים אצל מדברותיך כלך הגדה,

 צערא לפום והיינו עמוקות. הלכות שהן ופירש״י

 יקבל בתהלים שהקורא דוד התפלל וזה אגרא,

 שמואל, קרבן וסיים ונגעים. באהלות כעמל שכר

כל הנ״ל האחרונים שכתבו מה דכל לדעת, וצריך
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 זוהר, או תהלים שקורא בעלמא לקריאה כוונתם

 שבכתב בתורה ומחדש ומפלפל מתעמק אם אבל

 פה שבעל תורה עם שבכתב התורה את וכולל

 לכל ת״ת מצות בזה ומקיים התורה, גופי הן הן

 ידיעה ערך יועץ בפלא ועי׳ בהרהור. השיטות

 ידיעה ולקנות בחכמה לפלפל שיכול מי וז״ל,

 וכד, וזוהר תהלים בלימוד הזמן ומוציא חדשה

 לכל וידוע עכ״ל. תורה, ביטול חשיב דידיה לגבי

 כל את כלל ובזה שבכתב, בתורה עמל שהגר״א

 (עניני יום של ענינו בספר עוד ועי׳ שבע״פ. תורה

שפה-ו). עמ׳ פורים

 ללמוד שעדיף שאף הקשה, וחקדת ודדשת ובס׳

 לקרוא אפשר שאי ודאי מ״מ שבעיון, תורה

 שהלא תורה, תלמוד ״מבטל״ בכתובים לעוסק

בכך]. ת״ת מצות מקיים ודאי

ש ליישב, רבים הביאו זה וכעין  מושג שי

מת׳, תורה ׳ביטול של  שהעמל והיינו באי

מץ מפני עדיף, פה שבעל בתורה מא  ש

 [כן באיכות. כלימוד ותשיב בזה, ראשו

 סי׳ או״ח קלוגר, (לגר״ש החיים ספר בשם הביאו

 הגרי״ז הנוב״י), המגילה(לנכד על חיה נפש תרפז),

 הלוי(ח״א חיי שו״ת ),258 עמ׳ ח״ב מבריסק (הרב

 (ח״ב וזמנים מועדים מקרלין, אהרן בית נ), סי׳

 בברכת בארוכה ועי׳ באריכות, עיי״ש קסט) סי׳

 עטורי ספר ובשם ס״ד). כז סי׳ (קידושין שמואל

 זה, תירוץ על שהקשה הביאו (בהוספות) מגילה

 שביטול מיהושע א) ג, (מגילה הגמ׳ מייתי מאי

 גמור תורה ביטול דשמא מעבודה, חמור תורה

 תורה של מקרא ביטול אבל מעבודה, וחמור שאני

מעבודה]. יותר חמור אינו

ה חפץ לבו שאין כיון יא. תירוץ עתה מ

בתלמודו עוסק שאדם שכל שביארו, יש

 זה, ענין ללמוד עתה וחפץ פלוני, במקום

 שאינו בדבר ללמוד עתה עובר שאם הרי

 שאין כיון תורה׳, ׳ביטול חשיב בו, חפץ

 וכדאיתא חפץ, שליבו מה אלא למד אדם

,בע״ז ס י שם). וברש״י א, (

 חידושי סז), (עמ׳ המלך פתגם בשם: הביאו [כן

 ב) תרפז, או״ח השו״ע, על (בהגהותיו הפלאה

 יצחק בית א), סי׳ (או״ח שמואל קרבן שו״ת

 בשם ג) (סי׳ השם חדות א), ג, מגילה (מונקאסש,

 בשם קמב) שיחה(עמ׳ דרך ספר מקאצק, האדמו״ר

 איש(ח״ב מעשה ובספר זצוק״ל, ליפקוביץ הגרמ״י

 החזו״א, בשם זצוק״ל מהגרמי״ל הביא סח) עמ׳

 ביטול, הוי אחרת לסוגיא סוגיא באמצע שלעבור

 הספר בסוף טבא(הנדפס מרגניתא בקונטרס ויעוי׳

 ללימוד מלימודו, ׳וחוץ שכתב, ד) אות חסד, אהבת

גדול׳]. לצורך לא אם להפסיק שלא נכון אחר

 משמיעה עדיף בפיו לימוד יב. תירוץ

 שמע ד״ה ב (לח, בסוכה תוס׳ כתבו הנה

 השומע, מן עדיף שהעונה ענה) ולא

 (סי׳ תורה בדעת המהרש׳׳ם כתב ולפ״ז

 בפיו, בלומד איירי דהכא דכיון ס״ב), תרפז

 שומע אלא בפיו קורא אינו מגילה ואילו

 תורה, ״ביטול״ חשיב להכי הקורא, מפי

 - יותר פחותה בדרגה תורה שלומד

 יצחק בית שו״ת בשם הביאו וכן שמיעה.

 סי (או״ח האיש שאל שו״ת ועי׳ שעב), (סי׳

 דניאל מעדני ועי׳ (רל״ב),מבין פני שו״ת ז),

המהרש״ם. דברי על שהקשה מה

 בלחש הלומדים בגנות א) (נד, עירובין [ועי׳

 קלוגר הגר״ש כן ודייק בקול, הלומדים ובמעלה

ובספר מגילה', 'לשמוע המגילה ברכת מלשון



הפרשה עיוך <> מגילה למקרא תורה מתלמוד הפסקה

 כן דייק שיד) עם׳ (מועדים נתן להורות

שלי הם ״חיים דכתיב מהא  כב) ה למוצאיהם״(מ

 דוקא והיינו מפיו, למוציא שם) ודרשינן(עירובין

 מקיים אינו מגילה, כששומע אולם תורה, כשלומד

 להביא, הוסיף תשובה לפסקי ובהקדמה זה. ענין

 שאין הי״ב) פב סי׳ יו״ד הרב (שו״ע שיטות שיש

 לחוד, שמיעה או בהרהור ת״ת יד״ח כלל יוצאין

 השומעים שכל ודאי וא״כ

 מקיימים אינם המגילה, את

 מצות אלא ת״ת, מצות כלל

 כשיטת ודלא בלבד, מגילה

 ועיי״ש ד), מז, (או״ח הגר״א

 על שהקשה במה באריכות

הרב]. שו״ע דברי

 הדבר, סברת שביארו ויש

ש  במצות עכיכים שכי שי

 מצוה תורה, תלמוד

 וככלל תמיד, לימוד של

םבם^ ^ודברת בקרא ברי  (ד

 ׳ושככתם^ ומצות ז), ו,

 והבנת ידיעת והיא (שם),

 פרטיה לעומקה, התורה

 דברי 'שיהיו ״ ודקדוקיה

א). ל, (קידושין בפיך' מחודדים תורה

מנם לפ״ז, וביארו  בם' 'ודברת מצות שא

 'מבטלין' אך המגילה, בקריאת יקיים

 אינו שזה 'ושככתם' ממצות היינו דקתכי

את בזמן מקיים המגילה. קרי

 פסח הלכות מלימוד מבטלין יג. תירוץ

 כתב, א) סי׳ (או״ח שמואל קרבן שוי׳ת

 בהלכות לעסוק דין את זה בזמן שמבטלין

החג. קודם יום שלשים פסח

 (או״ח הפרמ״ג הסתפק דהנה להוסיף, [ויש

 הרב לפני שאלות שתי שבאו בגוונא תכט) סי׳

 והאחת פורים הלכות על האחת הפורים, ביום

 אפשר האם ישיב, מהם לאיזה פסח, הלכות על

 הראשונה יום׳, של ׳ענינו תשיבי דתרווייהו לומר

 ללמוד המצוה מחמת והשנית היום מצות מחמת

שתלמידי וי״ל עיי״ש. לפניו, יום ל׳ חג הלכות

 עשה כזצות הי?ו\לה קריאת ה״א}: ג?גילה כ?הל־ (פ״א הרנלב״ם כתב

 ובאין עבודתן נזבסלין בעבודתן כהמס ואפילו ובו/ סופרים כזדברי

 מקרא לשמוע תורה תלמוד מבטלין וכן כ?גילה, י?קרא לשכ?וע
 מקרא מפני נדחץ שכולן תורה, של מצות לשאר והומר קל מגילה,
 שאין כזצוה י?י?ת חוץ כזפניו, י?גילה נזקרא שנדחה דבר לך ואין מגילה,

רבו/ קרברין לו

 לש־אר הכזגילה, קריאת נ?פני נדחה דה״ת מחא איכא ק״ו מאי ויל״ע,

 שבכל שאף הוא ידוע כלל הלא המגילה, קריאת מפני שנדחות מצוות

 תורה בתלנ?וד מ״מ המצוה, מן פטור במצות ש־העוסק אמרינן דוכתא

 דוחה אחרים ע״י לעשותה אפשר שאי שמצוה מיוחד, לימוד איכא

 ה׳׳ד),. ת״ת כלהל׳ פ״ג וברמב״ם וכר, יתבי■■ ׳הדר ב ט, כלו״ק (ראה תורה תלנזוד
 ע״י להיעשות יכולה ואיבה היא, שבגופו מצרה דמגילה דכיון נימא, וא״ב

ה, במצוה הוא עסוק אם משא״ב ת״ת, היא דוחה לכך אחרים, חי  מגלן א

מגילה. מקרא במצות ולעסוק זו ממצור להפסיק דעליו

 לנ?קרא תורה תלכ׳זוד ד׳מבטלים׳ דיגא, האי בעצם להבין יש ובאמת

 תלנזוד ׳מבטלין ביה לכ׳זיקרי שייך מה ב), (ג, במגילה וכמפורש מגילה,

 הקדש, מכתבי שהיא היא הורה הלנזוד גופא המגילה קריאת הא תורה׳,

זה. במקרא או זו במסכת עסוק לי ומה

 שאין וס״ד פסח, בהל׳ זמן באותו עסקו רבי בית

מפסיקין].

 תדיר מלימוד מפסיקין יד. תירוץ

 בספר דהנה שמואל, קרבן תירץ עוד

 תחלה ילמוד איתא, תתריא) (סי׳ חסידים

 למוד’ שאיך תדיר, ללמוד שנוהגין מה

 יודע אינו ועדיין קדשים, סדר תחילה

 שבת חולין כמו יום בכל שצריכים סדרים

בראשון ’יעוי וכן ע״כ. בהן, וכיוצא ברכות
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ללציון ע ב מ  שכתב, רעו) סי׳ יו״ד החיים, אור (

 היינו ביו״ד, ת״ת הלכות של סימן כל

 גברא חובת כל כבר שיודע אחר דוקא

 נט״י, תפילה, ברכות, הל׳ היינו שצריך,

 תפילין, ציצית, או״ח, נדה, הנהנין, ברכת

 מצות לו נשאר ואז בהם, יכשל שלא

׳והגית', תורה תלמוד

 הוא שיסוד שמואל, הקרבן תיר\ ולפ״ז

 קודם, תדיר תדיר ואינו שתדיר בלומד

 המעשה את לדעת כדי שצריכים שמה

 רבי בית ושל התדיר, הוא יעשו אשר

 אינה הרי ומגילה תדיר, של ת״ת למדו

 לת״ת דתדיר ת״ת מבטלין ואעפ״כ תדירה,

ניסא. פרסומי מצד תדיר, שאינו דמגילה

זכור׳ מ׳פרשת מפסיקין טו. תירוץ

 דהנה א), סי׳ (או״ח שמואל קרבן תירץ עוד

 עשה אשר את ׳זכור איתא, בחוקתי) (פר׳בתו״כ

םעמלק׳ לך  כשהוא בלבך, יכול יז), כה, (דברי

 שכחת הרי יט) סם, (שם תשכח׳ ׳לא אומר

 שתהיה ׳זכור׳, מקיים מה הא אמור, הלב

 לא למה ויל״ע מגילה. הלכות בפיך שונה

 פרשת בפיך שונה שתהיה כפשוטו, פירש

 פשיטא שזה וצ״ל בתורה, הכתובה זכור

 שגם לאשמיענו, ר״ש בא וע״ז לימוד, דהוי

 מצות מקיימים וקריאתה מגילה בהלכות

מצוה. ענף היא ומגילה זכור׳,’

 למדו רבי של שהתלמידים ביאר, ולפ״ז

 להפסיק שצריך והחידוש זכור, פרשת

 המצוה ׳ענפי׳ את ולקיים המצוה׳ מ׳עיקר

מגילה. -

מפסיקין היינו מבטלין טז. תירוץ

 ביאר, מד) סי׳ (ח״ב אש שרידי שו״ת

 הלשון אלא תורה, לביטול הכוונה שאין

 שמפסיקים מפסיקין, היינו ׳מבטלין׳

מגילה. למקרא מלימודם

 צ״ע, דהנה זה, בביאור שהוסיפו ויש

 תלמוד גדול איתא, ב) (מ, בקידושין הא

 עיקר שכל נמצא מעשה, לידי שמביא

 וכמתני׳ מעשה, לעשות הוא הלימוד

 וביאר כולם׳, כנגד ׳ות״ת מ״א) (פ״א רפאה

 שלומד שע״י שם) (בפיהמ״ש הרמב״ם

 הכל ונמצא כולם, עשיית לידי מגיע תורה

 לקרוא מצוה יש דהכא כיון וא״כ בידו,

 עיקר את שמקיים הרי ובו׳), ד כתירוץ (דלא

לימודו.

 מגילה שמקרא כיון גופא, דהיא צ״ל אלא

 קריאת לי מה הו׳׳א היא, תורה תלמוד נמי

 חזית ומאי תורה, תלמוד לי מה מגילה

 ילמוד מצוה, מהאי מצוה האי דעדיפא

 - יתבטל דאפ׳׳ה קמ״ל שיחפוץ, במה

 בתלמוד ויעסוק הרגיל, מתלמודו יפסיק

המגילה.
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רצון או אונם לשון ׳ותלקח׳

0אחשורוש(ב,ט המלך אל אסתר והלקח

 ומרצונה, מדעתה הלכה שלא כרחה, בעל שנלקחה מורה דהכא, ׳וחלקה׳ לשון

היתה. דאנוסה בחז״ל וכדאיתא בקרא, כמפורש

ב,בקידושין והנה  איש יקח ׳כי תורה אמרה מה מפני אומר, שמעון רבי תניא: ב) (

 מפני), (ד״ה ישנים תוס׳ וביארו לאיש׳, אשה תלקה ׳כי כתבה ולא יג), כב, (דבריםאשה׳

 ד׳תלקח׳ בקידושין, האשה לרצון דבעינן ידעינן הוה שפיר ׳ותלקח׳ כתיב היה דאי

עיי״ש. ודעתה, רצונה על מורה

ואונס. כפיה על מורה ד׳ותלקח׳ הכא, מקרא לכאורה דנסתר וצ״ע,

 להורגו, ותרש בגתן רצון על למלך ספרה טעם מה היתה, דאנוסה כיון יל״ע, עוד

 שיכול ובמקום אנוסה, היתה לא ושוב אחשורוש, המלך מת היה שותקת היתה אם הרי

 מעשה עושה אם וק״ו אנוס, נקרא אינו שוב עושה, ולא אונסו לבטל מעשה לעשות

האונס. להמשך הגורם

שלייט״א מדבסהי חייייס דבי תשובת

 בכתובות כמ״ש כמנהגם אשתו את גם יהרגו המלך את יהרגו שאם חששה

ב׳. נ״א

€ שליט״א שטדנבוד משה דבי תשובת־»

 את להציל צריכה היתה וע״כ הגזירה על הקודש ברוח ידע מרדכי

 דהמן טובא וחששה ליהודים טוב היה דאחשורוש ובפרט אחשורוש,

המלוכה. אח״כ יקח

# שליט״א אזדחי מדדכי בדוד דבי תשובת־־

סיבות, כמה והלא לאסתר, זאת גילה מדוע מרדכי, על שואלים כך כמו
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 גזירתו את למנוע, כמו, כנה, על ותרש בגתך של זממתם את להשאיר היו,

המקדש. בית בניך את לבטל אחשורוש, של

 למרדכי להם, נראה שאם הוא, השאלות שתי על הברור התירוץ *

 היו הרי שוב כנגדו, המרידה על למלך לספר היא, הריך ששורת ואסתר,

 לאחשורוש. ותרש בגתך של זממתם סיפור על אנוסים, ומרדכי, אסתר

 על לעבור האפשרות את האנוס, מך מפקיע האונסים, כשאר זה, אונס

 כמובך. למלך, כך על לספר שלא ״אפשרות״ זאת איך ושוב אונסו.

 ידי על עמה, הצלת ״אפשרות״ על אנוסה אסתר, היא הרי מעתה אדרבא,

למלך. מההלשנה המנעות

 אותה, לאפשר שלא נאנס שהאנוס כזאת, ש״אפשרות״ יתכך האיך שכך

 אהשורוש. ידי על אסתר שנאנסה ה״אונס״ את תקליש

 לרצוח ותרש, בגתך של זממתם סיפור על היתה, אנוסה אסתר ובקצרה:

 לספר שלא ה״אפשרות״ את כמובך מונע זה, אונס אחשורוש. המלך את

 ידי על ותה, אניס את שיוריד מה איך ושוב נפשו. מבקשי על לאחשורוש,

אחשורוש.

 אסתר אומר, מאיר ״רבי ע״ב: ז דף במגילה שהרי להוסיף. נראה עוד *

 ״מי שם: ובפירש״י למרדכי״. הדבר ויודע שנאמר נאמרה, הקודש ברוח

עליו״. ששרתה הקודש רוח לו, גילה

 כדי הגילוי, בא כך לשם כי הקודש, רוח של זה מגילוי ללמוד איך כלום

 לדרך ברורה, הוכחה הקודש ברוח איך כלום למלך. אותו יגלה שמרדכי

הצדיק. מרדכי של המהוגנת

 מרדכי על שרתה הקדש שרוח וללמוד, להוכיח זה מכל איך כלום

 טובתך מכך שתבוא כדי ותרש, בגתך של זממתם את לו לגלות הצדיק,

ישראל. של

 אשר יהיו רווחים״, ״לעשות הדיך שורת זו שאיך רק לא אמרנו, אשר הוא

 משום הדבר, כדאי לא שאף אלא הריך. ושורת ההגינות חשבוך על יהיו,

 מכל יותר וברכה הצלה לידי תביא וההגינות, הדיך שורת על ששמירה

אחר. תכנוך
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א) נעשה(ד, אשר כל את ידע ומרדכי

 מסעודס ישנהנו נבוכדנצר בימי לצלם שהשסחוו לפי כך על העליונים שהסכימו לו אמר החלום בעל

אחשורוש(רש״י).

 שונאיהן נתחייבו מה מפני רשב״י את תלמידיו שאלו תניא איתא: א) (יב, במגילה

לצלם. שהשתחוו מפני להם אמר וכו׳ הדור שבאותו ישראל של

 לתמר׳ דמתה קומתך ׳זאת הפסוק על איתא ח) סי׳ (פ״זהשירים בשיר רבה ובמדרש

 ע״ז, שעבדו מפני ורשב״י רבנן דעת כליה, נתחייבו אמאי בה שנחלקו ח) ז, השירים (שיר

 אלא אכלו לא והלא רבנן לו אמרו גויים. של מתבשיל שאכלו מפני שמעון ר׳ ודעת

עיי״ש. לזה, זה ערכין ישראל כל והלא שמעון ר׳ להם אמר בשושן,

 ב׳ מחמת שנתחייבו דעה מצינו לא וזה תרווייהו, כדעת רש״י כאן נקט אמאי וצ״ע

יחד. הדברים

 מלכות. בגזירת אנוסים היו והלא להבין, יש ע״ז, שעבדו ישראל על התביעה ובעצם

 כוכבים עבודת לאו נבוכדנצר של שצלם השתחוה) שלא ד״ה א ג, (ע״זתום׳ שיטת והנה

 ואפי׳ כליה. נתחייבו טעמא מאי צ״ב ודאי ולפ״ז המלך, לכבוד אנדרטי אלא היתה

 שאף ה״ד) התורה יסודי מהל׳ (פ״ה ברמב״ם איתא הא מ״מ היתה, ממש דע״ז נימא אי

 מפני נענש, אינו ה׳ את קידש ולא עבר יעבור׳, ואל ב׳יהרג עליהם שמצווה בעבירות

ח״ו. כליה ישראל נתחייבו אמאי וא״ב היה, שאנוס

 כדי עד חמור זה חטא וכי טובא, צ״ע נמי אחשורוש, של מסעודתו דנהנו ובטעמא

ודו״ק]. ההקדמה), סוף לקראת חדש, מהר״ל(אור [ראה העם כל על כליה חיוב

ת שוג שליט״א קדבסקי• חייס רבי• ת

גדול. ה׳ חילול והי׳ בפרהסיא שנהנו בלי׳ החיוב
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גורם וזה זה א.

 מיוסד שיסוד המהר״ל כתב כבד הנה,

 וכתב אגדה. בדבדי פלוגתא שאין הוא

ההפנ״י  שנהנו שלאחד י״ל, דהכא ב) י, (מגיל

 שניהם, בעבוד נתחייבו לכו״ע מהסעודה

 ע״ז שעבדו בזה הסאה שנתמלאה משום

 ב) (קיט, בשבת במהרש״א שמצינו מה [וכעין

 כתב וכן וכו׳]. האר)ו׳ אבדה מה ׳על הגמ׳ בדברי

 שם, מגילה מסכת (על כהונה פרחי בספר

בארוכה. עיי״ש לחכמים), ועד ספר בתוך הודפס

 ידע ׳ומרדכי קרא בלשון שפיר ומדוייק

 החטאים שני ׳כל׳ נעשה׳, אשר כל את

 עי׳ לתקנם, אפשר האיך נמי וידע יחדיו,

אןהלוי מנות כ לספרו). ובהקדמה (

 הוא, כך לפ״ז, שם הגמ׳ סוגית וביאור

 משום רשב״י תלמידי שאמרו מה שעל

 הקשה אחשורוש, של מסעודתו שנהנו

 מה ועל הגזירה, תהיה בשושן שרק להם

 להקשות יש ע״ז, שעבדו רשב״י שאמר

 ישראל, כל ולא חטאו בשושן שרק כנ״ל

 כולם על הגזירה שנגזרה כמו ובהכרח

 ונמצא לזה, זה ישראל ערבות מחמת

גרמו. ששניהם

 שושן שיהודי מוסיף, רש״י עיוני ובספר

 חלוקים היו ובזה הענינים, שני על נתבעו

 שנתבעו העולם שבכל היהודים משאר

 צמו שושן בני ולכן הע״ז, חטא על רק

 היו שהם כיון ויום, לילה ימים שלשת

גדולה. יותר בסכנה

לציץ ולא לפסל שהשתחוו הוכיחו ב.

יונתן לרבינו גדולה ישועה בספר

 מצינו יג), (ג, אסתר למגילת מפראג

 וכו׳, לצלם שהשתחוו וז״ל, נפלא, ביאור

 א״ע שפטרו בימיו, נענשו שלא ומה

 שהיה הקדש לצי\ שהשתחוו באמרם

 ואמרו ביהמ״ק בכלי ששתו ועתה בפיו,

 שהציץ נתחייבו, עו״א, בידי שנתחלל

 וכו״׳. חייבים הם ובממ״נ קדושתו, נתחלל

ביאורים. עוד באריכות ועיי״ש

הסעודה לחטא גרם ההשתחוויה עוון ג.

 חדש״) ״אוד לספדו הקדמתו (בסוף המהר״ל

 בן שמעון רבי לדברי אף כי ונראה כתב,

 היה עתה הגזירה שיצאת מה דלעיל יוחאי

 כי אחשורוש של מסעודתו שנהנו מפני זה

 נבוכדנצר לצלם שהשתחוו מעשה אותו

 עתה נהנים שהיו חטא אותו גורם היה

 נהנו לא כי ואף אחשורוש של מסעודתו

 מ״מ בשושן, אשר אותם רק הסעודה מן

 - הצלם עון להם נזכר להיות גורם היה

 זה היה - לצלם שהשתחוו החטא בזמן

 הכתוב ולכך אחשורוש. מסעודת שנהנו

 שהיה הדבר שהוא הסעודה ענין מספר

 זה חטא כי הצלם חטא נזכר שיהיה גורם

 כן גם הוא אחשורוש של מסעודה שנהנו

לגמרי. זרה לעבודה קרוב

לגוז״ ״ושללם וגזירת ״להשמיד״ גזירת ד.

 מחמת נגזרה, ולהרוג״ ״להשמיד גזירת

 בימי לצלם והשתחוו נפשם מסרו שלא

 שלא מחמת בנפשם ונתחייבו נבוכדנצר.

 לבוז״ ״ושללם גזירת אולם נפשם, מסרו

 ואזי מהסעודה, שנהנו מה כנגד נגזרה

התקדבות או אסודות (מאכלות בלאו עברו
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 עבירת ולמניעת להלן), ע̂י העולם, לאומות

 ממונו, כל את למסור האדם מחוייב לאו

שו ולכן  לאחר שרק ודאי [ומ׳׳מ, בממון. נענ

תם שנתמלאה  גרמו אזי א) תירוע (כדלעיל סא

עונשיהם]. לכל

להם אחד שורש העוונות שני ה,

 מובא חכמים בשפתי

 (ענף תלפיות ממדרש

 פענח), צפנח בשם אחשורוש

שה שיום ש שע שורו  אח

 אידו, יום היה הסעודה

 ישראל אסורים היו ולכן

 כשרים, במאכלים אפילו

 כיון מתים כזבחי והוה

 וכדתנן לעי׳ז, אזיל דהוה

 אידם שלפני א) ב, (ע״ז

 לשאת אסור עכו״ם של

 ונמצא עמהם, ולתת

 אחד ענין החטאים ששני

הם.

 בתרגום יעוי׳ והנה

 טעמים כמה שהביא

 אחשורוש עשה למה

 טעמא ולחד סעודה,

 נמי ונמצא אידם, יום היה שזה משום

 חטא וחד נענשו, הכי שמשום כמבואר,

היה.

 אסתר, לתענית בסליחות זה ענין ונרמז

 עלינו׳) בקום ׳אדם (סליחת דאמרינן

עכרם״. מזבח ״באכלם

 נענשו דריתחא געידנא ו.

 מבאר, קלוגר לגר״ש אסתר מאמר בספר

 אונס, ע״י היה לע״ז שהשתחוו שמה

 מ״מ נפש, למסור חייבין ע״ז דעל ונהי

 בני בתוך ד״ונקדשתי עשה משום רק הוי

אישראל״ ר ק וי בסנהדרין כמבואר לב), כב, (

ו-א) נעשה אשר בל את ידע ובדדכי
בימי לצלם שהשססוו לפי כך על העליונים שהסכימו לי אמי ההלוס בעל

ס. (:-ש אהשורוש מסעולס ישנהנו נבוכדנצר

 כיה כלפני רשב״י אה תלנ?ידיו שאלו תביא איתא: א) (יב, במגילה

 כזפגי להם אנ?ר וכר׳ הדור שבאותו ישראל ישל שונאיהן נתהייבו

לצלם, שהשתחוו

ה ובמדרש  ׳זאת הפסוק על איתא ה) סי׳ (פ״ז השירים בשיר רב

 נתהייבו אמאי בה שנחלקו ה) ז, חשירים (שיר לתסלר׳ דמתה קומתך

 שאכלו מפני שמעון ר׳ ודעת ע״ז, שעבדו מפני ורשב״י רבנן דעת כליה,

 אמר בשושן, אלא אכלו לא והלא רבנן לו אמרו גויים. של מתבשיל

בין ישראל בל והלא שמעון ר׳ להם עיי״ש. לזה, זה עי

 דעה מצינו לא וזה תרווייהו, כדעת רש״י כאן נקט אמאי ע צ״ ר

יחד הדברים ב׳ מהמת שנתחייבו

צפ  אבוסים היו והלא להבין, יש ע״ז, שעבדו ישראל על התביעה ובע

 שצלם חשתחוה) שלא ד״ה א ג, (ע־־׳ז תוס׳ שיטה והנה מלכות, בגזירת

 המלך לכבךך אנדרטי אלא היתה כוכבים עבודת לאו נבוכדנצר של

 ממש דע״ז נימא אי ואפי׳ כליה, נתהייבו טעמא מאי צ״ב ודאי ולפ״ז

 בעבירות שאף ■־■׳ד)“ התור״ יסודי ג?״ל׳ (פ־־־׳הברמב״ם איתא הא מ״מ היהה,

 נענש, אינו ה׳ את קידש ולא עבר יעבוד, ואל ב׳יהרג עליהם שמצווה

ה״ו. כליה ישראל נתהייבו אמאי וא״ב היה, שאנוס מפני

 חטא וכי טובא, צי״ע נמי אהשוררש, של מסעודתו רנהנו ובטעמא

 לקראת חדש, (אור גז״ר׳׳ל [ראה העם כל על כליה חייב כדי עד חמור זה
ודר״ק], ההקדנלת), סוף

 אלא עונשים אין הלא עשה ועל א), (עד,

 (מא, במנחות כמבואר דריתחא, בעידנא

 שנהנו עתה ורק בזמנו, נענשו לא ולכך א),

 ריתחא, עידן הוי אחשורוש, מסעודת

 בעבירת חטאם על דינם נפרע ועתה

ד׳ונקדשתי׳. עשה
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בתשובה להחזירם נגזרה הגזירה ז.

 כתב, אף) ד״ה א יב, (מגילה המהרש״א

 שיחזרו לייראם כדי רק כליה שנתחייבו

 החטאים. שני על תשובה והיינו בתשובה,

 אלא ע״ז עבדו לא דהם משום וטעמא,

 הקב״ה אף ולכך יהרגום, שמא - מיראה

לייראם. - לפנים אלא עמהם עשה לא

צריך השמד בשעת - ההשתחוויה עון ח.
נפש למסור

 בימי היתה ממש זרה עבודה לאו אי אף

 היתה, הדת העברת שעת מ״מ נבוכדנצר,

הדריןפסקינן ואזי  ליהרג שצריכים ב) עד, (סנ

המצוה כל על א  התורה יסודי מהל׳ פ״ה ברמב״ם (ר

 השמד שבזמן שכתב מיימוניות בהגהות ועיי״ש ה״א,

 ועיי מנהג, על לעבור שלא אף נפשו למסור חייב

כך. על נענשו ולכך קנז), סי׳ ריש יו״ד בשו״ע

לא התורה קבלת - ההשתחוויה עון ט.
שלם בלב

ר,חיל איש בן בספרו הגרי״ח כו  ב) דרוש (ז

 בלא התורה את קבלו שמתחילה כתב,

 ׳ויפתוהו לו-לז) עת, (תהלים כדכתיב לב,

 ומזה עמו', נכון לא ולבם וגו׳ בפיהם

 במעשה, תלוי שהעיקר שסברו נראה

 שלא אע״פ הצלם עון על נתפסו ולכך

 וקבלו שקיימו לאחר אך בלבם. עבדוהו

 לכך הלב, הוא שהעיקר והורו שלם, בלב

לצלם. ההשתחוויה על הקטרוג נתבטל

כאנוסים אינם - ההשתחוויה עון י.

 לא דצלם דבעובדא שכיון י״ל עוד

שלא מי במיתה דן שנבוכדנצר מצינו

 ברחובה הצלם את הניח אלא השתחוה,

 דינם דמי לכך להשתחוות. וציוה עיר, של

 ולא החמורות, עבירות בג׳ למתרפאין

 נהרגין, עבירות בג׳ ובמתרפאין לנאנס.

 הלכה התורה יסודי מהל׳ (פ״ה ברמב״ם עי׳

 המעשה, בגוף אנוס שאינו כיון ו-ז),

 העבירה לעשיית המצריכו הוא והחולי

הגזירה. נגזירה ולכן ברצון,

 כשאין רק נפרע ־ ההשתהוויה עון יא.
בישראל אחדות

 הביא מגילה, במס׳ זקנים אסיפת בספר

 ישראל נתחייבו שאמנם המלקט׳, ׳דברי

 דאיתא אלא נבוכדנצר, בימי כבר כליה

ב״רבמדרש  עובדים ישראל שאפילו ו) לח, (

 שולט רע דבר אין ביניהם, ושלום ח״ו ע״ז

 עצבים ׳חבור יז) ד, (הושע שנאמר בהם,

 וביאר המדרש. עכ״ל לו', הנח אפרים

 עולו תחת ישראל שהיו זמן שכל לפ״ז,

 ואחדות, שלום ביניהם שרר נבוכדנצר, של

 זה שמסייעים מארצם הגולים של כדרכם

 ורק מעליהם, הקטרוג נדחה ולכך לזה,

 היו לא כבר העולם, לארצות שנפרדו כאן

 [ובזה ח״ו. בכליה התחייבו ולכן מאוחדים

 אחד עם ׳ישנו ח) ג, (לעיל המן דברי את ביאר

 התעורר הם, שמפוזרים שעכשיו ומפורד׳, מפוזר

נבוכדנצר]. מימות עוון אותו עליהם

 שמים בידי נענש - נהרג ולא עבר יב.

 אדם, בידי היינו נהרג, ולא עליהם עובר

 ברמב״ם כמבואר ייענש שמים בידי אבל

 ולכך סג), ל״ת ומצוות ט מ״ע המצוות (ספר

ביארו כן ח״ו. כליה גזירת עליהם נגזירה
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 ספר על בהגהותיו טעם ברוך בעל

 ובמאור סה), אות ב לג, (כתובות ההפלאה

 הגאון לנו תירע [וכן ב). כג, (בפסחים ישראל

 בהציענו שליט״א, קניבסקי חיים רבי הגדול

 מה הדברים בראש לעיל ועי׳ לפניו, הקושיא

ידו]. בכתב שהשיב

 שמתנגדים מלכויות מד׳ שהוא כיון היה,
 נמי נכלל ובזה בקב״ה, הדבקים לישראל

 נמי שנבוכדנצר כיון הראשון, חטאם
 עשו ששניהם היה, אלו מלכויות ד׳ בכלל

 ואין העולם מלכי שהם להוכיח מעשים

בלתם.

 חטא ־ נהרג ולא עבר יג.
ישראל בל שחטאו

 עוברים ישראל כשכל

 בספר עי׳ נענשים, אזי

 (עשה לרמב״ם המצוות

 בזה והיה’ ט) מצוה

 על ישראל לכל חרפה

 המצוה זאת אבדה אשר

 הא וכאן עיי״ש, מכולם׳,

ישראל. בכל איירי

 - נהרג ולא עבר יד.
נענש בפרהסיא

 (נד, זרה בעבודה התוס׳

הביאו בצנעא) הא ד״ה א

 שרק הסמ^׳ג, שיטת את

 נהרג ולא עבר בצנעא

א אבל פטור,  בפרהסי

 לבאר [ויש נהרג שפיר

 הוא החיוב דבצנעא טעמא,

 סח)], סי׳ נפשך בכל בספר ׳ואהבת׳(ראה מציווי

 מיתה חייבים היה, שבפרהסיא הכא ולכן

הרגג ולא שעברו כך על נ

במלכות הכרה ־ הסעודה חטא טג
אחשורוש

בסעודה שנהנו שהחטא מבאר, המהרייל

(־.א) געשה אשר בל את ״רע ומרדכי
כימי לצלס שהשתסוו לפי כך על העליוניס שהסכימו לו אמר החלום כעל

(ר■■.;:■:■). אסשורוש מסעודת ושנהנו נבוכדנכר

 י?ה יזפגי רשב״י את תלנדדי־ו שאלו תני־א איתא: א) (יב, במגילה

 נ?פמ להם אנ?ר וכר׳ הדור שבאותו ישראל של שרגאיהן בתתייבו

לצלם. שהשתחוו

 ■׳זאת הפסוק על איתא ח) סי׳ (פ״ז השירים בשיר רבה ובמדרש

 נתחייבו אנלאי בה שבהלקו ח) ז, השירים (שיר לתנזר־ דכזהה קונזתך

 שאכלו נזפני ש־כדעון ר׳ ודעת ע׳״ד שעבדו כלפני ורשב״י רבנן דעת כליה,

 אנלר בשושן., אלא אכלו לא והלא רבנן לו אכלרו גויים. של כזתבשיל

עיי״ש. לזה, זה ערבין ישראל כל והלא שכלעון ד להם

 דעה כדציבו לא וזה הרווייהו,, כדעת רש״־־׳י כאן נקט אנ?אי וצ״ע

□ ב׳ נלחנלת ש־נתחייבו יחד הדדרי

 אנוסים היו והלא להבין.. יש ע״ז, ישעבדו ישראל על התביעה ובעצם

 שצלם השתהוה) שלא ד״ח א ג, (ע"ז תוס׳ שיטת והנה סזלכרת. בגזירת

 הסללך., לכבוד אנדרטי אלא היתה כוכבים עבודת לאו נבוכדנצר של

 נלמש דע״ז נימא אי ואפי׳ כליה. נתחייבו א7טענ כ?אי צי״ב ודאי ולפ״ז

 בעבירות שאף ה״ד} חתירה יסודי כ?הל״ (ס״ה ברכזב״ם איתא הא כ?״נ? היתה.,

בוד, ואל ב־׳יהרג עליהם זשכזצווה  גענש, איבו ה׳ את קידש ולא עבר יע

ה״ו קזיךץ2 ישראל נתחייבו אי7אנ וא״ב היה, שאנוס נ?פני

 חטא וכי טובא, צי־״ע ננ?י אחשורוש, של בזסעודתו דנהנו ובטעמא

 לקראת הדש, (אור כזהר״ל [ראה העם כל על כליה חיוב כדי עד חבזור זה
ודו״ק], ההקדכזה), סוף

ישראל בגלות זלזול ־ הסעודה חטא טז.

 לסעודה הביא שאחשורוש שתירצו, יש

 ישראל נפילת את להראות מקדש כלי

 בסעודה ונהנה המשתתף ועם ושיעבודו,

 כיון קיום, זכות לו אין נפילתו, על המורה

וחירותו. בקיומו ענין לו שאין שמראה
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 א). יב, (מגילה יעקב בעין הרי״ף כתב וכן

ם ברי״ף וע״ע באריכות. בדפיו) ב (ח, ש

 עח), עמ׳ (ח״ב יהל באור נמי איתא והכי

 בנו ׳בן לאסתר מרדכי שתשובת שביאר

 סי׳ פ״ח רבה (אסתר עליכם׳ בא קרהו של

 הלב בקרירות היה תטאם שיסוד היינו ה),

 שקירר עמלק תועבת עיקר כל וזהו וזלזול,

 בעבודת ישראל בני בלבות ההרגש את

 ׳אשר יח) כה, (דברים כמש״כ השי״ת,

 כמבואר בעי לבא ורחמנא בדרך', קרך

,בסנהדרין קו ם),וברש״י ב) ( ש  הביאו ולכן (

עיי״ש. קדהו׳, של בנו ׳בן עליהן

 היה שחטאם הגמ׳ לשון היטב ומדוייק

 אחשורוש, מסעודת ׳שנהנו׳ מחמת

 אחשורוש, מסעודת ׳שאכלו׳ כתיב ולא

 אסורה, היתה לא האכילה שעצם ומשום

 ׳לעשות דכתיב היה, כשר אוכל דהא

 א), יב, מגילה (ראה ואיש׳ איש כרצון

 להתעלף צריכים שהיו היתה והטענה

 בבזיון, מובאים המקדש כלי את כשדאו

 לב בספר ועי׳ ו׳נהנו׳. להיפך נהגו והם

רזצ״ל שבדרון לגר״ש שלום פ ס  עמי שמות (

ואילך). רצז

ההנאה - הסעודה חטא יז.

 ח״א מרדכי (תכלת במהרש״ם עי׳ כעי״ז

 ד״ה כח עמי הספר, בסוף המועדים על דרושים

 משום היה שחטאם כתב, קלט) תולין

 אלא הרע, יצר שאי״ז מוכיח וזה ש׳נהנו׳,

כלל. נתחרטו ולא מינות, גדר

 זצ״ל עטיה הגר״י בשם שכתבו יש וכן

הנאה אין יראה במקום’ דאיתא מה עפ״י

 שהיו מוכרח ׳נהנו׳ שהם וכיון שלימה',

 שכפרו והיינו עליהם, שמים מורא בלי

בעיקר.

 לאומות הדעת קרוב - הסעודה חטא יה.
העולם

 שהגזירה ביארו, קוטלר הגר״א בשם

 שההנאה ההשתתפות, עצם על נגזרה

 ונפגמה הדעת, לקירוב גרמה בסעודה

 לאומות והביטול התיעוב הדגשת

 ב) קג, (סנהדרין דאיתא מה וכעין העולם,

 הדחוקים׳. את שמקדבת לגימה ׳גדולה

 אקרא נה-נו) לג, (במדבר ברמב״ן וראה

 הארץ יושבי את תורישו לא ׳ואם

וגו׳. מפניכם׳

 וז״ל: נא), ג, (שער יונה רבינו כתב וכן

 העולם, בעסקי הרשע אל להתחבר ואסור

 עם ׳בהתחברך ל) כ, ב הימים (דברי שנאמר

 לדבר ואפילו מעשיך׳, את ה׳ פרץ אחזיהו

 ורבו וכו׳, לרשע להתחבר אסור מצוה

 הרשעים, בחברת הנמצאים מות דרכי

 ענשו, וכובד הזה העון על גילנו וכבר

עכ״ל.

 מהגאולה נתיאשו - הסעודה חטא יט.

 היתה אחשורוש שסעודת שביארו, יש

 אני ואמר שנה, שבעים שחישב לאחר

 מנא ואפיק מיפרקי, לא ותו טעיתי, לא

 ישראל בהשתתפות א״כ מקדשא, דבי

 במלכות ח״ו שמאסו דעתם גילו בסעודה

 העבודה ומן הגאולה מן ונתיאשו ה׳

זה. דין עליהם נגזד ולכן במקדש,
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כפירה רוח בהם נכנסה ־ הסעודה חטא כ.

 מתשובת מביא יוסף יעקב התולדות

 עקרים, י״ג על שאלה ששאלו הרמב״ם,

 והדם לגוף נכנס שהאוכל שידוע להם וענה

 נכנס מזעיר שזעיר עד ומזדכך מזדכך שבו

 שכל, ונהיה למת נכנס הטוב והחלק ללב,

 מאכל אכלו שמסתמא הרמב״ם וכתב

 בעיקר. כפרו ולכן טמא,

 שנהנו שכיון י״ל ולכן

 נכנסה הרשע מסעודת

 וכפרו למת טומאה בהם

בעיקר.

ןבזה שחטאו וכיון תורה, מדברי י י  ובשר נסך (

 [ומוכח הגזירה עליהם נגזרה העין) מן שנתעלם

 המאכלים היו אחשורוש שבסעודת ס״ל דאיהו

 היינו ואיש׳ איש ד׳כרצון כשיטות ודלא אסורים,

 וראה טז)]. תירוץ (כדלעיל כשרים מאכלים שהיו
 מה ועל זה ׳מה קרא שביאר חכמה במשך

 מיתה חיוב אין דרבנן על נענשו שאם זה',
עבדות. רק

 יעשה!-.א) אשר בל את ידע ומרדכי
 בימי לצלם שהשחתת לפי כך על העליונים שהסכימו לו אמר החלום בעל

^ ■(-־ אחשורוש מסעודה ושנהנו נבוכדנצי

 - הסעודה חטא כא.
ה׳ חילול

מרדכי בתכלת כתב עוד

 דרושים (ח״א למהרש״ם

 הספר, בסוף המועדים על

 בסעודת שהיה כז), עמי

 ודין ה', חילול אחשורוש

 מתכפר שאין ה׳ המחלל

 כמבואר במיתה, אלא לו

א). (פו, ביומא

 - הסעודה חטא כב.
דרבנן איסורי חומר

ח״אדבש יערות כתב  דרוש (

 על שהעובר אבל), ד״ה ג

 מהעובר יותר חמור צד בו יש סופרים דברי

ד,בברכות כדאיתא תורה, דברי על  שכל ב) (

 וכמבואר מיתה, חייב חכמים דברי על העובר

 נמי איתא והכי ב), (ח, בברכות בירושלמי

א,בעירובין כ יותר סופרים דברי דחביבין ב) (

 כ?ה בלפני רשב״י את תלמידיו שאלו תניא איתא: א) (יב, במגילה

 מפני להם ר7אנ וכר הדור שבאותו ישראל של שונאיהן נתהייבו

לצילם. שהשתחוו

ה ובמדרש ■זאת הפסוק על איהא ה) סי׳ (פ״ז השירים בשיר רב  ׳

 נתחייבו אמאי בה שנהלקו ח) ז, השירים (שיר לתמר׳ דמתה קוכלתך

 שאכלו מפני שמעון ר׳ ודעת ע״ז, שעבדו מפני ורשלב״י רבנן דעת כליה,

 אמר בשושן, אלא אכלו לא והלא רבנן לו אמרו רויים. של מתבשיל

עיי״ש. לזה, זה ערבין ישראל כל והלא שמעון ד להם

 דעה מציינו לא וזה תררוייהו, כדעת רש״י כאן גקס אמאי וצ״ע

□ בי׳ מהמת שגתחייבר יחד הדברי

 אנוסים היו והלא להבין, יש ע־׳׳־ז, שעבדו ישראל על התביעה ובעצם

 שצילם השתהוה) שלא ד״ה א ג, (ע־־יז תוס׳ שיטת והנה מלכות, בגזירת

 המלך, לכבוד אנדרטי אלא היתה כוכבים עבודת לאו גברכדגצר של

 ממש דע״ז גימא אי ואפי׳ כליה. נתחייבו טעמא מאי צ״ב ודאי ולפ׳׳ז

 בעבירות שאף ה״ד) התורה יסודי ב?חל׳ (ס״ה ברמב״ם איתא הא מ״מ היתה,

 נענש, אינו ה׳ את קידש ולא עבר יעבור־׳, ואל ב׳יהרג עליהם שמצווה

ח״ו ישראל נתחייבו אמאי וא״ב היה, שאנוס מפני

 חטא וכי טובא, צ״ע במי אהשורוש, של ממעודתו דגהגו ובטעמא

 לקראת הדש, (אור מהר־׳ל [ראה העם כל על כליה חיוב כדי עד חמור זה
ודו׳׳ק]. ההקדב?ח), מרף

 במדרש ד״ה יתרו פרשת (סוף הלוי בבית ועי׳

 שקבלו מה מדוקדק שבזה שכתב, אסתר)

 שראו כיון שבע״פ, תורה באהבה עליהם

 עיי״ש יותר, עמם מדקדק הקב״ה שע״ז

הנפלאים]. דבריו באריכות
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זנות ־ הסעודה חטא כג.

 בעל מליסא, יעקב (לרבי סתרים במגילת

ה) א, (לעיל אקרא כתב המשפט) נתיבות

 היתה שהסעודה האלה/ הימים ׳ובמלאת

 שכתב באלשיך מציכו וכן זכות. סעודת

 וג״ע אסורות; מראות בסעודה שהיה

 וחייבים היא; חמורות עבירות מג׳ אחת

מיתה. ע״ז

המקדש בכלי מעילה - הסעודה חטא כד.

 כולם והנה ד״ה ג דרוש (ח״א דבש היערות

להם שהיה כיון כליה שנתחייבו כתב, תמהו)

 שהיו המקדש בכלי שמעלו ,’מעילה’ דין

בסעודה.

ממרא כזקן ־ הסעודה חטא כה.

ם,דבש היערות תיר\ עוד ש  היה ועוד ד״ה (

 אמרו והסנהדרין שמרדכי שכיון המרי),

 את והמרו לסעודה, ללכת שלא לישראל

 שחייב ממרה, זקן כדין דינם הרי פיהם,

מיתה.

תורה ביטול - הסעודה חטא כו.

 בעצלתיים ד״ה א (יא, במגילה המהרש״א

תורה. ביטול עוון על שנענשו כתב, ימך)
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 אל וגר להמית דתו אחת וגר הפנימית החצר אל יבוא אשר וגר אסתר ותאמר

ד,וגר להמלט בנפשך תדמי י-יג) (

 אל בבואה נפש לפיקוח עצמה להכניס אסתר על מרדכי ציווה טעם מה לבאר, יש

 מהל׳ בכם״מ(פ״א [ראה דיחיד. נפש פיקוח דוחה דרבים נפש פיקוח וכי הזמנה, בלא המלך

ודו׳״ק]. יד), הל׳ רוצח

־ שלייט״א קדבסקי חייייס דבי* תשובת#־

כר. בנפשך תדמי אל כמ״ש בסכנה היא שבלא״ה סבר

# ׳־

פיקו״נ ספק דוחה ודאי נפש פיקוח א.

 בדעת כתב הי״ד) רוצח מהל (פ׳׳א הכסיימ

 ספק דוחה ודאי נפש שפיקוח הירושלמק

 סי׳ (חלמ הב״י נמי כתב [והכי כפש. פיקוח

 להוכיח כתב קמו) (סי׳ יאיר חות ובשו״ת תכו),

 (חו״מ כשו״ע ודלא א), (סב, דב״מ מסוגיא כן

 ספק דוחה אינו ודאי נפש פקוח דאף דס״ל שם)

 טעם שביאר (סק״ב) בסמ״ע ועיי״ש נפש, פיקוח

 הארוך(כלל והיתר באיסור וראה השל׳ע. פלוגתת

 כא), אות (שם זהב זר ובהגהות לח) דין סוף נס

 סי׳ הרידב״ז(ח״ג ובשלת (שם), תשובה ובפתחי

 שכח) סי׳ או״ח בפרמ״ג דבריו (הובאו נב) אלף

 חבריה ודאי להציל מחוייב שאינו הנך לכל דס״ל

דידיה] בספק

̂ל וסייעתו, הכס׳^מ דברי ולפי  שכאן יי

תר שאין כיון נפש, פיקוח בספק היתה אס

שראל כלל ואילו המלך, שיהרגה ודאות  י

 היתה מחוייבת ולכן נפש, פיקוח בודאי היו

 יד בשל^ת ועי^ להצילם. נפשה למסור

סי׳מלובלין אליהו לרבי אליהו  הובאו מג), (

פא). סי׳ חו״מ (ח״ויציב דברי בשל^ת דבריו

 יד שו״ת מש״ב הביא (שם) יציב דברי [ובשלת

 לאסתר, מרדכי בין המו״מ היה גופא שזה אליהו

 או בכך, מחוייבת או עצמה, לסכן היא רשאית אי

 שהלא משום דבריו, ודחה היא,. אסורה ־ שאיפכא

 ועד שנקראה, מבלי המלך אל אסתר שבאה מזמן

 היתה וע״כ רבים, ימים היו הגזירה, ביצוע זמן

 המלך, יקראנה אלו ימים בתוך שמא להמתין יכולה

 זה המלך אל לבוא נקראתי לא ״ואני שאמרה וזהו

 שוב. יקראנה הקרוב בזמן ומסתמא יום״, שלושים

 החוות לבעל סתרים במגילת כן שמצא והוסיף,

דבריו]. באריכות עי״ש י), דעת(ד,
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דוחה ח״ו ישראל כליית סכנת ב.

 ישראל שם שימחה חשש שהיה כיון
■, מקרב ח״ו  למסור היתה מחוייבת האריץ

(יו״ד ביהודה הנודע כ״כ זה. בעבור נפשה

 היה ששם עוה שם [והוסיף קכא) סי׳ תנינא

 הקדש]. ברוח אף ואולי דינו, ובית מרדכי בהוראת

 קובץ פנחס), פרשת (ריש חמדה כלי וכ׳׳כ

ת סק״ו), מת (סי׳ הערות ד מ ש ר^  (יו״ד אג

 ב יח, בתענית דפפוס מעשה גבי קעד, סו״ס ח״ב

 הרוגי ד״ה רש״י ב י, ובב״ב בלודקיא, ד״ה רש״י

 כנסת בשו״ת (הובא יעקב בשבות [ועי׳ לוד).

 המהרש״ל דברי את המביא לז), (סי׳ יחזקאל

 ימסרו שישראל ידע ששאול החובל) פרק (יש״ש

 ה׳, קידוש על וימותו מלכם, הצלת לצורך עצמם

הם]. יהרגו שלא עצמו מסר ולכן

 כל מתו ׳כי אקרא שכתב חכמה כמשך [ודלא

 יט), ד, (שמות נפשך׳ את המבקשים האנשים

 מחוייב היה לא מתים האנשים היו לא שאם

 להציל היה שצריך אף מצרימה, לרדת משה

 (פ״ז הרמב״ם הוכיח ומהא ישראל, כלל כל את

 מקלסו מעיר יוצא אינו שהגולה ה״ח) רוצח מהל׳

 בן כיואב לתשועתו צריכים ישראל כל ׳אפי׳ וכו׳

שם), האור וביאר צרויה׳,  שביציאתו שכיון שמח(

 בספק עצמו להכניס לו אין הדם, לגואל דמו מתיר

 במתני׳ מהמפורש וקצ״ע אחר. הצלת עבוד פקו״נ

 שיכול אחר כשיש רק יוצא שאינו ב) (יא, דמכות

 זצ״ל רוזובסקי הגר״ש בשיעורי וראה להציל.

(שם)]. מכות עמ״ס

דוחה דרבים נפש פיקוח ג
שפת בשם שהביאו יש  שיחיד אמת, ה

 מחמת בכך, מחוייב רבים, להציל היכול

הרבים סכנת מחמת סכנתו שנדחית

 ה״ד), פ״ח (תרומות דירושלמי בדינא כן [וביאר

 לא אתכם, נהרוג ולא מכם אחד לנו תנו אמרו

 תנו ואמרו להם יחדו אם אבל להם, שומעים

 הדבר, בטעם לדון ויש מוסרים, האיש. זהו לנו

 יחדו ובלא ליחיד, קודמים שרבים משום דינו אי

 מהאי דמא האי חזית ׳מאי מחמת מוסרים אין

 מפני יחיד שנדחה לדין כלל דליכא נימא או דמא׳,

 סיבת שהוא כיון להם, נותנים וביחדו הרבים,

 שלטעם אסתר, בדין הכא בזה ונפק״מ הגזירה.

 עצמה. למסור היא מחוייבת מרבים, נדחה שיחיד

 שייך אין הכא הגזירה, סיבת שהוא לטעם אולם

 גזירת דהלא עצמה, למסור שמחוייבת לומר

 שסיבת מוכח ומהכא היא, בסיבתה לאו הכליה

 מפני נדחה שיחיד מחמת הוא, הירושלמי דין

מסרה יעל אצל שמצאנו וכמו הרבים].  ש

א. את להרוג עצמה סר סי

 פאלאעי חיים לרבי חיים תנופה בספר ול׳כ

 אסתר) במגילת תנ״ך על פירושו ספר (בסוף

 וגר, מדינות^ ועם המלך עבדי ׳כל אקרא

 ובשאילת נו), סי׳ (חי״ד דוד בית הרב בשם

 שבמצוה שם והוסיף עו), סי׳ (ח״א יעב״ץ

 ביד ועי׳ לסככה, למיחש ליכא דרבים

 הזוה״ק, מיסוד שכתב פקודי) (בסדר יוסף

שראת תהא שם קדושה דאיכא שבמקום  ה

 ואין שטן אין דשכיכתא, ואימתא השכינה

 (ח״ה ממעמקים בשו״ת [ועי׳ עי״ש. רע, פגע

 בימי שהתעוררה בשאלה שהאריך א) שאלה

 ישראל מן קצת למסור שרי אי האיומה, השואה

רבים]. להציל כדי ימ״ש הצוררים לידי

דוחה ישראל חכמי הצלת ד.

טהלכות משנה בשו״ת ח״  מצאנו קעא) סי׳ (
יכול האר\ שעם להוכיח, דברים אריכות



הפרשה עיוך <> נפש פיקוח לספק עצמו הכנסת

 ת״ח, שינצל כדי להריגה נפשו למסור
 למסור צריכה אסתר שהיתה ודאי ולפ״ז
 תוך הכלולים ישראל חכמי להצלת נפשה

ישראל, כלל

 סק״ט), פ״ז כה סי׳ (ח״י אליעזר ציץ בשו״ת [ועי׳

 תרחץ) (סי׳ חסידים הספר מדברי ׳למדנו שכתב,

 ישנו חכם, תלמיד הוא למות שהנדדש שהיכא

 דשות דק (ולא להדיוט מצוה

 את לנדב חובה) אינו כי אם

 שיהדגוהו וחיותו עצמו

 והיינו וכו׳, הת״ח במקום

 כשדבים הוא שהמדובד מפני

 נחשב דאז כד״ע, לו צדיכים

 הצלת עבוד נפשו כמוסד

 מצינו בחז״ל מקומות בכמה זה שעל רבים,

 שמסרו כאלה יחידים של בשבחם שהפליגו

 בשו״ת הוא וכן רבים׳. הצלת עבור להריגה נפשם

סי׳ יד הו(  ועי׳ (שם), חסידים ספר בשם מג) אלי

 שדחה מה עט) סי׳ חו״מ (ח״ו יציב דברי בשו״ת

עיי״ש]. חסידים, מספר ראיתו

נפש למסור צריך הדין משורת לפנים ז.

 נפשו למסור מחויב האדם שאין אף

את למסור הוא מותר מ״מ חבירו, להצלת
 בת שכשנמצאה ופפוס בלוליינוס [כמעשה נפשו

 ואמרו עמדו עליה, ישראל את וחשדו הרוגה מלך

 שאין אמרו עליהם לוד הרוגי והמה הרגנוה, אנו

שמסרו מחמת במחיצתן, לעמוד יכולה בדיה כל

 אהת וגר הפנימית ההצר אל ״בוא אשר וגר אסתר ותאמר
וגו•(־'-•:) להמלט בנפשך תדמי אל וגו• להמרת דתו

 לפיקוח עצניח להכמס אסתר על כירדכי ציורה טעם נ?ה לבאר, יש

 פיקוח דוחח דרבים נפש פיקוח וכי חזנ?נח, בלא לך7הנ אל בבואה נפש

רדי׳־ק]. יד), חל׳ רוצח י?הל׳ בכס״כל(פ״א [ראה דיחיך. נפש

 וברש״י ב י, בחרא (בבא השאר להציל עצמם

 לפנים לנהוג מרדכי לה והורה הרוגי)], ד״ה

שורת שר׳ת עצמה. ולסכן הדין מ  יד ב

 תשובה בפתחי [ודלא אמת. ובשפת אליהו

 עצמו שהמסכן שכתב, סו) אות קנז סי׳ (יו״ד

שוטה]. חסיד זה הרי חבירו, להציל בספק

נפש למסור מחוייב לנס הנצרך ה.

רהר״ח כתב ע ש  לנס שהנצרך פ״ח), האהבה (

 שיעשה צריך הטבע, לדרך חוץ שהוא

 הטבע, לדרך חוץ שהוא ית׳ לשמו פעולה

 הכרח היה כאן וע״ב סוף, בים נחשון כמו

 סיכון והיינו לטבע, חוץ מעשה לעשות
המלך. אל בבואה אסתר

מותר להצלה אחרת דרך כשאין ו.

 שכל שמאחר הגר״א, בשם שכתבו יש

 ידה, על אלא לבא יכולה אינה התשועה
 לעיל מש״ב [וראה עצמה. למסור חייבת

ב]. תירוץ

 נפש למסור להורות יכול נכיא ח.

 מרדכי׳ ׳ויעבר א) טו, (מגילה חז״ל דרשו

 מלאכול ישראל את העביר - יז) פסוק (להלן

 נביא ביד כה אין הלא ויל״ע, בפסח. מצה
 צ״ל ובהכרח התורה, מן דבר שום לבטל

 בהוראת הדיבור עפ״י מעשיו כל שעשה

 שליחות את שגם י״ל, אולי ולפ״ז שעה,

 הדיבור. עפ״י שעה בהוראת עשה אסתר

 ביהודה], הנודע בשם ב) לעיל(תירוץ [וראה

 בסנהדרין התוס׳ תירוץ לחד י״ל זה וכעין

 שעה שבהוראת שכתבו, אליהו) ר״ה ב (פט,

כנגד אף מדעתו, דבר לומר לנביא הותר
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 שהתיר מה בזה וא״ש בתורה. שכתוב מה
 מצה אכילת מצות וביטל מדעתו מרדכי

 התיר שעה לצורך כאן, דה״ה וי״ל בפסח.

עצמה. לסכן לאסתר והורה מדעתו

היתה הגזירה בכלל אסתר ט.

 עצמו וזה היתה, הגזירה בכלל נמי אסתר
 מרדכי, לבין אסתר בין ודברים הדין היה

 לי שאסור היינו לבא׳ נקראתי לא ואני

 לה השיב והוא לסכנה. עצמי להכניס
 מכל המלך בית להמלט בנפשך תדמי ׳אל

 נפש פיקוח ובכלל בכללם שאת היהודים׳,

 את עליה הצדיקה ואזי את, ישראל דכלל
 , אבדתי׳ אבדתי ׳כאשר באמרה דבריו

 הכללית. בגזירה להיאבד עלי נגזר שכבר

 בשו״ת ועי׳ לקח, יוסף מלבי״ם, הגר״א, [עפ״י

בהגהה)]. סק״ג צו (סי׳ אור עמודי

שאול עוון לתקן מחוייבת היתה אסתר י.

 הנביא שאליהו לועז, מעם ילקוט כתב

 התפלל רבנו שמשה לו ואמר למרדכי, נתגלה

 אסתר עכשיו תכנס ולכן ישראל, להצלת
 לא ואם משה, של תפלתו לה ותעזור למלך

 - סבה עוון תיקון בלא להישאר עלולה תכנס

 ח״ו, ותאבד אגג את איבד שלא המלך, שאול
 כתב וכן לכך. בעצמה מחוייבת היתה ולכן

(לחיד״א).אשכול בנחל ועי׳ באלשיך.

 ובית ואת’ מרדכי דברי את בזה לבאר ויש
 כיון המלך, שאול היינו תאבדו׳, אביך

 לגזירה. הגורמים שהם

 קריאת לאחר שאומרים הפיוט רמז ולזה

אב׳. שגגת על גבר ׳חסד המגילה,

 שאמר הנביא ביונה נמי מצאנו וכה״ג
 אצל וכן והטילוני', ׳שאוני יב) א, (יונה

 ׳ואם לב) לב, (שמות שאמר רבנו משה

 כיון גורם, חשיב [והוא מספרך׳ נא מחני אין

 (ראה ישראל לחטא שגרמו רב הערב את שקיבל

שא כי תנחומא ל)]. סי׳ ת

 על הישועה שתבוא היה בטוח מרדכי יא.
ידה

 אסתר, ע״י תבוא שהישועה ידע מרדכי

לכדפירש״י עי ל  משום זאת והבין יא), ב, (

 העליונה, ההשגחה סיבבה כך שבהכרח

 שתלקח זו לצדקת אירע למה שאל״כ

 וחמש שבעים בת שהיתה ועוד, לערל,

 כדאיתא אחשורוש, לבית כשנלקחה שנה
 יג), סי׳ פל״ט לך לך רבה (בראשית במד״ר

 ובהכרח בה, שבחר הטבע מדרך זה ואין

 ישראל, את להושיע לקום שעתידה
 בסופה, היה מה לדעת מחזר היה ולפיכך

 כיון לפיקו״נ, להכניסה לעצמו התיר ולכך

 נס. לה ויארע נועדה שלכך שהבין

שמואל בילקוט הוא [וכן מעוני(  קכז) רמז יז, א ש

 על גאולה שתבא משמים סימן ראו אנשים ששני

 מצאנו, שלקחו טרף חיות לו שנזדמנו דוד ידם,

 לגאול שיועד לו הורה זה וסימן עליהם, וגבר

היהודי]. מרדכי וכן מגולית. ישראל

הגזירה שתתבטל היה בטוח מרדכי יב.

 ׳ידע קנא) (עמוד לועז מעם ילקוט כתב
 תפלתם, ימאס לא כביר שא-ל מרדכי
 אמיתית בתשובה חזרו כשכולם עכשיו

 המסוגל ניסן חודש שהוא ועוד וכו׳,

בניסים׳. ומלומד לרחמים
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 למהר מרדכי בה דחק למה ביאר, ובזה
 י״א עוד היו הלא לאחשורוש, להכנס

 זה ובזמן הגזירה, למועד עד חודשים

 המלך אל נקראת אסתר שהיתה מסתבר

 הלא שמרדכי ותירץ, עצמה. לסכן בלא

 הגזירה שנחתמה הקודש ברוח ראה

 שיכולים לו גילה הנביא ואליהו במרום,
 בתשובה, הגזירה לבטל

 יחזרו שעתה גרם וע״כ

 עוד. ימתינו ולא בתשובה
 תחרישי התרש ׳אם וזהו

 פסוק (להלן הזאת׳ בעת

 עת הוא שעתה היינו יד),
 וביטול לתשובה רצון

ם׳הלוי מנות בספר וכ״כ הגזירה. ע קמ). (

 זה בעבור היתה למלוכה אסתר זכות כל יג.

 ׳ואת על המלבי״ם דברי עפ״י לבאר יש

)תאבדו׳ אביך ובית ם ש  למלך בואך כל - (

לא ואם ישראל, הצלת בשביל היה

 זכותה שכל והיינו תאבדי, בהכרח תלכי,
 תסרב ואם זה, דבר בעבור הוא במלוכה

 עצמה ומכנסת בשמיא, זכותה איבדה

 שכך שוב, המלך בה יחפוץ שלא לסכנה
לכדפירש״י המלוכה דרך היתה עי ל יג ב, (

 סבורה תהי אל - בנפשך׳ תדמי ׳אל יד).

שאין המלך, בית ההריגה ביום להמלט

 דתו אהת וגד חפנימית זדדצר אל יבוא אשי וגד אסתר ותאמר
וגד להמלט בנפשך תרמי אל וגד להמית

 לפיקוח עצנירז להכניס אסתר על מרדכי ציווה טעם מה לבאר, יש

□ נפש פיקוח וכי הזמנה, בלא המלך אל בבואה נפש פיקוח דוחה דרבי

ודר״ק]. יד), הל׳ רוצח נ?חל־־ (פ"א בכס"מ [ראה די־היד. נפש

 הספק על עכשיו עצמך לסכן רוצה את

 יודע ומי ברשות, שלא המלך אל לבא

 שהוא הבאה לשנה המלך בך יחפוץ אם

 היא דחייבת י״ל ולכך ההריגה, זמן

 עצמה מסכנת דממ״נ כיון נפשה, למסור
ט-י]. תירוע לעיל [וראה במעשיה



רכגומגילד פורים ס התשובות מוטרס

 המלכה אסתר שאלתך מה היין במשתה השני ביום גם לאסתר המלך ויאמר
ב) ותעש(ז, המלכות הצי עד בקשתך ומה לך ותנתן

 ׳אחת ד) כז, (תהלים דוד בבקשת נמי מצינו הבא, כדאיתא ו׳בקשה׳ ׳שאלה׳ נוסח
וגו׳. חיי׳ ימי כל ה׳ בבית שבתי אבקש אותה ה׳ מאת שאלתי

זה. על זה מוסיף ומה בקשה, לשון ובין שאלה לשון בין ההבדל מה ביאור, וצריך

קי חייייס דבי הגדול הגאון תשובת ס דג שלייט״א ק

לאחשורוש. ואחד להקב״ה דא׳ בתרגום עי׳

שליט״א אזרחי מרדכי בדוד רבי הגדול הגאון תשובת

 ״שאלתך״ בין ההבדל את ללמוד יש אחשורוש, של ההבטחה מלשון
״בקשתך״. לבין

 לך״. ״ותנתך אחשורוש, הבטיח ״שאלתך״, שעל

 ״ותעש״. אחשורוש הבטיח ״בקשתך״, ועל

 ל״זכות״. או ל״קבלה״ ציפיה לבטא, באה שה״שאלה״, משמע, מזה
 ״אירוע״. או ל״מעשה״ ציפיה לבטא, באה ה״בקשה״, ואילו

 זאת את ישראל. כלל בהצלת ״שאלתה״, את ״קיבלה״ אסתר, ואמנם,
ו״קיבלה״. ״שאלה״

 זאת את העץ. על ובניו המך את לתלות בקשתה, ״נעשתה״ כך, וכמו

 ״נעשתה״]. [כלומר ״ותעש״ ״בקשה״,

נוסף. בסגנוך ואולי

 כמו אישי, ״צורך״ מילוי של לעניך מתייחסת ״משאלה״, או ״שאלה״

וכדו׳. ״הצלה״
 המך בני עשרת תליית כמו ל״אירוע״, או ל׳׳מעשה״ מתייחסת ״בקשה״,

העץ. על



הפרשה עיוך <> ובקשה שאלה־כד

«־1־שליט״א שטרנביד משה דגי• הגדול הגאוך תשובת41־

 בשביל להשפיע שמשתדל היינו בקשה אבל בלבד, שואל רק שאלה

ורצונו. בקשתו על שיענה

 על ו׳בקשה׳ נתינה על היא ׳שאלה׳ א. תירוץ
מעשה

 בין החילוק יסוד הנה,
 לכאורה לבקשה, שאלה

 בקראי מבואר הוא

 ד) יב (ט, דכתיב דלהלן

 לך וינתן שאלתך ׳מה

 ,’ותעש עוד בקשתך ומה

 לשון כתב ׳שאלה׳ רגבי
 קיים דבר שהוא ׳נתינה׳,

 ואינו מעמו ששואלתו

 אינו מציאותו שמצד [והיינו נתינה אלא חסר

 שאינו דבר על היא ׳בקשה׳ משא״כ חסר],

 צריך אלא נתינה, בר אינו וממילא קיים,

עשיה.

אורכזהר״ל פירש והכי  היא שהשאלה חדש), (

 נחשב ואינו זה, דבר לי תנו יאמר כאשר
 ועשיה המעשה, על היא בקשה אבל כ״כ,

יותר. הנחשב דבר היא

 אסתר דבקשה דהא פירש, המלבי״ם והנה
 שהיא מפני מאוד, קל דבר הוא עצמה על

 כביכול והצלתה בעיניו, חן ומוצאת אשתו

 עם על משא״כ עצמו, המלך בשביל היא

 דהא הגזירה, לבטל קשה דבר הוא ישראל

להשמידם. חפץ

 בשאלתי ׳נפשי דקרא לישנא א״ש ולפ״ז

וכדלעיל הבא), (פסוק בבקשתי׳ ועמי

 ואף נחשב, שאינו דבר על היא ש׳שאלה׳
הגזירה, מכלל להוציאה בנקל, הוא הצלתה

 נ?ה היין במשתה השני ביום גם ראםתד המלד ויאמר
 הצי עד בקשי-ך ומה לך ותנתן המלבה אסתר שאלתך
ב) ותעש(י. המלבות
 דוד בבקשת ננלי י?ציגו חכא, כדאיתא דבקשה׳ ׳שאלה׳ נוסח

 ה׳ בבית שבתי אבקש אותה ה׳ כ?את שאלתי ׳אחת ד) כז, (תהלימ

וגר. היי׳ יסזי כל

 בקשה, לשון ובין שאלה לשון בץ ההבדל נלה בייאור, וצריך
זה ̂קיי זק כ?וסיף ונלה

 ליצור צורך הוא עמה הצלת משא״כ

 וכל, מכל הגזירה בביטול חדשה מציאות
מיוחדת. בקשח והיא

 רוזנבוים, ליטש (לרמ״חרב לחם פירש זו ובדרך

 אמרו דהא שאלתי׳, ד׳אחת לקרא תנא) עמי
 חוץ שמים בידי הכל ב) לג, (ברכות חז״ל

 אינם האדם מעשי שכל שמים, מיראת

 וזהו ה', ברצון אלא האדם ביגיעת תלויים
 יראת אך המעשה, את שפועל העיקר

 למלאכת מסורה אלא כן, אינה שמים

 תבקשנה ׳אם ד-ה) ב, (משלי כדכתיב האדם,
 יראת תבין אז תחפשנה. וכמטמונים ככסף

 דוד שאמר וזהו תמצא׳, אלוקים ודעת ה׳

 אותה אבקש וגם מה׳, אשאל היא אחת

 לא עבורח, דבר אעשה לא אם כי בפעולתי,

[וכיו״ב וגו׳. ה׳ בבית שבתי לחשיגח, אוכל
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 הוא, ה״ בבית ׳שבתי שענין חיים, שפתי ביאר

 כל מנהל פיה ועל ה׳, בבית קבועה מחשבתו בהיות

שמים]. יראת והיינו ארחותיו,

 שופטים), (פרשת שיק מהריכם פירש וכעיייז

 בה, אבקש שגם ה׳׳ מאת שאלתי ׳אחת

 אלא ה/ ביד שהם תפילות כשאר שאיכה

בה. ולהשתדל לעשות האדם צריך

 ובמשך ב) מת, (בראשית עה״ת הגרי״ז חי׳ [ויעויין

 ׳אשר כב) מת, (בראשית הכתוב שביארו חכמה

 ׳בצלותי ובתרגום ובקשתי׳, בתרבי האמרי מיד לקתתי

 היא שחרב לקשת, חרב בין החילוק דהנה ובבעותי׳,

 אין קשת משא״כ עצמו, מחמת והורגת חותכת

 מרוצתם ע״י רק עצמם, מטעם להזיק כח בחיצים

להזיק. כת להם יש בקשת, המותח גברא בכח

 בני צרכי שעל ובקשה, תפילה ענין הוא כן ולפ״ז

 לבקש יכול אדם כל ביומו, יום דבר הרגילים אדם

 כענין בגברא, כלל תליא ולא נשמעת, ותפילתו

 אין פרטית בקשה אך בעצמה. הפועלת התרב

 וכענין עליו, רחמים שיבקש חכם ע״י אלא יכולים

 בהעמק כתב זה וכעין גברא. בכח שתלויה הקשת

מןשאלה סי סק״ב). קמג (

 צרכים על היא שתפילה היטב, מתבאר ולהנ״ל

 ובאמת הבריאה, קיום בעבור אדם בני לכל השייכים

 חכמתו שגזרה אלא אדם, לכל מוכנים אלו דברים

 בירושלמי וכדמצינו תפילה, ע״י רק לאדם לתתם ית׳

 תפילה בשומע צרכיו תובע יחיד )ה״ה) פ״ד (ברכות

 תובע תפילה וע״י הקיימים דברים דהוו היינו וכו׳.

 נמי מצינו ואכן כדלעיל, ׳שאלה׳ והיינו לקבלם,

 בשומע צרכיו אדם שואל ב) ז, בבלי(ע״ז זה בלשון

 ביתו, בתוך פרטית צרה לאדם כשיש אבל תפילה.

 הצרה להסיר ובשביל זה, בדבר עתה נידון הוא הרי

 רחמים, בקשת ע״י מעליו הדין לסלק צריך מעליו

 כראוי בקשה ע״י ורק עשיה, רבעי חדש דבר וזהו

לרחמים]. דינו להפוך יכול

 ובקשה מועט דבר על היא שאלה ב. תירוץ
גדול דבר על

 על היא ש׳שאלה׳ הלוי מנות כתב כעי״ז

 גדול, דבר על היא ו׳בקשה׳ מועט, דבר

 וכדמצינו ותעש׳, המלכות חצי ׳עד כדאמר

 נקטינן הלואה דגבי אחר, בענין לשונות הני

 ואילו דבר, הפסד שם דאין שאלה, בלשון

 דמבקש אבידה, לענין נקטינן בקשה לשון

 כן ועל אצלו, הנפסד דבר שהוא אבידתו

 ועומד שמוכן לך׳, ׳וינתן שאלה גבי אמר

 כי ׳ותעש', אמר בקשה גבי משא״כ הוא,

רבה. הכנה צריכה

 לה דקאמר לקח, יוסף פירש והכי

 לך תנתן לבד, בשאלה רצונך אם אחשורוש,

 על תורה [משא״ב'בקשה׳ גדול ענין דאינה מיד,

 עד - בקשה לך יש ואם וחשיבותו], הדבר יקרת

 והגר״ש האלשיך כתבו [וכן ותעש. המלכות חצי

 אסתר]. מאמר בספר קלוגר

 ׳אחת דוד דקאמר הא לבאר כתבו ולפ״ז

 דבר הוי קוב״ה דכלפי וגו״, ה׳ מאת שאלתי

 שאלתי אחת והיינו היא, שאלה ובגדר קטן,

 עצמי דכלפי אבקש, אותה אולם ה׳, מאת

מאתי. הוא ומבוקש וגדול עצום דבר הוא

 הנותן את שמחסר בדבר היא בקשה ג. תירוץ

 היא ש׳שאלה׳ העומר, מלא כתב זו בדרך

 ענין וכעי״ז בו, חסר הנשאל שאין דבר

 בעלמא בדיבור ששואל ותשובה שאלה

 משא״כ בדיבור, לו משיב הנשאל ואף

 וזה בה. נחסר שהמתבקש דבר היא בקשה

 דאצלו ה״ מאת שאלתי ׳אחת דוד שאמר

 והבקשה והשאלה כלל, חסרון יצדק לא ית׳

דמבחינת אבקש׳, ׳אותה אולם הם. אחת



כו הפרשה עיוך <> ובקשה שאלה־

 גדול דבר הוא אדם, בני אצל - המקבל

נותנו. את כביכול המחסר

 אחשורוש, למלך כן אמרה אסתר ואף

 כלפי אחד ענין שניהם ובקשתי', ׳שאלתי

 גדול דדבר מבוקש, הוא שאצלי ואף המלך,

 חשיב לא המלך כלפי אך עמי, הצלת הוא

וגו', הצר אין כי הפסד,

 ׳מבקשי כגון הגיונים, דברים על פעמים

 ג), ב, (צפניה צדק׳ ׳בקשו ג) קה, (תהלים ה״

בפה. היא ושאלה

 שאין שאלתי׳, ד׳אחת קרא לפרש יש ולפ״ז

 מבוקשו עיקר והיא אחת, שאלה אלא בפיו

 נינהו חדא הפרושים דתרי נראה, [ובאמת בלבו

לגלות האמצעי הוא בפיו, דשאלה והיינו ביסורם,

 עצמו על שאלה ד. תירוץ
אחרים על ובקשה

 פירש, הגר״א ביאור

 עצמו, על היא ש׳שאלה׳

 אחרים, על היא ובקשה

 אסתר דאמרה והיינו,

 ועמי בשאלתי ׳נפשי

 איתא [וכעי״ז בבקשתי׳.

 אלמושנינו, הר״מ בשם למהריז״ש בביאורים

 ובקשתה לסעודתה, המלך שיבוא היא ששאלתה

המן], את להזמין

הנרצית התכלית עיקר היא בקשה ה. תירוץ

למלבי״ם עי ל  שבקשה י״מ, בשם ביאר ו) ה, (

 היא ושאלה לו, הנרצית התכלית היא

 מבוקשו, להשיג חפץ ידו על אשר האמצעי

 לקנות בכדי זהובים אלף המבקש וכגון

 האלף שאלתו יהיה וכרם, שדה נחלת בהם

והכרם. השדה ובקשתו זהובים,

 ה״ מאת שאלתי ׳אחת דוד שאמר וזהו

 ממנו, אבקש זו בקשה שרק בלבו שיתן

האמיתית. התכלית דזוהי ה״ בבית ׳שבתי

בלב ובקשה בפה שאלה ו. תירוץ
 בקשה), ערך אור יאיר (בספרו פירש עוד

ברוב בא הוא ולכך בלב, היא דהבקשה

 מה היין במשתה השני ביום גב לאסתר המלד ויאמר
 הצי עד בקשתך ומה לך ותנתן המלכה אסתר שאלתך
בו ד. ותעש המלבות
שה׳ ׳שאלה׳ נוסח א דבק ת אי ת ננלי י?ציגר חכא, כד ש ק ב  דוד ב

תי ׳אחת ד) כז, (תהלים אל ש אותה ה׳ נ?את ש ת שבתי אבק בי  ה׳ ב

וגו/ חיי׳ ינ?י כל

בדל נלה ביאור, וצריך ה ץ ה שה, לשון ובין שאלה לשון ב  בק

זה זז- כ?וסיף ונלה

בלבו]. אשר מבוקשו תכלית להשיג ידו על ולפעול

 שבע, באר בשם (פורים)משה באר כתב והכי

תרK ואמרה המכה, עיקר היא שבקשה  ס

 ׳עמי הוא העיקר אך בשאלתי׳, ׳נפשי

בבקשתי׳.

המוכרח דבר על היא בקשה ז. תירוץ
 ביאר וכן נעלמים, מפענח (בשם רבים בת שער

 שלשון ביאר, רב) סלל בכמוצא הו״ד יעקב אבן

 מוכרח שאינו המותרי דבר על היא שאלה

 ומרגליות, מגדנות כגון אדם, לחיי כך כל

 אם בלבו וחושב בלעדם, לחיות יוכל אשר

 בקשה לשון אך לאו. לא ואם מוטב אפעל

 וכיו״ב ומלבוש כלחם המוכרח, דבר על הוא

 עיי״ש], זה, לחילוק בראיות [והאריך

 יותר ישראל על חסה הצדקת אסתר והנה,

 הפכפך אחשורוש כי וידעה עצמה, מעל

רק ויקיים מדבריו יחזור פן וחששה הוא,
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 ולא ההכרחי שיקיים ומסתבר מהם, אחד

 שאם בשאלתי׳ ׳נפשי אמרה כן על המותרי,

 על מקפדת אני אין לא ואם טוב, מה אפעל

 דכלל בבקשתי׳ ׳ועמי אבל בעוה״ז, הבל חיי

 דבר שהוא בקשה, בתורת הוא הרי ישראל

המוכרח.

 - עבר בלשון שפתח המלך, דוד אצל וכן

 ׳אבקש׳, - עתיד בלשון והמשיך ,’׳שאלתי

 בילדותי בעבר גם פירושו, הכי ולהנ״ל

 גדול תכלית הוא התורה שלימוד ידעתי

 כן על הכרחו, גודל ידעתי לא אך לאדם,

 עתה אך שאלה. בתורת היתה תפילתי

 ומוכרח ימינו, ואורך חיינו הם כי אני שיודע

בקשה. בלשון אבקש מעתה לאדם, הוא

 היא ובקשה מתנה על היא שאלה ח. תירוץ
לו הראוי דבר על

תשיק מהר״ם כתב כיו״ב ״ שו  סי׳ פתיחה ח״ב (

 תובעו שאינו דבר על היא ש׳שאלה׳ ח),

 אבל חינם, מתנת כעין אלא וחיוב, ביושר

 במשפט שתובעו דבר על היא בקשה׳’

 לך׳, ׳וינתן שאלתה על שאמר וזהו וצדק.

 המלכות׳, חצי ׳עד אמר ולא מתנה, לשון

 הא. כי גדול דבר במתנה נותנין שאין

 גדול דבר שאפי׳ בקשתך׳, ׳מה אמר ואח״כ

 וראוי ישר אם בעבורה, לעשות הוא מוכן

כן. להעשות

 בלשון עצמה על דקאמרה שזהו וביארו,

 אבל באחרת, יכול יהרגה אם שאף שאלה,

 המלך. בנזק שוה הצר אין שלם עם איבוד על

 שאחת דוד דקאמר נמי, לבאר כתבו ולפ״ז

 מחמת בתביעה, אבקשה, שאלותי מכל

 [ועיר״ש בלעדיה יכול ואיני בנפשי שהיא

דרכו]. לפי לבאר שהאריך

 נצחי דבר על היא בקשה ט. תירוץ
 שלשון ביאר, יז) דרוש (ח״א דבש יערות

 מה, לזמן רק שהוא דבר על היא שאלה

 דלאו שאלה א) קמא, (שבת שאמרו כענין

 שהוא דבר אבל שאלה, קרוי מרובה, לזמן

 בקשה. לשון שייך תמידי

 שהוא בשאלתי׳ ׳נפשי אסתר, קאמרה והכי

 אמות עכשיו אמות לא שאם זמני, ענין

 הוא בבקשתי׳, ׳ועמי משא״כ זמן. לאחר

 ישראל. בעם כליה חלילה יעשו שלא נצחי,

 בעוה״ז שאלתי׳ ׳אתת כן, אמר דוד ואף

 שכר לקבל אזכה זה שע״י ה״, בבית ׳שבתי

בהיכלו׳. ולבקר ה׳ בנועם ׳לחזות נצחי

 שכפל מדובנא, מהמגיד לבאר איתא וכעי״ז

 שהרי אבקש׳, אותה שאלתי, ׳אחת הכתוב

 לידו ובא דבר כשמבקש העוה״ז חפצי בכל

 דבר שאל אולם לשאלתו, עוד מוסיף אין

 לא מבוקשו, לתת ה׳ לו שיעתר לאחר שגם

 ולשאלו מלבקשו יחדל ולא נפשו תשבע

 שאלתי׳ ד׳אחת קרא לפרש כתב [והכי בשנית

מיכל]. יחיאל ר׳ הצדיק בשם שמות) לוי(פר׳ בקדושת

 הכתב פתשגן בענין נסתפקה י. תירוץ
 ספק שהיה ביאר, שרגא יחזקאל דברי

 וזוהי הכתב, בפתשגן בנכתב לאסתר

 נכתב וכו׳ לאבד המן כשכתב אי שאלתה,

 ׳לעבד׳ המלך כונת היתה או המלך, בגזירת

 אלא לגמרי לאבדם שלא דהיינו בע',

 לכתוב מעצמו שינה והמן לעבדים, למכרם

׳לאבד׳. בא׳

 אם שאפי׳ בקשה, אף לזה הוסיפה אולם

 שיבטל בקשתה מ״מ עבדות, גזירת היא

 כמקודם תורין בני וישארו הגזירה את

 שינה עצמו דהמן ישראל(ליקוטים), באוהב [ויעויין

׳לאבד׳]. וכתב ׳לעבד׳ תיבת
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 אסתר ותשם וגו׳ המן בית את המלכה לאסתר אהשורוש המלך נתן ההוא ביום
א-ב) המן(ח, בית על מרדכי את

 אשה ועד ׳מאיש ה״ל: עמלק', זכר את ׳תמחה קרא פירש״י יט) (כה, דברים בחומש
 על אפילו נזכר עמלק שם יהא שלא ג) טו, א (שמואלשה׳ ועד משור יונק ועד מעולל

(רש״י).היתה עמלק משל זו בהמה לומר הבהמה

 משמע תרד) (מצרה מהחינוך [אמנם הוא מחיה מצות בכלל עמלק שממון מבואר,

ממון], מחית ענין מצאנו לא נמי שברמב״ם חינוך במנחת עיי״ש זרעו, את רק למחות שחמצוה

 הוא, עמלק ממון בכלל ביתו הא המן, בית את מרדכי נטל כיצד צ״ע, רש״י ולשיטת
 י) ט, (להלן להורגם הבאים ביזת את היהודים נטלו שלא בטעם בפירש״י יל״ע [וכן בהנאה ואסור

ויל״ע]. עמלק, ממון מדין הביזה דנאסרה תיפו״ל בממון', צרה עין המלך יתן ׳שלא כדי שכתב,

שליט״א מדבסהיי חייייס דביי תשובת41־
ההוא.* ביום בפסוק אסתר דקרא בטעמא כתבנו

# ־־

«־1־ שלייט״א אזרחי• מרדכי• ברוד רבי• תשובת 4־|
 בבעלות ל״המף׳ שייך היה לא המך״ ד״בית יתבך א. אנפי. בבמה יתכך, א.

 למגורים לרשותו, שהועמדה שלו, שרד״ ״דירת היה שהבית אלא אישית,

 אחשורוש. מאת מרדכי, לידי בא הבית הרי מגוריו, וכשהופקעו בלבד.

המך. מאת לא

 מלכות, ״הרוגי [דוגמת לעצמו הבית את הפקיע שאחשורוש יתכך, עוד

 מרדכי, לידי בא דהבית, נמצא, למרדכי. נתנו ואח״כ למלך״], ממונם

המך. מאת לא אחשורוש, מאת

 מתייחסים שאינם ב״מטלטליך״ הוא שהמדובר יתכך וב״ביזה״, מש״נ * ב.

 סדקית ״מיני או פלוני״ של ״מעות בהם לומר שייך ולא בעליהם, אחר

פלוני״. של

יג. ותירוץ ד תירוץ להלן ראה י
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 זה שעל במלחמה, שבוזזים מה על אלא הקפדה, שאיך יתכך, כך כמו *

 בא שלא עמלק של רכושו על לא עמלק, במלחמת בזזנו זה גמל אומרים

 כל על נאמרה עמלק״ זכר את ״תמחה מצוות שהרי צ״ע, זה אך בביזה.
 הרמב״ם שיטת כנראה, היא, כך שלא [אף מלחמה בשעת לא אף אחד,

ועוד]. מנח״ח יעוייך האחרונים, כדכתבו ממלכים־ה, בפ״ה

 חדש, דבר ממנו שנראה תצא, כי בפרשת בחיי ברבינו דיעוייך איברא *

 כמובך. מתרץ אינו מש״כ כל הרי זה, ולפי בהנאה. אסורים עמלק שנכסי

 ברש״י גם כדבריו. שלא מפורש, הרי ט-י, באסתר הנ״ל שברש״י אלא

 של דיך וזה וגד, יאמרו״ ״שלא אלא שאינו, נראה, כה-יט, דברים שלפנינו

הנאה״. ״איסורי ומנ״ל ״תמחה״,

 חיובא ליכא המצוה בדיני א. תירוץ
בהמתן דהריגת

 מחית מצות דבכלל דינא האי מקור הנה

 הוא בהמתם, לאבד תיובא נמי איכא עמלק

 מאיש עמלק זכר את תמחה (הנ״ל)בפרש״י

 שם יהא שלא שה, ועד משור וגו׳ אשה עד

 זו בהמה לומר הבהמה, על אפי׳ נזכר עמלק

היתה. עמלק משל

 למד מהיכן תרד) (מצותחינוך מנחת תמה וכבר

 וממעשה בהמתם, את להרוג זה דין רש״י

 מיוחד צווי שהיה מפני ראיה, ליכא דשאול

 לא לדורות אבל שמואל, ע״י שעה באותה

 תצא)]. כי חמדה(סו״פ כלי [וכ׳׳כ שמענו

 דבריו, סתר גופיה שרש״י קשה, מזה ויותר

 פירש ג) טו, א (שמואל דשאול מעשה דגבי

 שהיו משום הבהמות, להרוג שצוו הטעם

 ודומים עצמן ומשנים כשפים, בעלי עמלק

 בכלל שאינו בדבריו ומבואר לבהמה,

 מיוחדת סיבה היה הזמן באותו רק המצוה,

 קפח) (סהמ״צ ברמב״ם וכן להרגם. שהוצרכו

זכרים וכו׳ בלבד עמלק זרע להכרית שצונו

 לא בהמות אך וכו', וגדולים קטנים ונקבות

נקט.

 כדברי איתא בשלח) (סו״פ במכילתא אכן

 נשבע אמר, המודעי אלעזר ר׳ וז״ל, רש״י,

 ונכד נין אניח אם שלו הכבוד בכסא הקב״ה

 יאמרו שלא השמים, כל תחת עמלק של

 שאיבוד מבואר, וכו׳, עמלק של זה גמל

 והכי עמלק. זכר מחית בכלל הוי בהמתם

פבחיי רבינו כתב ״ סו  נזהר זה ומפני בשלח) (

 שהיה המן, משלל להנות שלא בדבר מרדכי

 שלחו לא ׳ובבזה שכתוב כענין עמלק, מזרע

רידם׳ את ת ס א  הזהירה שהתורה לפי י), ט, (

ע״כ. עמלק, זכר את תמחה בכך

 המן בית שנא מאי ביותר, תמוה ועתה

 בו, להשתמש חשש ולא מרדכי, שקבלו

 בילקוט [ויעוץ ידם שלחו לא בביזה ואילו

 ממונו נחלק חלקים לג׳ תנא, תרפח) רמז (תהילים

 תורה, לעמלי שליש ואסתר, למרדכי שליש המן, של

 ממון שאם פשוט והנה המקדש, בית לבנין ושליש

 לממונו מזדקקים היו לא עמלק, זכר בכלל הוי עמלק

המקדש]. בית בנין בשביל
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 בפירוש הכי רש״י דכתב דהא ליישב, וכתבו

 אלא בא לא עמלק/ זכר את תמחה’ הכתוב

שם רא״ם [וכדכתב מקרא של פשוטו לפרש

 שיהיה דבר אחריו תשאיר שלא מורה ׳זכד דמלת

 לעכין אך שבכתב, תורה בגדר והוי עליו], זכרו

 המסורת כפי אלא לכו אין המצוות חיובי

 נמסרו המצוות קיום שגדרי שבע^^ם, בתורה

̂י ונקבעו  [והכי חד^ל עי

 העקרים) (מאמר רמח״ל כתב

 באמת המילות שלפי פעמים

 ונתבאר אחת, הכונה תהיה

 מתחלף הנרצה היות במסורה

 חז״ל אמרו וע״ז מהנראה, מאד

 את עוקרת הלכה ב) טז, (סוטה

המקרא].

 מצאנו שלא כיון ומעתה,

 זרע הריגת על אלא חיוב

 בסנהדרין כדאיתא עמלק,

 אומר, יוסי ר׳ תניא ב) (כ,

 ישראל נצטוו מצוות ג׳

 של זרעו ולהכרית ובו; לארץ בכניסתן

 בהמתם הריגת על חיוב ליכא א״ב עמלק,

 ליה אית בהמתן דהריגת זה שדין בודאי [ומ״מ,

 המצוה, בגדרי אינו רק בקרא, דנרמז בתורה, שורש

 דודאי כמוך׳ לרעך ד׳ואהבת בקרא מצינו וכעי״ז

 שיאהב החיוב, דרך על הוא מקרא של פשוטו

 דא״א שם הרמב״ן לפירוש (ואף כמוהו לרעהו

 השלילה דרך על גררוהו חז״ל אך ממש), כמוהו

שבת לא לחברך סני דעלך כל בשוא״ת,  לא, תעביד(

 דאיתא ומה זו], במצוה המחויב הגדר שזהו א),

 מצד היינו ובו', הקב״ה נשבע במכילתא,

 זכר את אמחה ״מחה כדכתיב הקב״ה,

אך עמלק, זכר בכלל נמי דהבהמות עמלק״

 עמלק. זכר את דתמחה המצוה מחיובי אינו

 בשם כתב התורה מעלות בספר והנה,

 יכנסו שלא למימר ליכא דבודאי הגר״א,

 יותר, ולא תרי״ג רק המצוות גדר תחת

 ג׳ רק בהם אין בא עד מבראשית שא״כ

 ודבור דבור כל באמת אלא וכו; מצוות

ומה בפנ״ע, מצוה היא ’וכו שבתורה

 המן כית את המלכד לאסתר אחעודוע המלך נתן ההוא ביום
א-=)(-המן בית על מרדכי את אסתר ותע,ים וגו•

 וז״ל: ענללק', זכר את ׳תנלהה קרא פירש״י 'ס) (כה, דברים בחומש

 שלא ג) סו, א שה׳{שכזואל ועד נלשור יונק ועד נלעולל אשה ועד ׳כלאיש

 עכללק כלשל זו בהכלה לרנלר הבהכלה על אפילו כזכר עכללק שם יהא

(רש׳׳'}. היתה

 (כלציה כלהחייוך [אנלנם הוא כלהיה כלצות בכלל עכללק שבלכלון מבואר,
 לא ננלי שברכלב״ם הינוך בנלנחת עי'״ש זרעו., את רק לכלחות שהנלצוה כלשכלע תרד)

כלנלון]. נלחית ענין כלצאנו

 בכלל ביתו הא חילן, בית את נלרדכי נטל כיצד צ״׳ע, רש״י ולשיטת

 נטלו שלא בטעם כפירש״' יל״ע [וכן בהנאה ואסור הוא, ענללק נלנלון
 צרה עין הכזלך יתן ׳שלא בדי שכתב, י) ס, להורגס(להלן הבאים ביזת את היהודים
ויל״ע]. עכללק, נלבלון כלדין הביזה דנאסרה תיפו׳׳ל בכלכלו[׳,

 וכו/ שרשים אלא אינו תרי״ג, שהוזכר

 מצוות, שרשי תרי״ג שישנם ביאור, וביתר

 אלו, שרשים של המעשה עקרי חז״ל וקבעו

 אולם אדם, לכל המצוות קיום חובת וזהו

 וכו׳ ופירות ענפים השרשים כל על נוסף

 רק גמורה, חובה אינם ואלו תכלית, לאין

 פי״ג), ערכו(מס״י לפי כ״א חסידים משנת

 החסיד אף בעצם, חובה ואינם מאחר אכן

 אימתי הדעת שיקול צריך בהם שנוהג

 התועלת על רב ההפסד יהא שלא לנהגם

 הק' האבות דקיימו בהא החיים נפש מש״ב [וכעין

 בראותם התורה מן רבר בטלו שפעמים התורה, לכל

הקיום]. בהעדר המעלה גודל
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 נכלל בהמתן הריגת שאכן נראה, ומעתה

 מעיקר אינו אולם עמלק', ב׳זכר הוא

 הראוי בעת רק להתקיים הוא וראוי המצוה,

 לפי המן, בית את מרדכי לקת ולזאת לכך,

 משא״כ התועלת, רב נצרך דבר שראהו

 שלתו לא ולכך הוצרך, לא המלחמה לביזת

 הודיעו ששמואל דשאול, מעשה א׳׳ש [ובזה ידם

 עמלק זרע מדין היה וזה הבהמה, לאבד ה׳ בדבר

 אך לבהמות, עצמם שהפכו לפי המצוה, עיקר שהוא

 עת הוא עתה רק המצוה, מטעם שאי״ז סבר שאול

 ולפיכך כדלעיל, מצוה ענף ובתורת כן, לעשות הראוי

 העם מפני ירא שהיה קו״ת, לעשות לעצמו התיר

גמור]. תיוב שאינו וסבר

 לאחר הוי בהמתן הריגת חיוב ב. תירוץ
עצמם עמלק הריגת

 דחיובא יישב, לשרת) (בהקדמתו יריט עונג

 שיהרוג לאחר אלא אינו בהמתם דהריגת

 שהרגם לאחר ורק שבהם, האדם כל תחילה

 שלא והבהמות, השלל להחרים מצווה

 הנרבעת בהמה גבי דמצינו [וכעין ידן על יזכרו

 בשוק בהמה עוברת תהא שלא א) נו, (סנהדרין

 תהא שלא וה״נ ידה, על פלוני שנסקל היא זו ויאמרו

 עמלק], משל זו ויאמרו בשוק עוברת עמלק בהמת

 ליכא האדם, לכל עדיין הרג שלא זמן כל אך

הבהמה. בהריגת חיוב

 עמלק, זרע כל אבדו שלא דכיון א^׳ש, ולפייז

ממוכג בהחרמת עדיין נתחייבו לא

 רבותינו, אמרו ב), שות״ס(פכ״ב במדרש איתא [והכי

 נתלו, עשרה נהרגו, עשרה להמן, לו היו בנים מאה

 ולבסוף הפתתים, על תזרו מהם ושבעים וכל ועשרה

 כל עדיין הרגו לא הזמן שבאותו מבואר וכל, נהרגו

עמלק. זרע

 שהחרמת בדבריו, המבואר לפי עוד לומר ואפשר

 א״כ עמלק, זרע להכרתת השלמה הוי הממון

 כל בהריגת דווקא ולאו בכאל׳א, תליא לכאורה

 עליו איכא מעמלק אדם שהרג שכל דהיינו עמלק,

 שמו יזכר שלא אדם, אותו של ממונו לאבד חיוב

 היו שיורשיו כיון המן דבית א״ש, וא״כ ממונו, על

 עצם מצד חיוב ליכא אזי במדרש, כדאיתא בחיים,

 לאותם שהרגו לפי ידם, שלחו לא בביזה אך ממונו,

מעמלק].

 כולן את בהורג המצוה קיום ג. תירוץ

 חיים חפץ עפמש״כ ליישב, כתבו זו בדרך

 עמלק מחית שמצוות זכור), פרשת (הפטרת

 ומכלים כשהורגים אלא מתקיימת אינה

 להרוג יכול אינו אם אבל כולו, עמלק את

כלל, מצוה ליכא מקצתן, רק

 שמאחר קסב) סי׳ (ח״ב וזמנים מועדים וכ״כ

 עמלק מזרע ונשאר המן, בני כל אבדו ולא

 לכך שעה, באותה להרוג יכולים היו שלא

 בית את קיבל ושפיר המצות, חיוב ליכא

המן,

 משלל רק הוא עמלק נכסי איסור ד, תירוץ
מלחמה

 עמלק דנכסי דהא כתב, דקרא טעמא

 במלחמה, כשנהרגו דווקא זהו אסורים,

 נזכר ועי״ז מהם, הנכסים שנוטל נראה שאז

 היה ולא הרגו, שהמלך הכא משא״כ שמם,

 איסורא, ביה לית המלחמה, משלל זה

 כלומר ההוא׳ ׳ביום דקרא לישנא ביאר ובזה

 שלל הוי ולא המלך׳ ׳נתן המלחמה, קודם

מלחמה,

ו) סי׳ (פורים תודה שלמי ליישב כתב וכעי״ז
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 לאבד נצטוו שלא הלוי, הגר״ח דברי עפ״י

 אבן וכדכתב בהן, שזכו לאחר אלא בהמתם

 השוד זה יאמרו שלא תצא) כי (סו״פ עזרא

 עמלק, של שמו נזכר זה וע״י עמלק, משלל

 המלחמה, בשלל שזכו בדברים רק וא״כ

 אין עמלק נכסי שאר אבל עמלק, שם ונזכר

באיבוד. חייבים

 רשאין היו ושפיר זו, מצוה עליהם הוטל

בו. להנות

 לומר, אפשר מהביזה נהנו דלא והא

 יתן שלא בשביל כן שעשו שם כדפרש״י

 עזרא, באבן וכעי״ז בממון, צרה עין המלך

 שיטת יעוי׳ [אך לרצותו בשביל למלך שהביאו

ואף יחיד, כל על מצוה דהוי תדד) (מצוה החינוך

 נכסיו איבוד ה. תירוץ
הניכר בדבר

שתהשחר אילת  תצא) כי (פד

 המחובר שבבית כתב,

 דהא איסור, ליכא לקרקע

 בעלי רק כתיב לא בקרא

חיים.

 דלעיל במכילתא יעויין [אך

 של זה ׳אילן שאף א), (תידר\

 עמלק, זכר אבוד בכלל עמלק׳

 לא האדם חיוב לגבי ומ״מ

 [ועיי״ש בע״ח אלא רש״י כתב

 הקב״ה, מצד עמלק במחיית איירי שהמכילתא

 בבהמה שאף (שם) וזמנים מועדים וע״ע ודו״ק].

 ורק עמלק, זכר עליה שאין משום חיוב, ליכא סתם

 איכא אילן גבי וכן חיוב, איכא עליה שניכר באופן

 או שמם, עליו שחרוט כגון עליו, בדניכר רק חיוב

 המן בית ומ״מ לכטעו, נוהגין עמלק שרק אילן

ויל״ע]. ניכר, דהוי מסתבר

 המלך מצות הוי עמלק מחית ו. תירוץ

 שיטת עפ״י יישב, שם) (מכילתא אפרים הר

 עמלק מחית שמצות רצט) (עשה יראים

 יחיד כל על ולא המלך, על הכתוב הטיל

לא בישראל, מלך אז היה דלא וכיון ויחיד,

 המן כית את המלכד לאסתר אחעודוע המלך נתן ההוא ביום
א-־)(-המן בית על מרדכי את אסתר ותזגים וגו•

 וז״ל: ענללק', זכר את ׳תנלהה קרא פירש״י 'ס) (כה, דברים בחומש

 שלא ג) סו, א שה׳{שכזואל ועד נלשור יונק ועד נלעולל אשה ועד ׳כלאיש

 עכללק כלשל זו בהכלה לרנלר הבהכלה על אפילו כזכר עכללק שם יהא

(רש׳׳'}. היתה

 (כלציה כלהחייוך [אנלנם הוא כלהיה כלצרת בכלל עכללק שבלכלון מבואר,
 לא ננלי שברכלב״ם הינוך בנלנחת עי'״ש זרעו., את רק לכלחות שהנלצוה כלשכלע תרד)

כלנלון]. נלח־־ת ענין כלצאנו

 בכלל ביתו הא חילן, בית את נלררכי נטל כיצד צ״ע, רש״י ולשיטת

 נטלו שלא בטעם בפירש״' יל״ע [וכן בהנאה ואסור חרא, ענללק נלנלון
 צרה עין הכזלך יתן ׳שלא בדי שכתב, י) ס, להורגס(להלן הבאים ביזת את היהודים
ויל״ע]. עכללק, נלבלון כלדין הביזה דנאסרה תיפו׳׳ל בכלכלו[׳,

 היחיד, מצות הוי דלא ספהמ״צ) (שלהי לרמב״ם

מלך]. בעינן לא מ״מ הציבור, על מוטל אלא

המשיח לימות מצוה הוי ז. תירוץ

 שיטת עפי׳י ליישב, יצחק רינת כתב זו בדרך

 שמצות ממלכים) פ״ה בהגמ״י (הו״ד סמ״ג

 המשיח, ימות עד נוהגת אינה עמלק מחית

 מכל לך אלקיך ה׳ בהניח והיה’ קרא כדאמר

מרדכי. גבי וא״ש וגו״, מסביב אויבך

נפשות סכנת הוי ח. תירוץ

 לאבדו יכולים היו לא דמסתמא תירץ, עוד

סכנת בזה ואיכא אחשורוש, הקפדת מפני
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 ככל פקו״ג, מפני נדחית זו ומצות נפשות,

 לאבד מלחמה חיוב דאיכא ואף המצוות.

 זה אין מ״מ סכנה, במקום ואפי׳ עמלק,

 אבל מלחמה, מדין אלא המצוה, מדיני

 אלא מלחמה, מצד שאינו השלל החדמת

פקו״נ. דוחה אינו המצוה, משום

עמלק במחית מחויבות אין נשים ט. תירוץ

 יישב, כ) אות ד סי׳ ח״ב סופר, (לגרי״ח סופר יד

 מצוות איכן שנשים (תת) החינוך דברי לפי

̂ל עמלק, זכר במחית  באיבוד דה^׳ה ו̂צ

̂כ מצוות, איכן ממונו  שקבלה אסתר וא^

 בקרא כדכתיב המן, בית את מאחשורוש

 שפיר וגי׳, לאסתר כתתי המן בית ׳הכה

 ואחר בו, ולהשתמש הבית לקבל לה הותר

 דיצא כלל, איסורא ביה ליכא קנינה שנהיה

עמלק. מרשות

למלך נכסיהם מלכות הרוגי ק תירוץ

לפערלא הגר״י ע ליישב, כתב נס) עשה הרס״ג (

 הרוגי ב) (מת, בסנהדרין דאיתא מה לפי

 כשנהרג מיד וא״כ למלך, נכסיהם מלכות

 ובזה נכסיו, בכל מדיכא אחשורוש זכה המן

 בגיטין וכדאמרינן המן, של נכסיו כל טהרו

 [והכי בסיחון טהרו ומואב עמון א) (לח,

 שליס״א, קניבסקי חיים רבי הגדול הגאון לנו תירע

השאלה]. את לפניו בהציגנו

 האי אמרו שלא שם רש״י מדברי שהעיר [ועיי״ש

 במלכי ולא ישראל במלכי רק וכו׳ מלכות דהרוגי דינא

 מ״מ בזה, חילק שלא הרמב״ם לשיטת ואף אוה״ע,

 יהודה ר׳ אבל דחכמים, אליבא אלא ל״ה דינא האי

 ולא ליורשיהם נכסיהם מלכות הרוגי שאף ס״ל

עפמש״כ ליישב אפשר והיה בזה. ונדחק למלכות,

 הרוגי כי קדם מימי החוק היה כבר (כאן) המלבי״ם

 דבדין נימא אפי׳ וא״כ וכו׳, למלך נכסיהם מלכות

 בדינייהו הוי דהכי כיון מ״מ למלן, נכסיו אין תורה

 אחשורוש, לרשות ועבר דינא, דמלכותא דינא הוי

 מהרוגי ל״ה שהמן פירש המלבי״ם ומ״מ וא״ש,

מלכות].

 עמלק מזרע היה לא המן יא. תירוץ

תבירושלמי עפמש״ב שם, תירץ עוד מו ב  (י

 (להלוט,כח,המדחא׳ בן המן ׳כי אקרא ה״ו) פ״ב

 וכו׳, צורר בן צורר אלא היה, המדחא בן וכי

 כ״כ להו פסיקא מהיכן ביפ״ט שם וחמה

 כתב, קרבן [ובשיורי עיי״ש המדחא בן הוי דלא

 ידוע היה מסתמא ליה, קשיא מאי ידעתי ולא

 אלא המדתא היה לא אביו ששם לחכמים

כמותו]. רשע אדם שם על ייחסו

 דהאיך זו, קושיא שמכח אפש״ל, ועתה

 עמלק, ממון הוי והא המן בית את נטל

 מזרע שאינו לומר שהוצרכו למימר איכא

 ואסתר מרדכי היו לא שאל״כ ממש, עמלק

 [והעירו בהנאה שאסור ביתו, את מקבלים

 שהמן במדרשים הרבה איתא דהא חידושו, על הרבה

 זקנים במושב וכדאיתא ממש, עמלק מזרע היה

 שאול שעכב לילה שבאותו מדרש, בשלח) (סו״פ

 יצא ומשם בן, והולידה חמורתא על אגג בא אגג, את

 עצמה שהפכה אשה היתה חמורתא ואותה המן,

 דר״ל צ״ל, הירושלמי ובפי׳ כישוף. ע״י לחמורתא

 במדרש מדויק והכי מזרעו, רק ממש, נכדו היה שלא

ויל״ע]. המן׳, יצא ׳ומשם הנ״ל

 נביא עפ״י עמלק מלחמת יב. תירוץ

 בגדר הגרי״ז עפכלש״כ ליישב, שכתבו יש

ע״פ אלא חיובה שאין עמלק, מחיח מצוח
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 בעמלק לה׳ ׳מלחמה בקרא וכדכתיב נביא,

 ע״פ ה׳ בדבר רק המלחמה שאין היינו וגו״,

נביא.

 בזמן כך על נבואה היה שלא א״ש, וא״כ

 שמואל שצווהו שאול לגבי משא״כ ההוא,

בנבואה.

מרדכי של עבדו היה המן יג. תירוץ

 הו״ד יד, (דרוש הנחל אבי

 עמי פורים רב שלל בכמוצא

 איתא דהנה יישב, קסה)

 שהיה א), טז, (מגילה בגמ׳

 מרדכי, של עבדו המן

 לאחר שאף שם ומבואר

 היה לגדולה, המן שעלה

 של וקנינו עבדו עדיין

 מרדכי ליה וכדאמר מרדכי,

 עבד נכסים שקנה עבד

 (מגילה למי ונכסים למי,

א). טז,

 בית היה לא לכן קודם שאף א״ש, ולפ״ז

 הוי ולא מרדכי, של אלא שלו, קנינו המן
אמת אמרי נמי תירצו והכי עמלק. ממון

 דקרא וטעמא שם), רב שלל בכמוצא (הו״ד

ח״א). בשם (השמטות

 ישראל ממון היה המן בית יד. תירוץ

ההלוי מנות צ  הנ״ל המדרש על תמה ע״ב) (

 להשתמש יתכן דהאיך א), תירוע לעיל (הובא
 ויישב, המקדש. בית לבנין עמלק ממון עם

 כדאיתא שלו, היה לא המן של שממונו

 אחד בעולם, עמדו עשירים שני במדרש,
באוה״ע והמן וכו׳, לאוה״ע ואחד לישראל

 וכן יהודה, מלכי אוצרות כל שלקח
 מלכי אוצרות כל המן לקח נ) בפרדר״א(פר׳

 הקדשים. קדשי בית ואוצרות יהודה

 ממונו מרדכי שיטול הדבר כשר ומעתה

 יצאו קדוש ממקום כי המקדש, בית לבנות

 רצב נתיה״מ(סי׳ [ועי׳ יהלכו קדוש מקום ואל

מילתא שכל מפני גזילה, קניני ליה לית דגוי יז) סעי׳

 המן את המלכה לאסתר אהשויוש המלך נתן ההוא
א-ב) המן(ה. בית על מרדכי את אסתר ותשים וגר

■׳, זכר את ׳תכ?חה קרא פי־רש״י יט) (כה, דברים בחומש  רז״ל: עכללק

 שלא ג) טו, א שה׳(שנלראל ועד נ?שרר יונק ועד -:?עולל אשה ועד ':?איש

ל זו בחנ?ח לוי?ר הבחנ?ח על אפילו גזכר ענללק שם יהא ש  ענ?לק מ

(רש״-). היתה

 (נ?צוה כלהחינוך [איינס הוא נלחיה נ?צות בכלל עי?לק שנלנלון מבואר,
 לא ניד שברכלב׳׳ם חינוך בכלנחת עיי׳׳ש זרעו, את רק לכלחית שהכלצוה כלשכלע תרד)

נלכלון]. נלחית ענין נלצאנו

 בכלל ביתו הא הכ?ן, בית את בלרדכי נטל כיצד צ״ע, רש״י ולשיטת

 ניזלו שלא בטעם בפירש׳׳י יל״ע [וכן בהנאה ואסור הוא, עכ?לק כלכ?ון
 צרה עין הב?לך יתן כדי־'שלא שכתב, י) ט, (להלן להורגם הבאים ביזת את היהודים
ויל״ע], עכללק, יינלון נ?דין הביזה דנאסרה תיפו״ל בכזכלון־־,

 הוי וא״כ מהני, לא עביד אי תעביד לא רחמנא דאמר

 אין דעכו״ם א) (ג,בתמורה וע״ע ישראל, ממון עדיין

 תמעול כי ״נפש טו) ה, מדכתיב(ויקרא מעילה, בהם

 הטא׳ - ׳חטא א) ג, וילפינן(תמורה וחטאה״ מעל

 ישראל׳ ׳בני לב) יה, כתיב(במדבר ובתרומ׳ מתרומה

עכו״ם]. ולא

המלכות בית היה המן בית טו. תירוץ

 דהגרמ״ד משמיה לתורה שי [וכ״כ כתב יוסף יד

 אין המן שבית דאפש״ל מוסר], פרי ובספר

 מלכות של בית אלא שלו, ביתו פירושו

 לצורך לשר בית ליתן המלכות דרך וכן היה,
בית אחשורוש העביר ועתה שררתו, עניני
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 בתרגום וכדאיתא שר, שנעשה למרדכי, זה

 על וסרכן רב מרדכי ית אסתר ׳ושויאת

 לקצין ממונה דהיה היינו דהמן׳ גניסיה

המן. בבית

עמלק עקירת הוי השם שינוי טז. תירוץ

רוטברג) צבי ר׳ הגאון (בשם דאורייתא יקרא

 כמו דין אינו עמלק ממון שאיבוד ביאה

 שצריך הכאה, איסורי ושאר איבוד

 נזכר יהא שלא ענינו אלא בעצם, לאבדם

̂ל, ואי׳כ רכושם. על עמלק שם  גופא דהא ̂י

מרדכי, לבית והפכוהו המן בית את שלקחו

 עמלק שם שנעקר עמלק, שם מחית הוי

 מיוחד שם עליה שאין בהמה אבל זה, מבית

 בספר [וע׳^ע שיהרגה עי׳י רק תקנה לה אין

 לעיל בחיי(עי׳ מרבינו שהוכיח הפורים, ימי שערי

 בעצם, איבוד עמלק נכסי איבוד שאין א) תידוע

 בביזה שלחו לא סעמא האי שמשום כתיב דהא

 להם היה בעצם איבוד דין עלייהו הוי ואי ידם, את

 י) ס, אסתר (ח״ב דוד אהל כדפידש אלא לאבדו,

 נשאר לא המלך, באוצרות נבלעו שנכסיהם דכיון

 נחשב ושפיר עמלק, משל דהוו לנכסיהם היכר שום

זכרם]. למחית
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מרדכי על הסנהדרין מן מקצת טענת

ג) אחיו(י, לרב ורצוי

 מקצת ממנו שפירשו מלמד אחיו, לכל ולא אחיו׳ ׳לרוב ב): (טז, במגילח איתא

 תורה תלמוד גדול יוסף, ר' אמר רש״י], - לשררה ונכנס תורה מדברי שבטל [לפי סנהדרין

 ז, (נחמיהולבסוף ד׳ בתר למרדכי ליה חשיב ב) ב, (עזראדמעיקרא נפשות, מהצלת יותר

רש״י]. - חכמים אצל מחשיבותו ירד בינתיים שר שנעשה [לפי חמשה בתר ז)

 מטעם היה דאילו לשררה, נכנס שמרצונו שבהכרה (כאן), תמימה תורה וכתב

 פורשין הסנהדרין מן מקצת היו ולא ע״ז, להאשימו ואין היא גזירה הלא המלכות,
ממנו.

 מהצלת יותר ת״ת דגדול להא חש ולא לשררה נכנס אמאי מרדכי, סברת וצ״ב

נפשות.

 [ודוחק דינא להאי חששו לא אמאי ממנו, פירשו שלא סנהדרין רוב דעת צ״ע וכן

סנהדרין]. רוב דעת כנגד אזיל יוסף דר׳ לומר דקשה יוסף, כר׳ ס״ל לא דאיהו לומר

 להפסיק היה מהויב הלא אחר, ע״י הנפשות את להציל אפשר היה שלא נימא ואי

 אחר, ע״י לקיימה שא״א עוברת מצוה בכל וכמו נפשות, הצלת מצות ולקיים מלימודו

 לא חפציך ׳וכל אקרא ה״א) פ״א ירושלמי(פאה [ראה וצ״ע זה, משום מחשיבותו ירד ולמה

ודו״ק]. סק״ו), רנא ובט״ז(יו״ד טו), ג, בה׳(משלי ישוו

שליט״א קדבסקי־ חייייס דביי תשובת
מחשיבותו. ירד ולכך ללמוד זמן לו הי׳ לא מ״מ מחויב שהי׳ אע״פ

שליט״א שטדנבוד משה דבי• תשובת
 עדיף נפשות הצלת כשיש שבודאי מסביר, ס״ה) רנא סי׳ הט״ז(יו״ד

 תורה ללמוד ויכול להציל צריך שהוא לידו בא לא שזוכה מי רק מת״ת,

 נראה מ״מ כדין, והלך לשררה אותו שהצריכו ומרדכי חשוב, שיותר

שררה. הקב״ה לו הזמין ולכן כך, כל רצויה לא שתורתו
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41# שליט״א אזרחי מרדכי בייד רבי* תשובת
הקדושים. דבריהם פשט בכוונת אולי יתכך

 הגדלות דרגת מבחינת היא הכוונה מחשיבותו׳/ ״ירד בפירש״י, מש״נ *
 השתקעותו נתינת מחמת הוקלשה, [שאולי האישית וההשתלמות

נפשות]. בהצלת להתעסקותו ועתותיו

 ל״חשיבותו״ בנוגע זאת, אף נפשות״, מהצלת יותר ת״ת ״גדול מש״נ *

וכמש״נ. כדפירש״י,

 היא אם גם קיימת, ישראל, כלל הצלת מכש״כ נפשות, הצלת חובת *

האישית. וה״חשיבות״ הגדלות חשבון על באה

 ת״ח, כבוד או התורה לכבוד מתייחם אינו בסנהדרין, ומאוחר״ ״מוקדם *

 השתלמותו לגדלות היינו הסנהדרין, וחבר כדיין לחשיבותו מתייחס אלא

האישית.

דווקא. ל״סנהדרין״ מתייחם זאת אף סנהדרין״, מקצת הימנו ״פרשו *

הנהגתו בעצם עליו נחלקו א. תירוץ

 מקצת דפרשו להא מייתי שם בגט׳ הנה

 דרב מימרא ליה וסמכו ממרדכי, סנהדרין

 נפשות', מהצלת יותר ת״ת ׳גדול יוסף

 שהורידוהו דעזרא בקרא כדמצינו

 שפרשו הדבר שסעם ומשמע מחשיבותו.

 שגדול משום הוא הסנהדרין מקצת ממנו
 שם) (במגילה במאירי [ועי׳ עיי״ש וכו', ת״ת

 שררתו, לרב התורה מן שנטרר אחר ולבסוף שכתב,

 וזהו וכל, חמשה אחר כמנה נפשות, שהציל אע״פ

 שפרשו מלמר אחיו, לכל ולא אחיו׳ ׳לרוב שאמרו

סנהררין]. מקצת ממנו

 אמנם שאף לחדש, שכתבו יש אולם

 דנכנס ענין באותו עסקי דתרווייהו
 ב׳ מ״מ מתלמודו, ובטל לשררה מרדכי

 בזה. זה תליא ולא הם, נפרדים ענינים

לא הסנהדרין מקצת שפרישת והיינו,

 יותר ת״ת ש׳גדול משום כלל היתה

 היו לא הא משום ואי נפשות', מהצלת

 שירד דאע״פ מהנהגתו, לפרוש צריכים
 מ״מ במעלה, ה׳שישי׳ להיות בחשיבותו

 שהיו תנאים שאר מחמת להנהגה ראוי

 ׳גדול הכתוב כעדות מכולם, יתר אצלו
וכו״. טוב דרש וכו׳ ליהודים

 קודם בראשונה אף והרי עצמך, הגע
 בחשיבותו, הראשון היה לא שפרשו

 זאת ולמרות ארבעה, אחר נמנה שהרי

 אע״פ עליהם, הנהגתו היהודים קבלו
 בחשיבותם, ארבעה עליו יתירים שהיו

 תלוי ההנהגה ענין שאין צ״ל כרחך ועל

 שיהא צריך שודאי [ואף חשיבותו בגדלות

 שדווקא לומר רחוק מ״מ במעלה, מהראשונים

 להיות כשירד ואילו להתגדל, ראוי ׳חמישי׳ בהיותו

עצם שמצד לומר מסתבר אין וכן ראוי, אינו ׳שישי׳



ח ל ך מקצת מענת- הפרשה עיוך <> מדדש על הסנחדדיך מ

 אולם מהנהגה. לפרוש לו ראוי בדרגתו הירידה

 תליא, בהא דהא סברי אלא הכי מפרשי דלא להני

 למימר איכא בחשיבות, ירידתו מחמת ממנו ופרשו

 עשה שלא ואף לירד, שהוצרך גופא דהא כדלהלן,

מ מדצונו, כן  מן מגדולתו שהודידוהו הוא אות מ̂׳

וכירב]. השמים

 משום הוא ממכר פרשו שאכן וטעם

 בעצם פגם היה ולדעתם עליו, שחלקו
 רוב אבל הנהגתו,

 דרך עם הסכימו סנהדרין

 ממנו, פרשו ולא הנהגתו
 פרשו, שלא אלו אף אולם

 יותר ת״ת דגדול מורו

 ומפני נפשות, מהצלת
 ממעלתו מרדכי ירד זה

 המלכות, טרדת מחמת

 לכך, אנוס שהיה אלא
 ממנו לפרוש ראוי ואין

זה. בשביל

 הב״ח, מדברי מתבאר וכן

 סי׳ (יו״ד הטור כתב דהנה

 מעות בידו היו שאם ונא)

 לשנותן מותר לת״ת,

 נפשות, הצלת לצורך

 המהרש״ל, והקשה
 מסקינן והלא תימה,

 ותיר\ נפשות, מהצלת יותר ת״ת דגדול

 דהתם מידי, קשה ד׳לא סק״ו) (שם הב״ח
 בתורה העוסק הוא דגדול אלא קאמר לא

 שעוסק ממי יותר ולהקדימו להחשיבו

 אבל כמוהו, חשוב דאינו נפשות בהצלת
 פשיטא נפשות, להצלת ממונו להוציא

דאין תורה, לתלמוד להוצאה קודם דהוא

 בגמ׳ כדאיתא פיקו״נ בפני העומד דבר לך

 בהם׳, שימות ולא בהם׳ ׳וחי ב) פה, (יומא

 הם, חלוקים ענינים ששני מבואר, עכ״ל.

 הוא שמחויב ודאי האדם, חיובי שמצד
 אבל ת״ת, מלענין יותר נפשות להצלת

 לאין הוא גדול ת״ת המעשה, חשיבות לגבי

 וכדדרשו שבעולם, דבר מכל יותר ערוך
לא חפציך ׳וכל ג) סי׳ פל״ה רבה (בראשית רז״ל

■-־)אחיו לירב ורצוי )

 שפירשו כ?לכ?ד אחיו, לכל ולא אחיד ׳לרוב ב): (סז, ביזגילה איתא

 אי?ר רזס״ין, - לשררה ווכנס תורה מדברי שבטל [לפי סנהדרין נזקצת נ?נ?בו

 ב-, (עזרא דנזעיקרא נפשות, נזהצלת יותר תורה תלנזוד גדול יוסף, ד׳

 [לפי הבלשה בתר ז) ז, (בהמיה ולבסוף ד׳ בתר לנלרדכי ליה השיב ב)

רש״י], ־ חבנלים אצל מחשיבותו ירד בינתיים שר שגעשה

 לשררה, נכנס שנזרצובו שבהכרה (באן), תב?יכ?ה תורה וכתב

 ולא ע״ז, להאשינלו ואין היא גזירה הלא הנללכות, ילסעם היה דאילו

נלמגו. פורשין הסנהדרין מן מקצה היו

 ת״ת דגדול להא חש ולא לשררה נכנס אמאי מרדכי, סברת וצ״ב

נפשות. נזהצלת יותר

 חששו לא אמאי ממנו, פירשו שלא סנחדרין רוב דעת צי״ע וכן

 אזיל יוסף דר׳ לוניר דקשה יוסף, כר׳ ס״ל לא דאיהו לוניר [ודוחק דינא להאי

סדהדרין]. רוב דעה בנגד

 הלא אחר, ע״י הנפשות את להציל אפשר היה שלא נימא “ואי

ת ולקיים מלימודו להפסיק היה מחויב  בכל וכמו נפשות, הצלת מצו

 משום מחשיבותו ירד ולמה אחר, ע״י לקיימה שא״א עוברת מצוה

 בה׳ ישוו לא חפצייך ׳ובל אקרא ה״א) פ״א (פאה ירושלמי [ראה וצ״ע זה,

ודו״קן. סק״ו), יבא ובס״ז(יו״ד טי), ג, (משלי

שליבה^ ישוו מ  לא שמים חפצי שאף טו), ג, (

 ובמראה ה׳׳א) פ״א בירושלמי(פאה [ועי׳ בה ישוו

 שמבטלין שאף ב) (ט, מו״ק בבלי וע״ע שם, הפנים

 אחרים, ע״י לעשותה שא״א מצוה בשביל תורה

 שמצוה משום זה שאין שם בפרש״י מבואר מ״מ

 לנהוג האדם צריך שכך אלא מת״ת, חשובה בכה״ג

בחשיבות]. פחותה שהיא אע״פ
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 נפשות בהצלת מרדכי דעסק א״ש, מעתה

 סוף כל שסוף אלא בזה, מחויב שהיה

 ירד כמקודם, בתורה עסק שלא כיון

 ממנו פרשו זה מפני לא אולם בחשיבותו,
 הנהגתו בעצם דפליגי אלא המקצת,

 וכיו״ב פיקו״נ זה היה שלא דסברי

כדלהלן.

 שהוא לבשמים ראש מרדכי ב. תירוץ
טובים מעשים

 הקשה כאן) אסתר מגילת (עה״ת יוסף בבאר

טז,מגילה שבגמ׳ סתירה,  שהיה מבואר ב) (

 ישראל לחכמי השישי או החמישי מרדכי
ט,בחולין ואילו כנה״ג, ואנשי ל ק  אמרו, ב) (

 ׳מר שנאמר מנין, התורה מן מרדכי

 ופירש״י, דכיא', ׳מירא ומתרגמינן דרור׳
 ליה וקרי דרור, מר מרדכי, לגדלות מנין

 כנה״ג, לאנשי לצדיקים לבשמים ראש

 מרדכי זה ברוש׳ ׳יעלה ב) (י, מגילה וכעי״ז
 וכו׳, הבשמים לכל ראש שנקרא הצדיק,

 ׳מרדכי ג) סי׳ פ״ו (אסת״ר במדרש וע״ע

 מבואר, זה ומכל בדורו׳. לצדיקים ראש

 וסותר במעלה, ראשון מרדכי שהיה

 שהיה חזינן דעזרא דמקרא דמגילה לגמ׳

שישי. או חמישי

 (ויק״רבמדרש דאיתא מה ע״פ בזה, ויישב

 מה ישראל, אלו הדר׳ ע)י ׳פרי יב) סי׳ פ״ל

 ישראל כך ריח, בו ויש טעם בו יש אתרוג

 ויש תורה, בהם שיש אדם בני בהם יש

 וכו׳, תמרים׳ ׳כפות טובים, מעשים בהם

 מעשים כלפי מכוון שריח מבואר, עיי״ש,

 דעזרא דקרא לומר, יתכן ולפ״ז טובים,

הראשונים שהיו בתורה, גדולתו גבי איירי

 השישי, הוא והיה בתורה, ממנו גדולים

 למעלה עלה טובים מעשים לגבי אבל

 ׳ראש והיינו חבריו, משאר יותר ראש,

 על הרומז הריח ענין דהוא לבשמים׳,
 ׳ראש במדרש וכדאיתא טובים, מעשים

בדורו׳. לצדיקים

 לא ממנו, שפרשו דסנהדרין א״ש, ומעתה

 שנטרד דכיון אלא כלל, מעשיו על חלקו

 לרב הוצרכו בתורה, מדרגתו וירד בשררה
 להם הספיק שלא התורה, בלימוד אחר

 וזהו למלכות, כניסתו אחר בתורה דרגתו

 בחשיבותו ירד שאכן יוסף ר׳ דקאמר
לימודו. מצד חכמים אצל

 למיעוט חש לא עצמו מרדכי אמנם

 הזאת, בעת חובתו שידע כיון תורתו,
 בשמו כנרמז טובים, במעשים להרבות

 מורה שהוא לבשמים, ראש דכיא׳ ׳מרי

כדלעיל. טובים, מעשים על

 לפי לאדם מסובב תורה ביטול ג. תירוץ
מעשיו

 קרח), פרשת בכת״ס (הובא ביאר סופר החתם

 תלמודו לבטל מרדכי שהוצרך אמנם שאף

 ממנו פרשו מ״מ ישראל, כל הצלת בשביל
 דהא כדין, שעשה למרות סנהדרין, מקצת

 ומחויב פיקו״נ, בפני העומד דבר לך אין

 משמים אולם כך, בשביל ד״ת להניח הוא
 כך כל חשובה תורתו שאין מי בוררים

 שנזדמן ובזה מתלמודו, יבטל שהוא

 אות הסנהדרין ראו נפשות, הצלת לידו
 חשובה מרדכי תורת שאין משמים

 ממנו פרשו ולכך אחריו, היושבים כמו

חמישי אחר להיות הורידהו ואף מקצתם,



ך מקצת מענת הפרשה עיוך <> מדדש על הסנחדדיך מ

 סי׳ (יו״דבט״ז נמי מצאנו זה, [וכיסוד לסנהדרין

 פקו״נ, בפני העומד דבד לך איך שודאי שכתב, דנא)

 ולא בתודה לעסוק שזוכה למי זכות יש שיותד אלא

 נפשות הצלת לידו שבא ממי נפשות הצלת לידו בא

עיי״ש]. מד״ת, לבטל צדיך כך ידי ועל

 שאני, דהכא סברו שהרוב ולפייז

 מעלתו, שפחתה מחמת לידו בא ולא

 הוא שרק משום אלא

 ולא זו, להצלה ראוי היה

 [ויל״ע, כמוהו אחר היה

 דלא לן גלי דעזדא קדא דהא

 שהדוב הוא ודוחק כוותייהו,

 שאכן שכתבו ויש בזה. טעו

 שדאו משום מיניה פדשו לא

 דאוי שאין מעלתו שפחתה

 מקצת והני כך, בשביל לפדוש

 השלשה הם אלו מיניה דפדשי

 השני, במנין לפניו שנמצאו

 והוצדכו מתחתיו, היו עתה ועד

 הקדימום דעכשיו לפדוש

 מעלתו שפחתה משום במעלה,

 וא״ש פדשי, וממילא עליהם,

 גדול עדיין סנהדדין דוב דגבי

כבתחילה]. מהם

 בספק פליגי ד. תירוץ
נפש פקוח

היהוידע בן ל מגי  במקום שודאי ביאר, שם) (
 תורה, לבטל שצריך מורו כולהו פקו״נ

 הנס נעשה שכבר אחר איירי דהתם אלא

 להכנס בקש ומרדכי המן, מגזירת ונצלו
 דבר לידו יבוא שמא המלכות, לבית

פקו״נ, ספק דהוי ולהבא, מכאן הצלה

 סנהדרין, מקצת עליו נחלקו זה ובדבר

 לבטל אין פקו״נ ספק שבמקום דסברי

 המיעוט, כדעת הסכימו ומשמים תורה,

 למרדכי שהורידוהו דעזרא בקרא כדחזינן
 כתבו זה דרך [ועל ברוה״ק דנכתב מגדולתו,

 שמעוני (ילקוט במדדש דאיתא מה עפ״י ליישב,

היה, הפכפך מלך שאחשודוש תתדנו), דמז אסתד

ד.:} אהע ייב ורצוי
 שפירשו מלכ?ד אחיו, לכל ולא אחיד ׳לרוב ב): ז,1(י בנזגילה אי־תא

 אריר רש״י־], - לשררה ונכנס הורה נ?דבר'־ שבסל [לפי סנהדרין מקצת ג?מבו

 ב, (עזרא דמעיקרא נפשות, נ?הצלת יותר תורה תלמוד גדול יוסף, ד

 [לפי המשה בתר ז) ז, (בהנ?יה ולבסוף ד׳ בתר ליזרדכי ליה השיב ב)

רש״י]. חככיים אצל נלחשיבויזו ירד בינתיים שר שגעשה

 לשררה, נכנס שמרצונו שבהכרה (כאן), תנלימה תורה וכתב

 ולא ע״ז, להאשימו ואין היא גזירה הלא המלכות, מסעם היה דאילו

ממנו. פורשין הסנהדרין מן מקצת היו

 ת״ת דגדול להא חש ולא לשררה נכנס אמאי מרדכי, סברת וצ״ב

נפשות. נ?הצלת יותר

 חששו לא אמאי ממנו, פירשו שלא סנהדרין רוב דעת צ״ע וכן

 אזיל יוסף דר׳ לומר דקש׳ה יוסף, כר׳ ס״ל לא דאיהו לומר [ודוחק דינא להאי

סנהדרין]. רוב דעת כנגד

 הלא אחר, ע״י הנפשות את להציל אפשר היה שלא יימא ראי

 בכל וכמו נפשות, הצלת מצות ולקיים מלימודו להפסיק היה מחויב

 משום מחשיבותו ירד ולמה אחר, ע״י לקייכ?ה שא״א עוברת מצוה

 בה׳ ישוו לא חפציך ׳וכל אקרא ה״א) פ״א (פאה ירוש׳למי [ראה וצ״ע זה,

ודו״ק]. סק״ו), יבא ובס״ז(יו״ד ),סו ג, (משלי

 להכנס סנהדרין ורוב מרדכי לדעת ראוי היה וא״כ

 יבוא שמא זה, דבר לידם שנתגלגל אחר למלכות

 ספק והוי לרעה, אחשורוש לב ויטה כתמן אחר

פקו״ג],

ומצלא מגנא תורה ה. תירוץ

התחיל שעתה ליישב, כתבו הזה וכענין



רמאומגילד פודים <> התשובות מוטרם

שראל בעם ת שמים הנהגת י ש ד  ח

 מאהבה, התורה את וקבלה ד׳קיימו

שתה  התורה, בכח רוחנית הנהגתם ונע

שתדלות צריכים היו ולא שמית לה  ד׳כ, ג

̂^כ עתה, עד שהוצרכו כשם  שהיה סברי וא

 תורה דאדרבה לתורתו לשוב מרדכי צריך

שתדלות ואי^^צ ומצלא, מגנא  טבעית לה

 וייס אשר רבי הגאון [ובשם המלכות. בבית

 מלחמת שעיקר בחז״ל דחזינן הביאו, שליט״א

 וכדאיתא התורה, ענין על הוא ישראל בעם עמלק

 להלחם שבא משה שהכיר ח) יז, (שמות באוה״ח

 ידיהם שרפו משום שהוא ברפידים, ישראל עם

 ע״י הוא להכריעם המלחמה וכלי התורה, ממלחמת

 שצריך סנהדרין מקצת עליה פליגי ולכך התורה,

 היה ולא התורה, למוד ע״י דק המלחמה להמשיך

המלכות]. לשדדת צריך

בסנהדרין מלך מושיבין אין ו. תירוץ

 אם שנחלקו כתב, ד) (ב, דבש ביערות

 דהא לא, או ׳מלך׳ תורת למרדכי היה
 מושיבין ׳אין ב) (יח, בסנהדרין איתא

 התם במתני׳ איתא והכי בסנהדרין׳, מלך

 דין למרדכי הוה אי ולכך דן, אינו שהמלך
 ממנו פרשו ולהכי לפרוש, לו ראוי מלך,

 הסנהדרין רוב אולם הסנהדרין, מן מקצת

מלך. שם לו היה דלא סברי

העם לצורך תורה לבטל ראוי מלך ז. תירוץ

 אי דפליגי המלך, גנזי בספר כתב הזה כענין
 מטעם לאו אולם מלך, תורת למרדכי היה

 לבטל רשאי אי אלא בסנהדרין, ישיבתו

 דוד אצל וכדמצינו העם, צרכי בשביל תורתו

ישראל. בפרנסת עסוק שהיה ע״ה המלך

 להיפך, היא הסנהררין פלוגתת ולדבריו
 וכדאיתא מלך, דהוה סברי הסנהדרין דרוב

 יצא ׳ומרדכי יב) סי׳ פ״י, (אסת״ר במדרש

 פנחס רב מלכות׳, בלבוש המלך מלפני
 המלך מה היהודים, על מרדכי מלך אומר,

 פורפרין, לבש מרדכי כך פורפרין לובש

 אבל ע״כ, וכו׳, עטרה עושה המלך מה

 דאינו וסברי פליגי סנהדרין מקצת

 תורה לבטל רשאי היה ולא מלך, בתורת

 אולם המלכות, בטרדות לעסוק בשביל
 ויעויין בתורה. ממדרגתו ירד לתרווייהו

 יהלל העושק ׳כי ז) סי׳ (פ״ז קהלת במדרש

 הלכות שכח שריב״ל שם דאיתא חכם׳
ודו״ק. ציבור, בצרכי שעסק מחמת

 היינו אחשורוש׳ למלך ש׳משנה הגר״א בפי׳ [ועי׳

 נשיא נמי שהיה היינו ליהודים׳ ו׳גדול גלותא׳, ׳ריש

 בסנהדרין ועי׳ מיהודה, ואמו מבנימין דאביו בא״י,

 מט, (בראשית מיהודה׳ שבט יסור ׳לא א) (ה,

 ישראל את שרודין שבבבל גלויות ראשי אלו י)

 של בניו בני אלו רגליו׳(שם) מבין ׳ומחוקק בשבט,

 מהל׳ (פ״ד וברמב״ם ברבים. תורה שמלמדין הלל

 במקום שבבבל גלויות ראשי כתב, הי״ג) סנהדרין

 וכו׳, ישראל את לרדות להם ויש עומדים, הם מלך

 מלכים ובהל׳ וגו׳, מיהודה שבט יסור לא שנאמר

 ולבניו לו מלכות בכתר זכה שדוד כתב, ה״ז) (פ״א

 היה לא שאביו מרדכי וא״כ עיי״ש, עולם, עד הזכרים

 ועי׳ מלך. בתורת להיות יכול אינו לכאורה מיהודה,

 מירושלמי שהביא דהכא) ד״ה דסנהדרין(שם בתוס׳

 הרי מנקבות׳, שבא״י ונשיא מזכרים גולה ש׳ראש

 ואולי מיהודה, אביו שיהא גלותא אריש גם קפדינן

 משא״כ ישראל, ביד זה תלוי כאשר דווקא זהו

 שאינו למרות גלותא ריש מעצמה ממנה שהמלכות

כמלך]. ותשיב גלותא ריש הוי דיהודה מהזכרים



הפרשה עיוך <> מרדכי על הסנהדרין מן מקצת טענת־מב

מיראה פרשו ח. תירוץ

 פירש אורות) בטללי (הו״דומשיב השואל בעל

 נהגו שבתחילה שבח, בדרך חז״ל דברי

 וידידות, אתוה בדרך הסנהדרין כל עמו

 מפני מקצתם ממנו פרשו שנתגדל ואתר
 אליו, כבוד יראת ומרוב הגדולה, מעלת

חלילה. גנותו משום ולא

 זרעו', לכל שלום ודובר לעמו טוב דורש’
 הסנהדרין, מן מקצת עליו נחלקו זה ובדבר

 לא וקדושתם צדקתם לגודל שלדעתם

 בכך, התפי׳ו אחד כל ולקבל לקרב סברו
 את לקרב הלל כבית נהג מרדכי אבל

 ׳רבים היו ואכן ובמישור, בשלום הבריות

למתייהדים׳ הארץ מעמי עי ל יז). ח, (

 שכינתא ט. תירוץ
בגלותא

מקלויזנבורג האדמו״ר

 שם), (הו״ד ביאר זצ״ל

 כיון ממנו שפרשו

 לאחר שעתה שתששו

 מצויים ישראל שהיו

 וזכו נוראה, בסכנה

 מופלא באופן ה׳ לישועת

 נהפך אשר עד כ״כ,

 בידם רשות ונתנה הגלגל

 שונאיהם, את להרוג
 לקבוע עלולים זה ועקב

 כפי ושמתה, טוב יום

 ישכחו שמא נתקן, שאכן

 בגלותא שכינתא שעדיין

 הגאולה עת הגיע ולא

 שהמקדש השלימה,

 פרשו לכן ושוממים, חרבים וירושלים
 לצפות שיש ללמד כדי מקצתם ממנו

וא״ש. ,’ימיני ל׳איש ולא דוד בן למשיח

הלל בית כהנהגת נהג מרדכי י. תירוץ

 בכמוצא (הובא נחמיה יוסף רבינו בדרשות

שהיה מפני ממנו שפרשו כתב, רב) שלל

ב ורצוי ר חיו ל (',־)א

 שפירשו נ?לנ?ד אחיו, לכל ולא אחיו׳ ׳לרוב ב): (טז, בי?גילה איתא

 אי?ר רש״ין, ־ לשררה ונכנס תורה נ?דברי שבטל [לפי סנהדרין נ?קצת מנזנו

 ב, (עזרא דנזעיקרא נפשות, מהצלת יותר תורה תלנזוד גדול יוסף, ר׳

 [לפי חמשה בתר ז) ז, (בחגזיה ולבסוף ד׳ בתר לנלרדכי ליה חשיב ב)

רש״״]. ־ חכמים אצל מחשיבותו ״רד בינת״ים שר שגעשה

 לשררה נכנס שמרצונו שבהכרח (כאן), תנלימה תורה וכתב

 ולא ע״ז, להאשיילו ואין היא גזירה הלא המלבות, מטעם היה דאילו

ממנת פורשין הסנהדרין מן מקצת היו

 ת״ת דגדול להא חש ולא לשררה נכנס אמאי מרדכי, מבית רצ״ב

נפשות. מהצלת יותר

 חששו לא אמאי ממנו, פירשו שלא סנהדרין רוב דעת צ״ע רכן

 אזיל יוסף דר׳ לונלר דקשה יוסף, כר׳ ס״ל לא דאיהו לונלר [ודוחק דיגא לתאי

.סנהדרין] רוב דעת כנגד

הלא אחר, ע״י הנפשות את להציל אפשר היה שלא נימא ‘ואי

 בכל וכמו נפשות, הצלת מצות ולקיים מלימודו להפסיק היה מחויב

 משום מחשיבותו ירד ולנ?ה אחר, ע״י לקיימה שא״א עוברת מצוה

 בה׳ ישוו לא חפציך ׳ובל אקרא ה״א) פ״א (פאה ירושלכ־י [ראה וצ׳׳ע זה,

רדו״ק]. מק״ו), רבא ובט״ז(יו״ד טו), ג, (גדשלי

אחרים ע״י לקיים שאפשר סכרו יא. תירוץ

 סנהדרין מקצת דסברי עזכתבו, יש

 כיון מתלמידיו, להיבטל רשאי היה שלא

 וכדאיתא אחרים, ע״י לקיים שאפשר
 וכל מפנינים היא ׳יקרה ב) (ט, במו״ק

ליבה׳ ישוו לא חפציך ש מ  ודרשינן טו), ג, (

בגמ׳ ומוקמינן בה, ישוו שמים חפצי אבל



רמגומגילד פורים ס התשובות מוטרס

 במקום רק ישוו, שמים חפצי דאימתי
 כשאפשר אבל אחרים, ע״י לקיימה שא״א

 ליבטל רשאי אינו אחרים ע״י לעשותה

 שביאר ב) אות יט סי׳ (ח״ב קוב״ש [ועי׳ מד׳׳ת

 נדחה אינו אחרים ע״י כשא״א אף שודאי בזה,

 אלא המצוות, מכל גדולה ת״ת מצות דהא ת״ת,

 צרכי וכל ארע ררך מפני ת״ת לבטל שמותר שכמו

 על חל אינו ת״ת שחיוב ומשום ההכרחיים, האדם

 צרכיו, מעשייית ובטל פנוי שהוא בשעה אלא האדם

 ובשעה דגנך׳ ׳ואספת יד) יא, בקרא(דברים כדכתיב

 נמי והכי בת״ת, כלל מחויב אינו למלאכתו שנצרך

 אחרים, ע״י לקיימה שא״א במצוה לעסוק כשצריך

 כשאפשר משא״כ האדם, צרכי משאר גרע לא

 ת״ת מצות ממנו פקעה לא אחרים ע״י לקיימה

בה]. ומחויב

 שא״א הסנהדרין, ורוב מרדכי וסברי

 ונכנס אחרים, ע״י נפשות הצלת לקיים

 בת״ת, מחוייב אינו שעתה לשררה,
 היא שהאמת בעזרא הכתוב הודיע אולם

 עליו היה שאכן שפרשו, המקצת כדעת

 להציל אפשר שהיה משום ת״ת חיוב
 שבטל בדרגתו ירד ולכך נמי, אחרים ע״י

 יעקב העין על הרי״ף בפי׳ [וכעי״ז מתלמודו.

 הסכימו שמשמים להורות בא דעזרא דקרא שכתב,

 נפשות, מהצלת יותר ת״ת שגדול המיעוט כדעת

 דרבים, ת״ת דוקא היינו ת״ת שגדול פירש אולם

 ומרדכי נפשות, מהצלת גדול אינו דיחיד ת״ת אבל

לרבים]. תורה מלמד היה

 שבא רנא) סי׳ (יו״ד בפרישה מתבאר וכן

 תירוץ לעיל (עי׳ מהרש״ל קושית ליישב

 שיכולים אחרים שיש מיירי דהתם א),

 מצוה שהיא אע״פ ולכן הנפשות, להציל

קודם, ת״ת מ״מ נפשות, להציל גדולה

 כ,”ע להציל, שיכולים אחרים ויש הואיל

 שהורידוהו דעזרא לקרא דאוקמיה והיינו

 ע״י לקיים אפשר בשהיה מגדולתו,

 ת״ת. גדול ולכך אחרים,

 ורוב מרדכי דסברי כהנ״ל, א״ש ולפ״ז

 ע״י ההצלה לקיים שא״א סנהדרין,
 לת״ת קודמת נפשות והצלת אחדים,

בכה״ג.

נעשה אשר כל את ידע ומרדכי יב. תירוץ

 של מעלתו גדלה שבאמת שביארו, יש
 ׳וגדול הכתוב וכעדות מאד, עד מדדכי

 בתורה׳], ׳גדול כתב הגר״א [ובפי׳ ליהודים׳

 חכמים, בעיני אלא מעלתו פחתה ולא
 ד״ה ב טז, (מגילה בפירש״י וכמדוקדק

 בינתים שר מרדכי שנעשה ׳ולפי מעיקרא)

 דווקא היינו חכמים', אצל מחשיבותו ידד
 למכתב הו״ל דאל״כ ירד, חכמים אצל

 הוא שהרי לא, ותו חשיבותו׳ ירדה’

 באמת אלא הקדש, וברוח קבלה מדברי
בעצם. חשיבותו ידדה לא

 (סג, בברכות דדרשינן הא ע״פ זאת ובארו

 תורתך׳ הפרו לה׳ לעשות ׳עת אקרא א)

 עת משום תורתך הפרו קכו), קיט, (תהלים

 עושי תורתו, הפרו ופרש״י, לה׳, לעשות
 שהקריב הכרמל בהר אליהו כגון רצונו,

 דעת משום הבמות, איסוד בעת בבמה

 של לשמו בישראל וגדר סיג לעשות
 התורה שמצד אף והיינו עכ״ל, הקב״ה,

 במעלה האדם מ״מ אסורים, מעשיו

 ׳עת שעתה בדעתו שמבין העליונה
 צריך הכרמל, בהר כאליהו לה״ לעשות

החיים בנפעז [ועי׳ עבירה ע״י אף לה׳ לעשות
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 בזמן רק זה דבר נוהג שהיה שכתב כב) פרק א (שער

הנבואה]. שהיתה

 התלוי דבר שהוא בגמ/ שם מבואר ועוד
 דרכיך ׳בכל שם דאיתא אדם, של בלבו

 עבירה, לדבר ואפי׳ ו), ג, (משלי דעהו׳

 אליהו כגון מצוה צורך אם לב תן ופירש״י,
וכו׳, הכרמל בהר

 ידע אשר מרדכי ולהאמור,

 שהגיד נעשה, אשר כל את
 א ד, (אסתר החלום בעל לו

 השמים מן ונרמז בפירש״י),

 אחד זה ברש״י) יא ב, (שם

 להם שניתן צדיקים משני

 ומרדכי דוד ישועה, רמז

 בעצמו הכיר ודאי וכו׳,
 יתר הזאת בעת חובתו

 הצלת בשביל מאחרים,

 של לשמו לעשות ישראל,

 (אסת״ר במדרש [וכן הקב״ה

 שמו שיחד ולפי ב) סי׳ פ״ו

 לומר יהודי, נקרא הקב״ה, של

 שקול שהיה וכו', יחידי יהודי

 מרדכי אף וכו׳, בדורו כאברהם

גדלותו הבריות הכירו בימיו

 לגאולה]. מתוקן היה מרדכי וכו', סופו

 מתוקנים היו שלא מעשיו מצד אולם

 פרשו ע״כ יותר, ת״ת גדול דהא כראוי,

 עמו הסכימו שלא החכמים, מקצת ממנו

 חכמים הורידוהו וכן עשה, אשר בכל

 אבל כראוי, נהג שלא להורות מגדולתו,

מחויב שהיה בבירור שידע עצמו הוא

אהיי לרב ורצוי
שו מלמד אחיו, לכל ולא אחיו׳ 'לרוב י): (טז, במגילה איתא  שפיר

הדרין מקצת ממנו  אמר רש"'], ־ לשררה ויכגמ תורה נזרברי שבטל [לפי סנ

שות, מהצלת יותר תורה תלנעד גדול יוסף, ר׳ א נפ  ב, (עזרא דמעיקר
 [לפי המשה כתר ז) ז, (נחנ?יה ולבסוף ד׳ כתר לנזרדכי ליה השיב ב)

רש״י). - חפמים אצל נלחשיברתר ירד בינתיים שר שבעשה

מרצונו שבהכרה (כאן), תנזימה תורה וכתב כנס ש שררה, נ  ל

שימו ואין היא גזירה הלא המלבות, מסעם היה דאילר  ולא ע״ז, להא

ת היו ממנו. פורשין הסנהדרין מן מקצ

ת וצ״ב שררה נכנס אמאי מרדכי, סבר  ת״ת דגדול להא חש ולא ל

שות. מהצלת יותר נפ

הדרין רוב דעת צ״ע וכן שו שלא סנ  חששו לא אמאי ממנו, פיר

 אזיל יוסף דר־ לונ?ר דקשה יוסף, כר׳ ס׳־־ל לא דאיהו לונ?ר [ודוחק דינא להאי
סנהדרין], רוב דעה בנגד

שר היה שלא נימא ואיי ת את להציל אפ שו  הלא אהר, ע״י הנפ

ק היה מחויב ת ולקיים מלימודו להפסי שות, הצלת מצו  בכל וכמו נפ

ת מצות  משום מחשיבותו ירד ולנ?ה אחר, ע״י לקיימה שא״א עובר

 בה׳ ישוו לא חפציך ־־וכל אקרא ה׳׳א) פ׳׳א (פאה ירושלנלי [ראה וצ״ע זה,
ודר־ק], פק״ו), רנא ובט״ז(יו״ד טו), ג, (נ?שלי

......................................................................................................... דכתיב הוא הדא הקב״ה, של

הפרו וכדדרשינן לכך, חשש לא כן, לנהוג של שמו ויחד מתיהדיס׳, הארע מעמי ׳ורבים
שאינו בהא, וכ״ש לה', לעשות עת תורתך י׳ אמי ג)׳ (סי׳ במדרש שם ועוד וקדשו. הקב״ה

במה. כהקרבת ממש איסור י^יא תחלתי הוא ׳היה׳ בו שנאמר מי כל יוחנן,



רמהומגילד פורים ס התשובות מוטרס

היהודי מרדכי ברוך

ברוכים הרשעים כל ארורים היהודי מרדכי כרוך לאברי ביקש אשר המן ארור

ל ב כ י ק י ר צ יעקב) שושנת (פיוט ה

 שיאמר צריך דירושלמי, משמיה שהביא טז) תרצ, (או״ח בשו״ע הפיוט לשון מקור

מרדכי׳. ברוך המן ׳ארור

 ׳ארור לומר זו הלכה נאמרה לא מצרים יציאת סיפור לאחר בפסח מדוע וצ״ב,
משה׳. ברוך - פרעה

 לבסומי איניש ׳חייב ומאידך מרדכי׳, ברוך המן ׳ארור לומר חיוב איכא דהכא ועוד,

 מתיישבים כיצד לבאר ויש ב), תרצה, שם (שו״עמרדכי׳ לברוך המן ארור בין ידע דלא עד

ההדדי. הלכות שתי הנך

שובת«11« «11« שלייט״א קגייגסקי• חיים דבי ת
 הקב״ה. ע״י שהכל ניכר שם כי

לחברתה. מסייע א׳ כל אדרבה

«11־ שובת ד רבי ת ט״א אזרחי מרדכי ביו שלי
 - היהדות משמרת על מלחמתו ביטוי, לידי באה הצדיק, מרדכי אצל

 ב). ג, פרק ישתחוה״(אסתר ולא יכרע לא ״ומרדכי

 שהגיעה היהדות, נגד מלחמתו ביטוי לידי באה המך, אצל אשר בעוד

 את רואה אני אשר עת בכל לי, שווה איננו זה ״וכל באמירתו שיאה לידי

 ג). ה, פרק המלך״(אסתר בשער יושב היהודי מרדכי

 דוגמתה, היתה לא ומייצגיה, היהדות כלפי שנאה הנוטפת זאת, מלחמה

במצרים. הרשע פרעה אצל לא אף

 בגאוך בעמידתו הצדיק, מרדכי אצל שהתבטאה כפי יהדותו, הפגנת אף

 לא הרשע, המך ש״ייצגם״ כפי אחרים, האלהים מול נפש, ובמסירות

פרעה. מול במצרים רבינו משה אצל לא אף דוגמתה, היתה
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 ומשכה והיהדות, היהודים כל את ייצגה מרדכי, של האישית דמותו

 התבטא, עצמו הרשע שהמן כפי המך, של שנאתו ארס כל את אחריה

 וגר. לי״ שווה איננו זה ״כל של זאת, באמירתו

 מייחדים אנו ה״רשעים״, לכל ארירותינו את שולחים שאנו טרם עוד לכך,

 לאבדי״. ה״מבקשים אבות לאבי מיוחדת, אדירות

 הצדיקים, לכל וברכותינו תפילותינו משגרים שאנו טרם עוד ולהבדיל,

 על לעומד ברכותינו את ובשמחה, בגאוך בהערצה, באהבה, מייחדים אנו

 בנאמנות במסירות, ישתחוה״, ולא יכרע ״לא אשר ״יהדותנו״, משמר

היהודי״. מרדכי ב״ברוך ביטוי, לידי זאת כל שבא כפי ובדבקות,

שובת־נ«־ שה דגי ת שלייט״א שטדנביד מ

הזכרים. את ליאור לזרוק גזר ופרעה לאבד, ביקש הרשע המך

 מרדכי מעל התביעה לבטל א. תירוץ
 למגילת (בפתיחה המשפט נתיבות בעל

 הקושיה הקשה אסתר) מגילת על סתרים,

 לומר תיקנו בפורים רק מדוע הראשונה,

 בשאר ואילו מרדכי', ברוך המן ׳ארור

 לומר תיקנו לא לישראל שהיו ההצלות

 ברוך פרעה ׳ארור בפסח כגון בזה, כיוצא

 ברוכים הצרים ׳ארורים ובחנוכה משה׳,
החשמונאים׳.

 דווקא השכרות תלו מדוע הקשה, ועוד
 לברוך המן ארור בין ידע שלא בכך,

 שגם השניה, הקושיה מעין [והוא מרדכי
 מקום מכל בשכרות, שיעור שזהו נתרץ אם

 ועוד בכך. דווקא השכרות תלו מדוע קשה,
 ידוע הלא להשתכר, תיקנו מדוע הקשה,

 שאסרה הדברים לכל מביאה שהשכרות
 תירץ פורים) (דיני ואבודרהם התורה.

 הניסים שכל משום כן שתיקנו זו, קושיה

שעל משתה, ידי על היו בפורים, שנעשו

 ענין וכל אסתר, ומלכה ושתי, נהרגה ידו
 וחלק משתה. ידי על היה ומפלתו המן

 זו]. קושיה אף מתרצים דלהלן מהתירוצים

 א) יג, (מגילה בגמרא שמבואר ותירץ,

 שהתגרה מרדכי על טענה שהיתה

 פי על [ואף הזה הגדול לצער וגרם בהמן,

 בעונש, שחייבים הרבה היו דור שבאותו

 שסבלו גדולים, צדיקים הרבה גם היו הרי

 הזכרת קצת להמן יש שני, ומצד בחינם].
 גדולה א) יד, (שם חז״ל אמרו כי זכות,

 ושמונה מארבעים יותר הטבעת הסרת
 לישראל, שעמדו נביאות ושבע נביאים

 למוטב, ישראל את החזירו לא שהם
 והמן למוטב, החזירתם הטבעת והסרת

 שיש חז״ל וכשראו זו. לטובה סיבה היה
 זכות הזכרת וקצת מרדכי, על דין קצת

 בפורים לומר ישראל כל את חייבו להמן,
 שלא מטה, מטה להורידו המן׳, ׳ארור

מרדכי׳ ׳ברוך ולומר זו, זכות לו תזכר
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 כל מעליו ולהסיר מעלה, מעלה להעלותו

 שאמרו [וכפי למעלה עליו שיש מועט דין

 שבע אמר המלך שדוד ב) י, (סוטה חז״ל

 משבעת והוציאו אבשלום, על בני׳’ פעמים
 שהביאתו אחת פעם ועוד הגיהנם, מדורי

 ראשו שקירבה או הבא, העולם לחיי

 של זכותו את שהזכיר משום והיינו לגופו,

 מברכים ישראל כשכל שכן וכל אבשלום,

 לומר גם ותיקנו הרשע, ומקללים הצדיק

 את שזימנה שבכך משום אסתר', ׳ברוכה

 ותיקנו לישראל. צער גרמה למשתה המן

 קצת לה שהיתה משום זרש׳, ׳ארורה לומר

 ו, לפניו׳(אסתר תפול ׳נפול כשאמרה זכות
 הראשונה, הקושיה מיושבת זה ולפי יג)].

 ולא זה, ענין שייך ומרדכי בהמן שדווקא

ובמשה. בפרעה

 להרע התכוון אדם שאם שידוע והוסיף,

 חבירו בכך, הצליח לא אם אף לחבירו,

 אם אבל להרע, כוונתו על אותו שונא

 לחבירו, קטנה רעה לעשות התכוון אדם

 גדולה טובה לחבירו נצמחה כן ומחמת

 אינו בוודאי זה באופן שיעור, לאין
 הקטנה הרעה על חבירו את כלל שונא

 ולא מקללו, ואינו לו, לעשות שרצה

 שצמחה הטובה על שמברכו אלא עוד
 על רק בפורים נשמח אם והנה מחמתו.

 שיש בוודאי לחיים, ממוות שנצלנו מה

 ולברך הרע, סיבת שהוא המן את לקלל

 אם אבל ההצלה. סיבת שהוא מרדכי את

 אז שזכינו בכך לשמוח לבנו על נעלה

 ובוודאי א), פח, ברצון(שבת התורה לקבל

 לקלל לנו אין שיעור, לאין במדרגה עלינו

הטוב סיבת היה שהוא כיון המן, את

 שאמרו מה וזה שהתבאר. וכפי ההוא,
 הוא ו׳ביסום׳ בפוריא', לבסומי אדם ׳חייב

 והשמחה שההנאה כלומר, הנאה, לשון

 טובת על יהיה עיקרם בפורים, שיהיו
 את נקלל לא זה ובאופן הבא, העולם

נברכו. אלא המן,

 השניה, הקושיה מיושבת זה ולפי

 שיצאה בטובה שמתעמקים שלאחר
 מברכים אלא המן, את מקללים אין מכך,
 ׳ארור יאמרו לא זה שלפי [ואפשר אותו

 ש׳ארור מה בין יבדילו שלא אלא מרדכי',

 שגם משום מרדכי׳, ש׳ברוך למה המן׳,

 שהתבאר. מהטעם לברך, יש המן את

 קושייתו אף מיושבת דבריו ולפי

 שבאמת להשתכר, תיקנו מדוע הנוספת,
 הלכה לענין אמנם להשתכר. תיקנו לא

 מבלי זה כעין לומר ויתכן כן, שאינו ודאי

 ביאורים יתבארו ולהלן זה, חידוש לחדש
הפשט]. בדרך נוספים

 לצדיק גמור רשע בין יבדיל שלא ב. תירוץ
גמור

 מיחייב) ד״ה ב ז, מגילה (ח״א מהרש״א

 חז״ל שאמרו מה לפי הדברים ביאר

 בעולם לו׳ ורע ׳צדיק שיש א), ז, (ברכות

 שצריך גמור, שאינו צדיק והיינו הזה,

 וטוב ׳רשע ויש הזה, בעולם עונשו לקבל

 גמור, שאינו רשע והיינו הזה, בעולם לו׳

 כדי הזה, בעולם שכרו לקבל שצריך

 גמור צדיק אבל הבא. מהעולם לטורדו

 הפירות שאוכל שולחנות, לשני זוכה
 הבא, לעולם לו קיימת והקרן הזה, בעולם

בעולם גם הגדולה לכל שזכה מרדכי כמו
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 כלל, זכות לו שאין גמור, רשע ואילו הזה,

 שאיבד המן, כמו הזה, העולם גם מאבד

 פי על שאף להוסיף, [ויש הזה עולם גם

 בעצמו אמר הרי גדול, לכבוד זכה שבתחילה

 ולא יג), ה, (אסתר לי׳ שוה איננו זה ׳וכל

 אדם שחייב חכמים, ואמרו מכך], נהנה

 ידע שלא עד כך, כדי עד בפורים להשתכר
 המדרגה להבחין אפילו

 ׳ארור בין שיש הגדולה

 גמור רשע שהיה המן׳,
 העולמות, שני את ואבד

 שהיה מרדכי׳, ׳ברוך לבין

 לשני וזכה גמור, צדיק
 בתירוך [וראה עולמות

 נתבאר שלכאורה הקודם,

 תביעה שהיתה להיפך,
 זכות והזכרת מרדכי, על

להמן],

 הראשונה, הקושיה מיושבת זה ולפי

 בהכרח כן ואם הזה, עולם היה שלפרעה

 לא כן ועל המן, כמו גמור רשע היה שלא
 להלן עוד [וראה פרעה׳ ׳ארור עליו נאמר

 תשובה], שעשה אומרים שיש ח) (תירוך

 וכן משה׳. ׳ברוך גם אומרים לא וממילא

 ענין שאין השניה, הקושיה ליישב יש

 אלא המן׳, ברוך מרדכי ׳ארור שיאמר

 לרשע גמור צדיק בין להבדיל ידע שלא

בשכרות, שיעור וזהו גמור,

שביניהם בדרגות יבדיל שלא ג, תירוץ

 ד״ה ב ז, מגילה (ליקוטים סופר חתם
 שמבואר ביאר, השלישי) - מיחייב

ישראל הגלות שבזמן א) (סה, בעירובין

 בזמן לבוא ולעתיד שיכורים, נקראים

 בגאולה אבל שכרותנו, תפוג הגאולה

 אחשורוש ׳עבדי עדיין פודים של זו

 עדיין שאנו ונמצא ב), יד, (מגילה אנן׳
 תיקנו כך על להורות וכדי הגלות, שיכורי

 עדיין שאנו להזכיר [כדי בפודים להתבסם

אמרו מקום ומכל השלימה], בגאולה לא

 היהידי מרדכי ברוך לאברי ביקש איבר המן ארור
־-.ייש:-יעק־׳1הצדיקיב(פ- כל בדוכיב הרשעיב כל ארורים
שידה שהב׳־א טז) תרצ, (אר״ח בשר״ע הפירט לשון מקור  נז

י?רדכי/ ברוך הנ?ן ׳ארור שיאנלר צריך דיררשלנ?י,

ה מדוע וצ״ב, פור לאחר בפס ת סי א צי ם י  הלכה באמרה לא מצרי

ארור לומר זו ה ׳ שה/ ברוך ■■ פרע מ

דך7רנ מרדכי/ ברוך המן ־׳ארור לומר חיוב איכא דהכא ועוד,  אי

ש ׳חייב מי איני בסו  מרדכי'׳ לברוך המן ארור בין ידע דלא עד ל

שרע ם כיצד לבאר ויש ב), תרצה. שם ( שבי ת שתי הנך מתיי  הלכו

דדר ה ה

 של כשכרותו מדאי, יותר יתבסם שלא
 יוכל עדיין אלא שם), עירובין (ראה לוט

 המן׳ ׳ארור שהם הקצוות, בשני להבחין

 לא שביניהם מה ורק מרדכי׳, ו׳ברוך

 [ולכן יותר צלול שכל צריך שלזה יבחין,

 לברוך המן ארור ׳בין ידע שלא אמרו

 הם ודבריו שביניהם. מה דהיינו מרדכי',

 גם שביאר הקודם, בתירוץ כמהרש״א שלא

 יבחין], לא למרדכי המן דרגת בין

 שאין השניה, הקושיה מיושבת זה ולפי

 למרדכי, המן בין שיתבלבל הכוונה

 מיושבת וכן שביניהם. בדרגות דק אלא

 שהתבאר באופן הראשונה, הקושיה

 שייך לא פרעה שעל הקודם, בתירוץ

שתיקנו בדוחק, שביארו [ויש ׳ארור׳ לומר
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 רשעים וכן מרדכי; ברוך המן ׳ארור לומר
 יוכלו כך שאחר כדי נוספים, וצדיקים

 השונות, הדרגות בין מבחין אם לראות

 לא בפסח אמנם כן. לפני עליהן שדיבר

 סופר, חתם שהזכיר השכרות טעם שייך

 מצרים, משעבוד לגמרי יצאנו בפסח שהרי

 להזכיר צורך ואין אז, משתכרים לא כן ועל
אלו]. ענינים

הטובות שתי על שיודה ד. תירוץ

 שצריך ביאר, סק״א) תרצה (או״ח ט״ז
 הכפולה הטובה על לה׳ שבח לתת האדם

 המן, על שהביא הפורענות א. לנו: שעשה

 שבנוסף ב. ישראל. כלל ניצל ידה שעל
 אמרו ולכן בגדולה. מרדכי את בירך לכך

 בין יבדיל שלא עד להשתכר שצריך

 המעלה לתוספת הראשונה, המעלה

 ידע שישתכר שקודם בזה, ונרמז השניה.

 על שבח ויתן המעלות, בין ההבדל את

 זה מחיוב נפטר שמשתכר בשעה ורק כך,

 הציון ושער ברורה(סק״ד משנה ביאר [וכן

 להלן וראה ס״ב), הגר״א(שם בדברי סק״ה)

בדבריו]. נוסף ביאור

 שאין השניה, הקושיה מיושבת דבריו ולפי

 אך למרדכי. המן בין שיתבלבל הכוונה

 הראשונה, הקושיה קשה עדיין לכאורה

 על מלבד להודות שייך בפסח גם שהרי

 ומדוע משה, של גדולתו על גם ההצלה,

 משה׳. ברוך פרעה ׳ארור אומרים אין

 ענין זה היה שבמצרים ליישב, ויש

 מעבדות ישראל את להוציא אחד, ונס
 ענין זה היה מרדכי אצל ורק לחירות,

למלך משנה להיות שהמשיך משום אחר,

 הראשון לענין שייך זה ואין רבות, שנים

 ׳אכתי שבפורים להוסיף, [ויש ההצלה של

 נס והיה ב), יד, אנן׳(מגילה אחשורוש עבדי

 למלך, משנה היה מרדכי זאת שבכל מיוחד
לחירות]. מעבדות לגמרי יצאו בפסח אבל

הטובות בין ההבדל שישער ה. תירוץ
 מגילה (ליקוטים סופר חתם ביאר זה כעין

 בין דמיון שאין השישי), - מיחייב ד״ה ב ז,
 עצמה בפני מרדכי בגדולת והנס השמחה

 בצירוף שהיא לשמחה בהמן, נקמה ללא

 ההצלה עצם את שיחס [ונמצא שניהם
 המן; ל׳ארור והתוספת מרדכי; ל׳ברוף

 שיחס זה, בפרט להיפף כתב הט״ז ואילו

 ל׳ברוך והתוספת המן; ל׳ארור ההצלה את

 ישער ישראל איש כל ולכן מרדכי׳].

 המדרגות, בין ההבדל מה המגילה בשעת

 ובאותו לו, ויהלל ויודה בה׳ ישמח זה ולפי

 שמחת בו ושמח זה ענין שהבין שיעור

 הגוף שמחת כך אחר בו ישמח הנפש,

 גדולה הגוף שמחת שאם היין, במשתה
 האיברים עבודת זו הרי הנפש, משמחת

 כמת. נחשב והוא המחשבה, ללא

 הראשונה, הקושיה מיושבת זה ולפי

 ברוך המן ׳ארור לומר שתיקנו שמה

 שמחה בדעתו שישער כדי הוא מרדכי׳,

 ענין שאין בפסח אבל ישתכר, זה ולפי זו,

 הקודם], בתירוץ הטעם [וראה שכרות של

 הקושיה מיושבת וכן זה. ענין שייך לא

 המן בין שיתבלבל הכוונה שאין השניה,

הניסים. מדרגות בין אלא למרדכי,

דם בקול שניהם על שיודה ו. תירוץ
קג), עמי הצבי(ח״א שביל ביאר זה כעין
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 חלקים: שני יש ישראל והצלת נס שבכל

 מפלת ב. וישועתם. ישראל גאולת א.

 ישראל בני טבע אין כלל ובדרך שונאיהם.

 רק אלא שונאיהם, במפלת לשמוח

 כן, אינו בעמלק אבל גאולתם. על לשמוח

 שלם הכסא ואין שלם השם שאין משום

 שמות (רש״י עמלק של זרעו שימחה עד
 הוזהרנו ולכן טז), יז,

 כדי בפוריא', ׳לבסומי

 מלבנו השנאה להוציא

 ידע דלא ׳עד לשפתינו,

 לברוך המן ארור בין

 נדע שלא והיינו ,’מרדכי
 וכשם ביניהם, הבדל שום

 מרדכי את שמברכים

 יקללו כן רם, בקול הצדיק
 רם. בקול הרשע המן את

 הקושיה מיושבת זה ולפי

 שיתבלבל הכוונה שאין בפשטות, השניה

 זה לפי ליישב יש וכן למרדכי. המן בין

 ענין יש בעמלק שרק הראשונה, הקושיה

 עמלק זכר את למחות כדי ׳ארור', לומר
 אבל מרדכי׳], ׳ברוך גם אומרים [וממילא

 [ויש כן לומר ענין אין הרשעים בשאר

 (עשה להרמב״ם המצוות שבספר להוסיף,

 על תשכח׳ ׳לא שמקיימים מבואר, קפט)

 כב (סי׳ מרחשת הוכיח וכן הלב, שנאת ידי

 מקיימים המגילה קריאת שבעצם סק״א),
 לומר, אפשר כן ואם עמלק, מחיית מצות

 ׳ארור בפה גם אומרים הענין שלהשלמת

 להלן ראה אמנם שהתבאר. וכפי ,’המן
 אחר. מטעם כן לומר ענין שיש י) (תירוך

כן אומרים אנו שבתחילה שכתבו, ויש

 כך אחר אך עמלק, של זכרו למחות כדי
 בכך, לומר כדי להיפך, ואומרים משתכרים

 בידי והכל לגמרי, בידינו מסור הדבר שאין

שמים].

הגימטריא לחשב ידע שלא ז. תירוץ

ומגן ואמר) ד״ה פורים (דיני אבודרהם

 היהודי מדרבי ברוך לאברי ביקיב אשר המן ארור
הצדיקיב בל ברובים הרשעים כל ארורים
ר קו  נישנדה שהביא טז) ר,רצ, (או״ח בשו״־ע הפיוט לשון מ

נירדכי׳. ברוך המן ׳ארור שיאמר צ־ריך דירושלמי,

 הלכה נאמרה לא מצירים יצייאת סיפור לאחר בפסח מדוע וצ״ב,

משה׳. ברוך - פרעה ׳ארור לומר זו

ד,  ונואידך מרדכי', ברוך המן ארור’ לומר חיוב איכא דהכא ועו

 מרדכי׳ לברוך המן ארור בין ידע דלא עד לבסומי איניש ׳חייב

 הלכות שתי הנך מתיישבים כיצד לבאר ויש ב), תרציד, שם ושרע

ההדדי.

 ש׳ארור ביאור, הביאו סק״ג) (שם אברהם

 מרדכי׳(תק״ב), ׳ברוך בגימטריא הוא המן׳

 לכוון יוכל שלא עד שישתכר חז״ל וכוונת

 בפשטות מיושבת זה ולפי זה. חשבון

 בין שיתבלבל הכוונה שאין השניה, הקושיה
 באבודרהם הראשון [כפירוש למרדכי המן

 הראשונה, הקושיה ליישב יש וכן (שם)].

 בכך מיוחד ענין שיש מכך משמע שכן
 מרדכי׳ ׳ברוך בגימטריא הוא המן׳ ש׳ארור

 פרעה׳ ׳ארור ואילו להלן], הטעם [וראה

 משה׳. ׳ברוך בגימטריא אינו

 חתם ביאר זו, שבגימטריא הענין [ובביאור

 א״נ), ד״ה ב ז, מגילה (ליקוטים סופר

 והוא ׳שבר׳, היא הגימטריא שבשניהם

שיברו ׳אשר שנאמר וכפי תקוה, מלשון
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 א), ט, בהם׳(אסתר לשלוט היהודים אויבי
 ותקותו ושברו המן. של ותקותו שברו וזהו

 ישלטו שהיהודים להיפך, היתה מרדכי של

 של ותקותו שברו ולמעשה בשונאיהם.

 לא המן של אבל לבסוף, התקיימה מרדכי

 איש של שקר כמחשבת הפועל, אל יצאה

 ט), כג, ירמיהו יין(ראה עברו וגבר שיכור,

 ויש להשתכר. שצריך תיקנו כך על ולרמז

 פרעה, אצל שייך לא זה שענין להוסיף,

 קיוה רק ולא בפועל, בישראל שהשתעבד

לכה

 מיחייב ד״ה (שם סופר חתם כתב עוד

 בין הפרש יש שלמעשה החמישי), -

 הזה העולם שחשבון ידוע כי החשבונות,

 ש׳ארור ונמצא קטנה, בגימטריא הוא
 העולם וחשבון כ״ה, בגימטריא הוא המן׳

 שישראל וכיון גדולה, בגימטריא הוא הבא

 מרדכי׳ ש׳ברוך נמצא למעלה, הוא שורשם
 הוא ביניהם וההפרש תק״ב, בגימטריא הוא

 פניו העיז שמרדכי כך על מרמז וזה תע״ז,

 ג, ישתחוה׳(אסתר ולא יכרע ו׳לא המן, בפני

 שישראל ב) כה, חז״ל(ביצה שאמרו וכמו ב),

 עז הוא המשתכר אמנם שבאומות. עזין הם

 ישראל, שהוא מחמת ולא היין, מחמת פנים
 ל׳ברוך המן׳ ׳ארור בין להבחין ידע לא ולכן

 וראה במנינם. שוים שניהם שאצלו מרדכי׳,

 דברי בהמשך הגימטריא, בענין ביאורים עוד

שם]. סופר החתם

* בתשובה חזר פרעה ח. תירוץ

מבואר (פמ״ג) אליעזר דרבי בפדקי

 של הראשון החלק את מיישבים יב - ח תירוצים *
בפסח. ולא בפורים רק זה נוסח נתקן למה - השאלה

 הצילו כן ועל תשובה, עשה שפרעה
 ונעשה והלך סוף, ים בקריעת הקב״ה

 במעשה בתשובה והחזירם בנינוה, מלך

 שאין מה כלל קשה לא זה ולפי דיונה.
 אפשר עדיין [אך פרעה׳ ׳ארור אומרים

 שהקשה וכפי הרשעים, משאר להקשות

 למגילת (בפתיחה המשפט נתיבות בעל

 כת) יד, (שמות אגדה ובמדרש סתרים).

 אחר, מטעם מת לא שפרעה מבואר

 ומשמע הקב״ה, של גדולתו לספר כדי

בתשובה]. חזר שלא שם מהדברים

חי עדיין פרעה בפסח ט. תירוץ

 מקור שהוא ה״ז) פ״ג (מגילה בירושלמי
 צריך אמר, רב כך: נאמר הראשון, הדין

 רבי אמר בניו׳, ארורים המן ׳ארור לאמר

 לטוב׳ זכור ׳חרבונה לומר צריך פנחס,
 בפירוש נאמר לא בירושלמי [ולפנינו

 במסכת אמנם מרדכי׳. ׳ברוך לומר שצריך

 כך ואחר כך: נאמר ה״ו) (פי״ד סופרים
 אסתר, ברוכה מרדכי, ברוך לצדיקים, מקלס

 זה וכעין וכו׳. אמר ורב ישראל. כל ברוכים

 ורא״ש דלא) ד״ה ב ז, תוספות(מגילה כתבו
 בשם נוספים, וראשונים ח) סי׳ פ״א (שם

הירושלמי].

 שצריך צריך), ד״ה (שם העדה קרבן וכתב

 אין אבל המגילה, שקראו לאחר כן לומר

 הקריאה, בשעת או לכן, קודם כן לומר
 כמבואר מת, לא עדיין שאז משום

 [אמנם נבוכדנצר לגבי הירושלמי בהמשך

 זאת שאומרים כתב, ל)”צ מראה(ד״ה ביפה
 הולכים זו שלדעה משום הקריאה, בשעת

יוסף ובעץ מת. שהוא הקריאה זמן אחר



הפרשה עיוך <> היהודי מרדכי ברוךעב

 שדווקא כתב, א) מט, רבה בראשית (על
 שלא המן על אבל כן, אומרים מלך לגבי

 ולפי בחייו. אף לקללו מותר מלך, היה

 בחייו, לקללו אין מלך, שהיה בפרעה זה
כדלהלן], בחייו עוסקת וההגדה

 הראשונה, הקושיה ליישב יש זה ולפי
 חי עדיין כביכול פרעה הסדר שבליל

 ביציאת מת לא [שהרי

 מת לא וגם מצרים,
 כדלעיל סוף ים בקריעת

 פי על ואף ח), (תירוך

 כך, אחר מת שבוודאי
 הסדר], לליל שייך זה אין

 ׳ארור לומר שייך לא ולכן

 שייך שלא וכיון פרעה׳.
 גם אומרים לא כן, לומר

 לפי [ובפרט משה׳ ׳ברוך

 שלא לפנינו הירושלמי
שהתבאר]. וכפי מרדכי׳, ׳ברוך כלל הוזכר

יחד אומרים שכולם התחדש כאן י. תירוץ

 מבואר, א) מט, רבה (בראשית במדרש

 מברכו, ואינו צדיק שמזכיר מי שכל

 שם)], (מהרז״ו קבלה [מדברי בעשה עובר

 לברכה׳, צדיק זכר’ ז) י, (משלי שנאמר
 מקללו, ואינו הרשע את שמזכיר מי וכל

 רשעים ׳ושם (שם) שנאמר בעשה, עובר

 ׳ארור בפורים אומר היה רב ולכן ירקב׳.
 קשה זה [ולפי כדלעיל בניו׳, וארורים המן

 וברוך פרעה ׳ארור אומרים לא מדוע יותר,

 בהם]. גם שייך טעם אותו הרי ,’משה

 בשעת כן אמר שרב מהרז״ו(שם), וביאר

שבמסכת הביא אך עצמה. הקריאה

 לאחר כן שאמר מבואר (שם) סופרים

 כדי הוא שהטעם שאפשר וכתב הקריאה.

 ולכן לקריאה, הברכות בין להפסיק שלא

 יש הרשע ולקלל הצדיק לברך המצוה את

כך. אחר לעשות

 כשמזכירים גם שבאמת ליישב, יש זה ולפי
וכן משה׳, ׳ברוך לומר צריך משה את

 היהודי מדרבי ברוך לאברי ביקיב אשר המן ארור
הצדיקיב בל ברוביב הרשעיב כל ארורים
 נלשנדה שהביא סז) תרצי, (או״ח בשו״ע הפיוס לשון מקור

שלמי, נ?רדכי/ ברוך המן ־׳ארור שיאמר צריך הירו

פור לאחר בפסה מדוע וצ״ב, ת סי א ם יצי ה לא מצרי מר א  הלכה י

ארור לוסזר זר ה ׳ שה/ ברוך ״ פרע מ

ארור לומר חיוב איכא דהכא ועוד,  רנ?איךך מרדכי׳, ברוך המן ׳

ש ־׳חייב מי איני בסו  מרדכי׳ לברוך המן ארור בין ידע דלא עד ל

ם כיצד לבאר ויש ב), תרצה, יצלם (יצלו״ע שבי ת שתי הנך מתיי  הלכו

ההדדת

 ׳ארור לומר צריך פרעה את כשמזכירים

 צדיק הזכרת בכל כללי דין שזהו פרעה׳,

 אדם כל אומר זה דבר אמנם ורשע,
 כאן אבל רשע, או צדיק כשמזכיר לעצמו

 קבעו המגילה, באמצע להפסיק שאסור

המגילה. לאחר יחד כולם זאת שיאמרו

הדורות לכל להרע רצה המן יא. תירוץ

 שנת לפורים צג, דף (ח״ב אמת שפת

 היית ׳תשועתם הפיוט נוסח ביאר תרמ״ו)

 [שהוא שהמן ודור׳, דור בכל ותקותם לנצח,

 לכל להרע שרצה רשע היה עמלק] מזרע

 מכל היהודים כל לאבד שגזר הדורות,
 גזר כאילו לראות אדם חייב דור [וכל הדורות

המן ׳ארור אומרים זה ומטעם זה, דור על



רנגומגילד פורים ס התשובות מוטרס

 מרדכי היה ולעומתו ],’לאבדי ביקש אשר

 שנאמר כמו הדורות, לכל עולם יסוד צדיק

 [שיש זרעו׳ לכל שלום ׳ודובר ג) י, (אסתר

 וכיון לדורות. קבוע צדיק ויש לשעה, צדיק
 נתן הדורות, כל לאבד רצה הרשע שהמן

 הדורות, לכל אלו בימים ישועה הקב״ה לנו

 האלה ׳והימים כח) ט, (אסתר שנאמר כמו
ודור׳]. דור בכל ונעשים נזכרים

 ׳ארור אומרים כאן שדווקא מיושב, זה ולפי
 להרע רצה שהמן משום מרדכי׳, ברוך המן

 הדורות. כל את הציל ומרדכי הדורות, לכל

 [ולא דור אותו על אלא גזר לא פרעה אבל
 משה], לידת עד ורק הזכרים, על אלא גזר

פרעה׳. ׳ארור אומרים אין כן ועל

 טובה כפוי היה המן יב. תירוץ

 של מיוחד ענין היה שבהמן שתירצו, יש

 שאול חמלת ידי על שנולד טובה, כפיות

 יעקב], שושנת בפיוט [כמבואר אגג על

 הרשעים. משאר יותר ארור הוא כן ועל

 טובה כפוי היה פרעה שגם פי על ואף

 המן, כמו טובה כפוי היה לא יוסף, כלפי

 [וכעין שאול מחמלת היתה לידתו שכל
 ח״ב ברגמן (לגרמ״צ אורה בשערי כתב זה

 במידת גדול שיבוש לו שהיה קמט), עמ׳

 טובה הכיר שלא בכך די שלא הטוב, הכרת

 כפויי שהם עליהם אמר עוד לישראל,

בזה]. והאריך טובה,

* לסימן זאת נקטו יג. תירוץ
שכיון ביאר, מיחייב) ד״ה ב ז, ר״ן(מגילה

 של השני החלק את מיישבים כד - יג תירוצים *
 החיוב עם ידע׳ דלא ׳עד חיוב מתיישב כיצד - השאלה

מרדכי׳. ברוך המן ׳ארור לומר

 וכו׳, המן׳ ארור מרדכי ׳ברוך לומר שחייב

 שהוא מה ידע שלא עד להשתכר חייב

 לסימן זאת נקטו שחז״ל והיינו אומר.

בלבד.

 ד״ה ב ז, מנוח(מגילה חכמת ביאר זה וכעין

 ידע שלא בדווקא הכוונה שאין אחז״ל),
 הוא אלא מרדכי׳, ל׳ברוך המן׳ ׳ארור בין

 כיוצא הפכים שני שהם דברים לשאר הדין

 חכמת ביאר עוד משל. אלא זה ואין בזה,

 את שאפילו לרבותא, זאת שנקטו מנוח,

 הוא כן שמחמת פי על אף ידע, לא אלו

 שאינו שכן וכל פורים, לשמחת שותה

 גם זה לפי שתירצו [ויש דברים שאר יודע

 לומר שתיקנו שהטעם הראשונה, הקושיה

 שיהיו כדי הוא מרדכי׳, ברוך המן ׳ארור
 לדעת סימן כך אחר ויהיה כן, לומר רגילים

לשכרות]. הגיע אם

 הגרי״ס בשם שידוע מה להוסיף ויש
 שמעתי), ד״ה קכו עמ׳ ברכה בעמק (הובא

 המצוה ידי יוצא שאינו הכוונה שאין

 עיקר אלא מהיין, שיכור נעשה לא אם

 אלא ולהתבסם, יין לשתות היא המצוה

 ידע ולא שישתכר עד מכך נפטר שאינו

 זו, ממצוה נפטר שאז וכו׳, המן ארור בין

 מהמצוות. שפטור ושוטה שיכור וכדין

 המצוה, בקיום אינו שהשיעור ונמצא

 מבואר זה [וכעין מהמצוה לפטור אלא
 י) אות ח סי׳ פ״א (מגילה נתנאל בקרבן

מחייב)]. ד״ה ב ז, אמת(מגילה ושפת

 בפיוט שמתבלבל הבוונה יד. תירוץ

 בעל בשם ביאר פורים) (דיני אבודרהם

מבתיו אחד שעל פיוט שהיה המנהגות,



הפרשה עיוך <> היהודי מרדכי ברוך־נד

 היו אחר בית ועל המן/ ׳ארור עונים היו
 כך בשביל וצריך מרדכי/ ׳ברוך עונים

 בזה, טועים שלפעמים הדעת, צלילות

 [וכן בזה שיתבלבל עד להתבשם וחייב

 ד״ה ב ז, מגילה סופר(ליקוטים החתם כתב

 שמצא וכתב אדלר. נתן מרבי שקיבל אמר)

 ברש״ש זה כעין וראה זה. זמר כך אחר
עד)]. ד״ה ב ז, (מגילה

 מיושבת זה ולפי

 שאין השניה, הקושיה

 בין שיתבלבל הכוונה

 כוונה אלא למרדכי, המן
 זו דרך [ועל בדבר אחרת

 השניה הקושיה מתורצת

דלהלן]. התירוצים לשאר

 הוא ומרדכי ארור הוא שהמן להבדיל ידע

 שארור ידע דלא ׳עד אמרו לא שהרי ברוך,

 על ארור הוא שהמן ודאי אלא המן׳,

 מעשיו על ברוך ומרדכי הרעים, מעשיו
 לאחר לומר שצריך אמרו ולכן הטובים,

 מרדכי׳, ברוך המן ׳ארור המגילה קריאת

קידוש בין להבין יכול שאינו הכוונה אלא

 כין יבדיל לא טו. תירוץ
ומה שמה ה׳ הקידוש

 הקשה רכג) עמי ב (מועדים חיים שפתי
 שמכך יותר, וביארה השניה, הקושיה

 המגילה קריאת אחר לומר חז״ל שקבעו

 למדים נמצינו מרדכי׳, ברוך המן ׳ארור
 ממאורעות הנובעת המסקנה שזוהי

 להגיע חז״ל חייבו כיצד כן ואם המגילה,

 המן ארור בין ידע דלא עד’ של למצב
 מחיוב להיפך שהוא מרדכי', לברוך

 ועוד המגילה מתוך הנובע ההכרה

 האדם ידע שלא בכך התועלת מה הקשה,
מרדכי. לברוך המן ארור בין

 ב), תרצה, (או״ח הגר״א דברי והביא

 נקמת בין ידע שלא היא, חז״ל שכוונת

 (שם דבריו וביאר מרדכי. לגדולת המן

לא שהאדם חז״ל כוונת שאין רכט), עמ׳

 היהודי מדרבי ברוך לאברי ביקיב אשר המן ארור
הצדיקיב בל ברוביב הרשעיב כל ארורים
 נלשנדה שהביא סז) תרצי, (או״ח בשו״ע הפיוס לשון מקור

שלמי, נ?רדכי/ ברוך המן ־׳ארור שיאמר צריך הירו

פור לאחר בפסה מדוע וצ״ב, ת סי א ם יצי ה לא מצרי מר א  הלכה י

ארור לוסזר זר ה ׳ שה/ ברוך ״ פרע מ

ארור לומר חיוב איכא דהכא ועוד,  רנ?איךך מרדכי׳, ברוך המן ׳

ש ־׳חייב מי איני בסו  מרדכי׳ לברוך המן ארור בץ ידע דלא עד ל

אר ויש ב), תרצה, יצלם (יצלו״ע ם כיצד לכ שבי ת שתי הנך מתיי  הלכו

ההדדי.

מת שהביאה ה׳  התוצאה שהיא המן, נק

 שהביאה ה׳ לקידוש ארור, שהוא מכך

 שמטרת ברוך, שהוא מרדכי, גדולת

 עוד [וראה ה׳ קידוש היתה הדברים שתי

 הרבה שהאריך רכד-רלב) עמ׳ בדבריו(שם

 יסודות ביאור תוך הגר״א, דברי כל לבאר

 שביאר מה ד) לעיל(תירוץ וראה הבריאה.
הגר״א]. בדברי ברורה המשנה

 הרע את ולתקן להמתיק טז. תירוץ

 המשפט נתיבות בעל ביאר זה כעין

 מגילת על סתרים, למגילת (פתיחה

 (שמות ׳רחום׳ מכונה שהקב״ה אסתר),

 ושתי ה), כ, (שם ׳קנא׳ ומכונה ו) לד,

פורים, בנס ניכרות היו הללו המרות



דנהומגילד פורים ס התשובות מוטרס

 מרדכי בהצלת נראית היתה שהרחמנות
 ובזמן המן. בהשמדת והקנאה וישראל,

 יתבער כשהרע העתידה, הגאולה

 יהיה אז טוב, אלא יהיה ולא מהעולם,
 מדותיו והנה ׳רחום׳. במידת רק ה׳ ניכר

 שנאמר [כמו ׳מיטה׳ גם קרויות יתברך

 שלשלמה׳], מטתו ׳הנה ז) ג, השירים (שיר
 מיתוק לשון הוא ו׳ביסום׳ ׳פוריא׳, דהיינו

 לבסימא ׳רווחא ב) במגילה(ז, שנאמר [כפי

 שבבני רווחא), (ד״ה רש״י ופירש שכיח׳,
 וכוונת מתוק], לדבר רווח מצוי המעיים

 לבסומי אדם ׳חייב (שם) באמרם חז״ל

 שלא עד המידות, שימתיק היא, בפוריא׳,
 שהיתה ׳קנא׳ מידת בין הפרש יהיה

 ׳רחום׳ למידת המן, באבידת ניכרת

 מרדכי. בגדולת ניכרת שהיתה

 רל), עמ׳ (שם חיים שפתי ביאר זה וכעין

 הרע, את להמתיק שצריך חז״ל שכוונת
 ומכשירים שממתקים כמו לתקנו, והיינו

 ידי על הוא הרע ומיתוק לאכילה. דבר

 כגורם מסייע עצמו הרע שגם זו, הבנה
ה׳. לקידוש ככלי ומשמש הטוב, לעליית

בכלל עד ולא עד יז. תירוץ

 שעיקר כתב, סק״א) שם (בט״ז אפרים יד

 שרוי שיהיה כדי הוא המשתה של החיוב

 מתוך הנס על לה׳ תודה ויתן בשמחה,

 להשתכר לאדם אין כן ועל הלב, הרחבת

 ולא דעתו, שתתבלבל באופן מדאי, יותר

 דלא ׳עד שאמרו ומה הנס. בתוקף יכיר

 (ראה בכלל׳ עד ולא ׳עד הכוונה ידע׳,
 מתבטלת ואילך זה שמגבול ב), כו, ברכות

לתת כדי להתבשם שחייבו חז״ל כוונת

 מתבלבלת שדעתו שכיון והודאה, הלל
 לברוך המן ארור בין יודע שאינו כך, כל

 ותבונה דעת בו שאין פשוט מרדכי,

 זה שביאור [וכתב הנס תוקף על לשבח
 שהוא ראה ובבוקר הלילה, בחזיון לו נתגלה

 סי׳ פ״א נתנאל(מגילה קרבן כתב וכן נכון.

 אבל בכלל׳. עד ולא ׳עד שהכוונה י), אות ח

 ז, (שם שכתב כך, לא מבואר שברש״י כתב

 ביין]. להשתכר שצריך לאיבסומי) ד״ה ב

 השניה, הקושיה כלל קשה לא זה ולפי

 שלא זה למצב להגיע אסור לדבריו שהרי

 שהדינים ונמצא ביניהם, להבדיל ידע
לזה. זה מתאימים

המקדש נגנה כאילו שיחשוב יה. תירוץ

 ד״ה ב ה, מגילה (ליקוטים סופר חתם
 הכוונה המן׳ ש׳ארור ביאר, דמעיקרא)

 הכוונה מרדכי׳ ו׳ברוך הרשעים, למפלת

 זכינו שלא וכיון הצדיקים, קרן לרוממות
 המקדש, נבנה לא כי הצדיקים קרן להרמת

 הרשעים. מפלת על שמח לב לנו אין

 צערו, שישכח עד יין שישתה תיקנו ולכן
 מרדכי ונתברך הבית, נבנה כאילו ויחשוב

 ׳עד היא, הלשון כוונת זה שלפי לבאר, [ויש

 ל׳ברוך הזה, שבזמן המן׳ ׳ארור בין ידע דלא
לבוא]. לעתיד שיהיה מרדכי׳

 נקיה בלשון יבחר שלא עד יט. תירוץ

 מגילה (ליקוטים סופר חתם ביאר עוד

 הפוך, באופן השביעי) - מיחייב ד״ה ב ז,

 הם מרדכי׳ ו׳ברוך המן׳ ׳ארור שבאמת
 היא הרשעים קרן שגדיעת דבר, אותו

לומר שעדיף אלא הצדיקים, קרן הרמת
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 המן/ ש׳ארור יובן וממילא מרדכי׳ ׳ברוך

 לבחור יש שהרי להיפך, לומר מאשר

 הוא השיכור גדר והנה נקיה, בלשון

 סד, המלך(עירובין לפני לדבר יכול שאינו
 נקיה, לשון בוחר אינו לכן קודם וכבר א),

 ׳ארור בין מבחין ואינו שותה כאשר ולכן

 בוחר שאינו והיינו מרדכי׳, ל׳ברוך המן׳

 סימן זהו נקיה, לשון

לו. כראוי התבשם שכבר

 אנו שעדיין פי על שאף מכך שנלמד כדי
 מאיתנו. השגחתו הקב״ה הסיר לא בגלות,

 נברא שהוא משום יין, לשתות אמרו ולכן

 סה, (עירובין נפש ולמרי אבלים לנחם

 משמח שהיין שכשם לנו, ולהורות א),

 כל נשכח אנחנו כן הדאגות, ומשכיח

על יהבינו ונשליך ושעבודינו, צרותינו

שיגיעתירוץ  עד כ.
לקצוות

סופר(שם חתם ביאר עוד
 השמיני), - מיחייב ד״ה

 שני הם ומרדכי שהמן

 ישנם וביניהם הקצוות,
 [והאריך רבות דרגות

 באישים זאת לבאר

 אינו שמשתכר מי אמנם בפיוט], שהוזכרו

 העריות וכל כהמן, שהוא או אלא בינוני,

 (עה, ביומא [כמבואר כמישור לו דומות

 בגנות א) (ע, בסנהדרין עוד וראה א),
 המתפתה על נאמר ומאידך השכרות],

 א), סה, קונו(עירובין מדעת בו שיש ביינו

 שותהו שהוא חכם תלמיד על נאמר וכן

 שצריך אמרו כן ועל ב), נז, לו(ברכות וטוב

 הדרגות ושאר לקצוות, שיגיע עד לשתות

בו. שייכות תהיינה לא

 הברוכים הימים בין יבדיל שלא בא, תירוץ
המקוללים לימים

 - מיחייב ד״ה (שם סופר חתם ביאר עוד

יתירה, לשמחה זה יום שקבעו התשיעי),

 היהודי מרדבי בייד לאבדי ביקש אשד המן ארור
הצדיקים כל ברובים הרשעים בל ארורים
י?שמיה שהביא סז) תרצ, (אר״ח בשו״ע הפיוס לשון מקור

ך רירושלכ?י,, מרדכי׳. ברוך המן ׳ארור שיאמר צרי

פור לאחר בפסה מדוע וצ״ב, ת סי א ם יצי מרה לא מצרי א  הלכה נ

ארור לוי?ר זר ה ׳ משה׳. ברוך פרע

ארור לומר חיוב איכא דהכא וערד,  וכ?אידך מרדכי/ ברוך המן ׳

ש ׳חייב מי איני בסו  מרדכי׳ לברוך המן ארור בין ירע רלא עד ל

ם כיצד לבאר ויש ב), תרצה, שם (שו״ע שבי ת שתי הנך מתיי  הלכו

ההדדי.

 בעצמו, לשער צריך אחד כל כן ועל ה׳.
 בצרה, היה אם לשתות צריך היה יין כמה

 וצערו, דאגתו מפיג היה זה יין ששיעור

ישתה. זה ושיעור

 יוכל שלא שצריך שאמרו במה רמזו וזה

 מרדכי׳, ל׳ברוך המן׳ ׳ארור בין להבחין
 הברוכים הימים בין יבחין שלא דהיינו

שלו. המקוללים לימים

הצרות שישכח כב. תירוץ

 ד״ה ב ז, (מגילה מנוח חכמת ביאר זה כעין

 פועל הן ו׳ברוך׳ ׳ארור׳ שתיבת אחז״ל),

 (ראה המקובלים שכתבו [כפי פעול ולא

 על שאומרים שמה פ״ב) ש״ב החיים נפש

פועל שהוא הכוונה ׳ברוך׳, שהוא הקב״ה



רנזומגילד פורים ס התשובות מוטרס

 ’המן ׳ארור שנאמר שמה והיינו ברכה],

 ישראל, את מארר היה שהמן למה הכוונה

 גדולה קללה ואין רעה, להם לעשות וכתב

 שמרדכי מה על רומז מרדכי׳ ו׳ברוך מזו.

 טוב ותושב ישראל, את מברך היה

 המן מחשבת את בכתביו והפך עליהם,

 דברי היו הללו המעשים שני ובין לטובה.

 את יזכור שלא והכוונה וזעקתם. הצומות

 עד שישתכר אמרו, וכאילו הצומות, דברי

 (משלי שנאמר וכפי צרותיו, כל שישכח

.’רישו וישכח ׳ישתה ז) לא,

 ז, מגילה סופר(ליקוטים חתם ביאר זה [כעין

 הדברים שמ׳אחר הרביעי), - מיחייב ד״ה ב

 של ארירותו מתחילה א) ג, (אסתר האלה'

 ומשם י), ז, המן׳(שם את ׳ויתלו עד המן,

 שבעים יש וביניהם מרדכי׳. ׳ברוך ואילך

 בגימטריא שהוא ׳יין׳ ומשנכנס פסוקים,

זאת]. לחשב ידע לא שבעים,

 תחילה היה מה ידע שלא כג. תירוץ

 שכוונת (שם), מנוח חכמת ביאר עוד

 היה מה ידע שלא עד שישתה חז״ל

 או ארור, המן נעשה קודם האם תחילה,

 בתחילה ובאמת ברוך. מרדכי נעשה קודם

 ורק הע\, על שנתלה ארור, המן נעשה

 משנה ונעשה מרדכי, נתגדל כך אחר

למלך.

 וקנאתו שנאתו שישכח כד. תירוץ

 אמרו שחז״ל מנוח(שם), חכמת ביאר עוד

 שישליך לומר, וכוונתם משל, בדרך כן

 על לו שיש והשנאה הקנאה אדם כל

שונא אדם לפעמים כי בפורים. חבירו

 והוא רעות, לו שעושה משום חבירו את

 של שנאתו כל כי המן׳, ׳ארור בבחינת

 אדם ולפעמים שלו. ה׳המן׳ הוא אדם

 ברכה אצלו שרואה מחמת בחבירו, מקנא

 ׳ברוך בבחינת והוא ובגדולה, בעושר

 של וברכתו גדולתו שמחמת מרדכי׳,

 שנאמר(אסתר [כמו מעט בו קינאו מרדכי

 אחיו(רש״י לכל ולא אחד׳, לרוב ׳ורצוי ג) י,

 את לרצות לאדם אפשרות שאין שם).

 והוא שם). עזרא (אבן הקנאה מחמת הכל,

 עניו שהיה כיון אדם, לשום רע עשה לא

 טוב ׳דורש (שם) הכתוב עליו והעיד מאוד,

 זרע לכל והיינו זרעו׳, לכל שלום ודובר לעמו

 לקטנים שהכוונה ונראה שם). עמו(רש״י

 גודל בזה לומר ובאו מישראל, והילדים

 מדבר]. היה עמהם שאפילו ענותנותו,

 זה אדם בני שאוכלים ושתיה אכילה והנה

 אהבה ומוסיפה הלבבות, מקרבת זה, עם

 להשתכר שיש חז״ל אמרו ולכן ביניהם,

 שהוא שלו, השונא לשנוא ידע שלא עד

 לא וגם אותו, יארר ולא המן, דוגמת

 והגדולה, בעושר המתברך בחבירו יקנא

 השנאה, [והקדים מרדכי דוגמת שהוא

 את תשנא ׳לא דאורייתא לאו שהיא משום

 חידש כך ואחר יז), יט, בלבבך׳(ויקרא אחיך

מלבו]. ירחיק הקנאה שאפילו

הקושיות שתי על נוספים תירוצים

 ברוך המן ׳ארור לומר שתיקנו מה כה.

 שכיון מודעא, מסירת כעין הוא מרדכי׳,

 מוסר וכו׳, מרדכי׳ ׳ארור לומר שעתיד

 זה ולפי כן. שאינו בתחילה מודעה

הדינים שאין הקושיות, שתי מיושבות
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 כן תיקנו זה ומטעם לזה, זה סותרים

 על להקשות יש [אמנם בפורים דווקא

 ׳ארור לומר מתקנים היו לא אם א, כך:

 בשכרותו אומר היה לא ,’מרדכי ברוך המן

 וצדיקים רשעים מזכירים מדוע ב. להיפך.

 לחשוש יש בהם שגם ליישב, ויש נוספים.

בשכרותו]. שיתבלבל

 בתחילה הדור באותו כו.

 בדרך הם שהדברים חשבו

 הבינו כך ואחר הטבע,

 משמים. נעשה שהכל

 פורים בתחילת זה וכנגד

 המן ׳ארור אומרים אנו

 ותולים מרדכי׳, ברוך

 אדם, בבני הדברים את

 מוסרים הפורים ובסוף

 להקב״ה, הדעת את

 בידיו, שהכל ומאמינים

 זה ולפי זאת. גורמים אדם בני ואין

 סתירה שאין השניה, הקושיה מיושבת

 הקושיה מיושבת וגם הדברים, בין

 אבל בפורים, דווקא שייך שזה הראשונה,

בדבר. ה׳ שיד מתחילה ראו בפסח

 הראשונה הקושיה על נוספים תירוצים

 הקשה קא) עמ׳ (ח״א הצבי שביל כז.

 ואין המן׳, ׳ארור אומרים מדוע זה, כעין

 רגילים ומדוע פרעה׳. ׳ארור אומרים

 לומר רגילים ואין הרשע׳, ׳המן לומר

 צחות, בדרך ותירץ הרשע׳. ׳פרעה

 בני על שהתאכזר פי על אף שפרעה

 שהם לוי, שבט את שיעבד לא ישראל,

את עזב הרשע המן אבל התורה, לומדי

 הצדיק, מרדכי עם והתגרה העולם, כל

 כן ועל ישראל, עם להלחם יצא ובשבילו

 מיוחד. באופן ארור הוא

 ובהגדה בהלל אומרים בפסח באמת כח.

 ׳פסח אמר שלא [וכל החלקים שני את

 (פסחים חובתו ידי יצא לא ומרור׳ מצה

עוסק ו׳מרור׳ פסח), של והגדה ב קטז,

 היהודי מרדכי ברוק לאבדי ביקש אימי המן ארור
הצדיקים כל בדוכיס הרשעים כל ארורים
 נזשסליה שהביא סז) הרצ, (או״ח בשר״ע הפיוס לשון מקור

כ?רךכי׳. ברוך הכ?ן ׳ארור שיאמר צריך דירושלכ?י,

 הלכה באמרה לא מצרים יציאת סיפור לאחר בפסה מדוע וצ״ב,

■ארור לונ?ר זו משה׳. ברוך ~ פרעה ׳

 ומאידך מרדכי׳, ברוך המן ׳ארור לומר חיוב איכא דהכא ועוד,

 מרדכי׳ לברוך המן ארור בין ידע דלא עד לבסומי איגיש ׳חייב

 הלכות שתי הבך מתיישבים כיצד לבאר ויש ב), הרצה, שם (שר״ע

ההדדי.

 מלאה ההגדה וכל מצרים, של ברשעותם

 בדרך המגילה בקריאת אבל אלו]. מענינים

 חובה, ידי יוצאים ואחרים קורא אחד כלל

 בעצמו לומר צריך אחד שכל אמרו ולכן

אלו. דברים

 לומר שייך שלא בדוחק, שתירצו יש כט.

 לכל כולל שם שזהו משום פרעה׳, ׳ארור

מצרים. מלכי

 לבו את הכביד הקב״ה פרעה אצל ל.

 רק זאת היתה ולא ועוד), ג ז, (שמות

 כמו ארור אינו כן ועל שלו, הרשעות

 היה שהמן זה, כעין שתירצו ויש המן.

 צריך בחירה מבעל ולהנצל בחירה, בעל

 לז, בראשית החיים אור (ראה גדול נס

אבל הצרה, גרם שהוא נחשב כן ועל כא),
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 שהרי בחירה, בעל כך כל היה לא פרעה

 על להקשות [ויש ליבו את הכביד הקב״ה

 המדרש בשם מבואר ברמב״ן(שם) א, כך:

 לב את הכביד שהקב״ה ד), יג, רבה (שמות

 כמה בו שהתרה רשעותו, מתמת פרעה

 היתה המן אצל גם ב. שמע, ולא פעמים

 על חובה שמגלגלים אלא משמים, גזירה

בפרעה], גם שייך וזה חייב, ידי

 משום פרעה׳, ׳ארור לומר אסור לא,

 כי מצרי תתעב ׳לא ח) כג, (דברים שנאמר

 שפרעה שהוסיפו, ויש בארצו׳, היית גר

 להשמידם, רצה ולא ישראל, את כלכל

בהם, לרדות אלא

 להשתעבד סיבה קצת היתה לפרעה לב,

 ישלטו שישראל שחשש משום בישראל,

 המן אבל עצמו, להנאת כן עשה וגם בו,

 השנאה [ועיקר משנאה רק זאת עשה

 ׳ברוך גם אומרים כן ועל למרדכי, היתה

מרדכי׳],

 לאפוקי כן אומרים בפורים לג,

 העיקרי, הארור הוא שלא מאחשורוש,

לאפוקי, ממי אין בפסח אבל המן, אלא

 שכאשר דרוש, בדרך שתירצו יש לד,

 מרדכי', ברוך המן ׳ארור אומרים

 של עבד היה שהמן לדמז מתכוונים

 נאמר עבדים ועל א), טז, (מגילה מרדכי

 לגבי אבל כה), ט, (בראשית ׳ארור׳ לשון

 עבד היה שלא משום שייך, זה אין פדעה

ישראל, של

 משום כן, לומר ענין יש בפורים רק לה,

 ט, (אסתר הפור שם על הוא הנס שעיקר

[המייצג שהמן ונמצא התהפך, שהמזל כו),

 במזלו ברוך להיות צריך שהיה עמלק] את

 ישראל] את [המייצג ומרדכי ארור, נעשה

 [וכן ברוך נעשה ארור להיות צריך שהיה

 תרומה, גידולי לעיתים(לבעל בבינה מבואר

 לראות שיש כי), ד״ה כא דרוש נקמה עת

 של מזלו ודוממות מדדכי מזל קושי את

 את הציל שמרדכי לאחר שמיד מכך המן,

 את שיגדל היה הראוי שמן אחשורוש,

 בדיוק אחשודוש עשה זאת במקום מרדכי,

 את נבין שמזה וכתב המן, את וגידל להיפך,

 מחייב שהיה השמיימי, המשפט תגבורת

 המן, ועילוי מרדכי שפלות את ובעוז בכח

 והחליף העיתים שינה הקב״ה זה, כל ועם

 מפרסמים אנו ולכן הטבע, בהריסת הזמנים

 לא המועדים בשאר אבל זה], נס ומגדילים

כן, לומר שייך

השניה הקושיה על נוספים תירוצים

 על ביאר קג) עמי (ת״א הצבי שביל לו,

 שצריך ה״ז), פ״ג (מגילה הירושלמי פי

 כל ׳ארורים המגילה קריאת אחר לומר

 עוד לפרט נחגו כן מחמת ואולי ,’הרשעים

 לקללה, ולהזכירם להם, הידועים דשעים

 ל׳ברוך המן׳ ׳אדור בין אותם אומדים והיו

 כאלו רבים רשעים יש הסתם ומן מרדכי',

 וכבר מעט ישתה וכאשר ודור, דוד בכל

 ׳אדור בין שאמד מה כל את יזכוד לא

 לשתות צריך אינו מרדכי׳, ל׳ברוך המן׳

יותר,

 [בשם (שם) הצבי שביל ביאר עוד לז,

 שאם יהוסף], זכר בעל שטרן, הגרי״ז

 מיוחד באופן וישמח ישתכר הארץ עם

למד וכי יתמהו, הכל תודה, בשמחת



הפרשה עיוך <> היהודי מרדכי ברוך

 אבל כך, כל שמח שהוא תורה הרבה

 אפילו הגזירה, בכלל היו שהכל בפורים

 בין יודע שאינו הארך, עם שהוא אדם

 לבסומי. חייב מרדכי, לברוך המן ארור

 קנט), עמי הצבי(ח״א שביל ביאר עוד לח.

 ׳ורבים יז) (ח, אסתר במגילת שנאמר

 פחד נפל כי מתייהדים, הארך מעמי

 והיינו עליהם', היהודים

 למראית מתייהדים שהיו

 שנאו ובלבם בלבד, עין

 גרים ואינם ישראל, את

 הוא מי לגלות וכדי כלל.

 כן עשה ומי צדק גר

 תיקנו פחד, מחמת רק

 בשעת ואז שישתכרו,

 אומר אם יראו השכרות

 מרדכי׳, וברוך המן ׳ארור

 או צדק, גר הוא כן שאם

 שגם [וכתב צדק גר ואינו להיפך, שאומר

 לצורך שמתגייר באופן זה, ענין שייך בזמננו

 ישראל]. בת עם נישואין

 קט) עמ׳ הצבי(ח״א שביל ביאר עוד לט.

 להם אין בפורים שהעשירים צחות, בדרך

 המן׳ ׳ארור אומרים והם מהעניים, מנוחה

 שמחים העניים ואילו זאת, להם שגרם

וכאשר מרדכי׳, ׳ברוך ואומרים בפורים,

 או עשיר הוא אם שוכח הוא שותה אדם

 המן׳ ׳ארור לומר צריך אם זוכר ואינו עני,

מרדכי׳. ׳ברוך או

 רבי אמר א): נ, (פסחים בגמרא נאמר מ.

 העולם הזה כעולם לא חנינא, בר אחא

 טובות בשורות על הזה, העולם הבא,

בשורות ועל והמטיב׳, הטוב ׳ברוך אומר

 היהודי מרדבי בייד לאבדי ביקש אשד המן ארור
הצדיקים כל ברובים הרשעים כל ארורים
 י?שמיה שהביא סז) תרצ, (אר״ח בשו״ע הפיוס לשון מקור

מרדכי׳. ברוך המן ׳ארור שיאמר צריך רירושלכ?י,,

 הלכה נאמרה לא מצרים יציאת סיפור לאחר בפסה מדוע וצ״ב,

משה׳. ברוך פרעה ׳ארור לוי?ר זר

 וכ?אידך מרדכי/ ברוך המן ׳ארור לומר חיוב איכא דהכא וערד,

 מרדכי׳ לברוך המן ארור בין ירע רלא עד לבסומי איניש ׳חייב

 הלכות שתי הנך מתיישבים כיצד לבאר ויש ב), תרצה, שם (שו״ע

ההדדי.

 לעולם האמת׳, דיין ׳ברוך אומר רעות

 שיבינו משום והמטיב׳, ׳הטוב כולו הבא

 זה, לפי שתירצו ויש לטובה. היה שהכל

 העולם בדרגת אנו פורים שבתחילת

 ברוך המן ׳ארור אומרים ולכן הזה,

 מגיעים אנו פורים בסוף אבל מרדכי׳,

 שהכל שיבינו המשיח, ימות מעין לדרגה

לטובה.


