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  [ח]

ִקְּימּו ְוִקְּבלּו ַהְּיהּוִדים ֲעֵליֶהם ְוַעל ַזְרָעם ְוַעל ָּכל ַהִּנְלִוים  )ט, כז(

א ַיֲעבוֹר ִלְהיוֹת ֹעִׂשים ֵאת ְׁשֵני ַהָּיִמים ָהֵאֶּלה ִּכְכָתָבם  ֲעֵליֶהם ְו

  ָׁשָנה:ְוִכְזַמָּנם ְּבָכל ָׁשָנה וְ 

  מדוע כתוב "ככתבתם" בתוך הציוי של עשיית הפורים בזמנםב

ע אשורי יצא (מגילה הלועז ששמ 1הנה (ט, כז) ככתבם וכזמנם.

, והיה צריך (סנהדרין כא, ב) ומקודם היה הכתב עברי ,יז, א)

                                                 
ְוִקְּבלּו ַהְּיהּוִדים ִקְּימּו וקבל " )אסתר ט, כז(על הפסוק  ,[ח] תוכן דבריו 1

א ַיֲעבֹור ִלְהיֹות ֹעִׂשים ֵאת ְׁשֵני  ֲעֵליֶהם ְוַעל ַזְרָעם ְוַעל ָּכל ַהִּנְלִוים ֲעֵליֶהם ְו

הנה פירוש ד ", יש לדקדק,ְזַמָּנם ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנהַהָּיִמים ָהֵאֶּלה ִּכְכָתָבם ְוכִ 

ה צריכה להיות כתובה אשורית המגילהיינו ש ",ִּכְכָתָבם ְוִכְזַמָּנם"הכתוב 

בין הציוי על  "ככתבם"מדוע כתוב  הקשות,אלא שיש ל .(מגילה יט, א)

 ועוד ."ככתבם"דהיה לכתוב בסוף הפסוק  ,עשיית הפורים בכל שנה ושנה

דכבר כתוב שקבלו לעשות את שני  ,נראה מיותר "וכזמנם"דמילת  קשה,

יט, (במגילה  גרסינןד ,הוביותר קש .והיינו בזמנם ,הימים בכל שנה ושנה

מדוע  ,והוא פלא ."עד שתהא כתובה אשורית. דכתיב ככתבם וכזמנם" )א

והוה לש"ס להביא רק  ,שאינו שייך לדרש ,מביא הש"ס ראייה מכזמנם

  ".ככתבתם"המלה 

ובא הכתוב לומר  ",ככתבם"הוא המשך ל "זמנם"וכד ,ומבאר המשך חכמה

כשם ש אצל היהודים, הזמןשיעשו את המגילה ככתבתם הנהוג באותו 

לועז ששמע את הלשון היהודי המקובל כשרה לכל, שאפילו שלשון הקודש 

והלועז ששמע אשורית " )יז, א(כדתנן במגילה  ,באותו הזמן יצא ידי חובתו

כך הכתב צריך להיות כתוב בכתב המקובל אצל היהודים בזמן ההוא.  ",יצא

היינו ששמע לשון הקודש, [והא דתנן "שמע אשורית" פירשו הראשונים ד

וקראה הקורא בלשון  ,וריתשכתובה בכתב המקובל דהיינו אשוהיינו 

, אלא מתוך בא ללמד שלא קראה על פה ",תירשמע "אשווהא דתנן  .הקודש

, כך נראה ת לשון הקודשירבכתב אשווהיו נוהגים לכתוב  ,תירכתב אשו

  .]לענ"ד

מפני שבימי  ,הוג בזמנםוהטעם שהוצרך הכתוב לפרש שיעשו הכתב כפי הנ

לכתב  ולאחר מכן עזרא הסופר שינה את הכתב ,אסתר היה נהוג כתב עברי

לפיכך כתב  .כב, א) לרבי יוסי ורבי –איתא בסנהדרין (כא, ב דכ אשורי,

וצריך  ,היה כתוב בכתב אשורי הזרי להיות כתוב בכתב עברי, ואח

כזמן שיהיה  ,אמר ככתבם וכזמנם לכן ,להיות כתוב בכתב אשורי

ולכן דריש (מגילה  ,כן תיכתב המגילה ,אז הכתב אצל היהודים

 ,ו"ו דויזתא דלזקפיה כמורדיא דלברות, הוראה בוי"טז, ב) מוי

שלא נשתנה אחרי זה על ידי עזרא, שבכולהו נשתנה. ועיין פרק 

  .2ק"ודו ,(סנהדרין כב, א) כהן גדול

דיש  ,ז היה נהוג כתב עבריוא ,דהיה לפני עזרא הסופר ,מרדכי במגילה

ובזה  ,ההוא "מנםבז"הנהוג  וב את המגילה בכתבתם של היהודיםלכת

  .מיושב כל מה שדקדקנו לעיל

אמר רבי " )טז, ב(מגילה בועל פי זה יתיישב מה שיש לדקדק בדברי הש"ס 

 - בזקיפא כמורדיא דלברות. מאי טעמאיוחנן: וי"ו דויזתא צריך למימתחה 

 ,דצריך להאריך הוא"ו של ויזתא ,פירוש ע"כ. ."כולהו בחד זקיפא אזדקיפו

ויש לדקדק מדוע דוקא וא"ו של  .חת על העץ בזקיפהשכולם נתלו בבת א

דהנה  ,ולאור המבואר לעיל יתיישב היטב .ולא זיי"ן של וייזתאויזתא 

חולק על רבי יוסי רבי אלעזר המודעי: דמבואר בסוגיא דסנהדרין (כב, א) 

ווי  כז, י)שמות ( כתב זה לא נשתנה כל עיקר, שנאמרואמר " ,ועל רבי

ולפי זה יש  ," ע"כאף ווים לא נשתנו -לא נשתנו  דיםהעמודים; מה עמו

שוא"ו לא  בזה לרבי אלעזר המודעי, רבי יוסי ורבי מודיםאפילו לומר ד

 , אלא שחולקים עליו בשאר האותיות,בין כתב עברי לכתב אשורינשתנה 

  .שהוא נשאר כמו שהוא בכל כתב ולא השתנה ,לכן אמרו להאריך בוא"ו

ולאחר מכן  ,ר היה נהוג כתב עבריתמצית דבריו: בימי אסת 2

ובא הכתוב  ,בימי עזרא השתנה הכתב על ידי עזרא לכתב אשורי

 ,המגילה "ככתבם" המקובל אצל היהודים את שיש לכתוב ,לומר

 ,דהיינו שבימי אסתר יכתבו בכתב עברי ,בזמן ההוא ,"בזמנם"

 ,והמילה "וכזמנם" ,יכתבו בכתב אשוריאחר מכן ובימי עזרא ול

  משך ל"ככתבתם".הוא ה

   

 ]ט[
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  [ט]

ְׁשַלח ְסָפִרים ֶאל ָּכל ַהְּיהּוִדים ֶאל ֶׁשַבע ְוֶעְׂשִרים ּוֵמָאה ַוּיִ  )לא-ט, ל(

ְלַקֵּים ֶאת ְיֵמי ַהֻּפִרים וֹׁש ִּדְבֵרי ָׁשלוֹם ֶוֱאֶמת: ְמִדיָנה ַמְלכּות ֲאַחְׁשֵור

ָהֵאֶּלה ִּבְזַמֵּניֶהם ַּכֲאֶׁשר ִקַּים ֲעֵליֶהם ָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי ְוֶאְסֵּתר 

                                                 
ַוִּיְׁשַלח ְסָפִרים ֶאל ָּכל " )לא-אסתר ט, ל(קים על הפסותוכן דבריו,  ]ט[ 3

ֹוׁש ִּדְבֵרי ָׁשלֹום ַהְּיהּוִדים ֶאל ֶׁשַבע ְוֶעְׂשִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה ַמְלכּות ֲאַחְׁשֵור

ְלַקֵּים ֶאת ְיֵמי ַהֻּפִרים ָהֵאֶּלה ִּבְזַמֵּניֶהם ַּכֲאֶׁשר ִקַּים ֲעֵליֶהם ָמְרֳּדַכי ֶוֱאֶמת: 

ִּדְבֵרי ַהֹּצמֹות  ַנְפָׁשם ְוַעל ַזְרָעם ְלָּכה ְוַכֲאֶׁשר ִקְּימּו ַעלֵּתר ַהּמַ ַהְּיהּוִדי ְוֶאסְ 

ולפני כן לא  ,"דברי שלום ואמת"מדוע כאן כתוב  ,יש לדקדק ,"ְוַזֲעָקָתם

  מה ענין שלום ואמת למצוות פורים.ו ,כתוב

הקשה ריש לקיש לרבי יוחנן  )יג, ב(דהנה ביבמות  ,המשך חכמהומבאר 

תנן התם: מגילה נקראת באחד עשר, ובשנים עשר, ובשלשה עשר, "ל "וז

ובארבעה עשר, ובחמשה עשר, לא פחות ולא יותר. אמר ליה ר"ל לר' יוחנן, 

כ. "ע "ות, לא תעשו אגודות אגוד)יד, אדברים ( תגודדואיקרי כאן: לא ת

  היינו שאסור לעשות את התורה אגודות אגודות אלא תורה אחת לכולם.

 ,וצריך טעם בזה .לקיש על קושיתו שיומבואר בגמ' דרבי יוחנן לא תירץ לר

תגודדו הוא תשאיסור לא  ,מבואר )ה אלא"מגילה ב, א סוף ד(א "ובריטב

אבל  ,או את מה שעושה האחר ,כאשר האחד פוסל את מה שמכשיר האחר

שני שבמקומו כך צריך וכל אחד מודה ל ,כאשר יש זמנים לכל מקום ומקום

כי יסוד האיסור שלא תעשה התורה  ,דודותגתאין בזה איסור לא  ,לנהוג

 ,י לפי מקומוני נוהג כראושאבל באופן שכל אחד מודה שה .תי תורותכש

  .אין בזה שתי תורות

שבית שמאי  ,)שם( במה שנחלקו בית שמאי ובית הלל ביבמותמה שאין כן 

 ,ומת ,דהיינו צרה ,ולו עוד אשה ,וי לבתו של אחיואומרים שאח שהיה נש

כי היא  ,שכשם שבתו פטורה מיבום ,דבית הלל סוברים ,ונפלה הצרה ליבום

 ,בריםווסובית שמאי חולקים  ,כך גם צרתה פטורה מיבום ,אסורה על אביו

הרי  ,צרת בתואם אחיו נושא  ,לפי בית הלל ,והנה .שצרת הבת חייבת ביבום

 ,והבן הנולד להם ממזר ,שהוא בכרת ,א אשת אחיו שלא במקום מצוהששנ

לפי  ,לשוק ללא חליצה רוצה להנשאהצרה וכן אם  ,ולבית שמאי הוא כשר

בזה יש איסור  ,אסורה לשוק עד שתחלוץאי פי בית שמול ,מותרתל בית הל

מה שאין כן כאן  ,יר האחרשככי כל אחד פוסל את מה שמ ,דודוגתבל ת

בימים ובכרכים  ,מים אלוכל אחד מודה שראוי לכפרים לקרוא ביש ,בפורים

  .אלו

והוא טעות  ,ולא נמצא באור זרוע ,"ז"הרא"[בנדפס  רא"שהזה כתב וכעין 

  ֲאֶׁשר ִקְּימּו ַעל  ַנְפָׁשם ְוַעל ַזְרָעם ִּדְבֵרי ַהֹּצמוֹת ְוַזֲעָקָתם:ַהַּמְלָּכה ְוכַ 

  "דברי שלום ואמת"כתוב מדוע 

כו' דברי שלום ואמת לא) וישלח ספרים אל כל היהודים (ט, ל 

ל (מגילה "ז 3דרשוו .כו' לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם

א ", א) זמנו של זה לא כזמנו של זה, וזמנים הרבה תקנו להם יב

הא  ,ג לכפרים. וביבמות פרק קמא (יג, ב) רמי ריש לקיש"ב י"י

אף על פי  ,ובמגילה" ל"וז )יבמות פרק א סימן טפסקיו ב( אי]דוסופר ב

והוי כמו ב"ד  ,שקורין לבני העיר בארבעה עשר ומקדימין לבני הכפרים

לא קרינן ביה לא  ,פלג מורים כב"ש ופלג מורים כבית הלל ,אחד בעיר אחת

ואם היה  ,אלא שהמקום גורם ,כיון דלא עבדי הכי משום פלוגתא ,תתגודדו

הלכך לא מיחזי כב'  ,היה עושה כמותם ,בן מקום זה הולך למקום אחר

רבי יוחנן לא חשש  ,ואף על פי שריש לקיש הקשה לר' יוחנן במגילה ,תורות

  ל."עכ "מטעמא דפרישית ,להשיבו משום דלא חשיב ליה כשתי תורות

וקוטב הסברא, אם חד מינהון "ל "וז דברהמשך חכמה את עיקר הומסכם 

ויעשו התורה כשתי  ,ל בישראלאז יהיה מחלוקת גדו ,הוי שקר לדברי חבירו

אן לא ו עושה כדין האמיתי, מאי שייך כאבל כאן שלכל אחד, חביר ,תורות

  ."תתגודדו

דברי שלום "כאן מדוע כתוב דוקא  ,פי זה יתיישב היטב לשון הכתובועל 

כאשר מרדכי שלח ספרים שנית לקבוע את ימי הפורים  ,דהנה ,"ואמת

 ,"ִּבְזַמֵּניֶהםְלַקֵּים ֶאת ְיֵמי ַהֻּפִרים ָהֵאֶּלה "דקדק לכתוב ובתקנה  ,לעולם ועד

הכתוב לרמז על זמנים הרבה שתקנו  דבא ,)ב, א( ל במגילה"ודרשו חז

מגילה נקראת באחד עשר, בשנים עשר, " )שם(נן כדת ,לקריאת המגילה

י וכתב כדלפיכך הקדים מר ,"בשלשה עשר, בארבעה עשר, בחמשה עשר

ִּדְבֵרי ָׁשלֹום ֶוֱאֶמת:  ְלַקֵּים ֶאת ְיֵמי "אלא ששולח להם  ,שאין בזה לא תגודדו

 ,הזמנים הרבים אינם שקר האחד לחבירו ,כלומר ,"ַהֻּפִרים ָהֵאֶּלה ִּבְזַמֵּניֶהם

ל אחד שכ ,"אמת"והם כולם  ,ה שלום לכולםשיהי "שלום"אלא הם  ,חלילה

  ד."ומיושב הכל בס ,במקומו ,עושה כהאמת שלו

יבמות ברסינן דג ,דדווכאשר מונעים לא תתג "אמת ושלום"לשון ומצאנו 

מבית  ית הללמלישא נשים מבית הלל, ולא ב שמאי יתלא נמנעו ב" )יד, ב(

ח, יה זכר( חיבה וריעות נוהגים זה בזה, לקיים מה שנאמרשמאי, ללמדך, ש

 ,דדוותגתשכאשר מונעים לא  ,הנה מבוארכ, "ע ": האמת והשלום אהבו)יט

מכל  ,האחד לשני "אמת"ואף על פי ששם לא היה  ,"אמתשלום ו"הוא 

נשים האסורות האחד לשני, מלישא דנמנעו  שם, מבואר בסוגיא ,מקום

שאם אשה  ,והיו סומכים על זה ,"בסתם"אים שושהיו נאלא ואפילו ספקות, 

 ,כי נשאו נשים כשרות ,"אמת"לכן זה נקרא  ,יודיעו לו ,זו היא מהספקות

 לשני. האחד
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יעויין שם  ,כתיב לא תתגודדו (דברים יד, א) לא תעשו אגודות

ב, א סוף מגילה ( א"עיין בריטב ,במסקנא. ופירשו הראשונים

כגון צרת  ,דאימתי שייך לא תתגודדו דוקא ,)ה אלא שהכפרים"ד

הבת, שבית שמאי מחייבין לה ביבום ובית הלל פוטרין, נמצא 

שמאי היו בית הלל אומרים שהיא אשת  דעל צרת הבת של בית

אח והולד ממזר, וכן על של בית הלל היו בית שמאי אומרים 

שהיא שומרת יבם שניסת לשוק, דפליגי בזה, דלמר לא הוי דברי 

בית הלל אמת וצריכין לחזור מהוראתן, ולמר לא הוי דברי בית 

אבל כאן במגילה, הלא כולי עלמא  ,ושייך בל תתגודדושמאי אמת 

ו "מודו דבני כפרים בעו למיקרי ביום הכניסה, ובני כרכים בט

וכעין  ,ד, ולכולהו כדין עבדי, וזה תירוץ מספיק"ובני עיירות בי

. וקוטב הסברא, אם חד מינהון הוי )יבמות א, ט(ש "הראזה כתב 

ל בישראל ויעשו התורה שקר לדברי חבירו אז יהיה מחלוקת גדו

ו עושה כדין האמיתי, אבל כאן שלכל אחד, חביר ,כשתי תורות

 ןכי פל עף א )יד, ב( אן לא תתגודדו [ועיין שם ביבמותמאי שייך כ

האמת והשלום אהבו ו )זכריה ח, יט( , משום שנאמרלא נמנעו

כו' שם היטב]. וזה שאמר וישלח ספרים (זכריה ח ט, י) יעויין 

שכל אחד עושה  ,ואמת ,שיהיה שלום לכולם ,דברי שלום

היינו בזמנים  ,לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם ,כהאמת

  .4ק"הרבה שתקנו להם, דליכא משום בל תתגודדו. ודו

  

  

  

 גליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היה
מלבד גליון משך חכמה, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון בינת 

וכן גליון עם סיפורים המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, 

 מדהימים של איש החסד.

   y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:
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ודרשו  ,"בזמניהם"ספרים לקבוע לעולם ועד את ימי הפורים 

וכדי  ,לעיירות ולכרכיןלכפרים  ,ל שזמנים הרבה תקנו להם"חז

לכן שלח שהם  ,דושיש בזה איסור לא תתגוד ,שלא תתמה על זה

כי אין האחד פוסל  ,שאין בזה לא תתגודדו ,"שלום ואמת"דברי 

לכן הם  ,במקום אה תלויהירקהזמני אלא ש ,את מעשה השני

שה כהאמת כי כל אחד עו ,לכולם "אמת"וכן  ,לכולם "שלום"

  שלו לפי מקומו.

   


