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  י"לק
  

  :נושאי השיעור
והאם , ביום פורים דוקא" מתנות לאביונים"ו" משלוח מנות"טעם תקנת מצוות 

  . כשלומדים לעילוי נשמת נפטר צריך להזכיר את שמו בפירוש
, "דורש טוב לעמו' כי מרדכי היהודי וגו"בפסוק , דקדוקי קריאה במגילת אסתר
  ". ושמו מרדכי' איש יהודי וגו"ובפסוק 

, מדוע מנהגינו לקרוא תשעה פסוקים בלבד, ן קריאת התורה ביום פוריםבעניי
י "דחיית כל טענותיו ע, ץ בעניין זה"התייחסות לטענות הרב צובירי על דברי מהרי

  .ץ"ותירוץ לשאלה נוספת שנשאלה על דברי מהרי, א"מרן שליט
  .ת"חלק השו
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  כל הזכיות שמורות

  רקץ בני ב"י מוסדות יד מהרי"ל ע"יוצ
  050-4140741: נייד. 03-5358404: טלפקס

   yad@maharitz.co.il: ל"דוא
  

  :להאזנה לשיעור דרך הטלפון
  03-6171031 –קול הלשון 

  322 -קול הלשוןמערכת ב מספר השיעור
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  השיעור מוקדש

   א"להצלחת הילד אלעזר בן הרב שמעון יצחקי שליט
  מיםה לגדול לתורה ויראת ש"יזכהו הקב

  יחד עם כל בני משפחתו
  .ר"אכי. ה כל משאלות ליבם לטובה"וימלא המקום ב
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עורים הבאים מוקדשים להצלחת יהש חמשת
. ו"יצ יצחקי שמעוןבן הרב  אלעזר ,ולהרך הנימ

, שכל הציבור יענה אמןיקשו ב ,נוסף דבר
השיעור יהיה לזיווג בריאות והצלחה לעידו 

עוד  .ואמרו אמן, הודיה וינון בני יובל אריאל
דבר שצריכים להתפלל עליו ממש מקירות 

, ג חי יעקב בן הרב עובדיה"לרפואת הרה, הלב
שלמה בתוך  ברוך הוא ישלח לו רפואה השם

מי שיכול , מאד ו חמורמצב. כל חולי ישראל
לצערינו אין הרבה אנשים . ושיזכיר את שמ

 ,חלילה אם נפסיד אותו. אנשי אמת ,וכמוה
  .יראה אחרתיהדור 

  
" אביוניםמתנות ל"ו" משלוח מנות"מצוות טעם תקנת 

והאם כשלומדים לעילוי נשמת נפטר , ביום פורים דוקא
  .בפירוש צריך להזכיר את שמו

הן , משלוח מנות ומתנות לאביונים תומצו
נ "כמש ,תקנת מרדכי ואסתר לדורות עולם

לֹוַח  ְמָחה ּוִמׁשְ ה ְוׂשִ ּתֶ ַלֲעׂשֹות אֹוָתם ְיֵמי ִמׁשְ
נֹות ָלֶאְביֹוִנים ', אסתר ט[ ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו וַּמּתָ

   ].ב"כ
 ין לשלוח מנות ביום פוריםימה הענ, לכאורה

ם גם לפעמי זאתעושים ישנם האולי  ?דוקא
מתנות . אבל לא בתורת חובה, בימים אחרים

בגדר  ינהאבפורים אבל  ,צדקה לאביונים זו
זהו דבר המיוחד אלא  ,מצות הצדקה הכללית

שתי מתנות לשני , עם הלכות מיוחדות ,זהליום 
מוגדרת צוה הבימים אחרים אין מ .אביונים

ד מצוות לתקן במיוח, ייןמה היה הענ .זה באופן
   ?אלו ביום פורים

 ש"מפורסם מה שכותב מהר, שלוח מנותמ לגבי
 ,]על מגילת אסתר[ הלוי מנות ואלקבץ בספר

הרבות אהבה ואחוה ושלום ורעות בא ל דברהש
נֹו ַעם ֶאָחד המן טען  ,כידוע. שראליבעם  יֶׁשְ

כֹל ְמִדינֹות ַמְלכוֶּתךָ  ים ּבְ ין ָהַעּמִ ר ּוְמֹפָרד ּבֵ , ְמֻפזָּ
הוא מצא . ה הזאתטענאה שהוא צדק בוכנר

די כ ,לטובתו זאתניצל שראל ויפגם בעם 
לשכנע את אחשורוש שלא תהיה לו בעיא אם 

קרחה 'הוא לא יעשה , שראליישמיד את עם 
אין ביניהם , כי זה עם מפוזר ומפורד, 'במלכות

יש הרבה , ה וזה אומר בכהזה אומר בכ, שלום
י לתקן ממילא בכד. וד לבבותריפו מחלוקות

שעל , ות משלוח מנותמצאת  תיקנו, זהיין ענ
  . אהבה ואחוה בעם ישראלתרבה ידי כך ת

לכן היא  ,זהיין ענאסתר הרגישה ב כבר, אמנם
הּוִדים אמרה למרדכי  ל ַהיְּ נֹוס ֶאת ּכָ ֵלְך ּכְ

אְכלּו ְוַאל  ן ְוצוּמּו ָעַלי ְוַאל ּתֹ ׁשּוׁשָ ְמְצִאים ּבְ ַהּנִ
ת יָ  לֹׁשֶ ּתּו ׁשְ ׁשְ  ].ז"ט', אסתר ד[ ִמים ַלְיָלה ָויֹוםּתִ

מדוע צריך היה לכנס את , שואלים המפרשים
, ושכל אחד יצום בבית ?בשביל לצום .כולם

צריכים  ,אלא ?להתכנס בשביל זאתלמה צריך 
הרי  .את ההדוריםליישר  כדי, לכנס את כולם

ויפרדו איש מעל  ,וזה חושב אחרת, סובר כךזה 
, ה לכנס את כולםהיצריך לכן קודם . אחיו

שלשת ימים לילה 'צום לא יעזור  ובלעדי כך
 ,יש אומרים שהם היו שלשה ימים רצופים .'ויום

אפילו , בכל אופן .היו חלוקים םהאומרים שיש ו
לא  דברה, שה ימים רצופים של צוםאם יהיו של
 .אם אין אהבה ואחוה בין הציבור, יעזור כלום

תכנס ', לך כנוס את כל היהודים' קודם, לכן
ואז ישנה תקוה , תשכין שלום ביניהםו אותם

ראה  ,ה התשועהתשהי ולאחר. שהצום יעזור
 ייןענכדי לחזק את  ,מרדכי לקבוע זאת לדורות

פירושו לפי  כך. שראלילום והאחוה בעם הש
  .שלמה אלקבץ 'רבישל 
 ,]א"קי' סי[ כותב בעל תרומת הדשן, אחר טעם

רחבות וחה והיה הרוכדי שת ,דבר ניתקןהש
לכל עם  שתהיה סעודה בשפע, הפורים בשמחת
אז , יש צרכי פורים בהרחבהאם  .ישראל

  . לא חסר כלוםכי , השמחה תהיה בטוב לבב
  

. א, לגבי משלוח מנות שני הטעמים םה אלו
 .להרבות בסעודה. ב, להרבות אהבה ואחוה

בערך , בין הטעמים מ לדינא"קהרבה נפ נןישו
ה אות "תרצ' תשובות סיעיין פסקי [ עשרים דברים

שלפי , אולי אפילו יותרו ]ב"ד ע"דף תקפ', ט
לפעמים יוצא , דהיינו .הטעם משתנה הדין

ולפעמים יוצא , הלוי לחומרא לפי טעם מנות
  .טעם תרומת הדשןלחומרא לפי 

 מחל וחבירו, שלח מנות לחבירודם א, למשל
יישר כוחך  ',כאילו נתקבלתי הריני'אמר , לו

ינני א .אבל אני מוותר, ת לישאתה רוצה לת
שרצונך  אני שמח .ותשלח לי רוצה שתטרח
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לא . ינני רוצה לקבלבפועל אאבל , לתת לי
, ממנו רוצה לקבל שאינו, מתוך שנאה ו"ח
להרבות 'הטעם מצד  כ"א. מוותרשהוא  אלא

הוא , אדרבה. זה בסדרהרי ש ',אהבה ואחוה
 ינואשרק , לתת לו ו ורצונונכונותלו את הראה 

אמר  .'וכדו א יפסידכדי שחבירו ל, לקבלצה ור
עצם זה  כ"א. אבל אין צורך ,ברוך תהיה ,לו

רבה אהבה כבר הִ  דברה, שהוא רצה לתת לו
כדי להרבות ם אם המטרה היא לאו. ואחוה

. אין לו הרווחה בסעודהבפועל יוצא ש, בסעודה
, הרבה ךכמדובר באדם שיש לו כל  אלא אם

, לא יוסיף לו מאומה ,שהדבר כבר מיותר עבורו
תביא לו עוד אם  'בל תשחית'לו רק יהיה 

אבל אנו מדברים על המציאות שקיימת . מנות
  . ללכבדרך 
דנים דינים שישנם הרבה פרטי  ,זהב וכיוצא

הדברים תלוי  וברבים מהם ,בהם האחרונים
ת הלוי או לפי ונהאם לפי טעם מ, אלהבטעמים 

  .בעל תרומת הדשן טעם
  

ין לעשות ימה הענ, לאביוניםמתנות  לגבי
הם אמנם  ?ביום פורים דוקא מתנות לאביונים

אבל , זה במפורשסו לנושא לא נכנכנראה 
 .טעמים אלה שניל ,זאתאפשר לקשר  לכאורה

 כ"א, להרבות בסעודהכדי אם המטרה היא 
ו "יהיה מצב חשלא , צריכים לדאוג גם לעניים

סעודה  שלאנשים העשירים והבינוניים יש
צריכים  .והעניים נמצאים בעצבות, עבשפ

היה להם אפשרות של שת, גם להם לדאוג
להרבות אהבה ואחוה  יןעניכן מצד הו. רווחהה

שלא מתעלמים כדי להראות  ,שראלים בע
יין ענ וזה. העניים המסכניםו החלשיםאנשים המ

שכולם , מצביוצרים  על ידי כך. חברתי
ם ינאוממילא  ,דואגים לעניים. מסודרים

, שלאף אחד לא איכפת מהם מורמריםמ
כ "א. ות נזקקותמשפח לש תלונות וטענות

  .שראליהדבר מרבה אהבה ואחוה בעם 
כגון המובא , טעמים נוספים בעניין זה ישנם

  . ש"יעו. ח"ז רע"בספר מפי חכמים דף רע
פר קיצור בסבנדון דידן גדול כתוב  חידוש אבל
 ומתנות לאביונים על הפסוק, ם אלשיך"מהר

הוא מאריך בו  ,ם אלשיך"מהר יש פירוש ].שם[
, אבל את הנושא דלקמן לא מצאתי שם, מאד

אולי [ם אלשיך "מהר קיצוררק בספר 
, ב מעצמם"המדפיסים הם שהוסיפו זאת וכיו

, ג כתב"הרלב, כךוב תושם כ, ]מתוך ספר אחר
היה אחד ש ,גרשוםלוי בן זהו הרב רבי 

תיקן שמרדכי  ,ש"קודם להראים עוד מהגדול
 ,מתנות לאביוניםבפורים להם לישראל שיתנו 

דאיתא במדרש שאליהו הנביא בא אל משה 
וביקש ממנו  .רבינו וסיפר לו גזירת המן

ומשה אמר  .ה לבטל הגזירה"שיתפלל להקב
שתתף עמו איזה צדיק בעולם שיהאם יש  ,לו

, יש צדיק אחד ,אליהו אמר לו ?בתפילה
אמר שי ,אמר משה לאליהו .ומרדכי שמו

ובאותה עת שמרדכי . למרדכי שיתפלל
י תפילת "וע, גם משה רבינו יתפלל, יתפלל

 ,על כן תיקן מרדכי. שניהם היתה הגאולה
שבכל שנה בפורים יתנו צדקה ומתנות 

 הדבר .ל"עכ עבור נשמת משה, לאביונים
  .אבל כך הוא כותב, עצום פלא

. מכךאף אחד לא שמע ולא ידע  ,לכאורה
אינו מתכווין בזה לעילוי אף אחד , ובנוסף

ה צריך "וכי משרע, ובכלל .בינורשמת משה נ
צריך ? מי לנו גדול ממשה רבינו ?עילוי נשמה

אפילו ? שמת משה רבינונלתת צדקה לעילוי 
כבר אף  ,על הצדיקים שהיו בדורות האחרונים

או עושה להם הם השכבות אומר עלילא אחד 
השכבה אדם עושה . לימוד לעילוי נשמה

דור , וכדומה, או לרבותיו, או לסבו ,יולאב
 .לאחר מכן הדבר כבר נשכח, או שניםאחד 

משה  עד ?כ שייך להגיד השכבות לצדיקים"א
   ?רבינו
כלפי  .מינין הכי א, לומר צריכיםכנראה אלא 

הינם  שהצדיקיםכמובן  ,העילוי נשמה הרגיל
צריכים את העלוי  ינםא, מדרגות גבוהותב

 שנעשה איזו ,הם משהושנוסיף ל, נשמה שלנו
, מאידךאבל  .או נלמד לעילוי נשמתםמצוה 

אפשר תמיד  .אין סוף וקץ למדרגות הרוחניות
   .שה רבינואפילו מו ,להוסיף ולעלות

לא  יםאחר יםלצדיקאכן , ללמוד לקח יש מכך
, אבל אם תעשה עילוי נשמה, צריך עילוי נשמה
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דבר ה, אולי לא צריך לטרוח. הדבר יהיה טוב
הדבר  ,אבל אם תעשה זאת, כל כך נחוץ ינוא

למדו בעלי כך . בינורואפילו למשה , יהיה טוב
 ,עילוי נשמה ששייך לעשות ,מוסר מדברים אלו

וד שלא קם בישראל ע ,למשה רבינואפילו 
, עברו אלפי שנים מאז פטירתוש' ואפי .כמותו

תלמידי חכמים אין . לנצחיות אבל אין סוף
ילכו 'שנאמר  ,באלהם מנוחה אפילו לעולם ה
מועד קטן [' ים בציון'מחיל אל חיל יראה אל אלד

ה יעליתמיד יש להם תוספת  .]א"ט ע"כ
שייך שיעלה , משה רבינואפילו ו ,במדרגות

  .הפלא ופלא .במדרגה יותר
  

אחד אף שהרי , עדיין נשארת השאלה אבל
אינו מתכווין שהדבר יהיה לעילוי נשמת משה 

רי הטעם ה ?לי כוונהזה מועיל גם בוכי  .בינור
  . ידועהזה אינו מפורסם ו

למד , א"ין שליטילברשטיצחק זיהרב  הגאון
בספר חשוקי חמד  זאתהוא מביא  .מכך הלכה

לגבי , שאלו אותו ].ב"ע' דף ו[על מסכת מגילה 
ללימוד משניות לעילוי  מארגן קבוצותהאדם 

אבל הלומדים אינם , פלוני אלמוני שמתנ
הוא . לוי נשמת מי הלימודיודעים ולא אמרו לעי

האם הלימוד מועיל או . עוהם לא ידאבל  ,יודע
ם "ראיה מדברי מהר נהישש, הוא אומרו ?לא

כותב הוא כך  .מועיל דברהש, דלעיל אלשיך
ראובן  .שאלה ,]ט"מגילה דף עמסכת , שוקי חמדח[

גן חברת משניות שילמדו משניות לעילוי אר
עם ריכים לומר בכל פהאם צ ,אביו שמתנ

 לומדים ?שמת פלונינשהם לומדים לעילוי 
 ?בכל פעם צריכים להגיד זאת', היום ומחר וכו

שהם לומדים לעילוי פ שהם לא יודעים "או אע
ינם יודעים אש, קיצוניבאופן  שואלהוא  .נשמתו
שהמייסד התכווין לעילוי  די במההאם  .בכלל

   ?שמתונ
והוא אכן , קיצור אלשיךמביא את דברי  הוא

פ חזינן "כוע, ודשיםהדברים מחש כותב
פ שמרדכי לא גילה לעם "שאע, מהאלשיך

עם  הרי, ישראל למה תיקן מתנות לאביונים
במגילה שזה  לא כתוב, זאת יודע ינואשראל י

בינו בכלל רמשה , בינורשמת משה נלעילוי 

אמנם יש במגילה רמזים . לא מוזכר במגילה
', מת המלך שככהוח'כגון בפסוק , למשה רבינו

 ,בינורבזכות משה , דהיינו. בגימטריא משה
, במוסרהגם , נוסףרמז  ויש. 'חמת המלך שככה'

ולא קם 'וכתוב , 'ולא קם ולא זע ממנו'כתוב 
 'ולא קם'דרשינן , 'בישראל כמשהנביא עוד 

ה שקול לרמוז שמעלת מרדכי', ולא קם'
ויש  .מרדכי נחשב מאד. בינורשה מ כמעלת

שה יה גלגול של משהוא ה ,אומריםאפילו ה
הדבר אבל . יערות דבשכך מובא בספר . בינור

אף  ,בפוסקיםגם ו .במגילה מפורשכתוב ב לא
לא בראשונים לא בגמרא ו, הביא זאת אחד לא

אף אחד אינו מזכיר שמתנות , ולא באחרונים
, הוא מניח כ"א. נ משה רבינו"לאביונים הוא לע

 .מדוע תיקן מתנות לאביונים מרדכי לא גילהש
יש תועלת לעילוי נשמת משה , ועם כל זה

ם שהלומדים לא ג ,גם בעניינו כ"א .רבינו
, פלוני אלמוני שמתניודעים שלומדים לעילוי 

ל זאת כיון שהמייסד עשה את זה לעילוי בכ
  .שמתונעולה לעילוי  זה הרי ,שמתונ

 .מהספר סוכת שלום, הוא טוען על עצמו כ"אח
 חיברו, שמהני קדיש ועילוי ספר בעניינ זהו
של הגאון  ותלמיד אכראליהו גוטמ ר"הר

וגם היה , היה גברא רבאהוא בעצמו . א"רעק
תמיד ש, והוא כותב. בעל מעשים מקובל

עים יודלא מספיק אם , שמהנדים לעילוי שלומכ
ואם  .אלא צריך לומר זאת בפה, חושביםו א

נ "ולפעמים לע, נ פלוני"ומדים לעלפעמים ל
  . י הלימוד הזהמנ "על צריכים לומר ,אלמוני

אם לומדים קבוע , הסוכת שלום כך כותב
די שיאמרו בפעם , לעילוי נשמת אחד

 אם לומדים הרבה פעמים, דהיינו. הראשונה
לומר זאת בכל לא צריכים  ,בשביל אותו אדם

חייב  ינוא, ת"סכותב הסופר זה כמו . פעם
הריני כותב לשם קדושת ספר 'כל פעם בלהגיד 

זאת נוהגים לומר כיום הסופרים מנם א. 'תורה
שאומר מספיק  מצד הדין אכן, בכל פעם

נמשך , ת"כל כתיבת הס. לת הכתיבהיתחב
עם הראשונה מספיקה לכל פה .ההתחלה אחר

 .ד"אותו הדבר בנד .עד שיגמור לכתוב, הספר
אבל אם לומדים פעמים בשביל זה ופעמים 
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צריך לומר בפירוש שהוא לומד  ,בשביל זה
ואין לומר כיון שהיה במחשבה  .מתולעילוי נש

שעושה  קמי שמיא גליא ,ללמוד בעד פלוני
ה יודע שאנחנו מתכוונים "הקב הרי .בעבור זה

   .זהל
הא אמרינן המתפלל  ,מביא הסוכת שלום אך

, על חבירו בפניו אין צריך להזכיר את שמו
 זה. אבל שלא בפניו צריך להזכיר את שמו

תפללים על אם מ .דבר שצריכים לדעת אותו
הרבה  .לא צריך להזכיר את שמו, בפניו ישהומ

ברצונם לקבל , םואומרים את שמאנשים באים 
, אם אתה נמצא פה. בל אין צורך בכךא, ברכה

ישר הברכה חלה  .ורך לומר את השםצ יןא
 ינוארק אם זה  .בלי לפרט את השם, עליו

בכל אופן רואים  .צריך להזכיר את שמו, בפניו
 ינהאלבד שמחשבה  ,וכת שלוםסמדברי ספר 

  . מספיקה
דומה  ינואדבר הש, הרב זילברשטיין אומר

הסוכת שלום מדבר על אנשים  כי. לעניינינו
כאן מדובר אבל , לומדים מדעת עצמםה

הוא , של ראובן שהלימוד הוא על פי יזמתו
לעילוי נשמת מי  יודעוהוא ה ,זאתמארגן ה

שים ספר סוכת שלום דיבר על אנ. הלימוד הזה
אינה  כ כוונתם"א ,באופן קבוע לומדיםה

, שהו אחרימ כי בכל פעם מדובר על, המספיק
בכל אופן  .מפורשזאת בצריך לומר לכן 

יתכן שמספיק , ג זילברשטיין היא"ת הרהסקנמ
הוא  .שמתונוין לעילוי מה שהמייסד התכו

   .מסופק בזהנשאר 
  

 .בדבריו אלוצריכים לדון ש, ניחושב אבל
אמר שמרדכי לא גילה לעם מי , ראשית

זה  אכן? רבינו משה שמתנשראל שזה לעילוי י
, ג"לפי דברי הרלב אבל. לא כתוב במגילה

הרי . הפדבר נמסר בתורה שבעל הכנראה 
אפשר לכתוב  יא, ודשקח ההמגילה נכתבה ברו

, צהיכל לכתוב כל מה שרמרדכי לא , כל דבר
נם ישאבל . שצריך נכתב מה ודשקח הברוכי 

 הלכות םהו, א נכתבו במגילהדברים שלהרבה 
חייב איניש לבסומי בפוריא , 'כגון .המחייבות

 ,'עד דלא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי

זאת  אבל, הדבר לא כתוב במגילה במפורש
מגילה דף ז [כך אמר רבא בגמרא , וחובה הלכה

ימי ' הרי במגילה כתוב. 'וכו איניש חייב, ]ב"ע
', משתה'וב כמה אבל לא כת, 'משתה ושמחה

כבר  '?חייב'הלכה שאתה אומר לי כ כיצד "א
  .הארכנו על זה בשנים שעברו

מגילת אסתר איפה לומדים ש, נוסף דבר
מגילה מסכת ב' הגמ ,ה לא יצאפל בעה שקרא

נזכרים ' כתיב הכא. והשמביאה גזירה  .]דף יח[
', כתוב זאת זכרון בספר'וכתיב התם , 'ונעשים

קורא שה, מכאן. בספר מה להלן בספר אף כאן
, כרוןיהזמתוך , לא מתוך הכתבשאת המגילה 

משום שצריך לקרוא מתוך , לא יצא ידי חובה
, פ"עיודע את כל המגילה בהאפילו אדם  .ספר

. ובה אם לא קראה מתוך ספרחאינו יוצא ידי 
והוא רמז זאת . מרדכי? מי חידש הלכה זאת

בר וכ. והשלומדים זאת בגזירה . 'נזכרים'לה במ
אין 'ש ]ג"תשע'ק בא ה"בשיעור מוצש[ יברנו על כךד

מרבו ורבו  יבלהק כ"אדם דן גזירה שוה אא
 ראשוניםוישנם ', מרבו עד הלכה למשה מסיני

. י הנביא"זאת עפשקיבל  שזהו עד מי ובשכת
 ,ממרדכי ירה הזאתבלו את הגזיקש ,כ יוצא"א

  .פ"תורה שבע דהיינו זו
תוב כך היה כ: אלה מהקהלשבתשובה ל

קם בבוקר ואמר  ג"הרלבוכי  .ג במדרש"לרלב
היה כי , ל"י מדרש חז"פהוא מביא זאת ע? טעם
נו לא ידענו נכון שא. ל"זאת במדרש חזלו 
 כ"א. י המדרש"פזה עש אבל הוא אומר, זאת

הדבר כתוב , לשיטתו, ג"הרלב לפי דברי
 .ל"חז אבל במדרש, אמנם לא בגמרא .ל"בחז

  . פ"בענמסר לנו בתורה שכ זה "א
וקפת חומה היא דוקא מעיר המי אמר שכן  כמו

' דף ב[במגילה ' גמב מובא? מימות יהושע בן נון

 .'פרזי' 'פרזי'שלומדים זאת בגזירה שוה  ,]ב"ע
וכתיב , 'על כן היהודים הפרזים'כתיב הכא 

 מה להלן בימות', לבד מערי הפרזי הרבה מאד'
 תיאהב. הלכותהן  אלו. אף כאן, יהושע בן נון

שנמסרו  הרבה דברים ישש, רק דוגמאות
גם דברים הקשורים למגילת , פ"שבע בתורה
גם דבר זה  ,ג"שיטת הרלב לפי כ"א. אסתר

   .הוא אחד מהם
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שלא  משום, זהעניין במסופקני קצת כי  אם
היה כתוב במדרש ש ברור אם אמנם היה כך

ג "להיות שהרלב יכולכי בהחלט , ג"י הרלבנלפ
אבל אינו כתוב , זה רשמדהמציא טעם על פי 

. אכן דבריו נכונים, אם זה כך .במפורש במדרש
ג "הרלב, כךהוא הקיצור אלשיך  לשון, דהיינו

דאיתא  'וכו כתב שמרדכי תיקן להם לישראל
מטעם דאיתא  ,ויןוהוא מתכ .'וכו במדרש
כ תיקן "ע ,כ הוא מסיים בסוף"אחו. במדרש

יכול להיות , דבר זה .'וכו מרדכי שבכל שנה
בודאי במדרשים שלנו . במדרשכתוב  ינואש
 אבל, אולי במדרש שלפניו ,דבר לא כתובהש
או  ,זה ממדרש יודע אם ההתחלה והסיום ינניא

   .ג"הרעיון של הרלב שזהו
ג "א מתאים לרלבכי ל ,אני תמה על כך ובכלל

ג "יודע איך הרלב אינני .להגיד דברים כאלה
 ללכבדרך , הרי הוא היה פילסוף. כתב זאת

ינו מביא אכמעט ו, לפי הפשטמדבר הוא 
פה דבר זה נכנס  ינני יודע כיצדא, כללמדרשים 

ג להגיד דברים "מתאים לרלבלא  .ג"לרלב
ש "הרי הרא .יש לו פירושים מעצמו, כאלה

הוא כותב , ג דברים קשים"כתב על הרלב
כ נכנס "ואח, תלמודיבתחילה שהוא היה 

יש . זרות לפילסופיה ונהיו לו דעות חדשות קצת
אסור בכלל  ו על ספר איובאומרים שאת פירוש

לא . ת חכמיםבספר אמונכתוב כך  ,ללמוד
אולי , ג"זה לא הרלבנגיד שאולי , טוב .משנה

אולי חכם אחר כתב , תבוכשם היש טעות ב
כך היה האם פירושו ש, היאאבל השאלה  .זאת

, ל"כ זהו מדרש חז"וא, לפניוכתוב במדרש ש
חידש טעם הוא שאם  כי. עםאו שהוא המציא ט

גם  אבל. יש פה דיוק כ"אז א, על פי המדרש
 מה, 'רבינו עבור נשמת משה' שזה, לפי דבריו
ג "הרלבאולי  ?לכך ןוילא התכו דםאיהיה אם 

כנראה היה  .שזה טעם על פי המדרש, הבין
לא  ?למתנות לאביונים מה הטעם ,קשה לו
 כ"א, האחרים משום מהטעמים הלו  והסתדר

ממש חידוש ואכן זה  .שזה הטעםא אמר הו
אולי לפי ו .משה עבור נשמתשזה להגיד , גדול

שהדבר , במפורשצריך להגיד  ,נ"דבריו אה
מי אמר שאם אך  .רבינו משה שמתנלעילוי 

, הלשון שלו הוא ?יעזורגם זאת זה לא יגיד הוא 
ובנוגע לטענה שהרי  .'יתנו עבור נשמת משה'

אולי להתמודד  אפשר, זאת מרדכי לא גילה
  . עליה וכחוולהתאיתה 

  
 .וגדול חילוק יותר יסודי ני שיש פהחושב אבל

 ושמרדכי, הטעם של מרדכי וגם אם נגיד שזה
הוא שחידש מרדכי הלא אבל , זאת לא גילה

כ על זה "א, כל התקנה מתחילה ממנו, דבר זה
גילה את הסיבה הזאת  ינואשגם אם  שייך לומר

כך אבל , יחידי סגולהגילה לשאו , שראלילעם 
כלל דבר זה בלעדיו לא היה ב ,חשב הוא

, זאתועושה אחר כאשר בא אדם  כ"א. בעולם
הרי לא היתה . דבר נמשך על דעת המייסדה

לכן , זאתשהוא ייסד  לולי ,בעולם מציאות לכך
, האחרים כל מה שיעשובדעת המייסד קובעת 

נכון שלא  .כן כי בלעדיו אף אחד לא היה עושה
אבל מאליו , לכך לא מכווניםשאו זאת ים יודע

 כ"משא. הדבר נעשה על דעת המייסד
, שמת פלוני אלמונינכשלומדים דברים לעילוי 

 שראליכל עם , הרי אלו אינם דברים חדשים
אינו מיוחד בשביל דבר ה, כך זה לזהעושים 

ומר שזה הולך על דעת ללבוא ול כושא
  .משם ממילא אין ראיה ,המתקן

 לגבי ברכות שמברכיםכתוב , לזהדומה ה דבר
יודעים שמתכוונים  ינםאהם ו ,עבור אחרים

מסדר הרב  .בחופה, למשל. ובהחם ידי להוציא
בורא פרי מברך החופה והקידושין בתחילה 

החתן כ "ואח, 'וכו דשנויאשר קוברכת , הגפן
 מפורשברבנים שאומרים  נםיש .ה שותיםוהכל

ואני וונו תתכ, אמןתענו ותקשיבו , לחתן ולכלה
אבל לפעמים  .מתכווין להוציא אתכם ידי חובה

האם , בשבע ברכות כמו כן .להם לא אומרים
הם אם  ?להוציאם וניםומתכ ,שמברכים כל אלו

אבל  .מינין הכי א ,מפורשזאת באומרים 
או שהוא אמר והם לא , לפעמים הרב לא אומר

שכשהם , לפעמים חתנים וכלות נםיש .שמו לב
ים לברך בורא פרי מתחילם ה ,באים לשתות

משום  .זאת ברכה לבטלה, צריך לדעת. הגפן
ואפילו אם , להם להתכווין גם אם לא אמרוש

, שכח ולא התכווין ,הרב בעצמו לא שם לב
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כיון , והטעם הוא. אינם צריכים לברך שוב
, כדי להוציאם ידי חובה תקנוינ כות אלוברש

זה זאת מי שאומר  כ כל"א, כך המנהג שעשו
 .ובהחי שמתכוונים להוציא יד דעת המנהג על

אבל , תאזהרב לא חשב  ,גם אם בפועלממילא 
הוא לא אמנם  .הדבר נמצא בתוך מחשבתו

, זאת ו שלא אמר"קו, מפורשכך בחשב על 
אם , ואדרבה. בכל זאת לא צריך לברךאולם 

   .מברכים זו ברכה לבטלה
ו הערה "חלק נישואין דף קנ[ ה"בשע זאת הבאתי

אם החתן והכלה יברכו לעצמם בורא  ,]א"שי
נמצא שברכת המברך היתה  ,פרי הגפן

ישנם  .אלא אם כן שתה מן הכוס ,לבטלה
, רבנים שאינם שותים מכוס של ברכת האירוסין

אם רב  ממילא. הרבנים האשכנזיםכ "בד
כ הוא מברך את הברכה "בד, רךיאשכנזי ב

 ,והרב בעצמו אינו שותה, בשביל החתן והכלה
 יוצא, מברכיםם כעת גם החתן והכלה א כ"א
, יתירה מכךאבל . לבטלהברכה רך יהרב בש

אבל הם , גם אם נגיד שהוא בעצמו שותה
ברכת החתן  .זה מיותר שהם יברכו, בעצמם

כיון ששמעו סתם  ,והכלה היא ברכה לבטלה
כתב בספר ברכת ש כמו. ובתםחויצאו ידי 

ר "גם בספר עזר מקודש למהר .'וכו הבית
נוהגים שהחתן , תב כךמבוטשאש כ אברהם

רוסין ימכוס ברכת א ןכוהכלה שותים גם־
ממילא , וכיון שכך הוא המנהג .ונישואין

היא כמפורש שיוצאים  סתמיות דעת המברכים
משנה לא  .בשמיעתם שתייתםעל ידי חובה 

 כך. כוונהה היא' סתמא'ה, יוונת או לאכאם 
דבר נעשה על דעת הו, זה מה שמקובל, המנהג

סתמיות דעת החתן  וכך היא .מה שנהוג
ראשונה הפעם ה הרי זאת? פירושהמה  ,והכלה

החתנים והכלות כל ש אלא? שהם מתחתנים
יוונו כאילו כ, מקובל בעולםבאים על דעת ה

   .לצאת ידי חובה בשמיעתם
לגבי  ,שדבר כזה כותב בעל אגרות משהרני זכו

כמדומני שהוא . ץ"חזרת השל ב"תקנת חז
חוזר  צ"ן קהילות הנוהגים שהשיינעמדבר על 

ח "כדי להוציא יד ,בנפרד' ברוך'ו 'קדוש'אומר ו
לפעמים . קדושהה תאת מי שלא יכול לומר א

וכעת  ,ע"אדם מאריך בתפילת הלחש בשמו
 ,אצלנו המנהגהרי . 'וכו קדוש קדוש'מע וש
כך מפורש , זאת ביחד עם כולםצ אומר "שהש

, יה מנהגאבל בקהילות אחרות נה ,ם"גם ברמב
 ל בכל אופן כךיסוד בפוסקים אב כ"ין לו כא

 ,גם אצל הספרדיםואשכנזים הגם אצל  ,נפוץ
הרי , אבל לכאורה. צ אומר זאת בנפרד"השש

זהו דבר ' קדוש קדוש'ו, יחיד צ הוא"הש
? שאין אומרים אותו בפחות עשרה, שבקדושה

לומר לפני תחיל צ י"שהש, אלא הם אומרים
 .ציבור בסוףלתפוס את ה ,דהיינו .ענייתם סוף

כדי ? רם בקול זאתלמה הם אומרים , כ"א
ין מתפללים יאת היחידים שעד ח"שיוציא יד

ינם א, עונההציבור הרי כש .ע בלחש"שמו
אצל  .מתכוונים להוציא אף אחד ידי חובה

לכן . ה לעצמוכל אחד אומר קדוש ,הציבור
כדי להוציא , וברוך בקול רםאומר קדוש  צ"הש

מה  ,אומר בעל איגרות משה .ח"אותם יד
הוא אלא  ?ווין לכךצ מתכ"וכי הש ?הפירוש

על  ,לכך ןויתכואינו מגם אם , לא צריך ,אומר
מר וכמדומני שהוא א. נעשה דברהכך דעת 

' ח סי"מאו' ש בחלק ג"יעו[במפורש בעניין זה את ז
מדבריו בעניין זה נו למדנו או שכך א ,]'ג
  ]. ד במקום אחר"הרחבתי בס[

 ,זההיסוד שיש בדבר  רעיוןזה  ,אופן לבכ
ל "אם חז. שהולכים על פי דעת המתקנים

 כל המקדש'בבחינת זה ודאי שב ,קנוית
יקנו ברכות אם רבנן ת .'רבנן מקדשד אדעתא
, ד"הדבר בנאותו  .פי דעתםזה על , קדושהו

מה שהוא  .והדבר על דעתו, מרדכי ייסד זאת
. כךוונת לכנשאר קיים גם אם לא הת ,ייסד

, יין העילוי נשמהלענמכאן ראיה ממילא אין 
 ד זה לא מספיק מה שהמארגן יודע"ולפענ

  . ין לכךוותכומ
  

פרשה [נמצא באסתר רבה , זאת המדרש שאומר

אותו וגם במדרש אבא גוריון כתוב  ,]א"אות י' ז
המן הרשע  ,אמר רבי יצחק נפחא, העניין

אמר המן  .דולה בא על ישראלבעלילה ג
 ,מהיהם של אלו שונא ז'דאל, לאחשורוש

, דהיינו .תעשה להם משתה עם פריצות
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עצם מטרתו היתה ב ,המשתה שעשה אחשורוש
וגזר . בגילוי עריות שראליכדי להכשיל את עם 

שיבואו כולם ויאכלו וישתו ויעשו  עליהם
 .'לעשות כרצון איש ואיש' שנאמר, כרצונם

 ,ם פרוצים מאדיהפרסיהרי  .המטרההיתה  זאת
מרקדות ומשחקות שהיו מביאים נשים שב כתו

 ,כיון שראה מרדכי כך .ירחם' ה. 'וכולפניהם 
לא תלכו , ואמר להםעמד והכריז עליהם 

שלא הזמין  ,של אחשורוש בסעודתו לאכול
כדי , תכם כי אם ללמד עליכם קטיגוריאא

דת הדין לקטרג עליכם מ שיהיה פתחון עם
א והו, התכנית למרדכי נודעה .ה"לפני הקב

שאף אחד לא יגיע  ,הזהיר את כלל ישראל
והלכו  ,ולא שמעו לדברי מרדכי .שם לסעודהל

  . כולם לבית המשתה
  

שמונה עשר אלף וחמש  ,אמר רבי ישמעאל
ואכלו ושתו  ,מאות הלכו לבית המשתה

מיד  .נכשלור הם "בעוה .ונשתכרו ונתקלקלו
 .ה"והלשין עליהם לפני הקב ,עמד השטן
 ,עד מתי תדבק באומה זו ,ע"רבש ,ואמר לפניו

אם  .לבבם ואמונתם ממךשהם מפרישים 
כי אינם באים  ,אבד אומה זו מן העולם ,רצונך

שגם אחרי , יןימענהדבר מאד  .בתשובה לפניך
הם הרי . לא חזרו בתשובההם  ,שעשו מה שעשו

אבל הם לא , כ האדם מתחרט"אח, נו, נכשלו
ינני יודע מדוע מרדכי לא א .חזרו בתשובה

אולי גם הוא כבר , בתשובהמיד ם חזירה
, ה"אמר הקב .ראה שלא שמעו לו ,התייאש

מות או? מה עם התורה ?תורה מה תהא עליה
רק את עם  ,הולך ביחד ינואותורה זה  העולם

ענה לו  ,אמר לו .שראל יש בשביל תורהי
אשר תנה '. תסתפק בעליונים ,ע"רבש, השטן

 ,לא צריך את התחתונים', הודך על השמים
וגם  ,דברבסופו של . תשאירה פה בשמים

 ,ה דעתו למחות את ישראל"השווה הקב
למה לי  ,ה"באותה שעה אמר הקב .ל"רח

לכל  אותותי ומופתיאומה שבשבילה הרביתי 
 .מאנוש זכרם אשביתה. הקמים עליהם לרעה

הבא לי מגילה , ה לשטן"מיד אמר הקב
ך השטן באותה שעה הל .ואכתוב עליה כליה

מיד  .ו"פסק דין ח .ו מגילה וכתב עליהוהביא ל
ונתנה קולה  ,תורה בבגדי אלמנותיצתה ה

בוכה לפני והתורה צועקת  ,ה"בבכי לפני הקב
וגם מלאכי השרת צעקו לקול  ,ה"הקב
אם ישראל  ,ע"רבש, ואמרו לפניו .ייתהבכ

למה אנו צריכים  אנו, בטלים מן העולם
מלאכי הן אראלם צעקו חוצה 'שנאמר ? לםבעו

 ,כך חמה ולבנהכיון ששמעו  .'לום מר יבכיוןש
  . ספו נגהםא

 בבהלהבאותה שעה רץ אליהו זכור לטוב 
 .ואצל משה בן עמרם, אצל אבות העולם

עד מתי אבות העולם רדומים  ,אמר להםו
י וא .ה"ע אבותינו הקדושים ומשה רבינו ?בשינה

 ?משגיחים על הצרה שבניכם שרויים בהתם א
ה ולבנה וכוכבים וחמ ,כי מלאכי השרת

המרום בוכים  ומזלות ושמים וארץ וכל צבא
 .ואתם עומדים מנגד ואינכם משגיחים, במרד

פה כל העולם עומד  ?מה אתם שותקים
לא ואתם  ,יש פה מהומה גדולה !להתהפך

, אמר להם? מפני מה, אמרו להם ?יחסיםמתי
, מפני שנהנו ישראל מסעודתו של האחשורוש

גזרה לכלותם מן  ועבור זה נגזרה עליהם
להזכיר את  צריךפה  .ולאבד את זכרםהעולם 

זה נכון  .י ותלמידיו"עם רשב, במגילה' הגמ
אלף וחמש מאות שהיו בשושן  שמונה עשר

את כל למה להשמיד ולהרוג אבל , הבירה
אלא בגלל שהשתחוו  ?בשאר מדינות היהודים

עבודה אז מין  כ"א. לצלם שעשה נבוכנאצר
עם  ,יצלןלמנא רח .י עריותוגם גיל וכעת, זרה

. נגמרכבר  הכל, חמורותכאלה רות ישתי עב
אבותינו , אמרו לו אברהם יצחק ויעקב

ה "אם הם עברו על דת הקב ,הקדושים
הם  ?מה אנו יכולים לעשות ,רתםיונחתמה גז

כבר היה  שהרי, מיואשיםהיו , כבר התייאשו
מה לידידי , 'בכוהם התפללו ושם ו, חרבןה

ושום , וכדומה, אברהם אבינו ב עלכתו' בביתי
אי  ,למשהלו חזר אליהו ואמר . לא עזר דבר

כמה פעמים עמדת על הפרץ  ,רועה נאמן
, ירתם לבלתי השחיתטלת גזיוב ,לישראל
לולי משה בחירו עמד בפרץ לפניו ' שנאמר

מה  ,)ו"תהלים ק(' להשיב חמתו מהשחית
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 משבר כי באו בנים עד, תענה על הצרה הזאת
   ).ז"ל ישעיה(

 היחידהוא , הציל אותנו בינוראיך משה  תשמעו
כלום יש , אמר לו משה לאליהו. שעשה זאת

ושמו , יש ,אמר לו ?אדם כשר באותו הדור
הוא כדי שיעמוד  ,לך והודיעו ,אמר לו .מרדכי

נעשה תפילה , ואני מכאן ,משם בתפילה
ונפתח שערי , הוא בארץואני בשמים , משותפת

בקש רחמים עליהם לפני נו ,שמים בתפילתנו
כבר נכתבה  ,רועה נאמן ,אמר לו .ה"הקב

 כבר לא יעזרועכשיו  .כליה על ישראלאגרת 
ה עם "הקבפני לבוא ל כעת צריך ,תפילות

אמר לו  .כי העניין כבר סגור, טענות וקושיות
אם בטיט היא חתומה תפילתנו , משה

 .ואם בדם נכתבה מה שהיה היה, נשמעת
מה  ?בדם או בטיט, ה חתומהריהגז כיצדתבדוק 

 .בכך אין לנו מושגים ',טיט' מה זהו' דם'זה 
רה קשה יגזש אבל מובן .כ חותמים בדיו"בד

אין , מה לעשותכבר אין  ,בדםהחתומה 
משהו  כנראה זה, משל וזה. אפשרות לתקן

. כפשוטםאינם דברים כמובן שה, רוחני גבוה
היא תראה אם  ,משה רבינו אמר לוכ "א

 .תפילהנו עוד יכולים לעזור בא ,יטבט חתומה
מדרש תלפיות ב .בטיט היא חתומה, אמר לו

 וישנם, י"מביא בשם רבינו האר ]ענף אחשורוש[
דבר רמוז הש, א"בשם הגרזאת אומרים ה

אלא  אל תקרי לאבדם, 'יכתב לאבדם' בפסוק
. גזירה לא נחתמה בדםהדהיינו ש, 'לא בדם'

 ,א בדםזה ל. יש תקוה ,משה רבינואומר  כ"א
  . בטיטאלא 

מיד . לך והודע למרדכי ,אמר לו משה רבינו
דכתיב  הדא הוא. הלך והודיע למרדכי

ויקרע מרדכי , נעשהרדכי ידע את כל אשר ומ'
 מיד ,כיון שהגידו לאסתר .'את בגדיו

נראה שהמדרש  .'חלחל המלכה מאדותת'
ומרדכי ידע 'מה הפירוש  ,'כל'לה מדייק את המ

רצה '? כל' מה הריבוי', אשר נעשה כלאת 
, מה שנעשה פה בארץשידע לא רק  ,לומר

 פסק נושיש, בשמים שנעשה אלא גם את מה
ין הוא פה דר הגזש ,היינו חושביםאולי  .דין כזה

 ,כביכול המן הוא שעשה את הגזירה, בארץ

 .ונינצל ממנה מרובים ישנם רחמיםאבל בשמים 
שגם בשמים  לךדע ת, לא ,מרואלכן הוא 

   .ה וחתומהכתוב הגזירה
 פירושהמה  ,ממה שכתוב במפרשים חוץ

הרי  ?לא ידעוכל בני ישראל  וכי', מרדכי ידעו'
הרי  דברה', בשושן הבירה תנהיוהדת נ'כתוב 

לדעת מה 'אסתר כתוב אצל גם . התפרסם לכל
יכפת לאסתר אהיה לא  וכי', זה ועל מה זה

 ?ירת המןגזמדוע היא לא נבהלה מ? המלכה
היא המן ירת גזש כיון שחשבה ,התשובה היא

בטל כ אנו נתפלל ותת"א, רק פה בארץ
 בשמים כבר נגזרה, לא, אמרו לה .ירההגז

כעת , 'אשר נעשה כלומרדכי ידע את ', הגזירה
  . הם הבינו שהמצב חמור ביותר

בקיצור  וביאשה ג"הרלב טעם זה ,אופן בכל
 שמתנילוי לעזאת עושים ש, ם אלשיך"מהר

א היחיד שהציל את עם כי הו, משה רבינו
יקנו ת ,לפי שיטתוכך  ,ולכן .גזירההמ שראלי

  . מתנות לאביונים ייןענאת 
 לא כתוב במגילהשהדבר נכון , לעצמי אמרתי

אבל חייב , זאת מרדכי לא גילה, במפורש
לדבר שהוא כל כך , במגילהלכך רמז  להיות
   .יגעתי ומצאתי, ובסייעתא דשמיא. חשוב

הּוִדים הפרוזים ַעל כֵּ  ,אומר הפסוק ן ַהיְּ
ָרִזים[ ים ֵאת יֹום ] ַהּפְ ָרזֹות עֹׂשִ ָעֵרי ַהּפְ ִבים ּבְ ַהיֹּׁשְ

ְמָחה וּ  ר ְלחֶֹדׁש ֲאָדר ׂשִ ָעה ָעׂשָ ה ְויֹום ַאְרּבָ ּתֶ ִמׁשְ
לֹ   ].ט"י ',טאסתר [ ַח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהוּ טֹוב ּוִמׁשְ

ָבִרים הָ  ,כ כתוב"אח ַכי ֶאת ַהּדְ ב ָמְרּדֳ ְכּתֹ ה ַויִּ ֵאּלֶ
ר ָנחּו ָבֶהם ', וכו ְלַקיֵּם ֲעֵליֶהם, 'וכו יִָּמים ֲאׁשֶ ּכַ

הּוִדים  ַלֲעׂשֹות אֹוָתם ְיֵמי' וכו ֵמאֹוְיֵביֶהם ַהיְּ
לֹ  ְמָחה ּוִמׁשְ ה ְוׂשִ ּתֶ ַח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהוּ ִמׁשְ

נֹות ָלֶאְביֹוִנים    ].ב"כ- 'כ', אסתר ט[ּוַמּתָ

, יתראש .בין הפסוקים כמה הבדלים ישנם
זה  ',מתנות לאביונים'לא כתוב  ט"בפסוק י

בפסוק הראשון למה  .ב"כהתחדש רק בפסוק 
ולא ', ומשלוח מנות איש לרעהו'כתוב רק 

, עוד הבדל נויש ?ומתנות לאביונים כתוב גם
 ,'ויום טובשמחה ומשתה 'בהתחלה כתוב 

, דהיינו .'ובטם ויו'יה לא כתוב ישנהפעם וב
ונשמט  ',לאביוניםמתנות 'בפסוק השני נוסף 

   .'ובטויום '
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' דף ה[הגמרא במסכת מגילה ', יום טוב' לגבי

' ובטיום 'למה לא כתוב , כבר דנה בכך ]ב"ע
תחילה רצו להנהיג משום שמ, בפסוק השני

אבל בסופו של דבר לא , בפורים איסור מלאכה
הדבר יה יפעם השנלכן ב, יבלו זאת עליהםק

איסור  עשוהם בהתחלה , דהיינו .לא מוזכר
כשזה נקבע , כ"בפסוק אחאבל  .מלאכה
 ,דבר זה לא התקבל ',ויכתוב מרדכי' ,לדורות

רק  .ולכן מצד הדין יום פורים מותר במלאכה
 .אין עושים ,מלאכה מקום שנהגו שלא לעשותב

שלא עושים מלאכה , שלנוגם המנהג הוא וכך 
 שמי שעושה אלא, לא מצד הדיןזה  .ביום פורים

. ברכה מאותה מלאכה לעולם אינו רואה סימן
' הגמ. מלאכהבסור שא וב ממשטינו יום אזה 

 ,הספד ותענית קבילו עלייהו  ,אומרת כך
דמעיקרא כתיב  .מלאכה לא קבילו עלייהו

ולבסוף כתיב  ',שמחה ומשתה ויום טוב'
ואילו יום  ',לעשות אותם ימי משתה ושמחה'

אין איסור מלאכה מצד הדין  יכ .טוב לא כתיב
למה לא כתוב יום  ממילא מובן, פורים ביום
  .טוב
ומתנות 'השינוי לגבי למה , צריך להבין אבל

   '?לאביונים
ימי משתה 'במלים , ישנו הבדל נוסף, כן כמו

 ',שמחה ומשתה'כתוב  בפסוק הראשון .'ושמחה
   '?משתה ושמחה'כתוב  ובפסוק השני

לה את הממרדכי הקדים ש, אפשר לומר אולי
שבמלה להגיד בכדי  ',שמחה'ל' משתה'
, לאחר מכן, דהיינו .רמוז משה רבינו' משתה'

הוא שינה  ',מתנות לאביוניםו'כשבא לתקן את 
במלה  כדי לרמוז את משה רבינובאת הסדר 

אבל . ם אותו ראשוןשׂ לכן הוא , 'משתה'
. 'ומתנות לאביונים'לא היה תקנת , מתחילה

 ,בהתחלה כתוב. יש פה שני דברים, בעצם הרי
עושים את ' וכוכן היהודים הפרזים היושבים על '

אלא , מרדכי זאת לא תקנת', יום ארבעה עשר
או שנתיים בשנה  ,כך עשו עם ישראל מעצמם

כתוב הרי  .גדול שקרה להםה נסה שלאחר
ה  ]ז"פסוק י[בפסוק לפני כן  ּתֶ ְוָעׂשֹה ֹאתֹו יֹום ִמׁשְ

ְמָחה משתה עשו דהיינו עם ישראל מעצמם , ְוׂשִ
 גדוליםעל הנסים ה ה"להודות להקב ,שמחהו

 מרדכי, נקבע לדורותכשזה  ,כ"אבל אח. שראו
 זאתצריך לקבוע הוא ראה ש. תיקן זאת

יום ' ,ראשית. סיףהוא בא והו ולכן, לדורות
כ "אחו .זאתהוא הוריד  לכן, לא התקבל ',טוב

שמת נלעילוי ', ומתנות לאביונים'הוסיף הוא 
כי  ,קןשראל תייזה לא עם . משה רבינו

לאחר מכן הוקבע  רק ,לא היההדבר  תחילהמ
, רבינו משה שמתנלעילוי , י מרדכי"הדבר ע

כי במלה  .'משתה ושמחה'וזה רמוז במלים 
  . משהכלולה המלה  משתה

  
רמוז משה ' משתה'איך במלה  :אלה מהקהלש

  ?ו"מה עם התי? רבינו
שבזה  התכוונתי לומר :א"שובת מרן שליטת

בכך הוא ', שמחה'ל' תהמש'שהוא הקדים את ה
היה צריך הרי  .רצה לרמוז את משה רבינו

 אבל, קודםשכתוב  כמו, להיות שמחה ומשתה
לרמוז את  בכדי', משתה'פה הוא הקדים את 

', משתה'ו של "הרמז בתי מה. משה רבינו
 .כבר סתרי תורה אלו הם', מתנות לאביוניםו'בו

כידוע שמדתו של , ו רומזת לתפארת"התי
  .ה היא תפארת"ו עמשה רבינ

  
היהודי כי מרדכי "בפסוק , מגילת אסתרב קריאה דקדוקי

ושמו ' איש יהודי וגו"בפסוק ו, "דורש טוב לעמו' וגו
  ". מרדכי

פה דברים במגילת מדייקים  כבר אנו אם
הטועים בקריאת הרבה אנשים  נםיש, אסתר
ֶלְך  הפסוק ֣ ֶנ֙ה ַלּמֶ י ִמׁשְ הּוִד֗ י ַהיְּ ַכ֣ י׀ ָמְרּדֳ ֣ ּכִ

ׁש אֲ  יו ּדֵֹר֥ ב ֶאָח֑ ים ְוָר֖צוּי ְלרֹ֣ הּוִד֔ ֵו֔רֹוׁש ְוָגדֹול֙ ַליְּ ַחׁשְ
֖לֹום ְלָכל־ַזְרֽעוֹ  ֹו ְודֵֹב֥ר ׁשָ יש  ].'ג' אסתר י[ טֹו֙ב ְלַעּמ֔

' דורש טוב לעמו'אומרים  ,אנשים טועים
דברים ציבור הרבה ביש  ,לצערינו ].ביחד[

 ,שאין להם סמך בשום ספר, מדוייקים ינםאש
. היום הרוצים להנציח טעיות אלו כאלה םנישו

כמה אנשים  ,לב תשימו .ישנן הרבה שגיאות
ה  אומרים בפסוק יָר֑ ֣ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ה ּבְ ֖ י ָהיָ יׁש ְיהּוִד֔ ִא֣

י ַכ֗ ֣מֹו ָמְרּדֳ  הם' ושמו'במלה  ,]'ה', אסתר ב[ ּוׁשְ
זה  ,אין פשטאאבל  .טאעשו בה פש, מפרידים

בא הדבר  מהיכן .וש֣מו מרדכי ,שופר הולך
אלו שתי מלים ', ושמו מרדכי'כנראה  ?אליהם
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קשה  .שקשה קצת להפרידם, אחד אחרי השני
 ...ושמומויצא לא ש, ביחד' מרדכי ושמו'לומר 

בסוף נהיה הדבר , רצו להבדילהם מתוך ש
   .קיצוני

כנראה בניגון ', דורש טוב לעמו'בפסוק , כאן גם
 ',דורש טוב לעמו'לא מסתדר להם להגיד 

, כפי שמורה הטעם פשטא', טוב'ריד במלה להפ
לכן הם מחברים זאת עד , יוצא קצת כבדזה כי 

הלכה  שזאת ,חושביםנם אנשים היש .הסוף
, צריכים לכתוב בספריםשכך ו ,למשה מסיני

 כפי. וזאת במקום לבער את הטעיות האלה
', וחיה'כמו יות על טע, ברנו בשיעור הקודםישד
למדתי אני  ',ה ברוך. וכדומה', ונקראה' או

וכל , מילדותי את המגילה מפי אבא מארי
בקריאה כפי  השגיאות הללו לא היו אצלו

רק בשנים , דברים אלולא שמעתי  .המסורת
  . האחרונות

  
טעם טוב  שיש ,ד"בס אמרתי אופן בכל

כתוב  .'דורש טוב לעמו'הפרדה במלים ל
לכל , דורש טוב ודובר שלום, במדרש הגדול

וכיון  .נהחד מכל עבר ומכל פהגליות לקבצם י
 .אז נעשה שלום ביניהם ,שמתקבצים יחד

המדובר הוא על מה שמרדכי הצדיק עשה 
 שראליאבל יתכן כי יש פה גם רמז לעם , בזמנו

ין שנאמר יכענ .יותגלשיתקבצו ה ,לעתיד
, היינו' דורש טוב' ,יוצא כ"א .'למען אחי ורעי'

 הםואם  ,יותה דורש לקבץ את כל הגל"שהקב
   .יהיה שלום, יחד מתקבצים

בין לעתיד , בין בזמן מרדכי, אתםתגידו  אבל
, שיבואו למקום אחד ,איך יכול להיות, לבוא

', ומתימן וכו מפוליןו וממרוקו אנשים מפרס
 ,אלא! ?איך יהיה שלום ביניהם ,כולם יהיו ביחד

כל אחד , דהיינו .'לעמו ,דורש טוב'שיהיה צריך 
 ת כולם באותהאאם תשים כי  .יהיה לבד

לכן  .לא יהיה שלום ,באותו בית כנסתוקהילה 
, להבדיל יםחייב .פשטא תפריק, 'דורש טוב'

לכל , שבטיםכי אפילו אצל ה .אם רוצים שלום
 .לעמו, דורש טוב .שבט היה את השופט שלו

זה ש ,זאת המציאות. לא יהיה שלום אבל ביחד
  .לא שייך

מנהגינו לקרוא  מדוע, בעניין קריאת התורה ביום פורים
על הרב צובירי  לטענותהתייחסות , תשעה פסוקים בלבד

י מרן "כל טענותיו ע דחיית ,ץ בעניין זה"דברי מהרי
דברי ותירוץ לשאלה נוספת שנשאלה על , א"שליט

  .ץ"מהרי
בעניין  ]א"ה ע"א דף קס"ח[ץ בעץ חיים "מהרי כותב

ת "ם סמוציאי ,קריאת התורה ביום פורים
פרשת  סוףעד , ויבוא עמלקבפרשת  וקורין
 ,אלא תשעה פסוקים פ שאינן"ואע. בשלח

אין פוחתין בתורה פחות מעשרה  ותנן
א הכא האבל , היכא דאפשרהני מילי  ,פסוקים

פרשת בקוראים  בפורים .עניינאיה סליק ל
ַויָֹּבא  .ושם יש רק תשעה פסוקים', ויבוא עמלק'

ה ֶאל ְיהֹושֻׁ . 'וגוֲעָמֵלק  ַויַַּעׂש . 'וגוַע ַויֹּאֶמר ֹמׁשֶ
ַע  ה . 'וגוְיהֹוׁשֻ ר ָיִרים ֹמׁשֶ ֲאׁשֶ ִויֵדי . 'וגוְוָהָיה ּכַ

ֵבִדים  ה ּכְ ַע . 'וגוֹמׁשֶ   .'וגוַויֲַּחלֹׁש ְיהֹוׁשֻ
ֶפר  י"יַויֹּאֶמר  ּסֵ רֹון ּבַ ֹתב זֹאת ִזּכָ ה ּכְ . 'וגוֶאל ֹמׁשֶ

ַח  ה ִמְזּבֵ ֶבן ֹמׁשֶ ס ָיּה . 'וגוַויִּ י ָיד ַעל ּכֵ ַויֹּאֶמר ּכִ
ֲעָמֵלק ִמּדֹר ּדֹר  י"ליִמְלָחָמה    ].ז"י -'ח, ז"שמות י[ּבַ

, קורא שלשה פסוקיםכל אחד  ,ישראלוכהן לוי 
שאין , ההלכה היאאבל . כ תשעה פסוקים"סה

כ מה "א .קוראים בתורה פחות מעשרה פסוקים
ברם הני מילי , נכון, ץ"אומר מהרי? עושים
הא סליק ליה , אבל הכא. דאפשר היכא

 ?מאיפה תוסיף. אין מה לעשות, דהיינו. עניינא
 ינואמשום ש ,אי אפשר ין הקודםימהענ

סוף כמו שכל אחד יכול לראות שם ב ,הנושאמ
גם זה  ',וישמע יתרו'ואם תמשיך  .לחפרשת בש

לפני כן לא  ,אין מה להוסיף כ"א. ייןהענמן לא 
אי כא דיהכ "א .אעניינסליק ליה . לא אחרי כןו

ץ "ממשיך מהרי .ה פסוקיםתשע קוראים, אפשר
' סי ע"ועיין שו, כך כתבו הפוסקים, ואומר
אלא  פ שאין בה"ואע, ע מסיים"שווב .ג"תרצ

כדי  ,ים פסוק אחרוןכופל, תשעה פסוקים
 ,רשובית יוסף מפוב. ה פסוקיםלהשלים לעשר

 .גנהו גדנהו והיכא, על פי המנהג אוה שזה
 ואין מנהג לכפול, א"שהגיה רמ ולזה תמצא

ר יוסף "אכן כמה .אחרון של הפרשההפסוק 
אחרון ע כותב לכפול את פסוק "קארו בעל השו

הסביר בבית יוסף הוא אבל ', הכי יד על כס י'
 ,ץ"אומר מהרי כ"א. ו על פי המנהגשזה עצמו

במקום , אבל היכא דלא נהוג .היכא דנהוג נהוג
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א כותב "הרמגם  .לא נהוג, שאינם נוהגים כך
 ינםאנזים האשכ ,שאין מנהג לכפול אותו
אומר . םמנהג וזה, כופלים את הפסוק האחרון

ואני הצעיר ראיתי המנהג עכשיו  ,ץ"מהרי
ראיתי ' אומר ץ"מהרי ,מציאותכך ה .לכפול

ולא  ,לאליפשתי בכל התכיחו .'שנוהגים לכפול
 .תי גם אחד מהם שידבר שצריך לכפולמצא

שוב מצאתי ו. נוהגים לכפלושלא היו , הורמ
דף להרב בעל תיקון יששכר בסדר המנהגים 

שאינו אלא מנהג בעלמא שאינו , ב"ט ע"ס
שכך דעת  ,עיין שם בסדר פוריםו .צריך
ולכן  .אומר כךר דוד אבודרהם "גם הר. א"הרד

שהוא  ,אין להשגיח על המנהג הזה האחרון
   .נגד התלמוד

ל המנהג זה התקב יפל וע ,ץ"מהרי מסקנת זאת
כי ' חוזרים לכפול פסוקשלא  ,בקהילות הבלדי

לגבי הוא שהחידוש  ,נסביר תכף .'היד על כס י
פ "עכ, מקומות אחריםלגבי  כי. העיר צנעא

כנראה אף פעם , הרבה מקומות נוספים בתימן
רק על מה  ,הוא מדבר. לא היה מנהג לכפול

  . בעיר שלושהכנסת  יתבב ,ראה במציאותש
והביאו  ]ד"דף קנ[ר אגרת הפורים ספבאו בזה  על

. בספר ויצבור יוסף בר הרב צוביריב מה שכת
גם מובא  אבל הדבר, זאת מפהאקרא לכם 

   .זאת בקיצוראגיד ו ,]ל"ת' ג עמ"ב ח"ויצי[ בספר שם
מה שאמר , ץ כמה שאלות"מעיר על מהרי הוא

אחרי  ,אלילהמנהג הזה בתכ שלא מצא
ינים העניוכי כל  ,תורבוד תוהמחילה מכ

 ?יללאמפורשים בתכהקדמונים מנהגי תימן ו
רבים שהוא ועניינים מנהגים כמה שהרי  ,ועוד

אין להם זכר ו ,סידורואספם לתוך בעצמו 
היכן מצינו  ,דוגמא אחתהוא מביא  .לאליבתכ
כשחל יום טוב ד, ביותרל העתיקים אליבתכ

 .'עשר תעשר'הקריאה להתחיל , בשבת
כל 'ים לעולם מתחיל ,לאלילדעת התכד

. ט שחל להיות בשבת"ואפילו ביו', הבכור
בעצמו קבע  ]ץ"מהרי[הוא הרי  ,ואם כן .'וכו

מה  יפךה', עשר תעשר' ו להתחילבסידור
   .לאלישנזכר בתכ

, האחרון של פסח או סוכות או שבועות ט"ביו
כל הבכור אשר ' ל ביום השמיני"קוראים בחו

יש שם את פרשת , בסוף פרשת ראה ',יוולד
כל 'לים מתחי ,ט שחל בחול"ביו .רגלים שהשל

. וזה יוצא בסדר, חמשה מברכים נםיש ',הבכור
 ,ץ"כותב מהרי ?בשבת שים כשחלמה עואבל 

 ,טועןבא והוא  כ"א. 'עשר תעשר'ם מתחילי
עשו אכן מה  .דבר זה לא מוזכר אלילבתכש

? שהיו קוראים את הפרשה הזאתכ לאליבתכ
סיפו כמה לא הו .היו חוזרים על שני מברכים

, עוד שני מברכים שיהיו כדיבפרשיות מקודם 
כל 'פרשת את . אלא חזרו על אותה הקריאה

ליותר מחמשה אי אפשר לחלק  ',הבכור
. וכשזה בשבת צריך שבעה מברכים ,מברכים

בל גם היום בכל מקווכך , ץ אומר"כ מהרי"א
הדבר כבר מוזכר בראשונים , תפוצות ישראל

 שמוסיפים, לכך יכנסלא נ, ובמפרשי הגמרא
 .קצת לנושא כי זה גם קשור ',עשר תעשר'מ

 .לא כתובזה ל אליבתכש, הוא בא וטועןאבל 
לא כתוב ש, דבר קבעץ "הנה מהרי ,כ"א

אתה  ד"למה בנד, ץ"קשה על מהרי. אלילבתכ
זאת  ?אלילמה שכתוב בתכעל פי  קובע

  .ראשונהה שאלתו
מה שאמר שאין גם אחד מהם ו ,יהישנ שאלה

כי , 'וכו הפריז ,צריך לכפולשידבר ש
ל אליפשתי בכמה תכיח ,הוא אומר ,במציאות

בזמן שהיו עוד , מוזעל םנכתבו לפני גלותש
מהם בהרבה ו ,צנעאשוכנים בשלוה במדינת 

ת "בס יקראוו ,מצאתי כתוב בזה הלשון
עשרה  'א עמלקויב'בפרשת  שלשה בני אדם

 ',יד על כסכי 'והשלישי ישנה פסוק  ,פסוקים
תכלאל ישן וב .להשלים עשרה פסוקיםכדי 

 ,צ"ש'וכן בתכלאל משנת ה, ג"ת'משנת ה
וקוראין  ,ל"נא דאיסורא וזשיבללה  נקטי

ע "רש בשויפו ',א עמלקויב'שלשה בני אדם 
 ',כי יד על כס' יאמרו וןשכופלים פסוק אחר

לפי שאסור לומר , כדי שיהיו עשרה פסוקים
 .ל"עכ, בספר תורה פחות מן עשרה פסוקים

בשנת  נכתב, ישןתכלאל בוכן מצאתי 
מגדולי הסופר הדגול יד תיבת כמ ,ח"עש'ה

ר אברהם "ר חיים בן כמהר"חכמי התימן הר
ובפירוש כתב שם , ל שכתבו לעצמו"בשירי ז

עשרה לכדי להשלים , לכפול פסוק אחרון
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לא הדבר מה אתה אומר שכ ל"א .פסוקים
   !זה כתוב במפורש הנה ?אלילכתוב בתכ

אין להשגיח על ומה שאמר ד, ישיתשל שאלה
ם היותו חובב מנהגי ע, המנהג הזה האחרון

השגיח להחזיר לא  מדוע, בתימןהראשונים 
שהיו , יומיןהוא עתיק ד ,הראשון םמנהגאת 

היה מנהג  .'יעש יהושעו'נוהגים לחזור פסוק 
ויעש יהושע כאשר 'הפסוק  לחזור על ,קדמון

לא הם  .ןעליית ראשובנמצא זה , 'אמר לו משה
אלא על הפסוק , 'כי יד על כס'הפסוק על  חזרו

אם כבר  ,כ"א. שבמברך הראשון' ויעש יהושע'
שיחזרו  אז, אתה רוצה ללכת אחרי הקדמונים

בהדיא גם שנזכר מה ו .'ויעש יהושע'על 
 .מעמדותהם חילוקי באותם התיגאן שיש בה

תלך לפי  ,מה נפשךכ "א. זה כתוב בתיגאן
ואם כן לאור כל  .שכך עשו התיגאן והקדמונים

דבתימן המנהג הראשון היה , האמור יוצא
המנהג  .עש יהושעויבדילוג פסוק לחזור  פשוט
, 'וכואחרון  לכפול פסוק, ירש את מקומוהשני 
בין חלק  ץ הנהיג מנהג שלישי"מהריעד ש

 ואהו, תשעה פסוקים בלבד מהקהל לקרוא
. אחרון דאחרון והוי, מנהג חדש ממש בתימן

  .'ווכ
נגד 'מה שאמר שהוא ו, רביעית שאלה

היה צריך לציין היכן נמצא בתלמוד  ',התלמוד
אין זה  ,נזכר ואם מפני שלא .שלא לכפול

, כלל טענה ינהאו, נקרא נגד התלמוד
ל שבזמן חכמי "די, דאדרבה איפכא מסתברא

ולכן , המשנה והתלמוד היו מנהגים שונים בזה
 איה להורות לנו עצם הקריאה מההסתפקו 

  . ומה עניינה
אמנם . השאלות שהוא שואל כאןארבע  אלו

 ,הנושא הזהכנס לכל ין באפשרותי כעת להיא
. שא ארוך ורחבנו ואהכי , לכל היקפו ומיסודו
  . לא נדפס ייןדאבל הוא ע ,כתבתי עליו בזמנו

ך כהערימו פה כל . הדבר כואב לי מאד ,אבל
 ,ישבתי וחשבתיו, ץ"קושיות על מהרי הרבה

ץ כי דלקו "שעו ומה חטאתו של מהריפ מה
 ,ל"זצוק ץ"מהריגאון עוזנו מה חטא  ?אחריו

 ,כ הרבה קושיות"יקשו עליו כשיבואו כיום ו
מלמטה , מימין ומשמאל, משםמכאן ו

הדבר הוא  ,אמרתיוכ נרגעתי "אח ?ומלמעלה
אין האור ניכר אלא מתוך , כי הכלל הוא .טוב

שואל עליו בא ושהו ידוקא כשמ, דהיינו .החושך
להתקיף אותו מכל  ומנסה, כ הרבה קושיות"כ

, ובסוף מתברר שאין שום קושיא, הכיוונים
 הכל, וכלל מתחילות כלל ינןאהקושיות 

 וגדלותיראו את בזה  ,כ אדרבה"א, דמיונות
, ושכמה שניסו לסתור את דברי. ץ"ל מהריש

אדרבה דוקא מכך תתברר , נה וזויתלא הניחו פ
ועוד מעט  .ץ"של מהרי וניותגאובסופו של דבר 

  .זאת תראוגם אתם 
 .יו לפי הסדרשאלותד על כל "בס אענהכעת 

מכך למדו רק כדי שת, זאתאני אומר לכם 
כל פעם לבוא ולענות על ביכול  ינניא .דוגמא

יקח דוגמא  ,אבל מי שיבין .הללו כל השאלות
טעות בשיטה  אתכי ז ,לדברים אחריםגם 

  . בהבנהו
זה ש אמרץ "מהריאיך , שונההשאלה הרא לגבי

יש דברים  הרי, טועןהוא , לאליבתכ לא כתוב
ואתה כן  לאליבתכ יםאחרים שלא כתוב

   .םמביא
י "הרי מהר. דבר זה כלל אינו ברור, ראשית
בנוסח ם חלק, לאליכתב הרבה תכ בשירי
ל שהוא אליתכ נםיש .וחלקם עם שינויים, בלדי

 כתבשיש ו, לפי מנהג הקדמוניםאותם כתב 
יים שינועם או  ,לפי מנהג האחרוניםאותם 

   .מסויימים
, עליו הוא מדבר, בשיריי "זה של מהר תכלאל

ברשותו , בעצמו בזמנו רק לרב צוביריהיה 
קיבל אותו כנראה בהשאלה ממשה  .בביתו
ועברתי על  ,ישבתי בבית שלואבל אני . עוזירי

כדי ב ,הדברים הרבהוהעתקתי  ,כל הספר
, למשל. יין הזהל הענלמצוא את האמת בכ

סוף ץ "בבארות יצחק בפסקי מהריהעתקתי 
מה  ,]ט"דף שי[הלכות סדר היום  חלק ראשון

י בשירי בעצמו כתב בסוף תפילת "שמהר
תיקון יפה תיקנתי לך בזה המחזור  ,שחרית

 .אפשר יותר מדי הוספות יאכי , דרך קצרהב
לך וקרא במחזורי  ,ואם אתה מבקש יותר

כבר בזמנו , דהיינו .כל הלשוןש "עיי .הדפוסים
מודפסים הרבה סידורים  היוי בשירי "של מהר
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אתה רוצה עוד אם , לךהוא אומר ו ,ונפוצים
 םה, כלומר. יש לך במחזורי הדפוסים, הוספות

 אתממנו העתקתי אני ו .יםכבר היה מצוי
והוא לא מצא עוז , שם בביתוהזאת  הפיסקא

זיקים וכן היום המח, בנפשו למנוע זאת ממני
לא היה רוצה  אף אחד, בספר זה מן הסתם

ספר גם אי אפשר להגיע להיום . זאתלפרסם 
, יש לי העתקה של כך 'אבל ברוך ה, זהה

, ודברים רבים נוספים שעדיין לא הדפסתי
   .משנים קדמוניות

 ,שכל מה שכתוב בתכלאל הזה, מראה הדבר
הספרים מזאת לקח  בעצםהוא , כולל ההוספות

 אלא הוספות ,מנהג תימן ינואה ז. המודפסים
ואם . האידנא נהגו ,כלשונו' נהגו בזמנינו'ש

 .יש לך במחזורים המודפסים, אתה רוצה יותר
, זה היה מצוי בהישג יד כל הציבורשלמשמע 
כיצד נכנסו הרבה מנהגים מובן  וממילא

לך ' .המצוייםשהיו מחזורים כי אלו ה, יםישינוו
  . דהיינו זה בהישג יד ',וקרא

שהוא , הזה מדבר על התכלאל אינניכעת 
אני אלא . ח"שע'שהוא משנת ה, מסתמך עליו

י מנהג "פהתכלאל שכתב עמדבר על 
לקרוא  ,ץ"מהריותב כהוא כשם  גם, הקדמונים

באופן כללי הוא כותב שם . 'עשר תעשר'מ
אבל אני מתקן לך דרך  ,מנהגיםנם חילוקי שיש

   .תכדי להסיר את השיבושים והמחלוקונכונה 
גם אם נגיד שלא כך , גם בלי להיכנס לכךאבל 

שהקדמונים לא קראו  נניח, היה מנהג הקדמונים
אבל הרי ', כל הבכור'אלא מ' עשר תעשר'מ

מהיות טוב אל , היא ץ"תמיד שיטת מהרי
כל 'הרי הקדמונים שקראו מ .תיקרא רע

, על אותה הקריאהחזרו שני מברכים ו', הבכור
דבר כדי האותו  ראשון ושני חזרודהיינו 

הגאונים  לפי דעתהרי , להשלים שבעה מברכים
' סי[ ע"כך נפסק בשו .לא יוצאים בכך ידי חובה

, שהו חזר על אותה קריאהישאם מ ,]'ז סעיף ו"קל
, כותב כך ע"השו. חובת קריאה לא יוצאים ידי

וקרא השני מה שקרא  ,הקורא בתורה ראשון
' אם הוסיף על מה שקרא הראשון ג ,הראשון

 ,פסוקים או אפילו שנים במקום דלא אפשר
אינו עולה  ,ואם לאו .יןיאותו שני עולה מן המנ

 .משום דלא אפשר ,חוץ מפרי החג .ןימן המני
וכולם  ,סוכות עולים ארבעה מברכיםחג הבאכן 

נניח ביום שני , דברהאותו קוראים בתורה 
אין מה אבל  ',ביום השניו'קוראים כולם 

 נהשיש יכןהאבל . אחרת אין אפשרות, לעשות
עולה  ינואו, לא יוצאים ידי חובה ,אפשרות

 כ"א. כך אומרים הגאונים .ין הקרואיםלמני
אפשר אמנם אכן  .ץ עשה יפה מאד"מהרי

דן  הפרי חדשגם , הקדמוניםמנהג ליישב את 
אבל אם אני , זאתדוחה הוא , על כך בזה וחולק

לצאת ידי  ,עלמא וא לכוליהעושה דבר ש
 מהיות טוב ?מה רע בזה, יטת הגאוניםחובת ש

כי 'לגבי הכפלת פסוק  כ"משא .אל תיקרא רע
 ?להוסיף פסוק? מה ברצונך לעשות', יד על כס

 ותכף ,זה נגד התלמוד ,מפורשבאומר  ץ"מהרי
א יכא דסליק עניינהמשום ד. אתזנסביר ד "בס
  . ניאש

דוקא אלה שהלכו לפי מנהגי  ,שני מצד
הם , פסח בשבת ט של"כשחל יו ,הספרדים

קוראים הרי תמיד  .מוסיפים פסוקים מיותר
 דהיינו ביום ראשון קוראים ',משך תורא'ט "ביו

ו אנ, חל בשבתאם זה . 'וקחו לכם משכו'
ה עושים מ .עולים לשבעה 'משכו'מחלקים את 

והיה 'מוסיפים  ?הספרדים או מנהגים אחרים
למה אתם מוסיפים  .'היום הזה לכם לזכרון

, זה מיותר הרי? ל מה צריך להוסיףבשבי? זאת
זה בגלל ש ,אלא? כללצורך בכך אין הרי 

 לכן, הג שכתוב במחזורי עדות אחרותמנה
 ,התימנים שרצו ללכת לפי מנהג הספרדים

ץ "מהרי ,זהדבר  .בלי שום הכרח, זאתמצו יא
אין  משום שכאן. ץ התנגד"לכך מהרי. יבללא ק

אפשר  'משכו'את הרי  .זאתסיבה לעשות 
פסוק לא צריך להוסיף כ "א, לחלק לשבעה

   .אין לכך הכרח, 'היום הזה וכווהיה '
 ,]ק לגבי התכבדו מכובדים"שיעור מוצש[ אמרתי לכן

 ,זאת בהרחבהאולי לא אספיק כעת להסביר ו
נמשך  ,יםישמי שנגרר אחריהם בעצימת עינ

ינם מבינים אכאלה ש נםיש .גם בזה אחריהם
ל כנראה אייחד אב, יין זהאני אומר בענמה 
נם יש, דהיינו. נ"בל נפרדה שיעור "בע לכך

עדות אחרות  רבים שהלכו אחרי מנהגי
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, אחרי ספריהם, אחריהםנגררו  ,יםבעצימת עיני
, א"זיע ץ"מהריכ "משא .לברר הדק היטבבלי מ

, סכיםמ אינו' כי יד על כס'לגבי הכפלת פסוק 
ואבותינו לא נהגו , זה מיותר. כי אין בכך צורך

 הוא', עשר תעשר'אבל לגבי הוספת  .תזא
דעת כי לפי  ,כדי לצאת ידי חובה ,הסכים

ומהיות טוב אל , ח"יד הגאונים לא יוצאים
זה כמו שהקדמונים נהגו לקרוא  .תיקרא רע
. כ שינו זאת"ואח ,]חוקת וחצי בלק[ פרשה וחצי

כדי לצאת ידי , ותאבהשתנו כמה דברים לטי
ואין עליו  ,ץ"מהרי זאת שיטת. חובת כל הדעות

  .בעניין זה שום שאלה
רוצה להאריך  ינניא ,זהקיצרתי בנושא  אולי
את הדברים הדפסתי כתבתי וכבר משום ש בכך

גיליון ששי נדפס בניסן [ דלעיל בחוברת אור ישראל

, יבין בדיוקו ,מי שירצה יעיין שם ,]א"ד דף י"התשמ
  .צריך קצת יותר עיוןו נושא הזהכי 

הוא בא וטוען שחיפש , השאלה השנייה לגבי
אילו 'ץ "הוא כותב על מהרי, אלילכמה תכ

לו לים שאסור היה אלו מ', חיפש כדבעי וכו
הוא  .ה"אבל תכף נסביר ותבינו בע, כתבםל

ונו של ביר .'וכו לאליפשתי כמה תכיח'אומר 
ממש כואב  ,תמוהבכלל הוא זה דבר  ...ולםע

התחלה בכלל אין כי , הדברים האלה לי
כל התכאליל שהוא מדבר . זאתלקושיא ה

 תעשו? על מה אתה מדבר בכלל ,עליהם
, וזעהוא אומר תכאליל מלפני גלות מ, בוןחש

תכלאל ו, ג"ת'הכ מביא תכלאל משנת "אחו
 .י בשירי"ותכלאל של מהר, צ"ש'משנת ה

י בשירי "את מהר .י בשירי"ל עם מהראתחי
בתוך התכלאל  .ו עיניראיתי במ ,זהבעניין 

ובצד בגליון הוא מביא , ץ"מהריכעצמו כתוב 
שוב  .והפוסקים שכותבים אחרת ע"את השו

י בשירי "שמהר ,ייןענאותו חזרנו ל ,פעם
א הוא ל, שלו לא שינה את המנהגל לאבתכ

 הוא רק כתב הערות, שינה את לשון התכלאל
, כגון סדר היום, מביא דעות אחרות, יםבצדד

מביא כל מיני ספרים , מגן אברהםו, לבושוה
אבל זה לא בתוך גוף , מציין אותם בצדדיםו

. הוא לא שינה זאת בתוך התכלאל. התכלאל
 שזאת, ]בשיעור שעבר[יברנו על זה כבר ד

, י בשירי"זה מהרלהביא כאילו  .הטעיה
גליון רק בכתב זאת י בשירי "בעצם מהרכש

  . התכלאל בגוףולא  ,צדב
, שהוא הביאל האלה אליכל התכ, מכך יתירה

, אם כן .'וזעלפני גלות מ'מ ?הם איזה שנהמ
, מ"ת'גלות מוזע היתה בשנת ה .בואו חשבון

 ואת, ה"של'מרן הבית יוסף נפטר בשנת ה
מ "בשנת הת ,כ"א. ע הוא חיבר בסוף ימיו"השו

מצאת כמה ש ואתה אומר לי, ה גלות מוזעתהי
אחרי שהם  ,פירושו .מלפני גלות מוזעל אליתכ

ודאי  הרי ?ץ מחפש"ה שמהריזה מ, נו .ע"השו
ע נכנסו מנהגים אצל התימנים כפי "שוהשאחרי 

המנהג היה מה  ,ץ רצה לברר"מהריהרי  .ע"השו
על מה שהיה מדבר ע "השומרן  .ע"השולפני 

נראה איך וכעת בוא , מנהג בקהילותיהם בעבר
תביא לי תכלאל  .ע"השולפני  מנהגינוהיה 

אין דבר . שיש לכפולכתוב בו ש ,ע"שוהמלפני 
א לי תכאליל שנכתבו אחרי ה מביאת. כזה

, מרן ה כבר נפטר"בשנת של ?ע"שיש שו
והגיע לתימן תוך  ,ע כבר נדפס בונציה"השו

יש עד היום  .שנה או שנתיים והעתיקו אותו
משנת  .שנכתבו אז סמוך אחרי מרן ,כתבי יד

היה שנה שזה כבר כמעט מאה , מ"עד תה "של
 ?יאתה מביא לכ מה "א, ע בתימן"קיים ספר שו

 אבל .יפה מאד? ע"השו י"עפ כתוב לאליתכשב
 ,ץ מחפש"מהרי .ץ מחפש"זה מה שמהרילא 

ץ כותב "מהרי. ע"מנהג לפני שויה המה ה
ץ ידע "מהרי', נוהגים כעת לכפול'שבמציאות 

 אבל הוא רצה לדעת האם זהו מנהג, זאתראה ו
מה שאתה  ,ממילא. שהיה גם לפני כן מקורי

דבר ה, ע"שוהאחרי  שנכתבו לאלימביא תכ
   .ינו אומר כלוםא

. יקחו חשבוןתבואו , בינה ,יתרה מכך אבל
ץ נפטר "מהריהרי  .פשוט לא שמים לב לזאת

ל אליהתכ כ שכל"יוצא א, ה"בשנת תקס
כ מאה שנה או "הם בסה, שהוא הביאהאלה 

מזה אתה , נו .ץ"לפני מהרי שנהמאה ועשרים 
דברים על זמנינו מ הרי כשאנו ?מביא ראיה

 ,שנהאליל מלפני שלש מאות יש לנו תכ ,כיום
הכי הרבה מלפני חמש , או ארבע מאות שנה

 כ תחזרו לתקופת"א .כך בזמנינו ,שנהמאות 
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 כ"א, שזה לפני שלש מאות שנה ,ץ"מהרי
הוא מדבר על  ',אלילתכ'כשהוא מדבר על 

. שנהמלפני שש מאות או שבע מאות  אלילתכ
בכלל זה  ,אף אחדזהו דבר שאין כמעט כיום ל

איזה תכאליל על  כ"א. כבר אינו בהישג יד
לא הסתכל בכלל על ץ "מהרי? אתם מדברים

אין להם שום , שבידכם ל האלהאליהתכ
דעים שבתקופה יו כיון שאנו, משמעות

שה לי ועמה אתה  .האחרונה השתנו מנהגים
היום אולי  ?אליל משנת כך וכךתכשל רשימה 

ץ הם "אבל בזמן מהרי, זה נראה עתיק כביכול
זה  ,בכלל לא משמעותיים, חדשיםתכאליל היו 

על כשהוא מדבר  .בכלל לא מה שהוא חיפש
בעיקר על התכאליל הוא מדבר , 'לאליתכ'

הקדמוניות שעדיין אין בהם כלל מנהגים שבאו 
עמרם  ר"הרכמו שכותב  .ע וכיוצא בו"מספר שו
 ,]ט"א הערה י"דף כ[ סערת תימןספרו קורח ב
מהדברים ל אליוסח התכץ זיקק את נ"שמהרי
כ "א. ל האחרונותאליו כותבי התכשהגיה

  .מתחילה ינהאהשאלה בכלל 
פסוק  לחזורשנהגו  מה, השלישיתהשאלה  לגבי

דבר  גם מה שהוא כותב פה זה', ויעש יהושע'
בהם חילוקי  נזכר באותם התיגאן שיש, מוזר

כ תאג "בסהיש  ,אין שום תיגאן כזה .המעמדות
כ אתה מביא "א. גאן שהיומתוך אלפי תי ,אחד

 יש מנהג כזה ,בסדר ?לי ראיה מתאג אחד
גם  ץ"ני שמהריחושבו ,באיזשהו מקום בעולם

יש לי תאג של , הראיהו .והתעלם מכך אתזידע 
ץ מזכיר אותו "שגם מהרי, שלמה הסופר ר"מה

בעץ חיים לגבי תרגום בציבור של מעשה ראובן 
את  אגמוזכר שם בגליון של התו', פחז כמים וגו

הערה בשם זאת כתב אחרון שהו ימ. המנהג הזה
המנהג שו, 'ויעש יהושע' שיש מנהג לכפול, בצד

 .'כי יד על כס יה'על לחזור ) לדעתו(האמיתי 
כי  .ץ לא התייחס לזה בכלל"אבל מהרי

ץ לא רצה לדון על מנהגים בתוך מנהגי "מהרי
דן  אלא הוא, כאילו ישנם חילוקים, ן עצמםתימ
זה היה  תאג .מנהג ספרדע ו"והשכלפי רק 

הוא בודאי השתמש בו , בבית הכנסת שלו
אבל הוא , כתוב שם את ההערה הזאתוראה ש

הוא התעלם  לכן ,לא רצה לסבך את הקורא

ו מנהג של כי זה ',ויעש יהושע' מהמנהג של
 נזכר באותם, 'אבל אי אפשר לכתוב .בודדים
הוא  .תאג אחדכ "יש בסה, אין תיגאן, 'תיגאן

תאג אחד מתוך מאות ואלפים של תיגאן א מצ
ר בניה הסופר לבדו אומרים "רק מה. שהיו אז

, אגוזמ אולי זאת, שכתב ארבע מאות תיגאן
איפה הם  .פ ודאי הוא כתב הרבה"עכאבל 
אתה אומר איך  ,מצאת באחדואם , נו? כולם
פה ושם  ,יש חילוקים ?מנהג הקדמוניםהוא שכך 

  .ישנו איזה הבדל
  

מצא בפירוש של ש ,]ג"דף קנ[ עוד דברמביא  הוא
בפורים , עדני שכתוב כךאלמארי סעיד 

ובזו הפרשה , א עמלקקורין ויבבשחרית 
אחד לפיכך צריך , תשעה פסוקים בלבד

, מהשלשה להחזיר פסוק ממה שקרה לפניו
מדקאמר  .ל"עכ. כדרך שאמר בפרשת צו

, נו דברים ברוריםהשמיע', צריך אחד להחזיר'
חיוב  ים היה המנהג בתימן בתורכי בזמנו קי

קריאת הפורים  להשלים, כדין וכהלכה
  . ל"עכ .'וכולעשרה פסוקים 

הוא ', צריך' בלשון הוא אומרהרי , תמיה ואני
כותב  מארי סעיד עדני .לא כותב שכך נוהגים

אבל  ,היה בתימןהוא  אכן, בכללו .שכך דעתו
וכאן חיבר את ספרו , י"הוא היה פה באכ "אח

וכבר כתבו . י"ו מברטנורה ומרן הב"רעבזמן (
י תשובות "שכנראה באמצעותו הגיעו למרן הב

, ם"ר יהושע הנגיד דור חמישי להרמב"ה
מי אמר שבתימן היה  כ"א). שנשלחו לתימן

אלא הוא , מנהגשכך ההוא לא אומר  ?זה מנהג
גם אם הוא  .נראה לו שכך צריך', צריך'אומר 

וא בכלל ה אבל, זאת בקהילה שלוהיה מנהיג 
כ "א. לא היה בתימן כשכתב את החיבור הזה

 ,דבר שני. הוא לא מעיד על המנהג, ראשית
דעות  נםוכנראה ראה שיש, הוא כבר היה בארץ

. כנראה גם הוא נמשך אחרי זהממילא כאלה 
בתימן היה שאכן , נמצא כי זו אינה ראיה כלל

  .מנהג כזה
נגד 'מר שהוא ץ א"שמהרי מהטענתו על לגבי 

היה צריך לציין היכן , הוא אומר ',למודהת
   .נמצא בתלמוד שלא לכפול



 השיעור השבועי –שערי יצחק 

18  

, לענות ץ בעצמו"למהרי ניתן, זאת קושיאעל 
ץ "מהרי כתב על כך כי כבר במהדורא בתרא

לשון  זהו, מה שקראתי לכם קודם .בעצמו
דהיינו המהדורא , ורא קמאמהדב ץ"הרימ

 אבל יש את מהדורא. י"בכתב רשהרגילה ש
ולרב , א לאור הרב שמעון צאלחשהוצי ,בתרא

ואני , השלחןאת הספר הזה על  צובירי היה
היה צריך הוא  .מתפלא כיצד הוא לא הסתכל

כי לו בעצמו היתה המהדורא , זאתלתקן 
, על השאלה הנזכרתו .המושלמת הזאת

  .משך הערתובה ץ בעצמו כתב"מהרי
פ שאינן "אע, ץ אומר טעם"קודם שמהרי הבאנו

ותנן אין פוחתין בתורה  תשעה פסוקים אלא
אבל , דאפשרמ היכא "ה, פסוקים' פחות מי
ץ "מהרי כ"אח .'וכו ,יינאעניה סליק ל הכא הא
וכפי שאמרנו , לאליראה בתכש אומרמוסיף ו

לא , האמיתיים של תימן מדובר על התכאליל
כי מהם אין שום  ,ע"שוהל שהעתיקו מאליהתכ
מהם שידבר אחד גם לא מצאתי ו ,ראיה

 .שלא היו נוהגים לכופלומורה , לכפולשצריך 
כ "א, הוא רצה לדעת מה המנהג הקדמון

 מגילה' וכן דעת התוס .בהחלט ץ צודק"מהרי
ולכן אין להשגיח על המנהג הזה האחרון , 'וכו

ץ "מהרי כעת בא. שהוא נגד התלמוד
ועיין , עוד כמה שורות ומוסיף במהדורא בתרא

 .דז ראיות לזה מהתלמו"פרי חדש סימן קל
צריך  שהוא היה? מה שואל הרב צובירי כ"א

הוא  !הנה זה לפניו? איפה זה בתלמודלציין 
ראיות ה את מביא שםמאריך ו דשחרי הפ, ענה

 .להעתיקוץ לא צריך "מהרי כ"א, מהתלמוד
וכן בספר . שם הראיות מהתלמוד כבר נמצאות

. ן"ש והר"והרא' שכן כתבו התוס ,עולת תמיד
וסיפו בו לא ם שלא הובארחות חיים כתב הטע

, ה"מפני שאמר הקב, מלמעלה ולא מלמטה
כך , עמלק גרם להיות שמי וכסאי חסרים

 ,חוץ מהנימוק שאמרנו, דהיינו. חסרה פרשתו
הארחות  בא ואומר, ינא שאניסליק עניהיכא ד

יד על כי 'כתוב בפסוק הרי  .חיים סיבה נוספת
, דהיינו. ה"ולא שם הוי, לא כתוב כסא', הכס י

א בשמו "ו וה"וחסר וא, ף במלה כסא"ר אלחס
להיות שמו גרם עמלק כמו ש, כ"א. ה"של הקב

. החסרכך גם פרשתו  ,חסרים ה"וכסאו של הקב
פסוקים ה תשעבכוונה יש לקרוא ש ,ז"יוצא לפי

הוא עשה  ,ובירושלמי קאמר .ולא עשרה
, מכאןמשמע . כך פרשה זו קטועה, קטוע

אינו ש ,שאם רצה להוסיף על פרשת עמלק
  . ץ במהדורא בתרא"זאת הוספת מהרי .רשאי

  . ל"הנ הקושיות שבכך התיישבו כל חושבני
  

שהיא אכן , אומר לכם קושיא נוספת אבל
 .ו"הי ידידנו הרב יניב יהודהשל  קושיא טובה

 ,הזאת שאלהאת ההוא שאל אותי השבוע 
הוא אמר  .שא זהנוומכך התעוררתי לדבר על 

ץ כותב שזה נגד "למה מהרי ,מבין ינניא, לי
של , עכשיו תשמעו שאלה של הבנה? התלמוד

  . אחד שמבין
, לצערינו. ץ היה גאון"מהרי ,לדעת צריכים

יכולים להבין מה שהוא  ינםא, אנשים שטחיים
א לו "א, אם אינו רגיל להעמיק בלימוד .ומרא

לשבת . כי חובה להבין כל רמיזה שלו, להבינו
, כ השאלה"א. שלו שבעה נקיים" דיו"על טיפת 

אין להשגיח על המנהג  ,ץ אומר"למה מהרי
לכאורה  ,הזה האחרון שהוא נגד התלמוד

הרי אמרת  ?למה זה נגד התלמוד, הדבר פלא
 לא צריךוממילא ', שאניינא יענ היכא דסליק'ש

, להוסיף ךורצ יןאפירושו שלפי הגמרא , להוסיף
להדר , על עצמילהחמיר  אבל אם ברצוני

אפשר  .אין בכך כלוםלכאורה  ,ולחזור
למה זה נקרא  כ"א, רק שלא צריך, להחמיר

התלמוד אין לפי  ',נגד'זה לא '? נגד התלמוד'
גם בני . הוא שאל כך. אבל זה לא נגד ,צורך
ששנים , א אמר לי אחרי כן"ג משה שליט"הרה

  .רבות הוא תמיה על כך
אבל . שאלה טובה שאלתאכן  ,ד"בס לו עניתי

 שלטעם ה מביא את ץ"בהמשך מהרי, ראשית
הוא כנראה ראה רק את  .'ו חסרהכך פרשת'

עדיין , ם לאמיתו של דברלאו. מהדורא קמא
ץ בסיפא הוסיף "מהריכי הרי , ו שאלהשאלת

כשם שהוא גרם , אחרהוסיף נימוק , כמה דברים
אבל לכאורה זה , החסר גם פרשתוכך לחסרון 

 ץ"וכי מהרי .ץ כתב בהתחלה"לא מה שמהרי
למה כעת  ?ה שכתב בהתחלהממ חזר בו
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ומביא נימוק חדש ', אינו רשאיש'אומר  ץ"מהרי
נגד ' הרי קודם כשכתבת שזה, שפרשתו חסרה

, ד"אלא נלע ?זה היה מסיבה אחרת', התלמוד
יסוד . פה לדבר גדול מאדון וץ כי"מהריש

 דבר שמצד הדין לא צריךש ,הואהדברים 
  . בו אסור להחמיר ,לעשותו

  
זה  כלל צריכים לדעת את, זה להסביר יסוד כדי

הדבר יכול להיות בעוד ו, בהלכות תערובות
יש דבר איסור שהתערב בהיתר . הרבה דברים

, כגון .מצד הדין הוא מותר, והתבטל בששים
הולך  ,נפלה טיפת חלב לתוך סיר של בשר

, לו שמותר לאכול הרב אומרו ,לרבאותו אדם 
, אומר לרבאבל הוא  .כי זה התבטל בששים

או למכור את , זאתלזרוק צוני להחמיר ובר
האם מותר לעשות כך או . התערובת לגוי

 ,חמירשאסור לה ,רוב האחרונים אומרים ?אסור
ל אמרו "אם חז .משום שזה כמו אפיקורוסות

  . ל"אינך יכול להחמיר נגד חז, מותרהדבר ש
ץ מגיע "מהרי, ננולענייאני לומד  מכאן

פיק תשעה י הדין מס"כיון שעפ, זאתלמסקנא 
. על הפסוק האחרון צריך לחזור יןא, פסוקים

נגד דינא זה , ולהוסיף אתה רוצה להחמירואם 
רוצה אתה . לא צריךשאומרת ה, דגמרא

 וזה ממילא. אסור לעשות כן', חמיר נגד הגמלה
 שאם אכןלא זה , דהיינו ',התלמוד נגד'ה

אם אדם וכי  .עברת על איסור, כךתעשה 
קרא , אפילו מיותר ,ת"בס וסיף סתם פסוקמ

? וכי הזקת משהו, והוסיף עודעשרים פסוקים 
, לא צריךשאומרת ' אבל הגמ .לא הזקת כלום

 .זה נגד התלמוד, שכן צריך, ואתה אומר אחרת
 שדבר גדול דיבר ניחושב. והרעיון י התפיסההוז

. ושלכן הוא מחשיב זאת נגד התלמוד ,ץ"מהרי
 רוב אכן כך היא דעת, שאמרנו אבל כפי
לכן אולי  .ינו מוסכםאדבר האף ש, האחרונים

את הטעם של , בסוף ץ"מהריבגלל זה הוסיף 
 ינואשאז בודאי שלפי טעם זה ', פרשתו חסרה'

  .להוסיף רשאי
זה דן רבינו חיים בן עטאר בספרו פרי  ענייןב

תבטל היכא דנ, צריך לתת לב ,]סימן קב[תואר 
 ת באופן שאין לוויכול למכור התערוב, איסור

והוי , מצריכים אותו לעשות כןאם , שום הפסד
אמנם אין לאותו  .ליה כדבר שיש לו מתירין

 תכי האיסור התבטל בתערוב, אדם שום בעיא
לכאורה זה  ,הוא אומר אבל, ואפשר לאכלה

למה שאותו אדם יאכל , לו מתירים כדבר שיש
האם מותר ! ?דבר שיש בו איסור שהתבטל

כ "א .רחאט צדאולי מ, מה נגיד ?לעשות זאת
אבל , והגם דאיכא טרחא, הוא מוסיף ואומר

קרי דבר שאין לו יטרחא מועטת כזאת מ
אין לנו ש, בכך מסתפקהוא  ,או נאמר. מתירים

 ל"מה שאמרו חז אלא, מ"לומר דשיל
 .ל"הדבר אלא גזירת חזכיון שאין  ,בדבריהם

דבר אכן הש ,פרי תוארולמסקנא מסיים בעל 
מורים  ,י אורינן למעבדאורויכי ונראה  .אפשרי

לא , אבל אכרוחי לא מכרחינן ,למכורכן לו 
   .אותו מכריחים

אם ד, ]ו"ז דין ט"כלל נ[ דעת האיסור והיתרוכן 
 ,מבשל ינואהרי כלי שני , נפל איסור בכלי שני

ג "מכל כהו ,שיםויש שכלי ראשון באו 
 ,רוצה להרחיק עצמו מכל דבר כיעורכש

ויש לזה סמך  ,וגם מצוה היא ,הרשות בידו
' י במס"הוא מביא רש .תוספותי ו"מדברי רש

 שהכל יכולין להחמיר, שכתב ]ב"ע' דף ב[ביצה 
שאדם  ,כתבו ]שם[' וכן תוס. אפילו בדבר מותר

אדם רוצה אם . יכול להחמיר עליו בלא טעם
וכי ? וכי יש בכך בעיא ,סתם' אפי, להחמיר

אפילו  ,אתה יכול להחמיר? אסור לו להחמיר
 ,להחמיר אם ברצונו .דעה כזאת בעולם שאין

  . יש לו רשות
 ,תבכ ]'ו דין ב"כלל ע[בספר תורת האשם  אבל

מי שרוצה לנהוג איסור בדבר שלא מצינו 
כמו מה שנתבטל , שהחמירו בו האמוראים

 .סותוהוי כמו אפיקור, שים או בכלי שניבש
 .יצא שכרו בהפסדו, ל"מחמיר נגד חזאם אתה 

כבר  ,כותב ]ד"נ' בותיו סיבתשו[ א"הרמ גםכך 
 .תורה לך דייך מה שאסרה ,אמרו בירושלמי
כותב  ]ב"ג פ"שער התערובות ח[גם הפרי מגדים 

 ,כיון שנתבטל ,ודאי כל ביטול האיסוריםב, כך
, לגוי בלי הפסד כלל זאתאף שאפשר למכור 

ולא שמענו מעולם שאומר  .אין צריך למוכרו
  . אדם בהיפך



 השיעור השבועי –שערי יצחק 

20  

ק "ז ס"קט' וסי, א"ב סק"ק 'סי[ דרכי תשובה בספר
בשם ספר בני , ייןמביא חידוש מענ ,]ט"ק

י כ .ייןשיש בזה איזה ענ ,הוא כותב .יששכר
 ,שמיםן המ זה, שיש איסור שהתבטל בהיתרכ

לפעמים , דהיינו .דבר זה ניצוץ קדושכיון שיש ב
. יש ניצוץ שצריך לתקנו, איסור דוקא בדבר

יהיה  ן השמים התגלגל הדבר שהאיסורמ כ"א
. י הביטול נהפך האיסור להיתר"עהרי ש, היתר

אתה מונע את , זאתלא תאכל  ממילא אם
מבני בניו של ' ,כתובזה כמו ש. תיקון הדבר

ל בני בניו שמ'או ', מדו תורה בבני ברקיל המן
אפילו ש ,הפירוש הוא', קיבאעסיסרא יצא רבי 

 יש לפעמים ניצוצות קדושים ,בטומאה
הדבר  ,כ"א. הזמן שצריכים להיתקן במשך

ן התגלגל מכך  .להיתקן היה צריך ,האסור הזה
כדי  ,היתרהיהיה בתוך האיסור ש ,שמיםה

שהוא עולה , יהיה לו תיקון ז"ועי, שתאכל אותו
בני כך כותב הצדיק בעל . למדרגת אדם

   .יששכר
מה על  שכותב רמז, ה"מביא בשם השלגם  הוא

דול ג ,]ב"ע 'דף ח[ ברכותאומרת במסכת ' שהגמ
, דהיינו .הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמים

הרי אני , אם ישנה בעיא, אדם ירא שמים אומר
יותר טוב , כך לא ,אומראבל הוא  .מחמיר

ואז תהיה יותר , תמצא היתרושתתייגע בתורה 
אבל , מחמיר הירא שמים. גדול מירא שמים

 ,אתה יותר גדולכ "א .אינו עשה תיקון לדבר
הרי , זה מותרשתמצא ויגע בתורה יתת אם

ואומר ספר בני . שאתה במעלה יותר ממנו
מה שכמה , חסידות ינהאלדעתי זו , כרישש

היתה , דהיינו. צמםאנשים נוהגים סלסול בע
 ,הלכה פשוטה שאין בה מחלוקת, שאלת חכם

אין דעה אחת  ,מותר הלכה זהשלפשוט הדבר 
וכי  ?כ מה אתה מחמיר"א, שמחמירה

זה  ?שהו שמחמיריש מי, שיםבתערובת של ש
נותן מדין תורה תלוי אם יש בזה כי  ,מדרבנן
אכול את מצוה ל, לפי דעתי אדרבה. 'טעם וכו

' נסיבה מאת ה. ויאכלו ענוים וישבעו, זה
תברר וי, יתברך שישוב האיסור להיתר

   .אכילת ישראל י"צות הקדושה עניצו

לא 'כתוב על יחזקאל שאמר  הרי, תשאל ואם
התשובה '? בה חכם ורהאכלתי מבהמה שה

 .זאת מסבראתיר שהחכם ה הני מילי, היא
אלא מסברא , מפורשבברור ינו אדבר ה, דהיינו

הנקרא  וזה ,החכם הביא ראיות שזה מותר
דבר שכתוב בבירור אבל  .'חכםה ה בהור'

להחמיר  לא דרך התורה זאת כ"א, מותרשהוא 
הוא  זאתואדרבה יש מצוה לאכול , בכך

  .בעצמו
פניכם מתוך הדברים שכתוב בזה ל הבאתי

בפתיחתו להלכות , הספר מעדני השלחן
ירווה את , והמעיין שם. ז"ו ט"תערובות דף ט

  .צמאונו
ם לא לאו, נוספיםלהגיד דברים  רציתי

 ק הוא ליל פורים"בשבוע הבא מוצש. הספקתי
אולי  ה"אבל בע, וממילא לא יתקיים שיעור

בר כבוד והמקום ברוך הוא יסייענו על ד .בעתיד
  .ר"אכי, שמו

  
  :ת"חלק השו

כי , מה לגבי מה שהרב צובירי טען :שאלה
   ?ץ הביא מנהג חדש"מהרי

לי  טוב שהזכרת, יפה :א"מרן שליט תשובת
, זה לא מנהג חדש אדרבה, ראשית. אתז

נעלם אבל . שזה מנהג הקדמוניםהרי הוכחנו 
היה  שזה קודםמזה מה שהתכוונתי ו, דבר מהם

כותב  ל"יצחק ונה ז' ביכי ר, רק בצנעא
היה עוד לפני הוא ו, זהבמפורש את המנהג ה

, י"בכת והתכלאל של יש לי פה את .ץ"מהרי
ואין , קורין בתורה, ווהוא כותב כך בפירוש

ואי סליק עניינא . פוחתין מעשרה פסוקים
 ,מיאשפיר דכגון ויבוא עמלק , בבציר מהכי

 ג כתב"תרצ' ובסי ,ז"קל' ח סי"ע או"כ בשו"וכ
פול פסוק אחרון כדי להשלים שצריך לכ

אין , אם לא כפלו ,הוא אומראבל  .לעשרה
והנוהגים לכפול פסוק  ,תשמעו .בכך כלום

ים שכתבו לא הגיעו לדברי המקובל ,אחרון
לפי שהשם  ?ולמה .שאין כופלים פסוק אחרון

ופרשתו של אותו , ו"והכסא חסר ח ,ו"חסר ח
אחרון כך אין לכפול פסוק  לפי, חסרה רשע

של אותו  להשלים פרשתו כדי שלאכלום 
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 י ונה"מהר ל"עכ .וכן נוהגים שלא לכפול .רשע
א "י זקיני מהריק"בהעתקה זאת שהיא כת

בצנעא ו, ץ דיבר על צנעא"מהרי, דהיינו. ל"זצ
כ הדברים יותר "כי שם בד, כבר השתנה המנהג

 ,במקומות אחריםאבל  .מתפתחים ומשתנים
י ונה כבר כותב "רומה, נשאר המנהג הקדום

כך עשו  םחלקשכבר אז , משמע .כן נוהגיםש
העיקר הוא שאבל הוא כותב  ,ם אחרתוחלק

ודאי בץ "מהריכ "א. לא לכפולשנוהגים כה
כמו , היה שלא לכפולמנהג הקדמונים ש, צדק

י "וגם מהר, שאצל האשכנזים דבר זה אינו נהוג
  .לא לכפולבתימן ששנוהגים  ונה מעיד

  
לאדם  אם מברכיםש ,ב הזכירמה שהר :שאלה
 ללכאבל בדרך , אין צריך לומר את שמו בפניו

 דברההאם , רגילים להזכיר את שמו ושם אביו
עושים  ,הרי מי שעלה וקרא בתורה? מיותרהוא 

  ?ושם אביו ואת שמומזכירים  ,רךילו מי שב
אדם  אם נמצא לפניך :א"תשובת מרן שליט

. אינך צריך להגיד את שמו, מבקש ברכהש
 ,יש הרבה ציבורש אבל אם הוא נמצא במקום

אבותינו  בעבר, ואעיקרא ?מי אמר שזה עליו
בין גברא ' רךימי שב'לא נהגו לומר בתימן 
גם  נירוכז. לא לאחר סיום כל הפרשהא ,לגברא

ה מחלוקת בציבור תהיי ש"בילדותי כאן בא
שזה  ואמרו ותנגדהיו כאלה שה, זה בעניין
בקריאת ש ,קיםיש דעה כזאת בפוס, הפסק

ואין מי  ,ברכה אחרונה העולה מברךהתורה 
מובא , יש דעה כזאת. ירך בין גברא לגבראשב

 ,נהגוכולם בתימן אבותינו . בספר חמדת ימים
לאחרי הקריאה רך רק ימי שבשאומרים 

וכך מובן להמעיין ממה שמסודר , בתורה
 בגלל זה נהגואולי . בתכלאל עץ חיים וכדומה

כשיו שהוא כן נמצא ע' אפי ,זכיר את השםלה
דבר  יכול להיותגם ו .המשיכו זאת כך, לידו
מי אומר  והחזן, עולים לתורהלפעמים  ,נוסף
גם מישהו אחר  כגון אם, ישהו אחררך למישב

כ אם הוא יגיד מי שבירך באופן "א, התנדב
? מי אמר שזה עבורו, סתמי בלי להגיד את שמו

השם  לכן מפרטים את ,על מי זה חל לא ברור

לפי מה שנוהגים היום לומר מי שברך בין  אפילו
  .בראגברא לג

  
קריאת ' ה הל"שע[הרב כותב לגבי מה ש :שאלה

, ברכהזמן הת ב"יין כיסוי הסענב ]'ת סעיף ו"ס
ץ "ע וגם מהרי"ם וגם השו"הרמבגם למדנו ש

 ,שאדרבה סוברהרב מדוע ו .כותבים שלא צריך
   .כדאי לכסות' מהיות טוב'

 כי אצלם היה קושי, נכון :א"שליט תשובת מרן
כמה  לסגור ולפתוח אם תגיד לו, טורח ציבורו

כ זה "א, פחתאצלנו זה רק מטכ "משא, פעמים
שסוגרים את , זה כמו אצל האשכנזים. בקלות

י "עאבל אצלנו זה בקלות , כל הספר תורה
ץ "מהרי אכן .בקלות ומעלים מורידים, מטפחת

יש  אבל. כההלה יאהכי כך , שלא צריךכותב 
  .ואני מסביר את אלה שנוהגים כך, נוהגים כך

  ?מבקשים לדעת כיצד הרב נוהגאנחנו  :שאלה
. אנחנו נוהגים לכסות :א"תשובת מרן שליט

שאין ראיה  ,אומררק אני  .י"וכך גם דעת האר
? אתה שואל אותי מה אני נוהג. ההלכהמלכך 

אבל אם אני רואה שהחזן  .אני בעצמי מכסה
אבל אני חושב שעדיף . לא מתערב אני ,עקשן

ין על פי ייש ענ. כי אין בזה שום קפידא, לכסות
י אומר "והאר, שלא צריך הם אומרים .י"האר

, צלנו עם מטפחת זה בקלותא ,שנית .שכן צריך
כל החשש הוא משום שלא הרי  .אין טרחא

מה  כ"א ,בתורה יאמרו שהברכות כתובות
 ?נה כןברכה ראשונה לא ואחרולמה , החילוק

ושם אין בגלל שפה יש טורח , אלא התשובה
לנו אצ כ"א. י ובכסף משנה"כמבואר בב. טורח

 כך נראה לי טעם. כי זה במטפחת, אין טורח
ד בבארות יצחק על "וכבר ביארתי בס. הדין

ש "יעו, ב"ק כ"נ ס"ץ כרך שני דף ת"פסקי מהרי
  .ותרווה צמאונך

  
ול כל אברך יכ ,מתנות לאביוניםלגבי  :אלהש

 ?שיהיה ממש אביוןצריך לבדוק ש או, לקבל
כספי כ את "בדנותנים לו שכל אברך האם 

  .גם מתנות לאביונים אפשר לתת לו, מעשרה
צריך יש אומרים ש :א"תשובת מרן שליט

ויש , מופלגיםעניים מרודים תת ללדקדק ל
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מי כל אלא  ,לאו דוקאואומרים שזה חולקים 
לכתחילה , ןאם כ. ח"יד שהוא בגדר עני יוצאים

שהם לפחות שתי מתנות לשני אביונים תתן 
 ואת ,שזקוקים מאד, יםמופלג יםממש עני

שאין לו 'שהוא בבחינת  כל אדםתתן ל השאר
אדם שאין לו  ,הואהכלל  ,נויבזמנ .'מאתיים זוז

להתפרנס מזה הוא , ויחורשיכול להקרן 
אלה שאתה ידוע או , כגון אברכים, ביתו־ובני

, לצאת חובת כל הדעותכדי ל אב. שהם נחוצים
, שהם ענייםלשנים שברור  כתחילהל יש לתת

בזמנינו  .מצד הדין יםמה שחייבלפחות את 
 ינהאזו ' מי שאין לו מאתיים זוז'ההגדרה של 

שמי שאין , ל"זה כתוב בזמן חז, הלכה למעשה
ל בזמנינו אב, לו מאתיים זוז יכול לקבל צדקה

כך . מנהכול להרויח מאדם שאין לו קרן שי
זאת בהלכות אפשר לראות . מבואר בפוסקים

כי בזמנם מי  ].'ט סעיף ז"קס' ד סי"יו[ה "צדקה בשע
לא היה רשאי ליטול  ,מאתים זוזשהיה לו 

היו שמה רוף יבצכי לקחו בחשבון , צדקה
, תמחויובכל יום , מקבלים לקט שכחה ופאה

היום שאין את  .תה להם אפשרות להתקייםהיו
 ,לים בזהיממילא יותר מק ,הכל הדברים האל

אדם שהוא בקשיים לשאפשר אפילו לתת 
  . אפילו שהוא עובד, כלכליים

  
ל על אביו או בֵ אָ מי ש בפורים מה יעשה :שאלה

  ? הילדים שלולא ישמח עם האם , אמועל 
אפשר לא כלי נגינה ל :א"תשובת מרן שליט

מצות היום ו, שאין אבילות בפרהסיא, להקל
בלי ריקודים ובלי , קצת אבל לצמצם. שמחשי

כי , שפיר דמי, יפיאם זה רק ט. כלי נגינה ממש
אבל  ,הוא בבחינת דבר שאין בו רוח חיים

  . לצמצם כמה שפחות
, ה עם אבותינו פלא ונסים"שעשה הקב וכשם

כך יעשה עמנו נסים וגבורות בעת ובעונה 
ישמחנו שמחה שלמה ובבית מקדשו , הזאת

  . ר"אכי. נזכה לחזות
  

  

  

  

  דרושים
  פעילים ברחבי הארץ

  ."מנויים לחיים" לרישום
דשית נאה חמילגה 

  !למתאימים
  'פרטים בטל

 050-4140741  

  !הודעה חשובה
  , בעיקרי שמיעה "שיעור זה הוקלד עפ

  . העורךלפי הבנת  הּ גָּ נערך והֻ 
  ,קודם הוצאתו א"היה לנגד עיני מרן שליטור השיע

  ,שיפר ותיקן דברים רבים, והוסיף מקורות
  , אולם מפאת העומס הרב המונח על כתפיו 

להאיר ולהעיר , בור הגהה מדוקדקתענבצר ממנו ל
 .בהרחבה כבשיעורים שעברו

  
בכל ספק או שאלה המתעוררת , האמור לאור

  את הדבר יש לו לברר היטב , למעיין בשיעור זה
  .א"להלכה ולמעשה אצל מרן שליט
  . הערות ותיקונים יתקבלו ברצון


