
רמז: דמות הקשורה לפרשה

תזכורת:הקשר בין הדמות לפרשה הוא בהזכרתה או ברמיזתה בפרשה או בפרש"י

  פרשת מצרע - תשע"אלע"נ ר' שמעון יהודה בן הגה"צ ר' אברהם יעקב (זיידל) עפשטיין זצוקלה"ה  
גליון

קס"ד 

̂…̄«Ô≈‰…ÃÎ«‰ ÏΔ‡ ‡»·ÃÂ‰¿Â …Â˙»̄√‰»Ë Ì…ÂÈ¿Ã· Ú". ויקרא י"ד ב'. ¿ÃÓ«‰ ˙«̄…ÂÃ̇ ‰ΔÈ¿‰ƒÃ̇ ˙‡…Ê"
ÂË˘Ù˙ דברי הפסוק הוא, שכעת כותבת לנו התורה את כל תורת טהרת המצורע, החל 
ועודו בטומאתו,  וכו', כשנתרפא מצרעתו  מהבאת שתי הצפרים ושחיטת אחד מהן 

ביום  הסופית  לטהרתו  ועד  וטבילתו,  בתגלחתו  טהרתו,  סדר  מתחיל  מכן  ולאחר 

אף  נטהר  כפרתו  וכשמביא  טהור,  שמשו  ובהעריב  וטובל  ומגלח  כשחוזר  השביעי, 

לקדשים.

‰ÈÁ„"‡ מבאר את דברי הפסוק ע"ד הדרש, וזאת ע"פ מה שכתבו הקדמונים (עי' חובת 
באותה שעה,  חבירו,  על  לשוה"ר  מדבר  אדם  פ"ז), שכאשר  הכניעה,  הלבבות, שער 

ר, כל זכויותיו הרבות מלימודו ועמלו בתורה, גמילות חסדים  כל המצוות שהיו לְמַדבֵּ

שגמל בגופו וממונו, כל זאת ועוד, עוברים למי שדבר עליו, ומאידך, כל עבירותיו של 

מי שדיברו עליו, עוברים על ראש המדבר. אך כאשר המדבר חזר בתשובה שלימה, 

ופייס את מי שדבר אודותיו והלה מחל, חוזרים המצוות והזכויות למקומם הקודם, 

ואף העוונות חוזרים למצבם הקודם.

ÔÈÚÂ זה מרומז בדברי הפסוק, 'וזאת תהיה תורת המצרע', מתי חוזרת תורתו וזכויותיו 
של המצורע אליו, ששוב יהיו שלו, 'ביום טהרתו', ביום בו הוא יטהר מהעוון שהיה 

בידו, כלומר, כשחבירו ימחל ויסלח לו על אשר דבר כנגדו ועליו.

'קושית העולם', מדוע שאדם ימחל ויתפייס אודות הלשון  Â‡Ï¯ דברים אלו, ידועה 
הרע שדיברו אודותיו, הרי עדיף לו מצבו זה, שהוא מלא זכויות כחול אשר על שפת 

זכויותיו  כל  הרי  אודותיו,  למי שדיבר  ויסלח  ואילו כשיתפייס  עוון.  ונקי מכל  הים, 

שקיבל יפרחו ממנו, הוא מאבד נתח נכבד מחלקו לעוה"ב, ואף כל עוונותיו שהצליח 

להתפטר מהם, יחזרו אליו על ראשו, וקונה לו 'חלקה' בגהנום.

·Â‡È¯ נפלא בזה כותב ה'מרפא לשון', והוא ע"פ דברי רבא (ר"ה י"ז א', יומא כ"ג א' 
ועוד), "כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו", שכאשר אדם מוחל לשני 

למרות שנראה שהוא מפסיד מכך, אין לך 'מעביר על מדותיו' גדול מזה, ועל כן מיד 

יזכה ל'מעבירין לו על כל פשעיו', שכל פשעיו שהיו לו ונלקחו ממנו כשדברו אודותיו 

נמצא  ממנו.  אותם  מעבירין  אליו,  שבו  ומחילתו  התפייסותו  בזכות  וכעת  לשוה"ר 

שהמוחל לחבירו על שדיבר אודותיו, אין לו לחשוש מלמחול לו, שבודאי לא יפסיד 

מכך דבר.

‡Ï‡ שעדיין צריך ביאור, שעל אף שבמחילתו לא יפסיד את סילוק עוונותיו, בכל זאת 
הוא מפסיד את המצוות הרבות והעצומות שהיו לו, שקיבלם מאותו אחד שדיבר עליו 

רע, וכעת עם מחילתו הם יעזבוהו ויחזרו לבעליהם הראשון.

ÎÒÓ˙ אבות מסתיימת בדבריו של 'בן הא הא', "לפום צערא אגרא", וביאר הרע"ב, 
"כפי רוב הצער שאתה סובל בלמוד התורה ועשיית המצוה, יהיה שכרך מרובה", ויסוד 

הדברים הוא, שלא יכול להיות שיהיה לאדם הפסד בקיום מצוה, ולכן, ודאי שככל 

שכלפי חוץ נראה שהוא מפסיד יותר, כן ירבה חלקו וגורלו עשרת מונים.

ÏÚ כן, בבוא לאדם נסיון, שלאחר שדיברו עליו לשוה"ר והוא זכה בכל מצוותיו של 
המדבר, המדבר בא ומבקש את סליחתו ומחילתו, אין לו מה להמנע מלסלוח ולמחול 

מפני החשש שיאבד את הזכויות שזכה בהם, מפני שפשוט הוא שהשכר שהוא יקבל 

על מחילתו זו, יהיה גדול ורב יותר מכל הזכויות שויתר עליהם בסליחתו ומחילתו.

‰‚‡ÔÂ רבי יוסף חיים מבגדד (בעל ה'בן איש חי'), בספרו 'שני אליהו' (דרשות), מבאר 
על  לחבירו  שהמוחל  יסוד,  בקביעת  בקודש,  כדרכו  מיוחדת  בתוספת  הדברים  את 

חבירו  על  ומרחם  מידותיו  על  שמעביר  שזכה  המצוה  מלבד  עליו,  שדיברו  לשוה"ר 

ומוחל לו, עוד הוסיף מצוה של 'השבת אבידה', שבמחילתו זו השיב למדבר את כל 

התורה והמצוות שאבדו ממנו ובאו אליו.

‰Â‰ דבר פשוט וברור הוא, ששכר מצוות השבת אבידה הוא לפי הנסיון שיש לאדם. 
אינו דומה שכרו של מי שמצא שק קמח והשיבו לבעליו, כשכרו של מי שמצא שק 

מלא בכסף וזהב, אבנים טובות ומרגליות, כפי שאינו דומה הנסיון בו התנסו והקושי 

שהיה להם בקיום המצוה. וכן הדבר בענינינו, אינו דומה השכר למי שמשיב אבידה 

שמשיב  מי  של  לשכרו  ומרגליות,  טובות  אבנים  וזהב,  בכסף  מלא  שק  של  גשמית 

וברור  טובים,  ומעשים  מצוות  להערכה של  ניתן  בלתי  בעלת מספר  רוחנית  אבידה 

הוא שהשכר יהיה הרבה יותר מהמצוות עצמן שהיה יכול לזכות בהם אילו לא היה 

משיבן לבעליהן.

הזכות  על  ולשמוח  לשוש  עליו  לפייסו,  ובאים  לשוה"ר  עליו  שדיברו  שמי   ,‡ˆÓ
זו בלבד שיכפרו לו על כל עוונותיו שחטא במה שמעביר על  שעומדת לפניו, שלא 

מידותיו, אלא עוד ירויח ריוח ענק ועצום, הרבה יותר משיעור המצוות שזכה בהם 

כשדיברו עליו, וכעת משיבם לבעליהם.

‡Ì נתבונן בדבר, מלבד מה שנשמח לסלוח ולמחול לכל מי שדיבר כנגדינו, אלא נוסף 
על כך עוד נישא תפילה על כל מי שדיבר עלינו, שה' יערה עליו רוח טהרה, שישוב 

בתשובה שלימה, ונוכל להחזיר לו את המצוות שקיבלנו ממנו, ובמקומם נזכה למצוות 

גדולות יותר, ובתוספת מיוחדת, שאינם מצוות שעשו אחרים וזכינו בהם בלא עמל 

ויגיעה, אלא מצוות שאנו עשינו ובאו מתוך התגברות, ואם כך ודאי שדרגתם וזכותם 

גדולה יותר עשרת מונים.

שנה
חמישית

ל
א

ר
ש

 י
ץ
ר
א

 -
ת 

לי
עי

ן 
עי

די
מו

 –
ם 

בי
ת

כו
ה
ם 

ני
ב
ר
ל
 ו

ד"
דו

חי
ב
ד 

חו
אי

ל"
ת 

רו
מו

ש
ת 

יו
כו

הז
ל 

כ
 ©

כשנות אורך אפים הארכתי,

וכימים שבארץ לא הייתי.

למרות שלמנוחה זכיתי,

לנחלה לא הגעתי.

גלגולים רבים נתגלגלתי,

ומצער גלגול מחילות ניצלתי.

צדקה  ארגוני  הציבו  ארה"ק  ברחבי  רבים  במקומות 
'מוצרי  בהם  לתרום  שניתן  מיוחדות  תיבות  שונים, 
בנייתם  שאופן  נזקקות',  'משפחות  עבור  מזון', 
אפשרות  ואין  מצרכים,  לתוכם  להשליך  שניתן  הוא, 
הנעולה.  התיבה  דלת  פתיחת  ע"י  אלא  להוציאם, 
בימים הללו הסמוכים לחג הפסח, מרבים העם להביא 
מוצרי מזון שרובם הגדול 'חמץ גמור' כאטריות, שקדי 

מרק ועוד.

בבוקרו של ערב פסח הבחין ראובן, כי 'תיבת הצדקה' 
חמץ,  בדברי  וגדושה  מלאה  לביתו,  בסמוך  הנמצאת 
ועל כן מיהר להתקשר לגבאי הארגון, להודיעו על כך, 
שימהר לפנות את התיבה לפני זמן איסור חמץ. גבאי 
הארגון הודה לו על טרחתו, והשיב לו שהארגון מוכר 

את כל החמץ שברשותם.

ראובן טען, כל הקנין של הארגון בחמץ שנתרם להם, 
הוא ב'תורת חצר', ובכדי שחצר תקנה, אם בעליה אינו 
המשתמרת',  'חצר  להיות  צריכה  היא  ידה,  על  עומד 
והיות וכעת המציאות היא שהתיבה מלאה על גדותיה, 
אין  התיבה,  מתוך  ויוצא  מבצבץ  מהמוצרים  וחלק 
לארגון קנין באותו חמץ בכדי למוכרו לגוי, אם כן, חל 

חיוב ביעור על חמץ זה, ככל שאר חמץ של ישראל.

ומה בכך, שאל גבאי הקופה, אם אכן כדבריך שהקופה 
לא זכתה בחמץ, נמצא שחמץ זה הינו של הפקר, ועל 

חמץ של הפקר אין איסור 'בל יראה' ו'בל ימצא'.

אין זה הפקר, טען ראובן, היות ואלו שהביאו את חמצם 
לתיבה, לא נתכוונו להפקירו, אלא לתורמו לצדקה, וכל 
עוד החמץ לא נכנס לחצר המשומרת של הארגון, הרי 
חמץ,  באיסור  שנכשלים  הנותנים,  של  בבעלותם  זה 
ואף הארגון נכשל שמחלק חמץ זה לאחר הפסח, כאשר 

הוא 'חמץ לאחר הפסח', ש'אסור בהנאה'. 

‰˘‡È‰ ‰Ï‡, הצדק עם מי ? 
 

"היו לפניו עניים הרבה, ואין בכיס לפרנס 

מקדים  כולם,  את  לפדות  או  לכסות  או 

הכהן ללוי..." (שו"ע יור"ד רנ"א ט').

 ÏÈÏ'· ·ÒÈÓ‰ ·"‰Ú·· ,˙ÂÓÈ„˜‰ ¯„Ò ‰Ó

 Â· ,ÏÂ„‚ Â· ,Â˙˘‡ ,Â˜Ê ,ÂÈ·‡ ÌÚ '¯„Ò‰

 ,¯‚Â  ÔË˜  ÌÂ˙È  ,ÏÂ„‚  ÌÂ˙È  ,‰ÓÏ‡  ,ÔË˜

.ÌÏÂÎÏ '˙ÂˆÓ Ï˘ ÌÈ˙ÊÎ' Â„È· ÔÈ‡˘Î

פסק הרמ"א (אור"ח סי' תרל"ג ס"ג), "ולא 
ואילך,  מחצות  סוכות]  [ערב  ביום  יאכל 
דומיא  לתיאבון,  בסוכה  שיאכל  כדי 

דאכילת מצה".

לפי"ז יש צורך ליישב עובדא באדם גדול 
מסוים.

? Â‰ÈÓ Ú„˙‰
[ואם תדע מי שהיה בכלל אותם שנאמר 

עליהם שאינם שבעים, תגלה מיהו].

 ÂÈˆÓ ÔÎÈ‰
'פרסומי  מצות  קיום 

ניסא' בערב פסח.

איתא בירושלמי (שקלים פ"א ה"א), דמטהרין המצורע אחר ט"ו אדר.

.ÏÏÎ ÌÈÈ˙ÓÓ ÔÈ‡˘ ,ÂÈ˙˘¯Ù Ù"Ú ÁÈÎÂ‰Ï ˘È ÔÎÈ‰

מענינא דסדרא מענינא דמועדא
"בשבת ויו"ט אסור להניח תפילין, מפני שהם עצמם אות... בחוה"מ גם כן אסור להניח תפילין 

מהטעם הזה בעצמו, שימי חול המועד גם הם אות" (שו"ע או"ח סי' ל"א ס"א וס"ב).
 ÁÈ‰Ï Ì„‡ ÏÎÏ ¯ÂÒ‡ Î"ÙÚ‡Â ,Ó"‰ÂÁÂ Ë"ÂÈÂ ˙·˘ ÏÏÎ· ÂÈ‡˘ ,ÛÒÂ ÔÓÊ ÂÈˆÓ ‰¯Â‡ÎÏ ÔÎÈ‰

.(‰ÏÈÏ „·ÏÓ) ÔÈÏÈÙ˙ Â·

מענינא דפסחא
קיי"ל (יו"ד קנ"א סי"א), דאסור ליתן מתנת חינם לעכו"ם, משום 'לא תחנם'.

.¯·„· ¯ÂÒÈ‡ ÔÈ‡˘ ,ÁÒÙ· ÂÈˆÓ ÔÎÈ‰

מענינא
מענינאדירחא
דירחא

להוגי
שעשועות
לרגל "חג המצות" 

 ÔÂÈÏ‚‰ ÒÙ„ÂÈ ‡Ï
בחודש ניסן הבעל"ט.

ישוב  הגליון  בעזהי"ת 

להופיע בערש"ק 

פרשת בהר הבעל"ט.

יופיע  הבעל״ט  בשבוע 

 „ÁÂÈÓ ˙Â·Â˘˙ ÔÂÈÏ‚
ובו  פורים׳,  ׳גליון  על 

תשובות לרמזים הנלמדים 

בגליון  שהופיע  מהציור 

׳העידוד לחידוד׳, 

שי״ל בערש״ק ׳צו - זכור׳.

מענינא דמצוותא

ברכת 'מזל טוב' שלוחה, לידידינו הדגול, רב הפעלים, הרב ר' Â„ Ï‡ÎÈÓ¯ שליט"א
לרגל אירוסי בתו שתחי', יה"ר שיזכה לברכה והצלחה, אושר ושמחה, לרוב נחת דקדושה מכל יוצ"ח, אכי"ר.



תשובות לשאלות שהתפרסמו בגליון זה בשבוע שעבר ובגליון פרשת צו - זכור
תשובה ל"מעשה רב"

 ,ÁÒÙ  ÏÈÏ·  Â˙È·  ˙‡  ÏÚ  ‡ÏÂ  ,ÁÒÙ  ·¯Ú·  ÔÂ„˜Ù  Ï·È˜˘  Ì„‡  ,‰Ï‡˘Ï  ‰·Â˘˙·
 ,‡Â‰ 'ÌÈ¯ÂÓÈ˘ ÏÈÏ'˘ ÔÂÈÎ˘ ,‰ÚË· ÂÓˆÚ ¯ÂËÙÏ ÏÂÎÈ  Ì‡ ,ÔÂ„˜Ù‰ ˙‡ Â·‚  ÌÈ·‚Â

.‰ÚÈ˘Ù ‰Ê ÔÈ‡Â ,˙Ï„‰ ÏÂÚÏÓ ÚÓÈ‰Ï ÂÏ ¯˙ÂÓ ‡È„Ó
בכדי לבאר הלכה זו עלינו לברר כמה ענינים וכדלהלן: א. אם הענין של ליל שימורים 
כולל ג"כ מבני אדם המזיקים1, או רק מפני מזיקים שבאים מחמת זוגות וכיו"ב. ב. מהו 
יסוד המנהג להימנע מסגירת דלת הבית בליל פסח. ג. האם יש היתר משום מנהג מצוה 
לסמוך להקל גם בנוגע לדיני חושן משפט. ד. האם יש טענה שגם המפקיד היה משאיר 

דלת פתוחה מחמת המנהג.
א] בפסחים ק"ט ב' איתא, "היכי מתקני רבנן מידי דאתי בה לידי סכנה2, והתניא 
המשומר  ליל  שמורים  ליל  קרא  אמר  אר"נ  וכו',  תרי  ישתה  ולא  תרי  אדם  יאכל  לא 

ובא מן המזיקין".
ויל"ע דבכמה דברים חזינן דחששו לסכנה אף בפסח, וכמ"ש בפסחים קט"ו ב' דחזרת 
ומצרכינן  שבחזרת  ארס  של  לסכנה  דחיישינן  קפא,  משום  בחרוסת  לשקועיה  צריך 

טיבול בחרוסת.
ואולי דיש לחלק בין כשעושה מעשה שהוא עצמו מזיק, לבין מעשה שמיתרע מזליה 
בהכי משום דברים חיצונים, ובמרור עצם אכילתו בלא חרוסת הוא סכנה, אבל זוגות 
רק גורם להריע המזל, שיכול לגרור נזק, וכמ"ש בפסחים ק"י א', "לא יאכל תרי וכו' 
"כלומר,  הרשב"ם,  וכתב  ומיתרע",  חליש  דילמא  אחת,  פעם  אפי'  צרכיו  יעשה  ולא 
אדם שאכל זוגות, יזהר בעצמו שלא ישמש מטתו אח"כ, עד זמן מרובה, דילמא חליש 
מחמת תשמיש, ואיידי דבזוגות קאי מיתרע מזליה", ולגבי שלא ישפיעו הזוגות מהני 

ליל שמורים, דלא ליתרע מזליה בהכי3.
שכשחל  ניסים4,  רבינו  ע"ש  המנהיג  בעל  "כתב  שמביא,  תפ"ז,  סי'  בטור  וע"ע  ב] 
בשבת אין אומרים ברכה מעין שבע, שנתקנה בשביל המאחרים בביהכ"נ, שלא יזיקום 
המזיקים, והאידנא אי"צ דליל שמורים הוא", וגם התם הוא מעין סכנה דזוגות, דהטעם 
וע"ש  ב',  כ"ד  כדאי' בשבת  בביהכ"נ,  היחידים שנשארים  יזיקו השדים את  כדי שלא 

ברש"י ד"ה משום.
ג] וברמ"א סי' תפ"א ב', כותב אודות 'קר"ש שעל המטה', "ונוהגים שלא לקרות על 
מטתו רק פרשת שמע5, ולא שאר דברים שקורין בשאר לילות כדי להגן, כי ליל שמורים 
הוא מן המזיקין", וג"ז בדומה להמזיקין הנ"ל, עי' ברכות ד' ב' ושבועות ט"ו ב', ומקור 
דינו הוא במהרי"ל, ומצינו מאידך, שהמהרי"ל כתב, שגם בפסח נוטלין מים אחרונים, 
בליל  גם  נוטלין  מ"מ  סדומית,  מלח  סכנת  משום  הוא  אחרונים  שמים  דהגם  וחזינן, 

שימורים ומבואר שלא על כל מיני סכנה נאמר, וכמ"ש בעזה"י.
ד] ולגבי פתיחת הדלת, עי' במ"א תפ"א סק"ב, שמביא על זה, "וכתב מהרי"ל דלא 
ינעול הדלת בבריח חזק, והיכא דשכיח הזיקא לא סמכינן אניסא", וצ"ע, שהרמ"א עצמו 
לא העתיק את המהרי"ל של נעילת דלת, רק בסוס"י ת"פ כתב, "וי"א שיש לומר שפוך 
חמתך כו' קודם לא לנו, ולפתוח הפתח כדי לזכור שהוא ליל שימורים, ובזכות אמונה זו 
יבא משיח וישפוך חמתו על העכו"ם, וכן נוהגים". אבל לא כתב שמשאירים פתוח, רק 
על עת אמירת שפוך חמתך קאי, והטעם שעושין כן אז, הוא, או כמ"ש בביהגר"א שם, 
"משום ד'לא לנו' מדבר מחבלי משיח ושעבוד מלכויות וגוג ומגוג כמש"ש [בפסחים] 
קי"ח א'", או כמ"ש בהג' חת"ס, "יען כי מוזגים כוס רביעי, ולא חיישינן לזוגות, ע"כ 
מרמז שהוא ליל שימורים, כי כן תירצו בש"ס פ' ע"פ דף ק"ט ע"ב, ואומרים שפוך חמתך 
על הגוים אשר לא ידעוך, שהמזיקים יתגרו בהם, על דרך עיזי דבי טבחא שמינה מנאי 

בפ"ק דמגילה (ג' א') כנלפענ"ד".
סי'  (לבעל כנסת הגדולה)  "ב'פסח מעובין'  יעקב שם בסק"ו מביא,  ה] אמנם בחק 
שס"א, כתב וז"ל, ובס' המנהיג (הל' פסח סי' ב') מצאתי, מנהג בכמה מקומות, שאין 
נועלין החדרים שישנים שם בליל פסח, כי בניסן נגאלו ובניסן עתידין ליגאל, דכתיב 
ליל שימורים, לילה המשומר מששת ימי בראשית (ר"ה י"א ב'), ואם יבא אליהו ימצא 
בירושלמי  לדבר  סמך  ואית  בזה7,  מאמינים  ואנו  מהרה,  לקראתו  ונצא  פתוח6,  פתח 
הפתח  להניח  כן  נוהגין  ואין  עכ"ל,  גדול8,  שכר  זו  באמונה  ויש  הנושא,  פ'  דכתובות 

פתוח, כי שכיח הזיקא דגנבים".
ו] והנה מבואר ב' ענינים של טעם שאין נועלים הדלת, או כהמהרי"ל המובא בהמ"א 
הנ"ל, שהוא להורות שהלילה ליל שמורים משומר מן המזיקין, או כהחק יעקב שעניינו 
דבניסן עתידין  י"א,  ליגאל בלילה הזה, כמאחז"ל בר"ה  מצד שאנו מאמינין שעתידין 

ליגאל, וע"כ משאירין הפתח פתוח, שאליהו ימצאנו פתוח.
ז] ויש לעיין אם הדבר נחשב כמנהג של מצוה, עד שיש לדון לפטור בזה בדיני חו"מ, 
כדמצינו כה"ג במזיק בע"ש מתוך שרץ להכין לשבת, וכיו"ב בנ"ח, וכן בפורים מצינו 
פטור כזה, כדמבואר ברמ"א סי' תרצ"ו, וכן בשמחת חתן וכלה, כמ"ש בתוס' בסוכה מ"ו 
א', וא"כ בנידו"ד י"ל דבכל לילה הלא גם כשאין מופקד בידו, מ"מ צריך לנעול הדלת, כי 
יש לשמור שמירה מעולה, שאדם צריך לשמור על ממונו מהלכות דרך ארץ (עי' ב"מ כ"ט 
ב' וברש"י שם בד"ה ורוצה לאבדן, ללמדנו בא שלא ירגיל וכו'), גם מצינו בחולין צ"א א' 
שצדיקים ממונם חביב עליהם מגופם, וכ"ש בממון אחרים שצריך יותר ליזהר (עי' תוס' 
ב"ק כ"ג א' ד"ה וליחייב וכו' ונראה וכו', כ"ז ב' ד"ה אמאי), ורק בליל פסח, משום מצות 
חוזק האמונה, משום דמובטחים אנו דהלילה משומר יותר משאר לילות, וסגי בשמירה 
פחותה9, ואע"פ שכתבו המ"א והחק יעקב דבשכיח הזיקא וגנבי, אין נוהגין כן, י"ל דאז 

לא סגי בלא נעילה, דאפילו לשמירה פחותה אינו נחשב במצב של שכיח הזיקא.
ואם כנים הדברים, היה מקום לומר, שיש לצדד לפטור ב'שומר חנם' עכ"פ, כשלא 
היה שכיח היזיקא, ואיתרמי שגנבו אצלו, משום שלא נעל דלתות ביתו, דבליל פסח 
נחשב זה ששימר כדרך השומרין בלילה זה, ודומיא דאיתמר בב"מ צ"ג ב', דמותר לשומר 
להיכנס לעיר בעידנא דעיילי אינשי, וא"כ גם בנידו"ד יכול השומר לומר לבעלים שהלא 

גם אתה אינך נועל דלת ביתך בפסח, וממילא פשיעה אינו.
ח] והנה מובא מהמהרי"ל (ס' מהרי"ל, הוצ' מכון י-ם, עמ' פ"ח), שאמר "כל ימות 
הסדר,  מלילות  לבד  לחורבן,  זכר  שררה,  מיעוט  למען  נאים  כלים  למנוע  טוב  השנה 
לפי שהתורה הזהירה להראות דרך חירות... ואפילו כלים הממושכנים בידו מן הגוים, 
אביו  כן  שעשה  העיד  וכן  בראותם10,  לשמוח  מיוחד  שלחן  על  אותם  להשים  מותר 

מהר"ם סג"ל".
לו אורחים לא ישטחנה...  "נזדמנו  ל' א' איתא בשומר אבידה,  ולכאו' צ"ב דבב"מ 
דמקלא קלי לה, אי משום עינה, אי משום גנבי", ופרש"י ד"בשטיחה זו [של המציאה 
שצריך לשמור] הוא שורפה, ומהו שריפתה, אי משום עינא, שתשלוט בה עין רע של 
אורחין, אי משום גנבי, פן יגנבוה האורחים". וא"כ איך לא חש מהרי"ל לזה, הא היה 
מחוייב שמירה על משכונותיהן. ודוחק לומר שהיו עושין כן רק כשלא היו להם אורחים, 
גם אין לומר דמשום ליל שמורים אין לחוש לנזק עין הרע, דבשלמא כלפי ישראל ניחא, 
אבל כלפי משכונות הנכרים מאי מהני, אמנם זה יש לדחות, דהא מהרי"ל היה שומר 
המשכון כביטחון תמורת ההלואה, ואם יוזק, לא יוכל לדרוש הפירעון והיה להמהרי"ל 

ההפסד, ותו הו"ל ליל שימורים עבור ישראל.
ומ"מ למה לא חשש מצד "מיקלא קלי לה" דגנבי, ואפילו נימא דהיה פטור על גניבה, 
מ"מ אטו מותר לגרום גניבה לחפץ של עכו"ם שצריך לשמור עליו, ויעקב אבינו יוכיח 
כמה מסר עצמו לשמור על צאן לבן חמיו הגוי, וחז"ל באו ללמוד מיעקב הלכות שמירה 
לחפצי ישראל, כדאי' בב"מ צ"ג ב', ונזכר ברמב"ם ושו"ע [וצ"ע אם לדינא שאני עכו"ם 
מישראל דאולי י"ל דאין איסור גרמא ביחס לנזקי ממונו של עכו"ם, אף בקיבל עליו 

שמירה].
ט] ועיין במ"א סי' תע"ב סק"ב, שכתב, "ומהרי"ל לא היה משתמש במשכונות של 
עכו"ם כי אם בפסח, וכן מצאתי כתוב בשם מהר"מ, דהוי גניבת העכו"ם, דשואל שלא 
וי"ל כיון  [ס"ה], וקשה אטו בפסח מותר לגזול,  גזלן הוי, עי' בחו"מ סי' שנ"ט  מדעת 
[סי'  ביו"ד  ועי' בט"ז  דאין משתמש בהם אלא פעם אחת בשנה, לא מקפיד העכו"ם, 

ק"כ סקי"א]".
והחק יעקב שם בסק"ד, דקדק מלשון מהרי"ל, דלא השתמש בהם, רק הניחם על 
השלחן לשמוח בראייתם, ודלא כהמ"א, עוד כתב, "גם מה שמשמע במ"א שיש איסור 
גזל להשתמש במשכנותיהם, לא דק, דאין כאן איסור גזל כלל, וכמבואר בש"ס סו"פ 
השוכר את הפועל (ע"ז ע"ה ב'), רק משום גניבת דעת חושש מהרי"ל, גם בחשש זה 
השיג הט"ז [ביו"ד סי' ק"כ] סקי"א והש"ך [סקי"ט, בדברי שם] סי' ק"כ ס"ט על מהרי"ל, 
והתירו ע"ש". ולפי"ז י"ל דדוקא במשכונות של נכרים הקיל מהרי"ל, אבל במשכונות של 
ישראל נמנע, אע"פ שלהמ"א משמע דגם בשל ישראל בשביל לראותם בלי השתמשות, 
אין זה אסור מצד גזל, מ"מ י"ל דחש ל'מיקלא קלי לה' הנ"ל, ולא סמך להקל משום ד'ליל 
שימורים', כנראה מזה דאין תוקף מספיק בענין זה להתיר מיעוט שמירה ביחס לממון 

חבירו המופקד תחת ידו11, ועדיין צ"ע.

תשובה ל"לחכימא ברמיזא"
 'ÒÂ˙· Î"˘Ó ÌÚ ‰È„È„ ‡„·ÂÚ ·˘ÈÈÏ Í¯Âˆ ˘È˘ ÏÂ„‚ Ì„‡‰ Â‰ÈÓ ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·

.ÁÒÙ Ô·¯˜Ó ÌÈ¯ÂËÙ Ï"ÂÁ È·˘ÂÈ„ (‰ÈÏÚÓ ‰"„) '· '‚ ÌÈÁÒÙ·
המדובר הוא ברבי פנחס בן יאיר, כמ"ש בתוספתא פי"ח דאהלות ה"י, "מעשה ברבי 
ור"י בר' יוסי וכו' והיה ר"פ בן יאיר יושב לפניהם, אמרו לו, אשקלון מה אתם בה, אמר 

להם, טובלין ואוכלים את פסחיהם לערב".
ובספר אמבוהא דספרי (ח"ב עמ' קנ"ח) הקשה, דאשקלון חו"ל היא, וכמבואר בריש 
מס' גיטין, וכיצד חייבים בקרבן בפסח. עוד הקשה, מירושלמי פ"ג דפאה ה"ז (י"ז ב'), 
במעשה בשני אחים באשקלון שעלו לרגל, ע"ש, דמשמע דיושבי חו"ל חייבים בראיה. 
ותירץ, דאולי כוונת התוס' דיושבי חו"ל פטורים מפסח ומראיה, משום טומאת ארץ 
העמים, וכיון דקודם פסח ליכא חיוב להיות ראוי לקיום מצות פסח וראיה, כיון דעדיין 
לא הגיע זמן המצוה, וכמ"ש בצל"ח בפסחים שם (ועי' מנ"ח מצוה ה'), ולפי"ז י"ל, "דהרי 
מבואר בתוספתא פי"ח דאהלות מ"א, דעיירות המובלעות בא"י, כגון אשקלון וחברותיה, 
אע"פ שפטורות מן המעשר ומן השביעית, אין בהם משום טומאת ארץ העמים, יעו"ש, 
וכ"פ הר"מ ז"ל סופי"א מטו"מ, וא"כ יושבי אשקלון וחברותיה המובלעות בא"י, שפיר 

היו חייבין בפסח וראיה, דליכא בהו טומאת ארץ העמים".
ÊÓ¯‰Â: העיר שנעשה בה נס לשני אחים, היא העיר אשקלון, כדאי' בירושלמי שם, 
והובא בילקוט, שמות, רמז ת"ז, "ר' פנחס משתעי הדין עובדא, תרין אחין באשקלון הוה 
לון מגורין נוכראין, אמרין כדו אילין יהודאין סלקין לירושלם, אנא נסבין כל מה דאית 
להון. מן דסלקין, זימן להון הקב"ה מלאכין נכנסין ויוצאין בדמותן. מן דנחתין, שאלון 
להון, מן שבקתון לגו ביתא, אמרין ולא בר נש, אמרין, בריך אלהא קודשא דיהודאי דלא 
שביקן ולא שביק להון" [ר"פ סיפר: מעשה בשני אחים באשקלון, שלהם שכנים גוים, 
ותיכננו שכשיעלו לירושלים יבזזו את ביתם אולם הקב"ה שלח מלאכים בדמותם בכל 
משך הזמן שעלו לרגל, וכששב התפלאו שכיניהם, שנראה היה שלא עזבו את ביתם כלל, 

עד שהבינו שהקב"ה עשה להם נס, ושיבחו את אלקי היהודים].

תשובה ל"מבין חידות"
 'ÌÈ¯ÂÓÈ˘  ÏÈÏ'·  „ÈÙ˜‰Ï  ˘È  ,‰ÎÒ  ÌÂ˘Ó  ‰˜˙˘  ‰ÎÏ‰  ÂÊÈ‡  ,‰Ï‡˘Ï  ‰·Â˘˙·

.‰˘‰ ˙ÂÏÈÏ ¯‡˘Ó ¯˙ÂÈ
יוסף  בברכי  וכתב  בסעודה,  משיחין  דאין  ב',  ה'  תענית  דגמ'  בדינא  הוא  המדובר 
או"ח סי' ק"ע, "כל ימי נצטערתי ע"ז דחזינן לרבנן קשישאי לא זהירי בזה... ושנות דור 
ודור הם המדברים ואינהו אכלי, ולא ניזוק אדם... אך זה היום מצאתי בס' א"ר משם 
הפרישה, בחלקות ישיב, שבזמנם היו מסובים ושכיח הזקא, והאידנא יתובי יתבינן כולן 
שוין ימין שמאל שקולאי נינהו, וכגון דא ליכא למיחש, זה תו"ד12, ולפ"ז בליל התקדש 

חג הפסח, כשהוא מסב יש ליזהר ביותר לקיים דברי חכמים".
ואולם בשע"ת שם סק"א, אחרי שמביא את דברי הברכ"י, מקשה על תירוץ הפרישה, 
ומתרץ באופן אחר, ד"צריך לומר כדאמרינן בעלמא, והאידנא דדשו בה רבים וכו'13, עי' 
שבת דף קכ"ט, ולפי"ז אין לחלק בין לילי פסחים לשאר השנה לענין זה", גם בערוך 

השלחן כתב מעצמו כתירוץ השע"ת14, אך לא מזכיר ענין ליל פסח כלל. 

תשובה ל"מענינא דסדרא"
 ,ÂÈ˙˘¯Ù· ÁÎÂÓ ‰¯Â‡ÎÏ ÔÎÈ‰ ,Ô˙Á Ï˘ ‰˙˘Ó‰ ÈÓÈ ˙Ú·˘ ÔÈÚ· ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·

.‰¯Â˙‰ ÔÓ Ì‰ ÌÈÓÈ‰ 'Ê ÏÎ Ì‡‰
הנה נאמר בפרשתינו (י"ג י"ד), "וביום הראות בו בשר חי יטמא", ופרש"י, "וביום, 
יום שאין אתה רואה בו, מכאן  ויש  יום שאתה רואה בו  מה תלמוד לומר, ללמד יש 
אמרו, חתן נותנין לו כל שבעת ימי המשתה, לו ולכסותו ולביתו, וכן ברגל נותנין לו 
כל ימי הרגל", והוא מגמ' מו"ק (ז' ב'), "וביום הראות בו, יש יום שאתה רואה בו, ויש 
יום שאי אתה רואה בו, מכאן אמרו, חתן שנולד בו נגע, נותנין לו שבעה ימי המשתה, 
לו ולביתו ולכסותו, וכן ברגל, נותנין לו שבעת ימי הרגל, דברי רבי יהודה, רבי אומר 
אינו צריך, הרי הוא אומר, וצוה הכהן ופנו את הבית, אם ממתינים לו לדבר הרשות, 

כל שכן לדבר מצוה".
וכתב הפנ"י בכתובות (קונטרס אחרון, ד' א', ד"ה מיהו), דלכאורה מכאן מוכח טובא, 
דשבעת ימי המשתה של חתן המה מדאורייתא, שהרי דין זה שדוחין ראיית הנגע אצל 
חתן, הוא מדאורייתא, דאם איתא דדרבנן הוא, א"כ לא היה נדחה ראיית החתן, וגם 
(עי' שו"ת רשב"א ח"א קנ"ה,  וא"כ מכאן קשה למש"כ הראשונים  השוו חתן לרגל15, 
ורא"ש כתובות פ"א סי' ה'), דז' ימי המשתה דרבנן, ואף הרמ"ה (שהביא ברא"ש שם) לא 
כתב אלא דיום ראשון לבד הוא מדאורייתא, וגם דמלשון כל הפוסקים משמע דדרבנן 
נינהו, והניח הפנ"י בצ"ע. וכענין זה העיר בשו"ת באר יצחק (לרבי יצחק אלחנן ספקטור 

זצ"ל, או"ח סו"ס כ"ג, ד"ה הגה), ועי' גם בשו"ת משכנות יעקב יו"ד סי' ע"ה ד"ה ומ"ש 
הרא"ש. וכן ביד דוד (להגרי"ד זינצהיים זצ"ל) מו"ק ז' ב'.

ובאמת שכבר קדם בזה חד מקמאי, דיעוין באו"ז בהלכות אבילות (ח"ב סי' תל"ב), 
שכתב, "ואני המחבר נראה בעיני דשבעת ימי המשתה דחתן יש להם סמך מן התורה 
לבטל האבילות, כההיא דפ"ק וכו', מכאן אמרו חתן שנולד בו נגע נותנין לו ז' ימים לו 
ולביתו ולאיצטליתו ולכסותו, וכן ברגל נותנין לו כל ימי הרגל דברי ר' יהודה, פירש"י 
נוהגין היו לעשות שבעת ימי המשתה לחתן, נותנין לו, שלא יראה לכהן, לא יתחיל 
לכתחילה בימי חתונה וכן ברגל. ורבי אומר אינו צריך, הרי הוא אומר וצוה הכהן ופנו 
את הבית וכו', עד ורבא אמר דבר הרשות איכא בינייהו, פי', דלר"י דוקא לדבר מצוה 
ולרבי  להמתין,  רשות  אינו  רשות  לדבר  אבל  לכהן,  להראות  שלא  המתנה  לו  נותנין 

אפי' לדבר הרשות.
ואע"ג  כהן טמא,  לבטל אמירת  כדי  דאורייתא  לרגל  דחתן  רגל  דמדמי  למדת,  הא 
לומר  שלא  המתנה  להתיר  רחמנא  הוצרך  מ"מ  טמא,  הכהן  שיאמר  עד  טמא  שאינו 
לכהן, ש"מ דכרגל דמי לענין מנוגע, ה"ה לענין אבלות, דתרוייהו כי הדדי נינהו אבל 
ומנודה ומנוגע להרבה דברים, ואע"ג דרבי פליג, ולפי דבריו אין ראיה, וקיי"ל הלכה 

כרבי מחבירו, הא לא קשיא..."16.
ועי' ביד דוד שם, שכתב ליישב, דצ"ל אף שהדרשא ד'וביום הראות', דרשא גמורה 
היא, מ"מ נתן הכתוב כח ביד חכמים לקבוע מי חייב להיראות ומי אין חייב להיראות, 
והם קבעו שהחתן פטור, וכ"כ בתורה תמימה בפרשתינו כאן  (הערה ע"ז). ועי' בקרן 

אורה (מו"ק ח' ב', ד"ה אחר כל הנ"ל), מה שתירץ בזה. 

תשובה ל"מענינא דירחא"
 ,Á"¯„ ÏÏ‰ ˙Î¯·· ÌÈ‚‰Â„ ,(Á"Ò ·"Î˙) ˘"‰Â¯Ú· ¯‡Â·Ó„ ‡‰· ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
 ˘È ‰ÎÏ‰Ï Ó"˜Ù „ÂÚ ‰ÊÈ‡ .ı"˘‰ ˙Î¯·Ó ˙‡ˆÏ Â‚‰˘ ˘ÈÂ ,ÂÓˆÚÏ „Á‡ ÏÎ Í¯·Ó˘

.ÌÈ‚‰Ó‰ ÔÈ·
בו,  יחזור למקום שטעה  (תכ"ב ס"ו), שכתב, דאם טעה בהלל דר"ח,  יעוין ברמ"א 
וכתב המ"ב (סקכ"ז), "ר"ל אם דילג פסוק אחד, ונזכר אח"כ, לא יאמרנו במקום שנזכר, 
דהו"ל קריאה למפרע, אלא יתחיל מאותו פסוק ויאמר על הסדר עד סוף, ואם אינו יודע 

באיזה מקום טעה יחזור לראש הפרשה שנפל לו הספק".
ובביאור הלכה שם (ד"ה למקום שטעה בו), כתב להקשות, דמהיכי תיתי לומר דאם 
שהיא  בק"ש  אלא  זה  דין  מצינו  לא  והא  הפרק,  לראש  יחזור  טעה,  היכן  יודע  אינו 

דאורייתא, משא"כ הלל שהוא מדרבנן, ובפרט בר"ח שאינו אלא ממנהגא.
ותירץ הבה"ל, "ואולי דכיון שהוא מברך על ההלל, ויש בזה משום חשש דלא תשא 

וגו' אם לא יחזור ויקרא, והוא כעין17 ספק בדאורייתא וצ"ע".
טעה,  היכן  יודע  ואינו  שנסתפק  אירע  אם  ההלל,  על  לברך  דלהנוהגים  ומבואר, 
הרי כיון שבירך על ההלל, נכנס בכעין ספק דאורייתא, שהרי כל פרקי ההלל נכנסים 
תחת ברכת ההלל, והכל כחדא ברכה, ושוב אם מסופק אם דילג, חייב לחזור ולקרות 
(וחוזר לקוראו במקומו עד סוף ההלל, כדי שלא יהא  מתחילת הפרק שנסתפק עליו 

כקורא למפרע וכנ"ל).
ורק  בציבור,  (אף  ההלל  על  לברך  שלא  דלהנוהגים  לפי"ז,  לכאורה  נפק"מ  ונמצא 
יוצאין מהש"ץ), א"כ אם נסתפק היחיד אם דילג איזה פרק, אין צריך לחזור מספק, כיון 

דאין כאן אלא ספק דרבנן, וכ"ש בר"ח דאינו אלא ממנהגא.

תשובה לכתב חידה
."[Ô‰Î‰ Ô¯‰‡ Ô·] ¯ÊÚÏ‡" :È‡ ÈÓ

„Â˘˜‰ ˙ÂÓ¯‰: "ָאָדם ִּכי ִיְהֶיה ְבעֹור ְּבָׂשרֹו ְׂשֵאת אֹו ַסַּפַחת אֹו ַבֶהֶרת ְוָהָיה ְבעֹור ְּבָׂשרֹו 
ְלֶנַגע ָצָרַעת ְוהּוָבא ֶאל ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן אֹו ֶאל ‡»ÂÈ»»Ã·ƒÓ „«Á ַהּכֲֹהִנים". ויקרא י"ג ב'.

È˙˘Ú ‰‡¯Â‰ ·˜Ú – שעקב מה שאלעזר הורה את פרשת גיעולי כלים בפני משה 
רבו, הוא נענש שיהושע לא יעמוד לפניו.

כ"ד),   - כ"א  ל"א  (במדבר  בקרא  כמפורש  כלים,  גיעולי  פרשת  את  הורה  שאלעזר 
"ַוּיֹאֶמר ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ֶאל ַאְנֵׁשי ַהָּצָבא ַהָּבִאים ַלִּמְלָחָמה זֹאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' 
ֶאת מֶֹׁשה. ַאְך ֶאת ַהָּזָהב ְוֶאת ַהָּכֶסף ֶאת ַהְּנחֶֹׁשת ֶאת ַהַּבְרֶזל ֶאת ַהְּבִדיל ְוֶאת ָהעָֹפֶרת. ָּכל 
ָּדָבר ֲאֶׁשר ָיבֹא ָבֵאׁש ַּתֲעִבירּו ָבֵאׁש ְוָטֵהר ַאְך ְּבֵמי ִנָּדה ִיְתַחָּטא ְוכֹל ֲאֶׁשר ֹלא ָיבֹא ָּבֵאׁש 

ַּתֲעִבירּו ַבָּמִים. ְוִכַּבְסֶּתם ִּבְגֵדיֶכם ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ּוְטַהְרֶּתם ְוַאַחר ָּתבֹאּו ֶאל ַהַּמֲחֶנה".
שאמר  שאע"פ  שם,  ואיתא  א',  ס"ג  בעירובין  כדאיתא  רבו,  משה  בפני  זה  והיה 
בתחילת דבריו שהלכות אלו נאמרו למשה, "זֹאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֶאת מֶֹׁשה", 
בכל זאת, הוא נענש על עצם ההוראה, וכעי"ז איתא במדרש אגדה במדבר כ"ז כ"א, 

והובא בילקוט מטות תשפ"ה (אות ס"ט).
ועל הוראה זו נענש אלעזר, שהורידו אותו מגדולתו, שכאשר הקב"ה אמר למשה, 
שיהושע בן נון יהא המנהיג אחריו, צוהו הקב"ה להעמידו לפני אלעזר הכהן, ושמשה 
יתן מהודו עליו, כדכתיב (במדבר כ"ז כ"א), "ְוִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ַיֲעמֹד ְוָׁשַאל לֹו ְּבִמְׁשַּפט 
ָהאּוִרים ִלְפֵני ה'...". אלא שלא מצאנו בשום מקום שנזקק יהושע לאלעזר, שעמד ושאל 
שם,  בעירובין  כדאיתא  משה,  בפני  הוראתו  על  אלעזר  של  עונשו  מפני  וזה  לפניו18, 

וביתר ביאור במדרש אגדה עה"פ שם.
È˙‡È˘Ó ˙„ÓÏ ‰‡¯Â‰Â – שמאופן נשיאת השמנים והמנחות במסעות במדבר על 

ידי אלעזר, נלמדת הוראה בהלכות הוצאה.
(במד"ר  חז"ל  כדרשת  מיוחד,  באופן  במדבר  והמנחות  השמנים  את  נשא  שאלעזר 
ד' כ' בסופו) עה"פ (במדבר ד' ט"ז), "ּוְפֻקַּדת ֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ֶׁשֶמן ַהָּמאֹור ּוְקטֶֹרת 
על  נשיא  דוכנין,  היה  אלעזר  "אריב"ל,  ַהִּמְׁשָחה...",  ְוֶׁשֶמן  ַהָּתִמיד  ּוִמְנַחת  ַהַּסִּמים 
היה  גדול  ואת סבור מפני שהיה אדם  בידו,  ְרֵאה שררה שהיתה  הנשיאים שנאמר... 
נותן לאחרים שיטענו את הכלים שהיה עשוי לטעון אותם, לאו, אלא הוא עצמו היה 
טוען, שנא' ופקדת... והיאך היה טעון כל אלו. אמרו רבותינו כן היה טוען, שמן המאור 
בימינו, וקטורת הסמים בשמאלו, ומנחת התמיד של יום תלוי בזרוע, ושמן המשחה 
היכן היה נתון, א"ר אחא ארשב"י, כמין צלוחית קטנה היה תולה באפונדתו, מפני שהיה 
חגור מתניו בזינו כעבד לפני קונו, להודיעך שאין גאוה לפני האלוקים". וכעי"ז איתא 

בירושלמי שבת פרק י' הלכה ג'.
א'  צ"ב  בשבת  כדאיתא  הוצאה,  בענין  הוראה  נלמדת  אלעזר  של  זה  וממעשהו 
(ע"פ ירושלמי שם, וע"ע ברש"י בשבת שם מה שהביא בזה), "המוציא בין בימינו בין 

בשמאלו, בתוך חיקו או על כתפיו, חייב, שכן משא בני קהת". 
·È˙·˙Î „Á‡‰ ¯ÙÒ – שאלעזר נכתב ב'ספר התורה' פעמים רבות.

שאלעזר נכתב בספר התורה פעמים רבות, כגון, יחוסו (שמות ו' כ"ג), "ַוִּיַּקח ַאֲהרֹן 

לענין  כותב  קצ"ח,  סי'  וערבוי),  ראב"ד  זצ"ל,  וויס  (להגר"י  יצחק  שיח  בשו"ת   .1
השומרים במקדש, "ויש לחקור, אם גם בלילי יו"ט של פסח שהוא ליל שימורים, 
היה שומרים. ויש לפשוט באשר שמירה זו אינה אלא עבור כבוד הבית, כברמב"ם 
רפ"ח מבית הבחירה, וס' החינוך (מצוה שצ"א) וזה שייך בליל התקדש חג הפסח 
ג"כ, אמנם בוודאי היה חליפות חליפות, דהרי צריכים לספר ביציאת מצרים ולאכול 

הפסח, וכ"ז צ"ע טובא".
2. בעלמא אמרי' דשומר מצוה לא ידע דבר רע, וכתב בחידושי החת"ס, דמ"מ רבנן 

לא יתקנו לכתחילה כן, ע"ש.
"מן  קאמר  ולא  המזיקין"  מן  ובא  המשומר  "ליל  חז"ל  לשון  לפי"ז  וידוקדק   .3
הנזיקין", שאינו מובטח מ'נזק', כגון כשאוכל דבר מאכל מסוכן. אולם הר"ח כתב, 
"ליל שמורים המשומר מכל היזק", ואמנם בס' דבש לפי [מהגאון החיד"א מערכת 
ל' אות י"ב], משמע דכולל נזקים, וכגון שאחד עלה על סולם ונפל. שכתב, שאם 
של  השמירה  עליו  הגן  לא  וע"כ  עבירה,  מפני שעשה  זה  פסח,  בליל  כן  לו  אירע 

אותו הלילה.
4. ובמחזור ויטרי, פסח, סי' ס"ב כותב, "נמצא כתוב במגילת סתרים לרבינו ניסים, 
ליל שימורים שחל להיות בשבת וכו', מפני שלא תקנו חכמים ברכה זו בע"ש, אלא 
יחידים בבית התפילה, שאותו  יעמדו  בשביל בנ"א שפעמים מאחרין לבוא, שלא 
הלילה עלול מפני המזיקין, כדאמרי' בתלמוד (פסחים קי"ב ב') לילי רביעיות ולילי 
שבתות וכו' שרית של שדים ושל מזיקים מהלכת בהם ומזקת, ועוד מצינו ביהכ"נ 
עלול מפני המזיקין ומלאכי חבלה וכו' (עי' ב"ק ס' ב'), וע"ז תיקנו אותה ברכה מעין 
ז', וכשחל ליל שמורים בשבת אי"צ לומר אותה, דאמרי' בפ"ק דר"ה (י"א ב') ליל 

שמורים הוא לה', לילה המשומר ובא מן המזיקים ומלאכי חבלה".
5. ולפי"ז תינוק שמילתו בא' דפסח, אי"צ להיכנס אצלו לק"ש ושאר פסוקים שבאו 
להגן עליו מפני המזיקין. וראיתי ב'מנהגי דק"ק וורמיישא' ח"ב עמ' ס"ב דפסח שחל 

בשבת אין עושין ה'שלום זכר' בליל הסדר.
יותר  אחד  כוס  למזוג  מדינות  באלו  "ונוהגין  שמסיים,  יעקב,  בחק  ועע"ש   .6

מהמסובין, וקורין אותו כוס של אליה הנביא".
אין  מעשה  אנשי  זה  "ומפני  כותב,  תשצ"ג,  אות  זצ"ל,  האן  לר"י  אומץ  ביוסף   .7
סוגרין דלתותיהם בבריח תיק, כדרכם כל הלילות, להראות העמים והשרים את 
יופי בטחונם וחוזק אמונתם, שליל זה הוא מיוחד לשמירה, ובא יבא ברינה משיחנו 

במהרה בימינו, אכי"ר".
8. ביוסף אומץ הנ"ל, אות תשפ"ח, כותב, "ומה טוב ויפה המנהג שעושין דבר זה זכר 
למשיח, שנופל אחד לתוך הפתח בשעת התחלת שפוך, כדי להראות בליל גאולתינו 
הראשונה, אמונתנו החזקה על גאולתינו האחרונה, ויאמין באמונה שלימה בשתי 
גאולות אלו, כי אמונת גאולה האחרונה היא אחת מי"ג עיקרי אמונתינו, וגם היא 
אחת משאלות ששואלים את האדם בדינו, צפית לישועה..." אמנם עי' במקור חיים 

לבעל חו"י, שמתנגד למנהג שנופלין לתוך הפתח, וסגי בפתיחת הדלת.
9. ב'מקור חיים' (לבעל חות יאיר) סוס"י תפ"א מצטט מס' מנהגים [לרבינו איזיק 
[ח"ב סי' רל"ד], ש"נוהגים שלא  זרוע  נ"ה] בשם אור  ליל הסדר, עמ'  טירנא, הל' 
להסגיר הבתים בשמירה מעולה", אך משמע דעכ"פ סגרו הדלת, ולא השאירו לגמרי 

פתוח.
10. והעירוני, מה שמחה ודרך חירות יש, בכלים שאינם שלו, והראיתי ללשון הגמ' 
בב"מ צ"ו א', "שאלה ליראות בה מהו", פרש"י, "ליראות, שיהא נראה עשיר חשוב", 
ובב"מ ל' א', בשומר אבידה, כתב רש"י, "נזדמנו לו אורחים, קס"ד טעמא משום 

דמתכבד בהם, ואיכא לצורכה ולצורכו".
גם י"ל טעם נאה, דבעת יצי"מ נאמר דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו 

ובפרט  זה בהראותו משכונות שאינו שלו,  זהב", ע"כ מתקיים  וכלי  וגו' כלי כסף 
משכונות נכרים, ואולי גם בזה מתקיים פורתא מש"כ הרמב"ם בפ"ז מחו"מ ה"ו, 
הגרב"צ  מפי  [ושמעתי  ממצרים"  יצא  הוא  כאילו  עצמו  את  להראות  אדם  "חייב 
זו היא היותר קשה לקיים  זצ"ל, שמצוה  פלמן שליט"א, שאמר, בשם הסטייפלר 
בליל הסדר משאר מצוות הלילה, וראה בס' מהרי"ל עמ' פ"ו, מש"כ מדרשת מהר"י 

סג"ל אודות חשיבות הענין].
11. וראיתי בתשובת בעל שבט הקהתי שליט"א (בקובץ הישר והטוב ח"י), ששמע 
ממרן הגריש"א שליט"א, שצידד לחיוב, משום שהיה לו לפרש שאינו מקבל שמירה 

לליל הסדר.
12. הפרישה מסיים שם, "משום הכי לא ראיתי נזהרין, ומיהו חילוק זה לא מצאתי 

בשום מקום".
13. בדע"ת להמהרש"ם ציין ע"ד השע"ת, לעיין בב"י אה"ע סי' ט', שכתב שם, "צ"ע 

אי שייך למימר האי טעמא דשומר פתאים ה' לת"ח שהוא יודע ומכיר ונזכר...".
דאין  לומר,  חזר  ברכה  בשיורי  עצמו  דהברכ"י  שם,  בכה"ח  העיר  כבר  אמנם   .14
לחלק משום צורת ההסיבה, דהשו"ע עצמו מזכיר בסי' קפ"ז דהאידנא ליכא הסיבה, 
כתב  שם  בא"א  בפמ"ג  גם  הסעודה.  בשעת  לשוח  האיסור  את  מעתיק  ואעפי"כ 
דגם בזמנינו יש איסור זה, וגם במ"ב משמע דאין חילוק, וכ"כ בקיצוש"ע סי' מ"ב 

אות ה'.
15. ועיי"ש שכתב, דזהו גם לדעת רבי, דלענין זה שהוא דאורייתא אינו חולק עם 
שהוא  ראיה  אין  דלרבי  שכתב  (דלהלן),  יצחק  באר  בשו"ת  עי'  ואולם  יהודה,  ר' 

דאורייתא, עיי"ש, וכן מתבאר להדיא בדברי האו"ז דלהלן.
16. ועי' גם בתשב"ץ קטן סי' תכ"ז בשם בה"ג, ותשו"ח להר"ש כהן שליט"א שציין 

לדבריו.
ברכה  דעיקר  משום  נראה  בדאורייתא,  ספק  'כעין'  אלא  דאינו  הבה"ל  מש"כ   .17
לבטלה לא ברירא שהוא מדארייתא, עי' מ"ב רט"ו סק"כ, ובחיי אדם ח"א כלל ה', 

ובנשמת אדם שם.
בגורל,  הארץ  חלוקת  היתה  היאך  כותבת  כשהגמ'  א',  קכ"ב  בב"ב  עיין  אכן   .18
של  וקלפי  לפניו,  עומדים  ישראל  וכל  ויהושע  ותומים,  אורים  מלובש  "אלעזר 
שבטים וקלפי של תחומין מונחין לפניו, והיה מכוין ברוח הקודש ואומר זבולן עולה 

תחום עכו עולה עמו...". שלכאורה מפורש שיהושע נזקק לאלעזר, וצ"ב.
לא מצינו שנצרך  "מעולם  כ"א,  ל"א  הגדול במדבר  ואין להקשות מדברי המדרש 
נכשל  שכן  לאלעזר,  סיפנו  שלא  מפני  נענש  יהושע  שאף  ומנין  לאלעזר,  יהושע 
בגבעונים... אילו שאל לאלעזר, לא היה בא לידי אותו מעשה". זאת משום שאיה"נ 
דבר זה שלא נצרך יהושע לאלעזר, היה כעונש לאלעזר, אך יהושע נענש על מה 

שקשור אליו מדוע לא נתייעץ עמו.
19. ומה שכתבנו לשון 'תוגה', היות והוא לשון נרדפת ליגון וצער, וכעין בתהלים 
קי"ט כ"ח, "ָּדְלָפה ַנְפִׁשי ִמּתּוָגה", ופירש ברד"ק שם, "נתכה נפשי מרוב יגון שיש לי". 
ובמאירי שם כתב, "וכדלף דמעה מרוב תוגותי על הצרות". ובמצודת ציון משלי י"ד 
י"ג "תוגה מלשון יגון ועצבון". וכעי"ז במשלי י"ז כ"א. ובישעיה ל"ה י', "יגון מלשון 
..." י"ג,  י"ד  וע"ע במשלי  להיפוכה,  לשון המגיע מתוך שמחה  והוא  וצער".  תוגה 

ְוַאֲחִריָתּה ִׂשְמָחה תּוָגה". וע"ש ברלב"ג ושאר מפרשים.
בו  שאין  צער  על  נופל  'תוגה'  שלשון  לבאר,  כ"א  י"ז  במשלי  המלבי"ם  ומוסיף 

תקוה.
20. בתשובה לשאלה זו, היה לנו לעזר רב הקונטרס 'דברי הצומות', שהו"ל הג"ר 
רחמים מזרחי שליט"א מעיה"ק קרית ספר ת"ו, אשר קיבץ כעמיר גורנה כל שיטות 
על  לו  ותשו"ח  ביניהם,  והנפק"מ  אסתר,  תענית  בענין  והאחרונים  הראשונים 

שהואיל בטובו ליתן לנו הקונטרס, להגדיל תורה ולהאדירה, ומפאת קוצר המקום 
הבאנו כאן רק מעט מזעיר השייך לענינינו.

21. ואולם יעוין להנצי"ב בהעמק שאלה שם (אות י"ט), דמשמע שגם לשיטה זו, 
היינו לשיטת ר"ת, המקור הוא מהך קרא.

'זמן  22. ועוד הוא מוכרח מעצם מה שפירשו השאלתות ור"ת שזהו כוונת הגמ' 
אחר  קרא  א"צ  י"ג  דיום  לומר  הוא  בגמ',  כן  מה שאמרו  כל  שהרי  לכל',  קהילה 
להוכיח שהוא נכלל בימים הראויים לקריאת המגילה, מאחר וזמן קהילה הוא, ואם 
איתא דמה שהוא זמן קהילה, אינו אלא מצד שמתענין בו תענית אסתר מחמת 
תקנה מאוחרת, א"כ למה יחשב שראוי לקרות בו המגילה בלאו קרא, ומה שייכות 

יש ליום זה לקריאת המגילה מקודם שתקנו התענית.
והא דמייתי בשאלתות הנ"ל מקרא שנאמר ושאר היהודים וכו' נקהלו וגו', אינו 
הכוונה  אין  אבל  דקרא,  'נקהלו'  מלשון  שהוא  הקהילה',  'זמן  סמכו  שע"ז  אלא 

שמפסוק זה ילפינן התענית לדורות.
ואולם יעוין במדרש תנחומא (בראשית סי' ג'), דמביא ג"כ השאלתות הנ"ל, ושם 
איתא הלשון "ומאי יום הכניסה, יום הקהילה, דאמר מר, שלשה עשר יום קהילה 
לכל היא, דכתיב ובשנים עשר חדש הוא חדש אדר בשלשה עשר יום בו וגו' נקהלו 
דיסוד  משמע  באדר",  עשר  בשלשה  תענית  וגזרו  נקהלו  וגו',  בעריהם  היהודים 
התענית מקרא להדיא, ושכן גזרו לדורות, וכ"כ בשו"ת דברי יציב (סי' ר"צ) בכוונת 

התנחומא.
איברא, שיש לדחות, דאין כוונת התנחומא דגזרו תענית זו לדורות, אלא שאז גזרו 

כן בימי מרדכי, ומה שאנו מתענים בזמנינו אינו מצד הך קרא.
ועי' בחשק שלמה שתמה, מדוע לא הביא הרא"ש ור"ת דברי המדרש הללו כסייעתא 
לדבריהם, והניח בצ"ע. וכן תמה בהגהות מהר"ץ חיות, וכתב ליישב, דמצינו כמה 
מקודם  שהמעיין  ובאמת  מאוחרים.  מזמנים  הוספות  בתנחומא  שנכנסו  פעמים 
בדברי התנחומא שם יראה שכל הענין שם הוא מהשאלתות הנ"ל, ואינו מהמדרש, 

אלא מהגאונים, וכ"נ בהג' מיימוניות דלהלן, שתענית אסתר היא תקנת הגאונים.
חתימת  מקודם  בהכרח  הוא  סופרים  במס'  כן  שנזכר  מה  אם  הדבר  ובעיקר   .23
התלמוד, עי' מש"כ בזה בהלכות קטנות להרא"ש הל' ס"ת סי' י"ג. ובברכ"י (או"ח 
בימי  נתחברה  סופרים  דמסכת  הרא"ש  דסבר  קצת  "משמע  כתב,  תקפ"ב)  סי' 
למס'  רחמים'  'כסא  בביאורו  וכן  י"ג,  סי'  עין  טוב  בספרו  דבריו  וכפל  הגאונים", 

סופרים פ"ג הט"ו.
מצינו  בכללה  אבל  חצוניות,  ברייתות  של  ליקוט  הם  סופרים  מס'  שעיקר  והגם 
ג"כ מדברי אמוראים, וכמש"כ החיד"א (שם), וביותר אף מצינו בה הוספות מדברי 
הגאונים, עי' מס' סופרים פי"ג ה"ט, וביותר יש לדון בנידון דידן, דיש שדייקו דהא 
הלשון  ממש"כ  הגאונים,  מדברי  הוא  הנ"ל,  סופרים  במס'  הנזכר  אסתר  דתענית 
"ורבותינו שבארץ ישראל נהגו...", וכן "מנהג רבותינו שבמערב...", וא"כ מעתה אין 
הכרח שהיה תקנת התענית קדומה מקודם חתימת התלמוד, אלא אפשר שהיא 
ממנהג הגאונים, וכמש"כ באבודרהם ובהג' מיימוניות דלהלן. ועי' בארוכה בקובץ 

אור ישראל מאנסי כ"א, עמ' ר"ד ואילך.
24. ואמנם איכא נפק"מ, דלר"ת והראב"ד הנ"ל, מבואר דהוי תענית אסתר כתענית 
קבוע, אבל לדברי המס' סופרים אין התענית קבוע כשאר תעניות, וכ"כ בבהגר"א 

תרפ"ו ס"ב.
והנה לדברי המסכת סופרים וכן לדברי הראב"ד הנ"ל, א"ש מה שנקראת תענית 
זו בשם 'תענית אסתר', בין אם ילפינן לה מקרא ד'דברי הצומות וזעקתם', כדברי 
הראב"ד (ואף שנוהגים כן בי"ג אדר, זהו משום שהסמיכו התענית לימי הפורים, 
וגם דבניסן לא רצו לגזור תענית), ובין להמס' סופרים, ניחא, שהמנהג להתענות ג' 



ֶאת  ֲאִביהּוא  ְוֶאת  ָנָדב  ֶאת  לֹו  ַוֵּתֶלד  ְלִאָּׁשה  לֹו  ַנְחׁשֹון  ֲאחֹות  ַעִּמיָנָדב  ַּבת  ֱאִליֶׁשַבע  ֶאת 
ֶאְלָעָזר ְוֶאת ִאיָתָמר", ותולדותיו (שם כ"ה), "ְוֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהרֹן ָלַקח לֹו ִמְּבנֹות ּפּוִטיֵאל לֹו 

ְלִאָּׁשה ַוֵּתֶלד לֹו ֶאת ִּפיְנָחס ֵאֶּלה ָראֵׁשי ֲאבֹות ַהְלִוִּים ְלִמְׁשְּפחָֹתם", וכהנה רבות.
כתבי  לשאר  ביחס  והמיוחד,  היחיד  מלשון  האחד',  ה'ספר  נקרא  התורה  וספר 

הקודש. 
– שבספר יהושע, שהוא הראשון בכ"ד כתבי הקודש, אלעזר   È˙·˙Î Û‡ ÔÂ˘‡¯·Â

אף השתתף בכתיבתו.
שספר יהושע הוא הראשון בסדר כ"ד כתבי הקודש, כן איתא בב"ב י"ד א', "סדרן של 

נביאים, יהושע ושופטים שמואל ומלכים ירמיה ויחזקאל ישעיה ושנים עשר".
ואלעזר השתתף בכתיבת ספר יהושע, בארבעה פסוקים, כדאיתא שם י"ד א' וט"ו א', 
"יהושע כתב ספרו", שעיקר ורובו המוחלט של ספר יהושע נכתב על ידו, מלבד חמשת 
אותם ארבעת  ואת  ל"ג), מהיכן שכתוב שיהושע מת.   - כ"ט  (כ"ד  פסוקיו האחרונים 
הפסוקים העוסקים במיתתו של יהושע (כ"ט - ל"ב), כתבם אלעזר. ואת הפסוק האחרון 

המשלים ומסיים את ספר יהושע (ל"ב), בו נכתב מיתת אלעזר, כתבו פינחס בנו.
ÎÊ ÈÓ‡ ‰·Â¯Ó ‰ÁÓ˘Ï˙‰ – שאלישבע אמו של אלעזר, זכתה לשמחה מרובה ביום 

שהוקם המשכן.
ֶאת  ַאֲהרֹן  "ַוִּיַּקח  כ"ג),  ו'  (שמות  בקרא  מפורש  אלעזר,  של  אמו  היתה  שאלישבע 
ֱאִליֶׁשַבע ַּבת ַעִּמיָנָדב ֲאחֹות ַנְחׁשֹון לֹו ְלִאָּׁשה ַוֵּתֶלד לֹו ֶאת ָנָדב ְוֶאת ֲאִביהּוא ֶאת ֶאְלָעָזר 

ְוֶאת ִאיָתָמר".
ז', זבחים  ואלישבע זכתה לשמחה מרובה ביום שהוקם המשכן, כדאיתא בסדע"ר 
היתה אלישבע  "חמש שמחות  בזבחים),  הגמ'  (לשון  ועוד  א'  א', תנחומא אחרי  ק"ב 
יתירה על בנות ישראל. [א] יבמה מלך, [ב] אישה כהן גדול, [ג] בנה [אלעזר] סגן, [ד] בן 

בנה [פינחס בן אלעזר] משוח מלחמה, [ה] ואחיה [נחשון] נשיא שבט [יהודה]".
והיה זה ביום ראשון בשבת, א' לחודש ניסן, בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים, 

כדאיתא שם.
אמו של  אלישבע  זכתה  בה  המרובה  – שלאחר השמחה   ‰‚Â˙Â  ÔÂ‚È  ·Â¯  ‰È¯Á‡ÏÂ

אלעזר, היה לה רוב יגון ותוגה.
שלאחר השמחה היה לה לאלישבע רוב יגון ותוגה, במיתת שני בניה, כמפורש בקרא 
(ויקרא י' א' - ב'), "ַוִּיְקחּו ְבֵני ַאֲהרֹן ָנָדב ַוֲאִביהּוא ִאיׁש ַמְחָּתתֹו ַוִּיְּתנּו ָבֵהן ֵאׁש ַוָּיִׂשימּו 
ָעֶליָה ְקטֶֹרת ַוַּיְקִרבּו ִלְפֵני ה' ֵאׁש ָזָרה ֲאֶׁשר ֹלא ִצָּוה אָֹתם. ַוֵּתֵצא ֵאׁש ִמִּלְפֵני ה' ַוּתֹאַכל 
אֹוָתם ַוָּיֻמתּו ִלְפֵני ה'", ושמחתה הגדולה הפכה לאבל19, כדאיתא בסדע"ר ז' ותנחומא 

אחרי א'.
והיה זה ביום חנוכת המשכן, כמפורש שם בריש הפרשה, וע"ע פרש"י סוכה כ"ה ב' 

ד"ה ואם נושאי, וכן ברבותינו הראשונים מפרשי התורה שפירשו כן.

תשובות לגליון פורים

תשובה ל"תקנתא דתעניתא"
.20„ÂÓÏ˙‰ ˙ÓÈ˙Á ÈÙÏÓ ,¯˙Ò‡ ˙ÈÚ˙Ï ¯Â˜Ó ,ÂÈˆÓ ÔÎÈ‰ ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·

‡. המקור המוקדם ביותר, הוא במגילת אסתר גופא, והיינו שתענית זו נקבעה כבר 
בזמן תקנת ימי הפורים, כן היא שיטת הראב"ד, הובא בר"ן (תענית ז' א' בדפי הרי"ף, 
וכן בריטב"א שם י' א'), "אלא שהוא ז"ל (הראב"ד) כתב, די"ג אינו דומה לשאר תעניות, 
דזכרון הוא לנס שנעשה בו. ועוד, שיש לנו סמך בכתוב, שאמר (אסתר ט' ל"א), וכאשר 
קבלו  כך  יו"ט,  לעשות  עליהם  שקבלו  שכשם  לומר,  הצומות,  דברי  נפשם  על  קימו 

עליהם דברי הצומות וזעקתם, כלומר לעשות תענית בכל שנה ושנה".
דברי  זרעם  ועל  נפשם  על  קיימו  "וטעם  ל'),  (שם  באסתר  עזרא  באבן  הביא  וכן 
הצומות, על דעת רבים, על יום תענית אסתר. והמכחישים אמרו כי על שלשה ימים 
שהתענו בניסן הכתוב מדבר וכל ישראל ראויין להתענות כן תמיד", ואמנם עיי"ש מה 

שכתב לפרש בענין אחר.
ד'דברי  הנ"ל  מהפסוק  המקור  שאין  א'),  (ב'  מגילה  בריש  מצינו  נוסף  מקור   .·
המפרשים  ונחלקו  היא',  לכל  קהילה  ד'זמן  בגמ'  במ"ש  אלא  וזעקתם'21,  הצומות 
שהכוונה  ס"ז),  שאילתה  ויקהל,  (פ'  השאלתות  ודעת  קהילה',  'זמן  ענין  בביאור 
לתענית אסתר, שכתב, "אבל תענית, בין כרכים בין כפרים בין עיירות, כולן מתענין 
בשלשה עשר באדר, דאמר שמואל בר רב יצחק, שלשה עשר זמן קהילה לכל היא, 
שנאמר ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו ועמד על נפשם ביום שלשה עשר 
לחדש אדר, מאי קהילה, יום תענית, ומאי יום כניסה, שמתכנסים בו ויושבין בתענית 

ומבקשים רחמים".
קהלה  זמן  ר"ת,  "ופירש  ר"ת,  בשם  א'),  סי'  פ"א  (מגילה  הרא"ש  הביא  זה  וכענין 
לכל היא, שהכל מתאספין לתענית אסתר, ובאים בני הכפרים לעיירות לומר סליחות 
נראה  מכאן  וכו',  רחמים  צריכים  והיו  נפשם  על  לעמוד  נקהלו  שבו  לפי  ותחנונים, 
לרבינו תם סעד לתענית אסתר שאנו עושין כמו שעשו בימי מרדכי ואסתר כשנקהלו 
היהודים לעמוד על נפשם, ולא מצינו לו סמך בשום מקום אלא בכאן" (והביא זה בטור 

סי' תרפ"ו, ועי' בב"ח וב"י שם).
וכוונת הדברים, דאף שהמקור הוא בגמ', אבל הכוונה בזה, שכבר בימי מרדכי ואסתר 
נתקנה תענית זו, וכ"כ בהגהות חשק שלמה כאן, "ומשמע להדיא מדבריו ז"ל, דתענית 
אסתר היתה קדומה, ואף בזמן הבית בזמן שהיה נוהג הקדמת הכפרים, וכ"כ הרא"ש 
גופיה לקמן בסי' ח', וז"ל, ולמאי דפרישית לעיל (סי' א') זמן קהילה לכל היא הוי תענית 

אסתר תקנת חכמים אף קודם שבטלה מגילת תענית, עכ"ל"22.
‚. עוד מצינו שנזכר תענית אסתר במסכת סופרים (פי"ז ה"ג)23, "שלשת ימי הצום, 
אין מתענין אותן רצופין אלא פרודין, שני וחמישי ושני, ורבותינו שבארץ ישראל נהגו 
ואין  בפורענות  שמאחרין  ועוד,  וחביריו,  ניקנור  מפני  הפורים,  ימי  אחר  להתענות 
מקדימין". ועוד שם בפכ"א ה"א, "מנהג רבותינו שבמערב להתענות שלשת ימי צום 
מרדכי ואסתר פרודות, ולאחר פורים, שני וחמישי ושני. ולמה אין מתענין אותן בחדש 

ניסן...", והובא כן ברא"ש הנ"ל, ובשו"ע תרפ"ו ס"ג24.
באדר  בי"ג  מתענין  "עוד  שכתב,  התעניות),  תפלת  (סדר  באבודרהם  עי'  ומאידך 
תקנוהו  האחרונים  החכמים  אלא  בתלמוד,  ולא  בכתוב,  מפורש  ואינו  לניסן,  הסמוך 
אחר חתימת התלמוד..., ואין התענית אלא על שם ויקהלו היהודים אשר בשושן בי"ג 
בו, ואמר 'קהילה לכל הוא'25. וכן פירוש בירושלמי, ומצפרא כנופיא ונקהלו להתענות, 

וכן פירש ר"ח, ולכך אין מתענין אלא יום אחד".
ומבואר, שתענית אסתר תקנה מאוחרת היא אחר חתימת התלמוד. וכ"ה בהגהות 
מיימוניות (פ"א מהל' תעניות), שתענית זו היא מדברי הגאונים, וכ"ה עיקר דעת רוב 

הראשונים בתענית שם וכמה דוכתי.

תשובה ל" חדוותא דפוריא"
 È·¯Ï ‰ÈÏ ¯„˘ ‰‡È˘ ‰„Â‰È  È·¯" ,('‡ 'Ê)  ‰ÏÈ‚Ó· ‡˙È‡„ ‡‰· ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
 ÁÂÏ˘ÓÂ  ÂÈ·¯  Â·  ˙ÓÈÈ˜  ,‰ÈÏ  ÁÏ˘  ,‡¯ÓÁ„  ‡·¯‚Â  ‡˙Ï˙  ‡Ï‚ÈÚ„  ‡ÓË‡  ‡ÈÚ˘Â‡
 ÏÎÏ) ‰Ê ‰˘ÚÓÓ „ÂÓÏÏ Ô˙È˘ ˙ÂÎÏ‰‰ Ì‰ ‰Ó ,"ÌÈÂÈ·‡Ï ˙Â˙ÓÂ Â‰Ú¯Ï ˘È‡ ˙ÂÓ

.(˙ÂÎÏ‰ 'Ê ˙ÂÁÙ‰

הגירסא  שהיא  הנ"ל,  הגירסא  דמלבד  הגמ',  בגירסת  נוסחאות  ג'  מצינו  הנה  א. 
הר"ח  גירסת  וכן  לאביונים',  'מתנות  גרס  שלא  רש"י  גירסת  מצינו  עוד  שלפנינו, 
ונראה  ה"ד).  (פ"א  כאן  בירושלמי  כמו  אחר  באופן  שגרסו  ראשונים  וכמה  והריטב"א 
אוכל  אף  אלא  אוכלים,  מיני  ב'  דא"צ  עובדא,  מהך  דשמעינן  פשוט  הגרסאות  דלכל 

ומשקה חשיבי ב' מנות, וכן כתבו רבים מהפוסקים לדקדק מכאן26.
ב. עוד שמעינן לכו"ע, דא"צ ב' מינים מאותו הדבר, כגון ב' מיני אוכלין, או ב' מיני 

משקין, אלא ה"ה אוכל ומשקה שפיר הוו ב' מינים27.
ג. ואולם יעוין ברבינו חננאל כאן שכתב, "קיימת בנו רבינו מתנות לאביונים, כלומר 
נתינת אביונים נתת לי, מנה אחת, והיא הירך, חזר ושלח לו עגל (שלם) וג' קנקני יין", 
ויש שהוכיחו מכאן28, דמשמע דס"ל להר"ח, דשליחות ראשונה לא חשיב אלא כ'מנה 
אחת', וא"כ מבואר דאין המשקין מצטרפין, ולהכי הדר שלח ליה עגל שלם, דכעת הוי 
שפיר ב' מנות, פי', דאף דגם עתה שלח משקה, מ"מ מצטרף מין אוכל ששלח עתה, למין 

אוכל ששלח תחילה, אבל המשקה אין מצטרף.
ד. ואם כנים הדברים, הרי שלמדנו עוד מפי' הר"ח, דקמ"ל דא"צ לשלוח ב' המנות 

בפעם אחת, אלא אף אם שלחם בזה אחר זה, שפיר דמי.
ה. ועוד למדנו להאמור בדברי הר"ח, דב' חתיכות בשר חשיבי ב' מינים, כל שאינה 
אותה חתיכה ממש, שהרי להאמור חשבינן הירך ששלח תחילה למין אחד, והעגל השלם 
אינו שוה בטעמו,  דכל חתיכת אבר בבהמה  והטעם משום  למין השני,  ששלח אח"כ 
לחתיכת אבר אחר. ואולם, יעוין בהערה מה שיש לדחות ג' דינים אלו הנזכרים בשיטת 

הר"ח29.
ו. בחידושי הריטב"א (שם) מבואר (לגירסתו כהירושלמי), דבדין משלוח מנות, בעינן 
מתנה חשובה, ומשמע דבעינן עכ"פ חשיבות לפי הנותן, דאם הנותן הוא עשיר, א"כ 
לא ישלח דבר מועט30. ועי' בחיי אדם (כלל קנ"ה סל"א) ובבה"ל ד"ה חייב לשלוח, איך 

שדקדקו דברי הירושלמי וריטב"א אלו, ואכמ"ל.
ז. וממילא מבואר להריטב"א, דשמעינן מדרבי אושעיא, דגבי מתנות לאביונים א"צ 

מתנה חשובה, וכפי דמסיים הריטב"א, דסגי בפרוטה לכל אביון.
ח. עוד מבואר מכל הנ"ל, דבמתנות לאביונים א"צ דוקא מעות, אלא באוכלין שפיר 
דמי (וכן מתבאר בדברי המהרש"א וקקיון דיונה (לרבי יונה תאומים זצ"ל, בגמ' כאן), 

וכן כתב להדיא ברמב"ם (מגילה פ"ב הט"ז).
מנות',  'משלוח  רק  לאביונים',  'מתנות  כלל  בגמ'  גריס  דלא  רש"י  לגירסת  ומיהו 
לכאורה דלדבריו אין ראיה לדין זה, ושמא בעינן דוקא מעות ולא אוכלין, וכן העלה 
להדיא מהר"י אסאד זצ"ל בשו"ת יהודה יעלה (או"ח סי' ר"ו), דלגירסת רש"י אין יוצאין 

אלא במעות, עי' בדבריו.
ט. במהרש"א כאן מבואר, דשמעינן מהך עובדא, דאם נותן מתנה שיש בה שיעור 
גדול יוכל לצאת בו גם משלוח מנות וגם מתנות לאביונים בנתינה אחת, וכ"כ בחת"ס 

דרשות (ח"א עמ' קצ"ו)31.
חבילות',  חבילות  מצוות  עושין  'אין  בזה משום  דאין  עוד,  דקמ"ל  נמצא  ולפי"ז  י. 
והטעם, י"א32 משום דהוי במעשה אחד ולא בב' מעשים כהדדי. אבל יש הסוברים דכה"ג 

הוי מצוות חבילות חבילות33.
ואולם יעוין בטורי אבן כאן, דאמנם מתחילה כתב כענין זה בפשיטות בביאור הגמרא 
לגרסתינו, אבל בהמשך דבריו דחה דין זה מהלכתא, דודאי34 אין יוצא יד"ח בבת אחת 
חבילות  דהוי  משום  ולא  כהדדי,  הכל  לצאת  שיעור  כדי  בו  יש  אפי'  מנות,  במשלוח 

חבילות, אלא מטעם דב' מצוות חלוקות הם, ובעינן להם ג' נתינות נפרדות35.
י"א. ובכלל זה שמעינן, דכל שיש בשיעור נתינה אחת לכמה אנשים שהם שותפין, 
או בני בית הסמוכין על שולחן אחד, ונותן להם בנתינה אחת, מלבד מה שיוצא בזה ב' 

המצוות יחד, עוד נפיק בזה גם דין ב' אביונים36.
י"ב. עוד מבואר להמהרש"א הנ"ל, דקטנים נמי חשיבי 'אביונים', אף דסתמא שהם 
סמוכין על שולחן אביהם, והוא חידוש גדול, דא"כ אפשר לקיים מתנות לאביונים עם 

קטנים, וגם דלאו בני מצוות נינהו37, וצ"ע בכ"ז.
י"ג. עוד נראה מבואר ע"פ המהרש"א הנ"ל, דאף דקיי"ל ד'איש לרעהו', ולכן לא ישלח 
איש לאשה, וכמש"כ הרמ"א (תרצ"ד ס"ד), מ"מ בהבלעה כששולח לאיש ויש בו בכלל 
מאתיים מנה כדי שילוח מנות גם לאשתו, שפיר יוצא בזה, והיינו דחשיב כאילו שלח 

לאשה ג"כ, דכה"ג בהבלעה שפיר דמי וליכא קפידא38.
מנות  השולח  דכל  עובדא,  מהאי  דשמעינן  מבואר  הנ"ל),  (בדרשות  בחת"ס  י"ד. 
בזה  מקיים  אלא  מנות,  משלוח  בזה  מקיים  לא  סעודה,  כדי  עדיין  לו  כשאין  לחבירו 
מתנות לאביונים, "דלא מקיימינן משלוח מנות אלא במי שיש לו סעודה מוכנת, והמנה 
היא נוסף על הסעודה, אבל מי שאין לו סעודה, א"כ כל מה שנותנים לו, הו"ל מתנות 

לאביונים"39.
ט"ו. יש שהוכיחו מהאי עובדא40, דלא אמרינן דעיקר המצוה בין ריעים בלבד, אבל 
ואין שואלין  על התלמיד,  מורא הרב  ריעים, אחר שצריך שיהא  ינהג מנהג  לא  ברבו 
בשלום הרב (רמ"א יו"ד סי' רמ"ב סט"ז), אלא קמ"ל בהאי עובדא, דשפיר דמי בין רב 

לתלמיד, ואפי' שהיה הרב גם נשיא41.
ט"ז. בשו"ת בנין ציון (סי' מ"ד), כתב דלכתחילה יותר טוב לשלוח מנות ע"י שליח, 
כדמשמע לישנא דקרא (והביאו המ"ב תרצ"ה סקי"ח)42, ויש שכתבו סמך לדבר מעובדא 
הנ"ל, דר"י הנשיא שדר ליה וכו', דלשון 'שדר', הוא ע"י שליח. ואמנם יש מקום לדחות, 

וגם דרבים מהאחרונים החולקים ע"ז, וס"ל דאין ענין בשליח דוקא43.
י"ז. ב'קונטרס אחרון' בטורי אבן הנ"ל, הובא הגהה מ'הרב מוהרש"ש' זצ"ל, שכתב 
הנותן  שניהם,  קיימו  לחבירו,  אחד  דכששולח  דאפשר  עובדא,  מהאי  ולהוכיח  לחדש 

והמקבל, מצות משלוח מנות, כיון דע"י שניהם נעשתה המצוה.
ישנם עוד כמה וכמה חדושי דינים באחרונים ז"ל, ע"פ פרושיהם השונים בעובדא 
הנ"ל, אך מפאת קוצר המקום והזמן, נבצר מעמנו להאריך כאן, ואי"ה עוד חזון למועד.

תשובה ל"פתשגן הכתב"
."[È„Â‰È‰] ÈÎ„¯Ó" :È‡ ÈÓ

„Â˘˜‰ ˙ÂÓ¯‰: "ִאיׁש ְיהּוִדי ָהָיה ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ּוְׁשמֹו ָמְרֳּדַכי ֶּבן ָיִאיר ֶּבן ִׁשְמִעי ֶּבן ִקיׁש 
ִאיׁש ְיִמיִני". אסתר ב' ה'.

·˘È˙‡¯˜ ÌÈ·¯ ˙ÂÓ – שמרדכי נקרא בשמות רבים, שמלבד שמו, נקרא עוד גם 
'פתחיה' ו'בלשן'.

שמרדכי נקרא 'פתחיה', כדאיתא במשנה בשקלים (פ"ה מ"א), "אלו הן הממונין שהיו 
במקדש44... פתחיה על הקינין45. פתחיה זה מרדכי, למה נקרא שמו פתחיה, שהיה פותח 

בדברים ודורשן46, ויודע שבעים לשון".
ומרדכי נקרא 'בלשן', כפי שנמנה בפסוק בין העולים מהגולה עם זרובבל (עזרא ב' 
א' - ב'), "ְוֵאֶּלה ְּבֵני ַהְּמִדיָנה ָהעִֹלים ִמְּׁשִבי ַהּגֹוָלה ֲאֶׁשר ֶהְגָלה ְנבּוַכְדֶנַּצור ֶמֶלְך ָּבֶבל ְלָבֶבל 
ְרֵעָלָיה  ְׂשָרָיה  ְנֶחְמָיה  ֵיׁשּוַע  ְזֻרָּבֶבל  ִעם  ָּבאּו  ֲאֶׁשר  ְלִעירֹו.  ִאיׁש  ִויהּוָדה  ם  ִלירּוָׁשלִַ ַוָּיׁשּובּו 
ָמְרֳּדַכי ִּבְלָׁשן ִמְסָּפר ִּבְגַוי ְרחּום ַּבֲעָנה ִמְסַּפר ַאְנֵׁשי ַעם ִיְׂשָרֵאל", ואיתא במגילה ט"ז ב', 

ש'מרדכי בלשן' הוא מרדכי היהודי.
ועיין בילקוט עזרא תתרס"ז ד"ה מרדכי, שהביא ב' השמות וטעמיהם, "מרדכי בלשן, 
שנו רבותינו פתחיה זה מרדכי, ולמה נקרא שמו פתחיה שפותח דברים ודורשן... מרדכי 
בלשן, שהיה יודע שבעים לשון, כלהו סנהדרי נמי הוו ידעי שבעים לשון... אלא דהוה 

בליל לישניה ודורשן... 47".
נחמן,  רב  "אמר  א',  ט"ו  במגילה  כדאיתא  'מלאכי',  גם  נקרא  שמרדכי  מצאנו  עוד 

מלאכי זה מרדכי, ולמה נקרא שמו מלאכי, שהיה משנה למלך".
È˙‡˘È ÌÈÈÓÚÙ Ù"‰ÎÏÂ – שמרדכי נישא לכה"פ פעמיים, בזיו"ר, וביזו"ש לאסתר.

הגזית  לשכת  מיושבי  היה  הוא, שהרי  פשוט  ראשון,  בזיווג  לו אשה  היה  שמרדכי 
להיות  יכול  אינו  בנים  לו  שאין  שמי  הוא  ודין  (וכדלהלן),  ב'  י"ג  במגילה  וכדאיתא 
בנים  לו  ראה  שלא  ומי  "הסריס  ה"ג,  פ"ז  סנהדרין  בתוספתא  כדאיתא  מהסנהדרין, 
ל"ו  בסנהדרין  איתא  וכעי"ז  נפשות...",  דיני  לדון  כשר  ואינו  ממונות,  דיני  לדון  כשר 
ב', "אין מושיבין בסנהדרין זקן וסריס ומי שאין לו בנים...", ובע"כ שהיו לו למרדכי 

בנים בצעירותו.
עוד מצאנו אודות אשתו בחז"ל, והוא במדרש תהלים כ"ב כ"ג, "אשתו של מרדכי 

היתה מינקת את אסתר, ומרדכי היה אומן אותה".
ושוב נשא לאשה את אסתר48, כדאיתא במגילה י"ג א', שדרשו כן מהפסוק (אסתר 
ב' ז'), "...ּוְבמֹות ָאִביָה ְוִאָּמּה ְלָקָחּה ָמְרֳּדַכי לֹו ְלַבת", "תנא משום רבי מאיר, אל תקרי 
לבת אלא לבית", וכתב במהרש"א בח"א שם, "פירוש לאשה, כדאמרינן בעלמא, קריתי 
ָמְרֳּדַכי ֶאְסֵּתר  לאשתי ביתי". וכן איתא במקומות רבים, כגון שם י"ג ב', "ְוֶאת ַמֲאַמר 
עָֹׂשה, אמר רבי ירמיה, שהיתה מראה דם נדה לחכמים. ַּכֲאֶׁשר ָהְיָתה ְבָאְמָנה ִאּתֹו, אמר 
רבה בר לימא, שהיתה עומדת מחיקו של אחשורוש וטובלת ויושבת בחיקו של מרדכי". 
וכן שם ט"ו א', "...וכאשר אבדתי אבדתי. כשם שאבדתי מבית אבא, כך אובד ממך", 

וכפרש"י, שכעת תאסר למרדכי בעלה מפני שהולכת ברצון.
˘È˙Î¯‡‰ ˙Â·¯ ÌÈ – שמרדכי האריך ימים מאז תקופת ימי הבית בהבנתו, והיה 

במעשה פורים כבן למעלה מתשעים שנה.
שמרדכי חי עוד מתקופת בית ראשון, שהרי היה אחד מהסנהדרין, מיושבי לשכת 
הגזית, בימי בית ראשון, כדאיתא במגילה י"ג ב', והיה מהגולים בגלות יכניה49, כמפורש 
בפסוק (אסתר ב' ו'), "ֲאֶׁשר ָהְגָלה ִמירּוָׁשַלִים ִעם ַהּגָֹלה ֲאֶׁשר ָהְגְלָתה ִעם ְיָכְנָיה ֶמֶלְך ְיהּוָדה 
ֲאֶׁשר ֶהְגָלה50 ְנבּוַכְדֶנאַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל", ועי' בספר 'טעמא דקרא', אסתר עה"פ גם הנה העץ 
וכו', ד"ה נראה (עמ' קנ"ד - מהדו' תשנ"ט), שמחשב שבעת הגלות היה מרדכי לכה"פ 
בן ט"ו שנה, ומגלות יכניה ועד שנת ב' לאחשורוש היה שבעים שנה, ומעשה דהמן היה 
בשנת י"ב לאחשורוש, נמצא שבאותה העת היה מרדכי לכה"פ בן תשעים וחמש שנה, 

ושנה לאחר המגילה עדיין היה מרדכי חי, נמצא שחי לכה"פ תשעים ושש שנה.
ז'),  ז'  (נחמיה  בפסוק  כמפורש  עזרא,  בעליית  העולים  בין  נמנה  שמרדכי  גם  מה 
"ַהָּבִאים ִעם ְזֻרָּבֶבל ֵיׁשּוַע ְנֶחְמָיה ֲעַזְרָיה ַרַעְמָיה ַנֲחָמִני ָמְרֳּדַכי ִּבְלָׁשן ִמְסֶּפֶרת ִּבְגַוי ְנחּום 

ַּבֲעָנה ִמְסַּפר ַאְנֵׁשי ַעם ִיְׂשָרֵאל", נמצא שחי עוד כמה שנים אח"כ.
וזאת ע"פ  אכן דעת רש"י במנחות ס"ד ב', שמרדכי האריך עוד כמה מאות שנים, 
הגמ' שם אודות המלחמה שהיתה כשצרו מלכי בית חשמונאי וכו', שעל אותה השעה51 
שנינו, "מעשה שבא עומר מגגות צריפין ושתי הלחם מבקעת עין סוכר", ומעשה זה היה 
עם מרדכי, והוא מרדכי שהיה ממונה על הקינין, שנקרא גם בשם פתחיה, והוא אותו 
מרדכי שעלה בעלית עזרא ונקרא מרדכי בלשן, וכתב רש"י שם, "מרדכי. שהיה בימי 
זה סמוך לחורבן בית שני, שלאחריו בטל  ועי' ביפ"ע שם שכתב, שהיה  אחשורוש". 
התמיד, ונמצא לפי"ז שהיה זה יותר מארבע מאות שנה לאחר מעשה נס פורים, שהרי 

ימי בית שני היו ת"כ שנה, נמצא לפי"ז שמרדכי היה חי לכה"פ כחמש מאות שנה.
וכבר הקשו כן התוס' שם (ד"ה אמר להו), "ותימה הוא לומר שהאריך ימים כל כך. 
ונראה על שם מרדכי הראשון היו נקראין הממונים על שמו לפי שאינם ממנים אלא 
בקיאים בעלי שכל ומדע". ויעויין ביעב"ץ שם שכתב אודות דברי התוס' הללו, "ותימה 
על תוס', וכי דבר זר הוא לומר יראת ה' תוסיף ימים, בייחוד באותן דורות, שיורי בית 

ראשון, לא היה זה חידוש גדול".
מגוונים, החל ממינויו  נתמנה לתפקידים  È˙ÈÓ˙   שמרדכי   ÌÈÂÂ‚Ó ÌÈ„È˜Ù˙ÏÂ
כדיין בבי"ד שבעירו, ומינויי בסנהדרין, עד היותו משנה למלך אצל אחשורוש, ולבסוף, 

כשנתמנה על הקינין.
שבתחילה נתמנה מרדכי לדיין בבית דין שבעירו, ואח"כ בב"ד של כ"ג, ואח"כ בב"ד 
של עזרה, ורק לאחר מכן נתמנה לדיין בלשכת הגזית, כדאיתא בסנהדרין פ"ח ב', שזהו 
ב'  י"ג  וכדאיתא במגילה  כדיין בלשכת הגזית,  דרך המינויים שעוברים עד להתמנות 
(וכלעיל), שהיה מיושבי לשכת הגזית, ע"פ ספר 'טעמא דקרא', אסתר, עה"פ גם הנה 

העץ וכו', ד"ה נראה (עמ' קנ"ד - מהדו' תשנ"ט).
ושנים רבות לאחר מכן, נתמנה לשר המשקים בסעודתו של אותו רשע, כדאיתא 
במגילה י"ב א', "(אסתר א' ח') ַלֲעׂשֹות ִּכְרצֹון ִאיׁש ָוִאיׁש. אמר רבא, לעשות כרצון מרדכי 
והמן", ופרש"י, "הם היו שרי המשקים במשתה". וכתשע שנים לאחר מכן, לאחר שהרגו 
את המן, נתמנה מרדכי למשנה למלך, כמפורש בפסוק (שם י' ג'), "ִּכי ָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי 

ִמְׁשֶנה ַלֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש...".
על  מרדכי  נתמנה  בשנית,  המקדש  בית  את  ובנו  ישראל,  לארץ  מרדכי  וכשעלה 
רש"י  כשיטת  שנים,  מאות  עמד  זה  ובתפקידו  מ"א,  פ"ה  בשקלים  כדשנינו  הקינין, 

במנחות ס"ד ב' שהובאה לעיל.
˘È˙ÁÓ˘ ‰ÏÂ„‚ ‰ÁÓ – שבשעה שנחתמו אגרותיו של המן, והיו כולם בצער רב, 

ראה מרדכי שלשה תינוקות ואמרו לו פסוקים ששמחהו שמחה גדולה.
שבשעה שנחתמו אגרותיו של המן היו כולם בצער, כפשטות לשון הפסוק (אסתר 
ג' ט"ו), "ָהָרִצים ָיְצאּו ְדחּוִפים ִּבְדַבר ַהֶּמֶלְך ְוַהָּדת ִנְּתָנה ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ְוַהֶּמֶלְך ְוָהָמן ָיְׁשבּו 
ִלְׁשּתֹות ְוָהִעיר ׁשּוָׁשן ָנבֹוָכה", שהוא מדבר על הזמן בו יצאו הרצים עם פתשגן הכתב 
להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים, כפי שכתוב בפסוקים לפני זה, שסופרי המלך 

נקראו וכתבו כן, ועל אותה שעה נאמר, 'והעיר שושן נבוכה'52.
כדאיתא  ששמחוהו,  פסוקים  לו  שאמרו  תינוקות  מרדכי  ראה  הזו  הצער  ובשעת 
באסת"ר ז' י"ג, "ובשעה שנחתמו אותן האגרות ונתנו ביד המן, ויבא שמח הוא וכל בני 
חבורתו, ופגעו במרדכי שהוא הולך לפניהם, וראה מרדכי שלשה תינוקות שהיו באים 
מבית הספר, ורץ מרדכי אחריהם, וכשראה המן וכל חבורתו שהיה רץ מרדכי אחרי 
התינוקות, הלכו אחרי מרדכי לדעת מה ישאל מרדכי מהם. כיון שהגיע מרדכי אצל 
ִמַּפַחד  ִּתיָרא  ג' כ"ה), ַאל  התינוקות, שאל לאחד מהם, פסוק לי פסוקיך, א"ל (משלי 
ִּפְתאֹם ּוִמּׁשַֹאת ְרָׁשִעים ִּכי ָתבֹא. פתח השני ואמר, אני קריתי היום, ובזה הפסוק עמדתי 
ִעָּמנּו ֵאל". פתח  ִּכי  ָדָבר ְוֹלא ָיקּום  ַּדְּברּו  ְוֻתָפר  ֵעָצה  י'), "ֻעצּו  מבית הספר (ישעיה ח' 
השלישי ואמר (שם מ"ו ד'), "ְוַעד ִזְקָנה ֲאִני הּוא ְוַעד ֵׂשיָבה ֲאִני ֶאְסּבֹל ֲאִני ָעִׂשיִתי ַוֲאִני 

ֶאָּׂשא ַוֲאִני ֶאְסּבֹל ַוֲאַמֵּלט". כיון ששמע מרדכי כך, שחק והיה שמח שמחה גדולה...".
ויעויין ביפה ענף שם שהאריך לבאר מה הוסיף כל תינוק על חבירו. 

È˙ÒÚÎ‰ Ì„‡ ‰ÁÎÓÂ – שמכח שמחה זו ששמח מרדכי כששמע את הפסוקים שבפי 
הילדים, הוא הצליח להכעיס את המן שנקרא אדם.

שמכח שמחה זו ששמח מרדכי בפסוקים שאמרו לו הילדים (וכדלעיל), הוא הצליח 
להכעיס את המן,  

כדאיתא באסת"ר ז' י"ג, "...כיון ששמע מרדכי כך, שחק והיה שמח שמחה גדולה. 
אמר לו המן, מה היא זאת השמחה ששמחת לדברי התינוקות הללו. אמר, על בשורות 
טובות שבשרוני, שלא אפחד מן העצה הרעה שיעצת עלינו. מיד כעס המן הרשע ואמר, 

אין אני שולח ידי תחלה אלא באלו התינוקות...".
והמן נקרא אדם, כדרשת חז"ל במגילה י"א א', "רב נחמן בר יצחק פתח לה פתחא 
להא פרשתא מהכא, (תהלים קכ"ד א' - ב'), "ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות... לּוֵלי ה' ֶׁשָהָיה ָלנּו יֹאַמר 
ָעֵלינּו ָאָדם, אדם ולא מלך", ופרש"י שם, "אדם  ָלנּו ְּבקּום  ֶׁשָהָיה  ִיְׂשָרֵאל. לּוֵלי ה'  ָנא 
ולא מלך53. זה המן", וכתבו התוס' בע"ז ג' א' ד"ה כהנים, שהוא מלשון בזיון, "אדם 

שהוא בזוי".

ימים, שהוא כנגד ג' ימים שהתענו כאשר ציותה אסתר, ולכן באמת לא נהגו בי"ג 
אדר, אלא בה"ב, ומה שלא נהגו בניסן, מפורש במס' סופרים שם. אבל לדברי ר"ת, 
שהתענית זכר לנס שנעשה להם ביום שנקהלו להילחם באויביהם, קצת צ"ב למה 

נקראת התענית ע"ש אסתר. ועי' בקונטרס הנ"ל מה שהביא בזה, ואכמ"ל.
25. ומבואר בזה, דאף שהתענית יש לה סמך במ"ש בגמ' דזמן קהילה לכל, אעפ"כ 
זה,  ביום  להתענות  נהגו  בזמנם  דאמנם  צ"ל,  וע"כ  מאוחרת,  תקנה  אלא  זה  אין 
מנהג,  בתורת  כן  חידשו  התלמוד  חתימת  ואחר  לדורות,  קבוע  זה  היה  לא  אבל 

זכר לנס וכו'.
26. עי' בט"ז תרצ"ה סק"ד, וכן במג"א סקי"א בשם השל"ה, ובדברי השל"ה (מגילה, 
נר מצוה, אות י"ג) מבואר שהוכיח כן מגמ' זו. וכן בפר"ח, ובא"ר (סק"ט). וכ"כ מהר"י 

אסאד זצ"ל בשו"ת יהודה יעלה (או"ח סי' ר"ו), וכן בספר קקיון דיונה דלהלן.
ובתרוה"ד (סי' קי"א) כתב דין זה בפשיטות, ולא ציין לעובדא הנ"ל, וכבר העירו 

בזה רבים.
ולכאורה נראה, דמגמ' לא מוכח אלא לענין אוכל ומשקה, אבל ב' מיני משקין לא 
מוכח מידי, וכוונת התרוה"ד, דה"ה משקה, ופי' דאף ב' מיני משקין שפיר דמי. וכ"נ 

במ"ב תרצ"ה סק"כ.
ואמנם יל"ע אם דוקא משקה חשוב כיין וכהאי עובדא, או אף מים בעלמא. ועי' 
וכיו"ב, דהיינו  ומי דבש  יין  (כלל קנ"ה סל"א) דמשמע דוקא  ובח"א  בשל"ה הנ"ל 

משקין חשובין, אבל מים בעלמא לא.
27. כ"נ לדקדק במ"ב תרצ"ה סק"כ ובשעה"צ שם, וכן בערוה"ש שם סי"ד, וכן באליה 

זוטא על הלבוש תרצ"ה ס"ד סק"ו.
אחר  הדבר,  מאותו  מינים  ב'  שיצטרכו  כן,  הו"א  יהא  טעם  מאיזה  יל"ע  ואמנם 

שבלא"ה בין אוכלין ובין משקין ראויין למשלוח מנות, וצ"ע.
28. כ"כ בס' פעולת שכיר (על מעשה רב להגר"א ז"ל, סי' רמ"ט), וכן בשו"ת בית אב 
(להגר"א יודלביץ זצ"ל, סי' ק"ג אות ב'), וכן בשו"ת אפרקסתא דעניא ח"א סי' כ"ד,  

וכ"נ בפי' הגרח"ק שליט"א לירושלמי הנ"ל בדעת הר"ח.
29. ויש שכתבו בביאור דברי הר"ח, שאין כוונתו שלא שלח ר"י אלא 'מנה אחת', 
ולא ב' מנות, אלא שהמנה ששלח אינה חשובה, ואין יוצא ידי משלוח מנות אלא 
בשיעור חשוב, ועכ"פ עשיר כמותו, וכדרך שפירש בריטב"א כאן, ולפי"ז ליתא לג' 

דינים הנ"ל בשיטת הר"ח, כמבואר להמעיין, ואכמ"ל.
30. ולהמבואר בהערה הקודמת, הרי שכן נפקא גם לפי' הר"ח הנ"ל.

31. וכענין זה כתב גם בקקיון דיונה הנ"ל, אלא שהוא ז"ל כתב, דלשון 'בנו' הוא 
מרמז על זה, דיוצא כאילו שלח לב' אנשים, אבל לא קאי על בני ביתו כמו שדקדק 
במהרש"א דלהלן, דלדברי מהרש"א וחת"ס קאי על בני ביתו וא"כ יוצא ג"כ ידי ב' 
אביונים, אבל לדברי הקקיון דיונה משמע דיוצא רק ידי אביון אחד, דאין מחשבין 

הבני בית ג"כ, אף שמגיע לידם מהמנות.
32. עי' שד"ח כלל א' סי' ל"ט, ובשו"ת אפרקסתא דעניא ח"א סי' כ"ה, ושו"ת בית 

שערים או"ח סי' נ"ג, ועוד.
33. כן מצדד בשו"ת כתב סופר או"ח סי' קל"ט, אלא שאין זה מעכב, רק לכתחילה 

לא יעשה כן, ודיעבד יצא.
34. ועי' בהגהות רע"א תרצ"ה ס"ד, שהביא דברי הטורי אבן כמסתפק בזה לדינא, 

והו"ד בבה"ל תרצ"ה ד"ה או של, אבל בטו"א שם נראה שהדבר מוכרע אצלו.
35. ועי' בשפ"א שצידד ג"כ כהטו"א, שאין יוצאין כהדדי. ומלשון הטו"א משמע דגם 

אם התנה ע"ז בפירוש אין יוצא בנתינה אחת, ועי' בזה.
פרוטה  יגיע  שלא  וכגון  לכולם,  חלוקה  כדי  ליכא  דאם  חומרא,  איכא  ולפי"ז   .36

לכל אחד, לא יצא יד"ח, אא"כ נותן לבעה"ב ואומדנא היא שרוצה לזכות בנתינה 
אחת לבעה"ב בלבד.

37. ונמצא לכאורה, דאותם הנערים הפושטים יד ברחובה של עיר ביום הפורים, 
אם נותן להם, שמא יוצא בזה יד"ח, ויל"ע אם אזלינן בתר דידיה, היינו שהקטן לית 
ליה מגרמיה ולא כלום, רק סמוך על שולחן אביו, או"ד כיון דסמוך על השולחן, 
הרי שאינו אביון, וא"כ יהא תלוי בשולחן אביו אם עשיר או אביון הוא, וצ"ע בכל 

זה, ואכמ"ל.
38. דהא כל עיקר טעמא משום דלא ליתי לשלוח לאלמנה, וזה חששו דוקא אם 
ליכא  לאשתו,  גם  בו  שיש  אלא  לאיש  בשולח  אבל  להדיא,  לאשה  איש  ישלח 

למיחש.
39. בפשוטו משמע שדברי החת"ס שם הם להגירסא שלפנינו, אבל באמת פירוש זה 

ניחא טפי לגירסת הירושלמי, ואכמ"ל.
40. עי' להמהר"י אסאד זצ"ל בשו"ת הנ"ל סי' ר"ד, וכן בשו"ת שבט סופר סי' כ"ח, 

ושו"ת אפרקסתא דעניא סי' כ"ה.
41. ועיי"ש למהר"י אסאד זצ"ל, שכתב, דאדרבה בענין זה הוא אופן היותר הגון 
לשלוח מנות, "ועכ"פ בת"ח, תלמיד לרב הן הן הריעים האהובים אמתיים, ומצוה 

מן המובחר מקיים בשילוח מנות".
ועיי"ש שציין שכ"כ בספר קקיון דיונה הנ"ל. והנה המעיין שם יראה דלכאורה משמע 
איפכא, דבאמת אין מן הראוי לנהוג ריעות עם רבו במשלוח מנות, דעיקר המצוה 
היא בין 'איש לרעהו', ורק רבי יהודה הנשיא נהג כן בתלמידו מצד ענוותנותו, ואילו 
רבי אושעיא באמת לא מצינו שהחזיר לרבו (אף לגירסת הירושלמי הנ"ל). ואמנם 

עי' בשו"ת שבט סופר הנ"ל מה שהבין בדברי הירושלמי.
דכוונתו  לדחות  אלא שיש  לאו.  והא  ד"ה  ב'  כ"ב  גיטין  בחת"ס  לכאורה  וכ"נ   .42

בענין אחר, ואכמ"ל.
דינים  (עי'  החזו"א  מרן  בשם  מטו  וכן  ועוד,  הנ"ל  יעלה  יהודה  בשו"ת  וכ"נ   .43

והנהגות סי' כ"ב ס"ח).
בשמותם  שנזכרו  ממונים  ט"ו  אותם  אודות  נחלקו  א')  (כ"א  שם  בירושלמי   .44
במשנה, "רבי חזקיה אמר רבי סימון ורבנן, חד אמר, כשירי דור ודור בא למנות 
עליהן. וחורנה אמר, מי שהיה באותו הדור מנה מה שבדורו", וכעי"ז איתא ביומא 

פ"ג ה"ט (י"ט ב').
והנפק"מ בין ב' דעות, מבואר שם בירושלמי, "מאן דאמר כשירי כל דור ודור בא 
למנות, על כולן הוא אומר זכר צדיק לברכה. מאן דאמר מי שהיה באותו הדור מנה 
מה שבדורו, על כולן הוא אומר ושם רשעים ירקב, ועל מי נאמר זכר צדיק לברכה, 

על בן קטין וחביריו...".
נמצא שלפי המ"ד השני, שנמנו אלו שהיו בדורו של המונה, למרות רשעותם, גם 
על מרדכי חלילה נאמר 'ושם ...'.אלא שיעוין בקרבן העדה, שביאר את דברי הגמ' 

שהכוונה רק על אלו המנויים גם במשנה ביומא.
וע"ע בפיהמ"ש להרמב"ם, שנקט שכשירי דור ודור בא למנות, שכתב, "אלו החמשה 
עשר תפקידים שהזכיר היו תמיד במקדש, וצריך למנות ראש לכל תפקיד מהן, והיו 
עליהן ממונים בלי ספק בכל דור ודור, ומנה כאן האישים החסידים המפורסמים, 
והזכיר אחד מכל מחלקה החשוב שבכל הממונים שנתמנו על אותה מחלקה, אע"פ 
הוא  ופתחיה,  למנות...  בא  ודור  דור  כל  כשרי  אמרם  והוא  אחד,  בזמן  היו  שלא 

מרדכי בלשן שעלה מבבל המפורסמים קורותיו".
"ורבותי פירשו, על שם  וכעי"ז כתב הרע"ב שם, אלא שהוסיף את דברי רבותיו, 
שהממונים הראשונים שנתמנו על כך, כך היה שמם, לפיכך נקראו הבאים אחריהם 

על שמם", ועי' בתוי"ט שם, ש'רבותי' שכתב הרע"ב, הם שיטת התוס' במנחות ס"ד 
ב' ד"ה אמר להו, עיי"ש מה שהאריך בענין.

45. וביאר הרע"ב שם, "על הקינים. מחוסרי כפרה, כגון זב וזבה ויולדת, שמביאים 
קיני חובה דהיינו תורים ובני יונה, נותנין מעותיהן לשופרות שבמקדש, והממונים 
על השופרות לוקחים המעות ומביאין בהן הקינים. והיה צריך שיתמנה על זה חכם 

גדול ובקי, כדאמרינן במסכת אבות, קינים ופתחי נדה הן הן גופי הלכות".
46. וכעי"ז איתא במנחות ס"ה א'.

וביאור 'פותח בדברים ודורשן', עיין בירושלמי שם, שביאר הדברים בארוכה, "בוא 
וראה מה גדול הוא כוחו של אותו האיש שהוא פותח דברים ודורשן ויודע בשבעים 

לשון...", וכעי"ז במנחות ס"ד ב', הובא בילקוט עזרא תתרס"ז ד"ה מרדכי.
47. והטעם שמרדכי נקרא כן, איתא בספרי דאגדתא על אסתר (נוסח ב' פ"ו ד"ה 
ז'),  ז'  (נחמיה  לשון, שנאמר  יודע שבעים  היה  "אף מרדכי  היה),  יהודי  ד"א איש 

ומרדכי בלשן".
והרע"ב בשקלים פ"ה מ"א כתב, שנקרא כן "שהיה בולל לשונות הרבה".

48. ולא מצאתי אם היה זה בחיי אשתו הראשונה, או לאחר מותה.
אכן, למ"ד שאשת מרדכי הניקה את אסתר, עדיין אפשר לומר שמתה ונשא את 
עצמו  הוא  אלא  אסתר,  את  הניקה  מרדכי  אשת  שלא  למ"ד  אבל  לאשה,  אסתר 
ויכל  נס  לו  ה'  עשה  מינקת,  לה  מצא  ולא  ח', שלאחר  ל'  בב"ר  כדאיתא  הניקה, 

להניקה, פשטות לא היתה לו למרדכי אשה כבר בשעת קטנותה של אסתר.
49. וגלה בעצמו, דהיינו שלא נגזר עליו לגלות, אלא הלך יחד עם הגולים, וכדברי 

רבא במגילה י"ג א'.
אסתר  בילקוט  איתא  נבוכדנצאר,  ע"י  גם  שגלה  וכתב  הכתוב  שחזר  ומה   .50
לירושלים,  וחזר  יכניה  גלות  עם  גלה  הגלה,  פעמים אשר  שני  "...ולמה  תתרנ"א, 

והגלה אותה שנית נבוכדנאצר עם גלות אחרונה".
51. שאותן החיילות של המלחמה החריבו את כל סביבות ירושלים, ולא היו שדות 

להביא מהם את העומר, וכפרש"י שם.
החריבו  דבכוונה  בזה,  פירוש  להוסיף  "ויש  שכתב,  שם,  בח"א  במהרש"א  ויעויין 
תבואות החטין והשעורין שמהם באים העומר ושתי הלחם, כדי לבטל העבודה, 
כדלעיל גבי תמידין, וגם במקומות הרחוקים החריבו מטעם זה, ולא נשתיירו רק 
גגות צריפין, נקרא כן ע"ש שהסתירו מקומן  אלו ב' מקומות מהרחוקים, דהיינו 
וכסו אותן זריעת השעורים בגג של צריפים, שלא יכירו בו האויבים. וכן עין סוכר, 
שזרעו החטין במקום הסגור וסמוי מן העין, ולכך לא מסרו הדבר הזה אלא לחרשים 
אלא  ידע  הוי  לא  נמי  ומרדכי  לאויבים,  זה  דבר  יודע  שלא  כדי  מדברים,  שאינן 

בחכמתו מתוך רמיזות החרשים ודו"ק".
בעולם,  הגזירה  של  קולה  יצא  לא  שעדיין  היא  הפסוקים  שפשטות  ולמרות   .52
וכדאיתא באסת"ר ז' סוף י"ג, שאליהו הנביא הודיעו, מבואר במדרש שבשושן כבר 
ידוע עליה, וכדאיתא שם כ"ה, "והעיר שושן נבוכה. היה אחד מישראל יוצא לשוק 
ומבקש ליקח ליטרא בשר או אגודה של ירק היה הפרסי חונקו ואומר לו, למחר אני 

הורגך ומבזבז את ממונך, הדא הוא דכתיב והעיר שושן נבוכה".
ואיזה  כולם,  ידעו  בענין, מה  א' שהאריך  א' אות  ד'  וע"ע בתורה תמימה אסתר 

ידיעה נודע למרדכי ע"י אליהו הנביא.
53. ועיין במהרצ"ח שם שכתב, "נ"ב דאילו היה מלך, הנה לב מלכים ושרים ביד ה', 
ומטה בידם הוא זעמו של הקב"ה, וא"כ צריכים להצדיק המשפט, דכל מה דעביד 
רחמנא לטב עביד. אולם המן היה אדם ולא מלך, ופעל הרע בבחירה החפשית שלו, 

ולולי שהיה ה' בעזרנו, לא יכולנו לעמוד".
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לקבל  ניתן  נסיון,  לתקופת 
 Ò˜Ù· העלון  את  שבוע  כל 
תשלום). (ללא   ÏÈÈÓÈ‡· או 
ישלחו  לקבלו,  המעונינים 
בכתב  וכתובתם  שמם  את 
טלפון  מס'  בתוספת  ברור, 
המערכת  לפקס  לבירורים, 

או למייל:
yaepstein@aol.com 
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הפרסים לשבוע זה:  ”שולחן שלמה להגרש“ז - שבת“, ג“כ.

עוד  ארבעה  זוכים נוספים, כל אחד  בספר ”והגדת - הגש“פ מאוצרותיו של הגר“י גלינסקי שליט“א“.

הפרס לשבוע זה על "סיפור ושאלה בצידו":  שני זוכים, כל אחד בספר ”ספר החינוך“.
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שמות הזוכים : 

‚È ÔÓÒËÂ. – מודיעין עילית – שערי אהרן על חומש ויקרא.
ÔÂÈÁ ·. – בני ברק – אגלי טל השלם.

·¯Á.È ÌÈÂ·. – קרית ספר – אגלי טל השלם.
̄. – ירושלים – אגלי טל השלם.  ¯Á˘

̆. – קרית ספר – סדר היום המנוקד.  ‡È¯ÂÏ
„È¯ ‚. – בני ברק – סדר היום המנוקד.

ÌÈÎÂÊÏ ÁÏ˘˙/‰ÁÏ. (במהלך החודש הקרוב) ̆ ‰Ú„Â‰

ÂÓÈÓ˙ יהושע בן גמלא הכהן הגדול הזכור לטוב, שהתקין שיהיו 
ועיר,  עיר  ובכל  ומדינה  מדינה  בכל  תינוקות  מלמדי  מושיבין 
כמבואר בב"ב כ"א א', שאלמלא הוא נשתכחה תורה מישראל, 
נשמרת תקנתו זו בכל מקומות מושבותיהם של ישראל, כשאך 
התקבצו כמה משפחות יחדיו, שכרו מלמד שילמד את בניהם 
תורה, וצירפו אליהם גם את ילדי העניים השכנים, שלא היה 
נשתכחה  הוא  שאלמלא  הגמרא  וכדברי  תורה,  שילמדם  מי 
תורה בימיהם, ודאי ובודאי בימינו אנו, אילולי תקנה זו היתה 

חלילה התורה נשכחת מישראל.
מיד  לו  שדאגו  הראשון  הדבר  התורה',  'שערי  בקהילת   Ì‚
ענין  היה  מתפללים,  מנין  שהיה  לפני  עוד  המקום,  בהקמת 
חשוב זה של הקמת תלמוד תורה. רב המקום והעסקנים דיברו 
המקומי  תורה  תלמוד  הקמת  על  בדבר  הנוגעים  עם  וסיכמו 
'שער התורה', כדי שהמקום יהפך ל 'מקום תורה' דרכו יכנסו 
והעמידו  ולא תשכח התורה מבניהם,  לעולם התורה  הילדים 
בראשו את המחנך הדגול ר' יעקב קינדעראויסלערנער*, הידוע 
דשמיא  ובסייעתא  ולחנכם,  ישראל  ילדי  ללמד  הרב  בנסיונו 
תושבי  של  התרבותם  שעם  זכה  דבר,  בכל  אותו  שליוותה 
המקום, הוקם תלמוד תורה גדול לה' ותורתו, בה למדו מאות 

ילדי חמד מתושבי המקום.
¯' יעקב המנהל לא חסך בטרחה ובדמים מרובים בכדי לבחור 
ויראי ה', שיראתם קודמת  מלמדים מיוחדים תלמידי חכמים 
מובהקת  דוגמא  ישמשו  והנהגותיהם  שמעשיהם  לחכמתם, 
לתלמידיהם בדבר חשיבות לימוד התורה וקיום המצוות, ואף 
יודעים את מלאכת הקודש של 'תינוק ללמדו ספר' ולהנחילו 

אורחות חיים.
ÏÚ כל המלמדים היה ניכר שהם שייכים לתלמוד תורה המיוחד, 
הלכות  בשו"ע  כנפסק  סבירה,  בשעה  לישון  לילך  דאגו  כולם 
מלמדים, כדי שיוכלו ללמד את הילדים בלא עייפות, לא עסקו 
בעיסוקים אחרים המוציאים את דעתם מהילדים, ודבר פשוט 
הוא שנמנעו מלהביא אל תוככי כיתתם את המכשיר הסלולרי, 
אף לא במצב רוטט, המפריע כל ריכוז וניהול תקין של ללמוד 

וללמד.
היה  בו,  התהדר  תורה  שהתלמוד  המיוחדות  הפנינות   ˙Á‡
מה  שמלבד  ערענסטעראינאלעס*,  זבולון  ר'  המיוחד  המלמד 
שנים  של  בתורה  עמל  לאחר  הצאן  את  לרעות  נלקח  שהוא 
מעלתו  בו  נוסף  עוד  ספרים,  ושאר  בש"ס  בקי  והיה  רבות, 
לאחר  להגיע  זכה  לה  המיוחדת  יראת שמים  בדבר  המיוחדת 
עמל של שנים, שהיתה משפיעה כה רבות על הנהגת תלמידיו, 
ואופן  צורת  אודות  להם  להעיר  כמעט  צריך  היה  שלא  עד 
התפילה וסדר ברכות. המראה המיוחד לראותו עומד בתפילתו 
לפני המלך, דבוק בכל חושיו במה שמתפלל, נתנה לתלמידיו 

ואף לכל סובביו התעוררות גדולה ומושגים אחרים בתפילה.
‰˙Â˙„Ó הגדולה בכל השעות, אף היא לימדה את התלמידים 
מושגים אחרים בניצול הזמן, עד שהורי התלמידים טענו, שהחל 
כבר  זבולון,  ר'  ללמוד אצל  מהבוקר הראשון שילדיהם החלו 
היה ניכר עליהם הנהגה אחרת, ברכותיהם בארוחת הצהרים 
הזמן  ובמשך  ונאים,  מיוחדים  נשמעים אחרת,  היו  הראשונה 
'הדביקו' אחריהם את שאר בני ביתם. כבר בערב הראשון ראו 
ילדיהם המעדיפים לחזור שוב על תלמודם לפני השינה,  את 
עצם  מההורים.  או  מהמלמד  דבר  כך  על  שמעו  שלא  למרות 
הדבר שראו בפניהם הנהגה זו, היא אשר דירבנה ודחפה אותם 

לעשות כן.
·Í˘Ó הזמן הוקמו במקום מוסדות נוספים, אך שמעו הטוב של 
התלמוד תורה גרם, שהורים רבים השקיעו כוחות ומאמצים 
רבים כדי שיזכו שבניהם ילמדו בו ויחנכום בדרך הטובה להיות 

עמלי תורה ומדקדקים במצוות.
‚Ì הורים שכבר זכו שבניהם יתקבלו לתלמוד תורה, התאמצו 
והרבו בהשתדלות כדי שיכניסו את בנם למכינה של ר' אברהם, 
שהרי ממנו עוברים לכתה א' של ר' דוד, וממנו לכתה ב' של ר' 
יחזקאל, וממנו... עד שיגיעו לשנתם המאושרת, ללמוד אצל ר' 
זבולון תורה ואורחות חיים, שודאי ישפיעו עליהם רבות לאורך 

ימיהם ושנותיהם.
·È„Î למנוע מצב של פגיעה במלמדים האחרים, שאף הם היו 
כל אחד בעל מעלות רבות וטובות, ולאחר התייעצות עם גדולי 
תורה  התלמוד  בכל  יערך  שנה  תחילת  שבכל  נקבע  ישראל, 
לחץ  יופסק  וכך  יזכו,  הם  מלמד  לאיזה  הכיתות,  על  הגרלה 

ההורים, וימנע הפגיעה במלמדים האחרים המיוחדים.
ÏÎ המלמדים בתלמוד תורה, לא רק שלא נתרחקו מר' זבולון, 
אלא אדרבה, קינאו במעשיו הטובים וקיוו שקינאתם זו תרבה 
פנוי  רגע  כל  לנצל  והנהגותיו,  חייו  מאורחות  וילמדו  חכמה, 
לעסוק בתורה, והוסיפו אף להתייעץ עמו רבות, ובמיוחד בכל 
בדברים  דיו,  וברור  ידוע  שאינו  דבר  בכל  או  סבוכה,  סוגיא 

וכהנה בכל  וכן כהנה  ואמיתותם מוטל בספק,  הידועים לכל, 
דבר הזקוק להתיעצות עם תלמיד חכם מופלג, שחלקים רבים 

ורחבים בתורה הקדושה פרושים לפניו כשמלה.
¯' זבולון הקפיד עד מאוד על מידת האמת בכל אורחותיו, ועוד 
יותר בלימוד הדברים והסברתם כדת של תורה, ומאוד הצטער 
על כל אותם הציורים שיש מקומות שמחלקים לילדי ישראל, 
אשר פעמים רבות נמצאים מלאים טעויות ושגיאות כרימון, 
לימדונו  וכבר  התלמידים,  בליבות  העיוותים  את  וממחישים 
חז"ל, ש'שבשתא כיון דעל על', שטעות ושיבוש הנכנסים בלב 

האדם, כיון שנכנסו נכנסו, וקשה עד מאוד לשרשם.
‰Ï‰˙ התלמוד תורה, שפעמים רבות קיבלו מר' זבולון השגות 
על הציורים המחולקים לילדים, פנו לר' זבולון בבקשה, שיואיל 
הדפים  על  לעבור  הרבים,  לתועלת  היקר  מזמנו  להקצות 
המצוירים, ובכח תורתו ובקיאותו הגדולה, יוכל לקרב ולרחק, 
להכשיר ולפסול, למען לא ינתן לילדי ישראל דברי הבל ורעות 
רוח כדמיונו של הצייר, שפעמים לא רק שאינו תלמיד חכם 
שבשומרי  מהפשרניים  הוא  אדרבה,  אלא  במצוות,  ומדקדק 

התורה והמצוות.
·¯‡Â˙ ר' זבולון את המכשלה הגדולה הנמצאת בציורים, נעתר 
לבקשת ההנהלה, והסכים להשקיע מזמנו היקר בבדיקת וביקור 
כל דפי הציורים המשמשים את התלמוד תורה רבות בשנים, 
הציירים,  אחד  של  ציוריו  שמלבד  והבחין,  ראה  הרב  ולצערו 
שידוע שהוא בעצמו 'יודע ספר' ומתייעץ עם תלמידי חכמים 
אודות מה שמצייר, ומציוריו נושבת רוח טהרה, בכל האחרים 
מהדברים  מרובות  היו  הטעויות  רבות  פעמים  לפניו,  שהיו 

הנכונים.
רוב  של  הציורים  בכל  עצמה  על  שחזרה  הטעויות   ˙Á‡
הציירים, היתה בדבר 'שני תולעת', המוזכרת בתורה בשריפת 
פרה אדומה ובטהרת מצורע, שרובם ככולם ציירו כמין דמות 
הכהן  ובשימוש  אדומה,  הפרה  שריפת  אל  המושלכת  תולעת 
לטהרת המצורע, שהם הפך דברי חז"ל והמפרשים, וכפי שכבר 
כתבו רבותינו הראשונים, שהוא צמר צבוע בצבע אדום, ואף 
מהל'  בפ"ג  הרמב"ם  וכדברי  להדיא,  כן  כתב  בפרשתינו  רש"י 
"והצבוע  ב',  י"ט  במדבר  בחיי  ברבינו  כתב  וכעי"ז  ה"ב,  פרה 
בלכא,  אותו  שצובעין  ויש  בפואה,  אותו  שצובעין  יש  אדום, 
ויש שצובעין אותו בתולעת, והתולעת היא הגרגרים האדומים 
ביותר, הדומים לגרעיני החרובים, והן כמו האוג, ו[למה קוראים 

לגרגירים]תולעת, [היות ו]כמו יתוש יש בכל גרגיר מהן...".
נוספת שחזרה על עצמה בכל הציורים, היתה בתיאור   ˙ÂÚË
מבעלי  נראו  בה  נח,  לתיבת  והחיות  הבהמות  כניסת  של 
החיים הטמאים שנים מכל מין, ואילו מבעלי החיים הטהורים 
בליבות  חזק  התאזרחה  זו  וטעות  מין,  מכל  שבעה  רק  נראו 
בכיתתו  ששאל  שבשאלה  הוא,  שכן  בחושבם  התלמידים, 
אודות הבעלי חיים שהוכנסו לתיבה, כמה בעלי חיים טמאים 
הוכנסו לתיבה, השיבו כולם שנים, ולשאלה כמה מתוכם היו 
זכר ואחד  וכמה נקבות, השיבו כולם פה אחד, שאחד  זכרים 
נקבה, וחלק מהילדים ידעו אף לצטט את הפסוק (בראשית ז' 

ב') "ומן הבהמה אשר לא טהרה ִהוא שנים איש ואשתו".
‚Ì כששאל כמה בעלי חיים טהורים הוכנסו לתיבה, ענו כולם 
זכרים  היו  מתוכם  כמה  כששאל  אך  מין,  מכל  שבעה  כאחד 
וכמה נקבות, התבלבלו כל הילדים ולא ידעו מה להשיב, שהרי 

שבע בעלי חיים קשה לחלקם למנין שווה.
ככולם  רובם  נחלת  שהיתה  מפורש,  בפסוק  זו  גסה'   ˙ÂÚË'
בעטיים  היתה  ששאל,  אחרות  כיתות  וילדי  כיתתו  ילדי  של 
מפורש  פסוק  לקרוא  ידעו  שלא  ארצות',  ה'עמי  הציירים  של 
ישראל,  לילדי  מעוותת  מורשה  להנחיל  הצליחו  והם  בתורה, 
מדברי  אותם  הטעו  עיניהם  מול  שראו  ההמחשה  שאמצעי 
לך  תקח  הטהורה  הבהמה  "מכל  (שם),  המפורשים  התורה 
הטהורים  החיים  בעלי  שמכל  ואשתו...",  איש  שבעה  שבעה 
נח לקח שבעה זכרים ושבע נקבות (וע"ע אבע"ז), שמכל בעלי 
החיים הטהורים, מכל מין ומין היו ארבע עשרה, שבעה זכרים 

ושבע נקבות.
Î‡˘¯ ראה ר' זבולון שכך הם פני הדברים, בעצת רבותיו נטל 
להשקיע  והחל  אותה,  לגדור  אבותיו  לו  שהניחו  הבקעה  את 
זמן ומחשבה מרובה בכתיבת ספר מיוחד המיועד למלמדים, 
בו ביאר בהרחב דבר ובדיוק מיוחד את כל ביאורי הפסוקים, 
בשימת לב לדברים אשר העמימות בהם גדולה, לברר כל דבר 

ע"פ דברי חז"ל ורבותינו המפרשים.
Á‡Ï¯ כמה חודשי עבודה הבין ר' זבולון, שאם ברצונו לכתוב 
בחמשה  זאת  לעשות  עדיף  טוב,  היותר  באופן  מושלם  ספר 
חלקים, כל חלק על חומש אחד, בו יבאר ענין אחד ענין בטוב 
טעם ודעת, למען להקל על המלמדים וכל הלומדים, ובמיוחד 
בכדי שיְלמדו ויַלמדו את תורת ה', ולא דברים שאינם נכונים 

ומדוקדקים.
כל  ויקרא,  חומש  הוא  הידוע  על  הנעלם  רב  בו  והספר   ˙ÂÈ‰
מעשה הקרבנות וסדרם והלכותיהם, פרטיהם ודקדוקיהם, לכך 
חשב להתחיל בספר זה את המלאכה השלימה, וצירף מחשבה 
למעשה, ובמשך כמה שנים עבד ועמל עד אשר הוציא מתחת 
ידו חיבור מושלם ומיוחד, המבאר את כל פרשיות ספר ויקרא, 
כל  עם  קרבן  הקרבת  סדר  כל  ומקומו,  אופנו  על  דבור  דבר 
וכו',  וכו'  דמו  זריקת  וסדר  הקרבתו  מקום  ופרטיו,  הלכותיו 
ופרטיו הרבים  כל הלכותיו  וטהרה, עם  עניני טומאה  כל  וכן 
והקשים, הכל בשפה ברורה ונעימה, באופן הניתן להבנה לכל 

מי שרק מנסה.
לפניהם,  בא  והמיוחד  החדש  שהספר  שליט"א,  ישראל   ÈÏÂ„‚
ביטאו היטב את הרגשות לבבם במכתבי ההסכמה המיוחדים 
ויגיעתו  ובעמלו  המחבר,  בשבח  כותבים  הם  בה  לו,  שכתבו 
הרבה בכל אותם הלכות קשות וסבוכות, אשר בחכמת תורתו 
לכתוב  הצליח  אותו,  שליוותה  המיוחדת  דשמיא  ובסייעתא 
הכל באופן ברור ויפה, אשרי עין ראתה אלה, המעורר כל עין 
כהנים  בעצמינו  לראות  זכינו  שלא  על  לדאוב  וליבנו  לדמוע 

בעבודתם ולוים בשירם ובזמרם.
כמה  זבולון  ר'  הביא  עולם,  לאור  ויצא  הספר   ÒÙ„Â‰˘Î
זכה  ידידיו המלמדים, שבזכותם  וחילקם לכל  עשרות ספרים 
לכתוב ולחבר ספר זה, ולהגיע להבנה הברורה בכל מה שכתב, 
ובהפסקה אף ערך לכבודם כעין 'קידוש' קטן ב'חדר מלמדים', 
במהלכו הודה וחזר והודה לכולם על כל מה שעזרוהו ברעיון 
לכתיבת הספר ובכל חלקי הכתיבה, בהגהה ובהוספות ושאר 

הערות טובות ומועילות, עד אשר יצא הספר הזה.
‰ÌÈ„ÓÏÓ שעיינו מעט בספר, נהנו לראות את דברי ההסכמה 
מה  לכל  מסכימים  הם  כאשר  זבולון,  ר'  ידידם  על  והערכה 
שנכתב בהם, ומוסיפים ביניהם מעלות רבות נוספות שהיה מן 
הראוי להוסיף ולכתוב עליו ועל מסירותו הרבה לכל תלמידיו 

ולעזור ולסייע לכל המלמדים בכל הענינים.
לייזר לייענערוואסזייט* שלא נתערב בכל שיח המלמדים,   '¯
ואף לא טעם מהכיבוד שהיה במקום, אלא ישב וקרא את דברי 
ההקדמה הארוכה המעטרת את הספר, בה נכתב כללים בהלכות 
קרבנות וטומאה וטהרה, ובסופם כתב הרב המחבר שליט"א, 
בסוף  שכתב  הקודמים,  בדורות  ישראל  מגדולי  לאחד  שראה 
כהודיה  תודה'  'קרבן  להקריב  ממש  בקרוב  ה'  שיזכהו  ספרו, 
להקב"ה שזיכהו לחבר ספרו, כן גם הוא, בשמחתו הרבה על 
בקרוב  הקב"ה  שיזכהו  יום,  בכל  ומתפלל  מקוה  ספרו,  סיום 
ממש לשמוע את קולו של אליה הנביא המכריז על ביאת משיח 
את  בעצמו  ולהקריב  ותפארתינו,  קדשינו  בית  ובנין  צדקינו, 

קרבן תודתו על הספר שזכה לכתוב ולחבר.
·˙ÏÈÁ‰ לא הבין ר' לייזר את דברי המחבר, מדוע הוא חושב 
להקריב קרבן בעצמו, הרי למיטב זכרוני אינו כהן, שהרי הבוקר 
תחזור  לבוא  שלעתיד  ואף  'שלישי',  בעלית  לתורה  עלה  הוא 
בכור,  בן  לו  אין  ואף  בכור,  אינו  זבולון  ר'  העבודה לבכורות, 

ואם כן מה כוונתו בדבריו אלו.
את  קנה  זבולון  ר'  הנראה  ככל  רעיון,  בראשו  ניצנץ   Ú˙ÙÏ
בבית  בעצמו  לעבוד  שיוכל  חושב  הוא  ולכך  מאחיו,  הבכורה 
המקדש. ומיד פנה לר' זבולון בשאלה, מדוע קנית מאחיך את 

הבכורה.
לא  ראשית,  השיב,  מיד  אך  מהשאלה,  מופתע  היה  זבולון   '¯
קניתי מאחי את הבכורה. שנית, אף אם הייתי רוצה, הוא לא 
היה מסכים למוכרה לי. שלישית, רבותינו הראשונים והפוסקים 
לדורותיהם מאריכים בסוגיה זו, שבימינו לא יתכן שאדם יקנה 
בפרשת  בכת"י  בחיבורי  שכתבתי  כמו  בכורתו,  את  מאחיו 

תולדות, ולכך ברור הדבר שלא קניתי את הבכורה מאחי.
‡·Ï תאמר לי בבקשה, הוסיף ר' זבולון לשאול, מדוע חשדתני 
בדבר זה, שקניתי את הבכורה מאחי, מניין בעיונך בספרי הגעת 

למסקנתך זו?
שאתה  הבנתי  ספרך  הקדמת  בסוף  מדבריך  לייזר,  ר'   Â·È˘‰
חושב שדינך ככהן, ואם אינך כהן ואף אינך בכור, האפשרות 
היחידה שחשבתי שיתכן ומחמתה הגעת למסקנתך זו, היא על 
אפשרות  שגם  שומע  שאני  כעת  מאחיך.  הבכורה  רכישת  ידי 
הוא  האם  זו,  למסקנתך  הגעת  היאך  כן  אם  קיימת,  אינה  זו 
מסודות גלגולי הנשמות, או משהו כגון זה, מעסקך בנסתרות.

È„È„È היקר, השיב ר' זבולון, רבותינו לימדונו ש'הנסתרות לה' 
כל  לעשות את  עולם  עד  ולבנינו  לנו  'הנגלות  אבל  אלוקינו', 
ולקיים,  ולעשות  לשמור  וללמד  ללמוד  הזאת',  התורה  דברי 
אור"ח  בשו"ע  מפורשת  הלכה  מקיום  הגעתי  זאת  ולמסקנתי 
סי' רפ"ה ס"ב, שראוי לירא שמים ללמוד הפרשה שנים מקרא 
התורה  מחלקי  שהוא  זה  ומלימוד  עפרש"י,  תרגום  ואחד 

הנגלים, הגעתי למסקנתי זו.

השאלה היא: מנין בפרשתינו עפרש"י הגיע ר' זבולון למסקנתו?

תשובה ל"סיפור ושאלה בצידו" משבוע שעבר:

קינדעראויסלערנער – המלמד ילדים. ערענסטעראינאלעס – הרציני בהכל. לייענערוואסזייט – הקורא כל מה שרואה.

 ‚Á ·¯Ú· ÂÏÈ‡Â ,Â˙È·Ó ‰ÈÁ '¯ ˙‡ ˜ÏÒÏ ˘È˘ ‰˙È‰ ·¯‰ Ï˘ Â˙Ú„ ‰"¯Ú·˘ ,‰¯Â˙ ˙ÁÓ˘Â ˙ÂÎÂÒ‰ ‚ÁÏ ‰"¯ ÔÈ· ˜ÂÏÈÁ‰ ÏÚ ,·¯‰ È¯·„ ˙‡ ÔÈ·Ó ‰ÙÈÏ'Á ¯Ó ‰È‰ È"˘¯ÙÚ ÂÈ˙˘¯Ù· ÔÈÓ ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
‰Á‰ ¯Á‡Ï „Ú ˜ÂÏÈÒ‰ ÌÚ ÔÈ˙Ó‰Ï ‰˙È‰ ·¯‰ Ï˘ Â˙Ú„ ˙ÂÎÂÒ‚. ניתן להבין הנהגה זו של הרב, מדוע בערב חג הסוכות יש להמתין עם הסילוק מדירתו עד לאחר החג, למרות החשש מהנזק שאמור להגרם 
לקהילה, וזאת מדברי רש״י י״ג י״ד, עה״פ, ״ּוְביֹום ֵהָראֹות ּבֹו ָּבָׂשר ַחי ִיְטָמא״, וביאר רש״י, ״וביום. מה תלמוד לומר, ללמד, יש יום שאתה רואה בו, ויש יום שאין אתה רואה בו, מכאן אמרו, חתן נותנין לו כל 
שבעת ימי המשתה לו ולכסותו ולביתו, וכן ברגל, נותנין לו כל ימי הרגל״. מבואר בדברי רש״י, שלמרות שהאדם חטא ונענש בצרעת, בכל זאת, בהגיע ימי הרגל, ממתינים לו ולא רואים את צרעתו, וזה גם 

הסיבה שחשב הרב, שלמרות שמגיע לר׳ חנניה שיוציאוהו מדירתו, בכל זאת כדאי הוא הרגל שימתינו עבורו.
ÌÈ¯·„‰ ÏÚ Â¯ÈÚ‰ ÌÈ·¯Â בתרתי. א. שבהלכות ראיית הנגע, כל זמן שהכהן לא פסק ׳טמא׳, הוא עדיין טהור, וכ״ש כשלא ראה את הנגע כלל, משא״כ בנידו״ד, שהאדם מזיק לביהכנ״ס במחלוקות שמעורר, אולי 

אין להמתין לו את ימי הרגל. ב. בענין החילוק בין ר״ה לסוכות, שאינו מוסכם לכו״ע, שיש הסוברים שדין ר״ה ככל שאר הרגלים, וא״כ מהאי טעמא היה מן הראוי שהרב ימתין עבורו גם בער״ה, ואכתי צ״ע.


