נושאי ה'ד' בעלו :

משלוח מנות איש לרעהו
מעשה ביהודי ירא שמי ומדקדק בהלכה שנראה צועד ברחוב בתחילת חודש אדר
שכל כולו קור מאושר .שאלו אותו :מה פשר שמחה גדולה זו? ענה היהודי :זכות גדולה
נפלה בחלקי! גיליתי אביו מהודר ממש  אביו לכל הדעות ,אשר אוכל לקיי בו את
מצות מתנות לאביוני בהידור רב בלי כל פקפוק!
אמרו לו ,א כ ,גלה א לנו .לא ולא ,אמר לה .א אני אכ רוצה להיות בטוח
שאזכה למצווה זו ,עלי לדאוג שיישאר עני עד פורי .א אגלה ,שמא חס ושלו אנשי
יתנו לו מספיק כס עד שיצא מגדר אביו ,ואני אפסיד את המצווה!
כמוב שכל אחד מחיי לשמע צדקות עקומה זו .אכ מהי שורש הטעות של אותו
יהודי? חו מהטיפשות הברורה של דבריו ,חסרה לו ההבנה שכלל ישראל אמורי לדאוג
לצרכי הגשמיי של בני עמינו כיחידה אחת ,כאיש אחד בלב אחד ממש ,ולא כריבוי
פרטי ,אשר כל אחד מעוניי רק בטובת עצמו ,א בגשמיות ,וא ברוחניות .הדאגה
שהמצב הגשמי של כלל ישראל כיחידה אחת תשתפר ,היא היא הצלחתי הרוחנית ,וכפי
שאמר רבי ישראל סלנטר זי"ע ,הגשמיות של השני היא הרוחניות שלי ,דהיינו לרדת
למצבו הגשמי ממש ,ולא רק לראות בו "חפצא של מצות צדקה".
השולח שבמקדש הוא הרי כנגד השפע הגשמי של כלל ישראל ,וכמו שאמרו חז"ל,
הרוצה להעשיר יצפי )שהרי השולח עומד בצפו ההיכל( .רבי שמשו רפאל הירש מבאר,
שאכ של פרטי השולח נועדו לשמש כסמל ומשל של פני הדברי כשכלל ישראל עומדי
במצב של שפע והצלחה גשמית .הרי לח הפני ,המסמל את השפע עצמו ,סודרו אחד
על גבי השני ,ולא רק זה ,אלא שנעשו בצורה המתאי לכ ,כשכל אחד בנוי לקבל את זה
שיעמוד עליו .כ נראי הדברי כשכלל ישראל נמצאי בהצלחה גשמית – כל השפע
משמש כתמיכה לזה שזקוק לתמיכתו .אי מקו ליחיד ,כול מהווי חלק ממערכת של
תמיכה הדדית ,זה כפי יכולתו ,וזה כפי יכולתו.
מה נאי הדברי לקראת חג הפורי ,אשר בו בא המ בטענה רצינית מאד על
כלל ישראל – מפוזר ומפורד בי העמי! נוכל לה ,כי אחרי שגלו ,כבר נתפרדו זה מזה
ואינ מקשה אחת כפי שהיו בזמ ששהו על אדמת! באותה העת ,התגובה המוכרחת
הייתה להתכנס ולהיקב ,להתפלל יחד )ל כנוס את כל היהודי( ,ולהלח יחד )נקהלו
היהודי בעריה( ,כיחידה אחת – הכלל בשביל הפרט והפרט בשביל הכלל .זכינו לנס,
א עלינו לדאוג להפני ולזכור את המסר הזה ,ועל כ ,כדי לשמור על הקשר שהתחדש
בימי הגזירה והנס ,תיקנו משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביוני ,ומתכנסי למשתה
דווקא בצוותא ,כמוזכר בהלכה .בכ אנחנו מצהירי ,מעתה ,אנחנו נזכיר לעצמנו את
הקשר והאחריות ההדדי של כל היהודי בכל מקו.
בברכת שבת שלו
הרב בנימי יעקובסו
מערכת היכלי תורה
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כתבביםשלשלמה)בבאקמאפ"זסי'לז(לעניןסעודתברמצוה
שעושים האשכנזים ,שאין לך סעודת מצוה גדולה מזו,
ושמה יוכיח עליה .ועושים שמחה ונותנים למקום שבח
והודיה על שזכה הנער להיות בר מצוה ,וגדול המצוה
ועושה ,והאב זכה שגדלו עד עתה להכניסו בברית התורה
בכללה .והביא ראיה מהמבואר בקדושין )לא (.שאמר רב
יוסףשכיוןשאמרר'חנינאשגדולהמצוהועושהממישאינו
מצווה ועושה ,אם מישהו יאמר לו שההלכה היא שסומא
חייב מצות יעשה יומא טבא לרבנן ,כיון שהיה סומא ומן
הראוילעשותסעודת מצווהאםיתבררשאףעלפיכןהוא
מצווה ועושה ולא פטור מן המצוות .ואם כן כל שכן שעל
הגעתהעתוהזמן שבונעשההאדםמחויבבמצוותומצווה
ועושה ,שראוי לעשות יום טוב .והאריך שם לבאר שצריך
לעשות את סעודת המצוה ביום שנעשה בן י"ג שנים ויום
אחד שאז על פי החזקה נעשה מחויב במצוות ,ולא לדחות
אתהסעודהלאחרזמן,ומכלמקוםבמקומות שמחנכיםאת
הנער לדרוש בסעודה מעין המאורע לא גרע מסעודת חנוך
הביתוסעודתמצוההיא.
ובספרנהרמצרים)דףוע"א(כתבשהמנהגבמצריםהואשאין
אומרים תחנון ביום הבר מצוה ,ונתן טעם למנהג זה משום
שהוא דומה לחתן ,שנאמר )ישעיה סא י( 'כחתן יכהן פאר',
ותפילין נקראו פאר ,ולכן מי שנעשה בר מצוה ומתחיל
להניחתפיליןהריהואכחתן,וההלכההיאשאיןנופליםעל
פניהם בבית הכנסת שיש שם חתן .ועוד טעם כתב שאין
לומר תחנון ,שתפילין הוקשו למילה שנאמר )אסתר ח טז(
'ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר' ,ואמרו
בסוגייתינו ש'ששון' זו מילה ו'יקר' אלו תפילין ,וכיון
שהוקשו תפילין למילה הרי גדול המתחיל להניח תפילין
הוא כתינוק ביום המילה ,ואין בו נפילת אפים כמו שאין
נפילתאפיםביוםהמילה.
ובשיח יצחק )אלפייה דף מא (.כתב שלדעתו צריך לומר תחנון
ביוםהברמצוהוכןנהגומקדמתדנא,אךנתןטעםלנוהגים
שלא לומר תחנון ביום הבר מצוה ,על פי מה שכתב בזוהר
חדש )דףיע"ג( שרשב"יעשהסעודהביוםהברמצוהשלבנו
כיון שביום זה נגלית נשמה גדולה לבן .ובדרכי חיים ושלום
)סדר נפ"א אות קצא( כתב על הרה"ק ממונקאטש ,שאם היה
במניןשלונערשהתחילבאותויוםלהניחתפיליןהיהמצוה
לחיבתהקודששלאלומרתחנוןביוםזה.
אך בשו"ת להורות נתן )ח"י סי' טז( כתב שאין ללמוד ממנו
אלא רק לכגון זה שיש רב שכל הבאים להתפלל אצלו הם
תלמידיו והם כבניו ,ושמחתם היא שמחתו ,ולכן אף הוא
נפטר מאמירת תחנון ,וממילא נגררים אחריו גם כל
המתפללים.אבלאדםבעלמאשבאלביתהכנסתלהתפלל
ונעשה בר מצוה מה כוחו לפטור את שאר המתפללים
מאמירתתחנון.
]וע"ע אור לארבעה עשר )עמ' רלה-רמח( שהאריך בתשובות
פוסקי זמנינו בענין זה ,ושם בשם בעל אפרסתא דעניא
בקונטרס בר מצוה שהאריך שצריך לומר תחנון ביום הבר
מצוהואדרבהתועלתהיאלנפש[.
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בגמראביארוטעםהדברשנתקנהברכתרפאנואחרברכת
סלח לנו ולא אחר ברכת השיבנו ,שלכאורה היה מן הדין
שתהיה ברכת רפאינו סמוכה אחר ברכת השיבנו כמו
שמצאנובפסוק )ישעיהווי( שנאמר ושבורפאלוהרישבזכות
התשובה הוא נרפא ,ואם כן היה מן הדין לברך ברכת
רפאינו אחר ברכת השיבנו ,והטעם שאין זה הסדר אלא
ברכת רפאינו היא אחר ברכת גאל ישראל ,כיון שהברכה
היאעלרפואתהגוף,והרפואההמוזכרתבפסוקשהיאבאה
אחר התשובה היא רפואת הסליחה לנפשו ולא רפואת
הגוף .והנה יש שנוסחתם בברכת רפאנו היא לומר והעלה
ארוכה ומרפא לכל תחלואי נפשינו ,שנוסח זה מורה
שפירושהברכההוארפואתהנפשמחטאיה.
ואמנם בגמרא זו נראה כי טעות היא בידם שהרי מפורש
בסדרהברכהשמשמעהעלחוליהגוף)ברכייוסףאו"חסי'קטז
סק"ג ,בשם נאות יעקב קונטרס מענה לשון למהר"י אלגאזי דף לז
ע"ב(,וכיוצאבזהישלהעירעלהמתפלליםבברכתרפאנועל
חולהומבקשיםגםעלרפואתהנפש],ועי'כףהחיים )סי'קטז
ס"קג( שכתבכעיןנוסחזהלתפילהעלעצמוברפאנו[,שאם
ברכתרפאינונתקנהעלחוליהגוףדוקא,איןמקוםלכאורה
להוסיףבהשלאמעניןהברכהולבקשעלרפואתהנפש.
אךבברכייוסף )שם( כתבשישלישבנוסחאזואשרנהגובה
כמה גדולי ישראל ,שאף שעיקר הברכה על תחלואי הגוף,
כיוןשמקומהאחרברכותתשובהוסליחהנכוןלהתפללעל
רפואתהנפשעםרפואתהגוף,וכתבשכמדומהלושכןכתב
גם בספר ראשית חכמה .וכן נמצא באמת בראשית חכמה
בשערהתשובה )פ"הסוףאותזבדפו"ח( .ובקשרגודל )סי'טואותיא(
הוסיף החיד"א וכתב ועוד שכידוע חולי הגוף בא מאשר
קלקל בחטאו באותו הענין ,ולכן ראוי לבקש ברפואת הגוף
על רפואת הנפש .ובכף החיים )שם סק"ב( כתב שמי שאינו
רוצה להוסיף ולבקש על תחלואי נפשינו כנוסח הנזכר מכל
מקום יש לכוון בלבו .וכן כתב הכוזרי )מאמר ג אות יט( על
ברכתרפאינושיתפללבהעלבריאותהגופיםוהנפשות.
ובפרי מגדים )סי' קטז בא"א( כתב לפרש רפאנו ונרפא על דרך
השיבנו ה' אליך ונשובה כי היא רפואת הנפש ,ומשמע
כדבריהאחרוניםשישבכללהברכהבקשהעלחוליהנפש.

דתניא היה יעקב בבית עבר מוטמ ארבע עשרה שנה

)מגילה י"ז(.

'מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמים'
)בראשיתכחיז(קשהדבשלמאאםהיהאדםאחרעומדלנגדווהיהאומר
שאיןזהביתאלוקיםרקביתאחרכמואכסניאוכדו',שייךלומרלובלשון
זהאיןזהכמושאתהאומרכיאםביתאלוקיםהוא,אבלכיוןששוםאדם
לא עמד לנגדו להכחישו מהו הלשון אין זה כי אם בית אלוקים ,והוי לו
לומר וודאי זהו בית אלוקים .ופירש ע"פ הגמ' )שבת לא (:מכריז ר' ינאי
חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עביד ,ופי' רש"י ז"ל )יומא עב(:
דהתורה הוא בית שער ליראה ,והנה ידוע שיעקב היה נטמן בבית עבר
ארבעעשרהשנה ועסק בתורהקודםשהלךלחרן,והנהכלהארבעעשרה
שנה לא הרגיש עדיין יראה כזו שהרגיש כאן בהר המוריה מקום בית
המקדש ,על כך אמר כך ,מכח שאני רואה מה נורא המקום הזה אני גוזר
ואומר אין זה כי אם בית אלהים ,זהו עיקר ביתי ודירתי כמו 'ביתי בית
תפלה' )ישעיה נו ז( וזה פירוש תלמודי שיש בידי מבית עבר ,הוא שער
השמיםלבדשאינואלאתרעאלדרתא.
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ביראים )סי' רסח( כתב ,שהמגילה דברים שבכתב היא ואינו רשאי
לקרותה על פה ,ואף על פי שבשאר דברים לא אסרו לומר בעל
פהאלאכשבאלהוציאאחריםידיחובתם,לעניןמגילההחמירה
התורהשלאלאומרהבעלפהאפילולעצמו,ולמדוהומןהפסוק
זכירהזכירה.ומבוארבדבריושפירשאתהדיןשלקראהעלפה
לא יצא ,שהוא משום הדין הכללי שדברים שבכתב אי אתה
רשאי לאומרם בעל פה ,אלא שבמגילה נאמרה הלכה זו לעכב
מלצאתידיחובה.
וכעין דבריו כתב הסמ"ג הלכות מגילה ,וכן כתב בפירוש ר"י
העניו.
ולכאורה אין מבואר לפי זה מה שהצריכה המשנה שתהיה
המגילה כתובה בספר כשר ,ואם כל הדין הוא רק משום דברים
שבכתבאיאתהרשאילאמרםעלפהאםכןהרידיבכךשהוא
קורא מתוך ספר גם אם אינו כשר ,והמשנה אמרה שאין נייר
וסיקראכשריםבמגילה.
וכןישלהקשותבקריאתהתורהשמבוארבתוספות )שבתקטו.ד"ה
לא( וברמב"ם )תפילה פי"ב ה"ח( ובשו"ע )או"ח סי' נג סי"ד( שכשקוראים
קריאת התורה בעל פה אין יוצאים משום שדברים שבכתב אי
אתה רשאי לאמרם בעל פה ,וקשה שאם אין הדין בזה אלא
מטעםשאיןלומרעלפה,אםכןלאיצטרכושיהיההספרכשר,
וגםבקריאתהתורהצריךשיהאספרתורהכשרכמוכמושנפסק
בשו"ע)או"חסי'קמגס"בוס"ד(,וצריךביאורהטעם.
ובאמתבתשובתהרמב"ם)הובאהבכסףמשנה ספרתורהפ"יה"א(כתב
שאפשר לקרוא קריאת התורה בספר תורה פסול ולברך ושכך
נהגו בפני גדולי עולם ,והדברים מתבארים לשיטתו שכתב שמה
שצריך לקרוא מתוך הספר הוא מפני שדברים שבכתב אי אתה
רשאי לאומרם על פה וכמו שנתבאר ,ומתוך ספר תורה פסול
אינו כקורא על פה .אך להלכה מבואר שדברים שבכתב צריך
לקוראםמתוךספרכשר,וכלקריאהאחרתשלאבאשוריתבקלף
ובדיוקרויהעלפה]וכ"כתוס'שם[.
והנה ודאי הקורא מגילה או לומד תורה לעצמו רשאי לקרוא
במגילה וספר תורה פסולים ,ואינו נחשב כקורא דברים שבכתב
בעל פה ,וצריך ביאור למה בציבור אי אפשר לקרוא בהם לפי
המבוארשהטעםשצריךבהםספרהוארקמשוםהאיסורלקרוא
דבריםשבכתבעלפה.וצריךלומרשאףשהאיסורלקרותדברים
שבכתב על פה הוא מחשש שמא יטעה ,ועל כן אם הדברים
שגוריםבפיולאאסרו)תוס'רי"דלעיליז(,ולפיטעםזהודאימותר
לקרוא מספר פסול שאין חשש שיטעה .מכל מקום דין מסוים
ונוסף חידשו הראשונים לענין ספר תורה ומגילה וכתבה בשו"ע
לענין קריאת התורה שאין יוצאים ידי חובה בקריאה על פה,
והיא הלכה בדיני קריאת התורה ואינה מחשש שמא יטעה,
והלכה זו מעכבת גם בדיעבד ,ואינה מתקיימת אלא בקריאה
מתוךכתבגמורשהואספרכשר)שיעוריהגרמ"דהלויתמורהיד.(:


המשך

)מגילה דף י"ט(

נוהגת גם בדרבנן ,כתפילה )או"ח סי' קו ס"א( וברכות )סי' רטו ס"ג(

ובדיני תשעה באב )סי' תקנא סי"ד(] ,אך לענין אכילה בתשעה
באב פסק במשנה ברורה )סי' תקנ ס"ק ה( שאין מחוייבין לחנכם
אפילו בן י"ב שנה ואפילו בתענית שעות ,ומ"מ ראוי לחנכם
שלא יאכלו רק כדי קיום הגוף לחם ומים או שאר מאכל
פשוטלפיהתינוקכדישיתאבלועםהצבור[,ובחנוכה)או"חסי'
תרעה ס"ג( ,וע"ע חקרי לב )שם( ,ובתפארת ישראל בחידושיו
 למשנתנו .

מגילה י"ט
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במשנה )יומא פב ,(.התינוקות אין מענין אותן ביום הכפורים אבל
מחנכין אותן להתענות לשעות בשביל שיהיו רגילין במצות,
ובספר שמות בארץ שם עמד בלשון המשנה שמה שפירשה
שביום הכפורים דייקא אין מענים את הקטנים אבל מחנכים
אותם הוא לומר שאין דין החינוך הזה להתענות לשעות נוהג
בתשעה באב ושאר תעניות ,שלא נאמרה תקנת חינוך אלא
במצוות דאורייתא ,ולא בתעניות תשעה באב ושאר תעניות
שהםמדרבנן.
והנההראשוניםבסוגייתינונתקשומאיזהטעםאיןהקטןמוציא
את הגדול במגילה ,והרי גם הגדול אינו חייב אלא מדרבנן וגם
הקטן חייב מדרבנן משום חינוך .ומבואר בדברי הראשונים
שנקטושישחובתחינוךמדרבנןאףבמצותדרבנןובאמתבשו"ת
הרמ"ע מפאנו )סי' קיא( נקט שזהו הטעם שאין הקט מוציא את
הגדול בחיובו בקריאת המגילה כיון שאין חיוב חינוך בדרבנן,
שנשאל בדבר מה שנהגו העם לחנך את התינוקות בד' צומות
להתענות,ולאידעהשואלטעמושלדברשנהגולהחמירבשאר
הצומות כביום הכיפורים ,ואף אם בתשעה באב יש מקום
להחמירכיוםהכיפוריםכיוןשמצאנושחמורהואכמותושאסור
אףהואבד'עינוייםכיוםהכיפורים,אבלבשארהתעניותשאינם
אלאמדרבנןודאיאיןמקוםלחנךאתהתינוקותלהתענות.
והשיב הרמ"ע מפאנו שהחינוך לתינוקות בד' צומות לשעות
ולבריאים בלבד מנהג יפה הוא וכן במעוט תענוג ,אבל החינוך
להשלמה להתענות עד סוף התענית אין חכמה ואין תבונה בו
להביא את התינוקות לידי סכנה ,ובדבר זה אין שום הבדל בין
תשעהבאבלשארצומות,שהריגםבתשעהבאבאיןחיובלחנך
אתהקטןלהתענותכיוןשאיןחיובלחנךאתהקטןבדרבנן.
וכתב הרמ"ע מפאנו ראיה לדבר שאין חיוב חינוך לקטן שהרי
מטעם זה אין אומרים בקריאת המגילה שיבוא הקטן החייב
בקריאתהמדרבנןויוציאאתהגדולהחייבאףהואמדרבנן,וכמו
שאמרו בברכתהמזון.ומוכח מכאןשבקריאתהמגילהאיןהקטן
חייבאףמדרבנןכיוןשמדרבנןהיאואיןחיובחינוךבדרבנן.
ולכן מסיק הרמ"ע שאף שאין חיוב חינוך בין בתשעה באב ובין
בשאר תעניות שכולם אינם אל דרבנן ,ישראל קדושים הם ומי
שיודע בבנו שיכול לצער את עצמו ונותן דעתו עליו כל היום
שלא יבא לידי סכנה ,עליו הכתוב אומר וקווי ה' יחליפו כח,
ודוקא ביוםהכפוריםובהשגחהמתמדתושלאיהאצדיקהרבה,
אבלבשארהצומותיאכלותנוקותלחםומיםאפילו קטניקטנים
להתאבלבהםעםהצבורודילהםבחנוךזהעדשיגדילואועד
יהיולששוןולשמחהבמהרהבימינו.
ובשו"ת חקרי לב )או"ח סי' צט( הביא שמשמעות הגמרא )חגיגה ו(.
היא שאין דין חינוך בדרבנן ,שאמרו שם שכל שגדול מחויב
מדאורייתא מחנכין את הקטן מדרבנן וכל שהגדול פטור
מדאורייתא הקטן פטור לגמרי ,ולענין אבילות הדין הוא שאין
מחנכים את הקטנים ,שכיון שחיובה מדרבנן אין בה דין חינוך.
ודן לישב את הראשונים בסוגייתינו שנקטו שקטנים חייבים
בחינוך בקריאת המגילה ,שמגילה חמורה משאר דרבנן כיון
שהיאמדבריקבלהוהיאכעיןדאורייתא]כמושכתבבטוריאבן
)לעילה (:ובפמ"ג )פתיחהח"אאותיח( ,והמאירי בסוגייתינופירששעל
כןאיןיוצאיםמקריאתקטן[,ומהשכתבוהתוספותוהראשונים
לענין ברכת המזון שאם אכל הקטן פחות מכדי שביעה חייב
בברכתהמזוןמשוםחינוך,היינומשוםשדברשעיקרודאורייתא
תיקנובוחינוךגםבפרטיםשאינםאלאמדרבנן.
ולהלכהנקטוהפוסקיםבכמהמקומותלדברפשוטשמצותחינוך
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נפסק להלכה שמצות ההלל היא להיאמר ביום דווקא ,וכדברי
המשנהכלהיוםכשרלקריאתההלל.
ונשאלו האחרונים מה דינו של יחיד או ציבור שאירע להם נס
ובאים להלל על ניסם ,וכמבואר במאירי )פסחים קיז (.שעל כל נס
ונס שאירע בכל דור ודור יש לקרוא את ההלל ,אם רשאים הם
לומרהללזהבלילה.והחיד"אבשו"תחייםשאל )ח"בסי'יא( נשאל
בזהבדברעיראחת שנעשהלישראלנסשניצולומצרתם ,ותקנו
שיתענו עשרה יחידים ובלילה יאמרו כל הקהל הלל גמור אחר
תפילת שמונה עשרה של מעריב וכן ביום אחר חזרת הש"ץ,
ונשאלמגדוליהק"קאםנכוןלעשותכן.והשיבשאיןלומרהלל
על הנס בלילה ,שזהו דין הלל לאמרו ביום וכאשר למדוהו
מפסוקי ההלל עצמם ,ולכן אין חילוק בדבר בין הלל להלל.
ומסקנתוהיאשעלפיהסודישטעםשלאלומרכללהללעלהנס
בתוךהתפילה,לפישכלעניניהתפלותבנוייםומיוסדיםעלאדני
רזי עולם כמו שנראה מספר הזהר הקדוש ומכתבי רבינו האר"י
זצ"לשהכלמתוקןומסודרבכוונותעליונות.וחז"ל תקנושיאמרו
ההללאחרתפלתשמונהעשרהלסודנכמס.ואנוהדיוטותואיננו
יודעיםאםאמירתהללעלהנסשייכתגםכןבמקוםהזה.ושיבח
את רבני ליוורנו שכאשר אירע להם בשנת תק"ב צרת הרעש
וניצולו ,תקנו תענית ביום ההוא בכל שנה ובשבת קדש לומר
הלל הגדול כ"ו כי לעולם חסדו במקום שתקנוהו חז"ל בזמירות
בנעימהוניגוןיפה.ולאתקנולומרהללוכןראוילעשות.
ובשו"ת חתם סופר )או"ח סי' נא( הקשה שאם לילה לאו זמן הלל
הוא איך אומרים הלל בליל פסח ,וכתב שדין זה שאמרו שאין
הלל בלילה הוא רק בהלל הבא מחמת החג או מחמת יום
גאולה ,אבל הלל של ליל פסח שהוא זמן נס שנעשה לישראל
אומרים בו הלל גם בלילה ,ועל פי זה התיר לרב שבא מן הים
והתאספו קהילתו לעת ערב בבית הכנסת בשיר ושבח על בואו
בשלום ,והרב בירך בפניהם הגומל כדין העולה מן הים ,והיו
שעוררו בדבר שאין לברך הגומל בלילה ,וכתב שלדברי האליה
רבהשדימהדיןברכתהגומללהללהיהראוישלאלברךבלילה
אבל הלל עצמו שבא בזמן הנס נאמר בלילה .וכעין דבריו כתב
בטוריאבן)לעיליד.(.
והנהאףשכלהיוםכשרלקריאתההללמכלמקוםנקבעמקום
קריאת ההלל לאחר תפילת שחרית כמבואר בגמרא )ר"ה לב,(:
ובביאור הלכה )סי' תכב ד"ה וקורין ,משו"ת שאילת יעב"ץ ח"א סי' מ
ע"ש( הוסיףלפרששהללשייךלתפילתשחריתולכןאסורלאכול
לפניו,ויתירהמזוהביאומןהתוספתא )מנחותפ"וה"ו( שמבוארבה
שהלל ותפילה מעכבות זו את זו והיינו שנקבע ההלל להיות
מסדר התפילה עד שהוא מעכב בו )שו"ת מהרש"ם ח"א סי' א,
ובמפרשי התוספתא פירשוה בדרך אחרת( .וכל זה בהלל שבמועדים
שסידרוהו חכמים בתפילה ,אבל הלל שנאמר על נס פרטי של
יחיד או ציבור אינו שייך לסדר התפילה ,ויש לומר שגם דין זה
שההללנאמרביוםהואבאשרסדרוהובתפילתהיום,ולאבהלל
הבא בפני עצמו ,וזהו טעם הלל בליל פסח שהרי אינו שייך
לתפילת היום .וכבר הובאו דברי החיד"א שכתב שהלל הנאמר
עלהנסאיןמקוםלקבעואחרתפילתשחרית.
ובשו"ע הרב )סי' קלא ס"ה( כתב לעניין מי שהתפלל בבית האבל
שאין אומרים בו הלל ,שכשיבוא לביתו ישוב ויקרא שכל היום
כשר לקריאת ההלל ואין הוא שייך לתפילה שיפטר ממנו
כשהתפילה לא היתה ראויה להלל ,ואמנם במג"א )סי' קלא סק"י(
מבואר שמי שהתפלל בבית האבל אינו שב וקורא הלל בביתו,
ובפמ"ג )שם א"א סק"י( פירש שההלל שייך לתפילת י"ח ואין שייך
להשלימואחרכך,וכדעתהאחרוניםהנ"ל.
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משמתרבןגמליאלירדחולילעולםוהיולמדיןתורהמיושב.
התוספות בבכורות )לו .ד"ה עמד( הביאו מהירושלמי שדרש ממה
שנאמר )דברים יט יז( ועמדו שני האנשים בוי"ו ,שהשואל שאלה
בהלכותוהגדותצריךלעמוד.ובצל"ח )ברכותכז (:כתבשאףעלפי
שכבראחרמיתתרבןגמליאלהתחילוהתלמידיםללמודמיושב
היינו שהיה להם רשות לעשות כן כיון שמחמת חולי שירד
לעולם מחלו הרבנים על כבודם בזה ,אבל אף על פי כן
התלמידים אשר היו בריאים היו מעצמם עושים כבוד לתורה
ולמדו מעומד ,ולא עוד אלא שלא לכל התלמידים היה רשות
לישבאלארקלאותםשהגיעולכללתלמידחבר.
ולהלכה כתב בשו"ע )יו"ד סי' רמו סי"ג( שאין שואלין מעומד ואין
משיבין מעומד .והרמ"א כתב שיש אומרים כששואלים דבר
הלכהצריךלעמוד.
והש"ך )ס"ק יא( תמה על דברי הרמ"א ,כיון שנקט שכל דברי
התוספות בבכורות בשם הירושלמי אינם אלא בזמן הבית,
שהתוספותשםדברועלרביצדוקשהיהבזמןהבית,ובזמןהבית
ודאיהיההמנהגלשאולמעומדובזהגםהשו"עמודה,אבלבזמן
הזה אחר שמת רבן גמליאל שירד חולי לעולם אין מי שסובר
שצריךלשאולמעומד,ושלאכרמ"א,והניחבצ"ע.
אמנם כבר העירו האחרונים שקושית הש"ך תמוה ,שבסוגייתינו
אמרו שמשמת רבן גמליאל בטל כבוד התורה ,אבל בסוף סוטה
הגירסא היא משמת רבן גמליאל הזקן בטל כבוד התורה ,ורבן
גמליאל הזקן היה לפני החורבן ,ובבכורות מודבר ברבן גמליאל
דיבנהשהיהאחרהחורבן,ואףעלפיכןנקטוהתוספותשגםאז
נשאר הדין שהשואל שאלה בהלכות והגדות צריך לעמוד,
וכדברי הרמ"א )קרבן נתנאל מגילה פ"ג סי' א אות ב ,הגהות יד שאול
להשו"מ על הש"ך יו"ד שם ,וראה ברכ"י שם( .אך ביד אברהם )יו"ד שם(
הוכיח מהרשב"א והר"ן שלא גרסו בגמרא בסוטה שהיה זה רבן
גמליאלהזקן.
ולענין שיעור שמלמד הרב לתלמידים כתב בשו"ע )שם ס"ט(
שלומדים בישיבה .ובספר בן יהוידע )מכות ג (:נראה מדבריו שיש
ענין לעמוד אף בזמן הזה בזמן הלימוד ,וסיים בזה"ל ולטוב יזכר
רבינו חיד"א ז"ל שהיה נוהג ללמוד ליל חג השבועות וליל הו"ר
הלימוד הקדוש מעומד ,כדמוכח בספר זכרונותיו תנצב"ה עכ"ל.
וראה עוד בפרשת דרכים )דרוש טו( שהאריך בפרטי דיני הלימוד
מעומד,וע"עקנהחכמה)תלמודתורהפ"דה"ב(.


úëñî íåéñá àôô áø éðá úøùò úøëæä

אמר רב פפא הלכך נימרינהו לתרוייהו .ידוע המנהג להזכיר
בתוך הנוסח הנאמר בסיום מסכתות הש"ס את עשרת בני רב
פפא .וטעמים רבים נאמרו בביאור הענין על ידי רבותינו
הראשונים והאחרונים )ראה ספר האשכול הל' ס"ת עמ' מט ,ים של שלמה
להמהרש"לבבאקמאסוףפ"זבשםהרמ"א.הגהותהגרי"זשטערןוהגהותמהרש"ם
סוףמסכתברכות(.

והנוגע לגמרתינו מתוך הפירושים הרבים הוא לפי מה שמצאנו
דברירבפפאבסגנון'הלכךנימרינהולתרוייהו' בעשרהמקומות
בש"ס שאמר הלכך נימרינהו לתרוייהו והם שלשה פעמים
בברכות )נט .ושם :ס (:ובתענית )ז (.וסוטה )מ (.ושבת )כ (.וחולין )סה.
עו (:הרי תשעה יחד עם דבריו בסוגייתינו .והעשירי הוא בברכות
)יא (:לגירסתהרא"ש)אךלגירסא שלפנינואמרכןרבהמנונאולגירסתהרי"ף
הואסתמאדגמרא(.
וכיון שבעשרה מקומות השלים רב פפא בין החולקים ואמר
לעשות כדברי שניהם מזכירים לשבחו את עשרת בניו )הדר יצחק
עמ'קמטבשםהגאוןמטעפליק(.


מגילה כ"ב
ùãç ùàøá äëàìî øåñéàá íéùðà

התוספות )ד"הושאין(כתבושבודאימותריםהאנשיםבעשיית
מלאכהבראשחודש.
אולם המרדכי )סי' תתו( כתב בשם ר"י שמלאכה כבידה כגון
לחרוש ולזרוע אסורה אף לאנשים ,וכן פשטות משמעות
דברי התוספות בראש השנה )כג .ר"ה משום( ,אלא שאין זה
מעיקרהדיןאלאשנהגו.
והפרי חדש )שם( כתב שאנשים הנוהגים שלא לעשות
מלאכהבראשחודשהואמנהגבטעותוכןכתבבברכייוסף
והעתיקו בשערי תשובה .ובמאמר מרדכי )סק"א( כתב בשם
סדרהיום)דףכב(.שמנהג נכוןהואאףלאנשיםואיןלבטלו
אםלאעלצדהאונס.
ובשו"ת יוסף אומץ )סי' כ( אחר שהאריך להביא שיטות
ראשונים הסוברים שיש מקום למנהג אנשים הסיק שאם
איזה איש רוצה שלא לעשות מלאכה רשאי ונחשב לו
לצדקה .וכן כתב בבן איש חי )שנה ראשונה פרשת ויקרא ס"ב(.
אולם במשנה ברורה )סק"ב וביאור הלכה ד"ה הוא מנהג טוב( נקט
כהפר"חוהברכייוסףשמנהגהאנשיםשלאלעשותמלאכה
בראשחודשהואמנהגטעות.
ובטורי אבן )בסוגייתינו( כתב דבר חידוש ,שבזמן שבית
המקדש היה קיים היה איסור מלאכה גם לאנשים ולא
ממנהג בלבד אלא מעיקר הדין ,מפני המוספין שקרבין בו
שהןלכלישראלוהמקריבקרבןאסורבמלאכהבאותוהיום
מפנישהואלוכיוםטוב.
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בגמ' :לא משני מנהגיה .ובדומה מצינו במנחות )לב (.דרב
אית ליה מנהגא ואפילו אם יבא אליהו ויאמר לא כן יש
לאחוזהמנהג.
ובשו"ת מהרי"ק )שרש ט( האריך הרבה בחומרת שינוי
המנהגים,וכתבשאפילוכנגדההלכההולכיםאחריהמנהג
אם המנהג הוקבע על פי חכמי המקום ,והביא מדברי
המרדכי )ב"מ סי' שסו( שכתב כן .ומאידך כתב המרדכי שם
שמנהג שאין לו ראיה מן התורה אינו אלא כטועה בשיקול
דעת .ובפריחדש )או"ח סי' תצו( האריך בענין זה מאד ודן שם
במנהגים רבים אם מותר לבטלם או לא וביניהם אכילת
קטניותבפסח.
והרמ"א )סי' תרצ סי"ז( כתב שמנהג נהגו התינוקות בפורים
לצורצורתהמןעלעציםואבניםאולכתובשםהמןעליהם
ולהכותן זה על זה כדי שימחה שמו על דרך מחה תמחה
את זכר עמלק ושם רשעים ירקב ,ומזה השתרבב המנהג
שמכיםהמןכשקוריםאתהמגילהבביתהכנסת,ואיןלבטל
שוםמנהגאוללעוגעליוכילאלחנםהוקבע.
והמג"א )שם( הביאמתשובותרמ"א )סי'יט( בשםמהרי"ק)שרש
קמד( שאם נמצא המנהג באיזה פוסק אין לבטלו ואפילו
בשעת הדחק אין לשנות מנהג ,ואפילו אם יש במנהג צד
איסוראיןלבטלו,ואפילומנהגמקוםאחדמבטלהלכה.
אלא שאם נשתנה הענין מאשר היה בזמן הראשונים
רשאים לשנות המנהג לפי הזמן .עוד הביא המג"א בשם
מהרא"ש בביאורי סמ"ג שמה שמנהג עוקר הלכה הוא
אפילו אם רוב הדיעות סבורות שאין לנהוג כן והתלמוד
מסייעלהם)וראהשםעודוראהעודבביאורהלכהשםד"הואין(.

אמרותקודשמגדוליישראל
לפיסדרהדףהיומי

הקורא את המגילה למפרע לא יצא

)מגילה י"ז(.

פירשו המפורשים מי שקורא המגילה למפרע ,היינו על שלעבר ,ואינו
ממשיך אותו הארה והנסים עתה ,לא יצא ואני אומר עוד דברים בגו,
שהכוונההקוראעלהנסהעברלאיצא,כיאםשצריךשיביטבעיניובכל
דור ודור ובכל שנה ושנה רבים קמים עלינו כמו המן והשי"ת מצילנו
מידם.

)(äëåðç ,íéðô áèéé

ומה ראו לומר תשובה אחר בינה

)מגילה י"ז(:

י"לכייששניעניניתשובהמיראה ומאהבהותשובהמיראההיאתשובה
תתאי בחלושי דעת והכרה כמו נשים וקטנים ואנשים חסירי בינה ,אולם
תשובה מאהבה עיין חוה"ל אין אדם מגיע אליה כי אם אחר שהמית
התאוה וחמדה והתגבר השכלי על התאוה והסיר חשכת אולת מעליו
והשיגגדלות הבורא ית"שושפלותעצמוביןנבראיויעו"ש .ואמרוהשב
מיראה זדונות נעשה לו כשגגות והשב מאהבה זדונות נעשה לו כזכיות
ועיין לעיל בחדושינו ואנו מתפללים לעזרנו .לתשובה עילאי תשובה
שלימה ולא ישאר שוגג וזו מחילה וסליחה מחילה לפשע וסליחה לשוגג
ולא נשאר רושם חטא כלל ונהפך לזכות וזה נוסח תפלתינו והחזירנו
בתשובה שלימה לפניך והיינו שנזכה לבינה להבין רוממותו ית"ש וכנ"ל
וסמכועלהכתובולבבויביןושבורפאלוהיינותשובהאחרהבינההיא
רפואה דסליחה שמרפא הנפש לגמרי בלי רושם ופגם כלל ,וזה דמשני
אח"כ מה דתקנו ברכה דסליחה אח"ז מקרא וישוב אל ה' וירחמהו ואל
אלהינוכיירבהלסלוחודייקכיירבההיינוגםהשוגגומביאיםג"כקרא
אחרינא הסולח לכל עוניכי הרופא לכל תחלואיכי הגואל משחת חייכי
והיינומוחלוסולחגםלשגגותונהפךלזכיותוא"שסיוםהכתובהמעטריכי
חסד ורחמים והיינו זכיות נקראים חסד ורחמים וכנ"ל יתהפכו זדונות
לעטרת חסד ורחמים כתר לנפשו וזה נוסח תפילה מחל לנו מלכנו כי
פשענו כי מוחל וסולח אתה קאי הכל על הפשעים שמוחלהפשע ואח"כ
äàáä äìøâää
סולחגםהחטאוהיינולשובאחרשזכהלבינהולזהתקנותחלהתפלהעל
זסליחה.
זתשובהואח
ä""éà
בינהואח"êøòéú
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כל המספר בשבחו של הקב"ה יותר מדאי נעקר מ
העול

הענין בזה הוא כי באמת כל מדותיו של הקב"ה אשר אנו מכנים אותו
ית"שכמורחוםחנוןוכדומהאינםרקאלאע"פהנהגתוית"שאתעולמו
ואינם באים אלא לשבר את האוזן .אבל באמת אין שייך לשבח את
הקב"הבתאריםאלוכיהואיתברך אינוגוףולאישיגוהומשיגיהגוףכי
המדה רחמים וכעס נקמה ורצון וכדומה יכולים להיות רק אצל בן אדם
המורכב מיסודות .אבל אצל השי"ת אין לו שום שנוי ותמורה כלל
והדבריםארוכים.ע"כאיןלנולשבחלשמויתברךבתאריםרקמהשנאמר
בתוה"ק ואת אשר תקנו לנו רז"ל המה אנשי כנה"ג .וכל המספר בשבחו
יתברך יורת מדאי מראה הוא בזה כאלו כביכול הוא גוף ע"כ נעקר מן
העולם.

)(ïéñ÷àè éáö íçðî 'øì íéøùé çøåà

אמרי במערבא מלה בסלע משתוקא בתרי

ובזוהר פרשת בראשית אמרו ,מה שאמרו רבותינו ז"ל כי מלה בסלע
משתיקותא בשתים נאמר אפילו על דברי תורה ,והיינו ולבך אל ימהר
להוציא דבר לפני האלהים .פירוש כשאתה עומד לפני השכינה ,דהיינו
כשהוא עוסק בתורה או בתפלה אל ימהר להוציא מפיו אלא דבר ברור
והגון.וכמושאמרורבותינוז"ל)קידושיןל'(.ושננתם'שיהאשנוןבפיך,
השינוןהואבלבואחרכךיוציאמפיובקולרם.כמושאמרורבותינוז"ל
)עירוביןנד'(.חייםהםלמוצאיהם'למוציאמפיהם.
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‡ÌÈÚÓÂ˘‰ È„È ÏÚ ˙Á‡ ‰ÓÈ˘· ÔÓ‰ È· ˙¯˘Ú ˙¯ÈÓ
בגמרא ) (:Ê"Ë ‰ÏÈ‚Óמבואר שעשרת בני המ שבמגילה צרי לאמר בנשימה אחת ,להורות על כ שכול מתו
בנשימה אחת .וכ נפסק להלכה בשו"ע ]וכמבואר ב'אליבא דהילכתא'[ .וכתב החיי אד ) (·"ÎÒ ‰˜ 'ÈÒשמה
שנוהגי בקצת מקומות שכל הקהל אומרי את עשרת בני המ ,אינו מנהג ,ורק הקורא לבדו יאמר וכול
ישמעו כמו בכל המגילה .ובערו השולח )‡ (‚"ÎÒ ˆ¯˙ 'ÈÒ Á"Âכתב שתיבות חמש מאות איש עד עשרת ועשרת
בכלל אומרי הציבור משו דבזה הוה עיקר הישועה .ובספר זה השלח ) (ˆ¯˙ 'ÈÒכתב ליישב המנהג ,שכיו
שהקורא אומר עשרת בני המ בנשימה אחת כדי קשה מאוד לשמוע ממנו מילה במילה ,ובפרט שיש קוראי
שממש בולעי ש את התיבות כידוע ,ועל כ נתק שכל אחד יאמר אז לעצמו עשרת בני המ ואפילו מי שאינו
אומר אות ממגילה כשרה יוצא כדי הקורא מקצת המגילה על פה .וכתב שמנהג יפה ומשובח הוא ,ואפילו
במקו שלא נהגו כ ראוי לתק מנהג זה .ובאמת כ כתובי הדברי ביסוד ושורש העבודה )˘ ,(·È ¯Úשהזהיר
מאוד לקרות שמות עשרת בני המ ככתב כיו ששמע רבי שקוראי אות שלא כדינ כיו שצריכי לקרא
בנשימה אחת ,וכתב שעל כ א מי ששומע את כל המגילה מהש" מכל מקו עשרת בני המ יקרא בעצמו כיו
שמהנמנע הוא שישמע הכל מפי הקורא ,ולכ יקרא בעצמו עד סיו הפסוק ובביזה לא שלחו את יד.
ובצפנת פענח ) (ÔÈÎ¯Ú 'Ï‰ ÛÂÒ· '„‰ ÔÈ˘Â¯È‚ 'Ï‰Ï ˙ÂËÓ˘‰ ‚"Áובברית הלוי ) („Ù˙ 'ÓÚכתבו לבאר מנהג זה באופ
אחר ,שכיו שצרי לומר עשרת בני המ בנשימה אחת וכמבואר בסוגייתינו ,אי אפשר לצאת בזה ידי חובה על ידי
די שומע כעונה ,שבדי שומע כעונה יוצאי רק ידי האמירה גרידא ,אבל א יש די מסוי אי לומר אמירה זו,
אי די זה מתקיי אלא במי שאומר את האמירה באופ זה ,אבל השומעי אינ מקיימי את הצורה המסוימת
שבה צרי לומר .ולכ א ישמעו עשרת בני המ מפי הקורא ולא יאמרו בעצמ ,יצאו ידי חובה בדיעבד כדי
האומר עשרת בני המ שלא בנשימה אחת ,א לכתחילה צרי לומר בנשימה אחת וזה אי יוצאי על ידי די
שומע כעונה ,ולכ צרי כל אחד לאמר לבדו .וכדוגמת זה כתב בבית הלוי ) (‡"Á ÛÂÒ ˙"‰Úשאי יוצאי ברכת
כהני בדי שומע כעונה ,כיו שברכת כהני צריכה לאמר בקול ר ,ובדי שומע כעונה אי יוצאי אלא חובת
האמירה ולא את צורת האמירה בקול ר .וכ ד בשו"ת להורות נת ) (‚Ù 'ÈÒ „"ÂÈ Á"Áלעני וידוי בכורי שאי
מועיל בו די שומע כעונה כיו שצרי לאמרו בקול ר ,וכ ד בלהורות נת ) („Ï 'ÈÒ Á"Â‡ ‡"ÈÁלעני שופר] ,ועי'
חזו"א )‡ .[(‚"˜Ò ËÎ 'ÈÒ Á"Âוראה עוד פניני הלכה ).(.‡Î ÔÏ‰Ï ,.„ ÏÈÚÏ

˜¯‰ÏÈÁ˙ÎÏ ‰·È˘È· ‰ÏÈ‚Ó‰Â ‰¯Â˙‰ ˙‡È
במשנה ) (.‡"Î ‰ÏÈ‚Óהקורא את המגילה עומד ויושב קראה אחד קראוה שני יצאו .ופירש רש"י )„",(·˘ÂÈÂ „ÓÂÚ ‰
שא רצה עומד א רצה יושב .ורבינו חננאל והר" ) (‡¯Â˜‰ ‰"„ :‡Èגרסו במשנה הקורא את המגילה עומד ויושב
יצא .משמעות גירסא זו שיוצאי ידי חובה בקריאה מיושב רק בדיעבד וכ דייק הטור )‡ .(ˆ¯˙ 'ÈÒ Á"Âוכ שיטת
הרמב" ) (Ê"‰ ·"Ù ‰ÏÈ‚Óשכתב שלא יקרא לכתחילה בציבור יושב ,וג נת טע לזה מפני כבוד הציבור .וג

לגירסת רש"י משמעות הלשו קראוה שני יצאו משמע בדיעבד.

˜¯‰ÏÈÁ˙ÎÏ ‰·È˘È· ‰ÏÈ‚Ó‰Â ‰¯Â˙‰ ˙‡È

)(Í˘Ó‰

אמנ הריא"ז )˘ (Ìוכ הטור )˘ (Ìהביאו מהירושלמי שאפילו לכתחילה מותר לקרוא מיושב .וכ הר" )˘ (Ìכתב
שא על פי שמשמעות הלשו דוקא דיעבד לאו דוקא הוא אלא אפילו לכתחילה ג"כ והוכיח כ מהברייתא )(:‡Î

דקתני ובמגילה אפילו עשרה קורי ועשרה מתרגמי דמשמע לכתחילה .עוד כתב להוכיח שהוא אפילו לכתחילה
שהרי לשו יצא במשנה שמשמע דיעבד נאמר ג על קריאת המגילה בעמידה ובשני ,וקריאה בעמידה ובשני
היא ודאי ג לכתחילה .והב"ח )‡ (‡"Ò Ì˘ Á"Âדחה שלשו דיעבד שנקטה המשנה הוא משו יושב ,אבל עומד ודאי
כשר ג לכתחילה שהרי אי אפשר בלא עמידה ובלא ישיבה .ומה שהוצרכה המשנה להשמיע שיכולי לקרוא את
המגילה ג במעומד ואמרו שהקורא עומד ויושב יצא ,הוא כדי לדייק שדי זה הוא דוקא במגילה מה שאי כ
בתורה שצרי להיות עומד דוקא ,וכדתניא מה שאי כ בתורה וכו' אבל יושב אפילו דיעבד לא וצרי לחזור
ולקרות מעומד.
ובמועדי וזמני ) (·Ù˜ 'ÈÒ ·"Áכתב בדעת הרמב" ,שודאי א לדעתו אי די עמידה מעכב בקריאת התורה ,ובי
בקריאת התורה ובי במגילה אי צרי מעומד אלא לכתחילה .ומה שאמרו בסוגייתינו שדי מיושב במגילה אינו
כדיו בקריאת התורה ,הוא כיו שגדר די העמידה שונה ,שבמגילה אינו אלא משו כבוד הצבור ,אבל בקריאת
התורה הוא מעיקר די הקריאה שכ צרי לקרותה מעומד .ונפקא מינה במקו שהתחילו את הקריאה בעשרה
ויצאו מקצת ,שהדי הוא שיכולי לסיי את הקריאה ונחשבת היא לקריאה בצבור כיו שהותחלה בצבור.
שבקריאת המגילה לא יצטרכו עוד לעמוד כיו שעכשיו אי צבור ולא שיי הטע של כבוד הצבור ,אבל בקריאת
התורה שדי העמידה הוא מעיקר די קריאתה יצטרכו להמשי ולעמוד א שעכשיו אי צבורÈ¯·„Ó ÔÏ‰Ï ‰‡¯Â) .
.(‰ÎÈÓÒ ÔÈÚÏ ˙¯Á‡ Ó" ·˙Î Ê"ÈÙÏÂ ,‚‰Ó ˙ÓÁÓ ‡Ï‡ ‰È‡ ¯Â·ˆ‰ „Â·Î ÌÂ˘Ó ‰ÏÈ‚Ó‰ ˙‡È¯˜· ‰„ÈÓÚ‰˘ ‰ÎÏ‰ ¯Â‡È·‰

המג"א ) (‡"˜Ò ‡Ó˜ 'ÈÒכתב שמדברי הטור והג"מ משמע כדברי הב"ח שאפילו בדיעבד לא יצא א לא קרא מעומד,
אבל מהב"י בש רש"י משמע שבדיעבד יצא‡"‡·Â Ì˘ Ï˜˘‰ ˙ÈˆÁÓ· ‰Ê· Â„˘ ‰ÓÂ ‰È‡¯ „ÂÚ ‰ÊÏ ‡È·‰˘ Ì˘ ‰‡¯Â) .
.(Á"¯Ù „ÂÚ ‰‡¯Â
ולהלכה לעני קריאת התורה א קרא מיושב כתב במשנה ברורה ) (‡"˜Ò ‡Ó˜ 'ÈÒשיצא בדיעבד .ולעני קריאת
המגילה כתב בשו"ע )‡ (‡"Ò ˆ¯˙ 'ÈÒ Á"Âשבצבור לא יקרא לכתחילה מיושב מפני כבוד הצבור .ובביאור הלכה )„"‰
‡· (Ïצידד ע"פ ספר מטה יהודא שבסמיכה אי להחמיר ,וכתב שבשעת הדחק יש לסמו על זה להקל ,כיו שמתו

הסוגיא שאמרו שבמגילה יצא במיושב מה שאי כ בתורה נראה שבמגילה א לכתחילה קוראי מיושב שהרי ג
בתורה יצאו בדיעבד א קראו מיושב כמבואר · (‰Â˘‡¯‰ ‰˘Ó‰Â ‰"„) È¯È‡Óשלא נאמר בקריאת התורה מעומד
אלא לכתחלה כדי לעמוד ביראה הא במגלה א לכתחלה ,ודלא כהב"ח ,וא שכתב המאירי שמכל מקו נהגו
לקרות ג את המגילה מעומד מפני כבוד הצבור ,בסמיכה יכולי להקל ג לכתחילה ,שא שאי לזוז ממנהג של
כלל ישראל מכל מקו דיינו א נחמיר בזה בישיבה ממש ולא בסמיכה.

‰ÎÈ˘Á·Â ‰ÏÈÏ· ÌÈ¯ÂÙ ˙„ÂÚÒ
בגמרא ) (:'Ê ‰ÏÈ‚Óמבואר שסעודת פורי שעשאה בלילה לא יצא ידי חובתו ,כיו שימי משתה ושמחה כתיב,
ומשמעות הפסוק שלא ניתנה מצות שמחה וסעודה בלילה כלל .ובטורי אב הקשה למה איסור אבילות והספד
שנלמד א הוא מימי משתה ושמחה נאמר ג בלילה ,ואמנ מצינו בהלכה בכמה פני שג הלילה הוא זמ
שמחה א שחיוב הסעודה ביו ,שבמרדכי ) (ÊÙ˘˙ 'ÈÒהביא שהראבי"ה פירש שליל פורי ויומו כליל שבת ויומו,
והיינו שמה שאמרו לא יצא ידי חובתו פירושו שאי די בסעודת הלילה וצרי א ביו ,אבל ג הלילה הוא זמ
סעודה ,והרמ"א )¯‡ (‡˙ÎÏÈ‰„ ‡·ÈÏ‡ ‰פסק כדברי הראשוני שג בלילה ירבה בסעודה ,ופירש הב"ח )˘(‡"Ò Ì
הלכה זו כדברי ראבי"ה שמצות פורי לסעודה בלילה וביו אלא שעיקר המצוה היא לסעוד ביו.
ובבית יוס )˘ (·Â˙Î ‰"„ Ìהביא תשובת ר' האי גאו שהנשבע להתענות בפורי אי כח במצות פורי לדחות
איסור השבועה ,ואפשר לו לעשות סעודת פורי בלילה ויוצא ידי חובה ,וכעי זה הביא במג"א ) („"˜Òבש ספר
תניא ,וסיי שא שמצוה מ המובחר לעשות את הסעודה ביו ,מכל מקו זה שנשבע שלא לאכול ביו יעשה
מה שיוכל ויעשה את הסעודה בלילה .ומבואר ג בדבריה שיש קיו סעודה ושמחה בלילה.
ויש ראשוני שפירשו מה שאמרו בסוגייתינו שסעודת פורי שעשאה בלילה לא יצא ,שהכוונה לסעודת פורי
שאכלה כעי לילה שאי אבוקה כנגדו ובזה לא יצא )‡¯'Ï‰ Â· ÏÎ ,Ì˘ ÛÒÂÈ ˙È·· ‡·Â‰ ,‰Ï ˙Â‡ ÌÈ¯ÂÙ ˙ÂÎÏ‰ ÌÈÈÁ ˙ÂÁ
 .(ÌÈ¯ÂÙוכתב בפרי חדש ) (‡ ˜"Òשמשמע בדבריה שאי הדבר תלוי ביו ובלילה אלא שכל שאוכל בחשיכה אי
זה דר סעודה ולא יצא וכל שאוכל באבוקות ואורה יצא א בלילה ,ופירש כ את דברי רב האי שיוצא ג בסעודת
לילה .ובתומי ) (‰ 'ÈÒהוכיח מכא שעל ידי אבוקות נחשב לילה כיו א לעני די תורה בלילה ,וכדברי הסמ"ע
)˘ (Ê"˜Ò Ìושלא כהש" )˘ .(„"˜Ò Ìא בשו"ת שואל ומשיב )˙ (‚Ù 'ÈÒ ‰‡˙ÈÏכתב שלא אמרו שאבוקה מועלת אלא
לעני סעודת פורי שאי צרי בה יו אלא רק שיהיה אור כדי שעל ידי כ ישמח באכילתו וישבע ממנה )¯‡‡ÓÂÈ ‰
 ,(:„Úאבל במקו שצרי יו דוקא אי אבוקות מועילות .ובפרי חדש )˘ (Ìהוכיח מהגמרא שאי כל אפשרות
לסעודה בלילה ,וצרי לפרש את דברי הראשוני שכלל רבא בדבריו שתי הלכות ,שאי יוצאי בלילה ולא ביו
כעי לילה ,ומשמע שלא בא רבא ללמדינו שאי הלילה בכלל ימי שמחה אלא שאי כבוד ושלימות סעודה אלא
ביו ולא בלילה ובחשיכה.

