דף ס'
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 )1מי פתח פה לשטן ?
א .רב יוסף.
ב .תלמיד אביי.
ג .ישעיהו הנביא.
 )2הניצול מכבשן האש ,אומר 'מודה אני ...שהצלתני מן האור'.
א .נכון.
ב .לא נכון.
 )3על בשורות רעות ,אומר:
א .בעצבות 'דיין האמת'.
ב .בשמחה 'דיין האמת'.
ג .בשמחה 'הטוב והמטיב'.

הוכח מסוגיתנו ,מה הנוסח הראוי בפיוט 'שלום עליכם'?

בכל תפוצות ישראל ,בליל שבת לפני הקידוש ,נהגו לומר את הפיוט 'שלום עליכם' ,לכבוד המלאכים
המלווים האדם לביתו.
יש שהוכיחו מסוגיתנו להשמיט החרוז הרביעי הפותח במילים 'צאתכם לשלום' .ממה ש"אמר
אביי :לא לימא אינש הכי ,דלמא שבקי ליה ואזלי".
אמנם האחרונים יישבו שאין מבקשים מהמלאכים לצאת ,אלא שמתי שייצאו ,יהיה לשלום (ולכך
יש האומרים בצאתכם לשלום) ,או שאזיל רק כלפי המלאכים של ימות החול שבין כך עוזבים
אותנו מחמת בוא מלאכי השבת.

מדור "למעשה"  -בעמ' השני
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ההוא בדברי תורה כתיב .וביאר
ס' ע"א
המסילת ישרים פכ"ד שבדברי תורה ראוי לפחד
לא רק על ענין שכחת התורה לחזור תמיד ,אלא
על כללות יראת חטא שאפילו בשעה שאינו רואה
מכשול לפניו צריך שיהא לבו חרד בקרבו פן טמון
הוא לרגליו והוא לא נשמר.
האם יש מצוה ללכת לרופא?
מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות .ומצוה היא
ובכלל פקוח נפש הוא ואם מונע עצמו הרי זה
שופך דמים (שו"ע יור"ד סי' של"ו ס"א) ,ובט"ז
(סק"א) הקשה א"כ למה נקרא רשות ,ותירץ
דעיקר הרפואה בקשת רחמים אלא שאין אדם
זוכה לכך אלא צריך לעשות רפואה ע"י טבע
הרפואות ,וזהו נתינת רשות של הקב"ה ,וכיון
שכבר בא האדם לידי כך יש חיוב על הרופא
לעשות רפואתו והוי גם מצוה ,ובחובת הלבבות
שער הבטחון פ"ד כתב 'וצוה הבורא ורפא ירפא'
ומשמע שמפרש שבזה נאמר מצוה.

ס' ע"ב
באיזה אופן מותר להניח את ידיו בעינים?
כי מנח ידיה על עיניה .והנה ממה שאמרו אח"כ
'כי משי ידיה' ,מבואר שהניח ידיו על עיניו קודם
שנטל ידיו ,וקשה איך מותר להניח ידיו על עיניו
קודם שנטל ידיו ,הרי יש בזה סכנת נפשות
שמסמא את העין (עי' שבת ק"ט ע"א) ,ואמנם
מותר להניח ידיו בהפסק מטפחת (עי' מ"א וט"ז
סי' מ"ו).
האם ברכות השחר צריך לאמרם בעמידה.
כי קאים אומר ברוך זוקף כפופים .הרי שעד
עכשיו בירך הברכות אע"פ שעדיין לא עמד ,אלא
שכב או ישב ,ומוכח שאפשר לברך ברכות השחר
בישיבה ,אמנם נהגו לברך בעמידה (סידור בית
יעקב היעב"ץ).
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אמר רבא מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן
לברוך מרדכי ,רבה ורבי זירא עבדו סעודת פורים בהדי הדדי איבסום קם
רבה שחטיה לרבי זירא למחר בעי רחמי ואחייה לשנה אמר ליה וכו'
(מגילה ז ,ב).
חייב איניש לבסומי
חיוב לבסומי  -חייב איניש לבסומי ,וזמנו אינו רק בסעודת פורים אלא
כל היום (הגרשז"א שלמי מועד פרק סב).
שיעור השכרות  -עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי.
מצווה או לעיכובא  -אע"פ שאומר חייב איניש לבסומי אינו אלא
למצווה בעלמא ואינו לעיכובא (א"ר תרצה ב בשם מהרי"ל סימן נו).
נשים בחיוב לבסומי
נשים אינם מצוות לשתות יין בפורים (משנ"י תרצה) (עיין פנ"י כתובות
דף סה ,א בד"ה בגמרא ואלו הטעם) וכתבו בדרך צחות דכתיב (באסתר
ט  -לב) "ומאמר אסתר קיים דברי הפרים האלה" פרים כתיב חסר לפי
שאסתר הודיעה לנשים חיוב פורים ,אבל הפורים חסר וא"ו להורות
שמשלוח מנות ושמחת פורים נוהג אבל לא חיוב לבסומי.
קטנים בחיוב לבסומי
אין חיוב חינוך לקטנים לבסומי ,והטעם :לפי שמצווה זו מתקיימת בלב
ולא שייך בזה דין חינוך (הגרנ"ק הובא בספר יד פורים עמוד קט הערה
ח) .באורחות רבינו מביא שהגריי"ק זצ"ל היה אומר לנכדותיו לשתות
קצת יין (ח"ג פורים צג).
ביאור עד דלא ידע
יש שביארו שחייב אדם לבסומי במדה כזאת שלא ידע להבחין בין ארור
המן לברוך מרדכי ויחשוב שהמן הוא הברוך ומרדכי הארור (קיצור
פסקי הרא"ש ס"ק ח ,שער הכונות דף קט ע"ד ,סידור עמודי שמים
ליעב"ץ).
ביאור אחר :דעל ידי השיכרות יתבלבל בסדר ויאמר קודם "ברוך
מרדכי" ואחר כך "ארור המן" (ב"ח תרצה ב ,בשם צידה לדרך).
ביאור אחר :ארור המן וברוך מרדכי שווים בגימטריא ( )205ושיכור בקל
טועה בחשבון (אבודרהם ,מהרי"ל הובא במטה משה תתריב ,א"ר
תרצה ב).

ביאור אחר :שהולך על הפיוט שהיו אומרים ובבית אחד היו עונים אחריו
ארור המן ובבית אחר היו עונים ברוך מרדכי ,וצריך דעת בשביל לא
לטעות בזה (אבודרהם בשם בעל המנהגות א"ר תרצה ב).
ביאור אחר :ע"פ הירושלמי שצ"ל ארור המן ארורה זרש ארורים כל
הרשעים ברוכים כל הצדיקים ,וכשהוא מבושם קשה לאומרו כולו (תוס'
מגילה ז ,ב ד"ה דלא ,ערוה"ש תרצה ג בשם הב"ח).
ביאור אחר :לפי שנס פורים מתחלק לשנים א .מפלת המן שעי"ז בטלה
הסכנה שהיתה לעם ישראל ,ב .גידול מרדכי שע"י זה נהיה לישראל
עושר גדול וכבוד ,ולפי זה ארור המן הכוונה לנס מפלת המן ,ברוך
מרדכי הכוונה לגדולת מרדכי ,וזהו חייב איניש לבסומי עד דלא ידע
מכח המשקה להכריע איזה נס יותר גדול מפלת המן או גדולת מרדכי
(ט"ז תרצה ערהו"ש שם ,משנ"ב שם).
ביאור אחר :כל זה משל שישליך כל אדם הקנאה והשנאה שיש לו לאדם
על חבריו בפורים ,כי לפעמים אדם שונא אדם את מי שצוררו ועשה לו
דבר רע וחשב רע ,ודרכו לקללו תמיד דוגמת המן כי שונאו של אדם
הוא המן שלו ,ולפעמים אדם מתקנא באדם מחמת שרואה אצלו ברכה
מעושר וגדולה כדוגמת מרדכי שמחמת גדלו קינאו בו אחיו שנאמר
(אסתר י ג) "רצוי לרוב אחיו" ,והנה השתיה ביחד מקרבת הלבבות
ומוסיפה אהבה עד שתנטל הקנאה ביניהם ,ועל זה אמר שישתכר עד
דלא ידע לשנוא השונא והוא דוגמת המן ,ולא ידע גם כן לקנא בחברו
המתברך בעושר וגדולה שהיא כדוגמת מרדכי ,כלומר שלא די שירחיק
השנאה מלבו אלא אפילו הקנאה ירחיק מליבו (חכמת מנוח מגילה דף
ז ,א).
ויש שכתבו דלאו דוקא שלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי אלא ה"ה
שאר דברים שהם שני הפכים כיוצא בזה ולא נקט אלא למשל בעלמא,
וכן מובא בהגהות מוהר"א אזולאי שהוא רמז שלא ידע להבחין בין בשר
לבשר כגון בין בשר של שור לבשר של פרה וכיוצא וכן ברוך מרדכי
בגימטריא בשר ומשום שמחת יו"ט נקטו דרך בדיחותא לשון השייך
לסעודה [בשר] (הגהו"ת מוהר"א אזולאי תרצה א).
ויש אומרים שלרבותא נקט זה שאפילו אלו לא ידע אעפ"כ שותה מחמת
שמחת פורים וכל שכן כשלא ידע דברים אחרים (חכמת מנוח מגילה ז
,א).

אמי מורתי מרת דבורה רחל בת ר' שלום ע"ה
נלב"ע כו' אייר

דף ס"א
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 )1אדם הראשון נברא עם:
א .ב' פרצופים.
ב .זנב.
ג .מחלוקת אמוראים.
 )2מי היה 'מנוח' ?
א .גדול הדור ,ולכך זכה שיצא ממנו שמשון.
ב .עם הארץ ,שהרי הלך אחרי אשתו.
 )3ר"ע שאף כל ימיו לקיים בשמחה ,את מצות:
א .ואהבת לרעך כמוך.
ב .למסור נפשו על קידוש השם.
ג .תלמוד תורה.

האם פפוס בן יהודה היה צדיק ?

ב'ביאור הגר"א' בספרא (בחוקותי ה ,ב) מובא שפפוס המובא בסוגיתנו הוא פפוס שנהרג על
קידוש השם ע"י טוריינוס והיה צדיק גמור ונקרא 'הרוגי לוד'.
ב'אמרי נועם' לגר"א כתב שלפי"ז מובן כיצד פפוס קרא לר"ע 'עקיבא'.
ס"א ע"א
האם סומא מותר לו ללכת אחרי אשה?
לא יהלך אחורי אשה .השל"ה הק' בס' שני לוחות
הברית (שער האותיות אות ק' בהג"ה) הוכיח
שאפי' סומא אסור ללכת אחורי אשה ,משום
גנאי.

האם נוהג דין זה דאחורי ארי ולא אחורי אשה
גם בזמן הזה?
אחורי ארי ולא אחורי אשה .בשו"ת משנה הלכות
(ח"ה סי' רכ"ז) כתב שאלו אם נוהג דין זה דאחורי
ארי ולא אחורי אשה גם בזמן הזה ,אשר באמת
בערים גדולות ניו יארק כמעט א"א לעבור בשוק
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שלא יפגש באשה ,והרבה שהרבה נשים בינינו ואין
כבודה של בת מלך פנימה ועוברות בשוק לאלפים
וכמעט א"א לעבור בשוק שלא יפגשו באשה בתוך
ד' אמות שלו או אחריה .ובגמ' ברכות דף ס"א שם
אסרו אפילו בד' אמות ד' אמות שלו ועכ"פ ביום.
והנה הרואה יראה דאין היתר בזה בכרכים
גדולים יותר מבשאר מקומות ולא נשאר רק
ההיתר של אי אפשר וא"כ כל שמסיח דעתו מהם
ויוצא לשוק לדרכו וליכא דרכא אחרינא ליסוב
מעליהם דרכו והוא ממהר לדבר מצוה וכו' יתקע
עיניו בקרקע וילך כמ"ש הרדב"ז ז"ל וממילא
לתפלה ולענייני פרנסה מקרי לדבר מצוה
וכמבואר במרדכי פ"ק דשבת ,ומיהו אם יכול
לצאת בשעה שאין נשים בשוק חייב לעשות כן.
וודאי דלטייל בשוק לא די שמבטלים זמן עוד
עוברים משום איסור זה .כל מי שיראת ה' נוגע
בלבבו ודאי ירחק מלצאת בשווקים וברחובות
ללא צורך ובפרט בימי הקיץ ובמעוני קיץ ודי
בזה.

ס"א ע"ב

היאך יכול להיות שממונו חביב עליו מגופו?
ממונו חביב עליו מגופו .ומבאר הגר"א בשנות
אליהו שאין מדובר במיתה כלל דאטו בשופטני
עסקינן שיסכים למות ובלבד שלא יטלו ממנו
ממונו ,הא מכיון שימות מה תועלת יש בממונו,
אלא מדובר בייסורים שיש אדם שממונו חביב
עליו מגופו ומוכן לסבול ולהתייסר עבור ממון
וכמו שאנו רואים הרבה בני אדם אשר מתייסרים
עבור ממון ,ויש אדם שגופו חביב עליו ממונו
שמעדיף את השלוה והמנוחה ולא לסבול
ולהתייסר עבור ממון.
מוטב שיטלנה מי שנתנה
בכל נפשך אפי' נוטל את נפשך .הצל"ח דקדק
מדוע בנפשך אמרו אפי' נוטל ואילו בממונו לא
אמרו אלא בכל ממונך ולא אמרו אפי' נוטל,
וביאר משום שממון חייב ליתן את כל ממונו שלא
לעבור איסור אבל נפש אסור לו לחבול בעצמו
וכמו שאמרו 'מוטב שיטלנה מי שנתנה ואל יחבול
בעצמו' ולכך אמרו רק אפי' נוטל.
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לצאת ידי חובה לבסומי על ידי שינה  -יש אומרים שאין צריך להשתכר
כל כך אלא ישתה יותר מלימודו וישן ומתוך שינה אינו יודע בן ארור
המן לברוך מרדכי (שו"ע תרצה ב) וכתב המשנ"ב בשם הפמ"ג (שם ס"ק
ה) וכן ראוי לעשות .ויש שכתבו מ"מ גם לדעה זו צריך שיבוא לישן מכוח
שתית היין ואינו מקיים המצוה בשינה לחוד (אורחות רבינו ח"ג פורים
צג).
היודע בעצמו שיזלזל אז במצוה מן המצות ,כנטילת ידים וברכה
ובברכת המזון או שלא יתפלל מנחה או מעריב או שינהג קלות ראש
מוטב שלא ישתכר וכל מעשיו יהיו לשם שמים (חיי אדם כלל קנה אות
ל).
שיכרות על ידי יין או שאר משקאות משכרים
מרש"י במגילה (ז ,א ד"ה חייב איניש) כתב על דברי הגמרא חייב
איניש לבסומי בפוריא לבסומי ביין ,וכן נקט הרמב"ם (הלכות מגילה
פרק ב טו) ,ושותה יין עד שישתכר ,וכן נקט הרוקח (סימן רלז) חייב
איניש לבסומי פירוש ירבה משתה היין.
והטעם שעיקר השיכרות מיין לפי שכל הניסים שהיו לישראל בזמן
אחשורוש היו על ידי משתה והמשתה היה ביין דכתיב (אסתר ז  -ב)
"במשתה היין" לכן המצוה להשתכר מיין (שו"ת התעוררות לתשובה
ח"ג סימן תצא  ,מקראי קודש פורים סימן מד).
טעם אחר :על פי המדרש שהמן הלשין על היהודים שאם נופל זבוב
בכוס הם זורקים את הזבוב ושותים את היין ,ואם יגע המלך ביין הם
ישפכו את היין ושמע המלך ,וא"כ על ידי היין באה כל הגזרה (שו"ת
משנה הלכות ח"ה סימן פ"ג).
דעת הרדב"ז  -מספקו של הרדב"ז מוכח דס"ל שחיוב אינשי לבסומי
הוא ביין ,דהסתפק באדם שנדר שלא ישתה יין עד שיחזור לביתו אם
יהיה מותר ביין של מצווה ,כגון קידוש היום ד' כוסות ופורים ,הרי דס"ל
דיין של פורים מצווה כמו יין של קידוש וד' כוסות ,וביותר דאי ס"ל
דמצות חייב איניש לבסומי בפורים לאו דדוקא ביין א"כ ודאי דאסור
יין בפורים שהרי אפשר בשאר משקים (רדב"ז ח"א סימן תסב).
ויש שאמרו שלאו דווקא ביין ,והטעם :לפי שלא כתוב יין ורק דדבר ידוע
שאין שמחה אלא ביין דכתיב (תהילים קד טו) "ויין ישמח לבב אנוש"
ולכן מהני גם בשאר משקה דהוי חמר מדינא ,וכן מובא באורחות
רבינו (ח"ג עמוד נז אות צב) בשם הגרי"י קניבסקי שלאו דווקא ביין

ה"ה שאר משקאות ,והוסיף שצריך לשתות גם קצת יין משום משתה
שזה דרכו ביין.
הטעם שחייבו חכמים לבסומי ועוד שהרי בכמה מקומות בתורה מוזכר
שהוא מכשול גדול כגון בנח ולוט
לפי שכל הניסים שהיו לישראל בימי אחשורוש היו על ידי משתה,
ושתי נטרדה מהמלכות על ידי משתה ,שנאמר (אסתר א ,י -יא) "ויהי
ביום השביעי כטוב לב המלך ביין ...אמר להביא את ושתי" ,ובאה
אסתר תחתיה על ידי משתה כדכתיב (אסתר ב יח) "ויעש המלך
משתה גדול וגו' את משתה אסתר" ,וכן ענין המן ומפלתו על ידי משתה
היה ,ולכן תקנו להשתכר בפורים מפני שנעשה הנס ע"י משתה היין
שעשתה אסתר ועתה יהיה פרסום הנס בשתיית היין (אבודרהם ,מטה
משה ,ביאור הלכה תרצה ד"ה חייב איניש).
טעם אחר :לפי שהמן בקש להשמיד ולהרוג את כל היהודים ולשפוך
דם יהודים לכן נצטוינו לעשות ענין קרוב לזה מתוך שמחה לשתות
הרבה עד שנהיה כמתים מושכבים ארצה ,ועוד הוא חשב לשפוך דם
ואנו נוסיף דם על דמינו (סדר היום סדר פורים).
טעם אחר :כדי לתקן עוון שנהנו מסעודתו של אחשורוש וע"י המצווה
לשתות עד שיכרות ,אנו נעשים בעלי תשובה על חטא ההנאת
מסעודתו שהשתכרו וקילקלו (חת"ס בתורת משה על פורים).
טעם אחר :בספר יד אפרים כתב שנתגלה לו הטעם בחזיון ליל שעיקר
החיוב כדי שיהיה בשמחה כדכתיב (תהילים קד טו) "ויין ישמח לבב
אנוש" ומחמת שיהיה בשמחה יהיה חדות ה' מעוזו ויתן להודות לה' על
הנס מתוך הרחבת הלב (יד אפרים להגרז"א מרגליות בהערותיו
הנדפס לשו"ע סימן תרצה).
טעם אחר :לפי שבזמן נצחון מרדכי כתיב (אסתר ח יז) "ורבים מעמי
הארץ מתיהדים כי נפל פחד היהודים עליהם" אך מרדכי רצה לבחון
מי הוא המתגיר בלב שלם לשם שמים ,ומי עושה כן רק לפנים ושנאתם
נשאר בלבו נגד היהודים ,לכן צוה על כל היהדים שיקהלו וישתו יין רב
וישתכרו ,וידועים דברי חז"ל נכנס יין יצא סוד וע"י כך ראה מי שצעק
גם בעת שיכרותו "ארור המן ברוך מרדכי" סימן שנתגיר בלב שלם
ולבו עמו ,ומי שנתגיר ולבו אין עמו כשהינו שיכור יצא סוד והוציא
מפיו מה שבלבו וקלל את מרדכי וברך את המן ,ואז הרגו ,ומכיון
שהונהג כן בגזרת מרדכי בעת ההיא לא השתנה המנהג עד היום הזה
(אמרי חיים מהמגיד מקמניץ עמוד קסו).

אבי מורי ישראל בן יעקב ז"ל

לקבלת הגיליון במייל torat.israel4@gmail.com

דף ס"ב

' )1הבא להרגך ,השכם להרגו' מנלן ?
א .סברא.
ב .כתוב בתורה' :אם במחתרת ימצא הגנב
והוכה ומת ,אין לו דמים'.
ג .כתוב בשמואל' :ואמר להרגך'.
 )2אחר שנפנה בבית הכסא ,באיזה יד יקנח
?
ג .צניעות ושתיקה.

א .ימין.
ב .שמאל.
 )3קבלנו מסורת מרבותינו שבהנהגת בית
הכסא צריך:
א .צניעות.
ב .שתיקה.

מי הלך עם אביי לכל מקום ?

הגמ' מביאה שהאומנת של אביי גידלה שה שהלך עמו בקביעות ואפילו לבית הכסא לשמירה.

ס"ב ע"א
ליזהר לא להגזים מדאי בהספדים
כך נפרעין מן הספדנין אסור להפליג בשבחו של מת
יותר מדאי אלא מזכירין מדותיו הטובות ומוסיפין
בהן קצת ,וז"ל הרמב"ן בתורת האדם (עמ' פב) תניא
באבל רבתי (פ"ג ה"ה) אין מוסיפין בתחלה אבל
מוסיפין על העיקר פירוש אין מספידין בכבוד מי
שאינו ראוי לכך בשעת ההספד אבל אם היה ראוי
בכבוד מועט מאריכין בכבוד ומוסיפין במקצת
שבחיו והתם אמרינן אמר רבן שמעון בן גמליאל
כשם שנפרעין מן המתים כך נפרעים מן הספדנים
ומן העונים אחריהם וחכם או חסיד תולין בחכמתו
וביראת חטאו ,והתם אמרינן (סוטה מח ):כשמת
הלל הזקן אמרו עליו אי חסיד אי עניו מתלמידיו של
אהרן וכו' ,וכן כתב הרא"ש בפרק אלו מגלחין (סי'

סג) :והא דכשם שנפרעים מן המתים כך נפרעין מן
הספדנים איתא בסוף ברכות (סב ).ופירש הערוך
(ערך ספד) כשם שנפרעים מן המת אם הוא חוטא כך
נפרעין מן הספדנין שאומרים עליו שהוא כך וכך
ואינו אמת וכו' (ב"י יור"ד סי' שמ"ד).
האם יש ברודף דין הקל הקל תחילה?
בן הריגה אתה .ברודף אין דין של הקל הקל תחילה
כי התורה התירה דמו ,כמבואר במסכת ברכות (דף
סב ע"ב) שדוד אמר לשאול מן התורה "בן הריגה
אתה" ואם דמו הותר לא מסתבר שצריך לחפש
דרכים להקל הקל תחילה ,מפי הגר"ח קניבסקי
שליט"א .וכן כתב בשו"ת מנחת שלמה (ח"א ס"ז
אות ב') שהריגת רודף הוא היתר גמור ,כי התורה
אמרה אין לו דמים ,וחשיב באותה שעה כמת או
כחיה טורפת ולא כאדם ,וכמו שכתב רש"י בפר'

עשה נא טובה נצחית לנשמת יקירך! הנצח את שמו בדף שבו לומדים מאות שיעורי תורה ואלפי יהודים הלומדים לאורו בטל' * 7226

משפטים 'אין זו רציחה הרי הוא כמת מעיקרו' .ומה
שיואב היה צריך עשרה אנשים ,אף שאבשלום היה
רודף ,משום שדוד הזהירו שלא להרוג את אבשלום,
והיה עובר על מצות המלך ,לכן עשה שיהרגוהו
עשרה אנשים ,ואף אחד לא יעבור על דברי המלך
(חשוקי חמד ב"ק דף י').
הבא להרגך השכם להרגו .כתב היעב"ץ וז"ל :מה לו
לדוד לסכן עצמו והתורה התירה דמו של רודף? י"ל
הכא שאני כי מובטח היה דוד שלא יהרגנו שאול,
מאחר שכבר נמשך למלך על פי ה' ודבר ה' יקום,
בהכרח שמר לו המלוכה .אף על פי שמצינו ג"כ שלא
בטח דוד בעצמו כמש"כ עתה אספה יום אחד ביד
שאול ,ירא היה שיגרום החטא ,אבל בזו מצות עשה
להתקיים רצון ה' בדבר אסתר המלכה ,שיצאה
משאול בזכות צניעותו.
האם הנכנס לבית הכנסת יש עליו מצוה לעשות
ביהכנ"ס קפנדריא?

מותר לעשותו קפנדריא .הנכנס לבית הכנסת
להתפלל מותר לעשותו קפנדריא ,אך בטור (או"ח
סימן קנא) גריס מצוה לעשותו קפנדריא ,וכן היא
גרסת הרי"ף שלפנינו ,ובשו"ע (סימן קנא ס"ה) כתב
כמובא בגמרא וז"ל 'וכשנכנס להתפלל מותר למי
שנכנס בפתח זה לצאת בפתח אחר' ,וכתב הבאר
הגולה דזה לאפוקי מגרסת הרא"ש והטור .וכתב
המג"א (סק"ז) שהעיקר כמו שכתב הטור דמצוה
לעשותו קפנדריא ,והכי עבדו בבית המקדש ,ואפשר
דטעות הוא בשו"ע וצריך לגרוס מצוה ,וכ"כ בביאור
הגר"א ,וצ"ע למה יש בקפנדריא מצוה? בשערים
המצוינים בהלכה השיב :יעויין בר"ן (מגילה דף כט),
דבזה מראה שענין בית הכנסת חביב עליו ,ולכן
מהלך את כולה .ולפי זה גם אם אין לבית הכנסת ב'
שערים כדי להיכנס מכאן ולצאת מכאן ,יתכן שיש
מצוה להתהלך בכל פינותיו וללמוד פעם כאן ופעם
במקום אחר ומהלך את כולה.

******************************************************************************

עניינא דיומא – פורים פרק ג' מתוך גיליון "לב המועדים" ( -ניתן לקבל במייל ) lev17382@gmail.com
המזיק את חברו בשיכרות  -י"א שאם הזיק את חברו מכוח שמחת פורים
[לאפוקי אם התכון להזיק (משנ"ב שם ס"ק יד)] פטור מלשלם (שו"ע
תרצה ב) וכתב המשנ"ב שאין המנהג לפטור בהזק גדול (שם ס"ק יג).
אדם שדרכו להזיק בשיכרותו  -אע"פ שבכל השנה אסור לשתות דברים
השמכרים אם דרכו להזיק בהיותו שיכור במקום מצוה כגון בפורים
שרי (הגריש"א אשרי האיש פרק מח ח).
סעודת פורים
אמר רב יוסף הכל מודים בפורים דבענין נמי לכם מ"ט ימי משתה ושמחה
כתיב ביה ,וכתב רש"י (בד"ה דבעינן נמי לכם) שישמח בו במאכל ומשתה
(פסחים סח ,ב).
סעודה בליל פורים
ומ"מ גם בלילה ישמח וירבה קצת בסעודה (שו"ע תרצה א).
פורים במצו"ש אע"פ שהרבה בסעודה שלישית מ"מ צריך להרבות
קצת סעודה בלילה לכבוד פורים (משנ"ב תרצה ס"ק ג).
הטעם שקבעו סעודה בפורים  -לפי שבפורים היתה גזירה על הגופות
והוא להשמיד ולהרוג את כל היהודים שהוא ביטול שמחה ומשתה ולכן
כשהצילם ה' קבעו לעשות משתה ושמחה (משנ"ב תרע ס"ק ו).
טעם אחר :זכר לנס שנעשה על ידי הסעודה (פמ"ג משב"ז תרצה א).
נשים בסעודת פורים  -אף נשים חייבות בסעודת פורים ,והטעם :דאף
הם היו באותו הנס ובאותו פסוק שמובא חיוב (אסתר ט יט) משלוח
מנות כתוב "לעשות אותם ימי שמחה ומשתה" (פמ"ג תרצה בא"א ס"ק
יד).
בדיני הסעודה  -ויקבץ אנשי ביתו וחבריו ,והטעם :כדרך המסיבה
שמתאספים הרבה לעשות סעודה ומתוך כך מתרבה השמחה,
וכשיושב יחידי וגלמוד א"א לשמוח הרבה (קיצור השל"ה מסכת
מגילה ,סדר היום סדר פורים).
כוונה בסעודה  -וז"ל המשנ"ב אפשר דצריך כוונה לשם מצווה (תרצה
ס"ק ד).
הטעם שלא תיקנו ברכה על מצות סעודת פורים
לפי שסעודת פורים ומשלוח מנות הם בכלל שעשה ניסים כי רק על ידי
הנס נתחיבנו במצוות הללו (מהרי"ץ חיות בהגהותיו מגילה ז ,א).
והקשה לפי זה מדוע מברכים על מקרא מגילה והרי נתחייבנו גם בזה
מחמת הנס.

ומבאר טעם אחר שכל מצווה שלא ניכר בה שעושה לשם מצוה אין
מברכים עליה ובסעודה אין שינוי בסעודה זו לסעודה שאוכל בכל יום,
וכן נראה מדברי המגן אברהם שכתב בסימן (תרצב ס"א) וז"ל ,נראה
שמי שאין לו מגילה לא יברך שהחיינו על משלוח מנות וסעודה דזהו
דבר הנהוג בכל יום ובכל שבת ויו"ט ולא תיקנו עליהם ברכה כלל
(שו"ת בית השערים או"ח שפא).
זמן הסעודה
ביום  -העושה סעודה בלילה לא יצא ידי חובה (שו"ע תרצה א) הטעם
שביום :כיון שהיום יותר חשוב מהלילה ,טעם אחר :לפי שעיקר הנס
נעשה ביום שנהרגו הגוים במלחמה (סדר היום סדר פורים) ,טעם אחר:
דכתיב (אסתר ט  -כב) ימי משתה ושמחה (ע"פ הגמרא מגילה ז ,ב).
אחר מנחה (שו"ע תרצה ב) ,הטעם שהסעודה אחר מנחה  -דאם יאכלו
קודם יש לחוש שיהיה שיכור בשעת מנחה ושיכור שהתפלל תפילתו
תועבה (ספר מהרי"ל הלכות פורים טו).
הטעם שאין עושים סעודת פורים שחרית לפי שבבוקר צריך לקרוא את
המגילה ואחר כך טרודים במצות משלוח מנות ומתנות לאביונים ואין
פנאי לאכול הסעודה בשמחה (תרומת הדשן ס' קא).
ומכל מקום ישתדל שרוב הסעודה תהיה ביום (שו"ע תרצה ב).
אכילת פת  -נחלקו האחרונים אם יש חיוב לאכול פת בסעודה זו ,י"א
שצריך לאכול פת ,והטעם :דצריך סעודה גמורה ואין סעודה בלא פת
(יעב"ץ בספר מור וקציעה סימן תרצה ,ערהו"ש תרצה ו).
ראיה מתוס' לאכילת פת מתוס' ברכות (לח ,א סוד"ה לחם) שכתב ומיהו
אם קבע סעודתיה עליהו כמו בפורים מברך המוציא ,מבואר שסעודת
פורים היתה בפת (נמוקי או"ח) (עיין עוד תוס' שם ד"ה מר זוטרא וכן
שם מב ,א ד"ה לחמנית).
בשערי תשובה (תרצה ד"ה מצווה להרבות) ,כתב שאם עשה סעודה בלא
לחם יצא ,ומנהג העולם לאכול פת (שו"ת מהר"ם שיק סימן שמ).
בשר  -מצווה לאכול בבשר ,וז"ל הרמב"ם מגילה (פרק ה ט"ו) כיצד
חובת סעודה זו שיאכל בשר ויתקן סעודה נאה ושותה יין כפי אשר
ימצא ,ובספר לקט יושר (מנהגי ופסקי רבינו בעל תרומת הדשן) כתב
הטעם :משום "שאין שמחה אלא בבשר ויין".

דף ס"ג

לקבלת הגיליון במייל torat.israel4@gmail.com

 )1בבית המקדש ,מה היו עונים על הברכות ?
א .אמן.
ב .אמן ואמן.
ג .ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.
 )2מה הלל הזקן אמר בשעת מכניסין ,ובשעת
מפזרים ?
א .לעולם פזר.

ב .כנס ופזר.
ג .פזר וכנס.
 )3למי כופלים הפרנסה ?
א .המשתף שמים בצערו.
ב .המקפיד על מעשר כספים.
ג .המקפיד על תרומות ומעשרות.

כיצד קראו למקום הסנהדרין ומדוע ?

א .כרם ביבנה ,משום שהיו יושבים בשורות ,ככרם הנטוע שורות.
ב .סנהדריה המורחבת ,משום שישבו בה  120דיינים.
חוטא?
נזיר
נקרא
מדוע
ע"א
ס"ג
כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין .בדרך
שיחה (פר' נשא) :נשאל הגרח"ק שליט"א" ,איש כי יפליא
לנדור נדר נזיר להזיר לה" (ו' ,ב') ,וברש"י" :למה נסמכה
פרשת נזיר לפרשת סוטה לומר לך שכל הרואה סוטה
בקלקולה יזיר עצמו מן היין" .א"כ מדוע אמרו במסכת
נדרים (י' ,א') נזיר חוטא? והשיב :היה יכול לחזק עצמו
בדרך אחר ,ולהזיר בלא נדר.
מדוע רואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין הלא ראה
בקלקולה?
אותה
ורגיל הגרא"מ שך זצ"ל לומר כל הרואה סוטה בקלקולה
יזיר עצמו מן היין ,למה יזיר עצמו מן היין הרי ראה אותה
בקלקולה? והשיב דעצם הדבר שראה אפילו בקלקולה
אבל סוף כל סוף ראה זה מקרר את האדם ששיך שיהיה
דבר כזה בעולם! וכן אמר הגרי"ז מבריסק זצ"ל עה"פ
(דברים כ"ט ,ט"ז) ותראו את שקוציהם ,היינו שראו כמה
שזה משוקץ" ,עץ ואבן כסף וזהב אשר עמהם" ואפ"ה פן
יש בכם איש או אשה ,כיון שסוף סוף ראו!

מה נותן ליהודי את הכח לעמוד בעת צרה?
כל המרפה עצמו מדברי תורה .ודע אחי דלפי מה שידוע
לנו שאנשים המתנודדים בארצות רחוקות הם צריכים
לרחמי השם יותר מן הכל כי מזדמן כמה פעמים על
הנהרות והימים או בדרך חשש סכנה כמה צריכים
להתחזק שלא להתרפות אפי' מאחת ממצות התורה כדי
שיהיה להם כח לעמוד ביום צרה ,ומי שיראה לשקול
במאזני שכלו את כל דרכיו להתנהג כראוי על פי התורה
ינצל בעת צרה כמו שאחז"ל מצוה מגני מן היסורין ומצלי
מן החטא ,וגם לעתיד יזכה לראות בישועתו של הקב"ה
כמו שאמרו בסוטה כל השם אורחותיו בעולם הזה זוכה
ורואה בישועתו של הקב"ה שנאמר שם דרך וכו' (הח"ח
בנדחי ישראל פד').

ס"ג ע"ב

הקב"ה מביא את הישועה על סמך התפילה שמתפללין
בעתיד
ויברך ה' את עובד הגיתי' .שמעתי שהמהרש"ם נשאל
במעשה שגזרו על היהודים שדרו בעיר מסוימת גזירה
קשה ,ושלחו לצדיק פועל ישועות שיתפלל בעדם ,הצדיק
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אמר להם שיתפלל עליהם ,אך ביקש שקודם ישלחו לו
כסף ,כדי לחלק לאלמנות ויתומים .ואכן לאחר זמן קצר
מאז ששלחו את הכסף ,הגיע מכתב שהגזירה בטלה,
ולשמחתם לא היה גבול ,אלא שאחד מבני העיר הבחין
שהתאריך שבו נכתב המכתב ,היה מוקדם יותר לזמן שבני
העיר שלחו את הכסף ,ולכן היו לצים שדרשו מהצדיק את
הכסף בחזרה ,כי נתברר שהיתה נתינה בטעות .השאלה
הגיעה לידי המהרש"ם ופסק שלא צריך להשיב את הכסף,
והביא ראיה מהמבואר בברכות (סג ,ב) שה' בירך את בית
עובד אדום הגיתי ,בעבור שכיבד וריבץ לפני האדון ,שילדו
אשתו של עובד הגיתי וכלותיה ששה ששה בכרס אחד,
ולכאורה הרי הארון היה מנוח בבית עובד אדום רק
שלושה חדשים כמבואר בספר שמואל (ב ו ,יא) ,ואיך יתכן
שבזמן זה כבר התברכו וילדו שישה שישה בכרס אחד,
והלא זמן העיבור הקצר ביותר הוא שבעה חדשים ,וע"כ
שכיון שכלפי שמיא גליא שעתיד הארון להיות בביתו,
שלח הברכה עוד טרם שהגיע הארון ,כדי שיוכל להתברך
מיד (חשוקי חמד כתובות נ"ז).
וכן מבואר בפסוק" :והיה טרם יקראו ואני אענה ,עוד הם
מדברים ואני אשמע" (ישעיה סה ,כד) .מסוף הפסוק "ואני
אענה" "ואני אשמע" מבואר שנענו בזכות תפילתם ,ואיך
שייך ש"טרם יקראו" תשמע תפילתם? אלא מכיון שה'

יודע שיתפללו ,לכן "טרם יקראו" כביכול שומע לתפילתם
להכין את רפואתם ,ואז "עוד הם מדברים" אני מושיעם.
על כל פנים לומדים מכאן יסוד גדול ונורא ,שכאשר
מתפללים ורואים את הישועה מגיעה ,יש כבר קצת הקלה
אע"פ כן אין להניח את ענין התפילה ,וכידוע מפי גדולים
זהו אחד הנסיונות בעת צרה .אלא יש להמשיך להתפלל
עד שהשלמת הישועה ,כי אף כשהישועה מוכנה לבוא
צריכים להתפלל עליה.
להצליח בתורה רק ע"י דיבוק חברים
חרב על הבדים .מבואר שמדרך למוד תורתנו מתוך עומק
ענינים לא יבא האדם על בוריה של תורה ועל אמתתה רק
ע"י פלפול וחדוד עם חבירים משא"כ דתי העובדי כוכבים
שכ"א עושה לו דת לעצמו כפי רצונו ודעתו ואין צריך
לחבירים וכדאמרינן בפרק הרואה שאין התורה נקנית
אלא בחבורה ולזה אמר מי שעוסק בתורה בד בבד
ביחידות הנה הוא עוסק בה כעובד כוכבים העוסק בה
שלמודו ביחידות ,ואמרי' בפ' ד' מיתות עובד כוכבים
העוסק בתורה חייב מיתה בידי שמים ,ואמרינן שם דכל
מיתתו בסייף שהוא מיתת חרב ,וע"כ זה העוסק בתורה
כמדת העובד כוכבים ביחידות ראוי לעונש מיתת חרב
וסייף( .מהרש"א ח"א מכות דף י' ע"א).

**********************

עניינא דיומא – פורים פרק ד' מתוך גיליון "לב המועדים" ( -ניתן לקבל במייל ) lev17382@gmail.com
הטעם שחלוק חנוכה מפורים ,שבפורים סעודת היום היא מצווה
ובחנוכה לא תקנו סעודה זכר לנס
לפי שבפורים הייתה גזרה על הגוף להשמיד ולהרוג את כל
היהודים מנער ועד זקן ,משא"כ בחנוכה הגזרה הייתה על
הרוחניות ולכן לא תקנו על זה חיוב סעודה (לבוש תרע ב).
המשבצות זהב מוסיף על דברי הלבוש שבפורים היה הכול על
ידי נס כמו שכתוב במגילה (אסתר ו  -א) "בלילה ההוא" כמה
ניסים היו באותו לילה ,משא"כ בחנוכה הנס אע"פ שהיה
בסיעתא דשמיא הוא נעשה על ידי אדם (יהודית) ופחות התפרסם
נס זה ועיקר הנס התפרסם על השמן.
וכעין זה כתב הט"ז שבפורים היה נס על הצלת הנפשות ודבר זה
התפרסם בעולם ,משא"כ בחנוכה אע"פ שהיה נס גדול לא
התפרסם על המלחמה אלא עיקר הנס היה על פך השמן ולכן
תקנו בעיקר על השמן להדליק נרות (ט"ז תרע ס"ק ג).
טעם אחר :לפי שבחנוכה הנס היה ע"י מלחמה שהיהודים נלחמו
באויביהם ונצחו ,משא"כ בפורים שהנס נעשה מאליו בלי
מלחמה ,ולא עוד אלא שהמלך היה גוי ונתן רשות להרוג הגוים
והוא פלא פלאות ,ונמצאת השמחה כפולה וע"כ קבעום גם
למשתה ושמחה (כה"ח תרע ס"ק יא).
טעם אחר :בפורים קבעו למשתה ושמחה לפי שהתשועה באה
להם על ידי משתה ושמחה שעשתה אסתר ,ומתוך המשתה נתלה
המן ועלה מרדכי לגדולה לא כן בחנוכה שהנס היה בענין הנרות
(מאמר מרדכי).

טעם אחר :לפי שבפורים קבלנו את התורה
וכתיב (משלי ט ה) "לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי" ולכן
עושים משתה ושמחה (מחב"ר אות ד הובא בכה"ח תרע יא).
מנהגים בסעודה
לעסוק בתורה לפני הסעודה  -טוב לעסוק מעט בתורה קודם
שיתחיל הסעודה (שו"ע תרצה ב) ,והטעם :לפי שמגינה עליו שלא
יארע לו קלקול בסעודה (דרכי משה תרצה ס"ק ב בשם מהר"י ברין).
(כדאיתא שבת פח ,א)

סמך לדבר :דכתיב (אסתר ח  -ט) "ליהודים היתה אורה ושמחה"
ודרשו (מגילה טז ,ב) "אורה" זו "תורה" ואח"כ "ושמחה" (רמ"א
ללמוד הלכות
תרצה ב ,קיצור השל"ה מסכת מגילה).
פסח  -מתחילים ללמוד הלכות פסח בפורים מדין שלושים יום
קודם החג דורשים בהלכות החג (משנ"ב תכט ס"ק ב).
אכילת זרעונים  -י"א שיש לאכול מאכל זרעונים בפורים (שו"ע
תרצה ב) ,והטעם :זכר לזרעונים שאכלו דניאל וחבריו בבית
המלך (שו"ע שם) ,דכתיב (דניאל א  -יב) "ויתנו לנו מן הזרעונים",
וזה גם המאכל שאסתר אכלה שנאמר (אסתר ב  -ט) "וישנה ואת
נערותיה לטוב" מלמד שהאכילם זרוענים (משנ"ב תרצה ס"ק יב).
ובמחזור מעגלי צדק (דף מ ,ב) כתב ולא ראיתי ולא שמעתי לנוהג
מנהג זה.
הטעם שעשו זכר לדניאל  -ע"פ הגמרא (מגילה טו ,א) שהתך אחד
מסריסי המלך שמוזכר במגילה (אסתר ד ה) הוא דניאל (לבוש תרצה ב),
אכילת קרעפלאך  -מנהג ישראל לאכול בפורים לביבות הנקראות
קרעפלאך ממלאות בבשר ,והטעם :מפני שביו"ט נאמר שאין
שמחה אלא בבשר ויין ,אך פורים שהוא יו"ט באיתכסיא שהרי
מותר במלאכה ,לכן מכסים גם כן את הבשר (גאולת ישראל,לקוטי
מהרי"ח סדר ומנהגי ערב יו"כ).

המן טש (אוזני המן)  -יש שאוכלים מאפה עם שלוש קצות הנקרא
המן טש ,והטעם :לזכר שראה המן שלושת אבות מיד תש כוחו,
וכתיב "וכל קרני רשעים תגדע" זו המן "תרוממנה קרנות צדיק"
זה מרדכי (טעמי המנהגים בשם ספר מטעמים).
אכילת מאכלי חלב  -יש הנוהגים לאכול מאכלי חלב ,והטעם :לפי
שבימי אחשורוש קיבלו את התורה מאהבה והתורה משולה
לחלב (או"ח ספינקא ס"ק ו בשם ספר יפה לב).

דף ס"ד

לקבלת הגיליון במייל torat.israel4@gmail.com

 )1הנפטר מחברו יאמר לו  -לך:
א .בשלום.
ב .לשלום.
 )2באר ההבדל בין בית כנסת לבית מדרש.
א .בית כנסת לתפילה ,בית מדרש לתורה.
ב .בית מדרש לתפילה ,בית כנסת לתורה.
ג .בית כנסת לתפילות בימות החול ,בית מדרש לתפילות בשבת.
 )3תלמידי חכמים אין להם מנוחה:
א .רק בעולם הזה.
ב .אפילו בעולם הבא.
ג .אפילו בתחיית המתים.

מיהו 'סיני' ,מיהו 'עוקר הרים' ,ומי קודם להתמנות לראשות הישיבה ?

רב יוסף נקרא 'סיני' ,משום שהיה בקי הרבה כפי שניתנו בסיני ,ואילו רבה נקרא
'עוקר הרים' משום שהיה חריף ומפולפל .חכמי ארץ ישראל הכריעו שעדיף רב יוסף
ברכות ממקור הברכות למסיימי מסכת ברכות

ס"ד ע"א
מדוע אין לת"ח מנוחה בעוה"ב?
ת"ח אין להם מנוחה לא בעוה"ז ולא בעוה"ב .ואע"פ שהעוה"ב הוא עולם של מנוחה ,הת"ח יוצאין
מן הכלל שאין להם מנוחה גם בעוה"ב מפני שהם ממשיכים גם שם בהשגות חדשות ,וזהו שכתוב
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"ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה" היינו בעוה"ב שכולם עומדים אבל הת"ח מהלכים
ומשיגים השגות גדולות (הגר"א).
מה המכנה המשותף בין ארבע מסכתות שמסתימות בת"ח מרבים שלום בעולם
תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם .ארבע מסכתות מסתיימות במימרא זו ,והם ברכות ,נזיר,
יבמות ,כריתות ,והובא בשם הגר"א סימן לזה ר"ת בני"ך ובפנינים משולחן הגר"א הובא בשם בן
הגר"א דהטעם בזה משום דברכות הוי שלום בין אדם לשמים ונזיר הוי שלום בין איש לאשתו
דהרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין ,ויבמות הוי שלום בין אדם לחבירו דכתיב מאן יבמי
להקים שם לאחיו ,וכריתות הוי שלום בינו לבין עצמו ,והוא כולל ד' מיני שלום ,וכ"כ הערוך לנר
סוף יבמות.
יש לכם חומר העשוי לעניין את לומדי הדף היומי? ווארטים הערות והארות הלכתיות? הנהגות
מגדולי ישראל? מעשה מעניין שאיננו מפורסם? (רק עם מקור מוסמך) שילחו למייל!
 torat.israel4@gmail.comאין המערכת מתחייבת לפרסם .רק בהתאם לשיקוליה ועל בסיס מקום פנוי.

מעוניינים לפתח את השיעור שלכם? קבלו את החומר "יהודי של ש"ס" המודפס לפי מספר
העותקים הנדרש לשיעור שלכם .בזכות זה הציבור יתחבר לשיעור יותר טוב.
בנוסף ,כל חודש ,תקבלו מודעה מעוצבת עם פרטי השיעור שלכם עם מסרים המיועדים לקהלי יעד
פוטנציאליים להצטרף לשיעור שלכם .הכל בעלות שליחה בלבד! צרו קשר! *7256

הודעה חשובה לרבני השיעורים שליט"א
לתועלת הרבים הננו להביא
סדרת הוראות הדרכות ועצות מעשיות למגידי שיעורים בדף היומי (ובכלל)
כפי שנשמעו מפי רבן של ישראל ראש הישיבה

הגאון רבי אהרון יהודה לייב שטינמן זצוק"ל
בקו השידורים החיים של איחוד השיעורים מצדיקי הרבים בשלוחה חמש תשע שש
(הדברים הובאו בעבר ב"קובץ גליונות" היו"ל כל שבוע ומחולק בבתי הכנסת)

