נושאי ה'ד' בעלו :

ימי הפורים  -ימי שמחה

ãáòå éåâ é"ò íéãé úìéèð

ימי הפורי ימי אדר ,מתאפייני כימי שמחה לכל דבר ועניי  .הגמרא במספר
מקומות מציינת כי ימי אלו מסוגלי לטובה ,ומשכ יש להרבות בה בשמחה.
ג מי שיש לו די ע גוי נקרא לדו בו בימי אדר כדי שיתמזל מזלו וייצא זכאי בדי .
ולכאורה ,הלא שנינו כי "אי מערבי שמחה בשמחה" וא רואי אנו פעמי רבות
בחז"ל שמשתמשי בטיעו זה ,ומדוע איפה שונה חודש אדר שהוא כולו שמחה ,ולא רק
שאי להימנע בו מ"עירוב שמחה בשמחה" אלא שאנו עוד נקראי להרבות בו בשמחה
ולערב שמחה בשמחה?!
והתשובה היא פשוטה ונפלאה ,הלא כל הטע שאי מערבי שמחה בשמחה הוא מפני
חשש לעיי הרע ,א מזל אדר הוא מזל דגי ש"לא שלטא בהו עינא" וממילא שוב לא
שיי בו הטע של "אי מערבי שמחה בשמחה".
ומוסיפי חכמי הדרש ואומרי ,כי על ימי אדר נאמר ש"לא שלטא בהו עינא",
וכשלוקחי את המילה "מערבי " ומוציאי ממנה את אות ה"עי" " יוצא "מרבי ".
ועל כ  ,למרות שבכל ימות השנה אנו אומרי כי "אי מערבי שמחה בשמחה" ,ע
זאת בימי אדר ש"לא שלטא בהו עינא" מוציאי את ה"עינא" אות העי" וה"מערבי "
הופכי ל"מרבי ".
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בגמראהקשועלהמבוארבמשנהשבפדיונושלאדםצריך
שיהיותשעהוכהן,שהריאדםאינוקדוש.והקשוהתוספות
)ד"ה ואדם( מאי טעמא לא העמידו בעבד כנעני ,שעבד כנעני
נחשב אדם כמבואר בגיטין )לח (:כל חרם אשר יחרם מן
האדםלאיפדהלרבותעבדוושפחתוהכנענים.והנהבבית
יוסף )או"ח סי' קנט ד"ה ומ"ש רבינו דגוי( הביא בשם ספר המנהיג
)הלכות סעודה סי' א( שכתב שהכל כשרים ליטול מהם את
הידים,ואףמחרששוטהוקטן,אבללאמןהגויוהעבדכיון
שצריך שיבואו המים מכח אדם והם אינם קרויים אדם.
והפרי מגדים )מש"ז ס"ק טו( תמה על דברי ספר המנהיג למה
פסל עבד ואמר שאינו בכלל אדם ,והרי הוא חייב במצוות
כאשהובכללרעהוהואואפילובכללאחיךכמבוארברא"ם
)מזרחי שמות כא כ( ,וכן קברי עכו"ם אין מטמאין וקברי עבדים
כנעניים משמע ביו"ד )סי' שעב ס"ב( שמטמאין .וציין לדבריו
בפתיחה כוללת )חלק הב' אות יח( שדיבר שם אם עבד כנעני
בכללהתואר'בניישראל'',אחיך'ו'רעהו'.
ובשו"ת בנין ציון )סי' קטז( ובדעת תורה )או"ח שם סי"א( כתבו
שעבד נקרא אדם לענין טומאת אהל ונטילת ידים ,והביאו
ראיהמדבריהתוספותבסוגייתינושכתבודנפקאליהמקרא
דכל חרם אשר יחרם מן האדם לא יפדה לרבות עבדו
ושפחתוהכנענים,הרישנקראיםאדם.ובטעם ודעת הלכות
טומאתמת)פ"א הי"ג שעה"צ אות ש"ג( תמהעלהבניןציוןלמה
לא הביא מהגמרא בגיטין שהיא מקור דברי התוספות.
אולם כבר העירו בזה שמהגמרא אין להביא ראיה כיון
שיתכןשהריבוילעבדהואממהשנאמרכלחרםולאממה
שנאמר אדם ,אבל התוספות הביאו בהדיא דהיינו משום
דעבדכנעניקרויאדם,עכ"פבתוספותמבוארשעבדכנעני
נחשבאדםודלאכספרהמנהיג.
ולהלכה הביא בבית יוסף )שם( מדברי התוספות )נדה עא(:
והרא"ש במסכת ידים )פ"א מ"ה( והרשב"א בתורת הבית
ובתשובותיוהמיוחסותלהרמב"ן )סי' קנא( והסמ"ג )עשין כז קיג(.
והתרומה)סי' עט(שכתבושאפילוגוייכולליטולידיהישראל
ונטילתו כשירה .וכן פסק בשולחן ערוך) .וראה שםשהביא
מארחותחייםבשםהרמב"םשאיןליטולמגוי וכתבשט"ס
הוא שלא מצינו כן ברמב"ם .וראה עוד בדעת תורה שם(.
ובמשנה ברורה )ס"ק סט( הביא מהמג"א הגר"ז ודה"ח
שלכתחילה טוב ליזהר שלא ליטול ידים מגוי .אך החזו"א
)סי' כג סק"ח( הביא דברי המג"א ולא הסכים לזה וכתב שלא
מצאנומישהחמירבזה.
והנה הט"ז )או"ח סי' ד סק"ז( כתב שכשם שבנטילת ידים
שחריתאיןליטולאת הידים ממישלאנטלעדייןאתידיו,
כך גם בנטילת ידים לסעודה יש להיזהר שלא ליטול ממי
שלאנטלעדיין.אךבשלחן הטהור )סי' קסב זר זהב סק"א( הקשה
עליו שדוקא בנטילת ידים שחרית שרוח רעה שורה על
הידיםאיןראויליטוללידיםממישרוחרעהשורהעלידיו,
אבלנטילתידיםלסעודהשאינהאלאלטהרה,כיוןשהמים
אינם מקבלים טומאה מהאדם שנוטל אין סיבה שלא יוכלו
ליטול ידים ממי שלא נטל עדיין ,וכתב שאין מי שלא נטל
ידיו גרוע מעבד וגוי שנפסק להלכה בשו"ע שיכולים ליטול
מהםלידיםושלאכספרהמנהיג.וכןהכרעתהמשנהברורה
)סי' ד ס"ק כד( שבנטילה לאכילה רשאי ליטול ממי שלא נטל
ידיו .ומכל מקום כתב בשלחן הטהור שטוב ליטול ידיו
מאחרשנטלידיוותהיההנטילהבכשרותבליפקפוק.


מגילה כ"ד
òáåëä ìò ùàø ìù ïéìéôú

ציפה זהב ונתנה על בית אונקלי שלו הרי זה דרך החיצונים.
ופירש רש"יהטעם כיון שצריך שיתקיים בתפילין של ראש לך
לאות )שמות יג ט( ולא לאחרים לאות .והר"ן )טו :ד"ה האומר( כתב
שמכאןדקדקהרשב"אשתפיליןשלראשמותרלתתעלכובעו
אועלכיסויהראש,שהריבשלידלאאסרוליתןעלגביאונקלי
משום חציצהאלאמשוםשנאמרבהם לךלאות ,ובליטעםזה
מותר ,ואילו תפילין של ראש אדרבא כתוב בהם )דברים כח י(
וראו כל עמי הארץ וגו' ]ופסוק זה על תפילין של ראש נאמר
כמבו' לעיל )טז .[(:אלא שהקשה מהברייתא לענין כהן גדול
ששערוהיה נראהביןציץלמצנפתששםמניחתפילין.ולדבריו
למה צריך לזה הרי יכול להניח גם על גבי המצנפת .וכתב
לחדש שיתכן שהטעם שהיה שער בין מצנפת לציץ הוא מפני
שאסורלתתכליאחרשלמצוהעלהמצנפת)והביאו בשו"ת הריב"ש
סי' קלז ובתשב"ץ ח"א סי' ל( .וכ"כ בחידושי הרשב"א .ובתשובה
מהרשב"א )שהועתקה בחלקה בתשובותיו ח"א סי' תתכז ,ובשלמות בארחות
חיים הלכות תפילין סי' יח(ביאריותר,שאיאפשרלהניחהתפיליןעל
המצנפת שכיון שמניח התפילין לשם מצוה אי אפשר להניחם
על המצנפת ואם נתנם למצוה אף הן חוצצין לפיכך אם לא
היה שערו נראה בין ציץ למצנפת לא היה מניח תפילין .וראה
מהשכתבבארצות החיים)סי' כז ס"ק כא(בביאורדבריו.
ובשו"ת הרשב"א)ח"ז סי' תט( נראהשלאהתירהיתרזהאלאלמי
שחשבראשו.אךבשו"תהרשב"א)מיוחסות סי' רלג(כתבהרשב"א
שהוא מסתפק בזה כמה שנים וגם בשו"ת )ח"ג סי' רפב( כתב
שפשט ההלכה שצריך להניח על הראש ממש אלא שלהלכה
ולא למעשהאומר שמותר להניח של ראש על הכובע .ותירוץ
נוסף כתב הרשב"א בתשובותיו )ח"ג סי' רפב( שאף שאין דין
חציצה בין התפילין מכל מקום מצנפת כיון שהיא מצוה היא
מפסקת.
ואופן נוסף הביא הרשב"א בתשובה )ח"ה סי' יב( מהשואל שמה
ששנינו שערו היה נראה בין ציץ למצנפת ששם היה מניח
תפילין ,לא שהיה מניחן בשעת העבודה שאם כן הרי זה יתור
בגדים ,וכל לשון זה אינו אלא לומר שהמצנפת היתה בגובה
הראשולבארכמהריווחישביןהציץלמצנפתשהואכשיעור
תפילין.אבלהרשב"אדחהראיותיוולאהסכיםלדרךזו.
אולםהרא"שבהלכותתפילין)סוס"י יח .וראה עוד בשו"ת הרא"ש כלל ג
סי' ד(הוכיחמחמתקושיאזושגםבתפיליןשלראשצריךשיהיו
עלבשרוואםהניחםעלכובעולאיצאידיחובתומפניחציצת
הכובע.
ובשו"ת ריב"ש )סי' קלז( הקשו על שיטת הרשב"א ממסכת ע"ז
)מד (.לענין עטרת מלכים שהיה מניחה במקום תפילין ,והקשו
שםשהריצריךלהניח תפילין ,ותירצו שמקוםישבראשלהניח
שתי תפילין .ולמה לא תירצו שיניח תפילין על העטרה.
והריב"שנשארבקושיא,והתשב"ץצירףקושיאזולכמהסיבות
שלאלפסוקכשיטתהרשב"א.אבלבאמתהרשב"א עצמועמד
בזה)בשו"ת ח"ג סוס"י רפב( וביארשעטרתדוד שאנישאילולאהיה
שם מקום מגולה לא היה אפשר להניח תפילין על על העטרה
כנגד מקום שמוחו של תינוק רופס] .וראה עוד בתשובת
הרשב"א )ח"ז סי' תט( שהביא ראית האוסרים מדברי הירושלמי
)ברכות פ"ב ה"ג( ממנהגר'יוחנןבסתיושלאהיהמניחתפיליןמפני
הקור ,ואם מותר להניח על הכובע למה נמנע .ובספר המעריך
)ערך חזק( ובהגהות מהר"ם דילונזאנו על הירושלמי העתיק
התשובה במלואה ,שהרשב"א דן בנוסח הנכון בירושלמי.
ובתשב"ץ )ח"א סי' ל( הביא משם ראיה להרשב"א .וראה עוד
בביתיוסף)או"ח סי' כז ובשו"ע ומשנ"בשם ס"ה(.

מגילה כ"ה
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בגמראמבוארשהאומרשמעשמעמשתקיםאותו,וכןנפסק
להלכה)שו"ע או"ח סי' סא ס"ט(שאסורלומרשמעב'פעמים,בין
שכופל התיבות שאומר שמע שמע בין שכופל הפסוק
ראשון.
ונחלקו הפוסקים בפירוש הדברים ,שיש אומרים שהוא
שאומר כל הפסוק וחוזר ואומרו שנית אבל אם כופל כל
תיבה מגונה הוא אבל אין משתקין אותו שאין זה דומה
למקבל עליו שתי רשויות אלא כמתלוצץ ,ויש אומרים
להיפך שכשכופל כל תיבה משתקין אותו וכשאומר כל
הפסוקושונהאותואיןמשתקיןאותואבלמגונההוא.וראה
אליבא דהילכתא .ומבואר לפי הפירוש הראשון שהכופל
תיבהב'פעמיםבתפילתונראהכמתלוצץומגונההוא.
וכתב בערוך השולחן )או"ח סי' שלח ס"ח( בדבר מה שיש חזנים
שאומרים התיבות וכופלים ומשלשים אותם ,וכל יראי
אלקיםמצטעריםבזהואיןבידםלמחותכיההמוןפרועואין
שומעין בזה לדברי חכמים באמרם שזהו אצלם עונג שבת
ועונג יו"ט ,וכתב שאולי באמת אין איסור בזה וטוב לפני
האלקים ימלט מזה ואנחנו ללמד זכות באנו על זרע קודש
שתומי עינים ,ואולי ממה שאמרו בסוגייתינו שרק על שמע
שמעמשתקיםאותומשמעשבשאריתיבותאיןאיסורבדבר
אםכופליםומשלשיםאותם,ולכןהנחלהםלישראלמוטב
שיהיושוגגין.
אךבשו"תמהר"ם שיק )או"ח סי' לא( האריךונתןכמהטעמים
לאסור לכפול התיבות פעמיים או יותר ,וכתב שרע עליו
המעשה הזה שמקרוב באו וכבר האריך בזה הגאון בעל
התבואות שור בבכור שור )ראש השנה טז( והאריך בגנות אלו
הדבריםוכתבשהחיובעלכלרבאשרבידולמחותבהם.
ומהר"ם שיק כתב ה' טעמים לאסור הדבר ,והביא מה
שהזהירו בסוגייתינו על הכופל שמע שמע שהוא מגונה,
וכתבשהואהדיןבשארתפלה ,שכלתיבהישלהסודספור
ומנוי מאנשי כנסת הגדולה .ובקונטרס דברי זאב )ח"י עמ' כא(
הביא דברי הערוך השלחן וכתב שלדעתו צדקו היראים
שאיןדעתםנוחהמהכופליםאתהתיבות,שאףשלאאמרו
בסוגייתינו שהרי הוא מגונה אלא בכופל שמע שמע ,מכל
מקוםישלנוללכתאחרהטעם,והטעםשאמרושהואמגונה
הוא כיון שהוא כמתלוצץ מהתפילה ,וטעם זה שייך בכל
התפילהולארקבכופלשמעשמע.
וכן כתב בשו"ת בן פורת )ח"ב סי' ז( שצדק הרב מקינצק כי
החזנים בזמנינו הצד השוה שבהם עושים שלא כדין במה
שכופלים התיבות והמאמרים בתפלתם ,להראות יופי
נגינתם ולהתנאות בקולם ,וזה בודאי הפסק גמור בתפלה,
וגם צריך המתפללשיכוין לבו לשמים ,ואלו החזנים בשאט
נפשמסיריםכוונתדעתםלגמרימעניןהתפלה,וכלכוונתם
שיעלה ניגונם יפה ,ובמקום שהתפלה תהיה דרך תחנונים
עושים ממנה כמו קונצרט ,ואין ביד הרבנים למחות בעונות
הרבים.
ובספרתורת חיים )סופר סי' נג ס"ק כה( כתב שהחזניםהכופלים
התיבות שבתפלה ובקדושה הוא הפסק גדול ,ופעם אירע
בפניאדוניאבימוריורביז"ל]בעלהמחנה חיים[שהחזןכפל
התיבות בקדושה ,וגער בו באמצע הקדושה ,ובודאי שיש
איסור בדבר .וכן פסקו בשו"ת פקודת אלעזר )סי' כה( ובשו"ת
פרי השדה )ח"א סי' כט( ובשו"ת אגרות משה )או"ח ח"ב סי' כב(,
ובשדי חמד )אסיפת דינים מע' הפסק( הביאלהלכהדבריהמהר"ם
שיקהנ"ל.

מגילה כ"ו
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בגמראמבוארשרצועותשלתפיליןהםתשמישיקדושה,וכתבו
התוספות )ד"ה תשמישי( שמכאן משמע שהדל"ת והיו"ד שבקשר
הרצועהאינןאותיותגמורותואינם הלכהלמשהמסיניכיאם
השי"ןשבבתים,שהריאםהיואותיותגמורותהיוקדושיםכדין
הקדושה עצמה ולא היו רק תשמישי קדושה .ושלא כרש"י
שפירש שגם אותיות אלו הם מהלכה למשה מסיני) .וראה מה
שהאריך בזה בחי' הגרי"ז על הרמב"ם תפילין פ"ג הט"ז(.
ולעניןגרירתרצועותהתפיליןעלהארץ,כתבוהאחרוניםלדון
בדברלאיסורמקלוחומרמחוטיהציצית,שפסקבשו"ע)או"ח סי'
כא ס"ד( שיש ליזהר כשאדם לובש טלית שלא יגרור ציציותיו.
וכתבו הראשונים שכל המגרר ציציותיו עליו הכתוב אומר
)ישעיה יד כג(וטאטתיהבמטאטאהשמד)בעלי התוספות עקב סוד"ה והיה,
האגור סי' י( .
וטעם הדבר משום ביזוי מצוה )מג"א שם סק"ג ,משנ"ב ס"ק יח( .ואם
בציצית שאינם קדושים אלא רק חפצאשל מצוה הם ישבהם
דיןביזוימצוה,כלשכןבתפיליןשהםחפצאשלקדושה.אלא
שלעניןגרירתחוטיציציתאיןהעניןמוסכםשהדבראסורבכל
גווני,ובמאמר מרדכי)שם ס"ק כא( כתבבשםהרוקחשאיןהאיסור
אלא כשדורך עליהם ,ואף לדעת האגור שכתב שהאיסור הוא
בגרירה היינו דוקא כשמגרראותם דרך שררה וגאוה .וכעין זה
כתבבארצות החיים )ס"ק יד( שהאיסורהוארקבמגררדרךבזיון.
ובערוך השלחן )שם ס"ז( הביאווכתבשאיךאפשרשלאיהיהכן,
והלא הוא טרוד בתפלה או בתורה וממילא הם נגררים על
הארץ ,ויששתוחביןקצוותהטליתבחגורתומטעםזהואנילא
ראיתי לגדולים שעשו כן ואין בזה שום חשש אם במקרה
נגרריםבארץ).וע"ענהרשלוםסוףסי'כא,ושו"תביתיעקבסי'
צב(.
אךלעניןתפיליןכתבר'מנחםדילונזאנובספרעדיזהבוהביאו
במאסף לכל המחנות )סי' כא ס"ק כא( בארוכה,שכברהפחידואת
ההמוןוגםקצתמןהלומדיםבעניןזהשלגרירתחוטיהציצית
על הארץ ,עד שאם יראו בבית הכנסת ציצית נוגע על הארץ
יחרדו כולם חרדה גדולה כאילו היה ספר תורה על הארץ
וירוצוכולםגדוליםוקטניםלהגביהו,ואםיראורצועתהתפילין
נגררתעלהארץאיןחוששיםלזהכאילוהותרהרצועתהסנדל,
ולא עוד אלא שרבים מעמי הארץ משליכים את הרצועות
בכוונה על הארץ בחשבם שאין בכך כלום ,ואין מוחים בידם
ונהפךהדברוהיהלהיפך.
וכן העתיק בקיצור של"ה )סוף הלכות תפילין( מספר מצת שמורים
]סוף שער הציצית ,ומקורו מספר עדי זהב הנ"ל[ .וכן כתב
בערוך השלחן)או"ח סי' מ ס"א(שלאיגררוהרצועותעלהקרקע.
ובספראותחייםושלום)סי' כז ס"ק יח(כתבבשםפריעץחיים)פ"י
ד"ה מהחברים( שכתב שטוב שישים סופי הרצועות בתוך אבנטו
כדישלאיגיעולארץ.
וכן כתב בדינים והנהגות לחזו"א )פ"ג הל' תפילין סי"א( שהחזו"א
הקפידמאודשהרצועותלאיגיעולרצפה.
אךבהשמטותלספרדרכיחיים ושלום )עמ' שעח( כתבעלהרה"ק
ממונקאטששכשהסירהרצועהמתפיליןשלידהשליךהרצועה
בפתיחתהקצתעלהארץ,והגביהאותהמידולקחאתהתפילין
שליד.והדברנובעמהרה"קמראפשיץבעלזרעקודשוכןנהג
אחריו הדברי חיים מצאנז ובנו הרה"ק משינאוא ,והוא גילה
שהדברנוהגרקלהבאיםבסודה'.
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בגמרא מבואר שמניחין ספר תורה על גבי תורה ותורה על
גביחומשיןוחומשיןעלגבינביאיםוכתוביםאבללאנביאים
וכתוביםעלגביחומשיןולאחומשיןעלגביתורה,וכןנפסק
להלכהבשו"ע)יו"ד סי' רפב סי"ט(.
וכתב הרמ"א )שם( שכל זה כשהם כרוכים בב' כריכות שכל
אחד כרוךבפניעצמו,אבלבכרךאחדמותרשיהיהנביאים
על גבי תורה וכיוצא בזה .אך בברכי יוסף )ס"ק יט( הביא
שהרמב"םמנעמלכתובתנ"ךבכרךאחד,כיוןשכשקוראאת
הנ"ך נמצא שהנביאים הם על גבי התורה .וכן היה מונע
מלכתוב התרגום או הפירושים עם התורה בכרך אחד .אך
כתבשנתפשטהמנהגלהקלבזהואיןמישחוששבדבר.
ובשו"ת משנה הלכות )ח"ז סי' קפב( כתב לפי זה שהוא הדין
שמותר להדפיס בכרך אחד עם פירוש בלשון לע"ז ,גם אם
כותבים באופן כזה שכשיהיה הספר סגור יהיה הלע"ז על
התורה,כיוןשבכרךאחדאיןלהקפידוכדבריהרמ"א.
והסתפקבבית יחזקאל )ח"א עמ' שמה( בדיןהסדוריםשישבהם
קטעי חומש לקריאה בשני וחמישי ,או שיש בהם ספר
תהלים,אםמותרלהניחעליהםסידורשאיןבוקטעיחומש
אותהלים,אושמאכיוןשבכלסידורישגםכןפרשתשמע
נמצא שבכולם יש דין חומש ויכולים להניח אותם על שאר
הסדורים.
אמנםבערוך השלחן )יו"ד סי' רפב סכ"ב( כתבשנראהשכלהדין
להניח חומש על גבי נביאים הוא דוקא בחומשים הכתובים
בקלף בקדושת ספר תורה ,אלא שנחלקו לחמשה חומשים
ולכן אין בהם קדושת ספר תורה לגמרי לענין לקרות בהם
בצבור ,והקדושה אחת היא אלא שמשום כבוד הצבור אין
לקרותבהם,ולכן צריךלהניחםעלגבי נביאים.אבלכשלא
נכתבולשםקדושתספרתורה,וכלשכןכשכתוביםעלנייר,
וכל שכן בחומשים הנדפסים ,קדושתם שווה עם קדושת
נביאיםוכלכתביהקודש.
והביאראיהלדבריומרש"יבסוגייתינושכתבשחומשיםהם
ספרי תורה שאין בהם אלא חומש אחד )וע"ע שיעורי ר' שמואל
ב"ב דף יג(.אךבספרעלהו לא יבול)עמ' רסט(הביאבשםהגרש"ז
אויערבאך שדברי הערוך השלחן לא נתקבלו ושומרי תורה
מקפידיםעלכך.
ובארחות רבינו )ח"ג עמ' קסב( הביאמהחזוןאיששמותרלהניח
ראשונים ואחרונים על גמרא כיון שהם באים לפרש דברי
הגמרא.אךראהגנזי הקדש)שם הערה סד(שישמאחרוניזמנינו
שכתבו שכהנהגה טובה ראוי להיזהר שלא להניח ראשונים
ואחרוניםעלגמרא,אךבאחרוניםעצמםאיןקפידא.
ובספר זכרון יעקב )ליפשיץ( העיד על הגאון ר' יצחק אלחנן
ספקטור שהקפיד שלא להניח ספרי אחרונים על גבי
ראשונים .אך בלקט יושר )ח"ב יו"ד עמ' נט ענין א( כתב שזוכר
שהיה רבו התרומת הדשן מניח הגמרא לבד ורש"י לבד
והתוספות לבד והפוסקים לבד ,כשם שאין מניחין נביאים
וכתובים על גבי חומשים .וזוכר שבשעת הישיבה היו
הבחורים מניחים הפירושים והתוספות על הגמרא בשביל
לימודם ומתוך כך היו מקלקלים הגמרא או הפוסקים .והיה
נדבר איך שייך לקלקל הספרים והשיב הגאון זצ"ל שלכך
נכתבובתחילה.


מגילה כ"ח
÷åúçôùî íùá íãà úàéø

בגמראמבוארשאחדהדבריםשבזכותםזכהרביזיראלאריכות
ימים,הואכיוןשמעולםלאקראלחבירובחניכתו,וישאומרים
בהכינתו.
ופירש רש"י שבחכינתו היינו אם כינו שם לחבירו לגנאי,
ובחניכתו היינו באותו כינוי שמסודר ובא לו ממשפחתו שם
דופי.ובשו"ת אבן ישראל )ח"ט סי' קסו ס"ק כט( נשאלאםישלהביא
ראיהשהנזהרשלאלקרואלחבירו בשםמשפחתומאריךימים,
וכתב שלפי דברי רש"י בסוגייתינו אין ראיה ,כיון שגם ללשון
השני שמדובר בשם משפחה ,הרי זה דוקא בשם משפחה של
גנאי.וכןכתבו התוספות)תענית כ :ד"ה בהכינתו( ,שפירושבהכינתו
היינובכינוישמכניןאותובןאדםלגנאי,ופירושבחניכתוהיינו
כינוי שם משפחתו והוא שם שם לווי ,כגון רבי אברהם אבן
עזרא שכל בני משפחתו היו נקראים כך .וכתבו התוספות
שדוקא כשהוא לגנאי אין ראוי לקרותו בשם זה ,אבל לשבח
מותר.
אמנם בספר בניהו )בסוגייתינו ד"ה ולא קריתי( כתב הבן איש חי
שהכינתו )ולפי גירסתו חכינתו( היינו כינוי של שם חבירו שלפעמים
אנשים מכנים את שמו הפרטי של חבירם כגון אם שמו יצחק
קוראים אותו חוגי ואם שמו אליהו קוראים אותו אליאס ואם
שמו יהודה קוראים אותו אריה וכדומה ,וחכינתו היינו שם
משפחתוכמולוריאאוגבאיאואלגאזיוכיוצאבזה,ודרכןשל
בני אדם כשמדברים באדם אחר קוראים אותו בשם משפחתו
שאומרים לוריא הלך או לוריא בא או לוריא מכר וכן על זה
הדרך.ועלזהאמרובגמראשהואהיהנזהרלהזכירשםהאדם
בשמו ממש ולא שינה את שמו כדרכם של בני אדם ,וגם לא
היה מזכירו בשם משפחתו בלבד ,ומחמת כן האריך ימים כיון
שחיות האדם תלויה באותיות שמו האמיתי כמו שכתב בערבי
נחל ,ואם מזכירו באותיות שמו האמיתי הרי הוא מחזק את
חיותו התלויה בשם זה ,ולכן מדה כנגד מדה זכה לאריכות
ימים.
ובשו"ת ודרשת וחקרת )חו"מ סי' יב( כתבלהלכהכדבריהתוספות
שאין שום מניעה לקרוא לאדם בשם חניכה של שבח ,וכתב
שלפיזהנראהשמותרבזמנינולקרואלאדםבשםמשפחתו,אך
כתב שנראה שגם זה תלוי לפי העת והזמן וכהיום נראה שיש
להוסיףאיזהתוארכגוןהרבפלוניאור'פלוניוכו',כלאחדלפי
כבודו.
ובספר פלא יועץ )אות כ כינוי( כתב להזהיר ביותר בקריאת שם
הרבנים שלא לקרוא אותם בחניכתם ,כמו שנוהגים מקצת
אנשיםלומרהרבקארו,הרבאלשיךהרבאלגאזיוכדומה,אלא
יאמרמהר"יקארו,מהר"םאלשיךוכיוצאבזה,כיוןשישאיסור
בשאר אנשים לקרוא להם בחניכתם ועל אחת כמה וכמה
ברבותינו הקדושים .אך בספר יפה ללב )ח"ג יו"ד סי' שלד אות טז(
כתב שאחר המחילה לא צדק בזה ואין להאשים על כך ,שאין
איסור בדבר אלא אם קורא את החכמים בחניכתם בלי שום
תואר כלל ,אבל אם אומר בליווי שם תואר כגון הרב אלשיך
הרבאלגאזיאיןאיסורבדבר,ואדרבהתפארתגדולההיאזווכן
עמאדברשמזכיריםאתשמותהרבניםבשםמשפחתםבתוספת
תואר הרב או תואר אחר ,שכל שמזכיר עמו קודם הכינוי שם
התוארמותראפילובפניןוכןנהגומפניהכבוד.
ויש להעיר מהרב רבי יהודה בן ברזילי אלברצלוני בעל ספר
העתים שתמיד הוא מוזכר בספרי הראשונים בשם משפחתו
הרבאלברצלוני)ראהרשב"איבמותמו.ד"הכתבהרב,קידושין
סה:ד"המי,ב"בט.ד"ההא,ועודבמקומותרבים(,ולאבשמו
הפרטירבייהודה)ראה שו"ת התשב"ץ ח"א סי' טו(.

מגילה כ"ט

אמרות קודש מגדולי ישראל
לפי סדר הדף היומי
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במשנהמבוארשבשבתהשניהשלחודשאדרכשהיאלפני
פוריםקוראיםבפרשתזכור.
וכתבבספר החינוך )מצוה תרג( ,שנשיםפטורותממצותזכירת
מעשה עמלק ,משום שאין מסורה להם המלחמה .והקשה
במנחת חינוך שהרי אשה מצווה בהריגת שבעה עממין אף
שהוא מעשה מלחמה )מצוה תכה( ,ואם כן מדוע פטורה
מזכירת מעשה עמלק .ועוד שהרי במלחמת מצוה גם כלה
מחופתה יוצאת ומהיכי תיתי לפטור אשה ממחיית עמלק.
ובאמת גם החינוך בעצמו במצות מחיית עמלק )מצוה תרד(
כתב שמצוה זו מוטלת על הציבור כולם ,ולא מיעט אשה
ממצוה זו ,וא"כ צריך ביאור למה במחיית עמלק לא מיעט
נשים ובזכירת עמלק מיעט נשים .וכן הקשה בספר מצות
המלך )דף נה ע"א( .וכן כתב המהרי"ל דיסקין בקונטרס אחרון
)סי' קב( ,שאין לפטור את הנשים מפרשת זכור מטעם שאינן
בני כיבוש ,שהרי במלחמת מצוה הכל יוצאין אפילו כלה
מחופתה,וממילאהואהדיןלזכירה.
ובספרמראה הגדול )דרוש ג' לשבת זכור( עמדגםכןבקושיא זו
על דברי החינוך ,שהרי במלחמת מצוה גם הנשים יוצאות,
ותירץשאףעלפי שהןחייבותלצאתבמלחמתמצוה,מכל
מקום זהו רק בהצטרפות אל האנשים יוצאי צבא בישראל,
אבל הן לבדן אינן מחוייבות לעשות מלחמה שאינן בנות
מלחמהנינהו.והביאובשו"ת ציץ הקדש )ריש סימן נא(.
ועלדרךזהכתבבשו"ת קרן לדוד)סוף סימן פה(שמכיוןשעיקר
זכירת עמלק אינה אלא לעורר קנאה ונקם למחות זרעו,
ולנקום נקמת ה' מעמלק ומזרעו ,חיוב זה לא שייך בנשים,
ורק כשכבר יוצאים האנשים למלחמה מחוייבות אף הן
לסייעלהם,אבלבזכירהאיןטעםלחייבןכיוןשמכלמקום
עיקר המלחמה נעשית על ידי האנשים ,וכשיזכרו האנשים
ויעשומלחמהממילאיבאוגםהןלסייעם .וכסברא זוכתב
בחתן סופר )ח"ב דף קמ"ב ע"ב( .וכן כתב בשו"ת ערוגת הבושם
)או"ח סי' רה(.
וכתב בשו"ת תורה לשמה )סי' קפז( שאף שנשים פטורות
ממצוות זכירת עמלק ,עבדים חייבים ,שאף על פי שכל
מצוותשהנשיםפטורותמהםגםעבדיםפטורים,היינודוקא
במצוות שפטורם הוא בעצמם כמו מצוות עשה שהזמן
גרמן,אבלכאןשאיןפטורהאשהאלאמשוםשאינהשייכת
במצוה זו ,עבד ששייך במציאות זו חייב גם במצות זכירת
מעשהעמלקלעוררהמלחמה.
ולמעשהכתבבשו"ת בנין ציון)החדשות סי' ח(שקבלמאדמו"ר
הגאון ר' אברהם בינג זצ"ל הגאב"ד דק"ק ווירצבורג בשם
רבוהחסידשבכהונההגאוןמו"הנתןאדלערזצ"לשהנשים
חייבות בפרשת זכור ,ושהקפיד שאפילו המשרתת שלו
הוצרכהלשמועפרשתזכור,וכןנהגאחריו.אבלהחזוןאיש
הכריע כספר החינוך ,וכ"כ משמו בספר טעמא דקרא ,וכן
העידו בשם בני ביתו של החפץ חיים שאמר שנשים אינן
צריכותלשמועפרשתזכור.
וכןכתבבתורת חסד )או"ח סי' לח( שמנהגהנשיםשלאללכת
אפילו לשמוע קריאת פרשת זכור .ולכל הדעות אשה
שרגילה ללכת לשמוע פרשת זכור שלושה פעמים צריכה
התרתנדריםכדיןכלמנהגטוב.

כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרה

)מגילה כ"ג(:

בגין דקב"ה אסתלק ביקריה וכו' בא לתת טעם למה אין אומרים קדושה זו
בפחות מעשרה הואיל ואינה בלשון הקודש ,ואמרו בפרק מי שמתו )ברכות
כא (:ובפרק הקורא את המגילה בתרא 'ונקדשתי בתוך בני ישראל' )ויקרא
כב לב( כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרה ,וביאר המאור הקדוש
ע"ה כי כל קדושה שהיא בלשון הקדש אינה אלא בעשרה בשביל
שהשכינה משתתפת בלשון זה ,ולזה 'ונקדשתי בתוך בני ישראל' שהם
לשון הקודש ולא שאר אומות שיש להם לשון אחר ,ואם כן למה אין
אומרים קדושה זו בפחות מעשרה ,לזה אמר כי בשביל שהקב"ה מתעלה
בכבודו בקדושה זו יותר משאר קדושות לא נתקנה בפחות מעשרה.

)(ùéã÷ ãåñ ,á÷òé úòìåú

חיישינ שמא מינות נזרקה בו

)מגילה כ"ד(:

הנה בימי התנאים והאמוראים היה חילוק והבדל גדול בין פשוטי העם
ובין יודעי ספר כמאיגרא רמא לבירא עמיקתא ,ואף המפטיר בנביא ושליח
ציבור אדם חשוב היה ובעל כונה ,וחששו ודקדקו אחריו ואחרי מעשיו
דהנה עיקר הלבוש באדם שצריך שיהיה נאה הוא גופו שילבוש את
הנשמה שעושה בו מלאכת אלכימיא ,אבל הלבוש שילביש את גופו רק
צריך שיהיה שלם כדי לכסות את הערוה ואת הבשר ,ואם הוא אינו רוצה
לעבור לפני התיבה מחמת שבגדיו צבועים ואינם נאים מורה שעיקר אצלו
בגדי החוץ ,ועל עיקר הבגד והלבוש אינו נותן לבו וחיישינן שמא נזרקה
בו מעט מן המינות.
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הכל בידי שמי חו מיראת שמי

)מגילה כ"ה(.

הוא גם כן אמת ונוטה לצד מה שזכרנו .אלא שהרבה פעמים יטעו בני
אדם ויחשבו קצת פעולות האדם הבאות לבחירתו שהוא מוכרח עליהן,
כזוג פלוני או היות זה הממון בידו .וזה בלתי אמת ,כי זאת האשה אשר
כשרה לו לקחה לו לפריה ורביה והיא מצוה,
וקדושין והיא
לקחה בכתובה
äàáä
äìøâää
והשם יתברך לא יגזור בעשית המצוה .ואם יהא בנשואין אסור היא
ä"éà êøòéú
עבירה ,והשם לא יגזור בעשית העבירה .וכן זה אשר גזל ממון פלוני או
גנבו ממנו או הכה אותו וכחש בו ונשבע עליו לשקר ,אם נאמר שהשם
יתברך גזר על זה שיגיע זה הממון לידו ושיצא מיד זה האחר ,כבר גזר
בעבירה ואין הענין כן.
אבל כל פעולות האדם הבאות בבחירתו בהן בלי ספק תמצאנה המצוות
והעבירות ,כי כבר בארנו בפרק השני ,שמצוות התורה ואזהרותיה הן
בפעולות אשר לאדם בהן בחירה שיעשן או שלא יעשן ,ובזה החלק מן
הנפש תמצא יראת שמים ואינה בידי שמים אבל נמסרה לבחירת האדם,
כמו שבארנו .אם כן מהו אמרם הכל בידי שמים ,אמנם ירצו בו הענינים
הטבעיים אשר אין בחירה לאדם בהם כגון בהיותו ארוך או קצר ,או רדת
המטר או עצירה ,או הפסד האויר או זכותו וכיוצא בהם מכל מה שבעולם
זולת תנועות האדם ומנוחתו .ואמנם זה הענין אשר בארו חכמים,
שהמצוות והעבירות אינן בידי שמים ולא ברצונו אבל ברצון האדם,
נמשכו בזה אחרי דברי ירמיהו ע"ה והוא אמרו )איכה ג לח( 'מפי עליון
לא תצא הרעות והטוב' שהרעות הם המעשים הרעים והטוב הם המעשים
הטובים ואמר שהשם יתברך אינו גוזר על האדם לעשות רע או טוב ,ואחר
שהענין כן ראוי לאדם להתאונן ולבכות על מה שעשה מן החטאים
והעבירות אחר שפשע ברצונו ואמר )שם לט( 'מה יתאונן אדם חי גבר על
חטאיו' ,ואחר כן שב ואמר שרפואות זה החולי בידינו כי כמו שפשענו
בבחירתנו כן לנו לשוב ממעשינו הרעים ואמר אחר כך )שם מ  -מא(
'נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה' נשא לבבנו אל כפים אל אל
בשמים'.
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