AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
A
A
ש
"
קר
זמ
סו
השבוע
שיעור
חבורת יסודי התורה A
A
עש"ק צו
A
A
פרשת צו
9
:
26
מס' פסחי לח .עד לט:
פרשת שמיני A
A
עש"ק שמיני 9:19
מס' פסחי מ .עד מא.
A
A
מא דלא קרי קר"ש בעונתיה
A
A
בנדוי הוא כל ההוא יומא
A
ä"á
A
iIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiI
י"ב אדר ב' תשע"א A
A
שנה י"ג גליו כ"ב
צו
A iIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiI
A
לא חסר בזה
 Cמעיי השבוע A c
A
A
A
éîåñáì ùéðéà áééç
éîåñáì ùéðéà áééçî àáø øîà (á"ò 'æ) äìéâî 'ñî 'îâá
A àøéæ
A
éáøå äáø ,éëãøî êåøáì ïîä øåøà ïéá òãé àìã ãò àéøåôá
.'åëå àøéæ éáøì 'éèçù äáø í÷ 'åëå éããä éãäá íéøåt úãåòñ åãáò
A äáø í÷ã àãáåò àåääîã íéøôà åðéáø íùá ï"øä áúëå
A
àìå àáøã àøîéî 'éì éçãéà àøéæ 'øì 'éèçùå
A ,éëä ãáòîì éîã øétù.àáøã
A
'éúååë àúëìä úéìã øåàîä ìòáä ë"ëå
אפילו באמירה בעלמא
äìéëàáå äæä íåéá äçîùá úåáøäì íãà áééç éøéàîä ì"æå
A øëúùäì ïéååöî åðà ïéà î"îå øáã íåù øñçé àìù ãò 'éúùáå
A
ìù äçîù ìò éðéåèöð àìù äçîùä êåúî åðéîöò úéçôäìå
A úåììåä
A
íùä úáäàì äëåúî òéâðù âåðòú ìù äçîùá àìà úåèù ìùå
øåøà ïéá òãé àìã ãò ïàë øîàù äîå åðì äùòù íéñéðä ìò äàãåäå
הגאולה
לקרב
A äáø í÷ åéøçà øéëæäù äîîù íéðåàâ úö÷ åùøô øáë 'åëå ïîä
A
úà åö ,øîàì äùî ìà 'ä øáãéå
éîåñáì à÷åãù áúë ç"ááå .íéøáãä íúåà ìë åçãð æ"øì 'éèçù
úøåú úàæ øîàì åéðá úàå ïøäà
A ãòåãåîéìî
A
äáøä úåúùì êéøö åäéî ìáà äì ïðéçãã àåä 'åëå òãé àìã
.'åëå äã÷åî ìò äìåòä àåä äìåòä
øáãì ìåëé åðéàù øåëéù åìéôà åà éåúù àäéå äúùîá åáì áèééù
A
,þ³î−ô¾ íñî¼í ê"îí ³ë−³ë ïôþñ þ¾õêî
A
.åéìò åúòã àäúù ÷ø êìîä éðôì
íñîêèí
ëþšô
í¾îðší
íþî³í
š½¼ð
äðååëäù äìéì ïåéæçá ùøôúð øéòöä éìå ,áúë íéøôà ãéá
A àåä
A
×ó−îèë îò³− −× óè šî½õí ñ¼ ñ"ï óþôêô
ïééå 'éúëãë äçîùá éåøù 'éäéù àåä äúùîä ìù áåéçä ø÷éòù
לא חשב במחשבתו
¼ó¾í ö−ê ³îñèë î−¾×¼ íòíî .ó®ëšê í³
åæåòî 'ä úååãç 'éäé äçîùá éåøù 'éäéù úîçîå ùåðà ááì çîùé
A åì ïéà ïëìå áìä úáçøä êåúî ñðä ìò 'äì ììäå úåãåú ïúéå
A
¾þ½ìò¾ óñ¾ ê½×í ö−êî í"î þ½ìò¾ óñ
,ììë ñðä ó÷åúá øéëé àìå åúòã ìáìáúéù éàãî øúåé øëúùäì
.
ìñ¾ë
³¾þõ
½¹î
ñ
"
ï−¾þ
¾×ë³
×îô
’
êí
A ,ììëá ãò àìå àåä ãò êä 'åëå òãé àìã ãò éîåñáì ùðéà áééç ù"æå
A
êðì−ñ êí³ í¾îðší íþî³í ðîô−ñ þš−¼î
ïîù 'åëå òãé àìã ìåáâ ãò éîåñáì äæá äéúùä áåéç ìåãâù ì"øå
¾íñî¼ ïêî í−³ò−×¾î êîí µ−þë ê¾ðîšð êô
A éîåñáì íéîëç åáééçù áåéçä úðååë ìåèéá àåä äàìäå äæä ìåáâä
A
íþî³í š½¼ ñ¼ ïþïñ þôê¾ îíïî .íñ¼ôñ
øåøà ïéá òãé àìã ë"ë åúòã ìáìáúéù ïåéëù äàãåäå ììä ïúéù éãë
A ñðä ó÷åú ìò øàôìå çáùì äðåøúå úòã åá ïéàù àèéùô 'åëå ïîä
³î−³îê ê"îí íñî¼í ³þî³ ³êï ,í¾îðší
A
í"−ñ í"î ³îñ¼íñ îò−−í ,íñî¼í ’ê í"î
ñ"ùáù äî äæá áùåéîå ,àåä ïåëð éë éúéàøå ø÷åáá éìà ïðåáúàå
A 'åàëìù 'åëå åããä éãäá íéøåt úãåòñ åãáòã æ"øå äáø ïéðò åì åëîñ
A
îëþš− í¾îðší íþî³ë¾ îò−−í¾ ,ê½×ñ ’êî
ñ¼ íòî×ô íñ−ñí ñ× îíïî ,íôñ¾ íñîêèí
äëìä ïéàù äæî ãåîìì åáúë íé÷ñåt úö÷å øåúñì äùòî àåä
A úåùòì åáééçù äîù äæî àúòééñ éúééî äáøãà ì"é ù"î éôìå .àáøë
A
ñ¾ öþšîë îëþš−¾ ð¼ þšîëí ð¼ ,³îñèí
ìöàå ,éàãî øúåé øëúùé àìù åì ùé ìåáâ äçîùå äúùî éîé íúåà
.
öôê
îò−ô−ë
íþíôë
ñêþ¾−
A êëì ,äðëñ éãéì øáãä àá ìåáâä øåáòìî åøîùð àìù ïåéë æ"øå äáø
A
)(þ¾ê ³−ë
.øåáòé àìå 'åëå òãé àìã äæä ìåáâä ãò ÷ø éîåñáì àìù øäæéì ùé
A àá æ"øå äáøã äùòîù ì"ôà êéàã øéòä ñ"úç úåùøãá
A
במקו שיש חסרו כיס
úãåòñ ãåò ãáòîì éòá äùòîä êùîäá àäã ,àáøã äèéù øåúñì
A ìèáúð àìù î"ù àñéð ùéçøúî íåé ìëá åàìã ùùçù àìà íéøåt
A
åúåàá äáåùú éìòá äéäðù éãë äåöîä åòá÷ù ïéðòä êà .äåöîä
A åøëúùðå òùøä úãåòñî åðäðù åàèçù åðééäã ,ïîæ åúåàáå íå÷î
A
éãë úåúùì äåöî ë"ò (ç"é-æ øúñà) ùøãîá øàåáîë úåðæá åì÷ì÷å
A ãò øîàùå ,åðå÷ úòãî åá ùéå åðééá áùééúéå ,øëúùé àì ìáà úåøëù
A
íãàù øåòéùë äúùé àìà éëãøî øåøà äìéìç øîàéù àì òãé àìã
A òøéà ãçà íòôå ,òãé àåä ìáà ïîä øåøà ïéá òãé àì åá àöåéë øçà
A
÷.ãåò äùòé àì ìëå æ"éò äáøì ìå÷ì
A 'åëå éîåñáì ùéðéà áééç åøîàù äîù áúë ùåã÷ä ä"ìùá
A
øéàîä äùåã÷ ìù õåöéð ùé äôéì÷ä êåúá íìåòìù àéä äðååëä
A ìà íâ øåà êéùîäì ,ïîä êåøá øîåì êéøö àìå ,äúåà øéàîå äëåúá
A
øåëéù àåäù øçà äðååëá àìù åøîåàì êéøö ïëìå ,àåää õåöéðä
A
A
.äôéì÷ì íâ øéàé å"ç äðååëá 'éäé íàù ,åúòãî àöé øáëå
נמשכו אליו
äãøèð äìéçúá éë ,ïéé é"ò 'éä ñðä ìëù ïåéë ,áúë íãà ééçá
A ïëì ,ïéé é"ò 'éä åúìôîå ïîä ïéðò ïëå ,øúñà äàáå äúùî é"ò éúùå
A
ñðä øåëæì éãë åìâøäî øúåé úåúùì úåçôìå øëúùäì íéîëç åáééç
A é"èðá úååöîä ïî äåöîá æà ìæìæéù åîöòá òãåéä íðîàå ,ìåãâä
A
úåì÷ âäðéù åà áéøòî åà äçðî ììôúé àìù åà æ"îäøáå äëøáå
A
A
.íéîù íùì åéäé åéùòî ìëå øëùúé àìù áèåî ùàø
A
A
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
][

][

בודקי את החמ ,משביתי את היצר הרע
על ידי עסק התורה ,לאור הנר דוקא ,היינו
באשמורת הבוקר השכ בעוד ליל
כשצריכי עוד להשתמש באור הנר.

)זוה"ק בלק קפ"ו(.

הגדה בר משה עמוד יט

)תקמ"ד(

זאת תורת העולה היא העולה וגו' .וקשה למה כפל ואמר
העולה היא העולה .ונראה בהקד מה שכתבו המפרשי בהגמרא
בשבת דרבי ישמעאל קרא והטה את הנר בשבת וכתב על פנקסו
דכשיבנה בית המקדש יביא חטאת שמינה .וביאור שעשה כ כי א
שאמרו רז"ל שהעוסק בתורת עולה וחטאת כאלו הקריב אות ,הנה
יצא בזה דוקא בחלק גבוה ,כי לגבי הקב"ה אי נפקא מינה א מביאי
קרב בפועל או לומדי תורתו ,משניה יש לו ריח ניחוח ,אבל לחלק
הכהני אינו מועיל הקריאה בתורה ,כי לא ישבעו את גופ מתורתו של
זה ,ולכ כתב שיביא קרב חטאת כדי לצאת ג נתינת חלק ש
הכהני .אול נמצא מזה דבעולה שכולה כליל ואי בה חלק כהני,
העוסק בתורת עולה הוא חשוב ממש כאילו הקריב בפועל קרב
העולה ,כי כלפי שמיא יצא בזה לגמרי.
וזה שאמר הכתוב ,זאת תורת העולה,
שהלומד תורת עולה ,היא העולה ,הרי זה
ממש כעולה כאילו הקריבה בפועל ,כי לא
חסר בזה שו חלק הכהני דכולה סלקא
לגבוה ,משא"כ בשאר קרבנות ,עדיי
צרי לצאת מצות נתינה לכה.
פני דוד

וא האכל יאכל מבשר זבח שלמיו
ביו השלישי לא ירצה המקריב אותו לא
יחשב לו פיגול יהי' .קשה למה כפל
ואמר לא ירצה לא יחשב ,עוד יש
להקשות היתכ שהכהני הקדושי
יחשבו מחשבת פגול בקרב ,אטו
ברשיע עסקינ ,והלא אי בודקי מ
הזבח ולמעלה ,ונראה דהנה עיקר עני
הקרבנות הוא שיחשוב החוטא דכש
שהבהמה הפחותה ממנו משועבדת
תחתיו והוא יכול לשלוט עליה
ולשחטה ,אעכו"כ ראוי לאד
להשתעבד ולהכנע להקב"ה אשר היטיב
עמו וגומלו כל טוב ,ומזה יבא לתשובה שלימה על חטאיו אשר מרד
בקונו .וזה עיקר הקרב ,וא לא עשה חשבו זה אז הקרב אינו כול
דהירצה ד' באילי ,והלא רחמיו על כל מעשיו כתיב ואינו חפ
במיתת בהמה לולא שהאד יבא מזה לתכלית התשובה .ולכ
המביא קרב ואינו שב בתשובה הקרב אינו עולה לרצו ,ואז בע"כ
של הכה מכניסי מ השמי במחשבת הכה בעת ההקרבה מחשבת
פגול לאכלו שלא בזמנו כדי שהקרב יפסל ,ואז לא יכופר להמביא
את הקרב .וזה שאמר הכתוב ,וא האכל יאכל ביו השלישי ,כדברי
רש"י שיחשבו מחשבת פגול לאכלו שלא בזמנו ,לא ירצה הקרב,
וקשה היתכ שכהני ד' יעלו על לב מחשבת פגול ,לזה אמר
"המקריב אותו לא יחשב לו" ,שבעל הקרב לא חשב במחשבתו
לעצמו לדו שג הוא חייב להשתעבד להקב"ה כש שהבהמה נכנע
תחתיו ,ולכ פיגול יהי' ,כי חסר עיקר כוונת הקרב.
ישמח משה

ואת כל העדה הקהל וגו' ויעש משה כאשר צוה ה' אותו ותקהל
העדה וגו' והוה ליה למימר ויקהל העדה ,ומה זה ותקהל ,דמשמע
מאגנע"ט
מאליה .ע"כ נראה כי משה הי' לו כח המוש אליו ,כמו אב ַ
המוש אליו הברזל ,לפי שהי' שורש כללות ישראל ,ונקרא בזוהר
כללא דיהודאי ,והוא הי' המלמד תורת ה' לעמו ישראל ,ע"כ כל חלק

מישראל שהי' משתוקק לדבק בעיקרא ושרשא דכל עלמי הוא
הבורא ב"ה ,הי' מתאס מאליו אל משה ,כי הי' רעב וצמא לשמוע
ממנו דבר ה' ורצונו יתבר .וזהו שנאמר ויעש משה כאשר צוה ה'
אותו ,ר"ל שהי' משה מקיי ועושה מצות ה' כראוי ,ע"כ ותקהל
העדה אל פתח אהל מועד .והטע על זה אמר ויאמר משה אל
העדה זה הדבר אשר צוה ה' לעשות ,כלומר לפי שהי' משה אומר
תמיד על העדה זה אשר צוה ה' לעשות ,ע"כ נכספו וכלתה נפש
לשמוע ,לכ נקהלו מאליה אליו אל פתח אהל מועד.
ייטב לב

וידבר ה' אל משה לאמר צו את אהר ואת בניו לאמר זאת תורת
העולה .ויל"ד מדוע כתיב לאמר תרי זימני ,חדא מינייהו יתירא הוא.
ונראה דהנה מזאת תורת העולה למדנו דשכל העוסק בתורת עולה
כאילו הקריב עולה ,ולכאורה הוי אמינא
דהיינו רק בעוסק בדיני העולה ובבירור
הלכותיה ,אזי יחשב לו העסק במקו
קרב ,כמו שמשמע מאמר כל העוסק
בתורת עולה שפירושו שהוא מתייגע
בה להבי ולברר ההלכה ,אבל מי שלבו
בל עמו ,ואי בכוחו לעסוק בה לברר
הלכותיה ,כגו דורות האחרוני
שעליה אמרו ז"ל לשעבר היתה
הפרוטה מצויה והי' אד מתאוה
לשמוע דבר משנה והלכה ועכשיו שאי
הפרוטה מצויה אי מבקשי לשמוע
אלא דברי ברכות ואגדה .עכ"ל ,וא"כ
לכאורה מה לה ללמוד תורת העולה,
והלא כיו שהלימוד בלא הבנה ,לא
יחשב לה הלימוד כקרב .לפיכ קאמר
קרא לאמר יתירא ,להורות שחייבי ה
ללמוד פרשת קרבנות אפילו א
הלימוד הוא באמירה בעלמא בלא
בירור ההלכה ,דאעפ"כ יעלה לה
במקו קרב.
דברי יואל

צו את אהרּ .פי' רשיז"ל אי צו אלא לשו זירוז מיד ולדורות,
אמר רבי שמעו ביותר צרי הכתוב לזרז במקו שיש בו חסרו כיס.
ויתבאר עפ"י מה דאיתא בגמרא השתא בהמת של צדיקי אי
הקב"ה מביא תקלה על יד ,צדיקי עצמ לא כש"כ .אומר ר"י
דדווקא במידי דאכילה אי הקב"ה מביא תקלה על יד ,שגנאי הוא
לצדיק שאוכל דבר איסור .ומעתה י"ל כי בכל הקרבנות שיש בה
חלק אכילה לכהני ,לא הוצר הכתוב לזרז לעשות כהלכת ,כי
מאחר שאי הקב"ה מביא תקלה לצדיקי במידי דאכילה ,ודאי לא
יכשלו הכהני בעבודת הקרב ,כי מ השמי יסייעו בעד למע לא
יכשלו באכילת הקדשי פסולי ,אבל בקרב עולה שכולה נקרבת
ואי בה חלק אכילה לכהני ,בו הוצר הכתוב לזרז לעשותו כהלכתו,
וזה שדרשו חז"ל אי צו אלא לשו זרוז מיד ולדורות ,להקריב את
קרב העולה כהלכתו ,ועל זה בא רבי שמעו להשמיענו טע הדבר
שהוצר הכתוב לזרז דייקא בקרב העולה ,כי ביותר צרי להכתוב
לזרז במקו שיש חסרו כיס ,היינו בקרב העולה שנשרפת כליל ואי
בה הנאת אכילה כלל ,וכיו שמחוסר בו חלק אכילת הכהני ,ע"כ
הוצר הכתוב לזרז שיזהרו להקריבו כהלכתו.
בר משה

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
הנה ימי באי גדולי וקדושי ,ימי שנתהפ
חקר לקדושתה ולסגלותיה" .ומעתה יתלהב לב A
A
האד בקראו המגילה ויכוי בקראו ובשמוע מגילה
 ,ימי הפורי שבה
בה החוש לאור
שמעתה מקבל עול תורתו ומצותיו ולכ יכי א"ע A
 Aקיימו וקבלו היהודי את התוה"ק מאהבה ובשמחה,
תורתו
עול
מקבל
ומעתה
אי
ועבר
שחל
מה
ויו קדוש זו הוא קדושה כפולה ומכופלת יותר פי
ומצותיו ית"ש ,שע"י קריאתה מזדכ עול הטבע A
A
כמה משבתות ומועדי השנה ,שההארה המתגלות
 Aומתנוצצות בעת התפילה ביו זו נמש ההארתה עד
וסגולתה להקורא שיקבל עול התורה אפי' שהאד A
בגשמיות"
" .צרי אתה לדעת כי יש עול
סו היו "ואינה מתבטלת" ,כמו"ש רבינו הק'
חדש למעלה עול קדוש ונורא מאד ואינו מתגלה A
 Aהאריז"ל לעול לא היה נס גדול כזה לא בשבתות ולא
 Aבימי טובי להתקיי ההארה הזו א אחר התפילה
לחו מחמת שהוא נורא מאד כ"א
המגילהפע"...אולבבשנהכל A
ומתחיל להתגלות בשעת קריאת
.
הקהל יהי' לב טהור לבקש בהגיו! לב שיאיר A
A
יו הפורי מחזיק אותנו בגלות
כל איש מישראל להשיג קדושה הזאת"
 - .העול הנורא הזה על ישראל באור של רחמי וחיי
וכח זה נשאר לדורי דורות כמאמר הגמרא ובמה שאמר הקב"ה 'סלחתי כדברי' ביוה"כ ג"כ דומה וחסד ושלא יבוא שו בר ישראל לשו מכשול בעול A
A
כל מצוה שקיבלו עליה בשמחה עדיי! עושי! לו אשר "כבוד היו גור להביא בלבבות ישראל ושימהר הש"י ב"ה רחמיו עלינו להוציאינו מ
אפילה A
A
 ,א מגילה 'נקראת' הוא מלשו!
אותה בשמחה ,וכבר נשמע ונמצא בפי סופרי וספרי התעוררות התשובה"
ובאמת זוכי! לאורה"
 Aגודל מעלת קדושת היו הנורא הזה ,וכדאיתא בש לסליחה ומחילה כי "בפורי הקב"ה מכפר עוונותיה אסיפה שאז הוא זמ אסיפת כל האורות וז"ש שצרי A
 ,לכוי! בברכת על מקרא מגילה לאסיפת האורות
מר הבעש"ט הקדוש זי"ע ועכי"א "ותשועת היית של ישראל כיוה"כ עצמו"
A
A
.
לנצח ,כי ימי הפורי האלו לא יעברו לעול ונזכרי וזכינו ש"מרדכי ואסתר פעלו שביו פורי לא יהיה
.
 ,וכבר נודע שו קטרוג על ישראל כמו ביו כיפור"
וכדאי לסבול כל הצרות שבעול לקרות את A
 Aונעשי ממש בכל דור ודור"
די קדושה
ועוד גדול כחה ממש כיוה"כ אשר א העבודה המגילה פע אחת
מרבינו האר"י זצ"ל את כל תוק אור עליו! וקדוש
 Aשישנו ב]מגילת[אסתר הבריק ברקאי ,הכי השתא בכל קלה כמחשבה ביו קדוש זו יש לנו התעלות גדולה עד פו! די מגילה איז אזוי הייליג אז מע קע פארברענט A
 - .ואי לאו האי יומא רבא לא למאוד ,וכמו שיוה"כ עיצומו של יו מכפר כ ימי ווער פו די גרויסע
 Aשתא ושתא
קדושהנבוני ע וחכמי חכמי ה' A
 - .ובכ! "שמעו נא
הי' ביכלתינו להחזיק מעמד בגלות המר והנמהר" ,אי הפורי עיצומו של יו עושה מחיית עמלק ,רק האד
 Aהיינטיג זמ וואלט נישט געווע קיי מציאות א איד צרי שיזכור שהיו פורי
 - .ובכ! כאשר וכו' אל נא תהי' קריאת המגילה בעיניכ כדורש ספר A
זאל זי קענע דערהאלט ווע נישט דע הייליג טאג עומדי אנו עוה"פ בשנה זו ביו הקדוש יו הכיפורי זכרונות וספר קורת אבותינו בכל התלאות אשר
" .ימי הפורי האלה עלינו להתחזק בעבודת יוה"כ ולטהר נפשינו ושכלינו ,מצא ...ולהכי נקראת מגילת אסתר שיש בה סתרי A
 Aפורי"
קריאת
ובשעת
,
"
בראשית
מעשה
וסתרי
כחות
מכל
להתבטל
המצוה
לבוש
פורי
עני!
"
זה
כי
 Aה ה המעמידי את רגליה של ישראל שלא
את ולבושי נפש השכליות ,ועי"ז נפעל ג"כ בפנימיות להיות המגילה ההארה גדולה עד מאוד כי "ידוע כי בכל שנה A
ומחזיקי
יתמוטטו ח"ו בגלות"
נתבטל כל לבושי הנפש שעבר עליו עד כה מצד ידיעה בעת קריאת המגילה נתעורר היחודי הק' שהיו בזמ! A
.
 Aישראל בגלות
" .חיוב גדול לכל בר
 ,וע"י מרדכי ואסתר"
והארה נפלאה זו הוא במכוו! ממש כמו שהיתה ובחירה ,ונעשה כקט שנולד"
 Aבימי מרדכי ואסתר "שזכינו להבטחה שיזכו לקיי את עבודה זו עושי! ג"כ הכנה ליו הכיפורי הבעל"ט ,ישראל שיטבול קוד ביאתו לבית הכנסת בערב A
 Aימי הפורי בכל שנה ושנה בהארה רבה הזאת כאשר "שכפי התענוג והחיות שכל אחד מקבל ביו הפורי כ לקריאת מגילה ,וכוונתו תהי'
שיהיה נקי .וטהור לקבל A
קיי עליה מרדכי ואסתר בדור כ! עתה תופיע עלינו הוא בליל שימורי ,וכפי שהוא בליל שימורי כ הוא ניצו קדוש מאור הגדול שמתגלה"
 ,וימי הפורי האלה לא ביו הכיפורי ,כל אחד לפי מדריגתו בעבודת השי"ת" "בט"ו בו קורי! את המגילה ומתקני! את הדרכיA ,
 Aתשועת עולמי"
רומז שהכח באד מחמת קריאת המגילה לתק את
.
הנקרא
אז
לה
שהיה
הגדולה
ההארה
יעברו וגו' היינו
 ,ובשמיעת קריאת A
A
הדרכי המקולקלי
'ימי' לא יעברו לדורי דורות שתמיד יאיר בפורי הארה
כל השנה תלויה בימי הללו
המגילה המצוה "להשמיע לאזניו כדי לתק בחינת
 .וזה הכוונה בפסוק
 Aזו בפנימיות ישראל
לתק! A
 ,וע"י גודל קדושתה אפשר
ומי הוא אשר לא יהי' מיודעי העתי ולא ינצל כל שמיעה"
וימי הפורי האלה וגו' וזכר לא יסו מזרע ,היינו
 Aשה ימי הפורי ממש כמו שהיה אז שעזר לנו השי"ת רגע ודקה משני הימי הנוראי האלו י"ד וט"ו ,אפי' מה שקשה לתק! בכל השנה "שע"י קריאת A
ובימי אלו "ראוי לאיש "שהכרכי לרוב חשיבות ראוי לה לשמוח בשני המגילה מתקני פג בחינת זו בבחינת יסוד
 Aכמו"כ עתה
צדיקת" A
 ,וכמו"ש במאור ושמש
הימי"
 - .בש גדולי הצדיקי זי"ע שע"י קריא
השל להרגיש הנס כמו בפורי הראשו"
בר"ה "אשרי מי שהוא זוכה לקדש ולטהר עצמו המגילה יוכלו להמשי כל הישועות הנצרכות
A
A
.
והארה זו הכנה לביאת המשיח
ומחשבותיו ולהכי עצמו לקראת אלוקיו בכל המ"ח
שהוא עת רצו! שיהי' השפע מתפשטת לכל השנה
שעות שבר"ה שבזה ימשי קדושה ודביקות הש על
פורי כיו הכיפורי דלעתיד לבוא
וזוכי! לעלות מעלה מעלה "שישפיע לה A
A
כל השנה וכו' ,וכל חלק מחלקי השעות יתנו עזר וסעד
אביו
ירי
ומאשפות
אות
לנשא
העליו!
ממזל
חסד
ידוע דש "יו הכיפורי" הוא ש מושאל מלשו! לכל יו מימי השנה להמלי הבורא ב"ה"
A
A
 .ודו! מיניה לעני! ימי הפורי שכידוע מכתבי ע"י מקרא מגילה"
.
"פורי" ,שכה גדול כחה וסגולתה וכמפורש כתוב
A
 Aבתיקוני זוהר פורי אתקריאת על ש יו כיפורי הקודש שכפי ההתנהגות בימי אלו כ הוא ההתנהגות
חיוב לימוד התורה ביו הזה
בכל ימי השנה ,וידוע "שכפי התענוג שמקבל בפורי כ
 Aדעתידי לאתענגא ביה ולשנויי ליה מענוי לענג
פסח ובעני! לימוד התורה ביו הפורי הבט נא וראה A
" ,ונקרא ליל
 ,ולשו! התיקו"ז מורה כי אי! זו דוגמא ליוה"כ דזמ! הוא בליל שימורי"
סדר נאכט שהוא סדר לכל ימות השנה"
לקדושת כל השנה" ,דברי נוראי ונפלאי מש"כ הרחיד"א "בעיני הדבר A
 Aהזה כ"א ליוה"כ דלעתיד שגדול יותר במדריגה" ,והוא
"וקדושת הפורי הוא מקור ושורש
פשוט שא כל ישראל היו הזה ,אשר זרע עמלק
עני! יו הכיפורי שיהי' לעת"ל שלא יהי' אז שו חטא
בפורי
נכללי
המועדי
וכל
,
 .וממוצא דבה"ק נשמע יקרת לטבח יובל ונפל המ! הרע הזה ראש מבית רשע ,היו A
 Aשלא יצטרכו להתענות כלל אלא אדרבה יתענגו
" .עני! הזמ! הקדוש שכל ימי השנה תלוי בימי הפורי ,ולכ! נוהגי! בסדר קדושה ,והשמחה היתה מקודשת לשמי,
 Aבתענוגי במשתה ושמחה"
ויתר היו עוסקי בתורה כ"א כפי שיעורו ,ע"כ בשכר A
פורי גבוה מבחינת יו הכיפורי"
 ,נשריש נא בתוכינו קדושת מ"ח השעות של ימי הפורי
 Aולזה ג"כ נקרא יו הכיפורי בכ הדמיו! כ'פורי' כי ולא נהיה בבחינת נמשל כבהמות נדמו ,וכידוע זאת היו נגאלי גאולת עול ,ה! ע ישראל א היינו A
 - .ועוד גדלה מהצדיקי פירוש הפסוק "אד ביקר ולא יבי! נמשל מתאמצי בתורה ומצוה כהיו הזה ובא לציו! גואל
פורי הוא יותר בחשיבות
העוסקי A
 .ובפרט ביו כזה אשר מעטי המה
 Aונתעלה מעלתה עד למאד ,שעצ קדושת יו כבהמות נדמו ,כשאד נמצא בזמ! ועת יקר ואינו יודע
 Aהכיפורי עיקרה לא נתגלה כ"א לה'כה! הגדול' בעמדו ומבי! לנצל את יקרת הזמ! ,נמשל כבהמות נדמו הרי בתורת ה' ,אשר באמת זהו עיקר החיוב ביו הזה
שזה A
לשרת בקודש הקדשי בבית ה' ,לא כ! ביו הפורי נדמה הוא לבהמה החסירה דעת ותבונה ח"ו".
הי' הצר הצורר רוצה לבטל "ומזה יראה חיוב גדול ביו
הזה על כל יודע ספר שילמוד תורתינו הק' ולשמוח A
 Aשאורה נתגלה לכל אחד ואחד בפרטיות באיזה מדריגה
קדושה המתגלה בעת קריאת המגילה
בלימודה ,ולתת הודאה עצומה בפיו ובמחשבתו
שהוא" ,וזש"כ הספה"ק שיו"כ היינו יו כפורי ,כי ביו
יוכל ומה מאד יש לנו להכי! א"ע ולשמוח לבינו על ליוצרינו ובוראינו ב"ה וב"ש אשר הניא עצת גוי ויפר A
A
הכיפורי רק הכה"ג השיג הקדושה הזאת ,ובפורי
הזמ! הקדוש שבו זוכי! אנו לקרות את המגילה שאי!
A
A
)דברי חיי ד ט"ז(

)קדושת לוי(

)אוצרות חיי ד תכ"ג(

)דברי יחזקאל(

)שבת

ק"ל(

)יסוד יוס פ"ד(

)תפארת שלמה(,

)ישמח

)מדרש אליהו לבעל שבט מוסר(

ישראל(

)מאור ושמש(

)דגמ"א קכ"ג(

)רביה"ק הדברי יואל זי"ע ,תשי"ז(

)רביה"ק הדברי יואל זי"ע בעיר

)לב דוד פכ"ט(

סאטמאר(

)פרי צדיק(

)רביה"ק הדברי יואל פורי תשי"ח(

)יערות דבש(

)ש משמואל ,קעט(

)חי' הרי"מ(

)צמח צדיק ,אדר(

)תורת אמת ד"ה שבת(

)יסוד יוס(

)תפארת שלמה(

)בית אהר! ,קארלי!(

)חסד לאברה(

)תפארת שלמה(

)ייטב פני(

)מהר"י מבעלזא זי"ע(

)מאירי בתחילת מסכת מגילה(

)רשפי אש,

נעשכיז(

)עטרת ישועה(

)שער

)שפת אמת(

יששכר(

)תורת חיי(,

)רמזי ר"ה ד"ה

)תפארת שלמה(

אמרו(

)תיקונא

)בית אהר! פורי(

כ"א(

)בית אהר! פסח(

)בני יששכר,

)תורת אמת(
השר מקאצק ,ש משמואל(

)באר לחי רואי ש(

)פלא יוע ,%תרומה(

)לב

)בארות המי(

דוד פכ"ט(
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וע"כ החלש יאמר בזמ! אחר
 Aמחשבות ערומי ,המ! הצר הצורר שגזר עלינו ע בפרטיות"
 ,ומצד אחר ג צריכי! ליזהר שלא A
גבור אני ויתחזק ויתאמ %בימי אלו בתפילות למעט ח"ו מהשמחה כלל וכלל" ,ובפורי צרי שישמח
קדוש מלעסוק בתורתינו הק' והתמימה
ותחנוני ולדעת ולהאמי! שתפלתו יעשה בוודאי רוש בו באכילה ושתי' ,להראות שיו זה נוח לישראל A
A
.
דקמסהיד
כפי
,
למאוד
גדולה
בצדה
שכרה
ומת!
כשאוכל
ומעתה
...
הנס
מאהבת
אחשורוש
בימי
שקבלוה
.
למעלה
 :ובפרט ביו הקדוש הזה שכל איש יהודי הפחות ושותה בפורי לא ירבה בהוללות רק יקבל עול תורה A
A
מר! החת סופר זי"ע
" Aקבלתי מרבי הרב מהו' מענדלי ליליג זצ"ל שהיה רב שבפחותי אפשר לו להעלות מעלה מעלה הרבה יותר ועול מצוות כמו בימי מרדכי ואסתר ,ובזה יהי' עיקר A
בבה"מ דק"ק פפד"מ ,שקבל מהגאו! בעל שב יעקב מכפי השגתו כפי אשר העיד הגה"ק מהרי"א שמחתו ,ובכל כזית וכזית יכוי ששמח בעול תורה
ויעלוז A
 Aזצ"ל שכל העוסק בתורה בי מגילה דלילה למגילה מקאמארנא זי"ע "קבלנו שבימי הפורי יוכל לעלות ומצוות ,וישמח ויעלוז בקבלת התורה וג ישמח
 Aדיומא ,מובטח לו שהוא ב עול הבא ,כ קבלתי סת ,נשמה קטנה להיכל של צדיק מופלא בלי שו מעכב וכ ויכוי באכילה ושתי' שכל האוה"ע יעשו עמנו טובות,
את A
וטעמא לא ידענא ,אבל אני אודי! ואבי!" .ופוק חזו מה עולי כל התפילות לכתר בלי עיכוב ,ולהעלות כל מה וכל הרעות יתהפכו לטוב ויקוי בנו ויהפו ה"א
A
.
"שמעתי שנעשה בקטנות בלי שו דקדוק הדי ,קבלתי בלחישה הקללה לברכה א"ס נ"ו
 Aשמובא בספר יעלזו חסידי
על רב אחד שבליל יו הכיפורי היה יש! רוב הלילה ,כל זה ונעשיתי הול רכיל מאהבת ישראל"
מיחייב איניש לבסומי
A
 .ואפי' בעמד ביחידות שלא ברבי יש הסגולה
 Aהוא אמר ,כבר יש הרבה לומדי למקו ,אבל בליל
 Aפורי היה יושב ועוסק בתורה רוב הלילה ,אמר ,בלילה הנ"ל "עתה בפורי כל או"א מישראל מה שהוא מתפלל
המל "ידוע מאמחז"ל חייב אינש לבסומי בפוריא ,וחייב A
הזאת הכל אוכלי ושותי ושמחי ,ואי להקב"ה מי ומבקש אפי' ביחידות תפילתו ובקשתו באה לפני
היינו אפילו כשהאד אינו בבחינה זו 'ער איז נישט
דערביי' אעפ"כ חייב להשתדל להיות מבוס ושמח A
.
 Aשיעסוק בתורתו ,אעסוק אנכי ,ותהא תורתי חשובה מלכו של עול ונתמלא מבוקשיו"
לפני המקו" .ובכ! מי הוא אשר לא יהי' מיודע"י
ע
"
זי
ח
"
הד
מר!
ובש
,
וטוב
ואלי מיליא יהו לרקיעיא
דבמקו שאחז"ל חייב צריכי! לקיימו במסי"נ ממש A
A
העתי" ,לנצל כל רגע מימי הק' האלו ,להזדכ ולעד!
 Aאת נפשו ע"י קדושת התורה ,ובוודאי בזכות זה יאמר ובהגיענו ליו זה עלינו להתחזק במאמר הגמרא וכיו! שאמרו ז"ל דבפורי חייב אינש יש לקיימו A
המל מלכו של עול לאסתר ,כנסת ישראל כלה 'אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיני' ולזכות לברכת במסי"נ ממש .ובהשתי' בפורי מתקני תכלית
העני! A
 Aקרואה בנעימה ,מה שאלת וינת! ל ,בהעמדת רווח 'ואברכה מברכי' ותפתח פי בברכות לכל איש ישראל שהיי! נברא לכ ,כי "לאיזה תכלית נברא היי בעול
והצלה להיהודי.
בלי ק ובל תחשב ב' פעמי בברכ כי "הימי האלה אלא וודאי לצור קידוש והבדלה ולצור
פורי עילאה A
A
ובזה מקדשי! אנו א"ע בקדושה
נזכרי ונעשי כי ימי האלה יש לה סגולה תיכ
צלותהו בכ מקבל
שמזכירי דבר טוב על ישראל תיכ נעשה כ וזהו כי "כיו שיש מצוה באותו משתה ושכורת ,א"כ הרי הוא A
A
 ,וא"כ חבל שלא למלאות את מלא קדושה ,שהרי כל המצוות נותנות קדושה באד"
ומאוד כדאי להרבות בתפילה ותחנוני ביו זה נזכרי ונעשי
 ,ומשתה היי! הוא גודל הנחמה לנו בעניינו A
 Aקד אבוהו! דבשמיא ,ובפרט בהיות הבוקר בשעות הזכי' הגדולה שקבלנו ביו זה שכל ברכותינו מקוימות
 Aהאשמורת ,כפי שהוא "מקובל מפי גדולי צדיקי בעזה"י ,ובכ! כולנו נבר אחד לאחד ונזכה לכט"ס.
במצבינו אשר "לכ! הלבוש של מתנות
פוריכיהואג A
בהתגשמות גדול בסומי עד דלא ידע ,להורות
ומתלמידי הבעש"ט דסגולה בפורי להשכי בבוקר
זה השלח אשר לפני ה'
בהעדר הידיעה וההסתר גדול מאוד ח"ו ,עכ"ז יש A
 Aולהרבות בתפלה ובקשה לפני השי"ת על כל דבר ה על
בני חיי ומזוני ,וה! על שאר דברי ועל כל קרוביו וכל
ובעמד לפני קיו אחד מעיקרי מצות היו והוא בפנימיות קשר גדול להנפש בהשורש שהוא למעלה מ!
A
A
,
ישראל ,וכעי! יוה"כ שהוא יו תפילה ,כ פורי הוא סעודת פורי "אשר הוא מעי! סעודה דלעתיד שעתיד הדעת
 Aיו עת רצו! מאד
A
,
 ,ובפרט שיו זה הקב"ה לעשות לצדיקי לעת"ל"
וזל"ק "טוב
הוא יו מוכ! לישועת ורפואות ויכולי! לפעול הכל תראה לקיי מה שכ' הרמ"א
 Aבניקל אצל אבינו שבשמי "שהקב"ה מאיר לנו מאותו לעסוק מעט בתורה קוד שיתחיל הסעודה ,וסמ לדבר וכמו"כ נתגלה ע"י עבדי ה' העני! הנשגב והנורא A
האור שהיה אז בימי הפורי ,וכל אשר יבקשו ישראל ליהודי היתה אורה ושמחה ,ודרשינ! אורה זו תורה" .למסור ולית! את הדעת עבור המצוה של 'חייב
אד A
A
 .ואיפסקא וזכות מצוה זו תג! עלי א בעידנא דלא עסיק ביה לבסומי בפוריא' "שע"י זה אפשר להגיע למדריגה רמה
מהשי"ת תתקבל תפילת אכי"ר
 Aהלכתא 'כל הפושט יד נותני! לו' "והקב"ה מקיי מצות שלא יכשל ח"ו בסעודה הקדושה הלזו" .צרי שיראה ונשגבה לשכוח מהעצמיות והפרטיות לגמרי ולזכור A
להיות השמחה מעורבת בד"ת ודברי יראה ולא להראות ולדעת א ורק מהשי"ת בורא ויוצר
זקני ונות צדקה לכל דורשי ישועתו בכל העניני
נתבלבלהכל"דעתו קצת ג"כ A
A
וא כי קצת
 ,ויו קדוש זה הוא בשווה לכל ,כי "פורי הוא זמ! שו קלות ח"ו ,וקוד הסעודה נכו ללמוד ד"ת רב או
 .מחוייב בדבר "שאפי' הדעת שלו ית! עבור
 Aרצו! לכל ,שעת רעוא דרעוי! ,כל אחד יכול לפעול אצל מעט ,ובלבד שיכוי שהתורה תאיר על שולחנו
המצוה A
ובכתבי הקודש נשנו ונאמרו גודל קדושת סעודת ושמירת הדעת שנסתלקה ע"י השכרות לא תעצור
 ,והימי
השי"ת שימלא משאלות לבו לטובה"
 Aהאלה נזכרי ונעשי שבימי האלו אנו נזכרי לפניו פורי שגדולה מעלתה עד למאוד ,וכמבואר בספה"ק בעדו ,וכל דבר שאד נות עבור המצוה זוכה עבורו A
יתבר לטוב ונעשי לטוב ונעשי כל משאלותינו
"שהוא לבוש והכנה להארות לאותו דבר בעצמו ביתר שאת ,ע"כ בעבוד
תולדות אהר!
שלימה"עד דלא ידע A
A
הגדולי שירדו בכל השנה"" ,ומסוגלי להניח שורש זוכי בעבורו למחשבה טובה ודעת
 ,ויכולי לפעול פיקוד עקרות בפורי
.
,
ישורו!
לזרע
וחיי
לרפואה
וזוכי!
 Aוהוא החות הטוב ונחת בטבעת המל אי להשיב ליסוד מיוסד לכל השנה לשעבד הושט להבורא ברו וידוע גודל מעלת השתי' והבישו בפורי "כי A
" ,ואז בזמ הסעודה הוא הזמ לשוב
הוא"
חורב שתיית יי ובסו בפורי הוא כמו תענית משבת A
A
.
ומזוני
בתשובה ולכבס בגדיו הצואי ולשית אל הלב
 ,ואיתא בספרי אשר ע"י
ואל יתפתה האד ויאמר מי אני הקרו %מחומר העיר הקודש והמקדש פסגו ארמונותיה של ציו! לשבת"
 Aואדמה לפעול גדולות ונצורות ומתייאש עצמו בשפלות וירושלי ,וא כה תעשו אז וראית ושש לבכ חדוה של משתה היי! בפורי ,משיגי! מדריגה גדולה A
"וע"י הסעודה יגיע כל כ עד אשר קטיגור נהפ לסניגור
 .ע"י A
 Aוענוה מדומה ומרומה ,הלא על זה האיש כתב הקדושת בבנינ מהרה"
לוי זי"ע בזה"ל" ,וא מתייאש א"ע ואומר שאי ויבוא לאהבה ודביקות ותשוקה ותפלה בהתלהבות השתייה זוכי! לפרנסה בריוח ,כמו שגילה לנו מר! בעל
 Aלהקב"ה נחת רוח במעשיו וכו' אי זה נקרא עניו ושפל נפלאה עד שיבוא להתפשטות הגשמיות וישכח בזה ייטב לב זי"ע" ,יש לפרש דר צחות רווחא לבסומא A
שכיח ,כי כתיב 'רוח והצלה יעמוד ליהודי'
בר אדרבה הוא נוטה קצת למינות"
 ,העול ובמה שיעשה וישמח רק בה' לבדו"
לבסומיונחקקבפוריזה' A
A
 - .וכתוב בספר זכרו! דברי הגר"א זי"ע בזמנו למי שמקיי מאמר חייב אד
"ולכ! צרי שיעשה חישוב דרכיו כיו! שה' עושה מה
 Aשהוא עושה וכו' ,ולא יאמר מה מעשי ודיבורי כיו! שה' "דחציו לכ של יו הכיפורי מקיימי ביו הפורי ,וז"ש רווחא כלו' במעשיו ועסקיו ,לבסומא ,למי שמקיי A
 ,ולזאת מתגבר ומובא במעשה רב שהוא זצוק"ל ישב כל היו בסעודה לבסומא בפורי' ,שכיח ,כי רוח והצלה לו והב!
עושה מעשיו"
הפסוק 'ויאמר A
A
 - .ונודע בש הצדיקי זי"ע על
היצר על האד ומפתהו שנשתנו העיתי ח"ו ולא הרי מבוקר עד הערב" ,ובזאת נדע ונבי! קצת גודל מעלת
ישראל
כנסת
'
לאסתר
'
ש
"
ית
עול
של
מלכו
'
המל
ו
"
ח
לפעול
א
"
א
וממילא
הראשונות
כדורות
דורינו
הסעודה והשתי' ביו
מאודזה.בסעודה זו "שמוכיחי לנו רז"ל 'במשתה היי' של סעודת פורי 'מה שאלת אסתר A
A
ישועה בעדינו ,והאמת לאמיתו הוא ההיפ "ובשפלות
וראוי ליזהר
A .
 Aהגדול כדורינו עבודת כל אחד מישראל עושה רוש שלא נתנהג א"ע בסעודת פורי בהוללות ח"ו שלא כל וינת ל' וכו' שאז ממלאי כל משאלותינו
ומצפי בשמי ע"ז כבחינת עבודת הכה גדול ביו העתי שות כי בסעודת פורי עת רצו ויו ישועה
A
A
)המש בעמוד ח(
הכיפורי וכו' וע"כ מתגבר הס" על כל אחד מישראל לייחד ולקשר ולהעלות כל הנ"ק ,ולא כל העיתות שוות
A
A
)אור חדש(

)רביה"ק זי"ע דברי יואל ויחי(

)יסוד ושורש

העבודה(

)דרושי ואגדות מכת"י ד רמ"ה(

)קדושת לוי ,קדושה ד'(

)לבעל פלא יוע %זי"ע(

)נדבת פי ,מותר

השקלי(

)פלא יוע(%

)רביה"ק הדברי יואל זי"ע תשל"ח(

)רביה"ק

הדברי יואל ,תשי"ח(,

)תורת חיי(

)מחשבות חרו(%

)תורת אמת( )ובגודל סגולת ומעלת ועני! השתי' בפורי ידוע

)שפתי חכמי בפתיחה(

)אור חדש ,מחשבת חרו(%

מ"ש התולדות יעקב יוס בש הבעש"ט הק' משל מב! המל שנגלה
לבי! הכפרי(.

)סי' תרצ"ה(

)דברי יחזקאל(

)כ"ק רבינו הבר

)פרי

משה זי"ע ,תשמ"ז(,

צדיק(

)יסוד יוס(

)חי' הרי"מ(

)תורת

אמת(

)זיטאמיר(

)ש משמואל,

)רסיסי לילה,

בש אביו האבני נזר ,חד"ת פורי תשי"ג(

עטרת ישועה ,תורת אמת(,

)בני יששכר(

)אמרי נוע(

)ייטב פני(

)הה"ק ר"צ מזידיטשוב זי"ע(

)אמרי נוע(

)ייטב פני שקלי(.

)קדושה שלישית(

)ישמח משה

עסיס רימוני פ"ה(

)ייטב פני

)קדושת לוי פקודי ד"ה או יבואר(

ד לו(

)שער יששכר(
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בירורי הלכות ,נער ונסדר ע"י מערכת "בית וועד לחכמי"
שע"י מבצר הכוללי קרית יואל
A
A
והיו למראה עיניו של הגה"צ דומ" קרית יואל שליט"א
A
A
A
A
לשכינה שנאמר להחיות רוח שפלי ולהחיות לב נדכאי .
t úåðî çåìùî éðéã T
A
A
המאכלי הנשלחי למשלוח מנות
א( חייב אד לשלוח בפורי שתי מנות לחבירו  ,וטע המצוה ,י''א כדי
A
ג( יוצאי ג במאכל אחד ומשקה אחד ,וא"צ דוקא שני מאכלי .
 Aלהרבות שלו וריעות בי אד לחבירו ,הפ דברי המ שאמר "ישנו ע מפוזר
 Aומפורד"  ,וי''א כדי לספק צרכי סעודת פורי לאלו שאי לה ומתביישי לקבל ד( כששולח שני מאכלי ,יהי' שני מיני שאינ שוי בטעמ ,אבל לא סגי במי A
צדקה  ,וכדי שלא לבייש את מי שאי לו ,תיקנו לשלוח ג למי שיש לו  ,ויש הרבה אחד ,א שיש בו הרבה חתיכות  ,כגו השולח לחבירו הרבה קוקי"ס או קיפעל''
השוני A
ממי אחד נחשב רק למנה אחד ,ודוקא כשטעמ שוה ,אבל שני מיני קוקי"ס
 Aנפק''מ להלכה בי הטעמי ,עי' בהערה .
ב( כיו ששלח שני מנות לאיש אחד יצא חובת המצוה ,וכל המרבה לשלוח בטעמ נחשב כשני מיני .
A
A
ה( יכול לשלוח כל מי מאכל שראוי לאכילה  ,אבל דבר שאינו מאכל ,ואפי'
להרבה חבירי ,הרי זה משובח  ,אבל מ''מ מוטב לאד להרבות במתנות לאביוני
 Aמלהרבות בסעודתו ומשלוח מנות לרעיו ,שאי ש שמחה גדולה ומפוארה אלא מתנות יקרות של תכשיטי וקישוטי ,או מיניטשער"ס של כס וזהב וכדומה ,וכ A
 Aלשמח לב עניי ויתומי ואלמנות וגרי ,שהמשמח לב האומללי האלו דומה חידושי תורה ,אינו יוצא בזה מצות משלוח מנות .
A
A
A
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א שו"ע )סי' תרצ"ה סעי ד'( ,ועי' בב"ח )סי' תרצ"ה ד"ה וצרי( שכתב טע שחייבו חז"ל ב' מתנות ,לזכר ב' תשועות שהושיע לנו השי"ת ,הא' שנפרע לנו מצרינו נק נקמתינו] ,ולזה נת! אחשורוש את בית המ! למרדכי[ והב'
שהושיע לנו קוד שנפקד ממנו איש ]ולזה נת! אחשורוש טבעתו למרדכי ,שלא יפגע בנו שו צר ואויב[ ,ולזכר ב' ישועות אלו שאירע ע"י ב' נתינות של אחשורוש תיקנו חז"ל לית! ב' מתנות ,ע"ש שהארי ,והובא בא"ר )סק"ח(.
ב מנות הלוי )למוהר"ש אלקב.(%
ג שו"ת תרומת הדש! )סימ! קי''א(.
ד שו"ת חת סופר )או"ח סימ! קצ''ו(.
ה ונפרט כא! בקצרה כמה חילוקי דיני בי! ב' טעמי האלו] ,ולאו כל החילוקי ה אליבא דכו''ע דמקצת נחלקו הפוסקי אי תלוי בי! ב' טעמי האלו[.
א( שלח מנות לחבירו וחבירו אינו רוצה לקבל! ,או מוחל לו.
ב( כשפותחי! המנות רואי! שנפסד ע''י השליח שהביאו
ג( שלח מנות לחבירו וחבירו אינו יכול לאוכל! מטעמי בריאות] ,כגו! ששלח אגוזי או מאכלי חלב לאיש שהוא אלערדזשיק''ט ממאכלי אלו[.
ד( שלח מנות בהכשר שיודע שחבירו אינו אוכלו בשו פע מחמת הידור בכשרות.
ה( הניח המנות אצל דלת חבירו והודיעו ע''י הטעלפאו''! ביו הפורי ,וחבירו יגיע לביתו בלילה) ,עי' לקמ! סעי י''ח(.
ו( א הקנה לחבירו המנות ביו הפורי) ,עי' לקמ! הערה י''ט( .ובכל אופני האלו לטע כדי להרבות שלו יצא ,ולטע כדי לספק צרכי סעודת פורי לא יצא.
ז( וכ! יש אופני להיפ ,כגו! ששלח מנות לחבירו בעילו ש ,דלטע כדי להרבות שלו לא יצא ,ולטע כדי לספק צרכי סעודת פורי יצא )עי' לקמ! סעי ט''ו(.
ח( כשב''ב שלחו לאד אחד בלא ידיעתו דכשהנות! אינו יודע שנת! אי! כא! ריעות א''כ לטע כדי להרבות ריעות לא יצא ולטע כדי לספק צרכי סעודת פורי יצא.
ולמעשה יש לחוש לב' טעמי ,עי' שו"ת חת סופר )או"ח סימ! קצו( ,ושו"ת כתב סופר )אורח חיי סימ! קמ''א(.
ו שו"ע )ש(.
 ,˙ÂÓ ‰·¯‰ובלבוש משמע שא לאד אחד יש עני! להרבות יותר משני במנות ,וכ"כ הערו השלח! )סעי ט"ו(.
ז לשו! הרמב" )פ"ה מהל' מגילה הלכה י"ז(.
ח ט"ז )סק"ד( בש תרומת הדש! ,מג"א )סקי"א( בש השל"ה ,וכבר העיר הטו''ז ש דהוא תלמוד ערו במגילה )ד ד'( גבי גרבא דחמרא.
˘ ,ÔÈ˜˘Ó ÈÈÓ Èונראה מדברי הלבוש דה"ה שני מיני משקי! יוצא ,וכ! פסק בערו השלח! )סעי י"ד( ,אול הבית יצחק )עמ"ס מגילה ד ז' ע"ב ד"ה אמנ( מסתפק בזה ע"ש.
ט הפמ"ג )בראש יוס ד ז' ע"א( נסתפק בזה ולא הכריע ,ובא"א מבוטשאטש )סוס"י תרצ"ה( נוטה לומר דאינו יוצא ידי חובתו בזה ,וכ"כ באורחות חיי )ספינקא – סקי"ב( בש ספר דבר בעתו וספר תקו! משה )וע"ש שמסופק
בבשר ממי! אחד זה צלי וזה מבושל אי נחשב כשני מיני( וכ"כ בשו"ת ש משמעו! )סי' ל' – ל"א ,ע"ש שכ! הוא ג עפ"י קבלה( וכ"כ הערו השלח! )סעי י"ד( שברור הדבר שצרי לשלוח שני מיני אוכלי! ע"ש) ,ומפרש לשו!
הרמב'' והמחבר שכתבו ב' מנות בשר דהיינו שני מיני בשר ,וכ"כ הדבר בעתו הנ"ל ,שאברי הבעל חי שוני בטעמ ,ולא ישוה טע אבר האחד לטע השני באותו בע"ח גופי' ע"ש( ,וכ"כ בשו"ת מי יהודה )ח"א סי' פ"ו ד"ה או(
ובשו"ת שארית יהודה )סי' צ"ג(.
אבל בשו"ת מהרש"ג )ח"א סי' ק"ב( מקיל שא במי! אחד הוי כשתי מנות ע"ש ,ובפני כתבנו כדברי הפוסקי הנ"ל שמחמירי בזה ,וכ"כ ג"כ הגה"צ מקאפיש זצ"ל )בספרו משנת יעקב ח"ב סי' תרצ"ה( שיש הרבה שאי! נזהרי!
ושולחי! ממי! אחד כמה חתיכות אבל באמת לא יצא בזה עכ"ד.
˜ ,Ì''È¯˜ ÂÈÏÚ Á¯Ó˘ ˜''ÈÚעי' בבאה''ט )ס''ק ז'( בש שו''ת עדות ביעקב )סי' צ''ב( דנסתפק בדג וביצה שעליו אי נחשב לשני מנות ,ונוגע ספק זה כששולח קעי''ק שנמרח עליו קרי'' מטשאקלע''ט וכדומה דיתכ! דיוצא א
ששולח ממנו רק מנה אחד ,אכ! הערו השולח! )סימ! תרצ''ה סעי י''ז( כתב לדבר פשוט דאינו יוצא בזה דלפי מה שיתבאר לקמ! )הערה י''ג( דבעינ! דבר חשוב ממילא פשוט דטיח הביצה שעל הדג אינו עולה למנה אחת עיי''ש ,וכ!
הדי! לעני! קרי'' שעל הקעיק הנ''ל.
י כנ"ל בהערה הקודמת ,שבשר מבעל חי א' הוי כשתי מיני א ה משני איברי נפרדי ,מפני ששונה בטעמ א שאינו שונה בשמ] ,ואולי סגי ג מה ששונה במראה לחוד[.
יא וכלשו! השו"ע )ש( מנות של בשר או של "מיני אוכלי" ,וכמבואר בש"ס )מגילה ד ז' ע"ב( ששלחו קמח מחטי קלויי ותמרי או זנגביל ופלפלי! ע"ש ,וע' בער ש"י )בסי' תרצ"ה( שמוכיח מזה שא"צ שיהי' מאכל שעולה
על שלח! מלכי ,דהא שלחו קמח מחטי קלויי שבזה כתב הרמב" )בהל' מאכלות אסורות פ"ז הי"ז( שאינו עולה על שלח! מלכי.
יב ט"ז )סק"ד( בש תרומת הדש! ,שכתב ד"מנות" נקרא רק מידי דאכילה ע"ש )והגר"א ציי! למשנה במס' ביצה ד י"ד ע"ב ע"ש ,וג בבאה''ט )סק''ז( הביא מקוד משו''ת הלכות קטנות )ח'''ב סי' קס''ג( דמעות וכסות וכלי
שיכול למכר מיד לקנות לצור הסעודה יצא ,אבל סיי הבאה''ט מיד אהר! דמתה''ד הנ''ל לא משמע כ! ,וכ''כ בשו"ת שבט סופר )אורח חיי סימ! כ''ג( דא לטע כדי להרבות ריעות י''ל דדוקא מיני מאכל ומשתה יוצא דיותר יש חבה
וריעות ע"י מיני מאכל דמקרב הנאייתהו עיי''ש ,וכ''פ הדר החיי והדע''ת )סי' תרצ''ה(] ,המג! אברה )סימ! תרצ''ו ס"ק י''א( הביא ס"ח שש משמע שעכ''פ במעות יכולי! לקיי מצות משלוח מנות ,וז''ל מי שמת אביו בפורי לשנה
הבאה ישלח מנות ובאותו שנה ישלח מעות או בשר לעניי רק לא תפנוקי העשוי לשמחה וכל דבר של שמחה לא ישלח ולא ישלחו לו עכ"ל ,אכ! לדינא נראה להחמיר דבתה''ד הנ''ל מוכח להדיא שג במעות אינו יוצא ,וג אפשר
לומר שס''ח דאבל קאי על מתנות לאביוני א שהיא דוחק מ''מ נראה דצ''ל כ! כיו! דהמג''א )סי' תרצ''ה סקי''א( כ' דאפילו בשר חי אינו יוצא וא''כ כ''ש מעות[.
 ‰¯Â˙ È˘Â„ÈÁולפי הנתבאר לכאו' יוצא שג בדברי תורה אינו יוצא ,וכ''כ בשו''ת משפטי ליעקב )או''ח סי' ס''א( ועיי''ש שכ' דאפילו לטע כדי להרבות ריעות צרי דבר מאכל דוקא ,ומה שכ' הרמ''א בהקדמת ספרו מחיר יי!
שבשנת שט"ז היתה מגפה בקראקא והוא ע משפחתו ברחו מהעיר והתגוררו בשידלוב ,מפני שלא היה לו מה לשלוח לאביו משלוח מנות חיבר פי' למגילת אסתר בש מחיר יי! ושלחו לאביו בפורי ,עיי''ש ,י''ל דמודי דאינו יוצא בזה
רק מפני שלא היה לו מה לשלוח שלח ד''ת לכבוד אביו.
·‚„ ÌÈ˘Ï ÌÈדבר חידוש כתב בשו"ת בית שערי )חלק אורח חיי סימ! ש''פ( דבפסחי )ד ק"ט( מבואר דאנשי בראוי לה ביי! ונשי בראוי לה בבבל בבגדי צבעוני ובא"י בבגדי פשת! מגוהצי ,ע''כ אפשר לקיי המצוה
בבגדי בי! לטע תה"ד להשלי חסרו! חבירו כדי לקיי מצות שמחה ,ובי! לטע מנות הלוי משו חיבה וריעות ,והא דכתיב מנות דהוא מידי דמיכלי ומישתי כמ"ש תה"ד הנ"ל היינו באיש דוקא עיי''ש ,ובפני סתמנו כפשטות
הפוסקי שג נשי צריכי! לתת דוקא מידי דאכילה.
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A
יג( וא שיש הידור לשלוח ע''י שליח מ''מ מותר לשלוח לכתחילה ע''י קט
ו( יזהר שכל אחד מב' המאכלי ,יהי ' בכמותו כשיעור שראוי לכבד בו
A
 Aחבירו באותו העיר  ] ,כגו א משלח אגוזי ,לא סגי כשמשלח שני או או ע'' י גוי ]א שאינ בר שליחות[ .
 Aשלשה אגוזי ,רק כפי שיעור שראוי לכבד לאד כשרוצה לית לו אגוזי[.
יד( ולפי הנתבאר אתיא שיוצאי מצות משלוח מנות כששולח המנות איזה ימי A
ז( וג המשקה יהי' כשיעור שראוי לכבד בו אד וכנ"ל  ,ויי שר סגי קוד הפורי ע''י  u.p.s.פעדעק''ס וכדו'.
A
 Aבפחות מרביעית ] ,כגו הבאטלע" " הקטני של יי" ש הנמכר בחנותי [
ידיעת ש המשלח
 Aשבשיעור זה הדר" לכבד בו אד ,אבל לא יקח באטלע"" הללו וימלא אות טו( השולח משלוח מנות יזהר שחבירו ידע מי ששלח לו המנות ,שא אי A
ע יי דבזה צרי" שיהי' כשיעור כוס מלא יי .
המקבל יודע מי שלח לו דעת הרבה פוסקי שלא יצא ידי חובתו
ילדי .שמכסי פניה A
A
ח( אע"פ שיוצא ידי חובתו ב כל מי מאכל ששולח ,מ"מ ראוי להדר
טז( ומצוי הרבה פעמי ששולחי המנות ע
 Aשעכ"פ פע אחד ישלח שני מאכלי חשובי ויקרות הער" ,כל אחד כפי )פארשטעל''ט( ואינ רוצי להודיע שמ ,וכ מצוי להיפ" שמחמת טירדת A
אשר חננו ה' .
היו אי המקבל משי לב מי ששלח לו המנות ,או שאחד מב''ב
הקטני A
A
זמ נתינת משלוח מנות
מקבלי המנות בלי להודיע לאביו או לאמו שפלוני שלח משלוח מנות ,ולפי
ט( אי יוצאי מצות משלוח מנות אלא ביו פורי ולא בליל פורי ,וכ''ש הנתבאר דעת הרבה פוסקי דאי יוצאי בזה ,לכ נכו להדביק נייר או A
A
סטיקע''ר וכדו' ע ש המשלח על המשלוח מנות ,כדי שהמקבל יוכל לראות
שאי יוצאי יו או יו מי לפני פורי .
A
A
י( אבל יכול לית ה משלוח מנות לשליח קוד הפורי והשליח יתנו אח''כ מי ששלחו לו .
 Aלחבירו ביו הפורי .
A
חבירו אינו בביתו
נתנו
שהוא
א
,
פורי
אחר
לחבירו
מנות
המשלוח
נת
יא( וא השליח
יז( א שלח משלוח מנות לחבירו וחבירו אינו בביתו ומניחו אצל
שיהאהדלתשA ,
.
יצא
לא
הפורי
 Aלהשליח בעצ יו
א יודע שחבירו יחזור לביתו מבעוד יו יצא ] ,ובתנאי שיזהר
A
משלוח מנות על ידי שליח
A
המשלח על המשלוח מנות או שיודיע לחבירו ע ''י הטעלעפאו'' [ .
יב( יש להדר לשלוח המנות בפורי על ידי שליח דוקא  ,לפי שתכלית
יח( אבל א אינו בעיר ויודע שלא יבא עוד היו לביתו ,לא מהני
מה A
A
כוונת מצוה זו היא לקרב הלבבות ויותר דר" כבוד כשמשלחו ע ''י שליח שזה שהניחו אצל הדלת ,ולא יצא ידי חובתו ] ,וטוב שבכה ''ג יודיע לחבירו ע''י
A
הטעלעפאו'' שהניח המשלוח מנות אצל הדלת שאז י''א שיצא [.
 Aאות זכרו שדעתו עליו א שאינו רואהו ועי'' ז ניכר האהבה יותר .
==================
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
כב

יג

יד

טו

כג

טז

יז

כד

יח

יט

כה

כ

כו

כז

כא

יג זהו לשו הפמ"ג )בספרו ראש יוס עמ"ס מגילה ד ז' ע"א( ,וכ"כ ג"כ במשבצות זהב )סק"ד( שיהי' ראוי להתכבד כפי המקו והזמ ,וכ"כ בא"א מבוטשאטש )מהד"ת( "מנות" משמע שצרי להיות מנה חשובה בגדר חתיכה
הראוי' להתכבד ,מה שרגילי לית לאחד כשמחלקי לרבי ,וכ בשיעור שתי' כשמכבדי לאחד בשתי' ע"ש עוד ,וע"ע בשו"ת זרע יעקב )סוס"י י"א – ע' בשע"ת בסי' תרצ"ד שד בדבריו לעני מתנות לאביוני( דמשלוח מנות לא סגי
בשיעור כזית ,עיי"ש ,וכ"פ הערו השלח )סעי ט"ו( דמשלוח מנות אינו די בכזית או רביעית דבעינ מנה יפה דזהו לשו מנות וכ' "ואלו ששולחי חתיכות קטנות לא יצאו ידי חובת" עכ"ל .ופשוט דהרבה חתיכות קטנות מצטרפי
לשיעור )שו"ת התעוררות תשובה בדפו''ח סי' תצ''ו(.
 ¯È˘ÚÏ ÁÏÂ˘˘Îעי' בביאור הלכה )סימ תרצ''ה ד''ה חייב לשלוח( שכ' בזה''ל הח"א הוכיח מ הירושלמי דא שולח לעשיר דבר פחות אינו יוצא בזה ידי משלוח מנות וכ משמע בריטב"א לפי גירסא אחת ש בגמרא .אכ ש"פ
לא הזכירו דבר זה ונכו ליזהר בזה לכתחלה עכ''ל ,וכ"כ בחסד לאברה )מהד"ת סי' פ"ג( מש הריטב"א שצרי שיהי' מתנה חשובה לפי ער המקבל ,אכ השדי חמד )מערכת פורי סי' ח'( תמה על הח''א דבירושלמי מוכח להיפ
שהעשיר אינו יוצא בדבר פחות וכנראה מהירושלמי דאזלינ בתר הנות ולא בתר המקבל ,אלא דסיי דא שאי ללמוד די זה מהירושלמי מ''מ אפשר לקיי די זה מסברא דכיו שאי המקבל נהנה ממנו אי השליח יוצא עיי''ש.
יד שכ הדר לכבד בנ"א בשיעור קט ,וכמ"ש הא"א מבוטשאטש )הנ"ל( דכל מאכל ומשקה משערי כפי מה שהוא ,ומה שהוא ללפת ,י"ל שהשיעור הוא כפי שמשתמשי לסעודה בינונית ע"ש.
טו וכנ"ל )הערה י''ג וי''ד( דצרי שיעור שמכבדי בו בני אד.
טז כ"כ החיד"א בברכי יוס )סי' תרצ"ה אות ד'( בש הראנ"ח וז"ל "עיקר המצוה שיהיו המנות יקרות הער ועריבות" ,עכ"ד) ,והוא מספר שדה יהושע על ירושלמי מס' מגילה ד י"ז ע"ב ,שש מעתיק לשו הראנ"ח
באור ומפרש כ בדברי הש"ס ע"ש( ,וכ"כ הבני יששכר בספרו ריח דודאי עמ"ס מגילה )בד ז' ע"א אות ו'( וז"ל מהראוי לשלוח כל אחד כפי אשר חננו ה' וכו' כיו דאנשי כנה"ג קראוהו מנות דר חשיבות מחוייב לשלוח
מעידיות דידי' ,הג דיוצא ידי חובתו )אפי' בפחות הער ( עכ"ל.
ומה שכתבנו דסגי כששלוח כ לאחד ,פשוט שבכ יוצא המצוה וכדלעיל בסעי ב' ,וכ"כ בקיצור של"ה )על מס' מגילה ד"ה ולעני( שלכל הפחות לאחד ישלח שתי מנות יפי שהוא דר כבוד וא רוצה אח"כ לשלוח
לכל ריעיו ,יוכל לשלוח מה שירצה עכ"ד ,וכ"כ ביוס אומ) $סי' תתרצ"ט( עיי"ש.
 ˙Â Ó ÁÂÏ˘ÓÏ ‰˜È˙Ó È ÈÓומה שנוהגי העול לשלוח מיני מתוקה ,כבר הובא מנהג זה בשיירי כנה"ג ,הובא בכ החיי )סקמ"ח( ,והבני יששכר בריח דודאי )עמ"ס מגילה ד ז' ע"ב ,אות ט'( כתב ג"כ דמהראוי
לשלוח מיני מתוקי כי אנשי כנה"ג קראו מנות מלשו מ אשר טעמו כצפיחית בדבש עיי"ש.
יז רמ"א )סימ תרצ''ה סעי ד( ,והטע כ' הגר''א )ש( לפי שנאמר לעשות אות ''ימי'' משתה ושמחה ומשלוח מנות וכו' ,והלבושי שרד ש כ' הטע שהביא המג''א )סי' תרצ''ד סק''א  %לעני מתנות לאביוני( שמא
המקבל יאכל את המנות לפני פורי ולא ישאר לו לסעודת פורי עיי''ש.
יח באה''ט )סק''ז( בש ספר יד אהר ,וכ"כ בשו"ת מהרי"א )או"ח סי' ר"ד ור"ז( ,שו"ת בית שערי )חלק או''ח סימ שפ''א( ,אכ בשו''ת לבושי מרדכי )מהדו''ק סי' ק''ח( מפקפק הרבה ע''ז וכ' שג דעת הפמ''ג מוכח
להחמיר ,וסיי שאי לסמו על היתר זה רק בדר יחידי וא''א לקיי מצות משלוח מנות בעצ היו הפורי ,וכ''פ להחמיר בשו"ת תורה לשמה )סימ קפ''ח( וכ' דתלוי בב' טעמי של משלוח מנות ולפי טע של להרבות ריעות
לא יצא עיי''ש ]וכ''פ בערוה''ש סעי י''ז אלא שצע''ק ממה שכ' בסעי ט''ז ויש לישב ואכמ''ל[ ,מ''מ לדינא כתבנו להקל כהמקילי הנ''ל ,וכ''פ הגה''צ הדומ'' $שליט''א בשו''ת אגלי דבש )ח''א סי' ס''ה אות י"ז(.
˙  ,ÌÈ¯ÂÙ· ˜¯ Â˙‡ ‰ ˜È ‡Ï˘ È‡ ˙· Âהגה"צ הדומ" $שליט"א בשו''ת אגלי דבש )ח''א סי' ס''ה אות י"ז( הביא מחלוקת אחרוני כשנת המנות לחבירו קוד הפורי בתנאי שלא יקנה אתו רק בפורי דבשו"ת כנ
רננה )או"ח סי' פ"ז( פסק להקל ובשו"ת דבר אליהו )סי' ס"ט( נוטה להחמיר בזה עיי"ש.
יט פשוט ,וכ''כ בשו"ת מהרי"א )סי' ר"ז(] ,אול מש''כ ש שא מזכה מתנותיו לחבירו ע"י אחר אפילו במקומו של הנות ודאי זכי לאד שלב"פ כאילו הזוכה הוא שליח לקבלה של חבירו רעהו או של האביו המקבל
וכאילו הגיע מיד ליד המקבל יוצא י"ח המצוה א שאי מגיע ליד האביו עד אחר זמ אחר הפורי ,עכ''ל ,זהו לכאו' רק לפי טע של להרבות ריעות אבל לפי הטע כדי לספק צרכי סעודת פורי פשוט דלא יצא ,ואפילו לטע
כדי להרבות ריעות צ''ע קצת דהרי לא הרבה ריעות כלל בפורי שהרי חבירו אינו יודע מזה כלל) ,וע''ע לקמ הערה כ''ג וכ''ו([.
כ בשו"ת בני ציו )לבעל ערו לנר  %סימ מ''ד( הסתפק בזה שהרי נאמר "משלוח מנות" ומשמע דווקא על ידי שליחות ,הובא ספיקתו באורחות חיי )סי' תרצ''ה סקי''א( ובמשנ''ב )סקי''ח( ועוד אחרוני ,וכ''פ להחמיר
לשלוח ע''י שליח דוקא במקור חיי )סי' תרצ''ד( וביפה ללב )סי' תרצ''ה אות י''ט( ,ובשו"ת התעוררות תשובה )בדפו''ח סי' תצ''ח(.
אכ הא"א מבוטשאטש )סימ תרצ''ה( כתב ,שודאי יוצא ג כשהביא על ידי עצמו ,שא נאמר שאינו יוצא אלא על ידי שליח ,הרי קיימא ל שכל דבר שהוא אינו יכול לעשות ג שלוחו אינו יכול לעשות ,וכ''כ בשו"ת
האל ל שלמה )סימ שפ''ג( .ולדינא וא שעיקר כהמקילי ,וכ משמע קצת בגמ' דהוי מחלפי סעודתייהו להדדי ,מ''מ כתבנו שיש להדר לשלוח ע''י שליח דוקא ,כדעת המחמירי הנ''ל ,וג בשו"ת מהרי"א )סי' ר"ז( ראיתי
דא שדעתו דיוצא כששולח בעצמו אעפ''כ כתב דיש עני והידור מצוה לשלוח ע''י שליח דוקא.
כא כ ביאר מר רביה''ק זי''ע )בשו''ת דברי יואל סי' ס''ד( דעת בני ציו הנ''ל ,וכעי''ז ביאור בשו"ת מהרי"א )סי' ר"ז( ,ועי' בשו"ת התעוררות תשובה )בדפו''ח סי' תצ''ח( שכ' טע אחר.
כב שו"ת מהרי"א )סי' ר''ד ור"ז( ,וכ' שכ''כ בספר החיי )סי' תרצ''ה( ,וכ''כ בחידושי חת סופר )גיטי כב (:ומבאר ש הטע שרק בדבר שאד צרי לעשות בעצמו אנו זקוקי לדיני שליחות כדי שייחשב כאילו הוא
בעצמו עשה את הדבר ,אבל במצות משלוח מנות שאי צרי שהוא יעשה את המצוה בעצמו אלא העיקר הוא שהמצוה תעשה ,לזה מועיל ג קו עיי''ש] ,וסיי ש בזה''ל והב זה כי כבר טעו בו גדולי וטובי ממני ,ואולי
כוונתו למה שכ' בליקוטי חבר ב חיי )ח''א ל''ו (:ששמע מהחת''ס שהגאו הרעק''א נסתפק בדי זה והחת''ס השיב לו כנ''ל[ ,וע''ע בשו''ת אגלי דבש )ח''א סי' נ''ה אות ו'( מש''כ בעני זה.
כג שו"ת כתב סופר )אורח חיי סימ קמ''א( ,עיי''ש שזה תלוי בב' טעמי של המצוה )עי' לעיל הערה ה'( ודעתו דעיקר הטע היא משו חיבה שלו וריעות שכ משמע לשו איש לרעהו ,ושכ דעת רמ''א ,ע''כ אינו
יוצא כשאי המקבל יודע מי המשלח דאי שלוח כזה דר חיבה וריעות ואינו מקרב לבבות עיי''ש ,וכ''כ בנו בשו"ת התעוררות תשובה )בדפו''ח סי' תצ''ח( דדי זה תלוי בב' טעמי הנ''ל ,וכ''נ דעת המהר'' שיק )או''ח סי'
שמ''א( ,וכ''נ דעת הערוה''ש )סעי ט''ז(.
כד וג נכו שכל אחד ישתדל לראות מזמ לזמ מי ששלח משלוח מנות ועי''ז יתרבה החיבה והריעות שידע מי ששלח לו ,דא לא יסתכל מזמ לזמ אפשר שיאכלוהו ב''ב ,וא א היה נכתב עליו ש המשלח אעפ''כ לא
יודע לו כלל שחבירו שלח לו מנות ,ונמצא שחבירו לא יצא המצוה לדעת הרמ''א ורוב פוסקי.
כה ערו השולח )סימ תרצ''ה סעי ט''ז(.
כו לא מיבעא לטע של תרה''ד שהיא כדי לספק צרכי סעודת פורי הא כא שלא יגיע לביתו עד הלילה בודאי דלא יצא ,אלא ג לטע של מנות הלוי שבא להרבות ריעות מ''מ באופ זה שחבירו לא יודע מזה כלל עד
הלילה הרי לא הרבה ריעות בעצימו של פורי ולא יצא ,וכ''פ ערו השולח )ש( ,וכ''פ הגה"צ הדומ" $שליט"א בשו"ת אגלי דבש )ח"א סי' ס"ה אות י''ד( ]עי' לעיל )הערה י''ט( דעת שו"ת מהרי"א בעני זה[.
כז הנה לטע של תרה''ד שהיא כדי לספק צרכי סעודת פורי ,לכאורה א שהודיע לחבירו שהניחו אצל הדלת מ''מ כיו שלא יגיע לביתו עד הלילה וא''א להנות ממנו לסעודת פורי דלא יצא ,אבל לטע של מנות הלוי
שבא להרבות ריעות י''ל דיצא דכיו שהודיע לו שהניחו אצל ביתו הרי הרבה אהבה וריעות] ,אלא דיש לעיי דא הניחו בחצר שאינו משתמרת שאינו קונה א''כ י''ל שאינו יוצא א לפי הטע של מנות הלוי וצ''ע[.
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A
A
יט( וא אחד מב'' ב נשתייר בתו ביתו ומקבל המנות ומודיע לאביו ע'' י בדיני אלו מכיו שאי שולחי להרבה בני אד [ וא אי לה מנות יכולי
A
A
הטעלעפאו'' שפלוני שלח משלוח מנות ,יש לומר דלכו ''ע יוצאי א שחבירו להקל ששני חברי יחלפו סעודת זה לזה .
A
אבל
 Aלא יחזור לביתו עד הלילה .
נשי
כד( אי לשלוח משלוח מנות לאבל בתו י''ב חודש  ,וא שלחו לו מותר A
A
לקבלו .
כ( ג נשי ובתולות גדולות מחוייבי לית משלוח מנות .
כא( איש לא ישלח משלוח מנות לאשה ,וכ להיפ אשה לא תשלח כה( מ''מ א כשהאשה אבלה ל''ע מותר לחבריו לשלוח לו משלוח מנותA ,
A
וכ להיפ כשהאיש אבל מותרי לשלוח לאשתו .
 Aמשלוח מנות לאיש ,אלא איש ישלח לאיש ואשה לאשה .
A
קטני
כו( מותר לשלוח משלוח מנות ומעות פורי לרב או מו'' א שה
A
A
כב( וכ בניו ובנותיו הקטני המחוייבי בחינו יש להחמיר לחנכ לית אבלי .
כז( אבל ל''ע חייב לשלוח משלוח מנות אבל לא ישלח תפנוקי העשוי A
 Aמשלוח מנות בעצמ .
לשמחה .
בחורי
A
A
כח( כשהבעל אבל ל''ע מותר לאשתו לשלוח לחברותיה מעדני יקרי
כג( בחורי ההולכי לקב מעות צריכי להזהר מאוד שלא לשכוח מעיקר
A
A
העשוי לשמחה .
מצות היו ויתנו משלוח מנות לחביר] ,ואדרבה צריכי ליזהר יותר בדיני אלו מכיו
A
A
==================
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
 Aלע"נ האשה החשובה מרת אסתר ב"ר משה ע"ה  -נפטרה ט' אדר ב' שנת תשע"א לפ"ק  -הונצח ע"י משפחתה A
A
A
לב

כח

לג

לד

כט

לה

ל

לו

1

לא

לז

לח

כח דג לטע של תרה''ד שהיא כדי לספק צרכי סעודת פורי ,י''ל דסגי לספק צרכי סעודה לב''ב של חבירו ,וכ נראה מערו השולח הנ''ל.
כט רמ"א )ס"ס תרצ"ה( וכ"כ שאר אחרוני דלא כפר''ח ,וע"ע מש"כ הגה"צ הדומ"! שליט"א בשו"ת אגלי דבש )ח"א סי' ס"ד אות ה'( בעני זה.
ל רמ"א )ס"ס תרצ"ה( ,והטע שלא יבוא איש לשלוח מנות לאלמנה או לפנויה ,ויאמרו הרואי שכבר קידשה ואלו ה הסבלונות ששולח כדר חת השולח סבלונות לארוסתו ויבואו לחשש קידושי ,ועוד טע כתבו הפוסקי
דאסור משו קירוב הדעת )שו"ת שבות יעקב ח''א סימ מ''א ,וערוה''ש סעי #י''ח( ,ולאחותו וכדו' פשוט דמותר לשלוח דליכא ב' חששות הנ''ל ,וכ''פ בשו''ת התעוררת תשובה )בדפו''ח סו #ח''ג בהגהות לשו''ע סי' תרצ''ה(.
לא פמ"ג )א"א סי' תרצ"ה ס"ק י"ד(.
לב שו''ע )סי' תרצ''ה ס''ד(.
לג רמ''א )סי' תרצ''ו ס''ו( וכ''כ שאר אחרוני.
לד שו"ת כתב סופר )אורח חיי סימ קמ''א(.
לה פשוט.
לו שו''ת דברי מלכיאל )ח''ה סי' רל''ז( משו דהוי רק כפריעות חוב והוא דבר האבוד ,וכ''כ בשו''ת תשובות והנהגות )ח''א סי' תרצ''ב( דא #דעיקר היא המעות אעפ''כ מותר לתת ג משלוח מנות כדי שיהא בדר כבוד עיי''ש.
לז שו''ע )סי' תרצ''ו ס''ו(.
לח מג אברה )סימ תרצ''ו ס"ק י''א(.
לט פשוט.
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A
A
במסכת מגילה )ד
בשבת,
שחל
˘˙ÂÓÓÂ¯˙‰ Ï˘ ‰ÁÓ
 Aיג (:אמר ריש לקיש ,גלוי
אי
ולכאורה
A
ליהודי היתה אורה ושמחה וששו ויקר ,אורה
 Aוידוע לפני מי שאמר
יוכלו להפו איז תורה ,נעב דע שטייט שמחה ,נאכדע שטייט A
והיה העול שעתיד
לצאת
הגזירה
ששו איז מילה ,או ויקר איז תפילי ,מ'זעהט א דבר A
A
א
¢
שליט
ר
¢
אדמו
מר
ק
¢
מכ
המ לשקול שקלי על
ביו
למלחמה
הלמד מענינו.
די וועלט זאגט א ווערטל ,ס'האט איינער אמאל A
A
ישראל ,לפיכ הקדי
קודש,
שבת
íéøåôì
 Aשקליה לשקליו ,וראוי נתפרס ע"י ועד להוצאת ספרי כ"ק מר אדמו"ר שליט"א לפיכ הקדי געפרעגט וואס איז טייטשט ותמגר ,האט ער געזאגט A
שקליה לשקליו ,אי ווייס נישט פונקטלי ,אי זעה נאר ווער די A
 Aלהבי במה היה יפה
שכני זענע ,ס'איז ותשבר ותמגר ותכל ותשפיל
ומצות מחצית השקל בא לכפר חטא מכירת יוס ותכניע ,פארשטייט מע וואס דאס מיינט .יעדע זא A
 Aכח של שקלי ישראל לדחות גזירתו של המ.
וי"ל על פי מה שכתב בבני יששכר )אדר מאמר
)תנחומא תשא ס"י( ,שמע מינה דהצדק ע יוס
דאר מע קוק ווער דער שכ איז.
A
A
ליהודי היתה אורה ושמחה וששו ויקר ,ווער
 Aד אות ב( בש הקדמוני ,שהשנה ההיא שגזר המ שהיה לה קוד מת תורה די בני נח ,ועשו בשבת איז דער שכ פו שמחה ,דער שכ איז אורה דאס איז A
הגזירה על ישראל בי"ג אדר אקלע יו י"ג אדר
מלאכה שאי צרי לגופה ,דהלכה כרבי שמעו
בשבת תורה ,דער שכ איז מילה ,דער שכ איז תפיליA ,
A
בשבת ,עי"ש בדבריו .ולפי זה עלתה בלבי לחקור,
דפוטר במלאכה שאי צרי לגופה ,א כ ג
צוויש די ,דארט געפינט זי דאס אריי .דאס מיינט A
A
אי קבע מרדכי הצדיק לכתחילה אשר ביו ההוא
קודש יוכלו להרג להקהל ולעמוד על נפש.
צו זאגע אז שמחה דאס איז א געהויבענקייט או א
אמנ זה זמ כביר שנסתפק לי בהא מילתא ,הייליגקייט ,שמחה איז נישט א צולאזענקייט דאס A
 Aשחל בשבת יצאו למלחמה נגד אויביה ,הא יש בו
דלפי מה שהסכימו האחרוני )פני יפות פ' נח( איז נישט א הוללות ,פונקט ווי יעדער איינער A
 Aמשו חילול שבת.
פארשטיי אז תפילי איז הייליג ,ס'איז נישט עפעס
אמנ י"ל על פי מה דקי"ל )שבת קז (:הצד שאצל בני נח הלילה הול אחר היו ואצל ישראל אנדערש נאר הייליגקייט ,תורה הקדושה איז כולו A
A
 Aנחש בשבת בשביל שלא ישכנו פטור ,משו דהוי היו הול אחר הלילה ,א כ גזירת המ הרשע הייליגקייט ,שמחה אי פורי איז אוי כולו A
מלאכה שאי צריכה לגופה .והכי נמי בזה ,עצ
לאבד ביו אחד בשלשה עשר לחדש שני עשר
הייליגקייט ,א געהויבענקייט ,שמחה של מצוה.
A
A
שלא
המלחמה היתה להקהל ולעמוד על נפש ,כדי
נח
בני
כדיני
גזירתו
היתה
ודאי
,
אדר
חדש
הוא
פורי גייע בחורי ארו נא געלט ,ס'איז א
 Aישלטו בה האויבי ,ובאופ זה היה מותר דהוי דהלילה הול אחר היו שלפניו ,אמנ כשנהפ געוואלדיגע עני צו גיי נא געלט א גאנ יאר ,או A
מכל שכ או פורי.
A
 Aמלאכה שאי צרי לגופה.
פור המ לפורינו ונצמח לנו ישועה ,ונקבע אותו יו
דער הייליגער דברי חיי ז"ל האט געפירט
והנה נתקשו המפרשי )פני יפות פ' בשלח( להקהל ולעמוד על נפש ,יש לחקור א הישועה פורי טיש ,וואס דאס איז דא געווע שולח דומה A
A
 Aאי שמרו האבות את השבת קוד מת תורה ,הא היתה ביו י"ג ולילה שלפניו כדי ישראל ,או ביו למזבח ,ער איז אריינגעקומע פורי צו טיש או ער A
 Aקי"ל )סנהדרי נח (:עכו" ששבת חייב מיתה ,י"ג ולילה שלאחריו ליל י"ד כדי בני נח .ואולי יש האט געזעה יונגעלייט שטיי פורי ביי טיש ,האט A
ער זי געבייזערט ,יונגעלייט זענע
שנאמר )בראשית ח כב( יו ולילה לא ישבותו .וא
לומר כי מה שהרגו ביו י"ג את אויביה ,היינו
פוריוואסבייטוהטישזיי?A ,
A
יונגעלייט דארפ גיי נא געלט פורי,
היה לה חומרות בני נח ,הרי עברו על ה ציווי דיו
במוצאי שבת קודש שהוא הלילה שלאחר י"ג,
דא!.
A
A
ולילה לא ישבותו .ותיר #הגאו רבי יוס ענגיל
דבדי בני נח עדיי שיי ליו שלפניו יו י"ג ,ואזלו
דאס איז פארשטייט זי ביי בחורי אוי
 Aזללה"ה בספרו בית האוצר )מערכת אבות אות כב( לחומרא להרג בלילה שלאחריו בדי בני נח ,געזאגט געוואר ,פורי דאר מע גיי נא געלטA ,
אבער ווע מ'גייט נא געלט ,דאר מע וויס ,אז ווע A
 Aשעשו מלאכה שאינה צריכה לגופה ,דלגבי שבת
דוגמת הגזירה שהיתה לפי דיני בני נח.
 Aפטורי עליה לרבי שמעו משו דבעינ מלאכת
ועל פי זה יש לפרש מה שנוהגי למשו סעודת מ'גייט נא געלט איז מע א שליח מצוה ,ס'איז אוי A
חובת היו עוסק צו זיי אי דע עני פו מתנות
 Aמחשבת )שבת צו ,(.אבל לגבי מצות בני נח דכתיב פורי בליל ט"ו ,דוגמת הנס שהיתה כמו הגזירה לאביוני ,דאס איז אלעס מצוות ומעש"ט ,ממילא A
רק לא ישבות ,כיו דשביתה לא הוי ,על כ פטורי,
ביו י"ג ולילה שלאחריו ,וג הישועה היתה באופ
אותו דאר דאס צו זיי מיט א געהויבענקייט ,אזוי ווי א A
A
עכ"ד .וא כ לשיטת יוס הצדיק דס"ל דקוד מת
זה ונוח בארבעה עשר ובלילה שלאחריו ועשה
איד טוהט א מצוה.
ס'איז א פלא פו א לשו פו א גמרא ,היינו A
A
תורה היה לה די בני נח לחומרא כמבואר בפרשת
יו משתה ושמחה.
ובזה יל"פ מאמר במס' מגילה )ד ז (:מיחייב טעמא דשופר היינו טעמא דמגילה ,די גמרא איז A
 Aדרכי )דרוש א( ,צרי לומר שעשו בשבת מלאכה
וואס
טאג
דע
,
מגילה
מיט
שופר
מדמה
עפעס
A
 Aשאי צרי לגופה ,והיינו כרבי שמעו דס"ל מלאכה
איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בי ארור המ
מ'בלאזט שופר ,דע הייליג טאג ראש השנה,
 Aשאי צרי לגופה פטור ,והשבטי שחלקו עליו ס"ל לברו מרדכי ,והכוונה בזה שיתבש האד כל כ פארשטייט יעדער איינער ס'איז א טאג פיל מיט A
 Aהלכה כרבי יהודה דמלאכה שאי צרי לגופה חייב ,מעצ הנס עד שישמח ג בליל ט"ו ,והיינו דלא ידע יראה ,פיל מיט ערנסקייט ,קיינער וועט נישט מאכ A
ועל כרח שהיה לה די ישראל לקולא ,ולא
בי ארור המ ,א שמחתו ג בלילה שלאחריו כדי
קיי ליצנות ראש השנה ,היינו טעמא דשופר
היינו A
A
טעמא דמגילה ,דאס איז די זעלבע טע ,די זעלבע
הוצרכו לעשות מלאכה כלל.
בני נח דהלילה הול אחר היו ,לברו מרדכי
ובזה יתבאר הגמרא גלוי וידוע לפני מי שאמר שתהיה שמחתו רק ביו כדי ישראל שהיו הול טע וואס א איד שפירט אי שופר דאר ער שפיר A
A
 Aוהיה העול שעתיד המ לשקול שקלי על ישראל ,אחר הלילה ,כי כל כ ישמח בפורי ,עד שמעצמו אי די מגילה ,ס'דאר זיי א ערנסטע טאג ,זי A
אויפפיר .מיט א ערליכע התנהגות מיט א הייליגע A
 Aויגזר אומר להשמיד להרוג ולאבד ביו שלשה עשר
יומש שמחתו ג בלילה שלאחריו.
התנהגות
A
A
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A
A
בירורי הלכות ,נער ונסדר ע"י מערכת "בית וועד לחכמי" שע"י מבצר הכוללי קרית יואל A
A
עת רקוד
והיו למראה עיניו של הגה"צ דומ" #קרית יואל שליט"א
A
A
או ע"י הפעקס:
להערות והארות:
א כי בכל ימות מועדי השנה רואי על האד הישראלי את גודל שמחתו בה'
 Aובמצוותיו הק' ,הרי כאשר מגיע האי יומא קדישתא יו הפורי כאשר ש שמי
A
מתאהב וקיימו וקבלו בני ישראל את התורה מחדש ,אז מתעלה האיש הישראלי
t 'à íåéá ìçù íéøåôì íéòâåðä íéðéã T
A
 Aעשר מעלות בשמחת המצוה ועולה ורוק"ד הוא ברוב אוני ואמי כוח ,בשמחת
 דיני תפלה וברהמ"ז לשבת ולמוצש"ק -קדושת היו כי הוא נורא ואיו ,מפזזי ומכרכרי בכל כוח ואונ למעלה
A
א( בשבת זו אי אומרי אב הרחמי אחר קריאת התורה  ,וכ אי אומרי צדקת במנחה .
 Aמכוחות אנוש - .פע בסעודת פורי במשתה היי שתה הקדושת יו"ט יי לבסומי
ב( א נמשכה הסעודה שלישית עד הערב ואפילו א אכל פת בלילה אעפ"כ לא יאמר על הניסי
לקיי מצות היו ,ואחר המשתה לקחוהו שני משמשי והעלוהו לחדרו ,והשכיבוהו
A
A
על הקאנאפע שינוח קצת מעבודת היו ,אבל הקדושת יו"ט ק על רגליו והתחיל בברכת המזו ]רק רצה[.
 Aלרקוד ולזמר 'אשרי איש שלא ישכח וב אד יתאמ ב' ,והיה רוקד
ומפזז ,ג( במוצש"ק כשמביאי המגילה לביהמ"ד יזהר לומר מקוד "ברו המבדיל בי קודש לחול" A .
ומכרכר למעלה מכוחותיו עד שנפל על הקנאפע מחוסר אוני  ,ושכב כמה מינוט
ד( לכתחלה יבר ברכת המזו קוד שאומר "ברו המבדיל" ,ובדיעבד א אמר "ברו המבדיל"
 Aואח"כ ק שנית לרקוד ולזמר את הפסוק כנ"ל ,כ היה כמה פעמי עד שהרגיש
A
 - .אשר בתו סעודתו לא יאמר רצה בברכת המזו .
אפיסת הכוחות ואז השכיב את עצמו לנוח קצת
והתעוררות תשובה הבאה מחמת שמחה ה( בתפלת ערבית אומרי "אתה חוננתנו" ו"על הניסי " ,וא שכח לומר על הניסי ונזכר קוד A
 Aע"כ נגילה ונשמחה ביו הקדוש הזה" ,
וריקודי של שמחה ומצוה יותר גדול ממעלת התשובה הבאה ע"י בכיה"
 ,הש של סיו הברכה יחזור ,אבל א כבר אמר ה' של סיו הברכה לא יחזור  ,אלא בגמר התפילה קוד
" Aבשמ" יגילו כל היו ר"ת בכיה ,להודיע ולהגלות דבכיה הבאה מבחינת יגולו יהיו לרצו השני ]שקוד עושה שלו [ יאמר "הרחמ יעשה לנו ניסי ונפלאות כש שעשית" וכו' בימי A
 ,ובפרט
בחינת השמחה פועל יותר מבכיה הבאה מחמת דאגה ואנחה"
A
A
מרדכי וכו' .
שעני הריקוד הוא המעלה הגדולה ביורת השיי" בשמחה כי "אי כניעת בימי
ו( אחר שמו"ע אומר הש"" קדיש של ע תתקבל  ,ואח"כ קורי המגילה ואח"כ אומרי ויהי נוע
 Aהתענית מביא לקרבה רבה יותר לאלקי משמחת בשבתות ומועדי  ...וא תגדל
A
שמחת" עד שהיא תלביש צורת ניגו וריקוד דע כי הריקוד והניגו ה עבודה ואתה קדוש ואח"כ אומר הש"" קדיש של בלי תתקבל .
 - .ובפרט ביו הזה "דע"י הריקודי של פורי
 Aלאלוקי והדבקות בו"
נתקנו ז( קורי המגילה לפני הבדלה  ,אבל אח"כ כשחוזר וקורא המגילה לבני ביתו יעשה הבדלה לפני A
מתקני בחינת הרגלי שיש בו א ברגלי חוטא ,ומה שפג בירכי ג"כ
קריאת המגילה .
" .וכמו"כ תכלית הרקידה ח( אומרי "וית ל" כמו בכל מוצש"ק  ,וכ המנהג לזמר זמירות של מוצש"ק בסעודת הלילה A .
 Aונשל כל הקומה שלימה"
ולזרוק ולרחק
בשמחה של מצוה הוא שיבררו את עצמ היטב
A
 דיני טלטול והכנה - Aמתו" עצמו את הפסולת והרע וישאר א" האוכל והטוב ,וע"כ הוא נקרא ג"כ בש
ט( מותר לטלטל המגילה בשבת ]ודינו ככתבי הקודש שמותר לטלטלו אפילו שלא לצור כלל[ .
רקידה ,וצרי לכוו לזה בשעת הרקידה שיוברר האוכל מתו הפסולת
וישאר ח"או י( מי שקורא המגילה בלילה מותר לחזור על המגילה ע הנקודות והטעמי )פארקוק"( בשבת A
 Aטוב .והנה החטא הידוע רח"ל הוא ע"י כח כל האיברי ונעשו כול פגומי
A
 Aוע"כ קשה התשובה בזה ,ולפי"ז יתכ דריקוד של מצוה שהוא ג"כ ע כל הגו וכל ]וליכא איסור הכנה בזה[ אבל לא יאמר שחוזר על המגילה כדי שיוכל לקרות בלילה .
האברי יחד ג"כ הוי תיקו א לחטא זה"
יא( אסור להביא המגילה לבית המדרש אפילו במקו שיש עירוב משו איסור הכנה ,ויש להחמיר
חייב
"שמעתי אומרי בש הה"ק הרבי ר' אלימל ז"ל על מאמר ז"ל
A
A
שלא להביאה אפילו ע"י קט אלא יביאו לביהמ"ד בלילה לפני מעריב או בערב שבת .
אד לטהר את עצמו ברגל ,הכוונה הוא ]שיטהר עצמו ע"י[ שירקד ברגליו
 . Aא #ג הרה"ק רבי איציקל מפשעווארסק זי"ע העיד מה שהיה פע עד ראי' יב( מותר לטלטל וללבוש בשבת בגדי המיוחדי לפורי ]קאסטיומ"ס[  ,ולעני ללבוש וטלטול A
אצל הרה"ק מציעשינוב זי"ע ,שבליל ש"ק אחר עריכת השלח רקדו החסיד ,ומו"ח מאס"ק עי' בהערה
יאמר .לילדיו שב"ק אחה"צ שילכו ליש כדי שלא יהי' עייפי לסעודת ליל פורי  ,שמראה A
 Aזצ"ל היה לו מיחוש על רגלו והיה קשה לו לרקוד ,אמר לו הגה"ק מציעשנוב
יג( לא
בלשונו :אי גיהנו  ,אז מע שמייסט ,או מע זאגט אז מע האט געטאנצט צוויש
A
שמה שמצוה לה ליש הוא בשביל החול ,אלא יאמר לה שילכו ליש כי שבת היו .
 .ובמיוחד ביו הזה שיש לנו הזכי' הגדולה
 Aאיד ,שמייסט מע ווייניגער
את
לשמח
בא
ובעצמו
בכבודו
והוא
,
פורי
של
השמחה
 Aאשר "מרדכי הוא בחי' בעל
A
.
כל יהודי ,שרק רוצה להיות שמח"
וע"י הריקוד הקדוש הזו זוכי מנו להתקדש וליטהר במקוה של הקב"ה ,כמו"ש
A
A
הרה"ק הרבי מלובלי זי"ע כי עיקר טבילה בנורא בהתלהבות השיר הוא כמו בנורא
A
 .וכידוע שהרה"ק בעל אהבת שלו בעת הריקודי כפ #ראשו בתו"
A
העיגול ואמר עכשיו טבלתי במקוה השי"ת כדכתיב מקוה ישראל ה'
A
A
 .לזה אנו מרקדי וקופצי כאילי ומגביהי עצמינו למעלה למעלה ,וכונתינו
בזה להתפלל להשי"ת שיקנה אותנו ע"י קני הגבהה ,דקיי"ל דהגבהה קונה אפילו
A
 Aבאותו רשות שהוא ש וא"צ להוציא מרשות לרשות ,וע"י רקידתינו יקנה אותנו
 Aהקב"ה וימשי אותנו לצאת מבחי' התשובה מיראה לבחי' תשובה מאהבה
A
 - .וביאר רביה"ק הדברי יואל זי"ע "והטע מדוע לא קבעו את
 Aפורי ליו"ט כמו שאר הימי טובי ,מפני שא היה נקבע ליו"ט גמור אז היה
A
קודש וא"א להשפיע רק דברי רוחני וחכמינו ז"ל רצו שיהיה איזה יו"ט להשפיע
A
.
 Aג דברי גשמי"
ולסיומא דמילתא נביא דברי קודש של הקדושת לוי" ,והרי זה דומה למל"
A
 Aשפתח שערי אוצרותיו ביו אחד בשנה ובאותו היו כל הרוצה ליקח מאוצרות
המל" את שנפשו חפ יקח ,ואוי לכסיל אשר בזה היו ששערי אוצרות המל
A
 Aנפתחי ולא פנה עליה רק יש כל היו  ,לכ בשבת ויו"ט ראוי כל האד לשמוח
 Aבעבודתו ולא בהבלי עול רק בעבודת השי"ת ב"ה ישמח כל היו"
A
 ,וידוע מהבעש"ט הק' זי"ע על המשל הנ"ל דמי שהוא חכ מבקש רק שינת לו
 Aרשות לדבר ע המל בכל יו שעה אחת ,ונמצא כי הוא ביקש יותר מכול ,כי א
A
ידבר אל המל בכל עת ממילא יתמלא לו כל בקשותיו שיצטר כי כלו חסר מבית
A
 Aהמל .וז"ש 'ויאמר המל"' ר"ל הקב"ה מל" העול' ,לאסתר המלכה' ר"ל אל הכנסת
ישראל שנקראת אסתר המלכה כנודע' ,מה שאלת" וגו' ,ותע אסתר ותאמר ,ר"ל
A
 Aדכנס"י משיבה 'שאלתי' הוא 'בקשתי' שאוכל לבקש תמיד מלפני המל מלכי
וע"י עבודתינו ותפלתינו ביו הקדוש נזכה
המלכי תמיד ,זה כל שאלתי
A
 Aלקבל פני משיח צדקנו בב"א.
A
A
 © úåøåîù úåéåëæä ìëעל פי די תוה"ק אנו אוסרי להעתיק בכל אופ שהוא מאמרי שלמי או חלק שנדפסו בגליונינו בלי רשות כתב מהמערכת
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)קונטרס דברי יואל במנהגי(

ה

)בית אהר(

)ליקוטי מהר"(

ו

ז

ח

ט

)כוזרי ד #קכט(

י

)שארית ישראל שער הזמני ט' ע"א(
)מ'זאל זי" גוט דורכזיפ(

יב

יא

יג

יד

טו

)דברי יואל שמח"ת(.

)ר"ה טז(
)חמדה

טז

יז

גנוזה(

יח

יט

)י"ג אורות(

======================

)רב ייבי מאוסטראה(

)דברי אמת ,תרומה(

)עי' אהבת שלו כי

תשא(

)דברי יואל

שמחת תורה תשי"ב(

)דברי יואל פורי תשי"ב(

)קדושה שניה

חנוכה(

)אמרי יוס.(#

א( דר החיי ,וע"ע במג"א )סי' תרפ"ה( ובשערי אפרי )שער י' סעי כ"ח(.
ב( עי' בשו"ע )סי' רצ"ב סעי ב'( ובמג"א )ש סק"ג( ובשו"ע )סי' קל"א סעי י'(.
ג( עי' במג"א )סי' תי"ט סק"א( לעני חנוכה דכיו שאינו אלא רשות אי לאומרה ה"ה לעני פורי ,וע"ע בתניא )סי' קפ"ח
סעי י"ז(.
ד( במקו שאי עירוב פשוט דצרי לומר "ברו המבדיל" כמבואר בשו"ע )סי' רצ"ט סעי י'( ,אבל במקו שיש עירוב
שהאיסור בשבת הוא רק משו איסור הכנה י"ל שאי צרי לומר בשביל זה "ברו המבדיל" ,וכ מבואר להדיא בא"ר )סי' רצ"ט ס"ק
כ"ב( לעני הכנת יי ביו"ט שני לצור קידוש הו"ד בשע"ת )ש סק"ב( ,ולא מסתבר לחלק בי יו"ט ראשו לשני לבי שבת לחול,
ומ"מ בפני לא כתבנו חילוק בי מקו שיש עירוב או לא מכיו דבדר כלל בלא"ה עושי מלאכות בעת הבאת המגילה ,כגו לדלוק
או לכבות לעקטע"ר וכדו' ,ע"כ טוב שג במקו שיש עירוב יאמר ברו המבדיל.
ה( עי' במג"א )ס"ס רס"ג( דנסתפק במי שאמר ברו המבדיל אי יכול לומר רצה ,ולדינא יש בזה מחלוקת אחרוני דא"ר )סי'
רצ"ט סק"ט( וחיי"א )כלל מ"ז די כ"ד( הכריעו שיזכיר רצה ,אבל התניא )ס"ס קפ"ח( ובהגהות חת"ס )ס"ס רס"ג( ובערוה"ש )סי' רפ"ח
סעי כ"ג( כתבו שלא יזכיר וכ כתבנו בפני ,ועכ"פ לכתחלה בודאי נכו להזהר שלא יאמר ברו המבדיל באמצע סעודתו כדי שלא יכנס
בספיקו של המג"א ,ועוד אפילו כשברור שאי לומר ההזכה ,מ"מ אי כדאי להפסיד לכתחילה ההזכרה )עי' במג"א סי' תרצ"ה סק"ט(.
ו( רמ"א )סי' תרצ"ג סעי ב'(.
ז( טו"ז )סי' תרפ"ב סק"ג( א"ר )ש סק"ה( לעני חנוכה ,ובפמ"ג )א"א סי' תרצ"ג סק"א( לעני פורי.
ח( מג"א )רס"י תרצ"ג( וכ"כ ש"א ,וכ המנהג ,דלא כהלבוש.
ט( מג"א )ש( וכ דעת עוד אחרוני וכ המנהג אצלינו וכמ"ש בלקוטי מהרי"ח ]אכ בא"ר )סק"ה( כ' לומר עוה"פ קדיש
תתקבל אחר ויהי נוע ,ויש שנוהגי כ[.
י( רמ"א )סי' תרצ"ג סעי א'(.
יא( כה"ח )סי' תרצ"ג סק"ט( בש הבגדי ישע ,וכ"כ בדע"ת )סי' תרצ"ג סעי א'( דהנוהגי להבדיל קוד נ"ח ה"ה במקרא
מגילה יעשו כ עיי"ש.
יב( רמ"א )סי' תרצ"ג סעי א'(.
יג( כ המנהג וכ נראה ממה שכתב הרמ"א לומר וית ל .
יד( שע"ת )סי' תרצ"ג( מחצה"ש )סי' ש"ח סק"י  $וס"ס תרפ"ח( שו"ת חת"ס )סי' קצ"ה( וכ"כ עוד הרבה אחרוני ,וכול דלא
כפר"ח )סי' תרפ"ח( דס"ל דאסור לטלטלו ,ויש שכתבו דג הפר"ח לא אסר רק כשחל פורי בט"ו דאסור להמוקפי חומה ,עיי"ש בשע"ת.
טו( אורחות חיי )סי' תרצ"ג סק"מ( בש עיקרי הד"ט )סי' ל"ו(.
טז( נלמד ממה שכתבנו לקמ בסעי י"ג.
יז( עי' בשע"ת )סי' תרצ"ג( דמתיר להביאה לביהמ"ד בצנעה ע"י שיעיי בה קצת בשבת דר לימוד דאז לא מיחזי כהכנה כ"כ,
וכ"כ המחצה"ש בסי' ש"ח )סק"י( אכ בס"ס תרפ"ה כ' המחה"ש עצמו על היתר זה דרפיא בידו ,וכ בערוה"ש )סי' תרצ"ג סעי ג'(
אחר שהביא היתר זה סיי ומ"מ נזהרי ג בזה עיי"ש.
יח( פשוט כיו דה ראויי להילדי כמו שאר שפילצייג" ,והחשש שכתבנו בהערה שאח"ז ליכא כא מכיו דה בגדי
גמורי ,ומותר לצאת בה לרה"ר.
יט( · ·Â¯ÈÚ ‰· ˘È˘ ¯ÈÚשהדי שמותר ללבוש מאס"ק בי בבית ובי בחצר )עי' בקצות השלח סי' קט"ו סי' ק ט"ו ס"ק מ"ד(
פשוט דמותר לטלטלו ככל כלי שמלאכתו להיתר.
· ·Â¯ÈÚ ÔÈ‡˘ ÌÂ˜Óמבואר בשו"ע )סי' ש"א סעי כ'( דאסור לצאת עמו לחו ,%מכיו דלא הוי מלבוש ולא תכשיט ,וכל דבר
שאסור לצאת עמו יש מחלוקת הפסוקי אי מותר ללובש בבית )עי' סי' ש"ג סעי י"א( ,ולדינא נקטינ דיש להחמיר אבל בעת
הצור יכולי להקל ,מ"מ לעני טלטול יכולי להקל דאינ מוקצה ,א שהמג"א )סי' ש"ח ס"ק י"א( כ' דלדעת המחמירי שלא
ללובש בבית ,דינ ככלי שמלאכתו לאיסור )וכ"כ התניא ש סעי י"ט ובבה"ל סי' ש"ח סעי י"ד ד"ה מנעל חדש( ,מ"מ כיו דאנ
נקטינ דבמקו צור יכולי להקל ללובש בבית ,ע"כ לא הוי מוקצה וכ"כ התהלה לדוד )סי' ש"ח סק"ו(.
כ( ספר חסידי )סי' רס"ו הו"ד במג"א )סי' ר"צ(.

A

