
  

  "עבודת המועדים"
  קודות בעבודת פורים

  הארת יום הפורים
ידועים דברי האריז"ל מה שכתב בעין הארת

"וההימי הפורים המתחדשת בכל דור 
ההארה הזאת לא היתה לא בשבת ולא ביו"ט

(ילקוטאלא בפורים בלבד, וכמו שאמרו במדרש 

וימי כל המועדים עתידין להבטל משלי, ט)
הפורים לא יהיו בטלים, כמ"ד וימי הפורים
האלה לא יעברו מתוך היהודים, והבן מה
שאמר לא יעברו כי תמיד שאר הארה זו בזמן
הזה של ימי הפורים וכו' והיא הארה אשר

(האריז"ל, פרי עץ חיים, שער מעולם לא היה כמוהו".

  הפורים)

וכתב על זה הג"ר שמשון פיקוס זצ"ל
ו של פורים הוא גילוי אהבה ביןשעיצומ

מחדש האריז"ל …" הקב"ה לעם ישראל:
שעיקר תוקף הס של פורים איו בעצם

שזכו לה באותה שעה, שהרי סו"ס כך היאההצלה 
הההגה הטבעית, שבזמן של סכה עצומה כזו

אלא עיקר הס ש"זכרםמתעוררים הרחמים, 
שלושאותו תוקף , (אסתר ט, כח) לא יסוף מזרעם"

רחמות ורתיחה של אהבה שפרצו החוצה
וגרמו להצלה מתחדש בכל שה ושה באותה

, ואף שעכשיו או כבר לא באותו מצבמדה ממש
של צרה שהיתה בזמן המן. ואומר האר"י ז"ל
שעין הזה לא מצוי בשאר ימים טובים, שכל
היו"ט הים זכר למה שארע פעם, אבל בפורים

(שיחות הרב ישו כעת".עיקר היו"ט קבע על מה ש

  פיקוס עמ' סו)

דברים אלו מעוררים אותו לגשת לעבודת הימים
מתוך אהבת ה' וקירבה אליו. וראה שזו הקודה
המרכזית של עבודת היום, בעיקר בקריאת
המגילה ששם מסופר על גודל הס ותוקפו וכיצד
השגחתו ית' חופפת עליו בתוך ההסתר והטבע,

רה ביום זה וכפי שידוע שקיבלוובין בלימוד התו
עליהם את התורה מאהבת הס. ואף שאר מצוות
היום של משלוח מות, מתות לאביוים וסעודת
פורים, הכל מתוך אהבת הקב"ה המיטיב לו
ומשגיח עליו, וממילא מגיעים אף לאהבת

  הבריות.
  

  לימוד תורה בפורים
"אמר - קבלת התורה המיוחדת מאהבת הס

על פי כן הדור קבלוה בימי אחשורושרבא אף 
דכתיב קיימו וקבלו היהודים, קיימו מה שקבלו

"בימי אחשורוש. מאהבת הס (גמ' שבת פח.)כבר". 
  (רש"י שם) שעשה להם". 

"... והייו דבס פורים תגלה לו שאפילו בגלות -
ובזמן של הסתר פים עושה עמו הקב"ה יסים

ר שכל כך הקב"הסתרים כדי להצילו. כלומ
"אוהב עמו ישראל" עד שעושה להם יסים גם
במצב שכזה, וכאשר ראו גודל אהבת ה' לעמו
ישראל תעוררו באהבת ה' ועי"ז קבלו את התורה

  (קוטרס בעיי פורים וחודש אדר, עמ' צג)ברצון ובאהבה". 

"... ולפי דברי הגמרא שבת דהדר קבלוה בימי
הבת הס שעשה להם,מא -אחשורוש, וכפי' רש"י 

שכאשר ראו והרגישו עוצם אהבתו ית"שצ"ל 
וחמלתו הגדולה והיתירה עד אין שיעור, גם
בלבם תקע אהבה רבה וחיבה יתירה אליו

   ית"ש ולתורתו,
ומתוך אהבה רבה זו קבלו עליהם מחדש את
התורה שבע"פ להיותם יגעים בה בחשק רב,
ובביטול כל חשק לתאוה ולכבוד ולעושר
בעוה"ז, ולהיותם מסורים לעסק התורה בכל

מה שעוד לא היה לבם ובכל פשם ובכל מאודם,
(הג"רבישראל מיום שתה תורה עד הדור ההוא". 

 שלמה ברעוודה זצ"ל, קימו וקבלו עמ' קלב)
  

  קריאת המגילה
"שמעו א - הרבה יש ללמוד מקריאת המגילה

בוי עם וחכמים אשר בחר ה' בו מכל העמים,
אל א תהי קריאת המגילה בעייכם כדורש
ספר זכרוות וספר קורות אבותיו בכל התלאות
אשר מצאם, אשר אין בו אלא הגדת המעשה
וסיפור דברים, וכי בשביל זה היתה אזהרה
לקרותה פעמיים, ותודה לקל כולו יודעים

  המעשה ההוא... 
אמם רוב מהתועלת אשר משך ממו, מלבד

יש בו... אף גם יש ללמוד ממהסודות רבות ש
דברים רבים למוסר וההגת האדם אשר יעשה

  (יערות דבש ח"א דרוש ג')וחי בהם". 

הביא בשם(עמ' כב)  פיי רבו יחזקאלובספר 
שאמר בביאור הפסוק הגר"י אברמסקי זצ"ל

  בס"ד

  מיקתאע תאמעש

  המסתפק אם שמע קריאת המגילה כדין
  האם חייב לחזור לשמוע 

   .זמן קריאה לעיירות המסופקותד.  ספק אם קרא המגילה.ג.  חובה מדרבן או מדברי קבלה.ב.  חובת קריאת המגילה ביום ובלילה.א. 

  ספק אם קרא המגילה בעיירות המסופקות.ה. 
  ובלילה םוא. חובת קריאת המגילה בי

כרכים המוקפים . אמם עיירות גדולות וכרכים שאים מוקפים חומה מימות יהושע בן וןבאדר קוראים את המגילה בי"ד ביום 
עם הכרכים הכפרים הראים ד ג) -(סי' תרפח סע' א  השו"ע. ופסק אין מוקפין עכשיו קורין בט"ו 'חומה מימות יהושע בן ון, אפי

 אפי' אים ראים עמהם ובלבד שלא יהיו רחוקים יותר ממיל.קוראים בט"ו, וכן הדין בסמוכים  וכיםמס, אפי' אים המוקפים
   הפרטים בזה). (שם)  במ"ב(ועי' 
. וחלקו הראשוים האם קריאת הלילה (סי' תרפז סע' א) בשו"עכמבואר  לקרות המגילה בלילה ולחזור ולשותה ביוםים ייבוח

ועוד, שעיקר הקריאה  (ב: ד"ה חייב אדם) הר"ן, (שם פ"א סי' ו) הרא"ש, (מגילה ד. ד"ה חייב) התוס'דעת  עיקר או קריאת היום עיקר.
(סי'  בבין שלמהועי'  דקריאת הלילה עיקר. (ססי' שסג) הרוקחביממה היא וע"כ חוזרים ומברכים שהחייו על קריאתה. אולם דעת 

  .קה בזמן המשהתהאם קריאת המגילה בלילה (סי' קכ)  ובהר צביח) 
  ב. חובה מדרבן או מדברי קבלה

(מגילה ד.  הטורי אבןדעת . אולם ביום בין בלילה איה אלא מ"דרבן"דמשמע שחובת קריאת המגילה בין  (סי' תרפז) בטור ויעויין
זכרים ועשים כתיב ולא  םידבמגילה ימ לה" היאילה היא דרבן אבל ביום מ"דברי קדרק בל ד"ה כגון וז: ד"ה סעודת ויט: ד"ה וי"י)

קריאה דיום ד (סי' תרצב ס"ק כז וסי' תרצ אות מא) ובשער הציון (סי' תרפז אות א) בשערי תשובהוכן הוא  .(ק' סי' מא) בו"ב. וכ"כ לילות
  . חמור מלילה, דהוא מדברי קבלה

(מגילה ד. ברי"ף  הרז"הפקו לקולא, דעת סוח' הראשוים האם "דברי קבלה" כדברי תורה וספקו לחומרא או כדברי סופרים וכבר 
ועוד, דדברי קבלה כשל  (מגילה ה: ד"ה גופא ור"ה יט. ד"ה ופרכין) הריטב"אועוד, שדברי קבלה כדברי תורה דמו. אולם דעת  לפי ד"ה ולפי)

   דבריהם המה ולקולא.

  ג. ספק אם קרא המגילה
אם קרא את המגילה אפשר דלא אמרין בזה ספיקא דרבן דספק  הפמ"גבשם  (ס"ק טז) בסי' תרצ"ב במ"בולמעשה כבר כתב 

  דהוא כדברי תורה. ולפי מש"כ לעיל כ"ז דוקא ביום ולא בלילה. ועי' עוד בזה באורך בגליון קל"ד. לקולא משום דהוא דברי קבלה
שלא ) וס"ק מח ס"ק ה צר(סי' ת המ"בוהה בקריאת המגילה חובה לשמוע כל מילה ומילה, ואם לא שמע אפי' תיבה אחת, פסק 

  (ואם הסיח דעתו "לגמרי" בקריאת המגילה עי' בגליון "ב מדברי הפוסקים דצריך לחזור ולקרוא).ייד"ח. 
ודבר מצוי שהשומעים מסתפקים אם שמעו כהוגן וכדו' ומתעוררת השאלה אם צריך לחזור לקרוא. והה לפי ה"ל בלילה הוי 

), אבל ביום דחיובא מדברי קבלה (יו"ד סי' קי ס"ק כ) בפת"שדרבן לקולא לכו"ע, כמבואר  קספק דרבן לקולא (ובכה"ג אמרין ספ
  ספקו לחומרא.

אלא דיש לדון כשאדם המסתפק לא התחייב אלא בעיירות המסופקות אם מוקפות מימות יהושע בין ון או אם סמוכות להם 
  לא שמע שמא איו מחויב במגילה כלל. דלכאורה יש כאן ס"ס לקולא, שמא שמע, ואת"ל ,האם חייב לחזור

  ד. זמן קריאה לעיירות המסופקות
(מגילה ב. הר"ן הה עיירות המסופקות אם הם מוקפות מימות יהושע בן ון חלקו הראשוים מתי זמם לקריאת המגילה. דעת 

 'ות יהושע וקורין בי"ד, ועוד שאפימיעיירות שרובן אין מוקפות מ דהולכין בהן אחר רובדקוראים ביום י"ד בלבד,  ד"ה ולעין)
תאמר שהוא ספק שקול הו"ל ספק של דבריהם ולקולא ומצאו פטורות בשיהם ומבטל ממו בודאי מקרא מגילה לפיכך קורא 

  בראשון ופטור בשי, ודאמרין בגמ' אטבריה והוצל שהיו קורין בהן בי"ד ובט"ו ב"מדת חסידות" היו והגים כן, ע"כ. 
הוא זמן לרוב העולם  כיון שבי"ד טעמו הראשון של הר"ן "דאזלין בתר רוב" דפירושו (סי' תרפח על סע' ד) ר הגר"אואביבוביאר 

כתב לבאר טעמו השי דכוות הר"ן (מגילה פ"א הי"א)  ובמשה למלך .כמבואר בירושלמי יוצאים בו בדיעבד אף אם קרא במוקפים
דלא אפשר למיזל לקולא דא"כ מצא אתה פוטרו בשיהם, מש"ה אמרין דיקרא  דמן הדין הוי ספק של דבריהם ולקולא, אלא

בראשון ופטור בשי משום דהוי ספק של דבריהם דשמא פטר במה שקרא בראשון, והא דאמרין דיקרא בראשון הוא משום 
בשער ועי'  ך שיקיימה, ע"כ.ירדכיון דעכ"פ צריך לקרות יום א' או בי"ד או בט"ו צריך לקרות בי"ד דתיכף שבאה המצוה לידו צ

   .(מגילה פ"א הי"א) המלך
אלא דלא ימא דלאו ישראל  דספיקא דרבן הוא ולקולאכתב דמדיא מספקא לית לן למקרי כלל  (מגילה ה: ד"ה גופא) והריטב"א

  יהו וגם משום פרסומי יסא אית לן למעבד חד יומא והייו יום י"ד דקרו ביה רובא דעלמא, ע"כ.
פסק שבכה"ג קורין ביום י"ד ובט"ו ומברכין על קריאתה בי"ד בלבד הואיל והיא זמן קריאתה לרוב (מגילה פ"א הי"א)  הרמב"ם אבל

 האב"זיומיים משום דספק דברי קבלה לחומרא. וכן דעת  שלפי הרמב"ם קורא (פתיחה כוללת ח"א אות יח) הפמ"גהעולם. וביאר 
שקט בספק דרבן כעין זה  (סע' ד)ביו"ד סי' קפ"ד  השו"ע[וע"כ לומר כדברי הפמ"ג דאל"כ תיקשי מדברי . (סי' עג) סופר בחתן . ועי'(או"ח סי' תקטז אות כו)

ם קרא לאסור רק ביום לחוד ולא אסר בלילה וכסברת הר"ן שאוסר רק א' מהם, ועיין. אלא דלפי"ז צ"ע קצת אמאי הפמ"ג ה"ל כתב ד"אפשר" שהמספתק א
  . א. ולכאורה הו"ל למימר דודאי צריך לחזור]רמהמגילה ספקו לחו

מבואר דאיכא ב' שיטות בזה דעת הר"ן (בטעמו הראשון) דקוראין בי"ד כי אזלין בתר רובא משום דבדיעבד ייד"ח אף בי"ד (לפי 
  פירוש הגר"א ה"ל בר"ן). וכן דעת הריטב"א משום פרסום הס. ולדעת הרמב"ם אזלין בשיהן לחומרא.

כפירוש הגר"א ה"ל דהייו  (סי' תרפח ס"ק יא) במ"בכתב . ובטעם שמברך בי"ד כהרמב"ם(סי' תרפח סע' ד)  הטשו"עו קסולהלכה פ
 בשער הציוןפסק כהר"ן. ומבואר (שם) בביאור הגר"א אולם משום דאם קרא ביום י"ד יצא בדיעבד ולא הוי ברכה לבטלה, ע"כ. 

   רפין דעתו לקולא.צמדאע"פ דלא קטין כהגר"א עכ"פ  (שם אות ט)
  ה. ספק אם קרא המגילה בעיירות המסופקות

ומעתה יוצא דקריאת המגילה בעיירות המסופקות ספק שקול הוא אם מחויבים בי"ד או ט"ו אלא שמברך בי"ד דעכ"פ בדיעבד 
שמסתפק אם שמע  יוצאים ביום י"ד. ולפי"ז כשמצטרף עוד ספק להקל י"ל דמעיקר הדין פטור מלקרוא מכח ס"ס וכגון ב"ד

  המגילה כדין.
ס"ק סד אות יו"ד סי' קי ( הש"ךאלא דיש לדון בזה דהרי גד ספק השי (ספק אם שמע כדין) איכא חזקה, דהייו חזקת חיוב, ודעת 

  חיוב. תדלא אמרין ס"ס גד חזקת איסור, וא"כ אפשר דה"ה גד חזק (ק' סי' לז ד"ה ודמי) והרע"א (סי' פד ש"ד ס"ק לב) הפמ"גכז), 
(כלל בחיי אדם שיצא לחלק דחזקת חיוב אין דיה כחזקת איסור, ויש לדון בה לקולא, וכן מבואר  (סי' ז סי' כה) ברע"אאלא דיעויין 

(תאומים או"ח החסד לאברהם דדעת  ואע"פ ועוד. (אה"ע ססי' רא) במהרי"א, (סי' א אות ג)בתורת חסד , (או"ח ססי' תקיז) באב"ז ,מז אות ב)
והכת"ס, (ח"א סי' קלא) , השואל ומשיב(הובא בתורת חסד סי' לח אות ז), הפר"ח ססי' לב) 'ת (ה לפיאו"ח סי' ל וסי' קכא ד"ה ד"ה וה)  דחזקת חיוב

דהיכן דקיים המצוה אלא שמספקא ליה אם קיימה כדין לכו"ע איתרע  (ח"ד סי' כט) במהרש"םדיה כחזקת איסור, מ"מ כבר כתב 
דהיכן דהחזקה מתגדת רק לספק א' (ולא לשתיהם) אמרין  (ק' ססי' כה) הרע"אלא. ובלא"ה יש לצרף דעת וקהחזקה וספקו ל

דאף גד התחזק מהי ס"ס. (ועוד דב"ד יש  (בית הספק ד"ה ומה אעשה) והפלתי (יו"ד סי' קי אות מט) הפר"חס"ס אף בכה"ג. ועוד דדעת 
  ו איו חייב לקרוא, ועיין).בדלדון דליכא התחזק חיובא דהרי בכל יום י"ל 

(סי'  התרוה"דע"פ  (סי' קס) בב"יוזה אף בעיירות המסופקות מכח מח' הפוסקים, דספק מכח פלוגתא דיו כספק לכל דבר כמבואר 
(סי' ז ס"ק  בש"ךהובא להלכה  )סי' קעח( בתרוה"ד, ואדרבה עדיף משאר הספיקות כמבואר (שם ס"ק מז) המ"ב, ופסק כוותיה קסא)

א(.  
 ת"בשו דהה אלא דהיכן דוהג כשיטה אחת בתורת ודאי, ח' הפוסקים האם יתן לצרף דעה השיה לספק אחר לדון ביה ס"ס.

 ראוי ואיו, ספק בגדר איו, כדבריהם והמהג, ואוסרים חולקים הפוסקים שרוב שכל ל"דס מבואר )לג ד"ה ומ"ש סי' ד"יו( ט"מהרי
 אולם .ת ספק פסול אסור לקרות בו בצבור אע"פ דלדעת הרמב"ם ס"ת פסול קוראים בו"סלהקל וע"כ פסק ד לס"ס להצטרף

 סברא היא אם ואף, פקא לא ספקא חולק וסובר דאף בכה"ג מידי )ו סי' ד"יו א"איברא, וח ה"ד א סי' ח"או א"(ח משה משאת ת"בשו
 )סי' לז( מהתרוה"ד מוכח וכן. )ו ססי' ח"או א"(ח הוילא קול ת"בשו וכן קט. לס"ס לאצטרופי חזיא מ"מ בפוסקים ודחויה יחידאה
בביאור דעת התרוה"ד דמטעם ס"ס לקולא אתין עלה.  (סי' קמג מ"ז ס"ק ב) והפמ"ג (סי' תפט) הפר"ח[וכ"כ , עיי"ש )סע' ח תפט סי'( ע"בשו להלכה והובא

    .ק כהפר"ח]ספ (סי' תפט ס"ק לח) המ"ב שכתב ביאור אחר. ולמעשה (כלל ה) בשמ"אאולם עי' 

שכתב דבצירוף דעת הרמב"ם הסובר דספר תורה פסול קוראין בו בצבור מותר להמשיך  (סי' קמג מ"ז ס"ק ב) בפמ"גוכן מבואר 
. ומבואר דלא כהמהרי"ט (שם) המ"בלקרוא ולברך על ס"ת ספק פסול, אע"פ דרוב הראשוים חולקים על הרמב"ם. וכן פסק 

[אלא דעי'  .)388(ח"ד מע' הסמ"ך כלל יח עמ' בשד"ח  . ועי')סי' קי דיי ס"ס אות דיו"ד ( ה"חכוהב סי' קי ס"ק קח) "(ח הזבחי צדקוכן פסקו  .ה"ל
 כתב (מחודשים ס"ק א) יהודה לחם הבית הביאו (ח"ד סי' אלף רעו) ז"הרדב כי פלוגתא בספק ליזהר צריך שכתב דהמורה (סי' קי כללים המחודשים מהפמ"ג אות ב) בפמ"ג

(אס"ד ערך הכשר מחבת אות בשד"ח וצ"ל דהכל לפי העין דאל"כ מצא סותר דברי עצמו לעיל. ועי'  ש, ע"כ."יע ספק בו שאין דין לך אין כ"דא פלוגתא ספק לעשות יןאד

  לעין ס"ס גד דעת השו"ע לבי ספרד שקבלו הוראותיו].  טז)
 קר הדין ספק מחמת פלוגתא היכן שוהגים להקל כא' מהצדדין אין יעשמבואר דמ (יו"ד ח"ד סי' יז אות כו) באג"ממיהו יעויין 

 (ח"א יו"ד סי' י ד"ה אולם המהג) באור לציוןלצרף שיטה השיה במקום שממה יוצא קולא משום דיש בזה תרתי דסתרי. וכן פסק 
ב ה"ל העירוי דיש לדחות דהוי דין "מ[ומדברי השו"ע וה .(ח"ב סי' מב אות א) הקובץ תשובות דבכה"ג לא הוי ס"ס. וכן ראה דעת

ולפי"ז הוהג לקרוא בט"ו כדעת הפוסקים כן, ומסופק אם שמע המגילה כדין אין לו להקל מכח ס"ס ע"י צירוף  דרבן דקיל].
   שיטות החולקות הסוברות דהוא איו חייב אלא בי"ד.

  -מסקא דדיא-
מוקפות הן מימי יהושע בן ון, או מחמת פלוגתא (ואיו והג להקל  העולה לדיא, עיירות המסופקות מחמת ספק במציאות אם

כא' מהצדדים), י"ל דהיכן דמספקא ליה אם שמע כדין איכא משום ס"ס דא"צ לחזור לשמוע, אלא דאין להקל בזה אלא בספק 
יצא מסתבר דאין  דשאירע בקריאה של יום ט"ו, אבל ביום י"ד דמברכים בה מה"ט שכתב הגר"א דבדיעבד בן כרך שקרא בי"

  .   להקל. ואף ביום ט"ו המחמיר תבוא עליו ברכה

  "דשע| ה'תזכור  -צו גליון קע"ח | פר' 
 ', רמות ב"חיכי הישיבות"קהילת 
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בסוף המגילה "וכל מעשה תוקפו וגבורתו... הלא
מדי הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי

שאם או סבוריםופרס", שבאו ללמדו בזה 
שמגילת אסתר היא רק צירוף של סיפורי

את זה, מעשה תוקפו וכדו', מעשיות והסטוריה
עליו לחפש בספר דברי הימים של מלכי מדי
ופרס, כי מגילת אסתר כתבה ללמדו את

אלא גם ההיפך, שאין סתם מעשיות בעולם,
(הובאה פרטית. בתוך ההסתר פים הכל בהשגח

  בקוטרס בעיי פורים וחודש אדר עמ' קד).
על קריאת המגילה שהיא(מגילה יד.) והה אמרו חז"ל 

במקום אמירת הלל "קריאתה זו הלילא", וכתב בזה
והה אם תבקשה ככסףביסוד ושורש העבודה: "

וכמטמוים תחפשה בזו המגלה איפה הם
ויתעלה על ההודאות ליוצרו ובוראו יתברך שמו

הסים ועל הישועות, ולא תמצאה כלל במגלת ספר
אך אין זה כי, כתוב הודאה ושבח על פלאותיו אליו

, כי יעלה על לבו כלאם אחר כות הלב הן הן הדברים
מעשה תקפו וגבורתו של הס ופרשת גדולת מרדכי אשר
גדלו המלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ועוצם

עלה לשמים שיאו, ומשם הורידומפלת המן, אשר 
לתחתיות ארץ שלא בדרך הטבע, יתן בלבו הודאה

  גדולה ועצומה להמפליא לעשות... 
לכן, אחי ורעי, ידידי השם ואהובי פשי, כל איש
אשר תן לו ה' לב לדעת פרוש המלות של המגלה,
בכל ס וס שהוא שומע או קורא במגלה, יחשב

תן הודאה בשמחהבמחשבתו: גבורות ה' בזה! וי
אשר עצומה במחשבתו על זה להבורא יתברך שמו

הציל אותו מכף כל אויביו, השם פשו בחיים ולא תן
למוט רגלו, המדריכו על במות אויבו וירם קרו על

  (יסוד ושורש העבודה יב, ד).כל שואיו". 

ויעזרו ה' לעבוד כראוי עבודה גדולה זו ולהודות לו ית'
הבה ושמחה על כל חסדיו הגדולים והשגחתומתוך א

  עמו.
  

  משלוח מות ומתות לאביוים
אחת ממצוות היום היא מצות משלוח מות איש
לרעהו, ועיקר מצוה זו היא להרבות אחוה ואהבה
בין הבריות כתוצאה מהשמחה על ס הפורים
שבקריאת המגילה. ומלבד זאת אהבת הבריות

(פוריםבתיבות שלום  מביאה לאהבת ה', וכמו שכתב

"... וע"פ הדברים יש לבאר עין משלוח מות עמ' מג)
איש לרעהו בפורים, שלא מציו מצוה וחיוב כזה בשאר
ימים טובים. ע"פ מה שאמר הרה"ק ר"ד מלעלוב זצ"ל
לאחד שביקש ממו עצה ליראת שמים, והשיבו שעצה
ליראת שמים איו יודע רק צריך לעבוד על כך ביגיעה
פשוטה, אך לאהבת ה' יש לו עצה, אהבת ישראל,

וכיון שעבודת היום שמסוגלת להביא לאהבת ה'.
בפורים היא להגיע לקימו וקבלו ברצון מתוך אהבת
ה' בדרגה עליוה, ע"כ מצותו במשלוח מות איש
לרעהו שעיו להרבות האהבה והידידות בין

  יהודים".
מות אישכתב "ומצות משלוח (פורים)  ובפלא יועץ

לרעהו, אשריהם ישראל מקיימין אותה יותר מהחיוב,
אבל מה טוב לשלח למאן דאיתיקור מתיקר בה כגון
גדול לקטן, ולמאן דאית לה קפידא עלוה כדי לשמח לב
אומללים ולהחיות לב דכאים, ולהרבות אהבה ואחוה
שלום ורעות, דכיון דעביד מצוה חדא ליעביד מצוה

ש לשים לב שזה יהיה התכליתאחריתי". ומכל זה י
היוצאת מקיום מצוה זו, לאהוב ולשמח את הבריות.
ושייך בזה מאמר חז"ל "אחד המרבה ואחד הממעיט
ובלבד שיכוון לבו לשמים", ואמר בזה הרה"ק מקוצק
זצ"ל שהחידוש בזה הוא, שאפילו המרבה גם הוא צריך

  לכוון לבו. 
ובהקדם וראה לתת עצה מעשית לעין משלוח מות,

מהג"ר תן בלקט רשימותיש להביא מה שכתב 
"מצות הזמן דפורים הוא, משלוחואכטפויגל זצ"ל 

מות איש לרעהו, אבל לפי שותים מתות, צריך
לדעת ולהכיר, שיש רעהו!... אשים שמצאים בתחת
רכבת, רצים וממהרים ולא שמים לב בכלל מי שמצא

יו עצר! לראות אתלידם... וכן הוא בכל אדם, אם א
ובמצוה זו יש יותר השי, הוא לא רואה את השי".

לשים את הדגש על האהבה והיחס שותים לחברו
מאשר החשבוות הצדדיים "כמה הוא תן לי בשה
שעברה" וכו' ופעמים שצירוף פתק עם מילה אחת טובה

  שוה הרבה יותר מסל מלא מעדים וממתקים.
עתא דשמיא לקיים כל מצוותוצריך הרבה תפילה וסיי

היום כראוי, בין לשמים ובין לבריות. ויהי רצון שזכה
לקבל את הארת הימים ולעבוד את העבודה המיוחדת

  בכל אחת ואחת ממצוות גדולות אלו.
  

****  
  

 ערך ע"י מחבר קוטרס
 "עבודת יום הפורים" 
 מסדרת עבודת המועדים

 

  השלים קריאת המגילה בעודו שומע מהש"ץ, האם ייד"ח 
  קריאה למפרע.  ד.. לצאת ע"י שמיעה ודיבור יחד ג.גדר שומע כעוה.  ב.לה. יחובת שמיעת קריאת המג א.

  לקרוא מילה במילה עם הש"ץ. ה.
  לה יגמא. חובת שמיעת קריאת ה

, אשים ושים וגרים ועבדים משוחררים ומחכים את הקטים המגילה כל חייבים בקריאתדה (רסי' תרפט) השו"עכתב 
  והוא שישמע ממי שהוא חייב בקריאתה.  י"ח,אחד הקורא ואחד השומע מן הקורא, יולקרותה. 

מפי שמצוי ד(ס"ק ס) ד"ח. וכבר הזהיר שם יישלא (סי' תרצ ס"ק ה)  המ"בוחובה לשמוע כל מילה ומילה, ואם לא שמע פסק 
ע"כ טוב שכל אחד יתפוס חומש  ,מאוד קלקולים ע"י ההכאה ורגילים הערים להכות כמה פעמים בעת שחוזר החזן לקרות

  , עכ"ל.בעת הקריאה וכל תיבה שלא ישמע מן החזן יקרא מן החומש
אפי' בדיעבד לא יצא,  (סי' תרפט) הב"ידבלא"ה לדעת  אלא דיש להזהר כשמשלים מילה שלא שמע מהש"ץ שישמיע לאוזו

אין בזה אלא משום דין לכתחלה אבל  (שם ס"ק ג) והמ"א (שם אות ה) הב"חאלא דלעת (סי' תרפט אות ז),  בשער הציוןוכמ"ש 
  .(שם ס"ק ה) המ"בבדיעבד יצא, וכן הביא 

שהש"ץ באותו זמן ממשיך הקריאה, ויש לדון  יוהה כשלא שומעים הקריאה מחמת הרעש ומלשימים מילים החסרות, מצו
   היכן שהשומע בעוד משלים המילים הקודמות הקשיב מי להמשך קריאת הש"ץ האם בכה"ג ייד"ח קריאה זו.האם 

וראשית יש לדון אם שייך לצאת יד"ח בכה"ג דהרי יש משום אמירה דיליה ושמיעה מהש"ץ ומצא אומר שתי דיבורים 
  שומע כעוה.  חבב"א א' מכחו וא' מכ
  ב. גדר שומע כעוה

או  בעצמוולכאורה יש לתלות זה בהבת גדר שומע כעוה. האם שומע כעוה פירושו דהשומע ייד"ח מחמת דהוי כעוה 
. דאם ימא דהוי כעוה בעצמו, שמא י"ל דא"א לדבר שתי דברים בבת אחת, משא"כ אם ע"י דיבור של המשמיעשיוצא 

  שיוצא ע"י דיבורו של המשמיע די"ל שפיר ייד"ח.  ושאמר דשומע כעוה פירו
 ששומע ומכוון לדברי פירושו דע"ישומע כעוה ד )וסי' נה ד"ה ומאי (סי' טו ד"ה תו ת"סהח ובאמת כבר חלקו בזה הפוסקים דעת

(סי' כז ד"ה  הכת"סוכן קט בו  כ."וכאילו עשית המצוה בגופו של זה, עכמוציא בשפתיו ממש שמיעת אזו הוה  המשמיע

(סי' תצד על  א"א מבוטשאטשוב (סי' ח סע' ה ארץ יהודה אות ה) בארצות החיים ,יג) אות(ת"ת פ"ב  בגר"ז. וכבר מבואר כן והנה עיקר)

(סי' קא על סע' א ד"ה  הלכה בביאורכן הוא להדיא ו ,)ד"ה עם הש"ץ ובביא"ה סי' נט (סי' קכד ס"ק כא במ"בוכן משמע  ועוד. המ"א שם)

אבל באמת אין  החולק בידון דשם אפשר דבזה לא פליג. (אות ו) דרכי משהה. ואף (סי' קסז עמ' קמה ד"ה כתב הרוקח) ב"ימה[וכן ראה לכאורה  .ן באבות)יויכ

  ., עיי"ש]מכאן ראיה דאפשר שכוותו רק לומר שהיוצא דיו כהמברך שאסור לו להפסיק בין הברכה לטעימה כיון שהוא גם חשב כאילו בירך

בעצמו אומר  שומע כאלו ה "שומע כעוהאין פירוש "ד(ססי' יז ד"ה ותירץ ע"ז הרבה ובד"ה אמנם בעיקר)  בית שלמהה אולם דעת
. וכן דמה"ט ליכא משום הפסק בשמיעת הקדושה באמצע תפילת י"חשכתב  "שועיי ., ע"כהשומע כדין המשמיעאלא דדין 

  .](פומרנצ'יק, נשיאות כפים אות ה) ובעמק ברכה (ח"א סי' נז)בהר צבי  (סי' יג) בקהילות יעקב 'ועי[ .ג)- (או"ח סי' כט ס"ק א החזו"אקט 

וא"כ י"ל דאם ימא כדעת הבית שלמה והחזו"א דשומע כעוה פירושו דיוצא ע"י דבורו של המשמיע י"ל דשפיר יוצא, 
מר בפיו אכתי יש לעיין בזה דדלמא שתי דיבורים אמם אם ימא כדעת רוב הפוסקים ה"ל דדיו כאילו השומע עצמו או

  בב"א לא מהי וכ"ל.
  לצאת ע"י שמיעה ודיבור יחדג. 

אמם י"ל דאף אם ימא דלעולם ב' דיבורים בב"א לא מהי אכתי י"ל דבדון דידן ייד"ח, דהרי אע"פ דדין שומע כעוה הוי 
דאע"פ  (סי' קד אות ז) והב"ח (סי' קד) המהר"י אבוהב וכמ"שכאילו אומר, מ"מ דעת רוב הפוסקים דאיו כאומר ממש 

דכשכיון לבו לשמוע חשוב כעוה ויצא י"ח, מ"מ לאו עוה ממש הוא אלא מחשבה בלב הוא. ועיי"ש שכתבו דמה"ט העומד 
, וכן ח)(סי' כה ס"ק  והט"ז(סי' קד ס"ק יב)  העולת תמידבאמצע תפלת י"ח פוסק לשמוע קדושה ואין בזה משום הפסק. וכ"כ 

  (סי' כה ס"ק לז). המ"בפסק 

 המברךדשכתב  (סי' קסז ס"ק מה) מהמ"בוכן מוכח דאפשר לצאת ע"י שמיעה ודיבור יחד יד"ח שתי מצוות התלויות בפה, 
בירך המוציא דלא יצא דהרי צריך להבין ולשמוע מה שאומר המברך ולא להפסיק בדברים  הבעל הביתברכת עט"י בשעה ש

, עכ"ל. והוסיף כשהבעה"ב מוציא בי ביתו בקידוש בת קדשובעו"ה הרבה כשלין בזה בליל ש ,כעוהאחרים ואז שומע 
מסתברא דאפילו אם יאמר שכוותי אז בלבי לברכת המברך גם כן לא יצא, כיון דמה שיוצא בשמיעה ד (שם אות מג) בשעה"צ

א עדיף מהמברך בעצמו ברכת המוציא כשהפסיק הוא רק מפי דשומע כעוה, וזה שייך דוקא כששותק, אבל אם אז דבר ל
   , ע"כ.באמצע בדברים אחרים דלא יצא

ומבואר דהמברך בעצמו ושמע ברכת חבירו איו יוצא יד"ח ע"י שמיעתו משום דדבור "הוי הפסק", אמם היכן דליכא 
(סי' תרצ וסי' תרצב)  שו"עבמשום הפסק לית לן בה. ולפי"ז ב"ד דליכא הפסק דהרי קורא את המגילה (ובלא"ה עי' עוד 

דבדיעבד אפי' אם שח שיחת חולין לא חשב הפסק במגילה), וא"כ י"ל דמהי בכה"ג השמיעה דיליה אע"פ שקורא בעודו 
ח וכמו שמציו בסימן [ואע"פ דלעין מגילה לכתחלה עכ"פ בעין שישמע לאזו כ"ל, ומצא שומע שתי קולות יחד מ"מ י"ל דיוצא ייד" שומע. ומקיים המצווה כתיקוה.

א' מהתרי קלי, משא"כ הכא דצריך תר"צ סע' ב' דבכה"ג שותן לבו על הקריאה משום חביבות הס ליכא משום תרי קלי. אמם יש לחלק דשאי התם דאמרין שמקשיב משום חביבות ל

  ייד"ח, ודו"ק].  "לשמוע" שתי קולות יחד. אבל למעשה מדברי המ"ב ה"ל משמע דאף כשהשמיע לאזו ושמע מאחר

(ולפי יסוד ה"ל יש לומר מלתא חדתא, והייו דמי שקורא שים מקרא בשעת קריאת התורה ייד"ח ב' הקריאות בב"א א' 
דאם שומע מהש"ץ קרה"ת יוצא יד"ח שים (סי' רפה ס"ק ב) במ"ב ע"י קריאה דיליה ועוד ממה ששומע מהש"ץ, דהרי מבואר 

אין אדם יכול לכוין דיש לקרוא עמו מילה מילה דאל"כ חיי' ש (ס"ק ח) המ"אב שם ע"פ מקרא מדין שומע כעוה, אלא דכת
(עי' מחצה"ש שם) דחיי' מי דיפה לבו לדבר אחר,  במ"א, וכן הוא ב"ד. אלא דלפי הא דמבואר תדיר עם ש"צ בשתיקה

דברי המ"א ושם מבואר להדיא דאף  א"כ ב"ד אכתי יש לחוש לזה אף אם קורא ע"י עצמו (עי' בטור בסימן "ה שהוא מקור
אם אומר מילה מילה עם הש"ץ שייך חשש זה), ועכ"פ בדיעבד יש מקום לומר שיצא ידי שתיהם, ומ"מ למעשה יש להחמיר 

  בזה עיי"ש במ"ב, ודו"ק).
  ד. קריאה למפרע

י לעין מגילה היכן אלא דאע"פ שהוכחו דאפשר לצאת ע"י דבורו ושומע כעוה יד"ח שתי מצות התלויות בדבור, אכת
ששמע המשך הקריאה מהש"ץ ובאותו זמן השלים מילות החסרות לו י"ל דלא יצא, דהרי הקורא למפרע לא יצא וכמש"כ 

לא יצא, וכן הוא ב"ד. אלא דמתספקיא תיבה אחת למפרע אפי' ם קרא דא (ס"ק כב) המ"ב, וכבר פסק (סי' תרצ סע' ו) השו"ע
זמן שמע מילה הבא מפי הש"ץ אם איכא משום קריאה למפרע בכה"ג דהרי כאילו אמרם  היכן שהשלים מילה אחת ובאותו

"זכור ושמור בדבור אחד אמרו".  (כז.) ובר"ה (כ:) בשבועותשתיהם בהדדי אהדדי ואפשר ליכא משום למפרע בכה"ג. (ועי' 
  , וצ"ע.דבהר סי היו שותקין, שומעים וכעוים הוו) (ברכות כ: ד"ה כדאשכחן) בתוס'ועי' 

  ה. לקרוא מילה במילה עם הש"ץ
(סי' תרפט  המ"ב, וכן מוכח מדברי דשייך לשמוע ולצאת יד"ח מדין שומע כעוה אף כשבעודו מדברומ"מ עוד מבואר מה"ל 

 שליט"א הגרח"ק וכן פסק. )וסי' קפג ס"ק כו סי' סה ס"ק א( "בבמלעין קריאת המגילה. ועיין עוד  ס"ק יט וסי' תרצ ס"ק יט וס"ק כו)
  . )אשי ישראל פכ"ד הגה סג(

ולפי"ז הרוצה לקרוא מילה במילה עם הש"ץ רשאי לעשות כן אף כשקורא מתוך חומש (כלומר לא מתוך מגילה כשרה), 
הגריש"א זצ"ל והגר"ק וכן פסקו ויתה בלבו דאם לא ישמע איזה מילה מהש"ץ ייד"ח (של אותה מילה) בקריאה דידיה. 

  ., ודו"ק(ח"א סי' שצט) תשובות וההגותכה. ודלא ם פ"ג הגה כד)אגרת הפורי( שליט"א
  -מסקא דדיא-

היכן ו. משום שמצא קורא למפרעובאותו זמן השלים מילות החסרות לו לא יצא,  ת המגילהקריא השומע העולה לדיא,
  "ג.אם איכא משום קריאה למפרע בכה צ"ע שהשלים מילה אחת ובאותו זמן שמע מילה הבא מפי הש"ץ

    
  העלון נתרם בעילום שם 

  להצלחת התורם ומשפחתו 


