
שיח ההלכה

משמיעין על השקלים
ריש ירחא דאדר מעוטר בשתי עטרות, 
השקלים"  על  משמיעים  באדר  "באחד 
מרבים  אדר  "משנכנס  פ"א(  )שקלים 
שמברכין  ושבת  כט(.  )תענית  בשמחה" 
בה את החודש גנוז בה סודו של צירוף 

זה. 
בשמחה  עליהם  שקיבלו  מצוה  "כל 
כגון מילה דכתיב שש אנכי על אמרתך 
אותה  עושין  עדיין  רב  שלל  כמוצא 
בשמחה )שבת קל(. מתורתו של אדוננו 
למדנו  ח,טז(  )אסתר  זללה"ה  הגר"א 
והרצון,  החפץ  מילוי  עניינו  "ששון"  כי 
שקיבלו  מצוה  כל  רב'.  שלל  'כמוצא 
עליהם ישראל מתוך חשק ורצון שוקק 
- עדיין עושים אותה בשמחה. "ובשעה 
עצמו  וראה  המרחץ  לבית  דוד  שנכנס 
עומד ערום אמר אוי לי שאעמוד ערום 
בלא מצוה וכיון שנזכר במילה שבבשרו 
נתיישבה דעתו לאחר שיצא אמר עליה 
שכולו  מלכא  דוד  מג(.  )מנחות  שירה" 
חשק עצום בלתי מוגבל "לעשות רצונך 
מתיישבת  דעתו  אין  חפצתי",  אלוקי 
כביר  רצון  מילוי  בה  שיש  במילה  אלא 

זה בלי הפסק.
וששון  ושמחה  אורה  היתה  "ליהודים 
השמחה  התרוממות  של  שיאה  ויקר", 
 – כולו  החודש  על  חותמה  שחתמה 
ויקר. "אלו תפילין שבראש" )מגילה טז(. 
זירא,  דרבי  קמיה  יתיב  הוי  ירמיה  "רב 
חזי דהוה בדח טובא, אמר ליה לא סביר 
מר "בכל עצב יהא מותר" )משלי יד, כג(, 
אמר ליה תפילין קא מנחנא" )ברכות ל(. 
בחשכת הגלות המרה, בתוככי מערכות 
וחיילותיו,  היצר  מלחמת  של  הקרב 
ורוחני,  גשמי  כל  ובחוסר  בצמא  ברעב 
רק סיבה אחת יכולה להצדיק שמחה – 
התמידית  הידיעה  מנחנא'!  קא  'תפלין 
הינו  ארוך  ייסורים  מסלול  אותו  שכל 
עטרת תפארת של מילוי הרצון האלוקי, 
ולהט הלב בריגשת חשק להודיע כי 'שם 
הלבבות  את  ממלאת  עליך',  נקרא  ה' 

בשמחה עצומה – "בדח טובא".
עולה  הזאת,  השמחה  מנעימת  צליל   
אדר  "משנכנס  בתענית,  חז"ל  מדברי 
מרבים בשמחה הלכך בר ישראל דאית 
ליה דינא בהדי נכרי וכו', ולימצי נפשיה 
כי  מרגיש  הלב  מזליה".  דבריא  באדר 
המאמרים  בין  לכאורה  התמוה  הקשר 
הד הוא למה שאמרו במגילה, "וראו כל 
עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו 
משפורצת  שבראש".  תפלין  אלו  ממך, 
שכל  "להודיע  אדר,  חודש  של  שמחתו 
הרצון  מילוי  שמחת  יבושו",  לא  קוויך 
לראות  רצונם  שהמיית  "קוויך"  של 
הרצון האלוקי  מילוי  ושמחת  מלך,  פני 
מסלקת  אתפאר",  בך  אשר  ב"ישראל 
הארץ  עמי  כל  על  ופחד  מורא  ומפילה 
מופלאה  באחדות  אגודים  שאינם 

עליונה זו.
הן הראנו מרנא השפת אמת )פר' שמות 
משמיעין  באדר  כי  תרל"א(  שקלים 
שבאלול  הטעם  מאותו  השקלים,  על 
ג"כ  הוא  ניסן  כי  שופר.  קול  משמיעים 
ר"ה, ואדר הוא חודש התשובה שלפניו – 
תשובה מאהבה. קול השופר של תשובה 
מאהבה מתנגן הוא בהתעוררות נדיבות 
שבשמים.  לאביהם  ישראל  ורצון  לב 
בטעם  לדבריו  תבלין  של  קורט  נוסיף 
המצוה במחצית שקל דיקא. כי "לתאוה 
רצון  בהתעוררות  ואילו  נפרד",  יבקש 
שלם,  בלבב  רצונו  לעשות  לב  ונדיבות 
ייעשו כולם אגודה אחת שכל יחיד אינו 

אלא מחצית ממנה. 
משמיעין  באדר  באחד  מעתה,  אמור 
זו  מצוה  של  ובכוחה  השקלים,  על 
נפלאה  ותשוקה  רצון  להבת  מתעוררת 
לראות בטוב ה'. ממעמקיה של נדיבות 
הלב מתעוררת השמחה של מילוי אותו 
ולא  עליך  נקרא  ה'  שם  כי  אדיר,  רצון 

יכלמו לנצח כל החוסים בו. 
גדולה  שמחה  של  שביטויה  הסיבה  זו 
לרעים  מנות  במשלוח  זו,  ומפוארה 
לאביוני  במתנות  שאת  וביתר  אהובים 
)פ"ב  הידועים  הרמב"ם  כדברי  עם, 
גדולה  שמחה  שם  "שאין  הי"ז(,  מגילה 
ומפוארה אלא לשמח לב עניים ויתומים 
נדיבות אל  וגרים". בפרץ של  ואלמנות 
המחצית השניה של אותו שקל הקודש, 
נכין  ק-ה.  שלהבת  אש  של  מטבע 
ליבותינו באהבת חברים, בפתיחת הלב 
של  אמיתית  ובהתלכדות  עירנו  לעניי 
רצון וחשק לעבדו בלבב שלם, ובמהרה 
עלינו  ישיש  עת  נוהו  אל  בשובו  נראה 

אלוקינו כמשוש חתן על כלה.

דבר המערכת

הרב לוי יצחק שושן שליט"א

בענין קריאת המגילה בביתר מדין 
סמוך לירושלים

בגמ' מגילה ב: ילפינן מקרא דמדינה ומדינה, דכרך וכל הסמוך 
ושם  מיל.  עד  דהיינו  ואמרינן  כרך,  נידון  עמו  הנראה  וכל  לו 
סמוך,  שאינו  אע"פ  נראה  נראה,  שאינו  אע"פ  סמוך  תנא  ג: 
ונחלקו הראשונים אי קאי עד מיל רק על סמוך, וכן פי' רש"י 

ור"ח ועוד ראשונים, ובר"ן בפי' השני דקאי גם הנראה.
וברמב"ם פ"א ה"י כתב כרך וכל הסמוך לו וכל הנראה עמו, אם 
אין ביניהן יותר מאלפיים אמה ה"ז ככרך, ובמ"מ תמה דמשמע 
דהא  ותמה  אנראה,  ובין  אסמוך  בין  קאי  דאלפיים  מדבריו 
וגרס  נראה,  היינו  סמוך  וא"כ  סמוך,  שאינו  אע"פ  נראה  תני 
בהרמב"ם דקאי רק אסמוך, ועי' בכ"מ שכתב שאחר שגירסא 
וכן הוא בר"ן, יש לישב דבריהם, דמיל קאי  זו נמצאת בטור 
רק אנראה, ובסמוך בעינן תוך עיבורה של עיר, ועי' שם עוד 
פי', ולהלכה בשו"ע סי' תרפ"ח ס"ב סתם ובמ"ב פי' דמדהיפך 
לשון הטור משמע דהכריע דנראה אפי' יותר ממיל, ועד מיל 
קאי על סמוך בלבד, ובשעה"צ ס"ק ז' כתב שכן הוא דעת רוב 

הראשונים, וכן הלכה. 
ודין סמוך כתב במ"ב דלאו דוקא כפר הסמוך לכרך, אלא אף 
נקטו  סי' קס"א  ובמהר"ם שיק  קכ"ג  סי'  רפאל  ובתורת  עיר, 
אין  לכרך  טפילה  שאינה  עיר  אך  לכרך,  הטפל  כפר  שדוקא 
נידונת ככרך, אמנם בחת"ס סי' קצ"ג ובשו"ת מהר"ם אלשקר 
סי' ק"י, ובהר צבי סי' קל"א, ובחזו"א סי קנ"ג, כתבו דה"ה אף 

בעיר גדולה הסמוכה לכרך קטן, וכסתימת המ"ב והפוסקים.
ובדין סמוך כתב החזו"א סי' קנ"ג סק"ב שמודדים אלפיים בין 
העיר לכרך וכל העיר שמחובר כדין עיר אחת דינו כסמוך אף 
על  דנים  אנו  כי  יותר ממיל מהחומה,  רחוקים  הבתים שהם 
העיר שהיא סמוכה, וכן נראה מלשון הרמב"ם עיי"ש )שיעור 
חיבור להיות עיר אחת היינו שאין הפסק מבית לעיר ע' אמה 
ג' חצירות ובכל חצר ב' בתים נותנין קרפף  ושיריים, וכשיש 
והוי כעיר אחת בשיעור קמ"א אמה ושליש(, אמנם  לשתיהן 
דעת הגרי"מ טיקוצינסקי בספרו עיר הקודש והמקדש ח"ג פכ"ז 
דרק עד מיל מהחומה דינו ככרך, וכן הביא שצידדו כן הגר"ש 
וכן  כהחזו"א,  הפוסקים  גדולי  הכריעו  וכבר  והאדר"ת,  סלנט 

עמא דבר.
והנה נחלקו הפוסקים בכרך שהיה מוקף חומה ונתוספו בתים 
שבת  דלענין  לכרך,  אמה  ושליש  קמ"א  בסמוך  לחומה  מחוץ 
קיי"ל בסי' שצ"ח ס"ז דנחשבת עיר אחת, ויכול להלך אלפיים 
עיר  מקרי  נמי  מגילה  לענין  אם  הסמוכה,  לעיר  מחוץ  אמה 
אחת,  עיר  דהוי  ככרך,  ממש  דהוי  משום  בט"ו  וקורא  אחת 
או דנימא דלענין מגילה אין אנו מתחשבין בזה, משום דאנו 
דנים על העיר שהיא מוקפת חומה, ובתים אלו אף שהם בשם 
אותו העיר מ"מ אינו מהעיר המוקף, ואף דקורין בט"ו היינו 
מדין סמוך, ונפק"מ דאין נותנים סמוך לסמוך, ואם יהיו בתים 
מופסקין מהעיר החדשה יותר מקמ"א, והם בתוך מיל לבתים 
שנתוספו, תלוי בדין זה, דאם דין הבתים הסמוכים בתוך קמ"א 
בט"ו  דינו  אי  אך  סמוך,  לו  לתת  אפשר  ממש,  כהכרך  שהם 
משום סמוך, אין נותנים סמוך לסמוך, דעת הכף החיים ס"ק י' 
וכן מטו משמיה דהמהרי"ל דיסקין, והגר"ח זוננפלד, והתורת 
הסמוכות  השכונות  דאף  סי'  ציון  בני  בשו"ת  הוא  וכן  חסד, 
לכרך  כסמוך  רמות,דינו  כמו  המורחבת,  לירושלים  מיל  בתוך 
היתה  וכן  צבי,  והר  קנ"א,  בסי  החזו"א  ודעת  בט"ו,  וקורא 
מהבתים  ולא  מהחומה  מיל  שמודדין  אלישיב  הגרי"ש  דעת 
שמצטרפים לכרך, דדעתם שהכרך הוא דוקא מה שהיה מוקף 
כעיר אחת,  אליו, אף שהוי  וכל מה שמתחבר  יהושע  בימות 
מ"מ אינו העיר שהיה מוקף חומה, וכך היה המנהג ברמות, עד 
לאונדסדורף[,  ממיל  פחות  קרובה  ]שהיא  בעירוב  שנתחברה 

לקרוא בי"ד בברכה ולחוש לקרוא אף בט"ו בלי ברכה.
והחזו"א כתב בסי' קנ"ג סק"ג דאין נותנים ריבוע לכרך, דלענין 
דין  מה  ביאר  ולא  ממש,  חומה  עיר  לבתי  סמוך  בעינן  סמוך 
העיר אם דנים מסוף ריבוע העיר, ומסברא נראה דכמו דאנו 
דנים דין עיר לענין זה דבתי העיר המופסקים ורחוקים יותר 
זל"ז, ותחילת העיר בתוך  ממיל מהחומה כשהם בתוך קמ"א 
מיל, נחשב כולו סמוך, ואנו דנים דין עיר, לומר שהעיר הזאת 
היא סמוכה, כן אנו צריכים לתת לעיר כל דיני העיר דמהי"ת 

לחלק.

הרב עמרם פרוש שליט"א 

בשיעור חיוב מחצית השקל ובגדר 
קרבנות ציבור

מתני' שקלים פ"ב מ"ג: כשעלו ישראל מן הגולה היו שוקלים 
דרכונות חזרו לשקול סלעין חזרו לשקול טבעין וכו', עי' רמב"ם 
בתחילה  דרכונות  ששקלו  דמה  שכתב  ה"ו  שקלים  הל'  פ"א 
הוא משום שזה היה מטבע היוצא באותו הזמן, ובראב"ד שם 
בהשגות כתב דהטעם אינו משום מטבע היוצא, אלא משום 
במחצית השקל  די  היה  ולא  היו מעטים  שני  בבית  שכשעלו 
עבור כל הקרבנות, ולכך שקלו יותר. ועי' רמב"ן פרשת כי תשא 
מרובות  ההוצאות  היו  שכשעלו  הראב"ד  כדברי  ג"כ  שכתב 
ולכך שקלו דרכונות, ואפשר להוסיף על מחצית השקל, ובלבד 
לא  דהעשיר  בקרא  דבריו,  ובהמשך  בה,  כולם שוה  יד  שיהא 
ירבה, כתב דהיינו ליתן בהשוואה הנזכרת, והיינו דשפיר אפשר 
להוסיף אלא דבעינן שתהא יד כולם שוה בזה, וזהו דין העשיר 

לא ירבה, שיתנו כולם בהשוואה.
ולכאו' הכרחו של הרמב"ם דבעינן ליתן מטבע היוצא באותו 
הזמן, דסבר שבהעשיר לא ירבה כתיב דאין ליתן יותר ממחצית 
השקל, וע"כ דמה שנתנו יותר הוא משום דבעינן ליתן ממטבע 

היוצא.
ונראה לבאר פלוגתתם, ובהקדם דהנה נחלקו רש"י והרמב"ן 
ריש פרשת ויקרא דילפי' מקרבנכם שהיא באה נדבת ציבור, 
על  כתב  שם  וברמב"ן  המזבח,  קיץ  עולת  דהיינו  רש"י  וכתב 
רק  חשיב  לא  קרבן  הציבור  דכשמתנדבים  דסבר  רש"י  דברי 
ואפשר  קריבים,  ונסכים משלהם  ובעי סמיכה  קרבן שותפין, 
הרמב"ן  ונחלק שם  בציבור,  באים  ושלמים שאינם  בעוף  גם 
ואין  בנדבה,  ובא  ציבור  קרבן  הוי  הציבור  רוב  דכשהתנדבו 
טעון סמיכה ושאר דינים, וכ"ז כלול בילפותא מקרבנכם שהיא 
באה נדבת ציבור ]וכעין זה מצינו בברכות פ"ג דעת הרי"ף וכן 
תפילת  מתפלל  הציבור  שאין  ה"י,  פ"א  תפילה  הל'  ברמב"ם 
הראב"ד  ע"ז  והשיגו  בנדבה,  ציבור  קרבן  דליתא  כיון  נדבה 
הציבור  מתנדבין  דשפיר  הרי"ף,  על  המאור  ובעל  בהשגות 
קרבן, ובמלחמות שם תירץ דעת הרי"ף שא"א להביא בנדבה, 
ואם הביאו מקרי קרבן שותפין, וכדי שלא יסתרו דבריו למה 
שכתב בפירושו עה"ת, צ"ל שכתב כן רק ליישב דעת הרי"ף, אך 

איהו לא ס"ל הכי[.
והנה לגבי פר העלם דבר של ציבור נחלקו בגמ' מנחות נ"ב אם 
הוא בא מתרומת הלשכה, או שמגבין מתחילה עבור הקרבן, 
י'( שלמ"ד  ד'  )ביאת מקדש  באו"ש  וכן  ק"כ  מצוה  מנ"ח  ועי' 
מגבין מתחילה באמת הוי קרבן יחיד ולא חשיב ק"צ, אמנם 
בכתבי הגרי"ז שם ובתמורה דף י' כתב דודאי לכו"ע הוי ק"צ, 
ורק דבק"צ מבו' בגמ' דאיכא הלכה שיהא משל ציבור, ולכך 
פ'  בספרי  דילפי'  מה  הוי  ולכאו'  לציבור,  מסירה  דבעי'  חזי' 
פנחס והובא במנחות ס"ה דתשמרו שיהא מתרומת הלשכה, 
והיינו דילפי' דבעי' שיהא משל ציבור, וע"ז נחלקו וסבר מ"ד 
דמגבין תחילה דבפר העל"ד לא בעי שיהא משל ציבור, והוי 

ק"צ גם אם יחיד הפרישה ע"מ שיתכפרו בו הציבור.
י"ל דפלוגתת רש"י והרמב"ן בקרבן נדבת ציבור הוא,  ולפי"ז 
או  רש"י,  סבר  וכן  נדבה  בקרבן  ציבור  משל  דין  איכא  אם 
דבנדבת ציבור ליכא דין זה, ולכך שפיר סבר הרמב"ן דמתנדבין 
ושאני  ציבור  דין משל  ליכא  דודאי  דנחלקו  עוד אפשר  ק"צ. 
מכל הקרבנות חובה, אלא דסבר רש"י דא"א להתנדב לכפרת 
הציבור, וכפרת הציבור הוא רק בדבר שבחובה וא"כ לא חל 
שהגבו  ע"י  חובה  שהוא  העל"ד  בפר  ולכך  ק"צ,  שם  עליה 
ע"ז  חל  א"כ  הציבור  לכפרת  אחד  שהקדיש  ע"י  או  מתחילה 
שם ק"צ, משא"כ בנדבה לא חל שם ק"צ ע"י שגבו מכולם או 
כשהפריש אחד לכפרת הציבור. אמנם באמת מדברי הרמב"ן 
נראה דטעמו של רש"י משום דלא הוי משל ציבור, ולכך בי' 
שם דמה שמועיל עולת קץ המזבח זהו משום דלב ב"ד מתנה 
עליהם, והיינו דלכך מביא מתרומת הלשכה והוי שפיר משל 
ציבור, משא"כ כשמתנדבים רוב הציבור לא הוי משל ציבור 

ואין מועיל.
והנה בחי' מרן רי"ז הלוי על התורה הקשה על דברי הרמב"ן 
שכתב דזהו רק כשנתנדבו רוב הציבור, דמ"ש אם נתנדבו רוב 
בו  שיתכפר  אחד  כשהפריש  או  הציבור  כפרת  עבור  הציבור 
הציבור, וכתב דאפשר דאם לא נתנדבו רוב הציבור א"א שיהא 

עבור כפרת רוב הציבור,
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ונסתפקו גדולי הדור שעבר, בענין עיר שמחוברת ע"י צוה"פ, 
אם דין צוה"פ מועיל לתת שם עיר אחת, או דצוה"פ רק עושה 
יש  והנה  ב' ערים,  בו  רשות אחת, אך הוי רשות אחת שיש 
וכן  לעיר  קרפף  שנותנים  דהדין  תחומין,  לענין  נפק"מ  בזה 
סי'  בשו"ע  כתוב  חומה  בה  שיש  ועיר  העיר,  מסוף  מרבעין 
קרפף  ניתן  אם  ונסתפקו  מהחומה,  י"א שמודדין  סע'  שצ"ח 

וריבוע מהצוה"פ המקיפה את העיר.
חצר  אם  בירושלמי  דאיבעיא  כתב  סק"כ  ק"י  סי'  ובחזו"א 
מצטרף לעיר }היינו שהבית חוץ לע' אמה והחצר נכנס בתוך 
רק  אמרו  דלא  חצר  לצרף  דאין  החזו"א  ומסקנת  אמה(,  ע' 
מקום פיתא ולינה, ואף מקום המוקף לדירה אינו מתעבר אם 
אינו מקום פיתא, והביא שבנפש חיה כתב דמצטרף ונסתפק 
בלשון הריב"ש עיי"ש. וכן בחת"ס או"ח סי' צ"ה פסק דחצר 
מתעברת. ועי' בדבריו שחידש דאף דיר וסהר המוקף לדירה 
איתא  ובמ"מ  הקודש  דבעבודת  דאף  החזו"א  וכתב  מתעבר, 
הוי  לחומה  הבתים  שבין  האויר  ולכאורה  מהחומה  דמודדין 
י"ל דאויר דכל  וז"ל  כחצר ואמאי מצטרף למדוד מחוצה לו, 
דדוקא  לומר  הדבר  וקרוב  וכו',  עדיף  משתמשין  העיר  בני 
חומה המגינה על העיר אבל מחיצה במסיפס לא, ולפי"ז נראה 

דצוה"פ לא עדיף ממסיפס.
והנה בשכונות רמות והדסה פסקו מרנן הגריש"א והגרשז"א 
זצ"ל לקרוא בט"ו, וסמכו עצמם בעיקר על העירוב העירוני 
שהוא ע"י צוה"פ ועומד מרובה, ונקטו דלא כהחזו"א, ודבריהם 

כסברת הנפש חיה והחת"ס.
דאיתא  כיון  נסתפקו,  מה  יודע  שאינו  כתב  שלמה  ובמנחת 
בשו"ע בסי' שצ"ח דבעינן דהחומה תהיה קודם ישב ולבסוף 
דבתים  ת"א,  סי  במ"ב  הביאם  ובט"ז,  במ"א  וכתבו  הוקף, 
אלפיים  ומודדים  הוקף,  ולבסוף  כישב  הוי  צוה"פ  המוקפים 
מהצוה"פ, הרי חזינן דצוה"פ הוי ממש כחומה. ודבריו תמוהין 
דהתם איירי לענין לתת למקום המוקף דין דיר וסהר שכולו 
ובזה  וריבוע,  קרפף  לענין  עיר  בדין  כלל  איירי  ולא  כד"א, 
כד"א  הוי  לדירה  צוה"פ  המוקף  דמקום  מעולם  נסתפקו  לא 
הוקף,  ולבסוף  ישב  דבעינן  והא  לו,  אלפיים מחוצה  ומודדין 
ט"ו.  בעירובין  כדאיתא  כדין  מחיצות  הוי  לא  דבלא"ה  היינו 

אף לענין תחומין משום דהוי יותר מבית סאתים שלא הוקף 
לדירה שלא הוי כד"א, אך לא מקרי צירוף לענין חיבור לעיר 

לתת קרפף משם או ריבוע משם. 
והנה בשבות יצחק הביא שבדברי הרמב"ן בעירובין ריש פ' מי 
שהוציאוהו איתא על הא דתני הוליכוהו לעיר אחרת נתנוהו 
בדיר או בסהר, היינו כשהיו דיר וסהר יוצאין מן העיר ונכנסין 
שמוקפין  שכיון  קמ"ל  ורבותא  וכו',  העיר  כל  מהלך  לתוכה 
כבית",  הם  "הרי  הם  לדירה  שתשמישו  ואויר  הם  מחיצות 
הרמב"ן  מדברי  ולכאורה  כד"א.  כולה  והעיר  הני  לו  ונעשין 
אף  כבית,  והוי  לעיר  מצטרף  לדירה  המוקף  דמקום  מבואר 
בחזו"א  שהביא  הריב"ש  דברי  וכסתימת  פיתא,  מקום  בלא 
שהדיר  דדוקא  מפורש  הרמב"ן  דמדברי  אינו,  זה  אמנם  שם, 
וסהר נכנסים לתוך העיר, ואי מצטרף ממש כבית היינו אפי' 
נימא  לא  אי  אף  מיהת  הא  אמה,  ע'  בשיעור  רחוק  כשהוא 
דכונת הרמב"ן דמצטרף להיות כבית, רק לענין שנותנים דין 
מחיצות  מוקף  שהמקום  כיון  העיר  בתוך  בא  כאילו  להיות 
ניתן  ולא  וסהר  הדיר  מסוף  נרבע  דלא  ונפק"מ  לעיר,  פתוח 
לו קרפף וגם בזה הוא דלא כהחזו"א סי' ק"י ס"ק כ"א שכתב 
בדין מקום המוקף הנכנס לעיר שאינה מוקפת שלא הוי כנכנס 
לעיר שיהא העיר כד"א לבא בתוך הדיר וסהר )דהרמב"ן מיירי 
להדיא שם בעיר שאינה מוקפת דחולק על רש"י שם, דסובר 
דעיר שלא שבת שם, בעינן שתהיה מוקפת כדי לתת לו דין דיר 

וסהר( ואמנם חי' זה של הרמב"ן יחידאה הוא בזה.
ומעתה אם נימא שחצר מצטרף להיות חיבור לעיר, ואף אי 
עם  כד"א  דהוי  הרמב"ן  כדברי  נימא  אך  מצטרף  אינו  חצר 
יש  העיר, כבר סגי להיות בשם עיר אחד, הרי שכונת רמות 
בתים הפתוחים לחצר מוקפת, עד רמת שלמה ומשם עד לתוך 

סנהדריה.
עוד כתב לדון דאפשר דלא בעי כלל דין עיר להיות סמוך לכרך, 
אלא כל מקום שהוא סמוך לכרך הוא ככרך, וכמו דבית אחד 
ארוך, בלא עיר, שהוא סמוך לכרך, נידון ככרך, ולא נימא שרק 
כשעומד בחלק הבית שהוא בתוך מיל, דכל דהוי כד"א ובשם 
מקום אחד אנו דנים על המרחק מתחילת המקום, ה"נ מקום 
מכל  עיר,  שם  נותן  דצוה"פ  נימא  לא  אי  אף  צוה"פ,  המוקף 
מקום כיון שדינו כד"א, והוי בשם מקום אחד, ואם תחילתו 
סמוך לכרך קורא ככרך, ולפי"ז אף אם נימא כהחזו"א דצוה"פ 
בצוה"פ  סגי  פורים  דלענין  מ"מ אפשר  עיר,  דין  נותנת  אינה 

שמקום זה הוא כד"א ותחילתו סמוך לעיר. 
ומעתה נבוא לדין ביתר: 

חכמים",  "אסיפת  בקובץ  פרסם  דרברמדיקר  יעקב  הרב 
דאפשר לעשות עירוב תחומין לבוא מהעיר ביתר לירושלים, 
ע"י שיניח עירוב בירושלים, דהעיר ביתר אפשר שיש בינה לבין 
פאתי העיר חוסאן פחות מקמ"א אמה, עכ"פ בצירוף שמסוף 
ריבוע העיר ביתר, יש פחות מקמ"א לחוסאן , ומהעיר חוסאן 
בית  בתוך  מובלעת  חאדר  ואל  ממיל,  פחות  יש  חאדר  לאל 
לחם, והעיר בית לחם מחוברת לירושלים בעירוב, ע"י צוה"פ, 
שנמצא דירושלים נכנסת בתוך מיל לביתר. ונבוא לסוגיתינו 
דאם נימא דסגי להיות סמוך מיל לבתים המחוברים לירושלים, 
וכדעת הכף החיים ס"ק י' וכדמטו משמיה דהמהרי"ל דיסקין 
והגרי"ח זוננפלד והתורת חסד מלובלין, ועכ"פ אי נימא כמ"ש 
לעיל שמסברא צריך לרבע את העיר, וממנו למדוד מיל ונסמוך 
על העירוב כדעת הגריש"א, ועי"ז יתחבר בית לחם וירושלים 
בלא  בט"ו  אף  לקרוא  להחמיר  מקום  היה  אחד,  עיר  להיות 
משום  היינו  הצוה"פ,  על  ברמות  שסמכו  מה  אם  אך  ברכה, 
דאף בלא שיהיה בשם עיר, סגי בזה שזה מקום שהוא כד"א, 
זה לא שייך בביתר, שאינו מוקף צוה"פ עם ירושלים, רק שהוא 
צוה"פ  ירושלים, שזה מקרי סמוך רק אם  לצוה"פ של  סמוך 

נותן שם עיר אחת. 
משתתפין  שיהיו  דבעינן  והמאירי  והר"ן  הריטב"א  דעת  ואף 
בחזו"א  כתב  כבר  בביתר,  שייך  אינו  וזה  העיר,  בעניני  יחד 
סי' קנ"ג סק"ג וכן נראה בשעה"צ ס"ק ה' דדוקא בנראה בעי 
שישתתפו יחד, אבל בסמוך לא בעינן שישתתפו יחד בעניני 
העיר. ועי' בשו"ת רדב"ז ח"א סי' רנ"ב שאפשר אף במקומות 
שאין צריך מדינא לקרוא בט"ו, שיקראו בט"ו והלואי שיזכירו 

הניסים בכל יום.
רק דיש לדון על הא דביתר הוי כעיר אחת עם חוסאן, וכן הא 
דבית לחם הוי כעיר אחת עם ירושלים, שע"ז בנוי כל דבריו 

של הרב יעקב דרברמדיקר 
שמסברא היה מקום לומר דחיבור לעיר, כשיש פחות מע' אמה 
או קמ"א הוא שיעור כשאפשר לדון שם עיר אחת, אך באופן 
דיש חומה כמו בבית לחם, והוא תחת השלטון הערבי, וא"א 
ברורה,  וסכנה  חירום  ושעת  כלל  לשם  לבוא  ירושלים  לבני 
עד שנת  דבירושלים  ואף  לחברם,  מהני  קמ"א  דשיעור  מנלן 
תשכ"ח היה המנהג לקרוא בט"ו, אף שבין החומות היה בידי 
ולענין  אחת,  עיר  להיות  דא"צ  משום  היינו  ירדן,  ממשלת 
מגילה סגי בסמוך והרי זה סמוך, אמנם לא מצאתי ראיה לזה.

קריאת מגילה בביתר - המשך

שיח המשפט
הרב אברהם כהן שליט"א

דין תשלומי שכירות בדייר 
שבנה על הגג בלי רשות השכנים

כלל  ובדרך  בגגות,  בניה  תוספת  של  הנושא  שכיח  בזמנינו 
הבעלות על הגג משותפת לכל דיירי הבנין, ולפעמים הבונה 
אינו מקבל רשות מדיירי הבנין או מחלקם ]גם שכיח שהבונה 
מקבל רשות על בניה בשטח מסויים, והוא מגדיל את השטח 

ללא רשות[.
שכירות  לדיירים  לשלם  צריך  אם  לדון  יש  אלו  באופנים 
עבור השימוש בחלקם, ויש לחלק את הנדון לכמה אופנים, 

וכדלהלן:
באופן שהבונה משתמש בעצמו

והוא  השכנים,  רשות  ללא  הגג  על  דירה  שבנה  דייר  א( 
לשכנים  שכירות  דמי  לשלם  צריך  בדירה,  משתמש  עצמו 
על השימוש בגג, שכיון שיש לשכנים קצת חסרון, שהפסידו 
תשמישים שהיו יכולים לעשות בגג, הוי בכלל זה נהנה וזה 
חסר, ושיעור השכירות הוא כמה ששוה לשלם על שכירות 

קרקע, לצורך בניית דירה על הקרקע.

ואף שלשון הרמ"א )סי' שעה ס"ז( הוא 'ואם דר בה הבונה, 
מה  כל  לו  ליתן  צריך  מועט,  דבר  הקרקע  לבעל  חסר  אם 
צריך  שהוא  שכוונתו  בדבריו  לטעות  מקום  ויש  שנהנה', 
כתב  מקום  מכל  בנויה,  דירה  של  שכירות  מחיר  לשלם 
שכירות  כל  'דלאו  ס"ג(  ח"ב  עמוקים  מים  )שו"ת  הראנ"ח 
והקרקע,  הבנין  שכר  הוא  שהשכירות  שכיון  קאמר,  הבית 
היאך הלה עושה סחורה בפרתו של חבירו וכו', ושמין כמה 
והובאו  אפדנא'.  עליו  לבנות  כדי  לקרקע  לתת  רוצה  אדם 

דבריו בהגהות רעק"א )שם(.
באופן שהבונה משכיר את הדירה

ב( דייר שבנה דירה על הגג ללא רשות השכנים, והוא משכיר 
את הדירה, צריך לתת חלק מדמי השכירות לשאר השכנים, 
כפי השומא המבוארת בסעיף א'. כך כתב בשו"ת ראנ"ח )סי' 
נח(, וכן הוא פשוט מסברא, דלא שנא מאופן שהוא משתמש 

בעצמו בדירה.
רשות  ללא  נעשתה  שהבניה  ידע  לא  שהשוכר  באופן  ג( 
נתברר  ועכשיו  לבונה,  השכירות  כל  את  ושילם  השכנים, 
שהבניה נעשתה ללא רשות, חייב השוכר לשלם לשכנים את 
חלקם, ויחזור ויתבע מהבונה את חלק התשלום שחזר ונתן 
מי שהשכיר  לענין  ס"י(  )סי' שסג  בשו"ע  כמבואר  לשכנים. 

דירה שאינה שלו.
מלבד זאת פשוט שברגע שנודע לו שהשכנים לא נתנו רשות 

לבנות, אסור לו להמשיך לגור בדירה ללא רשות השכנים, 
ולכן חשוב שאדם שבא לשכור דירה בנויה על הגג, שיברר 

אם אכן הבניה נעשתה ברשות השכנים.
באופן שהשכנים באים לסלק את הבונה

שילם  ולא  תקופה  למשך  בגג  השתמש  שהבונה  באופן  ד( 
הדירה  את  לתבוע  השכנים  באים  ועכשיו  שכירות,  דמי 
הם  יורד,  מדין  הבניה  הוצאות  את  לבונה  ולשלם  לעצמם, 
החישוב  ]לפי  מהתשלום  השכירות  דמי  את  לנכות  יכולים 
הנ"ל בסעיף א[, וי"א שבאופן שהשכנים משלמים לבונה את 
הוצאות הבניה, הרי שהדירה נעשית למפרע שלהם )קצוה"ח 
את  לבונה  ישלמו  שהשכנים  לאחר  וא"כ  סק"ה(,  שסג  סי' 

עלות הבניה, הם יקבלו למפרע את כל דמי השכירות.
ועיין בשו"ת מהרש"ם )ח"א סי' לט( שדעתו שאף לכתחילה 
מדמי  הוצאתיו  את  שיטול  ליורד  לומר  הבעלים  יכולים 
)סי' שעה סק"ג(,  כן מדברי הנתיה"מ  נראה  ואין  השכירות, 
מיהו בשו"ת אבני נזר )חו"מ סי' ח( מבואר דהיינו רק באופן 
שהבונה בנה לצורך הבעלים, ומתחילה היה בדעתו רק ליטול 
מעות, עיי"ש. ולפי"ז בנידון דידן ודאי שאין דעת הבונה ליתן 
את הדירה לשכנים, אינם יכולים ליטול את הדירה בעל כרחו 

של הבונה.

ובדעת  הציבור,  רוב  דעת  ע"י  רק  חל  נדבה  דקרבן  דאפשר   
שייך ענין רוב ומיעוט, והיינו דאף דנחלק הרמב"ן וסבר דגם 
רוב  ע"י  שיהא  בעי'  מ"מ  הציבור,  בו  שיתכפרו  שייך  בנדבה 
הציבור, אך כ"ז משום שהוא בא בנדבה, אך בפר העל"ד באמת 

סגי שיהא ע"י אחד.
אחרונים(  כמה  )וכ"כ  פלוגתתם  בביאור  נראה  באמת  אמנם 
שנחלקו בעיקר הגדר של ק"צ, דבאמת י"ל דלכו"ע הדין שיהא 
משל ציבור הוא דין בעיקר שם ק"צ, ורק ע"י שהוא בא משל 
ציבור בזה נחשב ק"צ ומכפר על הציבור, אלא דנחלקו רש"י 
והרמב"ן מה נקרא משל ציבור, דלרש"י מעות תרומת הלשכה 
היינו מעות שהם קופת הציבור, ואינו שייך לשום אדם, אלא 
ע"ב  ע"ח  מנחות  תוס'  ועי'  הציבור,  קופת  קופה שהיא  היא 
דגם למ"ד דאסור לשחוט התמיד על החמץ היינו רק השוחט, 
אך לא כל הציבור, ולכאו' חזי' מזה שאינו נחשב של כאו"א 
אלא הוי של שם הציבור, משא"כ לדעת הרמב"ן משל ציבור 
היינו שהוא בא מרוב הציבור, ותרומת הלשכה ג"כ הוי מעות 
של הציבור, ויש לכאו"א חלק מסוים בלשכה שהוא שלו, ולכך 
כיון שמשל  ק"צ,  אי"ז  הציבור  רוב  התנדבות  ע"י  גם  לרש"י 
גם  לרמב"ן  משא"כ  הציבור,  מקופת  בא  שהוא  היינו  ציבור 
תרומת הלשכה אינו רק מעות שהיא מרוב הציבור, וא"כ מ"ש 
אם גבו מרוב הציבור או שהיא מתרומת הלשכה ובשניהם הוי 
ק"צ, ועי' קוב"ש ב"ב פ' יש נוחלין אות ת"ד שהעמיד להדיא 

מחלוקת רש"י והרמב"ן כדברינו.
ומוסרה  קרבן  מביא  דיחיד  ז'  ר"ה  בגמ'  דמבו'  הא  ולפי"ז 
לציבור והוי ק"צ, לכאו' שאני בזה לרש"י מלהרמב"ן, דלרש"י 
המסירה לציבור היינו שהוא מוסרה לקופה זו שאינה של שום 
אדם אלא קופת הציבור היא, משא"כ להרמב"ן מסירה לציבור 

הציבור,  לכל  הוא  שייך  ומעתה  לכאו"א,  מקנה  שהוא  היינו 
ועי"ז שפיר הוי ק"צ ומיקרי משל ציבור, ועי' חזו"א או"ח קכ"ו 

ל"ד שביאר גדר מסירה לציבור באופן חדש.
ויש להוסיף עוד בזה דחזי' בגמ' ערכין ד' דמי שאינו מצווה 
לשקול, אם שוקל הוי חולין בעזרה, ורק ע"י מסירה לציבור 
מצווה  אינו  דהוא  דכיון  הביאור  רש"י  ולדעת  שפיר,  מועיל 
ליתן לקופת הציבור א"כ אינו מועיל רק ע"י שימסור לציבור, 
הציבור,  קופת  זו ששמה  לקופה  גמורה  והיינו שיתן במתנה 
אך להרמב"ן צריך לבאר דמי שאינו שוקל אינו יכול להשתתף 
בקרבנות ציבור, ואף אם כולם שוקלים, ורק ע"י שהוא מוסר 
לציבור הוא שייך לכל הציבור, ואינו שייך להשוקל כלל, בזה 

שפיר מועיל.
ולגבי פר העל"ד לדרך זו דלדעת רש"י ק"צ הוא ע"י שהוא בא 
מקופת הציבור, צ"ל כפי שכתבו במנ"ח ובאו"ש דלמ"ד מגבין 

מתחילה הוי קרבן יחיד.
ועפי"ז יש לבאר פלוגתת הרמב"ם עם הראב"ד והרמב"ן לגבי 
הובא  תפילה  בהל'  הרמב"ם  דדעת  ירבה,  לא  העשיר  איסור 
לעיל שהיא כדעת רש"י שאין הציבור מתנדב, ולפי"ז י"ל דכל 
צריכה  מחיוב מחצית השקל  יותר  הציבור  לקופת  התנדבות 
מסירה לציבור, והיינו שימסור במתנה לקופת הציבור, וא"כ 
ודאי שיכול לעשות כן ולמסור לציבור כמה שירצה, דהרי מבו' 
בגמ' ר"ה ז' שהיחיד יכול להביא קרבן ולמוסרו לציבור, ובזה 
שוה  כולם  יד  ושיהא  בהשוואה,  שיתן  הדין  שיהא  שייך  לא 
יותר  יתן  ירבה היינו שלא  ולכך ע"כ שהדין דעשיר לא  בזה, 
ממחצית השקל, וא"כ ע"כ דמה שבתחילה שקלו דרכונות הוא 
דהדין ליתן מטבע היוצא, ולכך שפיר נתנו דרכונות אף שהוא 

יותר משקל של תורה.
בהל'  שהשיג  לשיטתו  הראב"ד  וכן  לשיטתו,  הרמב"ן  ואילו 
רוב  ע"י  הוא  אם  ק"צ  מתנדב  דהציבור  הרמב"ם  על  תפילה 
הציבור, א"כ כשהוסיפו על השקלים ונתנו יותר שפיר עבדי 
וכמו שיכולים להתנדב בכל השנה מרוב הציבור כך גם בשעת 
כך,  ג"כ  הוא  ועיקר שקילת השקל  כן,  שקילת השקל אפשר 

לו  יש  וכ"א  קרבנות,  מהם  וקונים  שקליו  מביא  שהציבור 
עדיין זכות בשקלו, וא"כ א"א שיהא אסור לשקול שקלו יותר, 
דהרי אפשר להתנדב, וע"כ דהעשיר לא ירבה הוא רק שיתנו 

בהשוואה, ושיהא יד כולם שוה בזה. 
אלא דיש להוסיף דלפי"ז יל"ע בק"צ שאנו מגבין עליו בתחילה 
וכגון בפר העל"ד, וכן באופן שכלו המעות מתרומת הלשכה 
שמבו' בתוס' שבועות י"ד שגובים מהציבור, האם הדין הוא 
שיתנו בהשוואה או שזהו רק דין בעת ובקיום מצות מחצית 
השקל, ולכאו' מחודש לומר שכל השנה יש דין דהעשיר לא 
ירבה שיתנו בהשוואה, אך לכאו' מ"ש באיזה זמן מתנדבים 
שוה  כולם  יד  שיהא  הוא  הענין  שלכאו'  ובפרט  הציבור 
בקרבנות ציבור, ובשלמא כשמתנדבים ציבור נדבה י"ל דבזה 
לא הקפידה תורה שתהא יד כולם שוה ורק בקרבנות חובה 
שהקפידה  שמצינו  חובה  בקרבנות  אך  כן  תורה  הקפידה 
תורה בזה אין מסתבר שנחלק בזה בין תרומת הלשכה לאופן 

שגובים בשאר ימות השנה.
האיסור  אם  שנסתפק  להגרח"ק  הקדש  בשקל  ראיתי  אח"כ 
בלא  רק  או  לציבור,  מסירה  ע"י  גם  הוא  ירבה  לא  דהעשיר 
לציבור,  מסירה  ע"י  גם  הוא  דהאיסור  לומר  ונוטה  מסירה, 
ומשום שבעינן שתהא יד כולם שוה בקרבנות ציבור, ובי' דמה 
שמבו' בר"ה ז' דיחיד מתנדב ומוסרה לציבור היינו רק שמביא 
קרבן אך לא בשקלים עיי"ש, ויל"ע דמ"ש כיון שסוף סוף אין 
יד כולם שוה בו לדידיה דאיכא חסרון זה גם כשמסרו לציבור, 
ע"י  גם  חסרון  שיהא  גדול  חידוש  הוא  הדבר  דעצם  ומלבד 
מסירה לציבור וצ"ע, ולדבריו גם להרמב"ם שפיר היה אפשר 
שיהא דין ליתן בהשוואה, ועכ"פ אם נימא דלא כדבריו, שפיר 
י"ל כמו שכתבנו, אך עפ"י דבריו יש להוסיף דעכ"פ להרמב"ן 
שפיר י"ל דהקפידה תורה בכל אופן שהקרבנות יהיו בהשוואה 
שפיר  לציבור  מסירה  דבלא  השנה,  ימות  בשאר  כשגבו  גם 

מסתבר לומר כן.

בעניין חיוב מחצית השקל - המשך



שיח המועדים
הרב אליהו גדלביץ' שליט"א

דרכי קנין השמחה

ימי הפורים לימי משתה ושמחה,  חז"ל קבעו את 
ומלבד השמחה שנתקנה בימי הפורים הרחיבו את 
כט.[  ]תענית  הגמ'  ז"ל  החודש,  לכל  השמחה  דין 
'אמר ר"י בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב 
כך משנכנס  כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה 

אדר מרבין בשמחה'.
ויש לתת את הדעת היאך מקיימים דין זה למעשה, 
ועל  זה.  בחודש  בשמחה  להרבות  הדרך  מהי 
להתבונן  עלינו  חכמים,  דברי  ולקיים  להבין  מנת 

במהותה של מידת שמחה ובדרכי קנייתה.

השמחה משפיעה על גוף האדם
'ֵלב ָׂשֵמַח ֵייִטב ֵּגָהה ְורּוַח ְנֵכָאה ְּתַיֶּבׁש ָּגֶרם' ]משלי 
פי"ז פכ"ב[, שני מהלכים נאמרו במפרשים בביאור 
פסוק זה, מהו 'ֵייִטב ֵּגָהה': א. רש"י פי' 'גהה' מלשון 
אור נוגה, ז"ל 'לב שמח ייטיב גהה - כשהאדם שמח 
המצודת  וכן  עזרא  האבן  ב.  מאירין'.  פניו  בחלקו 
 - גהה  'ייטיב  וז"ל  רפואה,  מלשון  'גהה'  פי'  דוד 

השמחה תיטיב לגוף כדבר רפואה.
בכח  ויסוד  עיקר  כאן  יש  הרי  המהלכים  לשני 
שמח'  'לב  שע"י  והוא  השמחה,  של  השפעתה 
'ֵייִטב   - האדם  של  בלבו  פנימית  הרגשה  דהיינו 

ֵּגָהה' – מאירין פניו ומבריא גופו.
דהיינו ישנה השפעה ישירה מהשמחה הפנימית על 
מראהו ותפקודו הבריאותי של האדם, השמחה היא 
אמנם הכרה פנימית והרגשה בלב אך היא משפיעה 
כשם  כרפואה  נחשבת  היא  האדם,  גוף  על  פיזית 
שתרופה מיטיבה לאדם, ובאה לידי ביטוי במראהו 

של האדם ובמצבו הגופני. 

הדרך לשמחה ע"י פעולות חיצוניות
מאידך הגאון רבי נתן ואכטפויגל זצ"ל כותב ]הובא 
דברי  עפ"י  היא  לשמחה  שהדרך  רשימות[  בלקט 
הרמח"ל 'כי התנועה החיצונה מעוררת הפנימית'.

כי  'דע  ז"ל  זה,  יסוד  וביאר  הרחיב  החינוך  בספר 
מחשבותיו  וכל  ולבו  פעולותיו,  כפי  נפעל  האדם 
תמיד אחר מעשיו שהוא עושה בהם, אם טוב ואם 
רע וכו' ואפילו רשע גמור בלבבו וכל יצר מחשבות 
וישים  רוחו  יערה  אם  היום,  כל  רע  רק  לבו 
ובמצוות,  בתורה  בהתמדה  ועסקו  השתדלותו 
הטוב,  אל  ינטה  מיד  שמים,  לשם  שלא  ואפילו 
כי אחרי הפעולות  היצר הרע,  ימית  ובכח מעשיו 
נמשכים הלבבות, ואפילו אם יהיה אדם צדיק גמור 
ולבבו ישר ותמים, חפץ בתורה ובמצות, אם אולי 
דרך  תאמר  כאילו  דופי,  של  בדברים  תמיד  יעסק 
משל שהכריחו המלך ומינהו באומנות רעה, באמת 
אם כל עסקו תמיד כל היום באותו אומנות, ישוב 
לזמן מן הזמנים מצדקת לבו להיות רשע גמור, כי 

ידוע הדבר ואמת שכל אדם נפעל כפי פעולותיו'.
באופן  האדם,  בנפש  גדול  יסוד  מלמדנו  החינוך 
שטחי נדמה שהאדם חפץ וחושק בלב ועפ"י הלב 
הוא  שההיפך  היא  האמת  אך  ועושה,  פועל  הגוף 
הפנימי  החלק  דהיינו  מחשבותיו'  וכל  'לבו  הנכון 
של האדם הלב והמחשבות – 'תמיד אחר מעשיו', 
הלב באופן תמידי נמשך אחר המעשים והפעולות 
ירגיש  מה  הקובעים  והם  האדם,  של  החיצוניות 
הפעולות  אחרי  'כי  יחשוב,  ומה  בלבו  האדם 
נמשכים הלבבות' – הלבבות דהיינו הפנימיות של 
האדם נמשכת אחר הפעולה החיצונית, ופעולה זו 

משפיעה באופן ישיר על ההכרה הפנימית. 

הפוכה,  בצורה  פועלת  לקניית השמחה  הדרך  ז"א 
להכרה  האדם  מגיע  הפיזית  החיצונית  מהפעולה 
ולתחושה הפנימית של שמחה, ויש לציין שהפעולה 
החיצונית מסורה בידו של האדם יותר מהפנימית, 
שבידו  ממה  שישתמש  באופן  דווקא  היא  והדרך 
]התנועה החיצונית[, וע"י כך בהמשך יקנה גם מה 

שאינו בידו ]ההרגשה הפנימית[. 
חלקים;  ג'  השמחה  קנין  בדרך  למדים,  נמצינו 
ב.  שמחה.  לידי  המביאות  חיצוניות  פעולות  א. 
תוצאות  ג.  שמחה.  של  פנימית  והכרה  תחושה 
האדם  מראה  על  פיזי  באופן  השפעה  השמחה- 

ומצבו הבריאותי.

'התנועה החיצונה'
עתה יש לחקור מה הם הפעולות החיצוניות שעל 
האדמו"ר  אדר.  בחודש  ובפרט  לעשות,  האדם 
ממונקאטש בביאור דין 'מרבין בשמחה' כתב בספר 
'נמוקי או"ח' בזה"ל 'באיזה דבר שנוכל אז להרבות 
בשמחה מצוה איכא, וכל אחד ישער בלבבו ונפשו 
בשמחה  ובעניניו  בלבו  להרבות  דאפשר  מה  בכל 
לדבריו  דהיינו  חכמים',  דברי  ולקיים  מצוה  של 
כפי  אחד  לכל  נתון  בשמחה  מרבין  דין  קיום 
ריבוי שמחה  בו  שיש  דבר  בכל  והרגשותיו,  טבעו 
חכמים  דברי  בזה  מקיים  שהיא  צורה  בכל  אצלו 
'משנכנס אדר מרבין בשמחה', נמצא לפי"ז שאדם 
בה שמחה  שיש  חיצונית  פעולה  בכל  לנקוט  יכול 

בשבילו, ובזה יבוא לידי שמחה של מצוה.
אויערבאך  הגרש"ז  בשם  שמביאים  ראיתי  אמנם 
צריך  לא  לשמחה  להגיע  מנת  על  שאמר  זצ"ל 
עיקר  אלא  דווקא,  שמחה  של  פעולות  לעשות 

הכוונה להסיר מלבו בימים אלו כל דאגה ועצב.
עבודה  זו  ועצב מלבו  דאגה  להסיר  הרי  דא עקא, 
פנימית, ואין היא מסורה ביד כל אדם, ואדרבה על 
מנת להסיר מלבו את הדאגות והעצב זקוק האדם 

לאמצעים חיצוניים.
המשגיח  של  משמו  הביאו  באמת'  'לעבדך  ובספר 
להרבות  שהצורך  שליט"א  יפה  דב  רבי  הגה"צ 
המביאים  באמצעים  להרבות  מחייב  בשמחה 
באלו  דעתו  לתת  האדם  צריך  וע"כ  לשמחה, 
וע"ז כתב בספר  יוכל לבוא לידי שמחה,  אמצעים 
'נימוקי או"ח' הנ"ל שכ"א ישער בלבבו ונפשו איזה 

דבר יוכל להרבות שמחה אצלו.
אופן  מובא  שליט"א  קנייבסקי  הגר"ח  מרן  בשם 
יש  שאם  והוא  בשמחה'  'מרבין  דין  לקיום  נוסף 
אדר  בחודש  לעשותה  יראה  שמחה  או  סיום  לו 

]חנוכת הבית, קידוש, קניית דבר משמח וכדו'[.
עוד מובא בשם הגר"ח שהעיד על אביו הסטייפלר 
אדר  ובר"ח  יין  קצת  שותה  היה  ר"ח  שכל  זצ"ל 
שתה קצת יותר מהרגלו, והרגוצ'ובר בצפנת פענח 
בלא  שמחה  שאין  בשמחה'  'מרבין  דין  על  כותב 

אכילה ושתיה.
מרבין  אדר  'משנכנס  שכתב  בתענית  מאירי  ועי' 
בשמחה הכל הערה שראוי להתפלל ולהודות לאל 
בכל עת ובכל זמן כפי הנאות למה שאירע באותו 

זמן וכן שצריך לברך על הטובה ועל הרעה'.

ריבוי השמחה בהדרגה
ויש בנותן טעם להביא כאן רעיון נפלא ששמעתי 
מהמשגיח הגר"ח וואלקין שליט"א: ידועה קושיית 
העולם על לשון הגמ' בתענית 'כשם שמשנכנס אב 
ממעטין בשמחה כך משנכנס אדר מרבין בשמחה' - 
מהו ה'כשם', איזו הקבלה בין 'משנכנס אב ממעטין 

בשמחה' ל'משנכנס אדר מרבין בשמחה'.
מיעוט  אב  בחודש   - שליט"א  המשגיח  וביאר 
השמחה נעשה בהדרגה, ימי בין המיצרים, אסורים 

בתספורת, בשמיעת כלי זמר, לאחר מכן בתשעת 
אסורים  האבילות,  במנהגי  מוסיפים  הימים 
בו  שחל  שבוע  ואח"כ  יין,  ושתיית  בשר  באכילת 
]תלוי בין בני אשכנז לבני ספרד[ וכו', הכל נעשה 
בהדרגה על מנת להגיע לתשעה באב עצמו ולחוש 

בו את האבילות על חורבן ביהמ"ק. 
לשמחה  חז"ל שההכנה  מלמדים  הדרך  אותה  ועל 
ליפול  א"א  בהדרגה,  להיות  צריכה  פורים  של 
בשמחה  מרבים  ולכן  לשמוח,  ולהתחיל  לפורים 
לאט לאט מתחילת החודש על מנת להגיע לפורים 

ולהרגיש את השמחה באמת.
לשמחת  הכנה  הם  הרי  הנ"ל  שהפעולות  נמצא 
הפורים, ועליהם להביא את האדם לחוש הרגשה 

אמיתית של שמחה בהגיע חג הפורים.

שמחת חודש אדר
עד כאן דברנו מענין הפעולות החיצוניות בשמחת 
את  להביא  תכליתם  אלו  פעולות  אך  אדר,  חודש 
ביום  וחדווה  שמחה  של  פנימית  להכרה  האדם 

הפורים.
בשם  בספרים  כתבו  זו.  הכרה  של  ענינה  ונבאר 
האריז"ל שי"ב חודשי השנה הם כנגד י"ב שבטים, 

ולפי החשבון חודש אדר יוצא כנגד נפתלי.
ּוָמֵלא  ָרצֹון  ְׂשַבע  'ַנְפָּתִלי  היא  נפתלי  של  המידה 
ממדות  אחד  'הנה  האלשיך  שם  וכתב  ה'.  ִּבְרַּכת 
הטובות היא היות האדם שמח בחלקו, ומי שיש לו 
מדה זו שרצונו טוב במעט אשר לו, יזכה שגם ה' 
ייטיב לו, וזהו אומרו נפתלי הוא שבע מרצון שמח 
בחלקו, על כן יבורך שיהיה מלא ברכת ה', בזכות 
שהוא שבע רצון'. ועי' פנים יפות שם שכתב וז"ל 
'ענינו כי כמו שיש שביעה במאכל ובמשתה, כמו 

כן יש שביעה ברצון'.
השמחה  עבודת  את  להעמיד  אולי  אפשר  עפי"ז 
בחודש אדר וביום הפורים בנקודה זו של 'השמח 
החסדים  על  הדעת  את  לתת  דהיינו  בחלקו', 
כל  נכונה  להעריך  רגע,  בכל  האדם  את  המקיפים 
חסד ולהתבונן בו, ומתוך כך לשמוח בחלקו אשר 

ניתן לו.
הרמ"א מסיים את הלכות פורים בפסוק 'וטוב לב 
'ָּכל  והנה הגר"א מפרש שם בזה"ל  משתה תמיד', 
ְיֵמי ָעִני ָרִעים ְוטֹוב ֵלב ִמְׁשֶּתה ָתִמיד' - 'העני הוא 
מי שנפשו רחבה שאינו מסתפק בכל אשר לו וכל 
חללי עלמא לא יספיקנו בדעתו ולכן כל ימיו רעים 
כי אינו באפשרי שישיג חפצו וימלא דעתו וכמ"ש 

אין אדם מת וחצי תאוותו בידו.
וטוב לב אבל מי שמספיק במה שיש לו לבו שמח 
תמיד, כמו האיש אשר משתה בביתו שלבו שמח 
אינו  המלך  אפי'  שאז  עד  יין  שתוי  שהוא  בעת 
שווה לו אך לאחר הפיגו יינו אינו בשמחתו שהיה 
כעת  שמח  תמיד  הוא  לב  הטוב  משא"כ  תחילה 

שמחת השתוי בעת המשתה' עכ"ל.
שמרגיש  מהעובדה  נובעת  שמחתו  השתוי  דהיינו 
לו',  שווה  אינו  המלך  'אפי'  כלום  לו  חסר  שלא 
על  הצער  אליו  יחזור  מיינו  כשיתפכח  אמנם 
בחלקו,  שמח  תמיד  לב'  'טוב  לעומתו  חסרונו, 
וזהו  כלום,  לו  חסר  שלא  שמחה  מרגיש  ותמיד 
שאמר הפסוק 'טוב לב - משתה תמיד' ה'טוב לב' 

נמצא כביכול תמיד במשתה.
הל'  בסיום  הרמ"א  בדברי  נרמז  גופא  זה  ואולי 
היא  הפורים  בחג  השמחה  שעבודת  פורים, 
ההרגשה של 'שבע רצון', התחושה האמיתית של 

'שמח בחלקו'.

הרה"ג רבי שלמה קורן שליט"א

ביאור משתה אחשוורוש – 
הקלקול והתיקון בדרך דרש ורמז

גמ' מגילה דף יט. במשנה "מהיכן קורא אדם את 
המגילה ויוצא בה י"ח ר"מ אומר כולה רבי יהודה 
מבלילה  אומר  רשב"י  תניא  יהודי.  מאיש  אומר 
ההוא. א"ר יוחנן וכולן מקרא אחד דרשו, ותכתב 
אסתר המלכה ומרדכי היהודי את כל תוקף. מאן 
דאמר  ומאן  אחשוורוש,  של  תוקפו  כולה  דאמר 
מאיש יהודי תוקפו של מרדכי, ומ"ד מאחר הדברים 
האלה תוקפו של המן, ומ"ד מבלילה ההוא תוקפו 
ככה  על  ראו  ומה  מהכא  אמר  הונא  רב  נס,  של 

ומה הגיע אליהם, מ"ד כולה מה ראה אחשוורוש 
שנשתמש בכלים של בית המקדש על ככה משום 
דחשיב שבעים שנין ולא איפרוק ומה הגיע אליהם 

דקטל ושתי, וכו',

קשרו  שחז"ל  נראה  מגילה  במסכת  בעיון  והנה 
לבנין  המגילה  מעשה  את  דברים  וכמה  בכמה 
בנין  על  שטנה  כתבו  המן  בני  א.  המקדש.  בית 
ב. כתוצאה מכך הפסיק אחשוורוש  בית המקדש. 
המקדש.  בית  את  לבנות  כורש  שנתן  ההיתר  את 
הבית,  בבנין  להשתדל  כדי  לשושן  חזר  מרדכי  ג. 
התיישבות  את  לחגוג  משתה  עשה  אחשוורוש  ד. 
מלכותו, בסיום חשבון שבעים שנה, משום שהבין 
שבית  הדבר  את  לחגוג  כדי  ה.  יותר.  יגאלו  שלא 
ולבש  המקדש  כלי  את  הוציא  יבנה  לא  המקדש 
את  שהושיט  המקומות  בכל  ו.  גדול.  כהן  בגדי 
התנה  בקשתה,  לקבל  והסכים  לאסתר  השרביט 
את הדבר בזה שלא תבקש את בנין בית המקדש 

שהבין שחוצץ בינו לבין המלכות. 

ובאמת צריך לבאר מדוע ראה אחשוורוש את בנין 
המקדש כדבר שחוצץ בינו לבין המלכות. והנראה 
להמשיך  רצה  ואחשוורוש  שמאחר  הדבר  בביאור 
את מלכותו של נבוכדנצר, שמלך בכיפה, ולקח את 
נכדתו ושתי, הרי שניהם הבינו שאם תהיה אומה 
את  המלכים  מלכי  מלך  קובע  שבתוכה  תחתם 
שהרי  בכיפה,  במלכותם  מחסר  הדבר  הרי  כסאו, 
ועל  מהם,  יותר  חשובה  אומה  שיש  הדבר  מסמל 
גם הטעם  וזהו  נבוכדנצר את המקדש,  כן החריב 
יקבץ  שנה  שבעים  בסוף  אחשוורוש שאם  שהבין 
בעולם  משכנו  את  ויקבע  וישוב  ישראל  נדחי  ה' 
ואת  בכיפה,  מלכותו  את  הדבר  יגרע  הרי  בתוכם 
אחשורוש  ולפ"ז  נבוכדנצר.  מלכות  את  המשכו 
עשה המשתה כדי להכריז שלא יהיה עוד בית לה' 
כלי  הוציא אחשוורוש את  כן  ועל  בעולם.  יתברך 

המקדש,
המשך בעמ' האחרון <<<



הגליון הבא יצא בעז"ה בערב שבת 
קודש פרשת תזריע א' ניסן

תגובות, מאמרים וחידושים בהלכה 
ובפרשת השבוע )עד 500 מילים(

ניתן לשלוח לכתובת המערכת: 
abeitar45@gmail.com  :מייל

 )עד 200 מילים ניתן לשלוח
לפקס: 02-5725867(

המערכת לא אחראית על תוכן המודעות והתגובות וכן 
 על פרסום של מאמר או תגובה.

סדר חיבורים של הרבנים החשובים, הינו לפי תאריך 
הגעת המאמרים למערכת.

מדור תגובות

נא לשמור על קדושת הגיליון

לע"נ
הרה"צ הגאון ר' אברהם דב זצ"ל 

בן הרה"צ ר' חיים יהודה ליב 
אוירבך זצ"ל

לע"נ
הבחור משה ידידיה ז"ל בן יבדל"ט 

הר' יוסף שליט"א

לע"נ
האברך החשוב ר' דניאל דניאל ז"ל

הגיליון מוקדש

בעז"ה  יתפרסמו  הגיליון  במסגרת 
הקוראים,  של  וקושיות  שאלות 

בנושאים שונים.
נחלקו הפוסקים בדין מי ששכח לומר 'על 
הניסים' בברכת המזון בסעדות פורים אם 
לכו"ע  בבוקר  אכל  אם  אך  לא,  או  חוזר 
טעם  ט"ו(  סע"ק  תרצ"ה  )מ"ב  חוזר  אינו 
הדין משום שכבר אכל פת וחשוב שקיים 

כבר חיוב סעודה בפורים.

בערב  חל  כשפורים  להקשות  יש  וא"כ 
פורים  לאכול סעודת  מותר  שב"ק, מדוע 
אין  הא  פת(  כבר  )כשאכל  חצות  אחר 
ורק  חצות  אחר  גדולה  סעודה  אוכלים 
סעודת פורים התירו, והרי יצא כבר במה 

שאכל בבוקר.

שואלין ודורשין

abeitar45@gmail.com בסייעתא דשמיא ניתן לקבל את הגליון גם במייל. נא לשלוח בקשה לכתובת

שיח ההלכה
הרב אברהם ינוקא שליט"א

בדין מילה ומגילה בפורים

קודמת,  מגילה  ומגילה  שמילה  רס"ו(  )סי'  התה"ד  כתב 
והוכיח כן מפ"ק דמגילה )ג:( דדריש לאחותו הוא דאינו 
מטמא אבל מטמא הוא למת מצוה, אף באופן שהלך למול 
את בנו, ואח"ז מסתפק רבא מת מצוה ומקרא מגילה הי 
מינייהו עדיף, האם פרסומי ניסא עדיף או כבוד הבריות, 
ופשט דמת-מצוה עדיף, וא"כ חזינן דמקרא מגילה עדיף 
מילה  דוחה  מצוה  דמת  לגמ'  פשוט  היה  דהא  ממילה, 
עדיף,  מה  מצוה  ומת  מגילה  על  הגמ'  נסתפקה  ואעפ"כ 
ולמה לא למדנו זאת מהלימוד דלעיל דכמו שמת מצוה 
המגילה,  מפני  נדחה  אינו  כך  המילה  מפני  נדחה  אינו 
ומשמע דמקרא מגילה עדיף. אמנם אפשר לדחות ראיה 
זו, משום דלמסקנא גם מקרא מגילה אינו נדחה מפני מת 
מצוה, א"כ אמנם יש ראיה מהס"ד דרבא שמקרא מגילה 
עדיף ממילה, אולם במסקנתו שניהם שוין, א"כ למסקנא 

דרבא אין ראיה מה עדיף מילה או מגילה.
שמקרא  לומדים  שממנו  דהלימוד  בזה,  לדון  יש  עוד 
מגילה אינו דוחה מת מצוה הוא שהרי גדול כבוד הבריות 
ואינה  לזקן  שמותר  מזה  דהיינו  שבתורה,  ל"ת  שדוחה 
לפי כבודו להתעלם מן האבידה, ולכן גם מת מצוה דוחה 
מקרא מגילה משום כבוד הבריות, ולימוד זה אינו מספיק 
ללמוד ממנו גם שמת מצוה דוחה מילה, משום שמילה 
זה עשה שיש בו כרת, ואינו יכול להיות נלמד מלא תעשה 
שכתב  שאע"פ  יוצא,  ולאחותו.  פסוק  צריך  ולכן  גרידא 
מגילה  מקרא  על  אח"ז  נסתפקה  שהגמ'  שמזה  התה"ד 
שהלימוד  מזה  אבל  חשוב,  יותר  מגילה  שמקרא  מוכח 
מספיק  אינו  מצוה,  מת  דוחה  שאינו  מגילה  מקרא  על 
ללמד על מילה אלא למילה צריך פסוק אחר, מוכח לכאו' 

שמילה יותר חשובה. 
עוד יש לדון בזה דהא מילה דוחה שבת כדאמרי' בכ"ד 

בש"ס, ואילו מגילה אינה דוחה שבת כמבואר במגילה ד: 
בדברי רבה ורב יוסף, וא"כ פשיטא דמילה יותר חשובה 
וקודמת למגילה, אבל יש לדחות ולומר, דהא עבודה דוחה 
שבת שהרי מקריבין קרבנות בשבת, ואילו מגילה קודמת 

לעבודה כדילפינן בדף ג. מהפס' משפחה ומשפחה. 
עוד כתב התה"ד להביא ראיה שמקרא מגילה קודם, מד' 
מפני  נדחות  המצוות  דכל  שכתבו  ז"ל  והסמ"ג  הרמב"ם 
מקרא מגילה חוץ ממת מצוה שהפוגע בו קוברו תחילה 
הל'  )בריש  ז"ל  הרמב"ם  לשון  ומפשטות  קורא,  ואח"כ 
מונחות  המצוות  ששתי  משמע  זה  לשון  שכתב  מגילה( 
לפניו, ורק במת מצוה קובר תחילה, אבל בשאר מצוות 
של תורה, קודם יקרא המגילה ואח"ז יעשה אותם, ומזה 
ואח"כ  המגילה  קודם  יקדים  במילה  שגם  התה"ד  למד 
לו  כשאין  מיירי  שהרמב"ם  התה"ד  שדחה  ומה  המילה, 
שהות לקיים שניהם, זה אינו במשמעות דבריו שהרי כמו 
כך  לפניו,  מונחות  המצוות  ששתי  מדובר  מצוה  שבמת 
בשאר המצוות מדובר כן, רק מש"כ הרמב"ם דק"ו לשאר 
מצוות של תורה שכולן נדחין מפני מקרא מגילה צ"ב מה 
כוונתו, ואי נימא שכוונתו שזה נלמד מת"ת שנדחה מפני 
בכל  הדין  כך  שהרי  משום  מובן,  אינו  זה  מגילה  מקרא 
המצוות שת"ת נדחה מפניהם, אם הגיע זמנם, כגון ליטול 
ד' מינים או לאכול מצה בפסח, שכיון שזמן המצוה הגיע 
צריך לקיימה, וא"כ ה"ה שת"ת נדחה מפני מקרא מגילה, 
אבל מצוות אחרות של תורה לעולם אימא לך שהם דוחין 

מקרא מגילה מכיון שקריאת מגילה זה רק מדרבנן.
העבודה  מן  ללמוד  היא  הרמב"ם  שכוונת  נראה,  ולכן 
שהוזכרה קודם, שמבטלין כהנים מעבודתן ובאין לשמוע 
מקרא מגילה, והרי התמיד זמנו בבקר, ואעפ"כ מאחרין 
הקרבתו לצורך מקרא מגילה, ומזה ילפינן לשאר מצוות 
שאין זמנם דוקא עכשיו אלא יכולין להתאחר, שמאחרין 
אותן עד לאחר מקרא מגילה, ]ועי' לקמן סברא זו בשם 
הגר"א ז"ל ולפי דבריו מבואר הרמב"ם יפה כמ"ש[, ולפ"ז 
מפני  לגמרי  נדחין  שהמצוות  מהרמב"ם  מקור  לנו  אין 
נקט  לגבי מת מצוה שהוא  מקרא המגילה משום שכמו 
שאח"כ קורא, ה"ה לגבי שאר מצוות יש זמן לקיימן לאחר 

נראה  לכאו'  לקיימן,  זמן  אין  אם  אבל  המגילה,  מקרא 
וכ"כ  תורה,  של  המצוות  את  קודם  שיקדים  מהרמב"ם 
הרמ"א ז"ל )ס"ס תרפ"ז( אבל המ"ב )סקי"א( הביא בשם 
האחרונים ז"ל שחולקין ע"ז וסוברים דאף אם א"א לקיים 

שניהם מקרא מגילה דוחה אותם.
עוד הביא התה"ד דברי הראשונים ז"ל בשבת )כג:( תוד"ה 
ואח"ז  הרגילה  התורה  קריאת  דמקדימין  שכתבו  הדר, 
של ר"ח ואח"ז של חנוכה ומשמע דהיכא דאפשר לקיים 
ה"ה  ניסא, ממילא  לפני הפרסומי  קודם  שניהם, התדיר 
זו  ראיה  ועל  ממגילה,  יותר  תדירה  שהיא  במילה  כאן 
התה"ד לא תירץ. והוא כתב יסוד, דכל דבר שזמנו קבוע 
במציאות  שהמילה  אפי'  ולכן  ג"כ,  תדיר  נחשב  בשנה 
יותר תדירה, כיון שזמנה של המגילה קבוע בכל שנה גם 
את  שמקדימין  מסקנתו  זוהי  ולכן  תדירה,  נחשבת  היא 

המגילה.
מקרא  קודם  דמלין  תרצ"ג(  )בס"ס  פסק  ז"ל  והרמ"א 
ושמחה  אורה  היתה  ליהודים  דכתיב  משום  המגילה, 
וששון זו מילה, דהיינו שבשעת מקרא המגילה כבר יהיה 
דילפינן  ג.  במגילה  מהגמ'  הגר"א,  בביאור  ותמה  ששון, 
ממשפחה ומשפחה דהכהנים מאחרין עבודתן ומקדימין 
ואפ"ה  בבקר,  זמנו  התמיד  קרבן  והרי  מגילה,  מקרא 
מאחרינן, וכ"ש מילה דזמנה כל היום, ולאו דוקא בבקר, 
שמאחרין אותה לאחר המגילה, וצ"ב דבריו, משום דתוס' 
יקראו  ואח"כ  מיד  עבודתן  ויעשו  וא"ת  הקשו  ג'.  בדף 
משום  הציבור  עם  לקרות  דטוב  וי"ל,  לבדם  המגילה 
ניסא, המבואר מד' תוס' דכל הסיבה  דהוי טפי פרסומי 
שמקדימין המגילה והולכין לקוראה בבהכ"נ משום דהוי 
בבהמ"ק  בעודם  יצוייר שגם  לו  ניסא אבל  פרסומי  טפי 
היה אותו פרסומי ניסא היו מקדימין את העבודה, והנה 
אם  בין  ניסא,  פרסומי  אותו  יש  בבהכ"נ  מילה  כשיש 
המגילה  את  יקראו  אם  ובין  קודם  המגילה  את  יקראו 
אח"ז, ולכן מה הטעם להקדים המגילה, הרי גם בעבודה 
אילו היה אותו פרסומי ניסא כמו בבהכ"נ היו מקדימין 

העבודה, וצ"ע.

ולבש בגדי כהונה לומר לא יהיה לא מקדש ולא עבודת 
כה"ג. 

אחשוורוש  שעשה  שהטעם  לבאר  מקום  יש  ומעתה 
כדי  ימים,  שבע  ועוד  יום,  שמונים  מאה  המשתה  את 
היהודית  בשנה  יום  ושבע  ושמונים  המאה  ליום  לרמוז 
שמתחילה בראש חודש ניסן, שהוא יום הכיפורים. מכיון 
כה"ג  של  ביותר  הפנימית  העבודה  את  מסמל  זה  שיום 
לפני ולפנים. וכחלק מההכרזה שלא יהיה עוד בית לה' 
בעולם הכריז גם שלא תהיה עבודה. ועוד אפשר לפרש 
שתבוא  אחשוורוש  שביקש  חז"ל  שאמרו  מה  את  לפ"ז 
שעשו  פעמיים  עוד  מצאנו  שהרי  ערומה.  לפניו  ושתי 
הגויים דברים להשפיל את בית המקדש, טיטוס שהציע 
זונה בית קודשי הקודשים, ונכרים שנכנסו להיכל וראו 
כרובים המעורים זה בזה והוציאון לשוק ואמרו ישראל 
הללו שברכתן ברכה וקללתן קללה יעסקו בדברים הללו 
מיד הזילום שנאמר כל מכבדיה הזילוה כי ראו ערוותה. 
רצו  המקרים  שבשלושת  לפרש  אפשר  הדבר  ובעומק 
ביטוי  לידי  שבא  אומרים  שאנו  שמה  להכריז  הגויים 
כן  ועל  הקודשים,  קודש  השירים  שיר  והוא  בכרובים, 
הוציאו עמון ומואב את הכרובים שהיו מעורים זה בזה 
כדמות איש ואשה והיו מהלכים עמם בחוצות קריה. ועל 
שיש  לומר  הקודשים  קודשי  בית  זונה  טיטוס  הציע  כן 
אלא  אישות,  קשר  לא  ואפי  בעלמא  חומרי  מעשה  כאן 
המאה  ביום  כן  ועל  הקודשים,  קודשי  בית  זונה  הציע 
שמונים ושבע שנכנס כהן גדול לפני ולפנים, ומלא עשן 
הכרובים(,  מקום  את  )דהיינו  הכפורת,  את  הקטורת 
רצה אחשוורוש שתבוא ושתי לפניו בלא בגדים להכריז 
שחיבור איש ואשה הוא חומרי. ומה הגיע אליהם שהרג 
נבוכדנצר,  את  ממשיך  שאינו  ה'  לו  והראה  ושתי  את 
שהחריב את הבית. )חלק מהדברים שמעתי מידידי הרב 

שמואל דייטש שליט"א(. 
האריכה  מדוע  הללו  הדברים  לפי  לבאר  מקום  יש  עוד 
המגילה בפרק ב' לבאר כיצד בחר את אסתר, כדי להדגיש 
ואשה  איש  שחיבור  אחשוורוש,  שהראה  מה  הפך  את 
כולו חומרי, והנה אע"פ שהביא את כל הבתולות, ועשה 
וששה  המור  בשמן  חודשים  ששה  החומר  תכלית  להם 
חודשים בבשמים ובתמרוקי הנשים הרי בחר את אסתר 
והיא היא מצאה חן  ירקרוקת שלא ביקשה דבר,  שהיא 
האלשיך  שמבאר  מה  לרמוז  רואיה.  כל  ובעיני  בעיניו, 

שמה שאמר שלמה המלך "אפריון עשה לו המלך שלמה 
רצוף  תוכו  זהב  רפידתו  עמודיו עשה שש  מעצי הלבנון 
ותשובה  שאלה  בלשון  שהוא  ירושלים",  מבנות  אהבה 
כיצד קבע ה' את דירתו בתחתונים בבנין חומר באפריון 
בעץ וכסף וזהב, ועל זה תירץ תוכו רצוף אהבה מבנות 
ירושלים שקבע ה' שכינתו בתוכם של ישראל, והמשכן 
ומהמקדש הם רק סימן לחיבור לליבותיהם של ישראל, 
ובאה המגילה להדגיש שאחשוורוש יכול לפגוע רק בבנין 
העצים הכסף והזהב ולא יוכל לנגוע בתוכו שרצוף אהבה 
של  למלכו  רומזת  שהמגילה  )ועוד  ירושלים.  מבנות 
עולם ואסתר לכנסת ישראל(. ולא זו בלבד אלא מלכותו 
ממשכת  אינה  ושתי  דרך  נבוכדנצר  של  המשך  שהיתה 
ובנימין שבחלקם  יהודה  אלא דרך אסתר שבאה משבט 
ב'  פרק  בסוף  ה'  לו  הראה  וביותר  המקדש,  בית  נבנה 
הם  חייו  שכל  אלא  אסתר,  מכח  היא  מלכותו  רק  שלא 
מכח מרדכי היהודי ואסתר המלכה. )היושב בשער המלך 
הרומז לסנהדרין שיושבת בלשכת הגזית ומחמת זה ידע 

שבעים לשון וע"י נצלו חייו(. 
שמאחר  חדש,  דבר  לומר  נראה  שנתבאר  מה  ולפי 
להם  והיה  רשע  אותו  של  בסעודתו  ישראל  שהשתתפו 
חלק בבזוי עבודת בית המקדש, והיה להם גם חלק בבזוי 
עבודת כה"ג ביום הכיפורים לפני ולפנים כנגד הכרובים, 
היו  ולא  ישראל,  של  שונאיהם  על  כליה  נגזרה  וכמעט 
ישראל יכולים לתקן את זה החטא אלא בדבר שהוא גבוה 
יותר מן הכרובים, ומעבודתו של כה"ג לפני ולפנים. ולכן 
עליהם  וקבלו  שקיימו  ע"י  אלא  תקנה  להם  הייתה  לא 
את התורה, מאהבת הנס. שהיא יקרה מכהן גדול שנכנס 
בקודש  והלוחות  הארון  של  החלק  וזהו  וליפנים.  לפני 

הקודשים שהוא מורשה קהילת יעקב.
ביותר  הגדול  הקשר  וזהו  אהבה,  רצוף  התוכו  זהו  כי 
שע"י מקושרים ליבותיהם של ישראל לאביהם שבשמים, 
וכמו שכתב הרמח"ל בדרך ה' בחלק רבעי פרק ב: "בכלל 
ההשפעות ממנו יתברך לצורך בריותיו יש השפעה אחת 
עליונה מכל ההשפעות, שענינה הוא היותר יקר ומעולה 
מכל מה שאפשר שימצא בנמצאים, והינו שהוא תכלית 
מה שאפשר ימצא בנמצאות מעין המציאות האמתי שלו 
והוא  יתברך,  מעלתו  אמיתת  מעין  ומעלה  ויקר  יתברך, 
אל  ויקרו  מכבודו  שמו  יתברך  האדון  שמחלק  מה  הוא 
השפעתו  את  שמו  יתברך  הבורא  קשר  ואמנם  ברואיו, 
שתהיה  שייך  לא  ובזה  התורה".  והוא  זה  לתכלית 

לאחשוורוש תפיסה ושליטה כלל.

בענין משתה אחשוורוש - המשך


