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  ז  מגילה
  משה שווערד

  
 רש"י מסכת מגילה דף ז עמוד א .1

בשלשה מקומות יש לנו להזכיר מלחמת עמלק: בספר ואלה שמות ובמשנה תורה, ובספר שמואל ]  1[  – שלישים  
  (א, טו), וזהו שאמר שלמה בדבר ששילשתו אי אתה רשאי לרבעו.

  
 ריטב"א על מגילה דף ז/א   .2

יית זכר  [הא] דאמרינן שלחו לה הלא כתבתי לך שלשים ולא רבעים. ופרש"י ז"ל בג' מקומות יש לנו לכתוב מח
לפיכך פירשו (וכו') כי שלמה אמר שכתב ג'  ]  2[,  ולא נהירא דמה ענין עמלק לפסוק זהעמלק ולא יותר,  

וכיון שהוא לא היה אפשר לו להוסיף עוד על כתבי הקדש היאך נכתוב ,  ספרים ולא היה אפשר לו לכתוב יותר
  , וכן דרשו במדרש פסוק זה על שיר השירים וקהלת ומשלי: אנו ספר שלך

  
 "ץ חיות מסכת מגילה דף ז עמוד אמהר .3

פי' הרב פני יהושע נכון ואמת דמרדכי ואסתר גמ' הלא כתבתי לך שלישים שלישים ולא רבעים. נ"ב הנה  
והנה לא היה באפשרות לכוללם בכתבי קודש כיון שלא ידעו עדיין רמז   רצו שיהיה המגילה שלהם נכתב

דנאמר כתבתי לך    אסור  ילה זאת מדור בפני עצמהואם לעשות מג  וא"כ אסור להוסיף על כתב קודש  לזה
ועפ"ז הבנתי    שלשים היינו כתבי קודש ושלשים תורה נביאים וכתובים דוקא ולא לספח עוד סדר רביעי

ג"כ לשון סדר עולם בסופו וז"ל עד כאן היו הנביאים משמשים ברוח הקודש מכאן ואילך הט אזנך ושמע לדברי 
אבל   ך שלישים במועצות ודעת ולכאורה קרא זה אין לו ענין להפסקת הנבואהחכמים וכו' ונאמר הלא כתבתי ל

והטעם   לפי הנ"ל ניחא כיון דכתב שלשים ודרשינן ולא רבעים והיינו אסור להוסיף מאומה על כתבי קודש
  ונכון:  שכיון שכבר נפסקה הנבואה מישראל שוב לא יוכלו שאר הנביאים להתדמות לכתבי קודש

  
 מצפה איתן מסכת מגילה דף ז עמוד א .4

דמעיקרא   הק' בט"א הא מקרא לא מוכח מידיגמ' עד שמצאו לה מקרא כתוב בתורה כתב זאת זכרון בספר כו'.  
אלא שחשבו כאן ומשנה תורה בשנים ופעם ג' דנביאים ולא מוכח מקרא דכאן ומ"ת   נמי ידעו דשלישים שרי

נאי פליגי אי נחשבין לא' או לב' תליא בפלוגתא דאי' בגיטין (דף ס) ונראה דהך דמייתי דת נחשבין לאחד
ופי' מהר"ם דלמ"ד חתומה מעולם היתה חלק א' ולא נתחלקה לב' חלקים שאם    אי תורה מגילה נתנה או חתומה

אבל למ"ד מגילה נתנה היה כל ענין  נאמרה פ' מאוחרת לא כתבה עד שנאמרה פ' שלפניה ואז היה כותב בב"א  
במגילה בפ"ע נמצא שהיתה נכתבת בחלקים הרבה. ולפ"ז מ"ד מגילה הוא דסבר דכאן ומ"ת נחשבין לא' נכתב  

ולמ"ד חתומה היה צריך להמתין ולא כתב משנה תורה עד שנאמרו שאר    שהרי בזמן א' נכתבו כמו שנאספו
  ספרים ונאמר ס' שמות: 

  
 חתם סופר מסכת מגילה דף ז עמוד א .5

ולא נאמרה לכת נלע"ד דנאמרה לקרותובנאמרה לקרות  היינו לספר המעשה בכל שנה דוגמת יציאת מצר'    . 
דאלת"ה אלא שמצווה עלינו עפ"י רה"ק    בליל פסח בלי סדר וכוונה כ"א כל א' יספר באר היטב לבני ביתו עובדא הכי הוה

שרטוט וגידין והלא לא ציוה לכתבן כלל אע"כ  לקרות ממש אלו הדברים בלי תוספת וגרעון רק שלא לכתבן איך יאמר אגרת וספר דמני' נלמד דבעי
  ברה"ק לא נאמרו אלו הדברים כלל לדעת שמואל ועי' לקמן בסמוך: 

  

 לה דף ז עמוד אתוספות מסכת מגי .6
וקשה דהיכי פליג על סתם משנה דלקמן דפ"ב   משמע דסבר דמותר לקרותה ע"פ  -נאמרה לקרות ולא לכתוב  

ורב נמי הוא דאמר לקמן (דף יט.) שצריך לכותבה ולתופר' בגידין ור' יוחנן   (דף יז.) דתני קראה על פה לא יצא
' לפר' דהא דקאמר לא ניתנה ליכתב ברוח הקודש  לכך נר  נמי [אמר] (שם:) דאם קראה בין הכתובים לא יצא

ואכתי קשיא דהא אמרינן בפ' הממונה במסכת יומא (דף כט.) נמשלה אסתר לאילת השחר מה שחר   אבל מדרבנן ניתנה ליכתב ולקרות
תב אלא למאן דאמר לא ניתן  סוף הלילה אף אסתר סוף הנסים ופריך והא איכא חנוכה ומשני ניתן ליכתב קאמר ופריך הניחא למאן דאמר ניתן ליכ

ליכתב מאי איכא למימר ואין לומר דהא דניתן ליכתב מדרבנן קרי כתיבה דאם כן הדרא קושיין לדוכתא דהא איכא חנוכה שניתנה לכתוב מדרבנן  
  . עניתותירץ הר"ר אלחנן דכתיבה דמגילה מהניא טפי דהא צריכה גידין ושרטוט וכמה דברים דלא צריכי במגילת תבמגילת תענית 
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  לכה הבירור  .7

  
  

  ספר שפתי חכמים .8

  
  

  שערים מצויינים בהלכה .9
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 תוספות מסכת מגילה דף ז עמוד א .10
דהא רבא גופיה הוא דאמר פרק רבי    וקשה דלשמואל מי ליכא פירכא  -לכולהו איכא פירכא בר מדשמואל  

אלמא דאיצטריך   ה לאורייתא) שקבלו שנית בימי אחשורושעקיבא (שבת דף פח. ושם) (מכאן מודעא רב
ויש לומר דלא חשיב האי פירכא דהא שפיר שמעינן מינה תרתי ולא דמי האי פירכא   קרא לדרשא אחרינא

  .לשאר פירכות דאינך דסתר סברתם לגמרי
  

 חשק שלמה מסכת מגילה דף ז עמוד א .11
וכו מי ליכא פירכא  נ"ב  שם בתוס' ד"ה לכולהו וקשה לשמואל  זצ"ל'.  וכעת    ושמעתי מכבר בשם הגר"א 

ליישב  ראיתי שנדפס כן בס' גאון יעקב על עירובין בשם הגאון מו"ה אריה ליב זצ"ל אב"ד דק"ק בריסק שכ'  
וא"כ י"ל דהכא למד שמואל   והכתיב הוא וקבל  דהנה בקרא דקימו וקבלו יש קרי וכתיב דהקרי הוא וקבלו

והתם מפיק רבא מהכתיב דקיימו השתא מה שקבל משה רבינו    מהקרי דקימו למעלה מה שקבלו למטה
והיינו משום דהכא    קימו וקבלו  דכתיבוהתם בשבת הגי'    קימו וקבלו  שנא'וראיה לדבר דהכא הגי'    מכבר

  ודפח"ח:  מפיק מהקרי והתם מהכתיב ועפ"ז קושיית התוס' לק"מ
  

  הלכות מגילה פרק ב  -רמב"ם יד החזקה  .12
הרי היא קיימת   כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידין ליבטל לימות המשיח חוץ ממגילת אסתר(יח)  

  ... כחמשה חומשי תורה
  

   כי לא יבטל    דבר הדיוטות הוא זהכל ספרי הנביאים והכתובים עתידין ליבטל א"א    -[השגת הראב"ד
אבל כך אמרו אפילו יבטלו שאר ספרים מלקרות בהם    ספר מכל הספרים שאין ספר שאין בו למוד

  ] מגילה לא תבטל מלקרות אותה בצבור
  

  ספר תורת חיים על סנהדרין דף צז/ב   .13
וכן יסד הפייט ביוצר פרשת   שכל המועדות עתידות בטלות מלבד ימי הפוריםנראה דהיינו מה שאמרו חז"ל  

  וזכרם לא יסוף מזרעם זכור ויליף לה מדכתיב  
  

 הר"ץ חיות מסכת מגילה דף ז עמוד אמ .14
שאלני חכם אחד מופלג מדוע אין מברכין על מ"ע דדברי שם תני רב יוסף שתי מתנות לאיש אחד. נ"ב  

על    קבלה דמשלוח מנות כמו שמברכין על מקרא מגילה י"ח דאין מברכין  וא"ל כמ"ש הרשב"א סי' 
. מקבל הצדקה הרי לאו כלום עביד וכאן נמי  מצות צדקה כיון דאין בידו של נותן לקיימה דאם אין העני

והנה  .  אולם איפכא מבואר באו"ח סי' תרצ"ה ס"ד דאפילו לא רצה לקבל מ"מ המשלח יצא ידי מצוה
החכם הזה ירצה להחליט דמשלוח מנות איננו מצוה רק מנהג נביאים וכמו דקי"ל דאין מברכין על חיבוט ערבה  

ואף על פי    אולם לשון הטור והרמב"ם משמע דהוא מצוה ואינו מנהג  דמשום דמנהג נביאים ואין מברכין ע"ז.
שהרמב"ם כ' בהל' חנוכה ומגילה בפתיחה ויש בכללם שתי מצות מד"ס היינו קריאת מגילה והדלקת נר חנוכה  

והפרטים המה  מ"מ הרי לא חשוב הלל בפתיחה אף על פי דבר"ח מנהגא ולא בחנוכה דכלל מצות הראשיות  
ובפי' אמרו דא"צ לברך שהחיינו על סעודה ומשלוח מנות מפני דהוא בכלל שהחיינו דקריאת   מונחים בהעיקר

וכן הסעודה ומשלוח מנות הם בכלל ברכה שעשה נסים דרק מכח הנס (עי' מג"א סי' תרצ"ב ס"א)    מגילה
  : נתחייבו במצות אלו ופשוט

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

  
 שו"ע או"ח סימן תרצה  .15

ו של מיני אוכלים, שנאמר: ומשלוח מנות איש לרעהו (אסתר ט,  (ד) חייב לשלוח לחבירו שתי מתנות בשר א
יט ו כב) שתי מנות לאיש אחד. וכל המרבה לשלוח לריעים משובח; ואם אין לו, מחליף עם חבירו, זה שולח  

  ומשלוח מנות איש לרעהו (אסתר ט, יט ו כב):  לזה סעודתו, וזה שולח לזה סעודתו, כדי לקיים:
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ואם שולח מנות לרעהו והוא אינו  ת ביום ולא בלילה (מדברי הרא"ש פ"ק דמגילה) ;  ויש לשלוח מנו  -הגה  
  רוצה לקבלם, או מוחל לו, יצא. 

  
  שערים מצויינים בהלכה .16

  
  

  ]ט:יטנות הלוי [מספר  .17

  
  

 ביאור הלכה על או"ח סימן תרצה   .18
הוכיח מן הירושלמי דאם שולח לעשיר דבר פחות אינו יוצא בזה ידי הח"א    - חייב לשלוח לחבירו וכו'  

משלוח מנות וכן משמע בריטב"א לפי גירסא אחת שם בגמרא. אכן ש"פ לא הזכירו דבר זה ונכון ליזהר  
  : בזה לכתחלה

  
 שפת אמת על מגילה דף ז/ב   .19

א שהביא הריטב"א קיימת בנו  וכ' רש"י ה"ג משלוח מנות פי' לאפוקי הגירסבגמ' קיימת בנו רבינו מ"מ כו',  
אבל  ,  דהכוונה שהי' פחות בעיניו ושדר לי' דמתנות לאביונים איכא לאחשובי ולא מנות ע"ש  מתנות לאביונים

וכ"כ    ולפ"ז אפשר דיוצאין ב' המצות מ"מ ומ"ל ביחד ולא מסתבר  בגמ' שלפנינו משמע שהיו גורסין תרוייהו
 בט"א: 

   
 שפת אמת על מגילה דף ז/ב   .20

ויש להוכיח מזה מבגמ' רבה שדר למרי בר מר כו'   גופי' הי' דאביי קרי לרבה מר,  שמע דבנו של רבה 
רק כשהגדול שולח לו  ,  דהסדר היא שישלח הגדול להקטן מקודם, והטעם דלא ליחשבי' כמו רעהו וחבירו

, וחושבו לרעהו הדר משלח לי' איהו דאל"כ מסתמא הי' מרי ברי' מקדים לשלוח לאביו שחייב בכבודו
דר לי' איהו חוליא כו' חורפא י"ל דכן היא המצוה כשרואה שיש לחבירו מין זה והא דאמר אביי כו' ש

  : ששלח ישלח לו מין אחר שאין לו
  

  שערים מצויינים בהלכה .21
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  שערים מצויינים בהלכה .22

  
  

  לכה הבירור  .23
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  לכה הבירור  .24

  

  
  

  לכה הבירור  .25
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  שערים מצויינים בהלכה .26

   
  
  

  שערים מצויינים בהלכה .27

  
  

  שערים מצויינים בהלכה .28
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  ]ס' תרצהפסקי תשובות [ספר  .29

  

  
  

  ]ס' תרצהפסקי תשובות [ספר  .30

  
  

  שערים מצויינים בהלכה .31

  
 ===============================================================
 ===============================================================  
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 שו"ת משנה הלכות חלק ה סימן פג  .1
 עוד להנ"ל  

 ייב אדם לבסומי בפוריא ביין ח
  

בייןב)   לבסומי  ז' חייב  וא"א    ובדבר שאלתו בלשון רש"י מגילה דף  ביין דוקא  וכי המצוה  לו  וקשה 
ולפום ריהטא יפה העיר דכיון דהטעם עד דלא ידע בין ארור המן ,  במשקה אחר הלא העיקר שישתכר

יין ר"ח שם שכתב בסימא פי' שיכור ואולי כל וע  לברוך מרדכי מאי נפ"מ באיזה אופן יבא לו ויין לאו דוקא
המשקאות שהשותה מהם אסור ליכנס לביהמ"ק בכלל והכי מוכח לשון הטור שכתב בסי' תרצ"ה וצריך שישתכר 
עד שלא ידע וכו' ולא הזכיר יין כלל והב"י והב"ח הביאוהו ולא דייקו עליו דבמימרא דרבא בגמ' לא כתיב ישתכר 

 כיון שינה מלשון הגמ' וכתב ישתכר לכלול כל משקה המשכרת.  אלא בסומי וצ"ל דהטור ב
  

אלא דבאמת גם הרמב"ם פ"ב ממגילה הט"ו כתב וז"ל כיצד חובת סעודה זו שיאכל בשר ויתקן סעודה 
והרדב"ז ח"א סי'   נאה כפי אשר תמצא ידו ושותה יין עד שישתכר וירדם בשכרותו הרי שהזכיר יין דוקא

ישתה יין עד שיחזור לביתו אם יהא מותר ביין של מצוה כגון קידוש היום וארבע    תס"ב כתב בראובן שנדר שלא
כוסות ופורים הרי דס"ל דיין של פורים מצוה בהדי קידוש וארבע כוסות ואי נימא דיין לאו דוקא א"כ ודאי 

ריא וכו'  דאסור ביין פורים שהרי אפשר לו בשאר משקאות וגם ברוקח סי' רל"ז כתב מיחייב אינש לבסומי בפו
פי' ירבה במשתה היין עכ"ל מבואר לכאורה מכל הני ראשונים דיין דוקא ולא שאר משקאות וכשיטת רש"י  
הנ"ל. וחפשתי ומצאתי בגליוני הש"ס מגילה הנ"ל שכבר קדמו בתמה על לשון רש"י שכתב יין והביא דברי  

למה כתבו יין דוקא גם לא הביא  הרדב"ז והרוקח הנ"ל ולא הרגיש דגם הרמב"ם כתב יין דוקא והניח בצ"ע  
  לשון הטור הנ"ל. ולפמ"ש הרי כמעט רובם כתבו יין דוקא וא"כ נראה דבאמת עיקר מצוה ביין. 

 
ונראה לומר טעם לפמ"ש הא"ר בתמיהתו היאך יחייבו חז"ל מה שנזכר בתורה ובנביאים בכמה מקומות השכרות  

אחשורוש הי' ע"י משתה נטרדה ושתי ע"י משתה    מכשול גדול וי"ל מפני שכל הניסים שנעשו לישראל בימי 
ובאה אסתר במקומה וכן ענין המן ומפלתו בא ע"י משתה היין ולכן חייבו חכמים להשתכר עד כדי שיהא נזכר 

יין דוקא כיון דהתם הנס היתה ע"י הייןהנס הגדול בשתיית היין ע"ש.   ואנחנו    ולפ"ז שפיר מובן למה 
נס בשתיית היין והתם כל המשתאות היו ביין כדכתיב במשתה היין ולכן  צריכין לעשות זכר לנס דומיא ל 

עוד י"ל לפי דמבואר במדרש שהמן הלשין לאחשורוש על היהודים שאם יפול זבוב  ,  חייבו חכמים ביין דוקא
. ועוד בכוסו הוא זורק את הזבוב ושותה היין ואם יגע המלך בכוס ישפכנו ובזה שמע לו וא"כ ע"י יין בא הכל

שלישיה לפ"מ דאמרו ז"ל שאלו תלמידי רשב"י מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כליה    בו
והשיב מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע ובסעודה יין מלכות רב כיד המלך ובשר ומגדנות ותקנו ז"ל דוגמא  

  לסעודה זו לזכור נסי ישראל.  
 

ומעתה עכ"פ מצאנו מקור נאמן לשיטת רש"י ורמב"ם וזה נראה דעת הרוקח ורדב"ז וודאי יש להזהר 
כיון שיצאו הדברים מפי הני גאוני אף דבש"ע לא ביארו דיין    בשתיית יין דוקא למי שרוצה לקיים כמצותו

  דוקא מקום הניחו לנו להתגדר.
  

ב אינש ורצה לדייק דהכונה דאם אינו יכול לשתות פטור  ובדבר הערתו למה כתב לשון מיחייב ולא כתב סתם חיי 
רק מי שיכול מיחייב והנה לא ידענא מנא ליה הא אדרבה כתבו הפוסקים דכל מקום דכתיב חייב עד מסירת נפש 
וגם כתבו דלהכי סדרו בגמ' להא דרבה ור' זירא לבתר מימרא דרבא לומר דממימרא דרבא הי' משמע דמחייב  

בה ור"ז לדחות הא דרבא משמע דבלאו הכא הוה החיוב לעולם ועין בעה"מ ור"ן ושיטת  בכל אופן וסדרו דר
  ריב"ב בשם רבינו אפרים וצ"ע. 

 
ובזה אתן קנצי למילין ידידו המברכו בברכת התורה ללומדיה צלח ורכב על דבר אמת והנני לברכו שיצליח 

 ו ויהי דרכו צלחה בהוקרה ובלב ונפש.במלאכתו מלאכת קודש מה שכעת הולך ומדפיס כפי מה שרמז לי במכתב
 מנשה הקטן  
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המאמר הזה הוא מיושב יותר כפי מה שפרשו  שם קם רבה שחטיה לרבי זירא.  
לומדין מתוך  בו המקובלים ז"ל, דלא שחטיה בסכין אלא ע"י עסק התורה שהיו  

, ומה שאמר שחטיה  השמחה נתגברה עליו נפש רבה ומשכה ממנו נפש שלו 
מלשון זהב שחוט, וכיון שיצאה נפשו מגופו נתחברה ונקשרה באותו הבל של סודות 
התורה שלמדו וגילו בתוך השתייה, ועלתה למעלה עם הבל הקדוש ההוא של 

חברים של רשב"י וזה    הסודות, והוא על דרך שאמרו בסוף אדרא רבא על שלשה 
לשונו דהא מילין עתיקין לתתא אתגליין, ועד דאילין מתבסמן נשמתייהו באינון  

וכן קרה לרבי מילין, נפקת נשמתייהו בנשיקה ואתקשרו בההוא פרסא וכו' ע"ש.  
זירא מפני שהיו לומדים הסודות מתוך שמחה ונתבסמה נשמתו ויצאה 

א רבה רחמי וחזר והמשיך לו ונתקשרה באותם הסודות שלמדו, ולמחר בע 
 :נשמתו בגופו וחיה, יהי רצון זכותם יגן בעדינו אמן כן יהי רצון

  
  ספר פחד יצחק, פורים, ענין לב . 3

יודעים כי קם רבה ושחטיה לר' זירא. והנה מהנעשה בסעודות פורים אצל חז"ל אנו 
יום, אבל היום אנו תופסים  ה וגע לנו  נ פירושו של גמרא זו בשאר ימות השנה אינו 

בשעת שמיעת עשרת הדברות פרחה נשמתן של ישראל על  את הענין על דרך זה:  
. והמכוון בזה היא, כי לעולם זהו  כל דיבור ודיבור, עד שהוריד הקב"ה טל של תחיה

ין היא באה אלא מתוך  א יות הנפש, ש מ ל בקבלת התורה וקליטתה לתוך עצ הכל 
כלומר, חיות הנפש המקבל את דברי התורה צריכה  .  חידוש החיות אשר באדם 

והיינו שעל כל דיבור .  יות הקודמת ח להיות חיות חדשה הבאה במקומה של ה 
ני עדיין  והרי על מתן תורה דהר סי ית בחליפין.  , והחיות נקנ ודיבור פרחה נשמתן 

נין זה  עלכן   דר קבלוה בימי אחשורוש,הורייתא. אלא ד אעה רבה לד היתה קיימת מו
וקם רבה ושחטיה לר'  .  של חילפי החיות נמצא הוא גם בהקבלה דבימי אחשורוש 

כמובן שאין לנו שום שייכות למדרגות כאלו, אבל לכל הפחות במקום החיות .  זירא 
תחדשות  ה. נעסוק בעבודת היום מתוך  נשתדל לקיים זה במקצת בנוגע לכח הדעת

הדעת, נעסוק בעבודת היום בכחה של הדעת הרוממה הנולדת מחדש, אחרי  
  !דלא ידע ד חייב לבסומי עעת הרגילה והמצויה חלפה הלכה לה. ד שה


