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 הנמסר בביתו מידי ליל שישי לבחורי הישיבות הקדושות
 יוצ"ל ע"י התאחדות בני התורה ובסיוע מוסדות יד מהרי"ץ 

 

                   משלחן מלכים    

 מתורת מרן שליט"א                                   

 משנכנס אדר מרבים בשמחה

הלכה שצריכים לשמוח בחודש פה יש לנו  .'מרבים בשמחה' נחנו צריכים להבין מה הפירושא

אב  לפחות הפוך מחודש אב, אם בחודשסור מרע זה שמחה של חודש אדר מבחינת  אדר.

בחודש אב יש מנהג אדר צריכים להרבות בזה. למשל  ממעטים בכל מיני שמחות, אז בחודש

זה יש עניין אז בחודש ה של דברי תורה, ככה נהוג, בשירת קודש,למעט בשירה, ואפילו 

 ח. לשמו

זה דוקא העניין הזה של  ,שהמצוה הכי קשה בחודש הזה ,אבל צריכים לדעת לפי עניות דעתי

מה שיש על זה פסוק בתורה, תחת אשר  תהיה שמחה כמו שהקב"ה רוצה מאתנו.השמחה, ש

לשמוח כמו שצריך זה עניין גדול מאוד. הרי  ת ה' א' בשמחה ובטוב לבב מרוב כל.לא עבדת א

הרמב"ם אומר, ששמחת בית השאובה זה לא שמחה של עמי הארץ, זה שמחה של גדולי 

 הדור, כי זה בדרגה גבוהה. 

אצל  ,כלות ובין שמחהלבין קלות ראש הוא הבדל דק מאוד. בין הוללות וס ההבדל בין שמחה

ערינו זה מה שאנחנו רואים היום, שפורים זה לא ולצ בה אנשים הגבולות הם מאוד פרוצים.הר

פילו א ,ויותר נכון הגבולות ממה שבקב"ה רצה שזה יהיה.עברנו הרבה את  ורים של שמחה.פ

 העניין של המן זה הגיע מעמלק, אז דוקא על הנושא הזה הייתי אומר שהצליח מעשה שטן.

  כן.מה שיותר קדוש יותר מסו הוא נתפס, כי זה הנושא הכי גדול.

 )מתוך שיעור בענייני פורים התשנ"ט(

חיזוק לקראת ימי בין הבחורים החשובים מוזמנים לשמיעת דברי 
הקבוע הזמנים ניסן הבעל"ט בביתו של מרן שליט"א לאחר השיעור 

 בשבוע פרשת ויקהל התשע"ז. ,בליל שישילבחורי הישיבות 

 גון תוצאות חיים.בברכה, אר



  שיעור בענייני פורים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 שנמסר בשנת התשנ"ט

 3ך ויאמר יצחק מספר מתו

 חודש אדרשם  תמשמעו

 ,כן הוא, מלשון מה אדיר שמך בכל הארץ. אם שמתם לב כשמו אדרחודש 

בדרך כלל התימנים, מי שמדקדק, מבטאים חודש אדר בדל"ת דגושה, 

במגילה כתוב בדל"ת רפויה, ויש כאלה שגם במגילה גורסים בדל"ת דגושה. 

  מיות, מה הפירוש אדר.יים לחתור לפנאבל בעצם אנחנו צריכ

הפירוש שלו, למשל, חודש שבט זה לשון  ות ואתמעכל חודש יש לו את המש

לנות, והגמרא בר"ה מבארת שזה ר"ה יפריחה, כי חודש שבט זה ר"ה לא

לנות מפני שיצאו רוב גשמי השנה והשרף התחיל לעלות באילן ומתחיל ילא

בחוץ, וגם אלה שלהם מרואים את הפריחה אנו לנות שיהאילן לפרוח. ויש א

ויותר מאוחר נראה כבר  ,ה כבר מתחיל לעלותבפנים ז ,עדיין בשלכתשהם 

ון עץ, כמו שכתוב במשלי, ם ואת הפירות שיצאו מזה. ושבט מלשאת העלי

 כי תכנו בשבט, כי שבט זה לשון מקל, עץ. 

 , כי הכלל הוא שבחודש הזהזה חודש נאדר, מלשון נאדרי בכח וחודש אדר

כנס אב הפוך מחודש אב, משנ יש לעם ישראל מזל חזק, מזל אדיר.

משנכנס אדר מרבים בשמחה. זה לכאורה משנה מפורשת ין בשמחה, ממעט

לכה, בפרט את במסכת תענית, אבל לא כל הפוסקים העלו את זה לה

  על כל פנים להלכה זה כמעט מוסכם. העניין של חודש אדר.

 השמחה הגדולה שלנו בתורה

צריכים לדעת שבעצם כשאנחנו הולכים בדרך התורה, כשיהודי עושה רצון 

אני רוצה  עליו מכל המשטינים ומכל המקטרגים.ה', זה דבר שהכי שומר 

 מר לי דבר מעניין.אדם אחד ואלספר לכם סיפור, לפני כמה שנים בא אלי 

אתם יודעים, יש אנשים שיש להם כוחות רוחניים, כוחות גבוהים. הוא 

יפר לי שבארצות הברית יש אנדיאנים שיכולים להזיק לאנשים בכל רחבי ס

נדמה לי שאמר עם מחטים, כל  , בלי שידעו מאיפה בא להם הנזק.העולם

מיני דברים, איזה שיטות, מה שהם עושים. אז יש אנשים שהסתכסכו משהו 

ולא מצאו דרך איך לנקום את הנקמה שלהם, אז הם הולכים  ,רציני

כדי שיפגעו באותם ון תועפות, כמה שצריך, לאנשים האלה, ומשלמים ה

פריעים להם. הוא סיפר לי שבאו אליו ואמרו לו שהם רוצים ם שמאנשי

ר שהאדם הזה יש עליו ... והוא אמשפלוני אלמוני כך וכך, והם רוצה שהוא

בארץ הבן אדם הזה  שמירה, והוא לא יכול עליו. שמעתם? מארצות הברית

עליו שמירה, הוא יהודי צדיק ואני לא יכול לפגוע בו, אין  יודע שישישראל 

וזה דברים שבזמנינו, אם בזמנינו רואים שיכולים  הבן אדם הזה.לי כח נגד 

תורה ומצוות להגן על האדם, איך שיהודי יכול לדעת שאם הוא עושה רצון 

ה' ואין עוד מלבדו שום כח בעולם, הכוחות הטבעיים ואפילו הכוחות 

ים שמגינה על משמ ם שיכולים מסוף העולם ועד סופו, יש עליו ידהרוחניי

 האדם הזה. 

אז  בעצם זה השמחה הכי גדולה שיש לנו, בתורת בנים אתם לה' א', 

יים בן חי לב, שיש לנו תורה כזאת. רבי חבתורת פיקודי ה' ישרים משמ

שאם בני אדם היו יודעים את  ,אומר ,בעל אור החיים הקדוש ,עטר

אחריה, היו רודפים אחריה כמו  הם היו משתגעים ,המעלה של התורה

ורואים היו הרבה גדולי  להם לעסוק בתורה.געים, מרוב החשק שמשו

שו שהיה ישראל שלא היו יכולים להפסיק את התורה, לא בגלל שהם הרגי

 ,ם התורהעל כרחם, אלא הם היו דבוקילהם חוב ומצוה הבאה להם ב

יו צריכים זה היה ממש קשה להם, שא"א היה לנתק אותם מהתורה, ואם ה

השמחה שלהם היתה בתורה. אז  הם היו צריכים להתנתק מזה. ובעל כרחם

מה שאנחנו יכולים לשאוף ולהגיע לפי המדרגות שלנו... וזה דבר שאפשר 

גל אדם עצוב הכל הולך אצלו על רלהשיג ולהגיע הרבה מתוך שמחה, כי 

חודש של שמחה אפשר להגיע הרבה להתעלות ברוחניות, במאל. אז ש

ליהודים היתה אורה, הגמרא אומרת זו תורה. אז אשרינו שאנו יושבים 

 אבל אנחנו נתחיל לאט לאט.  עכשיו ועוסקים בתורה. 

 פרשיות ודינם ארבע

כור 'קלים ז'מנם שזפ"ה, ששסשקוראים בתורה ידוע ארבע פרשיות יש כ

ים חלק שזה דברים שקשור שתים לפני פורים ושתים אחרי. 'חודש.רה ה'פ

  זה שני גבולות סמוכות אחת לשניה. שהם מהם לפורים וחלק מהם לפסח,

לנו לשקלים של ובפרשיות אלה כמו שאמרנו, הרי הקדמנו את השקלים ש

ור, זכירת בית המקדש. אח"כ יש לנו את פרשת זכ המן, או השקלים של

אסור לנו לשכוח את מעשה עמלק, כי עמלק זה לא פירושו  פרשת עמלק.

אלא זה דבר שעובר מדור לדור וימשיך  ,סיפור שהיה לפני ג' אלפים שנה

המלחמה של עמלק היא הולכת  דור דור.גם הלאה, מלחמה לה' בעמלק מ

עד , השם אינו שלם והכסא אינו שלם , ועדיין לא הגיעה לסיומה.ונמשכת

מדור לדור שכי עמלק זה הרודף של התורה, רק  שימחה זרעו של עמלק.

 מלבושים אחרים ובדרכים אחרים, בכלבצורה אחרת, בו הוא משתנה בדרך

 מיני חכמות ובכל מיני צורות, אבל הנקודה העיקרית היא תמיד אותו דבר.

בר אח"כ יש לנו את פרשת פרה שזה שבת לפני החודש, של הטהרה, כי הד

 היחידי שיכול לטהר זו הפרה אדומה. ואח"כ את פרשת החודש.

 אם קריאת פרשת זכור ושאר פרשיות מדאוריתא

בש"ע כתוב, יש אומרים שפרשת זכור ופרשת פרה חייבים לקראם 

שזה דאורייתא, אלא, יש אומרים, ולא כתב הלכה  ,מדאורייתא. מרן דקדק

ניהם הרמב"ם ימדרבנן, וב י הרבה פוסקים חולקים על זה וסוברים שזהכ

קנות של קריאת התורה, מה שאנחנו בהלכות תפילה, שהוא מתחיל את הת

ושני יושבי קרנות, שום מ שבת-של מנחהיש הרי תקנות של  בת,וראים בשק

ולא מצאו מים, אז זה תקנות שהיו במדבר וילכו שלשת ימים  וחמישי משום



ליל את הפרשיות האלה מזמן משה רבינו עד בזמן של עזרא, והרמב"ם מכ

עם כל העניין הזה. משמע שהתקנה הזאת היא מדרבנן, כי כל מה שמשה 

מה שהקב"ה מצוה,  ושודאורייתא פיר לא נחשב דאורייתא. רבינו תקן זה

אם משה רבינו מתקן איזה תקנה, הרמב"ם אומר בספר  מה שכתוב בתורה.

ן גמליאל, זה לא רבינו או רב )בשורש א'(, שאין הבדל אם זה משההמצוות 

ציווי של הקב"ה, זה גדר אחר וסוג אחד של מצוות שהם נחשבים דרבנן. אז 

 זה נחשב מדרבנן. ויש הרבה ראשונים שסוברים ככה. 

יש אומרים שפרשת זכור היא  ,וההלכה למעשה מה שנוגע לנו, הוא ככה

דאורייתא, זה הכי הרבה פוסקים שסוברים ככה יחסית לגבי אלה שסוברים 

פרשת שקלים והחודש הם רשת פרה היא דאורייתא. יש אומרים שגם שפ

  טתם ארבעתם הם דאורייתא.ירת שלפי שזאת אומ מדאורייתא.

רק שהשאלה פה היא בעצם שאנחנו לא מוצאים מקור בתורה שיהיה חיוב 

לקרות את הארבע פרשיות, כמו שאין חיוב מן התורה לקרוא פרשת 

שצריך ללמוד אותה, אבל שפעם בשבוע  תורה, לך לך, אלא יש נח ,בראשית

טות ייצטרכו להוציא ס"ת ולקרוא את זה בציבור, אין דבר כזה. ולפי הש

  זה מן התורה, מניין למדנו את זה. האלה פרשת זכור

שמה הגמרא אומרת דין, יש  .יח המקור של זה בגמרא במסכת מגילה דף

ו, חייבים לקרוא את הלכה שמי שקרא את המגילה על פה לא יצא ידי חובת

כל , ויכול לקרוא את דולה מתוך הכתב, אם אדם יהיה מומחה גהמגיל

אות אחת, מלה  בעצם אסור אפילו המגילה בעל פה, לא יעזור שום דבר.

 ,אלא שההלכה היא אותה דוקא מתוך הכתב. אחת, חייבים לקרוא

ל א הכאבל לכתחילה צריך לקרו דיעבד אם קרא את מיעוטה בע"פ יצא.שב

כתיב הכא מנא לן. הגמרא שואלת, אז קראה ע"פ לא יצא.  .הכתב מתוך

ועיר, והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה ועיר 

שהמן  ,ם, אתיא זכירה זכירה, כתוב זאת זכרון בספר, במעשה עמלקנזכרי

אז גם את  ה מתוך ספר.כתוב לזכור את ז מזרעו של עמלק. הרי בא

ריך לקרוא דוקא מתוך ספר. שואלת הגמרא, זה עדיין לא ראיה, המגילה צ

אלא יש פסוק בסוף פרשת  ב זאת זכרון בספר, לא כתוב מהספר.כתוב כתו

כי תצא, זכור את אשר עשה לך עמלק, זה פסוק אחד, בסוף כתוב, לא 

 מור, הא מה תלמוד לומר זכור, בפה.תשכח, לא תשכח הרי שכחה הרי א

דורשת, שחייב להיות שפירוש זכירה זה לקרוא את זה, זה הדרשה שהגמרא 

כי אם בעיון ובמחשבה, זה כבר אפשר ללמוד מהמלים לא תשכח, אז למה 

 פה. תבת זכור, שחייבים לומר את זה בהתורה כו

שצריכים לומר את זה בפה  ,סך הכל אם נצרף את כל הדברים האלה יוצא

חיוב  ,שפרשת זכור ,אתומתוך ספר. ומזה יצא לפוסקים האלה ההלכה הז

 הקריאה שלה הוא מדאורייתא.

, זה הרבה יותר איפה יש לנו מקור שקריאת פרשת פרה היא דאורייתא

בתחילת פרשת חקת יש שני  ".מלמעלה"אבל בקיצור נאמר  מסובך.

לבני פסוקים, פסוק אחד אומר, והיתה )בפסוק הראשון הוא בלי געיא( 

ם? פרה אדומה זה לחקת עול עולם?לחקת ה ישראל לחקת עולם, מה ז

תשע,  היו בכלל בעולם?כמה פרות אדומות  מתי עושים פרה אדומה?

נוהגת גם לא הזאת משמע שהמצוה  המשיח!והעשירית תהיה בימות מלך 

 ןּכַּדַּמִ, חבריא (חגיגה דך כהאומרת ) זה נכון, הגמראו בזמן בית המקדש.

המקדש היו אמוראים שהיו  בזמן שלא היה בית ע"י פרה אדומה. א,בגליל

אפר פרה אדומה, זה שייך במציאות, זא לא קרבן שחייב שיהיה נטהרים ב

, שוב פעם אם נעיין בפסוק השני אבלדש. זה הפסוק הראשון. בית המק

ך ואומר ער אז מה נאמר שמה. עולם.ל לחקת והיתה לבני ישרא ,כתוב

אין אפשרות של הטהרה של טומאת מת המקור שגם כשזהו השלחן, כנראה 

מאפר פרה אדומה, אבל יש את העניין לקרוא את זה, להזכיר את העניין 

 הזה. כמובן על הרעיון הזה אפשר להתווכח. 

האומרים  מעיקר הדין המנהג שלנו כדעת ובכל אופן למעשה זה ככה.

לעשות ידו מי שיודע, אבותינו לא הקפ ,לכן שהקריאות האלו הם דרבנן.

תבוא עליו  ,מי שרוצה להחמיר וכמובן חומרות מיוחדות בפרשת זכור.

הפוסקים  זה, שרובאבל כדי להבין את המסורת צריכים לדעת את  ברכה.

 סוברים שזה מדרבנן. 

 חור ישיבה.בבבית הכנסת מסויים או ב בעיאיש כאלה שנתקלים לפעמים ב

אז הוא רוצה ל הספרי תורה, הרי יש שאלות בספרי תורה, שיש מסורת ש

ולפעמים זה לא טוב מבחינה  לבוא הביתה. לפעמים לצאת מהישיבה

הפסק הוא שזה  ת את הגבולות.אז צריך לדע .מהצד הרוחני מסויימת

אז צריך לשקול  זה חומרא לחשוש לדעות האלה. ,רייתאושזה דאו דרבנן.

  אם הנזק הוא יחסית כלפי הנזק. זה לגבי אנשים.

 ובמקרא מגילה נשים בפרשת זכור

נשים, בכלל פטורות מפרשת זכור, ודאי לא מספר תורה. אם אשה רוצה 

זה בבית. דהיינו  על עצמה, היא יכולה לקרוא את הפסוקים האלה רלהחמי

. וגו' כור את אשר עשה לך עמלקי תצא, זכ שלשה פסוקים בסוף פרשת

בבתי ספר למדו את הבנות לבוא,  שהיוםואני רוצה להגיד לכם, למרות 

אבל צריכים לדעת שהמנהג הזה לא היה קיים בעצם בשום מקום בעם 

וב, רבי נתן אחד חשרב היה  ,ישראל, ולפני מאתים וחמשים שנה בערך

פר, שהוא הנהיג את הנשים במשפחה שלו לבוא אדלר, רבו של החתם סו

ה היום מאוד נפוץ עד שז ,לבית הכנסת, ומאז זה הלך והתפשט והתפרסם

זה לא היה קיים בשום מקום בעולם, לא אצל  אבל כמעט בכל העולם.

"א שהנשים חזווגם דעת ה .שכן אצלינו-, וכלםאשכנזים ולא אצל ספרדי

  רק לגבי פרשת זכור. מובן זהאבל כ אין צורך להחמיר. פטורות. אז לכן

 ת לשמוע לא פחות מהאנשים, ואדרבה.אבל במקרא מגילה הנשים חייבו

דבר ראשון, היה  בשני דברים. היו באותו הנס, כי אף הן למה חייבות?

גזירה להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים 

ביום אחד, אז גם הנשים היו בכלל הגזירה, אז לכן כשנעשה הנס, נעשה 

 בודאי יש להן ס נעשה ע"י אסתר, אזדבר שני, המרכז של הנ גם לנשים.

אז או שהם  מגילה. חייבות במקרא חלק גדול בכל העניין הזה, ולכן הן

 , אם אפשר לשמוע שם כדת וכדין.מקרא מגילהלשמוע  בית הכנסתבאות ל

ואם  שהו יקרא להם.יסידור שמ , או עושיםבבית קוראים להןואם לא, 

 .רכותלקרוא את זה בב ה אחת, צריךכמו שצריך בלי להפסיד מל שומעות



 הלכות קריאת המגילה

ואם הזכרתי את העניין של שומעים כדת וכדין, חשוב לדעת, נתפשט 

בזמנינו שמרעישים בזמן קריאת המגילה, כי ידוע מה שכתוב בספרים 

הזה.  הרעלמנהג  שגדולי ישראל, אומר בעל החמדת ימים, לא היו חוששים

כה היא שאם לא כי ההל ציותיו.יהזה צריכים לבדוק אותו בצ כל דבר מהסוג

לא יצא ידי חובה, אפילו אם לא שמע מלה שהיא  שמע אפילו מלה אחת,

שאם לא זכר את  למשל, זכר את ושתי ואת אשר עשתה,לא משמעותית, 

  מלה אחת לא יצא ידי חובתו. מה זה משנה, אבד ,אתהמלה 

ם לפעמים שיש איזו הפרעה לאדם בשעת קריאת המגילה, או ילדי קורה

ם איזה רעש לו משהו, או שהיה פתאו , או שהוא בעצמו קרהלו מפריעים

אין לו מגילה כשרה, למשל,  אז העצה היא, גם אם בחוץ, כל מיני הפרעות.

 . מהספר שלפניו , אז הוא קורהכמה מליםהפסיד א הו אם

דוגמא, ויאמר המלך להמן הכסף נתון לך וגו', נגיד שהוא לא שמע את 

הוא יכול מיד המלים ויאמר המלך להמן, והקורא בינתיים ממשיך, אז 

פילו שזה מלים האלו בלחש, מתוך הספר שלפניו, אבמהירות לקרוא את ה

מה, אז ול מוע.הוא ממשיך לשואז  ע עם הקורא,עד שהוא מגיספר פסול, 

מתוך ספר  הוא, שאם שמעו אפילו את המיעוט לאכמו שאמרנו, שהדין 

חסר שלו ה מגיל, אפילו אם בבעל פה מיעוט פילו אם הקורא קראכשר, א

אבל אם לא שומעים בכלל,  מלים, אז אפשר לקרוא אותם בעל פה.כמה 

אח"כ הוא חוזר עם הקורא,  לא יוצאים ידי חובה. אז אם משלימים את זה,

 ות. יוממשיך איתו, אז הוא מתקן את אשר ע

שהו יקרא פעם שמ טעיות באמצע קריאת המגילה. אבל לפעמים קורה

שינוי משמעות. יש קרא, במקום צורר היהודים, סורר היהודים, זה 

קר הדין יעאז למעשה דעת מרן מ ב.ת  ּכַב, ויֹוּתבמקום ויכ  לפעמים טעיות, 

י חובה אם יש  צא ידאבל לכתחילה יש אומרים שלא י .שיצא ידי חובתו

אז לכן מי שיש לו את האפשרות, לאחר שגמרו את כל  שינוי משמעות.

בד איזו מלה, או שטעו במשמעות, צריכים יהמגילה, והוא יודע שהוא א

אח"כ לחזור על כל המגילה מתחילתה ועד סופה, אבל בלי ברכה. אם 

  .לָנפַ ל פ  המשמעות שלה, נגיד במקום נוקראו את המגילה, ורק שינו את 

, ור על כל המגילה בברכות. למשל, צריכים לחזבדו מלה אחתיאבל אם א

הבחינו  או באותו זמן ואחרי כמה שורות ,שהו קרא את המגילהיאם מ

אז הוא חוזר מיד וממשיך הלאה. נניח שלקראת הסוף  ,יבדו מלה אחתשא

אבל אם סוף. הבחינו שיש איזו טעות, אז חוזרים מאותו מקום שטעו עד ה

שזה לעיכובא, צריכים  ,טעות רכו ברכה אחרונה, והתברר שהיתהיבכבר 

 לחזור עם הברכות מתחילה המגילה ועד סופה. זה גם בלילה וגם ביום. 

הגו בתקופה האחרונה לחזור על יש כאלה שנ צריכים לדעת עוד דבר.

ויותר  .זה מיותרולפניהם בפניהם, להרוג ולהרוג. כגון , תבמסור יםשינוי

  נהג הזה בא בעצם מקהלות האשכנזים.מזה, המ

 ניהם, במקום בפניהם.אצל האשכנזים, המסורת שלהם היתה לכתוב לפ

ולאבד, במקום ולהרוג. בערך לפני מאתים שנה הם הבחינו  להשמיד להרוג

יבה לא יכלו לשנות, שזה לא נכון, צריך להיות ולהרוג, לפניהם, אז את הכת

לקרוא לכתוב ולמעשה זה לא נכון, ברור שצריך  אבל וקראו בעל פה.

קהלות התימנים, וגם פניהם, ולהרוג, יש לזה ראיות ברורות. ולכן אצלינו בל

 כתבו נכון וקראו נכון. אצל הספרדים בדרך כלל, 

אחד מהשני, ובסוף אף אחד לא בדור הזה נהיה קיבוץ גליות, התבלבלו 

שמענו שיש  קות. כבריואני חושב שחלילה לעשות כאילו יש לנו ספ יודע.

ֶגאלקרוא לה שהתחילו להסתפק, איך כא בצירי ויש בסגול, כל מיני  , ישה 

שאפשר לברר מדוייקים ומוסמכים דברים כאלה. אין כזה דבר, יש ספרים 

ום מלפני אלף שנה, ויש כל יש ספרים הי ות,המסורת מדורי דוראת את 

כחות במסורת לברר שגיאות. אי אפשר להוסיף אפילו אות אחת או מיני הו

ות, מסורת סיג לתורה, אפשר תוב במסכת אבאחת, כי איך כלחסר אות 

בעל "לברר ולהוכיח איזו מסורת נכונה ואיזו מסורת לא נכונה, למי שהוא 

אפשר  י אפשר לתקן ולעשות שום שגיאה., מי שמבין. כמעט א"מקצוע

דברים ברורים איך  כל פרטאלה, כיון שיש לנו על לברר את הדברים ה

 המסורת, אז אם כן אנחנו לא חוששים לזה. צריך להיות 

מרבנים ספרדים, וגם ראיתי גם אז כמו שאמרתי, אני בררתי את זה 

 , זה התברר.כמו אצלינו בדיוקבו שעברו, שכת ותבמגילות של ספרדים בדור

 כריכת המגילה בסוף

מתי שגומרים הלכה בשלחן ערוך, יש עניין של כריכת המגילה בסוף. יש 

יש  יש בזה דעות שונות באחרונים.ו ת המגילה צריכים לכרוך את המגילה.א

תה, ואדרבה צריך להשאיר אותה, כיון או כאלה אומרים שלא חייב לכרוך

שהרי את המגילה קורא ופושט אותה כאגרת, אז הרי האור הולך ומתגלה 

כי שם ציוה ה' את הברכה. יש  מעט מעט, אז צריך להשאיר את זה גלוי,

כאלה אומרים הפוך, שאסור, בגלל שזה לא כבוד המגילה להשאיר אותה 

כל אחד יעשה כפי מנהגו,  "כ לברך., צריך לגלול אותה ואחפתוחה ולברך

וקת בין מהרי"ל, זה מחל לכל המנהגים האלה יש על מי לסמוך.כי 

שקרא את חזן כמו פשרה, שה ,מנהג שלישי בעצם . וישהיוםהשל"ה, סדר 

 ר, שא"אכמעט ברור שזה אסול. מה שולגשי שהו אחרנותן למי המגילה

ברכה אחרונה  וא לא יכול לברךה ,זאת אומרת לגלול ולברך בבת אחת.

תוך כדי זה לגלול, כי ככה הוא מסיח דעת מהברכה. אז או שהוא משאיר ו

 אחר שהוא יגלול.שהו ילפניו ומברך וגולל, או שהוא נותן למ את המגילה

 ארור המן וברוך מרדכי

אסיים בנקודה שהתחלתי. אנחנו אומרים כל שנה ארור המן, ברוך מרדכי, 

ובעצם המן כבר לא קיים הרבה זמן, וגם מרדכי לא קיים, אז למה בכל 

הבן אדם זה לא הכתובת, ים. צריכים לדעת כי ללים ומברכשנה אנחנו מק

 כוחות הרע שבעולם,קל. המן בסך בכל הוא התגלמות של מהאדם  זה ה

ומרדכי זה ההתגלמות וההתלבשות של כוחות הטוב שבעולם. אז בעצם לא 

מעלה ולא  , הקללות שלנו כבר לאהמן הוא בטח שחיק עצמות בקברו המן,

. שהתלבש בולם בעו. הקללה היא מה שזה מסמל, את הכח הרע שלו מוריד

כור לטוב, איפה ואנחנו מברכים את הכח הטוב. אותו דבר, וגם חרבונה ז

אז מטריא אליהו, שהוא בא בדמות של חרבונה, ינה זה גחרבו חרבונה?

 יהי רצון. כן במהרה בימינו. אמןלה יתג "השבעז נו מברכים,אותו אנח




