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נושאי השיעור
א .הערה בדין פרשת זכור בזמננו .ב .פיוט "מי כמוך" .ג .חכמת רבנו אברהם אבן עזרא .ד .דיני תענית אסתר .ה .דיני קריאת
המגילה .ו .דיני משלוח מנות ומתנות לאביונים .ז .דיני סעודת פורים.

פיוט "מי כמוך"

דעת הרמב"ם בדין פרשת זכור

ד .היום קראנו גם פיוט "מי כמוך" של רבי יהודה הלוי ,1הפיוט "מי כמוך"
מיוחד במינו ,שכל בית מסיים בפסוק ,וכולם מסיימים במלת "לו" ,וכל
התנ"ך כולו היה מונח בראשו ,הוא היה בקי בתנ"ך ובתלמוד .2ובפיוט הזה
יש דבר מוזר ,הוא מסודר ע"פ א"ב ,ואות רי"ש כתובה פעמיים" ,רצה האחד
לשמור כפלים ,משמרתו ומשמרת חבירו שתי ידים ,והשני סם בספל המים,
שם שם לו" ,ואח"כ "רחשה אסתר למלך באמרי שפר ,בשם מרדכי ונכתב
בספר ,בוקש ונמצא לפני צבי עופר ,כי בול הרים ישאו לו" ,למה כתב אות
רי"ש פעמיים? על זה יש סיפור ,ומסתבר שלפחות היסוד שלו הוא נכון,
שהקטע הראשון "רצה האחד" לא כתב אותו רבי יהודה הלוי.

א .שבוע טוב .היום בשבת קראנו פרשת זכור .תמיד אמרתי שהרמב"ם
סובר שזה מדרבנן ,ולא כמו שמפורסם היום שזה מדאורייתא
ליאיר חלק השו"ת סי' ג' ,ובשיעור פרשת כי תשא גיליון מס'  2אות י"ט) .והראו לי
גיליון בשם "קול אליהו"" ,להרב הגאון הצדיק מו"ר הרב אליהו הכהן
שליט"א" (אני לא מכיר אותו) ,שהוא מביא בשם הרב בן ציון אבא שאול ע"ה,
בספר אור לציון ח"ד (פרק נ"א סי' ז') ,שלדעת הרמב"ם קריאת פרשת זכור
מדרבנן ,ברוך שכיוונתי.

(עי' סנסן

הבדל בין טעם הפסוק לפשט הפסוק
ב .פתחתי באור לציון שם וראיתי שהוא כתב עוד משהו .הוא אומר שספר
החינוך (מצוה תר"ג) שפוטר את הנשים מזכור בגלל שנשים לאו בנות מלחמה
נינהו ,הוא סובר כדעת מאן דאמר בגמרא (סנהדרין דף כ"א ע"א) שדורשים
טעם הפסוק ,כלומר הפסוק אמר "זכור" ,ובשביל מה צריך לזכור? בשביל
למחות ,וא"כ הנשים שלא יכולות למחות פטורות מפרשת זכור .אבל
במחילה מכבודו ,זה לא למאן דאמר דרשינן טעמא דקרא בלבד ,אלא זה
פשטא דקרא ,כי מה אומרים הפסוקים? "זכור את אשר עשה לך עמלק
בדרך בצאתכם ממצרים"" ,והיה בהניח" וגו' ,דהיינו בשביל מה אתה זוכר?
שכאשר תקבל מנוחה מכל אויביך מסביב בארץ אז תמחה את זכר עמלק,
וא"כ זה לא שני דברים אלא דבר אחד.

ה .והסיפור אומר ככה :היתה לו לרבי יהודה הלוי בת יחידה ,וכיון שהיתה
יחידה אז לימד אותה הרבה ,3והיו לו גם תלמידים ,אז כשהגיע זמנה של
בתו להינשא ,אמרה לו אני רוצה בחור שיודע ללמוד יותר טוב ממני ,כי
לא יתכן שבעלי יהיה פחות ממני בלימוד .אבל כל התלמידים לא זַ כּ ּו
בעיניה ,היא היתה שואלת אותם שאלות והם לא יודעים תשובות ,נו מה
לעשות? בסוף רבי יהודה הלוי אמר אני אביא לך תלמידים מבחוץ ,הביא
לה בחורים מבחוץ ,אבל כולם אפס" ,הפח בחורים כולם ובבתי כלאים
החבאו" (ישעיה מ"ב כ"ב) .מה לעשות? אז פעם אחת כעס רבי יהודה הלוי

שתי ראיות לזה

 .1הוא כתב המון פיוטים ,ומה שידוע היום בערך שלש מאות פיוטים ,אבל הוא כתב הרבה מאד

שידוך לבתו של ר' יהודה הלוי

ג .וראיה לדבר ,שהרי פרשת זכור לא נאמרה למשה בזמן שהתגבר על
עמלק ,ובפרשת בשלח כשנלחמו עם עמלק ,כתוב רק "כתוב זאת זכרון
בספר ושים באזני יהושע כי מחה אמחה את זכר עמלק" (שמות י"ז י"ד) ,ולא
כתוב שישראל יזכרו את זה ,אלא רק בגלל שהם עכשיו עומדים להיכנס
לארץ ,אז אמר להם משה רבנו אם לא עכשיו אימתי ,אם לא נגיד לכם
עכשיו מתי נגיד לכם? שהרי מתי נאמר ספר דברים? באחד בשבט ,ככה
נאמר שם "בעשתי עשר חודש באחד לחודש" (דברים א' ג') ,ומשה רבנו
נפטר בשבעה באדר ,וא"כ כשהגענו לסוף פרשת כי תצא (ששם נמצאת
פרשת זכור) ,יכול להיות שזה בסוף שבט ,וזה קרוב לפטירה שלו ,לכן אמר
להם מהיום "זכור את אשר עשה לך עמלק" ,וזה בשביל "והיה בהניח" ,זה
פשט הפסוק .ועוד ראיה לדבר ,הבאנו פעם (בשיעור הנ"ל אות י"ח) מהגמרא
במגילה (דף י"ח ע"א) ,שאומרת "זכור" יכול בלב? כשהוא אומר "לא תשכח"
הרי שכחת הלב אמורה ,למה נאמר "זכור"? אלא זכור בפה .ואם נאמר
שהן שתי מצוות נפרדות ,כלומר "זכור" לבד "והיה בהניח תמחה" לבד,
אז א"כ מה הראיה? הרי זכור את אשר עשה לך עמלק זה לבד ,דהיינו
תזכור בלב ,ובהניח תמחה ולא תשכח למחות זה לבד ,אלא מוכרחים
לומר ששתי המצוות קשורות ביחד .וא"כ זה לא טעמא דקרא ,אלא זה
פשט הפסוק.
לחסויות ,להפצה ,לשאלות ,להנצחות ולקבלת העלון ניתן לפנות
למייל | betnamn@gmail.com :או לפלאפון - 052-7159826 :ישראל

(התימנים אומרים על רבי שלום שבזי שכתב חמשה עשר אלף פיוטים ,ואיני יודע אם כולם שמורים ,אבל

רבי יהודה הלוי קדם לו בהרבה) ,ומה שנשאר היום זה כמה מאות ,אבל הם כ"כ יפים שאין כמותם
בעולם .ואנחנו נפגשים איתם לעתים רחוקות ,פעם בשבת זכור בפיוט "מי כמוך" ,אח"כ בחודש
אב ,בתשעה באב (להבדיל) קוראים כמה קינות שהוא כתב אותם ,ואח"כ בחודש אלול קוראים
"יה שמע אביונך המחלים פניך" ועוד כמה פיוטים שלו .ובתשרי יש לו הרבה פיוטים לימים
נוראים ,אז יש לנו אדר אב אלול ותשרי.
 .2יש חושבים שרבי יהודה הלוי היה רק משורר פייטן ובקי בתנ"ך .אבל לא ,יש מאמר שכתב
אותו הרב זוין בספר "לאור ההלכה" ,נקרא "הכוזרי לאור ההלכה" ,ושם הוא לקח את ספר
הכוזרי והוכיח ממנו כמה הלכות .הוא היה תלמידו של הרי"ף רבנו יצחק אלפסי ,ואח"כ כשנפטר
הרי"ף היה [ריה"ל עם] תלמידו המובהק [של הרי"ף] רבי יוסף בן מיגאש ,רבי יוסף בן מיגאש
קיבל תעודת הסמכה מהרי"ף ,וכתוב בה "כמו התלמיד הזה לא היה אפילו בימי משה רבנו",
פעם היו אוהבים להגזים ,אבל כנראה שהרי"ף כתב ככה בכל הרצינות .הוא אמר שהגמרא
בעירובין (דף ק' ע"ב) אומרת ,שמשה רבנו לא מצא נבונים ,כי כתוב "הבו לכם אנשים חכמים
ונבונים וידועים לשבטיכם" (דברים א' י"ג) ,ואח"כ כתוב "ואקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים
וידועים" (שם ט"ו) ,ואיפה נבונים? אלא נבונים לא אשכח ,ואילו תלמידי יוסף הוא חכם ונבון ,אז
א"כ אפילו בימי משה רבנו לא אשתכח כוותיה .ומי היה הסופר והמזכיר שלו? רבי יהודה הלוי,
אז הוא היה תלמיד חכם גדול.
 .3היה חכם אחד בג'רבא ,רבי סאסי מעתוק הכהן יהונתן (חיבר ספר ברכת ה') ,שהיה לו בן ובת,
והבן לא רצה ללמוד ,אז לקח את הבת ולימד אותה הרבה כדי שאולי אחיה יתקנא בה .אז הבת
גדלה ונישאה ,והבנים שלה היו לומדים בתלמוד תורה ב'מעלם' ,ולפעמים הרב שואל אותם מה
הוקשה לרש"י או למהרש"א? והם לא יודעים ,אז היו מבקשים מהרב ללכת לבית לשירותים,
ולא היו הולכים באמת לשירותים ,אלא הולכים לאמא שלהם ,והיא היתה באמצע להכין
כוסכוס ,אומרים לה אמא תסתכלי על רש"י תגידי מה הוקשה לו ,והיא היתה עונה להם ,ואז
היו חוזרים לרב ואומרים לו הפירוש כך וכך ,והרב אומר להם חזק וברוך ,מי אמר לכם את זה?...
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את זה לאסתר ,אז כשהם הביאו למלך כוס מים או תה או קפה ,אמר להם
המלך תשתו אתם ,אמרו לו לא ,אנחנו לא שותים זה של המלך ,מה זה לא
שותים? תשתו בעל כרחכם ,לא רצו לשתות ,אז הביאו בעל חיים נתנו לו
לשתות ומת על המקום ,וזה "ויבוקש הדבר וימצא".

ועשה שבועה ,אמר הבחור הראשון שיבוא אני אתן אותך אליו .נקודה.
אשתו אמרה לו למה ככה? אמר לה אני לא יכול לחכות ,הבת בגרה מה
נעשה לה?

בחור לבוש סחבות מגיע לבית ריה"ל

אבן עזרא משלים את האות רי"ש

ו .והנה אחרי כמה ימים הופיע בחור אחד ודפק על הדלת ,והוא היה לבוש
סחבות ,אמר לו הבחור ,כבוד הרב אתה יכול לתת לי את בתך לאשה? אמר
לו אתה? אמר לו כן ,נזכר שהוא נשבע שמי שיבוא הראשון יתן לו את בתו,
אז אמר לו תגיד לי אתה יודע ללמוד? אמר לו לא ,אני יתום" ,כי אבי ואמי
עזבוני וה' יאספני" (תהלים כ"ז י') ,אתה יודע לקרוא א' ב'? אמר לו אני לא
יודע ,אבל אם אתה רוצה לתת לי את הבת שלך תתן ,ואם לא אז לא .מה הוא
יעשה? הרי הוא נשבע ,אז אמר לו טוב אני אלמד אותך ,למחרת לקח דף
והתחיל ללמד אותו אותיות א' ב' ג' עד ת' ,ואמר לו תשנן ,אז ישב הבחור הזה
מסכן מהבוקר עד הערב ומשנן ,למחר אמר לו אתה זוכר? קרא לו את הכל
יפה ,אמר לו עכשיו תקרא הכל הפוך ,תשר"ק צפע"ס" ,ת'כנת ש'בת ר'צית
ק'רבנותיה ,צ'וית פ'רושיה ע'ם ס'דורי נ'סכיה" עד א' ,קרא לו ,אמר לו איזה
זכרון יש לך? בן פורת יוסף ,עכשיו נלמד אותך קמץ פתח וכו' ,לימד אותו,
ולמחרת כבר ידע את הכל ,ואח"כ לקח סידור תפילה והתחיל לקרוא .אז
אמר לו יש לך מח טוב ,אל תדאג על הבגדים ,אם באמת תהיה חתן חכם אני
אקנה לך בגדים חדשים ,והכל יהיה בסדר" ,והלבש אותך מחלצות" (זכריה
ג' ד').

ט .אז מה עשה אבן עזרא? הכניס את זה באות רי"ש ,6וכתב "רצה האחד
לשמור כפליים" ,כלומר רצה תרש (למשל) לשמור כפליים" ,משמרתו
ומשמרת חבירו שתי ידים"" ,והשני ָשׂם בספל המים ,שם שם לו" ,השני הלך
להביא את הסם .7למחרת רבי יהודה הלוי הולך לבית המדרש ,והנה הוא
רואה שאות רי"ש כבר מוכנה ,אמר מי כתב את זה? איך זה יכול להיות?
הלך לאותו בחור עם הארץ בלוי הסחבות ,אמר לו תגיד לי אתה הלכת לבית
המדרש? אמר לו כן הלכתי סתם לראות ,ומי כתב את הבית "רצה האחד"?
אמר לו אני לא יודע ,אולי אליהו הנביא? אמר לו זה לא אליהו הנביא ,אני
גוזר עליך שתגיד לי את האמת ,מה השם שלך? אמר לו שמי אברהם אבן
עזרא ,אמר לו אתה אברהם אבן עזרא? הרי שמך נודע בשערים ,למה אתה
נראה ככה? אמר לו מה לעשות אין לי מזל ,אמר לו אני אתן לך מזל .אח"כ
הלביש אותו ועשה לו כבוד גדול.

נעליים מתנה לאירוסין
י .וביום האירוסין שלו הביא האבן עזרא לארוסתו נעליים ,זה מה שיש לו .אז
התלמידים של אביה צחקו עליה ,אמרו לה הנה לקחת אדם עני כזה והביא
לך נעליים ,אנחנו היינו מביאים לך הרבה יותר מזה ,אז ענתה להם בשיר
(הוא מופיע בשתי שורות בסוף ספר "שירי זמרה" שנדפס בליוורנו תרל"ב ,דף צ"ג ע"א),
"לא נעליים הם אבל המה כסות  /עלי ,ועל ראשי עטרת יהלום" ,כלומר הם
לא נעליים בשבילי אלא הם כמו חליפה ,ועל ראשי זה כמו עטרת יהלום,
כמו כתר" ,אילו לבשם ציר בעת גשתו סנה  /לא נאמר לו של ,ואל תקרב
הלום" ,כלומר אם משה רבנו היה לובש את הנעליים האלה כשניגש לסנה,
לא היו אומרים לו של נעליך ,כי הנעל הזאת היא קדושה .8אז הם נישאו
בשעה טובה.

עני ורי'ש נפגשו
ז .והנה שבועיים לפני פורים ,אמר רבי יהודה הלוי אני צריך לחבר שיר "מי
כמוך" לכבוד פורים ,4ישב בבית המדרש והכין את השיר ,והתאחר להגיע
הביתה עד השעה אחת עשרה ,אז אשתו אמרה לו איפה היית? אמר לה
הייתי כותב פיוט ,אמרה לו תמיד אתה ככה ,כשאתה כותב או לומד אתה
שוכח את העולם כולו .אז הבחור הזה שאל אותו ,תגיד לי מה היית עושה?
אמר לו מה אתה מבין? אמר לו תגיד לי אולי יש איזה דבר קשה אני אעזור
לך ,אמר לו אתה בקושי קורא חומש ,אתה תעזור לי? אמר לו אולי ,אמר לו
טוב בסדר פעם אחרת אני אגיד לך ,וככה דחה אותו .וכשהלך לישון הבחור
התגנב והתחמק ,והלך לבית מדרשו של רבי יהודה הלוי ,ולמזלו מצא אותו
פתוח כי אין מה לגנוב שם ,יש שם רק ניירות של רבי יהודה הלוי (ואם היו
יודעים את הערך שלהם היו מוכרים אותם בהוני הונות) ,אז ראה את האלפ"א בית"א
של "מי כמוך" ,וראה שהגיע לאות רי"ש והיא ריקה ,אמר ,מסכן כנראה זו
הבעיה שלו ,הוא לא ידע מה לכתוב כאן ,אז אני אשלים לו.

ואומרים שפעם אחת אבן עזרא אמר לה ,אני ראיתי בחלום שאני אקח אשה
שיש לה מזל גדול ,איפה המזל? הרי אני עדיין עני ,אמרה לו יש לי מזל גדול
שלקחתי אותך ,זה המזל.

הראשונים מפענחים חידת אבן עזרא
יא .אבן עזרא גם בפירושו על התורה היה שנון מאד .9יש מקום אחד בפרשת
אחרי מות (ויקרא ט"ז ח') שיש שם משפט של אבן עזרא ,שאומר ככה" :סוד של
עזאזל אני ארמוז לך אותו ,כי יש לו חברים במקרא ,בהיותך בן שלשים ושלש
תדענו" ,דהיינו כשתהיה בן שלשים ושלש תבין את הסוד של עזאזל ,מה
הוא מדבר? וכי כשאגיע לגיל שלשים ושלש יהיה לי רוח הקודש? איך אני
אדע מה זה עזאזל? אז שאלו את מהר"ם מרוטנבורג( 10דפוס פראג סי' תקי"ג),
אמר להם ,המלה "עזאזל" תחלק אותה לשתים ,זה "עז אזל" ,כלומר הולכים
להר קשה" ,עז" זה הר קשה" ,אזל" זה הולכים ,ויש לה חבר במקרא ,ומי
זה? המלה "גלעד" (בראשית ל"א מ"ז) ,גל עד ,זה ג"כ שתי מלים ,אז גם עזאזל
תחלק אותה לשתים .וזה "בן שלשים ושלש תדענו" ,רומז למלה גל עד ,ג"ל
גימטריא שלשים ושלש .אבל למה אבן עזרא לא מגלה את הסוד הזה? מה

מעשה בגתן ותרש
ח .וקודם כל תיקן לו כמה שגיאות .5ואח"כ באות רי"ש ,אמר כתוב בגמרא
מגילה (דף י"ג ע"ב) שבגתן ותרש היה להם איזו בעיה ,הם היו צריכים להביא
סם המוות מעיר אחרת ,כי אם יביאו את זה מעיר המלוכה ירגישו בהם,
וישאלו אותם מה אתם עושים בזה ,אז היו צריכים להביא מעיר אחרת
ששם אף אחד לא מכיר אותם ,אבל כדי ללכת לאותה העיר ולחזור זה לוקח
שתים עשרה שעות ,והרי הם מתחלפים בשמירה כל שש שעות ,אז אמר
אחד לחבירו איך נעשה? אמר לו אני אשמור משמרתי ומשמרתך ,למשל
בגתן ישמור שתים עשרה שעות ,ותרש ילך להביא סם המוות ויחזור ,ככה
עשו ,ואז "ויבוקש הדבר וימצא" (אסתר ב' כ"ג) ,כשהגיע זמן המשמרה של
תרש הוא לא היה ,אז אמרו כנראה יש כאן סוד .ולמחרת כבר מרדכי סיפר

 .6בדרך כלל הוא לא כותב ע"פ המדרשים ,אבל כשאין ברירה כותבים לפי מדרש ,מה יכול
להיות?
 .7כאן רואים את חריפות לשונו של אבן עזרא ,הוא לקח פסוק "שם שם לו" (שמות ט"ו כ"ה),
"שׂ ם" שהכוונה הניח ,הוא התכוין לומר "סם" המות ,דהיינו ׁ ָשם  -בספל המים  -סם
ובמקום ָ
"שׂ ם"
לו .ויש גירסא והשני "סם" בספל המים ,אבל בספרים הישנים לא כתוב ככה ,אלא והשני ָ
בספל המים ,ואח"כ "שם שם לו" כמו שכתוב בפסוק ,אבל הוא התכוין לרמוז ָשׂ ם לו ,סם המות.
זה הסגנון המיוחד של אבן עזרא ,שהוא לוקח מלה אחת ועושה ממנה כמה פירושים( .וגם אשתו
היתה חכמה לא פחות).
 .8ופעם סיפרתי את זה למישהו ,אמר לי באמת אילו משה רבנו לבש את הנעליים האלה לא
נאמר לו של נעליך? אבל לא ,זה גוזמא של השיר.
 .9למה אני אומר את זה? כי יש אנשים שמזלזלים בו ,ואומרים שאבן עזרא לא היה בסדר.
 .10היה הרב הראשון באשכנז ,ומהרש"ל (בים של שלמה עמ"ס גיטין ,פ"ד סי' ס"ו) כותב עליו תלמיד
חכם מופלג ,ולא היה כמותו בדורו בתורה ובחסידות .והיה רבו של הרא"ש.

 .4למה? כי כשמתפללים כל יום אותו דבר אז לא מרגישים את הטעם בתפילה .תארו לכם
את יום כיפור בלי הפיוטים והסליחות ,היינו חוזרים כל הזמן על אותו דבר" ,מלך על כל הארץ
מקדש ישראל ויום הכיפורים ,מוחל וסולח לעוונותינו" ,ועוד פעם חוזרים על אותם המלים,
ורק בנעילה מוסיפים ארבע מלים" ,למען נחדל מעושק ידינו" ,אדם לא מרגיש בזה משהו ,לכן
ע"י הפיוטים אתה מחיה את התפילה ואתה מתרגש .והפיוטים של רבי יהודה הלוי מרגשים
עד מאד.
 .5אבן עזרא היה לו חוש חד מאד ,אם מישהו היה עושה שגיאה בדקדוק מיד היה מתקן לו.
בזמנו היו אומרים "ברעב זנתנו ובשובע כלכלתנו" ,אז כתב האבן עזרא בפרשת מקץ (בראשית
מ"א כ"ט) שלא אומרים "בשובע" אלא "בשבע" כלכלתנו ,כי "שובע" זה הרגשה שבעה ,ואילו
"שבע" זה תקופה של שבע .ולכן "ברעב זנתנו" כלומר כשהיתה תקופה של רעב זנת אתנו,
"ובשבע כלכלתנו" כלומר הבאת לנו יותר ממזון ,כי כלכלה פרנסה זה יותר ממזון ,ככה רש"י
כותב בגיטין (י"ב ע"ב ,בד"ה ניזון ובד"ה פרנסה).

לחסויות ,להפצה ,לשאלות ,להנצחות ולקבלת העלון ניתן לפנות >>>
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מתקבל כי הוא היה בספרד ,ואם הוא מעיד ככה יש להניח שזה נכון .ואבן
עזרא היה צעיר מרבי יהודה הלוי לפחות בארבע עשרה שנה ,כי רבי יהודה
הלוי מקובל שנולד בשנת תתל"ה ,ואבן עזרא בשנת תתמ"ט או תתנ"ב,13
ואם נניח שנולד בתתמ"ט ורבי יהודה הלוי בתתל"ה ,א"כ ארבע עשרה שנה
ביניהם ,וזה מספיק הפרש בין חתן לחותן.14

הבעיה לגלות את זה? תגיד שעזאזל זה שתי מלים .אבל ככה מפרש מהר"ם
מרוטנבורג ,וגם בעלי התוספות (ויקרא שם) פירשו ככה.
אבל הרמב"ן (שם) אמר פירוש אחר ,ונראה שהוא קלע יותר לאמת ,הוא
כותב שם" ,ואני הולך רכיל מגלה סוד" ,כלומר אני מגלה סודו של אבן עזרא,
ש"בן שלשים ושלש תדענו" כוונתו שאם תמנה שלשים ושלשה פסוקים
מהפסוק שנזכר בו "עזאזל" בפרשת אחרי מות (ויקרא ט"ז ח') ,אז תגיע
לפסוק "ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים אשר הם זונים אחריהם" (שם
י"ז ז') ,ועזאזל זה כביכול קרבן לסטרא אחרא ,אמנם לא קרבן ממש כי אסור
להקריב לסטרא אחרא ,אבל הכוונה שהסטרא אחרא תיקח אותו ,ותעזוב
אותנו ולא תקטרג על ישראל ,וזו הכוונה בעזאזל .וא"כ אבן עזרא לא יכל
לכתוב את זה במפורש ,כי בזמנו זה היה דבר פלא ,וכי יתכן להביא השעיר
הזה לסטרא אחרא? לשטן? אבל הרמב"ן אמר שיש דבר כזה בפרקי דרבי
אליעזר (פרק מ"ו) .והאבן עזרא לא ראה את פרקי דרבי אליעזר ,כי הוא לא
היה בקי בכל המדרשים ,אז הוא אמר את זה מלבו ,וכיוון לדעת פרקי דרבי
אליעזר .11אבל מתוך שמהר"ם מרוטנבורג ותוספות על התורה עמדו על
דבריו ,אתה יודע שהם העריכו אותו.

תענית אסתר
יד .תענית אסתר היא לא ממש מדין הגמרא ,אלא היא מנהג קדמון .הרמב"ם
(פ"ה מהל' תענית ה"ה) מביא את זה ,רבנו תם (הב"ד הרא"ש בריש מגילה) מביא את
זה ,וקבעוה עליהם חובה לפני אלף שנה בערך .אבל היא לא ממש חובה,
ולכן חתן פטור מלהתענות תענית אסתר.

מי שרוצה לקום בלילה ולאכול
טו .מי שרוצה לאכול או לשתות משהו לפני עמוד השחר ,צריך לעשות
תנאי לפני השינה ,ויאמר אם קמתי לפני עמוד השחר אני אוכל לאכול
ולשתות .אבל עדיף לשתות דוקא ולא לאכול ,כי ע"פ הזוהר (פרשת ויקהל דף
רט"ו ע"ב) אם אדם ישן לא יאכל אפילו אם קם לפני עמוד השחר ,אבל בשעה
שיש סיבה אפשר לסמוך על הגמרא (תענית י"ב ע"א) ולאכול .ולכן אדם יכין
את השעון מעורר ויאמר את התנאי הזה ,ויקום בשעה ארבע בערך שזה
חצי שעה לפני עמוד השחר ,כדי שיספיק לומר ברכות השחר ותיקון חצות -
תיקון רחל ולאה (אם אין לו זמן לשניהם ,אז יאמר לפחות תיקון רחל לפני עמוד השחר,
ותיקון לאה אפשר לומר גם אחרי זה) ,וישתה משהו .ואם ישתה כוס חלב עם קפה,
זה גם אכילה וגם שתיה ,וככה יוכל לצום.

ותשלך אמת ארצה
יב .מספרים על חכמתו ,שפעם היו באניה הוא וחמשה עשר תלמידיו ,והיו
ביניהם ג"כ חמשה עשר גוים ,הוללים ריקים פוחזים ושיכורים ,והנה האניה
חישבה להישבר ,כמו האניה של יונה (יונה א' ד') ,והיתה עולה ויורדת ,אז
זרקו כל מיני חפצים מהאניה ,אבל עדיין היא היתה לא בסדר .אז אמרו אין
ברירה אלא לזרוק כמה אנשים לים ,נו מה עושים? הלך רב החובל התייעץ
עם אבן עזרא ,אמר לו אתה חכם תגיד לי איך נעשה? אמר לו אבן עזרא אני
חושב ככה" ,ותשלך אמת ארצה" (דניאל ח' י"ב) ,נעמיד את שלשים האנשים
האלה בשורה ,ונספור אחת שתים שלש ארבע חמש שש שבע שמונה
תשע ,והתשיעי נזרוק לים ,כי "אמת" גימטריא קטנה תשע ,אז "ותשלך
אמת ארצה" ,כל תשיעי תשליך לים ,וככה כל פעם עד שנזרוק חמשה עשר
שזה חצי מהאניה ,ואז האניה תסתדר .ואבן עזרא בחכמתו ,העמיד את
התלמידים שלו בצורה כזאת שאף פעם לא נפל עליהם מספר תשע ,ואז כל
הריקים והפוחזים הלכו לים ונשארו הוא ותלמידיו.

הכין שעון מעורר ולא התנה
טז .ואם אדם לא עשה תנאי אלא רק הכין את השעון מעורר ,לדעתי זה
מספיק ,כי ההכנה הזאת פירושה כמו תנאי ,הרי למה הוא מכין את השעון?
בשביל לקום מוקדם.
 .13למה יש ספק מתי הוא נפטר? כי מצאו כתב יד של מישהו בזמנו ,שאומר "רבי אברהם אבן
עזרא נפטר ארבעת אלפים תתקכ"ז בן שבעים וחמש ,ואמר על עצמו ואברם בן חמש שנים
ושבעים שנה בצאתו מחרון אף ה'" (ע"פ בראשית י"ב ד') ,ובמקום "בצאתו מחרן" שכתוב בפסוק
(שם) ,אמר "בצאתו מחרון אף ה'" ,כי כל הזמן היה עני ועכשיו נח מכל הצרות של העולם .אז
המלה תתקכ"ז או תתקכ"ד בכתב היד לא היתה ברורה ,וא"כ כדי לדעת מתי הוא נולד צריכים
ללכת שבעים וחמש שנה אחורנית ,דהיינו אם הוא נפטר בתתקכ"ד אז תלך שבעים וחמש שנה
אחורנית יוצא שנולד תתמ"ט ,ואם זה תתקכ"ז אז תלך שבעים וחמש שנה אחורנית יוצא שנולד
בתתנ"ב ,אז זה תלוי בזה.
 .14תפתח את המקור לא לסמוך על המחשב
בגיליון הזה "קול אליהו" (הנ"ל באות א') ,משבח את רבי אברהם אבן עזרא ,הוא לא הזכיר את
הפיוט "מי כמוך" אבל שיבח אותו ,תולדותיהם של צדיקים ,אבל עשה שם טעות במחילת
כבודו .הוא כותב בשם הרשב"א (ח"א סימן תי"ח) שכותב" :ובסופם הגיע החכם הגדול רבי אברהם
אבן עזרא הנודע בשערים ,עולה על כל הנזכרים ,בהבנת אמיתות והשקידה על דלתות החכמה,
והרחקת שיבושי האמונות ,בכתובי התורה וספרי הנביאים ,ואבותינו סיפרו לנו ,שמחת גדולי
הארץ הזאת ,חסידיה ורבניה לקראתו ,ששמחו בו בעוברו עליהם" ,היתכן שהרשב"א יכתוב
דבר כזה? הרי אבן עזרא נולד בספרד והרשב"א נמצא בספרד ,אז מה זה "שמחת גדולי הארץ
הזאת"? אלא זו לא תשובה של הרשב"א ,ואם הוא היה פותח את תשובות הרשב"א בפנים ,היה
רואה שזו תשובה שכתב אותה חכם פילוסוף בזמן הרשב"א ,שמו רבי ידעיה פניני אבדרשי ,כי
הרשב"א החרים את לומדי הפילוסופיא והוא בא להגן עליהם ולפייס את הרשב"א ,וזו תשובה
ארוכה מאד ,אבל תפתח את המקור ותראה ,לא סומכים על מחשב .היום לצערנו פותחים
את המחשב ,והמחשב הזה נעשה בקי בכל התלמוד ,אפשר לכתוב "לכבוד הגאון המפורסם
והאדיר מפוצץ הרים ומשבר סלעים המחשב שליט"א" ,אבל הוא הבל וריק ,מה זה המחשב?
הוא רק כדי לעזור לך לחפש ,אבל תפתח במקור .היה עוד חכם אחר שאמר שצריכים לסגור
את העיניים וללכת רק אחרי הרמב"ם ,כי הרמב"ם זה התורה עצמה ,וכל הפוסקים בטלים
ומבוטלים .אבל לא ככה עושים ,אנחנו קבלנו הוראת מרן ,ואפילו התימנים יש הרבה חכמים
מהם שאומרים שבתימן שם קבלו הוראות מרן ,ואנחנו נחליף? נבחר לנו אלהים חדשים? אז
הוא הביא ראיה לדבריו מתשובות הרשב"א ,והיא התשובה הזאת ,שהרשב"א אומר שם "לא
היה כמו הרמב"ם חכם גדול ומפרש את האמת" .אבל זה לא הרשב"א ,זה אבדרשי ,תפתח את
המקור של ח"א סימן תי"ח ,אל תאמין למחשב.
אני זוכר שלפני כמה שנים למדנו בבית יוסף (בסימן רכ"ח) ,על מה מברכים "ברוך שעשה את הים
הגדול" ,כי לפי הרא"ש (בתשובה כלל ד' סימן ד') ע"פ הנוסח המדוייק מברכים על אוקיינוס ,ולפי
מרן (שם ס"א) איך שהוא הבין בהרא"ש מברכים על הים התיכון ,ואפילו שהוא לא הים הגדול אבל
לעומת כל הימים בארץ ישראל הוא הכי גדול ,אז אמרנו נבדוק מה התכוונו חכמים כשאמרו
"הים הגדול" ,ולא מצאנו ראיה ברורה .אז חיפשנו במחשב "ימא רבא" ,כי "ימא רבא" זה תרגום
של "הים הגדול" ,ומה הביא לנו המחשב הצדיק הזה? "לימא רבא דאמר כרבי יהודה" (נדרים
ו' ע"א) ,הוא קרא לְ יַ ָּמא ַר ָ ּבא דאמר כרבי יהודה ,זה מחשב? זה גולם ,אל תאמין למחשב אלא
תבדוק .אז כאן עשה טעות ,זה לא הרשב"א.

איך הוא עשה את זה? בשו"ת חוט השני ,12בסימן האחרון (סי' צ"ז) שכתב
אותו בעל חוות יאיר ,הוא מראה שם איך מחשבים את הדבר הזה ,הוא כותב
"וזו המצאה נוראה ונפלאה כוללת כמה חכמות ,כמו שראיתי בדפוס ,איך
אבן עזרא זרק ט"ו ריקים לים ,והם עושים כך וכך" (ונתנו סימן על זה ,זה כתוב
באיזה ספר אבל עכשיו זה לא הזמן לספר את כל זה) .אבל שיש חריפות יש שכל ,ה'
נותן לאדם חכמה ,נותן לאדם דעת.

האם הראב"ע היה באמת חתנו של ריה"ל?
יג .והרב חוות יאיר ,יש לו סימן אחר בספרו חוות יאיר (בהשמטות לסי' רל"ח),
הוא אומר שם קשה לי להאמין שאבן עזרא היה חתנו של רבי יהודה הלוי,
כי הוא מזכיר אותו כמה פעמים בפירוש התורה ואף פעם הוא לא אומר
"מר חמי" (האשכנזים אומרים מו"ח  -מורי חמי) ,ואם הוא חתנו למה לא אומר
מורי חמי? אבל זו לא קושיא ,כי הספרדים לא נהגו לכתוב לא "מורי חמי"
ולא "חותני" .ובכלל בימי הקדמונים אין דבר כזה ,ומי שיקח מחשב ויחפש
בספרי הקדמונים עד גלות ספרד אם מישהו כתב מו"ח או חותני ,יראה
שאין דבר כזה (רק הרב טורי זהב כשמביא את הבית חדש כותב "מו"ח הב"ח"  -מורי
חמי הב"ח ,אבל בזמנו לא כתבו את זה) .ויש לנו עדות של אברבנאל (שמות לב,
א) ,שאומר שם "חתן וחותן ,החתן אבן עזרא והחותן רבי יהודה הלוי" ,וזה
 .11היעב"ץ כעס על האבן עזרא (תמיד יש לו כעס על כולם ,איש לא נמלט מפניו) ,הוא כותב מה הרמז
הזה? הנה זה כבר כתוב בפרקי דרבי אליעזר ,אז תגיד את הפירוש ,מה אתה עושה לנו רמזים?
שלשים ושלש שלשים וארבע .אבל הסיבה פשוטה מאד ,האבן עזרא הוא הראשון שחידש את
זה ,כי בזמנו עדיין לא נודע דברי פרקי דרבי אליעזר ,ולכן הוא כתב את זה בסוד" ,בן שלשים
ושלש" והכוונה שתקרא שלשים ושלשה פסוקים ,שאם הבנת לבד הבנת ,זו כוונת אבן עזרא.
 .12זה כתב אותו אבא של החוות יאיר וסבו ,והוא הוסיף כמה תשובות באמצע .הוא כותב
רציתי לקרוא לספר "חוט המשולש" ,אבל מה אני אשוה את עצמי לאבותי? אז קראתי לזה "חוט
השני" ,דהיינו שני רבנים ואני כותב קצת.
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לא להתפלל עם תחפושת

ע"ב) שעושים "משוורתא דפוריא" ,מה זה משוורתא דפוריא? רש"י שם
(בד"ה רבא) לא ביאר את הכל בהרחבה ,אבל בערוך (ערך שוור) הביא את הכל.
ובג'רבא היו עושים את זה ,היה ידוע ומפורסם שביום תענית אסתר כולם
הולכים למקום פלוני ,ומביאים הרבה דשא ,ושורפים את המן .ולמה היום
עושים את זה רק ב"כסא רחמים" בלבד? משום שבמדינות אשכנז שראו
הגוים את היהודים שורפים את המן ,אמרו להם זה לא המן ,אתם מתכוונים
על אותו האיש ,אז היה פחד מהגוים ,ולכן לא היתה ברירה אז דחו את זה
לל"ג לעומר .18וסימן לדבר ,שאותו היום שיחול בו פורים לפרזים יחול בו
ג"כ ל"ג לעומר ,ותמיד זה אותו דבר .ועשו לזה סימן" ,פלג אלהים מלא מים"
(תהלים ס"ה י') ,פל"ג ר"ת פורים ל"ג ,דהיינו מה שעושים האשכנזים מדורות
בל"ג לעומר זה כדי לשרוף את המן ,והם דחו את זה מפורים לל"ג לעומר
בשביל שלא יהיה ניכר .אז אנחנו בישיבה עושים את זה ושורפים את המן,
וזה כתוב בגמרא.

יז .יש כאלה שלובשים בפורים כל מיני תלבושות משונות ,ואח"כ עומדים
ככה להתפלל ,אדם מתחפש לדוב או לשועל או לתות שדה ועומד להתפלל,
מה קרה? תות שדה עומד להתפלל? לא עושים ככה ,אלא בשעה שאתה
מתפלל תוריד את כל השקרים האלה ,ותעמוד לפני הקב"ה באימה וביראה,
לא עושים דבר כזה.

לא להרעיש בקריאת המגילה
יח .בקריאת המגילה לא להרעיש .פעם הרבה היו מרעישים עד שהדבר
גרם לאנטישמיות ,יש עדויות מגוים שבאו לבית הכנסת ביום פורים ,וראו
שצועקים ומרעישים ,אמרו מה זה? זה כבוד בית הכנסת? לכן הרב עובדיה
ע"ה מביא חכמים מאיזמיר לפני מאה חמשים שנה ,שאומרים החלטנו שלא
להרעיש כי זה גורם לשנאת הגוים (האמת הם שונאים אותנו בכל אופן ,ומה שלא
נעשה ישנאו אותנו ,אבל לפחות נוריד את זה) .ומספיק לנו להרעיש במגילה בהמן
הראשון (ג' א') ובהמן האחרון (ט' כ"ד) ,וכמו שאומר הבן איש חי (ש"א הלכות
פורים אות יו"ד) .ויש רמזים לדבר ,ובספר סנסן ליאיר (עמ' קל"ז בהערה) הבאתי
אותם .וכשמרעישים בהמן ראשון ואחרון ,אח"כ השליח ציבור צריך לחזור,
ויש כאלה שמרעישים ג"כ בעשרת בני המן ,אז ג"כ השליח ציבור צריך אח"כ
לחזור.

לא לנהוג בשכרות
כא .כשאדם שתוי וכ"ש כשהוא שיכור שלא יכול לדבר לפני המלך ,לא
לצאת לרחוב ,הוא עלול להגיע לידי סכנה ב"מ .וכ"ש שלא לנהוג שיכורים,
ולפעמים קרו אסונות ביום פורים ,שבחורים חשובים תלמידי ישיבות נהגו
ונכנסו באיזה קיר ה' ישמור ,ולפני כמה שנים קרה דבר כזה פה ברחוב הזה.
ולכן לא להתחכם ,לא יאמר אדם לא אכפת לי מהחוקים של התעבורה ,אני
נכנס ברחוב שאסור להיכנס ואני עושה מה שאני רוצה ,זה סכנה .19היה פה
איזה רחוב ששנים רבות היה כתוב בו" :כאן קרו רח"ל עשר תאונות" ,אבל
כל פעם שהאוטובוס היה בא לשם ,היו האנשים רואים את זה ומקבלים
חולשה ומורך לבב ,אז הורידו את זה .אבל אדם לא צריך לחכות עד שיכתבו
לו ,אלא צריך להיזהר ,ואם אתה לא נורמלי אז אל תנהג ,אתה מסטול ,מה
אתה עושה? ויותר מזה ,בבני ברק שאי אפשר לזוז ,אז גם מי שיש לו אוטו
ילך ברגל ,זה יותר טוב .20ביום פורים יקח איתו משלוח מנות וילך ברגל,
ואדרבה בזה יחלץ עצמותיו מאשר ילך באוטו .אמרו לי רמז יפה ,כתוב
במגילה "ימי הפרים" (אסתר ט' ל"א) בלי ו' ,ו"פרים" גימטריא "פקקים" ,יש כל
מיני פקקים ביום פורים.

הטעם שמכים את המן ברעש גדול
יט .הרב חיד"א (מחזיק ברכה קונטרס אחרון ,סי' תרפ"ז סק"א) מביא בשם ספר "כף
ונקי"( 15כת"י) ,שאומר למה מכים את "המן" בפרסום גדול? למה כל הרעש
הזה? ורבי אליהו הכהן האיתמרי ,מחבר ספר "שבט מוסר" ,כתב באחד
הספרים שלו (זה רשום אצלי) ,שבכל שנה ושנה שמכים את המן ,למעלה
מביאים את הנשמה של המן הרשע ונותנים לו מכות ,וכמה שאתה מכה
אותו למטה מכים אותו למעלה .אבל למה עושים את זה? אז אומר הרב כף
ונקי ,שזה כדי שאומות העולם יידעו שמי שיעשה רע ליהודים בסופו של
דבר גורלו יהיה כמו המן .16והוא מוכיח את דבריו מהפיוט של אבן עזרא על
המגילה ,הוא נדפס בסנסן ליאיר (עמ' ת"ו) ,והוא מתחיל ככה" :קומה אלהים
עזרתה ,לי וענה בצרתה" ,ובאמצע הדברים הוא אומר" :שומעי דבר בן
המדתא ,תפול עליהם אימתה" ,כלומר אלה השומעים את הסיפור של המן,
תיפול עליהם אימתה ופחד..

צריך לקרוא מגילה עם הטעמים
כב .צריך לדקדק בטעמים של המגילה .בג'רבא קראו בטעמים ,ובתונס
קראו בלי טעמים .21ואבא ע"ה גם בתונס היה קורא בטעמים ,הוא היה אומר
שמי שרוצה לשמוע מגילה כהלכתה יבוא וישמע כמו שצריך .וטעמו ,שהרי
המגן אברהם (סי' תרצ"א סק"י) התיר לכתוב הטעמים בתוך המגילה ,דהיינו
אם אדם אומר אני שוכח איפה יש זרקא ותלשא וסגולתא וכו' ,ואני לא רוצה
לקרוא יבש בלי טעמים ,אז מותר לו לכתוב את הטעמים במגילה (ויש מגילות
עתיקות שראינו בהם טעמים) ,אז א"כ לא יתכן שמצד אחד לא צריך טעמים
בכלל ,ומצד שני מתירים לכתוב טעמים במגילה .אלא ודאי שצריכים
לקרוא בטעמים.

מנהג שריפת המן
כ .ואנחנו גם שורפים את המן .ומישהו כתב שבישיבת כסא רחמים לא
עושים שום דבר בפורים ,כי בישיבות אחרות יש את כל המשחקים
שעושים ,יש כאלה עושים משחק מראש הישיבה ומהמשגיח ומהרמי"ם,
"ההרים הרמים ועל הגבעות" (דברים י"ב ב') .17אבל כתוב בגמרא (סנהדרין ס"ד

טעם הקוראים מגילה בלי טעמים

 .15זה ספר של חכם מרוקאי לפני שלש מאות או ארבע מאות שנה ,שמו רבי כליפה מלכה.
הספר הזה היה בכתב יד ,ובימינו הוציא אותו דוקטור אחד ,אבל הוא לא ידע מה זה "כף ונקי",
הוא"ו הזאת מה עושה? אז הוא עשה "כף נקי" ,הוריד את הוא"ו .ובא נכדי ר' אלחנן שיהיה
בריא ,אמר לי מה זה כף נקי? צריך לומר כף נקיה" ,כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת" (במדבר ז'
י"ד) ,אמרתי לו הכל טעות ,לא כף נקי ולא כף נקיה ,המחבר קרא לספרו "כף ונקי" ,ותמיד הרב
חיד"א מזכיר אותו בשם הזה ,וזה ע"פ לשון הגמרא בגיטין (דף ס"ז ע"א) "משנת רבי אליעזר בן
יעקב קב ונקי" ,אז הוא עשה "כף ונקי" ,כף זה כליפה ,הכ' זה "כלי" והפ' זה "פה" ,ובזה רמז לשם
שלו .יש אנשים דוקטורים שאינם מבינים את השפה של חכמי הספרדים ,הכל מליצות ,הכל
פסוקים ,הכל מאמרים ,אל תשנה ,והוא בספרו לא הביא צילום מכתב יד ,כי אם היה מביא אותו
היו רואים שכתוב שם כף "ונקי" ,אבל הוא רוצה לתקן את המחבר ,אל תתקן אותו ,תכתוב אני
לא מבין וצריך עיון גדול ,עד שיבוא אחד ויסביר לך שלא צריך עיון לא גדול ולא קטן ,זה כף
ונקי מלשון קב ונקי.
 .16וכך היה ,אתה קורא את המגילה ,אחשדרפנים והפחות ואחשורוש ,מה נשאר מהם? כלום
שום דבר ,ואח"כ יון שבלעה את פרס ,מה נשאר מיון היום? שום דבר ,ביון היו כל החכמים
הפילוסופים והמתמטיקאים ,וכולם הבל וריק לא שוים כלום .אותו דבר ספרד ,כמה עינתה
וגירשה את היהודים ,והיום היא נחשבת המדינה הכי פחותה באירופה .אומרים שב"גוש
האירופי" שלכל המדינות שם יש "אירו" ,וזה לא הולך להם טוב בגלל יון וספרד.
 .17אומרים שפעם אחת היה ראש ישיבה אחד קצת שמן ,ובאו אליו בליל פורים ,אז כתבו לו על
הכסא שלו "עטרת תפארת לעמוסי בטן" ,אז ישב על הכסא ואמר" ,שגם הם עתידים להתחדש
כמותה" ,גם אתם תהיו כמוני .אבל יש כאלה שלוקחים ללב ,הרב עובדיה ע"ה כותב בתשובה
ביחוה דעת (ח"ה סי' נ') ,שרבי שמעון סופר בנו של החתם סופר ,נעלב פעם מהבדיחות האלה
של הפורים ,ונפטר אחרי כמה ימים .וזה נורא ואיום השטיות האלה ,מי הרשה לעשות דבר כזה?
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כג .ולמה קראו בתונס בלי טעמים? הם אמרו שהרי המגילה נקראת "אגרת",
וכי אדם שמקבל מכתב הוא מתחיל לעשות טעמים? זרקא ומקף שופר
 .18ומה שאומרים בל"ג לעומר שעושים מדורות זכר לבר כוכבא ,לא היו דברים מעולם ,איפה
יש מקור לדבר הזה? וכי בבר כוכבא עשו מדורות כדי לדעת באיזה מערות לומדים? זו המצאה,
אלא זה תחליף ליום פורים.
 .19בשו"ת "פאת שדך" של הרב שמואל דוד הכהן מונק ,שהיה רב של הקהילה החרדית בחיפה,
ויש לו דעות שליליות נגד הציונות ונגד המדינה (ובאחד הספרים שלו ,שנדפס בשנת תשל"ה נדמה לי
הוא כתב לא תשלה אותי ,אל תעשה לנו אשליה במדינה הזאת ,היא לא בסדר) ,אבל פעם כתב במפורש,
אע"פ שיש דעה שאומרת ש"דינא דמלכותא דינא" זה לא קיים בשלטון ישראל ,כי יש לנו דיני
תורה ולא כל אחד יעשה חוקים משלו ,אבל חוקי התעבורה כולם חייבים בהם כי זה סכנה.
 .20אומרים שברכבת הראשונה שהיתה בעולם לפני מאה חמשים שנה בערך ,היו מעלים בה
אנשים בחינם ,ואומרים להם בואו תראו את הרכבת ,אז היה אחד שאמרו לו בא תעלה ,אמר
להם אני הולך ברגל זה יותר טוב ,אני אגיע יותר מהר ,למה אני צריך את הרכבת הזאת?
 .21ויותר מזה ,בתונס היו מפסיקים ככה" :ויהי בימי אחשורוש וגו' מאה ועשרים ומאה מדינה
בימים ההם"" ,כשבת המלך אחשורוש על כסא מלכותו אשר בשושן הבירה בשנת שלש" ,למה
היו קוראים ככה? יש מקור גם לזה ,אבן עזרא אומר (בפירושו לאסתר ט' כ"ז) שציוו רבותינו שלא
יפסיק הפסוקים ,אלא יחבר אותם ביחד כי זה אגרת.
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בקידושין (דף ל"ז ע"ב ,בד"ה ממחרת) אומרים ,שלשון תורה לחוד ולשון כתובים
לחוד .ועוד דבר ,שהרי הפסוק לא אמר והיה לך "מנה" ,אלא אמר והיה לך
"למנה" ,כלומר תעשה בו מנה ,שתיקח אותו חי ואח"כ תבשל או תצלה או
תשלוק אותו ,ותעשה ממנו מנה ,וא"כ מה הראיה מזה?! אבל יש עוד ראיות,
גם במשנה שאומרים "מנה" ,כמו "ושוקלין מנה כנגד מנה לבכור" (בכורות
פ"ה מ"א) ,ושם מדובר שהם חיים .והראיה הגדולה ביותר ,מביא אותה הרב
עובדיה ע"ה (חזו"ע-פורים עמ' קי"ט) ,והיא מהרמב"ם ,שכותב (פ"ב מהל' מגילה
הט"ו) שמשלוח מנות זה "שתי מנות בשר או שני מיני תבשיל" ,והרי סתם
תבשיל זה של בשר ,אז מה זה "שתי מנות בשר או שני מיני תבשיל"? אלא
משמע ששתי מנות הכוונה אפילו שהם לא מבושלים.

סגולתא? הוא קורא רגיל .ומנין להם הדבר הזה? אבא ע"ה מצא בשו"ת
בית יהודה עייאש ,22שאומר (חאו"ח סי' כ"ג) למה בעיר הזאת באלג'יר קוראים
מגילה בלי טעמים? מפני שנקראת אגרת .ואבא נתן עוד טעם מיוחד ,כי
בתונס יש להם מנגינה של מגילת אסתר שקוראים בתלמוד תורה (נקרא
"כתאב" גם התימנים קוראים לזה "כתאב"" ,כה תברכו את בני ישראל" ר"ת כתאב) ,אז
המנגינה של מגילת אסתר היא כמו המנגינה של איכה בדיוק ,ואבא אומר
שאם תשמע שאומרים "חור ,כרפס ותכלת" זה כמו "איכה ,ישבה בדד" ,אז
איך בליל פורים יקראו מנגינה של איכה? לא יתכן כדבר הזה ,23ולכן ביטלו
את המנגינה .אבל היה ראשון אחד שכנראה אבא לא ראה אותו ,זה הריטב"א
(בחידושיו למגילה דף י"ט ע"א) ,שאומר שנהגו לקרא מגילה בלי טעמים ,וא"כ
עוד מימי הריטב"א שהיה בספרד היו קהילות שקראו בלי טעמים ,אז זה
מנהג קדמון .אבל לכתחילה צריך לקרוא עם טעמים.

משלוח מנות אוכל ומשקה
כו .ויש מנהג של חב"ד לשלוח שתי מנות אחד אוכל ואחד ומשקה .וגם זה
אפשר ,כי הגמרא (מגילה ז' ע"א) מביאה ג"כ גרבא דחמרא וכו' .אבל רוב העולם
מביאים שתי מנות של שני מאכלים ,וזה "משלוח מנות" ,ואלו ואלו דברי
אלקים חיים.

להאריך במלת "המלך"
כד .בפסוק "בלילה ההוא נדדה שנת המלך" (אסתר ו' א') ,הבן איש חי (ש"א
הלכות פורים אות ז') אומר שיסיים תיבת "המלך" בקול רם וניגון ביותר ,דהיינו
יאריך בזה .והפשט במה שאמר שיסיים תיבת המלך ,שכוונתו על "המלך"
שכתוב בסוף הפסוק "ויהיו נקראים לפני המלך" ,ושם יאריך במלה "המלך",
וככה נהגנו בחו"ל ,ויש עדות שככה היה עושה בן איש חי בעצמו .אבל פעם
שלחתי מכתב להרב יעקב חיים סופר מירושלים ,אמרתי לו תגיד לי למה
יש להאריך בזה? אמר לי לא יודע .ואח"כ ראינו שהמקור של הדברים הוא
בספר "מועד לכל חי" של רבי חיים פלאג'י (סי' ל"א אות ס"ט) ,והוא מסתמך על
ספר נוהג כצאן יוסף( 24הלכות פורים אות ז') ,ושם הוא כותב שצריכים להאריך
בנדדה שנת המלך ,כדי לרמוז מה שאמרו בגמרא (מגילה דף ט"ו ע"ב) שינת
מלכו של עולם ,25וכביכול הקב"ה התעורר ואמר לבטל את הגזרה הזאת.

נוהגים לשלוח מיני מתיקה
כז .ובכל זאת המנהג היום לשלוח מיני מתיקה ,ככה כותב הרב חיד"א (נחל
אשכול ,אסתר ט' כ"ב) ,וככה מביא בחזון עובדיה (פורים עמ' קל"ה) .ויש סיבה
לדבר ,כי היום כל אחד לא סומך על ההכשר של חבירו ,ולכל אחד יש דעות
משלו ,26אז אם תביא לחברך מנת בשר ,יכול להיות שאחרי שתלך הוא יזרוק
אותה לפח ,לכן אל תעשה את זה ,אלא תביא רק ממתקים שהם בהכשר
שמקובל על כולם ,ואין בו שום בעיה.

איש לאיש ואשה לאשה

לשלוח מנות של בשר חי לא מבושל

כח .צריך לשלוח איש לאיש ואשה לאשה .הרמ"א (סי' תרצ"ה ס"ד) אומר שגם
האשה תשלח לחבירתה ,והקשה עליו הפרי חדש (שם) ,הרי כתוב "איש
לרעהו" (אסתר ט' י"ט) ,ומנין לו הדבר הזה? אז היעב"ץ (שאילת יעב"ץ ח"א סי'
ק"כ) אומר שמה שכתוב "איש" בא לאפוקי קטן ,אבל זה כולל גם אשה ,ויש
כמה מקורות כאלה .אבל לא לשלוח איש לאשה ואשה לאיש ,אלא איש
לאיש ואשה לאשה (עי' להרמ"א שם).

כה .יש מצות משלוח מנות ומתנות לאביונים .במשלוח מנות יש מחלוקת
באחרונים ,האם אפשר לשלוח מנות של בשר חיים ואח"כ הוא יבשל או
יצלה אותם ,או שצריך להיות מבושלים דוקא .הנצי"ב (שאילתא ס"ז אות ט'),
מובא בספר המועדים בהלכה (עמוד ר"ב) ,אומר שאפשר לשלוח מנות לא
מבושלות ,ומה הראיה? מפרשת תצוה" ,ולקחת את החזה מאיל המלואים
אשר לאהרן והנפת אותו תנופה לפני ה' והיה לך למנה" (שמות כ"ט כ"ו),
שבשבעת ימי המלואים אהרן היה מקריב את בשר המלואים ,ומשה רבנו
היה לוקח את החזה כמו כהן ,וכתוב "והיה לך למנה" ,והרי ודאי הוא לא
לקח את החזה מבושל אלא רק אחרי שהכבש נשחט ,וא"כ מצאנו ש"מנה"
אפשר להיות אפילו לא מבושל .אבל אפשר לדחות את זה ,כי קודם כל זה
לשון תורה ,ומשלוח מנות של מגילת אסתר זה לשון כתובים ,והתוספות

למי נותנים מתנות לאביונים?
כט .מתנות לאביונים ,יכולים לתת גם לקטן .ומה זה "אביון" שנותנים לו
מתנות לאביונים? אין בזה דעה ברורה .ופעם אמרתי בישיבה ,שכל מי
שהמשכורת שלו ושל אשתו לא מספיקים ,דהיינו שאחרי שמוריד שכר
דירה או משכנתא ,נשאר לו פחות משש מאות שקל לכל נפש ,שזה עשרים
שקל ליום (ולמה עשרים שקל? כי יש לך עוד הוצאות ,יש לך גז ,מים ,חשמל ,יש לך
מדרגות וועד הבית ,שכפולים של הילדים לבית ספר ,הוצאות של לימודים וכו' ,אז שש

 .22זה חכם גדול שהיה קצת לפני הרב חיד"א .הרב חיד"א משבח אותו מאד וכנראה הכיר אותו,
הוא אומר שהוא עלה לארץ וכל שאלה ששואלים אותו "אמר רב יהודה פושטו אפילו בשוק",
זה גמרא בברכות (דף י"ט ע"ב) ,המוצא כלאים בבגדו פושטו אפילו בשוק ,והרב חיד"א השתמש
בזה על רבי יהודה עייאש מי שרוצה לשאול אותו שאלה פושט אותה ועונה לו אפילו בשוק,
כי היה זוכר את הכל.
 .23האשכנזים יש להם שני פסוקים במגילה ,שהם קוראים אותם במנגינה של איכה .פסוק
אחד "וכלים מכלים שונים" (אסתר א' ז') ,כי ע"פ המדרש (ילקוט שמעוני רמז תתרמ"ח) זה רומז שהוא
לקח כלים של בית המקדש והשתמש בהם ,ופסוק שני "אשר הגלה מירושלים עם הגולה אשר
הגלתה עם יכניה מלך יהודה אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל" (שם ב' ו') ,ושני אלה הם קוראים
אותם בטעמים של איכה.
 .24זה חכם אשכנזי בימי השל"ה ,לפני ארבע מאות שנה ,בשנת ש"צ פחות או יותר.
 .25מה פירוש שינת מלכו של עולם? הכוונה שהקב"ה כביכול מעלים פניו מישראל ,מסתיר
פניו מהם" ,הסתר אסתיר פני" (דברים ל"א י"ח) ,וזה נראה כאילו הוא ח"ו ישן" ,ויקץ כישן אדני
כגבור מתרונן מיין" (תהלים ע"ח ס"ה) ,ואז "בלילה ההוא נדדה שנת המלך" ,המדרש (אסתר סוף
פ"ט) אומר שהקב"ה שמע את התלמידים של מרדכי בוכים וצועקים ,אמר מה זה? "ומה הקול
הצאן הזה באזני" (שמואל א' ,ט"ו י"ד)? כמו שכתוב בהפטרה של היום (הפטרת זכור) ,אמרו לו זה
לא צאן ,זה ילדים שעומדים לטבח ב"מ ,כי מחר המן רוצה לגמור אותם ,אמר אם ככה תביאו
את הגזרה ,וקרע אותה.
הגזרה נכתבה בשמים ,אבל בחותמת של טיט ולא בחותמת של דם .והמדרש (עי' ילקוט שמעוני
רמז תתרנ"ז) אומר דבר יפה מאד ,שמרדכי פגש את אליהו הנביא ושאל אותו ,איך נחתמה הגזרה
הזאת? כי יש שתי אפשרויות ,או חותם של דם או חותם של טיט ,אמר לו נחתמה בחותם של
טיט לא בחותם של דם .אז אומרים שרבי חיים מוולאז'ין שהלך לרבו הגאון מוילנא ביום פורים,
אמר לו :בא אלי זקן אחד ואמר לי מאיפה הגיע המדרש הזה ,זה מהפסוק "אם על המלך טוב
יכתב לאבדם" (אסתר ג' ט')" ,לאבדם" אותיות "לא-בדם" ,אמר לו הגר"א מי שאמר לך את זה הוא
אליהו הנביא בעצמו.

לחסויות ,להפצה ,לשאלות ,להנצחות ולקבלת העלון ניתן לפנות >>>

מאות שקל זה משהו נורמלי) ,אז אפשר לתת לו מתנות לאביונים .ובמיוחד
אנשים שאין להם פרנסה ,כי הם חיים על המשכורת של הכולל" ,בלתי
 .26פעם הבבא סאלי אמר ,שבמרוקו כולם היו כשרים ,ואם אדם היה מביא אוכל מבית לבית
והוא בישל את זה ,אנחנו יודעים שהכל כשר כהלכה ,בלי השגחה בלי הכשרים ובלי חותמת
הרב ,אבל פה עם כל ההשגחות ,זה פוסל את ההכשר הזה וזה פוסל את ההכשר הזה .כמה היו
מלחמות בבני ברק ,על ההכשרים ומי שלוקח את זה לא לוקח את השני .יש למשל באולם ששם
זה ע"פ הכשר מסויים ,אז חסידי הרב השני לא ישתו שם אפילו כוס מים ,כי הם "מהדרים",
למה? מה יכול להיות בכוס מים? אם אתם נוסעים לחו"ל אתם לוקחים מים בהשגחת רבכם?
מה קרה לכם? זה סתם עקשנות .וגם מה שיש לנו כאן ,בשר של עטרה ובשר של הרב מחפוד
שיהיה בריא ,וכולם מהדרים ,אבל מי שלוקח את זה לא לוקח את זה ,ולכל אחד יש סיבות
משלו ,ולכן יש לנו בעיה.
ואפילו בעופות שלכאורה אין בהם כ"כ בעיה ,שהרי "חלק" לא שייך בעופות ,אפילו הכי אנשים
אומרים אנחנו בודקים את צומת הגידין .ובחו"ל לא היינו בודקים את צומת הגידין ,כי רובם היו
בסדר ,אז למה כאן בודקים? אומרים שכאן כיון שהם סגורים בתוך לולים לכן יש בעיה בצומת
הגידין ,וזה "מיעוט המצוי" .כמה זה מיעוט המצוי? ע"פ הריב"ש (סי' קצ"א) זה עשרים וששה
אחוז (כי הוא כותב שם שזה "קרוב למחצה" ,ומחצה זה חמשים אחוז אז קרוב למחצה זה קצת יותר מרבע,
שזה עשרים וששה אחוז) .והרב עובדיה ע"ה (בשיעורו) אומר שזה שלשים אחוז ,בוא נאמר שזה
עשרים וששה אחוז ,והרב משכנות יעקב (חיו"ד סי' י"ז) הוכיח מהגמרא (גיטין דף ל"א ע"א ,וב"ב דף
צ"ג ע"ב) שאפילו עשרה אחוז נקרא מיעוט המצוי .אבל שלשה אחוזים זה ודאי לא מיעוט המצוי
ולא צריכים לבדוק ,אבל הם בכל זאת בודקים מסיבות מסוימות .ומ"מ לא להוסיף חומרא על
חומרא ,שכל אחד אומר שמה שאוכל השני זה לא כשר.
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"ה ָּמן" בדגש,
אל המן עינינו" (במדבר י"א ו') ,ולפעמים שר הדתות לא תמיד ַ
אלא לפעמים הוא רפה דהיינו ָה ָמן הרשע שעינו צרה ,למה לתת לאברכים
שמונה מאות שקל? מספיק להם מאתים ארבעים ,וגם מאתים ארבעים זה
יותר מדי אז נוריד להם עוד ,אז אפשר לסמוך על זה? לכן אפשר לתת להם.

ישב וכתב שאלה ותשובה ,היתה לו שאלה ותשובה לא מסודרת וערך אותה
ביום פורים ,בדין שוחט שידיו מרטטות ,ואח"כ שלח אותה לרב הראשי של
תונס בשנת תרפ"ח ,והוא אמר לו חזק וברוך על כל התשובה.
ומאיפה לומדים שצריכים ללמוד משהו לפני סעודת פורים? זה פסוק
מפורש" ,וליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר" (אסתר ח' ט"ז) ,והגמרא
(מגילה דף ט"ז ע"ב) אומרת" ,אורה" זו תורה" ,ושמחה" זו סעודת יום טוב,
דהיינו שמחת יום טוב ,וא"כ לפני שאתה מתחיל בסעודה ותהיה שיכור
ומסטול ,אז תלמד קצת תורה.

לתת בעין יפה
ל .וכמה שאדם נותן יש לו מצוה .הרמב"ם (פ"ה מהל' מגילה הי"ז) אומר שמצוה
להרבות במתנות לאביונים יותר ממשלוח מנות .ומצאתי רמז לזה ,משלוח
מנות כתוב "משלח" (אסתר ט' כ"ב) בלי ו' ,ואילו מתנות לאביונים כתוב
"מתנות" (שם) מלא עם ו' ,כי מתנות לאביונים צריך לתת בעין יפה.

התורה משמחת את האדם

היו נותנים גם לערבים

לד .התורה מחיה נפשות ,שום דבר בעולם לא יכול לעודד ולשמח כמו
התורה .גם אם תלמד את כל המדעים שבעולם אתה לא מרגיש ככה ,אמנם
הוספת חכמה ודעת ,אבל אם ח"ו יש לך איזו בעיה ,שום דבר לא יפתור לך
אותה אלא רק לימוד תורה ,כי התורה מעודדת ,התורה משמחת .יש ספר
שמספר על הרב אויירבאך ושמו של הספר "התורה המשמחת" ,כי ראו
שמחה על פניו של הרב אויירבאך ,משהו מיוחד במינו.

לא .בג'רבא נהגו לתת מתנות לאביונים גם לערבים ,הם היו פוגשים את
היהודים חודש חודשיים לפני פורים ,שואלים אותם מתי היום שגם אנחנו
מקבלים? ואומרים להם תבואו בתאריך פלוני ,הם היו באים ומחכים מחוץ
לבית הכנסת ,ופושטים ידיהם ,וכל הפושט יד נותנים לו.27

סכום מתנות לאביונים

למה ששון זה מילה?

לב .מתנות לאביונים זה חמשה שקלים לכל אביון .יש אומרים שזה עשרה
שקלים ,וכל המרבה הרי זה משובח .ומי שהוא דחוק ,יסמוך על הריטב"א
(בחידושיו למגילה ז' ע"א) ,ויתן פרוטה אחת.

לה .אמרנו אורה זו תורה ושמחה זו סעודה ,ואח"כ "וששון" זה מילה (מגילה
שם) ,למה וששון זה מילה? בגמרא בכתובות (דף ח' ע"א) כתוב שבסעודת

מילה לא אומרים נברך אלקינו שהשמחה במעונו ,למה? כי התינוק בוכה
ויש צערא דינוקא ,ולכן אי אפשר לומר "שהשמחה במעונו" .והמלה "ששון"
כאן היא הפעם היחידה בתנ"ך שכתובה בלי ו' "וששן" ,אז זה סימן שכאן
זה ששון שיש בו קצת בעיה ,ומה הששון הזה? זה מילה .ומצאו לזה רמז
בפסוק "שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב" (תהלים קי"ט קס"ב) ,והגמרא
(שבת דף ק"ל ע"א) הסבירה את זה על מילה.

ללמוד תורה לפני סעודת פורים
לג .לפני סעודת פורים צריך ללמוד משהו .כתוב שהיה פעם חכם אחד
שמו רבי זאב ,אביו של האבני נזר ,ופעם אחת ביום פורים היה העולם בטל
מלימוד תורה ,והוא היחיד שלקח גמרא והתחיל ללמוד ,בשמים אמרו מגיע
לו שכר על זה ,מה השכר? שיוולד לו בן כמו האבני נזר .האבני נזר התחתן
עם בתו של האדמו"ר מקוצק ,ובאה הרבנית אשתו של האדמו"ר מקוצק
ובירכה אותו ,אמרה לו מזל טוב ויהי רצון שתמצא חתן כזה גם לבת השניה
שלנו ,אמר לה "שני לו ָ -איִ ן" ,אם הייתי יודע שיש אדם כזה אפילו בסוף
העולם ,הייתי לוקח אותו בציצית ראשו ומביא אותו בשביל הבת השניה,
אבל אין לו שני ,ויכול להיות שקצת גוזמא יש כאן .אבל במה זכה רבי זאב
לבן כמו אבני נזר? בגלל הדבר הזה שישב ולמד ביום פורים ,והיה מזה רעש
גדול בשמים.

לנשק תפלין של ראש
לו" .ויקר אלו תפלין" (מגילה שם) .כאשר קוראים את המגילה ביום פורים,
כשאתה אומר "אורה" תנשק את הספר תורה ,שהרי אתה נמצא על יד ספר
תורה (עי' כה"ח סי' תרצ"ג אות כ"ה) ,וכשאתה אומר "ויקר" תנשק את התפלין (בן
איש חי הלכות פורים אות ה') .ובן איש חי כתב "תפלין" בסתם ,אבל אבא ע"ה כתב
בהגהותיו לבן איש חי (שם) ,איזה תפלין? תפלין של ראש ,למה? כי הגמרא
אמרה ויקר זה תפלין ,והביאה על זה "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא
עליך" (דברים כ"ח י')" ,תניא רבי אליעזר הגדול אומר אלו תפלין שבראש".29
ויהי רצון שנזכה במהרה בימינו לאורה ושמחה וששון ויקר ,אמן ואמן.

אבא ע"ה בגיל ארבע עשרה ,כאשר כל החברים שלו היו עושים גורלות,28
 .27בזמן הרב האר"י היה לומד אצלו רבי חיים ויטאל ,והזוהר פרשת יתרו (דף ע"ו סוף ע"א) ,על
הפסוק "ואתה תחזה מכל העם" (שמות י"ח כ"א) ,מלמד איך אפשר לראות את התכונות והעתיד
של האדם בתוך השרטוטים ביד שלו ,אבל הדברים שם סתומים וחתומים ,אתה יכול לקרוא ולא
תבין כלום ,זה עשרה דפים לא מובנים .אז אמר רבי חיים ויטאל לרב האר"י תלמד אותי ,אמר לו
זה לא אלמד אותך ,משום שלפעמים אדם יכול להשתגע מזה ,כי אם יראה שהשרטוטים שלו
מבשרים שיקרה לו משהו הוא יכול להשתגע ,לכן לא רצה ללמד אותו .אבל הוא רצה ללמוד,
אז מה הוא עשה? הלך לאיזו אלמנה ,אמר לה יש לך בת יחידה ,ואני רוצה לדעת את הסודות
של השרטוטים ,אז מחר תלכי למורי ורבי ביום פורים ,ותגידי לו הרי כתוב בהלכה "כל הפושט
יד ליטול נותנים לו" ,אז הנה הבת שלי תפשוט יד ליטול ,תסתכל בשרטוטים שלה ותגיד לי מה
המזל שלה ,ואח"כ תגידי לי ואני אבדוק ואשוה עם דברי הזוהר ואני אבין ,ונתן לה על זה כסף.
הסכימה האלמנה והלכה למחרת לרב האר"י ,ראה אותה האר"י אמר לה :חיים שלח אותך? אני
לא אסתכל ביד של הבת שלך ,תגידי לה שתשים את ידה על המזוזה ואני אקבל הודעות דרך
המזוזה ,וככה היה ,ובלבד שרבי חיים לא ידע את הסוד הזה .והרב חיד"א (בניצוצי הזוהר שם )
כותב ,שהאר"י ז"ל לא רצה ללמד את מהרח"ו את כל החכמה הזאת.
 .28בג'רבא ביום פורים היו עושים גורל ,ומרויחים מה שמרויחים ומפסידים מה שמפסידים,
זכר ל"הפיל פור הוא הגורל" (אסתר ג' ז').

 .29ומנין לו לרבי אליעזר שזה תפלין שבראש? אז אומרים שהמלים שם ה' נקרא זה ר"ת שי"ן,
ואיפה יש לך אות שי"ן? על תפלין של ראש ,ובעל הטורים (דברים שם) מביא את הרמז הזה .ויש
עוד הסבר ,שהתפלין של ראש בולטים והתפלין של יד מכוסים ,והפסוק אומר וראו כל עמי
הארץ וגו' ,וא"כ זה תפלין של ראש .ולפ"ז מקשים על המקובלים שמכסים גם את תפלין של
ראש ע"פ הבן איש חי (ש"א פרשת וירא אות י"ח) ,שא"כ מי אמר ש"שם ה' נקרא עליך" זה תפלין
של ראש? הרי גם ראש וגם יד שניהם מכוסים .אבל התשובה היא ,שתפלין של ראש הם בולטים
לא כמו היד ,ולכן זה נקרא "וראו כל עמי הארץ" .רבי ניסן פינסון ע"ה בישיבת חב"ד בתונס ,היה
מקפיד על התלמידים שם שלא יכסו את תפלין של ראש ,ואבא ע"ה היה אומר להם לא ,בן איש
חי אמר לכסות ,האר"י (שעה"כ דרוש ציצית ,דרוש ה'-ו') אמר לכסות ,כף החיים (סי' ח' אות י"א) אמר
לכסות .אז אמר לו רבי ניסן לאבא ,הרי כתוב "וראו כל עמי הארץ"? אז אבא פעם התבטא ואמר
שזו קושיא של עמי הארץ ,למה? הראה לו את הרשב"ץ (ח"א סימן ל') ,וכף החיים (סי' כ"ז אות כ"ג)
מביא אותו ,שאומר ש"וראו" ,לא פירושו שיבואו כולם לראות את התפלין שעל ראשכם ,אלא
"וראו" כלומר "ושמעו" ,כמו "וכל העם רואים את הקולות" (שמות כ' ט"ו) ,וע"פ הפשט "רואים"
פירושו שומעים.

לרפואת

לרפואת

יוסף חי בן מסעודה
לבית כהן אל נא רפא נא לו.

ויליאם חיים שלמה בן מרים
פרתוך אל נא רפא נא לו.
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