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איסור מלאכה בחול המועד לדעת רש"י
שבוע טוב ומבורך1. חזק וברוך ויישר כח )לרב יוסף בא-גד שליט"א(2. א. 

מלאכת חול המועד, שלדעת רוב הפוסקים  שבוע שעבר דיברנו על 
האיסור לא מדאורייתא אלא מדרבנן )עלון הקודם הערה 26(. ויש מחלוקת 
)ביאור הלכה סימן תק"ל בד"ה ומותר(  המשנה ברורה  בדעת רש"י בזה, 
והרב עובדיה ע"ה )קול סיני עמ' ע"ג( כתבו שרש"י סובר שמלאכת חול 
המועד דאורייתא. והוכיחו את זה מדבריו במסכת מכות דף כ"ג ע"א 
)בד"ה את(. אבל במחילה מכבודם, רש"י לא כתב את הפירוש שם, כי 

במסכת מכות דף י"ט ע"ב הפסיק לפרש3. אבל הרב בספר חזון עובדיה 
)יום טוב עמ' קנ"ט( חזר בו, והביא רש"י מפורש במקום אחר )מועד קטן דף 

י"א ע"ב בד"ה אלא( שכמעט ברור מדבריו שאיסור מלאכת חול המועד 

מדאורייתא. אמנם התוספות )חגיגה י"ח ע"א בד"ה חולו( פירשו את זה 
שיש להם עיקר מן התורה וזה אסמכתא בעלמא, אבל פשט הגמרא 

לא ככה, ורש"י פירש כמו הפשט.

הוכחה לזה מפירושו על התורה
עוד הוכחה שרש"י סובר שמלאכת חול המועד דאורייתא, ממה ב. 

שכתוב בתורה בפרשת אמור בימים טובים כמה פעמים "כל מלאכת 
1.  יישר כח לפייטן ולמנגן )רבי כפיר ויהונתן פרטוש הי"ו(. צריך להביא לנו שירים של פורים, 
"והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה" )אסתר ט' כ"ב(. כולם רועדים מה יהיה בבחירות, 
אבל אם נאמין בקב"ה, "ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה באלה שמתנגדים לתורה" 
)ע"פ אסתר שם פסוק א'(, ולא יעזור להם כלום, יקומו ויקפצו "יתבוללו יתגוללו יתהוללו" 
)כלשון ר' שלמה בן גבירול בשירתו "בימי יקותיאל"(, והכל דברים בטלים. צריכים לדעת, התורה 

זה החיים שלנו, ולא רק שלנו אלא של כל עם ישראל.
ספר "נחלי בא גד" עולה כמנין ק"ח בדיוק, וסופי תיבות "קח לך סמים" זה חכם. מי    .2
שלומד בספר הזה יהיה בסופו חכם. ובכן לענין מה ששאל הרב בא גד, אנחנו הספרדים לא 
אומרים בסוף החומש "חזק חזק ונתחזק". אבל צריך לדעת שבפסוק כתוב "חזק ְוִנְתַחַזּק 
ק ולא ונתחֵזק. ומסתבר שפעם  בעד עמנו ובעד ערי אלקינו" )שמואל-ב', י' י"ב(, כתוב ְוִנְתַחַזּ
אמרו ְוִנְתַחַזּק, כי בדפוסים הישנים של וינציה היה כתוב בסוף כמה ספרים מלים כאלה: 
"חזק חזק ונתחזק, והמחוקק לא יוזק" )כלומר המדפיס שלא ינזק(. ואם תאמר ונתחֵזק הרי 
החרוז לא הולך טוב עם יוַזק. אלא ודאי שאמרו ונתחַזּק כמו שכתוב בפסוק. לכן כבודו יגיד 

לאשכנזים שבסוף ספר ויקרא אי"ה יגידו ונתחַזּק, ויראה להם את הפסוק הזה.
3.  רש"י שם סיים במלת "טהור", והמעירים שם כתבו ככה: "רבנו גופו טהור ויצאה נשמתו 
בטהרה, לא פירש יותר. מכאן ואילך לשון תלמידו )והוא חתנו( רבי יהודה ב"ר נתן". ועוד מסכת 
שרש"י הפסיק באמצע ולא גמר אותה, מסכת בבא בתרא. ועשו להם סימן בפסוק "ויקדש 
בם" )במדבר כ' י"ג(, בם ראשי תיבות בתרא מכות. ויש ויכוח על מסכת נדרים אם רש"י כתב 
את הפירוש שם או לא. אמנם הסגנון כמו של רש"י והדיוק בכל מלה כרגיל, אבל הלשון שם 
עזובה, כי פעם לא למדו מסכת נדרים עם פירוש רש"י. ולכן הרש"ש שם מזכיר את הר"ן כל 
הזמן, כאילו פירוש רש"י לא היה ולא נברא. אמנם היה פירוש רש"י, אבל כנראה לעומתו 
הר"ן הרבה יותר ברור. ויכול להיות שפירוש רש"י היתה המהדורא הראשונה )כי רש"י עשה 
לכל מסכת שלוש מהדורות(. פעם חכם אחד אמר לי שבישיבות אומרים שרש"י של נדרים זה 
ראשי תיבות ראשון שאינו ידוע. אבל זה חריף מדי. הסגנון שם של רש"י, וכל מלה בסלע. 

למרות שיש הרבה טעיות דפוס שם.

עבודה לא תעשו", ואילו בשבת כתוב "כל מלאכה לא תעשו" )ויקרא 
כ"ג ג'(, ובכיפור "כל מלאכה לא תעשו חוקת עולם לדורותיכם בכל 

מושבותיכם, שבת שבתון היא לכם ועניתם את נפשותיכם" )שם כ"ג 
ל"א-ל"ב(. למה בשניהם לא כתוב "מלאכת עבודה" כמו בכולם? רבנו 

חננאל מפרש "מלאכת-עבודה" לאפוקי מלאכת אוכל נפש, כי מלאכת 
אוכל נפש זה לא עבודה, אלא שאדם מבשל ואופה וכדו' בשביל עצמו 
ובשביל בני ביתו לאכול בבית, אבל מלאכת-עבודה זו מלאכה שאדם 
)ויקרא כ"ג ז'(, וגם  והרמב"ן  אבן עזרא  עובד לאחרים4. ומביאים אותו 
הרמב"ם )פ"א מהלכות שביתת יום טוב ה"א( רמז בלשונו כמו הפשט הזה. 
)ויקרא כ"ג ח'( שלא ראה את פירוש רבנו חננאל לא פירש  רש"י  אבל 
פירש "מלאכת-עבודה" שזה מלאכת דבר האבד, כלומר  ככה, אלא 
אפילו מלאכת דבר האבד לא תעשו בשבת וכיפור. )איך זה נכנס במלה 
"עבודה"? אמרתי רמז אל תקרי עבודה אלא אבודה, שמלאכה אבודה לא תעשו(. 

אם נאמר שמלאכת חול המועד זה מדרבנן, הרי לא מצאנו שהתורה 
מחלקת בין מלאכה של דבר האבד למלאכה שאינה דבר האבד, שהרי 
זה לא פיקוח נפש אלא מלאכה ואסור הכל, וא"כ למה הוצרך הכתוב 
לומר לי שאפילו דבר האבד אסור לעשות בימים טובים?! אלא מוכרח 
מתחת לקולמוס שרש"י סובר שבחול המועד אסורה מן התורה מלאכה 
שאינה דבר האבד, ולכן בא הפסוק לומר שבימים טובים אסור גם דבר 
האבד. אבל הפשט כמו שאמרתי, "מלאכת-עבודה" פירושו מלאכה 
שאינה אוכל נפש, לאפוקי אוכל נפש שמותר לעשות אותה. ורבנו 
חננאל הרמב"ן אבן עזרא והרמב"ם מבינים ככה. ובזה מובן מדוע 
בשבת וכיפור לא כתוב "מלאכת עבודה", כי מלאכת אוכל נפש אסורה.

איסור כתיבה בחול המועד
בכלל דיני חול המועד, זה איסור כתיבה. הרמ"א )סימן תקמ"ה ס"ה( ג. 

מיקל מעיקר הדין לכתוב בכתב משיט"א )כותבים את זה בראשי תיבות(. וכן 
הסכימו האחרונים )עיין משנ"ב שם(. בהתחלה לא ידעתי מה הכתב הזה, 
ואבא ע"ה כתב שהכתב של האשכנזים נקרא ככה. אבל גם הספרדים 
כותבים כתב משיט"א. ופעם ראיתי לחכם אחד שפירש כתב משיכא 
ורהיטא, כלומר כתב משוך ורהוט. מה הכוונה? כאשר כותבים אותיות 
מרובעות כל אות נמצאת לבד, אבל בכתב רגיל בין באשכנזית ובין 
בספרדית האותיות מחוברות ומסולסלות. אמנם גם בכתב אשכנזי 

רבנו חננאל כותב פשטים נפלאים. פעם    .4
בתקופת הגאונים למדו ככה, והיה להם פשט 

ברור כשמש.
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אפשר לכתוב כל אות לבד, אבל אף פעם לא תמצא אותם ככה כי תמיד 
לכן אם אדם  הם נמשכים ביניהם. זה כתב משיט"א, משיכא ורהיטא5. 
שזה ג"כ מעשה  מוכרח לכתוב בחול המועד, לא יכתוב במכונת כתיבה 
אומן ליישר השורות, אלא באותיות רש"י. ובחו"ל נהגו לכתוב מכתבים 

בחוה"מ באלכסון )אע"פ שמעיקר הדין אגרות-שלום מותר(. 

כתיבה ותיקון אותיות בספר תורה בחול המועד
פסול בספר תורה, אסור לתקן אותו בחול המועד. מרן )סימן ד.  אם יש 

תקמ"ה ס"א( כותב שאסור אפילו להגיה אות אחת בספר תורה, אא"כ אין 

בבית הכנסת ספר תורה אחר, שאז לא יוכלו להמשיך לקרוא כל החג ואין 
ברירה אחרת. פעם שמעתי בתונס מהרב הזקן ר' יצחק כהן זצ"ל )מח"ס 
יצחק ירנן( שאסור לכתוב דוקא אות שלימה, אבל אם אתה לא כותב אות 

אלא רק חסר קצת, כמו למשל דל"ת שנראית רי"ש ואם תוסיף טיפת דיו 
זה ייראה דל"ת, וכן רי"ש שכתובה דל"ת, ואפשר לעבות את העוקץ עד 
שתיראה רי"ש. או מלה שיש בה פיסוק, כמו מ"ם שנחלקה לשנים ונראית 
כ"ף וא"ו, ואדם רק מוסיף טיפת דיו שייראה מ"ם, ולא כותב אות שלימה. 
והרי מרן כתב שאסור לכתוב אות אחת, אבל השלמת אות מותר בחול 
המועד. וכנראה זה דיוק נכון. לכן אנשים שעושים "הכנסת ספר תורה" 
בחול המועד )כי כל השנה טרודים הרבה וכשגמרו ספר תורה רוצים להכניס אותו 
בחול המועד שיבואו הרבה אנשים(, ומוכרים את האותיות והתפירה וכדו', 

שכל מי שקונה יכתוב אות אחת. ויש בעיה שאסור לכתוב בחול המועד. 
אז הרב עובדיה ע"ה )חזון עובדיה-יום טוב עמ' ר"ג( מצא תשובת בית יצחק 
)חיו"ד ח"ב בקונטרס אחרון סימן כ'( שכותב אפשרות שהסופר יכתוב לפני 

החג אותיות חלולות, "נקבים נקבים חלולים חלולים", שבכל אות יעשה 
אויר שם, והאדם בחול המועד ישלים וימלא את החלל הזה. אבל אולי 
זה לא נראה אות עם החלל, וממילא ע"י שמשלים זה כאילו כותב אות 
שלימה. ולכן לדעתי עדיף לכתוב אותיות שחסר בהם קצת, כמו למשל 
חי"ת שחסר בה קצת ונראית כמו ה"א, ומי שמשלים אותה מכשיר את 
הספר תורה אבל לא כתב אות שלימה. אבל אם אי אפשר לעשות את זה, 

אפשר לסמוך על החכם שהתיר את הדבר הזה.

נשים פטורות משמיעת פרשת זכור
שבוע הבא שבת "זכור". הרבה אומרים שזה דאורייתא ממש, כי התורה ה. 

אמרה "זכור את אשר עשה לך עמלק" )דברים כ"ה י"ז(. אבל מתברר שדעת 
הגאונים והרמב"ם לא ככה. אלו דברים ברורים מאד, ואני לא יודע למה 
לא מקבלים את זה. יש שמועה בשם רבי נתן אדלר רבו של החתם סופר6, 
שנשים חייבות לשמוע פרשת זכור. אבל ספר החינוך )מצוה תר"ג( כותב 
שנשים פטורות ממצות זכור את אשר עשה לך עמלק, כי זו לא מצוה לבד 
בפני עצמה, אלא זכור בשביל למחות את זכר עמלק, וכמו שכתוב שם "והיה 
בהניח ה' אלקיך לך מכל אויביך מסביב תמחה את זכר עמלק" )שם פסוק 
י"ט(, והרי אשה לא יכולה למחות, כי היא רואה דם ואפילו רואה עכבר... 

5.  פעם אחת הגאון האדר"ת )ספר נפש דוד עמ' כ"א( כתב: קיבלתי על עצמי להקפיד להתפלל 
רק במנין, בגלל שהמפרשים פירשו הוא דחוק "אל תהי רשע בפני עצמך" )אבות פ"ב מי"ג(, שלא 
להתפלל בפני עצמך ביחיד. באמצע הוא זורק שתי מלים "הוא דחוק", ומה פירוש המלים האלה? 
רבי יעקב חיים סופר שליט"א )חוברת מקבציאל גליון ו' עמ' ע"ה( התפלפל הרבה בזה. אבל כתבתי 
לו שזה לא "הוא דחוק" אלא "הא דתנן", כי בכתב אשכנזי מסולסל ומחובר אפשר להכניס וא"ו 
ולכתוב הוא במקום "הא", וגם דתנן זה נראה "דחוק". )עיין בירחון אור תורה ניסן תשמ"ו עמ' שע"ה, 

ובמבוא לספר ארים נסי-בבא מציעא עמ' 14(. ושוב ראיתי שכן הוא בדפוס חדש.
6.  אדלר באידיש זה נשר.

מתחילה לפחד מזה, ואיך היא תהרוג את עמלק?!7 לכן לא הצטוותה על 
הדבר הזה. והרי הזכירה בשביל המחייה, וא"כ הנשים פטורות מזה. לכן 
קרוב לוודאי שאם רבי נתן אדלר היה רואה היה מקבל את זה, כי הוא אמר 
מסברא שאין הבדל בין אשה לאיש, שהרי אם תאמר מצד שהזמן גרמא, 
וכי התורה אמרה זכור את אשר עשה לך עמלק בפורים?! הרי היא אמרה 
"זכור" בכל השנה כולה. וא"כ זה לא תלוי בזמן, וגם הנשים חייבות בזה 
)עיין בשו"ת בנין ציון החדשות סימן ח'(, אבל ספר החינוך כותב אחרת8. ועוד 

ראיה מדברי מגן אברהם )הלכות קריאת התורה סימן רפ"ב סק"ו( שכותב: נהגו 
אצלנו שנשים צדקניות באות לבית הכנסת להתפלל בעזרת נשים ביום 
שבת9, ובקריאת התורה יוצאות החוצה. והטעם לזה, כי הנשים פטורות 
מתלמוד תורה, וכדי להראות שהן פטורות יוצאות החוצה. והנה הוא דיבר 
על קריאת התורה בכל השנה, ולא עשה חילוק שבשבת זכור שומעות 

את הקריאה, וא"כ משמע שפטורות גם מפרשת זכור.

יש מהראשונים שלא מנו מצות "זכור" בכלל
וגדולה מזו גליתי דבר נפלא, בתרי"ג מצוות שמנו אותם עוד לפני ו. 

בעל הלכות גדולות ורב סעדיה גאון באזהרות שלו )שנדפסו  הרמב"ם, 
רבי יצחק בר ראובן10, לא מופיעה כלל  בסידור רס"ג(. ובעל האזהרות 

לא מצאנו אשה כזאת. רק אשה אחת בהסטוריה, "תבורך מנשים יעל אשת חבר הקיני"    .7
)שופטים ה' כ"ד(, שלקחה את המקבת ותקעה ברקתו, וזה כשהיה ישן. אבל אשה רגילה לא 

יכולה למחות את עמלק.
8.  בזמנו לא היו לומדים הרבה בספרים האלה ספר החינוך והלכות גדולות וספר הערוך וכדו', 
והם היו עזובים שם, "היינו עזובה היינו שכוחה" )ברכות ל"ב ע"ב(. הראשון שהתחיל לטפל 
בספרים האלה וכתב פירושים והערות בהם, זה רבי ישעיהו פיק, שכתב פירוש על ספר החינוך 
וקרא לו "קטן שהגיע לחינוך" )הובא באוצר הספרים, אך נדפס בשם "חנוך לנער"(, ופירוש על ספר 
הערוך וקרא לו "הפלאה שבערכין", ופירוש על השאילתות וקרא לו "שאילת שלום". אבל עד 
ימיו אף אחד לא היה לומד בהם. ועובדה שהרב חיד"א )ברכי יוסף סימן תר"ע ס"א( גילה לראשונה 
למה  שבספר השאילתות )שאילתא כ"ז( כתוב תשובה על קושית מרן )בבית יוסף סימן תר"ע(: 
עושים שמונה ימים חנוכה? והרי היה בפך שמן ללילה אחד, וא"כ הנס היה שבעה ימים בלבד. 
ותירצו כמה תירוצים יפים, אבל הרב חיד"א שם מגלה שבשאילתות הגירסא בגמרא )שבת כ"א 
ע"ב( לא היה בפך שמן אפילו )ולא "אלא"( כדי לילה אחד. וא"כ אזלה כל הקושיא. אחרי זה הרב 
חיד"א מצא בספר שאילת שלום )דף כ' ע"א( שגילה את זה, אבל יש לו ענוה וסגנון מיוחד ולא 
יכתוב כבר הקדמתי אותו, אלא כתב "יתוש קדמו בברכי יוסף". הוא קורא לעצמו יתוש אבל 
הוא גאון הגאונים, והיה לו זכרון מבהיל ומדהים. אבל שמע מינה שעד ימי החיד"א ורבי ישעיהו 

פיק לא קראו בספרים האלה.
9.  הגאון מוילנא הוא היחיד שכתב לאשתו באגרת המוסר שלו: לדעתי אל תלכי לבית הכנסת, 
ואל תשלחי את הבנות לשם, כי במקום להתפלל הן רואות שלאחת יש טבעת יפה יותר ולשניה 
יש שמלה יפה יותר וכדו', ומתחילות לקנא אחת בשניה. אבל בכל העולם נהגו נשים צדקניות 
לבוא בשבת להתפלל בבית הכנסת. אגרת המוסר של הגר"א כ"כ יפה, אבל היא נכתבה באידיש. 
איך אני יודע? כי הוא כותב שם בהתחלה: "באתי לבקש מכם, שלא תתחרטו ולא תצטערו". 
איך בן אדם אומר לרבנית שלו "לבקש מכם" בלשון רבים? אלא באידיש מדברים בלשון כבוד, 

ם. כמו בשאר שפות לועזיות, למשל VOU בצרפתית שפירושה ַאּתֶ
10.  לא כולם מכירים את האזהרות האלה, אבל הן מתוקות מדבש. אומרים אותם בחג השבועות 
במרוקו בתונס בג'רבא וגם באלגי'ר )כנדפס בספר חופת פינחס מר' יוסף גנאסייה ז"ל( מה המיוחד 
באזהרות אלה? שכל קטע מסיים בפסוק, ולפעמים הפסוקים בנושא אחר לגמרי והוא משבץ 
אותם, "משבצות זהב במלואותם" )שמות ל"ט י"ג(. לפעמים הוא מכניס בסדר המצוות גם מצוות 
דרבנן. למשל איסור בשר שנתעלם מן העין, שרב אומר את זה בגמרא )חולין צ"ה ע"א( וזה מדרבנן. 
בימינו תלמיד חכם אחד ניצל מאכילת חזיר ע"י הדבר הזה, שפעם הוא היה במטוס והביאו לו 
שם "גלאט כושר", ועל ידו היה גוי שראה את האוכל סגור בשבעה חותמות, והתעניין מה יש 
בבשר הזה. היהודי הלך ליטול ידים, והגוי אמר לעצמו: אני חייב לטעום את הבשר הנפלא של 
היהודים. מה עשה? החליף את הצלחת שלו בצלחת של היהודי, כי הצלחות היו דומות בדיוק. 
כאשר הרב חזר למקום, אכל לחם יבש בלבד. הגוי שאל אותו: למה אתה לא אוכל את הבשר? 
אמר לו: אני לא רוצה לאכול אותו. אמר לו: למה הזמנת בכלל? היהודי דחה אותו: עכשיו אין 
לי תיאבון לזה. הגוי לחץ עליו, עד שאמר לו: כתוב בגמרא שלנו )לא אמר לו את המסכת ולא את 
הדף...( שבשר שנתעלם מן העין אסור. התפלא הגוי: ממה אתה חושש? הלכת דקה אחת ליטול 
ידים, וכי הבשר שלך עם כנפיים והוא עף?! אמר לו הרב: זה הדין שכתוב בגמרא. הגוי אמר לו: 
יש לכם חכמים שאין כמותם בעולם, מי אמר את זה? אמר לו: רב מלפני אלף שבע מאות שנה. 
הגוי התפלא: רבונו של עולם, לפני אלף שבע מאות שנה ידעו מה שאני הולך לעשות לך כאן?! אני 
החלפתי את הצלחות, קח את הצלחת שלך בבקשה. אמר לו הרב: גם אותה אני לא יכול לאכול, 
כי בשר שנתעלם מן העין אסור באכילה, והנה הרווחת בכפליים, "כפליים לתושיה" )איוב י"א ו'(, 



מצות "זכור את אשר עשה לך עמלק", לא מדאורייתא ולא מדרבנן, רק 
למחות את זכר עמלק בלבד. וככה נמצא גם באזהרות של בן גבירול. 
)שנים מתקופת הגאונים ושנים  וזה לא במקרה שארבעה חכמים מפורסמים 
מתחילת תקופת הראשונים( לא מביאים מצות "זכור", למה? כי הם מבינים 

שכל הזכירה מטרתה למחות, ולא עושים זכירה לבד ומחייה לבד, אלא רק 
שלא תשכח למחות את עמלק, וממילא צריך לזכור את זה. ועוד דוגמא 
לזה, כתוב "זכור אל תשכח את אשר הקצפת את ה' אלקיך במדבר, למן 
היום אשר יצאת מארץ מצרים עד בואך עד המקום הזה, ממרים הייתם 
עם ה'" )דברים ט' ז'(. וכי נאמר שיש מצוה לזכור את זה?! התורה תמימה 
)שם( כותב: למה עשו את המצוה הזאת דבר מיוחד?! אין מה לזכור בזה. 

ומה שכתוב בסידור "עשר זכירות" אחרי התפלה, זו חסידות בלבד ולא 
מצוה ממש )עיין בשו"ת בית נאמן ח"א עמ' קפ"א בהערה(. לכן דעת הגאונים 

שאין מצות זכור בכלל.

דעת הרמב"ם בזה
הרמב"ם מנה מצות זכירת עמלק, אבל ארבע פעמים, גם בספר המצוות ז. 

)מצות עשה קפ"ח וקפ"ט( וגם במנין המצוות שבתחילת ספר היד החזקה 

וגם בהלכות מלכים )פ"ה ה"ה( וגם במנין המצוות שבריש הלכות מלכים 
מביא את הזכירה אחרי המחייה, ולא כמו הסדר בפסוק. "עלינו למחות 
זכר עמלק, ומצוה לזכרו כדי למחות אותו", וא"כ הזכירה הזאת קשורה 
במחייה. ולכן אשה שלא יכולה למחות, שהרי לא לוקחים אשה לצבא11, לכן 
פטורה מהזכירה, כי כל הזכירה כולה בשביל המחייה. ככה יוצא מהרמב"ם.

תאכל לבריאות... אבל זה רק מדרבנן, כי ע"פ הברייתא )פסחים ט' ע"ב( אם עשר חנויות מוכרות 
בשר, אחת מוכרת בשר נבילה ותשע מוכרות בשר שחוטה, ומצאנו חתיכת בשר ברחוב הזה, 
הולכים אחר הרוב והבשר מותר. אמנם אם אדם קונה מהחנות הבשר אסור, כי "כל קבוע כמחצה 
על מחצה דמי" )יומא פ"ד ע"ב ועוד(, כלומר זה נחשב חמשים אחוז על חמשים אחוז ואין רוב כאן. 
ואל"כ נוכל להתיר את כל החנויות וכל אחד יקנה מה שירצה, ובסופו של יום הגוי שמוכר בשר 
נבילה יגיד: הרווחתי ב"ה, טוב שיש ליהודים כלל "אחרי רבים להטות" )שמות כ"ג ב'(, והנה מכרתי 
הכל. לכן בחנות לא הולכים אחר הרוב בזה. ואילו בחתיכת בשר ברחוב, "כל דפריש מרובא פריש" 
)ברכות כ"ח ע"א ועוד(, ומותר לאכול את זה. אבל כל זה עד ימי רב שפסק: בשר שנתעלם מן העין 
אסור. פעם לפני שנים רבי יגאל כהן שליט"א )נדמה לי( מיביע אומר אמר בקלטת: אם היה החלון 
פתוח ויש עורבים ברחוב, יכול להיות שבא עורב והחליף את הבשר הכשר בבשר אחר, לכן אסור 
לך לאכול אותו עד שתדע בו סימנים )או שתסגור את החלון(. ועוד דבר שאמרו חכמים )תרומות 
פ"ח מ"ד( שאסור לשתות משקים מגולים, שאם השארת בקבוק מים פתוח בחוץ )לא בפריז'ידר(, 
מחר אסור לך לשתות מזה, כי אולי שתה ממנו נחש. פעם חכם אחד שאוהב מחקר כתב לי: איך 
חכמים אומרים את זה? הרי הנחש לא שותה מים בכלל. אמרתי לו: וכי אתה רוצה להגיד שכל 
הסיפורים בירושלמי )תרומות פ"ח ה"ג( לא היו ולא נבראו?! לא יתכן כדבר הזה. קודם כל, יש כל 
מיני סוגי נחשים. בגמרא )בכורות ח' ע"א( כתוב שהעיבור של הנחש נמשך שבע שנים, והתפלאו 
שהרי במציאות זה לא ככה, וכמה הנחשה המסכנה יכולה לסבול בבטן שלה שעומדת להתפקע 
במשך שבע שנים?! לכן אמרו שהדברים האלה לא כפשוטם. אבל התברר שהדברים נכונים, וכתב 
מדען חכם בימינו שיש סוג של נחש שנקרא "פיתון" )כנראה בלועזית( שלנקבה נמצא "מקפיא" 
בבטן ויכולה להקפיא את העובר שלה שבע שנים )פעם שמונה ופעם שש ובממוצע שבע שנים(. 
וא"כ הרבה דברים אנחנו לא יודעים בזה, ואיך אפשר לומר שלא היו דברים מעולם?! ואולי זה 
לא בדיוק נחש אלא רחש, מין בעל חיים, שאם ישתה מים יכניס בהם את הרעל, ולכן לא שותים 
מהם. אבל מה עשה רבי יצחק בר ראובן באזהרות? כתב את שני הדינים האלה באחד הבתים שם, 
וסיים בפסוק שאין כמוהו יפה בעולם: "כי תראה ערום וכסיתו ומבשרך לא תתעלם" )ישעיה נ"ח ז'(, 
כלומר אם תראה כלי ערום עם משקה תכסה אותו, כי אחרת למחר תצטרך לשפוך אותו ואין לך 
מספיק מים, וגם מהבשר שלך לא תתעלם כי בשר שנתעלם מן העין אסור. זה מתוק מדבש. וכל 
האזהרות כתובות ככה. זו אמנות מיוחדת לסיים כל בית בפסוק אחר. האשכנזים לא היו נוהגים 
בזה, ויש לנו פיוטים קדמונים של הקלירי ואחרים שאין בהם פסוקים בסיום החרוזים. עד שבא 
רבי אברהם אבן עזרא לצרפת, ולימד את רבנו תם לכתוב שירים בחרוזים עם משקל ויתד ותנועה, 
פיוט "אם אפס רובע הקן",  רבנו אפרים מרגנשבורג כתב  ורבנו תם כתב שירים כאלה. תלמידו 
שקוראים אותו גם האשכנזים וגם הספרדים, וכל בית מסיים בפסוק. למשל: אל נא נאבדה כי 
על כן, יש לנו אב זקן )בראשית מ"ד כ'(. פנים לו תכיר, וצדקו לפניך נזכיר, קח נא בן יקיר, ונמצה 

דמו על קיר )ויקרא א' ט"ו(. וכל השיר כולו ככה. מאיפה למד את זה? מההשפעה של אבן עזרא.
11.  רק בדור שלנו עושים את זה, "כי דור תהפוכות המה בנים לא אמון בם" )דברים ל"ב כ'(, אין 
להם אמון בבנים אז לוקחים בנות... אבל פעם לא היה ככה, "כל כבודה בת מלך פנימה" )תהלים 
מ"ה י"ד(. מה יהיה כאשר חיילת נפצעת בצבא? היא מסכנה ואומללה ומי ישא אותה?! צריך 
לשמור על בריאותן וכבודן וצניעותן של הנשים. לא כמו הטפשים שאומרים "הדרת נשים", 

להפך זה כבודן של הנשים.

דרך אגב, הרב ע"ה )שו"ת יביע אומר ח"ח חאו"ח סימן נ"ד אות י"ט( הביא דבר ח. 
נפלא, שבספר שו"ת שאילת יעקב )סימן י"ד(12 עשה הגהה בספר המצוות של 
הרמב"ם13. מה כתוב שם? אחרי שהרמב"ם מנה רמ"ח מצוות עשה ושיש 
מצוות שלא נוהגות בזמן הזה כמו קרבנות וכדו', כתב: "המצוות ההכרחיות 
מהם ששים מצוות. ובתנאי שהאיש שאמרנו שחייב באלו הששים מצוות 
ההכרחיות שיהיה ענינו כענין שרוב בני אדם בו. והוא שיהיה עומד בבית 
במדינה )וחייב במזוזה(, ויאכל המאכלים הידועים למזון האדם רוצה לומר 
)ויקיים "בצדק תשפוט עמיתך"  הלחם והבשר, ויעשה סחורה עם בני אדם 
וכדומה(, וישא אשה ויוליד בנים. ואלו הששים מצוות הם לפי הסדר אשר 

סדרנו אותם במנייננו זה" ושם הוא מונה את הששים מצוות האלה אחת 
אחת. ונתן בהם סימן, "ששים המה מלכות" )שיר השירים ו' ח'(. ואח"כ כתב 
שאצל הנשים חסר ארבע עשרה מצוות מהששים האלה, ונשארו ארבעים 
ושש מצוות בלבד. ועשה גם להם סימן בפסוקים14, כי הרמב"ם נזהר מאד 
בדברים שלו, וכל אות מדוייקת שם15. בין ארבע עשרה המצוות שהנשים 
פטורות, זה מצוה לקדש אשה ולשמח את האשה. והרב שאילת יעקב 
שם כתב שצריך להוציא את שתי המצוות האלה, כי לקדש אשה זו מצוה 
ששייכת גם בנשים שהאשה תוקח לאיש. אפילו שמן הדין החיוב רק על 
האיש ולא על האשה )עיין בש"ע אה"ע סימן א' סי"ג(. וגם לשמח את האשה 
שייך בנשים )שהיא תשמח עם בעלה(. ולהכניס במקומן שתי מצוות אחרות 
שפטורות מהן, מחיית עמלק וזכרון מעשה עמלק. אבל במחילת כבודו, 
הוא לא הרגיש שהרמב"ם כותב "ששים מצוות הכרחיות", ואם הוא מוסיף 
שתי המצוות האלה הרי זה ששים ושתים, כי בוודאי שהגברים חייבים בהם. 
וגם לפי זה נשארו לנשים ארבעים ושמונה מצוות, ולא ארבעים ושש. וא"כ 
ההגהה הזאת לא נכונה. הרמב"ם מדוייק להפליא16. ועל כל פנים לדעת 

12.  אינני יודע מי מחבר הספר.
13.  אנשים לא יודעים שיש שני "מנין המצוות להרמב"ם", אחד מנין המצוות בתחילת ספר היד, 
והשני "ספר המצוות" שזה ספר שלם על מנין המצוות, ובתחילתו כתב ארבעה עשר כללים 
רשים. וככה כתוב  שנקראים "שרשים". )יש אומרים שורשים, אבל זה לא נכון, כי שורש ברבים זה ָשׁ
יָה ותמלא ארץ" )תהלים פ' י'(, השי"ן בקמץ. שאלו אותי: הרי שורש זה כמו קודש, וא"כ צריך  ָרֶשׁ "ותשרש ָשׁ

לומר שורשים כמו קודשים. אבל אדרבה, גם שם קודש-ָקדשים. ואותו דבר גם כאן(.
14.  מה שהנשים פטורות מארבע עשרה מצוות, עשה להם סימן בפסוק "כי אזלת יד" )דברים ל"ב 
ל"ו(, אזלת זה לשון נקבה, והמלה "יד" בגימטריא ארבע עשרה, וא"כ האשה אזלת י"ד והפסידה 
ארבע עשרה מצוות. ומה שנשאר לנשים ארבעים ושש מצוות, עשה סימן בפסוק "גם ַאְתּ בדם 
בריתך" )זכריה ט' י"ב(, את לשון נקבה ומדובר על האשה, והמלה "בדם" בגימטריא ארבעים ושש, 

כלומר בריתך מסתיימת בארבעים ושש מצוות בלבד.
15.  פעם ראיתי הקדמה של חכם רבי ירוחם פערלא לספר המצוות, ושם הוא כותב: הרמב"ם 
דייקן בלשונו להדהים, והוא כתב את ספר המצוות בערבית בביטויים שונים, לפעמים כותב אסור 
או לא ראוי או לא נכון או מצוה או חובה, וכל מלה מדוייקת באופן מיוחד. הרמב"ם היה חושש 
אולי המעתיקים ישמיטו ויגרעו מהדברים שלו. אחד המקומות שהמעתיקים השמיטו בדבריו 
שתי שורות זה בהקדמה של ספר היד החזקה, שהרמב"ם מונה שם ארבעים דורות ממשה רבנו 
עד רב אשי שחתם את התלמוד, ממשה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים וכל נביא לפי 
סדר הדורות, ואח"כ מונה את המשפחה של רבן גמליאל הנשיאים, והביא שם: הלל הזקן, בנו 
שמעון, בנו גמליאל )הוא נקרא רבן גמליאל הזקן(, בנו שמעון )הוא נקרא רשב"ג הנהרג. זה לא רשב"ג 
הידוע אלא זה שנהרג בעשרת הרוגי מלוכה, ומקוננים עליו בתשעה באב בקינת "אלה אזכרה", ואומרים 
ַעל להוציא בכח ואל, שני גדולי ישראל, רבי ישמעאל כהן גדול ורבן שמעון בן גמליאל"(,  שם: "וציוה ְבִלַיּ
בנו זה רבן גמליאל )הוא נקרא רבן גמליאל דיבנה(, בנו רשב"ג )זה רשב"ג סתם ולא רשב"ג הנהרג(, ובנו 
רבנו הקדוש. כדי לזכור שבע הדורות האלה, עשיתי להם סימן יפה: "השמש גשר", השמש - הלל, 
שמעון, גמליאל )אי אפשר לומר "השגש" אז לקחתי את האות השניה. וכמו שעושים בתקיעת שופר 
תר"ת, והרי"ש זה האות השניה של תרועה(, שמעון. גשר - גמליאל, שמעון, רבי. אבל באו המדפיסים 
החכמים בעיניהם והעתיקו את לשון הרמב"ם בהקדמת היד החזקה, וראו שהוא מונה פעמיים 
רבן גמליאל ורשב"ג רבן גמליאל ורשב"ג, ואמרו שבוודאי הרמב"ם לא כתב ככה. לכן השמיטו 
את זה. אבל בסוף הרמב"ם כותב: "סך הכל ארבעים דורות". ובא רבי ישעיה פיק והתפלא: הרי 
זה שלושים ושמונה דורות בלבד, וצריך עיון גדול. אבל הרמב"ם כתב בדיוק ארבעים דורות כדי 
שתדע שיש חסרון כאן, כי הוא צריך למנות רבן גמליאל פעמיים ורשב"ג פעמיים. )עיין בספר 
ארים נסי-יבמות דף קכ"ב ע"א(. לכן גם כאן הרמב"ם כותב ששים מצוות הכרחיות ועשה להם 

סימנים בפסוקים שלא יטעו בזה.
16.  הרמב"ם )פי"ט מהלכות סנהדרין ה"ד( מנה את החייבים מלקות, וכתב בסוף: סך הכל מאתים 
ושבע, וסימניך "ילקו זרים". והכוונה שהמלה "זר" בגימטריא מאתים ושבע. ויש גירסא אחרת 
"ילקו זדים", והכוונה ששתי המלים ביחד גימטריא מאתים ושבע. אצל הרמב"ם אי אפשר לדלג 

אות אחת, וכל אות שתדלג תהרוס הכל.

לע"נ מרת הדסה אבישג 
 רבקה יסכה

בת הרבנית אביבה מרים 
תלחטו"א, בתו של מוה"ר 

הגר"י ברדא שליט"א

לע"נ הרב 
יצחק בן 
מסעודה 

קדוש ע"ה

לרפואת
יוסף חי כהן
בן מסעודה

לרפואת
רבקה חיה
בת חנינה 

אסנת

לעילוי נשמת
בחייר רפאל בר כמונה 

נ"ע כ"ג חשון התשנ"ב
תיתה תראכי בת שאשיה

נ"ע ה' אדר תשס"ז 
ת.נ.צ.ב.ה.



הרמב"ם נשים פטורות מפרשת "זכור" וכמו שאמרנו.

ההלכה למעשה בזה
לכן לדעת הרמב"ם הנשים פטורות מזה, וכל המצוה הזאת רק לעתיד ט. 

לבוא, "הלכתא למשיחא". )ומ"מ הגברים חייבים מדרבנן(. וגם הגאונים לא 
מנו בכלל את הזכירה. רק חכמי התוספות )ברכות י"ג ע"א בד"ה בלשון( 
מנו את זה, ויכול להיות בגלל הצער שהיו סגורים בגטו וחיים ביסורים 
נוראים17, לכן התנחמו במצות זכור, שיום אחד יאבדו כל הרשעים 
האלה, ובכלל "זכור" זה לאבד את עמלק וגרמניה וג'יהנם, שלא ישאר 
מהם כלום. אבל מן הדין לא נמצא מקור לזה. ואף אחד מכל הפוסקים 
הראשונים לא אמר שהנשים צריכות לשמוע פרשת זכור. הרב עובדיה 
ע"ה )חזון עובדיה-פורים עמ' ט'( לקח את דברי רבי נתן אדלר, ועשה אותם 
הלכה פסוקה18. אבל פוסקים רבים, וביניהם משנה ברורה )עיין סימן רפ"ב 
סקי"ב( וחזון איש )כ"כ בלוח דבר בעתו התש"ן עמ' ת"ו( ורבי יהודה נג'אר )למודי 

ה' למוד קמ"ב( ומשכנות הרועים )מערכת הה"א אות קי"ד( ועוד, כתבו במפורש 

שנשים פטורות מזה. לכן הנשים פטורות מפרשת זכור. ואשה שרוצה 
להחמיר על עצמה בזה, תאמר "בלי נדר", ואם שנה אחת לא יכולה היא 
פטורה ואין לה שום חיוב בזה. )וע"ע בספר סנסן ליאיר חלק השו"ת סי' ג'-ד'(.

פיוט "מי כמוך" מלא ביטחון ונותן השראה לאדם
הפיוט "מי כמוך" שאומרים אצלנו בשבת זכור, נפלא מאד. המיוחד י. 

בשירי ספרד, גם המשקל גם החרוז וגם הסגנון. אתה קורא את הפיוט הזה 
ומקבל השראה מזה19, וכולו נפלא ומלא בטחון. "בימי חרפי מקדמוני, 
בי דבר רוח ה', והיום אם גרשוני עווני, דודי לי ואני לו". וכי לא רואים 
היום את הדבר הזה?! אחרי שואה איומה של שש שנים, שלא נשאר 
בעוונות כמעט שריד ופליט, באים ניצולי השואה מכאן ומכאן ומקימים 
מדינה. אמנם זו מדינה של רשעים, אבל היא מתחילה ברשעים ותמשיך 
בצדיקים, כי ביום אחד הקב"ה ישפוך רוחו על כל בשר, וכמו שנאמר 
17.  ולא היתה להם שום חירות בחיים, כי אמרו שאסור ליהודי לקנות קרקע בארץ הזדים 
בצרפת ובאשכנז, ואיך היו חיים? מלוים  לגוים ברבית. אבל יום אחד המלך בצרפת או באשכנז 
ימ"ש משתגע ועושה "מסע הצלב", וכדי לעודד את הנוצרים שיעשו את זה, אומר: כל מי 

שחייב משהו ליהודים "קרא שמיטה".
בשביל מה צריך להטריח את הנשים  י'( דברי חכם אחד שכותב:  הרב הביא שם )עמ'    .18
ללכת לבית הכנסת?! ויש נוהגים שאם הנשים לא באו בבוקר והיו עסוקות להכין את האוכל 
לסעודת השבת, שיבואו במנחה ויוציאו להן ספר תורה בשביל זה. מה פתאום? לא מוציאים 
להן ספר תורה בשביל זה. הרב השיב על זה, שיש לנו דוגמא כזאת בתקיעת שופר, שנשים 
פטורות משמיעת שופר אבל הולכות לשמוע בבית הכנסת, ואם לא הלכו לביהכ"נ אז התוקע 
בא הביתה ותוקע להן. והנה ראיה לכאן. אבל יש לחלק, כי שם התקיעה לגברים דאורייתא, 
ולכן גם הנשים רוצות להשתתף בזה. ובמיוחד שזה יום הדין ושתהיה להם שנה טובה. ולא 
)בחידושיו למסכת ראש השנה ל"ג ע"א, ומובא בבית יוסף סימן תקפ"ט(  רק זה, אלא הרשב"א 
כותב שבזמנו נהגו בספרד נשים חכמניות שהיו תוקעות בשופר, ומוציאות את חברותיהן. 
אמנם אח"כ הנשים החכמות האלה כל אחת הלכה לעולמה ושכחו איך תוקעים בשופר, איך 
כותב הרמב"ן )בהקדמתו לדינא דגרמי(? "וחכמי הצרפתים נאספו רובן אל עמן" וגם אלו הלכו 
לדרכן. אבל לפחות עושים "מזכרת" ממה שהיה פעם, והולכות לבית הכנסת ושומעות את 
השופר. וגם אם לא הלכו תוקעים להם. ואם לא יכול התוקע לבוא לתקוע להן, הרב עובדיה 
ע"ה )שו"ת יביע אומר ח"ב סימן ל'( כותב שאם רוצה לבטל מנהגה לגמרי תעשה התרה, ואם 
לא רוצה לבטל מנהגה רק שנה אחת אין בעיה בזה. אבל לאפוקי פרשת זכור, שלא שייכת 

בנשים כלל. ואין מי שמחייב אותן זולתי רבי נתן אדלר.
19.  כאשר שמע מרדכי שאסתר אומרת "כאשר אבדתי אבדתי" )אסתר ד' ט"ז(, והיא מפחדת 
לבוא אל המלך, כתוב שם: "יקיר כשמעו דברי הדסה, זעק אהה כי אין מנוסה, זעף ה' אשא, 
כי חטאתי לו". ואחרי זה כתוב: "ממקום אחר ישלח שלומיו, עושה שלום במרומיו, כי לא כלו 
רחמיו, על כן אוחיל לו". בג'רבא יודעים את השורה הזאת בעל פה, ואם אדם הפסיד בעסקה 
אומר  "ממקום אחר ישלח שלומיו", שיהיה טוב ממקום אחר. וגם כאשר בא גוי מפוקפק וגזלן 
לעשות עסקה עם יהודי )הם היו חייבים להתעסק איתם כי אי אפשר לחיות בלא זה(, והוא לא יודע 
עליו כלום, בא יהודי אחר ואומר לו "ממקום אחר ישלח שלומיו", זאת אומרת אל תתעסק איתו 
ותלך למקום אחר. והוא אומר לגוי: סליחה, אין לי אפשרות או אין לי כסף וכדו'. אבל אח"כ 
הגוים למדו את הפסוק הזה. לכן למדו משהו אחר, "לא לנו", ופירושו לֹא ָלא נּו - לֹא בעברית, 
ָלא בארמית, נֹו בצרפתית, כלומר בשום פנים אל תעשה את זה. אבל הגוים למדו גם את זה, 
"הלל של ראש חודש בימים שמשלימים"... והיהודי היה מבין  והתחילו לומר בסגנון אחר, 
ואומר לגוי: מחילה אני אבדוק את זה, ולמחרת אומר לו שהוא לא רוצה את העסקה הזאת.

בתרי עשר: "והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר" )יואל ג' א'(20. 
הפיוטים האלה מושכים את הלב, וכדאי לקרוא אותם. והנה יש לנו פעם 
בשנה שקוראים "מי כמוך", שזה לוקח רבע שעה-עשרים דקות, אבל 
זה חשוב עד מאד. אני הייתי אומר לאשכנזים שגם הם יקראו את הפיוט 
הזה, ותמורת זה אנחנו נקרא בחג השבועות את הפיוט הארמי שלהם, 
"אקדמות מילין ושריות שותא, ַאְוָלא שקילנא הרמן ורשותא", שזה פיוט 
נפלא, ומי שחיבר אותו היתה לו שליטה מלאה בארמית )נדמה לי שחי 
בתקופת רש"י(, וכל מלה שם צריך לקחת ספר הערוך כדי להבין אותה. 

וא"כ אנחנו ניתן להם "מי כמוך", והם יתנו לנו "אקדמות מילין" )אבל 
לא נקרא אותו באמצע קריאת התורה, אלא אחרי קריאת התורה או לפני מנחה(. 

צריכים להרגיש שאנחנו "עם אחד". 

שמיעת פרשת "זכור" מאשכנזי 
בשבת קוראים פרשת "זכור". הרב עובדיה ע"ה )עי' חזון עובדיה-פורים יא. 

עמ' ח' ובהערה בעמוד ט'( כותב שספרדי ששמע פרשת זכור מאשכנזי 

יוצא ידי חובה. אבל יש כלל בזה, שהקורא צריך לעשות מלעיל ומלרע 
כמו שצריך, כי לפעמים זה משנה את המשמעות21. וגם צריך לבטא עי"ן 
וחי"ת. ואין ספק איך לבטא אותם, כי העי"ן אם תגיד אי"ן זה כבר אל"ף 
ולא עי"ן, והחי"ת זה מהגרון ואם תגיד כי"ת זה בא מהחיך )למה נקרא 
"ֵחְך"? כי הוא מחליף את החי"ת בכ"ף(. צריכים לדעת שגם אשכנזי צריך לבטא 

חי"ת ועי"ן, כי אין הבדל בין אשכנזים לספרדים בזה. ואיך נאמר "ומי 
כעמך כישראל גוי אחד בארץ" )שמואל-ב' ז' כ"ג( אם אומרים "אכוד"?! 
לא יתכן כדבר הזה. צריכים לבטא "אחד" כמו שצריך. לכן אשכנזי שבא 
לשמוע אצל ספרדי יוצא ידי חובה, אבל ספרדי ששומע אצל אשכנזי 

שאינו מבטא טוב, יש לו בעיה בזה22.

פיוט של האשכנזים "אץ קוצץ" לשבת זכור
יש לאשכנזים פיוט לשבת זכור שנקרא "אץ קוצץ", וחיבר אותו יב. 

רבי אלעזר הקלירי. מי היה החכם הזה? התוספות )חגיגה י"ג ע"א בד"ה 
ורגלי( חשבו שהוא תנא, כי מצאו במדרש )שיר השירים רבה פרשה ג' פיסקא 

י'( שרבי אלעזר ברבי שמעון היה פייטן וקרוב"ץ. והפיוטים שנמצאים 
בספרי האשכנזים נקראים קרוב"ץ23. אבל בדורות האחרונים לפני 
מאתים שנה בערך, הוכיחו שזה לא היה תנא אלא חכם מאוחר מתקופת 

וכופרים... הפילוסופים שמשתגעים לומר  פילוסופים  אשפוז  "אשפוך" ראשי תיבות    .20
שהעולם נברא מאליו והכופרים האתאיסטים צריך לשים אותם באשפוז, בבית חולים 
למשוגעים. איך הרב שך ע"ה היה ממחיש את האמונה? אחרי הנאום הידוע "נאום השפנים" 
)בשנת תש"ן(, "השפנים עם לא עז" )ע"פ משלי ל' כ"ה(, באו אליו שני בחורים מקיבוץ חילוני 
ואמרו לו: תוכיח לנו שיש אלקים. שאל אותם: ראיתם פעם תפוז? אמרו לו: בוודאי, התפוזים 
של הקיבוץ נפלאים, הרב רוצה מהם? אמר להם: תגידו לי, אתם פותחים את התפוז ורואים 
שם בקבוקונים קטנים עם מיץ כ"כ נפלא וטעים, והכל מסודר שם בתוך הפרי, אתם חושבים 
שזה בא מאליו? אמרו לו: נכון, זה לא בא מאליו דבר כזה. אמר להם: אם ככה יתכן שהאדם 
עם מאה מלייארדים של תאים )והיום אומרים שיש פחות ממאה. לא נורא( ומתואמים בדיוק, וכי 
זה בא מאליו? והוכיח להם את זה. וכי אדם חייב ללמוד מורה נבוכים ולהביא הוכחות לבורא 
עולם? הרי על כל פסיעה וכל שעל וצעד אתה מרגיש את חתימת ידו של הקב"ה. רבי יהודה 
הלוי בפיוט של כיפור אומר: "וכל דמות טבע חותמך", אתה טבעת את זה. אין שום בריה בשום 

כוכב בעולם שתדמה לאדם, כי הוא משהו מיוחד.
21.  למשל בפרשת וישלח בפסוק "שבו ויבוזו" )בראשית ל"ד כ"ט(, רש"י כותב שצריך לומר 

שבו מלרע כי זה לשון שביה, ואם היה אומר שבו מלעיל זה חזרו. ויש הרבה מלים כאלה.
22.  היום הרבה אשכנזים מבטאים יפה מאד. פעם שמעתי ליטאי שקורא "וידבר ה' אל משה 
אמר" עם דגש בלמ"ד, והתפלאתי: מאיפה למדת את זה? אפילו ספרדים "טהורים" הורידו את  ּלֵ
הדגש הזה. אבל כל "משה לאמר" למ"ד דגושה, חוץ מפעמיים בתורה )במדבר י"ז כ"ז, שם ל"ב כ"ה(.

רבי אליהו בחור )ערך קרובץ( כותב שבהתחלה זה היה נקרא "קרובה", כלומר קרוב    .23
לתפלה, כי מכניסים את הפיוטים האלה באמצע התפלה. והמלה "קרובה" ברבים זה קרובות, 
וכיון שהאשכנזים עושים תי"ו רפויה כמו סמ"ך זה נעשה "קרוייבס", וכתבו את זה בצד"י 
"קרובץ". אח"כ מצאו הסבר לזה, ואמרו שזה ראשי תיבות "קול רנה וישועה באהלי צדיקים" 
)תהלים קי"ח ט"ו(. )ועיין ב"י א"ח ריש סי' ס"ח ובש"ע שם. וע"ע בהערות מרן שליט"א בספר התשבי 

שם בהוצאת מכון הרב מצליח(. 
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הגאונים )כשש מאות שנה אחר החורבן(24. וגם השפה שלו לא של תנאים 
אלא מאוחר יותר25. הוא כתב פיוט לכל ארבע פרשיות "יוצרות לארבע 
פרשיות", ובפרשת שקלים אומר שם: ראית ומנית וספרת וחקרת וכו', 
שלשים ואחת מלים, ומכניס שם כל המניינים שבעולם. ולא רק זה, אלא 
עשה חשבונות שאי אפשר להבין אותם, ומסובכים מאד. הגאון בעל 
חוות יאיר )בשו"ת חוט השני בתשובה אחרונה סימן צ"ז( כותב: "ואין לנו עסק 
בחשבונות הקלירי, כי מאד עמקו מחשבותיו"26. וב"ה פירשנו את הכל 
וגם מצאנו פירושים בספרים אחרים, והבאנו הכל בספר סנסן ליאיר 

)בחלק התשובות סימן א'(, ומי שירצה שיעיין שם.

ברכת "שהחיינו" בקריאת המגילה
אנחנו הספרדים לא מברכים "שהחיינו" בקריאת המגילה ביום אלא יג. 

בלילה, והאשכנזים מברכים גם ביום. )ש"ע סימן תרצ"ב ס"א וברמ"א שם(. 
מה הטעם של האשכנזים? כי אע"פ שבירכנו בלילה אבל עיקר המצוה 
ביום, ולכן צריך לברך שהחיינו גם ביום27. ועוד סברא אמרו בזה, שכאשר 
24.  אבל מה עושים עם התוספות שכתבו שזה רבי אלעזר ברבי שמעון? הרב חיד"א )מחזיק 
ברכה סוף סימן קי"ב( כותב בסגנון מיוחד, כי הוא לא יכול לומר שהתוספות טעו בזה, ולכן כתב 
בסגנון כזה: "היעב"ץ )סימן קי"ב( כתב בשם גורי האר"י שהיה לרבי אלעזר הקלירי ניצוץ מרבי 
אלעזר ברבי שמעון". אבל אם היה לו ניצוץ זה לא רבי אלעזר ברבי שמעון, ולכן מה שכתבו 
התוספות שזה רבי אלעזר פירושו שהיה לו ניצוץ. הסגנון של הרב חיד"א מתוק מאד. פעם 
מישהו אמר לי: אני אוהב ללמוד בזכות הרב חיד"א, שאלתי אותו: מה הוא עשה לך? אמר 
לי שיש לו סגנון מיוחד מתוק מדבש. בזמנו אחד מחכמי האשכנזים )רבי אלימלך מליז׳נסק או 
מישהו אחר( אמר שיש אחד מראשי המשכילים משה מנדלסון )מה זה מנדלסון? משה בן מנחם, 
ומנחם זה מנדל, אז הבן של מנדל זה "מנדל-סון". וגם יעקובזון הכוונה שאבי המשפחה נקרא יעקב, 
ואהרונסון אבי המשפחה נקרא אהרן וכדו'(, שמחריב את העולם בגלל ההשכלה והתלמידים שלו 
שיצאו לתרבות רעה, אבל לעומת זה הקב"ה הביא נשמה גדולה של הרב חיד"א, שמבטלת 

כל הכפירות האלה. זה מובא בספר של מאיר בניהו ז"ל על החיד"א.
25.  ועוד ראיה לזה, הוא חיבר פיוט ליום פורים על פסוק "ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים 
ותשא חן וחסד לפניו מכל הבתולות" )אסתר ב' י"ז(, והוא משולב בתפלת שמונה עשרה של 
פורים, מלה אחת מהפסוק לכל ברכה, ונמצא בספרי האשכנזים. ומצאתי בתשובות הגאונים 
)חמדה גנוזה סימן נ'( שרב נטרונאי גאון כותב: אל תאמרו את הפיוט הזה, כי מפסיקים בו באמצע 
העמידה, ולפני שאומרים מלך עוזר ומושיע ומגן וכו' אומרים שם "ויאהב המלך את אסתר מכל 
הנשים", ואי אפשר לומר דבר כזה. משמע מזה שהוא לא היה תנא, כי לא יתכן שגאון יחלוק 
על תנא. לכן הפיוטים האלה לא כדאי לומר אותם באמצע התפלה. וע"פ רוב האשכנזים דחו 
אותם לאחר התפלה, חוץ ממקומות בודדים שנוהגים עד היום לקרוא אותם באמצע התפלה.

26.  בילדותי לא הבנתי מה הכוונה שלו "הקלירי", כי הוא מונה שם כל מיני מטבעות כמו 
פונדיון ומעה וכדו', ולא הבנתי איזה מטבע נקרא "קלירי"...

27.  רבי שלמה כהן שהיה אב"ד בוילנא )אבל לא כותבים "אב בית דין", כי מאז שנפטר הגאון מוילנא 

מברכים "שהחיינו" צריך לכוין על מצוות משלוח מנות ומתנות לאביונים 
שנוהגות ביום, ולכן בלילה לא שייך לזה מה שבירכנו שהחיינו, כי אין 
אבל אנחנו הספרדים  מצות משלוח מנות ומתנות לאביונים בלילה. 
נוהגים שבלילה מכוונים גם על זה, ואפילו שהמצוות האלה לא שייכות 
בלילה, אבל הכל יום אחד. וראיה לדבר, הרא"ש )פסחים פ"א אות י'( שואל: 
למה לא מברכים שהחיינו על ביעור חמץ? והרי זו מצוה שבאה פעם 
אחת בשנה28. וכותב שיוצאים ידי חובה כאשר מברכים על הקידוש 
בליל פסח "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה", וזה פוטר למפרע על 
ביעור חמץ, אפילו שהם שני ימים. וא"כ קל וחומר בפורים שהכל יום 
אחד. וגם העירו לי שלא יתכן לומר שמברכים שהחיינו ביום בשביל 
משלוח מנות ומתנות לאביונים, שהרי לא מצאנו שהחיינו על מצוה 
שאין לפניה ברכה אחרת. למשל בנר חנוכה מברכים להדליק נר חנוכה 
שעשה נסים ושהחיינו, ובמגילה מברכים על מקרא מגילה ושהחיינו, 
וכ"כ המשנ"ב )סי' תרצ"ב סק"א( שאם אין לאדם מגלה ביום, גם לפי מנהגם 
לא יברך שהחיינו על מתנות לאביונים וסעודת פורים. ע"ש. לכן ברכת 
"שהחיינו" ביום זה לא בשביל משלוח מנות ומתנות לאביונים, אלא רק 
דרך אגב בלבד. ונשארה השאלה: האם נאמר שהחיינו פעמיים או רק 

פעם אחת? והספרדים נוהגים לברך פעם אחת בלבד.

"האל" הרב את ריבנו
בברכה שאחרי המגילה "הרב את ריבנו והדן את דיננו", יש אומרים יד. 

בלי  בחוץ לארץ אמרנו "הרב את ריבנו" בלבד,  "האל הרב את ריבנו". 
המלה "האל". ונמצא ככה בסידור רב עמרם גאון )סדר רב עמרם גאון ח"ב 
דף צ' ע"א( שכותב שם: מי שאומר האל הרב את ריבנו זו טעות, כי כבר 

אמרנו "אלקינו מלך העולם" ולא צריך לחזור עוד פעם על זה. אמנם 
היעב"ץ )מר וקציעה סימן תרצ"ב( כעס על זה29, וכתב: וכי זו טענה?! הרי 
מצאנו בתורה דבר כזה, "וידעת כי ה׳ אלקיך הוא האלקים האל הנאמן, 
שומר הברית והחסד לאוהביו ולשומרי מצוותיו לאלף דור" )דברים ז' 
ט'(, והנה כתוב האלקים והאל. אבל מחילה מכבודו, קודם כל לא יעלה 
על הדעת שרב עמרם גאון שכח פסוק בתורה. דבר שני, בפסוק שם יש 
אתנח באמצע, "הוא האלקים, האל הנאמן". וא"כ אי אפשר להמשיך 
"הנאמן" סתם, וצריך לומר האל הנאמן. אבל כאן שאומרים 
"אלקינו מלך העולם האל הרב את ריבנו", לכאורה זה 
ואפילו הכי ע"פ הסוד אומרים "האל" הרב את  מיותר. 
)עיין בכף החיים שם אות ט"ז(. ויש לנו דוגמא כזאת  ריבנו 
בברכת המזון, שאומרים "אלקינו מלך העולם, האל הזן 
קיבלו עליהם שם שאין יותר אבות בתי דין, ולכן נקרא מו"ץ, ראשי תיבות מורה 
צדק. פעם אחת כתבו עליו בש"ס וילנא "מד"א", זה לא ראשי תיבות מגן דוד אדום... 
אלא מרא דאתרא. הוא כתב הגהות על רבנו חננאל ורבנו גרשום וכו', וגם ספר 
שו"ת בנין שלמה( כתב חידוש נפלא בזה, שבימי התנאים לא קראו מגילה 
בלילה אלא רק ביום, והראשון שהתחיל לקרוא מגילה בלילה זה האמורא 
רבי יהושע בן לוי, שאמר "חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולשנותה 
ביום" )מגילה ד' ע"א(. בגמרא שם מובא שחשבו "ולשנותה" הכוונה ללמוד 
את המשניות של מסכת מגילה, "מגילה נקראת באחד עשר בשנים עשר 
בשלשה עשר בארבעה עשר" וכו', כלומר לקרוא את המגילה בלילה ואת 
המשניות ביום. אבל אח"כ הסבירו הכוונה "ולשנותה" לקרוא אותה פעם 
שניה. מה ההוכחה של הבנין שלמה? המשנה )מגילה דף כ' ע"ב( אומרת שכל 
הלילה כשר לכל מיני דברים, וכל היום כשר לקריאת המגילה. למה לא כתוב 
שהלילה כשר גם לקריאת המגילה?! אלא מוכרח שלא היו קוראים בלילה. 
)שו"ת בנין שלמה סימן נ"ח(. ולכאורה הסברא נכונה מאד. אבל הרב עובדיה 
ע"ה )יבי"א ח"א חאו"ח סימן מ"ג אותיות י"א-י"ב( הוכיח מהראשונים והגמרא 
שהיו קוראים את המגילה גם בלילה. אלא שעיקר המצוה של המגילה ביום.

28.  ובאמת שיש מהראשונים שסוברים לברך שהחיינו בבדיקת חמץ, וכן 
דעת הפרי חדש )סימן תל"ב ס"א(. אבל הוא יחיד בזה מהאחרונים, ומי יכול 

לברך נגד מרן )עיין בבית יוסף סימן תל"ב(?
29.  הוא מדבר שם בחריפות רבה. כאשר הוא דוחה סברא לא אכפת לו 
מי אמר אותה ראשון או גאון, ודעתו ברורה בזה. היעב"ץ ניחן בבטחון 
עצמי מופרז, ומה' היתה זאת. )אחרת לא היה יכול להלחם בכח נגד השבתאים 

וגרוריהם בימיו(.



 הלכות פורים ופירוש על מגילת אסתר
 מהגאון ר' מאיר הכהן שליט"א

ביאור נפלא על מגילת אסתר וכן ענייני פורים בהלכה 
ובאגדה ממרן הגאון ר' רחמים חי חויתה הכהן זצ"ל

ד ב ל ב ב  ר ע ה ת  ו ע ש ב

אותנו ואת העולם כולו". אמנם יש ספרים שלא גורסים 
"האל", אבל כל העולם היום אומרים ככה. )וע"ע בספר 

סנסן לאיר עמ' ש"כ, ובחוברת בגדי ישע עמ' צ"ב(.

יהי רצון שהקב"ה יזכה אותנו לעשות פורים מתוך 
המה  היהודים  ישלטו  אשר  הוא  "ונהפוך  שמחה, 
בשונאיהם" )אסתר ט' א'(, כל אוייבי התורה הם אוייבי 
הקב"ה ואוייבי ישראל, שנזכה לנצחון מלא על אלה 
שרוצים לבטל את השבת והולכים אחר הריפורמים 
וכיוצא בהם, ונזכה לגאולה שלימה במהרה בימינו, 

אמן ואמן.

אל מלא רחמים, יתמלא ברחמים על נפש רוח נשמת 
מרת אמי כמסאנה בת מינה, שהשבוע הזה שבוע 
פקודתה. רוח ה' תניחנה בגן עדן, ותהא נשמתה צרורה 

בצרור החיים, אמן כן יהי רצון.

מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, 
הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה, בין השומעים 
בכל  הנמצאים כאן, בין הנמצאים  ב"קול ברמה", בין 
מקום שיש לוין, ובין אלה הקוראים במשך השבוע 
בעלון "בית נאמן". ה' יתברך יתן להם בתים נאמנים, 
ויזכו לגדל ילדיהם על תורה ויראת שמים, בבריאות 
איתנה והצלחה רבה, אורך ימים ושנות חיים, וכן יהי 

רצון ונאמר אמן.




