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 “על כן אמרתי שעו מני אמרר בבכי, אל תאיצו לנחמני 
על שוד בת עמי”

שבוע טוב ומבורך. יש גמרא בגיטין )דף נ”ז ע”א( באגדות של החורבן, שהייתה א. 
עיר גדולה - טור מלכא שהרגו בה האויבים, והיו מצד אחד בוכים ומצד אחד 
רוקדים, כי אף אחד לא יודע מה שקורה לשני. אחרי מה שקרה השבוע ביום 
ששי - יום ל”ג לעומר הלב לא יכול להכיל שמחה וששון. נכון שאחרי ל”ג צריכים 
לשמוע קצת שירים ולשמוח, אבל איך הלב יכול להכיל את זה?! בישעיה )פרק 
“על כן אמרתי שעו מני אמרר בבכי, אל תאיצו לנחמני על  כ”ב פסוק ד’( כתוב: 

שוד בת עמי”. שעו מני - תעזבו אותי, אמרר בבכי. ישעיה הנביא ממרר בבכי. 
אל תמהרו לנחם אותי. עדיין הגופות לא נספרו, עדיין לא זוהו, יש כאלה גופות 
שטעו בהם, חשבו ההורים שזה הבן שלהם והתברר שזה לא זה, ומחפשים את 
הבן האמתי. הורים כאלה ישבו כל השבת וחיכו לזהות את בנם. יש כאלה שבאו 
מחוץ לארץ לכאן להשתתף בשמחה של רשב”י, והנה - “ותכס עליהם הארץ” 
)במדבר ט”ז ל”ג(, והם בודדים ועכשיו אין מי שילווה אותם. הערב לוקחים אותם, 

ומצווה על כל מי שיכול ללכת להלוויה של הקדושים האלה ללכת ולהתחנן 
ולהתפלל, עד כאן תחום צרות. עד כאן תחום ייסורים. מספיק. אין לנו כבר כח. 

“לבי לבי על חלליהם מעי מעי על הרוגיהם”
אנשים תולים שרשב”י כועס על משהו, פעם אחת הלך ת”ח אחד )ככה ראיתי( ב. 

וראה ששורפים בגדים על קברו של רשב”י, אמר להם אסור לעשות את זה. 
זה בל תשחית. נראה אליו רשב”י בחלום, אמר לו: אתה מפריע לשמחה שלי? 
לך תגיד להם שישרפו! קם ואמר להם שישרפו. אבל אחר כך חזר אליו בחלום 
ואמר לו: הגזירה נגזרה עליו שימות באותה שנה. רשב”י היה קפדן – “גברא 
קפדנא”. ככה מסופר בשם הרב האר”י )פרי עץ חיים שער ספירת העומר פרק ח’( שפעם 
הלך רב אחד ושמו רבי אברהם לקברו של רשב”י, והיה רגיל לומר תפילת נחם 
)שאומרים אותה בתשעה באב( כל יום1, )איני יודע אם במנחה לבד או גם בכל התפילות(. 

ואמר את זה גם על הציון של רשב”י. והנה רשב”י נראה לרב האר”י ואמר לו: 
לך תגיד לרבי פלוני שכיון שאמר נחם בשמחה שלי יראה בנחמה, ותוך זמן 
קצר הבן שלו נפטר. רשב”י אוהב שמחה, אבל איך תהיה לנו שמחה כשרואים 
אנשים באו להתפלל  דברים כאלה?! איך תהיה שמחה?! איך תהיה שמחה?! 

ולהתחנן, מאות אלפים באים ]וקרה דבר כזה[.

אסון במירון בשנת תרע”א
היה מקרה כזה בהילולת רשב”י לפני מאה ועשר שנים, יש לי כאן ספר מאמר ג. 

אסתר )שנדפס בג’רבא בתש”ו, לפני שבעים וחמש שנה(, ומספר שם המחבר רבי משה 
חדאד )מהעיר נאבל(2 שהוא הלך לארץ ישראל עם אשתו )שגם כן מתה יותר מאוחר 

1.  כשבאו מגורשי ספרד לצפת חשבו עכשיו נוכל להביא את המשיח, והיו עושים הכל בשביל 
להביא את הגאולה. בחצות הלילה היה אחד עובר ברחוב היהודים ואומר: רבותי, קומו להתפלל 

על גלות השכינה. קומו להתפלל. והיו הרבה קמים.
ּב’. והיום אין שם  היום לא יודעים, אומרים נאבל, לא, זה נאּבל. בערבית אין ב’ רפויה, רק    .2

בדמי ימיה( בתרע”א. והוא מספר ככה )שם דף י”ב והלאה(: אחרי שביקרנו את התנא 

האלקי רבי מאיר בעל הנס זכותו יגן עלינו ביום ההילולא, וסבבנו את כל קברות 
צדיקים הנמצאים שם וקבר הרמב”ם, הלכנו למקומות מוסדות של חסד ובתי 
המדרשים, שמנו לדרך פעמינו ללכת לעיר הקדש צפת. רכבנו על סוסים והגענו 
בחצי היום3. והנה אחרי שנחנו שני ימים שם וביקרנו את כל העיר וכל קברי 
התנאים והאמוראים אשר שם, הלכנו למירון ביום השני ערב ל”ג לעומר אחרי 
הצהרים, שמחים וטובי לב הזדמנו להילולת התנא הקדוש רשב”י. המקום היה 
מלא בהמון רב מאד, קרוב לעשרת אלפים נפשות נאספים שם בשעה רביעית 
)כנראה בשעה עשר( כנהוג על הגג, ששם נקבצו  בלילה עת עריכת ההדלקה 
כחמש מאות איש צפופים ודחוקים זה אל זה. והנה בתוך התפרצות ההמון 
בשיר וזמרה וריקוד, פתאום נשמע קול מפץ מפולת המעקה כולה ועוד עמה 
כמה אבנים גדולות, ואנשים אשר היו סומכים על המעקה כולם נפלו ארצה תוך 
החצר התחתונה. בתוך העם הנמצאים למעלה ולמטה קמה שערוריה ומהומה 
רבה וצעקה גדולה ומרה. ושוועה נוראה. הרס ואבדון. זה צועק ובוכה מתוך 
המפולת ומבקש רחמים עליו למען יצילוהו ממוות, זה מושלך ארצה בלי רוח 
חיים, כל אחד ואחד מחפש על קרוביו ובוכה, האב על בניו והבעל על אשתו, 
והנשים הרימו קול צעקות וזוועות על בעליהן וילדיהן. הבכיות והיללות הקיפו 
מסביב. אני רץ ממקום אל מקום מחפש על רעייתי, והיא גם כן רצה ומחפשת 
עלי. עד שנפגשנו יחד בוכים ומבכים. ואז אומר “בך בטח לבי ונעזרתי והיית 

לי לצור מעוז” )ע”פ תהלים כ”ח ז’, ל”א ג’( וכו’4.

כמעט אף יהודי, אולי יש שם איזה קברות של צדיקים ששומרים עליהם.
2( הוא כותב: אחרי שבקרתי כל המקומות הקדושים הנמצאים בעיר  למטה )שם בהערה    .3
צפת, בערב אחרי תפלת ערבית הלכתי להקביל את פני קדשו של הגאון הגדול הרידב”ז, בלווית 
ידידי אחד מתלמידיו הגדולים )של הרידב”ז( הרב רבי רפאל ענתבי. ובהכנסי אל מעונו נתקבלתי 
אצלו בכבוד רב )הוא מתאר את הכל בצורה מיוחדת(, ובקבלת פנים נהדרה. ולעת שבו פגשתי את 
תמונתו האצילה של גאון הדור הזה, כמהתי והתגעגעתי בראותי את פניו העליזים המפיקים 
)הוא לא מביא כאן את התמונה שלו, אולי באותו זמן לא עשו לו תמונה(.  חן אלוקי השפוך עליהם, 
אחרי ששתינו כוס של מי ורד ומיני מתיקה שהזמינה לנו הרבנית המעטירה, והגענו בכל אשר 
השאלות השייכות ליהודי תוניסיה ושתיתי בצמא את דבריו היקרים והנעימים, נמלאתי עונג רב 
ועליצות שבעה נפשי שזכיתי להתראות עם גאון גדול כזה, שמלבד גודל תורתו וחכמתו הרבה, 
ב את נפשי במידותיו התרומיות והמפוארות הטבועים בחותם של אצילות. בסוף אמרתי לו  ִלּבֵ
“לא אשלחך אם כי בירכתני” )בראשית ל”ב כ”ז(, עמד ובירכני וכבדני בספרו הנכבד שו”ת הרדב”ז 
)זו טעות, צ”ל הרידב”ז - רבי יעקב דוד בן זאב(, ומענוות נפשו הטהורה ליווה אותי עד צאתי מהמבוי 
שלו )מהרחוב שלו( והפנס בידו להאיר עלינו. בא הוא ואשתו, והרידב”ז לווה אותם עם פנס ביד 

עד סוף הרחוב. ואחר כך הלכו לרשב”י.
4.  למטה )שם דף י”ג בהערה 1( הוא אומר שנעשה לו נס גדול. רגע ממש לפני המפולת היה עומד 
לפני ההדלקה בתוך האנשים אשר נפלו מהמעקה, “ואשמע קול קורא רבי משה בוא הנה )המחבר 
שמו רבי משה חדאד(, ואלך תכף משם לראות מי הוא שקרא אלי. ואראה תלמיד ותיק אשכנזי מבית 
מדרשו של הגאון הרידב”ז קורא לי לשוחח אתי, והוא שהכרתי אותו באותו ערב ממש. ותכף ומיד 

בבואי אליו והתחלנו לדבר נפל המעקה ואנחנו 
נושענו ונמלטנו. גם אשתי ואביה ואמה אשר יחד 
למטה עומדים לפני פתח מקום הרשב”י נמלטו 
מהמפולת דרך נס גדול, שהיו רחוקים מהמקום 

שנפל בו המעקה כאמה אחת”. 

העורכים: הרה"ג רבי משה חדאד שליט"א, הרה"ג רבי שלום דרעי שליט"א. עורך ראשי: הרה"ג רבי אלעד עידאן שליט"א

שיעורו השבועי של מרן ראש הישיבה
רבנו מאיר מאזוז שליט"א
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השמחה הושבתה לגמרי ונהפכה ליגון ואבל נורא
אחר כך התחילו אנשי המעשה בעבודת ההצלה, הוציאו את כל הגופים בתוך ד. 

הערימה והניחום בתוך חדרים מיוחדים, כל הרופאים שבצפת באו תכף ומיד, 
ועמדו במרץ רב להשיב את נפשות הפצועים. ורבו העסקנים וכולם ראויים למופת 
ולתהילה. השמחה הושבתה לגמרי ונהפכה ליגון ואבל נורא. כל הנאספים יצאו 
החוצה כפופי ראש ואבלים, בוכים וצועקים במגינת לב. אז שבנו העירה צפת, 
ומשם באנו פעם שנית לטבריה להינפש שמה איזה ימים לנוח מהחרדה הגדולה 
הזאת שראתה עינינו. אך אשתי מתוך הרגשת חרדת האסון הנורא שפגשנו 
בביקורנו זה, נחלית ונפלה למשכב. ושכבה על ערש דוי קרוב לעשרה ימים עד 

ששבה לאיתנה בריאה בחסדי ה’ עליה. 

יש שנאת חנם בישראל - שנאת חנם איומה ונוראה
למטה שם )דף י”ג הערה 2( הוא כותב שהעולם אומרים שזה היה בגלל שנתחלל ה. 

כבוד רשב”י. שהמנהלים הרשו לשלוש נשים פרוצות יהודיות בוגדות שבאו לבקר, 
וחיללו כבוד הבית שהיו מרקדים לפני ולפנים מקום קבורת רשב”י הקדוש. ולא 
מנעום לעשות ולהיכנס לשם. וכמה יפה כוחם של מנהלי הילולת רבי מאיר בעל 
הנס שגירשום ולא הרשו להם אפילו להיכנס לשם, והעמידום רחוקים חוץ למקום 
קבורתו ולא הניחום לעשות שום דבר. ]ע”כ[5. הפעם זה לא היה ככה, לא נשמע 
כדבר הזה. אבל הפעם יש לנו סיבה הרבה יותר גדולה. יש שנאת חנם בישראל. 
שנאת חנם איומה ונוראה. ארבע בחירות וכל אחד מתפאר שהוא עקץ את זה, וזה 
ֶכל היו אומרים: יש  עקץ את זה, וזה ביזה את זה, וזה חירף את זה. אם היה להם ׂשֵ
לנו ראש ממשלה שאם היה במדינה אחרת היו נותנים לו פרס נובל6. ויבואו אנשים 
)ככה שמעתי( כשבא ראש הממשלה למירון ביום ששי קמו עליו: “צא טמא”, “צא 

טמא”. הם קדושים כל כך, הם צדיקים גמורים, אין כמותם קדושים... מי שאמר צא 
טמא, הוא בעצמו טמא! איך אדם יכול לומר דבר כזה?! בא ראש ממשלה להשתתף 

באבל, להשתתף בצער, ואולי גם לבקר את קברו של התנא. ככה עושים לו7?! 

לעשות בן אדם אפיקורס כדי שנוכל לדבר עליו רע?!
מי הרשה לבן אדם לפגוע בחבירו?! מי הרשה?! וזה אחרי שהחפץ חיים החמיר ו. 

הרבה בעוון של לשון הרע, שבעה עשר לאוין ארבעה עשר עשין וג’ ארורין, לא 
השאיר מלה8. אבל היום מצאו דרך, אין דבר איסור שלא תמצא לו איזה פתח 

)מספר על זה במעדני מלך( שבאה משפחה אחת למירון, בעל  הרב עובדיה ע”ה  היה פעם בימי    .5
ואשתו ושמונה ילדים )נדמה לי(, והנה האשה הזאת נאסרה שם על בעלה. אחר כך הלכו לבית הדין 
ופסקו עליה שהיא צריכה להתגרש מבעלה, והילדים היו מושכים באמא שלהם, זה בוכה מכאן וזה 
בוכה מכאן. אמר אין לנו מה לעשות. לכן הרב עובדיה אומר הלוואי שלא יבואו, הוא היה בא לשם 

לעתים רחוקות מאד. אבל העולם עושים שמה חינגה.
6.  למה פרס נובל? כי הוא הציל למעלה מחמישה מיליון אדם בחיסונים בחנם! בשום מדינה אין 
דבר כזה. כל המדינות אוכלות את ידיהן ואת אצבעותיהן. אם אדם רוצה חיסון – ישלם, אם בכלל. 
ובהודו מתים אלפים ורבבות - כל יום מתים ארבעת אלפים איש. והודו צועקת לעזרה - “ואין 
מושיע לה” )דברים כ”ב כ”ז(. שם יש עובדי אלילים, אומרים לאליל מה אתה עושה לנו?! סתם עבדנו 
אותך, סתם נישקנו אותך, אתה לא שווה כלום. זהו. “ישוועו ואין מושיע, אל ה’ ולא ענם” )תהלים 
י”ח, מ”ב( - הגויים ישוועו לאלילים שלהם ואין מושיע, מי יענה להם?! אחר כך אומרים טוב, נזכור 
את ה’. והקב”ה אומר עכשיו אתם נזכרים בי?! – “ולא ענם”. כל העולם כולו סובל מהקורונה הזאת, 

ואנחנו ברוך ה’ נמלטנו ממנה בזכות התורה ובזכות המעשים הטובים ובזכות החסד.
7.  המלים צא טמא אני זוכר אותם לפני שנים רבות )אולי שלושים שנה(. היה אחד תלמיד חכם ר’ 
אלעזר שולזינגר. והוא כתב ספר או שהוא אמר משהו שלא מצא חן בעיני חלק מהגרים בבני ברק. 
אז כתבו לו בקירות: “צא טמא מעירנו!”. והוא לא התייחס אליהם. הוא כתב ספר “על משכנות 
הרועים”, מי שמכיר את הספר הזה שילך לראות מה כתוב שם. ושם הוא אומר אני שירתתי אצל 

הרב שך ע”ה ואצל הסטייפלר ע”ה, ומביא כל מיני דברים שלהם.
8.  אמרו לו: הרב, שכחת הרמב”ם שכתב )פ”ג מהלכות תשובה ה”ו(: בעלי לשון הרע אין להם חלק 
לעולם הבא. אמר להם: לא שכחתי, את הרמב”ם אני אשכח?! אלא זו פצצה שאסור לי לפרסם 
הרמב”ם אינו  אותה. אם הייתי כותב אותה היה כל העולם מזדעזע )עי’ ס’ טעם ודעת עמ’ פ”ו(. כי 
מפליג, הרמב”ם אינו מגזים, הרמב”ם אינו כותב מלה סתם. כל מלה שלו מדוייקת להפליא. הנה 
דוגמא, כתוב בירושלמי בעבודה זרה )פ”ב ה”ח( שרב לא רצה לאכול שמן של גוים. בתחילה גזרו 
על השמן, ובא רבי יהודה נשיאה והתיר אותו )ע”ז דף ל”ה ע”ב, ע”ש ברש”י ד”ה רבי ובית דינו(, אמר אין 
אפשרות אחרת לחיות, מי יכול לעשות שמן? לכן לוקחים שמן של גוים. רבי יהודה נשיאה ובית 
דינו התירו את השמן. ורב היה ממשיך להחמיר, הוא רגיל לא לשתות שמן של גוים. אמר לו שמואל: 
“אכול, ואי לא כתיבנא עלך זקן ממרא” - אם אתה לא רוצה לאכול שמן של גוים, אני אפרסם שאתה 
זקן ממרא! רב מבוגר ממנו, גדול ממנו, והלכה כמותו באיסורים, מה אתה מפרסם עליו?! יגיד לך 
אני רוצה להחמיר, מה אתה רוצה ממני?! אבל אם אתה מחמיר, יבוא עוד אחר ויחמיר, ויש כאלה 
שאין להם אפשרות להחמיר, ואתה גורם להם למות ברעב. לכן אל תעשה את זה. הרמב”ם כתב 

- “פתח פתוח מצאתי” )כתובות דף ט’ ע”א(... מה הפתח? החפץ חיים כתב )כלל ד’ 
סעיף ז’( שאם האדם הזה יש לו דעות פסולות – ‘אפיקויירס’, מותר לרדת עליו 

ולומר עליו כל התוארים שבעולם. הייתי פעם בקריית הרצוג )לפני שלושים שנה(, 
היה שם רב בקהילה האשכנזית, רב חסידי – הרב סיגלר שיהיה בריא )לא יודע מה 
אתו היום(, והחליטו להביא רב אחר ליטאי, בסדר תביאו. זה בשביל הליטאים, וזה 

בשביל החסידים, וזה בשביל האתיופים וזה בשביל הְגָראָנה ]קהילת יהודי ליוורנו 
שהתיישבו בתונס[. אין סוף. אבל איך יביאו אותו? אז אמרו שהרב שנמצא היום 
הוא ‘אפיקוירס’! אפיקוירס?! הייתי רואה אותו ביום ששי שחוזר מהמקווה עם 
הילדים כולם בן פורת יוסף - “שעלו מן הרחצה” )שיר השירים ד’ ב’(, עם פאות ממש 
מבריקים, “כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך ה’” )ישעיה ס”א ט’(. אין לכם מה להגיד 
עליו רק אפיקוירס?! ככה אומרים?! תגידו אנחנו יש לנו מנהגים שונים, אפשר. 
לעשות בן אדם אפיקורס כדי שנוכל לדבר  אנחנו רוצים רב ליטאי, בסדר. אבל 

עליו רע?! מותר לעשות כדבר הזה?! 9.  

הלשון יכולה לחבר הכל ויכולה להחריב את הכל
למה אנחנו נהיים גרועים שבאומות?! למה בכל המדינות עושים בחירות פעם ז. 

פעמיים מקסימום, ואנחנו עשינו ארבע פעמים ועדיין דנים ובוחשים בקדרה. זו 
שנאה איומה. וזה התחיל בתקופת המשכילים. המשכילים הראשונים עוד היו 
שומרים שבת ומכבדים תלמידי חכמים, אבל בניהם הידרדרו והידרדרו והידרדרו. 
כשאתה עושה להם חומה - אל תכנסו אלינו, אז הם הלכו והידרדרו. צריך למצוא 
את הדרך, שביל הזהב. אני הכרתי בחוץ לארץ אנשים שהיו מחללי שבת, ובליל 
כיפור באים לבית הכנסת. והנה שני אנשים פשוטים אחד מדבר לחבירו, אומר לו: 
אתה יודע למה לא הולכים עם נעלי עור ביום כיפור? )ואני רוצה לשמוע את החידוש 
הנפלא...(. אמר, מפני שהעור הזה איך נהיה? לקחו בהמה, שחטו אותה ולקחו את 

העור שלה. יש בזה אכזריות, לכן לא לובשים עור. זה טעם נפלא שאף אחד לא 
חלם עליו. ויהודי פשוט אמר את זה. ופעם נסעתי במונית, והנהג היה בגילוי ראש, 
והוא אמר לי: אתה יודע למה התורה אסרה בשר בחלב? אמרתי לו: כן, למה? אמר 
לי: כי החלב מראה על חיים, בחלב מניקים את העגל הקטן והוא חי ובריא, ואילו 
הבשר זה מראה על מוות, חותכים את הבהמה ושוחטים אותה. נחבר מוות וחיים 
ביחד? לא יכול להיות. “מוות וחיים ביד לשון” )משלי י”ח כ”א(?! אבל הלשון יכולה 
לחבר הכל, ויכולה להחריב את הכל. צריך להיזהר כל אחד בכבוד חברו, להיזהר 

כל אחד בכבוד חברו.

לא תהיה אומה בעולם שיכולה להידמות אלינו
הגאון הנצי”ב אומר )בפתיחה לספר בראשית( בבית שני היו לומדי תורה והיו ח. 

חכמים גדולים, אבל הייתה שנאת חנם, ועל ידי כן חשבו את מי שנוהג שלא 
כדעתם שהוא צדוקי ואפיקורוס. איך יודעים שהייתה שנאת חינם? יש סיפור 
ביומא )דף כ”ג ע”א( שהיו עולים שנים בכבש, ומי שמגיע הראשון הוא תורם את 
המזבח. והנה אחד ראה שחבירו עולה עליו ומגיע מהר, לקח סכין ותקע בו. אחר 
כך בא אביו של הנפטר ואמר: רבותי! אל תדאגו, עדיין מפרפר הילד ולא נטמאו 
הכלים. זה מה שמעניין אותך ברגע הזה?! אם הכלים נטמאו או לא?! תיטמא אתה 
והכלים ביחד... אתה לא מתבייש?! איך אתה מדבר דבר כזה?! אז כאשר שפיכות 
דמים קלה בעיניהם מגיעים לכל הדברים האלה. גם מי שמלבין פני חברו זה גם 

את הדין הזה ככה )פי”ז מהלכות מאכלות אסורות הכ”ב(: “ומי שאוסרו הרי זה עומד בחטא גדול, מפני 
שממרה על פי בית דין שהתירוהו”. זה לא זקן ממרא ממש, כי זקן ממרא של התורה זה מי שחולק 
על סנהדרין. וכי רב חלק על סנהדרין? איזה סנהדרין היו באותו זמן? רבי יהודה נשיאה ובית דינו[. 
זה לא חולק על סנהדרין. אלא “שממרה על פי בית דין שהתירוהו”. הרמב”ם זהיר בכל מלה. אמר 
להם החפץ חיים כשהרמב”ם כותב בעלי לשון הרע אין להם חלק לעולם הבא - זהו זה. לא רציתי 

לפרסם את הדבר הזה. כי זו פצצה... 
9.  ואומרים שגם השבוע היה משהו בישיבת פוניבז’. למה?! בכיתה שלי, אדם שלא רוצה ללמוד – 
בבקשה, לך תלמד איפה שאתה רוצה. תלמד בכיתה אחרת. תלמד בישיבה אחרת. איפה שתרצה 
ללמוד תלמד. אני כופה בני אדם ללמוד?! “אין אדם לומד תורה אלא במקום שלבו חפץ” )ע”ז דף 
י”ט ע”א(. לבו חפץ בפוניבז’? ילך לפוניבז’. לבו חפץ בסלבודקה? ילך לסלבודקה. לבו חפץ בפורת 
יוסף? שילך לפורת יוסף. ובסופו של דבר באים אחרי כמה שנים ואומרים הלימוד של כאן היה הכי 
טוב. אבל זה לא אכפת לי, יאמרו הכי טוב או הכי רע, זה לא מעניין אותי. אבל אתה לא תלמד בכח, 
תורה לא נלמדת בכח. איך אמר פעם הרב עובדיה? יש מי שהוא נותן מכות לבן שלו: “תאכל גלידה, 

ואם לא - תקבל סטירה”?! לא. אלא תטעם אותה ותראה כמה זה טעים.



שפיכות דמים. “אזיל סומקא ואתי חיוורא” )ב”מ דף נ”ח ע”ב( - הבן אדם הזה היו לו 
פנים אדומות ואתה עושה אותו פנים לבנות – חיוור. צריכים להפסיק את השנאה 
הזאת! לא ככה עושים. אם אנחנו נפסיק את הדברים האלה לא תהיה אומה בעולם 

שיכולה להידמות אלינו, יש לנו תלמידי חכמים, כותבים, פוסקים, דרשנים. 

אם בני אדם חיים באהבה ואחוה שום דבר לא יקרה להם
שמעתי דרשה יפה בשם הרב שלמה עמאר שליט”א, דבר נפלא מאד. אמר בשם ט. 

מהר”ם אלשיך )בספרו מראות הצובאות( על הפסוק: “על מה תוכו עוד תוסיפו סרה, כל 
ראש לחולי וכל לבב דווי” )ישעיה א’, ה’(. “על מה תוכו” - למה תקבלו מכות? למה? 
הרי אתם תוסיפו סרה עוד. למה? ]כי תאמרו[ מה קרה? יש לו כאב ראש? – “כל 
ראש לחולי” - כל אחד יש לו כאב ראש. זה יש לו בעיה בלב? “וכל לבב דוי”, מי 
אמר שזה בגלל העוון? שום עוון, שום דבר. ממשיכים בדרכם. אני אראה לכם, לפני 
מאתים שנה היה רבי אברהם ענתבי בסוריה )חאלב( והוא כתב שבמשך ארבעים 
שנה שהוא הכיר את הקהילה לא נפטר אף אחד לפני זמנו ולא הפילה אשה לפני 
זמנה, שום בעיה לא הייתה. למה? כי היו כולם צדיקים גמורים. היו באים הביתה, 
ִנים מוקדם10. ובשעה שתים-שלוש הולכים לבית  אוכלים ולומדים משהו והיו ְיׁשֵ
הכנסת. כל אחד עוסק במה שהוא מבין - חבורות חבורות, אלה לומדים משניות, 
אלה לומדים עין יעקב, אלה לומדים חומש ברש”י, אלה לומדים הלכה ואלה כותבים. 
אמר, מעולם לא קרה שום דבר רע בקהילה שלנו. שום דבר )אם היה לי הספר הזה 
הייתי מעתיק אותו וקורא לכם(. צריך לדעת שאם בני אדם חיים באהבה ואחוה ורעות 

שום דבר לא יקרה להם. אבל אם אנחנו חיים שכל אחד ואחד מנסה לדקור את חבירו 
ולהתווכח אתו - לא עושים ככה. “לא ֶזה הדרך ולא זֹה העיר” )מלכים-ב’ ו’, י”ט(. כל 
פעם שעשו ככה הסיום היה לא טוב11. מצוה לברר אם יש נפטרים שקוברים אותם 
ואין להם קרובים וילכו להצטרף עליהם. זו אחוה של עם ישראל. אנחנו בגלות של 

אלפיים שנה והיא לא הפרידה בינינו, עדיין אנחנו קשורים אחד לשני.

אמירת “מי שבירך” לחיילים
שאלו אותי למה אנחנו מברכים את החיילים, הרי יש בצבא תערובת, וכתוב: י. 

“ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך” )דברים כ”ג ט”ו(? אבל אדרבא, משום שיש שם 
דברים כאלה אנחנו מתפללים עליהם, כי הם מוסרים את נפשם עבור עם ישראל. 
יש קלטת שהרב עובדיה ע”ה אומר: לולא החיילים האלה שמוסרים את עצמם, וכי 
אנחנו יכולנו ללמוד?! לא נוכל ללמוד. כל יום – “מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה” 
)דברים ל”ב, כ”ה(, אנחנו לומדים בזכותם. אנחנו לא לומדים בזכות שהם מעורבים, 

אלא בזכות שהם מוסרים את עצמם על כלל ישראל. אנחנו צריכים להחזיק להם 
טובה, וכל אחד שנוכל למשוך אותו בדרכי נועם, ככה נעשה.

אין דבר גרוע בעולם מאדם כפוי טובה
פעם היו מתירים לרבנים לבוא לדבר עם החיילים, אבל אחר כך ראו שכל יא. 

החיילים שמדברים אתם חוזרים בתשובה, אמרו לא, אל תחזירו אותם בתשובה, 
וכי יבוא אחד ויחזיר את כולם בתשובה?! כל החיילים בורחים לנו. והרב שטיינמן 
ע”ה אמר נעשה “נחל חרדי”, שילכו לשרת בצבא וגם ישארו שומרים תורה ומצוות. 
ובכל אופן אנחנו לא מברכים חיילים על שהם מחללים שבת. כשאנחנו מברכים 
את עם ישראל, ובעוונותינו הרבים 60% )אם לא יותר( מחללי שבת, אסור לך לברך 
אותם?! מה פתאום. כל יהודי יש בו פוטנציאל שיחזור בתשובה וישמור שבת ויעשה 
מעשים טובים, יבוא ביום האזכרה וישמע דברי תורה, ככה זה. אתה צריך לחבק 
כל יהודי. מה יותר טוב? להיות כאן או כמו שהיינו ברוסיה, שהצאר הארור לא היה 
נותן לנו לעשות שום דבר, אין תורה ואין תפלין ואין כשר ואין שבת, ואין כלום, 
ואתה מוכרח להתגייס12?! לכן אנחנו צריכים לברך, ואסור לאדם להיות כפוי טובה, 

10.  לא היה אור כמו עכשיו ברוך ה’. “ולילה כיום יאיר כחשיכה כאורה” )תהלים קל”ט י”ב(. פעם אמר 
רבי דוד ברדא לאבא ע”ה: מנין לנו פלורוסנט בתורה? אמר לו: באמת מנין לנו? אמר לו: כתוב: “ולילה 

כיום יאיר” - בלילה יהיה אור כמו יומם...
11.  לכן צריך להפסיק הדברים האלה. אם היה בידי, אם הייתי ראש בג”ץ... בג”ץ הזה יחכה עד 
אחרי שנעבור את הבחירות. פלוני ואלמוני, מי שיש לו טענות שיבוא לטעון. אם אדם נבחר כראש 
הממשלה לא מפריעים לו באמצע הממשלה שלו. במקום שיטפל ברוסיה ואמריקה ואיראן וכדו’, 
יתחיל לטפל:  האם אמרתי ככה? עורך דין טוב, עורך דין רע. מה זה?! איזה בני אדם אלה?! “וריוח 
תשימו בין עדר ובין עדר” )בראשית ל”ב י”ז( עדר ראשי תיבות עורך דין רע... תעשה ריוח בין עורך 
דין רע ובין עורך דין טוב, וביניהם תלמד תורה, תעשה דברים טובים למען העם ואז יהיה אחרת 

לגמרי. ה’ ירחם עלינו.
12.  היה אחד מחסידי האדמו”ר מגור לפני 150 שנה, לקחו אותו לצבא. אין מה לעשות. והוא שלח 
מכתב לרבי, וכתב לו חידושים בגמרא, והרבי ענה לו: “העידותי בכם היום את השמים ואת הארץ” 

אין דבר גרוע בעולם מאדם כפוי טובה. לא לעשות ככה. אנחנו מברכים, ויחזיר 
אותם הקב”ה בתשובה שלמה, ובסופו של דבר כולם חוזרים. כמו שנאמר באיוב 

)י”ז, י’(: “ואולם כולם תשבו ובואו נא ולא אמצא בכם חכם” בסוף כולם ישובו13.

“כי אם לשארו הקרוב אליו”
בפרשת השבוע שקראנו היום כתוב: “כי אם לשארו הקרוב אליו לאמו ולאביו יב. 

)ויקרא כ”א ב’(. מה זה “לשארו הקרוב אליו”? הרמב”ם )עיין  ולבנו ולבתו ולאחיו” 
בפ”ב מהלכות אבל ה”א וה”ז( מפרש שזה כלל שאחריו פרטים: “כי אם לשארו” - ומה 

זה לשארו? “לאמו ולאביו ולבנו ולבתו ולאחיו ולאחותו הבתולה”. ]ומה שדרשו 
)יבמות דף כ”ב ע”ב( שארו זו אשתו, דרשא דרבנן היא. הרדב”ז בפירושו שם[. שאר 

הפוסקים אומרים לא, לשארו זו אשתו, התורה מתירה לכהן הדיוט להיטמא 
לאשתו כשנפטרה. אבל טעמי המקרא מסייעים לדעת הרמב”ם: “לשארו הקרוב 
אליו” – אתנח - זה כלל, ואחריו פרטים – “לאמו ולאביו” וגו’. ולפי הרמב”ם האם 
מותר להיטמא לאשתו או אסור? מותר, ככה ההלכה. ולמה זה? כי היא נחשבת 
כמו מת מצוה. מי יטפל בה ראשון? בעלה. לא יתכן שיבואו קרובים אחרים ויטפלו 
בה. וכל שכן אם אין לה הורים מה יעשו? לכן עשו אותה חכמים כמו מת מצוה. 
והפשט לא יופשט. ככה דרך הרמב”ם תמיד לפרש על פי הפשט14. “כי אם לשארו” 
לפי הרמב”ם זו לא האשה, אלא זה כלל – לקרובו. כאילו התורה אמרה “כי אם 

לקרובו”. ]וכן מתרגם אונקלוס. ועיין בכסף משנה שם[.

למה הפסוק התחיל באמו לפני אביו?
אחר כך כתוב “לאמו ולאביו” )ויקרא כ”א ב’( - לאמו ואחר כך לאביו. האבן עזרא יג. 

כותב למה הפסוק התחיל באמו לפני אביו? הרי בדרך כלל מתחילים באבא לפני 
האמא, בכל התנ”ך כולו כתוב: “ויולד בנים ובנות”, מעולם לא כתוב “ויולד בנות 
ובנים”, אין פסוק כזה בעולם15. למה כאן הפסוק התחיל “לאמו ולאביו”? אז הוא 
כתב כי על פי רוב האמא נפטרת לפני בעלה. ויש לי ראיה לדבריו, בפסוק באשת 
חיל )משלי ל”א, י”ב( כתוב: “גמלתהו טוב ולא רע כל ימי חייה”. למה לא כתוב כל ימי 
חייו? הרי אחרי שנפטר אין לה מה לגמול לו, אלא נאמר “כל ימי חייה” כי על פי 
רוב האשה נפטרת בחיי בעלה. וככה רואים גם בשרה אמנו וגם ברבקה ובכולם, 
האבות - בעליהן נפטרו יותר מאוחר. וככה כתבו גם התוספות בכתובות )דף נ”ב 

)דברים ד’ כ”ו( - מאדם כמוך הקב”ה עושה עדיים ותכשיטים – “העידותי בכם”. למרות שאתה נמצא 
במקום של גויים שמכריחים אותך לעבוד בשבת ולעשות הכל אתה יושב ולומד. צריך ככה להסתכל. 

הרבה חוזרים בתשובה מפני הדברים האלה. 
בו” כתובה בלי וא”ו, רמז לשנת תש”ח, שבאותה שנה באו הרבה בכפירה ובחוצפה,  13.  המילה “תׁשֻ

ואילו היום יודעים שהכפירה טיפשות.
14.  למשל גם כן בטבילת כלים, הרבה מאד סוברים שהיא דאורייתא, וככה מוכח מהגמרא )ע”ז דף 
ע”ה ע”ב(. אבל הרמב”ם )פרק י”ז מהלכות מאכלות אסורות ה”ה( אומר, התורה רמזה “כל דבר אשר יבוא 
באש תעבירו באש וטהר” )במדבר ל”א כ”ג( וכיון שאמר הפסוק “וטהר”, הוסיף לו טהרה אחרת. אבל 

מלשונו מוכח שזה מדרבנן. ככה הוא סובר.
15.  יש איזה מסרה משובשת )בראשית ה’, ד’( שאומרת שכתוב ביהוידע )דברי הימים-ב’ כ”ד ג’( “ויולד 
בנות ובנים”. אין דבר כזה. גם ביהוידע כתוב “ויולד בנים ובנות”. אלא כוונת המסרה שבכל התנ”ך 
“ויולד בנים ובנות” במאריך טרחא, אבל ביהוידע כתוב “וישא לו יהוידע נשים שתים ויולד )טרחא( 

בנים ובנות” אבל הבנים לפני הבנות. ומה ההבדל אם הטרחא היא ב”ויולד” או ב”בנים”? 
ההבדל הוא ככה. הרבה חושבים שיהוידע הכהן הגדול לקח שתי נשים, לא ככה, אסור לכהן גדול 
לקחת שתי נשים. ככה הרמב”ם )פי”ז מהלכות איסורי ביאה הלכה י”ג( כותב, והראב”ד משיג עליו הרי 
הפסוק אמר “וישא לו יהוידע נשים שתים”, אז איך אתה פוסק כדבר הזה? אז באו והסבירו שלא 
זו הכוונה, הפסוק לא בא לומר שהכהן גדול לקח שתי נשים, מה אכפת לנו מזה? אלא כל הפרק 

שם מדבר על יואש המלך. 
יואש הזה החביאו אותו בגלל עתליהו המרשעת )יש הרבה היום קוראים לבנותיהם בשם ‘עתליה’, חושבים 
זה שם מודרני. עתליהו זה שם של אשה מרשעת. כמו השם ‘יורם’, אבל את השם יורם כבר הכשירו אותו(. היא 
הייתה הבת של אחאב ונישאה למלך מזרע דוד המלך )אחד המלכים, שמו יהורם( כאשר ראתה שבנה 
מת כי הרג אותו יהוא. אז היא קמה “ותאבד את כל זרע הממלכה” )מלכים-ב’ י”א, א’(. אמרה אחאב 
אביה, כל זרעו נהרגו, וזה דוד המלך נשאר זרעו דור אחר דור אחר דור? מה זה? צריך גם כן למצוא 
להם איזה פטנט, אז מה היא עשתה? לקחה את כל זרע דוד המלך הרגה אותם “ותקם ותאבד את 
כל זרע הממלכה”. מה עשה יהוידע הכהן? לקח תינוק קטן בן חודשיים ]מזרע דוד הע”ה שנשאר 
בחיים[ עם האומנת שלו, וחשב איפה נשים אותו שעתליהו לא תדע מזה? אמר נכניס אותו בתוך 
בית קדש הקדשים. בקדש הקדשים ביום כיפור תוך כמה דקות אם הכהן לא היה בסדר היה מת 
שם והיו גוררים אותו. ואתה לוקח לשם תינוק בן חודשיים שאינו יודע בין ימינו לשמאלו, הוא 
והמינקת שלו?! מה היא גאונית?! היא אפילו לא כהנת, שום דבר. אבל הוא הכניס אותו לשם, כי 
הוא אמר שזה המקום הבטוח בשביל התינוק הזה. כשהגיע לגיל שבע, אמר עכשיו תוציאו אותו. 
ר  הוציאו אותו ועשו רעש גדול: “ויאמרו יחי המלך” )שם פסוק י”ב(, שמעה את זה עתליה אמרה “ֶקֶשׁ
קשרו אותה בחבלים והרגו אותה... ]ובסיפור זה המתואר גם בדברי הימים  ר” )שם פסוק י”ד(,  ָקׁשֶ
ב’[ כתוב שם )פרק כ”ד פסוק ג’(: “וישא לו יהוידע נשים שנים” - יהוידע נשא לו לתינוק הזה שהגיע 
לגיל שבע )או תשע( שתי נשים, ויולד - התינוק יואש - בנים ובנות. לכן ויולד בטרחא. אבל אין אף 

פעם “ויולד בנות ובנים”.
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ע”א ד”ה רצה, בשם הירושלמי( שהנשים ממהרות למות מן האנשים. ושם בדף פ”ג ע”ב 

)ד”ה מיתה( כתבו התוספות הטעם, בגלל שהאשה מסתכנת בלידה, לידה זה לא דבר 

פשוט בכלל16. ואם היו לה בעיות, הייתה מביאה ילד אחד ואחר כך נדבקת בכל 
מיני דברים ולא מאריכה ימים. ואילו הבעל אין לו לא לידה ולא הריון ולא שום 
דבר, לכן הוא חי יותר17. לכן הפסוק אמר “לאמו ולאביו”. אבל זה לא נכון. למה? 
כי בוא נמשיך אחר כך בכהן גדול: “ועל כל נפשות מת לא יבוא לאביו ולאמו לא 
ם אביו קודם? הרי אמרנו שהאם קודמת במיתה?  יטמא” )ויקרא כ”א, י”א(. ולמה ׁשָ

לא זו אף זו קתני
אלא התשובה היא כך, ואמר אותה אחד מבעלי התוספות. האבא זה לא ודאי יד. 

שהוא האבא, קורה לפעמים שהוא לא האבא והייתה טעות18. וא”כ כשהתורה 
מדברת על ההיתר של כהן הדיוט “כי אם לשארו הקרוב אליו לאמו ולאביו” הכוונה 
היא: לא מבעיא לאמו שהיא ודאי אמו שיכול להיטמא לה, אלא אפילו לאביו שזה 
ספק, אפילו הכי סומכים על החזקה ומותר לכהן הדיוט להיטמא לאביו. אבל 
כאשר הפסוק מדבר על כהן גדול שזה הפוך, ואסור לו להיטמא לא לאביו ולא 
לאמו, נאמר הפוך: “לאביו ולאמו לא יטמא” - לא מבעיא לאביו שהוא ספק לא 
יטמא, אלא גם לאמו שהיא ודאי אמו - אפילו הכי לא יטמא. דרך התורה לדבר 
ב”לא זו אף זו” ואומרת את הדבר שהוא חידוש באחרונה. זה יפה מאד. ]ושמעתי 

שכעין זה פירש הרב תוספת ברכה ז”ל[.
16.  פעם לא היו יודעים כלום, והיו נותנים ליולדת לשתות מרק עוף ולא ידעו למה. זו “תרופת סבתא”. 
והיום נותנים לה אנטיביוטיקה. והתברר שבמרק של תרנגולת יש אנטיביוטיקה! והדבר הזה כתוב 

בשו”ת הרשב”ץ )ח”ג סי’ ל”ז( שנותנים מרק עוף ליולדת. אבל כמה זה יכול לעזור?
היום התהפך העולם, האשה מאריכה ימים יותר מהבעל, ככה על פי הסטטיסטיקה. למה?    .17
כי מצאנו תרופה של האנטיביוטיקה, והאשה מתגברת על זה, ואילו הבעל יוצא למלחמות ונוסע 
ועושה כל מיני תאונות רח”ל וכדומה. אז התהפך העולם. ועל זה אמרתי רמז, אמרו שהיום תוחלת 
החיים של הנשים בארץ ישראל היא 82 שנה, ואילו תוחלת החיים של הבעל 75 - 76 שנה, מנין לנו 
הדבר הזה? כתוב: “ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה” )תהלים צ’ י’(, בגָברות 

שמונים שנה... הגברת חיה שמונים שנה ויותר. אבל בימי אבן עזרא האשה הייתה חיה פחות.
18.  יש גמרא בחולין )דף י”א ע”ב( מנין לומדים שהולכים אחר הרוב שנאמר “מכה אביו ואמו מות 
יומת” )שמות כ”א ט”ו( מי אמר שזה אביו? אמו מסתמא בשעת הלידה האחיות רואות שזו האמא, 
אבל האבא מי אמר שזה הוא? אולי הוא לא בסדר וזה לא אבא שלו, אלא אזלינן בתר רובא. רוב 

העולם הם בנים כשרים.

נטויה זו ה”מאיילא”
ויש אחר כך עוד דבר: “לא יטמא בעל בעמיו להחלו” )ויקרא כ”א ד’(. העולם טו. 

חושבים שיש בה”א טרחא, אבל זה לא יכול להיות. כי טרחא זה טעם מפסיק, 
טעם מפסיק באמצע המלה?! הרי טרחא באה להפסיק בין משפט למשפט, 
ואיך תעשה טרחא באמצע המלה? אלא זה לא טרחא, זה נקרא “מאיילא”. ומה 
הפירוש? כאשר תמצא טרחא ואתנח במילה אחת, או טרחא וסוף פסוק במילה 
אחת, תדע לך שזו לא טרחא אלא זה טעם משרת שהוא גרוע מכל המשרתים, 
ונקרא “מאיילא”. ומה זה מאיילא? פעם שלח לי הרב שמואל דוד מונק ע”ה: מה 
זה מאיילא? אמרתי לו: שאני לא זוכר, שאלתי את רבי מאיר מדן )הוא אחד העורכים 
של תנ”ך קורן( ואמר לי: ש”מאיילא” זו מילה ערבית שפירושה “נטויה”. ואחר כך 

ראיתי שככה כתוב בלחם הביכורים )עמ’ ש”ס בנד”מ(. למה טרחתי לשלוח לו עד 
לירושלים בשעה שזה נמצא בלחם הביכורים שלנו?!... כתוב “להחלו” הה”א 
בטרחא, וזה לא טרחא אלא מאיילא. וזה טעם משרת מהמשרתים החלשים ביותר. 
וזה אומר שצריך לעמוד מעט בה”א, וכאילו זו געיא. ויש לנו עוד דוגמא כזאת, 
“וביום הביכורים בהקריבכם מנחה חדשה  בקריאה של יום חג השבועות כתוב: 
לה’ בשבועותיכם” )במדבר כ”ח, כ”ו(. ובשבועותיכם יש בעי”ן טרחא, מה זה? “בשבו” 
לבד ו”עותיכם” לבד?! הרי זו מלה אחת, אלא זה מאיילא. וכשאתה רואה דבר כזה 
זה מאיילא. ויש דוגמא אחרת ברות )א’, י’(: “ותאמרנה לה כי איתך נשוב לעמך”. 
ובמלה “ותאמרנה” יש טרחא ומקף, ממה נפשך, זה טרחא או מקף? “הרי זה חמר 
גמל” )עירובין דף ל”ה ע”א( - בטרחא תפסיק ובמקף תמהר? מה נעשה? למהר או 
להפסיק? אלא זה לא טרחא, זה טעם משרת והוא כמו געיא, תעמוד קצת במ”ם, 
ותעשה את המקף. ולמה לא עשו געיא? אינני יודע, אולי היה להם איזה שינוי 

במנגינה בין מאיילא ובין געיא.  

“כל מלאכת עבודה לא תעשו”
הפסוק אומר לגבי ימים טובים: “כל מלאכת עבודה לא תעשו” )ויקרא כ”ג, ז’ טז. 

ועוד(, מה זה “מלאכת עבודה”? היה צריך לומר: “כל מלאכה לא תעשו”? רש”י )שם 

פסוק ל”ו( כותב “מלאכת עבודה” אפילו דבר האבד אסור. בחול המועד דבר האבד 



מותר, כל דבר שהולך ואובד מותר לך לעשות אותו, אבל ביום טוב אפילו דבר 
האבד אסור. אבל איפה נרמז דבר האבד במלת מלאכת עבודה? איני יודע. פעם 
אמרתי רמז שהמילה “עבדה” זה אותיות האבד, כי עי”ן מחלפת באל”ף. כאילו כתוב: 
“מלאכת אבדה”. יש פירוש יפה מאד שאמר אותו רבנו חננאל ומובא בהרמב”ן )כאן( 
והרמב”ם בהלכות שביתת יום טוב )פ”א ה”א( רומז עליו, שאמר “מלאכת עבודה” 
פירושו שאינו מלאכת אוכל נפש, כי ביום טוב מלאכת אוכל נפש מותרת. מותר 
לבשל ולאפות אם אתה לא עושה דברים שיכולת לעשות מאתמול כמו להדליק 
וכדו’, מותר לך לבשל ולאפות ומותר לך הכל. וזו כוונת הפסוק: “מלאכת עבודה” – 
דוקא מלאכה שאתה עושה ממנה עבודה – כסף, לא תעשו. וראיה לדבר, שהפסוק 
כשהגיע ליום כיפור, שאסור בו גם מלאכת אוכל נפש, כתב: “כל מלאכה לא תעשו 
חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם” )כ”ג ל”א(. וככה יוצא מדברי הרמב”ם 
מתחילת הלכות יום טוב )שם(, מי שיעיין בדבריו יראה שהוא רומז לזה בפירוש, 

וזה על פי פירושו של רבנו חננאל19.

אוצר בית דין
קראנו במנחה פרשת “בהר סיני” שמדברת על מצות שמיטה. צריך להשמיט יז. 

את הפירות בשביעית, ולהשמיט את השדה והגן, לפתוח אותם וכל אחד יכול 
להיכנס ולקחת. ומכיון שדבר כזה אי אפשר לתת לו גבולות, יבוא אחד ויקח 
ויקח ולשאר האנשים לא יהיה מה לאכול, לכן תיקנו בזמן התוספתא )שביעית 
פ”ח ה”א( את העניין של “אוצר בית דין”. אבל אחר כך הדבר התגלגל עד שאלה 

שמוכרים בשמיטה באוצר בית דין הפרי יקר פי שלוש)!( מחנויות אחרות. פעם 
ראיתי דובדבן ]של אוצר בית דין[ בשבעה שקלים, ודובדבן בחנות רגילה שני 
שקלים. פי שלוש?! אתה מוסיף חמשה שקלים על כל קילו דובדבן?! מה קרה 
לכם?! והם אומרים שהפירות שלנו אסורים, והכלים של הספרדים ]הסומכים 

על היתר מכירה[ אסורים, ועושים רעש גדול. 

להקפיד על שמיטה כהלכתה
אבל זה לא בדיוק, כי אלה שתיקנו את היתר המכירה הם לאו “קטלי קני יח. 

באגמא” )סנהדרין דף ל”ג ע”א(, גאונים גדולים עשו את זה. אבל מידי שמיטה בשמיטה, 
באים חכמים ומורידים את המחירים, וכאשר מורידים את המחירים כדאי שכל 
אחד ואחד ישמור על פירות שמיטה, וכדאי שכל אחד ואחד מהחקלאים ישמרו על 
השמיטה. מסדרים להם הכנסות אחרות, ומסדרים להם שיוכלו ללמוד תורה20. 

לא להתחכם על התורה ולהפקיע מחירים
צריך לדעת, שכאשר אתה מקיים את המצוה לשם שמים, אתה יכול להוסיף יט. 

בהוצאות, כי יש קצת הוצאות. אבל לקחת ירקות מעזה ולהביא אותם לבני ברק 
או לעיר אחרת פי ארבעה מהמחיר, למה אתה עושה את זה?! וכי התורה רצתה 
לתת לכם עבודה?! הרי התורה אמרה “והיתה שבת הארץ לכם לאכלה, לך ולעבדך 
ולאמתך ולשכירך ולתושבך הגרים עמך”21 )ויקרא כ”ה, ו’(. כשאתה מאמין בתורה, 

19.  אנחנו אין לנו את הפירוש של רבנו חננאל. כל כך כואב שנאבד הפירוש של רבנו חננאל על 
התורה. היה חכם אחד בג’וינט )כמדומני בשם גרינבוים( שאסף את כל פירושי רבנו חננאל על התורה 
מתוך הראשונים, קצת מהרמב”ן וקצת מאבן עזרא וקצת מאבן שועייב וכדו’. אבל אם היה לנו את 

פירושו על התורה זה היה אחד הפירושים הנפלאים ביותר. פשט מיוחד במינו.
אנחנו לא יודעים מה זה תורה. תתארו לכם אם כולנו היינו לומדים תורה היו כל המריבות    .20
יום אחד היה מגיע ראש הממשלה ואומר: רבותי, יש  האלה בכנסת?! לא היו, לא היה שום דבר. 
לי קושיא בתוספות. ואומרים לו קושיא בתוספות?! מה קרה לך? תוספות אמרו כך וכך, אבל יש 
מקור אחר בתוספתא שאומרת אחרת... תוספות והתוספתא ביחד, לא מעניין אותנו לא ליברמן 
ולא לפיד, שום דבר. יגידו לליברמן אתה אדם “ליבר” – חופשי, לך החוצה לחופש... ולפיד עושה 
לפידים, כבר עברנו את ל”ג לעומר, למה אתה עושה שוב פעם לפידים?! “ויבער אש בלפידים 

וישלח בקמות פלישתים” )שופטים ט”ו, ה’(. 
עברנו באמריקה ליד חנות שמוכרים שם זנבות שועלים לעשות מהם שטריימל, והנה יש  פעם 
זנב שועל בוויטרינה )זה סגור בשבת, אבל רואים את זה(. ובזה הבנתי למה שמשון לכד שלוש מאות 
שועלים, כי שמעתי מאבא ע”ה שהאשכנזים שיהיו בריאים לוקחים שלושה עשר זנבות ועושים 
ממנו שטריימל אחד. ואם תחלק שלוש מאות לשלושה עשר, יצא לך 23 וישאר אחד, )כי שלושה 
עשר כפול עשרים ושלוש, זה בדיוק 299 - 13 כפול 20 זה 260, ו13 כפול 3, זה 39. מה נשאר מהשלוש מאות 
י”ז כ”ה(. ובשאר  שועלים? זנב אחד(. וזה הזנב שבויטרינה... “למשמרת לאות לבני מרי” )במדבר 
הזנבות עשו מכל שלושה עשר שטריימל אחד... זה היה לי חידוש יפה מאד. ורמז לדבר, כי שמשון 
מתחיל באות ש”ין, ושטריימל מתחיל בשי”ן ושועל מתחיל בשי”ן כולם שיני”ם... “קשרת קשרי 

שי”ן קשריך” )פיוט “בר יוחאי”(...
21.  הרב סלמאן מוצפי ע”ה הייתה לו קרקע קטנה, וכל שנה היה זורע שם חיטה, וכאשר מגיעה עת 

אתה לא מתחכם על התורה כדי לאסוף כסף מאחרים, אדרבא, לעשות טוב לכל 
אחד ואחד. 

לתת לחילוני מכספי מעשר
אפילו יבוא חילוני ויבקש משהו ואתה יכול לתת לו מכספי מעשר, תתן לו. כ. 

אל תאמר שלא מגיע לו מכסף המעשר, ודאי שמגיע לו, כי הוא יהודי. וככה יראה 
איך אלה ששומרים תורה ומצוות איך הם עושים מעשים טובים, איך הם מתייחסים 
בכבוד, ואם היינו ככה, איפה היינו. אין כמו ארץ ישראל, מבחינת הפירות, מבחינת 
האויר, ומבחינת היחס. אבל חסר לנו יחס אחד לשני, כי כל אחד ואחד מנסה לבלוע 

את השני, מה יצא לכם מזה? כלום!

להיזהר להתחיל בפסוק טוב ולסיים בפסוק טוב
יש פסוק בפרשת בהר סיני )ויקרא כ”ה, נ”א-נ”ב(: “אם עוד רבות בשנים לפיהן כא. 

ישיב גאולתו מכסף מקנתו. ואם מעט נשאר בשנים”. כתבו שאביו של הבן איש 
חי – רבי אליהו חיים22 היה מוזמן לעלות לתורה בסוף פרשת בהר, והחזן הראה 
לו “ואם מעט נשאר בשנים”, והרב אמר לו תחזור למעלה. “ואם” גימטריא 47, 
רבי יוסף חיים ע”ה  47! ומאז בנו  ובאמת הוא נפטר באותה שנה )תרי”ט( בגיל 
הגאון רבי משה לוי ע”ה בפרשת קורח  היה נזהר מאד שלא לפתוח פה לשטן. 
שמתחילים ללוי: “אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש הביאותנו” )במדבר ט”ז י”ד(, היה 
אומר לא להתחיל ב”אף”. אם הוא היה כהן והוא ממשיך כהן ולוי אולי איך שהוא 
זה בסדר, אבל הוא היה לוי וא”כ זה לא טוב שהוא יתחיל ב”אף”. ולכן היה אומר 
)י”ג(: “המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש  לחזן להתחיל בפסוק לפני כן 
להמיתנו במדבר כי תשתרר עלינו גם השתרר”. תמיד צריך להיזהר להתחיל 

בפסוק טוב ולסיים בפסוק טוב.

“איזהו חכם? הלומד מכל אדם”
בפרקי אבות )פרק רביעי משנה א( כתוב: “בן זומא אומר, איזהו חכם? הלומד כב. 

מכל אדם”. מה זה “הלומד מכל אדם”? הוא לא אמר למי הכוונה, אבל אני חושב 
שהוא רומז לרבי אלעזר בן עזריה שאמר )ברכות דף י”ב ע”ב(: “ולא זכיתי שתאמר 
יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומא”. נכון שרבי אלעזר בן עזריה היה אז 

הקציר היה קוצר את החיטה שלו ועושה ממנה מצת מצוה מהקציר שלו. ושנה אחת בשנה ששית 
יצא לו פי שלוש )ככה כותב בנו רבי בן ציון מוצפי שיהיה בריא בספר עולמו של צדיק עמ’ 124(. כל שנה 
היה לו שבע קילו ובאותה שנה יצא לו עשרים ואחד קילו. שמח ואמר: הנה ההבטחה של התורה: 

“ועשת את התבואה לשלוש השנים” )ויקרא כ”ה, כ”א(.
22.  היה צדיק וחסיד מאין כמוהו, היה עשיר והיה נותן מעשר ויותר. והיה משלם משכורת לרבי 
אליהו מאני ע”ה בחברון ואמר לו: אל תקח כסף מהקהלה, אני אשלם לך, אבל תלמד את בני קבלה. 
והבן רבי יוסף חיים היה שולח לו שאלות. ויש מכתבים בכתב יד שיש בהם מאה שאלות ויותר שהיה 
רבי יוסף חיים שואל את רבי אליהו מאני, והוא היה עונה לו, ורוב התשובות מובאות בספרי רבי 
יוסף חיים. וכל יום כאשר היה מגיע ל”ואתה מושל בכל” לא היה נותן כמה אגורות, אלא היה נותן 
מטבעות גדולות, כי היה עשיר. וביום שבת שלא היה יכול לתת, מה היה עושה? היה מכין מיום ששי 
שלוש לחמניות, ומניח אותם באיזה חור שהיה בבית הכנסת, וכאשר היה מגיע ל”ואתה מושל בכל” 
היה מכוון עליהם - זה בשביל העניים. ובמוצאי שבת היה מתעטף כמו איזה טייעא של הגמרא 
)ברכות דף ו’ ע”ב ועוד( והיה הולך מבית לבית, ונותן לעניים כסף. היו שואלים אותו: איך קוראים לך, 
אמר להם אליהו. למחרת אלה העניים באים לשלם את החוב של המכולת. ואומרים למוכר אתמול 
בא אליהו הנביא הביתה, ככה אמר ששמו אליהו, והביא לנו כסף, כמה אני חייב לך? אלף שקל? 
קח אלף שקל. וככה בא השני והשלישי והרביעי. וכולם התחילו לדבר, זכינו בבבל שאליהו הנביא 
בא כל מוצאי שבת הביתה. אבל הוא לא בכל העיר, אלא פעם בשכונה אחת ופעם בשכונה אחרת, 
וככה כל העיר כולה רואים את אליהו הנביא... “אשרי עין תשורהו”... ככה שר רבי יוסף חיים. ואחר 
כך כאשר נפטר רבי אליהו חיים, גילו שאליהו הנביא הפסיק לבוא, ואז הבינו למפרע שאליהו זה 

לא אליהו הנביא, אלא רבי אליהו חיים.

 לע"נ הבחור היקר טהור וזך נעים הליכות אהוב על הבריות
משה בן ידיד נפשנו הרה"ג רבי דוד והרבנית מלכה פרידה ילחטו"א לוי ז"ל

 שעלה בסערה השמימה עם עוד 44 יהודים צדיקים וחסידים בהילולא דרשב"י זיע"א בהר מירון 
ה " ב צ נ ת

יוצאים מהסגר עם מיטב המרצים והרבנים בס"ד
במגוון נושאים מרתקים

הרבנים הגאונים: ר' בנימין חותה  ר‘ יוסף חיים חדאד  ר' יעקב סיני )נכדו של מרן(  ר' אדיר עמרוצי  ר' 
רפאל זר  ר' משה פינטו  ר' מרדכי לוי  ר' עמנואל מזרחי  ר' דוד טהרני  ר' שמואל עידאן  ר' מיכאל 

שושן  ר' דוד פריוף  ר' אליהו עמר  מצגת תפלין מרתקת 

מעוניין לארגן הרצאה בקהילה שלך? 

רוצה לזכות את הציבור בערב עוצמתי ומחזק? 

מארגן יום שכולו תורה?

ארגון ״מעיין חיים״ מביא אליכם את מיטב המרצים והדרשנים, בשלל נושאים, בהלכה, מוסר, חינוך 
ילדים, סגולות, השקפה, כשרות, ועוד ועוד.

בתי אבלים ושבעה ללא עלות.

צרו קשר עכשיו בטלפון: 0556797353 
| במידה ואין מענה ניתן להשאיר הודעה |

כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו
ע"י עמותת תורה באהבה ת"א )ע"ר(



6לחסויות, להפצה, להנצחות ולקבלת העלון לפנות לפקס 077-3179532 <<<                                                מייל: bait.neheman@gmail.com | טלפון: 08-6727523 | 052-7130554 

אל מלא רחמים יתמלא ברחמים
 על נפש רוח ונשמת

צעיר ובן זומא גם כן היה צעיר, אבל זה נשיא וזה בן אדם פשוט שאפילו “רבי” 
לא קראו לו. אבל הוא אמר דרשה יפה: “כל ימי חייך” )דברים ט”ז ג’( – “ימי חייך” 
הימים, “כל ימי חייך” הלילות. ועל זה מגיע לו: “איזהו חכם הלומד מכל אדם”, 
וכמו שלמד ממני הנשיא רבי אלעזר בן עזריה. אדם צריך לקבל כל דבר אמתי, 
כל דבר יפה, כל דבר מתוק. ולא רק לקבל אותו, אלא גם לומר אותו בשם אומרו: 

“כך אמר לי פלוני”.

החכמה לא באה מבני אדם אלא באה מהקב”ה
הרמב”ם כותב: “קבל את האמת ממי שאמרה” )שמונה פרקים בהקדמה(. בצעירותו כג. 

הוא לא היה רוצה לכתוב שמות, אבל אחר כך יותר מאוחר במורה נבוכים אם היה 
מוצא דבר נכון שאמר אותו אריסטו, היה כותב שאריסטו אמר דבר נכון. ואמר, 
אני יודע שאנשים עושים מזה רעש, אבל אני אמרתי שהעובד עבודה זרה הזה 
אמר רעיון שה’ נתן לו במוחו, וזהו. ככה היה כותב, וככה כתבו כל הראשונים. 
היום אם תאמר אריסטו זו סכנה... היה תלמיד חכם אחד גדול ]היש”ר מקנדיא[ 
ֶכל אריסטו  ֵשׂ לפני 400 שנה, והוא אמר ששכלו של הרא”ם )רבנו אליהו מזרחי( ּכְ
בדקות בעומק וביושר. מה זה “שכל אריסטו”? הגע עצמך שאדם יגיד שהשכל 
שלו כמו נפוליאון. מה אכפת לנו מנפוליאון? אבל הוא התכוון רק על החדות 
והיושר של השכל. כמו שאתה אומר שהשכל שלו שוה שכל של המדען הגדול 
בעולם. מותר לומר ככה. והיום לא אומרים ככה. אבל כתבתי את זה בשמו )בספר 
מגדולי ישראל ח”א עמ’ שנ”ט(, שבספר נובלות חכמה דף ל”ב ע”ב, משבח אותו בדקות 

בעומק וביושר. אנחנו משבחים את השכל שה’ נתן באדם, ולפעמים ה’ נותן שכל 
גם באדם שאינו יהודי. “כל האומר דבר חכמה באומות נקרא חכם” )מגילה דף ט”ז 
ע”א(. צריך לשקול את הדברים ולא להיות ככה מרובע, לומר ‘ה’ יצילנו’23. אלא 

23.  פעם אחת היה רשב”א אחד תמוה )מובא ביורה דעה סימן ל”ד ס”ב( שכל המפרשים נתקשו בו. 
גם הטורי זהב )סק”ג(, גם השפתי כהן )סק”ד(, גם הפרי חדש )סק”ד( וגם הבית חדש )שם ד”ה גרסינן 
בגמ’(. ואמרתי לתלמידים שמי שיודע קצת כללים של הגמרא בהנדסה בעיגול וכו’ ימצא שהכל 
פשוט וברור. היה אחד מהתלמידים ששמע שאמרתי “הנדסה”, נבהל וברח. מה יש לך? תגיד לי 
מה קרה לך? הרי הנדסה זה בגימטריא “הודו לה’ כי טוב” )תהלים קל”ו א’(, ובספר עליות אליהו 
)מעלות הסולם הערה ה’( אומר שיש גמרא )סוטה דף מ”ה ע”א( “ומדדו אל הערים” )דברים כ”א ב’( - מכאן 

צריך ליהנות מכל דבר חכמה, כי החכמה לא באה מבני אדם אלא באה מהקב”ה. 
ו’(. אתה רואה דבר טוב שאמרו  )משלי ב’,  “כי ה’ יתן חכמה מפיו דעת ותבונה” 
אותו אפילו אומות העולם - תקבל אותו. “כל האומר דבר חכמה באומות נקרא 

חכם”. לכן צריך לשים לב24.

.25 רפו”ש לפצועים )אלה שכתובים לי כאן בדף(: אלקנה בן יעל, יוסף עזריאל בן 
חיה מיכל, אלעזר בן ראומה, זאב מרדכי בן רחל הנדל, ידידיה משה בן מירה 
מרים, אברהם בן חנה הינדא, יונתן ונהוראי בני מיכל ודביר בן עפרה. ה’ יתברך 
ישלח להם רפואה שלמה ובריאות איתנה, וירחם עליהם ועל כל עם ישראל, ולא 
יוסיפו עוד לדאבה, מכאן ולהבא חושבנא טבא, ונזכה לגאולה שלמה במהרה 

בימינו אמן ואמן.
הקהל  ויעקב, הוא יברך את כל  מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק 
הקדוש הזה, אלה הרואים בלויין, ואלה השומעים ואלה הקוראים אחר כך, כל מי 
שיקרא וישמע והדברים יפעלו בלבו פעולה טובה, להוריד שנאת חינם ולהוריד את 
המחלוקות וכל השטויות האלה. שנזכה ביחד לקבל את התורה מתוך אהבה, “ויחן 
שם ישראל” )שמות י”ט, ב’( - כאיש אחד בלב אחד )רש”י שם(. וימלא כל משאלות 

לבכם לטובה. וכן יהי רצון ונאמר אמן.
שמצוה לעסוק במדידה - ללמוד הנדסה. ודברי הרשב”א ברורים כשמש. אתה לא רוצה לשמוע 
אותם? מה נעשה לו. אחר כך כתבתי את זה באור תורה פעמיים )שבט תשל”ט עמ’ קע”ה וחשון תשס”ו 

סי’ כ”א(. ואני מקוה שהדברים יגיעו לתלמידי חכמים שמבינים ויהנו מהם.
24.  פעם בא אלי אחד ואמר לי: יש אבן עזרא קשה על הפסוק )ויקרא כ”ו, כ”ו(: “בשברי לכם מטה 
הכוונה שהשי”ן מנוקדת  לחם” – בשברי וכו’, ובא שבור. מה הפירוש “ובא שבור”? אמרתי לו: 
והאבן עזרא נוח לו לדבר בשפת חכמים.  בחיריק, כי החיריק נקרא בערבית “ּכסרה”, וזה שבר. 
ברי”? לכן אמר  ְכבו” )רות ג’, ד’(, למה נאמר “בִשׁ ְברי” כמו – “בָשׁ הוקשה לו שהיה צריך לכתוב “בָשׁ
שנשברה השי”ן, דהיינו שהשי”ן בחירי”ק מפני טעם זה וזה. יש כמה מקומות שהאבן עזרא מדבר 
בשפה מיוחדת, צריך ללמוד אותו. אמר לי: באתי מירושלים בשביל הדבר הזה! אמרתי לו: תרגע, 

שבר פירושו חיריק זה הכל.
25.  הערת המערכת: כאן ערך רבנו בצער רב השכבה לנפטרים )באסון במירון( לפי דף שנמסר לו, 
ובין הדברים היה כתוב על בחור אחד “בחור ספרדי” ואמר רבנו: מה אכפת לי ספרדי או אשכנזי? 
ובהמשך נכתב על בחור אחר שהוא “דתי לאומי”, ואמר רבנו: ירא שמים? זה מספיק. תפסיקו 

להגיד דתי לאומי. ]וההשכבה תובא בסמוך במסגרת[.

המחנך ר’ אלעזר מרדכי גולדברג מביתר. ר’ יהודה רובין מבית שמש. 
הבחור יוסף עמרם טאובר מארה”ב. ר’ מנחם זקבך מברכפלד. הרב 
משה  שמואל צבי קלגסבלד ראש כולל בביתר. האחים, הבחור 
נתן נטע אנגלרד )ישיבת מאור עינים ראחמסטריווקא( והילד יהושע 
אנגלרד )ת”ת באבוב( מירושלים. הבחור אליהו שמואל כהן )ישיבת 
היכל אברהם-לעלוב( מביתר. ר’ שמחה בונים דיסקינד מבית שמש. 
ר’ דוד קרויס מבית שמש. ר’ שרגא גשטטנר זמר אמריקאי )מונסי(. 
המחנך ר’ שמעון מטלון מביתר. ר’ ישראל אנקאוה מבית שמש. 
)ישיבת מיר ברכפלד( מבית שמש. ר’ חנוך סלוד  הבחור חיים ראק 
מאשדוד. הבחור אלקנה שילה )ישיבת תפארת הלוי( מירושלים. ר’ 
)ישיבת פוניבז’(  משה בן שלום  אלעזר צבי יוזף מארה”ב. הבחור 
פנחס מנחם  מגבעת שמואל. הבחור  יונתן חברוני  מבני ברק. ר’ 
מבית  )ישיבת מיר( מארה”ב. ר’ מרדכי יואל פאקעטע  קנובלוביץ’ 
משה מרדכי  חיים עוזר סלר מירושלים. האחים, הילד  שמש. ר’ 
אלחדד )ת”ת מכנובקא-בעלזא( והבחור יוסף דוד אלחדד )ישיבת עמלה 

של תורה( מירושלים. הבחור אברהם דניאל אמבון )ישיבת היכל יצחק( 
מארגנטינה. הבחור ישי מועלם מרכסים. הבחור יוסף יהודה לוי 
)ישיבת מיר(  )ישיבת אוהלי שמואל( מרכסים. הבחור דובי שטיינמץ 
מקנדה. הבחור משה לוי )ת”ת אמרי דוד( מבני ברק. הבחור ידידה 
אשר פוגל )ישיבת רמת-גן( מירושלים. ר’ יוסף גרינבוים מחיפה. ר’ 
)ישיבת ברסלב(  נחמן קירשבוים  אלעזר גפנר מירושלים. הבחור 
)ישיבת כנסת יחזקאל(  שלמה זלמן ליבוביץ  מבית שמש. הבחור 
מירושלים. הבחור אלעזר יצחק קולטי מירושלים. ר’ אריאל צדיק 
)ישיבת רינה של תורה( מרמלה.  יוסף מסטורוב  מירושלים. הבחור 
הבחור יעקב אלחנן סטרקובסקי )ישיבת באר ישראל( מאלעד. הבחור 
ידידיה חיות )ת”ת אמרי דוד( מבני ברק. הבחור אריאל אחדות )ישיבת 
יסודות התורה( מירושלים. ר’ משה צרפתי מירושלים. הבחור חן 
דורון )ישיבת עטרת חכמים( מחולון. ר’ משה ברגמן מבריטניה. 
הבחור יוסף קאהן )ישיבת מיר( מארה”ב. הבחור דניאל מוריס 

)ישיבת שעלבים( מארה”ב. 

אלה ההרוגים תהא נשמתם צרורה בצרור החיים. וזכותם תגן על בני משפחתם 
שלא ידעו עוד צרות צרורות כאלה.
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דרוש לשבת כלה
בשנת התרצ"ה לנדבת קופת "אור התורה" תכב"ץ

והנושא בא: )במדבר ה' ט'( וכל תרומה לכל קדשי בנ"י אשר יקריבו לכהן 
לו יהיה. ואיש את קדשיו לו יהיה איש אשר יתן לכהן לו יהיה.

גרסינן במדרש שיר השירים פ"ו אל גנת אגוז ירדתי אריב"ל נמשלו 
ישראל כאגוז מה אגוז הזה נגזזת ונחלפת ולטובתה היא וגו', כך כל 
מה שישראל נגזזין מעמלן ונותנין לעמלי תורה בעולם הזה, לטובתן 
הן נגזזין ונחלפין להן ומרבים להם עושר בעולם הזה ושכר טוב בעולם 
הבא. מה אגוז זה עצו משמר פריו, כך עמי הארץ בישראל מחזיקים 

בדברי תורה, הדא הוא דכתיב עץ חיים היא למחזיקים בה. עכל"ה.

   ידוע הדבר ומפורסם הענין כי שאר המועדים שאנו עושים עתה בגלות, 
הסיבה שלהן בטלה בעונותינו הרבים, כמו חג הפסח שהוא רמז ליציאת 
מצרים שיצאנו משעבוד לגאולה, עתה אנחנו בגלות משועבדים עבדות 
הגוף והנפש. וכן חג הסוכות שהוא רמז לענני כבוד שהיו שומרים את 
ישראל מכל נזק, עתה בעונותינו הרבים עוברים עלינו כמה וכמה רעות 
ומצוקות, זה רודה וזה מרדה. נמצא שרק המועדים נשארו קיימים 
בזה הזמן אבל סיבתן אינה קיימת בזה הזמן. אמנם חג השבועות קיים 
וגם סיבתו קיימת, גם בזה הזמן שהוא זכר לקבלת התורה שניתנה 
לישראל ומאז שזכינו בה עד היום ולעולמי עד לא תמוש מפינו ומזרענו. 
ולמרות כל גזירות הרעות שגזרו אומות העולם על ישראל לבטל מהם 
הדת והאמונה לא עלתה בידם כלום, ומסרו גופם ונשמתם בכל מיתות 
משונות ולא הפירו חוקי התורה בשום אופן. ובזה יתבאר כוונת הכתוב 
וגו' )דברים ט"ז ט"ו( והיית אך  י"ג( חג הסוכות תעשה לך  )דברים ט"ז 

שמח ועשית חג שבועות לה' אלקיך וגו' ושמחת לפני ה' אלוקיך וגו' 
ועיין להרב בינה לעיתים ז"ל )דרוש מ"ה( שפירש על פי דרכו ע"ש. ואני 
אפרשו בסייעתא דשמיא קרוב לדרכו כי חג הסוכות שסיבתו ותכליתו 
רק בשביל ענני כבוד שהם דבר גשמי, אשר תעשה לך דבר השייך לך. 
ובהיות שבטלה סיבתו בזה הזמן שאנו בגלות לכן אמר והיית אך שמח. 
"אך" מיעוט, שאין שמחה שלמה כל כך בזמן הגלות שהסיבה בטלה. 
אבל חג השבועות שסיבתו היא שזכינו בתורה וקירבנו ה' לעבודתו, 
לכן אמר ועשית חג שבועות לה' אלוקיך הואיל וסיבתו קיימת גם בזה 
הזמן, ולזה אמר ושמחת לפני ה' אלוקיך שמחה שלמה שסיבתו קיימת. 

   גם כאשר נתבונן נראה כי חג הפסח הוא זמן שהאילנות מוציאים 
פרחים, וכמו שכתוב בגמרא )ברכות מ"ג ע"א( האי מאן דנפיק ביומי ניסן 
וחזי אילני דקא מלבלבי וגו', אבל חג השבועות הוא זמן שהאילנות 
מוציאים פירות. ובזה נבין בטוב טעם כי טועים האומרים כי הלאומיות 
אינה תלויה בדת, כי רק באומות העולם לפי שלאומתיהם היא בדרך 
טבע. אבל אומת ישראל לא נעשית אומה בדרך טבע כי יציאתם מארץ 
מצרים והיותם לגוי נעשה באופן שהוא למעלה מדרך הטבע בכמה וכמה 
נסים ונפלאות כידוע. ובהיות ישראל שומרי תורה ומצות, עין ההשגחה 
פקוחה עליהם ויושבים על ארצם לבטח באין שטן ואין פגע רע אבל 
כאשר עזבו את התורה והמצוה, גלו מארצם. והיינו כי לגבי ישראל אי 
אפשר להם להשיג הלאומיות בלתי שיהיו שומרי דתם ואמונתם. ולכן בא 
הרמז שבחג הפסח שהוא חג הלאומיות הוא זמן הפרחים, ואין הפירות 
נגמרים עד חג השבועות להורות שע"י קיום הדת תתקיים הלאומיות 
של ישראל וישיגו התכלית, כמו הפירות שאין משיגים תכליתם לגמור 

רק עד חג השבועות.

   עוד כתבו המפרשים ז"ל שזהו הטעם שמקריבין בפסח קרבן העומר 
מן השעורים שהוא מאכל בהמה, ובשבועות מקריבים שתי הלחם 
מסולת חיטים מאכל אדם, לרמוז כי קודם מתן תורה שהיא דתנו אין 
נחשב האדם רק כבהמה שאינה יודעת  רק לאכול ולשתות ואין רק חיי 
העולם הזה ולא חיי העולם הבא על דרך )קהלת ג' י"ט( ומותר האדם מן 

הבהמה אין לבד הנשמה הטהורה וגו'. 

   והנה רבותינו ז"ל באבות )ו' ב'( אמרו "אוי להם לבריות מעלבונה של 
תורה". ופירשו המפרשים ז"ל שהעלבון הוא כדמסיים אחר כך שכל מי 
שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף ואפילו הכי חפץ הוא להיות נקרא נזוף 
ולא לעסוק בתורה, ואין לך עלבון לתורה יותר מזה. עוד פירשו המפרשים 
ז"ל אוי להם לבריות וגו' שכל הצערים והיסורין והאוי והאבוי הבא על 
הבריות הכל הוא בעון ביטול תורה, ואיך מסכים אדם לקבל על עצמו כל 
הצערים הנזכר שנקל בידו להנצל מהם ע"י שיעסוק בתורה וזה עלבון 
משל  גדול לתורה. עוד פירש הרב כנסת ישראל )פ"ה אות קמ"ב( ע"פ 
לבעל הבית שהיה עשיר גדול וקמצן גדול והיה מנהג בעיר שכל אורח 
וחכם הבא לעיר מתאכסן אצל בעה"ב אחר כפי הסדר. והעשיר הקמצן 
הזה מעולם לא קיבל לביתו אף אורח ברוב קמצנותו, והסכימו הקהל 
למנוע ממנו איזה צרכי קהל כשיצטרך להכניס, והיה לעשיר הנזכר בן 
אחד שהגיע לפרק הנישואין והחליטו לעכב עליו לסדר לו הקידושין וז' 
ברכות עד שיקבל עליו להכניס אורחים לביתו כפי הסדר כנהוג. ואמר 

הבן לאביו: עד מתי אהיה מעוכב מלהנשא עבורך. ויאמר לו אביו: ומה 
אעשה בני מאחר שאיני סובל להפסיד ממוני בעבור אלו האורחים. 
ואמר לו בנו: איעצך נא עצה לקבל את האורח כפי הסדר כנהוג אך לא 
תשים לפניו לאכול רק לחם צר ומים לחץ, ואז לא תפסיד רק דבר קל, 
או שתתן לפניו השיריים מהפת והתבשיל של אכילתנו שהם הולכים 
לאיבוד בלאו הכי. ויאמר לו אביו: היטבת לראות בני ועצתך טובה מאד. 
וכך עשו והיו האורחים הבאים אצלו מצטמקים ורע להם ומפני הבושה 
לא יכלו להגיד דבר. ועתה נראה איזה מהם רע יותר לאורחים האב או 
הבן. וקושטא הוא כי רעת הבן יותר גדולה לאורחים, כי כשלא היה האב 
מקבל את האורחים לגמרי לביתו בזה לא הפסיד האורח כלום, שהיו 
נותנים לו אכסניא הראויה לו אצל בעה"ב אחר. אך עתה בעצת הבן 
יהיה האורח בצער גדול מחוסר תזונה מספקת, והקהל סומכים שהוא 
בנחת. כן הדבר הזה כי אומות העולם לא רצו לקבל את התורה בעבור 
שאינם יכולים לקיים מצותיה, ובודאי שרוצה במי שמקבלה כראוי לפי 
כבודה כמו המלאכים שאמרו )תהלים ח' ב'( תנה הודך על השמים. אבל 
ישראל שקיבלו אותה ואין מתנהגים עמה כראוי לפי כבודה, אז יהיה 
לתורה עלבון גדול מישראל יותר מאומות העולם שלא קבלוה לגמרי. 

וזהו "אוי להם לבריות מעלבונה של תורה". עכ"ד. ע"ש. 

"ושמרתם ועשיתם כי היא  כוונת הכתוב )דברים ד' ו'(  ובזה יתבאר     
חכמתכם ובינתכם לעיני העמים", כי על ידי שיהיו ישראל שומרי התורה 
והמצות, נקראים בעלי דעת נגד אומות העולם שלא קיבלו את התורה. 
אבל אם ח"ו לא יהיו ישראל שומרי תורה ומצות, יהיו אומות העולם בעלי 
דעת יותר מהם חלילה כי הם לא קיבלוה לגמרי, אבל ישראל קיבלוה 

ולא שמרוה כראוי לפי כבודה ועשו בזה עלבון גדול.

   'והנה רבותינו ז"ל )במדבר רבה א' ז'( אמרו בג' דברים ניתנה תורה. באש 
ובמים ובמדבר. באש דכתיב )שמות י"ט י"ח( והר סיני עשן כולו, מפני 
אשר ירד עליו ה' באש. במים דכתיב )שופטים ה' ד'( בצאתך משעיר וגו' 
גם שמים נטפו גם עבים נטפו מים. במדבר דכתיב )שמות י"ט א'( ביום 
הזה באו מדבר סיני. ע"כ. ונראה לי בסייעתא דשמיא דמה שניתנה תורה 
בג' דברים אלה, בעבור כי תורתנו הקדושה יש בה דמיונות הרבה לאלו 

הג' דברים הנזכרים כאשר נבאר בסייעתא דשמיא.

   האש הוא רוחני מאד וקל מכל היסודות ועולה למעלה מכולם. ככה 
תורתנו הקדושה היא רוחנית מאד וגם קיום המצות שאדם עושה בפועל 
הם רומזים לרזים רוחניים עליונים מאד וגם פשטי המקראות מלבד 
פשוטם יש בהם כמה וכמה סודות כמוסים לאין קץ כידוע. וגם תורה 
שבעל פה דהיינו המשניות ודברי רבותינו ז"ל בגמרא ובמדרש גנוזים 
בהם כמה וכמה סודות מלבד פשוטם ועיין לרבינו האר"י ז"ל בספר 
שער מאמרי רבותינו ז"ל מה שפירש כמה משניות ומאמר רבותינו ז"ל 
בגמרא על פי הסוד. ובגמרא דקמא )ל"ט ע"א( איתא רבי יעקב משלם חצי 
נזק, ופריך הגמרא ר' יעקב מאי עבידתיה אלא אימא ר"י אומר משלם 
חצי נזק. וביאר רבינו האר"י ז"ל כי המשניות והברייתות נעשו בחכמה 
נפלאה שמלבד פירושם הפשטי עוד רומזים סודות נפלאים, ונתחכם רבינו 
הקדוש מחבר המשניות ור' חייא ור' אושעיא מחברי הבריתות באופן 
שמתאים גם לפירוש הפשט וגם לפירוש הסוד. ולפעמים נמצא איזה 
חיסור לשון במשנה או בברייתא ואמרינן בגמרא חסורי מחסרא והכי קתני 
והטעם לחסרון זה כי התנא לא מצא לשון המתאים לב' הפירושים ולכן 
כתב חסר ובזה יהיו נכללים הב' פירושים גם יחד ועל המעיין להשלים 
החסרון מדעתו )א"ה. ובאיזה מקומות אומר הגמרא חסורי מחסרא וגו' באריכות, 
ומקשים המפרשים ז"ל שיכול היה לומר חסורי מחסרא בקיצור, אלא שמישבים 

זה לפי הכלל דחסורי מחסרא הוא קבלה. ולכאורה יקשה על הקבלה עצמה למה 

לא יהיה בקצרה, אלא נראה כי הוא הדבר שגם בחסורי מחסרא הארוך המקובל 

כולל ומתאים ב' הפירושים פשט וסוד באותו הלשון מה שאינו מתאים זה בלשון 

הקצר. והוא על דרך הכתיב וקרי שבכל התנ"ך ששניהם לדרשות נצרכו. המקי"ש 

ס"ט(. ולכן בהך ברייתא דקמא נכתב בכוונה הר' יעקב משלם ח"ן )בלתי 

תי' "אומר"(, מפני הפירוש שעל פי הסוד. ועיין להחיד"א בפתח עינים 

שם בקמא ע"ש. ובזה פירשו המפרשים ז"ל כוונת הכתוב )שיר השירים 
ז' ב'( חמוקי ירכיך כמו חלאים מעשה ידי אמן ודרשו ז"ל מה ירך בסתר 

אף דברי תורה בסתר. ולזה אמר חמוק"י נוטריקון חסורי מחסרא והכי 
קתני. ירכיך, והטעם דחסרון לשון במשנה או בברייתא הוא משום ירכיך, 
מה ירך בסתר דהיינו בשביל הסודות הגנוזים בדברי התנא. )א"ה ואפשר 
לפרש עוד לפי מה שנתבאר לעיל שאינו רק ט' לחסרון אלא ג"כ ט' שהחסרון 

הוא באותו הל' הארוך ולא בקיצור ודו"ק. המקי"ש(. וסיים "מעשה ידי אומן" 

שהתנא התחכם לטוב, לשון שיוכללו בו ב' הפירושים וכנזכר לעיל. 
ובזה יתבאר כוונת הכתוב )תהלים י"ט י'( "משפטי ה' אמת צדקו יחדיו" 
כי בכל מקום נמצא איזו קושיא ממשנה לברייתא, או במשנה עצמה, 
או בברייתא עצמה מרישא לסיפא, ומוכרחים אנו לתרץ חסורי מחסרא 
וגו' שלא תהיה סתירה, כי תורתנו הקדושה היא תורת אמת ואין בה 
שום סתירה, וזהו "משפטי ה' אמת" שצריכים להשוות דברי התנאים 
באופן חסורי מחסרא וגו' שיהיו מאומתים יחד. והטעם למה התנא כתב 
בחסרון לשון ולא בלשון שלם, לזה אמר צדקו יחדיו שאותו הלשון דנקט 
התנא בו צדקו יחדיו ב' הפירוש הפשט והסוד. ]א"ה. משפטי י"י אמת 

ר"ת כר"ת מעשה ידי אומן. לרמוז להאמור. אנא עבד"א[.

   האש הוא מאיר לעולם וכל האור הוא מהאש או מתולדות האש כמו 
החשמל, כך התורה היא מאירה לאדם בעולם הזה ללכת בדרכי יושר 
לבל יכשל בדרכו הגדול והארוך הוא חיי העולם הזה עד שמגיע למחוז 
חפצו היא העולם הבא ובלתי תורתנו הקדושה לא ידע איזה הדרך ישכון 
אור, ומבלי משים יפול באחת הגיאיות העמוקות אשר לא יוכל קום 
ואינו מרגיש כי הוא הולך בחושך. ובזה פירש בסיעתא דשמיא במקום 

מי שהחשיך לו בדרך נותן כיסו  אחר כוונת התנא בשבת )קנ"ג ע"א( 
לנכרי, ואם אין עמו נכרי מניחו על החמור. דהיינו מי שאינו הולך לאור 
התורה ורודף רק אחרי הבלי עולם הזה ואין אור לרגליו בדרך אשר הוא 
הולך, שאינו שם ליבו רק לצבור כעפר כסף, צריך הוא לדעת כי בעת 
מותו יאכלו זרים יגיעו. וזהו נותן כיסוי לנכרי ולשוא כל עמלו. ואם אין 
עמו נכרי, רצונו לומר שהיה מענג עצמו בחיים חיותו הרוג בקר ושחוט 
צאן זולל וסובא מחשש זה עצמו שלא יתן כיסוי לנכרי אשר לא עמל 
בו ולכן הוא מוציא הוצאות גדולות בתענוגי העולם הזה, גם זה הבל 
כי סוף כל סוף מניחו על החמור הוא הגוף החומרי שהיום כאן ומחר 
בקבר מרבה בשר מרבה רמה. וכל זה הוא למי שהחשיך לו בדרך, אבל 
מי שהולך לאור תורתנו הקדושה סמוך ליבו לא יירא וכל עמלו לא ילך 

בתוהו ח"ו, אלא ישיג בו חיי העולם הבא הנצחיים. 

   האש היא חמה. כך קיום המצות יהיה בהתלהבות לעבודת בוראו ולא 
עצלות. וכן לימוד התורה יהיה בחשק רב ובהתלהבות. ובזה ישיג חכמת 
התורה כמאמר רבותינו ז"ל )קהלת ב' ט'( אף חכמתי עמדה לי, חכמה 
שלמדתי באף עמדה לי. ולכן סוף התורה ותחלתה אותיות לב שלימוד 
התורה וקיום מצותיה יהיה הכל בהתלהבות מקרב איש ולב עמוק וכנז"ל.

   האש עץ אחד לבדו אינו דולק, וב' עצים דולקים יחד. כך מי שלומד 
לבדו יחידי אין התורה מתקיימת בידו, וכמו שאמרו רבותינו ז"ל )ברכות 
ס"ג ע"א( על הפסוק )ירמיה נ' ל"ו( חרב אל הבדים ונואלו, חרב על שונאיהם 

של ת"ח שלומדים בד בבד. ובזה פירש הרב מוהר"י הכהן ז"ל כוונת 
הכתוב )דברים ל"ג ב'( "מימינו אש דת למו", אשדת כתיב תיבה אחת וקרי 
ב' תיבות לרמוז אל האמור, דב' תלמידי חכמים ילמדו יחד ונרמז זה 
בתיבת אשדת שהדת היא התורה כאש שאין עץ אחד דולק יחידי. עכ"ד 
ז"ל. דפח"ח. ובזה פירשו רבני אשכנז ז"ל כוונת הגמרא )ע"ז י"ז ע"א( אי 
סייפא לאו ספרא, ואי ספרא לאו סייפא, דהנה בפרק קמא דברכות )ו' 
ע"א( אמרינן ומאחר דאפילו חד תרי מיבעיא? חד לא מכתבן מליה בספר 

הזכרונות, הני מכתבן מילייהו וגו'. ע"ש. וזהו אי סייפא דהיינו שלומדים 
בד בבד דכתיב בהו )ירמיה נ' ל"ו( חרב אל הבדים, אז לא ספרא דחד לא 
מכתבן מליה בספר. ואי ספרא דהיינו שלומדים שנים ביחד דמכתבן 
מילייהו, אז לא סייפא דלית בהו חרב אל הבדים. עכ"ד. ובזה יתבאר 
כוונת הכתוב )תהלים מ"ה ב'( "רחש לבי דבר טוב אומר אני מעשי למלך 
לשוני עט סופר מהיר". דהיינו "רחש לבי" שאני רוחש ועוסק בתורה 
ביני לבין עצמי אז "דבר טוב" וכמ"ש באבות )ג' ב'( מנין שאפילו אחד 
שנאמר בכל המקום וכו', אבל אם "אומר אני מעשי למלך" מאן מלכי 
רבנן שאלמד עם ת"ח אחר, אז "לשוני" התורה שלמדתי בלשוני, נכתבת 
ב"עט סופר מהיר" דתרי מכתבן מילייהו וכנזכר. ויש לרמוז רחש לבי 
אותיות חרב שלי או אותיות שחרב לי לרמוז מה שאמרו רבותינו ז"ל 

חרב אל הבדים וכנזכר.

   עוד ניתנה תורה במים כנז"ל לרמוז שהמים מנטפי הגשמים יתהוו 
נהרות הרבה, כך התורה לומד אדם היום ב' הלכות, ולמחר ב' הלכות, עד 
שישיג תורה הרבה כמו שאמרו באבות )ב' ז'( מרבה ישיבה מרבה חכמה, 
ובפרט אותם שהשיגו בילדותם שיעור גדול בתורה ואחר כך נתעסקו 
במלאכת חול ועזבו את התורה לגמרי והתורה חוגרת שק. ואמרו בגמרא 
דבר אחד מהדברים שהקב"ה בוכה עליהם ת"ח שאפשר לו לקרות 
בתורה ואינו קורא. ואם כה יאמרו שהם עוסקים להביא טרף לביתם, 
הלא יכול לקבוע בכל לילה ללמוד באיזה ישיבה בד' אמות של הלכה, 
כי תהילות לה' יתברך, הרבה ישיבות עוסקות בקביעות בכל לילה איזה 
שעות בלימוד הש"ס, וגם בבוקר אחר התפילה יש איזה ישיבות שלומדים 
כשעה אחת ד' אמות של הלכה בש"ס. וכבר ידוע מאמר רבותינו ז"ל 
)ברכות ח' ע"א( מיום שחרב בית המקדש אין לו להקב"ה בעולמו אלא 

ד' אמות של הלכה בלבד, ובפרט אם יתן דעתו בעת הלימוד לחדש 
ולפלפל אם בר הכי הוא, ולכתוב בספר רשום מה שחידש, מ"ט ]מה 

טוב[ חלקו, דקוב"ה חדי בפלפולא ומה לו מזמן אם לא רצונו יתברך.

כל     המים כוחם גדול ע"י התמדה, כדכתיב אבנים שחקו מים, כך 
המתמיד בלימוד התורה הגם שדעתו קצרה בודאי ישיג לימוד התורה 

כמו שכתוב ז"ל יגעתי ולא מצאתי אל תאמין. 

   המים מניחים מקום גבוה ונזחלים למקום נמוך. כך )מדרש תנחומא 
כי תבוא סימן ג'( אין התורה מתקיימת אלא במי שהוא עניו. וכבר ידוע 

מאמר רבותינו ז"ל )ערובין י"ג ע"א( דמה שנקבע הלכה כבית הלל אע"ג 
דבית שמאי מחדדי טפי )יבמות י"ד ע"א(, משום שהם ענוים וכמבואר 
בשבת )ל"א ע"א( דשנים שהמרו זה את זה שכל המקניט את הלל יקח 
מחבירו ארבע מאות זוז וגו', ולבסוף לא נתכעס הלל כלל, ואמר לו אותו 
האיש: אתה הלל נשיא ישראל? אמר לו: הן. אמר לו: אם כן לא ירבו 
כמותך בישראל, אמר לו: למה? אמר לו: מפני שהפסדתי על ידך ארבע 
מאות זוז. אמר לו: כדאי הוא הלל שתפסיד ע"י ת' זוז, והלל לא יקפיד 
ע"ש. וראיתי להרב כנסת ישראל )ח"ו אות ש"ג( שדקדק איך החציף פניו 
אותו האיש לומר לו, לא ירבו כמותך בישראל. ועוד למה הקדים לומר 
לו אתה הלל נשיא ישראל. ועוד למה א"ל הלל לא יקפיד, דהא עליה 
קאי כדאי הוא הלל וגו' והיה לו לומר רק לא יקפיד. ופירש דכוונת אותו 
האיש דמאחר שהוא נשיא ישראל לא היה לו להתנהג כל כך בשפלות 
ובענוה גדולה כ"כ, כי על ידי זה לא תהיה אימתו מוטלת על הבריות 
להדריכם בעבודת ה' וכמו שצוה רבי לבנו נהוג נשיאותך ברמים. והשיבו 
הלל דודאי במה שנוגע לעבודת ה' הוא מתנהג עם הבריות בתוקף גדול 
להטיל עליהם אימה לשם שמים. אבל בדברים המגיעים לו לעצמו לבד, 
הוא מתנהג בענוה. וזה שאמר הלל, רצונו לומר בדברים הנוגעים רק 

להלל לא יקפיד. עכ"ד. ודפח"ח. ]ע"כ נמצא וחע"ד[.

 אשכול 
הכופר



ַנְטרֹוַנאי ָּגאֹון, ַרב ַעְמָרם ָּגאֹון,  ְסַעְדָיה ָגאֹון, ַרב  ַמִּכיִרים ַרב  ֲאַנְחנּו  א. 

ַרב ַהאי ָּגאֹון, ַרב ְׁשִריָרא ָגאֹון ְוכּו', ֲאָבל "ַרב מֶֹׁשה ָגאֹון" הּוא ָנִדיר ְוֹלא 

ַמִּכיִרים אֹותֹו. ְּבֵׁשם ַהְּגדֹוִלים )למרן החיד"א, מערכת גדולים ערך רב משה גאון( 

ָּכַתב ֶׁשָרָאה ְבֵסֶפר ְּכַתב ַיד ֶׁשֹּלא ָהָיה ׁשּום ַּתָּנא אֹו ָאמֹוָרא ֶׁשִּנְקָרא מֶֹׁשה, 

ְוָלֵכן אֹוְמִרים ַעל ָהַרְמָּב"ם "ִמּמֶֹׁשה ְוַעד מֶֹׁשה ֹלא ָקם ְּכמֶֹׁשה". ַעד ָּכאן. 

ֲאָבל ִּביֵמי ַהְּגאֹוִנים ֵיׁש ָלנּו "ַרב מֶֹׁשה ָגאֹון" ֶׁשּמֹוִפיַע ַּבּטּור )הנ"ל( ֶׁשהּוא 

ָהָיה ָבֶאְמַצע ֵּבין מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָלַרְמָּב"ם )ְוֵכן ֵיׁש ר‘ מֶֹׁשה ֵמַאְרַּבַעת ַהְּׁשבּוִיים, ר‘ 

מֶֹׁשה ִגיְקִטיְלָיא, ר‘ מֶֹׁשה ִאְּבן ֶעְזָרא ָועֹוד(. ְוֵיׁש עֹוד ֵׁשם ֶׁשֵאינֹו מֹוִפיַע ְּבָכל 

ַהַּתְלמּוד ְוֶזהּו "ָּדִוד", ֶׁשֹּלא ָהָיה ַתָּנא אֹו ָאמֹוָרא ֶׁשִּנְקָרא ָדִוד. ְוִאּלּו ְׁשַאר 

ְּבִגיִטין  ַּפַעם ַאַחת  ְׁשמֹות ֶׁשל ִׁשְבָעה אּוְׁשִּפיִזין ְּכמֹו "ַאְבָרָהם" מֹוִפיַע 

)דף נ' ע"א ועיין במהרצ"ח שם( "ַאְבָרם חֹוָזָאה", ְוַגם "ִיְצָחק" ְו"ַיֲעקֹב" ֵיׁש 

ָלנּו ַתָּנִאים ַוֲאמֹוָרִאים ִרִּבי ִיְצַחק ִרִּבי ַיֲעקֹב, ְוֵיׁש ַּגם "ַאֲהרֹן" )בבא קמא 

דף ק"ט ע"ב, מנחות דף ע"ד ע"ב( ְועֹוד ֲחָכִמים ָּכֵאֶּלה, ֲאָבל מֶֹׁשה ְוָדִוד ֹלא 

ִנְמָצִאים ַּבְּגָמָרא. ֲאָבל ִּבְזַמן ַהְּגאֹוִנים ֵיׁש ָלנּו "מֶֹׁשה" ֶׁשֶּזה ַרב מֶֹׁשה ָגאֹון, 

ְו"ָדִוד" ֶׁשֶּזה ָדִוד ֶּבן ַזַּכאי ֵריׁש ָּגלּוָתא. )גליון 54 הערה 28, וגליון 211 הערה 19(.

ב. ְּבחּו"ל ְּכֶׁשָהיּו קֹוְרִאים ֶאת ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות ָהיּו ְמַתְרְּגִמים אֹוָתם ְלַעְרִבית, 

ְוַרב ְסַעְדָיה ָגאֹון ִחֵּבר ֶאת ַהַּתְרּגּום ַהֶּזה, ּומֹוִפיַע ְּבסֹוף ֵסֶפר "ָאְרחֹות ַחִּיים" 

ַעל ִמְׁשֵלי )ַהְּדפּוס ָהִראׁשֹון ָהָיה ְבֶג'ְרָּבא ִּבְׁשַנת תרע"ט, ְוֵיׁש ָלנּו ִצּלּום ִמֶּזה(. ְּבתּוֶנס 

ָהָיה ֵבית ַהְּכֶנֶסת ָיֶפה ְמאֹד ֶׁשִּנְקָרא "ְצָלאת ָּגִדיד", ּוֵבית ַהְּכֶנֶסת ַאֵחר 

ֶׁשִּנְקָרא "ְצָלאת ֶאְלַאְחַמר", ְּכלֹוַמר ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ָהָאדֹם )ֶזה ֶׁשל ְיהּוִדי ְׁשמֹו 

"ַיֲעקֹב ּכֵֹהן ֶאְלַאְחַמר", ְּכלֹוַמר ַיֲעקֹב ּכֵֹהן ָהָאדֹם. הּוא ָהָיה ָעִׁשיר ָּגדֹול ְוָהיּו לֹו ָבִּתים 

ֶאָחד  ַהְּכֶנֶסת  ְוִהְׁשִאיר ַרק ֵּבית  ַהֹּכל,  ּוָמַכר  ִמְּנָכָסיו  ָיַרד  ָּכְך  ְוַאַחר  ּוְכָרִמים,  ָׂשדֹות 

ַעל ְׁשמֹו, ֶזה ֵבית ַהְּכֶנֶסת ַהֶּזה(. ּוִבְׁשֵניֶהם ָהיּו קֹוְרִאים ֶאת ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות 

ַּבַּתְרּגּום ַהֶּזה. )גליון 113 אות ט"ז(.

ג. ָהָיה ְיהּוִדי ֶאָחד ַצִּדיק ַאְבָרָהם ְפַרְייַמן הי“ד )הּוא ֶנֱהַרג ַעל ְיֵדי גֹוִים ְּבַהר 

ַהּצֹוִפים(, ְוהּוא הֹוִציא ְתׁשּובֹות ָהַרְמָּב“ם ִּבְכַתב ָיד. ְוֵיׁש ְּבָיֵמינּו ַמֲהדּוָרא 

טֹוָבה יֹוֵתר, ֶׁשל ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ְּבָלאּו. ֵאיפֹה הּוא ָכתּוב ַּבּתֹוָרה? ַּבָּפסּוק ”ַוּיֹאֶמר 

מֶֹׁשה ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ְּבַחר ָלנּו ֲאָנִׁשים ְוֵצא ִהָּלֵחם ַּבֲעָמֵלק“ )שמות י“ז ט‘(, מֶֹׁשה 

ֶזה ָהַרְמָּב“ם, ְיהֹוֻׁשַע ֶזה ְיהֹוֻׁשַע, ְּבַחר ָלנּו ֲאָנִׁשים ְוֵצא ָראֵׁשי ֵתבֹות ְּבָלאּו. 

ָמה ֶזה ִהָּלֵחם ַּבֲעָמֵלק? ִּתָּלֵחם ַּבָּׂשָפה ָהַעְרִבית ֶׁשל ֲעָמֵלק ּוְתַתְרֵּגם אֹוָתּה 

ְלִעְבִרית ]ִּכי ְתׁשּובֹות ָהַרְמָּב"ם ִנְכְּתבּו ַעל ָידֹו ַבַעְרִבית[. ֲאָבל ִלְפֵני ֵכן ָהָיה 

ַתְרּגּום יֹוֵתר ָּפׁשּוט ֶׁשל ְפַרְייַמן. ְוַהּיֹום ֵיׁש ַּגם הֹוָצַאת ”ְּפֵאר ַהּדֹור“ ֶׁשִּנְדַּפס 

ִלְפֵני ָמאַתִים ָׁשָנה, ְוַרִּבי ָדִוד יֹוֵסף ְׁשִליָט“א הֹוִציא אֹותֹו ִמְּזַמן, ְוַעל ָּכל 

ְּתׁשּוָבה ּכֹוֵתב ָׁשם: ְּבהֹוָצַאת ְפַרְייַמן ָּכתּוב ָּכָכה, ּוְבהֹוָצַאת ְּבָלאּו ָּכתּוב 

ָּכָכה. ַהֻּנְסָחאֹות ָׁשם ׁשֹונֹות.  )גליון 162 הערה 33(.

א. ֵיׁש ֶלֱאכֹל ִּדְבֵרי ָחָלב ְּבָׁשבּועֹות )הרמ"א סימן תצ"ד סעיף ג' ובמשנה 

ברורה שם ס"ק י"ג(, ִּכי ַהּתֹוָרה ִנְמְׁשָלה ְלָחָלב, "ְּדַבׁש ְוָחָלב ַּתַחת ְלׁשֹוֵנְך" 

)שיר השירים פרק ד' פסוק י"א(. ְּבחּו"ל ְּבתּוֶנס ֹלא ָהָיה ָלנּו ָחָלב ָּכֵׁשר, ִּכי 

ָהיּו לֹוְקִחים ֵמַהֲחנּות, ַוֲהֵרי ֶזה ָחָלב ֶׁשֲחָלבֹו ָנְכִרי ְוֵאין ִיְׂשָרֵאל רֹוֵאהּו, 

ּוָמָרן ַהֻׁשְלָחן ָערּוְך )ביורה דעה סימן קט"ו( אֹוֵמר ֶׁשֶּזה ָאסּור )ּוְבתּוֶנס 

ָנֲהגּו ָבֶזה ְּכַדַעת ַהְּפִרי ָחָדׁש )שם סעיף קטן ו'(, ּוְבֶג'ְרָּבה ָנֲהגּו ְכָמָרן(, ָאז ָמה 

ַאָּבא ָזַצ"ל ָעָשֹה? הּוא ָהָיה לֹוֵקַח "רֹוָזאָטה" ֶׁשֶּזה ֲחֵלב ְׁשֵקִדים, ְוהּוא 

ִנְרָאה ְכמֹו ָחָלב ַמָּמׁש. )ֲאָבל ַאל ּתֹאַכל ָּבָׂשר ַּבּבֶֹקר, ִּכי ַאַחר ָּכְך ִּתְהֶיה ְבַלַחץ 

ָמַתי ִלְׁשּתֹות ָחָלב, ֶאָּלא ַבּבֶֹקר ַאֲחֵרי ֶׁשחֹוְזִרים ִמְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית עֹוִׂשים ִקּדּוׁש 

ֶׁשִּיְהֶיה ִקּדּוׁש ִּבְמקֹום ְסֻעָּדה(, ְותֹאַכל ַּגם  ַּכַּזִית )ְּכֵדי  ְואֹוְכִלים עּוָגה ֶׁשֵּיׁש ָּבּה 

ְּגִליָדה אֹו ַמה ֶּׁשַאָּתה רֹוֶצה(. 

ב. ַחָּיִבים ֶלֱאכֹל ָּבָׂשר ֶּבָחג. ּוָבַרְמַּב"ם )פרק ב' מהלכות חגיגה הלכה י'( 

ְמבָֹאר ֶׁשָּצִריְך ֶלֱאכֹל ְּבַׂשר ְּבֵהָמה )ֶׁשָּכַתב: ֵאין ִׂשְמָחה ֶאָּלא ִבְבַׂשר ְּבֵהָמה, 

ְצִריִכים ֶלֱאכֹל ְּבַׂשר ְּבֵהָמה ִּבְסעּוָדה  ְוָלֵכן  ְוָכְך ָאַמר ָמָרן ָהַרב עֹוַבְדָיה(, 

ַאַחת ַּבּיֹום, ִּכי ִעַּקר ַהְּסעּוָדה ֶׁשל ַהַחג ֶזה ַבּיֹום. )גליון 15 אותיות כ"ב 

וכ"ג והערה 23 – ספר השיעור עמוד ער"ה, וגליון 65 אותיות י"ט וכ' והערה 17(.

 משפחה אחת להם 
הוא חלה והוא ריפא

תשובה לחידה נמצאת בעלון הנוכחי. תשובות 
ניתן לענות בקו בית נאמן  079-9270505 

 שלוחה 21
 )חובה לציין שם וכתובת בצורה ברורה!(. נא 

לשלוח התשובות עד יום ראשון בערב

פתרון משבוע קודם: שמו לא כשמם ונקראים אותו דבר.  זה לשון 
מרן שליט"א בהערה 1: יש לנו שלושה הרש“ש. אחד התימני - רבי 
שלום שבזי )נולד בשנת ש“פ(. ויש רבי שלום שרעבי שהיה מקובל, 
שהגיע מתימן גם כן. ויש רבי שמואל שטראשון מוילנא שחידושיו 

מופיעים בכל המסכתות. הזוכה: שילה סעדון
פתרון התמונה: מרן הגאון הגדול רבי נסים קרליץ זצ"ל, מפוסקי 

הדור, מחבר ספר חוט שני, חבר מועצת גדולי התורה. 
הזוכה: יהודה קרמר – מודיעין עילית

תשובה ניתן לענות בקו 
בית נאמן 079-9270505 

שלוחה 22. נא לשלוח 
התשובות עד יום ראשון 

בערב
בין הפותרים נכונה 

יוגרל פרס )חובה לציין 
שם וכתובת בצורה ברורה(

 "ֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים ָהיּו נֹוֲהִגים ִלְהיֹות 
ֵעִרים ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה"

נ"ו( אֹוֵמר  )שיר השירים רבה פרשה א' אות  ַהִּמְדָרׁש 

ֶׁשְּבֵליל ַמַּתן ּתֹוָרה ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהיּו ְיֵׁשִנים, ְוַהָּקדֹוׁש 

ְוָעָנן  ָּברּוְך הּוא ֵהִעיר אֹוָתם ַּבּבֶֹקר ְּב"קֹֹלת ּוְבָרִקים 

ָּכֵבד ְוקֹל ׁשָֹפר ָחָזק ְמאֹד" )שמות פרק י"ט פסוק ט"ז(, 

ְלָהִעיר אֹוָתם ֶׁשָּיקּומּו.  ְּכֵדי  ָהַרַעׁש ַהֶּזה?  ְוָלָּמה ָכל 

ֶׁשּיּוְכלּו  ִבְׁשִביל  ָיְׁשנּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּבֵני  ַמְסִּביִרים  ְוֵיׁש 

ְלִהְתַרֵּכז ָמָחר ַּבּבֶֹקר, ְוִיְׁשְמעּו ָכל אֹות ְוָכל ִמָּלה ְוָכל 

ַּבַּלְיָלה,  ַעְכָׁשו  ִניַׁשן  ָאְמרּו ִאם ֹלא  ָלֵכן ֵהם  ֲהָבָרה, 

ִיְהֶיה "רֹאֵׁשנּו ָעֵלינּו ַכַּכְרֶמל" ְוֹלא ִנְׁשַמע ָּכל  ַּבּבֶֹקר 

ִמָּלה ִמִּפי ה'. ְואֹוֵמר ַהָּמֵגן ַאְבָרָהם )תחילת סימן תצ"ד( 

ָיְׁשנּו,  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּבֵני  ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ְלַתֵּקן ֶאת  ֶׁשִּבְׁשִביל 

ִּתְּקנּו ַבּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים ֶׁשֹּלא ִליׁשֹן ְּבֵליל ָׁשבּועֹות. 

ְוַהִּמְנָהג ַהֶּזה ֵאין לֹו ָמקֹור ֹלא ַבְּגָמָרא, ֹלא ַבִּמְדָרׁש 

ְוֹלא ָבִראׁשֹוִנים, ֶאָּלא ַבּזַֹהר ִּבְלַבד, ַּבּזַֹהר )פרשת אמור 

דף צ"ח עמוד א'( ָּכתּוב "ֲחִסיֵדי ַקְדָמֵאי"  - ֲחִסיִדים 

ָהִראׁשֹוִנים ָהיּו נֹוֲהִגים ִלְהיֹות ֵעִרים ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה. ֲאָבל 

ִּביֵמי ָהִראׁשֹוִנים ֹלא ָהָיה ָידּוַע ַהָּדָבר ַהֶּזה ְלִהָּׁשֵאר 

ֵעִרים ָּכל ַהַּלְיָלה.

 ּוָמָרן ]ַרֵּבנּו יֹוֵסף ָקארֹו – ַהֻּׁשְלָחן ָערּוְך[  ְּכֶׁשָהָיה ְבחּוץ 

ִנְׁשָאר ֵער ִּבְׁשֵני  ָלָאֶרץ )ְּבַאְנְדִרינֹוּפֹול ֶׁשְּבטּוְרִקָּיה( ָהָיה 

ַהֵּלילֹות ]ְּבחּוץ ָלָאֶרץ ַהַחג הּוא יֹוַמִים[, ּוַפַעם ֹלא ָהָיה 

לֹו ִמְנָין ַּבַּלְיָלה ָהִראׁשֹון, ֲאָבל ָּכל ַהִּמְׁשַּתְּתִפים ָׁשם 

ָזכּו ִלְׁשמַֹע ֵאיְך ַהַּמְלָאְך ֶׁשִּנְבָרא ִמְּקִריַאת ַהִּמְׁשָניֹות 

ֶׁשּלֹו ְמַדֵּבר ִאּתֹו, ְוָהָיה ִנְׁשַמע ְּכִאּלּו ַהּקֹול יֹוֵצא ִמְּגרֹונֹו 

ְוֶזה ֹלא ַהּקֹול ֶׁשּלֹו ֶאָּלא ֶׁשל ַהַּמְלָאְך, ְוהּוא אֹוֵמר לֹו: 

"ַאְׁשֵריֶכם ֶׁשַאֶּתם ְמִריִמים ֶאת ַהְּׁשִכיָנה ֵמָעָפר, ַוֲאִני 

ֲאַזֶּכה ֶאְתֶכם ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל". ַאַחר ָּכְך ְּכֶׁשָּבאּו 

ְׁשָאר ַהּלֹוְמִדים ַּבּיֹום ָאְמרּו ָלֶהם: "ִהְפַסְדֶּתם ֶאְתמֹול 

ִמְנָין  ְלָמָרן  ָהָיה  ַהֵּׁשִני  ּוַבַּלְיָלה  ְגדֹוָלה ְמֹאד".  ֲחָוָיה 

)ֲאָבל ֵהם  ְמֻיָחִדים יֹוֵתר.  ְדָבִרים  ְוֻכָּלם ָׁשְמעּו  ְויֹוֵתר, 

ָלְמדּו ֵסֶדר ִלּמּוד ְקָצת ׁשֹוֶנה ִמֶּׁשָּלנּו, ִּכי ֵהם ָלְמדּו ַגם ִמְׁשָניֹות, 

ֲאָבל ַרֵּבנּו ָהֲאִר"י ִתֵּקן ַמה ֶּׁשָאנּו קֹוְרִאים ַהּיֹום, ּוְלִפי ַהַּקָּבָלה 

ֵאין ִלְלמֹד ִמְׁשָניֹות ְּבַלְיָלה ֶזה(. )גליון 14 אותיות א', ג', ד' 

65 אותיות א' - ג',  וז' – ספר השיעור עמוד רמ"א, וגליון 

וגליון 162 את ט"ו(.

 "ִּכְמַעט ִהְפַסְקִּתי ְּבֶאְמַצע ַהִּנּתּוַח ֵמרֹב 
ַהּיִֹפי ֶׁשל ַהַּמְנִּגיָנה"

ָהיּו ַרָּבִנים ֶׁשָאְמרּו ִלְפֵני ַהִּנּתּוַח ָלרֹוֵפא ַהַּמְרִּדים: "ַאל 

ַּתְרִּדים אֹוִתי", אֹוֵמר לֹו ָהרֹוֵפא: "ִיְהיּו ְלָך ְכֵאֵבי תֶֹפת", 

אֹוֵמר לֹו: "ֲאִני ֶאְתַעֵּסק ְּבסּוְגָיא ְוֶאְׁשַּכח ִמֶּזה". ָהָיה ַרב 

ֶאָחד ִלְפֵני ִתְׁשִעים ָׁשָנה ְבֵעֶרְך, ָהַאְדמֹו“ר ִמּמֹוְדִז‘יץ, ְוָהיּו 

לֹו ַמְנִּגינֹות ָיפֹות ְמאֹד, ָאַמר ִלְפרֹוֶפסֹור ְּבִויָנה: "ִּתְׁשַמע, 

ַאל ַּתְרִּדים אֹוִתי". ָאַמר לֹו: "זֹו ַסָּכָנה, ְוֹלא תּוַכל ַלֲעמֹד 

ְוִלְפֵני  ְלַנֵּתַח",  ַּתְתִחיל  ִּתְדַאג,  ָאַמר לֹו: "ַאל  ָּבֶזה". 

ֶׁשִהְתִחיל ָקָרא ִפּיּוט ֶׁשָהַאְׁשְּכַנִּזים אֹוְמִרים ִּבְנִעיָלה 

ֶׁשל יֹום ִּכּפּור ”ֶאְזְּכָרה ֱאֹלִהים ְוֶאֱהָמָיה, ִּבְראֹוִתי ָכל 

ִעיר ַעל ִּתָּלּה ְּבנּוָיה, ְוִעיר ָהֱאֹלִקים ֻמְׁשֶּפֶלת ַעד ְׁשאֹול 

ְוִהְמִציא  ְלָיּה“.  ְוֵעיֵנינּו  ְלָיּה  ַּתְחִּתָּיה, ּוְבכֹל זֹאת ָאנּו 

לֹו ַמְנִּגיָנה ְלֶזה. ַהַּמְנִּגיָנה ַהּזֹאת ָהְיָתה ָכל ָּכְך ָיָפה, ַעד 

ֶׁשַהְּפרֹוֶפסֹור ָאַמר: ִּכְמַעט ִהְפַסְקִּתי ְּבֶאְמַצע ַהִּנּתּוַח 

ַהַּמְנִּגיָנה  ַהַּמְנִּגיָנה... )ַּפַעם ָׁשַמְעִּתי ֶאת  ַהּיִֹפי ֶׁשל  ֵמרֹב 

ַהּזֹאת ִלְפֵני ְׁשָנַתִים-ָׁשֹלׁש ִּבְכַפר ִּגְדעֹון, ֵמָהַרב ָׁשם ָהַרב ַהָּגאֹון 

ַאְבָרָהם ִליְפִׁשיץ, ִנְדֶמה ִלי ֶׁשהּוא ִמַּזְרעֹו, הּוא ַמִּכיר ֶאת ַהַּמְנִּגיָנה 

ְוִהְׁשִמיַע ִלי אֹוָתּה. ָאְמָנם ָהָאְזַנִים ֶׁשִּלי ֹלא ְמִבינֹות ַמְנִּגינֹות 

ִמֶּזה(,  ְמֹאד  ֶנֱהָנה  ַהְּפרֹוֶפסֹור ַההּוא  ֲאָבל  ַאְׁשְּכַנִּזים...  ֶׁשל 

ּוְכֶׁשהּוא ָהָיה ְמַנֵּגן ֹלא ִהְרִּגיׁש ׁשּום ְּכֵאב. ְוַגם ֵאֶצל 

ַמֶּׁשהּו  ֶזה  ָּכֶזה.  ָדָבר  ָהָיה  ַזַצ"ל,  עֹוַבְדָיה  ָהַרב  ָמָרן 

ְמֻיָחד. )גליון 162 הערה 15(.


