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אזהרות לחג השבועות

שבוע טוב ומבורך. עוד מעט חג השבועות, ויש הרבה דברים יפים בחג א. 
הזה, העולם שוכחים אותם. שוכחים שאבותינו בספרד לפני אלף שנה )בערך( 
כתבו אזהרות לחג שבועות. היום קוראים רק תהלים ותהלים ותהלים. זה 
מובא בבן איש חי )ש”א פרשת במדבר הלכה ו’( ולא היה כתוב בספרים הישנים, 
רק יש בירושלמי )פ”ב דחגיגה ה”ג, מובא בתוספות חגיגה דף י”ז ע”א ד”ה אף עצרת( 
שדוד המלך נפטר בחג השבועות, ויש אומרים שזה לא מוסכם ויש חולקים 
על זה. אבל האזהרות שכתבו רבי שלמה בן גבירול ורבי יצחק בר ראובן, 
וגם יש אזהרות אצל האשכנזים נשכחו  ולפניהם עוד רב סעדיה גאון, 
מהעולם. תהלים זמנם ביום ראש השנה1. חג השבועות זה מתן תורה, וזכר 
למתן תורה קוראים את כל התרי”ג מצוות ולא מזניחים את זה! אחד יש 
לו שיעור, אחד יש לו פלפול, אחד יש לו... ומסורת של דורות - שבע מאות 
שנה, נעביר עליה פס?! לא ככה עושים. הראשון שידוע לנו שעשה אזהרות 

זה רב סעדיה גאון2. 
1.  כתוב: “תהלת ה’ ידבר פי” )תהלים קמ”ה כ”א(. תהלת הוי”ה עולה גימטריא ראש השנה. 
בראש השנה - “תהילת ה’ ידבר פי”. פעם באו ביום ראש השנה לבקר את הבנים של 
)הגרי”ז ע”ה(, הבנים שלו כולם לומדים, ומצאו אותם ואת  רבי יצחק זאב סולובייצ’יק 
אביהם לומדים תהלים. אמרו: מה קרה? יש מישהו חולה? אמרו להם: ראש השנה 

היום. מה השאלה?! ראש השנה.
2.  והאזהרות שלו כתובות בשפה קשה מאד. אף אחד לא ראה אותם. ונדפסו רק לפני 

שבעים-שמונים שנה על ידי יהודי אחד )שמו דוידזון, זה שכתב ספר 
אוצר השירה והפיוט(, ולא היה לו כסף בשביל להדפיס, אז כתבו 

לו: איך אתה מוציא את הספר? אמר, יש לי ביטחון, 
יגיע הכסף, ואכן הגיע. והוא עשה עבודת פרך 

בכתב יד. ורש”י מזכיר את האזהרות האלה 
)שמות כ”ד, י”ב(.  בסוף פרשת משפטים 

ועכשיו אחרי שהתפרסמו האזהרות 
האלה קוראים אותם והשפה שמה 
קשה מאד. שפתם של הראשונים 
הייתה קשה מאד. כי לא היו יודעים 
אז ממשקלים, נחי ל”ה ונחי ע”ו, היו 
כותבים “האדם נודע טרם צרותו”. מה 

זה צרותו? לפני יצירתו. לא יודעים 
שיצירתו לא אומרים צרותו רק אם 

היה משורש צ.ר.ה. כמו ְקנֹותֹו. אבל זה 
יצירתו. כמה דברים כאלה היו עושים. ולאט 

לאט חכמי ספרד ניקו את כל השיבושים האלה. 
היום יש אנשים מקנאים בהם. אומרים למה קוראים 

“תור הזהב” לחכמי ספרד? בגלל שיש להם הרמב”ם ורבי 
יהודה הלוי וכדומה? לנו יש את רש”י ורבנו תם. אבל לא קראו 

לזה תור הזהב בגלל החכמים שלהם. אלא בגלל שהחיים שלהם היו רגועים פי 
כמה וכמה מאשר בצרפת ובאשכנז שכל פעם יש להם מסעי הצלב, הריגות, שחיטות, 
כל פעם צרות. רק לקרוא את הקינות ביום תשעה באב שִחברו על הגזירות האלה הלב 
נמס. פעם היה לי ספר שכתב אותו משה פראגר ז”ל על מה שקרה ע”י הנאצים ימ”ש: 
“לאות ולעד”. יש בו אלף וארבע מאות עמודים, )אי אפשר לקרוא אותו ביום אחד, קראתי 
חצי בתשעה באב אחד וחצי בתשעה באב שאחריו(, נורא ואיום. האכזריות של הנוצרים 

“לבלתי שים לאישי שם ושארית”
צריך להזהר ביום הקמת הממשלה לא להיכנס עם יאיר לפיד. אנחנו ב. 

ביום שבועות קוראים במתן תורה )שמות כ’ ג’(: “לא יהיה לך אלהים אחרים 
על פני”. אלהים אחרים גימטריא יאיר לפיד בדיוק! מי שנכנס אתו כאילו 
עובד עבודה זרה! כי יאיר לפיד הזה יש לו שנאה עצמית לתורה, אנחנו אין 
ה אחד  לנו שנאה עצמית לחילוניים, אין לנו דבר כזה3. לכן כל החרדים ֶפּ
נוראה. הגאון מוילנא ]מובא בשמו בסדר רב עמרם גאון ח”ב דף צ”ט ע”א במערכי לב[ 
אומר בחג הסוכות יש לנו כל יום קרבנות אחרים. למה פעם כתוב “שעיר חטאת אחד” 
ופעם כתוב “שעיר עזים אחד חטאת”? אז הוא אמר שהרי יש שבעים פרים כנגד שבעים 
אומות )סוכה דף נ”ה ע”ב(, והאומות האלה מחציתם בני עשיו ומחציתם מישמעאל, הם 
עיקרי האומות. עשיו זה דינא קשיא וישמעאל זה דינא רפיא. ]כן משמע בשבת דף י”א 
ע”א תחת ישמעאל ולא תחת אדום. ועיין גיטין דף י”ז ע”א ורש”י שם בד”ה רחמנא[. אז 
כשיש דינא רפיא כתוב “ושעיר חטאת אחד”, וכשיש דינא קשיא כתוב “שעיר ִעזים” 
כי הם ַעזים. אנחנו יחסית היינו רגועים. וכיון שהיינו רגועים היו חכמי ישראל פנויים 
ללמוד, פנויים לכתוב, פנויים לשיר, פנויים לכתוב פסקי הלכה. בצרפת ואשכנז כמעט 
ולא כתבו פסקי הלכה, התוספות אף פעם לא פוסקים, מביאים דעות מכאן ומכאן. ואם 
פעם פוסקים, על פי רוב אין הלכה כן. רבנו תם אמר על מה שסבו רש”י אמר )חולין דף 
מ”ו ע”ב ד”ה היינו( בדין אונא הסרוכה לאומא, שזה נקרא סירכא כסדרן וכסדרן זה כשר, 
ורבנו תם חולק שם בתוספות )ד”ה היינו, דיבור ארוך( ואמר שמי שמאכיל אונה סרוכה 
לאומה “הוא מאכיל טריפות לישראל”. התבטא בחריפות רבה נגד סבו. לא אמר “ודלא 
כדעת סבי”, אלא ככה אמר. והלכה שזה כשר. ככה הרמב”ם )פי”א מהלכות שחיטה ה”ו(, 
וככה מרן )יו”ד סי’ ט”ל ס”ד( וככה כל הפוסקים. זה כשר. הביטויים החריפים לא מוסיפים 
שום דבר. אבל ככה התרגלו האשכנזים בביטויים חריפים, ולא 
תמיד הדבר הזה היה לתועלת. הספרדים לא נהגו ככה, 
והיו יהודים שבחוץ לארץ התערבו בין הגויים 
ולמדו שפתם וחללו שבתות ועשו הכל, 
אבל בניהם ובני בניהם בצרפת חוזרים 
בתשובה. היה להם תלמיד חכם 
פשוטה,  בשפה  איתם  שדיבר 
אמרו  והם  ובחיבה,  באהבה 
אנחנו רוצים לחזור. יש אפילו 
עיר )נדמה לי בנתניה( שיש שם 
כמה צרפתים, והם שמים את 
בניהם קודם כל ללמוד תורה. 
הם מעוניינים שילמדו תורה. 
השנאה והחתחתים האלה אין 

לנו ברוך ה’. 
כשאתה רואה חילוני זה כמו    .3
שאתה רואה אחד בר מינן חולה, אתה 
תשנא את החולה?! לא תשנא אותו. ומה זה 
משנה חולה בגוף או חולה בנפש או חולה בדעות 
שלו? תסביר לו. אם יכולת להסביר לו בטוב טעם - הנה 
מה טוב, ואם לא יכולת - לא יכולת. יש חכמים שיודעים להסביר 
בטוב טעם. בזמן הבחירות של הרב הראשי היו בין הבוחרים שתי בוחרות ממרץ והן 
טריפוליטניות והן החליטו לבחור ברב טריפוליטני. נכנסו לרב עובדיה ע”ה והוא דבר 

יצאו בוכות. אחת אמרה  אתן שתי מלים, 
לחברתה מה יש לך? הרב הקסים אותך? “קסם 
על שפתי מלך” )משלי ט”ז י’(. שתי מלים אמר 
להן. אמרו אנחנו עושות מה שאומר הרב, 
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הולכים עם צד הימין, לא עם צד שמאל. השמאל סופו חורבן. הוא לא רואה את 
העתיד. למרות שקוראים לו “יש עתיד” אין לו עתיד... לא עתיד ולא עבר. איזה 
עתיד יש לו? אין לו כלום. מאומה. צריך תמיד להסביר להם, לא בגלל הויכוח 
האישי שיש לך עם פלוני ועם אלמוני אז אתה תעשה דוקא להיפך. האישי הזה 
יעבור, עוד עשרים שנה תבין אתה וכל העולם שעשיתם טעות, אל תעשו ככה. 
לכן צריך להבין. ירמיה הנביא כמה דיבר ודיבר. אמר: “על מי אדברה ואעידה 
וישמעו, הנה ערלה אזנם ולא יוכלו להקשיב” )ירמיה ו’, י’( - אני מדבר והם לא 
שומעים. ומה יצא בסוף? נחרב בית המקדש. כשנחרב בית המקדש אולי הבינו 
קצת שירמיה דיבר לטובתם. כשאתה קורא ירמיה אתה חושב שהוא שונא 
את ישראל?! חס וחלילה. יש פסוקים בירמיה שכולם תקווה ואמונה4. אנחנו 
רואים כמה ייסורים יש, בשבוע שעבר מה שהיה עם כל אלה שנקברו תחת ההר 
במירון, ארבעים וחמש נפשות, וכל הסוגים יש בהם. יש בהם כיפה סרוגה, יש 
בהם חרדים, יש בהם חסידים, יש בהם ליטאים, יש בהם ספרדים, כל העדות 
כולם היו שם. וזה בגלל המלחמות והויכוחים שיש לנו שאין בהם ממש. אדם 
ישכח מה שהוא אישי. אנשים חושבים שאני אומר דעה מסוימת כי יש לי בזה 
טובת הנאה, אין לי שום טובת הנאה! לא היום ולא לפני עשרים שנה. אין לי 
שום טובת הנאה. אם אני רואה שזו דרך אמתית – אמתית. ודרך לא אמתית 
שמובילה לחורבן אסור ללכת אחריהם. הם מסכנים ואומללים, לא מבינים. 
זה יצר של הנקמה5. להשתחרר מזה. אתה צד אחד וכל העם הכללי מצד שני, 
אתה העיקר? “ויחן שם ישראל” )שמות י”ט, ב’( - כאיש אחד בלב אחד )רש”י שם(. 
איך נוכל להתפלל בצוותא ביום חג השבועות ולקרוא את הפסוקים “ויחן 
שם ישראל” בשעה שאנחנו לא חונים יחד וכל אחד רוצה לאכול את השני? 

העתיד של עם ישראל
לכן צריכים לחשוב על העתיד של עם ישראל, ולא את העתיד של אותו ג. 

ין אמר לו יש  ּגִ רגע. בזמנו בן גוריון היה לו ארגון צה”ל )צבא הגנה לישראל( וֶבּ
לנו עוד צבא אחר – אצ”ל )ארגון צבאי לוחם(. והם באו עם אניה “אלטלינה” 
שמלאה נשק, ובן גוריון נתן הוראה לאנשים שלו שיפציצו את האניה הזאת 
על תושביה. והיה שם בגין, אמר להם ניכנע. אמרו לו למה ניכנע? נחזיר להם! 
הרי יש לנו נשק. אמר להם מלחמת אחים אסור לעשות. אסור! וזה השתלם 
לטטו. כעבור שלושים שנה כשהוא נבחר לראש הממשלה זוכרים את התקופה 
הזאת כתקופה רגועה ביותר. הוא עשה שלום עם מצרים, והיו כאלה שאמרו 
שהשלום הזה לא יעמוד והוא לא שווה כלום – “שלום שלום ואין שלום” )ירמיה 
ו’ י”ד(. אבל היה שלום, ומאז ועד היום פחות או יותר מצרים רגועה. לכן צריך 

לדעת שלא העיקר הוא כשאתה מראה כח והוא מראה לך כח אחר. לא! לא 
העיקר נקמה, הכל הבל וריק. 

“הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא”
אנחנו מתקרבים ליום הגדול של מתן תורה, וכשנתקרב והקב”ה רואה ד. 

אותנו שאנחנו אוכלים אחד את השני?! מה זה?! קיבלתם מדינה סתם?! 
בשביל מה מלחמת ששת הימים?! ששת הימים מתחילה היום בכ”ו באייר, 
היה חכם שאמר, כתוב: “הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא” )במדבר כ”ג, כ”ד(, 
וכארי אותיות כ”ו איר – “כארי יתנשא”. למה יתנשא? כי היו למצרים שלוש 
מאות מטוסים שחשבו להתנפל על תל אביב ובשעה הראשונה כבר גילו 
אותם. )היה להם קוד, והקוד השתנה באותו לילה, בבוקר אמרו “לענב” “לענב” “לענב”, 

ככה זה. צריך אדם שלא ידחה יותר מדאי. אדרבא לקרב ולקרב ולקרב.
4.  פעם אחת באמצע הנבואה שלו התעורר ואמר: “על זאת הקיצותי ואראה” )ל”א, כ”ה( 
“וישבו בה יהודה וכל  - פתחתי את העינים. הוא אמר בנבואה שעוד מעט יהיו רועים 
)שם פסוק  עריו יחדיו, אכרים ונסעו בעדר. כי הרויתי נפש עיפה וכל נפש דאבה מלאתי” 
כ”ג-כ”ד(. הכל יהיה בסדר. וכשהוא קם הוא רואה שאין כלום, שום דבר. הכל חורבן. “ושנתי 
ערבה לי” - השינה שלי הייתה מתוקה. הלואי שאוכל לישון עוד פעם שאני אראה את כל 
ההבטחות האלה... לכן לקרוא ירמיה ולדעת שהנביא הזה שאמר דברים קשים על ישראל, 

מתוך אהבה אמר אותם.
5.  כמו שאמר פעם הרב מוצפי “יצר הנקמה התלבש בפלוני על שהוא יוצא נגד פלוני”. 
בדיוק... יצר הנקמה זה לא גימטריא שלו, זה גימטריא של השני... אנשים מחפשים עלילות.

והם לא יודעים מה זה. זה הקוד החדש שלהם, אבל הם לא רגילים לקוד הזה, אז לא הבינו 

כלום. הלכו בחושך ובאפילה(. בשעה תשע בבוקר הם ישבו ושתו נרגילה, אמרו 

עוד מעט אנחנו... כל המטוסים שלהם קורקעו. לא נשאר בהם עד אחד. “הן 
עם כלביא יקום וכארי יתנשא”. מטוסים של עם ישראל נתנו להם מכות, 
מלחמת ששת הימים לא באה על ידי בני  המלחמה נגמרה בשלוש שעות6. 
אדם, כמו שאנשים אומרים: אנחנו אומרים תחנון ביום ירושלים. ואם ירצו לא 
לומר תחנון - שבירושלים לא יאמרו. באמת, איזו מתיקות. “מתוק מזפת”... 
ירושלים הזאת זה משהו פרטי?! רק לירושלים היה להם נס?! זה לא לכל עם 
ישראל? כל עם ישראל קבלו את הנס של ירושלים. קיבלנו את הדבר הזה. 

יום ירושלים
אנחנו לא אומרים תחנון. הרב עובדיה ע”ה לא אמר ורבנים אחרים לא ה. 

אמרו. צריך להכיר טובה לבורא עולם. מי שלא מכיר טובה לבורא עולם גם 
לחבירו לא מכיר טובה. צריכים להכיר שנעשה לנו חסד בפחות הרוגים. מי 
ראה דבר כזה? כשבע מאות הרוגים, בשעה שהם חלמו על שלושים אלף 
הרוגים7? אף אחד לא האמין. יש ספר שכתב אותו בן ארצי )גיסו של נתניהו(, 
והוא כתוב באמונה פשוטה, מראה בו כמה וכמה נסים שנעשו באותם ששה 
ימים. אז אנחנו לא נתכחש לטובות שעשה לנו הקב”ה ונאמר אנחנו אומרים 
וידוי, אנחנו עושים תענית, נשים שק ואפר... מי שעושה ככה ישלם בר מינן 
אחר כך. אסור לעשות דבר כזה. בחוץ לארץ בליל שבועות תשכ”ז )כמה ימים 
אחרי שנגמרה המלחמה( קראנו אדרא רבא כל הלילה )בתוך הלימוד של תיקון ליל 

שבועות(, ואחרי חצות הלילה סגרו את בית הכנסת והתחילו לספר )ואלה דברים 

שאני זוכר מאז - עברו חמשים וארבע שנים( מה שקרה. ואמרו שהעיתונים אומרים 

במה זכה עם ישראל שהקב”ה אוהב אותם כל כך, ונתן להם ניצחון כזה בששה 
ימים?! אז הם אומרים ככה, ואנחנו נגיד שזה לא ניצחון וזה כלום?! זה כן ניצחון. 
ומאז ועד היום ירושלים בידינו, ואנחנו מאמינים שיגיע הזמן שגם בית המקדש 
יהיה בידינו. אבל אנחנו לא צריכים להיות משועממים, וכופרים בטובה. צריך 

להכיר טובה! מי שאינו יודע להכיר טובה הוא מסכן ואומלל. 

לישון ביום כדי להיות ערים בלילה
בערב שבועות אדם יאמר לילדים שלו שיישנו לפחות שעתיים-שלוש ביום, ו. 

בשביל שבלילה יהיו ערים, וגם הוא בעצמו יישן. אבא ע”ה בימים כאלה )כמו 
למשל בערב פסח( מכניס אותנו לחדר וסוגר לנו את העינים. איך סוגר לנו את 

העינים? שם ממחטה על העיניים... וסוגר את החלונות. שקט גמור. ואני לא 
יכול לישון )הייתי בן שבע-שמונה(, אז אני מתחיל לחשוב מיום שנולדתי עד אותו 
היום, איך למדתי חומש ותרגום ערבי, ואיך למדנו קצת גמרא, ואיך הרב כעס 
עלי שלא הבנתי תוספות, ואיך יום אני כעסתי על החברים וכדומה... זוכר את 
הכל עד שאני נרדם... וזה באמת טוב להירדם. ובערב אני עירני. וראיתי בספר 
חדש שהרב יצחק יוסף שליט”א אומר שככה נהג אבא שלו. הרב עובדיה ע”ה 
היה מיישן את כל הילדים בערב פסח כדי שבלילה יהיו עירניים8. וככה היה 

6.  יש להם לאשכנזים פיוטים בהושענות: “הושענא שלוש שעות”. מה זה שלוש שעות? 
אמרו שיש מדרש ששלוש שעות לפני הגאולה יהיו מלחמות גדולות, ומתפללים: תושיע 
אותנו מאותן שלוש שעות. והיום אפשר לומר ששלוש שעות האלה זה השלוש שעות 

שהשמידו בהם את מטוסי האויב.
7.  בא לוי אשכול ראש הממשלה אז לרב כהנמן ע”ה, והוא הביא אתו רופא. אמר אם אני 
אגיד לו שצריכים להכין כמה בתי קברות הוא יתעלף. אמר לו הרב: למה באת? אמר לו 
באתי לומר לך שיש לנו מלחמה קשה מאד בכמה חזיתות, מכאן ומכאן ומכאן ומכאן. 
ובחזיתות האלה אנחנו חושבים שיהיו שלושים אלף חיילים שימותו. אז אני לא אומר לך 
שהתלמידים שלך יקחו חרב וחנית, אבל לקבור הם יודעים, אז שיכינו את עצמם. אמר לו: 
תירגע תירגע, אפילו אלף לא יהיו! אמר לו: מאיפה אתה יודע? אתה איש מלחמה? אמר לו: 
יש לנו הבטחה מצדיק בשם רבי ישראל מאיר הכהן מראדין בעל חפץ חיים שאמר: “ובהר 
ציון תהיה פליטה והיה קודש” )עובדיה א’, י”ז(. לך אתה והרופא והזריקות, לא צריך שום 

דבר. לך הביתה... אמר אני באתי להרגיע אותו, הוא הרגיע אותי! וכך היה.
בלילה היה נותן להם סיפורים כאלה שאי אפשר לתאר אותם. היה מספר להם על    .8
הצפרדע שעושה “קווא קווא קווא”, ועל מכת הערוב משהו מיוחד. אחרי שגמרו הילדים 
ואכלו במבה ומצות ומרור וישנו. אחר כך נשאר עם הילדים הגדולים ואומר להם פלפולים 

בהלכות פסח.



עושה אותו דבר בחג השבועות. 

לימוד ה’אדרא’
לצערנו היום לא כולם מחזיקים מעמד בלימוד של האדרא. לכן יש שמחלקים ז. 

את האדרא רבא לכמה קטעים ותוך שעה גומרים אותה. בחוץ לארץ כל אחד 
קרא את הכל. אחד קורא קטע והשני קורא קטע, וכולם קוראים אתו ביחד. 
ויש כאלה שהיו קוראים גם אדרא רבא וגם אדרא זוטא. הבן איש חי כותב 
את זה )ש”א פרשת במדבר הלכה ד’(, ואמר שככה נהג רבנו האר”י לעת זקנתו. 
אבל זה לא נכון, האר”י לא הגיע לזקנה, הוא נפטר בן שלושים ושמונה. אלא 
כוונתו לרב חיד”א. ומאיפה הוא יודע? כי הרב חיד”א יש לו זכרונות )יומנים( 
שלו, והוא כותב שם בשנה פלונית קראתי כך וכך, שנה פלונית קראתי שתי 
האדרות מעומד. ככה כתב. ובאותה שנה כבר היה בגיל ששים-שבעים וכדומה. 

מקור ומתי החלו במנהג להישאר ערים בליל שבועות
המנהג הזה להישאר ער בליל שבועות לא הוזכר בגמרא, לא הוזכר במדרש ח. 

ובשום מקום. רק בזוהר )פרשת אמור דף צ”ח ע”א( כתוב שככה נהגו “חסידי קדמאי”. 
מרן ע”ה. הוא הראשון שבזמנו התחילו את  מתי התחילו בו למעשה? בימי 
הדבר הזה כמו שמעיד בעל שני לוחות הברית )בתחילת מסכת שבועות( שמצא 
כתב יד של רבי שלמה אלקבץ בעל לכה דודי, ומספר שם שבלילה הראשון 
היו לומדים ולא היה להם מנין, היו רק שבעה אנשים. ומרן היה מדבר מתוך 
הגרון, פתאום כאילו הוא מסתלק מן העולם ורואים מישהו שמדבר מתוכו. 
וזו המשנה הייתה מדברת. אמרה, אני המשנה מדברת, אתם עושים לי חסד 
אחרי אלף שנה של גלות וכו’ וכו’ שאתם לומדים תורה, והלוואי והיה לכם 
מניין. למחרת סיפרו החברים לחבריהם, ובלילה השני )זה היה בחוץ לארץ( באו 
עשרה ויותר. ויש מקור לזה קצת באבן עזרא. האבן עזרא אומר )שמות י”ט י”א( 
“והיו נכונים” אולי לא ישן אדם בהם בליל שבועות. אם אתה יודע שמחר יש 
לך הודעה שמימית אתה יכול לפספס דקה אחת? איך אפשר לעשות דבר 
כזה?! כל הלילה אומרים עוד מעט ועוד מעט9. לשמוע את הקול של בורא 
עולם שמדבר לישראל זה דבר פשוט?! זה לא פשוט10. ובמדרש )שיר השירים 
רבה פ”א אות נ”ו( כתוב להיפך. שהם ישנו בליל שבועות, ובבוקר העיר אותם 

הקב”ה, ככה אתם ישנים? “קולות וברקים”, “קול שופר חזק מאד” )שמות י”ט 
ט”ז( קומו! זו סתירה בין המדרש ובין האבן עזרא. ואפשר לומר שהאבן עזרא 

מדבר על אנשים הגדולים והמדרש מדבר על האנשים הקטנים. מה הם 
מבינים, אמרו מה מחר יש קול? כשיבוא נשמע אותו. אז הוא העיר את כולם. 

אבל מכאן קצת סמך למנהג הזה.

כדאי לא לאכול בלילה הזה
אנחנו נוהגים שבליל שבועות מתחילת הלימוד עד הבוקר לא אוכלים שום ט. 

דבר. זה לא מן הדין, כי מן הדין מותר לאכול, אפילו שאם אדם קם לפנות בוקר 
לפי הזוהר )פרשת ויקהל דף רט”ו ע”ב( לא אוכלים, אבל כאן כשאתה ער כל הלילה 
מותר לך לאכול, אבל ככה אבא ע”ה אמר. והוא לא אמר את זה מלבו11, ]אבל 
יש כאלה[ שעושים לנו פלפולים, אחד אמר לי מה אתה מביא ראיה מהרב 
חיד”א )יוסף בסדר סי’ ב’( שאמר בתיקון כרת לא לאכול מתחילת הלימוד? זה 
בתיקון כרת בכל השנה שאפשר להתענות, אבל כאן בליל שבועות איך אתה 
עושה תענית? אבל איזו תענית זו?! הרי לפני שבאת ללמוד “אכלת ושבעת 
ושמנת עבית כשית” )ע”פ דברים ח’ י’, ל”ב ט”ו(... מה יש לך?! אדרבא, אם תאכל 
עוד פעם, אחר כך בזמן הלימוד תתעייף. אתה אוכל ונרדם - “ויישן ויחלום 
שנית” )בראשית מ”א ה’(... למה תעשה את זה? אדרבא ]כדאי לא לאכול[. קפה 
ותה שותים כולם. ואם ראית איזה אוכל יפה מאד, תגיד לגבאי תן לי אחד 
כמו רבי לוי יצחק מברדיטשוב שבליל סוכות אמר עוד מעט אני מברך על האתרוג    .9
מדאורייתא. ככה אמר עד שעלה עמוד השחר. איזו שמחה הייתה לו. לקח ובירך על 
האתרוג. ואומרים שאפילו נפצעה האצבע שלו, כי האתרוג היה מאחורי זכוכית. הוא היה 

מחכה למצווה הזו.
אבל אין לנו הקלטה... אם היה לנו הקלטה היינו שומעים בדיוק את כל האותיות    .10

איך מבטאים אותם.
11.  וודאי ששמע את זה מרבותיו או מרבו רבי חויתה ע”ה שהיה בקי בקבלה, ואבא שימש 
על ידו שש-שבע שנים )מאז שירד לג’רבא בשנת תרפ”ד עד שהתחתן(. או אח”כ בתונס אצל רבי 
רפאל ג’אמי, שהיה גדול המקובלים. ואם הם היו אומרים אחרת, הוא לא היה משנה מזה. 
אני יודע שבטבעו מה ששמע הוא מעביר הלאה. לכן לא כדאי לאכול בלילה בליל שבועות.

בשביל הילדים. או שמערב שבועות תקח מה שאתה צריך בשפע. הוצאות 
של שבת ויום טוב תקבל בחזרה מהשמים, זה בדוק ומנוסה12. לכן אדם לא 
יתקמצן בהוצאות של שבתות וימים טובות, כי כל החשבון לבורא עולם, תקנו 

בשפע שלא יחסר לילדים שום דבר. 

“מי הוא זה מלך”?
אנחנו למדנו את הסדר הזה בליל שבועות מגיל קטן מאד, גיל שבע שמונה, י. 

ואני מבין קצת ארמית והייתי לומד את האדרא רבא. רבי שמעון שואל שאלה, 
“ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום, לפני מלוך מלך לבני ישראל”  כתוב 
)בראשית ל”ו ל”א(. וכי רק המלכים האלה מלכו? הרי יש עוד הרבה מלכים באדום 

לפני שהיה מלך לבני ישראל? ולכן פירש את הכל בדרך קבלה עמוקה מאד. 
ואני רציתי להבין את האדרא רבא, אבל מה אני מבין בלי מפרשים ובלי 
כלום? אז אני קורא. אחר כך אמרתי אולי נפרש את הפסוק כפשוטו, שהמלך 
שהתורה מדברת עליו זה משה רבנו. ומנין לנו שנקרא “מלך”? שתי הוכחות, 
הוכחה ראשונה “ויהי בישורון מלך” )דברים ל”ג, ה’(, ומי זה המלך? זה משה 
רבנו. והוכחה שניה, ממה שכתוב בפסוק עצמו: “ואלה המלכים אשר מלכו 
בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל”. ובוא נתבונן מי זה המלך שהפסוק 
מתכוין אליו? כתוב שם שבעה מלכים, “ואלה המלכים” וגו’ “וימות בעל חנן 
בן עכבור וימלוך תחתיו הדר ושם עירו פעו, ושם אשתו מהיטבאל בת מטרד 
בת מי זהב” )בראשית ל”ו, ל”ט(13 ]כאן הסתיימו המלכים[. אם כן כשהפסוק 
אומר אחר כך )שם פסוק מ’(: “ואלה שמות אלופי עשו למשפחותם למקומותם 
בשמותם, אלוף תמנע אלוף עלוה אלוף יתת” וכו’. משמע שכל האלופים האלה 
היו אחרי שמת המלך השביעי. ומניין לנו שזה היה בזמן משה? שנאמר: “אז 
נבהלו אלופי אדום אילי מואב יאחזמו רעד” )שמות ט”ו, ט”ו(. א”כ אלופי אדום 
אלו האלופים שהוזכרו בפרשת וישלח, ואלה היו אחרי פטירת המלך השביעי 
“הדר”, א”כ כל המלכים האלה שנזכרו שם הם לפני משה, ויוצא ש”לפני מלוך 
מלך” הכוונה לפני שמשה מלך. זה הפשט של הפסוק. תמיד אפשר לפרש 

פסוק דרך דרש, דרך סוד, דרך קבלה, אבל הפשט לפני הכל, זה הפשט14!

עמידה בעשרת הדברות
לפי הרמב”ם )שו”ת הרמב”ם ירושלים תרצ”ד סי’ מ”ו( אסור לעמוד בעשרת יא. 

הדברות ]כי אין לעשות יתרון בתורה קצתה על קצתה[. אבל יש מקומות שנהגו 
לעמוד ויש להם על מה שיסמוכו. הרב צבאן ע”ה אומר )נפש חיה ח”א עמ’ קמ”א( 
הרי יש לנו תרגום של עשרת הדברות בערבית שחיבר אותו רב סעדיה גאון15 
ורואים שרב סעדיה גאון נתן לעשרת  ומסביר בטוב טעם כל דברה ודברה. 
שקוראים אותם עם תרגום, ולא אומרים שאתה עושה  הדברות ערך מיוחד 
הבדל בתורה בין קצתה לקצתה. ויש לנו גם כן את רבי יצחק בן גיאת16, שהיה 
משורר גדול ופוסק גדול, והראשונים מזכירים את ההלכות שלו. וגם הוא כתב 
שיר מיוחד לפני שמתחילים לקרוא את עשרת הדברות: “יום מעמד סיני, עת 
בוא ברעיוני, ימלאו מתני, צירים וחלחלה”. )לא כולם קוראים אותו, אבל בעדה שלנו 
בג’רבא וכן בלוב קוראים אותו, והוא נדפס בספרים(. ולא עשו על זה רעש איך אתה 

12.  לפני שנים רבות אמרתי שמה שאדם נותן לתורה הוא מקבל פי עשרה, חשבו שסתם 
אני אומר. אבל כל שנה באים עדויות מאנשים שאומרים “קבלנו פי עשרה”, ויש שקבלו 

יותר, פי עשרים ופי מאה, ויש אחד שקיבל פי אלף!
13.  ולא כתוב שהדר הזה מת, וכי הוא חי עד היום הזה? הוא גם מת, בדברי הימים )א’ א’ 

נ”א( כתוב: “וימת הדד” ]וראה ברד”ק שם פס’ ז’ ופס’ מ”ג[.
בבוקר הייתי ממשיך עוד לנסות להבין את האדרא, אבל הייתי נרדם כי גם בבוקר    .14
צריכים לישון כדי שתוכל אחר כך לקום וללמוד אזהרות. וגם עכשיו אחרי שחרית חוזרים 

הביתה וישנים מעט )ויש כאלה שצריכים יותר לנוח(, ואחר כך קמים ולומדים אזהרות.
אני זוכר שפעם אחת בילדותי קמתי באחת בצהריים ואמרתי “מודה אני לפניך”. אמרו לי 

מה אתה אומר? הרי כבר אמרת והתפללת הכל בבוקר... אבל אני שכחתי...
היו קוראים אותו ברובע הקטן של ג’רבא ונדפס באחד הספרים של ג’רבא בשנת    .15
תרע”ח, וזה כתוב בערבית. יכול להיות שרב סעדיה כתב בערבית. וזו ערבית שונה משלנו. 
ובכל דברה ודברה מאריך בה הרבה מאד, לכן ברובע הקטן קוראים את זה יותר מאוחר. 
הולכים לישון מיד אחרי הלימוד, כי קשה להם לקרוא כל דברה ודברה חצי שעה. אז הולכים 

הביתה, קמים בתשע או בשמונה וחצי ומתפללים את התפלה כולה.
16.  זה אחד מגדולי הפוסקים, ותמיד הוא מובא בטור בשם: “הרי”ץ גיאות”. אבל זה לא 
גיאות, אלא גיאת )ג’ רפויה(. גיאת בערבית פירושה “מושיע”, ככה מובא באחד השירים 
של הספרדים ש’גיאת’ זה מושיע,  זה מושיע. )יש משה גיאת, וקרוב לודאי שזה לא 

ּגיאת אלא גיאת בגימ”ל רפויה(.
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עושה חלוקה בתורה ומראה שהקטע הזה יותר חשוב? כי באמת הקטע הזה 
מאד חשוב, אותו שמענו מפי הגבורה, ואת שאר הקטעים לא שמענו, ולכן 
עושים את הפיוט הזה. וממילא אין חשש כל כך שיאמרו מה שיאמרו ]אם 
נעמוד בזה[. ובכלל כל הכופרים האלה שהיו פעם, אינם קיימים היום. אם 
יש כופרים, גם בעשרת הדברות הם כופרים. פעם היו כופרים שאומרים שרק 
עשרת הדברות אמת, אבל שאר התורה הוספתם אותה מדעתכם. אבל היום 
יש כופרים שלא מאמינים גם בעשרת הדברות. וכי נתייחס לכסילים כאלה17?! 
לכן  מה לנו ולפושעים האלה?! אלה פושעים שנלחמים בתורה בכל עוז18. 
מי שנהג לעמוד, שימשיך לעמוד, אבל לכתחילה לא כדאי לעמוד נגד פסק 
הרמב”ם. ומי שרואה שכולם עומדים גם הוא יעמוד אתם, אבל יעמוד מתחילת 
הקטע, כדי שֵיראה שעומד לכבוד הרב שעולה לקריאת עשרת הדברות )וככה 

הרב עובדיה ע”ה כותב. שו”ת יחו”ד ח”ו סי’ ח’(.

הפטרת חג השבועות
בהפטרת יחזקאל לא מעלים בה ילד קטן, אפילו שיש לו קול נעים ויש לו יב. 

ניגון חשוב. זו הפטרה של מעשה מרכבה, ולא מעלים בה קטן אפילו שהוא 
לא מפרש את מעשה המרכבה. בגמרא )חגיגה דף י”ג ע”א( כתוב שתינוק אחד 
היה מבאר את מעשה המרכבה, ויצאה אש ואכלה אותו, ובגלל זה נמנעים 
שילד קטן פחות מבר מצוה לא יקרא הפטרת יחזקאל. והאשכנזים קוראים את 
ההפטרה הזאת ועוד עושים לה תרגום19. כך מובא במחזורי אשכנז העתיקים.

אזהרות רבי יצחק בר ראובן אלברגלוני
יש לנו אזהרות של רבי יצחק בר ראובן20, והוא התחיל אותם כל כך יפה: יג. 

ית ִקְנָיֵנהּו. ּבֹוִאי  ה ְוֵאי ֶזה הּוא. אֹוַצר ָחְכַמת ָוַדַעת, ֵראִשׁ יָנה, ֵאי ִמּזֶ “ֵאי ֶזה ְמקֹום ּבִ
י ְוֶאְמָצֵאהּו”. ובכל הספרים היה  ן ָיַדְעּתִ אֹול ַהּיֹום ֶאת ִמי נֹוַעץ ַוְיִביֵנהּו, ִמי ִיּתֵ ִלְשׁ
כתוב “בבואי”, ורבי שאול כהן מחק את הבי”ת ואמר ש”חסר הגיזרה, כידוע 
ֵזָרה”(. פעם  למבין”. מה יש להבין? צריך להבין את המילה “גיזרה” )ויותר נכון “ְגּ
ד”.  הייתה חלוקה על פי הדקדוק )גם בעברית וגם בערבית(, יש “נושא” ויש “ֶהּגֵ
מה הפירוש? נושא זה – “באתי לשאול היום את מי נועץ ויבינהו” אני באתי 
לשאול. אבל כשאתה אומר “בבואי לשאול היום את מי נועץ ויבינהו, מי יתן 
ידעתי ואמצאהו” לא אמרת את ההמשך: “בבואי” - כאשר באתי לשאול? 
אין המשך21. זו התחלה בלא “היגד”, דהיינו בלא “גזרה”[. זו כוונת רבי שאול. 

הרב שמואל יניב בטוב טעם להוכיח שהתורה כולה אמת. והוא  יש ספרים שכתב    .17
מראה פלאי פלאים שהוא ועוד אחרים גילו על האותיות הנפלאות בתורה, וכמה דברים 

שנאמרו בתורה ולא הובנו בזמנם אלא רק בזמנינו.
18.  הם אומרים: “לא מצאנו זכר שעם ישראל היה בארץ ישראל”. נו באמת איפה הוא 

היה? בג’הנם שלהם?!... הוא לא היה שם.
19.  ואומרים “יונתן גבר ענוותן”. מאיפה המשפט הזה? “יונתן” זה יונתן בן עוזיאל שתרגם 
את הפטרת יחזקאל כמו שתרגם את כל הנביאים, “יונתן גבר ענוותן”. אנחנו לא יודעים 
אם התרגום הזה של יונתן. אבל גם אחרי התרגום, וכי מישהו מבין משהו? כמה השתבשו 
בזמן ימי הבינים, וחשבו שארבע החיות של המרכבה זה ארבעה יסודות – אש רוח מים 
עפר. מה הפירושים האלה? החכם צבי אמר לבן שלו )עיין בספר מגדל עוז חלק אוצר טוב 
מוסד ב’ אות י”א( שמי שיפרש פירושים כאלה, מותר לקרוא את הפירוש שלו בבית הכסא... 
כי זה בכלל לא פירוש, אלא סתם דברים בטלים. וגם המלבי”ם רומז על זה בקיצור נמרץ 
בהקדמתו ליחזקאל. והוא עשה פירוש שהוא קרוב לקבלה אבל לא מעמיק יותר מדאי. 

לא צריך להעמיק, להבין קצת זה טוב.
20.  והוא דור אחד אחרי הרי”ף – רבי יצחק בר יעקב אלפאסי. ונקרא רבנו יצחק אלברגלוני, 
כי היה מברצלונה. וברצלוני וברגלוני זה אותו דבר. )ויתכן שיש מעל הגימ”ל נקודה, וקוראים 
את זה “ברג’לוני” דומה לברצלוני(. והיה גם פוסק וכתב ספר שערי שבועות. הרבה חושבים 
שהרי”ף כתב את ספר “שערי שבועות”, אבל באמת הרי”ף לא חיבר אותו, ורואים שזה רבי 
יצחק בר ראובן. כי הוא כתב שם דברים שהם מקבילים לשפה שלו באזהרות האלה. )עיין 

בס’ מגדולי ישראל ח”ב עמ’ תקכ”ט(.
“בצאתכם לשלום  21.  ומטעם זה הרבה נוהגים שלא לומר בשלום עליכם בליל שבת: 
מלאכי השלום מלאכי עליון מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא” – נו, מה ההמשך? 
אתה אומר כאשר אתם תצאו לשלום, ואין המשך. זו התחלה בלי “היגד”. לכן אומרים: 
“צאתכם” לשלום )בלי בי”ת(. והרב חיד”א כתב )מחזיק ברכה סי’ רס”ב סק”ב( שמי שאומר 
“בצאתכם לשלום”, זה בסדר. כי הכוונה ככה: “ברכונו לשלום מלאכי השלום – מתי? 
בצאתכם לשלום”. כי כשאומרים “ברכונו לשלום” מתי יברכו אותנו, הרי כל זמן שאתם 
כאן אנחנו בסדר גמור - אנחנו מבורכים... אלא כאשר אתם הולכים תברכו אותנו. לולא 

ההסבר של הרב חיד”א “בצאתכם” לא מובן. כי יש התחלה ואין בו סוף.
ומצאתי הרבה מקומות שכתוב כך, שגזרה פירושה מה אתה גוזר על הדבר. פעם הרמב”ם 
)פיה”מ פרק חלק לפני היסוד הראשון( שהמשיח יחיה כמו כולנו וימות וימלוך בנו  כתב 

השלים לתרי”ג
והאזהרות האלה היו קוראים אותם במשך דורות רבים בלי לבדוק כמה יד. 

מצוות נכנסו בהם וכמה לא נכנסו. עד ששנה אחת רבי שאול הכהן ע”ה )הרב 
הראשי של ג’רבא לפני מאתיים שנה(22 בדק ומצא שחסרים כמה מצוות באזהרות. 

כמו למשל מצַות תפלין שלא כתובה ועוד ועוד, ומצא שחסרים חמשים 
מצות. ואמר אני לא יכול להשלים אותם, אלא אם כן נאמר שהמשורר כתב 
עוד אלפא ביתא שלמה והיא נאבדה. אבל זה לא מסתבר, ולכן הוא דחק כאן 
ודחק שם, והגיה כאן והוסיף שם. עד שמצא את החמשים האלה החסרים23. 

אזהרות רבי שלמה אבן גבירול
ויש עוד פיוט אחר של רבי שלמה אבן גבירול )שהיה צעיר מאד( והוא מונה טו. 

ַהֲחיֹוְתָך  ּבְ ַמח ֶוֱאמֹר ֶהָאח.  “ְשׂ את המצוות בקיצור נמרץ, ממש בשתי מלים: 

ובן בנו. ובא הרמב”ן וכתב “הנה הרב גוזר מיתה על המשיח”, ובאו חסידי חב”ד והבינו 
שהרמב”ם אמר למשיח: תמות, אני גוזר עליך!... מה השגעון הזה? גוזר פירושו מחליט, 
החליט שהמשיח ימות. ולמה החליט כך? כי בגמרא )סנהדרין דף צ”ט ע”א( יש דעת רבנו 
הקדוש שימות המשיח יהיו שלושה דורות, וא”כ הכוונה שהמשיח ימלוך ואחר כך בנו 
ואחר כך בן בנו. וזה מה שהרמב”ם כתב. )ובזה השתמשו המתנגדים לחב”ד, והקשו איך יכול 
להיות שהאדמו”ר מליובאוויטש יהיה המשיח, הרי אין לו בנים? זו “קושיא עצומה”. באמת, וכי הכל 
צריך להיות בדיוק כך?! אולי הכוונה תלמידו או משהו אחר(. גוזר פירושו אני גוזר על הדבר. יש 

התחלה, ויש נושא של המשפט ויש נשוא של המשפט.
22.  נולד בשנת תקב”ל ונפטר בשנת תר”ח )לפני כמה זמן הייתה אזכרה שלו במושב איתן(. 
כמה נסים נעשו לאנשים שקראו בספריו והדפיסו אותם. זה היה אדם צדיק שזכה ששבעה 
דורות אחריו כולם תלמידי חכמים ויראי שמים, אין דבר כזה בעולם. זה נדיר מאוד, ואפילו 
גדולי עולם מפורסמים לא זכו לזה. יש את החתם סופר שכתב בצוואתו “שלא יבש המעיין 
ושלא יקצץ האילן” והוא זכה לדבר הזה. אבל רבנים מפורסמים מאד )שלא אזכיר אותם( לא 
זכו לזה. אחרי כמה דורות בניהם ובני בניהם התדרדרו לגמרי, ולא נשאר כלום. לכן צריך 
להתפלל על זה כל הזמן: “שלא תמוש התורה מפי ומפי זרעי ומפי זרע זרעי עד עולם”. 
והוא היה מתפלל ככה, בכתבי יד שלו בפירושו לתורה כתוב על הכריכה: “יהי רצון שלא 

תמוש התורה מפי ומפי זרעי עד עולם”.
23.  לכן אדם שקורא את פירוש “נתיב מצוותיך” בחג השבועות ]יתבונן בכל זה[, הדפיסו 

אותו בישיבה )אבל בסוף יש כמה פיוטים על שבועות וחסר בהם כמה דפים, חבל(.



ַלְך ַעל אּוִרים”. אף אחד לא מבין מה הוא מדבר. תשמח  ָאח. ְיָהׁשְ ָהָאח. ְוַהנֹוָתר ּבָ
ותגיד האח - “האח האח” כשתחיה את האח - “וחי אחיך עמך” )ויקרא כ”ה ל”ו( 
- תעזור לו. ואחר כך הוא מדבר על קרבנות, “והנותר” – קרבנות שנשארו, 
כגון קרבן פסח וכדומה, “באח יהושלך על אורים” – תזרוק אותם על האש 
שנמצאת באח – בתנור. ומי שלא מבין יחשוב שמתכוון שצריך להחיות את 
האח, ואם אחרי זה נשאר ממנו משהו, תשרוף אותו באש ותאכל אותו24... 
החכם הזה בן גבירול היה מומחה בלשון, וחיבר את השירים שלו בגיל תשע 
עשרה. ואני ראיתי בספרים של מנצור )שהם על פי המנהגים של בבל(, שהדפיסו 
את האזהרות האלה, אבל לא שמענו מי שקורא אותם, אלא קוראים רק 
תהלים. פעם לא קראנו תהלים בשבועות, אבל מפני כבודו של  הבן איש חי 

אנחנו מחלקים את התהלים בשבועות25. 

מגילת רות
אז לקרא את האזהרות ולקרוא גם מגילת רות. מגילת רות זו מגילה טז. 

24.  כמו שהרב עובדיה ע”ה היה אומר שהחסידים עושים את השורוק כמו חיריק, ואדם 
אומר לאשתו: “לא תותירי ממני עד בוקר, והנותר ממני עד בוקר באש תשרופי” )שמות י”ב 
י’( – תשרפי אותי... למה? כי לא אמר “תשרופו”. לכן תיזהר ששורוק יהיה שורוק וחיריק 
יהיה חיריק. ומספרים על הגאון רבי חיים מבריסק ע”ה )או על בנו( שבזמן מלחמת העולם 
הראשונה נדד ממקום למקום, והוא ליטאי ונדד למקום של חסידים, והוא התפלל אתם 
כמה חודשים )ואולי גם כמה שנים( ופעם אחת הגיעו לפסוק: “ושם איש ישראל המוכה אשר 
הוכה את המדינית” )במדבר כ”ה, י”ד(, והחזן קרא: “ושם איש ישראל המוכה אשר היכה את 
המדיינית” כי הקובוץ בשבילם זה כמו חיריק. והרב העיר להם: מה פתאום “היכה”? צריך 
לומר “הוכה”. אמרו לו: למה כל הזמן לא הערת לנו ]על שינוי קובוץ לחיריק[? אמר להם: 
כל הזמן זה לא שינה משמעות, אבל כאן אתם מערבבים את המוח. ישראל המוכה זה זמרי 
בן סלוא שהוא רשע, וכי הוא היכה את המדיינית? )ראה ס’ עובדות והנהגות לבית בריסק ח”ד 
עמ’ ל”ה(. ואמר הרב ע”ה כשהחסידים קוראים פרשת תזריע מצורע, לפעמים יש “נגע הוא”, 
ולפעמים “נגע היא”, לפעמים “צרעת היא”, ולפעמים “צרעת הוא”, והחזנים צריכים לשים 
לב “היא” “הוא” “הוא” “היא”, אבל להם אין שום בעיה הכל “היא” “היא”... “בן הא הא אומר 

לפום צערא אגרא” )אבות ה’ כ”ד( – אבל להם אין לא צערא ולא אגרא... צריכים להזהר.
25.  יש חוברות קטנות שעשה אותם המנוח רבי ברוך חורי ע”ה )או “חורב” – זה אותו דבר(. 
והוא חי למעלה ממאה שנה, וכל זה בזכות שהוא הפיץ את התהלים ואדרא רבא וכדו’ 

בעולם. ]והיה אומר:[ אבל בעל הבית על הספר הזה הוא דוד מלך ישראל.

מיוחדת במינה, ויש בה דברים יפים מאד. יש בה פסוקים שמתבארים רק 
“ותאמר לה נעמי חמותה, בתי הלא אבקש  על פי מדרשים בגמרא וכדומה. 
לך מנוח אשר ייטב לך” )שם ג’, א’( והפשט הוא שאחפש לך בעל טוב. אבל יש 
גמרא בבבא בתרא )דף צ”א ע”א( שאומרת שבועז )שהיה מבית לחם( זה השופט 
אבצן מבית לחם )ראה שופטים י”ב, ח’(. ככה כתוב שם. והיו לו שלושים בנים 
ושלושים בנות, וכל אחד מהילדים שלו אחרי החתונה הלך לעולמו רח”ל. 
למה? כי הוא לא הזמין את מנוח. אמר “כודנא עקרה במאי פרעא לי”. כודנא 
פירושו פרדה, כי פרד לא מוליד26. פרדה עקרה איך תפרע לי? הרי מנוח לא 
היו לו ילדים, ואם כן איך הוא יכול לפרוע לי. אני אזמין אותו ואתן לו אוכל, 
והוא אף פעם לא יוכל לפרוע ויהיה לו מזה צער, לכן אני לא אזמין אותו. ומנוח 
היה נעלב, כל חתונה שיוצאת מביתו של בועז כולם הולכים ורק הוא יושב 
לבד - “ישב בדד וידום” )איכה ג’, כ”ח(. וזו הסיבה שמתו לבועז פעם אחר פעם. 
אז נעמי אמרה לכלתה רות: “בתי, הלא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך”, הבעיה 
של בועז שהילדים שלו נפטרים, זה בגלל שהוא לא מזמין את מנוח, אבל אני 
אזמין את מנוח... אל תדאגי, “אבקש לך מנוח אשר ייטב לך”, וכך היה. ולא רק 

שרות המואביה נישאה והביאה ילדים, אלא שממנה יצא דוד מלך ישראל.

“כל זאת באתנו ולא שכחנוך ולא שקרנו בבריתך”
יש מכשפים. היום החילונים מתקנאים בדתיים, הם לא יודעים את זה, יז. 

אבל בסתר לבם הם מקנאים27. שמעו שהדתיים הולכים בליל שבועות לבית 

ולכן נקרא בעברית “פרד” שהוא נפרד. ככה הטבע שלו כי הוא לא נברא בצורה    .26
מסודרת, אלא על ידי ענה “הוא ענה אשר מצא את הֵימים במדבר” ואחד הפירושים שענה 
הרכיב סוס על אתון או להפך, ויצא מהם פרד. והפסוק קרא לפרד הזה ֵימים. אז הוא עונשו 
שאין לו ילדים. )לא עונש ממש, כי הוא לא עשה כלום, אבל ככה הטבע של הפרדים(. ומאידך הוא 

אכזרי, ויכול לתת בעיטה אחת לאדם ולהרוג אותו במקום, ממש סכנה.
27.  מישהו הראה לי ספר שכתב אותו פרופסור יורם טהר-לב והפרופסור הזה חילוני 
גמור, אבל בספר הזה מביא רק פתגמים מהרמב”ם ומהגמרא ומרמח”ל ולא מביא שום 
דבר מספרים חיצוניים. וכתב אנחנו )כלומר הם החילוניים( חטאנו בדבר הזה שזרקנו את 
המקורות שלנו, ואין כמו המקורות האלה, בחכמה ובמוסר וביראה ובחכמת חיים. ספר 

ענק שכולו מאמרים שלנו.



הכנסת ויש כאלה ששרים ורוקדים, אמרו למה אנחנו לא נעשה את זה?  וכי 
נשב ִאתם? חס וחלילה. הם לא יכולים לשבת אתנו28... אז מה הם עושים? 
עושים כנס בליל שבועות עם מוזיקה וכל הדברים האלה, ויבוא מרצה אחד 
ויאמר להם תשמעו רבותי, הדתיים האלה סתם מחמירים עליכם, ואומרים 
שהֵגרים צריכים לקבל על עצמם דברי תורה ואמונה. זה לא נכון, הנה רות 
לא קבלה עליה כלום ולא הלכה לבית דין, רק אמרה “עמך עמי ואלקיך אלקי” 
)רות א’, ט”ז( וזהו. שוטים שבעולם! “כי אל אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין 

)שם ט”ז-י”ז(. מה  עמך עמי ואלקיך אלקי. באשר תמותי אמות ושם אקבר” 
הייתה רות לפני כן? הייתה עובדת עבודה זרה כמו כל המואבים, וזרקה את 
הכל, “כה יעשה ה’ לי וכה יוסיף כי המות יפריד ביני ובינך” )שם(. למה אתם 
חושבים שהיא לא קבלה עליה את התורה? ודאי שהיא קבלה! אולי באותו 
רגע זה לא היה בית דין, אבל אחר כך הלכו לבית דין. אבל אתה לא יכול  לומר 
שנעשה גיור בשטות, רק תגיד בעל פה “אני מקבל עלי את התורה” ונעשית 
יהודי... אצל הנוצרים להבדיל אלף הבדלות, כאשר אחד אומר שהוא מתנצר 
ושופכים עליו את ה”מים הזידונים”, זה לא הולך ככה סתם, אין דבר כזה, 
אלא אחר כך הם עוקבים אחריו. אלה האנוסים שאנסו אותם להתנצר, היו 
עוקבים אחריהם, ואם הם רואים שאחד עושה משהו בליל פסח, כמו “שפוך 
י’, כ”ה( וכדו’, לוקחים אותו ומענים אותו עינויי  )ירמיה  חמתך אל הגויים” 
מות ועינויי תופת, תגיד לנו מי הם החברים שלך? ותופסים אותם וסוקלים 
אותם ומענים אותם. וככה עשו במשך מאות שנים. אנחנו נוותר על התורה 

מה נעשה להם? יחזרו בתשובה וֵישבו אלפים ורבבות מהם בבתי כנסיות ובתי    .28
מדרשות. מה רע בבתי כנסת? הרי כל הדתות כולם שכולם מלאים כפירה וזימה ותועבה 
לא החזיקו מעמד וכולם הלכו לאיבוד, ואנחנו כבר אלפיים שנה בגלות ואנחנו מחוברים 
בזכות התורה. וכי אתם חושבים שתברחו מן התורה? לא תברחו ממנה! איך אומר הרמב”ם 
באגרת תימן? “זאת התורה לא ימלט ממנה איש מבני יעקב עד עולם, הוא או זרעו או זרע 
זרעו – ירצה או לא ירצה!” )זה הסגנון של תרגום אחד, התרגום שלנו הוא של אבן תיבון, אבל יש 
תרגום אחר של רבי נחום המערבי קצת שונה(. יום אחד הם יבואו ונקבל אותם בסבר פנים 
יפות, וישמעו וילמדו ויראו כמה חכמה יש בתורה שלנו. הם אומללים ולא יודעים כלום.

ונעשה ממנה צחוק29?!

מתיקות התורה
לאט לאט בני ישראל יפקחו את העינים שלהם – “לפקוח עינים עיְורות” יח. 

)ישעיה מ”ב, ז’(. “וברכיים כושלות אמצו” )שם ל”ה, ג’( ויבינו ש”לא ֶזה הדרך 

ולא זֹה העיר” )מלכים-ב’ ו’, י”ט(. וגם השופטים של בג”ץ, שהם לא למדו תורה 
מעולם, והם לא יודעים בכלל מה זו תורה. לא ראו את היופי שבתורה! וכי הם 
למדו פעם הרמב”ם? למדו פעם מורה נבוכים? למדו פעם היד החזקה30?! 
יגיע הזמן שהם יכנסו לכותאב ]תלמוד תורה[ וילמדו: אל”ף בי”ת גימ”ל... 
וילמדו גם כן גמרא ואת העיון ברש”י, ולמה כתב ככה ולמה פירש, ויטעמו 
טעם של תורה ואת המתיקות של התורה. ונזכה כולנו לגאולה שלמה במהרה 

בימינו אמן ואמן.

מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את הגאון רבי 
חיים טויטו. יש לו ספרים מתוקים מדבש על התורה ועל הנביאים, ויש לו 
ספר חדש על מסכת שבת, קונטרס עם הערות תוך כדי לימוד, הערה פה 
והערה שם. הערות קצרות ויפות. “קב ונקי” )יבמות דף מ”ט ע”ב(. הקב”ה יזכה 
ַח את המוסדות שלו “עץ חיים ויצא חוטר” ונזכה כולנו לגאולה  אותו ְלַפֵתּ

שלמה במהרה בימינו.
וגם יברך את כל הרואים, וכל השומעים, וכל הקוראים אחר כך בעלון בית נאמן, 
יזכה אותם הקב”ה לבנות בית נאמן בבתיהם. ובניהם ונכדיהם ותלמידיהם 

ילכו בדרך התורה ויזכו כל עם ישראל לגאולה שלמה, אמן 
29.  באה אחת להתגייר וחקרו אותה הדיינים וראו שהיא קבלה על עצמה הכל והתגיירה. 
רק יצאה מבית הדין “ותלבש בגדי אלמנותה” )בראשית ל”ח י”ט( - לבשה את הבגדים 
הקרועים והחסרים, והלכה לטוס בליל שבת. וכי זה גיור?! זו טפשות ובערות! אנחנו 
לא מחמירים בגיור, מי שלא רוצה להתגייר שלא יתגייר, רק ישמור שבע מצוות בני נח, 

ויש לו את כל הזכויות. למה תתגיירו? כי אתם רוצים יהודיה? אז תקבלו את המצוות.
30.  אמרו להם: תפסקו על פי התורה. אמרו: אנחנו לא יודעים! אנחנו לא מבינים את 
הגמרא שלכם כי היא כתובה בארמית. אמרו להם: נתרגם לכם אותה, ויש היום כל מיני 

תרגומים “גמרא סדורה” ועוד. אבל הם לא רוצים.





א. ָּכתּוב ַּבָּפסּוק "ֵׁשם ָהַאַחת ָעְרָּפה ְוֵׁשם ַהֵּׁשִנית רּות" )רות פרק א' פסוק 

ד'(, ְוִלְכאֹוָרה ָהִיינּו חֹוְׁשִבים ֶׁשָהִראׁשֹוָנה ָעְרָּפה ִנְּׂשָאה ַלָּגדֹול ְּדַהְינּו 

ְלַמְחלֹון ְוַהְּׁשִנָּיה רּות ִנְּׂשָאה ַלָּקָטן ְּדַהְינּו ְלִכְליֹון, ֲאָבל ֶזה ֹלא ָנכֹון, ֶאָּלא 

ָעְרָּפה ִנְּׂשָאה ְלִכְליֹון ְורּות ִנְּׂשָאה ְלַמְחלֹון, ּוְכמֹו ֶׁשְּמפָֹרׁש ַּבָּפסּוק )רות 

פרק ד' פסוק י'( "ְוַגם ֶאת רּות ַהּמֲֹאִבָּיה ֵאֶׁשת ַמְחלֹון ָקִניִתי ִלי ְלִאָּׁשה". 

)ֵזֶכר ַלָּדָבר ֶׁשֹּלא ִנְׁשַּכח: "ַמְחלֹון" ֶזה ִמְּלׁשֹון ַמֲחָלה ֶׁשִהיא ְיכֹוָלה ְלִהְתַרֵּפא, )"ַאְך 

ֶזה ֳחִלי ְוֶאָּׂשֶאּנּו" ירמיה י' י"ט(, ְו"ִכְליֹון" ֶזה ִמְּלׁשֹון ִּכָּליֹון, ְוָלֵכן רּות ֶׁשֵהִקיָמה ֶזַרע 

ְּבִיְׂשָרֵאל ְוָהְיָתה ִאָּמּה ֶׁשל ַמְלכּות ִהיא ִנְּׂשָאה ִמּקֶֹדם ְל"ַמְחלֹון" ְוִנְתַרְּפָאה ִמַּמֲחָלָתּה, 

ֲאָבל ָעְרָּפה ֶׁשָּיָצא ִמֶּמָּנה ָגְלָית ִהיא ִנְּׂשָאה ְל"ִכְליֹון" ֶׁשֶּזה ִכָּליֹון(.

ב. ָּכתּוב ַּבְּגָמָרא )ברכות דף ז' עמוד ב'(: ָלָּמה ָקְראּו ָלּה רּות? ִּכי ָיָצא ִמֶּמָּנה 

ָּדִוד ֶׁשִרָּוה ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּבִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות, ְוַהִּמָּלה "רּות" ֶזה 

ָלׁשֹון ִרְּוָתה, ֶׁשָּזְכָתה ְלִנין ֶׁשָּכַתב ֵסֶפר ְּתִהִּלים ֶׁשהּוא ַמְרֶוה ֶאת ָהעֹוָלם. 

ָהעֹוָלם ֹלא יֹוְדִעים ַּכָּמה ֵסֶפר ַהְּתִהִּלים הּוא ְמֻיָחד. ָהָיה ֶאָחד ֶׁשָּכַתב: 

"ָּכל ְׁשלֹוִׁשים ַמָּצֵבי ַהֶּנֶפׁש ִנְמָצִאים ַּבְּתִהִּלים, ֵמַהִּׂשְמָחה ֲהִכי ְגדֹוָלה ַעד 

ַהִּדָּכאֹון ֲהִכי ָגדֹול", ִּכי ַהּכֹל ֵיׁש ַּבְּתִהִּלים - ִאם ֵיׁש ָלָאָדם ִּדָּכאֹון ֵיׁש לֹו 

ִמְזמֹור ֶׁשְּמַדֵּבר ַעל ֶזה ּוְמַׁשְחֵרר אֹותֹו, ְוִאם ֵיׁש לֹו ִׂשְמָחה ְורֹוֶצה ִלְרקֹד 

ָאז ֵיׁש לֹו ִמְזמֹור ַעל ֶזה, ְוַגם ְּבַמָּצֵבי ַהֵּביַנִים. )גליון 65 אותיות כ"ה וכ"ו(.

ֵאֶּלה ֶׁשּנֹוֲהִגים ַעל ִּפי ַהַּקָּבָלה ִמְסַּתְּפִרים ְּביֹום ֶעֶרב ָׁשבּועֹות ]ְוֹלא 

ְּבל"ד ָלעֶֹמר[, ְוֶאְפָׁשר ְלִהְסַּתֵּפר ְּכָבר ֵמַהַּלְיָלה, ָּכָכה ָנֲהגּו ְבֶג‘ְרָּבא. 

ּסֹוְפרים  )ַּפַעם ְּבֶג'ְרָּבא ָהיּו נֹוֲהִגים ַּבַּלְיָלה ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ַהְּסִפיָרה, ַאֲחֵרי ׁשֶֶ

ֶאת ָהעֶֹמר, הֹוְלִכים ַלֲחנּות ֶׁשל ַהַּסָּפר ְוֵיׁש לֹו תֹור ָארְֹך, ָּכל ַהחֶֹדׁש ָוֵחִצי 

ֹלא ִהְסַּתֵּפר ַאף ֶאָחד )אּוַלי ֵיׁש ּבֹוְדִדים ֶׁשַהֲהָלָכה ַמִּתיָרה ְלַסֵּפר אֹוָתם(, 

ָּבִאים ֵאָליו: ָמַתי ַהּתֹור ֶׁשִּלי? ָאַמר לֹו: ְּבָׁשָעה ַאְרַּבע ַּבּבֶֹקר, ָאז הּוא ֵמִכין 

ֶאת ַהָּׁשעֹון ְּבָׁשלֹוׁש ָוֵחִצי, ָקם, קֹוֵרא ִתּקּון ֵלָאה ְוהֹוֵלְך ְלִהְסַּתֵּפר. ָּכָכה 

ִסֵּפר ִלי ַרִּבי ֶבְנִצּיֹון ַחָּדאד ָזַצ“ל. ָּכל ֶאָחד ָהָיה הֹוֵלְך ַלַּסָּפר ְלִפי ַהָּׁשעֹות 

ֶׁשּלֹו(. ֲאָבל ִמי ֶׁשִּמְסַּתֵּפר ְּבל"ד ָלעֶֹמר )כפסק מרן השלחן ערוך סימן 

תצ"ג(, ִיְסַּתֵּפר ַרק ַּבּבֶֹקר )ְוַאף ֶׁשֵּיׁש ָּבֶזה ָסֵפק ְסֵפיָקא ְלָהֵקל, ִמָּכל 

ָמקֹום ֵאין עֹוִׂשים ְּבאֶֹפן ָּכֶזה ָסֵפק ְסֵפיָקא, ֵמַאַחר ּוָמָרן ָּפַסק ְלַהְחִמיר 

ַלְמרֹות ַהָּסֵפק ְסֵפיָקא(. )גליון 212 אות ט' והערה 13(.

 מי חיבר את ספר 
"שערי שבועות"?

תשובה לחידה נמצאת בעלון הנוכחי. תשובות 
ניתן לענות בקו בית נאמן  079-9270505 
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 )חובה לציין שם וכתובת בצורה ברורה!(. נא 

לשלוח התשובות עד יום ראשון בערב
פתרון משבוע קודם: משפחה אחת להם הוא חלה והוא ריפא. 
בשיעור הוזכרו הגאונים רבי אברהם ענתבי רבי רפאל ענתבי. ואברהם 
הוא שמו של אברהם אביו שחלה, ורפאל הוא שמו של המלאך ששלח 
הקדוש ברוך הוא לרפא את אברהם. הזוכה: מרדכי עבאדי - אשדוד

פתרון התמונה: הגאון הגדול המקובל רבי יצחק בוכובזה זצ"ל, 
רב העיר גאבס בדרום תונסיה )ועוד(, ואחר כך רבה של טריפולי, 
מחבר ספר לחם לפי הטף, מבצר יצחק ועוד. נפטר בשנת תר"ץ.

הזוכה: אברהם הורביץ - ירושלים

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(

ַהֲחזֹון ִאיׁש ָהָיה ָאָדם ָיִחיד ֶׁשָהָיה לֹו מַֹח ְמֻיָחד
ֵיׁש ִמיֶׁשהּו ֶׁשִהְׁשָוה ֶאת ַאְייְנְׁשֵטיין ְלַרֵּבנּו ַהֲחזֹון ִאיׁש - ְלַהְבִּדיל, 

ַאְייְנְׁשֵטיין ָהָיה ַמְדָען ָּגדֹול ְוַהֲחזֹון ִאיׁש ָהָיה ָגאֹון ָּגדֹול, ּוְׁשֵניֶהם 

נֹוְלדּו ְבאֹוָתּה ָׁשָנה - ַהֲחזֹון ִאיׁש ִּבְׁשַנת 

ְוֶזה   1879 ְוַאְייְנְׁשֵטיין ִּבְׁשַנת  תרל“ט 

ְבִדּיּוק ַּגם ֵּכן תרל“ט, ְוָחיּו ִכְמַעט אֹותֹו 

ָדָבר, ַהֲחזֹון ִאיׁש ַחי ִׁשְבִעים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה 

ְוִנְפַטר ְּבתשי“ד, ְוַאְייְנְׁשֵטיין ִנְפַטר ִּבְׁשַנת 

1955, ָׁשָנה ַאַחר ָּכְך )אּוַלי ֵיׁש ַרק ֶהְפֵרׁש 

ֵּביֵניֶהם(. ָאז ִלְכאֹוָרה ָהָיה ֶאְפָׁשר ְלַהְׁשוֹות ֵּבין  ֶׁשל ַּכָּמה ֳחָדִׁשים 

ָלֶכם ָמה ַהֶהְבֵּדל, ָּפׁשּוט ְמאֹד: ְׁשֵניֶהם  ַאִּגיד  ֶאָחד ַלֵּׁשִני. ֲאָבל 

ְיהּוִדים, ְׁשֵניֶהם ֲחָכִמים, ְׁשֵניֶהם ִּפְּקִחים, ֲאָבל ֶאָחד ָּבָנה עֹוָלם 

ְוַהֵּׁשִני ָהַרס עֹוָלם.

ַהֲחזֹון ִאיׁש ָהָיה ָאָדם ָיִחיד ֶׁשָהָיה לֹו מַֹח ְמֻיָחד, ָהְיָתה לֹו ְגאֹונּות 

ְמֻיֶחֶדת, ַּכֲאֶׁשר ַּפַעם ֲחבּוָרה ֶׁשל רֹוְפִאים ָּכאן ָּבָאֶרץ ֹלא ָיְדעּו ֵאיְך 

ְלַנֵּתַח, ָאְמרּו ֵאין ָלנּו ְכִניָסה ֵמָהרֹאׁש, ְוִאם ִנָּכֵנס ְּבֶדֶרְך ְמֻסֶּיֶמת, 

ַסָּכָנה ַלחֹוֶלה, ַהֲחזֹון ִאיׁש ָאַמר ֶׁשֵּיׁש ֶּדֶרְך ְלַנֵּתַח, ָלַקח ִּפַּסת ְנָיר 

ְוִצֵּיר, ְוָכַתב ָלֶהם ִּתָּכְנסּו ִמָּכאן ּוִמָּכאן ּוִמָּכאן. ָהרֹוְפִאים ִהְתַּפֲעמּו, 

ָאְמרּו ֵאיֶזה מַֹח ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ָּדָבר ָּכֶזה?! ֶזה ֹלא מַֹח ֶאָחד, ֶזה 

ִתְרּכֶֹבת ֶׁשל ַּכָּמה מֹוחֹות ְּבַיַחד ֶׁשִהְמִציאּו ָדָבר ָּכֶזה! ְוֶזה ִהְמִציא 

ַהֲחזֹון ִאיׁש. )ְוַהְּנָיר ַהֶּזה ֶׁשִּצֵּיר ָעָליו ַהֲחזֹון ִאיׁש ָׁשמּור ַעד ַהּיֹום ְּבֵבית 

חֹוִלים ַמַעְיֵני ַהְּיׁשּוָעה, ֵאֶצל ַהְּמַנֵהל ַרִּבי ְׁשֹלמֹה רֹוְטִׁשיְלד ֶׁשִּיְהֶיה ָבִריא(. 

ַהֲחזֹון ִאיׁש ֹלא ָלַמד ְרפּוָאה )אּוַלי ָׁשַמע ֵמֲאֵחִרים, ְואּוַלי ָקָרא ְקָצת 

ַּבְּסָפִרים(, ֲאָבל הּוא ָלַמד ּתֹוָרה, ְוַהּתֹוָרה נֹוֶתֶנת ָלָאָדם ָחְכָמה ֶׁשֵאין 

ָלּה סֹוף, ְוַהֲחזֹון ִאיׁש ָּבָנה עֹוָלם, עֹוָלם ֶׁשל ְיִׁשיבֹות, עֹוָלם ֶׁשל 

ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, עֹוָלם ֶׁשל ֲחֵרִדים, ָּגאֹון ָּכֶזה ָיְצָרה אֹותֹו ַהּתֹוָרה, 

ַהּתֹוָרה ֵהִביָאה ָלנּו ֶאת ֶזה, ָלַדַעת ֶׁשַהּתֹוָרה נֹוֶתֶנת ָלנּו ַהּכֹל. ְלֻעַּמת 

ֵּגְרָׁשה  ַאְייְנְׁשֵטיין, ָקָראִתי ַפַעם ֶׁשַהּמֹוָרה ֶׁשּלֹו ְּבִכָּתה א‘  זֹאת 

אֹותֹו ָחֵמׁש ְּפָעִמים, ָאְמָרה ְלִאָּמא ֶׁשּלֹו ”ַהַּבֲערּות ֶׁשל ַהֵּבן ֶׁשָּלְך 

ַמֲעִמיָדה ְבַסָּכָנה ֶאת ָּכל ַהִּכָּתה ֻכָּלּה“. ֵּגְרָׁשה אֹותֹו ָחֵמׁש ְּפָעִמים, 

ֲאָבל הּוא ִהְתַעֵּקׁש ְוָלַמד ְוָלַמד ְוָלַמד, ְוַאֲחֵרי ָׁשִנים ִהְמִציא ִבְׁשַנת 

תרע“ה – 1915 )ְלִפי ַהֶחְׁשּבֹון ָהָיה ָאז ֵּבן ְׁשלֹוִׁשים ָוֵׁשׁש( ֶאת ַהֻּנְסָחא 

ָהִראׁשֹוִנית ֶׁשל ְּפָצָצה ָאטֹוִמית, ֲאָבל ֵמַהֻּנְסָחא ְוַעד ַההֹוָצָאה ַלּפַֹעל 

ָעְברּו ְׁשלֹוִׁשים ָׁשָנה ַעד ֶׁשָעַבר ְלָאֶמִריָקה, ִאּלּו ָהָיה ְמַגֶּלה אֹוָתּה 

ִלְפֵני ֵכן ְּבֶגְרַמְנָיה זֹו ָהְיָתה ַסָּכָנה ְלַעם ִיְׂשָרֵאל, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

ָאַמר, ֲאִני ׁשֹוֵמר ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ַּגם ַּכֲאֶׁשר ֵהם חֹוְטִאים ִלי, ֲאִני 

ׁשֹוֵמר ֲעֵליֶהם. ֲאִני ַמְׁשִאיר ֵחֶלק ִנָּכר ּוְמֻכָּבד ֶׁשַּיְחְזרּו ִבְתׁשּוָבה, 

ְוַיְמִׁשיכּו ִלְלמֹד ּתֹוָרה. )גליון 212 אותיות ז' וח' והערה 9(.

"ָהַרב עֹוַבְדָיה ֶזה ָהַרב ֶׁשל ָּכל ַּכּדּור ָהָאֶרץ"
ַהְּגָמָרא )פסחים ס"ח ע"ב( אֹוֶמֶרת ֶׁשָהיּו עֹוִׂשים ְלַרב יֹוֵסף ְּבַחג 

ַהָּׁשבּועֹות "ֶעְגָלא ִתיְלָתא" ְּכלֹוַמר ֵעֶגל ְמֻׁשָּלׁש, ְוהּוא ָהָיה ָׂשֵמַח 

ְואֹוֵמר: "ִאם ֹלא ָהִייִתי לֹוֵמד ּתֹוָרה, ָמה 

ִאיָּכא ְבׁשּוָקא  יֹוֵסף  ַּכָּמה  ָׁשֶוה?  ֲאִני 

]ַּכָּמה יֹוֵסף ֵיׁש ַּבּׁשּוק[?". ְוַגם ֲאַנְחנּו 

נֹאַמר: "לּוֵלי ָמָרן ָהַרב עֹוַבְדָיה ֶׁשָּלַמד 

ּתֹוָרה ַּכָּמה יֹוֵסף ִאיָּכא ְבׁשּוָקא?", ִּכי 

ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשּלֹו יֹוֵסף, ְוַהּיֹום ֵיׁש ַהְרֵּבה 

"יֹוֵסִפים", ֲאָבל ֵיׁש ֶאָחד ֶׁשַּמְזִּכיִרים אֹותֹו ְבַהֲעָרָכה ָּכל יֹום ְוָכל 

ַלְיָלה, ְוָכל ִמָּלה ְוָכל ִחּדּוׁש ְוָכל ְּבִדיָחה ֶׁשּלֹו ֶזה ַמֶּׁשהּו ַאִּדיר, 

ִּכי ֶזה ַהּכַֹח ָׁשל ַהּתֹוָרה. 

ְסָפַרִּדים  ַבחּוִרים  ָהיּו  ִלְבָרָכה  ַצִּדיק  ֵזֶכר  ָהַרב עֹוַבְדָיה  ִלְפֵני 

ַכָּמה  ָהיּו  ְּבַיַחד  ַּתְלִמיֵדי ַהְּיִׁשיבֹות  ִמְּזֵעיר, ָּכל  ַּבְּיִׁשיבֹות ְמַעט 

ֲאָלִפים ְוַרק ִׁשְבָעה ָאחּוז ֵמֶהם ָהיּו ְסָפַרִּדים, ְוֻרָּבם ָהיּו ִמ"ּפָֹרת 

יֹוֵסף" ֶזה ָכל ַמה ֶׁשָהָיה, ְוָהַרב ָּדַחף ֶׁשִּיְפְּתחּו עֹוד ְיִׁשיָבה ְועֹוד 

ַּתְלמּוד ּתֹוָרה. ְוָהַרב ָיַדע ַלֲעלֹות ִלְמרֹוֵמי ְגָבִהים, ִעם ָּכל ַהְּגאֹוִנים 

ָלֶרֶדת ַעד ְלַמָּטה  ְוַגם  ְוָכל ַהּפֹוְסִקים ָהִראׁשֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים, 

ה ְבָאָדם ֶׁשָהיּו לֹו ַכָּמה ְיָלִדים,  ֲאִפּלּו ְלֶיֶלד ָקָטן ָּפׁשּוט. ָהָיה ַמֲעֹשֶ

ְוֵהם ָהיּו ְמַכְּבִדים אֹותֹו, ֲאָבל ֶיֶלד ֶאָחד ָהָיה ׁשֹוָבב, ְוָהָיה ִמְתַחֵּצף 

ְלָאִביו ָּכל ַהְּזַמן, ּוָבא ָאִביו ְוִהְתלֹוֵנן ִלְפֵני ָהַרב: ָמה ֶאֱעֶׂשה ַלֵּבן 

ֶׁשִּלי? ָהַרב ָקָרא ַלֶּיֶלד ְוָׁשַאל אֹותֹו: ָלָמה ַאָּתה עֹוֶׂשה ָכְך ְלָאִביָך? 

ֲאִני  ְוכּו', ָאַמר לֹו ָהַרב: ִאם  ַהֶּיֶלד ֵהִׁשיב ֶׁשהּוא ַמְכִעיס אֹותֹו 

ְלָיְדָך, ַאָּתה ַּתֲעֶׂשה ָכְך ְלָאִביָך? ָאַמר לֹו: ֹלא, ִאם ָהַרב  ִנְמָצא 

ִלי ֵעָצה טֹוָבה,  ָּכָכה ֵיׁש  ָכָכה, ָאַמר לֹו: ִאם  ְלָיִדי, ֹלא ֶאֱעֶׂשה 

ּבֹא ִנְצַטֵּלם ֲאִני ְוַאָּתה, ְוָתִׂשים ֶאת ַהְּתמּוָנה ֶׁשָּלנּו ַבֶחֶדר ֶׁשְּלָך, 

ְוָכל ַּפַעם ֶׁשַאָּתה רֹוֶצה ִלְנהֹג ֶׁשֹּלא ַכּׁשּוָרה ְכַלֵּפי ַאָּבא, ִּתְסַּתֵּכל 

ָעַלי ְוִתְרֶאה ֶׁשֲאִני ִנְמָצא ָׁשם. ָהַרב ֵהִביא ַצָּלם,  ִחֵּבק ֶאת ַהֶּיֶלד 

ַהּׁשֹוָבב ַהֶּזה, ְוָכָכה ֵהם ִהְצַטְּלמּו ְבַיַחד, ָאַמר לֹו: ַעְכָׁשו ַּתְגִּדיל 

ֶאת ַהְּתמּוָנה ְוַתֲעֶׂשה ָלּה ִמְסֶּגֶרת, ְוָתִׂשים אֹוָתּה ַּבֶחֶדר. ּוֵמָאז 

ַהֶּיֶלד ְּכָבר ָהָיה ְמַכֵּבד ֶאת ָאִביו, ַעד ֶׁשָּבא ָהַאָּבא ָלַרב ְוָאַמר לֹו: 

הּוא ְמַכֵּבד אֹוִתי יֹוֵתר ִמָּכל ָהַאִחים ֶׁשּלֹו. ָּכָכה ָנַהג ָהַרב ְּבָחְכָמה 

ַרָּבה, ֹלא ָכַעס ָעָליו. ָּכתּוב: "ַוֵּיֶרד מֶֹׁשה ִמן ָהָהר ֶאל ָהָעם" )שמות 

י"ט י"ד(, ַהִּמִּלים "ַוֵּיֶרד מֶֹׁשה" ֵהם ְּבַטַעם ַּדְרָּגא ְתִביר, ְּכלֹוַמר 

ִּתְׁשּבֹר ֶאת ַהַּדְרּגֹות ֶׁשְּלָך ְוֵתֵרד ָלָעם, ְוֶזה ַהְּמֻיָחד ֶׁשָהָיה ָבַרב. 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָנַתן ָלנּו ַבּדֹור ַהֶּזה ָחָכם ֶׁשִאֵחד ֶאת ָּכל ַעם 

ִיְׂשָרֵאל, ַּגם ַאְׁשְּכַנִּזים ְוַגם ְסָפַרִּדים, ִּכי ֻכָּלם לֹוְמִדים ִּבְסָפָריו. 

ַּפַעם ָהַרב ְרָפֵאל ּכֵֹהן ְׁשִליָט"א, ָהָיה ִבְׂשֵדה ַהְּתעּוָפה ְבֶג'ְרָּבא, 

ְוָׁשַמע ֶאת ֶאָחד ָהעֹוְבִדים ָׁשם ֶׁשהּוא ֹלא ְיהּוִדי, ֶׁשָאַמר: "ָהַרב 

ְלַהֲאִמין ֶׁשָהַרב  עֹוַבְדָיה ֶזה ָהַרב ֶׁשל ָּכל ַּכּדּור ָהָאֶרץ"! ְוֶׁשֹּלא 

ְוֶזה ַמְרֶאה ָמה  ֲאָנִׁשים ְּפׁשּוִטים,  ָגַדל ְּבִמְׁשָּפָחה ֶׁשל  עֹוַבְדָיה 

ַהּתֹוָרה ְיכֹוָלה ַלֲעׂשֹות ֵמָהָאָדם. ָּבֶאְנִציְקלֹוֶּפְדָיה ְלתֹוְלדֹות ְּגדֹוֵלי 

ִיְׂשָרֵאל, ָּכתּוב ַעל ַרִׁש"י ָכָכה: "ַהְּיִציָרה ַהִּנְפָלָאה ֶׁשָּיְצָרה ַהַּיֲהדּות 

ְּבִלי ׁשּום ַהְׁשָּפָעה ִמַּבחּוץ", ְּכלֹוַמר ַרִׁש"י ֹלא ָלַמד ִּפילֹוסֹוְפָיה 

ִהָּגיֹון ָמֶתָמִטיָקה ְוַכּדֹוֶמה, ֶאָּלא ָלַמד ַהּכֹל ֵמַהּתֹוָרה, ְוֵאיֶזה ִסְגנֹון 

ְמֻיָחד ֵיׁש לֹו, ֵאיזֹו ֶפָדגֹוְגָיה ֵיׁש לֹו, ֵאיזֹו ְגאֹונּות, ֵאיזֹו ָעְצָמה, 

ֵאיזֹו ָחְכָמה, ֵאיזֹו ֲעָנָוה, ֵאיֶזה ֶהְסֵּבר. ּוְבדֹוֵרנּו ֵיׁש ָלנּו ָדָבר ָּכֶזה, 

ֶזה ָמָרן ָהַרב עֹוַבְדָיה ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה ֶׁשַּגם הּוא ָגַדל ְּבִלי ׁשּום 

ַהְׁשָּפָעה ִמַּבחּוץ ֶאָּלא ַהּכֹל ִמן ַהּתֹוָרה, ּוְכֶׁשַאָּתה קֹוֵרא ְתׁשּוָבה 

ּוְבָכל ָמקֹום, ַאָּתה ִמְתַמֵּלא  ִּביַחֶּוה ָּדַעת  ְּבַיִּביַע אֶֹמר אֹו  ֶׁשּלֹו 

65 אות כ"א,  )גליון  ָּכֶזה.  ָאָדם  ָיָצא  ָּכֶזה  ֵאיְך ְּבדֹור  ִהְתַּפֲעמּות, 

וגליון 10 אותיות א'-ג' – ספר השיעור עמוד קע"ז(


