
 א. רבי רחמים כהן ע”ה )אביו, ֶאָחיו ובניהם(.  ב. ברכת כהנים תיבותיה ואותיותיה.  ג. נשיאות כפים בכל יום.  ד.  להיזהר ממריבות בינינו – להרבות אהבה 
ואחוה שלום ורעות.  ה. פרשת סוטה.  ו. כל אשה ששומעת את דבר ה’ צריכה להיזהר בצניעות.

מו”ר אליהו הנביא זכור לטוב
שבוע טוב ומבורך. שבוע שעבר סיפרתי )עיין בעלון הקודם הערה 12( על א. 

הרב מרדכי כהן שרצה לעלות לארץ ושאלו אותו למי אתה מניח אותנו 
ואמר להם יש וכו’. והעירוני התלמידים שזה לא בדיוק. רבי מרדכי כהן היה 
קדמון, היו לו שלושה בנים - רבי עמרם רבי רחמים ורבי נסים. רבי עמרם 
היה גיבור גדול וחכם גדול, היה מבחר הבנים שלו1. ועוד שני אחים - רבי 
נסים ורבי רחמים. רבי רחמים בילדותו היה טיפש גדול, נורא ואיום. אביו 
היה מלמד אותו בלילה, וראה שהוא לא מבין כלום. יום אחד כעס עליו 
)ונדמה לי שבספר אחר ראיתי שהוא זרק עליו מספריים(, אמר לו: אין בך תקווה, 

ֵלך. מתוך צער אמר לו את זה. והילד הלך וישן בבית התבן2. אחרי כמה 
ימים פגש רבו של רבי רחמים כהן את אביו, אמר לו: איך הבן שלך? אמר 
לו: מאז שכעסתי עליו לא דברתי אתו. אמר לו: מה אתה מדבר? הוא הטוב 
שבכיתה! הטוב שבכיתה?! איך זה יכול להיות?! באותו ערב אחרי שכעס 
עליו ראה בחלומו את אליהו הנביא, אמר לו למה אתה ככה? אמר לו אני לא 
מבין כלום, ואבא כל פעם כועס עלי, מה אני עושה? אמר לו אני אברך אותך. 
ם את ידו על ראשו ופתח לו את העינים, נעשה כמעיין המתגבר. זה סיפור.  ׂשָ
ומי אמר שזו אמת? יש לנו ספר כסא רחמים על התלמוד שחיבר אותו רבי 
רבי ראובן ביתאן  רחמים חורי3, כל פעם הוא מביא קושיא בגמרא וכותב 
תירץ ככה, ורבי רחמים כהן תירץ ככה, ורבי פלוני תירץ ככה, היו לומדים 
ביחד בחבורה כל יום. )כמעט שלא מזכיר תוספות, רק גמרא וקצת תוספות(. וכל 
פעם שאתה מוצא דברי רבי רחמים כהן “עשה אזניך כאפרכסת” )חגיגה דף 
ג’ ע”ב(. ישר אמתי ופשטן. אחרי הפירוש שלו אין מה להתווכח עוד4. איך 

זכה לעיון הזה5? מי היה רבו? רבו היה לא פחות ולא יותר אליהו הנביא. 
1.  פעם בא לר’ מרדכי מישהו שמסתכל באצבעות ומגלה עתידות, אמר לו יש לך שלושה 
בנים כולם חכמים, אבל למרבה הצער המובחר שבהם ילך בחצי ימיו. ובאמת בגיל שלושים 
וחמש נפטר. איך נפטר? הוא היה גיבור, ורצו לנסות אותו )יהודים טיפשים או ערבים, לא יודע( 
להרים אבן כבדה ולזרוק אותה למקום שבונים. והאבן הזאת כבדה מאד וצריך להרים אותה 
כמה אנשים יחד, רמזו אחד לחבירו - תעזבו את האבן ונראה אותו. הוא הוריד אותה ואחר 

כך היה לו ריסוק איברים ונפטר בן שלושים וחמש.
2.  היה להם בית התבן ובית הבקר ובית האוצרות כמו שכתוב בגמרא )ראה פסחים דף ח’ ע”א 

וביומא דף י”א ע”א. ועוד(.

3.  בתחילה היו קוראים לו “שערי רחמים”. נדפס על מסכת ברכות בשם שערי רחמים. ואחר 
כך ראו בכתב יד המחבר שהוא רוצה לקרא לו “כסא רחמים”, שיהיה כסא רחמים. ואת החלק 
שמדבר על מסכת סנהדרין נתנו לי להגיה, עוד בחוץ לארץ התחלתי אותו וסיימתי כאן בארץ 
בתשל”ז לפני ארבעים וארבע שנים. ברוך ה’ סיימתי אותו, ויש בו כמה הגהות יפות וכמה 

כללים שחידשתי ]ונדפסו הכללים שוב בסוף ספר ארים נסי על מסכת יבמות[.
4.  אני הכרתי אנשים כאלה בתונס. אחד מתלמידי אבא שמו רבי אברהם כהן. למדנו פעם 
מסכת בבא קמא בשנת תשכ”א. הייתי חוזר מישיבת חברת התלמוד )כמדומני( לבית הכנסת, 
ובאים רבי שמואל עידאן וחבריו לומדים כל יום גמרא רש”י תוספות, ומתווכחים באיזה דבר. 
ורבי אברהם כהן משאיר דבריו לאחרונה, אחרי שמתווכחים ומתווכחים ומתווכחים אומר 

הפירוש הוא כך וכך, ואתה מרגיש שזהו הפירוש האמתי וכל הוויכוחים מיותרים.
5.  הרי באותו זמן בג’רבא לא היה עיון. מה זה לא היה עיון? היו לומדים רק דברי אגדה, דברים 
פשוטים, לומדים קבלה, אבל עיון גמרא לא יודעים. יש דוגמא אחת, במסכת ברכות )דף נ”ה 
ע”א( כתוב מפני מה מת יוסף קודם לאחיו? מפני שהנהיג עצמו ברבנות - עשה לעצמו כבוד 
יותר מדאי, אז הוא נפטר קודם לאחיו. ורש”י מביא ראיה מי אמר שמת קודם לאחיו? שנאמר 

מה יש?
והחכם הזה היה מורה הוראות בחארא כבירה וחארא צגֹירא - ברובע ב. 

הגדול וברובע הקטן, והנה החליט בסוף ימיו לעלות לארץ6. כשעמד לעלות 
שאלו אותו למי אתה מניח אותנו רבנו? אמר להם ‘יש’. עוד פעם שאלו אותו, 
אמר להם יש. הגיע השבוע האחרון אמר להם יש. אמרו לו מה זה יש? תגיד 
לנו מה זה יש? אמר להם יש ראשי תיבות יוסף שאול – רבי יוסף כהן זה בן 
אחי, ורבי שאול כהן זה בן אחותי בעל לחם הביכורים. זה סיפור שנמסר 
מדור לדור, והוא כתוב בספר ממלכת כהנים )עמ’ י”ג(. אבל ההבדל בין רבי 
יוסף ובין רבי שאול בין שמים לארץ. רבי שאול היה כותב7 ורבי יוסף כמעט 

שלא כתב )אולי כתב ונאבד(. זה מה שנשאר. אדם חייב ללמוד כתיבה8. 

)שמות א’ ו’( “וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא”. אז הקשה בספר אחד למה רש”י מביא פסוק 
מספר שמות? הרי כבר בסוף בראשית )נ’ כ”ד( כתוב: “ויאמר יוסף אל אחיו אנכי מת” - אם כן 
משמע שהוא מת לפני אחיו? הוא לא הרגיש את ההבדל. כאן כתוב “וכל אחיו” וכאן כתוב “אל 
אחיו” - אולי נשארו לו רק כמה אחים ואמר להם אנכי מת. אבל שם כתוב “וימת יוסף וכל 
אחיו”, לכן רש”י מביא את הפסוק הזה. ודבר פשוט כזה לא עלה בדעתו. לכן כשאתה רואה 
חכם בן אותה תקופה שיש לו עיון ישר והבנה ישרה ואומר דברים של טעם - זה חידוש ופלא.

6.  ככה היו עושים כמעט כולם. מגיעים לגיל מסוים, אומרים טוב, נעלה לארץ. מי שיכול 
מכספו ובממונו, ומי שלא יכול בני העיר עוזרים לו ואחר כך מגיע למצרים ומשם לארץ. 

לפעמים מכביד עליהם, ולפעמים הוא לא צריך אותם.
7.  כל פעם היה מוצא ספר ובונה עליו. אם זה ספר בדקדוק - ערוגת הבושם, אם זה ספר 
על ההגדה - יש לו שני כתבי יד שמזכיר אותם, אם זה על התורה - מנחת שי ומוסיף עליו 

סולת למנחה ]ונדפס בסוף ספר לחם הביכורים[.
אבל יש כאלה מהתלמידים שכותבים עלי קושיות שאין בהם ממש, ובאים מבקשים    .8
ממני הסכמה. מה אכתוב לו “ראיתי הקושיות שלך ואין בהם ממש, ואני לא רוצה לתת לך 
הסכמה”? אבל שלא תביאו ראיה מהסכמות שלי )לתלמידים במיוחד(, כי אני מוכרח לכתוב להם.
הרב עובדיה ע”ה, והוא אומר שהיה על ידו כל יום מהבוקר עד  אחד שכתב ספר על  היה 
הערב. לומד ולומד ולומד. פעם אחת כתב בספרו שהרב עובדיה אמר משהו על האבן עזרא, 
יש שלשה מקומות שהעולם לא מבין אותם והוא אומר אני הבנתי אותם, )והיה על ידו מישהו 
ששמע את הדברים ורשם לו אותם, ככה הוא כותב(. אבל כל הדברים שקר. אבן עזרא לא כתב את 
זה. את הראשון הוא כתב בסגנון אחר פשוט. כתוב )בראשית כ”א כ”ט(: “מה הנה שבע כבשות 
האלה אשר הצבת לבדנה”, והאבן עזרא אמר “לבדנה – עם ה”א והיא לבדה”. בצורה שכל 
אחד יבין. והוא כותב שהאבן עזרא כתב: “לבדנה לבדנה” כלומר זאת יחידה. הוא כתב נוסח 
אחר והעולם לא מבינים עד שהרב עובדיה גילה לו את זה. אחר כך עוד פסוק אחר בתהלים 
שהאבן עזרא כתב ולא היה ולא נברא, ועוד פסוק אחר. שלושה מקומות. כאילו רק שלושה 
מקומות קשים באבן עזרא והכל פשוט וחלק ויפה וברור... ומה עוד? שהמקומות האלה לא 
היו. איך הוא כותב אותם?! אלא הרב שמע בילדותו משהו, והרב אינו מתעסק באבן עזרא 
ודברים כאלה, לא איבד זמנו בזה, הוא בא בשביל לפסוק הלכה. אז הוא שמע את זה והשאיר 
את זה במוחו. יום אחד - “בדיחא דעתיה” )שבת דף ע”ז ע”ב(, אמר תראה שלושה מקומות קשים 
באבן עזרא והפירוש הוא כך וכך, ולא עלה בדעתו של הכותב לפתוח אבן עזרא ולראות אם זה 
כתוב או לא כתוב. מה אכפת לי? אם הרב אמר אחריות עליו... אם הם לא נמצאים באבן עזרא, 
אולי הרב יש לו כתב יד מיוחד של אבן עזרא... כמו שאמרו איזה משוגעים על מה שהרשב”א 
כותב בתשובה )ח”א סימן תכ”ג( שהפסוק לפעמים מדלג את האות בי”ת שנאמר )תהלים נ”ה 
ט”ו( “בית אלקים נהלך ברגש”, וזה חסר ב’ – “בבית אלקים”, ואמרתי )בספר דרכי העיון עמ’ ל”ב 
בהערה( לא כן, כתוב בתהלים “בבית”. מה עשו השוטים? יש להם איזו חוברת משנת יוסף 

)אני לא ראיתי אותה, כי התלמידים מעלימים ממני 
את הדברים כדי שלא אכעס. כאילו עכשיו אני לא 
כועס... אם הדברים טעות אז אני עונה עליהם, ונגמר 
הסיפור. ואם הדברים לא טעות – אדרבא, יישר כח. 
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שיעורו השבועי של מרן ראש הישיבה
רבנו מאיר מאזוז שליט"א
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ברכת כהנים מסודרת באופן נפלא, מלים ואותיות.
היום קראנו ברכת כהנים. ברכת כהנים מסודרת באופן נפלא, גם במלים וגם ג. 

באותיות. במלים - שלש מלים, חמש מלים ושבע מלים. יברכך ה’ וישמרך - 
שלש מלים, יאר ה’ פניו אליך ויחנך - חמש מלים, ישא ה’ פניו אליך וישם לך 
שלום - שבע מלים. וגם באותיות - בפסוק הראשון יש חמש עשרה אותיות, 
בפסוק השני עשרים, ובפסוק השלישי עשרים וחמש. מדויק להפליא. למה? 
אם תיקח חמש עשרה ותרבע אותו, כלומר חמש עשרה כפול חמש עשרה 
ועוד עשרים כפול עשרים התוצאה תהיה בדיוק כמו עשרים וחמש כפול 
עשרים וחמש. איך הגענו לזה? היה מהנדס אחד שמו פיתגורס )מובא בחוות 
יאיר סימן קע”ב( שהוא גילה את הכלל הזה שמשולש ישר זווית אם תכפיל את 

האורך בעצמו ואת הרוחב בעצמו תמצא בדיוק את המכפלה של האלכסון 
בעצמו9. והכלל הזה נמצא גם בברכת כהנים - יברכך ה’ וישמרך חמש עשרה 
אותיות, אחר כך עשרים אותיות, ואחר כך עשרים וחמש. חמש עשרה לעומת 
עשרים זה כמו שלוש לעומת ארבע. ועשרים לעומת עשרים וחמש, כמו ארבע 
לעומת חמש, זה בדיוק הכלל הזה - שלוש ארבע חמש, שלש כפול שלש ועוד 
ארבע כפול ארבע עולה בדיוק חמש כפול חמש. אז הברכה מדויקת להפליא. 

ששים אותיות שהם מגינים על ישראל
ובזה עניתי פעם למי ששאל אותי למה כתוב “יֵאר ה’ פניו אליך” בצירי, ד. 

אם נוסיף יו”ד כל  אמרתי לו  היה צריך לומר יאיר בחיריק, ולמה כתוב יֵאר? 
ם לך שלום” שהיה צריך לומר וישים,  הרמז נפל. ולא רק יאר, אלא גם “ויֵשׂ
אבל אם אתה עושה חיריק אתה מוסיף יו”ד, וצריך שכל האותיות ביחד יהיו 
ששים אותיות, חמש עשרה, עשרים, ועשרים וחמש. זה מדויק להפליא. לכן 
אומרים בקריאת שמע שעל המטה “ששים גיבורים סביב לה” )שיר השירים ג’ 
ז’(, ואחר כך אומרים את הפסוקים האלה של ברכת כהנים. כי יש שם ששים 
אותיות שהם מגינים על ישראל )ראה שער הכוונות דף נ”ה ע”א( - “ששים גיבורים 
סביב לה מגבורי ישראל כולם אחוזי חרב מלמדי מלחמה איש חרבו על ירכו 

מפחד בלילות”. זה הפסוקים האלה10. 
הם חושבים שאני סתם כועס לכן מעלימים ממני. ומה אתם מרוויחים שמעלימים ממני? כלום. אמרתי להם 
כמה פעמים תביאו לי את הספר על ההשכלה וספר משנת יוסף(, והם כתבו )ככה שמעתי( שהרשב”א 
יש לו גירסא בתהלים – “בית אלקים נהלך ברגש”. אחר כך מצאו תשובה אחרת של הרשב”א 
)ח”א סי’ ע”ט( שכתב “בבית”, אמרו יש לו שתי גירסאות, אחד כתב דוד המלך ואחד כתב שלמה 
המלך... באחד כתוב “בית” ובאחד כתוב “בבית”... שוטים שבעולם! אין גירסא כזאת. הרשב”א 
כתב פסוק כזה במקום פסוק אחר, זה קורה לכמה גדולים. כותבים פסוק שלא היה ובונים עליו 
על פי הזיכרון. יש פסוק “והקול נשמע בית פרעה לאמר” )בראשית מ”ה ט”ז(. מה זה בית פרעה? 
“בבית פרעה”, זה הכל. הרשב”א התכוון לפסוק הזה ויצא לו “בית אלקים נהלך ברגש”. אבל 
לא כתוב שם בית, אלא בבית. במקום להיות בני אדם שמודים על האמת - “וחילופיהם בגולם” 
)אבות פרק ה’ משנה ז’( - הם בבחינת גולם שיצא מן התולעת ועוד לא התפתח, ככה הם. כותבים 
וכותבים וכותבים וכותבים. אם היו חכמים היו שולחים לי לפחות את ההערות שלהם בלבד 
במכתב והייתי רואה ואומר: “חזק וברוך כוונת אל האמת”, ואם ההערות הבל – “ירבו כמוך 

בישמעאל” לא בישראל... הוא כותב שטויות והבלים, מה נעשה?!
9.  למשל אם הרוחב שלוש והאורך ארבע - האלכסון יהיה חמש. מה הקשר? שלוש כפול שלוש 
זה תשע, ארבע כפול ארבע זה שש עשרה, ביחד עשרים וחמש. חמש כפול חמש זה עשרים 
וחמש. מאיפה הוא למד את זה? כתבו שהוא נסע למצרים ושם יש בניינים יפים מאד, בניינים 
תמיד כשעושים משולש ישר זווית עושים ככה, לוקחים חבל ומחלקים אותו  נחמדים. וראה 
לשתים עשרה, שלוש בשביל הקו הקטן ארבע בשביל הקו הגדול, וחמש בשביל האלכסון. אמר 
מה הקשר בין המספרים האלה? במספרים אחרים לא יוצא כך. אתה לא יכול לומר אחת שתים 
ושלוש, זה לא יצא טוב, טרח וטרח עד שמצא את הכלל שאם אתה מרבע את האורך בעצמו 
ותרבע את הרוחב בעצמו תראה בדיוק כמו שאתה מרבע את האלכסון בעצמו. זה הכלל של 

פיתגורס. אומרים שהוא היה בזמן חורבן בית ראשון. 
10.  פעם הרב שריה דבליצקי ע”ה אמר לי: יש לכם יהודי תלמיד חכם - רבי נסים כהן שהוא 
נושא את כפיו ואומר “וישים לך שלום” “יאיר ה’ פניו אליך ויחונך” וזו טעות, כי כתוב בצירי. 
אמרתי לו: זו לא טעות שמשנה משמעות, נכון שזה כתוב בצירי, אבל המשמעות היא אותה 
משמעות. להיפך, כשאתה עושה יאיר בחיריק וישים בחיריק זה יותר מובן מאשר יאר בצירי. 
היו”ד החסרה זה לסיבה כמו שאמרתי, חייבים לחסר יו”ד. אבל המשמעות הנכונה – יאיר, כמו 
“והשב ישיב לנו” )בראשית נ’ ט”ו( ישיב כמו יאיר אותו דבר. והסיבה שפעם בא חסר, יש לי כלל 
בזה, לפעמים בא צירי במקום חיריק והכוונה כמו בחיריק, אלא כיון שחסר יו”ד מוכרחים לשים 
צירי. הנה דוגמא: “איש אל יוֵתר ממנו עד בוקר” )שמות ט”ז י”ט(, למה אל יוֵתר? צריך להיות ביו”ד 
- אל יותיר? אלא כיון שכתוב בלי יו”ד נקדו את התי”ו בצירי להשלים את היו”ד החסרה. אותו 
דבר: “ותקרא את שמו יוסף לאמר יֵֹסף ה’ לי בן אחר” )בראשית ל’ כ”ד(, צריך להיות יוסיף ביו”ד, 

אם היה בכוחי הייתי הולך לכל הערים ואומר להם תעשו 
נשיאות כפים כל יום

בחוץ לארץ נהגנו לא לעשות ברכת כהנים כל יום, רק בחגים ובשבתות ה. 
לפעמים במוסף. וככה מנהג ג’רבא, חוץ מראש חודש ניסן שבג’רבא נוהגים 
לעשות בו נשיאות כפים. אבל בארץ ישראל כולם נוהגים כדעת מרן )ב”י סוף סי’ 
קכ”ח( לעשות נשיאות כפים בכל יום, חוץ ממקום אחד – צפת. זה מקומו של 

מרן ושם האשכנזים אמרו לא, בצפת אנחנו נוהגים לא לעשות ברכת כהנים. 
באתרא דמרן עושים נגד מרן... בכל הארץ כולה אתרא דמרן האשכנזים עושים 
ברכת כהנים כל יום, ואילו בצפת כיון שזה מקומו של מרן מראים לו אנחנו 
“מאן דאמר”... אנחנו אומרים שלא לעשות ברכת כהנים, אף אחד לא מבין 
את זה. אבל ככה נהגו. פעם אחת הייתי במלון ‘מוטל’ בצפת, והתפללו שם 
אשכנזים. שאלו אותי שאלה, המלון הזה נחשב חלק מצפת או מחוץ לצפת? 
מה נפקא מינה? אם זה נחשב חלק מצפת, אם כן לא נגיד נשיאות כפים, כי 
בצפת אנחנו עושים נגד מרן. אבל אם זה מחוץ לצפת, כמו ארץ ישראל נעשה 
נשיאת כפים, אמרתי להם תעשו. בוא נגיד שזה מחלוקת אם ככה המנהג, אבל 
“כל ספיקא במנהגא אוקמיה אדינא” - כשיש לך ספק במנהג תעמיד אותו על 
הדין. והדין הוא שעושים נשיאות כפים כל יום, מרן משבח את מנהג ארץ ישראל 
שנושאים כפיהם כל יום. וככה הבן איש חי )ש”א פרשת תצוה ה”ד( אומר שיש 
לנהוג ככה בכל מקום. וככה הגאון מוילנא אמר: אם היה בידי הייתי מסתובב 
מעיר לעיר וממדינה למדינה כדי שיעשו נשיאות כפים כל יום! אתם חכמים 

יותר מכל אלה?! לא עושים ככה. 

למה לבטל את המנהג הזה?!
פעם אחת הייתי במרסיי )בעדה שלנו שם( ושכחתי ממנהג תונס, ואמרתי להם ו. 

לעשות נשיאות כפים, אמרו לי: מה אתה אומר, לא נהגנו בזה. אמרתי להם: 
אף על פי כן תעשו. ושמעו בקולי. אחר כך שלחתי להם צילום מספר ‘הגאון 
החסיד מוילנא’ שכתב אותו הרב בצלאל לנדוי, שאומר )עמ’ נ”ב( שהגר”א אמר 
אם היה בכוחי הייתי הולך לכל הערים ואומר להם תעשו נשיאות כפים כל 
יום. והוא רצה להנהיג ככה גם בוילנא עירו, אבל אחר כך הייתה לו איזו בעיה 
עם זה, אז הוא אמר אני לא רוצה לשנות את המנהג. אבל אנחנו הספרדים 
עושים כמו מרן, למה לבטל את המנהג הזה?! אבא ע”ה בישיבה שלו בתונס 

היה עושה נשיאות כפים כל יום. ככה צריכים לעשות. 

וכי ברכה של הרבי שווה יותר מברכה של הקב”ה?!
רבי חיים מבריסק בא לארץ, אמר צריכים לחפש כהן. אמרו לו: ז.  הבן של 

הרב, אין לנו כהן. היה לו מניין בצמצום וכולם ישראלים. אמר להם: לא, עליכם 
להביא כהן. אז כל יום היו טורחים ומביאים כהן. יום אחד אמרו לו: היום לא 
מצאנו כהן, אמר להם: לא נאמר חזרה עד שיגיע כהן! אמרו לו: למה? אמר 
להם: כי אתם לא מבינים, תלמדו מהחסידים, מה עושים החסידים? אם הם 
למשל רוצים ברכה מהרבי, והרבי לא גר כאן, הם לוקחים עגלות ונוסעים ימים 
וכי ברכה של הרבי שווה  ולילות עד שמגיעים לרבי שיתן להם ברכה וזהו. 
יותר מברכה של הקב”ה?! אמרו: מה זה ברכה של הקב”ה? אמר להם: “ואני 
אברכם” )במדבר ו’, כ”ז( פירושו אני מלמעלה מברך אותם. יש שני פירושים בזה 
)עיין בחולין דף מ”ט ע”א(, אבל הפשט ככה: “ושמו את שמי על בני ישראל ואני 

אברכם” - הכהנים שמים את שמי, וכי הם יכולים לברך? מה כוחם? הרמב”ם 
אומר )פט”ו מהלכות תפלה וברכת כהנים ה”ז( אל תאמר כהן זה רשע הוא, כהן זה 
עם הארץ הוא, הוא יברך אותי?! מי הוא בכלל?! לא ככה, הברכה לא באה ממנו, 
אלא היא באה מלמעלה. “ושמו את שמי על בני ישראל” – תזכירו רק את השם 
שלי - “יברכך ה’ וישמרך”, ואני אברך אותם מלמעלה. אם כן בשביל הברכה 
אבל כיון שכתובה בלי יו”ד הסמ”ך באה בצירי להשלים את היו”ד החסרה. ויש עשרות דוגמאות 
כאלה. בזמירות שלפני שחרית של שבת אומרים: “ברקים למטר עשה מוֵצא רוח מאוצרותיו” 
)תהלים קל”ה, ז’(, מוצא בלי יו”ד פירושה לשון מציאה, הכוונה מצא את הרוח באוצרותיו?! אלא 
הכוונה מוציא ביו”ד - מוציא את הרוח מאוצרותיו. זה כתוב בלי יו”ד והצד”י בצירי. כאשר חסר 

יו”ד משלימים את היו”ד הזאת בנקודה נוספת. האות יו”ד ונקודה זה אותו דבר.



של הקב”ה שנאמרת מפי אהרן ובניו אתם לא מוכנים לחכות קצת עד שיבוא 
כהן? תחכו. ואז הבינו שחשוב מאד שיהיה כהן בבית הכנסת. חשוב הדבר הזה.  

למה אתה מחפש ביהכ”נ ספרדי?
פעם הרב שטיינמן ע”ה הלך לאמריקה כשהיה בגיל קרוב למאה11, והיה ח. 

מחפש בית כנסת ספרדי. אמרו לו: למה? אמר להם: כי שם יש נשיאות כפים 
יום. היה אצל אדמו”ר אחד, אמר לו: מדוע כבודו מתפלל דוקא אצל  כל 
הספרדים? וכי אנחנו לא בסדר? אתה לא אשכנזי?! אמר לו: כן, ודאי, אני 
אשכנזי, אבל הספרדים עושים נשיאות כפים כל יום. אמר לו האדמו”ר: לא 

ידעתי12. אז הלואי שיעשו כל יום.

“התפוצצו הררי עד שחו גבעות עולם”
אנחנו רואים מה שקרה השבוע בלוד13 וביפו, היו שם תמיד רגועים14. ט. 

ופתאום בשבוע האחרון - “התפוצצו הררי עד שחו גבעות עולם” )חבקוק ג’, 
ו’(. מה קרה לכם? שורפים מכוניות ומכים יהודים ואחד נהרג )יגאל יהושע הי”ד(. 
וגם ביפו היה תמיד רגוע, היינו נוסעים ליפו פעם אחת בחודש לים, והיינו 
רואים שם את הבניינים העתיקים ואת הים הרגוע – שאינו משתגע כמו אלה 
שיורדים על יהודים... והיום יש לכולם פחד נוראי. והם שכנים יהודים וערבים. 
ובשעה שישנה אזעקה נכנסים כולם למקלט וחוששים מי יודע אם לא ימסרו 
אותם ליד המחבלים. ואני מתפלא ]ככה זה אחר[ 73 שנה של עצמאות? איזו 

עצמאות יש לנו? נמצאים בחושך. מתקשרים למשטרה והיא לא מגיעה. 

איזו מדינה עצמאית זו?! 
פעם כאשר פושעים ירו והתנקשו בחייו של שלמה ארגוב )שהיה שגריר י. 

ישראל בלונדון(, ובגין המנוח כל כך התקנא בדבר הזה, עד שהביא הרבה חיילים 

ואמר להם להילחם בלבנון, ונלחמו במשך שנה15. ואילו היום בארץ ישראל 
עד עכשיו הערבים היו שותקים לגמרי, לא היו עושים כלום. ופתאום הערבים 
השתגעו לגמרי ויורים ושוברים. אתה רואה מכוניות שרופות, בתים שרופים, 
חומשים שרופים ובתי כנסיות שרופים. למה? כי הם רואים קודם כל “כי אזלת 
יד” )דברים ל”ב, ל”ו( - שהאנשים שלנו חלשים והמשטרה חלשה, והממשלה 
עומדת על כרעי התרנגולת, ופעם משלימה את המנין עם איזה ערבי - מנצור 
עבאס, ופעם משלימה את המנין על ידי הבטחות שוא, וכן על זו הדרך. אין 
להם עמוד שדרה חזק! ואין לנו על מי להשען אלא על אבינו שבשמים. אם 
היו עושים ברכת כהנים בכל יום בכל מקום אולי זה היה יכול לעזור. אבל הם 
לא יודעים את זה. לא יודעים כלום. חושבים רק “כוחי ועוצם ידי” )דברים ח’ 
י”ז(, הולכים ומשמידים מנהרות של פלסטינאים. כמה השמידו? סך הכל 

עשרה אחוז, ותשעים אחוז עדיין כמות שהם. אם כן איך נאמר שיש לנו מדינה 
עצמאית?! איזו עצמאות זו?! 

“כי לא לכם המלחמה”
ומלחמות שבתוכנו אינן פוסקות, ולא רק בין החילונים, אלא גם בין הדתיים יא. 

ובין החרדים יש מלחמות, אין להכחיש את הדבר הזה. כל שבוע מספרים על 
מלחמות בישיבות. בישיבה הכי מפורסמת בארץ ישראל יש שם מחלוקות 
עד שתלמידים של רב אחד משפריצים מים על הרב השני! אלה משוגעים 

11.  יש אנשים שוטים שמדברים עליו, אבל לא דברה התורה במשוגעים.
12.  האדמו”ר היה סגור בארבעה כתלים שלו,  ועושים כמו שנוהגים האשכנזים.

13.  לֹוד בחולם, ולא בשורוק. כתוב בתורה בפרשת נח: “וארפכשד ולּוד וארם” )בראשית י’, כ”ב(, 
“את לּודים ואת ענמים ואת להבים ואת נפתוחים ואת פתרוסים ואת כסלוחים” )שם י”ג-י”ד(. 
שמות כל כך יפים... שם כתוב לּודים בשורוק, אבל כאן זה לֹוד בחולם ומופיעה בתנ”ך בדברי 

הימים )א’ ח’, י”ב( בחולם )ובלא וא”ו(.
14.  יש לי חבר שמאז שעלה לארץ, משנת תשט”ז עד היום, הוא גר בלוד. היה שולח מכתבים 
עט – “עט סופר מהיר”  79? כי זה גימטריא  79 לוד”. איך אני זוכר שזה מספר  “תיבת דואר 
)תהלים מ”ה, ב’(. אדם צריך לחנך את המוח שלו שיזכור. עכשיו יש לו מספר תיבת דואר ארוך 

ואני כבר לא יכול לזכור.
15.  והייתה תכנית לגמור את זה תוך שבועיים, אבל הם נלחמו ונלחמו והגיעו לצור והגיעו הרבה. 
ואחר כך זה לא הסתיים בטוב. יותר משנה מלחמות ומלחמות עד שהיו למעלה מחמש מאות 
הרוגים. ויהודים היו באים מול הבית של בגין אחרי שחזר מתפילה של ראש השנה, וקוראים 
לו: “בגין רוצח!” “בגין רוצח!” “בגין רוצח!”. עד שנמאס לו. הוא עשה את הכל לשם שמים אבל 
בשבילם הוא רוצח, מה לעשות. כל פעם שעושים דברים כאלה צריך לשאול את הרבנים, ואם 

יש חילוקי דעות ילכו אחר הרוב. לא לעשות דברים מיותרים.

ומטורפים. פעם היינו אומרים שבגלל פסיקת הלכה יש חילוקי דעות ושנאה 
רצוצה, איך אתה פוסק נגדי?! אבל שם הרי לא לומדים לפסוק הלכות, יש 
פוסק אחד בשביל ההלכה, ולומדים רק לפלפל, על פלפולים עושים בלבולים?! 
למה אתם עושים ככה?! תחלקו את הישיבה לשתים. פונוביז’ א’ ופונוביז’ ב’, 
ואם יתחילו לריב למה זה א’ וזה ב’, יקראו לאחד א’ א’ ולשני א’ א’ א’... אבל 

למה לריב?! זה הכבוד של התורה?!

“ואהבת לרעך כמוך”
צריכים לדעת תמיד לא ללכת בדרכים המטורפות האלה. אלא צריך לאהוב יב. 

אחד את חבירו, וכל אחד ישתדל לעזור לחבירו: “לא הבנת את התוספות? אני 
אעזור לך!”. ואפילו שאתה שייך לישיבה אחרת, ואתה רוצה להתפאר ולומר: 
אני הבנתי את התוספות, ולא כמו הבחור השני שלא הבין. תדע שהכל שטויות, 
אולי בעולם הזה זה יועיל לך, אבל בעולם הבא זה לא יועיל כלום. בעולם הבא 

תקבל עונש על זה! למה אתה עושה ככה16?!

מי סוטה התבטלו
קראנו היום גם פרשת סוטה, שמדברת על אשה שמעלה מעל באישּה יג. 

ולא ידוע הדבר, אלא רק אמר לה בעלה “אל תדברי עם פלוני” והלכה ודברה 
אתו, ויש “שיעור סתירה” - “ונסתרה והיא נטמאה” )במדבר ה’ י”ג(. מה עושים? 
מביאים אותה לכהן, והכהן מדבר אתה: תודי על האמת, זה יותר טוב לך. 
הרבה נכשלו, וגם את לא מחוסנת מפני היצר הרע. ואם הודתה על האמת 
נותנים לה מה שצריכה לקבל ותלך, ואם היא לא רוצה להודות על האמת, 
והיא טוענת: לא לא, “אני טהורה”. הכהן יביא לה “מים קדושים בכלי חרׂש, 
ומן העפר אשר יהיה בקרקע17 המשכן יקח הכהן ונתן אל המים” )ה’, י”ז(, ויביא 
לה לשתות מהמים האלה, ויאמר לה: “אם לא שכב איש אותך ואם לא שטית 
טומאה תחת אישך הנקי ממי המרים המאררים האלה”. “ואת כי שטית תחת 
אישך וכי נטמאת”. “יתן ה’ אותך לאלה ולשבועה בתוך עמך” )שם י”ט-כ”א(. 
והדין הזה נתבטל לפני החורבן )סוטה דף מ”ז ע”א( - בא רבן יוחנן בן זכאי ואמר 
שלא עושים דין סוטה היום, בגלל שגם הבעלים הם לא בסדר, והתורה אומרת 
שדוקא אם הבעל בסדר, אז המים מענישים את האשה, אבל אם הבעל לא 
טוב אז הכל חושך ואפלה. איך אמר אהרון הכהן? “אתה ידעת את העם כי 

ברע הוא” )שמות ל”ב כ”ב(. 

העונש קיים
אבל אף על פי שלא עושים מי סוטה – מי המרים המאררים, בכל זאת יד. 

העונש הזה קיים עד היום. בימי הרב חיד”א ע”ה היה בעל שהביא את אשתו 
לפני הדיינים, ואמר שהוא חושד בה שהיא לא בסדר, והיא צועקת ואומרת 
שהיא בסדר, והדיינים נטו להפך בזכותה כי היו קרובים לה קצת, וגם אמרו 

16.  וכי אני אין לי לפעמים בעיות בישיבה? יש לי בעיות, אבל אני שותק. ואם אתה יודע שדבריך 
לא נשמעים, כי יש כאלה שמחקים כל פעם את הישיבות האחרות, אז תשתוק. פעם היינו מלמדים 
לכתוב מזוזות בישיבה, ובטלו את הלימוד הזה בגלל מעשה שהיה, אבל הכי בגלל זה לא נלמד 
כלום כי בישיבות נוהגים שלא לומדים כלום? כדי שאחר כך יטיל את כל הפרנסה על אשתו, 
ואם אין לאשתו פרנסה ישארו שניהם רעבים ללחם – “העניים והאביונים מבקשים לחם ואין, 

לשונם בצמא נשתה” )ע”פ ישעיה מ”א, י”ז(, איפה ראיתם דבר כזה?! איפה נשמע כדבר הזה?! 
כל אחד צריך לעזור לחברו. אם יש לך כסף תעזור לאחד התלמידים, תעזור לאחד שנמצא בצער. 
ואם אין לך כסף תעזרו אחד לשני. מי שה’ חנן אותו בקול נעים - שיהיה חזן ויתפרנס יפה. ומי 
שה’ חנן אותו בסגנון יפה - שיהיה סופר. ומי שה’ חנן אותו בכתיבת ספרים תפלין ומזוזות על 
פי ההלכה ויש לו מישהו שבדק אחריו ונתן לו סמיכה - שיעבוד בזה. שלא נהיה תמיד כאלה 
שמחכים לכמה גרושים מפלוני ואלמוני, ואחר כך יגידו אלה “הולכי בטל”, “פרזיטים”, “בטלנים”. 
איפה כבוד התורה?! וכי פעם בימי התנאים והאמוראים היה כך? לא היה כדבר הזה! וגם בג’רבא 
לפני מאה וחמשים שנה לא היה ככה, אלא היו מתפרנסים מיגיע כפיהם. אתה לא רוצה לעבוד 
הרב עובדיה ע”ה בזמן  אבל תלמד והלימוד שלך יביא לך את הכל.  ביגיע כפים? אין הכי נמי, 
החתונה שלו לא היה לו כלום, היה לו חדר קטן שיש בו מיטות וספרים )ושירותים מחוץ לבית, אין 
מה לעשות(. והוא בסוף גדל וצמח והפך את כל העולם )לטובה ולא לרעה(. וכי אנחנו מגדלים את 
הילדים כדי שאחר כך כל אחד יגדל ויאמר חבל שלמדתי תורה?! אסור לעשות את זה! אדרבא, 
ולא לעודד אותם שיעשו – תעודת בגרות, אלא צריך לעודד אותם שאדם  צריך לעודד אותם, 
ייקח את הדבר שהוא מומחה בו ויתפרנס ממנו בכבוד. יש אנשים שיש להם קול נעים וכשהם 
)כשר’ משה  מתפללים, נהנים מהם. ויש כללים איך לפתח את הקול שלא לצעוק יותר מדאי 
חבושה שיהיה בריא היה בשבת אחת כאן, היו כאלה שצעקו, והוא אמר להם, לא לצעוק, אחר כך הקול לא 

יוצא טוב, תורידו את הטון ואת הצעקות(. אדם ילמד את זה ויתפרנס בכבוד.

17.  המילה קרקע מופיעה פעם יחידה בתורה בפרשת נשא.
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הרי אין לנו עדים, וא”כ למה נפסול אותה ככה? אבל הרב חיד”א אמר לבעל, 
אם תשמע לי תגרש אותה. אמרו לו הדיינים: כבוד הרב, איך אתה פוסק ברוח 
הקודש? הרי לא פוסקים ברוח הקודש, לא ראינו כלום, רק הוא אומר, “הוא 
היה אומר”... אנחנו חייבים לשמוע לו?! הרב חיד”א שתק והזמין אותה למחרת 
לביתו, והדלת הייתה פתוחה, והיה מונח שם ספר תורה שלו, והוא קרא לה את 
הפסוקים של הפרשה: “והשביע אותה הכהן ואמר אל האשה אם לא שכב איש 
אותך, ואם לא שטית טומאה תחת אישך הנקי ממי המרים המאררים האלה. 
ואת כי שטית תחת אישך וכי נטמאת, ויתן איש בך את שכבתו מבלעדי אישך. 
והשביע הכהן את האשה בשבועת האלה ואמר הכהן לאשה, יתן ה’ אותך לאלה 
ולשבועה בתוך עמך, בתת ה’ את ירכך נופלת ואת בטנך צבה. ובאו המים 
המאררים האלה במעיך לצבות בטן ולנפיל ירך, ואמרה האשה אמן אמן” )שם 
י”ט-כ”ב(. האשה הזאת לא אמרה אמן אמן, אבל הוא קרא לה ארבעה פסוקים 

אלו ואמר לה: “לכי!”. והיא הלכה וירדה במדרגות ונפלה שם - “וצבתה בטנה 
ונפלה ירכה” כמו שכתוב בפסוק. כל מי שהיה שם קרא: “תוציאו אותה שלא 

תטמא את בית רבנו18!”.

נפילה במדרגות מן התורה מנין?
ואני אמרתי היכן כתוב שהיא תיפול במדרגות? כתוב המים המרים, והוא טו. 

לא נתן לה מים מרים. אחר כך ראיתי שיש רמז בתורה: “והיתה האשה לאלה 
בקרב עמה” – והייתה האשה בדרגא תביר - המדרגה תשבר תחתיה, והיא 
תקבל את העונש שלה. מאיפה למדתי את זה? יש חידוש דומה של הגאון 
מוילנא )קול אליהו פרשת ראה( על הגמרא )בבא בתרא דף י’ ע”א( שמספרת על רב 
פפא שעלה במדרגות וכמעט נפל, ואמר כמעט ה”אויב שלי” היה נדון כמו 
מחלל שבת. כי אם הוא היה נופל זה היה כמו סקילה. אמר לו חייא בר רב 
מדפתי: אולי בא עני לידך ולא נתת לו צדקה? אמר לו: יכול להיות. והגר”א 
אומר איפה כתוב שמי שלא נותן לעני יקבל סקילה ויפול במדרגות? ואמר 
שזה רמוז בתורה: “כי פתוח תפתח את ידך לו” )דברים ט”ו, ח’( – “פתוח” דרגא, 
“תפתח” תביר, לרמוז שאם לא תפתח את ידך לעני, יקרה לך דבר כזה. ואותו 
דבר כאן שיש דרגא תביר זה בא לרמז שמי שעובר על התורה יהיה לו דרגא 
תביר. לכן אדם צריך להיזהר בזה. כל עני שיבוא תתן לו, ואתה לא חייב לתת 
לו מאה שקל, אלא תתן לו חמשה שקלים. וכך מי שיבוא הביתה ודופק - תתן 
לו עשרה או חמשה שקלים19. ומי שהוא סתם ]לא ידוע לך מה טבעו[ תתן לו 
שקל אחד וזה מספיק. ואם הוא זורק לך את השקל שהבאת לו על פניך, תקח 

את השקל ותשים אותו בצדקה20. אדם צריך להתרגל לתת.

כל אשה ששומעת את דבר ה’ צריכה להיזהר בצניעות
ומכאן מוסר גדול לאלה שהולכים היום בצורה לא טובה ובחוסר צניעות טז. 

ומשגעים את העולם, וגם בבני ברק יש חרדיות שהם לכאורה “חרדיות”, אבל 
הן לא חרדיות. מה הפירוש? כאשר הן מתכופפות אפילו מעט, נראה חלק 
מבשרן, ואין להן גרביים, או שיש להן גרביים שהם שקופים ונראים כמו הבשר. 
ויש מי שמחמיר שכל קנה הזרוע יהיה מכוסה ומשאירים רק את כף היד, אבל 
זו חומרא ומן הדין מותר עד המרפק ]עיין בהערות מרן רבנו שליט”א לבא”ח 
ש”א פרשת תולדות אות י”ז[. וברגלים הבן איש חי )עוד יוסף חי פרשת בא אות ג’( 
מתיר עד שמונה או עשרה סנטימטר מעל כף הרגל )ומסתמא מדובר כשלובשות 
גרביים(. אבל להוסיף עוד ולומר: “בשבילי זו לא פריצות, זו עדינות ודבר טוב”, 

את לא יודעת שיש אנשים שחולמים על כל דמיון?! היה ספר שחובר לפני 
700 שנה שכולו מלא דברים נוראים מהסוג הזה, ולא היה ידוע מה יש בו. 
ומרן כותב עליו )או”ח סימן ש”ז סעיף ט”ז( שמי שהדפיסו ומי שחברו מחטיא את 
הרבים. ואסור לקרוא בהם לא בשבת ולא בחול. והיום קמו רשעים בתל אביב 

18.  הסיפור הזה מובא בספר שבחי הרב חיד”א שנדפס בליוורנו )תרל”ט, דף כ”ח ע”ב(, ומובא בעוד 
כמה ספרים, כמו ספר שם הגדולים של חכם אחד חסיד גור בשם וולדין )מערכת גדולים ערך החיד”א(.
19.  פעם הייתי פותח לכולם, אבל עכשיו יש כל מיני אנשים “ארחי פרחי”. לכן מי שאני יודע 

בו אני נותן לו.
20.  יש אנשים כאלה. פעם הייתי באמריקה וב”ויברך דוד” בא עני אחד ישראלי, ונתתי לו קוארטר 
)רבע דולר( אחד, ואמר לי תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. מה תודה רבה? צריך לתת ב”ואתה 
מושל בכל” ונתתי לו. ויש אחד כאן בישראל הייתי באיזו חתונה והבאתי למישהו שקל, והוא זרק 
אותו. לקחתי אותו, “תודה רבה”. אתה שוה יותר משקל... שמתי את השקל בארנק של הצדקה.

ולוקחים את הספר הזה דווקא, ועושים ממנו תאטראות ומחזות, הם רשעים 
ובזויים21. יש לנו יצר הרע בפנים ויצר הרע בחוץ, בכל מקום, אז למה תעשו 
את זה?! לכן כל אשה שהיא שומעת את דבר ה’ היא צריכה להיזהר בצניעות. 
ותדע שיום אחד יענישו אותה על כל המעשים שלה. החילונים בעצמם הם 
לא שקטים כאשר הם רואים את נשותיהם כך, והיו מקרים נוראים ואיומים22. 
איזה ריוח יש להם מכל המעשים האלה?! וכי יש להם איזה ריוח או תכלית 
או תועלת בזה?! אין שום תועלת. אדרבא, כאשר הולכים על פי התורה חיים 

באושר שאין כמוהו.

התורה נותנת צניעות לטובת שני בני הזוג
כאשר הרב צבאן ע”ה היה רב העיר נתיבות במשך 40 שנה )משנת תשט”ז עד יז. 

שנת תשנ”ה( מעולם לא היה גט בנתיבות! אתם מבינים מה זה? אף אחד לא נתן 

גט לאשתו בנתיבות. ואם באו לתת גט, כי לפעמים קורה שהבעל לא בסדר 
עם אשתו והחליטו להתגרש, והלכו לבית הדין בבאר שבע שיכתבו להם גט, 
שאלו אותם האם הלכתם לרב צבאן? אמרו בשביל מה? כבר הכנו את הכל, 
ועורך דין סידר את כל התנאים. אמרו להם תלכו אליו. הלכו אליו ודיבר איתם 
חצי שעה, וקרעו את הכל וחזרו הביתה. יש כח לאדם לעשות שלום בעולם. 
ואומרים שהיום בתל אביב אלפי גיטין נמסרים בשנה – “לא דעת ולא תבונה” 
)ישעיה מ”ד, י”ט(. הגיטין האלה תכליתם לעשות שלום ולהכניס שלום בין אדם 

לחברו ובין איש לאשתו, כדי שלא לתת לאשה לעשות מה שהיא רוצה, ולא 
התורה נותנת לך צניעות לטובת שני  לתת לבעל לעשות מה שהוא רוצה23. 

בני הזוג - לטובת הבעל ולטובת האשה24. 

אשה ששומרת על צניעות תהיה מבורכת בילדים טובים ושלום בית
התורה נותנת לנו חיים, ואנשים שעוזבים את התורה כל חייהם חושך יח. 

ואפילה. מה נגרם לנו מהמתירנות של הדור הזה? לא מספיק להם מה שמותר, 
אלא הם רוצים גם מעשים אחרים. עושים “מצעד הגאוה”, וגם זה לא מספיק, 
ומחר יהיה “מצעד הכלבים” ו”מצעד החיות”, והתורה מביאה את האיסורים 
האלו “ואת זכר” “ובכל בהמה” )ויקרא י”ח, כ”ב-כ”ג(. וכל זה נובע מתוך שאדם 
משתגע על הדברים האלה. אדם צריך למשול בדעתו – “ומושל ברוחו מלוכד 
והאשה צריכה להיזהר ללבוש בגדים צנועים. הצניעות  )משלי ט”ז, ל”ב(.  עיר” 
תוסיף לה יופי. היא חושבת שכאשר היא לא תהיה צנועה ישבחו אותה, אבל 
היא צריכה לדעת שזה הפוך, כי הצניעות מוסיפה יופי. ואשה ששומרת על 
הצניעות שלה תהיה מבורכת, ויהיו לה ילדים טובים, ילדים שומרי תורה ומצוות, 

21.  ובא אחד שהוא חוקר כמה שירים של יהדות ספרד, ואמר לי הוצאתי ספר עמנואל, האם 
נביא לך אותו? אמרתי לו אל תביא לי, אם תביא לי כל יום אני אתלוש ממנו כמה דפים. בשביל 

מה אתה רוצה להביא לי?!
22.  ואני זוכר מקרה אחד בשנת תשל”ד שהייתה אשה שבעלה חשד בה שהיא בוגדת )מן הסתם 
ראה משהו(. והיא הייתה מכחישה. ויום אחד בעלה כעס עליה ועיוור לה את שתי העינים, הכניס 
את האצבעות שלו לעינים שלה ונעשתה עיוורת. ולקחו את הבעל ושמו אותו בכלא )כאילו זה 
פתרון טוב(, בשבוע הראשון חנק את עצמו ומת, וא”כ האשה הלכה והבעל הלך והבית נחרב. מה 
הם מרוויחים מזה?! ויש סיפור אחר יותר מאוחר, שקצין וקצינה נשואים והמשפחה לא ידעו 
שיש ביניהם איזו מריבה )האמא של האשה היתה בביתם באותו יום ודברה עם חתנה כמה שעות והלכה(, 
וההוא שחט והרג את אשתו ואחר כך הוא התאבד, ולפני שהתאבד התקשר לחבירו ואמר לו 

תשמע עכשיו הוא עומד להתאבד, תדאג לבן שלי... 
23.  היה שוטה אחד והוא היה יודע לדבר יפה מאד, והיה מדבר אצלם בטלוויזיה ובג’הנם, והיה 
מטיף לשומעי לקחו שאם האשה לא מצאה חן בעיניך תחליף אותה, או הפוך, אם הבעל לא 
מצא חן בעיני האשה תחליף אותו ותתגרש )כמו שאתה מחליף חולצה(, ככה היה מדבר כל הזמן. 
והוא בעצמו “זכה” לדבר הזה, וגירש את אשתו הראשונה ולקח שניה, וגרש את השניה ולקח 
שלישית, וגירש את השלישית והתחרט ואמר טעיתי... ומאז התחיל לומר להפך – אל תתגרשו! 
והוא אמר שהוא “זכה” לגרש 275 זוגות )איך אני זוכר את המספר? גימטריא רעה... כלה רעה )משלי 
ט”ז, ל’( עשה רעה בעולם(. והוא כל שנה היה בתחרות שירה )למי שיש לו קול ערב(, והוא היה זוכה 
תמיד מקום ראשון. שנה אחת אמרו לו תשמע, השנה הזאת אתה לא זוכה, יש מישהו שיש לו 
קול ערב יותר ממך. אמר: איך יכול להיות? הרי כל שנה אני ראשון. מה קרה עכשיו?! שלח 
“שוטרי חרׁש” שיהרגו את המתחרה שלו. והדבר נודע למשטרה ושמו אותו בכלא. ובשבוע 
הראשון שהיה בכלא חנק את עצמו, נגמרה כל הקריירה ונגמר כל ההתחרות שלו וכל הדרשות 

שדרש לאחרים, הכל חושך ואפילה.
24.  ואם אינך רוצה בה יש דרך של גט. אצל הנוצרים אין גט בעולם, כי החיבור נעשה על ידי 
כומר, כאילו זה “חיבור מן השמים” ואי אפשר להפריד אותו... וממילא האשה נשארת עמו על 
אפו ועל חמתו. אבל התורה אומרת שיש לאדם רשות לגרש – “ונתן בידה ושלחה מביתו” )דברים 
כ”ד א’( וגמרנו. וגם מעיקרא האשה צריכה לבדוק אם הבעל מתאים לה, וגם הוא צריך לבדוק. 

כולם צריכים לבדוק על ידי הורים וקרובים ועל ידי שמדברים אחד עם השני.
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ילדים מחונכים. והבעל והאשה מכבדים אחד את השני. זה האושר האמתי, ולא 
להשתגע כל הזמן וכאשר מגיע המות – “יאכל בדיו בכור מות” )איוב י”ח, י”ג(. 
לא ככה עושים! יהי רצון שה’ יפקח לנו את העינים, ונזהר מכל הדברים האלה 

ונזכה לגדל תורה בישראל, ולהרבות צניעות בישראל. וכן יהי רצון ונאמר אמן.

מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את הרב הגאון רבי 



רפאל כהן מצפת שבא אלינו לבקר בשבת, וגם עכשיו )בשיעור( הוא כאן. יתן 
לו ה’ יתברך רפואה שלמה ובריאות איתנה ושמחת חיים, ושיזכה להגדיל 
תורה ולהאדירה. וגם יברך את ציון בן חנה טרבלסי שעבר ניתוח, שיהיה 

לו רפואה שלמה ובריאות איתנה. וכן לכל עם ישראל, לפצועים ולמסכנים 
ולאומללים ביפו ובלוד, והנמצאים בצבא, הקב”ה ירחם עליהם ויחזיר אותם 

לבתיהם בריאים ושלמים, וישלח לנו משיח במהרה בימינו אמן ואמן.





א. ָהָיה ְבתּוֶנס ָחָכם ָּגדֹול, ְׁשמֹו ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֵּגז ַזַצ"ל, ֶׁשָהָיה ַדְרָׁשן ְּבֶחֶסד, ְוָיכֹל 

ְלַדֵּבר ָׁשעֹות ַרק ְּבִדְבֵרי תֹוָרה. הּוא ָהָיה נֹוֵתן ַּגם ִׁשעּור ִּבְגָמָרא, ּוַפַעם ַאַחת ָנַכְחִּתי 

ָׁשם, ְוהּוא ְמָבֵאר ֶאת ַהְּגָמָרא ְּבצּוָרה ָכל ָּכְך ְמתּוָקה ּוְפׁשּוָטה, ֶׁשַאָּתה ֶנֱהֶנה ִמָּכל 

ִמָּלה. ִלְפָעִמים ָהָיה אֹוֵמר ִחּדּוִׁשים ִמֶּׁשּלֹו, ּוִבְמקֹום לֹוַמר "ֲאִני ִחַּדְׁשִּתי" ָהָיה 

אֹוֵמר "ָחָכם ַאְׁשְּכַנִּזי ָאַמר". ַּבַהְתָחָלה ֹלא ָיְדעּו ִמי ֶהָחָכם ָהַאְׁשְּכַנִּזי ַהֶּזה, ְוַאַחר 

ָּכְך ֵהִבינּו ֶׁשֶּזה הּוא ְבַעְצמֹו, ָאז ָׁשֲאלּו אֹותֹו: ָלָמה ָהַרב קֹוֵרא ְלַעְצמֹו ַאְׁשְּכַנִּזי? 

ָאַמר ָלֶהם: ִּבְגַלל ֶׁשַהֵּׂשָער ֶׁשִּלי ִּג'יְנִּג'י ְכמֹו ַאְׁשְּכַנִּזים )ְוֹלא ָהָיה לֹו ָזָקן(... ֲאִני זֹוֵכר 

ֶׁשָהיּו לֹו ָׁשֹלׁש ַמְחָּברֹות ֲעָנִקּיֹות ְואּוַלי יֹוֵתר )ְוגֶֹדל ָּכל ַאַחת ְּכמֹו גֶֹדל ֶׁשל ְּגָמָרא(, 

ֶׁשְּמֵלאֹות ִחּדּוִׁשים ַעל ָּכל ְּגדֹוֵתיֶהם. ֲאָבל ֲחָבל ֶׁשֹּלא הֹוִציאּו ֵמִחּדּוָׁשיו ְּכלּום, 

חּוץ ִמֵּפרּוׁשֹו ַעל ַהַהָּגָדה ֶׁשֻרּבֹו ְדָבִרים ְּפׁשּוִטים ְמאֹד. ַרִּבי ָדִוד ֶּבן ָּבארֹון ַזַצ"ל 

ְוַרק ַאֲחֵרי ִׁשִּׁשים ָׁשָנה ִהְתעֹוְררּו ְלהֹוִציא ִכְתֵבי ָיד  ָהָיה ַרב ָראִׁשי ְלתּוִניְסָיה, 

ֶׁשּלֹו. ֲאָבל ֵאּלּו ִחּדּוִׁשים ֶׁשָּכַתב ְּבַיְלדּותֹו ְּכֶׁשָּלַמד ֵאֶצל ַרִּבי ְׁשֹלמֹה ָדאָנה ַזַצ"ל 

)ְמַחֵּבר ֵסֶפר ַׁשְלֵמי תֹוָדה(, ְוֵהם ֵאיָנם ְמִעיִדים ֲאִפּלּו ַעל ֶאָחד ִמֵּמָאה ֵמָהָרָמה ֶׁשּלֹו, 

ִּכי הּוא ָהָיה ַאב ֵּבית ִּדין, ְוַהֲחִקירֹות ֶׁשָהָיה חֹוֵקר ַּבֲעֵלי ִדיִנים ָהיּו ְמֻיָחדֹות ְּבִמיָנן, 

ִּכי ֵהם ְוָהעֹוְרֵכי ִדיִנים ֶׁשָּלֶהם ַמְסִּתיִרים ּוְמַׁשְּקִרים ּוְמַזְּיִפים, ְוהּוא ָהָיה מֹוִציא 

ִבְלָעם ִמִּפיֶהם, ַמְמִציא ָלֶהם ְׁשֵאָלה ּוַמִּפיל אֹוָתם ַּבַּפח. ַאָּבא ַזַצ"ל אֹוֵמר ֶׁשהּוא 

ָהָיה ְלָידֹו ְּבֵבית ַהִּדין ְוָלַמד ִמֶּמּנּו ֵאיְך ַלְחקֹר ֶאת ָהֵעִדים. ִאם ָהִייִתי ִבְזַמן ֶׁשָהָיה 

ֶהָחָכם ַהֶּזה חֹוֵקר ְּבֵבית ַהִּדין, ָהִייִתי רֹוֵׁשם ֶאת ַהֲחִקירֹות ָהֵאֶּלה ְלַמְזֶּכֶרת. )גליון 

115 אות ב' והערה 2(.

ב. ַרִּבי ַיֲעקֹב ַרָּקאח ְמַחֵּבר ֵסֶפר ֻׁשְלַחן ֶלֶחם ַהָּפִנים, נֹוַלד ִּבְׁשַנת תק"ס, ְוִנְפַטר 

ֲאָבל הֹוִציא  ֶאְמָצִעים,  ַבַעל  ָהָיה  ְוַאַחת. הּוא ֹלא  ִּתְׁשִעים  ֶּבן  ִּבְׁשַנת תרנ"א 

ְבַחָּייו ַּכָּמה ְסָפִרים, ְוַעְכָׁשו ַמְדִּפיִסים ַּכָּמה ְסָפִרים ֶׁשִּנְׁשֲארּו ִבְכַתב ָידֹו. ֵיׁש לֹו 

ְבִקיאּות ַמְדִהיָמה, ְוַעל ָּדָבר ֶאָחד ֵמִביא ְלָך ֵמָאה ַוֲחִמִּׁשים ּפֹוְסִקים. )גליון 105 

אות י"ג והערה 19(.

ג. ָהַרְמַּב"ם ָּפַתח ַלֵּתיָמִנים 'ַׁשֲעֵרי אֹוָרה'. הּוא ֶהֱעִמיָדם ְּבֶקֶרן אֹוָרה ְוִהִּציָלם 

)ְוָכַתב ָלֶהם ֶאת ִאֶּגֶרת ֵּתיָמן(, ְוָכל ָּכְך ִהִּכירּו לֹו טֹוָבה ַעד ֶׁשָהיּו קֹוְבִעים ְּבַחָּייו ָּכל 

ַרֵּבנּו מֶֹׁשה ַּבר  ְוַרָּבָנא  ָמָרָנא  ּוְבַחֵּיי  ּוְביֹוֵמיכֹון  ַהַּקִּדיש "ְּבַחֵּייכֹון  ַּבֲאִמיַרת  יֹום 

ַמְימֹון!" ָּכְך ָּכַתב ָהַרְמַּב"ן ְּבִאַּגְרּתֹו ְלַחְכֵמי ָצְרַפת, ָאַמר ָלֶהם ֵּתְדעּו ָלֶכם, ִקַּבְלִּתי 

ֶׁשְּבֵתיָמן ָּכל ְזַמן ֶׁשָהַרְמַּב"ם ַחי ָּכָכה ָאְמרּו. ִאֶּגֶרת ַאַחת ֶׁשל ָהַרְמַּב"ם הֹוִעיָלה 

ִלְׁשמֹוֶנה ֵמאֹות ָׁשָנה! ִּכי ֵמָאז ֶׁשהּוא ָכַתב ֶאת "ִאֶּגֶרת ֵּתיָמן" ָעְברּו ְׁשמֹוֶנה ֵמאֹות 

ָׁשָנה, ְוִהיא עֹוְדָדה ֶאת ַהֵּתיָמִנים ְוֵהִריָמה אֹוָתם ַעל ָהַרְגַלִים. ָאְמָנם ָּכל ָהִאֶּגֶרת 

ְּכתּוָבה ְבַעְרִבית ]ְוֻתְרְּגָמה ְלִעְבִרית[, ֲאָבל ָהַרְמַּב"ם ָּכַתב ֶאת ַהּכֹוֶתֶרת ַּבַהְתָחָלה 

ְּבִעְבִרית: "ַעל ָׁשְרֵׁשי ָהֱאֶמת ָיִעידּו ִגְזֵעיֶהם, ְוַעל טּוב ַהַּמְעָינֹות ַיְסִהידּו נֹוְבֵעיֶהם", 

ָמה ַהַּכָּוָנה? "ַעל ָׁשְרֵׁשי ָהֱאֶמת" - ַהּׁשֶֹרׁש ֶׁשל ָהֱאֶמת הּוא ָּבֲאָדָמה, ְוֵאיְך ֵנַדע 

ֶׁשּזֹאת ֱאֶמת? "ָיִעידּו ִגְזֵעיֶהם" - ַהְּגָזִעים ֶׁשֵהם ֵמַעל ָהֲאָדָמה, ֵהם ְמִעיִדים ַעל 

ַהּׁשֶֹרׁש. "ְוַעל טּוב ַהַּמְעָינֹות" - ְּכֵדי ָלַדַעת ִאם ַהַּמְעָין ַהֶּזה טֹוב אֹו ֹלא, "ַיְסִהידּו 

נֹוְבֵעיֶהם" - ִאם ַהַּמְעָין נֹוֵבַע ַמִים ָקִרים ַחִּיים, ֶזה ֵמִעיד ֶׁשֶּזה ַמְעָין טֹוב. ַאַחר 

ָּכְך הּוא ִהְתִחיל ְלַׁשֵּבַח ָׁשם ֶאת ַיֲהדּות ֵּתיָמן. )גליון 41 הערה 13 וגליון 84 הערה 6(.

ֵיׁש ֵּדָעה ֶׁשהּוְבָאה ְבׁשּו"ת ְיהּוָדה ַיֲעֶלה ָאָסאד )חאו"ח סי' מ"ה( ֶׁשִאם ּכֵֹהן עֹוֶלה ׁשּוב ִּבְמקֹום ֵלִוי ]ְּכֶׁשֵאין 

ֵלִוי[ זֹו ְבָרָכה ְלַבָּטָלה, נּו ָמה עֹוִׂשים? ִאם ֵאין ֵלִוי ָאז נֹאַמר ַלּכֵֹהן ֶׁשֵּיֵצא ַהחּוָצה?! ַלֲהָלָכה ֹלא עֹוִׂשים 

ָּדָבר ָּכֶזה, ֶאָּלא ַהְּגָמָרא )גטין נ"ט עמוד ב'( ָאְמָרה ֶׁשּכֵֹהן קֹוֵרא ִבְמקֹום ֵלִוי, ָאז ֶזה ָתִמיד ָּכְך. ְוִאי ֶאְפָׁשר 

ְוָהעֹוֶלה  ָהִראׁשֹון  ָהעֹוֶלה  ַרק  ]ֶאָּלא  ֻּכָּלם  ְמָבְרִכים  ָהיּו  ִבְזַמן ֶׁשֹּלא  ַּדְוָקא  ָאְמָרה  ֶׁשַהְּגָמָרא  ִלְדחֹות 

ָהַאֲחרֹון[, ִּכי ַהְּגָמָרא ָאְמָרה ֶאת ֶזה ִבְסָתם, ְוֶזה ַאֲחֵרי ֶׁשְּכָבר ָנֲהגּו ֶׁשָּכל עֹוֶלה ְועֹוֶלה ְמָבֵרְך. ְוֹלא ַרק 

ֶׁשָּנֲהגּו ָכָכה, ֶאָּלא ַאָּבא ָזַצ"ל ָהָיה ַמְקִּפיד ֶׁשַהּכֵֹהן ֶׁשעֹוֶלה ִּבְמקֹום ֵלִוי יֹאַמר עֹוד ַּפַעם "ַהֵּׁשם ִעָּמֶכם", ִּכי 

ֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשְּכָבר ָאַמר ִלְפֵני ֵכן "ַהֵּׁשם ִעָּמֶכם" ְוָלָּמה ַלֲחזֹר ַּפֲעַמִים?! ֶאָּלא ַיְתִחיל "ָּבְרכּו", ֲאָבל ַאָּבא 

ָהָיה ַמְקִּפיד ָּכָכה ֶׁשֵּיָרֶאה ְכִאּלּו ֶזה עֹוֶלה ָחָדׁש ְלַגְמֵרי. )גליון 67 הערה 8(.

"אות גבורה" סביב מי וכמה?
 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: יש, קטן בגדול גדול בקטן. הרב שהעביר את ההנהגה בג'רבה לנכדיו,  אמר שמעביר את ההנהגה ל"יש", 
וזה ראשי תיבות יוסף ושאול,  והם הגאון רבי יוסף כהן )י' היא קטנה( ברובע הגדול,  והגאון רבי שאול כהן )ש' היא גדולה(  

ברובע הקטן.  הזוכה: מרדכי - אשדוד.
פתרון התמונה: הגאון הגדול רבי חומאני עלוש זיע"א, שימש כרבם של יהודי ג'רבא שהתיישבו בעיר מדנין, ולאחר מכן עלה לארץ 
הקודש וקבע מושבו בצפת שם יסד בית הכנסת מרכזי )הנושא כיום את שמו(. למגינת לב, רוב כתביו אבדו. ונותרו בידנו רק 
הספרים "אני חומה" )אותיות 'חומאני'( - ב׳ כרכים גדושים חידושי ש"ס ושו"ת ]שאף נערך והוגה בחלקו ע"י מרן ראש הישיבה 
שליט"א[, וכן הספר "שבתי וקומי" - דרושים על התורה. בשנים האחרונות הופיעו חלק מספריו במהדורה חדשה. כמו הספר 
"פניני שבתי וקומי", שיצא לאור ע״י מכון ״מאורות אבי״, ובו הובאו לקט פרפראות וחידושים מאמרותיו, בשפה קלה המותאמת 
לבן דורנו, ובסופו קובץ צבעוני "המנהיג" - הכולל סיפורי מופת ואורחות חיים מחייו של הרב עם תמונות ומסמכים. הרב נלב"ע 

ב-ג' באלול תשט"ו, ועד היום נישא שמו בחיל ורעדה בקרב תלמידיו וצאצאיהם.  הזוכה: ט’ מאזוז – רמת גן.

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(

ַהָּגאֹון ַרֵּבנּו ַחִּיים ִמּוֹוֹלאִז‘ין ָזַצ"ל
ְּבי"ד ִסיָון יֹום ְּפִטיַרת ָּגאֹון ָּגדֹול - ַרִּבי ַחִּיים ִמּוֹוֹלאִז‘ין ָזַצ"ל ]נֹוַלד ז‘ ִסיָון תק“ט ְוִנְפַטר י“ד ִסיָון )יֹום 

ַהְּבִרית ֶׁשּלֹו( תקפ“א[. הּוא ָהָיה ַתְלִמידֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו ַהְּגָר“א, ַּתְלִמיד ֻמְבָהק, ֲאָבל הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ֲאִני ֹלא 

ָׁשֶוה ֲעַפר ַרְגָליו ֶׁשל ַהְּגָר"א. ֲאִני ַתְלִמידֹו ֻמְבָהק?! ַמה ִּפְתאֹום! ֲאִני ֹלא ָׁשֶוה ְכלּום. ָהָיה ָכל ָּכְך ַמֲעִריְך 

ֶאת ַרּבֹו. ַמֶּׁשהּו ַמְדִהים. אֹוֵמר, ֵיׁש ָלנּו ְסֵפקֹות )ָּכל ַהָּׁשָנה ִמְצַטְּבִרים לֹו ַכָּמה ְׁשֵאלֹות ְוַכָּמה ְסֵפקֹות(, ָּבא ִלְפֵני 

ַרּבֹו ְועֹוֶנה ַאַחת ְׁשַּתִים, אֹוֵמר: ָּכל ַהְּסֵפקֹות ֶׁשָּכַתְבִּתי ֲאִני ְוָחֵבר ֶׁשִּלי ַהּכֹל ָהַלְך ְלִאּבּוד, ַהְּגָר“א אֹוֵמר 

לֹו ָּכְך ְוָכְך ִנְגַמר ַהִּסּפּור, ֹלא ִמְתַוֵּכַח ִאּתֹו. ָהָיה ְמֻיָחד. ְוַהְּגָר"א ָהָיה ְמאֹד ַמֲעִריְך ֶאת ַּתְלִמידֹו, ְוַהַּתְלִמיד 

ֶהֱעִריְך ֶאת ַרּבֹו ִׁשְבָעַתִים, ִמי ֶׁשּקֹוֵרא ֶאת ַהַהְקָּדָמה ֶׁשּלֹו ַעל ִסְפָרא ִדְצִניעּוָתא ִעם ֵּפרּוׁש ַהְּגָר“א, ְוַגם 

ְּבַהְקָּדָמתֹו ַלֵּסֶפר ”ְׁשנֹות ֵאִלָּיהּו“, אֹוֵמר ַעל ַהְּגָר"א: ’ֵלית ִּדין ַּבר ָנׁש‘ - ֶזה ֹלא ֶבן ָאָדם ]ֶאָּלא ְּכַמְלָאְך[.

ַרִּבי ַחִּיים ִמּוֹוֹלאִז‘ין ִיֵּסד ְיִׁשיַבת וֹוֹלאִז‘ין ֶׁשִהְתַקְּיָמה ִׁשְבִעים ָׁשָנה ַאֲחֵרי ְפִטיָרתֹו )הּוא ִנְפַטר ְּבי“ד ְּבִסיָון 

תקפ“א, ְוַהְּיִׁשיָבה ִנְסְּגָרה ְבתרנ“ב, ִּבְגַלל ֶׁשָרצּו ]ַהִּׁשְלטֹונֹות[ ְלַהְכִניס ָׁשם ִלּמּוֵדי חֹל ְוכּו‘ ְוכּו‘(, ֲאָבל הּוא ֹלא ִהְׁשִאיר 

ָלנּו ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות, ַרק ְמַעט ְּבֵסֶפר חּוט ַהְמֻׁשָּלׁש. ְוִהְׁשִאיר ֵסֶפר מּוָסר ]ֶנֶפׁש ַהַחִּיים[. ָּכַתב ְּבִסְפרֹו 

ֶזה )שער ד‘ פרק א‘(: ָרִאיִתי ָעִרים ֶׁשֵאין ָלֶהם ַּתְלמּוד ַּבְבִלי ָׁשֵלם, ֶאָּלא הּוא ָחֵסר. ֲחֵסָרה ַמֶּסֶכת זֹו ְוזֹו, 

ֵיׁש ָׁשם ’ַמֶּסְכּתֹות ְיִשׁיָבִתּיֹות‘ )ָּכָכה קֹוְרִאים ָלֶהם ַהּיֹום(, ֲאָבל ַׁש“ס ָׁשֵלם ֵאין, ַמה ֶזּה? אֹוֵמר עֹוד: ָרִאיִתי 

ֲאָנִׁשים ֶׁשעֹוִׂשים ַּכָּונֹות יֹוֵתר ִמַּדאי ַעד ֶׁשְּמַפְסְפִסים ֶאת ַהָּׁשָעה ֶׁשל ַהְּתִפָּלה. ְוָאַמר ֻּדְגָמא: ָאָדם יֹוֵׁשב 

ְּבֵליל ֶּפַסח, ְוהּוא ּפֹוֵתַח ַׁשַער ַהַּכָּונֹות ]ּתֹוַרת ַרֵּבנּו ָהֲאִר"י ֶׁשָּכַתב ַּתְלִמידֹו ַהָּגדֹול ַרֵּבנּו ַחִּיים ִויָטאל[, 

ְוקֹוֵרא ֶאת ָּכל ַהַּכָּונֹות ְוָכל ִמיֵני ְּדָבִרים ֶׁשל ַקָּבָלה. ּוֵמרֹב ָהִעּיּון ֶׁשּלֹו ָעָלה ַהַּׁשַחר, ֹלא ָאַכל ַמָּצה ְוֹלא 

ָקְרַּבן ֶּפַסח ]ְּכֶׁשָהָיה ַקָּים ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש[, הּוא ַחָּיב ָּכֵרת. ֹלא ַיֲעזֹר לֹו ְכלּום. יֹאַמר: ’ָעִׂשיִתי ָכל ַהַּכָּונֹות‘, 

ֲאָבל ֹלא ָאַכְלָּת! ְוִאּלּו ֶבן ָאָדם ַאֵחר ֶׁשֹּלא ָעָׂשה ׁשּום ַּכָּונֹות, ֶאָּלא ָלַקח ָקְרַּבן ֶּפַסח, ֵּבַרְך ’ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו 

ְבִמְצוֹוָתיו ְוִצָּונּו ֶלֱאכֹל ַהָּפַסח‘, ָעָׂשה ֶאת ַהִּמְצָוה ְבִלי ַכָּונֹות, ָיָצא ְיֵדי חֹוָבה )פרק ה‘ שאחר שער ג‘(. ָלֵכן 

ִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשַהַּכָּוָנה ִתְהֶיה ִבְמקֹום ַהִּמְצָוה. ֶאת ֶזה הּוא כֹוֵתב ֶנֶגד אֹוָתם ִּבְזַמּנֹו ֶׁשִהְגִזימּו יֹוֵתר ִמַּדאי 

ְּבַכָּונֹות ַעד ֶׁשָּׁשְכחּו ֶאת ַהִּמְצוֹות, ּוִבְמֻיָחד ִמְצוֹות ִּבְזַמָּנם.

ַהְּגָר“א ְביֹום ִׁשִּׁשי ֹלא ָהָיה אֹוֵכל ׁשּום ָּדָבר. ֹלא אֹוֵכל ְּכלּום. ַּפַעם ַאַחת ְּביֹום 

ִׁשִּׁשי ָּבא ֵאָליו ַרִּבי ַחִּיים ִמַּווֹלאִז‘ין, ְוִלְפֵני ֶׁשהּוא ְמַקֵּבל ֶאת ְּפֵני ַרּבֹו, ָהָיה הֹוֵלְך 

ַלִּמְקֶוה. ּוְכֶׁשהּוא ַבִּמְקֶוה ָּבאּו ֵאָליו ִמִּמְׁשַּפַחת ַהְּגָר“א, ָאְמרּו לֹו: ’ָהַרב קֹוֵרא 

ְלָך‘, ָאַמר: ָמה?! ָאְמרּו לֹו: ָהַרב קֹוֵרא ְלָך ָדחּוף. ָּבא ֵאָליו, ָרָאה אֹותֹו ָהרֹאׁש 

ֶׁשּלֹו ִעם ִמְטַּפַחת )ֹלא ִבְגַלל ַהּקֹורֹוָנה...(, ּתֹוֵפס ָּכָכה ֶאת ַהּמַֹח ֶׁשּלֹו, ְוהּוא ָעצּוב 

ֻּכּלֹו ּוָפָניו ְׁשחִֹרים ְּבַצַער, ָאַמר לֹו ַהְּגָר"א: ’ָאָּנא הֹוִׁשיָעה ִלי‘, ָאַמר לֹו: ָמה ֲאִני 

אֹוִׁשיַע ְלָך? ”ֵמַאִין אֹוִׁשיֵעְך“ )מלכים-ב‘ ו‘, כ“ז(? ָאַמר לֹו: ֵיׁש ָּכאן ֶקַטע ַּבְּגָמָרא 

ַּתְלמּוד ְירּוַׁשְלִמי, ָעַבְדִּתי ָעָליו ְׁשלֹוָׁשה ָיִמים ּוְׁשלֹוָׁשה ֵלילֹות ַוֲאִני ֹלא ֵמִבין אֹותֹו. ָאַמר לֹו: ִאם ָהַרב 

ֹלא ֵמִבין, ֲאִני יֹוֵדַע ַמֶּׁשהּו?! ָאַמר לֹו: ְּבָכל זֹאת, ”טֹוִבים ַהְּׁשַנִים ִמן ָהֶאָחד“ )קהלת ד‘ ט‘(. ְוִהֵּנה ִעֵּין 

ְוִעֵּין ְוִעֵּין, ָמָצא ֶפַתח ָקָטן ֶׁשּיּוַכל ְלִהָּכֵנס ּבֹו ּוְלַהְסִּביר, ָאַמר: אּוַלי נֹאַמר ָּכְך ְוָכְך? ָאַמר לֹו: ֵאיֶזה יִֹפי, 

ָּפַתְחָּת ִלי ֶאת ַהּכֹל. ְוָאז ָאַמר ַהְּגָר“א: ָּתִביאּו ִלי ֻכְפָּתאֹות ֶׁשֱהַכְנֶּתם ְלַׁשָּבת. ְוהּוא יֹוֵדַע ֶׁשִּמְנָהגֹו ֶׁשל 

ַהְּגָר“א ֹלא ֶלֱאכֹל ְּכלּום ְּביֹום ִׁשִּׁשי. ָאַמר ִלְבֵני ַהַּבִית: ָלָמה ַעְכָׁשו הּוא אֹוֵכל? ָאְמרּו לֹו: ַאָּתה ֹלא יֹוֵדַע, 

ְׁשלֹוָׁשה ָיִמים ּוְׁשלֹוָׁשה ֵלילֹות הּוא ָיַׁשב ְּבַתֲעִנית ַעל ַהְּירּוַׁשְלִמי ַהֶּזה, ֵאיְך הּוא ָיכֹול ַעְכָׁשו ֹלא ֶלֱאכֹל, 

הּוא ָרֵעב ְמאֹד, לּוֵלי ֶׁשָּבאָת ִמי יֹוֵדַע ֶמה ָהָיה עֹוֶׂשה עֹוד. )גליון 214 אותיות ה' ו-ו' והערה 8(.


