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צריך להמשיך ולהתחזק
חזק וברוך )לר’ כפיר פרטוש ואחיו ר’ אריה הי”ו על הפיוט “כי לא עזב” לרבי מקיקץ א. 

שלי(. זה השיר שהכי מתאים לתקופה הזאת, אנשים חושבים שחס ושלום 

הקב”ה עזב אותנו, נתן אותנו ביד הבחירות וביד אנשים שכופרים בתורה 
ובמצוות ובטבע האדם, הכי גרועים שבעולם. אבל זה לא ככה. הוא לא עזב. 
השיר הזה שמעתי בחלומי ביום הגיעי לשנת השבעים בליל י"ג בניסן תשע"ד 
בא לומר לי אל תאמר  בבוקר לפני שקמתי, שמעתי את השיר הזה בחלום. 
שבעים שנה זה מספיק, לא, לא עזב, לא עזבתי אותך. צריך להמשיך ולהתחזק. 

ולא רק אני, אלא כל עם ישראל צריכים להתחזק. 

מה שיש לך חכמה וגבורה ועושר, הכל מהקב”ה
“אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל ב.  כתוב בהפטרה של תשעה באב: 

הגיבור בגבורתו אל יתהלל עשיר בעשרו. כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל 
וידוע אותי” )ירמיה ט’, כ”ב-כ”ג(. חכם זה ביבי, כולם יודעים שהוא חכם וגאון. 
אומרים שב’איי קיו’ )IQ( - מנת משכל שלו עבר את איינשטיין, איינשטיין יש 
לו 145 והוא יש לו 180. מומחה ופיקח אין כמוהו, אל יתהלל. וגבור בגבורתו 
זה אריק שרון. היה גיבור, במלחמת כיפור הוא צלח את התעלה1, אבל כאשר 
עיוות את דרכו והוא עקר יהודים, מה הוא חושב?! אין דבר כזה. “אל יתהלל 
הגבור בגבורתו”, הוא היה בטוח שיחיה לפחות תשעים שנה, כי הדודה שלו גם 
היא הייתה בת תשעים, והוא שעושה כל מיני התעמלויות ודאי שיגיע לשם, 
אין ספק. אבל - אל יתהלל. “אל יתהלל עשיר בעושרו” - זה טראמפ. עשיר 
מופלג, מצפצף על כל העולם, ועשה הרבה דברים טובים, אבל הוא מתהלל. 
אסור להתהלל. כל מה שיש לך חכמה וגבורה ועושר, הכל מהקב”ה - “כי אם 
בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי” - אתה תשכיל ותדע אותי, תדע 

שלא מפני שהוא למד איך לדבר יפה2, הוא מצליח. 

קודם כל ‘חסד’
כאשר הוא לא יודע לגמול חסד אז הוא הפסיד, כתוב )שם(: “כי אני ה’ עושה ג. 

חסד משפט וצדקה בארץ”. אם הוא לא יודע לגמול חסדים לאנשים שעזרו לו, 
מה יעשו לו?! אפילו שאף אחד לא מבין אותם, הרי האנשים האלה שיוצאים 
נגדו חייבים לו את חייהם. לא את ממונם, אלא את חייהם חייבים לו. ולא הם 

1.  היינו בצער גדול, ובחול המועד סוכות אנחנו קוראים ביום הושענא רבא  “ישראל בטח בה’ עזרם 
ומגינם הוא” )תהלים קט”ו ט’(. והייתה לי שאלה, היה צריך לומר “בטח בה’ עזרכם ומגינכם הוא”, למה 
ַטח בלשון נוכח, ועזרם ומגינם בלשון נסתר?! אחר כך אמרתי עזרם  אמר “עזרם ומגינם”? המלה ּבְ
ומגינם של החיילים. אתה לא יודע מה קורה אתם, מסתמא הם על גדות התעלה, “בטח בה’ עזרם 
ומגינם”. בבוקר התבשרנו שהוא חצה את התעלה בדרך נס מופלאה. עד שפעם אמרתי לו אתה רמוז 
בתורה )הוא לא יודע כלום(, אמרתי לו כתוב: “אמר אויב ארדוף אשיג אחלק שלל תמלאמו נפשי” )שמות 
ט”ו, ט’(, עד כאן דברי האויב. אחר כך הקב”ה אומר: “אריק חרבי” - אתה אריק, אני משתמש בך כחרב...
פעם כתבו על ביבי: “פיהו פתחה בחכמה” )ע”פ משלי ל”א כ”ו(. למד שיעורים אצל אשה אחת    .2
באמריקה שהייתה מלמדת אנשים לנאום, והיא פתחה את הפה שלו בחכמה. אבל לא פיהו פתחה, 

אלא ה’ פתח לו את הפה.

בלבד, אלא חמשה מליון יהודים ויותר שהביא להם את החיסון וטיפל בהם 
וחיזק אותם, חילק להם את החיסון, תו ירוק ותו אדום... הכל. אבל לא, אתה 
צריך לומר להם מלה טובה. “כי אני ה’ עושה חסד משפט וצדקה בארץ” לפני 
המשפט והצדקה )צדקה זה צדק, ככה אומר האבן עזרא( קודם כל חסד. תזכור: “ולבני 
ברזילי הגלעדי תעשה חסד והיו באוכלי שולחנך כי כן קרבו אלי בברחי מפני 
אבשלום אחיך” )מלכים-א’ ב’, ז’(. ברגעים האחרונים של דוד המלך הוא מצווה 
לבן שלו שלמה: “והיו מאוכלי שולחנך” - שים אותם תמיד. מה הם עשו? כי 
בשעה שאני ברחתי מאבשלום הם עשו לי טובה. אדם צריך לזכור מי שעשה 
אתו חסד, ולזכור לו אותו. יש כאלה מוותרים, למשל אני מוותר, אבל לא כולם 

מוותרים. יש טבע של נקמה איומה. 

נוקם בחבירו ומפסיד לעצמו
אתה מסביר ומדבר ולא מבינים אותך. אומרים לך אנחנו לא רוצים לתת ד. 

את קולנו לפלוני בגלל שהוא צריך להשלים עם הערבי הזה, מנצור עבאס. 
אבל מנצור עבאס הזה אתם לא נותנים לו, ועכשיו לא יהיה לנו רק מנצור 
אחד, אלא הרבה מנצורים והרבה עבאסים... זה ניחא, הכל בסדר. העיקר 
הוא נקמה, ונקמה בלי דעת. כמו שמספרים על יהודי אחד שהיה גר בבקתה 
שכולה פשפשים וכל מיני חיות רעות, והנה יום אחד הייתה שריפה בבית, 
יצא מהבית והיה רוקד. אמרו לו על מה אתה רוקד, הרי הבית שלך נשרף? 
אמר להם “נקמה בפשפשים!”, הנה נקמתי בהם... וככה זה אלה שעושים בלי 
דעת. כל דבר עושים מה שהם רוצים, ובלבד שתהיה נקמה. אבל הכל יעבור. 
“גלגל הוא שחוזר בעולם” )שבת דף קנ”א ע”ב(. איך אומר הפייטן כאן? “הללויה 
כי לא עזב”, “וחסדו עלי סבב”. “כי לא יטוש ה’ את עמו” )שמואל-א’ י”ב, כ”ב( 
ו”דם עבדיו יקום” )דברים ל”ב, מ”ג(. כל אלה שעשו לנו רעות, אלה שהיו יורים 
עלינו מכאן ומכאן, ישלמו אחר כך ברבית, ורבית דרבית. נתחזק באמונה ונראה 

רק דברים טובים.

עניית “ברוך הוא וברוך שמו” בברכת כהנים
קבלתי כמה שאלות שעניתי עליהם בעבר ונרכז אותם כולם, כולם סביב ה. 

נשיאות כפיים. שאלה ראשונה: האם כאשר אומרים הכהנים “יברכך ה’” עונים 
הקהל “ברוך הוא וברוך שמו”, או לא? יש פוסקים אומרים שלא עונים, מה 
שהיו עונים זה רק בבית המקדש שהיו מזכירים שם הוי”ה ככתבו, הכהנים 
היו אומרים “יברכך הוי”ה” ולכן צריכים לומר “ברוך שם כבוד מלכותו”, אבל 
אנחנו קוראים רק פסוקים בלבד, מה זה “ברוך הוא וברוך שמו”? רק בשעת 
ברכה אומרים ברוך הוא וברוך שמו, כמו ברכות העמידה וכדומה, אבל בנשיאות 

כפיים שאומרים “יברכך ה’ וישמרך” לא 
אומרים ברוך הוא וברוך שמו. אבל מנהג 
העולם כולם לומר. יש בודדים שאמרו 
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שלא לומר, גם הרב עובדיה ע”ה אמר )שו”ת יחוה דעת ח”ד סי’ ט’ בהערה( שאין צריך 
לומר. אבל מחילה מכבודו, אנחנו עושים זכר למה שהיה בזמן בית המקדש. בזמן 
בין המקדש היו אומרים “ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד” ואנחנו אומרים היום 
“ברוך הוא וברוך שמו” זכר לזה. הרי כל נשיאות כפיים שלנו היום, יש אומרים 
שזה מדרבנן. ויש שגם כן ביום כיפור “כורעים ומשתחווים על פניהם ואומרים 
ברוך שם כבוד מלכותו”, עושים את זה ברעש גדול. והרי לא צריכים לומר היום 

“ברוך שם”. 

 “אף הוא היה מתכוון לגמור את השם כנגד המברכים 
ואומר להם תטהרו”

כשהיו במקדש אז “הכהנים והעם כשהיו שומעים את השם המפורש יוצא מפי ו. 
כהן גדול בקדושה ובטהרה היו נופלים על פניהם ומשתחווים ואומרים “ברוך שם 
כבוד מלכותו לעולם ועד”, אף הוא היה מתכוון לגמור את השם כנגד המברכים 
ואומר להם תטהרו”. מה זה אף הוא? אסור לשמוע את השם המפורש3, אז הוא 
היה מתחיל לומר י’ של שם הוי”ה )ִי או ַי איני יודע( והיו אומרים: “ברוך שם כבוד 
מלכותו”, ואף הוא מתכוון לגמור את השם כנגד המברכים, עד שמברכים הוא 
כבר יגמור את השם, ואומר להם: תטהרו. )הוא קורא את הפסוק “מכל חטאתיכם לפני ה’ 
תטהרו” )ויקרא ט”ז ל’(, והוא לא היה אומר “לפני ה’” כמו שאנחנו אומרים, אלא היה אומר שם 

הוי”ה בניקוד שידוע לו, וזה יודע רק הכהן(4. אז שם היו אומרים “ברוך שם” כשמזכירים 

שם הוי”ה כהוויתו ככתבו, והיום בכיפור אנחנו אומרים “ברוך שם”, למה ברוך 
שם? כמו שאמרו פעם “ברוך שם כבוד מלכותו”, גם היום ביום כיפור אומרים 
זכר למה שהיו אומרים. וכאן ]בברכת כהנים[ לא אומרים “ברוך שם” אפילו, 
אלא אומרים “ברוך הוא וברוך שמו” לזכר מה שהיו עושים בזמן בית המקדש. 

על מי חלה הברכה?
מי שהיה יכול לשמוע את הברכה, והוא בשאט בנפש ישב מאחורי הכהנים ז. 

אבל אם הוא לא היה יכול לבוא - היה חולה או שהיה  לא תחול עליו הברכה. 
בעבודה וכדו’ הברכה חלה עליו. ככה כתוב בגמרא )סוטה דף ל”ח ע”ב( שאם כולם 
היו כהנים כולם עולים לדוכן ומברכים. למי מברכים, הרי כולם עלו לדוכן? לעם 
שבשדות - אלה שלא יכולים להשתתף בשעת ברכת כהנים )נמצאים בשדה עובדים 
מהבוקר עד הערב, או שהם שומרים על השדות בשמיטה כמו שעושים האשכנזים וכדומה(. 

)פט”ו מהלכות תפלה ה”ט( שהברכה חלה על היהודים שבצפון  והרמב”ם כותב 
והיהודים שבדרום. איפה כולם? אז יש אומרים שככה גרסתו בירושלמי )ברכות 
פ”ה ה”ד(: “אחיהם שבצפון ואחיהם שבדרום”. למה? כי הכהנים עומדים במזרח, אז 

אלה שמימינם ומשמאלם הכהנים מברכים אותם, ואלה שמולם ודאי שמברכים 
אותם, אבל אלה שמאחוריהם לא מברכים אותם. יש גרסא בירושלמי )וזו הגרסא 
שלנו( שכל הרוחות מתברכים. כי הם לא יכולים לבוא לבית הכנסת, והם לא 

יודעים בדיוק את הרגע של הברכה, איך יעמדו ככה מול הכהנים? הם נמצאים 
בחוץ מרחוק, נמצאים בשדות כולם, אין להם אפשרות אחרת. אבל מי שיש לו 

אפשרות והוא בא לבית הכנסת, חייב לעמוד מול הכהנים. 

מה עדיף שיהיה ש”צ או יברך ברכת כהנים?
ויש שאלה מעניינת מאד. כהן שיש לו אזכרה והוא רוצה להתפלל בציבור ח. 

3.  היו מבטאים אותו בשם הוי”ה, אבל איזה ניקוד? אבן עזרא אמר )בפירושו הקצר על שמות ג’, י”ג בסוף 
הדיבור( שיש בו שלוש מאות אפשרויות של ניקוד. ונדמה לי שיש יותר, אולי אלפיים )עיין בירחון או”ת 
אלול תשע”ג סימן קמ”ז אות ו’(. כל אות ואות אתה יכול לנקד אותה בפתח או קמץ או שווא או שורוק. אם 
אתה בקי בקבלה תנקד כמה שתרצה. וכדי שהעם לא ישמעו את השם הזה, היו אומרים “ברוך שם כבוד 
מלכותו”. להבדיל אלף הבדלות, כשהיו מברכים את המלך שהיה בתוניס – הביי, אנחנו רוצים לשמוע 
מה שמו, אבל היו אומרים רק “ביי”, כדי שלא תשמע את השם שלו, ויבוא איזה משוגע ויקלל אותו – 
“ימח שמו”, ויחייב את ראשו למלך, יהרגו אותו. והיו מקרים כאלה, היה אחד בתונס שקילל את מוחמד 
לפני מאה ושמונים שנה )ויכול להיות שהוא לא קילל, אבל ככה חשדו בו(, תפסו אותו והרגו אותו. לכן היו 
אומרים את שמו של המלך שהיה בתונס בהבלעה. ולגבי הקב”ה על אחת כמה וכמה, אסור שכל אחד 

ואחד ידע לבטא את השם.
4.  היום בספרי המחזורים של ליוורנו כותבים כל פעם ניקוד אחר, זה ניקוד פסוק “נהר יוצא מעדן” 
)בראשית ב’, י’(, וזה ניקוד פסוק אחר. אתה לא יכול לדעת אם זה ניקוד אמתי או לא ניקוד אמתי, אי אפשר 
לדעת. כל אחד ואחד “טועה בלבו ותולה ברבו”. יש לי ספר כתב יד שהדפסתי אותו - מעיין החכמה, ויש 
בו כל מיני גרסאות בשמות האלה. אבל מוטב שלא נדע, לא כדאי לדעת הכל. אומרים “תאוה לידיעה היא 

תאוה ככל התאוות” ככה אמר חכם גדול, לפיכך לא צריכים לדעת.

]להיות ש”צ[, אך מאידך יפסיד נשיאות כפיים כיון שיש כהנים אחרים בלעדיו 
)סי’ קכ”ח סעיף כ’(, כי אם אין כהנים אחרים רק הוא בלבד, אז אין הכי נמי, יעשה 

גם את זה וגם את זה, יעקור את רגליו קצת לפני רצה, ואחר כך ]כשמגיע לברכת 
כהנים[ יסובב את פניו מהמזרח למול העם )כמבואר בתשובת הרדב”ז ח”א סי’ רל”ז. 
אם יש כהנים אחרים אז ממילא הם נושאים  ועיין בשו”ע שם(, ויברך אותם. אבל 

את כפיהם והוא רק מתפלל שליח ציבור. האם ככה עושים? או שיוותר על תפילה 
בציבור לעילוי נשמת ההורים שלו, וילך ויעשה ברכת כהנים? לכאורה ברכת 
כהנים זה דאורייתא )יש דעות בזה, אבל מקובל לומר שזה דאורייתא. שו”ע שם סעיף ב’. 
ושם בביאור הלכה ריש הסימן ובשעה”צ אחרי אות קל”ז(, ותפלה דרבנן, אז איך נאמר 

שבשביל להתפלל לכבוד אביו או לכבוד אמו אז הוא ידחה ברכת כהנים?! אבל 
יש סברא הפוכה, הרי מתי עושים ברכת כהנים? רק אם יש מניין, ולולי המניין 
או מי שמארגן את המניין לא הייתה ברכת כהנים. נמצא שהאיש הזה כשהוא חזן 
הוא מארגן מניין. אם לא היה חזן אז כל אחד ואחד “איש לבצעו מקצהו” )ישעיה 
נ”ו, י”א(, כל אחד ישב בפינה ויתפלל. מי עשה אותם מנין? האיש הזה. לכן להתפלל 

במניין להיות שליח ציבור עדיף מאשר לשאת את כפיו. כי לשאת את כפיו זה 
בא מכח מניין, והוא הגורם לזה, “גדול המעשה יותר מן העושה” )ב”ב דף ט’ ע”א(. 
אבל כיון שאין לנו הכרעה ברורה בזה, יש מקומות שמשמע ככה ויש מקומות 
שמשמע ככה, לכן יש דרך פשוטה, אם זה שבת שיש בה שחרית ומוסף, בשחרית 
יהיה חזן ובמוסף ישא את כפיו או להיפך. ואם זה חול אין הכי נמי, בשחרית יעשה 
נשיאות כפיים ובמנחה יהיה שליח ציבור. אין שום בעיה. ככה יתן לכל אחד ואחד 

די מחסורו, לקיים גם את זה וגם את זה. 

האם ב”ריבון העולמים” מסיימים את הפסוק?
יש נוסח שהכהן אומר אחרי ברכת כהנים: “ריבון העולמים! עשינו מה-שגזרת ט. 

עלינו, עשה אתה מה-שהבטחתנו, השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את 
עמך את ישראל )דברים כ”ו, ט”ו(”, ויש אומרים שצריך להמשיך: “ואת האדמה אשר 
נתת לנו כאשר נשבעת לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש”. ככה דעת רבי כלפון ע”ה 
בברית כהונה )מערכת הנו”ן אות טו”ב(. כל כך היה אוהב את ארץ ישראל5, אז הוא 
אמר שצריכים להתפלל על ארץ ישראל: וברך את עמך את ישראל ואת האדמה 
אשר נתת לנו שתהיה זבת חלב ודבש. אבל בכל הפוסקים )אולי רוב הפוסקים( לא 
כתוב הסיום הזה “ואת האדמה אשר נתת לנו” )עיין בהערות מרן שליט”א בברית כהונה 

שם(. כי הסיום הזה אין מקומו כאן. 

למה אומרים הכהנים תפלה זו?
למה הכהנים אומרים תפלה זו? כי לפעמים הכהן תעלה בלבו גאווה, אני מברך י. 

את העם, אתם רואים?! אפילו הרב עובדיה ע”ה בכבודו ובעצמו מחכה לברכה 
שלי, אז אני גדול יותר מכולם... יותר מכל הרבנים, מכל הגאונים, מכל האדמורי”ם, 
מכל הבאבות, מכל הבובות... אני שווה יותר מכולם. והוא לא יודע שהוא לא שווה 
כלום. הרמב”ם אומר )פרק ט”ו מהלכות נשיאות כפים ה”ז( אנשים אומרים הכהן הזה 
הוא רשע, הוא לא כל כך צדיק, הוא יברך אותי?! מי הוא בכלל?! וככה גם הפוך 
שלא יאמר הכהן אני בירכתי, אני ואני ויתגאה, לא, התורה אמרה שיברך. ואיפה 
כתוב בתורה שהברכה של הכהן היא לא מאליו רק ברכת השמים? מפשט הפסוק 
הפשט הפשוט הוא  )במדבר ו’ כ”ז(.  “ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם” 
ואני אברכם את ישראל. יש שתי דעות בגמרא בחולין )דף מ”ט ע”א(, יש אומרים 
שהכוונה “ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם” - אני אברך את ישראל. 
ויש אומרים “ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם” – לכהנים, אני אברך 
את הכהנים. אבל הפשט הפשוט הוא ואני אברכם את ישראל. למה הפשט ככה? 
שימו לב לפסוק: “ושמו את שמי ואני אברכם”, למה לא כתוב “ויברכו הם את בני 
ישראל ואני אברכם”, זה לעומת זה? אל תחשבו שהכהנים האלה יש להם רוח 
הקדש שאומרים מלה, והברכה שלהם אין כמוה. לא ככה, אלא הם רק ישימו את 

5.  כל כך אהב אותה, הוא רצה לעלות לארץ עוד בחיי אביו בתרנ”ח, אביו בא מזרזיס אמר לו: אני כבר זקן 
ואני רוצה לעלות, אבל אתה עוד צעיר, אולי צריכים אותך בעיר. איך תעלה?! וגם לפי חשבונו המשיח 
מגיע בשנת תרע”ז )ככה יצא לו על פי המלבי”ם( לכן תשב ותחכה, והמשיח יקח אותך. הוא נשאר, אבל 
התחרט אחר כך, אמר חבל שלא נסעתי. וחמשים ושש שנים אחרי פטירתו הביאו אותו להר המנוחות, 

והוא קבור שם על יד רבי שלום משאש וחכמים אחרים.



שמי - יזכירו שם שמים, ואני אברכם - אני אברך את ישראל מלמעלה. 

הברכה באה מלמעלה, למה לרדת למטה?
בזה הסברתי פעם ליהודים בצרפת שהיה להם מנהג שהתחיל מתונס )בתונס יא. 

יש להם כמה מנהגים שאף אחד לא מבין אותם(, אני התפללתי שם שנים רבות, וכשמגיע 

החזן לנעילה של יום כיפור גרונו ניחר. למה? כי בברכת כהנים באים אנשים ונשים 
וטף, ילדות וזקנות, כולם באים תחת הסבא של המשפחה והוא פורס כנפיו עליהם 
- “ופרשת כנפך על אמתך” )רות ג’, ט’(, לא אמתך - על כל שפחותיך... פורס עליהם 
את הטלית, והם לא באים בצניעות לצערנו, לא באים כמו שצריך, וגם עושים רעש 
גדול. אבא ע”ה היה חזן ביום כיפור בכל התפלות כולם, החל מערבית עד מוצאי 
כיפור6, ובנעילה הקול שלו כבר חלש, הוא לא יכול, צועק וצועק וצועק, והוא לא 
היה יכול לבטל את המנהג, זה מנהג קדום. אם יבואו כהנים ולא ישימו הסבים את 
ידיהם על נכדיהם ועל צאצאיהם וצאצאי צאצאיהם השנה הלכה לאיבוד... איפה 
הברכה של השנה?! אז הם באים והוא היה סובל אחר כך. אבל כשבאו היהודים 
של תונס לצרפת ראו שכולם מסתכלים עליהם, וחושבים: מה השיגעון הזה?! 
מה הטירוף הזה?! כתוב שאסור ביום כיפור אפילו לנגוע ביד אשתו )סי’ תרט”ו ס”א(, 
ואתה מביא אותה בין אם היא טמאה בין אם היא טהורה? מה אתם עושים?! אז 
שאלו אותי על זה, אמרתי להם תדעו לכם שהפירוש הנכון “ושמו את שמי על 
בני ישראל ואני אברכם” שהקב”ה הוא המברך. אז אלה הנשים הטפשיות האלה, 
הן היו למעלה בעזרת נשים, והברכה ישר באה מהשמים אליהם, והן יורדות למטה 
לבקש ברכה מהגברים?!... אדרבא, שהברכה תבוא אליכן ואתן תתנו לגברים... 
לא הפוך. אמרו זה רעיון נפלא, לא ידענו. וזו גמרא בחולין. מכאן ולהבא “קיימו 
וקבלו היהודים התוניסאים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלווים אליהם ולא יעבור” 
)ע”פ אסתר ט’ כ”ז( שביום כיפור לא יעשו ככה. איני יודע אם עד היום עושים ככה7. 

“ואת האדמה” לא שייך לכאן
לכן מה אומרים כאן? “השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך את יב. 

ישראל” - אתה הבטחת שכאשר אנחנו אומרים ברכת כהנים אתה מברך אותנו, זה 
הכל. אבל ההמשך “ואת האדמה” זה לא שייך לכאן, שם מדובר על מעשרות - “כי 
תכלה לעשר” )דברים כ”ו י”ב( אין הכי נמי. אבל לא לומר “ואת האדמה אשר נתת 
לנו”, אתה נמצא שם בצ’כוסלובקיה ואתה אומר “ואת האדמה אשר נתת לנו”? 
מה, אתה מכיר אותה?! לא. לכן ההלכה היא שלא אומרים את ההמשך של הפסוק. 

אם כהן יפסיק באמצע שמונה עשרה לברכת כהנים
כהן שעומד בתפלת הלחש האם יכול להפסיק באמצע תפלתו לברכת כהנים? יג. 

אם הוא נמצא באמצע עמידה אסור להפסיק, אבל אם הוא נמצא בתפלתו סמוך 
למקום של ברכת כהנים יפסע קצת אחורנית לפני מודים כדי שיעקור את רגליו, 
וכשמגיעה הברכה יברך עם כולם, ומותר לו גם לעלות לדוכן כמבואר בש”ע 
)סי’ קכ”ח סעיף כ’(. ואם ש”צ בעצמו כהן ויש כהן אחר בלעדיו לא ישא את כפיו. 

פעם אחת אמר להם העבירה הראשונה שעושים במוצאי כיפור היא שמתפללים מהר מהר מהר,    .6
לא מתפללים ככה. תעשו כיום כניסתו )ככה כתוב בסידורים(. ועשו את זה ככה. ולא רק שעשו ככה, אלא 
בערבית של מוצאי כיפור עשו מנגינה “ומבדיל בין יום ובין לילה” אמר את זה לא אמרתי להם, הם הוסיפו 

משלהם... גם נגנו “ובהם נהגה יומם ולילה” כמו בליל שבת.
7.  יש שכונה אחת בפאריז נקראת ‘בלוויל’. בפעם הראשונה שהתפללתי שם, היה שם רבי אברהם סמאג’ה 
ָך"  )קוראים לו רבי ברייתו(, והוא היה בקי בתנ”ך, בטעמים ובדקדוק. שאלתי אותו: איך אומרים “ְלָאִחיך ַלֲעִנֶיּ
)דברים ט”ו, י”א( הלמ”ד של “לעניך” בדגש או רפוי? אמר: אפשר להדגיש ואפשר לא להדגיש. הוא לא הסביר 
למה, אבל זה בגלל שהלמ”ד של “לעניך” יש בה געיא, ולפעמים הגעיא נחשבת כאילו מלעיל וזה נקרא 
אתי מרחיק, כמו “ארצה ּכנען” הכ”ף בדגש חזק, לפי שמלת ארצה מלעיל. ולפעמים לא מלעיל ממש 
אלא געיא, כמו: “מי כמוך באלים ה’” )שמות ט”ו, י”א( – הבי”ת בדגש חזק. למה? מפני שיש געיא בבי”ת. 
זה נקרא בספרים “עלילת המתג” - סיבה קטנה – עילה, עלילה של המתג )הגעיא(. והיה שם עוד דבר 
מעניין, בפרשת כי תבוא יש שם: “היום הזה נהיית לעם” )דברים כ”ז, ט’(, אני קראתי בתורה, וראיתי שכתוב 
“נהית”. איפה היו”ד השניה? אמרתי להם חסר יו”ד. קם אחד אמר לי אין דבר, זו יו”ד נחה, מובלעת. אבא 
ע”ה צעק לו: “תביא ספר תורה אחר, מה אתה מדבר?!”. האשכנזים יש להם דבר כזה, אם הדבר הזה לא 
מעכב במשמעות לא מורידים ספר תורה. למשל גרשון בוי”ו או בלי וי”ו לא נורא. כי בחסר ויתר אנחנו לא 
בקיאים )קידושין דף ל’ ע”א(. וגם גרשום וגרשון יש סוברים שזה לא מעכב. אבל אמרו לא, זה שני אנשים. יש 
גרשום הבן של משה, ויש גרשון קהת ומררי שהם הבנים של לוי - “ובני לוי גרשון קהת ומררי” )בראשית 
מ”ו, י”א(. אתה מחליף אדם באדם?! או תחליף אליעזר באלעזר, אליעזר זה הבן של משה – “ושם האחד 
אליעזר” )שמות י”ח ד’(, ויש אלעזר זה הבן של אהרן. אם נדלג יו”ד ונאמר אין דבר, הכל לשון עזר. תתן 
לו מכות... מה זה?! אצל הספרדים אפילו על אות קטנה מוציאים ספר תורה. אומר בשו”ת דבר שמואל 
אבוהב )סימן רכ”ב( ספר תורה צריך להיות מדויק, אפילו על אות אחת חסרה, אפילו על דיבוק, אפילו על 
פיסוק, מוציאים ספר תורה אחר. וכאן ‘נהית’ ו”נהיית” לא רק שזה מעכב, אלא זה גם משנה משמעות. כי 
‘נהית’ זה לשון נהי - אדם מקונן, ככה כתוב )בקינת “אש תוקד בקרבי”(: “ויקונן ירמיה ְוָנָהה נהי ִנְהָיה” ]וזה 
משילוב פסוקים: דה”י-ב’ ל”ה, כ”ה - מיכה ב’, ד’[, לכן ָנִהיָת זה לשון קללה, לשון קינה. ו”נהיית” זה לשון 

הוויה - נהיית בשני יודי”ן, וזה מעכב. הוציאו ספר תורה אחר ותקנו את זה אחר כך.

בברכת כהנים מאריכין בכפי”ן שבסוף מלה
היה כהן אחד שהיה מדקדק יותר מדאי, יום אחד בא אלינו, והיו קוראים לו יד. 

“יברכך ה’ וישמרך”, והוא היה קורא: וישמר-ך ויחנ-ך ]מקצר באות כ”ף[. אמרתי 
לו אל תעשה ככה, כל העולם אומרים וישמרך ]ומאריכים בכ”ף[. למה אומרים 
המלה אמנם מלעיל, אבל בכ”ף צריכים להאריך. מדוע צריכים להאריך?  ככה? 
כי בכ”ף הזאת פונים הכהנים ימין ושמאל ואמצע8. ואיפה עושים את זה? בכל 
מלה שהיא לנוכח, “יברכך” – הכהנים פונים ימין שמאל אמצע9. “וישמרך” אותו 
דבר. אבל כשאתה אומר וישמר-ך ]ומקצר בכ”ף[ אין מה לעשות. וראיתי כף 
החיים )סי’ קכ”ח ס”ק רע”ז( במפורש שאומר שאף על פי שהמלה מלעיל צריכים 
להאריך דוקא בכפי”ן של סוף המלים – יברכך, וישמרך, אליך, ויחונך, אליך, לך, 
שלום. )בשלום גם כן מאריכים(. ועשיתי סימן לזה: “נשיאות כפיים” - אל תקרי כפִים 
אלא כִפי”ם - כל מלה שבסופה כ”ף סופית, וגם במלה האחרונה “שלום”, הכהנים 
מסובבים את פניהם ימין ושמאל ואמצע, ולכן אף על פי שהמלה מלעיל תעמוד 

בה ותאריך בכ”ף סופית.

אם לומר פסוק על כל מלה בברכת כהנים
היו ספרים שבכל מלה של ברכת כהנים היו מביאים פסוק שלם, וזה הופיע טו. 

בספר בית מנוחה ותפילת החודש. אחר כך האחרונים אמרו )עיין בכה”ח סי’ קכ”ח 
ס”ק קנ”ט( שזה לא כדאי, כי אתה צריך לשמוע את הכהן. אז היו אומרים שאין 

והיה דבר מיוחד שראיתי  יקרא את המלים האלה באריכות.  דבר והמקריא 
בתונס, שכאשר היו מגיעים ל”וישם לך שלום” היו מאריכים מאד ב”לך”. למה 
אתם מאריכים שם? כי יש שם פסוק: “לך ה’ הגדולה והגבורה והתפארת והנצח 
וההוד כי כל בשמים ובארץ לך ה’ הממלכה והמתנשא לכל לראש” )דברי הימים 
א’ כ”ט, י”א(, וצריכים לגמור את כל זה לפני שהכהן יאמר “לך”, לכן היו מאריכים 

אבל אין צורך בזה, וכל זה בכלל לא טוב, כי  ב”לך” כדי שיספיקו לגמור אותו. 
כתוב בגמרא )סוטה דף מ’ ע”א( וכי יש אחד שרבו מברך אותו והוא מפטפט?! לכן 
לא כדאי לקרוא את הפסוקים  לא עושים כך. יש כוונות, אבל אין סוף לכוונות. 

האלה בשעת נשיאות כפיים.

מי שראה חלום ונפשו עגומה עליו
דבר אחד מותר לומר שם, מי שראה חלום ונפשו עגומה עליו. מה הפירוש טז. 

“ונפשו עגומה עליו”? שהוא מפחד מהחלום הזה, כי לא כולם מפחדים, יש כאלה 
שהם אבירי לב ואינם מפחדים10, אבל מי שנפשו עגומה עליו, יש לו דרך שבשעה 
שהכהנים נושאים את כפיהם )בשבת, או אפילו בחול אם הם נושאים כפיהם(, יקרא את 
הנוסח הכתוב בספרים: “רבונו של עולם, אני שלך וחלומותי שלך, חלום חלמתי 
ואיני יודע מה הוא, ]בין שחלמתי אני לעצמי, ובין שחלמו לי אחרים, ובין שאני 
חלמתי על אחרים[, אם טובים הם - חזקם ואמצם כחלומותיו של יוסף הצדיק, 
ואם צריכים רפואה - רפאם כמי מרה על ידי משה רבנו עליו השלום, וכמי יריחו 
על ידי אלישע, וכמרים מצרעתה, וכנעמן מצרעתו, וכחזקיה מחליו. וכשם שהפכת 
קללת בלעם בן בעור מרעה לטובה, כן תהפוך לי כל חלומותי לטובה ולברכה, 
ותרצני ברחמיך הרבים”. וזה נוסח ארוך, לכן אפשר להתחיל בו כבר כשהכהנים 
אומרים “ברוך אתה ה’ וכו’”, וכל פעם כשמקרים לכהן, אתה יכול לקרוא עוד כמה 

מלים וככה תגמור בדיוק.

שלושה חלומות הן
ואני פירשתי בנוסח הזה דבר יפה מאד, כתוב שם: “אם טובים הם - חזקם יז. 

ואמצם”, “ואם צריכים רפואה - רפאם כמי מרה על ידי משה רבינו”, “וכשם 
שהפכת קללת בלעם הרשע לברכה”. הרי כבר אמרת אם טובים ואם צריכים 
רפואה, למה אתה ממשיך? אלא יש שלושה סוגי חלומות, יש חלום שכולו טוב, 
ואתה שמח בו, או שאתה לא יודע מה הפירוש שלו ובאמת הפירוש שלו טוב. 
ויש חלום שצריך רפואה כי הוא טוב, אבל יש בו דבר שצריך לתקן בו, להוסיף בו 
קצת סוכר וקצת מלח... ויש חלום שהוא לא שוה פרוטה אחת ]וצריך שיתהפך 
לטובה[. ואתה מדבר על שלושת החלומות האלה: אם החלום הזה טוב – תחזק 
אותו, ואם הוא צריך רפואה – תתן לו רפואה, הרי אין לך בעיה לרפא אותו, הרי 

8.  עשו סימן לדבר “ישא ה’ פניו אליך וישם לך שלום” )במדבר ו’, כ”ו(. ישא ר”ת ימין שמאל אמצע.
9.  וזה כאשר יש כהנים בבית הכנסת.

10.  כתוב: “אבירי לב הרחוקים מצדקה” )ישעיה מ”ו י”ב(. למה? כי מי שרואה חלום כזה הוא צריך לתת 
צדקה, ח”י שקלים לקופה הזאת, וח”י שקלים לקופה אחרת, אבל מי שהוא אביר לב, ולא מפחד מהחלומות 

- רחוקים מצדקה, לא נותנים צדקה, לא צריכים כלום... לבו בריא עליו כאולם )ע”פ שבת דף ל”א ע”ב(.
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אתה “בורא רפואות נורא תהילות אדון הנפלאות”, ואם החלום הזה הפוך, תהפוך 
אותו כמו שהפכת את קללת בלעם הרשע לברכה. 

כהן החולם מה יעשה? 
ועכשיו מה יהיה במידה והכהן בעצמו חלם? וכי יגיד רבונו של עולם תוך כדי יח. 

הברכה?! מצאתי פתרון לזה11. מה הפתרון? אמרנו שיש שלושה מיני חלומות, 
חלום עולה בגמטריא 84, כפול שלוש, זה יוצא 252 כמניין “יברכך”. לכן כהן שרואה 
חלום ונפשו עגומה, יאריך במילה “יברכך” ויכוון לכלול במלה הזאת שלושת סוגי 
החלומות וכולם יהיו מבורכים. כל מה שכתוב בברכה הזאת כלול במלה אחת - 
בנוסח “יברכך”. ישנם הרבה דברים נפלאים בתורה, אבל העולם לא מכיר אותם 

ולא מבין אותם. זה פירוש יפה מאד, ש”יברכך” כולל שלושה סוגי חלומות. 

חלומות השוא ידברו
הכי טוב שאדם לא ישים לבו לחלומות. הרב חיד”א מספר בספרו12, יט.  אבל 

שהיה חכם אחד שכל שני וחמישי נמצא בתענית חלום, היה רואה חלומות והיה 
מפחד. יום אחד פגש אותו חבירו ואמר לו: אני אגיד לך מה חלמת היום. אמר 
לו: מאיפה אתה יודע? אמר לו: הנה אני אגיד לך, חלמת כך וכך, נכון? אמר לו: 
כן, איך אתה יודע? אמר לו: באו אלי והביאו לי חלום כזה, אמרתי להם אני לא 
חושש לחלומות, א”כ בשביל מה אתם באים אלי? מה תרוויחו מזה?! לכו לחבר 
שלי שהוא מפחד מהחלומות שלפחות יצום, מגיע לו עונש... אמר לו: ככה אמרו 
לך? וזה בדיוק החלום שלי! מעתה אני לא מתענה לעולם. אז אדם ישתדל. היה 
דוד שלי - רבי שלמה מאזוז, שכתבו עליו שהוא לא היה חושש לחלומות. אם 
אדם רואה משהו רציני - אין הכי נמי. אבל לא יתכן שכל שני וחמישי יחשוש 

לחלומות. יאמר “חלומות השוא ידברו” )זכריה י’, ב’(, וזהו.

מרן הראשון לציון הגאון רבי מרדכי אליהו זצ"ל
הגאון הרב מרדכי אליהו שהיה כ.  היום כ”ה בסיון, נפטר תלמיד חכם גדול, 

צדיק וחכם. היה מיוחד שאף פעם לא ידבר אתך בצעקות, תמיד יסביר לך בטוב 
טעם, עד שאתה לבד רוצה לעשות מה שהוא אומר. ותמיד היה מתח בין הרבנים 
שהיו לפניו, בין הראשון לציון ובין הרב הראשי13. והראשון שהוריד את המתח 
בין הרבנים, זה הרב מרדכי אליהו. הוא היה עניו עם חן, יכול לדבר בלי שתקוץ 
לשמוע את דבריו. מה היה עושה? פעם אחת הוא והרב אברהם שפירא ע”ה נסעו 
לחוץ לארץ, והיו שם אנשים פשוטים ובירכו עליהם: “שחלק מחכמתו ליראיו”. 
הרב שפירא אמר שטויות והבלים, מה אתם מברכים? הרי לא מגיע לי “שחלק 
מחכמתו”. ורבי מרדכי אליהו ענה “אמן ואמן”, אמרו לו חברך אמר שזה שטויות, 
א”כ איך אתה אומר אמן ואמן? אמר להם בוא ואסביר לכם, הרי אמן יש לה שני 
וכאשר אני אמרתי אמן ואמן, התכוונתי לשני  פירושים: אמת וכן יהי רצון14, 
הפירושים, אמת על רבי אברהם שפירא, מגיעה לו הברכה הזאת, ועלי התכוונתי 

כן יהי רצון שאני אגיע לזה... ככה הפיג את המתח, היה מיוחד במינו.

“לא לגיבורים המלחמה וגם לא לחכמים”
היו כותבים לו אנשי המזרחי, אנחנו לא מקפידים שיהיו בנים לבד ובנות כא. 

לבד אלא שיהיו מעורבבים. אמר להם לא כדאי לכם, הרי אתם חכמים ולמדנים, 
וזה אסור מהתורה. אמרו, אם הרב אומר שזה אסור מהתורה נעשה מה שהרב 
אומר, חשבנו שזו חומרה בעלמא. והוא הצליח בלי מלחמות. אל תעשה שום 
דבר עם מלחמות – “ושננתם לבניך ודברת בם” )דברים ו’ ז’( “בם” ראשי תיבות: 

בלי מלחמות... תדבר איתם בשכל.

הרב ניקה לו את המעיים מהמחלה
כולם היו מכבדים אותו. פעם אחת, מישהי התקשרה ושאלה: הרב מרדכי כב. 

אליהו כאן? ענה לה הרב זעפרני, מי צריך אותו? אמרה לו: בעלי חולה במחלה 
מסוכנת, תבואו תברכו אותו. הרב מרדכי אליהו הסכים לבוא. בא לשם עם הרב 
זעפרני, והוא ראה שהאשה שם בלי צניעות בכלל. אמרו לרב, זה לא מתאים. 
11.  אבל יש כאלה שלא רוצים לקבל אותו. אני לא מחכה שיקבלו אותו, אני אומר את הפתרון, ישמע 

אותו אחד מתוך עשרת אלפים - גם טוב, כי הצלתי אותו.
12.  שכתב בסוף ימיו, וחזר על הסיפור הזה חמש פעמים.

13.  והיה מתח גם כן בתארים, כי על הראשון לציון כותבים: “הרב הראשי לישראל”, ואילו לשני כותבים: 
“ראש הרבנים לישראל”. והיה אחד שרצה שיכתבו עליו “ראש הרבנים”, מה זה חשוב אם כתוב “ראש 
הרבנים” או “הרב הראשי”? הרי זה אותו דבר, הרב הראשי זה ראש הרבנים. כמו שאומר האבן עזרא 

שאין הבדל בין “חיים תפשום” ל”תפשום חיים” )מ”א כ’ י”ח(.
14.  ‘אמת’ גמטריא – 441, ו’כן יהי רצון’ גם כן אותה גמטריא - 441.

אמר להם הרב: נתמקד בעיקר. אנחנו לא באים לכאן כדי לעשות מופתים - 
“מוייפס”, באנו להתפלל על יהודי )שגם כן היה דבר גדול בצבא(. הרב נכנס פנימה 
והיא הלכה לחדר שלה והרב בירך אותו. אחרי שלשה ימים החולה הזה מתקשר 
לרב זעפרני ואומר לו: תגיד לי, מה עשה הרב שלך? לקח את הקישקע שלי – את 
המעיים שלי, והוריד מהם את המחלה. אני לא מבין איך הוא עשה את זה?! אבל 

הוא עשה, וזה קידוש ה’.

ביקש סליחה ובתו יצאה משערי מוות לחיים טובים
ופעם אחת היה סיפור דומה על תלמיד חכם אחד שהבת שלו חלתה בגיל כג. 

שנה וחצי והגיעה לשערי מות, והלך לרבנים מאחד לשני עד שהגיע לרב כדורי, 
והוא שאל אותו אולי פגעת במישהו? אמר לו: כן, אני פגעתי ברב מרדכי אליהו, 
הוא היה צריך למסור שיעור באיזה מקום, ואני נכנסתי ואמרתי להם שאין להם 
מה לשמוע ממנו, אז אף אחד לא בא. אמר לו: לך ותבקש ממנו מחילה. אמר לו: 
אני אבקש ממנו מחילה?! הוא לא ימחל לי. אמר לו: מי אמר לך שהוא לא ימחל 
לך?! והוא מספר: הלכתי אליו, ואמר לי “מחלתי מחלתי מחלתי”, והבת הבריאה 

אחרי שהרופאים הרימו ידיים. 

האוטובוס המתין בעל כרחו
ופעם היה אצל הבבא סאלי והיה צריך לחזור ולנסוע מנתיבות לירושלים. כד. 

ואמר לבבא סאלי: הרב, יש אוטובוס אחרון והוא נוסע עכשיו. אמר לו: אל תסע 
עכשיו, האוטובוס לא יסע, תשב עוד. וישבו ושרו, וחיבקו איש לרעהו. אחר כך 
אמר לו: עכשיו תלך. מצא שם את האוטובוס האחרון שהוא עומד שם כמו גולם, 
ראה את הנהג ואמר לו: תגיד לי, למה לא נסעת? ענה לו: האוטובוס הזה לא רוצה 
לנסוע, וכמה שטרחנו והבאנו טכנאי, לא עזר כלום. אמר לו עכשיו תיסע, תזיז 
אותו. ניסה והתחיל ליסוע. אמר לו: מה עשית לאוטובוס? אתה אליהו הנביא? 
אמר לו: אני לא אליהו הנביא, אני אליהו מרדכי... והלכו הביתה, היה משהו מיוחד.

כמו שעזרת אז בזמן הנאצים ככה גם עכשיו תעזור
יש עליו ששה כרכים: “אביהם של ישראל”, ויש שם סיפורים כל כך יפים, כה. 

אתה קורא ומשתאה: היה אדם כזה בימינו?! הפשטות, והענוה, והיחס לכל אדם 
ואדם, היה אדם מיוחד15. אבל יש עוד דבר אחד שלא נכתב בכל הספרים, שפעם 
במלחמת המפרץ בשנת תשנ”א ירדו טילים על רמת גן16, והרב מרדכי אליהו 
אמר: אי אפשר להמשיך ככה שרמת גן הזאת מופצצת, בואו נעשה משהו. הלך 
ולקח  עמו עשרה איש, וקרא את התיקון של רבי יהודה פתאיה בספרו “מתוק 
לנפש”, יש שם )בסופו( תיקון שהולכים לקבר רחל וקוראים אותו, ויש שם דברים 
קורעים את הלב17. והוא קרא אותו ובכה, קרא ובכה. וגם אלה שהיו אתו בכו. 
ואחר כך אמר: רבי יהודה פתאיה אנחנו עושים את התיקון שלך, אבל אנחנו לא 
יודעים את הכוונות שלך, יהי רצון שכמו שעזרת אז בזמן הנאצים18, ככה גם עכשיו 
תעזור. ומאז שעשה את התפלה הזאת הפסיקו ליפול במלחמת המפרץ טילים 

ברמת גן, רמת גן אינה מקבלת טילים. נקודה. 

להתחיל ב”אף” זה סימן לא טוב
בשבת הבאה אנחנו קוראים פרשת קורח, והלוי מתחיל בפסוק: “אף לא אל כו. 

ארץ זבת חלב ודבש הביאותנו” )במדבר ט”ז, י”ד(, אבל לא כדאי להתחיל בפסוק 
שמתחיל ב”אף”. ורבי משה לוי ע”ה, כאשר היה עולה עליית לוי, היה אומר לחזן: 

15.  ואני חושב שכדאי לעשות את כולם בספר אחד. ולהוסיף עוד סיפורים ששמעו מכאן ומשם, ולרכז 
אותם ביחד.

16.  בתחילה ירדו כמה טילים, אבל בפרשת בשלח ברחתי והלכתי לבאר שבע, כי ר’ חי חורי שיהיה בריא 
אמר לי: יש לי בית בשבילך, תבוא. והיינו נתלים על האוטובוסים, כי ביום הייתי בא לשיעור בישיבה, 
ואחר כך בערב אם אני אמצא איזה אוטובוס, אין בו מקום. כולם שם כמו סרדינים, ואני גם סרדין? לא... 
מחוץ לאוטובוס הייתי תופס את הערמודים של האוטובוס, וברוך השם הגעתי והכל בסדר. ובליל שבת 
פרשת בשלח היה חורבן, כי ירדו הרבה טילים. והיה לנו טילים כביכול משלנו, שנקראים “פטריוט”. 
)המשוגעים של ידיעות אחרונות כתבו “אנחנו מתפללים לפטריוט”! ובא מישהו אמר לי אתה יודע שפטריוט זה 
גמטריא שם ש-די. אמרתי לו אתה חושב שהם מתכוונים לזה? הם חושבים שהפטריוט יציל אותם. משוגעים, מה 
נעשה להם(. וביום שבת בפרשת בשלח עליתי להפטרה וקראתי: “ה’ בצאתך משעיר בצעדך משדה 
אדום, ארץ רעשה גם שמים נטפו, גם עבים נטפו מים” )שופטים ה’ ד’(. ואני הייתי בבאר שבע, ו”רעשה” 
גמטריה באר שבע, כי גם בבאר שבע שמענו את הטילים. “גם שמים נטפו”, כי באר שבע הייתה יבשה, 
ואותה שנה היה ברכה – “גשם נדבות” )תהלים ס”ח, י’( – “גם עבים נטפו מים”. אבל במוצאי שבת שמענו 
שיהודי אחד נהרג באותו ערב מטיל שנפל עליו. )ומתחילת מלחמת המפרץ עד סופה, יהודי אחד בלבד נהרג(. 
17.  בפעם הראשונה שקראתי את התיקון הזה בקבר רחל, הפסקתי באמצע מרוב דמעות. אדם צריך 

להיות עם לב אבן כדי שיקרא את זה בשלוות נפש. אי אפשר לקרוא את זה ככה.
18.  הנאצים הגיעו עד ארץ ישראל, ובתפלות שלו עצר אותם. והבאתי את זה בספר מגדולי ישראל )ח”ב 

עמ’ קנ”ה( מאיזה עיתון בלועזית שמעיד על הסיפור הזה, שהכלבים האלה – הנאצים, לא נכנסו לארץ.
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תחזור מפסוק לפני כן )פסוק י”ג(: “המעט כי העליתנו, מארץ זבת חלב ודבש 
להמיתנו במדבר כי תשתרר עלינו גם השתרר. אף לא אל ארץ וגו’”. כי להתחיל 

מ”אף” זה סימן לא טוב, לכן יש לשים לב לדבר הזה.

התנא יונתן בן עוזיאל
מחר כ”ו בסיון זה יום הילולת יונתן בן עוזיאל, ומה המקור לזה, איני יודע )אולי כז. 

על פי חלום(. פעם אחת הלכתי אליו לעמוקה, והיו שם הרבה אנשים ביום הזה כ”ו 

בסיון, ואני גם הלכתי, ואמרתי בלבי אלה רובם ככולם אנשים פשוטים שבאים 
ומבקשים משהו, אבל אולי אני ֶאלמד את התרגום שלו על התורה – תרגום יונתן 
בן עוזיאל, ואחדש עליו, זה גם כן טוב. כי התרגום שלו לתורה משונה ומוזר מרוב 
שגיאות וטעיות ]שנפלו בו[, ויש עליו פירושים שלא שוים פרוטה אחת19. הוא היה 
התלמיד הטוב ביותר של הלל הזקן, וכל עוף שהיה פורח מעליו, מיד היה נשרף, 
ככה הגמרא אומרת בבבא בתרא )דף קל”ד ע”א( וסוכה )דף כ”ח ע”א(. ובספר יוחסין 
)מאמר ראשון. המחבר היה חכם גדול - רבי אברהם זכות( כתב פירוש מוזר, מה הפירוש 

עוף נשרף, מסכן מה עשה העוף הזה? וכי פעם ראיתם עוף שנשרף כשלומדים 
תורה20? לכן פירש שזה לא כפשוטו, אלא הכוונה שכל סברא משובשת או נפסדת 
הייתה מיד “נשרפת” מעליו, היה דוחה אותה לגמרי. יש אנשים שלא מבינים כלום, 
אם תאמר להם הפירוש הוא כך, יאמרו לך בסדר. ואם תאמר להם אולי הפירוש 
אחרת, גם כן יאמרו לך בסדר. הכל בסדר... מסתובבים ברחובות ואין להם “לא 
דעת ולא תבונה” )ישעיהו מ”ד, י”ט(. אבל הוא כל עוף שפורח ופורש כנפיים על 

הפירוש שלו, מיד היה נשרף, היה מוכיח שככה הפירוש האמתי.

"ברם" בארמית בד"כ פירושו "אבל", ולפעמים פירושו "אף"
ואני קראתי את תרגום יונתן במשך שנה. אחרי שאני קורא שנים מקרא כח. 

ואחד תרגום עם אונקלוס, אני עובר על תרגום יונתן בן עוזיאל. אבל הפירוש 
שיש לי לא מספיק בכלל )אומרים שיש תרגום יונתן הוצאת עוז והדר, אבל לא ראיתי 
אותו(. וראיתי בתרגום שלו דבר מיוחד במינו, הוא מתרגם “ברם” לא במובן 

הרגיל. כי בדרך כלל “ברם” פירושה אבל. זה פסוק בדניאל )ד’, י”ב(: “ברם עיקר 
שרשוהי בארעא שבוקו”. נבכודנצאר ראה בחלום שהיה אילן גדול מאד, “רבה 
אילנא ותקיף” )שם פסוק ח’( - היה גדול ותקיף, ובא איזה מלאך ואמר )שם פסוק 
י”א(: “גודו אילנא וקציצו ענפוהי” – תחתכו את האילן ותקצצו את ענפיו, אבל 

את עיקר השרשים שלו תשאירו באדמה. ואיך זה כתוב? “ברם עיקר שרשוהי 
בארעא שבוקו”. “ברם” פירושו אבל, “עיקר שרשוהי” - עיקר השרשים שלו, 
“בארעא שבוקו” – תעזבו אותם בארץ. אחר כך דניאל הסביר לו, שאתה הוא 
האילן הגדול, ותדע שהוא עלול לההפך לחיה וכו’. רואים ש”ברם” פירושה אבל. 
אבל יש ברם שפירושה הפוך. איך אני יודע שיש ברם שפירושה הפוך? פעם אבא 
ע”ה קרא שנים מקרא ואחד תרגום פרשת קרח וכתוב שם )במדבר ט”ז י”ד(: “אף 
לא אל ארץ זבת חלב ודבש הביאותנו”, והתרגום מתרגם “ברם”. ואבא תמה, איך 
התרגום מתרגם ברם? כתוב ‘אף’ ואתה מתרגם ברם?! ‘אף’ אתה אומר אך?! אמר 
אולי בחומש של בעל התרגום היה כתוב ‘אך’. אבל אי אפשר לומר ככה, כי מה זה 
“אך לא אל ארץ”? אדרבא, היינו בארץ זבת חלב ודבש והוצאת אותנו ממנה, זה 
מצרים, וגם לא הבאת אותנו אל ארץ זבת חלב ודבש, השארת אותנו קרחים מכאן 
ומכאן. אם כן אי אפשר לומר שכתוב אך. ומה נעשה לדברי התרגום? זו קושיא. 

"ברם" בתרגום יונתן בן עוזיאל
והנה כשקראתי תרגום יונתן בן עוזיאל לכל התורה כולה, ראיתי שהוא כט. 

משתמש במלה ‘ברם’ במובן הפוך, ‘ברם’ שלו פירושה אף. איפה מצאנו את זה? 
כתוב )בראשית ל”ח ב’-ה’( לגבי אשתו של יהודה: “וירא שם יהודה בת איש כנעני 
ושמו שוע ויקחה ויבא אליה. ותהר ותלד בן ויקרא את שמו ער. ותהר עוד ותלד 
בן ותקרא את שמו אונן. ותוסף עוד ותלד בן ותקרא את שמו שלה”. ותרגום 
יונתן בן עוזיאל שם אומר: ותקרא את שמו אונן – “ארום ברם עלוי עתיד אבוי 
לאתאבלא”. מה הפירוש? וכי רק עליו הוא עתיד להתאבל?! על ער הוא לא יתאבל? 
על הבכור לא מתאבלים? קוראים את זה ולא מבינים. בא הרב תורה תמימה )שם 
אות ז’( ואמר פירוש )וכבר אמרו אותו לפניו(21, שיש דעה מוזרה שהביא הרמ”א ביורה 

19.  יש “פירוש יונתן” ואינו מספיק כלל.
20.  ואמרו שהליטאים קוראים את הגמרא הזאת ושואלים מי צריך לשלם את העוף שנשרף, יונתן או 

בעל העוף... זה מה שמעניין אותם...
21.  יש לו הרבה דברים שהוא לקח מספרים אחרים או שהוא כיון לדבריהם, איני יודע. 

דעה בהלכות אבלות )סי’ שע”ד סעיף י”א( שעל הבכור לא מתאבלים ודחה אותה. 
וזה מה שאומר כאן התרגום לגבי אונן: “ברם עלוי עתיד אבוי לאתאבלא” - רק 
עליו עתיד אביו להתאבל, אבל על ער לא מתאבלים. אבל זה לא נכון. קודם כל 
הדעה הזאת דחויה לגמרי, אין סברא לומר כך. אדרבא, כתוב )זכריה י”ב, י’(: “והמר 
כוונת תרגום יונתן שגם  עליו כהמר על הבכור”. ודבר שני זו טעות בהבנה, כי 
עליו עתיד אביו להתאבל. ו’ברם’ פירושה גם ]=אף[. ובשבעה מקומות בתרגום 
יונתן מצאתי ש’ברם’ פירושה גם, והבאתי אותם בקיצור בהקדמה של החומש 
וזה הפירוש האמתי, כי “ברם” בלשון יונתן בן עוזיאל כמה פעמים  המדוייק22. 
‘אף לא אל  פירושה אף. ולכן מובן שפעם אחת אונקלוס השתמש בזה, ותרגם 

ארץ’ - “ברם”, וברם הזה פירושה אף. 

נרֶאה לומר נרָאה
עוד דבר. האשכנזים אומרים כשלומדים תוספות: “ונרֶאה לר”י”, “ונרֶאה ל. 

לרבנו תם”, “ונרֶאה למורי ורבי”, הכל בסגול. אבל אנחנו אומרים ונרָאה בקמץ. 
ולמה לא נאמר נרֶאה בסגול? הרי נרֶאה בסגול זה טוב. “נרֶאה לו כך וכך”, נרֶאה 
זה נפעל. אומר הרב לחם הביכורים )עמ’ ש”א בנד”מ( אם תגיד נרֶאה בסגול אפשר 
להבין שאנחנו נראה, לא יבינו שהנו”ן היא נו”ן של נפעל, אלא נו”ן של אית”ן. 
)מה זה אית”ן? בעתיד אומרים: אראה, יראה, תראה, נראה(. אבל אם נאמר נרָאה אין שום 

בעיה. ואם תאמר לי נרָאה פירושו בלשון עבר ולא בלשון הווה, אין דבר, מצאנו 
בפרשה שלנו היום )במדבר י”ד י”ד(: “אשר עין בעין נרָאה אתה ה’”, וכי נראה כאן 
בלשון עבר? לא, הפסוק ממשיך: “ועננך עומד עליהם”, הכל בלשון בינוני, וכתוב 
נרָאה. לכן כל הדורות שלנו קראו נרָאה בקמץ ואנחנו ממשיכים לומר כך. ברוך 
22.  אנשים מתפוצצים מהמלה ‘המדוייק’, אם תכתוב להם ‘השלם’, ‘המנוקד’, הכל בסדר, אבל המדוייק?! 
אתה מבטיח שהוא מדוייק? אני לא מבטיח, להיפך אני מקבל אחריות שהוא מדוייק. אם מצאו קושיא 
- אדרבא נתקן. אבל אנשים מחפשים איך לדבר עלי, שידברו. אני מוכן שידברו - הורם מה שידברו, 
הודיעם מה שיאמרו, הודיעם מה שינבחו, הודיעם מה שישיגו... מה אני אעשה להם?! אני אומר דעתי, 
מי שמבין מבין. מי שלא מבין שלא יבין. אמרו לי איך אתה חותם ‘נאמן’, זו לא גאוה?! בטח, גאוה עצומה... 
נאמ”ן זה ראשי תיבות. אבל המשיג אומר: לא, זו גאוה. אמרתי לו ישנו ספר ראש משביר לחכם מרוקאי 
מלפני שלש מאות שנה, והמגיה שם חותם נאמן. לך תחפש את קברו במרוקו, ותגיד לו קום גאותן, אתה 
לימדת את הזה של דורנו לחתום נאמן... נאמן זה ראשי תיבות, מה אתה רוצה מאתנו?! יש אנשים שהם 

ככה, שיאמרו מה שירצו.



ה’ לעולם אמן ואמן.

מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב יברך את כל השומעים ואת 
כל הרואים. השבוע אין ישנים, אבל גם אם היו ישנים לא נורא, הרב ניסן פינסון 

כשאחד התלמידים שלו ישן באמצע שיעור תניא, אומר: ישן בגן עדן. אז כל מי 
ששמע דברי תורה או שהקדיש מזמנו שעה שלימה לשמוע דברי תורה גם בשינה, 
מגיע לו שכר, כל שכן מי שיקרא אחר כך בעלונים מגיע להם כל טוב. ונזכה לגאולה 

שלימה במהרה בימינו אמן ואמן.





א. ְּבחֹק ְלִיְׂשָרֵאל, ִלּמּוד ַהַּתַנ"ְך הּוא ֵמַרֵּבנּו ָהֲאִר"י ֶׁשָאַמר ֶׁשְּצִריִכים 

ִלְלמֹד ָּכל יֹום ֵסֶדר ְמֻסָּים, ְוהּוא ָהָיה נֹוֵהג ִלְקרֹא ָפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע ִמּתֹוְך 

ֵסֶפר ּתֹוָרה, ְּביֹום ִראׁשֹון ָהָיה קֹוֵרא ִׁשָּׁשה ְפסּוִקים ִעם ַּתְרּגּום, ְּביֹום 

ֵׁשִני ַאְרָּבָעה ְפסּוִקים, ְּביֹום ְׁשִליִׁשי ֲחִמָּׁשה ְפסּוִקים, ְּביֹום ְרִביִעי 

ִׁשָּׁשה ְפסּוִקים, ּוְביֹום ֲחִמיִׁשי ֲחִמָּׁשה ְפסּוִקים. ְואֹותֹו ָדָבר קֹוְרִאים 

ַּבְּנִביִאים ֶׁשֶּזה ְפסּוִקים ֵמַהַהְפָטָרה )ְוִלְפָעִמים ֵיׁש ֲחִריָגה ֵמַהַהְפָטָרה 

ִּבְפסּוִקים נֹוָסִפים(, ֲאָבל ָּבֶזה ֹלא כֹוְפִלים ֶאת ַהָּפסּוק ַּפֲעַמִים, ֶאָּלא ַרק 

ַּבּתֹוָרה קֹוְרִאים ְׁשַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ַּתְרּגּום, ֲאָבל ַּבְּנִביִאים קֹוְרִאים 

ָּפסּוק ֶאָחד ִמְקָרא ְואֹותֹו ָפסּוק ַּבַּתְרּגּום. ְוַאַחר ָּכְך קֹוְרִאים ְּכתּוִבים 

)ֶׁשֶּזה ִמְׁשֵלי ּוְתִהִּלים(. ְוָכל ֶזה לֹוֵקַח ְּבַסְך ַהּכֹל ְׁשֵּתי ַדּקֹות ַעד ָׁשלֹוׁש 

ַּדּקֹות, ְוֶזה ָּכל ָּכְך ַקל ְוָחׁשּוב ְמאֹד. ַאַחר ָּכְך ָּבא ַרִּבי ִיְצָחק ָּברּוְך 

ִמִּמְצַרִים )ִּבְׁשַנת ת"ק(, ְוהֹוִסיף ִמְׁשָנה ּוְגָמָרא ְוזַֹהר. )ְוַהְּגָמָרא ִנְבֲחָרה 

ִבְמֻיָחד ִּבְקָטִעים מּוָבִנים, ֶׁשָּכל ֶאָחד ָיכֹול ְלָהִבין אֹוָתם ִעם ַרִּׁש"י(. ְוַאַחר ָּכְך 

ָמָרן ַהִחיָד"א הֹוִסיף ַעל ֶזה ַּגם מּוָסר ְוַגם ֲהָלָכה, ְוָקָרא ְלֶזה "יֹוֵסף 

ְלחֹק" )ַעל ִּפי ַהָּכתּוב ְּבסֹוף ָּפָרַׁשת ַוִּיַּגׁש: ַוָּיֶׂשם אָֹתּה יֹוֵסף ְלחֹק(. ִּכי ְׁשמֹו 

ֶׁשל ַהִחיָד"א "יֹוֵסף" ְוהּוא הֹוִסיף ַעל "חֹק ְלִיְׂשָרֵאל" ָאז ָקָרא ְלֶזה 

ְּבַיַחד ֶׁשֵהם ְׁשמֹוָנה ִלּמּוִדים, ּתֹוָרה  ְוָכל ַהִּלּמּוִדים  "יֹוֵסף ְלחֹק". 

ַוֲהָלָכה, לֹוְקִחים  ְוֹזַהר ּומּוָסר  ּוְגָמָרא  ּוִמְׁשָנה  ּוְנִביִאים ּוְכתּוִבים 

ֶעֶׂשר ַּדּקֹות. ּוְדָבִרים ֶׁשִּתֵּקן ַהִחיָד"א ָּכל ָּכְך ֲחִביִבים, ְוַהִּסְגנֹון ֶׁשּלֹו 

ְמֻיָחד. )גליון 67 אותיות כ"ח-ל(.

ב. ְּבחֶֹדׁש ַּתּמּוז ּכֹוְתִבים ָיֵה"ל, ָראֵׁשי ֵתבֹות "ֵיָהֵפְך ְלטֹוָבה" )ָּכָכה 

כֹוְתִבים ֶאְצֵלנּו ְואּוַלי ְּבעֹוד ַּכָּמה ֵעדֹות( ֲאָבל ְּכֶׁשָאַמְרנּו ָׁשבּוַע ֶׁשָעַבר 

"ְיִהי ָרצֹון" ֶׁשל רֹאׁש חֶֹדׁש, ָאַמְרנּו "ְיַחְּדֵׁשהּו" ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְוכּו'. ּוְבחֶֹדׁש ָאב ֵיׁש ִמְנַהג טֹוב לֹוַמר 

ְוֶׁשַהָּקדֹוׁש  ִּבְתִחָּלתֹו הּוא ֹלא טֹוב,  ְּכָבר  ִּכי ֹחֶדׁש ָאב  "ַיַהְפֵכהּו", 

ָּברּוְך הּוא ַיַהְפֵכהּו ְלטֹוָבה. )גליון 69 אות א'(.

 ִּדיֵני ַקִּדיׁש – ְּדָבִרים ֶׁשָהָיה ֵמִעיר 
ֲעֵליֶהם ָמָרן ָה"ִאיׁש ַמְצִליַח" ַזַצ"ל

ַאָּבא ַזַצ"ל ָהָיה ֵמִעיר ַהְרֵּבה ְדָבִרים ַּבַּקִּדיׁש. ָּדָבר 

ִראׁשֹון, ָּכל ִמי ֶׁשאֹוֵמר ַקִּדיׁש ָהָיה ַחָּיב ִלְלמֹד ֵאיפֹה 

ַהְּכִריעֹות ֶׁשעֹוִׂשים ַּבַּקִּדיׁש, ְואֹוֵמר לֹו: ָעֶליָך ִלְכרַֹע 

ְּכִריעֹות, ּוְכמֹו ֶׁשָּפַסק  ָחֵמׁש 

ָערּוְך )סימן נ"ו  ַּבֻּׁשְלָחן  ָמָרן 

סעיף ד'(, ַהְּכִריָעה ָהִראׁשֹוָנה 

ְוַהְּכִריָעה  ָהִראׁשֹוָנה  ַּבִּמָּלה 

ָהַאֲחרֹוָנה ַּבִּמָּלה ָהַאֲחרֹוָנה, 

ְּבַעְרִבית:  אֹוֵמר  ַאָּבא  )ָהָיה 

"אלאוולה פי לאוול ואלאכרה 

פלאככר"(, ְּדַהְינּו ַּבַהְתָחָלה ְכֶׁשאֹוֵמר "ִיְתַּגַּדל" ּכֹוֵרַע, 

ְוַאַחר ָּכְך ַּבּסֹוף ְּכֶׁשאֹוֵמר "ַּדֲאִמיָרן ְּבַעְלָמא ְוִאְמרּו 

ָאֵמן" ּכֹוֵרַע )ְוֵאין ַהַּכָּוָנה ְל"ְוִאְמרּו ָאֵמן" ֶׁשְּבעֹוֶׂשה ָׁשלֹום 

ְּכִריעֹות ֶׁשֵהן  ְוִנְׁשֲארּו עֹוד ָׁשֹלׁש  ַהַּקִּדיש(.  ֶׁשְּבסֹוף 

ַּבִּמָּלה  ְמָבַרְך -  ַרָּבא  ְּבַיַחד: ְיֵהא ְׁשֵמיּה  ְסמּוכֹות 

"ַרָּבא" עֹוִׂשים ְּכִריָעה, ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא ִיְתָּבַרְך 

- ַּבִּמָּלה "ִיְתָּבַרְך" עֹוִׂשים ְּכִריָעה, ַאַחר ָּכְך ְוִיְׁשַּתַּבח 

ְוִיְתָּפַאר ְוכּו' ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשא ְבִריְך הּוא - ַּבִּמִּלים "ְּבִריְך 

הּוא" עֹוִׂשים ְּכִריָעה. ֶזה ַהָּׁשלֹוׁש ְּכִריעֹות, ּוְבַיַחד ֶזה 

ָחֵמׁש ְּכִריעֹות ַּבַּקִּדיׁש. ְוַאָּבא ָהָיה ַמְקִּפיד ַעל ֶזה, 

ּוֵמִעיר ְלֻכָּלם ֶׁשָּצִריְך ַלֲעׂשֹות ָחֵמׁש ְּכִריעֹות ָהֵאֶּלה.

ָּדָבר ֵׁשִני ֶׁשַאָּבא ַזַצ"ל ָהָיה ַמְקִּפיד ּוֵמִעיר ְלֻכָּלם, 

לֹוַמר "ְוִיְתַקַּדׁש - ְׁשֵמיּה" ְוֹלא ִלְבֹלַע ֶאת ַהִּׁשי"ן, 

ִּכי ֻכָּלם ּבֹוְלִעים ֶאת ֶזה. ּוֵמֵאיפֹה לֹוְמִדים ֶׁשֹּלא 

ָהַרַד"ק  )ְמִביאֹו  ָגאֹון  ְסַעְדָיה  ַרב  בֹוְלִעים אֹוִתּיֹות? 

ְּבֵסֶפר ַהִּמְכלֹול( אֹוֵמר ֶׁשֵּיׁש ְיהּוִדים קֹוְרִאים ְּבַהְבָלָעה, 

ּוִבְמקֹום "ָצַרר רּוַח" )הושע פרק ד' פסוק י"ט( אֹוְמִרים 

ֵהם: ָצַררּוַח, "ַעל רֹאׁשֹו" אֹוְמִרים ֵהם: ַערֹאׁשֹו. ֲאָבל 

ַהָּנכֹון ֹלא ִלְבֹלַע אֹוִתּיֹות. ְוָכְך ָּפַסק ָמָרן ַּבֻּׁשְלָחן ָערּוְך 

)ברכות  ַּבְּגָמָרא  ְמֹפָרׁש  ְוָכָכה  )סימן ס"א סעיף כ'(, 

ַהְּדֵבִקים,  ֵּבין  ֶרַוח  ִלֵּתן  ֶׁשָּצִריְך  דף ט"ו עמוד ב'( 

ְּכמֹו ַּבִּמִּלים: ַעל-ְלָבֶבָך, ַעל-ְלַבְבֶכם, ַהָּכָנף-ְּפִתיל 

]ֶׁשַהִּמָּלה ַהְּׁשִנָּיה ַמְתִחיָלה ָּבאֹות ֶׁשָּבּה ִמְסַּתֶּיֶמת 

ַהִּמָּלה ָהִראׁשֹוָנה, ְואֹות זֹו ֲעלּוָלה ְלִהָּבַלע[ ְוַכּדֹוֶמה. 

)גליון 77 אותיות כ"ג, כ"ה וכ"ו(.

שני פרושים שונים ושווים
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

באיזו שנה נחתם התלמוד בבלי?  קודם:  משבוע  פתרון 
בשנת ארבעת אלפים רנ"ט.   הזוכה: אבישי מאזוז בני ברק

פתרון התמונה: מרן הראשון לציון הגאון רבי מרדכי אליהו זצ"ל 
ומרן הראשון לציון הגאון רבי אליה בקשי דורון זצ"ל בחתונת 
בנו של רבי דוד פדידה זצ"ל בן הגאון הצדיק רבי מכלוף פדידה 

מחבר ספר כתם פז.   הזוכה: עידן נסימיאן טבריה

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 ַרִּבי ְׁשֹלמֹה ָדאָנה ְמַחֵּבר ֵסֶפר ַׁשְלֵמי תֹוָדה
ְּבכ“ט ְּבִסיָון יֹום ְּפִטיַרת ַרִּבי ְׁשֹלמֹה ָדאָנה ְמַחֵּבר ֵסֶפר ַׁשְלֵמי תֹוָדה 

]ְורֹאׁש ְיִׁשיַבת ֶחְבַרת ַהַּתְלמּוד ְּבתּוֶנס[. ָהָיה לֹו ִעּיּון ָחָזק ְמאֹד. הּוא 

ה ְבַתְלִמיד ָחָכם ַאְׁשְּכַנִּזי ֶׁשָּבא ֵאֵלינּו  ָהָיה ָגאֹון ָּגדֹול. ְוָהָיה ַמֲעֹשֶ

ַלְּיִׁשיָבה ִלְפֵני ַכָּמה ָׁשִנים, ְוָרָצה ִלְקנֹות ִמִּסְפֵרי ַחְכֵמי תּוֶנס,ֵהִביאּו 

ַאְבָרָהם  ַרֵּבנּו  ָמָרן ַהָּגאֹון  ְּכֻהָּנה ]ֶׁשִחְּברֹו  ִמְׁשְמרֹות  לֹו ֶאת ַהֵּסֶפר 

ַהּכֵֹהן ִיְצָחִקי ָזַצ"ל[, ִהְתִחיל ִלְלמֹד ּבֹו ַבַּבִית, ָאַמר: ֲאִני ֹלא ֵמִבין 

אֹותֹו, ָמה הּוא כֹוֵתב? ַמה ֶּזה? ַהּכֹל ְּבִקּצּור ִנְמָרץ. ָאְמרּו לֹו: ֵיׁש ֵסֶפר 

ַאֵחר ַׁשְלֵמי תֹוָדה, ַאָּתה מּוָכן ִלְקנֹות? ָאַמר, ָּתִביאּו ִלי. ָלַקח ְוָלַמד 

ְּבַׁשְלֵמי תֹוָדה, ָאַמר: יִֹפי, ֵאּלּו ְדָבִרים ְיָׁשִרים, ”ְּדָבָריו ַחִּיים ְוַקָּיִמים 

ְוֶנֱאָמִנים ְוֶנֱחָמִדים ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים“... ָּברּור ְוָיֶפה. ָאְמרּו לֹו: 

ֶזה ַתְלִמיד ַּתְלִמידֹו ֶׁשל ַהִּמְׁשְמרֹות ְּכֻהָּנה... ָאַמר ָלֶהם: ָּכָכה ַאֶּתם 

אֹוְמִרים? ָּתִביאּו ִלי ַּגם ִמְׁשְמרֹות ְּכֻהָּנה!... ְלַמֲעֶׂשה הּוא ַגם ָלַמד 

ֵאֶצל ַהִּמְׁשְמרֹות ְּכֻהָּנה ְקָצת, ִּכי ַהַּׁשְלֵמי תֹוָדה נֹוַלד ִּבְׁשַנת תר“י 

]ְוַהִּמְׁשְמרֹות ְּכֻהָּנה ִנְפַטר ִּבְׁשַנת תרכ“ה[. ָהַרב ִנְפַטר ְּבכ“ט ְּבִסיָון 

ִּבְׁשַנת תרע“ג )ַחי ִׁשִּׁשים ְוָׁשלֹוׁש ָׁשִנים(, ְוהּוא ָכַתב ְסָפִרים ְוֶהֱעִמיד 

ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְּגדֹוִלים. הּוא ִחֵּבר ֶאת ֵסֶפר "ֶׁשֶבת ַאִחים" ַיַחד ִעם 

ַרִּבי מֶֹׁשה ֶׁשְתרּוג ]ַרֲאַב"ד ּתּוֶנס[, ְוָאִחיו ]ַרִּבי ְיׁשּוָעה ֶׁשְתרּוג[. )ֶׁשֶבת 

ַאִחים ֶזה ֵסֶפר ָקָטן ִעם ָּכל ְּכָלֵלי ַהַּטְרִפּיֹות, ִמִּסיָמן כ"ט ַעד סֹוף 

ִהְלכֹות ְטֵרפֹות. ָמה ַהְּמֻיָחד ָׁשם? ֶׁשִאם ֵיׁש ַמֲחֹלֶקת ֵּבין ָהַאֲחרֹוִנים 

ֵהם ַמְכִריִעים ְּבַיַחד, ְּכלֹוַמר יֹוְׁשִבים ְוָדִנים ּוְלִפי ַדַעת ָהרֹב קֹוְבִעים 

ָּבֶזה. ָלֵכן ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶאת ַהֵּסֶפר ַהֶּזה ֵיׁש לֹו ָכל ַהֲהָלכֹות ָּבֶזה, ִּכי ַכף 

ַהַחִּיים ֵמִביא ְלָך ַעְׂשרֹות ַאֲחרֹוִנים ְוִלְפָעִמים ֵאין ַהְכָרָעה ְברּוָרה, ֲאָבל 

ַּבֵּסֶפר ַהֶּזה ֵיׁש ַהְכָרָעה, "ֶׁשֶבת ַאִחים ַּגם ָיַחד" )תהלים קל"ג א'(. 

ִמי ָתַרם ֶאת ַהֵּסֶפר ַהֶּזה? ָּכתּוב ָׁשם "ֶּכֶר"ם ֶחְמָּדה ְלֵבית ָמאזּוז", 

ּוֵלְך ֵּתַדע ַמה ָראֵׁשי ֵתבֹות ֶּכֶרם... ֲאָבל ִנְדֶמה ִלי ֶׁשֶּזה ַרִּבי ְמַנֵחם 

ָמאזּוז ֲאִבי ִאָּמא, ְוֶכֶר"ם ָראֵׁשי ֵתבֹות ְּכבֹוד ַרִּבי ְמַנֵחם ְלֵבית ָמאזּוז. 

]ְוֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשֶּזה ָאִחיו ר' ָכמּוס ָמאזּוז )ְוֶזה ְלׁשֹון ָמָרן ר' ַכְלפֹון ָזַצ"ל: ִהֵּנה 

ִכי ֵכן ְיבַֹרְך ָּגֶבר ְיֵרא ה' ֶּכֶר"ם ֶחְמָּדה ֶנַטע ַׁשֲעׁשּוִעים ְלֵבית ָמאזּוז ָהי"ּו ֲאֶׁשר 

ַעל ָידֹו ִנְתַּגְלַּגל ְזכּות ֶזה, ִּכי ִהְקִּדיָׁשה ָהִאָּׁשה ַהְּצנּוָעה ָמַרת ַמְסעּוָדה ְלֵבית 

ָיִעיׁש ְסכּום ָמה ְלַהְדָּפַסת ִסְפֵרי ַהּקֶֹדׁש( ְוָכְך אֹוֵמר ָהַרב ַהָּגאֹון ר' ְיֶחְזֵקאל 

ָמאזּוז ְׁשִליָט"א ִמְּנִתיבֹות ֶנְכּדֹו ֶׁשל ַרִּבי ְמַנֵחם ָמאזּוז. ָהעֹוֵרְך )ֶּבָעלֹון ַהָּגדֹול([. 

ְוכ"ט ִסיָון הּוא ַגם יֹום ְּפִטיַרת ַּתְלִמיד ָחָכם ָּגדֹול, ַרִּבי ְיׁשּוָעה ְפַראִג‘י 

ִפיתּוִסי, הּוא ָהָיה ַּתְלִמידֹו ֶׁשל ַהָּגאֹון ַרִּבי ְיׁשּוָעה ֶאְלָמִליַח, ֶׁשָהָיה 

ַמִּכיר ֶאת  ִלי ֶׁשהּוא  ָאַמר  ְוַאָּבא  ָדאָנה,  ְׁשֹלֹמה  ַרִּבי  ַתְלִמידֹו ֶׁשל 

ְפַראִג‘י ִפיתּוִסי,  ָהַרב  ַהֶּזה  ֶהָחָכם  ְוַגם ֶאת  ַרִּבי ְיׁשּוָעה ֶאְלָמִליַח, 

ְוָהָיה אֹוֵמר ֶׁשָהִעּיּון ֶׁשָּלֶהם ָנִקי ְבִלי ִׁשּבּוִׁשים.ְוַאֲחֵרי ֶׁשָעָלה ָלָאֶרץ 

ִהְתַמָּנה ְלַרָּבּה ֶׁשל ְצַפת, ְוָהיּו ִמְתַיֲעִצים ִאּתֹו ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ָהיּו 

ַמִּגיִעים ְׁשֵאלֹות ַּבֲהָלָכה ְבַדָּינּות ְוהּוא ָהָיה כֹוֵתב, ְוָהיּו פֹוְסִקים ַעל 

)ַהָּׁשָנה  ְוִנְפַטר ִּבְׁשַנת תשל“א  ָהָיה ַתְלִמיד ָחָכם ָּגדֹול.  ְדָבָריו,  ִּפי 

ֶׁשִּנְפַטר ָּבּה ַאָּבא( ְקָצת ַאֲחֵרי ֶׁשִהַּגְענּו ָלָאֶרץ. ְוֵיׁש מֹוְסדֹות ’ְיׁשּוַעת 

ִצּיֹון‘ ִּבירּוָׁשַלִים ַעל ְׁשמֹו, )ִּכי ְׁשמֹו ַרִּבי ְפַרִג‘י ְיׁשּוָעה ִפיתּוִסי(. )גליון 216 

אותיות ד' וכ', וגליון 101 הערה 12, וגליון 144 הערה 10(.

 ִּבְזכּות ָהַאְדמֹו"ר ִהִּניחּו ְתִפִּלין 
ְלַמְעָלה ִמִּמְליֹון ְיהּוִדים!

ְּביֹום ִראׁשֹון יֹום ַהְּפִטיָרה ֶׁשל ַאְדמֹו"ר ָּגדֹול, ָהַאְדמֹו"ר ִמִּליּוַּבאִוויְטׁש, 

ֶעְׂשִרים  ִלְפֵני  ְּבַתּמּוז תשנ"ד  ג'  ְּביֹום  ַהַּׁשָּבת  ִעם ֵצאת  ֶׁשִּנְפַטר 

ְוֶׁשַבע ָׁשִנים ְּבִדּיּוק. ִּבְזכּות ָהַאְדמֹו"ר ִהִּניחּו ְתִפִּלין ְלַמְעָלה ִמִּמְליֹון 

ְיהּוִדים! ָהיּו ְיהּוִדים ִחּלֹוִנים 

ְתִפִּלין ֵמעֹוָלם  ִהִּניחּו  ֶׁשֹּלא 

]ִּכי ֹלא ָגְדלּו ְלַצֲעֵרנּו ַעל ֶּדֶרְך 

ָּבִאים  ַהְּקדֹוָׁשה[,  ַהּתֹוָרה 

ַלּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי ּוַמִּניִחים ָלֶהם ָׁשם ְּתִפִּלין, ּוִבְׁשַנת תשכ"ז ֵמחֶֹדׁש 

ַהָּיִמים( ַעד סֹוף  ְּבִמְלֶחֶמת ֵׁשֶׁשת  ִאָּיר )ֶׁשָאז ִׁשְחְררּו ֶאת ַהּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי 

חֶֹדׁש ֱאלּול, ִהִּניחּו ְכָבר ֵמָאה ֶאֶלף ִאיׁש. ָהַאְדמֹו"ר ָׁשַאל: ַּכָּמה ִהִּניחּו 

ְתִפִּלין? ָאְמרּו לֹו: ֵמָאה ֶאֶלף ִאיׁש, ָאַמר: ֶזה ְמַעט, ָצִריְך יֹוֵתר ִמֶּזה. 

ְוָעׂשּו  ִמיְליֹון!  ֵּכן,  ָלֶהם:  ָאַמר  ִמיְליֹון?!  ָהַרב רֹוֶצה  ְוִכי  ָאְמרּו לֹו: 

ָכָכה. ָּכל ֶאָחד ֶׁשָּבא ְלַהִּניַח ְּתִפִּלין ָרְׁשמּו אֹותֹו, ּוְכֶׁשִהִּגיַע ַהְּיהּוִדי 

ַהִּמְליֹון ָאְמרּו לֹו: ֶרַגע, ֲאַנְחנּו עֹוִׂשים ְסֻעָּדה. הּוא ִהְתַּפֵּלא: ַעל ָמה 

ְסֻעָּדה? ָאְמרּו לֹו: ַעל ֶזה ֶׁשִהַּנְחָּת ְתִפִּלין, ָׁשַאל אֹוָתם: ַהְרֵּבה ִהִּניחּו 

ַהִּמְליֹון ֶׁשַּמִּניַח  ַהְּיהּוִדי  ַעְכָׁשו? ָאְמרּו לֹו: ַאָּתה  ְתִפִּלין, ָמה ָקָרה 

ְּתִפִּלין! ָהַאְדמֹו"ר ֹלא ִהְתָיֵאׁש ֵמַאף ְיהּוִדי, "ְלִבְלִּתי ִיַּדח ִמֶּמּנּו ִנָּדח" 

)שמואל ב', י"ד י"ד(, ָּכל ְיהּוִדי ֶאְפָׁשר ְלָקֵרב אֹותֹו. )גליון 118 אותיות 

ח, י' וי"א, הוראה עוד בגליון 216 ובגליון 169(.


