
ה. ּכרעותיה  ָיּה. ג. למה נתקן הקדיש בלשון תרגום?  ד. יתגַדל או יתגֵדל?   ב. אצילות בריאה יצירה ֲעִשׂ א. למה חז”ל תקנו בשחרית, כל כמה קטעים קדיש? 
ו. ביאור “לעילא מן כל וגו’ ונחמתא”.  ז. “מן יהא שמיה רבא עד בעלמא, צריך להיות כ”ח מלים ע”פ הסוד”.  ח. פירוש “ואתחנן”.  ט. הכל  או כרעותיה?  
יא. ללמד זכות על עם ישראל.  יב. בכל תפלה הורידו 103 מחנות מלאכים.  יג. “רחום בדין”.    מתנה מהקב”ה.  י. מה היא התפלה הראשונה שהתפלל אדם הראשון? 

יד. אלה שעשו רע לישראל חלפו מן העולם ועם ישראל תמיד קיים.  טו. כח התפלה.  טז. “אורים ותומים” בדורנו.
ָיּה אצילות בריאה יצירה ֲעִשׂ

למה חז”ל תקנו קדישים א.  )ש”א פרשת ויחי אות א’(:  הרב בן איש חי  כותב1 
התפלה היא לתיקון ועילוי  בשחרית, כל כמה קטעים קדיש? אומר הרב, 
ָיּה. הגמרא )שבת דף י’ ע”א( קוראת לתפלה  העולמות - אצילות בריאה יצירה ֲעִשׂ
חיי שעה ולתורה חיי עולם. ומסבירים ע”פ הקבלה ]למה התפלה נקראת חיי 
שעה[ שהתיקון של התפלה נעשה רק לכמה שעות, אחר כך צריכים עוד פעם 
תפלה, מנחה, ערבית, וכדומה. יש ארבעה עולמות. העולם הכי דק וזך מכולם 
זה אצילות. המלה אצילות מראה על דבר שהוא רוחני מאד: “ויאצל מן הרוח 
אשר עליו” )במדבר י”א, כ”ה(. דבר כל כך דק וכל כך רוחני. אחר כך בריאה. 
ָיּה.  בריאה זה יש מאין2. אחר כך הדרגה השלישית יצירה, והדרגה הרביעית ֲעִשׂ
ה.  ָיּ ה זה מגושם מאד. והסימן שלהם אבי”ע - אצילות בריאה יצירה ֲעִשׂ ָיּ ֲעִשׂ

“כאילו הוא עומד בשמי ה’”
)כל הפתיחה כולה( זה למטה בעולם ב.  “מתחילת התפלה עד ברוך שאמר 

ָיּה. מברוך שאמר עד יוצר אור זה עולם היצירה. מיוצר אור עד שמונה  ָהֲעִשׂ
הרמב”ם כותב )פ”ה  עשרה זה עולם הבריאה. ושמונה עשרה זה אצילות”. 
מהלכות תפלה ה”ד( שבתפלה האדם יחשוב “כאילו הוא עומד בשמים”  אבל 

יש גירסא ברמב”ם “כאילו הוא עומד בשמי ה’”. מאיפה לקח “בשמי ה’”? יש 
פסוק באיכה )ג’ ס”ו(: “תרדוף באף ותשמידם מתחת שמי ה’”. ויש גם רמז שאולי 
ם הוי”ה יש ארבע אותיות כנגד ארבעה עולמות,  הרמב”ם לא התכוון אליו. בֵשׁ
י’ – אצילות, ה’ – בריאה, ו’ – יצירה, ה’ – עשייה. בשמי ה’ – בשמיים הגבוהים 
ביותר של שם הוי”ה, דהיינו בתפילת העמידה אתה נמצא בעולם האצילות. 

“שלמות עליית העולמות למעלה ממדרגתם”
“ואחר כך - אחרי שגמרנו תפילת העמידה - יורדים מעילא לתתא. כי ג. 

בימי החול אין לנו כח לעמידה בעילוי הנעשה להם” - זה רק לפי שעה, אתה 
מעלה את העולמות רק זמנית, אחר כך יורדים. יש רמז בסוף תפלת שמונה 
יצירה,  ה,  ָיּ עֲִשׂ אמן” ראשי תיבות  בשלום  ישראל  עמו  עשרה: “המברך את 
ה, כשהגענו להודו או לברוך שאמר  ָיּ בריאה, אצילות. ‘עמו’ היינו בעולם ָהֲעִשׂ
)זה תלוי לפי הנוסחאות(, אח”כ הגענו לעולם היצירה, ‘בשלום’ – בריאה - זה 

אצילות. לכן כשמתחילים יוצר מנשקים תפלין  יוצר, ואחר כך עמידה זה 
של יד, כי תפלין של יד הם בדרגה נמוכה יותר - עולם הבריאה. וכשמגיעים 
לגאל ישראל מנשקים תפלין של ראש כי זה עולם האצילות. ובין עולם 
לעולם צריך סולם, והסולם הזה הוא הקדיש. “והנה, מן אשרי עד תפלה לדוד 
)שאומרים אחרי התפילה(, זה עולם הבריאה. ומשם עד קווה, זה יצירה. ואח”כ 

1.  שיעור זה מסר מרן רבנו שליט”א בין מנחה לערבית בחודש טבת התשע”ב.
2.  לא אומרים על אדם ש’ברא’ שיר, אומרים ‘יצר’ - יצר מכונה, יצר שירים, יצר חיבור, 
יצירה של המשורר. לא אומרים “בריאה” של המשורר. למה? כי המשורר הוא לא בורא מלים 
חדשות, אלא הוא השתמש במלים שישנם והוא עשה מהם שירה. בריאה זה רק יש מאין - 
“בורא פרי העץ”, “בורא פרי האדמה”, “ברא אלקים את השמים ואת הארץ” )בראשית א’, א’(.

קווה אין כאלוקינו והקטורת – עולם העשייה”. שוב פעם לפני עלינו לשבח 
אומרים: “ה’ יברך את עמו בשלום”, וזה ר”ת: אצילות בריאה יצירה עשייה, 
רק הפעם זה לא על פי הסדר. “ולכן תקנו קדיש בין עולם לעולם, כי על ידי 
הקדיש המתוקן ע”פ הסוד במספר התיבות והאותיות שבו, תהיה שלמות 
עליית העולמות למעלה ממדרגתם”. כל עולם עולה למעלה יותר גבוהה 
ממנו. “ולכן באו כל תיבותיו, וכן החמשה אמנים הראשונים שבו, במספר ידוע 
ומקובל לצורך עליית העולמות”. יש כאלה אומרים מה אכפת לי אם אמרתי 
“ויתהלל” או לא אמרתי “ויתהלל”? אם אמרתי “לעלמי” או “ולעלמי”? לא, 

יש כללים כל דבר איך להגיד. 

למה נתקן הקדיש בלשון תרגום?
“ולכן נתקן הקדיש בלשון תרגום, כדי שלא יעלו הקליפות גם כן בעליית ד. 

העולמות להתאחז בהם כי הקליפות מבינים ומכירים לשון התרגום”. התוספות 
אומרים בברכות )דף ג’ ע”א ד”ה ועונין ]בשם ‘העולם אומרים’[( הפוך, שהמלאכים 
לא מבינים תרגום )שבת דף י”ב ע”ב( ]לכן נתקן הקדיש בלשון תרגום שלא 
יתקנאו בנו[. אבל הרא”ש אומר )רפ”ב דברכות( שזה לא ממש שהם לא מבינים, 
אלא בזוי הוא בעיניהם, לא רוצים לדבר בו. אבל הקליפות אדרבה מדברים 
דווקא בלשון הבזויה, לכן הם מדברים בארמית, כשישמעו את הקדיש הזה 
בארמית – ישברו. “וכאשר שומעין השבח הגדול והנורא והקדוש של הקדיש 
הם נכנעים ואין עולים. וגם עוד על ידי כוונתינו בקדיש יסתלק הניצוץ של 
הקדושה שהוא מחייה את הקליפות ויעלה למעלה”. כל קליפה אינה יכולה 
לחיות בלי הניצוץ הקדוש שנמצא בתוכה3. לכן הקליפות האלה כשישמעו את 
הדבר הזה יעזבו אותנו, הניצוץ הקדוש יסתלק מהם ויעלה למעלה ויתחבר 
לקדושה “ובזה תהיה הכנעה גדולה מאד לקליפות ויתפרדו כל פועלי ָאֶון”. 

לכן אדם צריך לכוון מאד בקדיש להבין כל מלה.

יתגַדל או יתגֵדל?
“יתגדל ויתקדש שמיה רבא”. האשכנזים אומרים יתגֵדל ויתקֵדש, חושבים ה. 

שזו מלה בעברית. נכון שהאבודרהם אומר )פירוש הקדיש( שזה על שם פסוק 
)יחזקאל ל”ח כ”ג(, אבל כאן זה בארמית, למה? כי  “והתגדלתי והתקדשתי” 

3.  רבי עקיבא הלך למקום שנקרא כתפי, ושם כשאומרים שנִים אומרים “טט”. הלך למקום 
שנקרא אפריקי, ושם אומרים שתִים “פת” )מנחות דף ל”ד ע”ב(. )רבי יוסף חיים ע”ה אומר חידה 
)אמרי בינה עושה פלא פרק ה’ אות י”א(, אחד אמר לחבירו תן לי פת לחם, נתן לו. אמר לו אמרתי 
לך שתיים. מה שתיים? אתה אמרת לי פת לחם? אמר לו אתה לא יודע? פת באפריקי זה שתיים...( 
ְלַמה התכוון רבי עקיבא? לפרש את המילה “טטפת” - שתיים ושתיים, כלומר תפלין של 
ראש מחולקים לארבעה בתים. אבל למה התורה תדבר פעם באפריקי, ופעם בכתפי, ופעם 
בארמית? למה זה? בתורה יש מלים בארמית - “יגר שהדותא” )בראשית ל”א, מ”ז(, ויש מלים 

במצרית - “צפנת פענח” )שם מ”א, מ”ה(. למה זה? 
כי כל שפה בעולם יונקת את החיות שלה מלשון 
הקודש. חייב להיות בתורה איזו מלה שדומה 
לאותה שפה, כי משם היא יונקת את החיים שלה.

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

שיעורו השבועי של מרן ראש הישיבה
רבנו מאיר מאזוז שליט"א
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אח”כ כתוב “שמיה רבא”, זה בעברית?! בעברית אומרים שמו הגדול. ואח”כ 
אומרים “תתקַבל צלותנא”, למה לא תתקֵבל? אלא הכל בארמית. ראיתי מאמר 
שכתב חכם אשכנזי - ר’ וולף הידנהיים )היה מדקדק גדול בימי החתם סופר(, שבכל 
הדפוסים הישנים ללא יוצא מן הכלל כתוב יתגַדל ויתקַדש בפתח. הגר”א )מעשה 
רב הלכות תפלה סי’ נ”ד( הוא הראשון שכתב לומר יתגֵדל ויתקֵדש, רצה שיהיה 

כלשון המקרא. אבל אם היה בעברית היה צריך לומר “יתגדל ויתקדש שמו 
הגדול”. וגם אח”כ אומרים “יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם”, למה כאן לא 

תגיד ויתרוֵמם? אתה אומר ויתרוַמם. 

טעם ע”פ הפשט למה הקדיש בלשון תרגום
“לכן בזוהר )תרומה דף קכ”ט ע”ב( כתוב על הקדיש שהוא שובר שרשראות של ו. 

ברזל, ובספר פרדס של רש”י ז”ל נתן טעם אחר מה שנתקן בתרגום”. ]והתוס’ 
בברכות )דף ג’ ע”א ד”ה ועונין( נתנו טעם[, כי בבבל לא מבינים עברית, ובאים 
המוני העם, התפלה כולה לא מבינים ממנה כלום, כולה בעברית, אז לפחות 
בין קטע לקטע אומרים דברים שמבינים אותם בארמית. ויש אסמכתא לטעם 
הזה, יש בגמ’ פעמיים )ברכות דף ג’ ע”א ]ועיין מהרש”א[, ודף כ”א ע”ב( שאומרת בשעה 
שישראל אומרים “יהא שמו הגדול מבורך”. מתי אומרים יהא שמו הגדול מבורך? 
זה תרגום עברי ל”יהא שמיה רבא מברך”. כלומר בארץ ישראל אמרו בעברית, 
בבבל אמרו בארמית. משום מה נשאר לנו הנוסח הארמי. לכן גם הטעם הזה 

יכול להיות ומאד מסתבר שאומרים בארמית כדי שיבינו4. 

ּכרעותיה או כרעותיה?
“בעלמא די ברא ז.  )דיוקים בנוסח התפלה בסוף הש”ע( צריך לומר  ע”פ הגר”א 

)הכ”ף דגושה(. לכאורה צריך לומר כרעותיה בכ”ף רפויה, כי “ברא”  ּכרעותיה” 
מסתיימת בא’, ובג”ד כפ”ת )כרעותיה( אחרי אהו”י בראש המלה )ברא(, תהיה רפה. 
כמו “ויקרא פרעה )פ”ה רפויה( למשה ולאהרן” )שמות ח’, ד’(. למה ויקרא פרעה? 
מה זה משנה ּפרעה או פרעה? זה אותו אדם. אלא כיון ש”ויקרא” מסתיימת 
באל”ף, פרעה תהיה רפויה. אז גם כאן “בעלמא די ברא” מסיימת באל”ף, אז צריך 

4.  אותו דבר גם בהגדה של פסח שאומרים “הא לחמא עניא” בארמית. למה בארמית? הרי 
כל ההגדה כולה בעברית? אלא אומר האבודרהם )סדר ההגדה ופירושה( כי היו בבבל מזמינים 
את העניים שאין להם איפה לעשות פסח, לכן אומרים “הא לחמא עניא וכו’ כל דכפין ייתי 
ויכול” - מי שרעב יבוא ויאכל, “כל דצריך” – שאינו רעב, יש לו אורז, פירות והכל. אבל הוא 
צריך את הסדר של פסח, אין לו מרור, אין לו חרוסת, אין לו יין, אין לו מצות – ייתי ויפסח, 

יעשה אתנו את הפסח. 
היו אומרים ככה והיו פותחים את הדלת. אבל אח”כ רבו הגנבים ורבו הרמאים, ובזמן  פעם 
האינקוויזיציה היו באים גויים מחופשים ליהודים, ואח”כ עושים סימנים שיתנפלו עליהם 
הרשעים באמצע שפוך חמתך. אומרים השוטרים: אה, “שפוך חמתך אל הגוים?!” בואו תיכנסו 
לחקירות. מאז תיקנו להפסיק את זה וסוגרים את הדלת, ושבועיים לפני פסח מחלקים קמחא 
דפסחא. מספרים שפעם אחד היה אומר “כל דכפין ייתי וייכול כל דצריך יתי ויפסח”, והדלת 
נעולה. אמר לו הבן למה אתה משקר? אתה עושה את עצמך כמו פרעה - “כי כמוך כפרעה” 
)בראשית מ”ד, י”ח(, פרעה מבטיח ולא מקיים, וגם אתה אומר “כל דכפין ייתי ויכול” באים דופקים 
הכל סגור. אמר לו “עבדים היינו לפרעה במצרים”, למדנו מפרעה לדבר ולא לעשות... אבל 
התשובה הנכונה היא לא ככה. כותב האבודרהם כיון שהיו כל מיני רמאים וגנבים והיו עושים 
צרות צרורות. ולא די שהיו גונבים, אלא גם היו מוסרים לשלטונות “הנה כאן יש יהודים 
שעושים בהיחבא ליל הסדר”. לכן לא היתה להם ברירה וסגרו את הדלת. אין מה לעשות. עד 
היום יש מנהג כזה בג’רבא שבליל פסח לא מקבלים אורחים ממשפחה אחרת אפילו שאתה 

מכיר אותם, עשו גזרה כזאת, וכל מי שבא שואל: “מה זה?!”
יש סיפור שמביא רבי כלפון ע”ה בספר ברית כהונה )חאו”ח מערכת הפ”א אות י”ט(, על סבו רבי 
משה הכהן )שהוא בנו של רבי שאול הכהן מחבר ספר לחם הביכורים, היה בן יחיד מאשתו הראשונה 
שנפטרה שבעה ימים אחרי שילדה אותו, והוא לקח אשה שניה והיא גידלה את הבן(. בילדותו היה חכם 
גדול. בגיל עשר מצא אורח בבית הכנסת בליל פסח יושב בודד. אמר לו: איפה אתה? אמר לו: אין 
לי כלום, אין לי מקום. אמר לו: איך באת לכאן? אמר לו: חשבתי אני אמצא איזה יהודי. אמר לו: 
בוא איתי. הביא אותו הביתה. אמו החורגת )כלומר אשת אביו( אמרה לו: מה אתה מביא אורח?! 
יש לנו קבלה מדורי דורות לא להכניס אורחים בליל פסח! אמר לה: מה פתאום?! אנחנו אומרים 
“כל דכפין ייתי ויכול”, סתם אומרים את זה?! אמרה לו: אנחנו לא מקבלים. החלו ויכוחים. ואז 
הוא נשבע “איפה שישב האורח אני אשב”! אם את רוצה שהאורח יהיה בחוץ - גם אני אהיה 
בחוץ. ואז היא בטלה את המנהג, אמרה טוב תיכנסו. וכותב הרב שמאותו זמן התבטל המנהג. 
אבל לא התבטל לגמרי. אולי התבטל בחלק מהמשפחות, רוב המשפחות יש להם מנהג שלא 
מבינים אותו, אי אפשר להסביר אותו. יש הרבה מנהגים מוזרים שבזמנם היו מובנים, אבל אחר 
כך הם לא מובנים. לכן יתכן מאד, כיון שאמרו את הקדיש בבבל עשו להם לשון שיבינו – “יתגדל 

ויתקדש שמיה רבא” כולם מבינים. וכן “בעלמא די ברא כרעותיה” וכדומה.

לומר “כרעותיה” רפויה. אבל לא, אומרים ּכרעותיה בדגש. למה? הגר”א אומר 
אבל  )טעם מחבר(,  כאשר המלה הראשונה היא בטעם משרת  שהכלל הזה נכון 
אם המלה הראשונה היא בטעם מפסיק, אח”כ יש דגש. ולמה כאן זה מפסיק? 
לכאורה אפשר לפרש “בעלמא די ברא כרעותיה” – בעולם שברא כרצונו. זה 
“יתגדל ויתקדש  מחובר ביחד. אמר הגר”א, הפרוש הנכון הוא לא כך. אלא: 
שמיה רבא בעלמא די ברא” - יתגדל ויתקדש שמו הגדול בעולם שברא. איך 
יתגדל ויתקדש? ּכרעותיה - כרצונו. אם הוא רוצה - שיתגדל הרבה, אם הוא 
רוצה - שיתגדל מעט, איך שהוא רוצה לעשות יעשה. אנחנו נגיד לו איך הוא 
רוצה לגדל את שמו?! הוא עושה נסים ונפלאות כהנה וכהנה. נסים גדולים מאד 
לעם ישראל, שלא יצטרכו לא לאמריקה ולא לאירופה ולא שום דבר, ויהיה 

תחיית המתים לפני כולם. 

ראיה לדבר
ומניין לנו שהפירוש הוא ככה? הביא ראיה מהנוסח שאומרים האשכנזים וגם ח. 

המרוקאים לפני הוצאת ספר תורה ]ומקורו במסכת סופרים )פי”ד הי”ב([: “ועל 
הכל יתגדל ויתקדש שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בעולמות 
שברא כרצונו וכרצון יראיו”. אי אפשר לומר שברא את העולם כרצון יראיו, הרי 
עוד לא נבראו היראים. אלא בעולמות שברא, יתגדל כרצונו וכרצון יראיו. לכן, 

בעלמא די ברא – טרחא. בעולמות שברא ּכרעותיה. ככה צריך לפרש.

ביאור “לעילא מן כל וגו’ ונחמתא”
יש כמה דברים בקדיש שהרבה לא מבינים אותם. כמו: “לעילא מן כל ברכתא, ט. 

שירתא תשבחתא ונחמתא דאמירן בעלמא”. מה זה נחמתא? יש פירוש בטור 
)א”ח סי’ נ”ו( אל תקרי “נחמתא” אלא “נהמתא”. כתוב כשהקב”ה שומע שעונים 

“אמן יהא שמיה רבא”, אז הוא כביכול מצטער ואומר: “אוי לאב שהגלה את בניו 
ואוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהם” ובת קול מנהמת כיונה )ברכות דף ג’ ע”א(. 
נחמתא זה נהמתא. ]כן הרחיב הדברים בשו”ת מים חיים משאש בשם אגרות 
שד”ל[. וכנראה הרב כלומר יהא שמיה רבא מברך לעילא מן כל נהמתא, לעילא 
מכל הצער הזה, שלא יהיה הצער הזה בעולם. ואני אמרתי פעם כשהספידו איזה 
צדיק )לא זוכר( שכל ההספדים כולם לא שווים כמו תחיית המתים. אתה מדבר 
ומדבר, מרגיע ומרגיע, אבל אם יבוא אליהו הנביא ויגיד אתם רוצים שאני אחייה 
את הנפטר? הנה. “חי בנך” )מלכים-א’ י”ז, כ”ג(. נגמר, אתה לא צריך שום נחמה. 
“יהא שמיה רבא מברך למעלה מכל הנחמות”. האומן והדרשן הכי גדול בנחמות 
לא יגיע לזמן של הגאולה העתידה שאז כבר “בילע המוות לנצח” )ישעיה כ”ה, ח’(.

“צריך להיות עשרים ושמונה מלים ע”פ הסוד”
“מן יהא שמיה רבא עד בעלמא, צריך להיות עשרים ושמונה מלים ע”פ הסוד” י. 

)בא”ח שם סעיף ב’(. רמזו על הגמרא שאמרה )שבת דף קי”ט ע”ב( “העונה אמן יהא 

שמיה רבא מברך בכל כוחו”. מה זה בכל כוחו? כ”ח מלים, תספור אותם תמצא 
עשרים ושמונה. ולכן אין אומרים ‘מכל’ ברכתא, אלא אומרים “מן כל” ברכתא. 
)בהגהתו בשער  ויטאל  ורבי שמואל  נ”ח ע”ב(,  )נהר שלום דף  ככה דעת הרש”ש 
)בשו”ת רב פעלים ח”ב חאו”ח סי’ י”ג(.  הכוונות( פקפק בזה, והרב עונה על דבריו5 

ברוך ה’ לעולם אמן ואמן.

הכל מתנה מהקב”ה
“ואתחנן6 אל ה’ בעת ההיא לאמר. ה’ אלקים אתה החלות להראות את עבדך יא. 

5.  היה חכם אחד עיראקי שהיה מתפלל באיצקוביץ’ בעשרת ימי תשובה. היה לו חיוב והוא 
מתפלל. והאשכנזים אומרים “לעילא ולעילא”, והוא אומר “לעילא ולעילא” כי צריך לומר כמו 
כולם.  אמרתי לו: איך תעשה לעילא ולעילא? זה עשרים ותשע תיבות! )והוא הולך תמיד ע”פ 
הבא”ח(. אמר לי: יש לי סוד, יש לי סוד! תגיד מה הסוד? לחש לי באוזן: כשאני אומר לעילא 
ולעילא, במקום לומר “מן כל” אני אומר “מכל”, וזה בדיוק עשרים ושמונה. מצאתי אותו בכף 
אם  החיים. למה מכל דבר תעשה סוד?! תגיד כתוב בכף החיים שעושים ככה, זה הכל. לכן 
אדם נמצא אצל האשכנזים בעשרת ימי תשובה ויגידו לו לומר: “לעילא ולעילא” - אין הכי 
נמי תגיד כמו שהם אומרים, אבל אז במקום לומר “מן כל” תגיד “מכל”. ובכל השנה אומרים 
“לעילא מן כל ברכתא” בשתי מילים. ואנחנו גם בעשרת ימי תשובה אומרים “לעילא” פעם 

אחת ו”מן כל” בשתי מלים.
6.  מכאן והלאה שיעור שנמסר ע"י מרן רבנו שליט”א בין מנחה לערבית, בי”ב באב התשע”ו.



את גדלך ואת ידך החזקה, אשר מי א-ל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך 
)דברים ג’, כ”ג-כ”ד(. המלה “ואתחנן” לא רגילה, בדרך כלל הפסוק  וכגבורותיך” 
אומר “ויתפלל” - “ואתפלל אל ה’ ואומר ה’ אלקים אל תשחת עמך ונחלתך” 
)שם ט’, כ”ו(, או “ויחל משה את פני ה’” )שמות ל”ב, י”א(. ואתחנן משמע שהתחנן 

הרבה פעמים. רש”י אומר כאן שני דברים. דבר אחד, זה מתנת חנם. הצדיקים 
יש להם זכויות, והם יודעים שעם כל הזכויות שיש להם הכל זה מתנה מהקב”ה. 
ככה כתוב באיוב )מ”א, ג’(: “מי הקדימני ואשלם”. עשית מילה לבן שלך? מי נתן 
לך את הבן?! עשית מעקה? מי נתן לך את הבית?! הבאת ארבעת המינים? מי 
נתן לך את הכסף לקנות לולב וכל הדברים האלה?! )ויקרא רבה פרשה כ”ג פיסקא 
ב’(. תמיד הקב”ה הוא המקדים. הוא נותן לך משהו ואתה מודה לו. לכן אדם 
לא יתפאר אף פעם במעשיו, כי כמה שתעשה יש לך עוד הרבה חובות7. לכן 
הצדיקים מתפללים תמיד בלשון תחנון. ]דבר אחר, זה אחד מעשרה לשונות 

שנקראת תפלה[.

מה היא התפלה הראשונה שהתפלל אדם הראשון?
ויש פירוש אחר, אמרו במדרש פרשת וזאת הברכה )פרשה י”א פיסקא ט’( יב. 

שמשה רבנו התפלל כל כך הרבה תפלות, כמנין ואתחנן - חמש מאות וחמש 
עשרה. ויש הסבר יפה מאד, אני לא רוצה לומר דרשות, אבל הפעם אני אגיד 
לכם חידוש ששמעתי אותו מהרב צבאן )בשנת תשי”ג, ואחר כך ראיתי אותו בספרים(. 
התפלה הראשונה שהתפלל אדם הראשון זו תפלת מנחה. היה פעם סידור קטן 

7.  זה אחד הפירושים בברכת “הגומל לחייבים טובות”. מה זה לחייבים? יש מי שאומר ‘חייבים’ 
הכוונה רשעים, התרגום של רשע – חייבא. אבל כולם רשעים וחייבים?! לא כולם רשעים. למה 
אלא ‘לחייבים’ הכוונה שאנחנו  אתה מחליט מראש שאתה רשע?! למה יפתח פיו לשטן?! 
חייבים הרבה. כמה שמודים, אנחנו עוד חייבים ככה וככה חובות. זה מה שאמר דוד המלך 
)תהלים קט”ז י”ב(: “מה אשיב לה’ כל תגמולוהי עלי”. מה אני אחזיר לו? כמה שאחזיר לו, עדיין 
כל תגמולוהי עלי, עדיין לא החזרתי כלום. לא עשיתי כלום. נפקא מינה בפירוש הזה אם קטן 
)שהגיע לחינוך לפחות( יכול לברך ברכת הגומל או לא? לפי מאן דאמר לחייבים לשון רשעים, 
קטן לאו בר חיובא הוא, הוא לא רשע, עד שיגיע לגיל מצוות. ולמאן דאמר חייבים שחייב 
ם  “טרם היותי חסדך ָבָאִני, ַהׂשָּ בן גבירול שיר:  טובות, כל הקטנים חייבים טובות. פעם כתב 

ְלֵיׁש ַאִין והמציאני” - הייתי אין ועשית אותי יש. כמה טובות אני חייב לך!

של תפלת מנחה, ראיתי אותו בילדותי בגיל שבע, ואני אוהב כל דבר שיש בו 
קבלה. וכתוב בו כמה מלים בערבית בהתחלה: “צריך אדם להיזהר מאד בתפלת 
שהתפלה  )ספר הליקוטים תהלים קמ”א(  מנחה ‘כמא דכססף’ רבנו האר”י זיע”א 
הראשונה שהתפלל אדם הראשון היא תפלת מנחה”. מה זה כמא דכססף? כמו 
שגילה8. כל כך שמחתי, הרב האר”י גילה שהתפלה הראשונה שהתפלל אדם 
הראשון הייתה תפלת מנחה. מאיפה ידע את זה? כי בגמרא )סנהדרין דף ל”ח 
ע”ב( כתוב באיזו שעה נברא אדם הראשון, בשעה ראשונה נצבר עפרו, בשעה 

שניה נעשה גולם וכו’, בשעה חמישית - שעה אחת עשרה ביום עמד על רגליו. 
כשעמד על רגליו מיד התפלל שחרית?! אין זמן, עוד מעט חצות היום. אז הוא 

עמד והתפלל מנחה. לכן אדם צריך להיזהר בתפלת מנחה. 

גם בני קֹרח צריכים לסגור את החנות
ויש עוד רמז, אמרו ]מה שאומרים בתחילת תפלת מנחה פרק[ “למנצח יג. 

על הגתית לבני קֹרח מזמור” )תהלים פ”ד(, לומר לך שאפילו אם אתה עשיר כמו 
קֹרח )אתה לא קֹרח, קֹרח נבלע באדמה... אבל אתה בן קֹרח(, כשהגיע זמן מנחה תסגור 
את החנות. אל תאמר: הרבה ריווח יש עכשיו. לא, "למנצח על הגתית לבני קֹרח 

מזמור”. בני קֹרח צריכים לסגור את החנות וללכת לזמר...

ללמד זכות על עם ישראל
אומרים בשם הבעל שם טוב שפעם אחת היה בבית הכנסת, ובא איזה דרשן יד. 

מגיד מישרים ולא הגיד מישרים... התחיל לרדת על הציבור שהם לא מתפללים 
בכוונה, והם לא שומרים שבת כהלכה, מתפללים ביחיד וכו’ וכו’. הבעל שם טוב 
לא יכל לסבול את זה, הוא היה בטבעו מלמד סנגוריא על ישראל. )פעם שמעתי 
מהרב ניסן פינסון ע”ה שאמר בשם הבעל שם טוב על הפסוק הידוע )משלי ג’ י”א( “מוסר ה’ 

בני אל תמאס” - תגיד מוסר, אבל את בני - את עם ישראל - אל תמאס אותם... תדבר עליהם 

דברים טובים, תלמד עליהם זכות, תלמד עליהם סנגוריא(. אז אמר לו הבעש”ט: אתה 

תדבר רעות על ישראל?! אתה יודע מה קורה למעלה? אמר לו: מה קרה למעלה? 
8.  בערבית לא אומרים “כססף”, אומרים “כששף”, אבל הגרבאים המדפיסים מכשפים... לא 

יודעים לכתוב.

 לע"נ 
כמימס בן 

סתרונה סופר 
ואשתו מינה 
יסמינה בת 

מרימה.

 לע"נ 
 הרבנית הצדקנית 

 אריאלה גאולה בת נג'אמו חדד ע"ה 
 תנחומנו מעומק הלב לבעלה הגאון 

 רבי רמי שליט"א 
ולכל המשפחה הכבודה הי"ו

 לע"נ 
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אמר לו: פעם אחת יהודי אחד היה ביריד, ביום שיש סחורות ומסחרים9, פתאום 
ראה את החמה עומדת לשקוע, אמר: אוי לי, שמא אעבור זמן מנחה? ועמד 
והתפלל ביחיד בחנותו, ולא כיוון כלום. ובכ”ז רעשו חיות ואופנים מהתפלה שלו...

בכל תפלה הורידו 103 מחנות מלאכים
אז אומר הרב האר”י תפלה ראשונה שהתפלל אדם הראשון היא תפלת טו. 

מנחה. מה היה בתפלה הזאת? התפלה של אדם הראשון היא לא כמו התפלה 
שלנו שאנחנו לא עושים כלום. כשאדם הראשון התפלל ירדו מאה ושלוש מחנות 
מלאכים מלמעלה, ישבו בפינה אחת בעולם – “אנחנו כאן שומרים על הפינה 
הזאת”... אחר כך בא אברהם אבינו תיקן תפלת שחרית לכל הדורות הבאים10, 
והוריד עוד מאה ושלוש מחנות מלאכים. ואיפה הם ישבו? בעבר השני. אחד 
ישב במזרח ואחד במערב. ולכן אמרו בגמרא )פסחים דף פ”ח ע”א( אברהם קרא 
לבית המקדש בשם הר. למה הר? מאה ושלוש מחנות של אדם הראשון ומאה 
ושלוש של אברהם אבינו ביחד מאתים וששה, זה גימטריא הר עם הכולל. בא 
יצחק אמר אני אתקן מנחה לדורות, “ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב11” 

9.  יש להם כמה ימים בשנה שהולכים ליריד, היה חכם שלא הבין. מהרש”א כותב בסנהדרין 
)דף מ”ב ע”ב( “מכאן עד סוף הפרק לא כתבתי חידושים כי הייתי ביריד”, הוא הבין שמהרש”א 
היה סוחר וסגר את הגמרא. אם מהרש”א היה סוחר לא היה לנו מהרש”א! לא היה יכול להיות 
מוח כמו מהרש”א, עיון עמוק עד להפליא. כל אלה שלא לומדים מהרש”א הם מפסידים, לא 
מבינים כלום. עמי הארץ מדאורייתא ומדרבנן. כולם בני למך )בני קרח ובני למך...( למך ראשי 
הדיוק של מהרש”א, העיון שלו, אין כמוהו בעולם! מהרש”א היה  כלום...  מבינים  לא  תיבות 
סוחר?! הוא לא היה סוחר. ב’יריד’ הכוונה לועד ארבע ארצות. בזמן הרמ”א )אולי קצת אחריו( 
נוסד ועד באשכנז - ועד ארבע ארצות, ארבע מאות ערים עם רבנים שכולם מאוגדים בו. ופעם 
או פעמיים בשנה היו מתכנסים הרבנים ומתקנים תקנות. אחת התקנות שלהם זהו נוסח היתר 
עיסקא. בספרים של פעם כתבו “עושים היתר עיסקא על פי מהר”ם”. מי זה מהר”ם? כל אחד 
מנחש, אחד אומר זה מהר”ם מלובלין, לא נכון, אחד אומר זה מהר”ם - מור”ם של ההגה. לא 
נכון. זה מישהו אחר מוועד ארבע ארצות ]מורנו הרב מנחם אביגדורׂש[. ועד ארבע ארצות 
התקיים עד סוף ימי בעל שם טוב, לזה קורא מהרש”א יריד. היה הוא אחד מהגדולים - הרבנים 
שבאים שמה פעם בשנה, והוא כותב בדפים האלה לא הייתי, הייתי ביריד של ועד ארבע ארצות, 

ככה כתוב בספר, ובאותם ימים למדו כמה דפים גמרא בלעדיו.
10.  אדם הראשון התפלל רק בשבילו, לא תיקן לדורות. ואחר כך גם נכשל בעץ הדעת וכו’.

11.  מהלשון “לפנות ערב”, זה מסייע למנהג שלנו שמתפללים עם דמדומי חמה. לא כאלה 

)בראשית כ”ד ס”ג(. הוריד עוד מאה ושלוש מחנות. כמה נעשו ביחד? שלוש מאות 

ותשע )309=3*103(, לכן כתוב בגמרא יצחק קראו שדה, בית המקדש נקרא שדה. 
אברהם קרא לו הר – “בהר ה’ יראה” )שם כ”ב י”ד(, וביצחק כתוב: “לשוח בשדה”. 
שדה זה גימטריא שלוש מאות ותשע. בא יעקב עשה עוד תפלה - תפלת ערבית, 
וירדו עוד מאה ושלוש מחנות מלאכים. בכל רוח יש מחנה אחד. כמה נעשו 
ביחד? ארבע מאות ושתים עשרה כמנין בית - יעקב קראו בית. )כל כך יפה החידוש 
הזה, איך מצאו אותו בגמרא, הגמרא לא אמרה לא גימטריאות ולא מחנות ולא שום דבר(. 

משה רבנו ע”ה גם רצה להוריד מלאכים
אז התחלנו באדם הראשון שהתפלל מנחה וזה מאה ושלוש, אברהם הר טז. 

עם הכולל, יצחק שדה בדיוק, יעקב בית בדיוק. עכשיו בא משה רבנו ואמר גם 
אני רוצה לעשות מחנות מלאכים. וכי אני פחות מהם? אני אדון הנביאים. רצה 
“ואתחנן” - חמש מאות וחמש עשרה,  לעשות עוד מאה ושלוש, לכן התפלל 
זה מאה ושלוש כפול חמש. אמר לו הקב”ה “רב לך” זה כבר יותר מדאי. “עלה 
ראש הפסגה ושא עיניך ימה וצפונה ותימנה ומזרחה” - כמה רוחות יש בעולם? 
ארבע. יש חמש רוחות?! איפה אתה עושה את הרוח החמישית? עד כאן. לכן 
“לא תעבור” - לא יותר מזה. זה חידוש יפה והולך עם גימטריאות יפות מאד. 

אבל זה לא הפשט, ואתחנן הכוונה שהתחנן הרבה. 

“רחום בדין”
מה אמר? “ה’ אלוקים אתה החילות להראות את עבדך” )ג’ כ”ד( רש”י כותב יז. 

“ה’ אלוקים. רחום בדין”. מה זה רחום בדין? אמנם כתוב בפסוק שם הוי”ה12 

שמתפללים מוקדם, לפנות ערב כמו: “כי ינטו צללי ערב” )ירמיה ו’, ד’(. אמנם זה לא מוכרח, 
יכול אדם לומר לפנות ערב הכוונה שהחמה פונה למערב מיד אחרי הצהרים, אבל פשט ‘לפנות 

ערב’ משמע שהערב פונה - “כי פנה היום”.
12.  יכול להיות שמשה רבנו אמר שם הוי”ה ככתבו ואז כוונת רש”י שהשם הראשון - אדנו”ת 
הוא דין, ושם השני - הוי”ה הוא רחמים. יש תוספות בברכות )דף ז’ ע”ב ד”ה לא( שמשמע מדבריהם 
שמשה רבנו אמר שם הוי”ה ככתבו. האבן עזרא )שמות ג’ ט”ו( כותב יותר מזה, פרעה הרשע 
שמע שם הוי”ה ככתבו! )אנחנו לא אומרים את זה, חכמים אמרו “מפני שמי ניחת הוא” )מלאכי ב’, ה’( 
אל תזכיר ככתבו(. אבל מהגמרא לא משמע ככה, משמע “זה שמי לעולם” )שמות ג’ ט”ו( - להעלים 

אותו )קידושין דף ע”א ע”א(. שם הוי”ה אף אחד לא יודע את הניקוד שלו. 



]אך קוראים אותו “אלקים”[, ורש”י הוקשה לו שם אדנו”ת לעומת אלקים זה 
רחמים, אחרי שהזכרת שם של רחמים תגיד אלקים שזה מידת הדין?! אתה 
רוצה מדת הדין או מידת הרחמים? אתה רוצה רחמים שתוכל להיכנס לארץ, 
אז למה אמרת אלקים? רש”י מסביר: רחום בדין. גם כשהקב”ה עושה דין, בתוך 
הדין הוא עושה רחמים. אף פעם לא תמצא שעם ישראל חס וחלילה קיבל מכה 
כזאת שאינו קם ממנה, תמיד קם ממנה! תמיד. יש פסוק במלאכי )ג’, ו’(: “כי אני 
ה’ לא שניתי ואתם בני יעקב לא כליתם”, ואמרו חכמים )סוטה דף ט’ ע”א( “לא 
שניתי” - לא הכיתי מכה לאומה ושניתי בה, כשנתתי מכה לאומה – זו מכה נגמר. 
הייתה אשור - אשור הייתה אומה חזקה מאד13, לקחו את עשרת השבטים והגלו 
אותם - “בחלח ובחבור נהר גוזן וערי מדי” )מלכים-ב’ י”ז, ו’(. עברה מן העולם. בבל 
העתיקה אותו דבר - נפלה. כל מה שאתם שומעים בבל, זו לא בבל העתיקה, 
בבל שהייתה פעם נגמרה. “נפלה נפלה בבל וכל פסילי אלוהיה שיבר לארץ” 

)ישעיה כ”א, ט’(, לא נשאר ממנה כלום. 

אלה שעשו רע לישראל חלפו מן העולם ועם ישראל תמיד קיים
יון היום חלשה לא שווה כלום, פעם הייתה עם כל הפילוסופים והחכמים יח. 

שלה, הם היו מיוחדים. זה המציא פיתגורס, וזה המציא בטלמיוס, וזה המציא 
אוקלידס, וזה המציא כל מיני שמות הבעלים14... מה נשאר מהיונים? כלום, שום 
פעם כתב אבן עזרא )בפירושו הקצר לשמות ג’ י”ג( בשביל לדעת כמה נקודות יש בשם הוי”ה יש 
שלוש מאות ועשרים אופנים. ואני חושב שיש הרבה יותר מזה, הרי יש לך כמה נקודות: קמץ, 
פתח, צירי, סגול, שוא, חולם, חיריק, קובוץ ושורוק. )זה על פי סדר של שמות הוי”ה באשרי יושבי 
ביתך(. תשע נקודות יש לך וארבע אותיות. תשע כפול תשע כפול תשע כפול תשע זה המון 
- ששת אלפים חמש מאות ויותר והוא כתב שלוש מאות ועשרים, איני יודע על מה הסתמך. 
אולי הסתמך שהאחרונה נחה, לא יודע. בכל אופן אף אחד לא יודע את הקריאה שלו. רק כהן 
גדול ביום כיפור היה מבליע אותו, רק מתחיל להזכיר אות י’ של שם הוי”ה, כולם היו אומרים 
“ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד”. “אף הוא מתכוון לגמור את השם נגד המברכים” - שלא 

ישמעו איך הביטוי של שם הוי”ה. אבל אנחנו קוראים אלוקים.
13.  עד היום יש מצבות של מלכי אשור: “שלמנאסר” ו”אשמנעזר” וכל מיני שמות משונים, 
וקוראים אותם ומפענחים אותם. השפה כמעט דומה לעברית אבל האותיות שונות לגמרי. 
אולי זה כתב עברי, אולי כתב כוזר. אבל פענחו אותם. יש מצבת “אשמנעזר” עם תמונה שלה.
14.  ויש להם גם משוגעים. אל תחשבו שכל הפילוסופים שלהם חכמים גדולים. היה משוגע 
אחד )מובא בספר הברית ח”א פרק ט’( שמו דיוגינס. והוא היה אומר שהמידה של הבושה זו בושה 

דבר. ראיתי פעם סיפור של רבי מאיר להמן15, שהוא העלה באוב סיפור כזה על 
אחד מחכמי יון של פעם, אמר לו: אני רוצה לראות את יון שלי, אני מכיר אותה 
כולה מלאה פילוסופים ואסטרונומים וכו’ וכו’. אמר לו: לך תראה אותה. ראה 
שם ילד קטן מוכר מסרק בעשרה גרוש. “מי מוכן לקנות מסרקות”? אמר זה מה 
שנשאר לנו?! זהו. לא נשאר כלום, שום דבר. זה מה שנשאר מהם. רומי – הייתה 
אכזרית כזאת, איומה, מה נשאר מרומי היום? עפר ואפר רימה ותולעה. אל 
תקרא רומי אלא רימה... “שתקוות אנוש רימה” )אבות פרק ד’ משנה ד’(, לא נשאר 
שום דבר. כל אלה שעושים רע לישראל עברו מן העולם. ועם ישראל תמיד קיים. 
“ואתם בני יעקב לא כליתם”. הכיתי אתכם מכה - עוד פעם אתם עולים, עוד 
פעם. אין יאוש לעם ישראל. זה מה שאמר רבי נחמן מברסלב - “אמר ה’ מבשן 
אשיב אשיב ממצולות ים” )תהלים ס”ח, כ”ג( - אשיב ר”ת אין שום יאוש בעולם. 

כח התפלה
ראיתי סיפור מקרוב על אשה אחת שהייתה בבית אבות בגיל שמונים יט. 

וחרפה. למה אדם צריך להתבייש? ממה צריך להתבייש? והוא היה עושה את הכל בגלוי, שותה 
ואוכל ועושה צרכיו בגלוי. אבל הוא היה חריף. בא אליו אלכסנדר מוקדון, אמר לו: שמעתי 
על חכמתך הגדולה והנפלאה, מה אתה רוצה שאני אעשה לך?! אמר לו: אתה יודע מה אני 
רוצה? אתה מסתיר לי את השמש, זוז! אמר לו: זזתי, אמר לו: זה הכל... זוז, לא צריך אותך. 
לך מכאן. והוא היה גר בתוך חבית גדולה, אמר זה מספיק. אני לא צריך בית. היה לו איזה כלי 
קטן שבו היה דולה מים מהנהר ושותה. יום אחד ראה ילד שליקק מים בידיו. אמר הוא לימד 
אותי חיסכון, לקח את הכלי שלו ושבר אותו... אמר מכאן ולהבא אני עושה כמוהו, לא צריך 
כלום. ככה הוא היה. זה שיגעון. הבושה הוטבעה באדם בצורה מיוחדת. אתה רואה תינוק בן 
כמה חודשים, אתה מחייך לו והוא מתבייש ומוריד את הראש. ה’ הטביע את זה באדם. כי אם 
אין בושה אנשים היו פראים, כל אחד עושה מה שלבו חפץ, הולכים בשוק כמו חיות. הבושה 
זה דבר נפלא, והוא רוצה להוריד אותה מן האדם?! אבל היה להם כל מיני חכמים. כמה פעמים 
הרמב”ם מסתמך על דבר שאמר אריסטו, דבר פלוני ואלמוני. ואפילו בקידוש החודש אומר 
אין לנו את הספרים שחיברו אבותינו – “ומבני יששכר יודעי בינה לעתים” )דברי הימים-א’ י”ב, 
ל”ג(. הספרים שלהם נאבדו, מה נעשה?! אז אנחנו לומדים את זה מספרי יון, אני לא סומך על 

המחברים, אלא על ההוכחות, וההוכחות נכונות.
15.  זה היה חכם לפני מאה וחמשים שנה בגרמניה. בשעה שכל הנוער הלך אחרי ההשכלה 
והתבוללו, היה חורבן, הוא כתב סיפורים, והוציאו אותם מתורגמים לעברית בהוצאת “נצח”. 
היום עשו להם צנזורה. אבל פעם כששכבתי בתשל”ד, הביאו לי את הספרים האלה מהספריה, 

וקראתי סיפור אחר סיפור.



)אולי שמונים ושלוש(, אבל הייתה כל הזמן מחייכת, כל הזמן שמחה. מעולם לא 

ראו עליה עיצבון. והיא ערירית, אין לה אף אחד, אבל באים לטפל בה, לעשות 
אתה מצוות, ותמיד מחייכת. מספרת סיפורים ומתבדחת. יום אחד אלה שבאו 
לטפל בה )הן חרדיות( אמרו לה: השבוע אנחנו נוסעים. אמרה להם: לאיפה אתם 
נוסעים? אמרו לה: לעמוקה, אמרה להם: למה? מה יש בעמוקה? אמרו לה: 
מתפללים על זיווג. אמרה להם: תקחו גם אותי אתכם. אמרו לה: גברת, את בת 
שמונים ושלוש, איזה זיווג? זיווג בעולם הבא?! אמרה להם תקחו אותי! טוב, 
דברה אתם בחיוך כזה, לקחו אותה, ועמדה שם והתפללה מכל הלב, היה שם 
זקן אחד בן שמונים שהיה אלמן )לפני עשר שנים אשתו נפטרה(, והתחתנו והם 
מאושרים! אדם ילמד שיש כח לתפלה. אז זה מה שאמר משה רבנו אתה רחום 
בדין, גם כשאתה עושה דין אתה מכניס רחמים. לכן “ה’ אלקים” אלקים זה דין, 

אבל יש בו ה’. שם אדנו”ת לעומת שם אלקים נחשב רחמים16. 

16.  למעשה שם אדנו”ת לעומת שם הוי”ה נחשב דין, יש בו אותיות דין. אבל כתוב שהא’ של 
אדנו”ת באה למתק את הדין. איך עושים פדיון נפש? בתחילה סופרים שבע עשרה מטבעות 
כנגד שם אהו”ה )ראשי תיבות “את השמים ואת הארץ” בראשית א’ א’(, אחר כך עשרים ואחת כמנין 

“אורים ותומים” בדורנו
“אתה החילות להראות את עבדך” - אתה הראית לי כמה נסים, “את גדלך כ. 

ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך”. 
כל אומות העולם וכל השטויות שלהם לא שווים כלום17. ולנו יש אורים ותומים 
שאין לאומות העולם, ובדור שלנו ראינו חכמים כאלו. הבבא סאלי ע”ה בא אליו 
מישהו )זה סיפור שמעיד עליו דנינו שהיה ראש העיר בנתיבות, אולי עכשיו הוא כבר לא 
בחיים( ואמר לו שיש אשה שהגיעה מרוסיה, ובעלה נשאר שם ולא נתנו לו 

לצאת )אולי היה פרופסור או מישהו מכובד מאד שצריך לשלם בשבילו הרבה כופר(, אז 
היא באה מתפללת ומבקשת מתי בעלי יגיע? הייתה קשורה אליו )כנראה נישאו 
כדין, לא בנישואים אזרחיים(. אז הלך דנינו לבבא סאלי, אמר לו הבבא סאלי: ביום 

שהשבויים שלנו בסוריה יחזרו לכאן, בעלה יצא מרוסיה. אז היה מלחמת כיפור 
והיו שבויים בסוריה, מה זה גזירה שוה, סוריה רוסיה?! טוב, אבל ככה בבא סאלי 
אמר. והנה הגיע היום והשבויים של סוריה יצאו18, ביום שהשתחררו, דנינו הודיע 
לאשה הזאת היום שחררו את השבויים של סוריה, מה עם בעלך? אמרה לו 
הגיעה לי הודעה שהוא השתחרר והיום הוא מגיע. פלא פלאים! אז היה אורים 
ותומים חי, היה חכם וצדיק כזה. כל אחד 
ויעשה מצוות  שילמד תורה לשם שמים 
יהיה לו גם כן הכח הזה.  ומעשים טובים 

ברוך ה’ לעולם אמן ואמן. 
שם אהי”ה, אחר כך עשרים ושש כמנין שם הוי”ה, 
ביחד - שבע עשרה, עשרים ואחת ועשרים ושש, 
זה ששים וארבע כמניין דין. אבל סופרים אותם 
בלב, לא יספור אותם בפירוש, וכשמגיע לששים 
וארבע יקח מטבע ויאמר א’ דין. זה מאדנו”ת, שם 
אל”ף ממתיק הדין. ואחר כך יספור עוד כמה אותיות, 
ויש שם גימטריא מסויימת. )אני זוכר את זה מהשנים 
שהייתי עושה פדיון נפש, כל שבוע הייתי עושה פעמיים(. 
17.  יש להם ביון משהו דומה לאורים ותומים, קראו 
לו “אוראקול”. )כתוב את זה בספרי ההסטוריה, ראיתי 
אותם בחוץ לארץ(. האוראקול הזה הוא חיקוי לאורים 
ותומים. מה עושים? אדם יש לו שאלה - מלחמה 
וכדו’, הולך לשם, ומתחת לאדמה יש עשן ואש 
מתלקחת, ויש שם כמרים של האוראקול, ואשה 
מדומיינת שיושבת שם ואומרת דברים לא מובנים. 
אבל היה שואל דרך הכמרים, והם היו נכנסים לגברת, 
הגברת מסתכלת בענן ואש וכו’ ונותנת תשובה. 
אז פעם אחת לפני שמלכות פרס נפלה, בא המלך 
יון,  של פרס ורצה לשאול, יש מלחמה בינו ובין 
הוא ינצח או יפול? הלך לשאול באוראקול, הכניס 
כסף, והכסף פותר את כל הבעיות... אז ענו לו בשם 
האוראקול אם תלך למלחמה תנצח עיר גדולה. אמר 
יופי. הלך למלחמה ונפל... אחרי שנפל הלך בשבי, 
אחרי כמה שנים נדד והגיע עוד פעם לכמרים, אמר 
להם שקרנים, איך אמרתם לי תנצח עיר גדולה? 
אמרו כן, נכון. עיר גדולה תחריב, ועיר גדולה זו 
העיר שלך, אתה לא שאלת איזו עיר... העיר הגדולה 
הזאת היא עירך שהיא תיחרב. טיפש שכמוך! תשאל 
איזו עיר אני מחריב, את שלי או של אחרים? נו, 
באמת, ככה עושים?! לעומת זה כשהולכים לאורים 
ותומים להבדיל, התשובה מלה אחת ברורה כשמש. 
“היסגירו בעלי קעילה אותי”? - “ויאמר ה’ יסגירו” 
)שמואל-א’ כ”ג, י”ב(, “הירד שאול?” - “ירד” )שם פסוק 
י”א(. מלה אחת שלא תוכל לעשות בה פירושים, מלה 
שאין בה פירושים ואין בה חכמות. לכן אומר רבי 
“שנער  יהודה הלוי בקינה של ציון הלא תשאלי: 
ופתרוס היערכוך בגדלן, ואם הבלם ידמו לתומייך 
ואורייך” - ההבלים שלהם אין מה להשוות אותם 

לתומייך ואוריך. 
18.  היה ביניהם יהודי אחד שהיה תלמיד חכם, נקרא 
ד”ר בנימין מאזוז, היה אתם בתשל”ד והתבלבל 
בחשבון. סמכו עליו ]וטעה בין[ חודש מלא לחודש 
חסר, אכלו חמץ בלילה האחרון של פסח ועשו סדר 
בליל ערב פסח. טעה בחשבון. אין לו לוח שנה, עשה 
על פי הכללים שלו פחות או יותר, השנה הייתה 
שנה שלמה )חשון וכסלו מלאים( והוא חשב אותה 

כסדרה. )ככה בערך אני זוכר(.





ֵסֶפר  ֶׁשֵּיׁש ּבֹו  ְּביֹום  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ  ֶּׁשּנֹוֲהִגים  ַמה 

ּתֹוָרה, ֶׁשאֹוְמִרים ּוָבא ְלִצּיֹון ְוַקִּדיׁש ִּתְתַקַּבל ְוַאַחר 

ָּכְך ַמֲחִזיִרים ֵסֶפר ּתֹוָרה, ֹלא ָכְך ָהָיה ַהִּמְנָהג ְּבחּוץ 

ְלִצּיֹון ַמֲחִזיִרים ֵסֶפר  ָלָאֶרץ, ֶאָּלא ִמָּיד ַאֲחֵרי ּוָבא 

ֶׁשַהַחָּזן  ַעד  ָּפתּוַח  ַהֵהיָכל  ֶאת  ּוַמְׁשִאיִרים  ּתֹוָרה, 

אֹוֵמר ַקִּדיׁש ִּתְתַקַּבל, ּוְכֶׁשאֹוֵמר ִּתְתַקַּבל סֹוְגִרים ֶאת 

ַהֵהיָכל, ּוִמֵּמיָלא ַהֵהיָכל ָהָיה ָפתּוַח ְּכֶׁשָאַמר ִּתְתַקַּבל. 

ְוַהִּמְנָהג ַהֶּזה הּוא ַהִּמְנָהג ַהְּמקֹוִרי. ְּבַכף ַהַחִּיים )סימן 

מ"ח אות א'( ָּכתּוב ְּבֵׁשם ַׁשַער ַהַּכָּונֹות )דף ט"ז ע"ד(, 

ֶׁשַרֵּבנּו ָהֲאִר"י אֹוֵמר ֶׁשֹּלא ַלֲעמֹד ְּבָאֵמן ְיֵהא ְׁשֵמּה 

ַרָּבא, ֶאָּלא ַרק ְּבַקִּדיׁש ֶׁשָּתַפס אֹותֹו ְמעֹוֶמד, ְּכלֹוַמר 

ֶׁשִאם ִהְתִחילּו ֶאת ַהַּקִּדיׁש ְוהּוא ָהָיה עֹוֵמד ַיְמִׁשיְך 

ַלֲעמֹד. ֲאָבל ִאם ֹלא ָהָיה עֹוֵמד, ֹלא ָצִריְך ַלֲעמֹד ָּבֶזה 

)ְוָהַאְׁשְּכַנִּזים נֹוֲהִגים ַלֲעמֹד ְּבָאֵמן ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא(, ְוָכַתב 

ְּבֵׁשם ַׁשַער ַהַּכָּונֹות ִמָּלה ְבִמָּלה: ֶאָּלא ִאם ֵּכן ָהָיה 

ִמְּתִחַּלת ַהַּקִּדיׁש עֹוֵמד, "ְּכמֹו ְביֹום ֶׁשַּמֲחִזיִרים ֵסֶפר 

ּתֹוָרה ַלֵהיָכל", ֶׁשָאָדם עֹוֵמד ִּבְגַלל ַהֵּסֶפר ּתֹוָרה, ִיָּׁשֵאר 

עֹוֵמד ַעד ַאֲחֵרי ֶׁשעֹוֶנה ָאֵמן ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ]ַעד 

ָּכאן[. ָמה ַהֶּקֶׁשר ַלּיֹום ֶׁשַּמֲחִזיִרים ֵסֶפר ּתֹוָרה? ַוֲהֵרי 

ְלִפי ַהִּמְנָהג ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל אֹוְמִרים ַקִּדיׁש ְוַאַחר ָּכְך 

ַמֲחִזיִרים ֵסֶפר ּתֹוָרה. ֶאָּלא ֻמְכָרח ֶׁשָהיּו נֹוֲהִגים ְּכמֹו 

ַהִּמְנָהג ֶׁשָּלנּו, קֶֹדם ּכֹל ְלַהֲחִזיר ֵסֶפר ּתֹוָרה, ְוַכֲאֶׁשר 

ַמֲחִזיִרים אֹותֹו ֻּכָּלם עֹוְמִדים, ְוַהַחָּזן אֹוֵמר ַקִּדיׁש 

ִּתְתַקַּבל, ּוִמֵּמיָלא ֵחֶלק ַהַּקִּדיׁש ַהֶּזה ֶנֱאַמר ַּבֲעִמיָדה, 

ְוָלֵכן ִנְׁשָאִרים עֹוְמִדים ָּבֶזה. ֶזה ַהְּפָׁשט ְּבִדְבֵרי ָהֲאִר"י. 

ָאְמָנם ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשָּלנּו ָׁשִנים ַרּבֹות ֹלא ָעִׂשינּו 

ֶאת ֶזה, ֲאָבל ָאְמרּו ִלי ֶׁשַּבְּיִׁשיָבה נֹוֲהִגים ַלֲעׂשֹות ֶאת 

ַהִּמְנָהג ַהֶּזה. ָלֵכן ַּגם ֲאַנְחנּו ִהְתַחְלנּו ַלֲעׂשֹות ָּכָכה, 

ַאֲחֵרי ּוָבא ְלִצּיֹון ַמֲחִזיִרים ֵסֶפר ּתֹוָרה, ְמַחִּכים ִעם 

ַהֵהיָכל ָּפתּוַח, ַהְּׁשִליַח ִצּבּור אֹוֵמר ַקִּדיׁש, ּוְכֶׁשאֹוֵמר 

ִּתְתַקַּבל סֹוְגִרים ֶאת ַהֵהיָכל. )גליון 172 אות ו'(.

היכן יש יותר בבית או בשדה?
 תשובה לחידה נמצאת בעלון הנוכחי. תשובות ניתן לענות 
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  )חובה לציין שם וכתובת בצורה ברורה!(. 

נא לשלוח התשובות עד יום ראשון בערב
פתרון משבוע קודם: "הגהות דחד יומא" מי כתב? על מה? ולמה נקראו כך? בהערה 
8 אמר מרן שליט"א: רבי יעקב ויינדפלד ]אביו של הגאון מטשבין[ היה חכם גדול. כתבו 
עליו שלמד ביום אחד את כל סדר טהרות עם הר“ש )רבנו שמשון( ועשה עליו הגהות 
מתחלתו ועד סופו! הדפיסו אותם וקראו להם ”הגהות דחד יומא“. כמו שיש ”בר בי רב 
דחד יומא“ )חגיגה דף ה‘ ע“ב( עשו ”הגהות דחד יומא“. הזוכה: יצחק כליף - בני ברק
פתרון התמונה: הגאון ר' אליהו חי דימרי זצ"ל מחבר הספר יוסף חי, פרחה הגפן וקול אליהו, 

רב העיר אלחממה. נפטר בשנת תשל"ד. הזוכה: חיים ינאי טרבלסי - ברכיה

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(

א. ָאְמרּו ֲחָכִמים )תענית דף כ"ו עמוד ב'( ֶׁשֹּלא ָהיּו 

ּוְכיֹום  ְּבָאב  ָעָׂשר  ַּכֲחִמָּׁשה  ְלִיְׂשָרֵאל  ָיִמים טֹוִבים 

ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת )תענית דף ל' עמוד ב'(  ַהִּכּפּוִרים. 

ִּכי  ִׂשְמָחה  יֹום  ַהִּכּפּוִרים הּוא  יֹום  ַמּדּוַע  ֶׁשָּברּור 

הּוא יֹום ְמִחיָלה ּוְסִליָחה, ַאְך ָשֲאָלה ַמה ֵּיׁש ְּביֹום 

ט"ּו ְבָאב? ְוָנְתָנה ָלֶזה ַהְּגָמָרא ַכָּמה ְטָעִמים. ַאַחד 

ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר  ַהְּטָעִמים הּוא, ֶׁשִּבְזַמן ֶׁשָהיּו ַעם 

ָהיּו ָכל ּדֹור ַהִּמְדָּבר ַחָּיִבים ִמיָתה, ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב: 

ָיֻמתּו" )במדבר פרק י"ד  ְוָׁשם  ִיַּתּמּו  ַהֶּזה  "ַּבִּמְדָּבר 

פסוק ל"ה(, ְוָהָיה מֶֹׁשה ַרֵּבנּו אֹוֵמר ָלֶהם ָּכל ָׁשָנה 

ְבֵליל ִּתְׁשָעה ְבָאב, ֶׁשִּמי ֶׁשִהִּגיַע ְזַמּנֹו ָלמּות ַיְחּפֹר 

ֶאת ִקְברֹו ְבַעְצמֹו. ְוִהֵּנה ַּבָּׁשָנה ָהַאְרָּבִעים )ִליִציָאָתם 

ִמִּמְצַרִים( ֻּכָּלם ָחְפרּו ְקָבִרים ָּכָרִגיל, ּוְבֵליל ִּתְׁשָעה 

ְבָאב ָׁשְכבּו ַבְּקָבִרים ֶׁשָּלֶהם, ֲאָבל ְלָמֳחָרת ֻּכָּלם ָקמּו 

ְוַאף ֶאָחד ֵמֶהם ֹלא ֵמת, ָאְמרּו: ַמה ָּקָרה? אּוַלי ָטִעינּו 

ַבֶחְׁשּבֹון ְוֶזה ֹלא ִתְׁשָעה ְבָאב ֶאָּלא ְׁשמֹוָנה ְבָאב, 

ָאז ָעׂשּו עֹוד ַלְיָלה ְבתֹוְך ַהֶּקֶבר ֲאָבל ַּגם ְלָמֳחָרת 

ָקמּו ֻכָּלם, ְוָכָכה ָהָיה ַכָּמה ֵלילֹות ַעד יֹום ט"ּו ְבָאב 

ֶׁשָראּו ֶאת ַהְּלָבָנה ְמִאיָרה ֻכָּלּה, ְוָאז ֵהִבינּו ֶׁשָּבְטָלה 

ַהְּגֵזָרה ְוָהְיָתה ִׂשְמָחה ַרָּבה, ְוָלֵכן יֹום ט"ּו ְבָאב ֶזה 

יֹום ִׂשְמָחה. )גליון 26 אותיות א', ד', ח'(.

ב. ֵיׁש ָלנּו ָׁשֹלׁש ַהְפָטרֹות ֶׁשל "ֻּפְרָענּוָתא" ]ֶׁשקֹוְרִאים 

ַהְפָטרֹות ֶׁשל  ֶׁשַבע  ָּכְך  ְוַאַחר  ִלְפֵני ִתְׁשָעה ְבָאב[, 

"ֶנָחָמָתא". ַהּתֹוְספֹות )מגילה דף ל"א עמוד ב', בדיבור 

המתחיל ראש( ּכֹוְתִבים ֶׁשַהִּסיָמן ְלָכל ַהַהְפָטרֹות הּוא: 

"דשח נוע ארק שדש", ָמה ַהַּכָּוָנה )ֶזה ְבִעְבִרית, ֹלא 

ְּדַבר ה',  ִיְרְמָיהּו, ִׁשְמעּו  ִּדְבֵרי  ְבִאיִדיׁש(? דש"ח - 

ֲחזֹון ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ, ְוֵהם "ְּתָלָתא ְדֻפְרָענּוָתא". 

ְוַאַחר ָּכְך: נו"ע אר"ק שד"ש - ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעִּמי, 

ַוּתֹאֶמר ִצּיֹון ֲעָזַבִני ה', ֲעִנָּיה סֲֹעָרה ֹלא ֻנָחָמה, ָאנִֹכי 

ָיָלָדה, קּוִמי  ֲעָקָרה ֹלא  ָרִּני  ְמַנֶחְמֶכם,  ָאֹנִכי הּוא 

אֹוִרי ִּכי ָבא אֹוֵרְך, ׂשֹוׂש ָאִׂשיׂש ַּבה', ְוֶזה "ִׁשְבָעה 

ְדֶנָחָמָתא". ְוד"ש ֶזה "ִּדְרׁשּו ה' ְּבִהָּמְצאֹו" ְו"ׁשּוָבה 

ִיְׂשָרֵאל". ְוַהְפָטַרת "ִּדְרׁשּו" ֲאַנְחנּו ֹלא אֹוְמִרים ַהּיֹום 

ֲאָבל ַּפַעם ָהיּו אֹוְמִרים אֹוָתּה ְּבִמְנָחה ְבצֹום ְּגַדְלָיה, 

ְוַגם ָמָרן )בשלחן ערוך סוף סימן תכ"ח סעיף ח'( ָּכַתב 

ְלָאְמָרּה, ַאְך ַהַּכף ַהַחִּיים ָׁשם )אות מ"ז( ֵמִעיר ֶׁשַהּיֹום 

ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֹלא אֹוְמִרים אֹוָתּה. ְוֵיׁש ַּכָּמה ֵעדֹות 

ּוְכמֹו ְלָמָׁשל ְּבתּוֶנס ְוַגם ָהַאְׁשְּכַנִּזים, ֶׁשאֹוְמִרים ֶאת 

ַהְפָטַרת "ִּדְרׁשּו". ְוַהְפָטַרת "ׁשּוָבה ִיְׂשָרֵאל" ְּבַפְׁשטּות 

ֶזה ַׁשָּיְך ִלְתׁשּוָבה. )גליון 26 אותיות י"א, י"ד, ט"ו(.

ג. ָמָרן ַהִחיָד"א ְבסֹוף ָיָמיו ַחי ְּבִאיַטְלָיה ְוִנְפַטר ָׁשם, 

ְוַרק ַּכֲעבֹר ְּכֵמָאה ַוֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ֵהִביאּו ֶאת ַעְצמֹוָתיו 

ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ְוָהַרב ַאְרֵיה ֵלִוין ַזַצ"ל ָאַמר: "אּוַלי 

ָהַרב ִחיָד"א ֹלא ַמְסִּכים ֶׁשָּיִביאּו אֹותֹו ְלִיְׂשָרֵאל? ּוִמי 

ָאַמר ֶׁשהּוא ָׂשֵמַח ָּבֶזה ֶׁשְּמַטְלְטִלים אֹותֹו ֵמִאיַטְלָיה 

ְלָכאן?" ָאז ַרִּבי ַאְרֵיה ָפַתח ְּתִהִּלים ְוָיָצא לֹו "ִׁשיר 

ַהַּמֲעלֹות ְלָדִוד ָׂשַמְחִּתי ְּבאְֹמִרים ִלי ֵּבית ה' ֵנֵלְך" 

)תהלים פרק קכ"ב פסוק א'(, ְוָאַמר: "ִמי ֶזה ָדִוד? ֶזה 

ָהַרב ִחיָד"א )ַחִּיים יֹוֵסף ָּדִוד(, ִאם ֵּכן הּוא ָׂשֵמַח ָּבֶזה", 

ָאז הּוא ָהַלְך ָלַהְלָוָיה. )גליון 24 הערה 30(.

ִאם ִנְרֶצה ְלַהְׁשוֹות ֶאת מֹוָצֵאי ַהַּׁשָּבת ַהְּקרֹוָבה ִעם מֹוָצֵאי ַהַּׁשָּבת 

ֶׁשָעְבָרה, ֶזה ֶהְבֵּדל ֵּבין ַהָּׁשַמִים ָלָאֶרץ. ְּבמֹוָצֵאי ַהַּׁשָּבת ֶׁשָעְבָרה ָהִיינּו 

יֹוְׁשִבים ַעל ָהִרְצָּפה )אֹו ַעל ִּכֵּסא ָנמּוְך(, ְוקֹוְרִאים ִקינֹות, ֶׁשַּמֲעִבירֹות 

ֶאת ָּכל ַהִהיְסטֹוְרָיה ֶׁשָּלנּו. ַמֲעִבירֹות ֶאת ַהֻחְרָּבן, ֶאת ֵּגרּוׁש ְסָפַרד 

ְוהּוא  ִבְׁשַנת רנ"ב,  ]ֶׁשָהָיה  ְוַהֵּׁשִני  ִבְׁשַנת קנ"א[  ]ֶׁשָהָיה  ָהִראׁשֹון 

ְּגֵזַרת  ְּגֵזרֹות ָהִאיְנְקִויִזיְצָיה, ֶאת  ְוַהָּידּוַע[, ֶאת  ֵגרּוׁש ְסָפַרד ַהָּגדֹול 

ַבְּמצּוָדה",  יֹוָנְתָך  ָאָנה  ַעד  ַהִּקיָנה "ּבֹוֵרא  ְלָמָׁשל  "ַאְלמּוַואַחִדין". 

ְמַדֶּבֶרת ַעל ֵּגרּוׁש ְסָפַרד. ַהִּקיָנה "ְיהּוָדה ְוִיְׂשָרֵאל ְּדעּו ַמר ִלי ְמאֹד", 

ְמַדֶּבֶרת ַעל ֵּגרּוׁש ְסָפַרד ָהִראׁשֹון ִלְפֵני ַהֻחְרָּבן )ִּבְׁשַנת קנ"א ]ְוַכַּנ"ל[(, 

ּוְמַסֶּפֶרת ֶמה ָהְיָתה ְסָפַרד ִלְפֵני ַהֻחְרָּבן ַהֶּזה. ְוֵיׁש ִקיָנה ְמֻיֶחֶדת ַּגם 

ָהַרְמָּב"ם ָּבַרח ִמְּסָפַרד ְלָמרֹוקֹו  ְּגֵזַרת ַאְלמּוַואַחִדין, ֶׁשִּבְגָלָלּה  ַעל 

ּוִמָּׁשם ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ּוְלִמְצַרִים, ְוָהָיה ִסּפּור ָׁשֵלם ַעל ֶזה. ּוְלַמְרִּבית 

ַהֶּפֶלא ֲאַנְחנּו ַחִּיים ְוַקָּיִמים, ַעם ִיְׂשָרֵאל ַחי ְוַקָּים, ְוָכל ֵאֶּלה ֶׁשָּפְגעּו 

ּבֹו ִקְּבלּו ֶאת ַהַּמָּכה ֶׁשָּלֶהם. ַהּיֹום ֵאין ִאיְנְקִויִזיְצָיה, ֵאין קֹומּוִניְזם, 

]ָיָון[  ְיֵבָׁשה  ִנְׁשֲאָרה ְמִדיָנה  ַהְּגֵזרֹות ֶׁשָּלּה, ַרק  ָיָון ִעם  ֵאין ַמְלכּות 

ֶׁשֵאין ָּבּה ַמָּמׁש. ֵאין ַמְלכּות רֹוִמי ָהֲעָנִקית ַהּזֹאת, ֶׁשָּדִנֵּיאל )ז' ז'( 

ֹלא ָהָיה ָיכֹול ְלָתֵאר אֹוָתּה, ַרק ָּכַתב ֶׁשִהיא ַחָּיה ֵאיְמָתִנית ְּגדֹוָלה 

ְוַתִּקיָפה ִעם ִׁשַּנִים ִמַּבְרֶזל ְוֶעֶׂשר ַקְרַנִים ְוכּו' )ְוָכל ָּדָבר רֹוֵמז ַעל ַמֶּׁשהּו 

ָׁשם. הּוא ֵתֵאר ָׁשם ַאְרַּבע ַחּיֹות. ָהִראׁשֹוָנה ְכמֹו ַאְרֵיה ֶׁשּזֹו ָבֶבל, ַהְּׁשִנָּיה ְכמֹו 

דֹב ֶׁשּזֹו ָפַרס )ֶׁשָהיּו ְמֻסְרָּבִלים ְּכמֹו דֹב. קדושין דף ע"ב עמוד א'(, ַהְּׁשִליִׁשית 

ְוַהּיֹום  ְוָהְרִביִעית ֶׁשּזֹו רֹוִמי ֹלא ָהָיה ָיכֹול ְלָתֵאר אֹוָתּה(.  ָיָון.  ָנֵמר ֶׁשּזֹו  ְּכמֹו 

ָהְלָכה ִמן ָהעֹוָלם. ְוַגם ַאּׁשּור ֶׁשִהְגְלָתה ֶאת ֲעֶׂשֶרת ַהְּׁשָבִטים, ִמְּזַמן 

ְּכָבר ֵאין ָלּה ׁשּום ֵעֶרְך ָּבעֹוָלם, ְוֹלא ִנְׁשָאר ִמֶּמָּנה ְכלּום )ַרק ֵיׁש ִעיר 

"מֹוסּול" )ְנִציִבין ִּביֵמי ַהַּתְלמּוד( ְוַהּיֹום ָּבנּו ַעל ְׁשָמּה ֵּבית ְּכֶנֶסת ִּבְניּו-יֹוְרק, 

ְוָקְראּו לֹו ע"ש ַרִּבי ְיהּוָדה ֶבן ְּבֵתיָרא ֶׁשָהָיה ִבְנִציִבין, ְוֶזה ִנְמָצא ַבְּגבּול ֶׁשֵּבין 

ַלִּׂשיא  ִהִּגיָעה  ִהיא  ַהּיֹום.  ִנְגְמָרה  ָהַעִּתיָקה  ָּבֶבל  ְוַגם  ּוָבֶבל(.  ַאּׁשּור 

ֶׁשָּלּה ִּבְזַמן ְנבּוַכְדֶנַצר, ֶׁשָאַמר לֹו ָדִנֵּיאל "ַאְנְּת הּוא ֵראָׁשה ִּדי ַדֲהָבא" 

)דניאל ב' ל"ח( - ַאָּתה ָהרֹאׁש ֶׁשל ַהָּזָהב. ַהּיֹום ֵאיפֹה ָהרֹאׁש ְוֵאיפֹה 

ַהָּזָהב?! ָּבֶבל ֶנְחְרָבה ָכִליל ְוֹלא ִנְׁשָאר ִמֶּמָּנה ְכלּום )ּוָבֶבל ֶׁשל ַהּיֹום 

]ִעיָראק[ ִהיא ָבֶבל ַהֲחָדָׁשה(, ְוַכָּמה ֶׁשִּנּסּו ְלַׁשְחֵזר אֹוָתּה ֹלא ָעָלה ְבָיָדם. 

ַהּיֹום ֶּגְרַמְנָיה ְמַחָּכה ַבּתֹור, ֲאָבל ַּגם ִהיא ְתַקֵּבל ֶאת ֶׁשָּלּה, "ַּגם ָעֶליָה 

ַּתֲעבֹר ּכֹוס" )על פי איכה ד' כ"א(.

ְוַאַחר ַהּכֹל, ָּבא ְיַׁשְעָיה ַהָּנִביא ְואֹוֵמר "ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעִּמי" )ישעיה מ' 

א'(. הּוא ְמַנֵחם ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל, ְואֹוֵמר ָלֶהם: ָּכל ַמה ֶּׁשֲעַבְרֶּתם ַיֲחזֹר 

ְבִכְפַלִים. )גליון 174 אותיות  ְוַהְּגֻאָּלה ָיבֹואּו  ְּבִכְפַלִים, ַהֶּנָחָמה  ָלֶכם 

א' וב' והערות 2 ו3(.


