
  א. למסור עצמנו על התורה.  ב. “תלתא דפורענותא” ושבעא דנחמא.  ג. כשיש לו “מיני” “עצי” ו”עשבי” בשמים, בחול ובשבת.  ד. מאה ברכות בכל יום.  
ה. ברכת הנותן ריח טוב בפירות.  ו. אם מברכים על “מי בושם”.  ז. אם מברכים על לימון “הנותן ריח טוב בפירות”.  ח. מה מברכים על ציפורן? . ט. בירך “שהכל 
נהיה בדברו” על בשמים.  י. זהירות בדיני ריבית.  יא. “רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה”.  יב. “ונשב בגיא מול בית פעור”.  יג. יישוב ארץ ישראל – “ברוך מציב גבול 

אלמנה”.  יד. ביאור לסליחת “בן אדם מה לך נרדם”.  טו. התרת נדרים.

כל מי שמסר את עצמו על התורה יקבל שכר גדול
שבוע טוב ומבורך1. לא תגידו עם ישראל בגלות אז הם נשכחו מהקב”ה, א. 

הוא לא שכח אותם. גם כשאנחנו רואים הסתרת פנים זה בשביל להרבות 
שכרנו אחר כך. אם הוא מסתיר לנו פנים ואנחנו שוקדים על התורה ועל 
המצוות, זה סימן טוב שאחר כך כל מי שמסר את עצמו על התורה יקבל שכר 
גדול. אלה שהם לא בסדר נאמר עליהם בישעיה )ל”ג, א’(: “הוי שודד ואתה 
לא שדוד, ובוגד ולא בגדו בך”. הם שודדים, הם לא שדודים. הם שודדים 
כספים של העם ומעבירים אותם לשונאי ישראל. הם שודדים את המקום 
של אחרים, אמרו אנחנו הולכים עם צד פלוני, ואחר כך התהפכו מאה 
ושמונים מעלות והלכו לצד השני. “ובוגד ולא בגדו בך” - לא בגדו בך ואתה 
דּו ָבְך" )שם( - כשתגמור  לְֹתָך ִלְבּגֹד ִיְבּגְ ּנְ ד ּכַ ַ ֲהִתְמָך ׁשֹוֵדד ּתּוׁשּ בוגד בהם. “ּכַ

את הבגידה שלך - יבגדו בך גם אתה. מהעונש של מעלה לא תברח.

נו”ע ארק”ש
עכשיו גמרנו “תלתא דפורענותא”, ויש לנו “שבעה דנחמותא”. הסימן ב. 

נו”ע ארק”ש. “נחמו  שלהם כתוב בתוספות )מגילה דף ל”א ע”ב ד”ה ראש(: 
נחמו עמי” )ישעיה מ’( שקראנו היום. “ותאמר ציון עזבני ה’” )ישעיה מ”ט(. 
“עניה סוערה לא נוחמה” )ישעיה נ”ד(. “אנכי אנכי הוא מנחמכם” )ישעיה נ”א(. 
“רני עקרה לא ילדה” )ישעיה נ”ד(. “קומי אורי כי בא אורך” )ישעיה ס’(. “שוש 
אשיש בה’ תגל נפשי באלקי” )ישעיה ס”א(. למה הסדר הזה? בשביל ראשי 
תיבות?! אין משמעות ל”נו”ע ארק”ש”. אבודרהם ע”ה )בסדר ההפטרות( אמר 
הקב”ה  טעם יפה מאד. אמר זה סדר הנחמות של עם ישראל. בתחילה 
שולח את הנביאים ואומר להם נחמו את עמי, תגידו להם הבטחות יפות 
מאד. “נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם, דברו על לב ירושלים וקראו אליה 
כי מלאה צבאה - גמרה את העונש שלה - כי נרצה עונה, כי לקחה מיד 
ה’ כפליים בכל חטאתיה”. הנביאים הולכים ומנחמים, וישראל אומרים: 
“ותאמר ציון עזבני ה’”. למה הוא שולח לי שלוחים. כמו שהבטיח לי 
מכה והוא בעצמו נתן לי אותה - “ממרום שלח אש בעצמותי וירדנה” 
)איכה א’ י”ג(, ככה גם הנחמה תבוא ישר על ידו. לכן ההפטרה הבאה היא: 

1.  חזק וברוך ]לרבי כפיר פרטוש ואחיו ר’ יהונתן נר”ו[. הרבה אומרים בטעות ]בשיר 
י” ]בקמ”ץ  “יונה מה תהגי” לריה”ל ע”ה[ “ָחגי” ]בקמ”ץ רחב[. אבל זה לא “ָחגי” אלא “ָחִגּ
י יהודה חגייך שלמי נדרייך”. החי”ת בקמץ חטוף  קטן[. ככה כתוב בפסוק )נחום ב’, א’(: “ָחִגּ
י וזמרת )שמות  ִני” )תהלים ד’, ב’. ועוד(, כמו ָעּזִ - קמץ קטן. למה? כי אחריה יש דגש. כמו “ָחּנֵ
י ושמחי בת ציון” )זכריה ב’, י”ד(. מה השורש  ט"ו, ב'. ועוד(. ויש לנו משקל דומה לזה: “ָרִנּ
של רני? ר.נ.נ, והשורש של חגי - ח.ג.ג - “בקול רנה ותודה המון חוגג” )תהלים מ”ב ה’( 
י הכוונה החג שלי, וזה לא ככה,  י משנה את המשמעות. ַחּגִ זה מהכפולים. מי שיאמר ַחּגִ

י”, פירושו תעשי את החג שלך. אלא – “ָחִגּ

“ותאמר ציון עזבני ה’ וה’ שכחני”. והקב”ה עונה: “התשכח אשה עולה”? 
יש אשה ששוכחת תינוק שלה? “מרחם בן בטנה” - מלאהוב בן בטנה? 
היום שוכחים את הילד באוטו, אחרי שלוש שעות מוצאים אותו מפרפר 
או שהוא חי בקושי. אבל פעם אין דבר כזה, האשה לוקחת את הילד עליה 
ולא תשכח אותו. “גם אלה תשכחנה” – לפעמים יקרה שגם אלה תשכחנה, 
כמו שאמרנו עכשיו ששוכחים ילד באוטו. אבל “ואנכי לא אשכחך”. לכן 
אחרי שציון אמרה עזבני ה’, חוזרים הנביאים ואומרים “עניה סוערה לא 
נוחמה” - כמה שדברנו אתה היא לא מתנחמת. אחר כך באה ההפטרה 
הבאה )שמתחילה באל”ף( - “אנכי אנכי הוא מנחמכם”. הקב”ה אמר במקום 
“נחמו נחמו עמי” שאני אומר לנביאים, אני בכבודי ובעצמי מנחם אתכם. 
“מי את ותיראי מאנוש ימות”. כמה פעמים חשבו מחשבות רעות על ישראל 
ופתאום אותו בן אדם שיזם את כל המחשבות מת2. וכמו שנקם בזמנו, 
ינקום גם עכשיו מכל אלה שעושים רע לישראל אפילו שהם מזרע ישראל. 
אומרים ]לשלוח אותנו[ “למזבלה”! על המזבלה הזאת הם ישלמו. על כל 
מלה שהם אומרים ישלמו. רק נתפלל עליהם כיון שהם מזרע ישראל, 

2.  היה פעם סטאלין ימח שמו )הוא הרג עשרים וששה מליון אדם, והיטלר הרג עשרים וחמשה 
מליון. ויש אומרים שהיטלר הרג יותר ממנו. מה אכפת לנו?! שניהם רשעים, שניהם בגיהנם יושבים 
זה מול זה, אחד מדבר עם השני...(, אמר שיש לו עצה איך להיפטר מכל היהודים שלו. קודם כל 
הוא יוציא לעז שהרופאים היהודים הרוסיים הם גרמא בנזקין, והם גרמו לכמה סובייטים 
שימותו כי נתנו להם רעל. הוא ביים את זה והכניס את הרופאים האלה לכלא. ואמר שאחר 
כך ידון אותם למוות. והיה שם יהודי אחד ירא שמים שמו רבי יצחק זילבר )שאחר כך עלה 
לארץ וזכה לראות בנפילת מלכות הרשעה הזאת(, והיו שם בליל פורים וקראו מגילת אסתר 
בכלא, ואחר כך בירכו: “הרב את ריבנו והדן את דיננו והנוקם את נקמתנו”. היה שם אחד 
שהוא חילוני ומסופק, אמר: תגיד לי, מה זה? אלה דברים שעברו. היום הוא לא רב ולא 
דן ולא נוקם ולא אכפת לו מכלום. אמר לו: למה אתה אומר ככה? אמר לו: הנה סטאלין 
אמר שישמיד את הכל. מה כוחנו לעמוד נגדו? אמר לו: סטאלין ימות. אמר לו: אתה חולם 
בהקיץ סטאלין ימות?! סטאלין גיבור חיל. אפילו לדפוק עליו בבוקר אסור לדפוק עליו. 
אמנם הוא חבר, הוא לא מושל - “החבר סטאלין”. )ומזה למדו כאן בארץ שאומרים חבר – “מה 
שלומך חבר”? חבר, חבר, כולם חָברים “חברים כנענים”. ע”פ איוב מ’, ל’(. אבל הוא גיבור חיל. איך 
נוכל להעביר אותו? אמר לו: אל תדאג, יעבירו גם אותו. שבוע לאחר מכן, בבוקר אסור 
להעיר את סטאלין שיקום למשרד, הוא קם לבד. אסור להעיר אותו. הוא נמצא במשרד 
שלו ואף אחד לא יפריע לו עד שיבוא לבד למקום שיקבל בו בני אדם. אז הוא ישב שם 
והוא נפל מתבוסס בקיאו. היה מקיא ומקיא ומקיא, ואף אחד לא מעז לשאול אותו למה 
אתה מאחר היום, מי יכול לדבר אתו?! עד שהגיע הערב והוא עוד לא יצא, אמרו כנראה 
קרה לו משהו, בוא נראה אותו. הלכו לראות אותו, פתחו את הדלת והוא מתגולל בקיאו. 
ֶמׁש העמים )קראו לו כן( חשכה מבעוד יום?!... איפה השמש הזאת? נגמרה, הכל  מה זה? ֶשׁ

נגמר. ממילא הגזירות בטלו, ואת הרופאים לא 
דנו למוות, והיהודים השתחררו. אמר לו: אתה 
רואה, אמרתי לך שיש למעלה “הרב את ריבנו 

והדן את דיננו והנוקם את נקמתנו”?

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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שהתשלום יהיה קצת ברחמים. 

“שוש אשיש בה’ תגל נפשי באלקי”
אז אומרים: “עניה סוערה לא נוחמה”, ואחר כך אומרים: “אנכי אנכי הוא ג. 

מנחמכם מי את ותיראי מאנוש ימות3”. מלה שכתובה בתורה מתקיימת לדורי 
דורות, צריך להאמין ולדעת. אם נעשה רשימה של כל הדברים שבזמנו לא 
הבינו את הדברים שאמרו  )אפילו אחרי אלפי שנים(  הובנו ואחרי שנים רבות 
י עקרה  הנביאים אז נשתומם על כל הנבואות שכתובים בתורה. אחר כך “ָרִנּ
לא ילדה” - ארץ ישראל הייתה חריבה ושממה, לפעמים לעתים רחוקות יש 
משהו. היום כל הארץ פוריה, בן פורת יוסף - “גפן פורייה” )תהלים קכ”ח, ג’(. 
עקרה לא ילדה – תרוני. עכשיו היא תראה “פצחי רנה וצהלי לא חלה”. אחר 
ָנה, איפה המשיח? תקומי.  כך קוראים: “קומי אורי כי בא אורך”. את עוד ְיֵשׁ
ואחר כך ציון עונה: “שוש אשיש בה’ תגל נפשי באלקי כי הלבישני בגדי ישע 
מעיל צדקה יעטני כחתן יכהן פאר וככלה תעדה כליה”. ככה כל ההפטרות 

קשורות אחת בשניה. 

בזכות האמונה ניגאל מכל הגלות הזאת
ההפטרה הראשונה שבהם “נחמו נחמו עמי”. הראשון שעלה ואמר אותה ד. 

תחת שלטון אנגליה, זה היה הנציב העליון )שהיה יהודי( “הרברט סמואל” הוא 
עלה להפטרה בשנת תר”ף. התר”ף בגימטריא “נחמו נחמו עמי יאמר אלה-

יכם” )הוא לא ידע את הגימטריא הזו, אני גיליתי אותה...(. הוא קרא את ההפטרה4, 
זלגו עיניו דמעות וכל בית הכנסת בכה. צריך לדעת שכל הבטחה שכתובה 
בתורה אף פעם לא להתייאש ממנה. יש הבטחה ושאלה כלפי מעלה, אמרת 
להביא יהודים מפתרוס ומכוש )ישעיה י”א, י”א(. איפה היהודים מכוש?! והם 
באו! אף אחד לא חלם שיהיו לנו יהודים כושים, ויש לנו יהודים כושים. אף 
אחד לא חלם שיהיו לנו נסים ונפלאות כמו שקרה בדור שלנו במלחמת 
ששת הימים וכדו’, והם קרו. ולא שאנחנו רואים אותם, אנחנו לא רואים. 
אדרבה, אנחנו רואים נסים ואומרים זה “תחכום”, “תעוזה”. הכל שטויות 
והבלים. הם יודעים בנפשם שזה לא תחכום ולא תעוזה. בזמנו אמר יצחק 
רבין ]על מלחמת ששת הימים:[ “מאת ה’ הייתה זאת היא נפלאת בעינינו” 
)תהלים קי”ח, כ”ג(. מיד כשהסתיימה אמר ככה, ואחר כך היו יותר ויותר ויותר 

]נסים[. צריך להאמין, ובזכות האמונה ניגאל מכל הגלות הזאת.

כשיש לו מיני עצי ועשבי בשמים
הבן איש חי )ש”א פרשת ואתחנן( מדבר על הלכות ברכות הריח. יש בשמים ה. 

שמברכים עליהם “עצי בשמים”, ויש בשמים שמברכים עליהם “עשבי בשמים”, 

)אסתר ט’  “וזכרם לא יסוף מזרעם”  אל תיראי מסטאלין שימות. במגילת אסתר כתוב    .3
כ”ח(. לפי המבטא האשכנזי קוראים “לא יוסף”. מי זה יוסף? יוסף סטאלין. “זכרם לא יסוף”. 
סטאלין יעשה הכל להשכיח מאתנו את התורה. אבל “וזכרם לא יסוף מזרעם”. יהיו יהודים 
שישמרו תורה ומצוות, יהיו יהודים שיזכרו פורים, ויהיו יהודים שיבואו לארץ ויאמרו להם 
מי אמר שאתם יהודים? סבתא אמרה. מאיפה יודעת הסבתא? קוראים לסבתא, הסבתא 
אומרת אני יודעת דבר אחד בילדותי שעשינו אזני המן. אומרים לה מה זה אזני המן? והיא 
אומרת היה רשע אחד ששמו המן ולזכרו אוכלים את האוזניים שלו... טוב, אתם יהודים 
לכו. זה מה שנשאר. “וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם - הזכר של ימי 
יוסף סטאלין לא יכול לבטל את זכר הפורים. ימי  הפורים - לא יסוף מזרעם” - לא יוסף. 

הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים.
4.  ומי היה המזכיר שלו? היה חסיד ומקובל גדול, רבי סלימאן אליהו ע”ה )אביו של הרה”ג ר’ 
מרדכי אליהו(. ואני לא ידעתי את זה. הוא למד הרבה מדעים, יום אחד הוא בא לישיבת בית 
זילכא בבגדד ואמר אני לומד גמרא, אני לא ממשיך ללמוד. אמרו לו למה אתה לא לומד? 
אמר אני מעוניין לגמור את כל התורה ואחר כך ללמוד מדעים. מה שלמדתי זה מספיק. 
והוא היה סופר של הרברט סמואל. הרברט סמואל היה יודע לקרוא ]הפטרה[, היה בן אדם 

“מענטש”. )באידיש “מענטש” הכוונה בן אדם(.

ויש בשמים שהם ספק עץ ספק עשב ומברכים עליהם “מיני בשמים”. עכשיו 
הוא אומר )הלכה י’( שאם אדם נמצא ביום חול ויש לו שלושה סוגים, יש לו 
“עצי” ודאי, ויש לו “עשבי” ודאי, ויש לו עוד דבר שהוא ספק “עצי” ספק 
“עשבי” שמברכים עליו “מיני”, אז בחול לא יברך “מיני”, אלא יקח ברכה 
אחת “עצי”, ברכה אחת “עשבי”, וממילא המסופק נפטר ממה נפשך, אם 
אבל  הוא עץ נפטר ב”עצי” ואם הוא עשב נפטר ב”עשבי”, אין שום בעיה. 
בשבת מותר לכתחילה להוסיף ברכה שאינה צריכה, לא ברכה לבטלה, אלא 
ברכה שאינה צריכה. כלומר להוסיף עוד ברכה כדי שלא לחסר ממאה ברכות. 

“מאה ברכות בכל יום” גם בשבת
בשבת קשה להגיע למאה ברכות. הרב עובדיה ע”ה היה סופר את הברכות. ו. 

כי הרמב”ם )פ”ז מהלכות תפלה הלכה ט”ז( כתב ככה: אוכל מעט ירק ומברך לפניו 
ולאחריו, וחוזר ואוכל מעט מפרי זה ומברך לפניו ולאחריו, ומונה כל הברכות 
עד שמשלים מאה בכל יום. מלשונו משמע שאפילו אם לכתחילה בדעתו 
לאכול את כל הפירות, אפילו הכי יברך על כל אכילה ואכילה מהפרי. ככה 
פירש הרב ערך השלחן )סימן רצ”א ס”ק ד’(. לעומת זה הלחם משנה )שם( פירש 
אחרת, לא ככה, אלא הכוונה שאם אכל ולא היה בדעתו לאכול יותר בעת 
ההיא, כשיעבור אותו העת צריך שיחזור ויאכל מאותו פרי כדי שישלים. אבל 
לא משמע ככה מהרמב”ם. אלא משמע שלכתחילה יברך כדי להשלים מאה 
ברכות. אז לכן מה יעשה בשבת ]כשיש לו ג’ סוגי בשמים הנ”ל[? בשבת יקח 
את זה המסופק תחילה ויברך עליו “מיני”. אחרי שיקח ויברך מיני, יקח אחד 
עצי ואחד עשבי. ולא תאמר אולי המין המסופק יוצא בברכת “עצי” כי שמא 
“עצי” הוא, לא, כי קודם ברכתי על המסופק ואח”כ ברכתי “עצי” ו”עשבי”. 

ויש לי שלוש ברכות. 

ברכת הנותן ריח טוב בפירות
ועוד נוסף ברכת “הנותן ריח טוב בפירות”. ברכת הנותן ריח טוב בפירות ז. 

מברכים אותה בשם ומלכות, אפילו שיש בן איש חי )שם אות ט”ו( שאמר 
לא לברך אותה מכיון שיש ספק “הנותן” או “אשר נתן”. הרי יש ספק כזה 
גם בהנותן לשכוי בינה, יש גורסים “הנותן” ויש גורסים “אשר נתן”, ואין 
שום נפקא מינה. גם הנותן פירושו בעבר. כמו “המוציא לחם מן הארץ”, וכי 
פירושו מוציא עכשיו?! “דאפיק משמע” )ברכות דף ל”ח ע”א( - שהוא הוציא 
לחם מן הארץ. אותו דבר “הנותן ריח טוב בפירות” - שנתן ריח טוב. אז 
“הנותן” או “אשר נתן” התוכן אותו דבר. לכן לא מבטלים ברכה כזאת חביבה 
בגלל “המבוכה שיש בנוסח הברכה” )ככה אומר הבן איש חי(. והוא גם אמר שיש 
פוסקים שאומרים שאם שינה בנוסח לא יצא, ולא מצאו פוסקים כאלה. לכן 
יש לנו פירות שיש בהם ריח טוב, לא שהם עשויים לריח, זה לא בשמים, 
אלא פירות כמו תפוח שיש לו ריח טוב מאד, אתה יכול לברך עליו הנותן ריח 
טוב בפירות. ובתנאי שאתה לא אוכל אותו, אם אתה אוכל אותו יש ספק, כי 
יש אומרים שאם הוא בא בשביל ריח תברך עליו “הנותן ריח טוב”, ואם בא 
בשביל אכילה זה ספק. לכן אם בא בשביל ריח אפשר לברך5 )ראה בא”ח שם(.

5.  הרב עובדיה ע”ה היה לו גינה שהיה בה כל מיני בשמים. והייתה הרבנית זכרונה לברכה 
מכינה לו את כל הסוגים, והרב היה מברך עליהם ארבע ברכות. והנה כשנפטרה הפסיקו 
להביא לו והוא לא אמר כלום, הסתדר במאה ברכות בדרך אחרת. פתאום יום אחד הגנן 
שלו הביא לו את כל הסוגים לברך עליהם. אמר לו: מה קרה לך? אמר לו: הרבנית באה אלי 
בחלום, אמרה לי: למה הפסקת להביא לבעלי את כל הסוגים לברך עליהם “מיני בשמים” 
ו”עצי בשמים” ו”עשבי בשמים” ו”הנותן ריח טוב”, למה אתה עושה ככה? אמרתי לה: לא 
ידעתי, הוא לא אמר לי. אמרה לי: לא ידעת?! צריך לומר לך?! תעשה כמו שעשינו פעם. 
לכן הבאתי לך. פעם הרב ע”ה סיפר את זה, אמר מכאן ראיה להשארת הנפש כי הגנן לא יודע 

כלום, והנה באה אליו ואמרה לו תגיד מה אתה עושה?! ככה צריך להיות. 
יום הפטירה שלה בשבוע הזה - י”ט באב, ואני הייתי אז בליל השבעה ואמרתי כמה דברים. 



אם מברכים על “מי בושם”
יש דבר אחד שיש ספק אם נוכל לברך עליו או לא - זה מי בושם. אומרים ח. 

שעושים אותם מדברים לא טהורים. דברים שהם ריח רע, אבל מוסיפים 
לו כל מיני דברים. פעם הרב עובדיה אמר לא לברך )חזון עובדיה ימים נוראים 
עמ’ רפ”ז( ופעם אמר לברך )חזון עובדיה ברכות עמ’ שי”ג(. אנחנו בחוץ לארץ לא 

בירכנו על זה אף פעם6. אז פעם הרב כתב לא לברך, אחר כך אמר ראיתי כל 
החלאבים באמריקה מברכים, אז אפשר לברך. ]בחזו”ע ימים נוראים כתב הרב 
ע”ה: ידוע שהרוב של מי בושם הללו עשויים מתרכובת סינטטית ע”י הפרדה כימית 

שבאופן מלאכותי משנים אותם מברייתם, כדי להוציא מהם ריח טוב, והו”ל כריח שאין 

לו עיקר. ובספר חזו”ע ברכות הביא שכתבו כן כו”כ פוסקים, אולם למעשה נראה לי שאין 

לחוש כלל לדבריהם, ויש לברך על מי בושם בורא מיני בשמים ולא אכפת לנו על עיקר 

מי הבושם מאין באו, אם מדבר שמברכים עליו ברכת הריח או לא, שהרי כתב הרמב”ם 

ומרן הש”ע )סי’ רט”ז ס”ה( שמן זית שכבשו או שטחנו עד שחזר ריחו נודף מברך עליו 

בורא עצי בשמים וכו’[. ויש אומרים שהוא לא עמד בדעתו זאת )עיין בספר הלכה 

ברורה חלק י”א עמ’ פ”ה(, לכן בשביל מה?! לא צריך לברך על זה. 

על הלימון מברכים “הנותן ריח טוב בפירות”
על הלימון מברכים “הנותן ריח טוב בפירות”. אף על פי שהרב משה לוי ט. 

ע”ה )ברכת ה’ ח”ג פרק י”ב הלכה ט”ז( הקשה שהרי בלימון אתה לא נהנה מריח 
הפרי, אלא רק מריח הקליפה. וכשאתה אומר “הנותן ריח טוב בפירות” איזה 
פירות אלו? הרי אתה נהנה מהקליפה של הפרי. הרב עובדיה דחה אותו )חזון 
עובדיה ברכות עמ’ ש”ט(, אמר כל העולם מברכים. הוא לא ענה על השאלה שלו, 

אבל יש לזה תשובה. התשובה היא שבלימון לפעמים אוכלים את הקליפה 
שלו, אם הקליפה נקייה ועושים סלט, שמים בתוכו חתיכות קטנות של לימון 

ואוכלים אותם. לכן גם הקליפה של הלימון נקראת פרי. 

ברכת הציפורן
דבר אחד שהיה לנו עליו ספק בחוץ לארץ זה הציפורן. )קוראים לו בערבית י. 

“קרונפל”. ככה השם שלו ידוע בערבית(. יש ספק בכף החיים )סי’ רט”ז ס”ק ל”ד( 

האם ברכתו “עצי בשמים” או ברכתו “עשבי בשמים”. הבן איש חי )אות ו’( 
אמר מנהגנו בבגדד לברך “עצי בשמים”. אבל הוא לא אמר שככה הדין, אלא 
ככה מנהגם. ובכף החיים מביא כמה דעות ולא סיים. לכן היינו מברכים על 
זה “מיני בשמים”. אבל הרב עובדיה )חזון עובדיה ברכות עמ’ שי”ט( חיפש ומצא 
רב סעדיה גאון שחי לפני אלף שנה )נפטר בשנת ארבעת אלפים תש”ב, לפני אלף 
ושמונים שנה בערך( שכתב שעל הקרונפל )זה הדבר הזה( מברכים “עצי בשמים” 

אז אם  )הובא בספר הנר עמ’ צ”ד(, כי הוא מתקיים )ראה בא”ח שם ובחזו”ע שם(. 

רב סעדיה פסק ככה, מסתמא כל האחרונים היו מקבלים דעתו. ומאז אנחנו 
מברכים עליו “עצי בשמים”. וכן ה”עטרצה” )או עטרייה( מברכים עליה בורא 
עצי בשמים. כן פסק מרן ר’ כלפון הכהן זצ”ל בהגהתו לשו”ת בן פורת יוסף.
אחד אמר לי: אתה יודע כמה הרב התעודד מהדברים שאמרת?! אמרתי לו: מה ראית? אני 
אמרתי שם: כתוב בפרשת ואתחנן )דברים ה’, כ”ז(, “לך אמור להם שובו לכם לאהליכם, עד 
עכשיו בזמן מעמד הר סיני כל אחד היה לבד, “אל תגשו אל אישה” )שמות י”ט, ט”ו(, ועכשיו 
“שובו לכם לאהליכם” - כל אחד יחזור לבית שלו. ]ולמשה רבנו אמר הקב”ה[ ואתה פה עמוד 
עמדי”. בעל הטורים אומר “עמוד” )אם נכתוב אותה עם וי”ו( גימטריא מאה ועשרים - תחיה 
עד מאה ועשרים – “ואדברה אליך את כל המצוה והחוקים והמשפטים”. מה הכוונה? הרב 
עובדיה כרגע אין לו אשה, אבל אתה צריך ללמד תורה לישראל. “ואתה פה עמוד עמדי” 
- תעמוד כאן ואלמד אותך עד מאה ועשרים. הוא שמע את זה אורו פניו. אמר לי הוא היה 
מדוכדך ואורו פניו. צריך תמיד למצוא את המלה שתוכל להרגיע בה את הבן אדם. פעם 
הייתה בחורה אחת שנפטרה בגיל שמונה עשרה-תשע עשרה במחלה רחמנא ליצלן. באו 
אחים שלה וביקשו שנבוא לאזכרה )לא זוכר אם זה היה באמצע השבעה או באזכרה(. אז אמרתי 
להם היא מסכנה, סבלה הרבה מאד. מה התועלת לחיות עם סבל? אמרו זה עודד אותם. 
חיים עם סבל אינם שווים כלום. אדם צריך לדעת לעודד, לשמח ולבשר טובות. אם יכול 

לעשות טוב - למה לא? ואם לא יכול, לפחות לעודד. “מעודד ענוים ה’”. )תהלים קמ”ז, ו’(.
אבא  ביום בר-מצוה היו רגילים האבות לילדים לרסס מי בושם על המתפללים. ככה    .6
ע”ה עשה ביום בר המצוה שלי, ומסתמא עשה לכולם אותו דבר כדי להוסיף בשמחה, ואף 

אחד לא בירך.

עדיף לקחת הדס מאשר לקחת ציפורן וכדומה
עדיף לברך ]בליל שבת ובמוצ”ש[  על הדס. יש מחמירים לברך דוקא יא. 

על הדס משולש, אומרים אם הוא לא משולש מקבלים נשמה משובשת, 
לא עשינו את זה. למה לא עשינו את זה? כי בחוץ לארץ לא תמצא הדס 
משולש7. תאמר לו כל מוצאי שבת תביא הדס משולש, ואם לא, הנשמה 
לא תהיה טובה?! זה כתוב אמנם בספר מעם לועז )בראשית עמ’ קנ”ג(, אבל 
קשה למצוא היום הדס משולש8. סוכות זה משהו אחר וכאן זה משהו אחר. 
כאן אנחנו לוקחים הדסים לא משולשים, מה שיש. ועדיף לקחת הדס מאשר 
לקחת ציפורן וכדומה. אבל אם אדם לא מוצא הדס יקח ציפורן. לפעמים 
לא יביאו לך הדס, לפעמים רוצים שעל כל שבת תשלם משהו, ויש אנשים 

שקשה להם לשלם. אבל ציפורן יכול להישאר לך כמה זמן9. 

בירך על בשמים “שהכל נהיה בדברו”
אם אדם בירך במקום “עצי” או “עשבי” או “מיני” – “שהכל נהיה בדברו”, יב. 

יצא ידי חובה. כי זה כמו ברכת “מיני”. אבל לא כדאי לבלבל את המוח, תלמד 
את הברכות של כל דבר ותדע מה לברך. 

זהירות מאיסור ריבית
בשנה שניה )פרשת ואתחנן( הבן איש חי מדבר על איסור רבית. היום בדרך יג. 

כלל אין רבית, רק מי שהוא סוחר יש לו הרבה שאלות בהלכות רבית10. אבל 

7.  כשמגיע חג הסוכות היה רבי נסים כהן ע”ה מג’רבא שולח לאבא: תביא לי שמונה אגודות 
של הדס שהם משולשים. ואבא היה הולך לאיזה מקום שיש שם הרבה הדסים, ויושב שם 
משמונה בבוקר עד שתים עשרה בצהרים עד שימצא שמונה אגודות שכל אגודה יש בה 
שלושה הדסים, סך הכל עשרים וארבעה ענפי הדס, עד שימצא אותם זו בעיה. מה יעשה? 

ישב בלי הדסים?!
8.  כבר רמוז בתורה שהדס משולש של ארבעת המינים תמצא אותו בצפת. איפה זה רמוז? 
“ענף עץ עבות” )ויקרא כ”ג מ’( סופי תיבות צפת - שם תמצא ענף עץ עבות. מה זה עבות? 
עבות פירושו משולש. אנשים חושבים עבות לשון רבים, והיחיד זה עב, לא ככה, ‘עבות’ זה 
)י”ט, י”א. ועוד(. אז “ענף עץ עבות” הכוונה עץ  יחיד ורבים ‘עבותים’. ככה כתוב ביחזקאל 
שהוא עבות, כלומר עשוי כמו שערות סרוקות, )כמו שאדם מגדל שערות והוא עושה אותם ככה 
בצורה משולשת(. אבל “ענף עץ עבות” משמע אחד, למה לוקחים שלושה )סוכה דל”ד ע”ב. 
ועיין פרש”י שם(? הרש”ש כותב )סוכה שם( שבכלל המלה “עבות” כולל גם שלשה ענפים וגם 
שכל ענף יהיה משולש. וכיוון בזה לדעת הרלב”ג שכתב ככה )בפרשת אמור דף קס”ט ע”א(. 

וכ”כ רבנו בחיי )שם(.
אצל האשכנזים היו שמים את הציפורן בתוך קופסא מיוחדת של בשמים. ויש כאלה    .9
קופסאות ששרדו מהשואה. הגרמנים ימח שמם שמרו עליהם. זו קופסת בשמים שבאה 

מפראג, וזו קופסת בשמים שבאה ממקום פלוני ואלמוני.
10.  ֶאָחיו של הבן איש חי היו סוחרים, לכן יש לו הרבה שאלות בענייני רבית, כי האחים 
שלו מתעסקים בכסף. והם קראו לחנות שלהם על שמו של הבן איש חי )אולי “הוד יוסף” או 
משהו כזה(. וזה גרם לו צער, כי פעם אחת הם נתנו שיקים בלי כיסוי, ובאה הממשלה בבגדד 
ועצרה אותם, איך אתם עושים דבר כזה?! וחייבה את רבי יוסף חיים. והוא אמר להם: מה 
עשיתי?! אמרו לו: כיון שהחנות על שמך וגם השיקים על שמך. וכיון שהשיקים בלי כיסוי 
לכן אתה הולך לשב”כ כי זה ראשי תיבות שיקים בלי כיסוי... ושמו אותו בכלא שלושים יום. 
)ואולי גם את האחים שלו שמו(. והוא כתב בספרו על פרקי אבות – חסדי אבות, מעשה בחכם 
אחד שהושיבו אותו בכלא על לא עוול בכפיו שלושים יום, ובלילה האחרון ראה בחלומו 
ילדים קטנים עוברים בסך, שאל: מי אלה הילדים האלה? אמרו לו: אלו הילדים שלך. והוא 
התפלא: מהיכן יש לי כל כך הרבה ילדים? הרי יש לי ילד אחד סך הכל. אמרו לו: על ידי 
שלמדת תורה, וחיברת חיבור בכלא. )יש אומרים שהוא חיבר שם את הספר “דעת ותבונה”, אבל 
זה לא מתקבל על הדעת, כי הוא מביא שם דברי קבלה, והוא מעתיק את לשון האר”י וכותב: “כתב רבנו 
האר”י בשער רוח הקודש, וז”ל”... וככה מעתיק ארבעה וחמשה דפים, ומסיים “עד כאן לשונו זכרו לחיי 
העולם הבא”. וככה כמה פרקים בספר. יתכן שאדם נכנס לכלא וזוכר בעל פה מלה במלה את כל דברי 
האר”י?! זה לא יכול להיות! אלא מסתמא היו לו חידושים אחרים, הראו לי דפים קטנים שלו, והוא 
כותב בהם: “הקב”ה יעזרנו ויסייענו ויסעדנו ויברכנו”. בכל דף של חידושים כותב ככה(. יש נשמות 
שנמצאות בכלא ואתה צריך להוציא אותם. אבל איך נכניס אותך לכלא? לכן הכניסו אותך 

בעבור חשד של ה”מכשפים” האלה, ומחר אתה יוצא החוצה. וכך היה, למחרת הוא יצא.
פעם היה יהודי אחד שקראו לו עמוס חורי, וחשדו בו שהוא מתעסק בחשיש, ובאמת הוא 
לא היה מתעסק בזה, אבל הפילו עליו, וישב בכלא כמה חודשים. וכתבתי לו מכתב עידוד, 
וכתבתי לו: “משנכנס אדר מרבים בשמחה”. )יש לי את המכתב, צריך לחפש אותו(. ובליל ראש 
חודש אדר, בא הסוהר שמביא לו את האוכל בבוקר ובצהרים ובערב, ודפק על הדלת שלו, 
ואמר לו: “החוצה!” הוא התפלא, מה החוצה? אמר לו: גמרנו, השתחררת! אמר זה בדיוק 
“משנכנס אדר מרבים בשמחה”... גמר את התיקון והתפלות שלו ויצא. אותו דבר כאן אצל 

רבי יוסף חיים, שאחרי שתיקן מה שתיקן, יצא.
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מה שרוב בני האדם צריכים לדעת, שאפילו שיש להם כסף בבנק, גם הוא 
צריך היתר עיסקא )הרבה חושבים שכסף שבבנק לא צריך היתר עיסקא(. יותר מזה, 
]אם לוית ע”פ היתר עיסקא[ ואתה לא מתעסק באמת בכסף, אתה משקר. 
שהרי מה זה היתר עיסקא? פירושו שהכסף שלוית מהבנק או מחברך, אתה 
מתעסק בו, אבל אם באמת אתה לא מתעסק בו ולא עושה כלום, רק קונה בו 
לחם וחלב, וכי זו ה”עיסקה” שלך?! מה אתה עושה?! לכן לא כדאי להישאר 
במינוס. ותמיד צריך להיות: “והלוית גויים רבים ואתה לא תלווה” )דברים כ”ח, 
י”ב(. אנשים שמלווים ברבית הם כמו גויים, תלווה להם ואתה לא תלווה! לכן 

תמיד תשימו לב שלא להיות במינוס. 

“לא מדובשך ולא מעוקצך”
פעם אמרתי לאדם אחד שכל הזמן היה במינוס: תשים לב שלא תכנס יד. 

למינוס. אמר לי: אני לא יכול! אמרתי לו: אתה כן יכול! תצא מזה לאט לאט. 
וככה עשה, לאט לאט הוריד את המינוס עד שהשתחרר לגמרי. כל מי שהוא 
חושב שהוא ירוויח על ידי המינוס - הוא טועה. כי מה תרוויח מהמינוס הזה? 
הרי אחר כך אתה משלם עליו רבית. “לא מדובשך ולא מעוקצך” )מדרש תנחומא 
תישאר במעט אבל שתמיד יהיה לך כסף “נזיל”, שתוכל  פרשת בלק אות ו’(. 

להשתמש בו ולא תשאר כל הזמן במינוס. יש רק דרך אחת שמותר להישאר 
במינוס, אם אתה לוקח את הכסף להתעסק בו. למשל אם אתה לוקח הלוואה 
מהבנק בשביל לקנות דירה, שהרי זו עיסקא, כי כל הזמן הדירות עולות 

במחירים11. אדם צריך להתרחק כמה שאפשר מהרביות האלה. 

היהודים - עם חכם ונבון
בפרשת השבוע יש בה כמה דברים יפים מאד. כתוב “רק עם חכם ונבון טו. 

הגוי הגדול הזה” )דברים ד’, ו’(. יש דבר שנקרא “פרס נובל12”. והוא הפרס הכי 
חשוב ויקר בעולם. והרבה מהזוכים בפרס נובל הם יהודים13. וחוץ מכל אלה, 
כל אלה שעושים תרופות לבני אדם רובם ככולם יהודים. האקמול - המציא 
אותו יהודי. “פייזר” המציא אותו יהודי ניצול שואה מסלוניקי. וכן על זו הדרך. 
ועשו חשבון כמה אחוזים מהזוכים בפרס נובל הם יהודים ומצאו שעשרים 

11.  אומרים לנו שכחלון יוריד את כל המיסים על הדירות, אבל לא עלה בידו. פעם אחת 
הביא עשרה מנדטים, בפעם השניה הביא ארבעה, ובפעם שלישית נעלם לגמרי. המדינה 
53 מליארד וחצי להביא  הזאת כולה כסף, אם ביושר או לא ביושר, אינך יודע. יש להם 
לערבים, שיהיה להם לבריאות, אבל למה ליהודים אסור לתת, וגם אומרים שצריך לזרוק 
אותם למזבלה?! זה המוח המטומטם של מישהו שהגיע מרוסיה, למה הגעת? למה? תחזור 

לשם. אבל ככה העולם.
זה היה אדם אחד ששמו “נובל”, והוא המציא את הפצצה שקודמת לאטום. מעין    .12
“אתחלתא דאטום”... וכאשר המציא את זה היה עושה מה שרוצה, והיה אומר שהוא עושה 
את זה לטובת העולם. שהאדם יודע שאחר כך יש עונש על ידי פצצה, אז הוא יזהר. אבל 
בסוף נתגלה שזה לא טוב, כי יום אחד פצצה שהייתה לו בחנות התפוצצה על המשפחה 
שלו, על אשתו ועל ילדיו. וכאשר ראה ככה, אמר כנראה לא עשיתי טוב, “יש דין ויש דיין”. 
לכן אמר מעכשיו אני אקדיש את הכסף שאספתי מההמצאה הזאת בשביל מי שימציא 

דברים של שלום בעולם.
13.  ביניהם היה אחד שהיה שומר תורה ומצוות, והיה כותב סיפורים. שמו: ש”י עגנון. היה 

שומר תורה ומצוות, אבל בילה את כל ימיו בסיפורים. ולמה נקרא עגנון? בתחילה 
היה לו שם אחר – צ’צ’קס. אבל כיון שכתב סיפור על עגונות, נקרא עגנון... כאילו הוא 
מרכז את כל העגונות ונותן להם גט שחרור... והוא היה גר בתלפיות, וכתב על הבית 
שלו: “כאן גר יהודי שומר שבת, אנא אל תפריעו לו את מנוחת השבת!”. וכיון שהוא 
זכה בפרס נובל, אז כל מי שעובר שם היה אומר: אם היהודי הגדול הזה )“הגוי הגדול 
הזה”( מבקש שלא נפריע לו בשבת - ודאי שלא נפריע לו. וככה אף אחד לא היה נוסע 
שם בשבת, אלא היו נוסעים בדרך אחרת. וכל הסופרים שלפניו )ידועים בשמותיהם - 
“אמרפל מלך שנער, אריוך מלך אלסר, כדרלעומר מלך עילם ותדעל מלך גויים” )בראשית י”ד 
א’(...( אף אחד מהם לא זכה בפרס נובל, רק הוא ששומר תורה ומצוות. והוא היה מגולח, 
רק לא היה מגלח בשבת. ואחר כך היה אחד יותר מזה, רואים אותו עם זקן. פרופסור 
“ישראל אומן”. והוא פירש משנה בכתובות בצורה מיוחדת. המפרשים נתקשו בה, 
ורבנו חננאל פירש אותה בצורה קצת שונה מהגמרא, והוא אמר שיש לו פירוש על פי 
“תורת המשחקים”. וגם הוא זכה בפרס נובל. )לא בגלל שפירש את המשנה, אלא שפיתח 
שיטה איך להרוויח כסף(. והוא חיכה עד מוצאי שבת, שאז הוא צריך לקבל את הפרס 
ממלך שוודיה. והוא נשאר בבית הכנסת עד שיצא זמן רבנו תם והלך, ורואים אותו 
עם זקן ונראה ממש כמו אדמו”ר. הוא לא מגלח, הוא תלמיד חכם, וגם הוא קיבל פרס.

וחמש אחוז. זאת אומרת שמכל אלף איש שזכו בפרס נובל יש מאתיים 
וחמשים יהודים, וכמה מספר היהודים בעולם? שני פרומיל. כמה בני אדם 
יש בעולם? שבעה מליארד וחצי, ניקח פרומיל אחד )שזה אחד מאלף(, יוצא 
שבע מליון וחצי, והיהודים ברוך ה’ הם 15 מליון. זאת אומרת היהודים הם 
שני “פרומיל” - שניים חלקי אלף, כלומר מכל אלף איש בעולם שנים מהם 
יהודים. ואילו בפרס נובל היהודים הם 250 מתוך אלף. זאת אומרת שהמוח 
היהודי14 - עולה פי מאה עשרים וחמש מהגניוס הגויי. )כי אצל הגויים כל אחד 
250 מכל אלף במקום שניים  מקבל לפי האחוז שהוא באוכלוסיה, אבל אצל היהודים 

מכל אלף!(. וזה כבר כתוב בתורה: “רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה”, ראשי 

תיבות “הגוי הגדול הזה” זה חמש כפול חמש כפול חמש שזה מאה עשרים 
וחמש. אנחנו עם חכם ונבון. יש דברים שהיהודים לוקחים 30%, ויש דברים 
שהיהודים לוקחים 20%, אבל הממוצע זה 25%. והקב”ה נתן לנו את זה כדי 
שנוכל לשרוד בין אומות העולם. כל אומות העולם שעשו לנו צרות, ה’ יחזיר 
להם כהנה וכהנה. השבוע הזה אמרו שהיו בגרמניה הצפות נוראות ומתו 
אלפי אנשים, )איני יודע פרטים, אבל זה מה ששמעתי(. שאדם ידע שלא יעלה 
בדעתה שהנה השמידה שישה מליון יהודים ]והכל בסדר[, בסוף גם היא 
תושמד. “כהתמך שודד תושד” )ישעיה ל”ג א’( - אל תקרי “תושד” אלא תושמד. 

“ונשב בגיא מול בית פעור”
“ונשב בגיא מול בית פעור” טז.  ועוד דבר יש לנו בפרשת שבוע, כתוב: 

ג’, כ”ט(. מה זה בגיא? יש ספר של רבי אברהם ביק15, שהוא כותב  )דברים 

שם “בגיא” ראשי תיבות: בית גאים יסח אדנ-י” זה פסוק במשלי )ט”ו, כ”ה(, 
שהקב”ה יעקור את הבית של הגאים. מה הקשר? כי כתוב בגמרא )ברכות דף 
נ”ח ע”ב( שאם אתה רואה בית של עכו”ם תגיד את הפסוק הזה, ויש לזה שני 

פירושים. או בית של עבודה זרה, או בית של גויים. והדברים שם סתומים, 
כתוב “עכו”ם” ואתה יכול לפרש כך או כך. אז הוא מפרש “ונשב בגיא - בית 
גאים יסח ה’ - מול בית פעור”. ואיפה העבודה זרה הזאת היום? כבר נגמרה 

ואין כלום ממנה, כי אמרנו שם בית גאים יסח ה’. 

“מציב גבול אלמנה”
ולעומת זאת כאשר אדם רואה בית של יהודים שנבנה מחדש, יברך: יז. 

“ברוך אתה ה’ אלוקינו מלך העולם מציב גבול אלמנה”. כי בפסוק כתוב: 
“בית גאים יסח ה’ ויצב גבול אלמנה”. כי עם ישראל נחשב כמו אלמן. כמו 

14.  קוראים לזה “גניוס”. לקחו את המילה גאון, ועשו לה צורה באנגלית – “גניוס”. 
15.  זה חכם אחד שמביא את כל הרמזים שיש בתורה. דברים יפים מאד שאף פעם אתה לא 
תחלום עליהם. וזה היה ספר קרוע שמונח בבית הכנסת בתונס. וראיתי בו שני חידושים יפים. 
חידוש אחד שאומר: “וירץ עשיו לקראתו ויחבקהו ויפול על צואריו וישקהו ויבכו” )בראשית 
ל”ג, ד’(. ותיבת “וישקהו” נקודה בשש נקודות, ואמר שזה רמז לקרוא את המילה וישקהו 
הפוך - “והקשיו” – שזה ראשי תיבות: “ויאמר הכי קרא שמו יעקב ויעקבני” )בראשית כ”ז 
ל”ו(, שגם כאשר עשיו חיבק את יעקב עדיין זוכר לו את הדבר הזה שלקח לו את הברכות. 

ודבר שני על הפסוק “ונשב בגיא מול בית פעור” שזה מפרשת השבוע.



שהפסוק אומר: “כי לא אלמן ישראל ויהודה מאלוקיו” )ירמיה נ”א, ה’(. הקב”ה 
שומר על עם ישראל, ומציב גבול אלמנה. ולפני מאה שנה כאשר התחילו 
לבנות כמה ערים, כמו זכרון יעקב ומקומות כאלה, היו באים רבנים גדולים 
מירושלים, וכאשר היו רואים את העיר שהייתה אז כפר קטן, היו מברכים: 
“ברוך אתה ה’ אלוקינו מלך העולם, מציב גבול אלמנה”. כי צריך לשמוח על 
כל בית שנבנה בארץ ישראל אפילו שהבונים חילונים, או מחללי שבת. יום 
אחד הם ילכו, ויבואו בניהם אחריהם ויעריכו את התורה, וישמרו את השבת 

והחגים, וידעו מה זה הטעם שיש בתורה. 

“בן אדם מה לך נרדם”
עוד מעט יגיע הזמן של הסליחות. והסליחות האלה כל כך יפות, אם נפרש יח. 

אותם לא נגמור אותם אפילו בעשר שנים. אבל כל פעם נגיד קצת. הסליחות 
הראשונות מתחילות: “בן אדם מה לך נרדם, קום קרא בתחנונים!”. המחברים 
של הסליחות תמיד היו מחפשים לשון פסוק ובונים עליו, לא כתוב פסוק 

כתוב ביחזקאל. כל  “בן אדם”  כזה, אבל 
הזמן כתוב שם “בן אדם16”. ו”מה לך נרדם” 
זה פסוק שכתוב ביונה )א’, ו’(. שהמלחים 
אמרו ליונה הנביא: “מה לך נרדם”, כי הוא 
עלה לישון ולא אכפת לו מכלום, והספינה 
הייתה עולה ויורדת והוא ישן. “קום קרא 
בתחנונים”, כתוב שם ביונה: “קום קרא 
אל אלוקיך”, והמשורר כתב: “קום קרא 
“שפוך שיחה דרוש סליחה,  בתחנונים”. 
מאדון האדונים. רחץ וטהר, ואל תאחר, 
בטרם ימים פונים”. איפה מצא את הביטוי 
“שפוך שיחה”? בתהלים )ק”ב, א’( כתוב: 
“תפלה לעני כי יעטוף, ולפני ה’ ישפוך 
שיחו”. “דרוש סליחה” - הכוונה דרוש 
סליחות17. “רחץ וטהר” זה פסוק שנאמר 
י”ב(.  ה’,  )מלכים-ב’  מצורע  שהיה  לנעמן 
“אל תאחר” - זה מהפסוק: “ועשה אל 
תאחר” )דניאל ט’, י”ט(. “בטרם ימים פונים”. 
“ומהרה, רוץ לעזרה, לפני שוכן מעונים”. 
מהר תרוץ ותבקש עזרה מהקב”ה. ואחר 
כך תפנה לבורא עולם: “אנא שעה לשמך 
יודעי” – לא “שמך יודעי”, אלא “לשמך”. 
כי כל פועל “שעה” אחריו יש למ”ד כמו 
“ולתפלתם שעה”. וזה כתוב באבן עזרא 
)ספר צחות שער הפעלים דף מ”ב ע”ב( וברש”י 

)שמות ה’, ט’( וברבי יונה אבן ג’אנח )ספר 

השרשים שורש שעה(, ותקנו את כל התפלות 

על פי זה18. “לשמך יודעי” - ליודעי שמך. 

16.  ולמה כתוב “בן אדם”? אומר הרב האר”י שיחזקאל 
היה גלגול קין בנו של אדם הראשון. וזו הכוונה “בן 

אדם” – בנו של אדם הראשון.
17.  היה חכם אחד שאמר אסור לומר אנחנו הולכים 
ל”סליחות”. כי מי אמר לך שה’ יסלח לך? אבל זו 
גוזמה, כי מה אני אמרתי? וכי אמרתי שודאי יסלח 
לי?! אנחנו הולכים לומר סליחות, כלומר לבקש 
סליחה, זה הכל. אין בזה שום דבר. אנשים מחפשים 
עלילות – אמרת ככה ואמרת ככה... לא אמרתי 
כלום, רק אמרתי שהולכים לסליחות שפירושו 

הולכים לבקש סליחה.
18.  אבל יש עקשן אחד שאומר דוקא הפוך, אם 

“ישראל הנאמנים” ולא “ישראל נאמנים”, כי לא באת להגיד שהם נאמנים, 
אלא הם ישראל הנאמנים ותשעה לתפילתם. “לך ה’ הצדקה ולנו בושת הפנים” 
)דניאל ט’, ז’( - אנחנו מתביישים במעשים שלנו, איך נוכל לחיות עם בני אדם 

שבשבילם הכל הפוך? “דור תהפוכות המה, בנים לא אמון בם” )דברים ל”ב כ’(. 
אתה לא יודע אם הם בנים או בנות... 

“עמוד כגבר, והתגבר, להתוודות על חטאים”
אחר כך אומר: “עמוד כגבר, והתגבר, להתוודות על חטאים19. ָי-ּה אל דרוש, יט. 

בכובד ראש, לכפר על פשעים”. אל תתוודה: “אשמנו בגדנו גזלנו”, מה אתה 

אתה אומר שהולכים על הרגלים והראש למעלה, הוא יאמר אדרבא, “ואיפוך אנא”, אולי 
הראש למטה והרגלים למעלה? ככה הולכים?! הרי ככה עולים באויר. אבל אינם מסוגלים 

להודות על האמת. מה אני אעשה להם?! יגידו מה שירצו.
19.  כאשר רבי עזרא עטיה ע”ה קרא לרבי שלום לופס ע”ה ואמר לו לך לעכו ותהיה שם רב, 
אמר לו איך אלך לעכו, הרי שם יש גם יהודים וגם גויים, ויש בה חלק שהיא מחוץ לארץ? 

אמר לו עמוד כגבר והתגבר, ראשי תיבות עכו...



רוצה ממני?!... וכי ככה עושים וידוי? לא ככה עושים, אלא בכובד ראש. “כי 
לעולם, לא נעלם, ממנו נפלאים” - אין שום דבר שאתה מעלים אותו מאחרים 
ונעלם מפניו. “וכל מאמר, אשר יאמר, לפניו הם נקראים” – כל מאמר שנאמר 

בעולם הוא נקרא לפניו20. “המרחם, הוא ירחם, עלינו כרחם אב על בנים”.

התרת נדרים 40 יום קודם ראש השנה
השבוע הזה יש לנו התרת נדרים, ובחוץ לארץ ההתרה הייתה דבר גדול כ. 

מאד, והגבאי היה צועק “הטרה!” )הוא חושב שהתרה זה בטי”ת... וככה כתבו בעיתון 
שיצא שם בערבית - “אנג’מה”: “הטרה” בטי”ת, צריך לתת להם קונטרה על הראש...(. והם 

חושבים שההתרה הזאת מנקה את כל העוונות, לכן בליל ההתרה באים לבית 
הכנסת העתיק והישן בתונס )שהיה פי ארבעה ויותר מהמקום הזה(, וכל המדרגות 
כולם היו מלאים באנשים נשים וטף, והיו שומעים את ההתרה ברתת ובזיע. 
ומה הייתה ההתרה? לא כמו כאן שאומרים רק שתי מלים: “מותר לך מותר 
לך”, אלא קוראים נוסח ארוך: “שמעו נא רבותינו וכו’”, ואחר כך עשרה שהם 
יושבים ומתירים לכולם, ואומרים: “מותרים לכם מותרים לכם מותרים לכם”. 
ואחר כך מוסיפים עוד קטע שאנחנו מוסרים מודעה שכל מה שעשינו, הכל 
לעשות נחת רוח לפניו דוקא בלי שום פניה. לא בשביל לחפש כבוד ורעש.

למה עושים התרת נדרים?
והאנשים היו כ”כ אדוקים במצות ההתרה הזאת, והיו חושבים שעל ידי כא. 

ההתרה כל העברות ימחו. אבל זה לא בדיוק ככה, כי התרה זה רק התרת 
נדרים והתרת מנהגים. שמי שנהג באיזה דבר מצוה ולא אמר בלי נדר אחרי 
שלוש פעמים זה נחשב לו כמו נדר, אלא אם כן הצהיר: אני אומר בפירוש 
שכל מה שאני עושה זה בלי נדר, ואז אין הכי נמי שאין עליו חיוב. אבל אם 

20.  הנה כמה מחפשים חקירות נגד ביבי. ]וכל אחד ממחפשי העלילות אומר:[ אין לי שום 
קשר לנושא הפוליטי, אני טהור וזך כמו שמן, ומגלים שהכל שקר. וזה בימינו שאדם עושה 

הקלטה, אבל אצל הקב”ה אין צורך בהקלטות, הוא יודע את הכל.

לא אמר ככה ועשה את זה בסתם שלוש פעמים, וכיון להמשיך את זה חייב 
להמשיך. ולפעמים אדם לא יכול להמשיך, למשל הוא היה רגיל לקרוא 
בסעודות שבת פרקי משניות של שבת, ומתי שהיום ארוך ויש לו זמן לקרוא 
הוא קורא, אבל כאשר אין לו זמן מה יעשה? יקרא רק פרק אחד או שנים, לכן 
בשביל זה עושים התרה. וכן אם אדם נהג באיזו חומרא, והוא הלך להתארח 
אצל מישהו, ואותו אחד לא עושה את אותה החומרא, וכי יתחיל לריב אתו: 
אני רוצה ככה וככה. לא ככה. אלא מה שתוכל לעשות בפחות מחלוקת 
עדיף. ובשביל זה עושים התרת נדרים, וגם התרת קללות ושבועות שאם 

אדם קילל או נשבע. 

למה מתירים בעשרה?
ולמה עושים עשרה מתירים? כי יש דין בהלכה )יו”ד סי’ ר”י ס”ב( שאם כב. 

נידוהו בחלום צריך עשרה מתירים. מי היום שומע דבר כזה? בימי הגמרא היה 
דבר כזה. רבא ע”ה פעם אחת נידו אותו בחלום, למה? כי המלכה הפרסית 
איפרא הורמיז שלחה לו: אמרתי לבן שלי, אתה רואה כמה היהודים חביבים, 
בשעה שהם מתפללים מיד הם נענים ויורד גשם. ואמר לי: אמא, וכי את באמת 
חושבת שזה נכון? הרי ודאי זה בגלל שהם מתפללים בעונה של הגשם, הנה 
תנסי בעונה אחרת ונראה, אז אמרה לרבא אני רוצה לנסות אותך, עכשיו 
בחודש תמוז נראה אותך אם תוכל להביא גשם או לא? ורבא לא היה יכול 
לומר לה: לא, אני לא מביא גשם. עמד והתפלל: רבונו של עולם, “באוזנינו 
שמענו אבותינו ספרו לנו, פועל פעלת בימיהם בימי קדם” )תהלים מ”ד, ב’(, 
ואנו בעינינו לא ראינו. ספרו לנו שהיו הרבה נפלאות. שמואל הנביא אמר 
“אקרא אל ה’ ויתן קולות ומטר” )שמואל-א’ י”ב, י”ז(. אבל אנחנו לא ראינו 
את זה. וירד גשם בתמוז, והיא אמרה לבן שלה: אתה רואה טמבל, איך רבא 
יכול להביא גשם?! ובלילה בא אליו אביו בחלום, ואמר לו ככה עושים?! 
אסור לעשות ככה, אתה מטריח את הקב”ה על לא דבר, מה אתה צריך 



גשם עכשיו?! לכן הערב יבואו אליך חיצונים לדקור אותך במיטה, לכן 
תחליף את המיטה. רבא קם מבוהל מהחלום ועבר למיטה אחרת. והם 
באו והם ִעְוִרים – “עינים להם ולא יראו, אזנים להם ולא ישמעו” )תהלים 
קט”ו, ה’-ו’(, לקחו סכינים וחרבות )כנראה גם רוחניים(, ותקעו במיטה. קם 

רבא בבוקר וראה שכל המיטה שלו מלאה סכינים וחרבות, שאל מי עשה 
את זה? ואף אחד לא ידע. וגם בחולין )דף קל”ג ע”א( כתוב שרבא היה נזוף 
משמים. למה נזוף? בגלל שהטריח את ה’. אף על פי שהוריד גשם, אבל 
הוא הטריח. אדם צריך לא להטריח21. והקב”ה ישמע את תפלתנו, וישעה 

אל שוועתנו, ויאזין לצעקתנו. 

אריאלה  ויהי רצון שהשיעור הזה יהיה לעילוי נשמת הגברת הצדקת 
גאולה בת נג’מו למשפחת חדאד. כשהייתה בתי גאולה ז”ל לא מרגישה 
טוב, היא הייתה הולכת אליה ומדברת אתה ומעודדת ומנחמת אותה, 
ואומרת לה: אני גאולה ואת גאולה... והנה השבוע הזה נפטרה והשאירה 
עשרה ילדים, תהיה נשמתה צרורה בצרור החיים. וגם לעילוי נשמת מר 
זקני רבי רפאל מאזוז בן אמימה שנפטר בי”ט לחודש אב, אותו יום שנפטרה 
הרבנית מרגלית )אשתו של מרן הרב עובדיה יוסף ע”ה(, זכותם תגן עלינו ועל 

כל ישראל. וכן יהי רצון ונאמר אמן. 
ויעקב, הוא יברך את כל  מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק 
השומעים, ואת כל הרואים, ואת כל הקוראים אחר כך בעלונים של בית 
נאמן, הקב”ה ימלא את כל משאלות לבם לטובה, בריאות איתנה והצלחה 

רבה, אושר ועושר וכבוד, וכן יהי רצון ונאמר אמן.

רבי מרדכי אליהו ע”ה שנראים פשוטים מאד, מה שאומר  יש סיפורים יפים על    .21
מתקיים. ולא כתוב שהוא התפלל בכוונות, אלא הוא התפלל מכל הלב. אדם יתרגל 

שהתפלה שלו תהיה מכל הלב.



ְוִנְפָלאֹות.  ְמֻיָחדֹות  ְסִליחֹות  ַהְּסָפַרִּדים  ָלנּו  ֵיׁש  ֱאלּול  ְּבֹחֶדׁש 

ֲאֵחרֹות  ְסִליחֹות  ֵיׁש  ְבַׁשָּבת  ַוֲאִפּלְּו  ַוֲחִמִּׁשי  ֵׁשִני  ְּבָכל  ּוְבֶג'ְרָּבא 

]ׁשֹונֹות ֵמַהְּסִליחֹות ָהְרִגילֹות, ְוֵהם ְסִליחֹות "ִׂשְפֵתי ְרָננֹות"[. ְוֵכן 

ְיהּוִדים,  ּוְבֶג'ְרָּבא ֵיׁש ֹקֶמץ  ְיהּוִדים,  ֵאין ָׁשם  ְוַהּיֹום  ָנֲהגּו ְבלּוב, 

ֲאָבל ֵיׁש מֹוָׁשִבים ֶׁשל ְיהּוֵדי לּוב ִויהּוֵדי ֶג'ְרָּבא ֶׁשעֹוד ַמְמִׁשיִכים 

ַּבְּסִליחֹות ָהֵאֶּלה ּוְמַגְּוִנים ָּכל ַּפַעם ְסִליחֹות ֲאֵחרֹות, )ְוַהִּמְנָהג לֹוַמר 

ְסִליחֹות ְּבַׁשָּבת הּוָבא ַבּטּור ְּבִסיָמן תר"ב, ֶׁשֵּכן ִמְנַהג ְסָפַרד(. ֲאָבל ַּגם ְׁשָאר 

ַהְּסָפַרִּדים ֶׁשאֹוְמִרים ָּכל ַלְיָלה ְסִליחֹות, ֶזה ְמאֹד ִנְפָלא. ְוָכתּוב 

)ְּבַׁשַער ַהַּכָּונֹות( ֶׁשַרֵּבנּו ָהֲאִר"י ֶׁשָהָיה ַאְׁשְּכַנִּזי, ָהָיה ָקם ָּכל ַלְיָלה 

ְבחֶֹדׁש ֱאלּול לֹוַמר ְסִליחֹות ִעם ַהְּסָפַרִּדים. 

ְוָהַרְמַּב"ם )פרק ג' מהלכות תשובה( אֹוֵמר ֶׁשִּמְנַהג ָּכל ִיְׂשָרֵאל ָלקּום 

ִלְסִליחֹות ַּבֲעָׂשָרה ְיֵמי ְתׁשּוָבה )ְוֹלא ָכַתב לֹוַמר ְּבָכל חֶֹדׁש ֱאלּול, ִּכי ֵיׁש 

לֹו ְכָלל ְּבִחּבּורֹו ֶׁשהּוא כֹוֵתב ַרק ָּדָבר ֶׁשָּכל ִיְׂשָרֵאל נֹוֲהִגים ּבֹו(. ְוַהִּמְנָהג 

ֲאָבל  ָהַאְׁשְּכַנִּזים,  ֵאֶצל  ִנְׁשַאר  ְיֵמי ְתׁשּוָבה  ַּבֲעֶׂשֶרת  ַהֶּזה ָלקּום 

ְסִליחֹות  ִּכי ֵהם ֹלא אֹוְמִרים  ֵלילֹות,  ַאְרָּבָעה  ָלֶהם  ֵּכיָון ֶׁשָחֵסר 

ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ּוְבַׁשָּבת ּוְביֹום ִּכּפּור, ָאז ַחְכֵמי ָהַאְׁשְּכַנִּזים הֹוִסיפּו 

ְלָפחֹות ַאְרָּבָעה ֵלילֹות ִלְפֵני רֹאׁש ַהָּׁשָנה ַלֲאִמיַרת ְסִליחֹות. )גליון 

28 אותיות ב', ג', ה', ו'(.
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שלוחה 22. נא לשלוח 
התשובות עד יום ראשון 

בערב
בין הפותרים נכונה 

יוגרל פרס )חובה לציין שם 
וכתובת בצורה ברורה(

א. ַּפַעם ָׁשֲאלּו: ָלָּמה ֵיׁש ְּכָלל "ָסֵפק ְּבָרכֹות 

ְלָהֵקל", ֲהֵרי ֵיׁש ָלנּו ְכָבר ְּכָלל "ְסֵפיָקא ְדַרָּבָנן 

ְוֹלא  ֲחָכִמים  ִמִּדְבֵרי  ]ָּדָבר ֶׁשהּוא  ְלקּוָּלא" 

ֵמַהּתֹוָרה, ְסֵפקֹו ְלָהֵקל[, ּוִמֵּמיָלא ָסֵפק ְּבָרכֹות 

ֶׁשֵהם ִמְּדַרָּבָנן ַּגם ֵּכן ְלקּוָּלא, ָאז ָלָּמה ָצִריְך 

ִמיֵני ֵתרּוִצים  ָכל  ְוָאְמרּו  ְכָלִלים?  ְׁשֵני  ָלנּו 

ָּפאְרדֹו  ָדִוד  ַרִּבי  ֶׁשל  ָיֶפה  ֵּתרּוץ  ְוֵיׁש  ָלֶזה. 

)ׁשּו"ת ִמְכָּתם ְלָדִוד ֵחֶלק או"ח סימן ג'( ֶׁשאֹוֵמר 

ָּכָכה: ִאם ָהִיינּו אֹוְמִרים ַרק "ְסֵפיָקא ְדַרָּבָנן 

ְלקּוָּלא", ָאז ַמְׁשָמע ֶׁשִּמי ֶׁשרֹוֶצה ְלַהְחִמיר 

ּוְלָבֵרְך, ָּתבֹוא ָעָליו ְּבָרָכה, ָלֵכן ֵיׁש ָלנּו ְכָלל 

"ָסֵפק ְּבָרכֹות ְלָהֵקל", ֶׁשָאסּור ְלָך ְלַהְחִמיר 

ִּכי ַאָּתה ִנְכָׁשל ִּבְבָרָכה ְלַבָּטָלה. ֲאָבל ֵיׁש ֵּתרּוץ 

יֹוֵתר ָּפׁשּוט ֶׁשל ַרִּבי יֹוֵסף ַמָּׁשאׁש )ׁשּו"ת ַמִים 

ַחִּיים ִסיָמן מ"ג(, ֶׁשֵאין ְּכָלל ָּכֶזה "ָסֵפק ְּבָרכֹות 

ְלָהֵקל" ַּבַּׁש"ס, ְוַרק ָמָרן )בשלחן ערוך סי' קע"ד 

סעיף ד'( ִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבָלׁשֹון ֶזה ּוִמֶּמּנּו ָלְמדּו ָכל 

ָהַאֲחרֹוִנים. ַרִּבי יֹוֵסף ַמָּׁשאׁש נֹוַלד ְּבָמרֹוקֹו, 

ְוָאִביו ַרִּבי ַחִּיים ַמָּׁשאׁש ָהָיה ָחִסיד ָּגדֹול. ֶאת 

ַהַּמָּזל ֶׁשּלֹו ָמָצא ְבֶתְלְמָסאן ְּבַאְלִג'יר, ֶׁשָהְיָתה 

ֲחֵרָבה ִמְּבִחיָנה ָדִתית, ְוַכָּמה ֶׁשִּנָּסה ְלַהֲחִזיר 

אֹוָתם ִּבְתׁשּוָבה, ֹלא ָעַזר ְּכלּום )אֹוְמִרים ֶׁשָהיּו 

ְׁשִליָט"א  ַעָּמאר  ָהַרב  ְּבִמיָנן.  ְמֻיָחדֹות  ְדָרׁשֹות  לֹו 

ִסְגנֹון ֶׁשל  ֵהן ֹלא אֹותֹו  ֶׁשַהְּדָרׁשֹות ֶׁשּלֹו  ִלי  ָאַמר 

ָהַרב עֹוַבְדָיה, ֶאָּלא ְׁשֵני ִסְגנֹונֹות ׁשֹוִנים(. ֲאָבל ֵיׁש 

לֹו ְתׁשּובֹות ָיפֹות ְמאֹד, ְוַהִּסְגנֹון ֶׁשּלֹו ִבְכָתב 

ְמֻיָחד. )גליון 76 הערה 22(.

ב. ַהּיֹום ֻּכָּלם אֹוְמִרים "ַּתְבִלין", ְוזֹו ָטעּות. 

ַּפַעם ָּכְתבּו ִּב"ְמאֹורֹות ַהַּדף ַהּיֹוִמי" ֶׁשַהֵּתיָמִנים 

ַהֵּתיָמִנים  ַרק  ֲאָבל ֹלא  "ְּתָבִלין".  אֹוְמִרים 

אֹוְמִרים ָּכָכה, ֶאָּלא ָּכל ַהְּסָפַרִּדים אֹוְמִרים 

ְּתָבִלין. ְוִאם ִּתַּקח ִסּדּור "ֵּבית ְמנּוָחה" ֶׁשִּנְדַּפס 

ִלְפֵני ָמאַתִים ָׁשָנה, ְוִתְפַּתח ְּבִפְרֵקי ַׁשָּבת ָׁשם, 

ִּתְרֶאה ְבֶפֶרק ְּתִׁשיִעי )משנה ה'( ָּכתּוב ְּתָבִלין, 

ֻּכָּלם ֹלא  ַהּיֹום  ְוָלָמה  ָּכָכה.  ָאְמרּו  ֻכָּלם  ִּכי 

אֹוְמִרים ְּתָבִלין? ִמּׁשּום ֶׁשָחְׁשבּו ֶׁשֶּזה הֹוֵלְך 

ַעל ִמְׁשַקל ַּתְבִׁשיל ]ְוָלֵכן ָאְמרּו ְבדֹוֶמה ָלֶזה 

ֵּביֵניֶהם,  ֶהְבֵּדל  ֵיׁש  ֶּבֱאֶמת  ֲאָבל  "ַּתְבִלין"[, 

ִּכי ַהּׁשֶֹרׁש ֶׁשל ַּתְבִׁשיל הּוא בש"ל ְוַהָּתי"ו זֹו 

תֹוֶסֶפת, ְוִאּלּו ַהּׁשֶֹרׁש ֶׁשל ַּתְבִלין ֶזה תב"ל. 

ְוֵכן מּוָכח ַּבְּגָמָרא )נדרים נ"א ע"א(. ְועֹוד יֹוֵתר 

ִמֶּזה, ָּכתּוב ַּבִּמְׁשָנה )ערכין י"ג ע"ב( ֶׁשַהְלִוִּיים 

ַהְּקַטִּנים ָהיּו יֹוְׁשִבים ַעל ַיד ַהְלִוִּיים ַהְּגדֹוִלים 

ְּבָׁשָעה ֶׁשֵהם ָׁשִרים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, "ְּכֵדי ִלֵּתן 

ֶּתֶבל ַּבְּנִעיָמה... ְוצֹוֲעֵרי ַהְלִוִּיים ָהיּו ִנְקָרִאים", 

ְּכלֹוַמר ֵּכיָון ֶׁשַהּקֹול ֶׁשל ַהְלִוִּיים ַהְּמֻבָּגִרים 

ָלֵכן ָּבִאים ַהְּקַטִּנים  ְוִהְתַאֵּבן,  ְּכָבר ִהְתַיֵּבׁש 

ָהֵאֶּלה ְוָהיּו עֹוִׂשים ְנִעימֹות, ְּדַהְינּו ֹלא ְּכמֹו 

ָאָדם ְמֻבָּגר ֶׁשּקֹולֹו ָיֵבׁש, ֶאָּלא ָהָיה ָלֶהם קֹול 

"ַּבס" )ְּכמֹו ָכל ִמיֵני ֵׁשמֹות ֶׁשאֹוְמִרים ַהּיֹום(. ְוִהֵּנה 

ְוֹלא ָכתּוב  ַּבְּנִעיָמה,  נֹוְתִנים "ֶּתֶבל"  ָכתּוב 

ַּתְבִלין. ָאְמָנם ֵיׁש ָמקֹום ֶאָחד ֶׁשּסֹוֵתר ֶאת 

ֶזה, ַּבְּגָמָרא )שבת קי"ט ע"א( ָאַמר ַהֶּמֶלְך ְלַרִּבי 

ְיהֹוֻׁשַע ֵּבן ֲחַנְנָיה: ֵיׁש ְלָך ַחִּמין ָּכל ָּכְך ָטִעים 

ְלַׁשָּבת, ֵּתן ִלי ֶאת ַהַּמְתּכֹון ֶׁשּלֹו. הּוא ָנַתן לֹו, 

ְוַהֶּמֶלְך ָעָׂשה ֶאת ֶזה ְלַבד, ֲאָבל ָיָצא לֹו ְלֹלא 

ַטַעם ּוְלֹלא ֵריַח. ָׁשַאל אֹותֹו: ַמה ֶּזה? ַאָּתה 

ַמְסִּתיר ִמֶּמִּני ַמֶּׁשהּו? ָאַמר לֹו: ֵיׁש ָלנּו ַּתְבִלין 

ֶאָחד ְוַׁשָּבת ְׁשמֹו. ִּבֵּקׁש ֶׁשָּיִביא לֹו ִמֶּמּנּו. ָאַמר 

לֹו: ִמי ֶׁשּׁשֹוֵמר ַׁשָּבת ֶזה עֹוֵזר לֹו, ּוִמי ֶׁשֹּלא 

ׁשֹוֵמר ַׁשָּבת ֶזה ֹלא עֹוֵזר לֹו, ָאז ִאם ָּתבֹוא 

ְלַׁשָּבת ְותֹאַכל ִמֶּזה ֶׁשִּיְהֶיה ְלָך ַלְּבִריאּות, ֲאָבל 

ֵאיְך ֶאֵּתן ְלָך ֶאת ֶזה? ֲהֵרי ַאָּתה ֹלא ׁשֹוֵמר 

ַׁשָּבת, ָמה ֶאֱעֶׂשה ְלָך?! ָאז ִהֵּנה ָכתּוב ָּכאן 

"ַּתְבִלין" ֶאָחד. ֲאָבל זֹו ָטעּות סֹוֵפר. ּוֶבֱאֶמת 

ַּבִּמְדָרׁש )בראשית רבה פי"א פיסקא ד'( מּוָבא 

ַהִּסּפּור ַהֶּזה, ְוָׁשם ָּכתּוב "ֶּתֶבל" ֶאָחד. ְוֵיׁש 

עֹוד ְרָאָיה ָלֶזה ֵמַהִּמְׁשָנה )ערלה פ"ב מ"ד(: ָּכל 

ַהְּמַתֵּבל ְוַהְּמַחֵּמץ ְוַהְּמַדֵּמַע, ְוַהִּמָּלה "ַהְּמַתֵּבל" 

ַהִּמָּלה הּוא תב"ל.  ֶׁשַהֹּׁשֶרׁש ֶׁשל  מֹוִכיָחה 

ָלֵכן ִאם "ֶּתֶבל" ְּבָיִחיד ָאז אֹוְמִרים "ְּתָבִלין" 

ְּבַרִּבים, ּוְכמֹו ֶמֶלְך-ְמָלִכים. )שם הערה 21(.

 ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ֵזיתּון ָהָיה ַגם ָחָכם, 
 ְוַגם ִּפֵּקַח, ְוַגם ָּגאֹון, ְוַגם ַצִּדיק, 

ְוַגם ּכֹוֵתב
ַּבָּׁשבּוַע ַהָּבא יֹום ְּפִטיַרת ַהָּגאֹון ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל 

ֵזיתּון זצ"ל ֶׁשָהָיה ַאב ֵּבית ִּדין ְּבתּוֶנס, ְוִנְפַטר 

ְּבתרפ“א. הּוא ָהָיה חֹוֵקר ֶאת ַהַּבֲעֵלי ִּדיִנים 

מּוָכָנה  ָתִמיד  ּוְתׁשּוָבתֹו  ְמֻיֶחֶדת,  ְּבצּוָרה 

ְבִפיו. ְוָכָכה ָהיּו ַאֲחָריו ַּגם ֵּכן ַּכָּמה ַרָּבִנים. 

ָחָכם ָּגדֹול ָהָיה. ּוְכֶׁשּנֹוַסד ֵּבית ַהִּדין ָהַרָּבִני 

ִבְׁשַנת  ָהָיה  ֶזה  ְבתּוֶנס  )תריבונאל ראביניך( 

ַּתְרָנ“ח, ְוָאְמרּו ִמי ִיְהֶיה ָהִראׁשֹון ַאב ֵּבית ִּדין? 

ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ֵזיתּון. ִּכי הּוא ָהָיה ַגם ָחָכם, ְוַגם 

ִּפֵּקַח, ְוַגם ָּגאֹון, ְוַגם ַצִּדיק, ְוַגם ּכֹוֵתב. ּוַפַעם 

ַאַחת ָּפַסק ֵאיֶזה ְפָסק, ְוָהָיה ָׁשם עֹוֵרְך ִּדין 

ֶׁשל ַהַּצד ַהֵּׁשִני ְוָאַמר לֹו: ָהַרב! ֲאִני ֲאַחֵּפׂש 

ַּבְּפָסִקים ֶׁשְּלָך ֶׁשהֹוֵצאָת ֶּבָעָבר, ְוִאם ֶאְרֶאה 

ְּפָסק ֶׁשִּמְתַנֵּגד ַלְּפָסק ַהֶּזה, ֶאְתַּבע אֹוְתָך ְלֵבית 

ְוָהָיה  ַּתִּגיד ַמה ֶּׁשִּתְרֶצה,  ִמְׁשָּפט. ָאַמר לֹו: 

ְמַדֵּבר  ִּדין  ְוָהעֹוֵרְך  ְמִניָפה ֶׁשְּמִניִפים,  ְבָידֹו 

ְוָהַרב ְמַנְפֵנף ִּבְמִניָפה ְּכאֹוֵמר ַּתְמִׁשיְך, ַּתְמִׁשיְך, 

ַּתִּגיד, ַּתִּגיד... ָהַלְך ְוִחֵּפׂש, ּוָמָצא ְפָסק ֶׁשהּוא 

ׁשֹוֶנה, ְוָתַבע ֶאת ָהַרב ְלֵבית ַהִּמְׁשָּפט. ּוֵבית 

ַאָּתה  ִיְׂשָרֵאל, ָמה  ַרִּבי  לֹו:  ָאַמר  ַהִּמְׁשָּפט 

אֹוֵמר? ָאַמר ָלֶהם: ִּתְראּו ַּבִּנּמּוִקים ”חייתו, 

ְוהֹוִאיל  ְּכלֹוַמר: ”הֹוִאיל  חייתו, חייתו...“, 

ָהֵאֶּלה  ְוָכְך  ָכְך  ַהִּדין הּוא  ָלֵכן  ְוהֹוִאיל...“, 

ֹלא ַׁשָּיִכים ַּבְּפָסק ַהֶּזה. ְוַרק ֵחֶלק ֵמֶהם, אּוַלי 

ְׁשַנִים ִמּתֹוְך ֲחִמָּׁשה אֹו ִׁשָּׁשה ַׁשָּיִכים ָּכאן, 

ְועֹוֵרְך ַהִּדין ַהֶּזה ֶׁשִּבְלֵּבל ֶאת ָהִעְנָיִנים, הּוא 

ְבַעְצמֹו ֵאינֹו ֵמִבין ָמה ֶזה הֹוִאיל... ַמה ַּנֲעֶׂשה 

לֹו?! ָצֲעקּו ַהּׁשֹוְפִטים ַעל עֹוֵרְך ַהִּדין: ֵּתֵלְך 

ִמָּכאן! ַאָּתה ֹלא ִמְתַּבֵּיׁש ְלַהֲעִמיד ֶאת ָהַרב 

ָהָראִׁשי ֶׁשל ַהְּיהּוִדים ַלִּמְׁשָּפט?! ָּכָכה ָהָיה. 

ָהיּו ֲחָכִמים ּוְמֻכָּבִדים.

ַּבָּׁשבּוַע ַהָּבא ַּגם יֹום ְּפִטיָרתֹו ֶׁשל מֹר ְזֵקִני 

]ָסִבי[ ֶהָחִסיד ַרִּבי ְרָפֵאל ָמאזּוז זצ"ל. ָהָיה 

ְּבַקָּלה  ָזִהיר  ְוָהָיה  ְמֹאד  ַעד  ְיֵרא ָׁשַמִים 

לֹו  )ָהָיה  ַלְיָלה  ֶׁשָּכל  זֹוֵכר  ַוֲאִני  ְּכַבֲחמּוָרה. 

ֶחֶדר ֶׁשהּוא ָיֵׁשן ּבֹו( ְּכֶׁשָהָיה קֹוֵרא ְקִריַאת ְׁשַמע 

ָקָרא ְּבֶרֶגׁש ָּגדֹול: "ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ה‘ ֱאֹלֵקינּו 

ה‘ ֶאָחד". )גליון 223 אותיות י' וי"א(.

 ְּכֶׁשָמָרן זצ"ל ְמַדֵּבר ַאף ֶאָחד 
ֹלא סֹוֵגר ַעִין

ֹלא ָרִאיִתי ֶאָחד ֶׁשָּיכֹול ְלַהֲחִזיק ֶאת ַהִּצּבּור 

ְּכֶׁשֵהם ֵעָרִנִּיים ְּכמֹו ָמָרן ָהַרב עֹוַבְדָיה. ָהָיה ָּבא 

ַפֲעַמִים ַּבָּׁשבּוַע ִּביִׁשיַבת ַרְׁשִּב“י ְבֵתל ָאִביב, 

ּוְכֶׁשהּוא ְמַדֵּבר ַאף ֶאָחד ֹלא סֹוֵגר ַעִין. ֻּכָּלם 

ֲעֵיִפים ַמָּמׁש, ַאָּתה רֹוֶאה ֶׁשֵהם ִעם ְּבָגִדים 

ֶׁשל ַּבָּנִאים, ֶׁשל ַסָּיִדים, ֶׁשל ַטָּיִחים, ְוֵהם ָּבִאים 

ְלִהְתַּפֵּלל ָׁשם ִמְנָחה ְוַעְרִבית ֶׁשֹּלא ַיְפִסידּו 

ִּגיַע ַהָּׁשָעה  ִמָּלה. ָנַתִּתי ָׁשם ַהִּׁשעּוִרים, ּוְכׁשִֶ

ֶשל ִסיּום ַהִׁשיעּור ָהָיה ִבְרצֹוִני ָלֶלֶכת, ֲאָבל ָאז 

ָהַרב ָּבא, ְוָלֵכן ִנְׁשַאְרִּתי. ְוֹלא ַרק ֶזה, ְּכֶׁשהּוא 

ָּבא אֹוֵמר ִלי: 'ַּתְתִחיל ְלַדֵּבר, ֲאִני ָעֵיף'. טֹוב, 

ְמַׁשֵּבַח אֹוִתי  ְוהּוא  ְמַדֵּבר ַּכָּמה ִמִּלים.  ֲאִני 

ּוְמעֹוֵדד אֹוִתי ּוְמָבֵרְך אֹוִתי, ָהָיה ָאָדם ְמֻיָחד. 

ֹלא ָרִאיִתי ָכמֹוהּו ֹלא ְבחּו“ל ְוֹלא ָכאן. ָּכל ָּדָבר 

ְוָדָבר הּוא ְמעֹוֵדד. ִּבְזכּות ָהִעּדּוד ֶׁשּלֹו, ָזכּו 

ַתְלִמיִדים ְוַתְלִמיֵדי ַתְלִמיִדים ֶׁשּלֹו ְלַחֵּבר ֵמָאה 

ְסָפִרים. ָהַרב ַאֲהרֹן ַזַּכאי ֶׁשִּיְהֶיה ָּבִריא ְלַמְעָלה 

ִמֵּמָאה ְסָפִרים ָּכַתב, ְּבטּוב ַטַעם, ְּבִסְגנֹון ָיֶפה. 

ַבֲהָלָכה.  ָרָאה  ַהְּסָפִרים ֶׁשהּוא  ָּכל  ְמַלֵּקט 

ׁשֹוֲאִלים אֹוִתי ְׁשֵאָלה, ִלְפָעִמים ֶזה ֹלא ִנְמָצא 

ַהְּסָפִרים(, ָאז  ָּכל  ִלי ֶאת  )ֵאין  ֶׁשָּלנּו  ַבְּסָפִרים 

ֲאִני לֹוֵקַח ֵסֶפר ַהַּבִית ַהְּיהּוִדי ]ֶׁשִחְּברֹו ָהַרב 

ַזַּכאי[, ּבֹוֵדק ָׁשם, ְוהּוא ֵמִביא ָׁשם ְּתׁשּובֹות 

ֶׁשל ַאֲחרֹוֵני ַאֲחרֹוִנים ַמָּמׁש. ַהּכֹל ִנְמָצא ָׁשם 

ְּבַתְמִצית ַהְּדָבִרים. ְוִאם ַהְּדָבִרים ֹלא מּוָבִנים 

ֲאִני ַמְׁשִאיר ֶאת ֶזה ַעד ֶׁשִּנְבּדֹק ֶאת ַהָּמקֹור. 

ַוֲאִני ְמַבֵּקׁש ַּבְּיִׁשיָבה ֶׁשְּיַחְּפׂשּו ָׁשם ֶאת ַהָּמקֹור. 

ָאז ָהַרב עֹוַבְדָיה ָאַמר ִלי 'ְּתַדֵּבר ְּתַדֵּבר', ְוַאַחר 

ָּכְך הּוא נֹוֵתן ִׁשעּור. )שם אות ד' והערה 7(.


