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מצוה גדולה למשוך את הדור הזה לתורה
שבוע טוב ומבורך1. השיעור יהיה לרפואת הנכד של רבי בוגיד - רבי א. 

נס. הוא  סעדון ראשי תיבות  נועם  נועם יוסף חנינא בן שולמית נחמה. 
מורדם ומונשם כמה שבועות בבית חולים בצרפת ולא יודעים מה יש לו 
ומה לעשות לו2. ה’ ישלח לו רפואה שלמה בכלל כל חולי עמו ישראל אמן 
כן יהי רצון. עוד דבר שבקשו ממני להגיד, ישנו תלמיד חכם אחד בשם רבי 
עידו וובר3, היה נותן שיעורים ב’קול ברמה’ במוזיקה. מתחילים מוזיקה, 
אחר כך כמה דקות שיעורים, ואחר כך מוזיקה עוד פעם, כדי למשוך את 
הילדים. זו מצוה גדולה למשוך את הדור הזה. הדור הזה אינו רוצה ללמוד, 
אז עושים לו משלים, עושים לו סיפורים, עושים לו מוזיקה4. ומשום מה 
בטלו לו את זה. לעניות דעתי זה דבר של תורה ולא כדאי לבטל את זה. יש 
אנשים שאוהבים סגנון אחד ויש אנשים שאוהבים סגנון אחר. כמה דקות 
במשך היום בשביל הילדים זה כדאי. אפילו מצאתי לו רמז בתורה: “לא עת 
האסף המקנה השקו הצאן ולכו רעו” )בראשית כ”ט ז’(. רעו ראשי תיבות רבי 
עידו וובר. “השקו הצאן” - הילדים האלה שאינם רוצים ללמוד, תביא להם 
קצת מוזיקה, ואחר כך “ולכו רעו” - תשמעו דברי תורה של הרב עידו וובר... 
אני לא כופה את דעתי על אף אחד, אני רק אומר שכדאי לעשות את זה.

פירות ארצנו הקדושה הם הטובים ביותר
פרשת עקב שקראנו היום מלאה בשבח ארץ ישראל. זה מדהים. משה ב. 

רבנו בחוץ לארץ והוא אומר את כל הפירות שנמצאים בארץ: “ארץ חיטה 
ושעורה וגפן ותאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש5” )דברים ח’, ח’(. הפירות 
1.  חזק וברוך )לרבי כפיר פרטוש ואחיו ר’ יהונתן נר”ו( על הפיוט: “שאלוני עד מתי” חיבר 
את השיר הזה מוסטקי, הוא אומן בשירים. יש בגמרא )ביצה דף ל”ג ע”ב( מוסתקי. חבית 

שנשברה מדביקים אותה. וזה מוסטקי בטי”ת.
2.  אני מכיר אותו כשהייתי בצרפת, חסידא קדישא. כל תפלה לוקחת לו שלש שעות. 
שחרית שלש שעות, מנחה שלש שעות, ערבית שלוש שעות. בקושי מדבר מלה אחת. 

כתבתי לו שלא יהיה ככה, שיצא בין האנשים. אבל ככה הוא בנוי. מה לעשות?!
3.  לפני מאה שנים היו כותבים “וועבער”. יותר מדאי עינים. אדם יוריד את כל העייני”ן זה 
וובר. אני מכיר אותו מלפני שלושים שנה כשהיינו בדרום אפריקה. היה תלמיד חכם גדול 
רבי משה וובר שעבר ניתוח לב )ואנחנו היינו שם בגלל ניתוח לב של אשתי ז”ל, היא חייתה עשר 
שנים וגם הוא חי אחרי הניתוח כמה שנים(. המנתח שם היה מומחה מאד, שמו ד”ר קינזלי, 
והוא למד אצל החלוץ של רפואת הלב בעולם. ור’ עידו לא היה ממש בנו, היה משפחה 

אחרת – ארליך. והוא החליף את המשפחה כדי שייחשב כבנו של הרב משה וובר.
וגם עושים לו בוקס. יש מקום בצרפת נקרא “תורה בוקס”. עושים בוקס ואחר כך    .4
לומדים תורה. היה שם הרב יוסף סתרוק ע”ה )הוא בעצמו נדמה לי היה ‘חוזר בתשובה’(, ומה 
הוא היה עושה? היה מביא בחורים ואומר להם: בואו נשחק כדורגל. ככה פשוט. הרב 
הראשי של פריז משחק כדורגל! ואומר להם זה חלק לעזאזל. נותן להם כדורגל, והוא 
משחק אתם. אחרי רבע שעה אומר להם מספיק, קיבל היצר הרע את שלו, קיבל חלק 
לעזאזל. ונותן להם שיעור כל היום כולו. כל יום ראשון היה עושה ככה. וגם רבי עידו 

שיהיה בריא עושה אותו דבר.
5.  התפוזים עוד לא התפרסמו בעולם, המקור שלהם מספרד. ולכן השם של התפוז במקור 
היה “פרטקאל”. ככה כותב בן איש חי )ש”א פרשת ראה אות י”א(. מה זה פרטקאל? )אנחנו 

אומרים “ברדגאן”( זה פורטוגל. הם באו מפורטוגל, לא היו מצויים בעולם.

שהתורה הזכירה אותם הם הפירות הטובים ביותר. הראשון שבהם – “ארץ 
חטה” - המקור של החיטה הוא מארץ ישראל. גילה את זה יהודי אחד בשם 
אהרונסון. הוא היה חוקר וחיפש כל מיני דברים. ומצא שֵאם החיטה - כלומר 
החיטה המקורית גדלה בארץ ישראל. כל החטים שבעולם באו מכוחה. ולכן 
היא עמידה בפני כל מיני דברים וסכנות יותר מכל החטים. ניסו לזרוע כל 
מיני חטים - חיטה אמריקאית, חיטה פלונית, חיטה אלמונית. והחיטה 
הישראלית הייתה חזקה יותר מכולם! גם “ארץ זית שמן” - הזית של ארץ 
ישראל הוא טוב מכולם. וגם “גפן ותאנה ורימון”, הפירות של ארץ ישראל 

אין כמותם בעולם. אנחנו לא יודעים את הערך שלהם. 

ארץ ישראל הטובה מכולם
היה פעם מאמר אחד ממזכיר ההסתדרות - ירוחם משל6. והוא אמר ג. 

שם וכי אנחנו נוכל לתבוע את משה רבנו לעתיד לבוא, איך אמר לנו “חיטה 
ושעורה וגפן” וגו’, וארץ ישראל היא הכי טובה בעולם?! יש לנו את הפרות 
של הולנד שהם נותנות חלב יותר מארץ ישראל. חזק וברוך... הפרות האלו 
הובאו לכאן והם נותנות חלב פי שלוש ממה שנותנות בהולנד! אתה מבין 
עכשיו שארץ ישראל טובה מכולם?! אחד הפייטנים )דוד שירו שיהיה בריא( 
“סובבתי סובבתי את כל העולם ארץ ישראל הטובה מכולם!”.  היה אומר 
מי שיגור כאן ואחר כך ילך לפעמים לחוץ לארץ לכל מדינה  וזאת אמת. 
שירצה, מלבד הקורונה וכל הצרות שיש בעולם, ירגיש שהאויר של ארץ 

ישראל מחכים. האויר של ארץ ישראל מבריא. כל טוב יש בה. 

מלחמת ששת הימים מן התורה מנין?
גם הפסוק רמז לנו על מלחמת ששת הימים שלוש פעמים. כתוב בפרשה ד. 

“כי תאמר בלבבך רבים הגוים האלה ממני” )דברים ז’, י”ז(. ורש”י מבאר מה זה 
כי תאמר? אם תאמר בלבבך. דלמא, אולי תאמר בלבבך רבים הגוים האלה 
ממני? אל תאמר ככה, לא תירא מהם. “כי תאמר בלבבך”, מתי אמרנו את 
זה? במלחמת ששת הימים. “כי תאמר בלבבך” בגימטריא תשכ”ז בדיוק. 
“לא תירא מהם” - אותו דבר, גימטריא - תשכ”ז. זה מה שקרה בתשכ”ז, 
הייתה מלחמה נסית, לא טבעית7. והפעם השלישית שנרמזה בפרשה 
מלחמת ששת הימים זה בפסוק: “לא יתיצב איש בפניכם, פחדיכם ומוראכם 

משל ראשי תיבות. אבל הוא לא משנה למלך, הוא מזכיר  למלך להבדיל...  6.  משנה 
ההסתדרות...

7.  פעם בא אחד מומחה במלחמות לתת שיעור לכמה גנרלים באמריקה. אמר להם על 
מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השניה, מלחמת וייטנאם. והתחיל לדבר. היה 
שם יהודי, אמר לו אחר כך: למה לא הזכרת את מלחמת ששת הימים? אמר לו: מלחמת 
ששת הימים אין לי מה לדבר עליה, כי זה לא בדרך הטבע, זה בדרך נס. מה אני אומר לכם 

עליה? וכי אפשר ללמוד ממנה משהו?! זה נס, 
לא טבעי בכלל. בששה ימים גדל שטחה של 
ארץ ישראל פי שלוש! אפשר להסביר את 

זה?! לכן אני לא מדבר עליה.
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יתן ה’ אלקיכם על פני כל הארץ אשר תדרכו בה כאשר ִדבר לכם” )שם י”א כ”ה(. 
כאשר ִדבר גם כן עולה תשכ”ז. צריך להסתכל בתורה, יש בה דברים מדהימים 
ומפליאים בדיוק רב. כל מלה בתורה זהב ופנינים ומרגליות. לכן מסכנים אלה 
שאינם יודעים תורה, ממלאים את ראשם בהבלים, בעצבים ובשטויות. מי 
שלומד תורה ימצא בה - “יש זהב ורוב פנינים וכלי יקר שפתי דעת” )משלי כ’, ט”ו(.

“והיה באכלכם מלחם הארץ”
כתוב גם כן: “ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם” )דברים ח’, ט’(. מה זה ה. 

ינּו – בעוני. ויש נוסחא אחרת – “ְבִעּצּוִרין”.  במסכנות? התרגום אומר ְבִמְסֵכּ
מה זה עיצורין? בלשון הגמרא עצרן זה קמצן )עיין רש”י פסחים דף פ”א סע”ב 
בד”ה הציקנין. ועוד( מה הכוונה? אם אתה אוכל לחם בארץ הזאת, אתה לא 

אוכל לחם יבש בגלל שאתה קמצן או בגלל שאתה עני, אלא בגלל שהלחם 
של ארץ ישראל הוא טוב מכל הלחמים בעולם! ולא רק שהוא טוב, אלא 
שיש לנו כמה סוגים. יש לחם חי, ויש לחם מת... ויש לחם שיפון וכו’ וכו’. כל 
אחד ואחד יש לו לחם שמתאים לו. אין דבר כזה בשאר מדינות העולם. בחוץ 
לארץ יש רק לחם רגיל, אין לחם שחור. וכאן יש לחם שחור, ולחם כזה וכזה 
כל מיני שמות, כל אחד ימצא מה שמתאים לו. ויש גם שעורה, ושעורה טובה 
מאד לבריאות )יש לי חוברת שמצאתי באמריקה שהוא טוען שם שהשעורה בריאה יותר 
מהחטה(. אז “לא במסכנות תאכל בה לחם” - אם אתה אוכל לחם בלבד זה לא 

מפני מסכנות. “לא תחסר כל בה”.

כמה “לוחות” היו?
אמרו חכמים )ברכות דף ח’ ע”ב( “לוחות ושברי לוחות מונחים בארון”. איך ו. 

למדו את זה? רש”י כותב )שם ד”ה שברי( שכתוב “ואכתוב על הלוחות את 
הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שברת ושמתם בארון” )דברים י’ 
ב’(. הפשט הוא – “אשר שברת” אתנח. “ושמתם - את הלוחות החדשים תשים 
אותם – בארון”. אבל חכמים למדו מהסמיכות “אשר שברת ושמת בארון”, שגם 
הלוחות הראשונים השבורים גם כן יהיו בארון. לוחות ושברי לוחות מונחים 
בארון. וכן הוא בבבא בתרא דף י”ד ע”ב ]וע”ש ברש”י ד”ה “אשר שברת”[.  
אבל יש אנשים מגזימים, בעלי דמיון. אומרים שיש עוד לוחות שלישיות. 
איפה מצאתם את זה? מצאו בפרשה פסוק שיכול להטעות, אתה יכול לפרש 
ן ה’ אלי את שני לוחות האבנים כתובים באצבע  בו פירוש מוזר כזה. כתוב: “ַוִיֵתּ
אלקים ועליהם ככל הדברים אשר ִדבר ה’ עמכם בהר מתוך האש ביום הקהל” 
)דברים ט’, י’(. ואחר כך )שם פסוק י”א( כתוב: “ויהי מקץ ארבעים יום וארבעים לילה 

נתן ה’ אלי את שני לוחות האבנים לוחות הברית”. אז הבינו שהיו שתי לוחות, 
פעם ראשונה לפני שנשברו הלוחות ביום מתן תורה “בעלותי ההרה לקחת 
את שני לוחות האבנים ואשב בהר ויתן ה’ אלי את שני לחות האבנים”. ואחר 
כך בסוף הארבעים יום קיבל עוד פעם לוחות הברית ]והם הלוחות שנשברו[. 

את ‘פשט’ הפסוקים צריכים להבין
ולמה ]לפי דעתם[ הוא קיבל פעמיים? אז הם מפרשים על פי הקבלה, זה ז. 

הנו”ק וזה הז”א. מאן דכר שמיה קבלה? התורה מדברת פה קבלה?! את פשט 
הפסוקים צריכים להבין. אף אחד לא אמר את זה בעולם. כי אם אתה אומר 
ככה, אז ממילא יש לנו לוחות ושברי לוחות ועוד לוחות. שלש לוחות יש לנו 
בתוך הארון?! לא יכול להיות. יש לוחות שנשברו ושמו את השברים שם כי 
אלה שברים מיוחדים, כביכול כתב של הקב”ה )זה נס(. ויש לוחות שניות אחרי 
שנשברו הראשונים. הכל מונח בארון. אבל יש עוד לוחות שלישיות?! ואם 

יש לוחות כאלה, למה נתן לו עוד פעם בסוף הארבעים?! 

“ויהי מקץ ארבעים יום וארבעים לילה ]אשר[ נתן ה’ אלי”
אלא צריך להבין את הפסוק. לפעמים צריך להוסיף מלה אחת ]בביאור ח. 

הפסוק[ כדי שתבין אותו. “ויהי מקץ ארבעים יום וארבעים לילה נתן ה’ אלי”, 
צריך להוסיף: “אשר נתן”. “מקץ ארבעים יום וארבעים לילה ]אשר[ נתן ה’ אלי 
את שני לחות האבנים. ויאמר ה’ אלי קום רד מהר מזה כי שיחת עמך”. ולא 

לפרש שנתן לו בתחילת הארבעים ונתן לו בסוף הארבעים, ולפלפל פלפולים 
ולומר זו קבלה וזו נבואה. זה לא נבואה ולא קבלה, זה דברי רוח ודמיונות... 
לפרש את הפשט, פשט עדיף מכולם. אומר הנודע ביהודה )קמא חיו”ד סי’ צ”ג(  
אשרי הדורות שעברו שלא ידעו קבלה. הוא היה מתרחק מזה. היו לו ספרי 
קבלה )מעידים עליו שהיו לו בביתו כמה ספרי קבלה סגורים במסגר( והוא היה לומד 
בהם ומבין בהם. אבל להפיץ את הקבלה לאנשים פשוטים, אתה גורם להם 

שיבושים וטעויות וכפירה8. 

דברי מרן עטרה בראש כל אדם
החודש הזה ב’אור תורה’ הכותב שם כתב שטויות )כרגיל(, כתב שלא צריך ט. 

לקבל דעת מרן. למה? כי מצאו אחד לפני ארבע מאות שנה שנראה שהוא לא 
קיבל דעת מרן, ומצאו עוד אחד כזה. אחד אמר לי מי אמר שבסלוניקי קבלו 
דעת מרן? רבי יצחק יוסף שליט”א באחד הכרכים של עין יצחק הראשונים, 
הביא תשעים וארבעה פוסקים מדורו של מרן עד ימינו )תשעים וארבעה כמנין 
‘מזל טוב’( שכולם אומרים קבלנו הוראות מרן! יבוא אחד ויבלבל את המוח?! מה 

התועלת בכל הבלבולים שלך?! קבלנו הוראות מרן! תגיד מה שתרצה. קבלנו 
וקבלנו וקבלנו! כל אחד ואחד מנסה לבלבל את המוח ולהוריד את מרן. ומה 
אתה רוצה במקום מרן? הרמב”ם. למה הרמב”ם? הרמב”ם הכל ברור? כמה 
פעמים דברי הרמב”ם קשים מאד בגמרא. ויש בו גירסאות אחרות, יש לו 
פירושים אחרים, והמפרשים נלחצים מאד כדי ליישב אותו. איך אתה אומר 
קבלנו הרמב”ם9?! קבלנו דעת מרן. רבי יוסף חיים כותב בהקדמה לרב פעלים 
)ח”א( שגם האשכנזים שלא קבלו דעת מרן, זה דוקא כשהרמ”א חולק עליו. 

אבל בלי הרמ”א, דברי מרן עטרה בראש כל אדם. העיון של מרן, ההבנה שלו, 
הסיכום שלו, העריכה שלו. אתם יכולים לערוך כמוהו?! סתם לפטפט. כל 

אחד ואחד מבלבל את המוח. 

איחר לבית הכנסת
אני כתבתי הערה על מה שכתב מרן )סי’ נ”ב(: אם אדם הגיע לבית הכנסת י. 

והתחילו כבר תפלה אז הוא יכול לדלג חלק מפסוקי דזמרה ויאמר רק “תהלה 
לדוד” “הללוי-ה הללו את ה’ מן השמים” ו”הללוי-ה הללו א-ל בקדשו”. ולמה? 
כי עליהם נאמר )בשבת דף קי”ח ע”ב( “יהי חלקי עם גומרי הלל בכל יום”. ורש”י 
פירש שהכוונה לשתי הללויות האלה )עיין בב”י שם(. והערתי עליו )בהערות 
לבא”ח ש”א פרשת ויגש אות י”ב( הרי הרי”ף )פ”ה דברכות ופט”ז דשבת( והרמב”ם )פ”ז 

מהלכות תפלה הלכה י”ב( והרא”ש )פ”ה דברכות סי’ ה’( לא מפרשים כמו רש”י. אלה 

שלושת עמודי הוראה, והם אומרים שהכוונה על כל ההללויות ולא רק על 
8.  מובא בשו”ת רב פעלים )ח”א חלק סוד ישרים סי’ א’( שפעם בא פילוסוף אחד או אפיקורס אחד 
ואמר להם אתם אומרים שהאלוק שלכם יש לו אשה, והאשה קוראים לה שכינה. והשואלים 
אומרים לא ידענו מה לענות לו. כעס עליהם רבי יוסף חיים: מה הפירוש מה תענו לו?! תגידו, 
לא היו דברים מעולם. מאיפה הבאת את זה, אלו דברים של טפשות וסכלות ובערות. לא 
השאיר לו מלה. האיש ההוא קרא את זה בספרי קבלה ולא הבין, אז הוא השתבש. לכן אדם 
כמה שיברח מקבלה, טוב. קבלה לומדים רק בגיל מבוגר. ולפי רבנו חננאל בחגיגה )דף י”ג ע”א( 
רק מגיל חמשים, והש”ך אומר )יו”ד סי’ רמ”ו סק”ו( בגיל ארבעים. ויש מקשים הנה מצאנו את 
הרב האר”י שהוא נפטר בגיל שלושים ושמונה. אבל הרב האר”י הגענו אליו?! זה מה שחסר 
לנו להגיע לרב האר”י?! אנחנו צריכים ללמוד כמו הרב האר”י?! אם ככה נראה אותך, הרב 
האר”י גם לא האריך ימים, גם סבל, גם היה חולה, וגם היה מיוחד, היה אדם שהתנתק מכל 
הגופניות. אנחנו אנשים אחרים לגמרי. לכן אדם לא יעיז “והכהנים והעם אל יהרסו לעלות 
אל ה’ פן יפרוץ בם” )שמות י”ט, כ”ד(. ללמוד פשט. לפעמים קצת קבלה בבן איש חי - אין הכי 

נמי, אבל לא להגזים יותר מדאי.
9.  פעם כתב רבי נסים כהן ע”ה )הנכד של מרן רבי כלפון ע”ה( שכדאי שכולם יתפסו ספר אחד, 
למשל הרמב”ם. כולם ילכו על פיו. אבל וכי הרמב”ם דוחה את כל הראשונים לפניו ולאחריו?! 
לא יתכן כדבר הזה. צריך לשמוע למה שאומרים הראשונים. לפעמים יש קושיות על הרמב”ם 
שאי אפשר לתרץ אותם. עד שכתב הנצי”ב )מובא בספר של רבי ברוך אפשטיין - מקור ברוך. הוא 
מכיר את הנצי”ב כי הוא דוד שלו( שאת הרשב”א אנחנו מבינים, כי הוא מביא את הגמרא ומסביר 
ומפלפל. אבל הרמב”ם כותב הלכות פסוקות, ולפעמים אתה לא מבין מה הוא כותב. ולמה? 
כי הרמב”ם למד לבד, לא למד עם כמה חברים, היה בודד במערכה במצרים. ובספרד לא 
למדו הרבה גמרא, וגם אם למדו לא היה להם פירוש רש”י. אז הרמב”ם כתב בלי הוכחות. 
ולפעמים יש עליו קושיא, ובאים האחרונים ועושים פלפולים בלי סוף כדי להסביר אותו. 
ואילו הרשב”א מדבר לנו “כאשר ידבר איש אל רעהו” )שמות ל”ג, י”א(. הרשב”א הוא אחד 

מהראשונים, ואתה מבין אותו מה הוא מדבר.



שני אלה. ובמיוחד שבמסכת סופרים )סוף פרק י”ז( מפורש כדבריהם. אם כן יש 
לך הרי”ף והרמב”ם והרא”ש והטור ומסכת סופרים, למה מרן תפס דעת רש”י 
שהוא יחידאה10 ]ולא הזכיר כלל דברי ג’ עמודי ההוראה בזה[? אז אחד ב'ויען 
שמואל' אמר לא, רש”י הוא לא יחידאה, יש עוד ראשונים שפירשו כמוהו. 
אבל הראשונים שפירשו כמוהו הם היו אחרי רש”י והם נמשכו אחריו. הם 
לא ראו מסכת סופרים ולא הזכירו אותה. אז קושייתי במקומה עומדת, הנה 
שלושה עמודי הוראה שמרן הולך אחרי הרוב שלהם, וכאן שלשתם אומרים 
שהכוונה של הגמרא על כל ההללויות. מה אתה כותב כאלו דברים?! אני 
כתבתי צריך עיון, והוא עשה לי צריך עיון על צריך עיון. צריך עיון על דברי 
ראש הישיבה. לכן כתוב “השמש יצא על הארץ ולוט בא צֹערה” )בראשית י”ט 

כ”ג(. צֹערה ראשי תיבות צריך עיון ראש הישיבה...

מהי ‘תרועה’ של תורה?
ויש מישהו אחר גם כן שעשה מעין זה. אמר צריכים לפסוק כמו דעת יא. 

הרמב”ם )פ”ג מהלכות שופר ה”ב( שהספק של תשר”ת תש”ת תר”ת זהו ספק 
אמתי. זה לא בשביל המוני העם שרואים כאילו יש מחלוקת, כמו שסובר רב 
האי גאון )הובא בב”י סי’ תק”ץ(. הרמב”ם אומר, לא, במשך הדורות והגלויות וכו’ 
אז שכחנו את התרועה ויש לנו ספק מה היא. אמר לי: העיקר כמו הרמב”ם. 
אמרתי לו: למה העיקר כמו הרמב”ם? אמר לי: משום שהרמב”ם הוא אחד 
מעמודי ההוראה, ורב האי גאון הוא לא מעמודי ההוראה. “בן פורת יוסף”... 
אם היה שומע רב האי גאון שאתה אומר עליו ככה, היה זורק אותך לפח... 
איך אתה אומר דבר כזה?! הרמב”ם כותב על רב האי גאון שהוא ראש עמודי 
ההוראה11. וחוץ מזה, הרי”ף הביא את דברי רב האי גאון להלכה )עיין בשו”ת 

10.  וכן הערתי שם על מה שכתב הרב בן איש חי שם: יזהר מאד בשני מזמורים של הללו 
את ה’ מן השמים והללויה הללו א-ל בקדשו לאמרם במתון וכוונה דעליהם אמרו רבותינו 

זכרונם לברכה בגמרא יהי חלקי מגומרי הלל וכו’.
איפה כתב? בהלכות שמיטה )פ”י ה”ו(. אמר לפי הנראה מהגמרא )ערכין דף י”ב ע”ב(    .11
שנה פלונית היא השמיטה, אבל רב האי גאון אמר אחרת )וזה מובא בתשובה, בכסף משנה שם 
ה”ה(, “והקבלה והמעשה הן הן עמודי ההוראה”. כלומר אף על פי שלפי דעתי הגמרא יש בה 

בית נאמן ח”א חאו”ח סי’ ל”ו(. והראשונים הביאו אותו, שמחו בו ובירכו עליו. 

ראיה מהגמרא לדעת רב האי גאון 
וגם הוכחתי הוכחה מהגמרא )ר”ה דף ל”ד ע”א( כדעת רב האי גאון. אמר יב. 

לי: הרב עובדיה לא “מזדעזע” מזה. אני אמרתי לך שיזדעזע?! אני אמרתי 
לך משהו אחר, שמהגמרא מוכח שכל התקיעות כולם כשרות. )זאת אומרת 
אם תעשה תשר”ת או תש”ת או תר”ת כולם כשרות(. איך מוכח? כי רבי אבהו תיקן 

בקיסרי לעשות את שלושתם, ורבי אבהו היה תלמידו של רבי יוחנן, ורבי 
יוחנן באותו דף במסכת ראש השנה )עמוד ב’( אמר: שמע תשע תקיעות בתשע 
שעות ביום יצא - שמע תר”ת תר”ת תר”ת שזה התקיעות העיקריות בתשע 
שעות ביום, שעה אחת שומע תקיעה, שעה הבאה שומע תרועה, שעה הבאה 
שומע תקיעה וכו’, מצטרפות כולם. ואם נאמר שלפי דעת רבי אבהו זה ספק 
אמתי, ספק גדול כמו שהרמב”ם אומר. הרי צריך לשמוע שלושים. אמר לי: 
לא, הוא מדבר על עיקר הדין. אבל למה שהוא ידבר על עיקר הדין אם בימיו 
כבר היה ספק?! אמר לי: הרב עובדיה לא “מזדעזע”. אני אמרתי שהרב עובדיה 
יזדעזע מהקושיות שלי?! אף אחד לא אמר שמקושיא מזדעזעים. רבי חיים 
מבריסק היה אומר “אין אדם מת מחמת קושיא12”. אבל זו הוכחה מסתברת. 
אם אינך מבין אותה – “בלאשי” ]לא צריך[. אתה מחליט שהרמב”ם למעלה 

מרב האי. למה? ככה סתם.

פירוש אחר, עד שהוא אמר שרב האי גאון קרא חצי סוגיא ולא המשיך! והרמב”ם היה תקיף 
מאד ואפילו הכי אמר, לא, בדבר הזה עלינו לקבל דברי רב האי גאון כי ככה נוהגים בארץ 
עמודי הוראה  ישראל. “הקבלה והמעשה הן הן עמודי ההוראה”. אם כן רב האי גאון הוא 

והרמב”ם עמוד אחד...
ואני לא הבנתי מה הכוונה של זה. עד שראיתי שפעם אחת היה יהודי אחד שנעלם,    .12
טבע במים שאין להם סוף. ועל פי הדין )יבמות דף קכ”א ע”א( אשתו אסורה. בא רב אחד עשה 
פלפול בתוספות, ועל פי הפלפול ההוא הוכיח שהבן אדם הזה מת ואשתו מותרת. אמר לו 
חבירו תשמע, האיש הזה חי. אתה רוצה להרוג אותו מכח הקושיא?! אדם לא ימות מחמת 

קושיא... לא ימות ולא יזדעזע.

 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

נא להרבות בתפלה לרפואת 
 הילדה הקטנה 

נועה בת חן חנה 
בתוך שאר חולי ישראל



כל אחד יתעסק רק במה שיודע
יש תלמידים שכותבים בהלכה בשעה שאין להם עיון. לא יודעים סדר יג. 

הדורות. לא יודעים מה זה הרמב”ם. לא יודעים מה זה בית יוסף. לא יודעים 
כלום. כל אחד ואחד מבלבל את המוח13. כל אחד אומר אני פוסק. אתה לא 
פוסק, אתה “פוייסק14”... חזק וברוך... לכן הכי טוב שלא יתעסקו בדברים 
שאינם שלהם, לא יתעסקו בדעת מרן אם קבלנו אותו או לא קבלנו אותו. 
חמש מאות שנה קבלנו דעת מרן בכל מדינות ספרד. “מקום אשר דבר המלך 
ודתו מגיע” )אסתר ח’, י”ז(. תאמר לא, אני לא קבלתי?! אל תקבל. מרן לא מחכה 

לך אם תקבל או לא. לך, תעוף מכאן. זה הדור היתום שלנו.

הגאון רבי חיים מבריסק זצ”ל
רבי חיים מבריסק ע”ה. לא כולם יד.  ביום כ”א מנחם אב היה יום פטירת 

יודעים את העומק שלו. יש לו שפה מיוחדת – “גברא וחפצא”. הדבר הזה 
מותר מבחינת ה”גברא”, אבל אסור מבחינת ה”חפצא”, או להיפך. והרבה היו 
לומדים בשיטה שלו, ואומרים שעשה אותה בכוונה בשביל לקרב את לבבות 
הצעירים ללימוד התורה בשיטה זו. והנה בדורנו אין הרבה שלומדים בשיטה 
הזאת, אבל עדיין יש כאלה שלומדים, ולפעמים לא מבינים את השיטה. החזון 
איש כתב הערות על כל הספר שלו. והיום מדפיסים חידושי רבנו חיים הלוי )זה 
רבי חיים מבריסק( ובסוף יש הערות של החזון איש, והם הערות פשוטות מאד, 

כמו איך אפשר שהרמב”ם שהוא מורה לדורות יכתוב דברים סתומים ויחכה 
שאחרי 700 שנה יפרשו אותם?! הרמב”ם צריך לכתוב דברים ברורים ]יותר, 
אם היתה כוונתו לפירוש זה[. ועוד הערות מעין אלה. ולכאורה הדברים נכונים. 
אמנם אני לא יכול להכריע בין שני הגאונים, אבל ככה מסתבר, שאם הרמב”ם 
כתב “מותר” כוונתו שזה מותר, ואם כתב “אסור” זה אסור. ולא “מותר” מכח 

זה, אבל באמת “אסור” מכח זה, זה יותר מדאי חריף. 

“גברא וחפצא”
יש מקומות שצריך לומר את היסוד של “גברא וחפצא”, ואין מנוס מזה. טו. 

למשל מה שכותב הרמב”ם )פ”ה מהלכות שבת ה”א( שכל אחד צריך שיהיה לו 
בביתו נר דלוק לכבוד שבת. הוא לא אמר שהאשה צריכה להדליק, אלא שהנר 
צריך להיות דלוק, ומשמע שאפילו אם לא הדליק לכבוד שבת והיה כבר דלוק, 
יצא ידי חובה, כי הוא תפס את החפצא - יש נר דלוק, וזה דבר אמתי. אבל יש 
מקומות שהרמב”ם כותב לעשות ככה, ורבי חיים אומר שהכוונה לא לעשות, 
כי זה מצד הגברא וזה מצד החפצא, אבל זה לא הפשט. הנה אחרי שנים נדפס 

המאירי על כל הש”ס, ומעולם לא השתמש ב”גברא” ו”חפצא”.

“הרב של העיר בריסק קורא לך”
רבי חיים מבריסק היה חריף מאד, והיה לו שכל ועומק בצורה מיוחדת. טז. 

ופעם בגיל ארבע או חמש בא לפני ראש העיר של בריסק )שהיה יהודי כמובן( 
ואמר לו: “הרב של העיר בריסק קורא לך”. הסתכל עליו ואמר לו: אתה הבן 
שלו, נכון? א”כ תגיד לי “אבא קורא לך”. אמר לו: אבל אחר כך תתחיל לשאול 
אותי, מי זה אבא שלך? מה הוא עושה? לכן אמרתי לך הרב של בריסק קורא 
לך, ואתה חייב בכבודו ואתה חייב לבוא מיד. הוא היה חריף, ותמיד היו לו 

תשובות מיוחדות.

פי המסיונר נסתם
פעם היה באוטובוס והיה שם איזה מסיונר שהתחיל לפתות את האנשים, יז. 

)יש היום שוטים מהסוג הזה(. והיה מדבר  שאותו האיש היה אדם אמתי וטוב 
ומדבר ומדבר. ופתאום קם אחד האנשים ושאל אותו: תגיד לי מי מכיר אותו 

13.  היה מישהו שכתב ספר ענק על הלכות מקוואות, כל דעה שאין הלכה כמותה שם אותה 
בסתם, והדעה השניה אחר כך ב”יש אומרים”. ואת ה”יש אומרים” הזה פסק מרן. דברי מרן 
רק ב”יש אומרים”, וההלכה נגד מרן. למשל אם יש אוצרות של מי גשמים ויש נקב בין הבור 
של המקוואות, על פי הדין )ככה פסק מרן יו”ד סי’ ר”א סעיף נ”ב( אחרי שהושקו ביחד אז הכל 
כשר, אפילו אחר כך סתמו את הנקב זה כשר. ויש דעה שצריך להיות הנקב כל הזמן פתוח. 
והדעה הזאת עשה אותה בסתם, ודעת מרן “יש אומרים”. הוא לא יודע כללים, ולא הלכות 

ולא שום דבר. כל אחד מבלבל את המוח כרצונו.
14.  פעם בא הרב קורח ע”ה, אמר לי: “חסר לנו היום רב פוייסק!”. אמרתי לו: מה זה ‘פוייסק’? 

אמר לי: זה פוסק שפוסק הלכות.

יותר, אתה או התנאים שהיו בימיו? ודאי שהתנאים, והם דנו אותו לתליה. 
ואתה באת אחרי אלפיים שנה ואתה מבלבל את המוח... אמר לו: אבל אותם 
התנאים יכולים לטעות, כמו שרבי עקיבא טעה וחשב שבר כוכבא הוא משיח. 
היהודי שתק, ורבי חיים שישב שם שותק כל הזמן, קם ואמר לו: מי אמר לך 
שהוא טעה? אמר לו המסיונר: ודאי שהוא טעה, שהרי הרגו את בר כוכבא. 
אמר לו א”כ אתה מודה שמי שנהרג ודאי שהוא לא משיח... אז מה אתה רוצה 

עכשיו?! ככה סתר אותו באותו רגע, השתיק אותו ונגמר.

איפה יאמר “אתה חוננתנו”?
שבמוצאי שבת היה לו אונס שלא היה יכול להתפלל יח.  פעם היה מישהו 

ערבית, ולמחרת בבוקר בא להתפלל שתים אחת של מוצאי שבת ואחת של 
הבוקר. ובא לשאול את הרב איפה אני אגיד “אתה חוננתנו”, בתפילה הראשונה 
או בשניה? בגמרא )ברכות דף כ”ו ע”ב( כתוב שהתפלה הראשונה היא בשביל 
עכשיו כלומר ]במקרה שלנו[ בשביל שחרית, והשניה בשביל ערבית, ולכן 
הרב רצה לומר לו, שיגיד “אתה חוננתנו” בתפילה השניה כי היא בשביל 
ערבית. רבי חיים רמז לו שיחכה עד שהוא יגמור את התפלה שלו, ואז הוא 
הסביר לו שמה שאנחנו אומרים “אתה חוננתנו” במוצאי שבת זה לא בגלל שזו 
תפלת ערבית, אלא בגלל שזו התפלה הראשונה שבאה מיד אחרי השבת. ואילו 
יצוייר שהתפלה הראשונה תהיה שחרית ואחריה ערבית, היינו אומרים “אתה 
חוננתנו” בשחרית. והנה היהודי הזה יש לו עולם הפוך, מתחיל בשחרית ואחר 
כך בערבית, לכן יאמר “אתה חוננתנו” בתפלה ראשונה בשחרית, זו סברא יפה 
מאד. והרב זוין ע”ה מעיר )בספר אישים ושיטות( שככה פסק רבי עקיבא איגר ע”ה 
)סי’ רצ”ד סק”א(, ואבא ע”ה כתב בזמנו בגליון ספר אישים ושיטות )שקבלתי אותו 

מתנה לפני שנים רבות, בשנת תשט”ו(, שהרדב”ז )ח”ב סי’ מ”ב( פסק שלא אומרים 

אתה חוננתנו בכלל. אבל הסברא של רבי חיים היא סברא נפלאה מאד. 

פסיכולוג נפלא שחדר לחדרי נפש האדם
רבי חיים היה פסיכולוג והיה יודע כל אדם מה הוא חושב, ואני הייתי יט. 

קורא את זה בילדותי ומתפלא, איך אפשר לדעת מה האדם חושב?! וככה 



היה הסיפור, היה תלמיד חכם גדול ששמו רבי אליהו ברוך ממיר, שהוא נפטר 
והלכו ללויה שלו, אבל היה קצת זמן עד ללויה, ורבי חיים אמר לחבירו בוא 
נלך לבקר את חותני רבי רפאל, הלך לבקר אותו. בדרך ביקש רבי חיים מחבירו 
שלא יספר לרבי רפאל מפטירתו של רבי אליהו ברוך. אחרי שיצאו אמר רבי 
חיים לחבירו: תשמע, אני יודע שחותני רבי רפאל יודע על פטירתו של רבי 
אליהו ברוך אלא שהוא סבור שאנחנו לא יודעים. אמר לו: מנין לך לדעת? הרי 
הוא לא אמר לנו כלום! אמר לו: ככה אני חושב. הלכו ללויה ומצאו את החכם 
הזה )חותנו רבי רפאל( שם. איך היה יודע? כי היה לו חוש מיוחד. פעם נזדמן רבי 
חיים לעיר אחת והלך לבקר את המרא דאתרא. אמר לו רב העיר: יש לי חידוש 
להגיד לכם, אמר לו: אדרבא יגיד. אמר לו: הגמרא אמרה כך וכך. אמר לו רבי 
חיים: עכשיו כבודו יש לו קושיא כזאת? אמר לו: כן, אבל... אמר לו רבי חיים: 
אבל יש תירוץ כך וכך, אמר לו: כן, אבל.. הוא אומר אבל, והוא אומר לו את 
הקושיא ואת התירוץ מוכנים. ההוא נדהם. אמר נגמר, אין לי מה להגיד יותר.

ה”אמת” מעל כל הדברים והחשבונות
היה יהודי אחד מומר, ששמו חברסון. ובזמנו היו הרבה עלילות דם, והוא כ. 

פרסם מאמר וכתב שם: אני יודע בבירור שהיהודים לא שוחטים אף אחד 
לקחת את דמו למצות, אני הייתי יהודי וכו’. וזה עזר. אמרו בואו ונשלח לו 
מכתב תודה וברכה מטעם הרבנות של בריסק, רבי חיים אמר אני לא נותן 
למומרים ברכה, והוא לא שלח לו ברכה ]ולא הצטרף למברכים[. אחר כך הם 
חיכו שהפרופסור הזה יכתוב איזה מכתב תודה, חיכו וחיכו והוא לא שלח, 
וככה כולם הבינו שרבי חיים צודק15. ככה צריך להיות. תגיד את האמת שלך, 

15.  וכמו שעשה רבי יצחק נסים ע”ה שאמרו לו בוא תבקר את האפיפיור. אמר להם: אני לא 
מבקר אותו, שקודם הוא יבוא לבקר אותי. כי הרי הוא הולך דרך עקלתון, כמו “נחש עלי דרך” 
)בראשית מ”ט, י”ז(, בורח מירושלים כי הוא לא רוצה שיהיה שם בירת ישראל. אז הוא הולך 
למקומות אחרים, א”כ אני חייב ללכת אליו?! ובן גוריון באותו הזמן היה חולה, כי זרקו עליו 
איזו פצצה )בכוונה או לא בכוונה איני יודע, אבל מי שזרק עליו הוא ידוע ומפורסם - דב שילנסקי(, 
והיה שוכב בבית חולים ואמר לכו ותגידו לרב נסים שאני אוציא אותו מהרבנות, אני כאן 
ראש הממשלה! רבי נסים לא נרתע, אמר להם: תגידו לו שאני אוציא אותו מהממשלה. הרי כל 

כי היא מעל כל ההבלים שבעולם, וכל הפוליטיקה הכל הבל הבלים, תאמר אני 
חושב ככה, ואם אתה לא רוצה לקבל, לא צריך16. אדם צריך להיות אמתי עד 

הסוף. ומי שאינו יודע להיות אמתי יש לו בעיה. 

להקביל פני אביו ברגל
והיה עוד דבר אצל רבי חיים מבריסק, שפעם בא מישהו ואמר לו: אבא כא. 

שלי חולה בעיר אחרת, ואני מרגיש שאני חייב לבקר אותו. אבל הבעיה היא, 
שזה עולה כסף לנסוע ברכבת וכתוב בהלכה )יו”ד סי’ ר”מ סעיף ה’( שכיבוד אב 
זה רק משל אב ולא משל בן, א”כ אולי אני פטור להוציא כסף בשביל לבקר 
את אבא? אמר לו רבי חיים: כן אתה פטור מלשלם, לכן תלך ברגל... התפלא: 
איך אני אלך ברגל מעיר לעיר?! אמר לו: אם אתה פטור מלשלם על הרכבת, 
תלך ברגל! והסיפור הזה הועיל לאחד המלמדים בירושלים, שלמדו גמרא 
בפסחים )דף ד’ ע”א( שיש מקומות שהיו שוכרים מישהו שיבדוק להם את 
החמץ. וקם תלמיד אחד ושאל: הרי למדנו )שם דף י’ ע”א( “בגופיה אטרחוהו 
רבנן בממוניה לא אטרחוהו רבנן”. שאם אדם יש לו הוצאות ממון, למשל יש 
נחש שיש לו ככר חמץ בפה שלו, וזו סכנה להוציא משם את החמץ, והוא 
צריך להביא איזה לוכד נחשים – “לוכד חכמים בערמם” )איוב ה’, י”ג(. - שילך 
לנחש הזה ויפתה אותו: נחש נחש, נחש גימטריא משיח... תפתח את הפה 
ותשחרר את הכיכר. וזה עולה כסף, האם נאמר שהוא חייב, כי אחר הכל יש 
לך חמץ בבית, או שנאמר ש”בגופיה אטרחוהו רבנן בממוניה לא אטרחוהו 
וגמרנו. א”כ למה כאן אנשים  “כל חמירא וחמיעא”  ונעשה ביטול  רבנן”, 
צריכים לשכור מישהו שיבדוק להם את החמץ, הרי יש סברא “בממוניה לא 

הממשלה הזאת באה בזכות התורה, ולולי התורה מזמן הלכנו ונטמענו באומות. אני מייצג את 
התורה, ואני אוציא אותו מהממשלה! תקיפות כזו לא נשמעה אף פעם, ובן גוריון כעס ורגז. 
באו חכמי אמריקה ואמרו: כולנו עומדים מאחורי הרב יצחק נסים, אוי ואבוי לבן גוריון אם 
הוא יוציא את הרב יצחק נסים. וככה בן גוריון הסתתם והשתתק ולא היה יכול לדבר מלה.

16.  כמה פעמים היו ויכוחים: אם הרב עובדיה היה בחיים אתה חושב שהוא היה תומך בתנועת 
יחד? תנועת יחד היא תנועת ש”ס, אבל זו ש”ס שהייתה פעם ימנית ואח”כ התחילה להיות 

ככה ככה. והנה בעוונות עכשיו אין לא ש”ס ולא פוסקים... אין לנו כלום.



אטרחוהו רבנן”, וא”כ לא יבדקו? אמר לו הרב, בוא תשמע סיפור של רבי חיים, 
שאמר לו שילך רגלי. האם הבנת עכשיו? אמר לו מה הבנתי? הסביר לו: אם 
אדם לא רוצה לשלם למישהו שיבדוק לו, שיבדוק בעצמו, מה זאת אומרת?! 
התשובות שלו היו קולעות אל השערה, משהו מיוחד. וכל סיפור שמספרים 
עליו, זה מדהים. ולכן כל אדם שיש לו אפשרות לעיין בדברים שלו, וליישב 

את השאלות - שיעיין17.

“א’ אלול” מן התורה מנין?
שבוע שעבר דברנו קצת על הסליחות. הרב עובדיה ע”ה כותב )חזון עובדיה כב. 

ימים נוראים עמ’ א’(: נוהגים לקום באשמורת הבוקר לומר סליחות, החל מיום 

ראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, כי מסורת בידינו שמשה רבנו עלה להר 
סיני להביא לוחות שניות בראש חודש אלול. זו מסורת שכתובה בפרקי דרבי 
אליעזר )פרק מ”ו(. ומצאתי את המסורת הזאת מעוגנת בפסוק, בתפילה הראשונה 
של משה רבנו כשעשו את העגל - “ויחל משה” )שמות ל”ב, י”א(, כתוב שם: “וכל 
הארץ הזאת אשר אמרתי אתן לזרעכם ונחלו לעולם, וינחם ה’ וגו’ )שם פסוקים 
י”ג-י”ד(. “אמרתי אתן לזרעכם ונחלו לעולם”, ראשי תיבות א’ אלול - וינחם ה’. 

הרי שהפסוק אומר מפורש, שבא’ אלול כשהתחיל משה ארבעים יום אחרונים 
הקב”ה התנחם על הרעה. ואמר לו “פסל לך שני לוחות” )שם ל”ד, א’(. כל דבר 
שאתה מחפש אותו - אם תפתח את העינים תמצא אותו18. אז בתחילה היו 

17.  הוא לא כתב הרבה, רק מעט מאד. ומה שכתב בדק וניקה וסילת למעלה מהטבע, ככה 
כתבו הבנים שלו. פעם בא אלי מישהו והביא לי ספר שיעורי רבי חיים הלוי, ואמר לי שהוא 
לא מבין את מה שאומר רבי חיים, עיין ועיין ולא הבין. קראתי והסברתי לו והבין )אין לי אין 
את הספר הזה, לפעמים אני רואה אותו. אבל אל תביאו לי אותו... אין לי כוח לעוד ספרים, כאשר יש 
משהו מביאים את זה ברמב”ם פרנקל(. אחר כך כתבתי בגליון של רמב”ם פרנקל: רבי חיים 
מבריסק תירץ כך וכך, וכוונתו כך וכך. אולי מחר יבוא מישהו שלא יבין מה כתב ויקרא את 
ההגהה הזאת. )וכתבתי את זה בעיפרון – כתב שיכול להמחק, מי שיבין יבין(. מה נעשה? הדור 

שלנו נורא ואיום, הוא לא מבין.
18.  יש חכם אחד שמשתמש תמיד בסופי תיבות. אבל אני לא אוהב סופי תיבות, ואני לא 
אוהב שהאותיות לא הולכות בסדר – “אחת למעלה ושבע למטה” )יומא דף נ”ג ע”ב(. אם זה 
הולך ישר אין דבר נפלא מזה. קראנו במנחה: “אלה החוקים והמשפטים אשר תשמרון 

40 יום ראשונים, ובא משה רבנו בי”ז בתמוז ושבר את הלוחות. אחר כך היו 
40 יום שניים שהיה מתפלל ומתפלל, ויש אומרים שעלה להר, ויש אומרים 
שלא עלה אלא היה מתפלל בתחתית ההר. )והיעב”ץ בהגהותיו לסדר עולם )פרק 
ו’( הביא את שתי הדעות(. ויש פעם שלישית, וזה היה מראש חודש אלול עד יום 

כיפור. וביום כיפור הקב”ה אמר לו: “סלחתי כדבריך19”. 

ממתי מתחילים האשכנזים אמירת סליחות
והאשכנזים נוהגים לומר סליחות רק בעשרה ימים שבין ראש השנה כג. 

ליום הכיפורים. אבל למעשה אין עשרה ימים, כי יש יומיים ראש השנה ושבת, 
וגם בכיפור אף אחד לא יקום באמצע הלילה, לכן מה הם עושים? מוסיפים 
ארבעה או חמשה ימים לפני ראש השנה. אם ראש השנה חל ביום חמישי או 
בשבת, מתחילים מיום ראשון. ואם חל ביום שני או שלישי מתחילים מיום 
ראשון בשבוע שלפניו, שלפחות יהיו עשרה ימים שאומרים סליחות )הרמ”א 
סי’ תקפ”א ס”א(. והיום בימינו יש אנשים שקשה להם מאד לקום לסליחות20, 

אז יש כאלה שעושים לפני מנחה וזה בסדר. )התלמידים באים לפני מנחה, או 
שנקרא את כל הסליחות, או שנחלק אותם לשני ימים(. ומי שיש לו אפשרות לקום 

מוקדם - אדרבא, ככה היינו עושים בחוץ לארץ21. 
לעשות” )דברים י”ב א’(. ובא רבי יהודה חיון שיהיה בריא ואמר: “והמשפטים אשר תשמרון” 
סופי תיבות מרן. הפסוק אומר לנו לפסוק על פי דעת מרן. אבל זה סופי תיבות ואני אוהב 

ראשי תיבות, אתה רואה פסוקים שלמים איך הם אומרים לך את הכל. 
“סלחתי כדבריך” שכתובים בתורה נאמרו ביום הכיפורים,  19.  העולם חושבים, שהמלים 
וזה לא נכון, אלא זה נאמר בפרשת שלח לך )במדבר י”ד, כ’( ששם זה מדבר על המרגלים. אבל 
חכמים תפסו את הלשון שנאמר שם, והשתמשו בו לענין הזה. ותמיד חכמים עושים ככה. 
יש גמרא בסנהדרין )דף פ”ט ע”ב( שמספרת שכאשר אברהם הלך לעקוד את יצחק, אמר לו 
השטן: “הנסה דבר אליך תלאה, ועצור במלין מי יוכל” )איוב ד’, ב’(. ומי שיקרא את הפסוקים 
באיוב יראה שאין קשר בכלל לאברהם אבינו, אבל חכמים לקחו פסוק והרכיבו אותו על 

הנושא, כי ראו שיש פסוק מוכן השתמשו בו, זה הכל.
20.  ואני יודע בעצמי שכל דבר שאני אוכל, הסוכר עולה. מה אני אעשה לו?! אני אומר לו 
“הפיל פור הוא הסוכר לפני המן” )אסתר ג’ ז’( והוא לא נופל... )פור גימטריא סוכר(. הסוכר עושה 

נורא ואיום, יש לי כדורים והכל, אבל אין לי כוח.
21.  בשעה 3:00 לפנות בוקר היה מגיע יהודי אחד שקשה לו לראות )ושמו איבגי(, והיה מגיע 



סליחות בלילות שבת ולילי ראש השנה
יש בג’רבא סליחות שאומרים אותם גם בלילות שבת וגם בלילות ראש כד. 

השנה. בחזון עובדיה כאן הרב עובדיה אומר )עמ’ י’ בהערה( שלא כדאי כי זה 
חג ושבת, והביא פוסקים שאומרים כך. אבל למעשה ככה נוהגים עד היום 
הזה. כי זה סליחות מיוחדות לשבת שהם מתוקים מדבש, ואין שם “ויעבור” 
ולא שום דבר שאינו מכבוד השבת. ובשבת השניה מדברים על הגלות - “ולא 
538. ע”פ בראשית ח’, ט’(,  )שפתי רננות הנד”מ עמ’  מצאה היונה מנוח לכף רגלה” 
והיונה זה עם ישראל, שהם לא מוצאים מנוח, והולכים מכאן ומכאן. הסליחות 
האלה )חלק מהם( מזמן הגאונים וחלק נמשכו מזמן הראשונים, כמו רבי יוסף 
אבן מיגאש )רבו של אביו של הרמב”ם(, ורבי יהודה הלוי והאבן עזרא ועוד, וכולם 

תקנו פיוטים בשביל לילות שבת ולילות ראש השנה ולילות כיפור.

פיוט “ה’ מה נעמה אהבתך” לראב”ע
והיום בג’רבא כבר לא עושים סליחות בליל ראש השנה )אולי אומרים ביום, כה. 

אבל לא בלילות ראש השנה(. והטריפוליטנים קוראים אותם בבתי כנסיות שלהם, 

)מחבר ספר  רבי רפאל בנימין הכהן  והם מחזיקים במנהגים האלה. ואמר לי 
מלכי תרשיש( שלפעמים הוא היה קורא ִאתם סליחות, והמנגינה שלהם מושכת 

וערבה יותר. הג’רבאים קוראים מהר, הם רוצים לסיים כדי לפלפל בשער 
המלך, ואל תבזבז להם את הזמן... אבל זה לא נכון, צריך גם לקרוא סליחות 
ולהרגיש אותם ולטעום אותם. רבי חיים חורי ע”ה היה קורא בליל שבת פיוט 
“ה’ מה נעמה אהבתך”, ואומרים שיש לו מנגינה שאין כמוה בעולם. ופעם 
קרא את הפיוט הזה, והשמש של בית הכנסת בגאבס היה רוקד מאחוריו... 
כל כך הפיוט הזה היה נפלא בעיניו. אבל אני לא מרגיש בו כל כך, ואולי אם 

עם הבת שלו, וצועק: “סליחות!” והייתי אומר לו: “כן, קמתי”, ותוך חמש דקות הייתי הולך 
לבית הכנסת וקורא סליחות עם הציבור. אבל היום כבר אין לי כוח. מה אני אעשה?! אומרים 
שסבא שלי ע”ה היה משלם שכר כפול למי שקורא “סליחות”, כדי שיקרא לו פעם שניה, כי 
יכול להיות שהוא יקרא לו פעם ראשונה וירדם, ולכן יקרא לו פעם שניה: “רבי רפאל קום!” 
ויתעורר. והוא היה שותה קפה ולא היה עוזר לו, והביאו לו תה, ושמח בו: מאיפה הבאתם את 

התה הזה?! התה הזה מפורסם בכל העולם כולו, והוא עדיין לא שמע עליו...

יבואו טריפולטאים וישירו לי, אני אלמד את המנגינה הזאת. המחבר של “מה 
רבי אברהם אבן עזרא, כל מלה ומלה שלו שווה מליונים. ויבואו  נעמה” זה 
כופרים היום ויגידו “הוא לא היה מאמין”! אבן עזרא לא היה מאמין?! כולו 
אש. יש לו פיוט לשמיני עצרת: “צמאה נפשי לאלוקים לאל חי, לבי ובשרי 
ירננו אל א-ל חי”, והחתם סופר אמר )חוט המשולש עמ’ קמ”ז( שהפיוט הזה כולו 
סודות ומעמקים, ונפלא מאד מי שחיבר אותו. ומי חיבר אותו? האבן עזרא 
שלנו. לכן אדם לא ישמע לכל הכופרים הרשעים האלה, ולא יסתכל עליהם. 
אסור להכניס ספריהם הביתה22. ויהי רצון שבזכות זה נזכה לגאולה שלמה 

במהרה בימינו. אמן ואמן.

מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב יברך את כל השומעים ואת 
כל הקוראים ואת כל הבאים אחריהם לקרוא בעלונים יתן להם כל משאלות לבם 
לטובה ויזכו לראות בניהם ובני בניהם שומרי תורה ומצוות מתוך אהבה, מתוך 
נחת, ונזכה לממשלה הרבה יותר טובה מזאת, הממשלה הזאת שיודעת לתת 
לערבים 50 מליארד - מסכנה הממשלה הזאת - ואח”כ אין לה להביא חיסונים, 
אולי תביא, תביא בשעת הדחק. ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן ואמן.

“כוכב דרך  יש להם טירוף כזה. יש פיוט אחד שהאבן עזרא כתב על רש”י, שמתחיל:    .22
מצרפתה, מחנה ערך על יטבתה. שלום בואו, הוא וצבאו, מסיני או, מצין אתא”. שיר יפה מאד. 
והם שואלים: איך אפשר שהוא חיבר אותו על רש”י? הרי הוא היה רק בן 17 שנה כשרש”י 
נפטר, ועדיין לא יצא מספרד. אבל מה הקושיא שלהם? אולי הוא חיבר אותו אחר כך? אלא 
שהם מבינים שמחברים על אדם רק כשהוא הוכתר להיות רב או מנהיג, ורש”י כבר נפטר. 
“בן פורת יוסף” עליכם... אתם מודדים את המציאות של פעם לפי המציאות של היום? הרי 

בדורות של פעם היו מחברים שיר על אדם אפילו מאה שנה אחרי פטירתו. 
עשה פירוש כל כך נפלא בתורה, ונתן לנו את האמונה. אומרים שהיום בבתי ספר  רש”י 
]חילוניים[ לא לומדים רש”י, כי הוא דתי יותר מדאי... וכי החמורים והבהמות האלה יודעים 
כמה חכמה וסגנון מיוחד יש ברש”י? ואפילו אחד כמו שד”ל )שמואל דוד לוצאטו( כתב: “מי לא 
יתפלא על רש”י ז”ל, שעם שלא למד פילוסופיה, דבריו ישרים ומתוקנים ומסודרים, ואין בהם 
לא היפוך, ולא קיצור, ולא עיוות הסדר, הכל נפלא. מאיפה בא רש”י הזה”? )קראתי את זה בגיל 
15 בחוץ לארץ(. רש”י אין לו השפעה מהיוונים או מההגיון שלהם, אלא כולו מהתורה. וכל מי 
שילמד בדרך של רש”י, ילמד את החשיבה הישרה והדיבור הישר. וילמד להעריך את רבותינו.



ִהְלכֹות ְסִליחֹות- ִּתּקּוֵני ֻנְסָחאֹות

ְלִׁשְמָך  ָצִריְך לֹוַמר "ָאָּנא ְׁשֵעה,  ַהְּסִליחֹות  ִּבְתִחַּלת  א. 

יֹוְדֵעי". )ְוֹלא "ָאָּנא ְׁשֵעה, ִׁשְמָך יֹוְדֵעי". ִּכי ַהִּמָּלה ְׁשֵעה ֶזה פַֹעל 

ָׁשעֹ"ה, ְוַהּפַֹעל ַהֶּזה הֹוֵלְך ָּתִמיד ִעם ָלֶמ"ד, ְּכמֹו ְלָמָׁשל: "ַוִּיַׁשע ה' 

ֶאל ֶהֶבל ְוֶאל ִמְנָחתֹו", "ְוֶאל ַקִין ְוֶאל ִמְנָחתֹו ֹלא ָׁשָעה" )בראשית 

פרק ד' פסוקים ד'-ה'(. ּוְכמֹו ֶׁשָּכְתבּו ַרִׁש"י ְוָהִאְּבן ֶעְזָרא ְוַרֵּבנּו 

יֹוָנה ִאְּבן ָּג'ָנאח ְועֹוד(. )גליון 78 אותיות כ וכ"א(.

ב. ָצִריְך לֹוַמר ָסִעיד ְוָסִמיְך ֱהֵוי ָלן )בקמ"ץ(, ְוֹלא ְסִעיד 

ּוְסִמיְך )ִּכי ְסִעיד ּוְסִמיְך ֵּפרּוׁשֹו ִנְסָעד ְוִנְסָמְך, ֶׁשֵּביאּורֹו ֶׁשֲאַנְחנּו 

ִנְסעֹד ְוִנְסמְֹך אֹוְתָך, ְוִכי ֲאַנְחנּו ָּבִאים ִלְסעֹד ֶאת ה' ַחס ְוָחִליָלה, 

ְוָלֵכן ָצִריְך לֹוַמר ָסִעיד ְוָסִמיְך, ֶׁשֵּפרּוׁשֹו סֹוֵעד ְוסֹוֵמְך, ֶׁשה' סֹוֵעד 

ְוסֹוֵמְך ְועֹוֵזר ָלנּו, ֵּכן ָׁשַמע ַאָּבא ְּבֵׁשם ַּתְלִמיד ָחָכם ָזֵקן ֶאָחד ַרִּבי 

ְיׁשּוָעה ַהּכֵֹהן ֶׁשָהָיה ְמַדְקֵּדק ָּגדֹול ֶׁשֵהִעיר ֵּכן ְוֵהִביא ָלֶזה ְרָאָיה 

ְוָכְך  ַעִּתיִקים,  ָיד  ְבִכְתֵבי  ְוֵכן הּוא  ִּביַׁשְעָיה,  ְוַהַּתְרּגּום  ֵמַהָּפסּוק 

ִהְדִּפיס ַהַּיֲעֵב"ץ ְּבִסּדּורֹו(. )גליון 29 אות כ' וגליון 78 אות כ"ח(.

ְזֻכּיֹות",  ָצִריְך לֹוַמר "ָמֵלא  ַּבִּפּיּוט "ֲאדֹון ַהְּסִליחֹות"  ג. 

ְוֹלא "ַזִּכּיּות". )גליון 78 אות כה(.

מתי אמר ה' למשה "סלחתי כדבריך"?
 תשובה לחידה נמצאת בעלון הנוכחי. תשובות ניתן לענות 

 בקו בית נאמן  079-9270505 שלוחה 21
  )חובה לציין שם וכתובת בצורה ברורה!(. 

נא לשלוח התשובות עד יום ראשון בערב

מה מברכים על ציפורן? היה בזה ספק, ולהלכה יש לברך  פתרון משבוע קודם: 
"בורא עצי בשמים". הזוכה: א.א. סבן - נתניה
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שלוחה 22. נא לשלוח 
התשובות עד יום ראשון 

בערב
בין הפותרים נכונה 

יוגרל פרס )חובה לציין שם 
וכתובת בצורה ברורה(

ִּכי ְבָפָרַׁשת  ְּכָסִפים",  ִמְצַות "ְׁשִמַּטת  ַּבָּפָרָׁשה  א. ָּכתּוב 

ְוָכאן  ְּבַהר-ִסיַני ָּכתּוב ְׁשִמַּטת ַקְרָקעֹות )ויקרא כ"ה(, 

ְּבָפָרָׁשֵתנּו ָכתּוב ְׁשִמַּטת ְּכָסִפים. ַהָּפסּוק אֹוֵמר: "ִמֵּקץ 

ֶׁשַבע ָׁשִנים ַּתֲעֶׂשה ְׁשִמָּטה", "ְוֶזה ְּדַבר ַהְּׁשִמָּטה ָׁשמֹוט" 

)דברים ט"ו א'-ב'(. ֵמַהִּמִּלים ָהֵאֶּלה ֶׁשל ַהּתֹוָרה לֹוְמִדים 

ַמה ֶּׁשָּכתּוב ַּבְּגָמָרא )סנהדרין י"ב עמוד א'( ֶׁשֵאין ְמַעְּבִרים 

ֶאת ַהָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעית, ְּכלֹוַמר ֶׁשַאף ַּפַעם ֹלא ִתְהֶיה ְׁשַנת 

ֵמָחָדׁש ַעל  ָדִנים  ָהיּו  ַפַעם  ִּכי  ָלָּמה?  ְמֻעֶּבֶרת,  ְׁשִמָּטה 

ָהָאִביב אֹו  ִהִּגיַע  ְורֹוִאים ִאם  ְוָׁשָנה,  ְּבָכל ָׁשָנה  ָהִעּבּור 

ֹלא ְוִאם ֵיׁש ָּגֻלּיֹות ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֶּנֶעְקרּו ִמְּמקֹוָמם ְועֹוד ֹלא 

ָהְרחֹוִקים  ַהּגֹוָלה  ְּבֵני  ֶׁשָּיְצאּו  ִּדין  ְלֵבית  ְׁשַמע  ]ֶׁשִנּ ְוכּו'  ִהִּגיעּו 

ִמְּמקֹוָמם ַלֲעלֹות ָלֶרֶגל ַלֲעׂשֹות ָקְרַּבן ֶּפַסח ַוֲעַדִין ֹלא ִהִּגיעּו, ֶׁשִאם 

ֹלא ְיַעְּברּוָה ֹלא ַיְרִּגילּו ָלבֹא ְבֶפַסח. ַרִׁש"י[, ָאז ָהיּו ְמַעְּבִרים ֶאת 

ַהָּׁשָנה )עיין שם ַּדף י"א(. ֲאָבל ְׁשַנת ְׁשִמָּטה ֹלא ְמַעְּבִרים 

אֹוָתּה, ִמּׁשּום ֶׁשָּקֶׁשה ְלִיְׂשָרֵאל ְלַחּכֹות ְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר חֶֹדׁש 

ְוֹלא ַלֲעׂשֹות ְּכלּום, "ֹלא ִתְזַרע ְוֹלא ִתְקצֹור ְוֹלא ַתְחרֹׁש", 

ְוָלֵכן ָּתִמיד ֹלא ְמַעְּבִרים ֶאת ְׁשַנת ַהְּׁשִמָּטה. ְוֶזה ָרמּוז 

ַּבּתֹוָרה ַּבִּמָּלה "ְׁשִמָּטה", ִּכי ָׁשָנה ְמֻעֶּבֶרת ֵיׁש ָּבּה ְּבֶדֶרְך 

ְּכָלל 384 ָיִמים )ִלְפָעִמים 383 אֹו 385(, ְוִאּלּו ָׁשָנה ְפׁשּוָטה 

ֶׁשִהיא ֹלא ְמֻעֶּבֶרת ֵיׁש ָּבּה 354 ָיִמים, ּוַמְקִסימּום עֹוד יֹום 

ֶאָחד ֶׁשֶּזה 355 ָיִמים )ַּכִּגַמְטִרָּיא ֶׁשל "ָׁשָנה"(. ְוִהֵּנה ַהִּמָּלה 

ְּבִגיַמְטִרָּיא  ְוַהִּמָּלה "ָׁשמֹוט"  ְּבִגיַמְטִרָּיא 354,  "ְׁשִמָּטה" 

355, לֹוַמר ְלָך ֶׁשְּׁשַנת ְׁשִמָּטה ֹלא ִתְהֶיה יֹוֵתר ִמֶּזה. ֲאָבל 

ְּבָיֵמינּו ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ְׁשַנת ְׁשִמָּטה ְמֻעֶּבֶרת, ְּכמֹו ְלָמָׁשל 

ְׁשַנת ַּתְׁשָס"ח ֶׁשָהְיָתה ְׁשַנת ְׁשִמָּטה ּוִמי ֶׁשִּיְבּדֹק ִיְרֶאה 

ֶׁשִהיא ָהְיָתה ְמֻעֶּבֶרת, ְוַגם ְׁשַנת ְׁשִמָּטה ַהָּבָאה תשפ"ב 

ִהיא ַגם ֵּכן ָׁשָנה ְמֻעֶּבֶרת, ָלָּמה? ָרִאיִתי ְמִביִאים ְרָאָיה 

ִמָּכאן ֶׁשְּׁשִמָּטה ַבְּזַמן ַהֶּזה ְּדַרָּבָנן, ִּכי ִאם ְׁשִמָּטה ְדאֹוָרְיָתא 

ֹלא ְמַעְּבִרים אֹוָתּה, ֲאָבל ִאם ְׁשִמָּטה ְדַרָּבָנן ָאז ֵיׁש ָלנּו 

ְבָיֵמינּו ֶׁשְּׁשִמָּטה  ַּדְוָקא  ְוָלֵכן  ִאָּתּה.  ְלִהְתמֹוֵדד  ְדָרִכים 

ְדַרָּבָנן ָאז ִּתְהֶיה ְׁשַנת ַהְּׁשִמָּטה ְמֻעֶּבֶרת, ֲאָבל ְּכֶׁשִּיָּבֶנה 

ֵבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ַנֲעֶׂשה ְׁשִמָּטה ַּדְוָקא ְבָׁשָנה 

ֶׁשֵאיָנּה ְמֻעֶּבֶרת, ְוִאם ֵיׁש צֶֹרְך ְלַעֵּבר ֶאת ַהָּׁשָנה ִנְדֶחה ֶאת 

ָהִעּבּור ְלעֹוד ָׁשָנה. )ַּבֶהְמֵׁשְך ָּכתּוב: "ָׁשמֹור ֶאת חֶֹדׁש ָהָאִביב" 

)דברים ט"ז א'(. ַהִּמִּלים "חֶֹדׁש ָהָאִביב" ֵהן סֹוְתרֹות זֹו ֶאת זֹו, 

ִּכי זֹו ַאַחת  ְלִפי עֹוָנה,  ְלִפי חֶֹדׁש ֶאָּלא  ֶׁשֲהֵרי ָהָאִביב ֹלא הֹוֵלְך 

ָהָאִביב  ָצִריְך לֹוַמר ָׁשמֹור ֶאת עֹוַנת  ֵּכן  ְוִאם  ִמְּתקּופֹות ַהָּׁשָנה, 

אֹו ֶאת ְּתקּוַפת ָהָאִביב. ְוַהֶהְבֵּדל ֵּביֵניֶהם, ֶׁש"חֶֹדׁש" הֹוֵלְך ַעל ִּפי 

ַהְּלָבָנה ]ַהָּיֵרַח[, ִּכי חֶֹדׁש ִמְּלׁשֹון ִמְתַחֵּדׁש, ּוִמי ִמְתַחֶּדֶׁשת? ַהְּלָבָנה 

ִּפי ַהַחָּמה  ָהָאִביב ֶׁשֶּזה "ְּתקּוָפה" הֹוֵלְך ַעל  ְוֹלא ַהֶּׁשֶמׁש, ֲאָבל 

]ַהֶּׁשֶמׁש[, ְוִאם ֵּכן ֵאיְך ַהּתֹוָרה ְמַחֶּבֶרת אֹוָתם ְּבַיַחד? ֶאָּלא ִמָּכאן 

ַהָּמקֹור ָלִעּבּור ֶׁשל ַהָּׁשָנה, ֶׁשֶהֳחָדִׁשים ִיְהיּו ָחְדֵׁשי ַהְּלָבָנה ְוַהָּׁשִנים 

ְׁשנֹות ַהַחָּמה. ּוֵפרּוׁש ַהִּמָּלה "ָׁשמֹור" ְּתַחֶּכה, ְּכמֹו "ְוָאִביו ָׁשַמר 

ֶאת ַהָּדָבר" )בראשית ל"ז י"א(, ְּכלֹוַמר ְּתַחֶּכה ְלחֶֹדׁש ֶׁשַּיְתִאים 

ְלעֹוַנת ָהָאִביב, ְוִאם ָרִאיָת ֶׁשָהָאִביב עֹוד ֹלא ִהִּגיַע ָאז ַּתֲעֶׂשה ֲאָדר 

א' ַוֲאָדר ב'(. )גליון 77 אותיות ז' וט' והערה 5(.

ִיְבַחר ה'  ֲאֶׁשר  ִמְּמָך ַהָּמקֹום  ִיְרַחק  "ִּכי  ְּבָפָרָׁשֵתנּו:  ב. 

ֱאֹלֶקיָך ָלׂשּום ְׁשמֹו ָׁשם, ְוָזַבְחָּת ִמְּבָקְרָך ּוִמּצֹאְנָך ֲאֶׁשר ָנַתן 

ה' ְלָך ַּכֲאֶׁשר ִצִּויִתָך" )דברים י"ב כ"א(. ְּכלֹוַמר ֹלא ְכמֹו 

ֶׁשֶּנֱאַמר ְּבָפָרַׁשת ַאֲחֵרי-מֹות (ויקרא י"ז) ֶׁשָאסּור ִלְׁשחֹט 

ְּכלּום ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה, ִּכי ֶזה ָהָיה ַרק ָּבַאְרָּבִעים ָׁשָנה ֶׁשָהיּו 

ַבִּמְדָּבר, ֲאָבל ַאַחר ָּכְך "ִּכי ַיְרִחיב ה' ֱאֹלֶקיָך ֶאת ְּגֻבְלָך" 

ִלירּוָׁשַלִים  ִלְנֹסַע  ּוִמֵּמיָלא ֹלא תּוַכל  )דברים י"ב כ'(, 

ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשִּתְרֶצה ִלְׁשחֹט, ָלֵכן "ְוָזַבְחָּת ִמְּבָקְרָך ּוִמּצֹאְנָך 

ְוכּו' ַּכֲאֶׁשר ִצִּויִתָך". ַמה ֶּזה ַּכֲאֶׁשר ִצִּויִתָך? ֵאיפֹה הּוא 

ִצָּוה אֹוָתם? ֲהֵרי ִצָּוה אֹוָתם ַרק ָּכאן. ֶאָּלא ַרִׁש"י אֹוֵמר: 

ִמָּכאן ַאָּתה לֹוֵמד ַעל ַהּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה, ֶׁשּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו 

ָמַסר ָלֶהם ְּבַעל ֶּפה ֵאיְך ַהֵּסֶדר ֶׁשל ַהְּׁשִחיָטה ּוַמה ָּצִריְך 

ַלֲעׂשֹות, ְוִלֵּמד אֹוָתם ֶאת ֲחֵמׁש ַהֲהָלכֹות ַהְיסֹוִדּיֹות ֶׁשל 

ַהְּׁשִחיָטה. ַּבַעל ַהּטּוִרים ]ַרֵּבנּו ַיֲעקֹב ֶּבן ָהרֹא"ׁש[ מֹוִסיף 

נֶֹפְך ָלֶזה, ֶׁשָּכתּוב ַּבִּמְׁשָנה )חולין דף כ"ז עמוד א'(: "ִסיָמן 

ֶאָחד ָּבעֹוף ּוְׁשֵני ִסיָמִנים ַּבְּבֵהָמה", ְּכלֹוַמר ַּבְּׁשִחיָטה ֶׁשל 

ָהעֹוף ַמְסִּפיק ִלְׁשחֹט ִסיָמן ֶאָחד אֹו ָקֶנה אֹו ֶוֶׁשט, ּוַבְּבֵהָמה 

ָצִריְך ִלְׁשחֹט ְׁשֵני ִסיָמִנים. ּוַמְמִׁשיָכה ַהִּמְׁשָנה: "ְוֻרּבֹו ֶׁשל 

ֶאָחד ָּכמֹוהּו", ְּכלֹוַמר ִאם ָׁשַחְטנּו רֹב ֶׁשל ִסיָמן ָּבעֹוף אֹו 

ַבְּבֵהָמה ֶזה ְכמֹו ֶׁשָּׁשַחְטנּו אֹותֹו ֻכּלֹו. ְוָלֵכן ִלְפָעִמים ָאָדם 

ׁשֹוֵחט ְׁשֵני ֻרִּבים ַּבְּבֵהָמה ְוֶזה ְבֵסֶדר, ְוִאם ָׁשַחט ִסיָמן 

ֶאָחד ָׁשֵלם ַוֲחִצי ַהִּסיָמן ַהֵּׁשִני, ֶזה ָפסּול. ּוַבַעל ַהּטּוִרים 

רֹוֵמז ֶאת ֶזה ַבִּמִּלים "ַּכֲאֶׁשר ִצִּויִתָך", ִּכי ַהִּמָּלה "ַּכֲאֶׁשר" 

ֶזה ָראֵׁשי ֵתבֹות ְלַמְפֵרַע ]ֵמַהּסֹוף ְלַהְתָחָלה[ "ֻרּבֹו ֶׁשל 

ֶאָחד ָּכמֹוהּו". ִנְמָצא ֶׁשִּדין ַהִּמְׁשָנה ְבֻחִּלין ָרמּוז ְּבִמָּלה 

ַאַחת ַּבּתֹוָרה. )שם אותיות ג' וד'(.

  "ָּבאִתי לֹוַמר ְלָך תֹוָדה, 
ִּכי ֵסֶפר 'חֹובֹות ַהְּלָבבֹות' ֶהֱחָיה אֹוִתי"

ְּכַדאי ִלְלמֹד ֵסֶפר מּוָסר ְּבחֶֹדׁש ֱאלּול, ָמָרן ַהִחיָד"א )ִּבְרֵּכי יֹוֵסף 

סי' תקפ"א אֹות ו'( אֹוֵמר ֶׁשָהיּו ַרָּבִנים ְּגדֹוִלים ֶׁשְּבחֶֹדׁש ֱאלּול 

ַמְפִסיִקים ְקָצת ֵמַהִּלּמּוד ְולֹוְמִדים ִסְפֵרי מּוָסר. ְוַגם הּוא ָהָיה 

לֹוֵמד ָּכל ִמיֵני ְסָפִרים, ּוַפַעם ָּכַתב: ָּגַמְרִּתי ְבחֶֹדׁש ֱאלּול ִּתּקּוֵני 

זַֹהר ְוַכּדֹוֶמה. ֲאָבל ֶאְפָׁשר ָלַקַחת ֵסֶפר מּוָסר ְוִלְקרֹא ָכל יֹום ַּדף 

אֹו ַעּמּוד, ֶזה ַמְסִּפיק. ְוָכל ֶאָחד ִיְלַמד ֵסֶפר מּוָסר ֶׁשְּמַדֵּבר ְלִלּבֹו, 

ְוָהַרב ָצִריְך ָלַדַעת ִאם ַהֵּסֶפר ַמְתִאים אֹו ֹלא. ֵסֶפר "ֶּפֶלא יֹוֵעץ" 

ַמְתִאים ְלָכל ֶאָחד. ֵסֶפר "ְמִסַּלת ְיָׁשִרים" ָּכל ַהְּיִׁשיבֹות לֹוְמִדים 

ּבֹו. ֵסֶפר "חֹובֹות ַהְּלָבבֹות" ֵיׁש ּבֹו ְׁשֵני ְׁשָעִרים ִנְפָלִאים: "ַׁשַער 

ַהִּבָּטחֹון" ֶׁשהּוא ְמֻיָחד ְּבִמינֹו, ּוְכֶׁשָאָדם ִנְמָצא ְבַצַער ּוְבַלַחץ ִיְקָרא 

ַׁשַער ַהִּבָּטחֹון ָחֵמׁש ַּדּקֹות ְּביֹום, ְוִיְׁשַּתְחֵרר ִמֶּזה ַלֲחלּוִטין. ְו"ַׁשַער 

ַהְּבִחיָנה", ֶׁשָּׁשם הּוא ַמְרֶאה ְלָך ְבמּוָחׁש ֵאיְך ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

ִמְתָעֵרב ְּבָכל ַהְּבִריָאה ֻכָּלּה )ַאַחד ַהְּדָבִרים ָׁשם הּוא אֹוֵמר: ָלָמה 

ַעד ֶׁשְּמַגֵּדל ַהִּתינֹוק ִׁשַּנִים, ֶזה ִסּפּור ָׁשֵלם, ִּכי ַעד ֶׁשּצֹוַמַחת לֹו 

ַהֵּׁשן ָהִראׁשֹוָנה ַאֲחֵרי ִׁשְבָעה-ְׁשמֹוָנה ֳחָדִׁשים, ָהִאָּמא ְוָהַאָּבא 

ֹלא ְיכֹוִלים ִליׁשֹן ְוֵיׁש לֹו חֹם ְוכּו', ַעד ֶׁשָּברּוְך ה' ָצְמָחה ַהֵּׁשן 

ָהִראׁשֹוָנה, ְוָכָכה עֹוד ַּפַעם ַּבֵּׁשן ַהְּׁשִנָּיה, ְוַעד ֶׁשִּקֵּבל ֶעְׂשִרים 

ְּבַיְלדּותֹו )ָּפחֹות אֹו יֹוֵתר( הּוא ַאַחר ָּכְך ַמִּפיל אֹוָתם,  ִׁשַּנִים 

"ָנפֹול ִּתּפֹול" )אסתר ו' י"ג(, ִּבְׁשִביל ָמה? ָלָּמה ָכל ָּכְך ָטַרְחנּו 

ַעל ֶזה?! ֶאָּלא ֶזה ִבְׁשִביל ֶׁשַהֶּיֶלד ֵיַדע ֶׁשַהַחִּיים ֹלא ַקִּלים, ְוָצִריְך 

ְלִהְתמֹוֵדד ִעם ַהַחִּיים. "ְוָאנִֹכי ִאיׁש ָחָלק" )בראשית כ"ז י"א(, 

ְוִלְקרֹא ֶאת ַהַּׁשַער ַהֶּזה  ָחָלק ָראֵׁשי ֵתבֹות ַחִּיים ֹלא ַקִּלים... 

ָּכל ָּכְך ָמתֹק ְוָכל ָּכְך ִנְפָלא, ִּכי ַאָּתה ָחׁש ]ַמְרִּגיׁש[ ֶאת ַהָּקדֹוׁש 

ָּברּוְך הּוא. ַּפַעם ָּבא ֵאַלי ֶאָחד ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת "ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא" 

ְוהּוא ָהָיה ְבַצַער ּוְבַלַחץ, ָׁשַאְלִּתי אֹותֹו: ָמה ֵיׁש ְלָך? ָאַמר ִלי 

ֶׁשְּׁשֵני ְיָלִדים ְקרֹוֵבי ִמְׁשָּפָחה ֶׁשּלֹו ֶיֶלד ְוַיְלָּדה ְּבֵני ַאְרַּבע-ָחֵמׁש 

ִנְדְרסּו ַבֲעוֹונֹות, ּוֵמָאז הּוא ִנְמָצא ִבְטָראּוָמה ּוִבְכֵאב. ָאַמְרִּתי לֹו: 

ָמה ֶאֱעֶׂשה ְלָך? ַאָּתה חֹוֵׁשב ֶׁשֲאִני ְמַחֵּיה ֵמִתים?! ַרק ַהָּקדֹוׁש 

ָּברּוְך הּוא ְמַחֵּיה ֵמִתים, ֲאָבל "חֹובֹות ַהְּלָבבֹות" ְמַחֶּיה אֹוְתָך, 

ַאָּתה ַמִּכיר ֶאת ַהֵּסֶפר ַהֶּזה? ָאַמר ִלי: ֵּכן, ָאַמְרִּתי לֹו: ִּתְלַמד 

ָּכל יֹום ָחֵמׁש-ֶעֶׂשר ַּדּקֹות "ַׁשַער ַהִּבָּטחֹון", ְוִתְקָרא אֹותֹו ְלַאט 

ְלַאט. ְוִאם ֹלא ֵהַבְנָּת אֹותֹו ֵיׁש ְלָך ֵפרּוׁש ְלַמָּטה "ֵלב טֹוב" ֶׁשל 

ָהַרב יֹוֵסף ִליֶּבְרָמן, ָאז ִּתְקָרא ֶאת ֶזה. ַאֲחֵרי ְׁשבּוַעִים ֲאִני יֹוֵרד 

ִלי: ָּבאִתי לֹוַמר ְלָך תֹוָדה,  ַוֲאִני רֹוֶאה אֹותֹו, ָאַמר  ַּבַּמְדֵרגֹות 

 ,24 77 אות כ"א והערה  ֶהֱחָיה אֹוִתי! )גליון  ַהֶּזה  ַהֵּסֶפר  ִּכי 

וגליון 29 אות י"ב(.


