
ד. שני בתי דינים ושני רבנים ראשיים.   א. לא מוותרים על יהדותנו.  ב. אמה על אמה זכר לחורבן.  ג. אכילת מצות ששה ימים או שבעה ימים?  
ה. רבנו האי גאון זיע”א.  ו. אמירה ביחיד הקטעים בארמית שבסליחות.  ז. אמירת תיקון חצות חשובה מסליחות.  ח. ביאורים ודקדוקים 
 בפיוטי הסליחות )“מלכי עולם בורא, מי כמוך מורה”?  “הנשמה לָך והגוף פעלָך".  “רצה עם לך שיחר”.  “שבט יהודה בדוחק ובצער, הישאג אריה ביער”(.  

ט. השתפכות הנפש שיש בסליחות אין כמותה בעולם.  י. עורך ספר יש לו ערך לא פחות מהמחבר.  יא. נבואות שמתגשמות בימינו.

לא מוותרים על היהדות
חזק וברוך )לרבי כפיר פרטוש ואחיו ר’ יהונתן הי”ו(. הפיוט “בת אהובת א. 

א-ל קמה בשחר” מזמן נשכח, היינו קוראים בו רק שלשה בתים 
האחרונים “חון תחון על בניך” וכו’ בליל שני של ראש השנה. וראשי 
קרב לי(. מי  זכור תזכור, אחר כך  )חון תחון, אחר כך  חזק.  תיבות שלהם 
זה שאומר על עצמו חזק? פייטן שמו בנימין מתחיל בבי”ת – “בת 
אהובת א-ל”. לא היינו קוראים את זה. והמנגינה שלו כל כך מושכת, 
אדם שנמצא במ”ט שערי טומאה  כל כך עדינה, כל כך משתוקקת. 
ישמע את המנגינות של ראש השנה ושל כיפור יקבל הארה חדשה. 
“רב לכם מכל תועבותיכם בית ישראל” ככה אומר יחזקאל הנביא. 
ואנחנו מתחכמים על יחזקאל. עד עכשיו נישואין וגירושין היו על 
פי הרבנות, עכשיו הכניסו אחד רפורמי שיעשה לנו נישואין וגירושין 
לא על פי הרבנות. אני זוכר שראיתי איזה מאמר שכתב פעם העורך 
הראשון של מעריב – “שמואל שניצר1”, אמר שם אני יודע על כמה 
קהילות בישראל ובחוץ לארץ, כל אלה ששמרו על נישואין וגירושין 
אפילו שחיללו שבת, ואפילו שאכלו טריפה, הגיע הזמן אמרו אנחנו 
יהודים, ואנחנו לא מוכנים לוותר על היהדות, והם נשארו יהודים. 
ואלה שפגעו בנישואין וגירושין הכל נחרב. לקחו גויות, יש להם 
ילדים גויים, הולכים לכנסיה, לוקחים אשוח, כלום לא נשאר מהם. 

הם לא יהודים
בזה אנחנו מבינים מדוע עלה בלבו של הלפיד הבוער הזה שאמר ב. 

לאחרונה מה זה אנטישמיות? לא שהם שונאי ישראל, אלא אנטישמיות 
ִמים” זה יושר?! “שם” זה לא  פירושה שונאים יושר. איך הגעת לזה? “ֵשׁ
יושר, “שם” זה בני שם – “שם חם ויפת”. “אנטישמים” הכוונה שונאים 
בני שם. אבל לפי שיטתו שאין הבדל בין בני שם לכולם, וכולם אותו 
דבר, אז במה ניכר אנטישמי? מי שעושה רע לחברו. והשני יאמר לו 
“גם אתה עשית לי רע”... אין לדבר סוף. אנשים שרוצים לסלף את 
ההסטוריה, את המציאות, את האלפיים שנה ששמרנו עליהם בגלות 
על פי דברי תורה, על פי דברי חכמים, להרוס את הכל. ואחר כך לומר 

1.  הוא לא היה דתי במובן הפשוט, אבל היה לו לב. למד פעם באיזו ישיבה ואחר כך 
הלך והתרחק. פעם אמר לאן הגענו אח? לאן התרחקנו? לאיפה הגענו? אבל תמיד 
השיעורים של מסילת ישרים מכים אותנו על הראש. פעם היהודי הזה ראה בטלוויזיה 
שעשו ויכוח בין הרב ישראל מאיר לאו שיהיה בריא ובין עיתונאי, ומהויכוח נראה 
כאילו הרב ישראל מאיר לא מצא מה לענות. אמר אני מכיר אותו, על כל שאלה יש לו 
תשובה, והוא מפתיע בתשובות שלו. איך פתאום הוא לא ידע מה לענות? מה מתברר? 

שחתכו מהדברים שלו כדי שיעמידו אותו באור כזה שאין לו תשובות לשאלות!

אנחנו יהודים. אתם לא יהודים, אתם רק מזרע היהודים. “אם מזרע 
היהודים מרדכי אשר החילות לנפול לפניו” )אסתר ו’, י”ג( - הם התחילו 
ליפול. עוד דור אחד או שנים נגמר. מה נשאר מהרפורמים באמריקה? 

שניים שלושה דורות, אחר כך הילדים גויים גמורים. גויים לגמרי.

במה אתם יהודים?
בתונס עד שבא בורגיבה היה נישואין וגירושין רק על פי ההלכה. ג. 

הערבים יודעים שהדבר הזה חמור מאד בעיני היהודים. מי שלא 
התגרשה בגט כהלכה זה לא שווה כלום. צריכה להתגרש על פי 
הרבנות, ואם עשתה גט לא צריכה יותר מזה. עד שבא בורגיבה ואמר 
לא, היא צריכה גם גט אזרחי. והיו עושים “תרתי לטיבותא” - גט אזרחי 
וגט מזרחי... גט של התורה וגט של הגויים. הוא למד את זה מצרפת. 
באמריקה גם כן היה ככה עד שהחרדים באמריקה הלכו לממשלה, 
ואמרו להם לעשות חוק שגט ליהודי צריך להיות גם על פי ההלכה. 
גט שלא על פי ההלכה לא שווה כלום. והם קבלו את זה, עכשיו יהודי 
שמתגרש באמריקה חייב גם להביא אישור שהוא גירש את האשה על 
פי ההלכה, אחרת הוא לא יכול להתחתן. ואם היא יכולה להתחתן - 
אוי ואבוי, הילדים שלה ממזרים, פסולים לבוא בעם ישראל, לא דור 
אחד, אלא כמה כל הדורות. הדבר הפשוט הזה התקבל בעיני הגויים 
באמריקה, התקבל בעיני הערבים במשך דורות על גבי דורות )עד הזמן 
האחרון שבורגיבה התחיל לפסוח על שני הסעיפים(, ואנחנו צריכים להיות 

“וכמשפטי הגויים  דוקא הרעים שבאומות?! כתוב ביחזקאל )ה’, ז’( 
אשר סביבותיכם לא עשיתם”, ובפסוק אחר ביחזקאל )י”א, י”ב( כתוב 
“כמשפטי הגויים אשר סביבותיכם עשיתם”. אז עשו או לא עשו? חכמים 
אומרים )סנהדרין דף ל”ט ע”ב( כמקולקלים שבהם עשיתם, כמתוקנים 
שבהם לא עשיתם. צריך לבחור דוקא את הרע ואת המקולקל?! מה 
הם רוצים שיגיע זמן ועם ישראל יתפרק?! לא יתפרק במציאות, 
במציאות ישנו. אבל הוא מפורק, “מפוזר ומפורד ומפורק בין העמים”... 
)ע”פ אסתר ג’, ח’(. אתה לא מכיר אותו אם הוא יהודי או נוצרי או צ’כי. 

כלום. שום דבר. ככה נקרא יהודי. במה נקרא יהודי?! כמו שאמר פעם 
הרב שך ע”ה בנאום השפנים )בתש”ן(: “במה אתם יהודים? בכיפור אתם 
אוכלים, בפסח אתם אוכלים חמץ, בשבת אתם עובדים, אין לכם שום 
דבר שמעיד על יהדות, במה אתם יהודים”?! אז בא למחרת אבא של 

נשיא המדינה של ימינו ואמר: לא, 
מה פתאום, הם יהודים שעשו הרבה 
עבודה בשדות, ויש להם יבלות על 

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
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הידיים, הם לא יהודים?!... אז סימן ליהודי יבלת. כל יהודי שיש לו יבלת 
זה יהודי, ומי שאין לו יבלת סימן שהוא גוי... זה משהו נפלא. במקום 
ברית מילה ליהודים - יבלת. אם עשו לו יבלת זו הוכחה שהוא בסדר 
גמור. מה השגעון הזה2?! יש ערבים שיש להם יבלת אז כולם כשרים 
לבוא בקהל... לא צריכים לא מילה ולא טבילה, לא שבע מצוות ולא 
תרי”ג מצוות, כלום. רק יבלת. היבלת הזאת מעידה3. לא ככה עושים. 

לא זו הדרך. 

אמה על אמה זכר לחורבן
כשלמדנו הלכות תשעה באב, נשאר לנו הלכה אחת שרציתי לומר ד. 

אותה ולא אמרתי. מי שקונה בית חדש ישים בו אמה על אמה בכניסה 
מול הדלת בלי סיוד, או יעשה סיוד בלי צביעה שיהיה שם סימן, ויכתוב 
שם )אם ירצה( פסוק: “אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני” )תהלים קל”ז, ה’(. 

2.  ואנחנו עכשיו לא יודעים אם הנשיא של היום נבחר נכון או לא נבחר נכון. אי אפשר 
לדעת. סבו רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג ע”ה שהיה רב ראשי לישראל היה תלמיד חכם 
גדול, והיה צדיק גדול, והיה לו מוח גדול. פעם קראתי שהוא שלט בתשע שפות, והיה 
בקי בכל החכמות. וכתב ספר תשובות – היכל יצחק. הרב עובדיה ע”ה היה אומר הוא 
גאון גדול, אבל הוא לא היה יכול לפסוק. כל דבר ודבר חושש אולי הוא נכון אולי הוא 
לא נכון. צריך גם כן כח לפסוק. אמר מאיפה מקבלים כח כזה? כשלומדים טור ובית 
יוסף. מרן מביא דעות רבות, וכותב בסוף: “ולעניין הלכה כיון שדעת הרב פלוני ופלוני 
לכן אמרתי  כשתלמד בית יוסף תלמד לפסוק, תלמד לחתוך.  כך הכי נקטינן”. נגמר. 
שבוע שעבר שמי שרוצה לערער על פסקי מרן זה לא פשוט בכלל, תערער היום, מחר 
יערערו גם על הרמב”ם, מחר יערערו גם על הגמרא, יחריבו את הכל. לא ישאר כלום. 
איך אני למדתי את זה? יש ספר של חכם גדול שהיה מבקר גדול - הרב שלמה יוסף 
זוין ע”ה )הוא היה חסיד חב”ד, והיה מבוגר מהאדמו”ר מליובאוויטש בשש עשרה שנה, הוא נולד 
בתרמ”ו והאדמו”ר נולד בתרס”ב. כשהיה מגיע אצל האדמו”ר מליובאוויטש אמר לו האדמו”ר, 

הנה הגיע רש”י. למה רש”י? רבי שלמה יוסף. אמר לו: אני לא רש”י, אמר לו: אתה כן רש”י, ראשי 

רש”י... היה מכבד אותו והיו ביחס נפלא(. והוא כתב ספר “סופרים וספרים”,  תיבות שלך 

ביקורת על כל מיני ספרים שראה בימיו. כל מי שמחבר ספר מפחד אולי אחר כך יפול 
בידו וימצא עליו ביקורת... ואיפה כתב בתחילה את הביקורת שלו? ב”הצופה” )היה 
עיתון הצופה, עכשיו נגמר, מאז שהתחיל לפזול לעומת החילוניים. אני זוכר הצופה כותב “מחר 

ביום ששי תקרא בידיעות אחרונות כך וכך”. למה לכתוב ככה? הצופה מספיק. למה צריך ידיעות 

אחרונות? כי הוא מקבל על זה כסף בשביל הפרסומת. בסוף הצופה נגמר. אף אחד לא קורא בו. 

לא הדתיים במרכאות, ולא הדתיים בלי מרכאות. לא קוראים בו. מלא שטויות והבלים. אבל פעם 

היה כותב בו דברי תורה(. הביקורת של הרב זוין מופיעה שם בתקיפות. והוא כותב שם 

209( שישנו חכם אחד אשכנזי בארץ ישראל שכתב ספר ובו  )סופרים וספרים ח”ב עמ’ 

מאמר על תפלין בחול המועד והוא מפלפל. אמר לו מה אתה מפלפל? בארץ ישראל 
אין אף אחד שמניח תפלין בחול המועד. גם האשכנזים שהניחו בחו”ל, כאן הפסיקו 

להניח. אתה מפלפל על דבר של סתם, אין בו ממש. 
כל אחד מפלפל אם קבלנו הוראות מרן, ואם ישנו חכם אחד שלא קיבל הוראות מרן. 
ואם אתה לא קיבלת הוראות מרן, מה נעשה לך? אל תקבל... וכי אנחנו מחכים לקבלה 
שלך?! מרן מחכה שאתה תקבל את הקבלה שלו?! אלה משוגעים. לא עושים דברים 
כאלה. אבל בכל אופן, החכם הזה ידע תמיד לענות, ידע לכתוב. הרב שלמה יוסף זוין 

היה מומחה בביקורת. 
הנה אלה שבורחים מהבית יוסף עושים חורבן. אומרים ספרי תורה שלנו פסולים חוץ 
מאחד או שנים שכתובים על גויל. למה?! היין שלנו פסול, לא מברכים עליו בורא פרי 
הגפן. רק שיהיה יין בלי דבש ובלי סוכר ובלי שום דבר, יין טהור. וכן על זו הדרך. אם 
אדם הורס והורס והורס לא ישאר כלום. חכמה להרוס? חכמה לבנות! “חכם גדול אתה 
שקיימת דברי חכמים” )נגעים פרק ט’ משנה ג’(, לא חכם גדול אתה שהרסת דברי חכמים.
3.  פעם היו באים מרוסיה, והיו שואלים כל אחד: מי אמר שאתה יהודי? אומר להם: 
סבתא. אז מביאים אותה לבית הדין, והיא אומרת: אני יודעת שפעם בשנה עושים אזני 
המן. מה זה אוזני המן? אומרת להם אוזני המן פירושו שהיה אויב אחד ליהודים )כמו 
סטאלין למשל( ושמו המן, ואנחנו גמרנו אותו ואוכלים את האזנים שלו בפורים. ובפורים 

הבא צומחים לו אזנים חדשות ואוכלים אותם עוד פעם... אה, סימן שאת יהודייה. טוב, 
מכשירים את המשפחה.

זה מה שנשאר לנו מכל הזכרונות של ירושלים. חכמים תקנו )ב”ב דף ס’ 
ע”ב( שאם אדם עושה סעודה ישאיר פינה אחת שאין בה סעודה. למה? 

זכר לחורבן. ואם עושים אוכל מסויים, יחסרו אוכל מסויים. והם כתובים 
בשלחן ערוך )סי’ תק”ס(. ואמרו שהיום אף אחד לא עושה אותם, לפחות 
לעשות את הדבר הזה. אדם שיש לו דירה, מול הדלת יהיה שם מקום 

בלי סיוד, וכתוב שם )אם ירצה( “אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני4”. 

כמה ימים אוכלים מצות?
בסליחות יש כמה וכמה דברים להגיד, אבל נגיד קודם כל כמה ה. 

מלים על הפרשה. בפרשה הזאת נאמר: “ששת ימים תאכל מצות וביום 
השביעי עצרת לה’ אלקיך לא תעשה מלאכה” )דברים ט”ז, ח’(. כל המפרשים 
תמהים, וכי רק ששה ימים אוכלים מצות?! שבעה ימים אוכלים מצות. 
ככה כתוב בכל מקום. מה קרה הפעם? אז רש”י אמר )ע”פ הגמ’ במנחות ס”ו 
ע”א( ביום הראשון אוכלים מצות מהתבואה הישנה, ושאר הימים אוכלים 

מהתבואה החדשה. למה? כי בששה עשר בניסן מקריבים את העומר ואז 
מותר לאכול מתבואה חדשה. איך מותר לעשות מצה מתבואה חדשה 
]בט”ז בניסן[? כי בזמן הגמרא )וגם היום אצל כמה עדות( עושים כל יום 
פת חמה. מה זה פת חמה? מצה חמה, אוכלים מצות חמות כל יום. ככה 
נוהגים בלוב, ככה היו נוהגים בג’רבא ברובע הקטן עוד מימי הרבנים 
הראשונים, אבל אחר כך הפסיקו את זה, כי הרא”ש חשש לאפות מצות 
בפסח מפני שאפילו משהו קטן של חמץ לא בטיל ואסור. זה טרף. לכן 
הפסיקו את זה. וכך שמעתי מאבא. אבל מעיקר הדין זה אפשרי. בגמרא 
כתוב )פסחים דף ז’ ע”א( שכל יום היו עושים מצה חמה, לכן ששה ימים 

מן החדש והיום הראשון זה מהתבואה הישנה. 

כשתחזור לביתך ישארו ששה ימים
אבל יש פירוש יותר פשוט. בפסוק לפני כן כתוב “ופנית בבוקר והלכת ו. 

לאהליך” )שם פסוק ז’(. אחרי שאתה יוצא, הקרבת קרבן פסח, ישבת ואכלת, 
אחר כך: “ופנית בבוקר והלכת לאהליך”. בבוקר הכוונה בבוקר של חול 
ְפנה - תקח את כל הכלים שלך ותלך לאיפה  המועד, יום שני של פסח, ִתּ
שאתה גר. אז אחרי שאתה הולך לשם יש לך ששה ימים. כאילו הפסוק 
אמר “ופנית בבוקר והלכת לאהליך - ואחר כך - ששת ימים תאכל מצות” 
והפסוק כפשוטו. אין בו שום בעיה. יש כמה פסוקים בפרשה “מלאים 

זיו ומפיקים נוגה” )תפלת שחרית של שבת(. נפלאים. 

4.  היה מעשה בסבא רבא שלנו - רבי רחמים מאזוז )נפטר בשנת תרס”ט(. הוא היה עשיר 
וקנה דירה יפה בג’רבא, והנה היו שם ציורים יפים על הכתלים. אז אמר למי שמסייד 
את הבית: תעביר סיד על כל הציורים שלא יישאר מהם כלום. אמר לו למה? כל כך 
יפים הציורים האלה. למה למחוק אותם? אמר לו אם היה בית המקדש שלנו קיים ויש 
לנו ציורים – בסדר. אבל בית המקדש שלנו חרב, ואנחנו גולים מגלות לגלות. פעם 
בצרפת, פעם בספרד, פעם באלג’יר, פעם בג’רבא וכדו’. איזה זכות יש לנו לכייר ולצייר 

את הבתים שלנו?! תוריד את הכל! וככה הוא עשה, הוריד את הכל. 
הרב עובדיה ע”ה לא אומר את זה היום. אבל הוא אומר את זה בעיקר על בית הכנסת. 
בבית הכנסת אם לא עושים תמונות מול ההיכל מן הדין זה מותר. אבל הוא ראה תשובה 
אחת של מרן )סי’ ס”ג( שאומר לא לעשות ציורים בבית הכנסת )ע”ש בד”ה ועוד יש לחלק(. 
והיה מסביר פעם בישיבת רשב”י למה לא לעשות ציורים, אמר יבוא אחד ויראה את 
הציורים של עקידת יצחק )יש כל מיני ציורים יפים שם בישיבת רשב”י בתל אביב, רחוב דרך 
לוד 100 כמדומני(, ואתה אומר הציור הזה לא יפה, יש לך “השגות” על הציור. במקום 

שאתה תתפלל אתה קורא הראב”ד בהשגות... יש לך השגה על הציור הזה. לא, תוריד 
את הציורים. בית הכנסת זה בית הכנסת. אבל כאן גם בלי השגות, לא כדאי לעשות 
ציורים בזמן החורבן. אם היו ציורים מהתחלה אולי אפשר. אבל צריך לשים פינה מול 

הדלת כמו שאמרנו וכתוב עליה “אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני”.



שני בתי דינים ושני רבנים ראשיים
“שופטים ושוטרים ז.  יש בפרשת השבוע הבא פסוק )דברים ט”ז, י”ח(: 

תתן לך בכל שעריך”. מה זה בכל שעריך? בכל שער של עיר. בשער של 
העיר תעשה שם בית דין, שכל מי שיש לו שאלה ילך לבית דין בסוף 
העיר ויפסקו לו. “אשר ה’ אלקיך נותן לך לשבטיך” - מה זה לשבטיך? 
הרי כל שער יש בו שבט. וכי שבט יש לו חצי עיר? לשבט יש כמה ערים, 
אם כן כשאתה אומר “בכל שעריך” ממילא כללת שכל שבט מגיע לו 
שופטים לבד? אז מזה למדו התוספות בסנהדרין )דף ט”ז ע”ב ד”ה שופטים( 
והרמב”ן בפרשת שופטים )שם(, שאם יש בעיר אחת שתי קהלות, למשל 
שבט יהודה ושבט בנימין )הרי ככה היה בירושלים. עיין מגילה דף כ”ו ע”א(, אז 
לא תוכל לעשות שופטים משבט יהודה בלבד או משבט בנימין לבד. 
כי יבוא אחד שהוא משבט בנימין ויאמר השופטים האלה לא טובים לי, 
הם לא יודעים לפסוק, הם שונאים אותי, ובמיוחד אם אני בא משבט 
בנימין. זו בעיה. לכן תעשה שני בתי דינים, בית דין אחד לשבט יהודה 
ובית דין אחד לשבט בנימין. ואם היה ויכוח בין שבט יהודה לשבט בנימין 
תביא דיין אחד מכאן ודיין אחד מכאן, ודיין אחד שהוא מוסכם על כולם. 
)זה נקרא זבל”א וזבל”א - זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד(. וזו מציאות, ככה 

אומרים שבירושלים היו שני בתי דינים )ראה ברמב”ן שם(. ומכאן יש ללמוד 
בימינו שעושים בית דין ספרדי ובין דין אשכנזי. העולם לא יודעים למה 
עושים את זה. כמה רבנים רצו לבטל את הבית דין של הספרדים5. אחרי 
שעשו שני רבנים אחד אשכנזי ואחד ספרדי יש רבנים ספרדים שמוכנים 
לוותר על הכבוד שלהם, שיהיה רב אשכנזי אחד. למה? האשכנזי הזה 
בקי בכף החיים? לא. בקי בישכיל עבדי? לא. בקי ביביע אומר? אולי. )כי 
יביע אומר מביא את כל הדעות(. אבל לא ככה עושים, לפעמים האדם אומר 

זה פסק נגדי בגלל שאני ספרדי. או פסק נגדי בגלל שאני אשכנזי. לכן 
צריכים שני בתי דינים ושני רבנים ראשיים, אחד אשכנזי ואחד ספרדי. 
ויש מקור לזה בתורה – “בכל שעריך לשבטיך”. “בכל שעריך” - בכל 
עיר. “לשבטיך” - לכל שבט. אם יש שני שבטים בעיר אחת תעשה שני 
בתי דינים. ככה היה בזמן רבותינו, בית דין לבית שמאי ובית דין לבית 

הלל, היו שני בתי דין בעיר אחת. 

רבנו האי גאון זיע”א
אחר כך יש פסוק נפלא מאד: “כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם ח. 

בין דין לדין בין נגע לנגע דברי ריבות בשעריך וקמת ועלית אל המקום 
אשר יבחר ה’ אלקיך בו” )דברים י”ז, ח’(. כאן רמוז שמו של רב האי גאון. 
הרבה אנשים לא יודעים להעריך את רב האי גאון, אומרים רב האי גאון 
הוא לא עמוד הוראה, הוא סתם אברך באיזו ישיבה... החכם הזה העמיד 
99 שנים, נפטר בתשצ”ח לפני כאלף שנה.  תלמידים לאין מספר. חי 
)עכשיו אנחנו בתשפ”א, לפני אלף שנה הוא היה בן שמונים ושתים(. נפטר בגיל 

תשעים ותשע, ועד שנתו האחרונה היה כותב תשובות לכל העולם, 
והעמיד תלמידים בכל עיר. אמר עליו רבי שמואל הנגיד “ואם הלך ואין 
לו בן ביום הולכו לתחתיה וכו’ ילדים לו בכל ארץ ערבית ואדומיה”. בכל 
ארץ - אם במדינות ערב ואם במדינות אדום שלחו בניהם ללמוד בישיבת 
רב האי גאון. אז בכל ארץ יש תלמידים שלו6. רב האי גאון היה אחד 

5.  של האשכנזים לא יבטלו, רק הספרדים יבטלו. למה? ככה. כמה שנים היה בית דין 
ספרדי בלבד. בשנת ת”ן היה ראשון לציון. למה הספרדים לא אומרים הרב הראשי? 
כי הספרדים אוהבים לשון מקרא - לשון התנ”ך. ויש פסוק בישעיה )מ”א, כ”ז(: “ראשון 
לציון הנה הנם”. אז אומרים “ראשון לציון” לא “הרב הראשי וראש הרבנים”. ובאמת 

כל התארים דברים בטלים, העיקר שיהיה תלמיד חכם גדול וזה הכל.
6.  אומרים שזו אחת הסיבות שאחרי פטירתו כמעט נסגרה ישיבת פומבדיתא וישיבת 
סורא. הישיבות בבבל נסגרו. למה? כי אמרו בשביל מה צריכים ישיבה? יש לנו שאלה 
שולחים לרב האי גאון, ורב האי גאון כבר לימד אותנו, אנחנו יודעים את הכל. לא צריכים. 

הוא נפטר והכבוד שהיה לו הלך אתו כמובן וזהו.

מגדולי עמודי ההוראה. והפסוק רומז עליו כאן שבע פעמים: “כי יפלא 
ממך דבר למשפט וגו’ וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר ה’”. המקום 
אשר יבחר ראשי תיבות האי. אחר כך )בפסוקים הבאים שם(: “ואל השופט 
אשר יהיה בימים ההם” - השופט אשר יהיה ר”ת האי. “על פי הדבר אשר 
יגידו לך” - הדבר אשר יגידו ר”ת האי. “מן המקום ההוא אשר יבחר ה’” 
- ההוא אשר יבחר ר”ת האי. כבר ארבע פעמים. אחר כך: “על פי התורה 
האי. “ועל המשפט אשר יאמרו  אשר יורוך” - התורה אשר יורוך ר”ת 
לך” - המשפט אשר יאמרו ר”ת האי. “לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך 
ימין ושמאל” - הדבר אשר יגידו ר”ת האי. החזון איש כתב פעם )ב”ק סי’ 
י”א ס”ק כ’( שכנראה רבנו חננאל היה לו קבלות מאחד תלמיד חכם גדול 

מתקופת הגאונים שהאריך ימים ושנים הרבה. הוא לא אומר מי זה, אבל 
אחר המחילה כולם יודעים מי זה החכם שרבנו חננאל הלך אחריו, זה רב 
האי גאון. רב האי גאון נפטר כמו שאמרתי בתשצ”ח, ורבנו חננאל נפטר 
אחריו שתים עשרה-שלוש עשרה שנה. אז הוא קרא את כל הדברים 
שלו ומזכיר אותו כל הזמן, “רבנו האי גאון נר ישראל יחיה ויפרה לעד 
וכו’” )פיר”ח שבת דף קט”ו(. והרמב”ן כותב עליו )במלחמות מסכת גיטין דף 
ל’ ע”ב מדפי הרי”ף(: “אביהם של ישראל” בגלל שלא היו לו ילדים כתבו 

עליו ככה. אז מה הספק? ודאי שזה הוא. רבנו חננאל ראה את כתבי יד 
של הגאונים דהיינו רב האי גאון וחבריו7. 

אומרים שרבנו חננאל היה בבבל, אבל זה לא נכון, כי רבנו חננאל בא מאיטליה    .7
לקירואן שזו עיר שבתונסיה. ואחר כך קדשו אותה הערבים, אמרו שהיא קודש קדשים, 
)כי היא מתחילה באות קו”ף, וקודש קדשים זה קו”ף קו”ף, א”כ זה שלושה קופי”ם...(. ושם יש 

קברות של הגאונים האלה, רבנו חננאל, רבנו חושיאל, ורב נסים גאון )בעל הוידוי של 
יום כיפור(, ואביו רבי יעקב אבן שאהין, והם קבורים שם על יד המסגד של הערבים, 

והערבים קוראים להם “אצחאבה”, שהכוונה “החברים של מוחמד”, כלומר שצריכים 
להזהר על הקברות האלה, כי הם חברים שלו... ו”אצחאבה” זה הכוונה חברים. ולפני 
מאה וארבעים שנה, צרפת נכנסה לתוניסיה והתירה את החרם ואמרה מותר ליהודים 

לגור בקירואן. ובאו לשם ועשו שם בית הכנסת. 
והרב של בית הכנסת )או של העיר( היה הרב שמואל טייב, )זה אחד התלמידי חכמים שיצאו 
על ידי רבי שלמה דאנה בעל ספר “שלמי תודה”. היה גאון גדול ומליץ גדול, ויש לו תפלה שנקראת 

“בקשת הממי”ן”, שיש בה שלוש מאות מלים שמתחילות באות מ”ם - מלך מהולל מבין מצפוני 

מחשב, ונדפסה בתחילת ספר “עפעפי שחר”. זה ספר על התורה, ויש לו גם “כנפי שחר” על ההגדה, 

ו”שמן טוב” על מסכת מכות, ועוד הרבה דברים. ויש לו סגנון והכל, אבל מסכן לא התפרסם כל 

כך בעולם, ולא זכה להיות דיין בתונס. ועלה לארץ ונפטר בכ”א שבט תשט”ז(. והוא עשה בית 

הכנסת עם ארבעה לוחות שִיש, לזכר מורנו ורבנו הגאון הצדיק רבנו חננאל ב”ר חושיאל 
שנפטר והשאיר אחריו תשע בנות. השאיר הרבה כסף לתשע הבנות, אבל בן לא היה לו. 
והפירוש שלו על הגמרא נאבד ונשכח מהעולם, עד שנדפס בש”ס וילנא, וחצי הפירוש 
הלך לאיבוד. והוא כל הזמן מביא פירוש רב האי גאון ומעריך אותו מאד. זהו הרב הזקן 
שרבנו חננאל לקח ממנו, החזון איש כנראה לא קרא את כל הפירושים של רבנו חננאל. 

הם נדפסו באותיות קטנות ודקות מאד, ומובאים בראשונים. 
בכתבי רבנו חננאל. יש פירוש רבנו חננאל על בבא מציעא  יש הרבה עבודה  והיום 
שנאבדו מן העולם ומצאו אותם. ויש כל מיני פירושים יפים מאד, יש לו פירושים כל 
כך מתוקים מדבש, שאדם לא יודע מאיפה הביא את הפירוש הזה, בנבואה לא יכולים 
לדעת אותם! כמו שאומר בפרשת אמור, כתוב שם כמה פעמים: “כל מלאכת עבודה 
לא תעשו” )ויקרא כ”ג(, ואילו כשמגיע ליום כיפור כתוב רק “כל מלאכה לא תעשו” )שם 
פסוק כ”ח(. מה ההבדל? הוא מסביר ככה )הובא ברמב”ן שם(, בכל החגים מלאכת אוכל 

נפש מותרת, ולכן רק מלאכת עבודה – שאתה עובד כדי להרוויח כסף זה אסור. אבל 
אם אתה אופה ומבשל בשביל המשפחה זה מותר, כי אוכל נפש מותר. ואילו ביום כיפור 
לא אוכלים, לכן “כל מלאכה כל תעשו”. כל כך הפירוש הזה נאה ואמתי ופשוט וישר, 

רק רבנו חננאל יכול לומר אותו. 
ויש בו גם דברים מעניינים מאד, כמו שכתב )הובא ברמב”ן שמות י’, י”ד( דע שמשעה שאמר 
משה רבנו במכת ארבה “כבד מאוד לפניו לא היה כן הרבה כמוהו ואחריו לא יהיה כן” 
)שמות שם(, מאז לא היה ארבה במצרים עד היום הזה. זאת אומרת במשך אלפיים שנה לא 

הגיע ארבה )החגב( למצרים. כי מה שאמר “לאחריו לא יהיה כן” אין הכוונה לכל העולם, 
כי לכל העולם יגיע, אלא למצרים לא יבוא. ויש פעם אחת שהגיע, אבל השמידו אותו 
על המקום. זה קרה בימינו שהארבה הגיע, אמרו לו: וכי אתה חולק על רבנו חננאל? 
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אמירה ביחיד הקטעים בארמית שבסליחות
בסליחות יש כמה דברים שרציתי להעיר עליהם. הערה ראשונה, הרב ט. 

עובדיה ע”ה אומר )שו”ת יבי”א ח”א חאו”ח סי’ ל”ה( שלא לקרוא בסליחות את 
הקטעים שבארמית אם אין מנין. למה? כי המלאכים לא מבינים ארמית, 
וכאשר אתה קורא להם קטע בארמית, הם ישאלו: מה זה? וֹוס? מה אתה 
מדבר? וממילא התפלה שלך הולכת באוויר. אבל למעשה בכל הדורות 
נהגו לקרוא את כל הסליחות אפילו ביחיד. ולא רק אצלנו בתונס ובג’רבא, 
אלא גם בבבל וגם בתימן וגם במרוקו נהגו לומר את כל הסליחות ביחיד 
כולל הקטעים שבארמית. ואיך אני יודע שככה נהגו בבבל? כי יש ספר 
שאלות ותשובות “תורה לשמה”, שהמחבר שלו בלי ספק זה רבי יוסף 
חיים8, ושם )בסימן מ”ט( הוא כותב שאומרים סליחות ביחיד גם בארמית, 

לך לעזאזל! העיפו אותו ונגמר... יש לו הרבה חידושים יפים בתורה. אדם צריך ללמוד 
את היופי שיש בפסוקים. וצריך לדעת שכל החילונים והחילוניות שמלמדים כפירה, 
הם הפסידו את הספר הכי יקר בעולם. הרמב”ם כותב על התורה: “הספר אשר האיר 
כל אומות העולם קוראים לתנ”ך “ספר  )מורה נבוכים ח”ג סוף פרק י’(.  מחשכי העולם!” 

הספרים”, ואילו אנחנו איננו יודעים את הערך שלו. עד שיגיע המשיח ונדע להעריך. 
8.  כאשר הופיע הספר בשנת תשל”ו, אמרו שהוציא אותו נכדו הרב דוד חיים, והוא אמר: 
קבלה בידינו שסבא היה המחבר. וכאשר תחפש בספר לא תמצא כלום מזה, ולא רק שלא 
תמצא, אלא אדרבא לפעמים כתוב שם: “אמר העורך” ]רבי יוסף חיים[ - “עיין בשו”ת 
רב פעלים, וכבר המחבר ז”ל, עמד בזה”. והרב עובדיה אומר )שו”ת יבי”א ח”ט חאו”ח סי’ 
צ”ו(: איך הוא יכול לכתוב על עצמו ז”ל כאשר הוא בחיים? האם הוא מקלל את עצמו 

שימות?! אמרתי לו ז”ל זה גם זכור לטוב. אפשר לפרש כל מיני דברים. והוכחתי בכמה 
הוכחות ברורות שהוא המחבר )עיין באו”ת אלול תשל”ה סי’ ל”ח ותשרי תשל”ו סי’ מ”ו(. ואחרי 
כמה שנים התברר מכמה כתבי יד של רבי יוסף חיים שהוא המחבר של תורה לשמה.

אבל כתבו מאמר ב”מקבציאל” שיש שלושה שהרגישו בדבר, הראשון רבי יעקב חיים 
סופר, השני מישהו אחר, ואני השלישי – “ואחר אחרון אני בא” )פסחים דף כ”ו ע”ב ועוד(. 
כחלי” ]החתום  אני הראשון שהרגשתי בזה, ולא רק הרגשתי, אמרו כבר ש”יחזקאל 
הוכחתי בראיות  שם בכל התשובות[ זה גמטריא “יוסף חיים”. אבל לא זה העיקר, כי 

ואין בזה חשש. וגם בבן יהוידע על מסכת סוטה )דף ל”ג ע”א( כותב: שכיון 
שנתקנו אלו “רחמנא” ו”מחי ומסי” לציבור, דינם כ”תפילת אדם גדול” 
שאמרנו שאין תפלתו צריכה שמירה מפני המקטרגים. הגמרא אומרת 
ציבור לא צריכים שמירה ויחיד צריך שמירה, אבל כיון שתיקנו אותה 
מדורי דורות וכולם אומרים אותה ]גם ביחיד[, וגם בשעה שאתה אומר 
“רחמנא” יש מקומות שיש להם מנין והם אומרים גם כן “רחמנא”, אז 
תפלתך נכללת אתם. מה יכול להיות? ישנם כמה טעמים שאפשר לומר 
אפילו ביחיד, אי אפשר לבטל מנהג של דורות. ובמיוחד שמצאנו תשובה 
של הגאונים - של רב האי גאון ואביו רב שרירא גאון, שכתבו שכאשר 
אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא אתה יכול להתפלל בכל לשון, כי הוא 
שומע אותך בכל לשון, ואתה לא צריך את התיווך של מלאכי השרת - 
תשבו במקומכם, “התכבדו מכובדים” )ברכות דף ס’ ע”ב(... אנחנו יכולים 
להתפלל ישר אליו. “כה’ אלוקינו בכל קראנו אליו” )דברים ד’, ז’(. “אליו 
ולא למדותיו” )הרמ”ע מפאנו בשם מדרש(, לא צריכים כלום. ולכן מותר. 
והם דחו את הדין ]שאין לבקש בלשון ארמית[. אמרו, אנחנו לא מבינים 
את רב ואת רבי יוחנן )שבת דף י”ב ע”ב(. ככה מובא בספרים )עיין באוצר 
הגאונים שבת עמ’ 4-6(, וזה מועתק גם בספר אוצר התפילות )דף שנ”ז ע”א 

בתיקון תפילה(, כתבו שאין בזה כלום. וזו הסיבה שהרמב”ם לא כתב את 

זה. בחזון עובדיה )ימים נוראים עמ’ י”ב( כתב טעמים דחוקים ]להסביר 
מדוע השמיט הרמב”ם דין זה[, אמר, הרמב”ם לא הזכיר את זה כי כתב 
במקום אחר )פ”א מהלכות תפלה ה”ד( שהתפלה נאמרת בעברית. אבל זה 
נאמר על תפלה רגילה, אבל אדם שמדבר ארמית כמו הכורדים9, וא”כ 

ברורות מהסגנון ומהשוואה שלו לספרים אחרים, שהוא המחבר בלי שום ספק שבעולם.
9.  פעם הם דברו ארמית. הם לא צריכים ספר הערוך או רש”י, כי הם מדברים בארמית 
באופן שוטף. פעם לפני מאה שנה הגיע לכורדיסטאן איזה אשכנזי, ושמע איזה אבא 
אומר לבנו: “אייתי לי צבי!”, התפלא: מאיפה יביא לו צבי? חיכה וראה שהבן הביא לו 



יכול להיות שתהיה לו צרה, ועברית הוא לא יודע, והוא יודע רק ארמית, 
מה, יאמרו לו המלאכים אנחנו לא מבינים ארמית, לכן תעוף מכאן?! לא 
עושים ככה. אלא שומעים אותו, התפלה הולכת לקדוש ברוך הוא והוא 
שומע אותו. ככה כתב בבן יהוידע, ככה כתב כף החיים )סי’ תקפ”א אות 
כ”ו(, וככה הגאונים, וככה מנהג תימן כפי שמעידים חכמי תימן, וככה גם 

מנהג מרוקו. פעם בסליחות לפני כמה שנים היה אצלנו זקן אחד מרוקאי, 
ואמר לי שנהגו לומר את כל הקטעים שבארמית, רק שלא אומרים “בדיל 
ויעבור” שהרי לא אומרים “ויעבור” כשאין מנין, ולכן אומרים במקום זה 
“אמן”. וככה נהגנו מעולם. לכן הנח להם לישראל. ומי שרוצה לקרוא 
את זה בעברית - בסליחות שלנו תרגמנו את זה לעברית. אבל לפי דעתי 

אפשר להמשיך במנהג קדמונים, ולא צריכים לערער עליו. 

אמירת תיקון חצות חשובה מסליחות
מי שקם בבוקר יקרא תיקון חצות לפני הסליחות. תיקון חצות חשוב י. 

יותר מאמירת הסליחות, וכמובן שתיקון חצות הכוונה גם “תיקון רחל” 
וגם “תיקון לאה”. 

“מלכי עולם בורא, מי כמוך מורה”?
אחר כך שמתחילים סליחות, אנחנו מתחילים: “מלכי עולם בורא, יא. 

מי כמוך מורה”. מה זה “מלכי עולם בורא”? מלכי בורא עולם. ולמה כתב 
ככה? בגלל החרוז - “מלכי עולם בורא, מי כמוך מורה. ליושבי ביתך”. 
ומה זה “מי כמוך מורה”? זה פסוק באיוב )ל”ו כ”ב(: “הן א-ל ישגיב בכוחו 
גפרורים. אמר לו מה זה?! זה “צבי”?! אמר לו כן, זו גמרא בגטין )דף נ”ו ע”א( שבזמן 
המצור על ירושלים אחד אמר אני יכול לפרנס את ירושלים בחיטים, ואחד אמר אני 
יכול לפרנס אותה ביין מלח ושמן, ואחד אמר שהוא יכול לפרנס אותה ב”ציבי” שזה 
עצים שיסיקו בהם. ושבחוהו רבנן ל”דציבי”. “ציבי” בארמית פירושה עצים קטנים. 
וכאשר אמרתי לו “אייתי לי ציבי” התכוונתי שיביא לי גפרורים... וכן על זו הדרך. אז 

בכורדיסטאן היו מדברים בארמית.

מי כמוהו מורה”. ורש”י מבאר בפרשת שמות )ד’, כ”ג( שמלך בשר ודם 
כאשר רוצה לתת מכה לאחרים, הוא לא מודיע להם קודם, אלא בא 
פתאום ונותן מכות. אבל הקב”ה יודע שאין מי שיכול לברוח ממנו – “אנה 
מפניך אברח” )תהלים קל”ט, ז’(, לכן מודיע לו: תשמע, אם לא תחזור בך 
עד מחר יהיה כך וכך וכך, ואם הוא לא שומע יראה את זה מחר – “למחר 
יהיה האות הזה” )שמות ח’, י”ט(. וזו הכוונה כאן “מי כמוהו מורה”, שמורה 
“שד-י רחום בדין,  ליושבי ביתך לחזור בתשובה לפני שיגיע העונש. 
להודות לשמך. הלילה הזה קמתי, לבקש ממך. ארוכה וסליחה, ולחלות 

פניך”. זה פיוט שקוראים אותו בתוניסיה בלבד. 

“ראשון לציון הנה הנם”
יש מעמד של סליחות בכותל המערבי, ועושים אותו פעמיים, בערב יב. 

ראש השנה קורא הרב שלמה עמאר שליט”א, ובערב יום הכיפורים קורא 
הרב יצחק יוסף שליט”א, שניהם ראשונים לציון. הפסוק אומר: “ראשון 
לציון הנה הנם” )ישעיה מ”א כ”ז(, “הנה” - אחד, “הנם” - ברבים, שנים. 
אחד בערב ראש השנה ואחד בערב כיפור. ואנשים באים לשם “בן פורת 
יוסף” לאלפים ולרבבות. חוטפים את ספרי הסליחות ומקשיבים לכל 
מלה. פעם הרב בנימין בצרי ע”ה בא לראש העיר של באר שבע - יעקב 
טרנר )ככה השם שלו(, ואמר לו: תן לי לילה אחד את המקום שמשחקים בו 
כדורגל לעשות שם סליחות. אמר לו: מה תוכל להביא לשם? מאה איש 
או מאתיים? אמר לו: מה אכפת לך, תן לי את המקום. אמר לו: המקום 
הזה יכול להכיל 4000 איש, מה תוכל להביא? “ואתנה לך אלפים סוסים 
אם תוכל לתת לך רוכבים עליהם” )מלכים-ב’ י”ח, כ”ג(10. אמר לו: אתה 
מרשה לי לילה אחד? אמר לו: אחרי חצות לא אכפת לי. והנה התמלא 
המקום עד אפס מקום, אנשים מבחוץ שמעו את הסליחות. הסליחות 
10.  סנחריב היה אומר לחזקיהו והסיעה שלו: אני אתן לך אלפיים סוסים, אבל האם 

יש לך אלפיים חיילים שירכבו על הסוסים? וככה בדיוק אמר טרנר לרב בצרי ע”ה.



שלנו מיוחדות, אין בהם סגנון קשה, ולא סגנון תמוה, ואין בהם ארמית 
השתפכות הנפש שיש בסליחות  שמעורבת בעברית. אלא הכל ברור. 
אין כמותה בעולם! אתה קורא פיוט שכתב רבי יהודה הלוי לפני 1000 
שנה - “ידידי השכחת חנותך בבין שדי”, אם אתה קורא אותו במנגינה, 
הנשמה שלך יוצאה – “נפשי יצאה בדברו” )שיר השירים ה’, ו’(. ככה כל 
הפיוטים של הספרדים, ולכן זכו שתפלתם מתקבלת למעלה. ולכן כל 
מי שמשתתף בסליחות, אפילו פעם אחת בחודש, יש לו שכר גדול מאד. 
וכל שכן אם יוכל לבוא בכל לילה. ואם לא יוכל לבוא בכל לילה, אפשר 
)כמובן בלי תיקון חצות, כי  לעשות את זה חצי שעה או שעה לפני מנחה. 

תיקון חצות זה רק בלילה(. 

“הנשמה לָך והגוף פעלָך"
אחר כך קוראים “בן אדם מה לך נרדם”. והסברנו את זה פעם )עיין יג. 

בעלון מס’ 271 אותיות י”ח-י”ט(. ואנחנו אומרים “הנשמה לָך והגוף פעלָך". 

כולם אומרים: ָלְך, פעָלְך אבל עדיף שלא לומר ככה, כי בכל הפסוקים של 
התנ”ך מעולם לא תמצא “פעלְך" וכדומה, רק “פעלָך". ומצאתי שדונש 
ְך”, “בריתְך”,  בן לברט11 כתב )תשובות דונש עמ’ 64( שאין אומרים לא “אִמּתָ
ָך", "בריֶתָך", "גדֶלָך", ויש לנו את הספר שלו.  “גדלְך" וכו’, אלא הכל “ֲאִמּתֶ
והרב חיד”א ע”ה לא ראה את הספר הזה, והוא כעס על מי שמשנה את 
הנוסחאות )יוסף אומץ סי’ י’(, אבל אם היה רואה את זה היה אומר אחרת.

“רצה עם לך שיחר”
אחר כך הרב עובדיה ע”ה אומר ]בכל ימי הסליחות[ פיוט: “למענך יד. 

יחר”(. והכוונה שקם מוקדם  חר, אלא “ִשׁ אלוקי רצה עם לך שיחר”. )לא ׁשָ
בבוקר. וגם כשאנחנו לא קמים מוקדם בבוקר נאמר את זה על פי מה 

11.  היה חכם גדול קדמון, ואומר שהוא תלמידו של רב סעדיה. ויש אומרים שהיה נכדו 
)איני יודע(. הוא נפטר לפני 1100 שנה - בשנת ארבעת אלפים תר”ף.

שאמרו קדמונינו. למעשה הפיוט הזה חובר לאומרו לפני תפלת שחרית 
של יום כיפור - “רצה עם לך שיחר לחלות פניך במעמד השחר”, והכוונה 

בתפלת השחר. 

“שבט יהודה בדוחק ובצער, הישאג אריה ביער”
אחר כך יש פיוט: “שבט יהודה בדוחק ובצער, הישאג אריה ביער”. טו. 

ששבט  ואף אחד לא מבין מה זה “הישאג אריה ביער”. והכוונה בזה 
יהודה נמשל לאריה – “גור אריה יהודה” )בראשית מ”ט, ט’(, וא”כ למה הוא 
בדוחק ובצער? הרי האריה יכול לטרוף מה שהוא רוצה? אלא שבהמשך 
כי אמנם  הפסוק כתוב: “הישאג אריה ביער וטרף אין לו” )עמוס ג’, ד’(. 
יהודה הוא אריה, אבל אריה שאין לו אוכל הוא לא יכול לשאוג כי הוא 
רעב, וככה זה עם ישראל שהוא בגלות. אשר מזרחי ז”ל היה אומר “זה 
שנות אלפיים, מפוזר במדינות בחיבוק ידים” )פיוט “גואלי י-ה”(, כאילו 
שהייתה לנו אפשרות להילחם ולא נלחמנו. במי היינו יכולים להילחם? 
ברומא? בערבים? ברוסיה? מי היה יכול להילחם? היה ניסיון אחד בימי 
רבי עקיבא עם בר כוכבא, ובעוונותינו הרבים זה לא הצליח. לכן נחכה 
בסבלנות, וגם את השנים האלה לא קיבלנו בקלות. וזה הפסוק: “הישאג 
אריה ביער וטרף אין לו”. שבט יהודה בדוחק ובצער מכיוון שאין לו טרף. 

עורך יש לו ערך לא פחות מהמחבר
צריך להבין שלערוך ספר זה לא דבר פשוט. כל אחד אומר “אני טז. 

ערכתי ספר”, ויש אנשים שלא מבינים כלום, והוא עורך ספר כמו שעורך 
תפוחי אדמה... מבלבל מכאן ומבלבל מכאן12. מי שלא יודע לערוך 
12.  יש ספר על כללי הטעמים שכתב חכם אחד מהעיר “סוסא” מדרום תוניסיה, ושמו 
רבי אליהו גאנם, והדפיסו אותו מחדש ולא ידעו מה זה “גאנם”, יש נקודה תחת הגימ”ל 
)והכוונה שהגימ”ל רפויה(. אז הם כתבו “רבי אליהו גנאם”. מה זה גנאם? בערבית פירושו 

צאן בקר, כבשים ועזים... גאנם זו מלה אחרת, זו משפחה שנמצאת עד היום בצרפת 
– משפחת גאנם. )ּגאנם, כי בצרפתית אין להם גימ”ל רפויה(. אבל לא גנאם, כל הספר כולו 



שלא יערוך. אדם חושב אני לא המחבר, אני רק עורך. אתה עורך? אתה 
מג’נון... אתה מבלבל את הכל. לא עושים ככה. צריך ללמוד, עורך יש לו 
ערך לא פחות מהמחבר! שאומרים “החכם הזה ערך כמה ספרים, ספר 
פלוני ופלוני”. כלומר הוא לא המחבר אלא עורך, אבל העריכה מלאה 
חכמה. לא יתכן שאדם יערוך ככה13. תעשה עבודה טובה ומקוצרת 
ומסודרת. אדם צריך ללמוד איך לעבוד, ואיך לכתוב14. צריך ללמוד 
כתוב גנאם. פעם אחת צילמו מהמקור וכתוב שם “גאנם”. ברוך ה’... ויש ספר שהוא 
חידושים על הגמרא של רבו של אבא – רבי חויתה הכהן ע”ה. פרחי כהונה ח”ב. ויש בו 
חידושים של רבי כמוס מאמו. ובדפוס הראשון כתוב רבי כמוס מאמו, ואחר כך בעוד 
רבי מימס מאמו. ומי שקורא חושב שיש שני רבנים, אחד שמו רבי  קונטרס כתוב 
כמוס מאמו ואחד שמו רבי מימס מאמו. ושניהם נפטרו באותו היום - כ’ סיון תש”ז, 
ושניהם היו מפקחים על בתי ספר בג’רבא, ושניהם חיו חמשים וחמש שנה בדיוק! 
מה השגעון הזה?! אלא שזה אותו חכם ושמו רבי מימס או רבי כמוס, כי בג’רבא מי 
שקוראים לו “כמוס” היו מכנים אותו “כמימס”. ומ”כמימס” כתבו “מימס”. אבל לפחות 
תכתבו ששניהם אותו חכם. ולא די לנו בטעויות האלה בדפוס הראשון, אלא שבדפוס 
האחרון עשו שם “תולדות המחבר”, וכתבו שהמחבר נולד בשנת תרנ”ב, ואחרי שני 
דפים כתבו שהמחבר נולד בשנת תרס”א. פתאום המחבר “התקטן” בתשע שנים... איך 
זה יכול להיות? אלא שרבי חויתה נולד בשנת תרס”א, ורבי מימס )או כמוס( מאמו נולד 
בתרנ”ב. ערבבו אותם – “כורכן ואוכלן בבת אחת לקיים מה שנאמר ויבוא ערב כבד” 

)שמות ח’ כ’(... לא עושים ככה!

13.  פעם שאלו את רבי שלמה גנצפריד, למה קראת לספר שלך “קיצור שלחן ערוך”? 
הרי עכשיו הוא נעשה ארוך, כי יש לו פירושים ומפרשים. אז תקרא לו “שלחן ערוך 
הארוך”! אמר להם: כתוב בפסוק, “תערוך לפני שלחן” )תהלים כ”ג ה’(, לא כתוב תאריך 
לפני שלחן... אלא “תערוך”. מספיק לערוך, אני לא רוצה להאריך. יש אנשים שכותבים 
ספר שהוא קיצור של כף החיים, והוא כפול שבעתיים מכף החיים... בשביל מה כתבת 

את הספר הזה? יש לנו את כף החיים אנחנו לא צריכים כלום.
14.  הילדים שלנו בישיבה שיהיו בריאים כותבים בלי סוף, ולפעמים אתה רואה שכל 
הכתיבה כולה הולכת לאיבוד, רק מה? הם רוצים להתחתן ולכן הם מבקשים: תכתוב 
לי הסכמה. נמאס לי מההסכמות האלה. אתה רוצה להתחתן? אל תוציא קונטרס. מה 

שכל דבר יהיה בחכמה ובדעת ובתבונה. 

נבואות שמתגשמות בימינו
“וברותי מכם יז.  הקב”ה יזכנו שכולם יחזרו בתשובה, ויתקיים בהם: 

)כ’, ל”ח(, שהקב”ה אומר  המורדים והפושעים בי” זה פסוק ביחזקאל 
שאני אברר מכם את המורדים והפושעים. ומי הם המורדים והפושעים 
שבימי יחזקאל? הרי לא היו יכולים להיות אז פושעים ומורדים. אלא 
שיחזקאל ראה למרחוק לעוד אלפיים שנה. הרבה פעמים יחזקאל 
“וידעו הגויים אשר  הנביא רומז לדברים שקרו בימינו, כמו שאומר: 
ישארו סביבותיכם” )יחזקאל ל”ו, ל”ו(. מה זה “אשר ישארו סביבותיכם”? 
עכשיו יש לכם הרבה גויים, אבל בעוד אלפיים שנה חלק גדול מהם 
לא ישארו בעולם. לא עמון ולא מואב ולא אדום ולא פרס ולא כלום. 
ואותם שיישארו ידעו - “כי אני ה’ בניתי הנהרסות, נטעתי הנשמה, אני 

ה’ דברתי ועשיתי” )שם(. יהי רצון שיתקיים במהרה בימינו אמן ואמן.

מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את כל 
השומעים, ואת כל הרואים, ואת כל הקוראים בעלון, ה’ ימלא כל משאלות 
לבם לטובה, בבריאות איתנה והצלחה רבה, אושר ועושר וכל טוב, 
באורך ימים ושנות חיים, ונזכה לראות בביאת משיח צדקנו שישים 
קץ לכל התעלולים שנמצאים בימינו, ונזכה לגאולה שלמה במהרה 

בימינו אמן ואמן.
השטויות האלה שלא מתחתנים עד שיוציא ספר, וכי כל מי שמתחתן צריך להוציא 
ספר?! תגיד שיעורי תורה, וכשתגדל תכתוב ספר מסודר, ולא תכתוב כל מיני שטויות, 
ותשרבט “בשרביט הנחושת אשר בידו” )ע”פ אסתר ה’, ב’(, ותבקש תכתוב לי הסכמה... 

לא עושים ככה.



ְלַגֵּבי ֲעִנַּית "ָּברּוְך הּוא ּוָברּוְך ְׁשמֹו" ְּבִקּדּוׁש 

ֶאָחד  ]ֶׁשָאָדם  ְוַכּדֹוֶמה  ּוְבׁשֹוָפר  ְוַהּמֹוִציא 

ְמָבֵרְך, ְוַהְּׁשָאר יֹוְצִאים ְיֵדי חֹוָבָתם ִּבְׁשִמיָעָתם 

ֵמַהְּמָבֵרְך[, ֵיׁש ַמֲחֹלֶקת ְּגדֹוָלה ְמאֹד ָּבֶזה. ַּפַעם 

ֻּכָּלם ָהיּו עֹוִנים, ְוַכֲאֶׁשר ׁשֹוְמִעים ְּבָרָכה ַגם 

ְּבֶאְמַצע ַהִּקּדּוׁש: "ָּברּוְך ַאָּתה ה'" – ָּברּוְך הּוא 

ּוָברּוְך ְׁשמֹו, "ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן" – ָאֵמן. ְוֵכן ַעל 

זֹו ַהֶּדֶרְך ָּתִמיד ֶׁשַּמְזִּכיִרים ֵׁשם ָׁשַמִים. ֲאָבל 

ַהָּגאֹון ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַאּבּוָהב ַּבַעל ְּדַבר ְׁשמּוֵאל 

)סוף סימן רצ"ה( ָּכַתב ֶׁשָאסּור ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה, 

ִּכי ָאָדם יֹוֵצא ְיֵדי חֹוָבתֹו ַבְּבָרָכה ַהּזֹאת, ּוְכִאּלּו 

הּוא ְמָבֵרְך "ָּברּוְך ַאָּתה ה' ָּברּוְך הּוא ּוָברּוְך 

ְׁשמֹו ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם", ְוִאם ֵּכן ֶזה ֶהְפֵסק 

ַּבְּבָרָכה. ְוִאם ַּתְקֶׁשה ִלי ִמַּמה ֶּׁשעֹוִנים "ָאֵמן", זֹו 

ֹלא ֻקְׁשָיא, ֶׁשֲהֵרי ֶזה ְבסֹוף ַהְּבָרָכה ְוֹלא ֶהְפֵסק, 

ֶאָּלא זֹו חֹוֶתֶמת ֶׁשַהּׁשֹוֵמַע מֹוֶדה ּוְמַאֵּׁשר ָּכל 

ַּבְּבָרָכה, ֲאָבל ָּברּוְך הּוא ּוָברּוְך  ָמה ֶׁשֶּנֱאַמר 

ְׁשמֹו ֶזה ְבֶאְמַצע ַהְּבָרָכה, ְוִאם ֵּכן ֶזה ֶהְפֵסק. 

ְוָכָכה ַּדַעת ַרִּבי ָּדִוד ַּפאְרדֹו )ׁשֹוַׁשִּנים ְלָדִוד ְּבָרכֹות 

פ"ח מ"ח(, ְוַהָּגאֹון ַהְּצָל"ח ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ַלְנּדֹא 

)ֵסֶפר ַהְּדָרׁשֹות ֶׁשּלֹו ָּדרּוׁש ל"ו ְלַׁשָּבת ַהָּגדֹול אֹות 

ִּכי ָברּוְך הּוא ּוָברּוְך ְׁשמֹו  ָלֶזה,  ְוַהַּטַעם  ה'(, 

ֹלא ָכתּוב ַּבְּגָמָרא, ֶאָּלא ֶזה ָכתּוב ַּבּטּור )סימן 

קכ"ד( ֶׁשֲאִבי ָאִביו ַז"ל ָהָיה עֹוֶנה ָברּוְך הּוא 

ּוָברּוְך ְׁשמֹו, ְּכלֹוַמר ַאָּבא ֶׁשל ָהרֹא"ׁש. ְוֵכיָון 

ֶׁשֶּזה ֹלא חֹוָבה, ָאסּור ְלַהְפִסיק ָּבֶזה ַבְּבָרָכה 

ֶׁשָּצִריְך ִלְׁשמַֹע ָּכל ִמָּלה. ְוָלֵכן ִאם ַהַחָּזן אֹוֵמר 

ַלֲענֹות  ֶאְפָׁשר  ִהְתַּפַּלְלָּת ַלַחׁש,  ּוְכָבר  ֲחָזָרה 

ָּברּוְך הּוא ּוָברּוְך ְׁשמֹו, ֲאָבל ִאם ַאָּתה ָצִריְך 

ֶאת ַהְּבָרָכה ַהּזֹאת ְלֵצאת ָּבּה ְיֵדי חֹוָבה ְּכמֹו 

ִקּדּוׁש ְוַהּמֹוִציא ְוׁשֹוָפר ְוַכּדֹוֶמה, ָצִריְך ִלְׁשמַֹע 

ֵיׁש  ֲאָבל  ִּבְלַבד.  ָאֵמן  ַרק  ֶאָּלא  ַלֲענֹות  ְוֹלא 

חֹוְלִקים ָּבֶזה, ְוָהָיה ִוּכּוַח ָּגדֹול ְמאֹד.

ָמָרן ַהִחיָד"א )ִּבְרֵּכי יֹוֵסף סימן רי"ג אות ג'( כֹוֵתב 

ֶׁשְּלַכְּתִחָּלה ֵאין ַלֲענֹות ָּברּוְך הּוא ּוָברּוְך ְׁשמֹו, 

ֲאָבל ֵאין ִלְמחֹות ָּבעֹוִנים, ִּכי ִמי ֶׁשעֹוֶנה ֵיׁש לֹו 

ַעל ִמי ִלְסמְֹך. ְוָכָכה ָכַתב ַּגם ָמָרן ַרִּבי ַכְלפֹון 

ָזָצ"ל )שו"ת שואל ונשאל ח"א חאו"ח סימן כ"ה(. 

ּוְבֶג'ְרָּבא ָנֲהגּו ַלֲענֹות. ַרִּבי בּוִגיד ַסֲעדֹון ָזָצ"ל 

ָּכַתב  ז'-י"א(  )שו"ת מגיד תשובה ח"ו סימנים 

ְּתׁשּוָבה ֶׁשֻּמָּתר ַלֲענֹות ָּברּוְך הּוא ּוָברּוְך ְׁשמֹו, 

ְוָלַמד ֶאת ֶזה ֵמֲעִנַּית ָאֵמן. ֲאָבל ֵיׁש ֶהְבֵּדל ָּגדֹול 

ֵּביֵניֶהם, ִּכי "ָאֵמן" ְּכתּוָבה ַבְּגָמָרא ְוִאּלּו ָברּוְך 

הּוא ּוָברּוְך ְׁשמֹו ֹלא ָכתּוב ַּבְּגָמָרא. ]ְוַהִחּלּוק 

ָּבֶזה הּוא ַעל ִּפי ַהּתֹוָספֹות )ברכות י"ב ע"ב בד"ה 

והלכתא([. ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ּכֵֹהן ְׁשִליָט"א ָאַמר ִלי: 

ַּפַעם ָׁשַאְלנּו ַעל ֶזה ֶאת ָהַרב ֶׁשָּלנּו )ַרִּבי בּוִגיד 

ַרָּבּה ָהָראִׁשי ָׁשל ֶג'ְרָּבא( ַמה ַּנֲעֶׂשה ֲאַנְחנּו ְבֶאֶרץ 

ִיְׂשָרֵאל? ְוָעָנה ָלנּו: ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַּתֲעׂשּו ַמה 

ְוהּוא אֹוֵמר ֹלא  ָהַרב עֹוַבְדָיה,  ָלֶכם  ֶּׁשאֹוֵמר 

ַלֲענֹות ָּברּוְך הּוא ּוָברּוְך ְׁשמֹו ]ְּבִקּדּוׁש ְוַכּדֹוֶמה[ 

)חזון עובדיה-ימים נוראים עמ' קי"ז, ועוד(, ָאז ֵׁשב 

ְוַאל ַּתֲעֶׂשה ֲעִדיף ]ְּכלֹוַמר ֶׁשֹּלא ַלֲענֹות[. ְוַגם 

ַאָּבא ָזָצ"ל ָּכְך ָאַמר ֶׁשֹּלא ְכַדאי ַלֲענֹות ָּברּוְך 

הּוא ּוָברּוְך ְׁשמֹו ַבִּקּדּוׁש.

ָאְמָנם ִמְנַהג ַהַּבָּבא ָסאִלי ָזָצ"ל ָהָיה ַלֲענֹות ָּברּוְך 

הּוא ּוָברּוְך ְׁשמֹו. ַּפַעם ָרָאה ֶאת ַרִּבי ָמְרְּדַכי 

ֵאִלָּיהּו ָזָצ"ל ֶׁשֹּלא ָעָנה, ָאז ָׁשַאל אֹותֹו: ָלָמה 

ַאָּתה ֹלא עֹוֶנה? ָאַמר לֹו: ָּכָכה ָכְתבּו ַהּפֹוְסִקים. 

ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ָאַמר לֹו ַהַּבָּבא ָסאִלי: ַסָּבא ֶׁשִּלי 

ַאִּביֲחִציָרא ָעָליו ַהָּׁשלֹום ָאַמר ַלֲענֹות. ָׁשַאל 

אֹותֹו: ֵאיפֹה ָכַתב ֶאת ֶזה? ָאַמר לֹו: ֲאִני ֹלא 

זֹוֵכר, ְּתַחֵּפׂש. ָהַרב ָמְרְּדַכי ֵאִלָּיהּו ִחֵּפׂש ּוָמָצא 

ֶאת ֶזה )ספר שערי תשובה אופן כ"ג(. ַאְך ְּכַדאי 

ֶׁשֹּלא ִלָּכֵנס ְלַמֲחֹלֶקת ַהּפֹוְסִקים, ֶׁשֲהֵרי ִאם 

ֹלא ָעִניָת ֹלא ָקָרה ְכלּום. ְויֹוֵתר ִמֶּזה, ַהָּגאֹון 

ִמִּויְלָנא ֹלא ָהָיה עֹוֶנה ָברּוְך הּוא ּוָברּוְך ְׁשמֹו 

ִבְכָלל, ַּגם ֹלא ַבֲחָזָרה. ְוֹלא ָיְדעּו ֶאת ַהִּסָּבה 

ָלֶזה. )ְוָאְמרּו ָבֶזה ַכָּמה ְטָעִמים(. )גליון 126 אותיות 

י"ד- ט"ז(.

באיזה יום טוב אוכלים ָיָשׁן?
 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

מתי אמר ה' למשה "סלחתי כדבריך"? אחרי חטא המרגלים.  פתרון משבוע קודם: 
הזוכה: אליה כהן - נס ציונה

פתרון התמונה: הרב שמואל זכאי זצ"ל, מנקיי הדעת שבירושלים. מותיקי תלמידיו של 
מרן עט"ר הגר"ע יוסף זצ"ל, ממייסדי שיעורו המיתלוגי של מרן בבית הכנסת "שאול 
צדקה" לפני כשבעים שנה. מחבר הספרים "מחמדי התורה" "שבחי אומר" ועוד. זכה 
לדורות ישרים מבורכים בהיותו אביו של הגאון רבי אהרן זכאי שליט"א ראש ישיבת אור 
יום טוב, וחמיו של הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א ראש ישיבת אור החיים ושל הגאון רבי 

מאיר כהן שליט"א ראש כולל 'ארחות משה' שע"י מוסדותינו הקדושים. 
הזוכה: יוסי גבאי - ירושלים

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. ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ָּבִאים ְלָבֵּתי ְכֵנִסּיֹות לֹוַמר ְסִליחֹות, ְוֻכָּלם 

ִמְׁשַּתְּפִכים ִּבְתִפָּלה ְואֹוְמִרים "ַרֲחָמָנא" "ֲעֵננּו". ַרִּבי ְיהּוָדה ַהֵּלִוי 

ָכַתב ִׁשיר ָּכֶזה: "ְוֶאְתַּפֵּלל ְלָפָניו ִּבְתִפָּלה ֶאְתַעַּנג, ּוָבְקעּו ְדָמַעי 

ֲעָנָניו ּוָמְתקּו ִמּצּוף ּוַפַּנג". ַהִּמָּלה "ַּפַּנג" ֻמְזֶּכֶרת ַּפַעם ַאַחת 

ַּבַּתַנ"ְך )יחזקאל פרק כ"ז פסוק י"ז(, ּוֵפרּוָׁשּה ְּדַבׁש אֹו ֲאַפְרְסמֹון. 

ַרִּבי ְיהּוָדה ַהֵּלִוי אֹוֵמר: ְּכֶׁשֲאִני ִמְתַּפֵּלל ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

ֲאִני ִמְתַעֵּנג ַּבְּתִפָּלה, ְוַהְּדָמעֹות ֶׁשִּלי ָּבְקעּו ֶאת ָהֲעָנִנים ֶׁשְּמַסְּכִכים 

ֵּביֵנינּו, ְוֵהם ְמתּוִקים ִלי יֹוֵתר ִמְּדַבׁש ּוַפַּנג. )גליון 124 אות כ'(.

ב. "ֱאלּול" ֵיׁש בֹו ַכָּמה ָראֵׁשי ֵתבֹות, ְּכמֹו "ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי 

ֶרֶמז ֶׁשֹּלא  ֵיׁש  ֲאָבל  ָלֶאְבֹיִנים".  ּוַמָּתנֹות  ְלֵרֵעהּו  "ִאיׁש  ִלי", 

ָאְמרּו אֹותֹו: ַהְּגָמָרא ִבְבָרכֹות )דף י"ז עמוד א'( ּוְבִקּדּוִׁשין )דף 

ע"א עמוד א'( אֹוֶמֶרת: "ָאהּוב ְלַמְעָלה ְוֶנְחָמד ְלַמָּטה", ִּכי ֹלא ַּדי 

ֶׁשָאָדם ִיְהֶיה ָאהּוב ְלַמְעָלה ְועֹוֶׂשה ֶאת ָּכל ַהִּמְצוֹות ְּכמֹו ֶׁשָּצִריְך, 

ֶאָּלא ֶׁשִּיְהֶיה ַגם ֶנְחָמד ְלַמָּטה, ְוִיְמׁשְֹך ֲאָנִׁשים ֶׁשְּיַקְּימּו תֹוָרה 

ּוִמְצוֹות, ֶׁשּיֹאְמרּו: ִּתְרֶאה ֵאיְך ִמְתַנֵהג ֶּבן ּתֹוָרה, ֵאיְך ִמְתַנֵהג 

ְלַמָּטה.  ֶנְחָמד  ֶזה  ַצִּדיק -  ָאָדם  ִמְתַנֵהג  ֵאיְך  ָחָכם,  ַּתְלִמיד 

)שם אות כ"ג(.

ַהִּפּיּוִטים ֶׁשל ַחְכֵמי ְסָפַרד ִּבְמֻיָחד 
ְמֵלִאים ֶרֶגׁש

ַאָּבא ָזַצ"ל ְמַסֵּפר ֶׁשָהָיה לֹוֵמד ֵאֶצל ַרּבֹו ָמָרן 

ַרִּבי ְחִויָתה ָזַצ"ל ּוְבָכל ּבֶֹקר ִמיֵמי ַהְּסִליחֹות 

אֹוֵמר ָלֶהם ִחּדּוׁש אֹו ֶהָעָרה ַעל ַהִּפּיּוִטים ֶׁשל 

ַהְּסִליחֹות. ְלָמָׁשל ָמה ֶׁשָּכתּוב ָׁשם: "ַׁשָּדי 

ִנְׂשַּגְבָּת, ְּבָכל ֲאֶׁשר ָּפַעְלָּת, ִּכי ַצִּדיק ַאָּתה, 

ְוֶצֶדק ַמֶּדיָך". ַמה ֶּזה "ַמֶּדיָך"? ָאַמר ָלֶהם ֶׁשֵּיׁש 

ָּבֶזה ְׁשֵני ֵפרּוִׁשים: ֵיׁש ְמָפְרִׁשים "ְלבּוֶׁשיָך", 

ּוְכמֹו ֶׁשָּמָצאנּו ָכתּוב "ֶצֶדק ָלַבְׁשִּתי ַוִּיְלָּבֵׁשִני" 

)איוב כ"ט י"ד(. ְוֵיׁש ְמָפְרִׁשים "ִמּדֹוֶתיָך". ּוַמה 

ִמֶּדיָך  )ְּבַפָּתח( אֹו  ַמֶּדיָך  ַּכִּנְרֶאה  ַהֶהְבֵּדל? 

)ְּבִחיִריק(, ְּכלֹוַמר ִאם ְּתָפֵרׁש ִמְּלׁשֹון ִמּדֹות ָאז 

"ִמֶּדיָך", ְוִאם ְּתָפֵרׁש ִמְּלׁשֹון ַמִּדים ּוְבָגִדים 

ִנְפָלִאים  ַרְעיֹונֹות  ַהְרֵּבה  ְוֵיׁש  ָאז "ַמֶּדיָך". 

ָּכֵאֶּלה ְּבָכל ַהְּסִליחֹות, ְּבַפְׁשטּות ַהְּדָבִרים 

ְוֹלא ִבְרָמִזים ְוִחּדּוִׁשים.

ַהִּפּיּוִטים ֶׁשל ַחְכֵמי ְסָפַרד ִּבְמֻיָחד ְמֵלִאים 

ָהָיה  ָהֶעְליֹון[  ַהִּמְׁשָּפט  ]ֵּבית  ָּבָג"ץ  ֶרֶגׁש. 

ָכל ַהְּזַמן ְמַכְרֵסם ּוְמַכְרֵסם, ּוְבָכל ָּדָבר ֶׁשל 

ּתֹוָרה, ָּתִמיד ַהְּנִטָּיה ֶׁשָּלֶהם ָהְיָתה ַלַּצד ֶׁשֶּנֶגד 

ַהּתֹוָרה )ֲאָבל ַּכָּמה ֶׁשֵהם ִנְלָחִמים ֹלא עֹוֵזר ָלֶהם 

ְּכלּום, ְוִהֵּנה ֵּבן ּפָֹרת יֹוֵסף ִנְכָנִסים ֵמָאה ַוֲחִמִּׁשים 

ּוָבָג"ץ  ְולֹוְמִדים ּתֹוָרה,  ֶאֶלף ַּתְלִמיִדים ִליִׁשיבֹות 

ְּכבֹודֹו ִבְמקֹומֹו - ַּבִּבְנָין ֶׁשּלֹו - ֻמָּנח, ֲאָבל ַהּתֹוָרה 

ִּתָּׁשֵאר ָּתִמיד(. ָאז ַּפַעם ָהַרב ְמַנֵחם ּפֹורּוׁש 

ָאַמר: ּבֹואּו ַנֲעֶׂשה ַהְפָּגָנה ִלְמחֹות ֶנֶגד ָּבָג"ץ, 

ְוָעְלָתה לֹו ]ֶׁשִהְצִליַח[, ִּכי ָבאּו ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף 

ִאיׁש. ְוָהָיה ָׁשם ַּתְלִמיד ָחָכם ֶאָחד ְסָפַרִּדי 

ֶׁשָאַמר ִעם ַהָּקָהל "ֲאדֹון ַהְּסִליחֹות" ְּבִנּגּון 

ָּכל ָּכְך ָיֶפה, ַעד ֶׁשָהַאְׁשְּכַנִּזים ִהְתַּפֲעלּו ִמֶּזה, 

ְוָאְמרּו: ֵיׁש ָלֶכם ַהְּסָפַרִּדים ִּפּיּוִטים ָּכֵאֶּלה?! 

ַאף ַּפַעם ֹלא ָׁשַמְענּו אֹוָתם. ֲאָבל ַאְּדַרָּבה 

ַּבְּסִליחֹות  ַהְּסִליחֹות"  ַּתְכִניסּו ֶאת "ֲאדֹון 

ֶׁשָּלֶכם, ַמה ֵּיׁש ָּבֶזה?!

ָהַאְׁשְּכַנִּזים,  ֶׁשל  ְסִליחֹות  ָקָראִתי  ַּפַעם 

ְוִתַּקְנִּתי אֹוָתם. ֶמה  ְוָעִׂשיִתי ָבֶהם ַהָּגהֹות 

ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ְלִהְתַּפֵּלל  ָהַלְכִּתי  ָהָיה? 

ָׁשם  ֶׁשּקֹוְרִאים  ְוָרִאיִתי  "ִאיְצקֹוִביץ'", 

ְסִליחֹות ִמֵּסֶפר ִצּלּום ִמְּדפּוס ַוְרָׁשא ִלְפֵני 

ַהּׁשֹוָאה, ְוֵיׁש ּבֹו ְׁשִגיָאה ַעל ְׁשִגיָאה ]ַהְרֵּבה 

ַיֲעֹקב  ְלַרִּבי  ִמְכָּתב  ָאז ָׁשַלְחִּתי  ׁשִגיאֹות[, 

ַוְיְנֶפְלד ָז"ל ֵמהֹוָצַאת ְסָפִרים  ָׁשאּול ַהֵּלִוי 

ַהְּׁשִגיאֹות  ֶּזה  ְוָאַמְרִּתי לֹו: ַמה  "ֶאְׁשּכֹול", 

ְּתׁשּוָבה:  ִלי  ָׁשַלח  ָחָדׁש.  ָהֵאֶּלה? ּתֹוִציא 

"ְּכָבר ִקְּדמּוָך ַרָּבָנן, ִּכי ַתְלִמיד ָחָכם ֶאָחד 

ָּדִנֵּיאל ּגֹוְלְדְׁשִמיט ִהְדִּפיס ְּכָבר  ְׁשמֹו ד"ר 

ְסִליחֹות ֲחָדׁשֹות ִמָּכל ִּכְתֵבי ַהָּיד ְוַהְּמקֹורֹות, 

ַוֲאִני ֶאְׁשַלח ְלָך עֶֹתק ֶאָחד". ָׁשַלח ִלי, ָּבַדְקִּתי 

ָכאן  ָטָעה  ְׁשִגיאֹות ֶׁשהּוא  ַכָּמה  ּוָמָצאִתי 

ְוָׁשַכח ָּכאן. ְּכֶׁשֶהְרֵאיִתי ָלַרב ַוְיְנֶפְלד ָאַמר ִלי: 

ֲאִני ָחַׁשְבִּתי ֶׁשהּוא ְכָבר ָּגַמר ֶאת ָהֲעבֹוָדה, 

ָאז ֲאַנְחנּו ַנֲעֶׂשה ְסִליחֹות ֲחָדׁשֹות. ִהַּגְהִּתי 

ּוְׁשִנָּיה ּוְׁשִליִׁשית, ְוהּוא  לֹו ַּפַעם ִראׁשֹוָנה 

ִהְדִּפיס אֹוָתם ְּבֵסֶפר "ְסִליחֹות" ָחָדׁש ַעל ִּפי 

ַהַהָּגהֹות ֶׁשִּלי. ְוָלֵכן ִמי ֶׁשרֹוֶצה ְסִליחֹות ֶׁשל 

ָהַאְׁשְּכַנִּזים ְמֻדָּיקֹות, ְיַחֵּפׂש ֵאֶצל ַוְיְנֶפְלד ִאם 

ֵיׁש ָׁשם ְסִליחֹות ֶׁשֻהְּגהּו ַעל ָיִדי, ְוֵיַדע ֶׁשֵהם 

ְמֻדָּיִקים ְלַהְפִליא. )ַעד ֶׁשָאַמר ִלי ָהַרב ַוְיְנֶפְלד: 

ֲאִני ְמֻסָּפק ִאם ַּבֵּסֶפר ֶׁשְּלָך ַּתֲעֶׂשה ַהָּגהֹות ָּכֵאֶּלה... 

ֲאָבל ֲאִני ֹלא ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ָּדָבר ְמֻׁשָּבׁש. ָעלֹון "ַּבִית 

ָׁשבּוַע ָׁשלֹוׁש-ַאְרַּבע  ָּכל  ַמִּגיַּה אֹותֹו  ֲאִני  ֶנֱאָמן" 

ָׁשעֹות, ּוַפַעם  ְּכֶׁשֹּלא ָהִיינּו ָכאן ִּבְבֵני ְבַרק ֶאָּלא 

ִבְכַפר ִּגְדעֹון )ֶׁשִּיְהיּו ְבִריִאים, ֵהם ֲאָנִׁשים טֹוִבים 

ְמאֹד(, ְוָׁשְלחּו ִלי ֶאת ֶהָעלֹון ְוִהַגְהִתי אֹותֹו )ָאְמָנם 

ְּבִלי ְסָפִרים ֲאָבל ָּפחֹות אֹו יֹוֵתר ִהְסַּתַּדְרִּתי(, ְוָהָיה 

ּבֹו ַרק ַאְרַּבע-ָחֵמׁש ְׁשִגיאֹות, ֹלא נֹוָרא, ֶזה "ֶנֶגד 

ַעִין ָהַרע"...(. )גליון 77 אותיות י"ז - י"ט והערות 
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