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 מה זה ‘שארית ישראל’? איפה כל עם ישראל?
אני מתפלא על העורכים של מרווה לצמא. כתבו על הסליחות של א. 

איטליה, ואולי יש מהם כמה בודדים בעולם )כתבו שהיו אלף קהילות, 
ובעוונות הרבים נשמדו כולם באיטליה לפני אלף שנה ויותר(. ועל הסליחות של 

האשכנזים כתבו, ועל הסליחות של הספרדים לא כתבו. ושל הספרדים 
עולים על כולם! יש שיר של רבי יהודה הלוי על זה )הוא פורסם לפני שנה 
על ידי אפרים חזן. נדבר עליו בהמשך(. יש עיתון שנקרא ‘אוצרות תוניסיה’, 

מביא שם כל מיני דברים של קדמונים שנשכחו בדורות האחרונים, 
פעם אחת כתבו על בית הכנסת קרן ישועה1, פעם ראשונה שהלכתי 
עם אבא לסליחות, אני זוכר את זה בין גיל שש לשבע, הגענו לבית 
הכנסת שם בסוף הסליחות, והיו אומרים: “שומר ישראל שמור שארית 
ישראל”. ואני התפלאתי מה זה ‘שארית ישראל’? איפה כל עם ישראל? 
למה שארית? לא הייתי יודע כלום. עברית ידעתי2, לכן הבנתי ששארית 
ישראל זה מה שנשאר מישראל, אבל איפה כל עם ישראל? שיגידו “שומר 
ישראל שמור את עם ישראל”. למה “שארית”? זו הקושיא הראשונה 

1.  קרן ישועה זה בית כנסת במרסא על יד הים. היינו הולכים שם בקיץ, חודשיים-
שלושה לא יותר, וזה רק בגיל שש, שבע, שמונה. בגיל תשע כבר לא הלכתי יותר, כי 
אין שם צניעות מספקת. יחסית ל”חלק אלואד” זה הרבה יותר צנוע. עובדה שהמלך 
של תונס )הביי( היה עושה שם את הנופש שלו, אז מפני כבוד המלך היו שומרים על 
אבא ע”ה אסר עלינו, ולא נסענו  צניעות. אבל אפילו הכי בשנת תשי”ד בגיל תשע 
יותר לשם. ושם יש בית כנסת מיוחד, כתבו עליו. היה שם הרב של בית הכנסת רבי 
יום טוב כלפון. ואני הייתי בא מידי פעם, ורואה שם ספרים שאין לנו בבית, כמו ספר 
“קרית ארבע” של רבי רחמים חורי ובניו אחריו. יש בו הרבה דברים של קבלה, ואני 
אוהב קבלה. מה לעשות?! יש לי “מחלה” שאני אוהב קבלה. כל ראשי תיבות של קבלה 
אני רוצה להבין. אולי לא עשיתי טוב, אבל זו המציאות. אחר כך שמעתי שגם אבא 
בגיל שבע עשרה היה לומד קבלה בצנעה, עד שרבו אמר לו: מה אתה לומד קבלה? 
)את זה הוא לא אמר לי, אלא סיפרו לי אחרים אחר כך(. ואני לא בגיל שבע עשרה, אלא בגיל 

שבע רציתי ללמוד קבלה. הייתי רוצה לבלוע ספרי קבלה, כי חשבתי שאם אני אדע 
קבלה, אני אוכל לעשות מופתים בשמים וארץ... “דם ואש ותימרות עשן”. כל תינוק 

חושב שהוא יעשה “מויפס”. לא בשבילי ה”מויפסים” האלה. 
2.  כי אבא ע”ה היה מדבר אתנו כל הזמן בעברית. כל הזמן ברחוב דברנו עברית. אפילו 
היה שואל אותי כל מיני שאלות שאף אחד לא יחשוב עליהם. אמר לי: איך כותבים 
אשכנז? אמרתי לו: א’ ש’ כ’ נ’ ז’. אמר לי: אולי בק’? אמרתי לו: אומרים אשכנז, לא 
אומרים אשקנז, ואנחנו מבחינים בין כ’ לק’. אמר לי: ומה הראיה? הרי האשכנזים לא 
מבטאים ק’ ועושים אותה כ’. אז יכול להיות שאשכנז בק’ והם קוראים את זה אשכנז. 
שכחת פסוק בתורה “אשכנז וריפת ותוגרמה” )בראשית י’ ג’(?! איך  שתקתי. אמר לי: 

אתה טועה?! מה זה?! איך אבא זוכר את זה?!

שהייתה לי בילדותי בסליחות הראשונות ששמעתי. אחר כך שמעתי 
על הגזירות ועל השואה ועל החורבנות, וזו “שארית” - נשארנו מעט 

מהרבה. והסליחות האלו מדברות ללב. 

כאב לי על הסליחות של האשכנזים
יופי שיש ב.  יש לאשכנזים סליחות, אבל אין בהם אותו חן ואותו 

בסליחות שלנו. יש בהם כאבים נוראים. פעם קמתי מאוחר כשהייתי 
גר ברחוב חזון איש, ולא הספקתי לסליחות )עכשיו אנו עושים סליחות 
לפני מנחה(. אז הלכתי להתפלל באיצקוביץ’ )בשש, שבע, משהו כזה(, והיה 

שם חזן שהיה קורא את הסליחות של האשכנזים. ואני מצאתי שם ספר 
ואני  סליחות של האשכנזים צילום מדפוס וורשא )בהוצאת אשכול(3, 
רואה שם שמקללים את ישמעאל שעושה לנו צרות. איזה ישמעאל? 
מאיפה אתם מכירים את ישמעאל? אצל ישמעאל לא היו צרות כמעט, 
והאשכנזים לא היו במדינות ישמעאל, הם היו במדינות אדום. אלא הם 
כתבו אדום, והמדפיס מפחד מהצנזורה כתב ישמעאל, ועוד כל מיני 
לרב יעקב שאול הלוי וידנפלד המוציא לאור  שגיאות כאלה. שלחתי 
של הוצאת אשכול, אמרתי לו: יש הרבה דברים שצריך לתקן, וכתבתי 
לו כמה דוגמאות, אמר לי: מה אתה כותב לי? ישנו חכם אחד שהוא 
גם רב וגם ד”ר - הרב ד”ר דניאל גולדשמידט, והוא כבר ערך על פי 
עשרות כתבי יד סליחות הכי מוגהות שיש בעולם, אני אשלח לך את 
הספר במתנה. אמרתי לו: תשלח לי ספר, ספר כזה יחסוך לי את כל 
הטרחה. הגיע אלי הספר ואני מוצא שהעורך שכח פסוק בנחמיה, שכח 
פסוק בירמיה, ועשה הגהות לא נכונות. יש פסוק בנחמיה )ג’, ל”ו( “שמע 
אלקינו כי היינו בּוָזה”. בוזה פירושה בוז, ואחד הפייטנים האשכנזים 
השתמש בו. והוא אומר המלה בוזה הזאת מאיפה באה? זו תעוזה של 
הפייטן. זה לא תעוזה, זה פסוק! תקח קונקורדנציה ותחפש )לא היה אז 
מחשב(, איך אתה לא יודע את זה?! ועוד הערה ועוד הערה. אמר לי הרב 

וידנפלד: תשמע, אתה כותב הערות נכונות, בוא נעשה מהדורה חדשה. 
העולם חשבו שאני עושה מהמהדורה הזאת כסף4 , כסילים ובוערים, 

וכתוב שם: “אין צורך לעלעל”. מה זה לעלעל? לפתוח מדף לדף ֵמָעֶלה לעלה.    .3
עכשיו הכל מוכן. “אין צורך לעלעל”, זה המלים שאני זוכר, המלה הראשונה לעלעל.

4.  כי בעולם שלנו כמעט אף אחד לא יעשה 
דבר לשם שמים, הכל כסף, כסף כסף כסף 
“הכסף כסף ריבה” )ב”מ דף מ”ה ע”א(, אתה 
רק מחפש דרך איך להוציא כסף מאחרים.

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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בעיה  עקב  עלונים(  כמה  בעוד  יהיה  שכך  )ויתכן  זה  בעלון 
שבועיים.  לפני  ממוצ"ש  השיעור  מובא  הדפוס,  בבתי 
כל  ויובא  לאיתנו  הענין  יחזור  הקרוב  בחודש  בעז"ה 

שיעור בזמנו.  מערכת בית נאמן



אני לא מחפש כסף, אבל כאב לי על התפלות שלהם. כשהחזן אומר עדיין 
לא שכחה “תעודת עוז חביון”, זאת אומרת עם ישראל בגלות לא שכח 
את התורה. כאב לי, למה שיהיו הפיוטים משובשים כאלה?! למה? אז 
הוא שלח לי סליחות בעריכת ר’ גולדשמידט ושלח לי דוגמא. עשיתי לו 
הגהות פעם ראשונה ופעם שניה ופעם שלישית. אחר כך אמר לי: כבר 
נגמרה השנה, ואני ממהר מאד. אמרתי לו: טוב, ההגהות נתתי לך, תגיה. 
אחר כך נשארו שש-שבע הגהות. בא אחד5 אמר אל תקנו את הסליחות 
של הרב מאזוז כי יש בו שש שגיאות! אוי ואבוי, זה שהיו בסליחות עד 

עכשיו ששת אלפים שגיאות6 זה בסדר...

לרדוף אחרי הכסף יותר מדאי זה הדבר הכי גרוע בעולם
רבי יהודה הלוי הוא ג.  והפיוט הזה ששמענו עכשיו ]“יצו הא-ל”[ של 

מעמיד את האדם. תראה מה הסוף שלך, הכל הולך לאיבוד. כשהוא מתאר 
אחד שהוא נמצא במעלתו ובמרכבו אני זוכר את אריק שרון, שהיה נוסע 
ויש לו שתי מכוניות, אחת מכאן ואחת מכאן בשביל לשמור שלא יפגעו 
בו. וכשפגעה בו אחר כך המחלה, עזר לו משהו?! שום דבר לא עזר לו. 
עשרים רופאים בבית חולים הכי טוב, והגדול שבהם קוראים לו “מור 
יוסף”. אמר “אנחנו מטפלים בו טוב מאד”. אחרי שקיבל אירוע מוחי, אין 
לכם רופא אחד שיאמר אל תגעו בו?! אין רופא אחד?! מה עשיתם לו?! 
שבע-שמונה שנים לא חי ולא מת. מה אתם עושים?! “דורך עוז אשר יעוז, 
במעלתו ובמרכבו. ושם כסלו, ימי הבלו, ברוב כספו ובזהבו. הלא יזכור, זמן 
יעכור, במכאוב על משכבו”. מה אתה מתפאר?! מה אתה מתגאה?! לכן 
לרדוף אחרי הכסף יותר מדאי זה הדבר הכי גרוע בעולם. אדם צריך כסף 
בשביל לחיות, ובשביל להתפרנס, ובשביל שלא ילבש בגדים קרועים. כן. 
אבל שאדם ירדוף וירדוף וירדוף, אחרי שתרדוף מה יצא לך?! בסוף יצא 
לך “הירדוף”. )בגמרא פסחים )דף ל”ט ע”א( הירדוף זה מין עץ שהוא מר כלענה(. 
מה תעשה לך הרדיפה הזו?! “פן ירדוף גואל הדם אחרי הרוצח”... )דברים 
י”ט, ו’( מה יצא לו מזה? גירש שמונת אלפים יהודים כדי שיתפאר שמו בין 

העמים, ובין הבג”ץ, ובין הערבים, שהוא אדם גדול שידע לגרש יהודים. 
“חזק וברוך”... לא עברו ששה חודשים מאז שגירש אותם נשאר ככה מונח. 
שמים  יגלו  )זה פסוק באיוב כ’ כ”ז(.  “יגלו שמים עוונו וארץ מתקוממה לו” 
עוונו ר”ת יש”ע - יהודה שומרון ועזה. הוא עקר אותם, תראה מה שיהיה. 
הארץ לא רוצה לקבור אותו והשמים לא רוצים לקבור אותו. למה כל זה?! 
אתה היית ימני, למה התהפכת?! שהאדם ידע אם תעשה מעשים ישרים 
לא אכפת לך מכל העולם! העולם יחזור בו ויבין אותך ויעריך אותך אחרי 
מאתים שנה. לא אכפת לך מה שקורה עכשיו. אדם יהיה ישר יהיה אמיתי. 

המתיקות שיש בסליחות אין כמותה בעולם
מה שראיתי אצל אפרים חזן שנה שעברה דבר מאד יפה. הביא שיר ד. 

חדש של רבי יהודה הלוי שאף פעם לא ראיתי אותו בשום ספר. ושם הוא 
מתאר איך האנשים הולכים לשמוע סליחות - “רצים כצבאות” – רצים 

5.  זה שונא ומתנגד. כל מה שאני אומר עושה לי הפוך. אתה אומר ימין? שמאל. אתה 
אומר שמאל? ימין. לפני שהוא אומר את דעתו קודם כל צריך לדעת מה דעתי, בשביל 

שיגיד להפך...
)נדפס  “אתה מגיה אותו יותר טוב מהספר שלך”...  עד שפעם הרב וידנפלד כתב לי:    .6
באור תורה תשרי תשמ”ח סי’ י”ב(. בכל הספרים אני עושה הגהה טובה. ספר שאין בו הגהה 

חבל עליו. אתם חושבים שקיבלתי משהו מזה? לא. אבל נתן לי ספרים רבים מאד שיצאו 
בהוצאה שלו. משניות עם כל המפרשים, חמשה ספרי מוסר )שערי תשובה, מעלות המידות, 
ספר הישר שמייחסים אותו לרבנו תם בטעות ולא חיבר אותו רבנו תם, ועוד כמה ספרים. חמשה 

ספרים(, ועוד כל מיני ספרים. כתבתי לו תודה רבה. “וזה היה חלקי מכל עמלי” )קהלת 

ב’, י’(. אני לא אוהב כסף. מה נעשה אתו?! אחר כך בסוף יהיה כמו שאמר עכשיו: “יזכור 

חבלו ימי הבלו”. הכל הבל וריק. ישכח את כל עמלו.

כמו איילים. מישהו ראה אנשים הולכים לסליחות במהירות כזאת כמו 
איילים? אף אחד לא ראה. כנראה בימי רבי יהודה הלוי כל כך היו אוהבים 
את הסליחות שלו שהיו רצים, מי יגיע הראשון לשמוע את רבי יהודה 
הלוי. כשאני שומע את הפיוט הזה “יצו הא-ל לדל שואל” אני יודע למה 
רצים. ככה רצים כצבאות, כי המתיקות שיש בסליחות אין כמותה בעולם. 
אפילו אנשים שרחוקים מהתורה באים לסליחות, באים לכותל המערבי, 
באים לבאר שבע במקום שמכיל ארבעת אלפים, כי הסליחות מושכות 
את הלב. ברוך ה’ שאנחנו מבינים עברית אז מבינים את המלים7. והמלים 
של התורה הם חיים. יש בהם רעננות, יש בהם חכמה, יש בהם גבורה, יש 
בהם השפעה, ואנחנו לא יודעים את הערך שלהם עד שיבואו חילוניים 
ויקראו אותם ויחזרו בתשובה! )לא כולם, אבל יש כאלה שחזרו(. זה אמת. אי 
אפשר לברוח מזה. והפיוטים האלה כל שנה לוקחים את האדם ומשחררים 

אותו מהתועבה ומהלכלוך. 

לא אכפת להם מהעם
בתחילת הסליחות אומרים “ומפשע וגם רשע ברח ופחד מאסונים”. ה. 

איזה אסונים? ראינו השנה הזו כמה אסונות. כמה אסונות במירון, כמה 
אסונות בקורונה. ועדיין הקורונה ממשיכה ולא אכפת לה. ששת אלפים 
כל יום מנוגעים במחלה הזאת, עד שראשי הממשלה שלנו )זכותם יגן עליהם, 
לא עלינו...( אמרו מה נוכל לעשות? “צריכים לחיות עם זה”. לא, כי ככה 

“צריכים למות עם זה”, לא לחיות. אם אתם לא אכפת לכם מהעם, אז מה 
אתם עושים? אתם ראשי ממשלה?! אתם בני אדם בכלל?! אתם חיות, חיות 
הולכות על שתים! תעשו מה שצריך לעשות כמו שעושים בכל העולם 
או יותר טוב. הרי לפני כן כמעט ונגמרה המחלה הזאת, עכשיו מי יודע? 
ראש השנה - ה’ ירחם, כיפור - ה’ ירחם. אבל חוץ מראש השנה וכיפור 
אנשים מסתובבים ומסתובבים, וכל אחד מדביק את חבירו, וחבירו לחבירו 
וחבירו לחבירו אפילו הם מאה )מכות ה’ ע”ב( ואפילו הם אלף. למה? ככה. 
אין אחריות. כל אחד חושב על הכסף שלו, ועל הבטן שלו, ועל הפרסום 
שלו, אין אחד שאומר אוי לי מה אני עושה. “אין איש ניחם על רעתו לאמור 
מה עשיתי” )ירמיה ח’, ו’(. ואחר כך באים וטוענים אנחנו עושים, ו”פלוני 
דואג רק לעצמו”, “פלוני דואג רק לכסאו”. החלפתם את הפלוני. נו, מה 
עשיתם?! שום דבר. הרסתם את העם, הרסתם את המדינה, הרסתם את 
הבריאות, הרסתם את הכל. יש ספר “נפלא” שכתב אותו ראש הממשלה 
)כי הוא ראש הממשלה היחיד מכל ראשי הממשלות  עכשיו זכותו יגן עלינו... 
שיש לו כיפה. קטנה, אבל אין דבר, גם כיפה קטנה יותר טוב מכלום( - לנצח את 

המגיפה8 תוך חמישה שבועות, עוד לא התחיל ]בתפקידו[, והמגיפה 
אדרבה מתפשטת, כי פשוט אין להם דעת ואין להם שכל. יש בן אדם שיש 
לו שכל, אז הוא משתדל לעשות הכל בשביל טובת העם, בשביל טובתו, 
בשביל טובת המדינה, שיהיה שם טוב לעם ישראל. ויש שאין להם, כל 
העיקר שיהיה להם שם טוב. “אני שר החוץ”, “אני שר הפנים”, “אני מלאך 

החיים” )לא רוצה להגיד “מלאך המוות”...(, “שר הבריאות”. זה מה שיש. 

שהאדם ידע שהגאוה שלו היא על לא דבר
לכן אנחנו צריכים להתפלל בסליחות שיהיו לנו אנשים טובים, אנשים ו. 

שדואגים לעם ישראל. שתהיה לנו שנה טובה, ואיך מתפללים על זה? על 
ידי ששוברים את הלב. מתפללים סליחות ושומעים את המלים היוקדות 

7.  פעם לא היו מבינים כלום, היו מתרגמים את התורה כמו עג’ומה. מה זה עג’ומה? כמו 
לחש... “משביע אני עליכם”.  ככה מדברים. אבל עכשיו מבינים.

8.  הזכיר לי מה שכתב רבי שמואל עידאן ע”ה בהקדמה לספר משכיל לדוד חלק ב’. אמר 
“רבונו של עולם הסתכל על אומתך כי עייפה נפשה והנה היא לאה”. מה זה “והנה היא 

לאה”? עייפה. אמר העם הזה עייף מרוב צרות. לאה ראשי תיבות לנצח את המגיפה...



שלפני אלף שנה כתבו אבותינו בספרד. מלים נוראות. מתארים את האדם 
במערומיו. אתה אפס ואתה מתגאה, על מה אתה מתגאה? על כלום. יעשו 
לך בסוף מצבה יפה, אבל מה תעשה עם המצבה הזאת9?! שהאדם ידע 
שהגאוה שלו היא על לא דבר. תהיה אמתי, תהיה ישר. “ומצא חן ושכל 
טוב בעיני אלקים ואדם” )משלי ג’, ד’(. אם אין לך הדבר הזה אתה לא שווה 
כלום. איך תבוא בראש השנה ותאמר “כדלים וכרשים דפקנו דלתיך”. 
ואתה משקר ומזייף ומשחק?! על מי אתה משחק? על בורא עולם?! איך 
)י”ג, ט’(? “אם כהתל באנוש תהתלו בו”?! מה אתם עושים?!  אמר איוב 
לכן כל אדם יקח את הסליחות ויכניס אותם ללב. כל יום יקח משפט אחד. 

אמירת קטעי הסליחות שבארמית ביחיד
שבוע שעבר דברנו )עלון מס’ 273 אות ט’( שאפשר לומר “רחמנא” בארמית ז. 

אפילו שאין מניין. ככה נהגו אבותינו מדורי דורות, ולא רק אבותינו - 
האבות שלנו, אלא גם במרוקו, וגם בתימן, וגם בבבל, וגם רבי יוסף חיים 
)שו”ת תורה לשמה סי’ מ”ט( אמר ככה, וגם אחרים. והתברר שיש עוד ראיה. 

יש קטע שקוראים אותו בליל שבת: “ויהא רעווא מן קדם עתיקא קדישא 
דכל קדישין”, וזה קטע קדמון לא מהיום, הוא נדפס בבית מנוחה, בתפילת 
החודש, והוא לקוח משער הכוונות )דף ע”ב ע”א( וקוראים אותו בבית. 
כשאדם נמצא בביתו, יש לו שם מניין? אין לו מניין, והוא קורא “ויהא 
רעווא” בארמית. אלא מה תאמר? כיון שכולם אומרים באותו זמן “יהא 
רעווא” זה בסדר? אז אותו דבר גם כאן, כולם אומרים “רחמנא” בזמן הזה, 
בתי הכנסת מלאים בן פורת יוסף. אז גם אם אין מניין נוכל לומר את זה. 
“מנהג ישראל תורה הוא” )עיין בס’ אסף המזכיר ערך מנהג ישראל תורה הוא(. 
לא לדחות אותו כל פעם בקושיא ותירוץ. נכון שיש פוסקים שאמרו ככה, 

אבל מנהג אבותינו מימי הגאונים ועד היום ככה הוא.

רב האי גאון זיע”א
שרב האי גאון מופיע שבע פעמים ח.  הערה שניה. אמרתי )שם אות ח’( 

בראשי תיבות “כי יפלא ממך דבר למשפט וגו’ וקמת ועלית אל המקום אשר 
יבחר” )דברים י”ז, ח’(. ולא אמרתי למה שבע )אני כתבתי פעם את זה. עיין בירחון 
או”ת אלול תשע”א סי’ קנ”ח אות ו’(, כי הרמב”ם הכריע מתי שנת שמיטה על 

פי רב האי גאון. אמר )בתשובה מובאת בכ”מ פ”י מהלכות שמיטה ה”ה( רב האי 
גאון פירש בגמרא )ערכין דף י”ב ע”ב( את הסוגיא והוא פסק על פי פירושו, 
אבל הוא לא המשיך את הסוגיא. קרא חצי סוגיא כאילו אבד החצי השני. 
אבל אני לא יכול לחלוק עליו, כי הדבר התפשט בעולם. וזה המקור של 
המשפט הידוע “שהקבלה והמעשה עמודים גדולים בהוראה”. המשפט 
הזה אמר אותו הרמב”ם )הרמב”ם יש לו משפטים – פתגמים, אין כמותם בעולם( 
בהלכות שמיטה )פרק עשירי ה”ו(, אמר הגאונים אמרו כך וכך, אף על פי 
שלא נראה כך מהגמרא, אבל הקבלה והמעשה הם עמודי ההוראה. ככה 
נהגו מדורי דורות, שנה הבאה שנת שמיטה זה הכל. אז רב האי גאון קבע 

לנו את שנת השמיטה, לכן מופיע שמו שבע פעמים. 

רבי ישראל זיתון ע”ה
לפני זמן מה היתה אזכרה של סבא שלי רבי רפאל מאזוז ז”ל, והייתה ט. 

אזכרה גם כן של אשתו של הרב עובדיה – מרגלית ודברנו עליהם. ושכחנו 

9.  יש מצבות יותר יפות של מלך אשור “אשמנעזר”, שפן וגזר... מה יצא לו מכל זה? שום 
דבר! יש אחד ממלכי אשור, שמו “שמנעזר”, והמצבה שלו קיימת עד היום, ויש צילום 
ממנה, אי אפשר לקרוא אותה. המלים מחוברות ומהודקות אחת בשניה, והוא בעצמו 
נרדם תחת המצבה... אתה לא יודע אם נשאר ממנו אבק! “אשר תשוב גויתו כאבק דק”. 
)זה אחד הפיוטים בסליחות, וזו אמת לאמיתה(. מצאו את הקבר של הילני המלכה שהייתה 

לפני חורבן בית שני, באה ממדינה אחרת והתגיירה היא ושני בניה, מצאו את הקבר שלה, 
יש לה בגד מיוחד במינו, בגד של מלכים. “רקמות ושש וארגמן”, אבל מתחת לבגד יש 
גוף, והגוף הזה נעשה אבק. כלום. זה הסוף של בן אדם, הסוף של המלכות, הסוף של 

הפרסומת, הסוף של המצבות, לא נשאר מאומה.

עוד אזכרה, באותו היום מלאו מאה שנה לפטירת הרב הראשי לתונס - 
רבי ישראל זיתון. היה חכם גדול, היה פוסק10, ראש הרבנים בתונס. בית 
הדין הרבני מטעם הממשלה נוסד בתונס בשנת תרנ”ח, והוא כיהן שם 
עשרים ושלוש שנים, נפטר בי”ט באב תרפ”א. אבל לא מספיק שהאדם 
יהיה חכם בכל התלמוד ובכל הפוסקים, אלא צריך שיהיה גם פיקח. 
והוא היה פיקח גדול שאין כמוהו. פעם בא אליו עורך דין, אמר לו כבוד 
הרב אתה פסקת לרעה נגד המרשה שלי, אבל אני אוכיח לך שפעם אחת 
פסקת אחרת. אז רבי ישראל לא ענה לו, הייתה לו מניפה )בזמן הקיץ היו 
מניפים במניפה(, הוא מדבר והוא מניף, הוא מדבר והוא מניף, כאילו אומר 

לו אני מצפצף עליך... טוב, ההוא הלך ואמר בלבו מה אתה צוחק עלי?! 
הלך לממשלה של תונס, אמר להם: תראו, הרב הזה עקום, פעם פוסק ככה 
ופעם פוסק ככה. אמרו: באמת?! בוא נראה. הראה להם כאן היה משפט 
ופסק לטובת האשה, וכאן פסק לטובת הבעל. אתם רואים שהוא מבולבל, 
או שהוא מקבל שוחד?! אמרו נקרא לו, קראו לו, עמד והסביר להם, אמר 
להם בכל משפט כותבים את הסיבות של הפסיקה. כותבים את זה בלשון 
“חייתו” – הואיל. הואיל והואיל והואיל11. אמר להם תראו, ה”חייתו” לא 
אותו דבר. הסביר להם בטוב טעם. הם הסתכלו על העורך דין, אמרו לו: 
אתה לא מתבייש? אתה תדבר נגד רב כזה? אתה חתול לעומתו, אתה 
נמלה לעומתו, עוף מכאן! ברח... “וישאהו לכל אשר ישאוהו רגליו”. הוא 
היה חכם ופיקח. אם זה היה דיין חלש והיה אומר: “אחר המחילה רבה”... 
היו אומרים לו: אתה מג’נון, לך מכאן! מה אתה עושה?! דיין חייב להיות 
חזק. חייב להיות פיקח. חייב להיות נבון. ככה צריך להיות. לא דברנו בזמנו 

עליו, ואני משלם חובתי עכשיו.

התורה תמיד עמדה כנגד אלו שרצו לבטלה
והשנה גם מלאו מאה שנה ליסוד הרבנות הראשית בירושלים בשנת י. 

התרפ”א, הרבנים הראשיים הראשונים היו הרב יעקב מאיר ע”ה לספרדים, 
והרב אברהם יצחק הכהן  קוק ע”ה לאשכנזים. יש ספר שמסכם את כל 
מה שעשו הרבנים האלה ואחריהם ואחריהם עד הדור שלנו. יש שוטים 
שרוצים לעקור את הרבנות, יעקרו הם ואלף כיוצא בהם והתורה שלנו 
תשאר! התורה שעמדה כצור חזק, איך נאמר ליחזקאל? “כשמיר חזק 
מצור נתתי מצחך” )יחזקאל ג’, ט’(. המצח שלך יהיה חזק יותר מצור – יותר 
מפלדה, התורה עמדה כנגד טיטוס, כנגד אנדריינוס, כנגד אנטיוכוס, כנגד 

היה אתו אחד הדיינים שהיה לו כתב נחמד מאד ]והוא היה כותב את פסקי הדין    .10
שלו[. ואני עוד בחוץ לארץ העתקתי את כל כתב היד של הספר שלו. לאפוקי מאיזה 
אחד שאמר לי, אתה חושב שאני לא ראיתי משפט כתוב? אני ראיתי אותו, קיבלתי אותו 
מתנה מכסא רחמים. “חזק וברוך”... מי נתן לך את המתנה הזאת?! אני שהעתקתי כל 
הספר, ואתה בא להתפאר שקיבלת אותו מכסא רחמים?! קיבלת אותו ישר מן השמים... 
אני העתקתי כל הספר בכתב ידי בילדותי ללא פרוטה, כי אבא ע”ה לימד אותנו לעשות 
ולעשות ולעשות, ואגורה אחת לא לקבל. והיום אני יודע למפרע שזה לא טוב. למה? כי 
מצאנו לפני אלף שנה שהיה את רבי שמואל הנגיד, היה משורר גדול ופוסק גדול, כתב 
והיה לו בן יחיד שמו יוסף, היה תלמיד חכם גדול, בגיל עשר היה יודע  ספרים ושירים. 
את כל ששה סדרי משנה בעל פה! והיה אביו אומר לו: תעתיק לי את השירים שלי, ואם 
תעתיק אותם בכתב יפה, אני אשלם לך על כל דף כך וכך. ככה היה מעתיק, ובזכותו 
נשארו השירים עד היום. אמר לי חכם אחד, כתב ידו של רבי שמואל הלך, אבל מצאנו 
כתב יד של הבן דבוק באיזו כריכה של ספר, איך נעשה? מי יכול לקרוא אותו? פירקנו 
את הכריכה, ושמנו את הדף הזה מול הראי )כי האותיות היו הפוכות(, וידענו לקרוא מה 
שכתוב... תראו מה שהרויח כשאתה משלם למישהו על העבודה. אבל כשאתה מחזיק 
אותו בכח, אתה הורס אותו. אחר כך אתה אומר: למה לא יצא לי בן תלמיד חכם? כי אתה 
רצית אותו שיצא תלמיד טיפש... מה נעשה לו?! בכמה גרושים אתה יכול לקנות את הילד, 

את התלמיד, את החבר, אתה יכול לעשות את זה.
11.  עד היום כשכותבים חוזה לשכירות דירה, כותבים: הואיל והצד הזה מוכן להשכיר 
דירתו, והואיל והצד השני מוכן לשכור, והואיל וסכמו על סכום כך וכך. כל הזמן כותבים 
“הואיל והואיל והואיל”. יש בגמרא )פסחים דף מ”ו ע”ב( “רב חסדא אית ליה הואיל ורבה 

לית ליה הואיל”... ובערבית אומרים במקום הואיל “חיתו”.

3לחסויות, להפצה, להנצחות ולקבלת העלון לפנות לפקס 077-3179532 <<<                                                מייל: bait.neheman@gmail.com | טלפון: 08-6727523 | 052-7130554 

טנא מלא ברכות למזכה הרבים
הרה"ג רבי דניאל קצין שליט"א ראש כולל "משכן שאול" להולדת בנו 
ולסבא היקר רבי משה קצין שליט"א יה"ר שיזכו לרוות נחת מכל יוצאי 

חלציהם בבריאות איתנה ונהורא מעליא
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כל השופטים הרעים שבמשך הדורות שרצו לבטל את התורה, ואפילו אות 
אחת לא התבטלה ממנה, יבואו יהודים בארץ ישראל לעקור אותה?! אלף 
כמותם יעקרו מהעולם, והתורה תישאר על מקומה ועל כבודה. זה מה 
שיהיה, הם ינבחו וינבחו, ובסוף כל אחד ואחד מגיע היום שלו וישכב. 
יכתבו על המצבה שלו: “פה נקבר השופט הגדול שרצה לעקור את התורה, 

זכותו תגן עליו תהא נפשו צרורה בצרור הגהינם12”... 

הרבנות הראשית בארץ ישראל
וזכינו שברבנות שלנו בארץ ישראל יש חכמים גאונים שאי אפשר יא. 

לתאר. הרב עובדיה ע”ה היה חכם מעל הטבע. פעם אחת היה תיק מסובך 
מאד של אשה שעקבותיו של בעלה נעלמו. רק מצאו זכר באנשי העולם 
התחתון שמדבריהם אפשר להבין מה היה. הביאו את התיק לרב עובדיה 
ואמרו לו: תיזהר, שאף אחד לא יכנס, שאף אחד לא יראה. רק אתה תקרא 
כדי למצוא היתר לעגונה הזאת. אמר להם: בסדר. אחרי יום אמר להם: 
בואו תקחו את מה שהבאתם לי. אמרו לו: מה, כבר קראת הכל?! אמר 
להם: כן. התחילו לשאול אותו שאלות. אמר להם: לא ככה, בתיק כתוב 
אחרת. אמרו לו: תגיד, מתי קראת ומתי זכרת את הכל? אמר להם: מה 
שקראתי שמתי במוח וסגרתי עליו )כמו שכתוב ביריחו )יהושע ו’, א’( “ויריחו 
סוגרת ומסוגרת מפני בני ישראל אין יוצא ואין בא”...(. אמרו לו: אתה זוכר הכל? 

אמר להם: אני זוכר! מצא דרך והתיר את האשה. זה מוח מיוחד “הנמצא 
כזה איש אשר רוח אלוקים בו” )בראשית מ”א, ל”ח(?! והיום רוצים לעקור 

את זה ולהביא תמורתו מכשפים קטנים13?!

12.  יכתבו לו בראשי תיבות ת.נ.צ.ב.ה, אפשר לקרוא בצרור החיים, ואפשר גם כן לקרוא 
בצרור המתים... 

13.  אחד מהם היה כהן, והוא רצה לקחת גרושה, אז הוא חתך את האצבע שלו... לא יעזור 
לו אצבע, ולא כל האצבעות. מה הרוויח מזה?! עשה מה שעשה.

רבי ראובן מרגליות ע”ה
רבי ראובן יב.  גם השבוע מלאו חמשים שנה לפטירת גאון גדול. שמו 

מרגליות ע”ה. בחוץ לארץ ראיתי חוברת קטנה ששמה: “שמות וכינויים 
ם המחבר ראובן מרגליות. חשבתי רק חוברת אחת הוא כתב,  בתלמוד”, וׁשֵ
אבל התברר שהוא כתב חמשים ספר. היה ספרן בספריית הרמב”ם בתל 
אביב14, והחכם הזה היה זוכר את כל הארבעים אלף ספרים שיש שם בעל 
פה! היו שואלים אותו איפה כתוב דבר פלוני? והוא עונה: “זה כתוב במקום 
פלוני, הנה תראה”, ומראה להם שכתוב ככה. מי אמר שהוא זוכר כל כך? 
תקחו את הספרים שלו ותראו. יש לו ספר על הזוהר, שמו “ניצוצי זוהר”, 
על כל מלה בזוהר הוא מביא לך עשרות מקורות. ריבון העולמים, מאיפה 
הבאת את כל המקורות האלה? אתם חושבים שהוא למד תורה בישיבת 
פונוביז’ או קופולוביץ? לא! הוא למד תורה מתוך ייסורים נוראים. היה 
מפחד מהנאצים שיקחו אותו לצבא, ולכן הוא היה באיזה בית חשוך וכל 
היום כולו היה ישן, ובלילה היה מדליק נר קטן ושוכב על בטנו, לוקח גמרא 
ולומד. ומהתורה הזאת שהוא שם בראש שלו הפיק כמה ספרים. העולם 
לא מעריכים אותו, הוא קבור ליד האדמו”ר משטפנשט ואליו מגיעים כולם 
ביום האזכרה שלו, והוא – שקבור לידו - אף אחד לא מגיע אליו. טפשים 
כסילים ובוערים! אילו היה קבור שם הגאון מוילנא היו מגיעים אנשים או 
לא? והוא כמו הגאון מוילנא בדורו! למה אתם לא יודעים להעריך?! למה 
בני אדם כסילים ובוערים?! אמנם יש פעמים שאמר דברים שקצת יש 
לפקפק עליהם15, אבל בדרך כלל כל אשר יכתוב “קולע אל השערה ולא 

14.  יש את הספרייה הזאת היום. הוא נפטר לפני חמשים שנה )בשנת התשל”א(.
15.  למשל: אמר פעם שהרש”ש כתב )יבמות דף צ”ח ע”א( “איך לא הזכיר על דל שפתיו 
עניין פלוני”. והוא העיר עליו )תולדות מהרש”א עמ’ צ”ג(: איך אתה אומר לשון כזאת – “על 
דל שפתיו”? הוא חשב על דל שפתיו הכוונה בשפה הדלה שלו, אבל אני הערתי )בספר 
דרכי העיון עמ’ ס”ד( שדל שפתיו הכוונה דלתות שפתיו. “נצרה על דל שפתי” )תהלים קמ”א, 

ג’(. כל חכמי ג’רבא כותבים ככה, והכוונה דלתות שפתיו. ככה כל המפרשים בתהלים )שם( 



יחטיא” )שופטים כ’, ט”ז(. חכם כזה לא יודעים להעריך אותו?! אין לו ילדים, 
והוא למד תורה בצער גדול, וצריכים קרובי המשפחה להוציא מידי פעם 
את הספרים שלו? אם היו יודעים איזה גאון זה, היו רוקדים על קברו16!. 
אדם כזה שכל התורה הייתה בראשו ובכיסו אתם לא יודעים להעריך 
אותו17?! אילו היו יודעים ערך התורה, ערך החכמה, ערך הבקיאות, ערך 
החריפות, אבל הם לא יודעים מה זה הערך של התורה. לא יודעים מה נתנה 
התורה לעם ישראל, איך החזיקה אותם בגלות אלפיים שנה שלא יתבוללו 

בין האומות, לא יודעים את הכח של התורה. הם לא יודעים להעריך!

“ואתה לא כן נתן לך ה’ אלוקיך”
בפרשת השבוע כתוב )דברים י”ח, י”ד(: “כי הגויים האלה אשר אתה יורש יג. 

אותם אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו, ואתה לא כן נתן לך ה’ אלוקיך”. מה 
זה “ואתה לא כן”? מה נתן? “נביא מקרבך מאחיך”. אבל המלים האלה: 
“לא כן” יש בהם איזו כוונה. מה היא? היוונים עשו גם כן משהו כמו אורים 
ותומים, וקראו לזה “אוראקל”. )קראתי את זה בספרי הסטוריה בחוץ לארץ(. זה 

הסבירו. מה אתה רוצה ממנו?! אלא שנעלם ממנו הפסוק בתהלים.
16.  היו לנו חכמים בחוץ לארץ כמו רבי נסים כהן ע”ה רב מושב שרשרת, )נפטר בגיל 65 
לא משהו מיוחד(, והנה לאחר שהספידו אותו, כשבאו לקחת את הגופה לקבר, לקחו את 

הגופה ורקדו בה! אמרו “אשרי יולדתך”, “אשרי לומדיך”, “אשרי העומדים על סודך”. 
כי היה אדם מיוחד, אדם שידע לקרב לבבות, אדם שידע לחנך אנשים, היה אדם נפלא!

17.  אני הייתי בקברו של האדמו”ר משטפנשט, והיה שם אחד בשם רבי אברהם יעקב 
סלומון. שלח לי פעם אתה יכול לתרום למוסדות שלנו? כמה לתרום? 3,000 ₪ בששה 
תשלומים, )ככה אני זוכר(. שלחתי לו ש’קים, ועל הש’קים כתוב “הרב מאזוז מאיר” )כי 
זאת שכתבה את הכתוב על הש’קים הייתה בתו של רבי ינון חורי ע”ה, אחד אמר לה מה זה הרב? 

אמרה לו זה הרב שלנו, ואנחנו מכבדים אותו(. אבל הוא קרא “הגברת מאיר מאזוז”! שלח לי 

מכתב: לכבוד הגברת... “הרב” קרא אותה “הגב”, והוסיף לזה קו ויצא לו הגב’ – הגברת... 
איך הגעת לזה?! איך אפשר לומר גברת מאיר? וכי אני גולדה מאיר?!... מה זה?! אבל 

מה לעשות, ככה הוא כתב. 

מין דבר כזה דמות אורים ותומים. אבל איך ה”אורים ותומים” שלהם? היו 
לוקחים אישה אחת, ומשקים ומשכרים אותה עד שהיא לא יודעת מה היא 
מדברת, והיא נמצאת במקום שכולו עשן ואש ואדים, “ענן יומם ועשן” 
)ישעיה ד’, ה’(, גם ביום וגם בלילה, ושואלים אותה. בא אחד ואמר כך וכך, 

קודם כל צריך לשלם, ואחרי שהיה משלם, שואלים מה אמרה המעוננת? 
אמרה כך וכך. ובשבילם זו תשובה. ויש מעשה שמספרים אותו בספרי 
ההסטוריה, )קראתי אותו לפני 60 שנה(, שפעם מלך פרס רצה להילחם ביון 
והלך לאוראקל הזה. )כי הכל כסף, ולכן אפילו שה”אוראקל” הזה הוא של היוונים 
– הכל כסף(. ושילם מה שנדרש, ושאל אותם אני הולך להילחם עם יון, 

אני אצליח או לא? אמרו לו חכה עד שתפסוק הגברת. שאלו את הגברת 
המטומטמת והמנומנמת ואמרה: “אם תלך למלחמה, תחריב עיר גדולה”. 
איזה יופי, הוא שמח כי משמע מזה שהוא יחריב את העיר של היוונים. 
הוא הלך ונלחם ונפל, והעיר שלו נחרבה. אחרי כמה שנים נמלט מהשבי, 
ובא אליהם ואמר להם: רשעים שקרנים וכזבנים, אמרתם שאני אחריב 
עיר גדולה ואני נחרבתי! אמרו לו: מה אמרנו לך? וכי אמרנו לך שתחריב 
את היוונים? אמרנו שתחריב עיר גדולה, והכוונה עיר גדולה שלך, היית 
צריך לשאול איזו עיר? ואז היינו אומרים לך שהעיר שלך תחרב. “חזק 
וברוך” זה ממש “תשובה נפלאה”, “קולעת אל השערה”18... ואילו האורים 

ותומים עונים במלה אחת: “ויאמר ה’ יסגירו” )שמואל-א’ כ”ג, י”ב(. 

“היסגירוני בעלי קעילה בידו, ויאמר ה’ יסגירו”
פעם שאלו את רב האי גאון, הרי דוד היה בעיר קעילה ועשה להם יד. 

טובות, ופתאום שאול המלך המתנגד שלו היה עומד להגיע לקעילה, ודוד 
שאל באורים ותומים, “היסגירוני בעלי קעילה בידו”? “ויאמר ה’ יסגירו” 
)שם(. ואותו דבר שאל האם ירד שאול ואמר לו שירד. ולכן ברח, וממילא 

18.  תמיד התשובה מובנת לכאן ולכאן, בערבית קוראים לזה “מוסתחיל”, כלומר מרומה, 
שאפשר לפרש כך ואפשר אחרת.



בסוף לא הסגירו אותו. ובאו שוטים ושאלו את רב האי גאון )לפני אלף 
שנה(, הנה האורים ותומים אמרו דבר והוא לא התקיים, שאמרו שיסגירו 

אותו והוא לא הוסגר! אמר להם כסילים שכמותכם, הכוונה שיסגירו אם 
הוא נמצא שם, ולכן הוא חייב לברוח. אבל אין הכוונה שיסגירו אם הוא 
יברח, כי אם הוא יברח איך יסגירו אותו? באויר?! אבל אם הוא היה שם, 
היה קורה מה שה’ אמר בדיוק. “הירד שאול”? “ויאמר ה’ ירד” )שם פסוק 
י”א(. “היסגירוני”? “יסגירו”! וכך היה שירד, אבל לא הסגירו כי הוא נמלט. 

תשובת האורים ותומים בעניין פילגש בגבעה
והיה עוד משהו דומה בעניין פילגש בגבעה, ששאלו באורים ותומים: טו. 

“האוסיף לגשת למלחמה עם בנימין אחי? ויאמר ה’ עלו אליו” )שופטים כ’, 
כ”ג(, ובפעם הראשונה והשניה נהרגו מעם ישראל עשרות אלפים, ואחר 

“ויאמר ה’ עלו כי מחר אתננו  כך בפעם השלישית שאלו שוב וה’ אמר: 
בידך” )שם כ”ח(, ובפעם הזו ירדו על שבט בנימין ונשארו בהם מעט מאד, 
ארבע מאות בנים ולא השאירו להם בנות בכלל. ולמה אמר להם “עלו” 
פעמיים? כי עם ישראל היו צריכים עונש )והרב עובדיה ע”ה מזכיר את זה 
ביביע אומר חלק ב’ חאו”ח סו”ס ח”י(. כתוב בתנא דבי אליהו )פרק י”א( למה 

נענשו שבעים אלף מישראל בפילגש בגבעה בפעם הראשונה והשניה? 
לפי שהיה להם לזקני הדור בימי יהושע לחגור חבלים במותניהם ושקים 
ברגליהם, וללכת מעיר לעיר ולומר דברי תורה, אבל הם לא עשו ככה, אלא 
כל אחד ישב תחת גפנו ותחת תאנתו, עד שהתורה כמעט נשתכחה19. לכן 

הרב עובדיה ע”ה שכל אחד יראה שהוא חייב להפיץ תורה בכל מקום,  ולכן אמר    .19
בנעימות באהבה ובחיבה. ַאל תבוא ֶאל מישהו ותגיד לו: אתה נוסע בשבת, אתה חייב 
סקילה! כי הוא יגיד לך, אני אראה לך מי יסקול את מי... יזרוק עליך אבן... אלא תאמר 
לו: זה דבר חמור מאד, ואם זה היה בזמן הסנהדרין היה לך עונש, עכשיו אין לך עונש, 
רק תחזור בתשובה והכל ימחק. דברים כאלה החזירו בתשובה מאות אלפים, גם גברים 
גם נשים, גם שחקניות גם שחקנים, כי אמרו החיים שלנו אפס, אין בהם ממשות, אין 
בהם כלום, רק פרסומת. ופעם השחקן הראשי מת, והלכו אחריו בקושי מניין )אולי הוא 
בעצמו צירפו אותו למניין, עם עוד תשעה אנשים...(, אחר כך בא יצחק נבון בזמנו ואמר אני 

לא מבין, למה כאשר נפטר רב אחד באים עשרות אלפים ולשחקן יש בקושי מנין? והרי 
השחקן הזה גם כן העמיד תלמידים כמו שהרב העמיד תלמידים, א”כ למה לא הולכים 
אחריו מאות ואלפים? אמרו לו אתה יודע למה? כי הוא העמיד תלמידים בעולם הזה, 
עכשיו הוא יצא מהעולם הזה, אין לנו מה לדבר אתו, אין לנו שום קשר אליו. אבל הרב 
הזה העמיד תלמידים ותלמידי תלמידים ]לנצח נצחים[, ולומדים בספריו, ומאיר את 

העינים, ופסק דברים וסומכים עליהם, מה אתה משווה?! 
המאמר הזה )של תנא דבי אליהו( עורר את הרב עובדיה ללכת ולדרוש תורה בכל מקום. 
פעם אחת נתן שיעור בבית הכנסת התוניסאים בפרדס כץ כמעט ב-12 בלילה. אז מישהו 
שאל את הנהג שלו, והנהג אמר לו: אתה יודע הרב משעה 12 בצהריים לא טעם מאומה. 
הולך מדרשה לדרשה וממקום למקום, הוא לא יכול ללכת יותר. והיו מקרים שהלך יותר, 
נתן שש דרשות בלילה אחד במקומות רחוקים! ואחרי שגומר את הדרשות הולך הביתה, 
ומחכה לו הרבנית ע”ה ב-2:00 וב-3:00, ומביאה לו כוס תה ואיזה תבשיל, והוא טועם 
ואומר לה: “תודה רבה, תבורכנה הידיים”. ואז הייתה הולכת וחולמת חלומות יפים, והרב 
טועם מעט וממשיך ללמוד. הרב היה מכבד את אשתו, לא כמו שאומרים היום שהתורה 
לא מכבדת את האשה. סיפר לי עורך דין מרחובות שפעם הוא למד בלונדון, והגיע לשם 
הרב עובדיה עם הרבנית, וכולם עשו לו כבוד גדול. והרב עובדיה אמר: “אהלה כתיב”. 

‘לא כן’ נתן לך ה’ אלוקיך”. לא כן - או לא או כן,  הפסוק אומר: “ואתה 
תשובות ברורות. תעלו - תעלו. תקבלו עונש. ובפעם השלישית “עלו כי 

מחר אתננו בידך”. 

ומתנהג ב-חסידות
יש לנו כמה הערות בסליחות. דבר ראשון אומרים: “א-ל מלך יושב טז. 

על כסא רחמים ומתנהג ב-חסידות”, כל העולם אומרים “בח-סידות”, 
אבל זה לא נכון, כי החי”ת שווא פתח, ובשווא פתח לא עומדים. אף אחד 
לא ימצא מלה בתנ”ך שהיא שווא פתח לבד או שווא קמץ לבד או שווא 

ואף אחד לא הבין מה זה. אתה מדבר באידיש?! )גם באידיש זה לא מובן...( הסביר להם 
הבחור הזה שכתוב בפרשת לך לך )בראשית י”ב, ח’(: “ויעתק משם ההרה מקדם לבית 
אל ויט אהלה”. במקום לכתוב אהלו כתוב אהלה. ורש”י אומר למה? כי קודם כל נטה 
את אהלה של אשתו שרה, ואחר כך נטה את האוהל שלו, אהלה כתיב. וגם הרב עובדיה 
אמר לפני שאתם מכבדים אותי קודם כל תכבדו את האשה, איפה המקום שלה? תעשו 

לה כבוד, ואחר כך אני. 
ומה היה לומד בשעה מאוחרת בלילה? היה כותב אז הסכמות על ספרים. היה מקבל כל 
יום ששה-שבעה ספרים. )אני אם הייתי מקבל ככה, הייתי מתפוצץ מספרים... יש ספרים שהם 
לא שווים חצי פרוטה ואתה “חייב” לכתוב עליהם הסכמה. על מה הסכמה?! השכבה צריך לכתוב 

עליהם... איזו הסכמה?! הבל וריק אני צריך לכתוב. אבל הרב עובדיה היה מקבל הכל בסבלנות 

ומעודד וכותב. הוא מיוחד(. ורק בארבע בבוקר עולה על משכבו. ותפסתי שבמקום אחד 

מצטט לאיזה ספר וסעיף קטן פלוני בדיוק, אבל כותב שם “בשם אחד החכמים”, ולמה 
לא כתבת את שמו? מתברר שכתב את הספר ואת המקור ואת הציונים כולם מתוך זכרון, 
והזכרון אמתי, אבל את שמו של החכם הוא שכח, אז הוא כתב אחד החכמים. עם אדם 
כזה יכולים להעביר פס על הרבנות הראשית לישראל?! הם אומרים: ‘לא, הם לא בסדר’, 
‘יש לנו מוחות גדולים’... כמו אהרן ברק המבריק, ממש מבריק, אמרו שהוא ניסח פעם 
הסכם בין המחבלים לבין ישראל בזמנו )ביקש ממנו את זה בגין המנוח(. אז מישהו מחברי 
הכנסת אמר, וכי זה הסכם זה?! זו גבינה מלאה חורים. זה לא הסכם, זה צחוק! ואנשים 
חושבים שהוא מבריק. שיש לו מח מיוחד. כי למה נקרא אהרן ברק? מהרגע שנולד, ידע 

אביו שיהיה מבריק... מבריק לטובת הצד השני.

פדיון נפש
כבכל שנה ייערך פדיון נפש )26 ₪ לנפש( בערב ראש השנה וערב יום הכיפורים וכפי הבטחתו של מהרח"ו ע"ה מובטח לו שישלים שנתו.

המעונין יפנה למכון קרן לדוד ולזרעו )ע"ש רבי דוד ורבי שמואל עידאן זצ"ל( - 0556746187



סגול לבד, אלא כל חטף צריך למהר אותו ולחטוף אותו או ללמעלה ונעשה 
“שווא נח” או ללמטה ונעשה “שווא נע”, לכן אומרים “ב-חסידות”. תקחו 
את כל התנ”ך כולו ותראו שכל פעם שיש שווא פתח באמצע מלה, לפני כן 

ישנה געיא. אין געיא אחרי שוא פתח. 

“אל תעש עמנו כלה תאחז ידך במשפט”
“אל תעש עמנו כלה תאחז ידך במשפט”. מה הפירוש יז.  יש עוד דבר: 

“תאחז ידך במשפט”? היה חכם אחד מרוקאי, שמו רבי אברהם אלנקאר 
)היה בדורו של החיד”א, קצת אחריו(. והוא כתב פירוש על הסליחות ופירוש 

על התפלות של יום הכיפורים, ואמר: “תאחז ידך במשפט, כמו: “ותהילתי 
)ישעיה מ”ב, ח’(, אי נמי בעת שתאחז”. איזה פסילים כאן? מה  לפסילים” 
הפסילים האלה? כתבתי פעם חידה באור תורה שנה תשיעית )חשון תשל”ז 
עמ’ רכ”ד(: מה זה כמו “ותהלתי לפסילים”? חכם מה הוא אומר? ידע את זה 

רק רב אחד, הרב אליהו כץ זצ”ל הרב הראשי של באר שבע. והכוונה היא 
שהתפלה הזו לא מובנה, מה זה “אל תעש עמנו כלה תאחז ידך במשפט”? 
אם “תאחז ידך במשפט” אז המצב שלנו לא טוב, אתה שופט אותנו במידת 
הדין. אז הוא הסביר שהכוונה היא כמו הפסוק “ותהלתי לפסילים”, שכתוב 
בישעיה “וכבודי לאחר לא אתן ותהלתי לפסילים”20, והכוונה תהלתי לא 
לפסילים, המילה ‘לא’ חוזרת גם על ההמשך. וגם כאן הכוונה: “אל תעש 
עמנו כלה, ‘אל’ תאחז ידך במשפט”. זה הפירוש הנכון. והפירוש השני, בעת 
שתאחז ידך במשפט אל תעש עמנו כלה. אבל יש עוד פירוש שלישי, רש”י 
)דברים ל”ב, מ”א(,  “ותאחז במשפט ידי”  בפרשת האזינו אומר על הפסוק 
שכאשר יצא המשפט לפועל השופט אינו יכול להחזיר אותו אחורנית, 
למשל אדם יורה חץ בחבירו, ואחרי שיורה את החץ הוא אומר לו: תסלח לי, 

20.  אני לא אומר לפסילים )בשווא נח( כי מי שאומר כן הוא בעצמו פסיל... הפ”ה בדגש 
סילים( אז השווא נע. כל ספרי הדקדוק אומרים אותו דבר, רק לא מקיימים אותם.  )לּפְ

מסתכלים על זה כמו תמונה יפה וזה הכל...

תסלח לי... מה אני יכול לעשות? כבר שלחתי את החץ. אבל הקב”ה אפילו 
ששולח את החץ יכול לעצור אותו ברגע האחרון. והיו נסים כאלה בדורנו. 

אדם ילמד שבכל מצב יתפלל ויתחנן לה’
הייתה פעם קבוצה של לוחמים שכולם חילוניים. והנה פתאום בא יח. 

טנק של המצריים והתנפל עליהם. המפקד אמר: רבותיי, יש בכם מישהו 
שיודע איזו ברכה או תפלה או פסוק? איזה דבר שאולי יציל אותנו? אחד 
אמר אני יודע משהו. בילדותי הייתי הולך לסבא, והיה מביא לי סוכריה 
ואומר לי תגיד: ברוך אתה ה’ אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו, וזה 
מה שאני יודע, אמרו לו: תגיד! אמר להם תגידו אחריי. הוא אומר מלה 
והם חוזרים אחריו, ברוך, ברוך. אתה, אתה. ה’, ה’ וכו’. ירו טיל על הטנק 
והטנק התפוצץ. בא טנק אחר, אמרו לו תגיד עוד פעם... ברוך אתה ה’... 
וככה שלוש-ארבע פעמים הטנקים חזרו אחורנית. אמרו מה זה? איזה 
כח יש לבן אדם הזה? בסך הכל הוא בירך ברכה לבטלה! אבל הוא אמר 
אותה בתום לב ובאמונה פשוטה. בזכות האמונה הפשוטה זה עזר. ואני 
אמרתי רמז “שהכל נהיה בדברו”, ‘כל’ )50( בגימטריא ‘טיל’ - שהטיל נהיה 
אדם ילמד שכל מקום שלא  בדברו... הטיל הזה יש בו סייעתא דשמיא. 
יהיה, יתפלל ויתחנן והקב”ה יעזור לו וימלא כל משאלות לבו לטובה. ונזכה 

לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. 

מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך וישמור וינצור 
ויעזור את כל אלה ששומעים דברי תורה במוצאי שבת, אלה שקוראים 
ששומעים אותם דרך קול ברמה. ה’ יתברך  אותם אחר כך בעלון, ואלה 
ימלא כל משאלות לבם לטובה, ויכתוב אותם בספר חיים טובים, ושנה 
טובה ומבורכת, הם ונשיהם ובניהם וכל אשר להם, ונזכה לשנה טובה. 

תחל שנה וברכותיה. אמן כן יהי רצון.



מה זה דל?
תשובה לחידה נמצאת בעלון הנוכחי. תשובות 
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  )חובה לציין שם וכתובת בצורה ברורה!(. 
נא לשלוח התשובות עד יום ראשון בערב

פתרון משבוע קודם: באיזה יום טוב אוכלים ָיָשן? ביום טוב ראשון 
של פסח אוכלים עדיין מהתבואה הישנה. הזוכה: י. חלימה - אור יהודה

פתרון התמונה: הגאון הגדול רבי מנשה קליין זצ"ל, מחבר שו"ת משנה 
הלכות. מחשובי הפוסקים בדורנו. הזוכה: יהודה קליין

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(

 ָאַמְרִּתי ֶאֵּתן ְלַזְרֲעֶכם ְוָנֲחלּו ְלעָֹלם 
ָראֵׁשי ֵתבֹות א‘ ֱאלּול 

ַמְתִחיִלים ֲאַנְחנּו ֶאת ַהְּסִליחֹות ִּבְתִחַּלת חֶֹדׁש ֱאלּול. מֶֹׁשה 

ַאְרָּבִעים ָּכפּול ָׁשֹלׁש.  ִסיַני,  ְּבַהר  ְּפָעִמים  ָהָיה ָׁשֹלׁש  ַרֵּבנּו 

ְּבַתּמּוז  ָעָׂשר  ִׁשְבָעה  ַעד  ְבִסיָון  ִמִּׁשָּׁשה  ִראׁשֹונֹות  ַאְרָּבִעים 

ְּבַתּמּוז  ְׁשִנּיֹות ִמי“ח  ַאְרָּבִעים  ְּבִסיָון ַעד י“ז ְּבַתּמּוז(,  )אּוַלי ִמז‘ 

ַעד סֹוף חֶֹדׁש ָאב )ְוֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשהּוא ֹלא ָעָלה ַלָּמרֹום ַּבְּׁשִנּיֹות, 

ֶאָּלא ָהָיה ִמְתַּפֵּלל יֹום יֹום, ָּכָכה כֹוֵתב ַהַּיֲעֵב“ץ ְּבַהָּגהֹוָתיו ְלֵסֶדר עֹוָלם 

ֶּפֶרק ו‘(, ּוְבַאְרָּבִעים ְׁשִליִׁשּיֹות ֶנֱאָמר לֹו ”ְּפָסל ְלָך ְׁשֵני ֻלחֹת 

ֲאָבִנים ָּכִראׁשִֹנים“ )שמות ל“ד א‘(, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִהְתַרָּצה 

ְׁשֵני  ַוֲאִני ֶאְכּתֹב ְלָך  ַעְכָׁשו ַּתֲעֶלה  ָהֵעֶגל. ָאַמר לֹו,  ֲעוֹון  ַעל 

לּוחֹות ֲאָבִנים ָּכִראׁשֹוִנים, ֶזה ָהָיה ְבֶאָחד ֶּבֱאלּול. ְּבִמְדָרׁש ִּפְרֵקי 

ְּדִרִּבי ֱאִליֶעֶזר )פרק מ"ו( ֹלא ֵמִביא ִמַּנִין ָלנּו, ַרק ֵמִביא ֶׁשְּבסֹוף 

ַאְרָּבִעים יֹום ֶנֱאַמר לֹו ”ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶרָך“ )במדבר י“ד כ‘(. ּוָמַתי 

סֹוף ַאְרָּבִעים יֹום? ְּביֹום ִּכּפּור. ֲאָבל ֹלא ַלֲחׁשֹב ֶׁשֶּנֱאַמר ְלמֶֹׁשה 

ָאז ְּביֹום ִּכּפּור ִּבְלׁשֹון ֶזה – ”ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶרָך“, ֶזה ֵאינֹו ָנכֹון, 

ִּכי ”ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶרָך“ ֶנֱאַמר ַּבְמַרְּגִלים )ְּבָפָרַׁשת ְׁשַלח ְלָך(. ֲאָבל 

ְּכֶׁשֲחָכִמים רֹוִאים ָּפסּוק ַמְתִאים, אֹוְמִרים ִהֵּנה ֶזה ַמְתִאים 

ַלֲעוֹונֹות  ָמַחל  ִּכְדָבֶרָך“, ְוהּוא  ”ָסַלְחִּתי  ָאַמר לֹו  ְלָכאן.  ַּגם 

ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל. ָּכְך ָאְמרּו ְלָמָׁשל, ֶׁשַּנְחׁשֹון ֶּבן ַעִּמיָנָדב ָקַפץ ְלַים 

סּוף ְוִהִּגיעּו ַהַּמִים ַעד ַצָּוארֹו ְוָאַמר: "הֹוִׁשיֵעִני ֱאֹלִקים ִּכי ָבאּו 

ַמִים ַעד ָנֶפׁש“. ְוֶזה ָפסּוק ֶׁשָאַמר ָּדִוד ַהֶּמֶלְך )תהלים ס“ט ב‘(. 

ֲאָבל ַמְתִאים ְלָכאן. ֲאָבל ֵאין ָּדָבר ֶׁשֹּלא ָרמּוז ַּבּתֹוָרה. ַּגם רֹאׁש 

חֶֹדׁש ֱאלּול ָרמּוז ַּבּתֹוָרה, ְּכֶׁשּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ִהְתַּפֵּלל ַעל ָהֵעֶגל ָּכתּוב 

ָׁשם: ”ְזכֹר ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיְׂשָרֵאל ֲעָבֶדיָך ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת 

ָלֶהם ָּבְך ַוְּתַדֵּבר ֲאֵלֶהם ַאְרֶּבה ֶאת ַזְרֲעֶכם ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשָמִים, 

ְוָכל ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ֶאֵּתן ְלַזְרֲעֶכם ְוָנֲחלּו ְלעָֹלם. 

ַוִּיָּנֶחם ה‘ ְוגֹו‘“ )שמות ל“ב י“ג-י“ד(. ָאַמְרִּתי ֶאֵּתן ְלַזְרֲעֶכם ְוָנֲחלּו 

ְלעָֹלם ָראֵׁשי ֵתבֹות א‘ ֱאלּול. ְּבא‘ ֱאלּול – ַוִּיָּנֶחם ה‘. ִאם ֵּכן 

ְּברֹאׁש חֶֹדׁש ֱאלּול ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִהְתַרָּצה ְוִהְתַּפֵּיס ַעל 

ֲעוֹון ָהֵעֶגל. )גליון 226 אות ד', וגליון 272 אות כ"ב והערה 19(.

ַרֵּבנּו ַהָּגדֹול ָמָרן ַהֶּבן ִאיׁש ַחי 
יֹוֵסף  ַרִּבי  ְוַרֵּבנּו  ָהַאְזָּכָרה ֶׁשל מֹוֵרנּו  יֹום  ֶּבֱאלּול  י"ג  ְּביֹום 

ַחִּיים ַּבַעל ֶּבן ִאיׁש ַחי, ֶׁשָהָיה ָמֵלא ָחְכָמה ָוַדַעת. ַסָּבא ֶׁשִּלי 

ַזַצ"ל ָהָיה עֹוֶׂשה ָכל ָׁשָנה "ָיאְרַצְיט" ֶׁשל ַהֶּבן ִאיׁש ַחי, ּוְביֹום 

ָהַאְזָּכָרה ֶׁשּלֹו ָהָיה ְבַתֲעִנית, ִּכי ָכל ַהְּזַמן ָהָיה לֹוֵמד ְועֹוֶׂשה 

ִתּקּוִנים ְוַתֲעִנּיֹות, ְוִהְרִּגיׁש ֶאת ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים ְּכִאּלּו ַאָּבא ֶׁשּלֹו.

ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים ָּכַתב ֵסֶפר "ִאְמֵרי ִביָנה" ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ִחידֹות ְּבֶחְׁשּבֹון 

ְוִחידֹות ִׂשְכִלּיֹות, ּוְׁשֵאלֹות ֵמַהְּגָמָרא ְמֵלאֹות ָחְכָמה, ֵמַעל ְׁשֹלׁש 

ֵמאֹות ּוְׁשֹלִׁשים ְׁשֵאלֹות ְּבִדְבֵרי תֹוָרה, ּוֵמָאה ּוְׁשַּתִים ְׁשֵאלֹות 

ֲעֵליֶהם.  ַלְחֹׁשב  ָחְכָמה ְוָצִריְך  ְמֵלִאים  ֲאָבל  ְדָעְלָמא,  ְּבִמֵּלי 

ַּבֵּסֶפר ֶׁשּלֹו עֹוד יֹוֵסף ַחי ֵיׁש ִחּדּוִׁשים ְמתּוִקים ִמְּדַבׁש. ָאָדם 

ָיכֹול ִלְקרֹא ַגם ְּתׁשּובֹות ֶׁשּלֹו ְבׁשּו"ת ַרב ְּפָעִלים, ֶׁשְּכתּובֹות 

ְּבִסְגנֹון ְמֻיָחד, ְוַאָּתה קֹוֵרא ּוִמְתַמֵּלא ֶיַדע ְוָחְכָמה ּוְפִסיָקה ִּכי 

ֵיׁש ּבֹו ַהּכֹל, ְוָלֵכן ָּתִמיד ְמַחְּבִבים אֹותֹו.

ַרִּבים ְמֹאד, ּוִמּתֹוְך ָמאַתִים  ִּפּיּוִטים  ָּכַתב ַּגם  ַחי  ַהֶּבן ִאיׁש 

ִּפּיּוִטים, ֲחִמִּׁשים ֵמֶהם ְמֻפְרָסִמים. ְלָמָׁשל ִּפּיּוט "רֹאׁש חֶֹדׁש 

ְלִיְׂשָרֵאל" )לשון חכמים ח"א סימן ט'(, ֶׁשר' מֶֹׁשה ַחּבּוָׁשה ֶׁשִּיְחֶיה 

ָׁשר אֹותֹו, ְוהּוא ָמתֹוק ִמְּדַבׁש. ּוִפּיּוט ַעל מֹוָצֵאי ַׁשָּבת "ַעל ַּבִית 

ֶזה ְויֹוְׁשֵביהּו ִּתְהֶיה ִבְרַּכת ֵאִלָּיהּו" )שם סימן ח'(, ָמֵלא ִסְגנֹון 

ָיֶפה ְמאֹד, ֶׁשל ְּפסּוֵקי ַתַנ"ְך ְוִדְבֵרי ֲחָכִמים ְמֻׁשָּלִבים ְּבַיַחד, 

"ְמֻׁשָּבִצים ָזָהב ְּבִמּלּואָֹתם" )שמות פרק כ"ח פסוק כ'(. ְוָכָכה 

הּוא ָמַׁשְך ֵמאֹות ְוַאְלֵפי ְיהּוִדים ַלְּדָרׁשֹות ֶׁשּלֹו. הּוא ָהָיה נֹוֵתן 

ְּדָרָׁשה ְבַׁשָּבת ְּבַבְגַדד, ְוַאְלֵפי ֲאָנִׁשים ׁשֹוְמִעים אֹותֹו, ִּכי ַהּקֹול 

ֶׁשּלֹו ָהָיה ָחָזק ְמאֹד )אֹוְמִרים ֶׁשָהיּו ָׁשם ֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים ֲאָנִׁשים, ּוְלַמְעָלה 

ִנְׁשָמעֹות "ִמְקֵצה  ָהיּו  ְוַהְּדָרׁשֹות ֶׁשּלֹו  ָנִׁשים(  ֲאָלִפים  ַאְרַּבַעת 

ָקֶציָה" )על פי בראשית פרק מ"ז פסוק כ"א(.  ְוַעד  ָּבֶבל  ְגבּול 

ְוֹלא ַרק ְּבָבֶבל ֶאָּלא ַגם ְּבלֹוְנדֹון ]ִּביַרת ַאְנְגִלָּיה[ ְוַגם ְּבהֹודּו, 

ִּכי ָהָיה ָלֶהם ִעּתֹון ְיהּוִדי ֶׁשָהיּו ׁשֹוְלִחים אֹותֹו ְבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת 

ְּב"ִמְבָרק", ְוכֹוְתִבים ָׁשם ָמה ָהַרב ָאַמר ַהּיֹום ַּבְּדָרָׁשה, ְוֶזה 

ָהָיה "ַחְדׁשֹות ַהָּׁשבּוַע". ְלָמָׁשל: ֶאְתמֹול ָהַרב ָאַמר ֶׁשִּמְצָוה 

ָלַקַחת ַטִּלית ֶׁשל ֶצֶמר )שנה ראשונה פרשת נח אות א'(, ּוִמָּיד 

ָהיּו ֻכָּלם הֹוְלִכים ְוקֹוִנים ַטִּליתֹות ֶׁשל ֶצֶמר.

ַהֶּבן ִאיׁש ַחי ִיֵּסד ֶאת ְיִׁשיַבת "ּפֹוַרת יֹוֵסף", ֵאיְך ִיֵּסד אֹוָתּה? 

ָּבא ֵאָליו ָעִׁשיר ָּגדֹול )ֶׁשָהָיה ַמְדִּפיס ֶאת ָּכל ַהְּסָפִרים ֶׁשּלֹו( ְוָאַמר 

לֹו ֶׁשהּוא רֹוֶצה ִלְבנֹות ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֵּבית חֹוִלים ֶׁשְּיָׁשֵרת ֶאת 

ָּכל ַהְיהּוִדים, ִּכי ֵיׁש ָׁשם ַרק ָּבֵּתי חֹוִלים ֶׁשל ַהִּמְסיֹון ְוכּו' ָאז 

ִּבְרצֹונֹו ַלֲעׂשֹות ַּגם ֶׁשל ַהְיהּוִדים. ָאַמר לֹו ַהֶּבן ִאיׁש ַחי: "ִאם 

ֹלא ַתֲעֶׂשה ֵּבית חֹוִלים ַיֲעׂשּו ֲאֵחִרים, ִּכי ַהְרֵּבה דֹוֲאִגים ְלָדָבר 

ָּכֶזה, ֲאָבל ַאָּתה ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ְיִׁשיָבה, ֶׁשִהיא ִתְהֶיה מּול ֵּבית 

ַהִּמְקָּדׁש, ּוִבְזכּות ֶׁשִּיְלְמדּו תֹוָרה ָׁשם ֶזה ְיָקֵרב ֶאת ַהְּגֻאָּלה". 

ְוָכָכה נֹוְסָדה ְיִׁשיַבת "ּפֹוַרת יֹוֵסף". )גליון 79 אותיות ז' וכ', גליון 

126 אותיות ז', ח', י', וי"א, וגליון 226 אות י"ג(. 

א. ִמי ֶׁשָּקם ְּבַאְׁשמֶֹרת ]ְּבָׁשָעה ֻמְקֶּדֶמת, ִלְפֵני ֲעלֹות ַהַּׁשַחר[ יֹאַמר 

ִּתּקּון ֲחצֹות ְוַאַחר ָּכְך יֹאַמר ְסִליחֹות. ְוָאְמָנם ֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשְּסִליחֹות 

ָעִדיף, ֲאָבל ַמה ֶּׁשְּמֻקָּבל ֶאְצֵלנּו ַעל ִּפי ַרֵּבנּו ָהֲאִר"י ֶׁשִּתּקּון ֲחצֹות 

ָעִדיף. ֶאָּלא ֶׁשֵאין ָצִריְך לֹוַמר ִוּדּוי ִּבְתִחַּלת ַהִּתּקּון ֲחצֹות ]ֹלא ְכמֹו 

ֶׁשּפֹוְתִחים ָּתִמיד ֶאת ֲאִמיַרת ִּתּקּון ֲחצֹות ְּבִוּדּוי[, ָלָּמה? ֵּכיָון ֶׁשֵּיׁש לֹו 

ְכָבר ִוּדּוי ַּבְּסִליחֹות, ְוֹלא טֹוב לֹוַמר ַּפֲעַמִים ִוּדּוי ִמּׁשּום ֶׁשֶּזה ִנְקָרא 

"ְּכֶכֶלב ָׁשב ַעל ֵקאֹו" )משלי פרק כ"ו פסוק י"א(. ְוָלֵכן ָאָדם ֹלא יֹאַמר 

ִוּדּוי ְּבִתּקּון ֲחצֹות ִּכי הּוא ָעִתיד לֹוַמר ַאַחר ָּכְך ַּבְּסִליחֹות )ֶאָּלא ִאם 

ֵּכן הּוא ָּבא ְבסֹוף ַהְּסִליחֹות ֶׁשָאז יֹאַמר ִוּדּוי ְּבִתּקּון ֲחצֹות(. )גליון 29 אות ז'(.

ב. ְּבֶעֶרב רֹאׁש ַהָּׁשָנה ֹלא אֹוְמִרים ַּתֲחנּון. ּוַבְּסִליחֹות, ִאם עֹוִׂשים 

אֹוָתם ְּכמֹו ֶׁשָּצִריְך - ֻמְקָּדם ִלְפֵני ֲעלֹות ַהַּׁשַחר, ָאז ֶאְפָׁשר לֹוַמר 

ְּבָעָיה )ַרק  ֵאין  ֶזה,  ַאֲחֵרי  ִנְמָׁשְך  ֶזה  ַוֲאִפּלּו ִאם  ְוי"ג ִמּדֹות,  ִוּדּוי 

ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ַאֲחֵרי ַהֵּנץ(. ֲאָבל ִאם עֹוִׂשים ֶאת ַהְּסִליחֹות ְמֻאָחר ַאֲחֵרי 

ַהֵּנץ )ְּכמֹו ֶׁשְרִגיִלים ַּבֲעוֹונֹות, ִּכי ֻכָּלנּו ִמְתַאֲחִרים ָּבֶזה( ָצִריְך ְלַדֵּלג ֶאת 

ַהִּוּדּוִּיים ַוַּיֲעבֹר ְוַהַּתֲחנּון, ִּכי ְבֶעֶרב רֹאׁש ַהָּׁשָנה ֹלא אֹוְמִרים ַּתֲחנּון. 

ּוִמָּיד ַאֲחֵרי ַהְּתִפָּלה עֹוִׂשים "ַהָּתַרת ְנָדִרים". )גליון 81 אתות כ"ה(.

א. ִמי ֶזה ׁשּו"ת ִמן ַהָּׁשַמִים? ֶזה ָחָכם ָּגדֹול ַאְׁשְּכַנִּזי 

ַרִּבי ַיֲעקֹב ִמַּמְרִויׁש, ֶׁשָהָיה לֹו ָדָבר ְמֻיָחד, ֶׁשְּבָכל ְׁשֵאָלה 

ַבֲהָלָכה ֶׁשָהְיָתה לֹו ֹלא ָהָיה ׁשֹוֵאל ַאף ֶאָחד, ֶאָּלא כֹוֵתב 

ֶאת ַהְּׁשֵאָלה ִּבְנָיר, ְואּוַלי עֹוֶׂשה ַתֲעִנית ְּבאֹותֹו ַהּיֹום, 

ְוִלְפֵני ַהֵּׁשָנה אֹוֵמר "ִמְזמֹור ְלָדִוד ה' רִֹעי ֹלא ֶאְחָסר", 

ּוְמַבֵּקׁש ֵמה': ִּתֵּתן ִלי ְתׁשּוָבה טֹוָבה. ַּבּבֶֹקר ּפֹוֵתַח ֶאת 

ָהֵעיַנִים, ְוִנְזַרק לֹו ָפסּוק ֶׁשעֹוֶנה לֹו ַעל ַהְּׁשֵאָלה. הּוא 

ָכַתב ְלַמְעָלה ִמֵּמָאה ְתׁשּובֹות ָּכֵאֶּלה. ַרִּבי ְראּוֵבן ַמְרָּגִלּיֹות 

ָּכַתב ֵּפרּוׁש ֲעֵליֶהם. ַרִּבי ְראּוֵבן ָהָיה ָבִקי ְמֻיָחד. ְּבִסְפִרַּית 

ָהַרְמָּב"ם ְּבֵתל ָאִביב ָהיּו ַאְרָּבִעים ֶאֶלף ֵסֶפר, ְוהּוא ָהָיה 

ַסְפָרן ָׁשם ְוזֹוֵכר ֶאת ֻּכָּלם ְּבַעל ֶּפה. ָּכל ִמי ֶׁשָהְיָתה לֹו 

ְׁשֵאָלה ֵאיפֹה ָכתּוב ָּדָבר ְמֻסָּים, ָהָיה פֹוֶנה ְלַרִּבי ְראּוֵבן 

ְוהּוא פֹוֵתַח ּוַמְרֶאה לֹו ָׁשם. ֵאיְך הּוא ָיכֹול ָהָיה ִלְלמֹד ָּכל 

ָּכְך ַהְרֵּבה?! אֹוְמִרים ֶׁשַּפַעם הּוא ָהָיה בֹוֵרַח ֵמַהָּנאִצים, 

ְוָהָיה ְּבַבִית ָסגּור ָחׁשּוְך ְוָאֵפל ָּכל ַהּיֹום ֻּכּלֹו, ְוִהְדִליק ֵנר 

ָקָטן ְוָלַקח ְסָפִרים ְוָלַמד ָׁשם. "ּתֹוָרה ֶׁשָּלַמְדִּתי ְבַאף 

ָעְמָדה ִּלי" )ילקוט שמעוני קהלת ב' ט'(, הּוא ָלַמד ּתֹוָרה 

ִבְמִסירּות ֶנֶפׁש. )גליון 178 אות ט' והערה 17(.

ב. ְּבַפָרָׁשת ִּכי ֵּתֵצא: ”ִּכי ַתְחּבֹט ֵזיְתָך ֹלא ְתַפֵאר ַאֲחֶריָך“ 

)דברים כ“ד כ‘(. ָמה ֶזה ַתְחּבֹט? ֵיׁש ֶׁשֵּפְרׁשּו ַּתְחּתְֹך. ֲאָבל 

ֵאיפֹה ָמָצאנּו ַּתְחּתְֹך ַּתְחּבֹט? ַאָּתה ָיכֹול לֹוַמר ֲאִני חֹוֵתְך 

ֶאת ָהֲאַבִּטיַח – ֲאִני חֹוֵבט ֶאת ָהֲאַבִּטיַח?! ַמה ֶּזה ַאל 

ַּתְחּבֹט? ֶאָּלא ִנְרֶאה ִלי ָכָכה, ַּכֲאֶׁשר ָאָדם רֹוֶצה ְלהֹוִריד 

ֵזיִתים, ַהַּזִית ָּגבֹוַּה, ַמה ַּיֲעֶׂשה? ָיִביא ֻסָּלם ִמָּכאן ּוִמָּכאן 

ּוִמָּכאן? ֶאָּלא הּוא חֹוֵבט ֶאת ַהַּזִית – הּוא ְמַנֲעֵנַע ֶאת 

ָהִאיָלן ֶׁשל ַהַּזִית ְוָאז נֹוְפִלים ַהֵּזיִתים, ֶזה ִנְקָרא ַתְחּבֹט. 

’יכֹּבט‘ )ַּבֲעָרִבית( זֹו ַהַּכָּוָנה ”ִּכי ַתְחּבֹט ֵזיְתָך ֹלא ְתַפֵאר 

ַאֲחֶריָך“ ]ְוׁשּוב ֶהְראּוִני ֶׁשִּכַּוְנִּתי ְלַדַעת ַרב ְסַעְדָיה ָגאֹון 

ְלַהִּׁשיר ָהֲעָנִבים  ֶדֶרְך  ְלָפֵנינּו(: ”ִּכי  )ַחי ֶאֶלף ּוֵמָאה ָׁשָנה 

ְוַהֵּזיִתים ַעל ְיֵדי ֲחִביָטה“. ָּכָכה ַמִּפיִלים אֹוָתם[. ְוֵיׁש ַּגם 

ְּבִגיִטין )דף נ“ט ע“ב( ָעִני ַהְמַנֵּקף ְּברֹאׁש ַהַּזִית, ְוַרִׁש“י ָׁשם 

ִנְדַחק ַמה ֶּזה ַהְמַנֵּקף. ַוֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשַהְמַנֵּקף ֵּפרּוׁשֹו ְּכמֹו 

”ֵאין ָאָדם נֹוֵקף ֶאְצָּבעֹו ִמְּלַמָּטה ֶאָּלא ִאם ֵּכן ַמְכִריִזין 

ָעָליו ִמְלַמְעָלה“ )זו גמרא בחולין דף ז‘ ע“ב(. ַמה ֶּזה ֵאין 

ְמַקֵּבל  ָאָדם ֹלא  נֹוֵגף.  ִמְּלַמָּטה?  ֶאְצָּבעֹו  ָאָדם נֹוֵקף 

ַמָּכה ָּבֶאְצַּבע ֶׁשּלֹו ְלַמָּטה ַרק ֶׁשָּגְזרּו ָעָליו ְלַמְעָלה. ָאז 

ְמֻנָּקף ְונֹוֵגף ְוחֹוֵבט ֻּכָּלם אֹותֹו ָדָבר. ֵיׁש ִנּקּוף ֵזיִתים 

ֶׁשֵּפרּוׁשֹו ָּכְך. )גליון 226 אות ט'(.


