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קריאת תהלים
חזק וברוך ויישר כח )לרבי כפיר פרטוש ואחיו ר’ יהונתן על הפיוט מהסליחות - “אליך ה’”(. א. 

שבוע טוב ומבורך. חודש אלול הרחמים שיבוא עלינו לטובה ולברכה, ושיכפר לנו 
הרב חיד”א  דבר ראשון, בחודש אלול  הקב”ה חטאותינו ועוונותינו ולא נוסיף עוד. 
כותב )ברכי יוסף סי’ תקפ”א אות ו’( שראה כמה חכמים שהיו מפסיקים מעט מלימוד הגמרא 
ותשובות וכדו’ ועוסקים בספרי מוסר. היום לא כל ספר מוסר מדבר ללבו של בן אדם, 
צריך אדם לברור כמה ספרים עד שימצא אחד שמתאים לו. אבל תהלים תמיד עוזרים. 
יש אומרים שמי שיכול ללמוד גמרא ופוסקים ולומד תהלים זה ביטול תורה1. אבל 
ובאמת גם כל השנה כולה חמש דקות תהלים ביום זה לא ביטול  חודש אלול שאני. 
תורה, אדרבא, כתב רבנו אפרים )הביא אותו הרב חיד”א( לומר תהלים לפני התפלה כדי 
שהתפלה תתקבל ברצון. מזמורי תהלים הם “זמיר עריצים” )עי’ זוה”ק וילך דף קפ”ה ע”א. 
ועוד(. חסידי חב”ד קוראים תהלים בימים האלה בצורה מיוחדת, כל יום תשעה פרקים, 

ופרק כמו קי”ט שהוא ארוך מדאי קוראים אותו ביחד עם כל הפרקים. אי אפשר ככה, 
הוא פרק ארוך. לכן יחלקו תהלים או לימי השבוע וזה יקח בערך רבע שעה עשרים 
דקות כל יום, או לימי החודש, איפה שהגעת י”ג באלול תמשיך בי”ד באלול עד ראש 
השנה. ובראש השנה קוראים תהלים פעמיים, יש כאלה נוהגים כל יום ויום פעמיים. 
אבל לא עושים ככה, אלא עושים כל יום פעם אחת. מי שקורא פעמיים כל יום עלול 
לבלוע את התהלים. אמרו “בלע מצה יצא” )פסחים דף קט”ו ע”ב( - בלע הגדה לא יצא, 
ובלע תהלים על אחת כמה וכמה... תהלים כולו בקשת רחמים, ובראש השנה במיוחד2. 
לכן כל חודש אלול לומר כל יום כמה פרקי תהלים, אם אפשר לפני התפלה ואם אפשר 

במשך היום. זה דבר פשוט מאד.

להרבות בצדקה
דבר שני להרבות בצדקה. כל מי שדורש משהו תתן לו כפי כוחך וכפי כוחו3. אדם ב. 

צריך בכל דבר ודבר להיות מאוזן ממוצע ובינוני. יש משפט שהובא בבן איש חי )פרשת 
ניצבים בפתיחה, והוא לקוח מספר בן המלך והנזיר שער ל’ דף נ”ג ע”ב(: “אל תהי יבש ותישבר 

1.  הרש”ש הביא ראיה לזה מגמ’ מגילה )דף ג’ ע”א( שאומרת בית רבי היו מבטלים תלמוד תורה בשביל 
לשמוע מגילה. אמר וכי מגילה זה לא תורה?! הרי גם מגילה זו תורה, אלא מגילה זה סיפור, ועם כל 
העמקות שיש בה זה לא ממש לימוד תורה. כלומר לעומת הלימוד שלהם זה נראה כאילו ביטול תורה, 

כמו שכתבו הפוסקים בדומה לזה.
2.  פעם באו כמה חכמים לביתו של הגרי”ז )רבי יצחק זאב הלוי( מבריסק ביום ראש השנה, וראו אותו 
ואתו עמו בניו לומדים תהלים. אמרו לו מה זה? הרי כבודו כל הזמן עוסק בפלפולים ברמב”ם וכו’? 

אמר להם היום ראש השנה! אתם לא יודעים שהיום ראש השנה?!
3.  פעם היינו נותנים להם עשרה שקלים, והיה אחד שכל יום מגיע. אחר כך ראיתי שאין לו כלום “בחור 
כארזים” )שיר השירים ה’, ט”ו(. יש לך חתונה? יש לך חולה? לא, אין לו כלום. אבל כל יום בא מבקש כסף. 
נסיתי יום אחד לתת לו חמשה שקלים - ברח. ראיתי אחר כך בכל מיני עלונים שבדרך כלל נותנים שקל, 
לפעמים כשאדם מגיע לו נותנים לו חמישה. כשאדם נותן הרבה אז הוא מביא עליו כל מיני אנשים 
ששמעו מחבריהם: “אתה יודע זה נותן הרבה”. באים הראשון השני והשלישי. פעם אחד פשט את הרגל 
)כנראה היה סוחר(, שלח לי לקראת פסח “פשטתי את הרגל איככה אלבשנה )ע”פ שה”ש ה’, ג’(, תביא לי 

כסף”. מה אתן לך? מי שפשט את הרגל אני לא יכול לעזור לו. אם זה חד פעמי, אפשר לתת חמשים 
או עשרים. אבל פשטת רגל. וגם כבר גמרתי את כל המעשרות ויותר מזה. אז שלחתי לו אחר כך צ’יק 

עם שלושים וששה שקלים וזהו.

ואל תהי לח ותתעצר” - מה זה תתעצר? יסחטו אותך. “אל תהי מתוק ותימצץ” – אם 
תהיה מתוק כולם ימצצו אותך ולא ישאירו לך כלום, זה מוצץ מכאן וזה מוצץ מכאן, 
כל היום הלך לאיבוד. “ולא מר ותמאס” - אל תהיה אדם מר4. לכן יש להקפיד בדבר 

הזה שאמרנו להרבות בצדקה בחודש אלול.

להדפיס מעט מכל ספר
הערה אחת ששמעתי מתלמיד חכם. אמר לי: כל אחד היום כותב ספרים בלי סוף, ג. 

ואין מקום איפה לשים את הספרים. הבעיה היא שמכל ספר הם מדפיסים לפחות אלף5, 
ומוכרים מהם מאה, מאתים, שמונה מאות ‘עלא רראסו’, מה יעשה בהם?! אמר לי: תגיד 
להם שידפיסו מעט, מאה וחמשים, מאתים, ואחר כך אם הספר נדרש תעשו מהדורא 
שניה. יש לך כבר את הפלטות מוכנות תעשה מהדורא שניה. )אם זה לא פוגע במחבר, 
ומסתמא זה לא פוגע, כי מה יאמר, כשאני אעשה אלף אמכור אותם בזול יותר? אבל לא יקנו ממך 

יותר ממאה-מאתים, אז בשביל מה אתה עושה כל כך?!(. היינו לומדים אצל הרב פרשת וארא 

)ברש”י שם ו’, ט’(: אמר לו הקב”ה למשה חבל על דאבדין ולא משתכחין. אז הרב אמר 

בדרך צחות שהיום אומרים “חבל על דמשתכחין ולא אבדין”... יותר מדאי ספרים6. 
היה פעם חכם גדול, חבר בית דין של הנודע ביהודה. שמו רבי זרח איידליץ, והוא היה 
חריף7. כתב ספר )הביאו לו פעם דפוס ראשון שלו מאיזה מקום, נדפס פעם אחת( - “מלאכת 
מחשבת”. מה יש במלאכת מחשבת? יש בו כללי חשבון. אמר אני לא רציתי לכתוב 
ספרים בהלכה, כי שמעתי מרבותי שאומרים יותר מדאי יש לנו ספרים עד שלא 
4.  אדם ביקש ממך המלצה ואתה יודע שזה דבר נכון, תחתום לו. קשה לך לחתום?! אבל אם יבוא אחד 
ויאמר לך יש ויכוח ביני לבין השני, תכריע בינינו. הכאב ראש הזה אני לא יכול. יש דיינים שמיועדים 

בשביל הדבר הזה.
5.  הרב עובדיה ע”ה מדפיס עשרים וחמשה אלף ספרים, אחרי חודש נגמרו כולם, ומדפיס עוד פעם. 

אבל לא כולם יש להם זכות כמו הרב עובדיה.
אחד כתב ספר שאלות ותשובות גדול, אמר שם אני לא מבין איך עושים ספק ספיקא נגד מרן?    .6
מרן פסק דבר איך אתה עושה ספק ספיקא נגדו? קושיא עצומה... אמרתי לו אתה לא מבין? מרן דיבר 
בעניין אחד ואמר אסור, והוא דיבר בעניין אחר ואמר אסור. עכשיו בשני העניינים יש מחלוקת, מרן 
פסק כאן לחומרא וכאן לחומרא, אם יזדמנו שני העניינים ביחד יכול להיות שמרן היה מתיר. יש לך 
ספק שמא בעניין הראשון הלכה כדעה המקילה, ואם תמצי לומר לא ככה, יש לך את העניין השני. 
דבר פשוט כזה אתה לא מבין אותו? ואתה תחבר ספר ענק? אז הוא הביא לי בהתחלה תכתוב לי 
הסכמה, אמרתי לו אני לא יכול לכתוב הסכמה. הוציא ספר והשמיט בו את הספיקות האלה. זה דבר 

כל כך פשוט ואדם לא מבין. 
אבל הוא כתב שם דבר שאני לא יודע אם זה נכון. אמר שהוא מברך על בננות שהכל. למה? בגמרא כתוב 
)ברכות דף מ’ ע”ב( “בושלי כמרא” - תמרים שאינם מתבשלים לגמרי באילן, תולשים אותם מן האילן 

כשהם עדיין בוסר ומתבשלים אחר כך באיזו מעטפה ובאיזה דבר, לא מברכים עליהם בורא פרי העץ. 
אמר גם הבננות שלנו כאשר תולשים אותם הם לא ראויות לאכילה. איני יודע אם זה נכון. אמרתי לו 
כל העולם כולו מברך אדמה, אתה באת לחדש חדשות? צריך לבדוק את זה. זו הערה שראיתי בספר.
7.  כשבא הנודע ביהודה לכהן בעיר פראג כאב בית דין, כאב לו )לר’ זרח( למה הוא ראש בית דין והוא 
לא? אז הביאו לנודע ביהודה כסא נמוך מעט, ישב עליו, והוא היה צריך כל הזמן להזדקף בשביל שיראו 

אותו כשהוא מדבר. אמר לו רבי זרח: כבוד הרב אני 
חושב שהשלחן הזה גדול עליך, כלומר המשרה הזאת 
להיות רב של פראג גדולה עליך. אמר לו: לא, הכסא 

הזה קטן עלי....
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נדע מה ללמוד. יש לנו כבר הר”ן, והרא”ש, ובית יוסף ועוד כל מיני ספרים. נוסיף עוד 
עליהם?! הלואי שנלמד את הראשונים. זה שמעתי מרבותי ברמז, ולמה הם לא כותבים 
את זה בספר? ממה נפשך, אם אדם יכתוב את זה בספר, אחר כך הספר כולו מה אתה 
עושה בו? הרי אמרת שלא צריכים ספרים. ואם יכתוב את זה בלבד, מדף אחד יעשה 
ממנו ספר? לכן לא כותבים. אבל אני שמעתי. וכתב שם: הייתי רוצה שבחורי הישיבות 
ילמדו קצת חשבון ויבינו אותו. )את זה קראתי לפני עשרים שנה ויותר, מי שיכול יוציא ספר זה 

מהמחשב, שמו “מלאכת מחשבת” והמחבר רבי זרח איידליץ(. 

לכתוב קצר מדאי זה לא טוב ולכתוב ארוך מדאי זה גם לא טוב
והיום מימי רבי זרח עד היום התרבו אלפי ספרים. זה סומך על זה, וזה חולק על זה, ד. 

וזה חוזר על זה, אם אין לך מה להוסיף אל תוציא. מספיק יש לנו פוסקים. מה עשו חכמי 
התלמוד? היה מאות שנים משעמד רב וייסד ישיבה בסורא עד שנחתם התלמוד - שלוש 
מאות שנה. מה יצא מזה? תלמוד - גם משנה וגם גמרא וזה הכל. ואחר כך ארבע מאות 
שנה עד סוף תקופת הגאונים. מה עשו? מאה ספרים? חלק נאבד, אבל גם מה שנשאר 
]זה בקיצור[, “לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה” )פסחים דף ג’ ע”ב( דרך קצרה הכי 
טוב. בלי להאריך. אתה רוצה לומר משהו? תאמר אותו בדרך הקצרה והברורה. אבל 
לכתוב קצר מדאי זה לא טוב ולכתוב ארוך מדאי  לא קצרה בלשון שאתה לא תבין8, 
זה גם לא טוב. צריך לכתוב כל מלה בסלע. מי שאינו יודע להגיע למידה הזאת - שלא 
יכתוב. מי אמר לו שיכתוב וימלא ספרים, ואחר כך יאמר יש לי הרבה ספרים, מה אעשה 
בהם? אל תעשה בהם כלום. תדפיס מלכתחילה מאה-מאתיים ספר. ראית שהציבור 
דורש אותם? תדפיס עוד פעם, מה יכול להיות?! יותר יקר ויותר זול?! דברים בטלים.

“על מה עשה ה’ ככה”
דבר שלישי, לעשות חיסון. בעוונותינו ה. 

הדורות שעברו לא הכירו את  הרבים 
הקורונה הזאת, היא לא כתובה בשום 
ספר של רפואה מימות היוונים שכתבו 
ספרים )ואולי גם מלפניהם(. אין מחלה כזאת 
ששמה קורונה. סרטן יש, מצאו גופות של 
נפטרים חנוטים, אומרים באלף הראשון 
אין זכר למחלה הזאת. באלף השני כבר 
יש גופות שיש בהם סרטן )אפילו אחרי 
מותם מכירים את זה(. והרמב”ם גם הכיר 

את המחלה הזאת, ואמר איך לטפל בה. 
לא חשוב כעת. אבל הקורונה הזאת 
לא הייתה ולא נבראת. איך אומרים? 
“איוב לא היה ולא נברא אלא משל היה” 
כל העולם כולו סובל  )ב”ב דף ט”ו ע”א(. 

מהמחלה הזאת, אין מקום בעולם שהוא 
נקי מהמחלה הזאת! וצריכים לחשוב 
מאיפה באה המחלה הזאת? מה קרה 
לעולם? העולם הדרדר ומדרדר והולך. 
פעם היו עבירות של בין אדם לחבירו, 
עבירות בענייני צניעות, עבירות בענייני 
שיגעון, אבל העבירות של היום יצאו מן 
הכלל. עבירות של מצעד הגאוה. מה זה 
מצעד הגאוה? מצעד קברות התאוה... 

8.  יש ספר דקדוק מהגאון מווילנא, אני ראיתי 
אותו במהדורא שניה של חכם שמו אריה לייב 
גורדון שהוא ערך אותו. אבל הראו לי אחר כך 
דפוס ראשון, אמר שבעה בניינים יש בפעלים 
י ּפּו ִהְפ ָהְפ  של לשון הקודש, וסימנם: ָפּ ִנְפ ִפּ
ִהְת, מה פירוש הדברים? פעל נפעל פיעל פועל 
הפעיל ָהְפעל התפעל. מי שקורא אותם במקור 
זה פ, פ? מה אתה אומר כאן?  משתגע. מה 

במהדורא של גורדון הכל ברור.

זה המצעד הזה. הם אומרים אדרבא, בוא נעשה בפומבי. מתפארים שהם עושים את 
הדבר הזה. על מה אתם מתפארים?! על טפשות? על סכלות? על בערות? כל מלחמה 

נגד הבריאה ונגד הטבע לא תצליח9. 

יָת את כל העולם עשית מצוה ִזִכּ
אחרי שהתפארו עשרות בשנים שבעיר הקודש ירושלים, הולכים במצעד התאוה ו. 

ומצעד הגאוה, בא התשלום. והתשלום בא דוקא במקומות הטובים ביותר, במירון. אחד 
כתב לי אתה יודע מה שקורה במירון? באים שם תערובות אנשים נשים וטף, באים 
שם מעשני חשיש, באים שם אנשים שחיים כמו בהמות וכמו סדום ועמורה. מה שהיה 
בסדום ועמורה יכול לבוא גם לשונאי ישראל. אתם חושבים שאנחנו בטוחים? אף אחד 
לא בטוח. למעלה מארבע מליון אדם בעולם שמתו מהקורונה, ומאות מליונים בעולם 
שחלו בקורונה – מאומתים. למה לעשות את זה?! אדם יברח מזה10. ועוד מתפארים 
בדבר הזה. כל מי שרוצה להיבחר להיות ראש מפלגה או ראש גיהנם, אומרים לו מה 
אתה אומר על המצעד הזה? אתה אומר שהוא בסדר? ואם הוא אומר שזה לא בסדר 
עוזבים אותו11. איך אנשים מסוגלים לעשות את זה? ועוד בפרהסיא ובכבוד ובפאר? זה 
אחד הדברים, חוץ מהתערובות וכל מה שקורה במדינה שלנו. אנחנו חושבים שאנחנו 
בטוחים? שום דבר לא בטוח12. לא עושים ככה. כל אחד ואחד יחשוב שהעולם עומד 
יָת את כל העולם, עושה עבירה הרי דן את  עליו, חציו זכאי וחציו חייב, עשית מצוה ִזִכּ

עצמו ואת כל העולם לכף חובה )קידושין דף מ’ ע”ב(. 

החיסון הזה בא מן השמים
אבל את החיסון הזה חייבים לעשות. היה מעשה בטבריא בזוג שהבעל התחסן ז. 

9.  לפני מאתים שנה היו מתפארים המשכילים 
שכל אחד יש לו סיגריה. ספרו על אחד מגדולי 
המשוררים שלהם שהוא קרוב קצת לדת )כי 
למד בילדותו בישיבה ואחר כך עזב, מה לעשות?!(, 

ששבת אחת היה דורש ברבים על השבת, אמר 
לו אחד אתה לא מתבייש? אתה דורש על השבת 
ובתוך כך אתה מעשן? אמר לו אתה צודק, לקח 
את הסיגריה וזרק אותה. אמר אני לא מעשן. 
ושוב התחיל לדבר על השבת כמה היא חשובה 
וכמה היא נפלאה. דיבר עד שהתעייף. אחר 
כך אמר להם: יש למישהו סיגריה והוא יכול 
להביא לי?... משוגע. זה “רשעים כל ימיהם 
מלאים חרטות” )ראה או”ת טבת תשע”ג סי’ מ”ג 
עמ’ שנ”ד(. עד שנודע להם אחרי מאה ומאתים 

שנה שהסיגריה יש בה סכנה. התחילו לכתוב 
על כל קופסת סיגריה “משרד הבריאות קובע 
שהסיגריה מזיקה לבריאות”. “העישון מזיק 
)ועשו משהו כזה: “משרד הבריאות  לבריאות”. 
קובע שהחיוך טוב לבריאות”... אנשים עושים צחוק 

מעצמם(. וזה השפיע. הרבה מאד שהיו מעשנים 

הפסיקו. אז אחרי מאה שנה ויותר שהיו מעשנים 
ומתפארים בזה שאין להם לא שבת ולא מועד 
ולא כיפור ולא שום דבר הבינו שלא ככה עושים. 

וגם הדבר הזה ככה.
10.  כשהם עושים דברים כאלה ברחוב, לסגור 
את החלון. ואם מישהו ישאל אותך מה זה? 
תאמר לו יש שם בהמות בעד החלון. פעם בא 
בחור אחד מדרום תוניסיה ללמוד בישיבה 
ואבא ע”ה אמר לי  של הרב פינסון בתשכ”ב, 
הבחור הזה “עכבר מסריח”. לא הבנתי מה זה 
עכבר מסריח. אחר כך שמעתי שהבחור הזה 
נגוע במחלה הזאת. גירשו אותו על המקום. 

העיפו אותו.
11.  יש כאלה עושים מנין בבית הכנסת שכולם 
נגועים בדבר הזה, אסור להצטרף אליהם! מי 
שעושה דבר כזה הוא חייב סקילה, מי שחייב 
סקילה הוא כמו מחללי שבת, מחלל כיפור הוא 

לא חייב סקילה, ומחלל שבת חייב סקילה.
12.  אם זה אתחלתא דגאולה או לא אתחלתא 

דגאולה אי אפשר לדעת.



והאשה שמעה לקול איזה חכם )חכם אמתי או חכם במרכאות( שאמר לא להתחסן, אז 
האשה חלתה וסובלת, והבעל סבל קצת והתרפא. למה? כי זה התחסן וזה לא התחסן. 
מה החכמות האלה?! החיסון הזה הוא לא בא סתם, זה בא מהשמים. נתן בורא עולם דעת 
בלב בני אדם שימצאו חיסון. החיסון הראשון והשני וזה השלישי, ומי יודע אם לא יהיה 
הרביעי. אומרים שיש איזו מוטציה שבאה ממרחק – “מצפון תפתח הרעה” )ירמיה א’, 
י”ד(. אבל כל מה שיכולים לעשות אנחנו עושים. מה שצריכים להיזהר צריכים להיזהר. 

ולא ללכת אחרי הרחוב המלוכלך שלנו. וכי יש לנו רחוב של בני אדם? רחוב של חיות 
יש לנו. מה לעשות?!

תקיעות בסליחות
ובסוף ח.  כל פעם שעושים ויעבור תוקעים תשר”ת,  נוהגים לתקוע בימי הסליחות. 

הסליחות לפני “תענו ותעתרו” תוקעים תשר”ת תש”ת תר”ת. פעם שאלו אותי הרי לא 
היה ככה מנהג הספרדים, בתונס )למשל( לא תקעו, בג’רבא יש שתקעו )ברית כהונה או”ח 
זה מנהג  מערכת הסמ”ך אות ו’(, ויש שלא. למה כאן תוקעים? עד שבא מישהו ואמר לי 

רבי שמואל ויטאל הבן של רבי חיים ויטאל  קדום לפני ארבע מאות שנה, מביא אותו 
בסוף שער הגלגולים, יש שם מעשה של הרוח שהוא נכח בו, והוא ראה את זה במו עיניו 
איך הוא הציל נערה אחת שהיה לה “רוח” על ידי תפלות וכל מיני דברים. וכתב שם: 
“ובעת אמור י”ג מדות ה’ ה’ אל רחום יתקע בשופר כמנהג כל הסליחות”. בכל הסליחות 
היו תוקעים, לא רק בעשרת ימי תשובה ובראש השנה. זה נכתב במצרים שנת חמשת 
אלפים תכ”ו זאת אומרת מאז עברו שלש מאות וחמשים שנה, והיו תוקעים. לכן המנהג 

הזה הוא מנהג טוב. 

כיון שאינן חובה מספיק תשר”ת אבל רמז יש בה
רק שאלו אותי למה עושים תשר”ת בלבד? תעשו תשר”ת תש”ת תר”ת, הרי יש ספק ט. 

בגמרא )ר”ה דף ל”ד ע”א(. אמרתי להם שיש רמז מיוחד בתשר”ת. התקיעה זה קול פשוט, 
כי האדם מטבעו הוא אדם פשוט. ילד אינו יודע לשקר, רק אם אתה תאיים עליו אז 
הוא מוכרח לשקר. אבל אם אתה אומר לו תגיד את האמת הוא לא ישקר13. אז התקיעה 
הראשונה מראה על האדם שהוא ישר - “אשר עשה האלקים את האדם ישר והמה 
בקשו חשבונות רבים” )קהלת ז’, כ”ט(. אחר כך באו השברים - בא היצר הרע ושיבר את 
האדם לרסיסים, חוטא בזה וחוטא בזה וחוטא בזה, במחשבה בדיבור ובמעשה. אחר כך 

הוא מיילל. אוי לי, למה עשיתי את זה? 
)ר”ה שם(  זו התרועה. הגמרא אומרת 
התרועה זה ילולי יליל, בתחילה גנוחי 
גנח ואח”כ התרועה ילולי יליל – מיילל, 
חבל  שעשיתי,  חבל  שנכשלתי,  חבל 
אחרי שהוא אומר  שלא הייתי בסדר. 
‘חבל’, הקב”ה מקבל אותו, יש תשובה. 
אחרי התשובה האדם חוזר להיות ישר 
כמו שהיה. זה תקיעה שברים תרועה 
תקיעה. לכן מספיק ארבעה אלה, הרי 
זה לא חובה כמו ראש השנה, אז מספיק 

תשר”ת וזה הכל.

קם קודם עמוד השחר ונטל 
ידיו אם נוטל שוב בעלות 

השחר?

אדם שקם בבוקר מוקדם, נגיד בשעה י. 
שלוש-ארבע, ואח”כ מגיע עמוד השחר. 
אנחנו רגילים שקמים ומתחילים ברכות 
השחר עד ואני אברכם, ואחר כך מי שיכול 

13.  שני לוחות הברית )השל”ה הקדוש( אומר 
)שער האותיות אות ד’-דרך ארץ אות כ”א( הכרתי 

חכם ספרדי בירושלים שמעולם לא היה משקר. 
הוא והמשפחה שלו. שאלתי אותם: איך זכיתם 
לדבר הזה? אמרו: אבא שלנו אומר לנו “אם לא 
עשית לא עשית, אבל אם עשית ואתה אומר 
לא עשיתי ואחר כך יתברר שעשית - העונש 
כפול ומכופל”. מאז למדנו לומר טעיתי, עשיתי, 
ואבא אומר: בסדר, תיזהר בפעם הבאה. ככה 

זה חינוך מילדות להיות אמתיים. 

אומר תיקון חצות )אם עדיין יש זמן(14, אחרי תיקון חצות מתחילים סליחות, ואחר כך בעלות 
השחר לא נוהגים שוב ליטול ידים. מישהו שאל איך יתכן כדבר הזה? הרי מרן כתב )בסימן 
ד’ סעיף י”ג וי”ד( שאם היה ניעור כל הלילה או שהשכים קודם עמוד השחר ונטל ידיו, יש 

להסתפק אם צריך ליטול ידיו שנית כשיאור היום. מה הספק? האם הרוח הרעה באה 
בגלל השינה או בגלל הלילה. אם תאמר בגלל השינה - כבר קמנו ונטלנו, ואם תאמר 
בגלל הלילה - כשקמנו היה עוד לילה, אז כשיעלה עמוד השחר צריך ליטול עוד פעם. 
והרמ”א כותב “ויטלם בלא ברכה”. ואנחנו לא נהגנו ככה, תמיד כשקמנו לסליחות, עד 
התפלה לא נוטלים שוב. חשבתי זה מנהג מיוחד שלנו שלא כדין, אחר כך מצאתי בכף 
החיים )שם אות מ”ז( שיש מחלוקת בין המקובלים, יש דעות בשם האר”י שלא צריך ויש 
)ח”א חאו”ח סי’  דעות שצריך. והגאון רבי יצחק נסים הראשון לציון בשו”ת יין הטוב15 
ו’, ראיתי את זה פעם, והביאו לי את זה( כותב: בעיר מולדתי בבל עיר של חכמים וסופרים, 

כמה פעמים עשו לימוד כל הלילה, ולא נטלו ידיים כלל. וכן כתב שם גם בענין הסליחות 
וז”ל: “גם בימי הסליחות שהמנהג לעמוד לפני עמוד השחר לומר סליחות ותחנונים, 
לא ראיתי נוטלים שנית בעמוד השחר מפני רוח רעה”. ולמה לא נטלו? כי מרן כותב 
שיש להסתפק, ואם נניח שהשינה גורמת, אז אם לא ישנו אין צורך. וכן אם ישנו וקמו 
באמצע הלילה א”צ ליטול שנית. אבל אנחנו בחוץ לארץ לא נהגנו ככה, אלא אם אדם 
ער כל הלילה כמו בליל שבועות או בליל הושענא רבא, בעלות השחר נוטל את ידיו 
בלי ברכה, ואם היה בסליחות וקם כמה שעות לפני עמוד השחר ונטל ידיו, אז הוא לא 

צריך ליטול ידיו פעם אחרת. 

נטילת ידיים למדנו מקידוש ידיים ורגלים במקדש
ויש טעם לזה, כי כל עניין של נטילת ידיים למדנו מקידוש ידיים ורגלים במקדש, יא. 

והרמב”ם בהלכות ביאת המקדש )פרק ה’ הלכה ח’ – ט’( כותב: “קידש ידיו היום צריך לחזור 
ולקדש למחר, אף על פי שלא ישן כל הלילה, שהידים נפסלות בלינה”. אבל אם “קידש 
ידיו ורגליו לתרומת הדשן, אף על פי שהוא מקדש קודם שתעלה השמש אינו צריך לחזור 
ולקדש אחר שהאיר היום”. אם כהן קידש ידיו היום ואחר כך נשאר כל הלילה ער - היה 
קורא באיזה עניין ונשאר ער כל הלילה, בבוקר צריך עוד פעם לקדש ידיו, אבל אם הוא 
קם מוקדם וקידש ידיו בשביל הרמת הדשן – “והרים את הדשן אשר תאכל האש את 
העולה על המזבח” )ויקרא ו’, ג’(, והמשיך לעבוד, לא צריך לקדש ידיו עוד פעם בעמוד 
השחר )ועיין רמב”ם פ”ב מהלכות מוספין הי”א(. 
וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. שאם אדם 
קם מוקדם בבוקר לסליחות16 ונטל ידיו, 

14.  תיקון חצות קודם לסליחות, ככה כתבו 
הפוסקים )עיין בכה”ח סי’ א’ ס”ק ט”ז(. היה יהודי 
אחד בתונס שלא היה יכול לומר תיקון חצות, 
אחי אמר לו: תגיד תיקון חצות. אמר לו לא, 
תיקון חצות זה רק בימי בין המצרים... ועכשיו 
אנחנו בחודש אלול, אני לא רוצה בין המצרים... 
זה לא בין המצרים, כל השנה כולה מי שקם 

מוקדם עושה תיקון חצות.
15.  המלה ‘יין’ מיוחדת במינה, פעמיים מופיעה 
בשיר השירים, פעם מופיעה בצורת סמיכות 
והיא לא סמוכה, ופעם מופיעה בצורה נפרדת 
והיא סמוכה. “כֵיין הטוב” )שיר השירים ז’, י’( היה 
צריך להיות כתוב כַיין הטוב, זה לא ֵיין של הטוב, 
אלא היין בעצמו הוא טוב וכתוב כֵיין בצורת 
סמיכות. ואחר כך כתוב )שיר השירים ח’, ב’(: 
“אשקך מַיין הרקח”, הייתה צריך להיות מֵיין 
הרקח וכתוב מַיין, תמיד יש יוצאים מן הכלל. 
בסמיכות והוא לא בסמיכות, ולא בסמיכות ויש 
סמיכות. שו”ת יין הטוב של רבי יצחק נסים לא 
התפרסמו בעולם, בגלל שאחר כך בא הרב 
עובדיה ומילא את כל העולם בספרים שלו. 
אמרו “מילא ספריו מצפון ועד ים”. אבל יש לו 
ספרים יפים, וביניהם שו”ת יין הטוב שני חלקים.
16.  פעם היינו קמים מוקדם, והייתה הרגשה 
נפלאה בסליחות. היינו הולכים עם אבא ע”ה 
ברחובות של תונס והרחוב היה שקט, והייתה 
שם ציפור אחת שעושה בעיות, ואבא אמר לנו 
שזה העטלף. הוא שונא את האור ואוהב רק 
את החושך כמו שכתוב בגמרא )סנהדרין דף צ”ח 
ע”ב(, ובבוקר נעלם. אבל בלילה הוא לא רואה, 

אז איך הוא יודע להיכן לעוף, יש לו תחושות 
שהוא מכיר, זה נמצא כאן וזה נמצא כאן, וזה 
העטלף. ובערבית נקרא - “טיר-אלליל” - העוף 
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לא צריך ליטול שוב. יש פלפולים בספר יין הטוב, וכתב בסוף שלא מצא מקור, אבל 
נראה לי שהמקור שאמרתי ליישב את המנהג שלנו הוא מספיק.

“רחמנא ָסעיד וָסמיך הוי לן”
בסליחות אומרים: “רחמנא ָסעיד וָסמיך הוי לן”, וכבר כתבנו על זה פעם ופעמיים יב. 

)עיין בירחון או”ת תשרי תשס”ז סי’ י”ד אות ג’ וחשון תשע”ח סי’ כ”ב אות ד’ ועוד( והבאנו על זה 

הרבה ראיות, ומי שמבין הנה מה טוב, ומי שלא מבין, יגידו לו שבמקום לומר: “החלון 
סגור” שיאמר: “החלון סוגר”, ולא יתפלא הרי החלון סגור ולא סוגר? כי כמו שאתה אומר 
בסליחות “ְסעיד וְסמיך” במקום לומר “ָסעיד וָסמיך” שפירושו סועד וסומך. וככה ראיתי 
בכתבי יד עתיקים שהביא לי חכם תימני )שמו נסים יהודה, לפני שלוש ארבע שנים הביא לי 

צילום כתב יד תימני מזמן “הניקוד העליון”(17.

צום בערב ראש השנה
יש נוהגים לצום בערב ראש השנה )שו”ע סי’ תקפ”א ס”ב(. פעם הייתי יכול לצום, אבל יג. 

מה היה קורה? הילדים שיהיו בריאים באים לבית מאוחר בראש השנה18, ואחר כך צריך 
לומר את כל התפלות של רבי יוסף חיים, אי אפשר לעשות ככה. כבר אני לא יכול, אז  
עשיתי התרה )כמדומני( והפסקתי. ולמעשה לא צריך התרה, כי אם אדם עושה דבר ואמר 
‘בלי נדר’, מתי שהוא רוצה להפסיק - יפסיק. ואדם שנמצא בתענית ויש לו איזו שמחה, 

כגון מילה וכדומה, אז אומרים: ‘אדעתא דהכי לא נדר’, ויכול ללכת לאכול.

‘סדר אלקרע’
בלילה אחרי שעושים המוציא לחם מן הארץ, עושים סדר. אנחנו קוראים לו ‘סדר יד. 

אלקרע’, למה? כי מתחילים את הסדר בדלעת שנקראת ‘קרע’ – שתקרע רוע גזר דיננו. 
ויש עדות אחרות שמתחילים בתפוח – שתהא השנה הזאת מתוקה עלינו. ויש מתחילים 
בתמרים, מכיון שהם משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, והם ]בסדר זה[ 
הראשונים בשבעת המינים. אבל הנכון כמו המנהג שלנו ולא בגלל שזה המנהג שלנו, 
אלא מפני שככה נהג רב האי גאון. ככה מביא הר”ן – רבנו נסים )בסוף מסכת ראש השנה דף י”ב 
ע”ב מדפי הרי”ף( שהיו מביאים לפני רב האי גאון סל מלא והיה “פושט ידו” )ככה הלשון שלו( 

ולוקח קרע ואומר “יהי רצון שתקרע רוע גזר דיננו ויקראו לפניך זכויותנו”. אחר כך לוקח 
רוביא – “שירבו זכויותנו כגרעיני רוביא”. 
)מה זה רוביא? אנחנו אומרים שעועית, ויש 

אומרים משהו אחר(. ואחר כך לוקח כרתי – 

“שיכרתו אויבינו”. ואחר כך לוקח סלקא19. 
ואחר כך תמרים. והר”ן כותב שהסימן 

של הלילה. ואבא היה אומר ג”כ זה נקרא שבלול. 
וכל מיני סימנים. והיינו הולכים בהרגשה נפלאה. 
רק שאחרי שהיינו גומרים סליחות הייתי רוצה 
להתפלל במניין ראשון וללכת הביתה, אבל אבא 
לא היה מרשה כי עוד לא הגיע זמן הנץ החמה. 
והייתי מבקש: “אבל קמנו מוקדם, תן לנו לראות 
איך השמש עולה”. ואנחנו היינו קוראים פתיחה 
ויושבים ויושבים עד שמגיע מניין שני. אבל כולם 
לא היו עושים ככה, אלא כל מי שקם מוקדם 
מתפלל במנין הראשון, מיד שהיו רואים קצת 
אור במזרח מתחילים “ותתפלל חנה ותאמר” 

ולבנו חמרמר... עד שגומרים את התפלה.
פעם היה לתימנים ניקוד לא כמו שלנו    .17
שנמצא מתחת לאותיות, אלא הניקוד שלהם 
שקדם לניקוד שלנו נקרא “הניקוד העליון”. 
הביא לי צילום מזה, וב”סעיד וסמיך” הקמץ 
מעל הסמ”ך והחיריק מעל האות הבאה. לא 

“ְסעיד” – ָסעיד. גם ָסעיד וגם ָסמיך ככה.
18.  ואומרים שהלכו למקום מסויים ודברו שם 
פוליטיקה. והבן אמר לי: אבא, אומרים שהנשיא 
בוש )הראשון( הזה עושה לנו צרות, וזה היה 
בשנת תשנ”ב )לפני שלושים שנה(. אמרתי לו: 
תשנ”ב ראשי תיבות: תהא שנת נפילת בוש... 
ככה עלה בלבי. ובאותה שנה הוא ירד. בסקרים 
וירד ל-30%. זה לא בגלל   70-80% היה לו 
“הברכה” שלי, אלא כי הוא לא היה בסדר, זה 
הכל. כל מי שהוא לא בסדר יגיע זמנו וישלם. 
אבל אני אשאר רעב עד שיספרו לנו על בוש 

ועל תרבוש...
19.  זה לא הסלק של היום אלא זה תרדין. וזוהי 

שלהם “קרכסת”20. ]ראשי תיבות קרא, רוביא, כרתי, סילקא תמרי[. 

איך מותר להקדים קרכ”ס לתמרים?
ואם תאמר לי הרי התמרים קודמים? התשובה היא שהתמרים קודמים דוקא כשאתה טו. 

אוכל פירות, אבל כשאתה אוכל דברים שהם מחמת הסעודה, אתה לא חייב להקדים להם 
את התמרים. והדברים האלה כולם באים מחמת הסעודה ולכן גם לא מברכים עליהם 
בורא פרי האדמה. ויש נוהגים להתחיל בתמרים. אבל הבעיה היא כשמתחילים בתמרים 
ובתפוחים וכל מיני דברים מתוקים, אחר כך כשבאים לאכול את סעודת יום טוב אין לך 
כבר תאבון21. לכן יותר טוב להשאיר את הדברים המתוקים האלו לאחר הסעודה. או כמו 
מנהג אחר ששמעתי שהפירות המתוקים נשמרים ללילה השני, בלילה הראשון מביאים 
את המלוח ובלילה השני מביאים את המתוק. כי כתוב בספרים שהלילה הראשון הוא דינא 
קשיא והלילה השני הוא דינא רפיא. אז בלילה הראשון שהוא “דינא קשיא” - תביא את 
הדברים המלוחים, ואילו בלילה השני שהוא “דינא רפיא” - תביא את הדברים המתוקים. 

לא ‘תאנה’ אליך רעה
אנחנו מביאים גם תמרים, תפוחים ודבילה – “שתהא שנה זו טובה ומתוקה עלינו טז. 

כדבילה”. הדבילה שלנו בארץ או שבאה מחוץ לארץ )מטורקיה( מלאה תולעים. ולכן 
צריך להיזהר לאכול רק מעט מאד אחרי שתבדוק אותה מאה פעמים. ואם אין לך אל 
תביא דבלה. אם יש לך תאנים טריות תביא, ואם לא אל תאכל. מה לעשות?! אנחנו לא 

חייבים לאכול את כל הסימנים שבעולם. 

ברכת ‘שהחיינו’ בלילה השני
בג’רבא נוהגים להדר ולחזר אחרי חבושים בלילה השני בשביל ברכת שהחיינו22. יז. 

אבל מעיקר הדין לא צריך, ואם אין לך פרי חדש לא נורא ]ותברך שהחיינו בקידוש. 
ראה שו”ע סי’ ת”ר סעיף ב’[. וגם התמרים אם לא אכל מהם בלילה הראשון יכוון עליהם 
בלילה השני בברכת שהחיינו של הקידוש )יש את התמרים הצהובים שמגיעים בראש השנה 
ונקראים בערבית “בלאח”, זה פרי חדש ומברכים עליו שהחיינו( 23. וכן רימונים מי שלא טעם אותם 

מברך שהחיינו. ויש עוד פירות אחרים. לכן הלחץ הזה מיותר לחלוטין, ואם מצאת תביא. 

“לאמר לאסורים צאו לאשר 
בחושך הגלו”

]בסדר יח.  החבוש  על  אומרים  ומה 
הסימנים[? יש כאלה שאומרים שירבו 
זכויותינו כגרעיני חבושים, אבל כמה 

הבקילה שלוקחים אותה התוניסאים בליל שבת 
ועושים ממנה תבשיל מיוחד. בילדותי למדנו 
בגמרא על תרדין, והיה לנו בחור טוב בכיתה, 
שמו פינחס כהן )אחרי כמה שנים בא לישיבה לעבוד, 
ועכשיו הפסיק(. ואמר תרדין זה בקילה. שאלתי 

אותו: מנין לך שתרדין זה בקילה? אמר לי ככה. 
אחר כך מצאתי רש”י ביומא )דף ע”ו ע”א ד”ה מיא( 
שאומר שתרדין זה סילקא. ולמה היום כבר לא 
עושים את זה? מחשש תולעים. אבל אם יש 
לאדם בקילה מהסוג שנקי מתולעים, אדרבא 

שיעשה אותה ויש לה טעם מיוחד.
20.  קר – שראש השנה לא יהיה חם אלא קר, 

ברחמים. וכסת זה הכסת שישנים עליו...
יש אנשים שאין להם תאבון בכלל, ויש    .21
אנשים שיש להם תאבון קצת, אבל “אלו ואלו 
שאין בהם רוח חיים” )ע”פ ב”ק דף ב’ ע”א(... אינם 

יכולים לאכול כי אין להם תיאבון.
22.  איך אני יודע? למדו אצלי תלמידים מג’רבא 
לפני ששים שנה – בשנת התשכ”ב, והיו ההורים 
שלהם שולחים מכתבים מג’רבא לתונס. תביאו לנו 
ספרג’ל ותביאו לנו ספרג’ל... מה הלחץ שלכם על 
הספרג’ל? ספרג’ל זה חבושים ונקראים “פרישים”.
23.  יש מקום בארץ ישראל שנקרא “דיר אל 
כפר  ופירושו  בלאח(.  אלא  באלח  )לא  בלאח” 
שגדלים תמרים צהובים. ומצאו רמז בפסוק 
בכסה  ד’(: “תקעו בחודש שופר  )תהלים פ”א, 

ליום חגנו”. ראשי תיבות ‘בלח’. ומתי מביאים 
את הבלח? בראש השנה...



שתהא שנה זו מתוקה עלינו  גרעינים יש בהם? אין בהם הרבה. ויש כאלה שאומרים 
כחבושים, אבל חבושים הם לא מתוקים, אלא הם חמוצים רק ששמים בהם הרבה דבש. 

ויש אומרים שתתיר חבושי ישראל ממאסרם24.

‘שום’ על שום מה?
ויש דבר מוזר בתונס שלוקחים שום. אבל השום הזה הוא חריף! אלא שאמרו במקום יט. 

לומר “יתמו אויבינו ושונאינו” על תמרים, ואין קשר לכאורה לתמרים עם ‘יתמו’, )רק 
בנוטריקון: תמר = תם מר(. אז ניקח שום שבארמית ובערבית זה נקרא “תום”, ונאמר על 

המלח אנחנו לא מביאים  אבל לא מביאים דברים חמוצים וחריפים. גם את  זה שיתמו. 
בראש השנה25. מחכים עד מוצאי ראש השנה כדי שיהיה אפשר לקחת קצת מלח. אמנם 
רבי יוסף חיים אומר )בא”ח ש”א פרשת אמור אות י’( שבשביל המוציא על פי הסוד צריך 
מלח, אבל אנחנו לא עושים את זה. אלא הכל עם סוכר, ומי שהסוכר מזיק לו יקח מעט.

להיזהר מאד מכעס בראש השנה
צריך להיזהר מאד מכעס בראש השנה. כי ראש השנה זה סימן טוב לכל השנה, ואם כ. 

אדם יתרעם ויכעס זה לא טוב. ]בפרק שקוראים ביום ראש השנה[ כתוב: “אבחנך על מי 
מריבה סלה” )תהלים פ”א, ח’(, מה הפירוש? אעשה לך נסיון, ואם אתה תריב זה לא טוב. 
הקב”ה יביא לך בראש השנה איזו “סיבה למסיבה” ויראה אותך, אם תעמוד בנסיון, אז 
כל השנה תהיה טובה. וככה אומר רבי נחמן מברסלב, שלפעמים רוצים לתת לאדם איזה 
סכום כסף או הצלחה באיזה דבר, ובוחנים אותו בכעס, אם תתגבר על הכעס שלך יתנו 
לך דברים טובים. ואם לא תתגבר חס ושלום זה לא טוב. לכן אדם יתגבר ויתגבר, ינשוך 

את השפתיים שלו, ולא יכעס ויהיה רגוע.

מורנו ורבנו הגאון הגדול רבי יוסף חיים ע”ה בעל הבן איש חי
היום  )י”ג באלול( היה יום הפטירה של מורנו ורבנו הגאון הגדול רבי יוסף חיים ע”ה כא. 

בעל הבן איש חי, יש כאלה שמדברים עליו ארבע שעות, ולא מספיקים לדבר עליו. אבל 
אין לנו עכשיו הרבה זמן לדבר עליו, כי יש לנו לשיעור בסך הכל שעה, וגם הפיוטים 
לוקחים עשר דקות, וגם הלכות וגם סיפורים, מה נעשה? לכן נדבר עכשיו. רבי יוסף 

חיים היה אדם מיוחד. במה המיוחדות 
שלו? ]שהיה בקי בכל[. יש אנשים שהם 
“אנשי הלכה” - פוסקים הלכות, ואם 
תשאל אותם באגדה לא ידעו. יגידו לך 
וכי נתעסק באגדות? זה בשבילי?! ויש 
לעומת זאת אנשים שהם רק “בעלי אגדה”, 
שזה מים שאין להם סוף. פעם אמר רבי 
יוסף חיים: הלילה זה האזכרה של אבא 
שלי - רבי אליהו חיים שהיה אדם גדול 
תביאו לי פסוק  ובעל צדקות. אז אמר 
ואני אדרוש אותו במאה ועשרים דרכים. 
למה? כי מלת אליהו יכולה להתהפך 
למאה ועשרים פנים26. אמרו לו: פסוק 
“פותח את ידך” )תהלים קמ”ה, ט”ז(. ודרש 
על הפסוק הזה פתאום בלי הכנה מאה 
ועשרים פרושים במשך ארבע שעות! 

היה שופע כל הזמן. 

24.  כמו יהונתן פולארד שהתפללנו עליו כל 
השנים. אבל האמריקאים עקשנים ולא נותנים 
לו לצאת. חוק יבש. לא לצאת עד שתגמור את 
כל השלושים שנה שלך. כל אלה שעושים לנו 
צרות כל אחד יגיע זמנו, ככה זה. אם היה לנו 
קצת שכל היינו אומרים זה הלך מטעמנו - 
נשתדל להקל עליו. אבל ישראל אחרי שהיא 

עושה דבר היא מכסה ומעלימה.
25.  מי שיביא מלח נאמר לו בר מינן - ראשי 

תיבות ב”מ, שזה ראשי תיבות בלי מלח...
כל מלה בת חמש אותיות אפשר להפוך    .26
אותה למאה ועשרים פנים. מאיפה בא מאה 
ועשרים? אחד כפול שתיים זה שתיים, כפול 
שלוש זה שש, כפול ארבע זה עשרים וארבע, 
כפול חמש זה מאה ועשרים. ויש ספרים שמביאים 

לך את כל הצירופים. 

ספר ‘בן איש חי’ יש בו מתיקות וחן מיוחד
והיה גם בהלכה. הוא לא היה רב ראשי בבגדד והוא לא היה דיין. אבל כשיש איזו כב. 

הלכה מסובכת שולחים לו הדיינים – “תפסוק לנו”. והוא היה אומר אני לא פוסק ובפרט 
בעניינים של עגונה27. היה יכול לפסוק הכל, אבל בעניינים מסובכים לא היה רוצה לפסוק. 
א ביה” )דניאל ד’, ט’(. אפילו אנשים פשוטים קוראים בן  ויש לו ספר בן איש חי – “מזון ְלכָֹלּ
איש חי כי יש בו מתיקות, ויש בו חן מיוחד. הוא אומר לך הלכות, והוא לא אומר אותם 

כמו איזו פצצה “אסור” וזהו. אלא אומר לך אותם בטוב טעם ובשכל. 

“והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך”
למה בן אדם לא צריך לריב עם אשתו בערב כג.  הוא מסביר )ש”ב פרשת וירא אות א’( 

שבת אפילו שהיו כמה בעיות בבית. מה שעשתה עשתה, זה נשפך וזה נהרס והשעה 
מאוחרת. ואמר, האיש המשכיל יפקח את עיניו ויראה סיפור בנדרים )דף ס”ו ע”ב( שהיה 
אדם שאשתו לא מבינה כלום. אמר לה: תביאי לי “תרי בוציני”, והכוונה שני קישואים, 
הביאה לו שתי נרות... אמר לה: מה אני אעשה בנרות האלה? לאכול בהם עדשים?... מה 
אעשה בהם? כעס ואמר לה: תשברי אותם על הדלת - על הבבא. והיא הבינה ש”בבא” 
זה ראש הסנהדרין בזמנו - בבא בן בוטא. והוא מסכן לא היה רואה )ב”ב דף ד’ ע”א(, הלכה 
אליו ושברה עליו את שתי הנרות... אמר לה: מה את עושה לי ִבתי? אמרה לו בעלי ככה 
אמר לי. ואפילו הכי לא כעס ולא רגז. מסביר את זה בטוב טעם, שהשטן הוא זה שעושה 

את כל הבלבולים האלה, וא”כ למה אתה מתרעם וכועס? 

לענות אמן באמצע שמניח תפלין של רבנו תם
יש דברים בבן איש חי שהם חומרות. הוא רוצה לקחת דעת כל המחמירים, כי ככה כד. 

הייתה השיטה בזמנו28. אז בדברים שיש מחלוקת בין הפוסקים הוא הולך להחמיר. למשל 
אדם מניח תפלין של רבנו תם לבד ושומע קדיש או ברכה, יענה אמן או לא יענה אמן? 
לכאורה את התפלין של רבנו תם מניחים בלי ברכה, א”כ מה הבעיה? ]ומש”כ מרן בסי’ 
כ”ה סעיף י’ שלא יענה, זה דוקא בתפלין של רש”י[. אבל הבן איש חי אומר )ש”א פרשת וירא 
אות כ”ו( שלא יענה, כי ישנה דרשה של רבי זרחיה הלוי שהובאה בר”ן )ר”ה דף י”א ע”א מדפי 

הרי”ף( ובלבוש )סי’ כ”ה אות ט’( - “והיה לאות על ידכה ולטוטפות בין עיניך” )שמות י”ג, ט”ז( – 

“והיה” הויה אחת לשתיהם, על תפלין של 
יד ותפלין של ראש. ולכן לא מפסיקים. 
אבל זה לא הפסק, אני רק עונה אמן, 
ורבנו תם סובר )עיין בב”י סי’ כ”ה( שמה 
שאמרו בגמרא )מנחות דף ל”ו ע”א( “סח בין 
תפלה לתפלה עבירה היא בידו וחוזרין 
עליה מעורכי המלחמה”, זה דווקא סח 
שיחה בטלה, אבל אם הוא סח בדברי 
תורה, מותר. והרי אנחנו כעת מניחים 

27.  כי פעם קרה מקרה לפני ארבע מאות שנה 
שחכם אחד רבי העשיל התיר עגונה אחת וכמעט 
וביום החתונה הגיע בעלה  עמדה להתחתן. 
או  עדן  מגן  הגעת?  איך  התפלאו,  הראשון! 
מהגיהנם?... אמר: אני בכלל לא קרה לי כלום. 
איך עשית את זה? הגאון יעב”ץ כותב )קונטרס 
יציב פתגם דף כ”ג ע”א( שבזכות שחכתה ולא 

רצתה להתחתן והייתה מהססת, קרה לה שלא 
נכשלה באיסור ]וזכתה לבן גדול, הוא החכם 
ורבי יוסף חיים ראה את זה ואמר  צבי ע”ה[. 
להם אני לא פותר בעיות בענייני עגונה. אבל 
מה עושים? יש לנו שאלה בעניין עיגון שיש בה 
כמה ספקות, וספק אחד מתוכם מסובך. אמר 
להם אני אטפל בספק הזה בלבד. אני לא אומר 
לכם זו מותרת או זו אסורה, אלא אני אומר לכם 
מה דעתי בספק הזה. ויש לו תשובה ברב פעלים 

בנושא הזה )ח”ב חאה”ע סי’ א’(.
28.  וגם בעל פלא יועץ יש לו ספר חסד לאלפים 
והוא אמר יש לי כלל שאני לא כותב שום דבר 
שהוא מותר. אני כותב רק מה שאסור ומי שיקרא 
דברי יבין מה שמותר. אבל תגיד לנו מותר? לא. 
הוא אומר רק אסור, ואם הדין הזה לא כתוב בין 
האיסורים אז ממילא הוא מותר. ויש אומרים 
שזה לא בסדר, אלא צריך לומר להם גם את 

הדרך של ההיתר.



תפלין של רבנו תם, והוא עצמו מתיר לנו לענות. לפעמים אדם באמצע חזרה מניח תפלין, 
והציבור אין להם תשעה עונים, מה יעשו? יחכו לך עד שתגמור להניח תפלין? במקרה 
כזה סומכים על דעת רבנו תם בעצמו. “דטבא ליה עבדי ליה” )כתובות דף פ”א ע”ב(. רבנו 
תם מתיר לענות אמן באמצע הנחת תפלין כי זה לא נקרא “סח” כי זה לא שיחה בטלה, וזה 
תפלין של רבנו תם, אז ממה נפשך יכולים לענות, וככה פסק הרב חיד”א )ברכ”י סו”ס ל”א(. 
ובבן איש חי הוא לא מביא שהרב חיד”א פסק להתיר. אבל לפעמים אין לך ברירה ואתה 

חייב לסמוך על הרב חיד”א. וגם בשו”ת יביע אומר )ח”ג חאו”ח סי’ ג’( פסק ככה. 

עד היכן ברכת הזימון
אם כה.  ויש עוד כמה דברים שנוטה קצת להחמיר כדי לצאת ידי כל הדעות. למשל 

עושים יחד זימון ואחד עוד אוכל, לפי דעת מרן )סי’ ר’ ס”ב( יפסיק לענות “ברוך שאכלנו 
משלו” וימשיך לאכול, והרמ”א אומר שימתין עד “הזן את הכל”. והבן איש חי פסק )ש”א 
שיפסיק עד “הזן את הכל”. למה? כי כמה זמן יש מתחילת הברכה  פרשת קורח אות ט’( 

עד הזן את הכל? חצי דקה – דקה, יחכה קצת, מה יכול להיות?! ככה פסק הבן איש חי. 

אם מחמירים בצאת השבת כרבנו תם
ויש דבר אחד שלא תפס להחמיר, זה מוצאי שבת. הבן איש חי אומר שכחצי שעה כו. 

אחרי השקיעה יצאה שבת )עי’ ש”ב פרשת ויצא אות א’(. והרב עובדיה )שו”ת יבי”א ח”ב חאו”ח 
סי’ כ”א אות י”א( התפלא עליו, אמר בן איש חי “חסדאה הוא וחסדאין מיליה” )ע”פ גיטין דף ז’ 

ע”א( - הכל עושה ע”פ חסידות, למה הפעם הוא לא חושש לרבנו תם שמחכים שעה ורבע 

עד אחרי השקיעה? למה אתה אומר שמיד יצאה שבת? והתשובה היא כי דעת רבנו תם 
היתה ידועה עוד לפני, והתוספות )שבת דף ל”ה ע”א ד”ה תרי( כותבים את זה. והרב חיד”א 
מביא )ברכ”י סי’ רס”א סק”א( שרבי חיים אבולעפיה החמיר בזה )ועשה חרם על מי שלא מחכה 
כמו רבנו תם. ס’ חנן אלקים בתקנות שבסוף הספר אות ח’(, אבל לא אמר שאנחנו עושים איסור, 

אלא אנחנו מתירים. והביא )במחזיק ברכה בקונטרס אחרון סי’ רס”א אות ב’( בשם בתי כהונה 
)ח”ב סי’ ד’( שאנחנו מתירים, כי המציאות לא ככה, וגם כנראה במשך הדורות לא קבלו 

דעת רבנו תם. ואם הבן איש חי יחמיר, יגידו אבותינו חיללו שבת, אבותינו המתינו רק 
חצי שעה29. לכן הבן איש חי לא רצה להחמיר כנגד מה שידוע בעולם. אבל למעשה טוב 

29.  מישהו סיפר לי שראה את רבי יהודה פתייה שהיה גדול המקובלים, ובמוצאי שבת חצי שעה אחרי 
השקיעה היה מעשן. )אתם יודעים כמה שנים חי? שמונים ושלוש. והיה בריא אולם. יש כאלה אנשים שהעישון 
לא מפריע להם. הרב כדורי זצ”ל היה מעשן, אמרו לו איך אתה מעשן? זה מסוכן. אמר להם אני לא מכניס פנימה, 

להחמיר. אנחנו תמיד במוצאי שבת מחכים עד רבנו תם. רק מה? יש כאלה שעושים רבנו 
תם בדקות זמניות, ובקיץ במקום לחכות שעה ו-12 דקות, מחכים שעה וחצי. אבל זה 
כבר יותר מדאי, הרי העולם מלא כוכבים, תרי חומרי לא עבדינן, די לנו החומרא של רבנו 

תם, אבל החומרא של זמניות אין צורך.

“מרגישים ריח גן עדן בספרים של הבן איש חי”
לבן איש חי יש את הכללים שלו, והוא יודע לתת את ההלכות בנועם כל כך ובטעם כז. 

כל כך מתוק. אתה קורא את הדברים ואתה לא מרגיש לא עול ולא שום דבר. אדרבא, 
אתה מרגיש שהנשמה יוצאה לכל הלכה שלו, מיוחד במינו החכם הזה. אמר עליו הגאון 
הרידב”ז שהיה בצפת )רבי יעקב דוד ]בן זאב[ - רידב”ז ככה השם שלו(: “מרגישים ריח גן עדן 
בספרים של הבן איש חי”. ולאו דווקא בספר בן איש חי, אלא גם בספרים בניהו ובן יהוידע 
וכו’, כל הספרים שלו יש בהם ריח גן עדן. ומנין לנו הדבר הזה? מצאתי מקור לזה - “ראה 
חיים  יוסף  רבי  ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה’” )בראשית כ”ז כ”ז(, “ריח” ראשי תיבות: 
– “כריח שדה אשר ברכו ה’”. ורש”י אומר מה זה ה”שדה” הזה? זה גן עדן. צריך ללמוד 
בספרים שלו. יש לו ספרי חידות, ויש לו ספרי מעשיות, ויש לו ספרי מוסר. והמוסר שלו 
כל כך מתוק, אתה קורא וקורא. “לא תשבע עין לראות ולא תמלא אוזן משמוע” )קהלת א’, 
ח’(. יש לו ספרי הלכה, יש לו תשובות רב פעלים, יש לו כל מיני ספרים. לכל אחד יש לו, 
א ביה”, אתה רוצה הלכה? יש. אתה רוצה אגדה? יש. אתה רוצה דברים בשביל  “מזון ְלכָֹלּ
הנשים? יש לו ספר בערבית בשביל הנשים - “קאנון אל נסא” - חוק הנשים, מביא כל 
מיני מוסר על הצניעות ודברים כאלה. יהי רצון שזכותו תגן עלינו, והקב”ה יאמר די 
לצרותינו ודי למחלותינו, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו. שנה טובה ומבורכת. 

וכן יהי רצון ונאמר אמן.

מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את כל השומעים, ואת כל 
הרואים, ואת כל הקוראים אחר כך בעלון בית נאמן30. אמן כן יהי רצון.

אני מוציא החוצה. יש לו כוונות שהעשן לא יכנס לו...(. ופגש מישהו מהאשכנזים בירושלים שאמר לו “שבת 

שלום”, והוא אמר לו “שבוע טוב ומבורך”... מה זה “שבת שלום”? הרי השבת כבר יצאה.
30.  כרגע המדפיס בטלן. מה נעשה לו? נחכה עוד שבועיים-שלושה יהיה לנו מדפיס חדש. היה מישהו 
שאמר, בישראל מתחילה מדפיס אחר כך מפסיד אחר כך מספיד... אנחנו לא נגיע לזה בעז”ה. ֵיצאו החוברות 

בזמנן במקומן ובשעתן ויקראו בהם כל ישראל. אמן ואמן.





מה זה קרכסת?
תשובה לחידה נמצאת בעלון הנוכחי. 
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  )חובה לציין שם וכתובת בצורה ברורה!(. 
נא לשלוח התשובות עד יום ראשון בערב
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שלוחה 22. נא לשלוח 
התשובות עד יום ראשון 

בערב
בין הפותרים נכונה 

יוגרל פרס )חובה לציין שם 
וכתובת בצורה ברורה(

ִקיעֹות. הּוא ֹלא ָהָיה  ל ַהּתְ ה ְכָלִלים ׁשֶ ל ִלְתקַֹע הּוא ָעׂשָ א ִהְתַרּגֵ ַאּבָ ׁשֶ ּכְ
תֹוֵקַע ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה, ַעד ְׁשַנת תשט“ז. ִהִּגיַע ַחג ַהֶּפַסח תשט“ו, ְוָהיּו 

ַחת  ח ִמּתַ ן ֻמּנָ הֹוְפִכים ֶאת ַהַּבִית ִלְקַראת ֶּפַסח, ּוָמְצאּו ֵאיֶזה ׁשֹוָפר ָיׁשָ

ן. ְוֹלא ַדי ֶׁשהּוא ָקָצר, ֶאָּלא ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ִצּיּוִרים  ם ּכֵ יק, ְוָקָצר ּגַ ה. ַעּתִ ְפִרּיָ ַלּסִ
ַוֲחִקיָקה ַּבַּצד ָהָרָחב ֶׁשּלֹו, ְוַאָּבא ָזַצ"ל ָהָיה חֹוֵׁשׁש אּוַלי ֶזה ָאסּור. ִאם ֵיׁש 

ֲחִקיקֹות ְלַמְעָלה ָצִריְך ִלְהיֹות ָיָׁשר. ֲאָבל ְלַמָּטה ֹלא נֹוָרא ָכל ָּכְך. ְוַאָּבא 

ִׁשֵּיף אֹותֹו, ֵיׁש לֹו ָכל ַהֵּכִלים ֶׁשל ַהִּׁשּיּוף. ִׁשֵּיף ְוִקֵּצר אֹותֹו. ְוָרָאה ֶׁשֵּיׁש 

ְלַמְעָלה ּוְקָצת  ֵמַהָּיד, ְקָצת  ְויֹוֵצא  ֶאְצָּבעֹות אֹו ֶטַפח  ַאְרַּבע  ּבֹו ִׁשעּור 

ְלַמָּטה )ראה שו“ע סי‘ תקפ“ו סעיף ט' ובבאור הלכה שם(, ֲאָבל ָהָיה ָקֶׁשה 

ְמאֹד ַלְּתִקיָעה, ִהְתִחיל ְלִהְתַאֵּמן ּבֹו ִמָּיד ַאֲחֵרי ֶפַסח, ַעד ֶׁשָהיּו ְיהּוִדים 

ַּבְּׁשכּוָנה ֶׁשָאְמרּו ִלי: ַאָּבא ֶׁשְּלָך ֵהִביא רֹאׁש ַהָּׁשָנה ֵמַעְכָׁשו... ֲאַנְחנּו ִנְמָצִאים 

ְּבחֶֹדׁש ִאָּיר. ֲאָבל הּוא ָצִריְך ְלִהְתַאֵּמן. ָאְמרּו: ָלָּמה ְלִהְתַאֵּמן ְסָתם? ְּכָבר 

ֵיׁש ָלנּו תֹוֵקַע ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ַעל ֵׁשם ַקִאיד ִנִּסים. ַּגם ּתֹוֵקַע ְוַגם ַחָּזן, 

ְּבִחָּנם, הּוא ָהָיה ָּגבֹוַּה, ִאם ָהָיה ַבֶחֶדר ַהֶּזה ָהָיה ַמִּגיַע ַלִּתְקָרה. ִהִּגיַע רֹאׁש 

ַהָּׁשָנה, ַאָּבא ָּבא ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ְוָׂשם ֶאת ַהּׁשֹוָפר ֶהָחָדׁש ֶׁשִהְתַאֵּמן ּבֹו, 

ְּבתֹוְך ַהְּגִליָמה ֶׁשּלֹו, ֶׁשַאף ֶאָחד ֹלא ִיְרֶאה. ָאַמר, ִאם ִיְצָטְרכּו ָאז ֵיׁש ִלי. 

ְוִהֵּנה ַּדְוָקא ַהּתֹוֵקַע ֹלא ָּבא. ָהְלכּו ֵאָליו ַּפַעם ַּפֲעַמִים ְוָׁשלֹוׁש, ָאַמר, ֲאִני 

ֹלא ָּבא. ָהיּו ֻכָּלם ַּבֲחָרָדה. ַאָּבא ָאַמר ָלֶהם ֵיׁש ִלי ׁשֹוָפר ֶׁשִּלי. ִהְתַּפְּלאּו, 

ֵיׁש ְלָך ׁשֹוָפר?! ְוהּוא ָתַקע ָלֶהם ֵמָאה קֹולֹות. ַאַחר ָּכְך ַּבָּׁשָנה ַהָּבָאה ִסֵּכם 

ְוִהְדַּפְסנּו  ֶאת ַהֲהָלכֹות ֶׁשל ַהְּתִקיעֹות. ַאָּבא זצ"ל ָּכַתב ֶאת ַהֲהָלכֹות, 

אֹוָתם ְּבׁשּו“ת ִאיׁש ַמְצִליַח )כרך ג‘ חאו“ח סי‘ ט“ל(, ְוַגם ֵּבַאְרנּו ָׁשם ָלָמה 

הּוא ְמַחֵּׁשב ָּכָכה )ַאָּבא ֹלא ָכַתב(. ָּכל ְׁשִנָּיה ֵיׁש ָּבּה ג‘ ְטרּוִמיִטין, ֵּבַאְרנּו 

ֶאת ֶזה. ]ראה במדור "הלכה נאמנה"[. )גליון 227 אות י"ג(.

א. ֵיׁש ָּדָבר ֶאָחד ֶׁשַהּתֹוְקִעים ְצִריִכים ִלְזּכֹר, ֶׁשְּבַתְׁשָר"ת ]ְּתִקיָעה ְׁשָבִרים ְּתרּוָעה ּוְתִקיָעה[ 
ְוַהְּתרּוָעה  ַהְּׁשָבִרים  ַלֲעׂשֹות ֶאת  ָצִריְך  ֶׁשִּלְפֵני מּוָסף[,  ]ַהְּתִקיעֹות  ִמּיֹוֶׁשב  ִּבְתִקיעֹות ֶׁשל 

ִּבְנִׁשיָמה ַאַחת, ְוָאְמָנם ָצִריְך ְלַהְפִסיק ְמַעט ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ִנָּכר ֶׁשֶּזה ְׁשָבִרים ְוֶזה ְתרּוָעה ֲאָבל 

ֵּבין ַהְּׁשָבִרים  ָצִריְך ִלְנׁשֹם ְקָצת  ְוִאּלּו ַהְּתִקיעֹות ְּבַתְׁשָר"ת ֶׁשל מּוָסף  ָּבֶאְמַצע.  ֹלא ִלְנׁשֹם 

א ָזַצ"ל ֵהִכין ֶאת ַּתְמִצית ָּכל ַהֲהָלכֹות  ִלְתרּוָעה ֲאָבל ַלֲעׂשֹוָתם ְּתכּוִפים ַּכָּמה ֶׁשֶאְפָׁשר. ְוַאּבָ

]ֶׁשל ַהּׁשֹוָפר[ ִמַּכף ַהַחִּיים, ְוָכָכה הּוא ֵמִביא ָׁשם )בשו"ת איש מצליח כרך ג' סי' ל"ט אות י"ב(. 

ְוהּוא ָהָיה אֹוֵמר ֶׁשֵּבין ְּבַתְׁשָר"ת ֶׁשל מּוָסף ֶׁשעֹוִׂשים ִּבְׁשֵּתי ְנִׁשימֹות ּוֵבין ְּבַתְׁשָר"ת ֶׁשל ִמּיֹוֶׁשב 

ֶׁשעֹוִׂשים ִּבְנִׁשיָמה ַאַחת, ָצִריְך ֶׁשַּלּׁשֹוֵמַע ֶזה ֹלא ִיְהֶיה ִנָּכר ְוִנְרָאה לֹו ֶׁשַהּכֹל אֹותֹו ָדָבר, ְוִכי 

הּוא ָיכֹול ָלֶׁשֶבת ַעל ָידֹו ְוָלַדַעת ִאם הּוא נֹוֵׁשם אֹו ֹלא נֹוֵׁשם?! ֲאָבל ַהּתֹוֵקַע ָצִריְך ָלִׂשים ֵלב 

ַלָּדָבר ַהֶּזה. )גליון 31 אות ב' – ספר השיעור עמוד תקנג(.

ְׁשִנּיֹות  ְׁשֵּתי  ֵיׁש ּבֹו  ֶׁשְּבֹקִׁשי  ָּכֶזה  ַּתְׁשָר“ת. עֹוִׂשים קֹול  ַּבְּתִקיָעה ֶׁשל  ְמַקְּצִרים  ַהְרֵּבה  ב. 
ִיָּתֵכן. ַהְּתִקיָעה ֶׁשל ַּתְׁשָר“ת ְלִפי ַדַעת ָמָרן  ּוְכֶׁשַּמִּגיִעים ִלְתרּוָעה ַמֲאִריִכים ָּבּה יֹוֵתר, ֹלא 

ָהַאֲחרֹוִנים )עין משנ“ב וכה“ח שם(  ַהָּגָהה ֶׁשל  )ַאֲחֵרי  )בשלחן ערוך סימן תק“ץ ס“ג 

ְׁשמֹוָנה ָעָׂשר ְטרּוִמיִטין. ַמה ֶּזה ְטרּוִמיט? ַהּקֹול ַהָּקָצר ְּביֹוֵתר. ְוַהְּתרּוָעה ִּתְׁשָעה ְטרּוִמיִטין, 

יֹוֵתר ִמַּדאי  ַּבְּתִקיָעה  ְוֵאֶּלה ֶׁשְּמַקְּצִרים  ִלְהיֹות ָּכפּול ֵמַהְּתרּוָעה.  ְצִריָכה  ַהְּתִקיָעה  ֵּכן  ִאם 

ֵמַהְּתרּוָעה.  יֹוֵתר  ִלְהיֹות ַהְרֵּבה  ְצִריָכה  ַהְּתִקיָעה  ָלֵכן  ְלֵהֶפְך.  ַּבְּתרּוָעה עֹוִׂשים  ּוַמֲאִריִכים 

א ]ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ָמָרן ַהָּגאֹון ַרִּבי ַמְצִליַח ָמאזּוז ָזַצ"ל הי"ד, ָהִאיׁש ַמְצִליַח[ ָהָיה  ה ַאּבָ ִחּלָ ְלַכּתְ
ָר“ת.  ׁשְ ל ּתַ ִקיעֹות ׁשֶ ּתְ ִקיעֹות, ַרק ּבַ ִקיָעה. ֲאָבל לֹא ְבָכל ַהּתְ ּתְ ִנּיֹות ּבַ ׁש ׁשְ יד ְלַהֲאִריְך ׁשֵ ַמְקּפִ
ִּתְׁשָעה  ְוַהְּתרּוָעה  ְמַעט,  ְטרּוִמיִטין ָּפחֹות  ָּכל ֶׁשֶבר ְׁשלֹוָׁשה  ַהְּׁשָבִרים לֹוְקִחים  ִּכי  ָלָּמה? 

ְטרּוִמיִטין, ַסְך ַהּכֹל ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה. ָׁשלֹוׁש, ָׁשלֹוׁש ְוָׁשלֹוׁש )ג‘ ְׁשָבִרים(, ְועֹוד ֵּתַׁשע )ְּתרּוָעה( 

ֶזה ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה, ְוַהְּתִקיָעה ְצִריָכה ִלְהיֹות ְּכגֶֹדל ַהְּׁשָבִרים ְוַהְּתרּוָעה ֶׁשִּנְמָצִאים ָּבֶאְמַצע. 

ִאם ֶזה ָּתַׁש“ת ַהְּתִקיָעה ְּכמֹו ַהְּׁשָבִרים, ְּדַהְינּו ִּתְׁשָעה ְטרּוִמיִטין. ְוֵכן ִאם ֶזה ָּתָר“ת ַהְּתִקיָעה 

ְּכמֹו ַהְּתרּוָעה, ְּדַהְינּו ִּתְׁשָעה ְטרּוִמיִטין. ְוִאם ֶזה ַּתְׁשָר“ת – ַהְּתִקיָעה ְּכמֹו ַהְּׁשָבִרים ְוַהְּתרּוָעה 

ָלֶזה  )ֵהֵבאִתי  ַאָּבא  ַהְׁשָעָרה ֶׁשל  ְלִפי  ְטרּוִמיִטין?  ַח“י  ֶזה  ְטרּוִמיִטין. ְוַכָּמה  ְּבַיַחד – ח“י 

ְמקֹורֹות ְוַאְסַמְכָּתאֹות. ֲאָבל ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשָּכל ָׁשָנה ַמְקִׁשים, ַנֲעזֹב ֶאת ַהֻּקְׁשיֹות. ַקָּבָלה ִהיא. 

ְוֶאת ַהַּקָּבָלה ִקַּבְלנּו ֵמַאָּבא(, ָּכל ְׁשלֹוָׁשה ְטרּוִמיִטין זֹו ְׁשִנָּיה. ִמַּנִין לֹו? ִהְסַּבְרִּתי ִמַּנִין לֹו, 

ֵהֵבאִתי ְמקֹורֹות, ֵהֵבאִתי ְסָפִרים )עין בירחון אור תורה תשרי תשמ“ז סי‘ ב‘ אות ב‘ ובספר 

השיעור ח“א עמ‘ תקמ“ג ואילך ועוד(, ָּכְך ִקַּבְלנּו ֵמַאָּבא ֶׁשָּכל ְּתִקיָעה ֶׁשל ַּתְׁשָר“ת ֵׁשׁש 

ְׁשִנּיֹות, ְוֶׁשל ָּתַׁש“ת ְוָתַר“ת ֶאְפָׁשר ַּגם ָׁשלֹוׁש ְׁשִנּיֹות. )ֵיׁש ָלנּו ָבחּור ֶאָחד ֵמַהְּיִׁשיָבה ֶׁשהּוא 

תֹוֵקַע ְּבִדּיּוק(. ּוִמי ֶׁשרֹוֶצה ִלְתקַֹע ָקָצר, ֶׁשְּלָפחֹות ַיֲעֶׂשה ַאְרַּבע ְׁשִנּיֹות, ְוֹלא ַיֲעֶׂשה יֹוֵתר ָקָצר 

ִמֶּזה. ]וראה במדור "למען תספר"[. )גליון 227 אותיות י"א וי"ב(.

י ְיהּוָדה  מֹו ַרּבִ רֹו ׁשְ ִחּבְ אֹוְמִרים ִלְפֵני ְתִקיַעת ׁשֹוָפר[ - ֶהָחָכם ׁשֶ ֲעֵרי ָרצֹון" ]ׁשֶ ּיּוט "ֵעת ׁשַ א. ּפִ
ֻּכּלֹו ָכתּוב  ָלֵכן  ְיהּוָדה ְׁשמּוֵאל.  ַעָּבאׂש  ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות:  ַהִּפּיּוט  ְוָכַתב ֶאת  אס,  מּוֵאל ַעּבָ ׁשְ
ִהְתִחיל ׁשּוב ֶאת  ָזַצ"ל  ַאָּבא  ַהֶּזה,  ַהִּפּיּוט  ֶׁשָּגְמרּו ֶאת  ַאֲחֵרי  ַּפַעם ְּבחּו"ל  ִסְגנֹון.  ְּבאֹותֹו 

ַהַּבִית: "ָיְדעּו ְנָעָריו ִּכי ְקָרָאם ֵלאמֹר" ְועֹוד ַּכָּמה ָבִתים, ְוַהִּצּבּור ֹלא ֵהִבינּו אֹותֹו, ְוִכי ֲאַנְחנּו 

ְנָעִרים?!... ְוָהְיָתה לֹו ִסָּבה ָלֶזה, זֹו ָהְיָתה ַהַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשָּתַקע ַּבּׁשֹוָפר )ִּבְׁשַנת תשט"ו, 

ְוָהָיה ֶּבן ַאְרָּבִעים ְוָׁשלֹוׁש(, ְוֵכיָון ֶׁשָהָיה ִמְתַרֵּגׁש ְמאֹד ִמֶּזה, ָעָׂשה ֶאת ָּכל ָהֶאְפָׁשֻרּיֹות ֶׁשַהּׁשֹוָפר 

ִיְהֶיה ְבֵסֶדר ְוֶׁשֹּלא ַיְפִריַע לֹו ְבֶאְמַצע ַהְּתִקיעֹות. ָלֵכן ָלַקח ֶאת ַהֲחרּוִזים ַּבִּפּיּוט ַהֶּזה ְבָראֵׁשי 

ֵתבֹות ֲהָוָי"ה-ֵא-ל ]ֶׁשָּכל ֶאָחד ֵמֶהם ַמְתִחיל ְּבַאַחת ֵמאֹוִתּיֹות ְׁשמֹות ַהֵּׁשם: ֲהָוָי"ה-ֵא-ל[: 

ָיְדעּו ְנָעָריו, ֵהִכין ֲעֵצי עֹוָלה, ַוַּיֲעֶנה ָאִביו )ִּדֵּלג "ָּדְפקּו ְבַׁשֲעֵרי"(, ֵהִכין ֲעֵצי עֹוָלה, ָאַמר ְלַאְבָרָהם 

ֲאדֹון ָׁשַמִים, ִלְבִריְתָך ׁשֹוֵכן ְזבּול ּוְׁשבּוָעה. ּוִבְזכּות ֶׁשַּמְזִּכיר ְׁשמֹות ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, 

ִּתְהֶיה לֹו ִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא ַּבּׁשֹוָפר. ]ֶהָעַרת ָהעֹוֵרְך )ֶּבָעלֹון ַהָּגדֹול ַּבִית ֶנֱאָמן(: ְוֵכן ָנַהג ֶאְצֵלנּו 

מּוֵאל ִעיָדאן ָזָצ"ל, ְוַאֲחָריו  י ׁשְ ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ]ֵּבית ַרֲחִמים ְּבַפְרֵּדס ָּכץ[ מֹר ְזֵקִני ]ָסִבי[ ַרּבִ

א ָמאִרי. ְוַכִּנְרֶאה ָּכָכה ָהָיה ַהִּמְנָהג ְּבֵאיֶזה ָבֵּתי  ים ַאּבָ ים טֹוִבים ַוֲאֻרּכִ ֵדל ְלַחּיִ ּבָ ּיִ נֹוֵהג ֵּכן ׁשֶ

ְכֵנִסּיֹות ְּבֶג'ְרָּבא[. )גליון 180 אות י"א והערות 11 ו-12(.

ָצְרַפת, ָהַרב יֹוֵסף ִסיְטרּוק. ֹלא ַפַעם  דֹול ּבְ ְלִמיד ָחָכם ּגָ ל ּתַ ָרה ׁשֶ בּוַע ָהָיה יֹום ָהַאְזּכָ ָ ב.  ַהּשׁ
ְך ָזַצ"ל ְוַכּדֹוֶמה.  ִהְתַיֵעץ ִעם ַרָּבִנים ְּגדֹוִלים ָּבָאֶרץ, ִאם ֶזה ָהַרב עֹוַבְדָיה ָזַצ"ל ְוִאם ֶזה ָהַרב ׁשָ

ְוהּוא ָיַדע ִלְמצֹא ְמִסּלֹות ְלִלּבֹות ַהּנַֹער ]ַּגם ְּבֵני נַֹער ֶׁשֹּלא ָהיּו ְקרֹוִבים ַלּתֹוָרה ְבִמָּדה ַרָּבה[. 

ֵהם אֹוֲהִבים ְּדָבִרים ְּבֵטִלים. אֹוֵמר ָלֶהם: ּבֹואּו ְנַׂשֵחק ַּכּדּור. ֵהם ָּבִאים, ְוהּוא עֹוֶׂשה ָלֶהם 

ַעְכָׁשו ֶאת ַהֵחֶלק  ָנַתּנּו  ֶרַבע ָׁשָעה. ַאַחר ָּכְך אֹוֵמר  יֹום ֶׁשֻּכּלֹו ּתֹוָרה, ּוְמַׂשֵחק ִאָּתם ַּכּדּור 

ַלִּסְטָרא ַאְחָרא, ַעְכָׁשו ּבֹא ִנְלַמד ּתֹוָרה. ּוַמְתִחיל ְלַלֵּמד אֹוָתם ִהְלכֹות ַׁשָּבת, ִהְלכֹות ְּתִפָּלה, 

ְוֵהם ַמְקִׁשיִבים ְּבִצָּמאֹון. ַּפַעם ַאַחת ָׁשַמְעִּתי אֹותֹו ְמַדֵּבר ְלטֹוַבת ’ִּכֵּסא ַרֲחִמים‘ ְּבָצְרָפִתית, 

ִּבְתִחַּלת ַהְּדָבִרים ָאַמר ָלֶהם: ָּכל ֶאָחד ֵיׁש לֹו ְגִליָדה )ִחְּלקּו ָלֶהם ָׁשם ְּגִלידֹות( ְּתַמֲהרּו ִּתְקחּו 

ְוַהְּגִליָדה ִּתַּמס(.  ַהְּגִליָדה ִלְפֵני ֶׁשִהיא ִּתַּמס... )הּוא יֹוֵדַע ֶׁשֵהם ָּכל ָּכְך אֹוֲהִבים ִלְׁשמַֹע אֹותֹו,  ֶאת 

ִחְּיכּו ְוָלְקחּו, ְוָׁשְמעּו ֶאת ָּכל ַהְּדָבִרים ֶׁשהּוא ָאַמר. )גליון 227 אות ב'(.


