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 “דרור יקושה, דרור דורשה”
חזק וברוך )לרבי כפיר פרטוש ואחיו יהונתן הי”ו על הפיוט של ראש השנה “ידי רשים”(. א. 

בבית שלפני האחרון כתוב: “דרור יקושה, דרור דורשה, מזדונים ומאדונים”. יש 
ספרים שגורסים “דרוש יקושה”. וזה לא נכון. ‘דרור’ אצל רבי יהודה הלוי משמש 
לשני פירושים, זה אחד הסימנים של שירת ספרד, שמשתמשים במלה אחת בשני 
פירושים או בשלושה פירושים, כדי שהקורא יחשוב ויתבונן מה זה דרור ומה 
ראשונה זה ציפור דרור, “יקושה” - נפלה במוקש, אינה יכולה  ‘דרור’  זה דרור. 
עם ישראל נמשלים לדרור יקושה.  דורשה” - חופש דורשת.  להשתחרר. “דרור 
יכולים להשתחרר מההשפעה של אומות  וגם היום עדיין אנחנו יקושים, לא 
העולם, מהכפירה, מהסכלות, מהבערות, ממצעד הגאווה ומהלכלוכים האלה. 
אנחנו יקושים. אבל היא בלבה הפנימי - “דרור דורשה” - דורשת חופש מזדונים 
ומאדונים, מאלה שמזידים ומאלה שהם אדונים עליה בכח. “איילותה” - הקב”ה 
שהוא אילותה - “אילותי לעזרתי חושה” )תהלים כ”ב, כ’(. “משה אותה - תמשוך 

אותה - ממים זידונים”. 

תמשוך את הנשמה הזאת ממים הזידונים
היה מעשה בצייר אחד בת”ת זכרון מאיר, שמו “פאן דייק” )שם קצת מוזר(. ב. 

התפלל אתנו והכל בסדר. יום אחד גילה לי שהוא גדל במשפחה של גויים, והוא לא 
ידע בעצמו שהוא יהודי. ואמו הייתה יהודייה, בזמן השואה לקח אותה נכרי אחד 
ונעשתה נוצריה כמוהו. ולבו היה נמשך לשמוע פיוטים של היהודים, היה עובר על 
יד בית הכנסת בימים נוראים ובחגים ושומע מנגינות, נכנס ומקשיב ומקשיב. אז 
עלה בלבו להתגייר. הלך לרב של העיר, אמר לו: תגייר אותי. אמר לו: אתה חושב 
שלגייר אותך זה דבר קל? קודם כל צריך לברר בן כמה אתה, אם אתה פחות מגיל 
שמונה עשרה אתה עדיין ברשות ההורים שלך, אמר לו: עוד מעט אני עובר את 
זה. אמר לו: אחר כך צריך לחקור אותך כמה חקירות, וצריך אחר כך ללמד אותך 
את ההלכות. התעמוד בזה? ואם ההורים שלך יעמדו לך לשטן מה נעשה לך? אמר 
לו: טוב, אני הולך הביתה לבדוק. הלך הביתה ומצא ניירות של אמו לפני ארבעים 
שנה, ושם כתוב שהיא יהודייה. הוא התפלא: יהודייה? הלך לאמו, אמר לה: תגידי, 
את יהודייה? אמרה לו: מה פתאום, אני לא יהודייה. מי אמר לך את השגעון הזה?! 
אמר לה: הנה הניירות שלך! אמרה לו: מה? איך אתה יודע? תגנוז אותם, תשרוף 
אותם. אמר לה: אני כבר יודע שאת יהודייה, אמרה לו: מאי נפקא מינה? אני כבר 
מה שאני אני... הלך לרב ואמר לו: התברר שאמא שלי יהודייה. אמר לו: אם ככה 
גם גיור אתה לא צריך, אתה יהודי. גמרנו1. עכשיו תראו, הוא הרגיש צמאון ליהדות, 
והוא לא ידע הצמאון הזה מאיפה הוא בא, רצה להתגייר והתברר לו שהוא יהודי! זה 
“איילותה משה אותה” - תמשוך אותה, תמשוך את הנשמה הזאת ממים הזידונים2. 

1.  ואביו לא שנא אותו בגלל זה. אמר לו: אתה רוצה להיות יהודי? אין הכי נמי, תהיה יהודי. מה אכפת 
לי?! עד שהגיע לזה שבשנת פטירת אביו שאל את הרב עובדיה ע”ה אם יוכל לומר עליו קדיש או לא, אמר 
לו: אתה יכול לומר עליו אם אתה לא לוקח קדישים של אחרים. )ויש לו תשובה בדבר הזה. עיין בשו”ת יחו”ד 
ח”ו סי’ ס’(. כי הוא היה בן אדם טוב, ונתן לך להיות יהודי ולשמור את הכל, אז הכרת הטוב מחייבת אותך.

והיה עוד סיפור שראיתי היום, באחת המלחמות האחרונות )שכחתי איך קוראים לה( היו נכנסים    .2
החיילים למקומות של המחבלים - למאורות שלהם )לא מאֹורות בחולם, מאּורות בשורוק - “מאורת 

צריך לדעת שכמה תחבולות היו עושים לנו הגויים במשך אלפיים שנה. והיום 
גם היהודים בעצמם רחמנא ליצלן, אומרים: “החרדים אשמים בכל”3. יום אחד 
כל הפטפטנים האלה ישלמו. אבל למה אנחנו נסבול בגללם?! הנה החליפו ראש 

ממשלה, מה יצא להם?! ה’ ירחם עלינו. 

“ובו יצדקו ויתהללו כל זרע ישראל”
אחר כך אומר: “המבורך, בכל מערך, בין במטה בין במעלה. אש ומים, ושמים, ג. 

והארץ אשר תלה. יעידון על, אשר פעל”. מה יעידון? השמים והארץ מעידים על 
מי שפעל אותם - “כי מה רם ומה נפלא” - כמה הוא רם וכמה הוא נפלא. “ועבדיו, 
וצאן ידיו, לדינו עומדים סלה. ביום פקדו, בני חלדו, תקפוץ פיה עולה” - כאשר 
הוא פוקד את בני ישראל שהם בני חלדו. העוולה - סטרא אחרא, הס”מ תסגור את 
הפה. “ובו יצדקו ויתהללו כל זרע ישראל” - הקב”ה יצדיק ויהלל וישמור את כל זרע 
ישראל. לרבות אלה החופשיים, לרבות אלה הכופרים, לרבות אלה שאומרים...4. 
גם אנשים כאלה יש בלבם משהו, הקב”ה לוקח את זה. ואם אין להם זכויות, יאמר 
אני גרמתי להם, הגלות הארוכה הזאת שהקב”ה מתחרט עליה. על ארבעה דברים 
הקב”ה מתחרט ואחד מהם זו הגלות. “ועתה מה לי פה נאום ה’ כי לוקח עמי חנם” 
)ישעיה נ”ב, ה’(. זו גמרא בסוכה )דף נ”ב ע”ב(  שהקב”ה מתחרט כביכול על הגלות, 

לכן תמיד אפשר ללמד זכות. 

‘אלול’ זה חודש של טהרה ושמחה
בישיבות יש מנהג כזה שמתחיל חודש אלול המשגיחים אומרים: אתם יודעים ד. 

מה זה אלול? באלול הדגים בים רועדים. לוקחים אותם לראות דגים בים. קר להם 
אז הם רועדים... זה בגלל אלול?! ואומרים גם שהמחוגים של השעון גם כן רועדים. 
מי אמר שהם רועדים? אתה רואה שעון ותראה שהמחוגים שלו קופצים מכאן 
ומכאן. אבל מי אמר שזה רק באלול? גם בניסן וגם באייר וגם בתמוז הם קופצים 
מכאן ומכאן... אלא אומרים את זה כדי להמחיש להם את אלול. אבל לפעמים 

צפעוני”. ישעיה י”א, ח’(. נכנס חייל ומאחוריו חייל אחר שמחפה עליו )זאת אומרת אם נפגע הראשון, אז 

השני כבר יהיה מוכן(. והחייל ראה מחבלת שעומדת להתאבד, יש עליה כל מיני כלים שאם הוא יפגע 

בה יפגעו גם הוא וגם היא, הוא לא ידע מה לעשות. אמר מה יעשה? החייל הזה היה לו קצת מסורת 
של בית אבא, אמר: “שמע ישראל ה’ אלוקינו ה’ אחד”. המחבלת רפו ידיה, עמדה ככה ולא עשתה כלום. 
אז החייל שמאחוריו תפס אותה והעביר אותה לחקירה. מתברר שהיא הייתה יהודיה, וילדיה התאבדו 
במלחמות, וכפה עליה בעלה הערבי שהיא גם כן תתאבד ותעשה כמותם, תהיה ג’אהיד – שאהיד, והיא 
הלכה לעשות ככה. שמעה “שמע ישראל” זכרה ימי נעוריה, “זכרה ירושלים וגו’ כל מחמודיה” )איכה 

א’, ז’(. וזה גרם שקודם כל ניצלה מהמוות, והיא יהודייה, והחייל גם כן ניצל.

3.  ככה נבח אותו כלב במודעות ברחוב, אתה הולך בתל אביב, ואתה רואה מודעות על החרדים. “חרדים 
נגדך שמע ה’”...)פיוט “אנא בקראנו”(.

הרב שלמה עמאר שליט”א אמר לטומי לפיד )להבדיל בין החיים(: אתה יהודי? אמר לו: כן.  פעם    .4
אמר לו: אתה יהודי מאמין. אמר לו: מי אמר לך שאני מאמין? אמר לו: לפני כן, ביום הראשון שדברת 
)לאחר שהתמנה למה שהתמנה, היה שר המשפטים, יודע כל המשפטים של הרמב”ם בעל פה... ספר משפטים 

וספר שופטים( הזכרת את אביך המנוח, אם אתה לא 

מאמין אז אביך המנוח הלך כבר, נגמר, למה אתה 
מזכיר אותו?! היו ויכוחים וויכוחים.

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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זה גורם שבחורי הישיבות יש להם פחד, אומרים הלוואי יעבור אלול, אלול הזה 
נורא ואיום, יעברו אלול ור”ה וכיפור, יבואו סוכות ושמחת תורה נרקוד ונשמח. 
לא! קודם כל אלול זה לא כמו שהם חושבים, אלול זה חודש להיטהר. כמו שאדם 
נכנס לאמבטיה ולא אומר האמבטיה הזאת איזה כאבים יש בה. לא, אתה מיטהר 
לכן אלול  )יחזקאל ל”ו, כ”ה(.  ומתנקה בה. “וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם”5 
צריך להיות חודש של שמחה. הפיוטים שאנחנו קוראים בסליחות משמחים את 
הלב. הם מתארים את היום האחרון של האדם. אבל לא בשביל שאחר כך יהיה לו 
יאוש מזה, אלא להיפך, אם יש לאדם יום אחרון - “ותשחק ליום אחרון” )משלי ל”א 

כ”ה(. יהיה שמח ביום האחרון. 

ספר ‘מלאכת מחשבת’ לרבי משה זרח אידליץ מפראג ע”ה
בשבוע שעבר )עלון מס’ 275  אות ( דברנו על ספר מלאכת מחשבת. לא האמנתי ה. 

שאפשר להוציא אותו מהמחשב, אבל כשמו כן הוא. “מחשבת” - מהמחשב, הוציאו 
אותו מהמחשב... המחבר שמו אידליץ. )שבוע שעבר כתבו ]בעלי ההגהה שהביאו לי[ איידלס, 
חשבו איידלס כמו מהרש”א - רבי שמואל אידלס6. אבל זה אידליץ בצד”י. וצד”י של האשכנזים 

זה טסד”י(. והוא כותב: “אני הקטן משה זרח אידליץ מפראג”. זה היה אחד הדיינים בן 

דורו של הנודע ביהודה, ויש בו כללי חשבון. ותראו באיזו ענווה הוא כותב: “והנני 
מחלה פני כל מעיין בספר הזה, שלא יבוא שעריו עד שיקרא ההקדמה, שידע מתוכה 
על מה עשיתי ככה ומה הכריחני לכך, ובה ידע דרכי הספר ומה שילמוד מתוך הספר 
הזה ויקל עיונו בו. ובאיזה תנאי אדפיסנו. כדי שידע אם הוא רוצה ליקח הספר בדמים 
אשר קצבתי או לאו. ולא יהיה מקחו מקח טעות” איזה צדיק! אחד יקנה את הספר 

אחר כך יראה שהוא לא מבין בו. יאמר: 
איי, חבל שנתתי עליו כסף. אז הוא 
אומר לך תדע, הספר הזה יש בו כללים 
כך וכך, אם אתה מעוניין - תקנה, ואם 

אתה לא מעוניין - אל תקנה. 

אין שייך להדפיס שאין 
להדפיס

והוא כותב בהקדמה שרוב המחברים ו. 
בימיו היו מוציאים ספר להתפרנס 
ממנו, אם יהיה להם ספר יוכלו אחר 
כך למכור אותו ולהרוויח ממנו. כותב 
ככה: “שמעתי בילדותי מפי רבותי שהיו 
אומרים אי יאשרו חילם )אם היה להם כח( 
היו גוזרים שלא יודפס עוד שום ספר 

5.  וזה מטהר לא רק מהמדות הרעות, אלא גם 
כשאתה לומד תורה תלמד תורה לשם שמים. 
לא תלמד תורה בשביל להתווכח עם חבר, לבזות 
אותו ולחרף אותו, העיקר אני צודק. איך אמר 
החזון איש? מה אכפת לו להקב”ה אם אני צודק 
או אתה צודק? מה אכפת לו מזה? אתה מחפש 
את האמת או לא מחפש את האמת? אם אתה 
מחפש האמת וראית שהאמת אצל חברך - תוריד 
את הראש ונגמר. ואם אתה רואה שהאמת אתך 
תגיד לו פעם ופעמיים, ואם הוא לא רוצה לקבל 
שלא יקבל. איפה ראינו דבר כזה? הרמב”ם כותב 
באגרותיו )ראה תשובות הרמב”ם ליפסיא סי’ מ”ט( 
“כל מי שרוצה לחלוק עלי, כל אחד לפי מה 
שיורהו העיון שלו”. העיון שלו מראה לו ככה. 
מה הטירוף והשגעון הזה לומר “ההלכה כמותי 
וזהו”?! תשבור את השולחן ההלכה כמותך. 

חזק וברוך...
6.  אידלס של מהרש”א פירושו שחמותו שמימנה 
את הישיבה שלו עשרים שנה ויותר קראו לה 
אידל, אז הוא נקרא על שמה: “אידלס” - של אידל.

חדש, כי אם שיודפסו שנית דברי הקדמונים. והלוואי שיהא שגור בפינו הספרים 
שכבר נדפסו. אבל אמרו מה נעשה שרוב גאוני זמננו בכל מקומות ממשלתם )איפה 
שהם חונים ופוסקים(, חברו ספרים שיהיו עומדין להם בשעת דחקם שיוכלו להדפיסם 

)כשיהיו דחוקים יוציאו ספר ויתפרנסו ממנו. אין שם לא פנסיה ולא שום דבר(. אבל באמת 

מחברי ספרים חדשים המה גרמא בנזקין שתשתכח תורה מישראל. עד כאן דברי 
רבותי אשר בארץ המה זכר צדיקים לחיי העולם הבא. ומה שלא נמצא את זה בשום 
ספר, הוא משום שכל המדפיס שום ספר בדברי תורה, לא רצה לכתוב את זה בתוך 
ספרו. שלא יהא נאה דורש ואין נאה מקיים )אתה מדפיס ספר, ובהקדמה תאמר שלא צריך 
ספרים? אז למה אתה מדפיס?!...(, ומי שאינו מדפיס שום ספר, אין שייך שידפיס דבר זה. 

כי אגב דזוטרא מירכס )תוציא ספר שיש בו דף אחד שכתוב בו “אל תכתבו ספרים חדשים” 
איזה ספר זה?(”, לכן אף אחד לא כותב את זה . והוא כותב: לכן אני אמרתי יש לנו 

הרבה ספרים וזה מספיק, אבל אנשים לא יודעים חשבון פשוט, אז אני כותב כללים7. 

ר”י הזקן בכה ואמר שהפלפולים הרבים יגרמו שתשתכח תורה
והוא אומר אחר כך: “וזה ימים ושנים רבות אשר ראיתי בספר ונשכח ממני שם ז. 

הספר, שרבנו יצחק הזקן בעל התוספות למד עם ששים בעלי תוספות כל יום ויום הלכה 
אחת )סוגיא אחת(. וכל אחד מהם ידע מסכת אחת על בוריה, וכשקיבץ רבנו יצחק כל 
כתבי התוספות שנתחדשו בבית מדרשו ראה שהם הרבה מאד. בכה ואמר שהפלפולים 
הרבים ההם יגרמו שתשתכח תורה! וגנז הרבה מהם ולא הניח כי אם היותר הכרחי” 
עד כאן. יש הרבה תוספותים, לפעמים אומרים שהתוספות כתבו ככה, ואין לנו את 
זה. אבל זה נמצא בתוספות אחרים, תוספות שאנץ, תוספות טוך וכדו’. הרב חיד”א 
מציין להרבה תוספותים בשם הגדולים 
)ח”ב מערכת התי”ו ערך תוספות( איפה 

הם? חלק נשאר וחלק נאבד. ולפעמים 
אנחנו צריכים אותם, תוספות שלנו 
כותבים בקיצור ואתה נעזר בתוספי 
הרא”ש. תוספי הרא”ש כותב ברור 
מאד8. אז לפעמים תוספות מקצרים 
או שיש איזה טעות בדבריהם ואתה 
לא יכול להחליט, תיקח תוספי הרא”ש 

7.  מאותה סיבה התוספות יום טוב בכלאים 
ובעירובין בכל מקום שיש חשבון ושברים וכו’ 
מסביר לך מלה במלה, איך מכפילים שתים 
ורבע כפול שתים ורבע. שתים כפול שתים זה 
ארבע, שתים כפול רבע זה חצי, ורבע כפול 
שתים זה חצי, אז חצי ועוד חצי זה אחד, ורבע 
כפול רבע זה אחת משש עשרה. ככה כל פעם 
מסביר. גם בכלאים פרק ג’, וגם פרק ה’, וגם 
בעירובין פרק ב’, ובעוד במקומות אחרים. כי 
הוא יודע שבני הישיבות אז לא היו בקיאים 
בדברים האלה. ולמה? בן ישיבה אם יבוא אצל 
סוחר, יאמר לו הסוחר: אדוני, אתה לא יודע 
כלום, אתה בור ועם הארץ. לא! אני לא בור, 
אני יודע. מאיפה אני יודע? מתוספות יום טוב 
אני יודע, מהגמרא אני יודע מזה. לא יעשו 
אותנו חס וחלילה בורים. אדרבה מי שלומד 
גמרא ואחר כך חוטף קצת מהספרים האלה הוא 
חכם שבעתיים יותר מאלה שלא למדו גמרא.
8.  הרא”ש היה כותב בסגנון מיוחד במינו. עד 
שכתב אחד שהיה שופט עליון יהודי ירא שמים 
- מנחם אלון. שאין כמו הרא”ש בסברא הישרה 
שלו. למרות שהוא לא למד פילוסופיה, למרות 
שהוא לא אהב את הפילוסופיה, ולמרות שהוא 
עזר לרשב”א להחרים את לומדי הפילוסופיה 
לפני גיל מסוים. אפילו הכי אמר הרא”ש )ראה 
תשובות הרא”ש כלל נ”ה(: “יש לי ברוך ה’ רוחב 

לב ושפה מבוארת כמו כל חכמי ספרד בימים 
האלה ואע”פ שלא ידעתי מחכמה החיצונית 

וכו’”. היו אנשים ישרים ואמתיים.



ולפעמים תוספות אחרים )תוספות רבנו פרץ וכדו’(. אבל להאריך שכל אחד ואחד יחזור 
על מה שאמר השני - אין בזה טעם. 

לכתוב ספר ובו סיכום דעת רבותינו בהלכות שמטה
והיום לצערנו הכל ככה. למשל כל העניינים האלה של ספרי השמטה, אני ח. 

חשבתי שיש מי שיכול להבין את זה, אבל לא כולם מבינים. כל אחד חושב אני גאון 
חדש - “ויקם גאון חדש על בני ברק אשר לא ידע כל הספרים שלפניו” )ע”פ שמות א’, 
ח’(... כל אחד יכתוב מה שירצה. אל תכתבו מה שתרצו. תכתבו תמצית ההלכות מה 
שיוצא מהחזון איש )כי הוא מרא דאתרא והוא טרח בענין השמטה(. ואם יש איזה שינויים 
בינו ובין מרן, צריך לפסוק כמו דעת מרן, ודעת החזון איש בשם יש אומרים. ואם 
יש שינויים בין החזון איש ובין הבאים אחריו תכתוב דעת החזון איש בסתם, ודעת 
הבאים אחריו בשם יש אומרים. כדי שכל אחד יהיה לו כל הדעות. זו דעת החזון 
איש, וזו דעת מרן, וזו דעת הרב בן ציון אבא שאול, וזו דעת הרב עובדיה, וזו דעת 
הרב משה. וכל מי שרוצה לראות את המקורות - יש מקורות ותעיין בהם. ואם הוא 
לא רוצה, אם ירצה להחמיר כמו החזון איש או להקל )יש גם דברים שהוא מיקל( - אין 
החזון איש זה גברא רבה שהחזיר עטרת השמטה ליושנה, אנחנו נברח  הכי נמי. 
מזה או שנוסיף חומרות על חומרות על חומרות עד שאי אפשר לעמוד בהם?!9 
אסור לאדם לחפש חומרות של שטות. איך נהג או הנהיג החזון איש? נסמוך עליו. 

אלו פירות לקנות בשנת השמטה?
לכן תקנו בחנויות שהם שומרי שמטה, ואם אין חנויות כאלה - אם אין ברירה ט. 

סומכים על היתר מכירה. אבל תדעו לכם שיש כאלה שקונים מהגוים בעזה, והמחיר 
של הירקות והפירות קרובים מאד למחיר של השוק. יש אחד )נדמה לי יהודה סעדון 

באשקלון( שהוא מוכר פירות וירקות 

במחיר סביר, והם הובאו מעזה. אבל 
בבני ברק רוצים להרוויח הרבה. )בבני 
ברק השכירות כבדה מאד, ולקנות דירה גם 

כן יקר. לכן צריכים להרוויח...(. “שש שנים 

תישן במיטתך והשביעית תשמטנה 
ונטשתה” )ע”פ שמות כ”ג, י’-י”א(, תשמוט 
את העניים... אבל אם אפשר להיות 
בצורה שגם העניים וגם העשירים 
יהודים  ויש  עדיף.  ככה   - יסתדרו 
יודע בדיוק מי  )אני לא  שעושים ככה 
זה היהודי הזה, מי שיכול לדעת יברר(. ואם 

אדם לא מצא או לא בירר וקשה לו 
לעמוד בשמטה, יעשה חשבון כמה 
הפרש יש בין המחיר של חנות שמטה 
ובין המחיר הרגיל, ואת ההפרש יכול 
לקחת ממעשר. בהתחלה כשמתחיל 
להפריש מעשר יאמר אני לוקח גם 
את ההפרש שבין המחירים ממעות 
מעשר. וככה יוכל לעמוד בשמטה 

ובמצווה שלה. 

9.  כמו שאמרו אנחנו לא נוכל לקחת אפילו 
ירקות של גויים. כי הגויים האלה זרעו הרבה 
בשבילנו, נמצא שהם עושים בשביל יהודים, 
שנזרעו  ירקות  לאכול  להם  אסור  ויהודים 
לכן  הזה?  והשיגעון  הטירוף  מה  בשבילם. 
מאיפה לוקחים? לוקחים מירדן. הלכו לשם 
יהודים משלנו והתלבשו כמו גוים, שמו להם 
כאפיה על הפנים. אבל הפנים שלהם לבנות כמו 
שלג, אתם אשכנזים, אתם לא תוכלו להיראות 
כמו ערבים... ואתה רואה אותם ואתה אומר: זה 
ערבי או יהודי אשכנזי? אבל הם עושים ככה, 
העיקר הוא שניצלנו מהחשש הזה... ואם חס 

וחלילה ירגישו בהם ויירו בהם, מה עשינו?!

 מדוע בשני הלילות מברכים בקידוש שהחיינו ואילו בשופר
רק ביום א’

מנהגנו לברך שהחיינו על הקידוש בשני הלילות, ועל השופר רק ביום הראשון. י. 
רק יש כאלה שמביאים בלילה השני - פרי חדש, חבושים וכדו’. אבל אצלנו בבית לא 
עשינו ככה. חבושים הבאנו אותם בשני הלילות, והתמרים בשני הלילות, והרימונים 
בשני הלילות, ובירכנו עליהם שהחיינו כבר בלילה הראשון. האר”י אמר )שער הכוונות 
דף צ’ ע”א( שאין צורך בפרי חדש, וגם מרן אומר )סי’ ת”ר ס”ב( אם ימצא פרי חדש – כן, 

ואם לא - לא צריך. אבל יש שאלה, בשופר אנחנו אומרים שהחיינו רק ביום הראשון 
בלבד, ואילו לגבי קידוש אומרים בשני הלילות )גם בלי פרי חדש(. למה זה? 

טעה בליל ראש השנה ואמר הא-ל הקדוש
אז אמרו כמה טעמים. בית דוד )סי’ תי”ז( אמר טעם, בית חדש )סי’ ת”ר( אמר טעם, יא. 

ומהר”ש אמאריליו )הובא בשלחן גבוה סי’ ת”ר ס”ק ו’( אמר טעם. אין לנו זמן כעת לומר 
את כל הטעמים. אבל יש טעם שאמרתי על פי החיי אדם. החיי אדם כתב )כלל כ”ד 
אות י’( בשם הרב הראשי של וילנא בזמנו - הרב אבלי פסווליר10 חידוש נפלא, בליל 

ראש השנה אם אדם טעה ואמר “הא-ל הקדוש” במקום “המלך הקדוש” אינו חוזר. 
אלא שכולם יודעים שחוזר. אבל הוא אמר לא, בלילה הראשון של ראש השנה לא 
חוזר. כי עדיין לא קדשו בית דין את החודש. כמו שנאמר לגבי ראש חודש שאם שכח 
לומר יעלה ויבוא בליל ראש חודש אינו חוזר שאין מקדשים את החודש בלילה )ש”ע 
סי’ תכ”ב סעיף א’(, אותו דבר בראש השנה. זה דין לכאורה יפה מאד, וחיי אדם מביא 

אותו בשתיקה. אבל באו אחרים ודחו אותו, הרב בית הלוי11 )ח”א סי’ מ”ב( אמר דע, 
שדין זה לא שייך אלא אם כן יתפלל כל התפילה של חול, אבל אם התפילה כולה 
“לדור  אומר  הוא  השנה,  ראש  של 
ודור המליכו לאל כי הוא לבדו מרום 
וקדוש”, “ובכן יתקדש”, ובכן ובכן ובכן 
וכו’, ואחר כך אומר “הא-ל הקדוש”. 
ממה נפשך, אם קידשת את החודש 
תגיד המלך הקדוש, ואם לא קידשת, 
מאיפה הבאת כל התפילות האלה - 
“זכרנו לחיים” ו”מי כמוך” וכו’? לכן 

הדין הזה נדחה מהלכה.

טעם למה בקידוש אומרים 
בשני הלילות שהחיינו 

משא”כ בשופר

אבל לפחות למדנו מזה שבלילה יב. 
לא  עדיין  השנה  ראש  של  ראשון 
לכן  החודש.  את  דין  בית  קידשו 
מסתבר שברכת שהחיינו שעשינו 
בלילה הראשון בקידוש לא תועיל 
קידוש  כשעשינו  כי  השני,  ללילה 
בלילה הראשון עדיין לא נקבע ראש 
השנה, כיון שאפילו ראו עדים את 
הלבנה לפנות ערב בירושלים, מ”מ 
אין מקדשים בית דין את החודש עד 
למחרת, וע”פ רוב היו מגיעים העדים 
לכן אומרים  אחרי תמיד של שחר. 
שהחיינו בקידוש בשני הלילות. אבל 
בשופר ביום ע”פ רוב כבר הגיעו העדים 

ִלי”.  10.  “אבלי, זה “אברהם”, עשו לו כינוי “ַאָבּ
ו”פסווליר” מהעיר “פסוול” כנראה.

11.  אבא של רבי חיים מבריסק, קראו לו “רבי 
יוסף מסלוצק”.

 לע"נ 
כמימס בן סתרונה 

סופר ואשתו 
מינה יסמינה בת 

מרימה

 לע"נ 
 מיכל ע"ה 
 בת יהודית 

תלחט"א

מוסדות חכמת רחמים
ברכות מקרב הלב נברך את מעלת מורנו ורבנו, הנושא על ליבו את משא כל המוסדות הקדושים, ובכללם גם את העלון הקדוש, מקים עולה 
של תורה במסירות נפש מפעימה, הגאון הגדול רבי חננאל הכהן שליט"א, ראש הישיבה הגדולה, וראש המוסדות לרגל היכנס בנו היקר המופלג 
בתורה וירא"ש הרב בנימין הכהן שליט"א מבחירי ישיבת כסא רחמים ונו"נ בישיבתנו עב"ג תחי'. יה"ר שיראה מורנו הרב שליט"א נחת, שלוה 

בריאות ואושר מכל משפחתו, ויחזה בהמשך שיגשוג הישיבות ושאר המוסדות כרצונו הטהור. אמן



והעידו, ובדרך כלל לא היה אלול מעובר12, עשרים ותשעה ימים, ויום השלושים 
הוא יום ראש השנה. לכן ביום השלושים תוקעים בו ומברכים שהחיינו ולמחרת לא 
מברכים שהחיינו. יש עוד טעמים אחרים בזה. )וע”ע באו”ת תשרי תשמ”ח סי’ ב’ אות א’(.  

מה היא התרועה – שיטת רבנו האי גאון ע”ה
רב האי גאון כותב )בתשובה, הובא יג.  רק רציתי להגיד דבר אחד לגבי התקיעות. 

ברא”ש ר”ה פרק ד’ סימן י’( שכל הסימנים האלה תשר”ת תש”ת תר”ת כולם אמת. שאלו 

אותו מחכמי קירואן13, מה זה הספיקות האלה תשר”ת תש”ת תר”ת? איך תקעו 
בכל הדורות? מה פתאום יש ספיקות “גנוחי גנח” או “ילולי יליל” או שניהם )ר”ה דף 
ל”ד סע”א(? והוא ענה להם )זה יותר מיוחס לרב האי גאון, אבל כנראה שהוא ואביו רב שרירא 

השיבו( שכולם כשרים, מי שעושה תרועה כמו השברים שלנו – טו, טו, טו - יצא 

ידי חובה, ומי שעושה תרועה כמו התרועה שלנו - טוטוטוטו - גם הוא יצא ידי 
חובה. אבל רבי אבהו תיקן שיעשו את כולם, כי ראה שהדבר נראה כמחלוקת, לכן 

12.  ככה כתוב בגמרא )ביצה דף ו’ ע”א(: “מימות עזרא ואילך לא מצינו אלול מעובר” )אף שהיו מקרים יוצאים 
מן הכלל. אבל בימינו תמיד אלול חסר(.

13.  חכמי קירואן היו גרים בסביבות הקראים )קירואן וקראים זה דומה...(. והקראים תמיד היו מציקים להם. 
והם שאלו אותו ואת אביו: ילמדנו רבנו סדר המשנה. תן לנו סדר המשנה, איך השתלשלה תורה שבעל 
פה? וזו תשובה של רב שרירא גאון עם בנו. קראו לזה “איגרת רב שרירא”. מהם באו השאלות האלה. 
תתארו לכם אם לא שאלו את זה חכמי קירואן, לא היינו יודעים כלום, היינו מדשדשים בחושך. לא היינו 
יודעים מתי חיו האמוראים ומתי חיו התנאים. )בדור שלנו היה רופא יהודי אחד שטיפל במורנו ורבנו 

הגאון רבי רחמים חי חויתה הכהן, אמר לו: תגיד 
לי איך היהודים באו לג’רבא? מה עשו? לקחו ספר 
אנציקלופדיה “לא-רוסס” )בצרפתית(, וחיפשו 
שם מתי היהודים באו. אבל האנציקלופדיה הזו 
בנויה על פי שיטת האומרים שבית שני עמד 
יותר מארבע מאות עשרים שנה, ובית ראשון 
נחרב בשנה פלונית, והוא נחרב יותר מאוחר, 
העתיקו את הכל, לא יודעים כלום. אבל אתם 
אומרים בתשעה באב שנחרב בשנה פלונית, 
תעשו חשבון ותראו שזה ארבע מאות ועשרים. 
לא יודעים כלום “היינו מעולם לא משלת בם 
לא נקרא שמך עליהם” )ישעיה ס”ג, י”ט(. בקושי 
אנחנו יודעים זמנים של התנאים, והאמוראים 
על אחת כמה וכמה, עד שבא רב שרירא גאון, 

וכתב “איגרת רב שרירא”. 
נוסחאות, הנוסחא הספרדית  בה שתי  ויש 
לפי הנוסחא הספרדית  והנוסחא הצרפתית. 
רבנו הקדוש כתב את המשניות ורב אשי כתב 
את התלמוד, ולפי הנוסחא הצרפתית הם לא 
כתבו, אלא הכל היה בעל פה. אבל קשה מאד 
להבין את זה, איך אדם יכול לזכור אלפיים 
ושבע מאות דף בעל פה? נניח שהיה בימי רב 
אשי אחד כמו רבי יואל כהן - “החוייזר” של 
האדמו”ר מליובאוויטש, אבל גם הוא לא יכול 
לזכור אלפיים שבע מאות דף לכל החיים. הוא 
היה אומר מה שהוא זוכר, וחבריו היו עוזרים 
ואומרים לו “לא כך הרב אמר, אלא כך”. והיו 
מתקנים וכותבים: “הנחה בלתי מוגה” – זה 
הנחה מה ששמענו, והיא לא מוגהת. )צריך 
לומר בלתי “מוגהת”, אבל הם אומרים בלתי מוגה. 

לא חשוב(. אין מי שיכול לזכור דבר כזה, לכן 

הגירסא הספרדית יותר מסתברת, שרבנו הקדוש 
כתב. רק שהוא לא עשה הרבה עותקים, ולכן 
יש לפעמים ספיקות, “מעברין” או “מאברין” 
)עירובין דף נ”ג ע”ב(, “אלמנה ניזונת” או “אלמנה 

הניזונת” )כתובות דף צ”ה ע”ב( וכן על זו הדרך. 
כי לא לכל אחד יש לו משניות, אלא היה עותק 
אחד להגיה ממנו. וגם בגמרא אותו דבר. ובזכות 
השואלים מקירואן הרווחנו את האגרת הזאת.

תיקן שכולם יעשו אותו דבר. זה דעתו של רב האי, והרא”ש הביא את זה14. וגם רבי 
זרחיה הלוי )ר”ה דף י”א ע”א מדפי הרי”ף(, והר”ן )שם( והריטב”א )בתשובה סי’ כ”ט( הביאו 

אותו. ]וכ”נ דעת הרי”ף כמו שכתבתי בשו”ת בית נאמן חאו”ח עמוד רנז ע”ש[.

דעת הרמב”ם בזה
אלא מה? הרמב”ם דעתו אחרת. הוא כתב )פ”ג מהלכות שופר ה”ב( ככה: “תרועה יד. 

זו האמורה בתורה נסתפק לנו בה ספק לפי אורך השנים ורוב הגליות ואין אנו יודעין 
היאך היא, אם היא היללה שמיללין הנשים בנהייתן בעת שמיבבין, או האנחה כדרך 
שנאנח האדם פעם אחר פעם כשידאג לבו מדבר גדול, או שניהם כאחד”. הוא כתב 
“נסתפק לנו לפי אורך השנים ורוב הגליות”, ובא לתרץ בזה את הקושיא של הקראים, 
ואמר שזה קרה לנו מחמת שעברנו הרבה גלויות ונוצרו הרבה ספיקות. ואילו רב 

האי אומר שהכל כשר רק שתיקנו כך שלא יראה הדבר כמחלוקת.

הוכחה מהגמרא לשיטת רב האי גאון ע”ה
ואני רציתי להוכיח כדעת רב האי מהגמרא, אמרתי )בשו”ת בית נאמן ח”א חאו”ח טו. 

סי’ ל”ו( “ונראה להביא סיוע לדעת רב האי גאון ממה שאמרו בגמרא”15, כתוב בראש 

השנה )דף ל”ד סוף ע”א(: אתקין רבי אבהו בקסרי ]תשר”ת תש”ת תר”ת[. ושם בעמוד 
ב’ כתוב: אמר רבי יוחנן שמע תשע תקיעות בתשע שעות ביום יצא. איך ישמע תשע? 
הרי לפי רבי אבהו צריך שלושים? תאמר לי רבי יוחנן קדם לרבי אבהו? הרי רבי יוחנן 
היה רבו של רבי אבהו, וכי רבי אבהו 
לא הזדמן לו פעם אחת לשאול את 
רבו איך עושים, גנוחי גנח או ילולי 
יליל? הרי הוא היה תלמידו, וכי לא 
התפלל אתו פעם אחת בראש השנה? 
ואם התפלל אתו הוא היה יודע, והיה 
רואה אם זה גנוחי גנח או ילולי יליל. 
א”כ למה הוא עושה ספיקות וספקי 
ספיקות בדברים האלה? אלא מוכרח 
שזה לא ספק אמתי ויוצאים בזה ידי 
חובה. ורק כדי שלא יראה כמחלוקת 
ואחד יגיד: התפללתי עם פונביז’ והם 
עושים ילולי יליל, ואחר כך התפללתי 

14.  אחד אמר, הרי רב האי גאון אינו “עמוד 
הוראה”, מסכן, הוא חלש... יש רחוב על שמו, 
ויש כאלה שקוראים לו: “רחוב האי גאון”, ויש 
שוטים שקוראים לרחוב הרב קוק “רחוב אברהם”. 
ורחוב רב האי גאון “רחוב האי גאון”, ורחוב רב 
סעדיה – “סעדיה גאון”. רק הם גאונים, ואילו 
ורב האי זה רק מלחכי פינכא...  רב סעדיה 
הם לא  טפשים וכסילים! מה נעשה להם?! 
יודעים שרב האי גאון הוא מגדולי הגאונים, 
“אחרון הגאונים בזמן וראשם במעלה”! ככה 
הכתירו אותו. והרמב”ם מאד היה מתחשב 
בו, והרי”ף הביא את הדעות שלו וקיבל אותם 

בסבר פנים יפות.
15.  אבל בא אחד ודחה את הסיוע שלי, ואמר: 
“אבל הרב עובדיה לא יזדעזע מפני זה”. וכי 
אני אמרתי לך שיזדעזע? אמרתי שזה סיוע. 
חשב שהרב עובדיה יזדעזע מהראיות שלי. מה 
נעשה לו?! יש אנשים כאלה שלא מכירים את 
ערך עצמם – יש חכם המכיר את מקומו )אבות 
פרק ו’ משנה ו’(, יראה סיוע יאמר יש לי לדחות 

את הסיוע. אבל הוא אומר הרב עובדיה לא 
מזדעזע מהסיועים שלך, תודה רבה. העיקר 
שאתה לא תזדעזע ולא תשתגע, “מלמד שלא 
ירד להזדעזע, אלא להשתגע” )ע”פ הגדה של פסח(.



עם האדמו”ר מגור והם עושים גנוחי גנח, והתפללתי עם הספרדים והם עושים 
גנוחי גנח וילולי יליל, מה אני אעשה? בראש השנה אשמע הרבה תקיעות?! ילולי 
יליל וגנוחי גנח?! מה זה? לכן עשה תקנה אחת לכולם, ולכאורה זו הוכחה נכונה. 

יישוב ההערה על זה מדברי הרמב”ם
אבל חכם אחד העיר לי הערה יפה, הרי הרמב”ם בעצמו אחר שכתב את הדברים טז. 

האלה, כתב )פ”ג מהלכות שופר ה”ו(: “שמע תשע תקיעות מתשעה בני אדם כאחד לא 
יצא אפילו ידי אחת - כי הוא מתבלבל ביניהם. תקיעה מזה ותרועה מזה ותקיעה 
משלישי בזה אחר זה יצא, ואפילו בסירוגין ואפילו כל היום כולו, ואינו יוצא ידי חובתו 
עד שישמע כל התשע תקיעות”. הרמב”ם שאמר שזה ספק אמתי ולדעתו צריך 
שלושים תקיעות כי אנחנו לא יודעים אם זה ככה או ככה, אומר שאם אדם שמע 
תשע תקיעות )לא ביחד, אפי’ בסירוגין( יצא ידי חובה. איך הוא אומר תשע? הרי אתה 
אמרת שלושים! זו קושיא. אבל גם בלי דבַרי אפשר להקשות את השאלה הזאת על 
הרמב”ם, איך אתה אומר תשע, הרי אמרת למעלה שלא יודעים? אבל נראה שיש 
הבדל בין הרמב”ם ובין הגמרא. כי אחרי שהקדים הרמב”ם למעלה שאנחנו לא 
יודעים מה זו תרועה ]ולכן עושים שלושים[, כשאמר כאן תשע ]כוונתו על עיקר 
הדין[, אלא שמפני הספק נעשה שלשים. ואילו רבי יוחנן כשאמר בגמרא “תשע”, הוא 
לא סמך על רבי אבהו תלמידו. רבי אבהו לבד ורבי יוחנן לבד, ואם כן איך הוא אומר 

הלכה למעשה “שמע תשע תקיעות 
יצא”? מה זה תשע? צריך לשמוע 
שלשים! לכן מסתבר שלרבי יוחנן 
לא היה ספק, וגם לרבי אבהו תלמידו 

לא היה ספק. 

מרן פוסק כדעת רב האי גאון
ויותר מזה, מרן פוסק כדעת רב האי יז. 

גאון. וכמה שמפלפלים בזה, במחילת 
כבודם, מרן פוסק כדעת רב האי גאון. 
למה? מרן כתב בהלכה )סי’ תק”ץ ס”ב( 
“תרועה זו נסתפק לנו”, וחשבו להוכיח 
מזה שהוא סובר כדעת הרמב”ם. זה 
נכון, כי “נסתפק לנו” זה דברי  לא 
הגמרא. הגמרא אמרה )ר”ה דף ל”ד ע”א( 
“מספקא לן” ומרן גם כן כתב נסתפק 
לנו. ומה שנפרש בגמרא ]לדעת רב 
האי גאון[, נפרש בדבריו. הוא לא כתב 
כמו הרמב”ם: “לפי אורך השנים ורוב 
הגלויות”. אבל ההוכחה הברורה שמרן 
פוסק כרב האי, שהרי הוא כותב )סי’ 
לתקוע  נהגו  שבמוסף  ס”א(  תקצ”ב 

במלכויות זכרונות ושופרות, במלכויות 
שלש פעמים תשר”ת, בזכרונות שלש 
פעמים תש”ת, ובשופרות שלש פעמים 
תר”ת. למה זה? בימי הרי”ף והרמב”ם 
היו תוקעים אחרת, במלכויות תשר”ת 
פעם אחת, בזכרונות תש”ת פעם אחת 
ובשופרות תר”ת פעם אחת. והסבירו 
את זה כיון שכבר שמענו בתקיעות 
דמיושב שלושים תקיעות, וזה רק 
זכר בעלמא16, מספיק פעם אחת. 

16.  פעם היו עושים אותם בתפלה. אחר כך 

אבל לפי המנהג שמביא מרן שתוקעים שלש פעמים תשר”ת ושלש פעמים תש”ת 
ושלש פעמים תר”ת, קשה, אם אתם עושים ככה, אדרבא, תעשו בכל ברכה תשר”ת 
אחד תש”ת אחד תר”ת אחד, כדי שהכל יהיה שלם. וככה כותב השל”ה - הרב שני 
לוחות הברית )דף רי”ד ע”א( שהמנהג שכתוב בשלחן ערוך “אין בו לא טעם ולא ריח”. 
ואני בילדותי הייתי מתקומם, למה אין בו טעם ולא ריח? הרי זה המנהג, מה רע 
בו? אחרי שנים הבנתי שכוונת השל”ה שאם אתה עושה רק פעם אחת בגלל טורח 
צבור, אין הכי נמי. אבל אם אתה כבר עושה שלש פעמים תשר”ת ושלש פעמים 
תש”ת ושלש פעמים תר”ת, אז תעשה פעם ראשונה תשר”ת תש”ת תר”ת, וכן בפעם 
השנייה והשלישית. הרי אתה לא לוקח זמן נוסף מהצבור, זה אותו דבר, אז תעשה 
כל פעם את כל האפשרויות, גנוחי גנח וילולי יליל וכו’. אבל לפי דעת רב האי גאון 
זה מתורץ, כי לדעת רב האי התשר”ת והתש”ת והתר”ת כל אחד מהם מועיל, וכיון 
שכל אחד מהם מועיל, לכן אמרו לא נבלבל את השליח צבור, אלא תעשה בברכה 
הזאת תשר”ת שלש פעמים, ובברכה הבאה תש”ת שלש פעמים, ובברכה השלישית 
תר”ת שלש פעמים. זו הוכחה ברורה. וגם הריטב”א )בתשובה סי’ כ”ט הנ”ל( מסביר את 
המנהג שנהגו לתקוע תשר”ת לבד ותש”ת לבד ותר”ת לבד שזה על פי שיטת רב 

האי גאון17. לכן אם מרן פוסק ככה, יש לנו על מי לסמוך.

נפקא מינה ממחלוקת זו אמירת וידוי בין התקיעות
ומאי נפקא מינה אם זה כדעת יח. 

הרמב”ם או כדעת רב האי גאון? נפקא 
מינה לוידוי בין התקיעות. הרב האר”י 
אומר )שער הכוונות דף צ’ ע”א( שבראש 
השנה אחרי שתוקעים שלש פעמים 
תשר”ת בתקיעות של מיושב מתוודים 
בלחש שלא ישמיע לאוזניו18. ואלו 

באו אומות העולם והיו אומרים: היהודים עושים 
תקיעה להילחם בנו, התנפלו עליהם והרגו 
אותם. כל הזמן בגלויות שלנו היה ככה. )כי פעם 
היו תוקעים, כמו שמסופר על גדעון )שופטים ז’( 

שאמר להם “ממני תראו וכן תעשו” )פסוק י”ז(, ותקעו 

בשופרות ונפצו את הכדים, משהו נפלא. למדנו את 

זה פעם בספר שופטים, והרב סיפר לנו שבימינו עשו 

ככה, כי היו לומדים תנ”ך הרבה. ופעם החיילים לא 

היה להם כלי נשק, ועשו ככה, שמו שופרות בתוך 

הכדים, הדליקו שם אש והתבקעו, וחשבו הערבים 

שהם פצצות אטום...(. כאשר היו שומעים את 

התקיעות האלה חשבו הגויים שהיו באים 
אליהם. לכן תקנו חכמים שלא לתקוע בשחרית. 
אלא היו תוקעים רק אחרי שחרית, ואז הגוים 
היו אומרים: “בתפלה שלהם הם עוסקים”. 
ובמוסף עושים תוספת. לכן הראשונים כתבו 
שתוקעים במוסף במלכויות תשר”ת, בזכרונות 

תש”ת, בשופרות תר”ת. 
17.  והוא כותב “עושים תחלה דברי רבי אבהו, 
ואחר כך דברי תנא ברא ואחר כך דברי תנא 
דמתניתין”. והדברים מובאים בבית יוסף )סי’ 

תק”ץ(. 

והוא לא אמר מה אומרים בוידוי, אבל    .18
הרש”ש כתב נוסח וידוי שמכיל המון דברים, 
“עשינו ככה ועשינו ככה” וכו’. ואפילו אם אדם 
יודע שלא עשה את זה מעולם. כמו שכתב 
שם: “ואת זכר משכבי אשה שכבנו ונשכבנו”. 
רחמנא ליצלן, מי עושה דבר כזה?! הגמרא 
אומרת )קדושין דף פ”ב ע”א( “לא נחשדו ישראל 
על משכב זכור”. אבל הרש”ש מביא את זה כי 
אולי בגלגול שעבר מישהו עשה את זה, ואולי 
קרובי משפחה, ואולי הוא מאותן נשמות? מי 



שהולכים כמו הרמב”ם אומרים זה לא יכול להיות, הרי אתה עדיין לא גמרת את 
כל התקיעות, כי התקיעות נגמרים רק אחרי שעשית ג’ פעמים תשר”ת ותש”ת 
וידוי אחרי שגמרת רק תשר”ת, הרי שאתה עושה הפסק  ותר”ת, ואתה עושה 
באמצע התקיעות. אבל לדעת רב האי גאון, ניחא. ודברי האר”י הם לא חדשים, 
הם הובאו בשני לוחות הברית )דף רי”ד ע”ב( ובמגן אברהם )סי’ תקפ”ד סק”ב( ובבאר 
היטב )שם( ובכל האחרונים. אף אחד לא פקפק בזה, כולם קבלו את דברי האר”י. 
האר”י אמר? גמרנו. עד שלפני מאה שנה מישהו פקפק בזה, חכם אחד בשם רבי 
יעקב יצחקי )בסידור אהלי יעקב דף קכ”ג ע”א(19, והוא הראשון שהעיר על זה שעושים 

יודע? לכן היה כותב את זה. 
19.  הוא היה פרסי. והרב עובדיה ע”ה היה אומר איך יצא חכם כזה מפרס? הרי הפרסים היו עמי הארץ, 
מאיפה הביאו כזה חכם? הרב היה מכיר את הפרסים, ואמר שהם מתפללים ואינם יודעים איפה אומרים 
“אמן” ואיפה “ברוך הוא וברוך שמו”. היה להם חזן ולידו סומך - “ריש דוכנא”, החזן מברך והסומך מניף 
במטפחת שלו, כמו שאמרו בגמרא )סוכה דף נ”א ע”ב( על אלכסנדריא של מצרים, והם עונים: “ברוך הוא 
וברוך שמו”, וכשעושה עוד פעם, עונים: “אמן” וכן על זו הדרך. ופתאום יצא ביניהם חכם כזה, מאיפה 

הוא בא? – “ויעל כיונק לפניו וכשורש מארץ ציה” )ישעיה נ”ג ב’(.
ויש לו ספר יפה על ראש השנה ויום כיפור. ותמיד הרב עובדיה מזכיר אותו בקול סיני וקורא לו: “הסידור 
הנחמד אהלי יעקב”. אני הייתי בבית לווינשטיין בשנת תשל”ד, ויצאתי לקראת ראש השנה, ואחר כך 
חזרתי עד יוהכ”פ. וכאשר יצאתי אמרו לי שהדפיסו מחדש אהלי יעקב, אמרתי להם “מהר תקנו אותו!” 
שלא יגמרו לי אותו. שלמתי עליו 35 לירות לשני כרכים, ויש לי אותם בבית, קראתי את רובו וכתבתי 

עליו הערות בעפרון, ועוד לא הוצאתי אותם. 
הוא היה חכם גדול, אבל לפעמים בענייני פיוטים והגהות, הוא לא כל כך היה יודע וכתב הגהות לא 
נכונות. כמו שאמר “מחילה סליחה וכפרה”, “מחילה” השורש שלה חלֹל כמו מגילה שהשורש שלה 
גלֹל. אבל מה עניין מגילה למחילה?! מחילה אין בה דגש ומגילה יש בה דגש. במגילה יש בה דגש כדי 
לומר לך שהשורש גלל והמ”ם נוספת, אבל במחילה המ”ם היא שורש. “מחול לנו על כל עוונותינו”. וכי 

אומרים חלל לנו?! והוא כותב ומפלפל. 
חרדה שמענו”  יש ארבעה דברים שאסור לעשות בהם פלפולים: “קול  לא עושים פלפולים.  בדקדוק 
)ירמיה ל’, ה’(, חרדה ראשי תיבות חשבון רפואה דקדוק הנדסה. ארבעה דברים האלה אסור להתפלפל 

בהם. חשבון - אי אפשר לומר: נכון ששלוש כפול שלוש שווה תשע, אבל עם הכולל יהיה עשר... אין 
דבר כזה, אלא שלוש כפול שלוש שווה תשע על אפם ועל חמתם. רפואה - אדם שיש לו חום, מישהו 
יאמר תן לו קצת מים קרים שיוריד לו את החום... הרי אם ישתה מים קרים יהיה יותר גרוע. עד שבא 
אחד ואמר: “אין מרפאים בפילוסופיה, ואין מתפלספים ברפואה”. ברפואה לא מתפלפלים, מי שיש לו 
חום או יש לו איזו דלקת או איזו בעיה, אם תביא לו מים קרים יהיה יותר גרוע, אל תביא לו מים קרים, 
אלא להיפך תביא לו תה וכדו’. ברפואה לא מתפלפלים. וגם בדקדוק אל תפלפל, יש אנשים חושבים 
שאם הם מפלפלים בדקדוק הדקדוק יתהפך. הוא לא יתהפך, הוא ברזל. אי אפשר לפרש פירושים 
כאלה. מצאתי חכמים גדולים שחושבים לפלפל בדקדוק. הנדסה - יאמרו נכון שיש “משפט פיתגורס” 

וידוי. והקשה איך עושים וידוי? הרי לדעת הרמב”ם זה ספק אמתי! אבל התשובה 
היא, שכנראה דעת הרמב”ם היא דעת יחיד. והנה יש לך הרי”ף, ורבנו זרחיה הלוי, 
והר”ן, והריטב”א ועוד, שקבלו את דעת רב האי גאון בסבר פנים יפות, ולכן סומכים 
עליהם. וחוץ מזה, שאנחנו אומרים את זה בלחש שלא ישמיע לאוזניו, ויכול להיות 
שזה בכלל לא נחשב הפסק ]עיין בב”י א”ח סי’ קמ”א שכל שאינו משמיע לאזניו 
לא חשיב דיבור ע”ש[. לכן מי שרוצה לומר את הווידוי – יאמר, ומי שלא רוצה לומר 
את הווידוי ורוצה לומר בהרהור הלב – שיעשה ככה. אבל לא לעשות מריבות על 
דברים כאלה20. וגם הרב אלישיב ע”ה אמר )שו”ת יבי”א ח”ג חאו”ח סי’ ל”ג( שהאומרים 

לא עושים שום איסור.

והזר הקרב יומת
רק היו תפילות כאלה אצל האשכנזים שאמרו אותם בין הסימנים של תשר”ת יט. 

ובין תש”ת ובין תר”ת והכניסו שם את שמות המלאכים הממונים על התקיעות. ויש 
בהם מלאכים “חשודים”, שאיזה צנזורה עשתה אותם. בתפילה של תשר”ת כתוב 
מלאך ששמו “תרסטא”ל”. מאיפה בא התרסטא”ל הזה?! זה נראה כמו קריסטל... 
מאיפה הוא בא?! אלא בנוסחאות הקדמוניות בטור לא כתוב תשר”ת אלא כתוב 
קשר”ק21, כמה עולה קשר”ק? 700. אז לקחו מלאך בגימטריא הזאת )אני לא יודע 
מאיפה הביאו אותו(, “א-ל” זה גימטריא 31, תוסיף לו עד 700, זה תרס”ט – והנה יצא 

תרסטא”ל. )למה אני אומר את השם שלו? כי הוא לא כתוב בשום ספר, המדפיס המציא אותו 
מלבו או שמצא אותו באיזה כתב יד(. ואחר כך כשהגיע לתש”ת, שזה קש”ק שעולה 

אבל אנחנו חולקים עליו. אתה יכול לחלוק או לא לחלוק תמדוד ותראה. ככה אמר התוספות יום טוב 
בכלאים )פרק חמישי משנה ה’(: אני מתפלא מה אומר רבנו שמשון על הכלל הזה של פיתגורס שהוא 

דברים בטלים, הרי יש לו מחוגה, ימדוד ויראה. 
ויש עוד כמה הערות בספר הזה. אבל יש בו כמה דברים יפים, וכאשר הפייטנים מדברים על עניינים 

של קבלה, הוא מסביר בצורה מיוחדת, כי הוא בקי בספרי הקדמונים משהו מיוחד.
20.  אחד כתב: “הידעת, שכל אלה שאומרים את הווידוי בין התקיעות הם עושים איסור?!” לא! הם לא 
עושים איסור, הרי ארבע מאות שנה אמרו וידוי, כל החסידים והצדיקים אמרו וידוי. וכי עשו איסור?! 
אתה מאיפה באת?! “האחד בא לגור וישפוט שפוט” )בראשית י”ט, ט’(. אם תאמר לא כדאי - אין הכי נמי. 
אבל הוא כותב: “הידעת שעושים איסור?!” ידעת שאתה עושה איסור? שאתה מוציא לעז על חכמים 

גדולים. לא עושים ככה.
21.  כמו שלוקחים ב”תרועה” את האות השניה, את הרי”ש ולא את התי”ו, כך בתקיעה לקחו את האות 

השניה - קו”ף, במקום תשר”ת - קשר”ק.



500, מצא גם כן איזה שם ב-500, לא זוכר את שמו. וכשהגיע לתר”ת, שזה קר”ק 
שעולה 400, אמר “ישעיהו” )או ישעיה( עולה ארבע מאות22. )האם יש מלאך שקוראים 
לו ישעיהו?! איני יודע(. אבל בא הצנזור הרשע וכתב במקום ישעיהו - “ישוע”! שזה 

שם אותו האיש. וזה נדפס בכל הסידורים של האשכנזים. יש לנו סידור שקראתי 
בו בילדותי23 ושמו “נהורא השלם”, ויש בו את השם המשונה הזה עם סוגריים על 
זה בכתב יד. ומה מתברר? שבספרים הישנים לא היה כתוב כך, אלא היה כתוב 
“ישעיהו” או “ישעיה”, אבל בא הצנזור הרשע המרושע ואמר איזה שם יפה, מזכיר 
לנו את אותו האיש, הכניס אותו. ופעם מישהו הלך לרב גריינמן ואמר לו איזה חורבן, 
מה זה?! מאיפה בא השם הזה?! אמר לו תשמע, אנחנו לא יכולים לשנות, נמשיך 
להגיד את זה. אבל איך אתה אומר את זה? הרי התברר שזה לא הנוסח האמתי? 
ומי זכה לתקן את זה? בעל הוצאת “אשכול” - רבי יעקב שאול וינפלד, הדפיס 
ספר “בשקט בשקט” ולא עשה רעש, וכאשר הגיע למקום הזה כתב “ישעיה” וזהו. 
תפסיקו להכניס את אותו האיש בתוך התפלות. אבל אנחנו לא אומרים את כל ה”יהי 
רצון” הזה, אלא אומרים רק את הווידויים בלחש כמו שאמרנו, ומי שלא רוצה לומר 
וידויים שלא יאמר. דברי תורה הם לא עשויים ממחלוקת, אסור לריב מדברי תורה. 
זה דעתו ככה ויש לו על מה שיסמוך, וזה דעתו ככה שחושש לעה זו, אין הכי נמי. 

העיקר הוא שביום ראש השנה יהיה האדם שמח
אבל העיקר הוא שביום ראש השנה יהיה האדם שמח, והבן איש חי אומר )ש”א כ. 

22.  ישעיה עם האותיות זה 400, וישעיהו עם וא”ו זה עולה 401, שזה גם בסדר. 
כל כך אהבתי אותו כי הוא מלא בגימטריאות, ואני אוהב גימטריאות. יש לי בעיה, אני אוהב    .23
1000 שנה אחורה  גימטריאות, אוהב קבלה, ואוהב ראשי תיבות. היה לי מוח שהיה מחשב אחורנית 
מתי היה המולד בשנת כך וכך. אבל היום כבר הלך המוח הזה, נשאר ממנו “שארית הפלטה”. מה נעשה 

לו?! על זה כתוב: “מי יתנני כירחי קדם” )איוב כ”ט, ב’(.

פרשת ניצבים אות ו’( שלא לעשות שום סימן של מריבה בראש השנה. ומצווה להוסיף 

זכויות בערב ראש השנה24, אדם ילמד לעשות חסדים. אדם לא צריך להיכנס ללחץ 
מכל דבר. “בין אדם לחבירו” - לא יפגע באיש ולא יעשה רע לאיש, ישמח לתת 
לאנשים טובות, ואם לא יחזירו לך טובה – שלא יחזירו. הקב”ה משלם לך – “אכן 
משפטי את ה’, ופעולתי את אלקי” )ישעיה מ”ט, ד’(. הקב”ה יזכה אותנו לעשות חסד 
בגופנו ובממוננו ובכל משלח ידינו, ויתן לנו ולכם שנה טובה ומבורכת, שנת שלום, 
שנת בריאות, שנה שלא יהיה בה קורונה לעם ישראל25. ונזכה לגאולה שלמה 

במהרה בימינו אמן.

מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את כל הקהל הקדוש 
הזה, השומעים והרואים והקוראים אחר כך בעלונים של בית נאמן, ה’ יתברך ישלם 
ויכתוב להם ולבניהם ולנכדיהם שנה טובה ומבורכת, שנת שלום, שנת  שכרם, 
בריאות, שנת חיים טובים, שנה שהחילוניים יורידו קצת את הגאוה שלהם... ונזכה 

כולנו לחיים טובים וארוכים, וכן יהי רצון ונאמר אמן.
24.  פעם מישהו הביא לי ספר על עיבור 900 עמודים שאגיה אותו. שאלתי אותו: אתה רוצה בשכר או 
בחינם? אם אתה רוצה בחנם אני עושה אותו בשבוע ימים ואפילו פחות, ואם אתה רוצה בשכר אעשה 
אותו בשלושים יום. חשב ואמר: “מחר אתן לך תשובה”, והתשובה היא בחנם... לקחתי את הספר והגהתי 
אותו בערב ראש השנה )כי הכללים ידועים פחות או יותר, אבל יש כמה דברים שתקנתי פה ושם(. ואמרתי לו 
“הספר מוכן”. אמר לי: מי יביא לי אותו? לא די לך שאני מגיה לך את הספר בחנם, אלא עוד אני אשלח לך 
אותו במטוס?!... אמרתי לו תשלח אתה. אני הגהתי, אתה תקבל את הספר, אני צריך להביא לך אותו?! 
לקח את הספר. ואני הרווחתי מצווה בערב ראש השנה שעשיתי חסד עם מישהו, וברוך השם הכל בסדר.

25.  מצאתי את הקורונה בתהלים. כתוב שם: “כי שבעה ברעות נפשי וחיי לשאול הגיעו” )תהלים פ”ח, 
ד’(. “לשאול” גימטריא “קורונה”. כי הקורונה מביאה לדרך הזאת בסוף, רחמנא ליצלן. הקב”ה ישחרר 

אותנו מהקורונה ומכל הגרורות שלה.
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  )חובה לציין שם וכתובת בצורה ברורה!(. 

נא לשלוח התשובות עד יום ראשון בערב

פתרונות החידות מ"ילדי גאולה" גליון 226
מה זה דל? דל שפתיו הכוונה דלתות שפתיו כלשון הפסוק בתהלים ”נצרה על דל שפתי“ )חוץ 

מהמשמעות הפשוטה של דל(. הזוכה: יהודה רייזמן – בית שמש
פתרון התמונה: הרב הגאון רבי בנימין כהן זצ"ל. ניהל את את הת"ת בצפת 'פרחי כהונה', שע"י 
מוסדות "יתד התשובה" בראשות אחיו הגאון הרב רפאל כהן שליט"א. הוא ניהל ביד רמה עד 
יומו האחרון. מעבר לכך היה כל ימיו עסוק בזיכוי הרבים בשיעורי תורה בנץ החמה ועד השעות 
הקטנות של הלילה. הרב בנימין היה מחנך דגול, היה ידוע באהבת התורה הנדירה שיצר סביבו 
בשיעורי התורה שמסר, בבהירות ובמתיקות התורה שהנחיל לתלמידיו במשך כל השנים. בסוף 
ימיו הצליח להגשים את חלומו הגדול וייסד מממונו ישיבה קטנה למצויינים בעיר צפת, שכיום 
אחר פטירתו נקראת על שמו 'נחלת בנימין' והולכת על פי דרכו החינוכית שהתווה. נלב"ע בראש 

השנה תשפ"א, אחר שהזדכך בייסורים. 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(

 “ִמי ְיַמֵּלל ְּגבּורֹות ה’ ַיְׁשִמיַע ָּכל ְּתִהָּלתֹו” 
לֹוַמר ְּתִהִּלים ֻּכּלֹו ְּבֵליל יֹום ִּכּפּור אֹו ְביֹום ִּכּפּור ְּבִלי 

ֶהְפֵסק, ֶזה ְמַבֵּטל ָּכל ַהְּגֵזרֹות. ֶזה ֵפרּוׁש ֶׁשל ַהַּבַעל ֵׁשם 

טֹוב, ֶׁשָהָיה אֹוֵמר ֵּפרּוִׁשים ְּברּוַח ַהּקֶֹדׁש. ָּכתּוב “ִמי ְיַמֵּלל 

ְּגבּורֹות ה’ ַיְׁשִמיַע ָּכל ְּתִהָּלתֹו” )תהלים ק”ו ב’(, ְיַמֵּלל ֶזה 

ְימֹוֵלל ִויפֹוֵרר, ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַעל ַהֲהַדס “מֹוְללֹו ּוֵמִריַח ּבֹו” 

)ביצה ל”ג ע”ב(, ּוִמי ְימֹוֵלל ֶאת ָּכל ַהְּגבּורֹות? ִמי ֶׁשִּיְקָרא 

ָכל ַהְּתִהִּלים, ִּכי ֶזה ְמַבֵּטל ָּכל ַהְּגֵזרֹות ַעל ָהָאָדם. ֲאִני 

ָרִאיִתי ֶאת ֶזה ְבֵעיַני ִּבְׁשַנת תשנ”א, ֶׁשִאְׁשִּתי ע”ה ָהְיָתה 

ְמֻאְׁשֶּפֶזת ְּבֵתל ַהּׁשֹוֵמר, ּוְבֵליל ִּכּפּור ָהָיה ַחָּזן ַאְׁשְּכַנִּזי 

ֶׁשִּמֵהר ַּבְּתִפָּלה ּוְבָׁשָעה ֶׁשַבע ָּגַמר ֶאת ַהּכֹל, ֵאיְך ִסַּיְמָּת 

ְבֶׁשַבע?! ֲאַנְחנּו גֹוְמִרים ְלָפחֹות ְּבֵתַׁשע-ֵּתַׁשע ָוֵחִצי. ֲאָבל 

ִהְרַוְחִּתי ְׁשָעַתִים ִלְקרֹא ְתִהִּלים ְלַבד. ָהרֹוְפִאים ָהְלכּו 

ִלְׁשֹלַח אֹוָתם  ְבַמָּצב ֶׁשֶאְפָׁשר  ֶׁשָהיּו  ְוַהחֹוִלים  ָלנּוַח, 

ַהַּבְיָתה, ָׁשְלחּו אֹוָתם, ְוַהַּמְחָלָקה ָהְיָתה ִכְמַעט ֵריָקה. 

ָיַׁשְבִּתי ְוָקָראִתי ָכל ַהְּתִהִּלים, ּוָמָצאִתי ָׁשם ]ְּבֶרֶמז[ ֶאת 

ְפָלִאים  ֶּפֶלא  ְוַהְּבָרָכה,  ְוַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשָּלּה  ַהֵּׁשם ֶׁשָּלּה 

)עיין בקונטרס מאמר אסתר הנדפס בסוף קובץ ויען שמואל 

חלק ד’ עמ’ מ”ה(. )גליון 181 אות ט’(.

 ַהִּפּיּוט “ְלָך ֵאִלי ְּתׁשּוָקִתי” ֵאין ָּכמֹוהּו 
ְבָכל ַהִּפּיּוִטים ֶׁשָּלנּו

ַהִּפּיּוט  “ְלָך ֵאִלי ְּתׁשּוָקִתי” ]ֶׁשאֹוְמִרים ִלְפֵני ַעְרִבית ְּביֹום 

ַהִּכּפּוִרים[ ֵאין ָּכמֹוהּו ְבָכל ַהִּפּיּוִטים ֶׁשָּלנּו, ַּגם ַלְּסָפַרִּדים 

ְוַגם ָלַאְׁשְּכַנִּזים. ִּבְׁשִביל ֶזה ֵהֵבאִתי ֵסֶפר ְיִריעֹות ְׁשֹלמֹה, 

ֶׁשּכֹוֵתב ָׁשם )עמ’ 22( ָּכָכה: ְּבַמְחזֹור ְסָפַרִּדי ִנְמָצא ְבַעְרִבית 

ֵליל יֹום ַהִּכּפּוִרים ִלְפֵני ָכל ִנְדֵרי ַהִּפּיּוט “ְׁשַמע קֹוִלי”, 

ְוהּוא ָׁשם ַאַחר ִּפּיּוט ַהַּמְתִחיל “ְלָך ֵאִלי ְּתׁשּוָקִתי”. ֲאֶׁשר 

הּוא ִנְפָלא, ְוָיִחיד ְּבָכל ִּפּיּוֵטי ַהְּסָפַרִּדים, ְּבִרְגׁשֹות ַהֵּלב, 

ּוְמִסיַרת ַהֶּנֶפׁש ְליֹוְצָרּה, ּוְמִליָצה ַצָחה ְמאֹד. ְוֹלא נֹוָדע 

ֵׁשם ְמַחְּבָרּה. ֶזה ַהָּלׁשֹון ָׁשם. ַּבֶהְמֵׁשְך הּוא ְמַצֵּדד אּוַלי 

ְׁשֵני ַהִּפּיּוִטים ָהֵאֶּלה ֶׁשל ַרב ַהאי ָּגאֹון, ֲאָבל ֶּבֱאֶמת ֵיׁש 

ֶהְבֵּדל ִנְרֶאה ֵּבין ַּדְרֵכי ְלׁשֹוָנם. ַרב ַהאי ָּגאֹון ִחֵּבר ֶאת 

ַהִּפּיּוט “ְׁשַמע קֹוִלי”, ְוֵאין ָמה ְלַהְׁשוֹות ֵּביֵניֶהם. )ַּבּדֹורֹות 

ְוָאְמרּו  ִפְלּפּוִלים,  ִמיֵני  ָּכל  ְוִהְתִחילּו ַלֲעׂשֹות  ָהַאֲחרֹוִנים ָּבאּו 

ֶׁשְּמַחֵּבר ַהִּפּיּוט “ְלָך ֵאִלי ְּתׁשּוָקִתי” ֶזה ַרִּבי ַאְבָרָהם ִאְּבן ֶעְזָרא. 

ּוַפַעם ָׁשַאְלִּתי ֵסֶפר “ִׁשיֵרי ִאְּבן ֶעְזָרא” ֵמַהִּסְפִרָּיה ֶׁשל ַרִּבי ִיּנֹון 

חּוִרי ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה ֶׁשֵּיׁש ָׁשם ָּכל ִׁשיֵרי ַחְכֵמי ְסָפַרד ַּבַּמֲהדּוָרא 

ַהְּמֻחֶּדֶׁשת ְּביֹוֵתר, ְוָרִאיִתי ֶׁשִהְכִניסּו ָׁשם )שיר קל”ג( ִּבְפִׁשיטּות 

ֶאת ַהִּפּיּוט ַהֶּזה. ִמי ָאַמר ָלֶהם ֶׁשִאְּבן ֶעְזָרא ִחֵּבר אֹותֹו? ִּבְגַלל 

ֶׁשָּמְצאּו ָׁשם ָראֵׁשי ֵתבֹות “ַאְבָרָהם”. ֲאָבל ִמי ָאַמר ֶׁשֶּזה ִאְּבן 

ֶעְזָרא? ְוַגם ֶזה ֹלא ָראֵׁשי ַתבֹות ְּבָראֵׁשי ַהֲחרּוִזים ֶאָּלא ַרק ִלְּקטּו 

אֹוִתּיֹות ְסָתם. ָהַרב ָזַצ"ל )חזון עובדיה -ימים נוראים בעמוד 

רס”ב( ּכֹוֵתב ֶׁשַרִּבי ְיהּוָדה ַהֵּלִוי ִחֵּבר אֹותֹו. ֲאָבל ֵאין הֹוָכָחה 

ַגם ְלֶזה. ָלֵכן ֲהִכי טֹוב ְלַהְׁשִאיר ֶאת ֶזה ְכִׁשיָרה ְסתּוָמה, “ִׁשיָרה 

ֵמִעְמֵקי  ֶנֱאַמר  ִמי ִחֵּבר אֹותֹו(. הּוא  יֹוְדִעים  ְוֹלא  ְיתֹוָמה”, 

ַהֶּנֶפׁש. ַהְּמַחֵּבר ִמְׁשַּתֵּפְך ַּבְּתִפָּלה, ּוְכמֹו ֶׁשָאְמָרה ַחָּנה 

“ָוֶאְׁשּפְֹך ֶאת ַנְפִׁשי ִלְפֵני ה’” )שמואל-א’, א’ ט”ו(. ַּפַעם 

ַאַחת ִּבְׁשַנת תשכ”ו )ִלְפֵני ֲחִמִּׁשים ָוֵׁשׁש ָׁשִנים( ִהְתַּפַּלְלִּתי 

ְביֹום ִּכּפּור ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ַאְלְּגִריָּבה ְבֶג’ְרָּבא, ְוָהָיה ָׁשם 

ָהַרב ָעמֹוס ּכֵֹהן ָז"ל, קֹוֵרא ֶאת ַהִּפּיּוט ַהֶּזה. הּוא ָהָיה 

קֹוֵרא ִבְדָמעֹות ָּכל ַהְּזַמן. ְוַכֲאֶׁשר ָּגַמר ֶאת ַהִּפּיּוט, ָּכל 

ַהִּמְטַּפַחת ֶׁשּלֹו ְספּוָגה ְדָמעֹות. ַמָּמׁש ָּכָכה ָרִאיִתי אֹותֹו, 

ְוֶזה ַמֶּׁשהּו ַמְדִהים. ֲאִני ַגם ִמְתַרֵּגׁש ִמֶּזה, ֲאָבל עֹוֵצר 

ֶאת ַעְצִמי ְוֹלא מֹוִריד ְּדָמעֹות ִּבְפֵני ָהֲאָנִׁשים. ֶזה ִפּיּוט 

ְמֻיָחד ְּבִמינֹו. ַהְּבָעָיה ֶׁשרֹב ַהִּמְתַּפְּלִלים קֹוְרִאים אֹותֹו 

ָכל ָּכְך ַמֵהר, ְוֹלא טֹוֲעִמים ּבֹו ְכלּום. ִאם ָאָדם ִיְקָרא 

אֹותֹו ִבְמִהירּות, ֵאין ׁשּום ַטַעם ָּבֶזה. ָלֵכן ִיַׁשר ּכָֹחם ֶׁשל 

ְּבֵליל  ְוַגם  ְלַאט.  ְלַאט  ֶׁשָּלנּו ֶׁשָּקְראּו אֹותֹו  ַהַּפְיָטִנים 

ִּכּפּור ָצִריְך ִלְקרֹא ְלַאט ְלַאט. )ַאְלְּגִריָּבה ֶזה ֵבית ַהְּכֶנֶסת 

ֲהִכי ַעִּתיק ָּבעֹוָלם. ַּפַעם ְּבָׁשָנה ְּבַל”ג ָלעֶֹמר עֹוִׂשים ָׁשם ֲחִגיגֹות 

ְוָכל ִמיֵני ְדָבִרים ָּכֵאֶּלה, ְוָכל ִמי ֶׁשּנֹוֵסַע ְלָׁשם ַמִּכיר אֹותֹו. ֵּבית 

ַהְּכֶנֶסת ַהְּמקֹוִרי ָהָיה ָקָטן, ְוַאַחר ָּכְך ִהְרִחיבּו אֹותֹו ִמָּסִביב. ַּכֲאֶׁשר 

ִנְכָנִסים ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ַהָּקָטן, ָׁשם מֹוִציִאים ֵסֶפר ּתֹוָרה, ָאָדם ַחָּיב 

ַלֲחֹלץ ַנֲעַלִים. ְוַגם ַהּגֹוִים ֶׁשָּבִאים ְלָׁשם. ֶזה ָהָיה ִמְנָהג ָקדּום. 

ָהַרְׁשָּב”ׁש )בתשובותיו סימן רפ”ה( ּכֹוֵתב ֶׁשִּבְמקֹומֹות ֶׁשּנֹוֲהִגים 

ְלהֹוִריד ַנֲעַלִים ָצִריְך ְלַהְמִׁשיְך ַּבִּמְנָהג ַהֶּזה, ְוֶׁשֵּכן ִהְנִהיג מֹר ָאִביו 

ָהַרְׁשָּב”ץ. ַעל ִּפי ַהָּכתּוב “ַׁשל ְנָעֶליָך ֵמַעל ַרְגֶליָך” )שמות ג’, 

ה’(. ְוֶזה מּוָבא ְבַכף ַהַחִּיים )סי’ צ”א אות כ”ה((. )גליון 181 

אות א’ וגליון 130 אות א’(.

א. ְּבֵליל יֹום ַהִּכּפּוִרים ֵיׁש ָלנּו ִפּיּוט ִנְפָלא ְמאֹד, “ְלָך ֵאִלי ְּתׁשּוָקִתי” 

]ְרֵאה ַבָּמדֹור “ְלַמַען ְּתַסֵּפר”[. ַהִּפּיּוט ַהֶּזה ֵיׁש ּבֹו ַגם ִוּדּוי ֶׁשאֹוְמִרים: 

“ְוָאַׁשְמִּתי ְוָאַרְבִּתי ְוכּו’”. ּוִבְגַלל ַהַּמְנִּגיָנה אֹוְמִרים ֶאת ֶזה ִמְּלַרע, 

ַמְׁשָמעּות  ֵיׁש  ְבִעְבִרית  ִּכי  ַהַּמְׁשָמעּות,  ֶאת  ּוִמֵּמיָלא הֹוְפִכים 

ְמַׁשֶּנה ֶאת  ַאָּתה  ֵּביֵניֶהם  ַמְחִליף  ַאָּתה  ְוִאם  ּוִמְּלַרע,  ְלִמְּלֵעיל 

ַהַּמְׁשָמעּות, ְוָכאן ִאם ּתֹאַמר “ְוָאַׁשְמִּתי ְוָאַרְבִּתי ּוָבַגְדִּתי ּוָבִזיִתי” 

ְוכּו’,  ְוִלְבזֹות  ְוִלְבּגֹד  ְוֶלֱארֹב  ֲאִני ַאְמִׁשיְך ֶלֱאׁשֹם  ִמְּלַרע, ֵּפרּוׁשֹו 

ְלַכֵּון ֶאת  ְוָצִריְך  ִמְּלֵעיל.  ְוָאַרְבִּתי”  “ְוָאַׁשְמִּתי  ָצִריְך לֹוַמר  ְוָלֵכן 

32 אות ח’, וגליון  ַהַּמְנִּגיָנה ֶׁשֹּלא ַתֲחִליף ֶאת ַהַּמְׁשָמעּות. )גליון 

82 אותיות כ”א וכ”ב(.

ב. ְּבמֹוָצֵאי יֹום ִּכּפּור ּתֹוְקִעים ַּבּׁשֹוָפר. ְוַהּתֹוָספֹות )במסכת שבת 

דף קי”ד ע”ב דיבור המתחיל ואמאי( אֹוְמִרים ֶׁשֶּזה ִבְׁשִביל ְלהֹוִדיַע 

ָלִאָּמהֹות ְלַהֲאִכיל ֶאת ְּבֵניֶהם, ִּכי ִלְפָעִמים ַהְיָלִדים ָהיּו ֲעֵיִפים 

ְוָהְלכּו ַהַּבְיָתה ִלְפֵני ְגַמר ַהְּתִפָּלה, ְוֵהם ֹלא יֹוְדִעים ָמַתי ֶלֱאכֹל, 

ְוָלֵכן ְּכֶׁשֵהן ׁשֹוְמעֹות ֶאת ַהּׁשֹוָפר ָאז ֵהן יֹוְדעֹות ֶׁשֶאְפָׁשר ְלַהְתִחיל 

ֶלֱאכֹל, ְוָכָכה ָהָיה ֵמָאז ּוִמָּתִמיד. ְוָלֵכן ַאָּבא ָזַצ"ל ְּבחּוץ ָלָאֶרץ ָהָיה 

אֹוֵמר ְלַחּכֹות ֶעְׂשִרים ַּדּקֹות ַאֲחֵרי ַהְּׁשִקיָעה ְוָאז ִלְתקַֹע ַּבּׁשֹוָפר, 

ִּכי ֵיׁש ָּכֵאֶּלה ֶׁשּתֹוְקִעים ַמֵהר ֲאָבל ָּבֶזה גֹוְרִמים ֶׁשֲאָנִׁשים יֹאְכלּו 

ִלְפֵני ַהְּזַמן, ְוֶעְׂשִרים ַּדּקֹות ֶזה ִמיִנימּום )ִּכי ֶזה ִׁשעּור "ְׁשֹלֶׁשת ִרְבֵעי 

ִמיל" ]ַאֲחֵרי ַהְּׁשִקיָעה, ֶׁשהּוא ֵצאת ַהּכֹוָכִבים[ ְלַדַעת ָהַרְמַּב"ם ֶׁשֶּזה ְׁשמֹוֶנה 

ֶעְׂשֵרה ַדּקֹות, ָאז ְנַעֵּגל ֶאת ֶזה ְלֶעְׂשִרים(. ֲאָבל ָּכאן ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ָהַרב 

ִטיקּוִצ’יְנְסִקי ָבַדק ָמַתי ִנְרִאים ְׁשֹלָׁשה כֹוָכִבים ֶׁשָּכל ֶאָחד ָיכֹול 

ְוָלֵכן  ָוֶׁשַבע ַּדּקֹות,  ַאֲחֵרי ְׁשלֹוִׁשים  ֶׁשֶּזה  ְוָרָאה  ִלְראֹות אֹוָתם, 

ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְמַחִּכים ְׁשלֹוִׁשים ְוֶׁשַבע ַּדּקֹות ְּבֵעֶרְך. ְוֹלא ִמִּלּבֹו 

ִהְמִציא ֶאת ֶזה, ֶאָּלא ֶזה ָכתּוב ְּבִבְרֵּכי יֹוֵסף )סימן רס”א אות א’( 

ְּבֵׁשם ַּבַעל ׁשּו”ת ִּגַּנת ְוָרִדים )ִּבְכַתב ָיד, ְוַהְּתׁשּוָבה ַהּזֹאת ִנְדְּפָסה ְּבׁשּו”ת 

ַמֲהִר”י ְפָראִג’י סימן נ”א( ֶׁשרֹב ִיְׂשָרֵאל נֹוֲהִגים ֶׁשְּׁשַנִים - ְׁשֹלָׁשה 

ִמיִלים ַאֲחֵרי ַהְּׁשִקיָעה ַמְדִליִקים ֶאת ַהֵּנר, ְוַכָּמה ֶזה ְׁשֵני ִמיִלים? 

ְׁשלֹוִׁשים ָוֵׁשׁש ַּדּקֹות )ְלִפי ָמָרן ֶׁשַהִּמיל ֶזה ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ַדּקֹות(, ְוִאם 

ַּכֲחִצי  ִלְתקַֹע  ֶׁשֶאְפָׁשר  ֵּכן ֶזה ַהֶחְׁשּבֹון, )ּבגליון 82 ָאַמר ָמָרן שליט”א 

ָׁשָעה ַאֲחֵרי ַהְּׁשִקיָעה(. ְוֹלא ְכַדאי ְלַהְחִמיר ּוְלַחּכֹות ִעם ַהְּתִקיָעה ַעד 

ְזַמן ַרֵּבנּו ָתם, ָלָּמה? ִּכי ֵיׁש ָּכֵאֶּלה ֲעֵיִפים ְוַחָּלִׁשים, ְוֵכן ֵיׁש חֹוֵלי 

ַסֶּכֶרת, ֶׁשִאם יֹוֵרד ָלֶהם ַהֻּסָּכר, ֶזה ַסָּכָנה. ְוַרק ַאֲחֵרי ֶׁשּגֹוְמִרים 

ַעְרִבית ֶאְפָׁשר ְלַהִּגיד: “ִמי ֶׁשָּיכֹול ֶׁשְּיַחֶּכה ַעד ַרֵּבנּו ָתם ְוָתבֹא ָעָליו 

ַהְּבָרָכה”. )גליון 32 אות ל”ו, וגליון 82 אותיות כ”ג וכ”ד(.

א. ַהִּפּיּוט “ְלַמַעְנָך ֱאֹלַקי”, ָּכל ָּכְך ָמתֹוק. ַהְמַחֵּבר ַרִּבי ָדִוד 

ֶּבן ְּבקֹוָדה, ְוֹלא ָידּוַע ִלי ָמַתי ַחי. ָמָרן ָהַרב עֹוַבְדָיה ָזַצ”ל ָהָיה 

אֹוֵמר ֶאת ַהִּפּיּוט ַהֶּזה ָּכל ַלְיָלה ָּבַאְרָּבִעים יֹום ֶׁשל ַהְּסִליחֹות, 

ַוֲאִפּלּו ֶׁשָּכתּוב ֶׁשאֹוְמִרים אֹותֹו ַרק ַּבֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְתׁשּוָבה. ַהִּמִּלים 

ָׁשם ָּכל ָּכְך יֹוְצאֹות ִמֵּלב ָטהֹור ָּפצּוַע ּוָבִריא, ֶּבֱאמּוָנה ְפׁשּוָטה 

ְוִטְבִעית. “ַוֲעֵׂשה ְלטֹוָבה אֹות, ְוחֹן ְנָפׁשֹות ֲעצּובֹות, ְלֵמי ֶיַׁשע 

ְצֵמאֹות”, ְצֵמאֹות ְלַמִים ֶׁשל ְיׁשּוָעה. ַהַּבָּקָׁשה ַהּזֹאת ִנְתַמְּלָאה 

ַאֲחֵרי ֵמאֹות ָׁשִנים, ְוַהּיֹום רֹוִאים ֶאת ַהְיׁשּועֹות ְּבֶעְזַרת ה’, 

ְּבִלי ׁשּום ָסֵפק ָּבעֹוָלם. )גליון 128 הערה 1(.

ב. ַרִּבי יֹום טֹוב ֶאְלָּגאִזי ָהָיה ָגאֹון ָּגדֹול, ְוָהָיה רֹאׁש ַהְּמֻקָּבִלים 

ְּבֵבית ֵאל ַאֲחֵרי ָהָרָש“ש. ָהָרָש“ש ִנְפַטר ִּבְׁשַנת התקל“ז, ְוַרִּבי 

יֹום טֹוב ֶאְלָּגאִזי ִנְפַטר 25 ָׁשָנה ַאַחר ָּכְך ִּבְׁשַנת התקס“ב. 

ְוָרִאיִתי ָעָליו ִסּפּור ֶׁשָהָרָש“ש ָאַמר לֹו ”ּכֹה ְתָבְרכּו ֶאת ְּבֵני 

ְוָאִביו ַרִּבי  ִיְׂשָרֵאל“ )במדבר ו‘ כ“ג(, ”ּכֹה“ ֶזה ִגיַמְטִרָּיה 25. 

ִיְׂשָרֵאל ַיֲעקֹב ֶאְלָּגאִזי ָהָיה ְמֻקָּבל, ְוִחֵּבר ֵסֶפר ַׁשְלֵמי ִצּבּור. 

ְוֵיׁש ָׁשם ַהָּגהֹות ֶׁשל ַרִּבי ַאְבָרָהם ַחּיּון. )גליון 230 הערה 20(.


