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ָעֹון תחת עין
יישר כח ]לרבי כפיר פרטוש נר”ו ואחיו יהונתן על השיר ‘תושפר ותערב’[, א. 

זה שיר חדש במתכונת “מצפרא עד ערב ולבי כואב” שחיבר ר’ אשר מזרחי 
ז”ל. ובחודש האחרון הוציאו ספר דומה לו של רבי בנציון כהן )מהעיר זוארה(. 
הוא היה רב בעיר אחת בלוב ועשה שם מהפכה. כולם היו אוהבים לשיר שירי 
עגבים בערבית, אמר להם למה לכם? אתם אוהבים את הלחן? בסדר. אני 
אעשה לכם שירים יפים מאד בעברית באותה מנגינה ובאותו הלחן. ועשה 
באומנות רבה שאתה לא יודע אם זה מקור או תרגום. ישנו שיר שהמקור 
היה “עין אזרקה” – “העין הכחולה”, והחליף אותו – “עוון הסרקא” - עוון 
הגנבה, והדברים כל כך ישרים ופשוטים באומנות מיוחדת1. והמלים האלה 

שאמר אותם עכשיו הפייטן, זה הנוסח של הרב בנציון כהן2. 

שלחן ערוך וכף החיים
שולחן ערוך יורה דעה עם טורי זהב ב.  יש עוד דבר חדש. הוציאו היום 

ושפתי כהן עם הרבה מעלות. דברי הרמ”א שורה לבד, דברי מרן כל סעיף 

1.  היה אחד שתרגם “סיפורי סבתא” של שלום עליכם, )סופר אחד בטלן, אין לו מה לעשות(. 
נדמה לי זה היה חתנו )שכחתי מה שמו(, והוא תרגם את הסיפורים שלו מאידיש לעברית, 
כל כך התרגום שלו מוצלח עד שאתה חושב שזה המקור. אבל שם אין לא חרוזים ולא 

לחן. וכאן יש גם חרוזים וגם לשון וגם הכל, והכל הולך באופן טבעי.
2.  עכשיו הספר של הרב בנציון היה בידי. אגב: בבני ברק אני מחפש כורך, אין. כנראה 
כורך שולחן עורך”... פעם היה כורך אחד אשכנזי מבוגר,  יש רק פעם בשנה – “מרור 
שעכשיו כנראה הוא לא עובד. הייתי נותן לו ספרים, והוא מוסיף חוץ מהשם של הספר 
על הכריכה, גם באיזה מקום הוא נדפס. אם הוא רואה למשל שהוא נדפס בתונס – כותב 
תונס, ג’רבא - ג’רבא. פעם אחת ראה שכתוב “אנטבע בתונס”, ו”אנטבע” בערבית פירושו 
נדפס, אז הוא חשב שהספר הזה נדפס באנטבה, כתב על הכריכה שלו: “אנטבע”... איזה 
אנטבה?! באנטבה יש יהודים בכלל? זה ספר משנת תרנ”ו - לפני מאה ועשרים שנה היו 
שם יהודים בכלל? אלא “אנטבע” בערבית פירושו נדפס. אבל אין דבר, שיכתוב, העיקר 
הוא שהספר מכורך. והיה עוד אחד, שהייתי מביא לו. פעם הבאתי לו את החוברות של 
אור תורה לכרוך אותם, והוא אמר, לא עכשיו, רק אחרי החגים. והשנה הביאו לו אחרי 
החגים, ואמרתי להם לפני שאתם מביאים תתקשרו אליו אם הוא מוכן לקבל או לא. לא 
עשו ככה, הביאו לו אחרי החגים בחצי חשוון, החזיר לי אותם אחרי חודש, אין מה לעשות. 
למה? ככה. אם כורכים מאה ספרים או מאתים ספרים בבת אחת ניחא, אבל אם הוא כורך 
רק ספר אחד, מה הוא מרוויח מזה?! כל מה שיבקש תן לו. שיהיו חוברות אבודות אין 
לזה טעם. יש מקום בירושלים שהם כורכים ספרים, יש אחד באשדוד, אבל הוא חותך 
את שולי העמודים, אמרתי טוב, אני לא אעשה הגהות, לא צריך. אבל גם את השורות של 
הספר הוא חותך... מה נעשה לו?! “פותח את ידך” )תהלים קמ”ה ט”ז( סופי תיבות לחתֹך. 

אין מה לעשות. “ומשביע לכל חי רצון” - איזה רצון זה?!

בשורה לבד, דברי טורי זהב ושפתי כהן בלי ראשי תיבות, הכל מבואר 
ומפורסם.  אבל עם כל זאת אדם לא יסמוך על ההבנה שלו, אדם עם הארץ 
שיקרא פירוש שפתי כהן עם כל ההסברים וכל הפתיחת ראשי תיבות, לא 
יבין כלום, ההבנה היא אחרת. לכן צריך שבתחילה יהיה אדם אחר שילמד 
אתו. המטרה כאן היא שכל אחד יוכל לפסוק דברים פשוטים מתוך הספר. 
אבל לפעמים פרי חדש חולק על שניהם, ואנחנו קיבלנו הוראות הפרי חדש, 
אז כדאי לאדם שיהיה לו גם ספר כף החיים, והוא מביא שם את כל הדעות3. 
דבר שכל האחרונים מסכימים עליו - מסכימים, אבל בדבר שלא - אתה 

חייב לעיין בכף החיים. 

עצירת גשמים
ועוד דבר, היום גמרו ]בדף היומי[ מסכת ראש השנה ומתחילים מסכת ג. 

תענית. והשנה חסר לנו גשם, בעוון של מי? לא יודעים. אבל זה בעוון שלנו, כל 
אחד אומר “עוונותי הטו אלה” )ע”פ ירמיה ה’, כ”ה(. ובמסכת תענית כתוב שהיו 
עושים תעניות על גשמים. היום כבר לא עושים תעניות. למה? דבר ראשון, 
אפשר לייבא פירות וירקות מחוץ לארץ )ובמיוחד בשנת השמיטה(. ודבר שני, 
כי הלוואי שנוכל לעמוד בתעניות העיקריות, להוסיף עוד תענית בשבעה 
עשר בחשון, ואחר כך שני חמישי ושני )תענית דף י’ ע”א(, וצריך לחכות עוד 
קצת, ואם לא ירד גשם, עושים עוד פעם שלוש תעניות, ואחר כך לחכות 
עוד קצת, ואם לא ירד גשם עושים עוד שבע תעניות )שם דף י”ב ע”ב(, נורא 
ואיום. פעם כשאין מים לשתות מה עושים? לוקחים מהבורות, אבל גם הם 
רֹות” – “אבלה יהודה  ּצָ נגמרו. יש תיאור נורא בירמיה )פרק י”ד( “על דברי ַהַבּ
ָפִים, שאפו רוח כתנים, כלו עיניהם  ושעריה אומללו וכו’ ופראים עמדו על ׁשְ
כי אין עשב. אם עוונינו ענו בנו, ה’ עשה למען שמך, כי רבו משובותינו לך 
חטאנו” )שם פסוקים ב’, ו’-ז’(. לקרוא את הפרק ולהצטמרר איך ירמיה הנביא 

מתאר את הבצורת שהייתה בזמנו. אין מה לאכול ואין מה לשתות. 

לימוד מסכת תענית כתענית ותפלה על הגשמים 
הרבה פעמים היה ככה, והיו תלמידי חכמים שהיו עושים את הפיוט ד. 

“א-ל חי יפתח אוצרות שמים” ולפעמים התפלה שלהם עוזרת על המקום. 
אומרים שפעם אחת היה יהודי שהיה גר באיזה כפר בודד ואין שם מניין, 

3.  כף החיים מיוחד במינו, מביא כל הדעות 
בלשונם, לא מעבד אותם. כשאתה רואה את 
בשמותם”  “למקומותם   – בלשונם  הדעות 

)בראשית ל”ו מ’( אתה יכול להבין יותר.
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אז הוא היה מתפלל בבית. וכל שבוע היה הולך לרב, אומר לו: תגיד לי סדר 
התפלות בימים האלה, כי אני לא יכול להגיע רק משבת לשבת, תכתוב לי 
באיזה יום צריך לצום, ובאיזה יום יש תענית אסתר וכדו’, והרב היה כותב 
לו. והנה יום אחד באמצע השבוע הזדמן לו לבוא לעיר הגדולה, וראה שבתי 
הכנסת פתוחים, הציבור בתענית והם בוכים. אמר לרב: למה לא כתבת לי 
שהיום עושים תענית? למה הכשלת אותי שאכלתי? אמר לו: זו לא תענית 
רגילה, זו תענית על עצירת גשמים. אמר לו: מה זה עצירת גשמים? אמר לו: 
כשאין גשם מתפללים שיבוא גשם וצמים, ושמים אפר על המצח וכו’ וכו’. אמר 
לו: למה צריכים לצום? אני יכול להתפלל על הגשם. אמר לו הרב: אתה יכול 
להתפלל על הגשם? בוא נראה אותך. אמר לו: בסדר. הלך הביתה, והביא אתו 
את המאזנים שלו ואמר: רבון העולמים, אני שוקל במאזנים כל דבר, אם פעם 
אחת גנבתי מאחרים - תשרוף אותי, ואם לא גנבתי - תוריד מים לבנים שלך. 
הוא אמר את המלים האלה ופתאום התחיל לרדת גשם חזק מאד. התמימות 
של יהודי שווה מיליונים. הקב”ה רואה את היהודי הזה שהוא מתפלל מקירות 
לבו. לא צריך שום דבר. “ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל” )ישעיה ל”ח ב’(, 
כשאמר לו ישעיה הנביא “כי מת אתה ולא תחיה” )שם פסוק א’( - תמות בעולם 
הזה ולא תחיה לעולם הבא. למה? כי לא נשא אשה )ברכות דף י’ ע”א(, אז חזקיהו 
הסב פניו לקיר. ואומרת הגמרא )שם ע”ב( “אל הקיר” - שהתפלל מקירות לבו. 
יש נוסח תפלה של שמואל )חבירו של רב( ביומא )דף פ”ז ע”ב(, ממעמקי הלב4. 
מה הוא אומר בקטע הזה? לא יודעים. עד שמצאו כתב יד של גאונים לפני 
אלף שנה ויותר, ושם כתבו מה זה הקטע שחיבר שמואל ממעמקי הלב. )אני 
הבאתי את זה בהקדמת ס’ ארים נסי גיטין עמ’ 36(. זה נוסח תפלה שתיקן שמואל 

ירחינאה חברו של רב. והיום אין לנו בעוונות שום דבר. הרב עובדיה ע”ה היה 
פותח את ההיכל ואומר “א-ל חי יפתח אוצרות שמים” ובשמים מתחשבים בו, 
כי הוא לקח את כל המדינה ושם אותה על כפיו. אבל היום אין לנו מי שיכול 
לעשות דבר כזה. אז נלמד מסכת תענית שהלימוד יעלה לנו במקום תפלה. 

“אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת” – ִאי בחיריק
“אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת”. העולם ה.  יש עוד דבר בתפלה: 

והנכון לומר “ִאי אפשר” בחיריק. למה? כי יש  אומרים “ֵאי אפשר” בצירי, 
לנו שני עדים נאמנים בתנ”ך. אחד בכלתו של עלי אשת פינחס )היו לעלי שני 
בנים - חפני ופינחס(. שהיא “הרה ָלַלת” )שמואל-א’ ד’, י”ט. מה הכוונה? הרה ללדת(. 

ֶלד “ִאי כבוד לאמר גלה כבוד  “ותכרע ותלד כי נהפכו עליה ציריה”. וקראה לּיֶ
מישראל” )פסוק כ”א( - אי כבוד בחיריק. מה הפירוש אי כבוד? אין כבוד. ועוד 
ראיה אחרת באיוב )כ”ב, ל’( שם כתוב “ימלט ִאי נקי ונמלט בבור כפיך”5, כתוב 

4.  אנחנו אומרים “מה נאמר” שתיקן רב. רב תיקן כמה וכמה תפילות יפות, כל התפלות 
הארוכות שאנחנו אומרים אותם במוסף של ראש השנה – “אתה זוכר מעשה עולם, ופוקד 
כל יצורי קדם, לפניך נגלו כל תעלומות”, נחמדות עד מאד, עברית צחה של תנ”ך, חיבר 
אותם רב, “תקיעתא דרב” - ככה הם נקראים. ואילו שמואל חיבר משהו אחר. במקום “מה 

נאמר לפניך יושב מרום”, חיבר קטע “ממעמקי הלב”. ככה מובא בגמרא.
שחוני המעגל היה לו מפתח של הגשמים, כשאין  הגמרא )תענית דף כ”ג ע”א( מביאה    .5
גשמים הולכים אליו. והיה מומחה בדבר הזה. פעם הייתה עצירת גשמים ענקית, עד 
שיצא רוב אדר ולא ירדו גשמים, עמד חוני המעגל ועג עוגה )עשה עיגול( ואמר: “רבונו של 
עולם, איני זז מכאן עד שתרחם על בניך!” )אם ננסה אנחנו לעשות דבר כזה, יגידו לנו “תישאר 
שם, אל תזוז”... איך אמר הרב עובדיה ע”ה? “מדברי הרב מאזוז אל תזוז”, וגם הרב מאזוז בעצמו לא 

יזוז... וכי נוכל לעשות דבר כזה?!(. הוא אמר את זה, מיד התחילו גשמים מנטפים. אמר מה 

זה? זה גשמים של תינוקות... מה זה טיפות טיפות? אני רוצה גשמים. בסדר, ירדו גשמי 
זעף שיכולים להטביע את העולם. אמר מה זה? זה מבול חדש? מבול בניסן? אין דבר 
כזה. אחר כך התחילו הגשמים לרדת לאט לאט, עד שהתמלא הכל גשם, ובאו ואמרו לו: 
תתפלל על הגשם שיפסיק, איננו יכולים לסבול אותו. אמר להם לא, אין מתפללין על רוב 
טובה. אלא צריך להביא קרבן תודה, הקריב ואמר “רבונו של עולם, בניך לא יכולים לא רוב 
טובה ולא רוב רעה, תעשה שיהיה להם בנחת”. וכמו שאמר כך היה. הגשם נפסק והביא 

ברכה ושפע שאין כמוהו. 
אז הגמרא אומרת ששלח לו שמעון בן שטח: “אלמלא חוני המעגל אתה - שידוע שאתה 

אי נקי בחיריק6. אז יש לנו שני עדים נאמנים ש’אי’ בחיריק7. ואת זה לא 
אני אומר, אמרו את זה שני חכמים לפני ארבע מאות שנה, רבי אליהו בחור 
שהיה מדקדק מספר אחת בעולם8. והוא כתב )ספר התשבי ערך אי( שאומרים 
אי אפשר בחיריק. והחכם השני בתימן )שני עולמות( - רבי שלמה עדני9, והוא 
כתב )פאה פרק ה’ משנה ג’( לומר אי בחיריק. אם כן יש לנו שני חכמים לפני 
ארבע מאות שנה אחד אשכנזי ואחד תימני שהגיעו לאותה מסקנא לומר 

“ִאי אפשר” בחיריק.

אין לומר “מה יקר” לפני הורדת הטלית על הגוף
ועוד דבר, רוב העולם )במיוחד העדה שלנו( לובשים טלית ואחר כך מעבירים ו. 

את שתי הכנפות הימניים אחורה ואומרים “מה יקר” וגו’, אחר כך מעבירים 
גם את שתי הכנפות השמאליים אחורה ואומרים עוד פעם “מה יקר”. אבל 
זה לא נכון לומר כן, כי כשעדיין לא הורדת את הטלית על הגוף אתה נמצא 

צדיק - הייתי גוזר עליך ב”מ נידוי. אבל מה אעשה לך שאתה מתחטא לפני המקום כבן 
שמתחטא על אביו ועושה לו רצונו”. אתה כמו ילד שמתפנק על אבא שלו, ואומר לו: אבא, 
תביא לי תפוח. ואביו אומר לו: לא, זה מיועד ליום שבת. והילד חוזר: אבא, תביא לי תפוח. 
והוא אומר לו: כבר אמרתי לך שלא. והוא חוזר: תביא לי תפוח, למה אתה לא מביא? ואביו 
אומר: אמרתי לך שלא. אתה חוזר עוד פעם?! והילד אומר לו: טוב, “ברוך אתה ה’ אלקינו 
מלך העולם בורא פרי העץ”... אבא שומע ברכה, ואומר לו טוב, תאכל, שלא תברך לבטלה... 
אז הבן הזה מתפנק על אביו, ואתה מתפנק כביכול על הקב”ה. ועליך נאמר באיוב )פרק 
ָוה ושח עינים  כ”ב כ”ח-ל’( “ותגזר אומר ויקם לך ועל דרכיך נגה אור. כי השפילו ותאמר ֵגּ

יושיע. ימלט אי נקי ונמלט בבור כפיך”, ואת הכל דרשו על חוני המעגל, “ותגזר אומר ויקם 
“ועל דרכיך נגה אור” - דור שהיה חשוך הארתו  לך” - מה שאתה אומר הקב”ה מקיים. 
בתפלתך - נגה אור. ואחר כך “כי השפילו ותאמר גוה” - דור שהיה שפל הגבהתו בתפלתך, 
“ושח עינים יושיע” - דור שהיה שח עינים, היה הולך כפוף ובוכה ומצטער, הושעת אותו 

בתפלתך. “ימלט אי נקי” - דור שלא היה נקי, מילטת אותו בתפילתך.
6.  יש אומרים ש”אי נקי” הכוונה “איש נקי”, אבל זה לא הפשט, כי אם היה איש נקי לא היה 

מקף, כשיש מקף זה מחובר - אי-נקי.
7.  ויש לנו מקומות אחרים שלא מוכרחים בכלל שכתוב בהם ֵאי בצירי ]במשמעות “אין”[. 
כשיש ֵאי בצירי פירושה איפֹה –  כמו “ֵאי הבל אחיך” )בראשית ד’, ט’(. וכן “אל למלכים שתו 

יין ולרוזנים אי שכר” )משלי ל”א, ד’( - אוי להם על השכר שהם שותים.
8.  זה אשכנזי מדקדק. איך נעשה מדקדק? הלך לאיטליה אצל הספרדים, והם ִלמדו אותו 
דקדוק. עד שהוא כתב )כ”כ בשמו הגאון יעב”ץ בספר לוח ארש ח”ב פ”ד דאבות סוף אות צ”ו( “אם 
תמצא חמור עולה בסולם, תמצא אשכנזי מדקדק”... כי האשכנזים לא יודעים דקדוק. ור’ 
אליהו בחור יוצא מן הכלל. הוא גר באיטליה, והוא למד דקדוק על בוריו. כל מה שהוא כתב 
קבלו אותו. למשל אנחנו אומרים “יברֲכך”, ועל פי הרד”ק אומרים “יברְכך” הכ”ף הראשונה 
בשוא נח. ויש הרבה שאומרים ככה - בתונס וחאלב ואחרים, ואילו רבי אליהו בחור אמר אי 
אפשר לומר ככה. בשתי אותיות הדומות עושים את הראשון שווא פתח, ויש ראיות לדבריו 

בכתר ארם צובא. ככה כתוב שם, והוא לא ראה אותו. יש כמה דברים שהולכים על פיו.
אנשים לא יודעים את הערך של מלאכת שלמה על המשניות, כל הגהה שהוא כותב    .9
“קולעת אל השערה” )ע”פ שופטים כ’, ט”ז(. מה שהוא אומר זה מדוייק מאד. אני זוכר הגהה 
אחת שלו שאף אחד לא הרגיש בה. כתוב )בבבא מציעא דף ל”ח ע”א( “המפקיד פירות אצל 
חבירו אפילו הן אבודין לא יגע בהן”. מה הפירוש “אפילו הן אבודין לא יגע בהן”? למה לא 
יגע? הרי הפירות האלה כבר אבודין, יגע בהם או לא יגע בהם - הם לא שוים כלום, תקח 
אותם לפח. )איך אומרים? מגבון לח תזרוק לפח...(. מה יש לעשות בהם?! אז הוא אומר שהרב 
יוסף התנא )זה חכם אשכנזי שהגיע מפוזנא, והוא היה בקי במשניות משהו מיוחד, אז קראו לו “רבי 
יוסף התנא” כי הוא בקי בכל המשניות( הגיה בספרו “אפילו הן אובדין”. אבודין פירושו נגמר 

ואין מה לעשות. אובדין פירושו הולכים ואובדין. אז אתה יכול להציל אותם לפני שילכו 
לגמרי. זו הגהה קולעת ואמתית. הביא אותה מלאכת שלמה. מלאכת שלמה היה בכתב יד 
במשך ארבע מאות שנה, ואם לא הדפיסו אותו בווילנא לפני מאה שנה בערך, כל ההגהות 
הנחמדות שלו היו הולכות לאיבוד. הוא לימד אותנו שאומרים “במה מדליקין ובָמה אין 
מדליקין” )שבת דף כ’ ע”ב(. אמר כל מלת “במה” שאחריה אותיות אל”ף או ה”א תהיה בקמץ, 
והביא הוכחות לזה, כמו: “בָמה אדע כי אירשנה” )בראשית ט”ו ח’(. למה “בָמה” ולא “בֶמה”? כי 
אחריה אל”ף. וגם כאן, “בָמה אין מדליקין”. וכן “בָמה אשה יוצאה ובָמה אינה יוצאה” )שבת 
דף נ”ז ע”א(. “בֶמה בהמה יוצאה ובָמה אינה יוצאה” )שבת דף נ”א ע”ב(. “בהמה” לא מתחילה 

באל”ף ולא בה”א, ואילו “אינה יוצאה” מתחיל באל”ף. כל ההגהות הנחמדות האלה, מביא 
אותם במלאכת שלמה.

ב"ה יצאה מהדורא נוספת של ספר שונה הלכות מהדורת עשוש, 
ניתן לקבל הספרים עצמאית במושב ברכיה בישיבת חכמת רחמים, לפרטים: 086727523 שלוחה 6



באמצע העטיפה, ואתה מפסיק בעטיפה העיקרית. ומה העטיפה העיקרית? 
להוריד אותו על הגוף, ואתה עוד לא הורדת אותו על הגוף. בדקתי בספר בית 
עובד10, והוא הביא שם שמברכים על הטלית, ואחרי שמביא הרבה הלכות, 
בסוף אומר: “ויאמר מה יקר”. לא אומרים “מה יקר” בין השלכת הכנפות 
הראשונים לכנפות השניים, אלא אחרי שגמר הכל. מקשים לי אבל המנהג 
והמנהג והמנהג... יש לי תירוץ על המנהג. אבל מה זה יעזור לכם? אני מביא 
לכם הוכחות. מה אתם רוצים מהחיים שלי?! המנהג הזה היה לפני הבן איש 
חי, ואז אדם כשהיה מברך על הטלית, היה מוריד את הטלית על כל הגוף, 
ואחר כך מרים אותו קצת ושם מאחורי הגוף שתי כנפות, ועוד שתי כנפות. 
ולכן כיון ששמת כבר את הטלית על הגוף, אתה כבר עשית את המצוה, ותוכל 
לומר “מה יקר” פעמיים. אבל בן איש חי )ש”א פרשת בראשית הלכה ה’( אמר שלא 
עושים ככה, אלא אמר אל תוריד על הגוף עד שתשים את הכנפות מאחורה 
פעמיים. אם כן כשאני עושה ככה ואני אומר “מה יקר”, אני מפסיק באמירת 
“מה יקר” בין התחלת המצוה ובין סוף המצוה, לכן לא עושים ככה, אלא 
אומרים את זה בסוף. ככה הרב עובדיה פסק )הליכות עולם ח”א עמ’ ג’(, וככה 
מוכרח בבית עובד, וככה כתב הרב אברהם חיים נאה )שיעורי תורה עמ’ ש”ח(11.

לכן צריכים לדעת – “ִאי” בחיריק, ו”מה יקר” אומרים בסוף.

“וילך חרנה” – הלך לכיוון חרן
הפרשה שלנו מתחילה: “ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה” )בראשית כ”ח, ז. 

י’(. והוקשה לרש”י וכי כבר הוא הלך לחרן, הרי הוא עוד לא הלך. רק בהמשך 
כתוב: “וירא והנה באר בשדה וגו’ ויאמר להם יעקב אחי מאין אתם ויאמרו 
מחרן אנחנו” )שם כ”ט א’, ד’(. כשיצא עוד לא הגיע לחרן. כי אם כן מתי קרה 
אחר כך “ויפגע במקום וילן” )שם כ”ח, י”א( “ויחלום” )שם פסוק י”ב(. איך זה? אז 
רש”י אומר שאין הכוונה שהגיע לחרן, אלא שיצא לכיוון חרן, כאילו כתוב 
“וילך לכיוון חרנה”, דעתו הייתה ללכת לחרן. ובזה יישבתי קושיא עצומה 
של הרב חיד”א. לפני מאתים וחמשים שנה )בשנת תקל”ד( הרב חיד”א הגיע 
לתונס, ועשו שם קידושין והזמינו את הרב מארץ ישראל – הרב חיד”א, 
ואמרו לו: תראה איך סדר החופה והקידושין שלנו. וכתב החיד”א )מעגל טוב 
עמ’ 62( אמרתי להם שלש הערות והתפלאו כולם, הערה ראשונה, שכאשר 

מברכים שבע ברכות כל הקהל אומרים: “אלוקינו מלך העולם” )ועד היום יש 
תוניסאים שנוהגים ככה(. ולא כדאי לומר אלקינו, כי “אלוקינו” זה הזכרת ה’, 

והביא להם את תשובת הריב”ש )סי’ ת”ח(. והערה נוספת שהם היו חותמים 
בכתובה לפני שהחתן נתן את הקידושין, איך עושים ככה? הרי בכתובה כתוב: 
“וצביאת כלתא דא והוות ליה לאינתו” - והסכימה הכלה הזאת והייתה לו 
לאשה. והרי היא עוד לא הייתה לו לאשה, כי לא קיבלה קידושין, והם שתקו 

גם על ההערה הזאת. 

“וצביאת כלתא דא והוות ליה לאינתו” – להיות לו לאשה
אבל ביררתי, וראיתי שבחוץ לארץ ככה היו עושים, ועד היום הזה עושים ח. 

ככה, כי על פי הממשלה לא כל אחד יכול לחתום על הכתובה בחתונה, אלא 

הרב עובדיה ע”ה אמר, פעם כשהיית גומר את תפלת  הוא ספר טוב, ויש בו הלכות.    .10
העמידה בלחש, יש לך בית עובד או בית מנוחה, ויש שם כמה חידושים יפים וכמה דברים. 
אתה קורא ולומד ומעיין. היום הכל יבש, הלכות פסוקות שאין לך מה לחדש בהם. ולפעמים 
הם גם שלא כדין. )כי יש לו כמה טענות נגד הבן איש חי במלך אוהב צדקה ומשפט וכדו’(. אין 
מה לחדש, הכל יבש. אבל “בית עובד” הוא לא יבש, הוא לח. ויש כאלה ]סידורים[ שהם 

מאריכים ומאריכים, גם זה אי אפשר, זה סידור של תפלה. 
זה גאון גדול. הוא היה זה שהוכיח ששיעורי תורה הם כדעת הספרדים, ולא כדעת    .11
החזון איש. פעם הרב עובדיה ע”ה סיפר למישהו, שאברך אחד שלח לו קושיות על ספר 
שיעורי תורה של הרב נאה, והרב אמר עד שיבין דבריו צריך לאכול חצץ! אתה מקשה עליו?! 
קודם כל תבין אותו. אני לא זוכר אם ענה לו או לא ענה לו, פעם הרב היה עונה, אבל אחרי 
שהטרידו אותו, יותר לא היה עונה. ובאמת ככה צריך, אם בני אדם אין להם שכל ואין להם 
דעת - אין מה לעשות. תכניס להם בורג בראש?!... שלא יהיה להם דעת, אין מה לעשות. 
פעם הרב כתב בגליון של איזה ספר )איני יודע על מי כתב( – “בער ולא יבין” )ע”פ תהלים צ”ב, ז’(. 
ככה ספרו את זה. לא אמרו על מה, ולא אמרו על מי. רק שככה הרב כתב על ספר שהמחבר 
טיפש, כותב הוכחות בקושיות של שטות. “בער ולא יבין!” עם סימן קריאה. הדור שלנו יתום.

רק שני אנשים מוסמכים מטעם הממשלה )כמו שיש היום “נוטריון”( ולא סתם 
“ארחי פרחי”, והם היו תלמידי חכמים. ובזמנו היו ממונים על כך רבי סאסי 
)וכשעלה לארץ היה הרב  ע”ה שהיה הרב הראשי לג’רבא ברובע הגדול  כהן 
במושב ברכיה(, והשני רבי שמעון מימון ע”ה שהיה רב בגאבס אחרי רבי חיים 

חורי )והוא היה שם הרב עד שעלה לארץ, ושניהם נפטרו בארץ ישראל(, ורק הם היו 
מורשים מטעם הממשלה לחתום על כתובות, וכאשר רואים את החתימות 
שלהם בכתב היד שלהם, יודעים שזו כתובה מאושרת. ולא הזדמן להם כל 
יום לנסוע לחופה אחרת, מה יעשו? פעם יבואו לג’רבא, ופעם יבואו למדנין, 
ופעם יבואו לתיטאוין, ופעם יבואו לצפאקס, והנסיעות והזמן, אי אפשר. אז 
מה הם היו עושים? היו מכינים הרבה כתובות ביום אחד, ושניהם היו מזדמנים 
למקום אחד וחותמים עליהם, והולכים לעיר אחרת וחותמים גם שם, וככה 
בכל עיר ועיר. באותו היום היו עושים כמו טיול, מטיילים ברחבי תוניסיה. 
ולכאורה כאשר הם חותמים עדיין לא היו קידושין, ורק אחרי יומיים-שלושה 
היו עושים חופה וקידושין, אז איך עושים את זה?! אלא לא הייתה להם ברירה, 
והיו כותבים: “וצביאת כלתא דא והוות ליה לאינתו”, אע”פ שעדיין לא קיבלה 
קידושין. ולכאורה זה “מיחזי כשיקרא”. ככה הרב חיד”א אמר שזה שקר, כי 
איך כותבים שהייתה לו לאשה, בשעה שעדיין לא קידש אותה? אבל על פי 
דברי רש”י כאן בפרשה שלנו - שפירש ש”וילך חרנה” פירושו יצא ללכת 
לחרן - זה מיושב, כי הכוונה בכתובה “והסכימה הכלה הזאת להיות לו לאשה”, 
ולא “והוות” בפועל. ואח”כ ראיתי שגם האשכנזים בשו”ת מהר”י ברונא )סי’ 
צ”ד( ואחרים, אומרים שככה הם היו נוהגים, ואומרים שזה לא שקר ויש בזה 

טעם. והבאתי את הכל בשו”ת בית נאמן )ח”א חאה”ע סי’ ג’ אות כ”ו(. 

"הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך"
ואח”כ בהמשך נאמר ליעקב אבינו בחלום: “הארץ אשר אתה שוכב עליה לך ט. 

אתננה ולזרעך” )בראשית כ”ח, י”ג(. והוקשה לרש”י, הרי כמה גודל הארץ שיעקב 
שכב עליה? ארבע אמות. וכי על זה ה’ מברך אותו “לך אתננה ולזרעך”?! אלא 
מלמד שקיפל הקב”ה מתחת יעקב אבינו את כל ארץ ישראל כולה לארבע 
ורבי יוסף חיים ע”ה אומר )בן יהוידע מגילה דף כ”ט ע”א(  והוא ישן שם.  אמות 
שאין לחשוב שכל ארץ ישראל התקפלה מתחת יעקב אבינו כפשוטו, כי איך 
אפשר שיהיה דבר כזה שכל ארץ ישראל תתקפל, וכי אביו ואמו של יעקב 
וכל מי שגר בארץ היו מקופלים תחת רגליו של יעקב?!... אלא הכוונה שקיפל 
אותה בדמיונו, שראה שכל ארץ ישראל מתקפלת ומתקפלת והוא היה שוכב 
עליה. זו הכוונה “ללמד שתהיה נוחה להיכבש לבניו כארבע אמות” - שבניו 

יוכלו לכבוש אותה בקלות. 

“נתת ליראיך נס להתנוסס”
ומתי קרה הדבר הזה שארץ ישראל הייתה נוחה להיכבש כארבע אמות? י. 

זה קרה בימינו במלחמת ששת הימים. תוך ששה ימים גדל השטח של ארץ 
ישראל פי שלש ממה שהיה! וכי זה טבעי? זה לא טבעי! רק הבהמות חושבות 
שזה טבעי... בזמנו יצחק רבין )שהיה אז הרמטכ”ל( כל כך התרגש ואמר: “מאת ה’ 
הייתה זאת היא נפלאת בעינינו” )תהלים קי”ח כ”ג(. ואח”כ התקרר, כי אמרו לו: 
מה, אתה מאמין? אתה דתי? “רחמנא ליצלן”..., אז אמר שזה מחמת התחכום 
והשכל של צה”ל )צה”ל ראשי תיבות “צרה היא ליעקב” )ירמיה ל’ ז’(... די מלהשתגע!(, 
והתסכול והטפשות של הערבים... מי שרואה את הספר שכתב אותו חגי בן 
ארצי, יראה כמה נסים היו במלחמת ששת הימים, נס על נס על נס12. אבל 

12.  הייתה איזו סיסמא שהאויבים החליפו אותה יומיים שלשה לפני ‘ששת הימים’, וביום 
המלחמה רצו להודיע להם משהו, ודברו אתם בסיסמא החדשה, אבל הם לא מבינים. “ואני 
כחרש לא אשמע, וכאלם לא אפתח פיו” )תהלים ל”ח, י”ד(. אמרו להם: מה אתם אומרים? 
ומן השמים החליפו וטעו. וישבו שם כל השוטים על הברכיים שלהם ועישנו נרגילה - “אל 
יתהלל חוגר כמפתח” )מלכים-א’ כ’, י”א(. וברוך ה’ הצבא שלנו בשלוש שעות הפציץ וקרקע 
להם שלש מאות מטוסים! וכאשר הם סיימו את הנרגילות שלהם, יצאו לחפש את המטוסים 
שלהם, וראו שכולם שבורים ומקורקעים. יש פיוט לאשכנזים שאומרים אותו בהושענא 
רבא, ויש שם משפט “הושענא שלוש שעות”. מה זה השלוש שעות האלה? אמרו ששלוש 
שעות סמוך לגאולה תהיה תשועה גדולה בישראל, ואף אחד לא ידע מה הן השלוש שעות 
האלה. מה אפשר לעשות בשלש שעות?! אבל ב’ששת הימים’ כל המטוסים קורקעו בשלש 
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ברכת מזל טוב 
למפיץ המסור ר’ יצחק עטיה להולדת הנכדה.

 יה”ר שיזכה לרוות נחת מכל יוצאי חלציו



העוורים אינם רואים: “העניים והאביונים מבקשים מים ואין, לשונם בצמא 
ה” )ישעיה מ”א, י”ז(, “החרשים שמעו, והעוורים הביטו לראות” )שם מ”ב,  ָתּ ָנָשׁ
י”ח(. אבל הם לא רוצים לראות, ובסוף הם יראו בעל כורחם, אם אדם רוצה 

להיות עוור, שיהיה...

לפי איזה חשבון עישר יעקב אבינו את ילדיו
)בראשית כ”ח, כ”ב(. יא.  “וכל אשר תתנו לי עשר אעשרנו לך”  אח”כ כתוב: 

ומובא במדרש )בראשית רבה פרשה ע’ אות ז’( שכותי אחד שאל את רבי מאיר 
יעקב אבינו  )אמר לעצמו, רבי מאיר הזה לא יודע חשבון, אני אשאל אותו שאלה...(: 

אמר “עשר אעשרנו לך”, ויש לו שנים עשר ילדים ונטל מהם מעשר את לוי. 
אבל זה לא מספיק בשביל מעשר, כי צריך לתת את לוי ועוד חומש, כי שנים 
עשר לחלק לעשר זה אחד נקודה שתיים. אמר לו רבי מאיר: שכחת שיש לו 
גם את אפרים ומנשה, שהרי כתוב: “אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי” 
)בראשית מ”ח, ה’(. ענה לו הכותי: מה תירצת? הרי הוספת עוד שניים, ואם היו 

לו ארבעה עשר ילדים איך הוא נותן רק אחד, היה צריך לתת אחד נקודה 
ארבע! אמר לו רבי מאיר: אבל יש ארבע אמהות, וכל אחת יש לה את הבכור 
שלה, והבכורות היו להם זכות בכורה לעבוד בבית המקדש עד שחטאו בעגל, 
ולכן תוריד ארבע מארבע עשרה ישאר לך עשרה, ולכן נתן רק את לוי מעשר. 

וזה מיוחד איך מצא את החשבון הזה, והכותי שתק. 

גם אפרים ומנשה בניו של יעקב אבינו הם
אבל יש קושיא על זה. מה הקושיא? שהרי אפרים ומנשה נולדו לאסנת יב. 

אשתו של יוסף, וא”כ יש לך חמש אמהות ולא רק ארבע אמהות. ומה התשובה 
על זה? שידוע מהמקובלים שבאותו ערב שראובן בלבל יצועי אביו, יעקב 
היה צריך לקבל את שתי הנשמות האלה של אפרים ומנשה, ובגלל שעשה 
ראובן מה שעשה לכן לא באו לו אותן נשמות. אם כן אפרים ומנשה היו 
אמורים להגיע ליעקב אבינו כדי שיהיו לו ארבעה עשר ילדים, ולכן אפרים 

שעות. ויש רחוב בפרדס כץ שנקרא רחוב שלש השעות, והוא בודד שם. זה מיוחד.

ומנשה נחשבים כבנים של יעקב, רק שלקח אותם יוסף ואשתו אסנת. )וגם 
אסנת נחשבת הבת של יעקב, כי אסנת הייתה הבת של דינה, ודינה הבת של יעקב(. לכן 

אין שום קושיא.

משך את רועי חרן בדברים
“ויאמר להם יעקב, ַאַחי מאין אתם” )בראשית כ”ט, ד’(. למה הוא אומר להם יג. 

“ַאַחי”? הרי כאשר פוגשים אדם זר שואלים אותו: “סליחה, מאין אתה?”, 
א”כ למה הוא אומר להם “אחי”? אלא מה הטעם שאומרים “סליחה”? על 
מה סליחה? אלא שצריך להגיד איזו מלה של קירוב וריצוי, כדי שהנשאל 
לא יאמר לך “מה אתה רוצה ממני?”, וגם כאן הרי יעקב רוצה להעיר להם: 
“הן עוד היום גדול, לא עת האסף המקנה, השקו הצאן ולכו רעו” )שם פסוק 
ז’(, אבל יאמרו לו: “מה אכפת לך ומה זה נוגע לך?”, ולכן כאשר אמר להם 
“אחי” משך אותם בדברים. ולכן הם ענו לו אח”כ כמו שצריך: “לא נוכל עד 

אשר יאספו כל העדרים” )שם פסוק ח’(.

מתה )אנכי( מלרע ולא מלעיל
אחר כך נאמר: “ותאמר אל יעקב הבה לי בנים, ואם אין מתה אנכי” )בראשית יד. 

ההבדל בין “מתה” מלרע, לבין “מתה”  ל’, א’(. יש אנשים שלא יודעים את 

מלעיל. כי אי אפשר לומר “מתה” מלעיל, כי “מתה” מלעיל פירושו שהיא 
מתי  מתה ]כבר[, וא”כ איך תאמר “אנכי”? והייתה צריכה לומר: “ואם אין 
אנכי”, וגם זה בדוחק. אבל אי אפשר לומר: “אם אין מתה )מלעיל( אנכי”. איך 
מתה? והרי היא מדברת? לכן צריך לשים לב ולעשות מלעיל מלעיל ומלרע 
מלרע. ומי שמהפך אותם מבלבל את המח. בהתחלה אמרו לו: “והנה רחל 
בתו באה )מלרע( עם הצאן” )שם כ”ט, ו’(, ואח”כ כתוב: “עודנו מדבר עמם ורחל 
למה בהתחלה כתוב “באה” מלרע ואח”כ כתוב  באה )מלעיל(” )שם פסוק ט’(. 
מלעיל13? התשובה היא שבהתחלה שאל אותם “השלום לו”? אמרו לו תפסיק 

13.  פעם בבית הכנסת של בית החולים מעייני הישועה טעו בזה, ואחרי התפלה בא הרב 
רבי משה רוטשילד ז”ל, ואמרתי לו שטעו בזה. אמר לי מה פתאום, אסור להם לטעות בזה, 



לשאול, שלום לו, “והנה רחל בתו באה עם הצאן” - היא עומדת להגיע ותשאל 
אותה. ואח”כ כתוב: “עודנו מדבר עמם ורחל באה”, שהיא אכן הגיעה. אותו 
דבר “מתה אנכי” מלרע, הכוונה עומדת למות, כי בלי ילדים אין טעם בחיים, 
אבל אם תאמר “מתה” מלעיל הכוונה מתה היא, וא”כ אי אפשר לומר “אנכי”.

לא להוציא מלה לא טובה מהפה
אחר כך כתוב: “ויחר אף יעקב ברחל, ויאמר התחת אלקים אנכי אשר מנע טו. 

ממך פרי בטן”. )בראשית ל’, ב’(. והמדרש אומר )בראשית רבה פרשה ע”א אות ז’( 
שהקב”ה אמר ליעקב “וכי כך עונים את המעיקות?!” - אשה שיש לה מועקה, 
שאין לה ילדים, ואחותה כבר הביאה ארבעה ילדים ולה אין אפילו ילד אחד, 
ככה אתה עונה לה?! הרי אתה מצער אותה. חייך, שבניך עומדים לפני בנה 
- שהבנים של לאה שנולדו לה עד עכשיו, יעמדו לפני הבן של רחל – יוסף, 
ויעשו לו כבוד וישתחוו לו ארצה. ובאמת למה יעקב אמר ככה? האור החיים 
נתן טעם יפה מאד, שיש אנשים שנזהרים שלא להוציא מלה רעה מפיהם, 
ורואים את זה באברהם אבינו שאמר: “ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה 
ונשובה אליכם” )בראשית כ”ב, ה’(. ולמה אמר “ונשובה”, הרי היה צריך לומר 

כי רש”י אמר שזה מלעיל וזה מלרע. הוא למד בגרמניה שהם ֶיִקים, והיקים האלה מדייקים, 
לא עושים הכל אותו דבר, אלא מדייקים בכללים, אבל החזן לא היה ֶיֶקה. נו, מה נעשה לו?!

פעם אמר לי הרב דוד מרצבך אתה יודע שאנחנו משבט יהודה? אמרתי לו מי אמר לך? אמר 
לי כתוב: “עד כי יבוא שילה ולו יקהת עמים” )בראשית מ”ט, י’(. והרמב”ן כותב שם שהמלה 
יקהת השורש שלה יקה, א”כ רואים שיהודה היה יקה, ואנחנו יקים... אבל הרמב”ן לא התכוון 
לזה, הרמב”ן התכוון לומר, שלא תפרש שהיו”ד של המלה יקהת לשון עתיד, כמו יתכבס, 

ילחם. לא, אלא היו”ד של יקהת הוא שורש: יקה. וזה לא יֵקה בצירי, אלא יקֹה בחולם. 

“ואשובה”? אלא שקיווה ששניהם יחזרו אברהם ויצחק, וככה היה באמת. 
תמיד  ובתחילה לא חשב שככה יהיה, אבל בסוף ככה היה שחזרו שניהם. 
תשתדל לומר דברים טובים. ואמנם לפעמים זה לא קל, כי אדם לפעמים מתוך 
צער מפריז דברים, איוב אמר )ג’, כ”ה(: “פחד פחדתי ויאתיני ואשר יגורתי יבוא 
לי”. הוא פחד, ואח”כ מה שפחד נתקיים בו. לכן כל הזמן תאמר “חס ושלום” 
או “חס וחלילה”: “ואם אין, חס וחלילה, כמו מתה אנכי”, וכולי האי והלוואי. 
לכן כאשר רחל אמרה “מתה אנכי”, יעקב כעס עליה ואמר לה: מה את רוצה 

ממני? וכי אני יכול להחיות מתים.

אפילו מלבן למדו
אבל למדו מדברי רחל שמי שאין לו בנים חשוב כמת )נדרים דף ס”ד ע”ב(. טז. 

ויש עוד כמה דברים שלומדים מפרשת ויצא, ואפילו מלבן הרשע הרמאי 
“לא יעשה כן במקומנו לתת  הזה14 למדו. שממה שלבן הרמאי הזה אומר 
הצעירה לפני הבכירה” )בראשית כ”ט כ”ו(, למד רבנו תם בתוספות בקידושין 
)דף נ”ב ע”א ד”ה והלכתא( הלכה, שאם אחד בא ואמר קידשתי את בתי, ויש לו 

שתי בנות ולא אמר איזה בת קידש, ואח”כ נעלם או מת, ולא ידוע איזו בת 
קידש, אנחנו אומרים שמסתמא קידש את הבת הגדולה. ככה רבנו תם אמר 
בפשיטות, ולמד כן מהפסוק הזה “לא יעשה כן במקומנו”. אבל אח”כ כתב 

שיש להחמיר, כי קידושין זה לא דבר פשוט15. 

אין מערבים שמחה בשמחה
ועוד דבר למדו ממה שכתוב: “מלא שבוע זאת ונתנה לך גם את זאת” )שם יז. 

פסוק כ”ז( ולמדו מזה בירושלמי )מו”ק פ”א ה”ז( שאין מערבים שמחה בשמחה. 

אלא - “מלא שבוע זאת”, ורק אחר כך - “ונתנה לך גם את זאת”, וזה גם כן 
דברי לבן, ולמדו ממנו. שגם גוי, אם אמר לך דבר נכון תקבל ממנו16.

באתי לקבל כבוד חסר ואתם נתתם לי כבוד מלא
“לקח יעקב את כל אשר לאבינו, ומאשר לאבינו עשה יח.  אחר כך כתוב: 

את כל הכבוד הזה” )בראשית ל”א, א’(. והמדרש אומר )בראשית רבה פרשה ע”ג 
אות י”ב(: אין כבוד אלא כסף וזהב, שנאמר בנחום )ב’, י’(: “בוזו כסף בוזו זהב, 

ואין קצה לתכונה, כבוד מכל כלי חמדה”, א”כ כבוד זה כסף וזהב. ולעומת 
זה בפרקי אבות אמרנו )פרק ו’ משנה  ג’(: ואין כבוד אלא תורה שנאמר: “כבוד 

בחוץ לארץ לא מתרגמים לבן הארמי שהוא בא מארם, אלא לבן הרמאי –”חילי”.    .14
למה? כי הוא באמת היה רמאי גדול, וגם הארמי אותיות הרמאי, לכן כל הזמן שכתוב לבן 

הארמי, מתרגמים לבן הרמאי.
15.  וכמו שאנחנו פוסקים הכל כדעת מרן, ובעניינים של קידושין ואיסור עריות, אנחנו 
אם אדם קידש בעד אחד, מרן פוסק )אה”ע סי’  מרן. למשל  על  חוששים לדעת החולקים 
מ”ב ס”ב( שאין חוששים לקידושין שלו והם דברים בטלים, כי אין לך שני עדים רק עד 

אחד, והיה חכם אחד שאסף את כל הפוסקים שסוברים שקידושין שנעשו בעד אחד 
אינם שווים, ומצא שהם שמונים וחמשה פוסקים! ואפילו הכי לכתחילה חוששים לדעת 
האומרים שבכל זאת צריכה גט מבעלה, ורק אם אין אפשרות להשיג גט, סומכים על מרן. 
וכאן רבנו תם סמך על לבן, לא על מרן... ולבן הזה אמר: “לא יעשה כן במקומנו”, וזה דבר 
נכון ויש בזה גם כן סברא, שאם אדם הולך לעיר אחרת ולא מכירים את הבנות שלו ואומר 
קידשתי את בתי, קידש את הקטנה?! הרי קודם כל הגדולה. ואפילו הכי חשש, והצריך גט. 
16.  הרא”ש בעבודה זרה )פ”ה הלכה י”א( וגם תוספות )שם בדף ל”ג ע”ב ד”ה כסי( למדו הלכה 
מדברי המן! מה למדו מדבריו? הוא אמר )מגילה דף י”ג ע”ב( לאחשורוש: היהודים האלה 
כאשר נופל להם זבוב לתוך כוס יין, הם זורקים את הזבוב ושותים את היין, ואילו אם אדוני 
המלך יגע בכוס מבחוץ ורק יזיז את הכוס, הם שופכים את הכוס, אתה יותר גרוע מזבוב, 
נורא ואיום... ולא כתוב בפסוק שהמן אמר ככה, אלא חכמים אמרו את זה כי באמת הדין 
ככה. ומכאן למדו שצונן לא מבליע ולא מפליט, כי היין הזה הוא צונן, וצונן לא בולע ולא 
פולט. ולכן מותר לזרוק את הזבוב ולשתות את כל היין. אבל איך יתכן ללמוד מהמן? אלא 

שלא לומדים ממנו, רק לומדים ממה שחכמים שמו בפיו של המן.

ׂ



חכמים ינחלו” )משלי ג’, ל”ה(, “ותמימים ינחלו טוב” )שם כ”ח, י’(. ואין “טוב” אלא 
תורה, שנאמר )משלי ד’, ב’( “כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו”. איך זה? 
אז היה מעשה עם רבי חיים מואלוז’ין שהיה עשיר, ופתח ישיבה בואלוז’ין 
והביא עשרה אברכים ולימד אותם תורה, ונתן להם אוכל כדי לחיות. ואח”כ 
הישיבה התפתחה והתרחבה וגדלה, ואמר הכסף שלי כבר לא מספיק, אני 
לא יכול לפרנס את כל הישיבה. מה עשה? הלך לעיר למברג לרבי אפרים 
זלמן מרגליות17. ורבי חיים מואלוז’ין התרועע אתו ונתן שם דרשות יפות. 
ואמרו לו: בוא תתן שיעור כאן וכאן, ונתן שיעורים, והיה שם חודש ימים – 
“וישב עמם חודש ימים” )ע”פ בראשית כ”ט, י”ד(. והנה ביום האחרון אמרו לו: 
מה כבודו רוצה מאתנו? אמר להם: אני באתי לקבל כבוד חסר, ואתם נתתם 
לי כבוד מלא. אמרו לו: אז מה אתה רוצה? אמר להם בואו אסביר לכם. מורי 
ורבי הגאון מוילנא יישב את הסתירה הזאת בין כבוד לכבוד בתירוץ פשוט. 
שבפסוק: “ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה”, המלה כבוד כתובה בלי 
וא”ו - כבֹד, וזה כסף וזהב. וגם בפסוק בנחום: “בוזו כסף בוזו זהב, ואין קצה 
לתכונה כבוד מכל כלי חמדה”, הכבוד שם בלי וא”ו, אבל כבוד שכתוב בפסוק: 
“כבוד חכמים ינחלו ותמימים ינחלו טוב”, זה כבוד מלא עם וא”ו, וכבוד מלא 
זה תורה, וכבוד חסר זה כסף. ואני באתי בשביל כסף – כבוד חסר, והבאתם לי 
הרבה תורה - כבוד מלא... האברכים שלי רעבים וצריכים לאכול, אני אתן להם 
פלפולים?!... שמעו את זה ועשו לו מגבית. ואחר כך אמר לו רבי אפרים זלמן, 

17.  הלימוד שלו פשוט מאד, והוא פשטני ממש כמו הספרדים. איך אני יודע שהוא ככה? 
אדם יעיין בשערי תשובה שלו, בכל סימן מזכיר מחזיק ברכה וברכי יוסף. ופעם אחת היה 
משנה למלך )פ”א מהלכות מטמאי משכב ומושב הלכה י”ד( שהקשה קושיה על חכמי אשכנז הרב 
פרישה ודרישה וכו’, וכתב אין מה לעשות עם הקושיה הזאת. ובא הנודע ביהודה בהערות 
שלו על השלחן ערוך - דגול מרבבה )תניינא יו”ד סי’ י”ד בש”ך ס”ק י”ב( ותירץ אותה, וכתב: 
“ובזה גלותי היום חרפת המשנה למלך מעל חכמי אשכנז” - תירצתי את הקושיא. ובא רבי 
אפרים זלמן ודחה דבריו )בהגהות יד אפרים שם( ואמר לא תירצת כלום, והקושיא בעוצם 
תוקפה. וגם תלמידו מהר”ץ חיות שהוא תלמידו )שכל הזמן כותב מורי ורבי רבי אפרים זלמן 

מרגליות(, יש לו הגהות בגמרא נחמדות מאד.

הראיתי לך את כל הספרים שלי, מה מוצא חן בעיניך? אמר לו כל הספרים 
שלך בסדר חוץ מאחד. אמר לו: איזה ספר? ענה לו: ספר “יד אפרים”, כי היד 
שלך קמוצה, ונתת לי מעט... אמר לו: היד שלי קמוצה? כמה נתתי לך? מאה 

דולר? קח שלש מאות. אמר לו: עכשיו היד שלך נפתחה לרווחה... 

פי עשרה לפחות
פעם הייתי בצרפת, אמרו לי תשמע, יש כאן אברכים תעשה להם פלפולים. יט. 

אחר כך למחרת במקום אחר אמרו לי: בוא, תעשה להם פלפולים. כתבו לי 
גוטנברג ]כולל של הרב גוטנברג[ פלפולים, פלוני פלפולים פלוני בלבולים. 
מה הרווחתי מכל הבלבולים האלה? אני צריך כסף לישיבה! עד שאמרתי 
להם תעזבו אותי, אין לי לא פלפולים ולא בלבולים... אתם צריכים להבין, 
תתן להם שיעור, מישהו יתן לך פרוטה?! מה פתאום. שום דבר.  לכן אדם 
ישתדל שיהיה לו עסק עם אנשים שיודעים לא רק ללמוד, אלא יודעים גם 
לתת. וצריך לדעת שמי שנותן לא מפסיד, אלא הוא מקבל בכפל כפליים. 
וראינו בנסיון כמה פעמים שמקבלים פי עשרה, ויש כאלה שנותנים ומקבלים 
פי עשרים, ואומרים לי: אם כן למה אמרת עשר? אמרתי להם: מינימום 
עשר! ה’ רוצה לתת לכם יותר, אתם לא רוצים? תביאו לי את העודף... ברוך 

ה’ לעולם אמן ואמן.

מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את כל השומעים 
כאן, ואת כל הרואים בוידאו, ואת כל הקוראים אחר כך בעלון בית נאמן, הם 
ובניהם ונשיהם וכל אשר להם, מלכא דעלמא יברך יתהון, ויזכה יתהון, וישמע 
בקל צלותהון, וימלא כל משאלות לבם לטובה, בריאות איתנה והצלחה רבה, 

וכן יהי רצון ונאמר אמן.
רעייתי אסתר לואיזה בת  ויהי רצון שיהיו דברי תורה אלה לעילוי נשמת 
זהירה שנפטרה כהשבוע הזה בליל ט”ז בכסלו )שבת הבאה(, תהא נשמתה 

צרורה בצרור החיים, אמן כן יהי רצון.





בין כסף לתורה יש ו'.
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: זה ב-ל' וזה ב-א' הראשון קודם לשני.  
מהרלנ”ח )רבי לוי בן חביב, בן העין יעקב, המוזכר כאן ב”ידע תדע”(, 
קדם למהראנ”ח )רבי אליהו בן חיים(. והשינוי בין שני המילים 
מהרלנ”ח ומהראנ”ח, הוא ל’ וא’.  הזוכה: משפחת סעדון - אופקים

יוצאי  פתרון התמונה: הגאון רבי יעקב קצין זצ”ל רב קהילת 
סוריה בניו יורק, מחבר ספרים רבים.  הזוכה:  יונתן 

דוד - ירושלים

תשובה ניתן לענות בקו 
בית נאמן 079-9270505 

שלוחה 22. נא לשלוח 
התשובות עד יום ראשון 

בערב
בין הפותרים נכונה 

יוגרל פרס )חובה לציין שם 
וכתובת בצורה ברורה(

ַהֶּבן ִאיׁש ַחי )שנה ראשונה פרשת מסעי אות י"ד( ָּכַתב ֶׁשִּמי ֶׁשְּמָבֵרְך 

ִּבְרכֹות ַהַהְפָטָרה, ַּגם הּוא ְבַעְצמֹו ָצִריְך ַלֲענֹות ַּבּסֹוף ָאֵמן ַעל 

ִּבְרָכתֹו )ְוחֹוֵתם ָּכָכה: "ָּברּוְך ַאָּתה ה' ְמַקֵּדׁש ַהַּׁשָּבת, ָאֵמן"(, ְוַהַּכף ַהַחִּיים 

)סימן רט"ו אות א'( ָּכַתב ֶׁשֹּלא ָנַהְגנּו ַבָּדָבר ַהֶּזה, ֲאָבל ָהַרב עֹוַבְדָיה 

ַזַצ"ל )שו"ת יחוה דעת חלק ב' סימן כ"ג( ָמָצא ְבֵסֶפר "ְּפֻקַּדת ַהְלִוִּים" 

ֶבן ּדֹורֹו ֶׁשל  ַעל ַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות, ֶׁשל ֶאָחד ֵמָהִראׁשֹוִנים ֶׁשָהָיה 

ָהַרְׁשָּב"א )ּוַבר ְּפלּוְגֵתיּה(, ְוהּוא ַרֵּבנּו ַאֲהרֹן ַהֵּלִוי )הרא"ה( , ְוָׁשם 

)דף מ"ה עמוד ב'( הּוא כֹוֵתב ֶׁשָּצִריְך ַהַּמְפִטיר ַלֲענֹות "ָאֵמן" ַעל 

ִּבְרָכתֹו ַבּסֹוף. ְוָלָּמה ֵיׁש ַלֲענֹות ָאֵמן? ִּבְגַלל ֶׁשְּבָמקֹום ֶׁשֵּיׁש ִסְדָרה 

ֶׁשל ְּבָרכֹות, ָאז ִּבְבָרָכה ַאֲחרֹוָנה אֹוֵמר ַהְּמָבֵרְך "ָאֵמן" )עיין שלחן 

ּוְכמֹו ֶׁשַאָּתה אֹוֵמר ְּבסֹוף  ערוך אורח חיים סימן רט"ו סעיף א'(, 

ְּתִפַּלת ָהֲעִמיָדה: "ַהְּמָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשלֹום, ָאֵמן", ְוַגם 

ְּבִבְרכֹות ְקִריַאת ְׁשַמע ְּבַעְרִבית: "ׁשֹוֵמר ֶאת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ָלַעד, 

ָאֵמן" )ְוָלָּמה ֹלא אֹוְמִרים ְּבִבְרַּכת ַהּתֹוָרה ֶׁשְּלַאֲחֶריָה "ָּברּוְך ַאָּתה ה' נֹוֵתן 

ַהּתֹוָרה, ָאֵמן"? ִּבְגַלל ֶׁשְּבָעָבר ֹלא ָהיּו ְמָבְרִכים ָּכל ָהעֹוִלים, ֶאָּלא ַרק ָהעֹוֶלה 

ָהִראׁשֹון ְמָבֵרְך "ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו", ְוָהעֹוֶלה ָהַאֲחרֹון ְמָבֵרְך: "ֲאֶׁשר ָנַתן ָלנּו", 

ְוִאם ֵּכן ֹלא ָהְיָתה ִסְדָרה ֶׁשל ְּבָרכֹות(. ְוָכָכה ִמְנַהג ַהְּסָפַרִּדים. )ְוָהָיה 

ִסּפּור ֶׁשִּמיֶׁשהּו ָׁשַמע ֵמָהַרב עֹוַבְדָיה ֶׁשָּצִריְך ַלֲענֹות "ָאֵמן", ְוָהַלְך ְלֵבית 

ַהְּכֶנֶסת ֶׁשָהָיה ָׁשם ַרִּבי ֶעְזָרא ֲעִטָּיה ַזַצ"ל, ְוָחַתם ְּבסֹוף ִּבְרכֹות ַהַהְפָטָרה 

"ָאֵמן", ָקָרא לֹו ַרִּבי ֶעְזָרא ְוָאַמר לֹו: "ָלָמה ַאָּתה אֹוֵמר ָאֵמן? ֲהֵרי ֲאַנְחנּו 

ֹלא ָנַהְגנּו ָּכָכה", ָאַמר לֹו: "ָּכְך ָׁשַמְעִּתי ֵמָהַרב עֹוַבְדָיה", ָאַמר לֹו: "ִאם ָהַרב 

עֹוַבְדָיה אֹוֵמר ָּכָכה, ַּגם ֲאִני ַמְתִחיל לֹוַמר ָאֵמן!" ִּכי הּוא ָכל ָּכְך ֶהֱעִריְך ֶאת 

ַּתְלִמידֹו(. )גליון 52 הערה 11(.

ָּכַתב ֶאת  ַּכֲאֶׁשר  ָהָיה ְגאֹון עֹוָלם.  ּוְמַחְּברֹו  ִנְפָלא.  ֵסֶפר  ֻיֲחִסין הּוא  ֵסֶפר  א. 

ִסְפרֹו ֵסֶפר ֻיֲחִסין, ְּכָבר ָהָיה ְמגָֹרׁש ִמְּסָפַרד, ְוִהִּגיַע ְלתּוֶנס ִּבְׁשַנת רס"ד )ְׁשֵּתים 

ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַאֲחֵרי ַהֵּגרּוׁש(, ְוָׁשם ִחֵּבר ֶאת ִסְפרֹו ֶזה. ֲאָבל ֹלא ָכל ַהַּתְלמּוד ָהָיה 

ְלָידֹו, ְוָלֵכן ָהָיה כֹוֵתב ֶאת ְׁשמֹות ַהַּתָּנִאים ְוָהָאמֹוָרִאים ְּבַעל ֶּפה, ִּכי ָיַדע ְּבַעל 

ֶּפה ֶאת ָּכל ַהַּתְלמּוד. )ָהָיה ָגאֹון ַּגם ְּבַאְסְטרֹונֹוְמָיה ּוְבֶחְׁשּבֹון(. ַהְרֵּבה ְפָעִמים ָהַרב 

ֵסֶדר ַהּדֹורֹות )ֶׁשָהָיה ָגאֹון ָּגדֹול, ְוַחי ָמאַתִים ָׁשָנה ַאֲחָריו, ִּבְׁשַנת ת"ק ְּבֵעֶרְך(, ַמִּׂשיג 

ּוֵמִעיר ָעָליו: ֵאיפֹה ָמָצאָת ֶאת ַהַּתָּנא ַהֶּזה? ֵאיפֹה ָמָצאָת ֶאת ָהָאמֹוָרא ַהֶּזה? 

ּוִמְתָּבֵרר ֶׁשָהָיה ֻנָּסח ְסָפַרִּדי ֶׁשָּׁשם מֹוִפיִעים ֻּכָּלם. ֵאיְך ִנְמָצא ֶאת ַהֻּנָּסח ַהְּסָפַרִּדי 

ֶׁשָאַבד ִמן ָהעֹוָלם? ְּבֵעין ַיֲעקֹב ֵמִביא ָׁשם ֻנְסָחאֹות ֵּבין סֹוְגַרִים ֲעֻגִּלים ּוֵבין 

סֹוְגַרִים ְמֻרָּבִעים, ַהּסֹוְגַרִים ָהֲעֻגִּלים ֶזה ַהֻּנָּסח ַהְּמקֹוִרי ֶׁשָהָיה ִּבְסָפַרד, ִּכי ַבַעל 

ֵעין ַיֲעקֹב ַרִּבי ַיֲעקֹב ֶּבן ָחִביב )ָאִביו ֶׁשל מהרלנ"ח - ַרִּבי ֵלִוי ֶּבן ָחִביב( ָהָיה ַגם ֵּכן 

ִמְּמגְֹרֵׁשי ְסָפַרד, ְוַהּסֹוְגַרִים ַהְמֻרָּבִעים ֶזה ַמה ֶּׁשַהַּמְדִּפיִסים ָהַאֲחרֹוִנים ִהִּגיהּו ּבֹו 

ְלִפי ַהֻּנָּסח ֶׁשָּלנּו ַּבְּגָמָרא. ָאְמָנם ָּתִמיד ְּכֶׁשֵּיׁש ָעגֹל ּוְמֻרָּבע ָהִעָּקר הּוא ַהְמֻרָּבע, 

ֲאָבל ָּכאן ָהפּוְך, ְוָהִעָּקר ֶהָעגֹל. ַּפַעם ְּכֶׁשָהִיינּו לֹוְמִדים ֵעין ַיֲעקֹב ָהִייִתי קֹוֵרא 

ַרק ֶאת ֶהָעגֹל, ִּכי ֶזה ַהֻּנָּסח ֶׁשָהָיה ְבָידֹו ֶׁשל ַּבַעל ֵעין ַיֲעקֹב )גליון 219 הערה 8, 
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ב. י“ט ְּבִכְסֵלו ַחג ַהְּגֻאָּלה ֶׁשל ַחָּב“ד. ַּפַעם ִראׁשֹוָנה ֶׁשָהַרב ִניָסן ִּפיְנסֹון ָזַצ"ל 

ֶזה  ִּכיס(  ָקָטן )פֹוְרָמט  ַּתְנָיא  ֵסֶפר  ְלַאָּבא  ֵהִביא  ַחָּב"ד ְּבתּוֶנס[  ְיִׁשיַבת  ]ֹראׁש 

ֶׁשָּכתּוב  ַוֲאִני רֹוֶאה ָׁשם  ָׁשָנה(,  ּוְׁשַּתִים  ִׁשִּׁשים  )ִלְפֵני  ֲאָדר תש“ך  ְבֹחֶדׁש  ָהָיה 

ְּבסֹוף ַהֵּסֶפר: ”ּגּוט יֹום טֹוב, ְלָׁשָנה טֹוָבה ְּבִלּמּוד ַהֲחִסידּות ּוְבַדְרֵכי ַהֲחִסידּות 

ִּתָּכֵתבּו ְוֵתָחֵתמּו“. ַמה ֶּזה ּגּוט יֹום טֹוב? ֹלא ָיַדְעִּתי ַמה ֶּזה ’ּגּוט‘. ּגּוט ֵּפרּוָׁשּה 

טֹוב )ְּכמֹו ּגּוט ַׁשאֶּבעס(. ַאַחר ָּכְך: ”ְלָׁשָנה טֹוָבה“, ָׁשָנה טֹוָבה ְּבִכְסֵלו?! ַמה ֶּזה? 

ְוֵתָחֵתמּו“. ַאַחר ָּכְך  ִּתָּכֵתבּו  ּוְבַדְרֵכי ַהֲחִסידּות  ַהֲחִסידּות  ְוַאַחר ָּכְך ”ְּבִלּמּוד 

ְוָאְמרּו לֹו: ִּתְרֶאה ַמה  ָעָליו ַהָּׁשלֹום,  ַחִּיים  ֶהָחֵפץ  ַלָּגאֹון  ָרִאיִתי ָכתּוב ֶׁשָּבאּו 

ָׁשִנים ֵהם“ )ראש השנה  ַּבִּמְׁשָנה ָכתּוב ”ַאְרָּבָעה ָראֵׁשי  ַהֲחִסיִדים,  ֶּׁשעֹוִׂשים 

דף ב‘ ע“א(, ְוֵהם מֹוִסיִפים עֹוד יֹום רֹאׁש ַהָּׁשָנה ַלֲחִסידּות, ַמה ֶּזה? ָאז הּוא 

ָאַמר ָלֶהם: ֵהם מֹוִסיִפים ַוֲאַנְחנּו גֹוְרִעים, ְוִכי ֲאַנְחנּו עֹוִׂשים ֶאת ָּכל ָהַאְרָּבָעה 

ָראֵׁשי ָׁשִנים ֶׁשַּבִּמְׁשָנה?! ֲאַנְחנּו ֹלא עֹוִׂשים, ָאז ֵּתן ָלֶהם ֶׁשַּיֲעׂשּו ֶאת ֶזה... ָאז 

ְוהּוא  ְּפָעִמים.  ְוָלַמְדִּתי אֹותֹו ָׁשֹלׁש  ָלנּו ֶאת ֵסֶפר ַהַּתְנָיא  ֵהִביא  ִּפיְנסֹון  ָהַרב 

ִאי ֶאְפָׁשר  ְוֹלא ַרק ְרָבבֹות, ְּבָמאַתִים ֶאֶלף ֳעָתִקים.  ֳעָתִקים.  ְּבִרְבבֹות  ִנְדַּפס 

ְלַהֲאִמין. ֵאין ִּפָּנה ָּבעֹוָלם – ִעיר ִנַּדַחת, ִּפָּנה ְקַטָּנה – ֶׁשֹּלא ִהְדִּפיסּו ָּבּה ֵסֶפר 

ַכָּמה  ְּבסֹופֹו  ְוֵיׁש  ֶג‘ְרָּבא  ֶׁשל  ְבאֹוִתּיֹות  ִהְדִּפיסּו אֹותֹו  ְּבֶג‘ְרָּבא  ְוַגם  ַהַּתְנָיא. 

ַהָּגהֹות ֶׁשל ָהַאְדמֹו“ר ָהַאֲחרֹון ָזָצ"ל, ֲאָבל ִנְׁשֲארּו ִמִּלים ֶׁשֹּלא ִתְּקנּו אֹוָתם. 

)גליון 239 אותיות ח' וט'(.

 ָהַרב ָראִׁשי ְלתּוִניְסָיה 
ַהָּגאֹון ַרִּבי ַחִּיים ָמאָדאר ָזָצ"ל

כ‘ ְּבִכְסֵלו ֶזה יֹום ְּפִטיַרת הָּגאֹון ָּגדֹול – ַרִּבי ַחִּיים 

ָמאָדאר ָזָצ"ל. הּוא ִנְפַטר ְּבכ‘ ְּבִכְסֵלו תשס“ה ִלְפֵני 

ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה. הּוא ָהָיה ַצִּדיק ִויֵרא ָׁשַמִים. ַּפַעם 

ַאָּבא ָזַצ"ל ָרָאה אֹותֹו ַבּׁשּוק ֶׁשל ּתּוֶנס )הּוא ָהָיה ָגר 

ְּבֶג‘ְרָּבא ֲאָבל ִלְפָעִמים ָּבא ְלתּוֶנס ְּכֶׁשִאְׁשּתֹו ָהְיָתה חֹוָלה(. 

ֶׁשהּוא קֹוֶנה ַחָּסה. ְוַאָּבא ָאַמר לֹו, ֵאיְך ַאָּתה קֹוֶנה 

ַחָּסה? ָאַמר לֹו, ָלָּמה ֹלא? ָאַמר לֹו ַאָּבא, ַהַחָּסה 

ֲאַנְחנּו לֹוְקִחים  ְּבֶפַסח  ַהּזֹו ְמֵלָאה תֹוָלִעים, ַרק 

אֹוָתּה, ְוַעל ָּכל ָעֶלה ְוָעֶלה ֲאַנְחנּו בֹוְדִקים ּובֹוְדִקים 

ּובֹוְדִקים. ָאַמר לֹו, טֹוב, ֲאִני ֹלא קֹוֶנה. ּוֵמָאז ִהְפִסיק 

ִלְקנֹות, ְוֹלא ָקָנה יֹוֵתר ַחָּסה! ְוהּוא ָהָיה מֹוֵסר ֶאת 

ַעְצמֹו ְבִלּמּוד ַהַּתְלִמיִדים. ֲאִני ָהִייִתי ְבתּוֶנס ֵאֶצל 

ָהַרב ִניָסן ִּפיְנסֹון ָזַצ"ל, ְוהּוא ַגם ֵּכן ָהָיה ַּבמֹוְסדֹות 

ֶׁשל ָהַרב ִּפיְנסֹון ְּבֶג‘ְרָּבא, ְוַהַּתְלִמיִדים ָהיּו אֹוְמִרים 

ִלי: ”ֵאין ְּכמֹו ַרִּבי ַחִּיים ָמאָדאר“. הּוא ָהָיה ַמֲחִזיק 

ֶאת ַהַּתְלִמיִדים ָחָזק ְמאֹד, ֵהם ָהיּו ְמִכיִנים ֶאת 

ַהִּׁשעּור ָיֶפה, ְוהּוא ָהָיה בֹוֵדק אֹוָתם, ּוְמַחֵּדד אֹוָתם, 

ּובֹוֵחן אֹוָתם. ּוִבְזַמן ַהֲחֻתָּנה ֶׁשִּלי ]ֶׁשָהְיָתה ְבֶג‘ְרָּבא[ 

ָאַמְרִּתי ֶׁשֲאִני רֹוֶצה ִלְראֹות אֹותֹו ֵאיְך הּוא ְמַחֵּנְך 

ְוָרִאיִתי  ֵיׁש לֹו.  ִמְׁשַמַעת  ֵאיזֹו  ַהַּתְלִמיִדים,  ֶאת 

ֶאת ַהִּמְׁשַמַעת ֶׁשּלֹו ְוָלַמְדִּתי ִמֶּמּנּו ַהְרֵּבה ְדָבִרים. 

ִלְפָעִמים ָהִייִתי רֹוֶצה ִלְׁשמַֹע ֶאת ַהִּׁשעּור ֶׁשּלֹו, ְוהּוא 

ָהָיה אֹוֵמר: ”ָלָמה ַאָּתה ָצִריְך ִלְׁשמַֹע ֶאת ַהִּׁשעּור 

ֶׁשִּלי? ַאָּתה ֹלא ָצִריְך“, ַוֲאִני ָהִייִתי רֹוֶצה ִלְׁשמַֹע 

ְּכֵדי ִלְראֹות ֵאיְך הּוא תֹוֵפס ֶאת ַהַּתְלִמיִדים. ְוהּוא 

ָהָיה אֹוֵמר ִלי: ִהֵּנה ַקח ֶאת ַהִּכָּתה ֶׁשִּלי ּוְתַלֵּמד 

אֹוָתם. ְוָהִייִתי לֹוֵקַח ֶאת ַהִּכָּתה ֶׁשּלֹו ְלֵאיזֹו ִפָּנה 

ְולֹוֵמד ִאָּתם ַמה ֶּׁשֵהם ָלְמדּו ֶאְתמֹול, ְוהּוא ָהָיה 

ָקֶׁשה  ִדּבּור  ֵאיֶזה  ָאז  ]ְוָהָיה  ִּכָּתה ַאֶחֶרת  לֹוֵקַח 

ְּבֵסֶפר ַאְלֵפי ְיהּוָדה )ֶׁשִחְּברֹו ַרִּבי ְיהּוָדה ַנָּג'אר(, ְוִאי 

ֶאְפָׁשר ָהָיה ְלָהִבין אֹותֹו[. ְוַרִּבי ַחִּיים ָמאָדאר ָהָיה 

ַרב ָראִׁשי ְלתּוִניְסָיה. ָהַרב ֶׁשְּלָפָניו ִנְפַטר )אֹו ָנַסע 

ְלָצְרַפת( ְוֶהְחִליטּו ְלַמּנֹות אֹותֹו. ּוִבְזַמּנֹו ַהְּיהּוִדים 

ִיְמָצא  ַעְרִבי  ָהיּו ְמַפֲחִדים ָלֶלֶכת ָּבְרחֹוב, ִּכי ִאם 

ְיהּוִדי ִיֵּתן לֹו ְסִטיָרה. ְוַרִּבי ַחִּיים ַּפַעם ַאַחת ָהָיה 

הֹוֵלְך ַּבֶּדֶרְך, ּוָפַגׁש אֹותֹו ַׂשר ַהִּמְׁשָטָרה ּוְׁשמֹו ”ַעֶּבד 

ָאִזין ֵאל-ָעאַּבִדין“ ְוָהַלְך ִאּתֹו, ְוָׁשַאל אֹותֹו, ָלָמה 

ַאֶּתם ָּתִמיד ְמַפֲחִדים ָלֶלֶכת ְּבָגלּוי, ְוַאֶּתם ִנְכָנִסים 

ַּבִּסְמָטאֹות ּוַבְּמבֹואֹות, ָלָמה ַאֶּתם עֹוִׂשים ֶאת ֶזה? 

ָאַמר לֹו, ֲאַנְחנּו ְמַפֲחִדים ֵמָהַעְרִבים. ָאַמר לֹו ַׂשר 

ָמָחר  ְלָך  ַאְרֶאה  ֲאִני  ָּכֶזה,  ָּדָבר  ֵאין  ַהִּמְׁשָטָרה: 

ְבֵריׁש  ַלְּיהּוִדים ֶׁשֵּיְלכּו  ַּתִּגיד  ֶׁשְּכָבר ֹלא ִּתְפֲחדּו. 

ַּגֵּלי ַּבְּׁשָוִקים ּוָבְרחֹובֹות, ּוִמי ֶׁשִּיְפַגע ָּבֶהם, ִּתְרֶאה 

ַמה ֶּׁשַּנֲעֶׂשה לֹו. ְוָהַרב ָאַמר ָלֶהם: ַרּבֹוַתי, ֵיׁש ִּפּקּוַח 

ִמַּטַעם ַהֶּמְמָׁשָלה ֶׁשַאף ֶאָחד ֹלא ִיְפַּגע ָּבֶכם, ָלֵכן 

ֵּתְלכּו ָיָׁשר ַּדְוָקא. ְוֵהם ָהְלכּו ְוָעְברּו ְלַיד ִמְכָלָלה ֶׁשל 

ַעְרִבים, ְוָיְצאּו ִמָּׁשם ַּכָּמה ִפְרָחִחים ְוִהְתִחילּו ְלַהּכֹות 

אֹוָתם. ָהיּו ָׁשם ׁשֹוְטֵרי ֶחֶרׁש ֶׁשַּׂשר ַהִּמְׁשָטָרה ָרַמז 

ָלֶהם ֶׁשִּיְתַנְּפלּו ֲעֵליֶהם, ָלְקחּו אֹוָתם ְוִעּנּו אֹוָתם. ְוֵהם 

ִהְתַּפְּלאּו, ַמה ֶּזה? ַאֶּתם ׁשֹוְטִרים ְיהּוִדים?!ָאְמרּו 

ָלֶהם ַהּׁשֹוְטִרים: ֲאַנְחנּו ֹלא ְיהּוִדים, ֲאָבל ֲאַנְחנּו 

רֹוִצים ֶׁשִּיְהֶיה ֶׁשֶקט ַּבְּמִדיָנה, ֹלא ִיְהֶיה ָּדָבר ָּכֶזה. 

ְוַרִּבי ַחִּיים ָמאָדאר ֵּבַרְך אֹותֹו: "ַאָּתה ַתֲעֶלה ַמְעָלה 

ַּמְעָלה". ּוְבאֹוָתּה ָׁשָנה ָעְלָתה ַהַּדְרָּגה ֶׁשּלֹו ִמַּׂשר 

ָלַרב, ּתֹוָדה  ְוָאַמר  ּוָבא  ַהְּפִנים,  ְלַׂשר  ַהִּמְׁשָטָרה 

ַרָּבה ְּכבֹוד ָהַרב. ְוָהַרב ָאַמר לֹו, ֶזה ֹלא ַמְסִּפיק, 

ָאַמְרִּתי ְלָך "ַמְעָלה ַּמְעָלה" ַּפֲעַמִים, ָלָמה ָאַמְרִּתי 

ְלָך ַמְעָלה ַמְעָלה? ִּכי ַאָּתה ַתֲעֶלה עֹוד! ּוְבאֹוָתּה 

ָׁשָנה – ִלְפֵני ִסּיּום ַהָּׁשָנה – ַנֲעָׂשה ְנִׂשיא ַהְּמִדיָנה! 

ּבּוְרִגיָבה ָיַרד ִּכי ָהָיה ְכָבר ְמֻבָּגר )ְּבִגיל ְׁשמֹוִנים ְוָחֵמׁש(, 

ְוָׂשמּו אֹותֹו ָנִׂשיא ִבְמקֹומֹו, ְוהּוא ָהָיה עֹוֶׂשה טֹוב 

ַלְּיהּוִדים. )גליון 239 אותיות ט"ו - י"ז(.


