
בזמן שהאדם מאושר אלו החיים האמתיים 
1”ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה” )בראשית מ”ז, א. 

כ”ח(. החיים העיקריים של האדם זה לא החיים הפיזיים, אלא זה 

כשהאדם מאושר. אדם מגיע לגיל מבוגר )יעקב אבינו היה אז בגיל מאה ושלושים( 
וכל הילדים שלו כשתילי זיתים סביב לשולחנו, זה החיים האמתיים. וכשחיים 
בחיי תורה אדם נהנה בכל רגע, מהבנים, מהצאצאים, מהתורה ומהתלמידים. 
כשהאדם חי חיים של חושך ואפילה, נדמה לו שהוא נהנה. בשפה של היום 
אומרים: “עושים חיים”. הם לא חיים, אלא הם עושים אותם חיים... אבל איזה 
“חיים” אלה? בליל שבת רחמנא ליצלן הילדים לא בבית. איפה הם? הלכו. יש 
מקום נקרא “ַמזללה”, יש מקום נקרא “מסבאה”, יש מקום נקרא “שיגעון”, 
יש מקום נקרא “דיכאון”... והם צריכים להגיע בשעה אחת עשרה הביתה 
והם לא מגיעים. בשעה שתים-שלוש – “הלו”, יש טלפון מהמשטרה רח”ל. 
ככה קורה היום. אני ראיתי אחד שהיה בן יחיד להורים שלו, והוא מסכן עשה 
תאונה בליל שבת, נהג באוטו עם עוד חברים ונכנס בעמוד חשמל. לקחו אותו 
ֵמן, זה לא באותו רגע, זה לקח לו זמן, כי הוא לא היה יכול  לבית לווינשטיין )והוא היה ׁשָ
לזוז(. הוא שוכב - לא יכול לשבת, הוא יושב - לא יכול לשכב. אמו הייתה 

בוכה בדמעות שליש - “חבל שלא הבאתי עוד ילדים”. למה לא הבאת עוד 
ילדים? משום שהיא הייתה מודרנית, אומרת ילד אחד מספיק. אז יש בבית 
ילד אחד, ולהבדיל כלב, ולהבדיל חתול. לקיים מה שכתוב “כחי ועוצם ידי” 
)דברים ח’ י”ז(. כחי ר”ת כלב חתול ילד... זהו. אז יש חדר שיש בו את החתול, ויש 

חדר לכלב, ולילד יש עוד חדר. הוא כמו כולם. וכמו שהכלב אין לו כללים של 
נהיגה, גם הוא עושה מה שהוא רוצה... והוא היה שואל את עצמו למות. זהו. 
אבל כשחיים בדרך התורה עשרה ילדים זה מעט... עוד ילד ועוד ילד2. יעקב 
אבינו היה מיואש מיוסף, ופתאום קיבל הודעה - “יוסף חי”. הלך וראה אותו 

1.  שיעור שמסר מרן רבנו שליט”א בין מנחה לערבית ביום שלישי י”ב טבת התשע”ז.
2.  אבל בתנאי שאדם לא יהיה בער וכסיל. כל פעם שאחד הילדים רוצה להתחתן הוא 
יושב ולומד מהבוקר עד הערב. ואשתו כותבת: “בעלי היקר יושב ולומד עשרים וארבע 
שעות ביממה, ואני צריכה לאסוף כסף, יש לנו ח”י ילדים”. יש לכם ח”י ילדים? צריך לחיות 
גם כן... אין דבר כזה בעולם. כל אבותינו התנאים והאמוראים ואחריהם, היו מתפרנסים 
מיגיע כפיהם. היה להם זמן ללמוד וזמן להתפרנס. אחר כך אתה לא תראה בושה שאברך 
הולך לאסוף כסף, ואחד נותן לו אגורה ואחד נותן לו עשר אגורות. זה לא הכבוד של 
התורה! אנשים לא מבינים שהם מבזים את התורה במעשים האלה. פעם הרב עובדיה ע”ה 
אמר, אדם נולדה לו בת )במיוחד על הבת “סוחטים” קצת...( אז יקח קופה - יקח ארון אחד 
ושם חור בדלתו – “ויקח יהוידע הכהן ארון אחד ויקֹב חור בדלתו” )מ”ב י”ב י’(. בחור הזה 
ישים בו כל יום קצת כסף. יום עשרים וחמשה שקלים, יום עשרים שקלים, יום עשרה, 
יום עשרים שקל, אבל לא יעבור יום שלא תשים בו. וזה לא מהחשבון של המעשר, זה 
בשביל החתונה של הבת. כשהבת תגיע לגיל בת מצווה תפתח את הקופה, ותראה כמה 
יש שם ברוך ה’. יעשה בת מצווה צנועה, לא צריך לעשות רעש. פעם בכלל לא היו עושים 
בת מצווה. הרב משה פיינשטיין ע”ה אומר )שו”ת אגרות משה ח”א חאו”ח סי’ ק”ד( שזה לא 
צניעות, אבל אפשר לעשות משהו מכובד. ויסגור את הקופה בחזרה וישים שם, יום אחד 
הוא יכול לשים מאה שקל - ישים מאה שקל. מחר תגיע החתונה כבר חצי הנדוניה בידו. 

אחר כך אפשר לאסוף מידידים ומקרובים, ככה עושים.

והתנפל עליו. “וירא אליו ויפול על צוואריו, ויבך על צוואריו עוד” )בראשית 
מ”ו, כ”ב(. שבע עשרה שנה הראשונות של יוסף שהיה שמח בו, עכשיו קיבל 

בחזרה שוב פעם שבע עשרה שנה. ביחד זה שלושים וארבע שנה. “ויחי” - 
בגימטריא שלושים וארבע. “ויהי ימי יעקב שני חייו שבע שנים וארבעים 

ומאה שנה” )בראשית מ”ז, כ”ח(. 

החילונים מקנאים בנו ואנחנו נקנא בהם?!
העולם חושבים שהחילוניים מאושרים. לכן כל הזמן אני מביא את דברי ב. 

החילונים כדי להראות שהם לא מאושרים. בלבם “אש מוקדה”. לפני חודש 
בערך שלחו לי מאמריקה סיפור שהיה אחד אמור להיפגש עם ביאליק )איני 
יודע על איזה דבר, או שהוא הזמין אותו(. אז הוא לא בא אליו בשבת, אלא אחרי 

שבת. אמר לו: למה לא באת אתמול? אמר לו: אתמול שבת. אמר לו: אתה לא 
נוסע בשבת? אמר לו: אני לא נוסע. אמר לו: גם בחשמלית אתה לא נוסע? )מה 
הכוונה שלו בחשמלית? כי הנהג גוי ו]הם חושבים שזה מותר בגלל ש[הוא נוהג בשביל כל 

הגוים, הוא יודע משהו הביאליק הזה...(. אמר לו: אני לא נוסע בו. אמר לו: “אני מקנא 

בך!”. הם מקנאים בנו ואנחנו נקנא בהם?! אדרבא, אנחנו לא נוסעים, אנחנו לא 
מחללים שבת, אנחנו שומרים שבת ונהנים מהשבת והם מסכנים. מדי פעם 
חרטות אוכלות את לבם3. לכן אשרינו מה טוב חלקנו שאנחנו לומדים תורה 
ואנחנו מקיימים מצוות. שומעים בקול התורה ולא שומעים בקול ההבלים האלה. 

גם החיים זכרונם לברכה
הגיע זמן יעקב אבינו למות, והוא קרא לבנו יוסף, והשביע אותו שלא יקבור ג. 

אותו במצרים. “ושכבתי עם אבותי” - ברגע שאני אשכב תקח אותי ממצרים 
“וקברתני בקבורתם”. היום אדם מפחד להזכיר מוות. כאילו זו סכנה. אומרים 
איך רבי יוסף חיים מחבר ספר תורה לשמה כותב על עצמו “המחבר ז”ל”? 
“רחמנא ליצלן”. מה זה ז”ל? )זה זכור לטוב...( מה יש בזה?! אין בזה כלום. ויש 
דעה שאומרים זכרונו לברכה גם כשאדם בחיים. ככה התימנים אומרים. וככה 
יש ברש”י פרשת וירא )בראשית י”ח, י”ח( הואיל והזכיר את אברהם שיבח אותו 
– “ואברהם היה יהיה לגוי גדול ועצום”. שנאמר “זכר צדיק לברכה” )משלי 
י’, ז’(. יעקב אבינו מדבר כאן על המוות כאילו זה כלום, שום דבר. “ושכבתי”, 

“נשאתני”, “וקברתני”. בפשטות, זה הכל4. אז אמר לו: תקבור אותי בקבורתם. 

3.  פעם היו גזירות בירושלים והלכו כמה יהודים צדיקים ועשו תעניות וסליחות, ופתחו 
בית כנסת וקראו ויעבור ותקעו בשופר. ביאליק לא ידע מה לעשות, הלך לאחד העם )זה 
היה “רבו”, רבו כמוהו, שניהם אותו דבר...(. אמר לו: יש בלבי מחשבה ללכת להצטרף ליהודים 

האלה, מה אתה אומר? אמר לו: אם יש בלבך - ככה תעשה. אני כבר מבוגר, לא יכול 
לעשות. כתבו פעם ביתד שאחד העם היה מטיף את הדעות הפסולות שלו, ויום אחד הבת 
שלו הלכה ונשאה לרוסי אחד גוי. אמר, אם ידעתי ככה הייתי שורף את כל הכתבים שלי.

4.  גם הרמב”ם כותב ככה במורה נבוכים, כשהסביר את מעשה מרכבה לפי השיטה שלו, 
)לא היה ידוע אז שום דבר מכל דברי הקבלה( אמר “ואני כותב אותם לבל יאבדו באבדני”. שאני 

אובד מן העולם - עולה לעולם הבא הדברים 
שלי יאבדו. חבל עליהם, אז הוא כותב אותם. 
פעם למדנו לפני הרב בגמרא בבא קמא )דף 
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והוא הבטיח לו – “אנכי אעשה כדברך”. אמר לו: לא מספיק, תשבע לי, “וישבע לו”. 

למה יעקב אבינו לא רצה להיקבר במצרים?
ויש כמה סיבות שרש”י אומר )בבראשית מ”ז, כ”ט( למה יעקב אבינו לא רצה ד. 

להיקבר במצרים. והסיבה הפשוטה ביותר כי נאמר לו לפני כן: “אנכי ארד עמך 
מצרימה ואנכי אעלך גם עלה” )בראשית מ”ו, ד’( - אל תדאג, אני מעלה אותך. אולי 
תגיד אני מעלה אותך אחרי שנים, אחרי מאתים שנה. לא, “ויוסף ישית ידו על 

עיניך” - יוסף יהיה בחיים, והוא טיפל בו בקבורתו וכו’.

למה פירש התרגום ש”חולה” הוא שכיב מרע?
“ויהי אחרי הדברים האלה ויאמר ליוסף הנה אביך חולה”. התרגום אומר חולה ה. 

הכוונה שכיב מרע. מה זה שכיב מרע? זה חולה למוות. אם אתה אומר ‘מרע’ 
פירושו חולה, שכיב מרע פירושו שוכב חולה, כלומר עומד למות )בגמרא )בנדרים 

ועל מריעי?  מ”ט ע”ב( כתוב: “כמאן מצלינן על קצירי 

וכו’, מריעי - רבנן” - מי הם אלה שהם חלשים וחולים 

וכל הזמן סובלים? זה תלמידי חכמים(5. הפסוק אמר 

“חולה”, לא אמר חולה למות, וכאן כתוב ]בתרגום[ 
“שכיב מרע”? אלא בגלל שבזמן יעקב אבינו לא 
הייתה מחלה בכלל, אם אדם חולה פירושו עומד 
למות. אבל לפני כן איך אדם נפטר? כתוב )פרקי 
דרבי אליעזר פרק נ”ב( אדם הולך בדרך, עושה אפצ’י 

והלך, זהו, הנשמה שלו יצאה. הוא מתעטש והולך. 
אבל יעקב אבינו אמר, לא יתכן כדבר הזה, צריך 
זמן שאדם יצווה. אמרו לו, טוב, ניתן לך את זה 
ככה. אז הוא עשה צוואה לבניו “ויקרא יעקב אל 
בניו” וכו’ )בראשית מ”ט א’(. ומאז אדם אומר אפצ’י 
ועודנו חי )השפן הקטן שכח לסגור הדלת, ועשה אפצ’י...(. 
פעם אחד הילדים שאל אותי איך היה ככה עד 
ימי יעקב אבינו שאדם עושה אפצ’י והולך. זה 
לא בסדר. אבל וכי אתה יודע מה זה בסדר? הרי 
כך אדם לא מטריח על הילדים שלו. היום אדם 
חולה - לוקחים אותו לבית חולים, מטפלים בו. 
אחר כך זריקות, אחר כך וכו’. אתה לא יודע אם 
הוא חי או מת, יבריא או לא יבריא. פעם אדם זה 
היה בריא, הולך בדרך נפטר6. אבל אחר כך יעקב 

אבינו קיבל ]מה שביקש, כמו שאמרנו[.

קי”א ע”ב( “אמר רבא כי שכיבנא רבי אושעיא נפיק לוותי 

דתריצנא מתניתין כוותיה” - כשאני אשכב, כשאני אלך 
לעולם הבא, רבי הושעיא מסדר הברייתות יבוא אלי כי 
אני הסברתי את המשנה כמוהו. אז הרב אמר, תראה איך 

פעם לא פחדו מהמוות, דברו עליו בפשטות גמורה.
5.  למה מגיע להם את זה? היעב”ץ )בפירושו על פרקי אבות 
“לחם שמים” פרק א’ משנה י’( אומר הם אשמים, הקב”ה לא 

רוצה להביא להם מחלות, אבל הם לא עושים התעמלות. 
חייבים להתעמל. הרמב”ם )פ”ד מהלכות דעות הי”ד( כותב 
שצריך להתעמל. ואני אומר את זה לעצמי שאני אין לי 
זמן להתעמל... חייבים להתעמל. הגאון יעב”ץ כותב )שם( 
לעמל יולד” - להתעמלות  כתוב )איוב ה’, ז’( – “כי אדם 

יולד. צריך להתעמל.
6.  ככה קרה לדוד שלי )אחי אמי( רבי שלמה מאזוז ע”ה, 
)לא  כשהיה בן שבעים וארבע הלך לחנות שלו. בדרך 
אפצ’י...( נפל ונפטר. )אולי היה צריך מישהו שילך אתו, זו בעיה(.

מה אומרים למתעטש?
עכשיו בימינו מי שמתעטש אומרים לו כל מיני נוסחאות. יש אומרים “אסותא”, ו. 

“לחיים טובים”. והיום לא רוצים לא אסותא ולא שום דבר, רק  ויש אומרים 
“לבריאות”. טוב. אבל אנחנו יש לנו שפה מיוחדת: אדם מתעטש פעם ראשונה 
ַנִיים”. יש פסוק בפרשת  אומרים לו “חיים טובים”. פעם שניה אומרים לו “חיים ׁשְ
משפטים: “משור עד חמור עד שה חיים שנים ישלם” )שמות כ”ב, ג’(. פעם שלישית 
זה כבר יותר מדאי, אז אומרים “חיים עד העולם”. זה פסוק בתהלים )קל”ג, ג’( 
“ויוסיפו לך  – “כי שם ציווה ה’ את הברכה חיים עד העולם”. ומה הוא עונה? 
שנות חיים”. זה פסוק במשלי )ט’, י”א( - “כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים”. 
שמעת חיים - תחזיר. אמר לך “יוסיפו לך” כהנה וכהנה. ככה אדם יזכור שפעם 
התעטשות פירושה משהו לא טוב. והיום אומרים תודה לקב”ה שנתן לנו חיים 

גם אחרי ההתעטשות.

המומים וכואבים עד דכדוכה של נפש על הסתלקותו של היקר 
הצדיק רבי ירחמיאל הכהן זכר צדיק לברכה בנו הגדול של  אבי הישיבה הצדיק רבי בנימין זצ"ל 
נלב"ע יום שלישי זה )י' בטבת תשפ"ב( ונטמן בבית החיים ברכיה ]בסמיכות לאוהל הצדיקים[ 

 תנחומינו הכנים מעומק לב למשפחתו המכובדת ולאחיו הצדיקים הגאון הצדיק מוה"ר רבי ברכאל ומורנו ורבנו ראש המוסדות וראש הישיבה 
הגדולה הגאון רבי חננאל ושאר האחים.    יהי רצון שלא תוסיפו לדאבה עוד ותנוחמו בנחמת ציון במהרה בימינו אמן
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 לע"נ 
כמימס בן סתרונה 
סופר ואשתו מינה 
יסמינה בת מרימה

 רפואה שלמה 
 ליפה בת רחל 

 בתוך שאר 
חולי ישראל

 לע"נ 
אמנו וסבתנו 

היקרה הצדקת 
מרת מזל סעדונה 

בת אסתר 
סתרונה ע"ה

 לע"נ 
אמנו וסבתנו 

היקרה הצדקת 
מרת שלבייה צביה 

בת רחל ע"ה

 לע"נ 
 הילדה הטהרה 
אדל בת עדי ז"ל

השיעור השבוע נמסר 
על ידי הגאון רבי אליהו בנימין מאדאר שליט”א

מרבני ישיבתנו הקדושה - “כסא רחמים”
ד. “כל שחייבין עליו משום  א. תרי”ג מצוות מהתורה ושבע מצוות דרבנן.  ב. גדרים וסייגים שתקנו חכמים ז”ל.  ג. אם במצוות דרבנן יש סרך איסור תורה? 
 שבות, משום רשות, משום מצוה בשבת, חייבין עליו ביום טוב”.  ה. איסור שימוש בעץ בשבת.  ו. “לא רוכבים על גבי בהמה ואין שטין על פני המים”.  
ז. מחיאת כפיים וריקוד בשבת.  ח. מים אחרונים חובה.  ט. עשרה בטבת ושאר תעניות.  י. דין חתן ובעלי הברית בתעניות.  יא. דין מעוברות ומניקות בתעניות.  
יב. להוסיף בסליחות עשרה בטבת “חנה בחילו עליהם”.  יג. בכל דור ודור יושבין בית דין של מעלה, וגוזרים החרבן של כל שנה ושנה.  יד. להתרחק ולבטל 

שנאת חנם מתוכנו.  טו. מתוך אהבה ואחוה יבנה בית המקדש ויבוא הגואל.

“כתר יתנו לך”
שבוע טוב ומבורך. ברשות מרן ראש הישיבה ה’ יאריך ימיו בטוב ושנותיו א. 

בנעימים בבריאות איתנה ונהורא מעליא, ולא יעדי מינן זיויה ויקריה אמן. כולם 
יודעים מה שרבותינו אומרים בסוף מסכת מכות )דף כ”ג ע”ב( שתרי”ג מצוות 
נצטוו ישראל מפי משה רבנו ומפי הגבורה - שש מאות ושלוש עשרה מצוות. 
ורבותינו דרשו את זה מהפסוק )דברים ל”ג, ד’( “תורה צווה לנו משה מורשה 
קהילת יעקב”. תורה בגימטריא שש מאות ואחת עשרה, אנכי ולא יהיה לך מפי 
הגבורה שמענום - שתי הדברות הראשונות שמענו אותם ישירות מפי הבורא 
יתברך, ישתבח שמו. תוריד מתרי”ג שתים יוצא שש מאות ואחת עשרה כמנין 
שמענו מפי משה רבנו שש מאות  תורה, זו הכוונה “תורה - צווה לנו משה”, 
ואחת עשרה מצוות. ואנחנו יודעים שעל המצוות הללו חכמים באו וצוו אותנו 
עוד שבע מצוות מדרבנן. ומורנו הרב שיחיה עשה להם סימן: נע בשמחה. זה 
עירובין.  נטילת ידים, עי”ן זה  ראשי תיבות של שבע מצוות מדרבנן. נו”ן זה 
שלמה המלך תיקן אותם1. וחכמים באו ותקנו עוד כמה דברים וראשי תיבות 
שלהם בשמחה, בי”ת זה ברכות, ידוע שרוב הברכות שיש לנו זה תקנה מדרבנן, 
כל ברכות הנהנין לפניהן ולאחריהן זה מדרבנן2. שי”ן זה שבת, והכוונה לנר 
שבת. יש לנו מצוה להדליק בערב שבת נר, הגמרא אומרת )שבת דף כ”ג ע”ב( 
שזו מצוה מדרבנן משום שלום ביתו. שאדם יראה מה הוא אוכל ואיפה הוא 
הולך. לא כמו הקראים שהם יושבים בחושך – “רשעים בחושך ידמו” )ש”א ב’ 
ט’(. חכמים תקנו לנו שכל אדם יהיה לו נר דלוק בביתו מערב שבת. זה מצוה 
מדרבנן. מ”ם זו מגילה - מגילת אסתר שאנחנו קוראים ביום פורים זו מצוה 
מדרבנן, תקנת חכמים לפרסם את הנס. חי”ת זה חנוכה, כמו שעשינו עכשיו 
בשבועות האחרונים שהדלקנו נרות החנוכה, זו מצוה מדרבנן גם כן כדי לפרסם 
הלל - להלל לה’ יתברך. יש לנו שמונה עשר יום שהיחיד  את הנס. וה”א זה 

ורבותינו אמרו )עירובין דף כ”א ע”ב( בשעה שתיקן שלמה המלך ע”ה מצוות נטילת    .1
“בני אם חכם לבך ישמח לבי גם  ידים ומצוות עירובין, יצאה בת קול מן השמים ואמרה 
אני” )משלי כ”ג, ט”ו(. ואומרת הגמרא, לפני שבא שלמה היתה התורה דומה לכפיפה )קופה, 
סל( שאין לה אזנִים, ובא שלמה המלך ותיקן אותה - יש לה אזנים. וכותב רבנו יוסף חיים 

בספר בן יהוידע )שם( מה ענין המשל הזה לאזנים? הפשט הוא שבשביל לתפוס סל צריך 
אזנים )אזנים הכוונה אזני הסל, שתי ידיות משני הצדדים כדי לתפוס(. אבל למה המשילו את זה 
חכמים דוקא לאזנים? אומר הרב דבר יפה, יש לנו תורה שבכתב ותורה שבעל פה, וידוע 
שתורה שבעל פה אסור לכתוב אותה, ותורה שבכתב אסור לאומרה על פה )גיטין דף ס’ ע”ב(. 
נמצא שתורה שבכתב היא בעצם בעינים, כי צריך להסתכל על מה שכתוב )אדם שקורא 
בספר תורה בציבור, אסור לו לקרוא מלה אחת בעל פה, אלא צריך להסתכל בכל מלה ומלה בתוך 

הספר תורה ולקרוא(. ותורה שבעל פה עיקרה נאמרה כדי לשמוע אותה באזנים, לא בעינים. 

)אמנם במשך הדורות התירו לנו לכתוב תורה שבעל פה משום )תהלים קי”ט, קכ”ו( “עת לעשות לה’ 

הפרו תורתך” )גיטין שם( אבל עיקר התורה שבעל פה היא באזנים(. אז שלמה המלך תיקן הדברים 

שהם מדברי סופרים )זו תורה שבעל פה, לא תורה שבכתב(, והסביר אותם, ואנשים הבינו 
אותם. א”כ התורה היתה דומה לכפיפה שאין לה אזנים, עד שבא שלמה ותיקן לה אזנים.

2.  חוץ מברכת המזון שהיא מצוה מן התורה, כמו שכתוב במפורש בפסוק: “ואכלת ושבעת 
וברכת את ה’ אלקיך” )דברים ח’ י’(, ולגבי ברכות התורה יש מחלוקת גדולה בין הראשונים, 

אבל שאר כל הברכות זה מדרבנן.

גומר בהם את ההלל )תענית דף כ”ח ע”ב( וזו תקנה של חכמים3. אז יש לנו שבע 
מצוות מדרבנן כמו שאמרנו, וביחד עם תרי”ג זה שש מאות ועשרים כמנין 
כתר - כשאנחנו מקיימים את המצוות אנחנו מתקנים בעולמות העליונים, 

כתר עליון. יש בזה ענין גדול.

הרבה גדרים וסייגים חכמים תקנו לנו
אבל צריך לדעת שזה רק שבע מצוות שחכמים תקנו לנו לעשות מצוות ב. 

עשה. אבל יש לנו עוד הרבה מצוות שחכמים תקנו לנו שלא לעשות, הרבה 
גדרים וסייגים שחכמים תקנו לנו. וזה הרבה מאד, לא שבע ולא שבעים. יש לנו 
בכל המצוות של התורה הרבה מאד דברים שחכמים תקנו לנו כדי שלא נבוא 
להיכשל באיסור ידוע. רבותינו אומרים במסכת יבמות )דף כ”א ע”א( “ושמרתם 
)ויקרא י”ח, ל’( - עשו משמרת למשמרתי. הגמרא שם מדברת  את משמרתי” 
על שניות, יש עריות שהן אסורות לאדם מן התורה, אדם לא יכול ליקח כל 
אשה. אשה שהיא קרובת משפחה שלו כמו אחותו ואמו וכו’ אסור מן התורה 
לישא אותה. אבל יש קרובות אחרות שהתורה לא אסרה, כמו ֵאם אמו, ֵאם 
אביו, וזה נקרא “שניות מדברי סופרים”. ולמה תקנו חכמים את השניות הללו? 
“ושמרתם את משמרתי” - עשו משמרת למשמרתי. כלומר התורה מצוה את 

חכמים שישמרו על התורה. 

הסייגים והגדרים לטובת האדם שלא יכשל באיסור
התורה נתנה לנו אמנם תרי”ג מצוות, אבל אם לא היו באים חכמים ועושים ג. 

לנו גדרים וסייגים, אדם חלילה יכול לבוא ולהיכשל באיסור. אדם הולך עד הקצה 
האחרון ואומר אני לא אכשל באיסור, אבל מספיק מעידה קטנה, ויצר הרע 
יבוא אליו ויפיל אותו חלילה. משל למה הדבר דומה? לאדם שהולך על הרים 
וגבעות כדי לראות נוף מרהיב, ועולה על גבי ההר להסתכל על הנוף שנראה 
משם, אם הוא טיפש אז הוא ילך בקצה ההר ממש, כי הוא רוצה להסתכל עד 
הסוף מה יש למטה. אבל אם חלילה תהיה לו מעידה קטנה או איזה אבן מכשול, 
הוא יפול ולא יגיע לחצי ההר עד שיהיה וכו’ וכו’ )עיין ביומא דף ס”ז ע”א(. אבל אם 
הוא חכם מה הוא עושה? הולך יותר פנימה, שגם אם יפול, וגם אם יקרה איזה 
משהו, הוא עדיין נמצא בתוך ההר ולא יפול למטה. וזה בדיוק מה שחכמים רצו 
לעשות לנו. כשחכמים תקנו לנו את הסייגים והגדרים זה לטובת האדם שלא 
יכשל חלילה באיסור. שלא יבוא חלילה ליפול באיסור ויעבור על איסור תורה 

ועונשו חמור, לכן באו חכמים והרחיקו אותנו מן האיסורים.

אם במצוות דרבנן יש סרך איסור תורה?
האם כל המצוות ד.  אבל צריך לדעת שיש מחלוקת בין הרמב”ם להרמב”ן, 

שחכמים תקנו לנו ואדם עובר עליהם אם יש בזה סרך איסור תורה או לא? הרמב”ם 

3.  לפעמים אנחנו קוראים את ההלל בדילוג כמו בראשי חדשים. אבל זה לא מתקנה של 
חכמים, אלא זה מנהג כמו שרבותינו אומרים )תענית דף כ”ח ע”ב(. לכן יש מחלוקת בפוסקים 
אם לברך או לא לברך. אבל בשאר ימים שגומרים בהם את ההלל, כמו ימי סוכות, ימי 
החנוכה, יום ראשון של פסח ושבועות שגמרנו בהם את ההלל, זו מצוה מדרבנן לקרוא 

את ההלל ולגמור אותו.



יש לו ספר המצוות כידוע4, ובתחילת הספר הוא כותב שרשים איך למנות את 
מנין המצוות. נכון שיש תרי”ג מצוות כמו שאמרנו שכבר חכמים אמרו לנו שיש 
תרי”ג מצוות שנצטווינו מאת משה רבנו. אבל מה הם המצוות ואיך תמנה אותם 
יש בזה שיטות שונות. ידוע שבה”ג מנה מה שמנה, והרמב”ם חלק עליו בכמה 
דברים וכתב שרשים למנין המצוות5. ובשורש הראשון הרמב”ם כותב שלא 
למנות מצוות מדרבנן, וחולק על דברי בה”ג שסובר שכן מונים מצוות מדרבנן 
והוא מנה כמה מצוות כאלה. והרמב”ם שולל את זה, ומאריך ומוכיח לשלול 
שזה לא נכון. הרמב”ן כידוע כתב השגות על הרמב”ם, ובתוך הדברים שלו )שם( 
הוא מיישב את דברי בה”ג בכל העניינים. ובתוך השורש הזה הוא נכנס לענין 
זה, והוא אומר שלפי פשט הרמב”ם בהלכות ממרים )פ”א ה”ב(: שכל הדברים 
שציוו חכמים בין שלמדום מפי השמועה בין שלמדום באחת מי”ג מדות בין 
שעשו אותם סיג לתורה, בכל אחד מהם מצות עשה לשמוע להם שנאמר על 

4.  רבנו הרמב”ם היה מעמודי ההוראה. ומרן )בב”י ח”מ סוף סי’ ר”ז( קורא לו: “עטרת תפארת 
הפוסקים”. והוא זכה להתפרסם בעיקר בחיבורו הגדול “משנה תורה” )שמכונה “היד החזקה”(. 
ארבעה עשר ספרים שהרמב”ם כתב, וכלל בהם את כל התורה כולה מאל”ף ועד תי”ו, 
מההתחלה ועד הסוף ממש. לא נעלם דבר. כל מצוות שהיו ומצוות שיהיו בזמן ביאת 
המשיח, הכל הרמב”ם כלל בחיבורו הגדול משנה תורה. זה ספר נפלא עד מאד, שמי שלומד 
צחות לשונו  אותו לאט לאט רואה שבכל מלה ומלה הרמב”ם התכוון בדקדוק עד הסוף. 
משהו פלא פלאים. זה ספרו של הרמב”ם שהוא כתב אותו בלשון הקודש. שאר הספרים 
של הרמב”ם שיש לנו, אם זה התשובות שלו, האגרות שלו, או שאר הספרים, הוא כתב 
אותם בלשון ערבית כידוע. ולפני שהרמב”ם כתב את ספרו משנה תורה הוא כתב את ספר 
המצוות, הוא לא בכלל ספר משנה תורה, אלא הוא בשביל מנין המצוות בלבד. וגם הוא 

נכתב בלשון ערבי ותורגם לאחר מכן.
ים ולא שורשים. מורנו הרב שיחיה כמה פעמים דיבר על זה.  ָרִשׁ 5.  דרך אגב, אומרים ׁשָ
אנשים היום חושבים בטעות שבגלל שאומרים שורש ביחיד, אז ברבים זה שורשים. אבל 
יו כלבנון”  ָרׁשָ ָרִשים, כמו: “יפרח כשושנה ויך ׁשָ יש לנו כמה פסוקים מפורשים שאומרים ׁשָ
יו” )ירמיה י”ז, ח’(. ומצד שני, אנשים טועים להגיד ארוחת  ָרׁשָ )הושע י”ד, ו’(. “ועל יובל ישלח ׁשָ

ֳהָרִים” )בראשית  ּצָ צָהרים מה זה צהרים? אין מלה כזאת, צֳהרים צריך לומר, “עד בוא יוסף ּבַ
מ”ג, כ”ה( קראנו בפרשה שעברה. וכן: “ערב ובוקר וצֳהרים אשיחה ואהמה וישמע קולי” 

)תהלים נ”ה, י”ח(. תמיד כתוב צֳהרים בקמץ חטוף. אותו דבר יש אנשים שטועים ואומרים 

בקדיש: “ָקדם אבונא דבשמיא”, וזו טעות, יש לנו שוא קמץ וזה קמץ חטוף ]ֳקדם[, וצריך 
לבטאות אותו כמו חולם.

ומי שעובר על אחת ממצוות  פי התורה אשר יורוך אלו הגזרות וכו’, תעשה. 
מדרבנן הוא עובר על לאו של לא תסור, נאמר “לא תסור מן הדבר אשר יגידו 
לך ימין ושמאל6. לכאורה יוצא  שמי שעובר על מצוות מדרבנן, עובר גם על 
איסור תורה. לא עובר רק על דרבנן, כי התורה אמרה לחכמים לעשות גדרים 
וסייגים במצוות, אז ממילא מי שעובר עליהם עובר על איסור מהתורה, גם 
עשה וגם לא תעשה. ולפי זה הוא מקשה על הרמב”ם, למה הוא תמה מאד 

על בה”ג שמנה מצוות מדרבנן, הרי גם לדעתו הם בכלל מצוות דאורייתא. 

ראיות וקושיות הרמב”ן ויישוב הגאון לב שמח
אלא שהרמב”ן ע”ה בחכמתו הגדולה האריך והרחיב, והביא ראיות מכל ה. 

התלמוד7 שמצינו שמקילים בדברי סופרים. למשל כלל ידוע תמיד “ספיקא 
דאורייתא לחומרא וספיקא דרבנן לקולא”. וכגון מה שהגמרא אומרת בעירובין 
)דף ס”ז ע”ב( שבדברים דרבנן עושים מעשה ואחר כך מותבינן תיובתא )אחר כך 

מקשים קושיות(, ואם זה כמו מדאורייתא אז מה זה משנה, אז הוא מקשה ודוחה 

את זה. ויש עוד הרבה מקומות. ולכן הרמב”ן דעתו שהעובר על איסור דרבנן, 
אין בו סרך דאורייתא, ורק סמך בעלמא. ויש את הגאון לב שמח - רבי אברהם 
אליגרי )והוא היה אחד מן האחרונים הקדמונים וגאון גדול היה ע”ה(, וגם לו יש חיבור 
על ספר המצוות, ושם הוא מיישב את דברי הרמב”ם מהשגות הרמב”ן. הוא 

6.  הרי ידוע מה שהגמרא אומרת במסכת שבת )דף כ”ג ע”א( שאנחנו מברכים על מצוות 
דרבנן כמו נטילת ידים ונר חנוכה ונר שבת וכדו’ “אשר קדשנו במצוותיו וצוונו”. ושואלים 
חכמים איפה ציווה אותנו? והרי זה מצוות מדרבנן, ואמרנו שה’ לא ציווה את זה אלא חכמים 
תקנו. אז הגמרא אומרת שהתורה ציוותה אותנו מהפסוק: “שאל אביך ויגדך” )דברים ל”ב, 

ז’(, ומהפסוק: “לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל” )דברים י”ז, י”א(.
7.  זה פלא פלאים. הרמב”ן עליו השלום היה רחוק מהרמב”ם במאה שנה בערך, אבל גם 
הוא היה מגדולי הראשונים. וממש כל התורה פתוחה לפניו. בזמנם לא היו לא מחשבים, 
ולא ספרי עזר, ולא שום דבר. אפילו ספרי דפוס עוד לא היו. הכל בכתב יד. אבל רואים 

איך כל התורה היתה גלויה לפניו. מביא מכל התלמוד.



הוסיף עוד ועוד מקורות מהתלמוד ומכל מיני מקומות שמקילים בדרבנן. והוא 
אומר מה שהבאת הרמב”ן זה לא מספיק, יש עוד. הוספתי קמח והוספתי מים. 
שכל מה שהרמב”ם כתב שמי שעובר על איסור  ובסופו של דבר הוא מיישב 
דרבנן עובר גם על איסור דאורייתא, זה דווקא בבית דין הגדול, כשהוא עושה 
במרד להורות כמו זקן ממרא. “לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל”. 
אדם עלה לבית דין הגדול, ופסקו מה שפסקו, אסור לו להורות אחרת. אפילו 
אם זה דברים שהם למדו בגזרה שווה, וזה לא דברים מפורשים בתורה וכדו’. 
וגדרים ואדם  אבל בדברים שתקנו חכמים במשך הדורות לעשות סייגים 
התגבר עליו יצרו ועבר עליהם, אין בזה איסור מדאורייתא. ככה הוא מסיק. 

ויש בזה אריכות בפוסקים. 

בני, היזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה
אבל על כל פנים, איך שלא יהיה. אנחנו צריכים לדעת שהגזירות שחכמים ו. 

תקנו לנו הם לא דברים קלים. הגמרא אומרת במסכת עירובין )דף כ”א ע”ב( על 
הפסוק “יותר מהמה בני היזהר עשות ספרים הרבה אין קץ” )קהלת י”ב, י”ב( – בני, 
היזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה. שדברי תורה יש בהם עשה ולא תעשה. 
לא תמיד יש חיוב מיתה על מה שאדם עובר על דברי תורה, אבל במצוות 
מדרבנן - מדברי סופרים כל העובר על דברי חכמים חייב מיתה ב”מ. )וככה גם 
הגמרא במסכת ברכות )דף ד’ ע”ב( אומרת: “כל העובר על דברי חכמים חייב מיתה”(. למה 

חייב מיתה? ידוע שרבי יהונתן אייבשיץ )כמדומה, או חכם אחר( שאל אותו המלך 
מה זאת אומרת, מצוות דאורייתא אתה אומר לא נורא, “בדיל ויעבור”. עבר על 
עשה ועשה תשובה מיד מתכפר לו )יומא דף פ”ו ע”א(. ואילו כאן מי שעובר על 
דברי חכמים חייב מיתה? אז הוא אמר לו, אם אתה אדוני המלך חקקת חוק 
מסוים, ויבוא מישהו ויעבור על החוק, ורואים אותו שהוא עובר, מה עושים לו? 
לוקחים אותו לבית משפט. שמים אותו בבית סוהר, עושים לו משפט, ואחר 
כך רואים איך להוציא את דינו. ואילו אם יבוא אחד שירצה להיכנס לארמון 

שלך אדוני המלך, ויש שם שומר שעומד בפתח )כל מלך כמה שהוא יותר מכובד, 
יש לו יותר שומרים עם נשק(. והאדם הזה בא להיכנס והוא אומר לו: לא, אתה לא 

נכנס. והוא אומר לו: לא, אני רוצה להיכנס. והוא מתחיל לריב אתו, והוא רואה 
שהוא בא להיכנס, אז הוא יורה עליו וממית אותו במקום. אמר לו הרב: וכי 
השומר הזה יותר חשוב ממך? הרי כשאתה חקקת חוק והוא עבר על החוק, לא 
הורגים אותו. אלא זהו בדיוק, חכמים הם השומרים של התורה. “ושמרתם את 
משמרתי” – “עשו משמרת למשמרתי”. חכמים עשו גדרים בתורה הקדושה, 
ומי שעובר - “ופורץ גדר ישכנו נחש” )קהלת י’, ח’( בר מינן. למה? כי זה מסוכן, 
אם מתחילים לפתוח את הפתח, אחר כך לא יישאר כלום. דבר כמה שהוא 
יותר יקר, שומרים עליו מכל משמר. אדם שיש לו הרבה כסף הוא שומר את זה 
בכספת, לפני ולפנים, כי זה דבר חשוב. התורה יקרה לנו מפז. כל מצוה בתורה 
היא כמו יהלום גדול, אם חלילה יפגעו בתורה זה הפסד ענק. לכן באו חכמים 
וגדרו לנו כמה גדרים, ואסור לנו חלילה לזלזל בשום דבר אפילו שהוא מדרבנן. 

 “כל שחייבין עליו בשבת משום שבות, רשות, מצוה, 
חייבין עליו ביו”ט”

אני רוצה ברשותכם לומר כמה דברים בעניינים שחכמים תקנו לנו והזהירו ז. 
אותנו ושמרו וגדרו לנו ביום שבת. המשנה במסכת ביצה )דף ל”ו ע”ב( אומרת “כל 
שחייבין עליו משום שבות, משום רשות, משום מצוה בשבת, חייבין עליו ביום 
טוב”. הכוונה כל דבר שאסור לעשות אותו בשבת מדברי סופרים8, משום שבות 
משום רשות משום מצוה, חייבין עליו בין בשבת בין ביום טוב. מסכת ביצה 

וכאן הכוונה שזה  בדרך כלל “חייבין” זה חייב מדאורייתא,  לשון “חייבין” לאו דווקא.    .8
אסור מדברי סופרים. לפעמים יש חייב מכת מרדות. וכאן המשנה נקטה משום מה לשון 

“חייבין עליו”.



עוסקת בעיקר בהלכות יום טוב, זה עיקר המסכת9. אבל היא מביאה את הלכות 
הללו שהם שייכות גם בשבת וגם ביום טוב, והמשנה באה לומר שבין בשבת 
ובין ביום טוב הם אסורים. “אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד” )שם(. 

מה ההבדל בין שבות לרשות למצוה?
מה הם הדברים שהמשנה מונה? כמה דברים. המשנה מחלקת את זה ח. 

לשלושה חלקים, דברים של שבות, דברים של רשות ודברים של מצוה. ורש”י 
)שם( מסביר מה ההבדל בין שבות לרשות למצוה? שבות פירושו דברים שאין 

בהם סרך מצוה בכלל, זה שבות. כל דבר שחכמים אסרו לנו לעשות נקרא שבות 
- תשבות ואל תעשה אותו. ויש דברים של רשות, שיש בהם סרך מצוה - קצת 
מצוה, לא כל כך מצוה, אבל גם הם אסורים. ויש דברים שהם מצוה ממש ואף 
על פי כן הם אסורים. המשנה מונה דברים של שבות – “אין עולין באילן, ואין 
רוכבין על גבי בהמה, ולא שטין על פני המים. לא מטפחין, ולא מספקין, ולא 
מרקדין” - זה דברים של שבות. ויש דברים של רשות – “לא דנין, ולא מקדשין, 
ולא חולצין ולא מייבמין”. ודברים של מצוה - “לא מקדישין, לא מעריכין, ולא 
מחרימין, ולא מגביהין תרומות ומעשרות”. ואני אסביר מה שנוכל מעט מכל דבר. 

איסור שימוש בעץ בשבת
“אין עולין באילן” - קודם כל לא עולים באילן )אילן זה ט.  המשנה מתחילה 

עץ(. אסרו לנו רבותינו שאדם ישתמש באילן. אם אדם יש לו עץ נטוע בשדה, 

בחצר, או בגינה אסור לעלות על גבי האילן גזירה שמא יתלוש. ולא רק לעלות 
עליו ממש אסור, אלא גם להישען ולהיסמך עליו ממש בסמיכה גמורה אסור. 
למה? גזירה שמא אדם יתלוש ממנו איזה דבר, לכן חכמים אסרו לנו את זה. 
וצריך אדם להיזהר בזה. רבותינו בגמרא במסכת שבת )דף קנ”ד ע”ב( אומרים 
שגם צדדי האילן אסורים. במה  )סי’ של”ו סעיף י”ג( -  - וככה נפסקה ההלכה 
מותר להשתמש באילן? רק צידי צדדים. פירוש הדברים, שלא רק לעלות על 
גבי האילן ולהישען עליו ממש אסור, אלא גם אם יש דבר שהוא קשור לאילן 
אסור להשתמש בו. יש כאלה שיש להם חצר )הם גרים במושב, ויש להם חצר(, ויש 
שם עצים. והם רוצים לעשות שם נדנדה לילדים, קושרים ]מערב שבת[ חוט 
מכאן וחוט משם ויש נדנדה באמצע. והם רוצים לשבת עליה בשבת ולהתרווח 
ולנוח - “עונג שבת”... צריך לדעת שזה אסור. כי נמצא שמשתמשים באילן. 
אבל הוא יגיד לך: אני לא משתמש באילן עצמו. נכון, באילן עצמו אתה לא נוגע, 
אבל אתה נוגע ומשתמש במה שקשור לאילן. זה נקרא צדדי האילן, וגם צדדים 
אסורים. רק צדי צדדים הם מותרים. כלומר אם היה יתד באילן והיה על היתד 
סל, מותר להשתמש בסל ולקחת ממנו או לשים בו איזה דבר. אבל להשתמש 

משום מה היא נקראת היום: “מסכת ביצה”, ואיני יודע מה הטעם. בזמן הראשונים    .9
באמת כינו את מסכת ביצה “מסכת יום טוב”. מרן החיד”א ע”ה תיקן קריאה לחנוכת הבית, 
אדם שבונה בית חדש מצוה שיעשה חנוכת הבית, יביא עשרה אנשים אם הוא יכול, ואם הם 
תלמידי חכמים יותר טוב, יקראו קריאה, והוא מכין להם סעודה, והם יברכו כדי לחנוך את 
הבית בדברי תורה וברכות. בתחילת בואו של האדם לבית, לפני שישן בו אפילו פעם אחת 
יעשה חינוך הבית. זו מצוה גדולה וזה גם שמירה לבית. אז הרב חיד”א תיקן קריאה. ומה 
הקריאה שקוראים שם? מסכתות שהראשי תיבות שלהם בית. מה הם? בי”ת זה ברכות, 
יו”ד זה יום טוב דהיינו מסכת ביצה, ותי”ו זה תמיד. ואחר כך קוראים קצת זוהר והרמב”ם. 
‘יום טוב’ זו מסכת ביצה. ובאמת בכל המסכתות אם נסתכל הם נקראו על שם הענין שיש 
בהם. מסכת ברכות היא לא מתחילה במלה “ברכות”, אלא היא מתחילה: “מאימתי קורין 
את שמע בערבין”, ואף על פי כן קוראים לה מסכת ברכות כי היא עוסקת בהלכות ברכות, 
הלכות תפילה. מסכת שבת מתחילה: “יציאות השבת”, ולא קוראים לה מסכת יציאות, 
אלא קוראים לה מסכת שבת. עירובין אותו דבר. היא מתחילה “מבוי שהוא גבוה למעלה 
מעשרים אמה”, וקוראים לה עירובין כי זה בכלל עירובין. וכן בשאר המסכתות. משום מה 
המסכת הזאת קוראים לה “ביצה” ואיני יודע טעם. על כל פנים בראשונים באמת כינו אותה 
מסכת יום טוב, והיא עוסקת בהלכות יום טוב. ]שוב הראוני שיש גם בראשונים שכינו את 
המסכת ביצה, כמו הרמב”ם בהקדמתו לפיה”מ ותוספות במכות )דף ד’ ע”א(. אלא שצריך 

להבין טעם הדבר. וראיתי שכתבו איזה טעמים דרך דרש. וצ”י[.

באילן או בצדדי האילן זה אסור. בירק מותר, ככה דעת מרן )סי’ שי”ב ס”ו(. יש 
חולקים, אבל להלכה פסקו הפוסקים )וככה פוסק גם הרב במנוחת אהבה ח”ב פרק 
ד’ סעיף ט”ו( שאפשר. יש מחמירים בזה. אבל ללכת על דשא בשבת, אין איסור 

לכל הדעות. לכן אפשר ללכת על דשא וכדומה. אבל להשתמש באילן שהוא 
קשה אסור להשתמש בו. 

“לא רוכבים על גבי בהמה ואין שטין על פני המים”
וכן “לא רוכבים על גבי בהמה” - היום זה כבר לא מצוי. לא מכירים בהמות. י. 

מאיפה אנחנו מכירים? לא רואים. אולי אלה שגרים במושבים יש להם בהמות 
וכדומה, והם רוצים לעשות טיול על גבי הסוס בשבת זה אסור. למה? גם כן 
גזרו רבותינו שמא יקטוף זמורה וינהיג את הסוס וכדומה. וכן “אין שטין על 
פני המים” - ללכת לים בשבת לא רק שהאיסור הוא ללכת לים להגיע אליו 
חלילה במכונית וכדומה שזה איסור פשוט, אלא אפילו אדם שיש לידו נהר 
או שהוא גר ליד הים, אסור לשוט על פני הים. גזרו חכמים שמא יעשה חבית 
של שייטים. שמא יעשה איזה דבר כדי שיצוף ולא יטבע, יכול לתקן את זה 

ויבוא לעשות איסור בשבת. 

אסור למחוא כפיים וכן אסור לרקוד בשבת 
וכן גזרו רבותינו “לא מטפחין ולא מספקין ולא מרקדין” מה הפירוש? “לא יא. 

מטפחין” - פירוש להכות כף אל כף. אסור למחוא כפיים בשבת. שרים שירי 
שבת ורוצים לעשות אווירה יותר טובה, רוצים למחוא כפיים, אסור למחוא 
כף בשבת. וכן “לא מספקין” - כף על ירך. “ולא מרקדין” - לא עושים ריקודים. 
כמה ששמחים, רוצים לשמוח שמחה גדולה וחשובה זה יפה. אבל לא לעשות 
את הדברים הללו. למה? אומרים רבותינו גזירה שמא יתקן כלי שיר. אם נתיר 
לאדם להכות כף על כף ולרקוד וכו’, אז הוא יביא איזה דרבוקה או איזה כלי נגינה 
ויתחיל לנגן בו. ואם תאמר אז מה אם יביא כלי נגינה וינגן בכלי, איזה איסור 
תורה יש בזה? זה גזירה שמא יתקן כלי שיר. יהיה לו שם איזה דבר מקולקל, 
וימתח איזה חוט בכינור וכדו’, זו גזירה שמא יתקן, אסרו חכמים לעשות את 
כל הדברים שיש בהם חשש מכשול. וצריך לומר שהכל גזירה אחת, שראו 
שהמכשול קרוב, או שגזרו ע”ז בפעם אחת עיין להרמב”ם בפיה”מ )שבת רפ”ד(.

דעת התוספות בזה
ידוע מה שתוספות כותבים במסכת ביצה )דף ל’ ע”א(, הגמרא שם מביאה יב. 

איך אנחנו רואים אנשים שמטפחין ומרקדין ומספקין ולא מוחים בידם. ואומרת 
הגמרא מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים. כלומר זה באמת איסור, אבל מה 
נעשה? אנחנו יודעים שאם אנחנו נמחה בהם, הם לא ישמעו לנו. אז אנחנו 
מעדיפים לשתוק וזהו. וכותבים תוספות )ד”ה תנן( כל זה היה בזמן רבותינו שהיו 
בקיאים לתקן כלי שיר, אבל בזמנינו אין לנו בקיאות לתקן כלי שיר, ולכן מותר. 
אז לפי תוספות מותר לטפח ולרקד ולמחוא כף ולעשות ריקודים, אין בזה בעיה. 
מרן הבית יוסף )סימן של”ט( מביא את דבריהם של תוספות, ומעיר לכאורה הרי 
אנחנו יודעים שדבר שתקנו לנו חכמים אנחנו לא יכולים היום לבטל אותו. 
הרבה דברים תקנו חכמים בגלל טעם שהיה בזמנם, ולכאורה בזמנינו הטעם 
הזה לא שייך, ואף על פי כן אנחנו ממשיכים בתקנה. כמו למשל חזרה, חכמים 
תקנו לנו לעשות חזרה )ר”ה דף ל”ד ע”ב(, אנחנו מתפללים שמונה עשרה בלחש, 
ולאחר מכן השליח ציבור אומר את התפלה בקול רם. למה? כדי להוציא מי 
שאינו בקי, ככה אמרו רבותינו. והיום ב”ה כולם בקיאים, יש לנו סידורים, כולם 
יודעים לקרא. ולמה בכל זאת עושים חזרה? אלא חכמים תקנו את זה, ואנחנו 
לא משנים את התקנה10. אם כן למה כאן תוספות אומרים שמותר למחוא 

10.  דרך אגב בחזרה יש גם טעם ידוע ע”פ הסוד, והבן איש חי )ש”א פרשת תרומה אות ב’( 
מביא את הטעם למה על פי הקבלה עושים חזרה גם כשאנחנו בקיאים. ובאמת גם היום 
בזמנינו לפעמים יש הרבה אנשים שהם לא יודעים להתפלל והם צריכים את החזרה. נכון 
שסתם אדם יודע, אבל ראינו בעינינו כמה אנשים )ובפרט אנשים מבוגרים( שלפעמים הם 
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מגיעים למצב כזה שמסכנים הם כבר לא יודעים, והם לא נמצאים במקום בכלל, אבל הם 
מקשיבים ועונים אמן. הם שומעים ועונים. אז בשבילם ודאי שצריך לעשות חזרה. לא 

כמו אלה שרצו לבטל את החזרה בזמנינו. חלילה וחס! החזרה נשארת. הרמב”ם כותב 
בתשובה )הובאה בב”י א”ח סי’ קכ”ד( שאע”פ שהחזרה היום בזמנינו לא צריכים אותה, כי 



כפיים בגלל שאנחנו לא בקיאים? אז מה אם אנחנו לא בקיאים, הרי בזמן חכמים 
היו בקיאים והם כבר תיקנו? אז אומר מרן בבית יוסף שהם דימו את זה לדין 
גילוי. מה הכוונה? ידוע שחכמים בזמנם אסרו לשתות משקים מגולים, דהיינו 
משקה כמו יין או מים שנשאר מגולה, כי רבותינו חששו שמא נחש בא ושתה 
ממנו והטיל שם ארס, וזה חלילה מסוכן. לכן אמרו חכמים לא לשתות. ואף על 
פי כן פסקו הפוסקים שכיון שהיום בזמנינו אין נחשים מצויים - מותר. וככה 
פסק מרן ביורה דעה )סי’ קט”ז ס”א(. ואע”פ שיש נחשים פה ושם, אבל זה לא 
מצוי, ובכהאי גוונא לא תיקנו חז”ל ולא צריכים לחוש, והתוספות מדמים דין 

מחיאת כפיים לדין גילוי. 

מים אחרונים
והתוספות כתבו כיוצא בזה לענין מים אחרונים. ידוע שאחרי שאדם אוכל יג. 

סעודה, חובה עליו לעשות מים אחרונים. ואמרו חכמים )חולין דף ק”ה ע”א( מים 
ראשונים מצוה מים אחרונים חובה. חובה זה יותר ממצוה, מים אחרונים זה 
יותר חשוב ממים ראשונים. ומפני מה? מפני שמלח סדומית מצוי במלח, ויכול 
חלילה לסמא את העינים. והתוספות כותבים )שם ד”ה מים( שהיום כיון שלא 
מצוי בינינו מלח סדומית, לא צריך לעשות מים אחרונים. ומכל מקום גם בזה 
אנחנו לא מבטלים מים אחרונים, כיון שגם על פי הסוד יש טעם, וגם הרמב”ם 
אומר שיש לחוש שמא יש מלח אחר שהוא כמו מלח  )פ”ו מהלכות ברכות ה”ג( 

סדומית - אפילו בזמנם בארצות אשכנז או ספרד והיו רחוקים ולא היה להם 
שום קשר לסדום, אף על פי כן יש לחוש, שמא יש מלח שיש לו את אותה תכונה 
כמו מלח סדומית, ולכן תמיד צריכים לעשות מים אחרונים. ומכל מקום דעת 
התוספות שאין צריך לעשות היום מים אחרונים, וגם כאן הם מתירים למחוא 
כף וכדו’, וככה מרן יישב את דברי התוספות מדוע ביטלו את איסור חז”ל למחוא 

כף בשבת. אמנם זה לא דומה כל כך, אבל אין כאן המקום להאריך. 

הלכה למעשה בענין מחיאת כפיים וכדומה בשבת
אבל מרן מביא שמדברי כל הפוסקים משמע שלא כדברי התוספות, כי כולם יד. 

העתיקו את ההלכה הזאת גם בזמנינו, שגם היום אסור למחוא כפיים וכדומה 
בשבת. וגם לא בטוח שלא בקיאים, שהרי גם היום אנשים בקיאים לתקן כלי 
שיר, וכי בזמן חכמים כולם היו מומחים ונגנים? ודאי שלא כולם היו, ואף על 
פי כן חכמים אסרו כי יש אנשים מצויים בינינו שיודעים לתקן. ולכן מרן פסק 
)סי’ של”ט ס”ג( שאסור גם בימינו, אבל הרמ”א )שם( הביא שיש מקילים. אבל גם 

אצל האשכנזים לא כולם הסכימו אלא רק מטעם מוטב יהיו שוגגים ואל יהיו 
מזידים ויש להם על מה שיסמוכו. אבל לכתחילה הרבה אוסרים גם אצל חכמי 
אשכנז )עיין במשנ”ב סק”י ושו”ת שבט הלוי ח”ד סי’ ל”ז(, וכל שכן לדידן הספרדים 
שאסור בשבת למחוא כף אל כף, ואסור להכות על השלחן כדרך המשוררים, 

אסור בכל אופן. 

מחיאת כפיים באחורי היד
ומה בכל זאת מותר לעשות? למחוא כף לאחורי היד. יש סיפור ידוע בירושלמי טו. 

)ביצה פ”ה ה”ב( שבזמן שרבי שמעון בנו של רבנו הקדוש התחתן, עשו שבת חתן 

בביתו של רבנו הקדוש, ובאו אנשים ושרו שירי שבת ושירים חשובים, ומחאו 
כפיים אחורי היד, שזה בשינוי ולכן התירו. ועבר שם רבי מאיר ושמע אותם 
מוחאים כפיים והתפלא בקול, היתכן שבבית של רבי מחללים שבת, איך יכול 
להיות? יצא רבי ואמר, מי זה שבא לרדותנו בתוך ביתנו? ויצא לראות מי זה. 
וכאשר רבי מאיר שמע את דברי רבי, הבין שכנראה עשו כדין. ולכן מיד ברח 

לכאורה אנחנו בקיאים, אבל כשחכמים תקנו את החזרה הם לא תקנו אותה רק לאנשים 
שלא בקיאים, אלא גם אם יש עשרה אנשים חסידים קדושי עליון, בקיאים בכל התורה 
כולה, מתפללים במנין של מקובלים. וכי הם לא יעשו חזרה? הם עושים חזרה. בזמן חכמים 
תקנו לעשות חזרה גם במקרה כזה. לכן אסור לבטל את החזרה. יש הרבה דברים שנשתנו 

היום ולא מבטלים אותם.

כביכול11. אז מהירושלמי הזה משמע שמותר להכות על אחורי היד בגלל שזה 
בשינוי. שהרי כך נהגו בבית רבי, ואף שר”מ מחה בהם אפשר שחשב שהכו 
כרגיל בלי שינוי, וכשהבין אח”כ שעשו כן בשינוי קיבל ולכן ברח. ואפילו אם 
ר”מ עצמו אוסר אפילו בשינוי הלכה כרבי שמותר. וכן פסק מרן )סי’ של”ט ס”ג(. 
דהיינו אם יש שמחה ורוצה למחוא כפיים, מותר בשינוי, כגון מאחורי היד, אבל 
לא כרגיל. ואותו דבר להכות על השלחן, שאם רוצים לעשות הכאות על השלחן 
כדרך המשוררים אסור בין אם מכה בכף או במזלג בין מכה ביד, אסור., ורק בשינוי 
מותר. אבל לנגן בכלי בשינוי, אומר המשנה ברורה )בביאור הלכה ד”ה ולספק( שזה 
לא יעזור, ואסור אפילו בשינוי. למשל אדם אומר אני אביא דרבוקה ואכה עליה 
בשינוי מאחורי היד ולא כרגיל, זה לא יעזור לו, וגם באופן כזה אסור. כי סוף 
סוף זה כלי שיר, וזה יותר חמור, ודיינו שאנו מקילים במחיאת כף אחורי היד. 

משתיק קול
אם אדם רוצה להשתיק את הציבור, כגון שיש רעש ורוצה למחוא כפיים טז. 

או להכות על השלחן כדי שישתקו, אפשר להקל. ואף שמדברי המשנה ברורה 
כתבו   )2 בהערות איש מצליח )שם הערה  נראה שדעתו להחמיר בזה,  )סק”ט( 

שאפשר להקל. כי מלשון הרמב”ם )פרק כ”ג מהלכות שבת ה”ד( ומרן )שם( משמע 
שאסור רק אם עושה כדרך המשוררים, דהיינו דרך שירה. אבל אם זה בשביל 

להשתיק זה מותר. 

שמחה עיקרה בלב ולא חייבים לרקוד
ואפילו אם רוצים לרקוד ולשמוח בשבת, אסור. יז.  וגם אסור לרקד בשבת, 

אמנם יש מהאשכנזים שמקילים בזה. )אולי חסידים שאוהבים לשמוח, מקילים בזה(. 
אבל מרן הרב עובדיה ע”ה, גם ביביע אומר )ח”ג חאו”ח סי’ כ”ט( וגם בחזון עובדיה 
)שבת ח”ה עמ’ רס”ב( הביא שיש מחכמי אשכנז שכתבו להקל, אבל הוא החמיר 

בזה. כי מה הם רוצים? שמחה? שמחה עיקרה בלב, ולא חייב לרקוד. ומתי 
שאנחנו מקיימים את מה שציוו לנו חכמים, זו השמחה האמתית – “פקודי ה’ 
ישרים, משמחי לב” )תהלים י”ט ט’(. ואי אפשר לעבור על דברי חכמים בשביל 
זה. והוא מיקל רק אם הולכים דרך הליכה ולא מרימים את הרגלים כדרך ריקוד, 
וכותב שעפ”ז אפשר ליישב מה שאמרו )תענית דף כ”ו ע”ב( “לא היו ימים טובים 
לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים, שבהם בנות ישראל יוצאות וחולות 
בכרמים”. ולכאורה איך הן היו עושות מחול ביום כיפור? אבל אולי עשו רק 

הליכה בסיבוב, ולא באמת רקדו, כי לרקוד כדרך ריקוד אסור.

שאר האיסורין המנויין במשנה
לאחר מכן המשנה ממשיכה כמו שאמרנו: “ואלו הן משום רשות: לא דנין, יח. 

ולא מקדשין, ולא חולצין ולא מיבמין” – אסור לעשות דין בשבת, גזירה שמא 
יכתוב. וכן אסור לקדש אשה, ולכן לא עושים חתונה בשבת12. ואח”כ המשנה 

11.  ורבי אמר שראה את אחוריו של רבי מאיר ובזכות זה זכה לתורה. ותוספות במנחות 
)דף ק”ד ע”א ד”ה מוריינא( אומרים שזה מה שאמר רבי במסכת עירובין )דף י”ג ע”ב( שמה שאני 

מחודד יותר מחברי זה בגלל שזכיתי לראות את רבי מאיר מאחוריו, ואם הייתי זוכה לראות 
אותו מלפניו על אחת כמה וכמה ]ועיין בפרש”י בעירובין[. והתוספות )שם( מביאים שם 

שיש גורסים במקום רבי - רב.
12.  יש תשובה ידועה של הרמ”א ע”ה )שו”ת הרמ”א סי’ קכ”ה( ששם היה מעשה ארוך שהיתה 
בת אחת שדיברו שתינשא לפלוני, וקבעו כמה נדוניה ייתנו לו, ואחר כך לא אליכם מת אבי 
הכלה ונשארה יתומה, ועבר זמן ואחר כך הקרובים אמרו שהם ייתנו את הנדוניה. ובזמנם 
היו עושים את עיקר החתונה בערב שבת )דרך אגב, יש לדעת שזה לא מוסכם שאפשר לישא אשה 
בערב שבת. ודעת הרמב”ם )פ”י מהלכות אישות הי”ד(, והרב המגיד )שם(, והרמב”ן )בחידושי כתובות 

דף ה’ ע”א ד”ה והמחוור( שזה אסור. ככה הם לומדים בגמרא מסכת כתובות )דף ה’ ע”א( שמא יהיה 

חילול שבת בדבר. כי פעמים רבות נכנסים לשבת ועושים כל מיני דברים. אבל יש ראשונים שמתירים, 

ומרן באבן העזר )סי’ ס”ד ס”ג( כתב שנתפשט המנהג להתיר לעשות קידושין ונישואין בערב שבת(. 

ועשו חופה והכלה הכינה את עצמה, ובאו לחופה ונכנסו כל המוזמנים, אבל החתן לא היה 
רוצה לקדש, אמר: אני לא קיבלתי את הכסף של הנדוניה, הבטיחו לי כך וכך ולא קיבלתי. 
אמרו לו: בסדר, אחרי שבת נביא לך, אבל הוא לא שומע שום דבר – “כחרש לא ישמע” 
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)ע”פ תהלים ל”ח, י”ד(. הוא לא מוכן. ועד שהצליחו לשכנע אותו כבר נכנסה שבת - שבע 

שמונה בערב, וכבר לילה. אז הרמ”א התיר לעשות קידושין, ואכן עשו קידושין ונישואין 
באותו לילה. “ותהום כל העיר” )רות א’, י”ט(, “ויעבירו קול במחנה” )שמות ל”ו, ו’( איך עשה 
)בביצה שם  דבר כזה? ואז הרמ”א כתב תשובה באריכות, וסמך בעיקר על דברי רבנו תם 



ממשיכה: “ואלו הן משום מצוה: לא מקדישין, ולא מעריכין ולא מחרימין ולא 
מגביהין תרומה ומעשר”, אסור להקדיש דבר להקדש וכן לא להעריך אדם 
לומר ערך פלוני עלי, ולא מרימים תרומות ומעשרות, ולא מפרישים חלה 

בשבת וכן הלאה. 

ה’ תעניות ותענית אסתר
ובכלל מה שחכמים תיקנו לנו, יש את התעניות. והשבת הכרזנו על תענית יט. 

של צום עשרה בטבת שיחול ביום שלישי הבא עלינו לטובה. לא כולם נוהגים 
להכריז, האשכנזים כמ”ש מור”ם )סי’ תק”ן ס”ד( לא מכריזים, וגם אצלנו בחוץ 
לארץ לא הכריזו )ברית כהונה מערכת התי”ו אות ל”ח(. אבל בארץ ישראל נוהגים 
הספרדים להכריז כמ”ש מרן בש”ע )שם(13. והכריזו: “כה אמר ה’ צבאות צום 
הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, יהיה לבית יהודה לששון 
ולשמחה ולמועדים טובים” )זכריה ח’, י”ט(, וצום העשירי זה עשרה בטבת. ואם 
חלילה לא יבוא משיח עד יום שלישי, נצום את צום עשרה בטבת. וידוע שיש 
לנו כמה תעניות ציבור של כלל ישראל במשך השנה )חוץ מתענית יחיד(. וחמור 
שבכולם זה יום הכיפורים שהוא מדאורייתא, והוא אסור בחמישה דברים וכו’, 
ויש לנו צום כמו כיפור אבל הוא מדרבנן, וזה תשעה באב. והחומרה שלו כמו יום 
הכיפורים שאסור לאכול כבר מן הלילה, ובין השמשות שלו אסור וזה עשרים 
וארבע שעות תענית, לילה ויום, ואסור בחמישה דברים. ושאר התעניות שהם 
עשרה בטבת, ג’ בתשרי וי”ז בתמוז, הם קלים מתשעה באב, ויש לנו את הצום 

הכי קל שזה תענית אסתר.

דין חתן ובעלי הברית בתעניות
ומה ההבדל בין תענית אסתר לשאר הצומות? שתענית אסתר זה לא חובה כ. 

מדרבנן, וזה לא נתקן עבור צרה שהיתה לישראל, אלא זכר לתענית שעשו 
בימי מרדכי ואסתר, ולכן התענית הזו יותר קלה. ולכן חתן או בעל ברית שחלה 
תענית אסתר בתוך ימי חופתו או ביום המילה, הוא פטור מתענית זו. אבל בצום 
עשרה בטבת ושאר הצומות הדומים לו, גם חתן שבתוך שבעת ימי חופתו, כגון 
חתן ששבוע שעבר התחתן ביום שלישי רביעי או חמישי, וביום שלישי הבא )י’ 
בטבת( הוא יהיה בתוך שבעת ימי החופה, נחלקו הפוסקים אם צריך להתענות 

או לא. ומסקנת ההלכה שצריך להתענות, על פי דברי הריטב”א במסכת תענית 
)בסוף המסכת( ששמחת יחיד לא יכולה לדחות צרה של רבים, שהרי כל ישראל 

בצער. ולכן למרות שהוא שמח, לא יתכן שהוא ישמח ביום הזה בשעה שכולם 
אבלים, ולכן הוא חייב להתענות. וגם בעלי הברית שהם הסנדק, המוהל ואבי 

הבן חייבים להתענות ביום הזה. 

דין מעוברות ומניקות בתעניות
מעוברות ומניקות פטורות מן התענית, לפי מרן )סי’ תקנ”ד ס”ה( הם פטורות כא. 

לגמרי, ולפי הרמ”א )סי’ תק”ן ס”א וסי’ תרפ”ו ס”ב( רק אם הן מצטערות. ומרן הרב 
עובדיה ע”ה כתב )חזון עובדיה תעניות עמוד נ”ח( שבימינו שירדה חולשה לעולם, 
אפשר שגם הרמ”א יודה. ועל כל פנים לדידן מן הדין כל שהיא מעוברת או מניקה 

בתוד”ה והא(, שסובר שאם החתן עדיין לא קיים מצות פריה ורביה, מותר להתחתן בשבת. כי 

המשנה דברה אין נושאין משום רשות ולא משום מצוה, ויש שם מחלוקת בין רש”י לרבנו 
תם בפירוש הסוגיא. ולפי רבנו תם אם יש מצוה בדבר מותר לשאת אשה בשבת, והרמ”א 
סמך עליו. ואפילו שרבנו תם לא עשה כך למעשה, בכל זאת ככה עשה הרמ”א. וגם הביא 
את זה בהגה לשלחן ערוך )סימן של”ט ס”ד(. אבל כתב שלא לסמוך על זה רק בשעת הדחק 
גדולה שלא לבייש בת ישראל. ולכן רק כשלא היתה ברירה התיר, אבל באופן רגיל אסור 

לעשות קידושין בשבת.
יש כאלה שעומדים בשעת ההכרזה, וזו טעות ואין צורך לעמוד. כאשר  ודרך אגב,    .13
מכריזין על ראש חודש )שיהיה ראש חודש ביום פלוני( יש אחרונים שכתבו לעמוד, כי עושים 
את קידוש החודש מעומד. וגם זה לא מוסכם ויש הרבה שלא עומדים, ולא חייב לעמוד, 
ואלה שעומדים יש להם על מה שיסמוכו. אבל כאן בתענית אין שום טעם ושום מקור 
לעמוד. ולכן לא צריך לעמוד, רק למדו את זה מראש חודש, וזו טעות. )עיין בהערות איש 

מצליח סי’ תי”ז בסוף הספר(.

היא פטורה מן התענית. ומניקה שפטורה היינו מניקה בפועל שמניקה חלב את 
הילד הנולד14. אבל אם היא לא מניקה עכשיו, אלא הניקה בעבר חודש-חודשים 
ועכשיו היא הפסיקה להניק מחוסר חלב וכדו’, היא חייבת להתענות15. ועל 
כל פנים סתם אדם חייב להתענות, ואדם שלא מרגיש טוב פטור מן התענית, 
ולא צריך שיהיה חולה שיש בו סכנה, כי זו תענית מדרבנן ולא החמירו חכמים 
במקום חולי, וכל מי שיכול חייב להתענות, כי צריך לדעת שהתענית הזאת של 
עשרה בטבת היא תענית לא פשוטה, היא תחילת הצער של החרבן שהיה לעם 

ישראל בזמן בית ראשון, בו סמך מלך בבל על ירושלים. 

“חנה בחילו עליהם”
בסליחות שאנחנו אומרים ביום התענית אחרי התחנון, בזמנו מורנו הרב כב. 

שיחיה ראה שחסרה שם באחת הקינות שכתובה לפי סדר האל”ף בי”ת, את 
האות חי”ת. יש שם אות זי”ן - “זאב ערבות על עמי נוהם” ומיד אחר כך כתוב: 
“טרוף טורף כל היוצא מהם”, חסרה אות חי”ת. והרב לפני הרבה שנים התעורר 
בענין ושלח למי ששלח, ואמרו לו שיש בכתבי יד תוספת: “חנה בחילו עליהם”, 
וצריך להוסיף את זה וככה נדפס בסידור איש מצליח, ומזה הדפיסו בסידורים 

אחרים. ומי שאין לו את זה בסידור שיוסיף את זה באות חי”ת. 

עשרה בטבת אילו היה חל בשבת
וידוע מה שכותב רבי דוד אבודרהם )הלכות תענית( שהצום הזה הוא צום כג. 

קשה, שאפילו אם היה חל בשבת היו צריכים לצום את זה. ולמד את זה מהפסוק 
“כתב לך את שם היום את עצם היום הזה” )יחזקאל כ”ד ב’(. ואולם מרן הבית יוסף 
)סי’ תק”ן( כותב לא ידעתי מנין לו. אבל להלכה בלאו הכי אין נפקא מינה, כי 

בחשבון שלנו לעולם לא יצא עשרה בטבת בשבת, אבל אילו היה יוצא, לפי 
דעתו היו צמים בשבת כי זה תחילת החרבן, וזה דבר חמור. 

 בכל דור ודור יושבין בית דין של מעלה, 
וגוזרים החרבן של כל שנה ושנה

וידוע מה שכתב החתם סופר בדרוש לשבעה באדר: “כל דור שלא נבנה כד. 
בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו )ירושלמי יומא פ”א ה”א( - נמצא שבכל שנה 
ושנה נתחדש חרבן חדש, וזהו שבכל פעם שמגיע אותו יום של עשרה בטבת 
שהתחיל אז למעלה משפט החרבן, כמו כן בכל דור ודור יושבין בית דין של 
מעלה, וגוזרים החרבן של כל שנה ושנה”. אומר הרב חתם סופר שבכל שנה 
בעשרה בטבת יושב הקב”ה עם פמליה של מעלה, ודן אם מגיע לעם ישראל 
לישב עוד שנה בגלות, או שאפשר השנה להביא את המשיח. וה’ מאד רוצה 
להביא את המשיח, והוא מחכה שיוכל להביא את המשיח, וככה קורה כל שנה 

14.  דרך אגב, חשוב לדעת שההנקה לילד זה דבר טוב וחשוב, גם על פי הבריאות וגם על 
פי הסוד. והרב בן איש חי כותב )ש”ב פרשת אמור סעיף י”ג( שיש בזה ענין, ולכן כמה שאשה 
יכולה להניק ויש לה אפשרות, תניק. כי החלב של הֵאם יותר טוב מכל התחליפים האחרים.

15.  ואף על פי שמרן הרב עובדיה ע”ה בזמנו בשו”ת יחווה דעת )ח”א סי’ ל”ה( סמך על דברי 
מהרש”ם )ארחות חיים סי’ תק”ן סק”א( ועוד כמה אחרונים שאמרו שכל עשרים וארבע חודש 
היא פטורה מן התענית כי אבריה מתפרקים )נדה דף ט’ ע”א(, אבל יבדל לחיים ארוכים מרן 
ראש הישיבה שליט”א בזמנו כתב בסנסן ליאיר )חלק השו”ת סי’ ה’( שבאמת היא לא נחשבת 
חולה וחייבת בתענית, כי הגמרא במסכת שבת )דף קכ”ט ע”א( אומרת שאחרי שלושים יום 
היא לא נחשבת אפילו לא כחולה שיש לה סכנה, ולא מחללים עליה שבת בשום דבר. וגם 
כאן מרן אומר שמניקה אוכלת “כדי קיום הולד”, ושמע מינה, שזה לא תלוי בכח שלה 
אלא למען התינוק, ואם היא מניקה בפועל וצריכה את האוכל בשביל הילד - אין הכי 
נמי, מותר לה לאכול כדי להניק. אבל אם היא כבר לא מניקה, וכבר עברה שנה, והפסיקה 
להניק לפני חודש-חודשיים אז היא חייבת. וידוע שגם מרן הרב עובדיה חזר בו בספר חזון 
עובדיה )פורים עמ’ ל”ט(, והסכים שלכתחילה היא חייבת להתענות, אלא אם כן היא חלשה 
ולא מרגישה טוב שאז היא פטורה מצד החולשה שלה כמו כל חולה שפטור מן התענית. 
אבל אם היא בריאה דינה ככל אדם. ואם לפני שנה נולד לה ילד ברוך ה’ והפסיקה להניק, 

תתענה ככל ישראל.
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בעשרה בטבת. ואת הדברים האלה אמר החתם סופר, אמנם אנחנו לא נוכל 
להגיד דבר כזה, אבל החתם סופר גברא רבא אמר מילתא, וודאי אמר את זה 
מרוח הקודש16, שבכל שנה בעשרה בטבת יושבים בבית דין של מעלה לדון 
רבותי! אנחנו בגלות הזאת כבר קרוב  האם להביא את המשיח השנה או לא. 
לאלפיים שנה בעוונות הרבים. ומי מאתנו לא רוצה משיח? מי לא מצפה ומחכה 
לו? רואים את התהפוכות שיש בעולם ועוד דברים קשים, ובכל זאת עדיין אנחנו 
לא נגאלים. וכל זה בעוונותינו. “עוונותינו הטו אלה, ופשעינו האריכו קצנו, 

וחטאותינו מנעו הטוב ממנו” )ע”פ ירמיה ה’, כ”ה(. הדבר תלוי בנו. 

הכל התחיל בשנאת חינם
ובפרט בעוון שנאת חינם. כל הפרשיות האחרונות מדברים בסיפור של כה. 

האחים עם יוסף. ואמרו רבותינו “הן גאלתי אתכם אחרית כראשית”. ונאמר: 
“כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות” )מיכה ז’, ט”ו(. הגלות האחרונה כמו 
הגלות הראשונה – גלות מצרים. למה ירדו אבותינו למצרים? נכון שהיתה 
גזירת בין הבתרים, אבל איך התגלגלו הדברים? בפרשת וישב כתוב )בראשית 
ל”ז, ג’(: “וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לו ועשה לו כתונת 

פסים”. ואז נאמר )שם פסוק ד’( “ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו 
וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום”, “ויוסיפו עוד שנוא אותו” )שם פסוק ה’ 
ופסוק ח’(. היה קנאה ושנאה בין האחים. נכון שהם “שבטי י-ה עדות לישראל” 

)תהלים קכ”ב, ד’(, כולם קדושים וכולם בנים של יעקב אבינו, אנחנו לא מבינים 

את הדרגות שלהם. אבל בכל זאת זה כתוב בתורה כדי ללמד אותנו מוסר 
השכל, שמה שגרם שירדו אבותינו למצרים והתגלגלו לשם בדרך שהתגלגלו, 

זה התחיל בגלל שנאת חינם. 

תגיד לו שלום, מה יקרה לך?!
וכתוב בכל הספרים הקדושים שמה שמעכב את הגאולה היום זה בעיקר כו. 

שנאת חינם )יש הרבה מה לתקן, אבל זה העיקר(, לפעמים אדם גר עם שכן בבניין 
עשרים שנה, ואפילו שלושים שנה, והוא אפילו לא מסתכל עליו, בגלל שהוא 
סגנון אחר - מעדה אחרת או משיטה אחרת או סיבות דומות, ולכן הוא לא 
מדבר אתו. ואפילו לא אומר לו שלום כשהוא רואה אותו ברחוב. כמה אנשים 
בתוך המשפחה שלהם נוצר ביניהם סכסוך - אם זה בגלל ירושה, או בגלל 
שקרה איזה מקרה אחר, ואז יש פירוק משפחה, האחים לא מדברים אחד עם 
השני. למה רבותי? איך אנחנו רוצים שיבוא משיח כשאנחנו עדיין אוכלים זה 
את זה?! בגלל שאתה לא בדעה שלי או ההנהגה שלי או לא מהחסידות שלי, אני 
לא אתך?! למה אנשים הולכים ברחוב, ואי אפשר להם להגיד שלום למישהו 
שמכירים מהשכונה? תגיד לו שלום, מה יקרה לך?! רבן יוחנן בן זכאי היה 

16.  ומסופר על החתם סופר שפעם אחת בזמנו גזרה המלכות גזירה על ישראל, ורצו 
הרבנים ללכת לבטל את הגזירה. החתם סופר באותו הזמן היה )כנראה( בסוף ימיו, והיה 
באו אליו הרבנים לקחת ברכת הדרך, והרב  חלש ולא היה יכול ללכת איתם למושל. אז 
דיבר איתם ואמר להם: תיזהרו שלא תעברו על ההלכה. והם התפלאו, וכי הרב חושד בנו 
שנעשה דבר נגד ההלכה, והלכו למושל. והמושל קיבלם בכבוד מלכים והושיב אותם בחדר, 
והגיש להם כוסות חלב לשתות. וכשראו את זה אמרו, זה חלב שחלבו נכרי ואסור לשתות 
אותו מדרבנן גזירה שמא עירב בו משהו )ע”ז דף ל”ה ע”ב(. אמרו, אולי זה מה שהרב התכוון 
וראה את זה ברוח הקודש. אמרו לו: תסלח לנו אדוננו המלך, אנחנו לא יכולים לשתות. 
אמר להם: מה קרה? למה אתם לא יכולים לשתות? הרי זה חלב מהפרות שלי כאן ברפת, 
אני יודע שאתם לא שותים חלב של אנקה וכדומה, אבל זה חלב פרות. ולמרות זאת הם 
התנגדו, כי הבינו שזה אולי מה שהתכוון החתם סופר, ואפילו שהם באו לבקש ממנו טובה, 
ואם עכשיו הם יסרבו לו מובטח שהם יפסידו, אבל בגלל שהבינו שיתכן שזה מה שראה 
החתם סופר ברוח הקודש שלו, אמרו לו: מחילה אנחנו לא יכולים לשתות. המושל ראה 
ככה, קרא למשרתת שלו ושאל אותה: מאיפה הבאת את החלב הזה? ענתה: אתה אמרת 
לי שהיום עתידה לבוא משלחת מכובדת, והבאתי חלב אבל נשפך לי מעט, וראיתי שזה לא 
מספיק, אז הלכתי לשכן שיש לו גמלים, ולקחתי ממנו חלב... ואני אומרת לך שזה טעים 
מאד, משהו משהו. והמלך שראה את זה אמר: עכשיו אני רואה שתורה שלכם זו תורת 

אמת, ואני מבטל את הגזירה מיד. וזה בזכות ששמרו על גזירה דרבנן. 

מקדים שלום לכל אדם ואפילו לנכרי בשוק )ברכות דף י”ז ע”א(, ואנחנו אפילו 
לאחים שלנו לא נקדים שלום?! למה? “כולנו בני איש אחד נחנו כנים אנחנו” 

)בראשית מ”ב, י”א(. אנחנו צריכים להיות באהבה ואחווה. 

אהבה בין הבנים שמחה להורים
אב שיש לו כמה בנים, והם שונאים אחד את השני, כמה יש לו צער שהם כז. 

לא מסתדרים אחד עם השני. ולהיפך, כשיש אהבה בין אחד לשני כמה שמחה 
יש להורים, זו השמחה הכי גדולה! יעקב אבינו ע”ה, סבל 130 שנה מסכן, אמר 
על עצמו “מעט ורעים היו ימי שני חיי” )בראשית מ”ז, ט’(. ומה השנים הכי טובות 
שהיו לו? כשהיה 17 שנה במצרים, וראה את כל בניו באהבה ואחוה ושלום ורעות, 
רק אז נאמר עליו - “ויחי יעקב” )שם מ”ז כ”ח( - כי זה הדבר הכי טוב שיש! אותו 
דבר אצל אבינו שבשמים - הקב”ה, הוא אוהב כל אחד מבני ישראל, כולנו אחים! 
לא משנה איך הוא לובש, לא משנה מה המנהגים שלו, לא משנה מה הדרך 
והוא שמח לראות אותנו חיים באחווה זה עם זה. וכמו שאמרו רבותינו  שלו. 
)יבמות דף י”ד ע”ב( בית שמאי ובית הלל, אפילו שהיו ביניהם הרבה מחלוקות, 

לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבנות בית הלל לקיים מה שנאמר “והאמת 
והשלום אהבו” )זכריה ח’, י”א(. כולם היו באהבה ואחוה. מחלוקת יכולה להיות 

לשם שמים, אבל לא בגלל פלוני ואלמוני. 

באהבה יבנה בית
האחד כח.  שמעתי רמז יפה, בפרשת השבוע כתוב )בראשית מ”ד כ”ח(: “ויצא 

מאתי ואומר אך טרוף טורף”. ומפרשים שכשיוצאת האחדות מעם ישראל, אז 
חלילה “אך טרוף טורף” - מזה מגיעים גלות וצער. כשיש אחדות זה הדבר הכי 
טוב בעם ישראל, הדבר הכי משובח שהקב”ה הכי אוהב! ואם זה מה שגרם את 
חורבן בית שני, שהרי בבית שני היו תורה ומצוות, והיו צדיקים וחסידים וגאונים, 
ובכל זאת הוא בעוונות נחרב, ולא רק שנחרב, אלא גם 2000 שנה של גלות, 
מה שלא היה בבית ראשון, כי שם אפילו שהיו עבירות חמורות מאוד, אחרי 
70 שנה נגאלו. ואילו אנחנו בעוונות הרבים לא נגאלנו, למה? בגלל שעדיין 
יש שנאת חינם. וכדי לבנות אותו אנחנו מחויבים לאהוב ולכבד אחד את השני! 
לא משנה מה דעתו או מה הוא סובר. לא משנה איך הוא לובש, לא משנה איך 
הוא מתפלל. זה דבר לחוד, אתה יכול להעיר לו, אתה יכול להגיד שלפי דעתך 

הוא טועה, אבל לשנוא ולאכול אחד את השני זה אסור. 

“אבל אשמים אנחנו על אחינו”
בגלל זה חלילה “עבדים משלו בנו פורק אין מידם” )איכה ה’, ח’(. מה היה כט. 

בחורבן בית שני? כשנלחמו היהודים אחד עם השני באו אחרים ולקחו להם את 
המלכות ונחרב הבית. וגם עכשיו באים אחרים ועושים נגד התורה ונגד ה’ ונגד 
משיחו. אנחנו אשמים! האשמה תלויה רק בנו. איך אמרו האחים הקדושים 
במעשה של יוסף? “אבל אשמים אנחנו על אחינו” )בראשית מ”ב, כ”א(, האשמה 
היא בנו. בורא עולם מחכה לגאול את עם ישראל כל שנה. במדרש כתוב )תנא 
דבי אליהו רבה פרק כ”ו( אמר הקב”ה לבניו: מה אני חסר שאני מבקש מכם? וכי אני 

חסר משהו שאתם צריכים לתת לי?! לא! אני לא צריך מכם כלום. רק שתהיה 
ביניכם אהבה ואחוה. זה מה שבורא עולם רוצה. 

הגיע זמן גאולתכם
רבותינו אומרים במדרש )תנחומא סי’ י”ב( שכל מה שקרה אצל האחים ואצל ל. 

יוסף ככה קרא גם לציון - לעם ישראל ]יוסף בגי’ ציון[. ומביא שם כמה דברים: 
יעקב אהב את יוסף, וגם הקב”ה אוהב שערי ציון, זה שנאו אותו וכו’ והמדרש 
מביא עוד הרבה דוגמאות. ובסופו של דבר כשירדו מצרימה ליוסף כתוב )בראשית 
מ”ו, כ”ח(: “ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה”, ואומר המדרש 

שגם הקב”ה נאמר בו “הנני שולח מלאכי ופנה דרך לפני” )מלאכי ג’, א’( וכן נאמר 
“הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא” )שם פסוק כ”ג(. הקב”ה שולח. יש בעם 
ישראל ב”ה הרבה תורה, הרבה יראה הרבה חסד הרבה דברים טובים, הנה רק 
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עכשיו עברנו את חנוכה. רבותי! נתבונן כמה עם ישראל בכל העולם הדליקו 
נרות, כמה שמן זית שפכו, כמה עשו. אנחנו קוראים כל יום בשירת הים “נטית 
ימינך תבלעמו ארץ” )שמות ט”ו, י”ב(, אומרים רבותינו “תבלעמו ארץ” שהם זכו 
לקבורה. אומר רש”י למה הם זכו לקבורה? כל כך הרבה צרות עשו לנו. אלא 
כיון שאמרו “ה’ הצדיק” )שם ט’, כ”ז( “אצבע אלקים היא” )שם ח’ ט”ו( בגלל שהודו 
פעם אחת שזה מאת ה’ יתברך, אומר הקב”ה לא יאכלו אותם הדגים, הם זכו 
לקבורה. הנה המצרים אמרו רק פעם אחת, כמה פעמים עם ישראל זועק “שמע 
ישראל ה’ אלקינו ה’ אחד” כמה פעמים אמרנו בימים נוראים “ה’ מלך” “ה’ הוא 
האלקים”. כמה עם ישראל קבל מלכותו, יש לעם ישראל הרבה זכויות, הרבה 
דברים טובים, רק יש דבר אחד שמעכב, נתקן את השנאת חינם נבטל את השנאת 
חינם מן העולם, די מספיק, אני ואתה אנחנו כולנו בני איש אחד, כולנו אוהבים 
אחד את השני, כולנו יודעים לדרוש “ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה”, 
לא רק לשיר את זה, לחיות את זה – מקבל עלי מצות עשה של ואהבת לרעך 
כמוך, כן, אני אוהב אותך, אתה אוהב אותי, אהבה ואהבה ביחד גימטריא 26 
שם הוי”ה. ה’! גם אם עם ישראל לא בסדר אומר הפסוק “השוכן איתם בתוך 
טומאתם” )ויקרא ט”ז, ט”ז(, גם בתוך הטומאה הקב”ה מוכן - “חבור עצבים אפרים 
הנח לו” )הושע ד’, י”ז( אפילו בשעה שהם עובדים עבודה זרה הקב”ה נמצא איתם, 
אבל שהם חלילה “חלק לבם עתה יאשמו” )שם י’, ב’( כשיש חילוק ופירוד, ה’ 
לא רוצה את זה, ה’ כביכול לא יכול לראות שיש בינינו פירודים ומחלוקות 
ושנאה, נבטל את השנאה מעלינו נאהב אחד את השני ואז בעז”ה בעשרה 
בטבת הזה הקב”ה עם פמליה של מעלה יאמר הגיע זמן גאולתכם, מספיק. 
אמרו חכמים במדרש כשם שלא פייס יוסף את אחיו אלא מתוך בכיה שנאמר 
וינשק לכל אחיו ויבך עליהם )בראשית מ”ה, ט”ו(, כך כשיגאל הקב”ה את ישראל, 
מתוך בכיה הוא גואלם, שנאמר )ירמיה ל”א, ח’( בבכי יבואו ובתחנונים אובילם. 
והמפרשים שואלים מה צריך לדמות זה ליוסף, ומיישבים כי קשה למה בזמן 
הגאולה בוכים. הרי אדרבא שמחים שזכינו לגאולה, ָרּנּו ליעקב שמחה וצהלו 
בראש הגוים )ירמיה ל”א, ז’(, לכן מיישב המדרש שבכי זה אינו של צער וכאב, 
אלא דמעות של שמחה, כמו יוסף והאחים שבכו, זה בא מהתרגשות שנפגשו 
אחרי כ”כ הרבה שנים, כך לעתיד לבוא אומר הפסוק “הנני מביא אותם מארץ 
צפון וגו’ קהל גדול ישובו הנה, בבכי יבואו ובתחנונים אובילם וגו’, כי הייתי 
לישראל לאב, ואפרים בכורי הוא”. גם בהפטרה של השבוע שחלה תמיד סמוך 
לעשרה בטבת נאמר לנביא “קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל 
חבריו, ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים וכל בית ישראל חבריו. וקרב 
אותם אחד אל אחד לך לעץ אחד והיו לאחדים בידך” )יחזקאל ל”ז, ט”ז-י”ז(, שכל 
ישראל יתחברו ויהיו לאחד, בלי פילוגים בלי מחלוקות “וסרה קנאת אפרים 
וצוררי יהודה יכרתו, אפרים לא יקנא את יהודה ויהודה לא יצור את אפרים” 
)ישעיהו י”א, י”ג(, ואז נזכה כמו שקראנו בהפטרה “ומלך אחד יהיה לכולם למלך 

ולא יהיו עוד לשני גוים” )יחזקאל ל”ז, כ”ב( “ועבדי דוד מלך עליהם” )שם פסוק 
כ”ד( ויהי רצון שנזכה לגאולה בקרוב “והיה ה’ למלך על כל הארץ ביום ההוא 

יהיה ה’ אחד ושמו אחד” אמן. 

יהי שם ה’ מבורך מעתה ועד עולם מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק 
ויעקב משה אהרן יוסף דוד ושלמה אליהו ואלישע הוא יברך וישמור ויעזור את 
כל הקהל הקדוש הזה גדולים וקטנים אלה שפה ואלה ששומעים בכל מקום 
והקוראים אח”כ בעלון, מלכא דעלמא הוא יברך יתכון, ויזכה יתכון, יאריך ימיכם 
בטוב ושנותיכם בנעימים, ויטע בינינו וביניכם אהבה ואחוה שלום ורעות, בזכות 
זה יבוא הגואל בקרוב, חודש טבת מלשון טוב, ה’ ייטיב אותו ויהפוך לנו את 
הימים האלה לששון ולשמחה ולימים טובים, והאמת והשלום אהבו, ונזכה 
לשמוע בשורות טובות ישועות ונחמות וקול שופרו של משיח אמן כן יהי רצון.
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 עורך: הרה"ג ר' 
שמואל עידאן שליט"א

ִהּלּוָלא ַרָּבא ְדַצִּדיַקָּיא 
ְּביֹוֵתר ֶׁשִהַּכְרנּו.  ָרֵאל, ַהְּגדֹוִלים  דֹוֵלי ִיׂשְ ה ִמּגְ ָ ל ֲחִמּשׁ א ֵיׁש ָלנּו ִהּלּוָלא ׁשֶ בּוַע ַהּבָ ָ ּשׁ ּבַ
"ם. הּוא נֹוַלד ֶאֶלף ָׁשָנה ]ְּבֵעֶרְך[ ַאֲחֵרי ֻחְרַּבן ַּבִית ֵׁשִני, ִּכי ַהֻחְרָּבן  ֶהם ָהַרְמּבָ ּבָ ָהִראׁשֹון ׁשֶ
ָהָיה ִבְׁשַנת ְׁשֹלֶׁשת ֲאָלִפים תת"ל ְּבֵעֶרְך ְוהּוא נֹוַלד ִּבְׁשַנת ַאְרַּבַעת ֲאָלִפים תתצ"ח. 

ּוָמָצאִתי ָדָבר ִנְפָלא, ֶׁשַהְּזַמן ִמְּבִריַאת ָהעֹוָלם 

ַעד ַמַּתן ּתֹוָרה, ֶזה ְבִדּיּוק ְּכמֹו ַהְּזַמן ִמַּמַּתן 

ָהַרְמָּב"ם. ָמַתי ָהָיה ַמַּתן  ּתֹוָרה ַעד ֶׁשּנֹוַלד 

ּתֹוָרה? ִּבְׁשַנת ַאְלַּפִים ַאְרַּבע ֵמאֹות ַאְרָּבִעים 

23 אֹוִתּיֹות ל"ז  ִּגָּליֹון  ְבָעלֹון  ]ְרֵאה  ָוֵתַׁשע 

- מ"ה[, ּוְלִפי ַהֶחְׁשּבֹון ֶׁשָאַמְרִּתי ָהַרְמָּב"ם 

נֹוַלד ִּבְׁשַנת ַאְרַּבַעת ֲאָלִפים ְׁשמֹוֶנה ֵמאֹות 

ִּתְׁשִעים ּוְׁשמֹוֶנה, ְוִאם ֵּכן ַאְלַּפִים תמ"ט ָּכפּול 

ְּבִדּיּוק.  ַאְרַּבַעת ֲאָלִפים תתצ"ח  ְׁשַּתִים ֶזה 

ִמְּבִריַאת ָהעֹוָלם ַעד  ַהָּׁשִנים  ֶׁשִּמְנַין  ִנְמָצא 

מֶֹׁשה ַרֵּבנּו, ֶזה ְכִמְנַין ַהָּׁשִנים ִמּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו 

ַעד ָהַרְמָּב"ם. ָהַרְמָּב״ם ֶׁשַחי ִלְפֵני ְתַׁשע ֵמאֹות 

ָׁשָנה, ְוָהָיה ָגאֹון ְּבָכל ַהָחְכמֹות ֶׁשָהיּו ְבדֹורֹו, ְוקֶֹדם ּכֹל ַּבּתֹוָרה, ְוָאַמר )ְּבַהְקָּדָמתֹו ְלִמְׁשֵנה 

תֹוָרה( "ֶּדֶרְך ַהַּתְלמּוד ֲעֻמָּקה ִהיא ְמאֹד". ְוִאם ָהָיה אֹוֵמר ֶאת ֶזה ֶאָחד ֵמִאָּתנּו, ָהִיינּו 

ְיכֹוִלים לֹוַמר לֹו: ָמה ַהִחּדּוׁש? ַאָּתה יֹוֵדַע ַרק ֶאת ַהַּתְלמּוד. ֲאָבל ָהַרְמָּב"ם ָיַדע ֶאת 

ַּפַעם, אּוְקִליֶדס,  ַהִּׁשיָטה ֶׁשל  ְלִפי  ּוָמֶתָמִטיָקה  ָאִריְסטֹו,  ַעד ַהּסֹוף,  ָּכל ַהָחְכמֹות 

ּוִפיָתגֹוָרס ְוַהּכֹל. ְוִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם ְלָבֵרר ְּדָבִרים ְסתּוִמים ַּבַּתְלמּוד ַעל ִּפי ַהֶּיַדע ֶׁשּלֹו, 

ּוְדָבָריו ְמֻדָּיִקים ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה. ֲחִסיד ַחָּב״ד ֶאָחד ֶׁשָעָׂשה ַלְוָין "ָעמֹוס 2", ְוהּוא ָחָזק 

יֹוֵתר ֵמַהַּמְחְׁשִבים  ְמֻדָּיִקים  ָּבֶזה  ָהַרְמָּב״ם  ְּבַאְסְטרֹונֹוְמָיה, ָאַמר: "ַהֶחְׁשּבֹונֹות ֶׁשל 

ַהְּמֻׁשְכָלִלים ֶׁשל ָאֶמִריָקה". )ָאְמָנם ֲאִני ֹלא ָיכֹול ִלְבּדֹק ַאֲחָריו, ֲאָבל הּוא ִפְרֵסם ֶאת ֶזה, ּוִמי 

ֶׁשַּמִּכיר אֹותֹו ֶׁשְּיַדֵּבר ִאּתֹו ַעל ֶזה(. ָהַרְמָּב"ם ָהָיה ָגדֹול ַּגם ִּבְרפּוָאה, ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֹּלא ָהיּו 

לֹו ָכל ַהַּמְכִׁשיִרים ֶׁשל ַהּיֹום, ֹלא ֵאם.ַאר.ַאי ְוֹלא ֶרְנְטֶּגן ְוֹלא ִסי.ִטי ְוֹלא ְכלּום, ֲאָבל 

ָהְיָתה לֹו ְקִליָעה ַלַּמָּטָרה ְוֵיׁש ַהְרֵּבה ְתרּופֹות ֶׁשל ָהַרְמָּב״ם ֶׁשִּמְׁשַּתְּמִׁשים ָּבֶהן ַעד 

ַהּיֹום, טֹובֹות יֹוֵתר ִמַּכָּמה ְתרּופֹות ֶׁשל ַהּיֹום.

ַּפַעם ָהַרב ַאֲהרֹן פֹוְיֶפר ָזָצ"ל )ִמְּדרֹום ַאְפִריָקה( ָאַמר ִלי: ֲאִני קֹוֵרא ָלַרְמָּב"ם "ֶמֶלְך 

ַהּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה". מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ֵהִביא ָלנּו תֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב, ְוָהַרְמָּב"ם ֶמֶלְך ַהּתֹוָרה 

ֶׁשְּבַעל ֶּפה. ָהַרְמָּב"ם ָקַבע י"ג ִעְּקֵרי ָהֱאמּוָנה, ְוָכַתב אֹוָתם ְּבֵפרּוׁש ַהִּמְׁשָנה )סנהדרין 

ריש פרק חלק(. ְוהּוא ָכַתב ַעל ֶזה: ָּכַתְבִּתי ֶאת ַהי"ג ִעָּקִרים ַאֲחֵרי ִהְתּבֹוְננּות ְוִעּיּון 

ָּגדֹול. ְוַאַחר ָּכְך ָּכַתב ָלנּו "ֵסֶפר ַהִּמְצוֹות", ְוִסֵּדר ָׁשם ָּכל ַּתְרָי"ג ַהִּמְצוֹות. הּוא ֹלא 

ָהָיה ָהִראׁשֹון ֶׁשִחֵּפׂש ֶאת ַּתְרָי"ג ַהִּמְצוֹות, ַּגם ַרב ְסַעְדָיה ָגאֹון ּוַבַעל ֲהָלכֹות ְּגדֹולֹות 

ּוַבֲעֵלי ָהַאְזָהרֹות ִחְּפׂשּו אֹוָתם. ֲאָבל ָהַרְמָּב"ם ָמָצא ֲעֵליֶהם ַהְרֵּבה ַהָּׂשגֹות ]ֶהָערֹות[, 

ְוָכַתב ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּכָלִלים ִׂשְכִלִּיים ְּפׁשּוִטים ּוְברּוִרים ָּבֶזה. ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ֶׁשָרִאיִתי 

ֵסֶפר ַהִּמְצוֹות ִּבְׁשַנת תשכ"ה, ָקָראִתי ְבאֹותֹו ַהּיֹום ַהּכֹל. ְוָהִעָּקר ֶזה ַהָּׁשָרִׁשים ָׁשם, 

ֶׁשָּכל ׁשֶֹרׁש ְמֻיָּסד ְּבֵׂשֶכל ְּביֶֹׁשר ּוְבַטַעם, ְוַתֲענּוג ִלְקרֹא ֶאת ֶזה. ַהֲחַתם סֹוֵפר )ְּבִמְכָּתב 

ֶׁשִהְדִּפיסּו ָׁשם( ָּכַתב: "ְוַטֲעמֹו ְּכַצִּפיִחית ִּבְדַבׁש". ַאֲחֵרי י"ג ִעָּקִרים ְוַתְרָי"ג ַהִּמְצוֹות, 

ָהַרְמָּב"ם ָּכַתב ָלנּו ֶאת ַהִחּבּור "ִמְׁשֵנה תֹוָרה", ֶׁשהּוא ַמֶּׁשהּו ְמֻיָחד. ֵיׁש ּבֹו ֶאֶלף ְּפָרִקים, 

ְוֵאיִני יֹוֵדַע ִאם הּוא ָעָׂשה ֶאת ֶזה ְבַכָּוָנה אֹו ָיָצא לֹו ְבִמְקֶרה. ֵאֶצל ֲחִסיֵדי ַחָּב"ד ִאי 

ֶאְפָׁשר יֹום ְּבִלי ֶפֶרק ֶאָחד ְּבָהַרְמָּב"ם. ַאֲחֵרי ֶזה ָהַרְמָּב"ם ָּכַתב ֵסֶפר "מֹוֵרה ְנבּוִכים". 

ָּכל ִּדְבֵרי ָהַרְמָּב"ם ְנכִֹחים ַלֵּמִבין ִויָׁשִרים ְלמֹוְצֵאי ַדַעת. ָצִריְך ִלְקרֹא ִדְבֵרי ָהַרְמָּב"ם, 

ְוֵלָהנֹות ִמָּכל ִמָּלה, ְוִאם ִּתְרֶצה ְלָהִבין ֶאת ַהְּדָבִרים, ִּתַּקח ֶאת ַהְּגָמָרא ְוַתְׁשֶוה אֹוָתּה 

ִעם ַהָּלׁשֹון ֶׁשּלֹו ִמָּלה ְבִמָּלה, ְוִאם ִּתְרֶאה ִׁשּנּוי ָקָטן ֵּתַדע ֶׁשֵּיׁש ִסָּבה ָלֶזה. ְוַגם ָאָדם 

ֶׁשּלֹוֵמד ֻסְגָיא ַבְּגָמָרא, ִיְפַּתח ָהַרְמָּב"ם ְוִיְקָרא ֶאת ַהָּלׁשֹון ֶׁשּלֹו, ְּגִביִׁשים ֶׁשל ָלׁשֹון, 

ַמְרָּגִלּיֹות, ּוְלָכל ִמָּלה ּוִמָּלה ֵיׁש ַמְׁשָמעּות ַוֲהָבָנה ְועֶֹמק ְוַגם ַּפְׁשטּות. ָהַרְמָּב"ם ִסֵּים 

ֶאת ִסְפרֹו ַבִּמִּלים "ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסים". ָמה ַהַּכָּוָנה? ָאָדם ֶׁשהֹוֵלְך ִלְראֹות ֶאת ַהָּים 

חֹוֵׁשב ֶׁשָּכל ַהֵּמימֹות ְּבאֹותֹו גַֹבּה ֻּכָּלם, ֲאָבל ֶּבֱאֶמת ֵיׁש עֶֹמק ַּבָּים, ָּכאן ָעמֹק ְוָׁשם 

ָּפחֹות, ַרק ֶׁשְּכַלֵּפי חּוץ ַאָּתה רֹוֶאה ֶׁשָּכל ַהַּמִים ַהְּמַכִּסים ֶאת ַהָּים, ֻּכָּלם ְּבאֹותֹו גַֹבּה 

ְוִעיר ְּפלֹוִנית ָמאַתִים  )ַעד ֶׁשאֹוְמִרים ַהּיֹום: ִעיר ְּפלֹוִנית ְׁשמֹוֶנה ֵמאֹות ֶמֶטר ִמַּתַחת ִלְפֵני ַהָּים, 

ֶמֶטר ֵמַעל ְּפֵני ַהָּים, ָלָּמה? ִּכי גַֹבּה ַהָּים ָׁשֶוה ְבָכל ָמקֹום(. ָהַרְמָּב"ם ָּכַתב ְּבִסְפרֹו ָכָכה, ִּכי 

ִמי ֶׁשַּמֲעִמיק ֵמִבין ּבֹו ָחְכָמה ַרָּבה, ּוִמי ֶׁשֹּלא ַמֲעִמיק ְלָפחֹות לֹוֵקַח ְּבָידֹו ֶאת ַהְּפָׁשט.

ַהְּגָמָרא )סוטה כ"ט ע"א( אֹוֶמֶרת ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ִנְמְׁשלּו ַלְּלָבָנה, ָמה ַהֶּקֶׁשר ֵּביֵניֶהם? ַהְּלָבָנה 

ְבסֹוף ַהחֶֹדׁש ֲחׁשּוָכה, ְוָאָדם רֹוֶאה ֶאת ֶזה ּוַמְתִחיל ִלְבּכֹות, ְוַהְּיָלִדים ָהיּו אֹוְמִרים: ִאָּמא, 

ַהְּלָבָנה ָכְבָתה. ֲאָבל ַאֲחֵרי יֹום-יֹוַמִים ִהיא חֹוֶזֶרת ְּכַבְּתִחָּלה. ְוֶזה ַמה ֶּׁשאֹוְמִרים ַעל 

ִּכי  ֶׁשָּלנּו,  ַהִהיְסטֹוְרָיה  ָכל  ְוָכָכה  ְלִהְתַחֵּדׁש ְּכמֹוָתּה".  ֲעִתיִדים  ִיְׂשָרֵאל, "ֶׁשַּגם ֵהם 

נֹוַלד  ּוִפְתאֹום  ַלְיאֹור,  ְיהּוִדים  ְיָלִדים  זֹוֵרק  ַּפְרֹעה  ַהֶּזה.  ַּבָּדָבר  ְמֻיָחד  ַעם ִיְׂשָרֵאל 

מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ְוָגַדל ְּבֵביָתּה ֶׁשל ַּבת ַּפְרעֹה, ְוֵהִביָאה ֶאת ִאּמֹו ְלַהֲאִכיל אֹותֹו, ּוְכֶׁשָּגַדל 

ָהַרס ֶאת ָּכל ַמְלכּות ַּפְרעֹה. ִמְצַרִים ָהַעִּתיָקה ְּכָבר ֵאיֶנָּנה ָבעֹוָלם. ְוַכֲאֶׁשר ֶנֱחַרב ַּבִית 

ִראׁשֹון ַעל ְיֵדי ְנבּוַכְדֶנַצר, ַאַחר ָּכְך ָּבאּו ֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר ּוְנֶחְמָיה ּוָבנּו ֶאת ַהּכֹל ֵמָחָדׁש. 

ָלֶהם  ּוְמַתְרְּגִמים  ַּבּתֹוָרה  ָלֶהם  ָהיּו קֹוְרִאים  ִעְבִרית,  ַהְּיהּוִדים ֹלא ֵהִבינּו  ְוַכֲאֶׁשר 

ַּבֲאָרִמית. ְוַאַחר ָּכְך ַּכֲאֶׁשר ָחַרב ַּבִית ֵׁשִני, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָנַתן ָלנּו ֶאת ִהֵּלל ַהָּזֵקן 

ְוִרִּבי ֲעִקיָבא ְוָכל ְּגדֹוֵלי עֹוָלם ֶׁשָהיּו ְבאֹותֹו ְזַמן, ֶׁשָּכל ִמָּלה ֶׁשָּלֶהם ְיכֹוָלה ְלַהֲחיֹות 

ְׁשָנַתִים  ִהְסַּתְּיָמה ְוִנְפָטר ַרב ַהאי ָּגאֹון,  ְויֹוֵתר ְמֻאָחר, ֶׁשְּתקּוַפת ַהְּגאֹוִנים  ְנָׁשמֹות. 

ְלַאַחר ִמֵּכן נֹוַלד ַרִׁש״י, ֶׁשֵהִאיר ֶאת ָהעֹוָלם, ְוַאָּתה ֹלא ָיכֹול ָלזּוז ׁשּוָרה ַאַחת ַּבְּגָמָרא 

ְּבִלי ַרִׁש"י. ַאַחר ָּכְך נֹוַלד ָהַרְמָּב״ם, ֶׁשִּבְלָעָדיו ַאָּתה לֹוֵמד ְּגָמָרא ְוֹלא יֹוֵדַע ִלְפסֹק 

ְּכלּום. ָהַרְמָּב״ם ָּכַתב ֶאת ַהֲהָלכֹות ֶׁשל ַהּתֹוָרה ְבָׂשָפה ְמֻיֶחֶדת, ְוָתִמיד אֹוְמִרים ָעָליו 

ָהָיה נֹוֵדד סֹוֵבל ּובֹוֵרַח, ָהַלְך  ַחִּיים ַקִּלים, ֶאָּלא  ָהיּו לֹו  ַהָּזָהב״. ֲאָבל ֹלא  ״ִּבְלׁשֹונֹו 

ְלִמְצַרִים  ּוָבַרח  ְוָרְדפּו אֹותֹו,  ִיְׂשָרֵאל  ְלֶאֶרץ  ָּבַרח  ִלְרֹּדף אֹותֹו, ִמָּׁשם  ְלָמרֹוקֹו ּוָבאּו 

ְוִהְתַיֵּׁשב ָׁשם. ִהִּגיַע לֹו ִמְכָּתב ֵמַאֵחינּו ַהֵּתיָמִנים, ֶׁשָּבאּו ְלַאְסֵלם אֹוָתם ְּבכַֹח, ְוָאְמרּו 

ָלֶהם  ָּכַתב  ָהַרְמָּב״ם  ַּבַחִּיים.  ְּבֻמַחַּמד ֵאין לֹו ַמה ַּלֲעׂשֹות  ַמֲאִמין  ָלֶהם ֶׁשִּמי ֶׁשֹּלא 

ִאֶּגֶרת ֶׁשִּנְקֵראת "ִאֶּגֶרת ֵּתיָמן", ּוִבְזכּות ֶזה ִנְׁשֲארּו ְיהּוֵדי ֵתיָמן ְיהּוִדים ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה, 

ְולּוֵלי ָהִאֶּגֶרת ַהּזֹאת ָהיּו ֵמָאז ִמְתַאְסְלִמים ְוהֹוְלִכים ְלִאּבּוד. ְוֹלא ַרק ֶזה, ֶאָּלא ַכֲאֶׁשר 

ָהַרְמָּב״ם ַנֲעָׂשה ַהַּׂשר ַהּיֹוֵעץ ְוָהרֹוֵפא ָׁשל ֶמֶלְך ִמְצַרִים, ָאַמר לֹו: ַּתִּגיד ְלָאִחיָך ַהֶּמֶלְך 

ְּבֵתיָמן, ֶׁשָּיֵקל ֶאת ֻעּלֹו ֵמַעל ָהַאִחים ֶׁשִּלי ָׁשם. ּוִבְזכּותֹו ִהְתַּבְּטלּו ַהְּגֵזרֹות ֶׁשָּלֶהם. ֹלא 

יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון  ַחּיֵ ְבִחָּנם ְיהּוֵדי ֵתיָמן ָהיּו ַמְזִּכיִרים ֶאת ָהַרְמָּב"ם ָּכל יֹום ַּבַּקִּדיׁש, "ּבְ

ר ַמְימֹון". ה ּבַ נּו מֹׁשֶ ָנא ַרּבֵ ָמָרָנא ְוַרּבָ י ּדְ ּוְבַחּיֵ
 ְוַגם ַּבּדֹור ַהֶּזה ַאֲחֵרי ַהּׁשֹוָאה ֶׁשָהָיה ֵיאּוׁש ָּגמּור ָּגדֹול ְמאֹד, ָּבא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

ְוִהְצִמיַח ָלנּו ְגדֹוֵלי עֹוָלם ַלִּליָטִאים ַלְּסָפַרִּדים ְוַלֲחִסיִדים: ַלִּליָטִאים ִהְצִמיַח ֶאת ַהֲחזֹון 

אִוויְטׁש, ְוַלְּסָפַרִּדים ִהְצִמיַח ֶאת ָהַרב  יּוּבַ ִאיׁש, ַלֲחִסיִדים ִהְצִמיַח ֶאת ָהַאְדמֹו״ר ִמּלִ
עֹוַבְדָיה. ְוֵהם ֵהִאירּו ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו. 

תשובה ניתן לענות בקו 
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שלוחה 22. נא לשלוח 
התשובות עד יום ראשון 

בערב
בין הפותרים נכונה 

יוגרל פרס )חובה לציין שם 
וכתובת בצורה ברורה(

 מי בתמונה? 

המשך סיפור בעמוד הבא <

ם י ד ל י ל ן  מ א נ ת  י ב
מתוך שיעוריו של רבנו מרן ראש הישיבה שליט"א
לע"נ גאולה בת הרבנית אסתר מאזוז ע"ה



"טובים השנִים" טובים לראשון שנִים לשני
תשובה לחידה נמצאת בעלון הנוכחי. תשובות ניתן לענות בקו 
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  )חובה לציין שם וכתובת בצורה ברורה!(. 

נא לשלוח התשובות עד יום ראשון בערב

פתרון משבוע קודם: איזה אבק אסור. אבק ריבית ואבק לשון הרע.  
הזוכה: יוסף חיים עיני - גדרה.

פתרון התמונה: הגאון החסיד הצדיק רבי מאיר אליהו אהרן זצ"ל.  
הזוכה: משפחת יחיא - רחובות.

ְוָהיּו ָבִאים  ל ּתּוֶנס,  י ׁשֶ ְתרּוג ָזַצ"ל ָהָיה ָהַרב ָהָראׁשִ ה ׁשֶ י מֹׁשֶ ַרּבִ א. 

ֵאָליו ִעם ְׁשֵאלֹות ִמֶּג'ְרָּבא ְוַהְּסִביָבה, ְוַגם ִמְּמקֹומֹות ֲאֵחִרים, ְוָעָנה 

ֲעֵליֶהם, ּוְבִסְפרֹו "ָיִׁשיב מֶֹׁשה" ֵיׁש לֹו ֵׁשׁש ֵמאֹות ְּתׁשּובֹות ְקָצרֹות 

ְמאֹד, ְוִלְפָעִמים ַהְּתׁשּוָבה ִהיא ִמָּלה ַאַחת: "ְטֵרָפה", "ָּכֵׁשר", "ֵאּלּו 

א ָזַצ"ל ָהָיה אֹוֵמר ִלי: "ִּתְכּתֹב  ָוֵאּלּו ִדְבֵרי ֱאֹלִקים ַחִּיים" ְוַכּדֹוֶמה. ְוַאּבָ

ִבְׁשֹלׁש  ָהָיה כֹוֵתב ְּתׁשּוָבה  )ַאָּבא  ֲאֻרִּכים"  ְוִחּדּוִׁשים  ֲאֻרּכֹות  ְּתׁשּובֹות 

ֵמאֹות ַּדף, ּוִמי ָיכֹול ַלֲעמֹד ָּבֶזה?(, ָאז ָאַמְרִּתי ְלַאָּבא: "ִהֵּנה ַהָּגאֹון ַהֶּזה 

]ָהַרב ֶׁשְתרּוג[ ֶׁשָּכל ַחְכֵמי ֶג'ְרָּבא ָהיּו ְכפּוִפים לֹו, ָהָיה כֹוֵתב ְּתׁשּובֹות 

ְקָצרֹות", ָאַמר ִלי: "ַאָּתה ֹלא יֹוֵדַע ֵאיֶזה ָגאֹון ֶזה", ָאַמְרִּתי לֹו: "ֵאיְך 

ֲאִני ֵאַדע? הּוא כֹוֵתב ַרק ִמָּלה ַאַחת אֹו ְׁשַּתִים?" ָאז הּוא ָאַמר ִלי: 

הּוא ָהָיה ְגאֹון  ים', ְוָתִבין ׁשֶ ּלֹו ְבֵסֶפר 'ֵחֶלב ִחּטִ הֹות ׁשֶ ְרֶאה ֶאת ַהַהּגָ "ּתִ
עֹוָלם". )גליון 13 אות ל"ג והערה 17(.

א ָזַצ"ל  י ְלתּוִניְסָיה. ַאּבָ ס ַהּכֵֹהן ַזַצ"ל ָהָיה ָהַרב ָהָראׁשִ ַכי ַאִמּיֵ י ָמְרּדְ ב. ַרּבִ

זֹוֵכר, ֶׁשְּכֶׁשהּוא ָהָיה ָבא ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְּבֶג'ְרָּבא ִלְפֵני ִמְנָחה, ָהָיה צֹוֵעד 

ְּבַרֲחַבת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְלָאְרָּכּה ּוְלָרְחָּבּה, ִּכי ָהָיה חֹוֵׁשב ַהְרֵּבה ְבִלּמּוד 

ּוְבִחּדּוִׁשים. ַרִּבי ָמְרְּדַכי ַאִמֵּיס ָהָיה ָבִקי ָגדֹול ְּבִהְלכֹות ִרִּבית, ְוֹלא 

ָהָיה ָכמֹוהּו ַבֲהָלכֹות ָהֵאֶּלה, ּוִמי ֶׁשָהְיָתה לֹו ְׁשֵאָלה ַבֲהָלכֹות ָהֵאֶּלה 

ְוֹלא ָיַדע ִלְפּתֹר אֹוָתּה, ָהָיה הֹוֵלְך ֵאָליו. )גליון 35 הערה 3(.

ִוד ְכטּוְרָזא ַזַצ”ל ָהָיה ַּתְלִמיד ָחָכם ָּגדֹול,  י ּדָ ג. ָהַרב ָהָראִׁשי ְּבּתּוֶנס ַרּבִ

א ַזַצ”ל ָאַמר ָעָליו, ֶׁשָהיּו ָבִאים ֵאָליו ְּביֹום ַׁשָּבת, ְוָהיּו קֹוְרִאים  ְוַאּבָ
ִמֵּסֶפר ַהּטּור, ְוהּוא ׁשֹוֵמַע אֹוָתם, ְוָהָיה אֹוֵמר ָלֶהם ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהֵּבית 

יֹוֵסף ]ֶׁשַעל ַהּטּור[ ְּבַעל ֶּפה, ִּדין ֶזה ְמקֹורֹו ִמָּכאן ְוֶזה ְמקֹורֹו ִמָּכאן, ְוָכל 

ה. )גליון 9 אות ט’ והערה 13(. ַעל ּפֶ ָעה טּוִרים” ָהָיה יֹוֵדַע אֹוָתם ּבְ “ַאְרּבָ
א ַזַצ”ל - ְּכֶׁשַּמִּגיַע ֶּפַסח - ָהָיה  יָצה ּוֶמֱחָצה. ַאּבָ ד. ַּכָּמה ֶזה ְרִביִעית? ּבֵ

ַמְרֶאה ַלַּתְלִמיִדים )ָרִאיִתי ֶאת ֶזה ִּבְׁשַנת תשכ”ב(, ֵאיְך ְמַׁשֲעִרים ְרִביִעית, 

ָהָיה ֵמִביא ַצַּלַחת ֶׁשְּיכֹוָלה ְלָהִכיל ָׁשֹלׁש ֵּביִצים, ּוְמַמֵּלא אֹוָתּה ַמִים 

ַעד ַהּסֹוף, ֶׁשִאם ּתֹוִסיף עֹוד ִטָּפה ִיָּׁשֵפְך, ְוָׂשם אֹוָתּה ְּבתֹוְך ְקָעָרה 

ְגדֹוָלה, ְוַאַחר ָּכְך ָהָיה לֹוֵקַח ָׁשֹלׁש ֵּביִצים ֲהִכי ְגדֹולֹות ֶׁשֵּיׁש )ִּכי ֲאַנְחנּו 

אֹוְמִרים ֶׁשאּוַלי ַהֵּביִצים ַהְּגדֹולֹות ֶׁשָּלנּו ֵהם ַהְּקַטִּנים ֶׁשָהיּו ַפַעם, ָלֵכן לֹוְקִחים 

ֶאת ַהְּגדֹולֹות(, ְוָׂשם אֹוָתם ַּבַּצַּלַחת, ַאַחת ְׁשַּתִים ָׁשֹלׁש, ֲאָבל ִּבְזִהירּות, 

ֹלא ְבכַֹח ֶׁשִּיָּׁשְפכּו ַהַּמִים, ְוָאז ַהַּמִים ִנְׁשָּפִכים ְלתֹוְך ַהְּקָעָרה ַהְּגדֹוָלה, 

ְוַכּמּות ַהַּמִים ָהֵאֶּלה ֶזה ֶנַפח ֶׁשל ָׁשֹלׁש ֵּביִצים, ְוַאַחר ָּכְך  מֹוְדִדים 

ֶאת ַהַּמִים ָהֵאֶּלה ִּבְׁשֵני כֹוסֹות, ֶׁשִּיְהֶיה ֲחִצי ֲחִצי ְּבִדּיּוק, ְוַהֵחִצי ֶׁשְּבָכל 

ּכֹוס ֶזה ִׁשעּור ְרִביִעית, ָלָּמה? ִּכי “ְרִביִעית” זֹו ְרִביִעית ַהֹּלג, ְוַהֹּלג 

הּוא ֵׁשׁש ֵּביִצים, ָאז ָהְרִביִעית ֶׁשל ֵׁשׁש ֵּביִצים ֶזה ֵּביָצה ָוֵחִצי, ְוֵאיְך 

נּוַכל ְלַׁשֵער ֵּביָצה ָוֵחִצי? ִנְׁשּבֹר ֵּביָצה? ֹלא, ָלֵכן לֹוְקִחים ֶנַפח ֶׁשל 

ָׁשֹלׁש ֵּביִצים ּוְמַחְּלִקים אֹותֹו ִלְׁשֵני כֹוסֹות, ַוֲחִצי ִמֶּזה ֶזה ֵּביָצה ָוֵחִצי 

)ְוַכָּמה ָהְרִביִעית ִּבְגָרם ְלַדַעת ָמָרן ָהַרב עֹוַבְדָיה? ַּפַעם ָאְמרּו ֶׁשֶּזה ְׁשמֹוִנים ְוִׁשָּׁשה 

ְגָרם, ֲאָבל ַאַחר ָּכְך הֹוִרידּו ֶאת ֶזה ִלְׁשמֹוִנים ְוֶאָחד ְּגָרם(. )גליון 8 הערה 29(.

בשתי החידות, יש להקפיד לומר את התשובה והפרטים )כולל שם, כתובת 
וטלפון( בצורה ברורה! הודעה שאינה ברורה כולה למערכת, לא תיכנס להגרלה

ָאָדם ׁשֹוֵמַע ִסּפּור ָיֶפה ֵמָהַרב עֹוַבְדָיה, ְוִנְׁשָאר ָחקּוק ְּבִזְכרֹונֹו. ָחָכם ֶאָחד ָאַמר ִלי: ָהַרב עֹוַבְדָיה 

ְפָעִמים, ָּכל ַּפַעם ְּכִאּלּו ַאָּתה ׁשֹוֵמַע אֹותֹו ֵמָחָדׁש.  ָעָליו ֵמָאה  ַיֲחזֹר  ְמַסֵּפר ִסּפּור, ֲאִפּלּו ִאם 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא רֹוֶאה ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ֶׁשּיֹוְרִדים ַהְרֵּבה, ְותֹוֵפס ּוַמֲעֶלה אֹוָתם ַמְעָלה ַּמְעָלה.

ָזַצ"ל  ַאּבּוֲחִציָרא  ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ ֶאת  ָלנּו  ֵיׁש  ָהַרְמָּב"ם  ְוַאֲחֵרי 

ֶׁשהּוא ְמֻפְרָסם ְּבָחְכַמת ַהַּקָּבָלה ֶׁשּלֹו, ָהָיה עֹוֶׂשה מֹוְפִתים 

ֶׁשֵאין ְּכמֹוָתם. ַּפַעם ָּבָאה ֵאָליו ִאָּׁשה ַאַחת, ָאְמָרה לֹו ֶׁשַהֵּבן 

ֶׁשָּלּה חֹוֶלה, הּוא ֶבן ְׁשלֹוׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְוֹלא ָיכֹול ָלזּוז, ֶאְפָׁשר 

ְלִהְתַּפֵּלל ָעָליו ֶׁשָּימּות? ָאַמר ָלּה ָמה ִּפְתאֹום ֶׁשָּימּות!? ַמה 

ָּקָרה ָלְך?! ִּתְתַּפְּלִלי ַעל ַהֶּיֶלד ֶׁשָּלְך ֶׁשִּיְחֶיה! ֶיֶלד ֶּבן ְׁשלֹוׁש 

ֶעְׂשֵרה ְמֻׁשָּתק, ֹלא ָיכֹול ָלזּוז, ַאֲחֵרי ֶׁשִהְתַּפֵּלל ָעָליו ְלָמֳחָרת 

ִהְתִחיל ָלֶלֶכת ְּכַאַחד ָהָאָדם. ְוָהְיָתה ִאּמֹו ְמִביָאה אֹותֹו ְבִׂשְמָחה 

ַרָּבה ֵאֶצל ַהֶּמֶלְך )ִהיא ָהְיָתה עֹוֶבֶדת ָׁשם(, ָאַמר ָלּה ֵמֵאיפֹה ַהֶּיֶלד 

ַהֶּזה? ָאְמָרה לֹו ֶזה ַהֶּיֶלד ֶׁשָרִאיָת אֹותֹו ָכל ַהְּזַמן ְמֻׁשָּתק, הּוא 

ִנְהָיה ְבֵסֶדר, ָאַמר ָלּה ִמי ָעָׂשה אֹותֹו ָכָכה? ָאְמָרה לֹו ֵיׁש ָלנּו ַרב ְׁשמֹו ַרִּבי ַיֲעקֹב ַאּבּוֲחִציָרא ְוהּוא 

ָבא ִלְפקֹד ֶאת ָהֲעָיָרה ֶׁשָּלנּו ּוֵבַרְך אֹותֹו, ְוִנְתַרַּפא. ֻאְמָנם ֹלא ָרִאינּו ֶאת ַרִּבי ַיֲעקֹב ַאּבּוֲחִציָרא, 

ֲאָבל ָרִאינּו ֶאת ַהֶּנֶכד ֶׁשּלֹו ַהָּבָּבא ָסאִלי, ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשָהָיה אֹוֵמר ָהָיה ִמְתַקֵּים, ַאָּתה לֹוֵקַח ֵסֶפר 

ַעל ִנִּסים ּומֹוְפִתים ֶׁשּלֹו, ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלַהֲאִמין.

ה  י ַכְלפֹון מֹׁשֶ ְּבי"ח ְּבֵטֵבת, יֹום ְּפִטיַרת מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו ַהָּגאֹון ַרּבִ

ַהּכֵֹהן. הּוא ַחי ִׁשְבִעים ָוֵׁשׁש ָׁשִנים, ְוָכַתב ְסָפִרים ְּבִלי סֹוף – 
ֵמָאה ּוְׁשלֹוִׁשים ִחּבּוִרים, ֶחְלָקם ְמנּוִיים ְּבֵסֶפר ׁשֹוֵאל ְוִנְׁשָאל 

ַהְּמַחֵּבר(. ִמיֶׁשהּו ָאַמר ֶׁשהּוא  ְּדפּוס ָהִראׁשֹון )ְּבסֹוף ּתֹוְלדֹות 

ַחֶּייָך"  ְיֵמי ְׁשֵני  ֶנֱאַמר "ַּכָּמה  ֵכן  ְוִלְפֵני  ַוְיִחי,  ְּבָפָרַׁשת  ִנְפַטר 

)בראשית מ"ז ח'(, ַּכָּמה ָראֵׁשי ֵתבֹות ַכְלפֹון מֶֹׁשה ַהּכֵֹהן, ַּכָּמה 

ִהְסַּפְקָּת ִלְכּתֹב ְּבַחֶּייָך? ְּבִגיל ֶעְׂשִרים ָהרֹוֵפא ָאַמר לֹו ֶׁשָאסּור 

לֹו ִלְקרֹא ְוִלְכּתֹב ַּבַּלְיָלה, ַאֶּתם חֹוְׁשִבים ֶׁשָּיַׁשב ָּבֵטל?! הּוא 

ֵהִביא ֶאת ַהּסֹוֵפר ֶׁשּלֹו ַלַּבִית, הּוא אֹוֵמר לֹו ְוהּוא כֹוֵתב. ְוִאם 

ֶזה ִמְכָּתִבים, ְלָמֳחָרת ֹלא ׁשֹוֵלַח אֹוָתם ִמָּיד ֶאָּלא חֹוֵזר ֲעֵליֶהם 

ּוְמַתֵּקן ּפֹה ְוָׁשם. ְוִהְסִּפיק ִלְכּתֹב ְלַמְעָלה ִמֵּמָאה ְוֶעְׂשִרים ְסָפִרים, 

ּוֵביֵניֶהם "ׁשֹוֵאל ְוִנְׁשָאל" ִׁשְבָעה ְכָרִכים, ְסָפִרים ֲעָנִקִּיים ָּכל 

ֶאָחד ְּכגֶֹדל ַיִּביַע אֶֹמר. ַרִּבי ַכְלפֹון ָהָיה ֵסֶמל ָהֱאֶמת. הּוא ָהָיה 

ַמֶּׁשהּו ְמֻיָחד. ֱאֶמת, ֲעָנָוה, יֶֹׁשר ְוִצְדקּות.

י ַאְבָרָהם ַזַצ"ל ַחי ְמַעט ְמאֹד ָׁשִנים, ְׁשלֹוִׁשים ְוָׁשֹלוׁש  ַהֵּבן ֶׁשּלֹו ַרּבִ

ָׁשִנים )ִמְּׁשַנת תרנ"ח ַעד ְׁשַנת תרצ"א(, ּוְבִגיל ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָּכַתב 

ִחּבּור ֲעָנק ַעל ַמֶּסֶכת ֻחִּלין, ּוְבִגיל ֶעְׂשִרים ְוַאַחת ָּכַתב ִחּבּור 

ַעל ַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות. ְּכִאּלּו ָיַדע ֶׁשהּוא עֹוֵמד ַלֲעזֹב ֶאת ָהעֹוָלם.

א ָמאִרי ]ַרֵּבנּו ָמָרן ָהִאיׁש ַמְצִליַח[  ַאֲחרֹון ַאֲחרֹון ָחִביב, ַאּבָ

ָזַצ״ל, ֶׁשָּסַבל ַהְרֵּבה ְבַחָּייו ְוִנְרַצח ַעל ְיֵדי ַעְרִבי, הי״ד. ִלְפֵני 

ְכָׁשֹלׁש ָׁשִנים הֹוִפיַע ַהֵּסֶפר ֶׁשּלֹו ַעל ַהַּתְלמּוד "ַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה", 

ַמְצִמיַח ָראֵׁשי ֵתבֹות ַמְצִליַח ָמאזּוז ִיְחֶיה. ְוהּוא "ָעמֹק ָעמֹק 

ִמינֹו. הּוא ָהָיה  א ָהָיה ְמֻיָחד ּבְ ל ַאּבָ י ָהִעּיּון ׁשֶ ִמי ִיְמָצֵאּנּו", ּכִ

ָהִייָת? ִמי  ְוָכל ַּפַעם ׁשֹוֵאל: ֵאיפֹה  יד ְמאֹד ַעל ַהִחּנּוְך,  ַמְקּפִ
ְמִפיִצים ָמה ֶׁשֶאְפָׁשר  ֲאַנְחנּו  ּוָברּוְך ַהֵּׁשם  ַהֲחֵבִרים ֶׁשְּלָך? 

ַהֲהָבָנה  ְוֶאת  ָהִעּיּון  ְוֶאת  ַהִּדּיּוק  ְוֶאת  ַהִּלּמּוד  ֶאת  ְלָהִפיץ, 

ְוֶאת ְּכִתיַבת  ַהְּסָפִרים ְוכּו'. )גליון 141 אותיות ח - י"ד, וגליון 

142 אותיות א' וח', וגליון 193 אות ג', וגליון 96 אותיות כ"ט ול'(.






