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“שובו בנים שובבי”ם ארפא משובותיכם”
תענית דיבור ביום א.  השבוע1 הזה ]פרשת משפטים[ בלי נדר עושים 

חמישי. בתונס נהגו לעשות את היום של תענית דיבור בפרשת משפטים 
ואנחנו לא משנים, השבח שלנו שאנחנו לא משנים. “שבחו של אהרן שלא 
שינה” )ספרי בהעלותך פרשה ס’(. מי שיש לו סיבה לעשות גם תענית אוכל, 
צריך לברר אם הוא מסוגל לעשות את זה. לא כל אחד ואחד יכול לעשות 
ככה. פעם בימי השובבי”ם היו עושים תעניות של אוכל, והרב חיד”א היה 
ממציא דרכים איך להשלים שמונים וארבע תעניות. יש עוון ידוע שה’ 
ישמור כמעט כל העולם נכשלים בו2, והרב האר”י כתב )שער רוח הקדש( 
שהתיקון של זה הוא שמונים וארבע תעניות. אבל מי יכול לצום שמונים 
וארבע תעניות? אז בחרו את הימים הקצרים ביותר - ימי החורף, וגם יש 
רמז יפה בפרשיות האלה – “שובו בנים שובבים ארפא משובותיכם” )ירמיה 
ג’, כ”ב(. שובבי”ם ר”ת שמות וארא בא בשלח יתרו משפטים. אז שמונים 

וארבע תעניות היו צמים. אבל קודם כל, אין זמן בששת ימי השבוע של 
השובבי”ם לשמונים וארבע תעניות. סך הכל כמה ימים יש? שש שבתות 
כפול ששה ימים - שלושים וששה. אז הרב חיד”א אמר )ברכ”י סי’ תרפ”ה 
סק”א ]בשם מהרח”ו[( שאפשר לצום יומיים רצופים וזה נחשב כמו עשרים 

ושבעה ימים. יומיים כאלה ועוד יומיים ועוד יומיים זה שמונים ואחד יום, 
ועוד שלושה ימים נפרדים גמרנו את הסיפור. 

אסור לזרוק ילד לרחוב
אבל יש בעיה, יש כאלה שנכשלים לא רק פעם אחת. היום יצר הרע נורא ב. 

ואיום. הרחוב כולו מלוכלך, הטלוויזיה לא נדבר עליה, ויש את האינטרנט 
והמחשב. חורבן ושממה. אלה שאינם לומדים תורה, היום זה לא כמו פעם. 
בג’רבא לפני ששים-שבעים שנה )ככה שמעתי מרבי בן ציון חדאד ע”ה( בחור בן 
ארבע עשרה שנה שהוא לא מבין, היה רבי דידו כהן ע”ה אומר לו: אדוני, 
המוח שלך אטום. מה לעשות3?! חבל על הזמן שלך, לך לשוק, תלמד 
עבודה, תתפלל כל יום, תשתתף בשיעורי תורה. זה מה שאפשר להוציא 
ממך. אתה לא תלמד, המוח שלך אטום סתום וחתום. מה לעשות?! אבל 
כאן בארץ אי אפשר ככה. משום שאדם שהולך לרחוב הוא מתקלקל לגמרי, 
יכול להגיע לכל העבירות שבתורה. לא מ”ט שערי טומאה, אלא צ”ט שערי 
ביום ראשון פרשת משפטים כ”ג בשבט התש”ע בהיכל  דרשה זו נמסרה ע”י מרן רבנו שליט”א    .1

ישיבתנו הקדושה – “כסא רחמים” )ישיבה קטנה(. המערכת.
2.  יש גמרא ביבמות )דף ע”ו ע”א( “אטו כולי עלמא יעקב אבינו נינהו שנאמר בו )בראשית מ”ט, ג’( כוחי וראשית 
אוני”? הגמרא לא אומרת שכולם נכשלים, אלא “וכי כל העולם יכולים להגיע למדרגת יעקב אבינו”?

3.  לפעמים בא אבא כועס על הרב, אומר לו: הבן שלי לא לומד, מה נעשה?! מה עונה לו המלמד? 
“אנכי עשו בכורך” )בראשית כ”ז, י”ט(. מה הפירוש? אנכי? -  אני אשם?! “עשו בכורך” - הבכור שלך 

המוח שלו כמו עשו... מה אני אעשה לו?! לך תפתח לו את המוח ותחליף לו מוח...

טומאה )אם יש צ”ט...(, הוא נכנס לכולם. כל העולם כולו חרב. אין שום דבר 
אמתי. אין שום דבר ישר. אין יושר. אין אמת. אין צדק. אין תפלה. אין שבת. 
אין דרך ארץ. אין בושה. אין כלום. שום דבר. הלוואי שאנחנו נוכל להישמר 
מכל הרחוב המלוכלך הזה. לכן חייבים לקחת כל תלמיד “אינדיבידואלי” 
– כלומר באופן פרטי. תלמיד שמסוגל לכתוב שאלות ותשובות שיכתוב. 
אבל תסייג אותו, לא שיכתוב שאלות ותשובות והיום יכתוב “ודלא כהגר”ע 
יוסף”, ומחר יכתוב “ודלא כהחזון איש”, ומחר יכתוב “ודלא כהרב חיד”א”. 
רגע, רגע, אל תשתגע4. אדם שיכול לכתוב חידושי גמרא – שיכתוב. אדם 
שיכול ללמוד כל חמשה חומשי תורה בעל פה עם הטעמים – שיהיה. 
אדם שה’ חנן אותו בדרשנות - שידרוש. ככה צריך לעשות. אסור לזרוק 
ילד לרחוב. כל ילד זה נשמה. אלא אם כן הילד הזה מקלקל זה חורבן, אין 
מה לעשות. אם הוא מקלקל זה דומה להבדיל שהרופא כורת אבר באדם 
חולה מפני שהאבר הזה עלול להרוס את כל הגוף. אין ברירה. וגם זה לא 
לזרוק אותו ממש לרחוב, אלא למצוא לו מקום מתאים, איזו ישיבה לבעלי 

מלאכה או משהו כזה.

יש כאלה שאסור להם להתענות
 אז מה עושים עם התעניות האלה? ]אז תקנו את תענית הדיבור שעולה ג. 

לכמה וכמה תעניות[. יש כאלה שעד היום הזה צמים הפסקות משבת לשבת. 
היה יהודי אחד באשקלון שמו גבריאל )את המשפחה אני לא זוכר( שהוא כל 
שבוע משבועות השובבי”ם היה צם ממוצאי שבת עד ערב שבת. עשה 
ככה שלושים שנה. זאת אומרת צם הפסקות ששה ימים וששה לילות, 
במוצאי שבת איני יודע אם הוא עושה הבדלה או לא עושה הבדלה5. על 
כל פנים היהודי הזה ככה היה עושה. הוא היה בריא. כשהגיע לגיל שבעים, 

4.  אחד אמר לי שאומרים לו: איך אתה לא עושה כתובה בשבועה, וכי אתה מהרהר נגד הרב עובדיה? 
“ואחריך לא  נגד הרב עובדיה?! כתוב בפיוט אם אפס רובע הקן –  חס ושלום. אנחנו מהרהרים 
מהרהרים”. אבל מנהג אבותינו לעשות כתובה בלי שבועה, והמנהג הזה הרבה יותר טוב. הסברתי את 
זה בטוב טעם )עיין בשו”ת בית נאמן ח”א חאה”ע סי’ א’-ב’(. ואחר כך מצאו אחד מרבני מרוקו שנלחם נגד 
השבועה הזאת )עיין שם סי’ ב’(. אז למה פתאום נעשה שבועה? אם הרב עובדיה )שיהיה בריא( יסכים 
לבטל את השבועה, או לפחות להעמיד אותה על דבר אחד שגם זה לדעתי מיותר, אבל לפחות דבר 
אחד שכולם עומדים בו, אין הכי נמי. אבל הוא לא מסכים, הוא רוצה שבועה על כל האמור בכתובה, 

וזה דבר שכמעט אי אפשר לעמוד בו, לכן אנחנו לא מחדשים דבר.
5.  הבדלה מסתמא יכול לשמוע, אבל מה עם סעודה רביעית? כתבו שאסור לבטל סעודה רביעית, 
הגר”א אמר שמי שמבטל סעודה רביעית, כל ההפסקה כולה תועיל לו לכפר בקושי על עוון ביטול 
סעודה רביעית... ככה מספרים שאשתו הייתה רוצה לעשות חסידות כזאת )אשתו של הגאון מוילנא זה לא 

פשוט(, אז היא החליטה לצום הפסקה ממוצאי שבת. 

הגר”א עשה הבדלה, והיא שמעה והלכה לישון. אמר לה 
הגר”א: כל התענית כולה תכפר בקושי על עוון סעודה 
רביעית. ככה מביאים בשמו )תוספת מעשה רב סי’ ל”ט(.

העורכים: הרה"ג רבי משה חדאד שליט"א, הרה"ג רבי שלום דרעי שליט"א. עורך ראשי: הרה"ג רבי אלעד עידאן שליט"א

שיעורו השבועי של מרן ראש הישיבה
רבנו מאיר מאזוז שליט"א
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המעיים שלו התחילו לדמם, אז הרופאים אמרו לו לא כדאי לצום. דיברתי 
אתו והוא אמר לי: מה אני אעשה? אם אני אגיד לו, אל תעשה התרה ]כי 
מעיקרא לא היה ראוי לו לעשות כן[ לא ישמע לי, ]אז אמרתי לו[: “תעשה 
התרה”. מצווה עליך לעשות התרה. התורה אמרה “ויהי האדם לנפש חיה” 
)בראשית ב’, ז’(, ודרשו חכמים )תענית דף כ”ב ע”ב( - “נשמה שנתתי בך החייה”. 

ובמיוחד אדם שלומד תורה אסור לו להתענות, אלא אם כן לפעמים לעתים 
רחוקות במקרה מסוים, כמו ערב ראש חודש, ופעם אחת בשובבי”ם אם הוא 

יכול. ואם הוא לא יכול אסור. 

תענית דיבור
הרב חיד”א עשה לנו תיקון מאד יפה. יכול אדם לקבל תענית ביום רביעי ד. 

במנחה, ויאמר “הריני מקבל עלי וכו’ ואם לא אוכל או לא ארצה כשאומר 
“מזמור לדוד ה’ רועי לא אחסר” אוכל לאכול, ולא יהיה בי שום עוון”. אז 
לא צריך לספר לאף אחד שום דבר: אני צם, תעשה לי התרה. לא התרה ולא 
שום דבר. תאמר “מזמור לדוד” והתרת לעצמך. ואם יכולת לצום תגיד עננו 
במנחה ולא בשחרית, ומיד אחרי השקיעה יביאו למתענים כמה עוגיות או 
משהו לאכול. ככה כתוב גם בקונטרס היחיאלי )סדר תענית הדבור אות י”ג( - 
“טעימת דבר מה מזונות”. למה דבר מה מזונות? כי היחיאלי כשתיקן את 
התענית הזאת - ]תענית הדיבור[, תיקן אותה כך, אוכלים ארוחת בוקר, ואז 
כשמתחילים ללמוד עד סוף היום לא אוכלים כלום, רק כוסות תה שמחלקים 
להם באשרי תמימי דרך. )“אשרי תמימי דרך” ר”ת א’ ת’ ד’ כמנין תה... ב”אשרי תמימי 

דרך ההולכים” אז הגבאי מסתובב עליהם...(. ומי שהוא בתענית לא יקח, לא יעשה 

רמז אפילו. היום עושים רמזים ועושים הכל, אבל אנחנו תמימים וישרים 
)איך אומרים חסידי חב”ד? “התמים”, “התמים”... “תומכי תמימים”(. מה זה תמימים? 

מי שתיקן את התענית הזאת אמר לעשות בלי רמזים, אז צריך להשתדל 
כמה שאפשר. יבוא אחד וישאל אותך שאלות, תענה לו בכתב6. לכן מי 
שיכול לעשות את זה ]להתענות גם תענית אוכל[ זו דרך פשוטה. אבל מי 
שיודע שהוא לא יכול, שלא יעשה את זה. ויכולים המתענים גם לשתות 
בבוקר לפני עמוד השחר, תראו מתי עמוד השחר וקצת לפני כן עשרים 
דקות תקום, ומי שיקום מוקדם ירוויח גם תיקון חצות - תיקון רחל ותיקון 
לאה7, וישתה כוס קפה או תה לפני עמוד השחר, אבל לא כדאי אז לאכול. 

הרה”ג רבי אליהו גז ע”ה
השבוע הזה )ראה בהערה בתחלת השיעור( יש אזכרה של שני רבותי שלמדו ה. 

אותי עיון. אמנם אבא ע”ה לימד אותי בעיקר בבית, אבל הם הכינו אותי, 
אם לא למדתי אצלם לא הייתי לומד עיון כמו שצריך. למה? כי אם היה לי 

6.  ככה סבא ע”ה היה עושה. סבא היה עושה כמעט בכל שבוע שני וחמשי תענית דיבור. כל התיקונים 
שכתב בן איש חי עשה אותם. לכן לא בחינם זכה לבן כמו אבא. לא מקבלים את זה ככה על מגש. לא 
מקבלים דבר כזה. הוא היה חסידא קדישא, היה צדיק, היה ישר, היה אמתי, היה מיוחד, לא נוגע בפרוטה 

שאינה שלו, ככה הוא היה.
7.  דברי רבנו שליט”א נאמרו בשנת התש”ע וכאמור לעיל )הערה 1(. בשנתנו זו תשפ”ב - שנת שמיטה, 

אין אומרים כי אם תיקון לאה. המערכת.



רב כזה שמפלפל8, ]הייתי מפסיד את הרבה מהעיון[. אבל אני למדתי אצל 
רבנים שִלמדו אותנו עיון אמתי וישר שַלמדו מרבותיהם ורבות רבותיהם. 
לימד אותי גמרא בגיל שבע. אבל היה כל כך  רבי אליהו גז ע”ה.  הראשון 
מאוים. מה זה מאוים? מפחיד. בתחילה לא היה שואל אותי בכלל שאלות. 
היה אומר זה ילד קטן, מה הוא מבין?! פעם אחת במקרה במציעא )דף ל”ב 
סוף ע”א( קרא מישהו מבוגר ממני )בשש שנים פחות או יותר( ופיסק את הגמרא 

בצורה משובשת. אז הוא רצה לנסות אותי, אמר לי: תקרא אתה. קראתי 
ופיסקתי את הגמרא נכון לבד. הרגשתי שזה ככה. אז הרב אמר לי: אתה 
כבר יודע? אז נתחיל לשאול אותך שאלות9. יום אחד אמר לי: מחר עליך 
להגיד את השיעור. ואם מחר לא תגיד את השיעור, אתה יודע מה...? )והוא 
היה מדבר בכל הרצינות, היה מאיים( הרגליים למעלה והראש למטה עם פלאקה... 

אוי ואבוי. ואני הייתי חושב שזה ברצינות. אז עיינתי ועיינתי. 

החידוש הראשון שלי בגמרא
שבת אחת ישבתי כל היום כולו על מציעא )דף מ”ח סוף ע”א(. יש שם קטע ו. 

בגמרא שהוא לא מובן. על פי רש”י זה לא הולך. והרש”ש עמד על זה, אבל 
לא היה לנו שם הרש”ש. ושאלתי את אבא, והוא לא היה עונה לי. רש”י אומר 
לוי הגיה בברייתא )בתוספתא(, והגמרא אומרת “בדקה לוי ואשכח”. מה זה 
אשכח? מצא אותה. אז הוא מצא או הגיה? ממה נפשך? אם אני עושה הגהה, 
אני יכול לומר שככה מצאתי בספר שלי?! אתה מצאת?! אתה כתבת!... אבא 
לא עונה. עוד פעם ועוד פעם - לא עונה. אמרתי לו מה אני אעשה מחר אם 
הרב ישאל אותי את זה? אמר לי גם הרב לא יודע... הרב לא יודע?! לא יכול 
להיות דבר כזה? הרב יודע הכל... אי אפשר אחרת. במוצאי שבת לחצתי 
ולחצתי, עד שפתח שיטה מקובצת ואמר לי נכון, רש”י לא גורס “ואשכח”. וזה 
החידוש הראשון ]בגמרא[ שכתבתי בכסלו תשי”ג בכתב ספרדי בעפרון10! 

בגיל קטן ככה למדו אותנו, הרב היה לוחץ, אבל באהבה. 

לגעור בתלמידים מתוך אהבה אליהם
אני זוכר שפעם אחת באמצע השיעור נכנס הגבאי בבית ספר “אור תורה”. ז. 

וכל הילדים שהיו אוכלים שם היו צריכים לשלם עבור האוכל כמה גרושים. 
אז הוא נכנס פתאום באמצע השיעור, ואמר “אתה חייב ספטמבר אוקטובר 
נובמבר דצמבר”, ואתה חייב חודש כזה וכזה. הרב התנפל עליו בשצף קצף, 
העיף אותו... אמר לו: אתה לא מתבייש? אנחנו לומדים סוגיית תגרי לוד 
)סוגיא קשה עד מאד במציעא דף נ’ ע”א, תוספות לקחו את כל העמוד כולו... כמו ים. ים 

גימטריא נ’(. ואתה בא אלי עם ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר, מה אתה 

מבלבל?! והוא ברח, ממש ברח... אני זוכר את זה עד עכשיו - “ועקבותיו 
לא נודעו” )ע”פ תהלים ע”ז, כ’(... אחרי שהוא הלך, הרב התחיל להסביר פנים. 
אמר לנו: אני משתגע! אנחנו לומדים סוגיא, מה הוא מדבר על ספטמבר 
אוקטובר נובמבר דצמבר? מה הטירוף הזה?! והרב שעות על גבי שעות 
חזר לנו על הסוגיא הזאת. לא התעייף. )והרב היה מבוגר, הוא נפטר בתשכ”ו בן 

8.  יש רבנים היום שבסוגיא אחת אומרים תשעה פירושים. )אופנים קוראים להם, “אופן ראשון”, “אופן שני”, 
“אופן שלישי”, “אופן תשיעי, “האופנים וחיות הקודש”(. בכל אופן יש קושיות ותירוצים. מה שהקשינו באופן 

השלישי מיושב באופן הרביעי. אבל עכשיו יש קושיא חדשה. ובשביל הקושיא החדשה עושים אופן 
חמישי. ובאופן החמישי באו שתי קושיות חדשות. ככה האופן השביעי... היה חכם אחד שלומד ככה, 
כשאבא שלו שיהיה בריא אמר לו מה למדת? אמר לו ככה. אומר לו רגע, כל התשעה אופנים כולם 
שטויות. אני אגיד לך את האופן האמתי – “העשירי יהיה קודש” )ויקרא כ”ז, ל”ב(. אתה רואה את האופן 

הזה? כל הקושיות פרחו באוויר, נעקרו לגמרי.
9.  זה היה בסוגיא של צער בעלי חיים דאורייתא או מדרבנן. אז באמצע הסוגיא אמר לי עכשיו מה 
המסקנא, דאורייתא או דרבנן? ואני יודע מה שכתוב בקושיא לפני כן – “שמע מינה דאורייתא”, אמר לי: 
לא נכון, אנחנו עכשיו נמצאים בדחיה. מה אני מבין דחיה או קושיא או תירוץ? אבל לאט לאט למדתי...

10.  עד היום ברוך ה’ המחברת שמורה אצלי. במוצאי שבת קודש כסלו תשי”ג אבא אומר לי: תכתוב. 
אחרי שאני כותב הוא מתקן, ואחרי שאני מתקן אני מעתיק למחברת. תהיה בן אדם. אין דבר כזה כל הזמן 
אדם ]יהיה כמו[ “תינוק מורכב על כתפי אביו”. לא ככה, תהיה בן אדם - “וחזקת והיית לאיש” )מ”א ב’, ב’(.

שבעים ואחת, הוא נולד בתרנ”ה, אז כשלמדנו אצלו בתשי”ג הוא היה קרוב לגיל ששים(. 

במסירות נפש הוא לימד. וכל התלמידים היו שובבים מאד, והרחוב לא היה 
כל כך טוב. אבל כולם היו אומרים “הרב רבי אליהו זה משהו משהו”. היה 
מוסר את עצמו. אדם חושב כאשר הוא יגער בתלמידים, הם ישנאו אותו – 
אבל הם לא ישנאו אותו, כי הם יודעים שהוא אוהב אותם ממש. וככה הוא 

היה, הוא אהב אותם מכל הלב. 

צריך ללמוד לשמור על הזמן
ויש משפט אחד ששמעתי מהרב )הוא לא אמר אותו אלינו(. בבית הכנסת ח. 

לפעמים מגיע זמן תפלה בשעה שבע, אבל הרב הזה עוד לא הגיע, והגביר 
הזה עוד לא הגיע. אתם יודעים מה הוא היה אומר? “אחנאן נקדרו אלואקת” 
מישהו מבין בערבית מה זה? “אנחנו מכבדים את השעה!”. אנחנו מכבדים 
את הזמן, לא מכבדים אף אחד. קבענו תפלה בשבע – בשבע! אין מה לעשות. 
יבוא מאוחר - בעיה שלו, תסתכל בשעון וזהו. ככה הוא היה מסודר. וטוב 
לאדם ללמוד את זה, כי יש כאלה כשהם לומדים - שוכחים את העולם11. 
לא ככה, צריך ללמוד לשמור על הזמן. קבעת פגישה עם מישהו - תשתדל 
לעמוד בזמן. קבעת שיעור בשעה פלונית - תשתדל לעמוד בזמן. אל תאמר 
אני אוסיף להם ]זמן אחר כך[. לא, אתה מבלבל אותם. טוב לאדם לעמוד 
בזמן. “שמרו עדותיו וחוק נתן למו” )תהלים צ”ט, ז’( – “שמרו עדותיו וחוק 
שעון. עם השעון אתה מסודר, עם השעון אתה שמח,  נתן” ראשי תיבות 

אתה יודע שיש לך שעה מסודרת. 

תשתדלו להיות מסודרים ולהיות דייקנים
פעם בא גאון אחד לחפץ חיים ע”ה מעיר רחוקה והתחיל לפלפל אתו ט. 

בלימוד. התחילו לפלפל, תירצו, הקשו, וחידשו. איזו נחת רוח. ואז אמר החפץ 
חיים לרב: עשר וחצי. אמר לו הרב: עשר וחצי, מה יש? נמשיך עוד. אמר לו 
חמשים שנה אני מסודר, בעשר וחצי אני הולך לחדר של השינה. הוא לא 
הולך מיד לישון, אלא שם הוא אומר אלף תודות לקב”ה, נתת לי אמא טובה, 
נתת לי הורים טובים, ואני למדתי, ואני חידשתי. “ריבון העולמים! ִתראה כמה 
עם ישראל סובלים. נתת להם תורה קטנה ותראה מה שעשו ממנה, עשרות 
אלפי ספרים נמצאים באוצר החכמה... לא מגיע להם גאולה?!” והוא בוכה 
בדמעות שליש, והוא מתוודה, משהו מיוחד. אמר לו חמשים שנה בעשר 
וחצי אני הולך לישון. גם מחר תזרח השמש. ככה אמר החפץ חיים. כמה טוב 
לאדם להיות מסודר, כשהשעות שלו מסודרות, הוא יספיק לעשות הרבה 
מאד. לכן תשתדלו להיות מסודרים ולהיות דייקנים. )לא מדויקים, על ספרים 
אומרים מדויק. אבל בני אדם דייקנים(. תשתדל לגמור דברים בזמן, ולא תשאיר 

דבר ככה זרוק - “עד כאן מצאתי”. חבל. אם הזמן עבר לא תוכל אחר כך 
להשלים אותו. לכן תשתדל בזה, וכל אחד ואחד ילמד את הדברים האלו. 

הרה”ג רבי יצחק בוחניּך ע”ה
ומורי ורבי השני שלמדתי אצלו )שנים רבות( אחר כך כשנכנסתי לחברת י. 

התלמוד, היה רבי יצחק בוחניּך ע”ה. שהוצאנו ממנו גם ספר. )הראשון כמעט 
לא כתב, הוא היה תלמיד שלמי תודה, ולא כתב. אבל השני למד אצל אבא, והוא זירז 

אותו ועודד אותו לכתוב(. היו לו כתבים מפוזרים וטרחנו בהם. ביום הראשון 

שקיבלתי את הכתבים12 אמרתי: “התחיינה העצמות האלה” )יחזקאל ל”ז, 
ג’(?! זה כמו עצמות יבשות, לפעמים הנייר קרוע, לפעמים מטושטש והכל. 

11.  בג’רבא ככה זה, פעם הלך עובדיה חדוק שיהיה בריא לג’רבא. אמר לי השעון שם לא עושה כלום. 
קמים מתי שקמים, מתפללים מתי שמתפללים )ודאי מוקדם, לא מאוחר(. ולומדים ולומדים עד שמתעייפים. 
אחר כך אוכלים ואוכלים עד שמספיק ונמאס לאכול, וחוזרים ללמוד. לא יום ולא לילה. ברוך ה’ שיש 

כוכבים ויש שמש וירח... אחרת הכל זורם וזורם.
12.  והייתי מאד חולמני. מה זה חולמני? אני מדבר בשפה של התנ”ך, לא בשפה פשוטה...
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“ואומר ה’ אלקים אתה ידעת” )שם(. העצמות היבשות ברוך ה’ חיו, סודרו 
ונערכו, ויצא ספר יפה על הגמרא ודרושים. 

אל תאמר נער אנכי
ודרך אגב, תדעו לכם כמה הדרושים חשובים, כל אחד ואחד מכם יכול יא. 

להיות נואם בחסד שישים את בגין בכיס הימני ואת ניקסון בכיס השמאלי... 
מה אתם צריכים? רק ללמוד. ללמוד לדבר. אדם שכל הזמן מצטנע, יהיה 
מתחת לשולחן ויאמר “לא איש דברים אנכי” )שמות ד’, י’(. מי אמר “לא איש 
דברים אנכי”? משה רבנו. ומי עוד אמר לא איש דברים אנכי? ]ירמיה הנביא[ 
“אהה ה’ אלקים הנה לא ידעתי דבר כי נער אנכי” )ירמיה א’, ו’( והקב”ה אמר 
“אל תאמר נער אנכי, כי על כל אשר אשלחך תלך ואת כל אשר אצווך  לו 
)שם פסוקים ז’-ח’(.  תדבר, אל תירא מפניהם כי אתך אני להצילך נאם ה’” 
ובדור שלנו גדול החוזרים בתשובה המפורסם ביותר זה ר’ אורי זוהר13. 
והוא מספר איך הוא חזר. אתם חושבים שבלילה אחד הוא חזר? לא. פעם 
דיבר עם מישהו, חשב שהדתיים האלה )“הדוסים האלה”...( הם מטומטמים, 
חסרי דעת, משוגעים. מה הוא עומד מול הקיר ועושה תנועות ומתפלל? 
מה אתה עושה מול הקיר14?! אז הוא למד ולמד, אבל לא השתכנע. אמר 
הראשון ששכנע אותו זה ירמיה הנביא. קרא ספר ירמיה הנביא, וראה איך 
הדברים בוערים כמו אש. וזה ירמיה הנביא אמר “לא ידעתי דבר”, ומשה 

רבנו אמר “לא ידעתי דבר”. 

13.  אורי זוהר הזה רמוז בגמרא. בגמרא כתוב )סנהדרין דף צ”א ע”ב( “אז ישיר משה )שמות ט”ו א’( - מכאן 
לתחיית המתים מהתורה” אם אחד כמו א”ז )ראשי תיבות אורי זוהר( חזר בתשובה, אז יש תחיית המתים. 

הרי הוא היה אדם אנטי ולועג לכל דבר.
14.  אתה יודע מה זה הקיר הזה? אתה יודע שבכל רגע ורגע הקיר הזה קיים ברצונו של בורא עולם, 
בחמשים שניות אתם יודעים מה קרה בהאיטי? שני מיליון בלי קורת גג, מאתיים אלף נפשות הלכו 
בפחות מדקה אחת! “המביט לארץ ותרעד” )תהלים ק”ד ל”ב(. מה אתה אומר קיר? וכי הקיר יש לו קיום 

בכלל? החיים שלנו יש להם קיום? כל רגע אתה מקבל קיום מלמעלה.

מי שילך בדרך התורה - כל העולם כולו יתגמד לפניו
הרב שלמה עמאר שיהיה בריא סיפר לי שיש בנין ענק באמריקה )יש שם יב. 

חמשים מדינות, וכל מדינה יש לה שני נציגים, זה לא נקרא “פרלמנט”, אלא משהו דומה, 

שכחתי איך קוראים לו(. ויש שם שתי אנדרטאות גדולות, תמונות ענקיות אחת 

מול השניה. אמר להם מי אלו? אמרו לו: זה משה רבנו וזה הרמב”ם. זה הכל. 
זה שני האנשים הכי גדולים באנושות, והגויים אומרים את זה. לפני יומים 
ראיתי ]שהביאו בשם[ רדיו חיפה שמאות בני נוער )אם לא אלפים( חוזרים 
בתשובה, מהמשפחות הכי רחוקות והכי עשירות, משפחות שלא חסר להם 
כלום. שאלו נער אחד והוא אמר להם: אני לא עושה מה שאני רוצה, אלא 
אני עושה מה שהתורה אומרת! תלכו בדרך התורה, התורה כולה “דרכיה 
כולה אור וחסד ורחמים. מי  )משלי ג’ י”ז(.  דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום” 
שילך בדרך התורה - כל העולם כולו יתגמד לפניו. היה הורדוס רשע גמור, 
וראיתי בילדותי בספרי ההיסטוריה שהוא היה מרכין ראש בפני הלל הזקן. 
מה כוחו של הלל? אין לו כח. אבל הוא היה צדיק ישר ואמתי. כשנחרב בית 
המקדש מי עמד בפרץ? התלמיד הקטן של הלל - רבן יוחנן בן זכאי )עיין 
גיטין דף נ”ו(. לכן אדם ישתדל להיות צדיק בעיני הקב”ה - “ומצא חן ושכל טוב 

בעיני אלקים ואדם” )משלי ג’, ד’(. תזכו לשנים רבות נעימות וטובות אמן ואמן. 

לבירור הסעה מאלעד לברכיה להילולא של מרן רבי רחמים חי 
חויתה הכהן זצוק"ל יש להתקשר למשפחת כהן 0548450448



השבוע השיעור נמסר בהיכל ישיבתנו הקדושה – "כסא רחמים"
ע"י מורנו הרב הגאון הגדול רבי צמח מאזוז שליט"א מנהלה הרוחני של הישיבה

נושאי השיעור:
א. מרן הגה"ק מייסד הישיבה רבי מצליח מאזוז זצ"ל.  ב. מעלת ימי השובבי"ם.  ג. תענית הדבור.  ד. מפני מה זכה מרן רבנו עובדיה זצ"ל שכל בניו תלמידי 

חכמים? ה. "צריך אדם להתרחק מהנשים מאד מאד".  ו. חתן נמחלים עוונותיו, אך שאין מחיצה באולם חוזרים לו פי שניים ויותר.
שבוע טוב ומבורך. תודה רבה לכל ציבור האלפים שהתפללו לרפואתו יג. 

של מרן ראש הישיבה. וברוך ה' מתחיל השיפור, נקווה שזה יהיה עוד ביותר 
ויותר. ובעזרת ה' במוצאי שבת הבאה נזכה ונשמע את הדרשה מפיו של 

מרן ראש הישיבה שיהיה בריא לחיים טובים וארוכים. אמן.

מעלת סיפורי צדיקים
היום יום שבת - כ"א בטבת מלאו לפטירתו של אבא זצ"ל חמשים ואחת יד. 

שנה. הוא נרצח בכ"א בטבת תשל"א. נספר כמה סיפורים קצרים עליו, לא 
אם התורה כותבת לנו סיפורים בחומש בראשית  נאריך בזה הרבה. אבל 
בשביל שנלמד איך עלינו לנהוג ואיך עלינו לעשות, אז ודאי סיפורים של 
צדיקים זה נותן לנו קו. וכאן לא מדובר בצדיקים שלפני שלוש מאות-ארבע 
מאות שנה, אלא מדובר בסך הכל לפני כמה עשרות שנים. אבי מורי זצ"ל 
נולד בכ"ו חשוון תרע"ב לפני מאה ועשר שנים בדיוק. אז אנחנו מדברים על 
בני דורנו. סך הכל דור אחד לפַני. אם דור אחד היו יכולים להגיע להישגים, 

ודאי שזה מחייב אותנו שצריכים להשתדל להגיע להישגים. 

מזה הוא לא יצמח להיות תלמיד חכם
אבי מורי זצ"ל נולד בג'רבא עיר של חכמים של סופרים. אבל הייתה טו. 

הפרנסה קשה מאד שם. אז בגיל שנתיים שלוש, ההורים שלו - סבא קדישא 
רבי רפאל מאזוז זצ"ל1 והסבתא עברו לתונס עיר הבירה. זו עיר גדולה ויש 
בה יותר מסחר ויותר פרנסה. והיו גרים באריאנה )כפר על יד תונס הבירה(. וכל 
ערב כאשר הסבא היה מגיע מהחנות שלו, היה מגיע עם הרבה כסף - מלא 
שטרות. הוא הרוויח הרבה בעסק שלו. )היה מוכר בדים. והיה מרוויח הרבה(. 
והוא היה תופס את אבא ואומר לו בוא נלמד. כל לילה ישב ולמד אתו כמה 
שעות, לקיים מצוות "ושננתם לבניך" )דברים ו', ז'(. ערב אחד הגיע הביתה 
וראה את אשתו - הסבתא שלנו רחל ע"ה בוכה. אמר לה: מה קרה? אולי 
את לא מרגישה טוב? נזמין לך רופא? מגן דוד אדום? אמרה לו: לא, אני 
מרגישה טוב. אמר לה: אז למה את בוכה? אמרה לו: אני בוכה שהבן שלי 
לא לומד תורה. אמר לה: מה זה לא לומד? הרי אני כל לילה - את רואה - 
משקיע את כל הזמן של הערב אחרי יום עבודה בשבילו, ואני לומד אתו 
שעתיים-שלוש. אמרה לו: מזה הוא לא יצמח להיות תלמיד חכם! הוא צריך 

1.  היה חסידא קדישא, ממש מדקדק במצוות קלה כבחמורה. תמיד ראינו אותו בבית כאשר היה שותה 
"אני שותה כוס מים בשביל להיות בריא לעבודת ה' יתברך". לפני הארוחה היה  כוס מים היה אומר: 
אומר את זה, לפני השינה היה אומר את זה. על יד אנשים אחרים לא היה אומר את זה, שלא יהיה חס 
ושלום גאווה. אבל לידינו היה אומר את זה כדי שאנחנו נראה שהמטרה של החיים - אדם אוכל ונהנה 
ושבע בשביל להיות בריא לעבודת ה' יתברך. זה יסוד גדול מאד. הרמב"ם אומר )פ"ג מהלכות דעות ה"ג( 

על זה: "בכל דרכיך דעהו" )משלי ג', ו'(.



מקום שאפשר ללמוד בו כל היום. ובמקום שהם גרו לא היה מקום מתאים, 
כל הילדים הלכו לבית ספר "אליאנס". 

עוזבים חיי שעה ועוסקים בחיי עולם
אמר לה: אז מה עושים? אמרה לו: נחזור לג'רבא. אמר לה: מה?! את טז. 

לא זוכרת איך היינו בג'רבא ולא הייתה לנו פרנסה, ולא הייתה פרוטה מצויה 
בכיס, ועכשיו עוד פעם נחזור לשם?! מה הייתה התשובה של הסבתא? 
אמרה לו: האם הכסף שאנחנו אוספים כאן, אנחנו עומדים לקחת אותו אתנו 
לעולם הבא?! ולידיעתכם סבתא לא הייתה יודעת לקרוא, ולא למדה בסמינר, 
ולא בבית ספר, אבל הייתה עם יראת שמים חזקה. תמיד הקב"ה היה מול 
העינים. אמרה לו: האם הכסף הזה שאנחנו צוברים, אנחנו עומדים לקחת 
אותו אתנו לעולם הבא?! סבא חשב חשב, אמר לה: את צודקת! ואם היא 
צודקת אז באמת צריכים לעשות הכל. ועם זאת הייתה לו "נחמה פורתא", 
היה רגוע קצת, אמר בזמנו לפני שנים היינו בג'רבא ולא הייתה פרנסה כי 
לא היה לנו כסף. לא היה לנו מה לקנות ומה למכור. אבל עכשיו ברוך ה' 
צברתי הרבה כסף, אז אני נוסע לג'רבא עם הרבה כסף. מכר את החנות 
ואת הבית ואת כל מה שהיה לו ונסע לג'רבא. וכבר באותו ערב טיפל שרבי 

מקיקץ שלי זצ"ל )היה גאון גדול( ישב וילמד עם הבן שלו. 

מסירות נפש למען התורה
אבל הקב"ה מעמיד את הצדיקים בניסיון. בכל עסק שסבא שם את יז. 

הכסף שלו הוא הפסיד. עוד עסק ועוד עסק ועוד עסק עד שלא נשאר לו 
כלום. והגיע למצב שלא היה לו כסף לקנות לחם! )לא לקנות בשר ולא לקנות 
דגים, אלא לקנות לחם לא היה לו(. ולפשוט יד הם לא רגילים. ישבו הוא והסבתא 

לדון מה עושים. אמרו, אנחנו יכולים לומר הנה יצאנו ידי חובת שמים, 
נסענו ועזבנו את הכל ובאנו. הקב"ה לא יתלונן עלינו למה לא גידלתם 

את הבן שלכם שיהיה גדול בתורה. אבל מצד שני אנחנו מפסידים את הבן 
שלא יהיה תלמיד חכם. מה עושים? זו בעיה גדולה. "איש ואשה שזכו" 
)סוטה דף י"ז ע"א( מצאו את הפתרון. מה אנחנו עושים? הסבא יחזור לתונס 

ויעבוד שם, ומשם ישלח כסף כדי לפרנס את אשתו ואת הבן. והבן ישאר 
עם האמא בג'רבא. לא הייתה פנימיה באותו הזמן כדי לשבת וללמוד תורה. 
עשו מסירות נפש כזאת. סבא היה אז צעיר, והוא קיבל את זה כדי שהבן 
ילמד ויגדל בתורה. משתלם להישאר רחוק מאשתו הצעירה, והיה לו רק 
בן אחד )אבא היה בן יחיד(. וככה הם עשו. )אני עוד זוכר שבזמן שנפטרה הסבתא 
ר שני מלים לבני הישיבה )ישיבת כסא רחמים כבר הייתה בתונס(  בשנת תשכ"ד, אבא ִדֵבּ

"שלי ושלכם שלה הוא!". כל התורה שלי  ואמר בלשון הגמרא )כתובות דף ס"ג ע"א(: 

והתורה שלכם, כל זה בזכות האמא. בגלל מסירות נפש כזאת(.

"היוקר יאמיר יותר מחמש מאות אחוז!"
שנה עוברת ושנה נכנסת ולא כמו היום שאפשר לבוא מקרוב. סבא היה יח. 

רואה את אשתו ואת הבן שלו פעם בששה חדשים - בפסח ובראש השנה! סבא 
היה גר לבד, מבשל לבד )לא מסעדות ולא פינוקים...(, מכבס לבד, מנקה את הבית 
לבד, הכל לבד. מסירות נפש. עד שבגיל שמונה עשרה אבא התחתן, ובתונס 
בקשו רב צעיר שיהיה ראש ישיבת חברת התלמוד, ואז אבא וההורים שלו 
)אבא היה נשוי( נסעו, ואבא לימד בחברת התלמוד במשך שלוש עשרה שנה. אז 

הייתה תקופה קשה של השואה, במכתבים שאבא כתב לרבו - מורנו הרב רבי 
רחמים חי חויתה 
הכהן זצ"ל כתב 
לו: "היוקר יאמיר 
ש  מ ח מ ר  ת ו י
אחוז!".  מאות 
כל דבר התייקר 
ועלה, ואבא היה 
מקבל משכורת 
ם  י י פ ל א ל  ש
כאשר  פראנק. 
הספיק,  לא  זה 
אבא למד מלאכת 
ביום  השענות. 
 , ד מ ל מ ה  י ה
ובלילה היה שען, 
היה מתקן בבית2. 
השארנו כלי אחד    .2
שלו,  השענות  של 
והוא נמצא במשרד של 
ראש הישיבה למזכרת. 
שנזכור שאבא היה גם 



עברה תקופה של שנה-שנתיים והוא לא היה יכול לשאת את זה עוד. ביום 
מלמד, ובלילה עובד שען. לא היה לו כח. לכן אבא החליט לעזוב את התפקיד 

שלו בתור ראש ישיבת חברת התלמוד וניסה לעבוד כמתווך. 

"טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף"
אבא זצ"ל במשך שלוש עשרה שנה שלימד בישיבת התלמוד הוא היה יט. 

מקבל את המשכורת שלו ונותן אותה לאבא שלו, אף פעם לא ספר כסף. 
כאשר רצה להיות מתווך, העסקה הראשונה שבאה אליו, אמר לו הלקוח: 
הרב, הנה יש כאן מאתיים אלף פרנק בשטרות של חמשת אלפים. ואבא 
לא ידע כמה צריך להיות שטרות של חמשת אלפים במאתים אלף פרנק... 
אבל הוא אמר, אם אני עושה עכשיו חשבון, הקליינט הזה יברח לי, יגיד 
זה לא מבין כלום. אז הוא ספר אותם אחת, שתים, שלוש, ארבע ככה כדרך 
הסוחרים שיודעים לספור מהר... ואחרי שהלך אותו האיש שרצה שיעשה 
לו שירות, חזר לספור שוב, בעשר יש שתי שטרות, ובעשרים יש ארבע 
שטרות, ואז מצא שבאמת לא הפסיד. ואבא סיפר לנו שבחודש הראשון 
שהוא עבד כמתווך, הרוויח ארבעים אלף פרנק. במקום אלפיים פרנק, הרוויח 
ארבעים אלף פרנק! אמר, אבל הרגשתי שאהבת התורה התקררה. וזה אחרי 
תשע שנים שלמד בג'רבא - "יום ולילה לא ישבותו" )בראשית ח', כ"ב(, ואחרי 
שלש עשרה שנה שלימד בישיבת חברת התלמוד. אחרי יותר מעשרים שנה 
של לימוד רצוף כל היום וכל הלילה, אומר חודש אחד שראיתי את הכסף 
)ארבעים אלף פרנק( הרגשתי שהתקררתי! מישהו אחר יאמר מה לעשות?! זה 

מה שיש, אבל אבא לא אמר ככה, אלא אמר מעכשיו אני אתחיל לעבוד רק 
משעה עשר בבקר עד שעה אחת בצהריים. ואם באה עיסקה אחרי השעה 
אחת בצהריים, אבא אומר לו: אדוני, סגור! צריך כח להשקיע בלימוד התורה. 
צריך פרנסה - תעבוד שלש שעות. "עשה תורתך קבע ומלאכתך עראי" 
)אבות א' ט"ו(. ניסיונות כאלה הם לא פשוטים ולא קלים, אבל אבא עמד בהם. 

אבי! אותי כחקלאי תעשה?!
לעשות כ.  רצו  בורגיבה  בזמן  עובדא",  הוה  ש"בדידי  אחד  סיפור  עוד 

כמו שעשו הרוסים הקומוניסטים, שכל מה שיש לאדם הכל שייך למדינה, 
אדם עובד ורק מקבל משכורת. וככה כל בעלי השדות, כל התבואה שלהם 
הייתה הולכת למדינה. והתעוררה בעיה מה עם מצה שמורה, הרי היא 
צריכה להיות שמורה משעת קצירה, והאיכר לא יכול לתת לך. אבל היות 
שאבא היה מקורב למלכות, הוא ביקש רשיון לקנות חמש מאות קילו )חצי 
טון( בשביל מצה שמורה, ונתנו לו. ואבא נסע לשדה, ונסעתי אתו, )הייתי 

בגיל שתים עשרה-שלש עשרה(, אחרי שקצרנו את החיטה והעמסנו אותה על 

האוטו. אבא שאל את בעל השדה )קראו לו מר עטאל(: תגיד לי, יש לכם מנין 
כל יום? אמר לו: לא, רק בשבת. אמר לו: חבל. שאל: למה חבל? אמר לו 
אבא: אם היה לך מניין הייתי נותן לך את הבן שלי שתלמד אותו חקלאות, 
אבל אם אין לך מניין, לא יתכן שהבן שלי יתפלל ביחיד כל יום! המלים האלה 
מאד כאבו לי, אבל מפני כבודו של אבא שתקתי ולא אמרתי מלה. וכאשר 
עלינו לאוטו אמרתי לאבא: אתה מייעד אותי סך הכל להיות חקלאי, זה מה 
שאתה חושב שאני אהיה? "ויחל נח איש האדמה" )בראשית ט', כ'(, ורבותינו 
אומרים )בראשית רבה פרשה ל"ו אות ג'( שנעשה חולין. זה מה שאתה חושב 

בשבילי, להיות חקלאי?! 

שען.

באנו לעולם בשביל לעסוק בתורה ובמצוות וגמילות חסדים
מה הייתה התשובה של אבא? מי שיכניס אותה בראש יכניס הרבה כא. 

יראת שמים. אבא ענה לי ככה: לא באנו לעולם בשביל לאסוף כסף! אלא באנו 
לעולם בשביל לעסוק בתורה ובמצוות וגמילות חסדים. לכן תמיד בראש 
שלי לחפש עבודה שהיא לא גוזלת לנו הרבה זמן, וחשבתי שאם תלמד 
חקלאות, מחר ניסע ונגיע לארץ ישראל, ונגור באחד המושבים, ויתנו לנו 
גם כן אדמה כמו שנותנים לכל העולים. ויש לך חודש אחד עבודה בחורף 
לחרוש ולזרוע חיטה, ויש לך חודש אחד לקצור, וזהו! עשרה חודשים יש לך 
פרנסה, ואתה יכול לשבת ולעסוק בתורה, זו המטרה. לכן בשביל זה רציתי 
בשבילך שתלמד חקלאות, זו עבודה של חודשיים בשנה. שאלתי את אבא, 
וכל החקלאים כל השנה - עשרה חודשים, הם בטלנים?! הרי לא כולם 
תלמידי חכמים כמו שאתה חושב? מה הייתה התשובה של אבא? אמר 
לי: המטרה של החקלאים להשיג יותר כסף, ולכן היום זורעים עגבניות, 
ובזמן אחר מלפפון, ואחר כך חצילים, וככה עוברים מנושא לנושא ומדבר 
לדבר, אבל אנחנו לא ככה, אלא המטרה שלנו בשביל לחיות, כדי שנוכל 
ללמוד תורה ולקיים מצוות. ולכן בשבילנו אם נטעת ושתלת תבואה, ויש 
לך סחורה שתספיק לך לאכול במשך השנה זה הכל. אמרתי הנסיעה הזאת 
שנסעתי בשביל קצירת חיטים של מצה שמורה, לימדה אותי קו - לא באנו 
לא היה בחוץ לארץ כוללים,  לעולם בשביל לאסוף כסף, כסף זה אמצעי. 
ואבותינו לא כל כך היו מתלהבים מהעבודה של האשה3. אבל ראינו איך 
רבותינו ומורינו היו רואים שהמטרה היא ללמוד תורה, אבל צריכים לעבוד 

בשביל להתפרנס ולא יותר! 

ה לא היתה בו" "ולא הבאיש ְוִרָמּ
עוד נקודה קטנטנה אבל היא גדולה. אבי מורי זצ"ל מזמן שנרצח ועד כב. 

שזכינו להביא את הגופה שלו לארץ ישראל לקבורה בהר הזיתים, עברו 
ארבעים ושלושה יום. היום עושים טיפול ונותנים זריקות כדי שהגוף לא 
יסריח, אבל אנחנו לא עשינו שום דבר. ואחרי ארבעים ושלושה יום כאשר 
פתחו את הארון, חברא קדישא אמרו לאנשים תתרחקו, זה נזק גדול. אבל 
אנשים אמרו אנחנו רוצים לראות את הרב. ולא היה ריח ולא היה כלום! וככה 
הקב"ה גילה שחס ושלום הצדיק לא נפטר מהעוון שלו, אלא הלך כפרה על 
אני מרגיש  הדור. זה סודות שאנחנו לא יודעים אותם, רק הקב"ה יודע. 
בישיבה כאן בארץ ישראל מהיום הראשון ועד היום, שהקדוש ברוך הוא 
תופס לנו יד - "האלוקים הרועה אותי מעודי עד היום הזה" )בראשית מ"ח, 
ט"ו(. ואני יודע שזה לא בזכותנו, אלא בזכותו של אבא. הדרגה שלו גדולה 

מאד, ויהי רצון שזכותו תעמוד לנו ולכם ולכל ישראל. 

ימי השובבי"ם מסוגלים למחילה על עוונות של עריות
נאמר כמה מלים על ימי השובבי"ם שהשבוע פרשת שמות התחלנו כג. 

אותם. השבועות האלה ראשי תיבות שובבי"ם: שמות וארא בא בשלח יתרו 
משפטים. ובשנה מעוברת יש לנו עוד שתי שבתות - תרומה תצוה - שובבי"ם 
ת"ת )מל"ח סי' כ"ח אות י"א. ועיין בתחילת הקדמת מרן רבנו שליט"א לסדר תענית 
דיבור(. יש הרבה נושאים שצריך להתחזק בהם, וכל דבר יש לו את הזמן 

המתאים. מי שרוצה לזכות ביראת שמים, הזמן המתאים ביותר לזה זה הימים 

3.  זה תלוי באיזה מקום האשה עובדת, אם זה מקום שיש שם צניעות. מישהי צלצלה אלי שבוע שעבר, 
אמרה לי הרב, תן לי עצה איפה אני אעבוד? אמרתי לה איפה שנותנים לך משכורת יותר גדולה תקחי, 
אבל דבר אחד את צריכה לשים לב, לא לעבוד במקום שיש בו איסור יחוד, זה איסור דאורייתא! וגם אם 

יתנו לך כל הון שבעולם, אין דבר שיזיז את ההלכה.
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נוראים. בשביל זה רבותינו תקנו לנו בתפלה - "ובכן תן פחדך ה' אלוקינו 
על כל מעשיך", "וייראוך כל המעשים וישתחוו לפניך כל הברואים" - יראת 
שמים. בימים נוראים הקב"ה מוכן ויושב על כסא מלכותו, ומי שרוצה לזכות 
ליראת שמים, יבקש4. והימים האלה של השובבי"ם הם מסוגלים לבקשת 
מחילה וסליחה על העוונות של עריות. במשך השנה הקב"ה אומר שלא 
מספיק עד שִנראה אם התשובה שלך היא מאה אחוז, ואם עשית תשעים 
אחוז, זה לא מספיק. אבל בשבועות של השובבי"ם, הוא בא לקראתנו כאבא 
שבא לקראת הבנים שלו, כי שובבי"ם זה בא לרמוז – "שובו בנים שובבים 

ארפא משובותיכם" )ירמיה ג', כ"ב(. 

כאשר אדם הולך בדרך, ישנן לו את דברי הגמרא הזאת
התורה בפרשת ראה אומרת על הדם: "לא תאכלנו, על הארץ תשפכנו כד. 

כמים. לא תאכלנו, למען ייטב לך ולבניך אחריך, כי תעשה הישר בעיני ה'" 
)דברים י"ב, כ"ד-כ"ה(. ורש"י מביא )שם פס' כ"ה, והמקור לזה בגמרא במסכת מכות 

דף כ"ג ע"ב(: אמר רבי שמעון בר רבי, בוא וראה כמה גדול השכר שהקב"ה 

נותן לנו. הרי דם זה מגעיל, מי אוכל דם?! והתורה מבטיחה - "למען ייטב 
לך ולבניך אחריך", גם אתה וגם הבנים שלך, המצווה הזאת היא כל כך 
גדולה, שאתה מקבל שכר בשבילך ובשביל הילדים שלך. וממשיך רבי 
שמעון ואומר: גזל ועריות שנפשו של האדם מתאווה להם ומחמדתם, יצר 
הרע מבלבל את הבן אדם5, מי שפורש מזה על אחת כמה וכמה. אדם צריך 
להצטייד, כי אדם יוצא לדרך ויש מראות נגעים, ואתה צריך שיהיה לך כח 
נגד יצר הרע. יצר הרע הוא מלאך ואתה בן אדם. צריך שיהיה לך כח איך 
להתגבר ולשמור על העיניים שלך שלא תלכלך אותן, וזה אחד מהמאמרים 
היפים והמחזקים. וכאשר בא לך יצר הרע תזכור, אני עכשיו אשמור על 
העניים שלי, ואז אני אזכה והמצוה הזאת תישמר גם לבנים לנכדים ולנינים 
שלי. מה לא עושה אבא טוב בשביל להיטיב עם הבנים שלו? זאת הזדמנות! 
ויאמר: אני יכול  כאשר אדם הולך בדרך, ישנן לו את דברי הגמרא הזאת, 

להתגבר ולהרוויח הרבה!

מי שעושה תענית דיבור כאילו התענה 65000 תעניות
שאלתי את הבחורים בסעודה שלישית, מה כוונת התנא בפרקי אבות כה. 

)פרק ב' משנה א'(: "הוי מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה". וכי יש הפסד במצוה?! 

"הוא מקשה לה והוא מפרק לה"... אמרתי להם, שההפסד הוא הקושי. לדוגמא, 
היום בישיבה עשינו תענית דיבור, ומי שהרגיש שזה קל – שיצביע. ומתוך 
מאה וחמשים בחורים, אף אחד לא הצביע. כי באמת זה קשה, לא רק שאתה 
לא מדבר, כי כל השנה בשעה שאתה לומד אסור לך לדבר, אלא כאן קוראים 
שלוש פעמים תהלים, ואתה לא יכול לנשום – פרק אחרי פרק ללא הפסקה... 
ואדם מרגיש את עצמו בתפלת מנחה עייף מאד. ומתי שאדם אומר לעצמו 
התעייפתי, מיד יחשב הפסד מצוה כנגד שכרה. רבי יצחק אלפייה )מי שייסד 
את התענית דיבור(, הבטיח לנו שמי שעושה יום של תענית דיבור זה כאילו 

שהתענה 65000 תעניות. והרי גם אם אדם יחיה מאה שנה, וכל יום יתענה 

4.  מה זה יראת שמים? שהדבר הזה לא תעשה אותו, אפילו אם אף אחד לא רואה אותך. אתה נמצא בתוך 
ארבע קירות, אבל אתה יודע שהקב"ה רואה אותי - "כי את כל מעשה האלקים יביא במשפט על כל נעלם" 

)קהלת י"ב, י"ד(. אתה יכול לצאת ידי חובת האנשים, אבל אתה צריך קודם כל לצאת ידי חובת הבורא.

5.  מה זה גזל? לא רק מי שמכניס את היד לכיס של חבירו ולוקח לו את הארנק. אלא גם אם בין החברים 
בישיבה, אני רואה בארון של החבר שלי יש לו שם וופלה, ואני מכיר את החבר שלי, הוא בחור טוב. 
אם אני אקח לו את הוופלה הזה ואוכל אותו הוא לא יכעס עלי, הוא לא יחשיב לי את זה גזל. אבל זה 
גזל! אם ביקשת ממנו והוא נתן לך רשות – לבריאות. אבל אם לא בקשת ממנו, איך אתה יכול להרשות 

לעצמך לקחת את הוופלה של החבר?!

כולל שבתות וימים טובים, הוא לא יגיע ל65.000 תעניות. )זה חשבון פשוט 
מאד, בשנה יש כ-350 עד כ-380 יום ]כפול מאה זה לא יותר מ38,000 ימים[, וכאן יש 

65.000 תעניות(. לכן כאשר קשה לאדם, יאמר לעצמו, עוד כמה שעות היום 

נגמר, והקב"ה מחשיב לי כאילו התעניתי 65.000 תעניות, כמה השכר גדול 
מאד. רק שאדם יתבונן קצת בשכר שהקב"ה נותן לנו, וממה שהוא מציל 

אותנו מגיהנם – "מה רב טובך אשר צפנת ליראיך" )תהלים ל"א, כ'(. 

מפני מה זכה מרן רבנו עובדיה זצ"ל שכל בניו תלמידי חכמים?
מישהו סיפר לי שלפני עשרות שנים כשנפטרה הרבנית אשתו של מרן כו. 

הרב עובדיה זצ"ל, הלך רבי אלעזר אבוחצירה זצ"ל לנחם אותו, ושאל אותו 
שאלה קשה: הרב זכה שכל בניו תלמידי חכמים, ואני רוצה לדעת מה הסוד, 
במה זכית? אם בגלל שאתה לומד תורה, ב"ה לא אלמן ישראל, יש הרבה 
שלומדים הרבה תורה, ולא זכו לזה. מה המצוה שעשית שבגללה זכית שכל 
בניך ת"ח? אמר לו: לא יודע, ה' נתן לי. אבל רבי אלעזר אבוחצירא אמר אני 
לא זז מכאן עד שתגיד לי במה זכית! אין מתנות חינם. במה זכית? לחץ עליו 
אתה יודע, אני הייתי דיין בבית הדין, ובאים זוגות.  עד שענה לו. אמר לו: 
ורוב הזוגות הם אנשים שלא שומרים תורה ומצוות ובאים בחוסר צניעות, 
ואני הייתי צריך לשאול אותם הרבה שאלות, ובמשך כל הזמן שאני שואל 
את השאלות, העינים שלי היו ברצפה, לא הרמתי את העינים שלי להסתכל 
בהם! ואני חושב שבזכות הדבר הזה זכיתי - "מה רב טובך אשר צפנת 

ליראיך" )תהלים ל"א, כ'(. 

"צריך אדם להתרחק מהנשים מאד מאד"
נקרא כמה מלים מהשלחן ערוך )אבן העזר סימן כ"א ס"א(, וככה נדע ממה כז. 

אנחנו צריכים להזהר ולהשמר. שלחן ערוך זו הלכה, זו לא חסידות, ולא 
הוספות, ולא ספר מוסר, זו הלכה! אותו שלחן ערוך שאומר שאם התערבב 
לך חלב עם בשר, זה טרף ואסור בהנאה, זה אותו שלחן ערוך שכותב את 
הסעיפים הבאים: "צריך אדם להתרחק מהנשים מאד מאד". אני זוכר פסוק 
בתורה: "מדבר שקר תרחק" )שמות כ"ג ז'(, אבל "תרחק מאד מאד" הסגנון 
הזה לא נמצא באף הלכה. ואסור לקרוץ בידיו או ברגליו ולרמוז בעיניו לאחד 
מהעריות. ואסור לשחוק עמה, ולהקל ראשו כנגדה, או להביט ביופיה. ואפילו 
להריח בבשמים שעליה אסור. אפילו אם אתה לא מסתכל עליה, אלא היא 
עוברת לידך, והיא מבושמת ואתה מריח, זה אסור, וזה מפורש במרן השלחן 
ערוך. יש כאלה שמתבשמות כאשר רוצות לצאת, אבל צריך להיות להפך, אם 
הן רוצות להתבשם שיתבשמו בבית לבעליהן, לא לאנשים שבחוץ. ואסור 
להסתכל בנשים שעומדות על הכביסה. פעם לא היה לא מכונת כביסה ולא 
כלום, והיכן היו מכבסים? בנהר, וכדי שהשמלה לא תתרטב היו מרימים 
קצת את השמלה, ואסור להסתכל, "שוק באשה ערוה" )ברכות דף כ"ד ע"א(. 
ואסור להסתכל בבגדי צבעונים של אשה שהוא מכירה, אפי' אינם עליה, שמא 
יבא להרהר בה. אתה רואה כביסה תלויה, ויש שם שמלה תלויה ואתה מכיר 
שהשמלה הזאת של גברת פלונית, אסור להסתכל באותה שמלה. שמא 
יבוא לידי מחשבה. פגע אשה בשוק, אסור להלך אחריה, אלא רץ ומסלקה 
לצדדין או לאחריו". תרוץ, אל תלך אחריה, אל תאמר אין לי מה לעשות, 
יש מה לעשות! תרוץ ותקדים אותה! זוז ימינה או שמאלה. כל כך ההלכה 
והמסתכל אפילו באצבע קטנה של  מחייבת אותנו על המרחק מהנשים. 
אשה ונתכוין ליהנות ממנה, כאלו... חס ושלום. והשולחן ערוך )שם סעיף ז'( 
ממשיך: המחבק או המנשק אחת מהעריות שאין לבו של אדם נוקפו עליהם, 
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כגון אחותו הגדולה ואחות אביו וכיוצא בהם, יש כאלה חושבים אז מה, זו 
דודה שלי. מה כותב על זה השלחן ערוך: אף על פי שאין לו שום הנאה כלל, 
הרי זה מגונה ביותר, ודבר איסור הוא ומעשה טפשים, שאין קרבים לערוה 
כלל, בין גדולה בין קטנה, חוץ מהאב לבתו ומהאם לבנה. הרבה לא יודעים 
את זה, ה' יחזיר אותנו בתשובה, בחתונות זה מנשק את זה וזה מנשק את 

זה. צריך להיזהר, אתה עובר כאן על איסור! 

חתן נמחלים עוונותיו, אך שאין מחיצה חוזרים פי שניים
לפני הרבה שנים התפללתי ביום שבת בפרדס כץ, אחרי עלינו לשבח כח. 

הלך אחרי בחור צעיר ואמר לי: הרב אני מתחתן עוד חודש, אני מבקש ברכה. 
אמרתי לו: אני אתן לך ברכה שיהיה בית כשר בישראל ובניין עדי עד. אבל 
תגיד לי, האם אתה הולך לעשות מחיצה או לא? אמר לי: אם אעשה מחיצה 
מי יבא אלי?! אמרתי לו: תדע לך, שברגע שאתה נכנס לאולם אתה מקבל 
מחילה סליחה וכפרה, וכמו שאמרו רבותינו )ירושלמי ביכורים פ"ג ה"ג, מדרש 
שמואל ריש פרשה י"ז הובא בפרש"י בראשית ל"ו, ג'( שמי שנושא אשה מוחלים לו 

את כל עוונותיו. אבל בשעה אחת עשרה בלילה כאשר אתה יוצא מהאולם, 
יש לך את  "הלכוף כאגמון ראשו" )ישעיה נ"ח, ה'( - אתה מכופף פי שניים, 
העוונות של כולם - "ונשא השעיר עליו את כל עוונותם" )ויקרא ט"ז, כ"ב(. 
אני מחובתי להגיד לך ואתה תעשה מה שתחליט. אמרתי לו שבת שלום 
והלך לדרכו ואני הלכתי לדרכי. אחרי חודש פגש אותי ואמר לי: ברוך ה' 
התחתנתי. אמרתי לו: מזל טוב. אמר לי: רציתי להגיד לך שהמלים שאמרת 
לי, אני שיחזרתי אותם ואמרתי, מה, אני משלם כסף, האולם עולה לי כמה 
עשרות אלפי שקלים, ואני חייב להיכנס לגיהנם בשביל כולם?! לא! מי 
שרוצה לבוא - ברוך הבא. ומי שלא רוצה - שלא יבוא. אבל אני לא מוכן 

להיכנס לגיהנם בשביל כולם. 

 כל אחד יפשפש במעשיו ויחזור בתשובה על העבר 
ויקבל לעתיד

רבותי! זה הזמן, עכשיו ימי השובבי"ם, כל אחד ואחד מאתנו יפשפש כט. 
במעשיו ויחזור בתשובה על העבר ויקבל על העתיד, שבעזרת ה' יתברך 
יתקיים בנו "והיה מחניך קדוש" )דברים כ"ג ט"ו( - הקב"ה מבקש מאתנו שיהיה 
מחנה ישראל קדוש. "ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך" )שם( - התורה 
מגלה לנו שאם חס ושלום יש ערוות דבר הקב"ה בורח. שאדם ידע לומר 
לעצמו: לא! אני רוצה שיבוא אלי הקב"ה, בעל הבית, הבוס, השולט בעולם, 
מלך העולם! וכל מי שלא רוצה לבוא בגלל שאני עשיתי מחיצה - בבקשה, 
שיחפש מקום אחר. אני יודע שהרבה אנשים לא יודעים כמה זה חמור, כמו 
הסיפור הזה שסיפרתי לכם, הוא לא ידע, וכאשר הוא שמע הוא קיבל עליו. 
בהתחלה זה היה לו כמו מהלומה, הוא לא חשב שזה כל כך חמור, אבל 
בסוף הוא התבונן קצת ועשה חתונה בכשרות. יש לו את הקב"ה. מה בירך 
בועז את כולם? "ויאמר לקוצרים ה' עמכם" )רות ב', ד'( - ה' אתכם! - "ה' לי 
לא אירא מה יעשה לי אדם" )תהלים קי"ח, ו'(. בעזרת ה' יעזור לנו להתחזק, 

ונזכה להרבה ישועות. 

נעשה מי שבירך כמו שמרן ראש הישיבה שליט"א עושה כל מוצאי שבת. 
מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה ואהרן יוסף דוד 
ושלמה, הוא יברך את כל קהל השומעים ברדיו והקוראים בעלונים, ואת 
ויזכה יתכון, וישמע בקל  כאן, מלכא דעלמא יברך יתכון,  הנמצאים  כל 
צלותכון, וימלא השם יתברך כל משאלות לבכם לטובה ולברכה. בריאות, 

נחת, פרנסה טובה, חיים טובים וארוכים אמן ואמן. 



מתורתו של מרן הגאון רבנו רחמים חי חויתה הכהן זצ"ל

פרשת וארא
 )ו', ב'( סמיכות הפרשה. לעיל מיניה כתיב וביד חזקה יגרשם 
וידבר אלקים אל משה וגו'. אפשר לפרש  מארצו וסמיך ליה 
על פי מה שאמרו ז"ל דמה שיצאנו ממצרים קודם הזמן הוא 
משום שעתידין לקבל את התורה. וה'ן עוד נבי'א מ"ש הרב 
שלום דוד ז"ל דדיבור כינוי לתורה. וזהו יגרשם מארצו – קודם 
הזמן – בשביל וידבר אלקים אל משה, דהיינו בשביל התורה 

שעתיד ה' לתתה על ידי משה לישראל.

  

)שם( את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. לכאורה הלשון כפול ונראה 

לפרש ארץ מגוריהם - שהארץ נאה להם מפני קדושתה אשר 
גרו בה - שהם נאים לה שמתברכת בזכותם ומוספת להתקדש 

ודו"ק: )שיירי מנחה(

 )ו', ה'( וגם אני שמעתי וגו'. "וגם" לרבות – שעינו אותם בקושי 
השעבוד יותר מדאי.

"וגם" גימטריא  אני שמעתי וגו' ואזכור את בריתי.  וגם  )שם(   
מ"ט1 - שהגיעו לשער מ"ט )של טומאה(, ולכן ואזכור את בריתי 
שאמרתי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, ואם לא אחיש לגאלם 
יכנסו ח"ו בשער החמישים ואין עוד תקוה. ועוד יש לרמוז 
"אני" גימטריא "טומאה" ר"ל שגברה כל כך הטומאה ולכן 

ואזכור את בריתי וכנז"ל.

)שם( וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים 

אותם ואזכור את בריתי לכן אמור לבני ישראל אני ה' וגו'. ולקחתי 
אתכם וגו'. אפשר לומר במה שאמרו רבותינו ז"ל כי בהיותנו 
בגלות אין השם שלם וחסר ממנו אותיות ו"ה. גם כתב הרב בן 
איש חי פרשת ]האזינו[ על הפסוק ה' בדד ינחנו )דברים ל"ב י"ב( 
כי בגלות חסר אות ד' משם שד'י ואות ד' משם אדנות ע"ש. 
גם כתב הרב לחם לפי הטף ז"ל )מערכת ש' אות ל"ד( בשם הרב 
שלום שרעבי ז"ל כי בגלות נחסר אותיות כ'י מהשכינה ונשארה 
רק שנה ופירש בזה כונת הכתוב כי הנני בא ושכנתי בתוכך 
)זכריה ב' י"ד( ]א"ה אפשר לפרש בזה רמז הכתוב והיה כ'י תבא 

אל הארץ בקיבוץ גלויות לארץ. המקי"ש[ נמצא הי'ו מהוי'ה 
והב' דלתין משד'י ומאדנו'ת וכ'י מהשכינה סך הכל עולה מ"ט. 
ואפשר דגם בגלות מצרים היה החיסרון כנזכר כי היתה השכינה 
עמהם בגלות ובכל צרתם לו צר. וזאת ועוד מצד ישראל עצמם 
שהיו בעבודה קשה וכמעט שאי אפשר להם במציאות לצאת 
כי המזל מורה שכל הנמכר עבד במצרים לא ירים ראש וכמו 
שכתבו המפרשים ז"ל שזה הרמז במילת מצרים המ' הראשונה 
פתוחה והמ' השניה סתומה שכל הנכנס תחת שליטתם לא 
יצא לעולם. וכן נוסף צער אחר מצד המעבידים אותם שהם 
המצריים המתהללים באלילים וכפרו בה' כמו שאמר פרעה 
מי ה' אשר אשמע בקולו וגו' )שמות ה' ב'( ונמשך מזה חילול 
שמו יתברך. וכן יש עוד צער אחר שאם היו מתעכבים ישראל 
שם היו נטמאים בנ' שערי טומאה ואז אי אפשר להם אח"כ 
לקבל את התורה שהיא יסוד העולם. וכנגד הארבעה צערים 
הנזכרים אמר הקב"ה למשה וג'ם אני וגו' וג'ם גימטריא מ"ט 
רמז למה שנחסר משמותיו הקדושים בגלות מצרים שזה שייך 
לו יתברך ולכך אמר וגם אני. זאת ועוד שמעתי את נאקת בנ"י 
מצד צער ישראל שהם בעבודה קשה. זאת ועוד אשר מצרים 
מעבידים אותם שהם מלכות הרשעה וכופרים בה' ונמשך מזה 
חילול ה' וכנזכר לעיל. זאת ועוד ואזכור את בריתי היא התורה 

ולכן "וגם" בפסק, לומר שצריך להפסיק תיכף טמיעה זו ולא    .1
להמשיך ח"ו שלא תהיה תקומה לשונאי ישראל. נאמ"ן ס"ט.

כמו שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא 
שמתי )ירמיה ל"ג כ"ה( שאם יהיו ישראל ח"ו נטמעים שם מי 
יקבל התורה ולכן אמור לבנ"י אני ה' שיגאלו ישראל ויהיה השם 
שלם וה"ה לשאר שמות כי הכל נכללים בשם הוי'ה ברוך הוא 
כנודע. וכנגד צער ישראל אמר והוצאתי אתכם מתחת סבלות 
מצרים הוא השר של מצרים הנקרא בשם מצרים2 כמו שפירשו 
המפרשים ז"ל על הפסוק וירא ישראל את מצרים מת על שפת 
הים )שמות י"ד ל'( שראו שרו של מצרים מת ובזה ידעו שגם 
אומת מצרים כולה הולכת לאבדון וכמו שאמרו רבותינו ז"ל 
)שמות רבה ט' ט'( על הפסוק יפקוד ה' על צבא המרום במרום 

)ישעיה כ"ד כ"א(, ולזה אמר והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים 

שהוא השר שלהם הנזכר וממילא אתיא והצלתי אתכם מעבודתם 
של המצריים עצמם וכנגד חילול שמו יתברך מהמצריים אמר 
וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים באופן שידעו כל 
העולם כולו בגבורתו של הקב"ה ויתקדש שמו יתברך בעולם 
וכמו שנאמר שמעו עמים ירגזון וגו' בגדול זרועך ידמו כאבן 
)שמות ט"ו י"ד-ט"ז(. וכנגד קבלת התורה אמר ולקחתי אתכם לי 

לעם והייתי לכם לאלקים וגו' ודו"ק: )שיירי מנחה( 

)שם( אשר מצרים מעבידים אותם וגו'. ר"ל מחמת שהיו מעבידים 

אותם שלא כדין כי חלק העבדות נתכפר ביוסף )שנמכר לעבד 
במצרים(.

)ו', ה'-ח'( ואזכור את בריתי לכן אמור וגו' והבאתי וגו'. כי בזכות 

שרוצים ישראל לקבל את התורה שנקראת ברית לכן גאלם 
קודם הזמן ונתן להם ארץ ישראל, שאם לא גאלם קודם הזמן 
היו נטמעים ח"ו ולא יזכו לא לתורה ולא לארץ ישראל דארץ 
ישראל תלויה בתורה כדכתיב )תהלים ק"ה מ"ד( ויתן להם ארצות 
גוים ועמל לאומים ירשו בעבור ישמרו חקיו ותורותיו ינצורו.

 א"נ ואזכור את "בריתי" רמז למילה שישראל במצרים גדרו 
לכן אמור לבני  וזהו  עצמם מן העריות ושמרו ברית קודש, 
ישראל אני ה' – שיהיה שם הוי"ה ב"ה בלי פגם, שהמטמא 

עצמו בעריות פוגם בשם הוי"ה וכמו שאמרו רז"ל.

)ו', ו'( לכן אמור לבני ישראל אני ה' והוצאתי אתכם וגו'. כמו שאמרו 
רז"ל שגאלנו הקב"ה בכבודו ובעצמו משום שאנו בנים והאב 
מטמא לבנו ולכך ירד למצרים אע"פ שהיא מלאה גלולים. ועוד 
אמרו ז"ל דשם הוי"ה מורה שיש לישראל דין בנים. וזה שאמרו 
לכן אמור לבני ישראל אני ה' – שם הוי"ה – המורה שישראל 

הם בנים, ולכן והוצאתי אתכם אני ולא מלאך.

)שם( לכן אמור לבני ישראל אני ה' והוצאתי אתכם וגו' והצלתי 

אתכם וגו' וגאלתי אתכם וגו' ולקחתי אתכם וגו'. הנה אמרו 
רבותינו ז"ל )ירושלמי פסחים פרק י' ה"א( שד' כוסות שתקנו רז"ל 
בליל פסח הם כנגד ד' לשונות של גאולה האמורות כאן. ויש 
להבין כי כולם הם עניין אחד וכי מפני שנאמרו בד' לשונות 
תקנו ד' כוסות? ונראה לפרש בס"ד כי הנה המפרשים ז"ל 
הקשו למה נענשו המצריים הלא כך היתה הגזירה מאת ה' 
ועבדום וענו אותם ת' )ארבע מאות( שנה. ותירצו כי הם הוסיפו 
הרבה בקושי השעבוד כמו שאומר הפסוק אני קצפתי מעט 
והם עזרו לרעה )זכריה א' ט"ו(. וגם ידוע מה שאמרו רבותינו 
ז"ל שישראל במצרים היו גוי מקרב גוי וכמעט נטמעו בנ' שערי 
טומאה והקב"ה זיכך אותם בימים מועטים מפסח ועד עצרת 
עד שנעשו כמלאכי השרת וזכו למעמד הר סיני וקבלו את 
התורה. ונמצא שהקב"ה עשה עמהם ארבעה דברים טובים 
באהבתו אותם. א( שבטל מעליהם את קושי השעבוד שהוסיפו 
המצריים מדעתם מה שלא צוה ה', וזהו והוצאתי אתכם מתחת 
סבלות מצרים - רוצה לאמר מה שעשו מצרים מדעתם כמאמר 
הפסוק למען ענותו בסבלותם )לעיל א' י"א( והוא קושי השעבוד. 
ב( ולא זו בלבד אלא שביטל מעליהם גם העבודה עצמה שהיא 
גזירתו יתברך עבדות ארבע מאות שנה והוציאם קודם הזמן 
וזהו והצלתי אתכם מעבודתם. ג( ולא זו בלבד שהצילם מכל 
זה אלא שעשה נקמה באויביהם שלפי האמת מאחר שלא היו 
ראויים להיגאל מצד מעשיהם שכמעט היו נטמעים בנ' שערי 
טומאה אם כן היה מספיק לכל הפחות לגאול אותם ולא גם 
להעניש אותם )את אויביהם( ואפילו הכי עשה הקב"ה נקמות 
גדולות באויביהם, וזהו וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים 
גדולים. ד( היא הגאולה העיקרית מצד הרוחני שזיכך אותם 
מטומאתם ופסקה זוהמתם לגמרי וקרבם לפני הר סיני ונתן להם 

2.  וכן נמצא ג”כ שמות רבה כ”א ה’. ברכ”ה ס”ט.

תורתו הקדושה ועל זה אמר ולקחתי אתכם לי לעם וגו' וכנגד 
זה תקנו ארבע כוסות וכוס הראשונה כנגד הגאולה האחרונה 
מצד הרוחניות שאמר ולקחתי אתכם לי לעם וגו' ולכן נתקן כוס 
זה על הקידוש שאנו אומרים אשר בחר בנו מכל עם ורוממנו 
מכל לשון. וכנגד וגאלתי אתכם וגו' שהיא הנקמה מאויביהם 
תקנו כוס שני על ההגדה שחותם בה בגאל ישראל. וכנגד 
והצלתי אתכם מעבודתם שהיא הגזירה של ועבדום וענו אותם 
תקנו כוס שלישית על ברכת המזון כי כשהיו עובדים במצרים 
היו המצריים נותנים להם מזונותיהם ובודאי שהוא לחם צר 
ומים לחץ וגם היו נותנים להם לחם מצה שאינו מתעכל מהר 
כמו שאמרו חז"ל )אברבנאל בפרוש הגדה של פסח(, כדי לחסוך 
בהוצאות מחייתם שבזה היה מספיק להם ארוחה אחת ביום 
ולא שתים או שלוש כמנהג העולם, ואחר יציאתם ממצרים היו 
מזונותיהם מאת ה' יתברך מן ושליו לשבעה ולכן תקנוהו על 
ברכת המזון. וכנגד מה שבטל מעליהם קושי השעבוד שעשו 
המצריים מדעתם מה שלא צוה ה' תקנו כוס רביעי שאומרים 
עליו שפוך חמתך על הגויים אשר לא ידעוך וכו' אשר בשמך 
לא קראו שלא עשו מעשיהם לקיים גזירת ה' יתברך שהם לא 
ידעו את ה' ולא קראו בשמו אלא שעשו כן מרוב רשעתם ועיין 
למור"ם בהגהה באורח חיים3 שכתב דיש שותים כוס חמישי 
וקוראים אותו כוס של אליהו הנביא ז"ל ואפשר שהוא כנגד 
מה שכתוב אחר ארבע לשונות אלו של גאולה והבאתי אתכם 
יבוא לבשר את  וכן אליהו הנביא זכור לטוב  אל הארץ וגו' 
הגאולה העתידה בשוב ה' את שיבת ציון בעגלא ובזמן קריב 
אמן. ]וכן לפי מה שפירש מורנו הרב זצוק"ל בדבור שלפני זה 
יש לומר דנתקנו ד' כוסות כנגד ד' צערים שניצולו מהם ועל 

דרך הנזכר. אחס"ה ב"ו[: )שיירי מנחה(

אמור לבני ישראל אני ה'. ב' במסרה, הכא, ואידך  לכן  )שם( 

לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום )במדבר כ"ה י"ב(. אפשר 
לפרש עפמ"ש ז"ל דמה שזכינו בתורה הוא משום שאנו בסוג 
בנים ולגבי בן ליכא דינא דבר מצרא. ואמרו עוד דשם הוי"ה 
מורה שיש לישראל דין בנים וכנז"ל. וזה שאמרו לכן אמור לבני 
ישראל אני ה' – שם הוי"ה – שהוא מורה דין בנים לישראל, 
ולכן הנני נותן לו את בריתי שלום שהיא התורה וכנז'. ]דשלום 

כינוי לתורה כנודע[.

 א"נ במה שאמרו ז"ל דמה שיצאנו ממצרים קודם הזמן הוא 
בשביל שעתידין לקבל את התורה. וזהו לכן אמור וגו' והוצאתי 
אתכם וגו' קודם הזמן בשביל שאני נותן לו את ברית'י שלו'ם 

כינוי לתורה כנודע.

 א"נ במה שאמרו רז"ל שע"י האחדות יצאנו ממצרים קודם הזמן. 
וזהו והוצאתי אתכם וגו' בשביל בריתי שלום שהוא האחדות.

א"נ והצלתי אתכם מעבודתם שיציל את ישראל במה שעבדו 
כבר שלא יאבד משכר עבודתם מאומה דהיינו שייצאו ברכוש 

גדול כנגד שכר עבודתם4.

 )ו', ח'( ונתתי אותה לכם מורשה וגו'. ב' במסרה. חד הכא. ואידך 
תורה צוה לנו משה מורשה וגו' )דברים ל"ג ד'( אפשר לפרש במ"ש 
ז"ל )ב"ב קנ"ח ע"ב( דאוירא דארץ ישראל מחכים ומציון תצא 
תורה. וכן אמרו בגמרא )מנחות מ"ב ע"א( חד מנייהו כתרי מינן. 
וכן אמרו על פסוק וזהב הארץ ההיא טוב )בראשית ב' י"ב( אין 
תורה כתורת ארץ ישראל )בראשית רבה ט"ז ז'(. והרי הוא כמבואר.

א"נ במה שאמרו ז"ל שארץ ישראל מדין בנים, וכן קבלת התורה 
שקבלנוה אנו ולא מלאכי השרת מדינא דבר מצרא הוא משום 

שאנו בנים ובבן ליכא דינא דבר מצרא. והרי הוא כמבואר.

ובזה אפשר לפרש כוונת המדרש )מדרש רבה איכה א'( כיון   
שהגליתנו מארצנו בדין הוא שלא נשמור את המצוות. והרי 

הוא כמבואר.

 א"נ רמזה לנו המסרה שהתורה היא מתנה ומטעם זה לא זכו 
בה מלאכי השרת מדינא דבר מצרא, יען דבמתנה ליכא דינא 
ונתתי אותה לכם במתנה, ומה היא? היא  וזהו  דבר מצרא. 
התורה שנקראת "מורשה" כדכתיב )דברים ל"ג ד'( תורה צוה 

3.  לא נמצא ענין בזה בדברי מור”ם רק בסימן תפ”א סעיף א’ ושם 
לא נזכר ענין אליהו הנביא. אך הוא נמצא בדברי הרב משנה ברורה 
בסימן ת”פ ס”ק י’ שכתב ונוהגין באלו המדינות וכו’ ע”ש. יבר”ך ס”ט. 
4.  אה"נ א"נ שיציל את ישראל מכח עבודתם שהוא קושי השעבוד 

שהשלים המנין כנודע. ברכ"ה ס"ט.

 אשכול 
הכופר
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לנו משה מורש'ה.

 א"נ באה לרמוז שמתנת א"י היא בעבור התורה כמ"ש הכתוב 
וגו' בעבור ישמרו  גויים  ויתן להם ארצות  )תהלים ק"ה מ"ד( 

חקיו ותורותיו וגו'.

בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה וגו'.  הן  )ו', י"ב( 

הקושיא ידועה דהאי קל וחומר פריכא הוא דהכתיב ולא שמעו 
אל משה מקוצר רוח וגו' מה שאינו שייך בפרעה וכבר כתבנו 
בזה בפרשת שמות בפסוק ושמעו לקולך )לעיל ג' י"ח( ע"ש. 
ועוד נראה לי לתרץ לפי הפשט דגם פרעה והמצריים היה להם 
קוצר רוח מפני בני ישראל כמ"ש הכתוב ויקוצו מפני בנ"י )לעיל 
א' י"ב( ופירש רש"י שהיו בעיניהם כקוצים, ולכן הוי שפיר קל 

וחומר דמה בני ישראל שהדברים הללו הם מעודדים אותם 
ומנחמים אותם להסיר הקוצר רוח שהיה להם ואפילו הכי לא 
שמעו אלי, כל שכן פרעה שגם הוא יש לו קוצר רוח ונוסף על 
זה שהדברים הללו הם נגד דעתו ונגד רצונו ואדרבא מוסיפין 

לו עוד קוצר רוח על מה שיש לו ודו"ק: 

עוד נראה לי דהא דלא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה 
קשה, הכוונה היא שמפני רוח המצב שהיו בו בתכלית השפלות 
וההכנעה בנפש והעינוי הקשה בגוף אמרו נואש לגאולתם, וגם 
זה עצמו לא נעלם מפרעה וגם הוא האמין שמרוב רוע המצב 
שהיו בו ישראל אי אפשר שיגאלו, ואם לא היה משה ערל 
שפתים היה מסביר להם בצחות לשונו להסיר היאוש מליבם 
ושיש להם תקוה לצאת מאפלה לאור גדול כי ה' ברחמיו יכול 
על הכל מקים מעפר דל מאשפות ירים אביון, וגם לפרעה היה 
מסביר כן בצחות לשונו, אך הוא היה ערל שפתים. ובזה אתי 
שפיר הקל וחומר ומה בנ"י שהם זרע קדש בני מאמינים והיה 
להם להאמין בדבריו גם שלא הסביר להם הענין ועוד שהדברים 
הללו הם לטובתם ולתועלתם וראוי שיקבלו אותם אפילו על 
צד הספק שמא יתקיימו ואפילו הכי לא שמעו אליו כלל וכלל 
מפני רוע מצבם, וכל שכן פרעה שודאי לא יאמין הן מצד שאין 

לו הכרה בה', וגם הדברים הללו הם נגדיים לרצונו ודו"ק:

ועוד נראה לי על פי מה שכתבו התוספות בפ"ק דקידושין )ד' 
ע"ב( דבור המתחיל מה ליבמה וכו' דפירכא של סברא מבליעין 

אותה בתוך הקל וחומר, וה"נ הך פירכא דמקוצר רוח שהיא 
פירכא של סברא יש להכניסה בתוך הקל וחומר, ונימא הכי: 
ומה בנ"י שהדברים הללו הם לטובתם ומן הראוי היה שישמעו 
לו גם מקוצר רוח ועבודה קשה ואפילו הכי לא שמעו אליו 
משום שהוא ערל שפתים, פרעה שהדברים הללו הם לרעתו 
אינו דין וכו' ]א"ה עניין הבלעת הפירכא, הוא דאמרי' הרי לא 
הועילה הך סברא לדבר פלוני כהך דהתוספות שם בקידושין 
שלא הועילה הך סברא דזקוקה לענין שתהיה נקנית בכסף, 
אבל בכאן לא שייך הבלעה דהיכן מצינו שלא הועילה הך סברא 
דמקוצר רוח. המקי"ש[ ]ועיין גם כן להרב פרפראות לחכמה 
למהר"י זרקא בכללי הקל וחומר פרק ב' חלק ט' פן ג' בכללי 
הבלעת הפרכא שכתב דלא שייכא הבלעת הפרכא אלא כשיהיה 
הקל וחומר )הוא( מעניינא דדינא ולא קל וחומר דסברא ע"ש 
ונראה דהיינו טעמא דלא שייכא הבלעת הפרכא שלא הועילה 
לבטל הך סברא וכדברי מורנו הרב המגיה )נר"ו( זצ"ל ואם כן 
ה"נ שהוא קל וחומר מעניינא דסברא לית בה הבלעת הפרכא. 

אחס"ה ב"ו[: )שיירי מנחה(

 )ו', כ"ו-כ"ז( הוא אהרן ומשה אשר אמר ה' להם הוציאו וגו' הם 
המדברים אל פרעה וגו' הוא משה ואהרן. נראה לפרש בס"ד 
דבענין מה שאמר ה' להם להוציא את בנ"י הקדים אהרן למשה 
משום דמשה רבינו ע"ה סירב בשליחות ואהרן לא סירב, אבל 
בענין שהם המדברים אל פרעה הקדים משה לאהרן משום 
דמשה היה העיקר והוא המדבר רק אהרן היה כמתורגמן כמו 
שנאמר ראה נתתיך וגו' ואהרן אחיך יהיה נביאך )שמות ז' א'( 

כפירוש התרגום ורש"י ז"ל: )שיירי מנחה(

הן אני  )ו', ל'( הן אני ערל שפתים. ד' במסרה. חד הכא, ואידך 

נשארתי לבדי )ישעיה מ"ט כא(, הן אני עץ יבש )ישעיה נ"ו ג'( הן 
אני כפיך לא-ל )איוב ל"ג ו'( ופירשו המפז"ל ע"פ מה שידוע כי 
יש לאדם ג' אוהבים שלו שהם אשתו ובניו, והממון, והתורה 
והמצוות, ובשעת פטירתו מבקש מהם שילכו עמו ליום הדין 
להליץ טוב בעדו, הממון משיב ואומר הלא הוא כאבן דומם ולא 
ימוש ממקומו, אשתו ובניו אומרים לו כי אין ביכלתם רק לילך 
עמו עד חצר המלך ואינם יכולים להכנס ולהליץ בעדו מאומה, 

והכוונה היא שאין ביכלתם רק ללוות מטתו עד בית הקברות 
ושוב חוזרים לביתם. ומיד הולך לאהוב השלישי שהם התורה 
ויליצו טוב בעדו כדכתיב והלך  והמצוות והם הולכים לפניו 
לפניך צדקך כבוד ה' יאספך )ישעיה נ"ח ח'( וזהו שרומזת המסרה 
הן אני נשארתי לבדי, דהיינו בשעת המיתה נשאר האדם לבדו 
בקבר ואין גם אחד להליץ טוב בעדו להצילו מיום הדין הגדול 
והנורא כי אשתו ובניו אומרים לו הן אני ערל שפתים ואין לנו 
פתחון פה להליץ טוב בעדך רק ללוותך לקבר, והממון אומר 
לו הן אני עץ יבש ולא יסע ממקומו אך האהוב השלישי שהוא 
התורה והמצוות משיבים לו לאמר הן אני כפיך לא-ל שמדברים 

ומליצים טוב בעדו אל השי"ת. ע"כ דבריהם ז"ל.

ויש לפרש בזה כוונת הכתוב אך בצלם יתהלך איש אך הבל 
יהמיון )תהלים ל"ט ז'(, כי ידוע מ"ש רז"ל שע"י העבירות שעושה 
האדם מסיר ממנו צלם אלקים ועי"ז באים עליו כמה נזקין ע"י 
חיות רעות ומשטינים ומחבלים ב"מ, אבל ע"י מצוות ומעשים 
טובים שהוא עושה יהיה עליו צלם אלקים והכל יראים ממנו. 
וז"ש "אך בצלם יתהלך איש", שכאשר ילך האדם לעוה"ב אינו 
מוליך בידו לא כסף ולא זהב אלא מצוות ומעשים טובים בלבד 
שמשאירים בו צלם אלקים, ולכן תבין מזה כי להבל יהמיון אותם 
בני אדם שטורחים ויגעים לאסוף כסף שהוא ללא תועלת, כי 
יצבור ולא ידע מי אוספם שעוזב לאחרים חילו. ואפשר שזו 
כוונת המדרש )הובא להרב אמונה ודעת( וז"ל: המוציא מרשות 
לרשות בשבת חייב דכתיב ולא תוציאו משא מבתיכם ביום 
השבת )ירמיה י"ז כ"ב( וע' להרב הנז' מה שפירש בו לפי צרכו. 
וע"פ האמור יש לפרש קרוב לדרכו דר"ל אותם בני אדם החפצים 
להוליך בידם דבר מה לעוה"ב ורצונם להוציא אותו דבר מרשות 
עוה"ז לרשות עוה"ב עליהם לדעת ולהבין איזה דבר יכולים 
להוציא ואיזה דבר אינם יכולים להוציא, כי אם יחשוב בדעתו 
שיכול להוציא ולהוליך בידו את כספו וזהבו תענוגותיו וכיוצא 
מהבלי העולם ובהיות כן יעשה מהם עיקר בהיותו בעוה"ז, אז 
ידע נאמנה כי יצא חייב מבית דין של מעלה, וילפינן לה מדכתיב 
ולא תוציאו משא מבתיכם ביו'ם השב'ת, כי עוה"ב דומה לשבת 
וכמ"ש רז"ל )ע"ז דף ג' ע"א( מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, 
ואשמעינן קרא דצריך לדעת שכאשר ילך האדם לעוה"ב אינו 
יכול להוציא ולהוליך עמו המשא לעיפה של כסף וזהב מביתו 
לעולם העליון רק ישאר בביתו ובחומותיו ולא ידע למי ולמה, רק 
מצוות ומעשים טובים הן הם המלוים לו לאדם מעצמם בלתי 
שיוליכם כדכתיב והלך לפניך צדקך )ישעיה נ"ח ח'(.                    

ז' ע"א( על פסוק חרב  על פי מה שאמרו בגמרא )תענית  א"נ 
)ירמיה נ' ל"ו( של תלמידי  אל הבדים ונואלו חרב לשונאיהם 
חכמים שלומדים בד בבד )ר"ל לבד, לא בחברותא(. גם ידוע מה 
שאמרו רבותינו ז"ל דכשלומד ואינו מוציא דברים מפיו משכח 
תלמודו וכעובדא )ערובין נ"ג ע"ב - נ"ד ע"א( דברוריה דבטשא 
בההוא תלמידא דלמד בלחישה דכתיב כי חיים הם למוצאיהם 
)משלי ד' כ"ב( אל תקרי למוצאיהם אלא למוציאיהם בפה, וזה 

לא שייך אלא בלומד לבדו אבל בלומד עם אחרים ודאי שהוא 
מוציא את הדברים מפיו. וזהו הן אני כפיך לא-ל שלומדים ביחד 
ומתוכחים זה עם זה שעל מה שאתה שואל אני משיב כפיך, 
ונרמז עוד שצריך שיהיה הלימוד לשם שמים ולא לקנטר חס 
וחלילה וזהו לא-ל דהיינו לשם שמים וזה דוקא בלומדים יחד, 
אבל אם לומד לעצמו צריך להזהר שלא ילמד בלחישה שאז 
משכח תלמודו וזהו הן אני נשארתי לבדי ואהיה ערל שפתים 
שלא אוציא הדברים בפי אז הן אני עץ יבש ששוכח תלמודו 

ודו"ק: )שיירי מנחה(

 )ז', י"ב( ויבלע מטה אהרן את מטותם. ב' במסרה, הכא, ואידך 
מטה אהרן בתוך מטותם )במדבר י"ז כ"א(. לרמוז מה התם מטה 
ממש אף כאן מטה ממש שבלע אותם כשהוא מטה ולא כשהיה 

תנין וכמ"ש רש"י ז"ל.

 )ז', י"ז( ונהפכו לדם וגו'. נראה לתת טעם לסדר המכות דם צפרדע 
וכו', כפי מה שאמרו ז"ל )ויקרא רבה י"ז ד'( דאין בעל הרחמים 
פוגע בנפשות תחילה. והנה תראה עתה שהם בהדרגות, מכת 
הדם אינה אלא ביאור ובמים ולא בארץ מצרים ולא בגופם 
שאין להם איזה מגע בגופם רק מפני שאינם יכולים לשתות, 
והעשירים היו קונים מבני ישראל מים לשתות. מכת הצפרדע 
היא מכה ביאור דוקא ולא בארץ והיה להם צער בגופם שאי 
אפשר להמלט ממנו. כנים היא מכה בכל ארץ מצרים ויש בה צער 

יותר ממכת הצפרדע בב' סוגים, א'( כי הארץ שלהם נשחתה כי 
כל עפר הארץ היה כנים, ועוד שהיו עוקצים אותם וכאבם גדול 
יותר מן הצפרדעים. מכת הערוב היא קשה ומכאיבה יותר מן 
הכנים כי היו נושכים אותם וממיתים מהם אך כל בעל זרוע לא 
יגור מזה ויכולים לשמור בניהם אצל בני ישראל במקומם שאין 
שם ערוב. מכת הדבר, כאן התחילה מיתה כללית בדבר מה5 והם 
המקנה שלהם וכולם מתו באין מציל. מכת השחין, כאן התחיל 
קצת סימן מיתה במצריים כי המצורע חשוב כמת )נדרים ס"ד 
ע"ב( עם כי אין השחין הוא הצרעת. ברד, הוא ג"כ ענין מיתה כי 

מלבד שהרג את האדם והבהמה הנמצאים בשדה גם השחית 
את כל הזרעים ונמצאו עניים ועני חשיב כמת )שם(. ארבה, הוא 
מדרגה רבה יותר מן הברד כי השחית את הכל לגמרי אפילו 
מה שהניח הברד, והיא ג"כ חשובה מיתה כי עני חשוב כמת, 
אך אינו נוגע עתה בגופם ואדרבא לעת עתה היו נהנים ממנו 
שהיו אוכלים אותו. חשך, הוא ג"כ סימן מיתה כי הסומא חשוב 
כמת )שם( וישבו ג' ימים בלתי מאכל עד שהיו מתעטפים ברעב 
והיה קשה יותר מן הארבה. מכת בכורות, היא מיתה ממש ואין 
בית אשר אין שם מת, רק שלא מתו כולם ובים הטביע את כולם 
שהיא המכה הגדולה שבכולם. הלא תראה כי המכות הנזכרות 
הן המה מדרגה אחר מדרגה זו למעלה מזו אולי ישובו והם 
לא כן עשו עד אשר שפך עליהם חרון אפו וכלה אותם לנצח.

)ז', כ"ב( ויעשו כן חרטומי מצרים וגו' )במכת דם( אפשר לפרש 

שעשו כן במים שחפרו סביבות היאור או במים שקנו מישראל 
במחיר כמו שאמרו במדרש )שמות רבה וארא ט' י'( שהיו קונים 

מים מישראל במחיר לשתות: )שיירי מנחה(

 )ז', כ"ח( ובאו בביתך וגו' ובבית עבדיך ובעמיך. פירש רש"י הוא 
התחיל בעצה תחילה שנאמר ויאמר אל עמו וגו' )לעיל א' ט'( 
וממנו התחילה הפורענות. ולכאורה יש לומר נמי דכיון דבתחילה 
נתייעץ עם עבדיו ושוב אמר גם לעמו לכן הפורענות התחילה 
בבית עבדיו ואחר כך בעמו, אלא דבקרא שאחרי זה כתוב )פסוק 
כ"ט( ובכה ובעמך ובכל עבדיך ופירש רש"י שהיו מקרקרים 

במעיהם וקשה אמאי התחילו בעמו והדר בעבדיו, וצריך לומר 
דבפרעה התחילו דוקא אבל בעבדיו ובעמו היו בזמן אחד ולכן 
בקרא קמא כתיב ובבית עבדיך ובעמך ובקרא שאחריו כתיב 
ובעמך ובכל עבדיך ללמדך ששניהם שקולים, על דרך מה 
שפירש רש"י לעיל בפסוק הוא אהרן ומשה ע"ש: )שיירי מנחה(

רק ביאור תשארנה וגו'  להכרית הצפרדעים וגו'  )ח', ה'-ו'-ז'(   
ויאמר כדברך וגו' וסרו הצפרדעים וגו' רק ביאור תשארנה וגו'. יש 
לדקדק דבתחילה אמר להכרית ואח"כ וסרו. ועוד למה חזר ואמר 
וסרו וגו' אחר שכבר אמר ויאמר כדברך דהיינו שיתפלל למחר 
להכרית הצפרדעים כמו שנאמר בתחילה. גם יש להבין הכפל 
רק ביאור תשארנה פעמיים. ונראה דפרעה אמר להם העתירו 
אל ה' ויסר הצפרדעים וגו' רק שיסורו ממנו ומעמו שלא יצערו 
אותם בגופם ובבתיהם ואפילו שיהיו נמצאים בתוך העיר לא 
אכפת לו, ומשה רבנו ע"ה אמר לו לא רק להסיר ממנו הצפרדעים 
אלא להכרית דהיינו שימותו לגמרי, ושמא תאמר שמא ימותו 
גם אותם שנמצאים בתוך היאור וממילא יבאש היאור ולא יוכלו 
לשתות ממנו לזאת אמר רק ביאור תשארנה, רוצה לומר אותם 
שביאור ישארו חיים שלא יבאש היאור. ומה שאמר לו פרעה 
למחר, היינו שימותו למחר, אבל היום יסורו מבתיהם ויצאו 
לחוץ ואחרי שיהיו כולם בחוץ ימותו בחוץ ולא שימותו בתוך 
הבתים והחצרות, ואמר לו משה רבנו ע"ה כדברך שהכריתה 
שלהם תהיה למחר, אבל מעתה וסרו הצפרדעים ממך ומבתיך 
וגו' כדי שימותו בחוץ ולא בתוך הבתים והחצרות, ושמא תאמר 
שאחר שימותו אלה אולי יבואו עוד מן היאור שנשארו בחיים 
רק ביאור תשארנה. רוצה לומר  כנזכר לעיל, לזאת אמר עוד 
שאותם שביאור, ישארו תמיד שם ביאור ולא יבואו לכם עוד 
פעם אחרת, וכן נעשה כמו שנאמר )פסוק ט'( וימותו הצפרדעים 
מן הבתים מן החצרות וגו' לא שמתו שם בבתים ובחצרות אלא 
אחרי שיצאו מן הבתים ומן החצרות ומקרא קצר הוא כאלו אמר 

בצאתם מן הבתים וגו' ודו"ק: )שיירי מנחה(

5.  ר”ל בדבר מסוים והם המקנה אבל לא היה הדבר גם באדם כמו 
שהיה בערוב, אלא רק במקנה, רק שעתה המיתה במקנה היא כללית, 
משא”כ במכת ערוב שהמכה היתה באדם ובבהמה, אך לא היתה מיתה 
כללית, כלומר שלא מתו כולם רק מעט מאלו ומעט מאלו. יחנ”ה ס”ט.  
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  )חובה לציין שם וכתובת בצורה ברורה!(. 

נא לשלוח התשובות עד יום ראשון בערב

פתרון משבוע קודם:  נפטרו בכף זה כתב יד וזה כתב בגיל יד. הרמב"ם והגאון רבי 
אברהם מגוץ הכהן זצ"ל נפטרו בכ' בטבת, הרמב"ם כתב היד החזקה, ורבי אברהם בגיל 

י"ד כתב ספר גדול על מסכת חולין. הזוכה: דוד פרץ - ספרד
פתרון התמונה: רבי יהונתן מאזוז זצ"ל מעיה"ק צפת. הזוכה: משפחת דוקרקר - צפת

פתרון התמונה מגליון 288: הגאון הגדול רבי איסר יהודה אונטרמן זצ"ל הרב הראשי 
לישראל.  הזוכה: יוסף פרץ - ספרד

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

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(

א. ַרִּבי ְמַנֵחם ֵריָקאְנִטי ַחי ִלְפֵני ְׁשַבע ֵמאֹות ָׁשָנה ְּבדֹורֹו ֶׁשל 

ָהַרְׁשָּב"א. ַּכִּנְרֶאה הּוא ָהָיה ְבִאיַטְלָיה, ִּכי ִעיר "ִריָקאְנט" ִהיא 

ְבִאיַטְלָיה. )גליון 83 הערה 29(

ב. ַהָּגאֹון ַמֲהַר"ם ֶּבן ָחִביב – ַרִּבי מֶֹׁשה ֶבן ָחִביב ָהָיה ָגאֹון ָּגדֹול, 

ְוהּוא ִמַּזְרעֹו ֶׁשל ַּבַעל ִנּמּוֵקי יֹוֵסף ֶׁשִּנְקָרא ַרִּבי יֹוֵסף ָחִביב )ְוֵיׁש 

ּכֹוְתִבים "ֲחִביָבא" ְוֶזה אֹותֹו ָדָבר(, ַמֲהַר"ם ֶּבן ָחִביב ַחי ִּבְׁשַנת תמ"ב, 

ְוָהָיה ֶבן ּדֹורֹו ֶׁשל ַהְּפִרי ָחָדׁש. )שם הערה 31(.

ַּדַעת  ָּכְך  ]=ִמן ַהּתֹוָרה[,  ְדאֹוַרְיָתא  ַחִּיים הּוא  ַּבֲעֵלי  ַצַער  ג. 

ֲאָבל  ֶזה,  ְּבִעְנָין  ָהַרְמַּב"ם  ְבַדַעת  ִהְסַּתְּפקּו  ָאְמָנם  ָהַרְמַּב"ם. 

ָמָצאִתי ֶׁשָּכַתב הּוא ְבֵסֶפר מֹוֵרה ְנבֹוִכים )חלק ג' פרק י"ז(: ִמַּנִין 

ָלנּו ֶׁשַּצַער ַּבֲעֵלי ַחִּיים ִמן ַהּתֹוָרה? ֶׁשֶּנֱאַמר "ַעל ָמה ִהִּכיָת ֶאת 

ֲאתְֹנָך" )במדבר פרק כ"ב פסוק ל"ב(. ְוַכִּנְרֶאה ָמָצא ֵכן ַּבִּמְדָרׁש. 

)גליון 82 הערה 7(.

 "ֲאִרי ַהֵּלב ּוִמְתָרֶאה ְכׁשּוָעל"
ָזַצ"ל, הּוא  ַּכּדּוִרי  ִיְצָחק  ַרִּבי  ָהַאְזָּכָרה ֶׁשל  ְּבֵטֵבת יֹום  ְּבכ"ט 

ָהָיה ֻמְמֶחה ִבְקֵמעֹות, ְוַגם ֵאֶּלה ֶׁשֹּלא רֹוִצים ִלְכּתֹב ְקֵמעֹות, 

ְּכמֹו ָהַאְדמֹו"ר ִמִּליּוַּבאִוויְטׁש ְוַרִּבי ָמְרְּדַכי ַׁשְרַעִּבי, ָהיּו אֹוְמִרים 

ֶׁשַהְקֵמעֹות ֶׁשּלֹו ְמֻיָחִדים ְּבִמיָנם. ְוהּוא ָהָיה ָעָנו ְוַצִּדיק ְוָהָיה 

ָתִמיד ְמַחֵּיְך, ְוה' ָנַתן לֹו 106 ָׁשִנים ֶׁשל ַחִּיים )ְוֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשַאף 

יֹוֵתר ִמֶּזה(. ַּפַעם ָּכְתבּו ָעָליו ַּבִּפְנָקס ֶׁשל ַהְּקִהָּלה ְּבַבְגָּדד: ִיְצָחק 

ַּכּדּוִרי "ֲאִרי ַהֵּלב ּוִמְתָרֶאה ְכׁשּוָעל". ָמה ַהֵּפרּוׁש? ֵיׁש ִּפּיּוט ָארְֹך 

ֶׁשָּכַתב ר' יֹוֵסף ָהֵאזֹוִבי )ֶּבן ּדֹורֹו ֶׁשל ָהַרְׁשָּב"א( ְוָקָרא לֹו "ַקֲעַרת 

ֶּכֶסף", ְוָׁשם ָּכתּוב ַהֵּתאּור ַהֶּזה, ַהְמׁשֹוֵרר ַהֶּזה ר' יֹוֵסף ָהֵאזֹוִבי 

ָּכַתב ַעל ַעְצמֹו: "ֲאִרי ַהֵּלב ּוִמְתָרֶאה ְכׁשּוָעל, ְוִלי ַבִּׁשיר ְזרֹוַע 

ְּגבּוָרה", ְוַהַּכָּוָנה ֶׁשַהֵּלב ֶׁשִּלי ְּכמֹו ַאְרֵיה ֲאָבל ֲאִני ִנְרָאה ָעָנו ְוַרְך 

ֵלב ְּכמֹו ׁשּוָעל, ְוֵיׁש ִלי ַבִּׁשיר ְזרֹוַע ִעם ְּגבּוָרה. ְואֹותֹו ָדָבר ָּכְתבּו 

ַעל ָהַרב ִיְצָחק ַּכּדּוִרי. ַּפַעם ֵהִביאּו ִלי ְקֵמעֹות ֶׁשָּכַתב ָהַרב ַּכּדּוִרי, 

ְוָהָיה לֹוֵקַח ָּפסּוק )ֵאיִני יֹוֵדַע ָמה ַהָּמקֹור ָלֶזה(, ְועֹוֶׂשה אֹוָתם ָראֵׁשי 

ֵתבֹות, אֹוֵמר ֶזה טֹוב ְלִאָּׁשה ֶׁשַּמִּפיָלה ְוַכּיֹוֵצא ְוָהָיה מֹוִעיל. ְוֵיׁש 

לֹו ַכָּמה ֵׁשמֹות ּוְדָבִרים ָּכֵאּלּו, ֲאָבל ֹלא ָכל ֶאָחד ָיכֹול ַלֲעׂשֹות 

ֶאת ֶזה. הּוא ָהָיה לֹו כַֹח ְמֻיָחד ַּבְּתִפָּלה ַּבִּצְדקּות ֶׁשּלֹו, ְוִלְפָעִמים 

ָהָיה עֹוֶׂשה ַתֲעִנּיֹות ְוַכּדֹוֶמה. ְוָהָיה ּבַעל אֶֹרְך ַאַּפִים ְמֻיָחד ְּבִמינֹו, 

אֹוְמִרים ַּפַעם ַאַחת ָהָיה כֹוֵתב ָקֵמַע ֶׁשָּצִריְך ְטִביָלה ְוַתֲעִנּיֹות 

ְוכּו', ְוָהָיה ִמְתַעֶּנה )ה' ָנַתן לֹו ֲאִריכּות ָיִמים ָלָּמה ֹלא?...( ְוִאְׁשּתֹו 

ָקְרָאה לֹו: ִיְצָחק, ּבֹא תֹאַכל, ֵהַכְנִּתי ְלָך ֲארּוָחה. ְוהּוא ֹלא ָעָנה 

ָלּה, ִּכי הּוא ָהָיה ְבֶאְמַצע ְּכִתיַבת ָקֵמַע, ִהְתָקְרָבה ְוָאְמָרה לֹו: 

ִיְצָחק, ַאָּתה ֹלא ׁשֹוֵמַע? ְוֵהִזיָזה לֹו ֶאת ַהֻּׁשְלָחן, ְוִנְׁשַּפְך ַהְּדיֹו ַעל 

ַהָּקֵמַע, ְוָכל ַמה ֶּׁשָעָׂשה ָהַלְך ַּבּתֹהּו, ְוָהַרב ָאַמר: ִהיא יֹוַדַעת ַמה 

ֶּׁשִהיא עֹוָׂשה, ַּכִּנְרֶאה ֵהִביָנה ֶׁשַהָּקֵמַע ֶׁשִּלי ֵיׁש ּבֹו ְקָצת ִקְטרּוג, 

ְוָלֵכן ֲאִני ֶאֱעֶׂשה עֹוד ַּפַעם. ְוִחֵּיְך. ַהִחּיּוְך ַהֶּזה נֹוֵתן ָלָאָדם ּכַֹח 

ַלֲעמֹד ֶנֶגד ָּכל ַהְּבָעיֹות ֶׁשָּבעֹוָלם. הּוא ָהָיה ְמֻיָחד ְמאֹד. )ַהִּׁשיר 

ַהֶּזה ]ַהִּנְזָּכר ְלַמְעָלה "ַקֲעַרת ַהֶּכֶסף"[ ִנְדָּפס ְּבֵסֶפר ִנְפָלִאים ַמֲעֶׂשיָך ֶׁשל 

ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים ִּבְדפּוס ְירּוָׁשַלִים, ְוֵיׁש ִלי ִצּלּום ִמֶּמּנּו. ְוָׁשם )ְּברֹאׁש ַהֵּסֶפר( 

ִהְדִּפיסּו ֶאת ָּכל ַהִּׁשיר ְוֵיׁש ּבֹו 130 ָּבִּתים, ְוָקָרא לֹו "ַקֲעַרת ֶּכֶסף", ִּכי ַכתּוב 

ַּבָּפסּוק: "ַקֲעַרת ֶּכֶסף ַאַחת ְׁשֹלִׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה" )במדבר ז' י"ג(, 

ְוַגם ָּבֶזה ֵיׁש ְׁשלֹוִׁשים ּוֵמָאה ָּבִּתים. ְוהּוא ִׁשיר ָמתֹק ִמְּדַבׁש, ְוֵיׁש ּבֹו ֵעצֹות 

ַלֵּבן ֶׁשּלֹו ְׁשמּוֵאל: "ְּבִני ׁשּוָרה, ְוַקח ַהּיֹום ְּתׁשּוָרה, ְוַׁשי ֵמָאב ְּבָך ַנְפׁשֹו 

ְקׁשּוָרה". ְּבִני ׁשּוָרה – ִּתְרֶאה, ִּתְסַּתֵּכל, ְוַקח ַהּיֹום ַמָּתָנה ּוְתׁשּוָרה. ְוַׁשי 

ֵמָאב – ַמָּתָנה ֵמַאָּבא, ֶׁשַּנְפׁשֹו ְּבָך ְקׁשּוָרה. ְוַאַחר ָּכְך ָּכַתב ִׁשיר ָארְֹך ְמאֹד, 

ְואֹוֵמר לֹו ָׁשם ַעל ַּכָּמה ְּדָבִרים ֶּבֱאמּוָנה, "ְוַרב ִאְלָּפס ֲהַדר ִׂשְכלֹו ְּתַחֵּפׂש, 

ּוִמי ִהְרִּביץ ְּכמֹותֹו ָּדת ְותֹוָרה", ַרב ִאְלָּפס ]ָהִרי"ף[, ְּתַחֵּפׂש ֶאת ַהֵּׂשֶכל 

ֶׁשּלֹו, ְּתַעֵּין ּבֹו טֹוב, ִמי ֵיׁש ָלנּו ֶׁשִהְרִּביץ ִּבְסָפַרד ָּכמֹוהּו ָּדת ְותֹוָרה? ַאַחר 

ָּכְך ּכֹוֵתב: "ּומֶֹׁשה ַאֲחָריו ִאיׁש ָהֱאֹלִקים, ְלַסִּפיִרי ְסָפָריו ֵאין ְסִפיָרה", מֶֹׁשה 

ַאֲחָריו – ֶזה ָהַרְמָּב"ם, ְוַהְּסָפִרים ֶׁשּלֹו ְּכמֹו ַסִּפיִרים ֵאין ָלֶהם ִמְסָּפר. ָמָרן 

ַהִחיָד"א ָּכל ָּכְך ָמָצא ֵחן ְּבֵעיָניו ַהִּׁשיר ַהֶּזה, ְוהּוא כֹוֵתב ָעָליו ְּבִסְפרֹו ֵׁשם 

ַהְּגדֹוִלים )ח"א מערכת היו"ד ערך רבי יוסף האזובי(: "ּוָבֵעיָנא ְלֵמיַכס 

ְּגָמָרא  ֵהִביא ֶאת ֶזה? ֵיׁש  ֵמֵאיֹפה  ַהְּקָעָרה.  ִלְכֹסס ֶאת  ָרִציִתי  ָצָעא" – 

ְּבַמֶּסֶכת ְמִגָּלה )ַּדף ז' ע"ב( ֶׁשַאַּבֵּיי ָגַדל ֵאֶצל ּדֹודֹו ְוַרּבֹו ַרָּבה ַּבר ַנְחָמִני, 

ְוהּוא ָהָיה ָיתֹום, ְוֵׁשם ָאִביו ֵּכייִליל ָּכָכה ַרִׁש"י כֹוֵתב )בזבחים קיח ע"ב( 

ַחד ְּבָרא ֲהֵוה ֵלּהי ְלֵכייִליל. ִנְרֶאה ְּבֵעיַני ִּכי ָאִביו ֶׁשל ַאַּבֵּיי ֵכייִליל ְׁשמֹו. 

ְוַרִּבי ִיּנֹון חֹוִרי ָעָליו ַהָּׁשלֹום ָהָיה אֹוֵמר ֶׁשֵכייִליל" ֵּגַמְטְרָיא  "ֵעִלי", ִּכי 

ָנה )דף י"ח ע"א(, ְוִאּמֹו ָיְלָדה אֹותֹו  ָהָיה ִמֶּזַרע ֵעִלי, ָּכְך מּוָבא ְּברֹאׁש ַהּׁשָָ

ַנְחָמִני ַהּדֹוד  ַּבר  ַרָּבה  ְוִגֵּדל אֹותֹו  ּוְבִלי ֵאם,  ְּבִלי ָאב  ְוִנְׁשַאר  ְוִנְפְטָרה. 

ֶׁשּלֹו, ּוַפַעם ָאַמר: ָהִייִתי ֵאֶצל ַרָּבה ְּביֹום ּפּוִרים ְוָאַכְלִּתי ְוָׂשַבְעִּתי, ְוַאַחר 

ְוָאַכְלִּתי ֵמֶהם  ְוֵהִביאּו ִלי 60 ַמֲאָכִלים  ָּכְך ָהַלְכִּתי ְלֵבית חֹוְתִני ֶלָעִתיד 

ַהְרֵּבה ְמאֹד, "ּוָבֵעיָנא ְלֵמיַכס ָצָעא" – ָרִציִתי ֶלֱאכֹל ֶאת ַהְקָעָרה, ָמה ֶזה 

ֶלֱאכֹל ֶאת ַהְּקָעָרה, ַעד ְּכֵדי ָּכְך? ַמַהְרָׁש"א אֹוֵמר ֶׁשַהְקָעָרה ָהְיָתה ֲעׂשּוָיה 

ִמֻּסָּכר ּו"ְלֵמיַכס ֶזה ְּכמֹו "ְלִמְכַסס", ְּכמֹו ַהּכֹוֵסס ֶאת ַהִחָּטה ְוַהּכֹוֵסס ֶאת 

ַהְּׂשעֹוָרה, ְּכמֹו ֶׁשֵּיׁש ָּכֵאֶּלה עֹוִׂשים ְּבָיֵמינּו. ְוַגם ָּכאן ַהִחיָד"א אֹוֵמר ַעל 

ַהִּׁשיר "ַקֲעַרת ֶּכֶסף": ָרִציִתי ֶלֱאכֹל ֶאת ַהְּקָעָרה ַהּזֹאת, ִּכי ִהיא ָּכל ָּכְך 

ְמֻתָּקה, "ּוְבֵעיָנא ְלֵמיַכס ָצָעא"(.

ּוַבָּׁשבּוַע ַהָּבא ֵיׁש ַּגם ִהּלּוָלא ֶׁשל ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַאּבּוֲחִציָרא ָעָליו 

ְפָלאֹות  ְועֹוֶׂשה  ְמֻיָחד  ָאָדם  ָהָיה  הּוא  ]ַּבָּבא ָסאִלי[,  ַהָּׁשלֹום 

ֶׁשָהָיה  ֶאָחד  ֲעָרִבי  ֵאֶצל  ָהִייִתי  ַּפַעם  ְּבַקּלּות.  ְפָלאֹות  ּוִפְלֵאי 

ְמַטֵּפל ַּבֲאָנִׁשים ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ְּכֵאֵבי ַגב ְוַכּדֹוֶמה, ְוִסֵּפר ִלי ֶׁשַּפַעם 

ָּבאּו ֵאָליו ְׁשֵּתי ָנִׁשים ֶׁשֵאין ָלֶהם ְיָלִדים ְוָהְלכּו ַלַּבָּבא ָסאִלי, 

ַאַחת ְיהּוִדָּיה ְוַאַחת ּגֹוָיה, ְוָנַתן ָלֶהם ַמִים. ָהִראׁשֹוָנה ָאְמָרה ֹלא 

ֵהַבְנִּתי ַמה ְּמֻיָחד ַּבַּמִים ָהֵאּלּו, ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ַנֲעָמן: "ֲהֹלא טֹוב 

ִיְׂשָרֵאל". )מלכים-ב'  ַנֲהרֹות ַּדֶּמֶׂשק ִמּכֹל ֵמיֵמי  ֲאָמָנה ּוַפְרַּפר 

ְוִאּלּו  ָׁשְפָכה אֹוָתם.  ָּבֶהם?!  ֶאֱעֶׂשה  ֲאִני  ָאְמָרה ָמה  י"ב(,  ה' 

ַהְּׁשִנָּיה ָלְקָחה ְוָזְכָתה ְלֶיֶלד. ָחְזָרה ֵאָליו ָהִראׁשֹוָנה ְוָאְמָרה לֹו: 

ָהַרב, ָנַתָּת ַמִים ַּגם ִלי ְוַגם ָלּה, ְוִהיא ִנְפְקָדה ַוֲאִני ֹלא. ָלָּמה? 

ָאַמר ָלּה: ַאְּת ָׁשַפְכְּת ֶאת ַהַּמִים, ָנכֹון? ָאז ָמה ַאְּת ָּבָאה ֵאַלי 

ִּבְטָענֹות? ָנַתִּתי ָלְך ַמִים ֶׁשִּכַּוְנִּתי ֲעֵליֶהם ְוַאְּת ָׁשַפְכְּת אֹוָתם. 

ָלֵכן ָּכל ִמי ֶׁשָּיכֹול, ַיְדִליק ֵנר ַהַּלְיָלה ִלְכבֹוד ַרִּבי ִיְצָחק ַּכּדּוִרי, 

ְועֹוד ֵנר ְּבד' ְׁשָבט ִלְכבֹוד ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַאּבּוֲחִציָרא. )גליון 195 

אותיות י"ב - י"ד והערה 28(.

ִּדיֵני ַקִּדיׁש – ְּדָבִרים ֶׁשָהָיה ֵמִעיר ֲעֵליֶהם 
ָמָרן ָה"ִאיׁש ַמְצִליַח" ַזַצ"ל

ַאָּבא ָזַצ"ל ָהָיה ֵמִעיר ַהְרֵּבה ְדָבִרים ַּבַּקִּדיׁש. ָּדָבר ִראׁשֹון, 

ָּכל ִמי ֶׁשאֹוֵמר ַקִּדיׁש ָהָיה ַחָּיב ִלְלמֹד ֵאיפֹה ַהְּכִריעֹות 

ֶׁשעֹוִׂשים ַּבַּקִּדיׁש, ְואֹוֵמר לֹו: ָעֶליָך ִלְכרַֹע ָחֵמׁש ְּכִריעֹות, 

ּוְכמֹו ֶׁשָּפַסק ָמָרן ַּבֻּׁשְלָחן ָערּוְך )סימן נ"ו סעיף ד'(, ַהְּכִריָעה 

ָהִראׁשֹוָנה ַּבִּמָּלה ָהִראׁשֹוָנה ְוַהְּכִריָעה ָהַאֲחרֹוָנה ַּבִּמָּלה 

ָהַאֲחרֹוָנה, )היה אבא אומר בערבית: "אלאוולה פי לאוול 

ואלאכרה פלאככר"(, ְּדַהְינּו ַּבַהְתָחָלה ְכֶׁשאֹוֵמר "ִיְתַּגַּדל" 

"ַּדֲאִמיָרן ְּבַעְלָמא  ְּכֶׁשאֹוֵמר  ַּבּסֹוף  ָּכְך  ְוַאַחר  ּכֹוֵרַע, 

ְוִאְמרּו ָאֵמן" ּכֹוֵרַע )ְוֵאין ַהַּכָּוָנה ַל"ְוִאְמרּו ָאֵמן" ֶׁשְּבעֹוֶׂשה 

ָׁשלֹום ֶׁשְּבסֹוף ַהַּקִּדיש(. ְוִנְׁשֲארּו עֹוד ָׁשֹלׁש ְּכִריעֹות ֶׁשֵהן 

ְסמּוכֹות ְּבַיַחד: ְיֵהא ְׁשֵמיּה ַרָּבא ְמָבַרְך - ַּבִּמָּלה "ַרָּבא" 

עֹוִׂשים ְּכִריָעה, ְלָעַלם ְלַעְלֵמי ַעְלַמָּיא ִיְתָּבַרְך - ַּבִּמָּלה 

ְוִיְתָּפַאר  ְוִיְׁשַּתַּבח  ָּכְך  ַאַחר  ְּכִריָעה,  "ִיְתָּבַרְך" עֹוִׂשים 

ְוכּו' ְׁשֵמיּה ְּדֻקְדָׁשא ְבִריְך הּוא - ַּבִּמִּלים "ְּבִריְך הּוא" 

עֹוִׂשים ְּכִריָעה. ֶזה ַהָּׁשלֹוׁש ְּכִריעֹות, ּוְבַיַחד ֶזה ָחֵמׁש 

ְּכִריעֹות ַּבַּקִּדיׁש. ְוַאָּבא ָהָיה ַמְקִּפיד ַעל ֶזה, ּוֵמִעיר ְלֻכָּלם 

ֶׁשָּצִריְך ַלֲעׂשֹות ָחֵמׁש ְּכִריעֹות ָהֵאֶּלה.

ָּדָבר ֵׁשִני ֶׁשַאָּבא ַזַצ"ל ָהָיה ַמְקִּפיד ּוֵמִעיר ְלֻכָּלם, לֹוַמר 

ֻכָּלם  ִּכי  ַהִּׁשי"ן,  ִלְבֹלַע ֶאת  "ְוִיְתַקַּדׁש - ְׁשֵמיּה" ְוֹלא 

ּבֹוְלִעים ֶאת ֶזה. ּוֵמֵאיפֹה לֹוְמִדים ֶׁשֹּלא בֹוְלִעים אֹוִתּיֹות? 

ַרב ְסַעְדָיה ָגאֹון )ְמִביאֹו ָהַרַד"ק ְּבֵסֶפר ַהִּמְכלֹול( אֹוֵמר ֶׁשֵּיׁש 

ְיהּוִדים קֹוְרִאים ְּבַהְבָלָעה, ּוִבְמקֹום "ָצַרר רּוַח" )הושע פרק 

ד' פסוק י"ט( אֹוְמִרים ֵהם: ָצְררּוַח, "ַעל רֹאׁשֹו" אֹוְמִרים 

ֵהם: ַערֹאׁשֹו. ֲאָבל ַהָּנכֹון ֹלא אֹוִתּיֹות. ְוָכְך ָּפַסק ָמָרן 

ַּבֻּׁשְלָחן ָערּוְך )סימן ס"א סעיף כ'(, ְוָכָכה ְמפָֹרׁש ַּבְּגָמָרא 

)ברכות דף ט"ו עמוד ב'( ֶׁשָּצִריְך ִלֵּתן ֶרַוח ֵּבין ַהְּדֵבִקים, 

ְּכמֹו ַּבִּמִּלים: ַעל-ְלָבֶבָך, ַעל-

ְלַבְבֶכם, ַהָּכָנף-ְּפִתיל ]ֶׁשַהִּמָּלה 

ַהְּׁשִנָּיה ַמְתִחיָלה ָבאֹות ֶׁשָּבּה 

ִמְסַּתֶּיֶמת ַהִּמָּלה ָהִראׁשֹוָנה, 

ְלִהָּבַלע[  ֲעלּוָלה  זֹו  ְואֹות 

ְוַכּדֹוֶמה. )גליון 77 אותיות כ"ג, 

כ"ה, כ"ו(.



ידיד ה'
עובדות מפליאות על הצדיק פועל הישועות רבי 
בנימין הכהן זצ"ל במלאות שנה לפטירתו * מתוך 

ספר הנמצא בשלבי עריכה

ברכותיו של הצדיק רבי בנימין הכהן זצ"ל היו 
עושות פירות ופירי פירות, והכל בענוות חן ובאהבת 
ישראל אין קץ. לעתים לאחר שהיה מברך, היה 
מבקש מהמתברך שיניח ידיו עליו ויברכו בחזרה.

והבא לקבל את ברכתו, לא ישיבנו רבי בנימין 
ריקם. יעטרנו בחידושים ופרפראות, ירעיף עליו 
דברי תורה וגימטריאות שחידש, יערוף כמטר 
לקחו תזל כטל אמרתו. ודבריו נאמרים בחשק 
ובחביבות, שמחים כנתינתם מסיני, עד שלפעמים 
המברך ישכח שבא לקבל ברכה... כך עטף את 
ברכותיו בדברי תורה, כביכול לא באו אליו לקבל 

ישועה אלא לשמוע דברי אלוקים חיים.

כשישמע את שמו של המתברך, יאלתר מיד רמזים 
בפסוקי התורה לשמו, המרמזים על טובה וברכה. 
ולפעמים הרמזים עצמם שימשו דרך להביא 
את הישועה, כמו בסיפור הבא אותו סיפר יהודי 

מתל ציון:

יום אחד סבלתי מחום גבוה וכאבי גרון קשים 
ביותר. התקשרתי לרבי בנימין, ובקושי הצלחתי 
לדבר. הרב נחרד לשלומי, ומשהבין כי אינני חש 
בטוב, במקום לברך אמר "תשמע חידוש" ובמשך 
שתי דקות שזר פסוקים וגימטריאות על שמי בלי 
להפסיק במהירות הבזק. לבסוף הפטיר "רפואה 
שלימה" וסיים את השיחה. והנה הפלא ופלא, 
לאחר השיחה חשתי כאדם בריא. הכאבים העזים 

נעלמו כלא היו.

הכהן הפודה

בעשרים שנה האחרונות החלו השמועות על הצדיק 

פועל הישועות מברכיה עושות כנפים, והנהירה 
לביתו הלכה וצברה תאוצה. מכל הארץ והעולם 
נהרו המונים לצריף הפשוט במושב ברכיה מספר 
1, עד שהמקום הפך לתל תלפיות שהכל פונים 
אליו לשאול בדבר ה' עצה, תפלה ובקשת ישועה. 

בכל יום לפנות בוקר היה עורך פדיון נפש עבור 
אנשים הזקוקים לישועה. וסימן היה לו, כשנפלה 
טעות בחשבון היה אומר: "אחד מבני החבורה 
נפגע". וכן היה. ופעם נחטף חייל מאשקלון, וביקשו 
מהצדיק לערוך לו פדיון נפש. הוא ערך פדיון 
שלש פעמים, ובכל פעם נפלה טעות במספר, עד 
שהתייאש וחדל. למחרת התקשרו בני המשפחה 
לצדיק וסיפרו למרבה הצער החייל נמצא הרוג רח"ל.

מזהירותו בממון חברו, כשהיו משלמים על הפדיון, 
והיה צורך להחזיר עודף, מקפיד היה קודם לתת 

את העודף ואחר כך ליטול את התשלום.

היה תינוק שמיום שנולד לא הפסיק לבכות. 
התינוק לא נתן להוריו מנוחה לא ביום ולא בלילה, 
לא בחול ולא בשבת, רק צרח נוראות, מבלי שיש 
לאל ידם לעשות מאומה. החיים במחיצתו הפכו 
לסיוט מתמשך, עד שהגיעו מים עד נפש, וההורים 
נקרעו בין רחמים לכעס חסר אונים... כאשר ראו 
שצרתם צרה, פנו לבקש ברכה מהצדיק. הרב 
הבטיח שיעשה פדיון, ושלא כהרגלו נקב בשעה 
שבה הוא יערוך את הפדיון. והנה לפליאת ההורים, 
בדיוק בשעה שעשה את הפדיון, התינוק נרגע 

ושב ושקט ושאנן ואין בכי. 

מעשה בילדה קטנה שפגע בה החיידק הטורף. 
רבי בנימין התאמץ מאוד בתפלות ובפדיון נפש 
עבורה, וב"ה אחרי שבועיים שוחררה מבית החולים 

בריאה ושלימה.

המזוזות הריקות

במקרים רבים שהיו מגיעים לפניו עם צרות ובעיות, 

היה הצדיק מורה קודם כל לבדוק את המזוזות.

בעיר זרזיס שבדרום תוניסיה סבלו כמה משפחות 
ממצוקות וחולאים שונים, ולא ידעו מאין יבוא 
עזרם. והנה באותו זמן ביקר בג'רבא רבי בנימין 
ורעייתו הרבנית זצ"ל יחד עם בנם הגאון רבי חיים 
בשליחות מצוה לטובת מוסדות "חכמת רחמים". 

והנה באחד הימים התקשרו מהעיר זרזיס לבית 
בוגיד מאמו ז"ל(, וסיפרו שאשה  המארח )המנוח 
אחת חלמה שצדיק בא מארץ ישראל, ועל ידו 

תבוא להם הישועה.

המשפחה הפצירה בצדיק שיסע לזרזיס, והוא 
נענה, ונסע יחד עם אשתו הרבנית לעיר זרזיס, שם 
התארחו בביתה של המנוחה רבקה בוכריץ ע"ה. 

כשסיפרו לו על הבעיות מהם הם סובלים, ביקש 
מהם הצדיק שתחילה יביאו לפניו את המזוזות 

לבדיקה.

המזוזות הובאו, וכשפתח אותם, לפליאת כל 
הנוכחים - המזוזות היו ריקות בלי כתיבה. התחיל 
לשפשף קצת בידיו וראה שמתפוררת מין אבקה 
המכסה את הכתב! כנראה הסופר שם איזו אבקה 
על הכתב כדי לשמר אותו, אך זה כמובן פוסל 

את המזוזה! 

ואכן, לאחר שהמזוזות תוקנו, באה ישועה לאותם 
משפחות. 

אגב, לאחר בדיקת המזוזות, הכינו סעודה כיד 
המלך לכבוד בואו של הצדיק, אבל הצדיק סירב 
לאכול. שאלו אותו: "אולי כבודו רוצה שנכין דוקא 
מאכל מסוים?". כאילו חיכה לשאלה זו, נענה להם 
"אשמח אם יכינו דגים קטנים מטוגנים כעין דג 
ברביניה". הצטערו בני המשפחה ואמרו "חבל שלא 
ידענו מראש, כעת אין מהיכן להשיג דגים כאלה". 
והנה לא עברו כמה דקות ונקישות נשמעו על 
הדלת. היה זה ערבי שהציע את מרכולתו - דגים 

שהצדיק רצה. ויהי לנס ופלא.

ושוב מעשה בילדה שנפלה ושברה את ידה. כאשר 
באו לצדיק רבי בנימין שיברך אותה, הורה להם 
שיבדקו את המזוזה של החדר שלה. כאשר פתחו 
גילו לחרדתם  את המזוזה כדי לבדוק אותה, 

שהמלה "ידך" חתוכה...

עוד מספרת הגברת נורית ברון הי"ו: כשנולדה 
הנכדה של אחותי, אמרו הרופאים שככל הנראה 
היא תהיה עיוורת רח"ל. בני המשפחה נעצבו 
מאוד מאד והרגישו שחרב עליהם עולמם. הם 
הלכו מרופא לרופא, ולא מצאו מזור. כאשר הגיעה 
הילדה לגיל שנה, הציעו להם ללכת לרבי בנימין. 
כשהגיעו אליו וסיפרו לו על המקרה, הורה להם 
לבדוק את המזוזה בפתח הבית. הם הסבירו כי 
הבית חדש יחסית, אך רבי בנימין התעקש שבכל 
זאת יבדקו. בדקו את המזוזה, ומצאו שהיא הפוכה! 
המזוזה הונחה כהלכה, ומאז שבה הילדה לראות 

כאחד האדם, לפליאת הרופאים. 

היו שהורה להם לבדוק התפלין. פעם הגיע לפניו 
אדם הסובל מכמה בעיות, ורבי בנימין אמר לו 
לבדוק את התפלין. האיש התפלא שכן התפלין 
שלו היו חדשות מלפני כמה שבועות... בכל זאת 
כיון שידע שדבריו של הצדיק כדבר איש האלוקים, 
התפלין התגלה  החליט לבדוק. כשנפתחו בתי 
ששמו בטעות את הפרשיות של ראש של רש"י 
בבית של יד של רבנו תם, וכן את הפרשיות של 

ראש של ר"ת בפרשיות של יד של רש"י...

יש לציין כי רבי בנימין לא היה נהנה מכספי הפדיונות 
אפילו באצבע קטנה. הכל היה מוקדש לנזקקים 

ולהחזקת התורה במוסדות "חכמת רחמים".

את סודות הפדיונות והוצאת עין הרע, העביר הצדיק 
לבניו אחריו שליט"א, ועל פי צוואתו הם ממשיכים 
בדרכו הקדושה לברך את עמו ישראל באהבה.
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