
ד. אף אחד לא יכול  א. חיסון לילדים.  ב. “כי את אשר יאהב ה’ יוכיח וכאב את בן ירצה”.  ג. מה זה “בוא אל פרעה”, היה צריך לומר “לך אל פרעה”?  
להילחם בתורה ולנצח.   ה. החיים של עם ישראל הם חיים רוחניים.  ו. מתי נהיה אחים באמת שכל אחד כואב לו על השני?  ז. כמה ימי חושך היו 
ט. “אשר כמוהו לא נהיתה” לכאורה הול”ל “אשר כמוה”.  י. “ולכל בני  במכת חושך?  ח. מדוע לא החזירו ישראל למצריים את הכסף והזהב שהשאילום? 
ישראל לא יחרץ כלב לשונו”.  יא. החודשים מתחילים בניסן והשנה בתשרי.  יב. מהלכות ובנוסח ברכת הלבנה )קידוש לבנה או ברכת לבנה? כמה זמן מהמולד 
כּו וקחו לכם צאן”.  טו. הבבא סאלי זצוק”ל.   אפשר להתחיל לברך ברכת לבנה.  בנוסח “שגם הם עתידים להתחדש כמותה”(.  יג. ספר חמדת ימים.  יד. “ִמֲשׁ

טז. רבי חיים כפוסי זצוק”ל.  יז. “ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה”.  יח. הילולא של מורנו ורבנו הגאון רבי רחמים חי חויתה הכהן זצוק”ל.

“בית צדיק חסן רב”
שבוע טוב ומבורך לכל עם ישראל1. פרשת השבוע פרשת בא. שאלו אותי על א. 

חיסון לילדים מגיל חמש עד שתים עשרה, אין לי תשובה ברורה. אבל התשובה 
היא שכל אחד ילך לרופא שלו או לחכם שלו, רוב הרופאים ורוב החכמים וביניהם 
הרב חיים קנייבסקי שיהיה בריא, אומרים לעשות אותו, אז כל אדם יעשה אותו. 

“כי את אשר יאהב ה’ יוכיח וכאב את בן ירצה”
בשבועיים האלה שכבתי בבלינסון. ועשיתי לי סימן שאני אזכור את זה – ב. 

מרר, ראשי תיבות:  וימררו השורש שלה –  )שמות א’ י”ד( -  “וימררו את חייהם” 
מרכז רפואי רבין... ואחר כך בהמשך נאמר: “כי ידעתי את מכאוביו” )שם ג’, ז’(. אני 
זוכר כשהייתי ילד בגיל שבע, המנהל של בית ספר “אור תורה” בחן אותי על קטע 
מפרשת שמות. מ”ומשה היה רועה” )שמות ג’, א’( עד “כי ידעתי את מכאוביו” )פסוק 
ז’(. וידעתי לתרגם את הכל חוץ מ”מכאוביו”. למה לא ידעתי? כי בחומש בראשית 
לא מופיעה המלה הזאת, לא כאב ולא מכאוב. והוא אמר לי: מה, אתה לא יודע 
מה זה מכאוביו? לא יודע. אבל עכשיו אני יודע מכאובים הרבה מאד... אבל צריך 
)משלי ג’ י”ב(, אדם צריך להתגבר ולהתגבר.  לדעת - “כי את אשר יאהב ה’ יוכיח” 
לא החכמה להתגבר כשאדם בריא, אלא החכמה שאדם חולה, ויודע להתגבר על 

מחלותיו ועל מכאוביו. 

לכאורה היה צריך לומר “לך אל פרעה”
א. הרבה חושבים “ּבֹא” הכוונה בוא לכאן, ושואלים מה זה “בוא ג.  פרשת השבוע בֹּ

היה לנו חכם אחד אשכנזי מחב”ד,  אל פרעה”, “לך אל פרעה” היה צריך לומר? 
שכל שנה היה מגיע אלינו בסביבות פרשת בא, והיה מקשה את הקושיא הזאת. 
אחרי שנים הבנתי שזו טעות, כי “ּבֹא” פירושה תיכנס, בתנ”ך אין פועל להיכנס, 
אז המלה בוא לפעמים פירושה “בוא אלי”, ולפעמים פירושה “תיכנס”. ואיך נדע 
אם הפירוש ככה או ככה? מהתרגום. אם התרגום אומר “עּול”, פירושה תכנס. ואם 
א אל פרעה”  התרגום אומר “תא” )כמו “תא חזי”, “תא שמע”(, הכוונה בוא. אז כאן “בֹּ
הכוונה תכנס אליו לבית, למשרד, לארמון, ותן לו על הראש... זה הפירוש הפשוט. 
ואין יותר טוב מהפשט. כשאתה לומד פשט הכל ברור. כשאתה לומד דרש, אחר 
כך תמצא קושיא ועוד קושיא, ואחר כך עוד פסוק קשה. ]קודם כל[ תלמד פשט. 

יקרא” חי לפני  חזק וברוך ]לר’ כפיר פרטוש ואחיו ר’ יהונתן הי”ו[. החכם הזה שחיבר “דרור    .1
אלף ומאה שנה. יש אומרים שהוא תלמידו של רב סעדיה גאון, ויש אומרים שהוא נכדו – “דונש 
בן לברט”. והוא הראשון שהתחיל להשתמש במשקל יתדות ותנועות, מי שמבין את המשקל הזה, 

רואה כמה שהוא יפה.

אף אחד לא יכול להילחם בתורה ולנצח
הפרשה שלנו רומזת על מלחמת המפרץ )בשנת תשנ”א(. היינו פוחדים, מה ד. 

לעשות האם ללכת מכאן או מכאן? אמרו לנו תשבו בפינה ואל תעשו כלום. ]ואז 
קראנו[ “הנני מביא מחר ארבה בגבולך” )שמות י’, ד’(, ארבה אותיות ארה”ב - ארצות 
הברית, אני מביא אותם ואתם תסתכלו וזהו. “התייצבו וראו את ישועת ה’” )שמות 
י”ד, י”ג(. קראתי שהיה הסטוריון אחד )כנראה לא יהודי( שהביא מאה סיפורים בדורנו 

שתמיד הסתיימו לטובת עם ישראל. תמיד. מאה סיפורים כאלה. עוד פעם ועוד 
פעם ועוד פעם. מי שהתעקש נגד ישראל שילם אחר כך2. אדם צריך לדעת שיש 
לנו השגחה פרטית. ולא רק בדור הזה, אלא שלושת אלפים וחמש מאות שנה יש לנו 
השגחה פרטית. לכן לא להתייאש כאשר באים יהודים שרוצים להרוס את התורה. 
לא יעזור להם כלום. אנחנו מאמינים באמונה שלמה שלא יעזור להם שום דבר. 

חיי עמנו הם חיים רוחניים
וראיה לדבר מאליהו הנביא, בהפטרה של פינחס כתוב: “והשארתי בישראל ה. 

שבעת אלפים כל הברכים אשר לא כרעו לבעל וכל הפה אשר לא נשק לו” )מלכים-א’ 
י”ט, י”ח(. שבעת אלפים לא כרעו לבעל, ומאות אלפים כרעו לבעל. איפה הם אלה 

שכרעו לבעל? איפה כתבי היד שלהם? איפה ה”נבואות” שלהם? אין כלום. שום 
דבר. אלה שלא כרעו לבעל הם נשארו בבית ראשון ובבית שני. ואפילו החילוניים 
מודים בדבר הזה. פעם אמר אחד מהם, כשהיינו בבית ראשון ויצאנו לגלות, היו 
אתנו ספרי תנ”ך. כשהיינו בבית שני ויצאנו לגלות, היו אתנו ששה סדרי משנה 
והיינו לומדים אותם בעל פה3. עכשיו אם חס וחלילה נגלה בשלישית, מה נקח 
אתנו? )אמר את זה חילוני(, ניקח אתנו עגבניות מעין חרוד?!... מה נקח אתנו?! החיים 

של עם ישראל הם חיים רוחניים. 

התורה תעמוד לנצח נצחים
כשיש חיים רוחניים, לא יעזור לא לפלוני ולא לאלמוני שיילחמו בזה. שיילחמו. ו. 

הרי הם לא הראשונים שנלחמו בתורה, יש הרבה לפניהם. אדריאנוס נלחם בתורה. 
כתוב במדרש )ויקרא רבה ל”ב א’( שהיו אומרים ליהודים: “מה לך יוצא להיסקל? על 
שמלתי את בני. מה לך יוצא להישרף? על ששמרתי שבת. מה לך יוצא להיהרג? על 
שאכלתי מצה. מה לך לוקה בפרגול? על שעשיתי סוכה, על שנטלתי לולב” והנה 

2.  הנה קנדי המסכן. בכסלו תשכ”ד הרב סלימאן מוצפי ע”ה פתח את ההיכל ואמר: רבון העולמים 
134(. לא עברו  )זה מובא בספר עולמו של צדיק עמ’  רוצים לגזול לנו את ארץ ישראל, אל תתן להם 

כמה ימים וקנדי נהרג. יש שדה תעופה על שם קנדי. בסדר, שדה תעופה לעוף, והוא גם כן עף...

אפילו שחיבר אותם רבנו הקדוש, אבל הוא    .3
רק ערך אותם, וכבר לפני כן היו לומדים אותם. 
ככה מוכח בגמרא )יומא דף נ”ג ע”ב ומהר”ץ חיות שם(.

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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מי נשאר בסוף? אדריאנוס או אנחנו? אדריאנוס הלך. ברומי לא מזכירים אותו 
התורה נשארת.  ם כזה מודרני – אדריאן, אבל מהו? כלום. שום דבר.  יותר, יש ֵשׁ
בכל העולם כולו היהודים שומרים את התורה ושמחים בה. מי חלם פעם שברוסיה 
יהיה הנשיא של רוסיה מכבד כל כך את הרב הראשי שם, אומר לו בזכותכם אתם 
עומדים עד היום. אמרו פעם שפוטין )ּפוטין או פוטין אני לא יודע( שאל את רבי יצחק 
יוסף שליט”א: תגיד לי, בזכות מה היהדות קיימת עד היום? הוא רצה לענות לו. והוא 
אמר לו אל תענה לי, אני אגיד לך – בזכותכם! מה זה בזכותכם? בזכות התורה. ולכן 
לא להתבייש, ולא להיות אדישים, ולא להתייאש בשום פנים. התורה תעמוד לנצח 
נצחים. “לנצח נצחים אין עובר בה” )ישעיה ל”ד, י’(. אף אחד לא יכול להזיז מהתורה 
מלה אחת. יעשו מה שירצו. הנה עשה לנו כבר “מתן כהן הבעל” )מלכים-ב’ י”א, י”ח(, 
לא נדבר עליו, אולי הוא אדם טוב, אבל הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, כי 
תוקף אותו ליברמן. אתם יודעים מה הכוונה ליברמן? אדם חופשי. “ליבר” זה חופשי, 
ו”מן” זה אדם - אדם חופשי. “תודה רבה”... אתה בא לישראל אחרי שלושת אלפים 
שנות היסטוריה, ואתה נלחם בהם?! תגיד לי, מה אתה עושה?! אתה חושב שאתה 
תעמוד נגד כל התורה?! אתה תלך יום אחד, והתורה תישאר כמו שהיתה. מה אתה 
חושב?! והוא יודע שהוא נולד בזכות ברכה של האדמו”ר מריבניץ )זה אדמו”ר שחי 
מאה ושתים שנה(. אמו של ליברמן הלכה לאדמו”ר הזה, ואמרה לו “אין לי ילדים”, 

והוא בירך אותה ונולד לה בן. שהבן הזה ילחם בתורה?! אתה נורמלי?! 

הרפורמים נלחמים בתורה אבל לא יצא להם מזה כלום
ולא רק זה, אלא הרפורמים האלה שנלחמים בתורה אין להם שכל. למה? מצד ז. 

אחד, “הגדולים” שבהם אומרים, מה זה בית המקדש? זה בית המטבחיים. שוחטים 
שם פרים, אילים, כבשים, תורים ובני יונה )אין שם תרנגולים(, זה מקום ששוחטים בו. 
ומאידך, הם רוצים את המקום הזה. ממה נפשך, אם זה מקום קדוש - אז אל תדברו 
עליו ככה, ואם זה לא קדוש בעיניכם - ִעזבו אותנו. אבל הם עושים תרתי דסתרן. 
והם חושבים שהם עושים דבר גדול. אתם הורסים את עם ישראל, ולא תוכלו 
להרוס אותו! היו הרבה הורסים, החל מאנטיוכוס, ואולי עוד לפני כן מנבוכדנצאר, 
ותמשיך הלאה. כל דור ודור אנשים נלחמו בתורה ולא יצא מהם כלום. שום דבר. 
וגם אתם ככה, לכן תבינו בעוד מועד. אולי תחזרו בתשובה מי יודע, אולי הקב”ה 
יעשה לכם נס ויחזיר אתכם בתשובה בכח. מה זה בכח? לא במכות, אלא שתראו 

עין בעין4. יום אחד תבינו. 

מתי נהיה אחים באמת שכל אחד כואב לו על השני
השבוע הזה היה פטירה של הבבא סאלי ע”ה. אלפים ורבבות נושעו בזכותו. ח. 

מורנו  ובהלוויה שלו הלכו אחריו שבעים אלף איש. ושבוע הבא זו הפטירה של 
ורבנו הגאון רבי רחמים חי חויתה הכהן שהיה רב ראשי בג’רבא, והחזיק את הקהילה 
הקטנה שלו במושב ברכיה בידים שלא ילכו לאיבוד5. ויש גם כן את ההילולא של רבי 
יוסף יצחק מליובאוויטש. יש שוטים שנלחמים בחב”ד בכל מחיר, לא עושים ככה. 
אסור לעשות ככה. אנחנו צריכים להתאגד ולהתאחד. לא רק בשביל החילוניים, 
צריכים להתאגד, אם לא נתאגד נתפזר כולנו. אפילו בין החסידים יש מחלוקת. 
פעם היו רק חסידים וליטאים, כל אחד אומר אני צודק. ואני מצאתי להם רמז 
4.  כמו שפעם יוסי שריד ]שעבר מוות קליני[ אמר: אני רואה את הנשמה שלי מרחפת, אני רואה את 
הנשמה בלי גוף, אבל אני לא מאמין... איך אתה לא מאמין? אתה רואה? אמר לא, אני רואה, אבל אני 
לא מאמין. “חזק וברוך”... יש ספר “אמונת חכמים” של חכם גדול באיטליה לפני שלוש מאות שנה, 
והוא אמר שם )בהקדמה( הכרנו פילוסוף אחד שהראינו לו בית שהיו שם החיצונים צועקים כל לילה. 
אמרנו לו בוא תגיד לנו מה זה, הולכים לשם, מדליקים נר ורואים שאין כלום, אמר אף על פי שאני 
שומע אני לא מאמין... למה אתה לא מאמין? הרי אתה שומע את הקולות האלה כל לילה. מאיפה 

הם באו? באו. השכל שלו מעל הנסיונות שלו...
5.  פעם אחת בליל תשעה באב ראה את אחד המתפללים שהוא בא לבית הכנסת בנעלים רגילות. 
אמר אולי הוא חשב שהמשיח הגיע כבר )הרי הוא עלה לארץ בתשט”ז, שמונה שנים אחרי תקומת המדינה(. 
אמר לו: תגיד לי, אתה חושב שהמשיח הגיע? אמר לו: לא, המשיח עוד לא הגיע. אמר לו: אז למה 
באת עם נעלים? אתה לא יודע שבתשעה באב נועלים נעלי בד? אמר לו: הרב, אין לי כסף, אני לא 
נתן לו ברכה  יכול לקנות נעלי בד, ובאתי עם נעלים רגילות. אמר לו אין לך כסף?! אתן לך ברכה. 
שיהיה עשיר גדול, והברכה התקיימה! ברכה של תשעה באב התקיימה ביהודי פשוט שלא ידע שאסור 

ללבוש נעלים בתשעה באב, אמר אין לי ברירה – אין דבר.

חסידיו זה החסידים, וזה עולה תשעים  בברוך שאמר - “בלשון חסידיו ועבדיו” 
ושמונה, ועבדיו אלה הליטאים שהם עובדים את ה’, לומדים ומתפלפלים, וזה גם 
כן תשעים ושמונה. זה אומר לנו שהחסידים והמתנגדים שניהם חסידיו ועבדיו6. 
לכן כל המחלוקות האלה הורסים אותנו. עד לפני שנה בערך פחות או יותר היו 
אומרים אנחנו לא נאכל מההשגחה של החסידים, לא נאכל מהליטאים. נאכל רק 
מההשגחה של פלוני ואלמוני. עד שבא אחד ואמר לי: אני לא שותה מים באולמי 
וגשל. למה? כי המים שם הם לא בהשגחת הרב לנדא, ואני שותה רק של הרב 
לנדא... אמרתי לו תגיד לי, אם תיסע לרוסיה תיקח אתך מים של הרב לנדא?!... 
מה אתה מדבר?! מה ההבדל במים?! מה השיגעון הזה?! מתי נפסיק לרדוף אחד 
את השני? מתי נהיה אחים באמת שכל אחד כואב לו על השני, ומעניין אותו השני?! 
אם תמצא חילוני, תאמר לו: אחי החילוני! בוא תשמע מה יש בדברי תורה, בוא 
תשמע איזו חכמה יש בתורה, בוא תשמע את כל אלה. והוא ישמע ויקבל את זה.

כמה ימי חושך היו במכת חושך?
ימי החושך, לפי הפשט בתורה היו שלושה ימים - “ויהי חושך אפילה בכל ארץ ט. 

מצרים שלושת ימים” )שמות י’, כ”ב(, ואחר כך )שם פסוק כ”ג( כתוב: “לא ראו איש את 
אחיו ולא קמו איש מתחתיו שלושת ימים”. הפשט הוא שהם אותם שלושת ימים. 
שהיו ששה ימים חושך, שלושה ימים  )שמות רבה י”ד ג’(  חכמים אומרים  אבל לא, 
הראשונים לא ראו, ואחר כך אפילו לזוז לא יכלו. ]ולפי המדרש המלים “שלשת 
ימים” שבסוף הפסוק נמשכות לפסוק שאחריו: “ויהי חושך אפילה בכל ארץ מצרים 
- שלושת ימים לא ראו איש את אחיו”. “ולא קמו איש מתחתיו שלושת ימים”[. וזה 
לא פעם ראשונה שמחצית הפסוק נמשך לפסוק שאחריו, יש עוד פסוקים כאלה. 

יש בנביאים ויש בכתובים, הבאתי אותם בספר בית נאמן )על התורה(. 

“וה’ נתן את חן העם בעיני מצרים וישאילום”
ולמה לא יכלו לזוז? כדי שישראל יקחו את מה שמגיע להם. הם עבדו בפרך י. 

מאתים ועשר שנים, ֵיצאו ריקים?! תקחו. “וה’ נתן את חן העם בעיני מצרים וישאילום” 
)שמות י”ב, ל”ו(. למה נתן את חן העם? כי היו המצרים אומרים להם: אין לי הכלי 

הזה, אין לי התכשיט הזה. אומר לו היהודי: אני ראיתי אותו כאן, הנה הוא, תביא 
לי אותו. והמצרי אומר לו: אז למה לא לקחת אותו כבר? והיהודי אומר לו: אנחנו 
לא לוקחים בלי רשות. אסור לנו. ]וככה נהיה חן העם בעיני המצרים וישאילום[. 
אחרי שלקחו – לקחו, למה לקחו? על עבודה של מאתים ועשר שנים שעבדו בפרך, 
לא מגיע להם שום דבר?! כל אדם שעובד יש לו ימי אבטלה, ימי מנוחה וכדו’, 
ורק לעם ישראל אין מנוחה, צריכים לעבוד יום ולילה, אז הכסף הזה מגיע להם. 

מדוע לא החזירו ישראל את הכסף והזהב?
וזו תשובה שנאמרה בגמרא )בסנהדרין דף צ”א ע”א( בשם חכם אחד שמו “גביהא יא. 

בן פסיסא”. )המשכילים היו צוחקים על זה, מה זה “גביהא בן פסיסא” הזה? אבל ככה השם 
שלו(. הגמרא אומרת שהוא היה אדם פשוט, והוא אמר לחכמים תנו לי להתווכח עם 

המצריים האלה ]שדרשו בחזרה את מה שהשאילום[, אם ניצחתי אותם - ניצחתי 
אותם. ואם לא ניצחתי - תגידו שאני הקטן שבהם, בואו תתווכחו עם החכמים. אמרו 
לו טוב לך. ענה להם ככה ]שהם עוד חייבים כסף על כל מה שעבדו ישראל אצלם 
בפרך[, לא מצאו מה לענות. אלכסנדר מוקדון היה מתווך, אמר להם: יש לכם מה 
לענות? אמרו אין לנו מה לענות. אמר להם: אז עופו מכאן... והניחו שדותיהן כשהן 
זרועות וכרמיהן כשהן נטועות וברחו ואותה שנה הייתה שנת שמיטה, ו”אכלנו 

ושבענו והותרנו כדבר ה’”7 )ע”פ מלכים-ב’ ד’, מ”ד(.  

והספרדים על אחת כמה וכמה. כל הדברים המיוחדים שיש לחסידים או לליטאים מקורם    .6
מהספרדים. איך אני יודע את זה? הספר המרכזי בישיבות הליטאיות זה “מסילת ישרים”. ומי חיבר 
אותו? ספרדי משלנו. הספרים המיוחדים של החסידים בנויים על הבעל שם טוב ובנויים על האר”י, 

והאר”י בנה על הזוהר, ואיפה התגלה הזוהר? בספרד.
7.  שהאדם ידע שבתורה יש תשובה לכל השאלות. לא יחשבו החילוניים הנה יש לנו שאלה שאמר 
אותה “פרופסור” פלוני, ואף אחד לא יכול לענות. פעם בא שוטה אחד, אמר לי: תגיד לי, כתוב שקין 
ידע את אשתו )בראשית ד’, י”ז(. איזו אשה יש לו? אמרתי לו: הייתה לו תאומה שנולדה אתו, ככה אמרו 
חכמים )בראשית רבה כ”ב ג’(. אמר לי: לא כתוב בתורה שאדם הראשון הביא בנים ובנות. אמרתי לו: 



“אשר כמוהו לא נהיתה”
“והיתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים אשר כמוהו לא נהיתה” יב.  ובהמשך יש: 

)שמות י”א ו’(. תמיד אנחנו שואלים שצריך לומר “כמוה”. מה זה כמוהו? במסרה 

כתוב “סבירין כמוה”. העולם חושבים ש”סבירין” הכוונה שהמסרה באה להעיר 
על התורה. הפוך! המסרה באה לומר – תשמע, הסברא אומרת לומר “כמוה”, אבל 
אבא ע”ה אמר לי טעם, יש פסוק  אנחנו קוראים “כמוהו”. למה? לא כתוב טעם. 
מה ההבדל בין משען ובין משענה? המלבי”ם  )ג’, א’(: “משען ומשענה”.  בישעיה 
פירש “משען” זו משענת חזקה, ו”משענה” זו משענה חלשה. וגם כאן הצעקה 

הגדולה הזאת הייתה כמו צעקה של זכר. “כמוהו לא נהייתה וכמוהו לא תוסיף”.

“לא יחרץ כלב לשונו”
“ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו” )שמות י”א, ז’(. רש”י בחולין )דף נ”ג ע”א יג. 

בסוף העמוד ד”ה מקרקרין( אומר שיחרץ כלב הכוונה ינבח. וככה התרגום אומר. מה 

הכוונה? במצרים הייתה צעקה גדולה, ואילו במקום של ישראל בארץ גושן, אפילו 
כלב לא ינבח. כי אם הכלב ינבח, יבואו היהודים ויצעקו. והמצרים יאמרו: הנה, 
גם היהודים צועקים. לא, הם לא צועקים. הכלב לא יעשה כלום, יושב שם שותק. 
ובזכות זה שלא יחרץ כלב לשונו, קיבל אחר כך מתנה - “ובשר בשדה טריפה לא 

תאכלו לכלב תשליכון אותו” )שמות כ”ב, ל’(. זה מגיע לו. 

החודשים מתחילים בניסן והשנה בתשרי
אחר כך נאמר: “החודש הזה לכם ראש חודשים” )שמות י”ב, ב’(. העולם חושבים יד. 

אם זה ראש חודשים אז השנה שלנו מתחילה מניסן. לא, השנה מתחילה מתשרי, 
והאבן עזרא )כאן( הוכיח את זה. )אבן עזרא פשטן גדול(. איפה כתוב בתורה שהשנה 
מתחילה מתשרי? בשני מקומות. כתוב “וחג האסיף בצאת השנה באספך את מעשיך 
)זה בפרשת משפטים – שמות כ”ג, ט”ז(. חג האסיף זה חג הסוכות, מה זה  מן השדה” 
“בצאת השנה”? אם אתה מתחיל בניסן, חג הסוכות זה באמצע השנה, אלא מוכרח 
שיש שני דברים. יש שנה ויש חודשים. השנה מתחילה בתשרי, ואילו החודשים 
מתחילים מניסן. ]והראיה השניה מפרשת וילך מהפסוק )דברים ל”א, י’( “מקץ שבע 
שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות”[. “החודש הזה לכם ראש חודשים”. ולמה 
“לכם”? כי כל אומות העולם מתחילים מתשרי8. לכן הדעה המקובלת ש”שבעה 
עשר יום לחודש” של המבול )בראשית ז’, י”א( זה שבעה עשר בחשוון, וככה רש”י 
בחומש מפרש. מדוע? כי כתוב שם )פסוק י”ב( “ויהי הגשם” והגשם לא יורד באייר, 
אלא הגשם יורד בחשוון, אבל הם קלקלו מעשיהם וירד להם מבול. מה נעשה להם?!

כל מה שהתורה אומרת זה מדויק, אמתי וישר
שכל מה שהתורה אומרת זה מדויק, אמתי וישר. שאלות רבות טו.  צריך להבין 

היו לנו במשך הדורות, ואחר כך כשמתגלה איזה דבר, אומרים: התורה אמרה את 
ומכאן  זה כבר. לכן “החודש הזה לכם” הכוונה ראש חודשים, ולא ראש לשנים. 
לומדים שאנחנו מונים את החודשים על פי הלבנה, זה “החודש הזה”, כי השמש 
אין לה חודש ואין לה חידוש, כל הזמן אותו דבר. כל יום זורחת ושוקעת, פעם 
היא בדרום ופעם במזרח, אבל זה לא שינוי. )אולי יש שינוי שהיום קצר, אבל כמו הלבנה 
שנחשכת לגמרי ואחר כך חוזרת ומאירה, אין(. הלבנה יחידה. ולכן אומות העולם לא רצו 

את הלבנה. אמרו, מה זו לבנה? יש לילות של חושך, ואילו השמש מפרה ומרבה 
ומחממת. בלבנה, לילה אחד חושך ואפילה, נכון שאחר כך היא חוזרת. אבל מה 
נעשה לחושך הזה? ובאמת החושך הזה צריכים אותו. לפעמים אדם יש לו שונא, 

והוא מחפש מתי סוף החודש לברוח מהאויב9. 
זה כן כתוב. לא האמין לי. עד שקראתי לילדה הקטנה שלי שתהיה בריאה, אמרתי לה תביאי חומש, 
והראיתי לו: “זה ספר תולדות אדם וגו’ ויולד בנים ובנות” )בראשית ה’, א’-ד’(. הוא לא האמין, עד שלקח 
את המשקפיים וראה “ויולד בנים ובנות”... אה, איך הפרופסור לא ידע? או שבאמת הוא לא ידע, או 
שידע ורצה לבלף. אנשים שומעים ומבלבלים להם את המוח. אדם הראשון בודאי שיש לו בנות, 

אחרת איך נולדו אחר כך כל הדורות? ודאי שיש לו בנות.
8.  אומות העולם התחילו מתשרי. אחר כך הייתה סיבה שהתחילו מינואר )או ממארס(, אמרו שרצו 
להתחקות על התורה, התורה מתחילה מניסן גם אנחנו נתחיל משהו כזה, אבל במקור היו מתחילים 

את השנה מתשרי.
לא מזמן פרסמו על יהודי אחד צדיק שהוא הציל את כל העדה שלו - הרב וליס. כתבו את זה    .9
במרווה לצמא )לצֵמא או לצָמא, אני לא יודע(. ברוב חכמתו הציל את כל העדה שלו. שבעים וחמשה 

התורה כולה אור, כולה שמחה וחיים
כדי לדעת שהתורה כולה אור, כולה שמחה וחיים10. התורה נותנת לאדם תקווה טז. 

גם אחרי מותו. רבי עקיבא איבד בעוונות הרבים עשרים וארבעה אלף תלמידים, 
נשארו חמשה תלמידים, והחמשה האלו בנו את התורה מחדש )יבמות דף ס”ב ע”ב(. 
לכן אדם אף פעם לא יאמר “מה אני יכול לעשות”? יש שיר שהיו אומרים אותו 
הפרטיזנים בשואה - “אל נא תאמר הנה דרכי האחרונה, את אור היום הסתירו שמי 
העננה, זה היום נכספנו לו עוד יעל ויבוא, ומצעדנו עוד ירעים: אנחנו פֹה!”. זה שיר 
שנכתב באידיש ותורגם לעברית. וכולו הרגשה של יאוש. “אל נא תאמר הנה דרכי 
האחרונה” - לוקחים יהודים למשרפות בעוונותינו הרבים, והם כתבו את השיר הזה 
שאסור להתייאש אף פעם. לכן יעשה ליברמן מה שיעשה, יעשה לפיד מה שיעשה, 
יעשו כולם מה שיעשו, התורה מעליהם! אף אחד לא יכול לנגוע בתורה כמלא נימה. 
הנה יש מיליונים באמריקה שהשתמדו, שנעשו רפורמים, מישהו מתייחס אליהם? 
לא מתייחסים אליהם. אפילו טראמפ אמר אלה הרפורמים יהודים בכלל? אלה לא 
יהודים. ולמה הם לא יהודים? כי רפורמי לוקח גויה, הבנים גויים. אין מה לעשות. 

ּנּו לו את החוק? ישנו. צריך לא להתייחס אליהם.  ְיַשׁ

ברכת לבנה כעבור שבעה ימים מהמולד
ומזה באה “ברכת הלבנה”. האשכנזים כותבים: סוזק”ל. מה זה סוזק”ל? סוף יז. 

קידוש  זה לא קידוש לבנה, אלא זו ברכת לבנה.  לבנה. אבל זו טעות,  קידוש  זמן 
לבנה זה היה בזמן הבית, היו באים ]העדים לבית הדין[, והראב”ד אומר מקודש 
וכל העם עונין מקודש מקודש )ר”ה דף כ”ד ע”א(. אבל כולם כותבים “סוף זמן קידוש 
לבנה בחמשה עשר בחודש” ]וכדומה[. מרן לא כתב קידוש לבנה, בדקתי בסימן 
תכ”ו, והוא כתב “ברכת הלבנה”. אבל ]גם[ אנחנו התרגלנו בזה, כותבים בלוח שנה 
שלנו - “סוזק”ל” סוף זמן קידוש לבנה, ובאמת אנחנו לא מקדשים את הלבנה, אלא 
מולד הלבנה בא על פי החשבון. וברכת הלבנה זה משבעה ימים אחרי המולד עד 
חצי החודש. ולמה שבעה ימים אחרי המולד? זה על פי הקבלה. מהזמן של המולד 
תחכה שבעה ימים. יש מנהג בחוץ לארץ שאם המולד היה במוצאי שבת אבל חסרים 
כמה שעות בזמן הברכה, אפשר לברך ברכת הלבנה, זה מנהג ידוע בתונס, ואבא ע”ה 
היה מחמיר, וגם כף החיים )סי’ תכ”ו ס”ק ס”ב( מחמיר, כי על פי הקבלה צריך שבעה 
ימים מעת לעת. והרב עובדיה ע”ה אומר )חזון עובדיה חנוכה עמ’ שס”ב( שאפשר להקל, 
הביא פוסקים רבים שאמרו שאם זה באותו הלילה וחסר כמה שעות אפשר לברך. 
אבל יש קושיא עצומה של הפרי חדש )סי’ תכ”ו סק”ד(. הוא אומר, במסכת סנהדרין 
)דף מ”א סוף ע”ב( כתוב עד מתי מברכים על הלבנה? נהרדעי אומרים עד ששה עשר 

לחודש, ורבי יעקב בר אידי אמר רב יהודה עד שבעה לחודש. וא”כ קשה ]אם נאמר 
כפי המקובלים שאחר שבעה ימים מהמולד מתחילים לברך[, אלה שאומרים שעד 
שבעה מברכים, מתי התחילו לברך ומתי גמרו? מוכרחים לומר שאלה שאמרו עד 
שבעה, הם בירכו את הלבנה בהתחלה כמו שנוהגים האשכנזים כבר בשלושה 
)פ”י מהלכות ברכות הלכה ט”ז( שאפשר לברך את הלבנה  לחודש. והרמב”ם אומר 
כבר מראש חודש ממש. יש לבנה קטנטנה - תברך עליה, אפשר לברך “מחדש 
חודשים”, כי קיבלת חידוש. איך אנחנו אומרים ע”פ הקבלה לחכות שבעה ימים? 
זו קושיית הפרי חדש. וחכם אחד מנה עשרים פוסקים שאומרים שאפשר לברך 

ברכת הלבנה לפני שבעה לחודש. ואף על פי כן אנחנו נוהגים כדעת המקובלים.

ספר חמדת ימים
יש חכם אחד שהתבלבל וחשב שהדעה הזאת של השבעה לחודש אמרו אותה יח. 

אנשי שבתאי צבי. וכתב: ימח שמו של בעל חמדת ימים, רשע ומנוול ומתועב. אבל 
לאיפה אתה הולך?!... הרי מרן כתב את זה. איזה חמדת ימים ואיזה בטיך?! הוא 
טעה11. קודם כל, מי אמר לך שהחמדת ימים פסול? הרי יש הרבה שהכשירו אותו. 
אחוז לא פגעו בהם הגרמנים! עשרים וחמשה אחוז לא נתנו להם לצאת והרגו אותם. אבל אין עדה 

בעולם שהצילו ממנה שבעים וחמשה אחוז. בחושך ובאפילה יצאו מכאן והלכו.
10.  אני לא אדם בריא, אנשים חושבים שאני בריא. איך אני יודע? כאשר אני גומר את ה”מאזן” שלי 
בבית חולים אומרים לי: “ברוך רופא חולים”. אחד אומר “ברוך רופא חולים”, והשני בא מאחורה “ברוך 
רופא חולים”. די, מספיק. אתה יודע מה זה “ברוך רופא חולים”? ברח – “ברח דודי” )שיר השירים ח’, 

י”ד(... תעזבו אותי. אני לא בריא, אבל התורה מחייה ומשמחת.

11.  ויש חכם אחד בדורנו שהביא אותו וכתב “ואת כל ונוכחת, שחשבון שבעה ימים בא משבתאי 
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הרב שריה דבליצקי ע”ה אומר שאי אפשר להרגיש חג בלי החמדת ימים, יש לו 
סגנון מיוחד במינו, הוא מלא מוסר. והרב חיד”א היה לומד בו12. אף אחד לא יכול 
לדעת בדיוק מי חיבר את החמדת ימים. יש אומרים כך ויש אומרים כך. אבל חמדת 
ימים זה ספר טוב. ואם הוא אמר שבעה ימים, הוא לא אמר את זה מלבו. אלא מרן 
כתב את זה, ומרן שמע את זה מהמגיד שלו כמו שכתוב בספר מגיד מישרים )שיר 

השירים(. אז מה אתם רוצים ממנו?! לכן אנחנו מחכים שבעה ימים. 

מקומות שהלבנה נראית רק יום אחד ולפני מלאת שבעת ימים
ואם אדם גר במדינות צפוניות, )כמו ברוסיה למשל(, שפעם בחודש הלבנה מסכימה יט. 

להיראות, ועוד לא עברו שבעה ימים, האם לא יברך בכלל? באופן כזה סומכים על 
הפוסקים שאומרים שאפשר לברך. וככה פסק הרב עובדיה ע”ה )עי’ חזו”ע חנוכה עמ’ 
שס”ג בהערה(, והדברים שלו בטוב טעם. לכן כאשר אנחנו נמצאים בארץ ישראל 

)או בתונס למשל( אין בעיה, כי הלבנה מחכה לנו. אבל אם אנחנו נמצאים במקומות 

מי שנמצא במדינות כאלה יברך על הלבנה מוקדם,  אחרים, מה נעשה13?! לכן 
מיד אחרי שלושה ימים. ואולי בשעת הדחק גדול אפשר לברך מיד בראש חודש, 

ולסמוך על דעת הרמב”ם.

צבי”. תגיד, אתה מג’נון?! הוא טעה, מה נעשה לו?! החכם הזה אמר כמה דברים שהם טעות. כמו 
מה שאמר שמי שכתב ספר תורה וכתב שם “זובח לאלהים יחרם בלתי לה’ לבדו” )שמות כ”ב י”ט( ולא 
קידש את המלה “אלהים”, כמו הפשט שזובח לאלוקים הכוונה לעבודה זרה, הספר שלו פסול. כי 
הוא אומר שהפירוש הוא שמי שזובח קרבן לשם אלוקים ולא לשם ה’. וחס וחלילה לומר כך, נגד 
התרגום, נגד רש”י, נגד אבן עזרא ונגד כל המפרשים. לא צריך להשגיח בכל דבר שכתוב. יש לזה רק 
רמז קל בזוהר )זוהר חדש במדרש הנעלם דף ג’ ע”ב(. אבל זה לא פשט הפסוק, חס ושלום לומר כך, וכי 
מי שזבח לשם אלוקים ולא לשם הוי”ה יחרם – חייב מיתה?! לא יעלה על הדעת. אלא מה? שהוא 

נתפס בפירוש של הזוהר וכתב שהוא הפירוש היחיד וזהו.
12.  ושאלו אותו איך הרב לומד בחמדת ימים? הרי האשכנזים אומרים שזה לא בסדר? וככה מישהו 
מדבר עליך. אמר להם אם אני אהבתי חמדת ימים, הוא אהב חמדת לילות... דהיינו שהוא היה עושה 
מעשים מכוערים, והוא בא לדבר עלי?! מי הוא בכלל?! ומאידך, הרב חיד”א לא מזכיר את חמדת 

ימים. כי רצה פחות כאבי ראש, ופחות מחלוקות עם האשכנזים. מה נעשה להם?!
13.  ויש עצה של החסידים, )איני יודע איזו חסידות(, שלוקחים מטוס, עולים מעל העננים, רואים את 
הלבנה ומברכים עליה. אבל האם כל אחד יכול לעשות את זה?! הרי העצה הזאת עולה המון כסף... 

אנחנו נברך את הלבנה מלמטה.

אנחנו אומרים “שגם הם עתידים להתחדש כמותה” ולא “שאף”
אחר כך בברכת הלבנה, אנחנו אומרים: “שגם הם עתידים להתחדש כמותה”. כ. 

יש אומרים: “שאף הם”. אבל אנחנו לא אומרים “שאף”, אלא אומרים “שגם”. מדוע? 
כי המלה “אף” אינה מלה טובה. “אף” פירושה כעס. אמרו במדרש )בראשית רבה י”ט 
ב’( ארבעה פתחו ב”אף” וסופם לא היה טוב: עדת קורח אמרו אף – “אף לא אל ארץ 
זבת חלב ודבש הביאותנו, ותתן לנו נחלת שדה וכרם” )במדבר ט”ז, י”ד(14. ויש גם כן 
את הנחש שהתחיל באף – “ויאמר הנחש אל האשה, אף כי אמר אלקים לא תאכלו 
מכל עץ הגן” )בראשית ג’, א’(. וגם שר האופים התחיל ב”אף” – “וירא שר האופים כי 
טוב פתר15” )שם מ’, ט”ז(, והתחיל להגיד ליוסף - “ויאמר אל יוסף אף אני בחלומי” 
המן, שאמר: “אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל  )שם(. ויש עוד אחד - 

המשתה אשר עשתה כי אם אותי” )אסתר ה’, י”ב(. רואים מכאן שלהתחיל באף זה לא 
טוב. לכן החכמים האחרונים )כמו רבי חיים פלאג’י ואחרים(, כל פעם שיש בתפלה מלת 
“אף”, מחליפים אותה וכותבים או “אך” או “גם”. כמו: “וגם שאכלנו ושתינו חרבן 
ביתך הגדול והקדוש לא שכחנו”, ולא אומרים “אף” שאכלנו, אלא “גם שאכלנו16”. 

וכי באמת הלבנה מתחדשת?!
“שגם הם עתידים להתחדש כמותה”. מישהו שאל: וכי באמת הלבנה מתחדשת?! כא. 

הרי תמיד הלבנה אותו דבר, חצי מואר וחצי חשוך, רק אנחנו רואים אותה בצורה 
אחרת17. והלבנה היא תמיד מוארת רק בחצי שכלפי השמש. אלא שכאשר היא 
מתחת לשמש בתחילת החודש, כל האור שלה מתחבא תחת השמש ואנחנו לא 
רואים כלום, וכאשר היא מתחילה לזוז אתה רואה קצת לבנה, כמו חרמש – “מהחל 
חרמש בקמה” )דברים ט”ז, ט’( זו ברכה. א”כ קשה, מה זה “שגם הם עתידים להתחדש 
כמותה”, מה זה להתחדש? הרי. היא מתחדשת רק למראית העין? התשובה היא 
שגם עם ישראל מתחדשים רק למראית העין. כי כל יהודי יש לו אמונה בלב, הוא 
מאמין במשהו. וגם אלה שכופרים, למה באו לכאן? אני לא מבין אותם. באתם לכאן 
כדי להיות כל כמה שנים במלחמות?! למה אתם באים לכאן? מה אתם עושים פה? 
אלא שהם יודעים שבסופו של דבר הם או בניהם או בני בניהם יחזרו בתשובה. ולכן 
בלבם אומרים איך נפספס שעה כזאת? אם יש לנו אפשרות לעלות לארץ נעלה, 

14.  הרב משה לוי ע”ה כאשר היה עולה לוי, היה אומר לחזן תתחיל פסוק לפני כן. ואל תתחיל ב”אף 
לא אל ארץ”.

15.  מה הפירוש “כי טוב פתר”? אין הכוונה שפתר נכון, אלא הכוונה שפתר לטובה. לכן אמר גם 
אני אספר לו, והוא יפתור לי את זה לטובה. אבל יוסף אמר לו את שלך אי אפשר לפרש לטובה, כי 

החלום שלך הוא לא טוב.
16.  יש כאלה שאומרים “והגם שאכלנו ושתינו”, וזה לא נכון. רבי ינון חורי ע”ה אומר ש”הגם” יש 
לה פירוש אחר. “הגם” – בלשון שאלה: האם ככה. כמו: “הגם שאול בנביאים?!” )שמואל-א’ י’, י”א(, 

ולכן צריך לומר: “וגם שאכלנו”.
כאשר היא ממש בינינו ובין השמש בתחילת החודש, אנחנו לא רואים כלום. כמו שאם תניח    .17
כדור ליד כדור, והמרחק בין הכדורים גדול מאד עד שנראה לך שהכדורים שוים, ככה אנחנו רואים 
את הלבנה והשמש באותו הגודל, ובאמת השמש גדולה פי כמה וכמה מהלבנה, אלא שהלבנה קרובה 
אלינו מאד, שלוש מאות שמונים וארבעה קילומטר )אני זוכר את זה מילדות. המורה לערבית אמר לנו, 
אתם יודעים כמה הלבנה רחוקה ממנו? מליארדים של מליארדים קילומטרים. אמרתי לו: זה לא נכון, סך הכל 

שלוש מאות שמונים וארבעה אלף קילומטר. אמר לי: נכון, אבל בשביל להגיע אליה צריך הרבה סיבובים, אז 

הוא עשה מליארדים של מליארדים. חזק וברוך...( - כשליש של מליון קילומטר, ואילו השמש רחוקה 

מאתנו מאה וחמשים מליון קילומטר - פי ארבע מאות מהמרחק של הלבנה, ולכן השמש נראית 
לנו כמו הגודל של הלבנה.



ומה שיהיה אחר כך נראה. והנה בן פורת יוסף אלפים ורבבות חוזרים בתשובה, לכן 
אף פעם אדם לא יתיאש. כי גם הם – עם ישראל - עתידים להתחדש כמותה. כמו 
שהלבנה מתחדשת ובאמת היא לא השתנתה, רק האור שהיה מכוסה נתגלה, ובאמצע 
החודש אתה רואה לבנה מלאה. כך גם ישראל באמצע – בלבם, מלאים באמונה. 

צריכים לדעת שמי שילחם בתורה המלחמה אבודה מראש
ואני אומר את זה גם למתן כהנא, וגם לנפתלי בנט, וגם ליאיר לפיד, וגם לליברמן. כב. 

תלחמו בתורה, אבל לא יעלה בידכם לעולם ולעולמי עולמים! תעשו מה  אתם 
שתעשו, כמו שהרפורמים נלחמו בתורה ויצאו מכלל ישראל, וכולם יודעים שהם 
רפורמים, גם אתם אותו דבר. תבינו שאי אפשר להלחם בתורה. התורה ניתנה לנו 
מאת בורא העולמים ישתבח שמו, ואנחנו שומרים אותה במשך ארבעת אלפים שנה, 
ולא זזנו מדבריה אפילו לא באות קטנה18. אתם צריכים לדעת שמי שילחם בתורה, 
המלחמה אבודה מראש. אל תלחמו בתורה, תדעו שהתורה לא תזיק לכם, אדרבא, 

היא טובה לכם, ו”לבניכם אחריכם עד עולם” )דברי הימים-א’ כ”ח, ח’(. 

כּו וקחו לכם צאן” “ִמֲשׁ
אחר כך כתוב בפרשה: “משכו וקחו לכם צאן” )שמות י”ג, כ”א(. ואנחנו אומרים כג. 

כּו” - המ”ם בחיריק ושי”ן בשווא פתח. אבל זה לא חובה, מי  על פי המסרה, “ִמֲשׁ
כּו” שיאמר ככה. המשמעות אותה משמעות. אבל ככה המסורת  “ִמׁשְ שאומר 
כּו. וברוך ה’ התלמידים של הישיבה לומדים מסורת, וקוראים  בידינו לומר ִמֲשׁ

בספר תורה יפה מאד19.

הבבא סאלי זצוק”ל
הבבא כד.  השבוע היה לנו פטירה של כמה צדיקים, קודם כל כבר הזכרנו את 

והרמב”ם כותב באגרת תימן שאפילו בין קמץ חטוף לשורוק, אין הבדל. כל החומשים אותו    .18
דבר. אמנם מימות הרמב”ם ועד היום ישנם מעט שינויים, אבל באות אחת ]כמו[: “גדול עוני מנשוא” 
)בראשית ד’, י”ג(, אם זה בוא”ו או בלי וא”ו. זה הכל. אבל כולם מבטאים גם את המלה הזאת אותו דבר.

19.  אבל לא כולם, יש כאלה ביישנים ]וחוששים שיסתכלו עליהם[ כאילו נפלו מהירח. אבל אנחנו 
כּו" - יש געיא במ”ם, והשי”ן קוראים אותה בשווא פתח. אומרים “ִמֲשׁ

סאלי ע”ה, ומספרים עליו מאות ואלפי סיפורים, וגם אני ראיתי חלק מהסיפורים 
שלו. ארבע שנים לא היו לי ילדים אחרי גדעון שיהיה בריא, והלכתי אליו, ואמר 
לי - “השנה”, וכך היה, נולדה מהברכה שלו הבת שלי נאוה שתהיה בריאה. ובשנת 
תשל”ד הלכתי אליו בין ראש השנה לכיפור, ואמרתי לו: תברך אותי לשנה טובה, 
אמר לי: רפואה שלימה. ואני התפלאתי, “טענו חיטין והודה לו בשעורין”?! )שבועות 
דף ל”ח ע”ב(. ביקשתי שנה טובה, למה אתה מברך אותי ברפואה שלימה? אבל 

באותה שנה נפלתי ]מקומה שלישית[, ואני מחזיק מעמד עד היום ברוך ה’ בנסי 
נסים. שאדם ידע שהחכם הזה היה מסתכל למרחוק. רבי מרדכי שרעבי ע”ה היה 
אומר עליו שהתפלה שלו בוקעת רקיעים, כשהוא מתפלל הוא עושה שביל באמצע 
הדרך, ואף אחד לא יפגע בו. נסים ונפלאות שאי אפשר להאמין. וגם שמעתי סיפורים 
מאנשים פרטיים. היה אחד ששמו דנינו מנתיבות, ואמר לי שפעם אחת הייתה 
אשה אחת שבאה מרוסיה, ובעלה נשאר שם, והיא שואלת מתי יחזור בעלה, כי 
היא רוצה לחזור אליו כמו שהיתה. )ויתכן שהחתונה הייתה על פי הרבנות - כמו שצריך, 
א”כ איך תתגרש ממנו?(. והוא הלך לבבא סאלי, ואמר לו הבבא סאלי: יש לנו יהודים 

שבויים בסוריה, ובעלה נמצא ברוסיה, ביום שהיהודים יצאו מסוריה בעלה יצא 
מרוסיה. הוא התפלא, מה, הרב עושה גזירה שווה?!... אבל הוא אמר לו ככה. והנה 
יום אחד שמע דנינו )הוא היה ראש העיר בנתיבות(, שהיהודים בסוריה התחילו לצאת. 
הוא התקשר לאשה ושאל אותה: גברת, מה עם בעלך? אמרה לו: הוא יוצא היום! 
והוא סיפר לנו את זה. אפשר להבין דבר כזה? אפשר להבין אדם כזה? אי אפשר 

להבין! היה עושה מופתים בשמים ובארץ. מיוחד במינו. 

אני אליהו מרדכי לא אליהו הנביא
והוא היה בידידות רבה עם הרב מרדכי אליהו ע”ה. ופעם אחת היה על ידו והיו כה. 

מדברים בדברי תורה. ואמר לו: הרב, האוטובוס האחרון לבאר שבע נוסע עכשיו, 
ואני חייב לצאת. אמר לו הבבא סאלי: אין דבר, תשב. אמר לו: מה אני אעשה? אמר 
לו: תשב, תשב. אני אומר לך, האוטובוס לא ייסע בלעדיך. אז הוא חיכה. ואחרי רבע 
שעה אמר לו: עכשיו אתה יכול ללכת. אמר בלבו אני אלך, אני לא אמצא כלום. 
הלך, והנה הוא רואה שהאוטובוס מחכה שם. שאל את הנהג מה קרה לכם? ענה 



6לחסויות, להפצה, להנצחות ולקבלת העלון לפנות לפקס 077-3179532 <<<                                                מייל: bait.neheman@gmail.com | טלפון: 08-6727523 | 052-7130554 

לו: האוטובוס לא רוצה ליסוע. הרב מרדכי אליהו עלה ואמר לו, סע! אמר לו: מה 
הפירוש סע, הרי האוטובוס לא נוסע. אמר לו: אמרתי לך סע... ואכן האוטובוס 
נסע! אמר לו: תגיד לי, אתה אליהו הנביא? אמר לו אני אליהו מרדכי, לא אליהו 
הנביא... יש נסים שנעשים בדורנו, ומעידים עליהם מאות ואלפים. יבואו כופרים 
יגידו לך העולם בא בטבע?! איזה טבע?! יש פסוק בתהלים )ט”ז, ב’(: “אמרת לה’ 
טבע. דוד המלך הסתכל  עליך ראשי תיבות  בל  טובתי  ה’ אתה טובתי בל עליך”, 
בטבע ואמר: אני לא מודה לך הטבע, כי אתה מונהג מלמעלה, מישהו מנהיג אותך. 
מלחמת ששת הימים היא לא בדרך הטבע, מלחמת המפרץ היא לא בדרך הטבע. 

הכל מעל הטבע! עם ישראל כולו מעל הטבע. 

רבי חיים כפוסי זצוק”ל
רבי חיים כפוסי ע”ה, שהיה צדיק גדול. הוא היה במצרים כו.  והשבוע נפטר גם 

ונפטר בשנת שצ”א )כמעט לפני ארבע מאות שנה(. והרב עובדיה ע”ה היה פעם אצל 
מובארק, ואמר לו: תשמע, אתה רוצה לעשות כביש על קברו של רבי חיים כפוסי. 
אתה יודע איזה צדיק זה? אמר לו מובארק: לעשות דרך עקיפה זה הרבה כסף. 
אני צריך כסף. אמר לו הרב עובדיה: אל תדאג, כסף לא חסר לנו. אני אדבר עם 
העשירים של אמריקה ויביאו לך כסף, ותעשה דרך עקיפה. אמר לו: מה כוחו של 
החכם הזה? אמר לו החכם הזה פעם בחייו התעוור, והיו מדברים עליו. היה דין 
תורה בינו ובין רבי בצלאל אשכנזי, והיו מלים קשות בין אחד לשני )עיין בשו”ת רבי 
בצלאל אשכנזי סי’ ל”ב(. אז באו אנשים שאין להם מה לעשות, ואמרו שבודאי הרב 

הזה לקח שוחד, וכתוב בתורה “כי השוחד יעוור פיקחים” )שמות כ”ג, ח’(. והוא שמע 
שאומרים עליו ככה. אז הוא עלה לתיבה ואמר: רבותי! אני לא לקחתי שוחד. ואני 
אומר לכם, אם אני לקחתי - שישאר תמיד עיוור20, אבל אם לא לקחתי שוחד - אני 
ארד מכאן רואה! מה אתה מדבר? וירד כשהוא רואה! והתחיל לומר, אתה פלוני, 
אתה פלוני. אמרו לו: מאיפה אתה יודע? אמר להם: עכשיו אני רואה! והסיפור הזה 
עבר מדור לדור, והרב חיד”א אומר שאפשר להוכיח שאכן הסיפור הזה נכון. כי הוא 
ראה את חתימתו של הרב, וכאשר לא היה רואה האותיות היו פורחות באויר21 )כי 
הוא לא היה רואה מה הוא כותב(, ואחר כך ראיתי שהוא חותם: ה’ נסי, חיים כפוסי. )מה 

זה ה’ נסי? ה’ עשה לי נס, ופקח לי את העינים(, וזה היה בכתב יפה מאד. אנחנו יכולים 

לסמוך על צדיק גדול כזה. לכן – אמר לו הרב עובדיה – אנחנו נביא לך כסף, רק 
אל תעשה כביש על הרב הזה. אמר לו מובארק: בסדר, קיבלתי, וככה עשה. אחרי 
שנים, העולם התהפך ותפסו את מובארק, ודנו אותו למוות. שמו אותו בתמונות 
והרב  ֶות ואיננו” )ע”פ איוב ג’, כ”א(.  ַלָמּ כשהוא עומד שם מחכה למוות - “המחכה 
עובדיה אמר תתפללו עליו – על גוי! כי הוא שמע בקולי שלא לעשות כביש על גבי 
צדיקים יסודי עולם. והתפללו, והתפלה עזרה, אי אפשר להאמין. אכזריים כאלה 
שדנו אותו למוות ומחכים לו מתי ימות, פתאום אמרו: טעינו, הוא בסדר, הוא אדם 
וכל  והיא נשמעת לפני הקב”ה.  “צדיק”... יש כח לתפלה של צדיקים ושל רבנים, 
אחד ואחד מאתנו אם הוא ישתדל ללכת בדרך נכונה, הקב”ה ישמע אותו22! יש כח 
לתפלה שנאמרת בלב טהור. לא בשביל כסף ולא בשביל רעש, אלא להתפלל מקירות 
הלב. “ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל” )ישעיה ל”ח, ב’( והגמרא בברכות )דף י’ ע”ב( 
אומרת מה הפירוש “אל הקיר”? שהתפלל מקרות לבו. מהנשמה שלו הוא התפלל! 

והתפלה שלו עזרה לו, וקיבל עוד חמש עשרה שנות חיים. 

“מימים ימימה”
בסוף הפרשה כתוב: “ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה” )שמות כז. 

י”ג, י’(. ויש מחלוקת בין התנאים במסכת עירובין )דף צ”ו ע”א(. יש אומרים שהחוקה 

הזאת היא קרבן פסח, ו”מימים ימימה” הכוונה שפעם בשנה מקריבים אותו. ויש 

20.  הרב חיד”א יש לו סגנון מיוחד, כותב )שה”ג ח”א ערך רבי מאיר גאביזון( שאמר להם: “כן יהיה תמיד 
הענן יכסנו” )במדבר ט’, ט”ז( - הענן יכסה אותו...

21.  ראיתי ככה את כתב ידו של רבי בוגיד ע”ה בסוף ימיו. הוא היה צריך לקחת טיפות עינים בכל יום, 
ופעם ראש השנה היה ביום חמישי ויום ששי ולא לקח, ואחר כך גם בשבת לא לקח, סך הכל שלושה ימים 
לא לקח, וגמרנו. לא היה רואה. כשבדקו אותו הרופאים כשנפטר, אמרו כל גופו בריא חוץ מהעינים.
22.  היה לנו בחור בישיבה שכל הזמן מבקש ממני: תברך אותי לזיווג, ובירכתי אותו כמה פעמים. 
ואמרתי לו שילמד אור החיים, ולמד אור החיים. ויום אחד ראיתי בחור אצלנו שהתפלל יפה מאד, 
אמרתי לו בזכות התפלה שלך אתה יכול לברך את הבחור הזה, והוא בירך אותו. ואחרי יומיים מצא 

את זיווגו! אתם לא תאמינו, אבל תשאלו את הבחור, הוא יודע בעצמו.

אומרים שאין הכוונה לקרבן פסח אלא למה שסמוך לו, דהיינו תפלין, ו”מימים 
ימימה” הכוונה שצריך להניח כל יום תפלין ולא בלילה. וזה מחלוקת האם לילה 
זמן תפלין מן התורה או לא. ולפי הרמב”ם )פ”ד מהלכות תפלין ה”י( לילה לאו זמן 
תפילין, ומי שמניח תפלין בלילה, עובר על עשה, כי התורה אמרה מימים, ולא 
לילות. )וזו דעת רבי יוסי הגלילי(. אבל לפי מרן )סי’ ל’ ס”ב( ורוב הפוסקים, לילה זמן 
תפלין, ומי שמניח תפלין בלילה, לא עובר על איסור תורה ]ורק מדרבנן אסור. 
עיין בש”ע שם[, כי כשהתורה אמרה “מימים ימימה” כוונתה על קרבן פסח שצריך 

לעשות אותו בכל שנה. 

למצוא את ההלכה בפשטות של הפסוק
ואני תמיד אוהב למצוא את ההלכה בפשטות של הפסוק. “מימים ימימה” בפסוק כח. 

פירושו משנה לשנה. איפה מצאנו את זה? בתחילת שמואל-א’ )א’, ג’( כתוב: “ועלה 
האיש ההוא מעירו מימים ימימה להשתחוות ולזבוח לה’ צבאות בשלה” ]והכוונה 
פעם בשנה[. וגם גבי בת יפתח כתוב )שופטים י”א מ’(: “מימים ימימה תלכנה בנות 

ישראל לתנות לבת יפתח”. ואלה ה”ימים ימימה” הכוונה משנה לשנה. 

גם פסח זו חוקה
אבל יש קושיא על זה. מה הפירוש “חוקה”? הרי לעשות קרבן פסח משנה כט. 

לשנה זה לא חוקה, כי זה בגלל שיצאנו ממצרים. בשלמא תפלין זו חוקה, וכי אתה 
יודע מה הקשר בין תפלין ובין יציאת מצרים? אבל אם זה פסח למה זו “חוקה”? 
אלא התשובה היא שגם בפסח יש הרבה חוקים. כי יום אחד יצאנו ממצרים, ובאותו 
“ויאפו את הבצק  היום אסור היה לאכול חמץ, ואחר כך היה מותר. כמו שכתוב: 
אשר הוציאו ממצרים, עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים” )שמות י”ב, ל”ט(23. 
ומשמע שאם לא גורשו, היו יכולים לאפות חמץ. ולמה היה מותר להם לאכול? יש 
גמרא בפסחים )דף כ”ח ע”ב( שפסח מצרים נהג רק יום אחד, שנאמר “לא יאכל חמץ, 
היום” )שמות י”ג, ג’-ד’(. ועוד שהתורה אומרת שכל הטעם שלא יכלו לאכול חמץ, כי 
גורשו ממצרים, ומשמע שאם לא היו מגורשים, היו אוכלים חמץ ]וכמו שאמרנו[, 
אם כן זה רק יום אחד בלבד.  אבל כיון שהתורה לא נתנה להם לאפות חמץ, א”כ 
למעשה אכלו רק מצות. לכן כל ימי הפסח אוכלים רק מצה, אבל מי שאוכל אורז 
וכדו’ אין לו שום בעיה, הבעיה כולה שלא תאכל חמץ. ביום הראשון חובה לאכול 
)שמות י”ב, י”ח( - הכתוב קבעו חובה )פסחים  מצות, שנאמר “בערב תאכלו מצות” 

דף ק”כ ע”א(, אבל בשאר ימי הפסח אם אדם רוצה לאכול פירות24 - יכול לאכול.

טעם החיים
אדם צריך לדעת, אם תשמע בקול התורה, יהיו לך חיים טובים, תהיה לך שמחה ל. 

בחיים, יהיה לך טעם בחיים. כמו שפעם הרב לאו שיהיה בריא אמר לשלמה להט: 
אתה חושב שטעם החיים זה קוקה קולה? לא! אמר לו: אז מה? אמר לו: התורה 

זה הטעם של החיים!

מורנו ורבנו מרן הגאון רבי רחמים חי חויתה הכהן זצוק”ל 
משלם לכל מי שעשה לו כבוד

רבותי! השבוע יש הילולא של מורנו ורבנו הגאון רבי רחמים חי חויתה הכהן. לא. 
זו זכות גדולה לבוא לשם ולתת - לתרום. כל מי שיתרום אף פעם לא יתאכזב! רבי 
חויתה משלם לכל מי שעשה לו כבוד! לכן רבותי תבואו להילולא, תמלאו את ההילולא, 
ותתנו מכל הלב שלכם. הקב”ה משלם. “בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך” )דברים 
ו’, ה’(. “לבבך” - זה הלב, “מאודך” - זה הכסף הממון, שהוא מאודו של האדם. ה’ 

יברך אתכם, שתזכו לראות בניכם ובני בניכם לומדים תורה ושמחים בתורה. ולא 
רק לומדים, אלא לומדים מתוך שמחה ומתוך נחת. וה’ יתברך יברך אתכם, ויהיה 

לכם חיים טובים וארוכים. וכן יהי רצון ונאמר אמן.
23.  היה אחד שאמר בדרך בדיחה - “כילו חמץ” – קילו גרם אחד חמץ... אבל הכוונה היא כי לא החמיץ.

24.  למי שאין לו סכרת, בעוונות יש לי סכרת, ואם אני אוכל פירות אני סובל. הכרתי יהודי אחד 
באמריקה שלא טועם טעם לחם רק משבת לשבת. בשלוש סעודות הוא אוכל לחם, ואילו בכל 
ימות השבוע הוא אוכל בשר דגים עופות וירקות. אמרתי לו שעל זה נאמר )תהלים ג’, ד’(: “ואתה ה’ 
מגן בעדי”. בעד”י ראשי תיבות: בשר עופות דגים ירקות... הירקות הכי טובים, ופירות לא היה אוכל 
בכלל. ולמה הוא עשה ככה? כי היה לו אח מסכן שנפטר מסכרת, ולכן לא הייתה לו ברירה והוא לא 

היה אוכל. ובמוצאי שבת היה אוכל כזית לחם וזה הכל.
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  )חובה לציין שם וכתובת בצורה ברורה!(. 

נא לשלוח התשובות עד יום ראשון בערב

פתרון משבוע קודם: "ולא יוכל לראות" מי לשון מרן שליט"א בגליון הקודם )אות ג'(: רש“י אומר אף אחד 
לא יוכל לראות את הארץ, וחסר מלה ”הרואה“, כי זה מובן מאליו. אבל יש פירוש דרך צחות, כתוב בגמרא )יומא 
דף ע“ד ע“ב( שאדם שיש לו מעט אוכל, לא יאכל אותו בלילה בחושך, כי אז כמה שיאכל לא ישבע, אבל אם יאכל 
ביום - יאכל מעט וישבע. ”מאן דאית ליה סעודתא לא ליכלה אלא ביממא“. אנשים שהם בר מינן עוורים - אוכלים 
ואינם שבעים. אז כאן הארבה אם היה רואה קצת את הארץ, היה אוכל ואומר ”ברוך ה‘, עכשיו ברכת המזון“... 
אבל הארבה לא רואה – ”ולא יוכל לראות את הארץ“, ואם הוא לא רואה, אז הוא אוכל ואוכל, לא משאיר כלום. 
”וכסה את עין הארץ - זה הארבה - ולא יוכל לראות - הארבה בעצמו לא יוכל לראות- את הארץ“. וממילא ”ואכל 

את יתר הפליטה וגו‘ ומלאו בתיך ובתי כל עבדיך“.
פתרון התמונה: הגאון רבי שמעון גבאי זצ"ל ראש בית המדרש תפארת למשה ומוסדות תורה בעיר נתניה, והגדיל 

תורה בעיר. נפטר בו' בשבט ה'תשע"ב. 
שמות הזוכים יפורסמו בגליון הבא בעז"ה

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(

ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַרִּבי ִיּנֹון חֹוִרי ַזַצ"ל
ַזַצ"ל, ֶׁשִּנְפַטר ִלְפֵני  ִיּנֹון חּוִרי  ַרִּבי  יֹום ט"ּו ִבְׁשָבט, ֶזה יֹום ָהַאְזָּכָרה ֶׁשל ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק 

ְׁשַבע ֶעְׂשֶרה ָׁשָנה )ִּבְׁשַנת התשס"ד(. הּוא ַתְלִמידֹו ֶׁשל ָמָרן ַרִּבי ְחִויָתה ַהּכֵֹהן זצ"ל. ַרִּבי 

ִיּנֹון ָהָיה ָמֵלא ָחְכָמה, ָמֵלא ַדַעת, ָמֵלא ְבִקיאּות, ָמֵלא ְפִסיָקה. הּוא ָהָיה ָצנּוַע ְמאֹד, ְוָהָיה 

מֹוֶרה ְּבֵבית ַהֵּסֶפר "ָרִזיִלי" ָּכאן ְּבֶמֶׁשְך 25 ָׁשָנה, ַהַּתְלִמיִדים ֶׁשָּלְמדּו ֶאְצלֹו ָהיּו ִמְסַּפר 1, 

ּוְכֶׁשָּבא ְמַפֵּקַח ִמַּטַעם "ִמְׂשַרד ַהִחּנּוְך" ִלְבחֹן ֶאת ַהַּתְלִמיִדים, ָאַמר לֹו ַרִּבי ִיּנֹון: "ְּכֶׁשַאָּתה 

ָבא ֲאִני יֹוֵצא", ָׁשַאל אֹותֹו: ָלָּמה? ָאַמר לֹו: "ִּתְבַחן ֶאת ַהַּתְלִמיִדים ְלַבד". ּוְלַאַחר ַהְּבִחיָנה 

ָאַמר ַהְמַפֵּקַח: "ֵמעֹוָלם ֹלא ָרִאיִתי ַתְלִמיִדים ָּכֵאֶּלה". ִּכי ָהָיה ְמַלֵּמד אֹוָתם ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש.

ְּכֶׁשִהִּגיַע ְלִגיל ֲחִמִּׁשים ְּבֵעֶרְך, ָאַמר ֶׁשהּוא הֹוֵלְך ְלֵבית ָאבֹות. ָּבא ֵאַלי ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ִעיָדאן 

ַזַצ"ל ְוָאַמר ִלי: "ַרִּבי ִיּנֹון הֹוֵלְך ְלֵבית ָאבֹות, ּבֹוא ְנַדֵּבר ִאּתֹו ֶׁשָּיבֹוא ַלְיִׁשיָבה ְוִיֵּתן ִׁשעּוִרים". 

ֶמֶׁש"ְך  )הּוא לֹוֵמד  ַּכּדּוִרים'  'ַמְחָסן ֶׁשל  "ֲאִני  ִלי:  ָאַמר  ְוהּוא  ִאּתֹו,  ְוִדַּבְרִּתי  ֵאָליו  ָהַלְכִּתי 

"ִמְׁשְמרֹות ְּכֻהָּנה", ְוֶזה ָראֵׁשי ֵתבֹות "ַמְחָסן ֶׁשל ַּכּדּוִרים"...(, ִּכי ֶׁשַבע ָׁשִנים ֲאִני לֹוֵקַח ַּכּדּוִרים 

ַלֵּלב ּוִמַּתַחת ַהָּלׁשֹון ְועֹוד, ַוֲאִני ֹלא ְמֻסָּגל". ָאַמְרִּתי לֹו: "ָהרֹוְפִאים יֹוְדִעים ְלַרֵּפא ַרק ֶאת 

ַהּגּוף ְּכמֹו ֶׁשְּמַתְּקִנים ְמכֹוָנה, ֲאָבל ֵהם ֹלא יֹוְדִעים ְלַרֵּפא ֶאת ַהְּנָׁשָמה. ְוָלֵכן ַּכָּמה ֶׁשָּפחֹות 

ַּכּדּוִרים ֶזה יֹוֵתר ָּבִריא, ְוִאם ַּתֲאִמין ֶׁשַאָּתה ָּבִריא ֶזה ִיֵּתן ְלָך ְבִריאּות". ּוְכֶׁשִּסַּיְמִּתי ְלַדֵּבר 

ִאּתֹו, ָאַמר ִלי: "ֲחִצי ָׁשָעה ֶׁשִּדַּבְרִּתי ִאְּתָך ָׁשָוה ֶׁשַבע ָׁשִנים ֶׁשָהִייִתי ֵאֶצל ָהרֹוְפִאים". ְוַאַחר 

ָּכְך ָאַמְרִּתי לֹו: "ָּתבֹוא ְוִתֵּתן ִׁשעּוִרים ַּבְיִׁשיָבה", ּוָברּוְך ַהֵּׁשם ָּבא ַלְיִׁשיָבה ְוָנַתן ִׁשעּוִרים.

ְוָהָיה מֹוֵסר ִׁשעּוִרים ַלַּתְלִמיִדים ִּבְצִניעּות ְּגדֹוָלה, ּוִבְזַמן ַהִּׁשיעּור ָהָיה סֹוֵגר ֶאת ַהֶּדֶלת, ְּכֵדי 

ֶׁשַאף ֶאָחד ֹלא ִיְׁשַמע אֹותֹו. ְוהּוא ָהָיה ַבַעל חּוׁש ְמֻיָחד. ַּתְלִמיָדיו ָהיּו אֹוְמִרים ָעָליו ֶׁשהּוא 

"ֶאְנִציְקלֹוֶּפְדָיה יֹוֶׁשֶבת" )ֹלא ְמַהֶּלֶכת...(, ִּכי הּוא ָהָיה ׁשֹוֵפַע ְוזֹוֵרם. ֲאָבל ֵהם ֹלא ָיְדעּו ָכל 

ָּכְך ְלַהֲעִריְך ֶאת ֶזה, ִּכי ְכֶׁשָהָיה ׁשֹוֵאל אֹוָתם ְׁשֵאָלה, ָהָיה תֹוְך ְּכֵדי ִדּבּור נֹוֵתן ָלֶהם ְּתׁשּוָבה 

ּוַמְצִניַע ֶאת ְּגאֹונּותֹו )ֲאָבל ֹלא ְכַדאי ָלֵתת ַלַּתְלִמיִדים ְּתׁשּוָבה ִמָּיד(. ַאַחר ָּכְך הּוא ָרָצה ִלְפּתַֹח 

ּכֹוֵלל, ּוָפַתח ּכֹוֵלל ְּב"ִגְבָעַתִים".

ְּכֶׁשָהיּו אֹוְמִרים לֹו: "ְּכבֹוד ָהַרב ַיְחּתֹם ַעל ַמֶּׁשהּו ְמֻסָּים", ָהָיה אֹוֵמר: "ָמה ַהֲחִתיָמה ֶׁשִּלי 

ָׁשָוה? ֵלְך ְלַבַעל ַהַּמּכֶֹלת ָּכאן ְוהּוא ַיְחּתֹם ְלָך, ָלָּמה? ִּכי הּוא ְיהּוִדי ַוֲאִני ְיהּוִדי ּוָמה ַהֶהְבֵּדל 

ֵּביֵנינּו?" 'ְוֹלא ִנַּכר ׁשֹוַע ִלְפֵני ָדל ִּכי ַמֲעֵׂשה ָיָדיו ֻּכָּלם' )איוב פרק ל"ד פסוק  י"ט(. ֲאָנִׁשים 

ָהיּו ָבִאים ֵאָליו ְלִהְתָּבֵרְך, ְוָהְיָתה לֹו ְׁשֵאָלה: ַהִאם ֲאִני ָיכֹול ְלָבֵרְך ֲאָנִׁשים אֹו ֹלא? יֹום ֶאָחד 

ָלַרב וֹואְזֶנר ָזַצ"ל ִלְׁשאֹל אֹותֹו ֶאת ַהְּׁשֵאָלה ַהּזֹו, ְוהּוא ִחָּכה ַבּתֹור ְּכמֹו ֻכָּלם. ֵּביְנַתִים ָרָאה 

אֹותֹו ַהֵּבן )ֵאיִני יֹוֵדַע ִאם ֶזה ְבנֹו ַרִּבי ַחִּיים ]זצ"ל[ אֹו ]שיבלחט"א[ ֵּבן ַאֵחר( ְוָאַמר לֹו: "ַאָּתה 

ָיכֹול ְלָבֵרְך אֹוִתי?" ָאַמר לֹו: "ָמה ֲאִני?!" ָאַמר לֹו: "ַאָּבא ֶׁשִּלי ָאַמר ִלי, ְּכֶׁשַאָּתה רֹוֶאה ֶאת 

ָהָאָדם ַהֶּזה ְּתַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְבָרָכה", ָאַמר לֹו ַרִּבי ִיּנֹון: "ִאם ָּכָכה ָּפַתְרָּת ִלי ֶאת ַהְּׁשֵאָלה ֲאִני 

חֹוֵזר ַהַּבְיָתה..." ֵּבַרְך אֹותֹו, ּוֵמָאז ִהְתִחיל ְלָבֵרְך. )גליון 50 אותיות א' - ד'(.

ַּבַּקִּדיׁש ֵיׁש אֹוְמִרים "ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי )ְּבָוא"ו( ָעְלַמָּיא ִיְתָּבַרְך", 

ְוָכָכה ַדַעת ָמָרן ָהַרב עֹוַבְדָיה )שו"ת יביע אומר ח"ח חאו"ח 

ֲאָבל  יֹוֵסף )סימן נ"ו(,  ַּבֵּבית  ָמָרן  ִּפי  ַעל  י'(  סי' י"א אות 

ֲאַנְחנּו אֹוְמִרים "ְלָעַלם ְלָעְלֵמי )ְּבִלי ָוא"ו( ָעְלַמָּיא" )ָלָּמה? 

ִּכי ַכף ַהַחִּיים ְּבאֹותֹו ַהִּסיָמן )אות י"ג( ּכֹוֵתב ְּבֵׁשם ֲעָׂשָרה פֹוְסִקים 

ַאֲחרֹוִנים ֶׁשאֹוְמִרים "ְלָעְלֵמי" ְוֵיׁש ָלֶהם ֶהְסֵּבר ָלֶזה, ְוִאם ֵּכן ַוַּדאי 

ֶׁשאֹוָתם ַהּפֹוְסִקים ּוֵביֵניֶהם ָמָרן ַהִחיָד"א ַוֲחָכִמים ֲאֵחִרים ֹלא ָראּו 

ֶאת ַהֵּבית יֹוֵסף, ֶאָּלא ַוַּדאי ֶׁשֵהם ָראּו ְוֵיׁש ָלֶהם ַטַעם. ּוַפַעם ַאֶחֶרת 

ַאְסִּביר ֶאת ֶזה(. ְוֵיׁש ֶאָחד ֶׁשָהָיה ִמְתַּפֵּלל ִאָּתנּו ַכָּמה ָׁשִנים 

ְּבַׁשָּבתֹות, ְוהּוא ָכל ַהָּׁשבּוַע אֹוֵמר "ּוְלָעְלֵמי" ּוְכֶׁשִּמְתַּפֵּלל 

ָּכאן ְּבַׁשָּבת הּוא ִנְלָחץ ְואֹוֵמר "ּוְלָעְלֵמי ְלָעְלֵמי", ָאַמְרִּתי 

ַּתִּגיד  "ּוְלָעְלֵמי"  ַאָּתה רֹוֶצה לֹוַמר  ִּתָּלֵחץ, ִאם  ַאל  לֹו: 

ָּכָכה, ַאָּתה רֹוֶצה הֹוָכָחה? ָּכתּוב ַּבְּגָמָרא )עירובין י"ג ע"ב( 

"ֵאּלּו ָוֵאּלּו ִּדְבֵרי ֱאֹלִקים ַחִּיים", ְּכלֹוַמר ִאם ָאַמְרָּת "ֵאּלּו" 

ָּגמּור...  ְּבֵסֶדר  ֶזה  )ְּבָוא"ו(  "ְוֵאּלּו"  ָאַמְרָּת  ָוא"ו( אֹו  )ְּבִלי 

ָאז ִאם ַאָּתה ָרִגיל לֹוַמר "ּוְלָעְלֵמי", ֹלא נֹוָרא ֶזה ְבֵסֶדר. 

)גליון 50 הערה 22(.

א. ָמָרן ַהִחיָד”א )ב”יוסף לחק”, בחק לישראל שמות יום ראשון(, ּכֹוֵתב ָּכָכה: “ְיֵמי ַהּׁשֹוָבִבי”ם ]ַהָּיִמים 

ַהְמֻסָּגִלים, ַּבָּׁשבּועֹות ֶׁשּקֹוְרִאים ָּבֶהם ֶאת ַּפְרִׁשּיֹות ְׁשמֹות – ִמְׁשָּפִטים[ ְועֹז ֲהָדָרם ֶנֶאְמנּו ְמאֹד, 

ּוַמְרִּבית ָהָעם ִנָּגִׁשים ֶאל ה’ ָלׁשּוב ֵמַחּטֹאת ְנעּוִרים”. ּוַמה ֶׁשעֹוִׂשים ַהּיֹום ַּתֲעִנּיֹות ְוַכּדֹוֶמה, ֶזה ֹלא 

ָדָבר ָחָדׁש, ּוְכָבר ִלְפֵני ֵמאֹות ָׁשִנים ִּביֵמי ָמָרן ]ַהֵּבית יֹוֵסף[ ָהיּו ָצִמים ִּביֵמי ַהּׁשֹוָבִבי”ם ַאְרָּבִעים 

יֹום, ּוָמָרן ְּבַעְצמֹו ָהָיה ָצם ַאְרָּבִעים יֹום )ָּכְך ְמפֹוָרׁש ְּבֵסֶפר ַמִּגיד ֵמיָׁשִרים(. ְועֹוד ִלְפֵני ָמָרן ָהָיה ֶאת 

ָהַרב ְמַחֵּבר “ְּתרּוַמת ַהֶּדֶׁשן”, ֶׁשַּתְלִמידֹו ַה”ֶּלֶקט יֶֹׁשר” ָּכַתב ָעָליו )שם עמוד 116( ֶׁשהּוא ָהָיה ָצם 

ַאְרָּבִעים יֹום ַּבּׁשֹוָבִבי”ם. ְוִהֵּנה ַּבּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים ָּבא ַרֵּבנּו ָהֲאִר”י )בשער רוה”ק( ְוָאַמר ֶׁשֹּלא ַמְסִּפיק 

ָלצּום ַאְרָּבִעים יֹום, ֶאָּלא ָצִריְך ְׁשמֹוִנים ְוַאְרַּבע - פ”ד ַּתֲעִנּיֹות )ְוֵיׁש לֹו ֶחְׁשּבֹונֹות ַעל ִּפי ַהַּקָּבָלה(, ְוֵיׁש 

ֶׁשהֹוִסיפּו ַעל ַּתֲעִנּיֹות ֵאּלּו, ְוַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים ְּבֶבן ִאיׁש ַחי )שנה שניה פרשת משפטים אות כ”ב( ָּכַתב 

ָלצּום פ”ד ַּתֲעִנּיֹות, ּוְבִסְפרֹו ְלׁשֹון ֲחָכִמים ָאַמר ֶׁשֶאת ַהפ”ד ַּתֲעִנּיֹות ֶׁשל ָהֲאִר”י ֶאְפָׁשר ְלַצְמֵצם 

ְלַאְרַּבע ַּתֲעִנּיֹות. ֲאָבל ַּגם ֶאת ֶזה ָהֲאָנִׁשים ֹלא ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות, ְוָלֵכן ָּבא ַרִּבי ִיְצָחק ַאְלִפָּיה ָזַצ”ל 

ְוָכַתב ַלֲעׂשֹות “ֵסֶדר ַּתֲעִנית ִּדּבּור”, ְוֵהִביא ִמַּכָּמה ַצִּדיִקים ְמֻפְרָסִמים )ְּכמֹו “נַֹעם ֱאִליֶמֶלְך” ַוֲאֵחִרים( 

ֶׁשּיֹום ֶאָחד ֶׁשל ַּתֲעִנית ִּדּבּור ָׁשֶוה ְלַאְלֵפי ַּתֲעִנּיֹות ֶׁשל אֶֹכל. ְוהּוא כֹוֵתב ֶׁשְּכֶׁשַאָּתה ֹלא אֹוֵכל ַאָּתה 

ֹלא ָיכֹול ִלְלמֹד, ְוַגם ַאָּתה ָיכֹול ָלבֹוא ִליֵדי ַכַעס, ִּכי ָאָדם ָּבא ַהַּבְיָתה ַאֲחֵרי ַהּצֹום ּוִמְתלֹוֵנן: “ַצְמִּתי 

ָכל ַהּיֹום ֵאיפֹה ָהאֶֹכל?!” ִאם ֵּכן ֶמה ָעִׂשיָת ָבֶזה?! ָּכל ַמה ֶּׁשָּבִניָת ָהַלְך ְלִאּבּוד. ֲאָבל ְּכֶׁשָאָדם עֹוֶׂשה 

“ַּתֲעִנית ִּדּבּור” הּוא יֹוֵׁשב ְוֹלא ְמַדֵּבר ַאף ִמָּלה ֶׁשל ָלׁשֹון ָהַרע אֹו ִדְבֵרי ֶׁשֶקר ַוֲחֻנָּפה ְוַכּדֹוֶמה, ֶאָּלא 

ַרק לֹוֵמד ּוִמְתַּפֵּלל. )גליון 47 אותיות א’, ב’ וה’(.

ב. ָהַרְדָּב"ז ָהָיה ִמְּגרּוֵׁשי ְסָפַרד, ְואֹוְמִרים ֶׁשּנֹוַלד ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ִלְפֵני ַהֵּגרּוׁש, א"כ הּוא נֹוַלד ִּבְׁשַנת 

רל"ב, ְוהּוא ִנְפַטר ִּבְׁשַנת של"ב, זֹאת אֹוֶמֶרת ֶׁשַחי ֵמָאה ָׁשָנה! )ועי' קורא הדורות לרבי דוד קונפורטי 

דף ל"ו ע"ב( ְוהּוא ָכַתב ַאְלֵפי ְתׁשּובֹות. )גליון 50 הערה 14(.

ְּפָעִמים  ַהִחיָד"א. ְוהּוא כֹוֵתב ַּכָּמה  ָמָרן  ֶאְלַנָּקאר הּוא ָחָכם ָמרֹוָקִאי ְּבדֹורֹו ֶׁשל  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ג. 

"מוהר"ר חדי"א נר"ו", ַחְדָי"א ֶזה ָראֵׁשי ֵתבֹות ַחִּיים ָּדִוד יֹוֵסף ֲאזּוַלאי, ְוהּוא ַמְזִּכיר אֹותֹו ָּכָכה 

ֵּכיָון ֶׁשַהִחיָד"א ָׂשֵמַח ּוְמַׂשֵּמַח ]ְו"ָחֵדי" ֶזה ָׂשֵמַח ַּבֲאָרִמית[, ִּכי ַהָּׂשָפה ֶׁשּלֹו ְמֻיֶחֶדת ְּבִמיָנּה, ּוִמי 

ֶׁשּקֹוֵרא ֶאת ַהִּסְגנֹון ֶׁשּלֹו ּוֵמִבין ֶאת ַהְּמקֹורֹות ֶׁשּלֹו, ִמְתַּפֵעל ֵאיזֹו ְבִקיאּות ֵיׁש לֹו. )שם הערה 29(.

ד. ַרִּבי מֶֹׁשה ַחָּדאד ּבּוְרָּתא ָזַצ"ל ָהָיה ָחָכם ְמֻקָּבל )ְטִריּפֹוִליָטִאי( ֶׁשָהָיה ָגר ְּבִׁשּכּון ה', ֶׁשַאף ֶאָחד ֹלא 

יֹוֵדַע ֶאת ַהָחְכָמה ְוֶאת ַהְּצִניעּות ֶׁשּלֹו. ָהַרב ַעָמאר ֶׁשִּיָּבֵדל ְלַחִּיים ָאַמר ִלי ֶׁשהּוא ְוָהַרב ּבֹוָארֹון ָהיּו 

לֹוְמִדים ֶאְצלֹו ַקָּבָלה ָּכל יֹום ֲחִצי ָׁשָעה-ָׁשָעה, ְויֹום ֶאָחד ֵהם ָהיּו עֹוְמִדים ְלִהְתַמּנֹות ְלַדָּיִנים ְוָהָיה 

ָצִריְך רֹב קֹולֹות ]ְּכלֹוַמר, ֶׁשָּצִריְך ֶׁשרֹב ֵמָהֲאָנִׁשים ַּבַּוֲעָדה ַהּבֹוֶחֶרת ֶאת ַהַּדָּיִנים, ִיְתְמכּו ָבַרב, ְלַמּנֹותֹו 

ְלַדָּין[, ּוָבֶעֶרב ָהיּו סֹוְפִרים ַּכָּמה קֹולֹות ֵיׁש ְלָכל ֶאָחד, ּוְבאֹותֹו ְזַמן ָהָיה ָהַרב ּבּוְרָּתא לֹוֵמד ִאָּתם 

ַקָּבָלה, ּוִפְתאֹום ְּבֶאְמַצע ַהִּלּמּוד ָאַמר ָלֶהם: "ַעְכָׁשו ִהְתַמִּניֶתם", ָׁשֲאלּו אֹותֹו: ֵמֵאיפֹה ָהַרב יֹוֵדַע? 

ָאַמר ָלֶהם: ֲאִני ֹלא יֹוֵדַע ֲאִני רֹוֶאה, "ָאנִֹכי ָהרֶֹאה" )שמואל-א' ט', י"ט(. ֵהם ִהְסַּתְּכלּו ַבָּׁשעֹון ְוַאַחר ָּכְך 

ָהַרב ַעָמאר ִיְהיּו ַדָּיִנים. )שם הערה 2( ִהְתָּבֵרר ָלֶהם ֶׁשְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ְבִדּיּוק ֶהְחִליטּו ֶׁשָהַרב ּבֹוָארֹון וְְ


