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מוריד הגשם לברכה 
]יישר כח[1 ברוך ה’ ירד לנו הרבה גשם לברכה לפני ט”ו בשבט. למה? כי הגמרא א. 

אומרת )ר”ה דף י”ד ע”א. ע”ש( למה עושים ראש השנה לאילנות ביום ט”ו בשבט? כי 
ירדו רוב גשמי שנה. בית שמאי אומרים באחד בשבט, ויתכן שבשנה מעוברת הוא 
באחד באדר. אבל בית הלל עשו באמצע - ט”ו בשבט זה בסדר לכל השנים, כבר 
יצאו רוב גשמי שנה, והשנה מבורכת. בתחילת השנה הייתה לנו עצירת גשמים, 
מי יודע למה? בשנת השמיטה יש כל מיני עוונות. אבל ראה הקב”ה שיש הרבה 
חקלאים שהם שומרים שמיטה כהלכתה, ויש הרבה אברכים שמענים את עצמם 

לקנות ביוקר קצת אז הוריד לנו הרבה גשם לברכה2. 

ארטישוק בשביעית
יש דברים שחכמים גדולים מצאו בהם היתר. למשל הארטישוק3, יש לנו בו ב. 

1.  ]לר’ כפיר פרטוש ואחיו ר’ יהונתן הי”ו[. תבורכו מפי עליון ושיהיה לכם חיים טובים וארוכים. 
תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. השיר הראשון יש לו סגנון מיוחד שלא שמענו מאז שירת ספרד. 
המלים הולכות אצלו כל כך יפה. איך הוא מתחיל? “רחום אתה, כי גאלת, לנו לנו ממשמר. מיד פרעה, 
הוא וזרעו, בים טובעו בשחר”. כאילו הוא נמצא בשעה שטבעו פרעה וכל האנשים שלו. הוא מסתכל 
עליהם והוא נהנה ושמח ומרנן ומתרונן... והפיוט השני של רבי יוסף חיים זי”ע על ט”ו בשבט. על 
כל פרי שהקב”ה בורא, הוא אומר לו תודה. פעם הרב שך ע”ה אמר את הנאום הנפלא הידוע ההוא 
– “נאום השפנים”. ולמחרת באו אליו שני בחורים מהקיבוץ, אמרו לו תראה לנו את אלקים. אמר 
להם תביאו איזה פרי, תביאו ענבים, תביאו תפוזים, ותגידו לי מי הכין את הדברים האלה בתוך הפרי 
הסגור הזה?! זה בא מאליו?! מי שאומר שזה בא מאליו הוא פשוט משוגע. וקל וחומר היום שאנחנו 
יודעים שיש מיליארדים של תאים בגוף של האדם. זה בא מאליו?! רק חמור יאמר את הדברים האלה. 

שום הוכחה לא צריכים שיש בורא לעולם. יש בורא לעולם בלי שום ספק בעולם.
לא טוב ביוקר הרבה, אסור לעשות את זה. בשנים האחרונות החרדים ירדו קצת מהמחירים    .2
המוגזמים בשמיטה. לפני כמה שנים באיזו שנת שמיטה היו מוכרים דובדבן של אוצר בית דין 
בשבעה שקלים לקילו, ודובדבן רגיל עולה שני שקלים בלבד. מה זה? זה פי שלוש וחצי, מה קרה? 
אמרתי הרי זה אוצר בית דין, ואוצר בית דין ראשי תיבות א’ ב’ ד’ ]גימטריא 7[ - שבעה שקלים... 

אבל זה לא בסדר. צריך ללמוד איך להיטיב עם כל אלה ששומרים שמיטה כהלכתה.
3.  אנשים לא אוהבים ארטישוק, אומרים ארטישוק מלא תולעים, אבל גם הפטרוזיליה )בעדנוש 
ֶבת מלא תולעים, אז בודקים כמה שיכולים. דבר שלא נראה בעין  בערבית( מלאה תולעים, גם הׁשֶ

טובה אין מה לעשות, “עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה” )אבות פרק ה’ משנה י”ט(... דבר שלא נראה 
בעין רגילה בעין טובה, לא צריכים לחשוש. מנקים כמה שאפשר. עוד לפני שהיה גוש קטיף אכלנו 
את כל הירקות האלה. מה קרה עכשיו?! ולא עוד, אלא שהמדרש אומר )בראשית רבה פרשה כ’ אות 
י’( “וקוץ ודרדר תצמיח לך” )בראשית ג’, י”ח( - זה קינרס שהיא עשויה דרים דרים. מה זה קינרס? 
לא ידענו. עד שראינו את הרמב”ם בפירוש המשנה )כלאים פרק ה’ משנה ח’( ש”קינרס” בערבית זה 
“קנריא”. וקנריא זה “גנריא” שלנו - ארטישוק. אז המדרש אומר “וקוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת”. מי 
יאכל דרדרים וקוצים? אבל דרדר זה קינרס שהוא עשוי דרים דרים. )מה זה דרים דרים? שורות שורות. 
כמו שכתוב בגמרא )ברכות דף כ”ח ע”א( ברבי אלעזר בן עזריה שצמחו לו “תמני סרי דרי חיוורתא” - שמוֶנה 

עשרה שורות לבנות, כדי שייראה ָזֵקן שמתאים להיות נשיא(. אז הפסוק אומר “ואכלת” - יש מצווה לאכול. 

רבי צבי פסח פראנק  בעיה של שמיטה ]איסור ספיחין[. עד שהראו לי שהגאון 
)שהוא תלמיד חכם גדול ופוסק גדול( כתב שאין בארטישוק בעיה של שמיטה, כי הם 

רב-שנתיים )כרם ציון הלכות פסוקות פי”א גאון צבי סק”א(, אתה זורע השנה ארטישוק, 
בשנה הבאה יצמח לבד, אולי לא במשך שלוש שנים, אבל דבר שהוא רב-שנתי אין 
בו גזירת ספיחין. מה זה ספיחין? החקלאי רואה שמה שצמח שנה שעברה וגדל 
השנה מותר, אז הוא זורע בכוונה השנה, בשביל לומר שזה מהשנה שעברה. אבל 

כאשר יש לך פירות וירקות שהם רב שנתיים אין בהם בעיה של ספיחין4. 

מחלוקת רש”י ור”ת בתפלין
שני זוגות תפלין - רש”י ורבנו תם. העולם חושבים שזה שני ג.  כבר דיברנו על 

עולמות. לא, זה אותן הפרשיות, וההבדל הוא מה קודם. לפי רש”י הכל הולך בסדר 
התורה - קדש לי, והיה כי יביאך, שמע, והיה אם שמוע. וזה לא דעת רש”י בלבד, 
אלא ככה דעת כמעט כל הראשונים - הרשב”א )בתשובות המיוחסות סי’ רל”ד(, הרמב”ם 
)פ”ג מהלכות תפלין ה”ה(, הרמב”ן, רב האי גאון )לפי עדות אחת. עיין בהערות לס’ בא”ח ש”א 

פרשת וירא אות כ”א(, והגאון מוילנא )סי’ ל”ב ס”א(. כל חכמי ישראל רובם ככולם סוברים 

כמו רש”י. למה? כי רש”י עושה על פי סדר התורה. ורבנו תם משום קושיא שיש 
לו בגמרא )מנחות דף ל”ד ע”ב( הפך את הסדר. אמר “והיה אם שמוע” לפני “שמע”. 
אבל לא מחמת קושיא הופכים סדר. העולם חושבים שרבנו תם היה “מהפכן” אצל 

להיזהר מתולעים ולאכול. ככה כתוב )שער המצוות פרשת עקב( שהרב האר”י היה מצווה לבני ביתו, 
לך תחפש לי בשדות איזה ירקות שצמחו מאליהם, אני רוצה לאכול אותם ולברך עליהם, שנאמר 
“וקוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת את עשב השדה”. אז אחרי שיש לנו דבר כזה, כל שכן שזו מצוה 
מהמדרש ומהתורה. שהיא עשויה דרים דרים. ככה קיבלו אבותינו ורבותינו כולם. אף אחד לא אמר 

“תולעים, תולעים”. מנקים אותם כמו שמנקים את כל הפירות וכל הירקות. 
יש פירות שקשה לנקות, כמו למשל הדבלה - תאנים מיובשות אי אפשר לנקות. תנקה ותנקה ותנקה 
עדיין יש משהו. לכן כדאי להימנע מהם לגמרי, או לאכול מעט מאד אחרי בדיקה יפה בעין טובה 
ובזכוכית מגדלת וכולי האי והלוואי. קשה מאד שיהיו נקיים. אלא אם כן יש לנו תאנים שהם טריים 
ולא מיובשים - זה בסדר. אבל אם אדם אין לו - לא יעמיס על עצמו בט”ו בשבט להביא תאנים שיש 
להם שלושה ארבעה חודשים, והם מלאים תולעים. אסור לעשות את זה. אבל שאר הפירות הם בסדר. 
4.  ובשבילי הארטישוק זה חיים וברכה ובריאות, אני נהנה ממנו הרבה. והוא גם בריא. הביאו לי מה 
שכתבו עליו שיש בו הרבה דברים טובים לבריאות. ואני בעוונותי אין לי בריאות, יש דבר שעושה 
בריאות ויש שלא עושה בריאות, וכן על זו הדרך. למשל תמרים מביאים אותם בט”ו בשבט, והתמרים 
בשבילי לא טובים, יש בהם סוכר. אמרו לי שיש סוג אחד של תמרים שנקרא תומר )סימן לדבר ההפטרה 
של היום, היא מתחילה לאשכנזים: “והיא יושבת תחת תומר דבורה”... שופטים ד’ ה’(, אמרו לי ה’תומר’ הזה 

מוריד סוכר. קשה לי להאמין, אבל נחפש את התומר 
הזה, ואם לא מצאנו אותו ניקח מעט מאד בשביל 
)אם שייך לברך שהחיינו, כי למעשה  לברך שהחיינו. 

כבר בירכנו שהחיינו בראש השנה(. 

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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האשכנזים, כל דבר שהוא לא לפי הדעה שלו - הוא חולק. הוא פוסל תפלין של סבא 
שלו! יש דבר כזה בעולם שאדם אומר לסבא: התפלין שלך לא בסדר5?!

מדוע רבנו תם מהפך את הסדר?
היה חכם גדול בג’רבא שהיה לומד פשט ואוהב פשט, וכל דבר ודבר שרחוק ד. 

מהפשט מגמגם בו. הוא שאל שאלה נפלאה )נוכח השלחן סי’ ל”ד(, אמר: רבנו תם עליך 
השלום למה אתה מהפך את הסדר? הרי בתורה כתוב “שמע ישראל” בפרשת ואתחנן 
)דברים ו’(, ופרשת “והיה אם שמוע” בפרשת עקב )שם י”א(. אז למה אתה מהפך “והיה 

אם שמוע” לפני “שמע”? וחשבתי לפי עניות דעתי לתרץ את זה )בהגהתי שם(, בזוהר 
פרשת בא )דף מ”ג סע”ב( כתוב שפרשת “והיה אם שמוע” זה דינא קשיא - יש בה דין 
קשה. “השמרו לכם פן יפתה לבבכם” )שם פסוק ט”ז(, “וחרה”, “ועצר וכו’”, “ואבדתם 
מהרה” )שם פסוק י”ז(. )אומות העולם שיאבדו מהרה מאתנו, שיעזבו אותנו...(. לכן לא מסיימים 
בה, אלא שמו אותה באמצע. ולמדתי את זה מדברי הזוהר הידועים שקוראים אותם 
ביום ראש השנה )פרשת אמור דף ק’ ע”א(. אומר שם הזוהר, למה עושים תקיעה תרועה 
תקיעה? כי תרועה יש בה דין, זה לשון שבירה - “תרועם בשבט ברזל” )תהלים ב’, ט’(. 
ואילו תקיעה זה חסד - “פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה” )ר”ה דף ל”ד ע”א(. ואותו דבר 
“שברים” זה כנגד יצחק אבינו שהוא גבורה. ולכן שמים את הגבורה באמצע, וחסד 
תקיעה מכאן ותקיעה מכאן. גם תש”ת וגם תר”ת וגם תשר”ת  מכאן וחסד מכאן - 
מתחילים ומסיימים בחסד. לכן לדעת רבנו תם שמים שמע בסוף. כי “שמע” זה חסד, 

ואילו “והיה אם שמוע” יש בה גבורה. 

רבנו תם מצא כדבריו בגאונים
אבל האמת היא שלא מחמת קושיא אדם משנה. הרבה פעמים חושבים שרבנו ה. 

תם היה מהפך את העולם6. רבנו תם שעשה דברים כאלה7 כי הוא הלך על פי שיטת 

5.  אומרים על רבנו תם שבגיל חמש הוא היה בחיקו של רש”י ע”ה )מורנו ורבנו לכל הדורות(, והוא נגע 
לו בתפלין. ורש”י צחק ואמר: הילד התינוק הזה עתיד לחלוק עלי בסדר הפרשיות. וכמו שאמר ככה 
היה. רבנו תם עשה קושיא בגמרא )במנחות ל”ד ע”ב ד”ה והקורא( ואמר סדר של הפרשיות הוא לא כמו 

שאמר סבא, אלא “והיה אם שמוע” לפני “שמע”.
6.  ולא רק הוא, אלא גם אחיו רשב”ם ע”ה. הוא כותב )בראשית ל”ז, ב’( מה שפירשו הקדמונים בפירוש 
“תולדות” זה טעות ושיבוש, זה לא ככה. אלא “תולדות” פירושו לשון לידה. ובאים האחרונים ואומרים 
- הפירוש של רש”י תולדות לשון הסטוריה )“תולדות יעקב” )בראשית שם( הכוונה היסטוריה של יעקב( זו 
האמת. יש כמה מקומות שאי אפשר לפרש כמו שאמר רשב”ם. והיום תולדות פירושה כמו שאומר 
רש”י. “תולדות עם ישראל” לא הכוונה הבנים שהביאו עם ישראל, אלא הכוונה ההסטוריה של עם 
ישראל. ורשב”ם מדבר בתקיפות, הוא מעתיק את הלשון של סבו )ולא כותב זה סבי אמר(, ואמר איזו 
טעות עשו הקדמונים, איזה שיבוש. אבל הכי טוב לא לדבר בתקיפות לעולם. פעם אחת היה מישהו 
שהשיב על דברי חברו בתקיפות וכנראה הוא צודק, ושלח לו האדמו”ר מליובאוויטש: כתוב בגמרא 
בתענית )כ’ ע”א( “לעולם יהא אדם רך כקנה ולא יהיה קשה כארז”. כתב לו: לעולם יהיה וכו’ ואל יהיה וכו’. 
אפילו אם אתה צודק. )נדפס בגליון “כי קרוב” מס’ 81 עמ’ 16( תדבר בנחת, תדבר בכבוד, צריך להתייחס 
לבן אדם כאדם, ואל תבזה אותו בגלל שאתה סובר אחרת. יבוא אחר כך דור אחר ויוכיח שהוא צודק. 

איך אתה עושה דבר כזה? לעולם אל תדבר בתקיפות.
7.  ולא רק בזה, אלא גם במוצאי שבת. אנחנו ידענו שאם אתה רואה את הרקיע מלא כוכבים יצאה 
שבת. ורבנו תם אומר )שבת דף ל”ה ע”א ד”ה תרי( לא, אלא צריך לחכות שבעים ושתים דקות. יש עושים 
פירושים אחרים ברבנו תם, אבל אף אחד בכל הדורות לא הבין כדבריהם. אולי יש אחד או שנים 
שהבינו ככה. הרב גנוט שיהיה בריא אומר: בעל היצחק ירנן שליט”א, יש לו סייעתא משו”ת הרז”ה 
)חידושי וכללי הרז”ה סי’ ג’(. מי זה שו”ת הרז”ה? זה לא רבנו זרחיה הלוי, אלא הרז”ה הזה זה חכם בימי 

הנודע ביהודה ]שמו רבי זאב הלוי[ שהיה מהפכן. אמר השיעורים שלנו לא טובים וכו’, ויש תשובה 
אליו בשו”ת נודע ביהודה קמא )ח”א סימן ל”ח(, אחרי שהרס את דבריו ודחה אותם, כתב לו: “ומעתה 
מהיום והלאה על הראשונים לא יתמרמר, כי המה עזים מנמר, וידע ערכם, ואז יבחר דרכם”. אל תדבר 
י דבורה” )שופטים  ְמּתִ ּקַ על הראשונים! אתה חושב שהראשונים לא הבינו? עד שקמת אתה - “עד ַשׁ
ה’, ז’(?! ואותו דבר כאן. כל הראשונים הבינו שרבנו תם הוסיף לנו שבעים ושתים דקות במוצאי שבת, 

ככה הבין הרמב”ן )בספר תורת האדם, נדפס בספר כתבי הרמב”ן ח”ב עמ’ רנ”א(, וככה הבין הרשב”א )שבת 
דף ל”ד ע”ב(, וככה הבין רבי חיים אבולעפיא, שהוא תיקן בחרם שאסור לעשות מלאכה לפני שבעים 

ושתים דקות מהשקיעה )ס’ חנן אלקים בתקנות שבסופו אות ח’(. למה? כי חשש לדעת רבנו תם. ואם רבנו 
תם והגאונים זה אותו דבר, אז מה הוא מתקן ומה הוא מחרים? על מה אתה מחרים? 

אתה יכול לומר שרבנו תם לא הכיר את הכוכבים בארץ ישראל, וזה טעם נכון ואמתי. אמר אותו חכם 
גדול - רבי יהוסף שוורץ )פעם כתבתי יוסף בלי ה”א )יהוסף( עשו עלי שאלה גדולה, איך אתה כותב יוסף בלי 
ה”א? נורא ואיום... הרי יוסף הצדיק שמו גם יוסף וגם יהוסף )תהלים פ”א ו’(. אז מה אתם רוצים ממני?! טוב, תקשו 

עלי, מצווה להקשות עלי כמה שיותר...( אמר: “איש האלקים” רבנו תם הכיר רק את הכוכבים בצרפת, ושם 

לא רואים שלושה כוכבים רק יותר מאוחר )ס’ דברי יוסף דף מ”ג ע”ב(. וזו אמת. כל מי שבצרפת אומר לי, 

הגאונים. הוא מצא בגאונים שיטה - הויות באמצע )מה זה הויות באמצע? והיה והיה באמצע, 
מכאן קדש ומכאן שמע ישראל. ופרשיות “והיה כי יביאך” “והיה אם שמע” באמצע(.

אם כל הדורות הניחו שני זוגות תפלין
ועכשיו הרווחנו דבר נפלא. יש מי שאומר שכל הדורות הניחו שני זוגות. ככה כתב ו. 

בן איש חי )ש”א פרשת וירא אות כ”א(. וככה כתב גם חכם אחר - רבי כלפה גיג’, יש לו ספר 
“כגן הירק8” )וככה הוא כתב שם דף ל”ה ע”ב(. הוא לא ראה את הבן איש חי והבן איש חי 
לא ראה אותו, אבל שניהם כותבים שכל הדורות הניחו שני זוגות. והרב עובדיה ע”ה 
)שו”ת יבי”א ח”א חאו”ח סי’ ג’ אות ט’( דחה את זה, אמר זה לא יכול להיות, איך כל הדורות 

כל הגאונים הניחו שני זוגות, ופתאום בימי הראשונים זוג אחד נשכח, והתחילו לשאול 
מה הזוג שנשאר, ונחלקו רש”י ורבנו תם. ראית שאבות אבותיך הניחו שנים, מה אתה 

מניח אחד?! וזו קושיא עצומה מאד. אי אפשר להימלט ממנה. 

בראש וביד יש מקום לשני זוגות
היה חכם אחד מחבר ספר בן יוחאי, ויש בו למעלה ממאה תירוצים על קושיות ז. 

היעב”ץ. היעב”ץ כתב קושיות רבות על הזוהר כדי להוכיח שיש קטעים בזוהר 
שנכתבו מאוחר, בימי הרשב”א פחות או יותר, והוא מתרץ אותם. אחד הדברים, 
שכתוב בזוהר )תקוני זוהר חדש דף ק”א ע”ב( “דרא בתראה שויין תרי זוגין דתפלין”. 
והיעב”ץ אומר )מטפחת ספרים פ”ד הערה רע”א( איך יתכן דבר כזה, “דרא בתראה” זה 
מהר”ם מרוטנברג. היתכן שרבי שמעון בר יוחאי מדבר על מהר”ם מרוטנברג אלף 
שנה אחריו? וזו קושיא עצומה. אז בן יוחאי אומר )סוף מענה קכ”א ד”ה האופן השני( מי 
שיעיין בגמרא עירובין )דף צ”ה ע”ב( יראה שכתוב שם “מקום יש בראש להניח שני 
זוגות”. אז מה? “מקום יש בראש” - משמע שישנה אפשרות להניח שני זוגות, אבל 
לא כתוב שמניחים שנים. אדרבה, באותו עמוד מוכח שלוש פעמים שהניחו רק תפלין 
אחד. רק מה? כשאדם הולך בדרך ביום שבת והוא מוצא תפלין זרוקים9, לא יוכל 
להביא אותם בידו מטעם טלטול, אז הוא מניח אותם שנים שנים. וזה מה שהגמרא 
אומרת “מקום יש בראש להניח שנים”. אבל לא אמרה הגמרא שצריכים להניח שנים 
כל יום. מה פתאום?! הגמרא לא אמרה ככה.. ולא רק זה, אלא הגמרא אמרה “התינח 
דראש, דיד מאי איכא למימר?” - בשלמא בראש יש מקום )כי בראש יש מקום רחב עד 
המרכז, שאפשר להניח שם שני תפלין(, אבל ביד אין מקום כל כך. והגמרא עונה שגם ביד 

יש מקום. ואם כולם מניחים שני זוגות בראש וביד, מה קושיית הגמרא? תראה איך 
עושים כולם, ביד ובראש שמים שני זוגות. אז אדם לא יעוות את הפשט. הפשט הוא 

שמעולם לא הניחו שני זוגות.

לענות אמן בין תש”י לתש”ר של ר”ת
אלא מה? הרב האר”י )שער הכוונות דרוש ו’ דתפלין( גילה שיש למעלה בשמים סוד ח. 

גם לרבנו תם וגם לרש”י. ולפי דעתו תפלין של רבנו תם הם יותר חשובים משל רש”י. 
ולכן היו מקובלים שאמרו אם אנחנו מברכים על רש”י, כל שכן שנברך על רבנו תם. 
אבל אי אפשר לעשות ככה. כיון שהלכה למעשה היא כמו רש”י, אז לא נוכל לברך 
ברכה חדשה נגד כמעט כל הראשונים )חוץ מרבנו תם כמעט כולם(. אז יש לנו רש”י, יש 
לנו הרשב”א, יש לנו הרמב”ן, יש לנו הרמב”ם, ויש לנו הגר”א. ובדורות האחרונים 
בעל שולחן גבוה )סי’ ל”ד( ורבו בעל בית דוד. כל חכמי ישראל ככה נהגו. אלא נוכל 
הרבה  לברך על רש”י ולכוין על רבנו תם, ואת רבנו תם נניח אחר כך, והרווחנו בזה 

לא רואים כוכבים רק יותר מאוחר. אבל להפוך את רבנו תם ולעשות אותו שווה לגאונים אי אפשר. 
הרמב”ן אומר קשה לנו על פי השיטה הזאת, הרשב”א מקשה על שיטת רבנו תם )מובא במגיד משנה פ”ה 
מהלכות שבת ה”ד(, הרדב”ז )ח”ד סי’ רפ”ב( הולך כמו רבנו תם, ומהר”ם אלשקר )סי’ צ”ו( דחה אותו ]עי’ 

בשו”ת בית נאמן )עמ’ קכ”ה( שכל עיקר תשובת מהר”ם אלשקר באה לאפוקי מסברת הרדב”ז[ אמר 
המציאות היא נגד רבנו תם. מה אנחנו עושים? סתם להפך את העולם. לחשוב שבמשך שבע מאות 
שנה היו הולכים בחושך, לא הבינו את רבנו תם עד שבאנו אנחנו?! לא עושים ככה “לא ֶזה הדרך ולא 
זֹה העיר” )מלכים-ב’ ו’, י”ט(. אנחנו כותבים זה אחרי שנים רבות שנתקעה המחשבה הזאת בלב כמה 

חכמים, ולפי דעתי היא טעות גמורה מעיקרא. 
8.  ראיתי אותו פעם אחת בישיבת רשב”י בתל אביב, “כגן הירק” זה ספר ענק על ספר התיקונים. הוא 

לא מפורסם ולא ידוע. חי לפני מאה שנה פחות או יותר, בן דורו של הבן איש חי.
9.  זה היה קורה בזמנם בימי המלחמות. היו אלפי בתים של תפלין שנפלו מראשי החיילים הי”ד בזמן 

ביתר, ואתה מוצא תפלין בשוק.



דבר ראשון, לא תהיה בלחץ איפה להניח את שניהם, ויש לך בקושי מקום  דברים. 
בזרוע מעל המרפק )עד חצי הזרוע בערך, ככה משמע דעת מרן )סי’ כ”ז ס”א( שלמעלה מזה 
לא תוכל להניח(. ואפילו תתן מקום לשניהם, אבל רוב העולם עושים תפלין גדולים. 

ותפלין גדולים לא יכולים לשבת במקום הזה, אז אתה מוכרח לעלות מעל הקיבורת. 
יש עוד דבר, רבנו תם יש  אם כן מה תוכל לעשות?! תניח אותם בזה אחר זה. אבל 
לו עוד “רחמים”, אומר )עיין בב”י סי’ כ”ה( שאם אדם מניח תפלין ושומע ברכה מותר 
לו לענות אמן. למה? כי מה שבגמרא כתוב )מנחות דף ל”ו ע”א( “סח בין תפלה לתפלה 
עבירה היא בידו”, זה דוקא אם הוא סח שיחה בטלה, אבל אם הוא הניח תפלין ושמע 
ברכה, קדיש וכדו’ מותר לו לענות. סח פירושו מי שמדבר דברים בטלים10. לכן אם 
אדם מניח תפלין של רבנו תם בזמן החזרה, ויש בקושי תשעה עונים, ואם הוא מניח 
תפלין ולא יכול לענות אמן, ממילא אין לך תשעה עונים, ומרן כותב )סי’ קכ”ד ס”ד( 
קרוב שתהיינה ברכותיו לבטלה אם אין תשעה עונים. אבל לפי דעת רבנו תם שמותר 
לענות אמן נפתרה הבעיה. אז כשאנחנו מניחים תפלין של רש”י, ברש”י אנחנו לא 
עונים כלום. ככה רש”י פוסק, וככה דעת רוב הפוסקים )עיין בב”י שם, וכן פסק מרן בש”ע 
סי’ כ”ה סעיף י’(. אבל כשמניחים תפלין דרבנו תם יש לי ספק ספיקא, אולי כמו רש”י 

והתפלין האלה הם לא כשרות, ואם תרצה לומר כמו רבנו תם, הרי רבנו תם בכבודו 
ובעצמו סובר שזה לא נקרא סח, אלא אם אתה אומר דברי תורה, כמו אמן וכדו’ זה 
מותר. ולכן מותר לענות אמן ויהיו לנו תשעה עונים כהלכה. והוא הדין שיש לענות 

אמן בכה”ג גם מתי שיש תשעה עונים חוץ ממנו )וע”ע בשו”ת יבי”א ח”ג חא”ח סי’ ג’(.

למצוא דרשת חכמים בתוך הפסוקים
שאנחנו מחפשים תמיד למצוא את ט.  292 אות כ”ח(  אמרתי שבוע שעבר )עלון מס’ 

הדרש של חכמים בפשט הפסוקים. ולכן אמרתי שפשט הפסוק “מימים ימימה” 
י’( משמעו משנה לשנה, וזה חוזר על קרבן פסח, ולא על מצות תפלין,  )שמות י”ג, 

כדעת רוב הפוסקים שלילה מן התורה הוא זמן תפלין. ואת הדבר הזה ]לחפש דרש 
חכמים בפשט הפסוקים[ לא גליתי אותו אני. פעם ראשונה שלמדתי את זה, זה היה 
בילדותי בתוספות בבבא מציעא )דף מ”א ע”ב ד”ה קרנא(. התוספות שאלו שם שאלה 
מעניינת. בפרשת משפטים כתוב )שמות כ”ב, ו’-ז’( “כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים 
לשמור וגונב מבית האיש, אם ימצא הגנב ישלם שנים. אם לא ימצא הגנב, ונקרב בעל 
הבית אל האלקים אם לא שלח ידו במלאכת רעהו” - אם הוא שלח את ידו חייב, ואם 
הוא לא שלח, והיה גנב - אין מה לעשות, הוא פטור מגניבה ואבדה. ואחר כך כתוב: 
“כי יתן איש אל רעהו חמור או שור או שה וכל בהמה לשמור, ומת או נשבר או נשבה 
אין רואה שבועת ה’ וגו’ ואם גנוב יגנב מעמו ישלם לבעליו” )שמות כ”ב, ט’-י”א(. פרשה 
ראשונה אומרת שהוא פטור מגנבה או אבדה, ופרשה שניה אומרת שהוא חייב בגנבה 
או אבדה. מה ההבדל? למה זה פטור וזה חייב? התורה לא כתבה. הגמרא אומרת )ב”מ 
דף צ”ד ע”ב( פרשה ראשונה נאמרה בשומר חנם, ופרשה שניה נאמרה בשומר שכר. 

פרשה ראשונה מדברת על מי ששומר בחנם, הוא אומר לחבירו: תשמור לי את זה, 
אני נוסע, תשמור לי את הכסף הזה, תשמור לי את התכשיטים האלה, תשמור לי על 
הכלי הזה יש בו סנטימנטים, תשמור עליו. והוא אומר לו: בסדר, אני אשים אותו 
באיזו פינה בבית. ואחר כך באו גנבים בעוונות, מה לעשות?! לא נוכל לשמור מפני 
הגנבים. לכן התורה פטרה שומר חנם מגניבה או אבדה. ופרשה שניה מדברת כאשר 
יש שומר בשכר. אבל לא כתוב בתורה שומר שכר או שומר חנם. הפירוש הזה מנין 
לנו? אז אומר שם רשב”ם11 דבר נחמד מאד. הוכיח את דברי חכמים מפשט הכתוב. 
אמר ]הפרשה הראשונה מדברת על “כסף או כלים”[ כשאדם נותן כלים לשמור אצל 
חברו, לא אומר לו תשמע, הכלי הזה תאכיל אותו בבוקר ותאכיל אותו בערב, תן לו 
לישון, תכסה אותו בשמיכה שלא יתקרר ושלא יברח... לא, כלי לא צריך שום דבר, 
שים אותו במקום סגור וזהו. אם הוא שם אותו במקום פתוח זו פשיעה והוא חייב. 
אבל אם הוא שם אותו במקום שמור, זה נקרא שומר חנם, ולכן פטור מגניבה ואבדה. 
אבל הפרשה השניה מדברת על “חמור או שור או שה וכל בהמה לשמור”, והחמור הזה 

10.  אפילו למשל “ברוך הוא וברוך שמו” אולי זה בכלל סח. כי ברוך הוא וברוך שמו לא כתוב בגמרא, 
וזה מנהג מימי הראשונים. אביו של הרא”ש היה נוהג לענות ברוך הוא וברוך שמו )עיין בטור סי’ קכ”ד(. 
ואם אדם נמצא בסעודה, בקידוש וכדו’ עונה על בעה”ב רק אמן, ולא עונה ברוך הוא וברוך שמו. אז אין 

הכי נמי שזה נחשב בכלל סח.
11.  בתוספות שם מובא “ופירש רבנו שמואל” ואני שיערתי שרבנו שמואל זה רשב”ם - רבנו שמואל 
בר מאיר, כי היה אוהב פשט. פעמים רבות אומר פירושים פשוטים שאין כמותם. אומר, נכון שחכמים 

הסבירו אחרת, אבל אני מפרש את הפשט.

לא עושה תענית. לא תענית דיבור ולא תענית ציבור... כל הזמן הוא הולך כאן רעב, 
אוכל, הופך לי את הבית, צריך לכלכל אותו ולפרנס אותו. מה אתה חושב? בחינם 
אני אפרנס את החמור שלך? מי שעושה דבר כזה הוא בעצמו חמור... אלא מה? אתה 
צריך להביא לי כסף בשביל לכלכל אותו בבית, לפרנס אותו, להשגיח עליו ולשמור 
עליו. זה נקרא שומר שכר. אז מתוך הפסוקים אתה לומד שכאן הוא מדבר על שומר 
חנם וכאן הוא מדבר על שומר שכר. וראיתי את הרעיון הזה בשם רב סעדיה גאון )איני 
זוכר איפה, אולי בספר יסוד מורא של אבן עזרא( אבל רשב”ם לא ראה את רב סעדיה, והוא 

אמר מלבו דברים בשכל. אם אתה רואה דבר בתורה ואתה לומד תורה שבעל פה כך 
וכך, תנסה להכניס את ההסבר של הגמרא בתוך הפסוקים. 

הפרשה הזו כולה מתוקה מתחילתה עד סופה
פרשת בשלח שלנו יש בה מתיקות מיוחדת. כתוב שם: “ויורהו ה’ עץ וישלך אל י. 

המים וימתקו המים” )שמות ט”ו, כ”ה( - והפרשה הזו כולה מתוקה מתחילתה עד סופה. 
קודם כל יש שם את קריעת ים סוף, ויש שם את ירידת המן, ואת מחיית עמלק, ויש שם 
דברים נחמדים עד מאד. יש לנו שלושה פסוקים שהם תופעה מיוחדת בכל התנ”ך. 
אין כמותם בכל התנ”ך. מה הפסוקים האלה? שלושה פסוקים “ויסע”, “ויבא”, “ויט” 
)שמות י”ד, י”ט-כ”א(. בכל אחד מהם יש שבעים ושתים אותיות. בכל התנ”ך אין דבר כזה. 

תחפשו בכל התנ”ך, על אחריותי! )אני לא חיפשתי, אבל מתוך הדברים כולם יודעים שהם 
בודדים בתורה(. ואתה מרגיש שהתורה כאן באה לרמוז משהו. 

“ויהי הענן והחושך ויאר את הלילה”
כתוב שם: “ויהי הענן והחושך ויאר את הלילה” )שמות י”ד, כ’(. איך זה יכול להיות? יא. 

וכי הענן והחושך מאירים? הרי הם מחשיכים! עד שבאו מפרשים מחכמי ספרד ואמרו 
“ויאר” הזה זו לשון נקיה, כמו “אור לארבעה עשר” )פסחים דף ב’ ע”א( והכוונה חושך. “ויאר 
את הלילה” הכוונה - “ויחשיך את הלילה”. אבל אין דבר כזה בתורה. אפילו המשנה 
של “אור לארבעה עשר בודקים את החמץ”, שהגמרא אומרת )פסחים דף ג’ ע”א( אור זה 
לילי ואמרו אור בלשון נקיה, והגמרא הביאה הוכחות על לשון נקיה, עם זאת הראב”ד 
אומר צריך לעשות בדיקת חמץ מוקדם, כי התנא “לא היה שם חושך לאור” )הובא בר”ן 
שם דף ג’ ע”א מדפי הרי”ף( - תאמר אור והכוונה חושך, לא ככה. אלא מבעוד יום תתחיל 

את הבדיקה. וזו משנה, אז משמע שהפסוקים ]ודאי[ מפרשים אותם כמה שקרוב 
על פי הפשט, וכאן הפסוק אומר “ויאר את הלילה” והכוונה ויחשיך את הלילה?! לא 
יכול להיות. אלא התרגום ורש”י הסבירו לנו: ויהי הענן והחושך - על המצרים, ועל 
ישראל - האיר את הלילה. ולמה הפסוק קיצר? למה הוא לא כתב “ויהי הענן והחושך 
למצריים, ויאר עמוד האש לישראל כל הלילה”? כי יש שם אותיות מדויקות - שבעים 
ושתים אותיות, שבעים ושנים מלאכים )וכל מלאך שלוש אותיות( שהם התמנו לקרוע 
את ים סוף. לכן יש שם אותיות מדויקות “במידה במשקל ובמשורה12” )ויקרא י”ט, ל”ה(. 

שירת הים מסוגלת להשקיט סערה בים
אם אדם נוסע באניה, ויש שם סערה. הבבא סאלי ע”ה היה אומר תביא לי כוס יב. 

יין של סבא שלי רבי יעקב אבוחצירא, והוא מברך עליו “בורא פרי הגפן”, שותה ממנו 
קצת ואחר כך אומר: תשקה ממנו לכלה... תשקה ממנו לים, והים שותה קצת יין ונרגע. 
זה מעשים שהיו אצלו “מעשים בכל יום”. אבל היום אין לנו דבר כזה. איפה בבא 
סאלי?! איפה תמצא אותו?! אלא יש סגולה שכתובה בספר מראה הילדים )והובאה 
גם בספר “סגולות ישראל” בהשמטות אות ח”י(, לומר שירת הים. נתתי אותה לחברים שלי 

לפני שנים רבות, ומישהו מהם עלה לארץ דרך הים, פגש אותי אחרי ששים שנה, 
אמר לי הסגולה שאמרת לנו עזרה. איזו סגולה אמרתי לכם? אמר לי: אמרת לנו אם 

12.  בתונס כשאבא ע”ה הגיע בשנת תר”צ לפני מאה שנה, היו שם הרבה מקובלים שהיו לומדים קבלה 
ביום שבת שעה-שעתיים. והיה ביניהם רב גדול - שמו רבי רפאל ג’אמי והיה לומד אתם. ואבא אומר 
שהוא היה רוצה לרשום במוצאי שבת את מה שהוא אומר והכל ברח. אמר הכל היה מעל הגשמיות, 
היה “מתפשט מעל הגשמיות”. ואז היו מוכרים את ה”פסוקים” האלה בסתם - היו אומרים “מי רוצה 
לקנות את הפסוקים?”. מה זה? כל התורה היא פסוקים. מה זה פסוקים? אלא הכוונה לפסוקים האלה – 
“ויסע ויבוא ויט”. המקובלים יודעים שיש בהם כוונות. ובתונס “עמא דארעא אזלא ומידלדלא” )סוטה 
דף מ”ט סע”א(. היו אומרים: מה זה פסוקים? מי יודע מה זה פסוקים? אבל אבא אומר ‘פסוקים’, וסומך 

על אותם מקובלים שהכיר אותם לפני מאה שנה. ואותו דבר “ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום” 
)בראשית ל”ו, ל”א( זה פסוקים. למה פסוקים? כי בזוהר באדרא רבא יש בהם כוונות רבות – “בלע בן 

בעור ושם עירו ִדנהבה” )שם פסוק ל”ב( - דין הבה )זוהר במדבר דף קל”ה ע”א( וכו’ וכו’ . ו”שבע מלכים 
דמיתו” לכן המקובלים מבינים שמי שקונה את פסוקים האלה יש לו זכות גדולה מאד. אבל היום מה 

מבינים? תאמר להם “מלכי אדום” וכולי האי והלוואי שיבינו...
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אתה רואה סערה בים, תגיד שירת הים והים יירגע. ישמע את השירה, ויזכור שאבות 
אבותיו שמעו את השירה הזאת וירגע. עשינו את זה וזה היה טוב. אם לא יועיל לא 

יזיק. כל אחד יעשה כדבר הזה. 

ָאה ּג’ דגושה ָאה” – ּגָ י ָגאֹה ּגָ “ּכִ
בשירת הים יש בה הרבה מלים שהן יוצאות מן הכלל. ויש בה גם מלים מוזרות, יג. 

כמו: “יכסיומו”. מה זה יכסיומו? יכסה אותם. אבל יש כללים ידועים בכל התנ”ך, ויש 
]ראה ספר לחם  שמונה יוצאים מן הכלל, וחמשה מתוך השמונה הם בשירת הים! 
הביכורים שער ח”י עמ’ רכ”ב בנד”מ - מהדורת “אורות הנאמ”ן”[ איזה מלים? “כי 
גאה ּגאה” )שמות ט”ו, א’ ו-כ”א(, על פי הכלל בג”ד כפ”ת אחרי אהו”י זה רפוי, ואם “גאֹה” 
מסתיימת בה”א צריך לומר “כי גאה גאה” )שניהם רפוים13(. ולמה היא דגושה? אין בזה 
טעם. יש שאמרו כי ה’ מתגאה על כל הגאוותנים שבעולם, הם מדגישים את עצמם, 

והקב”ה משבר אותם. פעמיים בשירת הים כתוב: “כי גאה גאה” שלא כדין. 

“ה’, מי ּכמוכה נאדר בקודש” – כמוכה ּכ’ דגושה
ּכמוכה נאדר בקודש” )שמות ט”ו, י”א(. יד.  ויש עוד דבר: “מי כמוכה באלים ה’, מי 

ה”כמוכה” הראשונה בסדר, היא רפויה כי לפניה יו”ד, אבל בשניה כתוב “מי ּכמוכה” 
עם דגש, והרי יש לפניה יו”ד? אין טעם לזה. אבל מרן הבית יוסף )סימן נ”א( כתב טעם 
בשם הארחות חיים )הלכות מאה ברכות אות ל”ב(, כי כתוב בגמרא בפסחים )דף קי”ז ע”א( 
שפסל מיכה עבר עמהם בים )ראה עוד סנהדרין דף ק”ג ע”ב(. מה הכוונה? מיכה היה אחד 
רשע שהיה לו פסל, ובחוצפתו הוא קרא לפסל הזה בשם ה’14, וכאשר ישראל הלכו 
13.  האשכנזים לא יודעים את הגימ”ל הרפויה. מה נעשה להם?! התימנים יודעים, התוניסאים יודעים, 
רוב הספרדים יודעים, אבל הם הולכים ושוכחים - “ויתנצלו בני ספרד את עדים מהר חורב” )ע”פ שמות 
ל”ג ו’(. לא ככה עושים. יש לנו הוכחות שהראשונים, וביניהם ספר הערוך )ערך כש ג’( והרמב”ם )פיה”מ 

זבים ה’ ה’( היו מבטאים גימ”ל רפויה )עיין בקובץ מאמרים ח”ב עמ’ רס”ח(, וגם רש”י באיזה מקום משמע 

שהיה מבטא גימ”ל רפויה )עיין בקובץ מאמרים שם(. למה נשכח אותה? כתוב בספר יצירה )פ”ד משנה 
א’( שבע אותיות בג”ד כפר”ת, ּבי"ת ובי"ת - האשכנזים זכרו ואנחנו שכחנו. ּגימ"ל וגימ"ל. ּדל"ת ודאל 
שהביטוי שלה בין דל”ת ובין הזי”ן )והערבים יודעים את זה טוב(. ּכ”ף וכ”ף, וּפ"ה ופ”ה, וּתי”ו ותי”ו שזה 
באמצע בין התי”ו ובין הסמ”ך. )לכן האשכנזים אומרים - “שאבס”, למה? כי התי”ו רפויה. אבל זה לא נכון, כי 

זה לא נהפך להיות סמ”ך, אלא זה באמצע בין התי”ו לסמ”ך(.

14.  ואת השם של הפסל הזה מותר למחוק, והוא מופיע בשופטים )פרק י”ח(, וכתוב בשבועות )דף ל”ה 

לים סוף, מיכה הזה לקח את הפסל שלו והלך אתו. ולפי זה אם היינו אומרים “מי כמוכה 
)בכ”ף רפויה( נאדר בקודש” היה יוצא לנו “מי כמוכה באלים - ה’ מיכה” - ה’ של מיכה, 

וזו עבודה זרה! ולכן אומרים “מי ּכמוכה” )בכ”ף דגושה(. 

רק בשירת הים מדגישים
בשנה הראשונה של ישיבת הרב ניסן פינסון ע”ה שיסד את ישיבת ‘אהלי יוסף טו. 

יצחק’ )בשנת התשכ”ב, עברו מאז 60 שנה(, רבי בוגיד סעדון זצ”ל בא לישיבה, ואמר לאבא 
ע”ה שהוא אומר ב’נשמת כל חי’, “כל עצמותי תאמרנה ה’ מי ּכמוך” )בכ”ף דגושה(, שלא 
ואמרתי לו, מחילה, דוקא בשירת הים שפסל מיכה עבר עמהם בים,  ישמע “מיכה”. 
חוששים שישמע “מיכה”, אבל במקום אחר כמו “כל עצמותי תאמרנה ה’ מי כמוך”, 
תגיד מי כמוך )בכ”ף רפויה(. בכל התהלים תמצא מי כמוך )בכ”ף רפויה(. וגם הפסוק הזה 
כתוב בתהלים )ל”ה, י’(, וכתוב שם “כל עצמותי תאמרנה ה’ מי כמוך” )בכ”ף רפויה(, אז 
אין צורך לשנות ]וכך מבואר בב”י שם בשם הארחות חיים הנז’[. ואבא אמר לו ראיה 
לדבר, בהתחלה כתוב: “מי כמוכה באלים ה’” מי כמוך )בכ”ף רפויה(. ורק כאן בגלל 
ששם ה’ סמוך למי כמוך אומרים “מי ּכמוכה” )בכ”ף דגושה(. לא בכל מקום אומרים 

בכ”ף רפויה. והרב קיבל ברוך ה’.

“ידמו ּכאבן” – ּכ’ דגושה
ּכאבן” )הכ”ף דגושה(. למה לא טז.  ויש עוד דבר בשירת הים )שמות ט”ו, ט”ז(: “ידמו 

אומרים “ידמו כאבן” )רפוי(? הרי היא אחרי וא”ו? אלא בגלל שזה יכול להישמע ידמוך 
אבן )כמבואר בב”י בשם הארחות חיים שם(, כלומר ישתיקו אותך חס וחלילה עם אבן, כמו 

שמשתיקים בעל חיים. לכן אומרים “ידמו ּכאבן” )בכ”ף דגושה(.

“עם זו ּגאלת” – ּג’ דגושה
ועוד דבר )שם פסוק י”ג(: “עם זו ּגאלת” )בדגש(. ואומר הארחות חיים )שם( שאם יז. 

תאמר ‘גאלת’ בגימ”ל רפויה על פי הכללים, זה יכול להישמע כמו: “לחם מגואל” 
)מלאכי א’ ז’(, שזה לשון טומאה וטינוף. לכן אומרים “עם זו ּגאלת” בדגש. ומזה למדו 

הרבה מחכמי תונס )ולא רק הם, אלא כל מיני “משכילים” למיניהם( שכל מקום שכתוב בתפלה 
לשון גאולה, כמו: “וגאלו מיד חזק ממנו” תאמר וּגאלו )בדגש(. אבל לא עושים ככה. 
אבא ע”ה כתב תשובה על זה )שו”ת איש מצליח ח”א חאו”ח סי’ י”ז( ואמר אם ככה נחליף 
את כל הפסוקים, כתוב: “וגאלתיך אנכי חי ה’” )רות ג’, י”ג(, ונאמר “וּגאלתיך” )בגימ”ל 
דגושה(. כמו שבתפלה אתה תאמר “וּגאלו מיד חזק ממנו” )בדגש(, תפתח את הפסוק 

בירמיה )ירמיה ל”א, י’(, ותראה שכתוב “כי פדה ה’ את יעקב וגאלו”, והגימ”ל רפויה. 
רק כאן בשירת הים יש לנו מסורת, והארחות חיים נתן טעם למסורת. כי למעשה יש 
לנו גימ”ל דגושה לשון גאולה, ויש גימ”ל רפויה לשון גאולה, ושניהם לשון גאולה. 
והוא מביא הרבה פסוקים. לכן לא לשנות בתפלה, אלא אומרים: “ומביא גואל )גימ”ל 

רפויה( לבני בניהם”, ולא לשנות ולומר: “ומביא ּגואל” )בגימ”ל דגושה(15. 

אכילת אתרוג בט”ו בשבט וברכת שהחיינו עליו
מצווה לאכול ]בט”ו בשבט[ אתרוגים שנשארו מחג הסוכות. אבל לא מברכים יח. 

עליהם שהחיינו, אלא אם כן אדם לא בירך שהחיינו בכלל בחג הסוכות. ככה אומר 
הבן איש חי )ש”א פרשת ראה אות י”א(, שכאשר האדם בירך על ארבעת המינים שהחיינו, 
זה פוטר גם את האתרוג של ט”ו בשבט. ולכאורה לפי זה אשה שאינה מברכת על 
ארבעת המינים )לפי מנהג רוב העולם( תברך על האתרוג שהחיינו. אבל המשנה ברורה 
)סי’ רכ”ה ס”ק ט”ז( נתן טעם אחר, שבגמרא )סוכה דף ל”ה ע”א( כתוב שאתרוג דר באילנו 

משנה לשנה - יושב באילן משנה לשנה, ולכן אין בו חידוש, כי אתה לא יכול להכיר 
שזה אתרוג מלפני שנתיים וזה מלפני שנה וזה מעכשיו. וכיון שאינו ניכר בין חדש 

לישן, לכן לא מברכים עליו שהחיינו בכל אופן. 

פירות ט”ו בשבט
ואדם לא חייב לאכול ]בט”ו בשבט[ את כל הפירות. אדם שהוא בעוונות חולה יט. 

סכרת, ויש פירות מסוימים שאסור לו לאכול, או שיקח מעט מאד, או שלא יאכל בכלל. 
זיתים אפשר לאכול אותם. תאנה, אמרנו שיש בה הרבה תולעים. ענבים, תאכל חצי 

סע”ב( שאת שם הוי”ה הזה מותר למחוק אותו, כי הוא חול. 

15.  היה זקן אחד שהיה מתפאר: אני אומר “וּגאלו” )בגימ”ל דגושה(. חכמה עצומה! אז מה אם אמרת 
וגאלו? וכי כשאמרת וגאלו כולם צריכים ללכת אחריך?! מה אנחנו מטומטמים כמוך?! בשירת הים 

יש מסורת ולמסורת יש טעם, אבל לא משנים מסורת סתם מסברא מסויימת. 



ענב. רימונים, תאכל גרגר אחד16. 

לא משחקים בגיור
אנחנו מדברים על הגיורים, כי בעוונות הרבים עדיין לא שמענו רעש על הגיורים. כ. 

יש מי שמדבר על הגיורים, והוא בעצמו לא יודע מה זה גיור. הוא חושב שלא צריך 
לשמור שום דבר, ומספיק שיאמר שהוא יהודי. “יפה מאד”... להבדיל כשהנוצרים היו 
כופים בכח את היהודים להתנצר, היו עוקבים אחריהם שנים על גבי שנים, ואם רואים 
אחר כך שהיהודי הזה עושה סדר ליל פסח, ואומר “שפוך חמתך אל הגויים”, לוקחים 
אותו לשריפה, וחוקרים אותו עד מוות בייסורי תופת. אנחנו לא הגענו לדבר הזה. רק 
שישמור באמת ולא תשחק בבית הדין, כי אז ישחקו באלף כמוך, לא משחקים בגיורים! 

זו חטאת וזו פריה
פעם בימי בית שני היה אחד ממלכי בית חשמונאי ששמו ינאי החשמונאי, והוא כא. 

היה חזק מאד וכבש הרבה מדינות. ואמר אם יש לי כאב ראש, יש לי את ליברמן שנותן 
לי עצות... והוא אמר לו תגייר כמה שתוכל. וככה הוא עשה, וכפה עליהם את הגיור 
שלו, ואמר להם שמי שלא מתגייר בכח, יורידו לו את הראש, וגייר הרבה מאד גוים. 
ומה יצא מזה? שבדור שאחריו יצא הורדוס העבד האדומי שבא ממשפחה של גרים 
שהם לא גרים ממש. וזה הורדוס הרשע שהיה רוצח, והיה נבל, והיה מכוער, והיה בעל 
מזימות, והרג את אשתו כי הייתה מזרע החשמונאים, והרג גם את בניה כי היו מזרע 
החשמונאים17. הוא היה אחד שיש לו לב רע כזה. ומנין יש לו כזה לב רע? כי הוא היה 

מזרע הגיורים האלה! לכן צריך מאד להיזהר. אם 
תגייר את כולם, הרי תוכל לגייר גם ערבים, ומחר 
יכנסו לך לצבא ויהרסו לך את הכל. לא עושים כדבר 
הזה! אלא כל גיור צריך להיות על פי ההלכה, וצריך 
לשמור מינימום של יהדות - פסח ושבת, ושלא 
יסעו בשבת. ואל תקשה לי הרי יש יהודים שנוסעים 
בשבת, כי היהודים האלה יקבלו את עונשם, ואף 
אחד לא יברח מהעונש של מעלה. אבל מי שרוצה 
להתגייר - אם אתה רוצה את הדת אתה צריך לקבל 

ולכבד אותה. 

“ויכרתו שניהם ברית”
ואם אין לנו אנשים כאלה, והם לא רוצים כב. 

להתגייר כדין, הייתה עצה של הרב עמאר שיחיה 
שאמר אותה בזמנו, אבל לא רצו לקבל אותה, ואני 
לא יודע למה לא מקבלים אותה )לפעמים יש חרדים 
שעושים הרבה גוזמאות בחומרות שלהם, והם מקילים 

עוד יותר(. ומהי העצה? הוא אמר שיש היום דבר 

שנקרא “ברית הזוגיות”, שבעל ואשה שהם אינם 
יהודים ולא רוצים להתגייר, והם חלק מהמדינה 
והם הולכים לצבא וכו’, והם לא שומרים תורה 

אמרנו שבוע שעבר )בשיעור בין מנחה לערבית(, שלפי    .16
דעת הבן איש חי )ש”ב פרשת בשלח אות ג’( מותר למלאות 
פי  על  אף  בשבת  ברירה[  ]שצריכים  פירות  הצלחת  את 
שהאורחים לא אוכלים הרבה פירות ]ולכאורה זו ברירה 
לאחר זמן, מותר, כיון שעושה כן לכבוד האורחים ונחשב 
כצורך הסעודה[. למשל אם תמלא אותה ברימונים והאורחים 
יאמרו לא, הרימונים חמוצים. לא נאמר לו שיביא לכל אחד 
כמה שהוא אוכל, שלשה ארבעה גרגירים בשביל שהחיינו. 
וכי ילך בעל הבית וישאל: אדוני, כמה אתה אוכל רימונים, 
ויענו לו האורחים, אני אוכל שלש, ואני אוכל ארבע, ואני 
חמש, סך הכול שנים עשר גרגירי רימונים כמספר שבטי בני 
ישראל... איזה קמצן אתה? מה אתה עושה לנו?! לכן תמלא 
לכבוד האורחים ולכבוד השבת, והם יאכלו מה שיאכלו, ומה 

שישאר, שיהיה לסעודה שלישית. 
17.  ועוד יש כאלה שאומרים שהוא חזר בתשובה, הוא לא 
חזר ולא יחזור לעולם. אלפיים שנה מזמן שמת הכלב הרשע 
הזה, ִקברו נעלם מן העולם, ורק לפני מספר שנים גילו אותו. 

הוא עשה הכל כדי שיתפרסם בעולם, והוא לא התפרסם.

ומצוות ואין שום הוכחה שהם יהודים )ומן הסתם שהסבתא שלהם הייתה גויה, כי למרות 
שהסבא שלהם היה יהודי, מה זה יעזור לנו? הרי ההלכה הולכת אחר האמא, וככה מקובל גם 

בחוק(. א”כ מה נעשה להם, הרי אם ניקח אותם לנוצרים יהיו נוצרים, ואם ניקח 

אותם למוסלמים יהיו מוסלמים, ויהודים הם לא יכולים להיות. לכן אמר נעשה להם 
“ברית הזוגיות” שזו ברית ביניהם שהם חיים כבעל ואשה, וזה הכל. ואז “יתד נאמן” 
)שיהיה בריא...( כתב שהרב הראשי18 רוצה לעשות ברית הזוגיות ואסור לעשות ככה! 

אבל מה נעשה? יש לנו חצי מליון אזרחים שהם לא יהודים ולא נוצרים, הם באמצע, 
והגיורים שעושים להם זה לא גיורים, כי גיורים אמיתיים זה רק אם יקבל עול תורה 
ומצוות, ודוקא שיקבל בפועל, )אי אפשר לבדוק אחריהם על כל דבר אם נזהרים מאיסור 
“ברירה” בשבת, אבל הם צריכים לשמור באופן כללי(. ולא כמו אותה מרשעת שבאה לבית 

הדין וגיירו אותה, והם לא ידעו שהיא משקרת להם, ואחרי שיצאה משם – “ותסר 
צעיפה מעליה, ותלבש בגדי אלמנותה” )בראשית ל”ח, י”ט( - בגדי גויותה, ולקחה טיסה 

בליל שבת בבגדים של גויים, וכי זאת גיורת?! 

הגיורת הראשונה בתנ”ך
הגיורת הראשונה שיש לנו בתנ”ך זו רות המואביה, שאומרת )רות א’, ט”ז-י”ז(: “כי כג. 

אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלוקיך אלוקי, באשר תמותי אמות 
ושם אקבר”. קיבלה עליה את כל המצוות ואת כל הדברים. ובועז לקח אותה לאשה 

18.  אבל הם לא קוראים לו הרב הראשי אלא: הרה”ר – מה זה ההרהורים האלה?...
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ויצא ממנה דוד המלך. וכי אתם חושבים שזו הייתה סתם גירות של ליברמן?!... זה 
לא גירות של ליברמן, אלא גירות אמתית! 

הגאון הצנוע החסיד והקדוש רבי ינון חורי ע”ה
השבוע יום הפטירה של צדיק יסוד עולם - רבי ינון חורי ע”ה, בנו של רבי חיים כד. 

חורי ע”ה, שהיה אומר אני מ”עלמא דאתגליא”, היה דרשן בחסד, וכאשר היה דורש 
גם ערבים וגויים נוצרים שמבינים ערבית היו באים לשמוע, והיה דורש בקולי קולות. 
ואילו בנו רבי ינון ]מ”עלמא דאתכסיא”[, היה צנוע ומיוחד במינו, “אמון מוצנע אמון 
היה מומחה להסביר תורה לתלמידים, היה  )בראשית רבה א’, א’(.  מכוסה אמון פדגוג” 
מורה בבית ספר “רזי לי” עשרים וחמש שנה, וכאשר היה בא אליו המפקח מטעם 
משרד החינוך ]לבחון את התלמידים, אמר לו רבי ינון: אני יוצא בחוץ ותבחן אותם 
לבד. והוא היה בוחן אותם ואומר: אין תלמידים כאלה בשום מקום[. וכאשר התבגר 
מעט והגיע לגיל חמשים, אמר זהו אני מפסיק. אבל יש לו כל כך הרבה תורה בראש 
שלו שחבל להפסיד אותה. בא אלי רבי שמואל עידאן ע”ה ואמר לי: מה נעשה עם 
רבי ינון? אמרתי לו: תן לי לדבר אתו. הלכתי אליו ואמר לי: שבע שנים אני לועט 
כדורים, כדור תחת הלשון, וכדור בשביל הלב, וכדור בשביל הנשימה, מה אעשה? 
אני לא יכול! אני מחסן של כדורים! אמרתי לו: אתם לומדים מש”ך – משמרות כהונה, 
אבל מש”ך זה גם כן ראשי תיבות: מחסן של כדורים... הכדורים האלה הורסים את 
הבן אדם, צריך לדעת שהדבר שהכי קרוב לטבע הוא הדבר האמתי, והוא הטוב 
ביותר לאדם! תשתחרר מהם לאט לאט, ותבוא תלמד לנו תלמידים, אמר לי: אני לא 
יכול. אמרתי לו: תבוא ונעשה לך חדר סגור. וככה היה עושה, כאשר היה נותן להם 

שיעורים החדר שלו היה סגור.

חידושים מיוחדים
ולפעמים היה פולט איזו מלה, ]איזה חידוש מיוחד[, פעם אחת הייתי שם והוא כה. 

נתן להם שיעור בהפטרה של הפרשה שלנו שקראנו היום – שירת דבורה, שבסופה 
כתוב: “כן יאבדו כל אויביך ה’, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו” )שופטים ה’, ל”א(, ורש”י 
שם פירש: “ואוהביו כצאת השמש בגבורתו - לעתיד לבא ]גודל החמה[ שבעתים כאור 
שבעת הימים, שהיא על אחת שלש מאות וארבעים ושלש כמספר ארבעים ותשע 
שביעיות”. למה? כי כתוב “ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים” )ישעיה 
ל’ כ”ו(. ו”שבעת הימים” זה שבע פעמים, ושבעתיים כאור שבע הימים, זה שבע כפול 

שבע, זה ארבעים ותשע, ועוד פעם כפול שבע )כי כתוב שבעתיים(, וא”כ זה שבע כפול 
343. ורש”י אומר שזה “שבע שביעיות”, והדלת הייתה  שבע כפול שבע, וזה יוצא 
פתוחה ושמעתי אותו שהוא הפליט מלה ואמר להם שזה לא בדיוק “שביעיות”, כי 
שביעית זה אחד משבעה, וא”כ שבע שביעיות זה אחד שלם! אלא צריך לומר “שבע 
ָבעֹות”. ולא הבנתי מאיפה הוא המציא את המלה “שבעות”, אלא ששבע ברבים זה  ׁשְ
“שבעות”, כמו שעשר ברבים אומרים “עשרות” – “שרי חמשים ושרי עשרות” )שמות 
י”ח, כ”א(, ולכן הנכון לומר “שבע שבעות”, ורש”י שאמר “שביעיות” לאו דוקא19. הוא 

דייק בדבר הזה, מי מאיתנו מדייק כך? היו לומדים גמרא ]והיה עושה הגהות נפלאות, 
ואחת מהן[ ביבמות )דף ע’ ע”ב( שהבית חדש מחק ברש”י )ד”ה ומילת( איזו מלה, והוא 
אמר שלא צריך למחוק, והסביר את דברי רש”י כנתינתן מסיני. זה דברים נכונים מאד, 
וכתבתי את זה בשמו )בארים נסי שם, וע”ש עוד בעמ’ רכ”א(. ופעם אחת הייתי על ידו והיה 
לי פתק קטן בגודל כף היד שלי, ובמשך חצי שעה )ואולי קצת יותר( הייתי כותב ראשי 
תיבות מהדברים שאמר, הוא אומר מלה ואני רושם. ואחר כך פיתחתי את הפתק הזה, 
ויצא לי אחד עשר עמודים! )ונדפסו בירחון “אור הגנוז” אלול תשמ”ט סי’ י”א, אדר תש”ן סי’ י”ג, 
אלול תש”ן( כמה חידושים יש בהם! ואילו רבי ינון למחרת ביקש מחילה על כך שבזבז 

לי את הזמן... אבל כל מלה שלו שוה מליונים! אבל מטבעו הוא היה צנוע.

“צניע ומעלי”
לומדים מהתורה כמה טוב להיות צנוע ]ולדבר רק דברים טובים[. אברהם אבינו כו. 

אמר: “ואני והנער נלכה עד כה ונשתחוה ונשובה אליכם” )בראשית כ”ב, ה’(, ולמרות 
שהוא יודע שהוא לוקח את בנו ח”ו לשחיטה, א”כ לכאורה מה זה שאומר “ונשובה”? 
אלא שלימד אותנו שתמיד תאמר דברים טובים. הנה בפרשה שלנו אמרו בעוונות: “מי 
יתן מותנו ביד ה’ בארץ מצרים בשבתנו על סיר הבשר באכלנו לחם לשובע” )שמות 

19.  ופעם ראיתי שהאדמו”ר מליובאוויטש כתב: “בעשיריות השנים האחרונות החליטו המדענים משהו”, 
אבל “עשירית” של שנה זה חודש וחצי, וא”כ מה זה עשיריות? הכוונה “בעשרות השנים האחרונות”.

ט”ז ג’(, וכך היה, שלא זכו לעלות לארץ. אדם צריך תמיד לברוח ממלה לא טובה. הנה 

אברהם אמר: “ונשתחווה ונשובה” וכך היה, שניהם חזרו, אף על פי שחשב אחרת, 
לקח את המאכלת לשחוט את בנו, והמלאך אמר לו: רגע, אל תגע.זו פעם ראשונה. 
ופעם שניה, לומדים את זה מיצחק אבינו, שנאמר בו: ויאמר אחותי היא כי ירא לאמור 
אשתי פן יהרגוני אנשי המקום על רבקה” )בראשית כ”ו, ז’(20, ופעם השלישית, אצל יוסף 
הצדיק שאמר: “כי נשני אלקים את כל עמלי, ואת כל בית אבי” )בראשית מ”א, נ”א(, והוא 
לא מספר לפרעה, יש לי אחים, שום דבר לא סיפר. ופעם רביעית, אצל משה רבנו: 
“אלכה ואשובה אל אחי אשר במצרים, ואראה העודם חיים” )שמות ד’, י”ח(. והרי אתה 
לא הולך לראות אם עודם חיים, אלא אתה הולך לגאול אותם! אלא שלא צריך לספר. 

כל דבר שתעשה אותו בצניעות - עדיף! 

אין לך יפה מן הצניעות 
כתוב בפרשה: “ויבואו אילמה” )שמות ט”ו, כ”ז(. אילמ”ה, ראשי תיבות: אין לך יפה מן כז. 

הצניעות! לוחות ראשונות שהיו ברעש גדול, אחר כך נשברו. ואילו בלוחות האחרונות 
כתוב: “ואיש לא יעלה עמך” )שמות ל”ד, ג’(, ורש”י כותב )שם(: אין לך יפה מן הצניעות. 
וככה רואים אחר כך בשאול המלך )שמואל-א’ י’, י”א(, שהלך אצל שמואל הנביא לחפש 
אתונות, ואמר לו שמואל איזה אתונות? אתה מעכשיו מלך על ישראל, ומשח אותו 
למלך! “ויאמר הלוא כי משחך ה’ על נחלתו לנגיד” )שמואל-א’ י’, א’(. ואחר כך כאשר 
בא שאול לדודו אמר לו: האתונות נמצאו, “ואת דבר המלוכה לא הגיד לו, אשר אמר 
שמואל” )שם פסוק ט”ז(, הוא לא התפאר ואמר לו: אתה יודע מה אמר לי שמואל? שאני 
המלך שלך, קום עכשיו! לא עשה את זה. תמיד כל דבר שתעשה, תעשה בצניעות, 

תדבר מעט ועשה הרבה, ואם תוכל לא לדבר – אל תדבר. 

כל דבר שתעשה אותו בצניעות - יהיה מבורך
ויותר מאוחר מצינו אצל אלישע הנביא שקיבל נבואה ש’יהוא’ יחליף את ]מלכות[ כח. 

אחאב21, ואלישע הנביא לקח אחד מבני הנביאים, ואומר לו תלך למקום פלוני 
שיושבים שם “שרי מפא”י”... ותקח אחד מהם – את יהוא, ותאמר לו: “כה אמר ה’, 
משחתיך למלך על ישראל” )מלכים-ב’ ט’, ג’(. והוא הלך למקום שכל השרים יושבים, 
ואמר להם )שם פסוק ה(: “דבר לי אליך השר”. ושאל אותו יהוא: למי מאתנו? אמר לו: 
לך! זה אתה, בוא הנה. והכניס אותו בחדר לפנים מחדר ומשח אותו למלך, ואמר לו: 
“כה אמר ה’ אלקי ישראל משחתיך למלך על ישראל” )שם פסוק ו’(. “והכיתה את בית 
אחאב” )שם פסוק ז’( - כי הם היו עובדי עבודה זרה. ואחר כך שאלו אותו חבריו מה 
אמר לך? אמר להם כלום. ורק אחרי שהפצירו בו: תגיד לנו מה אמר לך, אמר להם, 
הוא אמר לי שאני מלך על ישראל. הם שמעו את זה ולא אמרו מלה, מיד לקחו את 
הבגדים שלהם ואמרו לו: אתה המלך! יחי אדוננו המלך! בגלל ששמע לאחד מבני 
הנביאים ונכנס עמו חדר בחדר, זכה להיות מלך על ישראל, והשמיד את כל בית 
אחאב, וזכה לארבעה דורות של מלכים, כי הוא נלחם בעבודה זרה של אחאב )אמנם 
אחר כך הוא לא החזיק מעמד כל כך(. כל דבר שתעשה אותו בצניעות - הוא יהיה מבורך.

הרי”ח הטוב
יש לנו את הגאון רבי יוסף חיים ע”ה, שהתפרסם בעולם כולו )וכמה שמקשים עליו, כט. 

יש לפעמים תירוצים(22, ובימי צעירותו כל מה שפרסם - פרסם בעילום שם. הרמזים 

שכתובים בסוף ספר “הילולא דרבי מאיר” הם פרי עטו )ככה הוכיח רבי דוד ברדא שיחיה 
מטבריה )שו”ת רביד הזהב ח”ד סי’ נ”ט(, כתב שזה בדיוק אותם דברים שכתב אותם בספר אחר(. 

וכן את ספר “הילולא רבא” הוא כתב אותו. וגם את ספר “תורה לשמה” הוא כתב אותו, 
)עיין בירחון או”ת אלול תשל”ה ותשרי תשל”ו, ובמבוא  והוכחתי את זה בראיות ברורות23 

וגם אברהם אמר אחותי היא )בראשית י”ב, י”ג(, רק שאברהם פעם ביקש ]רשות משרה שיאמר    .20
עליה שהיא אחותו[, ופעם לא ביקש )בראשית כ’, ב’(, ויצחק עשה כן.

21.  אחאב כבר מת, אבל היו לו שבעים בנים, והתחילו מריבות. כמו שהיה פעם בתונס, עבד אזין אל 
עאבדין, ופלוני ואלמוני.

22.  פעם אגיד לכם תירוץ לסברתו בשיעור חלה, זה לא תירוץ למעשה, כי למעשה הלכה כמו מרן. 
אבל זה תירוץ למה הוא סבר ככה. בהזדמנות נאמר לכם, לא עכשיו.

23.  אבל מעלימים את שמי, מצאו הוכחות אחרות. אבל ההוכחה הברורה ביותר, שהוא מביא שם ספר 
שעוד לא היה בשנת תמ”ב )ככה הוא אומר, שהספר נתחבר בשנה הזאת(. וזה ספר: “בשמים ראש”, שיש 
הוכחות רבות שהספר הזה מזויף, וזה ספר שכתבו אותו משכילים. והוא כותב שם )סי’ קי”ז וש”מ( שיש 
בידו ספר כתב יד שכתב אותו רבי יצחק מוילנא, איזה וילנא? רבון העולמים, זה לא וילנא, אלא הכוונה 
רבי יצחק מולינא. שזה חכם אחד שחי בימי מרן, וכביכול הוא העתיק את תשובות הרא”ש, אבל זה לא 
תשובות הרא”ש. כי שם )בסימן רנ”א( כתוב, אם חלק ממצוות התורה לא נוכל לקבל אותם - “ופרקנו 



לארים נסי יבמות עמ’ 40 ואילך(, וגם הסגנון כולו הוא של רבי יוסף חיים. אבל הוא כתב 

אותו בעילום שם. ומה חתם שם? “יחזקאל כחלי”, עד שנתגלה הדבר ש”יחזקאל” 
גימטריא יוסף, ו”כחלי” גימטריא חיים. זה רבי יוסף חיים “שלנו”. כמה שאדם יעשה 
דבר בצנעה יותר טוב. אלא אם כן אתה מתמודד על משרה או על רבנות או הוראה, 
אין מה לעשות. כי אם אדם כל הזמן יתחבא מתחת השלחן, מה נעשה לו? אין ברירה! 

חיוב ברכות השחר, חמה ולבנה לנשים
יש שאלה אם האשה מברכת ברכות השחר או לא, אפשר לומר שהיא מברכת כי ל. 

לא אומרים בברכות השחר “וציוונו”. אבל זה לא נכון, כי הגמרא )ראה שבת דף כ”ג ע”א, 
פסחים דף ק”ח ע”ב, מגילה דף ד’ ע”א( אומרת שנשים חייבות בשלושה דברים בגלל שאף 

הן היו באותו הנס. היו בארבע כוסות, והיו גם בנר חנוכה, והדבר השלישי מקרא מגילה 
שגם כן היו באותו הנס. והרי גם בארבע כוסות לא מברכים “וציוונו לשתות ארבע 
כוסות”, ולמרות זאת לולי הטעם שאף הן היו באותו הנס, היו פטורות מארבע כוסות 
כי הזמן גרמא, וא”כ משמע שזה לא קשור עם “וציונו”. ועוד יש סברא שזה לא נחשב 
“הזמן גרמא”,  כי האשה בכל שעה שקמה יכולה לברך. אבל גם זה לא נכון, כי בתחילת 
הלילה לא מברכים ברכות השחר לכולי עלמא. אין מי שיאמר: אני עובד כעיתונאי, 
ולכן אני ישן ביום ועובד בלילה, וכשהוא יקום בשש בערב יאמר: “מודה אני לפניך”, 
“המחזיר נשמות לפגרים מתים”... אדוני, לך תישן, מה זה מחזיר נשמות?! וכל דבר 
שתלוי בזמן לא מברכות. א”כ מדוע הנשים מברכות ברכות השחר? אלא בגלל  שכן 
הוא מנהגו של עולם, שאין דרך העולם לישון ביום ולקום בלילה, חוץ מיחידי סגולה 
כמו עיתונאים ומכשפים. אבל לרוב העולם הלילה נברא לשינה – “לא איברי ליליא 
אלא לשינתא” או לגירסא בעל פה )עירובין דף ס”ה ע”א(24. לכן דרך העולם לקום בבוקר 
ולישון בערב, אבל זה נקרא דבר שלא תלוי בזמן, ואין זה “מצוות שהזמן גרמן”. וכעין 
זה מובא בשו”ת יחוה דעת )ח”ד סי’ י”ח הערה ח’( על ברכת החמה שהנשים יכולות 
לברך פעם בעשרים ושמונה שנים - “ברוך עושה מעשה בראשית”. ולכאורה אין לך 
“שהזמן גרמא” יותר מזה, כי לא כל יום אתה מברך ברכת החמה, רק פעם בעשרים 
ושמונה שנים? אלא שזה טבע העולם שהחמה חוזרת לאותו מקום פעם בעשרים 
ושמונה שנים. לפיכך גם האשה יכולה לברך ברכות השחר וברכת החמה. וגם ברכת 
הלבנה היא יכולה לברך, רק שעל פי הקבלה יש טעם מיוחד שהאשה לא יכולה לברך. 

בירך “זוקף כפופים” לפני “מתיר אסורים”
יש דבר אחד שהטור )סי’ מ”ו( מביא בשם רב עמרם, שכיון שבירך “זוקף כפופים”, לא. 

והטור שואל מדוע אמר ככה? הרי הגמרא )ברכות דף ס’  לא יברך “מתיר אסורים”. 
ע”ב( הביאה את שתי הברכות האלה? ומרן בבית יוסף )שם( מתרץ בפשטות, שאם 

אדם טעה ובירך “זוקף כפופים” לפני “מתיר אסורים”, לא יכול לברך מתיר אסורים, 
כי “זוקף כפופים” כולל את “מתיר אסורים”. כי ברכת “מתיר אסורים” זה להודות 
שהוא יכול לזוז מהמיטה, ו”זוקף כפופים” זה על שהאדם זקוף. וא”כ מי שברך 
“זוקף כפופים” לא צריך לברך “מתיר אסורים”. זה נכון. אבל אז ספרי הגאונים 
היו נעלמים מעיני כל חי – “ונעלמה מעיני כל חי ומעוף השמים נסתרה” )איוב כ”ח, 
כ”א(25. אבל בימינו נדפסו, ומי שמעיין במקור הדברים ברב עמרם, יראה שהוא כותב 

עולה מעל צווארנו”! ככה עושים ח”ו?! וכי הרא”ש יאמר דבר כזה?! לפרוק את עול התורה?! הרי 
הרא”ש ובניו מסרו את נפשם על התורה, אלא שזה מלה מזוייפת, וזה מלמד על כל הספר כולו יצא. 
וגם החתם סופר )יו”ד סי’ שכ”ו( אמר ככה. ואילו רבי יחזקאל כחלי משנת תמ”ב, מדבר על ספר כתב 
יד מהרא”ש שנמצא בידינו, והספר הזה זה ספר “בשמים ראש” שהוא ספר מזוייף. וזו אחת ההוכחות 

החזקות שהבאתי שחיבר את זה רבי יוסף חיים, ויש עוד הרבה הוכחות.
24.  האור הזה של היום הוא לא בא בחינם. ה’ נתן לנו אור כזה שאין כמוהו בכל הכוכבים. כאשר 
שכבתי בבית חולים, וראיתי מהחלון איך השמש עולה בבוקר, ואיך היא מאירה את השמים ואת 
הארץ. אמרתי זה מה שאומר הפסוק: “הודו על ארץ ושמים” )תהלים קמ”ח י”ג(, זה ההוד. כי יש הוד 
מיוחד בשמש, אמנם יש כוכבים שמאירים כמו השמש, וגודלם פי כמה וכמה מהשמש, אבל מי רואה 

את אורם? אף אחד. ורואים את זה רק על ידי מכשירים מיוחדים שאפשר לדעת על ידם.
הרב חיד”א, שפעם בזכות איזה מעשה טוב שעשה  הראשון שגילה אותם ומבשר עליהם זה    .25
למלכת צרפת, הבן שלה עמד לטבוע בים והוא הציל אותו. ואמרה לו: אתה אמבסדור של איזו 
מדינה?, ואמר לה: אני לא אמבסדור, אני תלמיד חכם מישראל. אמרה לו: מה אתה רוצה שאתן לך 
מתנה על שהצלת את בני? אמר לה שום דבר, רק יש לכם ביבליוטיקה בצרפת עם 45000 ספרים, 
ומהם 5000 ספרים שלנו שעוד לא נדפסו, תני לי אפשרות לראות אותם, רק לציין ולזכור. אמרה 
לו אי אפשר, אבל כיון שעשית מעשה טוב כזה שהצלת את בני ממות, אני נותנת לך דבר יוצא מן 
הכלל, שלוש שעות בשלושה ימים. כל יום שעה אחת. ותבוא ותעבור על חמשת אלפים ספרים. אמר 
לה: וכי אני מכשיר או מחשב?! אבל היא אמרה שזה מה שהיא יכולה לאשר. והוא ישב וכתב והנציח 

לדורות הבאים. והוא ראה סדר רב עמרם בכתב יד, ואחרי מאה שנה יצא לאור.

שם לא לברך כלל “מתיר אסורים” כי אנחנו מברכים “זוקף כפופים”, וא”כ קושיית 
הטור במקומה, שהרי הגמרא הביאה את שניהם, וכי נתחכם על הגמרא?! לכן אין לנו 
ברירה, כנראה רב עמרם הייתה לפניו גירסא אחרת, אבל למעשה מברכים גם “מתיר 
אסורים” וגם “זוקף כפופים”, אבל מברכים ברכת “מתיר אסורים” לפני “זוקף כפופים”, 

כי אם אמרת “זוקף כפופים” כבר בכלל מאתיים מנה.

היפך הסדר בברכות שלא עשני גוי, עבד ואשה.
ולגבי שאר הברכות, כמו “שלא עשני גוי” ו”שלא עשני עבד”. יש כאלה שאומרים לב. 

שאם אמרת “שלא עשני עבד” אתה כבר לא צריך לומר שלא עשני גוי, אבל זה לא נכון. 
כי יש גוי שהוא חשוב מאד, והוא לא עבד, כמו נשיא ארצות הברית26, לכן מברכים 
“שלא עשני גוי” ואחר כך עבד ואחר כך אשה. ולא תאמר בכלל מאתיים מנה, כי כל 
אחד יש בו מעלה. כי יש גוי שהוא יותר חשוב מהעבד, ויש עבד שהוא חשוב יותר 
מאשה. היכי משכחת לה? כי העבד הכנעני שקנוי אצלנו יש עליו מצוות מילדותו, 
והאשה יש הרבה מצוות בתורה שהיא פטורה ולא שייכים בה. לכן הסדר הוא: גוי, 
עבד, ואשה. אבל אם הפך אותם, ישלים מה שחסר. חוץ מ”זוקף כפופים” ו”מתיר 
אסורים”, שמרן פסק )סי’ מ”ו סעיף ה’( שאם בירכת “זוקף כפופים”, אתה לא מברך 

“מתיר אסורים”. ברוך ה’ לעולם אמן ואמן.

מי שבירך אבותינו הקדושים הוא יברך את כל הרואים, וכל השומעים, וכל הקוראים 
אחר כך. כל מי ששמע וראה ויקרא במשך השבוע את הדברים שאמרנו, ה’ יתברך 
ימלא כל משאלות לבו לטובה, ויאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים. וזכות הצדיק רבי 
ינון חורי ע”ה הגאון הצנוע והחסיד והקדוש, תגן עליכם ועל בניכם ועל בני בניכם עד 

עולם, אמן כן יהי רצון.
26.  פעם בעוונות היה לנו נשיא עבד, והרב עובדיה אמר עליו: “עבדים משלו בנו, פורק אין מידם” 
)איכה ה’ ח’(. וזה אובמה, שהוא עבד שנעשה נשיא ארצות הברית. פעם אחת הוא פגש את עבדאללה 

מלך סעודיה, והשתחווה לפניו אפיים ארצה. ואיזה עתונאי אחד מארצות הברית כתב: אף פעם לא 
שמענו שנשיא ארצות הברית ישתחווה לבשר ודם. הרי אתה ראש המעצמה הכי עשירה בעולם, 
אתה תשתחווה לעבדאללה?! מה קרה לך?! אבל זו עובדה, הכל נמכר בשביל הכסף. והיום הכסף 

של ארצות הברית יורד.
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 מי בתמונה? 

שני רז"ה ושני רי"ח
תשובה לחידה נמצאת בעלון הנוכחי. תשובות ניתן לענות 

 בקו בית נאמן  079-9270505 שלוחה 21
  )חובה לציין שם וכתובת בצורה ברורה!(. 

נא לשלוח התשובות עד יום ראשון בערב

פתרון משבוע קודם: אף קנאה אמרו. ארבעה אמרו “אף”, ושמם הוא ראשי תיבות 
קנאה – עדת קורח, הנחש, שר האופים, והמן.  הזוכה: הרב שלום דרעי - נתיבות
פתרון התמונה: הרב הגאון הצדיק אבי ישיבתנו חכמת רחמים, רבי בנימין הכהן 
זצ”ל, מברך את בנו שיבלחט”א ראש המוסדות וראש הישיבה הגדולה הגאון רבי 

חננאל הכהן שליט”א.  הזוכה: משפחת הרשפינוס - טבריה

זוכים מהגלון הקודם
זוכה בתמונה: שמואל קשביץ - זכרון יעקב

זוכה בחידה: גבריאל אלול - יד בנימין

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(

"ְוַהאי ָיַׁשב ַעל ִּכֵּסא ְׁשִריָרא ָאִביו ַוִּתּכֹן ַמְלֻכתֹו ְמאֹד"
ְּבתּוֶנס נֹוֲהִגים ֶׁשִּמי ֶׁשעֹוֶלה ָלַהְפָטָרה, ִלְפֵני ֶׁשהּוא קֹוֵרא ֶאת ַהָּפסּוק ָהַאֲחרֹון, ֻּכָּלם קֹוְרִאים אֹותֹו 

ְבַמְקֵהָלה, ְוַאַחר ָּכְך הּוא חֹוֵזר ַעל ֶזה )ְוָאְמרּו ִלי ֶׁשַּגם ְּבָמרֹוקֹו נֹוֲהִגים ָּכְך(. ְלָמָׁשל ַּבַהְפָטָרה ֶׁשל ָּפָרַׁשת 

ַוְיִחי, ֻּכָּלם קֹוְרִאים: "ּוְׁשֹלמֹה ָיַׁשב ַעל ִּכֵּסא ָּדִוד ָאִביו ַוִּתּכֹן ַמְלֻכתֹו ְמאֹד" )מלכים א' פרק ב' פסוק י"ב(, 

ְוהּוא חֹוֵזר ַעל ֶזה. ָלָּמה ָנֲהגּו ָכְך? ִלְפֵני ֶעְׂשִרים ָׁשָנה )ְּבחֶֹדׁש ֶחְׁשָון תשנ"ח( ָחָכם ֶאָחד ִמָּמרֹוקֹו ָאַמר 

ִלי ֶׁשַּפַעם ָהיּו קֹוְרִאים ֶאת ַהַהְפָטרֹות ִמּתֹוְך ֵסֶפר ַּתַנ"ְך, )ְוֹלא ְכמֹו ַהּיֹום ֶׁשֵּיׁש ֵסֶפר ַהְפָטרֹות ְלַבד. ַהּיֹום 

ַמְחִזיִרים ֶאת ַהִּמְנָהג ַהֶּזה ִלְקרֹא ִמּתֹוְך ַּתַנ"ְך, ְוֵיׁש ֵסֶפר ֲעָנק ֶׁשל ַהַהְפָטרֹות ֶׁשֵּבין ַהְפָטָרה ְלַהְפָטָרה ָּכתּוב ְׁשָאר 

ַהַּתַנ"ְך ְּבאֹוִתּיֹות ְקַטּנֹות ְמאֹד. ָּכָכה ָעִדיף, ּוְבׁשּו"ת ְיַחֶּוה ָּדַעת )חלק ה סימן כ"ו( ָּכַתב ַעל ֶזה(, ָאז ַהּקֹוֵרא ַמְתִחיל 

ִמָּמקֹום ְמֻסָּים ְוֹלא יֹוֵדַע ֵאיפֹה ְלַסֵּים, ְוהּוא ָיכֹול ִלְגמֹר ֶאת ֵסֶפר ְמָלִכים ֻּכּלֹו... ָמה עֹוִׂשים לֹו? ָאז 

קֹוְרִאים ֶאת ַהָּפסּוק ָהַאֲחרֹון ְּבַמְקֵהָלה, ְּכֵדי ֶׁשֵּיַדע ֶׁשֶּזה ַהָּפסּוק ָהַאֲחרֹון. ֲאָבל ָמה ַהָּמקֹור ַלִּמְנָהג 

ַהֶּזה? ָמָצאִתי ְּב"ַאּבּוָדְרָהם" )סדר הפרשיות וההפטרות(, ֶׁשֵּמִביא ָׁשם ַּכָּמה ְׁשמּועֹות ַעל ַהַהְפָטרֹות, 

ּוֵמֶהם ַּכָּמה ִמְנָהִגים ֶׁשִּנְׁשַּתְּכחּו ְבֶמֶׁשְך ַהּדֹורֹות. ְוהּוא כֹוֵתב ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִנְפַטר ָחָכם ָּגדֹול ֶׁשל ַהּדֹור, ָאז 

ָהיּו קֹוְרִאים ִּבְׁשמּוֵאל ַהָּנִביא: "ָּגָלה ָכבֹוד ִמִּיְׂשָרֵאל ֶאל ִהָּלַקח ֲארֹון ָהֱאֹלִקים" )שמואל א' ד' כ"א(. 

ְוֵהִביא ֵמעֹוד ֵסֶפר ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִנְפַטר ַרב ְׁשִריָרא ָגאֹון ָאִביו ֶׁשל ַרב ַהאי )ִנְפַטר ִלְפֵני ֶאֶלף ּוְׁשַּתִים ָׁשָנה, ִּבְׁשַנת 

ַאְרַּבַעת ֲאָלִפים תשע"ז(, ָקְראּו ָפָרַׁשת ִּפְנָחס "ִיְפקֹד ה' ֱאֹלֵקי ָהרּוחֹת ְלָכל ָּבָׂשר" )במדבר פרק כ"ז פסוק 

ט"ז(, ְוָקְראּו ֶאת ַהַהְפָטָרה ַהּזֹאת "ַוִּיְקְרבּו ְיֵמי ָדִוד ָלמּות", ּוְכֶׁשִהִּגיעּו ַלָּפסּוק ָהַאֲחרֹון ָקְראּו ָּכל ַהָּקָהל: 

"ְוַהאי ָיַׁשב ַעל ִּכֵּסא ְׁשִריָרא ָאִביו ַוִּתּכֹן ַמְלֻכתֹו ְמאֹד", ִּבְמקֹום ַמה ֶּׁשָּכתּוב ַּבָּפסּוק. ָמה ַהֵּפרּוׁש? ְוִכי 

ֵהם ֶהְחִליפּו ֶאת ַהָּפסּוק?! ֶאָּלא ַּכֲאֶׁשר ַהִּצּבּור ָאְמרּו ֶאת ַהָּפסּוק ְּבַמְקֵהָלה ֵהם ָקְראּו ַעל ִּפי ַהְּמאָֹרע, 

"ְוַהאי ָיַׁשב ַעל ִּכֵּסא ְׁשִריָרא ָאִביו", ְוַאַחר ָּכְך ְּכֶׁשָחַזר ַהּקֹוֵרא ַעל ַהָּפסּוק הּוא ָקָרא ֶאת ַהָּפסּוק ְּכמֹו 

ֶׁשָּצִריְך, "ּוְׁשֹלמֹה ָיַׁשב ַעל ִּכֵּסא ָּדִוד ָאִביו". ּוִמָּכאן ְרָאָיה ַלִּמְנָהג ַהֶּזה. )גליון 232 אות י"ז, ועוד(.

הרה"ג ַהַּצִּדיק ַרִּבי ִבְנָיִמין ּכֵֹהן זצ"ל
ַרִּבי ִבְנָיִמין ּכֵֹהן ]ֶׁשַהָּׁשבּוַע יֹום ָהַאְזָּכָרה ָהִראׁשֹון ֶׁשּלֹו[, ָהָיה ָבִריא ַעד יֹומֹו ָהַאֲחרֹון. ַּבַּלְיָלה ָהַאֲחרֹון 

ָּבאּו ֲאָנִׁשים ְלַבֵּקׁש ְּבָרָכה ּוֵבַרְך אֹוָתם. ֶּבן ִּתְׁשִעים ְוָׁשֹלׁש ָאְמָנם, ֲאָבל ֹלא ָיַדע ׁשּום ַמֲחָלה. יֹוֵתר 

ִמִּׁשְבִעים ָׁשָנה ִלֵּמד ְיָלִדים ְנָעִרים ּוְמֻבָּגִרים ְּבמֹוָׁשב ְּבַרְכָיה ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ִלֵּמד אֹוָתם ִלְקרֹא, ִלֵּמד 

אֹוָתם ְטָעִמים, ִלֵּמד אֹוָתם ְּגָמָרא ַוֲהָלָכה. ָהָיה קֹוֵרא ַבּתֹוָרה ְלַמְעָלה ִמִּׁשְבִעים ָׁשָנה, ְוָהיּו ַכָּמה ָבֵּתי 

ְוָהָיה קֹוֵרא ַבּתֹוָרה ֵמֶאָחד ַלֵּׁשִני ּוֵמַהֵּׁשִני ַלְּׁשִליִׁשי, ְוהּוא ֹלא ָהָיה ִמְתַּפְרֵנס  ְכֶנֶסת ְּבמֹוָׁשב ְּבַרְכָיה, 

ִמֶּזה. ָהְיָתה לֹו ֲחנּות ַמּכֶֹלת, ּוִמי ֶׁשֵאין לֹו, ָהָיה ְמַוֵּתר לֹו. ָהָיה ָאָדם ְמֻיָחד. ]ְּבנֹו ָהי"ּו ְמַסֵּפר ְּבֵׁשם ָהַרב 

ר, ִׁשְמעֹון ְּברּוק ֵמ‘ַהְּפִעיִלים‘ ֶׁשִּלְפֵני ְּכ-46 ָׁשָנה ָׁשַלח אֹוָתם ַהָּגאֹון ַרִּבי ֶאְלָעָזר ְמַנֵחם ָמן ָׁשְך ָזָצ"ל 

ַלֲעׂשֹות ְּפִעילּות ְּבמֹוָׁשב ְּבַרְכָיה, ּוִבֵּקׁש ֵמֶהם ַלֲעזֹר ָּבֶזה ַלַּצִּדיק ַרִּבי ִבְנָיִמין ִמִּדיָרה ִמְסָּפר 1 ָׁשם, ֶׁשהּוא 

ִמּל"ו ַצִּדיִקים ֶׁשַּבּדֹור[. )גליון 248 הערה 12(.

ְלָפָניו  ֵהִביאּו  ָּכְך  ְוַאַחר  ָעָליו,  ּוֵבַרְך  ְּפִרי  ְלָפָניו  ֶׁשֵהִביאּו  ָאָדם 

ְּפִרי ַאֵחר יֹוֵתר ָחׁשּוב ִמֶּמּנּו, ַמה ַּיֲעֶׂשה? ְלִפי ָהַרְׁשָּב"א )בחידושיו 

לברכות דף מ"א עמוד א'( ְמָבֵרְך עֹוד ַּפַעם ַעל ַהְּפִרי ַהֵּׁשִני, ָלָּמה? 

ִּכי ֵאינֹו ְּבִדין ֶׁשְּפִרי ָפׁשּוט ִיְפטֹר ֶאת ַהְּפִרי ֶהָחׁשּוב, ְוָאְמָנם ַהְּפִרי 

ֵּכיָון ֶׁשהּוא  ֲאָבל  ְּבָרָכה,  ְוהּוא אֹוָתּה  ֶזה  ַאֲחֵרי  ִהִּגיַע  ֶהָחׁשּוב 

ָחׁשּוב יֹוֵתר ָאז ְּתָבֵרְך ָעָליו עֹוד ַּפַעם. ֲאָבל ַהַּכף ַהַחִּיים )סימן 

ר"ו ס"ק ט"ל( ִּדֵּיק ִמִּדְבֵרי ֵסֶפר ֲחִסיִדים ֹלא ָכְך )ִּכי ָכתּוב ְּבֵסֶפר 

ְוַאַחר ָּכְך  ָעָליו,  ְפִרי ּוֵבַרְכָּת  ֲחִסיִדים )סימן תתמ"ז( ֶׁשִאם ֵהִביאּו ְלָך 

ֵהִביאּו ְלָך ְפִרי יֹוֵתר ָיֶפה ִמֶּמּנּו, ַּתְתִחיל ֶלֱאכֹל ִמַּמה ֶּׁשֵּבַרְכָּת ָעָליו, ְוֹלא 

תֹאַמר ֶׁשַעְכָׁשו ִהִּגיַע ְּפִרי יֹוֵתר ָחׁשּוב ְונֹאַכל אֹותֹו. ְוִאם הּוא סֹוֵבר ְּכמֹו 

ָהַרְׁשָּב"א, ֲהֵרי ָצִריְך לֹוַמר ֶׁשְּיָבֵרְך ַּפֲעַמִים ַעל ָהִראׁשֹון ְוַעל ַהֵּׁשִני, ִּכי ִאי 

ֶאְפָׁשר ֶׁשַהְּבָרָכה ַעל ַהְּפִרי ָהִראׁשֹון ִּתְפטֹר ֶאת ַהְּפִרי ַהֵּׁשִני ֶהָחׁשּוב יֹוֵתר. 

ֶאָּלא ַמְׁשָמע ֶׁשהּוא ֹלא סֹוֵבר ָּכְך(. ְוַגם ָמָרן ֶׁשְּבֵבית יֹוֵסף )חלק אורח 

ֻׁשְלָחן  חיים סימן ר"ו( ֵהִביא ַדַעת ָהַרְׁשָּב"א, ֹלא ֵהִביא אֹותֹו ּבַַ

ָערּוְך, ְוָסַתם ְּדָבָריו ֶׁשִאם ֵּבַרְכָּת ַעל ְּפִרי ַאָּתה פֹוֵטר ְּפִרי ַאֵחר 

ַּגם ָחׁשּוב יֹוֵתר. ּוִמְסַּתֵּבר ֵּכן ַלֲהָלָכה ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתב ַּכף ַהַחִּיים, 

ֶׁשֹּלא ְיָבֵרְך ׁשּוב. ֲאָבל ְלַכְּתִחָּלה ְתַכֵּון ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָּיִביאּו ְלָך, 

ְוַאל ִּתָּכֵנס ַלַּמְחֹלֶקת. )גליון 100 אותיות י"ז וי"ח. ושם ביאר מרן 

שליט"א  שמסתבר שלא לברך פעם נוספת, אף שהבן איש חי )שנה 

עובדיה )בחזון עובדיה ברכות  והרב  ראשונה פרשת בלק אות ט'( 

עמוד עמוד ק"פ( והרב משה לוי )בברכת ה' חלק ג' פרק ט' סעיף ב'( 

פסקו שיש לברך. ראה שם(.

ַאְנֵׁשי  ִיְרֵאי ֱאֹלִקים  ַחִיל  ַאְנֵׁשי  ֶתֱחֶזה ִמָּכל ָהָעם  ַבָּפָרָׁשה: "ְוַאָּתה  ִנְקָרא  א. 

ֱאֶמת ׂשְֹנֵאי ָבַצע" )שמות י“ח כ“א(. ְוַרִׁש"י כֹוֵתב "ְוַאָּתה ֶתֱחֶזה – ְּברּוַח ַהּקֶֹדׁש 

ֶׁשָעֶליָך". ָלָּמה ֹלא ֵפַרׁש ִּכְפׁשּוטֹו "ֶתֱחֶזה" ִּתְרֶאה? ִּכי ַהִּמָּלה 'ֶתֱחֶזה' הֹוֶלֶכת 

ָּתִמיד ַעל ְנבּוָאה, ַּפַעם ִראׁשֹוָנה ֶׁשִּנְזְּכָרה ַבּתֹוָרה ֶזה ַבָּפסּוק: "ָהָיה ְדַבר ה' ֶאל 

ַאְבָרם ַּבַּמֲחֶזה ֵלאמֹר“ )בראשית ט“ו א‘(, ְוֵכן "ֲחזֹון ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֲאֶׁשר ָחָזה" 

)ישעיה א' א'(. ִאם ָאָדם ָּפׁשּוט ָרָאה ַמֶּׁשהּו ֹלא אֹוְמִרים ֶׁשהּוא ָחָזה, ֶמה ָחִזיָת?! 

ֶתֱחֶזה ֶזה ְברּוַח ַהּקֶֹדׁש, ִּכי ְבִלי רּוַח ַהּקֶֹדׁש ַאָּתה ֹלא ָיכֹול ָלַדַעת. ַּכָּמה ְפָעִמים 

נֹוְפִלים ַלֲאָנִׁשים ְׁשִגיאֹות ָלֵכן ָצִריְך רּוַח ַהּקֶֹדׁש. ְוִכי ֶאְפָׁשר ָלַדַעת ִמי ְראּוִיים 

ִלְהיֹות ”ָׂשֵרי ֲאָלִפים ָׂשֵרי ֵמאֹות ָׂשֵרי ֲחִמִּׁשים ְוָׂשֵרי ֲעָׂשרֹת“?! ִאי ֶאְפָׁשר. ַהּזַֹהר 

ַּבָּפָרָׁשה ַהּזֹו כֹוֵתב )דף ע‘ ע“ב( ֶׁש‘ֶּתֱחֶזה‘ ַהַּכָּוָנה ְבָחְכַמת ַהִּׂשְרטּוט, ְוהּוא אֹוֵמר 

ָׁשם ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְראֹות ַּבֵּמַצח ֶׁשל ֶּבן ָאָדם ּוַבִּׂשְרטּוִטים ֶׁשְּבָידֹו ֵאיֶזה ֲעִתידֹות 

ָיבֹואּו ָעָליו ְוַכָּמה ְתכּונֹות ֶׁשּלֹו. ֵיׁש ָׁשם ַּכָּמה ַדִּפים ֲאֻרִּכים, ֻּתְרְּגמּו ִמְּסָתָמא 

ַּגם ְּבֵפרּוׁש ַהֻּסָּלם ְוַגם ְּבֵפרּוׁש "ָמתֹק ִמְּדַבׁש", ֲאָבל ַהּקֹוֵרא ֹלא ֵמִבין אֹוָתם. 

ֵאין ַמה ַּלֲעׂשֹות. ָידּוַע שמהרח"ו ]ַרֵּבנּו ַחִּיים ִויָטאל, ַּתְלִמידֹו ַהָּגדֹול ֶׁשל ַרֵּבנּו 

ָהֲאִר"י, ְוהּוא ָאַמר לֹו: ֶזה ֹלא  ִמִּפי  ַהָחְכָמה ַהּזֹאת  ִלְלֹמד ֶאת  ָרָצה  ָהֲאִר"י[ 

ִבְׁשִביְלָך. ְוָאֵכן ְּבַהָּגהֹות מהרח"ו )שם( ְּבַעְצמֹו כֹוֵתב: "זֹו ִהיא ָחְכַמת ַהַּפְרצּוף 

ֶׁשָהָיה יֹוֵדַע ָהֲאִר"י ַז"ל ְוָאנּו ֵאין ִאָּתנּו יֵֹדַע ַעד ָמה". )גליון 248 אותיות א' וב'(. 

ב. ֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשִאְּבן ֶעְזָרא ָהָיה ֲחָתנֹו ֶׁשל ַרִּבי ְיהּוָדה ַהֵּלִוי, ָאְמָנם הּוא ָצִעיר 

ִמֶּמּנּו ֲאָבל ֹלא ָידּוַע ְּבֵברּור ֶׁשָהָיה ֲחָתנֹו. ַאַּבְרָּבֵנאל )שמות ל"ב א'( ּכֹוֵתב ָּכְך 

ֶׁשָהָיה ֲחָתנֹו, ֲאָבל ִּבְׁשַאר ְמקֹומֹות ֹלא ָמִצינּו ֶזה. ְּבׁשּו"ת ַחּוֹת ָיִאיר )בהשמטות 

לסי' רל"ח( ּכֹוֵתב: ֶׁשִאם הּוא ֲחָתנֹו ָלָמה הּוא כֹוֵתב "ְׁשָאַלִני ַרִּבי ְיהּוָדה ַהֵּלִוי" 

ְוֹלא "ְׁשָאַלִני מֺר ָחִמי"? ֲאָבל ֶּבֱאֶמת ִּבְזַמן ָהִראׁשֹוִנים ֹלא ָאְמרּו ֶאת ֶזה, ֹלא 

מֺר ָחִמי ְוֹלא מֺר ּדֹוִדי ְוַכּדֹוֶמה. ְוַגם ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשָּׁשַאל אֹותֹו ִלְפֵני ַהֲחֻתָּנה 

]ְוָלֵכן ֵאין ִמֶּזה ְרָאָיה ֶׁשֹּלא ָהָיה ֲחָתנֹו[. )ועיין עוד בספר סנסן ליאיר עמ' ס"ו-ס"ז(. 

)גליון 147 הערה 7(.

ג. ַרִּבי ְחִויָתה ֶׁשִּלי הּוא ָחָכם ִמֶג'ְרָּבא, ְוָהָיה לֹו ִחּבּור ַעל ַהּתֹוָרה ְּבֵׁשם ’ַמֲעֵׂשה 

ַרִּבי  יֹוֵדַע ַמה ִהיא(. ָאִחיו הּוא  ֵאיִני  ְוַהב‘  ְחִויָתה ֶׁשִּלי,  חֹוֵׁשב‘ )חֹוֵׁשב ָראֵׁשי ֵתבֹות 

ָידֹו.  ְמַעֵּין ָּגדֹול ּוַבַעל ַהָּגהֹות, ַעְׂשרֹות ְסָפִרים ֻהְּגהּו ַעל  ַמִקיֶקץ ֶׁשִּלי ֶׁשָהָיה 

)גליון 248 אות ג' והערה 5(.

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








