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יוצר מידו עושר וריש
חזק וברוך ]לר’ כפיר פרטוש על הפיוט “יוצר מידו”[. זה שיר ששמעתי לפני א. 

חמשים שנה ויותר מהרב ניסן פינסון זצ”ל. והוא היה אומר: “יוצר מידו עשיר 
וָרׁש”. ואני אמרתי לא יכול להיות “ורש”, זה לא מתחרז, כי אחר כך הוא אומר: 
“אשיר לכבודו שי”ן יו”ד ֵרי”ׁש”. אפילו שהמחבר עשה חכמה, הוא לא לוקח מלה 
שלמה, אלא כל מלה שיש בסופה אות רי”ש הוא הכניס אותה. אבל אי אפשר 
לחרוז ורש עם ריש. אז אני הצעתי לומר “עושר וריש”. למה הרב פינסון אמר 
“עשיר ורש”? כי האשכנזים אומרים את המלה ָעשיר – “עושר”, אז הוא חשב 
שהמלה “עושר” פירושה “עשיר”, וממילא אם יש עשיר אז לעומתו אומרים 
“ָרש”. אבל כאן עושר זה שם דבר, שם עצם מופשט. לא אדם שהוא עשיר, אלא 
הכוונה “עושר וריש” – העשירות והעניות. איפה ראינו דבר כזה? במשלי )בפרק 
שלפני אחרון – ל’, ח’( :”ֵראש ועושר אל תתן לי, הטריפני לחם חוקי”. הגיעו הדברים 

אליו והוא תיקן1. והתברר לי אחר כך שככה נמצא בספרים ישנים – “יוצר מידו 
1.  זה דבר טוב בחסידי חב"ד, אם הם שומעים הערה – הם מתקנים. לא כאלה שהם מתעקשים 
תמיד על השגעון שלהם. אם אני אמרתי, איך אני אחזור בי?! וכי אני טעיתי?! אני?! טעיתי?! 
ְתנּו כולנו, ומחומר  מי אתה? כולנו בני אדם. אומר אבן עזרא בקהלת )ה', א'( - "רוח א-ל ָעָשׂ
קורצו הקדמונים כמונו". והוא אומר עוד: והלא תראה שחכמים אמרו על דניאל שהיה נביא, 
ואמרו שהוא טעה בחשבון של שבעים שנה, אז גם אני אומר )ככה אומר האבן עזרא( שרבי 
אלעזר הקלירי עשה כמה חרוזים לא מדוייקים. כמה שמנסים לתרץ ולתרץ - תחפש את 
האמת, אין דבר שעומד בפני האמת. היה חכם גדול, תלמידו של הנודע ביהודה, יש לו שו"ת 
תשובה מאהבה. אמרו לו האבן עזרא יורד על הפייטנים האשכנזים, מה נעשה עכשיו?! אז 
מה הוא עשה? הוא לא התמודד עם האבן עזרא )אי אפשר להתמודד אתו( אלא הוא אמר )שו"ת 
תשובה מאהבה ח"א סי' א'(: יש לנו שבעים מקומות בראשונים, ברש"י ותוס' וכדו', שמביאים 
את הקלירי המשורר והפייטן. וכי כולם טועים?! אבל לא עזר כלום. רוב האשכנזים היום לא 
קוראים ]את הפיוטים האלה[, אני קורא אותם יותר מהם... אני בקי בפיוטים של הקלירי 
ובפיוטים אחרים. איך אני בקי? אין לי זמן לקרוא את זה בבית, אלא לפעמים הייתי מתפלל 
באיצקוביץ, והמנין הראשון נמצא במוסף, אז אני מחכה למנין הבא, ולבינתיים אני לוקח 
סידור, לא סידור שנדפס בג'רבא... אלא סידור שנדפס בוורשא ובכל מקום שהוא, ואני קורא 
וקורא, ואני מסמן שאת המלה הזאת צריך לתקן, ואת המלה הזאת צריך להגיה, והמלה הזאת 
המדפיסים לא ידעו מה שהם כותבים, הם לא הבינו את המחבר. ואחר כך איך אני אזכור את 
זה? בשבת אני לא מטלטל. אבל בבית יש לי סידור של אשכנזים – "אוצר התפלות", ויש בו 
אותם הפיוטים. אז הייתי לוקח את הספר הזה, מקפל את העמוד שיש לי בו הערות, ובמוצאי 

שבת אני זוכר אותם וכותב אותם.
עשיתי ככה עם הסליחות ]של האשכנזים[. יש כאלה שהחזיקו לי טובה, ויש כאלה  פעם 
שאמרו "תיזהרו, אל תקנו את הסליחות של הרב מאזוז", זו סכנה... למה סכנה?! הם חושבים 
שאני עושה מזה כסף. פרוטה לא לקחתי מזה!  אלא מה? נתתי את ההערות לרבי שאול הלוי 
וינפלד, והוא אמר לי כבר קדמוך רבנן, היה ת"ח אחד, שמו הרב ד"ר דניאל גולדשמיט שהוא 
כתב הערות רבות מתוך כתבי יד שאין לך, ואני אשלח לך את הספר מתנה. שלח לי את הספר, 
והראיתי לו שם כמה הערות - פסוקים מפורשים בתנ"ך ששכח אותם ]וכיוצא בזה[. אמר לי: 
אם ככה נעשה מהדורא חדשה. אמרתי לו: אדרבא, תעשה מהדורא חדשה. תמורת זה הוא 
שלח לי כמה ספרים מתנה, כמעט ארבעים ספר, ספרים יפים מאד שהוא הוציא אותם וזהו. 
אני לא עושה בשביל הכסף או בשביל להתפרסם. אבל הוא כתב שם בתחילת הספר "מהדורא 

עושר וריש, אשיר לכבודו שין יו”ד רי”ש”.

“באחד באדר משמיעין על השקלים” 
היום קראנו פרשת שקלים, כי היו מכריזים על השקלים - “באחד באדר ב. 

משמיעין על השקלים”, זו המשנה )שקלים פרק א’ משנה א’(. כשהיה בית המקדש 
קיים, היו הולכים ברחובות ומכריזים: “שקלים”, “שקלים”, “אל תשכחו לתת 
שקלים”. אבל היום זה מה ששומעים ברחוב?! היום שומעים ברחוב רק את 
הגזירות החדשות של בנט ובנט ובטן2... אבל בית הכנסת זה המקום שנועד 
בשביל זה. לכן בשבת שלפני ראש חודש אדר, ולפעמים בראש חודש אדר עצמו 
)אם הוא חל בשבת(, קוראים פרשת שקלים. זו הכרזה על השקלים. כל אחד תורם 

כמה זה שקלים? הגמרא אומרת שקלים סתם, לא כתוב כמה.  כמה שצריך. 
שלשה דרהם. איך אנחנו יודעים  אבל ]לפי מה[ שכתבו הרמב”ם ומרן הם 
שזה שלושה דרהם? כי חמשה שקלים של פדיון הבן זה שלושים דרהם, ככה 
מרן כותב ביורה דעה )סימן ש”ה3 ס”א(, וזה ע”פ הרמב”ם )עיין בב”י(4. ואם חמשה 
שקלים של פדיון הבן עולים שלושים דרהם, אז מחצית השקל זה עשירית 

משלושים - שלשה דרהם.

כמה זה “דרהם”?
וכמה זה דרהם? זו שאלה. מרן כותב דרהם, כולם כותבים דרהם. והאשכנזים ג. 

מסכנים אין להם דרהם, אז הם התחילו לעשות ניחושים וניחושים, אתה קורא 
במפרשים של הלכות פדיון הבן - ט”ז וש”ך )סי’ ש”ה סק”א( הכל מסובך ומתוסבך. 
עד שהגאון יעב”ץ שהיה חריף ותקיף, כותב בספרו מגדל עוז )דף כ’ ע”ב(, שהם 
ערבבו החבית והשמרים ביחד. הוא בעצמו כנראה ג”כ לא יודע, אבל הוא ראה 
שהתסבוכת הגדולה שיש לאשכנזים נובעת מחוסר ידיעה. לא יודעים כמה 
זה. ולכן מסופר )תולדות אדם דף מ”ד ע”א( שפעם הגר”א נתן שיעור על חמשה 
שקלים של פדיון הבן )אני לא יודע אם הוא כיוון לחשבון שלנו, או באיזו דרך הגיע(. ותוך 
כדי השיעור, רבי זלמן תלמידו פשט את הבגד שלו, “פשטתי את כתנתי” )שיר 
השירים ה’, ג’(, הלך לכהן שם ואמר לו: אני שלמתי לך פחות ]על הבן שלי[, עכשיו 

זו הוגהה על פי הרב מאזוז". בסדר. גם זה טוב. יש כאלה שגונבים לך את ההגהות ומעלימים 
את הכל... "חיל בלע ויקיאנו" )איוב כ' ט"ו( - חיל בלע ולא יקיאנו... למה הם עושים ככה?! 

2.  כתוב: "דברי נרגן כמתלהמים והם ירדו חדרי בטן" )משלי י"ח, ח'(. אל תקרי "חדרי בטן" אלא 
חדרי בנט... מה נעשה לו?! אדם לא יודע להנהיג טוב. מה נעשה לו?!

3.  "וכל פטר חמור תפדה בשה" )שמות י"ג י"ג(. שם בפרשה יש גם כן את הדין של פדיון בכורות. 
אז שה זה סימן ש"ה.

4.  הכל על פי הרמב"ם, יש לו קבלות של הגאונים, 
יש לו שכל ישר.

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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הרבי אומר שצריך לתת יותר. תיקח את המעיל שלי עירבון, ולמחרת שילם את זה. 

מחצית השקל
אבל היום ברוך ה’ האשכנזים קרובים לספרדים ויודעים. ואפילו הכי המנהג ד. 

אצל האשכנזים שהם נותנים ]למחצית השקל[ שלש מטבעות ]של מחצית[ 
מהמטבע הנהוג במדינה. מאיפה הביאו את זה? כתוב ברמב”ם הלכות שקלים 
)פ”א הל’ ה’-ו’(: מחצית השקל זו, מצותה שיתן מחצית מטבע אותו הזמן, אפילו 

היה אותו מטבע גדול משקל הקודש. ולעולם אינו שוקל פחות מחצי השקל 
שהיה בימי משה רבנו ע”ה שמשקלו מאה וששים שעורות. בזמן שהיה המטבע 
של אותו זמן דרכונות היה כל אחד ואחד נותן במחצית השקל שלו סלע, ובזמן 
שהיה המטבע סלעים היה נותן כל אחד במחצית השקל שלו חצי סלע שהוא שני 
דינרין וכו’. כל פעם היו נותנים חצי המטבע הנהוג במדינה. אז הם חשבו אם אנחנו 
לא יודעים בדיוק כמה השקל, אז אנחנו ניקח חצי המטבע הנהוג במדינה. מה 
המדינה נוהגים? דולר - אז ניתן חצי דולר. שקל - חצי שקל. פרנק - חצי פרנק. 
יורו - חצי יורו. אבל יש להם עוד חומרא קטנה. כיון שבקטע של פרשת שקלים 
שקראנו היום כתוב שלש פעמים “תרומה”, “תרומה”, “תרומתי” אז הם נותנים שלש 
פעמים חצי המטבע )הרמ”א ר”ס תרצ”ד בשם המרדכי(, אולי בכל זאת יגיעו לחשבון 
האמתי של הדרהם. זאת אומרים נותנים שלושה חצאי דולר, שלשה חצאי שקלים 
וכדו’. אבל עדיין לא הגיעו לסכום האמתי. רק אם יתנו למשל סכום גדול מאד, 
למשל לירה שטרלינג שזה מטבע חשוב5. אבל אם נדע בדיוק כמה זה הדרהם לא 
צריך שום דבר. וכמה זה בדיוק? כל דרהם שלשה גרם, לא פחות ולא יותר. פעם 
היו חושבים כל דרהם 3.2 גרם. ככה חשב הרב נאה )בספרו שיעורי תורה(, כי הוא 
ראה אצל הצורפים הערבים שהדרהם הוא 3.2, וממילא שלש דרהם זה 9.6. אבל 
התברר במשך הזמן שגם הערבים הגזימו, עשו הוספות. והדרהם המקורי הוא 
לא יותר משלשה גרם. יש אפילו דרהם במוזיאונים שהוא פחות משלשה גרם. אז 
ניקח שלושה גרם, ככה הרב עובדיה ע”ה עושה )חזון עובדיה פורים עמ’ ק”ב(, ושלש 
דרהם כפול שלש ]3 גרם[, זה תשעה גרם כסף טהור. וצריך לברר כמה עולה כסף 
טהור. אמרו לי שבדקו ומצאו ביום ששי הזה )כ”ד אדר-א’( שעשרה גרם כסף טהור 
עולה שלושים שקל, תוריד מזה עשירית )כי צריך רק תשעה גרם( זה עשרים ושבעה 

שקלים. מישהו אחר אמר שזה פחות, ולכן צריך רק עשרים וחמשה. 

“זכר” למחצית השקל
בחוץ לארץ היו מדקדקים כל שנה לתת בדיוק. והיה חכם אחד - ראש הקהילה ה. 

בעיר גבללי6, שמו רבי נסים צייאדה, והוא היה אומר לי: כתוב “העשיר לא ירבה 
והדל לא ימעיט” )שמות ל’, ט”ו(, אז צריך לתת בדיוק. אבל זה לא נכון. אדרבא, אם 
אתה עושה בדיוק, סימן שכאילו אתה נותן את זה תרומה לבית המקדש, ואז אף 
אחד לא יכול להשתמש עד שיבוא המשיח. הוא יאמר לנו: תביאו את התרומות 
שלכם. מה נביא לו? תקח שק מלא תרומות? לא. זה רק זכר למחצית השקל, ולא 

צריך לתת בדיוק, אלא תעגל לחומרא )אבל לקולא אל תעגל(7. 

מי שנותן אף פעם לא יפסיד
כל אחד שיש לו בנים נשואים - הוא לא צריך לתת בשבילם. שיתנו הם, כדאי ו. 

לחנך אותם לתת. ולפני שנותנים יש שני פרקים במסכת שקלים ]שנוהגים לקרוא[, 
צריך  ויש גם תפלת “לשם יחוד” בכף החיים )סי’ תרצ”ד ס”ק כ”א( מתוקה מדבש. 
להתרגל לתת. מי שנותן אף פעם לא יפסיד. אומרים בשם הרב שטיינמן ע”ה שכל 

5.  האנגלים האלה שמרנים. עדיין מחזיקים במצוות מילה. מי יודע? יש אומרים שהם מעשרת 
השבטים. אבות אבותיהם היו נותנים מטבעות מסויימות, אז יש להם עד היום שטרלינג - "לא 

יסורו ממנו" )שמות כ"ה, ט"ו(. אז נותנים שלושה חצאי לירה שטרלינג.
כל הבנים שלו למדו אצלי חוץ מהקטן, שמו "עמוס צייאדה". הגדול )עמיאל( מסכן נפטר    .6
בגיל 41, ואחריו כמה אחים שיבדלו לחיים ארוכים, הקטן שבהם שלא למד אצלי עובד במשרד 

הדתות, והוא אומר: "אני שייך אליכם כי אחי למדו אצלכם"...
7.  אני למשל לא צריך לתת יותר מחמשים שקל מקסימום. אבל אני נותן גם בשביל הילדים 
שלא נותנים. רובם ככולם נותנים, אבל אני נותן סכום מסוים. נגיד חמש מאות שקל - אלף 

שקל, לא צריך לתת יותר מזה.

המוותר אף פעם אינו מפסיד. עשו תמונה גדולה שלו )ככה ראיתי כתוב(, ומתחת 
לתמונה כתבו: “כל המוותר לחבירו מעולם לא הפסיד”. אין אף אחד שיאמר “אני 
הפסדתי”. אף אחד לא אמר ככה. צריך לוותר ולוותר. “ויוותר אותם בתווך” )ע”פ 
בראשית ט”ו, י’( - אפילו לא בתווך. אתה נותן יותר - אין דבר. צריך לתת. וכשאתה 

נותן אתה לא מפסיד. לכן כאן תתן סכום מכובד, תתן אלף שקל זכר לשקלים. 
בג’רבא היו אומרים “שקלים ומתנות לאביונים כך וכך”. וזה לא כדאי. כי שקלים 
וכדו’.  )ככה נוהגים בישיבה(  זה בשביל לעזור לתלמידי חכמים, לקמחא דפסחא 

ומתנות לאביונים זה ביומו8. 

אם אתה נותן – ה’ יתן לך
אדם צריך להתרגל לתת. לא להיות עם יד סגורה. פעם הרב עובדיה - בדרשה ז. 

הראשונה שנתן אותה לכבוד הישיבה בתמוז תשל”א – אמר: כתוב )תהלים קכ”א, 
ה’( “ה’ ִצלך על יד ימינך”. מה זה “ה’ צלך”? אלא מה עושה הצל? מה שאתה עושה 
הוא חוזר אחריך. אם אתה עושה יד סגורה - הצל עושה לך ככה, ואם אתה פותח 
את היד - אז הוא פותח לך את היד. ככה הקב”ה כביכול צלך, הוא הצל שלך. אם 
אתה נותן – הוא יתן לך9. אדם צריך להאמין בדבר הזה. אבל יש גבול, אל תתן 

יותר מדאי, כי אחר כך – “פן יוכיח בך ונכזבת” )משלי ל’ ו’(. 

האם צריך להוסיף מע”מ? ועל מי נותנים?
אז לפי החשבון שאמרתי זכר למחצית השקל זה ז”ך שקלים שלנו. ויש )בנתיבות( ח. 

אומרים 37 ₪, איני יודע אם זה עם מע”מ, איני יודע כמה הוסיפו. וכדאי לברר 
ואין צורך  ביום ששי הבא ביום ראש חודש אדר כמה עולה גרם כסף טהור, 
להוסיף מע”מ. למה אין צורך? כי הכל זכר למקדש. וכי במקדש יש מע”מ? אין 
מע”מ, הכל בשפע. כתוב על שלמה - “ויתן המלך את הכסף בירושלים כאבנים” 
)אבל זה לא יהיה עליו חובה. על  מי שרוצה לתת יותר - יכול לתת  י’, כ”ז(.  )מלכים-א’ 

הילדים פחות מגיל 13 לא חייבים לתת, ומי שרוצה לתת - יוכל לתת מכספי מעשר. ויש כאלה 

שאפילו על העוברים הם נותנים. אומרים “כל העובר על הפקודים” )שמות ל’, י”ג(, אל תקרי 

ר” )מהר”י ברין הובא בד”מ סי’ תרצ”ד(. אבל זו חומרא בעלמא. לא  “כל העובר” אלא “כל ָהעּוּבָ

שמענו אף פעם שנותנים על העוברים. אבל האשכנזים כשהם רוצים להחמיר - עד השמים 

הם מחמירים...(, אבל לא ִלְפחֹות מזה. 

באחד באדר משמיעין ונותנין
ולא צריך לחכות עד ערב פורים. כי יש כאלה שנותנים ביום תענית אסתר ט. 

בין מנחה לערבית, אבל קודם כל, מי שמקבל ונותן קבלות יכול להתבלבל מאה 
בלבולים. ב’. יש לנו מדינה מיוחדת, כל הזמן ]מחיר הכסף יכול להשתנות[10. אנחנו 

8.  יש אנשים שעושים לי טובה, אומרים לי: קח כסף שיהיה לך מה לתת במתנות לאביונים. 
פעם אחת מישהו הביא לי, וביום פורים הספקתי לחלק כמעט את כל הכסף ונשאר לי חמשים 
שקל. בא אחד ואמר לי: אני צריך מתנות לאביונים. נתתי לו חמשים. הוא חשב שאני ראיתי על 
מצחו שהוא צדיק יסוד עולם... שנה הבאה בא אלי ואמר לי: "תן לי מתנות לאביונים". נתתי 
לו עשרים. אמר לי למה שנה שעברה נתת לי חמשים ועכשיו עשרים? פוחת והולך?! )שבת דף 
כ"א ע"ב(! אמרתי לו שנה שעברה אני לא הכרתי אותך, וגם עכשיו אני לא מכיר אותך. אלא אז 
היה לי כסף שמישהו הביא לי, והייתי צריך לחלק אותו ביום פורים, ולא להשאיר אחרי פורים, 
אז נתתי לך חמשים. מכאן ולהבא אני לא רוצה לקבל מאף אחד. אני נותן משלי, אם זה חובה 
- כלומר מתנות לאביונים בשביל כל אחד מהילדים - אין הכי נמי, ואם זה מעל זה, אז אני נותן 

מכספי מעשר. אין שום בעיה.
9.  בא אחד מג'נון אחרי הדרשה אז, אמר לי מה זה? וכי הרב בידו הכסף? הוא נותן, הוא מחזיר, 
הוא סוגר. מה בידו? הקב"ה אומר את זה! "ה' צלך". אתה לא מבין את המתיקות של הדברים? 

הוא לא מבין.
10.  אם היו יכולים להחמיר, היו עושים שאף אחד לא יכול לנסוע ולא יכול לזוז עד שירשה 
לו שר האוצר ושר המשפטים ושר המשוגעים... מה נעשה להם? אז אתה לא יכול לדעת אם 
תוך שבועיים לא תשתנה הדעה שלהם, וייקרו את מחיר הכסף כדי שיקבלו הרבה כסף. אבל 
הם לא יקבלו. כמה שהם עושים - הממשלה קורסת. "כרע בל קורס נבו" )ישעיה מ"ו, א'(. מה זה 
נבו? חמשים ושמונה יש להם, לא יותר מזה. הם קורסים ונופלים ונופלים. שלש פעמים השבוע 
הזה סגרו את הויכוח, אין סיכויים לרוב בקואליציה – יוצאים החוצה. "בחוץ תעמוד" )דברים 
כ"ד, י"א(. כל הזמן יעמדו בחוץ. אם היה לנו קצת שכל והיינו נותנים לכל אחד ואחד די מחסורו 
היה אחרת. מה הפירוש די מחסורו? אדם שעשה לך טובה, תזכור להחזיר לו טובה, ולא תאמר 
כרגע אני לא צריך אותו אז אזרוק אותו. פעם הבאה הוא יזרוק אותך! אדם תמיד יעשה כמו 
שהיה עושה רבי שמואל הנגיד. הוא היה חכם גדול, חכם מדיני יותר מביבי... הוא היה אצל מלך 

לע"נ המנוחה הדסה סימן טוב ע"ה בת הרבנית אביבה שתבדל לחיים ומורנו הגאון רבי יצחק ברדא שליט"א



נשלם בזמן בראש חודש אדר בעזרת ה’ לפני שיעלו המחירים וירדו. “באחד באדר 
משמיעין על השקלים” – אז משמיעין על השקלים. ומי שלא יכול, יתן כפי יכולתו.

הסימן של השנה ובי”ו
“ובי”ו”. י.  השבוע הבא )שבת פרשת פקודי( שבת הפסקה. כי הסימן של השנה 

מה זה ובי”ו? אם חל ראש חודש אדר ביום ששי - ו’, אז מפסיקים שתי שבתות, 
מפסיקים ביום ב’ באדר, שבוע הבא אין שום פרשה מארבע פרשיות. שבוע שאחריו 
קוראים פרשת זכור סמוך לפורים )זה תשעה באדר(, שבוע שאחריו לא עושים 
כלום, מפסיקים שוב פעם, וזה ב-י”ו )ט”ז( באדר. זה “ובי”ו” - ו’, ב’, י”ו - יום ראש 
חודש אדר חל ביום ששי, וביום שני וששה עשר לא קוראים בהם ארבע פרשיות. 

פרשת זכור
יש אומרים שארבע פרשיות כולם מן התורה. זה כתוב בשם הגינת ורדים )כלל יא. 

א’ ס”ס ל”ו( מרגלא בפומייהו דרבנן ]והגו”ר גופיה מסיים: ואנכי לא ידעתי היכן 

מצוה זו כתובה בתורה[. אבל זה רק פרשת זכור ]ואולי גם פרה[, אני הראשון 
בס”ד שגליתי )בירחון אור תורה אדר תשמ”ח סי’ ק”ט אות א’ ונדפס בספר “סנסן ליאיר” 
חלק השו”ת סי’ ג’-ד’( שהרמב”ם אינו סובר כן, אלא שגם פרשת זכור בימינו דרבנן. 

ומצאתי להרמב”ם שני חברים מהגאונים. גם בעל הלכות גדולות וגם רב סעדיה 
גאון שהם מונים את המצוות מהתורה שנוהגים בזמן הזה, שלושים מצוות )כמדומני(, 
ואין ביניהם פרשת זכור. ואם כדברי התוספות ואחרים שפרשת זכור דאורייתא, 
הם היו צריכים למנות אותה. לכן כל החומרות שעשו היום, שיוציאו ספר תורה 
הכי מדוייק, והכי טוב, והכי בדוק וכו’ וכו’ - לכתחילה כן, אבל בדיעבד אם הספר 
תורה טוב – מספיק. בחוץ לארץ לא ידענו מזה. ומי שלא יכול לבוא לבית הכנסת 
]גם[ בפרשת זכור ]וגם בפורים[, מוטב שיבוא ביום פורים ויוצא ידי חובה ]של 
“זכור”[ כדעת המגן אברהם )סי’ תרפ”ה(. המגן אברהם אומר שמי ששמע פרשת 
“ויבוא עמלק” )שמות י”ז, ח’( שקוראים ביום פורים, יוצא ידי חובת פרשת זכור. כי 
זכור ופרשת עמלק קרובים בתוכנן. לא כולם מסכימים לו. אבל יש לו עוד תיקון, 
בפרשת כי תצא ישמע פרשת זכור. כל זה דברנו על פרשת זכור ועל השקלים. 

האם לפי רש”י ה”שקל” הוא רק 14 גרם כסף?
הרב יוסף זליכה זצ”ל אמר יב.  השקלים לפי המציאות עכשיו 27 שקל חדש. 

שלפי דעת רש”י )שמות כ”א, ל”ב( השקל ארבעה עשר גרם, וממילא חצי שקל זה 
שבעה גרם. אבל זה לא מוכרח, אני הסברתי שאין מחלוקת ביניהם. כי הרמב”ם 
מדבר אחרי שחכמים הוסיפו שתות )בכורות דף ה’ ע”ב(. פעם השקל היה חמשה 
עשר גרם, והוסיפו עליו שתות מלבר, דהיינו חומש. חומש של חמשה עשר יהיה 
שלושה גרם, אז נעשה השקל שמונה עשר גרם. לכן היום מחצית השקל תשעה 
ספרד ערבי, שמו "חבוס", והוא שם אותו לשר האוצר שלו )והוא היה שר אוצר טוב, לא כמו שר 
האוצר שלנו שיודע לחנוק בני אדם...(. יום אחד אמר לו המלך: בוא נטייל בשוק. ושם המלך שמע 
ערבי אחד שהיה מקלל את המלך ואת השר היהודי שלו. אמר לו המלך: מה? זה חצוף. הוא 
לא יודע את הערך שלך?! כשאתה מגיע הביתה, תשלח אליו ותחתוך את הלשון שלו! אני לא 
רוצה לשמוע את הדברים שלו. אמר לו: טוב אדוני, אני אחתוך לו את הלשון. אחרי שהגיע רבי 
שמואל הנגיד הביתה. הזמין את הערבי הזה. הוא בא כולו רועד. אמר לו: מה אתה מפחד? לא 
אמרתי לך כלום. כמה אתה מרוויח ליום? והוא סנדלר, מסכן, מרוויח כל יום חמשה שקלים 
עד עשרה שקלים. אמר לו: קח עשרים שקל. כל יום תבוא אלי בערב לפני מנחה וערבית, ואני 
אתן לך עשרים שקל. כתוב "ביומו תתן שכרו" )דברים כ"ד, ט"ו(. ובאמת נתן לו עשרים שקל כל 
יום. אחרי חודשיים הלך עוד פעם עם המלך. והמלך שומע את אותו כלב וחצוף ממשיך לשיר. 
אמר לו: שמואל, אמרתי לך שתחתוך לו את הלשון, והנה הלשון שלו מתנועעת בפה שלו. איך 
אתה עושה את זה?! אמר לו: אדוני המלך! בוא נראה מה הוא מדבר. שמעו שהפעם הוא מדבר 
הפוך לגמרי. אומר: יש לנו מלך שאין כמוהו, ויש לו שר יהודי שיש לו מוח של גאונים. הוא 
עושה טובות לכל העם, גם לערבים וגם ליהודים. אמר לו: יפה, אבל אני אמרתי לך לחתוך לו 
את הלשון! אמר לו: חתכתי אותה. אמר לו המלך: חתכת?! אם כן איך הוא מדבר עכשיו? אמר 
לו: חתכתי לו את הלשון הרעה והצמחתי לו במקומה לשון טובה. אמר לו: ולמה לא חתכת 
כפשוטו? למה אתה עושה לי דרושים?... אמר לו: כי אם אני אחתוך כפשוטו, יגידו העולם בגלל 
שהוא אמר את האמת )"בגלל שאני זכר הפסדתי". ככה כתוב במשנה בכתובות דף ק"ח ע"ב( חותכים 

לו את הלשון, אבל הוא צודק.
פעם היה אחד בשם "מחמוד אבועזיז" בתונס. היה לו דוכן בשוק. והוא מסכן למד, ויש לו תעודה 
של האוניברסיטה, ושום דבר. אמרו לו: מה אתה מוכר? אמר להם: יש לי דוכן. אמרו לו:  דוכן? 
אוי ואבוי לך. דוכן - אתה לפורענות מוכן... בא השוטר והרס לו את הדוכן שלו. אז הוא בא הביתה 
והצית את עצמו, וכל מדינת תונס שמעה שהוא הצית את עצמו בגלל החוקים הדרקוניים של 
הנשיא של תונס ]ועשו הפגנות[, והנשיא ברח, והמדינה נמצאת בחושך ובאפילה. לא עושים 
ככה. ]תאמרו[ זה יוצא מן הכלל, תקראו אותו אל "אל זין בן עבדין" ]נשיא תונס[, ויאמר לו, 
למה אתה ככה בדוחק? נעזור לך. תלמד תמיד לעזור. זה הנשיא "אל עבדין" יש לו נמר בבית, 
נמר מונח בכלוב. לקיים מה שנאמר "הוי עז כנמר" )אבות פרק ה' משנה כ'(... איך יהיה עז אם אין 
לו נמר?! אז צריך שיהיה לו נמר. ולנמר הוא נותן אוכל בשפע, ולבן אדם הזה שאינו משלם מס, 
מענה אותו עינויי מות, עד ששרף את עצמו. לא עושים ככה. תמיד תהיה נדיב. זה מה שהיה לפני 
הממשלה האחרונה שלנו, היו אנשים שעוזרים. והיום עינם צרה - יש לך כסף? לוקחים אותו.

גרם. אבל לפני שהוסיפו רש”י מפרש את זה על התורה “כסף שלושים שקלים” 
– “והוא משקל הישר של קולוניא”. ככה רש”י אומר, ואיני יודע מנין לרב זליכה 
החשבון של קולוניא, אבל הוא אמר שעל פי רש”י יוצא ארבעה עשר גרם, ולמעשה 

גם הרמב”ם מודה שחמשה עשר גרם זה השקל של התורה. וההפרש חצי גרם.

קדירה שבישל בה בשר שנמלח בסוכר
קבלתי שני מכתבים סותרים אחד את השני לגבי מליחה בסוכר. דברנו פעם יג. 

על זה )עלון מס’ 296 אות ב’( ואמרתי שהרב הלכות קטנות )ח”א סי’ רי”ח( אמר שאפשר 
למלוח בסוכר ורוב ככל האחרונים חלקו עליו, ולכן הרב עובדיה ע”ה אומר )שו”ת 
יבי”א ח”ד חיו”ד סי’ ג’( שבדיעבד אפשר להתיר את הכלים, לזרוק את האוכל, ולהתיר 

את הכלים אחר כך. אז אחד שלח לי מכתב שרבי עקיבא איגר ע”ה ביורה דעה 
)סי’ ק”ג ס”ה( כתב שלכתחילה אסור לבשל בקדירה שאינה בת יומה, אפילו אם 

בישלו בכלי רק ספק איסור דרבנן. עשו מליחה בסוכר זה לכאורה ספק, כי יש 
לנו מי שמתיר, עיקרי הד”ט )סי’ י”ד אות ל”ו( ואחרים, ואפילו הכי הכלי אסור לבשל 
בו. אז איך אתה אומר שמותר לבשל? אבל אני לא אמרתי שמותר, אמרתי שאם 
אח”כ שוב בשלו, לגבי האוכל אפשר לסמוך על המתירים. ולהבא צריך לקחת את 
הכלי ולהגעיל אותו. ככה הדברים יוצאים. ואני לא אמרתי את זה מלבי, אלא ככה 
כתב בשו”ת יביע אומר )הנז’ וע”ש במפתחות(, אפשר לראות את זה שם. למה? כי 
מה שהיה היה, האוכל כבר התבשל. יביע אומר בנדון שלו אסר להם את הכלים 
בכל תוקף. מה היה? הרב ניימרק כתב שזו טעות וזה חורבן ]להתיר למלוח בשר 
בסוכר[, ואולי הרב הלכות קטנות כתב תשובה זו ביום פורים כשהוא שיכור. 
והרב יביע אומר זצ”ל ענה לו, הלכות קטנות היה תלמיד חכם גדול, ויתכן שגם 
הוא לא דיבר לגבי המליחה של בשר, אלא הוא דיבר לגבי קרבן – “וכל קרבן 
מנחתך במלח תמלח” )ויקרא ב’ י”ג(. זה מה שהוא דיבר. הוא לא דיבר במליחה 
של בשר וקדירה. ובכל זאת – הרב כותב - באה אלי הוראה כזאת, וכבר אכלו 
את הבשר. לכן עשיתי להם עונש שגם הכלים אסורים עד שיגעילו אותם. ומי 
שמורה להתיר לכתחילה – “והמורה יורה, כבן סורר ומורה11”. ]ע”כ[. אבל אם 
עוד לא בישל, בודאי לא התרנו לבשל לכתחילה, אף אחד לא מבשל לכתחילה. 
רק אם כבר בישל והאוכל קיים הרב עובדיה מצא היתר על פי הראב”ד שאומר 
)שו”ת תמים דעים סי’ ז’( שאם יש ששים בכמות כנגד ההשערה שלנו כמה דם אז 

אה”נ זה מותר, אבל להבא צריך להגעיל.

“יש דבר שיאמר ראה זה חדש הוא כבר היה לעולמים”
וגרים פה בבני ברק(. השני יד.  )שניהם אשכנזים  ואילו המכתב השני הפוך ממש 

ד”ר שמואל סולובייצ’יק12,  כותב לי תשמע, אני בצעירותי למדתי כימיה מפי 
ופעם אחת הוא נשאל מהרב יצחק נסים ע”ה, לגבי הכשרת בשר בסוכר, וענה לו 
שמבחינה כימית הסוכר שואב את הדם מהבשר באותו תהליך כימי כמו המלח. 
אבל להכשיר בשר בסוכר זה לא כדאי, כי נדרשת כמות גדולה של סוכר ושכבה 
עבה ולכן הדבר אינו מעשי. ]ע”כ[. והדברים האלה כתובים בהלכות קטנות )ח”א 
סימן רי”ח( שלמעשה חכמי הטבע אומרים שטבע הסוכר והמלח אותו דבר, רק 

שזה מלוח וזה מתוק, אבל שניהם שואבים את הדם. זה לא חידוש בימינו, אלא 
כבר כתב אותו בעל הלכות קטנות לפני ארבע מאות שנה. אבל מבחינה מעשית 
זה לא מספיק, כי צריך הרבה סוכר, אבל בדיעבד אפשר לומר שאת הכלים ניתן 
להכשיר. לכן דברי הרב עובדיה אינם תמוהים לגמרי... יש לנו “שני כתובים 
המכחישים זה את זה” – שני מכתבים המכחישים זה את זה עד שיבוא המכתב 

11.  זה ביטוי בתוספות עבודה זרה )דף ל"ד סוף ע"א ד"ה דורדיא( – "המורה, יורה, כבן סורר ומורה, 
ועלי יערה, רוח הבורא". אף אחד לא מבין מה זה "המורה יורה", אלא זו ט"ס בתוספות – "המורה 
יירה" – כמו: "לא תיגע בו יד כי סקול יסקל או ירה יירה" )שמות י"ט י"ג(, הוא חייב סקילה, זו 
הכוונה. אבל המעתיקים לא הבינו. מה זה "המורה יורה?"  אח"כ ראיתי לחכם אחד - רבי ברוך 
אפשטיין בספרו מקור ברוך )ח"ג דף תשי"ט ע"ב( שגם אמר שזו טעות סופר וצ"ל "המורה יירה".
12.  זה אחיו של הגאון רבי יוסף דב סולובייצ’יק מבוסטון. זה חכם מפורסם היום שהיה אנטי 
ציוני ואחר כך נרגע מעט, וכתב מאמר יפה מאד )הביאו לי אותו כששכבתי בבית חולים בשנת 
תשל”ד( - “קול דודי דופק” )שיר השירים ה’ ב’(. שאומר שאחרי שעם ישראל היו מיואשים אחרי 
שואה נוראה ואיומה, הקב”ה התחיל לדפוק על עם ישראל וארץ ישראל - “קול דודי דופק”. 
מה היא הדפיקה? שיש לנו מדינה כל שהיא, והמדינה הזאת שומרת שבת באופן רשמי. וכאשר 
שואלים מה אומרת ישראל? אומרים להם שישראל לא עונה כי היום שבת. וזה דבר טוב. ואחר 
כך בערב פסח שואלים: מה אומרים ישראל? ואומרים להם ישראל שמחים בנסים שנעשו להם 
בזמן יציאת מצרים, והם מקווים שגם בימינו יהיו נסים כאלה. מה אומרים ישראל, שש דפיקות 
דפק הדוד - הקדוש ברוך הוא - על העם המסכן הזה. צריך להבין שלולי המדינה אינך יודע 
כמה ישארו יהודים בעולם. כי כל היום היו הולכים בכפירה, היו אומרים: “איפה היה אלוקים?”, 
והמדינה נתנה להם נחמה פורתא. וככה היה אומר הרב פינסון שהיה שייך לחרדים - לחב”ד, שזו 
סוכריה שניתנה לנו מן השמים כדי להרגיע אותנו. ובעזרת ה’ הסוכריה הזאת תוחלף בסוכריה 

הרבה יותר טובה שאין בה בעיה לסכרת ואין בה שום דבר רע...
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 לע"נ 
כמימס בן סתרונה 

סופר ואשתו 
מינה יסמינה בת 

מרימה

 לע"נ 
איש החסד 

עזר אלעזר בן 
פֹלילה עמאר ע"ה
נ"ע א' דר"ח אדר שני 

התשמ"ט

 לע"נ 
שושנה אורידה 

בת עטירסה ע"ה 
למשפחת ביתן

תנחומנו לבנה הי"ו 
ממפיצי העלון בצפון
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השלישי ויכריע ביניהם... אם האוכל ]דהיינו הבשר שנמלח בסוכר[ קיים, זורקים 
עדיין אפשר  ואם כבר אכלו ]את הבשר הנז’[,  ]וכנ”ל[.  אותו, והכלים מותרים 
להתיר את הכלים, בתנאי שאין שם איזה סורר ומורה שפוסק הלכות מלבו. והרב 
עובדיה מביא הרבה פוסקים שתפסו כדעת הלכות קטנות, ולעומתם הרבה 
פוסקים שדחו את הסברא הזאת, וכתבו שגם בעל הלכות קטנות - רבי יעקב 
חאגיז מדבר רק לעניין מליחת הקרבנות, כמו שכתוב “וכל קרבן מנחתך במלח 
תמלח” )ויקרא ב’ י”ג(, שאם הוא מלח אותם בסוכר זה בסדר, אבל הוא לא התיר 

לעניין מליחת בשר לאכילה. 

ארטישוק בשמיטה
שאפשר לקחת ארטישוק טו.  )עלון מס’ 293 אות ב’(  אמרתי  לפני כמה שבועות 

מחנות רגילה, כי סמכתי על כמה חוברות של הלכות שמיטה חדשים מקרוב באו 
שכתבו שכיון שהארטישוק הוא צמח רב שנתי, וכל שנה הוא צומח פעם פעמיים 
ושלוש, לכן הוא מותר ואין כאן גזירת ספיחין. כי גזירת ספיחין היא דוקא בירקות 
שצריכים לזרוע אותם כל שנה מחדש, אבל אם אתה לא זורע אותם מחדש, אלא 
יש לך משנים שעברו, מה הסיבה שתגזור? אבל הראה לי חכם אחד שהרמב”ם 
בחיבורו )פ”ד מהלכות שמיטה הלכה י”ח( נגד זה, כי הוא קורא לארטישוק “קינרס”13, 
והרמב”ם מתרגם אותה בפירוש המשניות למסכת כלאיים )פ”ה מ”ח( - “קנריא”14, 
והרמב”ם כותב בחיבור שיש בקינרס הזה גזירת ספיחין. אבל תלמיד חכם אחד 
ענה לו בטוב טעם ודעת. קודם כל למה אנחנו אוכלים מפירות האילן שצמחו 
בשנת שמיטה, ואין בהם גזירת ספיחין? כי כל שנה האילן מביא פירות, ולכן אדם 
לא אומר אני אזרע עכשיו אילן, כי אין לו צורך, כי כבר יש לו עכשיו פירות, ולא 
גוזרים אולי פתאום כל פירות האילן ימותו, ובגלל זה מישהו יבוא ליטע אילן, 
כי אפילו אם תעשה כך לא תוכל לאכול באותה שנה, אלא תצטרך לחכות שלש 
שנים של ערלה. לכן אותו דבר גם בירקות שכבר צמחו מותרים. וכן ירקות שצמחו 
השנה, אבל אתה לא חייב לזרוע אותם כי הם כבר קיימים משנים שעברו, גם כן 
יש להקל. אבל הדבר הזה לא כולם מסכימים לו, כי יתכן שהקלו דווקא באילן 
שצריך לחכות שלוש ארבע שנים, ואילו בירקות אסור משום גזירת ספיחין. אבל 
יש עוד טעם שכאשר אתה זורע גרעין יש גזירת ספיחין, אבל אם אתה לוקח 
פקעת15 וזורע אותה ]וכיום כך זורעים את הארטישוק[, אין חשש. וגם על זה 
יש ויכוחים. אבל ככה כתב רבי צבי פסח פרנק )כרם ציון הלכות פסוקות פי”א גאון 
צבי סק”א( שהיה פוסק גדול, והרב עובדיה מאד משבח אותו. ואם הרב פרנק אמר 

סברא כזאת אפשר לסמוך עליה. ודבר אחר, שבימינו כמעט ואין טעם לגזירת 
ספיחין, כי כולם עושים היתר מכירה, ואם כן הוא יכול לזרוע בריש גלי ולומר 

שהוא סומך על היתר מכירה, א”כ מה שייך גזירת ספיחין?

ארטישוק מחו”ל
והסיבה העיקרית שאני אמרתי את זה, כי סבלתי מכאבים במעיים, והייתי טז. 

מאושפז שבועיים וחצי בבלינסון, ואז אמרתי שאם נגמר הארטישוק לא נשאר 
לי מה לאכול, ואז הראו לי בספרי קיצורים שמותר לאכול. ואמרתי בסדר, ברוך 
ה’ - ברוך המקום שהתיר לי את הארטישוק... וכי אני אֹוַמר לערבים שיביאו לי 
ארטישוק בשבילי? מי יביא לי? אבל בינתיים התחדש דבר בישראל, שיש כעת 
ארטישוק מחוץ לארץ, ואם כן אין בזה שום בעיה. בחנוכה זה לא היה קיים, והופיע 
רק עכשיו. לכן מי שאוהב ארטישוק ואין לו ערבים שיזרעו ארטישוק ויביאו לו, 

שיקח את הארטישוק הזה של חוץ לארץ שאין בו שום בעיה.

“אלה הדברים אשר צוה ה’ לעשות אותם” מה הם הדברים?
בפרשה שלנו יש דברים מאד יפים ונפלאים. מה הדברים? קודם כל “אלה יז. 

הדברים אשר צוה ה’ לעשות אותם, ששת ימים תעשה מלאכה” )שמות ל”ה א’-ב’(, מה 
הדברים שה’ צוה לעשות? איזה הדברים? לא כתוב. כתוב רק בשבת לא לעשות, 

13.  בניגוד לכמה עקשנים שאומרים שזה “קינדס” בדל”ת וזה ברי”ש.
14.  וכוונתו ל”גנארייה”, רק שהערבים לא יכולים לבטא את האות קו”ף, ובמקום קו”ף אומרים 
גימ”ל. כמו שאומרים “בגרא” והכוונה פרה, ואילו בערבית מקורית אומרים “בקרא”, ממש כמו 
הפסוק שקורא לזה בקר. אבל הם לא יכולים לבטא קו”ף, כי אם אתה מבטא קו”ף זה בשבילם 

כאילו באת מהג’ונגל או מהירח... לכן תגיד “בגרא”. 
15.  כתוב: "אפקעתא דמלכא" )ב"מ דף ט"ל ע"א(, ככה נזכור את המלה פקעת.

אז מה זה “אשר צוה ה’ לעשות”? אלא הכוונה פשוטה - “אשר צוה ה’ לעשות” - 
במשכן, ואת המלאכות האלה אל תעשו אותם בשבת. ומכאן ראיה למה שאמרו 
חכמים בגמרא בשבת )בדף מ”ט ע”ב( שכל המלאכות של שבת ממשכן גמרינן, כל 
מלאכה שנזכרה במשנה )פרק ז’ דשבת(, מקורה במשכן. והגמרא מבררת איפה 
מצאנו מלאכת צד במשכן, ומלאכת כותב ומוחק ובורר וכל שאר המלאכות, כי 
הכל מצאנו במשכן, שהרי התורה אמרה שמה שצויתי לעשות בבנין המשכן, 

אל תעשו בשבת. 

ביאור דברי רש”י: “וכל איש אשר נמצא אתו - תכלת או ארגמן 
או תולעת שני או עורות אילים או תחשים כולם הביאו”

ועוד דבר אחד, רש”י כתב משהו שחכמים גדולים לא הבינו אותו. כתוב יח. 
בפסוק )שמות ל”ה, כ”ג(: “וכל איש אשר נמצא אתו תכלת וארגמן ותולעת שני ושש 
ועזים ועורות אלים מאדמים, ועורות תחשים הביאו”. ורש”י כותב ככה: “וכל איש 
אשר נמצא אתו - תכלת או ארגמן או תולעת שני או עורות אילים או תחשים 
כולם הביאו”. מה רוצה רש”י? יש מפרשים שכתבו שרש”י חשש שנבאר שרק 
מי שנמצא אתו כל הדברים המנויים - תכלת וארגמן ותולעת שני ועורות אלים 
ועורות תחשים הביאו, ומי שלא נמצא אתו כל הדברים האלה לא יביא, אבל זה 
לא יעלה על הדעת, כי מי יחשוב ככה?! ודבר שני, הרי לפני כן כתוב “הביאו חח 
ונזם וטבעת וכומז” )שמות ל”ה כ”ב(. ורש”י היה צריך לפרש שם: או חח או נזם 
או טבעת או כומז, וכי כשהפסוק כותב בוא”ו החיבור פירושו שכל אחד הביא 
את כולם?! וכי מי שאין לו חח לא יביא נזם?! מה הסברא? אלא כל אחד יביא 
מה שיש לו. וכן בפרשת תרומה )שמות כ”ה, ג’-ד’( – “זהב וכסף ונחושת, ותכלת 
וארגמן ותולעת שני ושש ועזים” וכו’, וכי סלקא דעתך שאדם חייב להביא את 
כל הדברים האלה? אלא כוונת רש”י לא כך, ומי שיתבונן בפסוקים ובטעמים 
יבין את כוונתו. כי כאן כתוב בפסוק: “וכל איש אשר נמצא אתו תכלת וארגמן 
ותולעת שני ושש ועזים”, והמלה “עזים” יש בה אתנח שהוא טעם מפסיק, ולא 
מובן מה כוונת הפסוק. מי שיש לו תולעת שני ושש ועיזים מה יעשה? ינוח על 
משכבו?! לכן בא רש”י וביאר שהכל נמשך לסוף הפסוק שכתוב “הביאו”. כי 
בדרך כלל אתנח הוא חצי הפסוק, אבל כאן זה לא מובן, כי עד האתנח הפסוק 
לא אומר מה עשו עם תולעת השני והשש והעיזים, ובהמשך אחרי האתנח כתוב: 
“ועורות אלים מאדמים ועורות תחשים הביאו”, ובלי רש”י הייתי חושב שהביאו 
רק עורות אילים מאודמים ועורות תחשים, ולא הייתי מבין מה עשו עם “תולעת 
השני השש והעזים” הנזכרים ברישא. ולכן רש”י חיבר את כל הפסוק, ואמר: “וכל 
איש אשר נמצא אתו - תכלת או ארגמן או תולעת שני או עורות אלים או עורות 
תחשים - כולם הביאו”, זה הפשט הפשוט ברש”י, והוא חשב על זה כשהוא כתב 
את הדיבור הזה. ולמה המפרשים לא הבינו את זה? כנראה הם לא היו בקיאים 
כל כך מה ה”מחיר” של האתנח בפסוק, לכן כתבו פירושים שונים, אבל אתה 

מרגיש הפירושים האלה זרים והם לא הפשט. 

ד” במקום “ַוֲעַבד” צריך לכתוב “ְוַיְעֵבּ
בהמשך נאמר “ועשה בצלאל ואהליאב וכל איש חכם לב אשר נתן ה’ חכמה יט. 

ותבונה בהמה” )שמות ל”ו, א’(. וכתוב בתרגום: “ַוֲעַבד בצלאל ואהליאב”. ולכאורה 
הוא עוד לא עבד? שהרי משה רבנו עוד לא קרא להם, כי רק אחר כך בפסוק 
הבא )פסוק ב( כתוב: “ויקרא משה אל בצלאל ואל אהליאב ואל כל איש חכם לב”. 
ד”, כי הוא”ו של ועשה זה וא”ו  אלא זו טעות, ובמקום “ַוֲעַבד” צריך לכתוב “ְוַיְעֵבּ
ההיפוך. כי לפני כן )בפרק ל”ה( נאמר: “ראו קרא ה’ בשם בצלאל בן אורי בן חור 
למטה יהודה, וימלא אותו וגו’, מלא אותם חכמת לב וגו’”, ואחר כך - “ועשה 
בצלאל ואהליאב” שהכוונה היא “ויעשה בצלאל ואהליאב”. וככה מפורש ברש”י 
במסכת מכות )דף י”ב ע”א ד”ה ורצח(, ש”ועשה” שכתוב כאן זה בלשון עתיד, ומצאנו 
ככה גם בשו”ת הרשב”ץ - רבנו שמעון בר צמח )חלק ג’ סימן ש”א(. שם היה ויכוח 
על אחד שכתב שטר, ובשטר כתוב “וקנינו ממנו להתחייב על כל מה שכתוב 
בשטר”, והטוען אמר שמה שכתוב “וקנינו” הכוונה שעוד לא עשינו קניין, שמצינו 
“וקנינו” שהוא לשון עתיד, כמו הפסוק: “ואת תדבר אלינו, את כל אשר ידבר ה’ 

ושם אשה גדולה 
לע"נ הרבנית הגדולה הצנועה והחסודה אמא של מלכות מרת כמסאנה חנה מאזוז בת מינה ע"ה 
אשת חבר לרבנו הגדול מרן האיש מצליח זצוק"ל מייסד וראש הישיבה כסא רחמים בתוניס

במלאות 30 שנה לפטירתה ד אדר ב' תשנ"ב - ד אדר ב התשפ"ב 



אלוקינו אליך ושמענו ועשינו” )דברים ה’, כ”ד(, והכוונה נשמע ונעשה. ואם כן גם 
כאן “וקנינו” הכוונה שנקנה, אבל באמת עוד לא היה קניין. והדיינים לא ידעו 
מה לפסוק. כי אמרו באמת אתה צודק. אמנם הפשט לא כך, אבל איך תוכיח לו? 
רבי יהודה הלוי היה שם16, ואמר להם: איך נדע אם הוא”ו הזאת היא וא”ו החיבור 
או וא”ו ההיפוך? לפי הפועל שלפניה, אם הפועל לפניה הוא לשון עבר כמו - “מי 
פעל ועשה קורא הדורות מראש” )ישעיה מ”א, ד’(, ש”פעל” זה לשון עבר, ולכן 
גם “ועשה” זה לשון עבר, וזה וא”ו החיבור. ואם כתוב לפניו לשון עתיד, גם מה 
שאחריו זה לשון עתיד, ושם כתוב בשטר “בא אלינו פלוני ואמר שהוא מתחייב 
כך וכך, וקנינו ממנו” וכו’. וכיון שתחילת השטר נכתב בלשון עבר, גם “וקנינו” 
פירושו לשון עבר שכבר קנינו. ושם הביא דוגמא של וא”ו שהיא לשון עתיד - 
“ועשה בצלאל ואהליאב”. אם כן רבי יהודה הלוי שהובא בשו”ת הרשב”ץ אומר 
ש”ועשה בצלאל” זה לשון עתיד. ויש עוד מקור של האבן עזרא )ספר צחות דף כ”א 
ע”ב(. ויש עוד כמה מקורות שמה שכתוב “ועבד” בתרגום שלנו, זה טעות סופר 

וצ”ל “ויעבד”. ואחר כך ראיתי שגם גאון גדול - רבי יהושע ליב דיסקין17 אמר 
שכל אלו שמתרגמים “ועבד” הם טועים   )98 )הובא בהערות לתרגום סביוניטה עמ’ 

וצריכים לחזור על התרגום, ולא יוצאים ידי חובת תרגום. אולי היום פחות צריך 
את זה כי אנחנו מבינים את הפסוק, אבל בכל זאת אדם צריך לדייק. 

בארמית אין וא”ו ההיפוך
אמרו בשם רבי חיים קנייבסקי שיהיה בריא שכמו שבפסוק כתוב “ועשה” כ. 

בלשון עבר ופירושו לשון עתיד, גם בתרגום נאמר כך. אבל במחילה מכבודו זה 
לא נכון. ולמה? כי בארמית אין וא”ו ההיפוך. הנה יש לנו דוגמא משלש פרשיות 
ו’, ה’(, מה פירוש המלה  של קריאת שמע, בפרשה הראשונה “ואהבת” )דברים 
ואהבת? שאהבת כבר? ודאי שלא, והכוונה “ותאהב”, והתרגום הוא “ְוִתְרַחם”, 
ולא “ּוְרִחיַמת”. בפרשה שניה - “והיה אם שמוע תשמעו” )דברים י”א י”ג(, “והיה” 
לשון עבר, והתרגום הוא “ויהי” לשון עתיד. ופרשה שלישית הפוך, “ויאמר ה’ 
אל משה לאמר” )במדבר ט”ו, ל”ז(, “ויאמר” פירושו “ואמר” לשון עבר. והתרגום 
“ַוֲאַמר”. כי אין בתרגום וא”ו ההיפוך, אלא בעתיד אומר לשון עתיד, ובעבר אומר 
לשון עבר. לכן כאן אי אפשר לקרא “ועבד בצלאל” ולומר ש”ועבד” פירושו לשון 
ד”, ורש”י כמה פעמים מגיה בתרגום, וגם כאן זו  עתיד. אלא הנוסח הנכון “ְוַיְעֵבּ
האמת, וככה אמר הרב דיסקין, וככה מוכח באבן עזרא. וככה מוכח ברש”י מסכת 
מכות, וככה מוכח מתרגום רב סעדיה, )כתבתי את זה ב”לאוקמי גירסא” על התרגום(. 
לכן צריכים לומר בתרגום של ועשה – ויעביד. ומי שחילק את הפרקים טעה, 
כי הפרקים האלה לא חולקו על ידי תלמידי חכמים, אלא על ידי “טמבל” אחד 

שהיה כומר והוא גם תרגם את התנ”ך, וקראו לו הירונימוס18.
16.  רבנו יהודה הלוי היה נודד, וכל מקום שהגיע לשם הכירו אותו, שזה מדקדק וזה משורר 

וזה חכם וזה פיקח. עד שהרב זוין כתב בספרו 
‘לאור ההלכה’ )במאמרו “הכוזרי בהלכה”( שיש כמה 
הלכות שנלמדו מספר הכוזרי, מהפייטן הגדול 

הזה רבי יהודה הלוי.

17.  האשכנזים מספרים על הגאונות שלו, ואומרים 
יש לנו גאון הגאונים שאין כמוהו. למה? כי פעם 
כשהיה בחור הלך עם אביו, ואביו שאל אותו: 
יהושע, כמה עלים יש באילן הזה? אמר לו רגע, 
התבונן באילן ואמר לו: כך וכך )לדוגמא שלוש 
לך.  מאמין  אני  בסדר,  לו:  אמר  האבא  מאות(. 
אחר כך עשו סיבוב, והאבא קטף בצינעא שני 
עלים, וחזר ושאל את בנו: יהושע, תגיד לי כמה 
עלים יש עכשיו בעץ? אמר לו: כבר אמרתי לך. 
אמר לו האבא: תסתכל שוב. הסתכל ואמר לו: 
מאתים תשעים ושמונה. והאבא שאל אותו: איך 
זה? בתחילה היה שלוש מאות ועכשיו מאתים 
תשעים ושמונה? אמר לו: לא יודע? אבל יש 
298 כגימטריה רחמים – "ונתן לך רחמים ורחמך 
והרבך" )דברים י"ג י"ח(... הוא שם לב שחסרים שני 

עלים, היה גאון גדול. 
הוא חי בימי רבן גמליאל, וכשהייתה לו    .18
שאלה בפסוק היה הולך אליו לרבן גמליאל ע”ה 
ושואל אותו איך אתה מפרש את הפסוק הזה? יש 

קם רבה שחטיה לרבי זירא
עוד מעט פורים בעזרת ה’. כל דבר שמוצאים לנו הכופרים מקום להתגדר כא. 

בו, עושים לנו צרות. מה נעשה להם?! יום אחד ה’ יתברך יעיף אותם. הם מצאו 
בגמרא )מגילה דף ז’ ע”ב( שרבה בפורים קם ושחט את רבי זירא. והם טוענים, אם 
האמוראים ככה שוחטים אחד את השני, מה אתם הולכים אחרי אנשים כאלה? 
ובאו חכמים ואמרו להם שהוא לאו דוקא שחט אותו במציאות, אלא משך אותו 
בהגיון והעביר אותו לעולם האצילות ואחר כך הוריד אותו משם. אבל אני לא 
שהרב  אוהב פירושים כאלה, כי זה לא הפשט. ולא רק שזה לא הפשט, אלא 
חיד”א הבין את הדברים כפשוטם, בברכי יוסף באבן העזר )סימן י”ז סק”א( הוא 
שאל שאלה, אשתו של רבי זירא שנשחט על ידי רבה, האם למחרת כשחזר וחי 
היא צריכה לקבל קידושין עוד פעם? כי בעלה מת, ועכשיו זה משהו חדש שבא 
לכאן. ואם תמצי לומר שהיא צריכה לקבל קידושין, מה יהיה במידה שמישהו בא 
וקידש אותה, אמר לה בעלך מת, “הרי את מקודשת לי”, האם מקודשת לראשון 
או לשני? משמע שהבין שהדברים כפשוטם. אלא יש לזה הסבר: קודם כל החתם 
סופר )בשו”ת שלו חאו”ח סי’ קפ”ה( כותב ]שזה קרה בגלל[ שרבה נולד במזל שיהא 
שופך דם. הגמרא בשבת )דף קנ”ו ע”א( אומרת, מי שנולד בשעה מסויימת יהיה או 
שוחט או מוהל או מקיז דם. ורבה אמר אני לא מוהל ולא שוחט ולא מקיז דם, 
ואני נולדתי במזל מאדים. אמר לו אביי, מֹר נמי עניש וקטיל – אם אתה כועס 
על בן אדם, אתה מעניש אותו והורג אותו, אז גם כן יש לך אופי של מקיז דם. 
אבל זה עדיין לא מספיק, כי הגמרא אומרת שרבה “שחטיה”, וגם מקיז דם הוא 

לא שוחט אנשים. איך יכול להיות שרבה שחט את רבי זירא?

נדמה לו כגנב
אלא ראיתי הסבר שמתקבל על הדעת. בזמן רבה עדיין לא נקבעה ההלכה כב. 

שסעודת פורים שעשאה בלילה לא יצא ידי חובתו )מגילה ז’ ע”ב(19, אז רבה עשה 

פסוק בתהלים )קמ”א, ה’( - “שמן ראש אל יניא ראשי” ורב האי גאון לא הבין מה זה “אל יניא”, 
אז הוא שלח את התלמיד שלו ושמו רבי מצליח שהיה דיין בסיציליא )לא כתוב איזה משפחה, 
אבל בטוח לא מאזוז...( שישאל את הכומר איך תרגם הירונימוס את הפסוק הזה. ורבי מצליח 
כעס ואמר, אני אלך לשאול כומר?! חס וחלילה! אמר לו רב האי, אנחנו לא שואלים אותו, אנחנו 
שואלים איך תרגם רבן גמליאל, הוא עצמו ודאי לא יודע כלום. הנה אנחנו אוכלים את הדבש 
של הדבורה, וכי הדבורה זה שרץ טהור?! זה שרץ טמא, אם כן איך אתה אוכל את הדבש? אלא 
שהגמרא )בכורות דף ז’ ע”ב( אומרת שזה לא מהגוף שלה, אלא זה מתמצה לגופה מהפרחים והם 
כשרים לאכילה. והביאו ראיות רבות שהדבש מותר באכילה, “ארץ זבת חלב ודבש” )שמות ג’, ח’(, 
“אכלתי יערי עם דבשי” )שיר השירים ה’, א’( ועוד. וכך הירומינוס הוא לא המורה שלנו. רב האי 
כעס עליו, אמר לו: כך נהגו החכמים, שמלה שתמצא אותה בספרים והיא נכונה, תקבל אותה. 
19.  ואפילו בדורות האחרונים רוב העולם אוכלים סעודת פורים בלילה שאחרי פורים. ככה מעיד 
הרב תשובה מאהבה )חאו"ח סי' רצ"ט(. הוא כותב: רבים אומרים נשקנו יין גם הלילה )בראשית 
י"ט, ל"ד(, ולא מפני שאוהבים כל כך את מרדכי, אלא מפני ש"לב כסילים בבית שמחה" )קהלת 
ז', ד'( - הם רוצים לשתות ולשתות... ורבא הוא שאמר )במגילה שם( "סעודת פורים שעשאה 



סעודת פורים בלילה ואירח את רבי זירא, אחר כך הלך לישון, וכשקם מצא גנב 
בבית! הוא לא ידע שזה רבי זירא. יש לו זקן? גם לגנבים יש זקן... אמר זה בא 
לגנוב לנו, “הבא להרגך השכם להורגו” )ברכות דף נ”ח ע”א(, ונתן לו מכה בסכין. 
וראיה לדבר שהדברים כפשוטם נכונים, כי אם כמו שטוענים האנטישמים האלה 
שרבותינו היו הורגים בני אדם, תגיד להם איך למחר רבה ביקש עליו רחמים 
והחיה אותו? נשמע פעם בהסטוריה שרוצח הורג מישהו ואחר כך מתפלל: 
“רבון העולמים! טעיתי שהרגתי אותו, תחיה אותו...”. נשמע דבר כזה בעולם?! 
אם אתה רואה אדם שנתקבלה תפלתו יש לך עוד חשדות?! ה’ קיבל תפלתו, מי 

אתה בכלל?! צריך לענות להם ככה.

מרדכי היהודי שכפר בעבודה זרה
יש עוד דבר שבאוניברסיטאות אומרים שמרדכי זה שם של עבודה זרה כג. 

של בבל, כי מצאו “אויל מרודך” אמרו מרדכי זה מרודך. אבל גם זה שקר גמור, 
כי מרדכי היה אחד מהסנהדרין, ואפילו אם נאמר שלא היה אחד מהסנהדרין 
ונעשה כל מיני פירושים, אבל יש לנו אחד מהסנהדרין שנקרא “מרדכי בלשן” 
)נזכר בעזרא ב’, ב’ ובנחמיה ז’, ז’(, איך קראו לו מרדכי? על שם אליל של בבל?! וכי 

אנשי כנסת הגדולה יחפשו מישהו שנקרא על שם אליל של בבל?! ודבר שני, 
כשנולד מרדכי היה מתח בין בבל לארץ ישראל, אדם שנולד לו בן לא יקרא 
לו מרדכי על שם האליל של בבל. אדם שנולד לו היום בן, וכי יקרא לו על שם 
היטלר?! יש חוק שאסור לקרא על שם היטלר ולא – להבדיל – על שם אלוקים 
)ועוד שם שלישי ששכחתי(. זה החוק. “חוק לבני ישראל” לא לקרא על שם היטלר, 

אם כן איך יתכן שמרדכי נקרא על שם אליל שנקרא מרדוך?! וחכמים כבר ידעו 
מהטפשות הזאת, ואמרו )חולין דף קל”ט ע”ב( מרדכי מן התורה מניין? שנאמר “ואתה 
קח לך בשמים ראש מר דרור חמש מאות” )שמות ל’, כ”ג(, והתרגום מתרגם “מר 
דרור” – מירא דכיא. מור – פירושו מוסק, ודכיא – פירושו נקי.  זה פירוש מר 
דרור. מזה בא השם מרדכי, לא על שם אליל. ואם תאמר לי למה דיברו בלשון 
ארמית? כי השפה הארמית הייתה שפה בינלאומית, יש גמרא בסנהדרין )דף 
ל”ח ע”ב( שאדם הראשון בלשון ארמי סיפר, שנאמר: “ולי מה יקרו רעיך א-ל” 

)תהלים קל”ט, י”ז(20. ואם אדם הראשון דיבר בארמית, אז מה הפלא שקראו לילד 

הזה “מירא דכיא” דהיינו מור נקי. ולכן אסור לשמוע לדברי המשוגעים הנ”ל. 

אסתר מן התורה מנין?
יש עוד בגמרא בחולין שם “אסתר מן התורה מנין? שנאמר: ואנכי אסתר כד. 

הסתיר פני” )דברים ל”א, י”ח(. מה כוונת הגמרא? הרי זה השם שלה? אלא שהגמרא 
שואלת הרי אסתר לכאורה הוא שם לועזי, כמו שהגמרא אומרת )מגילה דף י”ג ע”א( 
שאסתר זה מלשון “אסתהר” כי כוכב נוגה נקרא בפרסית אסתר21, וא”כ מדוע 
המגילה נקראת “מגילת אסתר” הרי עדיף לקרוא לה מגילת הדסה? לכן הגמרא 
עונה שזה רמוז בפסוק: “הסתר אסתיר פני”. שבכל מגילת אסתר לא נכתב שם 
הוי”ה כי כביכול ה’ יתברך מסתתר במגילת אסתר, והכל נראה בצורה טבעית, 
שאחשורוש השתגע והרג את ושתי, ואחר כך השתגע וכתב מכתבי שטות שכל 
אחד ימשול באשתו, והרי כולם מושלים בנשותיהם  )אפילו בארץ ישראל בימינו יש 
מקום לנשים מוכות... אבל גם אם הן לא מוכות, כל גבר אומר: אני הקובע!(, וכשראו זאת 

אמרו אם הוא שולח מכתבים כאלה סימן שהוא מג’נון.  ואחר כך השתגע והרג 
את המן, ולכן הגמרא כותבת אסתר מן התורה מנין.

המן מן התורה מנין?
והגמרא שואלת )חולין שם( גם המן מן התורה מנין? והכונה למה היתה בכלל כה. 

גזירת המן. ואיך יתכן שמגדולה כזו שהיה כסאו מעל כל השרים יפול לבירא 

בלילה לא יצא ידי חובתו", אבל לפניו היו עושים בלילה.
20.  זה מזמור קל”ט בתהלים שאמר אותו אדם הראשון, כתוב שם: “ארחי ורבעי זרית וכל 
דרכי הסכנת,כי אין מלה בלשוני וגו’, אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפכה” )שם פסוקים ד’ 
ה’(, ובהמשך כתוב: “מה יקרו רעיך א-ל”, והמלה “יקרו” היא מלה בארמית. ויש מי שאמר 
שיש שם עוד פסוק, “אם תקטול” )שם פסוק י”ט(, והמלה “תקטול” זו מלה ארמית, כי השפה 

הארמית הייתה ידועה לכולם.
ועד היום יש קולנוע בתונס ששמו "סטאר" שזה גם כן שם כוכב. גם "שטרן" שאנחנו    .21

אומרים בשי"ן, בצרפתית אומרים בשי"ן שמאלית, ויש אומרים שהכוונה כוכב.

עמיקתא? ולכן הגמרא מביאה את הפסוק: “המן העץ אשר ציוויתיך לבלתי 
אכול ממנו אכלת” )בראשית ג’, י”א(. והמלה “הִמן” זה המן, “והעץ” זה רמז שנתלה 
על העץ. ומדוע הגיעה גזירת המן? על “אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו” כי ה’ 
ציוה אל תאכל בישולי גויים ואתה אכלת, ולכן הגיע הגזירה הזאת. שה’ יבטל 
מעלינו את הגזירה על הכשרות, – “והיה כאשר ירים משה את ידו, וגבר ישראל” 

)שמות י”ז, י”א(. אמן ואמן.

מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את כל אלה שבאו 
לשיעור, ואת כל אלה ששומעים בבית, ואת כל אלה שקוראים אחר כך, כל אחד 
לפי כבודו ולפי מעלתו ולפי הטורח שלו - “לפום צערא אגרא” )אבות פרק ה’ משנה 
כ”ד(, מלכא דעלמא יברך יתכון, ויזכה יתכון, וישמע בקל צלותכון, וימלא כל 

משאלות לבכם לטובה והצלחה רבה, עושר ואושר וכבוד, וכן יהיה רצון ונאמר אמן.





"ונהפוך הוא" לא בארמית
תשובה לחידה נמצאת בעלון הנוכחי. תשובות ניתן לענות בקו 
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  )חובה לציין שם וכתובת בצורה ברורה!(. 

נא לשלוח התשובות עד יום ראשון בערב

ההרס פירושה החרס, וחרס  מהרס יצא שמש הכיצד?  קודם: משבוע  פתרון 
פירושה השמש )ראה בעלון הקודם הערה 3(.  הזוכה: יצחק גריינמן - זכרון יעקב

פתרון התמונה: הגאון הגדול הצדיק רבי יהודה מועלם זצ"ל ראש ישיבת פורת יוסף. 
 הזוכה: חיים מאיר - ירושלים

על הזוכה לעקוב אחרי הודעות הדואר. 
פרס שיוחזר, לא ישלח שוב.

א. ֵיׁש חֹוְׁשִבים ֶׁשאֹות ָצִד"י ֶאְפָׁשר ְלַבֵּטא אֹוָתּה ְטָסִד"י ]ִּכי ַהִּמְבָטא 

ָהָרִגיל ַהּיֹום ֶׁשל ָהאֹות צ', הּוא ְבִחּבּור ט' ְוס'[, ְוֶזה ֹלא ָנכֹון, ִּכי 

ַהָּצִד"י ַבָּמקֹור ָהְיָתה ְּכֵעין ָסֶמ"ְך )ַרק ֶׁשַהָּצִד"י ֲעֻמָּקה יֹוֵתר ]ְוָקָׁשה[(, 

ְוֹלא ַרק ֵאֶצל ַהְּסָפַרִּדים ֶאָּלא ַגם ֵאֶצל ָהַאְׁשְּכַנִּזים. )ַהּתֹוָספֹות ִּבְבָרכֹות 

)דף מ"ג ע"א, בד"ה ועל( ְמִביִאים ָחָכם ַרִּבי מֶֹׁשה "ִמּקֹוִצי", ָאז ָׁשַאְלִּתי 

ַבחּוִרים ֶׁשָּבאּו ִמָּצְרַפת ִאם ֵיׁש ִעיר ָּכזֹאת ְּבָצְרַפת? ָאְמרּו ִלי, ֵּכן, ֵיׁש ִעיר 

COSSI, ְוֶזה קֹוִסי ֹלא קֹוְטִסי, ְוַהּתֹוְספֹות ָּכְתבּו ְבָצִד"י ]ִּכי ָכָאמּור ָהאֹות 
צ' ִהיא ְכֵעין ס'[. ְוַגם ַרִׁש"י כֹוֵתב ִלְפָעִמים ִמִּלים ְּבַלַע"ז, ְּכמֹו ְלָמָׁשל ִּבְבָרכֹות 

)י"ח ע"ב( "ְּגִזיֵזי ְּדַבְרָּדא", ַרִׁש"י ְמָפֵרׁש ֲחִתיכֹות ֶׁשל ֶׁשֶלג, ְּגַלאְנָצ"א ְּבַלַע"ז, 

ַמה ֶּזה ְּגַלאְנָצ"א? ְּגָלאס, ְוֵיׁש ִמַּלת "ְּגָלאס" ְּבָצְרָפִתית ֶׁשֵּפרּוָׁשּה ֶׁשֶלג, ְוַרִׁש"י 

כֹוֵתב ְּגַלאְנָצ"א ְּבָצִד"י. ְוֵיׁש הֹוָכחֹות ֵמַהְּגאֹוִנים ֶׁשָּכְתבּו ִחּבּוִרים ְּבאֹוִתּיֹות 

ִעְבִרּיֹות ּוְבָׂשָפה ַעְרִבית ]ְוַאַחר ָּכְך ֻּתְרְּגמּו ִלְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש[, ָּכָכה ַרב ְסַעְדָיה 

ָגאֹון ָּכַתב ֶאת ַהִחּבּוִרים ֶׁשּלֹו, ָּכָכה חֹובֹות ַהְּלָבבֹות, ָּכָכה ָהַרְמָּב"ם, ְוָכָכה 

ֵיׁש ְקָצת ְּתׁשּובֹות ַהְּגאֹוִנים, ְוָכל ַּפַעם ֶׁשֵּיׁש ְּבַעְרִבית ִמְבָטא צ"ד ]ֶׁשִּמְבָטאֹו 

ְּכמֹו ָסֶמְך ֲעֻמָּקה[, ֵהם ּכֹוְתִבים אֹות ָצִד"י, ְוִאם ָהָיה ַהִּבּטּוי ֶׁשָּלּה טס"ד ָאז 

ָצִד"י. ְועֹוד הֹוָכָחה ֵמִעיר ְמֻפְרֶסֶמת ְמאֹד,  ָהיּו כֹוְתִבים ֵטי"ת ָסֶמ"ְך ְוֹלא 

"ִמְצַרִים", ֵאיְך קֹוְרִאים ָלּה ְּבַעְרִבית? "ִמָּצר" ]ְּבס' ֲעֻמָּקה[, ֵיׁש ִמי ֶׁשאֹוֵמר 

"ִמְטָסר"? ֹלא. ְוֵיׁש ַּגם הֹוָכָחה ִמְּתִהִּלים, ָּכתּוב "ּוְׁשבּוָעתֹו ְלִיְׂשָחק" )ק"ה 

ט'(, ִיְׂשָחק ְּבִׂשי"ן ְוָתִמיד ִיְצָחק ְּבָצִד"י, ְוִאם ַאָּתה אֹוֵמר ִיְטְסָחק, ִאם ֵּכן 

ְּכֶׁשַּמְחִליִפים ֶאת ַהָּצִד"י ְלִׂשי"ן ָאז ָחֵסר ֵטי"ת, ִּכי ָצִריְך לֹוַמר ִיְטְסָחק, ְוֶזה 

ָפׁשּוט. ַאָּבא ָזָצ"ל ָהָיה ֵמִביא הֹוָכָחה ַגם ִמֵּסֶפר ְיִציָרה )פרק ב'(, ֶׁשאֹוִתּיֹות 

זסשר"ץ ֵהם ַּבִּׁשַּנִים, ְוִאם ֵּכן ִאם ַאָּתה עֹוֶׂשה ְטָסִד"י ָאז ֵיׁש ְלָך ֵטי"ת ֵמַהָּלׁשֹון 

)ִּכי דטלנ"ת ַּבָּלׁשֹון( ְוָסֶמ"ְך ֵמַהִּׁשַּנִים, ָאז ִהיא ֻמְרֶּכֶבת ִמְּׁשֵני מֹוָצאֹות, ֶאָּלא 

ַוַּדאי ֶׁשאֹוְמִרים ָצִד"י ְּכֵעין ָסֶמ"ְך, ְוֶזה ָתִמיד ָהָיה ָפׁשּוט(. ְוַהִּבּטּוי ְטָסִד"י 

ֶׁשל ַהּיֹום ִהִּגיַע ֵמָאז ֶׁשָּגלּו ַהְּיהּוִדים ְּבֶגְרַמְנָיה, ִּכי ְבֶגְרָמִנית ֵיׁש אֹות 

ָּכזֹאת Z, ְּכמֹו "ֶמְרֶצֶדס" ]ֶׁשֵּיׁש ְּבתֹוְך ִמָּלה זֹו אֹות "ְטָסִדי"[, ְוָכל 

ִמי ֶׁשאֹוֵמר ְטָסִד"י הּוא ְמַיֵּבא ְמכֹוִנית ֶמְרֶצֶדס ִמֶּגְרַמְנָיה... ֲאָבל 

ַהָּצִד"י ַהְּמקֹוִרית ָהְיָתה ְכמֹו ָסֶמ"ְך ֲעֻמָּקה, ָלֵכן ֵאין ָּבֶזה ָסֵפק. ְוָכל 

ֶאָחד ִיְׁשַאל ֶאת ֲאבֹות ֲאבֹוָתיו, ֵאיְך ֵהם ִּבְּטאּו ְּבִעיָרק ְּבֵתיָמן ּוְבָכל 

ָמקֹום, ִיְרֶאה ֶׁשֻּכָּלם ִּבְּטאּו ָצִד"י ְכמֹו ָסֶמ"ְך, ְוֵאין ָסֵפק ַּבָּדָבר ַהֶּזה.

ָמָרן ָהַרב עֹוַבְדָיה ָזַצ"ל ַּפַעם ָׁשַאל אֹוִתי, ֵאיְך קֹוְרִאים ְלָאִחיָך? 

ָאַמְרִּתי לֹו ֶצַמח )ְּבָצִד"י ְּכמֹו ָסֶמ"ְך. ַוֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשֻּכָּלם אֹוְמִרים ְטֶסַמח 

ִּבְטָסִד"י, ֲאָבל ֲאִני ִנְלַחְמִּתי ֶׁשַּיִּגידּו ָצִד"י ָנכֹון, ִּכי ִבחּו"ל ָהָיה ַהְרֵּבה ִוּכּוַח 

ַעל ֶזה, ְוָכַתְבִּתי ָבֶזה ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה הֹוָכחֹות(, ָאז ָהַרב ָאַמר ִלי, ַמה ֶּזה 

ֶסַמח? ָאז ָאַמְרִּתי לֹו "ֶצַמח" ִּבְטָסִד"י. ֲאָבל ַאַחר ָּכְך ָּכַתְבִּתי ַמֲאַמר 

ְּבאֹור ּתֹוָרה )תמוז תשל"ב סימן ט"ו(, ְוֵיׁש ּבֹו ָכל ַההֹוָכחֹות ַעל ַהָּצִד"י, 

ָאז ַאַחר ָּכְך ָהַרב עֹוַבְדָיה ָאַמר ַּבְּדָרָׁשה ֶׁשַההֹוָכחֹות ְנכֹונֹות. ּוֵמָאז 

ַּבְּתִפָּלה ָהָיה ָהַרב ִמְׁשַּתֵּדל ְלַבֵּטא ָצִד"י ]ְּכָסֶמ"ְך ֲעֻמָּקה[, ָׁשַמְעִּתי 

אֹותֹו ַפַעם ַאַחת ִמְתַּפֵּלל ַחָּזן ְּבַעְרִבית, ְוָהָיה אֹוֵמר "ְוָעׂשּו ָלֶהם 

ַחּבּוָׁשה  ֹמֶׁשה  ַרִּבי  ְוַגם  ֶׁשָּצִריְך.  ַהָּצִד"י ְכמֹו  ּוְמַבֵּטא ֶאת  ִציִצת", 

ֶׁשִּיְחֶיה ָאַמר ֶׁשָהַרב ָהָיה ְמַבֵּטא ָצִד"י ַבְּתִפָּלה. ְּבִדּבּור ֹלא ִאְכַּפת 

ֶׁשַּיֲעׂשּו ְּכִמְנַהג ָהעֹוָלם, ֲאָבל ִּבְקִריַאת ַהּתֹוָרה, ָּפָרַׁשת ָזכֹור, ְּתִפַּלת 

ֲעִמיָדה ְוַכּדֹוֶמה, ָצִריְך ְלַבֵּטא ָצִד"י ְכמֹו ֶׁשָּצִריְך. )גליון 4 אותיות ט' וי'(.

ב. ַּפַעם ָרִאיִתי ַהְקָּדָמה ָׁשל ָחָכם ַרִּבי ְירּוָחם ֶּפעְרָלא ְלֵסֶפר ַהִּמְצוֹות, 

ְוָׁשם הּוא כֹוֵתב: ָהַרְמָּב"ם ַּדְיָקן ִּבְלׁשֹונֹו ְלַהְדִהים, ְוהּוא ָכַתב ֶאת ֵסֶפר 

ַהִּמְצוֹות ְּבַעְרִבית ְּבִבּטּוִיים ׁשֹוִנים, ִלְפָעִמים ּכֹוֵתב: ָאסּור, אֹו ֹלא 

ָראּוי, אֹו ֹלא ָנכֹון, אֹו ִמְצָוה, אֹו חֹוָבה, ְוָכל ִמָּלה ְמֻדֶּיֶקת ְּבאֶֹפן ְמֻיָחד. 

ָהַרְמָּב"ם ָהָיה חֹוֵׁשׁש אּוַלי ַהַּמְעִּתיִקים ַיְׁשִמיטּו ְוִיְגְרעּו ֵמַהְּדָבִרים 

ֶׁשּלֹו. ַאַחד ַהְּמקֹומֹות ֶׁשַהַּמְעִּתיִקים ִהְׁשִמיטּו ִבְדָבָריו ְׁשֵּתי ׁשּורֹות 

ֶזה ַבַהְקָּדָמה ֶׁשל ֵסֶפר ַהָּיד ַהֲחָזָקה, ֶׁשָהַרְמָּב"ם מֹוֶנה ָׁשם ַאְרָּבִעים 

ּדֹורֹות ִמּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ַעד ַרב ַאֵּׁשי ֶׁשָחַתם ֶאת ַהַּתְלמּוד, ִמּמֶֹׁשה ִליהֹוֻׁשַע 

ִויהֹוֻׁשַע ִלְזֵקִנים ּוְזֵקִנים ִלְנִביִאים ְוָכל ָנִביא ְלִפי ֵסֶדר ַהּדֹורֹות, ְוַאַחר 

ָּכְך מֹוֶנה ֶאת ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשל ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ַהְּנִׂשיִאים, ְוֵהִביא ָׁשם: 

ִהֵּלל ַהָּזֵקן, ְּבנֹו ַרָּבן ִׁשְמעֹון, ְּבנֹו ַרָּבן ַגְמִליֵאל )הּוא ִנְקָרא ַרָּבן ַּגְמִליֵאל 

ַהָּזֵקן(, ְּבנֹו ַרָּבן ִׁשְמעֹון )הּוא ִנְקָרא ַרְׁשָּב"ג ַהֶּנֱהָרג. ֶזה ֹלא ַרְׁשָּב"ג ַהָּידּוַע 

ֶאָּלא ֶזה ֶׁשֶּנֱהַרג ַּבֲעֶׂשֶרת ֲהרּוֵגי ְמלּוָכה, ּוְמקֹוְנִנים ָעָליו ְּבִתְׁשָעה ְבָאב ְּבִקיַנת 

"ֵאֶּלה ֶאְזְּכָרה", ְואֹוְמִרים ָׁשם: "ְוִצָּוה ְבִלַּיַעל ְלהֹוִציא ְבכַֹח ָוֵאל, ְׁשֵני ְגדֹוֵלי 

ִיְׂשָרֵאל, ִרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ּכֵֹהן ָּגדֹול ְוַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל"(, ְּבנֹו ֶזה ַרָּבן 

ַּגְמִליֵאל )הּוא ִנְקָרא ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ְּדַיְבֶנה(, ְּבנֹו ַרְׁשָּב"ג )ֶזה ַרְׁשָּב"ג ְסָתם 

ְוֹלא ַרְׁשָּב"ג ַהֶּנֱהָרג(, ּוְבנֹו ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ]ַרִּבי – ִרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא[. 

ְּכֵדי ִלְזּכֹר ֶׁשַבע ַהּדֹורֹות ָהֵאֶּלה, ָעִׂשיִתי ָלֶהם ִסיָמן ָיֶפה: "ַהֶּׁשֶמׁש 

ֶּגֶׁשר", ַהֶּׁשֶמׁש – ִהֵּלל, ִׁשְמעֹון, ַּגְמִליֵאל )ִאי ֶאְפָׁשר לֹוַמר "ַהֶׁשֶּגש" ָאז 

ָלַקְחִּתי ֶאת ָהאֹות ַהְּׁשִנָּיה. ּוְכמֹו ֶׁשעֹוִׂשים ִּבְתִקיַעת ׁשֹוָפר ָּתָר"ת, ְוָהֵרי"ׁש ֶזה 

ָהאֹות ַהְּׁשִנָּיה ֶׁשל ְּתרּוָעה(, ִׁשְמעֹון. ֶּגֶׁשר – ַּגְמִליֵאל, ִׁשְמעֹון, ַרִּבי. ֲאָבל 

ָּבאּו ַהַּמְדִּפיִסים ַהֲחָכִמים ְּבֵעיֵניֶהם ְוֶהְעִּתיקּו ֶאת ְלׁשֹון ָהַרְמָּב"ם 

ַּגְמִליֵאל  ַרָּבן  ַּפֲעַמִים  ְוָראּו ֶׁשהּוא מֹוֶנה  ַהֲחָזָקה,  ַהָּיד  ְּבַהְקָּדַמת 

ְוַרְׁשָּב"ג ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ְוַרְׁשָּב"ג, ְוָאְמרּו ֶׁשְּבַוַּדאי ָהַרְמָּב"ם ֹלא ָכַתב 

ָּכָכה. ָלֵכן ִהְׁשִמיטּו ֶאת ֶזה. ֲאָבל ַּבּסֹוף ָהַרְמָּב"ם ּכֹוֵתב: "ַסְך ַהּכֹל 

ַאְרָּבִעים ּדֹורֹות". ּוָבא ַרִּבי ְיַׁשְעָיה ִפיק ְוִהְתַּפֵּלא: ֲהֵרי ֶזה ְׁשלֹוִׁשים 

ּוְׁשמֹוָנה דֹורֹות ִּבְלַבד, ְוָצִריְך ִעּיּון ָּגדֹול. ֲאָבל ָהַרְמָּב"ם ָּכַתב ְּבִדּיּוק 

ַאְרָּבִעים ּדֹורֹות ְּכֵדי ֶׁשֵּתַדע ֶׁשֵּיׁש ִחָּסרֹון ָּכאן, ִּכי הּוא ָצִריְך ִלְמנֹות 

ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ַּפֲעַמִים ְוַרְׁשָּב"ג ַּפֲעַמִים. )עין בספר ארים נסי-יבמות 

דף קכ"ב ע"א( )גליון 153 הערה 15(.

 "אֹוָרה" זֹו תֹוָרה
אֹוֶמֶרת:  ב'(  עמוד  ט"ז  דף  מגילה  )מסכת  ַהְּגָמָרא 

"ַלְּיהּוִדים אֹוָרה ְוִׂשְמָחה ְוָׂשׂשֹן ִויָקר" )אסתר פרק ח' 

פסוק ט"ז( – "אֹוָרה" זֹו תֹוָרה, ִּכי ְבִלי ּתֹוָרה ֵאין ַטַעם 

ַלַחִּיים, ְוָתִׂשימּו ֵלב ֶׁשֲאִפּלּו ִאם ָאָדם ִמְתַעֵּׁשר ְוִנְהָיה 

ִמיְליֹוֵנר ְמֻפְרָסם, ַמה ֵּיֵצא ִמֶּמּנּו? ְּכלּום, ִּכי ַיִּגיַע ַהְּזַמן 

ַוִּיְגַוע  ַהִּמָּטה  "ַוֶּיֱאֹסף ַרְגָליו ֶאל  ַרְגָליו,  ֶׁשִּיְפֹׁשט ֶאת 

ַוֵּיָאֶסף ֶאל ַעָּמיו" )בראשית פרק מ"ט פסוק ל"ג(, ְוֹלא 

ִלְלֹמד  ְזַמן  ִלְקֹּבַע  ָצִריְך  ְּבפּוִרים  ְכלּום. ְוָלֵכן  ָעָׂשה 

ִמּסֹוְכְטׁשֹוב  ַאְבָרָהם  ַרִּבי   - ֵנֶזר"  ָהַרב "ַאְבֵני  ּתֹוָרה. 

ָהָיה ָגאֹון ְוָחָכם ָּגדֹול )הּוא ָלַקח ֶאת ִּבּתֹו ֶׁשל ָהַאְדמֹו"ר 

ִמּקֹוְצק ֶׁשָהיּו לֹו ְׁשֵּתי ָבנֹות, ַהַּבת ָהִראׁשֹוָנה ִנְּׂשָאה ָלַאְבֵני ֵנֶזר, 

ּוָבָאה ָהַרָּבִנית ּוֵבְרָכה ֶאת ַּבְעָלּה ֶׁשִּיְמָצא ַלַּבת ַהְּׁשִנָּיה ָחָתן 

ָּכֶזה, ָאַמר ָלּה: "ֵאין לֹו ֵׁשִני ָכמֹוהּו ָבעֹוָלם, ְוִאם ִיְהֶיה עֹוד 

ֶאָחד ָּכמֹוהּו ָבעֹוָלם, ָאִביא אֹותֹו ְּבִציִצית רֹאׁשֹו ְלָכאן". ַעל 

ָהַאְדמֹו"ר ִמּקֹוְצק ַרִּבי ְמַנֵחם ֶמְנֶּדל, ָאְמרּו ַהֲחִסיִדים ֶׁשָהָיה 

ְוָהיּו אֹוְמִרים  ָכל ָּכְך ֲאִמִּתי. ֵהם ּכֹוְתִבים "ָקאְצק" ְּבָאֶל"ף, 

"ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ִּתְצָמח" )תהלים פרק פ"ה פסוק י"ב( - ֱאֶמת 

ִּכי ָכל ָּכְך  ְּבִגיַמְטִרָּיא "ִמָּקאְצק"(.  ִמָּקאְצק ִּתְצַמח, )ֵמֶאֶרץ 

ֲאִמִּתי ְוָיָׁשר ָהָיה(. ְוָרִאיִתי ָכתּוב ְּבֵסֶפר: ַּבֶּמה ָזָכה ָאִביו 

ֶׁשל ָהַאְבֵני ֵנֶזר ְּבֵבן ָּכֶזה? ִּכי ַפַעם ַאַחת ְּביֹום ּפּוִרים 

ָּכל ָהעֹוָלם ָהָיה ָעסּוק ְּבִמְׂשָחִקים ּוְבגֹוָרלֹות ּוְבִׁשְכרּות 

ְוכּו', ְוהּוא ָיַׁשב ְוָלַמד ּתֹוָרה, ְוָהעֹוָלם ָהָיה ִכְמַעט ֶנְחָרב 

ִּכי ֵאין ִמי ֶׁשּלֹוֵמד ּתֹוָרה, ֲאָבל ֶהָחָכם ַהֶּזה ִּבְזכּות ֶׁשָּלַמד 

ּתֹוָרה ְוָהעֹוָלם ִהְתַקֵּים הּוא ִקֵּבל ֶאת ַהֵּבן ַהֶּזה. ְוָלֵכן ָּכל 

ֶאָחד ְיַנֵּצל ֲחִצי ָׁשָעה אֹו ָׁשָעה ַּבַּלְיָלה אֹו ַבּיֹום ִלְלמֹד 

ּתֹוָרה. ַאָּבא ָזַצ"ל ָּכַתב ְׁשֵאָלה ּוְתׁשּוָבה ְּבִגיל ַאְרַּבע 

ֶעְׂשֵרה ְּביֹום ּפּוִרים )ונדפסה בשו"ת איש מצליח חלק ב' 

יורה דעה סימן ב'(, ְוָכַתְבנּו ָׁשם )למטה בהערה(: ֲחֵבָריו 

ָהיּו ְמַׂשֲחִקים ְּבגֹוָרלֹות )ִּכי ָכָכה ָנֲהגּו ְבֶג'ְרָּבא ְּבפּוִרים( 

ֲאָבל הּוא ָיַׁשב ְוָלַמד )ְוַאַחר ָּכְך הּוא ָׁשַלח ֶאת ַהְּתׁשּוָבה 

ָלַרב ָהָראִׁשי ֶׁשל ּתּוֶנס ִּבְׁשַנת תרפ"ח, ְוהּוא ָאַמר לֹו, ָחָזק 

ּוָברּוְך ַעל ָּכל ַהְּתׁשּוָבה(. ְוָלֵכן הּוא ָזָכה ֶׁשְּיִׁשיַבת "ִּכֵּסא 

ַרֲחִמים" נֹוְסָדה ְוִהיא ְמַׂשְגֶׂשֶגת ּופֹוַרַחת, ְוָאָדם ָצִריְך 

ָלַדַעת ֶׁשַעל ָּכל ָּדָבר הּוא ְיַקֵּבל ֶאת ַהָּׂשָכר ֶׁשּלֹו. )גליון 

53 אות י' והערה 18, וגליון 5 אות ל"ג(.

ַּבָּפסּוק "ַּבַּלְיָלה ַההּוא ָנְדָדה ְׁשַנת ַהֶּמֶלְך" )אסתר פרק ו' פסוק א'(, 

ַהֶּבן ִאיׁש ַחי )שנה א' הלכות פורים אות ז'( אֹוֵמר ֶׁשְּיַסֵּים ֵּתַבת "ַהֶּמֶלְך" 

ְּבקֹול ָרם ְוִנּגּון ְּביֹוֵתר, ְּכלֹוַמר ֶׁשַּיֲאִריְך ָּבֶזה. ְוַהְּפָׁשט ְּבַמה ֶּׁשָאַמר 

ֶׁשְּיַסֵּים ֵּתַבת ַהֶּמֶלְך, ֶׁשַּכָּוָנתֹו ַעל "ַהֶּמֶלְך" ֶׁשָּכתּוב ְּבסֹוף ַהָּפסּוק 

"ַוִּיְהיּו ִנְקָרִאים ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך", ְוָׁשם ַיֲאִריְך ַּבִּמָּלה "ַהֶּמֶלְך", ְוָכָכה 

ָנַהְגנּו ְבחּו"ל, ְוֵיׁש ֵעדּות ֶׁשָּכָכה ָהָיה עֹוֶׂשה ֶבן ִאיׁש ַחי ְּבַעְצמֹו. 

ִמירּוָׁשַלִים,  סֹוֵפר  ַחִּיים  ַיֲעֹקב  ְלָהַרב  ִמְכָּתב  ָׁשַלְחִּתי  ַּפַעם  ֲאָבל 

ְוָׁשַאְלִּתי אֹותֹו ָלָּמה ֵיׁש ְלַהֲאִריְך ָּבֶזה, ְוָאַמר ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע. ְוַאַחר 

ָּכְך ָרִאינּו ֶׁשַהָּמקֹור ֶׁשל ַהְּדָבִרים הּוא ְבֵסֶפר "מֹוֵעד ְלָכל ַחי" ֶׁשל 

ֵסֶפר  ִמְסַּתֵּמְך ַעל  ְוהּוא  ָפָלאִּג'י )סימן ל"א אות ס"ט(,  ַחִּיים  ַרִּבי 

נֹוֵהג ַּכּצֹאן יֹוֵסף )הלכות פורים אות ז'(, ְוָׁשם הּוא כֹוֵתב ֶׁשְּצִריִכים 

ְלַהֲאִריְך ְּבָנְדָדה ְׁשַנת ַהֶּמֶלְך ]ְוֹלא ְב"ַהֶּמֶלְך" ֶׁשְּבסֹוף ַהָּפסּוק[ ְּכֵדי 

ִלְרמֹז ַמה ֶּׁשָאְמרּו ַבְּגָמָרא )מגילה דף ט"ו עמוד ב'(: ֵׁשיַנת ַמְלּכֹו ֶׁשל 

עֹוָלם. )גליון 5 אות כ"ד, וגליון 103 אות כ'(.

ִהְלכֹות ְמִגָּלה

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