
א. רבי מאיר זיע”א כולו חסד.  ב. ביאור דברי רש”י במסכת שבת )דף קל”ד ע”א ד”ה אבל(.  ג. מדוע הלכה כרבי מאיר שתמיד עם ישראל נקראים 
ד. “והבאת שלום בין אדם לחבירו ובין איש לאשתו”.  ה. “אלקא דמאיר ענני”.  ו. לא  בנים )הרי בד”כ במחלוקת ר”י ור”מ הלכה כרבי יהודה(? 
 להאמין לכל הסיפורים בדורות האחרונים.  ז. רבי מאיר ע”ה, חכם במשלים, חכם בחידושים, חכם בהלכה, חכם בכל.  ח. כיצד עיׂשר יעקב אבינו את בניו?  

ט. מים אחרונים הרגו את הנפש.  י. רבי שמעון בר יוחאי זיע”א.  יא. מקור למנהג אכילת פשטידא )או כיפתא( בשבת.

רבי מאיר ורבי שמעון בר יוחאי זיע”א
שבוע טוב ומבורך. יישר כח על שני הפיוטים. רבי מאיר ורבי שמעון בר א. 

יוחאי יש להם הילולא בשבוע אחד, הראשון בכ”ט לעומר והשני בל”ג לעומר 
)האשכנזים אומרים ל”ג בעומר, לא חשוב(. האשכנזים נוהגים אחרי הספירה לומר 
את הספירה על פי הקבלה של אותו ערב1. אז הלילה הזה נכנסנו לשבוע 
חמישי של העומר, ושבוע חמישי זה הוד. והלילה הזה – ההילולא של רבי 
מאיר - כ”ט לעומר )יום ראשון בשבוע חמישי( זה חסד שבהוד, ולעומת זה ל”ג 
לעומר זה הוד שבהוד. והוד זה ענף הספירה של הגבורה. ככה מציירים כמו 
גוף של אדם, חכמה חסד ונצח בימין, ובינה גבורה והוד בשמאל, אז הוד זה 
ענף של הגבורה, ונצח זה ענף של החסד. אז רבי מאיר היה חסד שבהוד ורבי 
שמעון הוד שבהוד. אם נסתכל בתכונות נפשם )מותר לנו לחשוב על זה(, רואים 
התכונות האלה. אתה רואה סיפור על סיפור על סיפור בגמרא, ואתה מבין 

פחות או יותר איך היו תכונות הנפש שלהם. 

רבי מאיר כולו חסד
רבי מאיר היה כולו חסד. יש סיפור בגמרא )שבת דף קל”ד ע”א, והוא מופיע ב. 

בספר “הילולא דרבי מאיר”(: “תניא אין טורפין יין ושמן לחולה בשבת - אדם 
יין ושמן וטורפים אותם ביחד - רבי  שיש לו כאבי מעיים, לא עושים לו 
שמעון בן אלעזר משום רבי מאיר אומר אף טורפין יין ושמן - מותר לעשות 
את זה - אמר רבי שמעון בן אלעזר פעם אחת חש רבי מאיר במעיו - היו לו 
כאבי מעיים - ובקשנו לטרוף לו יין ושמן ולא הניחנו - אמר לנו לא. - אמרנו 
לו, דבריך יבטלו בחייך? - אתה מתיר, נעשה לך כמו הדעה שלך - אמר 
לנו, אף על פי שאני אומר כך וחברי אומרים כך, מימי לא מלאני לבי לעבור 
על דברי חברי”. אם כן בשביל מה אמרת שמותר? אז הגמרא אומרת שם: 
“הוא ניהו דמחמיר אנפשיה, אבל לכולי עלמא שרי”. ורש”י כתב “אבל לכולי 
עלמא שרי – רבי מאיר”. פשיטא שזה רבי מאיר? אלא רש”י התכוין שלא 
המלה “שרי” יש לה שני פירושים: יש שרי  תפרש שלכולי עלמא מותר, כי 
שפירושה מותר ויש שרי שפירושה מתיר. לדוגמא: “רב אסר ושמואל שרי” 
שרי פירושה מתיר, ויש “שרי” שפירושה מותר. )אולי יש איזה הבדל בניקוד שלא 
ֵרי(. אז רש”י אומר שרבי מאיר בעצמו כששואלים  ידוע לנו, אבל תמיד אמרנו ׁשָ
אותו מה ההלכה היה אומר מותר, אבל לעצמו היה מחמיר. רבי מאיר כולו 

חסד, לאחרים מתיר ולעצמו מחמיר. 

הלכה כרבי מאיר שתמיד עם ישראל נקראים בנים
יש מחלוקת בקידושין )דף ל”ו ע”א( האם ישראל נקראים בנים או עבדים, רבי ג. 

יהודה אומר כשעושים רצונו של מקום נקראים בנים, וכשאין עושים רצונו 
1.  הראו לי שרבי שמואל בנו של הצמח צדק - האדמו”ר מוהר”ש )קוראים לו מוהר”ש בה”א, 
לא באל”ף(, שהוא תפס אדמו”רות אחרי פטירת אביו - נולד ב’ באייר תפארת שבתפארת. 
ככה הם אומרים. אפילו פעם כאשר כתבתי איזה שאלה לתלמידים בתשכ”ב, איזו מצה 
חולקים אותה לשנִים? ענה תלמיד אחד שהוא אשכנזי )הבן של המנהל, רבי יוסף יצחק 
פינסון יבדל לחיים(: חולקים הבינה לשנים. מה זה בינה לשנים? יש שלש מצות כנגד חכמה 

בינה ודעת, לוקחים הבינה ושוברים אותה לשנים, ויוצאים ממנה תפארת ומלכות...

ורבי  )ויקרא כ”ה, נ”ה(.  של מקום נקראים עבדים. “כי לי בני ישראל עבדים” 
מאיר אומר לא, תמיד הם נקראים בנים, גם כשאינם עושים רצונו של מקום 
נקראים בנים, שנאמר “בנים משחיתים” )ישעיה א’, ד’(, “בנים לא אמון בם2” 
)דברים ל”ב, כ’(, אבל הם בנים. ולכאורה ההלכה כמו רבי יהודה, כי תמיד יש לנו 
כלל “רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כמו רבי יהודה” )והכלל הזה מופיע בעירובין דף 
מ”ו ע”ב(, אבל הפעם הלכה כמו רבי מאיר. למה? יש כאן ספר “הילולא דרבי 
מאיר” עם הקדמה בערבית שנכתבה בתונס בשנת תרפ”ה )לפני תשעים ושבע 
שנים(, והוא אומר שם טעם יפה3, הגמרא בעירובין )דף י”ג ע”ב( אומרת שגלוי 
וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו של רבי מאיר כמותו, ומדוע לא 
פסקו הלכה כמותו? מפני שהיה אומר על טמא טהור ומראה לו פנים ועל טהור 
טמא ומראה לו פנים, ולא יכלו חבריו לרדת לסוף דעתו. אז הוא אמר הטעם 
הזה שייך כלפי בני אדם, אבל גבי הקב”ה הוא לא שייך, ודאי שהוא עמד על 
סוף דעתו. לכן בדבר שתלוי בקדוש ברוך הוא אם נקראים בנים או לא, הקב”ה 
פוסק כמו רבי מאיר. ויש טעם אחר שכתב הרשב”א בתשובה )בשתי תשובות, 
בח”א סי’ קצ”ד וסי’ רמ”ב. עשיתי להם סימן, קצ”ד זה ֶצֶדק, סימן צדק, ורמ”ב זה גימטריא 
אריאל - צדק אריאל(, אומר הפעם הלכה כמו רבי מאיר, כי קראי מסייעי ליה. 
לראשונים יש כח להכריע בין תנאים על פי פשט הפסוקים. פשטא דקראי 
שהם נקראים בנים. זה מראה על מידת החסד של רבי מאיר, גם כאשר יקומו 
לנו מרשיעי ברית שהם עושים הכל כדי להשכיח את התורה מישראל - ולא 
יעלה בידם, יעופו ויעופו ויעופו, אחר כך יפלו כולם - רבי מאיר אומר עדיין 

אתם נקראים בנים של הקב”ה.

וכי לא דיו למאיר להיות שווה לקונו?!
הייתה אשה אחת שבליל שבת היא הייתה שומעת את הדרשה של רבי ד. 

מאיר4, והיא היתה נמשכת אחרי המשלים של רבי מאיר5, ושומעת ושומעת. 
פעם אחת או שרבי מאיר המשיך בדרשה, או שהיא עשתה נרות קטנים, 
כשהיא הגיעה לבית שלה הנרות כבו. כעס עליה בעלה, אמר לה: ככה את 
עושה? כל ליל שבת את מתאחרת, ואת באה ברגע האחרון?! “מעריב ערבים 
שלא בחכמה”... ועכשיו הלילה, איך אפשר לאכול בחושך? אמרה לו: הייתה 
דרשה יפה מאד, אתה לא שמעת את הדרשה הזאת... אמר לה בשבועה שהיא 

2.  “לא אמון בם” כמו היום בעוונות הרבים, אין בהם אמונה.
3.  משם ספר “אמת ליעקב” )מערכת הרי”ש אות ע”ד( של חכם אחד מטבריא שהיה גם 

מקובל, וכתב ספר אמת ליעקב - רבי יעקב ניניו.
4.  לא היו עושים דרשה לפני התפלה, אלא אחרי התפלה, כי כל אחד ממהר לביתו. אבל 
אחרי התפלה מי שרוצה לשמוע שישמע, מי שהדליקה נרות גדולים בבית - אין הכי נמי.
5.  רבי מאיר היה מומחה במשלים. רבי יוחנן אמר )סנהדרין דף ל”ח סע”ב( שהיו לו שלש 
מאות משלים ולא נשאר לנו רק שלושה )אצלנו לפני מאתים שנה היה רבי יעקב מדובנא בעל 

המשלים(. איפה כל המשלים של רבי מאיר? 
הלכו לאיבוד. פשוט מאד. לא רשמו אותם, 

כי תורה שבעל פה אסור לכתוב.

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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לא תבוא הביתה, עד שתירק על רבי מאיר! תירק עליו “טפו”, אתה גרמת לי 
חוסר בשלום בית. הוא נשבע, מה היא תעשה? מסכנה, הלכה לבית השכנים 
שבת אחר שבת, ובחול גם כן. אמרו לה: עדיין בעלך לא מוכן לוותר ולא מוכן 
למחול לך?! בואי נלך ביחד לרבי מאיר. הם באו לרבי מאיר, ורבי מאיר שמע 
את הכל והבין את הכל, אמר: רבותי, יש לי כאבי עינים, מישהו יכול לרוק על 
העינים שלי? זו תרופה. אמרו לה: הנה הזדמנות, לכי, אמרה להם: אני לא 
יודעת, דחפו אותה עד שהגיעה לרבי מאיר, אמרה לו: רבי, אני לא יודעת לרוק, 
יש לחש ואני לא יודעת את הלחש, אם היה לי ספר של הרב חיד”א “משביע 
אני עליכם”, אז הייתי משביעה את הכאב... אבל אין לי “משביע אני עליכם”, 
לא יודעת משביע, משביעה, ַמשבעת... מה עושים?! אמר לה: אל תעשי כלום, 
תרוקי שבע פעמים. ירקה שבע פעמים – טפו, טפו, טפו, טפו, טפו, טפו, טפו, 
אמר לה: העין שלי בסדר, לכי לבעלך ותגידי לו: אתה אמרת לי לרוק פעם אחת 
ואני רקקתי שבע פעמים, והוא יכניס אותך לבית. הבינו התלמידים שזה סתם, 
לא היה ולא נברא. איך פתאום אומר לה תגידי לבעלך? אלא פשוט אין לו לא 
כאבי עינים ולא כאבי אוזנים... אין לו כלום, רק אומר לה ככה כדי שתוכל לחזור 
לבעלה. אמרו לו: רבנו, ככה מבזים את התורה? אתה מלא תורה, ואתה אומר לה 
לעשות ככה. פתאום באה איזו אחת בגלל בעלה הרשע המרושע הזה ותרוק 
עליך שבע פעמים?! לא מגיע לך אפילו פעם אחת. אמר להם: וכי לא דיו למאיר 
להיות שווה לקונו?! התורה אומרת בסוטה שהיא ספק כשרה ספק לא כשרה, 
והיא אומרת טהורה אני, אומרים לה בואי, וכותב לה הכהן: “אם לא שכב איש 
אותך, ואם לא שטית טומאה תחת אישך הנקי ממי המרים המאררים האלה. 
ואת כי שטית תחת אישך וכי נטמאת, ויתן איש בך את שכבתו מבלעדי אישך... 
יתן ה’ אותך לאלה ולשבועה בתוך עמך, בתת ה’ את ירכך נופלת ואת בטנך 
צבה. ובאו המים המאררים האלה במעייך לצבות בטן ולנפיל ירך”, ועונה שתי 
מלים – “אמן אמן”. זה כתוב בפרשת נשא )במדבר ה’, י”ט-כ”ב(, ושם כתוב שם 
הוי”ה פעמיים, והוא לוקח את הכתב הזה ומוחק אותו במי המרים המאררים. 
שם ה’ נמחק בשביל לעשות שלום בין אשה לבעלה, ואני לא אעשה שלום?! 

ובאמת כך היה. רבי מאיר היה כולו חסד.

“והבאת שלום בין אדם לחבירו”
יש עוד סיפור בגמרא )גיטין דף נ”ב ע”א(, פעם הוא שמע שיש באיזו עיר מריבה ה. 

בין שני שכנים, והשכנים האלה בטלנים, לא היה להם בקשות כמו היום, לא היה 
להם ספרים מושכים את הלב, כלום. גומרים את הסעודה בשעה שמונה או שבע 
)בחורף גומרים מוקדם(, אחר כך נכנס לשכן שלו או הפוך ומתחילים לריב ולריב 
ולריב, יודעים ששם יש זוג שיצר הרע מפריע להם כל הזמן. אז רבי מאיר בא 
לשם שבת אחת. פתאום הופיע בבית הכנסת, אמרו לו אחד מהם, ברוך הבא, 
ברוך הבא, בוא תהיה אתנו. אמר לו: לא, אני רוצה מקום אחר. אמר לו: תעשה 
לי טובה, התחנן לפניו, אז הוא הלך לפניו. אותו ערב לא עשה כלום. רבי מאיר 
פותח במשל ועוד משל ועוד משל, עבר את רבי יעקב מדובנא... )אני לא יודע אם 
יש לרבי יעקב שלוש מאות משלים, אבל רבי מאיר יש לו בלי סוף משלים(6. אז באותה שבת 
לא עשו מריבות, אחר כך בערב שבת הבאה אמר פעם אחת זה לא מספיק אם 

6.  ועל המשלים שלו מקשים עליהם. מהרש”א )בסנהדרין דף ט”ל רע”א( כותב על המשל 
)שהובא ברש”י שם( שהשועל ראה את הזאב שהוא רצה להתנפל עליו, הזאב הזה ענק 
והשועל מסכן, אבל הוא היה חריף. אמר לו: תשמע, למה אתה רוצה לאכול אותי? יש 
לנו מקום שיש בו גבינה טובה, “מתוקה מדבש ונופת צופים” )ע”פ תהלים י”ט, י”א(, בוא 
ואראה לך. אמר לו: גבינה?! מאיפה יש לך גבינה? אמר לו: בוא אתי. בא אתו, והראה לו 
בור של מי גשמים שבלילה שהלבנה מלאה רואים שם דמות של גבינה )וזה לא גבינה, 
אלא זו לבנה...(. אמר לו: טוב, אבל איך אני אכנס לכאן? השועל כבר היה בבור בתוך הדלי 
שבכף אחת של המאזניים והוא קורא לזאב. אמר לו: מה הבעיה? יש כאן עוד דלי בכף 
השניה, תיכנס שם, הזאב נכנס לשם והכביד וירד והדלי שהשועל בו עלה. אחרי שהשועל 
עלה הוא אמר לו: מה אני אעשה? נפלתי, זה לא גבינה, שקרן, זו לבנה. אמר לו השועל: 
הגבינה לבנה, והלבנה גבינה אותו דבר... מה אכפת לך?! אמר לו: עכשיו איך אני אעלה? 
ומהרש”א  אמר לו: זה עונש, מגיע לך! אתה באת לאכול אותי, אז אני אכלתי אותך... 
שואל: מה יעשה השועל אם הזאב יבין את הרמאות הזאת? ישאר בבור כל הלילה?! אז 
הוא תירץ שהשועל היה לו איזה פטנט אם הזאב לא יבוא. מה הוא עשה? הוא שם על ידו 
איזה אבן, והאבן הזאת היא הכבידה המשקל, ובכף השניה של המאזנים יש שם גם איזה 
אבן, אז כשהשועל והאבן ביחד הדלי יורד, ואם הזאב “הוד מעלתו” לא רוצה להיכנס, אז 
השועל יקח את האבן שעל ידו ויזרוק אותה, ואז הוא יעלה למעלה. ככה עושים קושיות 

ותירוצים על משל של זאב ושל שועל... ככה היה מתוקים המשלים שלו.

רוצים לגרש את השטן, צריך כמו שבבוקר עושים נטילת ידים שלש פעמים, 
פעם ראשונה פעם שניה ופעם שלישית, הלך עוד שבת, והפעם עשה חילופין, 
הלך לבעל הבית השני. הוא שמח, הרב בא אלי?! אמר לו: כן, אני אבוא. ובא 
ִלים, לא פצה פיו לדבר מלה. אחר כך בשבת שלישית עוד פעם.  ונתן להם ְמָשׁ
הוא גמר את השבת השלישית, והוא שומע את השטן מדבר מאחורי הקיר – “ווי 
ליה דאפקיה לההוא גברא מביתיה” - זה הבית שלי, כל ליל שבת אני עושה כאן 
מריבות. “נחת רוח”7... ורבי מאיר בכח המשלים שלו ובעדינות שלו הוציא את 
“ווי ליה דאפקיה לההוא גברא מביתיה”, זה הבית של השטן ה”גברא”  השטן. 

הזה, והוא הלך הוציא אותו מביתו, ואז הכל היה שלום. 

“אלקא דמאיר ענני”
היה עוד סיפור בעבודה זרה )דף י”ז ע”ב( שגיסתו של רבי מאיר, זאת אומרת ו. 

אחות אשתו )ברוריה(, תפסו אותה הרשעים לבית של רשעים, לקחו אותה לשם 
בכח, ואת אביה ואת אמה הרגו. אביה זה היה אחד מעשרה הרוגי מלוכה - רבי 
חנינא בן תרדיון, ואת אמה לשריפה, מפני שהיא עזרה לבעלה. )מה עזרה לו? 
לימדה אותו את השם של “אנא בכח”?!... )עיין ברש”י שם ד”ה עליו( מה הם רוצים ממנה?!(, 
וברוריה היא נשואה, וזאת אחות שלה )לא ידוע מה השם שלה(, אז באו וספרו את 
זה לרבי מאיר, והוא אמר אני חייב להציל אותה. איך אני אציל אותה? לקח 
אתו הרבה כסף – שוחד. מה לעשות? “השוחד יעוור פקחים” )שמות כ”ג, ח’(, אז 
בטח שגם את הרומאים הוא יעוור, ילכו לעזאזל כולם, איפה הרומאים היום? 
אין. הוא הלך לשם. קודם כל הלך לנסות אותה אם היא עומדת בכשרותה או 
לא, וראה שהיא עומדת בכשרותה, נקיה מכל דופי ומכל טומאה. והוא אמר 
לשומר: אני רוצה את הנערה הזאת. אמר לו: לא, אני לא אתן לך אותה. אמר לו: 
למה? אמר לו: כי אחר כך ידונו אותי למוות, על כל אחת ואחת יש להם רשימות 
מדויקות. איך אני אעשה?! אמר לו: תקח כסף, אמר לו: ומה אני אעשה בו? 
אמר לו: תיקח חצי לעצמך, ובחצי השני כל פעם שיבואו תן להם שוחד, השוחד 
יעוור אותם. וככה לא יעשו לך כלום. אמר לו: ואם אחר כך יגמר כל הכסף מה 
אני אעשה? אמר לו: בוא אגיד לך, תגיד “אלקא דמאיר ענני” ותינצל. אמר לו: 
מה אתה מדבר באידיש? מה זה “אלקא דמאיר ענני”? אני לא מבין את זה! 
אמר לו: זה סוד, תגיד “אלקא דמאיר ענני” - אמר “אלקא דמאיר ענני”. אמר 
לו השומר: טוב, אבל מה זה? אני לא מאמין לך, סתם אתה מדבר. אמר לו: בוא 
תראה, היו שם כלבים “בולדוגים” כאלה, רבי מאיר לקח אבן וזרק עליהם, באו 
להתנפל עליו, והוא אמר “אלקא דמאיר ענני” והלכו הכלבים. אמר לו: אתה 

רואה? תגיד “אלקא דמאיר ענני” וזהו8. 

7.  יש אנשים שהם משוגעים על מריבות, אינם יכולים לחיות רגועים. למה אתה מדבר 
ככה?! אבל השטן מתלבש באדם.

8.  מהרש”א אומר איך אפשר שרבי מאיר ישתמש בשמו הפרטי לעשות סגולות? )יש דבר 
כזה, היה פעם אדמו”ר מוהרא”ש שעשה קמיע. ובקמיע הזה כתוב: “ילא רזע למהש”. הראו לי את 
זה, ושאלו אותי: מאיפה הוא הביא השמות האלה? אחד מהם אני מכיר אבל בלי למ”ד, “למהש” בלי 
למ”ד זה אחד השמות של שם ע”ב, והוא כתוב בסידורים – “מעולם הוא שמך” ראשי תיבות מה”ש. 
אבל “ילא” מה זה? ומה זה “רזע”? מאיפה הבאת את זה? יום אחד פתאום עלה בלבי, מה השם שלו? 
רבי אליעזר שלמה, אז הוא לקח את השם שלו ועשה מהם שמות ומלאכי השרת... “אליעזר” – “אלי” 
עשה הפוך – “ילא”, אחר כך “עזר” עשה “רזע”. ואחר כך “שלמה” עשה “למהש”... לקח את השם 
שלו ועשה ממנו מלאכים. אמר יש לי קמיע, והקמיע הזה עולה ח”י שקלים, כל אחד יקנה קמיע 
כזה, ומי שישים קמיע כזה בנילון אז אף אחד לא יפגע בו, לא מחבלים ולא תאונות ולא שום דבר(. 
מה זה “אלקא דמאיר” שאתה עושה מעצמך? הרי אפילו האבות כל זמן שהם היו בחיים 
לא קוראים להם על שמם “אלקי אברהם אלקי יצחק”, אלא “וישבע יעקב בפחד אביו 
יצחק” )בראשית ל”א, נ”ג(, ורש”י אומר שיעקב לא אמר “באלקי אביו יצחק”, כי כל הזמן 
שבן אדם חי אי אפשר לדעת. אולי ח”ו יתהפך. ביצחק אבינו אתה אומר פחד, וכאן אתה 
אומר “אלקא דמאיר ענני”? אז מהרש”א אומר לא ככה, “אלקא דמאיר” לא הכוונה “אלקא 
דרבי מאיר”, הוא לא אמר “אלקא דרבי מאיר” אלא “דמאיר”, הכוונה ה’ שמאיר לעולם. 
העולם כולו נמצא בחושך, והקב”ה מאיר לעולם. נותן אורות מידי פעם, פעם במלחמת 
ששת הימים, ופעם בראש ממשלה טוב, ופעם כשיש ראש ממשלה לא טוב יעיפו אותו... 
הוא לא חושב שישאר לעולם. “אלקא דמאיר” - אלקים שמאיר לארץ ולדרים עליה יענני. 
בזה מובן מה שהביאו בשם רבי אלעזר אבוחצירא שלא לומר “אלקא דרבי מאיר”. וגם 
הרב עובדיה אומר ככה בספר הסליחות שלו )ראה חזו”ע-ימים נוראים עמ’ י”ז(, אלא אומרים 
“אלקא דמאיר”. למה? כי אין הכוונה על רבי מאיר, אלא הכוונה אלקים שמאיר לעולם.
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 לרפואת 
 ידיד המוסדות הרב שר שלום 

בן מז’יאנה הי”ו בתושח”י
נא להעתיר בתפילה לרפואתו 

השלמה בקרוב

דברי תורה בעלון זה מוקדשים 
לעילוי נשמת

דברי תורה בעלון זה מוקדשים 
לעילוי נשמת אם הבנים שמחה

דברי תורה בעלון זה יעמדו

ת.נ.צ.ב.ה אמן ת.נ.צ.ב.ה אמן

כמימס בן סתרונה 
סופר  ואשתו מינה 
יסמינה בת מרימה

האשה הצדקת מרת פריחה בת מרים 
למשפחת ]שושן[ תורגמן ז"ל
נלב"ע יום שני ט"ו אייר תשפ"ב

היה כולו חסד
אז כאן רבי מאיר נכנס בעובי הקורה להציל את גיסתו. אחר כך תפסו את ז. 

השומר והביאו לו את ראש הממשלה והוא אמר לו: תגיד לי, איפה הבחורה 
הזאת?! איפה היא?! אמר להם: היא ברחה. אמרו לו היא ברחה?! אז נפשך 
תחת נפשה, לקחו אותו ורצו לתלות אותו. ברגע שתלו אותו אמר “אלקא 
דמאיר ענני” והחבל נקרע. אמרו כנראה מהשמים רוצים להציל אותו. אמרו 
לו: מי לימד אותך את הלחש הזה? אמר להם היה יהודי אחד ששמו מאיר והוא 
לימד אותי את זה. אמרו לו: הוא לימד אותך? תראה לנו את הדמות שלו. עשה 
להם קלסתרון, הראש ככה, והעינים ככה, וזה ככה, ותלו את זה בשער העיר: 
“מי שרואה דמות כזאת של יהודי שהוא מתאים למבט הזה - יביא אותו מיד”. 
יום אחד רבי מאיר בא בשער העיר רומי ורצו אחריו לתפוס אותו. אמרו: הנה, 
אנחנו תופסים את הגנב! אבל נעשה לו נס, הייתה שם מסעדה של גוים עם 
כל מיני נבלות וטרפות וחזיר וכו’, ורבי מאיר הכניס אצבעו לשם, ומצץ את 
האצבע השניה... אמרו חס וחלילה זה לא רבי מאיר, וכי רבי מאיר יאכל חזיר?! 
לא יכול להיות! שחררו אותו. ככה כתוב. אז רבי מאיר שם נפשו בכפו להציל 

את הגיסה שלו. היה כולו חסד.

“וסבתא ורעמא וסבתכא”
לעומת זה יש סיפורים שנקראים “סיפורי סבתא”... יש סיפור אחד שמובא ח. 

בסדר הדורות )סדר תנאים ואמוראים ערך רבי מאיר( בשם “חיבור יפה מהישועה9” 
)פרק כ”ה( שרבי מאיר היה עולה לירושלים בכל רגל ורגל ]וזה כבר שקר, כי 
אדריינוס ימ”ש ביטל את העליה לרגל, וכבר נחרב בית-המקדש, והיו מגיעים 
רק פעם בשנה רעבים וצמאים ויחפים לכותל המערבי[. אז הוא בא מפורים 
וישב בביתו של יהודה הטבח, והאיש לא בביתו. ונכשל ר”מ באשתו כשהוא ישן 
ונרדם, ואחר כך התחיל לבכות והתחיל לצעוק וכו’, ולקחו אותו לראש הישיבה  
של בבל)רבי מאיר הולך לראש הישיבה של בבל?!(, אמר להם: הוא עשה בשכרות, 
אבל בכל זאת נשים אותו על יד המקום של האריות, אם האריות יאכלו אותו 
נביא את עצמותיו ונעשה עליו מספד... ואם הם לא אכלו אותו, סימן שהוא 
בסדר. אז לילה אחד הביאו אותו לשם והאריות לא טרפו אותו, כי הריחו שזה 
רבי מאיר, אמרו: מי יגע בו?! מי יעשה ככה?! ברחו. בלילה השני אותו דבר, 
בלילה השלישי האריה שבר לו עצם – צלע. הביאו אותו חולה לראש הישיבה, 
ראש הישיבה התפלל עליו ונרפא לאט לאט. עד כאן. זה סיפור אמתי?! סיפור 
מזוייף! קודם כל איזה ראש ישיבה היה בבבל? רבי עקיבא היה רבו. ושנית, 
רבי מאיר היה אחרי החורבן, מה שייך לומר שהוא בא לעשות קרבן פסח?! 
ושלישית, רבי מאיר לא יכול היה להישאר בבית לבד עם אשה, זה איסור 
יחוד, ועוד בלילה?! איך יכול להיות דבר כזה10?! מאיפה המקור לסיפור הזה? 
ב”חיבור יפה מהישועה”, ואולי לא כתב אותו המחבר, אלא כתב אותו מישהו 

אחר. אסור להאמין לכל דבר!

ויש פרופסור אחד או ד”ר, שמו: ד”ר בנימין לאו. כתב פעם ספר יפה וקיבל עליו    .9
הסכמה מהרב עובדיה ע”ה, הספר הזה נקרא “ממרן עד מרן” - ממרן הבית יוסף עד מרן 
הרב עובדיה. ספר טוב לכאורה. אחר כך כתב ארבעה כרכים - “חכמים”, הביא לי אותם 
ר’ שלמה קרעי לפני כמה שנים, קראתי אותו וקרע לי את הלב. קודם כל מעולם הוא לא 
כותב תאריכים על פי התורה, אלא רק בלועזית. לפני הספירה ואחרי הספירה. הספירה 
והספירה והספירה, למה?! הרי אפילו המשכילים של פעם כתבו “הרמב”ם נולד בשנת 
ד’ אלפים תתצ”ה, שהוא בשנת 1135 למספרם”. ככה כתבו. אבל הוא לא, הוא “תלמיד 
חכם” שלמד בישיבה, והוא ד”ר! לכן כל המספרים הם רק בלועזית. וסיפורים שכתובים 
בגמרא, אם הוא לא מאמין בהם הוא לא מתייחס אליהם. יש בגמרא )יומא דף ס”ט ע”א( 
סיפור על שמעון הצדיק שנפגש עם אלכסנדר מוקדון ועשו שלום, ואחר כך הבטיח לו 
שהילדים שיוולדו השנה נקרא להם אלכסנדר )עיין בסה”ד שנת ג”א תמ”ח(. וזה סיפור אמתי, 
עובדה שהשם אלכסנדר נכנס לתודעה של עם ישראל, יש לנו גאון גדול בעל תבואות 
שור - רבי אלכסנדר סנדר שור. )היינו קוראים ְסֶענדר, אבל לא, קוראים ֶסנדר, כי העי”ן אצל 
האשכנזים זה סגול(. אז רואים שאלכסנדר בא להחריב את בית המקדש וחזר בחזרה והוא 
לא מביא את זה. כל מה שלא כתוב אצל הגוים, הוא לא מביא. והגרוע מכל, כשהוא הגיע 
לרבי מאיר, הביא הסיפור הכי גרוע שיש בעולם, העתיק אותו מסדר הדורות, אבל אין 

לו טיפת שכל להבין שהסיפור הזה מזוייף ולא היו דברים מעולם.
והד”ר החכם הזה מביא את הסיפור כמעשה שהיה, והביא אותו פעמיים בספרו.    .10

מה קרה לך?!

לא היה ולא נברא
ויש הפוך, שמשבחים את רבי מאיר בשמים. יש סיפור אחד שראיתי בספר ט. 

“ישגשג”, הוא כותב שם שהיה מישהו שיש לו הרבה כסף, והגיע שבת והוא לא 
ידע איפה לשים אותו. אז הוא מצא קופה של רבי מאיר, והוא שם בתוכה את 
כל הכסף שלו. אמר, “רבי מאיר ישמור לי על הכסף”. אתה שומע רבי מאיר? 
תשמור לי על הכסף... טוב, אז רבי מאיר שמר לו על הכסף, וזה היה ביום ששי. 
פתאום במוצאי שבת הגיע גבאי אחד של קופת רבי מאיר, ואמר: יש לכם כסף 
של הקופה? אמרו לו כן, הקופה הייתה מלאה בן פורת יוסף בדולרים, יורואים, 
שקלים, מטבעות זהב וכסף ונחושת... לקח את הכל. למחרת בא התמים הזה, 
מחפש את הכסף בקופה ולא מצא כלום. אמר: אה, רבי מאיר אתה אשם! ככה 
נתתי בך אימון, ואתה לוקח לי את הכסף?!... התחיל לבכות ולבכות ולזעוק. ורבי 
מאיר קיבל רשות מהשמים לבוא לבן אדם הזה, והוא אמר לו: מה אתה רוצה? 
אמר לו: אני שמתי את כל הכסף שלי אצלך, סמכתי עליך ואתה לקחת לי את כל 
הכסף! אמר לו: אני לא לקחתי, אבל כיון שהפסדת, אני אחזיר לך. אמר לו: איך 
אתה מחזיר? אז הוא הולך ברחוב, והוא שומע שהבן של המלך נמצא בסכנה 
עצומה, וכל הרופאים ִאבדו תקוה, אין מה לעשות. ומי שיכול לבוא ולרפא את 
בן המלך, ניתן לו כל טוב שבעולם. ורבי מאיר אמר לו: בוא אתי, תיכנס לשם 
ותגיד שאתה יכול לרפא. נכנס לשם ואמר: רבותי, אני יש לי תרופה בשביל בן 
המלך. נכנסו לשם הוא ורבי מאיר, )ואולי רבי מאיר היה “רואה ואינו נראה”, יש לו 
סגולה כזאת להיות רואה ואינו נראה(. ורבי מאיר אמר לו: תביא סכין, חתך את הראש 
של בן המלך, התפלל והכל התחבר ביחד, “ובריא אולם” )תהלים ע”ג, ד’(. אמר לו: 
הנה זה הבן של המלך. כולם התפלאו: הבן של המלך בריא? הרי כולם הרימו 
ידים?! אז המלך אמר לו: מה שאתה רוצה אני אתן לך. מילא אותו בכסף וזהב 
ואבנים טובות, אמר לו רבי מאיר: זה כבר יותר ממה ששמת בקופה. אמר לו 
כן, זה יותר, חזק וברוך... אחר כך ההוא חשב שהסכין הזאת עושה מה שאתה 
רוצה. הלך לעיר אחרת ובת המלך הייתה שם בצער גדול, אז אמר אני אקח את 
הסכין ואשחט אותה... ורבי מאיר כבר הלך. אז הוא הלך לשם, שחט אותה ולא 
חזרה. התחיל לצעוק: אוי ואבוי מה שעשיתי, יראו את בת המלך שחוטה, יאמרו 
לי: אתה לא מתבייש? איך אתה שוחט בת המלך? התחיל לבכות. בא אליו רבי 
מאיר אמר לו: עשית טעות, לא עושים נסים פעמיים, אבל כיון שצעקת והזכרת 
אותי אני חייב לבא, וריפא אותה מחדש. וקוראים את הסיפורים האלו כאילו הם 
מעשיות שהיו, והם לא היו ולא נבראו! אנשים מאמינים בשטויות והבלים11. 

“לא עביד רחמנא נסי לשקרי”
יש אפילו ספורים בגמרא שהראשונים אומרים הסיפור הזה לא היה ולא נברא! י. 

איפה זה? בבבא מציעא )דף נ”ט ע”ב(, רבי אליעזר אומר אם הלכה כמותי החרוב 
יוכיח, אם הלכה כמותי אמת המים תוכיח, אם הלכה כמותי כותלי בית המדרש 
יוכיחו, אם הלכה כמותי מן השמים יוכיחו. ורבנו חננאל שם כותב )מובא בשיטה 
מקובצת שם(, שיש אומרים שזה לא היה בדיוק, אלא אחד החכמים בבית המדרש 
ישן ונרדם, וראה בחלומו שרבי אליעזר אומר כך וקורה כך. כל הסיפורים האלו 
שאמר שהדברים הנזכרים יוכיחו, זה לא היה ממש. אבל חכמים אמרו בתחילה 
שהחלומות קרובים לנבואה, אבל אחרי שרבי יהושע אמר “אין משגיחין בבת 
קול”,  אמרו על זה נאמר “וחלומות השוא ידברו” )זכריה י’ ב’(. ככה אומר רבנו 
חננאל. והיה חכם אחד שלא ראה את רבנו חננאל, וראה את מהרש”א ומהר”ם 
שיף שם שהוציאו את הדברים מפשוטן, והתפלא: למה פירשו את הדברים לא 
כפשוטן? וכי אתם לא מאמינים שחכמים יכולים לעשות נסים?! ודאי שיכולים 
לעשות נסים! אבל התשובה פשוטה מאד, “לא עביד רחמנא ִנֵסי לשקרי” - לא 
א”כ יתכן שאמת  עושים נסים בשביל שקר. הרי ההלכה לא כמו רבי אליעזר, 
המים תיעקר ממקומה ארבע מאות אמה, והחרוב יעקר ממקומו ויגיע לכאן, 
וכותלי בית המדרש יוכיחו, ומן השמים יגידו הלכה כמותו בכל מקום, והלכה 
לא כמותו?! אין להם בשמים מה לעשות, רק נסים כאלה? לכן באו הראשונים - 

11.  יש סיפור דומה על רבי שמעון בר יוחאי שאמו שמה שרה, וראתה בחלום וכו’ וכו’, 
ולא היו דברים מעולם. כל זה המצאות של הדור האחרון. וכותבים: “וראיתי הסיפור הזה 
בכתב יד משנת שלושת אלפים תתכ”ח”. אבל זו שנת החורבן, וכי יתכן שכתבו אז סיפור 
על רבי שמעון שחי מאה שנה אחרי החורבן?! מה הטירוף הזה? כל אחד “פתי יאמין לכל 

דבר” )משלי י”ד, ט”ו(?! 



ורבנו חננאל מעיד עליהם, והוא היה בסוף תקופת הגאונים – ואמרו שהכל היה 
חלום. אם ככה אמר על דברי הגמרא שם, כל שכן וכל שכן סיפור כזה, לחתוך 
ראש של בת המלך, ואחר כך להתפלל ולחבר אותה... אל תאמינו בשטויות, 
“פתי יאמין לכל דבר וערום יבין לאשורו” )משלי י”ד, ט”ו(12. אדם לא חייב להאמין 
לכל הדברים הבטלים שבעולם, יש דברים שחכמים העידו עליהם, ויש דברים 
שהמדרש מעיד עליהם. ויש דברים שלא חכמים ולא מדרש, אלא מישהו מצא 
אנשים שוטים, ושיגע אותם לא עושים כך. אבל בסיכום רבי מאיר כולו חסד. 

“שאני רבי מאיר דמיקיים ביה, ועפעפיך יישירו נגדך”
רבי מאיר היה לו גם כן זיכרון מיוחד. הגמרא )מגילה דף י”ח ע”ב( אומרת יא. 

“שאני רבי מאיר דמיקיים ביה: ועפעפיך יישירו נגדך” )משלי ד’, כ”ה(. פעם הלך 
לעסיא, והיה פורים ואין שם לא מנין ולא שום דבר. אפילו מגילה אחת אין. אבל 
היו לו קלפים, כי הוא היה סופר )עירובין דף י”ג ע”א(, אז הוא לקח קלפים ותפר 
אותם, וכתב את כל המגילה בעל פה! ידע איפה חסר ואיפה מלא! והגמרא 
אומרת “שאני רבי מאיר שהתקיים בו: עיניך לנוכח יביטו ועפעפייך יישירו 
נגדך13”. ידע מתי צריך לכתוב “אחשוורוש” ומתי צריך לכתוב “אחשרש”, היה 
לו זכרון מיוחד. זה נקרא זיכרון “צילומי”. מה זה זיכרון צילומי? הוא מצלם 

את הדף מול העינים14. 

“כי טוב” חברו של רבי מאיר
ולא רק זה, אלא רבי מאיר היה פיקח גם בענייני העולם הזה. פעם הוא הלך יב. 

לאיזה מקום לבית מלון, והבית מלון הזה היה שונה מכל המלונות שבעולם. 
בכל המלונות שבעולם בשעה 2:00 בצהריים מחליפים את האנשים, אומרים 
אז לאורחים תקחו את הדברים שלכם ותחכו בלובי )לובי ראשי תיבות: “בית יעקב 
לכו ונלכה באור ה’” )ישעיה ב’ ה’(. “לכו ונלכה באור י”י” ראשי תיבות לובי...( עד שיבואו 
לקחת אתכם, ובינתיים אנחנו משכירים לאנשים אחרים. אבל המשוגע הזה - 
שקרן, זייפן ורוצח - אומר להם בארבע לפנות בוקר מחליפים את המקומות. 
והם מסכנים הולכים, ואחר כך הוא שולח לסטים, או הורגים אותם או לוקחים 
להם את הכסף. ורבי מאיר שמע שיש שם בית מלון אחד וככה עושים שם, מה 
לעשות?! אז הוא הלך לשם, וההוא אמר לו: תשמע אדוני, בשעה ארבע לפנות 
בוקר עליך לעבור מכאן. אמר לו בסדר. ואכן בארבע לפנות בוקר העיר אותו: 
“קום קרא אל אלוקיך, ישן אל תירדם” )ע”פ יונה א’ ו’, ופיוט לריה”ל(, אמר לו: יש 
אמר לו: “כי טוב”. אמר לו: וכי טוב  לי חבר. אמר לו: חבר? איך קוראים לו? 
הזה איפה הוא? אמר לו: נמצא בבית הכנסת. אמר לו: ולמה הוא לא בא לכאן? 
אמר לו: כי אין לו כסף לשלם, יש בית הכנסת אחד בעיר, הלך לשם וקרא: “כי 
טוב, כי טוב, כי טוב” - “ואין קול ואין עונה ואין קשב” )מ”א י”ח, כ”ט(. אמר לו: 
“כי טוב” שלך לא מצאתי אותו. אמר לו: הוא נרדם, “כי תרדמת ה’ נפלה עליו” 
)ע”פ שמואל-א’ כ”ו, י”ב(. עד שהגיעה השעה שש-שש וחצי, ורבי מאיר לקח את 
המזוודה שלו, אמר לו בעל המלון רגע, איפה “כי טוב” שלך? אמר לו כי טוב 
הגיע. אמר לו: איפה הוא? אמר לו: “וירא אלוקים את האור כי טוב” )בראשית א’, 

ד’(. הגיע האור, הגיע כי טוב. חכם היה! 

12.  פעם שאלו את רב האי גאון )אוצר הגאונים חגיגה דף י”ד ע”ב( אם זה נכון מה שאומרים 
שרב נטרונאי הלך פעם לספרד ]בקפיצת הדרך[, ולא היה להם תלמוד, )לא היו לומדים 
גמרא, רק חומש, תנ”ך, אולי גם משנה(, והוא כתב להם כל התלמוד בעל פה. יכול להיות כדבר 
הזה? אמר להם, מי אמר לכם שזה רב נטרונאי? אולי זה סתם אחד אמר אני נטרונאי, 

והוא לא רב נטרונאי ולא שום דבר. והתשובה של רב האי נדפסה מכתב יד.
13.  מה פירוש הדברים? ראיתי בספר שנותן שיעורים לילדים, אמר, לצערנו היום תלמידים 
של כיתה ח’ אינם יודעים להבדיל בין תי”ו ובין טי”ת, בין כ”ף ובין חי”ת, ובין ה”א ובין אל”ף. 
והוא הביא דוגמה לתלמיד שאתה אומר לו תכתוב “הלכתי”, אז הוא כותב “אלחטי”... איך 
תגיד לו שזה לא טי”ת אלא תי”ו? למה זה תי”ו? אולי זה טי”ת? תתחיל לספר לו סיפורים? 

אמר צריך ללמד אותם. רבי מאיר ידע בדיוק לכתוב כל דבר כמו שצריך.
14.  פעם היינו ביחד ובא מישהו ושאל איפה מופיע בגמרא שהמשיח נקרא “בר נפלי”? 
)יש גמרא כזאת שהמשיח נקרא בר נפלי, ויש גם פיוטים על המלה הזו(, אמר, זה מופיע ברש”י 
בסנהדרין דף נ”ז, אז רבי רחמים אחי שיהיה בריא אמר לו סנהדרין נ”ז? מי הכניס המשיח 
שם?... הרי שם זה פרק ארבע מיתות הנשרפין והנסקלים וכו’, אבל זה נמצא בסנהדרין 
דף צ”ז! הוא אמר שזה בתחילת העמוד, וזה בתחילת העמוד. אבל הוא טעה בארבעים 
דף! מדף נ”ז לצ”ז, איך אפשר לטעות? טועים. אבל יש אנשים יש להם זיכרון צילומי, 
עובדיה פעם היה נותן שיעורים ]בישיבה[, והיה  הרב  רואים מה כתוב בפינה וזוכרים. 
אומר לתלמידים: תשתדלו לזכור הדף שאתם לומדים, אמרו לו: איך אפשר לזכור? אמר 
להם: אתה לומד סוגיא? תסתכל למעלה איזה דף זה, ואם זה בצד ימין זה דף נ”ו ע”ב ואם 

זה בצד שמאל זה בדף נ”ז ע”א, תזכרו את זה. אבל מי יזכור?! לא זוכרים...

כיצד עיׂשר יעקב אבינו את בניו?
כתוב במדרש )בראשית רבה פרשה ע’ אות ו’( ששאל אותו פעם כותי אחד, יג. 

הרי יעקב אבינו אומר שכל מה שהוא מקבל מהקב”ה, הוא נותן מעשר - “וכל 
אשר תתן לי עשר אעשרנו לך” )בראשית כ”ח כ”ב(, יש לו שנים עשר בנים, ורק 
אחד – לוי – נתן אותו מעשר, אבל הוא צריך לתת אחד נקודה שתים. אמר לו 
רבי מאיר:  אתה לא יודע כלום, אתה לא יודע שיעקב אבינו יש לו ארבעה עשר 
ילדים. אמר לו הכותי: ארבעה עשר? אני בשנים עשר הקשיתי לך, ואתה אומר 
לי ארבעה עשר?! אמר לו: כן, כתוב “אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי” 
)בראשית מ”ח, ה’(. אמר לו: ואז מה? מארבעה עשר צריך לתת אחד נקודה ארבע? 
אמר לו: לא נכון, קודם כל היו לו ארבעה בכורות, נשאר עשרה, מעשרה ילדים 
המעשר שלהם זה לוי! איך מצאת תשובה כזאת? רבי מאיר היה מוצא תשובה 

על כל השאלות. 

לא הגיעו לסוף דעתו
והוא היה חכם במשלים, חכם בחידושים, חכם בפסק הלכה. אמנם בפסק יד. 

הלכה לא תמיד הלכה כמותו משום שלא הגיעו לסוף דעתו )עירובין דף י”ג ע”ב(. 
כי הוא היה לו מוח מיוחד, כל דבר אומר לו טעמים לכאן וטעמים לכאן. אז 
אין לו ברירה, הוא תמיד צריך לזכור, ולכן כל הזמן היה משנן. ולכן אמר: “כל 
השוכח דבר אחד ממשנתו, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו” )אבות 

פרק ג’ משנה י’(.

כידור תהפוכות המה...
והיה עוד סיפור על כידור. שפעם הלכו רבי מאיר וחבריו - רבי יהודה ורבי טו. 

יוסי - לעיר אחת והגיע ערב שבת, והיה להם כסף. והיה שם יהודי אחד ושמו 
כידור, ואמרו לו שישמור להם על הכסף, אמר להם: בסדר. רבי יהודה ורבי יוסי 
נתנו לו, ורבי מאיר השאיר את הכסף בכיסו, אמר כידור – זה “כי דור תהפוכות 
המה” )דברים ל”ב, כ’(, האיש הזה הוא גנב, אני לא אתן לו כלום. אמר לו כידור: מה 
עם הכסף שלך? אמר לו אני אין לי כסף. אין לך כסף? בלאשי ]-לא צריך[, ורבי 
מאיר הלך והטמין את הכסף בקבר של אביו של כידור )הוא לא ידע שזה הקבר שלו, 
מצא שם קבר, ואמר אף אחד לא יחפש שם(15, והנה ביום שבת בבוקר קם כידור ואמר 
לרבי מאיר: ראיתי בחלומי את אבא המנוח, ואמר לי: “יש לי הרבה כסף על יד 
קברי, בוא תיקח את זה”, מה אתה אומר על זה? אמר לו: החלומות של ליל שבת 
אינם מורידים ואינם מעלים, אכלת כופתאות, אכלת כוסכוס, אכלת טשולנט, 
אכלת קיגל, אז האדים של האוכל עלו לך למוח והתחלת לחלום... אמר לו: אתה 
בטוח?! אמר לו: כן, אני בטוח, “וחלומות השוא ידברו”, ככה כתוב בזכריה )י’, 
ב’(... אמר לו: טוב, אני מאמין לך. ורבי מאיר אמר: אולי הוא לא יאמין לי? אז 
רבי מאיר הלך כל היום כולו וישב על יד הקבר של אביו של כידור עד מוצאי 
שבת שיצאו הכוכבים, ואחרי ההבדלה מיד לקח את הכסף. באו רבי יוסי ורבי 
יהודה לכידור הרשע, ושאלו אותו: איפה הכסף שלנו? אמר להם: אין לי כלום. 
איזה כסף? לא נתתם לי שום כסף. אמרו לו: נתנו לך ביום ששי לפני שבת. אמר 
להם: אתם לא מאמינים לי? מי אמר שאני חייב לכם? אתה מעיד עליו, והוא 
מעיד עליך, שני עדים פסולים, לא קבלתי ולא היו דברים מעולם. הלכו לרבי 
מאיר ושאלו אותו: מה עם הכסף שלך? למה אתה שותק? אמר להם: הכסף 
שלי בידי. אמרו לו: למה לא נתת לו? אמר להם: כתוב “כי דור תהפוכות המה”, 
ולכן לא רציתי להאמין לו. אמרו לו: אז למה אתה לא אומר לנו? אמר להם: אני 
לא יכול לומר לכם, זה סתם חשד בעלמא. מי שרוצה לחשוש שיחשוש, אבל 

אתם זו בעיה שלכם16. וככה רבי  מאיר ניצל בחכמתו. 

מים אחרונים הרגו את הנפש
ומה עשו רבי  יהודה ורבי  יוסי? הלכו לשוק וראו את כידור המטורף הזה טז. 

שלא נטל מים אחרונים בבית, ולכן נשארו לו שאריות של אוכל על השפם 
15.  כשבאו הגרמנים לתונס בשנת תש”ג-תש”ד, היו יהודים שהיו מתחבאים בבתי קברות, 
כי אומרים שהגרמנים לא יודעים שיש כאן בני אדם. אומרים זה בית קברות, הם מתים, 

מה נעשה להם? וככה נצלו הרבה מאד. 
16.  יש קושיא של החתם סופר )אה”ע ח”ב סימן כ”ב. אני זוכר הסימן הזה(, ובמחילה מכבודו 
אינה קושיא בכלל, הוא אמר הרי יש עוד פסוק עם כידור - “כי דור ישרים יבורך”. הנה יש 
כידור שהוא טוב, למה לקחת דווקא את הרע? “את הטוב לא נקבל ואת הרע נקבל?!” )ע”פ 
איוב ב’, י’(. אבל לא כתוב שם כידור, אלא כתוב “גבור בארץ יהיה זרעו, דור ישרים יבורך” 
)תהלים קי”ב ב’(. איך החתם סופר טעה וחשב שכתוב “כי דור”? כל אחד יכול לטעות וכל 
אחד יכול לשכוח! לכן צריך תמיד לבדוק בעין שבע פעמים, “שבעה אלה עיני ה’ המה 
משוטטים בכל הארץ” )זכריה ד’, י’(. צריך לבדוק עוד פעם ועוד פעם. כמה פעמים יכולים 

לקרות דברים כאלה. אין כידור בתנ”ך רק אחד - “כי דור תהפוכות המה”. 
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שלו, וראו שנשאר שם קצת עדשים. הלכו מיד לאשתו ואמרו לה: כידור אמר 
שתביאי לנו את הכסף. אמרה להם: אני לא מאמינה לכם. אמרו לה: הוא הביא 
לנו סימן שהוא אכל היום עדשים. אמרה להם: זה סימן אמתי, ונתנה להם את 
הכסף שלהם. כידור בא הביתה, ואמרה לו אשתו: תגיד לי, אתה צריך לומר 
להם שאכלת עדשים? אמר לה: אני לא אמרתי, אמרה לו: אבל הם באו ומסרו 
סימן שאכלת עדשים והחזרתי להם את הכסף. והוא מרוב כעס הלך והרג 
אותה. ועל זה אמרו בגמרא שם: “מים אחרונים הרגו את הנפש”, כי הוא לא 

רחץ את שפתיו טוב17. 

“פורץ גדר ישכנו נחש”
לעומת זאת רבי  שמעון היה קפדן. לפני יז. 

שהלך למערה מי שהיה עושה דבר קטן היה 
מקלל אותו. כתוב בתוספות )פסחים דף נ”א ע”ב 
ד”ה אני( שרבי  שמעון התיר לאכול ספיחי כרוב 
בשמיטה, והוא היה אוכל, אבל מישהו אחר 
שאכל היה מקלל אותו. והוא אמר לו: אתה 
לא מתיר? אמר לו: אתה לא יודע שחבַרי 
אוסרים? איך אתה עוזב דברי רבים ועושה 
דברי יחיד?! “פורץ גדר ישכנו נחש” )קהלת י’, 
ח’(, וכך הוות ליה - נשך אותו נחש ומת )ומקור 
הדברים בירושלמי ברכות פ”א ה”א(. ותוספות 
שואלים, איך לך מותר לאכול, ואחרים אתה 
מקלל אותם? ותוספות אמרו שבכל זאת הוא 
לא היה רוצה שיסמכו עליו. רבי  מאיר היה 
מתיר לאחרים ואוסר לעצמו, ורבי שמעון 
היה מתיר לעצמו ואוסר לאחרים. אני אין 

לי כח לפסוק לכולם, ורק אני ככה. 

התורה שלנו לא ניתנה למשחק
והיה עוד סיפור )נדרים דף ס”ו ע”ב( שבאה יח. 

אשה אחת לפני רבי  יהודה ורבי  שמעון, 
אמרה להם: בעלי אמר אל תכנסי הביתה עד 
שתטעימי את המאכל שלך הגרוע הזה לרבי 
יהודה ולרבי שמעון, אולי תעשו לי טובה, 
הוא נשבע לי ואני לא יודעת מה לעשות, 

תטעמו אותו. רבי יהודה טעם, כי אמר 
שיש לעשות שלום בין איש לאשתו 
ורבי שמעון אמר:  אז אני טועם. 
לא, “ימותו כל בני אלמנה ואל יזוז 
שמעון ממקומו”! הוא מקלל את 
האשה הזאת שבעלה ימות, והיא 
תהיה אלמנה, והילדים שלה ימותו, 
ואני לא אֹוַכל! שלא יחשבו שהתורה 
זה משחק ילדים, מחר הוא יגיד לה 
אם לא תרקדי על יד רבי יהודה ורבי 
שמעון אני לא אתן לך לחזור הביתה. 
מה זאת אומרת?! מה השיגעון הזה?! 
התורה שלנו לא ניתנה למשחק. ככה 
כתוב בגמרא. הוא היה תקיף! ויש 
עוד מקור אחר )במעילה דף י”ז ע”ב( 
שהלכו לבטל גזירה של מלך רומי, 
ורבי  יוסי אמר אני מפחד על הבן 
שלי אולי רבי  שמעון יעניש אותו, 
ובאמת הוא כמעט העניש אותו, 

ואח”כ התפלל עליו וחי. 
מזה לומדים חסידי חב”ד שמים    .17
אחרונים מעבירים על השפתיים, אבל 
באמת לא עושים את זה. הוא לא שם 
לב, אתה אכלת, תנקה את הפה והשפם 
שלך... ]וע”ע בס’ אסף המזכיר ערך מים 

אחרונים[.

כמה חביבה התורה על ישראל
ולעומת זה אחרי שהלך למערה שתים עשרה שנה הוא והבן שלו והגיע הזמן יט. 

לצאת, ביציאה שלהם הם ראו אנשים חורשים וזורעים, אמרו מה זה? עוזבים חיי 
עולם ועוסקים בחיי שעה? אנחנו למדנו במערה והגענו לשמים, ואלו עוסקים 
בחרישה, זריעה וקצירה? מה זה?! כל מקום שנותנין עיניהן מיד נשרף. יצאה 
בת קול ואמרה להם: להחריב עולמי יצאתם? חזרו למערתכם! תחזרו למערה 
שלכם, ואל תחריבו לי את העולם. ככה דרך העולם, שאנשים זורעים וחורשים 
וקוצרים ועובדים, נגרים ונפחים... חזרו למערה שנה שלמה, ואחרי שנה אמרו 
“משפט רשעים בגיהנם שנים עשר חודש” 
)עדיות פרק ב’ משנה י’(. רשב”י אמר, אנחנו כמו 
רשעים? אז שנה שלמה מספיק. יצאו, והיה 
רבי  אלעזר רואה אנשים עובדים, אמר מה 
זה?! מה אתם עושים? אמר לו רבי שמעון: 
בני, “דיו לעולם אני ואתה”, עזוב את כולם. 
פתאום הם ראו יהודי שלוקח שתי אגודות 
הדס. זה היה בערב שבת, והוא רץ, אמרו לו: 
למה אתה רץ? אמר להם: זה לכבוד שבת. 
אמרו לו: ולמה שתים? אמר להם: אחד כנגד 
“זכור” ואחד כנגד “שמור”. אמר רבי שמעון 
לבנו: אתה רואה בני כמה חביבה התורה על 
ישראל? התורה אמרה פעם “זכור” ופעם 
“שמור”, והם לוקחים בגלל זה שני הדסים18. 

 “יכול אני לפטור את כל העולם 
כולו מן הדין”

רבי שמעון היה תקיף והיה קפדן, אבל כ. 
אחר כך התרכך ואמר לבנו “דיו לעולם אני 
ואתה”, ולכן אמר )בסוכה דף מ”ה ע”ב( “יכול 
אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין”. ]גם 
ראב”ע בעירובין )דף ס”ה ע”ב( אמר כן, והוסיף:[ 
שנאמר: “ושכורת ולא מיין” )ישעיה נ”א, כ”א(, 
העולם כולו שיכור, שיכור בהבלי התאוות, 
ע. אין להם שכל  מצעד הגאווה, מצעד הֶרַשׁ
ואין להם דעת, אם היה להם שכל, היו 
רואים שחמש עשרה שנה כמעט לא 
היו פיגועים כמו היום, מה הטירוף 
הזה? מה קרה לכם?! תורידו אותנו 
מהממשלה הזאת, אבל הם אומרים 
לא, הממשלה הזאת חשובה מאד, 
כי הממשלה הזאת רוצה לשחרר 
אותנו מהתורה! ככה בני אדם. אבל 
אנחנו מתפללים שבזכות רבי  מאיר 
ורבי שמעון יסורו כל המעכבים, 
וכל המקטרגים, וכל הרשעים, וכל 

המחבלים, וכל הבהמות האלה. 

18.  ואנחנו נוהגים בבית להביא שתי 
אגודות הדסים )ככה אומר הבא”ח ש”ב 
פרשת בראשית אות כ”ט(, ובכל אגודה 
שלושה הדסים. היום כבר מביאים לי 
מוכן, שיהיה בריא ר’ חי חורי מביא לי הכל 
מוכן. ככה אבא ע”ה היה מקפיד שיהיו 
שתי אגודות הדסים ובכל אגודה שלושה. 
למה שלושה? כנגד נפש רוח ונשמה, 
ושתי אגודות על פי הגמרא שאמרנו, 
ּוִבְמָדאֵני ָאָסא". אף  א,  ַכּסָ גֹו  ַחְמָרא  “ְבּ
אחד לא מבין מה זה ‘ומדאני’. ויש כאלה 
שמדפיסים בספרים ‘ומדני’, אבל זה לא 
נכון, אלא זה ‘ומדאני’, ומדאני פירושו 
אגודות של הדס, ככה מפורש בשבת 

)דף ל”ג ע”ב, ע”ש ברש”י ד”ה תרי מדאני(.



מקור למנהג אכילת פשטידא )או כיפתא( בשבת
ונסיים בדבר טוב. הרמ”א כותב )סימן רמ”ב סעיף א’( שנהגו לאכול פשטידה כא. 

בשבת זכר למן שהיה מכוסה למעלה ולמטה. אנחנו לא מבינים מה זה פשטידה, 
חכם אחד מחכמי ג’רבא )בעל ספר “ערבי נחל”( כתב “פשטידה” ובין סוגריים פירש: 
‘כיפתא’. כי בכיפתא שלנו יש בפנים בשר, ירקות וכו’, ויש לה כיסוי מלמעלה 
ומלמטה, כמו המן שהיה מכוסה. ובביאור הלכה שם )של המשנה ברורה( כותב 
“לכאורה מנהג זה תמוה לרבים דמה ראו לעשות בשבת זכרון למן שלא ירד בו 
כלל?”, הרי המן לא ירד בשבת, אז מה הטעם לעשות לו זכר? ומצא בתורת חיים 
אנחנו בשבת עושים  )עירובין דף י”ט( שכתב טעם יפה. מה הטעם? אמר ככה: 
דברים מעין העולם הבא, שהוא יום שכולו שבת, ולכן אוכלים בשר ודגים19, 
כי זה כנגד שור הבר ולוייתן. ומביאים יין, זכר ליין המשומר בענביו מששת 
ימי בראשית. ואמרו בגמרא )חגיגה דף י”ב ע”ב( שיש רקיע הנקרא שחקים שבו 
שוחקים ָמן לצדיקים לעתיד לבוא, אם כן מה עושים? המן היה מכוסה שכבת 
הטל מלמעלה ולמטה, לכן אנחנו עושים גם כן פשטידה שהיא מכוסה מלמעלה 
ולמטה. זה דברי המשנה ברורה. ואני הקשיתי, וכי הרמ”א התכוון לזה? הרי 
שהיה מכוסה למעלה ולמטה”, ולפי דברי תורת חיים  למן  הרמ”א אמר “זכר 
זה לא “זכר למן”, אלא זה זכר שלעתיד לבוא יהיה לנו מן כזה שיהיה מכוסה 
למעלה ולמטה. אבל הקושיא לכאורה אינה קושיא בכלל, כי לחם המשנה שהיה 
ביום ששי, למה היה? בשביל שיהיה לנו מה לאכול בשבת, ומה יש לנו לאכול 
בשבת? מן. והמן הזה היה מכוסה מלמעלה ולמטה, ולכן אנחנו לוקחים את 
הפשטידה שמכוסה למעלה ולמטה זכר למן שירד ביום ששי בשביל השבת. 
“פריסת מפות  ומצאו את המאירי שאמר ככה במפורש )פסחים דף צ”ט ע”ב(: 
שנהגו עכשיו, אין לה שורש לעניין הלכה )כי בגמרא כתוב שאם ישבו לאכול ביום 
ששי וקדש עליהם היום פורסים מפה ומקדש, אבל אם לא קדש, לא פורסים מפה( אלא 
שיש רומזין בה מה שאמרו במדרש שהמן כשהיה יורד, היה עליו טל מלמעלה 

ככה נוהגים האשכנזים, בכל סעודה אוכלים קצת דגים. ובמיוחד שהדגים שלהם    .19
זה ‘גפילטע פיש’, שאין בהם לא קוצים ולא שום דבר, והם דגים עם סוכר, יש להם טעם 
בזה. מה לעשות, אנחנו לא אוהבים דגים עם סוכר, כתוב “היאכל תפל מבלי מלח” )איוב 

ו’ ו’(, והם גורסים היאכל תפל בלי סוכר...

וטל מלמטה. ואחר שנתחייבו בלחם משנה זכר למן נהגו בה להניחה בין שתי 
מפות”. כי גם לחם משנה זה לא פשוט לעשות בשבת, כי לחם משנה ירד ביום 
ששי ולא ביום שבת, אבל להראות שבשבת האוכל שלנו מבורך לוקחים לחם 
משנה זכר למן, א”כ מה שאנחנו מביאים לחם משנה בשבת זה זכר ליום ששי 
שהיה יורד לחם משנה כפול, וכיון שזה לחם משנה נעשה אותו כמו המן, אבל 
לא אמר שזה זכר למן שלעתיד לבוא. זה הפשט הפשוט. לכן אדם ישתדל לכבד 
את השבת כמה שאפשר והקב”ה יתן לנו כפלי כפליים, ושידעו אלה שלא טעמו 

טעם שבת, מה זה שבת. 

כולם יחזרו בתשובה
הרב עובדיה ע”ה בשנים הראשונות אמר איזו מדינה זאת?! פעם אמרו על בן כב. 

גוריון שביום כיפור צם ואמר סליחות. ולמחרת מלשכת ראש הממשלה הודיעו: 
שהוא לא צם, ולא אמר שום דבר, ולא התפלל. והרב עובדיה ירד עליו: מה אכפת 
לך שיחשבו שצמת? מה אכפת לך? נגיד שצמת. אז מה, עשית עוון גדול? אבל 
הוא היה רשע. ואז הרב היה אומר ביום העצמאות תחנון והכל, כי היה אומר וכי 
ינה של  זאת מדינה זאת? זאת “ְמדינה של גהינם”, ככה היה קורא לה )במקום “ִמּדִ
גהינם”...(. אבל אח”כ באו בעלי תשובה, אלפים ורבבות חוזרים בתשובה. ויום 
יגיע שגם הקיצונים ביותר כמו ליברמן וכמו לפיד וכמו כל הבטלנים האלה20, 
יחזרו בתשובה יאמרו חטאנו עוינו פשענו! בזכות רבי שמעון ובזכות רבי מאיר 
כל עם ישראל יחזרו בתשובה, ואז לא יהיו לנו בעיות, אפשר יהיה לומר ביום 
העצמאות הלל בלי ברכה כשרואים שאין מכוניות בכביש גהה. עכשיו אנחנו 
הולכים לפעמים )בבית של אמא ז”ל היינו רואים ככה( לכביש גהה, ורואים מכוניות 
נוסעות מהבוקר עד הערב. תגידו, מה עשיתם לעם ישראל?! מה עשיתם לבנים 
שלי?! אלפיים שנה שמרו שבת, עשיתם אותם פושעים ארורים?! אבל הם יעשו 

מה שיעשו, והקב”ה אומר אני העושה אני המפקד! אני מחליט21!

20.  הם בטלנים גמורים, רק “כסף, כסף, ָכסף”, זה כל מה שהם יודעים.
21.  יש לי נכד שיהיה בריא, שלפעמים יש ויכוח בישיבה הוא אומר להם: סבא המחליט 
וזהו זה!... אז הקב”ה הוא הסבא האמתי שלנו, והוא יאמר לנו ככה אני צריך, ואתם 

צריכים לשמוע בקולי.



רבי נסים  מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את 
קבלן בן אורידה, לרפואה שלמה ובריאות איתנה, ורבי נסים ארביב בן אסתר, 
לרפואה שלמה ובריאות איתנה, מלכא דעלמא יברך יתהון ויזכה יתהון, וישמע 
בקל צלותיהון, ויתקיימו משאלות לבם ולבנו לטובה ולברכה, א-ל נא רפא נא 

להם, א-ל נא רפא נא להם. אמן כן יהי רצון.

ובכלל הברכה יברך את כל השומעים )הפעם ברחו כולם לטבריה...(, וכל הרואים 
וכל הקוראים אחר כך, שלא יקרה השנה זו שום דבר רע במירון ולא בטבריה. 
ויחזרו כולם לבתיהם בריאים ושלמים ויכבדו את המקום. והקב”ה ישפיע 

עליהם כל טוב בגשמיות וברוחניות, אמן כן יהי רצון.



ילדי גאלה מי בתמונה? 

 עורך: הרה"ג ר' 
שמואל עידאן שליט"א

ְּביֹום ט”ז ְּבִאָּיר ַהִהּלּוָלא ֶׁשל ַרִּבי ַחי ַטֶּיּב, ֶזה ָחָכם ְמֻיָחד ְּבתּוֶנס ֶׁשַחי ִלְפֵני ָמאַתִים 

ָׁשָנה, ְוָקְראּו לֹו “ַרִּבי ַחי ַטֶּיּב ֹלא ֵמת". ּוְמַסְּפִרים ָעָליו ְּגדֹולֹות ְונֹוָראֹות, ְוהּוא ָכַתב 

ֵסֶפר “ֵחֶלב ִחִּטים”.                                            

    ְמַסְּפִרים ָעָליו ֶׁשַּפַעם ָּבא ֵאיֶזה ְׁשלּוָחא ְּדַרֲחָמָנא )ַׁשָּד”ר( ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְלתּוֶנס, 

ִּכי ָהיּו לֹו ַהְרֵּבה ֻקְׁשיֹות ַעל ָהַרב “ֵעֶרְך ַהֻּׁשְלָחן”, ּוְכֶׁשִהִּגיַע ְוָיַרד ֵמָהֳאִנָּיה, ָהַלְך 

ַרִּבי ַחי ַטֶּיּב ַלָּנֵמל ְוִהְתַלֵּבׁש ְּכמֹו ַסָּבל, ּוָבא ֶאל ַהַּׁשָּד”ר ְוָאַמר לֹו: "ְּכבֹודֹו, ַהִאם 

ֲאִני ָיכֹול ָלַקַחת ְלָך ֶאת ַהִּמְזָוָדה?” ָאַמר לֹו: “ֵּכן, ֵאיְך קֹוְרִאים ְלָך?” ָעָנהּו: “ַחי 

ַטֶּיּב ַהַּסָּבל", ְוהּוא ֹלא ִהִּכיר אֹותֹו. ּוַבֶּדֶרְך ְׁשָאלֹו ַרִּבי ַחי ַטֶּיּב ָלָמה ִהִּגיַע ְלָכאן, 

ַחי  ַרִּבי  ַהַּׁשָּד”ר. ְׁשָאלֹו  ָעָנהּו  ֶׁשָּלֶכם",  ָהַרב  ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרתֹו ֶׁשל  ֻקְׁשיֹות  ִלי  "ֵיׁש 

ַטֶּיּב ָמה ַהֻּקְׁשיֹות, ְוַהַּׁשָּד”ר ִהְקָׁשה לֹו ֻקְׁשָיא ִראׁשֹוָנה, ְוֵהִׁשיב לֹו ָעֶליָה ַרִּבי ַחי 

ַטֶּיּב, ְוִהְקָׁשה עֹוד ֻקְׁשָיא ְוֵהִׁשיב לֹו, ְוָכָכה ֻקְׁשָיא ַאַחר ֻקְׁשָיא. ָאַמר ַהַּׁשָּד”ר: “ִאם 

ַהַּסָּבל ֶׁשָּלֶהם ָּכֶזה ָגדֹול ַּבּתֹוָרה, ָאז ִמי יֹוֵדַע ַמה ַּגְדלּותֹו ֶׁשל ָהַרב ֶׁשָּלֶהם, ְוָלֵכן ֲאִני 

חֹוֵזר ַּבֲחָזָרה”. ָהֳאִנָּיה ָהְיָתה ֲעַדִין עֹוֶגֶנת ַּבָּנֵמל ְוהּוא ָחַזר ַּבֲחָזָרה ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.                                                                                                                        

ְּכֶׁשִּנְפַטר ַרִּבי ַחי ַטֶּיּב ָּכַתב ַהחֹוֵרט ַּבַּמֵּצָבה ְבָטעּות: "ֵמת ִּבְׁשַנת תקצ”ז ט”ז ִאָּיר”, 

ָאז ָּבא ֵאָליו ַרִּבי ַחי ַטֶּיּב ַּבַּלְיָלה, ִּכְמַעט ָחַנק אֹותֹו ְוָאַמר לֹו: "ֵאיְך ַאָּתה כֹוֵתב ‘ֵמת’? 

ֲהֵרי ָאְמרּו ֲחָכִמים )מסכת ברכות דף י”ח עמוד א’( ֶׁשַּצִּדיִקים ְּבִמיָתָתם ְקרּוִיים ַחִּיים”, 

ָאַמר לֹו: “ְּבֵסֶדר, ָאז ָמה ֶאֱעֶׂשה ַעְכָׁשו?” ָאַמר לֹו ָהַרב ֶׁשָּמָחר יֹוִסיף ַּבַּמֵּצָבה ֶאת 

ַהִּמָּלה “ֹלא” ֵּבין ַהּׁשּורֹות )ְוָאז ִיְהֶיה ָּכתּוב “ֹלא ֵמת”(. ְוָכָכה ָעָׂשה, ּוֵמָאז קֹוְרִאים לֹו: 

ַרִּבי ַחי ַטֶּיּב ֹלא ֵמת. )גליון 13 אותיות ל"ב - ל"ד(.

 תשובה ניתן לענות בקו 
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 נא לשלוח התשובות 

עד יום ראשון בערב
 בין הפותרים נכונה 

 יוגרל פרס )חובה לציין 
שם וכתובת בצורה ברורה(

גליון 
261

יֹום ֶאָחד ֲאִני קֹוֵרא ַבְּתִהִּלים: "ֵיבֹׁשּו ְוִיָּבֲהלּו ְמאֹד ָּכל-אְֹיָבי ָיֻׁשבּו ֵיבֹׁשּו ָרַגע" )פרק 

ו' פסוק י"א(, ַוֲאִני ִמְסַּתֵּכל ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות: "ֵיבֹׁשּו ְוִיָּבֲהלּו ְמאֹד" ָראֵׁשי ֵתבֹות יֹום, 

ְוַאַחר ָּכְך "ָּכל-אְֹיָבי ָיֻׁשבּו ֵיבֹׁשּו ָרַגע", ָראֵׁשי ֵתבֹות כ' ִאָּיר - יֹום כ' ִאָּיר, ָאז ָּכַתְבִּתי 

ֶאת ֶזה ְבִגְליֹון ַהְּתִהִּלים ֶׁשִּלי )עיין בתהלים "אמת קנה" עמוד שט"ז(, ֲאָבל ֹלא ָיַדְעִּתי 

ַמה ָּקָרה ְּבכ' ִאָּיר. ְוַאֲחֵרי ָׁשִנים ִהִּגיַע ְלָיִדי ֵסֶפר "אֹוַצר ַהִּמְכָּתִבים" ֶׁשל ַרִּבי יֹוֵסף 

ַמָּׁשאׁש ָזַצ"ל, ְוָׁשם )חלק ג' מכתב אלף תט"ו( הּוא ְמַסֵּפר ֶׁשְּבכ' ְּבִאָּיר תש"ה ]סֹוף 

ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהְּׁשִנָּיה – ַהּׁשֹוָאה[ ִהִּגיעּו ַהְּצָבאֹות ַּבֲעלֹות ַהְּבִרית - ָצְרַפת ְוַאְנְּגִלָּיה 

ַוֲאֶמִריָקה, ְוִנְכְנסּו ְלֶגְרַמְנָיה ָהֲארּוָרה ֶׁשָּׁשְפָכה ַדם ֵׁשׁש ֵמאֹות ִרּבֹוא ]ִׁשָּׁשה ִמְליֹון[ 

ִמִּיְׂשָרֵאל, ְוָכְבׁשּו ְוִהִּפילּו אֹוָתּה ָּכִליל, ְוֶזה "ֵיבֹׁשּו ְוִיָּבֲהלּו ְמאֹד ָּכל-אְֹיָבי ָיֻׁשבּו ֵיבֹׁשּו 

ַגע". ַוֲאִני אֹוֵהב ִּגיַמְטִרָּיאֹות ַמה ַּלֲעׂשֹות, ַהִּמִּלים: "ָיֻׁשבּו" ְו"ֵיבֹׁשּו" ָרַגע )"ָיֻׁשבּו"  רֶָ

ְו"ֵיבֹׁשּו" ְּכתּובֹות ְּבִלי ָוא"ו(, ָּכל ַאַחת ֵמֶהן ְּבִגיַמְטִרָּיא ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה, ְּכִמְנַין 

ַהִּגיַמְטִרָּיא ֶׁשל "ֶגְרַמְנָייה" )ִּבְׁשֵּתי יֹוִדי"ן(, זֹו ֶגְרַמְנָיה ָהֲארּוָרה. )גליון 11 הערה 24(.

ילדי גאילדי גאלהלה
ם י ד ל י ל ן  מ א נ ת  י ב

מתוך שיעוריו של רבנו מרן ראש הישיבה שליט"א

מי היה חמיו של רבי מאיר?
 תשובה לחידה נמצאת בעלון הנוכחי. תשובות ניתן לענות בקו בית נאמן
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  )חובה לציין שם וכתובת בצורה ברורה!(. 

נא לשלוח התשובות עד יום ראשון בערב

הפתרונות ושמות הזוכים יפורסמו בעז"ה בגליון הבא
על הזוכה לעקוב אחרי הודעות הדואר. פרס שיוחזר, לא ישלח שוב.

ְּביֹום ַׁשָּבת ]ֶעֶרב ָׁשבּועֹות[ ְצִריִכים ִליׁשֹן, ִּכי ָכל ִיְׂשָרֵאל נֹוֲהִגים ַלֲעׂשֹות "ִּתּקּון ָּכֵרת" ]ִלּמּוד ָּכל 

ַהַּלְיָלה ְלֹלא ֵׁשָנה[ ְּבֵליל ַחג ַהָּׁשבּועֹות, ִמי ֶׁשָּיכֹול עֹוֶׂשה ַעד ַהּבֶֹקר, ּוִמי ֶׁשֹּלא ָיכֹול עֹוֶׂשה ַעד 

ָׁשָעה ְמֻאֶחֶרת ַּבַּלְיָלה. ָלֵכן ְצִריִכים ָלנּוַח ְּביֹום ַׁשָּבת. ַוֲאִפּלּו ָאָדם ֶׁשֹּלא ָרִגיל ִליׁשֹן, ָיכֹל ִליׁשֹן 

ָּבת ַהּזֹאת. ַרק ֶׁשֹּלא יֹאַמר "ֲאִני ָיֵׁשן ִּבְׁשִביל ִלְהיֹות ֵער ַּבַּלְיָלה", ִּכי ָבֶזה ִנְמָצא ֶׁשֵּמִכין ִמַּׁשָּבת  ַּבֹשַ

ְליֹום טֹוב. ֲאָבל ֻמָּתר ַלֲעׂשֹות ֲהָכָנה ְבָדָבר ֶׁשֵאינֹו ִנָּכר, ְּכמֹו ְלָמָׁשל ְלָהִכין ֶאת ַהֵּסֶפר ּתֹוָרה ֵמַעּמּוד 

ְלַעּמּוד, ֶׁשֵאין ְּבָעָיה ָבֶזה. ֲאָבל ְּבִמְקֶרה ֶׁשֵּיׁש ֵסֶפר ּתֹוָרה ֶאָחד ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ְוַאֲחֵרי ֶׁשָּקְראּו ּבֹו 

ְבַׁשָּבת ָּפָרַׁשת ָנׂשֹא, ְצִריִכים ַלֲחזֹר ֲאחֹוַרִּנית ְלָפָרַׁשת ִיְתרֹו "ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִליִׁשי ְלֵצאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" 

)שמות י"ט א'( ]ְּכֵדי ְלָהִכין ֶאת ַהֵּסֶפר ּתֹוָרה ַלְּקִריָאה ְּבָׁשבּועֹות[, ָאסּור ְלָהִכין ֶאת ַהֵּסֶפר ּתֹוָרה 

ָלֶזה, ִּכי זֹו ֲהָכָנה ִמַּׁשָּבת ְליֹום טֹוב. )עיין בעלון 163 אות י"ד(.

ֲאָבל ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ַאֲחֵרי ַהְׁשִקיָעה ֻמָּתר ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה, ִּכי ַהֲהָכָנה ִמַּׁשָּבת ְליֹום טֹוב ֲאסּוָרה 

ִמְּדַרָּבָנן, ְוַהְּכָלל )שלחן ערוך סימן שמ"ב ס"א( "ָּכל ָּדָבר ֶׁשהּוא ִמּׁשּום ְׁשבּות ֹלא ָגְזרּו ָעָליו ְּבֵבין 

ֲאִפּלּו  ַהְּׁשָמׁשֹות". ָמה ַהֵּפרּוׁש? ָּדָבר ֹלא ִמְּדאֹוָרְיָתא ]ִמן ַהּתֹוָרה[ ֶאָּלא ֶׁשֲחָכִמים ָאְסרּו אֹותֹו, 

הּוא ִנָּכר, ְּכמֹו ְלָמָׁשל ְלָהִכין ֶאת ַהֵּסֶפר ּתֹוָרה ְלָמקֹום ַאֵחר ְלַגְמֵרי, אֹו ְלַהִּניַח ֶלֶחם ַעל ַהְּפָלאָטה 

ָמָרן  ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות, ֻמָּתר ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה. ֲאָבל  ֵּכיָון ֶׁשִהִּגיַע  ְבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת )ֵליל ַחג ַהָּׁשבּועֹות(, 

)ָׁשם( ּכֹוֵתב ֶׁשֶּזה ִבְתַנאי ֶׁשֶּזה ְדַבר ִמְצָוה אֹו דַֹחק, ּוָמה ַהֵּפרּוׁש ּדַֹחק? ֶׁשֵאין ְלָך ֶאְפָׁשרּות ַאֶחֶרת. 

ֵּבין  ַּכֲעבֹר  ָוֵחִצי ַדּקֹות  ֶעְׂשֵרה  ְלָפחֹות ְׁשֹלׁש  ְּתַחֶּכה ְבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת  ָּבֶזה,  ֵאין ְלָך דַֹחק  ֲאָבל ִאם 

ַהְּׁשָמׁשֹות. ֻאְמָנם ָּתִמיד ֲאִני חֹוֵׁשׁש ְלַדַעת ָהַרְמָּב"ם ֶׁשֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות ֶזה ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ַדּקֹות, ִּכי 

ִנְרֶאה ִלי ֶׁשּזֹו ַהֵּדָעה ַהְּנכֹוָנה יֹוֵתר ָּבֶזה ]ראה בעלון בהערה בזה[, ֲאָבל ָּכאן ֵמִעַּקר ַהִּדין ֹלא ָגְזרּו 

ַעל ַהְּׁשבּות ְּבֵבין ַהְּׁשָמׁשֹות, ְּכלֹוַמר ִמָּיד ַאֲחֵרי ַהְּׁשִקיָעה. ְוָלֵכן ְלִסּכּום, ָּדָבר ֶׁשֵאין ְלָך ֶאְפָׁשרּות 

ַלֲעׂשֹות אֹותֹו ַאֲחֵרי ֶזה, ְלָמָׁשל ַהַּגַּבאי ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ָצִריְך ְלָהִכין ֶאת ַהִּסּדּוִרים ֶׁשל ַחג ַהָּׁשבּועֹות, 

ְּבֵבין ַהְּׁשָמׁשֹות.  ַהְּזַמן ְמֻצְמָצם, ֻמָּתר ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה  ִּכי  ַאֲחֵרי ֶזה  ְלָהִכין ַהּכֹל  ְוֵאין ֶאְפָׁשרּות 

ְוָלֵכן ָּכאן ַמְסִּפיק ְׁשֹלׁש ֶעְׂשֵרה ַדּקֹות ָוֵחִצי, ּוְכַדַעת ָמָרן )סימן רס"א ס"ב( ֶׁשַהִּמיל ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה 

ָוֵחִצי  ֶעְׂשֵרה  ְזַמן ֵצאת ַהּכֹוָכִבים[ ֶזה ְׁשֹלׁש  ]ַאֲחֵרי ַהְּׁשִקיָעה, ֶׁשֶּזה  ִרְבֵעי ִמיל  ַדּקֹות, ּוְׁשֹלֶׁשת 

ַדּקֹות. ְוִאם ִאי ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ַּגם ֶזה, ֻמָּתר ַּגם ִמָּיד ַאֲחֵרי ַהְׁשִקיָעה, ִּכי ְכָבר ִנְכַנס ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות. 

ְוֶהְראּו ִלי ֶׁשָהַרב עֹוַבְדָיה ָעָליו ַהָּׁשלֹום ָּכַתב ֶׁשְּלַכְּתִחָּלה ָצִריְך ְלַחּכֹות ְׁשֹלׁש ֶעְׂשֵרה ָוֵחִצי ַדּקֹות, 

אֹוְמִרים  ְוִאם ִאי ֶאְפָׁשר ֻמָּתר ַּגם ְּבֵבין ַהְּׁשָמׁשֹות. )ָאְמָנם ָמֵגן ַאְבָרָהם )סימן שמ"ב( ִהְסַּתֵּפק ְּבָמה ֹשֶ

"ָּכל ָּדָבר ֶׁשהּוא ִמּׁשּום ְׁשבּות ֹלא ָגְזרּו ָעָליו ְּבֵבין ַהְּׁשָמׁשֹות", אּוַלי ֶזה ַדְוָקא ְּבֵבין ַהְּׁשָמׁשֹות ֶׁשל יֹום ִׁשִּׁשי, ִּכי 

ָהִיינּו ְבֶחְזַקת חֹל ְוִנְׁשָאִרים ְּבאֹוָתּה ַהֲחָזָקה, ֲאָבל ֹלא ְּבֵבין ַהְּׁשָמׁשֹות ֶׁשל מֹוָצֵאי ַׁשָּבת, ִּכי ַהְינּו ְבַׁשָּבת ְוִאי 

ֶאְפָׁשר ְלַהִּתיר ַעל ַהָּסֵפק אּוַלי ָיְצָאה ַהַּׁשָּבת. ְואּוַלי ֵיׁש ִׁשּנּוי ֵּבין ַעּיֹוֵלי יֹוָמא ְלַאּפֹוֵקי יֹוָמא. ֶזהּו ַהָּסֵפק ֶׁשל 

ָמֵגן ַאְבָרָהם, ֲאָבל ַּגם הּוא ֹלא ָכַתב ֶׁשָאסּור ִּבְגַלל ֶזה. ְוָהַאֲחרֹוִנים הֹוִכיחּו ַעל ִּפי ַהּתֹוָספֹות ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות, 

ֶׁשֵאין ֶהְבֵּדל ֵּבין ֶעֶרב ַׁשָּבת ְלמֹוָצֵאי ַׁשָּבת, ְוָכל ָּדָבר ִמּׁשּום ְׁשבּות ֹלא ָגְזרּו ָעָליו ְּבֵבין ַהְּׁשָמׁשֹות ִּבְכָלל. ְוַכף 

ַהַחִּיים )סימן שמ"ב אות ח'( ֵהִביא ֶאת ֶזה(. ֲאָבל ִּבְתַנאי ֶׁשַהָּדָבר צֶֹרְך ִמְצָוה אֹו דַֹחק. ְלָמָׁשל ַאָּתה 

מֹוִציא ִפָּתה ְקפּוָאה ְורֹוֶצה ָלִׂשים אֹוָתּה ַעל ַהְּפָלאָטה, ְוָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשֶּזה ָאסּור ִמְּדַרָּבָנן ִּכי ֶזה 

ָדָבר ָיֵבׁש ַרק ֵמיְחֵזי ]ִנְרָאה[ ִכְמַבֵּשל )ּוְבָכל אֶֹפן ָצֶריָך ְלַחּכֹות ַעד ֶׁשַהֶּקַרח ֻיְפַׁשר ִמֶּמָּנה(, ּתּוַכל ָלִׂשים 

אֹוָתּה ְּבֵבין ַהְּׁשָמׁשֹות. ִאם ּתּוַכל ְלַחּכֹות ְׁשֹלׁש ֶעְׂשֵרה ַדּקֹות ָוֵחִצי ִהֵּנה ַמה ּטֹוב, ְוִאם ֹלא תּוַכל 

ְלַחּכֹות, ָּתִׂשים אֹוָתּה ִמָּיד ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות.

ְּביֹום ַׁשָּבת ֵיׁש ְסֻעָּדה ְׁשִליִׁשית, ּוָבֶעֶרב ְסֻעָּדה ֶׁשל ַהַחג. ֵאיְך ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ְׁשֵּתי ְסֻעּדֹות? ָלֵכן 

ָצֶריָך ְלַהְקִּדים ַּבְּזַמן. ְלַאְרֵּגן ִמְנָין ּוְלִהְתַּפֵּלל ִמְנָחה ְגדֹוָלה, ּוְכָבר ְּבָׁשָעה 13:10 ִהִּגיַע ְזַמן ִמְנָחה 

ְגדֹוָלה. ֶלֱאכֹל ְסֻעָּדה ְׁשִליִׁשית, ְוַאַחר ָּכְך ָלֶלֶכת ָלנּוַח ְׁשָעַתִים-ָׁשֹלׁש, ְּכֵדי ֶלֱאגֹר ּכַֹח ַלַּלְיָלה, ְוִתְהֶיה 

ְלָך ֶאְפָׁשרּות ֶלֱאכֹל ְסֻעַּדת ַהַחג. ְוֵיׁש ָּכֵאֶּלה ִּבְמֻיָחד ֵמָהַאְׁשְּכַנִּזים ֶׁשאֹוֲהִבים ָחָלב, ְועֹוִׂשים ֶאת 

ְסֻעָּדה  ַלֲעׂשֹות  ְּכַדאי  ֲאָבל  ִּבְכָלל.  ֲאַנְחנּו ֹלא אֹוֲהִבים ָחָלב  ֲחָלִבית.  ֵליל ָׁשבּועֹות  ַהְּסֻעָּדה ֶׁשל 

ְבָׁשִרית, ְוֶאת ֶהָחָלב ְלַהְׁשִאיר ַּבּבֶֹקר. "ְלַהִּגיד ַּבּבֶֹקר ַחְסֶּדָך" )תהלים צ"ב ג'(, ָראֵׁשי ֵתבֹות ָחָלב... 

ּוִמָּיד ַאֲחַרי ְתִפַּלת ַׁשֲחִרית, ֶלֱאכֹל ַמֶּׁשהּו ֲחָלִבי, ָלנּוַח ֵמַהִּלּמּוד ֶׁשל ַהַּלְיָלה, ְוַאַחר ָּכְך ַלֲעׂשֹות ְסֻעָּדה 

ִעָּקִרית ְּבָׁשִרית. )גליון 164 אותיות ו' - ח' וגליון 14 אותיות י"ד - ט"ז(.

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

לע"נ גאולה בת הרבנית אסתר מאזוז ע"ה


