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עשה חוץ מצא”.
“עתה השב שבות יעקב”

עכשיו אמרנו בבית פיוט “אמר ה’ ליעקב” וכשהגענו ל:”עתה השב שבות א. 
יעקב” אמרתי לילדים )אני מחנך אותם לגימטריאות מילדות, כדי לחדד את השכל שלהם. 
הם לא לומדים מתמטיקה בליב”ה... אבל גימטריאות זה מחדד(: כמה עולה “עתה השב”? 

תשפ”ב. “עתה השב שבות יעקב”. אי אפשר להמשיך בדרך הזאת. איזו ממשלה, 
איזה חבר כנסת, איזה משוגעים. הכל צרה צרורה. אחד עוזב, אחד הולך, ואחד 
נכנס, ואחד יש לו כל מיני תנאים ותנאי תנאים, ואנחנו לחוצים ורמוסים. אמרנו 
פיוט של רבי יוסף חיים על רשב”י “והציל הלחוצים” - הציל והציל ועדיין לא גמר. 

“והשבתי חיה רעה מן הארץ” – זו גרמניה
היום קראנו בקריאת התורה: “והשבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבור ב. 

בארצכם” )ויקרא כ”ו, ו’(. ומי נקרא חיה רעה כמו הנאצים, היו חיות ממש. הנאצים 
הגיעו בשנת 43 )בערך( לארץ ישראל, אמרו נתחיל במדינות של אירופה כי הם 
גדולים וחזקים כדובים, ואח”כ נגמור עם הספרדים וארץ ישראל. נחריב אותה 
ברגע, ולא ישאר זכר חס וחלילה לא לכותל המערבי ולא לקבר רחל ולא לכל 
ה”דמיונות” של היהודים. אבל הם נעצרו בשער ארץ ישראל. הגיעו לשם, וקרה 
משהו עם “אל עלמין” )או “נס אל עלמין”, אני לא יודע בדיוק את הפרטים(, וזה עצר אותם. 
והתורה רמזה את זה – “וחרב לא תעבור” לא תעבר בלי וי”ו, גימטריא - תש”ג, 

לא תעבור בארצכם - לא תגיע לארצכם.

“ובהר ציון תהיה פליטה והיה קדש”
לפני שהנאצים נעצרו, לא ידענו שהיו שם “מנהיגי הישוב” והם לפחות הבטיחו ג. 

את עצמם. אמרו נכין כרטיסים לטיסה, ומיד כשנשמע שהנאצים עומדים להגיע 
אנחנו טסים. ומה עם כל הציבור היהודי שהבאתם אותו? אמרו ניתן להם מקלות. 
מקלות נגד מטוסים?! מה הטירוף הזה?! אמרו נעשה להם מקלות, שנקרא להם 
“קפא”פ” – “קרב פנים אל פנים”, זה נקרא קרב פנים אל פנים? המטוס בא ומרסס 
מלמעלה ואתה מה יש לך? אבל אין להם מה לעשות. היהודים היו כמעט בייאוש, 
והיה יהודי אחד ירא שמים באותה תקופה שהלך לקנות בשר לשבת, והמוכר 
אמר לו: מה, אתה כל כך מפחד? תראה את הזבובים האלה שהם עומדים כאן על 
הבשר, לקח איזה מניפה הניף והעיף את כולם, וככה יעשה הקב”ה לנאצים, יניף 
ויעיף אותם. אמר לו: איך אתה מאמין בזה? אמר לו: אני יודע כאן - “ובהר ציון 

תהיה פליטה והיה קדש” )עובדיה א’, י”ז(.

“ורדפו מכם חמש”ה מאה” – חיילי מלחמת ששת הימים
אחר כך התורה רמזה על מלחמת ששת הימים. לכל הדעות זו הייתה מלחמה ד. 

מעל הטבע. הרב כהנמן היה בחוץ לארץ וכששמע על הנס הגדול הזה שלח מכתב 
לתלמידיו1, אמר זה נסים שעשה הקב”ה, אי אפשר לומר שזה מעשה ידי אדם. 

ישיבת פוניבז', וכשהיה בזמן היסוד שלה היה בוכה. למה? כי הוא היה  הוא שיסד    .1
בפוניבז', והוא הלך לאסוף כסף ונודע לו שכל בני הישיבה נשמדו בעוה"ר. וכשבא לארץ 
ישראל החזון איש ע"ה לחץ אותו שייסד ישיבה, אמר לו: "תייסד ישיבה". אז הוא אמר 
שהישיבה תגדל ותפרח, ותהיה מצבה יותר גדולה מהנפטר. מה הפירוש? כמה היו לו 

הישנה מלחמה כזאת שבאו כל מדינות ערב להילחם ביהודים והקב”ה מחק 
אותם וחתך אותם, בפעם הראשונה כבר נאבדו מן העולם?! ביום הראשון של 
המלחמה - כ”ו באייר - היו המצביאים במצרים מעשנים נרגילה, כי אמרו עוד 
שעה אנחנו ב”מ נחריב את כל ערי ישראל. הם מעשנים נרגילה, והקב”ה עשה 
בהם נרגילה בגימטריא... נרגילה בגימטריא רצח, רצח אותם... באו כמה מטוסים 
שלנו והם לא ידעו, “תרדמת ה’ נפלה עליהם” )שמאל-א’ כ”ו, י”ב(, נטרלו את כל 
המטוסים שלהם, אחר כך באו, המטוס הזה לא עובד, זה לא עובד וזה לא עובד, 
אין מה לעשות. בשלש שעות הלך הכל. אין מה לעשות. על זה נאמר )ויקרא כ”ו, ח’(: 
“ורדפו מכם חמשה מאה”-  חמשה ראשי תיבות חיילי מלחמת ששת הימים! זה 
טבעי? זה לא טבעי. היה אומר רבי דוד ברדא באחד השירים שלו בזמנו2: “למה 
עינים אם אינכם רואים, את הנסים ופלאי הפלאים? למה לכם אזנים, אם אתם 
חרשים משמוע דהרות מבשר סוף הקצים” )נדפס בספר מגדולי ישראל ח”ג עמ’ קמ”ז(. 
אליהו הנביא יבוא ויבשר את סוף הקצים. הגיע סוף לכל הקצים, אתם לא רוצים 
לא לראות ולא לשמוע. “עינים להם ולא יראו אזנים להם ולא ישמעו” )תהלים קט”ו 
ה’-ו’(. ועד היום - שמונים שנה כמעט - מאז שחרור ארץ ישראל ואנחנו הולכים 

בחושך ובאפילה. “ונתתי עשב בשדך לבהמתך” )דברים י”א, ט”ו(, אל תקרי עשב 
אלא עבס - עבאס בשדך לבהמתך... ניתן אותו לבהמות, מה נעשה לו?! כל היום 

מאיים ומאיים, והממשלה שלנו אינה יודעת לעשות כלום.

חתונה ותספורת לפני חג השבועות
בג’רבא מחמירים לא להסתפר עד ערב שבועות. כולם מקובלים... הם לא ה. 

יודעים קבלה )רק בודדים יודעים(, אבל להחמיר כולם מחמירים. אם בקבלה כתוב 
ככה, אז כולם מחמירים. אמר לי פעם רבי עמוס כהן ע”ה )הרב של הרובע הקטן3(: 
אנחנו בג’רבא לוקחים את כל החומרות4... אז בג’רבא גם מחמירים לא להסתפר 

תלמידים בפוניבז'? אולי מאתיים-שלוש מאות, אבל הישיבה הזאת גדלה והתרחבה שהיא 
אחת מארבע ישיבות הכי טובות בעולם לפי דברי הרב מונק ע"ה בהקדמה שלו לשו"ת 
פאת שדך. אפשר לומר חמש ולהוסיף את "כסא רחמים" וכל מיני ישיבות... אבל זו אחת 
הישיבות המפוארות והטובות. )לפעמים יש מחלוקת, זה טבעי באדם, מה לעשות?!(. לכן אמר 
הישיבה הזאת תעלה מעל הקבר שהשאיר שם. וכשהוא שמע שנעשו נסים במלחמת 

ששת הימים, כתב מכתבים מעודדים מאד.
2.  הוא גם שלח מכתב לרבי יצחק נסים זצ"ל )הראשון לציון בזמנו( והוא ענה לו. אני ראיתי 
העתק מהמכתב הזה אצל רבי מאיר משאש בתש"ל כשנסענו לצרפת. אמר זה מה שכתב 
הרב יצחק נסים לרבי דוד ברדא שהיה משורר ופייטן ומדקדק וכו', אמר לו: אחרי ששת 
הימים כולם חייבים לעלות לארץ ישראל, כי זו מלחמה לא טבעית, אלא זה נסים מהשמים.

3.  אחר כך זכה לעלות לארץ ונפטר באשדוד, ויש לו כמה ספרים:  "ויען עמוס", "דברי 
עמוס", "ויאמר עמוס", כל מיני שמות כאלה.

4.  בתונס למשל שותים חלב שחלבו נכרי ואין 
ישראל רואהו. למה? רבי יהודה עייאש )בית 
יהודה דף קט"ו ע"ב( מתיר, ועוד חכמים לפניו 
התירו. בתשובות הרשב"ץ )שו"ת התשב"ץ ח"ד 

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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עד חג השבועות, וגם לא מתחתנים עד חג השבועות )ברית כהונה מערכת העי”ן אות 
ט”ז(. למה? הרי חתונה מותרת גם לפי המקובלים, הרש”ש אומר )נהר שלום דף כ”ו ע”א( 

לא רציתי להתיר לחתן להסתפר לפני חג השבועות. אבל איך מותר לו להתחתן? 
אלא התספורת שהיא אסורה על פי הקבלה זה לא מטעם אבילות, ולא מטעם רבי 
עקיבא, אלא מטעם אחר לגמרי )לכן כל הויכוח בין ל”ג ובין ל”ד וכו’ אינו קיים על פי דעת 
המקובלים(, לא התירו להסתפר. בזמנם מה יש להם להסתפר? רק שיער ראש, אז 

ממילא לא צריך להסתפר, ויעשה את החתונה.

ספרדי המחתן בתו ביום ל”ג לעומר אם רשאי להסתפר
בימינו רוב העולם מסתפרים בל”ג או בל”ד, ל”ג לאשכנזים או ל”ד לספרדים )סי’ ו. 

תצ”ג ס”ב(5. ומה יהיה באדם ספרדי שהוא נוהג כדעת מרן להסתפר בל”ד, ועכשיו בל”ג 

לעומר הוא מחתן את בתו עם אשכנזי6, אז אבי הכלה אומר אני ספרדי ואני מסתפר 
רק ביום ל”ד, ואם הוא לא יסתפר, איך יבוא לחתונה? החתונה בל”ג לעומר, החתן 
אין לו בעיה, הוא אשכנזי. אבל האם האבא יכול? יכול וחצי... למה? כי לשמחת בתו 
מותר לו להסתפר אפילו לפני ל”ד. איך אני יודע? בתונס כשהגיעו השמועות על ארץ 
ישראל ועל הכיבוש ועל העצמאות ]התירו להסתפר ביום העצמאות[7, ובכן כיון 

החוט המשולש טור ראשון סי' ל"ב( כתב שהתירו. כי אמרו היום אין חלב טמא מצוי, חלב גמלים 
יקר, וחלב סוסים וחמורים אין לו לא טעם ולא ריח. פעם רבי אהרן פויפר ע"ה אמר לי: נסיתי 
בחלב גמלים ואי אפשר לגבן אותו. אבל גם בלי גבינה, אף אחד לא יחליף חלב פרה בחלב 
של משהו אחר )ויש חלב עזים שהוא בריא יותר(. וגם הפרי חדש )יו"ד סי' קט"ו סק"ו( מתיר, אבל 
מרן )סי' קט"ו ס"א( אוסר, ופרי חדש אומר כשהייתי באמסטרדם אכלתי. והחתם סופר מזכיר 
אותו בתשובה )חיו"ד סימן ק"ז( ואומר שהפרי חדש אכל רחמנא ליצלן באמסטרדם, על הפרי 
חדש לא אומרים רחמנא ליצלן, אבל הוא אמר ככה כי האשכנזים מאד מחמירים, ואפילו 
אם תיקח מצלמה לראות שהחולב יהודי ושהישראל רואהו לא רצו להתיר. מחמירים מאד 
בזה. אז בתונס היו מתירים, ובג'רבא אוסרים. ואבא היה מחמיר כדעת מרן. בילדותי אמרו 
לי מותר, אבא התיר לכל הילדים שלו, כי מנהג העיר כדעת הבית יהודה ופרי חדש. אבל 
אני בטבעי לא אוהב חלב, אני שונא חלב, ברוך ה' ניצלתי מכאב ראש הזה... "צדיק מצרה 
נחלץ" )משלי י"א ח'( - מחלב של גוים נחלץ... באתי לכאן, אמרו לי זה חלב יהודים, אבל אין 
בו טעם בשבילי, מה לעשות?! נולדתי ככה. אז ביום חג השבועות כתוב )סי' תצ"ד ס"ג בהגה( 
שאוכלים דברי חלב, ומה יעשה אבא שהוא לא שותה חלב סתם, ואין חלב שישראל רואהו 
)רק בהזדמנות אם תבוא איזו ערבייה עם העזים שלה, היו הולכות האחיות שלי ורואות שחולבים על 
הוא היה  ידם ומביאים לו כוס, ברוך ה', אבל זה לעתים רחוקות(, מה יעשה בחג השבועות? אז 
שותה חלב שקדים, נקרא "רוזאטה", זה טעים מאד )עם קצת סוכר או בלי סוכר, לא חשוב(, וזה 
החלב הבריא ביותר זה חלב עזים, וחלב פרה  בריא וטוב, אבל הוא לא מגיע לערך החלב. 
פחות מזה. והתורה רמזה את זה: "חמאת בקר וחלב צאן" )דברים ל"ב, י"ד(, חמאה תקח מבקר 
ואת החלב תקח מצאן. אין דבר שלא כתוב בתורה! רק לפתוח את העינים. כשהייתי ברעננה 
בבית לוינשטיין היו מביאים את האוכל בערב מוקדם קצת, בחמש כבר מביאים ארוחת ערב, 
למה לא מביאים בשמונה? ככה החוק, כי זה בריא יותר, כדי שעד השינה המאכל כבר יתעכל 
לא כתוב  וזה כתוב בתורה: "בין הערביים תאכלו בשר" )שמות ט"ז, י"ב(,  ואתה מרגיש טוב, 

בלילה, אלא "בין הערביים". קצת מוקדם.
5.  ורבי משה חורב ע"ה אמר זה רמוז בגמרא, הסיפור של רבי שמעון בר יוחאי שלמד במערה 

כתוב בשבת דף ל"ג ע"ב וממשיך לדף ל"ד ע"א, ל"ג לאשכנזים ול"ד לספרדים...
6.  וזה דבר טוב ומבורך. אנשים אומרים לא, "רחמנא ליצלן" לקחת ספרדי – "צפרדע"... 
האדמו"ר  או לקחת אשכנזי – "ה' ישמור"... לא. אין דבר כזה. צריך לברך על זה. פעם 
מליובאוויטש אמר אני מעודד נישואים כאלה. למה? כי יש תכונות מיוחדות לספרדים, ויש 
תכונות מיוחדות לאשכנזים מאז ומתמיד. כתב חכם אחד לפני חמש מאות שנה, אמר מי 
שלא למד בישיבות האשכנזים הוא לא יכול להגיע לעומק דעתם, כי הם מדברים בשפה 
סתומה, גם בדיבור, אלא עד שילמדו שם: "עידן ועידנין ופלג עידן" )דניאל ז', כ"ה(, הבאתי 
את זה באיזה מקום. זה כתב חכם אחד לפני מרן, ככה הלימוד שלהם. והספרדים הפוך. 
מדברים פשוט וברור. תקרא את הרמב"ם ואתה מבין אותו כל כך פשוט, נדמה לך שהוא 
כל כך פשוט. וכאשר מתקשרים ביניהם ספרדי ואשכנזיה או אשכנזי וספרדיה, אז אחר כך 
הבנים יוצאים "בן פורת יוסף" אין כמותם. יש לנו דוגמא כזאת מהרב האר"י והרב חיד"א. 
הרב האר"י אמו ספרדייה - משפחת פראנציץ, ואביו לוריא – אשכנזי. והרב חיד"א הפוך, 
אביו ספרדי - משפחת אזולאי, ואמו מתלמידי רבי יהודה החסיד - אשכנזי שהגיע לארץ 
ישראל בשנת ת"ס )ולא החזיקו מעמד, נפזרו כולם לכל רוח(. אבל אמו הייתה אשכנזיה ולכן 

ידע לדבר באידיש. לכן זה דבר טוב שיתחתנו ביניהם.
7.  והיו אז כל מיני שמועות פורחות באוויר. בא אחד זקן מופלג - שמו “יעקב חסיד” - לפני 
הדיינים בתונס בתש”ח, ואמר להם שהוא ראה בעיתון ששלושה ימים לפני העצמאות ושלושה 
ימים אחרי העצמאות לא אומרים תחנון. שבעה ימים! כמו שעושים שבעה ימים חג הסוכות 
ושבעה ימים חג המצות, ושבועות גם כן עושים שבעה ימים שבעת ימי מילואים, יום טבוח 
עד י”ב בסיון, אז ככה עושים גם בעצמאות. ככה קבעו רבני ארץ ישראל, והאמינו לו. והוא 
אמר להם מותר להסתפר גם כן, וכתבו הרבנים )וביניהם היה אבא, הוא לא ידע ]אז[ מה שקורה 
בארץ ישראל, חשב כולם צדיקים, כולם גאונים, כולם אהובים, כולם ברורים(, שמותר ליהודי ספרדי 

שהם היו מתירים בדבר כזה 
של העצמאות וכדו’, בודאי 
שבתו  לספרדי  שמתירים 
נשאת להסתפר בל”ג כמו 

האשכנזים.

“את ראשו ואת זקנו”
אז היום בארץ כולם מספרים ומתגלחים בל”ג ובל”ד, והנוהגים על פי האר”י ז. 

זה סברות  ויש אומרים שעל זקן בכלל לא גזר האר”י, אבל  מחכים עד שבועות. 
פורחות באויר, אומרים אותם בשם הרב בן ציון אבא שאול ע”ה )שו”ת אור לציון ח”ג 
פרק י”ז הערה ו’(. אבל בחוץ לארץ לא ידענו את זה, כל מי שהלך על פי האר”י נמצאים 

בצער גדול ]משערות הזקן[8.

יש ד”ר שאינם מבינים מה שהם כותבים
שבוע שעבר סיפרנו על רבי מאיר, ועל רבי שמעון ]כמעט[ לא סיפרנו. והסיפור ח. 

על רבי מאיר קבלתי עליו מאה מכתבים, מכתב ועוד תוספת צילום מכאן ומכאן, 
שיגעון. אני באתי להתקיף דוקטורים שאינם מבינים מה שהם כותבים, ואינם חושבים 
שבספרים שלהם יקראו אלפים ורבבות, לא כמו ספרים מסורתיים שקוראים אותם 
רק תלמידי חכמים, אבל כאן “ד”ר” כותב, דוקטור ועוד דוקטור ועוד רב. “ויאמר 
עשיו יש לי רב” )בראשית ל”ג ט’(... רב משלי - רב ד”ר. למה אתה כותב דברים כאלה? 
למה להכפיש את שמו של תנא גדול מהתנאים? שלחו לי שבספר המקורי “חיבור 
יפה מהישועה” לא כתוב ככה )ויכול להיות שזה מצונזר(, כתבו שם שבסוף רבי מאיר 
לא עשה כלום, והיא שאמרה לו אתה יודע שאתה היית ככה ויש לך שומה וכו’, היא 
ראתה אותו כשפשט את בגדיו בלילה לישון וזהו, והכל דברים בטלים. ויש אומרים 
שהגר”א ואחרים אמרו זו טעות, הסיפור הזה בושה וחרפה. ויש שכתבו את זה בשם 
תולדות תנאים ואמוראים )תולדות תנאים ואמוראים קראתי(. אבל סיפור כמו שמעתיק 
אותו הדוקטור נמצא בספר אוצר המדרשים של יהודה דוד אייזנשטיין9 ושם הוא 
הביא את כל הסיפור כמו שטוען זה. אבל יש טבע רע בבני אדם שהם מחפשים 

תמיד את הרוע, לא מחפשים את הטוב. 

להסתפר בחג העצמאות. למה? אמר לא גרע מברית. מי שיש לו ברית )כל שלושת בעלי הברית, 
המוהל ואבי הבן והסנדק( יכול להסתפר. והיו רבנים שלא יכולים לסבול את הזקן, כי כולם 
היו מגולחים שם )ומי שיתפלא עלינו, יראה שכבר באיטליה לפני מאתים שנה היו מגולחי זקן, ככה 
מעיד החתם סופר )באורח חיים סוף סימן קנ”ט( וככה יש כמה עדויות. עיין בס’ מגדולי ישראל ח”ד עמ’ 
תצ”ה( ]לכן הם היו מחפשים סנדקאות בעומר כדי שיוכלו להתגלח[, ולא גרעא שמחת ארץ 
ישראל - שמחת השחרור מדברים כאלה. אבל אחר כך התברר שלא התירו, הרב עוזיאל 
אמר לא התרנו להתגלח, ואמר לא אמרנו שלושה ימים ושלושה ימים, זה דברים בטלים. 
רק יום העצמאות גם במנחה לא אומרים תחנון, חידוש נפלא. וכשהגיעו הדפים האלה, אז 
אבא הראה לאנשים שם, אמר להם איך אתם אומרים ככה? אם כדבריכם ששלושה ושלושה 
לא אומרים תחנון, מה הוא מחדש לנו שבמנחה לא אומרים תחנון? והם לא מבינים את 
ההוכחה, דברים פשוטים לא מבינים. הגענו היום לדרגה כזאת שאתה מדבר ולא מבינים 
אותך. “ודברת אליהם את כל הדברים האלה ולא ישמעו אליך, וקראת אליהם ולא יענוכה. 
ואמרת אליהם זה הגוי אשר לא שמעו בקול ה’ אלקיו ולא לקחו מוסר אבדה האמונה - אבדה 
ונכרתה מפיהם” )ירמיה ז’ כ”ז-כ”ח(. בפסוק כתוב “אבדה האמונה”, אבל בימינו  התבונה - 
“אבדה התבונה”... אם תתווכח עם מישהו, תכתוב לו מאה דפים הוכחות, והוא יחזור לך: 
אבל העיקר כמו שאמרתי ודופק על השלחן, וזהו. לכן אל תתווכח אתם. כולם בוקי סריקי. 
היום ראיתי באור תורה החדש שחכם אחד כתב שהרמב”ם )פיה”מ נדה פ”ב מ”ה( כל כך דייק 
במציאות של האשה, בפרטים ופרטי פרטים, הוא מדייק מאד, וזה חידוש נפלא בעיניו 
)וכבר החתם סופר כתב את זה לפני מאתים שנה. הוא קרא את ספרי הרפואה בימיו, ואמר )בחיו”ד 
סי’ קס”ז( הרמב”ם נתן את התיאור של פרוזדור וכו’ בדיוק נפלא(. מה אתה מחדש לנו? הרמב”ם 
יודע לדייק, הרמב”ם היה רופא - חייב לדעת, הרמב”ם היה דייקן - חייב לדייק. הרמב”ם 
היה גאון. מה אתה מספר לנו סיפורי סבתא? כולם יודעים שהרמב”ם מדייק. יש דברים 
שהרמב”ם לא דייק כי חכמי יוון גם כן טעו בהם, לא להשתגע, כאילו יש לך איזה “בשורה 

חדשה” שהרמב”ם מדייק עד הסוף. לא להיות ככה.
8.  היה אחד שרצה להחמיר כמו המקובלים, והוא לא מקובל, בקושי מבין קצת דברי תורה 
)כבר נפטר(. אז בא חותנו ואמר לאבא: אני רוצה שהוא יסתפר כמו כולם בל”ד לעומר, למה 
רק הוא יוצא דופן? אמר לו אבא טוב, שאל אותו: אתה מתחרט על מה שנהגת ולא אמרת 
בלי נדר? אמר לו: אני לא מתחרט... אמר לחותנו: מה אני אעשה לו? הוא לא רוצה להתחרט, 

אז אין מה לעשות אתו.
9.  זה היה חכם אשכנזי באמריקה שהוא "בעל האוצרות" – "אוצר מדרשים", "אוצר ויכוחים", 
"אוצר פירושים", "אוצר אגדות", כל אחד אוצר. כאילו הגיע זמן תורה שבעל פה לחתום את 
עצמה ועושים ממנה אוצרות... אוצרות יקרי ערך, יש לי ספר כזה, קניתי אותו לפני כמה שנים.

מזל טוב לידידנו הדגול ברוך הכשרונות 
הרה"ג  רבי שמואל עידאן שליט"א

עורך בטטו"ד "ילדי גאולה" ור"מ 
בישיבתנו הקדושה ולרעיתו הרבנית 
מב"ת לרגל הולדת בתם נעמי שתרוו 
רב נחת מתוך בריאות אושר ושמחה. 

אמן. המערכת.
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 לרפואת 
 ידיד המוסדות הרב שר שלום 

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

השלמה בקרוב

ברכת מזל טוב חמה ולבבית לחתן הבר 
מצווה חיים חותה הי"ו בנו של ידידנו 
הרה"ג רבי בנימין חותה שליט"א יהי 
רצון שיזכה להמשיך ולגדול על אדני 

התורה והיראה ויהיה שמו כשם הגדולים 
אשר בארץ.

דברי תורה בעלון זה מוקדשים 
לעילוי נשמת

דברי תורה בעלון זה יעמדו דברי תורה בעלון זה יעמדו

ת.נ.צ.ב.ה אמן

כמימס בן סתרונה 
סופר  ואשתו מינה 
יסמינה בת מרימה

“והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת”
החכם-דוקטור הזה שאמרנו את שמו בשבוע שעבר, יש לו גם מאמר )וראיתי ט. 

אותו( שהוא אומר שיש טעות בתנ”ך! מה היא? אמר כתוב שבזמן יורם בנו של אחאב 

היה רעב והוא עבר בדרך, ואמרה לו אשה: “הושיעה אדוני המלך” )מלכים-ב’ ו’, כ”ו(. 
והוא אמר לה: “מאין אושיעך המן הגורן או מן היקב” )שם פסוק כ”ז(. והיא אמרה לו: 
אני ושכנה שלי עשינו הסכם, אתמול היא שחטה רח”ל את הבן שלה ואכלנו אותו 
ביחד. והיום הגיע התור שלה לשחוט את בנה והיא החביאה אותו. אז הוא כעס, 
אמר ראשו של אלישע בן שפט לא יעמוד עליו היום. והוא אמר שהסיפור הזה לא 
אמין. למה לא אמין? )אצל רבי מאיר זה כן אמין, אבל זה לא אמין?!...( כי בדורו של יורם 
היה הכל בסדר, אחאב היה עשיר גדול, והיה מופלג. והיה והיה והיה, איך אפשר 
הסיפור הזה? אלא הוא אומר שהסיפור הזה היה בדור אחר, ומי שכתב את הנביא 

העתיק אותו לדור שלפניו. אבל למה שיעתיק ככה? זו חוצפה! 

 “ויהיו מלעיבים במלאכי האלקים
ובוזים דבריו ומתעתעים בנבאיו”

ומישהו אחר כתב איזו חוברת, ואמר בה אני מתפלא על ירמיה הנביא, הוא י. 
כתב את ספר מלכים )ככה מובא בבבא בתרא פרק א’ – דף ט”ו ע”א(, והוא לא כתב לנו 
שאחאב משל בכיפה - בכל העולם, ואת זה אנחנו יודעים מאומות העולם. למה 
אתה לא כותב? באמת קושיא עצומה. קודם כל הוא כן כתב, ושנית מה אכפת לנו 
מאחאב שהיה עובד עבודה זרה שהוא משל בכיפה?! חכמים אמרו )מגילה דף י”א ע”א( 
שלושה מלכו בכיפה ואחד מהם אחאב. ומאיפה למדו את זה? כי כתוב שעובדיה 
אומר לאליהו הנביא )מלכים-א’ י”ח, י’( “חי ה’ אלקיך אם יש גוי וממלכה אשר לא 
שלח אדוני שם לבקשך ואמרו אין והשביע את הממלכה ואת הגוי כי לא ימצאכה”. 
איך הוא יכול להשביע אותם? אתה יכול לבוא לפוטין ולומר לו: אני משביע אותך 
שתגיד לי איפה נמצא פלוני? מי אתה בכלל? יתן לו בעיטה אחת וזהו... ואפילו לא 
פוטין - פוטין או לא פוטין - אותו דבר כולם, אז הגמרא למדה מכאן שהוא מלך 
בכיפה. ולמה ירמיה הנביא לא כתב בפירוש אחאב מלך בכיפה? כי זה לא מעניין 
אותנו. וחוץ מזה, כל בניו של אחאב כולם נשחטו, עשו מהם שני דליים עם שבעים 
ראשים )מלכים-ב’ י’, ז’(, אז מה אכפת לנו לספר על אנשים כאלה? לפתוח את הפה 

נגד ירמיה הנביא?! מי אתה שתדבר על ירמיה הנביא?! 

הנבואות מתגשמות רק צריך סבלנות
אתה לא רואה שירמיה הנביא אמר “עוד ישמע במקום הזה אשר אתם אומרים יא. 

חרב הוא מאין אדם ומאין בהמה וגו’. קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה” 
)ירמיה ל”ג, י’-י”א(? פעם הייתי בירושלים והייתה שם חתונה, והתרגשתי עד עמקי 

נשמתי, במקום הזה יש “קול חתן וקול כלה”. פעם לפני מאה שנה אין חתן וכלה 
בארץ ישראל. באים לארץ ישראל על מנת להיקבר בתוכה, להיקבר באדמת 
ארץ ישראל. חתן וכלה?! מה יעשו כאן חתן וכלה?! והיום אתה עובר בתל אביב 
ושומע: “וראה ב)ו(נים לב)ו(ניך שלום על ישראל” זה גומר וזה חוזר, זה גומר וזה 
חוזר, עשרה אולמות לפחות בבת אחת אומרים “וראה בנים לבניך”, נחת רוח. אתה 
מאמין שבמקום כזה היו הבטחות של הנביאים והם מתקיימות, אבל צריך סבלנות. 

לכן הבן אדם הזה אי אפשר להאמין לו. 

לא יאומן אע”פ שיסופר
יותר מזה, הסיפור הזה כמו שמביא אותו דוקטור לאו שאמרתי שבוע שעבר, יב. 

ראיתי אותו בספר “עושה פלא”. וזה ספר של חכם וצדיק לפני מאתים שנה, שמו 
רבי יוסף שמואל פרחי )כותב ישפה בראשי תיבות(, הוא מביא אותו בנוסח של לאו ולא 
עשה מזה רעש, למה רבי מאיר עשה ככה ונכשל ככה ונכשל ככה, איזו תכונות 
רעות. יש סיפורים שאסור להאמין בהם כי הם לא היסטוריים. סתם. יש שמועה 
שהרב יהודה לייב הכהן מימון בודה סיפורים מלבו, לא להאמין לו. סיפורי החסידות 
וסיפורים משלו, חלק מהם לא אמיתיים. ואני קראתי פעם סיפור בשמו. איפה 
קראתי את זה? רבי בוגיד ע”ה כתב את הסיפור הזה בערבית בשיירי מנחה10, 
הובא שם “סיפור מחריד”. מה המחריד? בשנת ת”ר חשבו כמה חכמים שזו שנת 

10.  הופיע בתש"ך, הספר מכיל חידושים שנשארו אחרי פטירת רבי חויתה ע"ה. יש לו מנחת 
כהן ח"א ומנחת כהן ח"ב על התורה, וזה "שיירי מנחה" הופיע בשנת תש"ך.

הגאולה, ככה חשבו כי בזוהר כתוב )בראשית דף קי”ז ע”א( שבשנת שש מאות שנה 
לשתיתאה יתפתחון תרעי דחכמתא - יפתחו שערי החכמה, אז אם יפתחו שערי 
החכמה אז בטח המשיח יבוא. אבל לא די שלא בא המשיח, אלא קרו אז שלוש 
גזירות. גזירה אחת שלקחו יהודים לצבא )ובמיוחד אצל החסידים( והיו בצער גדול. 
גזירה שניה שהייתה עלילת דמשק, שאמרו שהיהודים שחטו ילד נוצרי. והגזירה 
השלישית - ספר נתיבות עולם, זה ספר שכולו קטרוגים על התלמוד. והמחבר של 
הספר נתיבות עולם כעבור עשרים שנה )אם זה הופיע בת”ר, אז בשנת תר”כ( בא לבת 
שלו שהייתה בסדר, והתחל לבכות ולבכות, אמר אני חוזר בתשובה ואני מתחרט 

על הספר הרע הזה. מתחרט ומתחרט11.

עקיצת עקרב
אבל מה היה עם הבליעל הזה? הוא היה אחד מומר שמו יחזקאל הוגי? )“הוגע” יג. 

ככה כתוב, “הוגעתם ה’ בדבריכם”. מלאכי ב’, י”ז(, והוא סיפר לבתו בשנת תר”כ שהסיבה 

שהוא התקלקל היא סיבה פשוטה מאד, אביו היה תלמידו של הרב יעב”ץ, והרב 
יעב”ץ כתב ספר נגד רבי יהונתן, והוא קרא לו “עקיצת עקרב12”, וכאשר נגמר הספר 
שנדפס בדפוס של היעב”ץ עשו שמחה גדולה, ואז נולד הבליעל הזה מחבר ספר 
נתיבות עולם, וכשהוא נולד היעב”ץ בירך אותו שיגדל על פי שיטת הספר הזה, 
וגם רבי יונתן שמע את זה אז, ואמר שיהיה ככה, ועכשיו הוא מכה על ראשו ואומר 
“אוי ואבוי לי, הנה הברכה התקיימה”, ונעשה מומר ורשע, ועכשיו הוא בוכה ובוכה.

לא היה ולא נברא
אבל בספר בית עקד ספרים )כרך ג’ ערך א’ ק”ג( מבואר שספר זה ]עקיצת עקרב[ יד. 

נדפס בשנת תקי”ג, ומשנת תקי”ג עד שנת תר”כ זה מאה ושבע שנים. היתכן שהמומר 
הרשע הזה נתנו לו בשמים לחיות 107 שנים שיחזור בתשובה?! ומתי הוציא את 
הספר שלו? בן שמונים ושבע? )כי הוא הוציא אותו בשנת ת”ר(, איך זה יכול להיות? 
אמרתי אולי הספר שהעתיק ממנו רבי בוגיד זצ”ל נפל בו טעות, אבל הגיע לידי 
ספר שרי המאה – וראיתי שכתוב ככה, וזה תמוה. וכתוב “סיפור מחריד”, איזה 
מחריד? מה החרדה הזו? “למי חרדת אלינו את כל החרדה הזאת” )ע”פ מלכים-ב’ ד’, 
י”ג(, והנה אחר כך ראיתי שזה מובא גם בספרים של חרדים, והם כתבו את זה עוד 

לפני שכתב הרב מימון, ולא היו דברים מעולם. ואחר כך ראיתי כתוב שהבן אדם 
הזה נולד בשנת תקנ”א, אם כן הוא לא יכול להיות לא בזמן היעב”ץ ולא בזמן רבי 
יהונתן. שום דבר מזה לא נכון, הכל בלוף אחד גדול. איך סיפורים מתגלגלים. ועוד 
הדפיסו אותו במיוחד בירושלים באיזו חוברת וכתבו: ‘סיפור מחריד’, זה סיפור 

מחריד מ’עין חרוד’... הכל בלוף. לכן לא תאמינו לכל סיפור.

סיפורי חסידים וספר רזיאל המלאך
הרב זוין יש לו ספר “סיפורי חסידים”, וכותב בהקדמה, לא כל סיפורי חסידים טו. 

אמתיים, הרבה פעמים לא היו ולא נבראו, קצת דמיון מכאן ודמיון מכאן וחסידות 
מכאן ובודים סיפורים. אין מה לעשות. העם רוצה לשמוע סיפורים, תגיד לו הסיפור 
הזה היה בימי נח יאמין לך, תגיד לו שהיה בימי אדם הראשון – גם כן יקבל. יש ספר 
רזיאל המלאך, שכתוב עליו שרזיאל המלאך כתב אותו ונתן אותו לאדם הראשון. 
ופתחתי את הספר )בילדותי הייתי מאמין בכל הדברים האלה(, ושם כתוב: “איתא בערבי 
פסחים” )מסכת פסחים פרק עשירי(, אדם הראשון קיבל ספר ושם כתוב “איתא בערבי 
פסחים”? מה השטויות האלה? אחר כך ראיתי בשם היעב”ץ )תורת הקנאות דף מ”ט ע”א( 
שכתב שהכל בלוף, לא להאמין, זה מזויף. ואחר כך ראיתי בשם רבי נחמן מברסלב 
שאמר שאומרים שהספר הזה הוא סגולה נגד שריפה, אבל  )חיי מוהר”ן אות תע”ח(, 

היו מקרים שהספר הזה בעצמו נשרף... )זה מובא בשו”ת וישב הים של הרב יעקב משה 
הלל ח”א סי’ י”ג(. לכן לא תקבל באמונה שלמה כל מה שכתוב בספרים כאלה, יש שם 

הרבה בדיות והרבה דמיונות.

הגניזה החרסונית
פעם באו רשעים ורמאים לאדמו”ר רבי יוסף יצחק מליובאוויטש ע”ה, ואמרו לו טז. 

יש לנו גניזה מחרסון - ‘גניזה חרסונית’ ושם יש כל מיני מכתבים מיוחדים שהבעל 

11.  וגם סיפור של עלילת דמשק, בשנת תר"כ מצאו את הגוי מתחבא באיזה מקום. החביאו 
אותו הכומרים במנזר שלהם, אסור לבדוק שם, והוא התחבא שמה על מנת להעליל על 
היהודים. ומשה מונטיפיורי נלחם עד שהוציא אותנו לאורה, ואמרו שאין שום זכר לעלילת דם.

12.  יש אומרים שכתב אותו התלמיד שלו, ויש אומרים שכתב אותו היעב"ץ בעצמו. עקרב 
אותיות - ר' עקב, עקב גימטריא יעבץ, אז זה היעב"ץ.



שם טוב חתום עליהם, ומכתב ידוע ומפורסם של הבעל שם טוב והביאו לו בשבעים 
ושתים פתקים, כל פתק שלוש שורות וחתימה: “גיסו ישראל מטלוסט” )זה שם עיר, 
והוא היה כותב לגיס שלו, ולא כתב “הבעל שם טוב” כמובן, אלא “ישראל מטלוסט”(. שבעים 

ושתים פתקים כאלה! ואמרו לו: תראה איזה דבר נפלא. והאדמו”ר רבי יוסף יצחק 
האמין להם, וכתב שזה אוצר בלום. )והראו לי את הספר הזה בחוץ לארץ(13. ואיך התברר 
שזה מזויף? אחד מחב”ד כתב ספר “בית רבי” )הוא יצא מחב”ד והלך לליטאים(, ואמר 
שכתובים שם מאתים מכתבים ויותר, וכולם מזויפים. הוא כותב שנה פלונית בחודש 
אדר ב’, ואותה שנה הייתה פשוטה, לא היה בה אדר ב’. שנה פלונית תאריך פלוני, 
ותאריך פלוני היה בשבת ואי אפשר לכתוב בו בכלל, וכן על זו הדרך, כל מיני שקרים, 
ואף אחד לא ענה לו. ואחר כך “בשעת הדחק” מצאו תירוצים שהתאריכים מוטעים, 
ויש בהם טעויות. נו, באמת... ולמה עשו את זה? כי כל מכתב שיש בו חתימה של 
הבעל שם טוב זה עולה המון כסף, אז במקום שיהיה מכתב אחד וחתימה אחת, 
אז עשו שכל שלוש שורות זה מכתב לבד. ואת הדבר הזה הוכיח בעל “בית רבי” 
)והספר הזה נדפס בשנת תש”י פחות או יותר(, והוא אומר שכל הגניזה החרסונית מזויפת. 

“שתו בשמים פיהם ולשונם תיהלך בארץ”
לכן אדם לא יהיה פתי, ולא יקבל כל דבר, “אל תהי מרי כבית המרי” )יחזקאל יז. 

ב’, ח’( – אל תהיה פתי כבית הפתי, לא לעשות שטויות. ישנם אנשים שאומרים על 

עצמם: אני ‘בבא’ ואני רואה בשמים, והוא לא רואה אפילו כאן בארץ... לא רואה 
מאומה, אדם צריך ללמוד. 

אין לי דבר טוב בשבילי רק אתה! ובכו שניהם
בשבוע שעבר דברנו על רבי מאיר, ומצאתי השבוע הזה באחד העלונים יח. 

שכתבו שרבי שמעון היה קפדן ממידת הגבורה, וזה מה שאמרתי שבוע שעבר 
]באותו מעשה בנדרים )דף ס”ו ע”ב( שאמר רבי שמעון[ “ימותו כל בני אלמנה ואל 

יזוז שמעון ממקומו”. אבל נאמר סיפור אחד על 
הקדושה והחסידות של רבי שמעון. אסור לספר רק 
צד אחד. רבי שמעון היה צדיק יסוד עולם. פעם באו 
אליו זוג, אמרו לו אין לנו ילדים והבעל רוצה לגרש, 
והכיר בהם שהם בלבם אינם מעוניינים לגרש אחד 
את השני, אז הוא אמר להם, כמו שעשיתם חתונה 
בשמחה ובטוב לבב, תעשו גם כן גירושין בשמחה 

13.  איך הראו לי? אני נתתי הכתבה לתלמידים שילמדו 
לכתוב בלי טעויות מספר אמונה וביטחון של החזון איש. 
בא רב אחד - רבי שמחה צירקינד ואמר לי אסור לתת 
בספר הזה. אמרתי לו: למה, מה יש בו? אמר לי הוא נגד 
חב”ד, הוא נגד החסידים, הוא נגד הכל. והרב חיים נאה 
כתב ספר להרס ולבטל כל דברי החזון איש. אמרתי לו: 
איך זה יכול להיות, האם אתם אוכלים אחד את השני? 
הרי אני מכיר את הדפים של “חומתינו” שמשבחים את 
החזון איש עד השמים. ובשנה שנפטר, נפטרו עוד שניים 
באותה שנה - רבי ראובן זליג בנגיס )בענגיס הם כותבים(, 
וגם רבי איסר זלמן מלצר - וכתבו “ואכחיד את שלושת 
הרועים” )זכריה י”א, ח’(, ופתאום נעשה בעיניכם כך? אבל 
התעקש שהוא נגד החסידים. אמרתי לו: טוב, מה אני 
אעשה? אמר לי: אני אביא לך ספר של החסידים, בעברית 
צחה, ותעשה ממנו הכתבה. אמרתי בסדר, תביא. והביא. 
ואני רואה שם כל מיני דברים שונים ומשונים, ובמיוחד 

הדבר הזה של ה’גניזה החרסונית’.

ובטוב לבב14. אמרו לו: איך נעשה את זה? אמר להם תעשו מסיבה ותיפרדו - “אל 
נא תהי מריבה ביני וביניך... ויפרדו איש מעל אחיו” )בראשית י”ג, פס’ ח’ ופס’ י”א( - 
ויפרדו איש מעל אשתו. ועשו כדבריו. והיא לא רצתה להתגרש, והוא גם כן לא כל 
כך רצה, רק ההלכה אומרת )יבמות דף ס”ד ע”א( שאם אדם לקח אשה ושהה עמה עשר 
שנים ולא ילדה צריך לגרש אותה, לקיים מצוות פרו ורבו. אז במסיבה היא נתנה 
לו לשתות הרבה יין, והוא עשה מסיבה גדולה, וכשהוא היה “כטוב לב המלך ביין” 
)אסתר א’, י’( אמר לה: גברת, תקחי מהבית הזה את הדבר הכי יקר בעיניך ותלכי אתו 

הביתה, ומחר נלך לבית דין ונעשה גט. וכאשר הוא נרדם היא רמזה לעבדים שלה: 
“תקחו את בעלי בשקט ובלי רעש”, וככה באו ארבעה אנשים - שנים מכאן ושנים 
מכאן, והרימו אותו במטתו לבית אבא. וכך עשו כבקשת הגברת בעלת הבית. והנה 
האיש הזה קם “בחצי הלילה ויחרד האיש וילפת” )רות ג’, ח’(, אמר: איפה אני נמצא? 
קרא לאשתו: איפה אני, אמרה לו: זה הבית של אבא. אמר לה: למה הבאת אותי 
לכאן, מה עשיתי לך? ענתה לו: אתה אמרת לי שאקח את הדבר הכי טוב בשבילי 
לבית אבי, ואין לי דבר טוב בשבילי רק אתה! והחלה לבכות, והוא התרגש מאד, 
ושניהם בכו. והלכו לרבי שמעון ואמרו לו מה נעשה לא הצלחנו להתגרש, כך וכך 
היה מעשה. אמר להם רבי שמעון, אם אתם כל כך אוהבים זה את זה, אני אתפלל 

עליכם. והתפלל עליהם ונפקדה האשה בבן זכר. 

למה לא התפלל רשב”י עליהם מאתמול?
ויש כאן שאלה, אם התפלה של רבי שמעון כל כך טובה, למה הוא לא התפלל יט. 

עליהם מאתמול שיהיה להם ילדים? אלא שאם הם לא רוצים אחד את השני וחיים 
בכח, לא צריך. אבל כאשר ראה שאהבתם גדולה בין הבעל לאשה ובין האשה לבעל, 
לכן אדרבא התפלל עליהם. היום יש שוטים שבעולם  - בטלוויזיה - שאומרים כל 
מיני דברים, כמו שאדם מחליף חולצה ככה תחליף אשה, וכמו שאשה מחליפה 
סוודר ככה אשה תחליף בעל15... התורה שלנו כולה חסד, כולה שלום, כולה חיים 
טובים, כולה בריאות, כולה נחת. מה עושים הרשעים 
האלה?! למה באתם בכלל?! הייתם נשארים שם 
ברוסיה ובפולניה ובגרמניה, היה יותר טוב. למה 
באתם? מה אתם עושים כאן? כל מה שהם עושים 
נגד התורה לא יצליח! לא יעלה בידם מאומה. ויגיע 
הזמן שעם ישראל כולם, ישמרו על התורה ויקיימו 
כל מלה של חז”ל. כל מה שעושים הכופרים האלה, 
הקב”ה ימחוק אותם מן העולם. לא ימחק את בני 
האדם האלה, אלא ימחק את הדעות שלהם. זה משהו 
לזכרו של רבי שמעון בר יוחאי זכותו תגן עלינו. 

האוכל בשוק פסול לעדות
בגמרא בקידושין )דף מ’ ע”ב( אמרו: תנו רבנן. האוכל כ. 

בשוק הרי זה דומה לכלב16. ויש אומרים שהוא פסול 

14.  אומרים שהיום יש חילונים שעושים ככה, עושים 
חתונה באולם וגירושין באולם...

אני  )איך  ומתועב  מנוול  מרושע  רשע  אחד  היה    .15
יודע אותו? הרי אין לי טלוויזיה, רק ספרו לי עליו(. ובסוף 
הרשע הזה התאבד בכלא )בגלל שלא זכה באיזו תחרות(, 
והבליעל הזה היה נותן עצות לאנשים ונשים להתגרש, 
והוא בעצמו התגרש פעמיים ופעם שלישית, ובסוף אמר 

חבל שהתגרשתי. זה משוגע.
16.  פעם סבא אמר לי רמז "הבדלו מתוך העדה הרעה 
הזאת" )במדבר ט"ז, כ"ה( - "הבדלו" ראשי תיבות: האוכל 
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לעדות. והלכה כמו יש אומרים. והתוספות העירו )שם ד”ה ויש( שבירושלמי מעשרות 
)פ”ג ה”ב( כתוב שרבי שמעון בר רבי )הבן של רבנו הקדוש(, היה אוכל בשוק וראה אותו 

רבי מאיר17, ואמר לו: אין שבח לתלמיד חכם לאכול בשוק. וא”כ קשה כי אתה אומר 
מי שאוכל בשוק דומה לכלב, ומשמע שזה לכל אדם ואדם. ואילו כאשר אתה אומר 
שזה לא שבח לתלמיד חכם, משמע שלאדם פשוט מותר לאכול בשוק. ואמרו כמה 
תירוצים, תירוץ אחד בשם רבנו חננאל, שמה שאמרו בגמרא שמי שאוכל בשוק 
דומה לכלב זה חוטף ואוכל, דהיינו שרואה אוכל בשוק שהוא לוקח בלי רשות ואוכל. 
ולכאורה אם כן הוא לא רק דומה לכלב, שהרי הוא גזלן! אלא אמרו שמדובר שלוקח 
פחות משוה פרוטה )או שהולך וחוטף קצת מהרבה אנשים, קצת מזה וקצת מזה, כמו שעשו 
אנשי סדום(. והביאו עוד תירוץ אחר: ורבי אליהו מפרש שעושה את עצמו כאילו 

רוצה לקנות והולך אצל המוכרים וטועם משל כולם מעט מעט, ובסוף לא קונה. 
ולכן דומה לכלב כי גם הכלב אוכל כאן מעט וכאן מעט18. ויש פירוש אחר שרבנו 
תם מפרש, שהאוכל בשוק מדובר בסעודת לחם, שזה גנאי יותר, שאם זה פירות 
וכדומה מותר, אבל סעודת לחם זה אסור, ועל זה אמרו בגמרא שהוא פסול לעדות.

האוכל גלידה בשוק
ופעם היה אחד מתלמידי אבא ע”ה בתונס )לפני שנים רבות(, שלקח גלידה והיה כא. 

אוכל ברחוב, כי אם יחכה עד הבית כבר תימס – “המס יימס” )שמואל-ב’ י”ז, י’(, ובא 
אחד וסיפר לאבא, ואבא לא אמר לו: כתוב כך וכך. אלא אמר לו: יש קושיא בתוספות 
בקידושין דף מ’ ע”ב, ויש שם שלושה תירוצים, מה הנפקא מינה ביניהם? הנפקא 
מינה מה יהיה הדין בגלידה, שלתירוץ האחרון, יש לדון אם גלידה דינה כפת ויש 
בה איסור, ולפי התירוצים האחרים שהוא חוטף או אוכל מעט כאן ומעט כאן, אדם 
שלא עושה כן אין בו איסור. ומ”מ תלמיד חכם צריך להיזהר )וכמו המקור בירושלמי 
“אין כבוד לתלמיד חכם לאכול בשוק”, וא”כ תלמיד חכם צריך להיזהר אפילו בגלידה(. אמר 

התלמיד לאבא: אני יודע רבי שאתה מתכוון עלי, ואני טעיתי, אבל פעם אחרת מה 
אעשה? אקח את הגלידה לבית? אמר לו תיכנס לחנות ותאכל שם. 

הלכה למעשה בזה
ויש אומרים דהיינו דוקא אם אדם אוכל במקום שנמצאים בו הרבה בני אדם. כב. 

אבל אם למשל אדם נוסע באוטובוס שלוש שעות, וכי כל אותו הזמן לא יאכל ולא 
ישתה? אלא במקרה כזה הוא יכול לאכול ולשתות, כי זה מקום פינתי ולא ברחוב. 
והתירוץ של רבנו תם הנ”ל נמצא להדיא בגמרא על מסכת כלה רבתי פרק עשירי19, 
“והני מילי בנהמא ומידי דרעבתנותא, אבל מידי אחרינא לא”. דבר של רעבתנות, 
שהוא אוכל ואוכל ואוכל יותר מדאי20, או שזה לחם. וא”כ התירוץ של רבנו תם 
יש לו מקור בגמרא של מסכת כלה פרק עשירי. והרמב”ם כתב )פי”א מהלכות עדות 
ה”ה( “הבזויים פסולים לעדות מדבריהם, והם האנשים שהם הולכים ואוכלים בשוק”, 

והוא לא כתב לחם ולא שום דבר. ומרן בכסף משנה אומר שהשוק היינו מקום מעבר 
הרבה בני אדם, אבל אם זה מקום של פינה ובצד אין הכי נמי. ובכל אופן לתלמיד 

חכם לא כדאי לאכול ברחוב רק מפני צורך גדול. 

לתת אוכל למי שאינו מברך
מרן כותב: “לא יתן לאכול אלא למי שיודע בו שיברך” )שו”ע א”ח קס”ט ס”ב(. אז כג. 

מה נעשה במלצר שמחלק אוכל לחיילים למשל, ורואה שאחד אוכל בלי ברכה, 
אם יגיד אני לא נותן לך - יעיפו אותו, ילכו ויגישו תלונה שהוא לא נותן בלי ברכה, 
מה אכפת לו מאתנו? הדין, מותר לתת להם )עיין בהערות איש מצליח שם באורך(. רק 
יש אומרים עצה טובה להשים להם על השולחן והם יאכלו, אתה לא חייב לתת 
להם ביד וכי הם תינוקות? תן להם ככה לאכול. והיו אומרים בשם הרב אוירבך שמי 
שעושה ככה ולא נותן גורם לשנאת חינם. עדיף שיאכל בלי ברכה – ברכה ראשונה 
זו מדרבנן, ושנאת חנם זו מדאורייתא. אז בשביל מה? ואם אחד מתארח אצל בעל 
הבית, יאמר לו בעה”ב אני אברך, אתה לא רגיל לברך, אז אני אברך ואתה תענה 
אמן. ואם גם אמן לא רוצה לענות – ידבבר ראסו ]- ישבור את הראש[. אתה תאכל 
ותברך, ואם הוא שומע את הברכה גם זה טוב, ואפילו עונה אמן בלבו זה גם כן טוב. 

בשוק דומה לכלב. שאלתי אותו והאות וא"ו מה זאת? אמר לי תוסיף: "ולחתול"...
17.  ורבי מאיר לא היה ביחסים טובים עם אבא של רבי שמעון - רבנו הקדוש, כי היה ויכוח 

ביניהם )עיין בהוריות דף י”ג ע”ב(.
18.  היו אומרים בערבית משפט: “ענדי חאגֹה פֹסוק, אלדי תרא תדוק”. יש לי דבר )זבוב( 

בשוק וכל מה שרואה הוא רוצה לטעום. והזבוב והכלב אותו דבר. 
19.  מסכת כלה הייתה תמיד משנה בלי גמרא, וכאשר הדפיסו בוילנא, מצאו גמרא שלה, 

איני יודע איך מצאו אותה.
20.  פעם הראו בני אדם בתחנה מרכזית שחותכים להם קבב ואוכלים, כמו בהמות...

“כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה חוץ מצא”
“כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה חוץ מצא”. כד.  בפסחים )דף פ”ו ע”ב( מובא: 

והמאירי כותב ש”חוץ מצא” הליצנים הוסיפו אותה. מי יכול לומר דבר כזה? בגמרא 
כתוב “חוץ מצא”, וכי אם בעל הבית אומר לך צא אל תשמע לו? למה אל תשמע לו? 
הרי הוא בעל הבית, ואומר לך: תצא מהבית שלי!21 מה זה חוץ מצא? אז המאירי 
אמר, סתם הוסיפו את זה בגמרא. והב”ח )בסי’ ק”ע( פירש כך: אם יאמר לך בעל הבית: 
“לך לשוק ותקנה לי זה, ותקנה לי זה”, תאמר לו: לא אדוני, אני באתי לכאן כאורח, 
לא באתי כדי לקנות לך, וכי אני משרת או עבד שלך? זה פירוש יפה מאד ומתקבל 
ויש אומרים פירוש אחר, חוץ מצא - שלא תחכה עד שיאמר לך, אלא אתה  יפה. 

רואה אותו שהוא קץ בך - תצא22. 

לא יאכל כשאינו יכול גם אם יאמר בעה”ב תאכל
אדם שחבירו מפציר בו הרבה: “תאכל!”, והאוכל מזיק לו, כגון שיש לו סכרת, כה. 

או שאין לו תיאבון לאכול, אל תאמר ‘כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה’, אלא יאמר 
לו: אני לא יכול לאכול, אני לא אוהב לאכול. אל תאכל בכח. יש סיפור שמופיע 
בהקדמת הבנים של הגאון מוילנא לשלחן ערוך אורח חיים, סיפור מיוחד במינו, 
אמרו פעם אחת אבינו )הגר”א( היה במקום אחד והביא לו בעל הבית אוכל, והוא לא 
היה בריא, אז הוא אכל והקיא. ובעה”ב אמר לו: למה כבודו לא אוכל? אמר לו טוב, 
אני אוכל, אכל עוד פעם והקיא. ובא לו עוד פעם, אמר לו: למה הרב לא אוכל? אז 
אכל שוב והקיא. אמר לו הבן: למה אתה עושה ככה? אמר לו כל מה שאומר לך 
בעה”ב עשה, ודבר שחכמים אמרו מכין אותו עד שתצא נפשו )כתובות דף פ”ו ע”ב(. 
היתכן כדבר הזה? אז הביאו בספר מעשה איש )חלק ה’ עמ’ קל”ח( שהחזון איש אמר: 
אני לא מאמין לסיפור הזה. לא יתכן שהגר”א יאכל ויקיא פעמיים שלוש בגלל 
שבעה”ב אמר לו, בעל הבית אמר לך עשה, תאמר לו עשה חוץ ממני... פֹּך עלינא.

אומרים לו לאכול והוא בתענית מה יעשה?
אבל מי שהוא בתענית כתוב )סי’ תקס”ה ס”ו( שאסור לו לפרסם את זה שהוא כו. 

בתענית, וזה ע”פ הירושלמי )בחגיגה פרק ב’( שהיתה אשה אחת שנענשה בגלל 
שהיתה מתענה שני וחמישי ומתפארת: “אני מתענה”, “אני מתענה”. אם אתה נמצא 
בתענית, אתה לא צריך לפרסם את זה שאתה בתענית, תגיד משהו אחר, תאמר 
אני בתענית חלום, תאמר מה שתרצה, אבל אל תגיד שאתה בתענית, כדי שיאמרו 
“אתה חסידא קדישא”. יש כאלו שמתפארים: “אני בתענית כל שני וחמישי”, והשני 
מתפאר: “אני בתענית משבת לשבת”, עדיף שאל תתענו, משוגעים שכמותכם. 
למה לכם להתענות, בשביל להתפאר? בשביל להטעות אנשים? לא עושים את זה! 
אבל בט”ז ומג”א )סימן תקס”ה( כתוב כשמפצירין בו יוכל לומר שהוא בתענית. מה 
לעשות? אם יאמר לו בתענית חלום, זה גם כן שקר כי הוא לא בתענית חלום, וגם 
יאמרו לו אנחנו נעשה לך הטבת חלום. אבל אם אדם לא מפרסם לכל העולם )כמו 
אותה אשה של הירושלמי(, אלא אם אומרים לו: “תאכל”, אומר: “אני לא אוכל”, זה בסדר. 

משנת חסידים
אבל יש יוצא מן הכלל. הרב חיד”א בפירושו על מסכת אבות דרבי נתן )פרק ל”ז( כז. 

כותב מעשה על רבי יעקב כולי שחיבר את ילקוט “מעם לועז”23, שהיה שלושה 

21.  פעם באה אשה אחת קרובת משפחה של אשתו של הרב עובדיה, ראתה את הרבנית 
עם כיסוי ראש, אמרה לה: מה זה כיסוי ראש? השיער זה היופי של האשה, ואת מכסה את 
הראש?! הרב עובדיה לא פחות ולא יותר אמר לה: צאי מביתי! זהו. למה? ככה, אני כאן בעל 

הבית. ויצאה ולא חזרה יותר.
22.  הכרתי אנשים שהם באים אלי הביתה ויושבים לי ארבע שעות, ואני מחכה מתי יקום 
הבן אדם הזה... רק אחרי שישב 3-4 שעות אומר לי: “יש לי שיעּור”, כאילו אני מחפש 
שישב לי כאן, הלואי שהיה לך שיעור לפני שעתיים... תעוף מכאן! ככה עשה פעם פעמיים 
ושלוש, עד שבפעם הרביעית אמרתי לו: סליחה, אני לא יכול, אין לי זמן. מאז הוא לא בא 
יותר. צריך ללמוד את התכונות האלו, להכיר בני אדם שהם ‘כבדים’. היה פעם מקרה אצל 
רבי שמואל הנגיד שהיה לו בן אדם כזה, כשהוא הלך כתב עליו שיר: “אני אסור )אני קשור( 
הרגני בלא חרב. המיתני בלא דבר. ומה  )אין לי תקוה שיעלה(,  וִעמי איש. עלייתו בלא סבר, 
אעש ובא סיסרא, ואין יעל לבית חבר? )אם הייתה יעל, היתה לוקחת את הפטיש ועושה לו חור 
- כמו אברהם אבינו שנתן מכות לאנשי  בראש( מהרה חוש ותעש לו, כאברהם לשמאבר” 
סדום, חוש - תתפלל לקב”ה שיעיף אותו. זו בעיה, אנשים לא מבינים אם בעל הבית אוהב 
אותך ושמח בחברה שלך או להיפך, ככה עוד פעם ועוד פעם. לפעמים גם הוא אומר בטלפון: 
“דרך אגב ודרך אגב ודרך אגב”, והשעה 12 בלילה, 12 וחצי, והגב שלי כואב.. אמרתי לו דרך 
אגב? דרך הגב! תעזוב, מספיק. קום ייז’י ]-מספיק[, אין מה לעשות. פעם אצל הרב עובדיה 
היו רבנים שרוצים להתווכח אתו בטלפון על הבחירות ועל דברים בטלים, אז הוא לקח את 
הטלפון ושם אותו על השולחן.. הם מדברים ומדברים באויר ונגמר הסיפור. אין מה לעשות, 

מה נעשה שבני אדם ‘כבדים’?!
23.  רבי יעקב כולי לא יודעים את הגאונות שלו, יש לו ילקוט מעם לועז שכתוב בו סיפורים, 
אבל הוא ערך את הספרים של המשנה למלך, שזה ספר עמוק מאד. אבא היה מספר לנו 



ימים בתענית, וביום השלישי הוכרח לילך אצל איזה גביר שיתן איזה תרומה 
שתה מהקפה וביטל את  והגביר הביא לו קפה, והרב חיד”א העיד שהוא  למשהו, 
התענית שלו! צמת ששים ושש שעות, אתה לא יכול לומר לו אני בתענית? לא, 
אסור להגיד שהוא בתענית. אבל זו חסידות, ומן הדין זה לא ככה, כי מן הדין אתה 
יכול לומר שאתה בתענית. וסבא שלי היה כל שני וחמישי בתענית דיבור, ואם היו 
באים אנשים ומדברים אתו היה עונה, היה מבטל את התענית דיבור שלו בשביל 
שלא ֵידעו שהוא עושה תענית דיבור! ותענית אכילה זה עוד יותר, כי צריך להיות 
בתענית עוד פעם, וכמה בן אדם יכול להתענות, לכן הדבר הנכון הוא לומר: סליחה, 
יש לי תענית, למה? כי סבתא של סבתא שלי נפטרה... תגיד לו ככה ותשתחרר ממנו. 
צריך אדם ללמוד מהשיעור הזה כמה דברים, שלא כל דבר שאתה מוצא בספר זה 
נכון. מהרש”ל כתב על הרמ”א: “כל אשר מצא כתוב בספר אמר אני מאמין24”. ה’ 

סיפורים של גוזמאות שהמשנה למלך נעשה דיין בגיל שבע שנים, נו באמת.. איך נעשה דיין 
בגיל שבע שנים? אסור להיות דיין פחות מגיל שלש עשרה או שמונה עשרה, ראה חו”מ 
)סי’ ז’ ס”ג(. ]והיה אומר ש[הנודע ביהודה היה דיין מגיל שתים עשרה, והוא אמר מפורש 
 .24 “ומבן ארבע ועשרים, להשיב פתחתי שערים”. לא כתב תשובות לפני גיל  )בהקדמתו(: 
אלא מה? מגזימים קצת בשביל שהילד יתפעל, ולמעשה זה לא בדיוק. צריך אדם לקבל 
דברים בהתבוננות, לא כל מה שאומרים לך תקבל, אלא תבדוק ותבדוק, אפילו אם המשנה 
למלך בגיל 17-18 היה חכם גדול. ידוע שהיה ככה, קראו לו ‘תנא קטן’. פעם היה לנו ספר 
טהרת המים, בתחילת הספר )אני כל ליל שבת הייתי לוקח ספר חדש מהספריה של אבא וקורא(, 
כתוב: “והקשה הרב תנא דאורייתא” מי זה הרב תנא דאורייתא? הלכתי לאבא ואמר “תנא 
מצאתי שהקושיא הזאת כתובה במשנה למלך  דאורייתא” לא שמעתי, אח”כ אחרי שנים 
בהלכות מגילה, ואמרתי לאבא זה הקושיא. אז הוא לקח את ספר “טהרת המים” ועשה קו 
בצד וכתב: המש”ל - הרב משנה למלך. קראו לו תנא קטן – קוג’וק תנא. אבל מכאן ועד דיין 
בגיל שבע שנים זה דבר שלא יתכן. גם הגר”א בגיל שלוש ידע את החומש וזה ניחא, אבל 

שיהיו דיינים בגיל שבע זה דבר בלתי אפשרי, לכן צריך לדעת כל דבר ודבר.
24.  בדורנו הוציאו ספר פרחי כהונה )ח"ב( של רבי רחמים חי חויתה ע"ה, והוא הופיע לפני 
ששים שנה בג'רבא ויש בסופו שני קונטרסים, קונטרס אחד בשם מעט מים, והקונטרס השני 
בני מכיר. בבני מכיר כתוב שהמחבר הוא ר' כמוס מאמו, ובמעט מים כתוב שהמחבר הוא 
ר' מימס מאמו, מי שקורא חושב שזה שני אנשים אחד שמו ר' מימס מאמו, והשני שמו ר' 
כמוס מאמו, והפלא הגדול הוא ששניהם היו בוחנים תלמידים בישיבות של ג'רבא, ושניהם 
נפטרו באותו יום בדיוק – י' בסיון תש"ז. אבל איך זה יכול להיות? מתברר שזה אותו אדם. 
אלא מה? מי שערך את החידושים הראשונים עשה סימן, מי"ם ראשי תיבות מימס מאמו, 

יתברך יזכה אותנו להיות ישרים ולהיות מודים על האמת ולקבל את האמת, ויזכה 
אותנו לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן ואמן.

מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את הרב נסים קבלן 
בן אורידה ואת הרב נסים ארביב בן אסתר ויעקב בן עישה לרפואה שלמה ובריאות 

איתנה. אמן כן יהי רצון.

מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את כל הקהל הקדוש 
כמעט דברי הלכה, אבל אמרנו דברים של טעם,  הזה, אע”פ שהלילה לא אמרנו 
אדם עורך ספר - שתהיה לו אחריות, אדם לא יהיה “פתי יאמין לכל דבר” )משלי 
י”ד, ט”ו(, יכול להיות סיפור שלא היה ולא נברא והוא ככה כתוב, מה לעשות שככה 

כתוב, איפה השכל שלכם?! הקב”ה יזכה אותנו להיות ישרים ואמתיים, וככה נוכל 
אפילו לשכנע את החילונים שיקבלו את התורה, שיאמינו בתורה ושישמרו את כל 

המצוות, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן ואמן.
ומי שערך את החידושים השניים עשה סימן אחר מכי"ר ראשי תיבות ר' כמוס מאמו. אבל 
למה לא תכתבו שזה אותו המחבר? כי אמרו, בג'רבא כולם יודעים. אבל וכי אתם כותבים 
בשביל ג'רבא? בשביל ארבע אמות על ארבע אמות? הרי אתם כותבים בשביל כל העולם! 
תכתבו כמו שצריך! והגרוע מכל שאח"כ הדפיסו )לפני כמה שנים( ספר פרחי כהונה ח"ב, ושם 
יש תולדות הרב המחבר, וכתוב שם: הרב המחבר נולד בשנת תרס"א, וזה רבי חויתה רבו 
של אבא, ואח"כ אחרי דף כתוב: הרב המחבר נולד בשנת תרנ"ב. אז אחרי שנולד בתרס"א 
חזר אחורנית ונולד תשע שנים לפני כן?! אלא שלקחו סיפור מכאן וסיפור מכאן, סיפור על 
פרחי כהונה של ר' חויתה, וסיפור על ר' מימס מאמו וזה נולד בשנת תרנ"ב והשני בתרס"א 

וחיברו ביניהם. מה השיגעון הזה?! 
לכן היום אנשים כותבים: פלוני כתב כמה ספרים, ומביאים גם ספרים שהוא ערך, כי העורך 
צריך לקחת אחריות, לא כל מכשף יכתוב. פעם חכם אחד מג'רבא ראה הגהה בתפארת ישראל 
בכללים של העיבור בסדר מועד והוא ראה שם הגהה בין סוגריים מרובעים, והוא חשב 
שאת הסוגריים המרובעים מגיה עשה, כי הוא רגיל בג'רבא כשכותבים ספר הולכים לרבי 
פלוני שהוא מגיה להם את הספר, אבל לא מגיה עשה את זה, אלא המחבר כותב. ולמה עשה 
מרובע? קושיא, כי המוח שלך מרובע... מה זאת אומרת? עשה אותו מרובע. אדם צריך להבין 
ולהרגיש, זה המגיה כתב, וזה חכם אחר. אם אתה עורך תהיה אחראי על מה שאתה עושה.





ילדי גאלה מי בתמונה? 

 עורך: הרה"ג ר' 
שמואל עידאן שליט"א

ָהַרָּמ“א כֹוֵתב )סי‘ תצ“ד ס“ג( ֶׁשִּמְצָוה ֶלֱאכֹל ָחָלב ְּבַחג ַהָּׁשבּועֹות, ַוֲאִני ָאַמְרִּתי ֶׁשְּבֵליל ַהַחג 

ֶלֱאכֹל ָּבָׂשר ִּבְסֻעַּדת יֹום טֹוב, ּוַבּיֹום ַּגם ֵּכן ֶלֱאכֹל ָּבָׂשר ]ראה להלן[. ַרק ַּבּבֶֹקר ְּכֶׁשחֹוְזִרים 

ָחָלב.  ַמַאְכֵלי  ָוֵחִצי – ְׁשמֹוֶנה( ָאז אֹוְכִלים  )ְּבָׁשָעה ֶׁשַבע – ֶׁשַבע  ֵליל ָׁשבּועֹות  ֵמַהִּלּמּוד ֶׁשל 

ּוָמָצאִתי ָלֶזה ֶרֶמז: ”ְלַהִּגיד ַּבּבֶֹקר ַחְסֶּדָך“ )תהלים צ“ב, ג‘(, ָראֵׁשי ֵתבֹות ָחָלב, ְוַגם ָחָלב ֶזה 

ֶחֶסד, הּוא ָלָבן. ּוְלַהִּגיד ֶזה אֹוִתּיֹות ְּגִליָדה... ְּגִליָדה ֲחָלִבית – ַּבּבֶֹקר ַחְסֶּדָך – ַּבּבֶֹקר ּתֹאַכל 

ְּגִליָדה ֲחָלִבית. ”ֶוֱאמּוָנְתָך ַּבֵּלילֹות" – ַּבַּלְיָלה תֹאַכל ָּבָׂשר. 

ּוְבחּוץ ָלָאֶרץ ֶהָחָלב ֶׁשָּלנּו ֹלא ָהָיה ֵמָאה ָאחּוז, ָחָלב ֶׁשֲחָלבֹו ָנְכִרי ]ּגֹוי[ ָהָיה ִנְמָּכר ַּבֲחֻנּיֹות, 

ְּבתּוֶנס ָנֲהגּו ּבֹו ֶהֵּתר. ַעל ִּפי ִמי ָנֲהגּו ּבֹו ֶהֵּתר? ַעל ִּפי ַהְּפִרי ָחָדׁש )יו“ד סי‘ קט“ו סק“ו( ְוָהַרְדָּב“ז 

)בתשובותיו חלק ד' סי‘ ע“ה( ַוֲאֵחִרים, ֶׁשאֹוְמִרים ֶׁשְּבָמקֹום ֶׁשֵאין ָחָלב ָטֵמא ָמצּוי, ֹלא חֹוְׁשִׁשים 

אּוַלי ֶזה ָחָלב ֶׁשל ֲחמֹוִרים אֹו ֶׁשל סּוִסים. ִּכי ֲחֵלב ֲחמֹור ֶזה ַגם ֹלא ָטִעים, ְוַגם ִאי ֶאְפָׁשר 

ְלַגֵּבן אֹותֹו ]ַלֲעׂשֹותֹו ְגִביָנה[. ִאם ֵּכן ָהיּו סֹוְמִכים ַעל ַּדַעת ְּפִרי ָחָדׁש. ְוַהְּפִרי ָחָדׁש ָּכַתב, 

ְּכֶׁשָהִייִתי ְבַאְמְׂשֶטְרַּדם ָׁשִתיִתי ָחָלב ֶׁשל ָנְכִרים ִּכי ֵאין ֲחָׁשׁש ָׁשם. ָמה ּתֹאַמר, אּוַלי ִעְרְּבבּו 

ּבֹו ֲחֵלב ְּגַמִּלים? ֲחֵלב ְּגַמִּלים ָיָקר ַהְרֵּבה יֹוֵתר ֵמָחָלב ָרִגיל, ִאם ֵּכן ַוַּדאי ֹלא ִעְרְּבבּו. ּוְבתּוֶנס 

ָנֲהגּו ְכַדַעת ַהְּמִקִּלים, ְוַאָּבא ָזָצ"ל ִהִּתיר ַלְּיָלִדים, ֲאָבל הּוא ָהָיה ַמְחִמיר ְלַעְצמֹו. ַרק ִאם 

ַּפַעם ָּתבֹוא ֵאיזֹו ַעְרִבָּיה, ְוָתִביא ִעִּזים ַּבְּׁשכּוָנה ֶׁשָּלנּו ְוִהיא ַתֲחֹלב, ָאז הֹוְלִכים ְורֹוִאים ֶאת 

ַהֲחִליָבה, ְוָהָיה ׁשֹוֶתה ִמֶּזה. ּוְבֶג‘ְרָּבא ָהְלכּו ְכַדַעת ָמָרן. 

ְוֵיׁש ִסּפּור ִּבְבִרית ְּכֻהָּנה )]ֶׁשִחְּברֹו ָמָרן ַרֵּבנּו מֶֹׁשה ַכְלפֹון ַהּכֵֹהן ָזָצ"ל[ יורה דעה מערכת החי“ת אות 

ג‘(, ֶׁשַּפַעם ַאַחת ֵהִביא ַעְרִבי ּכֹוס ָחָלב ְלָסבֹו ַרִּבי יֹוֵסף ּכֵֹהן, ַאֲחֵרי ֶׁשָּיָצא ָׁשַפְך אֹותֹו. ְוַאַחר 

ָּכְך ָּבא ָהַעְרִבי ְוָׁשַאל אֹותֹו, ֵאיְך ָהָיה ֶהָחָלב? ָאַמר לֹו, ָלָמה ַאָּתה ׁשֹוֵאל? ָאַמר לֹו, ִּכי ַׂשְמִּתי 

בֹו ָחָלב ֶׁשל ְּגַמָּלה, ֶזה ָטִעים ּוָבִריא ְמאֹד. ָאַמר לֹו, ּתֹוָדה ַרָּבה. ּתֹוָדה ַרָּבה ֶׁשֲאִני יֹוֵדַע ַעְכָׁשו 

ָלָּמה ֲחָכִמים ָאְסרּו... ִלְפָעִמים ַהּגֹוי רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ”טֹוָבה“, אֹו ֶׁשָחֵסר לֹו ַכּמּות ֶׁשל ָחָלב ְוהּוא 

ְמַעְרֵּבב ְקָצת ֵמֲחֵלב ְּגַמָּלה. ֲאָבל ְלָפחֹות ָּכל ִמי ֶׁשְּבֶג‘ְרָּבא ָהָיה ַמְחִמיר ַּבֲחֵלב ָנְכִרי, ְוזֹו ֹלא 

חּוְמָרא ֶאָּלא ֶזה ִמן ַהִּדין. ְוָהַאְׁשְּכַנִּזים ְמאֹד ַמְחִמיִרים ֶּבָחָלב ַהֶּזה ]ראה בעלון[. ָלֵכן ַהּיֹום 

ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ָחָלב ָּכֵׁשר ִלְמַהְּדִרין, ָלַקַחת ַרק ֲחֵלב ִיְׂשָרֵאל ְוֹלא ֲחֵלב ָנְכִרי. )ְלָמָרן 

ַרִּבי ַכְלפֹון ֵיׁש ְׁשֵני ָסִבים ֶאָחד ָמָרן ַרִּבי ָׁשאּול ּכֵֹהן ְוֶאָחד ַרִּבי יֹוֵסף ּכֵֹהן ]ֶׁשִהְזַּכְרנּו[. ַרִּבי ָׁשאּול ּכֵֹהן ָהָיה 

ָברַֹבע ַהָּקָטן ]ְּבֶג'ְרָּבא[ ְוִנְפַטר ִּבְׁשַנת תר“ח, ְוַהֵּׁשִני )ָהָיה ֶבן ּדֹודֹו( ַרִּבי יֹוֵסף ּכֵֹהן ֶׁשָהָיה ָברַֹבע ַהָּגדֹול 

ְוִנְפַטר בתרי“ח, עֹוד ֶעֶׂשר ָׁשִנים ַאֲחָריו. ֲאָבל ָהִראׁשֹון ]ַרִּבי ָׁשאּול[ ָּכַתב ְסָפִרים ְּבִלי סֹוף, ְוַהְּסָפִרים ֶׁשּלֹו 

ְמֻתִּקים ְמאֹד, ַעל ָהַאְזָהרֹות, ַעל ַהְּסִליחֹות, ַעל ָהִעּבּור, ַעל ַהִּדְקּדּוק ְועֹוד. ְׁשמֹוָנה ָעָׂשר ְסָפִרים ָּכַתב. 

ְוִאּלּו ַרִּבי יֹוֵסף ִּכְמַעט ֶׁשֹּלא ָכַתב ְּכלּום. ִנְׁשַאר ָלנּו ִמֶּמּנּו ַרק ֵסֶדר ִּפְדיֹון ַהֵּבן )ֲהֵרי הּוא כֵֹהן, ְוִנְדַּפס ִּבְבִרית 

ְּכֻהָּנה חיו“ד מערכת הפ“א אות ו‘(. )ּוְלִעְנַין ֲאִכיַלת ָּבָׂשר - ַחָּיִבים ֶלֱאכֹל ָּבָׂשר ֶּבָחג. ּוָבַרְמַּב"ם )פרק 

ב' מהלכות חגיגה הלכה י'( ְמבָֹאר ֶׁשָּצִריְך ֶלֱאכֹל ְּבַׂשר ְּבֵהָמה )ֶׁשָּכַתב: ֵאין ִׂשְמָחה ֶאָּלא ִּבְבַׂשר ְּבֵהָמה, 

ְוָכְך ָאַמר ָמָרן ָהַרב עֹוַבְדָיה(, ְוָלֵכן ְצִריִכים ֶלֱאכֹל ְּבַׂשר ְּבֵהָמה ִּבְסעּוָדה ַאַחת ַּבּיֹום, ִּכי ִעַּקר ַהְּסעּוָדה ֶׁשל 

ֶהָחג ֶזה ַבּיֹום(. )גליון 261 אותיות ח' וט' והערה 12. וכן גליון 15 אותיות כ“ב וכ“ג והערה 23 – ספר 

השיעור עמוד ער“ה, וגליון 65 אותיות י“ט וכ‘ והערה 17(. 
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 שלוחה 22. 
 נא לשלוח התשובות 

עד יום ראשון בערב
 בין הפותרים נכונה 

 יוגרל פרס )חובה לציין 
שם וכתובת בצורה ברורה(

גליון 
262

"ַּתְלמּוד ְירּוַׁשְלִמי" ֹלא ֻחַּבר ִּבירּוָׁשַלִים, ִּכי ִבְזַמּנֹו ָהָיה ָאסּור ְלִהָּכֵנס ִלירּוָׁשַלִים. ַאְדִרָּיאנּוס 

"ְׁשִחיק ַטְמָיא" ָאַסר ַעל ַהְּיהּוִדים ְלִהָּכֵנס ְלָׁשם, חּוץ ִמּיֹום ֶאָחד ַּבָּׁשָנה ֶׁשָּבִאים ְרֵעִבים 

ְצֵמִאים ִויֵחִפים ְּכֵדי ִלְבּכֹות ַעל ַהּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי, ּוְלַׁשֵּלם ְּפרּוָטה ַעל ֶזה )ְוֵיׁש ֵּתאּור ִמֵּסֶפר 

רֹוִמי ֵמאֹוָתּה ְּתקּוָפה ַעל ֶזה(. ַרִּבי ָדִוד לּוְרָיא )קדמות הזהר עמ' ס"ט( ָׁשַאל: ִאם ֵּכן ַמה ֶּזה 

ַּתְלמּוד "ְירּוַׁשְלִמי"? ֲאָבל ַהַּכָּוָנה ַּתְלמּוד ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשָּכל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִנְקֵראת ְּבֵׁשם 

"ְירּוָׁשַלִים". )גליון 164 הערה 2(.

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

הבדל מר"ת ותשאר בן-אדם
 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

פתרון משבוע קודם:   מי היה חמיו של רבי מאיר? רבי חנינא בן תרדיון.  הזוכה: צדוק - אלעד
פתרון התמונה: החכם השלם, הצדיק והחסיד רבי ששון הכהן זצ"ל, חתנו של מרן רבנו רחמים חי חויתה הכהן 
זצ"ל. ראש הועד למען הרב, להוצאת כתבי חמיו הגדול, למעלה מששים שנה. הסתלק לבית עולמו לפני כשבועיים, 

והוא כבן תשעים ושש.  הזוכה: נ. סעדון - אופקים

308:   למה רומזים השמים. שמים ראשי תיבות "שומע ומשמיע יחדיו מכונים" )וכן ראשי  פתרונות מגליון 
תיבות ארבעת הדורות ממרן רבי שאול הכהן והלאה(.  הזוכה: מרדכי עבאדי - אשדוד

פתרון התמונה: מורנו הגאון הגדול רבי בוגיד סעדון זצ"ל, הרב הראשי לג'רבא )ואחר כך ראש ישיבה בפריז(, 
מחבר ספר מגיד חדשות.  הזוכה: משפחת מאזוז - רחוב הרב פארדו, בני ברק

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

ְלַהְדִליק ֵאׁש ְּביֹום טֹוב ֶאְפָׁשר ֵמֵאׁש ּבֹוֶעֶרת, ָלֵכן ַמְדִליִקים ֵנר ְנָׁשָמה ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב, 

ְוַאל ִּתַּקח ֵנר ְנָׁשָמה ֶׁשל 24 ָׁשעֹות ֶאָּלא ֶׁשל 26 ָׁשעֹות אֹו ְקָצת יֹוֵתר, ְוַאָּתה ַמְדִליק 

אֹותֹו ְבֶעֶרב ַהַחג ָסמּוְך ַלַחג, ְּכֵדי ֶׁשִּיָּׁשֵאר ּדֹוֵלק ַעד מֹוָצֵאי ַהַחג, ְוָכָכה ָכל ַּפַעם ַאָּתה 

ָנה ֶׁשָחל ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת, ַמְדִליִקים ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת, ֵנר ֶׁשל  ָיכֹול ָלַקַחת ֵאׁש ִמָּׁשם. ]ְוַהּׁשָ

ְּכ60 ָׁשעֹות[ ּוַפַעם ָהיּו ָכֵאֶּלה ֶׁשָּטעּו ְוָאְמרּו ֶׁשֻּמָּתר ְלַהְדִליק ַחְׁשַמל ְּביֹום טֹוב, ְוֵחֶלק 

ָּגדֹול ֵמַרָּבֵני ָמרֹוקֹו ִהִּתירּו ֶאת ַהִּׁשּמּוׁש ַּבַחְׁשַמל ְּביֹום טֹוב. ּוְכָבר ָקַדם ָלֶהם ַּבֶהֵּתר 

ַהֶּזה ָהַרב ָערּוְך ַהֻּׁשְלָחן, ֵיׁש ְּתׁשּוָבה ֶׁשּלֹו ֶׁשּמּוֵבאת ְּבֵסֶפר ָׂשֵרי ַהֵּמָאה )ח“ו עמ‘ 116 ְוַגם 

ִּבְסָפִרים ֲאֵחִרים ֶׁשל ָהַרב ַמְימֹון ּוְבעֹוד ֵסֶפר ֶׁשְּמַסֵּפר ַעל ַחְכֵמי ַהּדֹורֹות(, ְוָכתּוב ֵׁשם ֶׁשַהּפֹוֵסק 

ַהָּגדֹול ַרִּבי ְיִחיֵאל ִמיְכל ֶאְּפְׁשֵטין )]ֶהָערּוְך ַהֻּׁשְלָחן[ ָאִביו ֶׁשל ַהּתֹוָרה ְּתִמיָמה( ִנְׁשַאל ָּבֶזה, 

ְוהּוא ֹלא ַמֲאִריְך ֶאָּלא ָכַתב ְּבַכָּמה ׁשּורֹות ֶׁשֻּמָּתר, ִּכי ֵיׁש ָׁשם ַחְׁשַמל ֶׁשְּכָבר ִנְמָצא 

ְוַכֲאֶׁשר ַאָּתה ַמְדִליק ֶאת ָהאֹור ַאָּתה מֹוִציא ֶאת ַהַחְׁשַמל ַהחּוָצה.  ְבתֹוְך ַהחּוִטים, 

ֲאָבל ֵהִׁשיבּו ָעָליו ֲחָכִמים ַאְׁשְּכַנִּזים ְּבֵסֶפר ׁשּו“ת ֶקֶרן ְלָדִוד )סימן קמ“ד(, ֶׁשאֹוֵמר ֶׁשֵאין 

ְּבתֹוְך ַהחּוִטים ׁשּום ָּדָבר. ִּכי ַבַחְׁשַמל ֵיׁש ְׁשֵני חּוִטים, חּוט ֶאָחד ֵנָגִטיב ְוחּוט ֶאָחד 

ּפֹוִזיִטיב – חּוט ֶאָחד ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ַחְׁשַמל ְּבכַֹח ְוַהֵּׁשִני ֵאין ּבֹו ַחְׁשַמל ִּבְכָלל. ְוִאם ִּתַּגע ָּבִראׁשֹון 

ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ְקָצת ַחְׁשַמל ַּתְרִּגיׁש ֶׁשָהֶאְצַּבע ֶׁשְּלָך ְקָצת ”ִמְתעֹוֶרֶרת“ ֲאָבל ֶזה ְכלּום. ְוַהֵּׁשִני 

ֹלא עֹוֶׂשה ְכלּום ִּכי הּוא ֵמת. ֲאָבל ִאם ִיְּגעּו ֶאָחד ַּבֵּׁשִני – ֵאׁש ֶלָהָבה. ְוַאָּבא ָזַצ"ל ָהָיה 

לֹוֵמד ֶאת ֶזה, ִּכי ָהָיה אֹוֵהב ְּדָבִרים ָּכֵאֶּלה – ”ַעְסָקן ִּבְדָבִרים ֲהָוה“ )חלין דף נ“ז ע“ב(, 

ְוָאַמר ֶׁשעֹוד ִמְּׁשַנת תרצ“ה )1935( ָהָיה עֹוֶלה ַעל ַהֻּׁשְלָחן ּוַמְסִּביר ַלַּתְלִמיִדים ְּבתּוֶנס 

ֶׁשָּבאּו ִלְלמֹד ֶאְצלֹו, ֶׁשַהַחְׁשַמל ַהָּטמּון ִּכְבָיכֹול ַּבחּוִטים הּוא ַרק ְּבּכַח ְוֹלא ְבפַֹעל, ְוֶזה 

ְבִדּיּוק ְּכמֹו ִמי ֶׁשּמֹוִציא ֵאׁש ִמן ָהֲאָבִנים ]ֶׁשָאסּור ְּביֹום טֹוב[. ְוִכי ָבֲאָבִנים ֵיׁש ֵאׁש? 

ֵאין ָּבֶהם ֵאׁש ְוַרק ַּכֲאֶׁשר ַאָּתה ְמַחֵּכְך ֶאֶבן ְּבֶאֶבן, ֵיֵצא ְלָך ֵאׁש. ּוְכמֹו ֶׁשַהִּמְׁשָנה ָאְמָרה 

)ביצה דף ל“ג ע"א( ֶׁשֹּלא מֹוִציִאים ֵאׁש ִמן ַהַּמִים ּוִמן ָהֲאָבִנים ּוִמן ֶהָעָפר, ָּכָכה אֹותֹו ָדָבר 

ָאסּור ְלהֹוִציא ֵאׁש ֵמַהַחְׁשַמל. ְוֶזה ָלַקח ְזַמן ַעד ֶׁשֵהִבינּו ֶאת ֶזה. ְוַהּיֹום ָּפׁשּוט ְלֻכָּלם 

ֶלֱאסֹר, חּוץ ִמַּכָּמה ֶׁשֵאיָנם ְּבִקיִאים ַּבְּמִציאּות. )ַעל ֵאֶּלה ֶׁשִהִּתירּו ַפַעם ֵאין ְּתלּוָנה, ִּכי ֹלא 

ָיְדעּו ִבְזַמָּנם. ֲאָבל ֵאֶּלה ֶׁשַּמִּתיִרים ַהּיֹום ְּכֶׁשּיֹוְדִעים ֶׁשַהְּמִציאּות ַאֶחֶרת, ָמה ַאֶּתם ַמִּתיִרים?! ָמה 

ַאֶּתם עֹוִׂשים?! ֹלא עֹוִׂשים ָּכָכה! ֵיׁש ְּגָמָרא ְבֻחִּלין )דף נ“ז ע“א(: ”ִמְּדָבָריו ֶׁשל ְּבִרִּבי ִנָּכר ֶׁשֵאינֹו 

ָבִקי ְבַתְרְנגֹוִלים“ – הּוא ְמַדֵּבר ַעל ַּתְרְנגֹול ְוהּוא ֹלא ָבִקי ּבֹו. ְּכֶׁשּפֹוְסִקים ֲהָלָכה ָצִריְך ָלַדַעת ַּגם 

ֶאת ַהְּמִציאּות(. ְוָלֵכן ָאסּור ְלַהְדִליק ַחְׁשַמל ְּביֹום טֹוב. ְוִאם ֵיׁש ְׁשעֹון ַׁשָּבת ֶזה ֻמָּתר. 

ֲאָבל ֹלא ְלַהְדִליק ְּביֹום טֹוב ַעְצמֹו. ְוִאי ֶאְפָׁשר לֹוַמר ֶׁשֶּזה ְכמֹו ֶׁשַּמְדִליִקים ִמֵּנר ֵמֵאׁש 

ְלֵאׁש, ִּכי ְבֵנר ַאָּתה ַמְדִליק ִמֵּנר ּדֹוֵלק, ֲאָבל ָּכאן ְּכֶׁשַאָּתה ַמְדִליק ֶאת ַהַחְׁשַמל ַאָּתה 

סֹוֵגר ַמְעָּגל ְוַאָּתה ְמַיֵּצר ֶאת ָהֵאׁש. )גליון 261 אותיות י' וי"א(.

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


