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ממקובלים מתחזים.  יז. ללמוד להתפלל מכל הלב.
הכרת הטוב

שבוע טוב ומבורך. מחר )כ”ח באייר( זה יום ירושלים, וגם יום ההילולא של א. 
שמואל הנביא )ככה מקובל(, ואנחנו לא אומרים בו תחנון. זו הכרת הטוב לקב”ה 
מי שאומר שמלחמת ששת הימים היתה במקרה, הוא  על הנסים שעשה לנו. 
כופר בקב”ה! הוא כפוי טובה! צריך להכיר טובה ולא להיות “כסוס כפרד אין 
הבין” )תהלים ל”ב, ט’(. לא לומר שזה מקרה וזו תעוזה של צה”ל, זו שפה של 
הכופרים, לא שפה שלנו. בנס חנוכה חכמים קבעו לדורות שמונה ימים בהלל 
גמור, אע”פ שהחשמונאים לא היו מאה אחוז. תוך חמשים שנה קם מלך אחד 
ממלכי חשמונאי שהרג את כל חכמי ישראל )גמרא בקידושין דף ס”ו ע”א(. ואחר 
כך היה הורדוס שעשה עוד פעם אותו דבר, והשאיר את בבא בן בוטא ועיוור 
לו את שתי העינים )ב”ב דף ג’ ע”ב(. ואפ”ה הרמב”ם כותב )פ”ג מהלכות חנוכה ה”א(: 
“וחזרה המלכות לישראל יתר על מאתים שנה עד החורבן השני”. והמאתים שנה 
האלה כוללות גם את השנים של הורדוס. הכרת הטוב במקומה, והאנשים הרעים 
במקומם. יש גם לנו אנשים רעים, ואנחנו מחכים שיום אחד יחלפו דעותיהם מן 
העולם, “כלבוש תחליפם ויחלופו1” )תהלים ק”ב, כ”ז(, אבל זה לא נוגע לקב”ה, הוא 

עשה אתנו טובות נסים ונפלאות. 

 מי שאומר תחנון ב”יום ירושלים” הוא כופר בטובתו 
של הקב”ה!

מי שיקרא בספרים איך היתה מלחמת ששת הימים הוא ישתומם וישתגע. ב. 
צריכים להודות ולא לערבב דבר בדבר. זה לבד וזה לבד. לכן מחר אנחנו לא 
אומרים תחנון, יש מי שאומר גם הלל בלי ברכה, אבל תחנון אסור להגיד! אסור 
להגיד ואסור להגיד. מי שאומר תחנון הוא כופר בטובתו של הקב”ה! כאומר לו: 
העולם מתנהל בלעדיך, אנחנו מסתדרים בלעדיך, זה פירוש הדברים האלה, 
אין הסבר אחר. נטורי קרתא יצעקו ויצעקו, אבל זה לבד וזה לבד. יש שתי 
כתובות, כתובת של בורא עולם שנתן לנו מדינה חצי טובה או רבע טובה, אבל 
ינּו אותם שוק  נתן לנו מדינה, ונתן לנו כח להתגבר על ארבע מדינות ערב, ְוִהִכּ
על ירך, זה בא בכוחנו? זה לא בא בכוחנו. ויש כתובת של העם שצריך תיקון. 
לכן אסור לעשות את הדבר הזה. לא לומר תחנון מחר - ואני אחראי על כל מלה 
שאני אומר - מי שאומר תחנון, הוא בדיוק חבר ל”כוחי ועוצם ידי” )דברים ח’, י”ז(. 
הכופרים אומרים “כחי ועוצם ידי”. אבל מה אתם אומרים? שכוחם של הרשעים 
עשו את זה. זה אותו דבר. לא עושים ככה! תהיו בני אדם, תהיו מכירי טובה. 

1.  לא ישאר זכר לדעותיו של שר האוצר ולדעותיו של “ראש הממשלה החליפי”, אל 
תקרי חליפי אלא חלוף - בערבית חלוף זה חזיר... לחנוק את האברכים ולתת כמה שיותר 
לערבים, זה טוב מאד, ממש “נפלא”. אלה בוגדים בעמם, שונאים את עמם, גרועים מנאצים! 
הנאצים אוהבים את עמם, ואלה שונאים את העם שלהם. רוצים להרוס ילדים וזקנים 

שהם לומדים תורה, והרי בזכות התורה חייתם אנחנו ואתם אלפיים שנה!

“פורים סארגוסה”
במשך הגלות כמה פעמים היו נסים, בעיר הזאת ובעיר הזאת, והיו עושים ג. 

“פורים”. כמו “פורים סארגוסה”, אתם לא יודעים כמה זה יפה. תקראו בלוח 
“דבר בעתו” של הרב גנוט )בחודש שבט(, הוא מספר לך שם על נס גדול שהיה 
בסארגוסה בשנת חמשת אלפים קס”ג )לפני למעלה משש מאות שנה(, ועד היום 
יוצאי סארגוסה עושים אותו. יש להם מגילה שמספרים בה איך כמעט הם 
היו הולכים לאיבוד בגלל איזה מומר אחד שהלך למלך, ואמר לו: אתה חושב 
שמוציאים לכבודך ספר תורה? איזה ספר תורה? זה ספר תורה ריק שלוקחים 
ממנו את היריעות. ולמחרת פקד עליהם המלך להוציא ספר תורה, נגלה אליהו 
הנביא )או מישהו אחר( בחלום לשמש בית הכנסת, ואמר לו: תשמע, תחזיר את 
כל היריעות למקומם. אמר לו: למה זה? אמר לו: תשמע מה שאני אומר לך. 
בא אליו ולכל שמשי בית הכנסת וקיימו דבריו. למחרת הרבנים לא יודעים 
כלום, חושבים הכל כרגיל. והמלך בא, והוא רוצה לראות מה כתוב בספר תורה, 
והם רעדו, כי המלך ימצא שלא כתוב כלום. והנה פתאום המלך ועבדיו פתחו, 
וכולם היו פתוחים בפסוק: “ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים 
ולא געלתים לכלותם, להפר בריתי אתם כי אני ה’ אלקיהם” )ויקרא כ”ו, מ”ד(! ואם 
זה נאמר בזמן הגלות - בין גזירות ספרד הראשונים קנ”א לבין גזירות ספרד 
השניים - והקב”ה אומר: “לא מאסתים ולא געלתים”. קל וחומר בדורנו שיש 
בן פורת יוסף מליונים בארץ ישראל. ואנחנו מפחדים מאיראן, ומפחדים מעבאס 
ומפחדים מחמאס. מה זה? מה יש לכם? אין לכם אמונה?! אל תאמינו, אבל 
הקב”ה שומר עליכם אפי’ שאתם לא מאמינים, אפילו שאינם עושים רצונו של 
מקום הרי הם בנים )קידושין דף ל”ו ע”א( - “בנים לא אמון בם” )דברים ל”ב, כ’(. “בנים 
משחיתים” )ישעיה א’, ד’( - אבל הם הבנים שלי, מי שהוא רוצה לכפור – שיכפור, 

אבל אחר כך יום יגיע, ויתן דין וחשבון על הדבר הזה.

“מה שיחוק האדם על ספר, ראוי לו שיחזור עליו אלף פעמים”
שלחו לי עלים של “יורו משפטיך” מהרב גדעון בן משה שיהיה בריא, הלכות ד. 

חג השבועות לפרטים ופרטי פרטים עם מקורות ועם הכל. אבל מי שכותב דבר 
צריך לחזור עליו אחר כך2, מה כתבו כאן? כתבו ככה: “גם המחמירים לפי דעת 
המקובלים שלא להסתפר עד ערב שבועות, מותרים השנה להסתפר ולהתגלח 
כבר בליל ששי”, זה בסדר גמור. ליל מ”ח לעומר כלומר ביום חמישי בלילה. 
יוסף  “ולדעת מרן הראשון לציון רבנו עובדיה  אחר כך בסעיף הבא כתוב: 
זצ”ל מותרים לספר ולהתגלח גם בלילה ואפילו לדעת רבותינו המקובלים”. 

2.  אני מגיה העלונים, אבל אחר כך עושים לי שגיאות... מה כתבו הפעם? “למה עינים 
אם אינכם רואים”, מה זה? צריך לומר: “למה לכם עינים”. “עינים להם ולא יראו” )תהלים 
קט”ו, ה’(... למה לא כתבתם לכם? כתבו אח”כ “למה לכם אזניים”, ולמה “לכם” עינים לא 

כתבו. ועוד שגיאות כאלה. אז אני צריך לעשות 
שתי הגהות, מה אני אעשה?!

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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היינו רישא? ברישא אמרת כבר שגם המקובלים יכולים השנה להסתפר ולגלח, 
ולדעת הראשון לציון מותרים להסתפר ולהתגלח גם בלילה, זהו בדיוק מה 
שאמרת למעלה? אלא הכוונה היא בסעיף ג’ שבכל השנה כולה הרב עובדיה 
מתיר ]להסתפר בלילה[ )שו”ת יחו”ד ח”ד סי’ כ’(. וזה העיקר – חסר. כשאתה כותב 
דבר, תחזור עליו פעם ופעמיים לפחות. הרמב”ם כותב תחזור עליו אם אפשר 
אלף פעמים, במאמר קידוש ה’ כתב: “מה שיחוק האדם ויכתבהו על ספר, ראוי לו 
שיחזור עליו אלף פעמים אילו יתכן זה” - כי הוא יודע שבן אדם לא יחזור אלף 
פעמים, אבל לפחות פעמיים שלוש תחזור. אי אפשר לכתוב ככה סעיף אחר סעיף, 
בתחילה אתה אומר גם דעת המקובלים, ואחר כך אתה אומר “ולדעת הרב עובדיה 
מותר להסתפר ולגלח גם בלילה ואפילו לדעת רבותינו המקובלים”, צריך לומר 

“בכל ימות השנה” וזה העיקר. 

היה כותב ומגיה ומלטש ומשכלל
והיום ה.  אדם צריך לחזור על דבר שהוא כותב. בזמן הרמב”ם היו כותבים 

מדפיסים. שגיאה קטנה שלא מובנה, מתחילים לעשות לנו אוקימתות. אחד מצא 
שתי סתירות )שהם לא סתירות( בברית כהונה בהלכות תעניות ואבלות וכדו’, אמר 
לי אי אפשר, אפי’ “פילא בקופא דמחטא אי אפשר להכניס”, אמרתי לו: לא צריך 
לא פילא ולא מחטא... הדברים ברורים כשמש. אבל הגענו לשפל כזה שאנחנו 
לא מבינים אחד את השני, הגענו לדור הפלגה - “אשר לא ישמעו איש שפת 
רעהו” )בראשית י”א, ז’(... לכן אדם צריך לכתוב ולחזור ולבדוק3. יש לנו כתבי יד 
של הרמב”ם, ורואים איך הוא כותב וחוזר ומוחק וכותב. ורש”י ככה עשה, לא 
ידענו את זה, פעם ראיתי בספר אישים ושיטות )במאמר על הנצי”ב( שמביא שרש”י 
כל ימי חייו היה כותב ומגיה ומלטש ומשכלל. אבל מי אמר לו את זה? יצא ספר 
לפני כמה שנים – “ספר איוב מבית מדרשו של רש”י”, ורואים שם איך הוא כותב 
נוסח, וחוזר עליו, וחוזר על הנוסח, השפה המלוטשת ביותר זו השפה האחרונה 
שלו. מי שיקרא את רש”י בגמרא א”צ לפתוח את הרשב”א ואת הרמב”ן ואת 
הריטב”א, אלא קודם כל רש”י. מי שלא מבין את רש”י לא יודע כלום! הוא הולך 
בחושך ובאפילה. צריך לבדוק את רש”י. כל מלה ברש”י “זהב ורוב פנינים וכלי 
יקר שפתי דעת” )משלי כ’ ט”ו(. אבל זה לא יצא לו ככה לבד, רש”י לא נולד עם עט 
ביד, רש”י נולד ילד כמו כל הילדים, אלא שעמל לתקן וללטש. איך אומר הפסוק? 

“ואיזן וחיקר תיקן משלים הרבה” )קהלת י”ב, ט’( לכן זה נפלא.

“אקדמות מלין”
יש פיוטים לחג השבועות. הייתי שמח אם הספרדים שלנו יקחו את הפיוטים ו. 

של האשכנזים ויעשו להם מנגינה. “אקדמות מלין ושריות שותא, אוולא שקילנא 
)הם לא יאמרו אוולא )בוי”ו שלנו(, אלא הם יאמרו אולא )הוי”ו כמו בי”ת  הרמן ורשותא” 
“בבבי תרי ותלת דאפתח בנקשותא, בברי דברי וטרי  רפויה(...(. אחר כך אומר: 

עדי לקשישותא. גבורן עלמין ליה ולא סיפק פרישותא, גויל אלו רקיעי, קני כל 
חורשתא”. יש שם דברים מאד יפים, רק שזה כתוב בארמית. והארמית שלו צחה 
מאד. נראה כאילו הוא בא ישר מבבל, מפרס, מכורדיסטן, איפה למדת ארמית 
כזאת? היא כל כך יפה. והוא אומר שם: אומות העולם מפתים אותנו בואו אתנו, 
ואמר: “בחכמתא מתיבתא להון קצת להודעותא, ידעתון חכמין לה באשתמודעותא. 
רבותכון מה חשיבא קבל ההיא שבחתא, רבותא דיעבד לי כד מטיא שעתא” - כל 
הגדולה שלכם מה היא נחשבת לעומת אותה שעה “במיתי לי נהורא, ותחפי לכון 
ְקפא ובגיותא”. הייתי קורא את זה פעם, והייתי חוזר  בהתא. יקריה כד אתגלי, בּתָ

על זה פעמיים שלוש, וזה ממש תענוג לקרא את זה, ואנחנו הפסדנו את זה. 

היכן קוראים ה”אקדמות”?
האשכנזים פעם היו קוראים את האקדמות האלה בין ברכת התורה וקריאת ז. 

הפסוק הראשון - “בחודש השלישי” לבין המשך הקריאה. היו מפסיקים באמצע, 
וקמו עליהם. היו שתי קהלות בוינציא ספרדים ואשכנזים. האשכנזים שלחו מכתב 
להרב שער אפרים4, אמרו אנחנו רגילים לומר את האקדמות בין הפסוק הראשון 
ובין ההמשך, והספרדים האלה אומרים לא, אבל אסור להם לפסוק לנו כי הם 

3.  אבל לא יבדוק יותר מדאי. רבי אברהם ביתאן ע”ה היה כותב פתח השער לספרים שלו, 
ואחרי שכותב מוחק הכל מחדש וכותב עוד פעם. אמר לי שאמר לו רבי כלפון ע”ה לא תמחוק 
ותכתוב יותר מדאי, אלא השפה הראשונה שכתבת זו השפה של המוח. השפה השניה אתה 
עוד מחפש חיטוטים... לכן תכתוב, ואם יש איזו מלה אחת לא ברורה, תתקן אותה. זה הכל.

4.  שער אפרים זה לרבי אפרים כהן, הוא היה גאון גדול בווילנא, והוא היה ]חמיו של החכם 
צבי[ וסבו של היעב”ץ.

נוגעים בדבר. אמר להם נכון, והוא יישב את המנהג )שו”ת שער אפרים סי’ י’ ע”ש(. 
ובא נכדו הגאון יעב”ץ “אשר לא ישא פני איש ולא יהדר פני גדול” )ע”פ ויקרא י”ט, 
ט”ו(, ואמר: הספרדים נוגעים בדבר?! אדרבא, האשכנזים נוגעים בדבר... כי הם לא 

השאירו תפלה שלא זרקו בה אבנים - “כל חלקה טובה הכאיבו באבני פיוטיהם” 
ככה הלשון שלו בסדור )הלכות חג השבועות(. “כל חלקה טובה הכאיבו” – עושים 
הפסקות בתפלה ובקריאת התורה עם פיוטיהם. ואומר היעב”ץ, אנחנו אומרים 
את הפיוט הזה, אבל לא מפסיקים בו. ולאט לאט האשכנזים נרגעו, והתחילו לומר 

את הפיוט ]לפני קריאת התורה[. 

גם לספרדים כדאי לומר הפיוט הזה
ואני מקוה היום שגם הספרדים יאמרו הפיוט הזה. כי הפיוט הזה הוא כל כך ח. 

יפה, כל כך נפלא, כל כך מתוק, כל כך מלא אמונה, כל כך מלא ביטחון. אתה רואה 
היום איך שר הפנים ושר גיהנם ושר האוצר כולם נלחמים בתורה – “רבותכון מה 
בושה  חשיבא קדם ההיא שבחתא וכו’, במיתי לי נהורא ותחפי לכון בהתא” - 
וחרפה. אנשי חושך ואפילה. אומות העולם מעריכים את התורה, אומות העולם 
נהנים מהתורה, אומות העולם מכבדים את התורה, בדובאי5 יש שם מקום כשר 
בשביל היהודים שבאים לשם, ויש שם משגיח כשרות וכו’, והנה בא ערבי אחד 
ונתן לו מכות ונאבק בו - “ויאבק איש עמו עד עלות השחר” )בראשית ל”ב, כ”ה(. 
לקחו את הערבי הזה ודנו אותו לשמונה שנות מאסר! ונתנו ליהודי הזה פיצויים. 
על מה פיצויים? שלא יפרסם בעולם כולו שככה קורה שם, כי זה פוגע בהם 
בתיירות ובכל דבר. ואנחנו צריכים להתבייש בתורה?! אוי לנו ביום שיהיה משפט 
למעלה! אוי לבהמות כפויי טובה וחסרי דעת. שר האוצר, ושר הבטן ושר הבנט... 
כולם חושך ואפילה. למה תברחו מהתורה?! למה תלחמו בתורה?! לולי התורה 

היינו בחושך ובאפילה. 

“תורת אמת נתן לנו” וכולם נהנים ממנה
תראו מה שהיה לפני התורה, כל העולם כולו היה עובד אלילים, כל העולם כולו ט. 

היה הולך בחושך, ועד היום במקומות שישראל לא עברו נשארו בחושך ובאפילה. 
עובדים אלילים, עובדים פרות, עובדים “בודהה”, עובדים כל דבר6. אבל לאט 
לאט כל אומות העולם יודעים שהעולם מתכונן ומסודר להפליא, ואתם כופרים 
בבורא עולם?! איך אתם חיים?! איך אתם נושמים?! איך אתם נובחים?!... צריך 
לדעת שהתורה עשתה אותנו בני אדם. ולא רק אותנו, אלא כל אומות העולם בני 
אדם בזכותה, רק שהם מתביישים לומר, אז הם “מתקנים” קצת כאן וקצת שם, 
אבל הכל לקוח מהתורה, והתורה לקוחה ממשה רבנו, ומשה רבנו לקח מהקב”ה, 
ומי שלא מאמין בדברים האלה - כמוהו כמו בהמה. “אדם ביקר ולא יבין נמשל 

כבהמות נדמו” )תהלים מ”ט, כ”א(.

קריאת ה”אזהרות”
יש לנו פיוטים שלנו, אזהרות שאין כמותן בעולם, ואנשים לא קוראים אותם. י. 

הבן איש חי ע”ה כותב )ש”א פרשת במדבר הלכה ו’( לקרוא תהלים. מה זה? סליחות? 
ראש השנה? כיפור? ביום שבועות צריכים להיות שמחים וצריכים לאכול. הגמרא 
)בפסחים דף ס”ח ע”ב( אומרת שאפשר לצום כל השנה כולה חוץ ]משלושה ימים 

ואחד מהם[ חג השבועות, מאי טעמא? יום שניתנה בו תורה הוא. ואז מה אם ניתנה 
בו תורה? אדרבא, אם ניתנה תורה אז צריך ללמוד כל היום כולו. אבל לא, התורה 
צריכה כח. התורה נקראת “תושיה” שמתישה את כוחו של אדם )סנהדרין דף כ”ו 

5.  אתם יודעים מה זה דובאי? איך אומרת הגמרא על החיה השניה של דניאל? “מסורבלים 
כדוב” )מגילה דף י”א ע”א(, ושם כולם מסורבלים, בניינים עד השמים שמונה מאות מטר גובה, 

פי שלושה מטור אייפל.
6.  כמו שהיה שם חסיד אחד מחב”ד, אמר מי שיש לו שאלות על היהדות יפנה אלי, וכתב 
שם הטלפון שלו. התקשר אליו מישהו ואמר לו: אני רוצה לשמוע, והוא בא. אמר לו: תשמע, 
יש אלקים אחד בעולם. אמר לו: לא יכול להיות. אמר לו: למה לא יכול להיות? אמר לו: כאן 
בהודו לבד יש שלש מאות מליון אלילים, איך אתה אומר שיש רק אחד?... שלוש מאות מליון 

אלילים, שלוש מאות מליון בהמות חסרי דעת. 
אחד אמר לו, הפרסים לפחות היו קצת נורמלים, יש להם “רק” אלהי החשך ואלהי  איש 
האור. ואחד אמר )ככה מובא בגמרא בסנהדרין דף ט”ל ע”א(: החצי העליון שלך זה של האל 
הטוב, והחצי התחתון זה של האל הרע. אמר לו: למה? אמר לו: כי בחצי העליון יש שם 
שכל ודעת ובינה וכל טוב שבעולם, ובחצי התחתון יש שם כל הלכלוך והצרות. אמר לו: 
ככה אתה אומר? אז אם אדם שותה מים ואחר כך הוא הולך לשירותים, איך מרשה האליל 
שלמטה לאליל שלמעלה להעביר מים? יאמר לו זה טריטוריה שלי! מה אתה עושה כאן?! 

אמר לו אה... המחשבה הזאת לא עלתה בלבי...
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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 יעמדו

ת.נ.צ.ב.ה אמן

כמימס בן סתרונה 
סופר  ואשתו מינה 
יסמינה בת מרימה

ע”ב(. הגאון מווילנא היה הרבה פעמים בתענית, כל יום היה אוכל כזית לחם בבוקר 

וכזית בערב, ובין כזית לכזית היה גומר מסכת. ואחר כך שמע על אחד מתלמידיו 
שהוא עושה סיגופים ותעניות, אמר לו: למה אתה עושה את זה? אמר לו: ולמה 
הרב עושה את זה? אמר לו אני עושה את זה, וכי ראית פעם שנחלשתי או שאני 
לא מרגיש טוב?! אני מרגיש טוב7. אז בחג השבועות צריכים להיות שמחים ולא 
לעשות כל מיני דברים. לכן האזהרות האלה שאנחנו קוראים חבל ששאר עדות 
המזרח לא קוראים אותם, ואם קוראים - קוראים רק כמה אזהרות של בן גבירול. 
האם מבינים את היופי שבהן, את המשקל ואת היתד ואת התנועות?! לא מבינים 

כלום8. אבל יש עוד פיוטים נפלאים מאד.

לשים אילנות ועשבים בבית הכנסת לכבוד חג השבועות
יש כאלה שמסופקים ]לנוהגים לא להסתפר עד ערב שבועות[ אם להסתפר יא. 

בלילה או ביום, וההלכה היא שמותר גם בלילה גם השנה הזאת וכמו שאמרנו. 
לשטוח עשבים בבית הכנסת לכבוד חג השבועות, יש אומרים בשם הגר”א )חכמת 
אדם כלל פ”ט אות א’( שזה מנהג של גוים, ולא נהגו ככה. אבל זה לא בדיוק מנהג 

של גוים, כי נמצא במדרש )בתרגום שני לאסתר( שהמן אמר לאחשורוש שבערב 
שבועות היהודים שוטחים עשבים ואילנות ודברים כאלה9, ומה שכתוב בתורה 
ובדברי חכמים אנחנו לא נבטל את זה. יעלה על הדעת לבטל את הפסח כי יש 
לנוצרים “פסחא” )והפסחא שלהם לפעמים באה בדיוק ביום פסח שלנו(?! מה אכפת לנו 
מהם?! “יאבד עולמו מפני השוטים” )ע”ז דף נ”ד ע”ב(?! אז גם כאן אנחנו אומרים 
שאפשר לעשות אילנות ועשבים, הגר”א סובר אחרת. הגר”א סובר )עיין חכמת אדם 
שם( שאסור ללבוש בגדים שהגוים עושים אותם אפי’ לא מתכוונים לע”ז, ואילו 

מהר”י קולון10 כותב )שורש פ”ח( שכל דבר שעשו אותו לא לשם עבודה זרה, אלא 
למשל בשביל להכיר זה רופא וזה אח וזה סניטר, כל אחד והלבוש שלו, כי לא 
יתכן שילבשו כולם אותו דבר )אתה אומר לו: “אדוני הד”ר”, והוא אומר לך: “אני סניטר”... 
קראת לי ד”ר בטעות(, זה מותר. יש מחמירים בזה, והגר”א אומר שעל דבר כזה של 

לבוש יהרג ואל יעבור, אבל הוא יחיד בדבר הזה, לכן לנו מותר ואין שום בעיה 
לשים את כל הדברים האלה.

פתיל צף ליו”ט יכין מערב שבת
מי שמדליק בפתיל צף יכין אותו מבעוד יום ]מערב שבת[, כי יש חשש שבעשיה יב. 

שלו זה נקרא מכה בפטיש. כשהוא עושה אותו בליל החג, אז הוא עושה אותו כלי. 

7.  עובדה שרק בסוף ימיו כשלא היה מרגיש טוב, בנו רבי אברהם שולח מכתב לרבי יעקב 
מדובנא: “אבא לא מרגיש טוב, תבוא ותשעשע אותו במשלים שלך”. והוא בא ומשעשע 
אותו במשלים, והגר”א אומר: ברוך ה’, עכשיו אני הבראתי. רבי יעקב לך הביתה. חודש לפני 
פטירתו הביאו רופא לבדוק אותו, והרופא בדק אותו ואמר לו: איפה הרב נמצא? אמר לו: אני 
נמצא בפרק כ’ במסכת כלים... זה מה שמעניין אותך? איפה אתה נמצא?! אבל אצלו שום דבר. 
התורה מחיה אותו. אנחנו לא הגענו ולא נגיע לזה, אבל לפחות נלמד לשמור על הבריאות.

ַלְך על אורים".  ָאח, ְיָהׁשְ 8.  מבינים למשל הביטוי “שמח ואמור ֶהָאח, בהחיותך ָהָאח, והנותר ּבָ
“שמח ואמור האח” - כשאתה מחיה את אחיך “וחי אחיך עמך” )ויקרא כ”ה, ל”ו(, תאמר האח, 
עשיתי טובה. “והנותר באח” - מה זה “והנותר באח”? אכלת אותו?... לא ככה, אלא פירושו 
הנותר בתנור, “והנותר - בקרבן – באח יהושלך על אורים” - תזרוק אותו. “והנותר ממנו 
עד בוקר באש תשרופו” )שמות י”ב, י’(. והוא מחבר אותם ביחד על מנת לעשות חרוז, ֶהָאח 
ָאח. כל הפיוט כולו ככה, ויש בו משקל. תענוג לקרא את זה. “והוריד טל אדיו, לעמו  ָהָאח ּבָ

ועבדיו, והשיב בחסדיו, נשמות לפגרים”.
והשאלה היא מה אתה לומד מדברי המן? הוא רשע מרושע, איך אתה לומד ממנו?    .9
אבל ראינו דוגמא כזאת בהרא”ש פרק חמישי בע”ז )סי’ י”א( שלמד שהצונן לא בולע ולא 
מפליט, ממה שאמר המן לאחשורוש שאם יש זבוב בכוס יין, זורקים את הזבוב ושותים את 
היין. איך אפשר לשתות הרי היה שם הזבוב הזה? אלא מוכרח שצונן לא בולע. ומה ראיה 
זו? מהמן תביא ראיה?! אלא לא מהמן מביאים ראיה, אלא הראיה היא ממנהג ישראל שהמן 
הזכיר אותו. וכי אנחנו יודעים כל מה שהמן אמר באותו רגע? מי היה על ידו? והיה חכם 
אחד שעל מה שהמן אמר אם אדוני המלך נוגע בכוסו של אחד מהם, חובטו בקרקע ואינו 
שותהו, הקשה שהרי זה מגזירת ב”ה וב”ש שסתם יינם אסור )שבת דף י”ז ע”ב(, אבל לפני 
כן רק יין שנתנסך לע”ז הוא אסור, וב”ש וב”ה יותר מאוחר גזרו על סתם יינם )זה מגזירות 
ח”י דבר(, אם כן איך המן אומר את זה?! אלא המן לא אמר את זה, וחכמים שמו בפיו דברים 
כאלה. אז ממה שחכמים שמו בפיו ככה משמע שהדבר הזה אמתי, וצריך ללמוד ממנו. אותו 

דבר המן מעיד כביכול שבחג השבועות עושים פרחים ואילנות וכו’.
10.  רבי יוסף קולון היה בתקופה שבין גירוש ספרד ]הראשון[ ובין מרן, ויש לו תשובות 

יפות מאד. מהרש”ל משבח אותם ואומר שהוא מלא עיון ומלא פלפול.

זו דעת הרה”ג רבי משה לוי. יש מתירים, אבל מה אנחנו מפסידים להחמיר? לא 
מפסידים כלום. תכין מערב יום טוב כמה פתילים צפים, והכל בסדר.

מנחה גדולה ושינה מרובה
ועוד משהו. ביום שבת הבאה )ערב חג השבועות( צריך להתפלל מנחה גדולה, יג. 

מי שרוצה להתפלל מנחה קטנה ואחר כך יישן שעה שעתיים ובלילה יהיה עירני 
– לבריאות, אבל רוב העולם לא יכולים, והם צריכים לישון כמה שעות טובות 
כדי שבלילה יהיו עירניים11. לכן במקרה כזה מותר לאדם להתפלל מנחה מוקדם 
)אפשר להתפלל כבר בשעה אחת(, ואחר כך סעודה שלישית, ואחר כך ינוח כמה שעות. 

אבל לא להגיד שאני ישן בגלל שהלילה יש לנו לימוד של תיקון ליל שבועות, ככה 
כתוב בשם ספר חסידים12 )סי’ רס”ו(. 

יקנה”ז
אז פתיל צף להכין מערב שבת, ולהכין גם כן נר נשמה של ארבעים ושמונה יד. 

שעות, אבל עדיף יותר שישאר דולק עד מוצאי החג. ובליל החג יברך על הקידוש 
נר – בורא  קידוש – מקדש ישראל והזמנים,  יין – בורא פרי הגפן,  “ַיקנהז13” - 
מאורי האש, הבדלה – המבדיל בין קודש לקודש, ]זמן – ברכת שהחיינו[. ואומרים 
בהבדלה “המבדיל בין קודש לקודש”, כי השבת היא קודש ויום טוב הוא קודש. 
ולכן לא אומרים “בין קודש לחול”, כי יום טוב הוא לא חול14. ואם אדם טעה ואמר 
“בין קודש לחול” יש אומרים בדיעבד שיצא. ואני חושב שלא יצא )עיין באו”ת חשון 

תשס”ז )סי’ כ”ה( ושם בחדש שבט תשס”ז )סוף סי’ ס”ז אות ב’( ואכמ”ל(.

על איזה נר לברך “בורא מאורי האש”?
והנר שהדליקו אותו לכבוד יום טוב אפשר לברך עליו “בורא מאורי האש”, טו. 

וככה תמיד נהגו בבית. ולא מביאים נר מיוחד, כי אחר כך אסור לכבות אותו, 
ותשאיר אותו דולק כל הלילה. אלא אותו נר שהדליקו אותו לכבוד החג יתקרבו 

אליו כולם, ויעשו ברכת “בורא מאורי האש”. 

מסדר קידושין שחוששים אם ישתה מהכוס
ישנה שאלה באדם שמקדש ועושה שבע ברכות ואחר כך הוא צריך לשתות טז. 

מהיין, והחתן והכלה אומרים שהם חוששים מקורונה15. בבית כל אחד שותה 
מהשיריים של חברו, כי יודעים שכולם בריאים ברוך ה’, אבל בחופה הרב מברך, 
הרב בקשי דורון  והחתן והכלה צריכים לשתות, מה יעשו? אז פעם ראיתי את 

11.  בעוונותי בשנים האחרונות אני לא יכול גם את זה. אני צריך לישון לפחות ארבע חמש 
שעות בלילה, ואם לא כן אני לא אוכל לבוא לבית הכנסת. אין לי ברירה.

12.  מכאן למדתי פעם שאם אדם חוזר על “ברכנו” תשעים פעם ביום שבת זה לא טוב. כי 
בשביל מה אתה אומר את זה? הרי בשבת לא אומרים לא ברכנו ולא ברך עלינו, אלא אתה 
עושה את זה בשביל מוצאי שבת. קמו עלי, לא, אין בזה כלום. אבל אם אתה אומר אני ישן 
בגלל הלילה, זה לא טוב, כשאתה אומר “ברכנו” בשביל החול זה בסדר?! מחפשים סייעתות 
מכאן ומכאן, שום סייעתא לא צריך. הדבר פשוט ככה. היה חכם גדול שסובר אחרת? 
בסדר, אבל לא טוב לעשות את זה. אפשר לעשות את זה במוצאי שבת בין השמשות, או 
עד שהציבור יתאסף ויכינו לו נר הבדלה יאמר תשעים פעם “ברכנו”, זה לוקח ארבע דקות 
חמש דקות, זה כל הסיפור. אם אנחנו נחפש בכל דבר את ההיתר והמותר, בסוף לא ישאר 
לנו שום דבר. כל התורה כולה נעשתה מותרת. כל דבר נמצא לו היתר. לא ככה, אלא צריכים 

לשמור ולא צריכים להילחם.
“ְיֶקְנֶה”ז”, ככה אבא  בגמרא )פסחים דף ק”ב ע”ב( כתוב “יקנה”ז”. ובחוץ לארץ אמרו    .13
קורא. אבל ַיקנהז יותר נוח. באוזניים של היום קשה להם לשמוע ְיקנה”ז, תאמר ַיקנה”ז 

וכולי האי והלואי.
14.  אפילו יש כאלה שאומרים שאם טעה בחול המועד ואמר “בין קודש לקודש”, יצא, כי 
גם זה קודש. אבל אמרתי )עיין בה’ נסי ח”ב חלק ההלכות פרק כ”ד הלכה ט’ ובהערה שם( שזה לא 
בדיוק, כי חול המועד מעולם לא נקרא בתורה קודש. והרב אביגדור נבנצאל שיהיה בריא שלח 
לי: מה פתאום, איך אתה אומר שחול המועד לא נקרא קודש?! אמרתי לו: כן, חול המועד לא 
נקרא ]בתורה[ קודש. ומה שאומרים בתפלה “מקרא קודש הזה”, זה חכמים תיקנו כדי שלא 
יזלזלו בחול המועד, אבל בתורה מעולם לא נאמר “מקרא קודש” על חול המועד. ומצאתי 

שככה אומר הרשב”ץ בתשובה )ח”ב סי’ ר”י( שבתורה חול המועד נקרא “חול”.
פעם לא היה דברים כאלה, אלא היו שותים ולא חוששים, אבל מה נעשה? עכשיו    .15
חוששים. חשבתי שבאוכל לא שייך קורונה, אבל אמרו לי ששייך ועוד איך שייך... באותו 
הכוס יש בו קורונה. ואם תשים ידך על המזוזה יש קורונה, ככה אמר מישהו. עד שבא ביבי 
שיהיה בריא ואמר: “אין פשע לנשק המזוזה”, חשבנו שיש פשע, וקא משמע לן שאין... אבל 

אחר כך מתברר שגם בנשיקת מזוזה יכול להיות שיש קורונה.



ע”ה שהיה לוקח קצת מהיין שנשפך בתחתית של הכוס והיה שותה אותו. אמנם 
בחוץ לארץ מעולם לא היינו עושים את זה16, אבל כשראיתי שהרב בקשי דורון 
עשה ככה, וכנראה מהטעם שאולי החתן והכלה אסטניסים, ויאמרו אם הרב שתה 
אנחנו לא שותים, לכן אפשר לעשות ככה. בתחילה אמרתי להם תביאו שני כוסות, 
אמרו לי אין שנים, יש רק אחד. אמרתי להם בסדר, שישתה מהתחתית, ואחר כך 

ישתו החתן והכלה מהכוס ואין בזה שום דבר.

“היום הזה נהיית לעם”
ביום ערב שבועות כדאי להסתפר בבוקר. ואם אדם לא יכול להסתפר בבוקר, יז. 

יסתפר בלילה ]שלפניו[ או אחר הצהריים, העיקר שיסתפר ויתגלח )אם הוא מתגלח( 
לכבוד החג. וידע שהחג הזה עשה אותנו לעם, כל אלה האספסופים שנמצאים 
ברחוב, ונלחמים בתורה בטפשות, בבערות, בסכלות, באיוולת ובטומאה, מה יצא 

להם? כלום! 

סוס או פרד
השבוע סיפרו לי שהיו זוג נשים, שהלכו לבעל האולם ואמרו לו שיש כאן יח. 

סוסה שלוקחת סוסה... שנאמר: “לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעייתי” )שיר 
השירים א’, ט’( רוצים להתחתן... אמר להם: אני לא אעשה את זה! אנחנו לא עושים 

דבר כזה! הלכו לבית המשפט – “ויקו למשפט והנה מׂשפח, לצדקה והנה צעקה” 
)ישעיה ה’, ז’(, ובית המשפט חייב את בעל האולם שמונים אלף שקל על זה שסירב 

לשתי סוסות להתחתן ביחד! איך תאמר לה? “הרי את מקודשת לי כדת הסוסים 
וכדת השפנים והארנבות”?!... אבל ככה עשה בית המשפט. ובאו חבריו של האיש 
הזה, ואמרו לו אנחנו נשלם לך את כל החוב, כל אחד מאתנו יביא קצת, ואתה לא 
תשלם פרוטה. אבל למה קורים דברים כאלה?! למה דברים כאלה צריכים לקרות 
בארץ ישראל?! למה במדינות האיסלאם לא עושים כך? פעם איזה עיתונאית 
ראיינה ערביה, והערביה אמרה לה אני צריכה לכסות את הראש, אמרה לה 
העיתונאית: “כן בודאי, זו זכותך לשמור על הדת שלך”. תתארו לכם אם זו הייתה 
יהודיה דתייה שרוצה לכסות את הראש שלה, היו אומרים לה: את פנאטית, את 
מימות הביניים, את מימות החושך והאפילה. למה? כי לערבים יש זכות מיוחדת 
לשמור על הדת שלהם, ואילו אנחנו שהם למדו את הצניעות מאתנו, אנחנו צריכים 
להתבייש בתורה שלנו?! אנחנו לא נקבל סוסים ולא סוסות, אין דבר כזה, סוס 
וסוסה אין הכי נמי, אפילו אם לא ישמרו כלום, אבל שני סוסים17 ושתי סוסות, מה 
אכפת לנו מהם?! אבל עדיין לא נפקחו עיניהם של בתי המשפט והולכים בחושך 
ובאפילה. למה אנחנו צריכים לקחת את הדבר הגרוע שבאומות ולהביא לכאן?! 
מה שיש לאומות העולם, אנחנו נעתיק תמיד?! וכי אין לנו דעות משלנו?! את 
השבת שלנו הם העתיקו, א”כ למה שנעתיק מהם? מה חסר לנו בתורה?! התורה 
נותנת לנו חיים, נותנת לנו בריאות, נותנת לנו חכמה, נותנת לנו דעת, ואנחנו במקום 
להעריך את זה, הולכים ומחקים כמו יתושים וקופים. למה? ככה! אבל יגיע הזמן 

שכל השקרים האלה יחלפו מן העולם במכה אחת.

“חנוך לנער על פי דרכו”
ביום שבועות הבן איש חי )ש”א פרשת במדבר אות ו’( כתב לומר תהלים. אבל יט. 

כל הזמן תהלים? בכיפור – תהלים, ראש השנה – תהלים, הושענא רבא – תהלים. 
יום חג השבועות זה יום של שמחה, יום של חג, ולכן אנחנו קוראים רות. ורות 
המואביה היא סבתא של דוד המלך שנפטר ביום חג השבועות, ככה מביאים 
משלי זה  משלי, כי  תוספות בחגיגה )דף י”ז ע”א ד”ה אף, בשם הירושלמי(. וקוראים 
ספר של חינוך. ופעם היו מרביצים לילדים על פי משלי – “ַיסר בנך ויניחך, ויתן 
מעדנים לנפשך” )משלי כ”ט, י”ז( - תן לו מכות שיתחנך. “אל תמנע מנער מוסר כי 
תכנו בשבט לא ימות” )שם כ”ג, י”ג(. הרב ניסן פינסון ע”ה היה אומר בחוץ לארץ: 
לא להכות את הילדים! והלכו אליו תלמידים )הם היו רגילים במכות...(, ושאלו אותו: 
הרי כתוב “אל תמנע מנער מוסר”? אמר להם מוסר בפה. הקשו לו: והרי בסוף 

16.  כשהיינו ילדים כאשר היו עושים קידוש היינו רוצים לשתות היין )כמו שכל ילד אוהב 
יין...(, אבל רוב היין כבר שתו אותו אבא ואמא, א”כ מה נשאר לנו, כמה טיפות?! ולכן היינו 
שותים ממה שיש בצלחת שהיו שם עוד כמה טיפות. אבל היו אומרים לנו שלא לעשות 

ככה, כי היין הזה שופכים אותו כדי שתהיה ברכה בבית.
17.  ואומרים שכל העניין הזה למדו אותו מאפלטון. ולא ידעתי זה, כי אפלטון היה נחשב 
כאחד הפילוסופים החשובים ביון, ואפילו מישהו אמר שהדעות שלו קרובים לאמונה, כי אמר 
שלפני שהתינוק בא לעולם הוא למד שם משהו, וכל מה שהוא עושה, הוא מגלה הכוחות 
הטמונים בו, וזה ממש כמו שהגמרא בנדה )דף ל’ ע”ב( אומרת שמלמדים התינוק במעי אמו 
כל התורה כולה, ואחר כך בא מלאך ונותן לו מכה על הפה ומשכיח ממנו הכל. אז אפלטון 
“משלנו”... והנה הוא אומר דבר כזה. אני לא קראתי את אפלטון, רק קראתי בספר שאשה 

אחת )שלמדה במקום אחד מטעם הרב קוק( כתבה העניין הזה.

הפסוק כתוב: “כי תכנו בשבט לא ימות”, ואם זה בפה, פשיטא שלא ימות? אמר 
להם שפעם “אבא אבן” )שר החוץ של המדינה הנחמדה הזאת( היה באו”ם, והיו שם 
ערבים והוא אמר כמה מלים דוקרות, וערבי אחד שם מת על המקום, הרי משמע 
שאפשר להמית גם בדיבור... אבל זה דוקא באנשים גדולים שהם נציגים של 
האומות, אבל נער אם תאמר לו מוסר בפה, לא יתייחס אליך, ותדבר מה שתרצה. 
אלא שהדברים כפשוטם, רק שבדורנו לא כדאי להשתמש במכות. כי כאשר אתה 
משתמש במכות, אתה הורס את הילד. גם פעם כאשר האבא היה מגרש את הילד, 
לא היה לו מקום ללכת, והיה חוזר אליו. אבל היום אם אתה אומר לילד מלים כאלה, 
הוא אומר לך “שלום!” ואחר כך לך תחפש אותו18. לכן תדבר הרבה עם הילד, 
ופעם יבין שאתה מתכוון לטובתו19. אז אנחנו לומדים משלי, ויש בו הרבה מוסר, 
וכל מלה שלו שווה מיליונים. ואפילו שאנחנו לא מבינים איך שלמה המלך נתן 
הרבה מוסר, והוא לא חי בדרך הנכונה, שהרי הוא נשא אלף נשים, ונשא מצריה, 
אנחנו לא יודעים, יש דברים שלא מובנים. אבל המוסר בעצמו הוא מוסר נפלא. 

ולכן צריך לקרוא ולהבין, וכמה ספרים התחברו על ספר משלי. 

יופי האזהרות
וגם קוראים אזהרות. ויש לנו שני סוגי אזהרות, אזהרות של רבי יצחק בר ראובן, כ. 

ואזהרות של בן גבירול. והאזהרות של רבי יצחק בר ראובן עשויים במתכונת 
מיוחדת, כל קטע מסתיים בפסוק, והפסוק מתאים בדיוק לנושא שלו. כמו שאומר 
)ישעיה נ”ח, ז’(, איפה  “כי תראה ערום וכסיתו ומבשרך לא תתעלם”  שם )למשל(: 
הוא הכניס את זה? כי לפני כן הוא אומר אל תשאיר בלילה כוס מלאה יין או 
מים כשהיא מגולה, כי אחר כך יש לחשוש שבא איזה נחש או רמש ושתה ממנה. 
ובשר שנתעלם מן העין אסור באכילה, וזו גמרא בחולין )דף צ”ה ע”א(: אמר רב בשר 
שנתעלם מן העין אסור20. ורבי יצחק בר ראובן מביא פסוק שמתאים לדבר הזה, 
איזה פסוק? “כי תראה ערום וכסיתו” – אם ראית כוס ערומה, תכסה אותה לפני 

שתישן. “ומבשרך לא תתעלם” - בשר שנתעלם מן העין אסור21...

“כי אינך יודע אי זה יכשר”
אז חכמים הזהירו אותנו על כל דבר שהוא לא בריא ]ולא כשר[. וקל וחומר כא. 

היום שהמשגיח על הכשרות בעצמו אוכל נבלות וטריפות, ככה החוק רוצה, וגם 
“משגיחה” ולא ]דוקא[ משגיח, ואפילו אם יהיה אחד שלא אכפת לו משום דבר. 
למה הדבר דומה? לקחת את עבאס שיהיה שר הביטחון, הרי יום אחד הכל יקרוס 
וילך לאיבוד, מה הטירוף הזה? הרי “החשוד על הדבר לא דנו ולא מעידו” )בכורות 
דף ל”ה ע”א(. את משגיחה על כשרות ואת אוכלת טריפה?! לכי מכאן, מה יש לנו 

להקשיב לכשרות שלך?! לכן אין לנו מה לעשות, צריכים לפקוח את העיניים ולא 
לאכול שום דבר, רק אם אתה יודע שהכל כשר במאה אחוז.

פירוש מהרש”ך ע”ה לאזהרות
ובאזהרות האלו של רבי יצחק בר ראובן חסרים הרבה מצוות, חשבו שיש כב. 

18.  פעם היה מג’נון אחד שהיה שכן שלנו שברח מאביו, ואביו בא אלי ושאל מה לעשות? 
אמרתי להם: האם אתם חושבים שאני הבבא סאלי? אני לא יודע מה לעשות. ורק אחרי 
ארבעה חודשים התקשר לאבא שלו מהודו ואמר לו: אבא, מה שלומך? התפלא: איפה היית 
עד עכשיו?! איפה היה... ויש כאלה אנשים ששפכו דמעות רבות על הילדים שלהם שיחזרו 
בתשובה, ואחרי כמה שנים שהבן התדרדר והדרדר והגיע לגיהנם, פתאום לבו נקף אותו, ואמר 
לאביו: אבא, אני בא, ולקראת פסח בא. והאבא שומע שהבן שלו חוזר, וקיבל אותו באהבה. 
אמנם לקח נוכריה, אבל גייר אותה ושמר עליה. כי הדברים שאתה אומר לא הולכים לאיבוד.

19.  ולא כמו שאומרים הרשעים הארורים. כמו שאמר לי טפש אחד בבית חולים: “הרבנים 
סובייקטיביים, ואנחנו אובייקטיבים”. שאלתי אתו מה זה “סובייקטיביים” ו”אובייקטיבים”? 
אמר לי הרבנים סובייקטיביים פירושו שיש להם עניין לייסר העם. )איזה עניין אישי יש להם?! 
אדרבא, שיתבוללו באומות(, אבל אנחנו החילוניים “אובייקטיביים” - ישרים כמו פלס... למה 
הדיבורים האלה?! דרך אגב, האיש שאמר לי זה, היה אח בבית לוינשטיין, והוא בן 24, וקיבל 

מחלה והלך, למה? ככה. הכל בשבילם זה מקרה וטעות... זה הכל.
20.  פעם בזמן התנאים אמרו שאם יש רחוב שמוכרים בו בתשע חנויות בשר כשר ובחנות 
אחת מוכרים בשר טריפה, והלך מישהו ברחוב ומצא חתיכת בשר, ילך אחר הרוב ויאכל 
אותה. ובא רב ואמר לא לעשות דבר כזה, וכל בשר שנתעלם מן העין אסור. ]וע”ש בגמ’ 

בחולין. ובתוס’ ב”מ דף כ”ג רע”ב[.
21.  רב אמר את זה לפני 1700 שנה. וזה קיים עד ימינו. ופעם אחת קרה דבר כזה, כי במטוסים 
מביאים ליהודי בשר גלאט ולגוי בשר רגיל שהוא לא כשר, והיה מקרה שהגוי ראה בשר 
גלאט, אמר כנראה הגלאט הזה זה משהו מיוחד, אז מה הוא עשה? כאשר היהודי הלך ועשה 
נטילת ידים, הוא החליף הצלחת שלו בצלחת של היהודי, והנה היהודי חוזר והוא לא אוכל, 
רק לחם יבש. אמר לו הגוי: למה אתה לא אוכל? אמר לו: אני לא אוכל. אמר לו: למה? אמר 
לו: כי בגמרא כתוב “בשר שנתעלם מן העין אסור”. אמר לו: אני לא מבין אידיש... מה זה 
“נתעלם מן העין”? והוא הסביר לו. ההוא התפלא: איך החכמים שלכם ראו דבר כזה לפני 

1700 שנה? איך ידעו את זה שאני החלפתי לך?!...
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שם את כל התרי”ג מצוות, אבל פעם בא רבי שאול הכהן ע”ה )הרב הראשי של ג’רבא 
לפני מאתים שנה( והיה קורא באזהרות )כי ככה נהגנו כולנו לקרוא באזהרות(, ואמר 

איפה מצות תפלין? אין תפלין?! מה קרה? וככה גילה שחסרה עוד מצוה ועוד 
מצוה - חמשים מצוות חסרות! ולכן אמר: אני חייב לכתוב פירוש על האזהרות, 
וכתב פירוש נפלא ]והשלים המצוות החסרות[, ושמו “נתיב מצוותיך” והוצאנו 
אותו מחדש בישיבה. )אבל יש בו שגיאות, מה לעשות, דף אחד חסר דף אחד מלא ]בפיוטים 

שהובאו בסוף הספר[ וכו’(.

זה “בן יעקב” וזה “בר יצחק”
ויש אנשים שלא מבינים מי זה רבי יצחק בן ראובן וחושבים שזה הרי”ף, כג. 

אבל זה לא הרי”ף, היתה דעה כזאת אבל זה לא נכון )עיין בס’ מגדולי ישראל ח”ב עמ’ 
תקכ”ט(, כי הוא היה אחרי הרי”ף. הרי”ף זה רבנו יצחק אלפסי בן יעקב, ורבי יצחק בר 

ראובן היה דור אחד אחריו, והוא כתב השגות על הרי”ף, וכתב ספר שערי שבועות.

אזהרות רבי שלמה בן גבירול מלאות תקוה ואמונה
ואחרי האזהרות האלה קוראים אזהרות של בן גבירול: ָאמֹון יֹום ֶזה. ָנֲחלּו ַעם כד. 

ה ֱאלֹקים.  ִהָלּ ָיּה. ְלָך ּדּוִמָיּה. ְתּ ֶזה. ַעל ַיד חֹוֶזה. ִאיׁש ָהֱאלֹקים. נֹוֶטה ֲעִלָיּה. ְויֹוֵסד ְנִשׁ
כל כך יפה, ארבע הברות בכל משפט ]משהו מיוחד[. וקוראים את זה, וכולו 
מלא תקוה ואמונה שיגיע זמן הגאולה, ויגיע הזמן שכל הלכלוכים האלה יעלמו 
מהעולם. כמה שפוטין אכזרי, אומרים שמספר היהודים שנפלו במלחמה הזאת 
הם פחות מעשרים איש! כי הוא הקפיד שלא יפגעו היהודים, אמנם פגע בממונם, 
אבל בכל זאת שמר עליהם. היתכן שאנחנו נפגע בחרדים? מה עשו לך החרדים? 
אם בגלל שהחרדים לא משרתים בצבא, וכי הערבים משרתים בצבא?! למה אתם 
דואגים לערבים ולבדואים ולכל הדברים האלה? זועבי רצתה להתפטר, אמרו 

לה: לא, תשבי אתנו, את צריכה להיות כאן22, אבל את החרדים ]ה’ ירחם[23. 

22.  כי בג”ץ מכשיר אותך. זועבי בגימטריא בג”ץ. הוא מכשיר את זועבי. “מי בז ליום קטנות” 
)זכריה ד’, י’(, ב”ז ראשי תיבות בג”ץ זועבי...

אני לא אומר שכל החרדים מאה אחוז, בהילולא של רשב”י באו חרדים לבלבל את    .23
המוח, זו בעיה שלנו שאנחנו לא מאוחדים, ואנחנו כל הזמן נלחמים אחד בשני. כל אחד 
אנחנו  רוצה לאכול את השני, מה הוא חושב? שהוא יהיה המפקד של כל העולם? לא, 
צריכים להתאחד, אם יש לנו אחדות הכל בסדר, אבל אם אנחנו לא מאוחדים האשמה כולה 

מתי אוכלים מאכלי חלב בחג השבועות?
סעודה חלבית אנחנו לא עושים, לא בלילה ולא ביום, רק בבוקר אחרי שאדם כה. 

בא מבית הכנסת יעשה קידוש וישתה רוב רביעית ויביאו לו גלידה חלבית וזהו. 
והגלידה הזאת מתאימה בדיוק ליום הזה, כי כתוב: “להגיד בבוקר חסדך ואמונתך 
בלילות” )תהלים צ”ב ג’(, “להגיד” זה אותיות גלידה, ו”להגיד בבוקר חסדך” ראשי 
תיבות חלב - גלידה חלבית... לקחת אותה ביום שבועות, ולטעום בתורה “דבש 
וחלב תחת לשונך” )שיר השירים ד’, י”א(. יש כאלה שעושים עוגיות בצורת סולם 
ועוד כל מיני דברים24, אבל לא כולם עושים את זה, אבל לפחות מאכלי חלב 
עושים. ומי שאין לו חלב או שהוא שונא חלב, יקח חלב שקדים )רוזאטה( וישתה. 

לחדש בתורה
ולא לבזבז את חג השבועות. כתוב בספרים שמי שיחדש חידוש ביום שבועות כו. 

זה חשוב מאד, ובמיוחד מי שמחדש על פי הקבלה. אבל היום לצערנו הקבלה יש 
בה “סם המוות”, אנשים לומדים קבלה ועושים בשמה את כל התועבות שבעולם25. 
זה מה שהקבלה עושה בישראל! מחריבה את עם ישראל. כשהקבלה הייתה 
סגורה בארבע אמות, זה משהו אחר. האר”י לפני פטירתו אמר להם: אף אחד לא 

בנו, והבעיה כולה שלנו.
כי סולם זה כביכול רמז לסולם שעלה בו משה רבנו להר, והמנהגים האלה כתובים    .24

בספרים של ג’רבא. )עיין בס’ ה’ נסי ח”ב חידושי ש”ע סי’ תצ”ד(.
25.  בא אחד ואמר לי: תשמע, יש יהודי אחד שאנחנו חושבים שהוא משיח. טוב, אז מה 
אתה רוצה? אמר לי: תפנה לרב משה לנדא ולרב מרדכי אליהו ולרב פלוני אלמוני, ותאמר 
להם שפלוני משיח. אמרתי לו: אני לא אומר להם. וגם אני לא רגיל לבוא אליהם, וכי הרב 
משה לנדא יקשיב למה שאני אגיד? תגיד לי מה אתה רוצה? אמר לי: זו לא בקשה זו 
הוראה! הוראה מלמעלה! הביא לי דף, קרעתי את הדף, ואמרתי לו: “תעוף מכאן! רשע 
מנוול שכמוך!”... מה זו הוראה, מה אתה רוצה ממני? לך אתה תגיד להם... אחר כך התברר 
שהרשע הנבל והבליעל שאמר לי את זה, לקח את “הנביא המשיח” שלו, ושם אותו בכלא. 
איך שם אותו בכלא? סגר אותו באיזה בית, ואמר לו: אני אביא לך אוכל כל יום, ואתה לא 
יוצא מכאן. סגר אותו! והוא קנה בשמו )איך?( אוטו ב600,000 ש”ח )בזמנו זה היה סכום גדול 
מאד(. ואשתו אומרת לו: איפה בעלי? והוא אמר לה: תשמעי, בעלך מתעלה ומתעלה. נמצא 
בהרים ובגבעות כמו הבעל שם טוב ורבי נחמן ושם הוא מתעלה ומתעלה... והם מענים אותו 
עד מוות, ואחרי שנתיים-שלוש, היה מזל ש”הנביא המשיח” היה בחלון, וראה מישהו ואמר 
לו: בוא תציל אותי! והציל אותו. ובא וסיפר לי, ואמר לי הוא שם אותי בכלא - בבית סגור. 



יתעסק בקבלה כי יבואו לידי “כפירה ואיבוד נפש” ככה הלשון שלו )שער הגלגולים 
הקדמה ל”ט(, רבי חיים ויטאל לא פירסם כלום, והשאיר הכל סגור וחתום. יום אחד 

חלה, ובאו אלו שהם צמאים לקבלה26 ]והעתיקו הכל[. מי שמתפלל מכל הלב 
הוא לא צריך שום דבר, הוא לא צריך שום סגולות ושום קמיעות ושום דבר, רק 
להתפלל ולהתפלל27. לכן אדם צריך לדעת שלא צריכים אותם במחילת כבודם. 
רק עד שתמצא אחד שהוא ירא שמים ותלמיד חכם, והוא לא עושה מהקבלה 
ביזנס - אין הכי נמי. וגם בלי זה אתה לא צריך אותו, כי גם אם אפילו הכל בסדר, 
תלמד להתפלל. תלמד לחפש את הקב”ה - “ובקשתם משם את ה’ אלקיך ומצאת” 

)דברים ד’, כ”ט(28. 

עד שתלך ל’מקובל’ תלמד להתפלל מכל הלב
אנשים מאמינים ל”מקובלים” האלה, אבל אל תאמין להם, כמה שיספר לך כז. 

על קבלה ועל בטיך. ימח שמו ויאבד זכרו. תאמר לו: מה ההוכחה שאתה מקובל? 

26.  גם אני הייתי צמא לקבלה. אבל אני כבר לא צמא, אני אדם פשוט, יהודי פשוט. אמרו 
 430 “יהודי פשוט” בגימטריא  “קווצותיו תלתלים שחורות כעורב” )שיר השירים ה’ י”א(. 
)תל(. תל-תל-ים, כולם  עולם” 430  “צדיק יסוד  )תל(,   430 “חסיד שמח” בגימטריא  )תל(, 

אותו דבר אצל הקב”ה. 
27.  עובדה שהיום יש חיילים פשוטים מסכנים שלא יודעים שום דבר, רק ברכת “שהכל 
נהיה בדברו”. והוא אומר “שהכל נהיה בדברו”, ופתאום הטנק של המצרים מתפוצץ. פעם 
ראשונה, פעם שניה, פעם שלישית. אמר אתם רואים? “שהכל נהיה בדברו” יכול לפוצץ 

טנקים של המצרים. לא יכול להועיל לברכת אבטיח? ודאי שמועיל...
28.  יש לנו בחור אחד שלמד בישיבה ועומד להתגרש מאשתו כי הוא משוגע, שבוע שעבר 
נסעתי לאיזה מקום, בא אחד ואומר לי: תשמע, פלוני )מתלמידי הישיבה לשעבר( סכנה. אמרתי 
לו: תגיד לי אני אחראי עליו?! הוא אוסף כסף ואוסף ואוסף ואוסף בשביל הבוס שלו, וגם 
הוא רשע בליעל. מי שעושה קבלה קרדום לחפור בה )קבלה ראשי תיבות קרדום לחפור בה...( 

זה לא טוב. הקבלה היא לא בשביל קרדום לחפור בה, קבלה זו צניעות. 
הרב האר”י לא עשה מהקבלה קרדום, הוא היה יושב כל הזמן ולומד. הוא היה סוחר, ובזמן 
הפנוי שלו היה לומד גמרא וקבלה. והיו אנשים שלמדו אתו מסכת יבמות כל בוקר, ואמרו 
ההלכות היו נוזלים מפיו כמו מים. מתי הכנת את זה? אמר, זו סייעתא דשמיא. בערב היה 
לומד קבלה ואח”כ יושב על הזוהר, ואחר כך באים אליו בחלום ואמרו לו תשמע, מה שפירשת 
בכוונת רשב”י זאת אמת, אבל רשב”י לא התכוון לזה... כמה יש אנשים כאלה בעולם היום? 
לא יודעים לא רשב”י ולא שום דבר. בוקי סריקי אינם יודעים כלום. לכן להיזהר מכל האנשים 

האלה. ככה עשו אנשים במקום אחר, וגירשו 15 משפחות על לא דבר.

מה ההוכחה?29 הכל שקרים.  שקרנים, זייפנים, רמאים, חצופים, נבלים. היעב”ץ 
בזמנו היה קורא למקובלים שבזמנו: ‘מתקבלים’. כלומר הוא לא מקובל, אלא 
ז’(.  י”ג,  הוא רק ‘מתקבל’. כמו: “יש מתעשר ואין כל, מתרושש והון רב” )משלי 
אדם אומר לך אני עשיר, והוא אין לו פרוטה אחת, אז הוא “מתעשר” - עושה 
עצמו עשיר. ויש הפוך: “מתרושש” - עושה עצמו עני – “והון רב” - יש לו הרבה 
כסף. לכן אל תאמינו לדור הזה, הדור הזה כולו שקר. היו בודדים אמתיים. פעם 
היה בבא סאלי, והיה הבן שלו רבי מאיר. מה כל הדורות שאחריו? אני לא יודע. 
תיזהרו ותתרחקו מהאנשים האלה. עד שאתה הולך למקובל ומבזבז כספך בתוהו 
ובוהו, תלמד להתפלל, תלמד לתת צדקה, תלמד לשפוך לבך בהיכל הקודש. אתה 
לא צריך שום דבר אחר. ובזכות הדבר הזה, בזכות האמונה התמימה שלנו, בזכות 
הפשטות שלנו, בזכות הנעימות של יהודי פשוט שמתפלל מכל הלב, הקב”ה 
יפתח לנו שערי אורה, שערי ברכה, שערי גאולה, ויברך אותנו בגאולה שלמה. וכל 
הנלחמים בתורה, הקב”ה ילחם בהם ולא ישאיר בהם פליט ושריד, ונזכה כולנו 

לגאולה שלמה במהרה בימינו. אמן ואמן30.

מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את כל הקהל הקדוש 
הזה, ואלה השומעים בקול ברמה, ואלו ששומעים בלווין, ואלה הקוראים אח”כ 
בעלונים, שהדברים יפעלו לטובה בלב השומעים ובלב הקוראים, ונזכה לגאולה 

שלמה במהרה בימינו אמן ואמן.

29.  פעם היה משהו דומה. הייתה שאלה כמה ש”ס תקבל בבחירות. וסיפר לי מישהו שהלכו 
לשאול את אחד המקובלים, פתח תנ”ך ומצא עשרים עיר - “אז יתן המלך שלמה לחירם 
עשרים עיר” )מלכים-א’ ט’, י”א(, אמר לו: עשרים עיר זה עשרים מנדטים. אמר לו: רגע, מי 
אמר שזה מדובר בש”ס? ומי אמר שמדובר בכלל בחברי הכנסת? אמר לו: תראה, בהמשך 
)פסוק י”ד( אמר הכתוב “מאה ועשרים ככר זהב”, מאה ועשרים זה חברי הכנסת )כל אחד מהם 
זהב ויהלומים...(, ושלמה נתן לחירם עשרים עיר פירושו 20 חברי כנסת של ש”ס. ומי שסיפר 

לי אמר לו: אתה מוכן להיות במקום העשרים? לא, מה פתאום... אני הראשון!...
30.  הערת המערכת: כאן שרו הציבור: “כי אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך” )משלי  
ג’, ב’(. “כי בי ירבו ימיך ויוסיפו ְלָך שנות חיים” )שם ט’, י”א(. והעיר מרן רבנו שליט”א: “ויוסיפו 

ָך” הלמד דגש, ככה בכתר אדם צובא. ְלּ





ילדי גאלה מי בתמונה? 

 עורך: הרה"ג ר' 
שמואל עידאן שליט"א

"ַאֶּתם עֹוִׂשים ִלי ֶחֶסד ַאֲחֵרי ֶאֶלף ָׁשָנה ֶׁשל ָּגלּות"
ַהִּמְנָהג ַהֶּזה ְלִהָּׁשֵאר ֵער ְּבֵליל ָׁשבּועֹות ֹלא ֻהְזַּכר ַּבְּגָמָרא, ּוַבִּמְדָרׁש ּוְבׁשּום ָמקֹום. ֶאָּלא ַּבּזַֹהר 

)פרשת אמור דף צ“ח ע“א( ָּכתּוב ֶׁשָּכָכה ָנֲהגּו ”ֲחִסיֵדי ַקְדָמֵאי“. ָמַתי ִהְתִחילּו בֹו ְלַמֲעֶׂשה? ִּביֵמי ָמָרן 

]ַהֵּבית יֹוֵסף[. הּוא ָהִראׁשֹון ֶׁשִּבְזַמּנֹו ִהְתִחילּו ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ְּכמֹו ֶׁשֵּמִעיד ַּבַעל ְׁשֵני לּוחֹות ַהְּבִרית 

]ַהְּׁשָל"ה[ )בתחלת מסכת שבועות( ֶׁשָּמָצא ְכַתב ָיד ֶׁשל ַרִּבי ְׁשֹלמֹה ֶאְלַקַּבץ ַּבַעל ְלָכה דֹוִדי, ּוְמַסֵּפר 

ָׁשם ֶׁשַּבַּלְיָלה ָהִראׁשֹון ָהיּו לֹוְמִדים ְוֹלא ָהָיה ָלֶהם ִמְנָין, ָהיּו ַרק ִׁשְבָעה ֲאָנִׁשים. ּוָמָרן ָהָיה ְמַדֵּבר 

ִמּתֹוְך ַהָּגרֹון, ִּפְתאֹום ְּכִאּלּו הּוא ִמְסַּתֵּלק ִמן ָהעֹוָלם ְורֹוִאים ִמיֶׁשהּו ֶׁשְּמַדֵּבר ִמּתֹוכֹו. ְוזֹו ַהִּמְׁשָנה 

ָהְיָתה ְמַדֶּבֶרת. ָאְמָרה, ֲאִני ַהִּמְׁשָנה ְמַדֶּבֶרת, ַאֶּתם עֹוִׂשים ִלי ֶחֶסד ַאֲחֵרי ֶאֶלף ָׁשָנה ֶׁשל ָּגלּות ְוכּו‘ 

ְוכּו‘ ֶׁשַאֶּתם לֹוְמִדים ּתֹוָרה, ְוַהְלַואי ְוָהָיה ָלֶכם ִמְנָין. ְלָמֳחָרת ִסְּפרּו ַהֲחֵבִרים ְלַחְבֵריֶהם, ּוַבַּלְיָלה 

ַהֵּׁשִני )ֶזה ָהָיה ְבחּוץ ָלָאֶרץ ]ֶׁשחֹוְגִגים ֶאת ַהַחג יֹוַמִים[( ָּבאּו ֲעָׂשָרה ְויֹוֵתר. ְוֵיׁש ָמקֹור ָלֶזה ְקָצת ָּבִאְּבן 

ֶעְזָרא. ָהִאְּבן ֶעְזָרא אֹוֵמר )שמות י“ט י“א( ”ְוָהיּו ְנכִֹנים“ אּוַלי ֹלא ִייַׁשן ָאָדם ָּבֶהם ְּבֵליל ָׁשבּועֹות 

]ִּבְזַמן ַמַּתן ּתֹוָרה ַּבִּמְדָּבר[. ִאם ַאָּתה יֹוֵדַע ֶׁשָּמָחר ֵיׁש ְלָך הֹוָדָעה ְׁשֵמיִמית ַאָּתה ָיכֹול ְלַפְסֵפס 

ַּדָּקה ַאַחת? ֵאיְך ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ָּדָבר ָּכֶזה?! ָּכל ַהַּלְיָלה אֹוְמִרים עֹוד ְמַעט ְועֹוד ְמַעט. ִלְׁשמַֹע ֶאת 

ַהּקֹול ֶׁשל ּבֹוֵרא עֹוָלם ֶׁשְּמַדֵּבר ְלִיְׂשָרֵאל ֶזה ָדָבר ָּפׁשּוט?! ֶזה ֹלא ָפׁשּוט. ּוַבִּמְדָרׁש )שיר השירים 

רבה פ“א אות נ“ו( ָּכתּוב ְלֵהֶפְך. ֶׁשֵהם ָיְׁשנּו ְבֵליל ָׁשבּועֹות, ּוַבּבֶֹקר ֵהִעיר אֹוָתם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, 

ָּכָכה ַאֶּתם ְיֵׁשִנים? ”קֹֹלת ּוְבָרִקים“, ”ְוקֹל ׁשָֹפר ָחָזק ְמאֹד“ )שמות י“ט ט“ז( קּומּו! זֹו ְסִתיָרה ֵּבין 

ַהִּמְדָרׁש ּוֵבין ָהִאְּבן ֶעְזָרא. ְוֶאְפָׁשר לֹוַמר ֶׁשָהִאְּבן ֶעְזָרא ְמַדֵּבר ַעל ָהֲאָנִׁשים ַהְּגדֹוִלים ְוַהִּמְדָרׁש 

ְמַדֵּבר ַעל ָהֲאָנִׁשים ַהְּקַטִּנים. ָמה ֵהם ְמִביִנים, ָאְמרּו ַמה ָמָחר ֵיׁש קֹול? ְּכֶׁשָּיבֹא ִנְׁשַמע אֹותֹו. ָאז 

הּוא ֵהִעיר ֶאת ֻּכָּלם. ֲאָבל ִמָּכאן ְקָצת ֶסֶמְך ַלִּמְנָהג ַהֶּזה. )גליון 260 אות ח'. וכן גליון 14 אותיות א', 

ג', ד' וז' – ספר השיעור עמוד רמ"א, וגליון 65 אותיות א' - ג', וגליון 162 את ט"ו(.

ָהַאְזָהרֹות
ַּבְרְּגלֹוִני  ַּבר ְראּוֵבן  ִיְצָחק  ַרֵּבנּו  ְלַחג ַהָּׁשבּועֹות[, ֶׁשל  ַאְזָהרֹות  ]ַּתְרַי"ג ִמְצוֹות ְּבִׁשיָרה,  ָלנּו  ֵיׁש 

ִמַּבְרְצלֹוָנה )ֶׁשָהָיה ְמׁשֹוֵרר ָאָּמן. הּוא דֹור ֶאָחד ַאֲחֵרי ָהִרי“ף – ַרִּבי ִיְצָחק ַּבר ַיֲעקֹב ַאְלָפאִסי. ְוִנְקָרא ַרֵּבנּו ִיְצָחק 

ַאְלֶּבְרְּגלֹוִני, ִּכי ָהָיה ִמַּבְרְצלֹוָנה. ּוַּבְרְצלֹוִני ּוַּבְרְּגלֹוִני ֶזה אֹותֹו ָּדָבר. )ְוִיָּתֵכן ֶׁשֵּיׁש ֵמַעל ַהִּגיֶמ“ל ְנֻקָּדה, ְוקֹוְרִאים 

ֶאת ֶזה ”ַּבְרְּג‘לֹוִני“ ּדֹוֶמה ְלַּבְרְצלֹוִני(. ְוָהָיה ַגם ּפֹוֵסק ְוָכַתב ֵסֶפר ַׁשֲעֵרי ְׁשבּועֹות. ַהְרֵּבה חֹוְׁשִבים ֶׁשָהִרי“ף ָּכַתב 

ֶאת ֵסֶפר ”ַׁשֲעֵרי ְׁשבּועֹות“, ֲאָבל ֶּבֱאֶמת ָהִרי“ף ֹלא ִחֵּבר אֹותֹו, ְורֹוִאים ֶׁשֶּזה ַרִּבי ִיְצָחק ַּבר ְראּוֵבן. ִּכי הּוא ָכַתב 

ָׁשם ְּדָבִרים ֶׁשֵהם ַמְקִּביִלים ַלָּׂשָפה ֶׁשּלֹו ָּבַאְזָהרֹות ָהֵאֶּלה. )עיין בס‘ מגדולי ישראל ח“ב עמ‘ תקכ“ט((.

ָהַאְזָהרֹות ַמְתִחיִלים "ֵאי ֶזה ְמקֹום ִּביָנה" )ְוִלְפֵני ֵכן אֹוְמִרים "יֹום ֶזה הֹוִריד ְלֵבן ָׂשִריד"(. ּוִמי ֶׁשֹּלא 

ָטַעם ֶאת ַטַעם ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ֹלא ָרָאה ָחְכָמה ִמָּיָמיו, ֵאיְך הּוא לֹוֵקַח ְּפסּוִקים ֵמַהַּתַנ"ְך ּוְמַׁשֵּבץ 

ְּדַרָּבָנן, ּוְכמֹו ִׁשיַטת ַּבַעל ֲהָלכֹות ְּגדֹולֹות, ְוֹלא ְכמֹו  )ְוהּוא ֵמִביא ָׁשם ַּגם ִמְצוֹות  ְּבַתְרַי"ג ִמְצוֹות,  אֹוָתם 

ָהַרְמַּב"ם ְּבֵסֶפר ַהִּמְצוֹות, ֲאָבל ַּתְרַי"ג ִמְצוֹות ֶׁשּקֹוְרִאים ֵליל ָׁשבּועֹות, ֵהן ְּכַדַעת ָהַרְמַּב"ם(.

ְלָמָׁשל הּוא ֵמִביא ָׁשם ֶאת ַהִּדין ֶׁשָאסּור ֶלֱאכֹל ָּבָׂשר ֶׁשִּנְתַעַּלם ִמן ָהַעִין )יורה דעה  סימן ס"ג סעיף 

א'(, ְוַהִּדין ֶׁשָאסּור ִלְׁשּתֹות ַמְׁשִקים ְמֻגִּלים ִּכי אּוַלי ָׁשָתה ֵמֶהם ָנָחׁש אֹו ַרַחׁש ְוֵיׁש ַסָּכָנה ַבְּׁשִתָּיה 

ֶׁשָּלֶהם )יורה דעה סימן קט"ז סעיף א'(. ְוֵאיְך הּוא ָרַמז ֶאת ֶזה? ֵהִביא ָפסּוק: "ִּכי ִתְרֶאה ָערֹם ְוִכִּסיתֹו, 

ּוִמְּבָׂשְרָך ֹלא ִתְתַעָּלם" )ישעיה פרק נ"ח פסוק ז'(, ְּכלֹוַמר ִאם ִּתְרֶאה ְכִלי ִעם ַמְׁשֶקה ָערֹם, ְּתַכֶּסה 

אֹותֹו, ִּכי ַאֶחֶרת ִיְהֶיה ָצִריְך ִלְׁשּפְֹך אֹותֹו ָמָחר, "ּוִמְּבָׂשְרָך" – ֵמַהָּבָׂשר ֶׁשְּלָך, "ֹלא ִתְתַעָּלם" – ִּכי ִאם 

ִּתְתַעֵּלם ִמֶּמּנּו ָאסּור ַּבֲאִכיָלה, ִּכי ָבָׂשר ֶׁשִּנְתַעַּלם ִמן ָהַעִין ָאסּור. ְוֵכן ַעל זֹו ַהֶּדֶרְך, ֵיׁש עֹוד ַּכָּמה 

ְפסּוִקים ֶנְחָמִדים ֶׁשהּוא ְמַׁשֵּבץ אֹוָתם, ְוֵיׁש ָּבֶהם ַטַעם ְוֵחן ְמֻיָחד ֶּפֶלא ְּפָלִאים. ְוָלֵכן ָאָדם ִיְקָרא 

ַבֲהָבָנה, ְוֵיׁש ָלנּו ִסּדּור ַהְמֻדָּיק "ִאיׁש ַמְצִליַח", ְוֵיׁש ָׁשם ֵּפרּוִׁשים ַעל ָּכל ָּדָבר.

ְוֵיׁש עֹוד ַאְזָהרֹות ְקָצרֹות ֶׁשל ַרֵּבנּו ְׁשֹלמֹה ֶּבן ְּגִבירֹול, ְוָׁשם ֵאין ֲאִריכּות ְוֵאין ְּפסּוִקים, ֲאָבל ַהּכֹל 

ָעׂשּוי ְּבִמְׁשַקל ַהְיֵתדֹות ְוַהְּתנּועֹות, ְּכמֹו: "ְׁשמֹר ִלִּבי ַמְעֵנה, ֱהֵיה ִבְמאֹד ַנֲעֶנה, ְיָרא ָהֵאל ּוְמֵנה, 

ְּדָבָריו ַהְיָׁשִרים". ְותֹוְך ְּכֵדי ֶׁשַאָּתה קֹוֵרא ֶאת ָהַאְזָהרֹות ָהֵאֶּלה ַאָּתה לֹוֵמד ַהְרֵּבה ְדָבִרים. ְוֵיׁש ָׁשם 

ַּגם ֵּכן ַהְבָרקֹות ּוִבּטּוִיים ְמֻיָחִדים, ְּכמֹו ְלָמָׁשל ִמְצַות "ְוֵחי ָאִחיָך ִעָּמְך" )ויקרא פרק כ"ה פסוק ל"ו(, 

ּוִמְצַות "ְוַהּנָֹתר ִמֶּמּנּו ַעד ּבֶֹקר ָּבֵאׁש ִּתְׂשרֹפּו" )שמות פרק י"ב פסוק י'(, ֵאיְך הּוא ְמַחֵּבר אֹוָתם? 

ְּבִסְגנֹון ָּכֶזה: "ְׂשַמח ֶוֱאמֹר ֶהָאח, ְּבַהֲחיֹוְתָך ָהָאח, ְוַהּנֹוָתר ָּבָאח ְיֻהְׁשַלְך ַעל אּוִרים", ּוָמה ַהַּכָּוָנה 

ֶׁשּלֹו? "ְׂשַמח ֶוֱאמֹר ֶהָאח" – ְלׁשֹון ִׂשְמָחה, ְּכמֹו "ָהאְֹמִרים ִלי ֶהָאח ֶהָאח" )תהלים פרק מ' פסוק 

ט"ז(, ָמַתי? "ְּבַהֲחיֹוְתָך ָהָאח" – ְּדַהְינּו ְּכֶׁשַאָּתה ְמַחֶּיה ֶאת ָאִחיָך, ְוֶזה ִמְצַות "ְוֵחי ָאִחיָך ִעָּמְך" 

)ויקרא פרק כ"ה פסוק ל"ו(. ְוַאַחר ָּכְך ַמְמִׁשיְך: "ְוַהּנֹוָתר, ָּבָאח ְיֻהְׁשַלְך ַעל אּוִרים" – ְּכלֹוַמר ַמה 

ֶּׁשִּנְׁשַאר ֵמַהָּקְרָּבן ָּתִׂשים אֹותֹו ָבָאח, ְּדַהְינּו ָבֵאׁש, ְּכמֹו "ָהָאח ְלָפָניו ְמבָֹעֶרת" )ירמיה פרק ל"ו פסוק 

כ"ב(, "ַעל אּוִרים" ֶזה ַעל ֵאׁש. ְוָכָכה הּוא ְמַחֵּבר ִמְצָוה ִמָּכאן ּוִמְצָוה ִמָּכאן ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ֲחרּוִזים.

ָּכָכה ִלְקרֹא ְוִלְטעֹם ֶאת ָהַאְזָהרֹות, ְוָכל ָּכְך ַּתֲענּוג ִלְקרֹא ֶאת ֶזה. ְּכַדאי ֶׁשָּכל ֶאָחד ְיַאְרֵּגן ֶאת ֶזה 

ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשּלֹו, ּוִמי ֶׁשּזֹוֵכר ֶאת ַהַּמְנִּגינֹות ִיְקָרא ֶאת ֶזה, ְוֻכָּלם ִיְלְמדּו ֶאת ֶזה, ִּכי ָחׁשּוב ְמאֹד 

ִלְלמֹד, "צּוף ְּדַבׁש ִאְמֵרי נַֹעם ָמתֹוק ַלֶּנֶפׁש ּוַמְרֵּפא ָלָעֶצם" )משלי פרק ט"ז פסוק כ"ד(. )גליון 15 

אותיות כ"ו – ל"ב, וגליון 65 אותיות ו' – י"ג, וגליון 260 אות י"ג והערה 20, ובגליון הנוכחי(.
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עד יום ראשון בערב
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 יוגרל פרס )חובה לציין 
שם וכתובת בצורה ברורה(

גליון 
263

א. ָלָּמה ָקְראּו ְלרּות ָּכְך? ִּכי ָיָצא ִמֶּמָּנה ָדִוד ֶׁשִרָּוה ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

ְּבִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות )ברכות דף ז עמוד ב'(, ְוַהִּמָּלה "רּות" ֶזה ָלׁשֹון ִרְּוָתה, 

ֶׁשָּזְכָתה ְלִנין ֶׁשָּכַתב ֵסֶפר ְּתִהִּלים ֶׁשהּוא ַמְרֶוה ֶאת ָהעֹוָלם. ָהעֹוָלם ֹלא 

יֹוְדִעים ַּכָּמה ֵסֶפר ַהְּתִהִּלים הּוא ְמֻיָחד. ָהָיה ֶאָחד ֶׁשָּכַתב: "ָּכל ְׁשלֹוִׁשים 

ַמָּצֵבי ַהֶּנֶפׁש ִנְמָצִאים ַּבְּתִהִּלים, ֵמַהִּׂשְמָחה ֲהִכי ְגדֹוָלה ַעד ַהִּדָּכאֹון ֲהִכי 

ָגדֹול", ִּכי ַהּכֹל ֵיׁש ַּבְּתִהִּלים, ִאם ֵיׁש ָלָאָדם ִּדָּכאֹון ֵיׁש לֹו ִמְזמֹור ֶׁשְּמַדֵּבר 

ַעל ֶזה ּוְמַׁשְחֵרר אֹותֹו, ְוִאם ֵיׁש לֹו ִׂשְמָחה ְורֹוֶצה ִלְרקֹד ָאז ֵיׁש לֹו ִמְזמֹור 

ַעל ֶזה, ְוַגם ְּבַמָּצֵבי ַהֵּביַנִים. )גליון 65 אותיות כ"ה, כ"ו(.

ב. ָמָרן ַרִּבי ָׁשאּול ַהּכֵֹהן נֹוַלד ִּבְׁשַנת ַּתְקַּב“ל ]תקל"ב[ ְוִנְפַטר ִּבְׁשַנת 

ָּתָר“ח )ִלְפֵני ַכָּמה ְזַמן ָהְיָתה ַאְזָּכָרה ֶׁשּלֹו ְבמֹוַׁשב ֵאיָתן(. ַּכָּמה ִנִּסים ַנֲעׂשּו 

ָנִׁשים ֶׁשָּקְראּו ִבְסָפָריו ְוִהְדִּפיסּו אֹוָתם. ֶזה ָהָיה ָאָדם ַצִּדיק ֶׁשָּזָכה  ַלאֲֶ

ֶׁשִּׁשְבָעה דֹורֹות ַאֲחָריו ֻּכָּלם ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְוִיְרֵאי ָׁשַמִים, ֶזה ָנִדיר ְמאֹד, 

ַוֲאִפּלּו ְגדֹוֵלי עֹוָלם ְמֻפְרָסִמים ֹלא ָזכּו ָלֶזה. ֵיׁש ֶאת ַהֲחַתם סֹוֵפר ֶׁשָּכַתב 

ְּבַצָּוָאתֹו ”ֶׁשֹּלא ִייַבׁש ַהַּמֲעָין ְוֶׁשֹּלא ִיָּקֵצץ ָהִאיָלן“ ְוהּוא ָזָכה ַלָּדָבר ַהֶּזה. 

ֲאָבל ַרָּבִנים ְמֻפְרָסִמים ְמאֹד )ֶׁשֹּלא ַאְזִּכיר אֹוָתם( ֹלא ָזכּו ָלֶזה. ָלֵכן ָצִריְך 

ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ֶזה ָּכל ַהְּזַמן: ”ֶׁשֹּלא ָתמּוׁש ַהּתֹוָרה ִמִּפי ּוִמִּפי ַזְרִעי ּוִמִּפי 

ֶזַרע ַזְרִעי ַעד עֹוָלם“. ְוהּוא ]ַרִּבי ָׁשאּול[ ָהָיה ִמְתַּפֵּלל ָּכָכה, ְּבִכְתֵבי ָיד 

ֶׁשּלֹו ְּבֵפרּוׁשֹו ַלּתֹוָרה ָּכתּוב ַעל ַהְּכִריָכה: ”ְיִהי ָרצֹון ֶׁשֹּלא ָתמּוׁש ַהּתֹוָרה 

ִמִּפי ּוִמִּפי ַזְרִעי ַעד עֹוָלם“. )גליון 260 הערה 22, וגליון 161 אות ד'(.

ג. ַהּיֹום ֵיׁש ַּתְלמּוד ]ְּגָמָרא[ ֶׁשֻּתְרַּגם ְּבקֹוֵרָאה ַהְּדרֹוִמית, ְוָׁשם חֹוָבה 

ַעל ָּכל ָּבחּור ֶׁשּלֹוֵמד ַּבִּתיכֹון ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ַׁש“ס ַּבַּבִית ְמֻתְרָּגם ְלַאְנְּגִלית. 

ְוַגם ְּבַיְרֵּדן ִׁשְּלמּו ִתְׁשִעים ִמיְליֹון ּדֹוָלר ְלַתְרֵּגם ֶאת ַהַּתְלמּוד ְלַעְרִבית. 

ַמה ָּקָרה ָלֶהם? ִּכי ָראּו ֶׁשֵּיׁש ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ָחְכָמה ְמֻיֶחֶדת ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר 

ָאִבינּו,  ַאְבָרָהם  ְּבֵני  ֶׁשֵהם  ִבְגַלל  ֶׁשֶּזה  ִלי  ְוִאם ֹּתאַמר  ְלָהִבין אֹוָתּה, 

ִאם ֵּכן ָלָּמה ָלַעְרִבים ֶׁשֵהם ַּגם ֵּכן ְּבֵני ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֵאין ֶאת ַהָחְכָמה 

ַהּזֹאת?! ָּכל ַהֵּתאֹוְריֹות ָּבֶזה ִהְתַּבּדּו ֻכָּלם. ְוָאְמרּו: ַהָחְכָמה ַהּזֹאת ִּבְגַלל 

ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ַּתְלמּוד ֶׁשֵּמִביא ָחְכָמה, ְוִאם ֵּכן ִנְלַמד ַּתְלמּוד ְוִנְהֶיה ֲחָכִמים. 

ֲאָבל ִּתְלְמדּו ֶאֶלף ַּתְלמּוד ְוֹלא ִתְהיּו ֲחָכִמים, ִּכי ַהּתֹוָרה ָאְמָרה ”ַרק ַעם 

ָחָכם ְוָנבֹון ַהּגֹוי ַהָּגדֹול ַהֶּזה“ )דברים ד‘ ו‘(. ַהִּמִּלים ַרק ַעם ָחָכם )ִעם 

ְוכּוֵּלי  ְּבִגיַמְטִרָּיא ַתְלמּוד. ֲאָבל ֵהם ְמַתְרְּגִמים ֶאת ַהַּתְלמּוד,  ַהֵּתבֹות( 

ַהאי ְוַהְלַואי. ָצִריְך ִלְׁשמַֹע ַמה ֶּׁשַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת, ְוֹלא ְלִהְתַחֵּכם יֹוֵתר 

ִמַּדי. )גליון 162 הערה 9(.

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

 שם זהה להם 
ושמות אבותיהם 
כשם סבא ונכדו

תשובה לחידה נמצאת בעלון הנוכחי. 
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  )חובה לציין שם וכתובת 

 בצורה ברורה!(. 
נא לשלוח התשובות עד יום ראשון בערב

ותשאר  הבדל מר"ת  קודם:  משבוע  פתרון 
בן-אדם. הבדל ראשי תיבות, האוכל בשוק דומה 

לכלב.  הזוכה: מרדכי עבאדי - אשדוד
פתרון התמונה: הגאון הגדול רבי אליהו אבא שאול, 
בן מרן הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל. ראש 
ישיבת אור לציון.  הזוכה: יוסף טרבלסי - בני ברק

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

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


