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י. ידיעת כללי ההוראה.

“אדחהו מסביב”
חזק וברוך ]לר’ כפיר פרטוש ואחיו ר’ יהונתן, על הפיוט “מצפרא עד ערב” לר’ א. 

אשר מזרחי ע”ה[. תראו את ההבדל בין עם ישראל לבין אומות העולם, אומות 
העולם רוצים בר מינן להשמידנו מעל פני האדמה, ואשר מזרחי ז”ל אומר “אדחהו 
כמו שאדם אוכל אבטיח ויש שם גרעינים, ואסור להוריד אותם בשבת  מסביב”, 
כי זה בורר, אלא מה עושים? לוקח סכין והוא דוחה אותם קצת מכאן וקצת מכאן 
)עיין בבא”ח ש”ב פרשת בשלח אות ז’(, לא אמר “אמחהו” אלא “אדחהו”. זו עדינות של 

היהדות ושל התורה. דרך ארץ, ככה זה1. 

מכיר את כל החכמות ובוחר בתורה שהיא מקור החכמה
פרשת השבוע מתחילה: “אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות” )במדבר ח’ ב. 

ב’(, ויש כאן )ספר דרכי חיים נדפס בירושלים תרפ”ב, דף מ”ב ע”א( סיפור יפה על חכם 
בשם רבי שמלקע מניקלשבורג2, אומר ככה: כשנתמנה הגאון רבי שמלקע, נתקבל 

1.  צריך להרגיש את החרוזים של המחבר, ועל פי זה נוכל לנקד נכון. יש לי כאן שיר של 
רבי דוד עידאן ע”ה שהדפיסו אותו )כנראה בצילום( ביום שהעלו את עצמותיו לארץ ישראל, 
כתבו ככה: “י”ט בכסלו תשע”ח, יום העלאת עצמותיהם הקדושות של ראשי משפחתנו, 
נשיא עדת ישורון באי ג’רבא )לא כתבו “נשיא הקהילה”, אלא “נשיא עדת ישורון באי ג’רבא”(, הגאון 
רבי דוד עידאן”. וזה פיוט שהוא כתב לכבוד התורה ולומדיה, אבל החרוזים ]כפי שנקדו[ 
ָיה... זה  “עליהם השלום” - לבי שוכן ָעֶליָה, מאור עיני דקר על עוזבי התושיה”, ָעֶליָה ְוּתּוִשׁ
ה. ועושים עליה פירושים, “ומראה הפירושים כמראה הכושים” )ספר הברית  לא ָעֶליָה, זו ַעִלָיּ
ח”א פרק ו’(... צריכים להבין. להדפיס את זה מחדש ולנקד והחרוזים יהיו כמו שצריך. מי שאין 
לו חוש בחרוזים - שישאיר ככה. יש גמרא בחולין )דף צ”ה ע”ב(: “אל תהי שוטה בחרוזים”... 

אל תעשה חרוזים של שטות, אלא חרוזים של טעם, בנעימה.
2.  זה היה אחיו של בעל ההפלאה, שניהם היו תלמידים של אביהם, והוא היה מלמד אותם. 
)בבית הכי טוב שילמדו, בבית ספר אתה לא יודע איזה בחורים יש שם, איזה חברים ואיזה רשעים, 
אינך יודע כלום. אבל לאביהם היתה גם אפשרות ללמד אותם(. והיו גומרים מסכת מחג לחג, 
גמרו מסכת פסחים בערב פסח, אז אמרו מה נלמד עכשיו? נלמד מסכת שבועות. אמר 
בּועּות.  בּועּות אלא זה ׁשְ בּועּות, זה לא ׁשָ להם אביהם: אתה חושבים מסכת שבועות זה ָשׁ
אמרו אנחנו יודעים, עד כדי כך אנחנו לא עמי הארץ... אבל במסכת שבועות יש ארבעים 
ותשעה דפים, ויש לנו ארבעים ותשעה ימים של העומר, אז דף ליום. כשהגיעו ליום ל”ג 
לעומר )אנחנו אומרים ל”ג לעומר, והם אומרים ל”ג בעומר( אמר אחד הבנים )או רבי פינחס הלוי 
הורוביץ מחבר ספר הפלאה, או אחיו רבי שמואל, קוראים לו באידיש: “שמעלקע” בחוץ לארץ היינו 
אומרים “שמלקע” ]בביטוי העי”ן[, לא זה לא עי”ן, העי”ן הזאת היא סגול( לאביו: תשמע, היום יש 
שמחה גדולה בארץ ישראל, וכתוב בדף ל”ד “מחכו עלה במערבא” - שמחים על זה בארץ 
ישראל, והיום הזה עושים בו שמחה גדולה בארץ ישראל. )פעם סיפר לי את זה חכם אשכנזי, 
ולא הבנתי מה הוא מדבר. “מחכולה במרבא”, מה המכולה הזאת? מה זה מכולה? מכולת?... מה זה?! 
אמר לי: צוחקים על זה בארץ ישראל. אמרתי לו אה, תגיד: “מחכו עלה במערבא”, ח’ כ’ ע’ ל’ ה’, כמה 
בלעת?! את החי”ת ואת הכ”ף בלעת אחד בשני, והעי”ן של עלה הלכה, והמפיק של עלה הלכה לאיבוד, 
ואת העי”ן של מערבא אבדת, מה קרה לכם?! אין לכם מפיק?! בכל הספרים יש מפיק, תלמדו לבטא, 
תלמדו לומר “מחכו עלה במערבא”(. הנה היום הזה יום ל”ד, עושים בו שמחה גדולה בארץ 
ישראל. זה היום של החגיגה של רבי שמעון בר יוחאי. כשגדלו, רבי פינחס הלוי הורוביץ 
היה רב בפרנקפורט דמיין, והיה רבו של החתם סופר ומזכיר אותו החת”ס בחיבה רבה, 
אומר )שו”ת חת”ס או”ח סי’ קצ”ז( רבותי ]בעל ההפלאה ורבי נתן אדלר[ לא הזכירו אף פעם 

ספר הזוהר, אלא למדו אותו בצינעא, לא ברעש. ואחיו היה רבם של חסידים.

אב בית דין קודש בעיר ניקלשבורג, ודרש בשבת לפני הרבנים החכמים דרוש 
על שבע חכמות, כל שבת דורש על חכמה אחת, עד שדרש על כל שבע חכמות. 
והיה לפליאה גדולה בעיני כל הרבנים החכמים, כי דימו שבתחלה ידרוש להם 
בעוצם כוחו הקדוש בפלפול ובמוסר. רק אחרי כן התחיל לדרוש במוסר השכל 
ובפלפול. ואמר ָלעֹוָלם ]לשומעים[ שתמיד היה לו פסוק בקהלת שלא הבין אותו. 
מה כתוב בקהלת? “טוב לשמוע גערת חכם מאיש שומע שיר כסילים” )קהלת ז’, 
ה’(, והפסוק היה צריך לומר “טוב לשמוע גערת חכם מלשמוע שיר כסילים”, מה 
זה “מאיש שומע שיר כסילים”? אלא אמר שהכוונה היא ]טוב לשמוע גערת 
חכם – מוסר השכל[ מאדם שהוא מבין שיר כסילים, מבין את הליבה ואת הניבה 
ואת הבימבה... כי מי ששומע3 מאדם שאינו יודע שיר כסילים, תדבר על התורה 
כמה היא נפלאה וכמה היא יפה, יאמרו האנשים: מסכן, הוא יודע רק תורה, זה מה 
שהוא יודע לדבר. אבל אדם שיודע את כל החכמות כמו החכם הזה, ואומר להם 
התורה מעל כולם, מרעיש את העולם. איך הלשון שלו? “מי שלמד היטב בשבע 
חכמות, ואף על פי כן מרעיש עולמות למאוס אותם ולבחור רק בחכמת התורה, 

לאותו תלמיד חכם מאמינים העולם”.

סוד ההצלחה של יהודים לומדי תלמוד
כיון שיש לנו בן אדם שהוא שר האוצר, והוא יודע לתת כסף לבדואים ולחמאס ג. 

ולזועבי, ואילו לחקלאים שצריכים כסף לשמטה איני יודע עד כמה הוא נותן להם, 
אולי נותן להם אגורה אחת או שתים, זה הכל... אין לו שכל. אולי שר האוצר של עזה 
היה נותן יותר טוב, אבל ככה זה. והוא אומר כל הזמן שבחורי ישיבות לא יודעים 
ליבה, ולא יודעים ליבה, ולא יודעים בטטה, ולא יודעים ולא יודעים. אז אנחנו 
צריכים להראות לו שמי שלומד תורה יודע אלף ליבות, יש לו לב רחב כפתחו של 
אולם. יש כאן ספר שכתב אותו הרב יצחק לורנץ בנו של הרב שלמה לורנץ, שמו 
של הספר “חכמת הנפש היהודית”, ושם )בעמוד 143( הוא מספר: נגיד בנק ישראל 
מר ‘סטנלי פישר’ הגיע לנחם בימי השבעה על פטירת אבי מורי הרב שלמה לורנץ 
ואמר, בכירי הבנק אומרים שהמנוח הרב לורנץ היה גאון אדיר בתחום הכלכלה )כמו 
הרב גפני יבדל לחיים(, ורצוני לדעת באיזה בית ספר גבוה הוא למד חשבון, ובאיזה 

אוניברסיטה הוא למד כלכלה? השבתי - אומר המחבר הבן - אבא למד חשבון 
ב”חיידר” בבודפשט, ואת לימודי הכלכלה אצל רבי ירוחם הלוי ליבוביץ בישיבה 
גבוהה מיר שבליטא... )הרב ליבוביץ היה משגיח הישיבה(, הנגיד היה מופתע, ניסיתי 
להסביר לו על קצה המזלג את יחודיות העיון התלמודי, כאשר התוצאה היא שמי 
שהשקיע את מיטב שנותיו בעיון התלמודי יוכל ללמוד בהמשך חייו כל מקצוע 

3.  ]לילד שסובב איזה חפץ עוד ועוד תוך כדי השיעור, העיר מרן רבנו שליט”א[: תסובב 
את הכדור עד שכל החכמה תיכנס לך במוח, ככה תעשה הקפות, “הושיענו בהקפת כדורים 

שבעה”... אין דבר, שיכתבו את זה בעלון, מה 
יכול להיות?! הרי לא יודעים על מי אני מדבר... 

על ילד אחד שעושה ככה וככה...

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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בקלי קלות. מר פישר הביע צער שלא שמע את הדברים האלה לפני כן, והוא אומר 
ככה: לפני כחודש השתתפתי בכנס עולמי לנגידי הבנקים, ואחד מהם שאל אותי 
איך היהודים כל כך עשירים? )שמעתם דבר כזה? היהודים ברוך ה’ כל כך עשירים, “כי בצל 
החכמה בצל הכסף”. קהלת ז’, י”ב(. והוא ניסה לרמוז שאולי יש להם תכונה של “מונקי 

ביזנס” )אני לא מבין מה זה “מונקי ביזנס”, ביזנס זה כסף, אבל מה זה מונקי?( עניתי מה שעניתי, 
אבל לא הרגשתי שהיתה לי התשובה הנכונה, הרגשתי שזה לא התשובה האמתית, 

עכשיו אני מבין את סוד ההצלחה של יהודים לומדי תלמוד.

סוס אחד פותר בעיה של שבעה עשר סוסים
כשאדם לומד תלמוד יהיה לו מוח חריף ומחודד, ישר ואמתי. זה מביא לו את ד. 

הידע במתמטיקה ועוד. בשביל להביא לכם דוגמא, אביא לכם סיפור על רבי חיים 
מוואלוז’ין4 כשהוא היה צעיר בן אחת עשרה, אביו היה מתעסק בביזנס עם עשירים 
גדולים, ויום אחד בא אליו עשיר אחד מהגוים שם ברוסיה ואמר לו יש לנו בעיה 
מסובכת, שאלנו את גדולי החכמים וגדולי הפרופסורים ואף אחד לא ידע לפתור 
אותה, אולי תמצא בין היהודים מי שיפתור אותה. אמר לו: מה הבעיה? אמר לו: הבעיה 
היא ככה, פלוני, אבא שלו השאיר ירושה גדולה מאד, ובירושה היו שבעה עשר סוסים 
ִגְזִעִיים, )סוסים טובים מאד, וכל אחד שוה מאה סוסים אחרים(, והוא אמר: לא למכור ולא 
לשחוט ולא לעשות שום דבר, אלא תחלקו אותם לשלושת הבנים בשיטה הזאת: הבן 
הבכור יקח חצי, הבן השני יקח שליש, והבן השלישי יקח תשיעית )אחד מתשעה(. ולא 
ידענו איך לחלק את זה, אם אנחנו נמכור - אמר לא למכור, אם לשחוט - אמר לא 
לשחוט, ואם לחלק - איך נחלק? הרי יש שבעה עשר סוסים, החצי שלהם זה שמונה 
סוסים וחצי, מה נעשה? ושליש הסוסים זה חמשה סוסים ושני שלישיות, מה נעשה? 
ואחרון אחרון )לא חביב...( תשיעית של הסוסים זה סוס אחד ושמונה תשיעיות של 
סוס, ואסור למכור ואסור לשחוט ואסור לאכול, מה עושים? אז רבי חיים שהיה הולך 
ובא בחדר, אמר: “אם יתן לי הרוזן הנכבד הזה סוס אחד מהמרכבה שלו אני אפתור 
את הבעיה!”. אביו אמר לו מה אתה עושה? לך ל”חיידר”... אמר לו הרוזן: לא, לא, תן 
לו, בוא נשמע אותו. ואמר לילד: אם תוכל לפתור את הבעיה, אני אתן לך לא סוס 
אחד, אלא ארבעה סוסים ואת כל העגלה בשבילך... אמר לו: מה אני אעשה בהם? 
אתה חושב שאני רוכב סוסים? אני לומד! אבל סוס אחד פותר את הבעיה. אמר לו 
הרוזן: סוס פותר בעיות? כל הפרופסורים שלנו לא ידעו, ויש לך סוס שיודע? אמר 
לו לא סוס שלי, שלך... תביא את הסוס. אמר לו: מה תעשה בו? אמר לו: הסוס הזה 
תצרף אותו לשבעה עשר סוסים, סך הכל שמונה עשר. חצי זה תשעה, שליש זה ששה, 
והתשיעית זה שני סוסים. תשעה וששה ושנים סך הכל שבעה עשר, והסוס יחזור לך. 

אמר לו: עד כדי כך? הסוס רק פותר את הבעיה וחוזר לי למרכבה?!... 

מה החכמה העמוקה שיש כאן?
זה סיפור שמובא בכמה מקומות בנוסחאות שונות, ורבי יוסף חיים ע”ה עשה רמז ה. 

את כל הסיפור הזה )עוד יוסף חי דרושים פרשת פינחס( במלה: “טוב” - ט’ ו’ ב’, תשע שש 
ושתים. אבל תמיד קראתי את זה ואמרתי מה החכמה הזאת להביא סוס מבחוץ והוא 
פותר את הבעיה? צריך לפתור את השאלה, מה אתה פותר מבחוץ? עד שהבנתי שיש 
חכמה עמוקה כאן, כי אין מספר בעולם שתוריד ממנו חצי ושליש ותשיעית ולא ישאר 
בו משהו. מוכרח שישאר משהו. למה5? כי אם נקח כל מספר בעולם, תוריד ממנו 
חצי נשאר חצי, מהחצי הזה תוריד ממנו שליש, כמה ישאר? חצי שליש6, ]והרי לבן 

4.  השבוע הזה הפטירה שלו - י”ד בסיון תקפ”א, לפני מאתים ואחת שנה. יש ספר שכתב אותו 
הרב דב אליאך )לא ראיתי אותו( “אבי הישיבות” - שלושה כרכים, והוא מדבר על רבי חיים מוולוז’ין 
שיסד את הישיבות בהכוונה ובהדרכה של רבו הגאון מווילנא. הגאון היה לו מוח מיוחד במינו, 
פרופסור אחד בימינו כתב בספר “שי לישעיהו”: המוח שאין גבול לקליטתו, הקליטה שלו בלי 
גבול. קולט וקולט וקולט, פלא פלאים. מדהים. אם הוא רואה מלה בספר, אחרי מאה שנה )אם 
הוא יחיה מאה שנה( הוא זוכר אותה. זה מובא בספר הזה ובספר הזה. מי יכול לעשות את זה?!

5.  כשהייתי ילד למדתי פרק הזהב, ולא הבנתי למה אבא אומר חומש יותר גדול משתות, מה 
פתאום?! חומש זה חמש ושתות זה שש, אז איך יתכן שחומש זה יותר גדול משש?!... אמרתי 
את זה לאמא - צחקה עלי, אמרתי לסבתא - צחקה עלי. למה אתם צוחקים?! זה שכל פשוט, 
למה אתם לא מבינים?! ילד קטן לא מבינים אותו?! מה קרה לכם?... עד שלמחרת היינו אצל 
רבי אליהו גז ע”ה )היה חריף מאד, תלמידו של רבי שלמה דאנה( והוא צייר לנו על הלוח תפוז נחמד 
למראה וטוב למאכל )אבל אי אפשר לקלף ולאכול אותו...(, והוא חילק אותו לששה חלקים, ושוב 
פעם עשה תפוז כמוהו וחילק אותו לחמשה חלקים. אמר לנו: אתם רואים שהחלק הזה יותר 
גדול מזה? אפשר גם בדרך אחרת, תיקח לדוגמא ששים ותחלק את זה לחמש זה שתים עשרה, 

תחלק את זה לשש זה עשר, אז אתה רואה ששתים עשרה יותר גדול מעשר.
6.  למה? כי כל מספר בעולם יש בו שליש ושליש ושליש, החצי ]של הבכור[ זה שליש וחצי, ועוד 

השלישי מגיע רק 1/9 שהם פחות מחצי שליש[. אז היכי משכחת לה לצוואה המוזרה 
הזאת, שאתה לוקח חצי ושליש ותשיעית? ומה עם הנשאר? מה עושים אתו? נזרוק 
אותו?! נקח דוגמא בשבר עשרוני, חצי זה חמשים אחוז, שליש זה שלושים ושלושה 
אחוז, סך הכל שמונים ושלושה אחוז, ותשיעית של מאה זה אחד עשר אחוז, שמונים 
ושלושה אחוז ועוד אחד עשר זה תשעים וארבע כמנין מזל טוב... ומה עם שש? מה 
נעשה לשש האלה הנשארים עד מאה?! אלא מוכרח שהששה אחוז האלה זה מחוץ 
למספר. זה מה שאמר הצדיק הזה רבי חיים, תיקח סוס מבחוץ תשלים בו את המנין, 

ולא צריכים אותך יותר. כבר עשינו את המנין. לך החוצה... 

רק מי שלומד גמרא יכול לחשוב בחריפות כזאת
רק מי שלומד גמרא יכול לחשוב בחריפות כזאת, לא אלה שלומדים כמו מרובעים. ו. 

פעם ]בילדותי[ הייתה שאלה בחשבון )החברים היו מביאים לי(, ואמרתי להם במקום 
לעשות פאי 3.14 תעשו פאי 6.28 )ככה היתה ]התשובה לפי נתוני[ השאלה(. הראו את זה 
למורה שלהם למחרת, אמר מה פתאום? מה זה 6.28? בדק ובדק ובדק וראה שזה 
יוצא טוב, שאל: אבל איך הוא הגיע לזה? הגיע לזה כי אתה לא למדת גמרא, מה נעשה 
לך?! אם למדת גמרא היית מבין שפעם עושים פאי, ופעם עושים פאי כפול שתים, 
ופעם אומרים “פותח את ידך” )תהלים קמ”ה, ט”ז( ראשי תיבות פאי... אין מה לעשות. 
מי שאינו לומד גמרא המוח שלו ישאר “מבוהם”. ואת זה ראיתי במו עיני, היה ד”ר 
אחד בקופת חולים )ברחוב רבי עקיבא 94(, והייתי צריך לקבל איזה החזר, והוא לא ידע 
לחשב כמה ההחזר! החזר מעשרים שקל לא ידע לחשב! לא זוכר איך הוא חישב 
בסוף, באצבעות או במחשב... איפה המוח שלך?! כי לימדו אותם הכל במחשב, הכל 
מוכן, לא צריך ללמוד. אבל כשאתה לומד גמרא, אתה מפעיל את המוח שלך. ואת 
הדבר הזה רוצה שר האוצר לגנוב לנו. למה תגנוב לנו?! למה?! בוא תלמד גמרא, 

ותבין ותשמע ותראה את החכמה הנפלאה שיש בגמרא. 

מוח של עמל התורה
]לימוד התורה נותן חכמה[ בכל דבר, אני אוהב חשבון, מישהו אחר אוהב רפואה. ז. 

החזון איש היו באים אליו בשאלות רפואיות, אומר מה הבעיה. אמרו לו: איך אפשר 
להגיע למוח? המוח סגור בשבעה חותמות. אמר להם אפשר בדרך הזאת, תבוא מכאן 
ותנתח. השתגעו, עשו את הדרך הזאת והצליחו. יש פתק בכתב ידו של החזון איש 
שנשאר אצל המשפחה שלו, ועל הפתק הזה אמרו שפעם רופא אחד נתן שיעור לכל 
הרופאים שלו, ואמר להם שבשביל לפתור דבר כזה צריך עשרה מוחות של רופאים 
– “טרוסט של מוחות”. תרכובת של מוחות שהם יכולים לחשוב ולהגיע למסקנא 

השליש ]של הבן השני[ זה שני שלישים וחצי ונשאר לך חצי שליש. ניקח דוגמא פשוטה: שמונה 
עשרה, תיקח את החצי זה תשע, תיקח את השליש זה שש, נשאר לך שלוש ]שזה חצי שליש[.



 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

הזאת. לחזון איש היה מוח מיוחד, מוח של עמל בתורה, היה עמל בתורה. אשרי בן 
אדם שמבין שהתורה זה מעל כל המדעים כולם. התורה נותנת לאדם דרך שבקלי 
קלות ילמד את הכל. לכן אדרבא, תשאיר אותנו. אם אתה רוצה להביא אלינו עוד 
תלמידים שלך שילמדו גמרא – שיבואו. המוח שלהם יתפתח, כמו שאמרנו בהפטרה 

היום )זכריה ג’ ט’( “הנני מפתח פיתוחה”. 

“יקרה היא מפנינים”
לכן התורה אומרת “בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה”. מה זה פני המנורה? ח. 

העיקר של המנורה שזו התורה – “יאירו שבעת הנרות”. כל שבע חכמות יאירו אל 
מול פני המנורה. ראינו חכמים גדולים בימי חכמי ספרד ויותר מאוחר גם כן שהיו 
בקיאים בכל דבר. היו פותרים את הבעיות אחת ושתים “צ’יק צ’אק”. יש לי עוד 
רק לראות כמה התורה עוזרת  דוגמאות כאלה, אבל נשאיר אותם לפעם אחרת. 
לאדם, להבין כמה התורה חשובה, וכמה התורה יקרה. כל מה שמדבר ליברמן ופרידמן 
וברוורמן... הוא מדבר בחוסר דעת, אם היה יודע את הערך של התורה, לא היה מדבר 
ככה. אם היה יודע את הערך של עם ישראל, ערך התורה שלהם, ערך האמונה שלהם 
שאפילו גוים מתחילים ללמוד גמרא, ואתה אומר מה זו גמרא?! נכנס לאיזה כולל 
ראה שותים קפה, אמר הגמרא זה קפה. מה פתאום?! הגמרא זה לא קפה... הקפה 
בשביל להתעורר, כל הלילה כולו ישבו על הסוגיא ובבוקר הם עייפים, לוקחים קפה 

והקפה הזה נותן להם שכל וידע ותבונה.

אין פועל פחות משלוש אותיות
מחלוקת ט.  “שטו העם ולקטו”, ויש  יש לנו פסוק בפרשת השבוע )במדבר י”א, ח’(: 

בין הקריינים בתורה על הפסוק הזה. יש אומרים “שטו” מלרע, ויש אומרים “שטו” 
מלעיל. במאי קמיפלגי? פליגי האם “שטו” זה מנחי ע”ו או מנחי ל”ה. מי ששומע את 
זה חושב מה זה ע”ו ל”ה? “וכל עו-לה קפצה פיה” )תהלים ק”ז, מ”ב(... תשמעו ותלמדו, 
כדאי לאדם ללמוד. בדבר כזה אל תלך לאוניברסיטת בר אילן )או בר מינן...( ותבין 
את זה. אתה לא צריך שום דבר, תבינו את זה. יש פעלים שלכאורה הם בעלי שתי 
אותיות, אבל למעשה הם לא בני שתי אותיות. למשל “קנו”, “באו”, “עלו”, לכאורה 
הוי”ו זה לשון רבים, והשורש הוא: “קם”, “בא”, “על”. אבל לא, השורש הוא בן שלוש 
אותיות. זה כלל שקבע אותו חכם גדול ממרוקו לפני אלף שנה - רבי יהודה בן חיוג’7, 
שאין פועל פחות משלש אותיות. לפניו לא ידעו את זה, רב סעדיה גאון לא ידע את 
זה, חשבו שיש פעלים בעלי שתי אותיות, והוא אמר לא, כל הפעלים בעלי שלש 
אבל יש פעלים שהם נחים, ויש שהם כפולים, ויש שהם דגושים. למשל:  אותיות. 
פועל “נפֹל”, אומרים “אּפול”, “יּפול”, “תּפול”, איפה השורש? יש ּפ”ל, אבל איפה 

הנו”ן? היא נמצאת בדגש של הפ”ה. 

מה זה נחי ע”ו ונחי ל”ה?
למה למשל אומרים “קמו בניה ויאשרוה” )משלי ל”א, כ”ח( במלעיל ו”קנו” מלרע? י. 

וכן “ועלו ובאו בביתך” )שמות ז’, כ”ח(, למה “עלו” מלרע “ובאו” מלעיל? התשובה היא 
ככה: המלה “עלו” מה השורש של הפועל? על”ה, זה נקרא “נחי ל”ה”, כלומר האות 
השלישית של הפועל נקראת למ”ד הפועל. ככה קבעו חכמי הדקדוק בספרד, האות 
הראשונה נקראת פ”ה הפועל, האות השניה עי”ן הפועל, והאות השלישית למ”ד הפועל 
)הכל בא על משקל “פעל”(. ולפעמים העי”ן של הפועל חלשה, מה הכוונה חלשה? אות 

שלא נשמעת, למשל פועל “קום”, הוי”ו שהיא עי”ן הפועל היא חלשה, אתה לא יכול 
לומר: “ָקַומתי”, “ָקַומת”, “ָקַום”, לא אומרים ככה, אלא “קמתי”, “קמת”, “קם”. ככה 
אומרים. זה נקרא “נחי ע”ו”, האות האמצעית שהיא עי”ן הפועל וזה וי”ו. ויש פעלים 
שהאות האחרונה שלהם היא חלשה, זה פעלים של נחי ל”ה. מה זה נחי ל”ה? “בנה”, 
“ענה”, “פנה”, וכן על זו הדרך. מה אומרים? “בנה”, “בניתי”, “בנית”, אתה לא אומר 
ן”, כמו שאתה אומר מ”קמתי” ו”קמת” – “קם”. לא, אלא: “בניתי”, “בנית”, “בנה”.  “ּבָ
אחר כך בלשון רבים אתה אומר: “בנינו”, “בניתן” “בנו”. לכן אתה לא יכול לומר “בנו” 
מלעיל, כי אם תאמר ככה זה מנחי ע”ו, כאילו השורש הוא בון. אבל אם תאמר “בנו” 
מלרע, השורש הוא “בנה”, זה נחי ל”ה, למ”ד הפועל - האות השלישית זה ה”א. לזכור 
את זה יש לנו פסוק יפה מאד בפרשת וארא שאמרנו למעלה: “ועלו ובאו בביתך”, 
עלו מלרע, למה? כי היא מנחי ל”ה, ו”באו” מלעיל, למה? כי באו זה פועל “בוא” 

7.  הר”ן )מובא בעין יעקב פרק קמא דיומא דף ד’ ע”ב( קורא לו “השר הראשון בדקדוק”.

מנחי ע”ו, ולכן נחי ע”ו בא מלעיל. הכלל תמיד ככה, נחי ע”ו מלעיל, ונחי ל”ה מלרע. 

“שטו העם ולקטו” תיבת “שטו” מלעיל או מלרע
עכשיו אנחנו עומדים בפסוק “שטו העם ולקטו”. מה השורש של שטו? “שטה” יא. 

או “שוט”? מי יודע? אבל שוט זה השורש האמתי, כותב לחם הביכורים )ראה שם עמ’ 
“כי  193, ובסוף הספר בעמ’ תר”ח-תרי”ב(  ת”צ בקונטרס סלת למנחה פרשת בהעלותך הערה 

שרשו שוט”. מי אמר לו את זה? מצאתי רשב”ם )שם( שאמר ככה, שטו העם ולקטו 
מלשון לשוטט. “משוט בארץ ומהתהלך בה” )איוב א’, ז’(. אם זה פועל שוט, אז זה דומה 
לפועל “בוא” ופועל “מות” ופועל “קום”, כל אלה נחי ע”ו, והם תמיד מלעיל. לפיכך 
אומרים “שטו )מלעיל( העם ולקטו” ולא “שטו” )מלרע(. אם תאמר “שטו” מלרע, יהיה 
השורש “שטה” מלשון שטות. יש מי שאמר ככה, אמר כתוב בגמרא )יומא דף ע”ה ע”א( 
שאלה שהולכים ללקט את המן אם הם צדיקים מוצאים את המן על יד הפתח של 
הבית, ומי שהוא רשע, מה יעשה? משוטט ומשוטט ומשוטט עד שימצא את המן. 
לכן כותב הרמ”ז )בהגהה על הזוהר פרשת בשלח דף ס”ג ע”א(, שטו מלשון שטות, אם הוא 
לא צדיק ולא חכם אז הוא לא ימצא את המן בקלות. “שטו העם ולקטו” - השתטו 
העם, השתגעו, עד שמצאו את המן הזה וטחנו אותו בריחים או דכו במדוכה וכו’. 
אבל זה לא הפשט, שטו פירושו השתגעו העם?! הפסוק מדבר על המשוגעים שבעם, 
זה רמז בעלמא. אבל הפירוש הנכון והפשוט  ואין מה לדבר על החכמים שבעם? 
שוטטו פועל שוט, ואם זה פועל שוט הוא כמו פועל קום, וקמו וגם שטו מלעיל. 
וככה מצאתי גם בתאג’8 - בספר הזה יש הגהות קדמנויות מלפני 700 שנה, מחכם 

8.  הוציא אותו חכם אחד מדקדק בשם רבי משה בעדני ז”ל )ובנו אביגד בעדני נפטר לפני כמה 
חודשים(, נתן לי אותו לפני ארבעים שנה. כאשר הייתי גר שם בחזון איש אמר לי: יש לי ספר 
בשבילך שאתה אוהב אותו, אמרתי לו מאיפה אתה יודע? אמר לי כי זה ספר של דקדוק, 
ואתה אוהב דקדוק... אמר לי: זה תאג’, ואני אמכור לך אותו )שני כרכים( בחמש מאות שקל, אל 
תדאגו, זה לא היה בשקל חדש... זה בסך הכל חמשה שקלים חדשים. אבל בזמנו זה היה סכום 
גדול מאד. אמר לי: נעשה לך הנחה בארבע מאות, אמרתי לו: בסדר, שילמתי לו ארבע מאות 
שקל ישנים וקניתי שני כרכים של תאג’, ושמתי אותם בספריה למעלה, כי מה אעשה בהם? 
וכי אני צריך לדעת איך התימנים קוראים?! גמרתי את כל התורה כולה שחסרה לי רק קריאת 
ה”תימנים”? אבל אחרי זמן מצאתי טעות סופר בתרגום שלנו, בפסוק: “ועברתי בארץ מצרים 
בלילה הזה” )שמות י”ב, י”ב(, כתוב: “ואתגליתי בארעא דמצרים”. ומה זה “ואתגליתי”? הרי עוד 
לא התגלה? שהרי הנבואה הייתה בראש חודש ניסן, ואומר להם שבעוד כמה ימים יעבור בארץ 
מצרים. א”כ איך אתה אומר “ואתגליתי”? ואמרתי שצריך לומר “ואתגלי” אבל איך אני אתקן 
את כל הספרים מדעתי? עד שפתחתי את התאג’ הזה שלמעלה, ומצאתי שכתוב בו “ואתגלי”, 
ואז הבנתי שזה ספר חשוב מאד, וקראתי בו הרבה דברים ותיקנתי והערתי, והוא פתח לי את 
הדרך איך להבין את התרגום. לכן כל פעם כתוב בהגהות שלי על התרגום: “וכה”ב” – וכן הוא 
בתאג’. וגירסת התאג’ 99% מדוייקת. ומאז ידעתי להעריך את התרגום הזה של התאג’, כי על 

פי התרגום הזה אתה יודע אם זה עבר או עתיד.



אחד מחכמי אשכנז שנקרא “יהב”י הנקדן”9 - ושם כתוב שטו מלעיל. והתרסא במלה 
שטו נמצאת בשי”ן ולא בטי”ת10. 

האומר מלרע יש לו על מי לסמוך והאומר מלעיל עוד יותר טוב
אבל ישנו חכם אחד שטען שזה לא נכון, ויש לו מקורות ש”שטו” זה מלרע. למה? יב. 

האם אתה לא מודה שהשורש הוא שו”ט? אמר לי שהוא מודה, אבל כיון שיש אחריה 
אות גרונית על פי רוב תבוא מלרע, כמו: “ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה” )במדבר 
י”ג, ל”ב(, למה “תרו” מלרע, הרי זה משורש תו”ר11, וזה צריך להיות מלעיל כי זה מנחי 

ע”ו? בגלל שיש אחריה אות אל”ף שהיא אות גרונית, ועל פי רוב תבוא מלרע, ויש 
עוד דוגמאות כאלה. וגם כאן יש אות גרונית אחריה ולכן צריך להיות “שטו” מלרע. 
אמנם הכלל הזה לא תמיד נכון, כי הרבה פעמים זה לא כך, אבל כאן הוא טוען שאלה 
שקוראים שטו מלרע יש להם על מה לסמוך. ונתן לי עוד איזה הסבר, שזה נקרא 
“הווה ממושך”, שלא שטו פעם אחת, אלא היו שטים כל יום, “שטו העם ולקטו וטחנו 
בריחים” זה לא שפעם אחת שטו, אלא כל פעם הם היו משוטטים ומלקטים וטוחנים 
ברחיים. ויש לו ראיה מההמשך: “או דכו במדוכה ובשלו בפרור ועשו אותו עוגות” 
)במדבר י”א, ח’(, למה “דכו” מלרע? הרי זה משורש דו”ך, וצריך להיות “דכו” מלעיל? 

ואף על פי שאפשר ליישב ולתרץ ]שדכו בא מלרע כיון שלפני כן יש תיבת או, וקשה 
על הלשון לומר ב’ מנגינות סמוכות[. על כל פנים מי שיאמר שטו מלרע יש לו על מי 
לסמוך, ומי שאומר “שטו” מלעיל, עוד יותר טוב. כי ככה דעת לחם הביכורים, וככה 
נמצא בכתב יד “יהבי הנקדן”. לכן על פי הדקדוק צריך לומר “שטו” מלעיל, ומי 

שאומר מלרע בגלל הה”א, אין הכי נמי, כי יש לנו דוגמאות כאלה.

“א-ל נא רפא נא לה” מה פירוש פעמיים “נא”?
בסוף הפרשה נאמר: “ויצעק משה אל ה’ לאמר א-ל נא רפא נא לה” )במדבר י”ב, י”ג(. יג. 

למה נכתב פעמיים “נא”? יש הסבר של הרב חיד”א דרך רמז, שיש סגולה שהתפלה 
תתקבל אם אתה מכניס את מיכאל בתוך התפלה, כי הוא שר ישראל ומלמד עליהם 
)בהפרש אחד(12. אבל  מיכאל  גימטריא  זכות, ומשה רבנו התכוון “נא נא” שביחד זה 
הפשט הוא ככה: המלה “נא” יש לה שני פירושים, לפי דעת האבן עזרא כל נא פירושה 
“עכשיו”13, וככה הפירוש בתשעים אחוז “נא” שבתנ”ך. וראיה לדבר מהתרגום, 
שכל “נא” הוא מתרגם אותה “כען”, שפירושה עכשיו. ויש “נא” שפירושה בבקשה, 
הגמרא בברכות )דף ט’ ע”א( אומרת: “אין נא אלא לשון בקשה”, אמר לו הקדוש ברוך 
הוא למשה: בבקשה ממך, לך ואמור להם לישראל, בבקשה מכם, שאלו ממצרים 
כלי כסף וכלי זהב14. יש נא שפירושה לשון בקשה, ויש נא שפירושה “עכשיו”. ולפי 
זה הפסוק נחמד מאד, שמשה מבקש: “א-ל נא – בבקשה - רפא נא – עכשיו - לה”. 
ולכן המלה “נא” לא נכפלה פעמיים סתם, אלא הראשונה פירושה בבקשה, והשניה 
פירושה עכשיו. ומה הקב”ה עונה לו )שם פסוק י”ד(? “ואביה ירוק ירק בפניה הלא 
תכלם שבעת ימים” - אתה רוצה עכשיו? אין דבר כזה במהירות, שתתפלל ופתאום 
הצרעת תעלם, אלא לפחות תכלם שבעת ימים. זה פירוש נחמד מאד. וראיה לדבר 
שככה התרגום מתרגם הפעם, נא הראשונה תרגם אותה “בבעו”, ונא השניה תרגם 
אותה “כען”, זה הפשט הפשוט. יש “נא” שפירושה עכשיו, ויש “נא” שפירושה בבקשה. 

9.  הוא מנקד, כי רוב החכמים לא יודעים לנקד, אלא מנקדים בערך. פתח במקום קמץ ולהפך, 
וכן שורוק במקום חולם וכדומה, יש הרבה מאד כאלה. עד שמוצאים כתב יד שהכותב הזה דייקן.
10.  היום יש ספרים שיש בהם שני טעמים )גם בשי”ן וגם בטי”ת(, אם זה מלעיל או מלרע, ובספרים 

שלנו האחרונים עשו גם כן ככה.
11.  יש אפילו חברת אוטובוסים שנקראת “תורבוס”... “תור” זה לתור את הארץ.

12.  ואני פעם השתמשתי בזה באזכרת אביו של האדמו”ר מנדבורנא האחרון, שתמיד זה יוצא 
בפרשה הזאת. ואמרתי מה זה נדבורנא? אותיות “ָנא דבור נא”, פעמיים נא כדי שהתפללה 
תתקבל, כי הוא אמר לי שבדרך כלל ברכותיהם של אדמור”י נדבורנא מתקבלות, כמו הבעל 
דיבור באמצע )והדיבור זו הברכה שלהם( ונא מכאן ונא  שם טוב. אמרתי לו למה? כי יש להם 

מכאן, לכן זה מועיל.
13.  וזה דבר שנעלם מהרב תורה תמימה. כתוב בפרשת לך לך )בראשית י”ב, י”א(: “הנה נא ידעתי 
כי אשה יפת מראה את”. ואומר רש”י: וכי עד עכשיו לא הכיר בה? אלא מתוך צניעות שביניהם 
לא הכיר בה, וכאשר עברו דרך הים ראה את הדמות שלה משתקפת במים, או שהרימה את 
שולי שמלתה, וראה שהיא יפה. ובעל תורה תמימה שואל )שם אות ט”ו( מאיפה למדת שרק 
עכשיו? הרי אדרבא “ידעתי” זה לשון עבר, אבל הוא לא ידע את הכלל של האבן עזרא ש”נא” 

פירושה עכשיו.
14.  איך למדו את זה? אבא ע”ה פעם בליל פסח הסביר מאד יפה, כי כתוב שם: “דבר נא באזני 
העם וישאלו איש מאת רעהו”, וכי הקב”ה אמר למשה “דבר בבקשה”? הרי מעולם הוא לא 
ביקש ממנו ככה. כתוב: “צו את בני ישראל” ולא “צו נא את בני ישראל”, “דבר אל בני ישראל 
ואמרת אליהם”, לא כתוב “דבר נא”, תעשה ככה וזה הכל. אלא שחכמים מפרשים “דבר נא” – 
אמור לעם “נא”, כי הם רק רוצים להשתחרר ממצרים, והוא אומר להם בבקשה, תעשו טובה 

“וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב”. 

ללמוד את הפשט ולטעום את היופי שיש בו זה דבר נחמד מאד.

מלאכה ביום ששי שתגמר בשבת
מרן בבית יוסף )בסי’ ש”ז( כתב בשם הגהות מיימוניות15 על מה שבית הלל התירו יד. 

כמה דברים עם השמש, כמו מה שאמרו )שבת דף י”ז ע”ב( “ב”ש אומרים אין שורין דיו 
וסממנים וכרשינים אלא כדי שישורו מבעוד יום, וב”ה מתירין” - עם השמש, קודם 
“ואין  בין השמשות ועוד לא נכנסה שבת, תשים וזה נעשה לבד. וכתוב שם עוד: 
טוענין עמו ואין מגביהין עליו אלא כדי שיגיע למקום קרוב - שיגיע הגוי למקום קרוב 
ויכנס לביתו - וב”ה מתירין עם השמש”. וכתב מרן הב”י שבפסקי הרא”ש )בשם רס”ג( 
כתב שאסור לומר לעכו”ם מע”ש הילך מעות וקנה לי כך וכך בשבת. ומה שבית הלל 
במשנה התירו כנ”ל, הסביר הגהות מיימוניות שזה דוקא בדבר שגם אם לא יעשה 
אותו מחר אין בזה כלום, אבל מקום שאי אפשר רק למחר ביום השוק, אסור. ומרן 
העיר דלאו דוקא יום השוק, “אלא אורחא דמילתא נקט, והוא הדין דאפילו אינו יום 
השוק כיון שהוא אומר לו לקנות בשבת אסור, וזהו עיקר החילוק דבהנך אינו אומר לו 
שיעשה בשבת”. עיקר החילוק הוא שאם אתה אומר לו שיעשה בשבת16, זה אסור.

אמר לגוי ביום ששי לעשות מלאכה שודאי יעשה אותה בשבת
ויש אחרונים שהבינו מזה שאם הוא לא אומר לו שיעשה בשבת, אפילו שיום טו. 

השוק ידוע שהוא בשבת, זה מותר. אבל מחילה זה לא מוכרח. כי מרן מדבר כאשר 
ישנה אפשרות לעשות בשבת וישנה אפשרות לעשות בחול, ]והיהודי אומר לו לקנות 
למחר שזה אסור בכל מקרה אפילו שיום השוק לא בשבת, ולא כמו שמשמע מדברי 
ההגהות שדוקא אם יום השוק ביום שבת יהיה אסור[. אבל אם יום השוק הוא רק 
בשבת והוא אומר לו תמכור את זה ותעשה מסחר, אפילו שלא אמרת לו למכור 
את זה מחר, כיון שרק מחר השוק פתוח, זה אותו דבר. הרב דוד יוסף שליט”א, יש 
לו ספר הלכה ברורה17, והביא שם )חלק י”ג עמ’ ר”פ( אחרונים שמסבירים בדעת מרן 
ככה – עטרת זקנים )סי’ ש”ז סק”א(, זרע אמת )ח”א חאו”ח ריש סי’ ל”ה(, חמד משה )סי’ ש”ז 
סק”א(, זכור ליצחק )סי’ ע”ב(, רבי שלמה אליעזר אלפנדארי )שו”ת סבא קדישא חאו”ח סי’ 

ז’(, והרב משאש )שו”ת תבואות שמש חאו”ח סי’ מ”ד(, אומרים ככה. ולכן אם למשל אתה 
נותן את הרכב שלך ביום ששי למוסך וזה מוסך של גוי, ואתה אומר לו אני צריך את 
זה במוצאי שבת, אז אם נתת לו כמה שעות לפני כניסת שבת, ישנה אפשרות שהגוי 
יכין את זה מערב שבת לפני כניסת שבת, ולכן זה מותר. אבל אם אתה “מעריב ערבים 
שלא בחכמה”, ונותן לו את זה בערב שבת סמוך לשקיעה, ומבקש את זה ממנו מיד 
במוצאי שבת, פירושו של דבר תעשה את זה בשבת וזה אסור. וזה מה שמרן אומר, 
שאפילו אם לא תאמר לו לעשות למחר, אם מוכרח שהוא יעשה את זה בשבת, אסור. 
ופשוט שאם אתה אומר לו תקנה מחר וזה שבת, אסור, וכאן שאתה אומר לו שאתה 
וכל שכן אם אתה נותן את זה ליהודי  צריך מיד אחרי שבת ]זה אותו דבר ו[אסור. 
שהוא מחלל שבת, ואתה נותן לו את הרכב ואומר לו אני אבוא אליך ביום ראשון 
בשעה תשע ]זה אסור, תאמר לו בשעה[ שתים עשרה ואני לא רוצה לפני כן, כי זה 
חילול שבת, ואם הוא לא שמע בקולך זו בעיה שלו, אבל אתה תתן לו זמן. ולכן אם 
הוא מוסר את הרכב למוסך בערב שבת ומוציא אותו ביום ראשון, ואין זמן לתקנו 
רק ביום שבת, אסור לעשות כן, כי זה נחשב כאילו אומר לו לעשות במפורש בשבת. 

השכרת כלים לגוי בערב שבת
האם מותר להשכיר כלים לגוי בערב שבת? הדין הוא ככה, בית שמאי סוברים טז. 

)שבת דף י”ח ע”א( שנצטווינו על שביתת כלים18, אבל בית הלל אומרים שלא נצטווינו 

על שביתת כלים, כי התורה אמרה רק “ושורך וחמורך וכל בהמתך” )דברים ה’, י”ד(. 
והשאלה היא האם מותר לתת לגוי כלי שיעבוד בו בשבת? למשל לתת לו מחרשה 
ויחרוש בה בשבת? אז יש גמרא במסכת שבת )דף י”ט ע”א( שאומרת: “תנו רבנן לא 
ישכיר כליו לנכרי בערב שבת, אבל ברביעי ובחמישי מותר”, למה מותר? כי זה בהבלעה, 
אבל אם אתה נותן לו מחרשה ביום שישי ויעבוד בה בשבת זה אסור. והרי”ף )עי’ ב”י 

15.  אתם יודעים מי חיבר את הגהות מיימוניות? חיבר אותם תלמידו של מהר”ם מרוטנברג, 
שמו רבי מאיר הכהן. ולמה נקראו “הגהות מימוניות”? כי הן על הרמב”ם, והרמב”ם נקרא 

מיימוני, אז ההגהות על הרמב”ם נקראו “הגהות מימוניות”.
16.  ואומר הרמב”ם )פ”ו מהלכות שבת ה”א( דלאו דוקא אם אתה אומר לו בשבת, אלא גם אם 

אתה אומר לגוי בערב שבת שיעשה דבר בשבת, זה אסור.
17.  שם הוא מביא את כל האחרונים ופותח את כולם, ויש לו גם את “אוצר ההלכה” של הישיבה. 
על כל הלכה והלכה מביאים כתבי יד ומביאים מאמרים והכל, ופעם ביקש שיכינו את הלכות 
שבת לפני הסדר שלהם, כי הוא עסוק עכשיו בהלכות שבת, והישיבה הביאה לו, עבדו על זה 

הרבה וזה נקרא “אוצר ההלכה”.
18.  עד שהגמרא )שם( שואלת מה יעשו בית שמאי בנר שבת? הרי זה כלי, ואומרת שהוא מפקיר 
אותו מבעוד יום. )אבל אסור להגיד לכולם שהפקיר אותו, כי אז יגנבו לו את הנר...(, וככה כל מיני כלים.



סי’ רמ”ו( והרמב”ם )פ”ו מהלכות שבת הט”ז( סוברים שהברייתא הזאת היא על פי דעת 

בית שמאי שנצטווינו על שביתת כלים בשבת, אבל דעת בית הלל שלא אכפת לנו, תן 
לו לגוי אפילו בערב שבת שיעבוד בהם בשבת, זה לדעת הרי”ף והרמב”ם. ולעומת 
זה שנים עשר ראשונים )הובאו בב”י שם( סוברים שזה אליבא דכולי עלמא, כי זה נקרא 
“שכר שבת”, אתה מקבל שכר על זה שאתה משכיר לו, וזה שכר שבת, שעובד בשבת. 
ומרן פסק בסתם )בסימן רמ”ו ס”א( כדעת הרי”ף והרמב”ם להתיר, ושיש אומרים שאסור. 
והרב חיד”א בברכי יוסף )סק”ב(, אומר שיש תשובה של חכם בן דורו של מרן שהוא 
התפלא מאד על מרן, איך אתה פוסק כמו הרי”ף והרמב”ם נגד שנים עשר ראשונים 
שפוסקים אחרת - וביניהם גם הרמב”ן )בספר המלחמות( ואחרים - למה אתה פוסק 
אם שני עמודי הוראה סוברים להתיר בזה העניין,  כמותם? אלא שמרן יש לו כלל, 
אפשר לסמוך עליהם. רק במידה והמנהג הוא להחמיר, מרן פוסק לחומרא. וכאן אין 
מנהג, שהרי לא כולם משכירים כלים לגוי ביום ששי, רק במקרה משכירים, לכן נלך 
אחר הרי”ף והרמב”ם שהם עמודי הוראה )והגאונים לא נכנסו בנושא(19, והם סוברים 

19.  יש אנשים שחושבים שמה שאמרו שהרמב”ם הוא עמוד הוראה הכוונה שהוא לוקח את כל 
ההוראה כולה ומניח אותה על הכתפיים שלו... אז במקום אחד בהלכות שופר )פ”ג ה”ב( הרמב”ם 
כתב משהו ורב האי גאון כתב אחרת, ובא החכם בעיניו הזה ואמר שהלכה כמו הרמב”ם, ולמה 
לא כמו רב האי גאון? כי רב האי הוא לא עמוד הוראה, “מסכן”, הוא לא זכה להיות עמוד הוראה, 
ואילו הרמב”ם הוא עמוד הוראה, כי הוא שם על הכתפיים שלו את כל ההוראה כולה. מה קרה 
לך? אתה יודע מי זה רב האי גאון? אתה יודע שהרמב”ם כפף את דעתו בעניין שמטה כדברי 
רב האי גאון? הוא אמר )בתשובה המובאת בכ”מ פ”י מהלכות שמטה ה”ה( שרב האי גאון קרא חצי 
סוגייא בערכין ולא גמר אותה, אבל מי שיראה את כל הסוגיא יראה ששנת שמטה היא לא השנה 
הזאת, ואפילו הכי ]כותב הרמב”ם )שם ה”ו( ש[הקבלה והמעשה עמודים גדולים בהוראה”. זו 
קבלה שנהגו מדורות ואנחנו נהגנו ככה, לא נבטל את זה. מי זה הקבלה והמעשה? זה רב האי 
גאון. אתה חושב שרב האי גאון “קטיל קני באגמא” )שבת צ”ה ע”א(. )כמו שאומרים האשכנזים - 
“קטלא קניא”, אבל מה זה קטלא קניא? הנכון לומר “קטיל קני באגמא” – מאסף עשבים באגם(. רב האי 
גאון גדול עולם היה, אחרון הגאונים בזמן, וראשון במעלה )ככה כותבים עליו כולם(. יש לו ספר 
על מקח וממכר, וספר בהלכה, והרמב”ם בהלכות מכירה דבריו בנויים על דברי רב האי גאון, 
מי אתה שתאמר שרב האי לא עמוד הוראה?! רב האי גאון הוא אחד מגדולי הגדולים, והוא 
מעל עמודי ההוראה. למה מעל? כי כמו שאתה אומר שהיו תנאים בלי “רבי” כי “גדול מרבן 
שמו” )אגרת רב שרירא גאון(, ואחר כך באו תנאים, בשם “רבי” ואחר כך באו אמוראים בשם “רב” 
ואחר כך באו גאונים, וכי אתה יכול לומר שזה גאון, אבל התנא הוא לא גאון כי לא קראו לו 

שהברייתא הזאת של שבת נאמרה לדעת בית שמאי שסוברים שנצטווינו על שביתת 
כלים. אז הוא פסק לקולא. ואף על פי כן, הרב חיד”א אומר שכדאי להחמיר, ולא לתת 
כלים להשכרה לגוי שיעבוד בהם בשבת אלא בהבלעה, תן לו רק ברביעי או בחמישי 

ויחזיר לך אחרי שבת, ואם ישתמש בהם בשבת - ידבבר ראסו20. 

מתי שמרן כותב סתם ויש, מה דעתו?
והרב חיד”א כותב )סי’ רמ”ו סק”א( שכנסת הגדולה חשב )בשכנה”ג הגב”י( שהכלל יז. 

הזה אינו פשוט, ואם מרן הביא סתם ויש יכול להיות שדעתו כמו היש. אבל באמת 
הכלל הזה הוא כלל ידוע, והחלקת מחוקק באבן העזר )סימן כח סקכ”ה( אומר מרן 
הביא סתם ויש ולא החליט, אבל בנו של החלקת מחוקק שערך את הספר של אביו21, 

“גאון” קראו לו “רק” הלל, ולא קראו לו “הלל גאון”... “חזק וברוך” מה השגעון הזה?! לכן רב האי 
גאון וכל הגאונים יש להם ערך גדול מאד, אלא אם כן הרמב”ם ראה את דבריהם ודחה אותם. 
בהלכות שמטה אמר שאנחנו צריכים לסמוך על המסורת של ארץ ישראל ששנה זו שמטה 
ושנה זו שמטה. ואם תלך על פי הרמב”ם בחיבורו בהלכות שמטה פרק עשירי, השמטה זו 
לא השנה הזאת. וזו אחת הסיבות שיש חכמים שרצו לעשות היתר מכירה, שהרי כל השנים 
האלה כולם ספק. אבל מה נעשה? נחמיר בכולם? יש בגמרא )פסחים דף ק”ח ע”א( שתי דעות 
לגבי הסיבה בליל פסח, יש אומרים בכוסות הראשונות ויש אומרים בכוסות האחרונות, ואנחנו 
מסיבים בכולם. ולכאורה הרי כל ענין ההסיבה זה דרבנן, היינו יכולים לומר “ספיקא דרבנן 
לקולא” ולא לעשות הסיבה בכלל, אבל למעשה עושים בכולם ]כמבואר בגמ’ שם[. ומדוע? 
כי אם אתה אומר כאן לא תעשה וכאן לא תעשה, בטלה הסיבה מן העולם )הר”ן שם(. וכי כאשר 
אין לנו אפשרות, נבטל מצווה מן העולם? אז צריך לקחת את הדעה המקובלת, אז בהסיבה 
עושים בכולם, ומסיבים בכל הכוסות. אבל הוא שמע שהרמב”ם עמוד הוראה, והוא חשב לפי 
דמיונו שיש לרמב”ם עמוד על הכתפיים שלו ויש שם את כל ההוראה, כמו שמשון שלקח את 

כל הבניין. לא יודעים מי זה רב האי גאון, ולא מבינים בין ימינם לשמאלם.
20.  אני אומר את זה ואחר כך לא יודעים לכתוב את זה. “ידבבר” פירושו יתייעץ עם הראש שלו. 
בתונס )היו שם שיעורים בתנ”ך בשבת( היו אומרים לפני שקוראים את הנביאים פסוק: “ודברתי 
על הנביאים” )הושע י”ב, י”א(. וכיון ש”דבברתי” בערבית פירושו שאני נותן עצות לנביאים... 
אחד שם אמר “דבבר עלא רוחּך” – תתן עצות לעצמך, מה אתה נותן עצות לנביאים?!... מי 
אתה בכלל?!... וגם בראש חודש כשמגיע הזמן להוריד את התפלין ולהתפלל מוסף, אומרים 

“מי שלא דבברשי ידבבר” – מי שלא אמר “וידבר” יאמר את זה עכשיו... 
21.  והוא ערך טוב מאד את הספר שלו. בחוץ לארץ אמרו שכאשר יש מחלוקת בין החלקת 
מחוקק לבית שמואל הלכה כמו הבית שמואל, כי הוא בתראה. ואילו בארץ אומרים לא, חלקת 
מחוקק הוא העיקר. והחכם צבי כותב בתשובה )שו”ת חכם צבי ח”א סי’ קמ”ה( שחלקת מחוקק 



כותב בסימן א’ )סקי”א. וע”ע שם בסי’ כ”ח( שמצא בתשובת הרמ”ע )רבי מנחם עזריה( 
מפאנו )סי’ צ”ז(: דע לך ששלחן ערוך זה רבן של כל בני הגולה )ואין חילוק בין אשכנזים 
לספרדים, אלא רק הבדלים של מנהגים בעלמא(, והוא נהג כך, שדבר שכך היא דעתו הוא 

כותב את זה בסתם, ודבר שאין הלכה כך, הוא כותב את זה בשם יש אומרים. ובזה 
נחלקו האחרונים, יש אומרים שמה שמרן כתב בשם יש אומרים כוונתו שלכתחילה 
כדאי לך להחמיר כמו היש אומרים, ויש אומרים שלא צריך, אלא מרן דעתו בהחלט 
כמו הסתם, וכתב יש אומרים כדי לחלוק כבוד לאותה דעה, כדי שהדעה הזאת לא 
תהיה כמאן דליתא, לכן עשה לה כבוד. ככה דעת הגאון רבי משה שתרוג בשו”ת 
ישיב משה )ח”א סי’ ש”ה( וככה דעת מרן הרב עובדיה. )והרב בן ציון אבא שאול סובר )במבוא 
לשו”ת אור לציון ח”ב ענף א’ אות י”ג( שמרן כתב דעת יש אומרים להחמיר לכתחילה(. אבל יש 

מקומות שכדאי להחמיר, כמו כאן ששנים עשר ראשונים נגד הרי”ף והרמב”ם, א”כ 
בשביל מה צריכים לתת לגוי רק ביום ששי? תן לו יומיים לפני כן, וככה אתה לא נותן 

לו במיוחד בשביל שבת. 

כללי ההוראה
צריך ללמוד איך פוסקים הלכות, אנשים שלא יודעים את כללי ההלכה רק יח. 

מבלבלים את המוח, פעם אחת אמרתי בשם הרב עובדיה ע”ה )שו”ת יבי”א ח”ז חאו”ח 
סי’ מ”ד( שמותר להשתמש במים בחג הפסח, ואפילו שהמים האלה באים מהכנרת 

היה רב מופלג בדורו. והספר שלו נערך על ידי בנו, וכנראה בנו לא מצא רבנות, לכן הוא כותב 
בסוף ההקדמה שלו לאבן העזר: “רובץ פה איש ליטא, ראה ה’ את עוניי והביטה”, כי הוא היה 

עני. הוא ערך את ספרו של אביו יפה מאד.

ולפעמים באים לשם ערבים וזורקים שם חמץ בפסח, זה התבטל משום ספק ספיקא. 
ספק שמא פירורים לא אוסרים ים שלם, ואם תמצא לומר שאוסרים, שמא כדעת 
האומרים שחמץ בטל בששים, זו דעת רבנו תם בתוספות פסחים ודעת השאילתות 
)פרשה צו שאילתא פ’(, ויש עוד כמה ראשונים שסוברים ככה. קם אחד ואמר לי, אבל 

הרי מרן )סי’ תמ”ז ס”א( פסק חמץ בפסח במשהו! “בן פורת יוסף”... מאיפה הבאת 
את החכמה הזאת?! וכי לא ידענו שחמץ בפסח במשהו?! אבל אפשר לעשות מזה 
ספק ספיקא. מתי אין עושים ספק ספיקא בדעה דחויה? רק אם הדעה הזאת דעת 
יחיד ממש, כי אז היא בטלה, אבל אם יש שנִים שסוברים ככה, לא סומכים עליה 
לכתחילה, אבל אפשר לצרף אותה לספק ספיקא. צריך ללמוד את כללי ההוראה, 
יש ספרים של רבי כלפון ע”ה שיש בהם כללי הוראה, וכיוצא בזה. ואדם שלא ילמד 
כללי הוראה, הוא יכנס לפסיקת ההלכה ויתחיל לפלפל, אבל הפלפולים בצד, ופסיקת 

הלכה בצד. צריך להבין את דברי החכמים כמו שצריך. ברוך ה’ לעולם אמן ואמן.

מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את כל הקהל הקדוש 
הזה, ואת כל אלה ששומעים דרך הלויין, ודרך רדיו “קול ברמה”, ואלה שקוראים 
אחר כך בגליונות “בית נאמן” )העורכים עובדים עליהם עבודה רבה, בן פורת יוסף(. הקב”ה 
יברך אותם, ויתן להם חיים טובים, ותהיה השבת יקרה בעיניהם, וכל אלה שנלחמים 
בתורה, הקב”ה יוריד אותם, “יעלו בתוהו ויאבדו” )איוב ו’, י”ח(. ונזכה לגאולה שלמה 

במהרה בימינו, אמן ואמן.



 עורך: הרה"ג ר' 
שמואל עידאן שליט"א

ְבַאַחת  ה  ַמֲעֹשֶ ְוָהָיה  ִמָּמֶות.  ַמִּציל אֹותֹו  ֶזה  ְּבִציִצית  ֶׁשִּנְזָהר  ִמי 

ַטָּיִסים  ֵאיָתן(, ֶׁשָהיּו  ְלָבנֹון אֹו צּוק  ַהִּמְלָחמֹות ָהַאֲחרֹונֹות )ִמְלֶחֶמת 

ְוָחְׁשבּו אּוַלי ֵהם  ְלַמָּטה  ַחָּיִלים  ֶׁשָּלנּו ָטִסים, ּוָמְצאּו ֲחבּוָרה ֶׁשל 

ִהִּכירּו ֶׁשֶּזה  ְלַמָּטה  ַהַחָּיִלים  ֲעֵליֶהם, ֲאָבל  ִלירֹות  ְוָרצּו  ְמַחְּבִלים, 

ְמטֹוִסים ֶׁשָּלנּו, ָאז ֶמה ָעׂשּו? ֶאָחד ֵמֶהם ָהָיה לֹוֵבׁש ַטִּלית ָקָטן, 

הֹוִציא אֹותֹו ְוָלַקח ֶאת ַהִּציִצּיֹות ְוִנֲעַנע אֹוָתם. ְוֵהם ִמְלַמְעָלה ָראּו 

ְוָכָכה ַהִּציִצית ַהּזֹאת ִהִּציָלה  ְוֵהִבינּו ֶׁשֵהם ְיהּוִדים,  ֶאת ַהִּציִצּיֹות 

ִמָּמֶות אֹותֹו ְוֶאת ָּכל ַהֲחֵבִרים ֶׁשּלֹו. ֶׁשָאָדם ֵיַדע ְלַהֲעִריְך ֶאת ִמְצוֹות 

ַהּתֹוָרה, ַּכָּכתּוב: "ּוְזַכְרֶּתם ֶאת ָּכל ִמְצוֹת ה' ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם" )במדבר 

ט"ו ל"ט(, ַהחּוִטים ָהֵאֶּלה ֵהם ִמְצָוה ְגדֹוָלה ְמאֹד.

ָהַרב ַצָּבאן ָזַצ"ל ]ָהַרב ָהָראִׁשי ִלְנִתיבֹות[ ִּבְזַמּנֹו ָׁשַלח ִמְכָּתב חֹוֵזר 

ְלָכל ַּתְלמּוֵדי ַהּתֹוָרה ִבְנִתיבֹות, ְוָכַתב ָלֶהם ֶׁשָּצִריְך ְלַהְקִּפיד ַעל ָּכל 

ַהְּיָלִדים ֶׁשִּיְלְּבׁשּו ַטִּלית ָקָטן ]ִציִצית ֶׁשִּמַּתַחת ַהְּבָגִדים[, ָלָּמה? ִּכי 

ַהּיֹום ֶזה ִסיַמן ֶהֵּכר ֵּבין ָאָדם ׁשֹוֵמר ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ְלֵבין ִמי ֶׁשֹּלא ָכֶזה, 

ַוֲאִפּלּו ֶׁשִּמן ַהִּדין ֶאְפָׁשר ְלִהָּפֵטר ִמַּטִּלית ָקָטן, ּוְכמֹו ֶׁשַהּתֹוְספֹות 

)שבת דף ל"ב ועוד( ּכֹוְתִבים, ִמָּכל ָמקֹום ִמְצָוה ִמן ַהֻּמְבָחר ֶׁשָאָדם 

ִיְלַּבׁש ַטִּלית ]ָקָטן[ ַעם ַאְרַּבע ְּכָנפֹות ְּכֵדי ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצָוה. 

 ַּפַעם )ִּבְׁשַנת ַּתְׁשָּכ"ה, ִלְפֵני ֲחִמִּׁשים ָוֶׁשַבע ָׁשָנה( ָהִיינּו ְצִריִכים ִלְנסַֹע 

ִמֶּג'ְרָּבא ַיַחד ִעם ַאָּבא ָבַרֶּכֶבת, ָאז חֹוְתִני ָאַמר לֹו ֻמְקָּדם ַּבּבֶֹקר: 

ְלָך  ֵיׁש  ָּכְך  ַאַחר  ִּכי  ְּבָיִחיד  ְוִתְתַּפֵּלל  ּוְתִפִּלין  ַטִּלית  ִּתְלַּבׁש  ָהַרב, 

ַרֶּכֶבת, ָאַמר לֹו ַאָּבא: ָאסּור ְלִהְתַּפֵּלל ְּבָיִחיד, ְוַגם ֶזה ִלְפֵני ַהְּזַמן, 

ְוָהַרְמָּב"ם אֹוֵמר )בתשובותיו הנדפסות בהוצאת אל המקורות סי' מ'( 

ֶׁשַהִּמְתַּפֵּלל ִלְפֵני ָהֵנץ ִנְקָרא חֹוֵטא, ָאז ֵאיְך ֲאִני ֶאְהֶיה חֹוֵטא? ָאַמר 

לֹו: ַמה ַּתֲעֶׂשה? ָאַמר לֹו: ֲאִני ֶאְתַּפֵּלל ָּבַרֶּכֶבת. ּוְכֶׁשָּנַסְענּו ָּבַרֶּכֶבת 

ַאָּבא ָרָאה ֶאת ַהְּזַמִּנים ֶׁשל ָהֵנץ ַהַחָּמה, ְוִהְתִחיל ִלְלּבֹׁש ַטִּלית ּוְתִפִּלין 

ְׁשֵני זּוגֹות ַרִׁש"י ְוַרֵּבנּו ָתם, ְוָהיּו ָהַעְרִבים ִמְסַּתְּכִלים ָעָליו ֲאָבל ֹלא 

ָהָיה ִאְכַּפת לֹו, ַוֲאִני זֹוֵכר ֶׁשהּוא ִכֵּון ֶאת ַהָּׁשָעה ְבִדּיּוק ֶׁשַהֶּׁשֶמׁש 

זֹוַרַחת ְוָעַמד ְוִהְתִחיל ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל. ַאֲחֵרי ַהְּתִפָּלה ָיַׁשב ְלַקֵּפל ֶאת 

ַהְּתִפִּלין, ְוִהְתִחיל ְלַהְסִּביר ָלַעְרִבים ַמה ֶּזה ַטִּלית ּוְתִפִּלין ְוֵהם ָהיּו 

ַמְקִׁשיִבים לֹו, ְוהּוא ִהְסִּביר ָלֶהם ֶׁשֶּזה "ִלְגיֹון ַהָּכבֹוד", ֶׁשה' ָנַתן ָלנּו 

אֹות ֶׁשל ָּכבֹוד, ְוָכָכה ֲאַנְחנּו ִמְתַּפְּלִלים ֵאָליו. )גליון 18 אותיות ה' וכ' 

והערות 5 ו-12. ראה שם עוד(.
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  )חובה לציין שם וכתובת בצורה ברורה!(. 

נא לשלוח התשובות עד יום ראשון בערב

פתרון משבוע קודם: מעשה שמים דמתה לחמה במים. שהטבילו את המנורה, 
אמרו הצדוקים, שנראה שהחכמים מטבילים את החמה, כי היתה המנורה בוהקת 

מאד.  הזוכה: ניסן פלוטקין - צפת
פתרון התמונה: מזכה הרבים הרה"ג הצדיק רבי אורי זוהר זצ"ל עם יבלח"א הג"ר חי 

הכהן שליט"א ראש כולל יד מרדכי. הזוכה: רפאל בטיש - ירושלים
על הזוכה לעקוב אחרי הודעות הדואר. 

פרס שיוחזר, לא ישלח שוב.

א. ָנֲהגּו ָהַאְׁשְּכַנִּזים ַעד ּדֹוֵרנּו, ֶׁשָּבחּור ֹלא 

לֹוֵבׁש ַטִּלית ָּגדֹול ַעד ֶׁשִּיְתַחֵּתן. ָלָּמה? ִּכי 

ַפַעם ָהיּו ַחִּיים ְּבעִֹני, ְוָהָיה ָלֶהם ְּברּוְסָיה 

ּוְבפֹוַלְנָיא "ְּתחּום ַהּמֹוָׁשב", ִּכי ַהְּיהּוִדים 

ֹלא ָהיּו ְיכֹוִלים ָלגּור ְּבָכל ָמקֹום, ֶאָּלא 

ָהָיה ָלֶהם ְּתחּום ְּכמֹו ֶגטֹו ֶׁשָּׁשם ֵהם 

ָּגִרים. ְוָאְמָנם ְּבֶגְרַמְנָיה ָהָיה ָלֶהם יֹוֵתר 

ֵחרּות )ַעד ַהּׁשֹוָאה(, ְוָכַתב ִלי ָהַרב מּוְנק 

זצ"ל )מחבר שו"ת פאת שדך(: "ֲאִני זֹוֵכר ֶׁשְּבִגיל 

ְׁשמֹוֶנה ָהִיינּו לֹוְבִׁשים ַטִּלית ָּגדֹול ְלִפי ַהִּגיל 

ֶׁשָּלנּו", ֲאָבל ְׁשָאר ָהַאְׁשְּכַנִּזים ֶׁשֵהם ֹלא ִמֶּגְרַמְנָיה 

ְוֹלא ָהיּו "ֵיִקים", ֹלא ָהיּו לֹוְבִׁשים ַטִּלית ָּגדֹול ַעד ַהֲחֻתָּנה 

)ֲאָבל ֵהם לֹוְבִׁשים ַטִּלית ָקָטן, ּוְכֶׁשֵהם אֹוְמִרים ְּבִבְרכֹות ְקִריַאת 

ְׁשַמע: "ַמֵהר ְוָהֵבא ָעֵלינּו ְּבָרָכה ְוָׁשלֹום ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ", ָמה ֵהם 

עֹוִׂשים? מֹוִציִאים ֶאת ַהִּציִצּיֹות ֶׁשל ַהַּטִּלית ָקָטן(.

ְוֵאיפֹה ֵהם ָמְצאּו ֲחֻתָּנה ַבְּפסּוִקים ֶׁשל ִמְצַות ִציִצית? ֶׁשֶּנֱאַמר: 

"ְּגִדִלים ַּתֲעֶׂשה ָּלְך ַעל ַאְרַּבע ַּכְנפֹות ְּכסּוְתָך ֲאֶׁשר ְּתַכֶּסה ָּבּה" 

– "ִּכי ִיַּקח ִאיׁש ִאָּׁשה" )דברים כ"ב, י"ב-י"ג(, ּוֵמַהְּסִמיכּות ַהּזֹאת 

ַמְׁשָמע ֶׁשַרק ְּכֶׁשהּוא ִמְתַחֵּתן ָצִריְך ִלְלּבֹׁש ַטִּלית. ְועֹוד ֶרֶמז, ָּכתּוב: 

"ּוָפַרְׂשָּת ְכָנֶפָך ַעל ֲאָמְתָך" )רות ג' ט'(, ִמָּכאן לֹוְמִדים ֶׁשֶהָחָתן 

ּפֹוֵרס ֶאת ַהַּטִּלית ַעל ַהַּכָּלה )את זה מביא הרש"ש בקידושין י"ח 

ע"ב(. ֲאָבל ֶזה ֹלא אֹוֵמר ֶׁשהּוא ֹלא ִיְלַּבׁש ַטִּלית ִלְפֵני ַהֲחֻתָּנה, 

ֶאָּלא ַהִּלּמּוד ֶׁשָּלֶהם הּוא ֵמַהְּסִמיכּות "ְּגִדִלים ַּתֲעֶׂשה ָּלְך – ִּכי 

ָיכֹול  ָאָדם  ְוִכי  ְּבָעְלָמא,  ֶרֶמז  ַרק  ֶזה  ֲאָבל  ִאָּׁשה".  ִאיׁש  ִיַּקח 

ְלַהְמִציא ִסּמּוִכין ִמַּדְעּתֹו? ֹלא עֹוִׂשים ְּדָבִרים ָּכֵאֶּלה, ֶאָּלא ַהִּסָּבה 

ִהיא ִמְּפֵני ָהֲעִנּיּות.

ֲאָבל ֵיׁש ֶׁשְּמַלְּמִדים ַּגם ֶאת ַהַּבחּוִרים ַהְּסָפַרִּדים ֶׁשָּלנּו ַלֲעׂשֹות 

ָּכָכה, ְוזֹו ָטעּות. )ַוֲאִפּלּו ַהִּמְׁשָנה ְברּוָרה )בסוף סימן י"ז ס"ק י'( ֶׁשָהָיה 

ַרָּבם ֶׁשל ָּכל ָהַאְׁשְּכַנִּזים )ְוֵהם ּכֹוְתִבים ָעָליו: "ֲאדֹוֵננּו ַהִּמְׁשָנה ְברּוָרה"(, 

ִמְתַרֵעם ַעל ֶזה ְואֹוֵמר ֶׁשַהִּמְנָהג ַהֶּזה הּוא ָטעּות, ְוִכי ֹלא ִיְלְּבׁשּו ַטִּלית 

ַעד ַהֲחֻתָּנה? ְוהּוא ֵמִביא ַכָּמה פֹוְסִקים ֶׁשָּדחּו ֶאת ֶזה(. ְוָכל ִעָּקרֹו ֶׁשל 

ַהִּמְנָהג ַהֶּזה ָהָיה ִמְּפֵני ָהֲעִנּיּות, ְוֻעְבָּדה ֶׁשָהַאְׁשְּכַנִּזים ְּבֶגְרַמְנָיה 

)ְוַגם ְּבתּוֶנס  ְּבִגיל ְׁשמֹוֶנה-ֵּתַׁשע  ְּכָבר  ָּגדֹול  ַטִּלית  ָהיּו לֹוְבִׁשים 

ָנֲהגּו ָּכָכה(, ּוְלָפחֹות ִמִּגיל ַּבר ִמְצָוה ָהיּו ְכָבר לֹוְבִׁשים ַטִּלית ָּגדֹול. 

ב. ַמה ַהִּדין ְלַגֵּבי ַהִּציִצּיֹות, ַהִאם ְנַכֶּסה אֹוָתם אֹו ְנַגֶּלה אֹוָתם? 

ִמְנַהג ַהְּסָפַרִּדים ְּבָכל ֵעדֹות ַהִּמְזָרח ֵמָאז ּוִמָּתִמיד ֶׁשַּגם ַהִּציִצּיֹות 

ִיְהיּו ְמֻכּסֹות. ְוַהּיֹום ִמְתַוְּכִחים ְוכֹוְתִבים ַעל ֶזה ְסָפִרים ּוַמֲאָמִרים 

ְּבִלי סֹוף, ֲאָבל ָהַרְדָּב"ז ּכֹוֵתב ִּבְתׁשּוָבה )ח"ו סי' ב' אלפים ר"ס(: 

ָאַמר  ְוֹלא  ַהַּמְלּבּוִׁשים",  ָּכל  ַּתַחת  ָקָטן  ַטִּלית  ִלְלֹּבׁש  "ִמְנָהִגי 

ֶׁשַהִּציִצּיֹות ִיְהיּו ַבחּוץ. ּוִמיֶׁשהּו ָאַמר ֶׁשַהְּסָפַרִּדים ָנֲהגּו ְלַכּסֹות ֶאת 

ַהִּציִצּיֹות ִּכי ֵהם ָּפֲחדּו ֵמַהּגֹוִים. ֲאָבל ֶזה ֹלא ָנכֹון, ַוֲאִני ַמִּכיר ֶאת 

ַאָּבא ע"ה ֶׁשֹּלא ָהָיה ְמַפֵחד ֵמַהּגֹוִים ]ראה במדור למען תספר[, 

ְוהּוא ֵמעֹוָלם ֹלא ֶהְרָאה ֶאת ַהִּציִצּיֹות ֶׁשּלֹו, ֹלא ַבחּוץ ְוֹלא ַבַּבִית, 

ְוַגם ְּכֶׁשהֹוִריד ֶאת ַהְּגִליָמה ֹלא ָהיּו ַהִּציִצּיֹות ֶׁשּלֹו ִנְרִאים. ְוָהֲאִר"י 

ַז"ל )שר הכוונות דף ז' ע"ב( ּכֹוֵתב: ֹלא ְכֵאֶּלה ֶׁשִּמְתַיֲהִרים ִלְלּבֹׁש 

ַהַּטִּלית ָקָטן ַעל ַהּגּוף, ְוֶזה ֵהֶפְך ָהֱאֶמת, ִּכי ַעל ִּפי ַהַּקָּבָלה ֵיׁש 

ִלְהיֹות  ָצִריְך  ְוהּוא רֹוֵמז ַעל ַמֶּׁשהּו ֶׁשהּוא  ָקָטן,  ְּבַטִּלית  ַטַעם 

ְמֻכֶּסה. ְוָכָכה ָנֲהגּו ָכל ַהְּסָפַרִּדים ְּבָכל ָעֵרי ַהִּמְזָרח ְלַהְכִניס ֶאת 

]ַהֶּבֶגד[  ַהַּטִּלית  ֶׁשַרק  ָהֲאִר"י  ֶׁשַּכָּוַנת  נֹאַמר  ְוַהִאם  ַהִּציִצּיֹות. 

ִּבְפִנים ְוַהִּציִצּיֹות ַּבחּוץ, ְוֻכָּלם ָטעּו ְוֹלא ֵהִבינּו ֶאת ַּכָּוָנתֹו? ְוִאם 

ֶזה ָהָיה ָנכֹון ָאז ָהִיינּו מֹוְצִאים ְלָפחֹות ֵעָדה ַאַחת, ַחָּלאִּבים אֹו 

ִעיָראִקים אֹו ָמרֹוָקִאים ְוַכּדֹוֶמה, ֶׁשְּמַגִּלים ֶאת ַהִּציִצּיֹות ֶׁשָּלֶהם, 

ֲאָבל ֻּכָּלם ָהיּו ְמַכִּסים ֶאת ַהִּציִצּיֹות, ִּכי ֻכָּלם ֵהִבינּו ֶאת ָהֲאִר"י 

ִכְפׁשּוטֹו. ְוָדָבר ֶׁשהּוא ָמסֶֹרת ַחָּיה ִמּדֹור ְלדֹור, ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהֲעִביר 

ָעָליו ַּפס ְולֹוַמר ֶׁשֻּכָּלם טֹוִעים, ְוָלֵכן ִּדְבֵרי ָהֲאִר"י ֵהם ִּכְפׁשּוָטם, 

ֶׁשַּגם ַהִּציִצּיֹות ִיְהיּו ְמֻכִּסים. 

ְוָכָכה ָמָרן ָהַרב עֹוַבְדָיה ָזַצ"ל ָּפַסק )בשו"ת יחוה דעת ח"ב סי' א'(. 

ְוָהַרב ְיהּוָדה ְבָרָכה ְׁשִליָט"א ְּבִסְפרֹו "ִּבְרַּכת ְיהּוָדה" )ח"ו סי' א' 

בסוף הסימן( ָאַמר: ָׁשַאְלִּתי ֶאת ָהַרב עֹוַבְדָיה ַעל ֶזה, ְוָאַמר ִלי 

ָּגדֹול  ְמֻקָּבל  ֶׁשָהָיה  ֹּכֵהן זצ"ל  ֶאְפַרִים  ְלַרִּבי  ָרָאה  ֶׁשָּכָכה הּוא 

ּוְלַהָּגאֹון ַהְּמֻקָּבל ַרִּבי עֹוַבְדָיה ַהָּדאָיה זצ"ל, ֶׁשַהִּציִצּיֹות ֶׁשָּלֶהם 

ָהיּו ִבְפִנים ְלַגְמֵרי )ְוָאְמָנם ֵמִעַּקר ַהִּדין ֵאין ׁשּום ִאּסּור ְלהֹוִציא ִציִצּיֹות, 

ְוַאְּדַרָּבה ָמָרן )בשלחן ערוך סי' ח' סי"א( ּכֹוֵתב ֶׁשְּכַדאי ֶׁשַהִּציִצּיֹות ִיְהיּו 

ְמֻגִּלים ֶׁשֶּנֱאַמר "ּוְרִאיֶתם אֹתֹו", ֲאָבל ֹלא ָלַקַחת ֶאת ִּדְבֵרי ָהֲאִר"י ּוְלָפֵרׁש 

אֹוָתם ַאֶחֶרת, ִּכי ְדָבָריו ִּכְפׁשּוָטם ֶׁשַּגם ַהִּציִצּיֹות ִּבְפִנים(. ְוַהָּגאֹון ַרִּבי 

ֶּבן ִצּיֹון ַאָּבא ָׁשאּול זצ"ל )שו"ת אור לציון ח"ב פ"ב סי' ב'( אֹוֵמר 

ֶׁשִּמי ֶׁשּמֹוִציא ִציִצּיֹות ֲהֵרי הּוא מֹוִציא ַלַעז ַעל ָהִראׁשֹוִנים, ִּכי 

הּוא רֹוֶצה לֹוַמר ֶׁשָּכל ֲאבֹוֵתינּו ָהִראׁשֹוִנים ְוַהּפֹוְסִקים ַהְּסָפַרִּדים 

ֻּכָּלם ָטעּו, "ָּתעּו ַבִּמְדָּבר ִּביִׁשימֹון ָּדֶרְך" )תהלים ק"ז ד'(, ְוֹלא ֵהִבינּו 

ֶאת ַּכָּוַנת ָהֲאִר"י, ְוֵאיְך ִיָּתֵכן ֶׁשֵהם ֹלא ֵהִבינּו ֶאת ָהֲאִר"י? ֲהֵרי זֹו 

ַהָּמסֶֹרת ִמּדֹור ְלדֹור, ְוִהיא ֹלא ִנְפְסָקה ֵמָאז ָהֲאִר"י ְוַעד ַהּיֹום, 

ּוְבָכל ֵעדֹות ַהִּמְזָרח אֹותֹו ָדָבר ֶׁשֹּלא מֹוִציִאים ִציִצּיֹות.

ְּבִיְרַאת  ְלִהְתַחֵּזק  ְּכֵדי  ַהִּציִצּיֹות  ֶאת  ְלהֹוִציא  ֶׁשרֹוֶצה  ִמי  ֲאָבל 

ֶׁשַהְּתֵכֶלת ּדֹוֶמה  ָׁשַמִים, ִמּׁשּום  ִיְרַאת  ֵיׁש  ַבִּציִצית  ִּכי  ָׁשַמִים, 

ָלָרִקיַע )מנחות מ"ג ע"ב(. ְוַגם ְלֵאֶּלה ֶׁשֵאין ָלֶהם ְּתֵכֶלת ֶזה מֹוִעיל, 

ְוָכָכה כֹוֵתב ַרִּבי ַחִּיים ִויָטאל )שער הכוונות דף ו' ע"ב(, ּומּוָבא ַּבֶּבן 

ִאיׁש ַחי )ש"א פרשת נח הי"ז(, ֶׁשֶהָאַרת ַהְּתֵכֶלת ֹלא ִנְפְסָקה. אֹו 

ָאָדם ֶׁשרֹוֶצה ִלְראֹות ָּכל ַּפַעם ֶאת ַהִּציִצּיֹות, ִּכי ֵיׁש ָּבֶהם ְסֻגָּלה 

ְלִזָּכרֹון, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב "ּוְרִאיֶתם אֹתֹו – ּוְזַכְרֶּתם" )במדבר ט"ו ל"ט(, 

ֹלא ָצִריְך ִלְמחֹות ּבֹו, ְוֶזה ְבֵסֶדר. )גליון 18 אותיות ו' – כ' ובהערות. 

וראה שם עוד ראיות ודיונים בזה(.

יֶת֖ם אָֹת֑ם ל־ִמְצוֹ֣ת ה' ַוֲעׂשִ ם֙ ֶאת־ּכָ ְוָהָי֣ה ָלֶכם֮ ְלִציִצת֒ ּוְרִאיֶת֣ם אֹתֹ֗ו ּוְזַכְרּתֶ

ילדי גאלה
לע"נ גאולה בת הרבנית אסתר מאזוז ע"ה




