
א. תרגום רב סעדיה גאון על התורה.  ב. “וחוקי ראשי חדשים להם קבעת” למה הדגיש “להם”? ג. מה מסתובב על מה, כדור הארץ או השמש?  
ד. כ”ט י”ב תשצ”ג.  ה. למה חלקו את השעה ל-1080 חלקים?  ו. הפרשה ושיעור חלה.  ז. מצות “תכלת” בזמן הזה.  ח. סעודות מצוה ביום 
ששי )ומה הן סעודות מצוה(.  ט. אחרי כמה זמן פודים את הבן?  י. הלל הזקן היה אומר: “ברוך ה’ יום יום”.  יא. כאשר אתה עושה מצווה ואתה טורח בה זהו 

הכבוד האמתי.  יב. ספר חדש “ממלכת כהנים” לרבי שושן הכהן ע”ה.

תרגום רב סעדיה גאון על התורה
יש הרבה דברים בתורה שנשארים סתומים ועלומים עד כעבור אלפי שנים. א. 

בשבוע שעבר קבלתי תרגום של רב סעדיה גאון על התורה. הוא כתב אותו בערבית 
ובכמה  )כי בזמנו ככה דברו, כמו שהגמרא נכתבה בארמית, כך הוא תרגם ספרו בערבית(, 

מקומות שהפסוק קשה והמפרשים מתקשים בו, הוא מושיט לנו ביד רחבה כמה 
ֶחְלּבֹו  דוגמאות לפירוש שהוא אומר. למשל: “והקריב מזבח השלמים אשה לה’ 
האליה תמימה” )ויקרא ג’, ט’(. הפשט הוא שהאליה זה כמו ֵחֶלב, אסור לאכול אליה. 
אבל באמת אוכלים אליה1, ואיך הפסוק אמר “חלבו האליה תמימה”? רש”י אמר 
חלבו זה המובחר שבו, רב סעדיה גאון פירש “חלבו והאליה תמימה” – את הֵחֶלב 
מקטירים, וגם את האליה מקטירים. ואם תאמר לי למה כתוב בלי וי”ו? אמר הנה: 
“אדם שת אנוש” )בדברי הימים א’, א’(, וכי אדם הוא שת והוא אנוש? הם שלושה 
אנשים, אלא “אדם ושת ואנוש”. ועוד דוגמאות כאלה. לא חסרים לו דוגמאות2. 

“ודבר אלקינו יקום לעולם”
התרגום שלו בערבית יש כאלה שהבינו אותו )כמו אבן עזרא ואחרים( ויש כאלה ב. 

שלא. היה מוזנח, מי יקרא בו?! והנה הגיעה שעתו, בא יהודי אחד שמבין ערבית 
של רב סעדיה – “כהן גינדי” )זו משפחה חלאבית(, ויש לו את המקור והוא תרגם 
את זה עם הערות למטה. )הוא גר בכפר חב”ד, ולפעמים יכול לקשר בין דברי האדמו”ר 
מליובאוויטש לבין דברי רב סעדיה גאון(. ספר יפה מאד. הוציא ספר שמות וספר ויקרא, 

ונשאר לו בראשית במדבר דברים. לאט לאט. אבל לדעת ששום דבר של תורה 
לא נאבד! היה עוד חכם - בן דורו של האבן עזרא - שמו רבי שמואל אבן ג’אמע3. 
והוא כתב ספר בהלכה על פרק אלו טרפות. מי לומד בו ומי מכיר אותו? כתוב בכלל 
בערבית. כתוב בו “אלבורהאן”, ופירושו “המופת” – ההוכחות. בדורו קראו בו, דור 
אחד או שנים ונאבד,  מצאו אותו ותורגם מחדש. התורה אף פעם לא תאבד! כל 

1.  בג’רבא בליל פסח דוקא מעלים את האליה על השלחן, ומי שטועם נותנים לו שכר. אני 
עושה ככה בבית שלנו. הילדים לא אוהבים אליה כי יש בו שומן. ובג’רבא אדרבא, כמה 

שיש בו שומן, אוהבים את זה...
2.  רב סעדיה גאון היה נרדף מריש גלותא בזמנו )דוד בן זכאי( על איזה סכסוך בדיני ממונות. 
ריש גלותא פסק מה שפסק, וביקש מרב סעדיה לחתום. ורב סעדיה גאון אמר, לא, התורה 
אמרה )דברים א’, י”ז( “לא תגורו מפני איש”. זה לא כמו שהוא פסק. אז בא אליו הבן של 
ריש גלותא ואמר לו: אבא אומר שאם לא תחתום על הפסק שלו, אני אתן לך מכות. אמר 
לו: אתה תתן לי מכות?! אני לא מפחד ממך! אז קמו בחורי הישיבה וגירשו את הבן של 
ריש גלותא, ואז הוא רדף את רב סעדיה. ורב סעדיה התחבא באיזה מקום עשר שנים. רב 
סעדיה גאון נפטר בן חמשים שנה לפני אלף ושמונים שנה, לא תשכחו את זה, זה היה בשנת 

ארבעת אלפים שב”ת. 
3.  מה זה אבן ג’אמע? לא יודע. והאבן עזרא כתב עליו שיר )כנראה הוא התארח בביתו ועשה 
לו טובה(: “ארי קם בתוך צאן והיה לגואל... ושכח סמיכת ארי אל אריאל”. הוא אמר ששמואל 
הזה הוא היה תלמיד חכם גדול, ושיכח את הגזירה של נבוכדנצאר. איך הוא כתב את זה? 
נבוכדנצאר נקרא ארי – “עלה אריה מסובכו” )ירמיה ד’, ז’(, והוא סמך על ירושלים – “סמך 
מלך בבל אל ירושלים” )יחזקאל כ”ד, ב’(. “ושיכח סמיכת ארי אל אריאל” – השכיח )ר’ שמואל( 

את הגזירות של נבוכדנצאר.

ספרי אומות העולם יאבדו ויתחלפו, והתורה לא נאבדת לעולם. 

“וחוקי ראשי חדשים להם קבעת” למה הדגיש “להם”?
אנחנו אומרים במוסף של ראש חודש: “וחוקי ראשי חדשים להם קבעת”. מה ג. 

ההדגשה להם? אצל אומות העולם כל כמה מאות שנים מחליפים את השיטה. בימי 
פרעה היו חושבים שהשנה היא שלוש מאות וששים יום. יש שנים עשר חודש וכל 
חודש שלושים יום. )ומזה בא מה שעושים עיגול עם שלוש מאות וששים מעלות, כי פעם 
חשבו ככה(. אחר כך ראו שהנילוס שהוא עולה בזמן קבוע על פי החמה, כל שנה 

הוא מתאחר ומתאחר ומתאחר, אז הבינו שצריך להוסיף חמשה ימים. אבל גם 
חמשה ימים לא מספיק, הוסיפו עוד שש שעות. אז שנת החמה היא 365 ימים ורבע 
)שש שעות(. ועד היום השנה של הנוצרים היא ככה – 365. אבל אי אפשר לעשות 

יום מחולק לארבעה, עד השעה שתים עשרה בצהרים זה שייך לשנה הקודמת, 
ומשתים עשרה מתחילה שנה חדשה... אז מה הם עשו? כל שנה 365 כמנין ימות 
החמה, ובכל ארבע שנים הרבעים האלה מצטרפים ליום שלם ונעשית השנה 
ארוכה יותר ביום אחד, חודש פברואר בדרך כלל בן עשרים ושמונה ימים, ובשנה 
רביעית עשרים ותשעה ימים. ככה המשיכו אולי אלף שנה. ולפני כארבע מאות 
שנה קצת אחרי ימי מרן - 1582 למניין אומות העולם, שמ”ב לחשבון שלנו )מרן 
נפטר בשל”ה, שבע שנים אחרי מרן(, היה אפיפיור שראה שהחשבון שלהם לא בסדר, 

וכל שנה השמש מתקדמת יותר, אז מה הוא עשה? אמר צריכים “לגנוב” עשרה 
ימים. חודש דצמבר )נדמה לי( היה בן שלושים ואחד יום, אמר השנה הזאת נעשה 

אותו רק עשרים ואחד יום4. 

“קשר רשעים אינו מן המנין”
ורוב העולם עכשיו עושים חשבון חדש. מה החשבון החדש? כל מאה שנה ד. 

אף על פי ששנת המאה מתחלקת לארבע, והיה צריך להיות פברואר מלא עשרים 
ותשעה, נשאר דינו כמו כל השנים, פברואר עשרים ושמונה ימים. וסימניך “קשר 
רשעים אינו מן המנין”... )זו גמרא בסנהדרין דף כ”ו ע”א(. קש”ר – ק’ ש’ ר’ שנת המאה, 
שנת המאתים ושנת שלוש מאות, אע”פ שהן מתחלקות לארבע, פברואר חסר 
יום אחד. כל פעם הם מחליפים את השיטה. אצלנו מאז שנקבע החשבון של כ”ט 
י”ב תשצ”ג בגמ’ בר”ה )דף כ”ה ע”א( ועד היום הזה ממשיכים בו כל החיים ואף פעם 
לא נפלה טעות! עד שחכם אחד בנתניה )שמו רחמים שר שלום( כתב כשיבוא משיח 
בעז”ה בימינו, לא נחליף את החשבון שלנו, אע”פ שאז יהיו יהודים שילכו ויעלו 
על ההר ויראו את הלבנה, אבל החשבון כ”כ אמתי וכ”כ יפה שלא השתנה 1500 
שנה, למה נחליף אותו?!... זהו מה שאומרים בתפלה של מוסף – “וחוקי ראשי 

חדשים להם קבעת”. “להם” - לעם ישראל קבעת חוקי ראשי חדשים. 

4.  אבא ע”ה מספר שהיו נשים אז שעשו “הפגנה” מיוחדת על זה שהוא גנב להם עשרה ימים 
מהחיים שלהם, הזקין אותם... אנחנו יודעים עד 
סוף השנה יש לנו שנה, לא מחר מתחילים אחד 

בינואר. אז הן כעסו, אבל הוא נשאר בדעתו.

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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מי מסתובב?
בחוץ לארץ היה לנו ספר התכונה של רבי חיים ויטאל )מהרח”ו( שמדבר על ה. 

)עכשיו בלוד( שהוא בקי  ר’ פינחס כהן שיהיה בריא  אסטרונומיה. היה לי חבר - 
בדברים האלה )כל מי שיש לו שאלה אם בדקדוק ואם בחשבון אם בהסטוריה שואל אותו(, אז 
הוא ראה את הספר הזה ואמר לי המחבר לא קרא ספרי הנוצרים, והוא הולך ע”פ 
שיטות קדומות. מה הכוונה שלו? כי הנוצרים החליטו בדורות האחרונים שכדור 
הארץ מסתובב סביב השמש, ואילו רבי חיים ויטאל אומר שהשמש מסתובבת סביב 
הארץ, סימן שהוא לא קרא אותם, “הוא לא מעודכן”. אבל בזמנו לא ידענו שרבי 
חיים ויטאל נולד בשנה שמת בה הכומר “שהזיז את כדור הארץ”... כל הזמן חשבו 
שכדור הארץ יושב “והארץ לעולם עומדת” )קהלת א’, ד’(, לא זז, והשמש מסתובבת 
בלי סוף. אז הוא כתב ספר והוכיח שזה הפוך, השמש יושבת וכדור הארץ מסתובב. 
אבל לפרסם בזמנו דבר כזה, יאכלו אותו הכומרים )והוא כומר בעצמו(. אתה חולק על 
כל מה שהם יודעים?! הם חושבים שמה שהם יודעים זה העיקר, גמרנו5. כשנולד 
רבי חיים ויטאל זצ”ל מי חשב אז שכדור הארץ מסתובב? אף אחד לא חשב ככה, לכן 
הוא הולך בדרך הידועה שהשמש מסתובבת. אבל מצאו בזוהר פרשת ויקרא )דף י’ 
ע”א( “כל ישובא מתגלגלא בעיגולא ככדור” - כל הישוב מתגלגל בעיגול כמו כדור. 

והזוהר פורסם בעולם מאתים שנה לפחות לפני רבי חיים ויטאל, ושם כתוב ככה. אם 
כן מי שישאל אותנו איך התורה אומרת שהשמש מסתובבת? תאמר לו: לא, תסתכל 
בזוהר. ויש גם מקור אחר במדרש )בראשית רבה פ”ה פ”ז( שכדור הארץ הוא רץ. לנו 
נראה שהוא לא מסתובב, אבל זה כמו שאנחנו נמצאים בתוך רכבת, ואתה מסתכל 
ורואה את כל העולם חג סביבך, האילנות מתנועעים וככה גם המכוניות, אותו דבר 

נראה לנו שהשמש סובבת סביבנו וזה לא נכון. 

תשצ”ג ולא תשצ”ב
והחשבון של כ”ט )ימים( י”ב )שעות( תשצ”ג )חלקים( ]הזמן הממוצע שבו מקיפה ו. 

הלבנה את כדור הארץ[ הוא חשבון נפלא ומדוייק מאד. אומות העולם בזמנם לא ידעו 
את זה, ידעו רק “כ”ט י”ב תשצ”ב” - חסר אחד. והרשב”ץ )בספרו תפארת ישראל6 הנדפס 
בספרו יבין שמועה דף מ”ב ע”ב( כותב שהאסטרונום הגדול שפעם כולם למדו בספריו 

שמו ‘בטלמיוס’, )הרמב”ם מזכיר אותו, וכל החכמים מזכירים אותו, עד שבא קופרניקוס והפך 
הקערה על פיה, אבל תמיד בטלמיוס נחשב מספר אחד בעולם(, אמר שזמן היקף הירח “כ”ט 

י”ב תשצ”ב” – 792. ובאמת זה לא נכון, אלא צריך להוסיף עוד חלק אחד מתתר”ף 
)חלקים בשעה(. יש הסבר איך מצאו את החלק הזה. אבל יש היום משכילים שאומרים 

שאת תשצ”ג שלנו לקחו מבטלמיוס... הביאו גרסאות וגרסאי גרסאות, אבל הרשב”ץ 
נאמן עלינו שבטלמיוס אמר רק תשצ”ב. 

למה חלקו את השעה לתתר”ף חלקים?
שואל למה חילקו את השעה ז.  )פ”ו מהלכות קידוש החדש ה”ב(  הרמב”ם  ויותר מזה, 

לתתר”ף )אלף ושמונים(? איזו חלוקה זאת? או ששים דקות או מאה או שלש מאות. 
כי לפעמים צריכים לקחת חצי שעה, תשיעית שעה, שמינית שעה,  אז הוא אמר 
והמספר הזה אלף ושמונים )תתר”ף( מתחלק לכל המספרים האלה, לשתים, לשלוש, 
לארבע, לחמש, לשש, )לשבע לא(, לשמונה, לתשע, לעשר, לשתים עשרה, לחמש 
עשרה, לשמונה עשרה, לעשרים, ולעשרים וארבע. אין מספר כזה. אבל הקשו עליו, 
כל החלוקות שכתב הרמב”ם יכולים להיות במספר שלוש מאות ששים בלבד. הוא 
מתחלק לכל המספרים שהזכיר הרמב”ם, לשתים, לשלוש, לארבע, לחמש, לשש, 
)לא לשבע(, לשמונה, לתשע, לעשר, לשתים עשרה, לחמש עשרה, לשמונה עשרה, 

לעשרים, ולעשרים וארבע. למה עשו תתר”ף? אבל הגר”א )בביאור הגר”א לש”ע לפני 
הלכות פסח( אמר טעם אחר )והטעם שלו נרמז בספרי ראשונים, יסוד עולם אבן עזרא ואחרים. 

5.  יותר מאוחר, היה אחד שמו גלילי – “גלילי גליליאוס” )ככה השם שלו, כמו להבדיל רבי יוסי 
הגלילי(, והוא גם כן דעתו כמו קופרניקוס שכדור הארץ מסתובב. לקחו אותו הכמרים והכינו לו 
מדורה, אמרו לו: תשמע, או שתחזור בך או שנשרוף אותך. אין לו הכח הזה לומר כן, זו האמת 
שלי כמו שהיא, תעשו מה שתרצו. וכי הוא כמו אברהם אבינו להבדיל?! שימסור עצמו על 
קידוש השמש?!... מה אכפת לו?! אז אמר טוב, אני חוזר בי, כדור הארץ יושב והשמש מסתובבת 

סביבו. אבל אומרים שאמר בלחש “ובכל זאת נוע תנוע הארץ”...
6.  למה קרא לו תפארת ישראל? אמר כי החשבון שלנו כ”ט י”ב תשצ”ג מדוייק מאד. וקרא 
לספר “תפארת ישראל” כי אנחנו מתפארים בזה. ואני יש לי הסבר יותר יפה, תפארת ]זה 
אותיות[ א’ תתר”ף. הא’ שהוסיפו לחשבון אומות העולם -  חלק אחד מתתר”ף, זה הפאר 

שלנו. “תפארת” - א’ תתר”ף.

עיין בקונטרס “פרפראות לחכמה” הנדפס בסוף ס’ סלת נקיה סי’ ב’ אות ג’(, מביאים בשמו “דבר 

מתוק שאמר רבנו הגאון נ”ע זי”ע” שכל מה שחלקו את השעה לתתר”ף זה בשביל 
תשצ”ג, אילו היה החשבון של הירח כ”ט י”ב תשצ”ב לא היינו מחלקים לאלף ושמונים, 
אלא היינו מחלקים את השעה לחמש עשרה7. בגלל אותו אחד ה”עקשן” הזה שנוסף 

לתשצ”ב, הוכרחנו לחלק השעה לתתר”ף. זה הסבר יפה ופשוט.

29 ימים ו-44 דקות ו-3 שניות ו-1/3 שניה
לזכור את זה, הרשב”ץ נקרא גם תשב”ץ8, אז תשב”ץ עולה 792, ואילו החשבון ח. 

האמתי הוא 793. ורבי יוסף חיים זוננפלד ע”ה אמר שזה רמוז במזמור ברכי נפשי 
)תהלים ק”ד, י”ט( “עשה ירח למועדים” עולה תשצ”ג – 793. הפסוק רמז לך את החשבון 

של 793. ויש לי ספר שאבא קנה בזמנו של אסטרונום אחד בצרפת לפני מאה שנה, 
והוא גם כן כותב את החשבון הזה, אבל הוא פספס שליש שניה... אמר עשרים ותשעה 
ימים ארבעים וארבע דקות )זה בדיוק תשצ”ב( ואח”כ שלוש שניות, אבל עוד שליש 
שניה הוא לא ידע אותה. לכן לנו יש הכל כתוב והכל מסודר. מישהו אמר לא, את זה 
הוסיפו בגמרא. אבל זה לא נכון, לא הוסיפו את זה בגמרא, יש עדויות מלפני אלף 
שנה שהחשבון הזה היה קיים )עיין בקובץ מאמרים ח”א עמ’ רנ”ט(. ורבנו חננאל )בר”ה 

שם( גם כן גורס ככה. 

הכרעה ברורה אין
לכן אם יבוא אחד ויבלבל אתכם שבתורה כתוב שהשמש מסתובבת, תאמר לו כן, ט. 

ככה משמע מהפסוק “שמש בגבעון דום” )יהושע י’, י”ב(, אבל בתורה גם כתוב )דברים 
א’, כ”ח( “ערים גדולות ובצורות בשמים”, סלקא דעתך שהערים הגיעו לשמים? לא, 

אלא מרוב הגובה הם נראים ככה )ראה תמיד דף כ”ט ע”א(, התורה דברה לפי לשון בני 
אדם, אבל יודעים שכדור הארץ מסתובב. יש ת”ח אחד שיהיה בריא מבתי אונגרין 
)מאה שערים( מירושלים שהוציא ספר התכונה של מהרח”ו במהדורא חדשה, והוכיח 

שהשמש מסתובבת. למה? כי רמח”ל אמר ככה )ס’ אדיר במרום דף ס”ו ע”ב(, ורבי יהונתן 
אייבשיץ אמר ככה )יערות דבש ח”א דרוש ד’(, וגם הגאון יעב”ץ אמר ככה. אבל זה לא נכון, 
הגאון יעב”ץ בסידורו )במעמדות במעמד ליום ג’( הביא שתי דעות, לא אמר ככה. גם בעל 

7.  למה לחמש עשרה? כי 792 זה 72 כפול 11, ותתר”ף זה 72 כפול 15. וכמו שבמקום לומר 
חצי ונגמר, אותו דבר היית מחלק את  חמשים חלקי מאה או חמש מאות חלקי אלף תאמר 

השעה והמולד 11 חלקי 15 בלבד.
צמח. זה היה גאון גדול שהיה בספרד, ובגלל  בר  שמעון  תשובות  8.  תשב”ץ ראשי תיבות 
הגזירות שם, הוא ברח לאלג’יר. אמרו לו: במה אדוני עובד? אמר להם אני רופא. אמרו לו: 
רופא? לא צריכים אותך, מה שנגזר על הבן אדם מהשמים זהו זה )ככה היו תמימים היהודים(. 
אין שום תרופות בעולם. מה שנגזר נקבל. אז ממה נפשך, אם נגזר על האדם לחיות לא צריכים 
אותך. ואם נגזר עליו שימות, מה תוכל לעשות? וכי אתה מחיה מתים?! אמר להם: אבל נתנה 
תורה רשות לרופא לרפאת )ברכות דף ס’ ע”א(? אמרו לו: רשות לרופא לרפאת בחנם... אמר להם: 
אני רב. אמרו לו: אם אתה רב ניחא, חסר לנו רבנים. אבל על פי הרמב”ם )פ”ג מהלכות ת”ת ה”י( 
אסור לרב לקבל שכר על הלימוד, הוא צריך ללמד לשם שמים. אבל מה יעשה מסכן? יאכל 
אבנים?! מהתורה אסור לו ליהנות, ורפואה לא משלמים עליה. אז הוא כתב שבע תשובות 
)בח”א סי’ קמ”ב – קמ”ח( שמותר לקבל שכר על לימוד התורה, כי אחרת אי אפשר. מרן לא ראה 
את התשובות שלו, הביא את דברי הרמב”ם בפירוש המשנה )אבות פ”ד מ”ז( בכסף משנה הלכות 
ת”ת )שם(, והשיב על דבריו. אמר כל הדורות קבלו שכר, גם בימי הרמב”ם היו הרבנים מקבלים 
שכר. והיעב”ץ יותר מזה, הוא כתב חידושים על פרקי אבות, והביא )ספר עץ אבות על פרקי אבות 
פ”ד מ”ה( את דברי הרמב”ם שאמר לא לקחת שכר על התורה, והוא לא ראה לא את מרן בכסף 
משנה ולא את הרשב”ץ, אבל הוא ענה על דבריו. ושלושתם כיוונו לדעת אחת. ומרן מוסיף 

שאם היינו עושים ככה, תפוג תורה. 
ולא כמו שאומר אותו “חכם בעיניו” – “תראו איך רש”י והרמב”ם התפרנסו מעבודת ידיהם”. 
קודם כל הרמב”ם התפרנס מרפואה, וכי כל אחד יכול ללמוד ולהיות רופא?! וכי כל אחד יכול 
להיות רופא של המלך?! ורש”י, מי אמר לו שהוא לא קיבל שכר לפעמים?! רש”י היה עושה 
יין ומתפרנס מזה )יש בול עם רש”י, ויש שם תמונה שלו, ושם כתוב באותיות רש”י - רש"י, וסביבו 
ענבים רבים לומר לך שרש”י התפרנס מתעשיה של יין(, אבל וכי אסור להתפרנס מהתורה?! בימינו 
חייבים להתפרנס מהתורה! אדם שאומר אני לא מתפרנס, סופו של דבר שיגווע ברעב פשוטו 
כמשמעו. רבי חיים פלאג’י ע”ה )בנשמת כל חי סי’ נ”ו, מובא בכף החיים סי’ רל”א ס”ק י”א( אמר מה 
)אבל אם אמרו  לדרוש כסף לא  הדרך הטובה? ליהנות מהתורה או לא ליהנות? אז הוא אמר, 
לך: תעשה לי עבודה, תאמר להם: מגיע לי כך וכך(, אל תאמר “אני לומד, תעזרו לי, תתמכו בי”, 
לא עושים ככה. אבל אם נתנו לך תיקח. ככה כתב, עשה פשרה. והיום ידוע שיש כוללים, אז 
מצוה לתמוך בהם ולעזור להם. לא כאלה מטומטמים שאומרים לא לתת, ואיך נחיה? “אוירא 
דארעא דישראל מחכים” )ב”ב דף קנ”ח ע”ב(, תנשום אוויר ויהיה לך חיים... זה ממש נפלא. גם 
אתם תנשמו אוויר ולא תאכלו כלום ולא תעבדו, רק תנשמו אויר?!... לא, תלמיד חכם צריך 
שיהיה לו פרנסה מכובדת, לא פרנסה שיעשה נעליים... )כמו שאמר לי אחד בחוץ לארץ, שיעשה 

נעלי בית ויחיה מזה. לא עושים ככה(.
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בסיון תשפ"ב

“כוס ישועות” )שקדם לגאון יעב”ץ( - מהרשש”ך - רבי שמואל 
שאטין כהן כתב בהקדמה של ספרו מי שרוצה לדעת את שנת הבריאה “יריק כוס 
ממלואה, ויקח ישועה )כוס ישועה עולה תע”ז(, באלף הששי ככה עשתה החרס תנועה 
)השמש עשתה תנועה( ולחדשים מקרוב באו כל אלה לארץ מגיעה”. לפי דעות חדשות 

כל הסיבובים האלה הם של כדור הארץ. לא עשה רעש על זה, אפשר לסבור ככה 
ואפשר לסבור ככה. הכרעה ברורה אין לנו. אבל יש כמה הוכחות שאומרות שכדור 

הארץ הוא המסתובב.

הפרשת חלה
בפרשה שלנו כתובה מצות חלה: “ראשית עריסותיכם חלה תרימו תרומה כתרומת י. 

גורן כן תרימו אותה” )במדבר ט”ו, כ’(. כמה זה שיעור חלה? אחד מארבעים ושמונה או 
אחד מעשרים וארבעה, ככה כתוב במשנה )חלה פ”ב מ”ז(. פעם היו לוקחים את החלה 
ומביאים אותה לכהן, היום אין לנו כהנים טהורים, לכן יש מנהג בג’רבא )וגם האבן עזרא 
מביא את זה )במדבר ט”ו, ט”ז( וגם הרמב”ם כותב את זה בסוף הלכות תרומות( שעושים שתי 

חלות, חלה קטנה נשרפת, וחלה בשיעור שלה )אחד מארבעים ושמונה או אחד מעשרים 
וארבעה( שנותנים אותה לכהן. אבל לא כהן רגיל, אלא כהן קטן שלא ראה קרי או כהן 

גדול שטבל. לכן היו בג’רבא נוהגים ללכת ביום ששי לכהן, ושואלים אותו: טבלת 
היום? ואם הוא אומר: כן, טבלתי. אז אומרים לו: הנה, זו החלה שלך. כשהיו מפרישים 
חלה מברכים שתי מלים “וציונו להפריש חלה תרומה”, חלה שורפים אותה, ותרומה 
שנותנים אותה לכהן. ויש שהיו מוסיפים בערבית “חלה מן לעג’ין )מהעיסה( ותרומה 
לכהן”. היום מי עושה את זה? מברכים רק “חלה תרומה”, שורפים ]חלה קטנה[ וגמרנו. 
אבל פעם היו עושים שתים, חלה ותרומה, חלה ששורפים אותה ותרומה )פיתה קטנה 

אחד מארבעים ושמונה( שנותנים אותה לכהן כמו שאמרנו.

שיעור חלה
כמה שיעור חלה? כתוב )יו”ד סי’ שכ”ד ס”א( שחלה זו עיסה שיש בה מ”ג ביצים יא. 

וחומש. סימן לדבר – חלה זה עולה ארבעים ושלוש ביצים, והה”א האחרונה רומזת 
גם לחומש ביצה. אבל כמה זה במדות שלנו? אנחנו יודעים שביצה זה ח”י דרהם, 
לכן בן איש חי )ש”א פרשת צו אות י”ט( הכפיל ח”י כפול ארבעים ושלוש9 יצא לו 774, 
אבל יש חומש ביצה, אז עוד חומש של ח”י דרהם זה שלוש. לכן הבן איש חי כותב 
תשע”ז )777( דרהם. אבל הרמב”ם )פיה”מ חלה פ”ב מ”ו ועדיות פ”א מ”ב( לא כותב ככה, 
אלא 520 דרהם, כי הרמב”ם ביאר שלא הולכים אחרי המשקל אלא הולכים אחרי 
הנפח. והנפח של הקמח הוא קל מאד מהמים, וכשאתה אומר תשע”ז דרהם פירושו 
במים, אבל ]כאן[ הכוונה היא בקמח, והקמח קל שליש יותר מהמים, אז תוריד שליש 
מ-780 )פחות מעט( תמצא 520. לכן הרמב”ם ומרן )סי’ תנ”ו ס”א( כותבים 520 דרהם10. 
והדרהם לפי החשבון של היום הוא שלושה גרם פחות מעט, לכן מי שעושה עיסה של קילו חמש 

9.  איך מכפילים? בדרך פשוטה מאד. נכפיל ארבעים ושלוש כפול עשרים, זה כמו שמונים 
ושש כפול עשר. אחר כך תוריד את העשירית, )למה? ארבעים ושלש כפול עשרים או שמונים ושש 
כפול עשר זה אותו דבר, תוריד את העשירית של עשרים תמצא שמונה עשרה, ח”י דרהם לכל ביצה(, 

860 פחות 86 זה 774.
10.  ויש עקשן אחד ששופך את כל הקושיות על הבן איש חי. אבל הבן איש חי סמך על רבי 
חיים פלאג’י )חיים לראש דף ק”י ע”א(. אומר לי, לא, רבי חיים פלאג’י התכוון ]לתשע”ז דרהם מים, 
ובקמח זה פחות[. מתפלפל, עושה לי פלפולים של הבל. עד שהשבוע הזה ראיתי בסידור של 
רב סעדיה גאון )עמוד קא וקלג(, והוא אומר שיעור חלה זה קמח של 720 דרהם. כמו שאומר 
הבא”ח )בהפרש קטן תשע”ז - תש”ך, אבל תש”ך דרהם קמח, לא מים(. אסור להתעקש ולהתעקש 
ולדבר גבוהה גבוהה, מה? הגאונים לא יודעים שהנפח והמשקל לא אותו דבר?! כן, הם לא 
ידעו )כמו שהבן איש חי לא ידע, ורבי חיים פלאג’י לא ידע(. הרמב”ם הוא הראשון שאמר )פיה”מ חלה 
פ”ב מ”ו( דע לך, כי כך החשבון. )ולמה לא ראו ]האחרונים[ את הרמב”ם? זו עוד קושיא(. להתעקש 
זו המדה הכי רעה בעולם. אדם צריך לקבל את האמת ממי שאמרה, ולא יאמר מה? סבא שלי 
)הגרא”ח נאה( טעה?! כן, אתה צריך להודות על האמת. “וחילופיהן בגולם” )אבות פרק ה’ משנה 
ז’(, מי שלא רוצה להבין הוא נקרא “גולם”. “בגולם” גימטריא “טמבל”... ראש טמבל. ולמעשה 

השיעור הוא חמש מאות ועשרים דרהם כמו שכתבו הרמב”ם ומרן.

מאות בערך צריך להפריש ממנה חלה עם ברכה.

“ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת”
בסוף הפרשה נאמר על מצוות התכלת: “ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם יב. 

לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת” )במדבר ט”ו, ל”ח(. ולמה התורה לא אמרה 
“לדורותם” בסוף ]הפסוק[? אז אומר האור החיים )והרבה כיוונו לדבריו( ככה: “ועשו להם 
ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם” זה לתמיד, לכל הדורות, “ונתנו על ציצית הכנף 
פתיל תכלת” ]מתי שיש תכלת[. והתורה רמזה שהתכלת עתידה להיפסק. ובימינו 
מצאו אותה, אבל יש הרבה עוררין על התכלת הזאת, אומרים שהתכלת הזאת מצויה 
הרבה, וא”כ למה הגמרא )מנחות דף מ”ד ע”א( אומרת שהחלזון עולה אחת לשבעים 
שנה? קושיא עצומה. אבל אחת לשבעים שנה היכי משכחת לה? אם כן לא לבשו 
תכלת בזמנו?! והרי בזמן התנאים, כולם היו עם תכלת. מה זה אחת לשבעים שנה? מי 
שרוצה להניח תכלת יחכה עד שיגיע לגיל שבעים ויעשה תכלת?! ובנו אחריו יחכה 
עוד שבעים שנה עד שימצא עוד חילזון?!... לא ככה, הראו לי תשובת הרדב”ז )חלק 
ב’ סימן תרפ”ה(, שהחילזון עולה מעצמו מהים אחת לשבעים שנה, אבל בכל השבעים 

וככה עושים  שנה לא נשארים בלי חילזון, אלא הציידים נכנסים פנימה ומוצאים. 
היום, שנכנסים פנימה וצדים את החילזון הזה שנקרא “ארגמון כהה קוצים”, והוכח 
ככה כמעט במאה אחוז. ואף על פי שיש בזה קצת ספק, מכל מקום מותר להשים את 
זה. וזה יותר מסתבר מכל הדעות שנאמרו גבי החילזון. ולכן אנחנו בלא נדר שמים 
את התכלת הזאת “ארגמון כהה קוצים” )זה עולה מאתים או מאה ושמונים שקל, לא יודע 
כמה(. ולכל אחד כדאי לעשות לפחות טלית אחת עם תכלת, טלית של שבת או טלית 

של פורים )כי בפורים כתוב )אסתר ח’ ט”ו( “תכלת וחור”(. 

כמה חוטי תכלת בכל כנף?
וכמה עושים ממנו? יש דעת תוספות ורש”י במנחות )דף ל”ח ע”א ד”ה התכלת( שעושים יג. 

בכל כנף ארבעה חוטים תכלת, ודעת הראב”ד )פ”א מהלכות ציצית ה”ו( ששה חוטים לבן 
ושני חוטים תכלת, ודעת הרמב”ם )שם( שבעה חוטים לבן וחוט אחד תכלת, דהיינו 
שמינית. והמנהג לדידן כרמב”ם. יש כאלה שמתעקשים ומחמירים כמו הראב”ד, כי 
אומרים שהרמב”ם לא הבין את החיבור של רב שמואל בר חפני, הוא הבין בו הבנה, 
אבל הם “חכמים” יותר מהרמב”ם והם הבינו את הפירוש הנכון, “חזק וברוך”... ואני 
הוכחתי שרבי משה הדרשן שמובא ברש”י בסוף הפרשה סובר כמו הרמב”ם11. הוא 
כותב ככה, למה עושים תכלת? כי תכלת זה תרגום של “שכול”, רחמנא ליצלן אדם 
ששיכל את הילדים שלו נקרא “תכלא”12. ומה עניין שיכול אצל תכלת? כי זה זכר 
לנס של מכת בכורות, שהמצריים נעשו שכולים מבניהם. ולמה שמונה חוטים? כנגד 
שמונה ימים מליל מכת בכורות עד יום קריעת ים סוף. אלו דברי רש”י בסוף פרשת 
שלח לך13. אז משמע מרש”י ש]כיון ש[רק יום אחד הייתה מכת בכורות, לכן יש 
]לעשות[ רק חוט אחד תכלת, והשאר לבן כדעת הרמב”ם. וגם האר”י )שער הכוונות 
דף ו’ ע”ב( תופס כדעת הרמב”ם, וגם מרן )מגיד מישרים פרשת קורח( תופס כדעת הרמב”ם, 

ולכן יש לנהוג כדעת הרמב”ם. ומי שרוצה לעשות כדעת הראב”ד שיעשה, אבל לא 

11.  רבי משה הדרשן היה קדמון, היה לפחות מאה שנה לפני רש”י.. ויש אומרים שמדרש רבה 
שלנו – במדבר רבה, חובר על ידו, א”כ הוא בר סמכא לא פחות.

12.  כמו שהגמרא אומרת )חולין דף ק”י ע”א(: “רבין )או אבין זה היינו הך( ִתכלא” שזה תלמיד חכם 
ששמו רבין ששיכל את הילדים שלו. 

13.  ולכאורה הם רק שבעה ימים, אז למה אתה אומר שמונה ימים? אפשר לומר על פי מה 
שכתב הרב בעל המקנה )רבי פנחס הלוי הורוביץ, ויש לו חיבור על מסכת קידושין, ושם )דף ל”ז ע”ב( 
הוא כתב את זה( שעד מתן תורה הלילה היה שייך ליום שלפניו, וכמו שכתוב: “בארבעה עשר 
יום לחודש בערב תאכלו מצות” )שמות י”ב י”ח(, והרי בערב זה כבר ליל חמשה עשר? אלא 
שהערב היה נמשך ליום שלפניו, ולכן יש בדיוק שמונה ימים. ליל המכה של הבכורות - ליל 
ט”ו בניסן - זה שייך לי”ד, ואחר כך יש לך את הימים: ט”ו ט”ז י”ז י”ח י”ט כ’ כ”א, וזה יוצא 

שבעה ימים חוץ ממכת בכורות.



יעשה כמו תוספות )ארבעה חוטים לבן וארבעה תכלת(, כי דעת התוספות לא מוסכמת. 

סעודה ביום ששי
נאמר כמה הלכות מהלכות שבת, מרן כותב בסימן רמ”ט )ס”ב(: “אסור לקבוע יד. 

בערב שבת סעודה ומשתה שאינו רגיל בימי החול” - סעודה מיוחדת שאינו רגיל בה 
בימי החול, שמכינים בה כל מיני דברים מיוחדים, אסור לעשות אותה ביום ששי. כדי 
שבלילה יאכל לתיאבון. “ואפילו היא סעודת אירוסין”. ו”סעודת אירוסין” של מרן זה 
לא סעודת שידוכין14, אלא “אירוסין” של הגמרא, שהכוונה שנותן לה טבעת ואומר 
לה: “הרי את מקודשת לי”, אבל היום אירוסין זה כמו “וורט”, זו ההתחלה, משדכין 
שאם אחד הצדדים יחזור בו הוא יצטרך לשלם קנס מסויים. והסעודה הזאת היא 
פחות מסעודת אירוסין של הגמרא. ומרן כותב: “אסור לקבוע בערב שבת סעודה 
ומשתה שאינו רגיל בימי החול, ואפילו היא סעודת אירוסין, מפני כבוד השבת”. אבל 
האחרונים אומרים שמה שאסור לעשות סעודת אירוסין, זה דוקא אם אירס קודם 
לכן, שאף שסעודת אירוסין מצוה היא, מכל מקום היה לו להקדימה, אבל אם אירס 

בערב שבת מותר לעשות סעודה15. 

סעודת “וורט” ביום ששי
אז האירוסין שמרן מדבר זה קידושין, אבל בימינו שלא עושים ככה, מה הדין? טו. 

לכאורה זה לא נחשב סעודת מצוה. ואם אדם עושה שידוכין לפני כן, וכבר יש תנאים 
ויש הכל, אז לא יעשה סעודת אירוסין ביום ששי, אבל אם הוא עוד לא עשה תנאים, 
מותר לעשות סעודת שידוכין ביום ששי. כי לעשות קידושין בלי שידוכים )בלי וורט( זה 
לא טוב. כתוב בגמרא )קידושין דף י”ב ע”ב( שרב מנגיד אמאן דמקדש בלא שידוכי - רב 
היה נותן מלקות למי שמקדש אשה בלא שידוכין. סתם רואה אשה ברחוב ואומר לה: 
“בואי, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל”, כי צריך להיות בן אדם, 
לדבר אתה לפני כן ולהכין אותה לדבר הזה. ואם תאמר נדחה את הכל אחר כך, יש 
חשש שמא יקדמנו אחר, שיבוא איזה בחור אחר ו”יחטוף” אותה, יתן לה קידושין 
והיא תסכים. לכן צריך לעשות שידוכין מתי שימצא אפשרות, אפילו ביום ששי. 
ועוד שאין שמחת סעודת השידוכין גדולה כל כך, כי סעודה של וורט בימינו זה 
לא כמו סעודה של פעם, אלא זו סעודה קטנה16. ולכן אם עושים סעודת וורט לא 
ברעש מותר לעשות ביום ששי שמא יקדמנו אחר, ככה המסקנא של הרב עובדיה 

ע”ה בחזון עובדיה שבת )ח”א עמוד ל”ו וע”ש בהערה י”ז(.

סעודת פדיון הבן ביום ששי
סעודת פדיון הבן מותר לעשותה ביום ששי או לא? מגן אברהם )סי’ רמ”ט סק”ה( טז. 

אומר שאם זו בזמנה עושים, ואם היא לא בזמנה לא לעשות אותה, אפשר לחכות. 
אבל חולקים עליו ואומרים שכל רגע ורגע שהבן לא פדוי, אבא שלו עובר באיסור. 
האמת היא ]שלכאורה[ יש הבדל, במילה כתוב )בראשית י”ז י”ב(: “ובן שמונת ימים 
ימול לכם כל זכר”, ואילו בפדיון הבן כתוב )במדבר י”ח ט”ז(: “ופדויו מבן חודש תפדה”, 
14.  היום האשכנזים אומרים את הכל מלעיל, “שידֽוכין”, אירֽוסין”, “קידֽושין”, אבל אין דבר 
כזה, הכל מלרע. אחד הנכדים שלי שיחיה אמר שלומד מסכת קידושין )מלעיל(. אמרתי לו: 

מה זה “קידושין”? תגיד מלרע. כל מלה בלשון רבים צריכה להיות מלרע.
15.  איך היו עושים פעם? לא היו עשים את הקידושין והחופה ביחד כמו שעושים היום. זו תקנה 
מאוחרת לעשות ביחד את האירוסין והחופה, כי יש חשש אולי האשה תלך אחרי בחור אחר 
והילדים ממזרים וכו’ ויש לה בעיה גדולה מאד, סוגיא נוראה בגמרא )כתובות דף ט’( - “סוגיית 
פתח פתוח”. )ואומרים שבפוניבז’ הסוגיא הזאת לוקחת להם שנה שלמה! ע”א וע”ב, כל עמוד ששה 
חודשים. ואחרי הכל הם לא לומדים את כל הכללים של ספק ספיקא! יש שם בע”ב גליון תוספות )אות 
ב’( שכתוב בו שאם זה ספק ספיקא שלא מתהפך זה לא שוה. אבל ההלכה לא ככה, כי אפילו אם הספק 
ספיקא לא מתהפך זה נחשב ספק ספיקא. מי שילמד פרי חדש ביורה דעה )סי’ ק”י אות י”ג( יראה תשע 
הוכחות על הדבר הזה(. על כל פנים האירוסין בזמן הגמרא היו ככה, שהיה נותן לה קידושין, 
ומסכמים ביניהם שהחופה תהיה בעוד כמה חודשים, רק שאחר כך הרבנים ראו שיוצאים 

מזה מכשולים רבים, וקבעו שאסור לעשות אירוסין קודם החופה, אלא עושים אותם ביחד.
16.  פעם הייתי בסעודת שידוכין )היום קוראים לזה “אירוסין”, אבל זה לא נכון( אצל האשכנזים, 
וכולם מדברים על החתן היקר והנכבד וכולם אומרים “החוסן” “החוסן”... וכאשר הגיע התור 
שלי לדבר אמרתי להם: בזכותכם הבנתי גמרא, כי הגמרא )בשבת דף ל”א ע”א( אומרת על הפסוק 
)ישעיה ל”ג, ו’(: “והיה אמונת עיתיך חוסן ישועות חכמה ודעת”, אמונת - זה סדר זרעים, עתיך 
- זה סדר מועד, חסן - זה סדר נשים וכו’. ולכאורה מה הקשר בין “חוסן” לסדר נשים? רש”י 
פירש מה שפירש. אבל עכשיו ששמעתי שאתם קוראים לחתן “חוסן” זה מובן, כי “חוסן” זה 

סדר נשים... וזה מצא חן בעיניהם.

ולא כתוב “בן חודש תפדה”, ומשמע שלאו דוקא ביום החודש, אלא מחודש ואילך. 
אם כן מילה אסור לדחות, ואילו פדיון אם יש צורך מותר לדחות. אבל אפילו הכי 
]למעשה[ כל יום שאדם לא פודה את הבן הבכור שלו מבטל מצות-עשה, לכן אפשר 

לעשות פדיון גם ביום ששי אבל יעשה בבוקר. 

מתי לפדות את הבן?
ויש מנהג שעושים פדיון הבן בלילה. פעם קראתי תשובה ארוכה מאד ביביע יז. 

אומר )ח”ה חיו”ד סימן כ”ה( ושם מביא שיש דעה שמחכים לכ”ט י”ב תשצ”ג. הם סוברים 
ש”מבן חודש” פירושו כ”ט י”ב תשצ”ג. מיום שנולד הבן מחכים 29 ימים 12 שעות 44 
דקות ועוד חלק אחד, ואם עדיין לא הגיע הזמן הזה, זה נקרא פדיון לפני זמנו. אבל 
הרב מוכיח שם שלא צריך לחכות, כמו במילה שתינוק שנולד ביום ראשון בערב לפני 
השקיעה אפשר למול אותו יום ראשון הבא בבוקר, אפילו שעדיין לא עברו גם שבעה 
ימים ]שלמים[, למה? כי מקצת היום ככולו, הוא נולד ביום ראשון, וא”כ יום ראשון 
נחשב יום שלם, ואחר כך: ב’, ג’, ד’, ה’, ו’, ז’ שבעה ימים, ויום ראשון הבא בבוקר כבר 
נחשב היום השמיני, ואותו דבר לגבי פדיון הבן, לא מחשבים מתי נולד ובאיזו שעה, 
לא מחשבים כ”ט י”ב תשצ”ג. והיה חכם אחד שאמר עוד חומרא, שצריך להיות יום 
הכלל הוא, מונים ממתי נולד הבן - למשל  שלושים ואחד, אבל זה לא ככה, אלא 
29 יום, ויום שני זה יום  יום ראשון בשבוע, אחרי ארבעה שבועות, ביום ראשון זה 
השלושים. ביום שני בערב ליל שלישי נחשב “בן חודש”. א”כ תוסיף יומים על היום 
ולכן אפשר לעשות את הפדיון  של הלידה כעבור ארבעה שבועות, זה יום הפדיון, 
בלילה, לא צריך לעשות ביום ולהידחק אם מותר ביום ששי או אסור ביום ששי, תעשה 

אותו בלילה בשקט וברוגע, ואין שום בעיה בדבר הזה. 

סעודת סיום מסכת ביום ששי
לגבי סעודת סיום מסכת ביום ששי, כתב הרב משנה ברורה בביאור הלכה )ד”ה או יח. 



פדיון( שזו “סעודת מצווה” ומותר לעשותה בערב שבת. אבל בחזון עובדיה )שבת א’ עמ’ 

ט”ל( כתב שאפשר להשאיר קצת מהמסכת עד הסיום, א”כ מה הדחיפות, הרי אתה יכול 

לעשותה אחרי שבת. בחוץ לארץ ככה היינו עושים, כאשר היה מגיע שבועיים לפני 
פסח היו אומרים לנו תשאירו קצת מהמסכת, אתה כבר לומד מסכת בשביל הסיום, 
ואתה לא חייב לעשות אותו מיד, אלא תשאיר את הקטע האחרון ואז תעשה סיום, 
ובינתיים תמשיך למסכת אחרת. אמנם הרב עובדיה ע”ה פעם כתב שלא לעשות 
ככה17, בשו”ת יביע אומר )ח”א חאו”ח סימן כ”ו( הוא כתב שאם דוחים את הסיום, זה 
לא נחשב סיום מסכת לעניין תענית בכורות, כי הסיבה שאתה דוחה כדי להיפטר 
מתענית. אבל כאן בחזון עובדיה )שבת א’( הרב חזר בו18, ואפשר לגמור מסכת ולהשאיר 
כמה קטעים בשביל היום שאתה עושה סעודת סיום. ולכן אם אדם סיים מסכת בערב 
שבת לא דחוף לעשות סעודה באותו יום, אלא תשאיר קטע ותמשיך למסכת שאחריה. 

הלל הזקן אומר
במסכת ביצה )דף ט”ז ע”א( כתוב ששמאי הזקן - בר פלוגתיה של הלל הזקן – כאשר יט. 

היה רואה בהמה נאה, היה אומר: “זו לשבת”, ואם מחר היה מוצא בהמה יותר נאה 
היה אומר הבהמה הקודמת היא לחול והשניה “זו לשבת”. ואילו הלל היתה לו מידה 
אחרת שהיה אומר: “ברוך ה’ יום יום” )תהלים ס”ח כ’(. נקח את הבהמה הזאת לחול, 
ומחר הקב”ה יזמין לנו שור או כבש יותר יפה. אבל היו כאלה שהיו אומרים “ברוך 
ה’ יום יום” לא “לשם שמים” כמו הלל, אלא בשביל לאכול, חבל להם להימנע. אם 
הם רואים בהמה נאה הם אומרים: “תביא, תביא, אני כמו הלל”... והמפרשים אמרו 
על זה את הפסוק: “כי הלל רשע על תאוות נפשו” )תהלים י’ ג’(, הוא רוצה “על תאות 
נפשו” - לאכול כבש טוב. פתאום הוא נעשה כמו הלל, אבל הוא לא התכוון למצווה, 

17.  הרב תמיד היה לומד מהר, כמו הרב חיים קניבסקי שלומד הכל מהר. כל יום שתי מסכתות. 
)גם הגר”א ככה היה לומד(. פעם רבי חיים קניבסקי למד מסכת ברכות, והיה חסר לו כמה דפים, 
והלך לנוח )היה עייף(, וכאשר קם אמר לשמש שלו: תביא לו כוסית יין. אמר לו: הרי הרב לא 
שותה יין רק מתי שיגמור מסכת. אמר לו: גמרתי. אמר לו: איך גמרת? אמר לו: בחלום המשכתי 

את כל מסכת ברכות וגמרתי את הכל! זה משהו מיוחד, אדם שגם בחלומו לומד!
18.  ככה אמא הייתה מספרת על האחים שלה רבי שלמה ורבי בן ציון, שהיו לומדים כל הזמן 
מסכתות והיו משאירים את הקטע האחרון בשביל הסיום, עד שאביהם יביא מנגינות ותזמורת, 

ומותר לעשות את זה. 

אלא רק לתאוות נפשו...

כאשר אתה עושה מצווה ואתה טורח בה זהו הכבוד האמתי
ישתדל להכין בעצמו שום דבר לצרכי שבת כדי לכבד כ.  מרן כותב )סי’ ר”נ ס”א(: 

אותה, כמו שרב חסדא היה מחתך את הירק דק דק )ורב חסדא היה עשיר מופלג(19. רבה 
ורב יוסף היו מבקעים עצים. )איך היו מבשלים אז? לוקחים עצים ומבקעים אותם(. רבי זירא 
היה מדליק את האש20. רב נחמן היה מתקן את הבית )גם הוא היה עשיר, חתנו של ריש 
גלותא(, היה מכניס כלים של שבת ומפנה את כלי החול. ומסיים מרן: “ומהם ילמד 

כל אדם, ולא יאמר לא אפגום כבודי, כי זה כבודו שמכבד את השבת21”. ויש קושיא 
של החוות יאיר )סי’ ר”ה( ששואל איך החכמים האלה היו עושים ככה, זה חותך הירק 
וזה מבקע העצים, הרי הם מחללים את כבודם, וכתוב שאסור לתלמיד חכם לזלזל 
בכבודו? והמשנה ברורה )בביאור הלכה ד”ה כי זהו כבודו( מתרץ שזו כוונת מרן שכתב: 
“כי זהו כבודו” שזה הכבוד האמתי של האדם, שכאשר אתה עושה מצווה ואתה טורח 
בה, זהו הכבוד האמתי22. והמשנה ברורה מביא עוד קושיא דומה מגמרא בקידושין 
)דף ע’ ע”ב( שכתוב שם שרב נחמן עשה מעקה23, ולכאורה איך רב נחמן שהיה דיין 

19.  חי תשעים ושתים שנה, וראה כל טוב בחיים שלו. מי שהיה נכנס לביתו רעב, היה יוצא 
שבע. לחיות בזמנם תשעים ושתים שנה זה דבר גדול מאד. והוא היה נכנס למטבח ביום ששי, 

ולוקח ירקות וחותך.
20.  תמיד היו לו “עסקים” עם האש... פעם )ב”מ דף פ”ה ע”א( נחרכו שוקיו כי רצה לנסות אם אור 
של גיהנם תשלוט בו או לא. והיה כל יום מחמם את התנור ושם את הרגלים שלו שם והם לא היו 
נחרכים, ופעם באו חבריו והתפלאו: מה, איך אתה לא נשרף?! נתנו בו עיניהם ונחרכו שוקיו. 
)פעם בא אלי מישהו שאל: מאיפה הגיע הרדיאטור הזה? האם הוא יצא מן הקיר? מה אתה מתפלא?! יצא 

מהעיניים שלך... וכי אסור לי לקנות?!(. 

21.  רבי חיים ע”ה ככה היה עושה, ביום ערב פסח היה הולך בעצמו ושורף את החמץ. וגם אם 
יצלמו אותו, שיצלמו, אז מה? לשרוף את החמץ זה כבוד האדם שמכבד את התורה והמצוות.

שאבא ע”ה הביא כבש לקראת פסח והיה ממש יושב ומחתך אותו, והיה יודע  אני זוכר    .22
לעשות את זה בדיוק, זה בשביל זרוע ימין, וזה בשביל מאכלים מסוימים. כי זה היה הכבש של 

פסח, אמנם לא בשביל קרבן פסח, אבל זה של פסח.
23.  רב נחמן היה דיין ובא מישהו לפניו ואמר לו: רב יהודה פגע בי. ורב יהודה היה תלמיד חכם 
מפורסם )ואולי גם יותר מבוגר מרב נחמן(, ולמרות זאת רב נחמן שלח לו: תבוא אלי! הוא שאל את 
רב הונא אם ללכת, ואמר לו אינך צריך ללכת כי אתה גברא רבא, אבל תלך מפני כבוד בית הנשיא. 
בא ומצא את רב נחמן שעושה מעקה, אמר לו: מה אתה עושה? אמר לו “פורתא דגונדריתא” 



היה בונה מעקה? אז הוא מתרץ שמעקה זו מצוה מהתורה – “ועשית מעקה לגגך” 
)דברים כ”ב ח’(, א”כ הבנייה של המעקה זהו כבודו של האדם, כי הכבוד שלו זה כבוד 

התורה, ומותר לעשות את זה. ולמעשה התירוץ שמביא אותו המשנה ברורה אמר 
אותו גם הרד”ל בקידושין )שם דף ע’ ע”א(, שזה מחמת שקיים מצוות מעקה24. לכן 
אפשר לאדם לבוא ולשיר בסעודות של מצוה וכדו’. זו היתה השאלה בחוות יאיר 
שם, איך אפשר לבוא ולשיר, האם זה כבוד של התלמיד חכם שיבוא וינגן בכינור? 
אבל למעשה בשביל לשמח חתן וכלה ובסעודה של מצווה וכדומה מותר לעשות את 

זה25. ברוך ה’ לעולם אמן ואמן.

ספר חדש “ממלכת כהנים”
יש לנו כאן ספר חדש “ממלכת כהנים” שיש בו כמה מסורות על יהדות ג’רבא כא. 

שהיא יהדות עתיקה מאד, ויש אומרים שהיא מתקופת היהודים בתימן )ויש קשר בין 
יהדות תימן ליהדות ג’רבא. עיין בספר מגדולי ישראל ח”ד עמ’ ע”ר(. המחבר רבי שושן הכהן 

נקרא “בעל המסורות”, והוא כתב ספר ונדפס 
דהיינו שעושה מעקה. אמר לו: למה אתה אומר 
“פורתא דגונדריתא” תגיד מעקה! אחר כך אמר לו 
רב נחמן: “ליכול מר אתרונגא” – תאכל אתרוג. אמר 
לו: למה אתה אומר “אתרונגא”? תגיד אתרוג או 
שתגיד בשפה פשוטה. הרד”ל )שם( אומר שהאתרוג 
למעשה חסר אות נו”ן, כי בערבית אומרים “תרונג’” 
ומוסיפים נו”ן, ולכן נפקא מינה שלא תאמר אתרוגים 
בגימ”ל רפויה, אלא בגימ”ל דגושה, כי חסר נו”ן. 
ולכן רב נחמן רצה לדייק והוסיף נו”ן, שתדע שהנו”ן 
שורש, ורב יהודה אמר לו בשביל מה אתה מלמד 

אותי דקדוק?! מה נפקא מינה?!
24.  כולם יודעים את זה. וכי רב נחמן נעשה פעם 
בנאי? אלא שרק עשה מעקה – “פורתא דגונדריתא”. 
מה זה “פורתא”? שזה לא גבוה, רק עשרה טפחים. 
ככה כותב הרד”ל שזה עשרה טפחים שעשה אותם 
בשביל מצוות מעקה דאוריתא “ועשית מעקה לגגך”.
25.  היה לנו תלמיד חכם אחד שהיה בלוב בעיר 
זוארה שמו רבי בן ציון כהן )שה’ ישלח רפואה שלמה 
לנכד שלו - שר שלום כהן, היה לו אירוע מוחי(, ובתחילה 
היה בג’רבא וביקשו ממנו שישרת את הציבור בעיר 
זוארה. והוא גם היה שר להם, לקח את כל השירים 
של הערבים שהיו מלאים דברים לא טובים, והפך 
להם את המלים לדברים טובים. יש שיר בערבית 
על “העין הכחולה” – “עין אלזרקה”, והוא הפך את 
זה ל “עוון הסרקה” - עון הגנבה, שמי שהוא גנב 
זה עון גדול מאד, ואין להם ברכה – “עון הסרקה 
מא פֹיה ברּכה” – אין בו ברכה, זה שיר כל כך יפה, 
שכאשר אתה שומע אותו, אתה חושב שזה המקור, 
ואתה לא יודע שזה “מֻעְבָרת”, היה דברים אחרים 
והפך אותם. ואחר כך כשעלה לארץ בא לחנות בתל 
אביב לקנות פסנתר חדש, ראה אותו בעל החנות 
עם תלבושת של חוץ לארץ, עם גלימה - ג’לביה 
וכו’ ואמר לו: אם אתה יודע לנגן על הפסנתר הזה, 
אני נותן לך אותו מתנה! הוא לא ענה לו, רק לקח 
את הפסנתר והתחיל לנגן. התפלא: איך אתה יודע? 
אני חשבתי שאתם כמו שאומר ליברמן – תלמידי 
חכמים לא יודעים כלום... הנה אתן לך את הפסנתר 
מתנה. אמר לו: אין מתנה! כמה שזה עולה אני 
אשלם לך! זה כבוד התורה וכבוד האדם. ללמוד 
שלא כל אחד יבזה לומדי תורה, כי לומדי התורה 
מעל כל האנשים האלה. ילמדו גם תורה וגם יראת 
שמים וגם יחס בין הבריות. כל אחד ואחד רוצה 
לרמוס את השני, לא ככה, בשום פנים, אומרים: 
“נתניהו דואג רק לנתניהו”. מה אכפת לך?! ידאג 
למה שירצה, אם ראית שהוא טוב אל תחליף אותו. 
אבל אני לא עורך דין שלו... אני רק אומר שיש בני 
אדם שכל מה שמעניין אותם זה הכבוד שלהם, 

שיהיה למעלה למעלה.

אחרי פטירתו, והביאו לי את כתב היד. היו בו הרבה שגיאות, ותוקנו בספר הזה. לכן 
מי שרוצה לקחת, יוכל לקנות אותו אחרי השיעור26. 

מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את כל הקהל הקדוש 
הזה שבאו לשמוע דברי תורה )לא פוליטיקה...(, הם ומשפחותיהם וכל אשר להם, 
שיזכו לראות נחת מכל צאצאיהם, ויזכו לראות אותם יראי שמים ותלמידי חכמים. 
וגם אלה ששומעים את זה דרך הלויין, או שקוראים את זה אחר כך בעלים של בית 
נאמן, הקב”ה יתן להם מן השמים שיזכו לבנות בית נאמן, ושהילדים שלהם ילכו 

בדרך התורה, ונזכה כולנו לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן.
26.  ולרגל ההוצאה זה רק ב-40 ₪ )כמו המ”ם של “ממלכת”...( אח”כ יעלה 50. ומי שלא יכול 

לשלם עכשיו ורוצה לשלם בפעם הבאה, יקח ונרשום את שמו וישלם פעם הבאה.



 מי בתמונה? 

 עורך: הרה"ג ר' 
שמואל עידאן שליט"א

"מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו ַהָּגאֹון, ֶהָחִסיד ֶהָעָנו ָהִראׁשֹון ְלִצּיֹון, ַרִּבי ָמְרְּדַכי ֵאִלָּיהּו ָזַצ“ל" 
ְוַרֵּבנּו  מֹוֵרנּו  ֶׁשל  ָהַאְזָּכָרה  יֹום  ֶזה  ְּבִסיָון  ְּבכ“ה 

ָמְרְּדַכי  ַרִּבי  ְלִצּיֹון,  ָהִראׁשֹון  ֶהָעָנו  ֶהָחִסיד  ַהָּגאֹון, 

ֵאִלָּיהּו ָזַצ“ל, ֵיׁש ָעָליו ַהְרֵּבה ִסּפּוִרים ֶׁשָעָׂשה ִנִּסים 

ְוִנְפָלאֹות. יֹוְדִעים ֶׁשהּוא ְמֻקָּבל, ָחַׁשְבִּתי ֶׁשאּוַלי ָעָׂשה 

ָמְצאּו  ֲאָבל  ְוֵצרּוֵפי ֵׁשמֹות,  ְּבִיחּוִדים  ַהִּנִּסים  ֶאת 

ַמְחֶּבֶרת ִּבְכַתב ָידֹו ִעם ְּתִפּלֹות ְּפׁשּוטֹות. ֵאין ָׁשם 

ֹלא ַכָּונֹות, ְוֹלא ָראֵׁשי ֵתבֹות, ְוֹלא ֵצרּוֵפי ְׁשמֹות, ְוֹלא 

ׁשּום ָּדָבר. ַרק ְּתִפּלֹות. ָהָיה ָעָנו ְמאֹד ְוָחִסיד ָּגדֹול, 

הּוא נֹוַלד ִלְמֻקָּבל ָּגדֹול ַרִּבי ַסְלָמאן ֵאִלָּיהּו זצ"ל 

ֶׁשִהִּגיַע ִמַּבְגָּדאד, ְוִהְׁשִאיר אֹותֹו ָיתֹום ְּבִגיל ַאַחת 

ַהָּגדֹול  ָהָיה  ְוֵכיָון ֶׁשהּוא  ַאִחים.  ַּכָּמה  ֶעְׂשֵרה ִעם 

ֶׁשָּבַאִחים, ִאּמֹו ָאְמָרה לֹו: ַאָּתה ָצִריְך ְלָהִביא ָלנּו 

ֶכֶסף ִּבְׁשִביל ַהִּמְׁשָּפָחה, ָמה ֲאִני ֶאֱעֶׂשה? ָאַמר 

ָלּה: טֹוב. ָמה ָעָׂשה? ָהָיה לֹוֵקַח ּכֹוסֹות 

ְּפַלְסִטיק ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ַּגְרִּגיֵרי חּומּוץ, 

ְגרּוִׁשים  ְּבַכָּמה  ּומֹוֵכר אֹוָתם 

)אּוַלי ִּבְׁשֵני ְגרּוׁש(, ְוָהָיה בֹוֶכה. 

ָעַבר ְלָידֹו ַּתְלִמיד ָחָכם ָּגדֹול 

– ַרִּבי ֶאְפַרִים ּכֵֹהן ע“ה )ַאָּבא 

ֶׁשל ָהַרב ָׁשלֹום ּכֵֹהן ֶׁשִּיָּבֵדל ְלַחִּיים 

ֲאֻרִּכים(, ָאַמר לֹו: ַּתִּגיד ִלי ָמה 

ַאָּתה עֹוֶׂשה ָכאן? ָלָמה ַאָּתה בֹוֶכה? 

ָאַמר לֹו: ֲאִני בֹוֶכה ִּכי ֵאין ִלי ֶאְפָׁשרּות 

ִלְלמֹד, ָאַמר לֹו: ָלָמה ֵאין ְלָך ֶאְפָׁשרּות ִלְלמֹד? ָאַמר 

לֹו: ֲאִני ָצִריְך ְלַפְרֵנס ֶאת ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשִּלי )ֵיׁש ָלנּו 

ַכָּמה ַאִחים(, ְועֹוד ָאַמר לֹו ֶׁשֵאיֶזה ָעִׁשיר ִהְבִטיַח לֹו 

ֶׁשִאם ֵיַדע ָׁשלֹוׁש-ַאְרַּבע ִמְׁשָניֹות ְּבַעל ֶּפה ְיַׁשֵּלם 

לֹו ַכָּמה ְגרּוִׁשים ְליֹום, ּוִבְתַנאי ֶׁשַּיֲעזֹב ֶאת ְמִכיַרת 

ַהחּומּוץ, ַוֲאִני ָיַדְעִּתי ֶאת ַהִּמְׁשָניֹות ְּבַעל ֶּפה. ֲאָבל 

ֶהָעִׁשיר ָאַמר ִלי: ּוָמה ִעם ַהֵּפרּוׁש ֶׁשָּלֶהם? ַוֲאִני ֹלא 

ֵהַכְנִּתי ֶאת ַהֵּפרּוׁש )ֵהַכְנִּתי ַרק ֶאת ַהָּלׁשֹון(, ַוֲאִפּלּו 

ִאם ֵהַכְנִּתי ִמי יֹאַמר ֶׁשֲאִני ֵמִבין. ָאַמר לֹו: ִמי ֶזה 

ֶהָעִׁשיר, ָאַמר לֹו: ְּפלֹוִני, ָהַלְך ֵאָליו ָאַמר לֹו, ַאָּתה 

ֹלא ִמְתַּבֵּיׁש, ֶיֶלד ָקָטן ְוָיתֹום ֵּבן ַאַחת ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה, 

ַאָּתה דֹוֵרׁש ִמֶּמּנּו ַמה ֶּׁשֹּלא ָאַמְרָּת לֹו ַבַהְתָחָלה?! 

ַאָּתה ָאַמְרָּת לֹו ֶׁשַּיִּגיד ְלָך ִמְׁשָניֹות, הּוא ִהִּגיד ֶאת 

ַהִּמְׁשָניֹות אֹו ֹלא? ָאַמר לֹו: ֵּכן, ָאַמר אֹוָתם, ָאַמר 

לֹו: ָאז ָמה ַאָּתה רֹוֶצה ִמֶּמּנּו יֹוֵתר? ְוהּוא ָאַמר ְלַרִּבי 

ָמְרְּדַכי ֵאִלָּיהּו, ּבֹוא ִתְלַמד, ַּכָּמה ַאָּתה ָצִריְך ְּביֹום 

ִּבְׁשִביל ָהַאִחים ְוָהֲאָחיֹות ְוִאָּמא? ָנִגיד ָּכְך ְוָכְך ִלירֹות, 

ְוהּוא  ְוִתְלַמד.  ְּתַקֵּבל ֶאת ֶזה ָכל יֹום, ֲאָבל ֵּתֵׁשב 

ָיַׁשב ְוָלַמד ּתֹוָרה ִמּתֹוְך עִֹני, ִמּתֹוְך ַמְחסֹור, ִמּתֹוְך 

ְמִסירּות ֶנֶפׁש, ִמּתֹוְך ַיְתמּות, ְוָלֵכן ָזָכה ְלַמה ֶׁשָּזָכה. 

ִלְפָעִמים הּוא ָהָיה הֹוֵלְך ֶאל ַרֵּבנּו ַהֲחזֹון ִאיׁש ָזַצ"ל 

ְוהּוא ׁשֹוֵאל אֹותֹו: ֵאיְך קֹוְרִאים ְלָך? ְועֹוֶנה לֹו: ָמְרְּדַכי 

ֶּבן ַמָּזל, אֹוֵמר לֹו ֶהָחזֹון ִאיׁש: ָהַרם ְּבַמָּזל. ָמה ַהַּכָּוָנה? 

ָהַר"ם ָראֵׁשי ֵתבֹות ָהַרב ָמְרְּדַכי, ְּבַמָּז"ל ֶזה ֶּבן ַמָּזל. 

ִמי ֶזה ָהַר"ם ְּבַמָּז"ל? ֶזה ָהַרְמָּב"ם ]ְּכמֹו ֶׁשְּמֻכֶּנה 

ְלִעִּתים ְּבֵחֶלק ֵמָהִראׁשֹוִנים[. ָהַרְמָּב"ם ָהָיה רֹוֵפא 

ַהֶּמֶלְך, ְוַאֲחֵרי ַהָּצֳהַרִים יֹוֵׁשב ַּבַּבִית ּוְמַקֵּבל ֵמאֹות 

ֲאָנִׁשים, ְוָכַתב: ִּבְׁשבּוָעה, ֲאִני ׁשֹוֵכב ַּבִּמָּטה ַוֲאָנִׁשים 

ָּבִאים ְוהֹוְלִכים ַעד ַהָּׁשָעה ַהְּׁשִנָּיה ֵמַהַּלְיָלה )ְּכלֹוַמר 

ְבִהְתַנְּדבּות  ָהָיה רֹוֵפא  ַבַּלְיָלה(. הּוא  ָׁשָעה ְׁשמֹוֶנה 

ְוֹלא ָהיּו ְצִריִכים ְלַׁשֵּלם לֹו ַעל ֶזה. ַרק ֶׁשָהְיָתה ָׁשם 

ֻקָּפה, ִמי ֶׁשרֹוֶצה ַמְכִניס ָׁשם ֶּכֶסף, ּוִמי ֶׁשֹּלא רֹוֶצה 

אֹוֵמר לֹו: ֲאדֹוִני ָהרֹוֵפא, ֵאין ִלי ַמה ְלַׁשֵּלם, ה' ְיַׁשֵּלם 

ְלָך. ָּכָכה ָהָיה ָהַרְמָּב"ם. ָהאִֹפי ַהֶּזה ִנְמָצא ַגם ֵאֶצל 

ַרִּבי ָמְרְּדַכי ֵאִלָּיהּו ָזָצ"ל, ֶׁשָהָיה ַבַעל ֶחֶסד 

ּוַמֲעִריְך ָּכל ָאָדם, ַהְּבָרכֹות ֶׁשּלֹו ָהיּו 

ִמְתַקְּימֹות, ְוַכָּמה ִסּפּוִרים ָעָליו 

ַּבָּדָבר ַהֶּזה, ְּבֵסֶפר "ֲאִביֶהם 

ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל" ִׁשָּׁשה ְּכָרִכים. 

ַהֵּסֶפר ָהִראׁשֹון ֶׁשהֹוִפיַע 

ָעָליו ֶזה ֵסֶפר "ּדֵֹרׁש טֹוב 

ַהַּמְזִּכיר  ֶׁשָעַרְך  ְלַעּמֹו" 

ֶׁשּלֹו ָהַרב ַזַעְפַרִני ְׁשִליָט"א, 

ֶאת  ְלַהִּכיר  ִהְתַחְלנּו  ּוִמָּׁשם 

ָהִאיׁש ְוֶאת ִׂשיחֹו, ִּכי ָהָיה ָצנּוַע ְמאֹד 

ְוֹלא ְמַסֵּפר ְּכלּום. ְוָׁשם ְּכתּוִבים ָעָליו ִסּפּוִרים 

ְמֻיָחִדים ְּבִמיָנם.

אֹוְמִרים ֶׁשַּפַעם ַאַחת הּוא ְוָהַרב ַאְבָרָהם ַׁשִּפיָרא 

]ֲעִמיתֹו ָהַרב ָהָראִׁשי ָהַאְׁשְּכַנִּזי[ ָנְסעּו ְלחּו"ל, ּוֵבְרכּו 

ֲעֵליֶהם "ֶׁשָחַלק ֵמָחְכָמתֹו ִליֵרָאיו". ָהַרב ַׁשִּפיָרא ָזַצ"ל 

ָאַמר: זֹו ְבָרָכה ְלַבָּטָלה, ָמה ַאֶּתם ְמַבְלְּבִלים ֶאת 

ַהּמַֹח?! ְוִאּלּו ָהַרב ָמְרְּדַכי ֵאִלָּיהּו ָזַצ"ל ָאַמר: "ָאֵמן 

ְוָאֵמן". ַאַחר ָּכְך ָׁשֲאלּו אֹותֹו: ָהַרב ַׁשִּפיָרא אֹוֵמר 

ְּבָרָכה ְלַבָּטָלה ְוַאָּתה אֹוֵמר ָאֵמן ְוָאֵמן?! ְוַתְרֵּתי ָלָּמה 

ִלי ]ַמּדּוַע ָאַמְרָּת 'ָאֵמן' ַּפֲעַמִים[?! ָאַמר ָלֶהם: ֹלא 

ָבאִתי ְלַהְׁשִלים ַמה ֶּׁשָאַמר ָהַרב ַׁשִּפיָרא, ֶאָּלא ֵיׁש 

ְׁשֵני ֵפרּוִׁשים ַלִּמָּלה "ָאֵמן", ֵיׁש ֶׁשֵּפרּוָׁשּה ֱאֶמת ְוֵיׁש 

ֶׁשֵּפרּוָׁשּה ֵּכן ְיִהי ָרצֹון ]ְּכלֹוַמר, ֶׁשְּמַבְּקִׁשים ֶׁשָאֵכן 

ָּכְך ִיְתַקֵּים[, )ַוֲאִני ָמָצאִתי ְּדַבר ֶּפֶלא: ֱאֶמת ִּגיַמְטִרָּיא ֵּכן 

ְוַגם  ְיִהי ָרצֹון, ִּכי "ָאֵמן" ּכֹוֶלֶלת ְׁשֵני ַהֵּפרּוִׁשים ָהֵאֶּלה. 

ַּבְּתִפָּלה ִלְפָעִמים ְמַכְּוִנים ֱאֶמת ְוִלְפָעִמים ְמַכְּוִנים ֵּכן ְיִהי 

ָרצֹון(, ַוֲאִני ָאַמְרִּתי: "ָאֵמן ְוָאֵמן", ְּכלֹוַמר ַעל ָהַרב 

ַׁשִּפיָרא ִכַּוְנִּתי 'ֱאֶמת' ִּכי ֶזה ַמִּגיַע לֹו, ְוָעַלי ִּכַּוְנִּתי 

'ֵּכן ְיִהי ָרצֹון' ִּכי ֶזה ֹלא ַמִּגיַע ִלי ַהְלַואי ְוַאִּגיַע ָלֶזה. 

ֵאיזֹו ֲעָנָוה, ֵאיזֹו ָחְכָמה, ְוֵאיזֹו ְזכּות, ֶׁשֹּלא לֹוַמר ַעל 

ַהְּבָרָכה ֶׁשִהיא ְבָרָכה ְלַבָּטָלה, ֶאָּלא ַלֲענֹות ָעֶליָה 

ָאֵמן ְּכפּוָלה. )גליון 216 אות טו והערה 13(.
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 נא לשלוח התשובות 

עד יום ראשון בערב
 בין הפותרים נכונה 

 יוגרל פרס )חובה לציין 
שם וכתובת בצורה ברורה(
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  )חובה לציין שם וכתובת בצורה ברורה!(. 

נא לשלוח התשובות עד יום ראשון בערב

פתרון משבוע קודם: שר ללא מלכות או ממשלה. שר הדקדוק רבי יהודה בן חיוג', כמו שכינהו הר"ן. 
)תשובה נוספת בעלון: מיכאל שר ישראל(.   הזוכה: יהונתן שאער - רחובות

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

ַהֶּבן ִאיׁש ַחי )ש"א פרשת תולדות אות ו'( ָּכַתב ֶׁשָאסּור ִלְלּבֹׁש ַּבּבֶֹקר ׁשּום 

יֹוֵסף ַחי )פרשת תולדות  עֹוד  ָיַדִים ֶׁשל ַׁשֲחִרית, ּוְבִסְפרֹו  ֶּבֶגד ַעד ֶׁשִּיּטֹל 

ַהְּנִטיָלה ֹלא ׁשֹוָרה  ֶׁשִּלְפֵני  ָרָעה  ֶׁשרּוַח  ְוָכַתב   ָחַזר ּבֹו  י', ראה שם(  אות 

ַעל ַהַּגְרַּבִים, ְוָאָדם ֶׁשַּמְרִּגיׁש ַקר ַּבחֶֹרף ָיכֹול ִלְלּבֹׁש ַּגְרַּבִים ִּכי ֹלא ׁשֹוָרה 

ַוֲהֵרי  ָיַדִים ֵמַהְּכִלי?!  ֲאַנְחנּו נֹוְטִלים  ֵכן ֵאיְך  ְוִאם ֹלא  ָרָעה,  ֲעֵליֶהם רּוַח 

ָׁשְרָתה רּוַח ָרָעה ַּגם ַעל ַהְּכִלי. ְוִכי ְבָכל יֹום ָצִריְך ְלָהִביא ְכִלי ָחָדׁש?! ְוהּוא 

הֹוִכיַח ֶׁשרּוַח ָרָעה ׁשֹוָרה ַרק ַעל ֳאָכִלים ּוַמְׁשִקים ִּבְלַבד, ְוֹלא ַעל ְּבָגִדים 

ְוֵכִלים ִּבְכָלל. ֲאָבל ֵסֶפר עֹוד יֹוֵסף ַחי ִנְדַּפס ַאֲחֵרי ְּפִטיַרת ַהֶּבן ִאיׁש ַחי, 

ּוָבא ָהַרב ִיְצָחק ִנִּסים ]ָהִראׁשֹון ְלִצּיֹון[ )שו"ת יין הטוב סימן י"א(, ְוָכַתב: ִמי 

ָאַמר ֶׁשַהֶּבן ִאיׁש ַחי ַּכַתב ֶאת ֶזה? אּוַלי ַהַּתְלִמיד ֶׁשּלֹו ָהעֹוֵרְך ָהַרב ֶּבן ִצּיֹון 

ַחָּזן הֹוִסיף ֶאת ֶזה ִמַּדְעּתֹו ]ֶׁשֲהֵרי ַּבֶּבן ִאיׁש ַחי ָהַרב ָאַסר ָלַּגַעת ִּבְבָגָדיו 

קֶֹדם ַהְּנִטיָלה[. ֲאָבל ָמָרן ָהַרב עֹוַבְדָיה ֵהִׁשיב ַעל ְּדָבָריו )שו"ת יביע אומר 

חלק ה' חלק או"ח סי' א' אות ו', וכן בהליכות עולם חלק א' עמוד ל"ג, ובחלק 

ֶּבן  ַעל  ָלנּו  ְמַסֵּפר  ְוָהָיה  ְלַרּבֹו,  ֶנֱאָמן  ָהָיה  ַהֶּזה  ַּתְלִמידֹו  ח' עמוד שכ"ג(: 

ִאיׁש ַחי ְורֹוֵעד ֻּכּלֹו, ְוִכי הּוא ַיְכִניס ְּדָבִרים ִּבְׁשמֹו?! ֹלא ִיָּתֵכן ַּכָּדָבר ַהֶּזה, 

ְוֶזה ָדָבר ָנכֹון ֶׁשֹּלא ָצִריְך ְלַהְחִמיר ָּבֶזה. ָלֵכן ִאם ָאָדם ָּגר ְּבַבִית ְמֻחָּמם 

ּוֻמַּסק ֶׁשִּיּטֹל ָיַדִים ְוַאַחר ָּכְך ִיְלַּבׁש ַּגְרַּבִים, ֲאָבל ִאם ַקר לֹו ְוהּוא ָיַׁשן ְּבִלי 

ַגְרַּבִים, ָיכֹול ִלְסמְֹך ַעל "עֹוד יֹוֵסף ַחי" ּוַבּבֶֹקר ִיְלַּבׁש ַּגְרַּבִים ִלְפֵני ְנִטיַלת 

ָיַדִים. )גליון 168 הערה 10(.

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

ַרֵּבנּו ָתם ָקָרא ְלִסְפרֹו ֵסֶפר ַהָּיָׁשר, ְוכֹוֵתב ְּבַהְקָּדָמתֹו ָלָמה הּוא ָקָרא לֹו 

ֵסֶפר ַהָּיָׁשר? ִּכי "ָּכל ִּפּקּוֵדי כֹל ִיָּׁשְרִּתי“ )תהלים קי“ט קכ“ח(, ֶׁשִּקֵּים ִּגְרָסאֹות 

ְיָׁשנֹות. ּוַבָּפסּוק ֵיׁש ֶהְמֵׁשְך: ”ָּכל ִּפּקּוֵדי כֹל ִיָּׁשְרִּתי ָּכל אַֹרח ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי“. 

ְוָכַתב ֶׁשְּזֵקנֹו ַרִּבי ְׁשֹלמֹה – ַרִׁש“י ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ָעָׂשה ַהְרֵּבה ַהָּגהֹות ַּבְּגָמָרא, 

ֲאָבל ַעל ַאַחת ֶׁשִהִּגיַּה ַרֵּבנּו ְׁשֹלמֹה, ִהִּגיַּה ָאִחיו )ַרְׁשָּב“ם ]ַרֵּבנּו ְׁשמּוֵאל ֶּבן ר' 

ֵמִאיר[( ֶעְׂשִרים... ָלֵכן ֲאִני ֹלא רֹוָצה ַהָּגהֹות. ַהְרֵּבה ְפָעִמים הּוא ַמְׁשִאיר ֶאת 

ַהֻּנָּסח. ַרְׁשָּב"ם ָהָיה ְמֻבָּגר ֵמַרֵּבנּו ָתם ַּבֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה )ִנְדֶמה ִלי(. ַרֵּבנּו 

ָתם נֹוַלד ִּבְׁשַנת ד‘ ֲאָלִפים תת“ס )ּוְכֶׁשָהָיה ְבִגיל ָחֵמׁש ִנְפַטר ַרִׁש“י ָסבֹו(. ְוהּוא 

ָהָיה יֹוֵׁשב ַעל ִּבְרֵּכי ַרִׁש“י ָסבֹו, ְוַרִׁש“י ָהָיה ִעם ַטִּלית ּוְתִפִּלין, ּוְמַסְּפִרים 

ֶׁשַרֵּבנּו ָתם הֹוִריד לֹו ֶאת ַהְּתִפִּלין, ְוָאַמר ָלֶהם ַרִׁש“י ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ָּכְך, ִּכי 

ָעִתיד ַהֶּיֶלד ַהֶּזה ַלֲחֹלק ָעַלי ִּבְתִפִּלין, ְוַלֲעׂשֹות ְּתִפִּלין ֶׁשּלֹו. ָּכְך ָאַמר ְוָכְך 

ָהָיה. )גליון 117 אותיות ג וד' והערה 13 וגליון 215 אות א'(.




