
א. כחנו באחדותנו.  ב. “בואו חשבון” – ביאור דברי ספר “כל בו” )סוף סי’ קכ”ב(.  ג. “ואענה חורפי דבר כי בטחתי בדברך”.  ד. “הן גוענו, אבדנו, 
כולנו, אבדנו.... האם תמנו”. למה ירמזון 5 “נו”?  ה. ‘היתר מכירה’ הוא היתר מבוסס אך למעשה היום המחירים סבירים ולכן אנחנו קונים בחנויות 

של שמטה.  ו. לא להילחם במי שעושה טוב לעם ישראל.
אחדות ולא בחירות

אחרי שבת יום מנוחה כשנכנסים למוצאי שבת חסרה לנו שמחה, אז קצת א. 
דברי תורה מעוררים ומעודדים. השבוע הזה נפלה “ממשלת הכפירה”, ואני מקוה 
שלא נעשה בחירות, בלי בחירות, להתאחד. הרב משה גפני משתדל לאחד. כל 
אלה שמתנגדים לחרדים ֵידעו להם שהמשען שלהם נפל, זה שאומר כל הזמן 
“החרדים אשמים בכל הצרות של המדינה”, ראינו אותו כאשר הוא נעשה שר 
האוצר, החריב את המדינה כולה. כולם יודעים - אפילו אדם שאינו חרדי יודע את 
זה - שכאשר ימשלו האנשים האלה )לא נקרא להם “פושעים”, כי מסכנים הם לא פושעים, 
יצר הרע פשע בהם(, יהיה לנו הרבה יותר “שמח”. היום ייקרו את הקוקה קולה, מחר 

ייקרו את השכירות, מחר ייקרו את הדירות, וכן על זו הדרך. לכן צריכים להתאחד. 

בזכות מצות מילה ניושע
יש איזה צדיק שבא אלי פעם בשבוע או בשבועיים לטפל בי, והוא אומר לי מה ב. 

יהיה כשאיראן תבוא וחס וחלילה תחריב את שונאי ישראל? מה יהיה? אמרתי 
לו כמו שבשואה ניצלנו מהם בארץ ישראל, גם עכשיו נינצל מהם. אם אדם לא 
יאמין, אין לדעת מה יהיה. אין לדעת כלום. חייבים להאמין. “ועל חסדך הגדול 
לפני שבע  הרמב”ן כתב  באמת נשעננו, ברוך אתה ה’ משען ומבטח לצדיקים”. 
מאות שנה שאפילו אין לעם ישראל שום מצוה, רק מצות מילה, היא גם כן תספיק 
להציל אותם מכל רע. ברוך אתה “י”י משען ומבטח לצדיקים” ראשי תיבות ימול. 
“המול ימול יליד ביתך ומקנת כספך” )בראשית י”ז, י”ג(. הזכות הזאת תעמוד לכל 

עם ישראל, כי אפילו הרחוקים ביותר עושים מילה. 

“על כן יאמרו המושלים בואו חשבון”
כיון שממשלת הזדון והגאוה תרד קצת, לכן אני השבוע הזה אומר קצת חשבון, ג. 

ואחר כך אני אפסיק1. מה החשבון שאני אגיד השבוע? יש ספר “כל בו2”. ושם 
)סוף סי’ קכ”ב( כתוב בו ככה: “לדעת חשבון האדם בנפשו, נקוט האי כללא בידך. ג”ע 

הכ”א זט”ו, פירוש כל היתר משלישיות תמנה שבעים )וזהו ג”ע - ג’ - ע’(, ועל כל היתר 
מחמישיות תוסיף עשרים ואחד, ועל היתר משביעיות תוסיף חמש עשרה, ומכל 
החשבון תקח ק”ה, והנותר הוא המחושב”. יש ספר אמרי בינה של רבי יוסף חיים, 
והוא רוצה לחקור כל דבר ולהבין כל דבר, אז כל דבר שקשור לחכמת החשבון פנה 

1.  הערת המערכת: כוונת מרן רבנו שליט”א למה שאמר בשיעור במוצאי שבת פרשת 
בהעלותך )עלון מס’ 313( שמכיון ששר האוצר חושב שמי שלא למד ליבה אינו יודע חשבון 
וכו’, אנחנו צריכים להראות לו שבתורה יש את כל החכמות בעולם, ואז סיפר רבנו על 
314( דיבר רבנו על  המעשה של רבי חיים מוולוז’ין והסוסים, ובשבוע שאחריו )עלון מס’ 

חשבון העיבור כ”ט י”ב תשצ”ג, והשבוע דיבר רבנו על חשבונו של הכל בו.
2.  לא ידוע מי חיבר אותו. היה חכם אחד שאמר שספר “כל בו” הוא מהדורא קמא מספר 
ארחות חיים )אם יש שגיאה בכל בו נתקן אותה על פי ארחות חיים, ואם יש שגיאה בארחות חיים 
נתקן אותה על פי הכל בו(, החכם הזה זה מחבר ספר “אוצר הספרים”, חי לפני מאה ושמונים 
שנה )ואוצר הספרים שלו מגיע עד לשנת תרכ”ג(. והיום יש ספרים יותר מאוחרים, “בית עקד 
ספרים” של חכם אחד פרידברג. אבל אוצר הספרים הרבה יותר יפה, כל ספר אומר לך מתי 
נדפס, ומי המחבר, והוא חקר עליו. אז הוא כותב )עמ’ 239( שספר הכל בו הזה לא ידוע מי 
חיבר אותו, אבל המחבר ככל הנראה זה מחבר ארחות חיים )רבי אהרן הכהן מלוניל(. אבל 

החשבון הזה כנראה לא מופיע בארחות חיים.

לרבי סלימאן מאני3, והוא אמר לו )אמרי בינה חידות במלי דעלמא אות צ”ב( שפירושו 
ככה, תאמר לחבר שלך “תחשוב על איזה מספר שתרצה משבע ועד מאה וחמש, 
שאלה ראשונה - תיקח את  המספר על ידי שלש שאלות”.  ואני אגלה לך מה 
המספר שחישבת ותחלק אותו על שלוש, ותגיד לי כמה יש שארית. )אל תגיד כמה 
יצא, אחרת זה לא חכמה... תגיד כמה יצא ואני אכפיל, אלא תגיד כמה נשאר(. למשל חישבת 

עשר, לחלק על שלש זה שארית אחד, אז תאמר אחד. אחר כך תחזור עוד פעם 
ותחשוב על המספר שחישבת, ותחלק אותו על חמש ותראה כמה נשאר. אחר כך 
תחלק אותו על שבע, ותראה כמה נשאר. בדוגמא שהבאתי )עשר( משלש נשאר 
אחד, מחמש אפס, ומשבע נשאר שלוש. עכשיו יש לנו כלל - ג”ע הכ”א זט”ו. 
ג”ע - כל שארית ממה שחלקת לשלש, תחשוב אותה שבעים. הכ”א - כל שארית 
מחמש תחשוב אותה עשרים ואחת. זט”ו - כל שארית משבע תחשוב אותה חמש 
עשרה. אז חלקנו בשלוש, יצא לנו אחד, ואחד זה שבעים, חילקנו בחמש השארית 
אפס. חילקנו בשבע יצא לנו שלוש, שלוש כפול חמש עשרה זה ארבעים וחמש. 
תחבר ארבעים וחמש עם שבעים - מאה וחמש עשרה, תזרוק מאה וחמש )כי כל 

מאה וחמש זורקים אותם( נשאר עשר, זה מה שחשבת.

“לדעת ולתור ובקש חכמה וחשבון”
וככה כל מספר שאתה רוצה. הוא הביא כאן בספר אמרי בינה למשל את המספר ד. 

שמונה, תחלק אותו על שלוש נשאר שתים )שתים כפול שבעים זה מאה וארבעים(. 
תחלק אותם על חמש נשאר שלש )שלש כפול עשרים ואחת ששים ושלוש(. אחר כך 
תחלק אותו לשבע נשאר אחד )אחד זה חמש עשרה(. אז יש לנו מאה וארבעים, 
תזרוק כל מאה  ששים ושלש וחמש עשרה, ביחד זה מאתים ושמונה עשרה, 
וחמש, נשאר לך שמונה, זה המספר שחשבת. נסיתי את זה בילדותי עם פינחס 

3.  זה הבן של רבי אליהו מאני, רבי אליהו מאני היה חסידא קדישא והיה גאון גדול. יש לו 
ספר שו”ת תנא דבי אליהו ענק ועבה, ויש לו עוד כתבי יד וכתבי יד בלי סוף. וכל פעם שיש 
מחלוקת בינו לרבי יוסף חיים, הרב עובדיה על פי רוב נוטה לדעתו של רבי אליהו מאני. 
הוא היה רב בחברון, ואחריו כיהן בנו רבי סלימאן מאני שגם הוא היה תלמיד חכם גדול, 
אבל היה אוהב חשבון. מה שכותב רבי יוסף חיים באמרי בינה “ביארו בעלי החשבון דבריו” 
זה רבי סלימאן מאני. מאיפה אני יודע? כי ראיתי צילום המכתב שכתב רבי סלימאן מאני 

לרבי יוסף חיים.
אבל אחר כך הידרדרו הדורות, עד ש”ויצא העגל הזה” )שמות ל”ב, כ”ד( - שופט שמו “מאני”, 
)שכחתי את השם הפרטי שלו(, והשופט הזה רשע מרושע. פעם רבי יצחק נסים אמר לו: הקול 
שלך אמור להכריע ביום פלוני, אנא! תהיה אתנו שלא יחריבו לנו את הכל. והוא לא ענה 
לו בכלל, אמר “המכתב של הראשון לציון רבי יצחק נסים מוקצה מחמת מיאוס!”. הוא 
המאוס! הוא המוקצה! הוא הרשע! הוא המרושע! מישהו זוכר אותו היום?! אף אחד לא 
זוכר אותו. זוכרים את חיים כהן שגם הוא היה רשע, אבל את מאני הזה שהוא מאס במסורת 
אבותיו )מאני בגימטריא מאס( לא זוכרים. “וימאסו בארץ חמדה” )תהלים ק”ו כ”ד(. ככה הוא 
עושה?! “מוקצה מחמת מיאוס”?! “תודה רבה”. הספרים של רבי יצחק נסים ילמדו בהם 

עוד כמה דורות, והשם שלך ישתכח מן העולם. 
מי שעושה ככה זה מה שמגיע לו. אבל הוא היה 
מזרעם של החכמים האלה רבי אליהו מאני 

ורבי סלימאן מאני.

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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כהן בכל המספרים... )כל הזמן כשאני רואה דבר, אני מנסה אותו עד שיתברר שהכל אמת(. 
וגליתי עוד, למה עד מאה וחמש? כי אנחנו עושים ג”ע הכ”א זט”ו, ג’ כפול ה’ כפול 
ז’ עולה מאה וחמש. שלש כפול חמש זה חמש עשרה, וחמש עשרה כפול שבע זה 

מאה וחמש. לכן עד מאה וחמש הכלל הזה קיים.

“ראה זה מצאתי... אחת לאחת למצוא חשבון”
וגליתי גם עוד משהו, שאפשר לעשות מספרים אחרים - שלוש וחמש ו]במקום ה. 

במספרים  מתחלק  שאינו  מספר  זה  עשרה?  באחת  יש  מה  עשרה.  אחת  שבע[ 
הקודמים, אם למשל תאמר שלוש וחמש ועשר, אז עשר וחמש מתחלקים זה בזה, 
או אם תאמר מספר אחר שהוא זוגי הוא גם כן מתחלק בזוגות. אבל המספרים שלוש 
וחמש ואחת עשרה הם נקראים “מספרים ראשוניים”, והכללים יהיו בצורה אחרת. 
כל השארית משלש תחשב 55, כל השארית מחמש תחשב 66, כל השארית מאחת 
עשרה תחשב 45. וכל 165 תזרוק החוצה. עכשיו חשבתי 52. שארית משלש – 1 
)55(, שארית מחמש – 2 )2*66=132(. שארית מאחת עשרה – 8 )8*45=360( – תחבר: 

547=55+132+360. תזרוק מהם )3*165( 495 יישאר 52. והענין עמוק ופשוט.

למה ג”ע הכ”א וזט”ו?
]נחזור לחשבונות הכל בו[ משארית של שלוש אמרנו שבעים ]ג”ע[, למה? כי ו. 

]יש לנו שלושה מספרים – גה”ז[ חמש כפול שבע זה שלושים וחמש, תחלק אותם 
לשלוש נשאר שנִים, ואם רוצים שישאר אחד, עושים כפול שתים זה שבעים, ויתחלקו 
בחמש ויתחלקו בשבע, ומשלש ישאר אחד בדיוק. וכן על זו הדרך. אחר כך זי”ן, מי 
אמר שבזי”ן ניקח ט”ו ]זט”ו[? מפני שזי”ן זה שבע, תקח לך מספר שבשלוש ובחמש 
יצא אפס ובמספר השלישי ]-שבע[, ישאר אחד, זה חמש עשרה. חמש עשרה נחלק 
לשלוש ונחלק לחמש זה אפס, תחלק לשבע זה שארית אחד. לכן האחד של השבע 
זה ט”ו. ]אותו דבר השארית של 5 ניקח 21 )הכ”א(, כי תקח מספר שמתחלק ל-3 
ול-7 והתוצאה 0, וכשתחלק ל-5 ישאר 1, זה מספר 21[ זה כל הסיפור וכל הסיכום 
של הדברים. כל אחד יכול לנסות בשעה שהוא פנוי או בשעה שהוא שוכב במטה 

וכדו’, יחשב ויראה שדברי הכל בו קצרים מאד ופשוטים מאד.

פינגווינים “וקופים ותוכיים”
לפעמים אני מזכיר את ביאליק. אני אומר שלמרות שהוא היה לא בסדר, אבל ז. 

היה מכבד את השבת, ולמה היום לא מכבדים את השבת?! אז אחד אמר מה אכפת 
לנו מביאליק ומאחד העם?! מה לנו ולהם?! הם חושבים שאני דורש רק לתלמידי 
חכמים, לבחורים שהם שלמים בתורה ובמדות, לא, אני דורש להרבה מאד אנשים, 
גם לאנשים שלא יודעים כלום, אנשים שחושבים שהתורה זה משהו מיושן4. אז 
אני מדבר לפעמים ]כך[, ואנשים מתווכחים בזה עם חבריהם. היה מעשה בשנים 
הראשונות של “בית נאמן”, היה אחד שאמרו לו: האדם יצא מהקוף, אמר להם 
רגע, נכנס לבית שלו והוציא את העלונים הראשונים שאני טענתי על זה. אמרתי 
אם האדם יצא מהקוף למה הקוף הולך על ארבע רגליים והוא הולך על שתיים? 
אמרו טוב, הקוף הולך על ארבע רגליים כי הוא קוף, עדיין לא נעשה בן אדם, אבל 
הקוף הזה שנעשה בן אדם כרת את הזנב והחליט שילך על שתים. והנה הפינגווין 
הולך על שתים. אבל הפינגווין לא מדבר, מה נעשה לו? יש לנו תוכי. תוכי מדבר 
וגם האדם מדבר. אבל התוכי מדבר בלי דעת. אז האדם מורכב מהקוף מהפינגווין 
ומהתוכי, לכן כאשר אדם לא מרגיש טוב הולך ל”קופת חולים”, כי “ֻקפת” זה ראשי 
תיבות קוף פינגויין תוכי... הראה להם את זה וצחקו כולם. אמרו טוב, הכל זה דברים 

בטלים ומבוטלים. 

“ואענה חורפי דבר כי בטחתי בדברך”
צריך ללמד את האנשים מה לענות. תאמר להם בשכל, אם האדם התפתח מהקוף, ח. 

אז במשך ההתפתחות צריך להיות גם כן קצת משהו דומה, קוף שהתחיל לומר כמה 
אותיות, קוף שהתחיל לומר כמה מלים, ואין קוף כזה. אז אתה מבין שהחלום הזה 
שהאדם יצא מהקוף הוא שקר גמור. אין שום קשר בין האדם לקוף. ולכן כשהם 
אומרים יש לנו ביאליק, תאמר להם שהוא היה מכבד את השבת. הוא לא היה שומר 

4.  כמו שאמר שוטה אחד שהיה פעם שופט גדול - שמו מני מאזוז - “התלמוד זה פילוסופיא 
עתיקה!”. פילוסופיא עתיקה?! והיה שם עורך דין אחד שאמר לו: אתה לא מתבייש? פילוסופיא 
עתיקה? זה דברי אלקים חיים! אבל הוא נשאר בדעתו, ואמר לו: אני קונס אותך שפגעת 
בכבוד בית המשפט... לכן אני קונס אותך בעשרת אלפים שקל! “תודה רבה”, קח עשרים 

ותעזוב אותנו מהשגעון שלך.

שבת, אבל היה מכבד5. צריך לדעת לענות. “ואענה חורפי דבר כי בטחתי בדברך” 
)תהלים קי”ט מ”ב(. “הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורוס” )אבות פרק 

ב’ משנה י”ד(. צריך ללמוד תורה, ומהתורה תלמד לענות לכולם, לביאליק ולגיהנם...

“לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע את דברי ה’”
יותר מזה, שמעתי ששאלו את הרב עובדיה ע”ה אם מותר ללמוד בספר האגדה ט. 

של ביאליק, ואמר שאפשר ללמוד. ואני התפלאתי מאד, אם ביאליק היה מחלל 
שבת, והרמב”ם כותב שמחלל שבת הרי הוא כמו גוי לכל דבריו6, למה נלמד בספרים 
שלו? יכול להיות - אם הסיפור הזה אמת - שהרב התיר ללמוד בספרים שלו מסיבה 
פשוטה מאד, יש אנשים שלא מבינים ארמית, קוראים סיפורים בגמרא בארמית 
ולא מבינים, אז הוא תרגם )כי הוא למד המסכן הזה(7, ועל כל פנים מי שרוצה לדעת מה 
שכתוב באגדות של הגמרא יכול להיעזר בו. אני לא הייתי מתיר, אבל הרב התיר. לכן 
מותר לנו להזכיר את שמו, אולי יום אחד משמים יראו שאנשים חזרו בתשובה על 
ידו ותהיה לו איזו זכות. היה מעשה כזה ברבי יצחק פרץ שיהיה בריא. אמר שהוא 
היה לומד בתיכון, ויום אחד נפל לידו שיר של ביאליק על המתמיד. והוא מתאר שם 
תלמיד שהיה בישיבת וואלוז’ין )שהוא הכיר אותה( שלמד בשקידה רבה שש שנים, 
וכל הזמן הפנים שלו אל הקיר, והוא לא אכפת לו לא רעב ולא צמא ולא מחסור 
ולא שום דבר. תראה איך למדו מלפנים, גם עכשיו אנחנו נלמד ככה, ואחר כך עלה 
ונתעלה. אמר זה נתן לי חשק ללמוד, עזב את התיכון באמצע, והלך ולמד תורה, 
ונהיה תלמיד חכם וצדיק ומסביר את הכל. אדם צריך לדעת שגם האנשים הרחוקים 
מן התורה, מידי פעם יצר הרע מרפה מהם, ואז הם זוכרים שפעם הם למדו בישיבה, 
ופעם למדו דברים נכונים8. צריך לדעת שהתורה היא מעל כל השטויות וההבלים 
האלה. אין דבר בעולם שישווה לתורה. צריכים להוכיח להם ב”אבי אביהם” שכל 
5.  פעם ראיתי כתוב שהיה מורה באודסה )זה עיר של משכילים( לתלמוד, תלמיד חכם ששמו 
הרב יעקב ברמן )אבל זה הפרנסה שלו, מה יעשה?(, והוא סיפר מה שראו עיניו )ראיתי את זה בחוץ 
לארץ(. אמר פעם אחת היה ביאליק מדבר ומדבר. ואחד אמר לו: אתה לא מתבייש? אתה 
מעשן בשבת?! אמר לו: לא, אני לא מעשן. זרק את הסיגריה, והתחיל לדבר על השבת כמה 
היא חשובה, וכמה היא נפלאה, וכמה היא בסדר גמור, כמה וכמה וכמה. אחרי שדיבר חצי שעה 
התפוגג, אמר: למישהו יש סיגריה?!... מה סיגריה?! אבל הוא לא יכול להשתחרר מהתאוה של 
העישון. והיום יש תאוה דומה לה, זה מצעד הגאוה, מצעד התאוה - “קברות התאוה” )במדבר 
י”א, ל”ד(, כל אחד ואחד שרוצה לעשות משהו שואלים אותו: מה דעתך על מצעד התאוה? 
ודעתי היא שמצעד התאוה בסוף יביא כל מיני מחלות לעולם. גמרנו מהקורונה, באה מחלת 
הקופים – אבעבועות הקוף, ומחר תהיה מחלה אחרת ומחר מחלה אחרת. כל זמן שאדם נלחם 
בטבע שה’ ברא אותו - לא יעלה בידו כלום. לא יעלה בידו! אמרו ה’ נתן שאנחנו נישאר בכדור 
הארץ, אבל אנחנו רוצים לעלות לירח. תעלו. כשעליתם מה עשיתם?! עלו לירח וירדו ומצאו 
ם שום דבר. כמו שאמר לי הרב פינסון זצ”ל בזמנו: בסוף יראו שהמקום היחיד בעולם  שאין ׁשָ
שאפשר לחיות בו זה רק כדור הארץ. כל הכדורים שמסביב וכל הכוכבים שמסביב, לרבות 
הירח שהוא מסתובב על כדור הארץ, לרבות המאדים שהיום שלו עשרים וחמש שעות פחות 
מעט )כמעט כמו כדור הארץ(, אין בהם שום טעם. אין חיים ואין אויר ואין טיפת מים. אז אנחנו 

נדע שהתורה שלנו היא תורת אמת. נחזיק בה ונדע לענות.
6.  הרמב”ם בסוף הלכות שבת )פרק ל’ הלכה ט”ו ע”ש( אומר: המחלל שבת בפרהסיא הרי הוא 
כעובד עובדת כוכבים ומזלות, ושניהם כעובדי כוכבים ומזלות לכל דבריהם. אין לזה הבנה, 
ובכ”י הגירסא הרי הוא כעובד עבודה זרה ושניהם כגוים גמורים לכל דבריהם )קובץ שנה בשנה 

התשמ”ב עמ’ רפ”ט(. וכך הוא במהדורת פרנקל, בלי תיבת “גמורים”.

7.  היה אחד תלמיד חכם באמריקה, שמו הרב שמחה צירקינד )היה מלמד אתנו אצל הרב פינסון(, 
והוא היה אומר: “ביאליק היה גאון אפיקויירס”. איך יכול להיות “גאון אפיקויירס”? זה תרתי 
דסתרן? אבל הוא גאון, הוא למד בישיבת וולוז’ין, ואחר כך התפקר ונעשה ככה באמצע, תלוי 

בין הארץ ובין השמים.
8.  כשהיינו בעוונות בחוץ לארץ, קראנו בספריהם. למה קראנו? כי אני יש לי טבע מבורך, כל 
ספר שבא לידי אני קורא אותו מתחילתו ועד סופו. אבא היה אומר על הרמב”ם שלא השאיר 
ספר בעולם שלא קרא אותו, והיה מוצא חן בעיני הטבע הזה... ישנו בחור אחד מהישיבה 
שיהיה בריא שכל יום ששי מביא לי שלושים ארבעים עלונים, חושב שהוא עושה לי טובה, 
ואני כועס עליו... אני לא רוצה שיביא לי. מה אני אעשה בהם?! יש לי עיתון אחד שאני מקבל 
פעם בשבוע, שמו יום ליום, ואני יודע ממנו מה קרה באותו שבוע. וכי אני יכול לקרוא כל 
העיתונים בעולם?! מה השטויות האלה?! מה ההבלים האלה?! אמרו כשהרב עובדיה נתמנה 
לרב ראשי בתל אביב שלחו לו את העיתונים הגדולים - מעריב וידיעות. אמר, אני לא רוצה 
לקבל אותם. “לכו מני” – לכו. יש שם אנשים רשעים. אבל לדעת משהו זה טוב לדעת. הרמב”ם 
ידע, וחכמים אחרים גם כן ידעו. לפעמים חייב לדעת בשביל לדעת גם כן מה לענות, ]כי אם 
לא[, יאמרו לך אתה חולם. פעם באו שני סופרים, שניהם “עמוסים” - עמוס עוז ועמוס קינן 
לרב עובדיה, אמרו לו: הרב, קראת ספרים שלנו? אמר להם: אתם למדתם את הרמב”ם? למה 
אני אלמד את העמוסים האלה? “העמוסים מני בטן הנשואים מני רחם” )ישעיה מ”ו, ג’(. מה 

אתם רוצים ממני?! מי שלא למד בספריכם הוא מסכן?! אתם מסכנים!
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אלה שעזבו את התורה מדי פעם מתגעגעים אליה - “אוי, חבל שעזבנו אותה9!”. 

“הן גוענו, אבדנו, כולנו, אבדנו... האם תמנו”. למה ירמזון 5 “נו”?
אז אמרנו משהו מספר אמרי בינה של רבי יוסף חיים, ועכשיו נאמר לכם חידוש י. 

יפה על הפרשה. כתוב )במדבר י”ז, כ”ז-כ”ח(: “ויאמרו בני ישראל אל משה לאמר. הן 
גוענו אבדנו כולנו אבדנו. כל הקרב הקרב אל משכן ה’ ימות. האם תמנו לגווע10”. 
רואים כאן חרוזים כאלה – “הן גוענו, אבדנו, כולנו, אבדנו... האם תמנו”. מה זה 
החרוזים האלה? אז כתבו בשם הרב האר”י משהו יפה מאד. אמרו, בעולם צריכים 
להיות גם מידת החסד וגם מידת הדין. מידת החסד זה בסדר גמור, אבל אם יהיה 
כולו חסד בני אדם ישתגעו וישתגעו, עד שיעשו את כל השטויות שבעולם11. 
חסד ]לבד[ יכול להחריב את העולם, ומאידך גם הגבורה )מידת הדין( קשה מאד. כי 
קשה לבני אדם לסבול. אז מה עושים? עושים זיווג ביניהם. הקב”ה שיתף מידת 
הדין במידת הרחמים וברא את העולם, ולכן נאמר בפרשת בראשית )ב’, ד’(: “אלה 
תולדות השמים והארץ בהבראם ביום עשות ה’ אלקים ארץ ושמים”. ה’ זה חסד 
ואלקים זו מידת הדין. ואומר הרב האר”י, כמה יש כוחות הדין? מאתים ושמונים 
כמנין מנצפ”ך. ומאתים שמונים האלה תחלק אותם לחמשה ]שכן יש חמש אותיות[, 
כמה זה עולה? חמשים ושש12. אז כל פעם צריך שיהיה בעולם מינימום חמשים 
ושש כוחות הדין. לכן כותב בשער הכוונות )דף ס”א ע”א( שבמוצאי שבת אומרים: 
“ויהי נועם ה’ אלקינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו” )תהלים 
צ’ י”ז(, כי במוצאי שבת מתחילים הכוחות הלא טובים להפריע, אז מזכירים את כל 

החמשה “נו”, תעשה לנו “הנחה”, ארבעה תשים אותם בחוץ, רק “נו” אחת. “נועם 
ה’ אלקינו” זהו. עלינו וכו’.  עכשיו ישראל ראו שכל מי שמתקרב למשכן מת )כמו 
חשמל, מי שנוגע שם ימות(, אז הם אמרו: “ויאמרו בני ישראל אל משה לאמר הן גוענו 

אבדנו כולנו אבדנו... האם תמנו לגווע”. חמש פעמים נו. אי אפשר לעמוד בזה... 

נפלו המשוררים לארץ מרוב פחד
היה סיפור יפה מביא אותו בספר דרכי חיים )דף כ”ג ע”א(: מהרב הצדיק רבי זאב יא. 

וולף ממז’יבוז’, תלמידו של הבעל שם טוב, שבקשו ממנו במז’יבוז’ שילך להתפלל 
בראש השנה בתור חזן בבית מדרש אחד שבעיר, והלך להתפלל שם בראש השנה, 
והעמידו הבעלי בתים של בית המדרש את המשוררים של החזן הקבוע שמה, 
שיעזרו את הרב רבי זאב הנ”ל בתפלתו13 )החזן הקבוע לפני כן, היה לו את המשוררים 
שלו, והבעלי בתים אמרו להם: בואו, אתם תעזרו לו(. והחזן הקבוע היה לו טינה בלבו, 

מדוע מתפלל הרב רבי זאב במקומו, כי רצה להראות לפני הבעלי בתים את נועם 

היה אחד עורך עיתון מעריב, שמו “שמואל שניצר”, אומר איפה לא טעמנו? איפה לא    .9
היינו? איפה לא התלכלכנו? אבל מידי פעם נזכור את שיעורי המוסר בישיבה, הם “הורסים” 

אותנו, מכניסים לנו: “תחזרו בתשובה”.
10.  העולם קוראים מהר “אל משכן י”י ימות” ובולעים יו”ד. אסור לעשות את זה! גם בולעים 
ם השם, וגם יש בזה חירוף וגידוף – “ה’ ימות” )ח”ו(. לא אומרים ככה. אלא  יו”ד, ובולעים את ׁשֵ

“אל משכן ה’” – טרחא. “ימות”. )טרחא, זה טעם מפסיק(.
כמו מצעד הגאוה. אוי, מסכנים. “מצעד הגאוה” - מצעד החושך והאפילה! אנחנו לא    .11
מחפשים בחירות, אם היה לנו בחירות והיו שואלים אותנו מה אתה אומר על מצעד הגאוה? 
אני אומר על מצעד הגאוה שהם יכרתו. הם חייבים כרת. “יכרתו ושם ימותו” )ע”פ במדבר י”ד, 
ל”ה(. הרי אם כולם חיים במצעד הגאוה, הדור הבא ימות, לא נשאר מהם כלום. והתורה אומרת 
לנו שזו תועבה. כשהעולם נבנה, הוא נבנה על פי מצעד הגאוה?! אם כן לא היה דור אחר. אלא 

צריך לשמוע בקול התורה, לדעת “זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי” )בראשית ב’, כ”ג(.
12.  לכן אצל האשכנזים כשאחד כועס על הבן שלו, הוא אומר לו: “נו נו”, חמשים ושש ועוד 

חמשים ושש...
13.  האשכנזים יש להם חזן וקהל. מי שרואה בסידורים שלהם כתוב “חו”ק”, “חו”ק”. מה זה 
חוק? חק לישראל? הם לא קוראים חק לישראל... אלא חו”ק פירושו חזן וקהל. זה חזן וזה 

קהל, ועוד פעם זה חזן וזה קהל. או הפוך קל וחומר -קהל וחזן...

נגינתו14. מה עשה? הביא את המשוררים שלו, שיפריעו לרב באופן שתתבלבל דעתו 
מהם )הוא מנגן מנגינה אחת והם עושים מנגינה אחרת, מקאמים אחרים(. וכאשר ראה רבי 
זאב שהמשוררים עושים הפך רצונו, התפלל כדרכו באופן שלא יצטרך לעזרתם, 
בתפלת שמונה עשרה למלים: “ובכן תן פחדך”,  )זה היה בראש השנה(  וכאשר הגיע 
נפלו המשוררים לארץ מרוב פחד, ונפלו כל השינים שלהם! למה נפלו? אמר חכם 
אחד - רבי צבי הירש, כי אמרנו שתמיד יש 56 דינים ולא יותר מזה, ואם יש יותר 
מדאי יחרב העולם, וכאשר אמר הצדיק הזה תן פחדך, “פחדך” זה גימטריא 56 כפול 
שתיים, וכיון שהיה כפול נהיה להם פחד נוראי, ונשרו השינים שלהם. ולזה כתוב 
בתורתנו הקדושה, שאמרו בני ישראל למשה: “הן גווענו אבדנו כולנו אבדנו, האם 
תמנו לגווע”, היינו שאם תוציא כל הפ”ר דינים, אזי חס ושלום יכולים לגווע, כי אי 
אפשר לעולם להתקיים כשיצאו פ”ר דינים בשלמותם על פני תבל. ומאד הפליא 

הרב רבי צבי להגדיל בהרב זאב, כי הדברים האלה ראויים למי שאמרם.

ים ותצאנה שתים ֻדּבִ
ואני על פי זה יש לי הסבר יפה מאד. יש גמרא בסוטה )דף מ”ז ע”א( על אלישע יב. 

הנביא שבא ליריחו ואמרו לו התושבים: רבנו מורנו, אתה אדמו”ר מיוחד, כי אתה 
נביא ולא רק אדמו”ר, תן לנו מים, אין לנו מה לשתות. יש לנו מעיין אחד, אבל “המים 
רעים והארץ משכלת” )מלכים-ב’ ב’, י”ט(, מי ששותה מהמים ימות, כי המים רעילים. 
אמר להם: ומה אתם עושים? אמרו לו: כל יום באים אלינו בחורים שנושאים על 
כתפיהם כדי מים, ואנחנו קונים מהם ושותים, וזה עולה הרבה כסף, וקשה לנו. 
אִתי15  אמר להם היכן המעיין? הראו לו אותו, ואמר )שם פסוק כ”א(: “כה אמר ה’ ִרִפּ
למים האלה”. ומה קרה אחר כך? אלישע יצא מהעיר, והנה חבורת בני בליעל 
צועקים לו: “עלה קרח עלה קרח” )שם פסוק כ”ג(. למה אמרו לו ככה? כי באו למכור 
את המים שלהם כרגיל, ואמרו להם שיש להם מים. והם התפלאו: מאיפה יש לכם 
מים? אמרו להם: בא אלישע הנביא ובירך את המים, והמים לא מזיקים בכלל. אמרו 
א”כ אלישע קיפח את הפרנסה שלנו. וכאשר יצא אלישע הנביא מן העיר, פתאום 
הגיעו הרשעים האלה והתחילו לזרוק עליו אבנים, ולצעוק לו: “עלה קרח עלה 
ים מן היער, ותבקענה  קרח”. “ויפן אחריו ויראם, ויקללם בשם ה’, ותצאנה שתים ֻדּבִ
מהם ארבעים ושני ילדים” )שם פסוק כ”ד(. וזה לא דובים זכרים אלא דובות, כי כתוב 

בלשון נקבה “ותצאנה שתים דובים מן היער ותבקענה מהם”. 

איך אפשר לומר “לא יער ולא דובים”?
ולא ידענו מנין הגיע היער הזה, מאיפה היה שם יער? האם הילדים האלה עוברים יג. 

ליד יער שיש בו דובים? אז יש בגמרא מחלוקת, יש אומרים שנעשה נס אחד, ויש 
אומרים שהיה נס בתוך נס. מי שאמר שהיה נס אחד, אמר שהיה יער ולא היו דובים. 
היער הזה היה שקט ורגוע, ופתאום יצאו דובים )אולי הגיעו ממקום אחר, וממרחקים 
הגיעו לכאן(. והשני אמר נס בתוך נס, “לא יער ולא דובים” כלום לא היה, אלא אלישע 

הנביא בכח תפלתו עשה יער ועשה דובים, והם הרגו מהילדים ארבעים ושנים. אבל 
וזה משמע היער  היער”,  ישנה קושיא, כי הפסוק אמר: “ותצאנה שתים דובים מן 
הידוע, א”כ איך אפשר לומר “לא יער ולא דובים”? בשלמא יער בלי דובים אפשר 

14.  היו כל כך מתפעלים מהמנגינה שלהם. פעם ראיתי כתוב שביום כיפור אחד היה חזן שניגן 
הרבה, והיה שם הגאון הרוגאצ’ובר שהיה חריף מאד, ואמר: “רבון העולמים מן הסתם החזן 
הזה צריך לחתן את הבת שלו, תן לו כסף לחתן את הבת שלו ויפסיק לנגן לנו”... הוא עושה 
לנו כאב ראש. ִהָייא, מהר... והרב עובדיה ע”ה היה אוהב מנגינות, אבל כאשר אדם מנגן יותר 

מדאי היה אומר לו: מהר, מהר...
אִתי” על הקב”ה בבניין דגוש, בכל מקום כתוב שה’  15.  וזו הפעם היחידה בתנ”ך שכתוב “ִרּפִ
“רופא” בבנין קל, ולא “מרּפא” בדג”ש בבנין פיעל. ולכן כתוב “אני ה’ רְֹפֶאָך” )שמות ט”ו, כ”ו(, ורק 
אִתי” וזו פעם יחידה בתנ”ך. אמנם  א” )שם כ”א, י”ט(, וכאן כתוב “ִרִפּ ֹא ְיַרּפֵ אצל בני אדם נאמר: “ְוַרפֹּ
אי אפשר לומר “ָרַפאתי”, כי לא מצאנו דוגמא כזאת. אבל לכאורה אם אתה אומר רופא כמו 
אִתי למים האלה”. ברתי”. אבל זו פעם יחידה - “ִרִפּ דובר, תאמר גם כן ַרפאתי. כמו “שובר” – “ׁשָ



לומר, היה יער ופתאום הגיעו דובים )היער הזה עשה הסכם עם יער אחר, אני אשלח לך 
כמה דובים והם יבואו...(, אבל אם נאמר “לא יער ולא דובים” והיער הזה נעשה בדרך 

נס, א”כ מדוע כתוב מן “היער”, צריך להיות כתוב “מיער” ולא מן היער? אבל על פי 
ההקדמה שאמרנו זה נחמד מאד, כי “יער” בגמטריא 280, וזה בגמטריא מנצפ”ך – 
פ”ר דינים, וזה חמש פעמים “נו”. ו”דבים” זה גמטריא “נו”, אלישע הנביא משך להם 
“שתים דבים”, )כמו “פחדך”( – “נו” כפול שתים - “מן היער” – 280 דינים של מנצפ”ך, 
“ותבקענה מהם”. ככה יוצא שהגמרא נפלאה. וגם יש לנו הסבר למה אומרים במוצאי 

שבת “ויהי נועם ה’ אלוקינו עלינו” )וזה כבר כתוב בשער הכוונות כמו שאמרנו(. 

אימה יתירה
ועוד דבר אמרו חז”ל )גיטין דף ו’ ע”ב(: “לא יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו”. יד. 

“אימה” בגימטריא 56, ואימה יתירה הכוונה שבמקום שיהיה רק 56 פעם אחת, ולא 
יותר, אתה מטיל פעמיים 56, ואז אתה מגיע ל”פחדך”16...

‘היתר מכירה’ הוא היתר מבוסס 
פעם ‘היתר המכירה’ היה נורא ואיום. האשכנזים היו אומרים שמי שאוכל היתר טו. 

מכירה אוכל טרף. נכון ש]אוצר בי”ד וכדומה[ זה יקר, אבל וכי בגלל שזה יקר נאכל 
טרף?! אבל אם אתם מחליטים מראש שזה טרף אין מה להתווכח. הרי כל הרבנים 
שאכלו, חסידים מקובלים וצדיקים, רוב ישראל אוכלים היתר מכירה. וזה לא היתר 
רבי יצחק אלחנן  הרב עובדיה17, כבר התיר את זה לפני כן  מכירה שחידש אותו 
)תשובות רבנו יצחק אלחנן מכתב ה’(, שהיה אב בית דין בקובנה והיה רבן של כל בני 

הגולה, והיה רבי יעקב שאול אלישר בארץ ישראל )שו”ת שמחה לאיש חיו”ד סימן כ”ו(, 
והיה רבי רפאל פניז’יל )בשו”ת שמחה לאיש שם(, והיו עוד כמה רבנים שהתירו, כי לא 
היתה להם ברירה אחרת, לא היה להם מה לאכול פשוטו כמשמעו, או שהחקלאים 
היהודים ישבו ככה בלי עבודה, ושנה הבאה יאכלו אבנים. מה יעשו? אז הם היו 
עובדים. ומצאו להם היתר שיהיה בפחות איסור, והרב עובדיה אמר )שו”ת יבי”א ח”י 
חיו”ד סי’ ל”ח( שההיתר הזה מבוסס ומסודר, כי שמטה בזמן הזה דרבנן, ובדרבנן 

מותרת ערמה, ויש אפילו חכמים שאמרו שאין שמטה בזמן הזה לא מדאורייתא ולא 
מדרבנן18, ויש חכמים אומרים שהמכירה מועילה, וכן על זו הדרך. אם כן לא היתה 
להם ברירה, והיו מוכרחים לעשות היתר מכירה. והיום ברוך ה’ יש היתר מכירה, 
אבל אדם יכול למצוא היום מחירים טובים וסבירים ]גם בחנויות שמטה[. כל פעם 
בשנות שמטה אני אומר שהם מקיימים את המצוה של התורה “ואכלו אביוני עמך” 
)שמות כ”ג י”א( במובן ההפוך. התורה התכוונה “ואכלו אביוני עמך” - שהעניים ימצאו 

מה לאכול, והם מפרשים - “לאכול את העניים”... אין להם כלום.

 למעשה היום המחירים סבירים ולכן אנחנו קונים בחנויות 
של שמטה

פעם האדמו”ר מגור אמר לרב עובדיה: שנה הבאה אל תעשה היתר מכירה. הרב טז. 

הפסוקים כל כך נפלאים. הייתה איזה חוזרת בתשובה אחת, שהיו מראים לה דברים    .16
נפלאים בתורה, והתפלאה: איך זה יכול להיות שהכול בדיוק? האות אל”ף ]א-ל-ף[ עולה 
111, אחד אחד אחד, וזה מה שאמרו “קודשא בריך הוא וישראל ואורייתא חד הוא” )עיין בספר 
אסף המזכיר ערך אורייתא וקב”ה(, קודשא בריך הוא מתחיל באות ק’, זה מאה, ישראל מתחיל 
באות יו”ד, זה 10, אורייתא מתחיל באל”ף זה אחד! והיא התפלאה: איך זה מסתדר ביחד?! 
וכל התורה כולה זה ככה, אין דת בעולם שיש דברים נחמדים ונפלאים כאלה, רק התורה שלנו. 

לכן זה מחזק את האדם לאמונה שלמה. 
17.  פעם היו משוגעים. תלו מודעה בבית כנסת “תורה וחיים” )ברחוב רבי עקיבא 133(: “מרן 
הרב עובדיה נותן דרשה ביום פלוני”, אז בא אברך אחד )איני יודע מי זה(, ועשה שם איזה סימן 
על הרב עובדיה – “שהתיר את השמטה, ודו”ק”. לא ידענו איך לדקדק בעיון של מהרש”א עד 

שכותב “ודו”ק”... ככה כותבים?! חמור חמורתיים.
18.  ככה הביא בשו”ת הרשב”ש )סימן רנח( ]שי”א שאין שמטה נוהגת בזה”ז כלל, וי”א שנוהגת 
מדרבנן[ וביניהם הביא את “א”ז הרמב”ן”, והכוונה אדוני זקני הרמב”ן. והיה חכם אשכנזי - 
בעל אז נדברו )ח”ד עמ’ קס”ו( שחשב שפירוש א”ז זה אור זרוע, והקשה הרי האור זרוע סובר 
אחרת?! אבל איך לא תשים לב, כתוב: א”ז הרמב”ן, ואם כמו שאתה אומר, היה צריך להיות 
והרמב”ן” בוא”ו. אלא הכוונה אדוני זקני הרמב”ן. ויש תשובה מיוחדת בשו”ת  כתוב: “א”ז 

הרשב”ש, שכותב אנחנו מזרעו של הרמב”ן )סי’ רצ”א(. א”כ א”ז זה אדוני זקני. זה הפירוש.

שתק. אחר כך בא )אחרי כמה שיעורים( ואמר: אמרו לי לבטל את ההיתר מכירה, אבל 
אני הולך ורואה נשים צדקניות, מכתתות רגליהם מחנות לחנות איפה ימצאו עגבניות 
משנים קדמוניות... שיהיו בזול, ולא מוצאים. מסכנים, אין להם מה לאכול, ואם אני 
לא אעשה היתר מכירה הם יאכלו איסור ממש, אז ההיתר מכירה מוריד את האיסור. 
ככה הרב היה אומר. ובזמן האחרון הקליטו אותו שהוא אומר, מי שרוצה לזרוק את 
כספו יקנה מחנות של שמטה... ראו שהדברים שלהם לא מועילים, בהתחלה לא היו 
מקשיבים לו, אבל אחר כך הבינו שחייבים לשמוע לו19. אז למעשה היום המחירים 
סבירים. ולכן אנחנו קונים בחנויות של שמטה. וגם אם יש דברים שקצת יקר, לא נורא 
קצת יקר. פעם )לפני כמה שנים( מכרו דובדבנים של אוצר בית דין בשבעה שקלים, 
ובחנות רגילה דובדבן בשני שקלים, למה ככה? כי זה אוצר ב”ד. אבל אוצר ב”ד 
לוקחים רק עבור הוצאות קלות, איך הגיע לשבעה שקלים? אז אמרתי טעם, אוצר 
בית דין ראשי תיבות גימטריא שבע, לכן משלמים על הדובדבנים שבעה שקלים... 
לא עושים ככה! אתם משקרים בפומבי. והם אומרים אנחנו עושים את הכל בזול. 

איזה זול ואיזה גזול... גזול וגנוב. לא לעשות ככה. 

בן פורת יוסף
לאט לאט יגיע הזמן שכולם יסתדרו, תהיה חנות ]שמטה[ שמוכרים בה גם יז. 

היתר מכירה. ככה היה גם בפורת יוסף. יש הרבה הכחשות. יש כאלה שאומרים 
הרב עובדיה  שכולם בפורת יוסף עשו שמטה לחומרא, בלי היתר מכירה, אבל 
אומר: דברתי עם רבי עזרא עטיה, ואמר לי: בסדר. קרא לגבאי שם, ואמר לו: כל מה 
שאומר לך חכם עובדיה תעשה, אל תתווכח! ומאז התחילו לאכול. ובאו רבנים אחרים 
ואמרו: לא אכלנו היתר מכירה. ובא הרב בן ציון מוצפי, ועשה פשרה. “שני כתובים 
המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם”, אמר למדנו בפורת 
יוסף, והיה שולחן אחד של היתר מכירה, ושולחן אחד של אלו שלא אוכלים היתר 
מכירה. ולפעמים אלה המחמירים רואים שהעגבניה שלהם רקובה, הגיעה משנת 
תתקפ”ט - מימי מתושלח... אז מה הם עושים? הולכים לשולחן השני ולוקחים 
איזו עגבניה טובה ואוכלים... הם אכלו גם היתר מכירה. והיום יש חנויות שמוכרים 
הכל במחירים סבירים, זו המטרה של התורה: “ואכלו אביוני עמך” )שמות כ”ג י”א(. 

מכר את הקרקע אחרי שחתם על ההסכם
אבל בא תלמיד חכם גדול ואמר לי: תשמע, איך אפשר שהכל היתר מכירה? יח. 

הרי יש כאלה שחתמו על היתר מכירה, שהם נתנו הרשאה לרבנות הראשית לעשות 
היתר מכירה, ואח”כ הם מוכרים את הקרקעות שלהם ]בשנה זו[. איך אתה מוכר? 
הרי אם אתה מכרת לגוי, זה כבר לא שלך? אמרתי לו אני זוכר שהרב עובדיה דיבר 
על זה )אני זוכר דרשה שלו על היתר מכירה משנת תשל”ג, לפני 49 שנים(, ואמר ישנו אחד 
שהוא המנהל של כל הקרקעות בארץ ישראל20. ויותר מזה, שמעתי מאבא שאמר 
שהציונים הם לא מקיימים שום דבר מן התורה21, אבל מצוה אחת בתורה שהציונים 

19.  כמו שפעם הוא אמר: אתם לומדים ולומדים, בלי ללמוד הלכה למעשה, וזה לא שווה 
כלום. צריך ללמוד הלכה למעשה. והאשכנזים אמרו, לא, לא צריך ללמוד הלכה למעשה. 
אבל בגליונות האחרונים של רבי חיים דוד קובלסקי - “מאורות הדף היומי” התחילו להביא 
דברי הלכה. לפני כן היה רק פלפול בלי סוף והלכה אין, אז התחילו לעשות הלכה. הם חושבים 
שכאשר לא נשמע בקול הרב עובדיה אז יהיה לנו טוב, כי “השתחררנו” מהרב עובדיה. אבל 
הרב עובדיה לא אומר מלבו, הפוסקים כתבו שצריך ללמוד הלכה. אי אפשר בלי זה. אז הם 
לומדים על כרחם הלכה. רק מה, בחודשים הראשונים הם לא הזכירו לא את הרב עובדיה 
ולא את חב”ד. אבל חב”ד יודעים להילחם, כתבו: “אף אחד מהחסידים שלנו לא יקנה את 
הגליונות האלה של מאורות הדף היומי” )ככה ראיתי שכתבו בספריהם(, כי הם לא מזכירים את 
האדמו”ר הזקן ואת הרבנים שאחריו, הצמח צדק וכו’. טוב, הם התחילו להזכיר אותם, אבל 
את הרב עובדיה לא הזכירו. אל תזכירו, אנחנו לא מחפשים אם תזכירו אותו או לא תזכירו 
אותו, התורה שלו נשארת לעולם! אתם תלחמו - תלחמו. אולי יש הערות, אבל מהערות ועד 

לפסול לגמרי את כל הספרים שלו, לא עושים כדבר הזה.
20.  קוראים לו “מאיר זורע”. אני לא יודע אם הוא עדיין זורע, או שכבר הלך לעולמו... מסתמא 

כבר עברו כמה שמיטות, אבל תמיד יש להם אחד שהוא ממונה על כל הקרקעות.
21.  מה שכתוב בתורה הם עושים הפוך, כתוב: “שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך” 
)משלי א’, ח’(, והם אומרים “אל תשמע מוסר אביך ונטוש תורת אמך”, חוצפה שכזאת. במשך 
הדורות ראו שהדרך שלהם חושך ואפילה, ואם אדם לא יכבד את הרב, ולא יכבד את אביו, ולא 
יכבד את אמו, לאן ילך? ילך לבית סוהר, ילך ויגנוב. כמו איזה וענונו, זוכרים אותו? “וירעו אותנו 
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מודים בה )ככה אבא היה אומר( היא: “והארץ לא תמכר לצמיתות” )ויקרא כ”ה, כ”ג(, כל 
הקרקעות שייכות למדינה, מי שיש לו קרקעות זה שייך ל”מינהל מקרקעי ישראל”. 
אז אמרתי לחכם ששאל אותי שבגלל “מינהל מקרקעי ישראל” הכל של המדינה, 
לכן המדינה יכולה למכור בשם כולם, והמדינה חותמת בשם כולם. אמר לי לא, 
ישנם קיבוצים שאינם שומעים למדינה בכלל, יש להם הרבה כסף כי הם עשירים 
גדולים )שיהיה להם הרבה כסף(22, ובכסף הזה הקרקע שלהם לגמרי, ואם כן איך הם 

חותמים על היתר מכירה בקרקע שלהם ומסתחרים בה? קושיא.

אחרי ‘מכירת חמץ’ מוכר חמץ
נזכרתי שהייתה מחלוקת כזאת בימי אבא ע”ה לבין רבי ניסן מנהל מוסדות יט. 

חב”ד בתונס. מה המחלוקת? היה בתונס יהודי אחד שמו ‘עתאל’23, והייתה לו טחנת 
קמח והיה מוכר בסיטונאות הרבה מאד. הלך אליו רבי ניסן לזכות אותו שיעשה 
מכירת חמץ, והוא היה חותם לו, ואחר כך בחול המועד פסח הוא מוכר חמץ. ואבא 
אמר לי איזה מכירה זו? זה לא נקרא מכירה, אם מכרת את החמץ איך אתה מסתחר 
בו? הרי זה של הגוי. אלא מוכרח שהמכירה כולה דברים בטלים “אתי מעשה ומבטל 
את השטר של המכירה”. אחר כך מצאתי סברא כזו בשדי חמד )מערכת חמץ ומצה סי’ 
ט’ סוף אות ל”ה( שמי שחותם לרב על מכירת חמץ ואחר כך בימי הפסח מוכר חמץ 

לאחרים, גילה דעתו מעיקרא שלא התכוין בכלל למכירה. 

חצי נחמה
אבל אחר כך מצאתי שיש דעות שאפילו באופן כזה מי שעשה עשה, ומי שלא כ. 

עשה לא עשה. הוא אולי לא בסדר, אבל מצאו היתר גם בשבילו, מה שהוא מכר 
מהחמץ זה באמת אסור, אבל מה שעוד לא מכר, מותר להשתמש בזה אחרי הפסח. 
ולא מצאתי עכשיו היכן ראיתי את זה. ]ועיין בספר ה’ נסי ח”ב עמ’ נ”ה הערה 17, שם 
רבנו שליט”א הביא מהאגרו”מ ועוד שכתבו כן[. אבל גם אם נאמר כדעת המחמירים 
- כדעת השדי חמד וכדעת אבא שהמכירה הזו שהוא מוכר היא מבטלת את החתימה 
שלו, אבל לא אצל כולם זה ככה, יש קצת קיבוצים שעושים ככה , אבל אצל רוב 
העולם מי שמוכר את הקרקע שלו לנכרי וחותם על זה, אומרים לו ברבנות: השנה 
הזו אל תמכור שום דבר, אתה תהיה כמו אריס של הנכרי, ואתה לא יכול למכור 
ולעשות מסחר בקרקע. וזה לפחות חצי נחמה להיתר מכירה של השמטה. ]וע”ע 

בשו”ת בית נאמן ח”א חלק ענינים שונים סי’ ו’[.

לא להילחם במי שעושה טוב לעם ישראל
המריבות האלה בינינו מחריבות את העולם. הנה עכשיו יש מריבה חדשה, יש כא. 

המצרים ויענונו”... )דברים כ”ו ו’(. וענונו היה מוסר סודות מדינה, סודות של האטום מוסר אותם 
לערבים. מה זה?! אז תפסו אותו, ופעם לקחו אותו באוטו אז הוא שם את ידו על הזכוכית 
של האוטו וכתב: “אני מרדכי וענונו, כך וכך מס’ תעודת זהות, לקחו אותי וגנבו אותי”. איני 
יודע מה היה בסופו. ולמה כל זה? אין חינוך, אין כבוד, אין מסירות נפש, אין אהבה של עם 

ישראל ביחד, אין כלום, הכל חושך.
22.  “קובץ על יד ירבה” )משלי י”ג י”א(, אל תקרי קובץ אלא קיבוץ, “קיבוץ על יד ירבה” - יש 

לו הרבה כסף.
כאן בארץ כתבו את השם שלו: ‘הטל’. “משיב הרוח ומוריד הטל”... אבל במקור היה    .23
“עתאל”, ובצרפתית לא מבטאים את העי”ן, זה כמו אל”ף – אתאל, וכאן כתבו הטל. פעם כתב 
אחד בשם “אברהם הטל” )כמדומני תוניסאי(, שולחן ערוך בנוי על פי שלשה עמודי הוראה: 
רבי יצחק אלפסי, רבי משה בר מימון ורבנו אשר ובנו רבנו יעקב בעל הטורים )זה שחיבר את 
ספר הטור(, ואחר כך הוא כתב רבי יוסף קארו, ורבנו משה איסרליש. ואחד אמר לי תראה, הוא 
רבי יצחק  הזכיר את כולם, אמרתי לו: אתה טיפש מטופש. למה? אתה לא רואה? הרי”ף - 
אלפסי, הרמב”ם - רבי משה בר מימון, והרא”ש - רבנו אשר. למה זה רבנו ולפני כן רבי? אמר 
לי לא שמתי לב. אמרתי לו תמשיך הלאה, הטור בנו של הרא”ש - רבנו יעקב בעל הטורים, 
תמשיך הלאה - רבי יוסף קארו, רבנו משה איסרליש. אתה לא רואה את האפליה מול העינים?! 
לאשכנזים קרא “רבנו” ולספרדים “רבי”. אמר לי: לא שמתי לב... זה עתאל ירד עליו הטל כל 

הלילה, “לא ידע בין ימינו לשמאלו” )יונה ד’, י”א(.

הרבה שמכבדים את איתמר בן גביר. אני תמכתי בו לא בגלל שהוא עולה להר הבית, 
חס וחלילה. אני אמרתי פעם לברוך מרזל אל תעלה להר הבית, והוא קיבל את זה. 
חכם אחד אמר לי, שמי שעולה להר הבית אסור לצרף אותו למפלגה, ואפילו אדם 
אחר שלא עולה לא יצטרף אתו. אמרתי לו, ולמה מי שמחלל שבת אפשר לצרף אותו? 
אמר לי: כי מחלל שבת זה לא “הרבנות הראשית”, ואילו מי שעולה להר הבית עובר 
על דברי “הרבנות הראשית”. זה “חידוש נפלא”... הרבנות הראשית היא קובעת הכל 
]יותר מהתורה[... כמו שאמר פעם השאגת אריה לבני דורו: “חבל שעשרת הדברות 
לא נכתבו בפנקס הקהל”, כי אם זה היה כתוב בפנקס הקהל, הייתם שומעים להם... 
אבל עכשיו שזה כתוב “רק” בתורה, לא שומעים. ואותו דבר כאן, ככה עושים?! מה 
זה? ולמעשה אמרתי לו, אם התנועה שלנו תצליח, אל תעלה יותר להר הבית. ובן 
גביר בא ואמר לי שהשמאל לוקח את כל המדינה כולה, ואנחנו נלחמים בו. הם 
נלחמים בערבים שעושים לנו צרות. ועכשיו יש כאלה שמפחדים שמא בן גביר ילך 
אדם שעושה דבר טוב  ויקח כמה קולות מאגודה מש”ס ומפוסקים... מה הקשר? 
למען עם ישראל, למרות שהוא עצמו לא שומר כמו שצריך, לא צריך להילחם בו 
)ובמיוחד שיש דעות בפוסקים שמתירים עליה להר הבית(24. אם אנחנו כל הזמן נריב אחד 

עם השני אנחנו נחריב את עצמנו! אנחנו שומרי תורה ומצוות נחרבים לגמרי! אולי 
בגלל זה השואה כמעט לא באה ליהודים הספרדים, כי הספרדים ידעו תמיד לכבד, 
לא לפסול ולא להטריף. אלא אומרים: תשמע, זה לא טוב מה שאתה עושה, אתה 
רוצה לחזור בתשובה? - בשמחה רבה. היום כבר כולם ככה, אבל בזמנו כשהחרימו 
והחרימו והחרימו, הכל נחרב. ה’ יזכה אותנו לדעת איך להתנהג עם הבריות, לדעת 
לקרב את האנשים, להסביר להם ללכת בדרך טובה, ונזכה כולנו לגאולה שלמה 

במהרה בימינו אמן.

מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את כל הקהל הקדוש 
הזה, כל אלה ששומעים בלויין, וכל אלה שקוראים אח”כ ב”בית נאמן”, מלכא דעלמא 
יברך יתהון, ויזכה יתהון, וישמע בקל צלותהון, וימלא משאלות לבם לטובה, ויתן 
להם הצלחה רבה, אושר ועושר וכבוד. וה’ יתברך יעשה שלום בישראל, ונזכה כולנו 

לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן ואמן.
24.  יש את המאירי )שבועות דף ט”ז ע”א( שמתיר ]שם מעיד שנהגו כן[, ויש את הראב”ד )סוף 
פ”ו מהלכות בית הבחירה( שאומר שאין כרת. הרב עובדיה כותב )יבי”א ח”ה חיו”ד סי’ כ”ה אות ו’( 
שאין מזה ראיה, כי בזמן המאירי לא היה ישוב כל כך טוב בארץ ישראל, ואולי אלו שעלו 
היו אנשים פשוטים, ואין לסמוך עליהם. אבל אנחנו לא סומכים עליהם, אלא סומכים על 
המאירי והוא אומר ככה, וגם הראב”ד )כנ”ל( אומר: נגלה לי ברוח הקודש שאין עכשיו שכינה 
בהר הבית, “מסוד ה’ ליראיו” )תהלים כ”ה, י”ד(. ועוד יותר מכל זה, שיש להם גבול היכן המקום 
שחייב בו כרת, ומקום שאין בו כרת לכולי עלמא והם נזהרים. מה אתה חושש? אולי יכנסו 
אנשים למקום שאסור ויתחיבו כרת? אתה עושה גזירה על גזירה על גזירה. ויש כאן ספק 
ספיקא, ספק שמא כמו הראב”ד וכמו המאירי שאין היום כרת בכלל, ואם תמצי לומר כדעת 
הרמב”ם שיש כרת, אפילו הכי הם נזהרים. ומה אתה חושש אולי יכנסו אחרים - לא אכפת 
וכבר  )כמו שכבר אמרתי מקודם(,  ומ”מ לדעתי אין לעלות בזמן הזה להר הבית כלל  לנו מהם. 

הארכתי בזה בשו”ת בית נאמן )ח”ב חיו”ד סי’ י”ח(.
ואני לא באתי לדבר על איתמר בן גביר שנכנס או לא נכנס, אלא לומר שכל מי ששומר את 
ארץ ישראל ונלחם בשבילה שהערבים לא יקחו לנו חמשים ושתיים מליארדים על לא 
דבר, ויחנקו את ישראל חס וחלילה, ]לא נלחם בו[. הרמב”ם כתב שמי שאנסו אותו להאמין 
במוחמד, אנוס רחמנא פטריה. בא שוטה אחד בזמנו של הרמב”ם והקשה: הרי מוחמד הרג 
עשרים וארבעה אלף יהודים, אז איך אפשר להאמין בו? הרמב”ם עונה עליו: כאילו שהשאלה 
היתה אם יש למחומד חלק לעולם הבא או לא... זו לא היתה השאלה, השאלה היתה האם מי 
שמאמין במוחמד כאילו עובד עבודה זרה או לא, והוא לא נחשב עובד עבודה זרה, כי הערבים 
לא עובדים עבודה זרה, זה הכל. אותו דבר כאן, הבן אדם הזה עולה להר הבית במקום שמעיקר 
הדין הוא מותר לפי כל הדעות, כי הם בדקו את זה. ודבר שני זה אחרי טבילה והערב שמש, 

ואם אנשים נכשלים ועוברים יותר מה נעשה להם?

בימינו אסור בשום פנים לעלות להר הבית - מדברי מרן רבנו שליט"א ביום שני – כ"ט בסיון תשפ"ב
רבותי יש הרבה שטעו בדברים שאמרתי וחשבו שאני מתיר לעלות להר הבית. לא 
ככה אמרתי, אני לא מתיר ואני לא עליתי וגם לא אעלה ]עד ביאת המשיח[. אמרתי 
שלא כדאי לעורר מחלוקות על הדבר הזה מכיון שה"ידידים" שלנו מחכים לנו בפינה, 
יש מחלוקת בין החרדים בואו ונוסיף בואו ונוסיף. זה גרם לכל מה שקרה בעם ישראל 
בשנים האחרונות הליטאים וחסידים משכילים ומטומטמים כל מיני אנשים אין סוף. 
צריכים אנחנו להתאחד, אחרת חס וחלילה תחזור המהדורא השניה של ]ממשלת[ 

ה"צדיקים" האלה. צריך לדעת להזהר. הדבר הזה הוא לא מותר הדבר הזה יש בו 
כמה צדדים לאסור מאשר הצדדים להתיר, בשום פנים לא ללכת לעלות להר הבית 
וגם זה שעולה, לא ייקח ילדים מבית הספר בואו ונעלה להר הבית. יגיע הזמן שכולם 
יגידו "לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלקי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו כי 
מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים" זה פסוק בישעיה )ב', ג'(. אבל בימינו לא עולים 

להר הבית מכמה סיבות, אסור בשום פנים לעלות להר הבית.





 מי בתמונה? 

 עורך: הרה"ג ר' 
שמואל עידאן שליט"א

ָאָדם ֶאָחד ֶׁשָהַפְך ֶאת ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו
ָהַאְדמֹו“ר ִמְּליּוַּבאִוויְטׁש זצ"ל ִנְפַטר ְּביֹום ג‘ ְּבַתּמּוז )ָהְיָתה ָפָרַׁשת ֻחַּקת(, ָאָדם ִּכי ָימּות ְּבאֶֹהל, ָאָדם 

ָראֵׁשי ֵתבֹות ַאְדמֹו“ר ִמְּליּוַּבאִוויְטׁש, ְוָאְמרּו ֲחָכִמים: ִּכי ָימּות ְּבאֶֹהל – ֶׁשֵּמִמית ַעְצמֹו ְּבָאֳהָלּה 

ֶׁשל ּתֹוָרה )ברכות דף ס“ג ע“ב(, אֹוְמִרים ֶׁשהּוא ָהָיה דֹוֵרׁש ְּביֹום ַׁשָּבת ֵׁשׁש ָׁשעֹות ְרצּופֹות, ַהּכֹל 

ְּבַעל ֶּפה, ֶּפֶלא ְפָלִאים ּדֹוֵרׁש ִמּתֹוְך ִזָּכרֹון ִנְפָלא. )ַהַּיֲעֵב“ץ ֵמִעיד ַעל ַרִּבי ְיהֹוָנָתן ַאְיְּבִׁשיץ ֶׁשהּוא ָהָיה 

דֹוֵרׁש ֵׁשׁש ָׁשעֹות ְרצּופֹות. ֲאָבל ַּכָּמה ֶׁשֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ַהְּדָרׁשֹות ֶׁשּלֹו ֵהם ְמתּוקֹות ּוְמֻיָחדֹות. ֵסֶפר ַיֲערֹות 

ְּדַבׁש ֶׁשּלֹו ָּכָכה הּוא, ְוַהֵּסֶפר ַהֶּזה הּוא ְסֻגָּלה ֶנֶגד ְּכֵאב רֹאׁש. ַּפַעם ְּבַיְלדּוִתי ְּבחּוץ ָלָאֶרץ ָהָיה ִלי חֹם ָּגבֹוַּה, 

ּוְכֶׁשֲאִני הֹוֵלְך ָלנּוַח ֲאִני לֹוֵקַח ֵסֶפר. ָלַקְחִּתי ֵסֶפר ַיֲערֹות ְּדַבׁש, ִהְתַחְלִּתי ִלְקרֹא ְוִלְקרֹא, ֲחִצי ָׁשָעה ְויֹוֵתר, ְוִהֵּנה 

ַהחֹם ָעַבר. ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהֲאִמין. ַהְּכֵאב ֹלא ַמָּמׁש ָעַבר, ֲאָבל ַהַהְרָּגָׁשה ָהָרָעה ֶׁשל ַהחֹם ָעְבָרה(. ָהַאְדמֹו“ר 

ְּבָכל  ְוַיֲהדּות  ָּפָניו ]ֶׁשִהְרָּבה תֹוָרה  ִמְּליּוַּבאִוויְטׁש, ֶזה ָאָדם ֶאָחד ֶׁשָהַפְך ֶאת ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ַעל 

ָהעֹוָלם[, ְוָהָיה ְמָבֵרְך ֲאָנִׁשים, ְוַהְּבָרכֹות ֶׁשּלֹו ָהיּו ִמְתַקְּימֹות ְּבאֶֹפן ִּפְלִאי. ַוֲאִני ָׁשלֹוׁש ָׁשִנים ֹלא 

ָהיּו ִלי ְיָלִדים, ּוִבְתִחַּלת ְׁשַנת תשכ“ח ָהַרב ִניָסן ִּפיְנסֹון זצ"ל )ְמַנֵהל ַהְּיִׁשיָבה ֶׁשל ַחָּב“ד ְּבתּוֶנס(, 

ָאַמר ִלי, ַּתִּגיד ִלי ֶאת ַהֵּׁשמֹות ֶׁשְּלָך ְוֶׁשל ִאְׁשְּתָך ְוֵׁשם ָהִאָּמהֹות ֶׁשָּלֶכם, ַוֲאִני ֵאֵלְך ָלַרִּבי, ָאַמְרִּתי 

לֹו תֹוָדה ַרָּבה, ָלָּמה ֹלא. ְוָהַלְך. ּוְכֶׁשָחַזר ָאַמְרִּתי לֹו ֶׁשֵּיׁש ְּבׂשֹורֹות טֹובֹות, ָאַמר ִלי, ַאל ַּתִּגיד, 

ִּכי ָהַרִּבי ָאַמר ֶׁשַּכֲאֶׁשר ֵיׁש ְּבׂשֹוָרה טֹוָבה ְּתַחֶּכה ַאֲחֵרי ַהחֶֹדׁש ָהְרִביִעי, ּוַבחֶֹדׁש ַהֲחִמיִׁשי ֻמָּתר 

ְוָהַאְדמֹו“ר  ַּבְּתִפָּלה.  ָלַדַעת ֶׁשֵּיׁש ּכַֹח  ָצִריְך  ִּגְדעֹון. ָאָדם  ַהֵּבן ַהְּבכֹור –  ְלַסֵּפר. ּוָברּוְך ה‘ נֹוַלד 

ִמְּליּוַּבאִוויְטׁש ָהָיה עֹוֵמד ִּבְמֻיָחד ַעל ַהּתֹוָרה, ַוֲאִפּלּו ִמְנָהִגים ְקַטִּנים ֶׁשָהיּו נֹוֲהִגים ָּבֶהם ָהָיה 

ָּדָבר ֶׁשָּכל  ְּבֶדֶרְך ַהּתֹוָרה, ְוסֹופֹו ֶׁשל  ְלַקֵּים אֹוָתם[. ַאְׁשֵרי ָאָדם ֶׁשֵּיֵלְך  ֲעֵליֶהם ]ֶׁשָּצִריְך  עֹוֵמד 

ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִיְכַרע ֶּבֶרְך ְלָפָניו – ”ֶאת ָהֱאֹלִקים ְיָרא ְוֶאת ִמְצוָֹתיו ְׁשמֹור ִּכי ֶזה ָּכל ָהָאָדם“ )קהלת 

י“ב י“ג(. )גליון 216 אותיות כ"א וכ"ב וגליון 217 אות ו' והערה 6(.

 תשובה ניתן לענות בקו 
 בית נאמן 079-9270505 

 שלוחה 22. 
 נא לשלוח התשובות 

עד יום ראשון בערב
 בין הפותרים נכונה 

 יוגרל פרס )חובה לציין 
שם וכתובת בצורה ברורה(

גליון 
267

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

אימה זה ֻדִּבים ופחדך זה שתי ֻדִבּים
תשובה לחידה נמצאת בעלון הנוכחי. 

 תשובות ניתן לענות בקו בית נאמן  079-9270505 שלוחה 21
  )חובה לציין שם וכתובת בצורה ברורה!(. 

נא לשלוח התשובות עד יום ראשון בערב

פתרון משבוע קודם: גאון ונפטר בשבת. רב סעדיה גאון נפטר בשנת ד' שב"ת.  הזוכה: מרדכי עבאדי - אשדוד 
פתרון התמונה: מרנן הראשונים לציון הגאונים, רבי מרדכי אליהו, רבי אליהו בקשי דורון, ויבל"ח רבי שלמה עמאר 

שליט"א וכן הרב הגאון רבי מנחם בצרי שליט"א.  הזוכה: אליהו דרורי -  צפת 
על הזוכה לעקוב אחרי הודעות הדואר.  פרס שיוחזר, לא ישלח שוב.

ֵיׁש ְׁשֵאָלה ְמַעְנֶיֶנת ְמאֹד. ּכֵֹהן ֶׁשֵּיׁש לֹו ַאְזָּכָרה ְוהּוא רֹוֶצה ְלִהְתַּפֵּלל ַּבִּצּבּור ]ֶׁשֵּכן ַהִּמְנָהג ֶׁשָאָדם 

ֶׁשֵּיׁש לֹו ַאְזָּכָרה ֶׁשל הֹוָריו ְוַכּדֹוֶמה, הּוא עֹוֶלה ַחָּזן[, ַאְך ִמַּצד ֵׁשִני ַיְפִסיד ְנִׂשיאּות ַּכַּפִים ֵּכיָון ֶׁשֵּיׁש 

ּכֲֹהִנים ֲאֵחִרים ִּבְלָעָדיו )שלחן ערוך סי‘ קכ“ח סעיף כ‘(, ִּכי ִאם ֵאין ּכֲֹהִנים ֲאֵחִרים ַרק הּוא ִבְלַבד, 

ָאז ַיֲעֶׂשה ַגם ֶאת ֶזה ְוַגם ֶאת ֶזה: ַיֲעקֹר ֶאת ַרְגָליו ְקָצת ִלְפֵני ְרֵצה, ְוַאַחר ָּכְך ]ְּכֶׁשַּמִּגיַע ְלִבְרַּכת 

ּכֲֹהִנים[ ְיסֹוֵבב ֶאת ָּפָניו ֵמַהִּמְזָרח ְלמּול ָהָעם )כמבואר בתשובת הרדב“ז חלק א' סי‘ רל“ז. ועיין 

בשו“ע שם(, ִויָבֵרְך אֹוָתם. ֲאָבל ִאם ֵיׁש ּכֲֹהִנים ֲאֵחִרים ָאז ִמֵּמיָלא ֵהם נֹוְׂשִאים ֶאת ַּכֵּפיֶהם ְוהּוא 

ַרק ִמְתַּפֵּלל ְׁשִליַח ִצּבּור. ַהִאם ָּכָכה עֹוִׂשים? אֹו ֶׁשְּיַוֵּתר ַעל ְּתִפָּלה ַבִּצּבּור ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת ַההֹוִרים 

ֶׁשּלֹו, ְוֵיֵלְך ְוַיֲעֶׂשה ִבְרַּכת ּכֲֹהִנים? ִלְכאֹוָרה ִבְרַּכת ּכֲֹהִנים ֶזה ְדאֹוַרְיָתא ]ִמן ַהּתֹוָרה[ )ֵיׁש ֵּדעֹות ָּבֶזה, 

ֲאָבל ְמֻקָּבל לֹוַמר ֶׁשֶּזה ְדאֹוַרְיָתא. שולחן ערוך שם סעיף ב‘. ושם בבאור הלכה ריש הסימן ובשער הציון 

אחרי אות קל“ז(, ּוְתִפָּלה ְדַרָּבָנן ]ַּתָּקַנת ֲחָכִמים[, ָאז ֵאיְך נֹאַמר ֶׁשִּבְׁשִביל ְלִהְתַּפֵּלל ִלְכבֹוד ָאִביו 

אֹו ִלְכבֹוד ִאּמֹו ָאז הּוא ִיְדֶחה ִבְרַּכת ּכֲֹהִנים?! ֲאָבל ֵיׁש ְסָבָרא ֲהפּוָכה, ֲהֵרי ָמַתי עֹוִׂשים ִּבְרַּכת 

ּכֲֹהִנים? ַרק ִאם ֵיׁש ִמְנָין, ְוִאם ֵאין ִמְנָין אֹו ֵאין ִמי ֶׁשְּמַאְרֵּגן ֶאת ַהִּמְנָין, ֹלא ָהְיָתה ִבְרַּכת ּכֲֹהִנים. 

ִנְמָצא ֶׁשָהִאיׁש ַהֶּזה ְּכֶׁשהּוא ַחָּזן הּוא ְמַאְרֵּגן ִמְנָין. ִאם ֹלא ָהָיה ַחָּזן ָאז ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ”ִאיׁש 

ְלִבְצעֹו ִמָּקֵצהּו“ )ְיַׁשְעָיה נ“ו, י“א(, ָּכל ֶאָחד ֵיֵׁשב ַּבִּפָּנה ְוִיְתַּפֵּלל. ִמי ָעָׂשה אֹוָתם ִמְנָין? ָהִאיׁש ַהֶּזה. 

ָלֵכן ְלִהְתַּפֵּלל ְּבִמְנָין ִלְהיֹות ְׁשִליַח ִצּבּור ָעִדיף ֵמֲאֶׁשר ָלֵׂשאת ֶאת ַּכָּפיו. ִּכי ָלֵׂשאת ֶאת ַּכָּפיו ֶזה ָּבא 

ִמּכַֹח ִמְנָין, ְוהּוא ַהּגֹוֵרם ָלֶזה, ”ָּגדֹול ַהְמַעֶּׂשה יֹוֵתר ִמן ָהעֹוֶׂשה“ )בבא בתרא דף ט‘ ע“א(. ֲאָבל ֵּכיָון 

ֶׁשֵאין ָלנּו ַהְכָרָעה ְברּוָרה ָבֶזה, ֵיׁש ְמקֹומֹות ֶׁשַּמְׁשָמע ָּכָכה ְוֵיׁש ְמקֹומֹות ֶׁשַּמְׁשָמע ָּכָכה, ָלֵכן ֵיׁש 

ֶּדֶרְך ְּפׁשּוָטה, ִאם ֶזה ַׁשָּבת ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ַׁשֲחִרית ּומּוָסף, ְּבַׁשֲחִרית ִיְהֶיה ַחָּזן ּוְבמּוָסף ִיָּׂשא ֶאת ַּכָּפיו 

אֹו ְלֵהֶפְך. ְוִאם ֶזה יֹום חֹל, ְּבַׁשֲחִרית ַיֲעֶׂשה ְנִׂשיאּות ַּכַּפִים ּוְבִמְנָחה ִיְהֶיה ְׁשִליַח ִצּבּור. ֵאין ׁשּום 

ְּבָעָיה. ָּכָכה ִיֵּתן ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵּדי ַמְחסֹורֹו, ְלַקֵּים ַּגם ֶאת ֶזה ְוַגם ֶאת ֶזה. )גליון 264 אות ח'(.

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

א. ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון אֹוְמִרים "ּוְבטּובֹו ַהָּגדֹול ָּתִמיד ֹלא ָחַסר ָלנּו ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו", ָהִראׁשֹוָנה 

ֹלא ָחַסר ְוַהְּׁשִנָּיה ַאל ֶיְחַסר. ִלְכאֹוָרה ָהָיה ֶאְפָׁשר לֹוַמר  "ֹלא" ִּבְׁשֵניֶהם, ֹלא ָחַסר ָלנּו ְוֹלא 

ֶיְחַסר ָלנּו )ִּכי ָמָצאנּו "ֹלא" ִּבְלׁשֹון ָעִתיד(, ָלָמה אֹוְמִרים ָּבִראׁשֹוָנה ִבְלׁשֹון ָעָבר "ֹלא ָחַסר", 

ּוַבְּׁשִנָּיה ִבְלׁשֹון ָעִתיד "ְוַאל ֶיְחַסר"? ִהְסִּבירּו ֶאת ֶזה ִנְפָלא ְמאֹד. ָהַרב ֵמִאיר ִׂשְמָחה ַהּכֵֹהן 

ֶׁשָהָיה ְגאֹון עֹוָלם )ְמַחֵּבר ֵסֶפר אֹור ָׂשֵמַח ַעל ָהַרְמָּב"ם(, ְוֶאָחד ִמְּׁשֵני ַהֲחָכִמים ַהְּגדֹוִלים ֶׁשָהיּו 

ִּבְדִויְנְסק, ָּכַתב ִחּבּור ַעל ַהּתֹוָרה "ֶמֶׁשְך ָחְכָמה". ֶזה ִמְּלׁשֹון ַהָּפסּוק ְּבִאּיֹוב "ּוֶמֶׁשְך ָחְכָמה 

ִמְּפִניִנים" )כ"ח י"ח(, ּוֶבֱאֶמת ֻּכּלֹו ְפִניִנים. הּוא ַמְסִּביר ָׁשם )פרשת בא( ֶאת ַהֶהְבֵּדל ֵּבין 

"ֹלא" ּוֵבין "ַאל", ְוכֹוֵתב ֶׁשַהִּמָּלה "ַאל" זֹו ַבָּקָׁשה - ְּתִחָּנה. ְלָמָׁשל "ַוּיֹאֶמר לֹוט ֲאֵלֶהם 

ַאל ָנא ֲאדָֹני" )בראשית י"ט י"ח(, הּוא ִבֵּקׁש ֵמֶהם ִּתְּתנּו ִלי ֶרַגע ָלבֹוא ָלִעיר ַהּזֹאת, "ִהֵּנה 

ָנא ָהִעיר ַהּזֹאת ְקרָֹבה ָלנּוס ָׁשָּמה ְוִהיא ִמְצָער" )שם פסוק כ'(. )ְוֵהִביא עֹוד ְרָאָיה ָיָפה ְמאֹד(. 

ָלֵכן ַהֻּנָּסח ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון מּוָבן, "ּוְבטּובֹו ַהָּגדֹול ָּתִמיד ֹלא ָחַסר" ִּבְלׁשֹון ָעָבר, ֲאָבל ֶלָעִתיד 

ָלבֹוא "ְוַאל ֶיְחַסר", ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר לֹוַמר ְוֹלא ֶיְחַסר, ְוִכי ַאָּתה ָבטּוַח ֶׁשֹּלא ֶיְחַסר?! ֲהֵרי ֲאַנְחנּו 

ִמְתַּפְּלִלים ּוְמַבְקִׁשים ֶׁשֹּלא ֶיְחַסר ֶּבָעִתיד. ָלֵכן ָצִריְך לֹוַמר "ֹלא ָחַסר ְוֶאל ֶיְחַסר". )ֶהָחָכם 

ַהֵּׁשִני ִבְדִויְנְסק, ָהָיה ָהרֹוּגֹוצ'וֶֹבר – ַרִּבי יֹוֵסף רּוִזין(. )גליון 168 אות ז' הערה 14(.

ב. ַהַּמִּגיַּה ְּבֵסֶפר ֶהָערּוְך הּוא ָחָכם ִלְפֵני ְׁשלֹוׁש ֵמאֹות ָׁשָנה ֶׁשָהָיה רֹוֵפא, ּוְׁשמֹו ַרִּבי ִבְנָיִמין 

מּוָסאְפָיה. הּוא ָכַתב ַהָּגהֹות ַעל ֵסֶפר ֶהָערּוְך, ְוחֹוֵתם "א"ב" ֶׁשֶּזה ָראֵׁשי ֵתבֹות "ָאַמר 

ִּבְנָיִמין". )גליון 67 הערה 3(.

ג. ֵיׁש ְמקֹומֹות ֶׁש"ֲהֹלא" ֵּפרּוָׁשּה "ֲהֵרי", ְּכמֹו "ֲהֹלא ַאָּתה ֱאֹלִקים ְזַנְחָּתנּו ְוֹלא ֵתֵצא ֱאֹלִקים 

ְּבִצְבאֹוֵתינּו" )תהלים פרק ס' פסוק י"ב(, ֲאָבל ָמָצאנּו "ֲהֹלא" ֶׁשֵּפרּוָׁשּה "ַהִאם-ֹלא", ּוְכמֹו 

ֶׁשֵעָׂשו אֹוֵמר ְלִיְצָחק ָאִבינּו "ֲהֹלא ָאַצְלָּת ִּלי ְּבָרָכה" )בראשית כ"ז ל"ו(, ְוֵאין ַהַּכָּוָנה: 'ֲהֵרי 

ְּבָרָכה?'  ִלי  'ַהִאם ֹלא ִהְׁשַאְרָּת  ַהַּכָּוָנה:  ָיַדע ֶזה?! ֶאָּלא  ִּכי ֵמֵאיפֹה  ְּבָרָכה',  ִהְׁשַאְרָּת ִלי 

ָאז ָהאֹות ֵה"א ָּכאן ֶזה ֵה"א ַהְּׁשֵאָלה, ְו"ֹלא" ֶזה ְׁשֵּתי ִמִּלים "ַהִאם-ֹלא". )שם הערה 1(

ִיְצָחק ַאּבּוֲחִציָרא  ַרִּבי  ְוִחֵּבר אֹותֹו  ַלְּׁשִכיָנה,  ַגְעּגּוִעים  ֶאְׁשֹּכָנה" ֻּכּלֹו  "ָאעּוָפה  ַהִּׁשיר  ד. 

ַזַצ"ל )הּוא ֹלא ָאִחיו ֶׁשל ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל )ַהַּבָּבא ָסאִלי( ֶאָּלא ּדֹוד ֶׁשּלֹו(, ֶׁשַּבּסֹוף ֶנֱהַרג ָּבֲעוֹונֹות ע"י 

ְזַמן ָאִביו ִחֵּפׂש אֹותֹו,  ְוִזְכָרם(. הּוא ָכַתב ֶאת ַהִּׁשיר ַהֶּזה ְבִגיל 14, ּוְבאֹותֹו  גֹוִים )ימ"ש 

ַאַחר ָּכְך הּוא ֶהְרָאה לֹו ֶאת ַהִּׁשיר ַהֶּזה, ְוָאַמר לֹו ָאִביו: ָחָזק ּוָברּוְך, ֶזה ִׁשיר ְמֻיָחד ְּבִמינֹו. 

)גליון 99 הערה 1(.

ֵאיְך  ָאְמרּו לֹו:  ַהְּבָעָיה.  ָמה  ְרפּוִאּיֹות, אֹוֵמר  ִּבְׁשֵאלֹות  ָבִאים  ָהיּו  ִאיׁש  ַהֲחזֹון  ֶאל  ה. 

ַהֹּזאת,  ַּבֶּדֶרְך  ֶאְפָׁשר  ָלֶהם  ָאַמר  ְּבִׁשְבָעה חֹוָתמֹות.  ָסגּור  ַהֹּמַח  ַלֹּמַח?  ֶאְפָׁשר ְלַהִּגיַע 

ָּתבֹוא ִמָּכאן ּוְתַנֵּתַח. ִהְׁשַּתְּגעּו, ָעׂשּו ֶאת ַהֶּדֶרְך ַהּזֹאת ְוִהְצִליחּו. ֵיׁש ֶּפֶתק ִּבְכַתב ָידֹו ֶׁשל 

ַהֲחזֹון ִאיׁש ֶׁשִּנְׁשַאר ֵאֶצל ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשּלֹו, ְוַעל ַהֶּפֶתק ַהֶּזה ָאְמרּו ֶׁשַּפַעם רֹוֵפא ֶאָחד ָנַתן 

ִׁשעּור ְלָכל ָהרֹוְפִאים ֶׁשּלֹו, ְוָאַמר ָלֶהם ֶׁשִּבְׁשִביל ִלְפּתֹר ָּדָבר ָּכֶזה ָצִריְך ֲעָׂשָרה מֹחֹות ֶׁשל 

רֹוְפִאים – ”ְטרֹוְסט ֶׁשל מֹחֹות“. ִּתְרּכֶֹבת ֶׁשל מֹחֹות ֶׁשֵהם ְיכֹוִלים ַלֲחׁשֹב ּוְלַהִּגיַע ַלַּמְּסָקָנא 

ַהּזֹאת. ַלֲחזֹון ִאיׁש ָהָיה מַֹח ְמֻיָחד, מַֹח ֶׁשל ָעָמל ַּבּתֹוָרה, ָהָיה ָעֵמל ַּבּתֹוָרה. ַאְׁשֵרי ֶבן ָאָדם 

ֶׁשֵּמִבין ֶׁשַהּתֹוָרה ֶזה ֵמַעל ָּכל ַהַּמָּדִעים ֻּכָּלם. ַהּתֹוָרה נֹוֶתֶנת ָלָאָדם ֶּדֶרְך ֶׁשְּבַקֵּלי ַקּלּות 

ִיְלַמד ֶאת ַהּכֹל. )גליון 313 אות ז'(.
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