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ִיְך” ָחָרֽ ְקעּו ָעָליו ׁשְ ֽ “ְוִיְרֶאה ֲעלֹות אֹוֵרְך ְוִיּבָ
חזק וברוך ]לרבי כפיר פרטוש הי”ו ואחיו ר’ יהונתן על הפיוט “נחמוה לי”[1. השבוע א. 

הזה מתאים לשבת נחמו, למה? כי הגוים מחפשים לנו זמן שמזלם של ישראל לא טוב, 
למשל מלחמת כיפור, אמרו בכיפור כולם נמצאים בבית הכנסת ]ונוכל להם בקלות[. 
אבל אדרבא, דוקא זה הסתיים לטובתנו. לא ממש לטובתנו, כי בעוונות הפסדנו הרבה, 
הרבה חיילים הלכו, והרבה פצועים והרבה יתומים. אבל למה זה היה לטובתנו? כי 
ביום כיפור כמעט כולם נמצאים בבית הכנסת, תשעים ותשעה אחוז. אם זה היה 
בראש השנה, אחד כאן ואחד כאן ואחד כאן, ולא היה אפשר לגייס אותם. ומאידך 
סבלנו הרבה במלחמת כיפור מחוסר דעת של המנהיגים ה”נפלאים” שלנו - משה 
דיין וגולדה מאיר. מה נעשה להם2?! ועכשיו מה אמרו שונאי ישראל? תשעה באב זה 
ימים לא טובים לעם ישראל, בוא נילחם בהם. אבל הקב”ה עשה לנו נסים ונפלאות. 
קוראים למלחמה הזאת “מלחמת עלות השחר”. אומר על זה רבי יהודה הלוי בקינה 
ִיְך”.  ָחָרֽ ְקעּו ָעָליו ׁשְ ֽ ְוִיּבָ ְוִיְרֶאה ֲעלֹות אֹוֵרְך  יַע  ְוַיּגִ ה  ֵרי ְמַחּכֶ שלו )“ציון הלא תשאלי”(: “ַאׁשְ
“אז יבקע כשחר אורך וארוכתך מהרה תצמח” )ישעיה נ”ח, ח’(. זרקו עלינו הארורים אלף 

טילים ויותר, ואף יהודי לא ניזוק! אף יהודי! תבינו מה זה. 

בסוף יבינו שדרכם חשך ואפילה
כיפת הברזל או לא כיפת הברזל זה לא העיקר. הרי הם יכולים להמטיר בבת אחת ב. 

עשרה טילים, אבל הקב”ה משגיח על ישראל. “אהבתי אתכם אמר ה’” )מלאכי א’, ב’(. 
ואנחנו נמצאים בתקופת בחירות, ואנשים לא יודעים מה לעשות. צריך לדעת שכל מי 
שנותן קולו לצד השני כדי שיגיעו לששים ואחד, ששים ואחד ]ס”א[ ראשי תיבות סטרא 

רבי פראג’י וזאן  יצחק מאזוז למד ב”חברת התלמוד” בתונס אצל  המחבר של השיר הזה    .1
זצ”ל, ואחר כך למד גם ברמסגייט באנגליה, והתחבר עם מדען אחד שהמציא מכשיר שהוא 
מועיל לזכרון, אי אפשר להאמין. זה מכשיר כזה שהוא מחבר אותך לאלקטרודות ואתה זוכר 
סיפורים מלפני מאה שנה. פעם הלכתי אליו כשהייתי בצער אחרי פטירת אשתי ז”ל, ואז 
הוא התחיל להצמיד לי את האלקטרודות ופתאום אמרתי לו שיר ]של רבי משה אבן עזרא[ 
שחמשים שנה לא קראתי אותו, פתאום זורם. אמר לי: מאיפה בא? לא יודע, זה היה מונח באיזו 

פינה. והמכשיר הנ”ל החזיר לי אותו. 
יש לו שירים, ואמרתי לו: “תנקד אותם”. אמר לי שאין לו מי שינקד. אמרתי לו: תביא לי. הוא 
לא רוצה, עכשיו הם מונחים שם, ומנקדים אותם אנשים שהם לא כל כך דייקנים. למשל כתוב 
ְמעֹות עיניה”. זה בסמיכות - דמעות  ָמעֹות עיניה”? “ִדּ ָמעֹות עיניה”, מה זה “ְדּ ]בשיר הזה[: “ְדּ
של עיניה. או בשורה הראשונה: “נחמוה לי, רגע חרה לי, ָואשם היכלי”. מה זה ואשם היכלי? 
שוממתי את היכלי. “רגע חרה לי” כמו “ברגע קטון עזבתיך וברחמים גדולים אקבצך” )ישעיה 
נ”ד, ז’(. והכוונה: “רגע חרה לי ושוממתי היכלי”, כנראה המשקל לא מתאים לו והוא צריך לקצר. 
אבל אפשר לנקד “ָואשם היכלי” בוי”ו ההיפוך והכוונה ושוממתי היכלי. צריך ללמוד. לא כל 
משורר יודע דקדוק, לפעמים יודע קצת, גם אשר מזרחי המנוח הרבה פעמים כותב שירים 

לא מדוייקים, אין מה לעשות, תיקנו מה שיכולנו לתקן.
כשעלתה גולדה מאיר לשלטון הייתה שאלה באור תורה )סיון תשכ”ט סי’ ה’( האם כדאי    .2
שתהיה ראש ממשלה אשה או לא? )כאילו הממונים שם רואים מה כתוב באור תורה...(. הרב חירארי 
ע”ה כתב בנושא הזה. ואחר כך אמר שאפשר לומר “גם זו לטובה” - גולדה מאיר זו לטובה... 
כאשר פרצה מלחמת כיפור, אמרו צודק מי שאמר שלא מתאים שאשה תהיה ראש ממשלה. 
ראש ממשלה צריך להיות חזק, ולא אשה שהולכת עם סל קניות לרוסיה או לאמריקה... להיפך, 

צריך איש מלחמות. אין מה לעשות.

אחרא... צריך לברוח מהם. יגיע הזמן שעם ישראל יקום ויתאחד. היו שרים הכופרים 
בזמנו: “מי ימלל גבורות ישראל, אותם מי ימנה, הן בכל דור יקום הגיבור, גואל העם. 
שמע, בימים ההם בזמן הזה, מכבי מושיע ופודה, ובימינו כל עם ישראל יתאחד ויקום 
ויגאל”. זה שיר ששרנו אותו בגיל שמונה, ואני נעקצתי ממנו. כתוב )תהלים ק”ו ב’( “מי 
ימלל גבורות ה’” ומחליפים את זה ב”מי ימלל גבורות ישראל”?! חוצפה כזאת. אחרי 
השואה, איפה הגבורות שלנו?! מה זה גבורות ישראל?! אבל זו השיטה של אליעזר 
בן יהודה וחבריו שהכל יהודה המכבי עשה. הם אומרים מה אתם משבחים “שעשה 
נסים לאבותינו”? תשבחו את יהודה המכבי, הוא שעשה נסים. מטורפים ומשוגעים! 
יהודה המכבי בסוף כרת ברית עם רומי, והכל הלך לאיבוד. מה אתה מבלבל את המוח?! 
אבל לפחות לא הייתה להם כפירה גלויה. הדור הזה הדרדרו לגמרי, היום בבתי ספר 
חילוניים אין זכר לתורה, אין זכר לאמונה, ואין כלום. הם לומדים תנ”ך, ורבי ניסן פינסון 
ע”ה )תמיד היה מלמד זכות על ישראל( היה אומר גם בבתי ספר חילוניים לומדים תנ”ך, 
באמריקה למשל אין קשר בין הדת ובין בתי הספר, הדת לחוד והלאומיות לחוד, ואילו 
לנו יש תנ”ך. אבל פעם למדו תנ”ך והעריכו, למדו תנ”ך והסבירו, אבל היום לומדים את 
התנ”ך בשביל כפירה. “שמע ישראל” בבוקר הם לא אומרים. רק ברדיו אומרים “שמע 
ישראל”, וגם את זה פעם באה שולמית אלוני ורצתה לבטל את זה. למה? ככה! לבטל 
ולבטל. היום לא אומרים בביה”ס שמע ישראל, אבל יגיע הזמן שכל עם ישראל בבוקר 
יתחילו בשמע ישראל. לפחות מ”שמע ישראל” עד “ובשעריך”, הפרשה הראשונה. 
יתנו מתנה בסוף כיתה א’ או בסוף כיתה ב’ תנ”ך או חומש. ולא יתנו להם תנ”ך ריק 
כמו שיש עושים היום, נותנים תנ”ך ואין בו כלום, שום דבר. אומרים להם כמו שמשה 
רבנו כתב את תולדות עם ישראל, אתה תכתוב תולדותיך. אתה תכתוב?! פצפון כזה 
יכתוב תולדות עצמו?!... מטורפים, כסילים, בוערים, אווילים. בסוף יבינו שכל הדרך 
שלהם חושך ואפילה, עוד לפני שיבוא השודד מאיראן אנחנו צריכים לחשוב ולהבין 

ולהתאחד לפני הקב”ה.

קטן הכמות ורב האיכות
יש סתירה בפרשה שלנו. כתוב )דברים ד’, ו’-ז’( “רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה”, ג. 

“כי מי גוי גדול”, אין גוי כמוהו. ובסוף הפרשה כתוב: “כי אתם המעט מכל העמים” )שם ז’, 
ז’(. ממה נפשך? אנחנו גדולים או קטנים?! היה הרב שך ע”ה כל מי ששואל אותו שאלה 
היה אומר לו: מה אתה כועס? קח קפה ותירגע. מה יעזור לנו הקפה? קפה בערבית 
קוראים לו “קהוה”, ראשי תיבות קטן הכמות ורב האיכות. עם ישראל הוא קטן הכמות. 
כמה הוא? שני פרומיל - שניים חלקי אלף. בעולם יש שמונה מליארד בני אדם, תחלק 
את זה על אלף זה שמונה מליון, ולנו יש בערך ששה עשר מליון, אנחנו שני חלקי אלף 
- שני פרומיל. ואילו בפרס נובל היהודים מקבלים עשרים וחמשה אחוז! המוח היהודי 
שהוא שני חלקי אלף, מקבל מאתים וחמשים חלקי אלף. זאת אומרת המוח היהודי 
)זה נקרא באנגלית “גניוס”, מהמלה “גאונות”( זה שניים חלקי מאתים חמשים, כלומר המוח 

היהודי כפול פי מאה עשרים וחמש מהמוח הממוצע הרגיל! ואם תוסיף על זה אלה 
שלומדים תורה כמו הרב עובדיה ואחרים 
שלמדו מהבוקר עד הערב וכל התורה כולה 
פתוחה לפניהם, אתה יכול למצוא פי מאתיים 

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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וחמשים. לכן הפסוק אומר “הגוי הגדול הזה” ראשי תיבות הגוי הגדול הזה - חמש כפול 
חמש כפול חמש, וזה מאה עשרים וחמש! המוח היהודי כפול פי מאה עשרים וחמש. 
ן, אי אפשר להיות ככה, ולכן הוא  אבל צריך להעביד אותו ולא להשאיר אותו ככה ָיֵשׁ

גדול באיכות אבל הוא קטן בכמות, זה “קהוה” - קטן הכמות ורב האיכות3. 

“ואמונתי וחסדי עמו ובשמי תרום קרנו”
הנה כל אומות העולם לא ידעו להמציא כיפת הברזל, אסור להגיד להם. אחד אמר ד. 

“אין  הרב עובדיה היה אומר:  תהלים. בתשל”ד  פרק  יום  כל  לי “כיפת” ראשי תיבות 
לנו כח לטילים שלהם, מה נעשה לטילים? נאמר תהלים נגד טילים”. ו”הברזל” ראשי 
תיבות בכל רגע זוכים לנסים. פעם שעברה זרקו טיל למקום מסוכן מאד, אמרו אין מה 
לעשות, תתכוננו, כאן יש תחנה מרכזית וכאן יש גז וכדו’, אבל הטיל ירד ישר לתוך הים! 
טיל עולה ארבעים ותשע, וים עולה חמשים. אז זה עם הכולל, הטיל נפל בתוך הים. 
אנחנו נמצאים  מי שראה את זה התחיל לצעוק “יש אלוקים, אני מחר מניח תפלין!”. 
בהשגחה פרטית. כל אחד ואחד בכח האמונה שלו בבורא עולם יקבל שכר כפלי כפליים, 

גם בעולם הזה וגם בעולם הבא.

אות גימ”ל או אות ג’ימ”ל
יש לנו תלמיד חכם גדול - רבי יצחק רצאבי שיהיה בריא, יש לו שיעור שבועי, והביאו ה. 

לי דברים שהוא אמר. הוא מדבר על הגימ”ל של התימנים שאומרים אותה ג’ימ”ל. ומה 
יעשו עם האות גימ”ל? לא יעשו אותה בכלל?! אז את הקו”ף עושים אותה גימ”ל. “ויקח 
קורח” אומרים “ויגח גורח”. והוא מביא שם זקן אחד שאמר לו: תגיד לי, קורח יש לו 
קרניים? איך הוא יכול ליגוח?!... “או בן יגח או בת יגח” )שמות כ”א ל”א(, או קרח גם יגח... 
איך זה יכול להיות?! מה זה? גימ”ל זה גימ”ל, וקו”ף זה קו”ף. אבל הוא אומר, לא. פעם 
)לפני ארבעים שנה( הייתי גר בחזון איש, ורבי יצחק רצאבי היה שם על יד הבית, אמרתי לו: 

אתה יודע, רב סעדיה גאון לא היה אומר ככה. מאיפה לקחתי את הטענה הזאת? מספר 
שפת אמת של הרב בן ציון כהן4. הוא כותב )בעמ’ מ”ב( שרב סעדיה גאון שחי בערך לפני 
אלף ומאתים שנה )הוא נפטר בד’ אלפים תש”ב( אומר שיש הרבה אותיות לערבים שאין לנו, 
והוא נותן טעם למה אין לנו אותם. בין האותיות האלה הוא מונה את האות ג’ים. בערבית 
יש אות ג’ים )ג’ים זה גימ”ל, נגר נקרא נג’אר, ויש עוד כמה מלים כאלה(, וגם הגאונים היו כותבים 
]בשפה הערבית[ גימ”ל עם נקודה למעלה, וזה ג’ים. אז למה אין לנו אותה? אמר ]רב 
סעדיה[ כיון שזה מורכב משתי אותיות. ואם הוא היה מבטא את הגימ”ל כמו התימנים, 
מה הקושיא מעיקרא? יש לנו ג’ימ”ל. מה הקושיא?! אלא ודאי שלא בטאו ג’ימל. אז הרב 
רצאבי עונה כאן: “מה הוכחה זו? וכי זו הוכחה? וכי רב סעדיה גאון הוא הקב”ה?!” איזה 
ביטוי זה? אם הגמרא מביאה הוכחה: “אמר רבא: מנא אמינא לה”? ואביי אחר כך אומר 
“אמר אביי מנא אמינא לה”? והגמ’ שואלת: “ורבא”? אז רבא יענה פשוט: וכי הברייתא 

הזאת היא מהקב”ה?!... אין דברים כאלה. 

הסבר הראיה מרס”ג
יש פעם אחת בתלמוד ביבמות )דף ק”ה ע”ב( שאמר רבי ישמעאל ברבי יוסי לאבידן ו. 

)או אבדן(5: אני באתי לקבל תורה מפי רבי, כמו שמשה רבנו קיבל תורה מפי הגבורה. 

אמר לו: “וכי משה אתה”? והשיבו רבי ישמעאל ברבי יוסי: “וכי רבך אלקים הוא”? וכי 
אנחנו אומרים שרס”ג הוא הקב”ה? לא אמרנו ככה. אמרנו שרס”ג זה חכם קדמון שיש 
לו אלף ומאתים שנה, ולא ראינו שום חכם שהוא חולק על זה. לא רש”י ולא הרמב”ם. 
ויש להם כמה חיבורים שנכתבו בצרפתית או בערבית. וכל פעם שכתבו ג זה כמו ה-ג 

3.  איך הגעתי לזה? יש ספרים קטנים בג’רבא כמו “ישיבה של מעלה”, “חג האסיף”, ויש בהם 
תפלות של כיפור ושל ראש השנה עם כמה הלכות בערבית וכמה תפלות שלא נמצאים ברוב 
הסידורים. אז בפתח השער כתוב עליהם “קטן הכמות ורב האיכות”. וזה ראשי תיבות קהוה... 
כשאתה שותה קהוה בבוקר, תחשוב שזה ראשי תיבות קטן הכמות ורב האיכות, וככה זה עם ישראל. 
זה תלמיד חכם גדול, דור ששי לרבי שאול, והוא נפטר באותו תאריך, בששה באייר. והוא    .4
כתב ספר ענק ]על המבטא[ – חמש מאות עמודים. ויש דברים שלא הסכמתי אתו, אבל הוא 
היה חזק. “אני המחבר, לא אתה”... טוב, סליחה, תכתוב מה שאתה רוצה. לכן מי שרוצה ]מבני 
משפחתו[ להוציא אותו - שיוציא אותו. אדרבא. ויש קיצור מהספר הזה, ושמו “קושט אמרי אמת”.

5.  וזה אבא יודן בירושלמי, ככה התוספות )שם( אומרים.

שלנו, למשל רש”י בברכות )דף י”ח ע”ב( אומר על הגמרא שאמרה שבניהו בן יהודיע שבר 
“גזיזי דברדא ונחת וטבל” - גזיזים של ברד והלך וטבל, שברדא קורין בצרפתית )הלע”ז 
של רש”י זה צרפתית( “גלאנצ”א”, והיום קוראים “גלאס”, זה הגימ”ל של רש”י, הגימ”ל של 

רש”י זה לא ג’ימ”ל. והרמב”ם גם כן יש לו כמה ספרים שכתב אותם בערבית, והגימ”ל 
שלו כמו הגימ”ל שלנו. ורב סעדיה גם כן יש לו את הגימ”ל שלנו. כשאמר לי בזמנו 
המסורת שלנו קדמה לרב סעדיה גאון. אמרתי בלבי: כנראה שאתם קדמתם אפילו 
לאדם הראשון... אם רב סעדיה גאון היה אלף ומאתים שנה לפנינו, ו]התשובה שלך ש[

המסורת שלכם קדמה לו, אז גם אם הייתי יכול להביא לו הקלטה מאדם הראשון, הוא 
היה אומר לי: אנחנו לפני אדם הראשון... מה הקושיא?! אנחנו מהגלגול הקודם של 

העולם... לא עושים ככה.

ראיה שהאות קו”ף אינה נקראת כאות גימ”ל
אבל הוא טוען שיש הוכחות מאיזה מכשיר. מה זה המכשיר הזה? הוא הקלטה מ”אנכי ז. 

ה’ אלקיך”? אני לא יודע. ואת המכשיר הזה הוא לא שמע אותו, אלא מישהו סיפר לו, וזה 
מופיע בספרו של הרב זמיר כהן. אינני מכיר את הספר הזה, אולי בהזדמנות נראה. אבל 
גם אם יהיה ככה, אני אשאל אותו שאלה. הקו”ף שונאה את הדגש, בכל פעם שיש קו”ף 
שים”?  משמיטים את הדגש. “המבקשים את נפשך” )שמות ד’, י”ט( למה לא אומרים “המבּקְ
כי קשה לבטא את הקו”ף, ועם דגש זה נורא ואיום. וכן “וינקשו מבקשי נפשי” )זה פסוק 
שו מבקשי נפשי”, אבל בספרים  בתהלים ל”ח י”ג(, פעם בכל הספרים היה כתוב “וינְקּ

המדוייקים היום אין דגש. לא בקו”ף של “וינקשו”, ולא בקו”ף של “מבקשי נפשי”. הרב 
בן ציון כהן )נדמה לי( מביא מהראשונים שבגלל שהקו”ף קשה לכן השמיטו את הדגש. 
קושי על קושי זה יותר מדאי. אבל אם נאמר שהקו”ף היא גימ”ל, מה הבעיה? “וינגשו 
שו חושך וכלילה ימששו בצהרים” )איוב  מבגשי נפשי”, אין בזה שום דבר, כמו “יומם יפְגּ
ה’, י”ד(, אבל אם הקו”ף קשה אנחנו מבינים את זה. הקו”ף שלנו מסורתית, אומר בספר 

שפת אמת )עמ’ קל”ו( יש לה חמשה מבטאים. משום שהיא קשה, כל עדה מבטאה אותה 
אחרת. התימנים - ולא כל התימנים - אומרים את הקו”ף - גו”ף. והאשכנזים קוראים אותה 
כ”ף, “בת קו”ף כבת כ”ף”... והפרסים אומרים אותה כמו גימ”ל רפויה. והמרוקאים - חלק 
מהם - עושים אותה אל”ף, “קדוש קדוש קדוש” בקו”ף זה יותר מדאי כבד... אז אומרים 
“אדוש אדוש אדוש”. ורוב הספרדים עושים קו”ף, ביניהם התוניסאים, הטריפוליטנים, 
והג’רבאים, וגם כן רוב המרוקאים מבטאים קו”ף כמו שצריך. אמר, אם נבוא לחקור מה 
הקו”ף האמתית. אם הקו”ף היא קלה ואין בה שום בעיה, למה לא כולם מבטאים ככה? 
אלא מוכרח שהקו”ף קשה, וכיון שהיא קשה, אלה עשו אותה כ”ף, ואלה עשו אותה אל”ף, 
ואלה עשו אותה גימ”ל, אבל הקו”ף האמתית זה קו”ף. “ויקח קורח”. אין לו קרניים... יש 
לו קו”ף6. ולכן כל זמן שלא יהיה לנו הוכחה שבימי רב סעדיה היו חכמים שאמרו גימ”ל 
ג’ימ”ל, אז אין שום הוכחה. לא אומרים “וכי רב סעדיה היה אלקים”? לא אומרים ככה7. 

6.  היה תימני אחד זקן בבית חולים בתשמ”א, אמר לי: אנחנו אומרים “אין לו ג’וף ואין לו דמות 
הג’וף”, וזה בסדר. אבל אתם אומרים “אין לו קוף ואין לו דמות הקוף”... אבל אנחנו לא אמרנו 
“אין לו קוף”, אמרנו “אין לו גוף”. מה אתה רוצה ממני?! אנחנו אומרים אין לו גוף. אבל הוא 

מרובע עם הספר שלו.
“שיחיה  מישהו דיבר על חב”ד שהם כותבים על האדמו”ר האחרון ]אחרי פטירתו[  פעם    .7
לאורך ימים טובים אמן”. והביא ראיה שהאדמו”ר אמר בשנה הראשונה לפטירת חותנו רבי יוסף 
יצחק שניאורסון מליובאוויטש – “האדמו”ר שליט”א”. ואני אמרתי להם שהוא כתב “האדמו”ר 
שליט”א” כיון שזה היה סמוך לפטירתו, והוא התרגל לומר שליט”א, אבל אחר כך, אחרי שנה, לא 
אמר יותר ככה. רק פעמיים שלוש אמר שליט”א וזהו, אחר כך לא אמר. על דוד המלך כתוב )ר”ה 
דף כ”ה ע”א( “חי וקיים”, לפי זה נאמר עליו “דוד המלך שליט”א”?!... אף אחד לא אומר שליט”א. 
יש ספר בעולם שיכתוב “דוד המלך חי שליט”א”?! אין דבר כזה. אז מה הם ענו? )יש להם איזה 
חוברת של שטות( “וכמה פעמים אמר הקב”ה “אנכי ה’ אלקיך”? אמר פעם אחת, גם אנחנו, אם 
האדמו”ר אמר שליט”א פעם אחת זה מספיק”. לדמות אדמו”ר לבורא עולם?! זו לא טפשות?! 
זו לא בערות?! זו לא סכלות?! זו לא איוולת?! זה טמטום! כמה פעמים אמר הקב”ה? וממילא 
האדמו”ר, הוא אדם חכם וצדיק, אבל בן אדם. וכי היה עוד פעם מעמד הר סיני?! היה פעם אחת. 
אבל האדמו”ר אמר על חותנו שליט”א, ובשנים שאחר כך כל הזמן אמר עליו “נבג”מ”, “נבג”מ”, 
“נבג”מ” - נשמתו בגנזי מרומים. אז למה אני אלך אחרי שלוש פעמים שאמר אותם מתוך כאב 
על הפטירה שלו?! אין שכל לבני אדם?! עושים מזה חוברת, והחוברת הזאת נפוצה בין השוטים. 



רס”ג זה חכם קדמון שמעיד לפנינו שאין את האות ג’ים בעברית. וגם 
אצל התימנים לא כולם מבטאים ג’ים, נדמה לי שהוא אמר לי בזמנו 
שבצנעא מבטאים את הגימ”ל והקו”ף כמו הספרדים, רק חלק מהתימנים 
אומרים גוף. שיגידו גוף. שיראו קופים שמה בפארק ברוקלין ויאמרו 

“פארג ברוגלין”... מה יגידו להם?! לא אומרים ככה.

“כי נוכח| עיני ה’ דרכי איש” למה בא פסק כאן?
אחר כך כתב עוד דבר אחר, על מה שכתבתי באור תורה )סיון תשפ”ב סי’ קי”ט. השנה ח. 

כמעט לא כתבתי שם, רק פעם אחת היו לי כמה הערות וחידושים במשלי, ופרסמתי אותם(. יש פסוק 

ֵסק  ֵסק, ובדרך כלל כשיש ּפָ במשלי )ה’, כ”א( “כי נוכח| עיני ה’ דרכי איש” וב”כי נוכח” יש ּפָ
ֵסק הזה לא בא להפריד, כי מה זה “נוכח” לבד,  אנחנו מאריכים במלה הזאת. ואני אמרתי הּפָ
ֵסק נעשה על מנת שלא לבלע את  ו”עיני ה’ דרכי איש”? לא, צריך לומר “נוכח עיני”, והּפָ
ֵסק בכי  החי”ת בעי”ן, כי החי”ת גרונית והעי”ן גרונית, וכיון ששניהם גרוניות, אז עשו ּפָ
נוכח. לא להאריך במלה נוכח, כי אין טעם להאריך בה. “נוכח עיני” מחוברת. והוא אמר, 
ֵסק?! יש בו כוונה, כמו שאמר רבנו בחיי על הפסוק “ויעבור ה’  לא, וכי סתם נעשה הּפָ
ֵסק בין “ה’” ל”ה’”, ואמר שיש בו כוונה מיוחדת,  על פניו ויקרא” )שמות ל”ד, ו’(, ויש שם ּפָ
ֵסק עונשו גדול. )וגם הבן איש חי ש”א פרשת כי תשא אות י”א כתב  ומי שיקרא אותם בלי ּפָ

ֵסִקים שבעולם.  ככה(. ומזה הוא רוצה ללמוד לכל הּפָ

ֵסק’ יש הרבה סיבות ל’ָפּ
אבל הוא לא ראה מה שכתוב בספר טעמי המקרא של הוצאת אשכול, הביא שם ט. 

ֵסק אינו בא להפסיק לא בעניינו,  ֵסק יש בו הרבה טעמים - “סימן הּפָ מראשונים שהּפָ
ולא במשמעות של המקרא, אלא הונח לתקנת הדיבור בלשון, ותפקידו לארבעה 
להפריד בין שתי אותיות דומות” כמו: “גן| נעול” )שיר השירים  דברים. הדבר הראשון 
ד’, י”ב(, “להגדיל| למעלה” )דברי הימים א’ כ”ב, ה’(, או “ברזל| לרוב” )שם פסוק ג’(, “ישראל| 

לישראל” )שמואל-א’ ז’, י”ד(, “א-דוָני| יראה” )בראשית כ”ב, י”ד(, “אדוָני| ימלוך לעולם ועד” 
)שמות ט”ו, י”ח(, יש ארבעים מקומות כאלה, מובאים בספר ‘אסף המזכיר’ שלי )עמ’ שע”ב-

שע”ג, כארבעים דוגמאות ויותר בתנ”ך, שהם באו רק בשביל להבחין בין אותיות דומות(. ויש שבאו 

להפריד בין שתי תיבות דומות, כמו “יום| יום” )בראשית ט”ל, י’. ועוד(, “האח| האח” )תהלים 
ל”ה, כ”א. ועוד(, “אמן| אמן” )במדבר ה’, כ”ב(, “מימים| ימימה” )שופטים י”א, מ’(, “שמואל| 

שמואל” )שמואל-א’ ג’, י’(, “אברהם| אברהם” )בראשית כ”ב, י”א(, “יעקב| יעקב” )שם מ”ו, ב’(, 
“ה’| ה’” )שמות ל”ד, ו’(. )יש הרבה מאד כאלה, בחומש תורה תמימה שלי בפסוק “ואמרה האשה אמן 
אמן” )במדבר ה’, כ”ב( הבאתי בגליון שם המון דוגמאות, עד שהדף התמלא, אין לי יותר מקום... אמנם 

ֵסק[, אבל רובם ככולם ככה(. ולמה זה? כי אדם מעתיק את התפלה או  יש כאלה שלא ]באו בָפּ

את הפסוק או את הפרשה, והוא רואה מלה כפולה, אז הוא יאמר שזה מיותר וידלג על 
ֵסק, תשים לב! אל תבלע, אל תחשוב שזו טעות, זו לא טעות8.  זה. לא, יש ּפָ

יש פסק למנוע שיבוש
ֵסק למנוע שיבוש. למשל “אם תקטול אלוק| רשע” )תהלים קל”ט, י”ט(. למה יש י.  ויש ּפָ

ֵסק? כדי שלא תאמר “אלוק רשע” חס וחלילה. אלא “אם תקטול אלוק” -  ּפָ ב’אלוק’ 
אם ה’ יקטול את הרשע. או: “הלא משנאיך ה’| אשנא ובתקוממיך אתקוטט” )שם כ”א(. 
ֵסק, אשנא. אין בזה לא  שלא תאמר “ה’ אשנא”, חס וחלילה, אלא “הלא משנאיך ה’” – ּפָ
שתי אותיות דומות, ולא שתי תיבות דומות, אלא למנוע טעות. “עד מתי רשעים| ה’” 
ֵסק יש כוונות וסודות. רבנו  )תהלים צ”ד, ג’(, “אלקים| זדים קמו עלי” )שם פ”ו, י”ד(. לא כל ּפָ

בחיי אמר את זה לגבי ויעבור בלבד, יש שם “ה’| ה’”, ויש בזה פירושים רבים. הרמב”ם 
ֵסק? כי הקריאה היא “ויעבור ה’ על  בתשובה ב’פאר הדור’ אומר )סי’ צ’( למה יש לנו ּפָ
פניו ויקרא ה’”, מה קרא ]ה’[? קרא: ה’ אל רחום וחנון ]וגו’[. ה’ הראשונה חוזרת למעלה. 
ויש פירושים אחרים, הגמרא אומרת )ר”ה דף י”ז ע”ב( אני הוא לפני שיחטא ואני הוא אחרי 
שיחטא ויעשה תשובה. לא נשתנה שום דבר. אם אדם עושה תשובה, כאילו לא חטא 

בכלל. )ועיין בספר סנסן ליאיר עמ’ ק”ג(.

גם בין הליטאים, יאמרו “זאת טענה יפה מאד”. באמת טענה יפה... זו טענה מטומטמת! אדם 
צריך להיות עם שכל, לא להיות טיפש מטופש. האדמו”ר לחוד והקב”ה לחוד. האדמו”ר אמר 
לפעמים בטעות, מה יכול להיות?! הרמב”ם כתב כמה פעמים “טעיתי ותקנו בספריכם”. לכן לא 

לומר “וכי רס”ג אלקים הוא?” אף אחד לא אמר את זה.
8.  הנה יש לנו בשיר השירים )ד’, י”ב( “גן| נעול אחותי כלה גל נעול מעין חתום”, ב”גן נעול” יש 
ֵסק, כי שם אין שום בעיה.  ֵסק, למה? כי נו”ן ונו”ן נבלעים, ובהמשך: “גל נעול” אין שם ּפָ שם ּפָ

ֵסק שבא להפריד בין המלים. ֵסק שבא להפריד בין האותיות, ויש ּפָ לכן צריך לשים לב, יש ּפָ

אומרים פיוט ‘יגדל אלקים חי’ על דרך הפשט
יש מקומות שיש סוד, ויש מקומות שאין סוד, יש מקומות שהטעם פשוט. צריך יא. 

ללמוד את הפשט, ולא על כל דבר ודבר להגיד “סוד”. הנה יש לי אחד שאומר לא לומר 
פיוט “יגדל אלוקים חי”, כי הרב האר”י אמר לא להגיד אותו )שער הכוונות דף נ’ ע”ב(. אבל 
הרב האר”י אמר שלא לומר לא רק את הפיוט הזה, אלא אמר ככה על כל הפיוטים של 
הספרדים שלא יודעים ומבינים בסוד העניינים. אבל האם מישהו מהספרדים יכול לוותר 
עליהם?! האם אדם יכול לוותר על פיוט “ידי רשים נחלשים” ועל “י-ה שמך ארוממך”  
ועל הפיוט “שנאנים שאננים כניצוצים ילהבו”, האם אתה יכול לוותר עליהם?! עד היום 
כולם אומרים אותם. גם חלק מהאשכנזים אומרים, וגם כל הספרדים אומרים אותם - 
הפשטנים והמקובלים והגאונים, ויש נחת רוח לקרוא את הפיוטים האלה. מה אתה 
מדקדק בקבלה? לא יודעים קבלה, מתפללים בדרך הפשט! הריב”ש אומר )סימן קנ”ז( 
על רבו רבי שמשון מקינון מחבר ספר כריתות, שלא היה מכוון כלל בספירות ההם, והיה 
מתפלל כמו תינוק. ולכן אף על פי שעל פי הקבלה הפיוט “יגדל אלוקים חי וישתבח” לא 
מתאים - כי “אלקים חי” זו ספירה מסויימת9, וא”כ איך אחר כך תאמר “נמצא ואין עת 
אל מציאותו”? זה לא מסתדר, כי הספירה הזאת היה זמן למציאותה - אנחנו אומרים 

את הפיוט הזה על דרך הפשט.

“סוד ה’ ליראיו”
פעם היה אחד שעשה ספר תורה לכבוד רבי חיים ויטאל, והוציא אותו ביום האזכרה יב. 

שלו. ובא מקובל אחד שמה ואמר שכל דבר בעולם יש לו “בן זוג”, יש ספר תורה שכתב 
אותו רבי יאשיהו פינטו להכניע את הסטרא אחרא, ובא בן-זוג שלו ספר תורה הזה, “כי 
גם לקדוש ברוך הוא יש בת זוג”. זה כופר! מי שאומר דבר כזה הוא חייב מיתה! לקדוש 
ברוך הוא יש בת זוג?! הוא אחד ושמו אחד אין עוד מלבדו! מה אתה משתגע? אלא 
שהוא ראה את זה בספרי הקבלה ולא הבין מה הוא קורא10. כאשר הקבלה התפרסמה 
בעם – זה חורבן! זו כפירה! היו אומרים בספרד בימי הריב”ש )סי’ קנ”ז(: “הנוצרים מאמיני 
השלישיות, והמקובלים מאמיני העשיריות”. וכיו”ב כתב הרשב”ש בנו של הרשב”ץ )סימן 

קפ”ט(. אסור לומר ככה! ה’ אחד ושמו אחד!

“לא ניתנו דברים הללו אלא למצניעיהם”
ואמרו שאת פיוט “יגדל אלוקים חי” חיבר אותו עמנואל הרומי, מה פתאום? הוא יג. 

רשע גמור, יש לו שירים שכולם גועל נפש, הוא יחבר פיוט כזה?! כתוב בסידור אוצר 
התפלות מי חיבר את הפיוט הזה שכולו קודש קדשים וישראל אומרים אותו, ויש בו 
י”ג עיקרי האמונה שיסד ובירר הרמב”ם. למה שלא נאמר אותו? עמי הארץ אומרים את 
הכל, ]אז[ אנחנו “עמי הארץ”, ולא מבינים בכוונות ולא בשום דבר. לכן אומרים “יגדל 
אלוקים חי וישתבח” מלה במלה, ולא מדלגים כלום! “אחד ואין יחיד כיחודו” האם תדלג 
על זה?! וכי הוא לא “אחד ויחיד”? מה אתה מבלבל את המוח?! לא עושים ככה. יש דברים 
שהם מיוחדים למקובלים, ו”לא ניתנו דברים הללו אלא למצניעיהם” )ע”פ שבת דף ע”ו ע”ב(. 

“לב נשבר ונדכה אלוקים לא תבזה”
מי שיתפלל בתום לב יכול לעשות נסים ונפלאות יותר מכל המקובלים שבעולם. כי יד. 

המקובל חושב אני הגעתי לשמים... וכל מלאכי השרת וחיות הקודש והשרפים מקבלים 

9.  והיעב”ץ כותב )בסידורו( שאין תואר כזה “אלוקים חי” בתנ”ך, אבל באמת יש ארבע פעמים את 
התואר הזה. פעמיים במלכים ב’ )פרק י”ט פסוק ד’ ופסוק ט”ז( ופעמיים בישעיה באותם הפרקים 

המקבילים )פרק ל”ז פסוק ד’ ופסוק י”ז(: “לחרף אלוקים חי”.
10.  אחד אמר על דברי הגמרא )ברכות דף ל”ב ע”א( שתפסו משה לקדוש ברוך הוא, ואמר לו “ועתה 
הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם” )שמות ל”ב, י’(. והוא דרש ברבים ואמר שמשה תפס בבגדו של 
ה’! וכי יש לקדוש ברוך הוא בגד?! ומה הצבע של הבגד שלו?... זו טפשות, כי הגמרא לא אמרה 
שתפס אותו בבגדו. אלא הגמרא אמרה “כאדם שהוא תופס את חברו בבגדו”. והצל”ח שם פירש 
שכמו שאדם תופס את חבירו בבגדו, ככה משה רבנו תפס את הקב”ה במידות שלו, שאמר לו 
אתה “א-ל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת” )שמות ל”ד, ו’(, ככה אתה עושה לישראל בעגל? 
זה הכל, אבל לא שתפס אותו בבגדו, הגמרא לא אמרה שתפס אותו בבגדו, אלא “כאדם שהוא 

תופס את חברו בבגדו”.

 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

 יוסף בן רחל 
ומבורך עטייה
נ"ע ט"ז מנחם טוב 



את פני, ואני אומר להם: “לכו מכאן, אני מדבר ישר עם בורא עולם ]כדבר איש אל 
רעהו[!”. אתה “חמור חמורתיים” )שופטים ט”ו, ט”ז(, זה מה שחסר לך, רק לדבר עם בורא 
עולם?! מי אתה בכלל?! אדם צריך להכיר את מיעוט ערכו! להתפלל בלב שבור “זבחי 
אלקים רוח נשברה, לב נשבר ונדכה אלוקים לא תבזה” )תהלים נ”א י”ט(, ככה אולי יוכל 

אדם להשיג שתפלתו תתקבל. ולכן נאמר את הפיוטים האלה. 

הפיוט “בני היכלא דכסיפין”
“בני היכלא דכסיפין” שאבא היה טו.  ואמנם יש פיוטים שיש בהם בעיה, כמו הפיוט 

מתווכח עליו עם הרב ניסן פינסון, והיה אומר לו שלא לומר את זה, אבל הרב פינסון 
היה אומר שמנהגם לומר את הפיוט הזה. וחכם אחד טען מה רע בזה? הנה האשכנזים 
אומרים את זה ולא קרה להם כלום. אבל שכחת מה שקרה להם בשואה11?! אולי אם 
הם לא היו קוראים את הפיוט הזה, היה להם יותר טוב. כי הבן איש חי אומר )ש”ב פרשת 
חיי שרה אות י”ג( שלא לומר אותו כדי לא להתגרות בחיצונים. ויש מקור לזה בברכי יוסף 

)סימן רל”ה סק”א( שאמר לא לחלק צדקה בלילה, כי הלילה זה הזמן של החיצונים, ואם 

אתה נותן צדקה אתה מתגרה בהם. ויש גמרא בסוף קידושין )דף פ”א ע”א( על פלימו שהיה 
אומר: “גירא בעיני דשטן” – חיצים בעיני השטן, ויום אחד נתגלה לו השטן ואמר לו שלא 
יאמר ככה, כי הוא יכול להזיק אותו. ויש כל מיני דברים כאלה. לכן כשאומרים פיוט 
“בני היכלא דכסיפין” שכתוב שם: “לבר נטלין, ולא עאלין, הני כלבי דחציפין... ישוי לון, 
בנוקביהון, ויטמרון בגו כיפין. ארי השתא, במנחתא, בחדותא זעיר אנפין12”, לא עושים 
ככה. “לא ֶזה הדרך ולא זֹה העיר” )מלכים-ב’ ו’, י”ט(. יש פיוטים שנדלג מהם, ויש פיוטים 

שכל הדורות שעברו אמרו אותם באמונה תמימה ובפשיטות.

ביקש מלוכה ונמצא חמור
הקב”ה לא אוהב את החכמים בעיניהם שאומרים תשמע, אני עושה נפלאות, אתה טז. 

לא יודע שאני “פועל ישועות בקרב הארץ” )תהלים ע”ד, י”ב(, והוא חמור חמורתיים. פועל 
ד אותי קבלה. אמרתי לו:  הישועות הזה בא אלי לפני ארבעים שנה, וביקש ממני: ְתַלֵמּ
איך אני אלמד אותך, ואני בעצמי לא יודע?! אבל הוא רוצה לעשות קבלה, וכאשר יבוא 
אליו מישהו ויאמר לו שאין לו ילדים, הוא נותן לו קמיעות וסגולות וכו’, ויאמר לו: 
תשמע, אם יוולד לך ילד או ילדה תוך שלוש שנים, תדע לך שאני הוא הגורם, ואתה חייב 
אחרי שלשה חדשי הריון להגיע אלי. וגם אני אהיה סנדק. ובאמצע הוא הלך לרופאים 
ונולד לו ברוך ה’ ילד, אבל המקובל הזה אומר שזה הוא שעשה את זה... מה אתה מרויח 

מהשטויות האלה?! כסף?! 

כולם אומרים - תאמר
לכן אני לא יכול לתת הסכמה על ספר שכותב שלא להגיד “יגדל אלוקים חי”. אנחנו יז. 

נגיד ונגיד! עד שיקום המחבר ]של הפיוט[ בתחיית המתים ויאמר “אל תגידו”... כולנו 
אומרים את זה, ולא מתחכמים יותר מדאי. אם אתה רואה הרבה לא אומרים – גם אתה 
אל תאמר, לא נורא. אבל במקום שאומרים, ודאי שתגיד, ואל תהיה יוצא דופן ותאמר 
אני יודע את הספירות. הספירות כבודן במקומן מונח, אתה מדבר ב”יגדל אלוקים חי” 
על האין סוף, על הקב”ה. “אחד ואין יחיד כיחודו, נמצא ואין עת אל מציאותו”, ככה 

צריך להתפלל.

האמונה הפשוטה ביותר אסור להחליף אותה בספירות
ואם אדם בתוך התפילה יש לו כוונות רבות, יקח ספר “עולמו של צדיק” ויראה )בעמ’ יח. 

83( שיש שם כתב יד של המחבר רבי סלמאן מוצפי ע”ה, וכתב שם על מוסף של ראש 

השנה: דעת רבני פורת יוסף שיכוון כך, ודעת השד”ה שיכוון כך. וכי כאשר אני מתפלל 
“מלך עוזר ומושיע ומגן” אני מכוון כל מיני ספירות?! מה פתאום?!  אני מכוון כפשוטו 
“מלך עוזר ומושיע ומגן, ברוך אתה ה’ מגן אברהם” – הגנת על אברהם אבינו. האמונה 
הפשוטה ביותר אסור להחליף אותה בספירות ולא בדמיונות. בשעה שלומדים דברים 
עמוקים יש כאן איזו כוונה שמוסיפה טעם. אבל לא יתכן להתפלל למשל “הא-ל הגדול 
הגבור והנורא”, האל אותיות “לאה”, מי הכניס את לאה באמצע התפלה? אולי תכניס גם 
את רחל וגם את יוכבד... לא עושים ככה! לא זו הדרך, צריך להתפלל בתמימות, הרב 

11.  השבוע הזה הביאו לי ספר שנקרא “בכף הקלע” שכתב אותו חכם אחד ששמו רבי יחזקאל 
הרפנס, שהוא ניצול שואה וכתב בסוף הספר שנשארו רק 9% מהמשפחה שלו, נורא ואיום לקרוא 

באיזה יסורין ובאיזו אכזריות והתעללות התעללו בהם הגרמנים ימח שמם וזכרם.
12.  אתם חושבים שאני אומר אותו?... אני לא אומר אותו, אבל קראתי אותו פעם ופעמיים ואני 

זוכר את החרוזים. כי יש לי “בעיה” אני אוהב חרוזים.

עובדיה תמיד התפלל בתמימות13.

סגולה לכל הישועות
היום אומרים אם תגיד תודה, הכל יהיה בסדר. באסון מירון היה בחור אחד שעשרים יט. 

אנשים דרכו עליו ואמר תודה ותודה ותודה, ואמר מזמור לתודה עשרים פעם ומת, 
אחרי הפעם העשרים נרמס שם ומת! תפסיקו, תפסיקו. צריך להתפלל בדמעות. לפני 
שאתה נוסע תתן צדקה ותתפלל, הצדקה יכולה לפוצץ את כל הגזירות שבעולם! צדקה 
ותפלה. ואל תחשוב שכאשר אתה מקובל, יש לך פרוטקציה למעלה, כי אין פרוטקציות 

למעלה. תהיה בן אדם פשוט ואמתי. 

“זה שמי לעולם וזה זכרי לדֹ-ר דֹר”
לכן ויקרא בשם ה’ זה משהו אחר ושם יש כוונה אחרת, וגם הבן איש חי אמר שמי כ. 

ֵסִקים שבתנ”ך שיש בהם סודות, זה  שהוא לא מפסיק עונשו גדול. אבל לומר על כל הּפָ
ֵסק. כתוב “ה’ אלוקינו ה’ אחד” )דברים  ֵסִקים רבים שאתה מבין למה יש ּפָ לא ככה, יש ּפָ
ו’, ד’( והדל”ת היא דל”ת גדולה, או להבדיל “לא תשתחוה לאל אחר” )שמות ל”ד, י”ד( יש 

שם רי”ש גדולה, וראיתי כתוב שבכוונה עשו דל”ת ורי”ש גדולות, כדי שיזהר שהדל”ת 
לא תתהפך לרי”ש והרי”ש לא תתהפך לדל”ת. מה רע בזה? זה הפשט הפשוט. 

כל ישראל יש להם גימ”ל רגילה
והרב שמואל דוד הכהן מונק שהיה תלמיד חכם גדול והוא אוהב את התימנים )וגם כא. 

אנחנו אוהבים אותם(14, כתב בשו”ת פאת שדך )סוף סימן כ”ד( שהתימנים שמרו הרבה על 

המסורת שלהם, אבל המבטא הזה שאומרים גימ”ל כמו ג’ים זה שיבוש עצום ונגד הקבלה 
שבפי כל ישראל. כל ישראל אומרים גימ”ל רגילה ולא אומרים ג’ימל.

להשהות תבשיל ע”ג כירה שאינה גרופה וקטומה
הלכות שבת. המשנה אומרת )שבת דף ל”ו ע”ב( “כירה שהסיקוה בקש ובגבבא, נותנין כב. 

עליה תבשיל. בגפת ובעצים לא יתן עד שיגרוף או עד שיתן את האפר”, לא תוכל לשים 
סיר על הכירה, רק עד שתגרוף או עד שתתן אפר. והגמרא )שם( שאלה האם הכוונה 
שלא יחזיר או שלא ישהה? מה זה לא ישהה? לא תשים על הכירה ]אפילו מערב שבת[ 
עד שתגרוף, משום שאדם עלול לחתות. )מה זה לחתות? שהוא יראה שהאש קטנה והוא יחתה 
אותה כדי שהגחלים יהיו לוהטות(. או שהאיסור הוא דוקא להחזיר, אבל להשהות מערב 

שבת מותר אפילו שאין הכירה גרופה וקטומה. ובמסקנת הגמרא יש שתי דעות, חנניה 
ואחרים. ומרן פסק )סי’ רנ”ג ס”א( שאפילו להשהות צריך להיות כירה גרופה וקטומה. אבל 
מהר”ם בן חביב אומר )בתשובה בכ”י המובאת בס’ ארץ חיים סתהון סי’ רנ”ג( שהיה נהוג תמיד 
אצלנו כדעה השניה שדוקא להחזיר אסור, אבל להשהות מותר אפילו שאינה גרופה 
וקטומה. ולכן אתה יכול להשהות על פתיליה דולקת. ויש אומרים שכדאי לשים חתיכת 
בשר חי מערב שבת כדי שתסיח דעת מהחיתוי )זה כתוב בגמרא שבת דף יח ע”ב(. והרא”ש 
אומר )פ”ג דשבת סימן א’(: ובשביל שרבו דעות בהאי פיסקא וישראל אדוקין במצות עונג 
שבת ולא ישמעו להחמיר הנח להם כמנהג שנהגו על פי הפוסקים כחנניא. ע”כ. ולכן 

לא עושים בשר חי ולא צריך לדבר הזה.

להשהות תבשיל על גבי פלאטה
אמר, כיון שמרן כתב סתם ויש כג.  אבא ע”ה  אנחנו היינו עושים ככה. אבל אחר כך 

אומרים, ולפי הסתם אסור אפילו להשהות, לכן כדאי להניח חתיכת בשר חי. ואחר כך 
אבא ראה בספר ארץ חיים סתהון שהביא תשובת מהר”ם בן חביב15 שאומר שהמנהג 

13.  פעם בא אליו הרב ארוש שיבדל לחיים, ונישק לו את היד ואמר לו: היד שלך קדושה. הרב 
אמר לו: אתה עושה אותי בבא? אני לא בבא, לך מכאן! לא להשתמש בדברים האלה.

14.  בהזדמנות אחרת אני אביא לכם כמה דברים שהם קוראים לא כמונו, ויש  לי מקור בשבילם 
מהגמרא, אמרו לי לא, זה לא מהגמרא, זה מהמצודות. אבל מצודות דוד חי לפני מאתים שנה, 
ואני מביא לך משנה במסכת ידים, אתה לא מבין?! מה נעשה לך?! אבל לא מערבבים שמחה 
בשמחה... פעם אחרת אני אגיד לכם את ההוכחות שלי על כמה מבטאים של התימנים שיש 

להם יסודות בתלמוד.
15.  זה אחד הגאונים הגדולים שהיו לפני שלוש מאות שנה והיה בן דורו של הגנת ורדים, והיה 
מתוכח אתו בהלכה. כל פעם שאבא ע”ה היה קורא את התשובות של הגנת ורדים, היה אומר שהעיון 
של מהר”ם בן חביב מיוחד במינו, יש לו עיון ישר. מי שלא יודע מה זה מהר”ם בן חביב, יקח ספר 
גט פשוט על הגיטין, ויקח ספריו על ראש השנה ויומא וסוכה, יש לו ספר “שמות בארץ”, וכתב 
שם שלשה ספרים, אחד קרא לו “יום תרועה” על מסכת ראש השנה, “תוספת יום כיפורים” על 
מסכת יומא, ו”כפות תמרים” על מסכת סוכה. ורואים שם עיון זך שאין כמוהו. ויש שם הסכמה 



כמו שכתב הרא”ש שבני ישראל קדושים הם ורוצים לאכול חמין16, ולכן מותר לשים 
תבשיל מערב שבת אפילו שזה לא גרוף וקטום. אבל ]להשהות מערב שבת על[ פלאטה 
חשמלית אין בה שום בעיה לכל הדעות, למה? כי אין שם חשש חיתוי, כי אין מה לחתות. 
לכן גם לדעת הסתם של מרן מותר לשים עליה, ולכן מי שמשתמש בפלאטה חשמלית 
אין לו בעיה. ומי שאומר אני לא משתמש בפלאטה בגלל שזה חשמל של שבת, אין הכי 
נמי, “דבבר ראסּך" )תשבור את הראש שלך(... יניח על הגז, ויעשה משהו )יכסה למעלה( אם 

הוא רוצה להחזיר.

להניח על הפלאטה בשבת זה נראה כמבשל
ולעניין להניח ישר על הפלאטה בשבת, אמנם יש אומרים כיון שזה אוכל יבש אין כד. 

שום בעיה להניח על גבי הפלאטה, אבל למעשה יש בזה חשש משום שזה נראה כמבשל. 
יש שני סעיפים במרן ]שסותרים זה את זה ומהתירוץ של הפרי מגדים משמע להחמיר 
בזה[ )עיין בהערות איש מצליח הארוכות בסי’ רנ”ג ס”ג(, ויש תשובה של ישכיל עבדי )ח”ז סי’ 
כ”ח אות ח’( לרבי עובדיה הדאיה ע”ה שאמר כיוון שאנחנו קוראים לה “פלאטה של שבת” 

אין חשש שיבוא להשתמש בזה בדברים של איסור. אבל אם ככה בנר של שבת, למה 
חוששים שמא יטה? הרי נר של שבת נקרא של שבת. אלא לא אומרים דבר כזה. אמנם 
יש דעה יחידאה ]שאפשר להשתמש לאור נר של שבת אם יש היכר שהוא של שבת[ 

של חכם אשכנזי )בעל קרבן נתנאל( שאמר שזה ספר חלש, אבל בשעות הפנאי ובבין הזמנים 
נלמד בו... הוא לא ידע את הערך שלו. פעם אחת כשהיה הרב עובדיה בבית הדין בפתח תקוה 
והיה אב”ד שם הרב שלמה קרליץ, היה אומר לו גט פשוט אמר ככה, והוא לא היה מקבל, ואומר 
לו אני לא מכיר את הספר הזה גט פשוט, אנחנו חריפים ולא פשוטים... אמר לו הרב עובדיה ואם 
אתה רואה שפני יהושע יאמר ככה אתה מסכים? אמר לו ודאי, פני יהושע זה שלנו. אז פתח לו 
פני יהושע בסוף כתובות ושם כתוב בקונטרס אחרון: “אני דן בקרקע לפני הגאון בעל גט פשוט”. 
התפלא: מה, ככה הוא כתב על הגט פשוט? בסדר, אני מקבל! הם לא יודעים את הערך של חכמי 
הספרדים, רק על ידי שימצאו איזה חכם אשכנזי שדן לפניהם בקרקע. אם הוא דן מקומה ראשונה 

זה אחרת... לא ככה עושים, תבדוק את הדברים בעצמם, יש לך שכל. 
בא שוטה אחד ואמר לי: תראה, בספר שואל ומשיב של הרב נתנזון כתוב ששער המלך  פעם 
יודע ללמוד. “חידוש גדול”, צריך לברך עליו “ברוך משנה הבריות”, ממתי ספרדי יודע ללמוד?!... 
חזר אלי פעם, פעמיים, שלש, ארבע, ואומר לי שזה כתוב בחלק פלוני סימן פלוני. אמרתי לו אני 
יודע ששער המלך יודע ללמוד, אתה לא צריך להביא לי אסמכתא. תבדוק את הדברים. תלמדו 
את העיון, ואל תפלפלו באויר. תשמעו, זה הפשט הפשוט, ואת הפשט הזה אי אפשר להזיז אותו, 

אפילו באלף טילים לא יזוז... אז תלמדו את העיון.
16.  זה הטשולנט, יש איזו מודעה בחוץ על טשולנט. אבל גם שלנו לא פחות טעים מהטשולנט 

של האשכנזים... כולם טובים. 

שמביא הרב חיד”א )בשיורי ברכה סי’ ער”ה סק”א( אבל כתב הרב חיד”א “ישתקע הדבר ולא 
יאמר”. לכן אפילו שקוראים לפלאטה הזאת “פלאטה של שבת” יש בזה מחזי כמבשל, 
כי אפילו שהיא לא מיועדת לבישול אבל היא יכולה לבשל, ואני מכיר אנשים שמערב 
שבת שמים את האוכל בלי בישול בכלל עד מחר בבוקר והוא יהיה טעים להפליא, 
זה מתבשל בסדר גמור. וכי הכירה של אבותינו כמו הכירה שלנו? ודאי שלא! הכירה 
]- כיריים ותנור[ שלנו אתה שם עליה תבשיל, ותוך חצי שעה-שעה האוכל מתבשל. 
ואילו הכירה של חכמים היתה מבשלת מערב שבת עד מחר בבוקר. עובדה שאם אתה 
שם חתיכת בשר חי אתה מסיח דעתך ממנה. ולמה? כי היא לא תבשל בלילה, והיום אין 
דבר כזה. הכירה שלהם היא כמו הפלאטה שלנו. ואותו דבר הפלאטה, נכון שאין דרך 

לבשל עליה, אבל בכל זאת אם אתה שם עליה זה אסור. 

מה מפסידים כשמניחים פח על הפלאטה להפסק?!
ואלה שאוסרים לא “קטלי קני באגמא”, כמעט כל רבני האשכנזים אוסרים )הגרצ”פ כה. 

פראנק והגרש”ז אוירבך והגרי”ש אלישיב ועוד(, וגם מרבני הספרדים - הרב משאש אוסר )שו”ת 

שמש ומגן ח”א חאו”ח סי’ נ”ג(, הרב בן ציון אבא שאול אוסר, ולכן כדאי להחמיר. אדרבה 

בדברים כאלה האשכנזים מקילים יותר, ואומרים שאם לא נצטנן הרבה אפשר להחזיר, 
יש להם קולא כזו )עיין רמ”א סי’ רנ”ג ס”ב וסי’ שי”ח סט”ו(, ואילו בדבר הזה לשים ישר על 
פלאטה בשבת אפילו כולו יבש או רובו יבש אוסרים. לכן צריך לשים איזה הפסק בין 
התבשיל לפלאטה. ומהו ההפסק? לא נייר כסף, כי זה לא נחשב כהפסק מחמת שבדרך 
כלל מניחים אותו רק בשביל ששולי הקדרה לא ידבקו בפלאטה, לכן צריך משהו עבה, 
או קדרה כמו שמרן כותב )סי’ רנ”ג ס”ג(, או פח כמו שמביא בספר שם חדש )ח”א דף נ”ח( 
שמנהג ירושלים להניח את הקפה על גבי פח על גבי האש, וככה כשהנחת פח אתה מראה 
שאינך רוצה לבשל כי הכל כבר מבושל. ואני יודע שכמה פוסקים שלנו דעתם אחרת, 
הרב עובדיה )שו”ת יחו”ד ח”ב סי’ מ”ה( דעתו אחרת, וגם הרב משה לוי דעתו אחרת )שו”ת 
תפלה למשה ח”א סי’ ל”ב(, אבל מה אתם מפסידים כשמניחים פח להפסק?! כאשר אנחנו 

רוצים לחמם את הלחם לסעודה שלישית מניחים פח או משהו אחר להפריד, ועל ידי 
זה ניכר שאין כוונתנו לבשל אלא רק לחמם, וככה הרבה פוסקים אומרים לעשות, וככה 

כדאי לעשות. מי שמכבד את השבת, השבת מכבדת אותו17.

17.  החזון איש סיפר )פאר הדור ח”ב עמ’ צ’( כשפנו הרבנים אל ראש עיריית תל אביב במחאה על 
הפרת הבטחה בענין השבת. השיב להם כי משראה שבבית הכנסת הגדול יש שם אותיות גדולות 
שמאירות על ידי חשמל בליל שבת, וכתוב בהם “זכור את יום השבת לקדשו” )שמות כ’, ח’(, אמר 
שזו חוכא ואטלולא, כי הם משתמשים בחשמל בשבת ואומרים “זכור את יום השבת לקדשו”, 



אכילת זיתים
יש עוד שלוש דקות, אז נאמר איזה חידוש יפה על הפרשה. כתוב: “כרמים וזיתים כו. 

אשר לא נטעת ואכלת ושבעת, השמר לך פן תשכח את ה’” )דברים ו’ י”א-י”ב(. “פן תשכח” 
]רמז[ כי הזיתים משכחים, כמו שהגמרא אומרת )הוריות דף י”ג ע”ב( שמי שאוכל זיתים 
הוא שוכח את הלימוד שלו. ואני אוכל זיתים וסומך על היעב”ץ )מר וקציעה סי’ ק”ע( שאומר 
שאם תקח זית כשהוא מר זה גורם לשכחה, אבל אם תיקח זית כבוש בחומץ או במלח 
וכדומה, זה בסדר גמור. והרב עובדיה חולק ואומר )שו”ת יבי”א ח”ב חיו”ד סי’ ח’ אות ד’( שזה 
לא נכון, כי מי יכול לאכול זית מר? ]ולדעתו בודאי שכוונת הגמ’ שגם זיתים כבושים 

איזה “לקדשו” זה? ולכן לא ראה את עצמו קשור להבטחה שניתנה לרבנים. ואמר החזו”א שלכן 
החילוניים לא שומעים לנו לשמור שבת! אבל יגיע הזמן שהחילונים יבינו שהשבת זה נכס ואוצר, 
וזה דבר נחמד שה’ נתן לעם ישראל, ואחר כך אומות העולם העתיקו אותו מאתנו, ואנחנו צריכים 
להתפאר בה ולשמור עליה. ולא לחפש קולות כשאין צורך, אם אין צורך אל תחפש קולות, מה 
יכול להיות? במקום להניח ישירות על הפלאטה תשים משהו מפסיק, וזה מדובר שהתבשיל כבר 
מבושל, ואם אתה מניח מערב שבת אין בעיה, אבל אם אתה מניח אותו בשבת על מנת לחמם, 
בכדי שיהיה ניכר שאתה רוצה רק לחמם ולא לבשל, תניח דבר שיפסיק בין הדבר המתבשל ובין 
הפלאטה. כי הפלאטה לא נחשבת כ”גרופה וקטומה”, כי הכל גוף אחד של חימום, לכן כדאי להניח 

על גבי משהו ולצאת ידי כל הספיקות.

עושים שכחה[. אבל מצאתי שבזמן הגמרא היו אוכלים זית מר, שכתוב שהיו פוצעים 
את הזית באבן כדי למתק מרירותו )בשבת דף נ’ ע”ב(18, והיעב”ץ אומר שרק כאשר אתה 
אוכל זית שהוא מר זה גורם לשכחה אבל זית שלנו אין בזה בעיה. ויש מוסיפים נופך 
ואוכלים זית עם שמן זית, ואומרים שמה שהאב משכח הבן מפקח. “יפה כח הבן מכח 
ַח, אבל כשאתה אוכל זית  ּכֵ האב” )שבועות דף מ”ח ע”א(, כי השמן זית מפקח, והזית ְמַשׁ

עם שמן זית זה בסדר גמור. 

כוונה בעת אכילת הזית
ויש אומרים שאם תעשה כוונה ]בשעת אכילת הזית[ - “א-ל אלקים מצפ”ץ” הכל כז. 

יהיה בסדר. ומי אמר את הכוונה הזאת? הרב האר”י )שער המצות פרשת ואתחנן ובספר נגיד 
ומצוה דף י”ח ע”ב(. הוא אמר שא-ל זה גימטריא 31, ואלקים זה 86, ביחד זה 117. ומצפ”ץ 

)שזה שם הוי”ה בא”ת ב”ש( עולה 300, והכל ביחד זה 417 כמניין זית. וזה רמז הפסוק: “השמר 

לך פן תשכח את ה’ אלוקיך”, “את ה’ אלוקיך” הכוונה את הטפל לשם ]שם הוי”ה בא”ת 
ב”ש[. וכמו שהגמרא )ב”ק דף מ”א ע”ב ובפסחים דף כ”ב ע”ב(, דורשת “ולא יאכל את בשרו” 
)שמות כ”א, כ”ח( – את הטפל לבשרו, ומאי ניהו? עורו. וזהו “כרמים וזיתים אשר לא 

נטעת ואכלת ושבעת, השמר לך פן תשכח” – ואיך לא תשכח? תחשוב על השם - “את 
ה’ אלוקיך” את הטפל לשם, דהיינו שם מצפ”ץ שהוא חילוף של שם הוי”ה בא”ת ב”ש, 
ו”אלקיך” זה שם “אלוקים”, וכאשר אתה מכווין 
דברים כאלה, הזית לא משכח אותך. והרב עובדיה 
אומר שבישיבת פורת יוסף של פעם כולם ידעו 

את הכוונה הזאת. 

אנשים שמתפללים מכל הלב 
הקב”ה אוהב אותם ונותן להם הכל

לכן תכוין את זה, כי מה תפסיד אם תכוין? כח. 
אבל שאדם מהכוונות יפסול פיוטים שנתקדשו 
בעם ישראל אלף שנה, לא עושים ככה. “לא ֶזה 
הדרך ולא זֹה העיר” )מלכים-ב’ ו’, י”ט(. תהיו אנשים 
פשוטים, הקב”ה אוהב את הפשוט – “כי ה’ אוהב 
משפט, ושומר את חסידיו לעולם נשמרו וזרע וכו’ 
נכרת” )תהלים ל”ז, כ”ח(. “אוהב משפט” אותיות “אוהב 
מפשט”... אנשים שהם פשוטים ומתפללים מכל 
הלב, הקב”ה אוהב אותם, ונותן להם כל מה שהם 
צריכים. ויהי רצון שהקב”ה יבטל את כוחות הסטרא 
אחרא מעלינו ויחזיר אותנו בתשובה שלימה, ונזכה 
כולנו לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן ואמן.

מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב 
הוא יברך את כל השומעים, ואת כל הקוראים אחר 
והשומעים דרך הלוין או בבית הכנסת, הם  כך, 
ומשפחתם וכל אשר להם, מלכא דעלמא יברך 
יתהון, ויזכה יתהון, וישמע בקל צלותהון, וימלא 
כל משאלות לבם לטובה ולברכה, וכן יהי רצון 

ונאמר אמן.

א-ל מלא רחמים יתמלא ברחמים על נשמת מר 
זקני החסיד רבי רפאל מאזוז בן אמימה שנפטר 
כהשבוע הזה י”ט באב תשכ”ו, וזה גם ליל הפטירה 
של הרבנית אשתו של הרב עובדיה, גם כן י”ט באב 
תשנ”ד, רוח ה’ תניחם בגן עדן, ותהיה נשמתם 

צרורה בצרור החיים. אמן כן יהי רצון.
18.  רש”י ידע שהזית מר, ולא כמו חכמי התוספות שגרו 
בצרפת במקום שאין זיתים, וחשבו שהזית מתוק )עירובין 
דף י”ח ע”ב בד”ה מרורין, ופסחים דף ל”ו ע”א בד”ה מה(, אבל 
אין זית מתוק בכל העולם. יש כאלה שמתווכחים אתי 
ואומרים שיש סוג של זית מתוק, אולי יש זית מתוק 
בגן עדן לפני שאדם הראשון אכל מעץ הדעת... תביא 
לנו זית מתוק, אל תשתגע, אין זיתים מתוקים בעולם. 
אבל היו פוצעים זיתים כדי למתק אותם ע”י סלע, 
וממילא המרירות שלהם פוחתת, או שהיו אוכלים 

אותם כמות שהם.





ילדי גאילדי גאלהלה

כוונתו כפריו
תשובה לחידה נמצאת בעלון הנוכחי.  לעת עתה אין להשיב על החידות

ַהָּגאֹון ַרֵּבנּו ַחִּיים ִמְּבִריְסק
ְּביֹום כ“א ְמַנֵחם ָאב ָהָיה יֹום ְּפִטיַרת ַרִּבי ַחִּיים ִמְּבִריְסק 

זצ"ל. ֹלא ֻכָּלם יֹוְדִעים ֶאת ָהעֶֹמק ֶׁשּלֹו. ֵיׁש לֹו ָׂשָפה ְמֻיֶחֶדת 

– ”ַּגְבָרא ְוֶחְפָצא“. ַהָּדָבר ַהֶּזה ֻמָּתר ִמְּבִחיַנת ַה“ַּגְבָרא“, ֲאָבל 

ָאסּור ִמְּבִחיַנת ַה“ֶחְפָצא“, אֹו ְלֵהֶפְך. ְוַהְרֵּבה ָהיּו לֹוְמִדים 

ַּבִּׁשָּטה ֶׁשּלֹו, ְואֹוְמִרים ֶׁשָעָׂשה אֹוָתּה ְּבַכָּוָנה ִּבְׁשִביל ְלָקֵרב 

ֶאת ִלְבבֹות ַהְּצִעיִרים ְלִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְּבִׁשיָטה זֹו. ְוִהֵּנה ְבדֹוֵרנּו 

ֵאין ַהְרֵּבה ֶׁשּלֹוְמִדים ַּבִּׁשָּטה ַהּזֹאת, ֲאָבל ֲעַדִין ֵיׁש ָּכֵאֶּלה 

ֶׁשּלֹוְמִדים, ְוִלְפָעִמים ֹלא ְמִביִנים ֶאת ַהִּׁשָּטה. ַהֲחזֹון ִאיׁש 

ָּכַתב ֶהָערֹות ַעל ָּכל ַהֵּסֶפר ֶׁשּלֹו. ְוַהּיֹום ַמְדִּפיִסים ִחּדּוֵׁשי 

ַרֵּבנּו ַחִּיים ַהֵּלִוי )ֶזה ַרִּבי ַחִּיים ִמְּבִריְסק( ַּבּסֹוף ֵיׁש ֶהָערֹות ֶׁשל 

ַהֲחזֹון ִאיׁש, ְוֵהם ֶהָערֹות ְּפׁשּוטֹות ְמאֹד, ְּכמֹו ֵאיְך ֶאְפָׁשר 

ִיְכּתֹב ְּדָבִרים ְסתּוִמים  ֶׁשָהַרְמָּב“ם ֶׁשהּוא מֹוֶרה ְלדֹורֹות 

ִויַחֶּכה ֶׁשַאֲחֵרי 700 ָׁשָנה ְיָפְרׁשּו אֹוָתם?! ָהַרְמָּב“ם ָצִריְך 

ִלְכּתֹב ְּדָבִרים ְּברּוִרים ]יֹוֵתר, ִאם ָהְיָתה ַכָּוָנתֹו ְלֵפרּוׁש ֶזה[. 

ְועֹוד ֶהָערֹות ֵמֵעין ֵאֶּלה. ְוִלְכאֹוָרה ַהְּדָבִרים ְנכֹוִנים. ָאְמָנם 

ֲאִני ֹלא ָיכֹול ְלַהְכִריַע ֵּבין ְׁשֵני ַהְּגאֹוִנים, ֲאָבל ָּכָכה ִמְסַּתֵּבר, 

ֶׁשִאם ָהַרְמָּב“ם ָּכַתב ”ֻמָּתר“ ַּכָּוָנתֹו ֶׁשֶּזה ֻמָּתר, ְוִאם ָּכַתב 

”ָאסּור“ ֶזה ָאסּור. ְוֹלא ”ֻמָּתר“ ִמּכַֹח ֶזה, ֲאָבל ֶּבֱאֶמת ”ָאסּור“ 

ִמּכַֹח ֶזה, ֶזה יֹוֵתר ִמַּדאי ָחִריף. )ֵיׁש ְמקֹומֹות ֶׁשָּצִריְך לֹוַמר ֶאת 

ַהְּיסֹוד ֶׁשל ”ַּגְבָרא ְוֶחְפָצא“, ְוֵאין ָמנֹוס ִמֶּזה. ְלָמָׁשל ַמה ְּבִדְבֵרי 

ָהַרְמָּב“ם ְּבִהְלכֹות ַׁשָּבת )פרק ה' ה“א(.(

ַרִּבי ַחִּיים ִמְּבִריְסק ָהָיה ָחִריף ְמאֹד, ְוָהָיה לֹו ֵׂשֶכל ְועֶֹמק 

ְּבצּוָרה ְמֻיֶחֶדת. ּוַפַעם ְּבִגיל ַאְרַּבע אֹו ָחֵמׁש ָּבא ִלְפֵני רֹאׁש 

ָהִעיר ֶׁשל ְּבִריְסק )ֶׁשָהָיה ְיהּוִדי ַּכּמּוָבן( ְוָאַמר לֹו: ”ָהַרב ֶׁשל 

ַהֵּלִוי  ]ְוָהַרב הּוא ַהָּגאֹון ַהֵּבית  ְּבִריְסק קֹוֵרא ְלָך“.  ָהִעיר 

ַהֵּבן  ְוָאַמר לֹו: ַאָּתה  ָעָליו  ִהְסַּתֵּכל  ַחִּיים[  ַרִּבי  ָאִביו ֶׁשל 

ֶׁשּלֹו, ָנכֹון? ִאם ֵּכן ַּתִּגיד ִלי ”ַאָּבא קֹוֵרא ְלָך“. ָאַמר לֹו: ֲאָבל 

ַאַחר ָּכְך ַּתְתִחיל ִלְׁשאֹל אֹוִתי, ִמי ֶזה ַאָּבא ֶׁשְּלָך? ַמה הּוא 

עֹוֶׂשה? ָלֵכן ָאַמְרִּתי ְלָך ָהַרב ֶׁשל ְּבִריְסק קֹוֵרא ְלָך, ְוַאָּתה 

ַחָּיב ִּבְכבֹודֹו ְוַאָּתה ַחָּיב ָלבֹוא ִמָּיד. הּוא ָהָיה ָחִריף, ְוָתִמיד 

ָהיּו לֹו ְתׁשּובֹות ְמֻיָחדֹות ]וראה במדור הלכה נאמנה[. 

)גליון 272 אותיות י"ד - ט"ז. ראה שם עוד(.

ַּפַעם ָהָיה ִמיֶׁשהּו ֶׁשְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ָהָיה לֹו אֶֹנס ֶׁשֹּלא ָהָיה 

ָיכֹול ְלִהְתַּפֵּלל ַעְרִבית, ּוְלָמֳחָרת ַּבּבֶֹקר ָּבא ְלִהְתַּפֵּלל ְׁשַּתִים, 

ַאַחת ֶׁשל ַהּבֶֹקר ]ְלַׁשֲחִרית[, ְוַאַחת ]ַהְּתִפָּלה ַהְּׁשִנָּיה[ ֶׁשל 

מֹוָצֵאי ַׁשָּבת ]ְּכלֹוַמר ְּתִפַּלת ַּתְׁשלּוִמין[. ּוָבא ִלְׁשאֹל ֶאת 

ָהַרב ֵאיפֹה ֲאִני ַאִּגיד ”ַאָּתה חֹוַנְנָּתנּו“, ַּבְּתִפָּלה ָהִראׁשֹוָנה 

אֹו ַּבְּׁשִנָּיה? ַּבְּגָמָרא )ברכות דף כ“ו ע“ב( ָּכתּוב ֶׁשַהְּתִפָּלה 

]ַּבִּמְקֶרה ֶׁשָּלנּו[  ַעְכָׁשו ְּכלֹוַמר  ִבְׁשִביל  ָהִראׁשֹוָנה ִהיא 

ִּבְׁשִביל ַׁשֲחִרית, ְוַהְּׁשִנָּיה ִבְׁשִביל ַעְרִבית, ְוָלֵכן ָהַרב ָרָצה 

לֹוַמר לֹו, ֶׁשַּיִּגיד ”ַאָּתה חֹוַנְנָּתנּו“ ַּבְּתִפָּלה ַהְּׁשִנָּיה ִּכי ִהיא 

ִבְׁשִביל ַעְרִבית ]ֶׁשֲהֵרי ְבַעְרִבית ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת אֹוְמִרים 

ַעד ֶׁשהּוא  ֶׁשְּיַחֶּכה  ָרַמז לֹו  ַחִּיים  ַרִּבי  ַאָּתה חֹוַנְנָּתנּו[. 

ִיְגמֹר ֶאת ַהְּתִפָּלה ֶׁשּלֹו, ְוָאז הּוא ִהְסִּביר לֹו ֶׁשַּמה ֶׁשָאנּו 

אֹוְמִרים ”ַאָּתה חֹוַנְנָּתנּו“ ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ֶזה ֹלא ִבְגַלל ֶׁשּזֹו 

ְתִפַּלת ַעְרִבית, ֶאָּלא ִבְגַלל ֶׁשּזֹו ַהְּתִפָּלה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשָּבָאה 

ִמָּיד ַאֲחֵרי ַהַּׁשָּבת. ְוִאּלּו ְיֻצַּיר ֶׁשַהְּתִפָּלה ָהִראׁשֹוָנה ִּתְהֶיה 

ַׁשֲחִרית ְוַאֲחֶריָה ַעְרִבית, ָהִיינּו אֹוְמִרים ”ַאָּתה חֹוַנְנָּתנּו“ 

ְּבַׁשֲחִרית. ְוִהֵּנה ַהְּיהּוִדי ַהֶּזה ֵיׁש לֹו עֹוָלם ָהפּוְך, ַמְתִחיל 

ְּבַׁשֲחִרית ְוַאַחר ָּכְך ְּבַעְרִבית, ָלֵכן יֹאַמר ”ַאָּתה חֹוַנְנָּתנּו“ 

ִּבְתִפָּלה ִראׁשֹוָנה ְבַׁשֲחִרית, זֹו ְסָבָרא ָיָפה ְמאֹד. ְוָהַרב 

ֶזִוין ָזָצ"ל ֵמִעיר )בספר אישים ושיטות( ֶׁשָּכָכה ָפַסק ַרִּבי 

ֲעִקיָבא ֵאיֶגר )סי‘ רצ“ד סק“א(, ְוַאָּבא ָזָצ"ל ָּכַתב ִּבְזַמּנֹו 

ְּבִגְליֹון ֵסֶפר ִאיִׁשים ְוִׁשיטֹות )ֶׁשִּקַּבְלִּתי אֹותֹו ַמָּתָנה ִלְפֵני 

ָׁשִנים ַרּבֹות, ִּבְׁשַנת ַּתְׁשָט“ו(, ֶׁשָהַרְדָּב“ז )ח“ב סי‘ מ“ב( ָּפַסק 

ַהְּסָבָרא ֶׁשל  ֲאָבל  ִּבְכָלל.  ַאָּתה חֹוַנְנָּתנּו  ֶׁשֹּלא אֹוְמִרים 

ַרִּבי ַחִּיים ִהיא ְסָבָרא ִנְפָלָאה ְמאֹד. )גליון 272 אות י"ז(.

בשתי החידות, יש להקפיד לומר את התשובה והפרטים )כולל שם, כתובת וטלפון( בצורה ברורה!    הודעה שאינה ברורה כולה למערכת, לא תיכנס להגרלה
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ָּפָרַׁשת ֵעֶקב ֶׁשִּנְקָרא ַהּיֹום ְמֵלָאה ְבֶׁשַבח ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ֶזה ַמְדִהים. 

מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ְּבחּוץ ָלָאֶרץ ְוהּוא אֹוֵמר ֶאת ָּכל ַהֵּפרֹות ֶׁשִּנְמָצִאים 

ָּבָאֶרץ: "ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשעָֹרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון ֶאֶרץ ֵזית ֶׁשֶמן 

ּוְדָבׁש". ֵּפרֹות ֶׁשַהּתֹוָרה ִהְזִּכיָרה אֹוָתם ֵהם ַהֵּפרֹות ַהּטֹוִבים 

ְּביֹוֵתר. ָהִראׁשֹון ֶׁשָּבֶהם – ”ֶאֶרץ ִחָּטה“ – ַהָּמקֹור ֶׁשל ַהִחָּטה 

הּוא ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ִּגָּלה ֶאת ֶזה ְיהּוִדי ֶאָחד ְּבֵׁשם ַאֲהרֹוְנסֹון. 

הּוא ָהָיה חֹוֵקר ְוִחֵּפׂש ָּכל ִמיֵני ְדָבִרים. ּוָמָצא ֶׁשִאם ַהִחָּטה 

– ְּכלֹוַמר ַהִחָּטה ַהְּמקֹוִרית ְּגֵדָלה ְבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ָּכל ַהִחִּטים 

ֶׁשָּבעֹוָלם ָּבאּו ִמּכָֹחּה. ְוָלֵכן ִהיא ֲעִמיָדה ִּבְפֵני ָכל ִמיֵני ְדָבִרים 

ְוַסָּכנֹות יֹוֵתר ִמָּכל ַהִחִּטים. ִנּסּו ִלְזרַֹע ָּכל ִמיֵני ִחִּטים – ִחָּטה 

ָאֶמִריָקִאית, ִחָּטה ְפלֹוִנית, ִחָּטה ַאְלמֹוִנית. ְוַהִחָּטה ַהִּיְׂשְרֵאִלית 

ָהְיָתה ֲחָזָקה יֹוֵתר ִמֻּכָּלם! ַּגם ”ֶאֶרץ ֵזית ֶׁשֶמן“ – ַהַּזִית ֶׁשל ֶאֶרץ 

ִיְׂשָרֵאל הּוא טֹוב ִמֻּכָּלם. ְוַגם ”ֶּגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון“, ַהֵּפרֹות ֶׁשל 

ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֵאין ְּכמֹוָתם ָּבעֹוָלם. ֲאַנְחנּו ֹלא יֹוְדִעים ֶאת ָהֵעֶרְך 

ֶׁשָּלֶהם. ָהָיה ַפַעם ַמֲאָמר ֶאָחד ִמַּמְזִּכיר ַהִהְסַּתְּדרּות – ְוָאַמר 

ֵאיְך אֹוֵמר ָלנּו מֶֹׁשה ”ִחָּטה ּוְׂשעֹוָרה ָוֶגֶפן“ ְוגֹו‘, ְוֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 

ִהיא ֲהִכי טֹוָבה ָבעֹוָלם?! ֵיׁש ָלנּו ֶאת ַהָּפרֹות ֶׁשל הֹוַלְנד ֶׁשֵהם 

נֹוְתנֹות ָחָלב יֹוֵתר ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ָחָזק ּוָברּוְך... ַהָּפרֹות ָהֵאּלּו 

הּוְבאּו ְלָכאן ְוֵהם נֹוְתנֹות ָחָלב ִּפי ָׁשלֹוׁש ִמַּמה ֶּׁשּנֹוְתנֹות ְּבהֹוַלְנד! 

ַאָּתה ֵמִבין ַעְכָׁשו ֶׁשֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל טֹוָבה ִמֻּכָּלם?! ַאַחד ַהַּפְיָטִנים 

)ָּדִוד ִׁשירֹו ֶׁשִּיְהֶיה ָבִריא( ָהָיה אֹוֵמר ”סֹוַבְבִּתי סֹוַבְבִּתי ֶאת ָּכל 

ָהעֹוָלם ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַהּטֹוָבה ִמֻּכָּלם!“ ְוזֹאת ֱאֶמת. ִמי ֶׁשָּיגּור 

ָּכאן ְוַאַחר ָּכְך ֵיֵלְך ִלְפָעִמים ְלחּוץ ָלָאֶרץ ְלָכל ְמִדיָנה ֶׁשִּיְרֶצה, 

ִמְּלַבד ַהּקֹורֹוָנה ְוָכל ַהָּצרֹות ֶׁשֵּיׁש ָּבעֹוָלם, ַיְרִּגיׁש ֶׁשָהֲאִויר ֶׁשל 

ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַמְחִּכים. ָהֲאִויר ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַמְבִריא. ָּכל טּוב 

ֵיׁש ָּבּה. )גליון 272 אותיות ב' וג'(.

ַּגם ַהָּפסּוק ָרַמז ָלנּו ַעל ִמְלֶחֶמת ֵׁשֶׁשת ַהָּיִמים ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים. 

ָּכתּוב ַּבָּפָרָׁשה: ”ִּכי תֹאַמר ִּבְלָבְבָך ַרִּבים ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ִמֶּמִּני“ 

ְוַרִׁש“י ְמָבֵאר ַמה ֶּזה ִּכי תֹאַמר? ִאם ּתֹאַמר  )דברים ז‘, י“ז(. 

ִּבְלָבְבָך. ִּדְלָמא, אּוַלי ת ֹּאַמר ִּבְלָבְבָך ַרִּבים ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ִמֶּמִּני? 

ַאל ּתֹאַמר ָּכָכה, ֹלא ִתיָרא ֵמֶהם. ”ִּכי תֹאַמר ִּבְלָבְבָך“, ָמַתי 

ָאַמְרנּו ֶאת ֶזה? ְּבִמְלֶחֶמת ֵׁשֶׁשת ַהָּיִמים. ”ִּכי תֹאַמר ִּבְלָבְבָך“ 

ְּבִגיַמְטִרָּיא ַּתְׁשָּכ“ז ]ְׁשַנת ִמְלֶחֶמת ֵׁשֶׁשת ַהָּיִמים[ ְּבִדּיּוק. ”ֹלא 

ִתיָרא ֵמֶהם“ – אֹותֹו ָדָבר, ִּגיַמְטִרָּיא – ַּתְׁשָּכ“ז. ֶזה ַמה ֶּׁשָּקָרה 

)ַּפַעם ָּבא ֶאָחד  ִטְבִעית.  ִנִּסית, ֹלא  ִמְלָחָמה  ָהְיָתה  ְּבַתְׁשָּכ“ז, 

ֻמְמֶחה ְבִמְלָחמֹות ָלֵתת ִׁשעּור ְלַכָּמה ֶגֶנָרִלים ְּבָאֵמִריָקה. ָאַמר ָלֶהם 

ִמְלֶחֶמת  ַהְּׁשִנָּיה,  ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם  ָהִראׁשֹוָנה,  ַעל ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם 

ִוֶּיְטַנאם. ְוִהְתִחיל ְלַדֵּבר. ָהָיה ָׁשם ְיהּוִדי, ָאַמר לֹו ַאַחר ָּכְך: ָלָּמה ֹלא 

ִהְזַּכְרָּת ֶאת ִמְלֶחֶמת ֵׁשֶׁשת ַהָּיִמים? ָאַמר לֹו: ִמְלֶחֶמת ֵׁשֶׁשת ַהָּיִמים 

ֵאין ִלי ַמה ְּלַדֵּבר ָעֶליָה, ִּכי ֶזה ֹלא ְבֶדֶרְך ַהֶּטַבע, ֶזה ְבֶדֶרְך ֵנס. ָמה ֲאִני 

אַֹמר ָלֶכם ָעֶליָה? ְוִכי ֶאְפָׁשר ִלְלמֹד ִמֶּמָּנה ַמֶּׁשהּו?! ֶזה ֵנס, ֹלא ִטְבִעי 

ִבְכָלל. ְּבִׁשָּׁשה ָיִמים ָּגַדל ִׁשְטָחּה ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִּפי ָׁשלֹוׁש! ]ֶׁשִּנְכְּבׁשּו 

ֵאזֹור ְיהּוָדה ְוׁשֹוְמרֹון, ְירּוָׁשַלִים ַהִּמְזָרִחית, ַהּגֹוָלן ְוִסיַני[ ֶאְפָׁשר ְלַהְסִּביר 

ֶאת ֶזה?! ָלֵכן ֲאִני ֹלא ְמַדֵּבר ָעֶליָה(. ְוַהַּפַעם ַהְּׁשִליִׁשית ֶׁשִּנְרְמָזה 

ַבָּפָרָׁשה ִמְלֶחֶמת ֵׁשֶׁשת ַהָּיִמים ֶזה ַבָּפסּוק: ”ֹלא ִיְתַיֵּצב ִאיׁש 

ִּבְפֵניֶכם, ַּפְחְּדֶכם ּומֹוַרֲאֶכם ִיֵּתן ה‘ ֱאֹלֵקיֶכם ַעל ְּפֵני ָכל ָהָאֶרץ 

ֲאֶׁשר ִּתְדְרכּו ָבּה ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם“ )שם י“א כ“ה(. ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר 

ַּגם ֵּכן עֹוֶלה ְּבִגיַמְטִרָּיא ַּתְׁשָּכ“ז. ָצִריְך ְלִהְסַּתֵּכל ַּבּתֹוָרה, ֵיׁש ָּבּה 

ְּדָבִרים ַמְדִהיִמים ּוַמְפִליִאים ְּבִדּיּוק ַרב. ָּכל ִמָּלה ַבּתֹוָרה ָזָהב 

ּוְפִניִנים ּוַמְרָּגִלּיֹות. ָלֵכן ִמְסְּכִנים ֵאֶּלה ֶׁשֵאיָנם יֹוְדִעים ּתֹוָרה, 

ְמַמְּלִאים ֶאת רֹאָׁשם ַּבֲהָבִלים, ַּבֲעַצִּבים ּוִבְׁשֻטּיֹות. ִמי ֶׁשּלֹוֵמד 

ּתֹוָרה ִיְמָצא ָּבּה – ”ֵיׁש ָזָהב ְוָרב ְּפִניִנים ּוְכִלי ְיָקר ִׂשְפֵתי ָדַעת“ 

)משלי כ‘, ט“ו(. )שם אות ד' והערה 7(.

     ברכת מזל טוב חמה 
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אמן.


