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 “לקיים לנו את כל חכמי ישראל, הם ונשיהם 
ובניהם ותלמידיהם”

קודם כל השיעור הלילה יהיה לרפואת מורנו ורבנו הגאון רבי שלום הכהן בר א. 
תפאחה, רפואה שלמה ובריאות איתנה. זכות השבת תגן עליו. שבת ראשי תיבות 
תפאחה1. אמרו לקרא פרק תהלים, נקרא שיר המעלות ממעמקים  בן  שלום 
)מזמור ק”ל( זה הפרק הכי טוב. אדם שופך את לבו שם. אם היינו מבינים את 

המזמור הזה. ]כאן מרן רבנו שליט”א קרא המזמור הנז’[. זכות אבא שלו - רבי 
אפרים כהן שהיה דבוק במורנו ורבנו הגאון רבי יוסף חיים, וזכות התורה שהפיץ 
חכם רבי שלום במשך ששים שנה בפורת יוסף, וזכות רבי יוסף חיים תגן עליו 
לרפואה שלמה ובריאות איתנה. כי ממש “נשארנו מעט מהרבה” )ירמיה מ”ב, ב’(. 
כל הגדולים שהיו לנו פעם - עזבו אותנו. הלך הרב קנייבסקי, הלך אביו, הלך 
הרב שלום משאש. אם נעשה  הרב עובדיה, הלך  רבי בן ציון אבא שאול, הלך 
ספירה מכל החכמים האלה נקבל רשימה ארוכה. נשארנו מעט מהרבה, כמעט 
לא נשאר כלום. כבר “כלתה חררה” )רש”י שמות ט”ז, א’(. היום יש לנו אנשים שעל 
כל אחד שעובר מברכים עליו בשם ומלכות “שחלק מחכמתו ליראיו”... הבן איש 
חי בפרשה הזאת )ש”א פרשת עקב אות י”ג( אומר לברך בלי שם ומלכות, והיום כל 
אחד ואחד תולים עליו “שלטי הגבורים” )שיר השירים ד’, ד’(. אין לנו אנשים כאלה, 
מעטים מאד. “שחלק מחכמתו” מברכים רק על חכם שהוא בקי בתורה כולה, כמו 
החזון איש וכמו הרב עובדיה2. היום יש לנו אפיקורוסים שנלחמים בתורה בוקר 
וערב, שלא יעלה בידם. נתפלל תמיד שהקב”ה ישמור לנו את חכמי ישראל. היום 
אמרנו ]בהכרזת ראש חודש[ “לקיים לנו את כל חכמי ישראל, הם ונשיהם ובניהם 
לחזק את הכח של התורה.  ותלמידיהם”. שיזכו להפיץ תורה, להרבות תורה, 
הרב ]שלום כהן[ חיבר תפלה מיוחדת לומר אותה בכל יום שבת לפני הוצאת 
ספר תורה, ואנחנו קוראים אותה. תפלה נוגעת ללב, מי שיקרא אותה בטוב טעם 
ובשום שכל יראה כמה דברים נפלאים יש בה. שלא תתן לאנשים האלה לעקור 
ה’ יתברך ישמור על מורנו  את התורה, לעקור אותה מהשורש, רחמנא ליצלן. 
ורבנו ועל כל חכמי ישראל. והפעם תעלה התורה למעלה למעלה, ולא ירמסו 

1.  דרך אגב, לא כולם יודעים לכתוב את המלה ‘תפאחה’. הרמ”א כתב )אה”ע סי’ קכ”ט סעיף 
ל”א( שכל מלה שיש בה ספק אם היא בתי”ו או בטי”ת - תכתוב אותה בטי”ת. מדוע? משום 

שתי”ו לפי האשכנזים יש תי”ו שהיא רפויה, אז אולי יגידו ‘סופאחה’ למשל. אבל קודם כל, 
הספרדים לא מבטאים את התי”ו הרפויה, וגם האשכנזים רובם לא מבטאים אותה. דבר שני, 
בראש מלה אי אפשר שתהיה תי”ו רפויה, בראש מלה תמיד התי”ו דגושה. ו’תפאחה’ לקוחה 
לכן כותבים ‘תפאחה’, לא ‘טופחה’ בטי”ת, ולא  ממלה תפוח בעברית - תפאחה בערבית, 

‘תופאחה’ בוי”ו אחרי התי”ו.
2.  החזון איש היה בקי גם בהלכות קידוש החדש. הרב עובדיה בקי בכל התורה כולה, אולי 
לא היה בקי בקידוש החדש, אבל כל התורה כולה הלכה למעשה תשאל אותו והוא שולף 

ָוה” )איוב כ’, כ”ה(. ֵצא ִמֵגּ ַלף ַוֵיּ לך. “ׁשָ

אותה אנשים עולים חדשים שבאו מרוסיה ולא יודעים כלום. לא תורה, ולא 
יראת שמים, ולא דרך ארץ ולא שום דבר. עושים ראש ממשלה שיש לו ששה 
מנדטים... “בן פורת יוסף”, איזו חכמה יש להם... ]בינתיים שמענו שהגאון נלב”ע 
ביום שני כ”ה מנחם-אב בעוה”ר. הקב”ה ינחם אותנו ויחזקנו. ויקוים בו הכתוב 

ושכבת וערבה שנתך. ר”ת שלום כהן בן תפאחה. תנצב”ה[.

אפשר להבחין מה המקור ומה תוספת
עכשיו נאמר הערה אחת על הפיוט “בוא עם בחיר י-ה” ]ששר ר’ כפיר ב. 

פרטוש[. בהוספה של יוסי ברדא בפיוט הזה )בשורה שניה(: “אתה אבינו מלכנו, 
ֵרְך את בנינו, יחיו בשלום בארץ”. זה לא בדיוק.  ָבּ הבטחת ארץ אבותינו. אנא 
כשאתה מוסיף צריך להיות ברוח השיר המקורי. איך השיר המקורי? “בוא עם 
בחיר י-ה, בארץ. גפן פוריה, הארץ”. כל הזמן “בארץ”, “הארץ” וכדו’. וכאן אתה 
אומר “אבינו מלכנו” ולא כתוב בארץ. “הבטחת ארץ אבותינו”, איפה בארץ? גם 
זה לא. צריך להיות: “אתה אבינו מלכנו, הבטחת לאבותינו, הארץ”. ככה צריך 
להיות. “אנא ברך את בנינו. יחיו בשלום בארץ”. זו הערה על התוספת של יוסי 
ברדא. תמיד אפשר להבחין שזו תוספת וזה מקור, אפשר להבחין בזה. למשל:

למה “המשיח אלמים והמפענח נעלמים” באו בה”א הידיעה?
יש לנו בנשמת כל חי: “פוקח עוורים וזוקף כפופים, המשיח אלמים והמפענח ג. 

נעלמים, ולך לבדך אנחנו מודים”. בהתחלה כתוב בלי ה”א – מחיה מתים ורופא 
חולים. פוקח עוורים וזוקף כפופים. המשיח אלמים והמפענח נעלמים”. למה 
האחרונים בה”א הידיעה? אבל מרן החיד”א גילה לנו את הסוד. הוא לא עמד 
על השאלה הזאת, אבל הוא אמר )עיין בחזון עובדיה שבת ב’ סוף עמ’ קצ”ט( שהמלים 
האלה “המשיח אלמים והמפענח נעלמים” נוספו אחר כך מפני מעשה שהיה 
בירושלים. יש בהר הזיתים קבר של רבי קלונימוס בעל הנס. בזמנו הערבים 
רצחו את הבן של מושל ירושלים כדי להעליל על היהודים שרצחו אותו )מעין 
עלילת דם מיוחדת של הערבים(. הרגו את בן המושל שהם אוהבים אותו )ואולי הם 

שנאו אותו בגלל שהוא אהב את היהודים, גם זה יכול להיות(. והנה היהודים היו בצער 

גדול, כי המושל כעס עליהם, ואמר להם: “תגלו לי מי זה הרוצח!”. בא רבי 
קלונימוס ואמר לו: “אני אגלה לך מי זה הרוצח”. אמר לו איך תגלה? אמר לו 
הוא יעמוד ויגיד לך מי רצח אותו. המושל התפלא: מה? אתה יכול לעשות את 
זה?! תביא אותו! הביאו את גופת הנרצח, והרב שם עלו איזה פתק3, וההוא קם 
ואמר: “הרג אותי אחד השרים של המלך, ואם לא תאמינו לי, הנה תלכו למקום 
שמצאו אותו, ותמצאו שם עוד דמים שנשפכו שם” ונמצא כדבריו. אחר כך גווע 
הבחור הזה ומת. המלך התחנן לר’ קלונימוס: תשאיר אותו חי! אמר לו: את זה 

ם עליו פתק שכתוב  ָשׂ יש אומרים שהוא    .3
עליו: ‘אמת’. אם אנחנו נכתוב מאה “אמת” לא 

נעשה כלום... אבל הוא כתב אמת והוא קם.

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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עשיתי רק למען הציל את אחי היהודים. אין לי כח להחיות מתים. וזהו: “המשיח 
אלמים והמפענח נעלמים”. המת הזה היה כמו אלם, אין מה לעשות אתו, והוא 
יַח אותו. הקב”ה נתן לו כח לדבר. “והמפענח נעלמים”. בזה הבנתי מדוע המלים  ֵמִשׂ
האלה “המשיח אלמים והמעפנח נעלמים” באו בה”א הידיעה. כשאתה רואה סטיה 

קטנה מהסדר, אתה מבין שיש כאן משהו. 

מנהג של שטות
ככה נמצא גם באזהרות של בן גבירול הוספה שהוסיפו המרוקאים. שם כתוב ד. 

בספרים: “בסימנא טבא ומזלא יאיא”. מה זה? אין לזה משמעות. אז אומרים 
שכאשר אחד נופל עליו ]לקרוא[ הבית הזה, שופכים עליו מים... לשמוח ככה 
בחג השבועות. ויש אפילו יותר גרוע, אדם עובר בדרך ושופכים עליו מהמרפסת 
מים... שאלו את הרב יוסף משאש על זה, והוא אמר )שו”ת מים חיים סי’ רט”ז( שזה 
מנהג של שטות. אסור לעשות את זה. אדם קונה חליפה לחג השבועות, וה”מזל” 
שלו שהוא יצא בגורל, תשפוך עליו מים?! אבל מה זה “בסימנא טבא ובמזלא 
יאיא”? זה סימן טוב ששפכו עליך מים, כי התורה נמשלה למים )תענית דף ז’ ע”א(. 
ולא רק זה, אלא גם הבתים שהוסיפו שם ]כביכול בשם הרשב”ץ[ אין בהם לא 
טעם ולא ריח. מורנו רבי שאול כהן השמיט אותם, ויש ספרים שהם נשארו שם 

ואתה מרגיש לשון מחוספסת.

“ובא לציון גואל”
והערה שניה על המחבר בעצמו - רבי אשר מזרחי ז”ל. הוא כתב: “שלח גואל ה. 

לארץ” - תיקח  בארץ”. אבל לא אומרים “שלח גואל בארץ”, אלא “שלח גואל 
את הגואל לארץ ישראל. לא “תשלח גואל בארץ”, ואין דבר לומר “לארץ”, כמו 
שעשה למעלה “בארץ”, “הארץ”, הפעם יעשה במקום “בארץ” – “לארץ”, אבל 

השיר כולו שיר יפה מאד.

“ארץ חטה”
ו”גפן פוריה” זה מתאים לפרשת השבוע. נאמר בה “ארץ חטה ושעורה וגפן ו. 

ותאנה ורמון” )דברים ח’, ח’(. משה רבנו מונה את כל השבחים של ארץ ישראל, כל 
הפירות הנפלאים שגדלים בארץ ישראל. )לא מנה את הקיוי ואת התפוז וכו’, כי עדיין 
לא היו ידועים בזמנם... מה זה תפוז? לא יודעים(. הפירות שמנה אותם משה רבנו הם 

פירות חשובים עד מאד. ולא רק שהם חשובים, אלא שהם גדלים בעיקרם בארץ 
ישראל. החטה מקורה מארץ ישראל. את זה גילה חוקר אחד ששמו ‘אהרונסון’ 
לפני מאה ושש עשרה שנה )בתרס”ו(, מאה שנה אחרי פטירת מרן החיד”א, והחיד”א 
כתב ברוח הקדש דבר פלא פלאים, אמר )שיורי ברכה או”ח סי’ ר”ג( למה אומרים 
“המוציא לחם מן הארץ” ומברכים “בורא פרי האדמה”? תאמר “המוציא לחם מן 
האדמה”? אמר מן הארץ זה מארץ ישראל. וכי אין לחם בעולם כולו?! אבל אחרי 
ֵאם החטה מארץ ישראל,  ׁשֶ שגילה אהרונסון מאה שנה אחרי פטירת החיד”א 
התברר שזו אמת לאמתה. הלחם המקורי יוצא מארץ ישראל, החטה הטובה ביותר 
בארץ ישראל. אבל אנחנו לא נהנה ממנה, למה? כי אנחנו צריכים דולרים... כתוב 
)תהלים פ”א י”ז(: “ויאכילהו מחלב חטה” - מהמובחר של החטה, אבל “ומצור דבש 

אשביעך” - דבש ראשי תיבות דולרים במקום שקלים... תחליף את הדולרים במקום 
שקלים, והפסדנו את החטה שלנו. מתי נוכל לאכול את החטה שלנו? כשעושים 
מצה שמורה משעת קצירה, זו חטה שלנו. ואם אדם אוכל מצות כל השנה, אנחנו 
הספרדים מברכים על זה “על המחיה” )ולא ברכת המזון(, וכיון שאוכל שיעור שאין בו 
קביעות סעודה, וכוססים את זה )זה אחד הפירושים )עיין בש”ע או”ח סי’ קס”ח ס”ז( בפת 
ִנין לשון כסיסה, אתה לא אוכל את זה כמו לחם רגיל, אלא אתה כוסס את  ּסָ הבאה בכיסנין – ִכּ

זה(, אז לא אומרים בסוף “על המחיה ועל הכלכלה” אלא “על מחיתה ועל כלכלתה”, 

שתדע שזאת החטה מארץ ישראל, והיא הכי טובה מכל החטים.

“ושעורה וגפן ותאנה ורמון”
אחר כך “ושעורה” - שעורה שלנו טובה מאד, הבירה משלנו טובה, לא בירה ז. 

שמביאים מגרמניה וגיהנם, לא, בירה משלנו. “וגפן” - היין הטוב ביותר זה יין של 
ארץ ישראל, פעם היה יין – “חמרא דשומפניא4” זה מצרפת, היין הטוב ביותר בא 

4.  היו כותבים בהגדות של בטלנים של ליל פורים – “הא חמרא דשומפניא”, במקום “הא לחמא 
עניא”... שאלתי את סבא )בגיל שבע שמונה(: מה זה “חמרא דשומפניא”? אמר לי מה, אתה לא 

יודע? שומפניא זה יין של צרפת, היין הכי טוב.

משם, אבל היין שלנו יותר טוב משם. אחר כך “ותאנה” - התאנים שלנו טובים מאד, 
ואנחנו מחזיקים אותם עד ראש השנה שיהיו מיובשים לומר עליהם “שתהיה שנה 
זו הבאה עלינו טובה ומתוקה כדבלה”. היום בארץ לא יכולים להחזיק אותם, כי 
התולעים שמעו שבארץ ישראל יש את הפירות הכי טובים, אז הם אוכלים את 
התאנה שלנו... ימח שמם, מה נעשה להם?!... צריך לשים אותם במקרר, ואולי 
ישארו כמו תאנה מיובשת )דבלה(. ואחר כך “ורמון” - הרמונים שלנו טובים מאד. 
יש רמונים שהבן איש חי כותב עליהם )ש”א פרשת ניצבים אות ה’ ועוד( שהם חמוצים, 

ויש לנו כאן רמונים שהם טובים.

“ארץ זית שמן”
“ארץ זית שמן” - זיתים שעושים שמן. והזיתים הכי טובים שעושים שמן זה ח. 

בארץ ישראל. מספר לי מר ג’ו נקאש באמריקה, אמר לי: “אני קניתי אחוזת קרקע 
בישראל, שמה ‘חלוג’ה’, )עשו לה שינוי השם – חלוצה, הקרקע הזאת הלכה עם החלוצים, אז 
קראו לה ‘חלוצה’...(, והוצאתי ממנה זיתים שאין כמותם בעולם. פעם השמן שלי עשה 

התחרות עם שמן של ספרד )שנחשב מספר אחד בעולם(, והשמן שלי יצא ראשון!”. והוא 
הביא לי בקבוק שמן )זה היה לפני זמן, כבר גמרו אותו...(. “ודבש” - זה דבש תמרים. יש 
תמרים שהמקור שלהם לכאורה מעיראק, אבל לא, הוא לא מעיראק, עיראק גנבו 
אותו מאתנו. קוראים לזה ‘מג’הול’. מג’הול פירושה טיפש - ג’אהל. למה התמרים 
האלה טפשים? כי הם הלכו לעיראק... למה אתם הולכים לעיראק?! תישארו כאן. 
התמרים שלנו שגדלים בארץ מוצאם מעיראק, אבל הם נותנים כאן פירות פי עשרה 
ממה שנותנים בעיראק! כי הארץ שלנו טובה מאד. יש שיר שהיה שר אותו ר’ דוד 
שירו, היה אומר: “סובבתי סובבתי בכל העולם, ארץ ישראל הטובה מכולם”, והוא 
אומר את זה בהשתפכות הנפש. המחבר הוא לא דוד שירו, אלא מנחם מוסטקי. 

ומסתמא הוא סובב בכל העולם, למה שישקר?

מדיני ה”אורז” ומעלותיו
והאורז לא נמנה. האורז לא יכול להיות גדל בארץ, כי הוא צריך הרבה מאד ט. 

מים. אתם חושבים שהאורז הוא לא טוב? האורז טוב מאד. אבן עזרא כותב )דניאל 
א’, ט”ו( שיתכן שדניאל וחבריו שאכלו זרעונים )בדניאל שם( אכלו אורז, כי הוא מזין 

והוא טוב מאד. שליש העולם )בהודו( אוכל אורז, ואנחנו גם כן אוכלים אותו, ובכל 
העולם מביאים אורז. האורז הזה מיובא מחוץ לארץ. אבל כיון שהאורז הזה לא 
זכה להיות בארץ ישראל, הוא קיבל ‘עונש’, לא מברכים אחריו ‘על המחיה’, אלא 
מברכים ‘בורא נפשות’, ובכל זאת, אם אדם טעה ובירך אחרי האורז על המחיה, יצא 
ידי חובה, כי הוא מזין )ראה רא”ש ברכות פ”ו סימן ח’, ולמרן החיד”א בברכ”י סי’ ר”ח אות 
ז’(. ולכן גם בשבת אם אדם לא היה לו לחם בבוקר, והוא עשה קידוש ואכל אורז, 
לדעתי יוצא ידי חובת “קידוש במקום סעודה”, כי זו סעודה אמתית. מה יותר טוב? 
סעודה מאורז או לשתות רביעית יין? ורביעית יין כתוב בגמ’ )ברכות דף ל”ה ע”ב( 
שזה מסעד סעיד, והאורז סועד יותר ממנו )עיין בשו”ת מגיד תשובה ח”ב סי’ י”ט, ועי’ 

בהערות לבן איש חי ש”ב פרשת בראשית אות ז’(.

“וכל מדוי מצרים הרעים וגו’ לא ישימם בך ונתנם בכל שונאיך”
אז הפירות של ארץ ישראל הם הכי טובים. והפרשה שלנו מלאה ברכות. כתוב י. 

)דברים ז’, ט”ו( “וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל שונאיך”. 

מה זה “מדוי מצרים הרעים”? וכי יש מדוים שאינם רעים? כל מחלה היא רעה. אז 
הסבירו “מדוי מצרים הרעים” שהם מדביקים אחד את השני. לאחד יש אותו ואחר 
כך כולם נדבקים אחריו, זה כמו הקורונה שלנו ה’ ירחם. “לא ישימם בך ונתנם בכל 
שונאיך”, הגאון הנצי”ב5 כתב )העמק דבר בהוספות( פירוש יפה על הפסוק הזה. אמר 
יש גמרא במנחות )דף נ”ט ע”ב( ש’שימה’ זה מעט, אפילו כל שהוא – “שימה כל דהו”. 
ונתינה זה שיעור גדול. “לא ישימם בך” - אפילו מעט, אבל “בכל שונאיך” - יתן 

ראש ישיבה בוולאז’ין במשך ארבעים שנה ויותר.  ברלין שהיה  יהודה  צבי  נפתלי  רבי  זה    .5
נסגרה הישיבה והוא בדיוק נפטר, בשנת תרנ”ב. הוא לא היה יכול לחיות בלי תורה. היו עושים 
רעש גדול בישיבה, עשרים וארבע שעות כל הזמן היו לומדים. אמרו לו: איך אתה יכול לישון? 
אמר דוקא בגלל זה אני יכול לישון. אמר משל לטחנת קמח שהיא עושה רעש כל הזמן, כל 
הזמן שבעל הטחנה שומע את הרעש הוא ישן ונרדם, אבל אם הוא קם ורואה שפסקה הטחנה, 
אז הוא לא יכול לישון. הוא שואל: מה קרה?! מה קרה?! וככה אני חי עם הלימוד של התורה. 

היה גאון עולם.



להם הרבה מכות – “מדוי מצרים הרעים אשר ידעת6”.

 משכימים בשמחה לסליחות בחודש 
אלול הרחמים

והנה מגיע אלינו חודש אלול הרחמים בעזרת ה’. אנחנו יא. 
כותבים “אלול הרחמים” כי כולו רחמים. האשכנזים משום מה הם רועדים יותר 
מדאי... מתחיל אלול - מתחילים לבכות, בסדר, מתחילים לבכות, אבל אם אחד 
מהם אומר לחבירו “נשכים לסליחות”, אומר אדמו”ר אחד שאסור לומר “נשכים 
לסליחות”, כי מי אמר לך שה’ יסלח לך?! אבל וכי אנחנו אמרנו שה’ יסלח לנו? 
הכוונה נשכים לומר סליחות, לבקש סליחות. מה רע בזה? מותר לומר “נשכים 
לסליחות”, אין בזה שום איסור. יש שיר של רבי יהודה הלוי )אני לא מכיר אותו, אבל 
הוא נדפס ב”אוצרות” של יהדות תוניסיה בחוברת הראשונה, וביקשתי שישלחו לי אותו( שהוא 

אומר שם שכולם ממהרים לקרא סליחות כמו צבאות, כמו איילים. “כאיילים שכן 
מצאו מרעה” )ע”פ איכה א’, ו’(. לשמוע פיוטים של רבי יהודה הלוי, לשמוע שירים 
ימי אלול אלו הימים הכי נפלאים בשנה. אבל  כאלה, הנפש מתרוממת בהם. אז 
אדם צריך להיזהר, לא יאמר שבגלל אלול אנחנו כבר מוגנים, אין דבר כזה! צריכים 
להיזהר וצריכים לשמוח! יש לנו חודש אלול שהקב”ה נותן לנו לשמוח בו ולהתפלל 

אליו, ואנחנו צריכים להוריד את הלשון הרע ואת השנאת חינם. 

הרוצה להתגדל יבנה במה לעצמו ולא יכרה בור לאחרים
במיוחד עכשיו כשיש בחירות, ]יש חושבים[ בחירות הכל מותר, להתנפל יב. 

על השני ולומר הוא ככה ואני ככה. אבל הנכון הוא להגיד מה שיש לך, ולא מה 
שגרוע בשני, כל אחד יאמר יש לי כך וכך, וזה הכל7. השנאה הזאת גורמת לצרות, 
הנה השבוע האחרון איזה דברים גרועים ואיומים היו, תשע נפשות הלכו בשבוע 
אחד! והשבוע סיפרו לי שבחור ישיבה טבע בכינרת, הכינרת הזאת סוערת רחמנא 
ליצלן. לכן צריך להיזהר מאד, ולאהוב אחד את השני, כמו שהיינו לפני מלחמת 
ששת הימים, שאז היינו אוהבים אחד את השני, וגם עכשיו נעשה ככה. מה רע 
בזה? זה אשכנזי, וזה אתיופי, וזה כורדי8, כל עדה ועדה ה’ נתן לה מתנה מהשמים, 
כדי שאף אחד לא יתגאה על חבירו, ויאמר לו: “אבא שלי גדול מאביך” )סנהדרין דף 

ל”ז ע”א(, כל עדה יש לה ברכה מהשמים. 

וזכור את בוראיך גם בימי הבחירות
יש לנו פסוק בקהלת )י”ב, א’(: “וזכור את בוראיך בימי בחורותיך עד אשר לא יג. 

יבואו ימי הרעה והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ”. מה זה ימי הרעה? 
הגמרא בשבת )דף קנ”א ע”ב( אומרת שזה הימים של הזקנה שאדם אין לו כבר כח. 
אבל הרב שלמה עמאר שיחיה אומר: “וזכור את בוראיך בימי בחירותיך”... בשעה 

6.  מתחילה היינו אומרים שהקורונה לא הגיעה לישראל, כי היו אנשים פקחים וחכמים שעשו 
הכל שלא תגיע לארץ ישראל. אבל אחר כך באו אנשים ישראלים בהיחבא, והביאו לנו קצת 
קורונה. מה לעשות? “וצמיחת קרן לדוד עבדך” - במקום הקורונה יגיע קרן... ובכל זאת אנחנו 

המדינה הטובה ביותר מבחינת השמירה מהקורונה. כמעט ניצלנו ממנה ברוך ה’. 
7.  לפעמים באים ושואלים על בחור בישיבה איך הוא, האם הוא שקדן? תאמר “הוא למדן”. כי 
הוא לא שקדן, מה לעשות? ולכן לומר שקדן זה לא יהיה מדוייק, ולמדן הכוונה יודע ללמוד. 
ואם ישאל אותך פעמיים ושלוש תתחמק, תגיד לו הוא “בעל מידות טובות” או “בעל חסד”, 

אבל אל תאמר שקר. 
8.  שיהיה כורדי, מה יכול להיות? לפני שנה-שנתיים פגשתי איזה רופא בבית חולים, שאלתי 
אותו מאיזו עדה הוא? לא רצה להגיד לי איזה עדה הוא, התבייש כנראה. אומרים כשהכורדי 
)ויכול להיות שהוא כורדי( אומר ‘אנא כורדי’ הוא מוריד את הראש, אל תוריד את הראש! אתה 

מופיע בתורה! כתוב )בראשית ח’ ד’( “על הרי אררט”, והתרגום של אררט- קרדו, ואומרים שזה 
ההרים של הכורדים. ויש להם דבר שאין לשאר העדות, שהם מדברים בארמית פשוטה, מקורית, 
לא כמו שאר העדות שצריכים לברר כל מלה מה אומר הערוך ומה אומר רש”י, לא, אצלם הכל 
זורם. היה אשכנזי לפני מאה שנה שהלך לכורדיסטן ושמע אבא שאומר לבן שלו: ‘אייתי לי 
צבי’, הוא התפלא, מאיפה יביא הבן שלו צבי? חיכה קצת וראה שהבן הביא לו גפרורים. שאל 
אותו: וכי לגפרורים קוראים צבי? אמר לו ציבי בארמית פירושה עצים, כמו שכתוב בגיטין )דף 
נ”ו ע”א(: “ושבחו רבנן לדציבי”, ואמרתי לו תביא את העצים האלה. וכי היום מישהו יודע את 

זה? אף אחד לא יודע את זה. וגם הכורדים בעצמם, בניהם שכחו את זה, צריך להחזיר עטרה 
ליושנה, צריך ללמוד.

שאתה עושה בחירות, תזכור את הבורא! אם אתה מבזה את חברך, אתה תשלם 
על זה! תיזהרו לא לעשות ככה! כמה פעמים בימי הבחירות קרו דברים נוראיים. 
צריך ללמוד ולהיזהר במה שאתה מדבר, אתה יכול להגיד את השבח שיש לך בלי 

להזכיר את המגרעת שיש לשני. 

רמז בתורה ל’מאה ברכות’
בפרשה נאמר )דברים י’, י”ב(: “ועתה ישראל מה ה’ אלוקיך שואל מעמך” והגמרא יד. 

במנחות )דף מ”ג ע”ב( דורשת: אל תקרי “מה” אלא “מאה” )ראה פרש”י שם(, מכאן רמז 
למאה ברכות. ומשמע שמשה רבנו תיקן את המאה ברכות. אבל בנוסח הברכות 
שלנו היום יש מלים שאין להם מקור בתנ”ך, לא בתורה לא בנביאים ולא בכתובים. 
כמו מה שמברכים “להניח תפלין”, רק “טוטפות” ]יש בתורה[, ובברכה לא אומרים 
“טוטפות” אלא “תפלין”. וגם לא אומרים “על לקיחת לולב” כלשון הפסוק “ולקחתם 
לכם” )ויקרא כ”ג, מ’( אלא “על נטילת לולב”9. כי השפה של חכמים ושל התנ”ך זה 
לא בדיוק אותו דבר. יש גמרא שאומרת )חולין דף קל”ז ע”ב(, “לשון חכמים לעצמן 
ולשון תורה לעצמה”, והתוספות )בקידושין דף ל”ז ע”ב ד”ה ממחרת( הוסיפו: “לשון 
לעצמם”, כי לתורה יש לשון אחת ולנביאים לשון  נביאים  ולשון  תורה לעצמה, 
אחרת, וגם לכתובים יש לשון אחרת, וגם לתלמוד לשון אחרת. אז הברכות תוקנו 

בזמן אנשי כנסת הגדולה. 

ממתי היו מברכים?
ואיפה ראינו שהיו מברכים גם בימי הנביאים? יש פסוק מפורש )ואף אחד לא טו. 

מביא אותו(, כאשר שמואל הנביא היה עושה איזה כנס, כולם היו באים. וכתוב שם 

)שמואל-א’ ט’, י”ג( “כי הוא יברך הזבח, אחרי כן יאכלו הקרואים”. מה הפירוש “הוא 

יברך הזבח”? יש משנה בפסחים )דף קכ”א ע”א( שהיו מברכים “וציונו לאכול את 
הזבח”. ואם כן רואים שהיו ברכות, אבל הנוסח שלנו הוא נוסח מאוחר יותר. אם 
כן אין פלא לומר שמשה רבנו תיקן מאה ברכות, וזה מה שדרשו “אל תקרי מה 
אלא מאה”. ויש מי שאמר )התוס’ שם( שהרמז הוא שהמלה “מה” בא”ת ב”ש זה 
יוצא צ”י, וזה גימטריא מאה. ויש מי שאמר )שם( שהפסוק “ועתה ישראל” יש בו 
תשעים ותשע אותיות, ואם תוסיף א’ למילה “מה” יהיו מאה אותיות כנגד מאה 
ברכות. ויש לי עוד רמז יפה, שכתוב )דברים ל”ג א’(: “וזאת הברכה אשר ברך משה 
בירך  מאה, “אשר  האלוקים” ראשי תיבות:  איש  איש האלוקים”, והמלים “משה 
משה” - שבירך מאה ברכות. ויש תשובה בספר יוסף אומץ של הרב חיד”א )סימן 
נ’( שכתוב ]בספר המנהיג שאחר שתקן משה רבנו שכחום וחזר[ דוד המלך ותיקן 
מאה ברכות, כי ראה שהיו מתים מאה בחורים בכל יום בעוונות הרבים, ולכן אמר 
שעכשיו יברכו מאה ברכות. ומצאו רמז גם לזה: “הנה כי כן יבורך גבר ירא ה’” 
והמילים כי כן זה גימטריא מאה, וזה רמז שמאה ברכות ְיָבֵרְך גבר, ואמר את זה דוד 
המלך בתהלים. ויש עוד פסוק בשמואל )ב’ כ”ג, א’(: “נאום הגבר הוקם על” – ו”על” 

זה גימטריא מאה, לרמוז שדוד תיקן והקים מאה ברכות.

תברך לאט לאט ובכוונה
ודבר חשוב מאד שאדם יברך את הברכות לאט לאט, וכאשר אתה אומר את טז. 

הברכה, תכוון למי אתה מברך, ומי שמברך אותם במהירות לא חבל עליו?! בספר 
החינוך )מצוה ת”ל( אומר שמי שמברך ברכת המזון מלה במלה )מתוך סידור(, מזונותיו 
יהיו מצויים ברווח כל חייו. ויש אחד שניצול מהשואה בזכות הדבר הזה, שתמיד 

9.  ופעם שאלו את הרשב”א שאלות כאלה )ח”א סימן זק”ן( וענה: מה אכפת לכם? הרי “נטילה” 
ו”לקיחה” זה אותו הדבר. אבל צריך לתת טעם, שהרי התורה אמרה “ולקחתם לכם” )ויקרא כ”ג 
מ’(, וא”כ למה אתה אומר “על נטילת לולב”? יש הסבר יפה מאד של בעל הלבוש )סי’ תרנ”א ס”ז(, 
שבלשון חכמים לקיחה זו קנייה, כמו שכתוב במשנה )סוכה דף ל”ט ע”א( “הלוקח לולב מחבירו 
בשביעית נותן לו אתרוג במתנה”, מה הכוונה “לוקח”? קונה, ואם יתקנו לומר בנוסח הברכה 
“על לקיחת לולב”, אנשים יטעו ויחשבו שהמצווה היא לקנות לולב וזה הכל. אבל זה לא נכון, 

כי המצווה היא נטילת לולב - לקחת אותו ביד. 

 לרפואת 
 ידיד המוסדות הרב שר שלום 
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ומבורך עטייה
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ח  הוא היה נזהר לברך ברכת המזון ]בכוונה[ מתוך הסידור. והוא ]בנס[ היה ַטּבָ
אצל הגרמנים הארורים. ובאחד הימים בא אליו קצין גרמני, הסתכל עליו ואמר 
לו: אתה משמין, אה? כולם הולכים ומרזים, ואתה הולך ומשמין. אסור לך להיות 
שמן! ניתן לך עבודה, בוא תחפור לי כאן – “יחפור בדקר ולא יכסה” )ע”פ ביצה דף 
ב’ ע”א(, ונראה אותך גומר את זה תוך שעתיים. אמר לו: איך אני אעשה את זה? עם 

הציפורניים שלי?! אז הוא נתן לו איזה כלי קטן, ואמר לו לחפור שם איזו מערה 
אורכה ורוחבה. ואמר לו: אני אבוא עוד שעתיים ונראה אם גמרת או לא. והוא 
התפלל לה’: “מאין יבוא עזרי” )תהלים קכ”א א’(? והנה פתאום הגיעה קבוצה של 
חיילים גרמנים ולעגו לו וזרקו עליו ירקות רבים, ואז באו חיילים פולנים שהם גם 
היו “מזי רעב ולחומי רשף וקטב מרירי” )דברים ל”ב, כ”ד(, והלכו לשם וראו שיש לו 
הרבה ירקות, אמרו לו: תראה, יש לך הרבה ירקות - תפוחי אדמה וגזר והכל, תתן 
לנו קצת. אמר להם: אני לא אתן לכם, אלא אם כן תעשו לי את העבודה שאגיד 
לכם. אמרו לו: מה העבודה? אמר להם: תחפרו את המקום הזה, ותעשו לי כאן 
כמו מערה כזאת. אמרו בסדר, אנחנו נעשה את זה, יש לנו כלים. והתאספו כולם 
וחפרו וחפרו, והנה תוך כמה דקות )אולי תוך חצי שעה(, גמרו את העבודה, והוא נתן 
להם את הירקות. והיה להם מה לאכול ושמחו בזה. ולאחר מכן הגרמני הארור הזה 
חזר אחרי שעה וחצי והתפלא: איך גמרת?! איך יכולת לעשות את זה?! אלוקים 
והסוד הוא כי שמע בקול ספר החינוך לומר ברכת  אוהב אתכם! מה לעשות?! 
המזון מלה במלה. והוא חי כאן בבני ברק עד סוף ימיו, והיה מספר את הסיפור הזה. 
וראיתי את הסיפור הזה שלוש וארבע פעמים. צריך לדעת את הערך של ברכת 
הנהנין. הרב האר”י אומר )שער רוח הקדש( שאדם שמברך ברכות הנהנין בכוונה, 

נעשה זך לקבל קדושה.

לא עוסקים בתורה בשעת חזרת הש”ץ
ועוד דבר, מישהו שלח לי מכתב פעמיים מחו”ל. אמר: למה אסור לדבר דברי יז. 

תורה בחזרה? הוא ראה תשובת הרמ”ע מפאנו10 שכותב )סי’ ק”ב( שמותר לדבר דברי 
תורה. כתבתי לו: תשמע, אני שמעתי את הרב עובדיה ע”ה פעם בדרשה במוצאי 
שבת11 כשהוא דיבר על מי שמדבר בחזרה, ואמר: “הגאון רבי מנחם עזריה מפאנו 
אריה שאג על מי שמדבר דברי תורה בחזרה”. ככה הרב אמר, ואני בדקתי אחרי 
כמה זמן, וזה לא ככה, הוא אומר שדברי תורה זה בסדר, אבל הרב כנראה לא רצה 
שעמי הארץ יזלזלו בזה, ואולי גם ראה בספר אחר שמקפיד על זה אז הוא אמר 
“אריה שאג”, אבל זה לא בדיוק אריה, זה רבי מנחם עזריה מפאנו )והוא לא עולה 
בגימטריא אריה...(. אבל צריכים להיזהר בדבר הזה, ולמה? כי אם לא תזהר, אפילו 

שאתה מדבר בדברי תורה, חברך ידבר דברים בטלים, ומרן כותב )סי’ קכ”ד ס”ד( 
שצריך שיהיו תשעה מכוונים ועונים אמן על ברכותיו של החזן, ואם אין תשעה 
עונים על ברכותיו, קרוב הדבר להיות ברכותיו לבטלה. א”כ אתה תגרום שהחזן 
ידבר באויר! ]ועוד שבכה”ח שם )ס”ק ט”ז( הביא מפוסקים רבים להחמיר בזה[ לכן 
אסור לעשות את זה, ואל תעיין בשום דבר, אם אתה רוצה - תעיין במחשבה. אבל 
אנחנו יודעים שכמה אברכים בעוונות מסתכלים בעיתון12, ובזמן החזרה פתאום 
מתחשק לך ללמוד גמרא?! אבא ע”ה חינך את כל הבנים והתלמידים שלו בחברת 
התלמוד שבשעת החזרה צריך להקשיב ולשמוע ולענות אמן, והיה לו תלמיד אחד 

10.  זה רבי מנחם עזריה מפאנו, אחד מגדולי המקובלים, ונפטר באותה שנה שנפטר רבי חיים 
ויטאל, בשנת ש”פ.

11.  הייתה לנו חויה לשמוע את הרב עובדיה כשהוא מדבר. בעוונות כשחליתי הפסקתי, אבל 
את המלים שהוא אומר אי אפשר לשכוח! יש לו מליצות מיוחדות, בדיחות מיוחדות. אמרו 
שפעם היה רמקול על ידו, והרב התחיל לדבר והרמקול נפל, החזירו לו את הרמקול ועוד פעם 
הוא נפל. אמר זה עשה לנו מודים פעמיים, משתחווה הרמקול הזה... ו”האומר מודים מודים 
משתקין אותו” )ברכות דף ל”ג ע”ב(... תקחו את הרמקול הזה. איך הביא את ה”מודים מודים” 
הזה עם הרמקול?! מאיפה הוא הביא את זה?! מודים מודים גימטריא מאתיים, והרי”ש של 

הרמקול זה גם מאתיים... אז הרמקול עשה מודים מודים פעמיים ומשתקין אותו. ככה היה.
מדברים: מה נשמע? מה היה בסוף עם בן גביר? ומה היה עם סמוטריץ’? ומה היה עם    .12
פלוני ועם אלמוני? הכל שטויות והבלים! פעם הרב עובדיה היה מתאר את זה ככה: אנשים 
אומרים יש לנו קושיה עצומה על העיתונים, ‘הצופה’ אומר ככה, ו’המודיע’ כותב ככה, ובא 
הכתוב השלישי ומכריע ביניהם... ואתה עושה ‘ורמינהו’. מה אתה חושב?! זה תנאים?! זה 
אמוראים?!... מה אתה עושה?! מה אכפת לך?! הרב היה שומע את החדשות בשעה שתיים, 
חמש דקות היה שומע לכל היום כולו. יוצא ידי חובה... והיה שומע בשעת האוכל כדי לא לבזבז 

זמן בשביל חדשות. וכמה זמן אנחנו מבזבזים?!

שהוא גם היה מורי ורבי בדקדוק, שמו רבי דוד ברדא ז”ל13, ופעם הוא בא לארץ 
בתור תייר, וכשהוא חזר משם הוא אמר לאבא: תודה רבה על החינוך שנתת לנו. 
אמר לו אבא: על מה תודה רבה? אמר לו: על שחינכת אותנו לענות אמן, כי אני 
הלכתי לארץ ישראל, ובזמן החזרה אחד מסתכל בעיתון, ואחד מדבר עם חבירו, 
ואחד קורא גמרא, ואחד לומד, ואף אחד לא עונה, ואני עונה בשביל כולם! מה 
זה?! מה אתם עושים?! פעם )לפני שנים רבות( הלכתי לרמת גן לאסוף כסף בשביל 
הישיבה, ומסכנים החזן והגבאי והעולה, החזן קורא, והעולה מקשיב, והגבאי אומר 
“תעלה פלוני תעלה אלמוני”, וכל הציבור מפטפטים... פעם הייתי באיצקוביץ 
בפרשת בלק, ויש פסוק “וירד מיעקב והאביד שריד מעיר” )במדבר כ”ד, י”ט(. ואחד 
אמר לחברו: שריד זה יוסי שריד... עכשיו קוראים את הפרשה, מה אתה מכניס את 
יוסי שריד לכאן?! אבל מה לעשות? אנשים מתבדחים על חשבון התורה והתפלה! 
לא עושים ככה! לכן אין הבדל בין עם הארץ לתלמיד חכם, כולם צריכים להקשיב 

לברכות ולענות, להקשיב על מה אנחנו עונים אמן. 

גם בחזרה תכוין במלות התפלה
וכשתענה תכוין ב”אתה חונן לאדם דעת” - תן לנו שכל ובינה. אם אתה יח. 

נמצא באיזו בעיה של כסף, תכוון שיהיה לך חכמה בינה ודעת איך לצאת מהבעיה 
הזאת. “השיבנו אבינו לתורתך” - שנחזור בתשובה. “סלח לנו” - על העבר, וכן 
על זו הדרך. אדם שצריך רפואה יתפלל - “והעלה ארוכה ומרפא לכל תחלואינו 
ולכל מכאובינו ולכל מכותינו”, וזה לא סתם כפל, אלא תחלואינו זה למשל סכרת, 
“תחלואינו” דבוק בגוף של בן אדם. מה לעשות? אתה לוקח מכשיר,  זה נקרא 
ואחר כך הוא עולה, ואחר כך יורד, קרבן עולה ויורד... “מכאובינו” זה דבר כואב, 
ה צרות צרורות...(. ו”מכותינו” זה אדם שקיבל מכה. כל  סכרת זה לא כואב, )אבל עוָשׂ
מלה מדוייקת! התפלה כולה חכמה ודעת, תיקנו אותה אנשי כנסת הגדולה, ואסור 

להוסיף או לגרוע ממנה מלה14. 

להניח תבשיל על פלאטה כבויה שתיכף תדלק
אם אדם מניח אוכל מבושל על גבי פלאטה בשבת בשעה שהיא מכובה, ויודע יט. 

שעוד חצי שעה - שעה החשמל חוזר ]ע”י שעון שבת[, זה מותר או אסור? הרב צבי 
פסח פראנק )מגדולי הפוסקים בדור שלפנינו( דעתו לאסור. אמר )שו”ת הר צבי או”ח סי’ 
קל”ו( יש לנו גמרא )ביצה דף ל”ד ע”א( שאם אחד נתן עצים, ואחד שם את האש, ואחד 

שם את הירקות וכדו’ כולם אסורים, ואסור לעשות ככה. ואמר שם כשהראשון נתן 
לא היה כלום, רק על ידי פעולה אחרת, אחד שם את העצים ואחד שם את הקדירה, 
עד שבסוף מישהו שם את האש. וכל שכן כאן שהכל נעשה בידי האדם, ככה דעתו 
של הרב פראנק. והרב עובדיה )שו”ת יבי”א ח”י חאו”ח סי’ כ”ו( דחה את זה, אמר כאן זה 
רק גרמא בעלמא. כשכל אחד שם משהו אז זה חבורה של פושעים, כל אחד אומר 
אני עושה עשירית מלאכה. אבל כאן החשמל הוא לא פושע, הוא לא מבין כלום, 
הוא טמבל, מה לעשות לו?! זה גרמא בעלמא. ולמה זה מותר? כי כתוב בגמרא )שבת 
דף ק”כ ע”ב( “לא תעשה כל מלאכה” )שמות כ’, י’( עשיה זה אסור, הא גרמא שרי. אבל 

נחלקו הפוסקים אם גרמא שרי דוקא כשיש הפסד ממון, למשל שהייתה דלקה 
בבית, אבל אם אין לך הפסד ממון אל תעשה גם בגרמא. אבל אפשר לצרף דעות 
שאומרים שגם אם אין הפסד ממון זה מותר. ועוד דבר, שאנחנו דיברנו על אוכל 
מבושל, ואין בישול אחר בישול ודעת הרשב”א )שבת דף מ’ ע”ב( והרמב”ם )פרק כ”ב 
מהלכות שבת ה”ח( שגם בלח אין בישול אחר בישול. ובצירוף שתי הסברות הנ”ל 

מותר לעשות את הדבר הזה. אבל רוב הפוסקים האשכנזים אוסרים, הביא שם את 
הרב פיינשטיין שהוא אוסר )אגרו”מ ח”ב סי’ ו’(, והרב ציץ אליעזר אוסר )חאו”ח ח”ד 

13.  הוא היה מיוחד, אני זוכר את השיעור הראשון שלו בשנת תשי”ג לפני שבעים שנה. הוא 
עשה לנו רשימה של פועל זרוק, בעבר - זרקתי, זרקת, זרק. ובהווה - זורק, זורקת. ובעתיד 
- אזרוק תזרוק יזרוק. וב”בכלם”, - נזרוק, כזרוק, לזרוק, מּזרוק. אני עדיין זוכר את הזי”ן שם 
בלוח )מזרוק( עם דגש, למה? כי חייבים דגש בגלל שחסר נו”ן. מזרוק. היה מיוחד בדיוק, אין 

כמוהו בעולם. הוא היה תלמיד של אבא, ואבא היה אוהב דיוק, והוא עוד הוסיף עליו.
14.  חוץ ממלים שאמרו הפוסקים שהם לא בסדר, למשל: “חננו מאתך דעה בינה והשכל”. הרב 
חיד”א מביא בהגהותיו על ספר חסידים )סי’ תשמ”ח( שהיה מסכן אחד שהבנים היו הולכים לו, בא 
אצל רב אחד גדול ואמר לו: אני לא יודע למה הבנים לא מתקיימים? אמר לו: איך אתה עושה? 
סיפר לו כל מה שהוא עושה. אמר לו: בבוקר איך אתה אומר? אמר לו ‘חננו בינה והׁשכל’ ]ב’ׁשין’ 
ימנית[, אמר לו: אוי ואבוי לך, אתה מתפלל שימותו הילדים, ואתה בא בטענות?! “והׂשכל” בשי”ן 
שמאלית. אז עדיף לומר “חכמה בינה ודעת”, ואין בזה שום טעות ושום ספק, ככה נכון גם על פי 
הקבלה וגם על פי הפשט. יש דברים שאדם טועה בתפלה ואומר מה עשיתי? לא עשיתי כלום...

בספר שונה הלכות היוצא לאור ע"י מכון אורח צדיקים, בהפטרת השבת, נפלה טעות, וכך צריך להיות: הפטרת עניה סוערה לספרדים )ופסוק ראשון ואחרון מהפטרת  שבת ור"ח "השמים כסאי" ופסוק ראשון 
ואחרון מהפטרת "מחר חודש"(. ולאשכנזים הפטרת השמים כסאי. )וראה בעניין זה בעלון ילדי גאולה בגליון הנוכחי במדור הלכה נאמנה(. התודה נתונה לרב עובדיה יאיר הכהן שליט"א שהעירנו בזה.  

מכון אורח צדיקים.



סי’ ס’(, אבל הרב אומר שהוא לא יכול ללכת אתם - “לא מצינא לסגויי בהדייהו”, 

אני לא מבין למה הם אוסרים.  

טוב שלא יתרגלו בשעון שבת
אבל להשתמש יותר מדאי ע”י שעון שבת לא כדאי. אנחנו בבית לא משתמשים כ. 

בשעון שבת בכלל, לא להדלקה ולא לשום דבר. רק כשעשינו מזגן בבית15, בתחילה 
הדלקנו אותו בשבת בלי שעון שבת, והמזגן הזה גרם לי לקול צרוד לשלושה 
חודשים16? ומאותו זמן אמרתי סברא, שאף על פי שאנחנו מחמירים בשעון שבת, 
במקרה שיש צורך גדול כמו לצורך הדבר הזה מותר להשתמש17. אבל למי שרגיל 
בשעון שבת הרב עובדיה אומר שאפשר לעשות את זה, והרבנים האשכנזים 
מחמירים בזה. וטוב שלא יתרגלו בשעון שבת, כי כשמתרגלים בשעון שבת, זה גורם 
שכל בעיה ובעיה אפשר לפתור אותה בשעון שבת. אפשר להדיח כלים על ידי שעון 
שבת, ולכבס על ידי שעון שבת, ולהשמיע שירים )מרדיו של חו”ל( ע”י שעון שבת, 
וככה אפשר לעשות את כל הדברים על ידי שעון שבת. ועוד מעט יעשו פריז’דר 
“חכם” שכל בקר ישאל אותך: מה אתה צריך? אתה צריך אוכל? אני אביא לך!... 
והוא יטלפן למכולת ויביא לך את כל המאכלים שיש בעולם. שבת נעשתה כמעט 

כמו חול, לכן לא כדאי להשתמש בשעון שבת רק לשעת הדחק. 
15.  כי בקיץ חם מאד, מצאתי רמז בשיר השירים “אל יחסר המזג” בגימטריא בני ברק... בבני 
ברק אי אפשר בית בלי מזגן! אתה תזיע ותזיע, האדם אחרי 120 אולי יכתבו עליו - זיע”א )זכותו 

יגן עלינו אמן(, אבל שיכתבו עליו ‘זיעה’ בחיים?!... אי אפשר לעשות את זה, לכן עשינו מזגן.

16.  למה? כי אני קם בבוקר ובחדר אין מזגן, ואני עובר לסלון ושם יש מזגן, והמזגן הזה נכנס 
לריאות ועשה לי קול צרוד - “אצבע צרדה”, מה נעשה לו? הלכנו לד”ר ישראל ניגריס בתל 
אביב, והוא אומר אני טיפלתי ברב עובדיה שהיה קולו צרוד, וטיפלתי בקלינטון, ובעוד כל מיני 
אנשים, אבל כל מה שנתן לא עזר לי כלום. עד שבסוף מצאתי גזיר של עיתון שכתוב בו שיש 
כדורים שנקראים סימפונוס 2000 )כי לפני עשרים שנה היינו קרובים לשנת אלפיים(, והיה כתוב 
שאפשר להשיג אותם במקום פלוני, התקשרתי אליהם והם היו בירושלים, ואמרו לי שיש להם 
סניף בבני ברק ברחוב חזון איש 5, שם יש מקום שמוכרים תרופות טבעיות, שאלנו אותם אם 

יש להם סימפונוס אלפיים ואמרו שיש להם, וקנינו ועזר לי.
כי אם אתה לא תשתמש, אתה יכול לגרום לעצמך איבוד הקול לכמה חודשים. ועוד    .17
שנית, שכאן השעון הוא לא מחוץ למזגן, אלא בשלט של המזגן בעצמו יש שעון, ואתה מכוון 
אותו שבלילה יירגע, יקבל מרגוע, ובבוקר יחזור בשעה תשע או עשר, וככה בבקר אתה קם, 

ולא תסבול מהמזגן.

זאת תורת העולה
הרב עובדיה אומר שמותר להניח תבשיל על גבי הפלטה ביום שבת כשאינה כא. 

עובדת, כיון שהוא כבר מבושל, ודעת הרמב”ם והרשב”א ועוד פוסקים שאין 
בישול אחר בישול אפילו בלח, וכל שכן אם רובו יבש, וכיון שעכשיו אין כלום כי 
הפלטה מכובה, ואחר כך החשמל בא מאליו, זה לא נראה כמו שמסכמים ביניהם 
אני עושה חצי עבירה אתה תעשה חצי עבירה, כי החשמל לא יודע כלום, ואפשר 

לסמוך על זה בשעת הדחק.

לתת מים חמים שעל הפלאטה לתבשיל ששם שלא יצטמק
מרן כתב )סי’ רנ”ג ס”ד( שיש נוהגים להטמין מבעוד יום קומקום של מים חמים כב. 

ונותנים אותו בתוך הקדירה בשבת כשהתבשיל מצטמק, שכאשר אדם מבשל 
חמין )או טשולנט, כל אחד קורא לו בשם אחר(, לפעמים קורה שהתבשיל מצטמק ורע 
לו - רע לבעל הבית, כי הוא רוצה שישאר קצת מרק, מה יעשה? אז הוא לוקח 
את הקומקום המלא במים חמים ושופך אותו לתוך התבשיל, ובתונס היו נוהגים 
להקל בזה )אבל לא בג’רבא(, כי התוניסאים נוהגים לפי תשובה של רבי אברהם אבן 
טוואה )שו”ת הרשב”ץ -  חוט המשולש טור ג’ סי’ י’(, וקוראים לזה “ערבון” – מה הבקבוק 
הזה? זה ערבון. “מה הערבון אשר אתן לך” )בראשית ל”ח ,י”ח(? שאם אתה רואה 
שהתבשיל מצטמק, תשים קצת מים חמים ויהיה לך נחת רוח, כי עכשיו הכל טוב 
ואפשר לחלק לאורחים, כי אם לא תוסיף את המים האלה, הכל יהיה יבש - “יבש 
כחרש כוחי” )תהלים כ”ב, ט”ז(. אבל מרן כותב שיש למחות ביד העושים כך, ולמה? יש 
כמה טעמים, ואחד הטעמים שאולי המים החמים האלה התקררו מהחום שלהם, 
ואחר כך אתה מערבב אותם עם התבשיל והם יתחממו שוב פעם. אבל אם שניהם 
מונחים על הפלטה ושניהם אותה דרגת חום לכאורה אין בזה שום חשש, אבל הרב 
מחמיר גם בזה, והוא אומר שכאשר אתה שופך  )שו”ת יחו”ד ח”ד סי’ כ”ב(  עובדיה 
מהכלי של המים החמים לתוך החמין של שבת, באויר הם מתקררים מעט, ובכל 
זאת לכאורה בשעת הדחק אפשר להקל. כי אפילו אם הם יצטננו מעט, עדיין החום 
שלהם לא יגיע לפחות משיעור יד סולדת. כי בשיעור יד סולדת יש כמה דעות, יש 
כאלה אומרים שזה 45 מעלות צלזיוס, ויש כאלה אומרים 65 מעלות )סימן לדבר: 
“ויקרא שם המקום ההוא מסה ומריבה” )שמות י”ז, ז’(, מ-ס ה’ יש אומרים 45 מעלות ויש אומרים 

65 מעלות(, ומים חמים שעל גבי פלטה או גז הם ודאי בחום של 90 או 80 מעלות, 



ואפילו אם יצטננו מעט לא ירדו למטה מזה, ולכן בשעת הדחק אפשר לסמוך על 
זה כאשר שני הדברים בחום שווה, כגון ששניהם מונחים על גבי הפלאטה או הגז, 
אתה יכול לקחת מזה ולשפוך לזה. למעשה אנחנו לא נוהגים בזה, אבל אני צריך 

לומר מה הדין, ועל פי הדין אפשר לסמוך על זה. 

מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את כל קהל השומעים 
כאן ואת השומעים בקול ברמה ואלה שמתפללים לרפואתו של ראש מועצת חכמי 
התורה ואלה שקוראים אחר כך בעלונים, הקב”ה ימלא כל משאלותיכם לטובה 
בבריאות איתנה והצלחה רבה, אושר ועושר וכבוד, ותזכו למצוות, וחיים טובים 

וארוכים. וכן יהי רצון ונאמר אמן.



וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'

יחד עם כל בית ישראל אנחנו אבלים על הסתלקותו של מורנו ורבנו, רב רבנן, שריד לדור 

דעה, מגדולי מעתיקי השמועה בדורנו, אשר הרביץ תורה במשך למעלה מששים שנה 

והעמיד אלפי תלמידים בקרן אורה מתוך מסירות נפש. נשא על לבו הטהור את ענייני הכלל 

והפרט, עמוד התורה והענווה

מרן הגאון הגדול

רבי שלום כהן זצ"ל
ראש ישיבת פורת יוסף ונשיא מועצת חכמי התורה

 כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' צבאות הוא 

)"מלאך" גימטריא 91 כמניין שנותיו(

תנחומינו הכנים מקרב הלב לבניו הגאונים, למשפחתו הנכבדה, ולאלפי התלמידים. יהי רצון 

שלא ישמע עוד שוד ושבר בגבולנו, ובהמשך דרכו הטהורה ננוחם. 

אמן.

 מוסדות חכמת רחמים

ישיבת לבנימין אמר

 מוסדות

אור המאיר

 מוסדות

יתד התשובה

 עלון

בית נאמן

 מאיר מאזוז

מוסדות ישיבת כסא רחמים



פינתו של הרב שמואל עידאן שליט"א משודרת בעז"ה כל בוקר ברדיו קול ברמה בסביבות השעה 6:45 בבוקר. 
הפינה עוסקת בדמותם ותולדותיהם של חכמי הדורות )בדרך כלל לפי יום האזכרה שלהם(, כולל הרקע ההיסטורי, פרקי השקפה, 
הסברה יהודית ועוד. הפינות ניתנות להורדה בעמדות קול הלשון, במאגר יש כרגע כ-160 פינות, מלאות תוכן. ניתן גם להאזין 

לפינות בשידור חוזר בקו קול הלשון, ובקו בית נאמן 0799270505 שלוחה 624. 
להזמנת הרב להרצאה בשלל נושאים: הלכה, השקפה, הסברה יהודית, תולדות חכמי הדורות ועוד, חייגו: 0556797353 )אלחנן(. 
ניתן גם להזמין את הרב לסדרת שיעורים בסדר הדורות, תולדות הפוסקים ראשונים ואחרונים, כללי הפוסקים והשקפה, עבור 

כוללי אברכים )תועלת רבה לבני תורה(.

ילדי גאילדי גאלהלה

היה פחות מ-50 נוסף לו 1 ונהיה 100
תשובה לחידה נמצאת בעלון הנוכחי.  

לעת עתה אין להשיב על החידות

ָהְיָתה ַפַעם ְקבּוָצה ֶׁשל לֹוֲחִמים ֶׁשֻּכָּלם ִחּלֹוִנִּיים ]ֶׁשֲעַדִיין 

ְוִהֵּנה ִּפְתאֹום ָּבא ַטְנק ֶׁשל  ְלִהְתָקֵרב ַלּתֹוָרה[.  ָזכּו  ֹלא 

ֵיׁש  ַרּבֹוַתי,  ָאַמר:  ַהְּמַפֵּקד  ֲעֵליֶהם.  ְוִהְתַנֵּפל  ַהִּמְצִרִּיים 

ְתִפָּלה אֹו ָפסּוק?  ְבָרָכה אֹו  ֵאיזֹו  ֶׁשּיֹוֵדַע  ִמיֶׁשהּו  ָּבֶכם 

ֵאיֶזה ָדָבר ֶׁשאּוַלי ַיִּציל אֹוָתנּו? ֶאָחד ָאַמר ֲאִני יֹוֵדַע ַמֶּׁשהּו. 

ְּבַיְלדּוִתי ָהִייִתי הֹוֵלְך ְלַסָּבא, ְוָהָיה ֵמִביא ִלי ֻסָּכִרָּיה ְואֹוֵמר 

ִלי ַּתִּגיד: ָּברּוְך ַאָּתה ה‘ ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשַהּכֹל ִנְהֶיה 

ִבְדָברֹו, ְוֶזה ָמה ֶׁשֲאִני יֹוֵדַע, ָאְמרּו לֹו: ַּתִּגיד! ָאַמר ָלֶהם: 

ַּתִּגידּו ַאֲחַרי. הּוא אֹוֵמר ִמָּלה ְוֵהם חֹוְזִרים ַאֲחָריו, ָּברּוְך, 

ָּברּוְך. ַאָּתה, ַאָּתה. ה‘, ה‘ ְוכּו‘. ָירּו ִטיל ַעל ַהַּטְנק ְוַהַּטְנק 

ִהְתּפֹוֵצץ. ָּבא ַטְנק ַאֵחר, ָאְמרּו לֹו ַּתִּגיד עֹוד ַּפַעם... ָּברּוְך 

ָחְזרּו  ַהַּטְנִקים  ְּפָעִמים  ְוָכָכה ָׁשלֹוׁש-ַאְרַּבע  ַאָּתה ה‘... 

ֲאחֹוַרִּנית. ָאְמרּו, ַמה ֶּזה? ֵאיֶזה כַֹח ֵיׁש ַלֶּבן ָאָדם ַהֶּזה? 

ְּבַסְך ַהּכֹל הּוא ֵּבַרְך ְּבָרָכה ְלַבָּטָלה! ֲאָבל הּוא ָאַמר אֹוָתּה 

ְּבתֹם ֵלב ּוֶבֱאמּוָנה ְפׁשּוָטה. ִּבְזכּות ָהֱאמּוָנה ַהְּפׁשּוָטה ֶזה 

ָעַזר. ַוֲאִני ָאַמְרִּתי ֶרֶמז ”ֶׁשַהּכֹל ִנְהֶיה ִבְדָברֹו“, ’ָּכל‘ )50( 

ְּבִגיַמְטִרָּיא 'ִטיל' – ֶׁשַהִּטיל ִנְהָיה ִבְדָברֹו... ַהִּטיל ַהֶּזה ֵיׁש 

ּבֹו ִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא. ָאָדם ִיְלַמד ֶׁשָּכל ָמקֹום ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה, 

ִויַמֵּלא ָכל  ַיֲעזֹר לֹו  ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא  ְוִיְתַחֵּנן  ִיְתַּפֵּלל 

ִּבְמֵהָרה  ְׁשֵלָמה  ִלְגֻאָּלה  ְוִנְזֶּכה  ִלּבֹו ְלטֹוָבה.  ִמְׁשֲאלֹות 

ְּבָיֵמינּו, ָאֵמן ְוָאֵמן. )גליון 274 אות י"ח(.

ְלַגֵּבי ַהַהְפָטָרה ַהַּׁשָּבת ֶׁשִהיא ַׁשַּבת רֹאׁש חֶֹדׁש ]ֶׁשּקֹוְרִאים 

ָּבּה ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ַהְפָטַרת "ַהָּׁשַמִים ִּכְסִאי", ַאְך ַהַּׁשָּבת ֵיׁש 

ִמִּׁשְבָעה  ַאַחת  ֶׁשִהיא  ֹסֲעָרה"  "ֲעִנָּיה  ַהְפָטַרת  ֶאת  ַּגם 

ְדֶנָחָמָתא- ִׁשְבַעת ַהְפָטרֹות ַהֶּנָחָמה, ֶׁשּקֹוְרִאים ַּבַּׁשָּבתֹות 

ֶׁשַאַחר ִּתְׁשָעה ְבָאב[, זֹו ַמְחֹלֶקת ֵּבין ָמָרן ]ַהֻּׁשְלָחן ָערּוְך[ 

ֶׁשַּמְפִטיִרים  ָמָרן ּכֹוֵתב  )סימן תכ"ה סעיף א'(,  ְלָהַרָמ"א 

""ֲעִנָּיה סֲֹעָרה", ְוָהַרָמ"א כֹוֵתב ֶׁשִּמְנָהָגם לֹוַמר ַהְפָטַרת 

"ַהָּׁשַמִים ִּכְסִאי", ְודֹוִחים ֶאת ַהַהְפָטָרה ֶׁשל ֲעִנָּיה סֲֹעָרה. 

ֵּכיָון  ָמָרן  ְלַדַעת  ָהֵאֶּלה:  ֵמַהֵּדעֹות  ְלָכל ַאַחת  ְוֵיׁש ַטַעם 

ֶׁשְּצִריִכים ְלַהְפִטיר "ִׁשְבָעה ְדֶנָחָמָתא", ָאסּור ַלֲעזֹב ַאַחת 

ֵמַהֶּנָחמֹות ְוִלְקרֹא ַהָּׁשַמִים ִּכְסִאי, ְוָלֵכן ַּגם ְּכֶׁשָחל רֹאׁש 

ּוְלַדַעת ָהַרָמ"א  ֹסֲעָרה".  ַמְפִטיִרים "ֲעִנָּיה  ְּבַׁשָּבת  ֹחֶדׁש 

ֶנָחמֹות  ֵּכן  ִּכי ֵיׁש ָּבּה ַּגם  ִּכְסִאי"  ִלְקרֹא "ַהָּׁשַמִים  ָצִריְך 

)עיין בט"ז שם סק"ב(, ְּכמֹו "ִהְנִני נֶֹטה ֵאֶליָה ְּכָנָהר ָׁשלֹום" 

ִתְפַרְחָנה".  ַּכֶּדֶׁשא  ְוַעְצמֹוֵתיֶכם  ְוָׂשׂש ִלְּבֶכם  "ּוְרִאיֶתם 

ְועֹוד ַּכָּמה ְדָבִרים ֶלָעִתיד ָלבֹוא, "ְוֵהִביאּו ֶאת ָּכל ֲאֵחיֶכם 

ִמָּכל ַהּגֹוִים ִמְנָחה ַלה' ַּבּסּוִסים ּוָבֶרֶכב ּוַבַּצִּבים ּוַבְּפָרִדים 

ּוַבִּכְרָּכרֹות". ְוָלֵכן ֵאּלּו ָוֵאּלּו ִּדְבֵרי ֱאֹלִקים ַחִּיים, ְוָכל ֶאָחד 

ִיְנַהג ְּכִפי ַהִּמְנָהג ֶׁשּלֹו ָבֶזה. 

ֹסֲעָרה  ֲעִנָּיה  ֶׁשּדֹוִחים  ָהַרָמ"א  ְלַדַעת  ַּגם  ֲאָבל 

ִּכְסִאי, ַהְּלבּוׁש )שם( ָּכַתב ֶׁשּדֹוִחים  ּוַמְפִטיִרים ַהָּׁשַמִים 

ֶאת ַהַהְפָטָרה ַהּזֹאת ַרק ְלִפי ָׁשָעה, ּוְבָׁשבּוַע ָּפָרַׁשת ִּכי ֵתֵצא 

קֹוְרִאים ַּגם ָרִּני ֲעָקָרה ְוַגם ֲעִנָּיה סֲֹעָרה )ֵהם ְּכתּוִבים ִּביַׁשְעָיה 

ֶּפֶרק נ"ד ָּבֶזה ַאַחר ֶזה(, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַנְפִסיד ֶאת ַהַהְפָטָרה ֶׁשל 

"ֲעִנָּיה סֲֹעָרה" ֶׁשִהיא ְמעֹוֶדֶדת ְמאֹד: ֲעִנָּיה סֲֹעָרה - סֹוֶעֶרת 

ְּכָבר ַאְלַּפִים ָׁשָנה, ֹלא ֻנָחָמה - ֹלא ִקְּבָלה ַתְנחּוִמין. ִהֵּנה 

ָאנִֹכי ַמְרִּביץ ַּבּפּוְך ֲאָבַנִיְך - ָהֲאָבִנים ֶׁשָּלְך ִיְהיּו ַב"ּפּוְך" ֶׁשֶּזה 

ִמין ֶאֶבן טֹוָבה, ִויַסְדִּתיְך ַּבַּסִּפיִרים - ַהְיסֹוד ֶׁשָּלְך ִיְהֶיה ֵמֶאֶבן 

ַסִּפיר ְוַׂשְמִּתי ַּכְדכֹד ִׁשְמׁשַֹתִיְך ּוְׁשָעַרִיְך ְלַאְבֵני ֶאְקָּדח ְוָכל 

ְּגבּוֵלְך ְלַאְבֵני ֵחֶפץ. ְוָכל ָּבַנִיְך ִלּמּוֵדי ה' ְוַרב ְׁשלֹום ָּבָנִיְך - 

ַמֲהַר"ם ִׁשיף ָּכַתב ֶהְסֵּבר ָיֶפה ְמאֹד ָּבֶזה, ֶׁשְּלָעִתיד ָלבֹוא 

ֻּכָּלם ִיְהיּו ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, "ְוָכל ָּבַנִיְך ִלּמּוֵדי ה'", ָאז ָלָּמה 

ְצִריִכים ַרב? ֶאָּלא "ְוַרב" - "ְׁשלֹום ָּבָנִיְך", ֶׁשִאם ִיְהיּו ִחּלּוֵקי 

ֵדעֹות הֹוְלִכים ְלַרב ֶׁשִּיְפסֹק ֵּביֵניֶהם. ְוֵכיָון ֶׁשֲחָבל ְלַהְפִסיד 

ַהְפָטָרה ָכזֹאת, ָלֵכן ַּגם ָהַאְׁשְּכַנִּזים ֶׁשֹּלא אֹוְמִרים אֹוָתּה 

ַּבַּׁשָּבת ַהּזֹו, ַמְכִניִסים אֹוָתּה ַאַחר ָּכְך ִעם ַהְפָטַרת "ָרִּני 

ֲעָקָרה ֹלא ָיָלָדה". ְוֵיׁש ִמְנָהִגים ֶׁשל ַאְׁשְּכַנִּזים ֶׁשּנֹוֲהִגים 

ְּכַדַעת ָמָרן )ְוֵיׁש עֹוד ִמְנָהג ֶׁשָּׁשַכְחִּתי אֹותֹו(. 

ֲאַנְחנּו עֹוִׂשים ְּכַדַעת ָמָרן, ְוָלֵכן ַמְפִטיִרים ַהַּׁשָּבת"ֲעִנָּיה 

סֲֹעָרה". ֲאָבל ָהַאֲחרֹוִנים ָּכְתבּו לֹוַמר ַּגם ָּפסּוק ִראׁשֹון ּוָפסּוק 

ַאֲחרֹון ֵמַהְפָטַרת ַהָּׁשַמִים ִּכְסִאי, ְּכֵדי ִלְזּכֹר ֶׁשַהּיֹום רֹאׁש 

חֶֹדׁש. ּוַבָּפסּוק ָהַאֲחרֹון ָּכתּוב "ְוָהיּו ֵדָראֹון ְלָכל ָּבָׂשר", 

ְוֹלא אֹוְמִרים אֹותֹו ִּכי ֶזה ָפסּוק ֶׁשל ְקָלָלה, ְוָלֵכן קֹוְרִאים 

ַהָּפסּוק ֶׁשִּלְפֵני ֵכן "ְוָהָיה ִמֵּדי חֶֹדׁש ְּבָחְדׁשֹו ּוִמֵּדי ַׁשָּבת 

ִראׁשֹון,  ְּביֹום  ַּגם  ֹראׁש ֹחֶדׁש  ֶׁשַהָּׁשָנה  ְוֵכיָון  ְּבַׁשַּבּתֹו". 

ַאֲחרֹון ֵמַהְפָטַרת  ַּגם ָּפסּוק ִראׁשֹון ּוָפסּוק  ָלֵכן קֹוְרִאים 

"ַוּיֹאֶמר לֹו ְיהֹוָנָתן ָמָחר חֶֹדׁש" )שמואל א' פרק כ' פסוק 

י"ח(, ִלְזּכֹר ֶׁשַהּיֹום ְוַגם ָמָחר רֹאׁש חֶֹדׁש. ]וראה בשו"ת 

יחוה דעת ח"ג סימן מ"ב[. )גליון 124 אותיות ט"ז – י"ח(.

בשתי החידות, יש להקפיד לומר את התשובה והפרטים )כולל שם, כתובת וטלפון( 
בצורה ברורה! הודעה שאינה ברורה כולה למערכת, לא תיכנס להגרלה.

 מי בתמונה? 
לעת עתה אין להשיב על החידות

ילדי גאלה
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מתוך שיעוריו של רבנו מרן ראש הישיבה שליט"א

 עורך: הרה"ג ר' 
שמואל עידאן שליט"א
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א. ֵיׁש ִּפּיּוט ַּבְּסִליחֹות: ”ֵׁשֶבט ְיהּוָדה ְּבדַֹחק ּוְבַצַער, ֲהִיְׁשַאג ַאְרֵיה 

ַּבַּיַער“. ְוַאף ֶאָחד ֹלא ֵמִבין ַמה ֶּזה ”ֲהִיְׁשַאג ַאְרֵיה ַּבַּיַער“. ְוַהַּכָּוָנה 

ָבֶזה ֶׁשֵּׁשֶבט ְיהּוָדה ִנְמָׁשל ְלַאְרֵיה – ”ּגּור ַאְרֵיה ְיהּוָדה“ )בראשית 

מ“ט, ט‘(, ְוִאם ֵּכן ָלָמה הּוא ְבדַֹחק ּוְבַצַער? ֲהֵרי ָהַאְרֵיה ָיכֹול ִלְטרֹף 

ַמה ֶּׁשהּוא רֹוֶצה? ֶאָּלא ֶׁשְּבֶהְמֵׁשְך ַהָּפסּוק ָּכתּוב: ”ֲהִיְׁשַאג ַאְרֵיה 

ַּבַּיַער ְוֶטֶרף ֵאין לֹו“ )עמוס ג‘, ד‘(. ִּכי ָאְמָנם ְיהּוָדה הּוא ַאְרֵיה, ֲאָבל 

ַאְרֵיה ֶׁשֵאין לֹו אֶֹכל הּוא ֹלא ָיכֹול ִלְׁשאֹג ִּכי הּוא ָרֵעב, ְוָכָכה ֶזה 

ַעם ִיְׂשָרֵאל ֶׁשהּוא ַבָּגלּות. ָאֵׁשר ִמְזָרִחי ָז“ל ָהָיה אֹוֵמר ”ֶזה ְׁשנֹות 

ֲאָבל  ָי-ּה“(,  )ִּפּיּוט ”ּגֹוֲאִלי  ָיַדִים“  ְּבִחּבּוק  ִּבְמִדינֹות  ְמֻפָּזר  ַאְלַּפִים, 

ַהִאם ָהְיָתה ָלנּו ֶאְפָׁשרּות ְלִהָּלֵחם ְוֹלא ִנְלַחְמנּו? ְּבִמי ָהִיינּו ְיכֹוִלים 

ְלִהָּלֵחם? ְּברֹוָמא? ָּבַעְרִבִּיים? ְּברּוְסָיה? ִמי ָהָיה ָיכֹול ְלִהָּלֵחם? ָהָיה 

ִנָּסיֹון ֶאָחד ִּביֵמי ִרִּבי ֲעִקיָבא ִעם ַּבר ּכֹוְכָבא, ּוַבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים 

ֶזה ֹלא ִהְצִליַח. ָלֵכן ְנַחֶּכה ְבַסְבָלנּות, ְוַגם ֶאת ַהָּׁשִנים ָהֵאֶּלה ֹלא 

ִקַּבְלנּו ְבַקּלּות. ְוֶזה ַהָּפסּוק: ”ֲהִיְׁשַאג ַאְרֵיה ַּבַּיַער ְוֶטֶרף ֵאין לֹו“. 

ֵׁשֶבט ְיהּוָדה ְּבדַֹחק ּוְבַצַער ִמֵּכיָון ֶׁשֵאין לֹו ֶטֶרף. )גליון 273 אות ט"ו(.

ב. ַּבָּפָרָׁשה ַהּזֹאת ֶנֱאַמר: "ֵׁשֶׁשת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹות ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי 

ֲעֶצֶרת ַלה‘ ֱאֹלֶקיָך ֹלא ַתֲעֶׂשה ְמָלאָכה“ )דברים ט“ז, ח‘(. ָּכל ַהְּמָפְרִׁשים 

ְּתֵמִהים, ְוִכי ַרק ִׁשָּׁשה ָיִמים אֹוְכִלים ַמּצֹות?! ִׁשְבָעה ָיִמים אֹוְכִלים 

ַמּצֹות. ָּכָכה ָכתּוב ְּבָכל ָמקֹום. ַמה ָּקָרה ַהַּפַעם? ָאז ַרִׁש"י ָאַמר )ע“פ 

הגמ‘ במנחות ס“ו ע“א( ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון אֹוְכִלים ַמּצֹות ֵמַהְּתבּוָאה ַהְיָׁשָנה, 

ּוְׁשַאר ַהָּיִמים אֹוְכִלים ֵמַהְּתבּוָאה ַהֲחָדָׁשה. ָלָּמה? ִּכי ְבִׁשָּׁשה ָעָׂשר 

ְּבִניָסן ַמְקִריִבים ֶאת ָהעֶֹמר ְוָאז ֻמָּתר ֶלֱאכֹל ִמְּתבּוָאה ֲחָדָׁשה. ֵאיְך 

ֻמָּתר ַלֲעׂשֹות ַמָּצה ִמְּתבּוָאה ֲחָדָׁשה ]ְּבט“ז ְּבִניָסן[? ִּכי ִבְזַמן ַהְּגָמָרא 

)ְוַגם ַהּיֹום ֵאֶצל ַּכָּמה ֵעדֹות( עֹוִׂשים ָּכל יֹום ַּפת ַחָּמה. ַמה ֶּזה ַּפת ַחָּמה? 

ַמָּצה ַחָּמה, אֹוְכִלים ַמּצֹות ַחּמֹות ָּכל יֹום. ָּכָכה נֹוֲהִגים ְּבלּוב, ָּכָכה 

ָהיּו נֹוֲהִגים ְּבֶג‘ְרָּבא ָּברַֹבע ַהָּקָטן עֹוד ִמיֵמי ָהַרָּבִנים ָהִראׁשֹוִנים, ֲאָבל 

ַאַחר ָּכְך ִהְפִסיקּו ֶאת ֶזה, ִּכי ָהרֹא“ׁש ָחַׁשׁש ֶלֱאפֹות ַמּצֹות ְּבֶפַסח 

ִמְּפֵני ֶׁשֲאִפּלּו ַמֶּׁשהּו ָקָטן ֶׁשל ָחֵמץ ָלא ָּבִטיל ְוָאסּור. ֶזה ָטֵרף. ָלֵכן 

ִהְפִסיקּו ֶאת ֶזה. ְוָכְך ָׁשַמְעִּתי ֵמַאָּבא. ֲאָבל ֵמִעַּקר ַהִּדין ֶזה ֶאְפָׁשִרי. 

ַּבְּגָמָרא ָכתּוב )פסחים דף ז‘ ע“א( ֶׁשָּכל יֹום ָהיּו עֹוִׂשים ַמָּצה ַחָּמה, 

ָלֵכן ִׁשָּׁשה ָיִמים ִמן ֶהָחָדׁש ְוַהּיֹום ָהִראׁשֹון ֶזה ֵמַהְּתבּוָאה ַהְיָׁשָנה. 

ְּכֶׁשַּתְחזֹר ְלֵביְתָך ִיָּׁשֲארּו ִׁשָּׁשה ָיִמים. ֲאָבל ֵיׁש ֵּפרּוׁש יֹוֵתר ָּפׁשּוט. 

ַּבָּפסּוק ִלְפֵני ֵכן ָּכתּוב ”ּוָפִניָת ַבּבֶֹקר ְוָהַלְכָּת ְלאָֹהֶליָך“ )שם פסוק 

ז‘(. ַאֲחֵרי ֶׁשַאָּתה יֹוֵצא, ִהְקַרְבָּת ָקְרַּבן ֶּפַסח, ָיַׁשְבָּת ְוָאַכְלָּת, ַאַחר 

ָּכְך: ”ּוָפִניָת ַבּבֶֹקר ְוָהַלְכָּת ְלאָֹהֶליָך“. ַּבּבֶֹקר ַהַּכָּוָנה ַּבּבֶֹקר ֶׁשל חֹל 

ַהֵּכִלים ֶׁשְּלָך  ִּתְפֶנה – ִּתַּקח ֶאת ָּכל  ֶּפַסח,  ֵׁשִני ֶׁשל  ַהּמֹוֵעד, יֹום 

ְוֵתֵלְך ְלֵאיפֹה ֶׁשַאָּתה ָגר. ָאז ַאֲחֵרי ֶׁשַאָּתה הֹוֵלְך ְלָׁשם ֵיׁש ְלָך ִׁשָּׁשה 

ָיִמים. ְּכִאּלּו ַהָּפסּוק ָאַמר: ”ּוָפִניָת ַבּבֶֹקר ְוָהַלְכָּת ְלאָֹהֶליָך – ְוַאַחר 

ְוַהָּפסּוק ִּכְפׁשּוטֹו. ֵאין ּבֹו ׁשּום  ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹות“.  ָּכְך – ֵׁשֶׁשת 

ְּבָעָיה. ֵיׁש ַּכָּמה ְפסּוִקים ַּבָּפָרָׁשה ”ְמֵלִאים ִזיו ּוְמִפיִקים נַֹגּה“ )ְּתִפַּלת 

ַׁשֲחִרית ֶׁשל ַׁשָּבת(. ִנְפָלִאים. )שם אותיות ה' ו-ו'(.


