
א. אמירת הסליחות.  ב. לדבר רק טוב על ישראל.  ג. אנשים שכואב להם שהם מחללים שבת.  ד. הנלחמים בשבת זו מלחמה בהורים שלהם, 
במסורת, בעם ובתורה.  ה. קרן הסעות לנתיבות.  ו. סימני עוף טהור רמוזים בפסוק “כל ִצּפֹור טהורה תאכלו”.  ז. מדיני פרוזבול.  ח. ראיה משנה 
 מעוברת ששמיטה בזה”ז מדרבנן.  ט. הדביק בשוגג פת בתנור ביום ששי לפני חשכה ולא קרמו פני הפת קודם השבת, כמה לחמים יוכל לרדות בשבת? 

 י. לשים שקית עם אורז בתוך החמין בערב שבת.  יא. להטמין בשבת דבר צונן בדבר שאינו מוסיף הבל.
כמו בן שמתחטא על אביו

חודש טוב ומבורך. שיהיה החודש הזה לטובה ולברכה לכל עם ישראל א. 
בכל מושבותיהם. מהשבוע הבא בלי נדר נתחיל את השיעור בשעה 21:30, 
כי יש לנו סליחות. ואנחנו שמחים בסליחות )יש כאלה שהסליחות בשבילם 
זו מעמסה( וכל אחד יעשה לפי מה שיכול, אם הוא יכול לקום באשמורת 
הבוקר - זה הזמן הכי טוב והכי מתאים. אם הוא יכול לישאר ֵער עד חצות 
ולומר סליחות - גם זה טוב. ואם לא יכול - יעשה לפני מנחה, גם זה בסדר. 
רק לא בתחילת הלילה. והסליחות שלנו מלאים רחמים, מלאים תחנונים, 
מלאים ביטויים יפים, מלאים תפלות שאין כמותם. פעם בא הרב בנימין בצרי 
זצ”ל לראש העיר של באר שבע - יעקב טרנר ואמר לו: אני רוצה לעשות 
סליחות באולם הכי גדול בבאר שבע. אמר לו: הוא יהיה ריק. אמר לו: אם 
אתה מרשה לי אני אמלא אותו. אמר לו: לא יכול להיות, כמה יש דתיים 
בבאר שבע? שלוש מאות? ארבע מאות? ואכן, בליל הסליחות המקום 
אנשים  היה “מפוצץ”, לא היה מקום לשבת. עמדו האנשים מרחוק. כי 
אוהבים את הסליחות, אוהבים גם את המנגינות של “אדון הסליחות, בוחן 
לבבות”, וגם את המלים. המלים מרככות את הלב ומרעננות את המוח. 
כתובים בשפה פשוטה, אין בהם  ובמיוחד המלים של הסליחות שלנו, 
לא. מדבר “כאשר  עמקות, אין בהם דברים מסובכים ופירושים והגהות. 
ידבר איש אל רעהו” )שמות ל”ג, י”א(, כמו בן שמתחטא על אביו - מתרפק 
על אביו, ואביו מחבק אותו. אפילו שהבן הזה לא היה בסדר כל השנה, 

אפילו הכי הוא מקבל אותו. 

לדבר רק טוב על ישראל
היה מעשה באדמו”ר מבלז ע”ה. היו לו עשרה בנים וכולם נכחדו בשואה. ב. 

גם אשתו וגם הבנים שלו. כשהגיע לכאן היה כבר שבור רצוץ. כשהנאצים 
לקחו את הבן הראשון שלו ושרפו אותו באש והאב שמע את זה אמר: 
ברוך ה’ שהוא נתן את חלקו לפני כולם, נתן את החלק שלו - את הבן שלו, 
וכי הוא ידע שכל הבנים שלו יהיו ככה?! כשנמלט, נמלט בצורה מיוחדת 
במינה. קראתי ספר שבליל שבועות תש”ד )כמדומה( היו כמה חסידים שבאו 
לשמוע דברים שלו, כשהם גמרו ויצאו, הוא כבר הכין עגלה שתבוא לקחת 
אותו, וגילח את זקנו שלא ֵידעו בכלל שזה הוא )כי הנאצים היו שמים עין עליו, 
היו אומרים “פועל הישועות מבלז” – “וונדר”, פירושו עושה ישועות(. אבל הוא היה 
שם כמו אדם זקן, חלוש, נדכא )והוא צריך להיות מדוכא אחרי כל מה שקרה לו(, 
ולא ידעו מי הוא. הגיע בדרכו לאחד החסידים שלו, נכנס אליו ואמר לו: 
“אני האדמו”ר מבלז”. הוא לא האמין. אמר לו: אתה האדמו”ר מבלז?! 
אתה סתם מזייף ומשקר. אז הוא ישב בפינה והתחיל לקרא “הללויה אודה 
ה’ בכל לבב” )תהלים קי”א( כמו שהוא רגיל לקרוא בהתלהבות. ההוא שמע 
את זה, אמר: “אתה האדמו”ר מבלז”! התנפל עליו, “אתה האדמו”ר”. והנה 
הלך אחר כך מדחי אל דחי, ממקום למקום, הגיע להונגריה, והיה אסור לו 
לומר להם שסכנה מרחפת עליהם. הזהירו אותו על זה. אמר רק “יהי רצון 

שיהיה לכם טוב” וזה הכל. ואחר כך כוס הפורענות הגיעה גם להם, והוא 
נמלט לסוריה )ובסוריה הוא ראה יהודים ספרדים, אמר “אף פעם לא ראיתי יהודי 
ספרדי, רק היום ראיתי”(. וכשהוא הגיע לארץ, למד שלא לדבר אף פעם מלה 
רעה על ישראל. אומרים לו: הרב, יש כאן ציונים רשעים, נוסעים בשבת. 
אמר להם: אסור להגיד רשעים, אסור. בטח יש שם איזה חולה מסוכן או 
יולדת וכדו’. לא לדבר רע על ישראל, לדבר רק טוב. והיו לו מופתים שאין 
כמותם. היה עיתון יפה מאד שהופיע כמה שנים והפסיק, שמו “בשעה 
טובה”, ושם הוא הביא מופתים נוראים ונפלאים שהוא עשה, “כאשר 
ידבר המלך” ממש ככה היה מתקיים. וזה בזכות שמלמדים טוב על ישראל.

כולנו בני הקב”ה
אז הרב בצרי אמר וכך היה, הכל היה מלא. בני ישראל נכספים להגיע ג. 

לקב”ה. הם אוהבים אותו. חוץ מכמה בודדים משוגעים שהם שונאים רח”ל, 
הם לא בסדר, מה נעשה להם?! וגם עליהם אפשר ללמד זכות, שלושה 
ארבעה דורות מההשכלה של מנדלסון עד ימינו, גרמו להם שיהיו ככה. 
אבל כל יהודי בחזקת כשר. אומר רש”י בזמנו: המומרים לבם לשמים )עי’ 
שו”ת מהרי”ק שורש פ”ה(, לכן לפי דעת רש”י בזמנו, אלה שהתנצרו בכח אפשר 
להשלים בהם מנין. אז אנחנו בחודש אלול, ויש מדינה אחת שמחכה לנו 
מאחורי הדלת – איראן, ימח שמה וזכרה, ויש לה מסייעים. כשנתפלל טוב 
ד זכות שכולנו בני הקב”ה יהיה רק טוב. הקב”ה אינו רוצה שיגידו  וְנַלֵמּ
“כל הבנים שלך אפס”. “והשארתי בישראל שבעת אלפים” )מלכים-א’ י”ט, 

ַני. לכן צריך לדבר רק זכות על ישראל. י”ח(. לא, כולם ָבּ

סגרו את החנות והתחילו לשמור שבת כהלכתה
מחללי שבת מן הדין אינן מצטרפים למנין. ואבא ע”ה פעם היתה לו ד. 

הזדמנות להתפלל בבית הכנסת ע”ש רבי דוד פרץ בשבת במנין ראשון, 
אבל בנשמת כל חי עמד פתאום אחד שהוא עובד בבנק בשבת, קראו לו 
מ’ חובאני )אני לא רוצה להגיד את השם שלו(, והוא אמר נשמת כל חי. אבא 
חכה וחכה וחכה עד גמר התפלה, והתפלל עם המנין השני ששם התפלל 
אחד שהוא לא מחלל שבת. והיה עוד אחד, שמו מ’ מימוני, וגם הוא היה 
עובד בבנק. אבל היה כואב להם שהם עובדים בשבת. כאשר אחר כך יצא 
חוק שהבנקים סגורים בשבת, היתה להם שמחה שאין כמוה1. הם היו 
יהודים כשרים, יהודים טובים. גם באמריקה היה הרב יעקב קצין ז”ל )חי 

1.  החובאני הזה שהזכרתי אותו היה לפני העבודה בשבת מתפלל מהר מאד, הולך 
הבית עושה קידוש ואוכל עוגיות, כי הוא יודע ש”אין קידוש אלא במקום סעודה” 
)סי’ רע”ג ס”א(, ואחר כך הולך לבנק... ביום פורים היה אוסף מתנות לאביונים. עושה 

את עצמו כמו אחד עני ויש לו מטפחת, וכל 
אחד שם משהו למתנות לאביונים. ואחר כך 

הוא מחלק אותם.
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שמונים וחמש שנה, ואולי קצת יותר(, והוא אמר שאותם אלה שמחללים שבת 
בשביל הפרנסה שלהם, שיתפללו בשבת בבית הכנסת במנין, ואחר כך ילכו 
לעבודה. אמרו לו: מה זה? מה קרה לך? הם פסולים למנין, הם מחללי שבת 
בפרהסיא. אמר להם כדי שלא ישכחו שהם יהודים. והלכו והתפללו, והיו 
אומרים “ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג, עם מקדשי שביעי”. 
)היום ב”ה כולם מבינים עברית, ואפילו מי  והמלים היו כואבות וצורבות להם. 
שהוא לא מבין, יש לו בסידור עמוד בעברית ועמוד באנגלית, אז הוא מבין(. לאט לאט 
המלים נכנסו להם בלב. אמרו, למה אנחנו צריכים לעבוד בשבת? אנחנו 
עשירים, סגרו את החנות והתחילו לשמור שבת כהלכתה! אם היינו דוחים 
אותם לגמרי, היו הולכים לאבוד. יבוא אחד ויגיד לך שהוא רוצה לעשות 
אצלך שבת, תאמר לו: תבוא לפני שבת ותעשה אתנו שבת. ואם הוא לא בא 
לפני שבת והוא בא ביום שבת – תקבל אותו. ובכל אופן תדאג לפני שבת 
להרתיח את היין כדי שלא יהיה בו חשש יין נסך, או שתביא יין מתוק שיש 
בו סוכר וגם כן אין בו חשש יין נסך. אתה יכול לקדש אתו והוא לא ירגיש 
שהוא לא בסדר. תוכל להטיף לו על שמירת שבת, אבל לא בצורה כזאת 

שהוא נעקר מקהל ישראל.

 המלחמה שלהם בשבת זו מלחמה בהורים שלהם, 
במסורת, בעם ובתורה

הרב אברהם יצחק הכהן קוק בזמנו היה רב בחוץ לארץ בעיר ‘בויסק’, ה. 
והיה שם בית כנסת של רפורמים ובית כנסת של אנשים רגילים שלנו. אז 
ביום כיפור אחרי שהתפללו מוסף, נשאר קצת זמן בין מוסף למנחה, והרב 
יצא. לא ידעו לאיפה הוא הלך, יצא עם הטלית שלו וחזר כעבור שעה. מה 
הוא עשה? הלך לבית הכנסת הרפורמי ודיבר על לבם. למחרת היום בא 
מישהו מאותו בית כנסת ודיבר עם קרוב משפחה של הרב קוק, אמר לו: 
הרב שלכם לא מניח לנו. ברחנו ממנו, והוא בא ומטיף לנו על כמה דברים... 
כשהוא סיפר את זה לרב קוק, הרב אמר “שמע מינה שהדברים פעלו עליו”. 
ואכן כך היה, אחרי כמה חדשים בא אותו היהודי מבית הכנסת הרפורמי, 
ונעשה משלנו! כמה שתוכל לקרב יהודים – תקרב. גם אם לא תקרב הכל, 
תקרב קצת. תאמר לו: תשמור את הדבר הזה, תשמור את הדבר הזה, תשמור 
ואז בעזרת ה’ יגיע הזמן  את הדבר הזה. ומה שיכול לשמור הוא ישמור. 
שכל ישראל ישמרו לפחות שבת בפרהסיא. שהפרהסיא של שבת תיראה 
שבת, ולא שבת שאתה הולך לכביש גהה2. יגיע הזמן שיבינו שהמלחמה 
שיש להם בשבת זו מלחמה בהורים שלהם, מלחמה במסורת, מלחמה בעם 
ישראל, מלחמה בתורת ישראל. מה אתם עושים?! יבינו לאט לאט3. לכן 

2.  אתם יודעים מה זה כביש גהה? גהה פירושו מי שהמוח שלו מטומטם, יש בית חולים 
גהה, ושם יושבים מסכנים כל המשוגעים. אז גם ]אלה שנוסעים בשבת[ בכביש גהה 

הם ברחו מבית חולים, והתחילו לרוץ לכביש גהה...
3.  יש היום אנשים שמביאים ספרים שנדפסו במוסד הרב קוק )מוסד זה הוציא המון ספרים 
מכתבי יד, ראשונים ואחרונים וכו’( וחושבים שאסור להזכיר את שמו של הרב קוק. כותבים 
“מוסהר”ק”, לך תנחש שזה מוסד הרב קוק... הרב קוק בעיניהם פסול אפילו להזכיר את 
שמו! לא עושים כדבר הזה! לחזון איש יש שני מכתבים לפחות ששלח לרב קוק וכתב 
לו “מרן”. ככה כותב לו. )הדפסתי מכתב אחד בספר שלי שו”ת בית נאמן ח”א בעמוד האחרון 
)עמ’ תקכ”ו(, וזה צולם מספר אחר(. אז הם אומרים, לא, זה היה לפני שהכיר אותו. אבל 
זה לא נכון, הוא הכיר אותו. הוא כתב ספרים ולימד זכות על הפושעים. כתב מאמרים 
שצריכים בחורי ישראל לעשות התעמלות ולהיות גיבורים, שלא יפלו כמו זבובים ביד 
הגוים. בא בזמנו האדמו”ר מגור שהיה אז )רבי אברהם מרדכי אלתר( לדבר אתו. אמר לו 
הרב: בוא ניכנס לחדר. אמר לו האדמו”ר: לא, אני רוצה לדבר בפרהסיא. אמר לו הרב: 
בסדר, שיהיה בפרהסיא. והוכיח לו מכתבי האר”י שמצוה לאדם להיות בריא גם בגופו 
גם בנשמתו. )אני לא יודע את כל פרטי הויכוח(. כשיצא משם אמר האדמו”ר )ככה כתב לי 
אחד החסידים של גור בפתק שהוא שמור אצלי עד היום(: הרב קוק צדיק יסוד עולם! מי שבקי 
בארבעה טורים עם בית יוסף בעל פה לא יכול להיות חס וחלילה רשע. אלא מה? דרכו 

הייתה לקרב אנשים כמה שאפשר. 
כשהגיע ביאליק לארץ, הוא היה כבד אבוד. הוא היה בישיבת וואלוז’ין, ואחר כך בסוף 
עזב. ורבי חיים מבריסק הלך אחריו עד שהגיע לרכבת, כשחזר אמרו לו למה הלכת אחרי 
ה’אפיקוירס’ הזה? אמר להם: אמרתי לו, אתה בעל כשרונות, יש לך כשרון בשירה. אל 
תכתוב דברים נגד המסורת. והוא הבטיח לו. אם עמד בהבטחתו או לא, אני לא יודע. 

אנחנו צריכים לחפש בכל יהודי את הגרעין של האמונה ולפתח אותו. לדבר 
אתו בנחת. אם תדבר אתו בצעקות, לא יצא לך כלום. יצא לך חורבן. יהיה 

עוד שונא. אלא להיפך, תדבר אתו בטוב טעם ודעת.

כמה ָעְצָמה הטמינו אבותינו בתוך הפיוטים האלה
הסליחות שלנו מיוחדים ברגש שלהם. הספרדים יודעים לכתוב שירים ו. 

עם רגש מיוחד במינו. אתה קורא קינה שכתב רבי יהודה הלוי על זכריהו 
בן יהוידע שנהרג, ואתה לא יכול לא לבכות. אתה לא יכול! אתה קורא את 
הדברים - “ודם עולה בין דמיהם כים ויאור מצרים”. זה לא פשוט בכלל. 
אתה ראית את הדם? והוא לא ראה אותו, הוא ראה את הסיפור בגמרא, אבל 
הוא מתאר את זה בצורה מיוחדת במינה. היה מורה אחד שלימד אותנו 
ערבית בחוץ לארץ ושמו אליהו לוי, מדי פעם הוא חורג מהשיעור ומספר 
לנו סיפורים4. סיפר לנו: ביום כיפור וביום ראש השנה אנחנו הולכים לבית 
הכנסת וקוראים את הפיוטים. הוא קורא אותם ולא מבין כלום. ואתו היה 
אחד מהשומר הצעיר, הוא לא שומר שום דבר. אפילו לא כיפור, ה’ ירחם. 
אבל אם לא יבוא לבית הכנסת מה יגידו עליו? זה מומר, זה רשע. )כי הכי 
פחותים בתונס, היו באים בימים נוראים. הכי פחותים היו באים ועולים לתורה, ונודבים 
תרומות וכיוצא(. אז הוא קורא אתו: “אלקי, אל תדינני כמעלי”, ובאמצע 
השירה הוא משתפך בדמעות. אמר לו: מה יש לך? למה אתה בוכה? אמר 
לו: אתה לא מבין מה שכתוב כאן, אם היית מבין היית בוכה כמוני. אתה יודע 
מה כתוב כאן? כל מלה זו פצצה! מה אתה מדבר?! אמר לנו המורה לוי: אז 
הבנתי כמה ָעְצָמה הטמינו אבותינו המשוררים בספרד בתוך הפיוטים האלה.

קרן ההסעות לנתיבות עולם
עכשיו בבאר שבע יש בעיה. באו הרבה יהודים מחוץ לארץ )במיוחד ז. 

מג’רבא( ואין להם בית-ספר חרדי לילדיהם. לפני כמה זמן אמרו שיעשו 
איזה משהו חרדי לילדים, דברו ודברו ולא נעשה כלום. יש דרך שיעשו 
)מבאר שבע לנתיבות זה לא הרבה זמן(, רק שההסעה  להם הסעה לנתיבות 
עולה כסף. והם עולים חדשים, או שאין להם כסף, או שהכסף שלהם הלך, 
“את שני קצותיו אכלה האש ותוכו נחר” )ע”פ יחזקאל ט”ו, ד’(, מי יודע? לכן 
אם אפשר להתאגד שכל אחד ואחד יתרום ויעשו דבר כזה, זה חשוב מאד. 
יש שם חכם אחד, שמו רבי חיים טויטו )כתב כמה ספרים “תורה וחיים”, מתוק 

מדבש( שמתעסק בזה, אבל צריך אנשים שיעזרו לו5. 

בלי חינוך חרדי הכל הולך לאיבוד
לכן צריכים היהודים ששמעו על זה, לעשות משהו למען העולים החדשים, ח. 

וגם למען העולים הישנים. שֵידעו מה זה יהדות. יהדות זה רק לראות את 

אבל יש מכתב שפורסם באגרות הראי”ה )ח”א סי’ קצ”א( לפני כמה שנים ראיתי אותו( 
שהוא כותב לו: ברוך בואך לארץ ישראל, אני מקוה שכאן תעשה חיל, ותעשה לתורה, 
ותעשה ותעשה. הוא לא קיים את הדברים, אבל דבר אחר יש לומר לזכותו, הייתה 
חנות ‘צלמניה’, ששם היו מצלמים אנשים, )זה לא פשוט, היום כל אחד יש לו פוטו ביד, כל 
ם... אין דבר כזה. אז הייתה ‘צלמניה’ - חנות מיוחדת שמצלמים בה אנשים(, ושם  אחד נעשה ַצָלּ
צולם המשורר הלאומי הזה – ביאליק. והחנות היתה פתוחה בשבת, ואנשים עוברים 
בשבת ורואים את התמונה שלו. אז ביאליק כתב לו )ואת זה ציטט רבי אמנון יצחק שיהיה 
בריא(: תשמע, או שתסגור בשבת או שתוריד את התמונה שלי. אל תעשה אותי מחלל 
שבת בפרהסיא. אל תעשה לי את זה. כמה שהוא לא היה בסדר, אבל עדיין היה לו איזה 
רגש, איזה קורטוב של אמונה. כמו שכתב שיר “החמה מראש האילנות נסתלקה, בואו 

ונצא לקראת שבת המלכה”. הוא כתב את זה.
היה אומר לנו אני הלכתי פעם לארץ ישראל, וראיתי רחוב אחד מלוכלך מאד.    .4
אמרתי מה זה מלוכלך ככה? זו בושה וחרפה. ואיזה רחוב זה? מאה שערים. שאל: 
למה הם מלוכלכים כל כך? אמרו לו: כי זה שבוע של תשעה באב, תבוא שבוע הבא 
ותראה. והוא אומר: הלכתי בשבוע הבא, והרחוב מצוחצח. “והשביע בצחצחות נפשי” 
)ע”פ ישעיה נ”ח, י”א(. מה זה? אמרו לו ככה הם עושים כדי להרגיש את החורבן, בשבוע 

הזה לא מטאטאים את הרחוב. 
אמר: אני קורא ברכת המזון ואני לא מבין, אז אני רואה בתרגום “ואף על פי שאכלנו 

ושתינו, חורבן ביתך הגדול והקדוש לא שכחנו” ומבין.
5.  פנו לרבי צמח שיהיה בריא, אמר להם: אין לי כח, מה אני אעשה?! רבי יהודה בן 
בתירא היה בנציבין, ומצודתו פרוסה עד ירושלים. )פסחים דף ג’ ע”ב(. לא כל אחד רבי 

יהודה בן בתירא.



כל השטויות שבעולם?! בפסוק “ויברא אלקים את האדם 
בצלמו” )בראשית א’ כ”ז( עושים להם תמונות של זוועה. אדם 
וחוה שמים תמונות כאלה. זה מה שהם יודעים. כשמגיע 
סיום חומש בראשית, נותנים להם ספר ריק, ואומרים להם: 
תשמע, משה רבנו כתב את תולדותיו. גם אתה תכתוב את 
תולדותיך, תכתוב מה שאתה רוצה, ואחר כך נכניס את 

ספרך לספריה הלאומית... משוגעים, מסכנים, אומללים, כל העולם לומד 
את הספר שלנו - התנ”ך. קוראים לו “ספר הספרים” והם בוקי סריקי. וגם 
אצל המזרחי זה לא טוב(. אנחנו יודעים שיש היום חינוך חרדי וזה מה 

שיש. בלי חינוך חרדי הכל הולך לאיבוד.

“כל ִצּפֹור טהורה תאכלו”
בפרשת השבוע יש דבר יפה מאד. כתוב “כל ִצּפֹור טהורה תאכלו” )דברים ט. 

י”ד, י”א(. ואיך נדע אם היא טהורה או לא טהורה? הפסוק לא אמר איך לדעת. 
כתוב רק רשימה של עופות שאסורים באכילה, “הנשר והפרס והעזניה”, 
“והראה ואת האיה והדיה למינה” )שם פסוקים י”ב-י”ג(, וכו’ וכו’. אבל המשנה 
)חולין דף נ”ט ע”א( נתנה בהם סימנים, כל מי שיש לו אצבע יתירה, ויש לו זפק, 
וקורקבנו נקלף, ואינו דורס, זה טהור. מה זה אצבע יתירה? יש בזה פירושים. 
יש מי שאמר אצבע יתירה הכוונה שיש לתרנגול )למשל( אצבע שהוא לא 
משתמש בה בכלל, סתם נמצאת, יתירה6. ועוד דבר, יש בו זפק7. וקורקבנו 
נקלף - הקורקבן של העוף, אפשר לקלף אותו ביד או בסכין. ויש עוד סימן 
שהוא קשה יותר מכולם - שאינו דורס. יש עופות שהם דורסים. והגמרא 
)בחולין דף ס”ב ע”ב. ע”ש ברש”י( מביאה שפעם היה “תרנגולתא דאגמא” שהיו 
חושבים שהיא לא דורסת, והתברר שהיא דורסת. אז היא אסורה וטמאה, 

ואסור לאכול אותה. זה הסימנים. 

סימני עוף טהור רמוזים בפסוק
באו חכמים האחרונים ואמרו: זה כתוב בפסוק. כתוב “צפֹר” טהורה בלי י. 

וי”ו ]וראה לקמן באות הבאה[ ואותיות שניות של הסימנים של המשנה 
הם צד”י, פ”ה, רי”ש. אצבע יתירה האות השניה צד”י. זפק, האות השניה 
צפֹר. ואיפה כתוב דורס? אם נכתוב  פ”ה. קרקבן האות השניה רי”ש. זה 
צפור בוי”ו, הוי”ו זו אות שניה של דורס. אבל אסור להיות דורס, לכן הוי”ו 
נעלמה. כתוב צפור בלי וי”ו, כלומר אם הוא לא דורס אז תאכלו אותו. ויש 
עוד טעם למה הוי”ו נעלמה, כי קשה לדעת אם הוא דורס או לא דורס, 
כמו שאמרנו שהגמרא מביאה על עוף אחד שחשבו שהוא לא דורס, הוא 

כמו אותו פלשתי שהיו לו אצבעות שש מכאן ושש מכאן )ראה שמואל-ב’ כ”א, כ’(.    .6
פעם כתב רבי יצחק בן גיאת שיר שהיו קוראים אותו בלילי הסליחות. היום העולם לא 
קוראים את זה, נשארו רק שארית הפליטה מיהודי ג’רבא )ולא כולם( ויהודי לוב שהם 
קוראים סליחות גם בשבתות וגם בראש השנה וגם בכיפור. ויש לילות שנקראים “לילות 
המעמד”. מה זה המעמד? כל ליל שני וחמישי ושבת )בשבת גם כן קוראים( קוראים פיוטים 
מיוחדים שחיבר רבי יצחק בן גיאת )זה חכם קדמון שחי לפני הרמב”ם, נפטר בשנת ארבעת 
אלפים תתמ”ט(. מעמד לליל עשירי, מעמד לליל שנים עשר, וכן על זו הדרך. כשהגיע 
לליל שנים עשר, הוא כתב: “ֵיָרֶצה ַעם ָחְרדּו, לקראתך בלי בושש. בפה זדונות כבדו, 
מודה ולא יתבושש. ובלב דרכים נחמדו, חומד ויתקושש. ובאשמורת עמדו, רגליו שש 
ושש”. מאיפה הוא לקח שש ושש? מהפלשתי הזה שיש לו שש אצבעות כאן ושש 
גם ידיו וגם  אצבעות מכאן. הפסוק אמר “ואצבעות ידיו ואצבעות רגליו שש ושש”, 
רגליו ככה, יש לו עשרים וארבע אצבעות. מוזר הבן אדם הזה. ולמה ה’ ברא לו עשרים 
וארבע אצבעות? כדי שאחרי אלפיים שנה יבוא רבי יצחק בן גיאת ויעשה לו סימן... 
“ובאשמורת עמדו, רגליו שש ושש”. זהו... הפיוטים האלה יש בהם חידושים מאד יפים.
ְזַפק. אי אפשר לדעת. היה אשכנזי אחד  ֶזֶפק ואנחנו אומרים  האשכנזים אומרים    .7
שכתב לי אתם צודקים, לא על מלת ְזַפק ]הוא כתב לי[, אלא על ְדַקר – “יחפור בדקר 
ֶסל  ֶסל, ֶפּ ויכסה” )ביצה דף ב’ ע”א(. וכן “פסל היוצא מן הסוכה” )סוכה דף י”ד ע”ב(, לא ֶפּ
היוצא מן הסוכה?! רחמנא ליצלן, מה זה? כנסיה?!... לא יכול להיות. אלא אומרים 
ֶסל הניקוד שונה. או למשל:  ָסל - חתיכת עץ שיוצאה מן הסוכה, להבדיל בינה ובין ֶפּ ְפּ
ר,  ר )סוכה דף י' ע"א(. אז אומרים ְנָשׁ ׁשָ פרס עליה סדין מפני החמה או תחתיה מפני ַהְנּ
ֶזֶפק, ואין  ָסל, וכן על זו הדרך. אז כאן כתוב זפק, אנחנו אומרים ְזַפק והם אומרים  ְפּ

הוכחה ברורה לכאן או לכאן.

ג’נטלמן... עוף טוב. אחר כך פעם אחת דרס, אמרו, העוף הזה רשע מרושע... 
אסור לאכול אותו. לפיכך היום אסור לאכול שום עוף אלא במסורת. ויש 
מחלוקות לפעמים, אם המסורת ככה או ככה. אבל מעניין שהתורה רמזה 

את הסימנים של המשנה במלה אחת בעלת שלש אותיות.

ו’לא נעלם
]הערות ותוספות בחידוש הנ”ל[8. אתמול )במוצ”ש( אמרתי רמז על יא. 

סימני העופות מהפסוק, וכל הכבוד לתלמידים שבדקו את זה. תלמיד חכם 
גדול - רבי יעקב כהן גילה שזה לא מדוייק. זה חידוש שראיתי בספר משכיל 
לדוד של רבי דוד עידאן שהגיע אלינו בתשכ”א )לפני ששים ואחת שנה(. ומה 
שאני זוכר שהוי”ו נעלמת, כתוב צפור בלי וי”ו, כלומר שלא יהיה דורס. 
ואני הוספתי נופך, שלפעמים חושבים שהוא לא דורס והוא דורס. אבל אחר 
כך אמרו לי שכתוב בתורה “צפור” בוי”ו מלאה. אמרתי להם נראה מנחת 
שי ונראה משכיל לדוד. מנחת שי כתב “כל צפור טהורה. חסר וי”ו”, אבל 
לא חסר וי”ו על צפור, אלא חסר וי”ו על טהורה. “טהֹרה” כתובה בלי וי”ו9. 

בכל הספרים ראיתי שצפור עם וי”ו, אז נפל החידוש בבירא. 

וא”ו של “צפור” הרי היא כאילו אינה
אחר כך אמרתי אני אחפש ב”משכיל לדוד”, כי ככה אני זוכר. אולי אני יב. 

טועה בזכרון שלי. וזה מה שכתב שם )משכיל לדוד ח”ב מערכת הסמ”ך אות א’(: 
שמעתי מידי”ן הרה”ג הדיין המצויין רבי כלפון משה הכהן נר”ו כי הרב 
האר”י זלה”ה נתן סימן לזה כל צפור טהורה תאכלו, ר”ת של צפור המה 
אותיות השניות של הסימנים. והם אצבע, זפק, דורס, קרקבן. ואני בעניי 
)זה המחבר אומר( נראה לי למתק הרמז והסימן הזה, דלכאו’ קשה איך אפשר 
לומר על זה כל צפור טהורה תאכלו ואחד מהם דורס? אדרבא הדורס הוא 
הטמא. דבשלמא כולהו סימני טהרה הם, אבל הדורס הוא טמא? אכן נראה 
כי הוא”ו של צפור אשר היא לסימן הדורס  שגם בזה יכון הרמז על נכון 
היא נעלמת, והרי היא כאילו אינה, ולכן היא רומזת יפה להיות הדבר הזה 
של הדרסה נעלם מן העוף ואיננו. לא כן באצבע וזפק וקרקבן צריכים 
להיות נראים וניכרים, והרי הם נראים ונקראים במלת צפור, לכן הוא”ו 
נעלמת, לרמוז על הדרסה שלא תהיה בו. עד כאן. אז הוא כתב שהוא”ו 
היא נעלמת והרי היא כאילו אינה, ומזה היה בזכרוני שלא כתוב וי”ו. אבל 
לא זו הכוונה, אלא נעלמת הכוונה שלא מבטאים אותה. תראו כמה הזכרון 
יכול להשתבש, נעלמת חשבתי שכתובה בלי וי”ו. ולא ככה, אלא הכוונה 

“נחה”, שלא מבטאים אותה.

“כבר היה לעולמים אשר היה מלפנינו”
עכשיו מה התברר? שהדבר הזה גם מובא בספר של הרב מסוכוטשוב יג. 

)בעל האבני נזר( שאמר לחסידיו שחידוש כזה רק האר”י יכול לחדש10 )מובא 

8.  הערת המערכת: מילואים מתוך שיעורו של מרן רבנו שליט”א ביום ראשון א’ באלול 
הרב אוריאל טרבלסי הי”ו שמסר  התשפ”ב בין מנחה לערבית. תודתנו לאברך היקר 

לידינו הקלטה משיעור זה.
9.  פעם במנחת שי הישן האותיות שהוא מדבר עליהן, היו עושים אותן מפוזרות. וכתוב 
שם: “כל מלה אשר אותיותיה נפרדות, אליה ירה המחבר אבן פנת רעיוניו”. סגנון מיוחד. 
אם אתה רואה מלה שאותיותיה נפרדות, המחבר התכוון אליה, אחר כך הורידו את זה. 

הורידו גם את השורה הזאת, וגם את האותיות הנפרדות, ואתה תבין לבד...
)יש כאן בבני-ברק רחוב על שמו(. קראתי עליו  האדמו”ר מקוצק  זה היה חתנו של    .10
בספר יחידי סגולה )עמ’ 117( כשבאה הרבנית )אשתו של האדמו”ר( ואיחלה לו שגם לבת 
השניה ימצא בחור כזה חכם. אז הוא אמר לה: “שני לו אין - אין לו שני בעולם - אם יש 
כזה בעולם, הייתי לוקח אותו בציצית ראשו - תופס אותו בשערות שלו - ומביא אותו 
בשביל הבת השניה”. כשהאשכנזים מגזימים, אין סוף לגוזמאות שלהם... יש פעמים 
שהרב אבני נזר טעה. מה טעה? כתב בדבר זה הרמ”א יש לו קבלה שהשתנו הדורות, 

בתושח”י
נא להעתיר בתפילה לרפואתם 

השלמה בקרוב

מצליח הי"ו 
בן כמסאנה 

שושנה

דברי תורה בעלון זה מוקדשים 
לעילוי נשמת

דברי תורה בעלון זה יעמדו לרפואת

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 

ידיד המוסדות 
הרב שר שלום 
הי"ו בן מז’יאנה 



בספר אביר הרועים אות ד”ש(. כלומר זה רוח הקדש. ומצאו הבחורים שיחיו 
שהרשב”ץ שחי לפני האר”י - הרשב”ץ נפטר בשנת ר”ד והאר”י נולד בשנת 
רצ”ד, זאת אומרת תשעים שנה אחרי פטירת הרשב”ץ נולד האר”י - כתב 
כבר את זה. יש לו ספר מגן אבות )חלק שלישי שמדבר על ויכוחים עם מדענים 
בימיו( ושם )פרק ד’( זה כתוב. רק שהרמז על הוא”ו שנחה או לא נחה זה כתוב 
רק באביר הרועים שמספר על הרב מסוכוטשוב. אז כבר אמרו את זה לפני 
רבי דוד עידאן בספר אביר הרועים. והוא כתב שרק האר”י ז”ל יכול לחדש 
אותו, וכבר אמר אותו הרשב”ץ. יש פסוק בקהלת )א’ י’(: “יש דבר שיאמר 
ראה זה חדש הוא, כבר היה לעולמים אשר היה מלפנינו”. אתה חושב שזה 
האר”י ואף אחד לא אמר אותו? כבר אמר אותו הרשב”ץ. שהאדם ילמד 

שכמה חידושים חדשים כבר היו מלפנים.

 מי שיש לו כסף אצל חברו או בבנק וכדומה, 
צריך לעשות פרוזבול

יש עוד דבר בפרשה. הבן איש חי )שנה ראשונה סוף פרשת כי תבוא אות כ”ו( יד. 
מספר על חכם אחד שהיה לו בן סוחר )בבגדאד תמיד התפרנסו מסחורה(11, ובליל 
פסח היה אומר “זכר למקדש כהלל הזקן שהיה כורכן ואוכלן בבת אחת”12, 

אבל בדבר אחר אין לומר כן. וזה לא נכון, כי הרמ”א כתב על כרחנו לומר כן. הערתי 
עליו פעם )עיין בירחון או”ת כסלו תש”ע סי’ ל”ז(. ודבר שני, אל תגזימו, מי אמר שבחכמי 

הספרדים אין כמוהו?!
11.  האחים של הבן איש חי היו סוחרים גדולים. יום אחד שמו את הבן איש חי בכלא. 
למה? כי אחים שלו נתנו ש’יק שלא היה לו כיסוי. אבל מה הוא עשה? הוא יושב כל 
הזמן ולומד. אבל החנות נקראת על שמו של הבן איש חי, בית יוסף או משהו כזה, 
ושאלו אותם: מי זה יוסף הזה? אמרו להם: זה אח שלנו, צדיק וחסיד. אז הם הלכו אליו 
ואמרו לו: אתה צריך להיכנס לכלא כי אחים שלך נתנו ש’יק בלי כיסוי. אמר להם מה 
אני עשיתי? אמרו לו: אין דבר כזה, אם החנות נקראת על שמך, אתה אחראי על כל 
מה שקורה שם. היה בכלא שלושים יום, ובלילה האחרון ראה בחלומו שורה של ילדים 
שהולכים. שאל מי הילדים האלה? אמרו לו: אלו הילדים שלך! התפלא: הרי לי בקושי 
יש בן אחד )רבי יעקב, ואולי גם בת(, מאיפה באו הילדים האלה? אמרו לו: אלו נשמות 
שקשורים אליך, והם היו בקירות של בית האסורים הזה, ואתה היית צריך להוציא אותם 
משם, ומהשמים גלגלו שאתה תבוא לכאן ותלמד הרבה, ועכשיו הם משוחררים וכמו 

שאתה רואה שהפנים שלהם מאירות, כי אתה תקנת אותם.
שמוסיפים עוד שהבן איש חי כתב בכלא הזה את ספרו בקבלה “דעת ותבונה”.  ויש 
בילדותי הייתי אוהב קבלה, יש לי בעיה שכל דבר שהוא עמוק ומסובך, אני רוצה להיות 
הראשון שיודע, וזה לא טוב. מה לעשות?! רציתי ללמוד חשבון ולא היה לנו שום ספר 
חשבון בבית, רק ספר דק מאד – “דק עד דק עד אין נבדק”, ויש בו שאלות בלי תשובות, 
ורק בסוף כתוב “תשובות נבחרות” על חלק מהשאלות. ואיך למדתי מהספר הזה? הייתי 
רואה שאלה ומנסה לפתור אותה, ואחר כך הייתי רואה שב”תשובות נבחרות” יש תשובה 
נכונה, ואני מתחיל לחשוב איך הגיעו לתשובה הזאת, וככה בניתי כללים. לא היה לנו 
בבית שום ספר של הנדסה. היה לנו ספר של אסטרונומיה שאבא קנה אותו ושם כתוב: 
“כל ילד יודע מהי זוית ישרה ומהי זוית עקומה”, ואני ילד שלא יודע מה זה זוית ישרה 
ומה זו זוית קהה ומה זו זוית בטטה... אבל רציתי לדעת הכל. והיו לנו ספרי קבלה, והייתי 
כל הזמן מדפדף בהם, ואבא כל הזמן היה מניח את ספרי הקבלה מאחורי הספרים, ויום 
אחד נפל בידי ספר מאחרי הספרים – סידור הרש”ש, איזו שמחה... ואבא כתב בתחלתו: 
“סידור של רבנו הגדול רבנו שלום שרעבי זיע”א. ויהי רצון שאזכה להתפלל בו אני וזרעי 
וזרע זרעי עד סוף כל הדורות”. ואני גיליתי אותו והתחלתי ללמוד בו, ויום אחד סבא 
אמר לי: אתה רוצה ללמוד קבלה? אמרתי לו: כן, כן, אני משתוקק. אמר לי: יש ספר של 
רבי יוסף חיים שכותב שם הכל במפורש, ומלמד אותך הכל מהתחלה ממש, כמו אל”ף 
בי”ת, וזה הספר “דעת ותבונה”. אבל הוא לא מלמד אל”ף בי”ת, אלא הוא מעתיק דברים 
מהאר”י מלה במלה: “כתב רבנו ז”ל בשער המצוות שער פלוני וזה לשונו”, ומעתיק 
את לשונו ואחרי שלושה ארבעה דפים, כותב: “עד כאן לשונו, זכרו לחיי העולם הבא”, 
והפרק שאחריו אותו דבר והפרק שאחריו אותו דבר. ומה אומרים הבבלים הצדיקים 
שלנו שרוצים לשבח את רבי יוסף חיים עד השמים? שהוא כתב את כל זה בכלא מתוך 
זכרון. אבל זה דבר שהוא בלתי אפשרי לכתוב ספר שלם בכלא, ולהתחיל “וזה לשונו” 
ו”עד כאן לשונו”. זה לא יכול להיות. אדם יכול לזכור תוכן של דברים, אבל לא להעתיק 
את הלשון של רבי חיים ויטאל מלה במלה, זה דבר בלתי אפשרי. אבל ככה שבחו אותו 
שכתב הכל בתוך הכלא. ואחרי שלושים יום למחרת החלום הנ”ל, רבי יוסף חיים יצא 

לחירות. תיקן את התיקון שלו ויצא לחירות. אלו דברים שאנחנו לא מבינים אותם. 
12.  ודרך אגב למדנו מדבריו שאומרים “זכר למקדש”, כי המשנה ברורה מפקפק בזה, 

ואביו אמר לו: בני, אל תשכח את הלל הזקן גם בראש השנה. התפלא הבן, 
אמר לו: אבא, וכי בראש השנה אוכלים כורך?! אמר לו: לא אוכלים כורך, 
אבל השנה הזאת היא שנת שמיטה, והלל הזקן תיקן פרוזבול. מי שיש לו 
חובות על חבירו אסור לו לתבוע אותם אחרי השמיטה, וכשעושה פרוזבול 
הוא מוסר את חובותיו לבית דין, ויכול לגבות אותם. וזה רמוז בתורה, 
כמו שקראנו היום: “את הנכרי תגוש ואשר יהיה לך את אחיך תשמט ידך” 
)דברים ט”ו ג’(. ולמה כתוב “ידך”? היה מספיק לכתוב “תשמט”? אלא לרמוז 
שדוקא מה שבידך תשמט, אבל מה שביד בית דין לא תשמט. זה הפרוזבול. 
וכל אחד שיש לו כסף אצל חברו או בבנק וכדומה, צריך לעשות פרוזבול. 
אבל זה דוקא מי שיש לו כסף סגור בפקדון בבנק, אבל מי שאין לו בפקדון, 
אלא רק בעובר ושב אינו צריך לעשות פרוזבול, כי זה פקדון בעלמא. כמו 
שאומרים: “הפקדה בסכום כזה וכזה” וזו לא הלואה. ]ושמעתי כי “תשמט 

ידך” בגימטריא תשפ”ג. וזו השנה הבראה בע”ה[.

מעוברת תוכיח ששמיטה דרבנן
יש אומרים שכל הפתרון של פרוזבול זה דוקא בימינו ששמיטה מדרבנן, טו. 

אבל לו הייתה שמיטה מדאורייתא זה לא היה מועיל. יש בזה דעות בגמרא 
)גיטין דף ל”ו ע”א(. ויש מוכיחים ששמיטה בזמן הזה מדרבנן, מהשנה הזאת. 
איך אפשר להוכיח מהשנה הזאת? כי כתוב בגמרא בסנהדרין )דף י”ב ע”א( 
שאת שנת השמיטה לא עושים אותה מעוברת. למה? כי כשמעברים אותה 
יצא ששנה שלמה של שלשה עשר חודש יהיה אסור לאכול ספיחין ולא 
לעשות מלאכה בשדה, וקשה לאנשים לעמוד בזה, לכן תמיד צריך שהשנה 
הזאת תהיה שנה פשוטה. והנה השנה הזאת )תשפ”ב( היא גם שנת שמיטה 
וגם מעוברת. יש חשבון איזה שנים יהיו פשוטות ואיזה שנים יהיו מעוברות, 
והסימן שלהם: גו”ח אדז”ט. מה הפירוש? מבריאת העולם ועד היום אם 
תחלק את השנים, כל 19 שנה זה מחזור, וכל שנה שלישית למחזור, שישית, 
שמינית )זה גו”ח(, אחת עשרה, ארבע עשרה, שבע עשרה ותשע עשרה )זה 
אדז”ט, וחסר להם יו”ד והכוונה: י”א י”ד י”ז י”ט(, הן מעוברות. ולמזלנו בדור שלנו 
שאנחנו לא חכמים כל כך, בשנת הת”ש נגמר מחזור של 19 שנה )כי 19 כפול 
300 זה הת”ש(. וא”כ תוריד משנת התשפ”ב את הת”ש, נשאר לך 82, תוריד 
מהם 19 ועוד 19 וכו’ עד 76 וישאר לך 6, וזו שנה מעוברת )כי היא שנה ששית 
למחזור(, אבל היא גם שמיטה, אלא שמע מינה ששמיטה בזמן הזה דרבנן. 

או “שמטה” או “שמוט”
ויש לי רמז בתורה שלא לעבר את שנת השמטה, פלא פלאים איך טז. 

מוצאים את הכל בתורה! התורה אומרת: “וזה דבר השמטה שמוט כל בעל 
ה ברעהו” )דברים ט”ו ב’(. “שמטה” )בלי ה”א הידיעה( גימטריא  משה ידו אשר ַיׁשְֶּ
354, “שמוט” גמטריא 355, כמה ימים יש בשנה פשוטה? או 353, או 355, או 
354, ואילו בשנה מעוברת יש 383 ומעלה. וכאן הפסוק רומז לך, “וזה דבר 
השמטה שמוט” ששנת השמיטה תהיה או שמטה – 354, או שמוט – 355, 
אבל לא למעלה מזה! וזה רומז לנו שאסור לעבר את שנת השמטה. ובימינו 
כיון שמצות שמטה היא מדרבנן אנחנו נצמדים לכללים של שנה מעוברת 

או שנה פשוטה, ויש לנו את הכללים של שמטה בלי בעיות. 

כדאי לעשות פרוזבול לקראת סוף השנה
כאשר אתה לומד בתורה, עליך לשים לב לכל מלה, לכל האותיות! יז. 

בכל אות יכול להיות רמז נפלא, כמו שאמרנו את הרמז ב”כל צפור טהורה 
תאכלו”. היה מעשה עם החזון איש שישב עם חבורת תלמידי חכמים )קודם 
שהתפרסם(, ותלמיד חכם אחד מסר להם שיעור, ואמר להם שאסור לכתוב 
פרוזבול באמצע השנה, אלא רק ביום האחרון של השנה בכ”ט באלול, ואם 
אתה כותב פרוזבול בניסן או באייר זה לא שווה כלום, הגיע אלול - הכל 
בטל ומבוטל. והם היו שומעים את הפלפולים שלו ואת החידושים שלו. 
והחזון איש ישב בפינה, וכששמע את דבריו אמר בלחש: נדמה לי שיש 

וכותב )סי’ תע”ה ס”א בביאה”ל( שלא אומרים רק במחשבה, והרב עובדיה הוכיח )בשו”ת 
חזון עובדיה סי’ מ”א( מכמה ראשונים שאומרים “זכר למקדש”. ויותר מזה, האשכנזים 
אומרים את זה בחרוז: “זכר למקדש, בימינו יחודש”. ואנחנו לא אומרים בחרוזים, רק 

“זכר למקדש כהלל הזקן וכו’”. 



משנה שסותרת את דעתו. ואנשים שמעו אותו ושאלו: מה המשנה? אמר 
להם: המשנה אומרת )מו”ק דף י”ח ע”ב( שכותבין פרוזבולין בחול המועד. 
תגידו לי, וכי יש חול המועד באלול?!... הרי חול המועד לכל המאוחר 
בפסח, וא”כ רואים שאפשר לכתוב פרוזבול בפסח. מה אומר החכם הזה?! 
וככה כל הפלפול של החכם הזה נפל ארצה. אדם צריך להיות אמתי ולא 
להתעקש על דבר שהוא לא נכון. מסתמא שהרב הזה לא התעקש, אבל יש 
כאלה שבשביל להעמיד את הדעה שלו הוא מוכן לעקור הרים וגבעות “אני 
צודק, ולא יכול להיות שאני טועה כי יש לי שכל כמו התורה בדיוק”13... 
המשנה אומרת שאפשר לעשות פרוזבול גם באמצע השנה. אבל אם יש 
לך חובות שבאו אחר כך, הפרוזבול לא מועיל להם, לכן כדאי שהפרוזבול 

יהיה סמוך לסוף השנה.

 הדביק בשוגג פת בתנור ביום ששי לפני חשכה
 ולא קרמו פני הפת קודם השבת

בגמרא בשבת )דף קי”ז ע”ב( כתוב שמי שהדביק בשוגג פת בתנור ביום יח. 
ששי לפני חשכה, ולא קרמו פני הפת ]קודם השבת[, יכול לרדות בשבת מזון 
שלוש סעודות14. ומרן כותב )סי’ רנ”ד ס”ז( שבימינו שאין רדיה בתנורים שלנו 
)אמנם “רדיה, חכמה היא ואינה מלאכה”, אבל כמה דאפשר לשנויי משנינן( ואפשר 
להוציא את הלחם בלא צורך במרדה שהייתה פעם, לכן מותר אפילו שלא 
אבל מגן אברהם )ס”ק כ”ג( כותב שמותר דוקא לצורך  לצורך ג’ סעודות. 
סעודות שבת ולא לצורך חול, אם יש לך שם מאה פיתות, ואתה בשבת לא 
צריך יותר מעשרים פיתות, למה אתה מוציא את כל הפיתות? זה אסור. 
אבל אליה רבה )ס”ק י”ח( חולק עליו ואומר שכיון שאין רדיה בתנורים שלנו, 

13.  היה להבדיל אריסטו שאמר שיש לו שכל כמו הטבע, ועל פי הטבע צריך להיות 
שבעה כוכבי לכת ולא יותר מזה, לא יכול להיות שמונה! ונתגלה הכוכב השמיני והתשיעי 

והעשירי... מה לעשות לו?! תשבור את השכל שלך, השכל שלך אפס. אל תשתגע.
בדרך כלל אנחנו עושים את זה לפני שבת, אבל מדובר על אדם עצלן או אשה    .14
עצלנית, מה לעשות?! היא גורסת – “ולחם עצלות לו תאכל” )ע”פ משלי ל”א, כ”ז(, היא 

תאכיל את בעלה לחם עצלות בכוונה...

אם כן יכול להוציא כפי רצונו אם יש הפסד, כי אם תשאיר אותם שם עד 
מוצאי שבת הכל יהרס – “ומת או נשבר או נשבה” )שמות כ”ב, ט’(, נעשו כולם 
עיסה אחת. מה תעשה בהם?! וכיון שאתה מפסיד מזה אפשר להקל. ויש מי 
שחלק עליו, אבל העיקר כמו האליה רבה, וככה פסק כף החיים15 )ס”ק ס’(. 

15.  העולם לא יודעים מי זה כף החיים. חושבים שזה איזה חסיד בטלן שכתב ספר, אבל 
זה לא נכון, הרבה פעמים מקשים עליו קושיות והקושיות לא מתחילות. פעם אמרו 
שהרב יוסף ידיד כתב עליו מלים קשות מאד. אמר “זה בטלן ועם הארץ”. ולא ידעתי 
למה כתב עליו ככה. אחר כך ראיתי על מה מדובר, נחלקו בדין ברכת הטוב והמטיב. 
מה זה ברכת הטוב והמטיב? כשמביאים לך יין בתוך הסעודה, הביאו מתחילה כוס יין 
ובירכת עליו הגפן, ואחר כך הביאו לך יין אחר שהוא לא גרוע מהראשון, כי אם הוא 
גרוע, איך תברך “הטוב והמטיב”? אבל אם הוא שונה מהראשון ולא גרוע, ויש בו טעם 
שלא טעמת בראשון, ואתה יושב עם אחרים, אתה מברך הטוב והמטיב – הטוב לדידיה 
והמטיב לאחריני. )השבוע קראתי על רבי חיים קנייבסקי ע”ה שאמר שמי שהביאו לו טלפון חדש, 
יברך עליו ‘הטוב והמטיב’, וכי טלפון זה יין? אלא שבטלפון הזה יש הנאה לך ולאחרים, כי זה טוב 
לעצמך שככה תתקשר לעולם, וגם טוב לאחרים שיש להם אפשרות להתקשר אליך. למעשה לא 
כדאי לברך את זה, ואולי התכוון לברך בלא שם ומלכות. אבל אפשר שביום שאתה מביא טלפון 
חדש לבית, תביא גם שני סוגי יין, ותאמר: רבותי, נכוין בטוב והמטיב שעל היין גם על הטלפון. 
הטוב יש שם אות טי”ת, ובטלפון יש אות טי”ת, והמטיב זה עוד טי”ת, שיביא עוד טלפונים...(. וכף 
החיים אומר )סי’ קע”ה ס”ק י’( שצריך לשתות מהכוס השניה של הטוב והמטיב רביעית, 
ועל הדבר הזה התנפל רבי יוסף ידיד וכתב עליו )ברכת יוסף הלכות ברכות עמ’ קמ”ה( 
מלים קשות מאד - מה השטויות וההבלים האלה וכו’, והדברים האלה מובאים בספר 
“רבנו” של אליהו שטרית )עמ’ שמ”ו(. ואני בדקתי בגוף הדברים בכף החיים, וראיתי 
שהביא שככה כתב במסגרת זהב )סי’ מ”ט אות א’(, וזה אחד המפרשים של קיצור שלחן 
ערוך, אם הדברים נכונים או לא, זה עניין אחר. אבל לכתוב על תלמיד חכם שהוא “עם 
הארץ” ושספרו אינו ראוי, אסור לעשות ככה. “כבוד תורה להיכן הלך”? וכי כף החיים 
עם הארץ?! הוא לא עם הארץ. כמה פעמים מקשים עליו, וכאשר אתה מתבונן אתה 
רואה שאלו לא קושיות, ויש לי כמה דוגמאות כאלה, ופעם אחת בל”נ אני אפרסם אותם. 
מהרב עובדיה  ששמע  בריא  שיהיה  אלוף  שמעון  מהרב  שמעתי  אחרת  בהזדמנות 
שאמר תראה את ההבדל, כף החיים כותב בענוה, וספרו מופץ בכל העולם כולו. היה 
אחד ששמו מרדכי פרייס – אשכנזי - והוא אמר לי קניתי מתנה לבר מצוה של הבן 
שלי ספר כף החיים, אמרתי לו מה תעשה בזה? הרי אתם הולכים לפי המשנה ברורה. 
אמר לי: כף החיים זה “כיף החיים”... הוא מביא לך את כל הפוסקים בלשונם. הוא לא 
מעבד אותם, המשנה ברורה מעבד, ולפעמים העיבוד לא הולך טוב, מה לעשות. כתוב 



לשים שקית עם אורז בתוך החמין בערב שבת
לשים שקית אורז או גרעיני חיטה בתוך שקית ניילון או בעטיפת נייר יט. 

כסף ולהכניס אותם לתוך תבשיל החמין, הרב משה לוי )מנוחת אהבה ח”ג פ”ג 
הלכה כ”ז( דעתו להחמיר כי אמר שזה נקרא הטמנה גמורה בדבר המוסיף 
הבל. וכן פסקו ערוך השולחן )סי’ רנ”ח ס”ג( ושבט הלוי )ח”ג סי’ מ”ז(. אבל הרב 
עובדיה ע”ה  )חזו”ע שבת-א’ עמ’ ס”א( מיקל בדבר הזה, ואמר על זה שזה מותר 
כי אין הטמנה בתוך כלי, ועוד כמה סיבות. גם צירף בזה סברת הרמ”א )סי’ 
רנ”ז ס”ז( שאם זה מבושל כל צרכו לא נקרא הטמנה, וסברת רבנו ישעיה 
הראשון )בתוס’ רי”ד בריש פרק במה טומנין( שאם מטמין בלילה לצורך מחר 
מותר, וסברת הרמב”ן )ריש פרק במה טומנין( שאם אינו מוסיף הבל מחמת 
הבגדים רק מחמת האש שלמטה אינו נחשב הטמנה. ולכן מותר לשים 
אורז וגרעיני חיטה בשקית ניילון ולהכניס אותם בתוך התבשיל של החמין 

)כמובן מערב שבת(. 

להטמין בשבת דבר צונן בדבר שאינו מוסיף הבל
יש גמרא בשבת )דף נ”א ע”א( אמר רב יהודה אמר שמואל, מותר להטמין כ. 

את הצונן16. דהיינו להטמין צונן שלא יצטנן יותר מדאי, או שלא תפוג צינתן, 
מניחים אותם ומכסים אותם בבגד, והגמרא אומרת שמותר להטמין. וככה 
“מותר להטמין בשבת דבר צונן בדבר שאינו  פסק מרן )סי’ רנ”ז ס”ו( וז”ל: 
מוסיף הבל, כדי שלא יצטנן ביותר, או כדי שתפוג צנתו” - בגלל הצינה 
של החורף יצטנן יותר מדאי, אז תכסה אותו בדבר שאינו מוסיף הבל, וזה 
מותר. ]“אבל בדבר המוסיף הבל אפילו להטמין צונן גמור ואפילו מבעוד 
יום אסור”[. ובגמרא כתוב שרב נחמן עשה ככה, ושמע רבי אמי ואיקפד 

במשנה )שבת דף י”ז ע”ב( “אין נותנין עורות לעבדן” - אל תתן למישהו לעבד, לפעמים 
הוא ישנה קצת את הלשון והכוונה לא ככה, כף החיים לא מעבד אלא מעתיק אותם 
בלשונם, מגן אברהם, תוספת שבת, אליה רבה, בן איש חי, הכל, ואם השני חולק, כותב 

אותו בסגנון אחר כלשונו. 
א”כ אחרי שמסגרת זהב כתב את זה, למה אתה מתנפל על כף החיים? למה האשכנזים 
כמה שיש ביניהם מחלוקות, אבל הם לא יכתבו בסגנון חריף כזה. יש קושיא - קושיא. 
הסברא לא נכונה - לא נכונה. מה הרויח הראב”ד שכתב מלים קשות על הרמב”ם? כמעט 
כל דבר שמקשה יש לו תשובה. לפעמים הקושיות שלו קשות מאד, אבל כל המפרשים 
משתדלים ליישב את הקושיות של הראב”ד. תלמד כלל, לדבר בנחת – “דברי חכמים בנחת 
נשמעים” )קהלת ט’, י”ז(, והרב עובדיה ע”ה אומר: דברי חכמים בנחת - נשמעים. תדבר 
בנחת, ישמעו לך. תדבר בתקיפות, חבל על הזמן. ולכן כיון שכף החיים פסק שאפשר 

להוציא את כל הלחם מהתנור כדי שלא ילך לאיבוד, אפשר להקל.
16.  הצונן הזה כולנו טועים בו. קוראים צונן בלי יו”ד, אבל הגמרא אומרת צונן וחמין, 
חמין בלשון רבים, ולמה צונן בלשון יחיד? צריך לומר צוננים. עד שראיתי בדקדוקי 
סופרים שבכתב יד מינכן כתוב “צונין” ביו”ד. אז כנראה צונן זה יחיד, וצונין ביו”ד זה 
רבים, כמו צוננים. צונין מקביל למלה חמין, חמין ברבים וצונין ברבים. אבל מי יאמר צונין 

)בחיריק(? כולם אמרים צוֵנן. אבל למעשה צונן לשון רבים, צונין מול החמין.

- כעס עליו, הגמרא שואלת למה הקפיד, הרי הוא עשה כדין? והגמרא 
מתרצת אדם חשוב שאני, לאדם חשוב אסור להטמין אפילו צונן בדבר 
שאינו מוסיף הבל. אבל כל הפוסקים לא הביאו את זה שאדם חשוב צריך 
להחמיר. אלא  שהמאירי )שם( הביא את זה, וכף החיים )ס”ק ל”ד( הביא אותו, 
ופסק שאדם חשוב לא יעשה את זה, כדי שלא ילמדו ממנו. אבל הרמב”ם 
)פ”ד מהלכות שבת ה”ד(  והטור )שם( השמיטו את זה. מה הטעם שהשמיטו? 
קודם כל רב נחמן עשה ככה, וכשרבי אמי הקפיד לא ראינו שרב נחמן חזר 
בו ואמר טעיתי, אם כן אנחנו נוכל לסמוך עליו. ]אבל הרי”ף והרא”ש לא 
השמיטו דין אדם חשוב. שוב ראיתי בחזו”ע )שבת-א’ עמ’ ע’( שכתב שאעפ”כ 
כיון שהרמב”ם והטור ומרן לא חילקו בזה ורוב האחרונים הסכימו להקל 

וכ”כ בעל המאורות הכי נקטינן[.

אין בישולי גויים במים
ויש עוד דבר שרב נחמן היקל, הוא שתה מים שחימם אותם גוי – “מיא כא. 

דאחים קפילא ארמאה”. ככה כתוב שם: “אמר רב נחמן לדרו עבדיה17: 
שאין בישולי  תטמין לי צונן, ותחמם לי מים שחימם אותם גוי” - כלומר 
גוים במים. וזה דבר ידוע עד היום, כל דבר שהוא נאכל כמות שהוא חי אין 
בו בישולי גוים. יש מישהו שאומר היום שתלמיד חכם צריך להחמיר בזה? 
אף אחד לא אומר להחמיר בזה. ומים שחימם אותם גוי מותרים בשתיה18, 
לכן כמו שרב נחמן עשה ככה, ורבי אמי מסתמא הקפיד גם על זה, והלכה 
פשוטה וידועה שכל דבר שהוא נאכל כמו שהוא חי אין בו איסור משום 
בשולי גויים, א”כ גם לעניין להטמין את הצונן מותר אפילו לאדם חשוב. 

ברוך ה’ לעולם אמן ואמן.

מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, משה ואהרן יוסף דוד 
ושלמה, הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה, בין אלה שנמצאים כאן ובין 
אלה ששומעים בבית ברדיו, או שקוראים אח”כ בעלים של בית נאמן. מלכא 
דעלמא יברך יתהון, ויזכה יתהון. ויוסיף עליהם אלף פעמים, וימלא כל 

משאלות לבם לטובה, וכן יהי רצון ונאמר אמן.

17.  יש לו עבד שמו דרו. זה עבד מענין מאד. הוא היה בטלן, הולך ברחוב ותולה איזה 
שערות בראשו והיה מרקד. והגמרא אמרה )ב”ק דף צ”ז ע”א( “דרו עבדיה דאפילו נהום 
כרסיה לא שוי” - לא שווה אפילו את האוכל שאוכל... כי הוא כל הזמן היה בטל. ודרו 
הזה יש לו דבר טוב, בליל פסח רב נחמן רצה שיחסוך להם לומר “מה נשתנה”. אמר לו: 
תגיד לי, אדם שיש לו עבד כמוך להבדיל, ועשה לו הרבה טובות, הוציא אותו לחירות. 
מה צריך העבד לעשות? אמר לו “בעי לאודויי ולשבוחי” - צריך להודות ולשבח. אמר 
לו רב נחמן: טוב, “פטרתן מלומר מה נשתנה” )פסחים דף קט”ז ע”א(. ואני אמרת רמז, )זה 
פלא פלאים(, נחמן גימטריא פסח )148(, ודרו גימטריא 210 שנים שהיו ישראל במצרים. 
אז אמר רב נחמן לדרו עבדיה: מה יעשה אדם אחרי עבדות של 210 שנה? אמר לו: צריך 
להודות. יפה מאד, אפשר להמשיך: “עבדים היינו 

לפרעה במצרים”...
18.  ואפילו קפה מותר, פרי חדש אומר )יו”ד סי’ קי”ד 
סק”ו( הקפה עיקרו מים לא הקפה, ומים מותרים אפילו 
חימם אותם גוי, רק חסידים לא שותים קפה שחימם 
אותו גוי על פי האר”י. והבן איש חי אומר )ש”ב פרשת 
חוקת אות ט”ז( שגם לחסיד אם הוא הוצרך לעשות 
“ויזיתא” )מה זה ויזיתא? שהוצרך לבקר אצל גוי מכובד( 
מותר לו לשתות קפה. ופעם אבא ע”ה הוצרך לבקר 
אצל גוי בג’רבא וכיבד את אבא בכוס קפה ושתה. וכל 
פעם אבא מספר לרבי אליהו ענקרי שיבדל לחיים, 
ואומר לו “וחטאתי נגדי תמיד” )תהלים נ”א, ה’(, לא 
הייתי צריך לשתות את הקפה. אמר לו: אבל הבן 
איש חי פסק שאם אדם הולך לבקר גוי בשביל איזה 
צורך ונותן לו קפה מותר לו לשתות? אמר לו בכל 
זאת הייתי צריך לחפש איזה תרוץ. למשל היה יכול 
לומר לו אני רוצה שתיה קרה, תביא לי גזוז, תביא 
לי פנטה, ואז לא ירגיש שום דבר. אבל מן הדין זה 
מותר. ככה הפרי חדש פסק. וקל וחומר שיש להקל 
במים חמים, לא שמענו אף פעם מי שאומר שאם 

גוי חימם מים, אסור לשתות מזה. 





ילדי גאילדי גאלהלה

ראיה משבע שנים על שנת השבע
תשובה לחידה נמצאת בעלון הנוכחי. 
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  )חובה לציין שם וכתובת בצורה ברורה!(. 

נא לשלוח התשובות עד יום ראשון בערב

ָרִאיִתי ָדָבר ִנְפָלא, ֶׁשִּמְּזַמן ֶׁשּנֹוַלד ַרִּבי ְיהּוָדה ַהֵּלִוי ַעד ְּפִטיָרתֹו ֹלא ָהְיָתה 

ׁשּום ְּגֵזָרה ִּבְסָפַרד, ִּכי ַהְּתִפּלֹות ְוַהִּפּיּוִטים ֶׁשּלֹו ִּבְּטלּו ֶאת ָּכל ַהְּגֵזרֹות, ְּכמֹו 

"ְתִהִּלים" ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶלְך )ְלַהְבִּדיל(. ַרִּבי ְיהּוָדה ַהֵּלִוי נֹוַלד ִּבְׁשַנת ַאְרַּבַעת 

ֲאָלִפים תתל"ה )ָּכָכה ָרִאיִתי ָכתּוב(, ּוְׁשמֹוֶנה ָׁשִנים ִלְפֵני ֶׁשהּוא נֹוַלד ָהְיָתה 

ֶנֶהְרגּו ְּביֹום ֶאָחד!  ִּבְסָפַרד, ֶׁשֶאֶלף ֲחֵמׁש ֵמאֹות ִמְׁשָּפחֹות  ְגֵזָרה נֹוָרָאה 

ְוָחֵמׁש ָׁשִנים ַאֲחֵרי ֵכן ָהְיָתה ׁשּוב  ִנְפַטר ִּבְסִביבֹות ְׁשַנת תתק"א,  ְוהּוא 

ְוִאְּבן ֶעְזָרא  ְּגֵזַרת "ֶאְלֻמָּואֲחִדין", ֶׁשָּסְבלּו ִמֶּמָּנה ָהַרְמַּב"ם  ְּגֵזָרה נֹוָרָאה 

ְוַכָּמה ְקִהּלֹות ֶנֶהְרגּו )ְוָהִאְּבן ֶעְזָרא ָּכַתב ָעֶליָה ִקיָנה: "ָאּה! ַרע ָיַרד ַעל ְסָפַרד"(. 

ֲאָבל ָּכל ְיֵמי ַרִּבי ְיהּוָדה ַהֵּלִוי ָהיּו ֶׁשֶקט ְוַׁשְלָוה, ְוָאְמָנם ָהיּו ְגֵזרֹות ְּבָצְרַפת 

ּוְבַאְׁשְּכַנז ְּכגֹון ְּגֵזרֹות תתנ"ו ְוכּו', ֲאָבל ִּבְסָפַרד ָהָיה רַֹגע ָּגמּור. ְוהּוא ָהָיה 

יֹוֵעץ ְורֹוֵפא ֶׁשל ַהֶּמֶלְך, ְוִאיׁש ִנְכָּבד ְּבַעָּמיו ִּכי ָאז ְיהּוֵדי ְסָפַרד ָחיּו ְכמֹו 

ְנִסיִכים, ֲאָבל ָלָּמה ָזָכה ַלָּדָבר ַהֶּזה? ִּכי הּוא ָיַדע ְלַהְמִּתיק ֶאת ַהִּדיִנים 

ַעל ְיֵדי ַהְּתִפּלֹות ֶׁשּלֹו.

ָאִבינּו  ָּפֶניָך,  ַהְמַחִּלים  ֶאְביֹוֶניָך,  ְׁשַמע  "ָיּה  ַּבְּסִליחֹות:   ְּכֶׁשַאָּתה אֹוֵמר 

ְלָבֶניָך, ַאל ַּתְעֵלם ָאְזֶנָך". "ָיּה ַעם ִמַּמֲעַמִּקים, ִיְקְראּו ֵמרֹב ְמצּוִקים, ַאל 

ַׁשי  ּוְרֵצה ְכמֹו  ַהּיֹום חֹוָבם,  ַהּיֹום ִמְּלָפֶניָך". "ּוְמֵחה  ֵרִקים,  ְתִׁשיֵבם  ָנא 

ִניָבם, ּוְלָך ָּתִכין ִלָּבם, ְוַגם ַּתְקִׁשיב ָאְזֶנָך" ]ֶׁשִחֵּבר ַרִּבי ְיהּוָדה ַהֵּלִוי[. ַהּכֹל 

ְמֻיָּסד ַעל ְּפסּוִקים ְוִׁשְבֵרי ְפסּוִקים, ְמֻסָּדִרים ִעם ָראֵׁשי ֵתבֹות ֶׁשל ְׁשמֹו 

"ְיהּוָדה". ֲאָבל ַהִּמִּלים ָּכל ָּכְך ְּפׁשּוטֹות ְוָכל ָּכְך נֹוְגעֹות ַלֵּלב. ְוִאם ִּתְהֶיה 

ְגֵזָרה )ב"מ( ַאָּתה קֹוֵרא ִפּיּוט ֶׁשל ַרִּבי ְיהּוָדה ַהֵּלִוי ְוָכל ַהְּגֵזרֹות ִנְמָחקֹות, 

ְמֻלָּמָדה".  ֲאָנִׁשים  ְּכ"ִמְצַות  ִנְקָרא אֹוָתם  ְוֹלא  ִלְטֹעם אֹוָתם  ֶׁשֵּנַדע  ַרק 

)גליון  29 אותיות י"ד וט"ו(.

א. אֹוְמִרים: ”ֵאל ֶמֶלְך יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים ּוִמְתַנֵהג ַּב-ֲחִסידּות“, ָּכל ָהעֹוָלם אֹוְמִרים ”ְּבֲח-

ִסידּות“ ]ְועֹוְמִדים ַּבח'[, ֲאָבל ֶזה ֹלא ָנכֹון, ִּכי ַהֵחי“ת ְׁשָוא ַפָּתח, ּוִבְׁשָוא ַפָּתח ֹלא עֹוְמִדים )ַאף 

ֶאָחד ֹלא ִיְמָצא ִמָּלה ַּבָּתָנ“ְך ֶׁשִהיא ְׁשָוא ַפָּתח ְלַבד אֹו ְׁשָוא ָקָמץ ְלַבד אֹו ְׁשָוא ֶסּגֹול ְלַבד, ֶאָּלא ָכל ֲחָטף 

ָצִריְך ְלַמֵהר אֹותֹו ְוַלֲחטֹף אֹותֹו אֹו ִלְלַמְעָלה ְוַנֲעָׂשה ”ְׁשָוא ָנח“ אֹו ִלְלַמָּטה ְוַנֲעָׂשה ”ְׁשָוא ָנע“(, ָלֵכן אֹוְמִרים 

”ַּב-ֲחִסידּות“ ]ְועֹוְמִדים ַּבב'[. )ִּתְקחּו ֶאת ָּכל ַהָּתָנ“ְך ֻּכּלֹו ְוִתְראּו ֶׁשָּכל ַּפַעם ֶׁשֵּיׁש ְׁשָוא ַפָּתח ְּבֶאְמַצע ִמָּלה, 

ִלְפֵני ֵכן ֶיְׁשָנּה ַּגְעָיא ]ֶמֶתג, ַמֲעִמיד[. ֵאין ַּגְעָיא ַאֲחֵרי ְׁשָוא ַפָּתח(.

ב. ַּבְּסִליחֹות אֹוְמִרים: ”ַרֲחָמָנא ָסִעיד ְוָסִמיְך ֱהֵוי ָלן“ ]ְּבָקָמ"ץ ְּבס', ְוֹלא ְסִעיד ּוְסִמיְך ִּבְׁשָו"א[, 

ּוְכָבר ָּכַתְבנּו ַעל ֶזה ַּפַעם ּוַפֲעַמִים )עיין בירחון אור תורה תשרי תשס“ז סי‘ י“ד אות ג‘ וחשון תשע“ח 

סי‘ כ“ב אות ד‘ ועוד( ְוֵהֵבאנּו ַעל ֶזה ַהְרֵּבה ְרָאיֹות )ּוִמי ֶׁשֵּמִבין ִהֵּנה ַמה ּטֹוב, ּוִמי ֶׁשֹּלא ֵמִבין, ַיִּגידּו לֹו 

ֶׁשִאם ִּבְמקֹום לֹוַמר: ”ַהַחּלֹון ָסגּור“ הּוא יֹאַמר: ”ַהַחּלֹון סֹוֵגר“, ַהִאם הּוא ֹלא ִיְתַּפֵּלא, ֲהֵרי ַהַחּלֹון ָסגּור ְוֹלא 

סֹוֵגר? ִּכי ְכמֹו ֶׁשַאָּתה אֹוֵמר ַּבְּסִליחֹות ”ְסִעיד ּוְסִמיְך“ ]ֶׁשֵּפרּוׁשֹו ִנְסָעד ְוִנְסָמְך )ח"ו([ ִּבְמקֹום לֹוַמר ”ָסִעיד 

ְוָסִמיְך“ ֶׁשֵּפרּוׁשֹו סֹוֵעד ְוסֹוֵמְך(. ְוָכָכה ָרִאיִתי ְבִכְתֵבי ָיד ַעִּתיִקים ֶׁשֵהִביא ִלי ָחָכם ֵּתיָמִני )ְׁשמֹו ִנִּסים 

ְיהּוָדה, ִלְפֵני ָׁשלֹוׁש ַאְרַּבע ָׁשִנים ֵהִביא ִלי ִצּלּום ְּכַתב ַיד ֵּתיָמִני ִמְּזַמן ”ַהִּנּקּוד ָהֶעְליֹון“(. )שם אות י"ב. וראה 

עוד בגליון 29 אות כ' וגליון 78 אות כ"ח(.

ג. ָאָדם ֶׁשָּקם ַּבּבֶֹקר ֻמְקָּדם, ַנִּגיד ְּבָׁשָעה ָׁשלֹוׁש-ַאְרַּבע, ְוַאַחר ָּכְך ַמִּגיַע ַעּמּוד ַהַּׁשַחר. ֲאַנְחנּו 

ְרִגיִלים ֶׁשָּקִמים ּוַמְתִחיִלים ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ַעד ַוֲאִני ֲאָבְרֵכם, ְוַאַחר ָּכְך ִמי ֶׁשָּיכֹול אֹוֵמר ִּתּקּון 

ֲחצֹות )ִאם ֲעַדִין ֵיׁש ְזַמן. ִּתּקּון ֲחצֹות קֹוֵדם ִלְסִליחֹות, ָּכָכה ָכְתבּו ַהּפֹוְסִקים ]עיין בכף החיים סימן א‘ ס“ק 

ט“ז[(. ְוַאַחר ָּכְך ַּבֲעלֹות ַהַּׁשַחר ֹלא נֹוֲהִגים ׁשּוב ִלּטֹל ָיַדִים. ִמיֶׁשהּו ָׁשַאל, ֵאיְך ִיָּתֵכן ַּכָּדָבר ַהֶּזה? 

ֲהֵרי ָמָרן ָּכַתב )בשלחן ערוך סימן ד‘ סעיף י“ג וי“ד( ֶׁשִאם ָהָיה ֵנעֹור ָּכל ַהַּלְיָלה אֹו ֶׁשִהְׁשִּכים קֶֹדם 

ַעּמּוד ַהַּׁשַחר ְוָנַטל ָיָדיו, ֵיׁש ְלִהְסַּתֵּפק ִאם ָצִריְך ִלּטֹל ָיָדיו ֵׁשִנית ְּכֶׁשֵּיאֹור ַהּיֹום. ָמה ַהָּסֵפק? ַהִאם 

ָהרּוַח ָהָרָעה ָּבָאה ִבְגַלל ַהֵּׁשָנה אֹו ִבְגַלל ַהַּלְיָלה. ִאם ּתֹאַמר ִּבְגַלל ַהֵּׁשָנה – ְּכָבר ַקְמנּו ְוָנַטְלנּו, 

ְוִאם ּתֹאַמר ִּבְגַלל ַהַּלְיָלה –ְּכֶׁשַּקְמנּו ָהָיה עֹוד ַלְיָלה, ָאז ְּכֶׁשַּיֲעֶלה ַעּמּוד ַהַּׁשַחר ָצִריְך ִלּטֹל עֹוד 

ַּפַעם. ְוָהַרָמ“א כֹוֵתב ”ְוִיְּטֵלם ְּבֹלא ְבָרָכה“. ַוֲאַנְחנּו ֹלא ָנַהְגנּו ָּכָכה, ָּתִמיד ְּכֶׁשַּקְמנּו ִלְסִליחֹות, 

ַעד ַהְּתִפָּלה ֹלא נֹוְטִלים ׁשּוב. ָחַׁשְבִּתי ֶזה ִמְנָהג ְמֻיָחד ֶׁשָּלנּו ֶׁשֹּלא ַכִּדין, ַאַחר ָּכְך ָמָצאִתי ְבַכף 

ַהַחִּיים )שם אות מ“ז( ֶׁשֵּיׁש ַמֲחֹלֶקת ֵּבין ַהְּמֻקָּבִלים, ֵיׁש ֵּדעֹות ְּבֵׁשם ָהֲאִר“י ֶׁשֹּלא ָצִריְך ְוֵיׁש ֵּדעֹות 

ֶׁשָּצִריְך. ְוַהָּגאֹון ַרִּבי ִיְצָחק ִנִּסים ָהִראׁשֹון ְלִצּיֹון ְּבׁשּו“ת ַיִין ַהּטֹוב )ח“א חאו“ח סי‘ ו‘( ּכֹוֵתב: ְּבִעיר 

מֹוַלְדִּתי ָּבֶבל ִעיר ֶׁשל ֲחָכִמים ְוסֹוְפִרים, ַּכָּמה ְפָעִמים ָעׂשּו ִלּמּוד ָּכל ַהַּלְיָלה, ְוֹלא ָנְטלּו ָיַדִים 

ְּכָלל. ְוֵכן ָּכַתב ָׁשם ַּגם ְּבִעְנַין ַהְּסִליחֹות ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ”ַּגם ִּביֵמי ַהְּסִליחֹות ֶׁשַהִּמְנָהג ַלֲעמֹד ִלְפֵני 

ַעּמּוד ַהַּׁשַחר לֹוַמר ְסִליחֹות ְוַתֲחנּוִנים, ֹלא ָרִאיִתי נֹוְטִלים ֵׁשִנית ְּבַעּמּוד ַהַּׁשַחר ִמְּפֵני רּוַח ָרָעה“. 

ְוָלָּמה ֹלא ָנְטלּו? ִּכי ָמָרן ּכֹוֵתב ֶׁשֵּיׁש ְלִהְסַּתֵּפק, ְוִאם ָנִניַח ֶׁשַהֵּׁשָנה גֹוֶרֶמת, ָאז ִאם ֹלא ָיְׁשנּו ֵאין 

צֶֹרְך. ְוֵכן ִאם ָיְׁשנּו ְוָקמּו ְבֶאְמַצע ַהַּלְיָלה ]נֹוְטִלים ְּכֶׁשָּקמּו[ ְוֵאין ָצִריְך ִלּטֹל ֵׁשִנית. ֲאָבל ֲאַנְחנּו 

ְבחּוץ ָלָאֶרץ ֹלא ָנַהְגנּו ָּכָכה, ֶאָּלא ִאם ָאָדם ֵער ָּכל ַהַּלְיָלה ְּכמֹו ְבֵליל ָׁשבּועֹות אֹו ְבֵליל הֹוַׁשְעָנא 

ַרָּבא, ַּבֲעלֹות ַהַּׁשַחר נֹוֵטל ֶאת ָיָדיו ְּבִלי ְּבָרָכה, ְוִאם ָהָיה ִבְסִליחֹות ְוָקם ַּכָּמה ָׁשעֹות ִלְפֵני ַעּמּוד 

ַהַּׁשַחר ְוָנַטל ָיָדיו, ָאז הּוא ֹלא ָצִריְך ִלּטֹל ָיָדיו ַּפַעם ַאֶחֶרת. 

ְוֵיׁש ַטַעם ָלֶזה, ִּכי ָכל ִעְנָין ֶׁשל ְנִטיַלת ָיַדִים ָלַמְדנּו ִמִּקּדּוׁש ָיַדִים ְוַרְגַלִים ַּבִּמְקָּדׁש, ְוָהַרְמָּב“ם 

ְּבִהְלכֹות ִּביַאת ַהִּמְקָּדׁש )פרק ה‘ הלכה ח‘–ט‘( ּכֹוֵתב: ”ִקֵּדׁש ָיָדיו ַהּיֹום ָצִריְך ַלֲחזֹר ּוְלַקֵּדׁש ְלָמָחר, 

ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֹּלא ָיַׁשן ָּכל ַהַּלְיָלה, ֶׁשַהָּיַדִים ִנְפָסלֹות ַּבִּליָנה“. ֲאָבל ִאם ”ִקֵּדׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו ִלְתרּוַמת 

ַהֶּדֶׁשן, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא ְמַקֵּדׁש קֶֹדם ֶׁשַּתֲעֶלה ַהֶּׁשֶמׁש ֵאינֹו ָצִריְך ַלֲחזֹר ּוְלַקֵּדׁש ַאַחר ֶׁשֵהִאיר 

ַהּיֹום“. ִאם ּכֵֹהן ִקֵּדׁש ָיָדיו ַהּיֹום ְוַאַחר ָּכְך ִנְׁשַאר ָּכל ַהַּלְיָלה ֵער – ָהָיה קֹוֵרא ְבֵאיֶזה ִעְנָין ְוִנְׁשָאר 

ֵער ָּכל ַהַּלְיָלה, ַּבּבֶֹקר ָצִריְך עֹוד ַּפַעם ְלַקֵּדׁש ָיָדיו, ֲאָבל ִאם הּוא ָקם ֻמְקָּדם ְוִקֵּדׁש ָיָדיו ִּבְׁשִביל 

ו‘, ג‘(,  ַהִּמְזֵּבַח“ )ויקרא  ַהֶּדֶׁשן ֲאֶׁשר ּתֹאַכל ָהֵאׁש ֶאת ָהעָֹלה ַעל  ַהֶּדֶׁשן – ”ְוֵהִרים ֶאת  ֲהָרַמת 

ְוִהְמִׁשיְך ַלֲעבֹד, ֹלא ָצִריְך ְלַקֵּדׁש ָיָדיו עֹוד ַּפַעם ְּבַעּמּוד ַהַּׁשַחר )ועיין רמב“ם פ“ב מהלכות מוספין 

הי“א(. ְוֶזה ְבִדּיּוק ַמה ֶׁשֲאַנְחנּו עֹוִׂשים. ֶׁשִאם ָאָדם ָקם ֻמְקָּדם ַּבּבֶֹקר ִלְסִליחֹות ְוָנַטל ָיָדיו, ֹלא 

ָצִריְך ִלּטֹל ׁשּוב. ֵיׁש ִּפְלּפּוִלים ְּבֵסֶפר ַיִין ַהּטֹוב, ְוָכַתב ַּבּסֹוף ֶׁשֹּלא ָמָצא ָמקֹור, ֲאָבל ִנְרָאה ִלי 

ֶׁשַהָּמקֹור ֶׁשָאַמְרִּתי ְלַיֵּׁשב ֶאת ַהִּמְנָהג ֶׁשָּלנּו הּוא ַמְסִּפיק. )גליון 275 אותיות י' וי"א והערה 14(.

בשתי החידות, יש להקפיד לומר את התשובה והפרטים )כולל שם, כתובת וטלפון( 
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חֶֹדׁש ֱאלּול ָהַרֲחִמים ֶׁשָּיבֹוא ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה. ָמָרן ַהִחיָד“א כֹוֵתב )ברכי יוסף סי‘ תקפ“א אות ו‘( ֶׁשָרָאה 

ַכָּמה ֲחָכִמים ֶׁשָהיּו ַמְפִסיִקים ְמַעט ִמִּלּמּוד ַהְּגָמָרא ּוְתׁשּובֹות ְוַכּדֹוֶמה ְועֹוְסִקים ְּבִסְפֵרי מּוָסר. ַהּיֹום ֹלא ָכל 

ֵסֶפר מּוָסר ְמַדֵּבר ְלִלּבֹו ֶׁשל ֶּבן ָאָדם, ָצִריְך ָאָדם ִלְברֹר ַּכָּמה ְסָפִרים ַעד ֶׁשִּיְמָצא ֶאָחד ֶׁשַּמְתִאים לֹו. ֲאָבל ְּתִהִּלים 

ָּתִמיד עֹוְזִרים. ֲאָבל ֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשִּמי ֶׁשָּיכֹול ִלְלמֹד ְּגָמָרא ּופֹוְסִקים ְולֹוֵמד ְּתִהִּלים ֶזה ִבּטּול ּתֹוָרה, חֶֹדׁש ֱאלּול 

ָׁשאֵני ]הּוא ׁשֹוֶנה, ֶׁשֵאין ַלֲחׁשֹׁש ָּבֶזה[. ּוֶבֱאֶמת ַּגם ָּכל ַהָּׁשָנה ֻכָּלּה ָחֵמׁש ַּדּקֹות ְּתִהִּלים ְּביֹום, ֶזה ֹלא ִבּטּול ּתֹוָרה, 

ַאְּדַרָּבא, ָּכַתב ַרֵּבנּו ֶאְפַרִים )הביא אותו הרב חיד“א( לֹוַמר ְּתִהִּלים ִלְפֵני ַהְּתִפָּלה ְּכֵדי ֶׁשַהְּתִפָּלה ִּתְתַקֵּבל ְּבָרצֹון. 

ִמְזמֹוֵרי ְתִהִּלים ֵהם ”ְזִמיר ָעִריִצים“ )עי‘ זוהר הקדוש וילך דף קפ“ה ע“א. ועוד(. ֲחִסיֵדי ַחָּב“ד קֹוְרִאים ְּתִהִּלים 

ַּבָּיִמים ָהֵאֶּלה ְּבצּוָרה ְמֻיֶחֶדת, ָּכל יֹום ִּתְׁשָעה ְפָרִקים, ּוֶפֶרק ְּכמֹו קי“ט ֶׁשהּוא ָארְֹך ִמַּדאי קֹוְרִאים אֹותֹו ְבַיַחד 

ִעם ָּכל ַהְּפָרִקים, ִאי ֶאְפָׁשר ָּכָכה, הּוא ֶּפֶרק ָארְֹך. ָלֵכן ְיַחְּלקּו ְתִהִּלים אֹו ִליֵמי ַהָּׁשבּוַע ְוֶזה ִיַּקח ְּבֵעֶרְך ֶרַבע 

ָׁשָעה ֶעְׂשִרים ַּדּקֹות ָּכל יֹום, אֹו ִליֵמי ַהחֶֹדׁש, ֵאיפֹה ֶׁשִהַּגְעָּת י“ג ֶּבֱאלּול ַּתְמִׁשיְך ְּבי“ד ֶּבֱאלּול ַעד רֹאׁש ַהָּׁשָנה. 

)ּוְברֹאׁש ַהָּׁשָנה קֹוְרִאים ְּתִהִּלים ַּפֲעַמִים, ֵיׁש ָּכֵאֶּלה נֹוֲהִגים ָּכל יֹום ַּפֲעַמִים. ֲאָבל ֹלא עֹוִׂשים ָּכָכה, ֶאָּלא עֹוִׂשים ָּכל יֹום ַּפַעם 

ַאַחת. ִמי ֶׁשּקֹוֵרא ַפֲעַמִים ָּכל יֹום ָעלּול ִלְבֹלַע ֶאת ַהְּתִהִּלים. ָאְמרּו ”ָּבַלע ַמָּצה ָיָצא“ )פסחים דף קט“ו ע“ב( – ָּבַלע ַהָּגָדה 

ֹלא ָיָצא, ּוָבַלע ְּתִהִּלים ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה... ְּתִהִּלים ֻּכּלֹו ַּבָּקַׁשת ַרֲחִמים, ּוְברֹאׁש ַהָּׁשָנה ִּבְמֻיָחד. ָלֵכן ָּכל חֶֹדׁש ֱאלּול לֹוַמר 

ָּכל יֹום ַּכָּמה ִפְרֵקי ְּתִהִּלים, ִאם ֶאְפָׁשר ִלְפֵני ַהְּתִפָּלה ְוִאם ֶאְפָׁשר ְּבֶמֶׁשְך ַהּיֹום. ֶזה ָּדָבר ָּפׁשּוט ְמאֹד(. )גליון 275 אות א'(.


