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לא עושים כן.  יח. “החבל ִאּוּוֵינּו ונפרע פארנו”.
אגרת תימן

שבוע טוב ומבורך. יש אגרת שהרמב”ם כתב בזמנו ליהודי תימן, אגרת לא א. 
ארוכה כל כך. והאגרת הזאת החזיקה את יהודי תימן במשך מאות שנים שלא 
התערבו באומות. למה? כי בזמנו עמד מישהו בתימן ואמר להם שהבורא החליף 
תורת משה בתורת מוחמד להבדיל, וזה שאמר ככה היה בעוונות בנו של רב )נדמה 
לי שאביו הוא שחיבר את הפיוט “עת שערי רצון להיפתח”(, והוא הידרדר והתקלקל. 

ולא די לו בדבר הזה, אלא שאמר שמוחמד רמוז בתורה! כי כתוב: “ולישמעאל 
שמעתיך הנה ברכתי אותו והפריתי אותו והרביתי אותו במאד מאד” )בראשית י”ז, 
כ’(, והמלים במאד מאד גימטריא מוחמד. כיצד? במאד זה 47, מאד זה 45, ביחד 
92 כמו  92. ומוחמד במקור נכתבת בלי וי”ו – מחמד. אז מחמד זה גימטריא  זה 
“במאד מאד”... ועל טענות “קשות” כאלה הוצרך הרמב”ם לענות עליהם. כתב 
להם אגרת ושמה “אגרת תימן”. חכם אחד לפני מאה וחמשים שנה אמר: אילו לא 
בא הרמב”ם לעולם, אלא לתת לנו את האגרת הזאת, דיינו! האגרת הזאת כולה אש, 
והרמב”ם יודע איך להסתיר את האש בדברים מתוקים ונפלאים. כתב להם: תדעו 
לכם שהתורה שקבלנו לא מתחלפת לעולם ולעולמי עולמים. ומה שאמר פלוני 
ששמו של אותו משוגע רמוז בפסוק במאד מאד זה לא נכון, קודם כל, אם הפסוק 
אמר “וברכתי אותו במאד מאד”, יכול היה המשוגע להיתלות בקורי עכביש ולומר 
שהכוונה היא אברך אותו באחד שהשם שלו גימטריא מאד מאד. אבל הפסוק אמר 
“והרביתי אותו במאד מאד”, והרביתי אותו כפשוטו. כתוב: “ובני ישראל פרו וישרצו 
וירבו ויעצמו במאד מאד” )שמות א’ ז’(, סלקא דעתך שלבני ישראל במצרים היה 
להם מוחמד?!... לא יכול להיות. אלא “וירבו ויעצמו במאד מאד” כפשוטו, אותו 
דבר כאן “והרביתי אותו במאד מאד” כפשוטו. ודבר שני, הרמב”ם חקר בספריהם 
וראה שהשם העיקרי של מוחמד הוא לא מוחמד, אלא “אחמד”, ואחמד זה לא עולה 

“במאד מאד”, ונפל פיתא בבירא. וחיזק אותם הרבה. 

אין סיפור דומה למעמד הר סיני שלנו
הרמב”ם באגרת הזאת נעשה דרשן... אמר כתוב “שובי שובי השולמית שובי שובי ב. 

ונחזה בך” )שיר השירים ז’, א’(. הגוים אומרים לעם ישראל שנמשל לשולמית - לאשה 
“ונחזה בך” - הכוונה  שובי, תחזרי, תבואי אלינו,  יפה מושלמת שאין בה דופי - 
ַנראה לך, ַנראה לך את הברית החדשה, ַנראה לך את הקוראן. )כמו: “ונחזה לך”(. והיא 
עונה להם “מה תחזו בשולמית” - מה תוכלו להראות לי? “כמחולת המחנים” - כמו 
מעמד הר סיני שהיינו שני מחנות, מחנה ישראל מכאן ומחנה מלאכים מכאן?! יש 
לכם דוגמא כזאת?! אין! בשום דת בעולם אין סיפור דומה למעמד הר סיני שלנו. 
ואם מעמד הר סיני היה בפני אחד או עשרה, אולי ]היה מקום לטעון[, אבל הוא היה 
בפני ששים ריבוא אנשים חוץ מהנשים והטף. אפשר להניח בפשיטות שהיו שם 
שלשה מליון אדם שראו אותו. ואנחנו קבלנו את זה מדור לדור. יש לנו הסטוריה 

מדור לדור. והרמב”ם חיזק אותם. לרמב”ם היה כח שכנוע חזק מאד. 

וה’ אתנו אל תירא”ום
ואנחנו צריכים את הדברים האלה )של הרמב”ם( מידי פעם. איראן מאיימת עלינו. ג. 

היא עושה מה שהיא רוצה, ואומות העולם נגררים אחריה כמו ִעזים, והיא “מלכת 
הִעזים”... אבל כל הִעזים וכל הַעזים יתמו, יכלו, ויסופו מפני פחד ה’ ומהדר גאונו. 
נראה בע”ה נסים ונפלאות. הרי אין לנו מקום אחר לברוח אליו. תמיד האדמו”ר 
מליובאוויטש אומר: ארץ ישראל זה המקום הכי בטוח, שנאמר )דברים י”א, י”ב(: “תמיד 
עיני ה’ אלהיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה”. לכן צריכים להתפלל שכל 
הגזירות וכל האיומים יחלפו מן העולם. ואלה מאתנושהם לא בסדר, יחזרו להיות 
בסדר כשיראו נסים כאלה. כמו שאמר פעם יצחק רבין כשהוא ראה את הנסים 
של ששת הימים: “מאת ה’ היתה זאת היא נפלאת בעינינו” )תהלים קי”ח, כ”ג(. זה לא 
בדרך הטבע. הוא קיבל התקף לב באמצע המלחמה, הפסיק, ישב בפינה ואמר: 
אני לא יכול להמשיך להילחם, כל כך עמים רבים נגדנו, מה נוכל לעשות?! ]וראינו 
נסים גדולים[. והיום - ה’ ירחם - הם לא נלחמים פנים בפנים, אלא הם זורקים טיל 
)במדבר י”ד, ט’(. מה זה  ופצצות וכל מיני דברים, ובכל זאת “וה’ אתנו אל תיראום” 
“אל תיראום”? לא לפחד מאו”ם - אל תירא-או”ם... יחליטו האו”ם מה שיחליטו. 
היה פעם מישהו שאמר “או”ם-שמום”, יהיו שוממים, יאכלו אצבעותיהם וידיהם. 

המלך בשדה
צריך להתחזק באמונה. ובמיוחד בחודש אלול, שזה חודש אלול הרחמים. האדמו”ר ד. 

זה החדש שהמלך יוצא לשדות. מה פירוש? אם אתה רוצה פגישה  הזקן אומר 
אצל המלך, תחכה כמה חדשים עד שתוכל להיפגש אתו לשתי דקות. אבל בחדש 
הזה המלך יוצא לשדות. “מי רוצה לדבר אתי? אני מוכן לשמוע!”. זה חודש אלול. 
בחודש אלול האדם יעשה מצוות ומעשים טובים, גם בשבילו וגם בשביל אחרים.

גם רב ראשי אשכנזי וגם רב ראשי ספרדי
“שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך אשר ה’ אלקיך נותן לך לשבטיך” )דברים ה. 

ט”ז, י”ח(. ורש”י שואל מה זה “נותן לך לשבטיך”? ה’ נתן לך את כל הארץ, מה זה 

לשבטיך? אז הוא הסביר ש”לשבטיך” זה חוזר למעלה – “שופטים ושוטרים תתן 
לך בכל שעריך לשבטיך”. בכל שעריך הכוונה בכל הערים שלך, ו”לשבטיך” הכוונה 
לפי השבטים. אבל אחרי שאמרת לי להעמיד דיינים בכל עיר ועיר, פשיטא שכל 
שבט יהיה לו הרבה דיינים. הרי לכל שבט יש לו עשרים-שלושים ערים, )מנויים בספר 

יהושע י”ג-י”ט(, אם כן למה התורה אומרת 

אלא מכאן  בכל שעריך ושוב לשבטיך? 
לומדים שאם יש בעיר אחת שני שבטים, 
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נותנים להם שני סוגי דיינים, דיינים לשבט הזה ודיינים לשבט הזה. ככה אומרים 
התוספות בסנהדרין )דף ט”ז ע”ב ד”ה שופטים(, וגם הרמב”ן )בפסוק כאן( כותב ככה. היכי 
ומכאן  משכחת לה עיר שיש בה שני שבטים? ירושלים, יש בה את יהודה ובנימין. 
המקור שממנים רב ראשי אשכנזי ורב ראשי ספרדי. העולם חושבים שזה בא מהגלות. 
אבל לא, זה בא מימי קדם. למה? כי כל אחד מאמין רק לרב שלו. אם יבואו למשל 
ספרדי ואשכנזי אצל רב אשכנזי, והוא יפסוק לטובת האשכנזי. הספרדי יאמר: בטח, 
הוא מהעדה שלו... או רב תימני, וכן על זו הדרך. אז צריך להיות גם מכאן וגם מכאן. 

הולכים אחרי הנתבע, ומסתדרים. 

לפסוק לכל אדם כמנהג אבותיו
היום יש אומרים לא, כולם כבר יודעים את הפסקים של השני, ומספיק רב אחד. ו. 

אבל אפילו הכי עדיין יש מקום לחשוד. מה לעשות?! היה מעשה בימינו שהיו ספרדים 
שחיו עם נשותיהם עשר שנים ולא הביאו ילדים. ועל פי מרן )אה”ע סי’ קנ”ד ס”י( מי 
שנשא אשה ולא ילדה עשר שנים, יכול לשאת אשה אחרת. אבל היה חוק שאין 
)ביגמיה באנגלית פירושה לשאת שתי נשים( עד שיסכימו שני הרבנים  מתירין ביגמיה 
הראשיים. והרבנים הראשיים זה אומר ימין וזה אומר שמאל, מה לעשות?! אז הרב 
עובדיה מסכן, סבל ארבעים זוגות של נשואים ספרדים. הם לא יכולים לשאת אשה 
אחרת, אפילו שאשתו של המרוקאי )למשל( היא מסכימה, אבל החוק לא מרשה. אז 
הרב עובדיה שמר את כל התיקים האלה אצלו, ואחר כך השתנה החוק לטובה, ואחד 
משני הרבנים יכול להתיר מקרים כאלה אחרי עשר שנים. ולכאורה למה הרב גורן 
הוצרך להתערב, הרי זו הלכה מפורשת בשלחן ערוך? אלא הרב גורן מצא חכם אחד 
- רבי חיים פאלאג’י שאמר )שו”ת חיים ושלום ח”ב סי’ ט”ז( בכל זאת אנחנו משתדלים לא 
לתת לו רישיון לקחת אשה שניה. כי זה גורם מחלוקות, גורם מריבות וויכוחים, גורם 
קנאה בין אשה זו לאשה אחרת1. אבל אם יש סיבה, זה לא סתם. וגם האשה מסכימה, 
מה אכפת לך?! אבל הוא אמר לא, אני לא מסכים. עד שָיַצא חוק שכל אחד מהרבנים 
יכול לעשות את זה, ואז הרב עובדיה אומר לקחתי ארבעים תיקים. “מותרים לכם, 
מותרים לכם, מותרים לכם. מחולים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם. שרויים לכם, 
שרויים לכם, שרויים לכם. אין כאן חרמות” - רבנו גרשום לא החרים לספרדים, גמרנו. 
ומהם רבים שנשאו אשה פעם שניה ונולדו להם ילדים. צריכים לפעמים דבר כזה. לכן 
התורה אומרת “בכל שעריך לשבטיך” - לשבטים שלך, שכל שבט יהיה לו דיין משלו, 
שיוכל להסתמך עליו. שלא יאמר לו הדיין: “אני שבוי בחרם רבנו גרשום”. )הרב גורן 
אומר מה ההבדל? חר”ג וגֹרן אותו דבר, חרם רבנו גורן, מה הבעיה?!(. לא, צריך לפסוק לאדם 

כמנהג אבותיו, לפי הפוסקים ולפי מרן. וזה הכל.

לשמור על האיברים
ויש עוד פירוש ב”שופטים ושוטרים”. שהאדם ישמור על האיברים שלו, שישבות ז. 

אותם לא לשמוע כל מה ששומעים, לא לדבר כל מה שמדברים, ולא לראות כל מה 
שרואים. ובמיוחד בדור שלנו, כולו חושך ואפילה. אמרו בשם הרב דסלר שהדור שלנו 
מצד אחד הוא דור הגאולה ומצד שני הוא דור חולה. חולה זה גימטריא ארבעים ותשע, 
הגאולה גימטריא חמשים, חולה עם הכולל, אבל הכולל עוד לא הגיע... דור חולה. אדם 
הולך לתל אביב, אי אפשר למנוע את עצמו מן העבירה. יסתכל פה ויסתכל שם. לא 
יסתכל? אם הוא נוהג באוטו ולא יסתכל, הוא יכנס בתוך קיר בטון, בתוך עמוד חשמל, 
יהרוג בן אדם. מה לעשות?! צריך אדם לשים לב. לפעמים אתה מוכרח להסתכל, אבל 

לא להסתכל ולשמור את התמונה הזאת במוחך כל הימים. 

“תנה בני לבך לי, ועיניך דרכי תצורנה”
ואני מביא כאן ארבעה מעשים שהיו על חכמים שידעו איך להישמר מלהסתכל. ח. 

היה אברך אחד שנסע באוטובוס וראה אשה לא צנועה, אמר לה “שיקצה” – שקץ. 
והיא הבינה את זה, הלכה ותבעה אותו לבית המשפט. אמרה: “הוא קרא לי שיקצה”. 
השופט אמר הֹו, זה דבר חמור מאד. אתה קורא לאשה בת ישראל ‘שיקצה’? מה אתה 

אמר פעם מישהו, כתוב בנביאים “ולו שתי נשים” )זה בשמואל-א’ א’, ב’ על חנה ופנינה(, ויש    .1
פסוק אחר בתהלים )ז’ י”ד(: “ולו הכין כלי מות”. ולו ולו גזירה שוה, מי שלוקח שתי נשים, מכין 

לעצמו כלי מות... אז למה נעשה כלי מות לאנשים?!

עושה?! אז הוא גזר עליו שנה שלמה שלא יסע באוטובוס. על כל נסיעה ונסיעה 
ישלם טבין ותקילין. “דברר ראסו” - ישבור את הראש. מה הוא נוסע באוטובוס? אין 
דבר כזה. )כי קראת לה שיקצה, ו’שיקצה’ עולה חמש מאות וחמש. אבל רק שלוש מאות ששים 
וחמשה ימים בלבד לא תיסע באוטובוס... טוב, עשה לו הנחה...(. אבל אם הוא היה חכם לא 

היה מסתכל, והיה אומר בלבו בלחש ‘שיקצה’. או שיאמר את האותיות: ש’ י’ ק’ צ’ 
ה’, שלא תבין מה הוא מדבר... שמות וגימטריאות. והיה חכם אחר, שמו רבי אברהם 
גניחובסקי ע”ה שפעם אשה באה והתיישבה על ידו באוטובוס. מה הוא יעשה? אז 
הוא אמר לה: גברת, יש לי ‘כרוספדין’. וכרוספדין זה ציציות. “ועשו להם ציצית” 
)במדבר ט”ו ל”ח( התרגום זה ‘כרוספדין’. אז היא חשבה שזו מחלה רחמנא ליצלן... קמה. 

בסדר, תקומי, אין הכי נמי, אני התכוונתי שיש לי כרוספדין – ציציות. טוב, תתרחקי 
ממני. והיה חכם אחר - הרב שלמה זלמן אוירבך. לא אמר לא כרוספדין ולא שיקצה. 
אשה באה על ידו - ירד בתחנה הקרובה, ואחר כך חיכה לעוד אוטובוס שיקח אותו. 
כדאי לסבול, לשלם שני אוטובוסים ולבזבז קצת זמן על מנת שלא תבוא לידי הרהור 
עבירה! והעולה על כולנה - הרב עובדיה. פעם הוא היה לומד בספר ‘שב שמעתתא’ 
)של הגאון בעל קצות החשן, ספר “עמוק עמוק מי ימצאנו”. קהלת ז’, כ”ד( וכולו מרוכז בו. באה 

אשתו ישבה על ידו, והוא לא הכיר בה, לא ידע מי זאת! ראה אשה, אמר מה אכפת 
לי? אני קורא שב שמעתתא, והוא פותר את כל הבעיות. פתאום הגיע לתחנה, אשתו 
אומרת לו: עובדיה, קום. אמר לה: מי את? אמרה לו: מה, לא ראית אותי?! אמר לה: 
לא ראיתי, כשאני נמצא בלימוד, כל העולם כולו בטל ומבוטל. זה ריכוז מיוחד שאין 

כמוהו. אדם שיזכה לריכוז כזה זה פלא פלאים2. 

2.  פעם הרב עובדיה היה לומד, ופתאום נכנס אלי ישי שיהיה בריא עם ביבי נתניהו. נכנסו, והרב 
עובדיה מרוכז ולא ראה אותם. אז אלי ישי אמר: ‘אני אעיר אותו’. אמר לו ראש הממשלה: לא, 
לא, אני רוצה לראות את הריכוז שלו. איך הוא מרוכז ולא מרגיש כלום. ראש הממשלה נכנס, 
והוא מרוכז, יש לו אבני נזר, ונודע ביהודה, ופני יהושע. מה אכפת לו מראש הממשלה?! הכל 
עובר. אמר לו: אני נהנה לראות איך הרב מרוכז כולו בלימוד. והרב לא סתם מרוכז, הוא זוכר את 
הכל. הביאו לו פעם תיק של רצח כדי למצוא דרך להתיר עגונה אחת שאנשי העולם התחתון 
חיסלו את בעלה, וצריך עדות וצריך לברר דברים, אז הביאו לו את זה. אמרו לו: תשמע, אנחנו 
שומרים על הבית שלך שאף אחד לא יבוא להסתכל בתיק הזה. אף אחד לא יסתכל בו רק אתה 
בלבד. כשתגמור, תודיע לנו, אנחנו שומרים על הבית. למחרת בבוקר אמר להם: קחו אותו. 
אמרו לו: מה, גמרת אותו?! זה תיק ארוך, יש בו מאות דפים! אמר להם: גמרתי את הכל. אמרו 
לו: באמת גמרת את הכל? אחד פתח את התיק ואמר לרב: תגיד לי, מה היה עם פלוני ופלוני? 
אמר לו: לא כמו שאתה אומר, כתוב משהו אחר. אמר לו: איך אתה זוכר? אמר להם: קראתי את 
הכל, הכנסתי לראש. סגרתי אותו במפתחות של יריחו – “סוגרת ומסוגרת” )יהושע ו’ א’(... ואני 

עניתי. זה הכל. מיוחד במינו. 
אני )בעוונותי( היה לי פעם ריכוז מעין זה, אבל היום הריכוז התבטל, הריכוז נשכח. אני לא יכול 
להתרכז ]כמו פעם[. יש לי נחמה שהרב ראובן מרגליות שהיה בעל זכרון אדיר, בגיל שמונים 
)ואני לא הגעתי לגיל הזה( שכח את הכל. הוא היה פעם ספרן של ספריית הרמב”ם בתל אביב, ויש 
שם ארבעים אלף ספר, זוכר את הכל בעל פה! ]הוא אומר לאנשים:[ רגע, יש עוד ספר שכתב 
אחרת, מביא להם כל מיני ספרים. מה זה?! מי שלא מאמין בזה, שיראה את ההערות שלו על 
הזוהר, יראה את ההערות שלו על הגמרא. מדהים! וקראתי פעם בקובץ שנה בשנה  שכשאשר 
הגיע לגיל שמונים, שכח את הכל! שנתיים היה ככה. הגמרא אומרת )ברכות דף ח’ ע”ב( הזהרו 
בזקן ששכח תלמודו. רב יוסף היה זכרן גדול, הוא היה סיני )ברכות דף ס”ד ע”א(, ואחר כך שכח 
את הלימוד שלו )נדרים דף מ”א ע”א(. והיה עוד רב יוסף אחר - רבי יוסף מבריסק )אביו של רבי חיים 
מבריסק( שגם כן חלה, אבל הוא לא שכח את תלמודו, ובא שוטה אחד וכתב לו על הדלת של 
בית הדין שלו: “רב יוסף חלה ושכח תלמודו. רש”י כתובות דף ב’ ע”א”. הוא ראה את זה ואמר 
לו: “בוא הנה. הנה ארבעה חלקי שלחן ערוך, תגיד לי כל דין וכל הלכה, ואני אגיד לך את הסימן 
ואת הסעיף!”. אמר לו: אני לא כתבתי, לא אני, לא אני. אמר לו: כן, היד שלך כתבה, לא אתה... 

הוא הוכיח את עצמו. בודדים אנשים כאלה. 
הרב פיינשטיין אמר פעם: הדין הזה כתוב במגן  צריך אדם ללמוד שמה שילמד יזכור אותו. 
אברהם סימן פלוני ס”ק פלוני. אמרו לו: לא ס”ק ג’, אלא ס”ק ד’. אמר להם: תביאו את המג”א. 
אמרו: לא אמרנו כלום, רק אמרנו סעיף קטן ד’. אמר: תביאו מגן אברהם, הראה להם ס”ק ג’ כמו 
שהוא אמר. אמרו לו: מה אכפת לך ג’ או ד’? אמר: “כי אני סומך הרבה פעמים על זכרוני, ואם 
הזכרון כבר מתחיל להתערער, יש לי בעיה. אני כבר לא אוכל לסמוך על כלום, צריך להביא את 
הספר, וברוך ה’ הזכרון שלי טוב”. ופעם אחת קרה לי לפני כמה שנים, אמרתי את הסיפור של 
רבי עקיבא שהביאו לו מים בבית האסורין, והוא היה צריך אותם לנטילת ידים וכו’, והוא נמצא 
בעירובין דף כ”א ע”ב. אז היה חכם אחד מהשומעים )תלמיד הישיבה( אמר: לא, זה בדף כ”ב ע”ב. 
אמרתי לו: טוב, שתקתי. לא אמרתי לו תביא עירובין, זה יותר מדאי... אחרי השיעור פתחתי 

כסא דברכתא נשגר קמיה מורנו ורבנו 
עטרת ראשנו הגאון הגדול  רבי ברכאל כהן שליט"א מראשי הישיבה וראש מכון ארח צדיקים 

לרגל השמחה השרויה במעונו בהולדת נכדו הי"ו
ויה"ר שיזכו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו עליו השלום וירווה נחת בקדושה ממנו 

ומכל יוצאי חלציו אכי"ר



מה קודם למה פרנסה או בניית בית?
יש בהמשך של הפרשה: “מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו ילך וישוב לביתו ט. 

פן ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו” )דברים כ’, ה’(. הרמב”ם כותב בהלכות דעות )פ”ה 
הי”א( שדרך בעלי דעה3 שהאדם ימצא לו פרנסה להתפרנס ממנה, ואחר כך יבנה בית, 

ואחר כך ישא אשה. והביא ראיה מהפסוק. כתוב “ומי האיש אשר נטע כרם ולא חללו” 
)שם פסוק ו’( - שיהיה לו כרם להתפרנס ממנו. אחר כך כתוב “בנה בית חדש ולא חנכו” 

)שם פסוק ה’(, ואחר כך “אירש אשה ולא לקחה” )שם פסוק ז’(. המפרשים כולם שואלים, 

אדרבא, הפסוק אמר “בנה בית” לפני הכרם, איך אתה אומר צריך מלאכה לפני הבית? 
)סי’ ק”נ(.  בשו”ת מהרי”ל  )בכסף משנה( תירץ בדוחק. והתירוץ שלו נמצא גם  מרן  אז 
ולחם משנה אמר: עיין בתשובות מהר”י אדרבי4 )דברי ריבות סי’ ר”ל( שתירץ בזה דבר 
מתיישב. והוא לא אמר מה תירץ, וחבל שלא אמר. אחר כך ראינו את התשובה של 
מהר”י אדרבי, ומצאנו שהחתם סופר )חאה”ע סי’ קנ”ה( כיוון לה בלי שראה אותה. מה 
אומר החתם סופר? הפסוק אמר “אשר נטע כרם ולא חללו” מתי עושים חילול הכרם? 
בשנה רביעית. אז הוא נטע את הכרם לפני ארבע שנים, ובינתיים הספיק לבנות בית. 
הפסוק אמר “אשר בנה בית חדש” ואחר כך “נטע כרם ולא חללו”, כלומר אתה נמצא 

עכשיו בשנה הרביעית, ולעולם הנטיעה של הכרם קדמה לבניית הבית5.

“הירא ורך הלבב” זה הירא מעבירות שבידו
והייתה עוד קושיא אחרת שהביא אותה תפארת ישראל )בסוף פרק שמיני של סוטה י. 

“והקשה לי אדם הקשה כברזל ידיד נפשי הגאון רבי משה יצחק אב”ד  בבועז(. כתב: 

קהל קדוש קארטיגנא” )ככה כותב(. כתוב במשנה )שם משנה ה’(: רבי יוסי הגלילי אומר, 
“הירא ורך הלבב” )דברים כ’, ח’( זה לא ירא כפשוטו, אין דבר כזה, חייבים להילחם. 
הירא ורך הלבב זה הירא מעבירות שבידו, אפילו עבירה קלה, אפילו אדם דיבר בין 
ישתבח ליוצר, עבירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמה. ככה מובא )סוטה דף 
מ”ד ע”ב(. לפיכך תלתה לו התורה את כל אלו שיחזור בגללם, כיון שעל עבירה קלה 

הוא חוזר מעורכי המלחמה, אז התורה כיסתה. תלתה לו את כל אלו שיחזור בגללם. 
אמרה לו תשמע, יש לך בית, יש לך כרם, יש לך אשה. כדי שלא ידעו שיש לו עבירה. 
אם התורה אומרת כל מי שיש לו עבירה יחזור הביתה, וכמה חיילים ילכו הבית, אז 
יאמרו: אה, יש לכם עבירות, אתה חוזר על עבירה. יבזו אותו ויחרפו אותו. אז הקשה 
החכם הזה שאמרתי )בתפארת ישראל(, הרי הפסוק אמר אחרת, אמר “פן ימות במלחמה 
ואיש אחר יקחנה”, “ואיש אחר יחללנו”. לא אמר “נטע כרם ולא חיללו, כדי שיוכל 
להתכסות במעטה הזה”. עשה מזה קושיא ופלפול. אבל במחילת כבודו אינה קושיא. 
אנחנו אומרים את הטעם הזה, כדי לכסות על אותו בעל עבירה. התורה לא גילתה את 
הטעם העיקרי. אם היתה מגלה, אז עוד פעם יאמרו: אתה הולך בגלל שאתה מפחד 
מעבירות, אז אתה בעל עבירה. לכן התורה הסתירה את הכל. ואמרה “נטע כרם”, “בנה 
בית”. כשאדם הולך הביתה לא ֵידעו למה הוא הולך הביתה, אם בגלל שיש לו עבירה 
או שנטע כרם, יחשבו שהוא נטע כרם וזה בסדר. והמלים “פן ימות במלחמה” הכל 

מדברי הכהן משוח-מלחמה, כדי להסוות את הטעם העיקרי.

עירובין וראיתי כמו שאני אמרתי, עירובין כ”א ע”ב. )זה כאב – כ”א ב’(. לכן אדם צריך קודם כל 
שאם יטעה יודה. ודבר שני, שלא להפריע לאדם באמצע הדרשה שלו. אדם יכול לטעות. מה יכול 

להיות?! אמרתי כ”א ע”ב? בסדר, ואם טעיתי? טעיתי. לא קרה כלום.
3.  יש אומרים שבעלי דעה זה אלה שצמודים לדעת, אבל מי שלומד תורה הוא מעל הדעת... 
זה פירושים שאין בהם טעם. הרמב”ם היה אוהב דעת והיה מעריך את הדעת. והכל צריך להיות 

עם שכל ועם טעם.
4.  זה חכם בן דורו של מרן, שמו רבי יצחק אדרבי, ויש לו סגנון מיוחד. כל תשובה שהוא כותב, 
מסיים בה: “זה הנראה לעניות דעתי ואמר לי לבי, הצעיר יצחק אדרבי”. לבי – אדרבי, חרוזים. 

חכמי ספרד אוהבים את החרוזים. הם בנוים מדורות של חרוזים...
אבל למה הלחם משנה לא כתב את התשובה הזאת? עוד שלוש ארבע שורות, מה יכול    .5
להיות?! לא כדאי לחסוך על הקורא. אתה רוצה לחסוך, אבל בימיך יש שו”ת מהר”י אדרבי, 

והיום צריך לחפש אותו.

כאשר אנחנו סומכים על הקב”ה הכל יהיה בסדר
לפני מאה שנה ויותר בימי החזון איש )הוא היה בווילנא(6 ספרו לו שעשו תיאטרון יא. 

באודסה )נדמה לי, זו אחת הערים של המשכילים(, ושם הביאו “מלחמה” בין אומות העולם 
לבין ישראל. אז אמרו: “מי האיש אשר בנה בית חדש ילך הביתה” - חזרו כמה אנשים. 
“מי שנטע כרם ילך הביתה, ארס אישה ילך הביתה”, הלכו עוד חיילים. ומי שנשאר אמרו 
לו “מי שירא מעבירות שבידו ילך הביתה”. נשארו רק הנודע ביהודה ושאגת אריה, זה 
מה שנשאר! אמרו תראה, אם כל אחד ואחד ילך הביתה, לא ישארו לנו חיילים. ככה 
טענו המשכילים. אז החזון איש שמע ואמר: אבל הם שכחו את ההמשך, וההמשך הוא 
שדוקא הנודע ביהודה ושאגת אריה נצחו את המלחמה! נכון שכולם הלכו הביתה, אבל 
כשנשארו הנודע ביהודה ושאגת אריה, זה שואג כמו אריה וזה גאון גדול, נצחו את 

המלחמה. זאת אומרת כאשר אנחנו סומכים על הקב”ה הכל יהיה בסדר. 

“ובהר ציון תהיה פליטה והיה קדש”
במלחמת ששת הימים לא היה שום סיכוי שיפלו בה פחות משלושים אלף חללים! יב. 

ככה בא בזמנו ראש הממשלה לוי אשכול לרב כהנמן ראש ישיבת פונוביז’, ואמר לו: 
כבוד הרב, אני לא אומר לך שהבחורים שלך ילמדו מלחמה, הם לא בנויים לזה. אבל 
דבר אחד, שלפחות יעזרו בקבורת החללים, כי אנחנו מעריכים שיהיו לפחות שלושים 
אלף חללים! אמר לו: תירגע, תירגע, החפץ חיים הבטיח ואמר “ובהר ציון תהיה פליטה 
והיה קדש” )עובדיה א’, י”ז(. אמר לו: אני הבאתי אתי רופא שיזריק לך זריקת הרגעה. 
אמר לו: הזריקה בשבילך, לא בשבילי, לך הביתה... אמר מה זה? איזה רב זה, איזה 
בטחון יש לו! וכך היה. פחות משבע מאות איש הלכו במלחמה7! היו נסים ונפלאות 
שאין כמותם בעולם, מעולם ועד עולם. ובעזרת ה’ נראה עוד נסים ונפלאות. אם איראן 
סברי גימטריא  תגיע לכאן תקבל כפלי כפליים! כשאומרים “סברי מרנן, לחיים” - 
איראן ועוד י’ )אני לא יודע אם היו”ד של רוסיא או משהו אחר(, סברי מרנן? כן, לחיים. כל מה 
שתעשה הארורה הזאת - לחיים ולא למוות, לשלום ולא למלחמה, לרוגע ולשלוה. 
מה היא רוצה? להפוך את העולם?! היא ורוסיה שני ארורים ימח שמם ויאבד זכרם. 
מה אתם רוצים מעם ישראל?! מה הם עשו לכם?! אלפיים שנה בגלות לא אמרו מלה, 
ועכשיו יש לנו פנה קטנה שלנו, מה יש לכם?! אבל בסופו של דבר כל אומות העולם 

יכנעו בפני עם ישראל.

כבשה אחת בין שבעים זאבים ומנצחת
פעם שאל המלך את רבי יהונתן אייבשיץ, אמר לו: תגיד, אתם אומרים שלעתיד יג. 

לבוא כולם ילכו ורק עם ישראל ינצח. איך זה יכול להיות? כולנו עמים עצומים, ויש לנו 
מכשירים וכלי מלחמה והכל? אמר לו: בוא אגיד לך, תביא חדר ותמלא אותו תרנגולים, 
ותשים שם גם איזה אפרוח קטן. אבל תשים להם קצת גרגירים שלא יספיק לכולם. 
“סעודה שאינה מספקת לבעליה” ותראה מה יהיה. אמר, טוב בסדר. עשה ככה, והתחילו 
התרנגולים והתרנגולות לריב, זה נושך את זה וזה נושך את זה, זה צועק על זה וזה 
צועק על זה, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, אני מצאתיה ואני מצאתיה... 
והתרנגול הקטן יושב בפינה ]וחושב[, מה אני יכול לעשות עם הגאונים האלה?!... 
אחר כך במשך היום כולם היו זבי דם, כולם היו כואבים. בא האפרוח הקטן ואכל את 
הכל. אמר לו: זה עם ישראל, אתם כולכם נלחמים באש ובדם, “ונשפטתי אתו בדבר 
)יחזקאל ל”ח, כ”ב(, וַעם ישראל יירש את הכל ויקח את הכל. ַעם ישראל צריך  ובדם” 
לחזור בתשובה, כשיראה נסים כאלה יחזור בתשובה. אמר פעם רבי בונים מפשיסחא 
רבון העולמים, אם אתה לא תגאל את ישראל עכשיו, אתה  ללמד זכות על ישראל: 
לא תמצא אותם כבר יהודים, יתבוללו באומות! לכן אומרים בסליחות: “אל תאבדנו 

6.  גם בוילנא היו משכילים. המשכילים האלה אין מקום שלא פרצו בו, והחזון איש היה בקי 
בכל השטויות שלהם, היה בקי בכולם. אפילו כתב בסגנון תנכ”י )לא כל כך מדוייק, אבל תנכ”י(.

7.  ולמעשה היו צריכים ללכת פחות מארבע מאות, רק האפיפיור הרשע המרושע אמר: בירושלים 
עיר הקדש צריכים להילחם בחרבות, לא בטילים! ככה שמעתי מאבא. ולכן ארבע מאות חיילים 
שלנו הלכו במלחמת ירושלים ביום אחד )בכ”ח באייר(. לכן צריך להביא בחשבון שאלמלי הגזירה 

של הרשע המרושע הזה היה אחרת.

בתושח”י
נא להעתיר בתפילה לרפואתם השלמה בקרוב

מצליח הי"ו 
בן כמסאנה שושנה

הילד אוריאל בן מוריה 
בתוך שאר חולי ישראל

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

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



באורך גלותנו” - אם אתה מאריך את הגלות, תאבד אותנו, נלך לאיבוד. “אל תאבדנו 
באורך גלותנו” - תשמור עלינו.

אם גר מברך “שלא עשני גוי”
שאלו אותי אם מותר לֵגר לברך ברכות השחר וביניהם ברכת שלא עשני גוי. כי יד. 

הרי לכאורה הוא נולד גוי? ואת השאלה הזאת ראיתי אותה לפני חמשים שנה ויותר, 
הייתי עולה חדש והיה עוד עיתון הצופה8, וראיתי שם ראיון עם הרב יהושע אהרן 
אהרנברג )מחבר ספר דבר יהושע, היה אב בית דין בתל אביב(, והוא מספר שם שפעם בא אליו 
בבוקר שכן שלו ֵגר, דפק עליו ואמר לו: כבוד הרב, יש לי שאלה, אני יכול לברך “שלא 
עשני גוי” או אני לא יכול לברך? אמר פתחתי לו תשובת הרמב”ם דפוס ליפסיא9, ושם 
)בסי’ קנ”ח( הרמב”ם כותב לעובדיה גר צדק ככה: “תשובת שאלה מארץ ישראל מן 

גר צדק, שהשיב הגאון רבנו משה: אמר משה ב”ר מימון, הגיעו אלינו שאלות מרנא 
ורבנא עובדיה המשכיל המבין גר הצדק10, ישלם ה’ פעלו ותהי משכורתו שלימה 

8.  אנחנו בחוץ לארץ מכירים רק עיתון הצופה, את “המודיע” לא היינו מכירים, וגם לא היינו 
מקבלים אותו בחוץ לארץ. רק “הצופה”, וזה נחשב העיתון הדתי. וגם היה לו אותיות נראות 

לעינים, אבל “המודיע” היה כולו מחוק ומטושטש.
9.  תשובות הרמב”ם לא נדפסו בבת אחת, נדפסו בהפסקות. עד שהיום יש לנו תשובות הרמב”ם 
ארבעה כרכים מהדורת בלאו. סימן לדבר: “ויאמר משה אל יהושע בחר לנו אנשים וצא הלחם 
בעמלק” )שמות י”ז ט’(. “משה” - זה הרמב”ם, “יהושע” - זה יהושע בלאו. איפה מצאנו את שם 
המשפחה שלו? “בחר לנו אנשים וצא” ראשי תיבות בלאו... “ויאמר משה אל יהושע בלאו” - 
אמר לו ליהושע בלאו צא הלחם בעמלק, התשובות שלי כתבתי אותם בערבית, כתבתי אותם 
ביונית, תתרגם אותם. והיום זה נחשב המהדורא המדוייקת ביותר. ואני אין לי את הספר הזה, 
יש בישיבה. )אין לי מקום, כל ספר חדש רק מכביד על הראש שלי, איפה אני אשים אותם?! והיום כל 
מכשף כותב ספר. תשמע, תכניס אותו, זה ספר חשוב. אומרים, תביא לי הסכמה, ולא סתם הסכמה, אלא 
תתן לי גם הערות... אין לי כבר כוחות(. אבל יש לנו תשובות הרמב”ם פאר הדור מהדורא של רבי 
דוד יוסף שיהיה בריא, ועוד תשובות הרמב”ם של ליפסיא. הבן איש חי מזכיר אותו בעניין יין 
נסך וכדו’ שיין שנגעו בו ערבים מותר בהנאה )ש”ב פרשת בלק אות א’(. תשובות הרמב”ם דפוס 

ליפסיא שנת תרי”ט.
10.  ממתי עובדיה גר הצדק נעשה “מרנא ורבנא”?... אלא שהרמב”ם אמר שזו הזדמנות לקיים 

מצוות “ואהבתם את הגר” )דברים י’, י”ט(, אני צריך לפרגן לו ולכבד אותו.

מעם ה’ אלקי ישראל )ע”פ רות ב’, י”ב(, שאלת על עסקי הברכות והתפלות בינך לבין 
עצמך או אם תתפלל בציבור, האם יש לך לומר “אלוקינו ואלוקי אבותינו”, ו”אשר 
קידשנו במצוותיו וציונו”, ו”אשר הבדלנו”, ו”אשר בחר בנו”, ו”שהנחלת את אבותינו”, 
ו”שהוצאתנו מארץ מצרים”, ו”שעשה נסים לאבותינו”, וכל כיוצא באלו העניינים? 
יש לך לומר הכל כתקנן, ואל תשנה דבר אלא כמו שמתפלל ויברך כל אזרח מישראל, 

כך ראוי לך לברך ולהתפלל, בין שתתפלל יחידי, בין שתהיה שליח ציבור”. 

אין שום הפרש בינינו ובינך לכל דבר
אחר כך ממשיך לומר לו: “אברהם אבינו הוא שלימד את כל העם, והשכילם טו. 

והודיעם דת האמת וייחודו של הקדוש ברוך הוא, וביעט בעבודה זרה, והפר עבודתה, 
והכניס בנים רבים תחת כנפי השכינה, ולמדם והורם, וציוה בניו ובני ביתו אחריו 
לשמור דרך ה’ וגו’... ויש לך לומר “שהנחלת את אבותינו” ]– אפילו שאברהם לא 
אביך[, שלאברהם ניתנה הארץ שנאמר לו )בראשית י”ג, י”ז(: “קום התהלך בארץ לארכה 
ולרחבה כי לך אתננה”, אבל “שהוצאתנו ממצרים” או “שעשית נסים לאבותינו” אם 
רצית לשנות ולומר “שהוצאת את ישראל ממצרים” ו”שעשית נסים לישראל” – אמור, 
ואם לא שינית – אין בכך הפסד כלום... אין כאן הפרש בינינו ובינך, וכל הנסים שנעשו 
כאילו נעשו לנו ולך, הרי הוא אומר בישעיה )נ”ו, ג’( ואל יאמר בן הנכר הנלוה אל ה’ 
לאמר הבדל יבדילני ה’ מעל עמו וגו’. אין שום הפרש בינינו ובינך לכל דבר. וודאי 

יש לך לברך אשר בחר בנו ואשר נתן לנו וכו’”.

משמע מדברי הרמב”ם שגם גר מברך “שלא עשני גוי”
הרמב”ם לא דיבר במיוחד על ברכת שלא עשני גוי, אבל מהלשון שלו: “אין טז. 

כל הפרש בינינו לבינך” “בין תתפלל בציבור ובין תתפלל ביחיד”, זה כולל גם ברכת 
“שלא עשני גוי”, הרי בזמנו של הרמב”ם שליח ציבור היה עומד בבית הכנסת וקורא 
את ברכות השחר, וכולם עונים אחריו אמן. )עי’ ברמב”ם פ”ז מהלכות תפלה ה”ט(. ומזה 
שהרמב”ם לא הוציא מן הכלל ברכת שלא עשני גוי, משמע שגם גר יכול לברך שלא 
עשני גוי, וככה כנראה ענה הרב אהרנברג. יש לו שו”ת דבר יהושע ואיני יודע אם זה 
נמצא בשו”ת שלו, אפשר לחפש במחשב. או לחפש במחשב את עיתון הצופה בין 
השנים תשל”א תשל”ב11, )ולא יאוחר מזה, כי אחר כך לא היה לנו את העיתון הזה12(. ואם 
נמצא את זה, תהיה שמחה גדולה, יש לי על מה לסמוך. אני עניתי ככה במקור נאמן 
חלק ג’ )סימן ק”כ, הראו לי את זה ביום ששי, זה לא מזיכרון...( וסמכתי על זה, ואם זה נכון 

שכך ענה תלמיד חכם גדול מתל אביב, יש לי על מי לסמוך. 

עוד טעמים להוראה זו
יש עוד טעם לזה, כי כף החיים )סימן מ”ו ס”ק ל”ב( מביא בשם המקובלים יז.  אבל 

שהכוונה “שלא עשני גוי”, שכל אדם בלילה הנשמה שלו הולכת, ומקבל נשמה 
חדשה, “שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך”. ולפעמים הנשמה החדשה 
היא נשמה של גויים, נשמה של רשעים, ואז האדם משתנה, פתאום הוא משתגע. 
ועל זה אנחנו מברכים “שלא עשני גוי”, שהנשמה שהבאת לי הלילה היא נשמה 
טובה, וממילא גם מי שהיה פעם מה שהיה והתגייר, יכול לברך “שלא עשני גוי”, כי 
מה שקיבלתי הבוקר זה בסדר גמור. והראו לי את זה ביביע אומר ח”ה )סי’ י’ אות ו’( 
שהביא את הדעה הזאת, וא”כ גם על פי הקבלה אפשר, וגם על פי האחרונים שהביא 
כף החיים )סימן מ”ו ס”ק ל”ו. עשיתי סימן מול”ו. בלי סימנים אני אשכח את הכל...( שאמר בשם 
מגן אברהם )סק”י( ושיירי כנסת הגדולה )הגהב”י אות ה’( ועוד פוסקים שֵגר יכול לברך 
שלא עשני גוי. אמנם הרב חיד”א )ברכ”י אות ט’( אמר שלא לברך, כי יש לנו חכם אחד 
שאמר לא לברך, הרמ”ה – רבנו מאיר הלוי )הובא בב”י. זה חכם בן דורו של הרמב”ם והיה 

11.  ואני אין לי את העיתון הזה. אנשים חושבים שהטעם שאני מתיר לשמוע מוזיקה ושירי 
קודש בימי בין המצרים ביום ששי אחרי הצהרים, כי אני סובל הרבה, אז אני מדוכא... אבל אני 
לא מדוכא! אני התרגלתי לדיכאון! עד שפעם בא אחד ואמר לי: אני מדוכא ביסורין. אמרתי 
לו מה דעתך, אולי נכתוב עליך “מדכא את היסורין”? הוא התפלא: איך אני מדכא את היסורין? 
אמרתי לו: פשוט תדכא אותם. מה הם עושים לך? אתה מדוכא בהם? אדרבא תדכא אותם. ואני 
בימי בין המצרים ]גם בימי ששי[ לא שומע מוזיקה, רק לפעמים אני שומע את ר’ משה חבושה. 
ואני לא מבקש: “תשמיעו לי מוזיקה כדי שאכנס לשבת בשמחה”, אני תמיד שמח עם היסורין, 
תמיד שמח! וכתבתי שמותר, כי לדעתי מותר לשמוע. ומי שלא רוצה לשמוע – אדרבא, שלא 

ישמע! מה אכפת לי ממנו?!
12.  פעם ראיתי בהצופה שכתבו בשם הרב זוין שאמר: “ישו זה צלם, ורפורמה זה צלם בהיכל”. 
וזכרתי את זה מילדותי בשנת תשט”ז, ויהודי אחד חיפש את זה בגליונות של הצופה )איך חיפש 
בו אני לא יודע, אולי יש להם מחשב שמביא את כל “הצופים” שבעולם – הר הצופים...( ומצא את זה! והוא 
שאל אותי איך אתה זוכר דבר מלפני ששים שנה? אמרתי לו: משפט כזה מיוחד, זוכרים אותו.



תקיף מאד(, אבל אם הרב חיד”א היה רואה את תשובת הרמב”ם היה פוסק כמוה. לכן 

ככה דעתי שאפשר לומר לגר שיברך שלא עשני גוי, ואם יתברר שיש אחרונים שראו 
את תשובת הרמב”ם הזאת, ולמרות זאת עשו בה חילוקים - נראה. ומי שיכול לבדוק, 
אדרבא, ַיראה לי ואני אחזור בי, אם הם ראו את הרמב”ם הזה, ובכל זאת אמרו שאין 
ראיה משם. אנחנו לא כופים את דעתנו על אף אחד, אלא אנחנו אומרים את דעתנו 

“והשומע ישמע והחדלים יחדלו” )ע”פ יחזקאל ג’, כ”ז(, יעשו מה שירצו. 

שיעור התקיעות
התחלנו את הסליחות בשבוע הזה, ויש כמה הערות בסליחות ומה שנספיק נאמר, יח. 

ומה שלא נספיק נגיד פעם אחרת. דרך אגב, נדבר על השיעורים של התקיעות, יש לנו 
תוקע בן פורת יוסף )ה’ יעזור לו למצוא את כל תאוות לבו – “תאות לבו נתת לו וארשת שפתיו 
בל מנעת סלה”. תהלים כ”א, ג’(, והבחור הזה עושה את כל התקיעות כולם מדוייקות, כמו 

שאני אומר בשם אבא. כי אבא בדק את השיעור של התקיעות. מרן כותב )בסימן תק”ץ 
ס”ג( ששיעור תקיעה של תשר”ת י”ב טרומיטין, ו”טרומיט” זה הקול הכי קצר13. ואבא 

אמר שכל שלושה טורמיטין הם שניה אחת, ואם כתוב שהתקיעה היא ח”י טרומטין 
כמו שמגיהים האחרונים בדברי מרן יוצא לנו שהתקיעה של תשר”ת זה שש שניות. 
ואבא כאשר הרגיל את עצמו בזה היה מסתכל בשעון, היה לו שעון מיוחד, שמצא 
בו עשר מעלות – “כמה מעלות טובות לשעון עלינו”... מעלה ראשונה שלא צריך 
למלאת אותו14, ודבר שני, שלשעון הזה היה מחוגים של השניות, והוא היה בצבע 

13.  אבא ע”ה לא אומר טרומיט, אלא “טרמוט”, ולמה הוא כותב טרמוט? כי רבי חיים ויטאל 
בשער הכוונות )דף צ”ט ע”א( כותב “טרמוטין”. ולא רק זה, אלא הוא עושה גימטריא ב”טרמוט”, 
ואומר שהתקיעות הן דינא קשיא, ודינא קשיא זה שם אלקים – 86, ושמונים ושש כפול שלוש 
258 כמניין “טרֻמט”, ואבא נמשך אחריו וכותב טרמוט וטרמוטין, ואילו בכל הספרים  יוצא 

כתוב “טרומיטין”.
14.  היינו פעם בצער גדול אם יום טוב יומיים ואחריו שבת כמו שני ימים ראש השנה - חמישי 
ששי ואחריו שבת, ואנחנו לא ממלאים את השעון, והשעון לא היה אוטומטי, כל פעם צריך 
למלאות אותו, ואם לא היו ממלאים אותו, אחרי ארבעים שעות היה נגמר ולא עובד יותר. ואחר 
כך “זכינו” בשעון מיוחד שעובד שמונה ימים, )וקראו לו בערבית “שעון של תמן איייאם” – שעון של 
שמונה ימים( והיינו משתמשים בו בימים כאלה. ואחר כך הגיע השעון האוטומטי שהוא מתמלא 
אוטומט, שכאשר אתה מנענע את היד בלי כוונה זה מתמלא. והיה מישהו שהסתפק בו, שהרי 
כאשר אתה מזיז את היד אתה ממלא את השעון וזה אסור. וכתב לאבא )עיין בשו”ת איש מצליח 
ח”ב חאו”ח סי’ ט”ו(: “בהתכתבותי עם מורי ורבי רבי שלמה מאזוז העלינו ספק” וכו’. אל תתכתב 

אדום ויפה )איני יודע אם זה שמור עד היום, יש לו לפחות ששים שנה, “זקן ושבע ימים” )בראשית 
ל”ה כ”ט(...( ואבא שם לב שהמחוג האדום הזה כאשר עובר משניה לשניה קופץ שלוש 

פעמים, ואבא העריך שכל שלושה טרומטין זה שניה אחת, וממילא התקיעה של 
תשר”ת שש שניות, והתקיעה של תש”ת ושל תר”ת שלוש שניות, כי כתוב שהיא 
תשעה טרומטין, ובשברים כל שבר פחות משניה. למה? כי כל שבר צריך להיות 
שלושה טרומטין פחות מעט, וכיון ששלושה טרומטין זה שניה, לכן אנחנו עושים 
פחות משניה, וככה אנחנו עושים ברוך ה’. )ועוד עיין בזה בשו”ת איש מצליח ח”ב חאו”ח 

סי’ ט”ל ובירחון או”ת תשרי תשמ”ז סי’ ב’ אות ב’(.

תקיעות בסליחות
ואנחנו מתחילים לתקוע בימי הסליחות, ובתונס לא היו תוקעים בימי הסליחות יט. 

)אולי בג’רבא תקעו, אבל בתונס לא תקעו(, כי מרן לא מזכיר תקיעות בסליחות. ובכל זאת 

כף החיים אומר )סי’ תקפ”א אות י”ג( שכדאי לתקוע בסליחות. שאלו פעם חכם אחד 
מאיפה הגיעו התקיעות האלה בסליחות? ואמר להם כי הר”ן מפרש )פ”ק דר”ה דף ג’ 
ע”א מדפי הרי”ף( “לערבב את השטן” הכוונה שטן שבנפש שזה היצר הרע, ולכן בשביל 

להכניע את היצר הרע גם אומרים סליחות וגם תוקעים. אבל הראו לי שרבי שמואל 
ויטאל בנו של מהרח”ו פעם הוציא רוח מאיזו אשה אחת15, ואמר: טיפלתי ברוח 

כלום, זה כל כך פשוט, הרי יש פוסקים שכותבים שאפילו שעון שעמד מלכת אפשר למלא אותו, 
וא”כ כאן שהשעון עובד, ואתה לא מתכוון למלאות אלא אתה רק מזיז את היד והוא מתמלא 
לבד, ודאי שמותר ואין בזה שום ספק. וככה מסקנת כל האחרונים בדורנו שמותר להשתמש 

בזה, ולכן השעון הזה היה משיב נפש לאבא, כי היה מתמלא אוטומטי.
15.  אנחנו לא ראינו את זה, אבל פעם סיפרו שבירושלים הרב בצרי דיבר עם רוח שהיתה באשה 
אחת, ובאו השכנים שלנו ופחדו פחד מוות כי שמעו את זה ברדיו, ואמרו תראה מה הוא עושה, 
ואחר כך אמרו שלא היו דברים מעולם. אני לא יודע אם היו או לא היו. אבל ידוע שלפני מאה 
שנה רבי יהודה פתיה היה מטפל ברוחות. היה מדבר אתם וכותב מה שאמרו, ממש פלא פלאים 
לקרוא ספר “הרוחות מספרות”. פעם אבא קיבל אותו ביום שבת )בתונס הדואר עובד בשבת(, והוא 
עיין בו )החבילה היתה פתוחה(, ומצא שם שכתוב שסיפורים כאלה לא נשמעו מימי האר”י ז”ל. 
ורבי יהודה פתיה כתב את הספר הזה, והדפיס את זה בחייו, והכל עם פרטים ופרטי פרטים, 
מספר שם איך שבאה אשה אחת ממקום פלוני, שמה כך וכך, ואמרה שהיה לה בן, והבן הזה 
התחיל לדבר בבטן שלה או בבטן של הבת שלה, ואני דברתי אתו ונתן פרטים )ככה הוא אומר(, 
ואמו אמרה: מה פתאום? הבן שלי חי, מה אתה אומר שהוא מת? והרוח אומרת לה: את זוכרת 
שפעם הייתי ילד ושרת לי שיר ערש כך וכך: “תחת ערש בני הרך, עומד גדי לבן וצח, הגדי ילך 



אחת, ותקעתי לו שיצא מהאשה “כמנהג כל הסליחות”, וא”כ משמע שעוד לפני 300 
שנה ויותר היו תוקעים בסליחות. בתונס לא תקעו16, אבל בארץ ישראל גם הספרדים 

נוהגים לתקוע, וזה טוב.

“בהר קדש תתקע, ְנֵוה ציון תרקע”
אנחנו אומרים בראש השנה פיוט: “בהר קדש תתקע, ְנֵוה ציון תרקע, והר שעיר כ. 

יבקע, ותנתק ותמוש, היתד התקועה”, מה הכוונה? “בהר קדש תתקע” – הקב”ה יתקע 
בשופר גדול. )ומצאתי ש”תתקע” עולה בגימטריא תהלים ועוד תהלים, כי קוראים תהלים פעמיים 
בראש השנה, ותהלים עולה 485, כפול שתים יוצא 970, כמנין תתק”ע(. “ְנֵוה ציון תרקע” – נוה 

ַע אותה, תהיה ישרה, לא תהיה הרים וגבעות. “והר שעיר  ציון זה ארץ ישראל, ְתַרֵקּ
“ותנתק ותמוש היתד התקועה” – של  יבקע” – הר שעיר של אדום יבקע לשנים, 
הסטרא אחרא, היא תנתק! איראן ורוסיה וכל אלה ששונאים אותנו, ינתקו וימושו, 
ולא ישאר מהם כלום. זה משהו מיוחד לתקוע בימי הסליחות. וזה מנהג קדמון שנהגו 

בו במצרים בימי רבי שמואל ויטאל )הוא נולד בשנת שנ”ח ונפטר בשנת תל”ז(. 

“וכל מאמר, אשר יאמר, לפניו הם נקראים”
בסליחות אומרים: “וכל מאמר, אשר יאמר, לפניו הם נקראים” וזה לקוח ממגילת כא. 

אסתר ששם כתוב “ויהיו נקראים לפני המלך” )אסתר ו’, א’(. והגמרא אומרת )מגילה ט”ו 
ע”ב( שכאשר הבן של המן פתח את ספר הזכרונות, פתאום הדברים היו נקראים לבד, 

וא”כ אצל הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה. “וכל מאמר אשר יאמר – בעולם 
הזה - לפניו הם נקראים, המרחם הוא ירחם עלינו כרחם אב על בנים, לך ה’ הצדקה 

ולנו בושת הפנים”. 

ָּך” “אין דבר נעלם ִמֶמּ
ְך”(, והלבוש אמר )סי’ תר”ז כב.  ָּך” )בספרים כתוב “ִמָמּ אחר כך כתוב: “אין כל דבר נעלם ִמֶמּ

ס”א( שלא לומר “אין כל דבר” כי משמע דוקא “כל דבר” לא נעלם, אבל מעט הדברים 

לעשות סחורה, ובני ילך ללמוד תורה...”. אמרה לו נכון, שרתי את זה. אמר לה אני הבן שלך. 
מדהים הדבר הזה. היו כל מיני רוחות כאלה.

16.  ופעם הייתי בצרפת, והיה שם מורה לצרפתית ושמו ֵרִמי כהן, ושאלו אותי האם תוקעים, 
ואני רגיל שבארץ ישראל תוקעים, אז אמרתי לתקוע. אבל הוא אמר לי: לא נכון, בתונס לא 

תקעו. אמרתי לו בסדר, אל תתקע. וכי אמרתי לך לתקוע בכח?!...

ולכן יאמרו “אין דבר” שהכוונה אין שום דבר שנעלם. ויש ראיה לדבריו  נעלמים, 
מתוספות בברכות )דף ה’ ע”ב ד”ה לא כל אדם( שאמרו שצריך לומר “אין כל אדם זוכה 
לשני שלחנות”, כי אם תאמר “אין אדם זוכה לשני שלחנות”, זה לא נכון, כי מצאנו 
את רבנו הקדוש שזכה לשני שלחנות, ומצאנו גם את רב אשי שלא היה חסר לו שום 
דבר )סנהדרין דף ל”ו ע”א(. לכן צריך לומר אין “כל” אדם, והכוונה לא כולם זוכים לזה, כי 
רוב העולם או שהוא עשיר ולא יודע ללמוד או שהוא יודע ללמוד ואינו עשיר. ולכן 
“אין כל” פירושו לא כולם, וכאן אם אתה אומר אין כל דבר נעלם ממך, משמע שיש 
קצת דברים שנעלמים ממנו ח”ו, ואסור לומר את זה. לכן הנכון לומר: “אין דבר נעלם”. 

“שבט יהודה בדוחק ובצער, הישאג אריה ביער”
“שבט יהודה בדוחק ובצער, כג.  אחר כך יש פיוט שחיבר אותו תלמידו של רש”י: 

הישאג אריה ביער”, מה הפירוש “הישאג אריה ביער”? הכוונה היא ששבט יהודה 
נמשל לאריה17, והוא בדוחק ובצער. ולכאורה למה הוא בדוחק ובצער הרי הוא נמשל 
לאריה? לכן ממשיך “הישאג אריה ביער”, והמשך הפסוק )עמוס ג’, ד’( “וטרף אין לו”. 
כלומר האם אריה יכול לשאוג ביער כשאין לו מה לאכול ואין מה לעשות? אין לו מה 
לשאוג. ישאג על הקירות להרים ולגבעות?! וגם אנחנו נמצאים בגלות, אין פרנסה 
ואין כלום. לכן המשורר התכוון להמשך של הפסוק: “הישאג אריה ביער וטרף אין לו”. 

צריך לומר “רחמנא ָסעיד וָסמיך הוי לן”
ב”רחמנא” יש כמה מלים שצריכים לדייק בהם. למשל, כתוב בספרים: “ְסעיד כד. 

וְסמיך הוי לן” וְסעיד בארמית פירושו נסעד, תהיה לנו נסעד. וכי הקדוש ברוך הוא 
צריך את הסעד שלנו?! לא זו הכוונה. לכן צריך לומר “ָסעיד וָסמיך הוי לן”, תסעוד 
ִעיל זה מי שנפעל, וכמו בעברית:  עיל זה מי שעושה פעולה, ְפּ אותנו. וסימן לדבר: ָפּ
תּוב. אדם לא יאמר “אני כתוב על הספר”, אתה לא כתוב אלא  מּור, ּכותב ָכּ שומר ָשׁ
ִעיל. ויש לנו הרבה  ְפּ ִעיל, ופעול זה  ּפָ ובארמית השומר זה  כותב, בעברית זה ככה, 
דוגמאות, והבאתי פעם הרבה ראיות לדבר הזה )עיין בירחון אור תורה תשרי תשס”ז 
סימן י”ד אות ג’, וחשון תשע”ח סימן כ”ב אות ד’, ובעלון מס’ 29 אות כ’, ומס’ 78 אותיות כ”ח-ל’(. 

והראשון שהעיר בזה היה חכם אחד מתונס שהיה זקן בן 95 ושמו רבי ישועה כהן18, 
17.  אתם זוכרים את השיר ששרו פעם אנשי ש”ס בהתלהבות: “אל תירא ישראל אל תירא, כי 

גור אריה הלוא אתה, ואריה שאג מי לא יירא, מי לא יירא...”. שרו בלי סוף.
18.  ומישהו כתב לי שהוא אמר לו כמה דברים, ואחד מהם שבשנת תשכ”ו אמר לו שבשנה הבאה 



והוא אמר שעל פי לשון ארמי יש פסוק בישעיה )ל”א, ג’( “וכשל עוזר ונפל עזור”, 
ו”עוזר” מתרגם יונתן “ָסעיד”, ו”עזור” מתרגם יונתן “ְסעיד”, א”כ גם כאן צריך לומר 

“ָסעיד וָסמיך הוי לן”. זה הנוסח האמתי, וככה נמצא גם בנוסח תימן. 

ניקוד סגול אצל התימנים
התימנים יש להם הרבה דברים שונים משלנו, ודוקא יש להם מקור. אתם חושבים כה. 

שיש לי חשבון עם התימנים?... לא עם התימנים, ולא עם האשכנזים, ולא עם האתיופים, 
ולא עם אף אחד. אם יבוא מישהו ויאמר לי תדבר הרצאה על התימנים, אני אביא 
להם חידושים שלא שמעו מעולם, שגם רבני תימן לא ידעו אותם... התימנים כל סגול 
קוראים אותו פתח, לא אומרים ֶזבח, אלא אומרים ַזבח, לא אומרים ֶדֶרך, אלא אומרים 
ַדַרך, לא אומרים ָגֶפן אומרים ג’ֹוַפן19. ולמה את הסגול הם עושים פתח? כי פעם היה 
ניקוד שונה, לא ניקוד שלנו. היה “ניקוד הבבלי” שעושים את הניקוד מעל האותיות, 
ובניקוד הבבלי אין סגול, הסגול נקרא כמו פתח. ויש מקור לזה מהגמרא ברכות )דף 
ל”ב ע”א( שכתוב: “מבלתי יכולת ה’” )במדבר י”ד, ט”ז(, והגמרא שואלת: “יכולת”? יכול 

מבעי ליה! מה זה מבלתי יכולת ה’? צריך לומר יכול ה’, שהרי יכולת זה לשון נקבה. 
אלא אמר משה לפני הקב”ה יגידו אומות העולם תשש כוחו כנקבה. אתה לא יכול, 
למצרים נתת עשר מכות ועכשיו “התעייפת” - לשלושים ואחד מלכים אתה לא יכול 
לעמוד. מאיפה הגמרא הביאה את הדרשה הזאת? הרי ‘ְיכֹוֶלת’ זה שם דבר, כמו “עד 
ת המים מעל הארץ” )בראשית ח’, ז’(, זה שם דבר ולא פירושו שם תואר. אלא שחכמי  ְיבֹוׁשֶ
בבל קראו “יכוַלת ה’”, וזה לשון נקבה, וזה רמז שתשש כוחו כנקבה. זו ראיה אחת.

עוד ראיה מהגמרא שהסגול כפתח
)בראשית כו.  “יששכר חמור גרם”  וראיה שניה בנדה )דף ל”א ע”א( שהגמרא אומרת 

מ”ט, י”ד(. מי גרם לו ליששכר שיוולד? חמור. מה עשה החמור הטיפש הזה?... אלא 

שכאשר לאה היתה מחכה שיעקב אבינו יבא ותגיד לו “שכר שכרתיך”. איך תדע מתי 
הוא יגיע? הרי היא לא יודעת, היא תשב בחוץ ותחכה ליעקב?! אלא היא שמעה את 
החמור נוער, והבינה שזהו החמור של יעקב. אמרה לו: יעקב, הערב אתה אצלי, “ֵאַלי 
תבוא כי שכור שכרתיך בדודאי בני” )בראשית ל’, ט”ז(. זו הדרשה של הגמרא על “חמור 
ָגֶרם” - חמור ָגַרם. אבל כתוב ָגֶרם, והכוונה לעצמות, שהחמור מלא עצמות כמו שרש”י 
אומר )בפסוק שם(. אלא שחכמי בבל בגמרא קראו ָגֶרם - ָגַרם )ועד היום התימנים אומרים 
חמור גֹו’ַרם, הג’ זה ג’ימ”ל, והקמץ זה אֹו, והרי”ש סגול כמו פתח - ג’ֹוַרם, וזה ָגֶרם בדיוק( ולכן 

ֶרם אלא ָגַרם” שהחמור גרם שיולד. אז זו ראיה שניה.  הגמרא לא אמרה “אל תיקרי ָגֶ

למה אנחנו לא עושים ניקוד סגול כניקוד פתח
ולמה אנחנו לא אומרים ככה? כי הניקוד שלנו התחתון שנעשה בארץ ישראל כז. 

יותר מאוחר מהניקוד הבבלי, ולפיו אסור להיות סגול ופתח אותו דבר, סגול לבד ופתח 
לבד. וראיה לדבר, שאם אתה מוצא מלים סגול סגול ויש בהן אות גרונית, מחליפים 
ֶסח,  ַסח, ֶזַבח, שבמקור היו צריכות להיות סגול סגול – ֶפּ את הסגול בפתח. למשל ּפֶ
כמו ֶדֶרך, ֶאֶבן, ֶעֶבד, כולם היו אותו דבר. אבל כיון שיש כאן אות חי”ת שהיא גרונית, 
ַסח”. “וירחיבו עלי  “ֶפּ ֶסח”. לכן אומרים  “ֶפּ צריך לבטא נכון, ואתה לא יכול לומר 

פיהם אמרו האח האח ראתה עינינו” )תהלים ל”ה, 
כ”א(. שכאשר יש אות גרונית פותחים את המלה. 

אבל אם אני אומר שהסגול הוא פתח, אז המלה 
ֶדֶרך קוראים אותה ַדַרך, ֶזַבח אומרים ַזַבח, אז למה 
החלפנו את הסגול בפתח? הרי זה אותו דבר, אלא 
מוכרחים לומר שסגול לחוד ופתח לבד. ואילו בניקוד 
העליון הסגול והפתח אותו דבר. אין הבדל. ויש לי 
עוד ראיות ]לסגול התימני[, כי לפעמים אתה מוצא 
פתח שפירושה סגול, יש באיוב )ל”ב, י”ז(: “ַאֲענה אף אני 
חלקי”. מה זה ַאענה? הכוונה “ֶאענה אף אני חלקי”. 
האל”ף פתח והעי”ן שוא פתח, וההסבר שלהם כמו 
תתחיל הגאולה, ומה היה בשנה שלאחר מכן? הייתה מלחמת 
ששת הימים, והוא נפטר לפני ששת הימים. יש לי מכתב 
של הבן אדם הזה, שאמר לי הייתי אצל רבי ישועה כהן 

ואמר לי את זה.
19.  ככה אמר לי אחד: אנחנו מברכים “בורא פרי הג’ופן”. כי 
ָגפן, גימ”ל קמץ והקמץ שלהם אֹו, )כמו האשכנזים(. והסגול 
כמו פתח, וגימ”ל זה לא גימ”ל, זה ג’ימ”ל. ולכן יוצא “בורא 
פרי הג’ֹוַפן”, תשמע ג’ופן ולא תדע מה הוא מדבר... באיזה 
שפה הוא מדבר. ועל הגימ”ל דיברנו פעם, ועל הקמץ )אֹו( 

דברנו פעם.

ֶאֱענה20. לכן כשאתה מוצא דבר מוזר אצל עדה מסוימת, תחפש ותמצא לו מקור, לא 
הכוונה שתשנה, כי לא משנים רק כשתדע שזו טעות, אבל אם אתה מוצא דבר מוזר 

אל תאמר אלו משובשים, לא! 

“החבל ִאּוּוֵינּו ונפרע פארנו”
הנה למשל כתוב בסליחות “החבל ִאְוֵינו ונפרע פארנו”. מה הפירוש “אוינו”? כח. 

התאוה שלנו, מה זה התאוה שלנו? זה בית המקדש שאנחנו מכבדים אותו ומתאוים 
ל. אבל לא אומרים ֶאְוֵינו, אלא אומרים ִאּוּוֵינּו. מאיפה למדתי את זה?  לו – הוא ָהְחַבּ
יש פיוט שאומרים האשכנזים בליל פסח ושם כתוב: “יעץ מחרף לנופף איווי, הובשת 
מה זה? “מחרף” זה סנחריב, שהוא “חרף מערכות אלקים חיים”  פגריו בלילה”21. 
)שמואל-א’ י”ז, כ”ו(, “יעץ לנופף איווי” שהיה מנופף את ידו על בית המקדש. “ינופף ידו 

הר בת ציון גבעת ירושלים” )ישעיה י’, ל”ב(. “הובשת פגריו” - ייבשת את כל הפגרים 
שלו, “בלילה” אחד22. ומה זה איווי? זה בית המקדש. “יעץ מחרף לנופף איווי, הובשת 
פגריו בלילה”. שיעץ לנופף ידו על איווי – בית המקדש שכולם מתאוים לו, הובשת 

פגריו בלילה. ככה ה’ יתברך יעשה אתנו נסים ונפלאות.

א-ל מלא רחמים הוא יתמלא רחמים על נפש רוח נשמת האשה הצדקת מעיתקה כט. 
בת חנה אשתו של מר דודי רבי שלמה מאזוז, נפטרה השבוע הזה בגיל מאה, רוח 
ה’ תניחנה בגן עדן ותהי נשמתה צרורה בצרור החיים, אמן כן יהי רצון. כל שבוע 
מביאים לנו איזה חכם או חכמה שהלכו לעולמם. זכותם של הצדיקים יגנו עלינו ועל 

כל ישראל, ויהיה לנו רק טוב, ולא ישמע עוד שוד ושבר בגבולנו, אמן כן יהי רצון.

מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את כל הקהל הזה, כל 
אלה ששומעים דרך הלווין, וכל אלה שקוראים בעלונים. )השבוע לא דברנו כלום על הגאון 
רבי יוסף חיים, שבוע הבא בלי נדר נדבר, כי תאריך פטירתו בסוף השבוע יום י”ג באלול(. זכותם 

של החכמים והצדיקים יגנו עלינו ועל כל ישראל, ונזכה לגאולה שלמה במופת ואות, 
“כימי צאתך מארץ מצרים ַאְרֶאּנּו נפלאות” )מיכה ז’, ט”ו(. אמן כן יהי רצון. 

20.  פעם שאלתי את מורי ורבי בדקדוק רבי דוד ברדא, אמרתי לו: למה אומרים ֶהקדש, הרי 
כתוב “לקחת מוסר ַהשכל” )משלי א’, ג’(, אם כן נגיד ַהקדש. אמר לי: פתח וסגול זה אותו דבר. 
אפילו שלכאורה ַהקדש פירושה תקדיש, וֶהקדש פירושה הקדש – “ֶהקדש מוציא מידי מעילה”. 

מה זה ֶהקדש? הקדש בסגול פירושה כמו פתח.
זה שיר שמתחיל: “ויהי בחצי הלילה” שאומרים את ההגדה וכשהגיע חצי הלילה, האם    .21
חצי הלילה יעבור סתם? נשיר לו שרים... “אומץ גבורותיך הפלאת בלילה”. וכשהגיע לאות יו”ד 

אומר המחבר: “יעץ מחרף לנופף איווי, הובשת פגריו בלילה”.
22.  זה דבר שמעידים עליו סופרי אומות העולם, אומרים איננו יודעים, פתאום בלילה אחד 
מתו כל החיילים של סנחריב, הייתה מכת עכברים מוזרה, והעכברים האלה הרגו מאה ושמונים 
וחמשה אלף לפחות בלילה אחד. כמה עכברים אוכלים בני אדם? ולא היה אחד שיתן מכה 
לעכבר ויגמור אותו? הם לא מבינים שזה לא עכבר, אלא זה להבדיל - גבריאל, שהקב”ה שלח 
אותו ואמר לו: עכשיו תלך לבשל את השסק ואת המשמש ואת האפרסק, ודרך אגב, תעבור 
במחנה סנחריב ותייבש אותם... כי הגיע זמנם למות. ובלילה הגיע סנחריב וכל המחנה שלו, 
ואמר זאת ירושלים? העיר הקטנה הזו? מחר אתן להם 
באבי אביהם. אמרו עכשיו נראה אותו מה יעשה, בלילה 
ולא מצא  ובבוקר קם סנחריב  בא גבריאל גמר אותם, 
אפילו מנין לומר עליהם קדיש... כתוב שם )ישעיה י’, י”ט( 
“ונער יכתבם”. מה נער יכול לכתוב? אות יו”ד, ויש אומרים 
שנשארו תשעה )ראה סנהדרין דף צ”ה ע”ב(, אין לו עשרה, 
אין לו מנין. כל החללים האלה, מאה ושמונים וחמשה 
אלף אין מי שיאמר עליהם קדיש, מי יאמר עליהם? אנחנו 
לא נגיד עליהם, שילכו לעזאזל... אבל זה אחד הפלאים 
שכתוב בתנ”ך, ויש עליו תעודה מאומות העולם שמחנה 

סנחריב נגמר בלילה אחד. 
חזקיה המלך היה צדיק, וכתוב במדרש )פתיחה דאיכה רבתי 
אות ל’( ארבעה מלכים היו, כל מה שאמר זה לא אמר זה, 
דוד המלך אמר )תהלים י”ח, ל”ח( “ארדוף אויבי  בתחילה 
אסא ואמר  ואשיגם ולא אשוב עד כלותם”, אחר כך בא 
אני רק ארדוף ואתה תגמור. אחר כך בא יהושפט, ואמר 
אני אין לי כח לרדוף, אלא אני רק אומר שירה וזהו, אחר 
חזקיה ואמר אני לא יכול לא לרדוף ולא לעשות  כך בא 
שום דבר, אני אשב בליל פסח בבית ואקרא הגדה עם כל 
המפרשים, ואתה הקב”ה תטפל בהם. הקב”ה אמר: אתה 
חושב שאני ארדוף אחריהם? אני אשלח גבריאל אחד, 
ויבשל את השסק ויבשל גם את מחנה סנחריב, בבוקר 

נגמרו כולם, “והנה כולם פגרים מתים” )מ”ב י”ט ל”ה(. 



ילדי גאילדי גאלהלה

מלה שנשמעת כמחלה ואינה אלא מצוה גדולה
תשובה לחידה נמצאת בעלון הנוכחי. 
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  )חובה לציין שם וכתובת בצורה ברורה!(. 

נא לשלוח התשובות עד יום ראשון בערב

פתרון משבוע קודם:  ראיה משבע שנים על שנת השבע. גו"ח אדז"ט - שבע שנים מעוברות בתוך מחזור של י"ט שנים, פעמים שחלות בזה"ז גם 
בשנה מעוברת, ומזה יש שהוכיחו ששמיטה בזה"ז דרבנן, כי הלא אמרו רבותינו שנת השמיטה לא עושים אותה מעוברת.   הזוכה: יוסף טרבלסי – בני ברק 
פתרון התמונה: מרן הגאון רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק זצ"ל, בעל האור שמח )על הרמב"ם( והמשך חכמה )על התורה(.   הזוכה: יוסף מוכני - חולון 

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

ַרֵּבנּו ַהָּגדֹול ָמָרן ַהֶּבן ִאיׁש ַחי – ֵמָאה ּוְׁשֹלׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשִנים ִלְפִטיָרתֹו
ְּבי"ג ֶּבֱאלּול ָהָיה יֹום ַהְּפִטיָרה ֶׁשל מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו ַהָּגאֹון ַהָּגדֹול ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים ָזָצ"ל ַּבַעל 

ַהֶּבן ִאיׁש ַחי, ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים ָהָיה ָאָדם ְמֻיָחד. ַּבָּמה ַהְמֻיָחדּות ֶׁשּלֹו? ]ֶׁשָהָיה ָבִקי ַּבּכֹל[. ֵיׁש 

ֲאָנִׁשים ֶׁשֵהם ”ַאְנֵׁשי ֲהָלָכה“ – ּפֹוְסִקים ֲהָלכֹות, ְוִאם ִּתְׁשַאל אֹוָתם ָּבַאָּגָדה ֹלא ֵיְדעּו. ַיִּגידּו 

ְלָך ְוִכי ִנְתַעֵּסק ָּבַאָּגדֹות? ֶזה ִבְׁשִביִלי?! ְוֵיׁש ְלֻעַּמת זֹאת ֲאָנִׁשים ֶׁשֵהם ַרק ”ַּבֲעֵלי ַאָּגָדה“, 

ֶׁשֶּזה ַמִים ֶׁשֵאין ָלֶהם סֹוף. ַּפַעם ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים: ַהַּלְיָלה ֶזה ָהַאְזָּכָרה ֶׁשל ַאָּבא ֶׁשִּלי 

– ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ַחִּיים ֶׁשָהָיה ָאָדם ָּגדֹול ּוַבַעל ְצָדקֹות. ָאז ָאַמר ָּתִביאּו ִלי ָפסּוק ַוֲאִני ֶאְדרֹׁש 

אֹותֹו ְּבֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ְּדָרִכים. ָלָּמה? )ִּכי ִמַּלת ֵאִלָּיהּו ְיכֹוָלה ְלִהְתַהֵּפְך ְלֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָּפִנים(. ָאְמרּו 

לֹו: ָּפסּוק ”ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך“ )תהלים קמ“ה, ט“ז(. ְוָדַרׁש ַעל ַהָּפסּוק ַהֶּזה ִפְתאֹום ְּבִלי ֲהָכָנה 

ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ֵּפרּוִׁשים ְּבֶמֶׁשְך ַאְרַּבע ָׁשעֹות! ָהָיה ׁשֹוֵפַע ָּכל ַהְּזַמן. ְוָהָיה ַגם ַּבֲהָלָכה. הּוא 

ֹלא ָהָיה ַרב ָראִׁשי ְּבַבְגָּדד ְוהּוא ֹלא ָהָיה ַדָּין. ֲאָבל ְּכֶׁשֵּיׁש ֵאיזֹו ֲהָלָכה ְמֻסֶּבֶכת ׁשֹוְלִחים לֹו 

ַהַּדָּיִנים – ”ִּתְפסֹק ָלנּו“. ְוהּוא ָהָיה אֹוֵמר ֲאִני ֹלא פֹוֵסק ּוִבְפָרט ְּבִעְנָיִנים ֶׁשל ֲעגּוָנה, ָהָיה ָיכֹול 

ִלְפסֹק ַהּכֹל, ֲאָבל ְּבִעְנָיִנים ְמֻסָּבִכים ֹלא ָהָיה רֹוֶצה ִלְפסֹק. ְוֵיׁש לֹו ֵסֶפר ֶּבן ִאיׁש ַחי, ֶׁשֲאִפּלּו 

ֲאָנִׁשים ְּפׁשּוִטים קֹוְרִאים ּבֹו ִּכי ֵיׁש ּבֹו ְמִתיקּות, ְוֵיׁש ּבֹו ֵחן ְמֻיָחד. הּוא אֹוֵמר ְלָך ֲהָלכֹות, 

ְוהּוא ֹלא אֹוֵמר אֹוָתם  ”ָאסּור“ ְוֶזהּו ]ְּבִלי ֶהְסֵּבר[. ֶאָּלא אֹוֵמר ְלָך אֹוָתם ְּבטּוב ַטַעם ּוְבֵׂשֶכל.

ַסָּבא ֶׁשִּלי ָזַצ"ל ָהָיה עֹוֶׂשה ָכל ָׁשָנה "ָיאְרַצְיט" ֶׁשל ַהֶּבן ִאיׁש ַחי, ּוְביֹום ָהַאְזָּכָרה ֶׁשּלֹו ָהָיה 

ַחִּיים  ַרִּבי יֹוֵסף  ְוִהְרִּגיׁש ֶאת  ְוַתֲעִנּיֹות,  ְועֹוֶׂשה ִתּקּוִנים  ָהָיה לֹוֵמד  ַהְּזַמן  ִּכי ָכל  ְבַתֲעִנית, 

ְּכִאּלּו ַאָּבא ֶׁשּלֹו.

ַרִּבים  ִּפּיּוִטים  ָּכַתב ַּגם  ַחי  ַהֶּבן ִאיׁש 

ְמאֹד, ּוִמּתֹוְך ָמאַתִים ִּפּיּוִטים, ֲחִמִּׁשים 

ֵמֶהם ְמֻפְרָסִמים. ְלָמָׁשל ִּפּיּוט "רֹאׁש 

ח"א  חכמים  )לשון  ְלִיְׂשָרֵאל"  ֹחֶדׁש 

ֶׁשִּיְחֶיה  סימן ט'(, ֶׁשר' ֹמֶׁשה ַחּבּוָׁשה 

ָׁשר אֹותֹו, ְוהּוא ָמתֹוק ִמְּדַבׁש. ּוִפּיּוט 

ַעל מֹוָצֵאי ַׁשָּבת "ַעל ַּבִית ֶזה ְויֹוְׁשֵביהּו 

ִּתְהֶיה ִבְרַּכת ֵאִלָּיהּו" )שם סימן ח'(, ָמֵלא 

ִסְגנֹון ָיֶפה ְמאֹד, ֶׁשל ְּפסּוֵקי ַתַנ"ְך ְוִדְבֵרי 

ֲחָכִמים ְמֻׁשָּלִבים ְּבַיַחד, "ְמֻׁשָּבִצים ָזָהב 

ְּבִמּלּואָֹתם" )שמות פרק כ"ח פסוק כ'(. 

ְוָכָכה הּוא ָמַׁשְך ֵמאֹות ְוַאְלֵפי ְיהּוִדים 

ַלְּדָרׁשֹות ֶׁשּלֹו. הּוא ָהָיה נֹוֵתן ְּדָרָׁשה 

ְבַׁשָּבת ְּבַבְגַדד, ְוַאְלֵפי ֲאָנִׁשים ׁשֹוְמִעים 

אֹותֹו, ִּכי ַהּקֹול ֶׁשּלֹו ָהָיה ָחָזק ְמאֹד )אֹוְמִרים ֶׁשָהיּו ָׁשם ֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים ֲאָנִׁשים, ּוְלַמְעָלה ַאְרַּבַעת 

ֲאָלִפים ָנִׁשים( ְוַהְּדָרׁשֹות ֶׁשּלֹו ָהיּו ִנְׁשָמעֹות "ִמְקֵצה ְגבּול ָּבֶבל ְוַעד ָקֶציָה" )על פי בראשית 

פרק מ"ז פסוק כ"א(. ְוֹלא ַרק ְּבָבֶבל ֶאָּלא ַגם ְּבלֹוְנדֹון ]ִּביַרת ַאְנְגִלָּיה[ ְוַגם ְּבהֹודּו, ִּכי ָהָיה 

ָלֶהם ִעּתֹון ְיהּוִדי ֶׁשָהיּו ׁשֹוְלִחים אֹותֹו ְבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ְּב"ִמְבָרק", ְוכֹוְתִבים ָׁשם ָמה ָהַרב ָאַמר 

ַהּיֹום ַּבְּדָרָׁשה, ְוֶזה ָהָיה "ַחְדׁשֹות ַהָּׁשבּוַע". ְלָמָׁשל: ֶאְתמֹול ָהַרב ָאַמר ֶׁשִּמְצָוה ָלַקַחת ַטִּלית 

ֶׁשל ֶצֶמר )שנה ראשונה פרשת נח אות א'(, ּוִמָּיד ָהיּו ֻכָּלם הֹוְלִכים ְוקֹוִנים ַטִּליתֹות ֶׁשל ֶצֶמר.

ַהֶּבן ִאיׁש ַחי ִיֵּסד ֶאת ְיִׁשיַבת "ּפֹוַרת יֹוֵסף", ֵאיְך ִיֵּסד אֹוָתּה? ָּבא ֵאָליו ָעִׁשיר ָּגדֹול )ֶׁשָהָיה 

ַמְדִּפיס ֶאת ָּכל ַהְּסָפִרים ֶׁשּלֹו( ְוָאַמר לֹו ֶׁשהּוא רֹוֶצה ִלְבנֹות ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֵּבית חֹוִלים ֶׁשְּיָׁשֵרת 

ֶאת ָּכל ַהְיהּוִדים, ִּכי ֵיׁש ָׁשם ַרק ָּבֵּתי חֹוִלים ֶׁשל ַהִּמְסיֹון ְוכּו' ָאז ִּבְרצֹונֹו ַלֲעׂשֹות ַּגם ֶׁשל 

ַהְיהּוִדים. ָאַמר לֹו ַהֶּבן ִאיׁש ַחי: "ִאם ֹלא ַתֲעֶׂשה ֵבית חֹוִלים ַיֲעׂשּו ֲאֵחִרים, ִּכי ַהְרֵּבה דֹוֲאִגים 

ְלָדָבר ָּכֶזה, ֲאָבל ַאָּתה ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ְיִׁשיָבה, ֶׁשִהיא ִתְהֶיה מּול ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ּוִבְזכּות ֶׁשִּיְלְמדּו 

תֹוָרה ָׁשם ֶזה ְיָקֵרב ֶאת ַהְּגֻאָּלה". ְוָכָכה נֹוְסָדה ְיִׁשיַבת "ּפֹוַרת יֹוֵסף". )גליון 79 אותיות ז' וכ', 

גליון 126 אותיות ז', ח', י', וי"א, וגליון 226 אות י"ג, וגליון 275 אותיות כ"א וכ"ב(. 

א. ֵיׁש ׁשֹוְמִעים ֵמָרחֹוק ְּתִקיַעת ׁשֹוָפר. ָאָדם הֹוֵלְך ַּבֶּדֶרְך )אֹו ֶׁשהּוא חֹוֶלה ְוִנְמָצא ִבְמלֹוִנית 

]ִּבְתקּוַפת ַהּקֹורֹוָנה[( ְוׁשֹוֵמַע ְּתִקיַעת ׁשֹוָפר )ִאם ָּבִאים ֲאֵליֶהם ֲאָנִׁשים ִלְתקַֹע ָלֶהם ִהֵּנה ַמה ּטֹוב(, 

ֲאָבל ְצִריִכים ְׁשֵני ְדָבִרים, ַּגם ֶׁשַהּתֹוֵקַע יֹאַמר ”ֲהֵריִני ְמַכֵּון ְלהֹוִציא ָּכל ַהּׁשֹוֵמַע ְיֵדי חֹוָבתֹו“, 

ָּכל ַהּתֹוְקִעים ְּבָבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ָּתִמיד ְצִריִכים ְלַכֵּון ָּכְך. ַאָּבא ע“ה ָהָיה אֹוֵמר ֶאת ֶזה. ָהָיה קֹוֵרא 

ְלֵׁשם ִיחּוד ָארְֹך ִלְפֵני ְתִקיַעת ׁשֹוָפר, )הּוא ָהָיה ַהּתֹוֵקַע( ְוַאַחר ָּכְך ָהָיה אֹוֵמר ַּכָּמה ִמִּלים ְּבקֹול 

ָרם: ”ֲאִני ְמַכֵּון ַּבְּתִקיעֹות ָהֵאֶּלה ְוֶׁשל מּוָסף ְלהֹוִציא ָכל ַהּׁשֹוֵמַע ְיֵדי חֹוָבתֹו“. ְוֵהם ַּגם ֵּכן 

ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ַוַּדאי ִמְתַּכְּוִנים ְלֵצאת ְיֵדי חֹוָבה. ֲאָבל ָאָדם ֶׁשהּוא ַבֶּדֶרְך אֹו ִבְמלֹוִנית ָיכֹול 

ִלְהיֹות ֶׁשהּוא ֹלא ְמַכֵּון ְוָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשַּגם ַהּתֹוֵקַע ֹלא ְמַכֵּון ָעָליו. ָלֵכן ָּכל ּתֹוֵקַע ְותֹוֵקַע ַחָּיב 

לֹוַמר ִלְפֵני ַהְּבָרָכה ”ֲהֵריִני ְמַכֵּון ְלהֹוִציא ָּכל ַהּׁשֹוֵמַע ְיֵדי חֹוָבתֹו“, )ָּכל ַהּׁשֹוֵמַע ְוָכל ַהּׁשֹוַמַעת, 

ִאם ִּתְהֶיה ִאָּׁשה ֶׁשְרִגיָלה ִלְׁשמַֹע ׁשֹוָפר ְוִהיא ֹלא ְיכֹוָלה ָלבֹוא – ּתּוַכל ִלְׁשמַֹע ְוָלֵצאת ְיֵדי חֹוָבה(, ְוַגם 

ַהּׁשֹוְמִעים ַיִּגידּו ”ֲהֵריִני ְמַכֵּון ָלֵצאת ְיֵדי חֹוָבה“, ַיַעְמדּו ִבְׁשַעת ַהְּתִקיעֹות ֶׁשּׁשֹוְמִעים ִויַכְּונּו 

ַלָּדָבר ַהֶּזה. )גליון 228 אות ג'(.

 

ב. ]ְּבֵליל רֹאׁש ַהָּׁשָנה[ לֹוְקִחים רֹאׁש ֶּכֶבׂש, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבְּגאֹוִנים )שו“ת הגאונים חמדה גנוזה 

סי‘ צ“ג, ובבית יוסף סי‘ תקפ“ג הביא כן מהמרדכי בשם הגאונים(, ּוַבַּמֲהָר“ם ֵמרֹוֶטְנֶּבְרג )הובא 

בטור סי‘ תקפ“ג( ּוְבֵסֶפר ֲחִסיִדים )סי‘ נ“ט(, ]וכן כתב הב“ח בשם מהרי“ל )הל‘ ר“ה סי‘ ח‘([ 

ּוְמַבְקִׁשים: ”ֶׁשִּנְהֶיה ְלרֹאׁש ְוֹלא ְלָזָנב, ְוִתְזּכֹר ָלנּו ֲעֵקָדתֹו ֶׁשל ִיְצָחק ָאִבינּו ֶּבן ַאְבָרָהם ָאִבינּו 

ָעָליו ַהָּׁשלֹום“. ְוִאם ָאָדם ֹלא ָמָצא רֹאׁש ֶׁשל ֶּכֶבׂש, ּוִבְמֻיָחד ָהַאְׁשְּכַנִּזים ֶׁשֹּלא ׁשֹוֲחִטים 

ְּכָבִׂשים ]ְלרֹאׁש ַהָּׁשָנה[, ָאז לֹוְקִחים רֹאׁש ֶׁשל עֹוף, ְוֵיׁש ָּכֵאֶּלה ֶׁשּלֹוְקִחים רֹאׁש ָּדג, ֲאָבל 

ֲהִכי טֹוב רֹאׁש ֶּכֶבׂש. ַהְּסָפַרִּדים ׁשֹוֲחִטים ְּכָבִׂשים, ְואֹוְכִלים רֹאׁש ֶּכֶבׂש. ְוַגם ָהַאְׁשְּכַנִּזים ִאם 

ֵהם ִיְרצּו ֶלֱאכֹל רֹאׁש ֶּכֶבׂש, ַיִּגידּו ֶׁשֵהם עֹוִׂשים ִמְנָהג ֶׁשל ַמֲהָר“ם ֵמרֹוֶטְנֶּבְרג ֶׁשהּוא רֹאׁש 

ַחְכֵמי ַאְׁשְּכַנז ִלְפֵני 700 ָׁשָנה, ְוהּוא ָאַמר ֶלֱאכֹל רֹאׁש ֶּכֶבׂש ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה, ְוִאם ֵּכן ּתֹאְכלּו ַגם 

ַאֶּתם. ַהֶּבן ִאיׁש ַחי ּכֹוֵתב )ש“א פרשת נצבים אות ד‘( ֶׁשִאם ָאָדם ֹלא ָמָצא רֹאׁש ֶּכֶבׂש, ֶׁשִּיַּקח 

רֹאׁש ֶׁשל עֹוף )ְוהּוא ַהִּדין ָּבָקר( ֲאָבל ֹלא יֹאַמר ]ְּבִמְקֶרה ָכֶזה[ ”ְוִתְזּכֹר ָלנּו ֲעֵקָדתֹו ֶׁשל ִיְצָחק 

ָאִבינּו“ ִּכי ֶזה ֹלא ַׁשָּיְך ְּברֹאׁש ֶׁשל עֹוף )אֹו ָבָקר(. ְוַרק ְיַבֵּקׁש: ”ֶׁשִּנְהֶיה ְלרֹאׁש ְוֹלא ְלָזָנב“. 

ֲאַנְחנּו נֹוֲהִגים. ּוְמַבְקִׁשים: ”ֶׁשִּתְפַּתח ִלֵּבנּו ַבּתֹוָרה ּוְתַלְּבֵבנּו“.  ְוַגם ְמִביִאים ֵלב, ָּכָכה  ג. 

ּומֹוִסיִפים: ”ֵלב ָטהֹור ְּבָרא ִלי ֱאֹלִקים ְורּוַח ָנכֹון ַחֵּדׁש ְּבִקְרִּבי“. ְוַהִּמְׁשָּפט ָהַאֲחרֹון ָלקּוַח 

ֵמַרִּבי ַחִּיים ָפָלאִג‘י ְּבִסְפרֹו מֹוֵעד ְלָכל ָחי )אֹו ִבְׁשַאר ְסָפָריו( ֶׁשָּכַתב ְלהֹוִסיף ֶאת ַהָּפסּוק ַהֶּזה 

ֵלב ָטהֹור ְוכּו‘. ָּכַתב ַהֶּבן ִאיׁש ַחי )ש“ב פרשת אחרי מות אות י“א( ֶׁשֵּיׁש ְׁשֹלָׁשה ְדָבִרים ֶׁשֹּלא 

ְכַדאי ֶלֱאכֹל ַעל ִּפי ַהַּקָּבָלה, ְוַהִּסיָמן ֶׁשָּלֶהם ֶמֶל“ְך )ְויֹוֵתר ָנכֹון ֶלֶמ“ְך...(, ֶמֶל“ְך ָראֵׁשי ֵתבֹות: 

מַֹח ֵלב ָּכֵבד ]ִכי ֶזה ְמַטְמֵטם ֵלב ָהָאָדם[. ְוִאם ֵּכן ֶמה ָהִיינּו עֹוִׂשים? נֹוְתִנים ַלָּנִׁשים ְוַלָּבנֹות 

יֹוֵתר ֵמַהְּגָבִרים, ְוִאם ֵהם ֹלא ָיִבינּו ָכל ָּכְך ָמֶתָמִטיָקה – ֶׁשֹּלא ָיִבינּו... ֲאָבל ַהָּבִנים ְצִריִכים 

ֵׂשֶכל ָּברּור ְוָחִריף ַוֲאִמִּתי ְוָיָׁשר. ָּכָכה ָנַהג ַאָּבא, ְוָכָכה ֲאַנְחנּו נֹוֲהִגים ַאֲחָריו. ְוָאְמָנם ַהֵּלב 

הּוא ָטִעים, ֲאָבל ִּתַּקח ְקָצת ְוֶזה ַהּכֹל. )ְוָאְמָנם ֹלא ָמְצאּו ְמפָֹרׁש ְּבִדְבֵרי ָהֲאִר“י ַעל ָּכֵבד, ְוַאְּדַרָּבא 

ֵמַהְּגָמָרא ַמְׁשָמע ֶׁשֻּכָּלם ָהיּו אֹוְכִלים ָּכֵבד. ְוֶיְׁשָנּה ֻסְגָיא ְׁשֵלָמה ְּבֻחִּלין )חולין דף ק“י ע“ב( ”ַּכְבָדא ָמה 

ַאּתּון ֵּביּה“? ֵאיְך ַאֶּתם אֹוְכִלים ֶאת ַהָּכֵבד? צֹוִלים אֹותֹו אֹו מֹוְלִחים אֹותֹו? ֵאיְך ַמְכִׁשיִרים אֹותֹו. ִאם ֹלא 

ָהיּו אֹוְכִלים אֹותֹו, ַמה ֶּזה ַּכְבָדא ָמה ַאּתּון ֵּביּה? ֶאָּלא ָּכל ַחְכֵמי ַהַּתְלמּוד ָאְכלּו ָכֵבד. ְוַגם מַֹח ֹלא ָכתּוב 

ְמפָֹרׁש, ֲאָבל ַעל ַהֵּלב ָּכתּוב ְמפָֹרׁש, ֶׁשַהֵּלב ַהֶּזה הּוא ֹלא טֹוב(. )גליון 228 אותיות כ"ב וכ"כ והערה 21(.

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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