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טו. לימוד זכות על ישראל.

“אבינו, לבניך, אל תעלם אזנך”
חזק וברוך ]לרבי כפיר פרטוש הי”ו ואחיו ר’ יהונתן על הפיוט “י-ה שמע אביוניך”[, א. 

שיר כזה אם יגידו אותו בבית דין של מעלה ביום ראש השנה - כל המקטרגים יסתתמו, 
לא יוכלו לדבר מלה אחת. “אבינו לבניך אל תעלם אזנך”. יש מלים יותר יפות מאלה? 
אין מלים כאלה! רבי יהודה הלוי מומחה לרכך את כל הקטרוגים שבעולם. כל ימי חייו 
כשיהודי אחד נהרג על ידי נוצרים בדרכו  בספרד לא הייתה גזירה אחת על היהודים! 
לאיזו עיר, רבי יהודה הלוי כתב על הנוצרים קללות איומות ונוראות, וזה מראה לך כמה 

היה נדיר הדבר הזה בזמנו. 

“לקיים לנו את כל חכמי ישראל”
אנחנו אומרים את השיעור לרפואת שני רבנים גדולים – הגאון רבי שלמה מחפוד בן ב. 

יוסף, וגם הגאון רבי שלמה בן שמעון, שניהם לא מרגישים טוב. צריכים להתפלל “לקיים 
לנו את כל חכמי ישראל הם ובניהם ותלמידיהם בכל מקומות מושבותיהם”. כבר קיבלנו 
מכה גדולה לפני כמה זמן, מספיק. כתוב בשירי רבי יהודה הלוי על חיים של בני אדם 
בּו חונים והם יסעו” )שיר “לא העננים”(.  עלי אדמות: “נחלוף ולא נבין כרוכבי ים אשר, ֵיָחׁשְ
אנחנו עוברים ועוברים ולא מבינים, כמו אלה שרוכבים בים באניות – “יחשבו חונים” 
- הם חושבים שהם חונים, הכל אותו דבר, כמו באוטו, אתה חושב שהאוטו יושב, וכל 
העצים והקירות והרחובות זזים לפניו, אבל אתה הוא העובר - “ייחשבו חונים והם יסעו”. 
ישנו ספר מוסר שנקרא “ספר הישר”, ומייחסים אותו בטעות לרבנו תם, ושם )שער י”ג( 
לא כתוב “כרוכבי ים”, אלא “ככוכבים”. המשקל אותו דבר, ככה לא תוכל להוכיח כלום. 

)“ככוכבים” - יתד ושתי תנועות, ו”כרוכבי ים” יתד ושתי תנועות(. 

ספר סליחות של האשכנזים
]מי ייחס את ספר הישר לרבנו תם?[, פעם הגהתי את הסליחות של האשכנזים. איך ג. 

אני נטפלתי להם? אני סתם בא לאשכנזים ואומר להם: בואו, בספר שלכם יש טעויות? 
לא. אלא אני אוהב לקרוא כל דבר1, ופעם אחת הלכתי להתפלל באיצקוביץ )בשנת 
תשד”מ,כשהיינו גרים ברחוב חזון איש(, וזה היה ביום של חול בשבוע של ראש השנה, בשעה 

שבע או שש וחצי, וכיון שהם לא קמו מוקדם )וכי אנחנו קמים מוקדם? גם אנחנו אותו דבר(, אז 
הם התחילו לקרוא סליחות. ואני לקחתי ספר, ואני רואה שם שערורייה, המחבר מקלל 
את ישמעאל, מאיפה אתה מכיר את ישמעאל? המחברים של הסליחות של האשכנזים 
היו בימי הביניים, בזמן גזירות תתנ”ו ומסעי הצלב, כל הנוצרים עשו להם צרות צרורות, 
והם מקללים רק את ישמעאל. מה זה? אלא הכל זה צנזורה, זה לא ישמעאל, הם מקללים 

1.  יש לי גם הגהות בהושענות של התימנים, אמרתי אולי הישיבה תוציא אותם. בא תימני אחד 
ואמר לי: תוציא אותם, תוסיפו עוד כמה דפים בסוף המחזור של חג הסוכות. אבל לא רצו להוציא, 
אמרו זה כבר ספר שמן, נוסיף עוד כמה דפים?! אבל חבל. יש גם הושענות של תימנים שיש בהם 
טעויות, ויש בהם הגהות, ויש בהם פירושים, ידפיסו עוד כמה דפים, אולי עשרה או חמישה עשר 
דפים בסוף מחזור סוכות, אבל עדיין לא הוצאתי אותם. ויש עוד סליחות של ג’רבא שהוציאו 
אותו בישיבה, ]והיו בו בעבר[ שגיאות רבות. אבל החלק העיקרי של  ראש השנה וכיפור לא 
הוציאו אותו, וחבל. כל כך נפלא החלק הזה, כל כך אמתי, כל כך מרגש, אבל בישיבה לא יודעים 
את הערך. גם את החלק הראשון של הסליחות, כתבו עליו “בשביל יהודי ג’רבא ולוב”. כמה יהודי 
ג’רבא ולוב יש לנו בכל הארץ?! כמה בודדים. וכמה מהם קוראים את הסליחות האלה בכלל? )אם 

בכלל קוראים סליחות(. אבל זה נכס של חכמי ספרד של פעם שאין להעריך אותם.

את אדום, ובגלל הדפוס )והדפוס היה דפוס ורשא( שינו את זה. אבל זו מהדורת אשכול, 
אשכול כאן בארץ, למה אתם מדפיסים דברים בטלים שהיו פעם מחמת צנזורה? אז 
לקחתי בהשאלה את הספר מבית הכנסת והתחלתי לקרוא, והנה יש לי הגהה אחת שתים 
שלוש ארבע, ושלחתי אותם למהדיר של ספרי אשכול - רבי יעקב שאול הלוי וינפלד ז”ל. 

סליחות מוגהות
אמר לי: “כבר קדמוך רבנן” )שבת דף י”ט ע”א(. יש ספר סליחות של אשכנז שהוגה ע”י ד. 

הרב ד”ר דניאל גולדשמיט, זה ת”ח, והוא הגיה את הכל מתוך עשרות כתבי יד, אז מה 
אתה בא להוסיף? “כיהודה ועוד לקרא” )קידושין דף ו’ ע”א(?! ואני אשלח לך אותו מתנה. 
טוב, שלח לי אותו מתנה. התחלתי לקרוא, וראיתי שגם הוא עשה הרבה שגיאות, גם 
הוא לא הבין, גם הוא לא ידע. הוא מביא שם שהפייטנים האשכנזים יש להם “תעוזה” 
להמציא מלים חדשות שלא היו בעולם. אחד מהם שכתבו “ּבּוָזה”. איפה יש בוזה? יש 
בוז. אבל יש בוזה! - “שמע אלקינו כי היינו בוזה” )זה כתוב בנחמיה ג’, ל”ו(. הוא לא ידע 
את זה, אבל אתה ד”ר, יש לך מסתמא כל המחשבים שיש בעולם, לא ידעת שיש “בוזה” 
בתנ”ך?! ועוד דברים והערות כאלה. אז שלחתי לו כמה הערות, והוא אמר לי: אם ככה 
בוא נעשה מהדורה חדשה. עשיתי מהדורה חדשה, הגהתי והגהתי והגהתי, שלחתי לו 
הגהה פעם ראשונה ושניה ושלישית, בפעם שלישית אמר לי: כבר הגיע ר”ה חדש, אין 
לי זמן לתת לך להגיה. אז אני מגיה על פי דבריך. נו, מה לעשות? אז נשארו עוד כמה 
שגיאות שהוא לא שם לב אליהן. הופיע הספר הזה וכתוב שם “הוגה ע”י הגאון”... אבל 

הגאון לא הגיה את הכל... 

תעריכו אותם לעומת סליחות שלפני כן, תראו אפס שגיאות
ודבר שני, חושדים בי שאני עשיתי מזה כסף. “לא פשעי ולא חטאתי” )תהלים נ”ט, ד’(. ה. 

שום פרוטה לא קיבלתי על זה2! לא עבדתי למען הכסף, לא יאמינו, תישבע אלף שבועות 
שאין לך שום פרוטה מהסליחות האלה וזה לא יעזור. ועוד שונאים, וכותבים: תיזהרו, אל 
תקנו סליחות של הרב מאזוז, הם מלאים שגיאות. מלאים שגיאות? ימח שמם וזכרם! מה 
זה מלאים שגיאות?! תעריכו אותם לעומת סליחות שלפני כן, תראו אפס שגיאות. אולי 
יש שש או שבע שגיאות בטעות אנוש שלא נתנו לי את ההגהה האחרונה. אבל לזכותו 
של “אשכול” ייאמר שהוא שלח לי הרבה ספרים תמורת זה מתנה, וכולם מבית הדפוס 
שלו. שלח לי משניות חדשות3, ושלח לי ספר ספרי מוסר, זה מתאים לחודש אלול. סט 

אנשים חושדים שאם העלונים של בית נאמן יוצאים והם נפוצים בעולם )איני יודע בכמה    .2
עשרות אלפי עותקים, וזה לא משנה לי, אני אפילו לא יודע(, בטח יש לי מזה הכנסה. יש לי מזה מתחת 

לשולחן הרבה כסף. אם אני כותב משהו, יש לי כסף. אני עובד רק למען הכסף. שוטים שבעולם. 
פעם היו שני עיתונאים ברוסיה אחד יהודי ואחד גוי, הגוי אמר ליהודי: שמעתי שכבודו עובד רק 
למען הכסף. אמר לו היהודי: ואתה? אמר לו: אני עובד רק למען האמת. אמר לו כל אחד עובד 
בשביל מה שחסר לו... אתה חסר לך האמת, כולך שקר, אז אתה עובד למען האמת, ואני חסר 

לי כסף, אז אני עובד למען הכסף...
3.  יש היום כזה, אבל אני לא היה לי פעם דבר כזה. משניות עם תפארת ישראל ועם המהדורות 

החדשות, לא “זכר חנוך”. מה זה זכר חנוך? זה 
אותן משניות רגילות, רק זה “זכר חנוך” וזה “זכר 
מתושלח”... יש אחד שקראו לו מתושלח ואין לו 
ילדים, מה נעשה לו? אז נדפיס משניות ונכתוב 

העורכים: הרה"ג רבי משה חדאד שליט"א, הרה"ג רבי שלום דרעי שליט"א. עורך ראשי: הרה"ג רבי אלעד עידאן שליט"א

שיעורו השבועי של מרן ראש הישיבה
רבנו מאיר מאזוז שליט"א
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של ספרי מוסר, מעלות המדות, ארחות צדיקים, מסילת ישרים, וספר הישר, ועוד ספר 
ששכחתי אותו, ביחד. ובספר הישר כתוב בפתח השער שמות ארבעה מחברים “ארבע דעות 
במטה” )פסחים דף קי”ב ע”א(, יש אומרים שחיבר אותו רבנו תם, יש אומרים שחיבר אותו רבי 

זרחיה מיוני, ועוד שמות.

מי חיבר ספר מוסר “ספר הישר”
מה זה? אי אפשר לדעת מי חיבר את זה? אז התחלתי לקרוא בספר הזה, ומצאתי שהוא ו. 

מביא שיר של רבי יהודה הלוי, זה ודאי לא רבנו תם. רבנו תם לא הזכיר אף פעם את רבי 
יהודה הלוי. ועוד דבר, הוא מביא ספר בערבית ששמענו אותו אצל מורה לערבית, ספר 
ַוִדְמָנה” כתוב שם ערבית. רבנו תם קרא  קדמון מימי מוחמד ואולי לפניו, שהוא “כלילה 
ם עברית מיוחדת עם חרוזים, לא היו רגילים  ערבית? הוא קרא “ודימנא”? עוד דבר, יש ָשׁ
בה בצרפת, לא הייתה שם עברית כזאת, עברית כזאת ספרדית היא של חכם ספרדי. אז יש 
ספק בדבר שההכרעה של רבי מנחם די לונזאנו ]נכונה[ שהמחבר הוא רבי זרחיה מיוני?! אין 
ספק בדבר הזה. מי שיש לו חק לישראל בראשית, יראה שכתבו שם בימים הראשונים כל יום 
קטע מוסר מספרים כאלה, ויום אחד )בראשית ליום חמישי( כתוב שם מספר הישר, והרב חיד”א 
כותב בין סוגריים “והוא לרבי זרחיה מיוני ולא לרבנו תם”. ולא. אבל הטיפשים של הדור 
הזה לא יודעים, אפשר שזה רבנו תם, אפשר שזה רבנו חכם, אפשר שזה רבנו שאינו יודע 
לשאל... הכל הולך בסדר. “כנגד ארבעה בנים דברה תורה אחד חכם, ואחד צדיק, ואחד תם 
)זה רבנו תם( ואחד שאינו יודע לשאול”... את זה לא חיבר רבנו תם. מה הספק שיש לכם בזה?! 

כשאני קורא את שירת ספרד עיני שותתות דמעות
אבל מה שראיתי שם, שהוא הביא שורה מרבי יהודה הלוי )ואני זוכר את זה מהשירים שלו(. ז. 

יש לו שיר שמתחיל “לא העננים הם אשר נבקעו, כי אם שתי עיני אשר דמעו”. כתב מכתב 
מרגש נוגע עד הלב לחכמי צור, הוא היה שם בצור ועזב אותם לעלות לארץ, היה נודד 
ונודד, בין ספרד למצרים, ובין מצרים לצור, ומצור עד שהגיע לארץ ישראל. ובין הדברים 
אומר להם אנחנו חולפים בעולם ולא נבין, “כמו רוכבי ים אשר יחשבו חונים והם יסעו”. אלו 
שירים שאני זוכר אותם בעל פה, אני אוהב את שירת ספרד. יש לי בעיה... אנשים אומרים 
מה אתה מרוויח מזה? אני מרוויח מזה כשאני קורא את שירת ספרד עיני שותתות דמעות. 
פשוט אני לא יכול לקרוא את זה בשלוות נפש, היום אין ספרדי אחד לרפואה שקורא את זה 
בהתרגשות, כולם “פגרים מתים”, פשוטו כמשמעו... אלה נשארו מדורות של פעם שעברו 
אבותיהם בספרד וכתבו שירים וכתבו הכל. היה חכם אחד בבני ברק, שמו מיארה, והוא כתב 
צילם דף ממחזור ראש השנה של אביו  ספר על שירת ספרד )עודו בכתב-יד(. ובין הדברים 
בפיוט “עת שערי רצון”, והוא אומר: בדף הזה תראה עקבות של דמעות של אבא שקרא את 
הפיוט הזה בראש השנה. הוא בכה, והדמעות נשארו על הספר בצילום שלו! ראיתי את זה 

ולא האמנתי. ככה היו קוראים במרוקו את השירים האלה בהתרגשות רבה. 

ה’ נתן שכל לאדם לבדוק דברים
אז מה שכתוב אצלנו “נחלוף ולא נבין כרוכבי ים” שם כתוב “נחלוף ולא נבין ככוכבים”. ח. 

איני יודע אם במהדורות החדשות של רבי יהודה הלוי ראו את הגרסא הזאת או לא ראו, אם 
לא ראו אני אראה להם את ספר הישר. אבל לחשוב שספר הישר הזה חיבר אותו רבנו תם 
זו טעות. רבנו תם חיבר ספר הישר בהלכה ובגמרא, אבל לא בשירים ובמוסר. מה פתאום?! 
חסרי דעת, כל דבר ודבר מאמינים. אם תאמר להם שיש ספר שחתום עליו אדם הראשון - 
יאמינו. איך ראית שחתום עליו אדם הראשון? יש שם חותמת, וכתוב עליה אדם הראשון. 
אני אעשה חותמת ואכתוב שם אדם הראשון וגמרנו4... לא זו הדרך. אדם צריך לבדוק. ה’ 

נתן לאדם שכל כדי לבדוק דברים אם הם לאמיתתם או לא לאמיתתם. 

“סליחות אשכנזים מספרדי”...
אז אני מודיע לכם שספר הסליחות של האשכנזים הוגה על ידי מתחילתו ועד סופו, ט. 

נשארו שם לכל היותר שש-שבע שגיאות שהם טעות דפוס, אין מה לעשות. אבל בלי נדר יגיע 
הזמן שאני אוציא את זה מחדש במהדורה חדשה שלי, עם הערות בתחילת הספר שנדפסו 
באור תורה )תשרי תשמ”ח( ולא הופיעו במהדורת אשכול. ועם הדברים האלה שהם תיקונים 
שלהם אדם יקח את הסליחות, “סליחות אשכנזים מספרדי”... ספרדי עשה להם סליחות. 
אולי פעם יהיה גם הפוך, האשכנזים יעשו לנו סליחות שלנו עם הערות. אבל הם צריכים 
ללמוד דקדוק, צריכים ללמוד יתד ותנועה, לא כל אחד יזרוק מלים כמה שהוא רוצה. אחד 
מג’רבא לקח את סדר ארבע תעניות ועשה להם הגהות כרצונו, הפייטנים כותבים פסוק, 
והוא עושה בפסוק הגהות על פי יתד ותנועה, אתה לא יודע לא יתד ולא תנועה, מה אתה 
כותב? מה אתה מגיה? מה אתה מכשף? תלמד שנים רבות, ותבין מה להגיה ומה לא להגיה.

“זכר מתושלח”... על מה “זכר חנוך”? אחד המפרשים שמו חנוך?! לא, אין דבר כזה.
4.  היה פעם חכם אחד שרצה להיות ראשון לציון, אז הוא עשה לו חותמת על שמו, וכתב שם שהוא 

ראשון לציון, הנה הוכחה ברורה שהוא ראשון לציון...

סליחות בערב ראש השנה
בשבוע הבא )מוצ”ש פרשת נצבים( לא יהיה שיעור, מכיון שעד עכשיו אנחנו עושים סליחות י. 

בסוף היום לפני מנחה. ובשבוע הבא אי אפשר לעשות ככה, כי זה ערב ראש השנה, וגם אם 
נתחיל מוקדם, אם נתחיל סליחות אחרי עלות השחר כבר נפסיד את כל הוידויים ואת כל 
הסליחות. בערב ראש השנה רק אם אדם קם מוקדם הוא יכול לומר את כל הוידויים, ואם אדם 
קם מאוחר הפסיד את הכל. ביום שלפני ערב ראש השנה )זאת אומרת השבת הבאה( אומרים 
“צדקתך”, ואם היה חל בחול אומרים וידוי, ובלילה אומרים סליחות, ויעבור, והכל. אבל אם 
אדם התחיל מוקדם והמשיך, יכול גם כן לומר וידויים, כי זה עדיין שייך ל]ליל[ ערב ראש 
השנה אבל אם קם מאוחר כמו שאנחנו נוהגים בעוונות אז ממילא הפסדנו את הכל. לכן 

מוכרחים לישון מוקדם ולקום מוקדם5. לכן לא יהיה שיעור בשבוע הבא.

פרוזבול
צריכים לזכור את הפרוזבול. בסוף השמטה עושים פרוזבול. הרמב”ם אומר )פ”ט מהלכות יא. 

שביעית ה”ד( מי שלא עשה פרוזבול והלוה כסף לחבירו ועבר כ”ט באלול, כיון ששקעה החמה 

שקע החוב. הכל הלך לאיבוד. הוא לא יכול אחר כך לתבוע מחבירו. 

שמיטת כספים נוהגת בין בארץ ובין בחו”ל
וזה דין תורה - “לא יגוש את רעהו ואת אחיו כי קרא שמטה לה’” )דברים ט”ו, ב’(. אבל יב. 

בתורה יש גם שמיטת קרקעות, וגם יובל, וגם שמטת כספים. היום אין יובל, לכן גם שמטת 
כספים היום זה מדרבנן. וכיון שזה מדרבנן, יש מקומות ]בחו”ל[ שלא קבלו את זה עליהם. 
הרא”ש הגיע לספרד בזמנו )בסביבות חמשת אלפים ע’ וקצת לפני כן(, והוא ראה שלא יודעים 
לא פרוזבול ולא שום דבר. אז הוא כתב בתשובותיו )כלל ע”ז( מה זה? איך יש חכמים גדולים 
בספרד שלא יודעים פרוזבול? אז הוא אמר כנראה נהגו מאז ומתמיד בלי פרוזבול, וכאילו 
הם אמרו בפירוש “על מנת שלא תשמיטני בשביעית”, ואם אדם אומר ככה זה תופס )ח”מ סי’ 
ס”ז ס”ט. ע”ש(. אבל מרן פסק )שם ס”א( שנוהגת שמיטה גם בארץ וגם בחוץ לארץ, ושעושים 

פרוזבול )שם סעיף י”ח(. 

עושים פרוזבול גם בחו”ל
והבן איש חי כדי לשכנע אנשים בבבל שיעשו פרוזבול, העתיק )ש”א פרשת כי תבוא הלכה יג. 

רבי יהונתן אייבשיץ בספר התומים )בחושן משפט סי’ ס”ז אות א’( שהוא אומר  כ”ו( את דברי 

שכל כך חשוב לעשות זכר למצוה הזאת ]בגולה[, כמו שאמר הנביא )ירמיה ל”א, כ’( “הציבי 
לך ציונים”, כדי שלא נשכח את הדברים האלה. ואני התפלאתי אחרי שהביא את מרן למה 
הוצרך להביא עוד את התומים? כבר מרן הביא את זה? יותר תמוה, חכם אחד מחכמי ג’רבא 
- רבי שושן כהן, יש לו ספר “גאולי כהונה6”, והוא אומר שם )מערכת השי”ן אות י’( אנחנו לא 
עושים פרוזבול בכלל כמו שכתב מרן. אז הראה לי רבי יוסף פרץ שיהיה בריא, אמר לי מה 
פתאום? מרן כתב לעשות פרוזבול. מה זה כמו שכתב מרן? וכי מרן כתב לא לעשות?! אין 
דבר כזה. היה מנהג בספרד שהרא”ש מערער עליו, והנכון לעשות. איך הוא כותב דבר כזה? 

יש טעויות. שגיאות מי יבין. 

5.  פעם הייתי קם בשלוש. אני זוכר בחוץ לארץ היינו קמים בשלוש, ואולי אפילו בשתים וחצי. אבא 
ע”ה היה מעיר אותנו ונותן לנו מים לשתות כדי שלא להצטנן ברחוב. )אבא היה יודע רפואה טוב. לא 
ללכת סתם ככה, אחר כך תקבל הצטננות קטנה, תקבל דלקת ריאות, וזו סכנה. אז הוא היה אומר לנו: תשתו כוס 

מים. חצי כוס מים מספיק. “ושומע לעצה חכם” )משלי י”ב, ט”ו( מה זה חכם? חצי כוס מים...(. אז היינו שותים 

חצי כוס מים והולכים בחשך ובאפילה. )לא כמו כאן שיש בן פורת יוסף כמה אורות, שם זה חשך ואפילה(. 
הולכים ברחוב ושומעים קול עטלף, והוא עושה רעש, ואבא אומר לנו: אתם יודעים שהעטלף הזה 
הוא לא רואה מסכן, הוא לא רואה אבל הוא מרגיש את הכל במישוש ידים. ה’ ברא אותו שאינו רואה. 
לכן הגמרא אומרת )סנהדרין דף צ”ח ע”ב( משל לתרנגול ועטלף שהיו מצפים לאורה, אמר התרנגול 
לעטלף: אני מצפה לאורה, כי האורה שלי היא. אבל אתה עטלף, אתה לא רואה כלום, מה אתה מצפה 
לאורה?! ובזה מפרשת הגמרא פסוק בתרי עשר )עמוס ה’, י”ח( – “הוי המתאוים את יום ה’ למה זה 
לכם יום ה’ הוא חושך ולא אור”. למה חשך? אלא “הוי המתאוים ליום ה’”, הם רשעים, הם עטלפים, 
הם בזויים, אמר להם הנביא למה אתם מחכים ליום ה’? בשבילכם זה חושך, אתם לא רואים כלום, 
“ולא אור” - בשבילם האור הזה הוא חשך. אז זה העטלף, אתם שומעים את הקול שלו שהוא עושה 
רעש בלילה? בבוקר יעלם. וככה כל דבר שאנחנו רואים מסביר לנו, זה ככה וזה ככה וזה ככה. היינו 
קמים בשלוש. לא היה לנו סליחות בשבת כמו בג’רבא, בתונס לא אמרו סליחות בשבת, אבל בחול 
היינו קמים כל לילה. ועכשיו גם זה אנחנו לא יכולים, אין לנו כח. יש שעושים בשני וחמישי, ויש 

שבאים כל יום לבית הכנסת לפני מנחה, אבל בערב ראש השנה לא שייך לפני מנחה.
6.  השם שלו לא מדוייק, עשה אותו המוציא לאור. “גאולי כהונה” פירושו הטינוף של הכהונה - גאולי 
כהונה. והוא חשב שהכוונה היא הגאולה של הכהונה. לא ככה, זה כתוב בנחמיה )י”ג, כ”ט-ל’( “על 
גאולי הכהונה וגו’ וטיהרתים מכל נכר”. וגאלי כהונה זה לשון מגואל. אבל הוא קרא לזה ככה, יש 
לו ספר כזה - קונטרס קטן שנדפס בסוף ספר ברית כהונה שלנו ח”ב. )ויש היום ברית כהונה מהדורא 

חדשה עם 800 הגהות שאין להן סוף, הגהות על הגהות על הגהות(.



כותבים פרוזבול וחותמים העדים
ואדם שלא עשה פרוזבול יש לו בעיה, אלא אם כן הוא אדם שלא שמע אף פעם מה זה יד. 

)כמו  פרוזבול, יוכל לגבות חובו, כי הדיינים עושים גם בשביל מי שלא כתב פרוזבול כדין 
שעושים במכירת חמץ. עיין בכה”ח סימן תמ”ח ס"ק ס"ח(. אתה אומר לו ‘פרוזבול’, והוא אומר לך: 

מה? באיזו שפה אתה מדבר? באידיש? בלטינית? בגרמנית? לא שמעתי מלה כזו. והמלה 
פרוזבול המקור שלה ביוונית, ‘פרוז’ זו תקנה, ו’בול’ זה עשירים. תקנה לעשירים )גיטין דף 
ל”ו סע”ב(. העשירים בימי הלל הזקן לא רצו יותר להלוות, כשמגיעה שנת השמטה אמרו: 

אנחנו ַנְלֶוה, ואחר כך תגיד לי משמט? “קרא שמטה” )דברים ט”ו, ב’(? לא רוצים להלוות. ואז 
היו עוברים על התורה שאמרה “השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל לאמר קרבה שנת 
השבע שנת השמטה” )שם פס’ ט’(. כיון שאמרתם ככה, אז ישארו העניים עניים, אין מה לעשות. 
אז הלל עשה תיקון שכל אחד ימסור חובותיו לבית הדין, ולא צריך לבוא לבית הדין ולחכות 
בתור... בית דין אין להם מה לעשות? יש להם אלף דברים על הראש. פעם לא היה ככה. אלא 
אתה מביא ]לכתחילה[ שלושה עדים )ואפשר שני עדים(, ואתה כותב: מוסרני בפניכם שכל 
חוב שיש לי על אנשים שהלויתי להם אני מוסרו לפני בית דין שבעיר, שהם בית דין מומחים, 
והם יגבו לי את החוב. ואפילו שבית דין לא יודעים, אפילו שבית דין נמצאים ברומי ואתה 

נמצא כאן אתה כותב את זה, חותמים על זה העדים וזה מספיק.

תנאי היה בינינו שלא תשמיטני בשביעית
ותשמור על הפרוזבול, ואם תבוא אחר כך לגבות את החובות שלך מחברך והוא יאמר טו. 

לך: לא, שמטה. שמטה. תאמר לו: הנה יש לי פרוזבול. ואפילו אם אומר שהיה לו פרוזבול 
ונאבד, נאמן )ש”ע סי’ ס”ז סעיף ל”ג(. וכן אם אמר המלוה: תנאי היה בינינו שלא תשמיטני 
בשביעית7, נאמן. למה הוא נאמן? במגו שיכול לומר פרוזבול היה לי ואבד. )שם סעיף ל”ד(.

מתי צריכים לעשות פרוזבול?
אבל מתי צריכים פרוזבול? אם אתה מלוה לאנשים, או שיש לך חשבונות בבנק שהם טז. 

סגורים ומגיע זמנם ביום ערב ראש השנה ואתה יכול לגבות אותם, אז הבנק יבלע אותם, 
יאמר לך: “אדוני, שקעה החמה שקע החוב”. אבל אם אין לך חשבונות בבנק, יש לך רק חשבון 
עובר ושב, אין בו הלואה ואין בו שום דבר. ובמיוחד שכותבים ב”עובר ושב” – “פיקדון”. 
ככה כותבים. “הופקד בידינו סכום כך וכך”, “הופקד”, והוא “עובר ושב” – משוטט “על פני 
חוצות” )איוב ה’, י’(, אז דבר כזה אין בו עניין של פרוזבול, אין צורך בזה. וראיה לדבר, שהרב 
עובדיה ע”ה בספרו על השמטה )חזון עובדיה פרוזבול עמ’ מ”ד( כותב שמנהלי הבנקים צריכים 
לעשות פרוזבול על כל מה שמתרחש בבנק. ולא אמר כל מי שיש לו חשבון, ויש הרבה שיש 
להם חשבון, )אני לא יודע אם יש אחד בארץ שאין לו חשבון בבנק(, אז למה הם לא צריכים לעשות 
פרוזבול? כי יש להם חשבון עובר ושב8. אני לא יודע אני יש לי כסף בפקדון, והפקדון אין 
בו צורך לפרוזבול. מהר”י קולון בתשובה אומר )סי’ קפ”ב( אפילו היתה הלואה ממש, אם 
כתב אותה בצורת פיקדון דינה כמו פיקדון ואינה צריכה פרוזבול. וקל וחומר כאן שהיא 
פיקדון באמת, יש מישהו שמלוה לחבירו, והמלוה צריך לשלם עוד כסף?! אדרבא, הלוה 
צריך לשלם. ואם הלוה לא ישלם זה גמ”ח, אבל כאן אתה נותן כסף לבנק, והבנק אומר 
לך על כל שורה יש לך דמי עמלה, על השורה הזאת כך וכך, ועל השורה השניה כך וכך. 
ולפעמים הבנק “מטומטם”, אומר לך אתה נמצא במינוס ואני לוקח לך כסף, ואחר כך לוקח 
ממך עוד פעם... בשביל מה אתה עושה פרוזבול? זה נקרא הלואה?! אתה מלוה לבנק 
ועוד הבנק לוקח לך כסף? אלא זו לא הלואה, זה פיקדון, ועל השמירה הוא לוקח כסף. 
לכן אין צורך לעשות פרוזבול, יש מחמירים בזה, וראיתי חכם אחד - הרב אמנון חגיגי – 
שכותב כמו שאמרתי, אומר בפשיטות שאין צריך לעשות פרוזבול על כסף שמונח בבנק. 

7.  יש דבר כזה. אם אתה מלוה לחברך ומתנה עמו “שלא תשמטני שביעית” זה לא מועיל, כי אתה 
לא בעל הבית על השביעית. “לא תשמטני שביעית”?! מי אתה? אבל אם אתה אומר “שלא תשמיטני 
בשביעית” הכוונה ההלואה הזאת, אתה לא תשמיט אותי בשביעית. יכול אדם לומר דבר כזה, וזה 

תופס )ש”ע סי’ ס”ז סעיף ט’(.
כל פעם במינוס. כשהייתה הישיבה שלנו על יד סלבודקא, אז בא צדיק אחד, שמו רבי יעקב    .8
אצוייד אמר לרבי צמח: למה אתם בלי חובות ]ובגלל זה קשה לכם[? כל הישיבות עם חובות! אין 
ישיבה בלי חובות, כל הישיבות כולם חובות על חובות על חובות, תעשו גם אתם חובות... אמר לו: 
מה יצא לנו מחובות? אמר: כולם עושים חובות ורבית, וחובות ורבית, כל הזמן חובות וריבית. ואז 

התחילה הישיבה בחובות, אבל לפני כן וביחוד בימי אבא ע”ה לא היו חובות.

ולעומת זה הרב מרדכי אליהו כתב בכל זאת שיש להחמיר. הוא היה חסידא קדישא. תעשה 
פרוזבול, מה תפסיד? ומסתמא כל אדם יש לו סכום סגור בבנק, אז שיעשה עליו פרוזבול.

בפני איזה דיינים למסור את הפרוזבול?
ובפרוזבול הדיינים האלה צריכים להיות דיינים ש”המחום רבים עליהם” - אתם מומחים יז. 

בשבילנו )ש”ע סי’ ס”ז סעיף י”ח(. מה זה בית דין? פעם חשבנו הדיינים הרשמיים מטעם המדינה 
)עי’ שו”ת בית נאמן ח”א סי’ ג’(. לא, הדיינים היום לא יכולים  יכולים להיות דיינים לענין זה 
להיות דיינים, כי אסור להם לפסוק בדיני ממונות. אנחנו נמצאים בדור יתום שאסור לך 
לפסוק בדיני ממונות עד שיחליטו הבגצי”ם “הנוראים והגדולים” - בית דין גבוה לצדק, 
אין כמוהו לצדק... “צדק ילין בה ועתה וכו’”, לא אגיד לכם את ההמשך של הפסוק, מי שלא 
יודע שיפתח ישעיה פרק א’ )פסוק כ”א(... צדק ילין בה. אז הם לא נותנים לנו רשות לעשות 
בית דין שיפסוק בדיני ממונות, אלא אם כן יבואו שני אנשים ויגידו: “קבלנו אתכם עלינו9”. 
לכן אין לנו היום בית דין ממש, אלא יש לנו רק בתי דינים פרטיים שהמחום רבים עליהם - 
שהחליטו שאלו הדיינים שלנו שהולכים על פי התורה. ויש לנו את הרב שלמה עמאר שיהיה 
בריא שהוא היה פעם דיין גם של דיני ממונות. ויש לנו עוד שלושה דיינים, ויש לנו נוסח 
של פרוזבול של הישיבה. לכן כל אחד ילך במשך השבוע וימלא את הנוסח של הפרוזבול 
ויחתים עליו עדים ויניח אותו בכיסו, ולא צריך יותר כלום10. וכל אדם שיש לו הלואה אצל 

אחרים צריך לעשות את זה. 

לקיים מצות “שמיטת כספים”
הבן איש חי ע”ה רוצה שיקיימו שמיטה בפועל, ולכן כתב )ש”א פרשת כי תבוא אות כ”ו(: יח. 

וגם ִלמדתי אותם להלוות אחר זמן ]עשיית[ הפרוזבול סך מה, ולקיים המצוה בפועל. וגם 
אם לוה אדם מחברו ככרות לחם, אפלו ככר אחד נוהג בזה דין שמיטה. על כן טוב שתלוה 
האשה יום ערב ראש השנה ככר או שתים או שלוש לחברתה ]ותאמר לה לפורעה לפני 
)והיא מסכנה לא יודעת כלום(, תגיד לה בעלת  הכנס החג[, ואחרי ראש השנה כשתפרע לה 
הלחם שהיא משמטת בגלל השמיטה, “משמטת אני”, שיהיה לך לבריאות. התורה אמרה 
“לא יגוש את רעהו” )דברים ט”ו, ב’( ואני לא נוגשת אותך. ואמר שיקיים בזה מצוות שמיטה 
בפועל. לכן במשך השבוע הזה יתן אדם לחברו הלואה ]אחרי שכתב פרוזבול[ של מאה או 
חמשים שקל, ויאמר לו: “קח את זה ותחזיר לי אותם לפני ראש השנה”11. וכאשר יבוא לשלם 
לך אחרי ראש השנה, תאמר לו: תיקח את הכסף, אשריך ואשרי חלקך, אשרי מזלך, אשרי 

יולדתך, אשרי העומדים על סודך... ככה צריך לעשות.

רבה בר נחמני 
ויש בגמרא סיפור על חכם אחד שהיה עני מרוד, זה רבה בר נחמני, והחיים שלו היו יט. 

קשים, מרים כלענה. ארבעים שנה הוא חי )ככה כתוב במסכת ר”ה דף י”ח ע”א(. והארבעים שנה 
האלה לא היו סוגים בשושנים, הוא נתמנה לראש ישיבה בגיל שמונה עשרה, ועשרים ושתיים 
שנה היה ראש ישיבה, ובאותן השנים היהודים לא היו משלמים את המס ]על חודשיים 
בשנה[. ולמה? כי גובה המס כשהיה בא בניסן ובאלול, כולם היו נמצאים בשיעור אצל רבה 
בר נחמני. אז שאלו: מי זה רבה בר נחמני? והמלך רצה לקחת אותו לכלא, והודיעו לו מזה 

9.  כי גם באמריקה אם אתה מקבל את הדיינים, עליך לשמוע בקולם. מה, אנחנו נהיה גרועים יותר 
מאמריקה?!... כל דבר טוב שאתם רואים כאן, תחפשו באמריקה ותמצאו כבר כמוהו... למשל אדם 
שתורם, יש לו זכות סעיף 46 במס הכנסה, והוא פטור מלשלם על זה מס, וזה יפה מאד. ואני התפלאתי, 
זה ממש פלא פלאים, המדינה “החסידה” שלנו שמתקמצנת על משקאות ממותקים, פתאום אומרת 
שאדם שתורם מורידים לו מס... אבל באמת זה לא משלנו, זה מאמריקה. היא לימדה אותם שצריך 
להלוות ולעזור לאנשים, ואם אתה עוזר לאנשים אתה לא צריך לשלם מס, אין הכי נמי, חזק וברוך...

10.  יש חכם אחד מאשקלון שהוציא סידור תפילה, וכתב שם נוסח תפלה: אני מודה לפניך ריבון 
העולמים שאני וחיי ובריאותי וכל מעשי ידי ורגלי - הכל בשבילך, הכל לשם שמים. ומסיים שם: 
ותחתום את השם שלך. למי אתה כותב ולמי אתה חותם? תשלח אותו לתיבת דואר 26, ויגיע לשם 
הוי”ה?! מה אתה חותם את שמך בספר? מה זה, אתה משחק?! מה אתה עושה?! אנחנו דור שזכינו 

ל”אז ימלא שחוק פינו” )תהלים קכ”ו ב’(... מה נעשה להם?!
11.  כי הרב עובדיה ע”ה אומר )חזון עובדיה פרוזבול עמ’ כ”ז( שאם לא אמר לו זמן פרעון, כיון שאי 
אפשר לתבוע אותו עד כעבור חודש כי “סתם הלואה שלושים יום” )מכות דף ג’ ע”ב(, ובעוד חודש 
כבר עבר כח השמיטה, היא לא משמטת את החוב. לכן תאמר לאדם שאתה מלוה לו: תשמע, תיקח 

את הכסף הזה, ותשלם לי בערב ראש השנה.

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 
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והוא ברח )זו גמרא במסכת בבא מציעא דף פ”ו ע”א(, ובאמצע הדרך הייתה שאלה בשמים בדיני 
צרעת, אם שער לבן קדם לבהרת טהור, ואם בהרת קדמה לשער לבן טמא, אבל יש מקרה 
שהוא ספק, מה עושים? טהור או טמא? ]הקב”ה אמר טהור, ומתיבתא דרקיעא אומרים 
טמא[. אמרו מי יפסוק לנו? אז אמרו שרבה בר נחמני יפסוק לנו, כי הוא נמצא בעולם הזה 
ולא בעולם הבא שנאמר “לא בשמים היא” )דברים ל’ י”ב(, והוא היה אומר: “אני יחיד בנגעים 
אני יחיד באהלות”, אז שלחו לו מלאך והוא שאל אותו את השאלה הזאת, אם יש ספק אם 
שער לבן קדם לבהרת או בהרת קדמה לשער לבן, מה הדין? בשמים הקדוש ברוך הוא אומר 
טהור, ושאר המתיבתא דרקיעא אומרים טמא, מה אתה אומר? אמר להם: טהור טהור! 
ויצאה נשמתו בטהרה. זה רבה, סבל כל ימי חייו ונרדף מהשלטונות, וברגע האחרון נפטר 

ולקחו אותו אחר כך וקברו אותו12.

אמר לו משמט אני ונשמט לו
אז פעם )עיין בגיטין דף ל”ז ע”ב( רבה בר נחמני הלוה כסף לאחד ששמו אבא בר מניומי13, כ. 

וכשהגיע הזמן לשלם, אמר לו רבה בר נחמני: “משמט אני”, שמיטה עברה ואני לא רוצה 
לקבל. שמע את זה והלך שמח שהכסף נשאר בכיסו, ורבה בר נחמני רצה ללמד את בן אחיו 
את אביי תורה, ואביי ראה על הדוד שלו שהוא בצער, ואמר לו: דוד, מה יש לך היום? “מה 
דודך מדוד שככה השבעתנו” )שיר השירים ה’, ט’(?... למה אתה היום ככה? אמר לו: אני הלויתי 
כסף למישהו – לבר מניומי, ובא היום ואמרתי לו “משמט אני” והוא הלך. אמר לו: הלך? הוא 
לא יודע את המשנה )מסכת שביעית פרק י’ משנה ח’( שאם המלוה אמר לו “משמט אני”, הלוה 
אומר לו “אף על פי כן” ויקח את הכסף?! הלך אליו ואמר לו: החזרת את הכסף לדוד שלי? 
אמר לו: החזרתי, אבל הוא לא רצה לקבל ואמר לי משמט אני. אמר לו: יש משנה מפורשת 
במסכת שביעית פרק עשירי שאם אמר משמט אני יאמר לו “אף על פי כן” ויקבל ממנו, לכן 
לך תגיד לו “אף על פי כן”. אז הוא הלך אליו ואמר לו: כבוד הרב, אף על פי שאתה משמט 
אני מוכן לשלם לך. אמר לו רבה בסדר, ולקח ממנו14. כל ימיו עברו עליו ביסורין, וכשהלוה 

כסף כמעט בלעו לו את הכסף... עד שאמר לו אף על פי כן. 

לעשות לו ‘פרוזבול’ שלא מדעתו
יש שאלה, אנשים שהם רחוקים מהדת, לא יודעים כלום ולא יודעים מה זה פרוזבול, כא. 

האם אפשר לעשות להם פרוזבול שלא מדעתם לטובתם?  “פרוזבול”?! מה אתה מדבר? 
יבוא אחד שומר תורה ומצוות ויאמר אני יודע שפלוני מתעסק בכספים, ומסתמא חייבים 
לו כסף והוא על פי דין תורה לא יכול לשמט, שיעשו לו פרוזבול על שמו, מה הדין? מותר 
לעשות את זה. והחזון איש אמר )הובא בס’ נחלת אליהו עמ’ שכ”ו(  שאם המלוה באמת הוא רוצה 
בעשיית פרוזבול, אלא ששכח, בכה”ג יכולים לעשות לו פרוזבול, כיון דבודאי ניחא ליה, 
זכין לאדם שלא בפניו. אבל אם המלוה רשע ואינו רוצה בעשיית פרוזבול לא אמרינן בכה”ג 
זכין לאדם. וכתב בחזו”ע )פרוזבול עמ’ ע”ו( ונראה שלא אמר כן החזו”א אלא באופן שידוע 

12.  והרמב”ם בשאלה הזאת פסק טמא )פ”ב מהלכות טומאת צרעת ה”ט(, ולכאורה קשה מה זה, ככה 
עושים? הרי בשמים מאמינים וסומכים על הפסק של רבה בר נחמני, ואתה לא מוכן להאמין לו, 
ופוסק דוקא טמא? איך אתה עושה דבר כזה?! אז הסבירו פירוש יפה מאד, כיון שהמשנה בנגעים 
דיברה על מקרה של ספק ופסקה שטמא, הרמב”ם לא זז מהמשנה. ומה עם המעשה של רבה בר 
נחמני? אלא שהוא לא אמר “טהור” פעם אחת, אלא אמר “טהור טהור” שתי פעמים, זאת אומרת 
שהכוונה ב”מרכאות” והכוונה שזה טמא ]ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות[. ובזה פירש רבו של 
אבא רבי רחמים חי חויתה הכהן ע”ה את הפסוק באיוב )י”ד, ד’(: “מי יתן טהור מטמא לא אחד”. כי 
קשה על רבה בר נחמני, הרי במשנה כתוב שזה טמא, וא”כ איך אתה פוסק שטהור? התשובה היא: 
“לא אחד”, לא אמרתי “טהור” פעם אחת אלא אמרתי פעמיים... “מי יתן טהור מטמא? לא אחד” אם 

אמרתי פעם אחת זה באמת טהור, אבל אם אמרתי פעמיים תבינו שההלכה היא שטמא. 
ובאמת איך יתכן שהקדוש ברוך הוא אומר טהור ואנחנו אומרים שטמא? יש לזה הסבר נחמד מאד, 
הרמב”ם סובר שכל ספיקא דאורייתא לחומרא זה מדרבנן )פ”ט מהלכות טומאת מת הי”ב(, ומדין 
תורה כל ספק טהור, אם יש לך ספק אם דבר מסויים כשר או לא, אז מדין תורה כל עוד שאתה לא 
בטוח שזה טרף תאכל, ורק רבנן אמרו ספיקא דאורייתא לחומרא. והרמב”ם סובר שמן התורה כל 
הספיקות מותרים )וככה דעת הרי”ף בקידושין דף ה’, ככה הרב עובדיה כותב בטהרת הבית ח”ב )עמ’ רל”ו(, 
וככה דעת הראב”ד )פ”י מהלכות כלאים הכ”ז( והרב עובדיה בספרו טהרת הבית חלק ב’ )שם( האריך בשבעה 

דפים להוכיח שהלכה כמו הרמב”ם בדבר הזה, ומזה נפקא מינה להמון דברים(, ולכן הקב”ה אמר טהור, כי 

ע”פ התורה ספיקא דאורייתא לקולא, אבל מתיבתא דרקיעא אמרו טמא, כי למעשה אנחנו מחמירים 
בספיקא דאורייתא ]ועושים[ לחומרא. ולכן הרמב”ם פסק טמא.

13.  זה היה אחד כזה מפוקפק ועושה כל מיני חכמות, פעם אחת הוא היה צריך לשלם מס לאנשי 
ריש גלותא, מה הוא עשה כדי שלא יכירו אותו? עבר דרכם והניח פלסטר על האף שלו ולא הכירו 
אותו והוא עבר )יבמות דף ק”כ ע”א(. והבונה בעין יעקב בסוף יבמות )שם( כתב: ועליו אני קורא “וחנפי 
לב ישימו אף לא ישועו כי אסרם” )איוב ל”ו, י”ג(. חנפי לב – הוא חנף. ועשה משהו על האף, שלא יכירו 

אותו... אבל אתה גונב, איך אתה עושה ככה?! 
14.  רבה בר רב נחמני היה עני, ובילדותו ביום פורים היה בן אחיו אביי אוכל אצלו והוא הביא לו 
אוכל פשוט. אח”כ אביי היה עומד להתחתן, ומצא אחת ממשפחה עשירה שיש להם בת ושמה ‘חומה’ 
)כתובות דף ס”ה ע”א(, אז הוא הלך אליהם והביאו לפניו ששים תבשילים של תאנים ואכל הרבה, ואמר 

כשאני אכלתי אצל הדוד שלי הרגשתי שאני שבע, ופתאום אכלתי כל כך הרבה תבשילים, מה זה? 
)מגילה דף ז’ ע”ב( - דבר שהוא מבושם וטעים יש רווח בבטן  “אמרי אינשי רווחא לבסימא שכיח” 

להכיל אותו. ככה היו החיים שלהם, ראש ישיבת בבל בזמן התלמוד היה עני מרוד.

שהמלוה רשע להכעיס, ואינו רוצה בפרוזבול כלל אע”פ שאין לו הפסד בכך, אבל הרחוקים 
מן המצוות מפני שלא למדו הוו כתינוק שנשבה בין הגוים וכו’ שפיר יש לזכותם, לעשות 
פרוזבול עבורם, כמו שבמכירת חמץ גם כן עושים ככה, שכל מי שיש לו חמץ במדינה הזאת, 
)ואם יש לו חנות לחמץ, החנות סגורה בפסח(, מכירת החמץ מועילה, כי אנחנו בטוחים שאם היה 

יודע שצריך למכור את החמץ היה מוכר, ולכן המכירה מועילה15.

אני חוזר בי
בעבר )עיין בעלון בית נאמן מס’ 325 אותיות י”ד-י”ז( אמרתי שֵגר יכול לברך שלא עשני גוי, כב. 

ובפשיטות כתבתי את זה בשו”ת מקור נאמן )ח”ג סימן ק”כ(. ומדוע? משום שסמכתי על תשובת 
הרמב”ם )שנדפסה בליפסיא תרי”ט סימן קנ”ח( שהוא כותב בה לאיזה גר, אתה אחינו ממש, אין 
הבדל בינינו לבינך, אתה יכול לומר “אלוקינו ואלוקי אבותינו”, ויכול לומר “אשר הוצאת את 
אבותינו ממצרים” אפילו שאבותיך לא היו במצרים, היו ברוסיה ובגהינם... אפילו הכי אין 
הבדל בינינו לבינך. אז אמרתי שאם אין הבדל בינינו לבינך, הוא יכול לומר גם ברכת “שלא 
עשני גוי”, ויש אומרים שהכוונה ב”לא עשני גוי” שהנשמה שלי נשארה יהודיה. שבלילה 
לפעמים מחליפים נשמות, בן אדם ישן יהודי ובבוקר הוא קם כמו גוי, באות לו מחשבות לא 
טהורות, מחשבות של כפירה. אבל עכשיו אני חוזר בי, ניסו לתרץ אותי, אבל אני לא אוהב 

שיתרצו אותי, אם טעיתי - טעיתי! אין מה לעשות16.

גר לא יכול לברך “שלא עשני גוי”
אני בדקתי וראיתי שהרב חיד”א ראה את תשובת הרמב”ם הזאת )קשר גודל אות כ”ו(, כג. 

והיא היתה בכתב יד בזמנו. אבל יותר מזה, הרמ”א ראה את תשובת הרמב”ם הזאת! איך 
אני יודע? הראו לי במרדכי מסכת מגילה שהובאו שם הגהות הרמ”א, והוא אומר שם )רמז 
תשפ”ו( “שאל ר’ עובדיה גר צדק את רבי משה המימון ז”ל”, וזה בדיוק אותה תשובה, אותם 

מלים כתובים באותה התשובה, ואפילו הכי הרמ”א פסק בסימן מ”ו )סעיף ד’( שֵגר אסור לו 
לברך שלא עשני גוי, רק “שעשני יהודי” או נוסחא אחרת, וכל מיני חכמות, אבל לא לברך 
בנוסח הרגיל. ואם הוא ראה את התשובה של הרמב”ם ובכל זאת פסק כן, כנראה שהם סוברים 
שתשובת הרמב”ם לא מדברת על “שלא עשני גוי”, כי שלא עשני משמע מעולם לא היית גוי, 
והוא היה פעם גוי, לכן שב ואל תעשה עדיף. הרב חיד”א ראה את התשובה הזאת, והרמ”א 
ראה את התשובה הזאת ועוד חכמים מאוחרים ראו אותה כבר לפני שנדפסה בדפוס ליפסיה, 
ואפילו הכי פסקו שלא יברך. )ודברי הרב אהרנברג שאמרתי )עיין בעלון הנ”ל( עוד לא מצאו אותם(. לכן 
גר לא יכול לברך “שלא עשני גוי”. וכשם שקיבלתי שכר על הדרישה אקבל שכר על הפרישה. 

אני לא משועבד לסברא שלי
אדם חייב להודות על האמת, פעם אחת הייתה איזו קושיה שהקשו עלי, אז אמרתי כד. 

להם טעיתי. ואיזה אחד אמר לי: למה אתה אומר שטעית? אבל מה אתה רוצה שאגיד? שלא 
טעיתי?... להילחם בכל עוז על הסברא שלי?! אני לבד והסברא שלי לבד. אם הסברא שלי זו 
טעות, השתחררתי ממנה וגמרנו. אני לא משועבד לסברא שלי. אנשים חושבים שהם והדעות 
שלהם זה עצם אחד, כביכול הוא וחייו ודעתו אחד, אם הוא אמר דעה הוא חייב להחזיק 
בה, לא יכול לומר טעיתי, וזה לא נכון, אני אומר טעיתי בפשטות גמורה. הרב חיד”א ראה 

את דברי הרמב”ם לגבי גר, ובכל זאת פסק שלא יברך17. 

15.  בתונס היה יהודי אחד איש ששמו ‘עתאל’ ויש לו קמח וכל מיני דברים שהם חמץ, והיו לוקחים 
מהחנות שלו כל מיני דברים של חמץ והוא לא היה יודע כלום, ורבי ניסן פינסון ז”ל אמר לו: אתה 
מוכן למכור לי את החמץ? אמר לו: מה זה? אמר לו: תחתום כאן. אמר לו: מה אני אחתום? החתימה 
הזאת תחייב אותי בכסף? אמר לו: לא. אמר: טוב, אז אני אחתום, מה אכפת לי... רק ששם הייתה 

בעיה, שאחרי שהוא חותם, בחול המועד פסח, הוא מוכר את החמץ, וזו בעיה.
16.  בגמרא כתוב )פסחים דף כ”ב ע”ב( שמעון העמסוני היה דורש כל אתי”ן שבתורה, כל “את” שכתבה 
התורה היה אומר למה התורה כתבה “ֶאת”? )פעם בשנת תשי”ח סיפר לנו המורה, שבן גוריון רצה לבטל 
את המלה “את” בדיבור, שלא נגיד “את”. שיאמר: “הוא נתן לו הספר” לא תגיד “את הספר”. אמרו לו: אתה לא 

יכול לבטל את ה”את” הזאת, כי היא נתאזרחה באומה כבר אלפי שנים, מי אתה שתבטל אותה? אמר: אני יכול 

לבטל, כי “את” אין לה תרגום באנגלית, לכן למה צריכים אותה?! יום אחד עשה נאום בכנסת, ושם היו קצרניות, 

חזניות, ודברניות... וחכמניות דעבדן רעותיה. )מה הפירוש “דעבדן רעותיה”? כל מלה שהוא אומר הם כותבים, 

וזה ‘סינוגרפיה - כל מלה באות אחת, יש לי ספר כזה, אבל “עבר עליו הכלח”, כי היום יש להם כבר הקלטה, ואתה 

לא צריך את הסנוגרפיה הזאת, אבל בזמנו עוד לא היתה הקלטה(, והוא מדבר ומדבר, ונזהר לברוח מה”את”. 

אחרי שגמר את ההרצאה שלו - 1500 מילים, תפסו אותו: פעמיים אמרת “ֶאת”! אתה לא יכול לברוח מה”ֶאת”, 

כי היא כתובה בתורה “את השמים ואת הארץ” )בראשית א’, א’(. מה אתה בורח מהמילה “את”?! אין דבר כזה 

בעולם(. ושמעון העמסוני אמר כל ֶאת שכתובה בתורה באה לרבות משהו. עמד והסביר את הכל, 

עד שהגיע לפרשת ואתחנן )דברים י’, כ’(: “את ה’ אלוקיך תירא ואותו תעבוד”, אמר מה זה ֶאת? יש 
עוד דבר חוץ מה’ שצריך לפחד ממנו? אמר טעיתי, זהו. אמרו לו: מה עם כל הדרשות שדרשת עד 
עכשיו? אמר להם כמו שקיבלתי שכר על הדרישה, כך אקבל שכר על הפרישה. בא ר’ עקיבא ואמר 
גם “ֶאת” הזאת אפשר לפרש אותה, “ֶאת” לרבות תלמידי חכמים, צריכים לכבד תלמידי חכמים ולירוא 
מהם! לא חכמה שתמצא קושיה על תלמיד חכם ולומר לו: משובש, טועה, טיפש. יכול להיות שהוא 

טעה. ואז מה אם הוא טעה? מותר לך לבזות אותו?! אסור לך לבזות, אסור לבזות! 
17.  אבל היה לנו צדיק אחד בישיבה שצילם לי דברים של הרב חיד”א בקשר גודל, ולא רשם למעלה 
קשר גודל, צילם חצי הדף ולמטה כתוב “אצבע קטנה”, )זה חכם אחד שכתב עליו הגהות(, ואני לא יודע 
מה הדף הזה, מה זו אצבע קטנה ומה זו אצבע גדולה... מה זה כאן?! כמה שאני מלמד את התלמידים 



אכילת דגים בראש השנה
אצלנו ]כבני ג’רבא[ נהגו שלא לאכול דגים בראש השנה, על פי הרב חיד”א )ברכ”י סי’ כה. 

הרשב”ץ של ראש השנה )דף ל”ב ע”א(, שאומר שלא כדאי  תקפ”ג אות ה’( שמצא בחידושי 

אג וכל  )י”ג, ט”ז( “דאג” עם אל”ף - “מביאים ּדָ לאכול כי דג יש פעם אחת שכתוב בנחמיה 
מכר”, ודאג באל”ף זה נראה מלשון דאגה, ובראש השנה צריכים להיות שמחים ולא דואגים. 
למרות האיומים של איראן, ולמרות הצרות של ביידן, ולמרות הבעיות של ה”צדיקים” 
האלה, הם וחבריהם, שר האוצר שאינו יודע לחתום את שמו, וראש ממשלה זמני שאין לו 
אפילו תעודת בגרות, ותעודת בערות על אחת כמה וכמה... אין לו כלום. אפילו הכי שיש 
לנו בעיות, בראש השנה צריכים להיות שמחים ולבטוח בקדוש ברוך הוא שיתן לנו חיים 
טובים, ולכן אי אפשר לאכול דגים. ככה ידענו, בתונס היו אוכלים דגים והיו אומרים: “יהי 
רצון שנפרה ונרבה כדגים”. וגם רבי יוסף משאש מחכמי מרוקו שיש לו שו”ת מים חיים, 
אמר שם )ח”א סי’ קפ”ז( שהם אוכלים דגים, וכי בגלל דג אחד שטמון בפסוקי נחמיה מתחת 

לאדמה אנחנו לא נאכל דגים?!... 

עזרא ונחמיה אכלו דגים בראש השנה
אבל מצאתי דבר פלא פלאים, יש ספר חדש של הרב זמיר כהן שיהיה בריא שמביא כו. 

שם כל מיני מסמכים ומכתבים מתקופת נחמיה ובית שני, ושם )ארכיאולוגיה תנכי”ת ח”ד עמ’ 
קמ”ט( מובא על יהודים שהיו גרים בבבל וקיבלו זיכיון מהממשלה )אולי בימי עזרא ונחמיה(, 

שחמישה יהודים יש להם זכות לדוג דגים ולמכור אותם, ואין לאף אחד רשות להיכנס לים 
במשך שבועיים שלושה – מכ”ה באלול ועד אחרי סוכות, הזכיון ביד היהודים בלבד. ומשמע 
שהיו אוכלים דגים בראש השנה, וא”כ מי שאוכל דגים יש לו לסמוך לא על הרשב”ץ, אלא על 
למעלה למעלה – על עזרא ונחמיה שאכלו דגים בראש השנה. ומי שלא אוכל – אינו אוכל. 
רבי חיים פאלאג’י כותב )רוח חיים סי’ תקפ”ג אות ה’( שגם מי שלא אוכל, אם חל ראש השנה 

כשאתה מצלם, תצלם את העמוד כולו מתחילה ועד סוף, ותכתוב למעלה אני מצלם את זה מתוך 
ספר מסויים, והספר הזה מתי נדפס, תצלם לי את פתח השער, אבל מצלמים לי דף ואומרים: “הנה 
אתה רואה כתוב כך”... פעם אחד אמר לי, הרב עובדיה אמר איזה דין, אתה מסכים לו? לא תפסתי 
במה מדובר, אז הוא הביא לי את הספר ואומר לי “הנה הנה”. “חכמה עצומה”... אני מאמין לך שהוא 
כתב, ואתה שואל אותי אם אני מסכים, לכן אני צריך לקרוא מה שכתוב לפני כן. מה אתה מראה 
לי “הנה הנה”? כמו תינוק שאומר “הנה הנה”... )יש לנו תינוק בבית כשהוא רואה תמונה שלי ואומר לי: 
“הנה סבא”...(. מה אתה מראה לי “הנה הנה”?! נקרא את הדברים ונראה אם אני יכול להבין את זה, 

או שאני לא מבין את זה. אדם צריך ללמוד להיות בן אדם, ולא להביא צילום שורה אחת ולומר: 
“הנה מצאתי”. לא עושים ככה.

בשבת יאכל, כי יש מצוה לאכול דגים בשבת. )ואנחנו לא אוכלים גם כשחל בשבת(. 

ְמרּו” ְקדּו ְוׁשִ “ִשׁ
ובשביל שאדם יוכל לעמוד בצום יש “שקדיה”. מה זה? זה שקדים כז.  עד מעט כיפור 

טחונים, ומוכרים את זה בבתי טבע, ומי שיאכל כל יום כפית או כף שקדיה זה יחזק אותו 
לתענית של יום כיפור. וגם יש ‘קלי צום’ ומותר לקחת את זה בלי שום ספק, ואמנם יש מי 
שאמר שאסור לקחת כי אם תיקח ‘קלי צום’ אתה לא תרגיש את הצום, שלא תרגיש, מי 
אמר לך שצריך להרגיש? לא צריך להרגיש. ואם אדם לקח איזו תרופה שהיא לא נותנת לו 

שירעב לאוכל בכיפור, זה מותר. )רק ודאי שיקח את זה לפני כיפור(. 

דין מעוברות בצום
)סי’ תרי”ז ס”א(. ויש ‘קלי צום’ מיוחד כח.  ויש מעוברות, שעל פי ההלכה צריכות לצום 

למעוברות, וכל שכן שמותר להם לקחת. הרב וואזנר זצ”ל היה אומר שאם המעוברת נמצאת 
בחודש השמיני לפעמים יש חשש שאם היא תצום בכיפור היא תפיל במוצאי כיפור, לכן 
הוא מתיר לה במקרים כאלה לאכול לשיעורין18. על כל פנים אשה שיודעת בעצמה )וכן אדם 
שיודע בעצמו( שקשה לה הצום תיזהר לא להסתובב, וקודם הצום תשתה הרבה ותיקח ‘קלי 

צום’, ואם היא רואה שלמרות זאת היא לא יכולה - מותר לה לאכול לשיעורין. 

ר בצום יום כיפור כשיש סכנה לעּוּבָ
פעם נשאלתי על אשה שאין לה בעיה לצום, אבל היא מעוברת והרופאים אומרים לה כט. 

שאם העובר לא יקבל מזון בכיפור בחודש השני שלו, יכול ליפול. ופסקתי שמותר ]ותשתה 
פחות פחות מכשיעור[, מצאתי שככה משמע במשנה ברורה )סי’ תרי”ז בשעה”צ אות א’(. ואחר 
כך ראיתי שככה הרב עובדיה מביא )חזו”ע ימים נוראים עמ’ רפ”ז( בשם הגרש”ז אוירבך זצ”ל 
)הליכות שלמה - מועדים עמוד פ’, ובשלמי מועד עמוד ע”א הערה כ”ו(. וכן ראיתי שהביאו מהלכות 

גדולות )הלכות יום הכיפורים(, שלא רק אם יש סיכון לאמא, אלא גם אם יש סיכון לעובר שעוד 
לא נולד, אפילו הכי מותר19.

“מאה שנה צמתי עכשיו אני לא אצום?!”...
רבי שמואל מסלנט שהוא היה חכם ופקח גדול, אמרו עליו ל.  היה חכם לפני מאה שנה 

“חכימא דיהודאי” )ב”ב דף נ”ח ע”א( כי הוא היה מיוחד20. מה היה מיוחד? באו ואמרו לו שיש 
אשה אחת בת מאה ועשר והיא רוצה לצום בכיפור, כי היא אומרת “מאה שנה צמתי עכשיו 
אני לא אצום?!”... ואומרים לה: אבל גברת, אסור לך לצום, זו סכנה, והיא לא שומעת. “וידבר 
אל העצים ואל האבנים” )ע”פ מלכים-א’ ה’, י”ג(... מה עושים לאשה הזאת? אמר להם: אתם 
יודעים מה תעשו? ביום כיפור כשתגיע השעה עשר, יבואו שני אברכים ויקחו שופר ויתקעו 
לה ויאמרו לה: “לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך” )קהלת ט’ ז’(, ובגיל כזה היא לא 
רואה, וכאשר היא שומעת את זה היא חושבת שכיפור עבר ונגמר ותאכל... וככה הצלתם 
אותה. ואפילו שלכתחילה אסור לתקוע ביום שבת ובכיפור, אבל זה רק מדרבנן ומן התורה 
זה מותר, כי התקיעה זו “חכמה ואינה מלאכה” )שבת דף קי”ז ע”ב(, ודוקא מלאכה אסורה אבל 
זו חכמה, לכן מותר לתקוע לה להציל אותה ממות. אדם צריך לדעת איך תוכל להשתמש 

בכל דבר ודבר לטובת עם ישראל, ולא להכביד עליהם חומרות. 

מתי לתקוע במוצאי יום הכיפורים?
גם אלה שבמוצאי כיפור ממתינים עם הציבור עד רבנו תם, זה לא טוב. כי לפעמים לא. 

יש ילדים שאין להם כח, לכן לא ככה עושים. אלא מיד כשהגיע הזמן - עשרים דקות אחרי 
השקיעה – תוקעים )כך כתב הרב עובדיה. ועדיף 37 דקות אחר השקיעה(, ומי שרוצה לאכול אחרי 

התקיעה - ילך, ומי שיכול לחכות ישאר.

סיפור שמלמד זכות על ישראל
ויש סיפור יפה ללמד זכות על עם ישראל. היה מעשה בבית הכנסת הגדול בתל אביב לב. 

שבאו לשם כמה בחורים בגילוי ראש, וכל אחד הסנדוויץ’ שלו בידו, ואנשים ראו אותם והיה 
כואב להם, ואחד מהמתפללים אמר אני אחפש אחד שהוא נורמלי, שהוא לא “אנטי-דת”, 
ואני אדבר אתו. מצא אחד כזה ואמר לו: למה אתם באים עם האוכל הזה לכאן על יד בית 
הכנסת, להרגיז אותנו? חסר לכם מקומות לאכול? אמר לו הנער: אתה ראית שאכלנו? לא 
אכלנו בכלל. אמר לו: א”כ למה באתם עם האוכל הזה? אמר לו: אנחנו מחכים לתקיעה, כי 
אמא שלנו אמרה: “כשתשמעו תקיעות, תאכלו”! זה לימוד זכות על ישראל, למרות שהם 

18.  היה חכם אחד בבבל שהתיר למעוברות ומניקות לאכול בתשעה באב, כי ראה שמחמת החום 
שיש שם עלולות להתעלף )ראה בהקדמת הרה”ג ר’ צדקה חוצין זצ”ל לשו”ת צדקה ומשפט ח”א(.

זה היה מקרה באחד שבא מצרפת ועשר שנים לא היה להם ילדים, ושמע שיש כאן יהודים    .19
שיודעים לעשות משהו, אז האשה הלכה אליהם ונתנו להם טיפול ונתעברה. וזה היה בזמן החופש, 
וכשהגיע כיפור זה היה חודש שני לעיבור, ונסתפקו אם תצום או לא, ופסקתי להם שמותר לה 
לשתות מיץ עם סוכר ]שזה גם שתיה וגם מזין[, ועשו ככה ונולדה הילדה בשעה טובה ומוצלחת, 

ולפני כמה שנים נישאה. 
20.  היום יש ספר “חכימא דיהודאי” על הרב שטיינמן, גם הוא היה “חכימא דיהודאי”. והרב סלנט 

היה מיוחד.



רחוקים, למרות שלא שמעו דברי תורה, למרות שלא התפללו בכיפור, אבל הם לא אכלו 
בכיפור ומחכים לתקיעות. יהי רצון שהקב”ה יתקע בשופר גדול לחרותנו, וישחרר אותנו 

מכל הצרות שלנו, ויבנה את בית המקדש במהרה בימינו. אמן ואמן.

מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה גדולים 
וקטנים, הם וכל הרואים בלווין, וכל השומעים אחר כך, וכל הקוראים אחר כך בעלונים של 
נאמן”, ימלא השם יתברך כל משאלות לבם לטובה, ויכתבם ויחתמם לשנה טובה  “בית 

ומבורכת, וכן יהי רצון ונאמר אמן.

מה נאדר מראה כהן

עבודת הקודש בימים הנוראים במחיצתו של אבי המוסדות הצדיק רבי בנימין הכהן זצ"ל 

מתוך הספר שעתיד לראות אור על תולדותיו

אמת מה נאדר היה מראה הצדיק רבי בנימין הכהן בהגיע ירח האיתנים. כבר ימים רבים לפני 

התרגש ראש השנה, אוירת הימים הנוראים היתה מורגשת בביתו היטב, פיוטי הסליחות 

היו מתנגנים בפיו, ומתוך גילה ורעדה היה מכין עצמו בסילודין לעבודת הקודש. באותם 

ימים קדושים, נראה היה כמי שעומד לפני משפטו של שופט כל הארץ, ודי היה במבט 

בעיניו כדי לחוש את גודל השעה.

את סדר הסליחות היה נוהג לומר בקביעות בכל יום מראש חודש אלול עד יום כיפור לפנות 

בוקר מתוך הספר "שפתי רננות" כמנהג ג'רבא ולוב. וכדרכו בקודש, היה מגיע ראשון לפתוח 

את בית הכנסת, כשהוא מצויד בתרמוס עם קפה לעורר את מעוררי השחר. לסליחות 

מיוחדות אלו היו מגיעים מקרוב ומרחוק אפילו יהודים שאינם מבני העדה, באשר היה 

רבי בנימין מעביר אותם בנעימות כובשת, כשהוא גם תוקע בשופר לפני "תענו ותעתרו".

מעמד אכילת סימני ראש השנה בביתו היה מיוחד במינו, כאשר לשולחן היו מובאים 

סימנים ייחודיים שנהג בהם לפי מנהג אבותיו השולחן יחד עם שאר הסימנים הנהוגים. אחד 

הסימנים יוצאי הדופן היה זיתים חדשים כבושים, והיו מברכים עליהם שהחיינו ואומרים 

עליהם "יהי רצון שנזכה שבנינו יהיו כשתילי זיתים". את הזיתים היתה הרבנית פאנידה 

ע"ה קוטפת מבעוד מועד מהעצים שבחצר הבית וכובשת אותם בעצמה1. סימן יחודי 

נוסף שהיה מביא היה פולים, והיו אומרים עליהם: "יהי רצון וכו' שיפלו אויבינו ושונאינו"2.

בלילה השני היתה מובאת יחד עם הסימנים ריבת חבושים הנקראת בלשון ערבי "ַמְעג'ּון 

ְסַפְרַג'ל", והיתה מונחת על השולחן בזמן הקידוש, כדי שברכת שהחיינו של הקידוש תחול 

עליה )עיין ש"ע א"ח סי' ת"ר ס"ב(.

בכל ימי החגים מראש השנה עד לאחר חג שמחת תורה, היה הצדיק מקפיד להניח על 

שולחנו תדיר סוכר, לסימן שתהיה שנה מתוקה.

ככהן משרת

מאז שקם מושב ברכיה בשנת התשי"א עד פטירתו בשנת תשפ"א, שימש רבי בנימין 

כחזן בימים נוראים ללא תמורה, עוד בימי חיותו של חותנו הגדול מרן רבי חויתה. נדמה 

שנדיר מאוד למצוא עוד חזן ששימש 70 שנים ברצף )חוץ מראש השנה התשע"ז שהיה אחרי 

אשפוז קשה והיה חולה מאוד ורק עשה את הברכות לאנשים, אך אח"כ בכיפור, לפליאתם הגמורה של 

כולם ועל אף חולשתו הרבה והבולטת עלה חזן כרגיל(. נערים בשנת התש"פ האחרונה לחייו זכו 

שהחזן שלהם הוא אותו חזן של מרן רבי חויתה יותר מששים שנה קודם, עם המסורת 

הג'רבאית המדוקדקת ללא שום ירידת הדורות, הפלא ופלא3.

בנוסף, רבי בנימין שימש גם כתוקע, ואפילו בשנתו האחרונה התקיעות יצאו מדויקות 

וברורות. ופעם אחת הציע שמישהו אחר יחליף אותו, אך המרא דאתרא הגאון רבי סאסי 

הכהן זצ"ל עמד על כך שרק הוא יהיה התוקע. 

1.  ובעיקר המנהג, יש להבין כיצד היו אוכלים בראש השנה זית שטעמו מריר וחמוץ, והרי 
מבואר בתשובות הגאונים )דפוס ליק סימן ח’( שאין לאכול מאכלים חריפים או חמוצים בראש 
השנה. וכך נהגו בג’רבא כמ’’ש מרן מוהרמ’’ך בספרו ‘ברית כהונה’ )מערכת הר’ אות י’’א(. והראני 
ידידי הרה’’ג ר’ שמואל עידאן שליט”א שכבר נשאל בזה הגאון רבי אהרון בן שמעון בספרו 
“נהר פקוד” )דף ק”ל ע’’א(, והשיב שהטעם לפי שאמרו חז’’ל על הפסוק “והנה עלה זית טרף 
בפיה”, שאמרה היונה לפני הקב’’ה: יהיו מזונותיי מרים כזית ומסורים ביד הקב’’ה ולא מתוקים 
כדבש ומסורים בידי בשר ודם. א’’כ זה הזמן להתפלל על הפרנסה ולעשות סימן, ואין לך דבר 

מתוק יותר מזה. )הערת הגאון רבי חננאל כהן שליט”א(.      
2.  ושמעתי מידידי היקר חיים בן שלמה חדאד הי”ו מהעיר באר שבע שגם בביתם נהגו כן, 

וכן נהגו עוד כמה משפחות בג’רבא )הערת הגאון רבי חננאל כהן שליט”א(.
3.  מפי נכדו הרה"ג ר' אברהם סגרון שליט"א.

לפני התקיעות היה אומר לקהל דברי כיבושין שיצאו מלבו הטהור ונכנסו ללבם של 

המתפללים. והיה לפלא איך בגיל כה מבוגר אחרי שהוציא את גרונו בתפלה ועמד במשך 

שעות, עומד ותוקע במלוא כוחו. 

רגעי השיא בתפלת ראש השנה, היו הקטעים שלפני התקיעות. בפיוט "עת שערי רצון", 

בית הכנסת רעד מקול המיית המתפללים. וכשהיו מסיימים את הפיוט, הקהל היה משתתק, 

ורבי בנימין חוזר לבדו על שני הבתים המרטיטים בסוף הפיוט: "אמר לאברהם אדון שמים, 

אל תשלחה יד אל שליש אוריים...". והיה קולו הנעים כאילו יוצא מהיכל עליון וטמיר, 

והמון דמעיו נוזלים בחיל, וסוחפים את הקהל ברגש קודש. עין במר בוכה ולב שמח.

וכשמגיע לתפלת התוקע: "בניך בני רחומיך שמו עיניהם לנגדך, ובטחו על רוב חסדיך. 

ושמוני שליח לתקוע בשופר... ואני יודע בעצמי שאיני כדאי..." נפתח מעיין דמעותיו, 

כאילו אינו ראוי, בשעה שאין ראוי ממנו!

מלבד התקיעות בבית הכנסת, היה מכתת רגליו לבתים של מתפללים שנבצר מהם לבוא 

לבית הכנסת עקב חולי וכדומה, ותוקע להם בביתם. ואפילו בשנותיו האחרונות כשהיה 

קרוב לגיל תשעים, הלך מרחק גדול לביתו של אחד המתפללים המבוגרים ועלה שתי 

קומות כדי לתקוע לו בשופר.
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 בראשות הגאון רבי חננאל כהן שליט"א

"הישיבה"



ילדי גאילדי גאלהלה

ָצִריְך ְלִהָּזֵהר ִמַּכַעס. ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ֹלא ְכַדאי ִלְכעֹס, ְוַאף ַּפַעם ֹלא ְכַדאי ִלְכעֹס. ַּבְּגָמָרא )בסנהדרין 

דף ז‘ ע“א(: ַההּוא ַּדֲהָוה ָקָאַמר ְוָאִזיל:”טּוֵביּה ְּדָׁשַמע ְוָאִדיׁש, ֲחַלפּוּה ְּבַׁשֵּתיה ֵמָאה“ – ַאְׁשֵרי ִמי 

ֶׁשהּוא ׁשֹוֵמַע ְוהּוא ָאִדיׁש, ִאם ֵיׁש לֹו ֵמָאה ָרעֹות הֹוְלִכים ָּכל ָהָרעֹות. ְואֹוֵמר ַהֶּבן ִאיׁש ַחי ְּבֶבן 

ְיהֹוָיָדע, ַמּדּוַע ָּכתּוב ”ְוָאִדיׁש“, ֶׁשִּיְכּתֹב ”ְוָׁשִתיק“ ]ְוׁשֹוֵתק[? ֶאָּלא ֵיׁש ָאָדם ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵּיׁש 

לֹו ַצַער ַּבֵּלב הּוא ׁשֹוֵתק, ֲאָבל ֲהִכי טֹוב ִלְהיֹות ָאָדם ֶׁשהּוא ָאִדיׁש ְלִבְזיֹונֹות ְוֹלא ַמְרִּגיׁש ְּכלּום 

]ַּגם ַּבֵּלב[, הּוא ָרגּוַע ַלֲחלּוִטין. ַּתִּגיד ַמה ֶּׁשַאָּתה רֹוֶצה. ָהַרְמָּב“ם ָּכַתב ֶׁשַּגם ִאם ִיְׁשַמע ָאָדם 

ֶׁשְּיַקֵּלל ִויַגֵּדף אֹותֹו, הּוא ֹלא ִמְתַרֵּגׁש ִמֶּמּנּו )עיין באגרות הרמב“ם הוצאת מוסד הרב קוק עמ‘ 

קכ“ח(, ַאֶּתם יֹוְדִעים ֵאיֶזה כַֹח ֶזה!? ָצִריְך ְלַהְבִליג ְוִלְסּבֹל, ּוִבְזכּות ַהֵּסֶבל ַהֶּזה ְּתַקֵּבל ַהּכֹל ָלֵכן 

ִּבְמֻיָחד ַּבֲעֶׂשֶרת ַהָּיִמים ָהֵאֶּלה, ָצֶריָך ְלִהָּזֵהר ֹלא ִלְכעֹס, ְוַכֲאֶׁשר ָאָדם ָּבא ַהַּבְיָתה ְּבֵליל רֹאׁש 

ַהָּׁשָנה, ֲאִפּלּו ִאם ָמָצא ֶׁשַהּכֹל ָהפּוְך, ֹלא יֹאַמר ְּכלּום. ְואֹוְמִרים ַעל ַרִּבי ְיהּוָדה ְּפָתאַּיה ָזָצ“ל 

]ִעיָראק[ ָעׂשּו  ְּבָבֶבל  ּוֵמֹרב ַהֹחם ֶׁשּׂשֹוֵרר ָׁשם  ְּבַבְגָּדד,  ָהָיה ַחם ְמֹאד  ַהָּׁשָנה  ֶׁשְּבֵליל ֹראׁש 

ֶאת ַהְּסֻעָּדה ֶּבָחֵצר אֹו ַעל ַהַּגג. ְוָהַרָּבִנית ִהְדִליָקה ֵנרֹות, ֲאָבל ֵהם ָּכבּו. ָחְזָרה ְוִהְדִליָקה ׁשּוב 

ְּבֹלא ְבָרָכה. ַאַחר ָּכְך ָּבא ָהַרב ְוָעָׂשה ִקּדּוׁש ּוָבא ִלְׁשּתֹות ֵמַהַּיִין, ְוַהּכֹוס ָנְפָלה ְוִנְׁשַּפְך ַהַּיִין, ָאז 

הֹוִסיפּו עֹוד ְקָצת ַיִין ּוֵבַרְך ָעָליו ְוָׁשָתה אֹותֹו. ַאַחר ָּכְך ָּבאּו ְלָהִכין ֶאת ַהְּסֻעָּדה, ְוִהִּגיׁשּו ֶאת 

ַהָּבָׂשר ְוָהעֹוף ְוכּו‘ ְוָהְלכּו ִלּטֹל ָיַדִים. ְלֵביְנַתִים ָּבָאה ֲחתּוָלה ְוִהְתִחיָלה ֶלֱאכֹל )אּוַלי ַּגם ִהיא רֹוָצה 

ִלְטעֹם אֶֹכל ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה, ְּכֵדי ֶׁשִּתְהֶיה ָלּה ָׁשָנה טֹוָבה ּוְמבֶֹרֶכת, ֶׁשִּיָּוְלדּו ָלּה ַהְרֵּבה ֲחַתְלּתּוִלים...(. ַעד 

ֶׁשָּבאּו ֶלֱאכֹל, ֶזה ִנְׁשַּפְך ְוֶזה ֶנֱהַרס ְוֶזה ִנְכָּבה.ָאְמָרה לֹו ַמה ֶּזה, ֲהֵרי ֵיׁש ָּבֶזה ִסיָמן ֹלא טֹוב, ַמה 

ַּנֲעֶׂשה ַעְכָׁשו? ָנִביא ָסָלט?! )ָסָל“ט ָראֵׁשי ֵתבֹות ִסיָמן ֹלא טֹוב...( ָאַמר ָלּה: ֵּתְדִעי, ֶׁשַהָּׁשָנה ַהּזֹאת 

ִּתְהֶיה יֹוֵתר טֹוָבה ִמָּכל ַהָּׁשִנים, ִּכי ָסַבְלנּו ְוִהְתַאַּפְקנּו ְוֹלא ָאַמְרנּו ְכלּום, ַהּכֹל ַּכָּפַרת ֲעוֹונֹות, 

ָּתִביִאי ַהּכֹל ֵמָחָדׁש, ְוַהּכֹל ִיְהֶיה ְבֵסֶדר. ּוְכמֹו ֶׁשָאַמר ָּכָכה ָהָיה! ָאָדם ָצִריְך ָלַדַעת ֶׁשְּלַהְבִליג 

ֶזה ֲהִכי טֹוב – ”ַמְבִליִגיִתי ֲעֵלי ָיגֹון“ ָּכָכה אֹוֵמר ִיְרְמָיה ַהָּנִביא )ח‘ י“ח(. ָצִריְך ְלַהְבִליג ְוִלְסּבֹל, 

ּוִבְזכּות ַהֵּסֶבל ַהֶּזה ְּתַקֵּבל ַהּכֹל. )ַרִּבי ְיהּוָדה ָהָיה ְמֻקָּבל ְוָקדֹוׁש ְוָנבֹון ְוָחָכם. ְוֵיׁש לֹו ִחּדּוִׁשים ָיִפים 

ְמאֹד ַעל ַהָּתָנ“ְך ְּבֵסֶפר ִמְנַחת ְיהּוָדה(.

 ָהָיה ָאָדם ֶאָחד ֶׁשֹּלא ָהיּו לּו ְיָלִדים, ְוָכל ַהְּזַמן ָהָיה הֹוֵלְך ָלַרָּבִנים ֶׁשְּיָבְרכּו אֹותֹו ֶׁשִּיְהֶיה לֹו 

ְיָלִדים, ְויֹום ֶאָחד ִאְׁשּתֹו ָהְיָתה ְּבֵאיֶזה ֶכֶנס ֶׁשל ַמְרצֹות ַוֲחָכמֹות, ְוַאַחת ִהְתִחיָלה ִלְצעֹק ַעל 

ַהַּמְרָצה: "ַאְּת ֹלא ִמְתַּבֶּיֶׁשת, ַאְּת ִּבִּזית אֹוִתי, ְוֵחַרְפְּת אֹוִתי, ְוִגַּדְפְּת אֹוִתי", ְוַהְּׁשִנָּיה אֹוֶמֶרת 

ָלּה ֶׁשֶּזה ֹלא ָנכֹון, זֹאת ֹלא ָהִייִתי ֲאִני, ֲאָבל ִהיא ִהְמִׁשיָכה ִלְצעֹק ְּבַכַעס נֹוָרא ְוָאיֹם. ְוַאַחר ָּכְך 

ִהְתָּבֵרר ֶׁשּזֹו ֶׁשָּצֲעקּו ָעֶליָה צֹוֶדֶקת ְוִהיא ֹלא ָעְׂשָתה ַלֲחֶבְרָּתּה ְּכלּום, ֲאָבל ִהיא ָבְלָמה ֶאת ִּפיָה, 

ְוֹלא ָאְמָרה ְכלּום. ִמָּיד ָהְלָכה ֵאֶליָה זֹו ֶׁשֵאין ָלּה ְיָלִדים ּוִבְקָׁשה ִמֶּמָּנה: ְּגֶבֶרת, ְּתָבְרִכי אֹוִתי 

ִביָלִדים. ָאְמָרה ָּלּה: ָמה ַאְּת רֹוָצה ִמֶּמִּני?! ָאְמָרה ָלּה: ַעל ֶזה ֶׁשָּׁשַתְקְּת ְוָסַבְלְּת, ָהעֹוָלם ַקָּים 

ִּבְזכּוֵתְך. ”ּתֶֹלה ֶאֶרץ ַעל ְּבִלי ָמה“ )איוב כ“ו ז‘( ַעל ִמי ֶׁשּבֹוֵלם ִּפיו ִּבְׁשַעת ְמִריָבה )חלין דף פ“ט 

ע“א(, ְוַאְּת ָּבַלְמְּת ֶאת ִּפיְך ִּבְׁשַעת ַהְּמִריָבה, ְוָלֵכן ַהְּבָרכֹות ֶׁשָּלְך – ֵאין ְּכמֹוָתם ָּבעֹוָלם. ְּתָבְרִכי 

אֹוִתי! ּוֵבְרָכה אֹוָתּה, ְותֹוְך ָׁשָנה נֹוַלד ָלּה ֵּבן. ּוָבָאה ֵאֶליָה ְוָאְמָרה ָלּה: ֶזה ַהֵּבן ֶׁשל ַהְּבָרָכה 

ֶׁשָּלְך! ַּכָּמה ַהָּדָבר ַהֶּזה ָחׁשּוב, ֶׁשָאָדם ְיַטֵהר ֶאת ַעְצמֹו ִמַּכַעס. )גליון 228 אותיות י"ח - כ', וגליון 

32 אות ד', וגליון 80 הערה 37, וגליון 127 אותיות י"א וי"ג(.

ָּכתּוב ִּבירּוַׁשְלִמי: ”ַמאן ְּדָדִמיְך ְּבֵריׁש ַׁשָּתא ָּדִמיְך 

ַמָּזֵליּה“ ]ְרֶאה ִמָּיד ֵּפרּוׁשֹו[. ְוֶזה ֹלא ִנְמָצא ִבירּוַׁשְלִמי 

ֶׁשָּלנּו, ֲאָבל ָהִראׁשֹוִנים ֵהִביאּו ָּכָכה ְּבֵׁשם ַהְּירּוַׁשְלִמי. 

ְּכלֹוַמר ִמי ֶׁשָּיֵׁשן ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה, ַהַּמָּזל ֶׁשּלֹו ָיֵׁשן. ּוִמֶּזה 

ָלְמדּו ֶׁשֹּלא ִליׁשֹן ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה, ְוַגם ָהַרב ָהֲאִר“י 

ֹלא ָהָיה ָיֵׁשן. ְוָהַרב ֶּבן ִאיׁש ַחי ָאַמר )פרשת נצבים 

אות י“א( ֶׁשָּצִריְך ָלקּום ִלְפֵני ַעּמּוד ַהַּׁשַחר. ּוֵמֵאיפֹה 

ָלַקח ֶאת ֶזה? ִמֵּסֶפר ַמֵּטה ְיהּוָדה )סי‘ תקפ“ג אות 

ִּדְבֵרי  ַעל  ַהַחִּיים )שם אות ט“ל(,  ְבַכף  ז‘(, ּומּוָבא 

ַהַהָּגה ]ָהַרָּמ"א[ ֶׁשָּכַתב: ”ְוַגם נֹוֲהִגים ֶׁשֹּלא ִליׁשֹן“ 

ִּדְכֶׁשַּיֲעֶלה ַעּמּוד ַהַּׁשַחר  ֵּכן ָראּוי הּוא  ְוִאם  ָּכָכה: 

ִיְתַּגֵּבר ָּכֲאִרי ְוָיקּום ִמִּמָּטתֹו ְוֹלא ַלֲחזֹר ִליׁשֹן, ּוִמָּכל 

ֶׁשֵּכן ְּבָׁשָעה ִראׁשֹוָנה ֶׁשִהיא ְתִחַּלת ָׁשלֹוׁש ָׁשעֹות 

ָהִראׁשֹונֹות ֶׁשָּבֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא יֹוֵׁשב ְוָדן ֶאת 

ָהעֹוָלם. )מטה יהודה. וכן כתב הבן איש חי פרשת נצבים 

אות י“א( ֶׁשָּצִריְך ְלִהָּזֵהר ֶׁשִּיְתעֹוֵרר ִמְּׁשָנתֹו ַּבַּלְיָלה 

קֶֹדם ֲעלֹות ַהַּׁשַחר, ְוִאם ֵיׁש לֹו ְכֵאב רֹאׁש אֹו ֵמחֹוׁש 

ֶׁשֻּמְכָרח ִליׁשֹן ַּבּיֹום, ִיְתַאֵּפק ְוִייַׁשן ַאַחר ֲחצֹות. )ַעד 

ָּכאן ְלשֹונֹו(. ֲאָבל ֲאִני זֹוֵכר ֶׁשְּבחּוץ ָלָאֶרץ ֹלא ָיכְֹלנּו 

ַאף ַּפַעם ָלקּום ִלְפֵני ַעּמּוד ַהַּׁשַחר, )אּוַלי ַסָּבא ָהָיה 

ָקם(. ְוָלָּמה? ִּכי ַבַּלְיָלה ַמֲאִריִכים ַעל ַהָּקָרע ”ְיִהי 

ֶזה,  ְוַעד ֶׁשֹּיאַמר  ְוַעל ַהּלּוְּבָיא ”ְיִהי ָרצֹון“,  ָרצֹון“, 

ְוַעד ֶׁשּתֹאַמר זֹו, ְוַעד ֶׁשּתֹאַמר ָהִאָּמא, ְוַעד ֶׁשּתֹאַמר 

ַהַּסְבָּתא, ְוכּו‘ ְוכּו‘. ְוַאַחר ָּכְך ֹלא גֹוְמִרים ֶאת ַהְּסֻעָּדה 

ְוהֹוְלִכים ִליׁשֹן, ֶאָּלא ְצִריִכים ִלְקרֹא ֶקַטע ֵמַהּזַֹהר, 

ְוֵיׁש ִּפּיּוִטים: ”ִּתְפַּתח ָלנּו ַׁשֲעֵרי ַאֲהָבה ִּבְזכּות ַאַּבֵּיי 

ְוָרָבא, ִּתְפַּתח ָלנּו ַׁשֲעֵרי ְבָרָכה ִּבְזכּות ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה“, 

ְועֹוד ָּכל ִמיֵני ְתִפּלֹות. )ִמי ֶׁשִּיַּקח ַמְחזֹור ִאיׁש ַמְצִליַח 

ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה ִיְרֶאה ַכָּמה ִלּמּוִדים ֵיׁש ָׁשם(. ּוִמֵּמיָלא 

ְיֵׁשִנים ְמֻאָחר. ּוַבּבֶֹקר ִאם ָהיּו ָקִמים ֻמְקָּדם, ָהיּו 

ִלְפֵני ַעּמּוד ַהַּׁשַחר.  ְוֹלא  ַהַחָּמה  ָהֵנץ  ִלְפֵני  ָקִמים 
)ְוָרִאיִתי ֶׁשִּדְבֵרי ַהַּמֵּטה ְיהּוָדה ְּבנּוִיים ַעל ַהִּׁשָּטה ֶׁשַהּיֹום 

ַמְתִחיל ֵמַעּמּוד ַהַּׁשַחר, ְוזֹו ִׁשַּטת ַהָּמֵגן ַאְבָרָהם )סי‘ נ“ח 

ַהּדֹור )סימן מ“ד(  ִּבְפֵאר  ָהַרְמָּב“ם  ַּדַעת  ֲאָבל  סק“א(. 

ְוַהְּגָר“א )סי‘ תנ“ט סק“ה( ְוַהְּלבּוׁש )סי‘ רל“ג ס“א( ֶׁשַהּיֹום 

ְזַמִּנית  ָוֶרַבע  ]ְּכָׁשָעה  ֵמָהֵנץ ַהַחָּמה  ַהְּגָמָרא ַמְתִחיל  ֶׁשל 

ְוָכָכה ִמְסַּתֵּבר. ָלָּמה? ִּכי ֹלא ָהָיה  ְלַאַחר ֲעלֹות ַהַּׁשַחר[. 

ָלֶהם ָׁשעֹון ִּבְזַמָּנם, ַהָּׁשעֹון ֶׁשָּלֶהם ָהָיה ָׁשעֹון ֶׁשֶמׁש, ְוִאם 

ִלְפֵני ֲעלֹות ַהֶּׁשֶמׁש  ּוַבֹּבֶקר  ַהֶּׁשֶמׁש,  ְלִפי  ַהֹּכל הֹוֵלְך  ֵּכן 

ֵאין ׁשּום ִסיָמן, ְוִאם ֵּכן ֵאיְך ּתֹאַמר ָׁשָעה ִראׁשֹוָנה ְוָׁשֹלׁש 

ֵנַדע ָמַתי ֶזה ָׁשֹלׁש ָׁשעֹות? ֶאָּלא  ָׁשעֹות ִראׁשֹונֹות? ֵאיְך 

ָׁשֹלׁש ָׁשעֹות ִהְתִחילּו ִבְזִריַחת ַהֶּׁשֶמׁש. ָלֵכן ִאם ָאָדם ֹלא 

ָיכֹל ָלקּום ַּבֲעלֹות ַהַּׁשַחר, ָיכֹול ָלקּום ִלְפֵני ָהֵנץ ַהַחָּמה, 

ֶזה ַגם ָּבִריא ְוַגם טֹוב )עיין ברכות דף ס“ב ע“ב((. )ְלַגֵּבי 

ַהֵּׁשָנה ְּבֶמֶׁשְך ַהּיֹום, ָמָרן ַהִחיָד“א ִמְסַּתֵּיג ִמֶּזה, ְואֹוֵמר ַאף 

ַעל ִּפי ֶׁשָהַרב ָהֲאִר“י ָהָיה ָיֵׁשן ַאַחר ֲחצֹות ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה 

)שער הכוונות דף צ‘ ע“א(, ַהֵּׁשָנה ֶׁשּלֹו יֹוֵתר ָׁשָוה ֵמַהִּלּמּוד 

ֶׁשָּלנּו. ָלֵכן ֹלא לֹוְמִדים ֵמַהֵּׁשָנה ֶׁשל ָהֲאִר“י. ֲאָבל ְלַמֲעֶׂשה 

ַהֵּבן ִאיׁש  ְלַהְחִמיר ֶׁשֹּלא ִליׁשֹן ַאַחר ֲחצֹות,  ְצִריִכים  ֹלא 

ַאֲחֵרי ֲחצֹות. ּוֶבֱאֶמת ָהיּו  ְוִייַׁשן  ְוִיְתַאֵּפק  ַחי ָּכַתב )ָׁשם( 

ֵמַחְכֵמי ֶּג‘ְרָּבא ֶׁשָהיּו ְמַעִּנים ֶאת ַעְצָמם ַעל ֶזה, ֲאָבל ֲאַנְחנּו 

ֲאָנִׁשים ְּפׁשּוִטים, ְוִאם ָהֲאִר“י ָהָיה ָיֵׁשן ַאַחר ֲחצֹות, ֻמָּתר 

ָלנּו ִליׁשֹן. ָאְמָנם ֲאַנְחנּו ֹלא רֹוִאים ְּכלּום ִמָּכל ַמה ֶּׁשָהָיה 

רֹוֶאה, ֲאָבל ֻמָּתר ָלנּו ִליׁשֹן ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ְוָכָכה ָאָדם ִיְהֶיה 

ֵעָרִני ַּבַּלְיָלה ַהֵּׁשִני, ְוִיְהֶיה ְמֻסָּדר ָלֵכן ָאָדם ֶׁשהּוא ָעֵיף ָיכֹול 

ִליׁשֹן ְּביֹום רֹאׁש ַהָּׁשָנה ַאַחר ֲחצֹות(. )גליון 228 אותיות 
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בשתי החידות, יש להקפיד לומר את התשובה והפרטים )כולל שם, כתובת וטלפון( בצורה ברורה! הודעה שאינה ברורה כולה למערכת, לא תיכנס להגרלה.

ֲאַנְחנּו לֹוְקִחים ַּבִּסיָמִנים "ַקְרָעא" )ָקָרא – ַּדַּלַעת( ּוְמַבְקִׁשים: "ֶׁשִּתְקַרע רַֹע ְּגַזר ִּדיֵננּו, ְוִיָּקְראּו 

ָהְיָתה  ָהָיה ַקְרָעא, )אֹו ֶׁשָהעֹוָנה ֶׁשּלֹו ֹלא  ִּבְמִדינֹות ָהַאְׁשְּכַנִּזים ֹלא  ְוַכִּנְרֶאה  ְזֻכּיֹוֵתינּו".  ְלָפֶניָך 

ְברֹאׁש ַהָּׁשָנה, ֶאָּלא יֹוֵתר ְמֻאָחר(, ְוָלֵכן ָהיּו לֹוְקִחים ”ַמייֶרן“. ּוַמה ֶּזה ”ַמייֶרן“? ֶּגֶזר, ּוָמה ַהֶּקֶׁשר 

ֵּבין ַמייֶרן ְלרֹאׁש ַהָּׁשָנה? ִּכי ”ַמייֶרן“ ]ִּבְׂשָפָתם[ ֶזה ְלׁשֹון ִרּבּוי, ְוָהיּו ְמַבְּקִׁשים ֶׁשִּיְהֶיה ָלֶהם 

ַהְרֵּבה ְיָלִדים ְוַכּדֹוֶמה )ככה כותב המגן אברהם בריש סימן תקפ“ג(. ֲאָבל ָּבָאֶרץ ֹלא קֹוְרִאים ָלֶזה 

”ַמייֶרן“, ֶאָּלא קֹוְרִאים ָלֶזה ֶגֶזר. ּוָמה ֵהם ְמַבְקִׁשים ַעל ֶזה? ”ֶׁשִּתְקַרע ְּגַזר ִּדיֵננּו“ – לֹוְקִחים 

ֶאת ַהֶּגֶזר ְוׁשֹוְבִרים אֹותֹו. ֲאָבל ֲהֵרי ַבְּגָמָרא )הוריות דף י“ב ע“א( ָכתּוב ַקְרָעא, ְוֵיׁש ָלנּו ָבָאֶרץ 

ַקְרָעא, ֶׁשֶּזה ַהַּדַּלַעת, ִאם ֵּכן ָּתִביא ַּדַּלַעת )ְּכֶׁשֹּלא ָהָיה ָלֶכם ַּדַּלַעת ֶזה ַמֶּׁשהּו ַאֵחר. ֲאָבל ָּכאן ֶׁשֵּיׁש 

ָלֶכם, ִּתְקחּו ַּדַּלַעת(. )גליון 228 אות כ"א(.
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