
ג. ימי השובבי”ם ושמירת העינים )ה-ח(.  )א’-ב’ ואות ט’(.  ב. יום זיכרון למה שעבר על עמנו בשואה )ב-ד(.    א. צום עשרה בטבת 
ה. שכחה להדליק נר שבת )יב-יד(.  ו. זמני הדלקת נרות בירושלים   ד. הגאון המלומד בנסים מורנו ורבנו רבי ישועה בסיס זצ”ל. )י-יא(. 
וברחבי הארץ )טו-יח(.  ז. כמה זמן צריך לדלוק הנר? )אות יט(.  ח. שמן שמונח תחת המיטה )אות כ(.  ט. הבהוב הפתילות )אות כא(.  י. “ויאמר פרעה 

אל יעקב כמה ימי שני חייך” - ג’ ביאורים בזה )כב-כה(.
צום עשרה בטבת 

חזק וברוך ויישר כח ]לפייטנים ממשפחת פרטוש[. השירים האלה נותנים לנו א. 
כח לכל השבוע. השבוע הזה יחול צום עשרה בטבת. חכם אחד כתב שהוא קל יותר 
מכל התעניות. ואני מתפלא עליו, הוא לא קל מכל התעניות. אולי הוא הכי קצר מכל 
התעניות, כי מעלות השחר עד צאת הכוכבים שלנו )של רוב העולם - עשרים דקות חצי 
שעה אחרי השקיעה( יש פחות משתים עשרה שעות. צום שבעה עשר בתמוז הפוך, 

הוא ארוך יותר. מי שרוצה לעשות תענית שבעה עשר בתמוז קצר, שיסע לדרום 
אפריקה... שם החורף קיץ והקיץ חורף. 

להשתתף בצער עם ישראל
אבל צריכים להשתתף בצער של עם ישראל. ובמיוחד שבדור הזה אבדנו בעוונותינו ב. 

הרבים שש מאות רבוא מישראל בשואה. שש מאות ריבוא! אנחנו קל לנו להגיד 
“ששים ריבוא”, אבל זה ששים ריבוא כפול עשר. כל מיני מדינות שהיו מלאים 
תורה, מלאים יראת שמים, אבדנו בשואה. ישיבות שלמות נעקרו ולא חזרו. יש 
ישיבות כמו פונוביז’ שזה “זכר לחורבן”. ויש גם ישיבת וולאז’ין וישיבת מיר וכדו’. 
ישיבת טלז ]לדוגמא[, לא חזרה. היא ורבניה ותלמידיה כולם הלכו בעקדה, הכל 
נגמר. אולי יש ספרים של חכמי טלז. זה לא פשוט, אומה שלמה שִאבדה שליש 
מאיבריה, ולא סתם שליש, אלא מהאיברים הטובים ביותר. כל אחד ואחד מאתנו 

צריך להצטער על הדבר הזה. 

למה לא תקנו יום לזכור מה שנעשה לנו בשואה?
בימי החזון איש רצו לקבוע תאריך מסויים לשואה, והוא לא הסכים. אמר אנחנו ג. 

דור כזה שמלוכלכים בחטאתינו ובעוונותינו ופשעינו, איך נעשה דבר כזה? אבל 
אני לא מבין, מלוכלכים או לא מלוכלכים. הסבל הזה לא מגיע לו משהו? לא מגיע 
כלום?! הכל הולך למישרים? איזה חיים אלה?! וראיתי שהרב יום טוב שוורץ )יש 
לו ספר מענה לאגרות( יש לו ספר “עינים לראות” והוא אומר שם )פרק כ”א(: למה לא 

עשו תקנה ליום כזה? תארו לכם אשה אחת שזרקו אותה ואת ילדיה לאש, ששה או 
שבעה ילדים והיא היתה אומרת: תזכרו יהודים, תעשו נקמה. למה אתם לא עושים 
יום זכרון? כל הטעמים לא מספיקים. בימי רבנו תם הוא גזר על שלושים ואחד 
אנשים צדיקים ששרפו אותם בעלילת דם1. הוא קיבל את זה כל כך במרירות, עד 
שהוא גזר שהיום הזה כ’ בסיון יהיה יום תענית ציבור לכל הדורות. ואמר שזה חמור 
יותר מהריגת גדליה בן אחיקם. ושבועיים לאחר מכן לא עמד לו לבו ונפטר )נפטר 
בד’ בתמוז(. על שלושים ואחד עושים ככה, ועל ששה מליונים לא עושים כלום?! 

בעשרה בטבת לכוין גם על ימי השואה
אבל סוף סוף מצות החזון איש חזקה על כל רבני הדור, לרבות הרב הראשי שהיה ד. 

1.  איך הייתה עלילת דם? היה גוי נוצרי אחד שהיה הולך עם הסוס שלו, רצה להשקותו ממי 
הנהר, והסוס ראה דמות של סוס שם אז הוא בעט במים, ואז הוא הוציא לעז שיש שם גוי 
שהטביעו אותו בנהר. ועל פי הלעז הזה - אפילו שלא חסר להם שום גוי - העלילו עליהם 

ודנו אותם לשריפה. שלושים ואחד קדושי בלויש. ככה כתוב.

מכבד מאד את החזון איש, ולא תקנו יום מסוים. מה נעשה?! )ויכול להיות סיבה אחרת, 
כיון שזה נמשך לכמה שנים, אז מה נעשה? כל השנה נצום?!(, לכן הרבנות הראשית קבעה 

יום מסוים2 ]לזה, יחד עם עשרה בטבת[. לכן ביום עשרה בטבת לכוין גם על זה. 
ולא רק האשכנזים, שיש להם מסכנים שהלכו ולא יודעים מתי נפטרו ומתי נהרגו, 
וביום הזה הם לומדים משנה לזכרם, אלא גם הספרדים צריכים לזכור. אנחנו עם 
אחד. אין שום סיבה שאדם יאמר: הנה אלה הלכו בגירוש ספרד, מה אכפת לנו 
מהם? לא ככה. גירוש ספרד גרר אחר כך גירוש אשכנז, גירוש בוהמיה וכו’, גירוש 
על גירוש3. אז אם אפשר צריכים לדעת מה שקרה בימים האלה בימי השואה, ועוד 
לפני השואה כהנה וכהנה. על חורבן ביתר כתב אחד המקוננים )וזה נמצא גם בסידורי 
האשכנזים( שנהרגו ארבע מאות רבוא. וזה כנראה גוזמא, כי ביתר לא יכולה להחזיק 

ארבע מאות רבוא )עיין בספר ארים נסי גיטין עמ’ רנ”ז(. אבל שש מאות רבוא היו בדורנו. 
לכן צריכים להתפלל תמיד שלא יקרה עוד כדבר הזה. איך נוכל לעשות את זה? על 
ידי שנתחבר ונתאגד ונאהב אחד את השני. לא תאמר: הוא עדה פלונית ואני עדה 
פלונית. מה זה עדה? איך אומר החכם בליל פסח? “מה העדות”?... מה העדות 
האלה? מה המריבות האלה של שטות? אנחנו ַעם אחד או לא?! לא יתכן כדבר הזה.

ימי השובבי”ם ושמירת העינים
ובשבוע הבא מתחילים ימי השובבי”ם. היום קראנו בפרשת ויגש, שבוע הבא ה. 

קוראים פרשת ויחי. ובפרשת ויחי יש בה רמז שימי השובבי”ם עומדים להגיע )ואת 
הרמז הזה שמעתי אותו מהרב שמעון חירארי זצ”ל(, כתוב: “ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך 

אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי” )בראשית מ”ח, כ”ב(. ואני גימטריא אלול, 
אלול זה חודש הרחמים והסליחות. נתתי גימטריא ראש השנה. לך זה חמשים יום 
מראש חודש אלול עד הושענא רבא. “שכם אחד על אחיך”, שכם גימטריא שובבים. 
הימים האלה של השובבי”ם צריך להיזהר בהם לעסוק בתורה, ולהיזהר מעבירות 
אומר הרמב”ם )פ”ד מהלכות תשובה ה”ד( אדם אומר מה  חמורות של מראית העין. 
עשיתי? אני רק הסתכלתי, וכי עשיתי משהו? וכי קרבתי אצלה? אבל זה לא ככה, 
תדע לך שמראית העין מביאה לכל החורבנות שבעולם. שנאמר: “ולא תתורו אחרי 
לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם” )במדבר ט”ו, ל”ט( - אחרי התיירות 
כשאתה מסתכל, אחר כך אתה עלול להיכשל. וגם עצם ההסתכלות היא  הזאת. 

בעצמה מכשול.

2.  בגין ז"ל בזמנו אמר היום הזה בלאו הכי הוא יום תענית ציבור, אז א"כ נעשה את זה ביום 
תשעה באב על החורבן, הרי החורבן גרם את כל הבעיות האלה, ולא עלה בידו.

3.  יש קינה שכתב רבי משה חבושה על גוש קטיף, קורעת את הלב. יש איזה בנין בירושלים 
שבנו אותו לזכר גוש קטיף, ויש שם איזו קינה שאינה מגיעה לקרסוליה של הקינה של הרב 

חבושה. איזו קינה זאת?! קינה זה שאתה מתרגש 
ואתה מתרגש. לא יתכן שקינה היא סתם מלים 

בעברית. זו לא קינה.

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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 079-9270505או ב'קו  בית נאמן':בערוץ קול ברמה.שיעורו של מרן שליט"אבשידור ישיר אתניתן לשמוע

נושאי השיעור:
מוצאי שבת פרשת ויגש, ח’ בטבת תשפ”ג

לחסויות, להפצה, להנצחות ולקבלת העלון לפנות לפקס 077-3179532 <<< מייל: bait.neheman@gmail.com | טלפון: 08-6727523 | 052-7130554 

 לע"נ אבי הישיבה הרה"צ רבי בנימין הכהן בן מבירכה זצ"ל.

בבית הכנסת "אהבת התורה - איש מצליח"   
רחוב הרב עוזיאל 43 ב"ב.  

בשעה 20:00 

גליון מס': 340 | ויחי
יד בטבת תשפ"ג )7/1/23(   

מוצ"ש  ר"ת  הדלקת נרות 
18:09  17:30  16:15 י-ם: 
18:05  17:31  16:31 ת"א: 
18:02   17:29  16:18 חיפה: 
18:07  17:33  16:33 ב"ש: 



“בית גאים יסח ה’”
ומה זה “אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי”? כשאדם עושה עבירות, המצוות ו. 

שלו הולכות לאבדון, לסטרא אחרא. והרמב”ם רמז את זה בהלכות תשובה, שאמר )פ”ז 
מהלכות תשובה ה”ז( טורפים לו מצוותיו - גוזלים לו את המצוות שלו. יש בימינו בעוונות 

הרבים בנינים שלמים של אנשים שהם עוסקים במצעד הגאוה, ומתפארים בזה, עושים 
ענין מזה. הם חייבים כרת כמו מחללי שבת. ויותר מזה, לא כרת בלבד, אלא יש להם 
עוד דבר: “ואת זכר לא תשכב משכבי אשה” )ויקרא י”ח, כ”ב( - חייבים סקילה! והם לא 
אכפת להם. מתפללים. תעשו טובה, אל תתפללו. אדם צריך לדעת שכל דבר שעושים 
אותו נגד רצון הבורא ונגד הטבע שהטביע הבורא, סופו לאבדון. בזמנו היו מחלות, מצאו 
דרך איך לעקוף את המחלות. אבל הנה לפני מאה וחמשים שנה אנשים היו מעשנים 
בשבת, ואמרו: מה יש? נהנה, זה כבוד שבת, עונג שבת. איזה עונג? “אחרף ומשום” 
)בערבית( זה עונג זה?! היו מעשנים, אחרי שנים ראו שהעישון הזה הורס בני אדם, לא 

יעזור להם כלום. עכשיו כשאדם נכנס לבית חולים, שואלים אותו: אתה מעשן או לא 
מעשן? אם הוא מעשן מסמנים לו איקס, אם הוא לא מעשן מסמנים לו ִוי. יש הבדל 
בין מי שמעשן ובין מי שאינו מעשן. מי שאינו מעשן, הגוף שלו בריא, יכול להתרפא, 
הגוף מרפא את עצמו. אבל מי שהוא מעשן הורס את עצמו. יגיע הזמן שישאלו כל אחד: 
אתה שייך למצעד הגאוה או מצעד הענוה? ואם מצעד הגאוה אין מה לעשות. צריך 
רואה אנשים הולכים ומתפארים במצעד הגאוה בירושלים,  להתרחק מזה. כשאתה 
תסגור את החלונות ותאמר לילדים: יש כאן מצעד הבהמות, אין לכם מה להסתכל 
עליו. יש כאן בהמות הולכים על שתים. מה יש? בהמות הולכים על שתים, מה נעשה 
להם?! וחוצפה מעל הכל, לפני שנתיים בל”ג לעומר אמרו שאיזה שר שהיה ממונה על 
מירון הוא בעצמו נגוע במחלה הזאת. אז יש שאלה על מה שקרה לנו? להתרחק מזה. 

ה הפרד ּוְחּיֶ
הממשלה אומרת “כל מקום שיש כנס אסור לעשות הפרדה” “יחּכמו עלא בוהם ז. 

אלּכלב” מה זה אסור לעשות הפרדה? מה זה?! מוכרחים לעשות הפרדה! כי אחרת יצא 
משם שכל אחד מנסה להרוס את החיים שלו ושל אשתו, לא עושים ככה. צריך לשמור 
על ההפרדה. ככה היה בזמן אבותינו בבית המקדש )סוכה דף נ”א ע”ב( שהייתה שמחה 
גדולה של בית השואבה, והיו עושים הפרדה. בכל הדורות היה ככה. לפחות הממשלה 
עוד לא פגעה בבתי כנסת... צריך להיזהר, בכל הדברים האלה אנשים חושבים שהם 
מאושרים. הם לא מאושרים! היה אחד חבירו של אורי זוהר ז”ל  )אריק איינשטין( שכתב 
פעם מאמר )הביאו אותו באיזו חוברת(, ואמר שם: הזמינו אותי לאיזו חתונה של חבר שהוא 
נעשה חרדי, ואני חשבתי שהחרדים האלה מסכנים, מה יש להם לעשות? “לחיים”, 
“לחיים”, ואחר כך הולכים הביתה... אבל ראיתי ריקודים שלהם, ורואים שהאושר 
נשפך שם. אני אין לי דבר כזה. הם שמחים באמת בחתונה, משמחים את החתן והכלה, 
והם שרים מכל הלב. הוא אין לו דבר כזה4. אלה שלומדים תורה, אלה שהולכים על פי 
התורה, אמנם אין להן תענוג של רגע, אבל יש להם תענוגות לכל החיים. האשה מכבדת, 

הבעל מכבד, הילדים ממושמעים, ככה צריך לעשות.

תיקון בימי השובבי”ם
לכן הימים האלה ימי השובבים נתקנו על ידי הקדמונים, והיו צמים בהם כל השבת ח. 

כולה ]=השבוע כולו[ עוד מזמן הרב תרומת הדשן. למה צמים בימים האלה דוקא? כי 
הימים קצרים יותר והיום נגמר מהר. ולכן אם אדם יש עליו ארבעים תעניות יעשה אותם 
בימים כאלה, ארבעים תעניות קצרות. או אפילו יותר מזה, אם אדם צם יומיים שלמים 
זה נחשב לו כמו עשרים ושבעה ימים ואם שלשה ימים רצופים נחשבים כמו ארבעים 
יום. כבר בספר לקט יושר על בעל תרומת הדשן )עמ’ 116( מדבר על ימי השובבי”ם. ומרן 
היה צם בימי השובבי”ם )עיין בס’ מגיד מישרים דף נ”ה ע”א ודף ס”ז ע”ב(. והיום הרב שלמה 
עמאר שיחיה עושה מדי פעם תיקון בימים האלה, ובאים כמה בחורים מהישיבה )וגם 

ממקומות אחרים( להשתתף אתו.

4.  אתם יודעים למה? משום שבמקומות אחרים בשעה שהם שרים ורוקדים ושמחים, זה נותן 
עינו באשת חבירו והשניה נותנת עיניה בחבר של בעלה, וכן על זו הדרך. וזה מעשים שהיו. היה 
אחד שהתחתן על ידי הרב בקשי דורון זצ"ל כשהיה רב בחיפה, אחרי ששה חדשים בא להתגרש. 
אמרו לו: למה אתה מתגרש? אמר: אשתי לא מצאה חן בעיני. אמרו לו: ששה חדשים מצאה חן 
בעיניך? אמר להם: מהתחלה לא מצאה חן בעיני. אמרו לו: אז למה לקחת אותה? אמר להם: 
מתחילה היתה בסדר, מצאה חן בעיני. אבל בליל החתונה הוא ראה אשה אחרת שאמרה לו: 
תגיד לי, מה מצאת בזאת? אני יותר יפה ממנה. נגמר. הלך הבית, ו"לבבו אחרי אלהים אחרים" 
)מלכים-א' י"א, ד'(. אם אתה לא גמור בהחלטה שלך - אל תתחיל בזה. לא תתחיל, ואחר כך בגלל 

איזו מרשעת תשתגע. לא עושים כדבר הזה.

עשרה בטבת שחל בשבת
עשרה בטבת חמור מכל ט.  )סדר תפלות של תעניות והובא בב”י סי’ תק”ן(  אבודרהם  לפי 

התעניות, שאילו היה חל בשבת היינו צמים בשבת. אמנם מעולם הוא לא יחול בשבת 
]לפי הכללים של הלוח שלנו[, אבל בעבר יכול להיות שיחול בשבת. ומאיפה הוא למד 
שצמים בשבת? שנאמר “בן אדם כתוב לך את שם היום את עצם היום הזה” )יחזקאל כ”ד, 
ב’(. והוא לומד גזירה שוה מ”עצם היום הזה” אפילו אם חל בשבת. כי ראינו ככה ביום 
כיפור, כתוב שם )ויקרא כ”ג כ”ט( “בעצם היום הזה”. ואם כיפור חל בשבת, צמים בשבת. 
אבל מה זה “את עצם היום הזה”? הפסוק אומר “כתוב לך את שם היום את עצם היום 
הזה” מה הכונה? יכתוב את העצמות?... מה יכתוב? הפשט הפשוט הוא: “את תאריך 

היום הזה5”, עצם בשפה שלנו זה תאריך6.

הגאון המלומד בנסים רבי ישועה בסיס זצ”ל
ותשעה בטבת זה יום מיוחד אצל התוניסאים. ביום הזה נפטר הגאון המלומד בנסים י. 

רבי ישועה בסיס. הוא היה גאון גדול, והיה גם מלומד בנסים. מו”ר רבי כלפון ע”ה היה 
14 שנה אחריו. רבי ישועה בסיס נפטר בתשעה בטבת שנת  קרוב לזמנו, הוא נולד 
כת”ר, )בן 87, ועשו סימן: “כתר פז” - כתר זה השנה שנפטר בה, ו”פז” זה הגיל שלו(, וארבע עשרה 

5.  מה שאמרנו ש”עצם היום הזה” פירושו תאריך, זה לא תמיד ככה, כי יש מקומות שאי אפשר 
לפרש כך, כמו למשל בברית של אברהם אבינו שכתוב: “בעצם היום הזה נמול אברהם וישמעאל 
בנו” )בראשית י”ז, כ”ו(. מה זה “בעצם”? אי אפשר לומר תאריך, כי לא כתוב תאריך לפני כן. אלא 
מה הפירוש? יש אומרים שהכוונה ביום שאברהם הגיע לגיל תשעים ותשע, כי כתוב לפני כן )שם 
פס’ כ”ד-כ”ה(: “ואברהם בן תשעים ותשע שנה בהמלו בשר ערלתו, וישמעאל בנו בן שלש עשרה 
שנה בהמלו את בשר ערלתו” – “בעצם היום הזה”. ורש”י אומר שזה היה ביום שמלאו לאברהם 
אם כן אפשר לומר גם שם שמדובר  אבינו תשעים ותשע שנים. אז זה נקרא “עצם היום הזה”, 
בתאריך. אבל יש פסוק ששם אי אפשר לומר כך. בסוף פרשת האזינו )דברים ל”ב, מ”ח-נ’( כתוב: 
“וידבר ה’ אל משה בעצם היום הזה לאמר, עלה אל הר העברים הזה... ומות בהר אשר אתה עולה 
שמה” וגו’, מה זה “עלה אל הר העברים הזה, בעצם היום הזה”, באיזה יום? הרי לא כתוב לפני כן 
איזה יום. אבל אפשר לדחוק גם שם ולומר “בעצם היום הזה” שאמר את שירת האזינו. וכאשר 

משה גמר לומר את שירת האזינו אמר לו ה’: “עלה אל הר העברים”.
)עצם אותיות  התימנים אומרים “בעצם היום הזה” הכוונה בשעה שחמה עומדת באמצע.  אבל 
אמצע, הם לא אמרו את זה, אבל ככה דעתם(. ככה רבי יעקב ספיר מספר )זה חכם אשכנזי מתלמידי 
תלמידיו של הגר”א שהוא נסע לתימן בשנת תרי”ט לחפש את עקבות עשרת השבטים, יש לו ספר מעניין 
מאוד מתורגם לערבית, )וקראתי אותו(. שמו בערבית: “גואמץֹ בר אלימן”, שפירושו: המסתרים של מדינת 
תימן. במקור היה שמו “חדרי תימן”, ועשו לו כמה מהדורות, מהדורא מכאן מהדורא מכאן ומהדורה מכאן(, 
שהתימנים לא עושים ברית בבוקר כמו שהרבה נוהגים משום “זריזין מקדימין למצוות” )ספרא 
ריש ויקרא י”ב(, אלא הם מחכים עד הצהרים ואז הם עושים. והוא שאל אותם: למה אתם עושים 
ככה? אמרו בגלל שכתוב “בעצם”, שהיום נראה בעוצמתו - השמש נראית בעוצמתה. אבל יש לי 
הוכחות נגד זה, הגמרא במסכת מנחות )ס”ח ע”א( אומרת שעצם זה מצפרא – מהבוקר, וא”כ כבר 
מהבוקר שעלה עמוד השחר זה נקרא “עצם היום הזה”. אם כן זה לא כמו שהם אומרים. אולי הם 
עושים את הברית בצהרים כדי שיבואו עוד ידידים וחברים, יכול להיות, אבל לא שמלת “עצם” 

פירושה שהשמש בעוצמתה, זה פירוש משלהם.
6.  אבא ע"ה היה מתנגד למלה תאריך, רחמנא ליצלן. פעם כתב לו האדמו"ר מצישינוב: "תאריך 
התשובה משנת תרפ"ח", ואבא כתב לו: תאריך זו מלה ערבית, איך אתה משתמש בה? זו טעות 
גמורה. כי תאריך בעברית הכוונה "תאריך ימים על האדמה" )דברים ד', מ'(. ותאריך בערבית זה 
משהו אחר. יש לנו: "בימים ההם בזמן הזה". מה הפירוש בזמן הזה? בתאריך הזה. "עשה נסים 
לאבותינו בימים ההם בזמן הזה", ממה נפשך? או בימים ההם או בזמן הזה? אלא הכוונה בתאריך 
הזה. והביא לו עוד ראיה מהגמרא: "רבי יוסי אומר זמנו של שטר מוכיח עליו" )כתובות דף ב' ע"ב 
ועוד(. מה זה זמנו של שטר? התאריך הכתוב בשטר מוכיח עליו. אז האדמו"ר אמר לו: טוב טוב, 
תמחק את זה מהתשובה שלי ולא תפרסם אותה. אמר לו: מחקתי, וכי אני רוצה להתפרסם בדבר 
הזה?! אבל אחרי שנים מצאתי באגרת תימן של הרמב"ם שתורגמה על ידי חכם אחד ששמו רבי 
נחום המערבי ואומר שם את המלה תאריך! אומר שם "וכשתחשוב התאריך למפרע יתבאר לך כל 
מה שזכרתי". אז המלה תאריך קדמונית. לקחו אותה מהערבית, הטבילו אותה שבע פעמים בירדן... 
והכניסו אותה לעברית. יש דבר כזה. הרמב"ם בעצמו כותב בפירוש המשנה בסוטה )דף מ"ט ע"א( על 
מה שכתוב "פולמוס של אספסינוס" "פולמוס של טיטוס" שפולמוס פירושה תאריך – "התקופה 
של אספסינוס". אבל אחר המחילה, פולמוס לא ככה פירושה, רש"י מפרש )בסוטה שם( שפולמוס 
זו מלחמה. וככה מסתבר, בברכות )דף ל' ע"ב( כתוב: "אתא פולמוסא", ובחולין )דף מ"ו ע"א( כתוב: 
"ההוא פולמוסא דאתא לפומבדיתא ערקו רבה ורב יוסף". מה הכונה? ברחו מפני התאריך? לא, 
פולמוסא זו מלחמה. ולכן לא שייך לומר פולמוס במקום תאריך. למשל: נגיד פולמוס התרפ"ח? 
מה זה? לא שייך לומר ככה. אז 'פולמוס' זו לא מלה טובה. ו'זמן' זה גם כן לא טוב, כי זמן פירושה 
זמן, לא תאריך, יש הבדל. אתה אומר: איך הזמן הזה חם או קר? תאמר התאריך? אבל בלשון 
הגמרא זמן משמש גם לתאריך וגם לזמן. ובלשון היום אפשר לומר 'תאריך'. אחרי שמצאנו את 
זה בכתבי קדמונים, רבי נחום המערבי מתרגם אגרת תימן ככה כותב, אין דבר, מותר להשתמש 
בזה. הרבה מלים אין לנו ברירה, ואנחנו לוקחים אותם משפה אחרת. כמה מלים בגמרא כמו: 

אפוטרופוס, סנהדרין וכדו', לקוחים מלשון יון.

לע"נ זקנתנו הצדקנית שלביה צביה בת רחל ע"ה, אשת מייסד ומנהל ישיבתנו הקדושה "כסא רחמים" בארץ, ויוזם ההילולא הגדולה, 
הרה"ג הצדיק ר' שמואל עידאן זצ"ל, שעמדה לימינו בכל מפעליו הגדולים והקדושים. נ"ע י"ב בטבת תשס"ה. תנצב"ה.

לע"נ זקנתנו הצדקנית מזל סעדונה חיה בת אסתר אשת זקננו הרה"ג המתחסד עם קונו רבי מיכאל כלפון עידאן זצ"ל שעמד 
במסי"נ למען הישיבה. הקימה דור ישרים מבורך, הרבתה בתפילה למען הכלל והפרט. תנצב"ה.

 דברי תורה בעלון זה יעמדו לרפואת:  ידיד המוסדות הרב שר שלום הי"ו בן מז’יאנה    מצליח הי"ו  בן כמסאנה שושנה    הילד אוריאל בן מוריה בתוך שאר חולי ישראל    אסתר בת מזל
בתושח”י   נא להעתיר בתפילה לרפואתם השלמה בקרוב.    דברי תורה בעלון זה מוקדשים לעילוי נשמת:  עדנה בת שלביה אטון    כמימס בן סתרונה סופר ואשתו מינה יסמינה בת מרימה    צביה שבענא לבית 
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שנה אחריו נולד מורנו ורבנו רבי כלפון משה הכהן7. והוא כותב עליו )קול משה בחידושי 
מסכת ע”ז דף י”ג ע”ב( אחרי שהוא ראה הגהה אחת שלו בספר: “תהלה לא-ל שזכיתי 

לראות כתיבתו וחתימתו, ה’ יזכנו למחיצתו”. מי יאמר דבר כזה היום על חכם שקדם 
לנו ארבע עשרה שנה? זה ככה? נקשה עליו... לא! יש דרך ארץ. ורבי כלפון אמר )דרכי 
אם הוא גוזר על  “כאלו כח הטבע נרתע מפניו כעבד ומשרת”.  משה ח”א פרשת פקודי( 

בן אדם - רחמנא ליצלן. ואם הוא מברך בן אדם – הברכה שלו היתה מיוחדת במינה. 

אם אשכחך “ירושלים” תשכח “ימיני”
ומספרים עליו8 שהיה אחד בימיו שאת תשעה באב היה עושה אותו חול ]כיום יא. 

רגיל[, היה אוכל, והיה שותה. קרא לו הרב, אמר לו: איך אתה עושה דבר כזה? והוא אמר 
לו: רבי, למה לצום? לפני אלפים שנה היה לנו בית המקדש. אלפיים שנה כבר שכחנו 
מהם. די, כמה דורות עברו מאז ועד היום? ששים דורות? זה בטל בששים... אמר לו טוב, 
ָלה,  ּבְ מה אני אגיד לך? לא התווכח אתו. חיכה עד פורים. וההוא היה מוכר עוגיות – ּדִ
מקרוד, יויו9, הייתה לו חנות והוא היה מוכר בשפע ביום פורים, החנות מלאה קונים. 
והנה שולח לו הרב רבי ישועה בסיס שיבוא אליו. אמרו לו: הרב קורא לך במצות המלך. 
)לרב היה כח גדול אצל המלך(. הוא בא, והרב אמר לשמש שלו: תשים אותו בכלא עשרים 

וארבע שעות. אמר לו: הרב, היום פורים10. אמר לו הרב: תיכנס לכלא. למחרת שיחרר 
אותו. והוא הלך לרב ואמר לו: הרב, למה עשית לי ככה? זה היום שאני מרויח בו כמו 
כל השנה כולה. יש לי הוצאות של פסח, למה הרב עשה לי ככה? אמר לו הרב: תגיד לי, 
כמה זמן עבר מנס פורים עד היום? אמר לו: אני לא יודע, זה היה בחורבן בית ראשון. 
אמר לו: אתה יודע כמה זמן עבר? למעלה מאלפיים שנה. על חורבן בית המקדש השני 
שזה קרוב אלינו יותר, אתה לא רוצה לצום, וכלום לא מעניין אותך. אבל את פורים 
אתה זוכר? פורים קדם לחורבן בית שני כחמש מאות שנה. איך אתה מדבר דבר כזה?! 
והוסיף ואמר לו: זה מה שאומר הפסוק )תהלים קל”ז, ה’( “אם אשכחך ירושלים תשכח 
ימיני” - אם אתה רוצה לשכוח את ירושלים כי אתה אומר עבר זמנו בטל קרבנו - תשכח 
ימיני - תשכח את מרדכי שנקרא “איש ימיני” )אסתר ב’, ה’(... אל תעשה פורים11. רבי 
ישועה בסיס היה חזק מאד. בזמנו לא היעזו להכניס לימודי חול. רק חמש עשרה 
לכן אדם צריך לכבד את  שנה אחרי פטירתו באה “אליאנס” והכניסה לימודי חול12. 

7.  והוא נרמז גם כן בפרשה. "כמה ימי שני חייך" )בראשית מ"ז ח'(. כמה ראשי תיבות כלפון משה 
הכהן. ומה הפליאה כמה ימי שני חייך? כי הוא הספיק לכתוב במשך שנותיו הרבה מאד. הוא חי 
שבעים ושש שנה, ובלילות הרופא אסר עליו לקרא, אז מה הוא היה עושה )הוא רוצה לענות על 
מכתבים(? היה קורא למישהו בלילה ואומר לו בעל פה: תכתוב כך וכך וכך, אבל אל תשלח עכשיו, 
יש מכתבים שהוא שלח לאבא בנושאים  עד שמחר בבוקר אני אחזור על המכתב, ואני אתקן. 
של הלכה, ויש בהם הגהות בין השורות. ואבא אמר: את ההגהות האלה בין השורות הוא הוסיף 
אותם אחר כך. המכתב נכתב בכתב יד מישהו אחר, והמחבר הוסיף אחר כך הגהות. והוא חיבר כל 
לפי מה שספר בנו הוא כתב מאה ושלושים ספר! איך אדם יכול לכתוב מאה  כך הרבה ספרים, 

ושלושים ספר?! כמה וכמה כמה זה 65 כפול שתים זה מאה שלושים...
8.  את זה שמעתי מאבא ע"ה בליל תשעה באב במרסא. עד שנת תשי"ד היינו נוסעים בקיץ לעיר 
החורף "מרסא", אחרי תשי"ד לא נסענו יותר, כי אבא חשש מפני הפריצות. ובשנת תשי"ד הייתי 
בן תשע. הוא היה מספר למישהו אחר ואני מקשיב, כל דבר שמדברים הגדולים ואני יכול להבין 

אותו - אני משתדל להבין...
9.  אתם לא מכירים אותם בעוונות... התינוק שלנו במוצאי שבת בבית אומר "אמא עוגיה". "אמא 

הבדלה", ואחרי דקה: "עוגיה", "עוגיה". מה עוגיה? תחכה...
10.  והוא לא אמר פורים, אלא בורים... התוניסאים על פי רוב לא מבטאים את הפ"ה, עושים אותה 

כמו בי"ת. אמרו על זה "פה להם ולא ידברו" )תהלים קט"ו ה'(...
11.  הרב עובדיה ע”ה מביא את הסיפור הזה בשם אחד מרבני מצרים – רבי יום טוב ישראל זצ”ל. 
זה אחד מרבני מצרים לפני 180 שנה. אבל אחר כך כתב: וראיתי שפלוני מביא את הסיפור הזה 
בשם רבי ישועה בסיס. אולם את התוספת של “אם אשכחך ירושלים” לא אמר אותה הרב של 

מצרים. את זה שמענו מאבא בשם רבי ישועה בסיס.
12.  והיא לא הכניסה לימודי חול בשביל ללמוד שפות, אלא הכניסו לימודי חול בשביל להרוס את 
יהודי תונס, לעשות מהם חילוניים. עד אז היו הולכים ללמוד מדעים, חשבון ומתמטיקה באיטליה, 
והם היו מנהלים את כל החשבונות, את הבנקים, את כל השוק. שוק בלי יהודים לא שוה כלום. 
היו אומרים בערבית: "שוק בלי יהודים כבית משפט בלי עדים". השופט אומר נו, מי יכול להעיד? 
אין עדים היום? אז הולכים הביתה. אותו דבר שוק בלי יהודים... היהודים הם חריפים ומרויחים 
מכאן ומוציאים מכאן. עכשיו רוב היהודים נסעו מתונס. אז מי שבא לשם כיום אומרים לו: חבל 

היום הזה. מישהו אמר שבתונס היו צמים בתשעה בטבת ובעשרה בטבת – יומים. זה 
שקר. רק באותה שנה שנפטר רבי ישועה בסיס, צמו בתשעה בטבת מרוב הצער על 
הרב שלהם, וגם צמו למחרת. אבל אחר כך לא, וכי התוניסאים יצומו יותר מדאי? חס 

וחלילה, אף אחד מהם לא יצום13... 

שכחה להדליק נר שבת
כתב הרמ”א )סימן רס”ג ס”א( אשה ששכחה בשבוע אחד להדליק נרות שבת, בשבוע יב. 

הבא תדליק נר נוסף. ככה תעשה כל החיים. ובחוץ לארץ היינו מקבלים את הדברים 
כפשוטם. לפעמים בימים של החורף מרוב דוחק שוכחים להדליק את הנר בזמנו 
)להדליק אותו לאחר הזמן זו לא חכמה...(, ובמקרה כזה בשבוע לאחר מכן היו מדליקים עוד 

נר. ובשבוע הבא אם היו חוזרים ושוכחים מוסיפים עוד נר, ככה שלושה ארבעה נרות. 
ויש ספק האם גם בימינו ]כשיש אור החשמל[ הגזירה הזאת קיימת או לא. 

הדליקה אך פחות ממנהגה
לפי הפרי מגדים )א”א סק”ג( נראה שאם היא לא מדליקה כמו שהיא רגילה להדליק, יג. 

צריכה לעשות את הקנס הזה. זאת אומרת אשה מג’רבא שמדליקה שבעה נרות14, אם 
פעם אחת היא לא מצאה זמן להדליק שבעה נרות, והדליקה רק ששה נרות, כל ימי 
חייה היא צריכה להדליק שמונה נרות. ואם תשכח עוד פעם תדליק עוד נר נוסף. אבל 
משנה ברורה )בביאור הלכה ד”ה ששכחה( דחה את זה ואמר זה רק מנהג וחומרא בעלמא, 
כי הרמ”א בעצמו כותב בדרכי משה )סי’ רס”ג( שזו חומרא יתירה, ואמנם קיבלנו את 
החומרא היתירה הזו, אבל לא קיבלנו אותה כאשר חיסרה נר אחד, כי היא הדליקה ורק 
חסר לה נר אחד, או שחסר לה כסף לקנות שמן, או שהזמן דחוק, וכי בגלל זה תקנוס 

אותה?! ככה דברי המשנה ברורה.

שכחה להדליק אך החשמל דולק
והאחרונים הסתפקו מכאן ומכאן, וכותב הרב עובדיה ע”ה )חזו”ע שבת א’ עמ’ קע”ד יד. 

בהערה( שהמסקנא היא שדוקא אם לא הדליקה בכלל והיה בבית חושך גמור, בזה קונסים 

אותה שתזהר. אבל אם יש לפחות נר אחד, וכל שכן היום שיש לנו אור החשמל, לא 
צריך לקנוס, אמנם בודאי שצריך להזהר. ואולי תקנוס אותה שתוסיף נר אחד במשך 
שלושה שבועות, כמו שכתב הפרי מגדים ואחר כך מספיק, לא תקנוס אותה כל החיים. 
כי האדם שהוא בחושך, הקנס הגדול שלו שהוא בחושך והפסיד שלום בית15. לכן די 
בקנס שלוש פעמים, ובמיוחד היום כשיש חשמל, וגם אם היא לא הדליקה, הרי הם 

לא יושבים בחושך.

זמני הדלקת נרות ברחבי הארץ
מנהג האשכנזים בירושלים להדליק נרות שבת ארבעים דקות קודם השקיעה, טו. 

ואצלנו בלוחות כתוב עשרים דקות לפני השקיעה. פעם כשהייתי עולה חדש, ראיתי 
5:20, ואילו  )לדוגמא(, בתל אביב ב:   5:10 שכתוב בלוחות שהדלקת נרות בחיפה ב: 

על הימים שהייתם אתנו, היינו מרויחים, גם אנחנו וגם אתם. עכשיו אנחנו בחושך ובאפילה. אבל 
אין מה לעשות, גרשתם את היהודים, זה "השכר" שלכם...

13.  יש להם כל מיני מאכלים. בפורים אוכלים תרנגולים, בסעודת יתרו לוקחים יונים, ביום פלוני 
לוקחים ביצים. ככה זה. היה רב אחד שלימד את אבא קבלה, שמו רבי רפאל ג’אמי, והוא היה אומר 
לו: לפני שהתחתנתי היינו משפחה של עניים, והיינו שמחים בסעודת יתרו, כי אוכלים משהו. בא 
פורים - אוכלים משהו. בא פסח - אוכלים משהו. עכשיו הוא התחתן עם עשירים, הכל יש. כל 
טוב. לא מרגישים ]שמחה מיוחדת בחגים[. יש גמרא בשבת )דף קמ”ה ע”ב( שאומרת: מפני מה 
מועדים שבבבל שמחים? מפני שהם עניים. פשוט מאד. האנשים של בבל הם עניים, ולכן ממילא 
הם שמחים כשמגיע מועד. איזה יופי, יבוא הילד ויאמר מתי סעודת יתרו? ואומרים לו: השבוע 
הזה ביום חמישי. והוא שמח: “איזה יופי”. אז מביאים לרב, ואשתו של הרב מבשלת מאכלים 

מיוחדים שמבשלים אותם משנה לשנה.
14.  ככה המנהג אצלם, רוב הג'רבאים מדליקים שבעה נרות. יש להם "מנורת זהב כולה וגולה 

על ראשה ושבעה נרותיה עליה" )זכריה ד', ב'(.
15.  כמו שאמרו לרמב”ם: פלוני מקשה עליך קושיות, אמר להם: “דיו טעותו שסכל את האמת” 
די לו העונש שלו שהוא הפסיד את האמת. הרמב”ם תמיד בטוח בצדקתו. אני צודק ומי שלא 
מקבל את דעתי, ההפסד כולו שלו. זה מובא בשואל ונשאל )חלק ג’ סי’ תע”ז(, ומצאתי כמעט אותו 

לשון בתשובות הרמב”ם )אגרות הרמב”ם דפוס לוין אפשטיין סוף עמ’ מ”ט(.
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5:00 והייתי מתפלא, איך יש הבדל כל כך גדול בין האופק של חיפה  בירושלים ב: 
לאופק של תל אביב? מה קרה? כמה מרחק יש בינינו לבין חיפה? אחר כך התברר לי 
לפני השקיעה, ובתל  נוהגים להדליק ארבעים דקות  בירושלים  שיש מנהגים שונים. 
אביב וסביבותיה16 מדליקים עשרים דקות לפני השקיעה, ובחיפה מדליקים שלושים 
דקות לפני השקיעה. ומישהו מצא רמז בתורה: “ותרועת מלך בו” )במדבר כ”ג, כ”א(, כי 
עושים תרועה בערב שבת )שבת דף ל”ה ע”ב(, ומל”ך זה אותיות מ”ם למ”ד כ”ף – מ’ )40( 
בירושלים, ל’ )30( בחיפה, וכ’ )20( בגוש גן. ופתח תקוה אף על פי שהיא מגוש דן, תמיד 
ארבעים דקות לפני השקיעה, כי התושבים הראשונים של פתח  נהגו שם להדליק 

תקוה באו מירושלים. 

מנהג ירושלים
אבל הרב עובדיה ע”ה מעיר )שו”ת יבי”א ח”ה חאו”ח סי’ כ”א( שאת המקור למנהג של טז. 

ארבעים דקות מביא אותו הרב טוקצ’ינסקי )ספר ארץ ישראל עמ’ כ”ו( מכף החיים )סי’ רנ”ו 
אות ה’(, אבל מי שיעיין היטב בכף החיים יראה שזה לא נכון, וכף החיים אומר להדליק 

רק עשרים דקות לפני השקיעה ולא ארבעים. מי שיתבונן שם היטב במלים, זה מוכח 
וברור כשמש. והרב מביא עוד הוכחה משו”ת מהרי”ץ דושינסקי )ח”א סי’ ל”ג( של רבי 
יוסף צבי דושינסקי )שהיה רבה של העדה החרדית(, שגם בירושלים לא כולם נהגו ארבעים 
דקות. לכן אמר שאין בזה כלום. לעומת זה, באור תורה )עיין אייר תשנ”א עמ’ תק”ו( היה 
חכם אחד בשם הרב אלעזר בריזל שאומר שהוא זוכר מאבותיו ומאבות אבותיו שתמיד 
לכן למעשה אנחנו הספרדים מדליקים  40 דקות קודם השקיעה.  הדליקו בירושלים 
20 דקות לפני השקיעה, כמו שמוכח בכף החיים, וכך דעת הרב. ומי שרוצה להחמיר, 
ידליק 30 דקות לפני, כמו שנהגנו בחו”ל17. זה אפשרי. )ובדיעבד אם עבר השלושים דקות, 
עד חמש או עשר דקות לפני השקיעה אפשר להדליק. אבל לכתחילה תמיד נהגנו להדליק שלושים 

דקות לפני השקיעה(. ובשאר המקומות מדליקים עשרים דקות קודם, כמו שכתוב בלוח. 

ובירושלים האשכנזים נהגו ארבעים דקות. 

לא יסע בין השובתים
אבל שלא יהיה איזה ספרדי שיעשה “להכעיס” ויסע באוטו שלו במאה שערים, יז. 

ויאמר עוד לא קיבלנו שבת... לא עושים ככה. מי שעושה כך הוא מחרחר ריב. אסור 
לחפש מריבות! די לנו שהחילונים הרסו לנו את הכל, ודי לנו שיש מנהגים רעים 
שבאים לארץ ישראל שהם חורבן ושממה, וכי נוסיף עליהם?! אם אתה רוצה לעשות 
מלאכה - תעשה בבית שלך, תכתוב או תדליק משהו זה בסדר, אבל לא עושים ככה 

ברחוב ]שנוהגים בו להחמיר[. 

לכבד איש את אחיו
זה כמו השגעון שעושים באמריקה )לפי מה ששמעתי( שיש נוהגים כמו רבנו תם יח. 

לקולא ובכניסת שבת עושים מלאכה אחרי השקיעה, )כי הם אומרים אנחנו קיבלנו עלינו 
את דעת רבנו תם שעדיין זה יום גמור – איך יום גמור? הרי אתה רואה חושך ואפילה!(. ויש עושים 

להיפך, במוצאי שבת מוציאים כמו דעת הגאונים לקולא, ואלה אומרים הרי עדיין 
השבת לא יצאה לפי דעת רבנו תם. וככה נלחמים אחד בשני - “ונלחמו איש באחיו 
ואיש ברעהו” )ישעיה י”ט, ב’(. לא עושים את השטויות האלה, אלא כל אחד ידע לכבד 
את הדעה של חברו. יש גמרא ביבמות )דף י”ד ע”ב( אף על פי שנחלקו בית שמאי ובית 
הלל בדברים חמורים מאד, לא נמנעו בית שמאי ובית הלל מלישא נשים אלו מאלו, 
שנאמר: “והאמת והשלום אהבו” )זכריה ח’, י”ט(, והגמרא )שם( אומרת שהיו מזהירים 
אותם: תשמע, האשה הזאת לפי דעתכם יש בה איסור כרת, ולא היו לוקחים אותה. וכך 
במשך הדורות נשתקעה דעת בית שמאי ונשארה דעת בית הלל, אי אפשר לכוף על 

חברך לאכול דבר שלפי דעתך הוא מותר, לדעתו זה אסור, לכן תכבד אותו.

16.  קוראים לזה "גוש דן". גוש דן עם הכולל גימטריא "בני ברק", כי גם אנחנו מ"גוש דן"...
17.  והרב )בשו"ת יבי"א שם( מצא לנו מקור למנהג בשיטה מקובצת )ביצה דף ל' ע"א(, שאמר שתוספת 

שבת זה שלושים דקות לפני השקיעה.

כמה זמן צריך לדלוק הנר?
יש ספר ששמו “הלכות קטנות” של רבי יעקב חאגיז18. והוא כתב שם )ח”א סימן רמז( יט. 

שהנר של שבת צריך לדלוק כל הלילה “ואם איש עני הוא, ישכב באפילתו” - אם הוא עני 
ואין לו אפשרות שידלק כל כך, ישכב בחושך, אין דבר. ולא שמענו דבר כזה אף פעם 
שעני ישכב בחושך, ואצל העשיר הנר יטרטר לו כל הלילה... בהלכה ברורה )חלק ט”ו עמ’ 
קע”ו( של הרב דוד יוסף שיהיה בריא הביא את כל האחרונים שאמרו שלא צריך ככה, 

אלא די שיהיה דולק בסעודה בלבד. וביניהם שו”ת רב פעלים )ח”ד חאו”ח סי’ ל’( שהיה 
“חסידא קדישא”19, וכאן כתב שמה שכתב הלכות קטנות, זה רק “מצוה מן המובחר”, 
כי דבר ידוע ומפורש בכל ספרי הפוסקים ראשונים ואחרונים שחיוב נר שבת בשביל 
שלום בית, זה רק כדי שיאכל וישתה וישב לאורו, אבל לא בשביל שיישן לאור הנר. מה 
יועיל לו לישון לאורו? אדרבא, הנר מפריע לו. )אלא אם כן יש לו חדר נפרד ששם הוא מניח 
את הנר(20. אם כן הלכות קטנות מדבר למצוה מן המובחר בלבד. וכל שכן בזמנינו שיש 

את אור החשמל, אין חשש שאדם יפול או יכשל וכו’. א”כ הרווחנו באור החשמל שני 
דברים - שאם אשה שכחה להדליק שבוע אחד, לא צריכה להחמיר בשבועות אחריו 

להדליק נר נוסף. והרווחנו בו שלא צריך שנר של שבת יהיה דלוק כל שעות הלילה.

שמן שמונח תחת המיטה 
שמן שמונח תחת המטה, כותב הבן איש חי )ש”ב פרשת נח אות י”ז( שאסור להדליק בו כ. 

נרות שבת, משום “הקריבהו נא לפחתך” )מלאכי א’, ח’(. והרב עובדיה )חזו”ע חנוכה עמ’ פ”ח( 
מתיר. כי אומר שיש שאלה האם אוכלים ומשקים שהיו תחת המטה נאסרים באכילה 
גם בדיעבד או דוקא לכתחילה? הרב שבות יעקב )ח”ב סי’ ק”ה( אומר אמנם שרוח רעה 
שורה עליהם ורק לכתחילה אל תשתמש, אבל בדיעבד מותר. והגר”א היה מחמיר גם 
בדיעבד )עיין בס’ חכמת אדם כלל ס”ח בבינת אדם אות ס”ג(21. אבל להדלקה אפשר לסמוך 

18.  זה היה אדם מיוחד במינו. ופרופסור מאיר בניהו אומר שהוא העמיד את כל תלמידי החכמים 
שבירושלים לפני 400 שנה. והוא אומר שכל השאלות שתמצא אותם אצל רבי שמואל גרמיזאן, 
ואצל רבי משה בן חביב, ואצל חכמים אחרים, הוא נתן להם את אותן השאלות. תמצא את אותה 
שאלה מופיעה בשלושה ארבעה ספרים, והוא בעצמו כמעט שלא כתב. הוא היה נותן להם שאלות 
ביום שישי והיה אומר להם: תעיינו בהם, ותביאו לי תשובה אחרי שבת. והוא כותב חלק מהשאלות, 
והתשובות שלו קצרות מאד, ממש הלכות “קטנות”, לא מאריך, יש לו תרי”ג תשובות בשני החלקים.
19.  הבן איש חי כל פעם הוא מוסיף חסידות על חסידות, והחידוש הוא שהחסידות שלו אינה 
מכבידה על האדם! כדאי לעשות כך, ואם לא עשית - לא עשית. למשל אם עושים זימון ואחד 
האוכלים עדיין לא גמר את האכילה שלו, לפי מרן )סי’ ר’ ס”ב( יפסיק וישמע רק את הזימון ואחר 
כך ימשיך לאכול, ולפי הרמ”א )שם( יחכה עד שהמזמן יגיע ל”הזן את הכל”, והבן איש חי פסק 
)ש”א פרשת קרח אות ט’( שיחכה עד “הזן את הכל”. כמה זמן צריך לחכות עד שהמזמן יגיע לשם? 

אולי חצי דקה, מה יכול להיות?
20.  לפעמים יש כאלה שיש להם נר שהוא חזק מאד, ויכול להשאר עד מוצאי שבת, כמו שהיה 
בנר הנס של רבי חנינא בן דוסא )תענית דף כ”ה ע”ב(. הבת שלו מסכנה הדליקה בחומץ, ובליל 
שבת הרגישה שזה חומץ ולא שמן, והייתה בוכה. אביה בא לומר “שלום עליכם”, והיא אמרה 
לו: לא שלום עליכם ולא שלום עלינו... אנחנו נמצאים בצער, כי טעיתי והדלקתי בחומץ במקום 
בשמן. עכשיו עדיין יש כמה טיפות של שמן, אבל עוד מעט “תכלינה שבע שני השבע” )בראשית 
מ”א, נ”ג(... ונשב בחושך. אמר לה, מה הבעיה? מי שאמר לשמן וידלוק יאמר לחומץ וידלוק. היה 
לו כוח כזה שאין כמוהו בעולם, הגמרא אומרת )ברכות דף י”ז ע”ב( שהוא היה עני מרוד ולא היה 

לו מה לאכול כל השבוע רק קב חרובים. אבל מלה שלו הייתה פועלת בשמים, משהו מדהים.
פעם רבו רבן יוחנן בן זכאי אמר )ברכות דף ל”ד ע”ב( התפלה של התלמיד שלי יותר טובה משלי, 
עד שאשתו אמרה לו: זה לא יכול להיות, כי אתה רבו! אמר לה: הוא דומה לעבד לפני המלך, ואני 
דומה לשר לפני המלך. אמר לה ככה להרגיע אותה. הוא דומה לשר, ואם השר יבוא לפני המלך 
על דברים קטנים, המלך יאמר לו: יש לנו דברים חמורים יותר, מה אתה בא לספר לנו את הדברים 
הקטנים?! ואילו העבד כל מה שמבקש מסכימים לדבריו - “טוב בסדר, תלך”. יכול להיות שזה 
אמת שהוא היה דומה לעבד, ויכול להיות שיש אנשים שיש להם כוח חזק מאד בתפילה. השדי 
חמד אומר שראו את החיבורים שלו והתחילו לשלוח לו מכתבים: “הרב אני חולה” וכדומה. ואמר 
הם לא יודעים שיש אנשים שיש להם “כוח בלחישה” - יודעים ללחוש לפני קונם, הם יודעים 
להתפלל, והתפלה שלהם מתקבלת. אבל אני כל הזמן לומד פוסקים, קושיא מכאן ותירוץ מכאן, 
כאשר אני בא לכוון בתפלה, הקושיות והתירוצים קופצים לי! מה נעשה להם?! לכן אל תפנו 
אלי. אחד שהוא אדמו”ר - הוא אדמו”ר, אחד שהוא פוסק - הוא פוסק,  ואחד שהוא דרשן - הוא 

דרשן. כל אחד והמומחיות שלו.
21.  ואמרו )עליות אליהו מעלות הסולם אות י"ג( שפעם הביאו לו יין בסעודה ואמר להם: "אוכלין 



על המתירין. ובמיוחד בימינו שיש עוד עדיפות שיש לנו קרקע מרוצפת )כאן בבית 
הכנסת לא היה מרוצף, ועכשיו מרצפים אותו, ובסוף לא כל כך...(, ועל ידי קרקע מרוצפת 

רוח רעה הולכת, כי אם היא רואה שזה מרוצף בידי אדם היא לא מפריעה לנו. ולכן 
שמן שהיה מתחת למטה, בדיעבד אפשר להדליק בו. 

הבהוב הפתילות
יש משנה בפרק במה מדליקין )שבת דף כ”ח ע”ב(: “פתילת הבגד שקיפלה ולא כא. 

הבהבה, רבי אליעזר אומר טמאה היא ואין מדליקין בה רבי עקיבא אומר טהורה 
היא ומדליקין בה22”. ]ורבא אמר בגמרא )דף כ”ט ע”א( שטעמו של רבי אליעזר לפי 
שאין מדליקין בפתילה שאינה מחורכת[, ולכאורה הרי הלכה כמו רבי עקיבא שאמר 
“טהורה היא ומדליקין בה” )ש”ע סי’ רס”ג ס”ט(, אם כן למה אנחנו מהבהבים? )ועיין תוס’ 
שם ד”ה רבא(. יש הרבה עקרות הבית שלוקחות את הפתילה ומהבהבים אותה באש 

לפני ההדלקה, כדי שהאש תדלוק בה יפה, א”כ לכאורה אנחנו עושים כדעת רבי 
אליעזר, וההלכה היא לא כמו רבי אליעזר, וראינו שמי שמחמיר כדעת בית שמאי 
מגיע לו עונש - “כדאי היית לחוב בעצמך שעברת על דברי בית הלל” )ברכות דף י”א 
ע”א(, אז למה אנחנו מהבהבים? הפוסקים כתבו )עיין בשו”ת באר שבע סי’ כ”א ובמחב”ר 

סי’ רס”ד סק”ד( שאם באמת אתה עושה את זה בתורת חיוב זה אסור, אבל אם אתה 

עושה את זה בתורת רשות כדי שאחר כך הפתילה תדלק יפה, זה מותר. ולכן הרבה 
נוהגים להבהב, ויש כאלה שלא מהבהבים. ויש כאלה פתילות שלא צריכים הבהוב, 

מיד אתה מדליק אותם והם בסדר גמור. 

 “ויאמר פרעה אל יעקב כמה ימי שני חייך” 
מה אתה אברהם אבינו?!

יש פסוק בפרשה שצריך להבין את הפשט שלו: “ויאמר פרעה אל יעקב כמה כב. 
ימי שני חייך” )בראשית מ”ז, ח’(. מה אתה רוצה ממנו? הוא בא לברך אותך: מה שלומך 
אדוני המלך? תגיד לו: בסדר. למה אתה שואל אותו “בן כמה אתה?” מה אתה רוצה 
ממנו? לרשום אותו בתעודת זהות?... מאי נפקא מינה? יש בזה כמה פירושים. 
פירוש אחד שמעתי בילדותי, אמרו שאיתא במדרש )ראה בפי’ מהר”ם אלשיך שמות 
א’, ח’( שכאשר אברהם אבינו הגיע אצל פרעה מאתים שנה קודם, המשקוף בחדר 

של פרעה הוגבה למעלה. למה? כי בכניסה של החדר של פרעה יש עבודה זרה23, 
וכשבא אברהם אבינו הוא לא רצה לכרוע לו, מה יעשה24? אז כשאברהם אבינו 
נכנס פתאום קרה דבר פלא, המשקוף נהיה גבוה למעלה! פרעה אמר מה קרה כאן? 
ורשמו את זה בספר הזכרונות של המצרים. ואחרי מאתיים וחמש עשרה שנה25, 
בא יעקב ועוד פעם הוגבה המשקוף. התפלא פרעה: אתה הוא שהיית אצל אבותי 
לפני מאתיים שנה? כמה ימי שני חייך?! כמה זמן אתה חי? הרי עברו מאתיים וחמש 
עשרה שנה, ואז הוא היה בן שבעים וחמש, א”כ עכשיו אתה בגיל מאתיים ותשעים 
שנה! אמר לו: לא, “ימי שני מגורי שלושים ומאת שנה, מעט ורעים”. אני לא הסבא, 

אני הנכד שלו, זה פירוש ששמעתי בילדותי מרבי אליהו גז ע”ה. 

ומשקין שתחת המטה רוח רעה שורה עליהם" )פסחים דף קי"ב ע"א(. ולא הבינו למה הוא 
אומר את זה, עד שהתברר שהיין הזה היה תחת המיטה והגר"א הרגיש עליו! הסתכל על 

היין וידע מה שיש בו.
22.  פעם שאל אותי יהודי אחד פשוט מחוץ לארץ: פשיטא, אם טמאה - לא מדליקים בה, 
ואם היא טהורה - מדליקים בה! אמרתי לו: זה לא קשור אחד בשני. יש שני דברים: טמאה 

וטהורה, אם הוא מקבל טומאה או לא מקבל טומאה, ומדליקים בה זה עניין אחר לגמרי.
23.  ויש דמיון לזה אצל אבי אמא ]רבי מנחם מאזוז זצ”ל[. מספר רבי יהונתן מאזוז, שיש לו 
חדר מיוחד שבו הוא לומד והוא מלא ספרים, )והוא לקח כמה ספרי אגדה, היו לומדים יותר מדאי 
אגדה. אבל אחר כך כשהבן שלו רבי שלמה היה תלמיד חכם גדול, אמר: חבל, עדיף שילמד פוסקים, 
אבל הוא השלים את זה אחר כך(. ובכניסה לחדר שלו הוא תלה שלט: “שויתי ה’ לנגדי תמיד” 
)תהלים ט”ז, ח’(. ומי שנכנס לחדר מוכרח לכרוע, כי המשקוף מגיע לו עד הראש והוא חייב 

להתכופף. ולהבדיל אלף הבדלות גם פרעה עשה ככה.
24.  יש מחפשים תירוצים כשבאים לפני האפיפיור, איך נעשה לו? נכבד אותו או שלא. ואחד 
אמר האפיפיור יבוא עם צלב, אני אבוא עם עשרת הדברות, ככה שידע שאנחנו לא הולכים 
אחרי הצלמים שלו. וראיתי מקרוב שהיו ערבים בדואים פושעים ומחבלים, שהיתה להם 
פגישה עם האפיפיור והחדר שלו מלא צלבים, והם נכנסים בקומה זקופה, והאפיפיור לא דיבר 
מלה! אמר אם אסור להם להשתחוות שלא ישתחוו, זו הדת שלהם. א”כ למה אנחנו צריכים 

להתגנב? אנחנו לא כורעים ולא משתחווים! “לא תשתחווה להם ולא תעבדם” )יתרו כ’ ה’(.
25.  כי בזמן שאברהם ביקר אצל פרעה הוא היה בגיל שבעים וחמש, ככה כתוב בפרשת 
לך לך )בראשית י”ב, ד’(, ואחרי עשרים וחמש שנה נולד יצחק, ואחרי ששים שנה נולד יעקב, 
ואחרי מאה שלושים שנה הגיע יעקב לפרעה. א”כ יש לך עשרים וחמש, ששים, ועוד מאה 

שלושים, יוצא מאתים וחמש עשרה שנה.
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ַהִהּלּוָלא ֶׁשל ֲחִמָּׁשה ְגדֹוֵלי עֹוָלם
ָהַרְמָּב“ם,  ְגדֹוֵלי עֹוָלם. ָהִראׁשֹון ֶזה  ֲחִמָּׁשה  ַהִהּלּוָלא ֶׁשל  ְנַדֵּבר ַעל 
ֶׁשֵאין ֶאָחד ָּבעֹוָלם ֶׁשֹּלא יֹוֵדַע ִמי ֶזה )ֲאִפּלּו ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ִאם ַּתִּגיד ָלֶהם 
”ַמְיימֹוִניד“ ]ַמְימֹוִני – ָהַרְמָּב"ם[ ֶזה ַיֲעֶׂשה ַרַעׁש. ֵיׁש ֵּבית חֹוִלים ִּבְניּו יֹוְרק 

ַעל ְׁשמֹו: ”ַמְיימֹוִניִדיס“ )ַּכִּנְרֶאה ֶׁשל ְיהּוִדים((. ְואֹוְמִרים ֶׁשָהַרְמָּב“ם ָהָיה 

ָגדֹול ְמאֹד ְּבָכל ַהָחְכמֹות, ְוָלַמד אֹוָתן ֵּבין ”יֹוֵצר ַהְּמאֹורֹות“ ּו“ַמֲעִריב 
ֲעָרִבים“ – ִּבְמִהירּות ַרָּבה, ְוָהָיה ַדְיָקן ָּבֶהם ַעד ַהּסֹוף. ּוַפַעם ָעׂשּו ֶחְׁשּבֹון 
ַּכָּמה ִחּבּוִרים ָּכַתב ִּבְרפּוָאה ִבְלַבד, ּוָמְצאּו ֶׁשָּכַתב ַאַחד ָעָׂשר ִחּבּוִרים 
ָּבֶזה. ּוִמי ֶׁשִּיְקָרא ֶאת ַהִחּבּוִרים ָהֵאֶּלה )ֲאִני ֹלא ָזִכיִתי ִלְקרֹא אֹוָתם(, 
ַמִּכיִרים  ִיְרֶאה ֶׁשּכֹוֵתב ָׁשם ֵׁשמֹות ֶׁשל ְּתרּופֹות ֶׁשֲאַנְחנּו ַהּיֹום ֹלא 
אֹוָתם. ְוֵיׁש ְיהּוִדי ֶאָחד ֶׁשֵּיׁש לֹו ְסָפִרים ֶׁשל ָהַרְמָּב“ם ֶׁשִּבֵּקׁש ְוִתְרֵּגם 
אֹוָתם ֵמַעְרִבית ְלִעְבִרית, ְוָאַמר ֶׁשִּמי ֶׁשהֹוֵלְך ַעל ִּפי ַמה ֶּׁשָּכתּוב ָׁשם 
ִּכְמַעט ֶׁשֹּלא ָצִריְך ְּתרּופֹות. ֲאָבל ָלָּמה ֹלא ֻּכָּלם ְּבִריִאים? ִמְּפֵני ֶׁשֹּלא 
עֹוִׂשים ֶאת ַהְּתרּופֹות ֶׁשָּכַתב, הּוא אֹוֵמר ָאֶל“ף ְוֵהם עֹוִׂשים ֵּבי“ת, 
ֵהם ֹלא יֹוְדִעים. ְוֵיׁש לֹו ַּגם ָחְכָמה ְגדֹוָלה ְבַאְסְטרֹונֹוְמָיה – ְּבַמֲעֶרֶכת 
ַהּכֹוָכִבים, ְוֵיׁש לֹו ָחְכָמה ַרָּבה ְּבָכל ִמיֵני ָחְכמֹות ְּכגֹון ַהְנָּדָסה ְוַכּדֹוֶמה. 
ְוהּוא כֹוֵתב ְּבִאְּגרֹוָתיו )שו“ת פאר הדור סי‘ מ“א( ָּכל ַמה ֶּׁשָּלַמְדִּתי, ָלַמְדִּתי 
ְלַמַען ַהּתֹוָרה. מֹוְצִאים ְּבִחּבּור ָהַרְמָּב“ם ַּבֲהָלָכה, ֶּפֶרק ֶׁשֻּכּלֹו ְמַדֵּבר 
ַעל ַהְּבִריאּות – ֶּפֶרק ד‘ ְּבִהְלכֹות ֵּדעֹות. ְואֹוֵמר ַעל ִמי ֶׁשעֹוֶׂשה ְכמֹו 
ַהְּדָבִרים ֶׁשָּכַתב ָׁשם, ֹלא ָצִריְך ׁשּום רֹוֵפא )שם הלכה כ‘(. ְוזֹו ֶדֶרְך ְמֻיֶחֶדת. 
ּוַבּתֹוָרה ֻכָּלּה, ֵיׁש לֹו ֶהְסֵּבִרים ַלּכֹל. ֵיׁש לֹו ֶהְסֵּבִרים ַּבּתֹוָרה ּוִבְפִסיַקת 
ַהֲהָלָכה. הּוא ָלַקח ֶאת ָּכל ַהֶּיַדע ֶׁשָּכְתבּו ְלָפָניו ְוָאַצר אֹותֹו ְּבֵסֶפר 
ֶאָחד ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ֶאֶלף ְּפָרִקים – ”ַהָּיד ַהֲחָזָקה“ – ”ַהָּיד ַהֲחָזָקה... ֲאֶׁשר 
ָעָׂשה מֶֹׁשה“ )דברים ל“ד, י“ב( ֶזה ֶרֶמז ֶׁשהּוא ָעָׂשה ֶאת ַהָּיד ַהֲחָזָקה. 
ִחֵּבר  ִנְפָלִאים ֶׁשהּוא  ְדָבִרים  ִמיֵני  ְוָכל  ַלִּמְׁשָנה,  ַגם ֵּפרּוׁש  ְוֵיׁש לֹו 
ְוָאַסף אֹוָתם. ּוַפַעם ָּבְדקּו ֶפֶרק ֶׁשָּכַתב ְּבִהְלכֹות ְנִׂשיַאת ַּכַּפִים ּוָמְצאּו 
ֶׁשַהֲהָלכֹות ָׁשם ְלקּוִחים ִמָּכל ַהַּסְפרּות ַהּתֹוָרִנית ֻּכָּלּה ֶׁשָהְיָתה ְמצּוָיה 
ְבָיָמיו, ִהיא ָהְיָתה מּוֶפֶצת ּוְמֻפֶּזֶרת ְוהּוא ִקֵּבץ ְוָאַסף אֹוָתּה, ּוָמְצאּו ָׁשם 
ַאְרָּבִעים ְמקֹורֹות ְּבתֹוְך ֶּפֶרק ֶאָחד! ֵאיְך הּוא ִסֵּדר אֹוָתם?! ֶאָּלא הּוא 
ָהָיה ַמֶּׁשהּו ְמֻיָחד ּוְגאֹוִני. ַּפַעם ָקָראִתי ְּבִגְליֹון ‘ְּכַפר ַחָּב“ד‘ ֶׁשָּמְצאּו 
ֶׁשַהֶּיַדע ֶׁשּלֹו ְּכמֹו ֶאֶלף מֹחֹות ְּבַיַחד, ִאי ֶאְפָׁשר ְלָהִבין ֶאת ֶזה. ַהְּפִטיָרה 

ֶׁשּלֹו ָהְיָתה ְּבכ‘ ְּבֵטֵבת ְׁשַנת ַאְרַּבַעת ֲאָלִפים תתקס“ה, זֹאת אֹוֶמֶרת 
ְׁשֹלִׁשים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה קֶֹדם ְּתִחַּלת ָהֶאֶלף ַהִּׁשִּׁשי ֶׁשָּלנּו, ּוֵמַהְּפִטיָרה 
ֶׁשּלֹו ַעד ַעְכָׁשו ָעְברּו 818 ָׁשָנה. ְוַאף ֶאָחד ֹלא ַמְצִליַח ְלַחֵּבר ְסָפִרים 

ָּכמֹוהּו. הּוא ָהָיה ָאָדם ָּגדֹול ְמאֹד.
 ַאֲחָריו ָהָיה ַרִּבי ַיֲעקֹב ַאּבּוֲחִציָרא – ֶׁשִּנְפַטר ַּגם ְּביֹום כ‘ ְּבֵטֵבת ַּכֲעבֹר 
ָׁשִנים ַרּבֹות ]ִּבְׁשַנת ַהָּתָר“מ[, ִלְפֵני ֵמָאה ַאְרָּבִעים ְוָׁשֹלׁש ָׁשָנה. ַרִּבי 
ַיֲעקֹב ַאּבּוֲחִציָרא ָזַצ"ל ְמֻפְרָסם ְּבָחְכַמת ַהַּקָּבָלה ֶׁשּלֹו, ָהָיה עֹוֶׂשה 
מֹוְפִתים ֶׁשֵאין ְּכמֹוָתם. ַּפַעם ָּבָאה ֵאָליו ִאָּׁשה ַאַחת, ָאְמָרה לֹו ֶׁשַהֵּבן 
ֶׁשָּלּה חֹוֶלה, הּוא ֶבן ְׁשלֹוׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְוֹלא ָיכֹול ָלזּוז, ֶאְפָׁשר ְלִהְתַּפֵּלל 
ָעָליו ֶׁשָּימּות? ָאַמר ָלּה ָמה ִּפְתאֹום ֶׁשָּימּות!? ַמה ָּקָרה ָלְך?! ִּתְתַּפְּלִלי 
ַעל ַהֶּיֶלד ֶׁשָּלְך ֶׁשִּיְחֶיה! ֶיֶלד ֶּבן ְׁשלֹוׁש ֶעְׂשֵרה ְמֻׁשָּתק, ֹלא ָיכֹול ָלזּוז, 
ַאֲחֵרי ֶׁשִהְתַּפֵּלל ָעָליו ְלָמֳחָרת ִהְתִחיל ָלֶלֶכת ְּכַאַחד ָהָאָדם. ְוָהְיָתה 
ִאּמֹו ְמִביָאה אֹותֹו ְבִׂשְמָחה ַרָּבה ֵאֶצל ַהֶּמֶלְך )ִהיא ָהְיָתה עֹוֶבֶדת ָׁשם(, 
ָאַמר ָלּה ֵמֵאיפֹה ַהֶּיֶלד ַהֶּזה? ָאְמָרה לֹו ֶזה ַהֶּיֶלד ֶׁשָרִאיָת אֹותֹו ָכל 
ַהְּזַמן ְמֻׁשָּתק, הּוא ִנְהָיה ְבֵסֶדר, ָאַמר ָלּה ִמי ָעָׂשה אֹותֹו ָכָכה? ָאְמָרה 
לֹו ֵיׁש ָלנּו ַרב ְׁשמֹו ַרִּבי ַיֲעקֹב ַאּבּוֲחִציָרא ְוהּוא ָבא ִלְפקֹד ֶאת ָהֲעָיָרה 
ֶׁשָּלנּו ּוֵבַרְך אֹותֹו, ְוִנְתַרָּפא. ָאְמָנם ֹלא ָרִאינּו ֶאת ַרִּבי ַיֲעקֹב ַאּבּוֲחִציָרא, 
ֲאָבל ָרִאינּו ֶאת ַהֶּנֶכד ֶׁשּלֹו ַהָּבָּבא ָסאִלי, ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשָהָיה אֹוֵמר ָהָיה 
ִמְתַקֵּים, ַאָּתה לֹוֵקַח ֵסֶפר ַעל ִנִּסים ּומֹוְפִתים ֶׁשּלֹו, ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלַהֲאִמין.
ְּבי"ח ְּבֵטֵבת, יֹום ְּפִטיַרת מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו ַהָּגאֹון ַרִּבי ַכְלפֹון מֶֹׁשה ַהּכֵֹהן. 
הּוא ַחי ִׁשְבִעים ָוֵׁשׁש ָׁשִנים, ְוָכַתב ְסָפִרים ְּבִלי סֹוף – ֵמָאה ּוְׁשלֹוִׁשים 
ִחּבּוִרים, ֶחְלָקם ְמנּוִיים ְּבֵסֶפר ׁשֹוֵאל ְוִנְׁשָאל ְּדפּוס ָהִראׁשֹון )ְּבסֹוף 
ּתֹוְלדֹות ַהְמַחֵּבר(. ִמיֶׁשהּו ָאַמר ֶׁשהּוא ִנְפַטר ְּבָפָרַׁשת ַוְיִחי, ְוִלְפֵני ֵכן 

ָראֵׁשי ֵתבֹות  ַּכָּמה  ַחֶּייָך" )בראשית מ"ז ח'(,  ְׁשֵני  ְיֵמי  ֶנֱאַמר "ַּכָּמה 
ַכְלפֹון מֶֹׁשה ַהּכֵֹהן, ַּכָּמה ִהְסַּפְקָּת ִלְכּתֹב ְּבַחֶּייָך? )ַּכָּמה ְוַכָּמה, ַּכָּמה ֶזה 
65, ָּכפּול ְׁשַּתִים ֶזה ֵמָאה ְׁשֹלִׁשים...]ְוֵכן ַיֲעקׄב ָעָנה: ֵמָאה ּוְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה, ְּכִמְנַין 

ַהִחיּבּוִרים ֶׁשל ָמָרן ַרִּבי ַכְלפֹון. מש"ך ס"ט[(. ְּבִגיל ֶעְׂשִרים ָהרֹוֵפא ָאַמר 

לֹו ֶׁשָאסּור לֹו ִלְקרֹא ְוִלְכּתֹב ַּבַּלְיָלה, ַאֶּתם חֹוְׁשִבים ֶׁשָּיַׁשב ָּבֵטל?! 
הּוא ֵהִביא ֶאת ַהּסֹוֵפר ֶׁשּלֹו ַלַּבִית, הּוא אֹוֵמר לֹו ְוהּוא כֹוֵתב. ְוִאם ֶזה 
ִמְכָּתִבים, ְלָמֳחָרת ֹלא ׁשֹוֵלַח אֹוָתם ִמָּיד ֶאָּלא חֹוֵזר ֲעֵליֶהם ּוְמַתֵּקן 
ּפֹה ְוָׁשם. ְוִהְסִּפיק ִלְכּתֹב ְלַמְעָלה ִמֵּמָאה ְוֶעְׂשִרים ְסָפִרים, ּוֵביֵניֶהם 
"ׁשֹוֵאל ְוִנְׁשָאל" ִׁשְבָעה ְכָרִכים, ְסָפִרים ֲעָנִקִּיים ָּכל ֶאָחד ְּכגֶֹדל ַיִּביַע 
ַרִּבי ַכְלפֹון ָהָיה ֵסֶמל ָהֱאֶמת. הּוא ָהָיה ַמֶּׁשהּו ְמֻיָחד. ֱאֶמת,  אֶֹמר. 

ֲעָנָוה, יֶֹׁשר ְוִצְדקּות.
ּגּוץ )ָּכָכה ַהִּכּנּוי ֶׁשּלֹו( ַהּכֵֹהן ִנְפַטר יֹוַמִים  ְוַהֵּבן ֶׁשּלֹו – ַרִּבי ַאְבָרָהם מַַ
ִּבְׁשַנת  ִנְפַטר  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ַאֲחָריו, ֶאָּלא  יֹוַמִים  ֶׁשִּנְפַטר ַמָּמׁש  ַאֲחָריו )ְוֹלא 
ֹּכֵהן  ַאְבָרָהם  ְוַרִּבי  ִּבְׁשַנת תש“י(.  ִנְפַטר  ַּכְלפֹון  ְוַרִּבי  ָאִביו,  ְּבַחֵּיי  ַּתְרָצ“א 

ָיִפים  ִחּדּוִׁשים  ְוָכַתב  ְמֹאד,  ַהְרֵּבה  ָהָיה כֹוֵתב  ְּבִמינֹו,  ְמֻיָחד  ָהָיה 
ְמאֹד. ְוהּוא ָכַתב ְסָפִרים ְּכָבר ְּבִגיל ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה! ַּבִּגיל ַהֶּזה ָּכַתב 
ֵסֶפר ָּגדֹול ֵּפרּוׁש ַעל ַמֶּסֶכת ֻחִּלין ְוַאֲחֵריֶהם ָהָיה ַאָּבא ]ַרֵּבנּו ַהָּגדֹול 
ָמָרן ָהִאיׁש ַמְצִליַח ָזָצ"ל[. ֻּכָּלם ָהיּו ַעּמּוֵדי עֹוָלם, ּבֹוֵני עֹוָלם ְוַצִּדיֵקי 
עֹוָלם. ַהּיֹום ִלְהיֹות ָּגאֹון ֶזה ֹלא ָכל ָּכְך ִחּדּוׁש, ָהיּו ַהְרֵּבה ְגאֹוִנים, 
ַהְּבכֹוָרה.  ֶאת  ָנְטלּו  ֵאֶּלה  ֲחִמָּׁשה  ֲאָבל  ַוֲחִסיִדים.  ַצִּדיִקים  ַוֲאִפּלּו 
ְוַהִחּדּוׁש הּוא ֶׁשִּנְפְטרּו ְבַכָּמה ָיִמים ְּבחֶֹדׁש ֶאָחד. ְּבכ‘ ְּבֵטֵבת ִנְפְטרּו 
ָהַרְמָּב“ם, ַרִּבי ַיֲעקֹב ַאּבּוֲחִציָרה, ְוַרִּבי ַאְבָרָהם ַמּגּוץ ַהּכֵֹהן. ּוְבכ"א 
ְוָכָכה יֹוֵצא ֶׁשְּבָׁשבּוַע ֶאָחד  ַכְלפֹון.  ַרִּבי  ְּבֵטֵבת  ְּבֵטֵבת ַאָּבא, ּוְבי“ח 

עֹוִׂשים ַאְזָּכָרה ֶׁשל ֲחִמָּׁשה ַרָּבִנים. 
]ְוִלְפֵני  ַּתְׁשָל“א  ִּבְׁשַנת  ֶׁשִּנְפַטר  ַאָּבא ַכּמּוָבן,  ֶזה  ֶׁשָּבֶהם  ְוָהַאֲחרֹון 
ְׁשָנַתִים[ ָמְלאּו ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ִלְפִקיָדתֹו. ָלֵכן ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִיְׁשַּתֵּדל 
]ְוִיְתַאֵּמץ ְלַמַען ַהְּיִׁשיָבה[. הּוא ַעְצמֹו ֹלא ָהָיה לֹו ֶאְמָצִעים, ֲאָבל ִמי 
ֶׁשִּיְרֶאה ֶאת ַהַּתְלִמיִדים ֶׁשל ַהְּיִׁשיָבה ֵּבן ּפָֹרת יֹוֵסף – ”ִמַּנְייהּו ַמְלֵכי 
ִמַּנְייהּו ַאְפְרֵכי“ )ע“פ מגילה דף י“ב ע“א(, ּכֹוְתִבים ִחּדּוִׁשים ִחּדּוֵׁשי ְגָמָרא 
ְוִחּדּוֵׁשי פֹוְסִקים ְוַכּדֹוֶמה ַהְּיִׁשיָבה ַהּזֹאת ִהיא ְמֻיֶחֶדת ֶׁשַּבְּיִׁשיבֹות. 
ַּבָּמה ִהיא ְמֻיֶחֶדת? ֶׁשַהַּתְלִמיִדים ֶׁשָּלּה ּכֹוְתִבים ִחּדּוֵׁשי תֹוָרה ֲהָלָכה 
ְלַמֲעֶׂשה, ְוֹלא ַרק ִחּדּוֵׁשי תֹוָרה ֶׁשֻּמָּנִחים ָּכָכה. ֵיׁש ֵסֶפר ָחָדׁש ֶׁשל 
ֶּבן ָאִחי ַרִּבי ְרָפֵאל ָמאזּוז, ְוֵיׁש ּבֹו ַהְרֵּבה ִחּדּוִׁשים ָיִפים ֶׁשהּוא ָאַמר 
ְלפּום ִריֲהָטא. ְוֵיׁש ְסָפִרים ֶׁשָּכְתבּו ְּבִהְלכֹות ְסָת“ם – ִהְלכֹות ִסְפֵרי 
תֹוָרה ְּתִפִּלין ּוְמזּוזֹות, ְוֵיׁש ְסָפִרים ֶׁשָּכְתבּו ְבחֶֹׁשן ִמְׁשָּפט ּוְבִהְלכֹות 
ְׁשִמָּטה. ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִמְצָטְרִפים ְלֶחְׁשּבֹון ָּגדֹול. ְוֶזה ִמְּמִסירּות 
ַהֶּנֶפׁש ֶׁשָעָׂשה ַאָּבא ְבחּוץ ָלָאֶרץ ַּכֲאֶׁשר ָרָאה ֶאת ָהעֹוָלם ָׁשֵמם ְּכמֹו 
ִרִּבי  ַּתְלִמיֵדי  ְפִטיַרת  ַאֲחֵרי  ַהְּגָמָרא )יבמות דף ֹס“ב ע“ב(  ֶׁשאֹוֶמֶרת 
ֲעִקיָבא, ֶׁשָהָיה ָהעֹוָלם ָׁשֵמם. ְוִרִּבי ֲעִקיָבא ֹלא ִנְפַטר ְּכֶדֶרְך ָּכל ָהָאֶרץ, 
ֲאָבל ָעָׂשה ַהְרֵּבה ְלַמְעָלה ִמּכֹחֹוָתיו ]ְוָכָכה ַגם ָהָיה ֵאֶצל ַאָּבא ע“ה[. 
ְוֹלא ָהָיה לֹו עֹוֵזר ְותֹוֵמְך, ֶאָּלא הּוא ָעָׂשה ֶאת ַהּכֹל ְלַבד. )גליון 289 
אות א' והלאה, וגליון 141 אות ח' והלאה, וגליון 142 אותיות א' וח', וגליון 

193 אות ג', וגליון 96 אותיות כ"ט ול', והגליון הנוכחי(.

דאג פרעה שתיכף יעקב אבינו ילך לעולמו
הרב עובדיה ע”ה שהוא הפוך מזה. כאשר נכנס יעקב אבינו כג.  ויש פירוש אחר של 

למצרים נגמר הרעב, וכשראה אותו פרעה הוא הבין שבזכותו נגמר הרעב, ואמר עכשיו 
זה בסדר, אבל עוד כמה שנים ילך לעולמו ויחזור הרעב. אז הוא אמר לו: כמה ימי שני 
חייך? עוד כמה שנים אתה תחיה? ויעקב אמר לו: מה חייתי? לא חייתי כלום. אני חייתי 
רק מאה שלושים שנה, מעט ורעים. אל תדאג יש לי לחיות עוד חמשים שנה. )הרב עובדיה 
היה אומר “חמשים בעיניך”... למה חמשים? כי יצחק חי מאה ושמונים, ויעקב כרגע חי מאה שלושים, 

א”כ יש לו עוד חמשים שנה לחיות(. אל תדאג, פרעה ילך לעזאזל ויעקב עודנו חי... אבל זה 

לא הפשט. למה? כי כתוב בפסוק: “מעט ורעים היו ימי שני חיי ולא השיגו את ימי שני 
חיי אבותי בימי מגוריהם”, למה אתה מספר “מעט ורעים”? היה צריך לומר “ויאמר 
יעקב אל פרעה שלושים ומאת שנה, ויש לי עוד חמשים שנה בחייך”, ונגמר הסיפור, 
למה אתה מספר שהם “מעט ורעים”? ]ואפשר שפרעה ראה אותו זקן מופלג ודאג שלא 
יחזור הרעב, ולזה השיבו שאינו זקן כל כך כפי שנראה בגלל הצרות, אלא יש לו עוד 
שנים. שוב הראוני בס’ שיעורי הראש”ל )דרשותיו של מרן הרב עובדיה ע”ה בלוין( שכתב כן[.

 בגלל העגלות ששלח פרעה הוא חשב שיעקב אבינו 
זקן מופלג

אבל הפשט הפשוט הוא ככה. חשבתי שהעגלות שפרעה שלח לו זה בגלל שיוסף כד. 
אמר לפרעה: אבא שלי זקן וחולה, הוא לא יכול לרכב על סוסים וחמורים, צריך עגלות. 
והם לא יכולים להוציא עגלות ממצרים רק על פי פרעה, כי היה צריך להיות היתר ורשיון 

מיוחד להוציא עגלות, ככה כותב גם אור החיים )בראשית מ”ה, י”ז( שהיה צריך היתר מיוחד 
על העגלות. ויעקב אבינו לא היה יכול לנסוע רגיל, לכן כתוב: “בעגלות אשר שלח פרעה 
לשאת אותו” )בראשית מ”ה, כ”ז(, כי ילדים קטנים יכולים להסתדר תמיד, יכולים לקפוץ 
ולרקד... אבל זקן בן מאה ושלושים שהוא שבור כולו, צריך עגלות שישב כמו מלך, 
והסוסים נוהגים את העגלה. וכאשר יעקב אבינו הגיע לפרעה, מה נאמר? “ויעמידהו לפני 
פרעה” )שם מ”ז, ז’( כי הוא לא היה יכול לעמוד, ויוסף תפס אותו בשתי ידיו והעמיד אותו. 
וכאשר פרעה ראה אותו מבוגר כל כך, חשב אולי הוא בן שלש מאות שנה )כי בימיהם היו 
חיים מאה שנה כמו כלום(, לכן הוא אמר לו: מה יש לך? כמה ימי שני חייך? ואמר לו יעקב: 

שלושים ומאת שנה. ואם תאמר למה אני נראה ככה? כי מעט ורעים היו ימי שני חיי ולא 
השיגו את ימי שני חיי אבותי בימי מגוריהם. קפצה עלי זקנה כשאני בן מאה ושלושים. 

לא ללכת אחר הערב אלא אחר המועיל
ואל תתפלאו על זה, לפני כמה זמן היה קטע שכתב יהודי אחד ששמו חיים סדובסקי26, כה. 

שישנה אשה אחת שמגדלת פרחים עגבניות וירקות והיא בת מאה שלושים וחמש 
שנה)!( והיא הולכת כל יום לשוק, ומוכרת את התוצרת שלה! הוא כתב שם העיר שלה. 
וזה מדהים! יש בימינו דבר כזה. לכן כל אחד ישתדל לשמור על הבריאות שלו, ולא ילך 
אחרי התוהו ואחרי הָעֵרב, אלא אחרי המועיל. ובעזרת השם נזכה לחיות מאה שלושים 
ומאה וארבעים כמו אבותינו הקדושים, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן ואמן.

26.  יש לו ספר מוזר: "לחיות עד מאה ועשרים שנה זו שאלה של החלטה". איזה שם זה? תשע 
מלים לשם של ספר אחד?! איך כותבים אותו בראשי תיבות? תשע אותיות?... פעם הוא היה קבוע 

באיזה עיתון והפסיקו אותו.

מלך קודם למלכה. 
תשובה לחידה נמצאת בעלון 

הנוכחי. 
תשובות ניתן לענות בקו בית נאמן  
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