
ג. פירוש מה שאומרים  )ג’-ד’(.  )א’-ב’(.  ב. אם מותר לקדש בליל שבת קודם שקיעת החמה  א. כל יהודי שומר תורה ומצוות יכול להשפיע 
ז(.   )אות  מדליקין”  “במה  פרק  אמירת  ד.  )ה-ו(.  זכר(.  ו”עמי”  נקבה  לשון  “לבשי”  )הרי  עמי”  תפארתך  בגדי  “לבשי  דודי  לכה   בפיוט 
ה. מה החכמה הגדולה ב”מעריב ערבים בחכמה”? )אות ח(  ו. ב’ פירושים ל - “ובוקע חלוני רקיע” )ט-יא(.  ז. ביאור ברכת “גאל ישראל” שבברכות ק”ש )אות 
יב(.  ח. בנוסח ברכת השכיבנו בליל שבת )יג-טו(.  ט. לחתום בברכת “השכיבנו” בלי שם ומלכות אחרי שחתם בטעות כיום חול )אות טז(.  י. הילולא רבא 
דצדיקיא – לעזור ולתמוך בישיבתנו הקדושה ישיבת “כסא רחמים” )אות יז ואות כח(.   יא. חודש טבת, חודש שרוב הצדיקים נפטרים בו )אות י”ח(.  יב. זהירות 
מסיגריות – סכנת מוות )יט-כד(.  יג.  רבנו משה בר מיימון ע”ה )אות כה(.  יד. מורנו הרב רבי כלפון משה הכהן זצ”ל )אות כו(.  טו. המקובל האלקי מלוב”ן רבי 

יעקב אבוחצירא זצ”ל )אות כז(.

כל יהודי שומר תורה ומצוות יכול להשפיע
מרן רבנו “איש א.  שבוע טוב ומבורך. עם כל השיר וכל השבחים האלה ]על 

מצליח” זצ”ל הי”ד, בפיוט “אפתח פי ברון ושיח” ששר ר’ כפיר פרטוש ואחיו ר’ 
יהונתן הי”ו[, הכאב גדול מאד. למה אבא לא שמע בקולי לעלות לארץ?! ולא רק 
אבא, אלא כל חכמי אירופה שנשארו שם ברוסיה בפולניא וכו’ וכו’, כמה שאמרו 
להם – “תעלו לארץ”, הם לא רצו לעלות. ואחר כך בעוונות שלמנו מחיר כבר מאד. 
אני  כל יהודי שומר תורה ומצוות יכול להשפיע.  אפילו אם כאן כולם פושעים, 
בעונותי “איש מכאובות וידוע חולי” )ישעיה נ”ג, ג’(, אלף בעיות יש לי, ויש אנשים 
חילוניים שאומרים )ככה ספרו לי(: “השפוי היחיד בין החרדים זה הרב מאזוז”. אני 
אדם פשוט. מה זה שפוי בין החרדים? שפוי פחות אחד בגימטריא פשוט... זה הכל. 
אבל אני אומר דברים פשוטים וישרים שמתקבלים על הלב. עובדה שאם אני אומר 
איזו מלה על מצעד הגאוה כל המדינה כולה רועשת ורועדת. מה אני אמרתי? אף 
אחד לא אמר כמוני? התורה אמרה את זה! “תועבה היא” )ויקרא י”ח, כ”ב(. מה אתם 
רוצים מהחיים שלי?! כשאני אומר דבר, כנראה שזה פועל בלבם משהו. קל וחומר 
על אחת כמה וכמה אם היו באים כמה רבנים. ולאבא היה לו כח דיבור עצום מאד, 

היה יכול לשכנע גוים1! 

פה לא תהי קאי
אם אדם כל הזמן מתחבא: אולי ואולי ואולי, לא תעשה כלום. צריך לעמוד ב. 

חזק, לא להתבייש מכל העולם. הפוליטיקאים הם אפס. אפס ממש. פוליטיקאים 
פח... “הפח נשבר ואנחנו נמלטנו” )תהלים קכ”ד ז’(. לכן היה  חרדים ראשי תיבות 
אומר הסטייפלר – “פוליטיקה” פירושה “פה לא תהי קאי”... אל תתערב אתם, אל 
תבקש מהם טובות, כי הם לא שוים כלום! הדיבורים שהם נותנים ומבטיחים כמו 
פרעה. “כי כמוך כפרעה” )בראשית מ”ד, י”ח(... לכל אחד מהם תאמר לו: “כי כמוך 
כפרעה” - מה פרעה מבטיח ואינו מקיים, אף אתה - יהודה אמר את זה ליוסף 
הצדיק! - כן )בראשית רבה פרשה צ”ג אות ו’(, מבטיח ואינו מקיים. פעם בליל פסח 
ילד אחד עשה סדר ליל פסח עם אביו, ואביו אמר: “כל דכפין ייתי ויכול, כל דצריך 
ייתי ויפסח”. והילד אמר לו: אבא, מה קרה לך? הדלת סגורה עם מנעול “רב בריח 
ועכביש”... ואתה אומר ייתי ויכול?! איך הוא יכול להיכנס?! אמר לו אביו: חכה, 
עוד מעט נקרא: “עבדים היינו לפרעה במצרים”, ולמדנו את התכונות של פרעה, 
מבטיח ואינו מקיים... לכן אנחנו סוגרים את הדלת, ואומרים “כל דכפין ייתי ויכול”. 

1.  פעם הוא הלך לממשלה בשביל הבנים שלו )שיהיו בריאים( לחתן אותם בגיל תשע עשרה. 
אז אמרו לו: אסור על פי החוק בתונס להתחתן לפני גיל עשרים, אלא אם כן זה מקרה דחוף 
מאד )יוצא מן הכלל(, ולך אין דבר דחוף מאד. אמר להם אבא: דין התורה בשבילנו זה דחוף 
מאד! אמרו לו: בסדר, טוב. רק אמר: התורה אומרת שצריך להתחתן לפני גיל עשרים, והוא 

שכנע אותו בשתי מלים. זה הכל. 

איך הוא יבוא? מהגג? ‘ידבבר ראסו’ ]שישבור את הראש[, מה נעשה לו?! צריכים 
לדעת - בן תורה צריך להיות אחרת. הבטחת דבר – הבטחת. נתת את הראש שלך. 
אתה לא יכול לומר: כן אני הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים מה שהבטחתי... זה 

פלפול. למדת אותו ממהר”ם שיף? מהר”ם שיף עשה כמוך? חס וחלילה!

קידוש קודם השקיעה
כתב מרן בשלחן ערוך הלכות שבת )סי’ רס”ז ס”ב( “מקדימין להתפלל ערבית )בליל ג. 

שבת( יותר מבימות החול. ומפלג המנחה ולמעלה יכול להדליק )האשה מדליקה( ולקבל 

שבת בתפלת ערבית ולאכול מיד”. “להתפלל ערבית ולאכול מיד”. מה הפשט מיד? 
אפילו עוד לא שקעה החמה. ובן איש חי כותב )ש”ב פרשת בראשית אות י”ג( שגם לדעת 
הרמב”ם ודעמיה שאומרים שתוספת שבת היא מדרבנן, מ”מ יש לנו את סברת 
המרדכי )סוף פ”ב דמגילה( שגם לפי שיטתם ]של הסוברים תוספת שבת דרבנן[ 
יוצאים ידי חובה בקידוש הזה, כיון שבשעה שהוא מקדש יכול לבוא לידי חיוב 
דאורייתא. בן איש חי תופס בדעת הרמב”ם שתוספת שבת מדרבנן, ולמעשה זה 
לא ככה. הרמב”ם לא כתב בכלל תוספת שבת! לא מדרבנן ולא מדאורייתא. אדם 
קורא בן איש חי ומתפלא, בודק ברמב”ם הלכות שבת והוא לא מוצא את זה. וזו 
הערה שכתב אותה הרב עובדיה ע”ה בספרו על הלכות שבת )חזון עובדיה שבת ח”ב 
עמ’ י”א(. אבל בכל זאת עיקר הדין הוא נכון. למה? כי הרמב”ם כתב מפורש )פרק כ”ט 

מהלכות שבת הי”א( שיכולים להתפלל ערבית בערב שבת ולעשות קידוש מבעוד יום. 

אם הוא סבור שכל התוספת היא סתם, אדם צריך להוסיף רק כדי שלא יפגע בשבת, 
אבל זה לא מצוה לא דאורייתא ולא מדרבנן, אם כן למה הוא יכול לעשות קידוש? 
אלא כיון שאחר כך יגיע לידי חיוב. והרמב”ם למד את זה ממה שהגמרא אומרת 
בברכות )דף ז”ך ע”ב( שמותר להתפלל ערבית של ערב שבת ]ולקדש[ מבעוד יום.

מקור דברי הרמב”ם
ומה המקור של הרמב”ם שאין לו בכלל תוספת שבת? פעם כתבנו )עיין בירחון ד. 

או”ת טבת תשס”ה סי’ מ”ו( - ואחר כך הראו לי שהגר”א כתב את זה )סי’ רס”א ס”ב( - 

שבירושלמי תחלת מסכת שביעית )פ”א ה”א( משמע משם שאין שום תוספת לשבת, 
לא מדאורייתא ולא מדרבנן2. והרמב”ם הרבה פעמים הולך אחרי הירושלמי נגד 
הבבלי. וזה דבר שהרגיש בו הראב”ד המשיג שלו, אמר )פ”ג מהלכות ק”ש ה”ו( “זה הרב 
דרכו להיות סומך על הירושלמי”. אז הרמב”ם הלך ככה, לא כתב תוספת שבת רק 

2.  איך אני הגעתי לירושלמי הזה? פעם בשנת השמיטה )לפני כמה שמטות, אולי ארבע עשרה 
שנה ואולי עשרים ואחת שנה( למדנו קצת ירושלמי. 
ירושלמי זה ים שאין לו סוף. עם השגיאות ועם 
התיקונים ועם הפירושים. ובתחלתו ראיתי 

את הדבר הזה.

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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בכיפור בלבד )פ”א מהלכות שביתת עשור ה”ו(, שנאמר “ועניתם את נפשותיכם בתשעה 
לחודש בערב” )וכן ביציאה שוהה בעינויו מעט שנאמר “מערב עד ערב תשבתו שבתכם”. ויקרא 
כ”ג ל”ב(. ובכל זאת פסק שאפשר לעשות קידוש מבעוד יום. ולכן אפשר ]גם לשיטתו[ 

להכניס את השבת מבעוד יום, ולעשות קידוש מוקדם. רק כתבו האחרונים )עיין בחזו”ע 
שם( שכדאי לאכול כזית לחם אחרי השקיעה, ויותר נכון אחרי צאת הכוכבים - עשרים 

דקות אחרי השקיעה. לא תאכל הכל מוקדם, ואחר כך בלילה אין שבת ואין כלום, לא 
עושים ככה. אלא תאכל כזית לפחות אחרי צאת הכוכבים, דהיינו אחרי עשרים דקות 

מהשקיעה )לא שעה ורבע(.

“לבשי בגדי תפארתך עמי”
בליל שבת יש לנו תפלות מיוחדות. יש לנו פיוט “לכה דודי”, והפיוט הזה התפשט ה. 

בעולם כולו, גם אצל החילוניים3. ומי חיבר לכה דודי? חכם “משלנו” - רבי שלמה אלקבץ. 
הוא היה בן דורו של מרן, וגיסו של רבי משה קורדובירו. והוא כתב פיוט “לכה דודי” 
בטוב טעם. ופעם אחת פרופסור אחד )חשבתי שהוא משלנו, אבל לא, הוא חילוני גמור( אמר: 
“השיר הנהדר הזה שמליונים אומרים אותו בליל שבת, יש בו טעות גסה”. מה הטעות? 
כתוב שם “התנערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי”. לבשי לשון נקבה, עמי לשון 
זכר. מה זה לבשי? ְלַבׁש צריך לומר! לבש, בסדר. אבל מה נעשה בהתחלה? “התנערי 

מעפר קומי” – נאמר “התנער מעפר קום” בגלל שאחר כך כתוב עמי? מה נעשה?! 

“בגדי תפארתך” זה עם ישראל
אבל הוא לא ידע את הפסוק, לא הבין את הרד”ק, לא הבין כלום. באו שני חכמים, ו. 

רבי ינון חורי, אבי אמו( בספר “חכמה  )סבא של  ע”ה  רבי דוד חדאד  אחד ג’רבאי שלנו - 
ומוסר” ג’רבא תש”ב )דף ס”ט ע”ב(, ואחד אשכנזי – רבי ברוך אפשטיין )ספר ברוך שאמר 
“לבשי בגדי תפארתך  )נ”ב, א’(  עמ’ רל”ח( שאמרו: לא קשיא מידי. יש פסוק בישעיה 

ירושלים עיר הקדש כי לא יוסיף יבא בך עוד ערל וטמא”. מה פירוש הדברים “לבשי 
)זה בן דורו של הרמב”ם, נפטר שלושים  רבי דוד קמחי - הרד”ק  בגדי תפארתך”? אומר 
שנה אחריו(, “בגדי תפארתך” של ירושלים זה העם היהודי. לא הנוצרים ולא הערבים. 

למה? כי ידוע שהם רוצחים והם גונבים, ה’ ישמור. אם אתה נכנס בטעות לאיזה שטח 
של הערבים - אתה מסוכן. ואם אדם נכנס לאיזו כנסיה - ה’ יצילנו. ישגעו אותו. לכן 
“בגדי תפארתך” – בגדי התפארת שלך, זה עם ישראל. “לבשי בגדי תפארתך ירושלים 
עיר הקדש”. ומה זה בגדי תפארתך? “כי לא יוסיף יבא בך עוד ערל וטמא”. ערל זה 
הנוצרים וטמא זה הישמעאלים4. “לבשי בגדי תפארתך - זה עם ישראל - ירושלים עיר 
הקדש. כי לא יוסיף יבוא בך עוד ערל וטמא - הנוצרים והישמעאלים”. הם לא יבואו 
יותר, לא בשבילכם המקום הזה. וכי חסר לכם מקומות בעולם5? לכן זה מה שאומר 

הרצל היה מתבולל, אומרים שאשתו לא היתה יהודיה, אבל יש אומרים שזה לא נכון,    .3
והוא גייר אותה. אני לא יודע. והוא כתב בספרו )יש לו ספר ‘אלטניילנד’ - ארץ חדשה ישנה, ככה 
קוראים לספר שלו באנגלית ובגרמנית( שיהיה לנו בית המקדש )הוא זוכר משהו(, ובבית המקדש 
הזה ישירו “לכה דודי”... זה מה שיהיה בבית המקדש?! לכה דודי?! אבל זה מה שיש לו. לכה 
דודי כולם אומרים. אני מכיר חברי כנסת שאומרים “אני שומר שבת”. ואני שואל אותם: במה 
אתה שומר שבת? והוא אומר: בליל שבת אני הולך לבית הכנסת. ואני שואל אותו: ביום אתה 
הולך? והוא אומר: לא, ביום אני עייף. בכנסת כל הזמן מרימים את האצבעות של הידים ושל 
הרגלים... אין לי מה לעשות, אז אני לא הולך, אבל די לי בליל שבת שאני מגיע. זו השפעה של 

הרצל, השפעה של “לכה דודי”.
4.  ולמה הם טמאים? משום שהם טמאים... מה נעשה להם?! יש בן אדם כזה שימצא בדרך בחור 
שהוא עומד להתחתן, והוא יתקע בו חרב ויהרגנו עד שהבגדים שלו מלוכלכים בדם, והוא נכנס 
לאיזה מסגד ושם מחליפים לו את הבגדים “ולבש בגדים אחרים” )ויקרא ו’, ד’(?! איך תעשה דבר 
כזה?! איך תוכל להיכנס לבית הכנסת להתפלל לפני בורא עולם )הרי אתם מאמינים בא-ל יחיד 
ומיוחד( אפשר לעשות דבר כזה?! אבל הם סתם, אין להם שכל, אין להם דעת. כתבו בספריהם 
שאם יהודי מתחבא מאחורי האילן, האילן עצמו יגיד לגוי: תשמע, יש יהודי שמתחבא כאן, 
בוא תהרוג אותו... איזו טפשות, איזו בערות, איזו סכלות. אנחנו עושים את הדבר הזה?! אין 
דבר כזה. אם במלחמה נהרג איזה גוי, היה הרב גד נבון ז”ל אומר ע”פ הדת שלהם לשים את 
ה(, אז עושים את הכבוד שלו. אמרו לו: איך  הראש של ההרוג מצד דרום )כדי שיהיה קרוב לֶמַכּ
אתה עושה את זה? אמר להם: כל זמן שהוא חי, זה כמו עקרב ונחש. כל הבא להורגו - תבוא 
עליו ברכה... אחרי שמת, הוא כבר לא מזיק, תן לו את הדת שלו! ככה יחסי ציבור, ככה היחס 

של עם ישראל לגויים.
5.  יש לכם תשע עשרה מדינות. כתוב “וגם את בן האמה לגוי אשימנו כי זרעך הוא” )בראשית 
כ”א י”ג(. פעם עשיתי חשבון )עיין בחומש בית נאמן שם( שיש תשע עשרה מדינות של הערבים. 
וזה הכוונה “לגוי אשימנו”, גוי גימטריא תשע עשרה. קבלו את כל העולם כולו, מה אתם חסים 
על המקום הקטן שלנו?! מה יש לכם אתו?! אבל יגיע זמן שכל הדברים האלה יתקיימו, לא בכח 

כאן הפייטן: “התנערי מעפר קומי”, “התנערי מעפר” זו ירושלים. “התנערי מעפר קומי, 
לבשי בגדי תפארתך עמי”. מה הם בגדי תפארתך? עמי! זה עם ישראל. והקושיא אינה 

קושיא בכלל, לא צריך פרופסור שיעשה לנו כאב ראש... 

אמירת “במה מדליקין”
כשאומרים ב”לכה דודי” “בואי כלה בואי כלה” מקבלים את השבת. ככה על פי הרב ז. 

האר”י )שער הכוונות דף ס”ו ע”א(. אפי’ שמרן אומר )סי’ רס”א ס”ד( שקבלת שבת היא ב”מזמור 
שיר ליום השבת”, אבל הרב האר”י אמר שמקבלים אותה קצת לפני כן, כשאתה אומר 
“בואי כלה” צריכים לכוון על קבלת שבת. ואנחנו נוהגים לומר “במה מדליקין” אחרי 
קבלת שבת ב”לכה דודי”, למה? כדי לקבל שבת כמה שיותר מוקדם, ובמיוחד עכשיו 
כשהיום קצר. אם עושים קבלת שבת ב”מזמור שיר” כבר אמרנו במה מדליקין ]וכבר 
נכנסה שבת[, איך אפשר? לכן כשאתה אומר ]לכה דודי ומקבל שבת[ בהתחלה, זה 
בסדר גמור. ואם תאמר לי אחרי שקבלת שבת, איך אתה אומר במה מדליקין? אין דבר. 
אמנם מרן כתב )סי’ ע”ר ס”א( שצריך לומר במה מדליקין לפני תפלת ערבית ]כשעדיין 
לא קבלו שבת[, כי אחרי כן מה נפקא מינה? אבל הרב עובדיה ע”ה מצא6 )בחזון עובדיה 
שבת א’ עמ’ של”א( בתשובות הגאונים שהיו אומרים “במה מדליקין” אחרי תפלת ערבית 

לגמרי. ולמה אחרי תפלת ערבית? כדי להמתין לאלה שבאים מאוחר, יקשיבו “במה 
מדליקין” ויגיעו לבתיהם בזמן. ומזה אחר כך אמרו לעשות לפני כן, ולפני כן יש שאמרו 
לפני קבלת שבת או אחרי. אז אנחנו עושים ככה, אומרים “בואי כלה בואי כלה”, ואחר 

כך “במה מדליקין” והכל בסדר גמור.

מה החכמה הגדולה במעריב ערבים?
ויש לנו עוד משהו. בתפלת ערבית צריך לומר “אשר בדברו מעריב ערבים בחכמה, ח. 

פותח שערים בתבונה”. האשכנזים אומרים אחרת: “אשר בדברו מעריב ערבים, בחכמה 
פותח שערים, ובתבונה משנה עתים7”, אבל אנחנו אומרים “מעריב ערבים בחכמה”. 
ומה החכמה הגדולה במעריב ערבים? חכמה פשוטה מאד. אם היה הערב מגיע פתאום, 
השמש זורחת ואתה הולך והולך ופתאום חושך ואפילה. אדם הולך בדרך והוא לא 
יודע איפה ללכת, לא יודע “ובאה השמש על הנביאים וקדר עליהם היום” )יש פסוק 
כזה במיכה ג’, ו’(. איך הוא יכול ללכת? לכן ה’ יתברך עשה בחכמה. אתה רואה שהשמש 

נעלמה ויש קצת אור, יש בין השמשות עד שיהיה חושך גמור, יש לך רבע שעה עשרים 
דקות, תחפש איזה בית או איזו מערה או איזה מקום שתישמר בו. זה “מעריב ערבים 
בחכמה, פותח שערים - של השמים – בתבונה, משנה עתים ומחליף את הזמנים”. 

צריכים להתבונן בתפלה, לא לבלע אותה8!

“ובוקע חלוני רקיע”
“הא-ל הפותח בכל יום דלתות שערי מזרח ט.  כשאדם מתפלל ביום שבת אומר 

ובוקע חלוני רקיע, מוציא חמה ממקומה ולבנה ממכון שבתה”. היה בחור אחד באיזו 
ישיבה מפורסמת )ספרו שהוא אמר את זה ברדיו(, שבגלל המלים האלה בתפלה נעשה 
‘אפיקוירס’! למה נעשה אפיקורס? כי הוא שאל: הרי אין חלונות ברקיע, אין שום דבר 
מהחלונות האלה. “מוציא חמה ממקומה”?! הרי החמה כל הזמן מסתובבת על כדור 
הארץ, בבקר היא עלתה מן האופק, זה הכל. מה זה חלוני רקיע? לא מצא מי שיענה 
לו על זה. אמר: שאלתי רבנים, ואמרו לי: אסור לשאול שאלות. מה זה אסור? אתה 

חייב לשמוע, ואתה חייב לענות. תגיד לו: אני אבדוק בספרים. 

ד” )ישעיה  שלנו אלא בכח מלמעלה. יבינו אומות העולם שיש פינה קטנה “פינת יקרת מּוָסד מּוּסָ
כ”ח, ט”ז( שהיא שלנו. הקב”ה נתן לנו פינה יקרה, ואנחנו נשמור על התורה שלנו.

6.  הרב עובדיה “לכל תכלית הוא חוקר”. איך כתוב שם? “קץ שם לחושך ולכל תכלית הוא 
חוקר, אבן עופל וצלמות” )איוב כ”ח, ג’(.

7.  עד שאמרו דרך בדיחה על הגנבים שהם מומחים לפתוח דלתות – “בחכמה פותח שערים”... 
יש שער סגור עם כל מיני דברים, והוא עושה לו חכמה ופותח אותו. ואיך הם יודעים אם אין 
שם מישהו? הם מסתכלים על הבית בבוקר ובערב. לכן עצה טובה שאם אדם עוזב את הבית, 
שישאיר את האור דלוק. אם האור דלוק, יחשבו שיש כאן בן אדם, מה לעשות?! ככה יש לנו. 

פעם היו באים הרבה גנבים רח”ל בשכונה, עד שעשו “משמרת השבת”.
8.  הנה למשל אומרים בתפלה: “ולא נתתו ה’ אלקינו לגויי הארצות, ולא הנחלתו מלכנו לעובדי 
גם במנוחתו לא ישכנו ערלים”. מה הפירוש גם במנוחתו? על מה דברנו בהתחלה?  אלילים, 
לא על המנוחה של השבת?! אלא הכוונה “גם ערלים לא ישכנו במנוחתו” - גם הנוצרים שהם 
ערלים ולא ממש עובדי עבודה זרה )רק מאמינים בשילוש(, אבל הם ערלים, לא ישכנו במנוחתו. 
לא ינוחו ביום המנוחה שלנו. המנוחה שלנו בשבת, והם עושים יום לפני או יום אחרי. “והסר 

השטן מלפנינו ומאחרינו”...

נפלה עטרת ראשנו אור עולם חשך בעדנו
בלב קרוע ומורתח, מבכים מרה יחד עם כל בית ישראל את הסתלקותו של מורנו ורבנו, עמוד היראה ונזר הענוה, זקן ויושב בישיבה, 

ממנהיגי הדור, ענוותן כהלל, וגדול כרבן שמעון בן גמליאל.  מרן הגאון הצדיק והחסיד רבנו שמעון )רפאל( בעדני זצ"ל, ראש כולל תורה 
וחיים וזקן חברי מועצת חכמי התורה. 

אשר העמיד אלפי תלמידים בכל רחבי הארץ, ועמד על משמרת הקודש והחינוך יחד עם מרנן ורבנן, וזכה להרים את קרן התורה בכל ארץ ישראל. 
זאת תהא נחמתנו, בהמשך הליכה בדרכו הגדולה והמאירה, ובצעידה לאור אורחותיו הנשגבים, וע"י כך יעמוד לנו למליץ יושר, אמן

   דברי תורה בעלון זה מוקדשים לעילוי נשמת:  
עדנה בת שלביה אטון    כמימס בן סתרונה סופר ואשתו מינה יסמינה בת מרימה    צביה שבענא לבית כהן מג'רבא - יבניאל    ר' יוסף יצחק הכהן ז"ל בר שושנה תבלחט"א   ת.נ.צ.ב.ה אמן



פירוש ספר הברית
יש ספר שכתב אותו חכם שהיה בקי גם במדעים לפני מאתים שנה, שמו של הספר י. 

‘ספר הברית’9 והוא עמד על השאלה הזאת )ח”א מאמר ד’ פרק י’( והסביר בטוב טעם. 
אמר שדרך הלשון של הפיוט לומר דברים לא כפשוטם, וזה דבר ידוע. יש פתגם אצל 
“מיטב השיר כזבו” - השיר הטוב ביותר זה השקר שלו. משקרים  חכמי הספרדים 
בשירים. ויש לנו דוגמא בשפה הצרפתית, כולם אומרים כשהשמש שוקעת - “השמש 
הלכה לישון”. היא הלכה לישון?! הלואי אם היה לנו אחד ממליון מהזריזות שלה... 
אין לה שניה אחת שהולכת לישון, כל הזמן הולכת והולכת, לא מתעייפת10. השמש 
מדייקת, ובכל זאת אומרים הצרפתים )המודרניים ביותר( “השמש הלכה לישון”. והיא 
לא הלכה לישון, היא שקעה, זה כל הסיפור. אז יש ביטוי כזה, וזה ההסבר של “ובוקע 
חלוני רקיע”. ככה מסביר ספר הברית. ועוד כתב שאולי בעולמות העליונים ]ע”פ 

הסוד[ יש לזה פירוש.

עוד פירוש יפה לזה
ואני מצאתי פירוש יותר יפה. ידוע שכשהשמש עומדת לעלות על המזרח, מתחילה יא. 

אתה לא רואה שמש, אין שום סימן של שמש. ופתאום אתה רואה אור של עמוד השחר. 
מאיפה בא האור הזה? אז אומרים שכשהשמש עומדת להגיע היא שולחת את קרני 
האור שלה. זה לא שמש, זה קרנים של אור. אחר כך היא מגיעה מאויר זך שנקרא “ֶאֶתר” 
)ככה קורא לו המלבי”ם בתחילת פרשת בראשית11(. ויש כלל שאם יש דבר שנמצא באויר זך 

והוא עובר לאויר דחוס, אז הדברים שלא יכולת לראות - אתה רואה אותם. )ואני נסיתי 
את זה12(. וזה בדיוק מה שקורה בשמש כל יום. איך קרה דבר כזה? כשהשמש נמצאת 

למטה שבעים דקות מתחת לאופק )מה זה אופק? כשאתה רואה את סוף השמים זה אופק, זה 
חצי(, אתה לא רואה כלום. אבל כשהיא מתחילה לעלות היא שולחת קרנים, הקרנים 

האלה יוצאים מהאויר הזך ביותר במקום שנמצאת השמש עד שמגיעים לאויר הדחוס 
של כדור הארץ. וכשמגיעים לשם, אז אע”פ שהיא רחוקה, ניצוצי האור שלה מגיעים 
אלינו ]ורואים אותם[. נסיתי את זה והסברתי לתלמידים וראו את זה. אז זו הכוונה 
“ובוקע חלוני רקיע” - החלונות של הרקיע שאי אפשר דרכם שהשמש תעבור, הוא 
בוקע אותם בבוקר על ידי הכלל הזה. זה נקרא “חוק שבירת קרני האור” )רפרקציה(. 

והקשת גם כן באה מחוק שבירת קרני האור13. 

“גאל ישראל” ממצרים
אחרי שאומרים ברכת “אשר בדברו מעריב ערבים” אומרים: “אהבת עולם”. ואחר יב. 

גאל ישראל”. ואין  כך “קריאת שמע”, ומגיעים “וגאלו מיד חזק ממנו. ברוך אתה ה’ 
הכונה “גואל ישראל” אלא “גאל” בעבר. מתי הוא גאל? ביציאת מצרים. גאל לשון עבר. 

נוסח ברכת השכיבנו בליל שבת
ואחר כך אומרים: “השכיבנו”. ואחר כך אומרים “ופרוס עלינו ועל ירושלים עירך יג. 

סוכת שלום”. לא אומרים “סוכת רחמים ושלום”, אלא “סוכת שלום” בלבד. הטור )בסי’ 
לא אומרים “שומר את עמו  שבשבת משנים בברכת השכיבנו בחתימה,  רס”ז( כתב 

ישראל לעד” כמו שאומרים ביום חול, אלא אומרים “הפורס סוכת שלום”. למה? כי יש 
במדרש )וזה גם בזוהר בראשית דף מ”ח ע”א( שבשבת לא צריכים שמירה, כי השבת בעצמה 

9.  המחבר זה רבי פינחס אליהו, ככה קראו לו. הוא היה בוילנא והדפיס אותו בעילום שם. וכתב 
שם “אני פחות נבזה חברתי ספר זה”, תמצא את שם המחבר בראשי תיבות: “פחות נבזה חברתי 
ספר” זה פנחס. אחר כך הוא רומז על השם אליהו. אבל מי שם לב לדברים האלה? אז שאלו: מי 
זה המחבר? התחילו לנחש, אחד אמר חיבר אותו הגאון מוילנא, אחר אמר חיבר אותו מנדלסון 

מברלין. ולא זה ולא זה, אלא אדם אחד ענק וצנוע כתב את הספר הזה.
10.  עד שבא חכם אחד “יקה” מגרמניה שאמר: אתה לא מתבייש לקום מאוחר בבקר? תלמד 
מהשמש! באמת, נלמד מהשמש... השמש אף פעם לא מפספסת אפילו שניה אחת, אנחנו שמש 
או בשר ודם?! איך אתה רוצה שנלמד מהשמש?! מה אתה רוצה?! אבל ראיתי את זה )נדמה לי 
בחוברות “המעיין”( שהוא נותן מוסר לאלה שקמים מאוחר ככה. מי שקם מאוחר, תאמר לו תלמד 

מהשמש. מה אתה רוצה ממני? אני שמש?! אני לא שמש, אני “עפר ואפר רימה ותולעה”...
11.  גם הרב עובדיה אומר: “אני אומר דברים דרך גלי הֶאֶתר”. האתר הזה זה אויר זך מאד, אם 
היינו פותחים את המטוס באמצע הדרך, ואנחנו בגובה נורא ואיום, היינו אפר לא אתר... למה 

אפר? כי אין שם כלום, לא אויר ]רגיל[ ולא שום דבר. אויר זך מאד.
12.  איך נסיתי? אתה לוקח צלחת ושם בתוכה איזה מטבע ותדביק אותו עם דבק שלא יברח. 
ותתרחק לאט לאט עד שאתה לא יכול לראות את המטבע. )הרי הצלחת עמוקה, וכשאתה מתרחק 
אתה לא רואה את המטבע(. ואחר כך תגיד למישהו שימזוג בצלחת מים, והמטבע עדיין דבוק הוא 
לא יזוז משום. )דבוק בדבק פלסטיק או דבק שלוש שניות, יש דבק כזה שקוראים לו ככה(. ואתה תראה 
שהמטבע התחיל לעלות. אבל הוא עדיין דבוק?! אלא זה משום שהמטבע מתחילה היה רחוק 
מהעינים שלך, ואז האור היוצא מהמטבע לעין שלך, עבר למעלה ואתה לא רואה אותו. אבל 
כאשר הדבר שיש בו אור עובר מסביבה דחוסה לסביבה דקה )או הפוך(, פתאום אתה רואה אותו.

13.  פעם כתב מישהו שאם היה משה רבנו כותב: “את קשתי נתתי בענן על ידי שבירת קרני האור”, 
אף אחד לא היה מבין את זה. לכן הוא אמר “את קשתי נתתי בענן” )בראשית ט’, י”ג(, ותבינו את זה.

אם היינו שומרים שבת כהלכה, אף אחד מבני ישראל לא ייפגע בשבת14.  שומרת. 
ולכן לא אומרים “שומר את עמו ישראל” בשבת. אבל הרב טורי זהב אמר )סק”א( שהם 
ובואנו מעתה  לא אומרים “שומר את עמו ישראל”, אבל אומרים “ושמור צאתנו15 
ועד עולם”. וככה האשכנזים אומרים. ואיך הם אומרים ככה, הרי בשבת לא צריכים 
שמירה? אז טורי זהב עונה, שהיום בזמננו לא שומרים שבת כראוי. בזמן התלמוד היו 
שומרים שבת כל הצורך, אבל עכשיו “שאין אנו בחזקת שומרי שבת כראוי” צריכים 
שמירה, ולכן אומרים “ושמור צאתנו”. בחתימה חותמים “הפורס סוכת שלום עלינו”, 
אבל באמצע אומרים “ושמור צאתנו ובואנו”, כי אנחנו לא שומרים שבת כמו שצריך.

הערה על דברי הט”ז
ועל זה יש הערה, יש הוכחה מהגמרא שגם בזמן התלמוד לא כולם היו שומרים יד. 

טוב. מה ההוכחה? בגמרא סנהדרין )דף נ”ח ע”ב( כתוב: גוי ששמר שבת, חייב מיתה. גוי 
שלומד תורה חייב מיתה. למה? כי כתוב בתורה )דברים ל”ג, ד’( “מורשה קהילת יעקב”, 
אל תקרי “מורשה” אלא “מאורסה”, כי התורה מאורסת לנו. ומהרש”א מסביר למה היא 
מאורסת ולא נשואה? כי אין רוב ההמון עוסקים בתורה, אלא הם טרודים, ואם תגיד 
לו לבוא לשיעור תורה, יאמר לך יש היום “פוטבאל מונדיאל”... וגם לשמור שבת לא 
כולם שומרים. הרי אם היינו שומרים שתי שבתות בלבד כהלכתן היינו נגאלים )שבת 
דף קי”ח ע”ב(. ואם עוד לא הגענו לזה, סימן שאנחנו עדיין לא שומרים כראוי. ובגלל 

שאנחנו לא שומרים, אי אפשר לומר שהתורה נשואה אלא רק מאורסת16. ולכן גוי 
שלומד או שומר שבת דינו כגוי הבא על ארוסת ישראל ]שחייב מיתה[. א”כ לפי דברי 
מהרש”א יוצא שגם בזמן חכמי התלמוד לא היו שומרים שבת כהלכה, ובכל זאת לא 
אמרו “ושמור צאתנו ובואנו”, וא”כ למה עכשיו הרב טורי זהב החליט לומר “ושמור 

צאתנו ובואנו”? לכן העיקר כמו מנהג הספרדים שלא לומר את זה בשבת.

בעיני הגויים לא כל היהודים מוחזקים כשומרי שבת כהלכתה
ויש עוד מקור בשלחן ערוך יורה דעה )סי’ קכ”ט ס”ו(, שאם אדם בא בספינה עם טו. 

גוי, והיה שם יין ונכנסה שבת, והיהודי ירד מהספינה, והגוי נשאר שם עם היין בכל 
השבת, לא חוששים שהגוי שתה מן היין, ]ועשה אותו יין נסך[. למרות שהיה יכול 
לשתות בכל רגע. כי הגוי אומר אני יודע שהיהודים האלה עושים את עצמם שומרי 
שבת, אבל מידי פעם בא ומסתכל אם הכל בסדר עם היין. ולכאורה הרי אם הוא ירד 
מהאוניה אסור לו לחזור אליה? אלא שהגויים יודעים שלא כולנו שומרים שבת 
כהלכה. וזה על פי הסיפור המובא בגמרא )מסכת ע”ז דף ע’ ע”א( על איסור גיורא, שזה 
היה גוי שלקח בשבי את רחל בתו של שמואל )של הגמרא – רב ושמואל(, ואחר כך היא 
דיברה אתו הרבה עד שהחליט להתגייר. ולאחר שהתגייר סיפר שכאשר היה גוי חשב 
שהיהודים לא שומרים שבת כהלכה, מדוע? כי אם הם שומרים שבת כהלכה, למה 
אנחנו לא מוצאים בשבתות את הארנקים שלהם? הרי לא יתכן שאין איזה יהודי 
שאיבד ארנק ביום ששי, אלא שמע מינה שהם לא מקפידים ומטלטלים את הארנק 
הזה בחשאי ובסתר. ומזה למדו הגוים שאנחנו לא שומרים שבת כהלכה. והם לא 
יודעים שלמעשה אם אדם שכח ארנק יכול להביא אותו הביתה בשבת פחות פחות 
מארבע אמות. זו גמרא בפרק מי שהחשיך )שבת דף קנ”ג(. יאמר לחבר שלו: תשגיח 

14.  הרב עובדיה ע”ה בצעירותו היה הולך עם הרב בן ציון אבא שאול ע”ה מהבית שלהם עד 
היהודים  שמגיעים לפורת יוסף, ובדרך יש כל מיני ערבים, ואף אחד לא פוגע בהם! אומרים 
האלה הם יהודים של ה’, בנים של הקב”ה. לא לפגוע בהם! אחר כך השתנו העתים. פעם נתנו 
מליארדים לגוי אחד שהוא מביא את הפירות והירקות לרב, שיבא בבקר ְוִייֶרה בו, ובנסי נסים 
גילו אותו ושמו אותו בכלא. איך אדם מסוגל לעשות דבר כזה?! הרב עובדיה אומר אני זוכר 
בילדותי )כשהוא היה בן שנתיים-שלוש( איך הייתי במטה, ובא נחש לבלוע אותי, ופתאום היתה 
שם ערביה אחת שהצילה אותי. ואמר: “אני מכיר טובה על הדבר הזה”. איך בן-אדם שמביא כל 
שבוע )ואולי כל יומיים( את הירקות לביתו של הרב, בא עם כלי חרב וחנית?! והוא נתפס. נסים 
ונפלאות היו. לכן אם היינו שומרים שבת בארץ ישראל - שזו זכות על גבי זכות - היה נפלא מאד.

ֵצָאֶתנּו”... רחמנא ליצלן. אמר לו  היה חזן אחד - מובא בספרי היעב”ץ - שאמר “ושמור    .15
הרב: הוי משוגע, “ושבת וכסית את ֵצָאֶתָך” )דברים כ”ג, י”ד(... אתה אומר ֵצָאֶתנּו? מה זה? “ֵצאֵתנּו” 
האל”ף נחה. היעב”ץ מביא את זה )בסידורו שערי שמים דף ע”ח ע”א בדפו”ר(, מי שעושה איזו 
שגיאה - הוא מתנפל ויורד עליו, אפילו על הרב הראשי בעירו כשהוא שמע שהוא טעה. הוא 
אמר: “בילדכן את העבריות וראיתן על ָהֲאָבִנים”. אמרו לו מה זה אבנים? כתוב “על ָהָאְבָנִים”. 
אמר להם: כתוב בגמרא )סוטה דף י”א ע”ב( כשהאשה עומדת ללדת ירכותיה מצטננות כאבנים. 
אבל וכי הגמרא אמרה שככה קוראים? מה פתאום?! זה רק רמז בעלמא. קוראים “ָהָאְבָנִים” 
תראה את הניקוד – קמץ, קמץ חטוף, שוא, קמץ, וחיריק. והיעב”ץ “לא ישא פני איש” )ע”פ משלי 
ו’, ל”ה(. הזכיר אותו בשמו. יש לו ספר מגלת ספר תולדות חייו וסיפר את זה שם )עמ’ 135 בדפוס 
ורשא(. אז אמר שמעתי חזן אחד משוגע שאמר “ושמור ֵצָאֶתנּו”, אמר לו: אוי ואבוי לך, “ושבת 

וכסית את ֵצָאֶתָך”. מה אתה אומר?!
מהי ארוסה? שנתן לה קידושין ועוד לא עשו חופה, זו ארוסה. וה”ארוסה” של היום זו    .16
לא באמת ארוסה, זה רק “שידוכין”. והאשכנזים אומרים הכל מלעיל - “שידוכין” “אירוסין” 
“קידושין”... אבל לא אומרים ככה, אלא הכל מלרע. כל מלה בלשון רבים לא אומרים אותה מלעיל.

ברכת מזל טוב מקרה הלב לידידנו הנעלה המסור בלו"נ עבור העלון
 ועבור מכון ארח צדיקים הרה"ג ר' משה הכהן שליט"א לרגל הולדת בנו בשעטו"מ

יה"ר שיראה נחת ממנו ומכל יוצ"ח מתוך בריאות ואושר. אמן

ברכות ואיחולים לבחור הנעים והיקר נֹעם ב"ר מני בוקריץ נר"ו לרגל הכנסו לנֹעם עול 
תורה ומצוות. יה"ר שתגדל בתורה מתוך חשק והתמדה. ותהיה לאילן גדול שכולם נהנים 

מפרותיו המתוקים לתפארת הוריך והמשפחות הכבודות.

 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.  
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עלי שאני לא עובר יותר מארבע אמות, וכך יעצור כל ארבע אמות עד שיגיע לביתו, 
כדי שהגויים לא יקחו לנו את הארנקים שלנו. אבל הם חשבו שאנחנו לא שומרים. 
אבל זו לא קושיא, כי הטורי זהב יאמר אין הכי נמי, הגויים חושבים ככה בטעות, אבל 

באמת אנחנו שומרים, ובזמן התלמוד שמרו. אבל ממהרש”א יש קושיא על דבריו.

לחתום שוב בלי שם ומלכות אחרי שחתם בטעות כיום חול
וטעה ואמר ב”השכיבנו” את הנוסח הרגיל טז.  אדם שהתפלל בעל פה בליל שבת, 

“והסר מעלינו מכת אויב” וכו’, ולא אמר “ופרוש עלינו” ]וכבר חתם בא”י שומר את 
עמו וכו’[. מותר לו לומר אחרי החתימה: “ופרוש עלינו ועל ירושלים עירך סוכת שלום 
)לא סוכת “רחמים” אלא “סוכת שלום”(, ברוך אתה השם הפורש סוכת שלום עלינו ועל כל 

עמו ישראל ועל ירושלים”. בלי שם ומלכות. וזה לא נקרא הפסק, כי מותר להפסיק 
בין ברכת “שומר את עמו ישראל לעד” ובין תפלת העמידה לדברים שבקדושה. אם 
אתה שומע ברכה - אתה עונה, וכן אם אתה שומע קדיש - אתה עונה. ואמנם היו 
חכמים שפסקו שאסור לענות כי זה הפסק, אבל הרב עובדיה ע”ה בשו”ת יחוה דעת 
)ח”ב סי’ ל’( וגם רבי כלפון ע”ה בשו”ת שואל ונשאל )ח”ב סימן י’( פסקו שמותר להפסיק 

ולענות. אם כן גם לדבר הזה מותר להפסיק17. וככה פסק כף החיים )סי’ רס”ז אות ט’( 
שאם אדם שכח לומר “ופרוש” וכבר הגיע ל”ושמרו בני ישראל את השבת” וגו’, יאמר 
שם: “ופרוש עלינו סוכת שלום. ברוך הפורש סוכת שלום עלינו” וכו’. בלי שם ומלכות. 

הילולא רבא דצדיקייא
בשבעה עשר בטבת עושים בישיבה הילולא “חד שנתית” – פעם אחת בשנה. של יז. 

חמשה גדולי עולם: הרמב”ם, רבי יעקב אבוחצירא, רבי כלפון משה הכהן, ורבי אברהם 
הכהן הבן שלו, ושל אבא. וכולם נזדמנו הפעם בשבוע אחד. הרמב”ם בכ’ בטבת, גם 
רבי יעקב אבוחצירא בכ’ בטבת, וגם רבי אברהם הכהן בכ’ בטבת. ולעומתם רבי כלפון 

ע”ה יומיים לפני כן - בי”ח בטבת. ואבא ע”ה בכ”א בטבת, יום שבת הבאה. 

טבת - פטירת צדיקים
רבי שמשון מאוסטרופולי ע”ה18 בספרו )ספר יח.  ויש דבר ידוע שכתב חכם בשם 

“קרנים” מאמר ו’( שרוב הצדיקים נפטרים בטבת. הטעם הפשוט לזה, כי בטבת קר מאד, 

והצדיקים חלשים, וכי הם לוקחים ויטמינים כל יום?!... לכן הם נפטרים בטבת. והוא 
אומר גם שאברהם אבינו נפטר בטבת, ורמז לדבר: “ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, 
תקבר בשיבה טובה” )בראשית ט”ו, ט”ו(, “תקבר בשיבה טובה” זה ראשי תיבות: טבת. 
)תב”ט בהיפוך אותיות זה טבת(. ועוד אמרו שרבי ישועה בסיס ע”ה שהיה מגדולי חכמי 

תונס19, כל שנה כשהיה מגיע ראש חודש שבט היה עושה סעודה. ושאלו אותו: למה 
אתה עושה אותה? והוא אמר להם: כי אם עברתי את טבת, אני מובטח עד השנה הבאה. 
וכל שנה היה עושה כך. וכאשר הגיע השנה האחרונה שלו, הוא נפטר בתשעה בטבת 
בשנת תר”ך, והוא בן 87. ועשו סימן “כתר פז”, שנפטר בשנת כת”ר והוא בן פ”ז. וכך 

הייתה קבלה שבחודש טבת צדיקים הולכים מן העולם.

זהירות מסיגריות
דרך אגב, אדם שרוצה להאריך ימים, יזהר מסיגריות. ראיתי הרבה אנשים שמזלזלים יט. 

בדבר, כי הסיגריה עושה להם “נחת רוח”. “מעלה עשן כל שהוא רבי” )כריתות דף ו’ 
ע”א(... )ככה אמר לי רבי ניסן פינסון ע”ה(, כל מי שהוא אפילו רק קצת “רבי” - מעלה עשן 

ומעשן את עצמו... למה הם עושים את זה? הם אומרים: הנה הרב כדורי היה מעשן כל 
הזמן! אבל זו לא ראיה, דבר ראשון הרב כדורי צדיק, ודבר שני המבנה של הגוף שלו 

ובחזון עובדיה )שבת א’ עמ’ שמ”א( אמר בשם מנוחת אהבה שלא להפסיק, ודחה דבריו.    .17
וחיפשנו במנוחת אהבה ולא נמצא שם, וכנראה זה ספר אחר. ואמרו שבמהדורה החדשה של 
“חזון עובדיה” מחקו את המלים “מנוחת אהבה” וכתבו: “חכם אחד” כתב שאסור להפסיק. ומי 

זה החכם הזה? בינתיים לא יודעים. ולמעשה מותר להפסיק.
הוא היה מגדולי המקובלים, והוא נהרג בעוונות הרבים בגזרות ת”ח ת”ט. והרב חיד”א    .18

כותב )שה”ג ח”א בערכו( איך הוא נהרג במיתה משונה. 
19.  הוא היה גאון גדול ובעל נסים ומופתים, עד שרבי כלפון אמר )דרכי משה ח”א פרשת פקודי( 
שכאילו הטבע משועבד לפניו. פעם מישהו כתב עליו מאמר ריק! אמר עליו “האריה שבחכמי 
תרשיש”. תרשיש זה תונס, )ככה כותב האבן עזרא ביונה א’ ג’(, והאריה זה רבי ישועה בסיס, ולמה 
נקרא “אריה” כי אמרו שיש לו נשמה של הרב האר”י. טוב, בסדר. אבל הוא לא כתב שום דבר 
על החידושים שלו ועל התלמידים שהעמיד, שום דבר! רק מאמר - “האריה במלכי תרשיש”...

היה בריא, ודבר שלישי הוא היה אומר שהוא לא מכניס את העשן לגוף אלא פולט 
אותו החוצה. ומי שיודע איך לפלוט את העשן - שיפלוט. אבל לא כל אחד יעשה כך. 
הכרתי אנשים בעלי מידות טובות ובעלי חסד ובעלי צדקה, והם היו מעשנים. והיה 
אחד שאמר: “אני עשיתי גמילה” והוא עשה גמילה, אבל אחר כך יום אחד החליט 
לחזור לעישון. חזר לעישון ועישן את עצמו. מה הוא הרוויח מזה? תוך שבועיים הלך 
פתאום. פעם הלכתי לנחם תלמיד אחד בוכרי כי חותנו נפטר )גם הוא בוכרי(, והיה כתוב 
על הדלת שם שהוא נפטר בן 47 )כמו רבנו האור החיים שנפטר בן 47(, שאלתי: מה קרה 
לו? אמרו שהוא היה מעשן. “כי האלוקים עשה את האדם ישר והמה בקשו חּשבונות 
בֹונֹות בדגש חזק! כלומר מחפשים  ּבֹונֹות בדגש קל, אלא ִחּשְׁ רבים” )קהלת ז’, כ”ט( לא ֶחְשׁ

דרך איך למות מוקדם. לא עושים את זה. צריך להיזהר הרבה. 

“עד מתי עשנת בתפלת עמך”
היה פעם תלמיד של הישיבה שיצא מהישיבה. ופעם היינו באוטובוס, יצא מהאוטובוס כ. 

ועישן. אמרו לו: מה זה? אמר להם: מה עשיתי? לא עשיתי כלום, עישנתי... ואילו 
בג’רבא לפני מאה שנה, מסופר בספר “אי הפלא” שהמחבר ראה שני רבנים, אחד 
רב גדול, והשני תלמיד שלו, והתלמיד היה מעשן, ופתאום ראה את רבו מיד זרק 
את הסיגריה. אמר לו ]מחבר הספר[: מה יש לך? ענה לו: לעשן לפני הרב זו בושה 
וחרפה! ובמיוחד בבית הכנסת. הרב עובדיה היה אומר שעל זה נאמר “עד מתי עשנת 
בתפילת עמך” )תהלים פ’, ה’(. תפלה בערבית זה ‘צלאת’, וגם בית הכנסת נקרא כך, איך 

אתה מעשן בבית הכנסת?! 

צריך להיגמל מהסיגריות
צריך לדעת להיגמל מזה. יש מכונים לגמילה שבעזרתם אדם יכול לאט לאט כא. 

להיגמל, עד שיסתכל על סיגריה כמלאך המות. היה פעם יהודי אחד פייטן, שמו יהודה 
עמנו, והיה מפייט יפה מאד20. סיפרו לי שהוא היה מעשן בשרשרת, ויום אחד אשתו 
שומעת אותו בערב שבת מדבר עם הסיגריה ואומר לה: סיגריה מרשעת, את רוצה 
להרוג אותי? אני אהרוג אותך! התפלאה: עם מי אתה מדבר? אמר לה: אני מדבר עם 
הסיגריה. אמרה לו: מה אתה חושב, שאתה יכול להרוג אותה? איך תהרוג סיגריה? אמר 
לה: את תראי! אמרה לו: אתה סתם אומר, עוד פעם תעשן. אבל הוא עמד בדיבור שלו 
ולא עישן יותר21!  ויש אנשים שמעשנים ואח”כ נלכדים בעישון. היה מורי ורבי רבי 
אליהו גז )לימד אותנו גמרא בגיל 7-8(, פעם באו לבית הדין בתונס “טריבונאל ראביניּך” 
מטעם הממשלה )כי הממשלה היתה משלמת להם משכורות עד תשרי תשי”ח - סוף שנת 57(, 
לבדוק את הבריאות של הרבנים אם חסר להם משהו22. וכשהגיע הרופא לרבי אליהו 
גז ע”ה, בדק אותו ואמר לו: הריאה שלך שחורה, כי אתה מעשן! רואים עליך שאתה 
מעשן ולכן הריאה שלך נשרפה. אמר: אני לא אעשן יותר! אבא אמר לו: נראה אותך 
אם תוכל לעמוד בנסיון הזה. אמר לו: בסדר, תראה אותי! ולמחרת במקום סיגריה 
הביא סוכריה, וכאשר הוא רוצה לעשן הוא לוקח סוכריה ומרגיע את עצמו, ומאז הוא 
לא עישן! וחי למעלה מ-70 שנה. )זה לא משהו מיוחד, אבל בשביל אדם שכל הזמן מעשן זה 

הרבה(. צריך לדעת שסיגריה זה מלאך המות. 

מלאך המות מסוכר
לי אסור סוכר23, ופעם אחת הייתי באיזה אירוסין של קרוב משפחה והביאו כב. 

20.  פעם נתתי לו שיקרא תהלים והוא לא יודע כללים ומלעיל ומלרע וכו’. זה לא קל, מי שלא 
למד לא יודע. אבל כשהוא מנגן - אין כמוהו.

21.  יום אחד באו הבנים שלו ואמרו: אבינו הגיע לגיל 80, תבוא תעודד אותו )והוא נסע לבת 
ים(. אמרתי לו: 80 זה לא מראה על זקנה גדולה מאד, זה לא נורא. יש לנו את הרב שך ע”ה, 
96 והיו מתייעצים אתו כל החסידים שלו שבכנסת, אברהם רביץ, ויבדל לחיים  שהיה בגיל 
משה גפני. ושאלו אותם: איך אתם שואלים זקן בן 96? אמרו להם: מה רע בזה? בן 32 אפשר 
לשאול אותו? אמרו ודאי. אמרו להם: 32 כפול 3 יש לו שכל מכופל ומשולש, בן 96... אמרתי 

לו: גם בן 80 זה 20 כפול 4. ככה אמרתי לעודד אותו. וברוך ה’ הוא חי עוד כמה שנים טובות.
22.  ובא רופא ובדק, והוא שאל את אבא: אתה רוצה רדיאטור, משהו מחמם? אמר לו: לא. אמר 
לו: למה לא? אמר לו: אם אני אשב כאן, ואח”כ אני אצא החוצה אני אקבל הצטננות, ואני לא 
רוצה את זה! ואפילו צעיף על הצואר אבא לא היה לובש. הוא היה אומר: אל תשים צעיפים! 

כי אתה מרגיל את הגוף שלך להיות רגיש לקור. תלך כמו שנבראת, ככה הכי טוב.
23.  ואפילו פרי קטן מעלה לי את הסוכר. יש לי מודד סוכר, אני אומר לילדים שלי: תביאו לי 
מ”ס. מה זה מ”ס? מודד סוכר... בבוקר נמצא 100 פחות או יותר, ופתאום כשאני לוקח איזה 
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להם גלידה, והגלידה לא הייתה דיאט, אלא גלידה רגילה, מה לעשות?! והיצר הרע 
מפתה אותי שגלידה זה דבר טוב, “להגיד בבֹקר חסדך ואמונתך בלילות” )תהלים צ”ב 
ג’( “להגיד”, אותיות גלידה... אבל נזכרתי שיש ספר שלם נגד הסוכר ושמו של הספר 
“מלאך המוות בלבן”, סוכר זה מלאך המות. וכאשר עבר ההוא לחלק גלידות הייתי 
אומר )בלחש, לא בקול רם...(: “זה מלאך המוות”, וכל זמן שהיה מחלק את הגלידות לידי 
אמרתי “זה מלאך המוות” “זה מלאך המוות”. עד שמלאך המות עבר.... אחר כך לקחו 
אחרים את הגלידות, ואמרו שאין בהם לא טעם ולא ריח... ברוך ה’ ניצלתי מהתחלה... 
תסתכל על העישון כעל מלאך המות, רק מה? שמלאך המות לבוש שחור, והסיגריה 
שחורה בפנים ולבנה מבחוץ. כי היא מפתה אותך: אני מלאך המות? חס וחלילה! אני 

לבן, כמו “מלאך השרת”. אוי ואבוי למלאך השרת כזה.

לבן אדום שחור
היה חכם אחד שמצא דרך איך להתגבר על הסיגריות, מה הוא עשה? עשה כג. 

סיגריות מיוחדות, חילק אותם לשלושה חלקים. החלק הראשון לבן, החלק השני 
אדום, והחלק השלישי שחור. כאשר הוא מתחיל לעשן ורואה שהלבן נגמר, יודע 
שעכשיו מגיעים לאדום, אדום זה חצי מסוכן, ממשיך, גמר את האדום, יש שחור, 
ויודע שבשחור הוא משחיר את עצמו והיה מפסיק. וכך לאט לאט התרפא מהמנהג 
הרע הזה של העישון. ומצאתי לזה פסוק )אי אפשר להאמין!(, כתוב בתהלים )קמ”ב, ח’(: 
“הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך”. “מסגר” זה סיגריות, תוציא אותי מהסיגריות. 
איך תוציא מהסיגריות? “להודות את שמך” שזה ראשי תיבות: לבן אדום שחור... לבן 

זה שליש ראשון, אחר כך אדום, ואחר כך שחור שאין מה לעשות.

“חציו שרף במו אש”
חותנו של הרב עובדיה רבי אברהם פטאל היה מעשן, והנה יום אחד היה חולה, כד. 

והלך הרב ע”ה לבקר אותו. אמר לו: אני יודע שזה בא מהעישון, אבל מה אני יכול 
לעשות? אמר לו: אני אתן לך עצה טובה, אתה רוצה לעשן? תעשן רק חצי. אמר לו: 
אבל אני רוצה לעשן את הכל. אמר לו: תסגור את העינים ותאמין שכאשר עישנת 
חצי – זהו, גמרת את הסיגריה. תחתוך אותה מעיקרא לשניים. והוא עשה ככה והאריך 

ימים עוד עשר שנים. הרב מספר את זה24. 

רבנו משה בר מיימון ע”ה
יש לנו את הראשון שבחכמים - הרמב”ם. הרמב”ם זה ראשי תיבות: ראש מדברים כה. 

בכל מקום. אין נושא בתורה ובמדע שהרמב”ם לא דיבר עליו, אין! בצעירותו הרמב”ם 
היה בן עשרים ומשהו, ובלבלו את התימנים. היה יהודי אחד - שהוא היה בנו של רב 
אבל נכנס לו ג’וק - שהתורה התחלפה ממשה רבנו למוחמד. איפה מצא את זה? 
אמר: הנה כתוב )בראשית י”ז, כ’( “ולישמעאל שמעתיך הנה ברכתי אתו והפריתי אתו 
והרביתי אתו במאד מאד”. “במאד מאד” עולה 92 כמניין מחמד. והוא התחיל לשגע 
את העולם, אמר להם: ה’ החליף את התורה של משה רבנו ונתן במקומה את התורה 
של מוחמד, וכמה אנשים התבלבלו ולא מצאו מה לעשות. שלחו מכתב לרמב”ם. 
והרמב”ם כותב להם אגרת לחזק אותם באמונה, ונתן להם דברים נפלאים. עד שאמר 
“אילו לא בא הרמב”ם לעולם רק בשביל לכתוב את אגרת תימן, דיינו!”.  חכם אחד: 
כי ע”י האגרת הזאת הציל את יהודי תימן שעמדו להתאסלם. יש לו כח מיוחד! חוץ 
מזה, יש לו את פירוש המשנה וספר המצוות, והיד החזקה. וכל האמונות והדעות של 
100% כי אין אדם מושלם בעולם, אבל  הרמב”ם נכונות ב99%! אני לא יכול לומר 
99%. הוא לא האמין בדמיונות של בני אדם שכותבים קמיע, וסובר שקמיע זה לאו 
דוקא. במיוחד שהקמיע תלוי במי שכתב אותו, ואם כתב אותו צדיק זה טוב, אבל אם 
כתב אותו מישהו שלא יודע מה הוא כותב, הוא לא שווה כלום. ולכן המשנה בשבת 
)דף ס’ ע”א( אומרת “קמיע מן המומחה” ולא אומרת “קמיע מומחה”, כי העיקר זה הבן 

אדם שהוא מומחה. 

מורנו הרב רבי כלפון משה הכהן זצ”ל
יש אנשים שמכתב פשוט שלהם זה קמיע. ורבי כלפון ע”ה היה ככה. פעם נכדה כו. 

שלו באה אליו ואמרה לו: סבא, כל פעם אני מתעברת ומפילה. תכתוב לי קמיע. אמר 
לה: אני לא כותב קמיעות. אני לא מקובל. בכתה ואמרה לו: סבא, אני סובלת! אמר 
לה: טוב, אני אכתוב לך קמיע. לקח דף פשוט, לא עור צבי ולא עור שור... ולקח עט עם 

ענבה אחת, פתאום זה 200-250. מה נעשה להם? אין מה לעשות. צריך לקחת כמה שפחות 
ולהיזהר כמה שיותר. 

24.  הדמיון משפיע גם לטובה. לא כמו שאומרים “הדמיון הרע הזה”. )רבי ישראל סלנטר כותב 
באיגרת המוסר שלו: אוי לדמיון האויב הרע הזה(. אבל לא, הדמיון הוא גם לטובה. “דמיון מודרך” 
זה שאדם מדריך את עצמו לבריאות, ועל ידי זה הוא יהיה בריא. לא לעשן מתחילה ואחר כך 

לשאול מה לעשות? כבר עישנתי. “עד מתי עשנת בתפילת עמך” )תהלים פ’, ה’(. 

דיו פשוט, וכתב כמה מלים, ואמר לה: זהו, שימי עליך. ומזמן ששמה לא הפילה יותר! 
ולא רק היא, אלא כל אשה בג’רבא שהיתה חוששת מהפלות, לוקחת את הקמיע של 
רבי כלפון ומניחה אותו בכיס, ואין הפלות. יום אחד התעניינו מה כתוב בקמיע הזה, 
פתחו ומצאו שכתוב בו: “יברכך ה’ וישמרך, יאר ה’ פניו אליך ויחונך, ישא ה’ פניו אליך 
וישם לך שלום”. זה הכל! לא ראשי תיבות ולא מלאכים ולא חיות ולא שרפים, תפלה 
פשוטה מכל הלב! כי רבי כלפון היה אדם גדול מאד, ותפלה שלו שווה מליונים25. 

המקובל האלקי מלוב”ן רבי יעקב אבוחצירא זצ”ל
ורבי יעקב אבוחצירא לא היה לו קמיעות, אלא תפלה שלו היתה שווה הכל. וזכינו כז. 

לראות את הנכד שלו - רבי ישראל )הבבא סאלי(. ואומרים על רבי ישראל שכאשר בא 
ממרוקו לארץ ישראל, היה באניה, ורב החובל אמר: רבותי, אנחנו בסכנה, האניה 
עומדת לטבוע. אמרו לו: יש כאן צדיק אחד, תיכנס אליו. נכנס אליו ואמר לו: הרב, 
אנחנו בסכנה. אמר לו: תביא לי את הכוס שעליו סבא שלי - רבי יעקב אבוחצירא - 
היה עושה קידוש. הביאו לו את הכוס. ואמר: עכשיו תמזגו בכוס יין. שתה וברך על 
היין: בורא פרי הָגפן )הָגפן או הֶגפן, זה לא חשוב, אנחנו אומרים הָגפן(. ואחר כך אמר לו: תגיד 
בזכות סאידנא רבי יעקב - בזכות אדונינו רבי יעקב. ושפך מעט לים. וככה עשה שלש 
פעמים ואמר “בזכות סאידנא רבי יעקב”. הים שתה את היין של ר’ יעקב ונרגע. הכל 
הלך למישרים. ההוא השתגע - מה עשית לו? וכי חסר לים יין? כן, חסר לו. היין של 
הבבא סאלי זה משהו מיוחד. ומספרים עליו עשרות סיפורים. צריך לבדוק כל סיפור 

וסיפור, ולספר כל סיפור כהוויתו. 

התורם לישיבה יקבל לפחות פי עשרה
בישיבה שלנו יש משהו דומה, אני אומר להם: מי שיתרום לישיבה יקבל פי עשרה. כח. 

יש כאלה אומרים שקיבלו פי עשרה, ויש פי ארבעים, ויש פי מאה ויש פי אלף. עד כאן. 
היה מישהו שתרם בשביל להקים בית ספר לבנות “ותתפלל חנה”, ובשנה הראשונה 
הוא תרם ששים ושמונה אלף דולר, ובאותה שנה הוא הרוויח ששים ושמונה מליון 
דולר )זה יהודי עשיר בן פורת יוסף(. למה אני אומר מי שתורם מקבל לפחות פי עשרה? 
כי זה מעשר וככה צריך להיות. והשבוע הזה סיפרו לי, שפעם הרב מרדכי גנוט )אם 
אתם מכירים אותו( הלך פעם אחת להילולא של הישיבה, והנה בא עם חבר אחד ששמו 

דסקל )אשכנזי(, ואמר לו: יש כאן הילולא פעם בשנה, ואומרים שכל מי שיתרום מקבל 
פי עשרה. אמר לו: טוב, אני בא. ובא ותרם אלף שקל. ולמחרת קיבל עשרת אלפים 
שקל. אמר: אוי ואבוי, למה תרמתי רק אלף? הייתי צריך לתרום עשרת אלפים, והייתי 
מקבל מאה אלף... אבל בכל אופן קיבל פי עשרה. כל אחד ואחד ישתדל, הישיבה 
מעמידה פירות ופירי פירות. בישיבה כותבים ספרים בהלכה, כמו הספר על טהרת 
המשפחה - הלכות נדה, שכתב אותו תלמיד חכם גדול - רבי אליהו מאדאר שיהיה בריא 
עם עוד אחד ]רבי גיא מור[, ישבו ביחד ולמדו. ופרסמנו אותו פעם אחת בחוברת של 
“בית נאמן”. ונדפסו ממנו אלף עותקים, ובשבוע הראשון נמכרו שבע מאות ספרים! 
ם טוב לישיבה, כי הם עמלים בתורה ומחברים ספרים. ומעודדים את הבחורים  יש ׁשֵ
לכן כל מי שנותן מהכסף שלו לישיבה,  ויש בחורים שבקיאים בכל הש”ס!  ללמוד, 
הקב”ה מברך אותו בכפלי כפליים. שנזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן ואמן.

מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את כל הקהל הקדוש 
הזה, ה’ יתברך יתן לכם שמחת חיים, בריאות איתנה ורפואה שלמה. וישלח רפואה 
שלמה לידידנו היקר החכם השלם רבי נסים ארביב בן אסתר, רפואה שלמה בכל אבריו 
ובכל גידיו, ויאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים. וכן לאברך היקר רבי שמשון רפאל 

הלוי בן סולטאנה מלכה הי”ו. אמן כן יהי רצון.

25.  והיה חכם אחר לפני מאתים שנה - הנודע ביהודה, הוא לא היה כותב בכלל קמיעות, אבל 
אשה אחת השתגעה בימיו ואמרה אני מחכה רק לקמיע של הנודע ביהודה, והשתגעה בלי 
סוף. והלכו אליו ואמרו לו: כבוד הרב, תרחם עליה. אמר להם: אני לא כותב קמיעות, אני הולך 
על פי הפשט, תעזבו אותי. אבל הם לא הרפו ממנו, אמר להם: טוב, אני אכתוב לה קמיע. מה 
עשה הנודע ביהודה? לקח ניר לבן, ושם אותו בתוך ניילון, ואמר להם: עכשיו תשימו לה את 
זה, ותגידו לה שלא תפתח את זה שלושים יום, כי זה מסוכן בשבילה, וביום שתפתח את זה 
היא תתעוור... ואחרי שלושים יום תבדוק את הדף, אם תראה שנמחק הכל ולא נשאר ממנו 
זכר, תדע שהיא בריאה. והוא באמת לא כתב כלום בדף... אבל היא האמינה מכל הלב שהקמיע 
הזה יציל אותה. וביום ראשון ששמה אותו אמרה: “היום יום ראשון לקמיע”, “היום יום שני 
לקמיע”, ו”היום שבעה ימים לקמיע שהם שבוע אחד”, כמו העומר... וביום השלושים אמרה: 
מחר נראה אם נשאר בו זכר, ופתחה אותו וראתה שהכל לבן - “כולו הפך לבן טהור הוא” )ויקרא 
י”ג י”ג(, שמחה: גם אני טהורה ואין לי כלום. זה כח פסיכולוגי מיוחד איך לרפא אנשים בשתי 

מלים. וכך היה רבי כלפון. 





ילדי גאילדי גאלהלה

ַרּבֹו ֶׁשל ָמָרן ]ַהֵּבית יֹוֵסף[ ַרִּבי ַיֲעקֹב ֵּביַרב )הובא בבית יוסף סי' 

קמ"ג, ראה שם(, ָאַמר: ֲאַנְחנּו סֹוְמִכים ַעל ָהַרְמָּב"ם ְּבִמָּדה ּוָמָצאנּו 

ְפסּול ְּבֵסֶפר ּתֹוָרה ]ְּבֶאְמַצע ַהְּקִריָאה[ )ֶׁשָהַרְמָּב"ם ָּכַתב ִּבְתׁשּוָבה 

)שו"ת פאר הדור סימן ט'( ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְקרֹא ְּבֵסֶפר ּתֹוָרה ֹלא ָכֵׁשר, ְוָתְמהּו 

ְוִהְתַּפְּלאּו ָעָליו(, ָמה ַהֵּפרּוׁש? ְלֹלא ִדְבֵרי ָהַרְמָּב"ם ָהִיינּו ְצִריִכים 

ְלָהִביא ֵסֶפר ֵׁשִני ְוַלֲחזֹר ִמְּתִחַּלת ַהָּפָרָׁשה. ֲאִני זֹוֵכר ְּכֶׁשָהִיינּו 

ְיָלִדים ְקַטִּנים ֶׁשָהָיה ַפַעם ַאַחת ְּבָפָרַׁשת ָנׂשֹא ֵאֶצל ַאָּבא ָעָליו 

קֹוֵרא ּומֹוֵצא  ֵמַהֵהיָכל!  ְסָפִרים  ִׁשָּׁשה  ֶׁשהּוא הֹוִציא  ַהָּׁשלֹום, 

ָטעּות ּוֵמִביא ֵסֶפר ַאֵחר, ׁשּוב קֹוֵרא ְוַגם ּבֹו ִנְמָצא ָטעּות ּוֵמִביא 

ֵסֶפר ַאֵחר ְוכּו', ּוַבּסֹוף ַּגם ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה ָהַאֲחרֹון ִנְמָצא ָטעּות 

ֵּביַרב אֹוֵמר  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ְוָלֵכן  ְּבָרָכה.  ְּבִלי  ַהַהְפָטָרה  ְוָקְראּו ֶאת 

ָהַרְמָּב"ם, ָאז ָאָדם ֶׁשּמֹוֵצא ְׁשִגיָאה  ְּבַדַעת  ִנְתַחֵּׁשב  ֶׁשִאם ֹלא 

ְבסֹוף ַהָּפָרָׁשה ָיִביא ֵסֶפר ָחָדׁש ְוַיְתִחיל ֵמַהַהְתָחָלה "ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל 

מֶֹׁשה ֵּלאמֹר; ָנׂשֹא ֶאת רֹאׁש ְּבֵני ֵגְרׁשֹון", ֲאָבל ֶזה ֵמָאה ִׁשְבִעים 

ְוִׁשָּׁשה ְפסּוִקים ְוִאי ֶאְפָׁשר ַלֲעמֹד ָּבֶזה. ְוָהַרב ָזַצ"ל )בשו"ת יחוה 

דעת חלק ו' סוף סימן נ"ו בהערה( ּכֹוֵתב ֶׁשְּבָיֵמינּו ִהְתָּבֵרר ֶׁשְּלֹלא 

ַהְּכֶנֶסת,  ְּבֵבית  ְוַרְגֵלינּו  ָיֵדינּו  ָהַרְמָּב"ם ַהָּללּו ֹלא ָמָצאנּו  ִדְבֵרי 

ָלָּמה? ִּכי ֻכָּלם ָהיּו חֹוְׁשִבים ֶׁשַאֲחֵרי ֶׁשֵּסֶפר ּתֹוָרה ִנְבַּדק ַעל ְיֵדי 

ַמִּגיִהים ָאז ַהּכֹל ְּבֵסֶדר, ְוִאם ֵיׁש ָטעּות ֶׁשֹּלא ָמָצאנּו, הֹוְלִכים 

ַאַחר רֹב ִסְפֵרי תֹוָרה ֶׁשָּלנּו ֶׁשֵהם ְּבֵסֶדר, ְוִאם ִּתְמָצא ָטעּות ְנַתֵּקן 

אֹוָתּה ַאַחר ָּכְך ְּביֹום חֹל. ֲאָבל ִהְתָּבֵרר ֶׁשְּׁשמֹוִנים ָאחּוז ִמִּסְפֵרי 

ַהּתֹוָרה ֶׁשָּלנּו ִלְפֵני ַהְמָצַאת ַהַּמְחֵׁשב ]ֶׁשּבֹוֵדק ֶאת ַהֵּסֶפר ּתֹוָרה[ 

ָהיּו ְפסּוִלים )ָּכָכה ָרִאיִתי ְבֵאיֶזה חֹוֶבֶרת(, ְוֹלא ֶׁשְּפסּוִלים ְּבֵאיֶזה 

ִדּבּוק ָקָטן ֶׁשּנֹאַמר "ָּכל ָהָראּוי ְלִבָּלה ֵאין ִּבָּלה ְמַעֶּכֶבת ּבֹו" )עין 

טורי זהב סי' ל"ב ס"ק ח"י(, ֶאָּלא ְפסּוִלים ְּבִפּסּוִלים ְּגדֹוִלים ְּכמֹו 

ֶׁשָחֵסר ִמָּלה אֹו ֶׁשִהְׁשַּתְּבָׁשה ִמָּלה אֹו ֶׁשָחֵסר אֹות ְוַכּדֹוֶמה. ְוקֹוֶרה 

ְדָבִרים ָּכֵאֶּלה, ִהֵּנה ָרִאיִתי ְבֵסֶפר ּתֹוָרה ָיָׁשן ֶׁשָהִיינּו קֹוְרִאים ּבֹו 

ְּבִקְרַית ֶהְרצֹוג )ְוָלַקְחנּו אֹותֹו ִמִּמְׂשַרד ַהָּדתֹות ְוִהִּגיַע ֵמרֹוַמְנָיה ִלְפֵני 

ַהֻחְרָּבן ]ִלְפֵני ַהּׁשֹוָאה[(, ּוַבָּפסּוק: "ַוִּיְׁשָחֵטהּו ַוְיַחְּטֵאהּו ָּכִראׁשֹון" 

ִּכי ַהּסֹוֵפר  ַוְיַחְּטֵאהּו",  "ַוִּיְׁשָחְטֵאהּו  ָהָיה ָּכתּוב:  )ויקרא ט' ט"ו( 

ְוָעָׂשה  ַהֵּטי"ת  ַאֵחר  ָאֶל"ף  ֶׁשֵּיׁש ָׁשם  ִמ"ַוְיַחְּטֵאהּו"  ִהְתַּבְלֵּבל 

ַגם "ַוִּיְׁשָחְטֵאהּו" ִעם ָאֶל"ף ַאֲחֵרי ֵטי"ת, ַוֲהֵרי ֶזה ָפסּול. ַּפַעם 

ָקָראִתי ְּבָפָרַׁשת ְּבֻחּקַֹתי, ְוָכתּוב ָׁשם: "ְוָהַלְכִּתי ַאף ֲאִני ִעָּמֶכם 

ְּבֶקִרי ְוִהֵּכיִתי ֶאְתֶכם ַּגם ָאִני" )ויקרא כ"ו כ"ד(, ַוֲאִני קֹוֵרא ְורֹוֶאה 

ָכתּוב "ְוִהֵּכיִתי ֶאְתֶכם ַאף ָאִני", ְוֵאיְך ַׂשְמִּתי ֵלב ָלֶזה? ְּביֹום ִׁשִּׁשי 

ָקָראִתי ְׁשַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ַּתְרּגּום, ְוָאַמְרִּתי: ַהָּפסּוק ֹלא אֹוֵמר 

"ַאף" ַּפֲעַמִים, ִּכי "ֹלא ָתקּום ַּפֲעַמִים ָצָרה" )נחום א', ט'( ]ִּכי "ַאף" 

ֶזה ְלׁשֹון ַּכַעס ַוֲחרֹון ַאף[, ֶאָּלא ַבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה "ַאף" ּוַבַּפַעם 

ַהְּׁשִנָּיה אֹוֵמר "ַּגם". ּוְלָמֳחָרת ֲאִני קֹוֵרא ְּבֵסֶפר ּתֹוָרה )ְוַהִּצּבּור ֹלא 

ָׂשם ֵלב ִּכי ֶאת ַהּתֹוֵכָחה קֹוְרִאים ְּבקֹול ָנמּוְך, ְוֵהם ַאף ַּפַעם ֹלא ָׂשמּו ֵלב...( 

ְורֹוֶאה ֶׁשָּכתּוב ָׁשם: "ְוִהֵּכיִתי ֶאְתֶכם ַאף ָאִני", ָאַמְרִּתי ָלֶהם: ַמה 

ָּכתּוב ֶאְצְלֶכם ]ַּבחּוַמׁש[ "ַאף" אֹו "ַּגם"? ָאְמרּו ִלי: ָּכתּוב "ַּגם", 

ְוִאם ֵּכן ֶזה ָפסּול. ּוִמּיֹום ֶׁשִּנְכַּתב ֵסֶפר ּתֹוָרה ַהֶּזה ַאף ֶאָחד ֹלא 

ָּגרּוַע  ָהָיה יֹוֵתר  ַהַּמִּגיַּה ְוֹלא ַהּקֹוֵרא ַבּתֹוָרה.  ָּבֶזה, ֹלא  ִהְרִּגיׁש 

ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ָּכאן ִּבְבֵני ְבַרק, ֶׁשָהיּו קֹוְרִאים ְּבֵסֶפר ּתֹוָרה ֶאָחד 

ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה, ּוַבָּפסּוק: "ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 

ָנָׂשאִתי ֶאת ָיִדי ָלֵתת אָֹתּה ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב" )שמות 

ו' ח'( ָהָיה ָכתּוב "ָלֵׂשאת אֹוָתּה" ִּבְמקֹום "ָלֵתת אֹוָתּה"! ְוֵאיְך 

ֹלא ִהְרִּגיׁשּו? ִּכי ַהָּתי"ו ְרפּוָיה ְוַהִּשֹי"ן ְׂשָמאִלית ֶזה אֹותֹו ָדָבר 

]ְּבִמְבָטא ָהַאְׁשְּכַנִּזים[ ֶׁשֲהֵרי ְׁשֵניֶהם "לֹוֵסס", ָאז ַהִּמְתַּפְּלִלים 

ֹלא ִהְרִּגיׁשּו. ַעד ֶׁשָּבא ַהַּמְחֵׁשב ּוָמָצא, ַמה ֶּזה ָלֵׂשאת אֹוָתּה? ֵאיְך 

ֶאְפָׁשר ְלָהִרים ֶאת ָהָאֶרץ?! ָצִריְך ִלְכּתֹב "ָלֵתת אֹוָתּה". ֲאָבל ִאם 

ְׁשמֹוִנים ָאחּוז ִמִּסְפֵרי ַהּתֹוָרה ֶׁשָּלנּו ֹלא ְכֵׁשִרים ָאז ֵאיְך ֵּבַרְכנּו 

ֲעֵליֶהם ְּבֶמֶׁשְך ְׁשַבע ְמאֹות ָׁשָנה?! ֶאָּלא ֲהָלָכה ְכמֹו ָהַרְמָּב"ם. 

)גליון 51 הערה 39 וגליון 102 הערה 18(.
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תשובה לחידה נמצאת בעלון הנוכחי. 
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  )חובה לציין שם וכתובת בצורה ברורה!(. 
נא לשלוח התשובות עד יום ראשון בערב

פתרון משבוע קודם:  מלך קודם למלכה. מלך רומז למנהגים השונים בקבלת המלכה )השבת(, 40 דקות 
קודם השקיעה, וכן 30 וכן 20 דקות.  הזוכה: יוסף סיאני- חולון.

הגאון הגדול רבי יהושוע מאמאן זצ"ל, מחבר שו"ת עמק יהושוע, ומחשובי הפוסקים.  פתרון התמונה: 
הזוכה: משפחת גולן - ירושלים.

זוכים מגליון קודם: מאיר טרבלסי - נחלים.  ומשפחת ברקלי - מודיעין עילית.

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

 "ֲאִני רֹוֶצה ִלְפּגֹׁש ֶאת מֶֹׁשה ַרֵּבנּו"
ִלְפֵני  ִסיַני  ָלַדַעת ֶׁשֵּיׁש ָלנּו תֹוָרה ֶׁשִּנְּתָנה ְבַהר  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו 

ְּכ-3500 ָׁשָנה. ַוֲאִפּלּו ַאִייְנְׁשֵטיין ]ְּגדֹול ַהַּמְּדָעִנים[ – ַּפַעם ָׁשֲאלּו 

אֹותֹו: ַאָּתה רֹוֶצה ִלְפּגֹׁש ֵאיֶזה ַמְּדָען ֵמַהּדֹורֹות ֶׁשָעְברּו? ָאַמר 

ָלֶהם: ֵּכן. ָאְמרּו לֹו: ֶאת ִמי? ֶאת ְּפלֹוִני אֹו ְּפלֹוִני? ָאַמר ָלֶהם: ֲאִני 

רֹוֶצה ִלְפּגֹׁש ֶאת מֶֹׁשה ַרֵּבנּו! ִהְתַּפְּלאּו: ֶאת מֶֹׁשה ַרֵּבנּו?! ַמה ֵּיׁש 

ְלָך ְלַדֵּבר ִאּתֹו? ַמה ַהֶּקֶׁשר ֵּביֵניֶכם? ַאָּתה ַמְּדָען ְוהּוא ַבּתֹוָרה? 

ָאַמר ָלֶהם ֲאִני ֶאְׁשַאל אֹותֹו, ַהִאם ָיַדְעָּת ֶׁשַהּתֹוָרה ֶׁשְּלָך ִתָּׁשֵאר 

ְויֹוֵתר?! ַהִאם ַּפַעם ָחַׁשְבָּת ַעל ֶזה?! ַאָּתה  3500 ָׁשָנה  ָּבעֹוָלם 

ֵהֵבאָת ֶאת ַהּתֹוָרה ְוַהְרֵּבה ֲאֵחִרים ֵהִקימּו ָכל ִמיֵני ְׁשֻטּיֹות, ְוַרק 

ְוַקֶּיֶמת! ִאם ָאָדם ׁשֹוֵמר ַׁשָּבת ְוׁשֹוֵמַע  ַחָּיה  ַהּתֹוָרה ֶׁשְּלָך ִהיא 

ִּפּיּוִטים ֶׁשל ַׁשָּבת, ֵיׁש לֹו ַתֲענּוג ְואֶֹׁשר רּוָחִני. ׁשּום ָּדָבר ֹלא ִיְדֶמה 

ַלּתֹוָרה ֶׁשָּלנּו. )גליון 244 אות י"ג(.

 ְּבָׁשָעה ְׁשַּתִים-ָׁשֹלׁש ]ִלְפנֹות ּבֶֹקר[ 
הֹוְלִכים ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת

ִלְפֵני ָמאַתִים ָׁשָנה ָהָיה ַרִּבי ַאְבָרָהם ַעְנֵּתִּבי ְּבסּוְרָיה )ַחאֶלּב( ְוהּוא 

ָּכַתב ֶׁשְּבֶמֶׁשְך ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ֶׁשהּוא ִהִּכיר ֶאת ַהְּקִהָּלה ֹלא ִנְפַטר 

ַאף ֶאָחד ִלְפֵני ְזַמּנֹו ְוַכּדֹוֶמה, ׁשּום ְּבָעָיה ֹלא ָהְיָתה. ָלָּמה? ִּכי ָהיּו 

ֻכָּלם ַצִּדיִקים ְּגמּוִרים. ָהיּו ָבִאים ַהַּבְיָתה, אֹוְכִלים ְולֹוְמִדים ַמֶּׁשהּו 

ְוָהיּו ְיֵׁשִנים ֻמְקָּדם, ּוְבָׁשָעה ְׁשַּתִים-ָׁשֹלׁש ]ִלְפנֹות ּבֶֹקר[ הֹוְלִכים 

ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת. ָּכל ֶאָחד עֹוֵסק ְּבַמה ֶּׁשהּוא ֵמִבין – ֲחבּורֹות ֲחבּורֹות, 

ֵאֶּלה לֹוְמִדים ִמְׁשָניֹות, ֵאֶּלה לֹוְמִדים ֵעין ַיֲעקֹב, ֵאֶּלה לֹוְמִדים 

ֻחָּמׁש ְּבַרִׁש“י, ֵאֶּלה לֹוְמִדים ֲהָלָכה ְוֵאֶּלה כֹוְתִבים. ָאַמר, ֵמעֹוָלם 

ֹלא ָקָרה ׁשּום ָּדָבר ַרע ַּבְּקִהָּלה ֶׁשָּלנּו. ׁשּום ָּדָבר. )גליון 259 אות ט'(.

”ְוָעָׂשת ֶאת ַהְּתבּוָאה ִלְׁשֹלׁש ַהָּׁשִנים“
ָהַרב ַסְלָמאן מּוָצאִפי ָזָצ"ל ]ֶׁשָהַאְזָּכָרה ֶׁשֹּלו ָהְיָתה ַהָּׁשבּוַע[, ָהְיָתה 

לֹו ַקְרַקע ְקַטָּנה, ְוָכל ָׁשָנה ָהָיה זֹוֵרַע ָׁשם ִחָּטה, ְוַכֲאֶׁשר ַמִּגיָעה 

ֵעת ַהָּקִציר ָהָיה קֹוֵצר ֶאת ַהִחָּטה ֶׁשּלֹו ְועֹוֶׂשה ִמֶּמָּנה ַמַּצת ִמְצָוה 

ֵמַהָּקִציר ֶׁשּלֹו. ְוָׁשָנה ַאַחת ַּבָּׁשָנה ַהִׁשִּׁשית ָיָצא לֹו ִּפי ָׁשלֹוׁש )ככה 

כותב בנו רבי בן ציון מוצפי שיהיה בריא בספר עולמו של צדיק עמ‘ 

124(. ָּכל ָׁשָנה ָהָיה לֹו ֶׁשַבע ִקילֹו ּוְבאֹוָתּה ָׁשָנה ָיָצא לֹו ֶעְׂשִרים 

ְוָאַמר: ִהֵּנה ַהַהְבָטָחה ֶׁשל ַהּתֹוָרה: ”ְוָעָׂשת  ְוֶאָחד ִקילֹו. ָׂשַמח 

ֶאת ַהְּתבּוָאה ִלְׁשֹלׁש ַהָּׁשִנים“ )יקרא כ“ה, כ“א(. )שם הערה 21(.

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

ַרִׁש“י אֹוֵמר  י‘(.  ִנְתַחְּכָמה לֹו“ )שמות א‘  ְּבָפָרָׁשֵתנּו: ”ָהָבה  א. 

ָהָבה ִנְתַחְּכָמה ְלמֹוִׁשיָען ָׁשל ִיְׂשָרֵאל, ְּכלֹוַמר ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. 

ַהִּמָּלה ָהָבה ָראֵׁשי ֵתבֹות ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. )גליון 244 אות ח'(.

ב. ֵיׁש ִּדּיּון ִמי ָהָיה ִרִּבי ֶאְלָעָזר ַהָּקִליִרי ֶׁשָּכַתב ֶאת ָּכל ַהִּפּיּוִטים 

ֶׁשל ָהַאְׁשְּכַנִּזים. ַהּתֹוָספֹות ַּבֲחִגיָגה )י"ג עמוד א' בדיבור המתחיל 

ורגלי( אֹוְמִרים ֶׁשֶּזה ָהָיה ַתָּנא, ֵאיֶזה ַתָּנא? ִרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ִרִּבי 

ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי. ֲאָבל ַּבּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים הֹוִכיחּו ֶׁשֶּזה ֹלא ָכְך, 

ֶאָּלא הּוא יֹוֵתר ְמֻאָחר - ַאֲחֵרי ֲחִתיַמת ַהַּתְלמּוד, ְוֵיׁש ָלֶהם ָּכל 

ִמיֵני ְרָאיֹות ִמָּכאן ּוִמָּכאן, ּוַבָּדָבר ַהֶּזה ֵהם צֹוְדִקים. ָמָרן ַהִחיָד"א 

ַּבֲעִדינּות ַנְפׁשֹו כֹוֵתב )בספרו מחזיק ברכה סוף סימן קי"ב(: "ַרּבֹוֵתינּו 

ֶאְלָעָזר  ִרִּבי  ֶזה  ַהָּקִליִרי  ֶאְלָעָזר  ֶׁשִרִּבי  ָּכְתבּו  ַבֲעֵלי ַהּתֹוָספֹות 

ְּבנֹו ֶׁשל ִרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי 'ּוְדַבר ה' ְּבִפיֶהם ֱאֶמת', ִּכי ָכָכה 

ִגּלּו גּוֵרי ָהֲאִר"י )שמובאים במר וקציעה סי' קי"ב( ֶׁשִּנְׁשָמתֹו ֶׁשל 

ַהָּקִליִרי ָהְיָתה ִנְׁשָמתֹו ֶׁשל ִרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ִרִּבי ִׁשְמעֹון". ֲאָבל ִאם 

ִהיא ָהְיָתה ִנְׁשָמתֹו, זֹאת אֹוֶמֶרת ֶׁשֶּזה ֹלא הּוא ַעְצמֹו, ָאז ַמה ֶּזה 

"ּוְדַבר ה' ְּבִפיֶהם ֱאֶמת"? ֶאָּלא ֶׁשַהִחיָד"א ָהָיה ֲעִדין ֶנֶפׁש ְמֻיָחד 

ְּבִמינֹו ְוֹלא ָרָצה ִלְכּתֹב ֶנֶגד ִּדְבֵרי ַהּתֹוָספֹות, ְוָלֵכן ָּכַתב "ּוְדַבר 

ה' ְּבִפיֶהם ֱאֶמת" ְּכלֹוַמר ֶׁשָּיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשּזֹו ַהְּנָׁשָמה ֶׁשּלֹו, ְוִאם 

ֵּכן ֵאין ֻקְׁשָיא יֹוֵתר. )גליון 45 אות כ"ה. וראה עוד שם באות כ"ו(.

ג. ֵיׁש ָלנּו ְׁשֹלָׁשה ָהָרָש“ש. ֶאָחד ַהֵּתיָמִני – ַרִּבי ָׁשלֹום ַׁשַּבִזי )נֹוַלד 

ִּבְׁשַנת ש“פ(. ְוֵיׁש ַרִּבי ָׁשלֹום ַׁשְרַעִּבי ֶזה ָהָיה ְמֻקָּבל ֶׁשִהִּגיַע ִמֵּתיָמן 

ַּגם ֵּכן. ְוֵיׁש ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ְׁשַטַראׁשֹון ִמִּויְלָנא ֶׁשהּוא מֹוִפיַע ְּבָכל 

ַהַּמֶּסְכּתֹות. ָהָיה עֹוד ָחָכם ִּבְזַמּנֹו ֶׁשָרצּו ְלַהְדִּפיס ֶאת ַהִחּדּוִׁשים 

ֶׁשּלֹו, ֲאָבל ָאְמרּו לֹו ְּתַקֵּצר, ֲאַנְחנּו ֹלא ְיכֹוִלים ִלְסּבֹל ֲאִריכּות. 

ְּגָמָרא ְגדֹוָלה ִעם ְמָפְרִׁשים ַרִּבים ְוַרֵּבנּו ֲחַנְנֵאל ְוכּו‘. ָאַמר ָלֶהם 

ֲאִני ֹלא ָיכֹול ְלַקֵּצר. )ֲאִני ֹלא יֹוֵדַע ָמה ַהֵּסֶפר ֶׁשּלֹו ְבִדּיּוק, ִנְדֶמה ִלי 

ִקֵּצר  ָהָרָש“ש  ֲאָבל  ְלֵאיָתן(.  ַמְׂשִּכיל  ַאְבָרָהם  ְלַרִּבי  ַאְבָרָהם  ְבִרית 

ְוִהְצִליַח – ”ַוּיֹאֶמר ַלּקֹוְצִרים ה‘ ִעָּמֶכם“ )רות ב‘, ד‘(. ֵיׁש ְׁשֹלָׁשה 

ָהָרָש“ש. )גליון 258 הערה 1(.


