
א. לא מדקדקים בשיר כשזה נוגד את משקלו )אות א(.  ב. זקן המקובלים הגאון הצדיק רבי יצחק כדורי זצ”ל. )ב-יא(  ג. ביאור דברי הרש”ש: “פתילה 
ד. נסיעה באופניים בשבת וביום טוב )אות ד(. ה. שימוש בקמיעים ובדברים מעל הטבע )ו-יא(.  ו. הגאון  גימטריא תלצ”ה ארבעה שלהובין” )אות ג( 
הצדיק מלוב”ן בבא סאלי זצ”ל )יב-יד(.  ז. ביאור עמוק ומתוק בדברי רש”י על הפסוק “כבד לב פרעה” )טו-טז(.  ח. “ותעל הּצפרדע” למה הצד”י דגושה? )אות 
יז(.  ט. פירוש הפסוק “ומלאו בתי מצרים את הערוב וגם האדמה אשר הם עליה” )אות יח(.  י. “שובו שברו לנו מעט אכל” – שוברים כסף או מודדים תבואה 
)אות יט(.  יא. קבלת מכתבים בפקס בשבת )כ-כא(.  יב. שותפות עם גוי שיעבוד בשבת בחנות )אות כב(.  יג. אמירת “והוא רחום” ב”יהי כבוד” בשבת בבוקר )אות 

כג(.  יד. אמירת “יהי רצון” שלפני פרשת התמיד בשבת )אות כד(.  טו. שבט - שנשמע בשורות טובות )אות כה(. 

לעשות לשיר משקל 
שבוע טוב ומבורך. ]יישר כח לר’ כפיר פרטוש ואחיו ר’ יהונתן על א. 

השיר  “יודו לך רעיוני”[. מי כתב את השיר הזה? בבא סאלי ע”ה. מי 
ְך”,  שמבין קצת בדקדוק אומר: אי אפשר להגיד על הקב”ה “אשמח ָבּ
ָך”. מה עונים על זה? יש פסוק בתהלים  ּבְ אלא צריך לומר “אשמח 
ְך”, אמנם זה בסוף פסוק, אבל בפיוטים לא  ּבָ אבטח  )נ”ה, כ”ד(: “ואני 
מדקדקים בזה. יש לנו אפילו בתפילה: “בתורָתְך”, “מטוָבְך”, “בישועָתְך”. 
אמנם בתפלה עדיף לומר “בתורֶתָך”, “בישועֶתָך” וכו’, אבל בפיוטים 
לא מדקדקים בזה. לכן בפיוט “ידיד נפש אב הרחמן” אומרים: “משוך 
ְך אל רצוָנְך”. האשכנזים מדקדקים יותר מדאי, אומרים: “משוך  עבּדָ
ָך אל רצוֶנָך”. אבל יש משקל לשיר, יש כמה הברות בשיר – “י-דיד  עבְדּ
ְך אל ר-צו-ָנְך"  נ-פש אב ה-רח-מן” - שמונה הברות, “מ-שוך, עב-ָדּ
ָך" ו”רצוֶנָך", יהיה לך עשר ואחת עשרה, המחבר  שמונה. אם תגיד "עבֶדּ
ְך" ו”רצוָנְך",  ָך" ו”רצוֶנָך", אלא התכוון לומר "עבָדּ לא התכוון לקרוא "עבֶדּ
כל השיר כולו הולך ככה. בזמנו לפני ארבע מאות שנה, כבר הרשו 
הבבא  ְך” זה יפה מאד.  ָבּ לעצמם הפייטנים לומר ככה. לכן “אשמח 
סאלי ע”ה היה כולו מלא שמחה. פעם הביאו לו אשה שהבן שלה לא 
שומע בקולה, היה מרגיז אותה. אז הכניסו אותו אליו, והוא אמר לו: 
אם הייתה אמא שלי בחיים, הייתי מרקד אתה, הייתי שמח בה. איך 
אתה עושה דבר כזה?! והוא לא זז משם עד שהוריד הבן דמעות1. צריך 
ללמוד את הדרך להבין לנפשם של בני אדם. “אשמח בך” כולו שמחה.  

זקן המקובלים הגאון הצדיק רבי יצחק כדורי זצ”ל
הערב כ”ט בטבת זו האזכרה של הגאון הצדיק, זקן המקובלים רבי ב. 

יצחק כדורי ע”ה, אנחנו לא יודעים הרבה על הצדיק הזה. יודעים שהיה 
כותב קמיעות, יודעים שהיה סבלני להחריד, מיוחד במינו. ויודעים 
שחי מאה ושבע שנה. היום ראיתי באחד העלונים שהוא נולד בשנת 
תרנ”ט, ונפטר בשנת תשס”ו, ויוצא שחי מאה ושבע שנים, לא שמענו 

1.  הרב עובדיה היה לו משהו דומה, בא אליו אחד ואמר לו: הבן שלי לא מכבד 
אותי. קרא הרב לילד ואמר לו: למה אתה לא מכבד את אביך? אמר לו: הוא מרגיז 
אותי. אמר לו הרב: מה זה הוא מרגיז אותך?! אם אני נמצא שם, אתה יכול לבזות 
אותו בפני?! אמר לו: לא, חס וחלילה. אמר לו הרב: אז הנה מצאנו עצה טובה. 
שלח את אחד הנמצאים שם ואמר לו: תצלם אותנו כשאני מחבק את הילד. )לא 
די שהוא ישב על ידו, אלא הוא גם מחבק אותו, הרב יודע לרדת לסוף דעתו של הילד(. אמר 
לו: זו תמונה קטנה, תלך תגדיל אותה, ותשים מסגרת בחדר שלך. וכשאתה רואה 
איך אני מחבק אותך, אתה יכול לבזות את אביך? אמר לו: לא. מאז הסתדר לגמרי. 

עד שבא אביו ואמר: הוא הרבה יותר טוב מכל האחים שלו...

בדור הזה מי שזכה לחיות מאה ושבע שנים. והוא היה גם כן סבלני 
ועניו מאין כמוהו, אשתו הראשונה פעם הביאה לו אוכל, אבל הוא 
היה עסוק בכתיבת קמיע, הוא כותב וכותב, והיא קוראת לו: “יצחק, 
האוכל מתקרר” – “אדפֹינה ברדת” - החמין התקררו. והוא לא שומע, 
הוא מרוכז בקמיע. אז היא הזיזה את השולחן, והדיו נשפך על הקמיע 
ועל הרקיע... מה זה?! מישהו אחר היה צועק: “אוי, גוואלד!”... אבל הוא 
לא אמר כלום. אמר לחבר שלו שבא להזמין את הקמיע: היא יודעת 
מה שהיא עושה! כנראה בקמיע יש איזה פגם, איזה ‘דפקט’, ולכן היא 
שפכה עליו את הדיו. נגמר. נכתוב מחדש, אולי יכתוב מחדש ויעשה 

גם תעניות מחדש. מי יודע?! 

“פתילה גימטריא תלצ”א ארבעה שלהובין”
אבל אפילו שאי אפשר להציל ממנו הרבה דברים, )לכתוב קמיעות זה ג. 

לא חכמה היום(, יש לנו דברים שלמדתי מהחכם שהיה עובד על ידו. הוא 
היה נותן שיעורים פעם בשבוע )ואולי פעמיים(, והיו לומדים ספר נהר 
שלום של רבי שלום שרעבי, ולפעמים יש שם דברים שאתה לא מבין. 
איך היה? היה לי ספר לערוך אותו2 - ספר “תפארת משה” של הגאון 
המקובל רבי משה עידאן3, והוא כתב שם גם הערות על ספר עץ חיים, 

2.  ברוך ה’ ערכתי הרבה ספרים, עשיתי טובות 
עם המחברים, ולפעמים בחנם ממש - ספר 
שלם נערך על ידי בחינם. אתה מדבר עם 
המחבר, והוא אומר לך: תעשה לי טובה, 
תעשה לי בחנם. מה אני אעשה לו?! אני 
אריב אתו?! אם מלכתחילה אני אומר לו: 
תשמע, כמה כבודו מוכן לשלם? לא תאמר 
לו: אתה משלם או לא? אלא תאמר לו: כמה 
כבודו מוכן לשלם? אם הוא אומר: כלום, 
אז כלום - תערוך לבד... אבל ויתרתי הרבה 
פעמים, ויתרתי וויתרתי וויתרתי, ובזכות זה 
אני חי עד היום. הרב שטיינמן ע”ה היה אומר: 

“מויתור אף פעם לא מפסידים”.
- אבי  זה סבו של רבי שמואל עידאן    .3
אביו. הוא היה מקובל גדול ולמד קבלה. 
הוא נפטר בתרנ”ד ולא היו בזמנו סידורים 
מודפסים של קבלה, הכל היה בכתב יד. 
אז הוא שכר את אחד המקובלים בג’רבא 
שבא מישראל, ואמר לו: תכתוב לי סידור 
שלם של הרש”ש עם כל הכוונות. וכתבי 
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ודברים אחרים, ועל ספר נהר שלום4. ובנהר שלום כתוב בכוונות חנוכה5 
)בתחלת דרוש חנוכה(: יכוון “פתילה גימטריא תלצ”ה ארבעה שלהובין הרי 
תקכ”ה”. מה הוא מדבר? מה הם ארבעה שלהובין? ]ככה העיר בתפארת 
משה )עמ’ קט”ז(: “לא הבינותי מהו פירושו”[. והלכתי יום אחד לרב כדורי 
כי הבת שלי ז”ל הייתה חולה, וביקשתי מהרב שיכתוב קמיע, והוא כתב 
לה קמיע. אבל עד שהוא בא, היו לומדים בנהר שלום. פתחתי נהר שלום 
ואמרתי לרבי שמואל דרזי: אדוני, מה זה? אמר לי: זה תכלת לבן צהוב 
אדום, אמרתי לו אבל אדום כתוב באל”ף, וכאן כתוב ה”א? אמר לי: כתב 
כן בחילוף אל”ף בה”א כדי שתבוא הגימטריא פתילה על נכון. אחר כך 
חשבתי וחשבתי, ואמרתי: זהו, צריך להיות באמת באל”ף “תלצ”א ד’ 
שלהובין”, כי במאור של הנר יש ארבעה שלהובין6  זה תלצ”א, תלצ”א 

היד האלה עוד נמצאים בידי המשפחה.
4.  זה ספר של רבי שלום שרעבי. הרש”ש זורם כל הזמן, את עיקרי הכוונות הוא 
לוקח מהרב האר”י ומוסיף משלו. מוסיף ומוסיף בלי סוף. אני זוכר דבר אחד שראיתי 
פעם בילדותי, כל פעם שיש מלת “קטרת” בתפלה, תכוון שקטרת עולה תרי”ג ובלבד 
שתחליף את הקו”ף בדל”ת באתב”ש, כלומר “קטרת” את הקו”ף נחליף אותה בדל”ת 
- א”ת ב”ש ג”ר ד”ק, וממילא במקום קטרת, יהיה – דטר”ת וזה גימטריא תרי”ג. כל 
פעם כשכתוב קטרת בתפילה בא הרמז הזה, מאיפה הוא הביא את זה? זה כתוב 
ברש”י פרשת נשא )במדבר ז’, כ’(. ומה אכפת לרש”י אם הקטרת גימטריא תרי”ג או 
לא? רש”י ע”ה יש לו סיבה. הוא רצה לתת הסבר למה כל הנשיאים בפרשת נשא 
הקריבו כולם אותו דבר. “שלושים ומאה משקלה” )שם י”ט( כנגד מאה ושלושים 
שנה של אדם הראשון עד שנולד לו שת. )לפני כן היו נולדים לו שדין ורוחין ולילין(. 
אחר כך קטרת זה עולה תרי”ג ובלבד שתחליף את הקו”ף בדל”ת. ולמה רש”י כתב 
את זה? כשהגענו לשבט הראשון זה שבט יהודה הוא הקריב את הקרבן שלו. אחריו 
יששכר, וגם יששכר עושה אותו דבר, למה גם הוא הקטיר קטרת מאה ושלושים? אז 
רש”י לקח ממדרש רבה שם )פרשת נשא פרשה י”ג( שנותן טעם לכל אחד מהנשיאים 
למה הוא הביא בדיוק את הדברים האלה. יששכר זה סמל לתורה, הוא לומד תורה, 
ולכן בקטורת שלו יש גימטריא תרי”ג. וראיה לזה, שרש”י לא כתב את זה בקטרת 
הראשונה של שבט יהודה, אלא כתב את זה בשני – ביששכר. ואילו הרש”ש ע”ה 

כל פעם שיש קטרת בתפילה אומר לכוון גימטריא תרי”ג.
יש גם כן בדורנו את רבי סלימאן מוצפי זצ”ל שכתב כל מיני כוונות כשאתה אוכל 
בשר - יש לך כוונה. אתה שותה חלב - יש לך כוונה. כל מה שבן אדם עושה יש 
לו כוונות. הוא לוקח כוס חלב, ומברך עליו “שהכל נהיה בדברו” עם הכוונות חצי 
שעה עד שיתקרר... הוא גומר תפלה באחת עשרה, ואחר כך מביאה לו אשתו כוס 
חלב, וגם את החלב הזה הוא שותה אחרי כוונות רבות. אשתו לפחות לא אמרה לו 
תשתה מהר... אז יש לו כוונות כתב יד, וצילם אותם הבן רבי בן ציון מוצפי שיהיה 
בריא, ואמר שם )ס’ עולמו של צדיק עמ’ 80( כשאדם אוכל בשר יכוון גימטריא “ח”י 
האבות”. איפה ח”י האבות? יש לנו שלושה אבות - אברהם יצחק ויעקב, איך הגעת 
לח”י? חשבתי וחשבתי ומצאתי את ההסבר, זה לא ח”י, אלא זה חיי. הוא העתיק 
את זה מכתב יד של רבי יוסף חיים, והיו”ד הקטנה השניה הייתה קטנה כמו נקודה, 
לכן הוא לא שם לב אליה. שלחתי לבן רבי בן ציון מוצפי לפני שנים רבות )נדמה לי 
בתשל”ו(, אמרתי לו: יש לי כמה שאלות בספר, אם יזדמן לך – תבוא. לא האמנתי 
שיבוא ]והוא בא[, אמרתי לו: תגיד לי, מה זה ח”י האבות? לא שמענו אף פעם ח”י 
אבות... אמר לי: תסתכל שיש מתחת זה קו בעיפרון, כל דבר שלא היה מובן לגמרי, 
אבא שם עליו קו, “נטה עליה קו” )ישעיה ל”ד, י”א(. אמרתי לו: אני אגיד לך מה ההסבר, 
זה לא חי, אלא זה “חיי האבות”. אברהם יצחק ויעקב חיו ביחד חמש מאות ושתים 
מאה שמונים, ביחד זה שלוש  מאה שבעים וחמש, יצחק  בשר. אברהם חי  כמנין 
מאה ארבעים ושבע, סך הכל גימטריא בשר. לכן  מאות חמשים וחמש, ויעקב חי 

כשאדם אוכל בשר יכוון שיהיה לו את הזכות של האבות. 
5.  יש כמה כוונות שידועים בתונס. היו מדפיסים אותם בדף גדול על ברכות חנוכה 

)רבי יוסף חיים מביא אותם בלשון חכמים ח”א סי’ ל”ה(, והרש”ש מוסיף עוד כוונות.
6.  הגמרא אומרת )ברכות דף נ”ב ע”ב(: בית שמאי אומרים “שברא מאור האש”, ובית 
הלל אומרים “בורא מאורי האש”. למה “בורא מאורי האש”? מה ההבדל ביניהם? 
אלא בית שמאי אומרים האש זה יסוד אחד פשוט, לכן אומרים “מאור” בלשון יחיד. 
ובית הלל אומרים הרבה מאורות יש באור - הרבה גוונים יש באור, לכן אומרים 

“מאורי”. באור יש גם תכלת וגם לבן וגם צהוב וגם אדום.

עולה חמש מאות עשרים ואחד, ואיך נגיע לפתילה? חסר לנו ארבע, אז 
עם עם ארבעת השלהובין נעשה פתילה. והלשון שלו הולך יפה מאד – 
“תלצ”א וד’ שלהובין הרי תקכ”ה”, כל אחד יכול לראות שזה הפירוש 
האמתי. אדם צריך לדעת, אם אין לך פירוש אמתי – תאמר צריך עיון, אבל 
אל תעשה פירוש בכח7. זה דבר אחד שהצלתי מפי רבי שמואל דרזי. 

נסיעה באופניים בשבת וביום טוב
דרך אגב, רבי שמואל דרזי כשהיה בבבל היו בתי כנסת שאין להם מי ד. 

שיתקע, והוא היה תוקע להם בחמישה בתי כנסת )ככה שמעתי מתלמיד 
חכם אחד(, והוא היה נוסע ביום ראש השנה באופניים. מי הרשה לו לנסוע 
באופניים? רבי יוסף חיים התיר )שו”ת רב פעלים ח”א חאו”ח סי’ כ”ה(, אמר 
זה בתוך התחום, ואין חוששים שמא האופניים יתקלקלו, כי אין לנו 
לגזור גזירות מדעתנו. אז הוא היה נוסע בשביל לזכות אחרים בשמיעת 
שופר, שופר דאורייתא ונסיעה באופניים אין בה איסור ממש. ואפילו 
הכי הרב עובדיה כותב )חזון עובדיה שבת ח”ד עמ’ מ’( שאסור היום להורות 
היתר בדבר הזה, כי הרבה מכשולים יש בדבר. הרב דרזי היה עושה את 

זה, כי הוא סומך על רב פעלים.

אם שמעת דבר שלא כולם בקיאים בו – תרשום
ורבי שמואל דרזי הוא גם היה מקובל. אבל לצערנו הרב כל אלה ה. 

שהם לומדים קבלה, אינם משאירים אחריהם שום כתב, שום דבר. רק 
מוסרים מפה לפה. אבל אחר כך מה ישאר בדור הבא? את השאלה הזאת 
על תלצ”א רבי משה עידאן אמר צריך עיון, ושאלתי את הרב יעקב חיים 
סופר שיהיה בריא, אמר לי לא יודע. שאלתי להבדיל בין החיים את 
רבי שריה דבליצקי, אמר לי לא יודע. אז מי יודע?! בהזדמנות הלכתי 
בחשון תש”מ )לפני ארבעים ושלש שנים( לירושלים, הראיתי להם את זה 
והרב דרזי ענה לי על המקום. תתארו לכם אם אני לא שאלתי אותו, כל 
ההסבר היה הולך לאיבוד, “ונשכח כל השבע” )בראשית מ”א, ל’(. לכן אם 
שמעת דבר שלא כולם בקיאים בו – תרשום. ככה הוא ישאר למשמרת. 

תרשום אותיות תשמור... תשמור את זה. 

מאז שקבלה את הקמיע הוטב לב
היה לנו שכן בחוץ לארץ8, ואשתו בעוונות נפטרה בת שלושים ושש. ו. 

הם נסעו לצרפת, ובצרפת חלתה במחלה הידועה, )איני זוכר אם ביד או 
במקום אחר(, והוא נסע אתה לארץ ישראל, ונכנס לרב כדורי )אז היה יותר 
קל להיכנס אליו( ואמר לו שהיא עושה טיפול כימותרפי, וכל הזמן היא 
מקיאה. הרב נתן לו קמיע ואמר לו: עכשיו היא לא תקיא יותר. והוא 
אמר לי שכך היה, מאז שקבלה את הקמיע לא הקיאה! אחר כך הייתה 
סובלת, וביקש ממנו עוד פעם קמיע, אמר לו הרב: אני אתן לך קמיע 

או לכאן או לכאן, או שתבריא או שתלך, והלכה. 

7.  השבוע הביאו ספר של רבי יחזקאל מאזוז, ובהקדמה למטה כתוב הערה על איזה 
ספרים חדשים שהופיעו היום, שהעורך והמגיה שם לא מבין כלום, עושה שטויות 
והבלים. חתימה של רבי בוגיד סעדון “אחסה בו” עשו לה פירוש של מכשפים... 
“אחריות סופר המגיה בדוק ומנוסה”. איזו אחריות סופר?... הכוונה “אני חנינה סעדון 
הי”ו בוגיד”, זהו. אם אינך יודע - אל תנחש. “כי נחש ינחש איש אשר כמוני” )בראשית 
מ”ד, ט”ו( - כמו יוסף הצדיק, לא כל אחד יכול לנֵחש, “לא תנחשו ולא תעוננו” )ויקרא 
י”ט, כ”ו(... צריך ללמוד כל דבר כמו שצריך. היום התרבו העורכים, כל אחד ואחד 
עורך ספר, ולפעמים כותבים הרבה שטויות, והשטויות האלה “נמכרים באיטליז 

ונשקלים בליטרא” )חולין דף קל”ג ע”ב( - כולם שיבושים...
הוא בן-אדם טוב, אבל כשהוא היה פעם בעירו, היה מתפלל יום יום. וכשבא    .8
לתונס, אז “ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם” )תהלים ק”ו, ל”ה(. מתפלל רק משבת 
לשבת. אוכל כשר ושומר שבת. אשתו הייתה שומרת, ומשגיחה על הדברים האלה.

   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    אבא לוי פרץ בן ג'זאלה  נלב"ע כ"ו טבת תשע"ג      ת.נ.צ.ב.ה אמן



קמיע “ָח’גרה ְב’עוז ָמ’תניה ַו’תאמץ ְז’רועותיה”
יש קמיעות שאני לא מבין מאיפה הם באו, אומרים שיש שם איזה ז. 

קמיע שהוא מחיה מתים. איני יודע איזה מת החיו אתו... אבל ככה 
אומרים שיש קמיע כזה. פעם הביאו לי שמות שכתב הרב כדורי לאשה 
שהיא מפילה. מה השם? חבמו”ז. מה זה המוז הזה? מוז זה בננות )עיין 
בש”ע או”ח סי’ ר”ג ס”ג(... מאיפה בא חבמו”ז הזה? והוא עשה ניקוד לשם 
הזה: החי”ת בקמץ, הבי”ת בשוא, המ”ם בקמץ, הוי”ו בפתח, והזי”ן 
בשוא - ָחְבָמַוְז. אז אמרתי לאחד מבחורי הישיבה: תחפש במחשב אם 
ְבעוז  יש פסוק שראשי התיבות שלו הוא חבמו”ז, והוא מצא: “ָחגרה 
י”ז(. זה מתאים בדיוק לפסוק.  ְזרועותיה” )משלי ל”א,  ַותאמץ  ָמתניה 
ומה זה אומר? “חגרה בעוז מתניה” - שלא תפיל, המתניים שלה יהיו  
חזקים - “ותאמץ זרועותיה”. כל מיני שמות כאלה שהם בסך הכל ראשי 

תיבות של פסוקים. 
אנחנו לא כותבים קמיעות

אמרו כיון שהגמרא אומרת )סנהדרין דף ק”א ע”א. וש”ע יו”ד סימן קע”ט ח. 
סעיף י”ב( שאסור להשתמש בפסוקים, אז בדורות אחרונים אמרו לא 
נשתמש בהם, אלא נעשה מהם ראשי תיבות. עשו ראשי תיבות, ומי 
שמבין - מבין, ומי שלא מבין - שישבור את הראש... אבל במשך הדורות 
אנשים לא מבינים, ואנשים גם משבשים את השמות. הרב האר”י אומר 
שאסור להשתמש בשמות הכתובים בספרים של קמיעות וכדו’, כי 
לפעמים שבשו אותם בכוונה כדי שלא ישתמש בהם כל אחד. ולפעמים 
לא שבשו בכוונה, אבל אתה לא מבין את זה, ו’, זה י’, ד’, זו ר’... מה תעשה?! 
הרב כדורי היה מומחה לכתיבת קמיעות. אמרו לאף אחד אין רשות 
לכתוב קמיעות רק לו בלבד. והוא כתב חמשה כרכים )ראיתי אותם פעם 
באמריקה רגע אחד( איך כותבים קמיעות, אבל זה בשביל אנשים כמוהו, 
אנחנו לא נכתוב קמיעות. הרמב”ם )מו”נ ח”א סוף פרק ס”א( היה מתנגד 
לקמיעות, וגם ספר חסידים )סי’ תתשי”ד( היה מתנגד לקמיעות. אנשים 
אומרים הרמב”ם בגלל שהיה פילוסוף התנגד לכך, אבל על ספר חסידים 
מה יש לכם לדבר? הוא אומר לא להשתמש בקמיעות! וגם רבי חיים 
ויטאל אומר לא להשתמש בקמיעות בגלל שלפעמים יש בהם שיבוש. 

ולפעמים כותבים קמיעות שהם פסולים לחלוטין. 
כי לא נחש ביעקב

היה חכם אחד - רבי יעקב ספיר שהלך לחפש עקבות של עשרת ט. 
השבטים. הוא היה בירושלים, אבותיו היו מתלמידי הגר”א, והוא נסע 
לתימן, כמה הרפתקאות עברו עליו בתימן, כמה צרות עברו עליו עד 
שהגיע לשם. ואמרו לו: יש כאן יהודי שיודע לכתוב קמיעות. ומה תרויח 
מהקמיע הזה? תהיה רואה ואינו נראה, ובקמיע הזה תעשה קפיצת 
הדרך “היום בתימן ומחר בירושלים”. איזה יופי אני רואה את אשתי 
ואת הילדים שלי בירושלים. אז הוא הלך ולימד אותו הרבה דברים, אבל 
עוד לא זכה לראות. יום אחד ראה בספרו של הכותב קמיעות הזה כמה 
שמות מוזרים וביניהם “ישוע בן מרים”. אמר לו: מי הביא לך את השם 
הזה? אמר לו: ערבי אחד. אמר לו: אתה יודע מי זה? זה אותו האיש! מה 
אתה מקבל שמות מכל אחד? “כל דכפין ייתי ויעשה לך שמות”?!... מה 
קרה לך? והוא כותב )חדרי תימן פרק כ”ו( מאז קרעתי את הקמיעות, ברחתי 
ממנו. ככה הוא כותב שם. לקרוא את הסגנון שלו, רואים סגנון מיוחד.

לברוח מקמיעות
לברוח מקמיעות! האדמו”ר מליובאוויטש לא היה כותב קמיעות, רק י. 

ברכה, ואומר להיזהר בדבר מסוים כמו להיזהר בתפלין וכדו’. אבל לא 
להשתמש בקמיעות. הרב כדורי יוצא מן הכלל שהתירו לו להשתמש 
בקמיעות, ועשה בהם פעולות טובות. אני זוכר שפעם הלכתי אליו 
לבקש ברכה לאשתי, והיו שם אנשים מחוץ לבית רוצים לשבור את 

הדלת! )והדלת מברזל(. “ויגשו לשבור הדלת” )בראשית י”ט, ט’( כדי שיתן 
להם קמיע ויברך אותם. ואני יש לי “פרוטקציה”... )מרבי אליהו ישי, אמר 
לי: אני השתדלתי בשבילך(, ואני רואה שהדלת שלו סגורה, והוא מקבל 
אנשים. אמרתי: אדם עלול לטעות ולומר שהוא חס וחלילה כאלקים 
והוא יכתוב לי קמיע. אמרתי: “רבון העולמים! אתה יודע שאני לא מאמין 
באף אחד, רק בך! תתן שהוא יהיה לי שליח טוב שלך”. נכנסתי והוא 
נתן קמיע, ]ועזר לכמה שנים[. אדם צריך להיזהר מלהאליל אנשים! 

לא להשתמש בדברים שמעל הטבע
כל הרבנים הגדולים ביותר יכולים לטעות, או שהקמיע הזה לא יא. 

ל ממלכה ושריה” )איכה ב’,  עושה כלום. יש רש”י באיכה על פסוק “ִחֵלּ
ב’( שאמר: היו בזמן חורבן הבית “רבנים” ]רשעי ישראל בעלי השם 
המפורש[ שאמרו אין לנו שום בעיה, אם יבוא אויב - אנחנו נשביע את 
שר האש שיקיף את ירושלים כולה “חומת אש סביב” )זכריה ב’, ט’(, או 
נשביע את שר המים שיעשה מבול סביב ירושלים ואף אחד לא יכנס. 
אמרו: טוב, נראה. והנה בא האויב. השביעו את שר המים ואת שר האש 
ואת שר הבטטה... אמרו להם: לקחו לנו את האישור הזה, אני הייתי שר 
האש, עשו אותי שר החשמל... מה נעשה?! לכן אדם צריך לא להשתמש 
בדברים שמעל הטבע9. זה הרב כדורי שנפטר בכ”ט בטבת תשס”ו בן 

מאה ושבע )נולד בתרנ”ט(, היה מבוגר מהאדמו”ר מליובאוויטש.
הגאון הצדיק מלוב”ן בבא סאלי זצ”ל

הילולא של בבא סאלי. הבבא יב.  ויש לנו השבוע הזה ביום ד’ שבט 
סאלי היה לו כח עצום בתפלה בלי קמיעות. היה אומר עליו רבי מרדכי 
שרעבי: מה שאנחנו עושים על ידי תפילות רבות, התפלה שלו הולכת 
ה מופתים גדולים  ומגרשת את כל החיצונים. הולכת ישר. והוא היה עוֶשׂ
מאד, שמענו על כמה מופתים שהוא עשה. היה אחד תלמיד חכם שמו 
רבי חיים פרץ, שאחותו )שמה פאלו( אז עדיין לא נישאה. והוא רצה לדעת 
למה היא לא נישאה, אז הוא בא ושאל אותי: תגיד לי, מה אומר בבא 
סאלי, היא תתחתן או לא תתחתן? אמרתי לו: אני יודע? לא שואלים 
אותו ככה. תאמר לו: תן לה ברכה שתתחתן, עשה ככה והכל היה בסדר.

היה מתגבר על הטבע
בבא סאלי היה מתגבר על הטבע. אם בימינו היה אחד כמוהו - כמה יג. 

דברים היינו מסתדרים אתם. היה הולך ר’ אריה דרעי לבבא סאלי, 
היה נותן לו ברכה והכל בסדר, השופטים כולם “כמאן דליתנהו דמו”. 
“הן יבושו ויכלמו כל הנחרים בך” )ישעיה מ”א, י”א(. יש לו בעיה, ויש מי 
שהכשיר אותו ואמר שזה בסדר, הוא קיבל את עונשו ודי. אבל הם לא 
רוצים, הם רוצים להרוס יהדות ספרד, או שהם רוצים להיות ישרים יותר 
מדאי10... צריך לדעת שכל הדברים האלה ילכו ויפולו, לא ישאר כלום. 

9.  פעם כתב רבי אשר זליג מרגליות )קראו לו: “ריא”ז מרגליות”, ריא”ז ראשי תיבות רבי 
ישעיה אשר זליג מרגליות( לחזון איש: החיצונים מפריעים לנו, יוכל כבודו להשביע 
אותם שלא יפריעו יותר?! כל פעם הם מפריעים לי. אמר לו: אין לנו כח להשביע אותם, 
רק תפלה, להתפלל שיעזבו אותנו. להילחם בהם? הם ילחמו בך עוד יותר. אל תילחם!

ב  10.  אני אגיד לכם, לפני כמה שנים בא אלי אחד שהיה יושב ראש הכנסת – דֹּ
שירנסקי, וביקש שאני אכתוב המלצה לש”ס שיכניסו אותו להיות נשיא. אמרתי לו: 
אתה חושב שהם ישמעו לי? הם לא ישמעו, אבל אני אכתוב לך. מה אכפת לי? הוא 
נראה בן אדם טוב, והוא היה ירא שמים. כל חודש היה הולך עם האוטו שלו למאה 
שערים, והוא שומע שם יהודי אחד שהיה קורא תיקון חצות עם בכי ודמעות. היה 
אומר: אני נמצא בכנסת ושומע כל מיני דיבורים של כפירה ובוז, אז אני ממלא את 
המצברים שלי פעם בחודש. כתבתי לו. אבל אחר כך דחו אותו אנשי ש”ס, כי הם 
ציפו שזה שממליצים עליו - עזר וייצמן - יעשה טובה לאריה דרעי. )באותו זמן היו 
לו גם כן סיבוכים(. אז הם לא שמעו לי, ומינו אותו. אחר כך הרב עובדיה ע”ה אמר 
לו ]לעזר ויצמן[: תשמע, אתה בתור נשיא תוכל לתת לו חנינה. אמר לו: רבי, לא! 
אנחנו מדינה ישרה כמו פלס... אי אפשר לעשות דבר כזה, אנחנו צריכים ללכת 
ביושר, מי שחטא יקבל את עונשו. זהו, גמרנו, אין מה לעשות. אז התייאשו מזה. 

 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.  



אדם צריך לדעת אם אדם עושה איפה ואיפה בין אנשים זו בעיה גדולה 
מאד. לא יתכן כדבר הזה. “מאזני צדק אבני צדק איפת צדק והין צדק 
יהיה לכם” )ויקרא י”ט, ל”ו(. “לא תגורו מפני איש” )דברים א’, י”ז(. תאמר 
את דעתך. אם אתה לא יכול להשפיע עליהם, לפחות תאמר “דעתי היא 
כך וכך”. מי שיקבל – יקבל, ומי שלא יקבל - לא יקבל. בעזרת ה’ יגיע 

הזמן לדבר הזה ]והכל יהיה בסדר[.

אתה חייב לשתות יין של בבא סאלי
אז הבבא סאלי היה מיוחד בתפלותיו ובזמירותיו, מיוחד במינו. פעם יד. 

אחת הייתי בשבת בנתיבות אצל הרב צבאן. בסעודה שלישית הוא אמר 
לי: “בוא נלך לבבא סאלי”. הלכנו אליו, והוא הביא לי כוס יין. אמרתי 
לו: אני לא שותה יין, אבא אומר שיין צריך לעשות בבית. אז רבי כדיר 
אמר לי: יין של בבא סאלי אתה לא שותה?! אתה חייב לשתות!... טוב, 
מה אני אתווכח אתו? שתיתי. אחר כך חיבק ידו בידי, והתחיל לברך 
ולברך. נתן לנו כוסית קטנה והיא נשברה, נתן לנו כסף ולא שמרתי עליו. 
לא ידעתי עד כמה שומרים אנשים על דברים קטנים כאלה. בבא סאלי 

היה נכד של רבי יעקב אבוחצירא וכמה נסים ונפלאות נעשו על ידו.

ביאור עמוק ומתוק בדברי רש”י על הפסוק “כבד לב פרעה”
בפרשת השבוע כתוב: “כבד לב פרעה” )שמות ז’, י”ד(. ורש”י אומר טו. 

ר, מפני שהוא שם דבר. כמו “כי כבד ממך  יר ולא ִאְתַיַקּ “כבד. תרגומו ַיִקּ
הדבר” )שם י”ח, י”ח(”. אף פעם לא ידענו את המלה כבד עד שרש”י מביא 
כבד מאד במקנה בכסף ובזהב”  פסוק מאוחר?! הנה יש לנו: “ואברם 
כבד בארץ” )שם מ”ג, א’(. למה רש”י הביא לנו  )בראשית י”ג, ב’(, “והרעב 
פסוק מפרשת יתרו - “כי כבד ממך הדבר”. הרי אנחנו עומדים בפרשת 
וארא?! אבל בשביל להבין את רש”י ]יש לדעת[ יש בו עמקות, ויש בו 

בינה, וצריך להבין אותו.

בעברית לא אומרים שם תואר לפני שם עצם
בעברית לא אומרים שם תואר לפני שם עצם, רק בשפות אירופה טז. 

אומרים כך11. והנה כאן כתוב: “כבד לב פרעה”, ]ולכאורה היה צריך 
לומר[ “לב פרעה כבד”, לא “כבד לב פרעה”! ולכן היינו חושבים אולי 
“כבד” זה פועל12, כי פועל יכול להיות לפני שם העצם, וכאן שראינו 
אילו שמעו בקולי, מסתמא היה עושה את החנינה. ובסופו של דבר יצא ש”הגאון 
הגדול” הזה - עזר ויצמן עשה כהנה וכהנה, עד שהיו אומרים “זה לקיסריה וזה 
למעשיהו” – זה שאמרו שגנב ששים וארבע אלף דולר למעשיהו, וזה שאמרו 
שגנב מיליונים לקיסריה. אבל לפחות מפני הבושה אמרו לו: אתה יודע שנעשה 
כאן אפליה בין אשכנזי לספרדי ]אז תתפטר לפחות מתפקידך[. אתה לא יודע כלום 
מה שקורה במדינה הזאת, כל אחד עם קרניים וזה הכל, “הלא בחזקנו לקחנו לנו 

קרנים” )זה פסוק בעמוס ו’, י”ג(...
11.  בצרפתית אומרים: “יפה שמלה” )jolie robe - ז’וִֺלי רוֺּב(, באידיש אומרים: 
“שושן פורים” – שושן הוא של פורים או הפורים הוא של שושן?! יש את יום פורים, 
אחר כך היום שאחריו )ט”ו באדר( הוא “שושן פורים”, כאילו שושן כולה היא של 
פורים, בלי פורים לא היה שושן בעולם... איזו שפה זו?! צריך לומר “פורים שושן”. 
הם אומרים “פורים רב”, מה זה פורים רב? הרב של פורים. צריך לומר “רב פורים”. 
ולמה הם אומרים הפוך? כי האידיש מושפעת מגרמנית ומאנגלית ומצרפתית. 
ובכל השפות הנ”ל כשמדברים אומרים שם תואר לפני שם עצם. בשפה העברית 
וגם בערבית זה לא ככה. אלא שם העצם הוא הראשון. לדוגמא, אומרים: “אדם 
חכם”, לא אומרים חכם אדם. אומרים: “תלמיד חכם”, לא אומרים “חכם תלמיד”. 

לא מדברים ככה.
ַתב,  ַמר ּכָ ַעל )כמו ׁשָ 12.  מה זה פועל? לשון עבר יכול להיות בשלשה אופנים: או ָפּ
בארץ”. מה הפירוש כבד? הרי הוא היה כבד מזמן?  ֵבד  ּכָ ֵעל - “והרעב  ָלַמד(, או ָפּ
אלא הכוונה הכביד בארץ - נעשה יותר כבד. “וכבוד ה’ ָמֵלא את המשכן” )שמות 
מ’ ל”ד(, ומלא הכוונה מילא את המשכן, זה לשון עבר. ויש גם משקל אחר הנקרא 

שכתוב “כבד לב פרעה” היינו חושבים שכבד הכוונה הכביד, כי זה נראה 
כמו צורת פועל. לכן רש”י פירש שכבד פירושו יקיר, ולא אתיקר. ואם 
תקשה: אם ככה צריך לומר “לב פרעה כבד”, ולא “כבד לב פרעה”? על 
זה רש”י אומר שמצאנו דוגמא כזאת: “כי כבד ממך הדבר”. וגם שם יש 
ָך”,  את אותה השאלה, הרי הפסוק היה צריך לומר: “כי הדבר כבד ִמְמּ
ולא “כי כבד ממך הדבר”. ומה התשובה ]למה באמת הקדים הפסוק את 
שם התואר לשם העצם[? אלא התשובה היא, שאם אתה בא להדגיש 
דבר מסויים אתה מתחיל בו. “כי כבד ממך הדבר” - הדבר לא קל. “נבול 
תבל גם אתה גם העם הזה אשר עמך, כי כבד ממך הדבר”. ו”כבד” אין 
הכוונה הכביד, אלא הדבר הוא כבד. אבל מכיון שאני רוצה להדגיש את 
הדבר הזה - אני מתחיל בו. לכן רש”י אמר: “כמו כי כבד ממך הדבר”. 
צריך לטעום ברש”י את החכמה הנפלאה שיש בו ולא לקרוא אותו בלי 

הבנה, לא ככה לומדים. 

“ותעל הּצפרדע” למה הצד”י דגושה?
)שם ח’, ב’(. בכל הפרשה שכתוב יז.  “ותעל הּצפרדע”  בהמשך כתוב: 

“הצפרדעים” אין דגש בצד”י, חוץ מ”הּצפרדע” היחידה הזאת שיש 
בה דגש בצד”י. מה אכפת לנו, למה עם הדגש הזה? אלא זה רמז למה 
שכתב רש”י בשם המדרש )שמות רבה פרשה י’ אות ד’(: שהיא היתה צפרדע 
אחת, ונתנו לה מכות והיא השריצה הרבה צפרדעים קטנים. והדגש 
מראה שנתנו לה מכות, ולכן כתוב: “הּצפרדע” בדגש. כי כשאתה מדגיש 
אות זה כאילו ביטאת אותה פעמיים-שלוש, למה פעמיים-שלוש? כי 
היו מרביצים לה: לכי מפֹה! והיא הייתה אומרת: לכי מפֹה? אני מראה 
לכם... על כל מכה היא מביאה להם מאה ואלף צפרדעים... ולכן שאר 

“הצפרדעים” בלי דגש ובלי מכות, רק זו יוצאת מן הכלל. 

“ומלאו בתי מצרים את הערוב וגם האדמה אשר הם עליה”
“ומלאו בתי מצרים את הערוב וגם האדמה אשר הם עליה” )שם ח’, יח. 

י”ז(. יש פירוש יפה שקראתי בילדותי בהגדת “מגדל עדר”13 מה זה “וגם 
האדמה אשר הם עליה”? הביאו שם )דף כ”ו ע”א( פירוש בשם רבי שמשון 

י. רחל אמנו ִלמדה אותנו עברית:  י, וזו טעות, אומרים: ָיכְֹלִתּ עֹל” – ָיכֹל. )כולם אומרים ָיַכְלִתּ “ָפּ
“נפתולי אלקים נפתלתי עם 
אחתי גם יכֹלּתי” )בראשית ל’ 
י”(.  ח’(, לא אמרה “גם ָיַכְלִתּ
אז יש שלשה משקלים 
ֵעל  ַעל, או ָפּ בעבר: או ָפּ
עֺל )בלי וא”ו, “ָיכֹל”  או ָפּ

בלי וא”ו זה עבר(.

13.  האשכנזים עושים 
דברים יפים מאד, עשו 
הגדה של פסח עם 115 
פירושים ושמה “מגדל 
עדר” - שכל העדרים באו 
לשם. “כולם נקבצו באו 
לך” )ישעיה מ”ט, י”ח(. )ויש 
הגדה יותר גדולה מזאת עם 
235 פירושים, אבל ראיתי 
אחד...(.  רגע  רק  אותה 
אוהב  הייתי  בילדותי 
אותם, והייתי קורא את 
כל הפירושים האלה והם 

מתוקים מדבש.



מאוסטרופולי. כתוב במשנה במסכת כלאים )ח’, ה’(: “וַאְדֵני השדה, חיה”. 
והמפרשים אמרו מה זה “ַאְדֵני השדה”? זו חיה משונה שיש לה טבור 
שקשור לאדמה, וכשרוצים להרוג אותה חותכים את הטבור והיא מתה. 
ובמכת ערוב באו כל החיות שבעולם, ואם אתה מקשה: איך החיה 
הזאת הגיעה? הרי היא קשורה בטבור שלה?! אלא היא באה ביחד עם 
האדמה שעליה היא קשורה, ואז הבאנו שלום עליכם... החיה הזאת 
הגיעה והביאה אתה את הכל. כל כך היה מתוק בפי הדרשה וההסבר 
הזה. אבל אחר כך ראיתי שהפירוש הזה של ַאְדֵני השדה הוא לא בטוח. 
תפארת ישראל )בכלאים שם( אמר: קוף “אורנג-אוטנג” זה אדני השדה. 
ודבר שני, הפסוק כפשוטו: “ומלאו בתי מצרים את הערֺב”, ולא רק 
בתי מצרים, אלא “גם האדמה אשר הם – המצריים - עליה” - גם היא 
מלאה ערוב. הערוב היה גם בבתים וגם בחצרות וגם בשדות, הכל 
כפשוטו. כל דבר שתוכל לפרש אותו כפשוטו עדיף, ולא לפרש עם 

הקדמה שאין לה מקור כמו שצריך.

שוברים כסף או מודדים תבואה
גם כן היו דורשים בפרשת מקץ בפסוקים: “שובו שברו לנו מעט יט. 

אכל” )בראשית מ”ג, ב’(, “וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים 
ובארץ כנען בשבר אשר הם שוברים” )שם מ”ז, י”ד(. ופירשו מה זה “בשבר 
אשר הם שוברים”? ומסבירים שהיה על המטבעות תמונה של פסל, 
ומה עושים כדי שיוסף יוכל להשתמש בהם? הגוים היו שוברים אותם, 
]ואז התבטלה מעליהם שם עבודה זרה[. כי לא מספיק שיוסף ישבור, 
אלא צריך שהגויים ישברו )ע”ז דף נ”ב ע”ב(. וחוזרים על הפירוש הזה 
כל שנה, כאילו זה מתיקות. אבל זה לא מתיקות, כי זה לא נכון! קודם 
כל וכי זו הפעם הראשונה שכתוב “שבר”? כבר לפני זה כתוב: “וירא 
יעקב כי יש שבר במצרים”, “ויאמר הנה שמעתי כי יש שבר במצרים 
רדו שמה ושברו לנו משם” )בראשית מ”ב, א’-ב’(. ועוד: וכי את הכסף 
לקח יוסף לעצמו? הלא את הכל הביא לבית פרעה! אלא הפירוש הוא 
ככה “וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים ובארץ כנען בשבר 
אשר הם שוברים” - כשבאים המצריים למדוד את התבואה היו צריכים 
לשלם כסף, זה הפשט של הפסוק. למה נפרש “בשבר אשר הם שוברים” 
ששברו את הכסף כי היה על הכסף תמונה?! כמה שתוכל לפרש דברים 

כפשוטם תקבל, אל תעשה פירושים פורחים באויר. 

קבלת מכתבים בפקס בשבת
אדם שיש לו פקס כ.  האם מותר להשתמש בפקס בשבת? כלומר 

יש  שנמצא באיזה חדר לבד, ובאים לשם הודעות בשבת, מה הדין? 
אומרים שצריך לסגור את הפקס בערב שבת. אבל למה צריך לסגור? היו 
מביאים לנו בחוץ לארץ מכתבים בשבת, ובא הגוי, נכנס הביתה ומביא 
עשרה מכתבים בבת אחת. מה לעשות? לוקחים אותם, ופותחים אותם 
במוצאי השבת. הפרי חדש )יו”ד סי’ קי”ח אות ח”י( אומר שמי שפותח מכתב 
בשבת זה איסור דאורייתא וחייב חטאת. והיה חכם אחד - חכם צבי 
)שו”ת חכם צבי סי’ ט”ל( שהתיר לפתוח גם בשבת, אמר מכיון שהמעטפה 
הולכה לאיבוד, מותר לפתוח אותה בשבת. והרב חיד”א )שו”ת חיים שאל 
ח”א סי’ ע”ד אות נ”ב( הביא לו אסמכתא. ואחרי ויכוחים גדולים החכם 
צבי אמר: התווכחתי עם הפרי חדש, הוכחתי לו שזה מותר ושתק לי. 
ובנו של החכם צבי אמר )שו”ת שאילת יעב”ץ ח”ב סי’ ק”מ(: אבא היה מתיר 
לפתוח את המכתבים גם ע”י יהודי, כי אולי יש שם דברים שהם מסוכנים 
]פיקוח נפש[. אבל למעשה האחרונים מסכימים לתת לגוי שיפתח, ולא 

אומרים לו: אל תביא לנו מכתבים בשבת, מה אכפת לו?

מסקנת ההלכה בזה
אותו דבר מותר להשאיר את הפקס שיעבוד. הרי אין הלכה כבית כא. 

שמאי )בשבת דף י”ח ע”א(, שאסור להשתמש בכלים, ויש להם “שביתת 
כלים”. בית הלל אומרים שאין “שביתת כלים” ומותר להשתמש בהם, 
כי התורה אמרה “לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך 
ושורך וחמורך וכל בהמתך” )דברים ה’, י”ד( ואילו “וכל כליך” לא אמרה, 
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לכן אין צורך בשביתת כלים14. ואמרו בגמרא )שבת דף י”ח ע”ב( שלבית 
שמאי מה יעשה בנר? יעשה את הנר הפקר, וגם את הפמוטים יפקיר. 
ומי שישמע שעשית אותם הפקר יבוא ויגנוב את הפמוט, ויגיד: אתה 
הפקרת את זה... אבל בית הלל אומרים: אל תפקיר את הכלים, מותר 
לך להעביד את הכלים שלך בשבת. ]לכן מותר להשאיר בשבת את 
הפקס דולק[ אבל בתנאי שלא תלך בשבת ותראה מה קיבלת בפקס, אל 
תעשה את זה, רק במוצאי שבת מותר לך לבדוק. וככה הלכה. היה חכם 
אחד שבא להחמיר, וכתב עליו מישהו: אפילו אם הוא “כגובה ארזים 
גבהו” )עמוס ב’, ט’(, הוא לא יכול לעשות גזרות מדעתנו )עיין בחזון עובדיה 
שבת א’ עמ’ קנ”ב(. ויש עוד דבר, שאפילו לבית שמאי שאוסרים שביתת 
כלים, זה דווקא כאשר הגוי לוקח את הפטיש ומשתמש בו, אבל דבר 
שבא מאליו כמו הפקס, וכמו רחיים של מים15, גם לבית שמאי זה 
מותר. וכל שכן לדידן, שהלכה כמו בית הלל ששביתת כלים מותרת, 

אז אין בזה שום דבר.

שותפות עם גוי שיעבוד בשבת בחנות
אדם שיש לו חנות ורוצה שיעבדו בה גוים ביום שבת, במקרה כזה כב. 

זה לא טוב, כי הגוי הוא שליח שלו ועובד בשבת. אבל יש לו אפשרות 
לכתחילה לעשות שותפות הוא ועוד גוי, )ויעשו את השותפות לפני שיקנה את 
החנות, זה הכי טוב, יש אפשרות לעשות גם אחר כך, אבל עדיף לעשות לפני(. מה 
יעשה? יאמר לגוי: אנחנו שותפים בחנות הזאת, ואת הכסף נחלק אותו, 
חצי בשבילי וחצי בשבילך, ובכלל החצי שלך זה העבודה של השבת ואני 
תמורת זה לוקח יום אחר בחול. מה הבעיה? אני לא לוקח את הכסף של 
השבת. ואם לא סיכמו, יש אפשרות לבטל את כל ההסכם ביניהם ולחזור 
ויש בזה הרבה תנאים והרבה טועים בזה.  לסכם מחדש )סי’ רמ”ה ס”ג(. 
לכן כל מי שהוא שואל שאלה כזאת, אומרים לו: תלך לרב העיר והוא 
ידריך אותך, כי אם החנות קרויה על שם היהודי לא עשינו כלום, ואם 
החנות הזאת קרובה למקום של היהודים, יבינו שזו חנות של היהודי16.

שמא תחשבו שבית שמאי היו מחמירים? לא, יש כמה דברים שבית שמאי    .14
מקלים להפליא, למשל אם יש מלחמה עם שונאי ישראל, בית שמאי אומרים )שבת 
דף י”ט ע”א( כתוב: “ובנית מצור על העיר אשר היא עשה עמך מלחמה עד רדתה” 
)דברים כ’, כ’(, עד רדתה – אפילו בשבת. את זה בית שמאי אומרים. ואנשים שלא 
יודעים את זה, הם חוטאים ועושים נגד התורה! הערבים מספרים שכאשר מוחמד 
כבש כמה קהילות יהודיות, היה יהודי אחד גיבור שאמר לחבריו: מה נעשה לגויים 
האלה? נלך אליהם בליל שבת, הם לא ֵידעו שאנחנו באים, ניכנס אליהם, נפתח אתם 
במלחמה ונציל את עצמנו. אמרו לו: מה פתאום, לעשות מלחמה בשבת? אלוקים 
יעניש אותנו! מה יצא מזה? שנהרגו כולם, שלוש-ארבע קהילות, ‘קיינוקא’ ועוד 

כמה קהילות. לא לעשות ככה! צריך לשאול רב, ומה שמותר מותר. 
15.  מישהו כתב “רחיים של יד”. זה לא נכון, רחים של יד זה נעשה בידים, אלא צריך 
לומר “רחים של מים” שפועלים על ידי הזרימה של המים )ואומרים שזה עובד על ידי 

כח החשמל(, מניחים אותם על יד הים והרחים עובדים.
16.  יש מקומות בצרפת שיהודי עושה הכל, יש לו חנות, יש לו ‘מונופרי’ והכל, והוא 
מפעיל את החנות ביום כיפור! אבל כל אלו שהפעילו בשבתות וביום הכיפורים לא 
יצא להם שום ברכה בדבר. היום יודעים: עבודה של שבת אין בה ברכה! פעם ראיתי 
בספר שהיה יהודי אחד שעשה לויין בשם “עמוס 2” - שהוא מסתובב סביב כדור 
הארץ. והיה לויין אחד שנעשה ע”י אנשים חילונים, והלויין השני נעשה ע”י חסיד 
חב”ד שהוא היה מבין בדברים האלה. )והוא למד את הרמב”ם בהלכות קידוש החודש, 
והתבטא שהרמב”ם מדייק יותר מהמכשיר הכי טוב בעולם! זה מדהים איך הרמב”ם מדייק 
בלי מחשב, אנחנו ִעם מחשב ומשתבשים, והרמב”ם לא צריך מחשב, יש לו שכל מבורך מן 
השמים. כתוב במשלי )ט”ז, כ”ב(: “מקור חיים שכל בעליו”, וזה ראשי תיבות מחשב...(. ואת 
הלויין הזה רצו המנהלים להפעיל אותו כניסיון בשבת, והוא אמר: לא! זה התנאי, 
לא לגעת בו בשבת! והוא החזיק מעמד שנים רבות. לשמור שבת זו ברכה, יש כאלו 
שחושבים שלשמור שבת זה בית סוהר. איך אני יודע שהם חושבים ככה? מי שנוסע 

אמירת “והוא רחום” ב”יהי כבוד” בשבת בבוקר
בשבת אומרים “והוא רחום” או לא? בליל שבת לא אומרים “והוא כג. 

רחום”. אלא אחרי “לאורך ימים” אומרים קדיש. ובבוקר ב”יהי כבוד” 
אומרים והוא רחום. והרב יעב”ץ )בסידורו ובשו”ת שאלת יעב”ץ ח”ב סי’ ק”כ( 
רצה לבטל גם את זה, כי בזוהר כתוב )שבת דף ק”ל ע”א( לא לומר “והוא 
הרב חיד”א  “והוא רחום”. אבל  רחום” בשבת, לכן גם ביום מדלגים 
)מחב”ר סי’ רס”ז סק”ג( עונה על דבריו ואמר שאין בזה שום דבר, כי בלילה 
הכוונה הייתה לבטל כוחות הדין. “והוא רחום יכפר עון, ולא ישחית, 
והרבה להשיב אפו, ולא יעיר כל חמתו” )תהלים ע”ח, ל”ח(, יש שם ארבעה 
מקטרגים, והסימן שלהם: עוון, משחית, אף וחימה. אבל בליל שבת 
אין דבר כזה. לכן בליל שבת17 לא אומרים “והוא רחום” בתפילה, אבל 
ביום כן אומרים, כי בפסוקים של “יהי כבוד” יש בהם עניין מסוים, 18 
פסוקים שיש בהם כוונות, לכן לא לדלג על “והוא רחום” ביום שבת. 

אמירת “יהי רצון” שלפני פרשת התמיד בשבת
אבל הרב חיד”א כותב )שם( יותר מזה, הוא אומר שהרי המנהג לומר כד. 

התמיד בשבת, ושם כתוב “ותמחול לנו את  “יהי רצון” שלפני פרשת 
כל חטאתינו” וכו’. אבל האמת שהדבר הזה לא פשוט, השערי תשובה 
)סק”ב( מפקפק בזה, וגם הנתיבי עם )סי’ רס”ז ס”ג( מפקפק ואומר לא לומר 
את ה”יהי רצון” שלפני פרשת התמיד - “שתמחול לנו את כל חטאתינו, 
ותכפר לנו את כל עונותינו, ותמחול ותסלח לכל פשעינו ותבנה בית 
המקדש במהרה בימינו”, לא לומר את זה. ומאז שראיתי את זה, אני מדלג 
את הקטע הזה. אחר כך בישיבה מצאו “פטנט”: לדלג על “החטאים” וכו’ 
ולומר: שתבנה בית המקדש במהרה בימינו וכו’. ומי שאומר ככה זה גם 
טוב. אבל לא להביא ראיה מזה לעניין והוא רחום, הא גופא קשיא. דבר 
שהוא קבוע בתפלה - הירושלמי )שבת פט”ו ה”ג( אומר: “טופס ברכות 
כך הוא”. כי נשאל בירושלמי: איך אומרים בברכת המזון בשבת “אבינו, 
רענו, זּוֵננּו, פרנסנו”, הרי אסור לאדם לשאול צרכיו בשבת?! ותירצו שזה 
טופס ברכות, זה נוסח קבוע לכל ברכות המזון בחול ובשבת. אבל את 
ה”יהי רצון” בתפלה זה לא חובה לומר, ולכן אפשר לדלג עליו ולהתחיל 
מיד: “צו את בני ישראל ואמרת להם את קרבני לחמי” )במדבר כ”ח, ב’(, 

או לדלג את המלים של חטא ועוון וכו’.

שבט - שנשמע בשורות טובות
מחר מתחיל חודש שבט, ואנחנו צריכים להתפלל שהחודש הזה כה. 

יהיה לטובה ולברכה, שבט ראשי טובות שנשמע בשורות טובות. עברנו 
כמה חודשים קשים, גם בשבוע האחרון היו לנו בעיות. מה הבעיות? הם 
רוצים להתמרד, אף פעם לא שמענו שאחרי הבחירות עושים מרידה, 
אין דבר כזה בעולם! בלילה שנבחר ביבי בתשנ”ו, בתחילת הלילה היה 
רוב לשמאל )לשמעון פרס( ובאו השמאלנים אמרו: “אפילו הפרש של 
קול אחד, זה מכריע! כי זה רוב”, ובלילה התהפך העולם וביבי נעשה 
הרוב18. ואז לא יכלו לדבר מלה, כי בתחילת הלילה אמרו: “אפילו יהיה 

בשבת באים הצדיקים ממאה שערים וקוראים לו: “שבס”, “שבס”. וההוא לא יודע 
מה זה “שבס”, הוא יודע מה זה שבת... אז הוא אומר: כנראה זה ראשי תיבות: שירות 
בתי סוהר... מה אני צריך את השוטים האלה? לא, “שבס” זה שבת, תבינו את זה...

17.  אני יוצא מהבית כנסת בליל שבת ואני רואה איך התינוקות של בלז רוקדים 
ורוקדים, יודעים שאין מכוניות בליל שבת. הלוואי כל עם ישראל היה ככה, היה 
נחמד מאד. אבל לצערנו לא הגענו לזה, ונגיע. יום אחד יהיה חוק שכל מכונית 
שנוסעת בשבת צריכה להביא דו”ח למה היא נוסעת, אין דבר כזה ]לנסוע בשבת[.

18.  אני זוכר שאמרתי רמז. אחותי שתהיה בריאה אמרה לי: מה, אתה תומך בביבי? 



אחד לטובת פרס גמרנו”, עכשיו שהתהפך העולם, וכי הם יוכלו להגיד: 
לא, אנחנו צריכים רוב ממש?!... אותו דבר כאן, הם היו בטוחים ארבע 
פעמים שהשמאל עולה, או שאין לנו ששים ואחת. ואם היה שמאל עולה 
– שיעלה, מה נעשה לו?! אבל זה שמאל שבא להרוס את היהדות ואת 
עם ישראל. והקב”ה רואה את זה “כי לא אלמן ישראל ויהודה מאלקיו” 
)ירמיה נ”א, ה’(. הקב”ה רואה את מה שאתם עושים, אל תחשבו שהעולם 
הפקר, העולם לא הפקר! כמה שאתה רואה הסתרת פנים, אפילו הכי אין 
הפקרות. לכן עשה הקב”ה נסים ונפלאות שיהיה רוב לימין. וגם בבחירות 
האלה, היו מריבות וצעקות. אתם רוצים - תריבו ותצעקו. מה אכפת לנו 
מהצעקות שלכם? יגיע הזמן שבני אדם יבינו: או שאתה הולך אחרי הרוב, 
או שאתה הולך אחרי הדעת שלך. אם הדעת שלך כך אז “זה שפיט”... 
אין שפיט, יש שפיט בגמרא שפירושה משוגע... “בשופטני עסקינן” 
)ב”ק דף פ”ה ע”א ועוד(. אל תלכו אחרי ההבל, אלא תשתמשו בשכל. איך 
כתוב בתל אביב? “העם החליט - קפה עלית”... והעם החליט שיש לו 
רוב של ששים וארבע - מספיק, זהו. “ויגבה לבו בדרכי ה” )דברי הימים-ב 
ויגבה לבו עולה בגימטריא ששים וארבע, כל הרעש הזה ימחק  י”ז ו’( 
מן העולם והיה כלא היה. עם ישראל יהיו חביבים אחד לשני, מכבדים 
אחד את השני. אם אנחנו נשמור שבת וכי זה מפריע לכם? לא מפריע 
לכם! אתם לא שומרים, אין לנו סנהדרין עכשיו, אבל צריך שכל יהודי 
ויהודי ישתדל לשמור שבת וזה גם טוב19. כל מלה שאתה אומר היא 
לא הולכת לאיבוד, אנשים שומעים, מקשיבים, מבינים ועושים20. ויהי 

רצון שנזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן ואמן.

מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את כל 
השומעים כאן, ואת כל השומעים והרואים בווידאו, וגם את כל השומעים 
בקול ברמה, ומי שקורא אחר כך בעלונים, השם יתברך יברך אותם ויתן 
להם חיים טובים וארוכים, ויראו נחת מבניהם ומצאצאיהם, ונזכה כולנו 

לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן ואמן.

אמרתי לה: אני תומך בביבי כי הוא אמר: “אני רוצה לשמור על ירושלים”, ואילו 
על השני אמרו שהוא רוצה לחלק את ירושלים. איך אפשר לשתוק? לא עושים 
דבר כזה! והיא אמרה לי: אבל עכשיו פרס עולה, והפרס הזה יטרוף אותך, זה אחד 
והפרס והעזניה” )דברים י”ד, י”ב(... אמרתי לה:  משלשה עופות הטורפים: “הנשר 
עד מחר בבוקר יהיה טוב, עכשיו נלך לישון, “בקר וידע ה’ את אשר לו ואת הקדוש 
והקריב אליו” )במדבר ט”ז, ה’(, למחרת בבוקר בשעה שבע ביבי ָגַבר, חמשים ואחד 
אחוז לביבי. ואני לפני כן אמרתי “אנא ה’ הושיעה נא” )תהלים קי”ח, כ”ה(. כי היו 
נא, אפילו  ניסן ואייר )תשנ”ו( - אנ”א, ה’ הושיעה  אדר,  שלשה חדשים של מתח: 

נ”א – חמישים ואחד אחוז זה נקרא תשועה...
19.  פעם הרב עובדיה אמר: כל מי שגוזז ציפרניו בשבת – זה אסור, ואשה אחת אמרה: 
לא ידעתי את זה. היא היתה רגילה ביום שבת בבוקר לקחת את הילדים שלה ולגזוז 
להם ציפורניים... הרב אומר אסור? טוב, נעשה את זה או לפני השבת או אחרי שבת.
הייתי השבוע במעייני הישועה, )לא הרגשתי טוב בעוונות(, והיה שם אח אחד    .20
ששמו אלחנן ויצטום, שאלתי אותו: אתה מכיר את פרופסור דורון ויצטום? אמר 
לי: כן, זה אבא שלי! אמרתי לו: לאבא שלך יש ספר שמדבר על רמזים מדהימים 
בתורה, בדילוג אותיות אתה מוצא שפלוני יטבע בים, וכל מיני דברים שאי אפשר 
להאמין, על ידי דילוגים ומחשבים. אמר לי: כן, זה אבא שלי, והוא בעל תשובה. 
סבא הגיע מפולניה והוא לא שומר, פעם אחת עשה את חג הפסח אצל הבן שלו, 
ואמרתי לו: סבא, אני אביא לך סידור? אמר לי: אני זוכר בעל פה! הוא לא שומר, 
וחמשים שנה הוא לא התפלל, אבל הוא זוכר את התפלה מילדות בעל פה! ואמר 
לי: אבא חזר בתשובה. ויש לו ספר שמו: “המימד הנוסף”, והוא מגלה בתורה דברים 

נפלאים. גם החבר שלו, פרופ’ אליהו ריפס, גם הוא חוזר בתשובה.
אבל “הם” לא יכולים לסבול שאחד חוזר בתשובה, ריפס היה נותן שיעורים )ככה 
קראתי(, ותלמידיו עשו לו על הלוח תמונה של חזיר. למה? אמרו לו: מה, אתה בא 
ללמד אותנו תורה? לא, הוא לא בא ללמד אתכם תורה, הוא בא ללמד מדע. אבל מה 
לעשות?! צריכים להתייחס אליהם כתינוקות שנשבו, הם נשבו בדמיונות שלהם. 
להתייחס אליהם בסלחנות. אדם לא יכול לבוא לחולה ולומר לו: למה אתה חולה? 
לא, אתה צריך לכבד אותו, להגיד לו: תשמע, אני אעזור לך, אם אתה לא רוצה 

עזרה - לא ניתן לך בכח, אבל צריך לכבד כל בן אדם.
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 ַרֵּבנּו ָמָרן ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַרִּבי ַרֲחִמים 
ַחי ְחִויָתה ַהּכֵֹהן זצ"ל

ַּבָּׁשבּוַע ַהָּבא יֹום ְּפִטיַרת מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו ַהָּגאֹון ַרִּבי ַרֲחִמים ַחי ְחִויָתה 

ַהּכֵֹהן זצ"ל, ֶׁשָהָיה ָהַרב ֶׁשל ַאָּבא. הּוא ֶהֱעִמיד ַהְרֵּבה ַתְלִמיִדים, 

ְוָהָיה אֹוֵהב אֹוָתם ְמאֹד. ָהיּו לֹו ְׁשֵני ָבִנים ְוִנְפְטרּו )בעוה"ר( ְוִנְׁשֲארּו 

לֹו ָבנֹות, ֲאָבל ֵיׁש לֹו ְנָכִדים ְוִניִנים ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְּגדֹוִלים. ַּבָּׁשבּוַע 

ַהָּבא עֹוִׂשים ֶאת ַהִהּלּוָלא ֶׁשּלֹו ְבמֹוַׁשב ְּבֶרְכָיה, ּוְמַסְּפִרים ִנְפָלאֹות 

ַעל ָּכל ִמי ֶׁשּתֹוֵרם ַלְיִׁשיָבה ַעל ְׁשמֹו "ָחְכַמת ַרֲחִמים", ְּביֹום ַהִהּלּוָלא. 

ִמי ֶׁשָּיכֹול ָלֶלֶכת ְלָׁשם ִהֵּנה ַמה ּטֹוב, ּוִמי ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ָלֶלֶכת ַיְדִליק 

ֵנר ְּבֵביתֹו, ְויֹאַמר "ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו ַהָּגאֹון ַרִּבי ַרֲחִמים ַחי 

ְחִויָתה ַהּכֵֹהן", ְיַבֵּקׁש ַמה ֶּׁשִּיְרֶצה, ְוִיְתרֹם ַלְיִׁשיָבה ַהּזֹאת. ְוִכי ַאָּתה 

עֹוֶׂשה לֹו "ּתֹוָדה ַרָּבה" ִעם ַהֵּנרֹות?! ְוִכי ָהַרב ָצִריְך ֶאת ַהֵּנר ֶׁשְּלָך?! 

ַּפַעם ָרִאיִתי ִבְבֵאר ֶׁשַבע ֶׁשָעׂשּו ַאְזָּכָרה ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו 

ַרִּבי סּוסּו כֵֹהן, ְוֻכָּלם ִהְתַנְּדבּו ַהֵּנר ָהִראׁשֹון ְוַהֵּנר ֵׁשִני ְוכּו'. ָאַמְרִּתי 

ָלֶהם: "ָהַרב ֹלא ָחֵפץ ַּבֵּנרֹות ֵאֶּלה, הּוא רֹוֶצה ֶׁשִּתְלְמדּו תֹוָרה".

ָהַרב ַרִּבי ְחִויָתה ַזַצ"ל ָהָיה ָנבֹון ּוִפֵּקַח ָעצּום, ְויֹוֵדַע ִלְמׁשְֹך ַּתְלִמיִדים 

ְּבִאְמֵרי ִפיו ִּבְלַבד. ַּפַעם )ְּבִגיל ַאְרָּבִעים ְּבֵעֶרְך( הּוא ָהָיה חֹוֶלה ְוהֹוֵלְך 

ּוִמַּדְרֵּדר ַעד ֶׁשֹּלא ָיכֹול ָלזּוז ִּבְכָלל ָאז ָלְקחּו אֹותֹו ָלֲעָיָרה "ַחָּמאם-

ַאַּלף" ִּבְדרֹום ּתּוִניְסָיה )ִנְדֶמה ִלי(, ִּכי ָהיּו ָׁשם ַמְעָינֹות ַחִּמים ְּכמֹו 

ַחֵּמי ְטֶבְרָיה.

ְוָכל ַמה ֶּׁשֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ַעל מוהרח“ך )ַרִּבי ַרֲחִמים ַחי ְחִויָתה ַהּכֵֹהן( 

ָזַצ"ל ֶזה ִטָּפה ִמן ַהָּים. ִּכי ֵיׁש ַהְרֵּבה ְמאֹד ַמה ְּלַסֵּפר ָעָליו. ֲאִני יֹוֵדַע 

ַּכָּמה ִמִּלים ֶׁשָּׁשַמְעִּתי ֵמַאָּבא ָעָליו ַהָּׁשלֹום אֹו ֶׁשָּקָראִתי ִבְסָפִרים, 

ֲאָבל ִאם ָהִיינּו ַאְׁשְּכַנִּזים ָהִיינּו רֹוְׁשִמים ְוזֹוְכִרים ָּכל ִמָּלה ְוָכל ִּבּטּוי 

ֶׁשָהַרב ָאַמר. אֹוְמִרים ֶׁשַּפַעם ָהָיה לֹו ַתְלִמיד ֶׁשּקֹוְרִאים לֹו ָמְרְּדַכי, 

ְוַרִּבי ְחִויָתה ָׁשַאל ֶאת ַהַּתְלִמיִדים ֶׁשּלֹו ָמה ֻהְקָׁשה ְלַרִׁש“י, ְוהּוא 

ִמִּלְפֵני  ָיָצא  ְחִויָתה ִהְתִחיל ָלִׁשיר לֹו: ”ּוָמְרְּדַכי  ְוַרִּבי  ַלֲענֹות.  ָיַדע 

ַהֶּמֶלְך ִּבְלבּוׁש ַמְלכּות ְּתֵכֶלת ָוחּור“ )אסתר ח‘ ט“ו( ְואֹותֹו ָמְרְּדַכי 

ָיָצא ְמֻעָּנג ]ָׂשֵמַח ְוטֹוב ֵלב[ – ֵאיְך ָהַרב ִׁשֵּבַח אֹוִתי. ָהִעּיּון ֶׁשּלֹו ָהָיה 

ְמֻיָחד ְּבִמינֹו, ְוַאָּבא זצ"ל ְמַסֵּפר ָעָליו ְּדָבִרים ִנְפָלִאים. 

ַּפַעם ַאַחת ָּבא ָלַרב ִמיֶׁשהּו ֶׁשָהָיה עֹוֵבד ַּבּסֹוְכנּות )ְוַכִּנְרֶאה ִהִּגיַע ֵמֶאֶרץ 

ְלִיְׂשָרֵאל ְלֶג'ְרָּבא(, ְוהּוא ֹלא ָהָיה ָכל ָּכְך ׁשֹוֵמר ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות, ָאז הּוא 

ָאַמר ָלַרב: "ֲאִני רֹוֶצה כֹוס ַמִים", ּוָבָאה ַהַּבת ֶׁשל ָהַרב ְוֵהִביָאה לֹו 

כֹוס ַמִים, ָאַמר ָלּה "ּתֹוָדה ַרָּבה" ְוִהְתִחיל ִלְׁשּתֹות, ִמָּיד ָׁשַאל אֹותֹו 

ָהַרב: "ָלָמה ָאַמְרָּת ָּלּה ּתֹוָדה ַרָּבה?" ָאַמר לֹו: "ִהיא ָטְרָחה ְוֵהִביָאה 

ִלי ַמִים", ָאז ָאַמר לֹו ָהַרב: "ִאם ְלִמי ֶׁשָּטְרָחה ְוֵהִביָאה ְלָך ֶאת ַהַּמִים 

ַאָּתה אֹוֵמר ָלּה ּתֹוָדה ַרָּבה, ְלִמי ֶׁשָּבָרא ְלָך ֶאת ַהַּמִים ֹלא ַמִּגיַע לֹו 

תֹוָדה ַרָּבה?!" ָאַמר לֹו: "ֶּבֱאֶמת ְסִליָחה ֹלא ָיַדְעִּתי", ּוֵבַרְך ֶׁשַהּכֹל 

ִנְהָיה ִבְדָברֹו. ָּכָכה ִדֵּבר ִאּתֹו ְבַנַחת, ְוִאם ָהָיה ׁשֹוֵאל אֹותֹו ְבַתִּקיפּות 

"ָלָּמה ֹלא ֵבַרְכָּת?" ָהָיה אֹוֵמר לֹו: "ֲאִני ֹלא ְמָבֵרְך", ָלֵכן ָאַמר לֹו 

ַבֲעִדינּות, ֲהֵרי ַאָּתה אֹוֵמר ּתֹוָדה ַלַּיְלָּדה ֶׁשֵהִביָאה ְלָך ֶאת ַהּכֹוס, ָאז 

ְלִמי ֶׁשֵהִביא ְלָך ֶאת ַהַּמִים ְלַהְרוֹות ִצְמאֹוְנָך ַאָּתה ֹלא יֹוֵדַע ְלהֹודֹות?!

 הּוא ָהָיה ַרב מֹוַׁשב ְּבֶרְכָיה. ּוַפַעם ָּבאּו ִלְבחֹן אֹותֹו ִמִּמְׂשַרד ַהָּדתֹות, 

ִיְהֶיה ַרב מֹוָׁשב...?!  ְוֵאיְך  ִלְלֹמד  יֹוֵדַע  ִּכי ָחְׁשבּו ֶׁשאּוַלי הּוא ֹלא 

ֲאָבל ֵהם ׁשֹוֲאִלים אֹותֹו ְׁשֵאָלה ְוהּוא עֹוֶנה ָלֶהם: ּוַמה ַּתִּגידּו ְבָדָבר 

ְּפלֹוִני?! ֵהם ֹלא יֹוְדִעים ֶאת ַהְּתׁשּוָבה, ְוהּוא אֹוֵמר ָלֶהם ֶׁשֶּזה ָכתּוב 

ְוָכאן. ָאְמרּו לֹו: ְמִחיָלה, ָחַׁשְבנּו ִלְבחֹן ְוֹלא ְלִהָּבֵחן... ֶהָחָכם  ָּכאן 

ַהֶּזה ָהָיה ְמֻיָחד ְּבִמינֹו. 

ַּפַעם ָמָרן ָהַרב עֹוַבְדָיה ַזַצ"ל ָאַמר ִלי: "ָּכל ַּפַעם ֶׁשָהַרב ַרִּבי ְחִויָתה 

ֲהָלָכה ְּכמֹותֹו". ּוְכֶׁשָרָאה ֶאת ַהְּתמּוָנה  ֲאֵחִרים  ֲחָכִמים  חֹוֵלק ִעם 

ֶׁשּלֹו ַּבִּמְׂשָרד ֶׁשִּלי ָאַמר: "ָּתִביאּו ִלי ְּתמּוָנה ָּכזֹו, ֲאִני רֹוֶצה ֶׁשִּיְהֶיה 

ַּבֶחֶדר ֶׁשִּלי ְּתמּוָנה ֶׁשל ָהַרב ַהֶּזה". 

ְּכַדאי ָלֶלֶכת ְלִהְׁשַּתֵּתף ַּבִהּלּוָלא ַהְּׁשָנִתית ָׁשם ְּבמֹוַׁשב ְּבֶרְכָיה )ֵליל 

י' ְׁשָבט(, ּוִמי ֶׁשָּיכֹול ֶׁשֵּיֵלְך ְלָׁשם. ַהּיֹום ַהֶּזה ְמבָֹרְך, ִּכי ֶזה ַגם יֹום 

ַהִהּלּוָלא ֶׁשל ָהַרַׁש"ׁש ַרִּבי ָׁשלֹום ַׁשְרַעִּבי, ְוַגם ֶׁשל ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי 

יֹוֵסף ִיְצָחק ְׁשֵניאֹוְרסֹון ִמְּליּוַּבאִויְטׁש. ְוֵאֶּלה ֶׁשֵּיְלכּו ְלִקְברֹו ֶׁשל ָהַרב, 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִיֵּתן ָלֶהם ָּכל טּוב ֶׁשָּבעֹוָלם. ְוַכָּמה ֶׁשָאָדם ּתֹוֵרם 

ִליִׁשיַבת "ָחְכַמת ַרֲחִמים" ֶׁשִהיא ַעל ְׁשמֹו ֶׁשל מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו  ַהָּגאֹון 

ַהַּצִּדיק ַרִּבי ַרֲחִמים ַחי ְחִויָתה ַהּכֵֹהן ֶּבן ְגזאָלה, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

ִיֵּתן לֹו ֶּכֶסף ַּכֲעַפר  ָהָאֶרץ, ְוִיֵּתן לֹו ְבִריאּות ּוְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ְוַחִּיים 

טֹוִבים. ְוָכל ַהַּתְלִמיִדים ֶׁשּלֹוְמִדים 

ָׁשם, ִיְזּכּו ִלְהיֹות ְּגדֹוִלים ַּבּתֹוָרה. ָלַרב ָזַצ"ל ֹלא ָהיּו ָבִנים ִּכי ִאם 

ָּבנֹות, ֲאָבל ְּבֵני ַהָּבנֹות ֶׁשּלֹו ַּתְלִמיֵדי  ֲחָכִמים ְּגדֹוִלים, ְוִיְּסדּו ְיִׁשיָבה 

ְוָקְראּו ָלּה: "ָחְכַמת  ַרֲחִמים", "ָחְכַמת"  ְּבֶרְכָיה  ַעל ְׁשמֹו ְבמֹוָׁשב 

ַעל ֵׁשם ָחָכם ֶׁשְּׁשמֹו ַרִּבי ְכִמֶּייס ַחְכמֹון, ְו"ַרֲחִמים" ַעל  ֵׁשם ָהַרב. 

ְחִויָתה   ַחי  ַרֲחִמים  ַרִּבי  ַעל ֵׁשם  ָּבעֹוָלם  ְיִׁשיבֹות  ָלנּו ָׁשלֹוׁש  ְוֵיׁש 

ְּבָפִריז  ְוַרֲחִמים"  ְיִׁשיַבת "ּתֹוָרה  ַרֲחִמים",  ְיִׁשיַבת "ָחְכַמת  ַהֹּכֵהן: 

ֶׁשל ַרִּבי  ּבּוִגיד ַסֲעדֹון ע"ה, ִויִׁשיַבת "ִּכֵּסא ַרֲחִמים". ְוָראֵׁשי ֵתבֹות 

ֶׁשל ְׁשלֹוׁש  ַהְּיִׁשיבֹות ָהֵאֶּלה: ָחְכַמת ַרֲחִמים, ּתֹוָרה ְוַרֲחִמים, ְוִכֵּסא 

ַרֲחִמים, ֶזה ֲחָת"ְך )ֶׁשֶּזה ַהֵּׁשם ֶׁשל ַהַּפְרָנָסה, "ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך" )תהלים 

קמ"ה ט"ז( סֹוֵפי ֵתבֹות ֲחָת"ְך(. )ספר "השיעור" עמוד רצ"ז - גליון 16 

אותיות כ"ט – ל"ג והערה 33, וגליון 49 אות א’, וגליון 145 אותיות א' - ד', 

וגליון 196 אותיות י' וי"א,(

”ַוה‘ ָנַתן ֶאת ֵחן ָהָעם ְּבֵעיֵני ִמְצַרִים ַוַּיְׁשִאלּום“
ְיֵמי ַהחֶֹׁשְך ]ְּבַמַּכת חֶֹׁשְך[, ְלִפי ַהְּפָׁשט ַּבּתֹוָרה ָהיּו ְׁשֹלָׁשה ָיִמים – 

”ַוְיִהי חֶֹׁשְך ֲאֵפָלה ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים“ )שמות י‘, כ“ב(, 

ְוַאַחר ָּכְך )שם פסוק כ“ג( ָּכתּוב: ”ֹלא ָראּו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו ְוֹלא ָקמּו 

ִאיׁש ִמַּתְחָּתיו ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים“. ַהְּפָׁשט הּוא ֶׁשֵהם אֹוָתם ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים. 

ֲאָבל ֹלא, ֲחָכִמים אֹוְמִרים )שמות רבה י“ד ג‘( ֶׁשָהיּו ִׁשָּׁשה ָיִמים חֶֹׁשְך, 

ְׁשֹלָׁשה ָיִמים ָהִראׁשֹוִנים ֹלא ָראּו, ְוַאַחר ָּכְך ֲאִפּלּו ָלזּוז ֹלא ָיְכלּו. 

]ּוְלִפי ַהִּמְדָרׁש ַהִּמִּלים ”ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים“ ֶׁשְּבסֹוף ַהָּפסּוק ִנְמָׁשכֹות 

ַלָּפסּוק ֶׁשַאֲחָריו: ”ַוְיִהי חֶֹׁשְך ֲאֵפָלה ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים" – ְׁשֹלֶׁשת 

ִמַּתְחָּתיו ְׁשֹלֶׁשת  ֶאָחיו. ”ְוֹלא ָקמּו ִאיׁש  ָיִמים ֹלא ָראּו ִאיׁש ֶאת 

ָיִמים“[. )ְוֶזה ֹלא ַפַעם ִראׁשֹוָנה ֶׁשַּמֲחִצית ַהָּפסּוק ִנְמָׁשְך ַלָּפסּוק ֶׁשַאֲחָריו, 

ֵיׁש עֹוד ְּפסּוִקים ָּכֵאֶּלה. ֵיׁש ַּבְּנִביִאים ְוֵיׁש ַּבְּכתּוִבים, ֵהֵבאִתי אֹוָתם ְּבֵסֶפר 

ַּבִית ֶנֱאָמן )ַעל ַהּתֹוָרה((. 

ְוָלָּמה ֹלא ָיְכלּו ָלזּוז? ְּכֵדי ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ִיְקחּו ֶאת ַמה ֶּׁשַּמִּגיַע ָלֶהם. ֵהם 

ָעְבדּו ְבֶפֶרְך ָמאַתִים ְוֶעֶׂשר ָׁשִנים, ֵיְצאּו ֵריִקים?! ִּתְקחּו. ”ַוה‘ ָנַתן 

ֶאת ֵחן ָהָעם ְּבֵעיֵני ִמְצַרִים ַוַּיְׁשִאלּום“ )שמות י“ב, ל“ו(. ָלָּמה ָנַתן ֶאת 

ֵחן ָהָעם? ִּכי ָהיּו ַהִּמְצִרים אֹוְמִרים ָלֶהם: ֵאין ִלי ַהְּכִלי ַהֶּזה, ֵאין ִלי 

ַהַּתְכִׁשיט ַהֶּזה. ָאַמר לֹו ַהְּיהּוִדי: ֲאִני ָרִאיִתי אֹותֹו ָכאן, ִהֵּנה הּוא, 

ָתִביא ִלי אֹותֹו. ְוַהִּמְצִרי אֹוֵמר לֹו: ָאז ָלָּמה ֹלא ָלַקְחָּת אֹותֹו ְכָבר? 

ְוַהְּיהּוִדי אֹוֵמר לֹו: ֲאַנְחנּו ֹלא לֹוְקִחים ְּבִלי ְרׁשּות. ָאסּור ָלנּו. ]ְוָכָכה 

ִנְהָיה ֵחן ָהָעם ְּבֵעיֵני ַהִּמְצִרים ַוַּיְׁשִאילּום[. ַאֲחַרי ֶׁשָּלְקחּו – ָלְקחּו, 

ָלָּמה ָלְקחּו? ַעל ֲעבֹוָדה ֶׁשל ָמאַתִים ָוֶעֶׂשר ָׁשִנים ֶׁשָעְבדּו ְּבָפֶרְך, 

ֹלא ַמִּגיַע ָלֶהם ׁשּום ָּדָבר?! ָּכל ָאָדם ֶׁשעֹוֵבד ֵיׁש לֹו ְיֵמי ַאְבָטָלה, 

ְיֵמי ְמנּוָחה ְוַכּדֹו‘, ְוַרק ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ֵאין ְמנּוָחה, ְצִריִכים ַלֲעבֹד יֹום 

ָוַלְיָלה, ָאז ַהֶּכֶסף ַהֶּזה ַמִּגיַע ָלֶהם. 

ְוזֹו ְתׁשּוָבה ֶׁשֶּנֶאְמָרה ַבְּגָמָרא )בסנהדרין דף צ“א ע“א( ְּבֵׁשם ָחָכם 

ֶאָחד ְׁשמֹו ”ְּגִביָהא ֶּבן ְּפִסיָסא“. ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת ֶׁשהּוא ָהָיה ָאָדם 

ָּפׁשּוט, ְוהּוא ָאַמר ַלֲחָכִמים ְּתנּו ִלי ְלִהְתַוֵּכַח ִעם ַהִּמְצִרִּיים ָהֵאֶּלה 

]ֶׁשָּדְרׁשּו ַבֲחָזָרה ֶאת ַמה ֶּׁשִהְׁשִאילּום[, ִאם ִנַּצְחִּתי אֹוָתם – ִנַּצְחִּתי 

אֹוָתם. ְוִאם ֹלא ִנַּצְחִּתי – ַּתִּגידּו ֶׁשֲאִני ַהָּקָטן ֶׁשָּבֶהם, ּבֹואּו ִּתְתַוְּכחּו 

ִעם ַהֲחָכִמים. ָאְמרּו לֹו טֹוב ְלָך. ָעָנה ָלֶהם ָּכָכה ]ֶׁשֵהם עֹוד ַחָּיִבים 

ֶּכֶסף ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָעְבדּו ִיְׂשָרֵאל ֶאְצָלם ְּבָפֶרְך[, ֹלא ָמְצאּו ַמה ַּלֲענֹות. 

ָאֶלְּכַסְנֶּדר מֹוְקדֹון ]ֶמֶלְך ָיָון[ ָהָיה ְמַתֵּוְך, ָאַמר ָלֶהם: ֵיׁש ָלֶכם ַמה 

ִמָּכאן...  ְלכּו  ָאז  ָלֶהם:  ָאַמר  ַּלֲענֹות.  ָלנּו ַמה  ֵאין  ָאְמרּו  ַּלֲענֹות? 

ּוָבְרחּו,  ְנטּועֹות  ְּכֶׁשֵהן  ְוַכְרֵמיֶהן  ְזרּועֹות  ְּכֶׁשֵהן  ְוִהִּניחּו ְׂשדֹוֵתיֶהן 

ְואֹוָתּה ָׁשָנה ָהְיָתה ְׁשַנת ְׁשִמָּטה, ְו“ָאַכְלנּו ְוָׂשַבְענּו ְוהֹוַתְרנּו ִּכְדַבר 

ה‘“ )ע“פ מלכים-ב‘ ד‘, מ“ד(. 

ּוַבֶהְמֵׁשְך ֵיׁש: ”ְוָהְיָתה ְצָעָקה ְגדָֹלה ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲאֶׁשר ָּכמֹהּו ֹלא 

ִנְהָיָתה“ )שמות י“א ו‘(. ָּתִמיד ֲאַנְחנּו ׁשֹוֲאִלים ֶׁשָּצִריְך לֹוַמר ”ָּכמֹוָה“. 

ַמה ֶּזה ָכמֹוהּו? )ָּבְּמָסָרה ָּכתּוב ”ְסִביִרין ָּכמֹוָה“. ָהעֹוָלם חֹוְׁשִבים ֶׁש“ְּסִביִרין“ 

ְּמָסָרה ָּבָאה לֹוַמר – ִּתְׁשַמע,  ְּמָסָרה ָּבָאה ְלָהִעיר ַעל ַהּתֹוָרה. ָהפּוְך! הַָ ַהַּכָּוָנה ֶׁשהַָ

ַהְּסָבָרא אֹוֶמֶרת לֹוַמר ”ָּכמֹוָה“, ֲאָבל ֲאַנְחנּו קֹוְרִאים ”ָּכמֹוהּו“. ָלָּמה? ֹלא ָכתּוב 

ַטַעם(. ַאָּבא ָזָצ"ל ָאַמר ִלי ַטַעם, ֵיׁש ָּפסּוק ִּביַׁשְעָיה )ג‘, א‘(: ”ַמְׁשֵען 

ּוַמְׁשֵעָנה“. ַמה ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ַמְׁשֵען ּוֵבין ַמְׁשֵעָנה? ַהַּמְלִּבי“ם ֵּפַרׁש 

”ַמְׁשֵען“ ]ֶׁשהּוא ְלׁשֹון ָזָכר[ זֹו ִמְׁשֶעֶנת ֲחָזָקה, ּו“ַמְׁשֵעָנה“ זֹו ַמְׁשֵעָנה 

ְצָעָקה ֶׁשל  ָהְיָתה ְכמֹו  ַהְּגדֹוָלה ַהֹּזאת  ַהְּצָעָקה  ְוַגם ָּכאן  ַחָּלָׁשה. 

ָזָכר. ”ָּכמֹהּו ֹלא ִנְהָיָתה ְוָכמֹהּו ֹלא תִֹסף“. )גליון 292 אות ט' והלאה(.



חיי בשר חיו יחדיו 
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:  משמש לשמש. רבנו הרש”ש )רבי שלום מזרחי שרעבי, ראשי תיבות שמש(, בתחילה הסתיר עצמו ושימש 
כשמש.   הזוכה: משפחת שפר - זכרון יעקב.

פתרון התמונה: מרן הגאון הגדול רבי שמעון בעדני זצ”ל בצעירותו.   הזוכה: אליהו עובדיה יצחק – ירושלים.

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

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

ָּפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע ּבֹא. ַהְרֵּבה חֹוְׁשִבים ”ּבֹא“ ַהַּכָּוָנה ּבֹוא ְלָכאן, ְוׁשֹוֲאִלים ַמה ֶּזה ”ּבֹא ֶאל 

ַּפְרעֹה“, ”ֵלְך ֶאל ַּפְרעֹה“ ָהָיה ָצִריְך לֹוַמר? ָהָיה ָלנּו ָחָכם ֶאָחד ַאְׁשְּכַנִּזי ֵמַחָּב“ד, ֶׁשָּכל 

ָׁשָנה ָהָיה ַמִּגיַע ֵאֵלינּו ִּבְסִביבֹות ָּפָרַׁשת ּבֹא, ְוָהָיה ַמְקֶׁשה ֶאת ַהֻּקְׁשָיא ַהּזֹאת. ַאֲחֵרי 

ָׁשִנים ֵהַבְנִּתי ֶׁשּזֹו ָטעּות, ִּכי ”ּבֹא“ ֵּפרּוָׁשּה ִּתָּכֵנס, ַּבָּתָנ“ְך ֵאין ּפֹוַעל ְלִהָּכֵנס, ָאז ַהִּמָּלה 

ּבֹוא ִלְפָעִמים ֵּפרּוָׁשּה ”ּבֹוא ֵאַלי“, ְוִלְפָעִמים ֵּפרּוָׁשּה ”ִּתָּכֵנס“. ְוֵאיְך ֵנַדע ִאם ַהֵּפרּוׁש 

ָּכָכה אֹו ָּכָכה? ֵמַהַּתְרּגּום. ִאם ַהַּתְרּגּום אֹוֵמר ”עּול“, ֵּפרּוָׁשּה ִּתָּכֵנס. ְוִאם ַהַּתְרּגּום אֹוֵמר 

”ָּתא“ )ְּכמֹו ”ָּתא ֲחִזי“, ”ָּתא ְׁשַמע“(, ַהַּכָּוָנה ּבֹוא. ָאז ָּכאן ”ּבֹא ֶאל ַּפְרעֹה“ ַהַּכָּוָנה ִּתָּכֵנס 

ֵאָליו ַלַּבִית, ַלִּמְׂשָרד, ָלַאְרמֹון, ְוֵתן לֹו ַעל ָהרֹאׁש... ֶזה ַהֵּפרּוׁש ַהָּפׁשּוט. ְוֵאין יֹוֵתר טֹוב 

ֵמַהְּפָׁשט. ְּכֶׁשַאָּתה לֹוֵמד ְּפָׁשט ַהּכֹל ָּברּור. ְּכֶׁשַאָּתה לֹוֵמד ְּדָרׁש, ַאַחר ָּכְך ִּתְמָצא ֻקְׁשָיא 

ְועֹוד ֻקְׁשָיא, ְוַאַחר ָּכְך עֹוד ָּפסּוק ָקֶׁשה. ]קֶֹדם ָּכל[ ִּתְלַמד ְּפָׁשט. )גליון 292 אות ג'(.

ְלִפי ַהֶּבן ִאיׁש ַחי )שנה ראשונה פרשת וירא אות כ”ח( ְּכַדאי ְלַכּסֹות ְּתִפִּלין ֶׁשל רֹאׁש, 

ְוֶזה ַעל ִּפי ָהֲאִר”י )שער הכוונות ענין הציצית דרוש ה’-ו’( ֶׁשָאַמר: “ָצִריְך ְלַכּסֹות ְּתִפִּלין 

ֶׁשל רֹאׁש”. ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּמָרן ַהֻּׁשְלָחן ָערּוְך )סי’ כ”ז סי”א( ָּכַתב “טֹוב ִלְהיֹוָתם ְּגלּוִיים”, 

ֲאָבל ֵּכיָון ֶׁשָּמָרן ָאַמר “טֹוב” ְוָהֲאִר”י ָאַמר “ָצִריְך”, ָלֵכן ְמַכִּסים ֶאת ַהְּתִפִּלין. ְוָכְך ַאָּבא 

ַזַצ”ל ָאַמר ֶׁשהּוא ָלַמד ֵאֶצל ַרּבֹו ַרִּבי ְחִויָתה ַזַצ”ל, ְוָכְך ַאָּבא ִלֵּמד ֶאת ַהַּתְלִמיִדים 

ֶׁשּלֹו. )גליון 22 אות ט”ו. ראה שם עוד(.
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