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גם הם מתגעגעים לשבת
יהודים א.  שבוע טוב ומבורך1. בליל שבת שעברה לקחו עשרים 

מבתיהם בתל אביב כדי לעבוד בגשר יהודית. לפני כן עבדו ברכבת. 
)חבקוק ג' ח'(, תרכב אותיות  ישועה"  על סוסיך מרכבותיך  תרכב  "כי 
רכבת, שזה ישועה לעם ישראל. אבל המסכנים האלה מתגעגעים 
לקידוש ולבית וליהדות שלהם, כי במרוקו הם היו עושים קידוש ואילו 
כאן בארץ האבות לא עושים קידוש?! מה קרה כאן?! לכן כשהיתה 
הפסקה של אוכל שם, הם הביאו יין ואמרו "יום הששי ויכלו השמים 
והארץ", "ושבת קדשו באהבה וברצון הנחילנו". איזו אהבה? איזה 
רצון? איפה הנחיל אתכם?! אמנם כואב להם בלבם, אבל מה לעשות?! 
פקודת הבג"ץ עליהם. יגיע הזמן שגם הבג"ץ יבין שהוא הגזים יותר 
מדי, ולא עושים כדבר הזה. אומות העולם מבינים את הדת שלנו יותר 
מאשר האחים שלנו.2 "הנה ערלה אזנם ולא יוכלו להקשיב" )ירמיה ו' 

י'(, לא רוצים להבין את זה.
לא להתרפס בפני בג"ץ וחוק המדינה

היום מבטלים את התורה, וכופים על הדיינים לבטל אותה. השבוע ב. 
בחוברת אור תורה )אדר א' תשע"ט סימן ס"ה( כתבו שגם הדיינים בארץ 
ישראל דנים בסכסוכים בין בעל ואשתו ע"פ החוק, וכותבים: כבוד 
השופט, כבוד השופטת. "בשופטני עסקינן"... )בבא קמא פ"ה ע"א ועוד(. 
אבל השופטים האלה לא יכתבו אף פעם "כבוד הדיין", כי בשבילם 
הדיין הזה לא שווה פרוטה אחת, רק אנחנו צריכים לכבד ולהעריך 
ולהעריץ ולהתרפס ולהשתחוות ולסגוד להם. אבל זה לא יעזור לנו 
כלום, וכמה שנשתחוה אליהם ישנאו אותנו יותר. איך אמר רבי יהודה 

1.  לא האמנתי שהשיר הזה )לר' מנחם מוסטקי( חובר בדור הזה, "קראתיך בכל לב 
ִיל, על הר ציון השומם עוד דומעת עין". המלים "עוד דומעת עין" נמצאים  בחצות ַהַלּ
בשיר אחר "ועל חרבן מקדשנו עין אחת עוד דומעת". אבל כ"כ יפה השיר הזה. אי 
אפשר להאמין שאחרי אלפיים שנה של גלות, אנשים עוד קשורים לירושלים לתורה 
ולקב"ה. זה משהו מיוחד. השטן עושה כל מה שיכול להפריד בינינו ובין הקב"ה, 
בדמות בג"ץ, בדמות חוקים, בדמות ממשלה, בדמות בחירות, בדמות מלחמות, 

ובדמות שנאת חנם. אבל לא יעזור לו כלום. 
2.  רופא אחד בפנסיה ד"ר חיים דיאה נ"י שהיה גר בחאלב סיפר לי: פעם הייתי חבר 
לשר החינוך ואנשים מכובדים, ובא יהודי שרוצה לעבור מבחן להיות רופא, והמבחן 
נפל ביום כיפור. הוא דיבר איתי שאדבר עם מי שמטפל בנושא הזה. דיברתי איתו, 
ואמר לי: יום כיפור בשבילכם זה יום קדוש, אני לא מקבל דבריך כבקשה אלא כהוראה, 
ואני דוחה לו את המבחן אחרי כיפור. לא אני עושה לך טובה אלא אתה עושה לי 
טובה, כי אנחנו חייבים לעשות לכם את זה. פעם גם בתונס היה סיפור כזה, בבית 
ספר "אורט" )מה זה אורט? תורה הפוכה... אם תהפוך את המלה "תורה" יוצא לך "הורת"( 
עושים מבחנים לכל מיני ילדים יהודים, ונפל הפור של המבחן ביום שבת. היה שם 
בחור אחד מהישיבה )היום מתפלל איתנו כל שבת( שפעם למד אצל אבא ע"ה, והלך 
לאבא ומישהו אחר הלך לרב פינסון, הם דיברו עם המנהל של "אורט", ודחה את 
המבחן ליום אחר. אח"כ עוד פעם דיברו איתו, ואמר להם: תביאו לי את התאריכים 
שלכם, אני דוחה את כל המבחנים מכאן ולהבא שלא יהיו בשבת. )ועיין בספר מגדולי 

ישראל ח"ד עמ' של"ג(. אנשים מכבדים ומבינים את זה.

הלוי? "לראות פני מלכי מגמתי לבד, לא אערוץ בלתו ולא אעריצה". 
לא אפחד מאף אחד זולתו ולא אעריץ אותו. אמנם תכבד אותם, אבל 
לא צריך לכתוב "כבוד השופט" "כבוד השופטת", אלא תכתוב שתי 
מלים: ע"פ החוק צריך להיות ככה, בלי לציין את המספר של התיק 
וכל הפרטים האלה. אם אתה לא יכול לקיים דין תורה, או שיש חשש 
שהשני יילך לבית המשפט ויקבל יותר ממה שתפסוק לו, אל תבטל את 
התורה, אלא תאמר לבעל ולאשה שיילכו לבית דין פרטי ויחתמו שם, 
או שיילכו לבית משפט. ותגיד להם: רבותי, אם אתם רוצים להסתדר 
בדין תורה בבקשה, ואם לא אז תסתדרו איפה שתרצו, כי אנחנו לא 
חייבים להתעסק בכסף, ואנחנו נטפל כאן רק בגט בלבד שיהיה כמו 
שצריך3, ואם לא - החרבתם את כל העם כולו, כי הוא לא יכול להתקיים 
בלי תורה. העם הזה שמר אלפיים שנה על התורה במשך כל הנדודים 
שלו, ואתם תבואו עכשיו לעקור ממנו את התורה?! מי אתם בכלל?! 
אתם חושבים שלעולמים תוכלו להילחם  היום כאן ומחר בקבר. וכי 
בתורה?! אין דבר כזה בעולם. צריכים להבין, מי שמגזים בזה מחר 
יפול הכל4. וכי אתם תכפו בכח על דייני ישראל שיפסקו ע"פ השופט 
והשופטת?! לא עושים ככה. לכן הדיין צריך לומר: אני פוסק ע"פ דין 
תורה, "ואלדי מא יעג'בושי ידבבר ראסו", מי שלא טוב לו שישבור את 
הראש שלו.... תלכו איפה שתרצו5. אבל לא לכתוב בשם התורה נגד 
התורה. אמנם זה שכתב בחוברת אור תורה שם, כואב לו על הדבר 
הזה, אבל "אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו" )אבות פ"ב מ"ד(, 
כי אם היית דיין איתם היית עושה כמותם. ובכל זאת יש דרך לעקוף 
את זה, כמו שיש "כביש עוקף ישראל" ככה גם עוקף בג"ץ, לכתוב: 
אנחנו דנים מה שנוגע להלכה בלבד, ובענייני כספים החוק יפסוק 
בזה. "ותמלא הארץ חמס" )בראשית ו' י"א(, חמס גימטריא חֹק... אבל 
וגם בן גוריון מבין את זה. פעם ראיתי בספר התורה והמדינה )שנת תשט"ז עמ'    .3
קפ"ז. זה הכרך היחיד שיש לנו בבית, ובזמנו הרב צבאן ע"ה שלח אותו לאבא( מאמר ארוך 
ארבעים עמודים של הרב כתריאל פישר טכורש, "לאחדות התורה ולאחדות האומה", 
כי בזמנו בן גוריון ניסה להכשיר את הקראים, ולא מפני שהוא ראה את הרדב"ז 
)ח"א סימן ע"ג( ומהריק"ש )שו"ת אהלי יעקב סימן ל"ג(... אלא אמר להם: "אתם חייבים 
לקבל את הקראים, כי אחרת העם יתפזר ויתפורר, מה יש בזה שהם הולכים ע"פ 
המקרא"?! אבל אם אחד יילך ע"פ המקרא ואחד ע"פ המשנה ואחד ע"פ התלמוד 
ואחד ע"פ הרמב"ם ואחד ע"פ בית יוסף, וכי זה "עם אחד"?! )וע"ע בעלון מס' 142 אות 
י"ז(. אבל שם הוא גם ציטט אותו שאמר: איש מאיתנו אינו רוצה לפגוע בהלכה, אבל 
כאן זה חוק הנישואין והגירושין, והפה שאסר הוא הפה שהתיר )הוא מכיר את הביטוי 
הזה מהגמרא(. החוק אין לו ערך, היום ככה ומחר אחרת. זה ציטוט מבן גוריון בספר 
הזה )היום אתה יכול ללחוץ על כפתור במחשב, "ויצא העגל הזה", ומי שירצה יחפש את זה(.
4.  בזמנו הרמב"ם כתב שחכמי צרפת ואשכנז לא היו בקיאים בדיני ממונות, כי אנשים 
היו הולכים לממשלה ולבית המשפט ולא באים אליהם, אבל אנחנו הספרדים דנים 
ירושות ממונות ומתנות וכדו' הכל ע"פ דין תורה, ומי שבקי בדברים האלה יודע את זה.
5.  וגם לפעמים האשה אומרת שמגיע לה יותר כסף. ואפשר להסביר את זה, שהרי 
מחלקים את הרכוש ואיך תוכל לדעת מי השקיע יותר?! לפעמים הבעל אומר שהיתה 
לו עבודה רבה באותה השנה וקנה דירה, ואילו האשה אומרת שהיא הביאה כסף 

מאמא שלה, לך תבדוק מי צודק בזה?!
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בבית הכנסת "אהבת התורה - איש מצליח"   
רחוב הרב עוזיאל 43 ב"ב.  
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נושאי השיעור:
מוצ"ש פרשת משפטים, כ"ח שבט תשע"ט

העלון השבוע מוקדש לעילוי נשמת
הזקן הכשר אהרון בן בתיה שדמי ע"ה.   

ורעיתו מרים מינדל בת בתיה ע"ה.
ולרפואת והצלחת משפחתם הי"ו



בשביל להתיפייף מה תרויחו מזה?!
"כל אלה שנלחמים בתורה זה הסוף שלהם"

והנה זה גרוע יותר, לקחת יהודים בליל שבת ולהכריח אותם לעבוד ג. 
בשבת?! אמנם לא מכריחים ממש, אבל אומרים להם שאם לא יעבדו 
יפסידו הרבה כסף, "כי הדם הוא הנפש" )דברים י"ב כ"ג(, הדמים זה הנפש... 
וממילא אח"כ השבת תהיה קלה בעיניהם. בזמנו ביאליק התבטא ככה 
במכתב לקיבוצים )לא לחרדים(: "עם ישראל בלי שבת לא יחזיק מעמד, ארץ 
ישראל תיפול בלי שבת". בעיתון יתד נאמן השבוע ביום שלישי ציטטו אותו 
)הם כתבו "המשורר הלאומי שלהם" וכוונתם לביאליק(. פעם עשיתם ברכבת 
ירושלים וקרו מקרים, עשיתם משחן וקרו מקרים, עשיתם בית חרושת 
לזכוכית "פיניציה" וקרו מקרים )עיין בעלון מס' 29 אותיות כ"ט-ל"ג, ובעלון 
מס' 91 אותיות כ"ה-כ"ו, ועוד(. ואתם ממשיכים להלחם בו?! מי אתם שתלחמו 
בקב"ה?! אלף כמותכם יהיו עפר ואפר לעומתו. פעם אחרי השואה עשו כל 
מיני דברים כאן, ואחד אמר: "עשינו את זה ונלחמנו בו". נלחמתם בו?!... 
איפה אתה עכשיו? "אך אל שאול תורד אל ירכתי בור, רואיך אליך ישגיחו 
אליך יתבוננו, הזה האיש מרגיז הארץ מרעיש ממלכות" )ישעיה י"ד ט"ו-ט"ז(, 
אתה תילחם בבורא עולם?! מי אתה בכלל?! עפר ואפר, יתוש שלא שוה 
פרוטה אחת. כל אלה שנלחמים בתורה זה הסוף שלהם. ואני אומר לכם, 
שגם המעשים האלה לא יצא מהם שום ברכה, עד שיבינו שיש מנהל לעולם6.

תבינו שלא תוכלו לברוח מהקב"ה
וכי מישהו חשב שאחרי השואה שעברנו לפני שבעים שנה תהיה לנו ד. 

מדינה עם ששה מליון יהודים?! אף אחד לא האמין אף אחד לא פילל בזה. 
כאשר קורה הדבר הזה צריכים להבין, "מי לא ידע בכל אלה כי יד ה' עשתה 
זאת" )איוב י"ב ט'(, תבינו שלא תברחו ממנו. איך אמר המשורר בתהלים? 
)איך אסק  "אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח, אם אסק שמים שם אתה 
שמים? במטוס, גם שם הוא רואה אותי( ואציעה שאול הנך, אשא כנפי שחר 
אשכנה באחרית ים, גם שם ידך תנחני ותאחזני ימינך" )תהלים קל"ט ז'-י'(. 
תתביישו קצת. וכי מי שאינו רוצה לעבוד בשבת תכריחו אותו?! וגם למה 
כ"כ דחוף הדבר הזה?! והאין גוים בעולם שיוכלו לעבוד רק הם?! אבל הם 
אומרים "תל אביב זו עיר חופשיה". לכן אחד מהשוטים שלהם יאיר לפיד7 
אמר: "אתם לא תתערבו בנו ואנחנו לא נתערב בכם, תתנו לנו את תל אביב". 
וכי תל אביב של סב אביך?! מאיפה הבאת את העיר הזאת?! אתם יודעים 
)ג' ט"ו(. אתה לא מתבייש  מאיפה לקחו את השם הזה? מיחזקאל הנביא 
ם מיחזקאל ולהפוך אותו לעיר של פרועים ופרוצים?! ומה כתוב  לקחת ֵשׁ
ביחזקאל? "אשר אתם אומרים נהיה כגוים" )כ' ל"ב(, לא אתן לכם לעשות 
"אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחימה שפוכה אמלוך עליכם"  את זה, 

)שם פסוק ל"ג(, וככה יהיה.

מי שפוגע בבת אלקים - הקב"ה פוגע בו בכפליים
 גם בכל השנים האלה, החרדים בשבילם כמו עצם בגרון, ונלחמים בהם ה. 

כמה שאפשר. כל אלה שכותבים במצע הבחירות שלהם: אנחנו נגייס את 
בני הישיבות, אנחנו נעשה תחבורה ציבורית בשבת, אנחנו נחלל את השבת. 
לא מספיק להם כל התחבורות הפרטיות מהבוקר עד הערב, מכונית באה 
ומכונית הולכת, "דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת" )קהלת א' ד'(. אלא 
רוצים שתהיה תחבורה ציבורית דוקא להכעיס. אבל מי שמכעיס, אח"כ מה 
סופו? תראו מה קרה לקראים לצדוקים ולעובדי עבודה זרה בבית ראשון, 
וכי נשאר משהו מהם?! מי שיודע שיקום ויגיד לי מה נשאר מהם! כל מי 
שנלחם בתורה - התורה נלחמת בו בחזרה8. אדם יידע שהשבת לא מוותרת 

6.  כל שבוע בעלון "הדברות" אחד בשם אוריאל כדורי מביא שם הוכחות שכליות ופשוטות 
שהעולם הזה מתנהל בחכמה רבה, וזה דברים שאי אפשר להבין אותם רק שיש כאן מנהל, 

והוא יודע מה לעשות.
7.  השם שלו גימטריא "אלהים אחרים", "ולא יהיה לך אלהים אחרים על פני" )שמות כ' ג'(.

8.  פעם מישהו פתח חנות בליל שבת בקרית גת, ועשה מוזיקה ורעש גדול שם. הלך אליו 
הרב נסים מויאל ע"ה, ואמר לו: תפסיק את זה, כמה שתרויח בשבת אני אתן לך. אמר לו: 
אל תגיד לי מה לעשות, אני רוצה דוקא לחלל שבת. הרב נסים יצא משם בפחי נפש, ואמר: 

השבת תתבע את עלבונה. תוך שלושה ימים אותו אדם נדרס והלך.

ולא שותקת, כי זו לא שבת שלנו אלא "בת אלקים", ומי שפוגע בבת אלקים 
הקב"ה משלם לו בכפלי כפליים. לכן שיידעו להם כל השופטים והמשפטים 
ומחללי השבת להכעיס בפרהסיא, שאין דבר כזה בעולם )אמנם אדם שמחלל 
שבת בצנעה זה חצי חרבן, אבל לא בפרהסיא לעיני כולם(. ועוד בשבת פרשת 
יתרו שקוראים "זכור את יום השבת" לעבוד בשבת?! מי שמכעיס הקב"ה 

מחזיר לו כפלי כפליים. והדברים האלה יתקיימו בעז"ה.
בשביל מה כל הטרחה על מדינה יהודית בלי השבת?!

בני אדם צריכים לחזור בתשובה, וצריכים לכבד את השבת. כאשר יש ו. 
לנו שאלה ומוצאים אותה אח"כ בספר לפני מאתים-שלוש מאות שנה 
סומכים עליו בזה, וכאשר יש לנו ספק והרמב"ם כתב בזה, אנחנו אומרים: 
אילו מרן ראה את הרמב"ם היה מקבל אותו. ואילו הם כאשר יש להם שאלה 
לא בודקים מה כתב אחד העם או ביאליק, כי אלה מיושנים כבר בשבילם. 
מישהו אמר לי שאומרים שאחד העם דתי יותר מדי, כי הוא היה פונה אל 
הרבנים בכבוד )בזמנו היה כבוד לרבנים(, וצריך לפנות אליהם בבוז. אבל 
אם היה פונה אליהם בבוז וכי העם הזה היה מתקיים אלפיים שנה?! מזמן 
היה מתערב ומתבולל בין האומות. מה נשאר מבבל מפרס וממדי? כלום. 
וכי אתם חושבים להיות כמותם?! אז בשביל מה כל הטרחה הזאת וכל 
המלחמות האלה וכל הצבא הזה?! בשביל מה אתם עושים את כל זה?! וכי 
יותר טוב שאנשים יברחו מכאן לחוץ לארץ?! תבינו שאם אתם עושים דברים 
כאלה בכפייה אז אל תדברו אח"כ על כפייה דתית, כי אתם עושים כפייה 
חילונית. אבל הכפייה הזאת תעבור מהעולם, שנאמר "וקויי ה' יחליפו כח" 
)ישעיה מ' ל"א(, כח ראשי תיבות כפייה חילונית, ויחליפו אותה. "יעלו אבר 
כנשרים" )שם(, ויאמרו הפוך: צריכים לשמור את השבת, ולכבד מי ששומר 
אותה. מי שמחלל שבת לא שוה כלום, שיהיה מה שיהיה וגם פרופסור, כי 
הכל הבל וריק ויילך לאיבוד. אא"כ הוא לפחות מכבד אדם ששומר שבת9. 
אבל היהודים היום עקרו אותם משורשיהם, ויש להם רק עברית מזוייפת 
ומשובשת, איזו עברית יש לכם?! אתם גוים מדברים בעברית10. מה שוה 

העברית שלכם?! מה שוים החיים שלכם?!
הרשע של פעם יותר טוב מהרשע של היום

בשנים הראשונות של המדינה אמרו: אי אפשר לייסד את החוקים ז. 
ע"פ חשן משפט, כי אנחנו לא מבינים את השפה של הרמב"ם ומרן, תתנו 
לי הרב נחום  )וביניהם נדמה  לנו שפה מדוברת שנבין אותה. קמו רבנים 
רקובר( ותירגמו והסבירו כל ההלכות של חושן משפט, כדי שכל אחד יוכל 
להבין את זה. אבל אמרו: זה לא מוצא חן בעינינו. ומה מוצא חן בעיניכם? 
משפט עותמאני, "דבר המלך במועצתו" )מי זה המלך הזה שיש לו דבר כ"כ 
חשוב במועצה שלו וצריכים לצטט אותו?!(, משפט טורקי ומשפט גיהנם וכל 
המשפטים האלה, חוץ מהמשפט שלנו. זה מזכיר את מנשה בן חזקיה שלא 
השאיר עבודה זרה בעולם שלא עבד אותה. אבל הוא התפלל לקב"ה ואמר 
שאם יציל אותו ממה שעשה נבוכדנצר טוב, ואם לא אז אותו דבר כולם. 
ואילו אתם ניסיתם את התורה?! לא ניסיתם אותה. תמיד אתם מזלזלים בה 
ומטיחים בה, מי אתם בכלל?! יום אחד תעברו מן העולם, ולא ישאר מכם 
כלום. "ראיתי רשע עריץ ומתערה כאזרח רענן, ויעבור והנה איננו ואבקשהו 
ולא נמצא" )תהלים ל"ז ל"ה-ל"ו(. אם הוא רשע למה אתה מבקש אותו? כי 
הרשע של פעם יותר טוב מהרשעים של היום, כי הרשע של פעם למד 
ומכבד ויש לו קצת תורה, ואילו הרשעים של היום עקורים ותלושים, ואין 
להם שום טעם ותכלית בחיים שלהם. כל התכלית שלהם זה יותר קולות 
בכנסת, ולכן מבטיחים דברים כדי להביא עוד קולות, אבל לא יעזור להם 

כלום, ויום אחד התיאוריה שלהם תיהפך על פניהם.
9.  מישהו סיפר לי שפעם ביאליק אמר לבחור אחד: ניפגש בשבת. אמר לו: אני לא נוסע 
בשבת. התפלא: אתה לא נוסע בחשמלית? אני מקנא בך. מה הכוונה בשאלה הזאת? ביאליק 
יודע שגוי שהדליק נר בשבת, ישראל משתמש לאורו )שבת קכ"ב ע"א(, וא"כ כאן החשמלית 
נוסעת בלאו הכי ומה אכפת לך?! כמה שעזב את התורה, ביאליק מסכן למד בישיבה, ולכן 
יש לו סנטימנטים לתורה ולשבת ולמשה רבנו. )ועיין במבוא למשנה ברורה ח"ג עמ' 8 בנד"מ(.
10.  אחד הפרופסורים שלהם לפני ששים שנה כתב את זה: "גידלנו דור של גוים דוברי 
עברית". וסימן לדבר, כתוב באיכה: "גדע בחרי אף כל קרן ישראל" )ב' ג'(, גדע ראשי תיבות 

גוים דוברי עברית.



אנחנו קרובים לגאולה
אנחנו קרובים לגאולה. איך אני יודע? כתוב בהושע בפרק האחרון: ח. 

"לכו ונשובה אל ה' כי הוא טרף וירפאנו יך ויחבשנו, יחיינו מיומיים ביום 
השלישי יקימנו ונחיה לפניו" )ו' א'-ב'(. "יומיים" זה אלפיים שנה, כי יום של 
הקב"ה זה אלף שנה, ואנחנו קרובים לסוף האלף השני, וזה "יחיינו מיומיים". 
לכן בדור הזה היו דברים שלא היו אף פעם. כמה פעם היו יכולים להחזיר 
בתשובה? אחד או שנים. היה אחד נתן בירנבוים שעשו רחוב על שמו בבני 
ברק כאן, כי הוא היה בעל תשובה מיוחד במינו. אבל אם היום יעשו רחוב 
לכל בעל תשובה, יכלו הרחובות והמה לא יכלו... עד שאחד )פרופ' דן מילר( 
כתב: "רבותי, העיירה בוערת, הילדים שלנו חוזרים בתשובה". מה קרה 
שחוזרים בתשובה?! וכי הם מבזים אותך?! אדרבה הם מכבדים אותך. לא 
יהיו גנבים יותר מדי, לא יהיו פושעים יותר מדי, לא יהיו בתי סוהר גדולים, 
ועם ישראל יהיה רגוע יותר. הנה בבני ברק שיש למעלה ממאתים אלף 
יהודים כן ירבו, אין "משטרת בני ברק" אלא רק משטרת רמת גן, כי הם 
כאן לא צריכים משטרה, ואם יש להם שאלה הולכים לרב שיפסוק להם11 
)אמנם לפעמים יש בעיות אבל לא צריכים משטרה מיוחדת לזה(. ואילו אתם 
מכניסים אותם לכתחילה ל"ברוך" הזה, ואח"כ אומרים: מה נעשה?! אנחנו 
צריכים להיות ככל האומות. וכאשר היה גנב ראשון בתל אביב, אמרו: ב"ה 
יש לנו גנב עברי, וכי אנחנו פחות מכל האומות שיש להם גנבים?! אבל 
אח"כ היו עשרה ומאה גנבים ורוצחים וכו', ומה שקורה היום זו זוועה. 
טוב שבעיתונים של החרדים לא מספרים על זה, כי אם היינו יודעים מה 

שקורה שם זה חרבן ושממה.
אל תתערבו לנו בחינוך, בענין הצבא ובשום דבר

לכן צריכים להיזהר ולסלוד מהם, אמנם לכבד אבל לא יותר מזה. צריך ט. 
לומר להם: אל תתערבו לנו בחינוך הילדים, אל תתערבו לנו בענייני הצבא, 
אל תתערבו לנו בכלום. תנו לנו לחיות כאן, וכמו שחיינו אצל הגוים אלפיים 
שנה, ככה נחיה גם אצל ה"גוים" במרכאות. אל תכריחו אותנו בשטויות 
שלכם. אדם שלא רוצה לעבוד בשבת לפתות אותו בכסף?! מי עושה דבר 
כזה?! ובאמצע עבודה הם לוקחים פלאפון שיכתיב להם נוסח הקידוש, 
כי הם לא יודעים את זה בעל פה. המכשיר המטומטם הזה אומר להם "יום 
הששי ויכולו השמים והארץ", שיכלה המכשיר הזה וכל המשתמשים בו. 
זה כואב ומוכרחים לדבר על זה, ואם יגידו עלי למה אני מדבר? דיברתי, 
מה יכול להיות מזה?!12 הרב עובדיה ע"ה היה עושה שערוריה על זה, אמנם 

אנחנו לא עושים שערוריה אבל חייבים לבטא את הכאב הזה.
זית "קטן וגדול שם הוא"

לגבי שיעור כזית, אמרתי שהרמב"ם לקח כזית גדול ואמר שליש ביצה י. 
)עיין בפרי חדש סימן תפ"ו(, הרשב"א )משמרת הבית דף צ"ו ע"א( לקח כזית בינוני 
ואמר רבע ביצה, והריטב"א )שבת מהדורת הרב קוק עמ' תתרכ"א( לקח כזית 
קטן מאד ואמר שתות ביצה. )עלון מס' 145 אות ט'(. וכתבו לי שאלה על זה: 
נעלם ממך משנה מפורשת )כלים פי"ז מ"ח( "כזית שאמרו לא גדול ולא קטן 
אלא בינוני". אבל המשנה הזאת מובאת בספר שיעורי תורה עשרים פעם 
ולא נעלמה ממני, אלא הכוונה שכל אחד הזדמן לו זית בזמנו ובמדינתו 
ושיער בו. ומצאנו דבר כזה, הנודע ביהודה )צל"ח פסחים קט"ז ע"ב( כותב 
שהזית שלנו קטן וצריכים לעשות ביצה כפולה, והוא מדד באצבעות וראה 
שצריך להיות ככה. תלמידו רבי אלעזר פלעקלש )העי"ן זה סגול( אמר לו: 
כבוד הרב, היד שלך גדולה ואתה לא בינוני אלא גדול. והצל"ח צחק. בסוף 
ספר שיעורי תורה )עמ' ש"ו( מביא מחלוקת בינו ובין החזון איש בזה, הרב 
שיעורי תורה סובר שהצל"ח צחק והודה לו שהשיעור שלו גדול מעט, ואילו 
החזון איש )מועד סימן ל"ט קונטרס השיעורים אות י"ב( כותב שלא הודה לו 
בזה, וכי אם צוחק זה מודה לו?! אדרבה התכוין שהדברים האלה בטלים 
והוא כמו כולם )כי החזון איש סובר שצריך להגדיל את השיעורים(. ועוד דבר 
כזה, בספר קרני רמים )ח"ב בקונטרס מקום זרע עמ' קי"ח( כותב בשם זרע 

11.  כתוב "וכל בנייך לימודי ה' ורב שלום בנייך" )ישעיה נ"ד י"ג(, ומהר"ם שיף פירש ככה: 
"וכל בנייך לימודי ה'" - יהיה זמן שכל בני ישראל יודעים ללמוד תורה, "ורב" - א"כ למה 
צריכים רב? "שלום בניך" - כדי שיהיה שלום, כי כל אחד חושב שהוא צודק אז הולכים 

לרב שיפסוק להם.
12.  פעם אחד מהסופרים שלהם יוסף חיים ברנר )הוא שיבח את הערבים ואמר שהם עם אציל 
נכבד ויקר ונפלא, ולא השאיר להם שבח אחד שלא אמר. ובסוף נרצח ע"י הערבים(, היה בכנס והיו 
לו דעות נגדם, אז אמרו לו: תשמע אדוני, אין לך זכות לדבר כאן. ענה להם: זכות לדבר אין 
לי, אבל זכות הצעקה יש לי. והתחיל לצעוק שם. אין דבר כזה לסתום פיות בשום פנים ואופן.

אמת )ח"ב חיו"ד סוף סימן צ'( שהשיעורים של השעורים סותרים אחד את 
ורב פלוני שעורות גדולות נזדמנו לו. וא"כ יכול להיות שכל אחד  השני, 
שיער לפי מה שהיה לפניו. אילו הרמב"ם הרשב"א והריטב"א היו ביחד, 
אפשר לומר כי כולם מדדו ביחד, אבל כל אחד היה במקומו, הרמב"ם 
במצרים והרשב"א בספרד מאה שנה אחריו והריטב"א תלמיד הרשב"א, 
א"כ זה שיער בזיתים גדולים וזה שיער בזיתים קטנים, כי הזדמנו להם 
זיתים כאלה. אבל לא צריך ללכת רחוק, כי הנה בימינו חכם אחד בצפת 
אומר שהזית קטן מאד ארבעה סמ"ק, כמו הזיתים של צפת )למה הזיתים 
של הגמרא זה הזיתים שגדלו בצפת? ככה!(, ולעומת זה באמריקה שיערו את 
הזית הגדול בעולם כולו ומצאו שלא יעבור שלושה עשר סמ"ק. וכי זו 
סתירה ביניהם?! הרי זה לקח זית גדול וזה לקח זית קטן. ואפשר לקחת 

גם בינוני, כי כל אחד מה שהזדמן לו בזה.
שיעורי הרמב"ם הרשב"א והגר"א קרובים זה לזה

כי יא.  והרמב"ם,  הגר"א  דעת  עם  הרשב"א  דעת  להשוות  אפשר  אבל 
הרמב"ם לא כתב שהזית שליש ביצה, אלא לפי דבריו יוצא שהזית פחות 
משליש )הפרי חדש סי' תפ"ו(, והגר"א )פירושו למשלי כ"ב ט'( כתב שהזית 
שלוש עשיריות של הביצה, והרשב"א כתב שזה רבע ביצה. אם נחשב 
אותם לפי אחוזים, לפי הרמב"ם זה פחות משלושים ושלושה אחוזים ולא 
ידוע כמה בדיוק, לפי הגר"א זה שלושים אחוזים, ולפי הרשב"א זה עשרים 
וחמשה אחוזים. וא"כ הם יכולים להיות קרובים זה לזה. אבל מי שאומר 
חצי ביצה זה כבר יותר מדי. והתוספות )חולין ק"ג ע"ב בד"ה חלקו( שאמרו 
145 אותיות ז'-ט'  את זה, הוכחנו בס"ד שלא הכירו זיתים )עיין בעלון מס' 
ועוד(. והראבי"ה והחכם השני שהזכרתי אותו )שם אות ז'( מעידים ככה. 
וזה מפורש בתוספות )עירובין י"ח ע"ב בד"ה מרורין, ופסחים ל"ו ע"א בד"ה 
מה( שכתבו שהזיתים מתוקים, והרי לא יתכן כדבר הזה. ויש מתעקשים 
לומר שהם הכירו זיתים מתוקים ומצאו אותם בהרי אררט... מה פירוש 
הדברים האלה?! אדם יודע שאומר שקר ומתווכח סתם?! אבל אנחנו לא 
צריכים להתווכח עם כל אחד, ומי שירצה שיחלוק על זה. הרמב"ם )שו"ת 
פאר הדור סוף סימן ל"ה( כותב: זו דעתי והרוצה לחלוק יחלוק. אני לא בא 
להתחנן לאנשים שיקבלו את דעתי, אדרבה שלא יקבלו אותה. אבל בסוף 

תדעו שמה שאמרתי זאת האמת.
אכל חמשה עשר גרם לחם בלבד

והנה כתב לי רבי יניב נסיר שליט"א מירושלים, על מה שאמרתי שאפשר יב. 
לברך ברכת המזון בחמשה עשר גרם, שזה יועיל לכמה שאלות בדורנו. 
למשל לאדם העובר ניתוח לקיצור קיבה, כלומר שיש לו קיבה גדולה ולא 
רוצה להיות שמן יותר מדי, שלא יאמרו לו "שמן דובון בלע סבון"... אז הוא 
עושה ניתוח לקצר את הקיבה. ואם תאמר לו לאכול דוקא שלושים גרם, 
לא יוכל במשך שנים לברך ברכת המזון, כי אין לו ברירה והוא אוכל פחות 
מזה )וע"ע בקובץ ויען שמואל חי"ט סי' מ"ח(. ובמכתב שם כותב שבספר מנהגי 
רחמים )מנהגי רבי חיים מוולאז'ין אות קס"ה בהגה(, כתוב שרבי חיים נתן לאחד 
שקידש בביתו בשחרית של יום טוב "שליש כף מצה מבושלת בחלב", 
ואמר לו שיש בה כזית. הכף הזאת היתה של מתכת בינונית. וגם החזון איש 
אמר שכל דור כגודל פירותיו. וכנראה הוא חושב שדברי התוספות נכונים 
אלא רק בזמנם, אבל זה לא בדיוק ככה. אח"כ הוא מביא בשם רבי חיים 
קנייבסקי )הלכות חג בחג עמוד ש"ט( שלדעת החזון איש השיעור לפי הזית 
והסטייפלר כותב )הובא בסוף הספר שם(: תוכל לסמוך בהחלט  של ימינו. 
על הוראת מרן רבי חיים מוולאז'ין, שהכזית זה רק שליש כף בינוני, ולכל 
היותר לא גדול משליש ביצה. ובהמשך הוא מביא גם מהרב אוירבך ששמע 
מהרב שלמה קאליש )חתנו של בעל חלקת יואב( שהיה נוכח אצל בעל אבני 
נזר מסוכאטשוב, ושאלו אותו כמה שיעור כזית לברכה אחרונה? וסימן 
על האגודל שלו למטה מהצפורן מעט )הובא בספר מדות ושעורי תורה עמוד 
תק"י(. וזה כזית כמו הזית שלנו היום. אמנם מתחילה הכזית לא היה ידוע, 
אבל לאט לאט כאשר בני אדם ראו אותו ממילא אין ויכוחים בזה, מה 
הויכוחים האלה?! וגם בספר חכו ממתקים כתב בשם הרב אוירבך שהעידו 
לפניו עדים נאמנים שהיו בסדר ליל פסח אצל הגאון אבני נזר, וחילק להם 
כזיתים קטנים טובא. ואני זוכר שסבא ע"ה היה נותן לנו כזית מצה קטן, 
ואח"כ אבא ע"ה אמר לו שצריך להיות חצי ביצה, כמו שכתבו התוספות 
וכמו שכתב מרן )סימן תפ"ו ס"א( שיש אומרים ככה, וגם חצי ביצה במשקל 
שזה שלושים גרם. לכן היינו יושבים וטוחנים הרבה בשביל סבא סבתא 
ואמא, שלושים שלושים ושלושים, "ששים המה מלכות" )שיר השירים ו' 
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 רבקה יסכה ע"ה
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ח'(, אל תקרי ששים אלא שלושים... אבל למעשה במצה מספיק עשרים 
גרם, וגם חמשה עשר גרם. וגם רבי זמיר כהן )שו"ת נזר כהן ח"ב סימנים י"ג-
י"ד( ועוד כותבים ככה. לכן גודל כזית זה כפי עיניך, ואם אין לאדם שיעור 
מלא לחם, יכול לברך ברכת המזון על חמשה עשר גרם בלבד. )וע"ע בשו"ת 

הלכה למשה ח"ב סי' י"ח(.

ברכת המוציא על לחמניות מתוקות
דבר שני, הברכה על לחמניות מתוקות. במכתב שם של הרב נסיר יג. 

הי"ו מביא כמה ראשונים כדעת הרב משה לוי ע"ה )ברכת ה' ח"ב פ"ב סעיף 
מ'( שסובר שצריך לברך על לחמניות מתוקות של האשכנזים המוציא 
וברכת המזון. הריטב"א )הלכות ברכות פ"ב סעיפים י"ח-כ'( כותב ש"פת הבאה 
בכיסנין" דקה ואין דרך לאוכלה אלא רק לתענוג ופרפרת ע"פ רוב. וא"כ זה 
לא לחמניות שהן לא דקות ולא לתענוג אלא אוכל ממש. וגם נימוקי יוסף 
)ברכות מ"ב ע"א( והמאירי )שם( ותוספות רבי יהודה )שם( וספר המנהגות 
)שם( כתבו ככה. ויש כאן עוד אריכות )אני אביא את המכתב הזה לעורכים של 
העלון שיהיו בריאים, ויתמצתו אותו(13. וככה פסקו הרב וואזנר, והרב קרליץ, 
והרב רצאבי, והרב ציון בוארון )שו"ת שערי ציון ח"א סי' ה'(, ושככה מורה 
ובא הגאון הראש"ל רבי שלמה משה עמאר. לכן אמנם לכתחילה אדם לא 
צריך לעשות דוקא בזה, ואני שונא את הטבע הזה לעשות "דוקא", ואם 
הרב עובדיה אומר שצריך שיהיה חלה לא מתוקה אז אני אעשה דוקא 
מתוקה, לא עושים ככה. אבל אם הזדמן לך חלה מתוקה ואין לך אפשרות 
להביא חלה יבשה מהבית, תוכל לאכול ולברך ברכת המזון. ולא צריך 
לאכול ארבע ביצים עד שתתפקע הבטן שלך, אלא תאכל כמו כולם. 

"והיינו לעם אחד" )בראשית ל"ד ט"ז(14.
למה השנה הזאת מעוברת?

השנה הזאת מעוברת, עם שלושה עשר חודשים15. והסיבה לזה, כי יד. 
התורה אמרה שצריך למזג את חודשי הלבנה עם שנות החמה, בשתי 
מלים: "שמור את חודש האביב" )דברים ט"ז א'(, והרי "חודש" זה ע"פ הלבנה, 
כי רק הלבנה מתחדשת שהיא קטנה ואח"כ חוזרת וגדלה, ואילו החמה 
לא מתחדשת וכמו אתמול ככה היום, אבל "האביב" זה שייך לשמש, כי 
זה הולך ע"פ השמש. וא"כ צריך למזג את שניהם. איך אפשר לעשות את 
זה? החודשים זה ע"פ הלבנה, כמו שכתוב "עשה ירח למועדים" )תהלים 
ק"ד י"ט(, שהמועדים זה לפי הירח. למשל מה שכתוב בתורה "ובחמשה 
עשר יום לחודש הזה חג המצות" )ויקרא כ"ג ו'(, אתה יודע שהלבנה מלאה 
כיון שכתוב "חודש  זה ע"פ השמש16. לכן  ואילו השנים  באותו הזמן. 
האביב", אין ברירה וחייבים לעבר את השנה, כי שנותינו שנות החמה 

13.  הערת המערכת: שם הביא שכעי"ז כתב האו"ז )הלכות ברכת המוציא סי' קמ"ט( ע"ש. 
וכתב: שהמעיין בכל הראשונים בסוגיא שם יראה שהגדרת פת הבאה בכיסנין היינו פת 
שמביאין אחר האכילה, ומאכלה בד"כ מועט ולכך היא עשויה. וא"כ ברור שלחמניות גם 
אם הם מתוקות אינן בכלל זה. וע"ע במ"ב )סי' קס"ח ס"ק כ"ג(. וכן פסק הרה"ג ר' אליהו 

מאדאר שליט"א. ועיין בהרחבה לרב הכותב נר"ו בספרו הלכה למשה ח"א )סי' י"ד(.  
14.  מה הבעיה אצל האשכנזים? שלא מבטאים את העי"ן והחי"ת, וגם עושים את הה"א 
כמו אל"ף. לכן כתוב בפסוק הזה "והיינו לעם אחד", ה"א עי"ן אל"ף וחי"ת, שכולם יבטאו 
אותם ולא תהיה שום בעיה בזה. פעם אשכנזי אחד בא אצלנו ורצה להתפלל חזן כי יש לו 
חיוב, ובא איתו אשכנזי אחר ושאל אותי אם הוא יכול להתפלל חזן, אמרתי לו: מה הבעיה? 
אמר לי: הוא אשכנזי. אמרתי לו: בסדר, אבל מינימום אותיות גרוניות חי"ת ועי"ן הוא 
חייב לבטא אותם, אני לא דורש יותר מזה. הוא עלה חזן אבל ביטא יותר מדי, וכשהגיע 
בתפלה "על חיינו המסורים בידך" אמר "בידחה". אמרתי לו: בידחה זה כבר בדיחה... לא 
עושים ככה. תשים לב לומר כל דבר כמו שצריך. צריך להתרגל לבטא נכון, ולא לטעות 
בזה. פעם אחד כתב "פלוני הוסיף נופח", מה זה נופח? "ונשים עד נופח אשר עד מידבא" 
)במדבר כ"א ל'(... צריך לדעת שיש נופך ויש נופח, יש שכחה ויש שככה. לא להשתבש בזה, 
ולבטא נכון הכל. הדבר הזה משותף לכולנו, ולא שיש לאשכנזים תורה אחרת לומר את 
החי"ת כ"ף, זה לא נכון, אתם חייבים לבטא חי"ת, אחרת תחזרו בגלגול ותלמדו בישיבת 
כסא רחמים... לכן יותר טוב שתלמדו כמו שצריך, חי"ת זה חי"ת. ומה תעשו עוד מעט 

בפרשת זכור?! צריך לבטא כמו שצריך "עמלק" עי"ן וקו"ף, וכל הדברים האלה.
15.  פעם היה סיפור על יהודי רוסי שהיה גר בשכירות, וקיבל מכתב מבעל הבית שלו 
שהשנה הזאת צריך לשלם עבור שלושה עשר חודשים. הלך אליו ואמר לו: תגיד לי 
השתגעת? למה שלשה עשר חודשים? אמר לו המשכיר: תגור שלושה עשר חודשים 
ותשלם עבור החודשים האלה. אמר לו: אני יודע שאגור שלושה עשר חודשים, אבל מה 

הסדר הזה?! לא יכול להיות שלושה עשר חודש בשנה...
16.  אבן עזרא )בהקדמה שלו( הביא דברי אחד קראי כנראה, שפירש "עשה ירח למועדים" 
שהכל הולך ע"פ הירח ולא ע"פ השמש, וזה כמו אצל הערבים. ואבן עזרא כתב עליו 
בשפה שלו: "ואין פירוש עשה ירח למועדים, כדברי אלה שמתניהם מועדים". מה הכוונה? 
המתניים שלהם מועדים והם לא יודעים ללכת, כמו "ולא מעדו קרסולי" )תהלים י"ח ל"ז(. 
אלא "עשה ירח למועדים" הכוונה שימי המועדים הם לפי הירח, ואילו השנים ע"פ השמש.

וחודשינו חודשי הלבנה. אצל הנוצרים הכל ע"פ השמש, ולכן אפשר 
1 בינואר הלבנה תהיה מלאה, ולא אכפת להם שזה ראש חודש  שב- 
בשבילם. ואילו אצל הערבים זה הפוך הכל ע"פ הלבנה, ולכן "רמאדן" 
שלהם מסתובב, "הולך אל דרום וסובב אל צפון, סובב סובב הולך הרוח 
ועל סביבותיו שב הרוח" )קהלת א' ו'(, זה הרמדאן שלהם... אבל התורה 
אומרת לעשות הכל בזמנו, שפסח יחול לך בחודש האביב, ואתה יודע 
שבפסח ככה הימים ימים נוחים כי "אביב" זה טוב. כתוב )מכילתא פרשה 
ט"ז(: "היום אתם יוצאים בחודש האביב" )שמות י"ג ד'(, "מוציא אסירים 
בכושרות" )תהלים ס"ח ז'(, לא חמה ולא צינה. אם פסח יפול בחורף או 
בקיץ שחם מאד זה לא מתאים. ומה הפירוש "שמור"? תחכה. רש"י כותב 
בפסוק "ואביו שמר את הדבר" )בראשית ל"ז י"א( שפירושו המתין וחיכה, 
לכן גם כאן אם תראה שעוד לא הגיע האביב, תחכה עד חודש האביב. 
ולכן מעברים את השנה בשביל זה17. השבוע מצאתי רמז לדבר, "חודש 
ראשי תיבות ח"ה שזה בגימטריא שלש עשרה, כי בגלל חודש  האביב", 
האביב עליך לעשות את השנה שלשה עשר חודשים18. אמנם היום ע"פ 
החשבון אפשר לדעת מה יהיה בעוד מאה שנה, אבל כשהיו סנהדרין כל 
שנה היו בודקים את זה, אם הגיע האביב או לא ואם הגיעו הגלויות מחו"ל 
או לא, וע"פ כל הדברים האלה היו מחליטים אם לעבר את השנה או לא19.

לכולי עלמא עושים "בר מצוה" באדר שני
מישהו שאל אותי: אדם שנולד בשנה פשוטה שיש בה רק אדר אחד, טו. 

והשנה שנעשה בר מצוה מעוברת, האם עושה את הבר מצוה באדר א' או 
באדר ב'? הנה ביארצייט הספרדים עושים באדר ב' והאשכנזים עושים 
באדר א' )ש"ע סימן תקס"ח ס"ז(, ולמשל יום פטירת משה רבנו בז' באדר, 
האשכנזים עושים באדר ראשון והספרדים עושים באדר שני )עי' במ"ב 
)נדרים  סי' תק"פ ס"ק ט"ו ובשו"ת יחו"ד ח"א סי' פ"ג(. וזו מחלוקת תנאים 
ס"ג ע"א(. אבל בבר מצוה כולם מודים שממתינים עד אדר ב' )סי' נ"ה ס"י(, 
ונראה הטעם כי אולי באדר א' עדיין לא הגיע לגיל גדול, ואיך תצרף אותו 

למנין?! לכן גם האשכנזים עושים בר מצוה באדר שני.
הגאון רבי אליהו גז זצ"ל

הלילה ליל פטירת מורי ורבי שלימד אותי עיון בילדותי, רבי אליהו טז. 
גז זצ"ל, שהיה תלמידו של "שלמי תודה". ביום ששי היינו קוראים על 
ידו "שנים מקרא ואחד תרגום", כל אחד קורא פסוק והוא מקשיב. מה 
הפיצוי על זה שאנחנו קוראים שעה-שעתיים )לפעמים זו פרשה ארוכה 
כמו כי תבוא(? הוא היה אומר לנו לבסוף חידושים על הפרשה, שהיו כ"כ 
מתוקים )כי היה בוחר אותם( כמו דבש20. הרב נפטר בן שבעים ואחת בשנת 

17.  בילקוט שמעוני )יהושע ה' בפסוק וישבות המן( הובאה דעת רבי אלעזר המודעי שהשנה 
שנפטר משה רבנו היתה מעוברת. והרי ספר דברים נאמר באותה שנה, מאחד בשבט עד 
פטירת משה רבנו. וא"כ משה רבנו שנפטר באדר ב', אמר לעם ישראל: תדעו לכם השנה 
הזאת, "שמור את חודש האביב", כי השנה הוא עוד לא מגיע ולכן תחכו עד שיגיע חודש 

האביב. וזו סברא שהובאה בחזון עובדיה-פורים )עמ' ל"ב(.
מצאנו מקור לעיבור השנה, בדברי הימים ב' )ל' ב'( בימי חזקיה המלך. אבל שם    .18
חכמים לא הסכימו איתו, כי הגמרא )ברכות י' ע"ב( אומרת שהוא עיבר ניסן בניסן, כלומר 
ביום שלושים באדר הוא אמר שלא טוב שיהיה עכשיו ניסן כי לא נטהרו העם, ואיך 
יוכלו להקריב קרבנות כשהם לא טהורים?! לכן דחה אותו עוד חודש. אבל כיון שיום 
זה כבר ראוי להיות ניסן, ואסור לעשות את זה. אבל בשנים אחרות עוד לפני שמגיע 

ניסן, אפשר לעשות את זה.
19.  היום יש ת"ח בצפת שחושב שהכל "מרובע", והולכים תמיד רק לפי הכלל של גו"ח 
אדז"ט )= סימן השנים המעוברות במחזור של תשע עשרה שנה(. אבל זה לא נכון, כי זה רק 
בזמננו שהולכים ע"פ החשבון, ואילו בזמנם לא היה את זה, אלא כל שנה רואים אם 

אפשר לעבר או לא.
20.  פעם אחת שמעתי ממנו חידוש בפרשת לך לך, המלאך אומר להגר: "הגר שפחת 
שרי אי מזה באת ואנה תלכי, ותאמר מפני שרי גברתי אנכי בורחת" )בראשית ט"ז ח'(. היא 
ענתה על השאלה "אי מזה באת", אבל מה עם השאלה "ואנה תלכי"? יש אומרים "בורחת" 
פירושו שלא יודעת איפה היא הולכת. אבל הוא אמר משהו אחר, שהגר אמרה למלאך: 
"מפני שרי גברתי אנכי בורחת", כלומר אני בורחת מהכינוי הזה "שפחת שרי", ואתה אומר 
לי שפחת שרי?! זה פירוש יפה מאד שמתלבש על הפסוק. גם בפרשת וארא שמעתי 
ממנו שני חידושים )והוא לא היה כותב אותם(. רש"י בהתחלה כותב "וארא" - אל האבות. 
מה רוצה רש"י? יש כמה פירושים בזה. הפירוש הפשוט ביותר שזה מחובר, "וארא אל 
האבות באל שדי", ורש"י קיצר את הפסוק. אבל הוא אמר שני פירושים בזה. פירוש אחד, 
רש"י בא לרמוז מה שאמרו בגמרא )ברכות ט"ז ע"ב( שאין קוראים "אבות" אלא לשלשה, 
פירוש שני, לא ידוע מי הם  ובא ללמד אותנו שאברהם יצחק ויעקב נקראים "אבות". 
אברהם יצחק ויעקב, לכן אמר שהם האבות. אח"כ הרב שאל את כל התלמידים: מה 
טוב בעיניכם הפירוש הראשון או השני? כולם אמרו הפירוש השני, חוץ מאחד עקשן 
שאמר שהראשון טוב יותר. שאלו אותו: למה אתה עקשן? אמר להם: וכי לא ידענו מי 
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תשכ"ז, כמה חודשים לפני מלחמת ששת הימים. כשהיה חולה, הרב ניסן 
פינסון ע"ה הלך לבקר אותו, והוא אמר לו "אנכי הולך בדרך כל הארץ" 
)מלכים א', ב' ב'(. אמנם הוא התכוין לומר שהוא עולה לארץ ישראל, כי 
"ארץ" סתם אצלנו זה ארץ ישראל, אבל תוך חודש ימים הלך לעולמו. 
אח"כ הספידו אותו בבית הכנסת הגדול, וקראו שם "אנשי אמונה אבדו". 
הוא היה דיין חכם ופיקח, מיוחד במינו. לפני שנתיים במלאת חמשים 
שנה לפטירתו )משנת תשכ"ז עד שנת תשע"ז(, החוק בצרפת אומר שאחרי 
עשרים-שלושים שנה שורפים את המת, ואם הוא אדם מכובד במיוחד, 
אחרי חמשים שנה. רצו לעשות לו ככה, שלחתי להם מכתב, ואמרתי להם: 
אני זוכר את השיעורים שלו, באיזו אהבה ומסירות נתן לתלמידים שלו, 
איך תשרפו אותו?! אל תעשו דבר כזה. המכתב עזר ב"ה, הם הביאו אותו 
והוא קבור כאן. אדם צריך לדעת להעריך את רבותיו, ולא לומר: אחרי 

שלימדת אותנו נשכח ממך ונעזוב אותך, לא עושים ככה.
מה הפירוש "לא תצא כצאת העבדים"?

בשבוע הזה נפטר גם אבן עזרא, יש אומרים שנפטר בשנת ד' אלפים יז. 
תתקכ"ד ויש אומרים בשנת ד' אלפים תתקכ"ז, חישבתי ומצאתי ששתי 
השנים האלה מעוברות, ואינני יודע אם נפטר באדר ראשון או בשני. אבן 
עזרא יש בו דבר מיוחד, שלפעמים מפרש את הפסוקים לא כדברי חכמים. 
אמנם בענייני הגדה מותר לכל אחד לפרש פשט בזה, אבל הוא מפרש גם 
בענייני הלכה כאשר זה לא נוגד את ההלכה. למשל בפרשת השבוע: "וכי 
ימכור איש את בתו לאמה לא תצא כצאת העבדים" )שמות כ"א ז'(, רש"י 
כותב: לא תצא כצאת העבדים בשן ועין, כי זה נאמר רק בעבד כנעני ולא 
באמה. אבל גם עבד עברי לא יוצא בשן ועין, כי יש היקש לאמה )כמבואר 
ברש"י שם(. וא"כ קשה למה התורה אמרה רק על האמה "לא תצא כצאת 
העבדים"? הרי כל העבדים הישראלים לא יוצאים כצאת העבדים. קושיא 
שניה, הרי עוד לא שמענו על "שן ועין" שכתוב רק אחרי זה. לכן אבן עזרא 
מפרש פירוש נפלא מאד, מי שמוכר את בתו לאמה עבריה, בדרך כלל 
לא מוכר אותה בגיל שלוש, כי מי מוכן לקבל אמה בבית בגיל כזה?! הרי 
היא צריכה את המוצץ ואת הכדור שלה... והוא צריך ָאָמה )משרתת( לעזור 
לו בבית. אלא הוא מוכר אותה בגיל שבע-שמונה שנים. וכאשר מגיעה 
לגיל שתים עשרה שאז נקראת "נערה" יוצאה בסימנים. או שאדוניה יקח 
אותה לאשה לו או לבנו, "אשר לו יעדה והפדה" )שם כ"א ח'(, "ואם לבנו 
ייעדנה" )שם פסוק ט'(, אבל אל"כ "ויצאה חנם אין כסף" )שם פסוק י"א(. 
וא"כ לפני שתגיע לשש שנים של עבדות היא כבר גדולה ויוצאת לחופשי. 
לכן כתוב אצלה "לא תצא כצאת העבדים", כלומר אל תחכה אצלה כמו 
בעבדים. אמנם במדה והיתה חכמה מיוחדת וקנה אותה בגיל קטן מאד 
למשל בת ארבע שנים, אין הכי נמי היא יושבת אצלו שש שנים, אבל ע"פ 
רוב לא תצא כצאת העבדים. ונדמה לי שעוד כמה מפרשים פירשו ככה. 

זה פירוש פשוט ואמיתי, והוא גם ע"פ ההלכה.
אבן עזרא מלמד אותנו להשיב לאפיקורסים

אבן עזרא מלמד אותנו מה לענות לקראים, ולפעמים כותב שקראי יח. 
אמר ככה וככה והתשובה לדבריו ככה וככה. למשל כתוב בפסוק בפרשה: 
)שם פסוק ל"ה(, וקראי אחד "בן  "וכי יגוף שור איש את שור רעהו ומת" 
זוטא" הסביר הכוונה שהשוורים חברים והכו אחד את השני. אבן עזרא 
כותב עליו באירוניה: "ואין לשור ריע רק בן זוטא לבדו", הוא החבר של 
השור... כי לא מצאנו שור שיש לו חבר. אמנם האמת שמצאנו בגמרא 
דבר כזה, "שור שהכה את חבירו" )בבא קמא מ"ח ע"ב(. אבל כאן אי אפשר 
לפרש ככה, כי אם שני השוורים של אדם אחד ושור הכה את רעהו, א"כ 
כפרת עוונות ומה יעשה להם?! וכי יתבע את השור השני?! אלא הפירוש 
שור של רעהו, וכמו "שור איש" - שור של איש, ככה "שור רעהו" - שור 
"עין תחת  של רעהו. אבן עזרא אומר דברים של טעם. כן כתוב בפסוק 
)שמות כ"א כ"ד(, והקראים אומרים להוציא לו את העין ממש. אבן  עין" 
עזרא )שם( מביא בשם רב סעדיה גאון, שאי אפשר לפרש "עין תחת עין" 

זה אברהם יצחק ויעקב?! הרי רש"י כתב בכמה מקומות וגם כולם יודעים את זה. לכן 
הפירוש הראשון יותר טוב, שרש"י בא לרמוז בדרך אגב שהם נקראים "אבות". )וע"ע 

בחוברת אור תורה שנה ח' כסלו תשל"ח סימן ס"ח אות ח'(.

כפשוטו, שהרי אם אדם היכה לחבירו את העין והוריד לו אותה, לפעמים 
העין הזאת היתה חלשה ולא שש-שש אלא חצי רק שלש-שלש, ואילו 
העין שלו טובה מאד, וא"כ איך אפשר להוריד לו את העין הזאת?! וכי 
זה "תשלומי כפל"?!... אבל אם הכוונה בממון זה אחרת, כי אתה משער 
את השווי של העין בכסף, אם יש לו עין טובה תשלם יותר ואם יש לו עין 
פחות טובה תשלם פחות. )וע"ע בעלון מס' 101 אותיות י"ח-כ"ב(. זו הדרך 

של התורה שבעל פה21.
שיעור "זכר למחצית השקל"

זה שיעור ערך של תשעה גרם כסף מזוקק. יט.  "זכר למחצית השקל", 
למה? כי מרן )יו"ד סימן ש"ה ס"א(  כותב שחמשה סלעים של פדיון הבן - 
"חמשה שקלים" בלשון התורה, זה שלושים דרהם, וא"כ כל שקל ששה 
דרהם ומחצית השקל שלושה דרהם, וכיון שהוכח שהדרהם שלושה 
גרם א"כ כפול שלש זה תשעה גרם. ויש מעגלים לעשרה גרם, ועושים 
י"ג(, אל תקרי עשרים גרה  רמז בפסוק "עשרים גרה השקל" )שמות ל' 
אלא "עשרים גרם", ואם שקל שלם זה עשרים גרם אז מחצית השקל זה 

עשרה גרם. אבל מן הדין זה תשעה גרם בלבד.
אין מחלוקת בין רש"י והרמב"ם בזה

רש"י בפרשת השבוע על הפסוק "כסף שלשים שקלים" )שמות כ"א ל"ב(, כ. 
כותב: השקל משקלו ארבע זהובים, שהם חצי אונקיא למשקל הישר של 
קולוני"א. איפה המשקל הישר ואיפה קולוניא? אף אחד לא יודע את זה. 
מי שבקי בזה יחפור בגנזי אוצרות וימצא מה זה קולוניא ומה זה המשקל 
הישר. אבל מה שידוע שמחשבים את האוקיא עשרים ושמונה גרם, וא"כ 
חצי אוקיא זה ארבע עשרה גרם. לכן עשו מחלוקת בזה, הרמב"ם כותב 
שהשקל זה שמונה עשר גרם )עיין בפ"א מהלכות שקלים ה"ב, ובספר סנסן 
ליאיר חלק השו"ת סימן ב'(, ואילו רש"י כאן כותב שזה ארבע עשרה גרם. 
הרב יוסף זליכה ע"ה אמר: יש לי שקל ישן מתקופת בית שני, שקלתי אותו 
ויש בו רק ארבע עשרה גרם כמו רש"י, ולכן לא נעשה כמו הרמב"ם. אבל 
לא עושים ככה. קודם כל, יש לך רק שקל אחד ואילו במוזיאון יש להם 
עשרות ומאות של שקלים גדולים וקטנים, ואי אפשר ללמוד מזה. דבר 
שני, אפשר לתרץ שאין מחלוקת בין רש"י להרמב"ם, כי כתוב )בכורות 
שהדרהם  כותב  שהרמב"ם  מה  וא"כ  שתות,  הוסיפו  שחכמים  ע"ב(  ה' 
שמונה עשר גרם זה אחרי ההוספה של השתות, כי השקל ששה דרהם 
והדרהם שלשה גרם, ושש כפול שלש זה שמונה עשרה. אבל אם תוריד 
את השתות משמונה עשר זה יוצא חמשה עשר גרם, וא"כ לפי התורה שזה 
לפני שהוסיפו שתות השקל זה חמשה עשר גרם. אמנם רש"י כתב שזה 
ארבעה עשר גרם, אבל לא צריך לעשות רעש על גרם אחד, כי זה הפרש 
קטן מאד. החכמה לא לחפש תמיד מחלוקת, אלא אדרבה כמה שאפשר 
להשוות בין הדעות ולשמור על המנהג, זה חשוב מאד. אם כל אחד ואחד 

21.  פעם בחוברת ניצוצות 
מנשיאי  שאחד  כתבו 
אחד  רב  שאל  אמריקה 
)שכחתי מה שמו(: תגיד לי, איך 
חכמים שלכם עשו "חכמה" 
ופלפלו ואמרו שעין תחת עין 
זה ממון... אמר לו הרב: זה 
זו האמת,  אלא  לא פלפול 
כי כתוב במקום אחר "ולא 
תקחו כופר לנפש רוצח אשר 
הוא רשע למות כי מות יומת" 
רק  )במדבר ל"ה ל"א(, וא"כ 
רוצח לא תקח ממנו כופר, 
אבל מי שיוריד עין לחבירו 
תקח ממנו כופר )בבא קמא 
פ"ג ע"ב(. התורה לא רצתה 
לומר את זה בפירוש, בשביל 
שכל אחד יירתע שאם יכה 
את עין חבירו יוציאו לו את 
העין. ואם צריך לשלם כפל 
יוציאו לו את שתי העינים... 
לכן התורה אמרה "עין תחת 
עין", והפירוש נמסר לחכמי 
קובץ  בספר  )עיין  התורה. 

מאמרים עמ' רנ"ב(.



היה עושה מנהגים כרצונו אין לדבר סוף, כי אחד יגיד רש"י סובר ככה 
ואני פוסק כמוהו, והשני יגיד אני פוסק כמו הרמב"ם, ואחד יאמר אני 
פוסק כמו מרן... ואין סוף לדברים האלה. לכן צריך להמשיך במה שנהגו 
אבותינו בזה, "צאי לך בעקבי הצאן ורעי את גדיותיך על משכנות הרועים" 
)שיר השירים א' ח'(. האשכנזים במדינותיהם לא ידעו כמה זה השקל, ולכן 
אמרו לקחת חצי של המטבע היוצא, ואולי זה לא מספיק אז תקח שלשה 
חצאים כאלה )עי' סי' תרצ"ד ס"א בהגה(. לכן למשל באמריקה לוקחים דולר 
וחצי, וכאן בארץ לוקחים שקל וחצי. אבל זה לא מספיק, כי השיעור של 
מחצית השקל זה תשעה גרם כסף צרוף, וא"כ צריך לפחות עשרים או 
כדאי שגם האשכנזים אחרי שקיבלו את  עשרים וחמשה שקלים. לכן 

שיעור הדרהם מאחיהם הספרדים, יעשו ככה.
"זכר למחצית השקל" כמו חובה מדורי דורות

זכר למחצית השקל נעשה כמו חובה מדורי דורות, ולכן כדאי לתת כא. 
את זה. הנשים והילדים לא צריכים לתת מחצית השקל. ומי שרוצה לתת 
בשבילם ואין לו אפשרות לזה, שיתן מכספי מעשר. )עיין בספר סנסן ליאיר 
חלק השו"ת סוף סימן ב'(. כף החיים )סימן תרצ"ד אות כ"א( כתב תפלה לומר 
אותה מי שתורם זכר למחצית השקל: "רבש"ע גלוי וידוע לפניך שבזמן 
שהיה בית המקדש קיים וכו' ולכן יה"ר מלפניך ה' או"א וכו' ונותנים כסף 
זכר למחצית השקל לצדקה יעלה לפניך כאילו קיימנו מצות מחצית 

השקל בפועל". 
"הנה מלכך יבוא לך"

פעם הדברים האלה שעם ישראל יבוא לארץ וייבנה בית המקדש כב. 
היו רחוקים מן הדעת22, ואילו היום כבר לא רחוק לומר שעוד מעט יבוא 
22.  לפני מאה שבעים שנה היה משכיל אחד "אברהם גייגר", שהיה אב"ד בעיר ברסלוי 
והוא ראש הרפורמים )היו קוראים לו אגג"י ראשי תיבות אברהם גייגר(, וכתב: אין שום סיכוי 
שעם ישראל יחזור לארץ ישראל, אין שום סיכוי שירושלים תבנה, ואין שום סיכוי שארץ 

המשיח. אנשים לא רוצים להאמין, אבל המלחמות שעושים נגד התורה 
הם מוכיחים שמרגישים בלבם שמגיע המשיח, כי אם הם לא היו מרגישים 
לא היו עושים את זה. מה אכפת להם שלא יעבדו יהודים בשבת?! וכי 
חסר לכם גוים לעבוד בזה?! אבל הם רוצים דוקא לקחת יהודים ולהעביר 
אותם על התורה. זו טפשות ובערות. מי שרוצה להעביר יהודים על 
התורה, הקב"ה יכול להעביר אותו מן העולם בשניה אחת. אנחנו צריכים 
ֶכל  להתחזק, צריכים לחזק את השבת, וצריכים להתפלל שיכנס קצת ֵשׂ
לאחינו התועים האלה, ומספיק שילמדו חומש ורש"י ובן איש חי והלכות 
כל שהם, ובלבד שיכבדו את התורה. אדם צריך לדעת, כאשר אתה מדבר 
על התורה, אתה לא יודע שהתורה הזאת החזיקה מעמד שלושת אלפים 
שלוש מאות ושלושים שנה, מזמן מתן תורה עד השנה הזאת תשע"ט23. 
ואיפה כל הדתות של אומות העולם?! איפה הדתות של פרס שהיו להם 
שני אלוהות והדתות של בבל ושל מצרים?! הכל נשכח ונמחק ולא נשאר 
כלום. ואילו התורה שלנו נשארה חיה ופורחת, "והיא כפורחת עלתה 
נצה הבשילו אשכלותיה ענבים" )בראשית מ' י'(. שנזכה לגאולה שלימה 

במהרה בימינו, אמן ואמן.

יברך את כל  ויעקב, הוא  מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק 
דרך הלוין,  והשומעים אותו  בבית הכנסת כאן,  השומעים את השיעור 
אותו אח"כ ב"בית נאמן". הקב"ה ימלא כל משאלות לבם  והקוראים 
ויזכו לראות בגאולת ישראל  לטובה, בבריאות איתנה והצלחה רבה, 

במהרה בימינו, אמן ואמן.

ישראל תבנה, וארץ ישראל זה כמו "סבתא זקנה" שצריכים להספיד אותה. הארץ שלנו 
זאת גרמניה, וברלין זו ירושלים שלנו. אבל תוך מאה שנה התהפך הכל, גרמניה נעשתה 

בית משרפות לששה מליון יהודים, ואילו ארץ ישראל עולה ופורחת ב"ה.
23.  סימן לדבר "הנותן שלג כצמר" )תהלים קמ"ז ט"ז(, של"ג כפול עשר.






