
 א. מדוע מר”ח סיון עד י”ב בו לא אומרים תחנון?   ב. אמירת תיקון חצות, ושתפלה בנץ עדיפה.   ג. משפטי התורה הם הטובים ביותר. 
ד. מצעד התורה.   ה. לימוד בספר “בן איש חי” מביא יראת שמים, ושיש ללמוד דברי כולם.   ו. הסבר דברי הבן איש חי בענין: א. בכל הדורות 

הניחו גם תפלין רבנו תם. ב.ברכת הדלקת נר שבת. ג. שיעור העיסה להפרשת חלה. ד. אמירת “מגדול” בברהמ”ז במוצ”ש. ה. סחיטת לימונים בשבת לתוך 
סוכר. ו. להוציא שבת כזמן ר”ת.  ז. תיבת “שטו” )במדבר י”א, ח’( מלעיל או מלרע.

“שנים עשר יום”
שבוע טוב ומבורך. היום )י”ג סיון( הסתיימו שנים עשר יום שלא אומרים א. 

בהם תחנון, מראש חודש סיון עד י”ב בסיון. למה? כי שלושה ימים לפני חג 
השבועות זה ימי הגבלה, “והגבלת את העם סביב לאמר” )שמות י”ט י”ב(, ובימים 
האלה נצטוו להיות זהירים בטהרה, “היו נכונים לשלושת ימים אל תגשו אל 
אשה” )שם פסוק ט”ו(. ואחרי שבועות, מי שלא היה יכול להביא קרבנות ביום 
החג, כי נדרים ונדבות לא קרבים ביום טוב )חגיגה דף ז’ ע”ב( וכן שלמי חגיגה 
ועולת ראיה שלא הספיק להקריבם ביום-טוב, יש להם תשלומין לאחר החג 
אין אומרים תחנון עד י”ב  ששה ימים כמו בשאר החגים )שם דף י”ז ע”א(. לכן 
בסיון. ושמעתי בחו”ל עוד רמז לזה )מפי הרה”ג ר’ שמעון גז זצ”ל(, ששנים עשר 
יום אלו דהיינו שני ימי שבועות )בחו”ל( וחמשה ימים לפניהם וחמשה ימים 
אחריהם זה כנגד שני לוחות הברית ועשרת הדברות, חמש מכאן וחמש מכאן.

משכבי עד קומי שכבי
מראש חודש סיון עד היום הזה )מוצ”ש - אור לי”ג בסיון(, לא אומרים תיקון ב. 

רחל אלא רק תיקון לאה. וממחר ואילך מי שיכול לקום לפני עלות השחר, 
או מי שיכול לישון קצת מאוחר אחר חצות הלילה )והזמן כתוב בלוחות(1, והוא 
לא מתפלל בהנץ או שלא רגיל בזה, הרויח לומר תיקון חצות. מי שרוצה 
להתפלל מוקדם, ישתדל לקום קצת לפני עמוד השחר )היום )י”ג סיון( עמוד השחר 
בשעה 4:07 דקות, אז יקום בשעה 3:50(, יקרא ברכות השחר, וירויח “תיקון חצות” גם 

תיקון רחל ותיקון לאה. אבל מי שאינו יכול גם את זה, יש לו על מי לסמוך. 
הבאר היטב )סימן א’ ס”ק ו’( כותב: קבלו האחרונים )כמדומה כך ראיתי בס’ ראשית חכמה( 
“משכבי עד קומי - שכבי, ומקומי עד שכבי - קומי”. זו חידה. מה הכוונה? 
משכבי עד קומי, כלומר מחג השבועות שאומרים ברות “וגאלתיך אנכי חי ה’ 
שכבי עד הבוקר” )ג’ י”ג(, עד תשעה באב שקוראים באיכה “קומי רוני בלילה 
לראש אשמורות” )ב’ י”ט(. בזמן הזה הלילה קצר מדי, ואתה יכול לשכב ולא 
לומר תיקון חצות. אבל מקומי עד שכבי, כלומר מתשעה באב שיהפך לטובה 
בע”ה עד חג השבועות הבא, צריך לקום ולומר תיקון חצות. לכן מי שיכול 

לקום הרויח דבר גדול, ומי שלא יכול יש לו על מה לסמוך.

תפלה בהנץ קודמת לתיקון חצות
לכן מה ששואלים תמיד אם עדיף תיקון חצות או תפלה בהנץ, אמנם יש ג. 

דעות לכאן ולכאן, אבל הסברא המקובלת שתפלה בהנץ עדיפה מתיקון חצות, 
למה? כי הנץ זה מדינא דגמרא )ברכות ט’ ע”ב(, ואילו תיקון חצות זה מדברי 
הזוהר )פרשת בראשית דף ר”ז ע”א(, ובדרך כלל דברי הזוהר זו חסידות ודברי הגמרא 
זה מעיקר הדין. אמנם בדברי הבן איש חי יש סתירה ובכל פעם כתב אחרת 
)עיין בן איש חי ש”א פרשת וירא אות ה’, ובן יהוידע ברכות מ”ז ע”ב(, אבל מה שמקובל היום 

שתפלה הנץ עדיף מתיקון חצות. וכמה פוסקים אחרונים כתבו ככה. )וע”ע 
בחוברת אור תורה אב תשד”מ סימן קכ”א אות א’, ובקובץ ויען שמואל ח”י סימן י’(. 

1.  זמן חצות אותו הדבר בכל הלוחות ואין מחלוקת בזה, כי כל אחד יכול למדוד ולראות 
מתי חצות היום, ושתים עשרה שעות לאחר מכן זה חצות הלילה. בכל השנה הלילה והיום 
זה עשרים וארבע שעות )אולי פחות דקה או שתים(, לכן חצי היום וחצי הלילה בכל השנה הם 
12 שעות. ולכן תמצא שהאחרונים כותבים: מתי זמן תיקון חצות? שתים עשרה שעות 

שוות אחרי חצות היום, כי בזה אתה מגיע בדיוק לחצות הלילה.

גם בלילי שבועות והושע”ר יש להתפלל בנץ
ומכאן אתה לומד גם לחג השבועות והושענא רבא, שיש כאלה עייפים ד. 

מהלילה ומתפללים עמידה לפני הנץ. אמנם יש להם על מה לסמוך, כי רבנו 
שביום הושענא רבא  )הובא בכסף משנה פ”א מהלכות קריאת שמע הי”ב( כותב  מנוח 
“דמפשי ברחמי”, כלומר שמרבים בסליחות ותחנונים, אפשר להתפלל לפני 
הנץ2. אבל אבא ע”ה )שו”ת איש מצליח ח”א חאו”ח סימן ט”ו הסעיף השני עמ’ רט”ו בנד”מ( 
כותב שעדיף להתפלל בהנץ, כי התפלה בהנץ זה רחמי דרחמי, וזה טוב עוד 
יותר. וגם תפלה בהנץ זה מדין הגמרא, ואילו כל הלימודים של הושענא רבא 
ושבועות הם לא מדין הגמרא, ולא נזכרו לא בהרמב”ם ולא בטור, אלא שנהגו 
בזה. לכן צריך להשתדל תמיד להתפלל בהנץ. ואבא היה מקפיד תמיד בזה3. 
ומה נעשה בהושענא רבא שהלילה  ומה שהתירו זה רק לפועלים בלבד4. 
ארוך מאד?!5 לכן יש לנו עצה כדי להתגבר על זה, ועשינו אותה לפחות 
בהושענא רבא אומרים הרבה תפלות  פעמיים כאן )בבית הכנסת(. מה העצה? 
על הגשם: “אנא ישר עם בא, בהושענא רבא, לסלסלך בחבה, אל מושיעי, 
חיש נא פדיום, אל נורא ואיום” וכו’. וזה לוקח חצי שעה. אפשר לומר אותם 
וממילא אחרים מתפללים  לפני התפלה, עוד לפני שמגיעים לברוך שאמר. 
מוקדם, ואנחנו מגיעים איתם בדיוק. לכן כל אדם יעשה בזריזות, “כל ערום 
יעשה בדעת” )משלי י”ג ט”ז(6. צריך לדעת שהטבילה ולימוד הלילה זו חסידות, 
2.  פעם היה מנהג כזה להאריך בסליחות של הושענא רבא, כי הרמב”ן כותב שבזה הלילה 

נמסרים הפתקים, אבל המנהג להישאר ערים כל הלילה זה מאוחר יותר.
3.  ועוד טעם לזה, כי יום הושענא רבא זה יום החיתום, ואיך אפשר להתפלל לפני הנץ 
ביום הזה?! והרי הרמב”ם כותב שמי שמתפלל לפני הזמן נקרא “חוטא”, שפורע חובתו 
קודם זמנה, כי זה חוב על האדם וחזקה שאין אדם פורע חובו אלא כשיגיע הזמן )בבא בתרא 
דף ה’ ע”ב(. היתכן שאדם יתפלל בבוקר מוקדם שחרית מנחה וערבית, כדי שיהיה פטור מכל 

התפלות, לא עושים ככה. ]וכן ראיתי מקרוב בירחון “יתד המאיר” סיון התשע”ט עמוד 523 
בשם הגר”ש דבליצקי זצ”ל שגם הניעורים כל הלילה בשבועות ראוי מאד להתפלל שחרית 
כותיקין, ושכן המנהג בא”י להתפלל בזמן כזה שברכת גאל ישראל תהיה עם הנץ החמה[.

4.  ומה שהתירו לנוסעים בדרך )ש”ע סימן פ”ט ס”ח(, אבא ע”ה )שו”ת איש מצליח ח”א חאו”ח סימן 
ט”ו הסעיף השלישי עמ’ ער”ב בנד”מ( כותב שזה דוקא פעם שהיו נוסעים ע”ג חמורים וכדו’, 

וממילא אדם לא יכול להתפלל בדרך כי המח שלו מבולבל, והיו גם שודדים בדרך. אבל 
היום שנוסעים כמו מלכים ברכבת או במטוסים, “מסובים כחתנים בעגלות אש בשמים 

ובארץ” )זה הלשון של אבא שם(, יש להתפלל בהנץ.
5.  פעם היו אומרים לרבו של אבא מוה”ר רבי חויתה ע”ה שיגיד להם חידושים בזמן הזה, 
והוא היה אומר חידושים כ”כ מתוקים מדבש, עד שהיו אומרים “הלואי שייארך הלילה 
ׁש היה בא ואומר להם: רבותי,  ָמּ ּ ולא יעלה השחר”, כדי שיוכל להמשיך לדבר להם. אבל ַהַשׁ

“ותתפלל חנה ותאמר”, צריך להתחיל את התפלה, “האיר כל פני המזרח” )יומא כ”ח ע”א(. 
6.  אני זוכר פעם ביום חג השבועות בבית הכנסת “רבי משה דרמון” בתונס, שיהודי אחד 
הגבאי של בית הכנסת )קראו לו עמירה. איני יודע מה פירוש המלה הזאת, ואולי זה קיצור של עמרם(, היה 
מוכר את המצוות. וזה לא כמו כאן שמוכרים שלישי רביעי חמישי וכו’, אלא מי שמוכר 
מחפש ברכה בעלייה הזאת, ואומר להם: רבותי, יש כאן ברכה או שתי ברכות וכדו’, ואנשים 
שומעים ברכה וקונים את זה, כי הם מאמינים שאם עולים לתורה במקום של ברכה היא 
תחול עליהם. היום האנשים יבשים ומה נעשה להם?! ואפילו ששומעים ברכות לא אכפת 

להם, כי בשבילם התורה אותו דבר הכל, ואסור 
לעשות הפרש בזה... אבל הגבאי הזה כאשר 
הגיע לעלייה של עשרת הדברות, היה מאריך 
שאבא ע”ה אמר לו: די, הראש שלי  בזה. עד 
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ואילו תפלה בהנץ זה כמעט חובה, כלומר חובה שלא להתפלל לפני הנץ, ואחרי 
הנץ אין בעיה בזה7.

העולם יבין את ערך משפטי התורה
השבוע אחד כנראה עשה פליטת פה, ואמר: “אנחנו מחכים שיהיה לנו משפט ה. 

התורה בישראל, כמו ימי דוד ושלמה”. אבל הוא לא יודע שהחילוניים האלה 
שומעים “תורה” ומשתגעים מזה, וכמו שור שמראים לו סמרטוט אדום שמשתגע 
מזה. ואפילו תאמר להם את כל הדברים הטובים שבתורה, הם לא רוצים לשמוע 
תורה ויהדות בכלל. אמנם הם שומעים “שריעה” )חוקים של הקוראן(, שזה בסה”כ 
תרגום של תורה, ובשבילם זה דבר גדול מאד. אם הגוים רוצים לעשות חופה ע”פ 
הדת של מוחמד, הם לא אומרים להם שיש לנו חופה אחת לכולם. ואם הערביות 
באות להתראיין בעיתון והן מכסות את ראשן, הם מבינים ומכבדים את זה. אבל 
כאשר היהודים מדברים על התורה, הם משתגעים מזה. אבל שישתגעו כמה 
שירצו, יגיע הזמן שהעם כבר יעשה רעש גדול, ויגיד: אנחנו לא רוצים את משפטי 
הגוים המקולקלים האלה8. כל זמן שהעולם לא יבין את הערך של התורה ושל 
משפטי התורה, הוא ימשיך בחושך ובאפילה. אבל ביום אחד, העם יבין את זה, 
וממילא הוא ישנה את השופטים האלה. “שפוט השופטים” )רות א’ א’(, דור ששופט 
את השופטים )בבא בתרא ט”ו ע”ב(. ויהיה דור כזה שהשופטים לא יהיו מאה אחוז, 
והעם יוריד אותם. “ָירֹוַע כבירים לא ֵחֶקר ויעמד אחרים תחתם” )איוב ל”ד כ”ד(, בלי 

מלחמות וצעקות וויכוחים בכלל.

“כי בתחבולות תעשה לך מלחמה”
לכן צריך ללמד לחכם הזה שפליטת הפה שלו לא במקומה, וכנראה הוא לא ו. 

ידע את הגמרא )מעילה דף י”ז ע”א(. מה כתוב שם? פעם אחת מלכות הרשעה גזרה 
על היהודים שלא ימולו את בניהם, ושיעבדו בשבת, ושלא ישמרו טהרה. אם היו 
צריכים ללכת למקוה או למול את הבן או לשמור שבת, זו סכנה. תלמיד חכם אחד 
לי9, הסתפר “קומי” כמו הגוים, והלך לגדולים במלכות שם.  רבי ראובן איסטרוְבּ
שאל אותם: תגידו לי, אדם שיש לו אויב רוצה שיהיה עשיר או שיהיה עני? ענו 
לו: שיהיה עני. אמר להם: א”כ אדרבה שהיהודים לא יעבדו בשבת, שכל מה שהם 
חוסכים במשך השבוע שיילך להם בשבת, וכי הם לא אוכלים בשבת?! אדרבה 
הם אוכלים בשר ודגים וכל מטעמים ויין ובשמים וכו’, וכל הכסף יתבזבז להם 
בשבת10. הסכימו וביטלו את הגזירה הזאת. אח”כ שאל אותם עוד שאלה: מי שיש 
לו אויב רוצה שיתרבה או שיתמעט? ענו לו: שיתמעט, ויהיה כמה שפחות. אמר 
להם: א”כ שהיהודים ישמרו טהרה11. אמרו לו: חזק וברוך. וביטלו את הגזירה 
כואב, תמכור מהר, אתה אולי ישנת באמצע הלילה, אבל אנחנו עייפים... ואני זוכר את זה 

שגער בו באותו הלילה.
7.  פעם היה מנהג בג’רבא )ברובע הקטן(, שכאשר גומרים את הלימוד הולכים לישון, ובאים בעוד 
כמה שעות בשמונה-שמונה וחצי להתפלל שחרית. בקריאת התורה קוראים “עשרת הדברות” 
מלה מלה, וכל מלה עם התרגום של רב סעדיה גאון. התרגום הזה בערבית כ”כ ארוך וכ”כ יפה. 
וכאשר מגיע ל”זכור את יום השבת”, הוא אומר שם באלפ”א בית”א: “אחפֹצוה, בררוה, גדלוה, 
דללוה, הללוה”... )נדפס בסוף ס’ ארחות חיים על משלי, ג’רבא התרע”ד( תכבדו את השבת, תגדלו אותו, 
תדגלו אותו וכו’. והכל באל”ף בי”ת. הערבים היו באים לשמוע את עשרת הדברות המתורגמים 
ע”פ רב סעדיה גאון, והיו נהנים מזה. ראיתי כתוב שבדרום תוניסיה השי”ך של הערבים )זה אדם 
מכובד שלהם( היה בא לשמוע את זה, ולעומתו השי”ך של היהודים כלומר הנשיא שם היה קורא 

לו את זה. והוא אומר לו: אין כמו התורה שלכם! כל מלה בעשרת הדברות, “יקרה היא מפנינים” 
)משלי ג’ ט”ו(. העולם לא מבינים את זה.

8.  קראתי שלפני מאתים שנה )ואולי מאה חמשים שנה( החילוניים היו מתפארים שמעשנים בשבת. 
יש להם סיפור “איש ומקטרתו”, שבשבת הוא לוקח סיגריה ועשן הקטורת עולה סלסולים אחר 
סלסולים, ה’ ירחם. והנה היום כולם יודעים שמי שמעשן גורם מוות לעצמו, כי הוא מעשן את 
גופו ואת הראות שלו, וכבר אף אחד לא מתפאר שהוא מעשן עשרים-שלושים סיגריות ליום, 

ואדרבה מי שאינו מעשן או לפחות לא מעשן בשבת, הוא בריא יותר.
9.  איני יודע מאיפה באה המלה הזאת. “איסטרובל”, זה מין עץ איסטרובל כמו ארז, ואולי 

לי. הוא נקרא איסטרוָבּ
10.  כתוב במדרש )בפתיחה למדרש איכה אות י”ז על הפסוק “ישיחו בי יושבי שער”( שפעם עשו הרומאים 

תיאטרון מזה, שכל מה שהיהודים מרויחים במשך השבוע מפסידים בשבת.
11.  לפעמים השבעה נקיים הם חלים בימים שהאשה יכולה להתעבר )והיום יכולים לדעת מתי הזמן 
הזה(. בג’רבא היו מחמירים לחכות שבעה ושבעה, ולא פחות מזה. “שבעה ושבעה מוצקות” 

)זכריה ד’ ב’(. אבל הרבה לא נפקדו בגלל הדבר הזה, כי הרופא היה אומר שאחרי ארבעה עשר יום 

“הרכבת נסעה” ואי אפשר להתעבר יותר. ואותו הדבר בחודש הבא. לכן אמרו להם שההלכה 
לא ככה, ואפשר לעשות התרה לזה, ולנהוג כמו שכותב הרמב”ם )פי”א מהלכות איסורי ביאה הי”ד( 
שלא לעשות שבעה ושבעה, אלא מהיום שתפסוק, מתחילה לספור שבעה נקיים. ובמקרים 
הרב עובדיה ע”ה אמר לי  אבא ע”ה פסק ככה. פעם  כאלה יוצאים מן הכלל עושים ככה. וגם 
“שבעה ושבעה שיבוש”. אמנם זה לא שיבוש בדיוק, כי זה נמצא במדרש תנחומא )פרשת מצורע(, 
וזה מנהג כמה עדות, ופעם גם התימנים נהגו בזה )עיין בקונטרס ספר תורה המנוקד דף מ’ בהערה(. אבל 
זה לא מעיקר הדין. ולכן אם יש חשש של עקרות, גם הנוהגים כן מותר להם להקל ע”י התרה. 
)וע”ע בקונטרס טהרת המשפחה בסו”ס מלל לאברהם עמ’ פ’ בהערה, ובהקדמת מרן שליט”א לספר ברית כהונה עמ’ 6(.

הזאת. אח”כ שאל אותם עוד שאלה: מי שיש לו אויב רוצה שיהיה כחוש או שיהיה 
בריא? ענו לו: בוודאי שיהיה כחוש. אמר להם: א”כ שהיהודים יעשו מילה. הרמב”ם 
)מורה נבוכים ח”ג פרק מ”ט( כותב שאחת הסיבות של המילה ע”פ הפשט זה למעט כח 

התאוה, וממילא יהיו כחושים מזה. וביטלו את שלוש הגזירות האלה. אח”כ אמרו 
ְמנּו  לעצמם: הבן אדם הזה בא בכל דבר לטובת הדת הישראלית. בדקו אחריו, “ּתַ
ֵחֶפׂש מחופש וקרב איש ולב עמוק” )תהלים ס”ד ז’(, ראו שהוא מחופש, ועושה פורים 
כל השנה... החזירו את כל הגזירות האלה. בסוף רבי שמעון בר יוחאי הלך אליהם, 
וביטל את הגזירות בחכמה רבה. הגיע לעיר של המלוכה, ובא לו שד “בן תלמיון”. 
אמר: שפחה של אבא הזדמנו לה שלושה מלאכים, “ויאמר לה מלאך ה’” )בראשית 
ט”ז ט’-י”א(, שלש פעמים, ואני אין לי אפילו מלאך אחד. השד הזה אמר לו: אני 

אלך לבית המלך ואשגע את הבת שלו, ואתה תבוא לשם ותגיד לי לצאת ממנה. 
וככה היה. המלך התחיל לצעוק שהבת שלו היחידה השתגעה, וכולם חשבו מה 
לעשות בזה. והנה הגיע הרב של היהודים, והמלך שאל אותו: אתה יכול לרפא את 
הבת? אמר לו רבי שמעון: אני אנסה, ובעזרת ה’ ארפא אותה. נכנס לחדר, ועשה 
“טלפון” לבן תלמיון, ואמר לו: בן תלמיון, צא. הוא יצא, והבת הבריאה. אמר לו 
המלך: איזו מתנה אתה רוצה על זה? אמר לו רבי שמעון: תביא לי את הגזירות 
שגזרת על היהודים. המלך הביא לו ואמר לו: כל מה שתרצה תקרע משם. רבי 
שמעון קרע את שלושתם, “קבל רנת עמך שגבנו טהרנו נורא”, קרע את השטן, 
ונגמר הכל. זה הסיפור בגמרא. מה לומדים מהסיפור הזה? “כי בתחבולות תעשה 

לך מלחמה” )משלי כ”ד ו’(.

המשפטים של התורה הם הטובים ביותר
אבל יגיע הזמן שהעולם יבין שהמשפטים של התורה הם הטובים ביותר. הנה ז. 

הבאתי אתי ספר “התלמוד ומדעי התבל”, שהמחבר היה תלמיד חכם גדול12, והוא 
מביא שם מאה ושנים עשר ענפי מדעים שבזמנו, הכל מכל כל. והוא קרוב לזמננו. 
ושם בענף “יוריספרודנציה” - חכמת המשפטים שבין אדם לחבירו, הוא מביא 
מטיל  )יכול להיות שהוא יהודי( שכתב שהוא  דברי פרופסור אחד ד”ר יוסף קאהלר 
חובה על כל היוריסטים המתעתדים להיות עורכי דין ושופטים, שילמדו ויחקרו 
גם חוקי המשפט שבתלמוד, אם במקורם או בהעתקתם. וכל דבריהם בחוקים 
ומשפטים הנוגעים לענייני יחוסים שבין אדם לחבירו, ופלפוליהם וחקירותיהם 
העמוקות, מיוסדים על תורת הנפש אשר בטבע האנכיות, ויציגו את נפש ֶהָערּום 
אשר יערים להוציא דבר מחבירו, בכח הדין והמשפט בתחבולות ומרמה, ויציגו את 
נפשו ערומה. כלומר את כל המחשבות שלו. מאיפה לומדים את זה? מהכללים: 
אמרינן מיגו )ב”ק נ”ב ע”ב. ועוד(, כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד )סנהדרין מ”ד ע”ב. ועוד(, 
מודה במקצת )כתובות י”ח ע”א. ועוד(, אין אדם חוטא ולא לו )קדושין ס”ג ע”ב. ועוד(, מה 
לו לשקר )ב”ב ל”א ע”א(13. ועוד הוא כותב שם, שחלק גדול מהחוקים של נאפוליון 
מועתק מהרמב”ם, כי הביאו לו הרמב”ם מתורגם לצרפתית והוא לקח משם. 
12.  הספר נדפס בשנת תרפ”ח )ושם כתוב בלועזית 1928(. אבא ע”ה קנה אותו מתלמיד חכם אחד 
בשם רבי רפאל כהן, בארבעים פראנק. וכתוב כאן בכתב ידו בעפרון: “קניתי את זה בחודש אייר 

תש”ג”. עברו מאז שבעים ושש שנים.
13.  והנה למשל מעשה שהיה לפני מאה שנה, בתלמיד חכם גדול בג’רבא רבי יעקב כהן )מחבר 
ספר מעיל יעקב על מסכת מעילה. המסכת הזאת בסה”כ עשרים וכמה דפים, וכתב עליה ספר ענק מאתים וארבעים דפים. 

למה חיבר את זה? אומרים שבילדותו לקח קצת כסף מהנר “הקנדיל” של בית הכנסת שהיו תורמים ומניחים בו כסף, כי 

היה עני ורצה לקנות משהו לאכול בזה. וכשגדל אמר שחייב קרבן מעילה על זה, וכיון שהיום אי אפשר להביא קרבן, לכן 

כתב פירוש על מסכת מעילה(, שהיה חריף מאד. בזמנו יהודי אחד שהיה חייט הלך לבית של גוים 

ביחד עם בנו הקטן, כי חשש אולי יקרה משהו חלילה אז הבן שלו ילך ויספר הכל. הם נשארו 
יומיים-שלושה שם. וכשחזרו הבן סיפר לחבריו בתלמוד תורה: “אבא אכל תבשיל של גוים”. 
)מחבר ספר ברכת ה’( שמע על זה, קרא לו ושאל אותו:  רבי סאסי מעתוק הכהן  הרב הראשי אז 
האם עשית דבר כזה? אמר לו: מה פתאום?! אמר לו הרב: הבן שלך מעיד עליך. התפלא: אתם 
מאמינים לבן שלי? הוא עד אחד והוא קטן והוא קרוב, איך אתם מאמינים לו?! אמר לו: הוא לא 
סיפר לנו סתם, הוא אמר את זה לחבריו בתלמוד תורה. אבל כמה שניסו להוציא הודאה מפיו, 
הוא לא רצה להודות על זה. ואם הוא אומר שלא חטא אי אפשר לתת לו מלקות, “הנני נשפט 
אותך על אמרך לא חטאתי” )ירמיה ב’ ל”ה(. באותה שעה, רבי יעקב כהן )תלמידו של רבי סאסי( היה 
ֵכן שלו שלא מתפלל במנין אלא  הולך לעבוד בחנות שלו )הוא היה עובד וקובע עתים לתורה. היה על ידו ערבי ׁשָ
בחנות שלו שם, ופעם רבי יעקב אמר לו: לא קראת את הפתיחה, והתחיל לומר לו אותה בעל פה. לערבים יש “פתחא” 

בתחילת התפלה “באסם אללה ארחמאן ארחים”, והיא כתובה בקוראן פרק א’. הערבי התפלא: מאיפה אתה יודע את 

זה?!...(. והנה הוא שומע רעש גדול בבית הכנסת שם )זה היה בעלייה של רבי יעקב חורי, ועד היום ידוע 

המקום הזה “עליית רבי יעקב”(, והבין את הכל. עלה למעלה, ואמר לו: מחילה מכבודך רבי סאסי כהן, 

מי אמר לך שהיהודי הזה אכל שלוש חתיכות?! אולי הוא אכל רק חתיכה אחת או שתים, והרי 
כתוב בשלחן ערוך יורה דעה סימן תרפ”ט )ואין סימן כזה בעולם( שאינו חייב מלקות עד שיאכל שלש 
חתיכות. ומיד היהודי נשבע שאכל רק חתיכה אחת. אמר לו: אם אכלת חתיכה אחת זה מספיק. 
“והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית”. אם אכלת שלש היינו עושים “והוא רחום” שלוש פעמים... 
וככה הוציא ממנו את האמת במלה אחת. איך למד את זה? כי אדם משקר כאשר הוא מפחד 
מהעונש, אבל כאשר אמר לו שאין חיוב רק בשלוש חתיכות, “בתלתא הוי חזקה”, הודה על זה. 

זו חכמה איך להוציא את הדברים האלה.

לע"נ מרת הדסה אבישג 
 רבקה יסכה

בת הרבנית אביבה מרים 
תלחטו"א, בתו של מוה"ר 

הגר"י ברדא שליט"א

להצלחת יורם חורי,  
דניאל בוכריס,  יונתן 

מאמו, חיבה סופר 
וכדיר בוכריס וב"ב.
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יוסף חי כהן
בן מסעודה
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 אסתר 
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נ"ע כ"ג חשון התשנ"ב
תיתה תראכי בת שאשיה

נ"ע ה' אדר תשס"ז 
ת.נ.צ.ב.ה.



וגם כמה מחוקי הרומאים לקוחים מהתלמוד14. לכן כל אלה שאינם לומדים 
גמרא וחושבים שהם חכמים גדולים, באמת הם טפשים גדולים. המלה “שפטים” 
בתורה כתובה בלי וא”ו, ואפשר להפוך אותה ל”טפשים”, אותו הדבר שפט וטפש. 
לדעתם אסור לחלוק על בג”ץ, והוא כמעט כמו בד”ץ בית דין צדק, ומה שיאמר 
זה קדוש15. לכן נשאיר אותם בדמיונותיהם, ולאט לאט יחשבו קצת בדרך אחרת, 
ועם ישראל יסתדר בזה. הקב”ה אוהב את עם ישראל, כי אם לא אהב אותנו מזמן 
היינו נבלעים באומות, אבל עכשיו שאוהב אותנו הוא מראה לנו נסים ונפלאות. 
אבל כמה שאנחנו רואים נסים אנחנו אומרים שהכל מקרה, כמה אפשר להגיד 
מקרה?! וכי כמה מקרים יש בעולם?! אבל באמת יש תכנית בעולם, ויש “מכוין 

את הפרה לתלמיה” )חגיגה ג’ ע”ב(. צריכים לחזור בתשובה.

מצעד תחת מצעד
היום עושים גם מצעדים של שגעון וטירוף. אמנם אנחנו לא צריכים להתייחס ח. 

אליהם, אבל צריך לעשות מצעד לעומת המצעד הזה, ולומר: אנחנו נאמנים לתורה, 
אנחנו נאמנים למצוות, אנחנו נאמנים לאיסורים של התורה. האיסורים האלה 
לא כבלים, אלא הפוך, זה התענוג הכי גדול בעולם. היצר הרע מפתה אותם לאט 
לאט, מתחילה מפתה אותם באיסור נדה שזה כרת, ואח”כ מפתה אותם באיסור 
אשת איש שזה חנק, ואח”כ מפתה אותם במצעדים הארורים האלה שזה איסור 
סקילה. והם עושים את זה בפומבי, “לעיני כל העם על הר גיהנם או הר עיבל”, 
לא על הר סיני. אבל כרת חנק וסקילה, “כחס על הנר” )שבת פ”ב מ”ה(. הקב”ה חס 
עלינו ולא מעניש אותנו, כי הוא רואה שיש בעם ישראל עשרות אלפים שומרי 
תורה ומצוות בן פורת יוסף, ובזכותם קיים כל העם הזה. תחילת השנה הזאת היתה 
מבורכת והיה גשם16. ומה יצא לנו מזה? כאשר הערבים היו זורקים עלינו בלונים 
של אש, “ותם לריק כחכם” )ויקרא כ”ו כ’(. אבל מאות דונמים של חטה נשרפו שם, 
וכי זה נעשה בגלל הבלונים במקרה?! אם היינו אנשים טובים, הבלונים האלה 
לא היו עושים כלום. “הפח נשבר ואנחנו נמלטנו” )תהלים קכ”ד ז’(, פח בגימטריא 
בלון, הבלון ישבר ואנחנו נמלטנו... אבל לא זכינו לזה. ולא רק במקום אחד, אלא 
בכמה מקומות היה ככה. וחוץ מזה, השבוע ספרו )בעיתונות( גם על תאונות איומות, 
ושני ילדים קטנים וגם בחורי ישיבה נדרסו למוות. והכל תוך כמה ימים. מה 
קורה?! הכל מגיע מהמעשים שלנו. לכן צריכים לעמוד בגאון, ולומר שאנחנו לא 
כמו המטורפים שבמעשיהם מראים שהם טריפה ונבילה. אלו חיים בלי תכלית, 
וזה החיים שלהם17. אבל החיים שלנו ע”פ התורה, הם חיים עם תכלית. ועובדה 
שהתורה שלנו החזיקה את עם ישראל אלפיים שנה בגלות, ונשארו נאמנים לה 
ומכבדים אותה ומעריכים אותה18. לכן אחרי שעשו כנס למען השבת, ברמת גן 
ובתל אביב ובטבריה וכדו’ )מה יש לאנשים נגד השבת?! מסכנים העם הזה(. שמעתי שרוצים 
לעשות גם “מצעד התשובה” לעומת מצעד הגאוה, שה’ יצליח בידם19. מותר להם 
להפגין בריש גלי ובכל העולם כולו, ולומר: אנחנו שומרים את התורה, אנחנו לא 
נכנסים באיסורי כרת ובאיסורי סקילה, וכל הדברים האלה שהם חושך ואפילה. 
לחיות ע”פ התורה זה התענוג הגדול ביותר. חכמים שהיו חולים וסובלים הרבה, 
אם תדבר איתם בדברי תורה היו מתרעננים מזה, כי הם מרגישים חיים בתורה. 

תורתנו הקדושה “תורת חיים”.

איסורי התורה נותנים טעם בחיים
אבל מה שמפליא ביותר, שבכל מדינה ומדינה השופטים העליונים צריכים ט. 

להיות בקיאים בספרים של האומה, חוץ מכאן שהשופטים העליונים לא יודעים 
מי זה רמב”ם, וחושבים שזה ראשי תיבות “רבנו מרכז בעלי מלאכה” )אנחנו נמצאים 
בשכונה הזאת(... שוטים שבעולם, אתם לא יודעים מה זה תלמוד ומי זה רמב”ם?! 

14.  אני לא מבין את זה, וכי חוקי הרומאים היו אחרי התלמוד?! אבל אולי יש חוקים מאוחרים 
יותר, כי הוא כותב בשם אנשים שבקיאים בדברים האלה.

ואפילו אחד חילוני כמותם שאמר “אני עושה ביקורת חיובית על בג”ץ”, קמו עליו בגן    .15
החיות שם, ואמרו לו: אתה טפש, מה אתה מדבר בכלל?!

16.  אמנם החזאים החולמים בהקיץ אמרו שהשנה תהיה שנה שחונה, אבל בא שליח ציבור 
צדיק )ואולי עשרה כאלה( והתפלל ביום כיפור: “אם שחונה תהא גשומה”, כלומר אם שחונה ע”פ 

החזאים תעשה הפוך שתהא גשומה.
אני מכיר אחד בבית חולים שאמרו לי עליו שהוא חי כמו המסכנים האלה, ובסוף ימיו    .17

קיבל דכאון ונמאס לו מהחיים.
18.  ומה שקרה במאתים שנה האחרונות, הרבה בגלל מריבות בין רבנים. לכן תמיד אני אומר 
שאסור להיות מריבות כאלה, אמנם מותר להתווכח בהלכה ובדין שכל אחד יאמר את דעתו, 

אבל לא שאחד ישנא את השני, ויכתוב עליו “פשקווילים” ויבזה אותו, אסור לעשות את זה.
19.  ויידעו שלאו דוקא מצעד של חכמים עם זקן ופיאות וטלית, אלא גם אנשים פשוטים, אבל 

שומרי תורה ומצוות, ולא המזוייפים האלה.

בעיניהם זה דבר מיושן שעבר עליהם הכלח. אבל עליכם יעבור הכלח, שאתם 
בורחים מהתורה, כי אתם לא יודעים מה זה, אתם לפחות צריכים ללמוד את 
אם אתם בורחים מהתלמוד אין לכם לא  זה20. יגיע הזמן שיבינו את הדבר הזה, 
חכמה ולא בינה, “כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים, אשר ישמעון את כל 
החקים האלה, ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה” )דברים ד’ ו’(. כאשר אתם לא 
מבינים בזה, אתם עושים הכל הפוך21. אתם לא יודעים מה זה ערך התורה, ערך 
עם ישראל, ערך השבת, ערך האיסורים של התורה שהם חיים. האיסורים האלה 
לא באו לכבול את האדם, אלא להיפך, הם באו לתת טעם בחיים, שיהיו שקטים 
ושלוים. הנה שתי מלים בעשרת הדברות “לא תרצח”, קידמו את הרפואה בעולם 
כולו. היוונים שלא ידעו את זה, היו לוקחים ילד שנולד נכה, בגיל שבע זורקים 
אותו מההר כדי שימות, וכמו שאנחנו עושים “שעיר המשתלח” פעם אחת בשנה, 
הם עושים מאה שעירים בשנה. עד שאמרו: איך עושים דבר כזה?! הרי התורה 
אמרה “לא תרצח”. ומאז הרפואה התקדמה. קראתי בספר שכתבה הרבנית חנה 
טאו ז”ל, שלמדו את המעשים המכוערים האלה של מצעד הגאוה מאפלטון, אחד 
הפילוסופים ביון22. אבל אם נלך אחריו ונעשה ממנו אליל, א”כ הוא גם אמר שמותר 
להרוג את העבדים והשפחות, וכשיגיעו לגיל חמשים ומעלה אפשר לקחת אותם 
לגוב האריות, והגברת תראה איך העבד או השפחה שלה משוסעים בפי האריות. 
ככה הוא כותב בספר שלו “הנהגת המדינה”23. וכי נלך אחרי אפלטון המשוגע 
הזה?! הנה המוסר של התורה: “אם אמאס משפט עבדי ואמתי בריבם עמדי. ומה 
אעשה כי יקום אל, וכי יפקוד מה אשיבנו. הלא בבטן עושני עשהו ויכוננו ברחם 
אחד” )איוב ל”א י”ג-ט”ו(. איוב אומר: אם אני אמאס משפט עבדי ואבזה ואחרף אותו, 
בסוף הקב”ה יפקוד עלי ואני אשלם על זה, ומה אשיב לו על זה?! לכן אנחנו לא 
צריכים ללמוד מכל חרפת הגוים, ואדרבה התורה שלנו מעל כל השוטים האלה.

מי שרוצה יראת שמים - שילמד בן איש חי
היום לא לומדים “בן איש חי”, כי זה לא טוב בשבילם. לפני עשרים שנה )בחודש י. 

תמוז שנת תשנ”ט( הייתי באמריקה, והיה שם תלמיד חכם גדול שאמר לי: כאשר 

היינו ילדים ב”פורת יוסף”, היינו צוחקים על הבן איש חי. מה הפירוש? “נעֵויתי 
משמוע נבהלתי מראות” )ישעיה כ”א ג’(. למה אתם צוחקים על בן איש חי? אמר לי: 
הוא כתב שבנטילת ידים צריך לקרב את המרפקיים אחד לשני )ש”א פרשת תולדות 
אות ד’(, והדבר הזה בלתי אפשרי במציאות. אבל קודם כל הבן איש חי לא אמר את 

זה מעצמו, אלא העתיק את זה משער הכוונות להאר”י )הלכות נטילת ידים דף ב’ ע”ב(24. 
דבר שני, הוא לא כתב שיחברו את המרפקיים אחד לשני, אלא שהם יהיו פנימה 
בסוד “וכל אחוריהם ביתה” )מלכים-א’, ז’ כ”ה(, כלומר לקרב אותם ולא לחבר ממש. 
דבר שלישי, אפילו תמצא לומר שהכוונה שיחבר אותם יחד, אפשר לעשות את 
זה. ופעם אמרתי לילדים בבית: אתם יכולים לקרב את המרפקיים? והם חיברו 
אותם. א”כ על מה הצחוק הזה?! אתם יודעים מי יסד את ישיבת פורת יוסף? הבן 
איש חי. זו התכנית של רבי יוסף חיים25. היעלה על הדעת שאדם ילמד בישיבה 

20.  פעם טענו שהשפה של הרמב”ם והשלחן ערוך מיושנת, ורצו ספרים בלשון עברית טובה. 
נתנו להם ספרים כאלה. תלמיד חכם אחד הרב ד”ר נחום רקובר, כתב את ההלכות האלה בשפה 
מובנה של היום, “בכל לשון שאתה שומע” )ברכות י”ג ע”א(. ועוד פרופסור אחד מנחם אילון )וכבר 
נפטר(, כתב ספר “יסודי המשפט העברי” שני כרכים, ושם הוא מראה כמה חכמה יש בתורה, 

ומביא תשובות הרשב”א והרא”ש ודברי התלמוד וכו’, דברים נפלאים. אבל הם לא מתייחסים 
לזה, “כמו פתן חרש יאטם אזנו” )תהלים נ”ח ה’(. בעיניהם זו בושה להביא קטע מהגמרא.

לכן אם יש חשש שיהודי פגע בערבי מענישים את היהודי מספק בכל חומרת העונש,    .21
אבל אם הפוך שיהודי ירה במחבל, אין לו רשות לעשות את זה, ומענים אותו והורסים לו את 
החיים. אם היה דבר כזה אצל הערבים, היו אומרים לו: אדרבה, עשית יפה מאד שהרגת יהודי, 

כל הכבוד לך. אבל אנחנו הולכים בחושך.
22.  אמנם תמיד חשבנו שהוא קרוב לדעות של התורה, כי הוא כתב שהנשמה לפני בואה למדה 
דברים, ולכן לכל אחד מאיתנו יש מושכלות ראשונות, כלומר דברים בלב שלא צריך להביא 
הוכחה עליהם )זה נקרא בלועזית “אקסיומה”, כלומר דבר ברור בלי הוכחה לזה(, והם באו לו משם. זה דומה 
למה שאמרו בגמרא )נדה ל’ ע”ב( שכל ילד לפני שנולד למד בעולם הבא ונשכח לו אחרי זה. והוא 
גם כתב שיש גלגול נשמות. אבל הוא גם אמר דבר כזה, שהעולם חופשי לעשות מה שרוצה, 

וגם דברים כאלה שאין בהם ממש.
23.  מאיפה יש לי הספר הזה? בשו”ת מערכי לב )עמ’ שפ”ו( של חכם גדול רבי יהודה לייב צירלסון, 

מביא שככה כתוב בספרי היונים.
24.  הוא לא כותב שם מרפק אלא “קובדו”, וכנראה זה מרפק. וגם התוספות )חולין ק”ו ע”ב בד”ה 

אמר( מזכירים את הקובדו הזה. 

25.  פעם עשיר גדול  )ששמו ר’ יוסף אברהם שלום( בא לבן איש חי, ואמר לו: אני רוצה לייסד בית 
חולים בארץ ישראל בשביל היהודים. באותו הזמן היה רק בית חולים של המיסיונרים, והיה 
ספק גדול אם מותר להתרפא מהם, לכן הוא רצה לייסד בית חולים שם. אמר לו הבן איש חי: 
אם לא תעשה בית חולים יבואו אחרים ויעשו את זה, אבל צריך תורה בארץ ישראל. ולכן תבנה 



הזאת ויצחק עליו?! למה?! אם האשכנזים ימצאו קושיא ברמ”א או בחזון איש, 
האם יצחקו עליו ח”ו?!26 צריך שיהיה דרך ארץ בין תלמידי חכמים. אם אחד 
יפתח את הפה על השני, בסוף גם עליו יפתחו את הפה, “כאשר עשית יעשה 
לך גמולך ישוב בראשך” )עובדיה א’ ט”ו(. אדם רוצה שהבנים והתלמידים יהיו עם 

יראת שמים, שילמדו בן איש חי. 

ללמוד דברי הבן איש חי ודברי הרב עובדיה ע”ה
אמנם יש הלכות שהרב עובדיה ע”ה מקשה על הבן איש חי, אבל צריך יא. 

איך אומרת המשנה? “בית שמאי אומרים ובית  ללמוד גם את זה וגם את זה. 
הלל אומרים”. הגמרא )חגיגה ג’ ע”ב( אומרת על הפסוק “דברי חכמים כדרבונות, 
וכמשמרות נטועים בעלי אסופות, ניתנו מרועה אחד” )קהלת י”ב י”א(, אלו תלמידי 
חכמים שיושבין אסופות אסופות ועוסקין בתורה הללו מטמאים והללו מטהרים, 
הללו אוסרים והללו מתירים, הללו פוסלים והללו מכשירים. ואם תאמר איך 
אני למד תורה מעתה? תלמוד לומר “כולם נתנו מרועה אחד”, כולם יצאו מפי 
הקב”ה, אף אתה עשה אזניך כאפרכסת, לשמוע דברי האוסרים ודברי המתירים, 
דברי הפוסלים ודברי המכשירים. וא”כ תלמד את זה27. מותר ללמוד את שתי 
הדעות בזה28. לפעמים הבן איש חי נוטה לחסידות והרב עובדיה אומר שההלכה 
כמו מרן, ויש להפך, שהבן איש חי מיקל והרב עובדיה מחמיר. אבל תמיד אפשר 
ללמוד הכל. וגם תמיד אפשר להסביר דעת בן איש חי, ואביא כמה דוגמאות 
לזה. ואני חושב שבלי נדר כל פעם נלמד הלכה או שתים בבן איש חי בפרשת 

ַח אותם עם מה שכותב הרב עובדיה ע”ה בנושא הזה.  השבוע, ּוְנַפֵתּ

בכל הדורות הניחו תפלין דרבנו תם?!
לגבי תפלין דרבנו תם. הבן איש חי )ש”א פרשת וירא אות כ”א( כותב שרבנו האר”י יב. 

שכל הדורות ממשה רבנו עד האמוראים והגאונים הניחו שני זוגות  בא וגילה 
תפלין. וכולם התפלאו עליו, איפה מצאת את זה? והרי האר”י )שער הכוונות דרוש 
ו’ דתפלין( אמר רק שיש מקור לשניהם, “ואלו ואלו דברי אלקים חיים”. הרב 

)שו”ת יביע אומר ח”א חאו”ח סימן ג’ אותיות ט’-י’( הקשה עליו הרבה, ויש עוד  עובדיה 
קושיות חוץ ממה שהקשה שם. ובגמרא )עירובין צ”ה ע”ב( יש שלוש הוכחות באותו 
עמוד שחכמי התלמוד לא הניחו שני זוגות אלא רק זוג אחד בלבד. )עיין בהערות 
לבן איש חי שם, ובספר דרכי העיון עמ’ ק”ד והלאה(. איפה הבן איש חי מצא שכולם הניחו 

שני זוגות תפלין? אבל הרב חיד”א )חיים שאל ח”א סימן א’( הביא קטע מזוהר חדש 
שכתוב שם: “ובגין דא שוויין דרא בתראה תרי זוגי  )מהדורת הרב קוק דף ק”א ע”ד( 

תפלין, משום דלא ידעי ברזא דא דתרוויהו אצטריכו”. זה הלשון שם29. והרי זוהר 
חדש חובר ע”י רשב”י או תנאים שאחריו, והנה כתוב שם שיש שני זוגי תפלין. 
מזה הבן איש חי מוכיח שבזמן התנאים הניחו שנים. אמנם קשה להבין את זה. 
וגם היעב”ץ )מור וקציעה סימן ל”ד( לא גורס את המלים “תרוויהו אצטריכו”, אלא 
רק “דלא ידעי ברזא דא” בלבד, כלומר שלא יודעים אם הנכון כמו רש”י או כמו 
רבנו תם. וגם הגר”א מחק את כל הקטע הזה )עיין שו”ת יביע אומר שם אות ז’(. אבל 
הבן איש חי בנה על דברי הרב חיד”א שם, שכתב שהגירסא הנכונה “תרוויהו 

ישיבת “פורת יוסף” מול הכותל המערבי, כדי שכולם יתפללו מול בית המקדש. וככה היה.
26.  פעם הרב שלמה זלמן אויירבך ע”ה נתן שיעור, והקשה על מה שכותב החזון איש )או”ח 
סימן נ’ אות ט’( שמי שמדליק ומכבה את החשמל בשבת חייב משום בונה וסותר. ולדעת החזו”א 

מי שמדליק את החשמל לא עובר רק על “לא תבערו” בלבד, אלא גם משום “בונה”, כי בזה 
מחבר את המעגל והחשמל דולק. וגם מי שמכבה את החשמל, אמנם ידוע כיום שכיבוי 
חשמל זה מדרבנן, אבל החזון איש סובר שזה דאורייתא משום סותר. וגם הרב עזרא עטיה 
ע”ה אמר שהוא לא מבין את זה. אבל אחד התלמידים שערך את הדברים האלה, כתב: “ומה 
אנחנו לא מבינים את החזון  שאמר החזון איש, ליתא”. אמר לו הרב אויירבך: חס וחלילה. 

איש, תכתוב “לא זכינו להבין”. )שו”ת מנחת שלמה ח”א סימן י”א(.
27.  ואני מצאתי רמז לזה, המלה “מרעה” כתובה בפסוק בלי וא”ו, ראשי תיבות משה רבנו 

עליו השלום.
28.  פעם לפני כמה שנים היה אחד נותן שיעור בבן איש חי בבית הכנסת כאן, ושאל אותי: 
מה אעשה כאשר הרב עובדיה פוסק אחרת? אמרתי לו: תגיד “הבן איש חי אומר והרב 

עובדיה אומר”, מה יש בזה?!
29.  לפי דעת הגר”א מניחים תפלין אחד, והוא היה מניח רק של רש”י בלבד. פעם בא אליו 
)השבוע הזה האזכרה שלו(, ואמר לו: בשלמא כבודו נשאר בתפלין  רבי חיים מוולאז’ין  תלמידו 
מהבוקר עד הערב, אבל אדם כמוני שמניח בשעת התפלה בלבד, למה שלא אניח גם תפלין 
של רבנו תם? ענה לו: אנחנו לא עושים כמו רבנו תם כי יש לי עליו הרבה קושיות, וכשאפגוש 
אותו בעולם העליון אקשה לו אותם. אבל אי אפשר להקשות עליו בזה, משום שדברי רבנו 
תם מעוגנים בדברי הגאונים ובירושלמי שהעידו עליו הראשונים )עיין בעלון מס’ 21 אות י’(. ולפי 
דעתי גם מהגמרא מוכח כמו רבנו תם )עיין בעלון שם אותיות כ”ה-כ”ז(. אם היה לי כח הייתי מברך 
על תפלין רבנו תם, אבל אין לי כח לזה, ולכן אני מניח תפלין של רבנו תם בלי ברכה. אבל 
מהגמרא יש הוכחה יפה מאד לזה. פעם הסברתי אותה, ושלח לי רבי אביה שמריה חדוק שזו 

קושיית קרן אורה )מנחות ל”ד ע”ב(, ותירץ אותה בדוחק.

אצטריכו”. וא”כ הוא לא אמר את זה מלבו, אלא זה יצא לו מדברי זוהר חדש. 
)וע”ע בעלון מס’ 21 אותיות ט’-מ”א(.

מברכים לפני ההדלקה אבל המנהג היה לברך אחרי
וגם לגבי הברכה על הדלקת נרות שבת. הבן איש חי )ש”ב פרשת נח אות ח’( כתב יג. 

שברכת נרות שבת אחרי ההדלקה, ולא כדעת מרן )סימן רס”ג ס”ה(. אמנם מרן לא 
גילה דעתו בפירוש, אבל יוצא מדבריו ככה. והרמ”א )שם( כותב שתדליק את 
הנרות ואח”כ תכסה את העינים ותברך להדליק נר של שבת. וככה נהגו הספרדים 
במשך דורות. ומקשים על הבן איש חי למה שלא נעשה כדעת מרן? אבל הוא 
לא אמר את זה מלבו, אלא הרב חיד”א )מחזיק ברכה סימן רס”ג סק”ד( כתב שבשבת 
צריכים לברך אחרי ההדלקה, משום שאם תברך לפני ההדלקה זה כאילו כבר 
קיבלה שבת. אמנם היה ויכוח בהדלקת נרות ביום טוב, כי המגן אברהם )סימן רס”ג 
ס”ק י”ב( כותב שגם ביום טוב יברך אחרי ההדלקה, דלא פלוג רבנן. והדגול מרבבה 

והמחזיק ברכה )שם( דחו דבריו, ואמרו שדי לנו לנהוג בשבת ככה, אבל ביום 
טוב אין בעיה שתברך להדליק נר של יום טוב ואח”כ תדליק, כי מותר להדליק 
מאש בוערת ביום טוב. אבל בשבת הרב חיד”א כותב שעושים כמו דעת הרמ”א 
ומברכים אחרי ההדלקה30. וא”כ מה אתם רוצים מהבן איש חי? וכי הוא חידש 
את הדבר הזה?! והרי כבר לפניו נהגו ככה, והוא המשיך במנהג הזה. אמנם יש 
קושיא על זה, שהרי זה ספק ברכה לבטלה לפי דעת הרמב”ם )פי”א מהלכות ברכות 
ה”ה(, כי אם תברך לאחר המצוה זו ברכה לבטלה. אין הכי נמי, ואני לא מתווכח 

להלכה ולמעשה, אבל רק שלא לחשוב שהבן איש חי קטיל קני באגמא ח”ו31, 
אלא הוא הלך בדרך הכבושה לרבים. )ועיין בקובץ ויען שמואל חי”ט סימן י”ז(.

שיעור העיסה להפרשת חלה
וגם לגבי שיעור חלה. הבן איש חי )ש”א פרשת צו אות י”ט( כתב ששיעור חלה יד. 

זה תשע”ז דרהם, כמעט שני קילו וחצי. וקשה על זה, שהרי הרמב”ם )עדיות פ”א 
מ”ה( ומרן )סימן תנ”ו ס”א( כתבו ששיעור חלה זה תק”כ דרהם, כלומר חמש מאות 

ועשרים דרהם, קילו חמש מאות וששים גראם. ומקובל היום ככה. איך הבן איש 
חי כותב אחרת מזה? אבל לא קשה מידי, כי הוא כתב כדעת רבי חיים פלאג’י 
תשע”ז  חלה  ששיעור  הראשון(  דפוס  הזה  מהספר  צילום  לי  ויש  ע”א.  ק”י  דף  לראש  )חיים 

דרהם. והסתייע מתשובות הגאונים שכתבו ככה32. ואם תגיד לי, איך הוא חולק 
על מרן? אפשר לומר שרבי חיים פלאג’י סובר שאחרי שהגאונים כתבו ככה 
והרמב”ם הוא שבא לחלוק  הלכה כמותם, ולכן הוא הלך אחרי הגאונים בזה. 
וכתב שהולכים אחרי הנפח ולא אחרי המשקל,  )ולא הזכיר אותם(,  על הגאונים 
כלומר הנפח של הקמח פחות בשליש במשקל מהמים. ולכן אם תקח למשל 
ארבעים ושלש ביצים וחומש שזה שיעור חלה, תכפיל את זה בח”י דרהם )כי זה 
שיעור הביצה(, יוצא לך תשע”ז דרהם. והרמב”ם אומר שצריך להוריד את ההפרש 

שבין הנפח למשקל, ולאחר שתוריד שליש יוצא לך תק”כ דרהם. אבל הבן איש 
חי הלך אחרי רבי חיים פלאג’י, שהיה חכם מפורסם ואב בית דין בדורו, ולכן 
התחשב בו להלכה. ואם תאמר לי שזו טעות, זה לא בדיוק, כי גם החזון איש 
)מועד סימן ט”ל קונטרס השיעורים( כתב אותה השיטה בסגנון אחר, כי הוא יודע שיש 

הבדל בין הנפח למשקל, אלא שכתב שהאצבע שאנחנו משערים ע”פ הרב נאה 
שני סנטימטר זו טעות, ובאמת היא שני סנטימטר נקודה ארבע בלבד33. ולפי 

30.  אמנם יש מי שעשה פלפול בדברי הרב חיד”א, וכתב שהוא התכוין לומר “אפילו נאמר ככה” 
ולא שהוא פוסק את זה. אבל אני לא אוהב פלפולים. יש לי ספר “אסף המזכיר”, אסף ראשי 
תיבות אני שונא פלפולים, או אינני סובל פלפולים. )ועיין בקובץ ויען שמואל חי”ט סימן י”ז עמ’ קמ”ב(.
31.  האשכנזים היום אומרים “קטלא קניא”, אבל זו טעות, כי קטלא קניא זו אשה, וצריך לומר 

“קטיל קני באגמא”. וזו לשון הגמרא )שבת צ”ה ע”א(. 
אמנם הרב נאה )שיעורי תורה עמ’ קס”ז( כתב שכוונת רבי חיים פלאג’י על תשע”ז דרהם    .32
מים. אבל מחילה מכבודו, איפה מצאת את המים האלה?! “הן הכה צור ויזובו מים” )תהלים 
ע”ח כ’(, והרי הוא מדבר על קמח. וראיה לדבר, שהוא מסתייע משתי תשובות של הגאונים 

רב שרירא ורב האי )שערי תשובה סימן מ”ו וסימן שכ”ו. הם היו בכתב יד עד ימיו(, והם כתבו ע”ב אוקיות 
של קמח, ולא דיברו על מים בכלל.

33.  למה החזון איש אמר ככה? כי הצל”ח )פסחים ק”ט ע”ב( כתב שמדד ומצא ככה. אמנם רבי 
אלעזר פלקלס תלמיד הנודע ביהודה )בשו”ת תשובה מאהבה יו”ד סי’ שנ”ד( אמר לו: הרב, אתה אדם 
מיוחד “ארוך בדורו” )נדה כ”ד ע”ב(, והאצבע שלך גדולה. הוא חייך ולא ענה לו על זה. אבל אח”כ 
החתם סופר א”ח )סימן קכ”ז( בא ואמר: למרות שאני לא ארוך בדורי, מדדתי ומצאתי כמו שאמר 
הצל”ח. וגם ה”אינטש” האנגלי שזה האגודל הוא בגודל 2.54 ס”מ, וא”כ אי אפשר לעשות רק 
שני סנטימטר בלבד. והיום באים שוטים שבעולם וכותבים שטויות בזה. בירחון תורני, שוטה 
אחד כותב שם: מה רוצה החזון איש? אני מדדתי באצבע שלי ומצאתי שני סנטימטר בלבד. 
לפי דעתך החזון איש משקר והנודע ביהודה משקר והחתם סופר משקר וכולם משקרים 
בזה, חוץ ממך שאתה ממש אדם אמיתי, וירדת לעולם כמו יונה בן אמיתי הנביא... מה אתה 
והרב זליכה ע”ה אומר  מדבר?! אתה משוגע?! אולי תאמר שזה שונה קצת בין האנשים. 
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החזון איש השיעור של העיסה שחייבת בחלה זה כשנים וחצי קילו, כמעט כמו 
הבן איש חי. אבל כל אחד בדרך שלו, הבן איש חי לא מתחשב במשקל ובנפח, 
והחזון איש מתחשב בזה רק שאומר “אעיקרא דדינא פירכא” והאצבע גדולה 
יותר. לכן לא צריכים לתמוה הרבה על הבן איש חי, כי הוא הלך ע”פ רבי חיים 
פלאג’י ותשובות הגאונים34. וקרוב לודאי שהגאונים סברו שהמשקל והנפח 
)פירוש המשנה עדיות פ”א מ”ב וחלה פ”ב מ”ו( הוא שחידש  הם אותו הדבר, והרמב”ם 
את זה. )וע”ע בעלון מס’ 79 אות ט”ו והלאה, ומס’ 80 אות י”א. ובקובץ ויען שמואל חי”ח סימן י”ט(.

אמירת “מגדול” במוצאי שבת
הבן איש חי )ש”ב פרשת ויצא אות כ”ז( כותב שבמוצאי שבת בסעודה רביעית צריך טו. 

לומר “מגדול” בברכת המזון. והרב עובדיה )הליכות עולם ח”ג עמ’ קס”ו( פוסק הפוך 
בזה. אבל אתה רואה בהליכות עולם שם שהרב הביא גם פוסקים שכתבו לומר 
מגדול, ומשחא דרבותא שכתב לומר מגדיל. ולפ”ז אין הבדל אם אמר מגדיל 
או מגדול, ואם נהגו לומר “מגדול” שימשיכו בזה, למה לעשות נגד הבן איש 
שהוא מדד חמשת אלפים אצבעות של ספרדים ואשכנזים, ויצא לו של האשכנזים שני ס”מ 
וחצי )ואולי קצת פחות( ושל הספרדים רק שנים בלבד. אבל איך אפשר לכתוב “מדדתי באצבע 
שלי והיא מכריעה את כל החכמים כולם”?! אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים והאצבע 
של הכותב הזה בכף שניה, מכריעה את כולם... )ע”פ אבות פ”ב מ”ט(. אתה נורמלי?! איך אתה 
כותב שטויות כאלה?! וכי הצל”ח והחזון איש וכולם משקרים?! אתה חייב למצוא הסבר 
לזה. וחוץ מזה, הרי ה”אינטש” האנגלי זה תרגום של המלה אגודל, וא”כ האגודל הוא 2.5, 

והחזון איש הקטין מעט ואמר 2.4. 
34.  הרב עובדיה ע”ה מגיל קטן )גיל עשרים פחות או יותר( דרש את זה ברבים לא כדעת בן איש 
חי, ואנשי בבל עשו לו צרות על זה. לפעמים הגמרא )פסחים ל”ד ע”ב ועוד( קוראת להם “בבלאי 
טפשאי”. אמרו לו: איך אתה חולק על הבן איש חי בזה?! אמר להם: מרן כתב ככה. אמרו לו: 
הבן איש חי ידע את מרן ואפילו הכי פסק ככה. שאל אותם: למה הוא פסק ככה? ותירצו לו 
תירוצים דחוקים בזה, שהדרהם של מרן זה דרהם וחצי שלנו וקוראים לו “מיתקאל”. והקשה 
להם: א”כ למה בשיעור של הרביעית כתב אחרת )ש”א פרשת צו אות כ”ט(? והם “עמדו לא ענו 
עוד” )איוב ל”ב ט”ז(, רק אמרו לו: אסור לך לחלוק על הבן איש חי. אבל אם היה מראה להם כף 
החיים )סימן תנ”ו אות ט”ז( שגם הוא חולק על הבן איש חי בלי להזכיר אותו מפני הכבוד, וכותב 
שמנהג ארץ ישראל ותימן וארם צובא ועוד שהשיעור חמש מאות ועשרים דרהם, “ותכל 
תלונותם מעליו” )ע”פ במדבר י”ז כ”ה(. כאשר אתה רואה בן אדם שלא רוצה להבין, וכי תתווכח 
איתו?! הרי הוא יצעק לך עוד יותר. לכן תן לו מה שהוא רוצה, “תן לו משלו שאתה ושלך 
שלו” )אבות פ”ג מ”ח(, תאמר לו: כן אדוני, אתה צודק, תגיד מה שאתה רוצה. אבל באמת אני 

הצודק, ולא צריכים להתווכח. 

חי? אינני יודע, והרי הרב הביא פוסקים שכתבו לומר ככה, וגם פשט המנהג 
ככה. ולא רק בשבת אומרים מגדול, אלא גם בסעודת פורים שקוראים “סעודת 
מרדכי” וגם בסעודת שבע ברכות אומרים “מגדול”. ועוד כמה ימים כאלה. וא”כ 
גם זה כאחד מהם. לכן במוצאי שבת שעדיין קיימת ההארה של השבת אומרים 
“מגדול”, ולא צריך לעשות ויכוח על כל מלה בזה35. ]שוב שמעתי שהגר”ע יוסף 
נשאל על זה בס’ מעין אומר, והשיב שאין לו הכרעה בזה ודעבד כמר עבד וכו’[.

אפשר להחמיר בסחיטת לימונים בשבת
האם מותר לסחוט לימונים בשבת? הבן איש חי )ש”ב פרשת יתרו אות ה’( כותב טז. 

שזה נראה כאילו סוחט בשבת, ולכן צריך לסחוט ע”ג סוכר. והרב עובדיה )לוית 
חן אות נ”ז( דחה את זה לגמרי, והקשה וכי כל הלימון יכנס לסוכר?! הרי הסוכר 

נמס ולא שוה כלום, וא”כ זה לא נקרא סוחט לתוך האוכל. ועוד קושיות על זה. 
אבל הבן איש חי לא היה הראשון שאמר את זה, וכבר לפניו מחזיק ברכה )סימן 
ש”כ סק”ב(, והרדב”ז )החדשות סימן י’(, ורבי חיים פלאג’י )רוח חיים סימן ש”כ סק”א( כתבו 

את זה. וגם הקושיא לא כ”כ גדולה, כי מרן )סימן ש”כ ס”ו( מתיר לכתחילה לסחוט 
לימון בשבת, אלא כיון שעמי הארץ שיראו אותו סוחט לימון בשבת הם יסחטו 
ענבים תותים ורמונים, לכן מראים להם שזה הולך לאוכל. ואם תאמר לי שהמיץ 
גדול יותר מהסוכר, אין בעיה בזה, כי ארחות חיים )דף ס”ד ע”א, הובא בברכי יוסף סימן 
ער”ב אות ג’( כותב שגם במקרה כזה זה נחשב משקה הבא לאוכל כאוכל דמי. לכן 

35.  הראשונים לא ידעו את החילוק הזה בין מגדול למגדיל. ובעל תורה תמימה )מקור ברוך ח”ג 
עמ’ 1408( כתב: יש לי רעיון בזה, מעולם לא היה חילוק כזה בשבת “מגדול” ובחול “מגדיל”, 

אלא היה כתוב בכתבי היד הראשונים “בשב’ מגדול”, וזה ראשי תיבות בשמואל ב’ מגדול, 
כי בתהלים )י”ח נ”א( כתוב “מגדיל” ישועות מלכו, ובשמואל-ב’ )כ”ב נ”א( כתוב “מגדול” ישועות 
מלכו. ואח”כ השתבשו ופירשו הכוונה בשבת מגדול, אבל באמת זה לא בשבת ולא בחול, 
אלא רק הערה שיש גירסא אחרת. עכ”ד. אבל דחו דבריו בזה, כי במחילה מכבודו, הרי בימי 
האבודרהם שכתב את זה לא היה שמואל א’ וב’ אלא רק שמואל אחד, והחלוקה הזאת באה 
מהגוים. למה קיבלנו את החלוקה שלהם? משום שחכמי ישראל וחכמי אומות העולם היו 
מתווכחים ביניהם, והגוים היו אומרים למשל “ישעיה פרק פלוני”, אבל אין לנו פרקים אלא 
כל ספר ישעיה ברצף אחד, והיה צריך לחפש איפה נמצא הדבר הזה. לכן הדפיסו את ישעיה 
ושאר הנביאים ע”פ החלוקה של הגוים. וראיה לזה, כי ספר מלכים-ב’ מתחיל בפסוק “ויפשע 
מואב בישראל אחרי מות אחאב” )א’ א’(, ואנחנו לא מתחילים ספר עם “פשיעה”, כי פשיעה 

זה שלהם לא שלנו... )וע”ע בעלון מס’ 72 אות י”ג, ובעלון מס’ 77 אותיות ה’-ו’(.
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מי שרוצה להחמיר כמו הבן איש חי, לא קרה כלום. 

הבן איש חי לא חשש לדעת רבנו תם במוצאי שבת
במוצאי שבת, הרב עובדיה ע”ה אומר שצריך לחכות עד זמן רבנו תם )שו”ת יז. 

כי אי  ואנחנו מחכים אפילו באיסורי דרבנן,  ועוד(.  יביע אומר ח”ב חאו”ח סימן כ”א 

“אין מוקצה לחצי שבת”  אפשר לומר לנשים ולילדים לשמור רק חצי שבת, 
)ביצה כ”ו ע”ב(... לכן במוצאי השבת קיבלנו עלינו זמן רבנו תם, אבל בשעות 

שוות, ומוסיפים חצי שעה בערך על צאת שבת הרגיל, זה הכל. למה הבן איש 
חי לא חשש לדעת רבנו תם? והרי הוא חסיד קדוש, והרב עובדיה )שם אות י”א( 
כותב עליו: חסדא הוא וחסדאין מיליה, למה לא חשש לדעת רבנו תם? אבל 
התשובה לזה, כי אבותיו ואבות אבותיו וכל עדות המזרח לא חששו לדעת רבנו 
תם בזה. איך אני יודע? המחזיק ברכה )סימן רס”א בקונטרס אחרון אות ב’( כותב בשם 
בתי כהונה )ח”ב סימן ד’( שאמנם ע”פ הפוסקים שיש לנו, הרבה סוברים כמו רבנו 
תם, אבל כנראה במשך הדורות לא קיבלו דעת רבנו תם36. והרי במציאות כולם 
רואים שהעולם מלא כוכבים בזמן הזה. ולכן דעת רבנו תם היא מצד חומרא 
בלבד. ואחד שלח לי: אתה חולק על הרב, אמרתי לו: אני לא חולק על הרב 
עובדיה, הוא כתב במפורש בשני מקומות שדעת רבנו תם במוצאי שבת מצד 
חומרא בלבד )עיין בעלון מס’ 90 אותיות כ’-כ”ב(. אבל אין לתפוס על הבן איש חי בזה, 
כי הוא לא יעשה את אבותיו ואבות אבותיו מחללי שבת ח”ו. )וע”ע בשו”ת בית נאמן 
ח”א חאו”ח סי’ כ”ה-כ”ח(. לכן צריכים ללמוד בן איש חי בכבוד, כי זה חכם שהחזיק 

על ידו מאה ושלושים אלף יהודים בבגדד. וגם כאשר נסעו חלק מהם להודו, 
חיזק אותם שיהיו קשורים לתורה ולמצוות. לכן צריכים לכבד את זה. אם תכבד 

תכובד, ואם לא תכבד ח”ו יש לך בעיה בזה.

“שטו” מלעיל או מלרע?
בפרשת השבוע כתוב “שטו העם ולקטו” )במדבר י”א ח’(, ואנחנו אומרים את יח. 

המלה “שטו” מלעיל. העירו לי שמנחת שי הביא ספר “פתח דברי” וספר האפודי 
36.  ?? אמנם היה אחד רבי חיים אבולעפיא שעשה חרם באיזמיר על מי שלא יעשה כרבנו 
תם רח”ל )ספר חנן אלקים בתקנות בסוף הספר אות ח’(, אבל הוא יחיד ולא פוסקים הלכה ע”פ חרמות.

ועוד שני חכמים, שכולם כותבים לומר שטו מלרע. אבל בסוף הביא דברי רבי 
מנחם די לונזאנו שאומר “אם קבלה נקבל ואם לדין יש תשובה” )יבמות פ”ח מ”ג( 
וכן דעת לחם הבכורים. למה שטו מלעיל? כי זה משרש שּוט. והכלל בזה, כל 
ַעל וא”ו, אומרים אותה מלעיל.  ַעל מנחי ע”ו, דהיינו שהאות האמצעית של ַהפֹּ פֹּ
ַעל מנחי ל”ה, דהיינו שהאות האחרונה של ַהּפַֹעל היא ה”א, אומרים אותה  וכל פֹּ
מלרע37. לכן כאן “שטו העם” שזה מלשון שהיו העם משוטטים ולא מלשון 
שטות, צריך להיות מלעיל. ואם תגידו לי שאחרים מעידים אחרת, הנה בתנ”ך 
קורן הדפיסו “שטו” מלעיל, והוא בנוי ע”פ רבי וולף הידנהיים, והוא בנוי ע”פ 
עין הקורא של יהב”י הנקדן, שהיה חכם מדקדק קדמון בימי רש”י, עוד לפני 
“פתח דברי” והאפודי. לכן מנהגנו לומר “שטו” מלעיל. אבל מי שאומר מלרע, 
יש לו על מה לסמוך, כי חכם אחד כתב לי שכיון שכתוב “שטו העם” שאחריה 
אות ה”א, אומרים אותה מלרע. לכן מי שנהג לומר מלעיל או מלרע, ימשיך 
בזה. ואלו ואלו דברי אלקים חיים. )וע”ע בחוברת אור תורה אב תשס”ד סימן קכ”ג, ותמוז 
תשע”ז סימן ק”י אות ז’(. צריך ללמוד שהחכמה היא שאין דבר חתוך שתפסוק ככה 

בלבד, אלא תמיד אפשר להסביר גם את זה וגם את זה. הקב”ה יזכה אותנו 
שלא נתווכח על כל שטות, אלא נהיה מודים על האמת. ונזכה לגאולה שלימה 

במהרה בימינו, אמן ואמן.
 

מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את כל הקהל הקדוש 
הזה, השומעים את השיעור כאן, וגם השומעים בלוין בג’רבא )זה דבר חדש שסידר ר’ 
אביחי סעדון הי”ו( וכל אלה ששומעים דרך הרדיו “קול ברמה”, וכל אלה שקוראים 

אח”כ בעלון. הקב”ה יוסף עליכם ככם אלף פעמים, ויברך אתכם כאשר דבר 
לכם. וכן יהי רצון, ונאמר אמן.

37.  כדי לזכור את הכלל הזה, יש פסוק נפלא מאד: “ועלו ובאו בביתך” )שמות ז’ כ”ה(, המלה 
“ועלו” מלרע, כי השרש עלה וזה מנחי ל”ה, ואילו המלה “באו” מלעיל, כי השרש בוא וזה 

מנחי ע”ו. נחי ע”ו מלעיל, ונחי ל”ה מלרע.





ַהְּמַנֵהג עֹוָלמֹו ְּבֶחֶסד ּוְבִרּיֹוָתיו ְּבַרֲחִמים
ִּבְׁשַנת תשנ"א ָנַסְעִּתי ִלְדרֹום ַאְפִריָקה ִמְּפֵני ַמֲחַלת ִאְׁשִּתי 
נּוָחּה ֵעֶדן, ֶׁשָעְבָרה ִנּתּוַח ֵלב ָּפתּוַח, ְוַהִּטיָסה ָהְיָתה ְּבֶמֶׁשְך 
ְמֻסְחָרר  ֻכִּלי  ָהִייִתי  ֵמַהָּמטֹוס  ְּכֶׁשָּיַרְדִּתי  ֵתַׁשע ָׁשעֹות! 
ִּבְסַחְרחֶֹרת. ָעַמְדִּתי ְלִהְתַּפֵּלל ֲאָבל ָהרֹאׁש ֶׁשִּלי ְמֻסְחָרר, 
"ַאל ִּתְראּוִני ֶׁשֲאִני ְסַחְרחֶֹרת" )על פי שיר השירים פרק א' פסוק 
ו'(, ִּכי ַאֲחֵרי ֵּתַׁשע ָׁשעֹות ֶׁשֲאִני עֹוֶלה ְויֹוֵרד ַּבָּמטֹוס ַהּכֹל 
ְוִהְתַּפַּלְלִּתי.  ִמְסַּתְחֵרר ְסִביִבי. ֲאָבל ָסַגְרִּתי ֶאת ָהֵעיַנִים 
ַאֲחֵרי ֶׁשָּגַמְרִּתי ְתִפַּלת ָהֲעִמיָדה ִהְתַחְלִּתי ַלְחׁשֹב: ֲהֵרי ַּגם 
ַּכּדּור ָהָאֶרץ ִמְסּתֹוֵבב, ְּבֵאיזֹו ְמִהירּות? 1,700 ִקילֹוֶמֶטר 
ֵמַהְּמִהירּות ֶׁשל  ִלי ֶׁשּזֹו ְמִהירּות ְּכפּוָלה  ְוָיָצא  ְלָׁשָעה. 
ַהָּמטֹוס, ָלָּמה? ִּכי ַהָּמטֹוס ַהֶּזה "ּבֹוִאיְנג" ַטס ִּבְמִהירּות 875 
ִקילֹוֶמֶטר ְלָׁשָעה, ְוִאם ֵּכן ַּכּדּור ָהָאֶרץ ִמְסּתֹוֵבב ִּבְמִהירּות 
ְּכפּוָלה ִמֶּזה. ַוֲהֵרי ֻכָּלנּו ִנְמָצִאים ְּבַכּדּור ָהָאֶרץ, ְוִכי ֲאַנְחנּו 
ַמְרִּגיִׁשים ֶׁשָהרֹאׁש ִמְסַּתְחֵרר?! ֹלא ַמְרִּגיִׁשים ְּכלּום, ֲאָבל 
ַהָּמטֹוס ַהֶּזה ֶׁשָעׂשּו אֹותֹו ְּבֵני ָאָדם, ֶׁשָּטס ִּבְמִהירּות ְקַטָּנה 
ַהְרֵּבה יֹוֵתר ְוהּוא ֲחִצי ֵמַהְּמִהירּות ַהּזֹאת, ַאָּתה ַמְרִּגיׁש 
ְוַהּכֹל  ָיַׁשְנִּתי  ְסַחְרחֶֹרת ֶׁשָּצִריְך ְלֵהָרַגע ִמֶּמָּנה. ַאַחר ָּכְך 
ְּבֵסֶדר ָּברּוְך ה'. ְלָמֳחָרת ָהַלְכִּתי ְלִהְתַּפֵּלל ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת 
ֶׁשל ַהְּסָפַרִּדים, ְוָהָיה ָׁשם ְיהּוִדי ֶּבן 29 ְׁשמֹו "ִּגיל ִטְבעֹון", 
ֶׁשָּלַמד ַאְסְטרֹונֹוְמָיה, ְוַעְכָׁשו ִהְתִחיל ִלְלמֹד ּתֹוָרה. הּוא ָאַמר 
ִלי: "ַּתִּגיד ָלנּו ֵאיֶזה ִחּדּוׁש", ָאַמְרִּתי ָלֶהם: "ָקָראִתי ְבִנְׁשַמת 
ָּכל ַחי 'ַהְּמַנֵהג עֹוָלמֹו ְּבֶחֶסד ּוְבִרּיֹוָתיו ְּבַרֲחִמים', ּוִפְתאֹום 
ָעָלה ְבִלִּבי ַרְעיֹון ְּכמֹו ָבָרק, ַהִּמָּלה 'ֶחֶסד' ֶזה ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵׁשם 
ַהָּמטֹוס "ּבֹוִאיְנג" )ָלָּמה הּוא ֶחֶסד? ִּכי ַיֲחִסית ְלָמטֹוס ַאֵחר ֶׁשִּנְקָרא 
'ַאֶייְרּבּוס', הּוא יֹוֵתר נֹוְרָמִלי ִּכי ֵיׁש ּבֹו ֵמאֹות נֹוְסִעים ָאז הּוא יֹוֵתר ָרגּוַע 

ְוַיִּציב(, ְוַהִּמָּלה 'ְּבֶחֶסד' ֵּפרּוָׁשּה ב'-ֶחֶסד, ְּכלֹוַמר ַהָּקדֹוׁש 

ָּברּוְך הּוא ַמְנִהיג ֶאת ָהעֹוָלם ּוְמסֹוֵבב ֶאת ַּכּדּור ָהָאֶרץ 
ִּבְמִהירּות ְּכפּוָלה ֵמַהָּמטֹוס ּבֹוִאיְנג, ְוזֹו ַהַּכָּוָנה 'ב'-ֶחֶסד' - 
ְּכלֹוַמר ֵּבי"ת ]ְׁשַּתִים – ַּפֲעַמִים[ ּבֹוִאיְנג, ָּכפּול ֵמַהְּמִהירּות 
ֶׁשל ּבֹוִאיְנג. ְוַלְמרֹות זֹאת 'ּוְבִרּיֹוָתיו ְּבַרֲחִמים', ֵהם ְרגּוִעים 
ְוֹלא ַמְרִּגיִׁשים ְּכלּום, ִּכי ִהֵּנה ַכּדּור ָהָאֶרץ ִמְסּתֹוֵבב ַוֲאַנְחנּו 
יֹוְׁשִבים ָּכאן ְרגּוִעים. זֹו ָחְכָמה ִנְפָלָאה ְונֹוָרָאה". ַהִחּדּוׁש 
ַהֶּזה ָּכל ָּכְך ָיֶפה. אֹותֹו ְיהּוִדי ָׁשַמע ֶאת ֶזה ְוָאַמר: "ֶזה ֶפֶלא 
ְפָלִאים, ֲאִני חֹוֵזר ִּבְתׁשּוָבה!" ָצִריְך ְלַהְרִּגיׁש ֶאת ַהִּנִּסים 

ְוַהִּנְפָלאֹות ַּבַחִּיים. )גליון 84 אות י"ד והערה 21(.

בעגלה ואינו תינוק
כחי  ו הנ ן  בעלו נמצאת  לחידה  תשובה 
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)חובה לציין שם וכתובת(  נא לשלוח התשובות עד יום שני בערב

פתרונות מגליון קודם:
פתרון החידה: מזוזה על מזוזה בתחילת מזוזה. יש לקבוע המזוזה על המזוזה 

)המשקוף(, ומקומה בסוף השליש העליון )שזה בתחילתו מלמטה(, וגודל השליש 
 כהגימטריא של "מזוזה" )65 סנטימטר, לפי הדלתות המצויות בארץ(. 

הזוכה: נהוראי יוסף וענונו - רחובות

פתרון מי בתמונה: רבנו מרן ראש הישיבה שליט"א בביקור בבית אחיו מורנו הגאון 
 רבי רחמים מאזוז שליט"א. הזוכה: רחמים מתניה כהן הי"ו - בני ברק

ְמַחֵּבר ַהְּפִריָׁשה ]ּוְדִריָׁשה – ַעל ַהּטּור[ ָהָיה ָחָכם 
ָּגדֹול, ְוהּוא ְמַחֵּבר ַהְּסַמ"ע ]ֵסֶפר ְמִאיַרת ֵעיַנִים ַעל 
ֻׁשְלָחן ָערּוְך חֶֹׁשן ִמְׁשָּפט[ ְוַחי ִלְפֵני ַאְרַּבע ֵמאֹות 
ָׁשָנה. ְׁשמֹו ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ּפֹוַלק ּכֵֹהן )ֹלא יֹוֵדַע ַמה ֶּזה 
"ּפֹוַלק" ְּבִאיִדיׁש. ֵיׁש ּכֹוְתִבים "וֹוַלק" ְּבָוא"ו, ְוֵיׁש ּכֹוְתִבים 

ָהְיָתה ֲחָכָמה ְגדֹוָלה  ְוַגם ִאְׁשּתֹו  "ּפֹוַלק" ְּבֵפ"א(. 

ְוִהיא ִחְּדָׁשה ִחּדּוׁש ָּגדֹול ַּבֲהָלָכה. ָמה ַהִחּדּוׁש? 
ָהַאְׁשְּכַנִּזים נֹוֲהִגים ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ְלָבֵרְך ֶאת ִּבְרַּכת 
"ְלַהְדִליק ֵנר ֶׁשל ַׁשָּבת" ַאֲחֵרי ַהַהְדָלָקה )ּוַפַעם 
רֹב ַהְּסָפַרִּדים ָּכָכה ָהיּו נֹוֲהִגים(, ִּכי ִאם ְנָבֵרְך ְלַהְדִליק 

ֵנר ֶׁשל ַׁשָּבת ִלְפֵני ַהַהְדָלָקה ֹלא נּוַכל ְלַהְדִליק, 
ֶׁשֲהֵרי ְכָבר ָאַמְרִּתי ַׁשָּבת ָאז ֵאיְך ֲאִני ַאְדִליק?! 
ָלֵכן ָהיּו ַמְׁשִאיִרים ֶאת ַהְּבָרָכה ְלַאַחר ַהַהְדָלָקה. 
ְוָהיּו ַהָּנִׁשים נֹוֲהגֹות ַלֲעׂשֹות ָּכָכה ַּגם ְּבֵליל יֹום 
טֹוב, ּוָבָאה ִאְׁשּתֹו ֶׁשל ַהְּפִריָׁשה ְוָאְמָרה ֶׁשֶּזה ֹלא 
ָנכֹון, ִּכי ָמה ַהְּבָעָיה ְביֹום טֹוב? ֲהֵרי ֻמָּתר ְלַהְדִליק 
ֵמֵאׁש ּבֹוֶעֶרת, ְוִאם ֵּכן ֶאְפָׁשר ְלָבֵרְך ֲעֵליֶהם עֹוֵבר 
ַלֲעִׂשָּיָתן ]ִלְפֵני ֲעִׂשַּית ַהִּמְצָוה[, ּוְנָבֵרְך "ְלַהְדִליק 
ֵנר ֶׁשל יֹום טֹוב" ִלְפֵני ַהַהְדָלָקה. ְוַהֵּבן ֶׁשָּלּה ֵהִביא 
ֶאת ֶזה ִבְׁשָמּה )בהקדמתו לפרישה ודרישה יורה דעה( 
ְוָאַמר ֶׁשֶּזה ָּדָבר ָנכֹון. ְוַהָּמֵגן ַאְבָרָהם )סימן רס"ג 
ְוִהיא ֹלא יֹוַדַעת  ס"ק י"ב( אֹוֵמר ֶׁשֶּזה ֹלא ָנכֹון, 

)יומא  ְבֶפֶלְך"  ֶאָּלא  ְלִאָּׁשה  ָחְכָמה  ְּכלּום, "ֵאין 
דף ס"ו עמוד ב'(. ֲאָבל ָּבאּו ַרֵּבנּו ַהּנֹוָדע ִּביהּוָדה 

ַהִחיָד"א  ָמָרן  ְוַגם  ֵמְרָבָבה )שם(,  ְּבִסְפרֹו ָּדגּול 
ְוָכְתבּו ֶׁשָהַרָּבִנית  ְּבָרָכה )שם אות ד'(,  ְּבַמֲחִזיק 
ַהּזֹאת ֲחָכָמה ְגדֹוָלה, ְוִהיא "ִאָּׁשה ֲאֶׁשר ְנָׂשָאּה 
ִלָּבּה ְּבָחְכָמה" )ָּכְך ּכֹוֵתב ַהָּדגּול ֵמְרָבָבה, ַעל ִּפי שמות 
ַמְסִּכיִמים  ָהַאֲחרֹוִנים  ְוֹרב  פרק ל"ה פסוק כ"ו(, 

ְלִדְבֵרי ָהַרָּבִנית ַהּזֹאת, ֶׁשְּביֹום טֹוב ָצִריְך ְלָבֵרְך 
ִלְפֵני ַהַהְדָלָקה. ּוְלִפי ַהְּסָפַרִּדים עֹוִׂשים ָּכָכה ַּגם 
ְּבַׁשָּבת, ּוָמָרן ָהַרב עֹוַבְדָיה ַזַצ"ל ִנְלַחם ַעל ֶזה )יביע 
אומר חלק ב' חאו"ח סימן ט"ז, ועוד(, ְוֵהִביא ְמקֹורֹות 

ַרִּבים ֶׁשַּדַעת ָהַרְמַּב"ם ּוָמָרן ]ַהֻּׁשְלָחן ָערּוְך[ ְוכּו' 
ְלָבֵרְך ָּתִמיד ִלְפֵני ַהַהְדָלָקה )וראה בהרחבה למרן 
שליט"א בקובץ ויען שמואל התשע"ו - חלק י"ט עמוד 

קל"ו(. ֲאָבל ְלָפחֹות ְּביֹום טֹוב ָּכָכה ָצִריְך ַלֲעׂשֹות 

)חּוץ ֵמֲחִסֵדי ַחָּב"ד ֶׁשעֹוִׂשים ְּכמֹו ַהָּמֵגן ַאְבָרָהם, ִּכי ֵהם 

פוְסִקים ֲאֶחֶרת(. ָהָיה ָלֶהם ]ַלְּפִריָׁשה ְוַרְעָיתֹו[ ֵּבן 

ָּגאֹון ּוְׁשמֹו "ַרִּבי יֹוֵסף". ְוהּוא כֹוֵתב ַהָּגהֹות ַעל 
ִסְפרֹו ֶׁשל ָאִביו ְוחֹוֵתם "כ"פ", ַמה ֶּזה כ"פ? ְּכתֶֹנת 
ְוָכתּוב ַעל יֹוֵסף  ַּפִּסים, ִּכי קֹוְרִאים לֹו "יֹוֵסף" 
"ְוָעָׂשה לֹו ְּכתֶֹנת ַּפִּסים" )בראשית פרק ל"ז פסוק 
ג'(, ָאז ַאֲחֵרי ִּדְבֵרי ַאָּבא ֶׁשּלֹו, הּוא כֹוֵתב: "ָאַמר 
ַהַּמִּגיַּה", ּוְמַסֵּים "כ"פ" – ְּכתֶֹנת ַּפִּסים. )גליון 17 

אות כ"ב והערות 22 – 24(.

א. ַהְּגאֹוִנים ָאְמרּו ֶׁשָּצִריְך ַלֲעׂשֹות “ֲעִטיַפת ַהִּיְׁשְמֵעאִלים” 
ְּכֶׁשִּמְתַעְּטִפים ְּבַטִּלית, ְוֵאיְך עֹוִׂשים ֶאת ֶזה? ַּבְּגָמָרא )מועד 
קטן דף כ”ד עמוד א’( ָּכתּוב ֶׁש”ֲעִטיַפת ִיְׁשְמֵעאִלים” ָצִריְך 

ֶׁשְּיַכֶּסה ַעד ְלַמָּטה ִמִּפיו, ְּכלֹוַמר ֶׁשִּיַּקח ֶאת ַהְּגִליָמה ַעד 
ְלַמָּטה ִמִּפיו. ְוַחְכֵמי ָהַאְׁשְּכַנִּזים ֹלא ָהיּו ַמִּכיִרים ֶאת צּוַרת 
ָהֲעִטיָפה ַהּזֹאת, ְוַהְּפִריָׁשה ]ְרֵאה ְבָמדֹור “ָידַֹע ֵּתַדע”[ ּכֹוֵתב 
)ביורה דעה סימן שפ”ו אות א’(: ָאַמר מֹוִרי ְוַרִּבי )ַמַהְרַׁש”ל - ַרִּבי 

ְׁשֹלמֹה לּוְרָיא( ֶׁשֲאַנְחנּו ֹלא ְבִקיִאים ַּבֲעִטיַפת ִיְׁשְמֵעאִלים. ָאז 

ֵאיְך ֵהם ֵּפְרׁשּו ֶאת ֶזה? ֵהם ֵהִבינּו ֶׁשְּמַכִּסים ֶאת ָהֵעיַנִים 
ַעד ְלַמָּטה ִמִּפיו, ְּדַהְינּו ַעד ַהַּסְנֵטר. ֲאָבל ֶזה ָקֶׁשה, ְוִכי 
ִיְּפלּו  ַהִּיְׁשְמֵעאִלים הֹוְלִכים ְּבֵעיַנִים ֲעצּומֹות? ֲהֵרי ֵהם 
ֻכָּלם ַלְּפָחִתים ְוַלּבֹורֹות, ָאז ִאי ֶאְפָׁשר ְלָפֵרׁש ָּכְך. ֶאָּלא 
ַמה ֶּׁשֶּנֱאַמר ַּבְּגָמָרא )מועד קטן שם( “ֲעִטיַפת ִיְׁשְמֵעאִלים 
ַעד ְלַמָּטה ִמִּפיו”, ַהֵּפרּוׁש הּוא ֹלא ְכמֹו ֶׁשֵהִבינּו ֶׁשְּמַכִּסים 
ֶאת ָהֵעיַנִים, ֶאָּלא ְלֵהֶפְך, לֹוְקִחים ֶאת ַהְּגִליָמה ָהֲאֻרָּכה 
ַהּזֹאת )ַהַּבְרנּוס(, ְוָׂשִמים אֹוָתּה ֵמָאחֹור, ּוְמַכִּסים ֶאת ַהַּסְנֵטר 
ְוָהַאף ְמֻׁשְחָרר  ַעד ְלַמָּטה ִמִּפיו, ְּבאֶֹפן ֶׁשַהֶּפה ְמֻׁשְחָרר 
ְוַגם ָהֵעיַנִים רֹואֹות ְּכמֹו ֶׁשָּצִריְך, ְוֶזהּו ַהֵּפרּוׁש ָהֲאִמִּתי ֶׁשל 
“ֲעִטיַפת ִיְׁשְמֵעאִלים”. ַהָּגאֹון ַרִּבי ַאְבָרָהם ַחִּיים ָנֶאה )ֶׁשהּוא 
ֶׁשִחֵּבר ֵסֶפר “ִׁשעּוֵרי ּתֹוָרה”(, ָהָיה ְּבבּוָכאָרה ַאְרָּבִעים ָׁשָנה, ָאז 

הּוא ָלַמד ֵמַהְּסָפַרִּדים ְׁשֵני ְדָבִרים: ָּדָבר ִראׁשֹון ֶזה ֲעִטיַפת 
ַהִּיְׁשְמֵעאִלים, ְוהּוא ִנְלַחם ַעל ֶזה ְוָאַמר )בספר בדי השלחן 
סימן י”ז אות י”ד( ֶׁשַהְּמַכִּסים ֶאת ָהֵעיַנִים ֹלא יֹוְצִאים ְיֵדי 

חֹוַבת ָהֲעִטיָפה, ִּכי ַהִּיְׁשְמֵעאִלים ֹלא ָהיּו הֹוְלִכים ָּכָכה 
ָהַאְדמֹו”ר ִמּמֹוְנַקאְטׁש,  ְוָכָכה ָאַמר ַּגם  ָהֵעיַנִים.  ְבִכּסּוי 
ֶׁשִחֵּבר ֵסֶפר “ִנּמּוֵקי אַֹרח ַחִּיים”, ְוָׁשם )סימן ח’ ס”ק ב’( הּוא 
ָכַתב ַּגם ֵּכן ֶׁשֹּלא ִיָּתֵכן ַּכָּדָבר ַהֶּזה, ֶאָּלא ֲעִטיַפת ִיְׁשְמֵעאִלים 
ְמַכִּסים ֶאת ַהַּסְנֵטר ְוֹלא ֶאת ָהֵעיַנִים. )ְוָדָבר ֵׁשִני ֶׁשִּנְלַחם ָעָליו 

ָהַרב ָנֶאה, ֶזה ִׁשעּוֵרי ּתֹוָרה(. )גליון 17 אותיות כ”ב – כ”ד(.

ב. ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ְיֵׁשִנים ִעם ַהַּטִּלית ָקָטן ]ַהִּציִצית[, ַרק ַּבַּקִיץ 
ִאם ָאָדם ָקֶׁשה לֹו ָאז ָיכֹול ִליׁשֹן ְּבִלי ַהַּטִּלית. ֲאָבל ְלִפי ַרֵּבנּו 
ָהֲאִר"י )שער הכוונות ענין תפלת ערבית, דף נ"ב ע"ג( ָצִריְך ִליׁשֹן 
ִעם ַטִּלית ָקָטן )ְוהּוא ֲאִפּלּו ָמָצא ָלֶזה הֹוָכָחה ֵמַהְּגָמָרא ִּבְמָנחֹות 
)דף מ"ג עמוד ב'( ֶׁשאֹוֶמֶרת ֶׁשָּדִוד ַהֶּמֶלְך ִנְכַנס ְלֵבית ַהֶּמְרָחץ, ּוָמָצא 

ֶאת ַעְצמֹו ְבִלי ִמְצָוה, ְוָׁשַאל: ֵאיפֹה ַהִּמְצוֹות ֶׁשִּלי? ִאם ְמזּוָזה, ֲהֵרי ֵאין 

ְּבֵבית ַהֶּמְרָחץ ְמזּוָזה, ִאם ַטִּלית ּוְתִפִּלין, ֲהֵרי ֵאין לֹו ַטִּלית ּוְתִפִּלין, ָאז 

ֵאין לֹו ׁשּום ִמְצָוה, ְוהּוא ָאַמר: "אֹוי ִלי ֶׁשֲאִני עֹוֵמד ְּבֹלא ׁשּום ִמְצָוה" 

ְוכּו', ָאז ָהַרב ָהֲאִר"י ׁשֹוֵאל: ָלָּמה ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ֹלא ָחַׁשב ַעל ֶזה ַּכֲאֶׁשר 

ָיֵׁשן ֵאין לֹו ִמְצוֹות, ָאז ָהָיה ׁשֹוֵאל  ָיַׁשן ַּבַּבִית? ֲהֵרי ַּגם ְּכֶׁשהּוא  הּוא 

'ֵאיפֹה ַהִּמְצוֹות ֶׁשִּלי', ֶאָּלא מּוָכח ֶׁשְּיֵׁשִנים ִעם ַטִּלית ָקָטן ]ְוָלֵכן ָּדִוד 

ֹלא ָחַׁשב ַעל ֶזה ְּכֶׁשָּיַׁשן, ִּכי ָאז ָהְיָתה לֹו ִמְצַות ִציִצית[. ְוַהָּמֵגן ַאְבָרָהם 

)סי' כ"א ס"ק ב'( ָּדָחה ְוָאַמר ֶׁשְּכֶׁשהּוא ָיֵׁשן ֵיׁש לֹו ִמְצַות ְמזּוָזה, ְוַעל 

ֶזה ֵיׁש ִוּכּוַח ִּכי ְמזּוָזה ִהיא ֹלא ְבגּופֹו ֶאָּלא ַבֶּדֶלת ְוכּו'. )ְוַעל ַההֹוָכָחה 

ִנְכְּתבּו ַכָּמה ִּפְלּפּוִלים(, ֲאָבל ִמָּכאן מֹוִכיַח ָהֲאִר"י ֶׁשְּצִריִכים  ַהּזֹאת 

ִליׁשֹן ִעם ַטִּלית ָקָטן(. )שם אות כ' והערה 21(.


