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“פותחים בכבוד אכסניה”
“ניר עציון” עם בוגרי א.  שבוע טוב ומבורך. השבת היינו במלון 

הישיבה, בן פורת יוסף. כתוב בגמרא )ברכות ס”ג ע”ב( שפותחים בכבוד 
אכסניא, ומה יש לי לספר על האכסניא כאן? פעם היה ישוב שנקרא 
“גוש עציון”, והוא נפל ביום ד’ באייר תש”ח )יום לפני הקמת המדינה(. בחו”ל 
הייתי עוקב אחרי כל מה שקורה בארץ ישראל, דרך העיתונים שהיו 
באים אלינו לשם, ומה שהיה זה פעם בחודש עיתון “שלוחות” של 
המזרחי )ולא שמענו על עיתון אחר(. פעם קראתי שם על מאתים וארבעים 
לוחמים בגוש עציון, שהיו מעבירים מסרים בכתב סתרים, וקוראים 
“המלכה  לגוש עציון “המלכה”. וביום ד’ באייר תש”ח העבירו מסר 
נפלה”, כלומר גוש עציון נפל ביד הגוים. הגוים האלה ימ”ש הרגו אותם 
עד טיפת דמם האחרונה, ולא השאירו מהם כלום. אבל היה כתוב 
בעיתון שם: והיום המלכה לא נפלה ב”ה, והוקם מחדש גוש עציון וניר 
עציון וכדו’ )זה לפני ארבעים-חמשים שנה(. אם ָיְכלּו אותם רשעים לראות 
היו רואים איך הכל הוקם מחדש בפאר והדר, איך השבת נשמרת כאן, 
ואיך מזג האויר נפלא כאן )הלכנו לאחד הנחלים כאן ולא צריך מזגן ומאוורר שם...(, 

האויר זורם בריא ומיוחד.

ישראל הוא בן זוגך

השבת שנקראת “שבת ב.  “המלכה לא נפלה” לענייננו? זו  מה זה 
המלכה”. כמה שנלחמים בה כל המכשפים האלה, לא יעזור להם כלום, 
כי השבת תישאר לנצח על אפם ועל חמתם, ולא תיפול לעולם. ירמיה 
הנביא אמר “עוד אבנך ונבנית בתולת ישראל, עוד תעדי תופייך ויצאת 
במחול משחקים” )ירמיה ל”א ג’(. מי זו בתולת ישראל? זו השבת. כתוב 
במדרש )בר”ר פרשה י”א פיסקא ג’( שהשבת באה לפני הקב”ה ואמרה לו: 
לכל דבר בעולם יש בן או בת זוג, ולי אין בן-זוג. אמר לה הקב”ה: 
ישראל הוא בן זוגך. זאת אומרת שהשבת כמו בתולת ישראל, ועם 
זוג שלה1. כל אלה שמתרחקים ונלחמים בשבת  ישראל הוא הבן 
מרגישים שהיא עוד תעלה עליהם, כי כאשר נלחמים בדבר משמע 
שמשהו מתחולל בלב שלהם. לכן הרבה מאד פייטנים ואמנים וזמרים 
פתאום התעוררו בלבם לחזור בתשובה2. אבל כל מה שיעשו אלה 
ֶכל,  ֵשׂ ֵנס להם  ִיָכּ שנלחמים בשבת לא יעזור להם כלום. ויום אחד 
1.  ויש שהסבירו את זה ע”פ האותיות אבגדהו”ז, א’ עם ו’ זה שבע, ב’ עם ה’ זה 
שבע, ג’ עם ד’ זה שבע, אבל אות ז’ לבד. השבת בודדה. לכן הקב”ה הביא לה את 

עם ישראל שיהיה הבן זוג שלה.
2.  אמרו לי שיש זמר אחד שחזר בשאלה. אבל אם אחד מת בעולם, וכי העולם 

מלא חיים או מלא מוות?! בוודאי מלא חיים.

בתל אביב בתל-בלוף ורמת גן וחבריהם, ויידעו שהשבת זה “נכס 
לאומי”, וכמו שלא מוכרים את הכתר של לואי הששה עשר, והוא 
סה”כ בן אדם שיסודו מעפר וסופו לעפר, על אחת כמה וכמה אלה 

שמוכרים את השבת.

האדמו”ר מליובאוויטש אדם מיוחד במינו

)ג’ תמוז( זה יום האזכרה של האדמו”ר מליובאוויטש זצ”ל. ג.  היום 
שמעתי עליו אתמול סיפור )שסיפר רבי חננאל כהן שליט”א( מיוחד במינו, 
היה אחד שארגן נסיעות לאמריקה, והיו כמה אנשים עובדים אצלו, 
וביניהם ערבי אחד. הם יצאו במטוס לארצות הברית, וכשהגיעו 
לשם אמרו היהודים באופן טבעי: אנחנו הולכים לציון של האדמו”ר. 
הערבי שהיה איתם, אמר: מה זה מענין אותי? זה הרב של היהודים, 
מה אעשה שם?! אמר לו המארגן: בוא תישאר איתי כאן, נשב ונדבר 
ביחד. אמר לו הערבי: כולם מתפללים שם ואתה יושב כאן ומספר 
סיפורי סבתא עם ערבי... בוא אני אלך איתך לשם. הערבי הזה הלך 
על ציונו של האדמו”ר, והתחיל להשתפך בבכי שם. ראו אותו וחשבו 
שהוא נזכר במשהו שהיה איתו. כשחזרו לארץ, יומיים-שלושה אחר 
כך, הערבי הזה התקשר לאותו אדם שאירגן את הנסיעה, ואמר לו: 
אני רוצה לפגוש אותך פנים אל פנים. שאל אותו: מה אתה רוצה 
ממני? אמר לו: אני רוצה לספר לך משהו מיוחד. נפגש איתו, ואמר 
לו הערבי: אני בכיתי שם כי הרגשתי כ”כ צמאון לרבי שלכם, ולא יודע 
למה היה לי את זה. הלכתי וסיפרתי לאמא שלי, ואמרה לי: אתה יהודי. 
התפלאתי: מה פתאום?! אמרה לי: אני יהודיה ואתה יהודי, ואתה לא 
תברח מזה. עכשיו תגיד לי, מה אני צריך לעשות עם זה. הלך אותו 
אדם וחקר על זה, ואמר לו: הכי חשוב שתמשיך להניח תפלין כל יום, 
ותעשה בשקט שאף אחד לא יראה אותך. אמנם היו לו חמשה ילדים 
מגויה, ואם היה כ”כ צדיק היו הם והאשה הולכים, אבל לפחות מניח 
היה לאדמו”ר הצדיק הזה כח למשוך “ערבים” כלפי  תפלין כל יום. 
חוץ, שהיו מגיעים אליו ומרגישים אחרת, והוא נתן בלבו של ה”גוי” 
הזה לחזור למקורות ולהניח תפלין. זה מה שנאמר באלישע הנביא, 
כאשר היו קוברים מת והשליכו אותו בקבר של אלישע, כתוב “ויגע 
האיש בעצמות אלישע ויחי ויקם על רגליו” )מלכים ב’, י”ג כ”א(, הוא נגע 
בעצמות של אלישע שעדיין טריות והלך וחי. אלישע זה חיים, התורה 

זה חיים, הצדיקים הם חיים בעולם 
הזה ובעולם הבא. האדמו”ר כל הזמן 
נלחם על הנחת תפלין, ואנשים רבים 
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אם נספר כל מה שעשה  הניחו תפלין בזכותו. זה משהו מיוחד במינו. 
יכלה הזמן והמה לא יכלו, לכן סיפרתי דבר אחד חדש ונעים במיוחד.

טיפת חלב שנפלה לקדירה של בשר

)ש”ב ד.  בזמן האחרון הבן איש חי כתב לנו על ביטול איסור בששים 
)חולין צ”ז ע”א( אם נפלה  פרשת קרח(, ונדבר קצת על זה. לפי דין הגמרא 

טיפת חלב לתוך קדרה של בשר, מביאים “קפילא”3, כלומר גוי שיטעם 
את התבשיל הזה, ואם אומר שאין בו שום טעם של חלב, אפילו שאין בו 
ששים, סימן שהחלב בטל שם. ומרן )יו”ד סימן צ”ח ס”א( פסק ככה. והרמ”א 
שם כותב שאנחנו )האשכנזים( מחמירים לא לסמוך על קפילא כלל ועיקר, 
אלא בודקים אם יש ששים בקדירה, ואם יש ששים כבר אין טעם שם, 
ַבע בשבע שבועות שאין  אבל אם אין שם ששים, אפילו שהקפילא ִיָשּׁ
טעם של חלב, לא מאמינים לו בזה. “כי יחנן קולו אל תאמן בו כי שבע 
תועבות בלבו” )משלי כ”ו כ”ה(, זה לא נאמר על קפילא כמובן... אבל לא 

מאמינים לאף אחד מהם.

איך אפשר להאמין לגוי בזה?

הש”ך )שם סק”ב( שואל שאלה על זה, ולמעשה זו קושיא על הגמרא ה. 
)שם(. איך מרן פוסק שמאמינים לקפילא הזה? והרי כתוב בגמרא )בבא קמא 

קי”ד ע”ב( שגוי אפילו מסיח לפי תומו אינו נאמן רק בעדות אשה בלבד. מה 

הפירוש? כאשר יש אשה עגונה לפנינו, ובא גוי מסיח לפי תומו ואומר 
שראה שפלוני מסכן נהרג בדרך, או שרוצחים קמו עליו והרגו אותו, או 
שהיה איתו בדרך וראה שמת, סומכים עליו בזה. והטעם להקל בזה, משום 
עיגונא דאיתתא, כלומר העיגון של האשה4. אבל בדרך כלל לא מאמינים 
לגוי בכלל, “אשר פיהם דבר שוא וימינם ימין שקר” )תהלים קמ”ד ח’(5. זו 
קושית הש”ך, ותירצו כמה תירוצים בזה. פעם אמרו שמדובר בקפילא 
אומן שיש לו חוש טעם לזה6, וכיון שזו העבודה שלו הוא צריך לשמור 
על הנאמנות שלו בזה. אבל הקשה גם על זה, שהרי למאן דאמר טעם 
כעיקר דאורייתא, כלומר שאם יש טעם של דבר, זה אסור מן התורה, 
א”כ אי אפשר לסמוך על גוי בדבר דאורייתא רק בעדות אשה בלבד, 
אבל כאן שזה גם גוי וגם עד אחד וגם לא עדות אשה, עדיף לשפוך את 
הסיר שיהיה כפרה, למה אנחנו מקילים בזה? הש”ך שאל ותירץ שאל 
כתב תירוץ פשוט  )סימן צ”ח ס”ק ב’(  הפרי חדש  ותירץ, והאריך בזה. אבל 
וחלק לזה, שבעדות אשה לא תוכל לדעת אם הגוי אמר אמת או לא, כי 
הוא העיד שפלוני מת וא”כ האשה מותרת להינשא, ואם אחרי שהאשה 
)בבא קמא ע”ד ע”ב(, א”כ הילדים  נישאת מגיע הבעל, “בא הרוג ברגליו” 
ממזרים והיא יוצאת מהבעל הראשון והשני, ויש רשימה ארוכה של 
אבל בתבשיל אי  )יבמות פ”ז ע”ב(.  העונש שמגיע לאשה המסכנה הזאת 
אפשר לומר את זה, כי הגוי טועם ואומר שאין כאן טעם של חלב, ואם 

ילא, ולא יודע  3.  אנחנו תמיד אומרים ְקֵפילא. משום מה ראיתי שיש מנקדים ַקִפּ
מאיפה החליטו את זה. “אמור רבנן בטעמא, ואמור רבנן בקפילא, ואמור רבנן 
בששים” )חולין שם(. לפעמים רוצים לומר שחכמים אמרו דבר בכפילות, וכותבים 

במליצה “אמור רבנן בכפיל’א”, כלומר בכפל.
4.  איך מאמינים באשה לעד אחד? כתבו רמז יפה מאד, שכתוב בפסוק )דברים י”ט ט”ו( 

“לא יקום עד אחד באיש לכל עוון ולכל חטאת”, דוקא באיש ולא באשה.
5.  מה זה וימינם ימין שקר? אבן עזרא )שם( מסביר שאפילו אם הם נשבעים ב”ימין” 

שזו לשון שבועה בערבית, אל תאמין להם, כי ימינם ימין שקר.
6.  פעם ראיתי שהסבירו איך היו מחליטים איזה תה או משקה אחר או מאכל חדש 
להכניס לשוק, מביאים שנים עשר “טעמנים”, כל אחד טועם קצת מזה ואומר משהו 
אחר, אחד אומר שזה טעם משובח ואחד אומר שאין לו טעם ולא ריח, ולפי דעת 

הרוב מפיצים כמות קטנה, ואם זה הולך מפיצים עוד מזה, וכן על זו הדרך.

ַרן  ּקַ ּבַ ַרן  ַקּ אנחנו נטעם ונראה שיש טעם חלב נתגלה שהוא משקר, “ַשׁ
ַבן”7, ונאמר לו: אתה לא טעמן ולא בעמן... תעוף מכאן. וא”כ זו  ּדַ הּו ּכַ ּכּוּלַ
מילתא דעבידא לאגלויי, ולא יביאו אותו יותר, לכן הגוי לא ישקר בזה. 
זה תירוץ פשוט ביותר. צריך ללמוד שהפשט זה דבר נפלא שאין כמותו 
בעולם, ובכל הקושיות המסובכות אם תעיין היטב תמצא תירוץ של פשט.

הלכה למעשה בזה

אבל בכל זאת האשכנזים מחמירים לשער רק בששים, ובדבר הזה ו. 
הספרדים נמשכים אחרי האשכנזים. פעם שאלו אותי: איך היו עושים 
בתונס בדבר הזה? אמרתי להם: הבן איש חי )ש”ב פרשת קרח אות א’( כתב 
שהמנהג פשוט היום גם אצל הספרדים לשער בששים, וגם בתונס לא היו 
מביאים גוי אלא משערים בששים, ובזה יודעים שאין טעם יותר, ואילו 
בחמשים ושמונה וכדו’ אולי חוש הטעם שלהם חלש ]ופעם עשיתי סימן 
יפה לזה, המלה “אנט” זה בגימטריא ששים, וזה ראשי תיבות אינו נותן 
הרב עובדיה  טעם[. אבל סוף סוף מרן פסק שמאמינים לקפילא. לכן 
ע”ה )הליכות עולם ח”ז עמ’ ס”ב( כותב שאם יש בדבר הפסד מרובה שהכל יילך 
לאיבוד, אפשר לעשות כדעת מרן ולשאול גוי על זה, ואם יאמר שהטעם 
נפלא ואין טעם חלב בכלל, אפשר לסמוך עליו בזה, אפילו שאין ששים. 
לכן מי שעשה סעודה גדולה מאד, ב”ניר עציון”... או באולם מפואר 
אחר, ונפלה טיפת חלב בקדירה ואין ששים, כיון שיש הפסד מרובה בזה, 
נוכל להביא גוי שיטעם את התבשיל, ואם יאמר שאין שם כלום, אפשר 
להקל בזה. הרב עובדיה ע”ה בכמה דברים שומר את ההיתרים מעיקר 
הדין למקרה הצורך, כי לא החכמה להרוס מנהגים של דורות8. ההיתרים 
האלה זה כמו חסכונות בבנק, מי שטפש לוקח ומבזבז את הכל, אבל זה 
לא נכון, צריך לשמור עליהם, ואם תצטרך תוציא אותם ותשתמש בהם9.

7.  אתם לא מכירים את המשפט הזה, כי אתם לא יודעים ערבית. אבל אם ידעתם 
הייתם טועמים טעם דבש, כי הרמב”ם כותב כמה מלים בפירוש המשנה, ואף אחד 
לא יודע מה הוא מדבר בזה. למשל הגמרא )סוכה נ”ו ע”ב( אומרת על מרים ממשפחת 
בילגה של הכהנים, שבזמן היוונים נישאה לגוי יווני “סרדיוט” )כנראה זו מלה יוונית. אבל 
היעב”ץ בהגהותיו שם מפרש הכוונה שר-הדיוט, כלומר הוא קורא לעצמו שר ובאמת הוא הדיוט(, והיתה 

מרשעת ובאה לבית המקדש ובועטת במזבח, ואומרת: לוקוס לוקוס, עד מתי אתה 
מכלה ממונם של ישראל ואינך עומד להם בשעת דחקם?! חכמים הבינו שהאשה 
הזאת לא בסדר, ולכן אחרי שניצחו את היוונים והעיפו אותם לעזאזל, הענישו 
את משפחת הכהנים של בילגה הזאת, קבעו לה את הטבעת וסתמו את החלון של 
המשמרה שלה, כדי שיזכרו שיצאה מהם האשה הזאת. זו הגמרא שם. מה זה לוקוס? 
רש”י מפרש  אחד אמר שזה לוקסוס לוקסוס שמכלה ממונם של ישראל... אבל 
שזה זאב ביוונית, והכוונה שהמזבח לוקח שני תמידין של כבשים כל יום כמו זאב 
שטורף, לכן אמרה שהוא מכלה ממונם של ישראל. אבל הרמב”ם )פירוש המשנה סוכה 
שם( מביא את הסיפור הזה, וכותב: “אמרה לו בלשון יווני, יאריב יאריב עד מתי אתה 

מכלה ממונם של ישראל”. בגמרא כתוב לוקוס, מה זה יאריב? אף אחד לא הרגיש 
במלה הזאת, לא ש”ס וילנא ולא הרש”ש, כי חשבו שהיתה לו גירסא אחרת בגמרא. 
אבל בחו”ל שיערתי בלבי שזה לא יאריב אלא “יא-דיב”, כי זאב נקרא “דיב” בערבית, 
שהרב קאפח מתרגם מחדש את פירוש  והכוונה זאב זאב. עליתי לארץ, ושמעתי 
המשנה של הרמב”ם, שלחתי לו את זה, וכתב לי: נכון מאד, ואני תירגמתי “הוי זאב 
הוי זאב”. המלה “יא” בערבית פירושה “הוי” בעברית, “הוי כל צמא לכו למים” )ישעיה 
נ”ה א’(, וכמו יא-חביבי בערבית, ואין מלת “יא” בעברית. לכן צריך ללמוד קצת ערבית, 

שתדעו את הדברים האלה )ועיין בספר ארים נסי – יבמות בהקדמה עמ’ 27, ובעלון מס’ 97 הערה 13(.
8.  מה עשו הרפורמים? כל דבר הרסו אותו. פעם המלבי”ם הוזמן לועידה שלהם 
)בשנת התר”ד( ואמר להם: כאשר בונים בנין מביאים אדריכלים ארכיטקט ואמנים 

בבנייה, אבל כאשר רוצים להרוס לא צריך כלום, ומספיק להביא אנשים חמורים 
בשביל זה, “יתירי כח וחסרי מדע” )מכות כ”ג ע”א(. ועזב אותם.

9.  למשל ענין השבועה, פעם היו משביעים בבית הדין בספר תורה, וגם בתונס בימי 
ערך השלחן ע”ה )לפני מאתים שנה( היו משביעים בבית הדין. אבא ע”ה היה מספר מה 

להצלחת יורם חורי,  
דניאל בוכריס,  יונתן 

מאמו, חיבה סופר 
וכדיר בוכריס וב"ב.
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נ"ע ה' אדר תשס"ז 
ת.נ.צ.ב.ה.



האשכנזים סומכים על הספרדים
בספר אדרת שמואל מביא כמה פסקים של חכם אחד הרב שמואל ז. 

סלנט10, או שזה הפסק שלו לפי זכרונם, או שכתב מכתב וזה כמו פסק 
)עמ’ רל”ז( כתבו שבמקרה כזה, שהאשכנזים לא סומכים  הלכה11. ושם 
על קפילא, כי הרמ”א מחמיר ואין לו חכמות בזה אלא רק ששים בלבד, 
אפשר להביא גוי  ולכן אם אין ששים אסור הכל, הוא כותב עצה בזה: 
שיטעם מהתבשיל, ושואלים אותו אם יש כאן טעם חלב, ואם אומר שזה 
תבשיל טוב שאין כמוהו בעולם, יבוא הספרדי ויאכל מזה כי ע”פ הדין 
סומכים על הקפילא, ואח”כ יבוא האשכנזי ויסמוך על הספרדי הזה. 
וא”כ מתחילה “הפוסק הראשון” הוא הגוי ואחרי זה “המתווך” הספרדי, 
והאשכנזי יכול לסמוך על הספרדי שאין כאן טעם של איסור, כי ספרדי 
נאמן לעדות גם לדעת האשכנזים... זו חכמה למצוא דרך ליישר את 
ההדורים, ולא להיות “מרובע”. לפעמים חייבים למצוא דרך, והנה רבי 

שמואל סלנט מצא את זה.

ששמע מחכמי תונס איש מפי איש עד “לערך השלחן”, הלכה למשה מסיני... כאשר 
היו צריכים לעשות שבועה, שואבים מים מהבאר לנטילת ידים )לא היו ברזים לפני מאתים 
שנה(, ואומרים לו: תיזהר אתה נשבע בספר תורה וכדו’, והוא נשבע מה שצריך. בכל 

בית הכנסת היה בכניסה מים בשביל להשביע אנשים, והדיינים היו מתחרים ביניהם, 
כי יש כאלה עם הרבה “קליינטים” ויש כאלה שאין להם כלום, לכן כאשר הולכים 
הביתה לארוחת צהריים, כל אחד מסתכל על הכד של חבירו, אם רואה שהוא ריק 
מבין שבאו אליו הרבה בעלי דין באותו היום, ואם הכד שלו מלא מבין שלא באו אליו 
הרבה... בימינו היו אנשים שהיו מוכנים לישבע לשקר בשביל הכסף. פעם שאלו 
מישהו בחו”ל: למה אתה לא עולה לארץ? וענה להם: “כי הדם הוא הנפש” )דברים 
י”ב כ”ג(, כלומר הדמים זה הנפש שלו, ויש לו שדות וכרמים וזיתים ופרדסים בזרזיס 

)עיירה בתוניסיה(. הוא משוגע בן שמונים וחמש ובקושי מדבר, והרי מחר גם אתה וגם 

הדם וגם הנפש הולך הכל. אבל היו אנשים כאלה. לכן עשו חכמה בזה, הניחו ספרי 
תורה ריקים בבית הדין למעלה, והנשבע מרים את ידו למעלה ונשבע מה שצריך. 
אבל אחרי שנים מישהו בא לבית הדין, עלה למעלה ומצא שהספר תורה ריק בפנים, 
והבין שצוחקים עליהם. גילה את הסוד הזה לחבירו, “חברך חברא אית ליה וחברא 
דחברך חברא אית ליה” )כתובות ק”ט ע”ב ועוד(, והדבר הזה התפרסם לכולם. מאז הפסיקו 
לגמרי בזה. מה עושים במקרה שצריך שבועה? הכלל בזה: אם השבועה דאורייתא, 
כמו שבועת השומרים של שומר חנם ושומר שכר וכו’ ושבועת מודה במקצת ושבועת 
עד אחד ]אלו שלוש שבועות מן התורה. הסימן שלהם “משה”, ראשי תיבות מקצת, 
שומרים, העדאה(, אומרים לו לשלם חצי המחיר ולא הכל, “גם לי גם לך לא יהיה 
גזורו” )מלכים א’, ג’ כ”ו(. ואם השבועה דרבנן, אומרים לו לשלם שליש. )זה כלל שכותבים 
בשם הרב בן ציון אבא שאול, אבל הוא לא חידש אותו אלא עוד לפניו אמרו את זה(. אבל לפעמים זה 

סכום ענק, והוא אומר: למה אני אפסיד את כל זה? תשביעו אותי, אני לא מפחד מזה. 
הרב עובדיה ע”ה כותב שבמקרה כזה אפשר לפסוק ע”פ הגמרא שעושים שבועה, 
והרי כל שלחן ערוך אבן העזר וחושן משפט מלא שבועות, רק שאנחנו מפחדים 
משבועה ולא עושים את זה, אבל במקרה שאין ברירה אפשר להשביע בזה. ועוד 
דוגמא כזאת, כולם יודעים שלא מתחתנים בימי העומר, ומרן )סימן תצ”ג( פסק שלא 
)חזו”ע-יום טוב עמ’ רנ”ו( כותב  הרב עובדיה ע”ה  עד ל”ד לעומר. אבל  נושאים נשים 
בשם פרי חדש )שם( ומהריק”ש )ערך לחם שם( ועוד, שאם הבחור לא קיים מצות פריה 
ורביה, מתירים לו להתחתן בימי העומר. אבל לא החכמה להרוס מנהגים, כי ככה 
אפשר להרוס הכל. רק שלפעמים קורה שאם דוחים את החתונה באות בעיות מזה, 
או שהחתן נוסע למרחקים והכלה נשארת עגונה, או שהאמא חולה רח”ל וכיו”ב ואי 
אפשר לדחות אחרי העומר, לכן במקרים כאלה הרב ע”ה סומך על פרי חדש ועוד, 
ויכול להתחתן בימי העומר )וע”ע ביבי”א ח”ה חאו”ח סי’ ל”ח(. צריך ללמוד שלא החכמה 

אסור-אסור ומותר-מותר, אלא לפעמים חייב להיכנס בעובי הקורה.
10.  הרב של ירושלים במשך ששים שנה. הוא עלה לארץ ישראל בגיל שלושים, ושמו 
אותו לרב עליהם בירושלים, “לכה והיית לנו לקצין” כמו שנאמר ביפתח )שופטים י”א 
ו’(, ונפטר בגיל תשעים. אבל כמעט לא השאיר אחריו כלום. שאלו אותו: למה הרב 
לא כותב כלום? ענה להם: אני זוכר את הכל בע”פ. הוא היה זוכר כל התורה כולה.

11.  זה ספר מענין מאד. פעם מישהו הביא לי אותו בבית הכנסת וקראתי חצי ממנו 
בלבד, כי אני לא יכול לקרוא כל הספרים בעולם...

איך משערים בששים?
יומא ח.  איך משערים בששים? לא במשקל. למשל כף חלבית בת 

שהשתמשו בה בחלב בתוך עשרים וארבע שעות, והכניסו אותה בטעות 
לתוך קדירה עם תבשיל של בשר, צריך ששים בקדירה נגד הכף12. אם 
נאמר שהכף שוקלת מאה גרם ובקדירה יש שני ליטר שזה אלפיים גרם, 
הרי זה רק פי עשרים ואין כאן ששים, ומי שטועה אומר שצריך ששה 
ליטר בקדירה, וא”כ אסור הכל. אבל זה לא נכון, כי לא הולכים אחרי 
המשקל אלא אחרי הכמות של הכף. איך יודעים מה הכמות בזה? הבן 
איש חי )ש”ב פרשת קרח אות ב’( כותב שבזמנו היו מחשבים חמשה עשר אחוז. 
זאת אומרת שמאה גרם של הכף נחשבים חמשה עשר גרם, וחמשה 
עשר גרם כפול ששים זה תשע מאות גרם, וכיון שיש שני ליטר בקדירה 
הכל מותר. והוא כותב שם: ולפי מה שביררנו ראינו שזו גם חומרא. ומה 
החשבון המדוייק? בספר שיעורי תורה )סימן ג’ אות כ”ב( כותב בשם הזבחי 
צדק רבו של הבן איש חי )הספר שלו עוד לא נדפס בימי הבא”ח(, שבדקו ומצאו 
שזה אחד עשר-שנים עשר אחוז, ולא יותר מזה. בואו נניח שנים עשר, 
א”כ הכף שמשקלה מאה גרם זה שנים עשר גרם בלבד, כפול ששים זה 
שבע מאות עשרים גרם. לכן אם יש במרק הבשרי שבע מאות עשרים 
גרם )כמנין “חסד” כפול עשר( מותר הכל. צריך ללמוד איך לשער את זה13. 

הנוסח הנכון “וגם שאכלנו ושתינו”

הבן איש חי כותב גם על ברכת המזון )ש”א פרשת חקת(. דיברנו קצת ט. 
בבית הכנסת, ונאמר כאן עוד שתי מלים בזה. ברצה והחליצנו לא אומרים 
“ואף שאכלנו ושתינו חרבן ביתך הגדול והקדוש לא שכחנו”, כי במלה 
“ואף” יש פ”א סופית, ובספר הרוקח14 )סימן של”ז( כותב שבברכת המזון 
אין פ”א סופית, לומר לך שמי שמברך בכוונה לא ישלוט בו לא אף ולא 
קצף ולא נגף ולא שצף ולא זעף, וכל הדברים האלה מסתיימים בפ”א 

12.  אם הכף לא היתה בת יומא אין בעיה בזה, כי זה נותן טעם לפגם, ומותר מן 
התורה. איך למדו את זה? כתוב “לא תאכלו כל נבלה, לגר אשר בשעריך תתננה 
ואכלה” )דברים י”ד כ”א(, דוקא נבילה הראויה לגר אסורה, אבל נבילה שאינה ראויה 
לגר מותרת, כלומר אם הגר טועם את הנבילה ואומר: מה הטעם הזה?! איזה אוכל 
זה?! מה אתם מצחקים בי?! זה אוכל מימות מתושלח... א”כ זה לא נקרא נבילה 
ואין איסור מן התורה על זה )עבודה זרה ס”ז ע”ב(. לומדים מכאן שכל דבר שעבר יומו 
הטעם שלו לפגם ומותר. לכן לדידן זה מותר בדיעבד. אבל לכתחילה אסור, כי גזרו 

נותן טעם לפגם אטו נותן טעם לשבח.
13.  מטעם זה אנחנו מחשבים בשיעור חלה קילו שש מאות גרם, ולא יותר מזה. 
)יו”ד סימן שכ”ד ס”א(, ואם תכפיל ארבעים  אמנם שיעור חלה זה מ”ג ביצים וחומש 
ושלוש בשמונה עשר דרהם של הביצה, יוצא לך שבע מאות שבעים וארבע דרהם 
)איך מחשבים את זה? ארבעים ושלוש כפול שתים זה שמונים ושש, כפול תשע זה שבע מאות שבעים 

וארבע - תשע”ד, חמש שנים לפני השנה הזאת תשע”ט...(, וצריך להוסיף כמה אחדים בשביל 

החומש, זה יוצא תשע”ז דרהם. הבן איש חי )ש”א פרשת צו אות י”ט( חישב ככה. אבל זה 
לא מדויק, משום שהקמח קל יותר מן המים, והרי הדרהם זה לפי המשקל ואילו 
אנחנו מחשבים בקמח לפי הכמות, וא”כ מספיק חמש מאות עשרים דרהם. לכן 
שיעור עיסה שחייבת בחלה זה חמש מאות ועשרים דרהם, דהיינו קילו חמש מאות 
ששים גרם. זה המנהג בארץ ישראל מאז ומעולם. ויש שרצו לבטל את המנהג או 

לערער עליו, אבל זה לא נכון.
14.  של רבי אלעזר מגרמיזא )הוא כותב “הרקח” והכוונה הרוקח. רקח גימטריא אלעזר(. אחד 
מגדולי החכמים באשכנז, בימי הרמב”ן. הרמב”ן )כתבי הרמב”ן ח”א עמ’ שמ”ו( מביא אותו 
כראיה לדברי הרמב”ם )פ”ג מהלכות תשובה ה”ז( שכתב שאין לקב”ה גוף ודמות הגוף, 
וקמו חכמי צרפת ואמרו שיש לו גוף, וכמו שכתוב עיני ה’ )דברים י”א י”ב( אזני ה’ )ישעיה 
כ”ב י”ד( ועמדו רגליו )זכריה י”ד ד’(, וכל מיני קושיות כאלה. הרמב”ן ענה להם על זה, 

שרב שרירא ורב האי הגאונים של בבל אמרו שמי שאומר ככה נחשב ככופר בעיקר 
ומאמין באלילים, כי אין לקב”ה גוף ודמות הגוף כלל. והנה חכם אחד משלכם רבי 

אלעזר מגרמיזא כתב ככה.



סופית15. לכן לא אומרים “ואף שאכלנו ושתינו”, אלא אומרים “וגם 
שאכלנו”16. גם מה שאומרים “הרחמן הוא ירפאנו רפואה שלימה 
רפואת הנפש ורפואת הגוף”. סבא ע”ה היה תמיד אומר את זה, ומוסיף 
“ורפואת הגוף והנשמה”. אבל אבא ע”ה אומר שלא אומרים את זה, 
כי במלה “הגוף” יש פ”א סופית. לכן אומרים “רפואה שלימה” בלבד, 
ותחשוב בלבך שזה כולל גוף ונשמה וכולל הכל. פעם היינו אומרים 
“והגם שאכלנו”, אבל רבי ינון חורי ע”ה אמר שהמלה “הגם” זה לשון 
שאלה, כמו “הגם הלום ראיתי אחרי רואי” )בראשית ט”ז י”ג(, “הגם שאול 
בנביאים” )שמואל-א’, י’ י”א(. וא”כ אם נאמר “והגם” תהיה הכוונה, וכי 
אנחנו אכלנו ושתינו בכלל?! אבל הוא שקרן כי אכל ושתה באמת. לכן 
הנכון לומר “וגם שאכלנו ושתינו”, בלי ה”א. )עיין בספר ה’ נסי ח”א עמ’ רע”ג(.

כל מלה בתפלה ובתורה עם מתיקות מיוחדת

שבכל מלה ומלה בתפלה ובתורה יש מתיקות י.  אדם צריך לדעת 
צריך  מיוחדת. ויש לומדים הכל מיובש ומרובע, אבל זה לא נכון, 
ללמוד ולהבין ולהוסיף ֶיַדע בכל יום, היום תמצא פנינה והיום תמצא 
חידוש והיום תמצא הסבר, וכל פעם תמצא משהו אחר. אבל יש אנשים 
שמחפשים עלי קושיות, וחושבים שאני אדם שאין עליו קושיות, 
אבל באמת יש עלי אלף קושיות... ולפחות כותבים לי קצת כי אי 
אפשר לכתוב כל הקושיות שבעולם... איך אומר רבי יהודה הלוי? 
)בשיר  “אויבי רבים, ושוטני אורבים, לי כעקרבים, בין קוץ ודרדר” 
המתחיל: יבשו אלי(. ומקשים עלי: אחר המחילה הרבה ממרן שליט”א... 

אבל יש הרבה טעיות כאלה, ולא קרה כלום. פעם עשו ככה 
לרב עובדיה ע”ה )בשנת תשל”ד(, אני הייתי בבית חולים, והרב 
אליהו ענקרי שליט”א סיפר לי שהרב אומר: אני שכחתי דבר 
מסויים, ורודפים אחרי, “ועלמות אין מספר” )שיר השירים ו’ ח’(, 
נעלם ממני, מה קרה בזה?! לחפש קושיות זה שגעון17. ברוך 

15.  כתוב בגמרא )עבודה זרה ל’ ע”ב( “דעביד טיף טיף”, כלומר הכלי נקוב 
שהמים מטפטפים ממנו כל הזמן. ופעם מצאו כתב יד של החיד”א )מעגל 
טוב עמ’ פ”ו( שכותב “דעביד טיפ-טיפ” בפ”א רגילה. ובא פרופסור אחד 

וכותב שהמקור של החיד”א זה מדברי הילדים שאומרים טיּפ-טיּפ... מה 
השטויות האלה?! טיפ-טיפ זה טיף-טיף, רק שהחיד”א לא רצה לכתוב 
בפ”א סופית, כי היו מפחדים מזה בגלל שצף קצף זעף ונגף, לכן היו כותבים 

בפ”א רגילה וקוראים בפ”א סופית. )עיין בספר מגדולי ישראל ח”א עמ’ רכ”ט(.
16.  הקשו לי, הרי בפורים בברכת המזון אומרים “טף ונשים ביום אחד”, 
ויש שם פ”א סופית. ומי אומר “טּפ”?!... אבל התשובה לזה, שהזכות הגדולה 
של פורים יכולה להגן על הדבר הזה, שאפילו נאמר עם פ”א סופית אף 

אחד לא יקטרג עלינו בזה.
17.  אמרתי שנוהגים לשים את היד על המזוזה ולנשק אותה, ויש לזה 
מקור מהגמרא )עבודה זרה י”א ע”א( שמספרת על אונקלוס שהתגייר, ודודו 
אדרייאנוס הרשע שאל אותו: למה התגיירת? ענה לו: אמרת לי לקחת 
סחורה שאין מי שדורש אותה, לכן לקחתי את התורה שזו סחורה של 
היהודים. אמר לו: אבל למה עשית ברית מילה? ענה לו: אי אפשר ללמוד 
תורה בלי מילה, זה לימוד מזוייף. שלח אליו חיילים, כדי שישכנעו אותו 
ויחזירו אותו בשאלה. החיילים הראשונים ענה להם, החיילים השניים 
ענה להם. ובפעם השלישית אדרייאנוס אמר להם: אל תדברו איתו מטוב 
ועד רע, תביאו אותו מיד. החיילים באו אליו, ואמרו לו: המלך אמר לנו 
להביא אותך. כשיצאו מן הבית, הוא הניח את ידו על המזוזה. התפלאו: 
מה עשית? אמר להם: מלך בשר ודם כמו אדרייאנוס שלכם צריך לו כמה 
שומרים מבחוץ, אבל אנחנו בפנים והקב”ה מגין עלינו מבחוץ. הם חזרו 
בתשובה. מכאן לומדים שמניחים את היד על המזוזה ומנשקים אותה. 
)עלון מס’ 165 אות ח’(. והנה השבוע רבי ישראל קדוש שלח לי שאלה, מה 

הראיה משם שמנשקים את המזוזה?! הרי הוא רק הניח את היד בלבד. 
אבל הנה מרן )סימן כ”ח ס”א( כתב כשאדם אומר “וקשרתם לאות על ידך” 
ימשמש בתפלין של יד, וכשאומר “והיו לטוטפות בין עיניך” ימשמש 

ה’ לעולם, אמן ואמן.
 

מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את 
כל הקהל הקדוש הזה, ששומעים ורואים, כל אלה ששומעים דרך 
הלוין, ואלה ששומעים דרך ההקלטה, ואלה שקוראים ב”בית נאמן” 
המתורגם לעברית לצרפתית ולאנגלית ולכל שפה שבעולם, העיקר 
שילמדו ויוסיפו דעת ובינה, ונזכה כולנו לגאולה שלימה במהרה 

בימינו, אמן ואמן.

בתפלין של ראש, ולא כתב שמנשקים את היד. אבל כל העולם מנשקים את היד. 
כאשר נוגעים בתפלין מנשקים את היד, וכאשר נוגעים במזוזה מנשקים את היד. 
הוא כתב לי עוד שבשו”ת רבי עקיבא איגר )סימן נ”ח( כתב שאין מקור בכלל לזה 
שמניחים את היד על המזוזה. אבל לא יתכן שנעלם ממנו גמרא בעבודה זרה, 
ויכול להיות שהוא מבין שרק במקרה ההוא עשה ככה, בשביל להשפיע עליהם 
שיעזבו אותו. אבל בכל אופן אם כתוב שמניחים את היד על המזוזה הכוונה 
שמנשקים אותה. איך אמר דוד המלך? “נשקו בר פן יאנף ותאבדו דרך” )תהלים 
ב’ י”ב(, תנשקו את המזוזה, ולא תחפשו קושיות כי תאבדו את הדרך, כי הדרך 

ליישב ולבנות ולא להרוס. אח”כ מישהו כתב לי: אפשר שכבודו לא כתב את 
זה, אלא המעתיקים. אבל איך אומרים האשכנזים? “מוייכל טוייביס”, אני לא 
רוצה טובות “שקילא טיבותיך ושדיא אחיזרי” )בבא מציעא ס”ג ע”ב(. אני כתבתי ואני 
טעיתי, “אני עשיתי ואני אשא ואני אסבול ואמלט” )ישעיה מ”ו ד’(. אבל אל תחפשו 
עלי קושיות מתחת לאדמה, אם טעיתי לא קרה כלום. אבל כאן לא טעיתי בזה, 

כי אם מניח את ידו על המזוזה גם מנשק אותה.
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)כ"ב, ו'( כי ידעתי את אשר תברך מבורך ואשר תאור יואר. יש לדקדק שהיה לו 

לומר את אשר תברך יבורך כמו יואר או להפך דהוה ליה למימר תאור מואר 
כמו מבורך. ועוד דבשלמא אשר תאור יואר משום שהוא יודע זמן כעסו של 
הקב"ה ומקלל באותו רגע אבל לעניין ברכה לא שייך זה ואין ברכתו מתקיימת. 
והרב הקדוש אור החיים ז"ל כתב כי בלעם היה יודע אצטגנינות וכשהוא רואה 
בכך שיש מי שעולה לגדולה או מצליח באיזה דבר היה מקדים לברכו והיו 
סבורים שברכתו עושה פירות ולא כן האמת כי בלאו הכי כבר הוא מבורך 
מן השמים בלא ברכתו ולכך כתיב את אשר תברך מבורך ע"ש. ומה שהוצרך 
בלק לומר לו כן אפשר שהוא כדי שלא יאמר לו בלעם שאין צורך לקלל את 
ישראל אלא יברך אותו שיצליח להלחם עם ישראל וינצחם. לזה אמר לו כי 
ידעתי את אשר תברך מבורך וגו' שהברכה אינה מועלת כלום רק אם הוא 
כבר מבורך ואז אין צורך לו ולברכתו ולכן מבקש רק שיקלל את ישראל ומה 
שהקפיד אחר כך כשברך את ישראל, נראה דמכל מקום אין זה מן הראוי 
שבמקום שהיה לו לקלל הוא עושה להפך להכעיסו ולכל הפחות היה לו 
לשתוק ודו"ק. ]א"ה בזה א"ש מה שאמר לו בלק )לקמן כ"ג כ"ה( גם קוב לא 
תקבנו גם ברך לא תברכנו דלכאורה קשה הלא בזה עובר בלעם את פי ה' 
אלהיו אם לא יברכנו וכבר א"ל בלעם )לקמן כ"ד י"ג( אם יתן לי בלק וגו' לא 
אוכל לעבור וגו' ולפי האמור א"ש דברכתו ללא צורך ואינו עובר אם ישתוק 
דבלאו הכי הוא מבורך ואף על פי כן השיבו בלעם שכן צריך הוא לעשות שאת 
אשר ישים ה' בפיו אותו ישמור לדבר )לעיל כ"ג י"ב( גם שאין צורך. המקי"ש[. 
וראיתי במפרשים ז"ל כי בלק קודם שמלך ברך אותו בלעם שימלוך וברכתו 
נתקיימה וצריך לומר כי באמת לא מצד ברכתו מלך אלא שכבר גזרו עליו מן 

השמים למלוך וכנזכר:
א"נ יש לפרש דכוונת בלק לומר לו שאם אתה חושב לברך את ישראל להראות 
שברכתך עושה פירות. אתה טועה בזה כי עם בני ישראל הוא כבר מבורך מפי 
הקב"ה ומפי יצחק שברך את יעקב ולא יוודע לעולם שדבריך עושים פירות. 

אך להפך כאשר תאור יואר אז יוודע לכל שדבריך עושים פירות:
 עוד יש לפרש שחשש בלק שמא יאמר לו בלעם דכבר עם בני ישראל הם 
מבורכים מפי עליון ומפי האבות ואי אפשר שתחול הקללה עליהם לזה אמר 
לו שאני ידעתי שגם את מי שאתה בעצמך תברך גם הוא כבר מבורך מפי 
עליון וכנזכר לעיל ואפילו הכי אם תאור אותו יואר ]ואמר כן לגדלו לעשות 

לו רצונו[: )שיירי מנחה(

)כ"ב, י"ב( לא תלך עמהם לא תאור את העם וגו'. יש לדקדק דהול"ל ולא תאור 

בוא"ו כי הם ב' ציוויים. ועוד ק' איך אחר כך אמר לו השי"ת אם לקרוא לך 
באו האנשים קום לך אתם והלא בתחילה אמר לו שלא ילך. ויש לפרש דהנה 
רש"י שם כתב אם ההליכה היא שלך וסבור אתה שאתה נוטל שכר וכו' תלך 
וכו' וקשה דאמאי לא אמר לו כן בפעם ראשונה שודאי כששלח לו מתחילה 
לקוב את ישראל היה נותן לו שכר. ונ"ל דבלק מתחילה בלי ספק היה נותן לו 
שכר על הקללות וכמ"ש בלעם אם יתן לי בלק וגו' דמשמע שדברו לו שיתן 
לו שכר אך אין השכר אלא על הקללות אבל אם לא יקלל אינו נוטל שכר 
ונמצא שההליכה שלו היא על חנם ולכן אמר לו הקב"ה אל תלך עמהם ר"ל 
כי ההליכה היא על חנם, ונתן טעם משום כי לא תאור את העם וגו' וכיון שאין 
אתה מקללם אינו נותן לך שכר וההליכה היא לחנם, ואולם כאשר השיב את 
עבדי בלק כי אין הדבר תלוי ברשותו כ"א כאשר ידבר ה' אליו ידבר וא"כ אולי 
לא יהיה בלב ה' לקלל ישראל ואז תהיה הליכתו על הספק ולכן רצה שישלח 
לו בלק לומר לו כי יקח שכר גם על ההליכה עצמה בין אם יקלל או יברך 
ולכן לא רצה ללכת עם השרים הראשונים שלא אמרו לו על השכר כ"א על 
הקללות ולא על עצם ההליכה בין יברך או יקלל. וז"ש מאן ה' לתתי להלוך 
עמכם כי כיון שאמר לו לא תאור מעצמך אלא הדבר אשר אדבר אליך אותו 
תדבר בין ברכות בין קללות א"כ ההליכה עמכם היא על הספק אכן אם ישלח 
לי עוד שלוחים אחרים שיתן לי שכר על ההליכה עצמה בין שיהיו ברכות או 
קללות אז אלך עמכם. ולכן בלק הוסיף לשלוח לו אל נא תמנע מהלוך אלי 
ר"ל כי על ההליכה עצמה הוא נותן לו שכר הגם שהיא על הספק, והטעם כי 
אמר אולי יישר בעיני האלהים לקלל את ישראל ע"י שראה בראש הפסגה 
ובבית פעור שעתידה שתבא רעה לישראל משם ח"ו וכמ"ש רש"י בסמוך, 

וז"ש כי כבד אכבדך מאד – ב' כיבודים א' על ההליכה בין שיברך או יקלל 
והב' על הקללות. ולכן אמר לו הקב"ה אם לקרוא לך וגו' ר"ל כיון שבפעם 
הזאת תקח שכר גם על ההליכה לבדה אזי תלך עמהם, ולכן אחר שבירך את 
ישראל אמר לו בלק אמרתי כבד אכבדך והנה מנעך ה' מכבוד דיש לדקדק 
למ"ל דכפל כבד אכבדך ותו למ"ל דקאמר מכבוד היל"ל אמרתי אכבדך והנה 
מנעך ה' ותו לא, אך עפמ"ש אתי שפיר דבלק אמר לו אמרתי כבד אכבדך 
ב' כיבודים א' על ההליכה והב' על הקללות והנה מנעך ה' מכבוד אחד מהם 
שהוא על הקללות. ובאמירת דברים אלו נתגברה בלב בלעם הרשע תאוות 
הממון והכבוד שהפסיד כבוד אחד מכח השי"ת לכן אמר לבלק הנני הולך 
לעמי לכה איעצך )מדרש לקח טוב בלק ק"ל ע"ב( שיעץ לו להכשיל את ישראל 

בזנות כדי שיתן לו בלק הכבוד השני שהפסיד.

אף אלקים כי הולך הוא. פירשו המפרשים ז"ל כי ה' אמר  ויחר  )כ"ב, כ"ב( 

לו )כ"ב כ'( קום לך אתם ויש הפרש בין אתם ובין עמם. כי אתם רוצה לומר 
שההליכה ילכו יחד אבל לא בדעת אחת ובעצה אחת אבל עמם משמע עמהם 
בעצה אחת והכתוב אומר )כ"ב כ"א( וילך עם שרי מואב ולא כתיב וילך את שרי 
מואב כאשר ציוהו ולזה חרה אף אלקים כי הולך הוא שיש לו רצון לקלל את 
שונאי ישראל. ובזה ניחא מה שדרשו רבותינו ז"ל )יבמות ס"ב ע"א( על פסוק 
)בראשית כ"ב ה'( שבו לכם פה עם החמור עם הדומה לחמור. ולפי פשוטו דרשו 

כן מיתורא דקרא דלא היה לו לומר אלא שבו פה דוקא, ולפי האמור ניחא 
דמדלא כתיב את החמור אלא עם החמור משמע דהיינו עם הדומה לחמור 
בעצה אחת ]א"ה עוד אפשר לומר שיש חלוק אחר בין אתם לעמם דאתם 
משמע שיהיה הוא טפל והכוונה שמעשיו יהיו טפלים דהיינו שיברך אותם 
שבלאו הכי הוא טפל בזה דכבר הוא מבורך וכנזכר לעיל בדברי מורנו הרב 
המחבר ]נר"ו[ אבל הוא הלך עם שרי מואב שחשב שיעשה בהליכתו קללה 
שהוא יהיה בזה עיקר ולכך נצב אלקים לשטן לו ודו"ק. המקי"ש[: )שיירי מנחה(
הכיתני זה שלש רגלים. כתב רש"י ז"ל שבאת לקלל אומה  כי  )כ"ב, כ"ח(   
שחוגגת ג' רגלים עכ"ל. ובזה יש ליישב יתור תיבת "זה" שהיה די לכתוב כי 
הכיתני שלש רגלים, אלא לרמוז על י"ב שבטים שחוגגים ג' רגלים ולזה אמר 

"זה" גימטריא י"ב.

)כ"ג, כ"א( לא הביט און ביעקב וגו' ה' אלהיו עמו. אפשר על דרך מ"ש רז"ל 

)שבת נ"ו ע"א( גבי דוד אפשר שכינה עמו והוא חוטא? וזהו לא הביט און ביעקב 

דהיינו נקיים מכל עון וכמ"ש הרב קרית ארבע ז"ל לפי דרכו, והטעם כי ה' 
אלהיו עמו ואפשר שכינה עמו והוא חוטא?

 א"נ עפמ"ש רז"ל דהא דהקב"ה מוחל לנו עונותינו בשובנו אליו גם דקיימא 
לן )כתובות י"ז ע"א( מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול, משום דשאני קוב"ה 
דכולי עלמא דיליה ומצי מחיל. ומטעם זה ג"כ מחל על כבודו בצאתנו ממצרים 
כדכתיב )שמות י"ג כ"א( וה' הולך לפניהם יומם, וכדאיתא במס' קידושין )ל"ב 
ע"א(. וז"ש לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל, שהקב"ה מוחל להם 

עונותיהם וכמ"ש רש"י ז"ל, וזהו ה' אלהיו עמו ותרועת מלך בו ר"ל גם שהוא 
מלך שאין כבודו מחול אעפ"כ תרועת מלך בו שחפץ בהם ומוחל להם על 
כבודו, ומזה הטעם עצמו אל מוציאם ממצרים שהוא בכבודו ובעצמו משמש 
לפניהם כדכתיב וה' הולך לפניהם וגו', והטעם כתועפות ראם לו מרוב גבורת 

הקב"ה כמ"ש רש"י ז"ל דכולי עלמא דיליה.

)כ"ד, ה'( מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל. נראה לפרש דהנה אומות 

העולם אומרים אם בגופן שלטו בנשותיהם לא כל שכן, וממה שנתן הקב"ה 
התורה לישראל ולא לאומות העולם מוכח שאין ממש בדבריהם שהרי בשעה 
שנתן הקב"ה התורה לישראל נתקבצו כל אומות העולם ואמרו מה ראו אלו 
להתקרב יותר מאלו והקב"ה השיבם הביאו לי ספר יוחסין שלכם כמו שהביאו 
לי בני ישראל )ילקוט שמעוני רמז תרפ"ד(, הרי מוכח שישראל מיוחסין. וזהו מה 
טובו אהליך יעקב, אלו הנשים של ישראל וכמ"ש הרב קרית ארבע ז"ל לפי 
דרכו, והיינו שלא חטאו כלל ולא שלטו בהם ולא בנשותיהם והראיה לזה 
משכנותיך ישראל אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שיושבים ועוסקים בהם 

בתורה שנתנה להם הקב"ה מצד יחוסן.





ֶהן ָעם ְּכָלִביא ָיקּום ְוַכֲאִרי ִיְתַנָּׂשא
ַמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה ְברּוְסָיה ִּבְזַמן ַהָּצאִרים ]ֵקיָסֵרי רּוְסָיה[, ֶׁשָהיּו ׂשֹוְנִאים ֶאת ִיְׂשָרֵאל 
ְוֶאת ָּדָתם, ּוְמַנִּסים ָּכל ַהְּדָרִכים ֶׁשָּבעֹוָלם ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ַיַעְזבּו ֶאת ַהּתֹוָרה. ְוִהֵּנה 
יֹום ֶאָחד ִנְקְראּו ָּכל ָהַרָּבִנים ְּברּוְסָיה ְלֶכֶנס ָּדחּוף, ִלְׁשמַֹע ְּדָבִרים "ְמתּוִקים ִמֶּזֶפת", 
ִמַּׂשר ַהִחּנּוְך ָהרּוִסי )ֵאיִני זֹוֵכר ֶאת ְּׁשמֹו(. הּוא ָּבא ְוִדֵּבר ָׁשם, ְוֻכָּלם ִהְסַּתְּכלּו ָעָליו ְּבַפַחד 
נֹוָרִאי, ִּכי ָהיּו ְבטּוִחים ֶׁשהּוא ִיְגזֹר ְּגֵזרֹות ָּכָרִגיל. ָאַמר ָלֶהם: "ָּכל ָהַעִּמים ָּבעֹוָלם 
ְׁשֵלִוים ְׁשֵקִטים ּוְמֻסָּדִרים, חּוץ ֵמַעם ֶאָחד, ֶׁשהּוא ַעְקָׁשן ֲאִפּלּו ֶׁשָּכל ַהְּזַמן סֹוֵבל 
ִמָּכאן ְונֹוֵדד ִמָּכאן, ַוֲאַנְחנּו ִמְתַּפְּלִאים ָלָּמה ַהּבֹוֵרא ָּבָרא ַעם ָּכֶזה? ָמה עֹוֶׂשה ָהָעם 
ַהֶּזה?! ְוָלֵכן ָאנּו עֹוִׂשים ְּגֵזרֹות ֲחָדׁשֹות ֹלא ִלְלמֹד ּתֹוָרה ְוכּו'. ְוֻכָּלם ָהיּו ְמַפֲחִדים 
ָׁשם. ֵּבין ָהַרָּבִנים ָהָיה ַרִּבי ִיְצָחק ִמָּואלֹוִז'ין )ְּבנֹו ֶׁשל ַרִּבי ַחִּיים ִמָּואלֹוִז'ין(, ְוהּוא ִהְסַּתֵּכל 
ָעָליו ְּבִחּיּוְך. ַהַּׂשר ָהרּוִסי ָּפָנה ֵאָליו, ְוָאַמר לֹו: "ֵאיְך קֹוְרִאים ְלָך?" ָעָנה לֹו: ִיְצָחק, 
"ֵמֵאיפֹה ָּבאָת?" ִמָּואלֹוִז'ין. ָׁשַאל אֹותֹו: "ָלָמה ַאָּתה ְמַחֵּיְך ַלְּדָבִרים ֶׁשָאַמְרִּתי ִמִּפי 
ֲאדֹוִני ַהֵּקיָסר?" ָאַמר לֹו: "ַאְּדַרָּבה ָׂשַמְחִּתי ָבֶהם ְמאֹד". ָׁשַאל: "ְוִכי ַהְּדָבִרים ֶׁשִּלי 
ְמַׂשְּמִחים אֹוְתָך?!" ָעָנה לֹו ַרִּבי ִיְצָחק: "ֵּכן, ִּכי ַפַעם ָעַמד ָנִביא ַלּגֹוִיים ְוָאַמר ָלֶהם 
'ָּכֵעת ֵיָאֵמר ְלַיֲעקֹב ּוְלִיְׂשָרֵאל ַמה ָּפַעל ֵאל')במדבר פרק כ"ג פסוק כ"ג(, ְּכלֹוַמר ַיִּגיַע 
ַהְּזַמן ֶׁשַהּגֹוִים יֹאְמרּו ְלִיְׂשָרֵאל 'ַמה ָּפַעל ֵאל'? ָלָּמה ה' ָּבָרא ֶאְתֶכם?! ֲאָבל ַּבּסֹוף 
'ֶהן ָעם ְּכָלִביא ָיקּום ְוַכֲאִרי ִיְתַנָּׂשא' )שם פסוק כ"ד(, ְּכלֹוַמר ַעם ִיְׂשָרֵאל ָיקּום ְּכָלִביא 
ּוְכַאְרֵיה. ָּכָכה ָאַמר ִּבְלָעם ִלְפֵני 3,100 ָׁשִנים ְּבֵעֶרְך )ַרִּבי ִיְצָחק ִמָּואלֹוִז'ין ַחי ִּבְׁשַנת התקפ"א, 
ּוִבְלָעם ָהָיה ִּבְׁשַנת ַאְלַּפִים תפ"ח(. ְוָתִמיד ָחַׁשְבִּתי ְלַעְצִמי, ִמי ֶזה ֶׁשָּיֵעז לֹוַמר ָלָּמה ה' ָּבָרא 

ֶאת ָהָעם ַהֶּזה? ַעד ֶׁשָּׁשַמְעִּתי ֶאת ְּכבֹודֹו ֶׁשאֹוֵמר ֶאת ֶזה, ְוָׂשַמְחִּתי ִּכי ִאם ָּכָכה ָקֵרב 
ַהְּזַּמן ֶׁשָּצִריְך ְלִהְתַקֵּים ַּגם ַהֶהְמֵׁשְך: 'ֶהן ָעם ְּכָלִביא ָיקּום ְוַכֲאִרי ִיְתַנָּׂשא' ". ַהַּׂשר 
ָׁשַמע ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה, ְוִנְדַהם: "ַּבּתֹוָרה ֶׁשָּלֶכם ָּכתּוב ָּדָבר ָּכֶזה?!" ָאַמר לֹו: "ֵּכן, 
ְּבָפָרַׁשת ָּבָלק". ְוָאֵכן ֹלא ָעְברּו ַכָּמה ָׁשִנים, ּוַמְלכּות "ַהָּצאר" ִנְדֲחָקה ַלִּקירֹות, ּוָבאּו 
ַה"ּקֹומֹוִניְזם" ְוהֹוִרידּו ֶאת ַהּכֹל. ְוַאַחר ָּכְך ַּגם ֶזה ָנַפל ָׁשם, ְוַהּיֹום ְּברּוְסָיה ָאָדם ָיכֹול 
ִלְׁשמֹר ָּכל ַמה ֶּׁשרֹוֶצה, ְוָיכֹול ָלֶלֶכת ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ְוֵיׁש ָׁשם ֲחָדִרים ִלְלמֹד ּתֹוָרה 
ְוַהּכֹל. ִאם ַנְחִזיק ַּבּתֹוָרה ָאז ַהּתֹוָרה ַמְחִזיָקה אֹוָתנּו, ְוִהיא נֹוֶתֶנת ָלנּו ֶאת ַהּכַֹח, ֶאת 

ַהּיֶֹׁשר ְוֶאת ָהֱאֶמת. )גליון 120 אות י"ט(.

מופיעה 
בברכה יום 
אחד בשנה. 
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:

 מה ההבדל בין 'לא' ל'אל'?
  'אל' שונה מ'לא' כי 'אל' הוא לשון בקשה

 )כן ביאר המשך חכמה(.
הזוכה: דניאל חיים ברום - אשקלון

 פתרון התמונה:
 כבוד קדושת אדמו"ר מליובאויטש זצ"ל

 ויבלחט"א רבנו מרן ראש הישיבה שליט"א.
הזוכה: יקותיאל יהודה שמילוביץ - אשדוד

א. ָהַרְמַּב"ם נֹוַלד ְּכֶאֶלף ָׁשָנה ַאֲחֵרי ֻחְרַּבן ַּבִית 
ֵׁשִני, ִּכי ַהֻחְרָּבן ָהָיה ִּבְׁשַנת ְׁשֹלֶׁשת ֲאָלִפים 
תת"ל ְּבֵעֶרְך ְוהּוא נֹוַלד ִּבְׁשַנת ַאְרַּבַעת ֲאָלִפים 
)ְוֵיׁש אֹוְמִרים ִּבְׁשַנת תתצ"ה. עיין בספר  תתצ"ח 
ּוָמָצאִתי  מגדולי ישראל חלק א' עמוד תפ"ה(, 

ָּדָבר ִנְפָלא, ֶׁשַהְּזַמן ִמְּבִריַאת ָהעֹוָלם ַעד ַמַּתן 
ּתֹוָרהֶזה ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ַהְּזַמן ִמַּמַּתן ּתֹוָרה ַעד 
ֶׁשּנֹוַלד ָהַרְמַּב"ם. ָמַתי ָהָיה ַמַּתן ּתֹוָרה? ִּבְׁשַנת 
ַאְלַּפִים ַאְרַּבע ֵמאֹות ַאְרָּבִעים ְוֵתַׁשע )ראה 
בעלון גליון 23 אותיות ל"ז – מ"ה(, ּוְלִפי ַהֶחְׁשּבֹון 

ַאְרַּבַעת  ִּבְׁשַנת  נֹוַלד  ָהַרְמַּב"ם  ֶׁשָאַמְרִּתי, 
ֲאָלִפים ְׁשמֹוֶנה ֵמאֹות ִּתְׁשִעים ּוְׁשמֹוֶנה, ְוִאם 
ֵּכן ַאְלַּפִים תמ"ט ָּכפּול ְׁשַּתִים ֶזה ַאְרַּבַעת 
ֲאָלִפים תתצ"ח ְּבִדּיּוק. ִנְמָצא ֶׁשִּמְנַין ַהָּׁשִנים 
ִמְּבִריַאת ָהעֹוָלם ַעד מֶֹׁשה ַרֵּבנּו, ֶזה ְכִמְנַין 

ַהָּׁשִנים ִמּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ַעד ָהַרְמַּב"ם. ַּפַעם ָהַרב 
ַאֲהרֹן פֹוְיֶפר ַזַצ"ל )ִמְּדרֹום ַאְפִריָקה( ָאַמר ִלי: 
ֶׁשְּבַעל  ַהּתֹוָרה  "ֶמֶלְך  ָלַרְמַּב"ם  ֲאִני קֹוֵרא 
ֶּפה". מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ֵהִביא ָלנּו תֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב, 
)גליון  ֶּפה.  ֶׁשְּבַעל  ֶמֶלְך ַהּתֹוָרה  ְוָהַרְמַּב"ם 
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ב. ַרֵּבנּו ֱאִליֶעֶזר ִמִּמיץ ַחי ִּבְתקּוַפת ַרֵּבנּו ַתם 
ְוָהָיה ַתְלִמידֹו, ְוכֹוְתִבים אֹותֹו ְבָראֵׁשי ֵתבֹות 
"ָהְרֵא"ם". ָאָדם ָצִריְך ָלַדַעת ֶׁשֵּיׁש ָהְרֵא"ם ַרִּבי 
ֵאִלָּיהּו ִמְזָרִחי, ֶׁשָהָיה ִלְפֵני ָמָרן ]ַהֵּבית יֹוֵסף[ 
ְוִנְפַטר ִּבְׁשַנת רפ"ה, ְוֵיׁש ָהְרֵא"ם ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר 
ִמִּמיץ ֶׁשָּכָאמּור ָהָיה ִבְתקּוַפת ַרֵּבנּו ַּתם, ְוֹלא 
ְלַבְלֵּבל ֶאָחד ַּבֵּׁשִני. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ִמִּמיץ ִחֵּבר 
ֵסֶפר "ְיֵרִאים" ֶׁשְּמֻסָּדר ַעל ִּפי תרי"ג ִמְצוֹות 
)ַּבְּדפּוס ָהִראׁשֹון ֶׁשֲאַנְחנּו ַמִּכיִרים ֵיׁש ּבֹו ַרק ַעל תס"ד 

ִמְצוֹות ְוֹלא יֹוֵתר, ֲאָבל ֵיׁש ֵסֶפר ְיֵרִאים ַהָּׁשֵלם ֶׁשֵּיׁש ּבֹו 

ָּכל ַהתרי"ג ִמְצוֹות(. )גליון 71 הערה 4(.

ג. ֵיׁש ֵּפירּוׁש ָהַרְלַּב"ג ַעל ַהּתֹוָרה, ּוַמה הּוא 
עֹוֶׂשה ַּבֵּפרּוׁש ֶׁשּלֹו? ָּכל ְּדָרָׁשה ֶׁשל ֲחָכִמים 
ְוַכּדֹוֶמה, הּוא  ְיֵתָרה  ְּבֶדֶרְך ֲחִריפּות ִמִּמָּלה 
מֹוֵצא ָלּה ָמקֹור ְּפָׁשִטי ַּבָּפסּוק. ַּבַהְתָחָלה 
ֹלא ָהִייִתי יֹוֵדַע ַעד ַּכָּמה ָחׁשּוב ַהֵּפרּוׁש ֶׁשּלֹו, 
ֲאָבל ְּכֶׁשָהִייִתי ִּבְדרֹום ַאְפִריָקה )ְּבחֶֹדׁש ַּתּמּוז 
תשנ"א( ָּפַגְׁשִּתי ֶאת ָהַרב ַאֲהרֹן פֹוְיֶפר ַזַצ"ל, 

ְוָאַמר ִלי: "ָהַרְלַּב"ג ַעל ַהּתֹוָרה ֶזה ְּכמֹו ַרִּבי 
ַחִּיים ִמְּבִריְסק ַעל ַהְּגָמָרא", ָׁשַאְלִּתי אֹותֹו: 
"ַעד ְּכֵדי ָּכְך?" ָאַמר ִלי: "ֵּכן, 'ָעמֹק ָעמֹק ִמי 
ִיְמָצֶאּנּו' )קהלת פרק ז' פסוק כ"ד( ְוהּוא ָמתֹוק". 
ָאז ָקִניִתי ֶאת ֵּפירּוׁש ַרְלַּב"ג ַעל ַהּתֹוָרה. )גליון 

72 אות י' והערה 13(.

א. ְצִריִכים ְלִהְסַּתֵּפר ִלְפֵני י"ז ְּבַתּמּוז. ָאְמָנם ָמָרן ַהֻּׁשְלָחן ָערּוְך 
)סימן תקנ"א סעיף ג'( ּכֹוֵתב ֶׁשָאסּור ְלִהְסַּתֵּפר ַרק ַּבָּׁשבּוַע ֶׁשָחל 

ּבֹו ִתְׁשָעה ְבָאב, ְוֶזה ִּדין ַהְּגָמָרא )תענית דף כ"ו עמוד ב'(, ֲאָבל ֵּכיָון 
ֶׁשַּבּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים )עֹוד ִמְּזַמן ָהִראׁשֹוִנים ִלְפֵני ְׁשַבע ֵמאֹות ָׁשָנה( ָקְבעּו 
ֶׁשֹּלא ְלִהְסַּתֵּפר ִּביֵמי ָהעֶֹמר, ִאם ֵּכן ֹלא ַיֲעֶלה ַעל ַהַּדַעת ֶׁשָהֵאֶבל 
ִּביֵמי ָהעֶֹמר ִמְּפֵני ִמיַתת ַּתְלִמיֵדי ַרִּבי ֲעִקיָבא ִיְהֶיה ָחמּור יֹוֵתר 
ֵמֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש )ּוַבֻחְרָּבן ָהיּו ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים(. 
ֶאָּלא ֶׁשָּמָרן ַהֻּׁשְלָחן ָערּוְך ֶהְעִּתיק ַרק ַמה ֶּׁשָּכתּוב ַּבּפֹוְסִקים, 
ּוַמה ֶּׁשֹּלא ָכתּוב הּוא ֹלא ֶהְעִּתיק, ֲאָבל ִמְּסָבָרא ִנְרָאה ֶׁשְּכַדאי 
ִיְהיּו  ְוָאז  ָאב,  ֹחֶדׁש  ֵמֹראׁש  ְלָפחֹות  ְלִהְסַּתֵּפר  ְוֹלא  ְלַהְחִמיר 
ַּכָּמה ָיִמים ַעד ִּתְׁשָעה ְבָאב, ְוִאם ִיְנֲהגּו ֵּכן ַרק ַּבָּׁשבּוַע ֶׁשָחל ּבֹו 
ִלְפָעִמים ֹלא ִנָּכר ָהֵאֶבל ִּבְכָלל, ְוָאָדם ָצִריְך ְלַהְרִּגיׁש ֶאת ַהֻחְרָּבן. 
ְוֵכן ְּבתּוֶנס ָהָיה ִמְנָהג ֹלא ְלִהְסַּתֵּפר ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש ָאב, ּוִמְנָהג ֶזה 
ִנְמָצא ְּבֵסֶפר ֵּבית ְיהּוָדה ֶׁשִחְּברֹו ַרִּבי ְיהּוָדה ַעָּיאׁש. ּוְבֶג'ְרָּבא 
ָנֲהגּו ְלַהְחִמיר ֶׁשֹּלא ְלִהְסַּתֵּפר ִמִּׁשְבָעה ָעָׂשר ְּבַתּמּוז, ּוְבֵסֶפר 

ְנִתיֵבי ַעם ָּכַתב ֶׁשָּכְך ָנֲהגּו ָּכל ַהַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִּבירּוָׁשַלִים.
ב. ְּבֵסֶפר ֲחִסיִדים ָּכַתב ֶׁשֵּיׁש ֲחִסיִדים ֶׁשֵאיָנם ְמָבְרִכים ֶׁשֶהֱחָינּו 
ַלְּזַמן  ַעל ְּפִרי ָחָדׁש ְּבֵבין ַהְמָצִרים, ִּכי ֵאיְך יֹאְמרּו "ְוִהִּגיָענּו 
ְוַהַּתֲאִריְך ַהֶּזה הּוא ֹלא  ַוֲהֵרי "ְזַמן" ֵּפרּוׁשֹו ַּתֲאִריְך,  ַהֶּזה"?! 
ְוֵכן ַרֵּבנּו ָהֲאִר"י ֶהְחִמיר ָּבֶזה,  טֹוב, ָאז ֵאיְך ַּתִּגיד ֶׁשֶהֱחָינּו?! 

ְוֵכן ָמָרן ַהִחיָד"א ֶהְחִמיר ְמאֹד.
ג. ָהָיה ִמְנָהג ָּפׁשּוט ֶאְצֵלנּו ֶׁשַּגם ְּבַׁשָּבתֹות ֹלא ְמָבְרִכים ֶׁשֶהֱחָינּו, 
ְוֵכן ַּדַעת ָהֲאִר"י ַז"ל ְועֹוד, ְוֵיׁש ְמִקִּלים ָּבֶזה, ּוָמָרן ָהַרב עֹוַבְדָיה 
ּתֹוֵמְך ַּבֵּדָעה ַהּזֹו, ְוֵכן ַרִּבי מֶֹׁשה ֶׁשְתרּוג ַרָּבּה ֶׁשל ּתּוֶנס אֹוֵמר 
ֶׁשֵהם אֹוְכִלים ְּפִרי ָחָדׁש ְּבַׁשָּבת, ֲאָבל רֹב ַהְּסָפַרִּדים ֹלא אֹוְכִלים 

ְּבַׁשָּבת. )גליון 70 אותיות ל"ג ול"ו – ל"ט, וגליון 21 אות ח'(.


