
 א. להתרגש ולהשתפך בתפלה.   ב. שבע הפטרות של נחמה.   ג. הדעות הפסולות יתבטלו מן העולם.   ד. נסי מלחמת ששת הימים.   
ה. התרת נדרים.   ו. סדר פרשיות התפלין.   ז. אם מברכים על תפלין של שמושא רבא.   ח. תפלין של ר"ת.

להתרגש ולהשתפך בתפלה
חזק וברוך, יישר כח )לפייטן ר' כפיר פרטוש ואחיו ר' יהונתן הי"ו(. השירים א. 

שלך מחיים נפשות, וכמו שאומרים באידיש "מחיה נפושס". אבל אני 
לא כ"כ מבין אותם. תביאו שיר מהקדמונים מתקופת רבי יהודה הלוי 
ורבי ישראל נג'ארה וכדו', כי אין מה להשוות בין השירים של פעם 
לשירים של היום. אמנם לפעמים יש רגש בשירים של היום, אבל הם 
מעטים מאד, כי רובם אומנות ולא העיקר הרגש. בשירים של פעם 
אדם משתפך בשירה עם החרוזים. וזה המיוחד בשירת ספרד של פעם 
)לא של היום(, שהשכל והרגש מחוברים ביחד. השכל זה המשקל יתדות 

ותנועות וחרוזים. לא חרוזים תפלים, כמו שכתוב בגמרא )חולין צ"ה ע"ב( 
"אל תהי שוטה בחרוזין"...1 אבל בשירים של היום הרגש מת, והוא סתם 
מדבר בשיר הזה. אבל כאשר אתה שומע "חי אני חי אני" של רבי אשר 
מזרחי, זה רגש, הוא משתפך שם. תלמיד חכם אחד כאן בבני ברק, אמר 
לי שהבנים שלו שואלים אותו: איך יכול להיות אדם כזה "אשר מזרחי" 
מגולח זקן ויש לו יראת שמים כזו?2 אמרתי לו: הרגש שלו זה משהו 
אחר לגמרי, הוא משתפך בתפלה. פעם בזמן השואה, האדמו"ר מגור 
עבר על יד יהודים יוצאי בבל, וראה שיושבים על הרצפה וקוראים 
תיקון חצות בדמעות שליש. אמר: אם היה לנו כזה באירופה לא היתה 
שואה )ספר אביהם של ישראל ח"ה עמ' 113(. אדם צריך להתפלל, ולהאמין שכל 
מלה שאומר נשמעת למעלה, והוא לא סתם מדבר באויר. אדם אחד 
אמר לי: אני רואה קיר מולי, וכי אני מתפלל לקיר?! אמרתי לו: שוטה 
מוחלט, הקיר הזה הוא אפס אפסים. איך אומרים חסידי חב"ד? "היש 
הוא אין והאין הוא יש", הקיר הזה שנראה לך יש הוא אין גמור )מדענים 
אומרים שאפשר לקפל את מגדל אייפל שהוא בגובה שלוש מאות מטר, עד שיהיה בגודל 

קופסת גפרורים(, ולעומתו האין שזה הקב"ה שלא רואים אותו, הוא היש 

האמיתי. מי עשה את הקיר הזה?! הוא מורכב מאטומים שיש להם 
הרמוניה לעבוד ביחד. צריך להרגיש את הקב"ה, ואם תרגיש אתה 
משתפך בתפלה, "ואשפוך את נפשי לפני ה'" )שמואל-א', א' ט"ו(. לכן כל 

פעם תביא לנו שירים יפים כאלה.

"שבעה דנחמותא" - דיאלוג בין הקב"ה לעם ישראל
בשבועות האלה אנחנו קוראים הפטרות "שבעה דנחמותא". התוספות ב. 

)מגילה ל"א ע"ב בד"ה ראש( נתנו להם סימן: נו"ע ארק"ש ד"ש. ד"ש זה בסוף 

תרי דתיובתא: דרשו ה' בהמצאו, שובה ישראל. אבל שבעה דנחמותא 

1  היום הילדים כותבים לי חרוזים, ואני אומר להם: חרוזים כמו ברווזים...
2  הוא היה מגולח כמו כמה חזנים ספרדים בארץ ישראל. ולא רק בדור שלנו, 
אלא גם חכמי איטליה לפני שלוש מאות שנה היו ככה. זה מפורש בחתם סופר 

)או"ח חאו"ח סו"ס קט"ן( ובעליות אליהו )דף ל"א ע"ב בהערה(.

זה נו"ע ארק"ש - נחמו נחמו עמי3, ותאמר ציון עזבני ה', עניה סוערה 
לא נוחמה, אנכי אנכי הוא מנחמכם, רוני עקרה לא ילדה, קומי אורי 
לכאורה אפשר לחשוב שזה ע"פ סדר  שוש אשיש בה'.  כי בא אורך4, 
הפרקים בישעיה. אבל בדקתי בליל שבת בחומש שלנו "איש מצליח", 
וראיתי שזה לא הולך ע"פ הסדר שם. אמנם נחמו נחמו עמי זה פרק 
מ', ותאמר ציון עזבני ה' זה פרק מ"ט, עניה סוערה זה פרק נ"ד, אבל 
אח"כ אנכי אנכי הוא מנחמכם חזרנו בחזרה לפרק נ"א. וזה לא לפי 
הסדר. לכן אין הסבר לסדר ההפטרות האלה, אלא רק ע"פ מה שכתב 
שזה "דיאלוג" - ויכוח בין הקב"ה  )סדר הפרשיות וההפטרות(,  האבודרהם 
לעם ישראל. הקב"ה אומר לנביאים: "נחמו נחמו עמי", לכו תנחמו את 
"ותאמר ציון עזבני ה' וה' שכחני", כמו  וכנסת ישראל עונה:  ישראל. 
שידע לתת לנו מכות וחרבן, "ממרום שלח אש בעצמותי וירדנה" )איכה 
א' י"ג(. כל התיאורים באיכה מדוייקים ואין גוזמא שם5. למה לא ינחם 

אותנו בעצמו?! וממשיך שם: "התשכח אשה עולה מרחם בן בטנה, גם 
אלה תשכחנה ואנכי לא אשכחך". מה זה מרחם? מלאהוב. התרגום של 
"ואהבת" )דברים ו' ה'( זה ותרחם. והכוונה של הפסוק, וכי אשה תשכח 
את התינוק שלה ותשכח מלאהוב בן בטנה?! היתכן שאשה תשכח 
את התינוק שלה באוטו?! אבל "גם אלה תשכחנה", והנה השנה כמה 
פעמים שההורים שוכחים את הילדים שלהם באוטו, ואחרי שעתיים 
נזכרים שהתינוק שם ובקושי נושם, ולפעמים זה נגמר באסון. "ואנכי 
לא אשכחך". אח"כ הנביאים חזרו לקב"ה, ואמרו לו: "עניה סוערה לא 

3  שבוע שעבר כשעשיתי הגהה של העלון "בית נאמן" )מס' 174(, אחד העורכים 
כתב שם רמז יפה: "נחמו נחמו עמי", המלה עמי בגימטריא אליהו הנביא. ואינני 
יודע למה השמיטו את זה. אם אני משאיר דבר מסויים תדפיסו אותו )ואם תרצו 
תחתמו העורך או משהו אחר, אבל בסוגריים מרובעים כי זה לא שלי(. וא"כ לא רק מה שאמרתי 

"נחמו נחמו"  והמלים  אליהו כפול שתים  "נחמו" בגמטריא  )שם אות ב'(, שהמלה 

בגימטריא פינחס, אלא גם המלה "עמי" בגימטריא אליהו הנביא בדיוק. ]הערת 
המערכת: כשהערה מהעורכים נכנסת לעלון, זה רק אחר שמרן שליט"א ראה 
ואישר )ובד"כ הרב מסדרה וכותב שמאת העורך יצאה(, ועל הערה זו לא נכתב כלום, ואמרנו 

שב ואל תעשה עדיף. אך טעינו בזה[.
4  הרב עובדיה ע"ה כאשר אשתו היתה במצב לא טוב, ושלושה חודשים היתה 
בלי הכרה, היה בא ועושה לה הבדלה במוצאי שבת, ואומר לה: "קומי אורי כי 

בא אורך". אבל מה נעשה? בן אדם לא יכול להחיות מתים.
5  מישהו כתב שכל התיאורים באיכה חוורים לגבי השואה, אבל תיאור אחד 
שם מתאים גם לזה: "גדע בחרי-אף כל קרן ישראל" )ב' ג'(. כל הגבורה של ישראל 
בוורשא בוילנא ובאירופה ששה-שבעה מליון, גדע בחרי-אף בשואה. ומצאתי 

רמז לזה, ראשי התיבות של המלים "גדע 
בחרי אף בגימטריא שש, רומז לששה מליון 

שנספו בעוה"ר.

גליון מס': 175 פרשת ראה 
ל' אב תשע"ט )31/8/19(   
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נוחמה", אנחנו מדברים על לבה והיא לא מתנחמת. לכן באה ההפטרה 
"אנכי אנכי הוא מנחמכם", הקב"ה כביכול בכבודו ובעצמו בא  הבאה: 
לנחם אותנו. איפה רואים את זה? בתפלת מוסף של יום שבת, אומרים 
"וישמיענו ברחמיו לעיני כל חי לאמר, הן גאלתי אתכם אחרית  שם: 
כראשית". הקב"ה יבוא להשמיע אותנו, וזה "אנכי אנכי הוא מנחמכם"6.

איה חכמתכם ובינתכם?
היום יש כאלה מספרים שהגאולה שלנו לא באה ע"י הקב"ה, ואומרים ג. 

שיש לנו הרצל ובן גוריון ורמטכ"ל ובטטות פרשנדתא דלפון אספתא... 
איך אני יודע את זה? בחו"ל בחנוכה היינו כולנו שרים שיר בשיעור של 
העברית )ואולי גם אתם שמעתם אותו(, וכתוב שם: "מי ימלל גבורות ישראל, אותם 
מי ימנה". אני הייתי בגיל 8-9, ונעקצתי מזה, הרי הפסוק אמר גבורות ה' 
)תהלים ק"ו ב'( ולא גבורות ישראל. חשבתי אולי לאו דוקא וזה בסדר. אבל 

השיר ממשיך: "הן בכל דור יקום הגבור, גואל העם, שמע! בימים ההם 
בזמן הזה. מכבי מושיע ופודה. ובימינו כל עם ישראל יתאחד, יקום ויגאל". 
השיר הזה כולו כפירה, ולא ידענו שחיבר אותו רשע מרושע. איך אני 
יודע את זה? באה לידי חוברת "טוהר הלשון" שכתב שמואל רוטשילד 
נגד העברית החדשה7, ושם )עמ' 35( הביא בשם אליעזר בן יהודה שהיה לו 
עיתון "הצבי", עיתון רשע מרושע, "הצבי ישראל על במותיך חלל" )שמואל 

6  אמנם יש גירסא אחרת "ויגאלנו ברחמיו וישמיענו שנית". ואבא ע"ה היה תומך 
בגירסא הזאת, אבל לא הסביר למה, רק אמר שמצא אותה אצל רבי חיים פלאג'י )כף 
החיים סימן כ"ח אות ס"ב(. פעם הוא הסביר לי: איך אפשר לומר ויגאלנו שנית? הרי זו 

גאולה בפעם השלישית, כי פעם ראשונה במצרים ופעם שניה בבית שני. אמרתי לו 
שזה לא מוכרח, כי גאולת כורש היתה לפי שעה ולא נחשבת גאולה. אבל יש הוכחה 
ברורה שגירסת הספרים נכונה, כי אם תאמר "ויגאלנו ברחמיו וישמיענו שנית", משמע 
שפעם כבר השמיע אותנו את זה, ולמעשה לא השמיענו כזאת, ולא כתוב בפסוק 
דבר כזה. מי שקורא "הן גאלתי אתכם" חושב שזה פסוק, כי לא נמצא בלשון חכמים 
"הן" )אמנם לפעמים הרש"ש כותב: הן מהרש"א כתב וכדו', וזה סגנון מיוחד שלו, כי הוא היה בקי בתנ"ך 
בצורה מדהימה. אבל העולם לא כותב הן אלא "הנה", למשל הנה הרב שער המלך כתב וכדו'(. אבל באמת 

אין בתנ"ך פסוק כזה. וחכמים גדולים טעו בזה. באוצר התפלות )דף שס"ו סע"ב( כתבו 
בשם הרב חיד"א )נחל קדומים ויקרא כ"ה נ"ה( "פסוק הן גאלתי אתכם", ואין פסוק כזה. 
)וע"ע בחוברת אור תורה סיון תשס"ט סימן ק"ג(. לפיכך גירסת הספרים נכונה, "ויגאלנו שנית 

וישמיענו ברחמיו לעיני כל חי לאמר הן גאלתי אתכם", וזו פעם ראשונה שישמיע 
אותנו את זה.

7  הוא כתב שם שכל העברית החדשה טעות ומזוייפת כולה. אבל באמת אין בו 
טענות של ממש, אולי טענה אחת או שתים בלבד, ורובם ככולם דברים בטלים. 
הוא מציע שם שכל אחד ידבר כפי המוצא שלו, מי שבא מטורקיה ידבר בלאדינו, 
מי שבא ממרוקו ידבר בערבית-מרוקאית, ומי שבא מתימן ידבר בערבית-תימנית, 
והאשכנזים ידברו באידיש חסידית ואידיש ליטאית, וכן על זו הדרך. השתגעת?! 
איך אדם ידבר עם חבירו?! )פעם נכנסתי לחנות מכולת בפרדס כץ, וראיתי מדברים שם בערבית-
עיראקית, ואחד אומר למוכר "אטעיני". מה זה אטעיני? מה הטענות האלה?!... בערבית צריך לומר "אעטיני". 

אבל הם אומרים אטעיני, וזו טעות כשמה כן היא...( איזה מין חיים אלה?! אבל יש כמה מלים 

בשפה העברית שצריכים לתקן אותם. למשל הוא כותב שהמלה "עגבניה" זו מלה 
לא טובה. אמנם פעם כתבתי לרב מונק שמצאנו דוגמתה "במינים ועוגב" )תהלים ק"נ 
ד'(. והוא אומר שזה לא אותו הדבר ולא דומה לזה, אבל אין לך מלה אחרת. )עיין בעלון 
146 הערה 21(. ויש כמה מלים לא נכונות והן טעות. למשל המלה "תאונה" לא נכונה. 

פעם כתבתי לועד הלשון, שתאונה זה משורש "און", וכמו תשובה משורש שוב, 
והרי אין שורש כזה. ויש שורש "אנה", כמו בפסוק "לא תאונה אליך רעה" )תהלים 
צ"א י'(. אמרו לי: זו טעות של ביאליק, האם יש לך מלה אחרת במקומה?! אבל כרגע 

אין לי מלה אחרת, ואולי פעם ימצאו מלה לזה. וגם מה שאומרים צבע ֶסגול, זה לא 
נכון. פעם היה לי ויכוח עם התלמידים בזה, הם אמרו לי צבע ֶסגול, ואמרתי להם 
שֶסגול פירושו ניקוד ֶסגול, ואילו הצבע אומרים ָסגול, כמו כתום שחור צהוב ירוק 
עֹל. והם התעקשו על זה. שלחתי לועד הלשון, ואמרו  וכדו', וכל הצבעים במשקל ָפּ
לי: אתה לא יודע שבמהדורא האחרונה של בן שושן תיקנו את זה? חזק וברוך... וכי 

אני צריך לדעת כל המהדורות האלה?! אבל יש כמה שיבושים בזה.

ב', א' י"ט(. וכתב שם: למה בחנוכה אנחנו מודים לה' שעשה נסים לאבותינו? 

צריכים להודות ליהודה המכבי. זה כמו אצל הגוים שאדם עושה משהו 
ּבֹוַרת הצרפתים( וכל מיני שמות כאלה.  גדול ומודים לו על זה, כמו ג'אן דארק )ּגִ
תגיד לי, מה קרה לך?! וכי נאמר "ברוך אתה יהודה המכבי"?! ובחנוכה 
נדליק נר ליהודה המכבי?! הוא שוטה. וכל השיר הזה בנוי על זה, "הן בכל 
דור יקום הגיבור גואל העם". אבל איפה הדור הזה היה בשואה שלא קם 
הגיבור?! הוא אומר שם "מכבי מושיע ופודה", אבל זה לא מכבי מושיע 
ופודה, אלא כאשר המכבים היו בסדר עם הקב"ה הוא הושיע אותם. והנה 
המכבים האחרונים הורקנוס ואריסטובלוס, רבו אחד עם השני, רוקנו 
אוצרות בית המקדש ונתנו אותם לרומי, כי כל אחד רצה למשוך את רומי 
לצדו, ומזה נעשה "אמפי תיאטרון" שם. איפה החכמה שלכם?! לכן תדע 
שכל מה שמספרים לנו הרשעים האלה, אל תאמין להם8. שישתגעו כולם 

וגם השופטים שלנו, אף אחד לא יברח מהתורה9.

8  אליעזר בן יהודה המסכן והאומלל הזה )משפחתו פרלמן. למה נקרא בן יהודה? כי שם אביו 
יהודה, ולכן נקרא "אליעזר בן יהודה"(, אביו היה צדיק ואמו היתה צדקת. אביו אמר פסוק 

"נחמו נחמו עמי", קיבל התקף לב ונפטר מזה. הוא נשאר עם אמא שלו, והיא הביאה 
אותו אצל מלמד אחד. אבל המלמד הזה לא היה ישר אלא משכיל, וראה את הילד 
חריף וחוקר, הביא לו ספרי השכלה, והתדרדר מזה. עלה לארץ, ראה שכולם חסידים 
במאה שערים, ואיך ישאר משוגע בודד כזה?! אז גידל זקן. אבל הבינו עליו שאין 
תוכו כברו. מה עושים במקרה כזה? צריך לקרב את הבן אדם, ולא לתת לו להוציא 
את הכפירה שלו, אדרבה צריך לקרב אותו. אבל הם לא עשו ככה. יום אחד הוא היה 
אצל מישהו בשבת, ואמר לו: אם כבודו רוצה לעשן, הנה סיגריות. הוא ראה שנגלה 
סודו, ממילא כבר לא היה אכפת לו, והתפקר לגמרי. בליל שבת היה מזמין כל מי 
שיש לו השגות על המילון שלו, ומתקן את זה. וכתב: יש לבוא בליל שבת לבית הגב' 
בן-יהודה ושם נדון על הדבר... ויש לו בן משוגע איתמר בן יהודה, שהחליט לבטל 
כל הנקודות, ולעשות אותיות כמו בצרפתית ואנגלית. מג'נון הזה. אבל בספר על 
חומותייך ירושלים )עמ' ל"ב( של הרב משה בלוי )אחיו של רבי עמרם בלוי ראש נטורי קרתא(, 
כתב עליו סיפור שפעם באמצע השיעור של אחד הרבנים, הבן אדם הזה בן יהודה 
דפק על הדלת. שאלו אותו: מה אתה רוצה? אמר להם: אני לא מבין רש"י בזבחים 
דף מ' ע"ב )בד"ה להכשיר(. מה היה שם? בגמרא כתוב "אמין שבאצבע", ורש"י כתב 
שם מלה בלועזית. הוא לא הבין את זה. הרב הסביר לו שהכוונה שלפוחית באצבע, 
ולפעמים קורה הדבר הזה. בגמרא שם מדובר לענין הזאה, "וטבל הכהן את אצבעו 
בדם והזה מן הדם" )ויקרא ד' ו'(, אם השלפוחית הזאת נחשבת חציצה או לא. אחרי 
שהלך, תלמידיו שאלו אותו: הרב, איך אתה עונה לאדם כזה באמצע השיעור?! אמר 
להם: זה קידוש ה' להסביר לו את זה. וכתוב בספר שם )עמ' קט"ו( בשם הרב זוננפלד רבה 
של העדה החרדית בירושלים, שאמר: אליעזר בן יהודה השגיר את השפה העברית 
בפי ילדינו, והרי אל"כ היינו מאה עמים, ועכשיו כולנו מדברים בשפה אחת. לכן יש 
לו שכר למעלה על זה. אמנם הוא עשה כמה שיבושים, אבל לא יקופח שכרו עבור 
הדבר הזה. ודבר אחד טוב בבן יהודה הזה, שחלק מהנכדים או הנינים שלו חזרו 
בתשובה. פעם ראיתי מודעה: "בס"ד. אנחנו הנכדים של בן יהודה הולכים לבית 
הקברות יום פלוני לזכרו". אף אחד לא כותב בס"ד על דבר כזה, ואילו הם כתבו 
את זה )ואפשר לבדוק מה יצא מהאנשים האלה(. כל אחד שעושה דבר שיש בו קצת טובה 
אפילו לא בסדר, הקב"ה משלם על זה. למה זכה בלק שיצאה ממנו רות המואביה? 
הגמרא )סנהדרין ק"ה ע"ב( אומרת בגלל שהקריב ארבעים ושנים קרבנות. בלעם היה 
משחק בו, "ויזבח בלק בקר וצאן וישלח לבלעם ולשרים אשר אתו" )במדבר כ"ב מ'(, 
ורש"י כותב ששלח לו רק בקר אחד וצאן אחד. מנין לנו? אולי הכוונה בקר וצאן 
הרבה. אלא כתוב "וישלח לבלעם", למה לא הזמין אותו על השלחן? כי אמר: בלעם 
עקשן ולא רוצה לבוא אלי רק אחרי כמה הפצרות, אז אני אשלח לו כמו כלב. לכן 
בלעם אמר לו: אתה שולח לי בקר אחד וצאן אחד? בוא ואראה לך. תקריב ארבעים 
ושנים קרבנות, "שבעה פרים ושבעה אילים" כמה פעמים )שם כ"ג א' י"ד וכ"ט(. ובלק 
מסכן הקריב כל זה. אחרי שהקריב אותם, לא יצא לו כלום מזה. ובלק אמר לו "ועתה 
ברח לך אל מקומך" )שם כ"ד י"א(, תעוף מכאן. אבל קיבל שכר על זה, ויצאה ממנו רות. 

הקב"ה משלם שכר כל בריה.
ועוד נוסח אחר, אנחנו אומרים "מנוחה נכונה", והאשכנזים אומרים "יזכור    9
אלקים". אבל החילוניים אומרים "יזכור עם ישראל זיו הבחורים ותפארת העלמות 
שנלחמו". מי ניסח את היזכור הזה? ברל כצנלסון. זה הוגה הדעות של מפא"י, מה 



הדעות הפסולות יתבטלו מן העולם
והנה קיבלתי חוברת "על עמך יערימו סוד", ומראים שם כמה דברים ד. 

נוראיים. אמרו לי שיש חוברות חדשות של משרד החינוך, שפעם היתה 
בהם קצת לחלוחית של תורה ואמונה, ואילו היום אין כלום. למשל על 
הלל הזקן, מכל הסיפורים שיש עליו הם מביאים רק סיפור אחד, שהלך 
לבית המרחץ ואמר שזו מצוה כי זה נקיון )ויקרא רבה פרשה ל"ד פיסקא ג'(, 
וא"כ במקום נקיון ע"פ ההיגיינה הם עושים ע"פ הלל הזקן. תודה רבה... 
ועל הגאון מוילנא, למה הוא נקרא "הגאון"? אנחנו יודעים שבגיל שלוש 
שאלו אותו: תגיד לנו איפה כתוב בתורה "אברהם אברהם" סמוכים, חוץ 
מפרשת העקידה "אברהם אברהם ויאמר הנני" )בראשית כ"ב י"א(? והוא 
אברהם, אברהם  ענה להם: בפרשת תולדות "אלה תולדות יצחק בן 
הוליד את יצחק" )שם כ"ה י"ט(. חזק וברוך. שאלו אותו שאלה נוספת: איפה 
כתוב בתורה חמש מלים שכל מלה בעלת שתי אותיות? ענה להם: "כי 
יד על כס יה" )שמות י"ז ט"ז(. אמרו לו: איפה עוד מקום כזה? ענה להם: 
"כי גם זה לך בן" )בראשית ל"ה י"ז(. ויש עוד מקום כזה, "ויולד נח את שם 
את חם ואת יפת" )שם ה' ל"ב(. בתורה יש שלוש פעמים כאלה )ספר תולדות 
הגר"א עמ' נ"ג-נ"ד(. אבל במשרד החינוך לא מספרים את זה. אתם יודעים 

מה סיפרו עליו? שבילדותו בגיל שלוש היו ילדים משחקים, נפל להם 
אגוז בתוך חפירה, ואף אחד לא הצליח להביא אותו, "עמוק עמוק מי 
ימצאנו" )קהלת ז' כ"ד(. הגר"א אמר להם: יש לי דרך להוציא אותו. שאלו 
אותו: מהי הדרך? אמר להם: תביאו לי מים, וכמו שאמר אליהו הנביא 
"מילאו ארבעה כדים מים" )מלכים א', י"ח ל"ד(. שפך אותם, והאגוז צף על פני 
המים10. אמרו לו: אתה גאון. ומאז נקרא "הגאון"... זה השגעון שלכם?! 
וכי מגיל שלוש קראו לו גאון בגלל אגוז?!11 זה טירוף להשכיח מעם 
ישראל את כל החכמים שלו, ולהילחם בעוז ובחוצפה כזאת בכל דבר 
לכן אם הביאו לך ספר ממשרד  קדוש. כמה אדם צריך להיזהר בזה. 
החינוך, תדע שזה לא החינוך אלא "החינוק", כי הם חונקים את עם 
ישראל. אבל יתבטלו כל הספרים האלה, כל הדעות הפסולות האלה, וכל 
המשוגעים האלה. הם נלחמים בתורה? אף אחד לא יכול להילחם בתורה. 
אנטיוכוס נלחם בתורה, אדרייאנוס נלחם בתורה, היטלר נלחם בתורה, 
וכל אלה אבדו מן העולם. וכי בגלל שאתם יהודים השטויות האלו לא 
יאבדו מן העולם?! הדעות שלכם יאבדו מן העולם. אבל אתם תישארו 
כי עם ישראל ישאר בעל כרחו נאמן לתורה, ולא יעזור להם כלום, הם 
מנסים לטהר כל השטויות שבעולם12. הם מבינים שהמפץ וכו' דברים 
בטלים, איזה מפץ?! המח שלהם התנפץ. "שורשם קצץ, ופרים רצץ, 
)רבי יהודה הלוי בפיוט יבשו אלי(. יגיע הזמן  ופטיש מפוצץ, שלח באלילים" 

זה מפא"י? המערך )מפלגת העבודה( של הדור שלנו. "מה ראו על ככה ומה הגיע 
אליהם" )אסתר ט' כ"ו(, מה ראו על ככה ראשי תיבות מערך. אמנם כצנלסון הזה היה 
רחוק מן האמונה, אבל הביאו בשמו דבר אחד: איך נוכל להתיר לאכול בשר חזיר, 
ומאידך נסביר לילדים שלנו שמתתיה הכהן נלחם באוכלי חזיר, והרג אותו כהן רשע 
שרצה להקריב חזיר על המזבח?! תודה רבה... אבל להחליף יזכור אלקים ביזכור עם 
ישראל, זה טירוף, ולא עושים את זה. לכן נרמז שמו בתהלים "אשמרה לפי מחסום 

בעוד רשע לנגדי" )ל"ט ב'(, בעוד רשע לנגדי ראשי תיבות ברל. זה ברל כצנלסון.
10  אולי למד את זה מהגמרא )שבת ה' ע"ב(: "אגוז על גבי מים".

11  מה הקשר בין אגוז לגאון? אם נאריך את הזי"ן של אגוז תהיה נו"ן סופית )בכתב 
אשורי(, ואגון זה אותיות גאון...

12  אמרו לי שיש אנשים חילוניים קוראים תהלים באוטובוס, ואפילו בלי כיפה. 
אחד שנכנס לחנות מכולת על יד בלינסון, אמר לי שראה שם אדם בלי כיפה והאשה 
לא נראית דתיה, ומתווכחים ביניהם מה מברכים על מזונות אם קבע סעודתו או 

לא. מה אכפת לכם אם קבע או לא? אלא הם רוצים ללמוד לברך.

שהם בעצמם יסתכלו אחד לשני, ויאמרו: תגיד לי, אתה באמת מאמין 
שהעולם הזה נברא ממפץ? זה לא טירוף?! אמנם בינתיים הם ממשיכים 
בזה ויש להם כסף וחוצפה, אבל פעם אחת יחלפו כל הדברים האלה. 
איך אומר רבי יהודה הלוי? "ישנה ויחלוף כליל, כל ממלכות האליל, 
חסנך לעולם, לדור ודור נזרייך" )קינת ציון הלא תשאלי(. חסנך בערבית זה 

"חוסן", ופירושו יופי. היופי של התורה ישאר לעולם.

נסי "מלחמת ששת הימים" מן התורה מנין?
בשנת תשכ"ז היה נס גדול מאד, שאי אפשר להסביר אותו בדרך ה. 

זו "מלחמת ששת הימים". הרמטכ"ל שהיה במלחמה הזאת  הטבע, 
קיבל "כריזה" באמצע המלחמה, והיה חולה ושוכב במטה. הוא היה חצי 
רמטכ"ל, "יש מוקצה לחצי שבת" )ביצה כ"ו ע"ב(... אבל אח"כ אמר: "מאת 
ה' היתה זאת היא נפלאת בעינינו" )תהלים קי"ח כ"ג(. סבא שלי ע"ה נפטר 
ביום י"ט מנחם אב שנת תשכ"ו, ובמלאת השנה )בשנת תשכ"ז( אבא אמר 
לי לדבר עליו. שאלתי אותו: מה לדבר? אמר לי: תגיד פסוק "איש חכם 
נשפט את איש אויל ורגז ושחק ואין נחת" )משלי כ"ט ט'(, איש חכם - זה 
הקב"ה, איש אויל - זה אנחנו עם ישראל, אוילים. רגז - בשואה, שחק - 
במלחמת ששת הימים, ואין נחת. אמנם למעשה אלפים חזרו בתשובה 
אחרי מלחמת ששת הימים, ועוד אחרי מלחמת יום הכיפורים. אבל באותו 
רגע עדיין לא ראינו כלום. בסוף השנה ההיא, ערב ראש השנה שנת 
תשכ"ח, אבא ע"ה שלח מכתב לרב צבאן. המכתב לא הגיע אליו בסוף, 
ואבא פחד שפתחו אותו. אבל לא היה כתוב בו כלום, רק אבא כתב שם: 
עכשיו בערב שנת התשכ"ח, אנחנו זוכרים את הפסוק "התשכח אשה 
עולה" )ישעיה מ"ו ט"ו(, המלה "התשכח" בלשון תמיהה, וכי אפשר לשכוח 
כל הנסים שעשה לנו הקב"ה?! אסור לשכוח את זה. לכן צריך לזכור 
כל הנסים של הקב"ה, ולא לומר שעשה אותם פלוני, כי הם מעל הטבע 
ודבריהם שקר13. והנה בפרשה שלנו )פרשת עקב( רמוז על שנת תשכ"ז. 
בפסוק "כי תאמר בלבבך רבים הגוים האלה ממני" )דברים ז' י"ז(. המלים 
כי תאמר בלבבך, בגימטריא תשכ"ז. המלים "לא תירא מהם", בגימטריא 
תשכ"ז. המלה "לא" ראשי תיבות של ראש הממשלה אז לוי אשכול. הוא 
היה מפחד מאד, והפסוק אומר לו "לא תירא מהם". אף אחד לא האמין 
צריכים לדעת שאנחנו כאן מושגחים מלמעלה,  שיקרה כדבר הזה14. 
והקב"ה משגיח על הבחירות ועל הצרות ועל השופטים והמשפטים, 
"בשופטני עסקינן" או בשופטים ישרים. ויש שופטים שלא גדלו על 
התורה, אבל לפחות הולכים ביושר, ואם נשים חרדיות עושות אירוע 
בהפרדה לא כופים עליהם. לכו תכפו על הבדווים את הדבר הזה, אבל 
הם מפחדים מהם. מאיפה הבדווים לקחו את ההפרדה? מהתורה שלנו 
"מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל" )במדבר כ"ד ה'(, שאינם מסתכלים 
אחד מה שקורה בביתו של השני )בבא בתרא ס' ע"א(. אתם חושבים שכשלא 

13  היום יש חוברת שכתב חגי בן ארצי )גיסו של ראש הממשלה, והלואי שהוא היה ראש 
הממשלה(, ושם כותב שכל מה שקרה ביום כ"ו באייר תשכ"ז זה מעל הטבע, ואי 

אפשר להסביר בדרך הטבע מה שהיה שם. הוא הביא עשר טעויות שעשו המצריים, 
וזה לא טבע בכלל. מי שיקרא אותם ישתכנע ויבין את זה.

14  בזמנו לוי אשכול בא לרב כהנמן, ואמר לו: תשמע, יש לך ישיבה נפלאה, ואני 
לא יכול לקחת את התלמידים שילחמו במלחמה כי הם לא תפסו נשק, אבל אנחנו 
חוששים שיהיו שלושים אלף חללים, אז לפחות שילמדו לקבור אותם. הוא הביא 
איתו רופא שאם הרב כהנמן יתעלף יתן לו זריקה. הרב ישב בשלוה, ואמר לו: אל 
תדאג, החפץ חיים הבטיח "ובהר ציון תהיה פליטה והיה קודש" )עובדיה א' י"ז(. אמר: 
אני באתי לדבר איתו, והוא עודד אותי שלא יהיה כלום. וככה היה, ונהרגו שבע 

מאות ומשהו מישראל.

נא להרבות בתפילות לרפואת עדי ניסים בן עירית 
 אנו מגייסים כספים עבור ההוצאות הרפואיות הרבות, זו ממש הצלת נפש!
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עושים הפרדה זה כבוד לנשים? להפך, אתם מבזים אותן ומקלקלים 
אותן, ואתם הורסים את עם ישראל. אבל לאט לאט זה יכנס להם בראש, 

ויעזבו כל השטויות האלה. 

למה עושים "התרת נדרים"?
השבוע ביום ששי ערב ראש חודש אלול, עושים פעם שניה "התרת ו. 

נדרים". פעם ראשונה עשינו ביום כ' באב )ואז לא דיברתי על זה(. אמנם אי 
אפשר לסמוך על ההתרה הזאת בשביל נדר ממש, כי צריך לפרט את 
הנדר לפני חכם אחד וששלושה יתירו לו. אבל אפשר לסמוך על זה 
בשביל קללות, אם אדם קילל במזיד או בשוגג, הוא מתיר את זה. הרב 
חיד"א )צפורן שמיר אות ר"ו( קורא לזה "התרת קללות". אנחנו נוהגים שיהיו 
עשרה ועשרה, כלומר עשרה עומדים לקבל התרה ועשרה מתירים. 
שאם נידוהו בחלום צריך  אמנם מספיק שלושה אנשים, אבל יש דין 
)יו"ד סימן של"ד סעיף ל"ה(. את מי מצאנו שנידוהו  עשרה להתיר לו את זה 
בחלום? אחד מחכמי התלמוד המפורסמים ביותר "רבא", הגמרא )חולין 
קל"ג ע"א( אומרת עליו "נזוף הוה"15. וכי מישהו מאיתנו יכול לומר שהוא 

צדיק יותר מרבא?! ועוד דבר, שלפעמים אדם מנודה לשמים. ושתי 
דעות בזה, יש אומרים שהוא לא בסדר ומנדים אותו )תוס' בנדה דף י"ג רע"ב 
בד"ה המקשה(, ויש אומרים שהוא כבר מנודה לשמים. וזו דעת הרמב"ם 

)פרק כ"א מהלכות איסורי ביאה הי"ח(, ומובאת בחק לישראל )פרשת בא יום שלישי( 

בימי השובבי"ם. )עיין במבוא לספר ארים נסי-גיטין עמ' 9(. הרמב"ם )שם( כותב: 
"המקשה עצמו לדעת הרי הוא בנדוי". מה הפירוש? מי שיש לו אייפון, 
ויודע שיש שם כל התועבות שבעולם ומסתכל בכוונה, ואח"כ מקשה 
עצמו לדעת, הרי הוא בנדוי. אדם כזה צריך לעשות לו התרה בעשרה, 
כי הוא מנודה לשמים. צריך לדעת את זה. פעם כתבתי שאם אדם מוצא 
)עיין בחוברת אור תורה טבת  ויחזיר אותו  אייפון, יחפש את הבעלים שלו 
תשע"ה סימן מ"ג מכתב מ"ד(, כי בזמנו היה אייפון מסוג אחד ואדם צריך אותו 

לפעמים לעבודה וכדו'16. אבל היום שיש אייפון מסונן, אם תמצא אייפון 
לא מסונן הרי תשעים אחוז שנעשה למטרה רעה, ויש להשמיד אותו. 
צריך להיזהר בדבר הזה, שלא יאמר אדם "הוא לא דתי לא אכפת לי", כי 

15  למה היה נזוף? הגמרא )תענית כ"ד ע"ב( מספרת שפעם אחת המלכה של פרס 
"איפרא הורמיז" אמרה לבן שלה הנסיך יורש העצר: היהודים האלה כל פעם 
שמתפללים מביאים גשם וזה משהו מיוחד, אמר לה: זו חכמה להביא גשם בחודש 
טבת, הרי גם בלעדיהם היה מגיע גשם. נראה אם הם יכולים להביא גשם בחודש 
תמוז. שלחה לרבא, ואמרה לו: הבן שלי ניצח אותי, אתה יכול להביא גשם בחודש 
תמוז? אמר לה: אני אנסה ואתפלל לה'. רבא התפלל ולא ירד גשם. אבל רבא היה 
חריף בלשון שלו, ואמר: "אלקים באזנינו שמענו אבותינו סיפרו לנו, פועל פעלת 
בימיהם בימי קדם" )תהלים מ"ד ב'(. ואנו בעינינו לא ראינו. בימי קדם עשית פעולות 
נוראות. שמואל הנביא אמר "הלא קציר חטים היום ויתן קולות ומטר" )שמואל-א', 
י"ב י"ז(, "ויתן ה' קולות ומטר ביום ההוא ויירא כל העם מאד" )שם פסוק י"ח(. והיום 

שכחת אותנו... רבא אמר את זה, וירד גשם. והוא לתומו עשה את זה. איפרא הורמיז 
השתגעה ואמרה לבן שלה: תראה מה עושה תפלה של רבא. בלילה בחלום של 
רבא, בא אליו אביו ואמר לו: ככה עושים? איך אתה כביכול מטריח את הקב"ה 
להוריד גשם שלא בעונתו? אמר לו: מה אעשה? היא ביקשה גשם. אמר לו: היית 
צריך לדחות אותה, תגיד לה שאנחנו לא משחקים "דומינו" עם הקב"ה, ויגיע 
הזמן של הגשם. אם תרצי בחשון נתפלל שיגיע בחשון, ואם תרצי בהושענא רבא 
שאומרים "אל תמנע מים" אין הכי נמי. אבל לא בחודש תמוז. אמר לו אביו: עכשיו 
החיצוניים באים לדקור אותך במטה, לך תחליף מטה אחרת. קם בלילה בחושך 
והחליף מטה אחרת. המסכנים )החיצוניים( האלה עוורים, ולא ראו שרבא עבר למטה 
אחרת. והנה בבוקר רבא קם וראה שכל המטה שלו מלאה סכינים וחרבות. אוי 

ואבוי. ורש"י שם כותב שהיה נזוף בגלל הדבר הזה.
פעם אמרתי למישהו על דבר מסויים שכתוב בגמרא במקום פלוני, ותוך    16
שניה אמר לי: זה כתוב בכתובות דף קי"ב. התפלאתי: איזה גאון? אבל הוא לחץ 
על המכשיר שלו, "ויצא העגל הזה". זה משהו אדיר ונורא. אבל הוא מביא כתובות 

וגם עבודה זרה...

זה חרבן ושממה, ולא רק שאינו דתי הוא גם לא בן אדם. תלמידי חכמים 
שהיו נותנים שיעורים בדף יומי, התקלקלו והתדרדרו מזה, עד שלא 
נשאר מהם כלום. זה השגעון של האייפון17. אנשים חושבים שיש להם 
עולם הזה, אבל אין להם לא עולם הזה ולא עולם הבא. מי ששומע בקול 
התורה, יש לו אושר בחיים ועולם הזה ועולם הבא. ומי שבורח מהתורה, 

זה מה שיהיה לו, ה' ירחם.

ארבע דעות בסדר הפרשיות בתפלין
היום קראנו פרשת "והיה אם שמוע תשמעו", זו הפרשה הרביעית שיש ז. 

לנו בתפלין. ארבע פרשיות יש בתפלין, כמנין הדעות בסדר הפרשיות. 
)מנחות ל"ד ע"ב בד"ה והקורא(, שהולך  רש"י  הדעה המפורסמת ביותר של 
לפי סדר התורה: "קדש לי, והיה כי יביאך, שמע, והיה אם שמוע". איפה 
מתחילה פרשת קדש? בצד שמאל של המניח. וקל מאד לזכור את 
רבנו תם  )ׁשי"ן וׂשי"ן היינו הך(. אבל נכדו  שמאל  שש"ש - רש"י, קדש,  זה: 
)תוספות שם בד"ה והקורא( חולק עליו בזה, ולדעתו לא עושים "שמע - והיה 

אם שמוע", אלא להפך, "והיה אם שמוע - שמע". ועשו סימן לזה "הויות 
"קדש לי, והיה כי יביאך, והיה אם  באמצע". וא"כ הסדר של רבנו תם: 
שמוע, שמע". ומשמאל לימין. ויש עוד שתי דעות בזה, שהעולם לא כ"כ 
יודע אותם. הרב חיד"א )קונטרס אחרון למחזיק ברכה סימן ל"ד סק"ד( מביא את 
הדעות האלה. דעת שימושא רבא )הובא בתוספות מנחות ל"ד ע"ב בד"ה והקורא( 
כמו רש"י, רק להפך, רש"י מתחיל קדש משמאל המניח והוא מתחיל 
קדש מימין המניח. והסדר שלו: קדש, והיה כי יביאך, שמע, והיה אם 
שמוע. ודעת הראב"ד )בהשגותיו פ"ג מהלכות תפלין ה"ה( כמו רבנו תם, רק להפך, 
רבנו תם מתחיל משמאל המניח והוא מתחיל מימין המניח. והסדר שלו: 
קדש, והיה כי יביאך, והיה אם שמוע, שמע. וכמעט אף אחד לא מכיר 
את הדעה הזאת18. אני מסכם את כל הדעות בזה19: א. דעת רש"י, הכל 
ע"פ סדר התורה, ומתחיל קדש משמאל של המניח. ועשינו סימן לזה. 
ב. דעת רבנו תם, כמו רש"י. רק שמהפך והיה אם שמוע לפני שמע. ג. 
דעת שימושא רבא, כמו רש"י. רק במקום להתחיל קדש משמאל הוא 
מתחיל קדש מימין. ד. דעת הראב"ד, כמו רבנו תם. רק במקום להתחיל 

קדש משמאל הוא מתחיל קדש מימין. זה הסדר של החכמים האלה.

למה רבנו תם חלק על רש"י בזה?
למה רבנו תם סובר הוויות באמצע? כולם יודעים שהיתה לו קושיא ח. 

בגמרא. המשנה )מנחות ל"ד ע"ב( אומרת: כיצד סודרן? קדש והיה כי יביאך 
מימין, שמע והיה אם שמוע משמאל. וקשה על זה, למה המשנה אומרת 
שתים מימין ושתים משמאל, ולא אומרת קדש מימין והיה כי יביאך שמע 
והיה אם שמוע משמאל? אבל באמת הקושיא הזאת לא כ"כ נוראה. ויש 
מתרצים על זה, שבא ללמד אותנו להניח את התפלין באמצע, שתי 
פרשיות מכאן ושתי פרשיות מכאן )עיין ברא"ש הלכות תפלין אות ה'(. והיעב"ץ 
)בהגהותיו בגמרא שם( מתרץ יותר טוב מזה, שקדש והיה כי יביאך כתובות 

בספר שמות, ושמע והיה אם שמוע כתובות בספר דברים, לכן הברייתא 
סידרה אותם בצורה כזאת. אבל אח"כ הרגיש שרבנו תם המציא דבר 
חדש בגלל הקושיא הזאת, וכתב: "חלילה לחשוד אבות העולם שיבדו 
דבר כזה מלבם". רבנו תם לא ימציא מלבו דבר כזה, לומר שסבו וכל 
חכמי ישראל בדורו "קרקפתא דלא מנח תפלין", איך אפשר לומר דבר 

17  אחד ברח מאשתו, ושלח לה במכתב את הפאות והזקן שלו. אבל היא נשארה 
עגונה, בן בליעל תשחרר אותה! הוא ברח ולא משחרר אותה.

18  רק האדמו"ר מליובאוויטש שהיה מניח ארבעה זוגות תפלין בכל יום, והיה לו 
קטעים בתפלה שהיה מחליף ביניהם. אבל העיקר הוא דעת רש"י, ומברכים עליו 

בלבד. 
הרב חיד"א )בסוף מחזיק ברכה( עשה בהם סימנים יותר מדי, וקשה לזכור את    19

הסימנים האלה.
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כזה?!20 וגם רבנו תם היה חריף מאד, ויכול לתרץ כל קושיא בעולם. 
וכי לא היה יכול לתרץ את הקושיא הזאת?! אבל האמת שרבנו תם לא 
מסתמך על הקושיא הזאת, ובכל פעם שהוא יוצא מהפשט תדע שיש לו 
אסמכתא מהגאונים. כאן הוא מצא כמה גאונים רבנו חננאל ורבנו האי 
ועוד שאומרים ככה )הובאו בתוספות שם(. וגם בתלמוד ירושלמי שלא נמצא 
לפנינו, מעידים שכתוב שם "הויות באמצע" )עיין בעלון מס' 21 אות י'(. אבל 
רבנו תם עושה בחכמה, ולא רק שמצא בגאונים את זה, אלא גם רוצה 
להוכיח מהגמרא שלנו שהעיקר כמו השיטה הזאת21. והרבה פעמים 
ראינו את זה22. מנין לנו שרבנו תם בונה הרבה על הגאונים? הרב חיד"א 
)מחזיק ברכה קו"א סימן נ"א אות א'( מביא מספר הישר של רבנו תם בכתב יד23, 

20  בתשובת בשמים ראש )סימן כ"ד( כותב בשם רבי דן חכם מזמן הראשונים: "קובל 
אני על רבנו תם, שלא היה לו לשנות מנהג בני דורו שהכל הולך על הסדר". והבאתי 
את זה בספר אסף המזכיר )ערך בשמים ראש(. ואני התפלאתי: מה זה קובל על רבנו 
תם? הרי היתה לו קושיא בגמרא. אלא שהקושיא לא כ"כ מוכרחת. ספר "בשמים 
ראש", לא ספר כ"כ מוסמך. המחבר היה בדור מאוחר, והדפיס כאילו כתב יד של 
הרא"ש, ועשה לו הערות. ויש הוכחות לזה. )עיין בספר אסף המזכיר שם, ובחוברת אור תורה 

אייר תשנ"ג סימן ק"י(.

21  כתוב "טובה חכמה עם נחלה" )קהלת ז' י"א(, נחלה זה מסורת, וטובה חכמה עם 
נחלה שתהיה עם טעם הוכחה והסבר לזה.

22  פעם למדנו סוגיא בקידושין דף כ"ג ע"א, והפשט היה נראה כמו רש"י, אבל רבנו 
תם הקשה כמה קושיות, והפך את הגירסא בגמרא. מי שמעיין רואה שהקושיות 
אינן קושיות ממש, ולכל קושיא יש תירוץ, ואדרבה הפשט כמו רש"י. אבל הגירסא 

שחידש רבנו תם אינה מלבו, אלא כן גירסת הרי"ף והגאונים.
23  בזמנו הוא היה בכתב יד, ואח"כ הדפיסו אותו. הדפוס הראשון שלו )בסביבות 
שנת תק"ע( היה נראה זוועה נורא ואיום. ויש לנו את הדפוס הזה. במקום אחד רבנו 

שמשון כותב לרבנו תם: "מגילה עפה מעיניך רבנו שלמה", מה הפירוש מגילה 
עפה מעיניו של רש"י?! וכי המגילה תעוף שם?! וממשיך "והרי בן בתך חוגר כלי 
שאבא ע"ה מצא בספר "כרם  מלחמה לעומתך". מה הוא מדבר?! אבל היה מזל 
חמד" את התשובות האלה, והעתיק אותם במכונת כתיבה שקנה מאיטליה )היא 

ושם )ספר הישר סימן מ"ה( רבנו תם כועס על רבנו משולם שהיה בדורו, והנהיג 
שלא לברך על הדלקת נרות שבת, כי זה לא כתוב בגמרא24. רבנו תם 
כותב לו: "מי שאין לו סדר רב עמרם גאון אסור לו לפסוק הלכה". זאת 

היתה חידוש בתונס(. ההעתקה הזאת שמורה בידינו, ומחוברת עם ספר הישר. שם 

לא כתוב "מגילה עפה", אלא "מי יגלה עפר מעיניך". איך טעו בזה?! אבל היו שם 
הרבה שגיאות דפוס. רבי אפרים זלמן מרגליות כתב הגהות על כל ספר הישר 
)בגיל שלושים(, וקרא להם "אור הישר" )לא ראיתי אותם(. אבל אח"כ מצאו את כתבי היד 

המדוייקים והמסודרים, והדפיסו מחדש הכל. למה קרה לרבנו תם הדבר הזה? כי 
הוא היה חולק על כל ההגהות של סבו רש"י, וכתב: קראתי לו "ספר הישר", כי כל 
פיקודי כל ישרתי, ומר זקני רבי שלמה כל פעם מגיה, ובאמת הגירסא הקדומה 
נכונה. אבל זה לא תמיד ככה, ותשעים אחוז מהגהות רש"י אמיתיות שאי אפשר 
לדחות אותם. לכן קיבל מתנה ג"כ שהספר שלו מלא באלפי שגיאות. עד שאח"כ 

הוציאו מהדורא אחרת, והסתדר הכל. 
24  ויותר מזה, מוכח מהגמרא שלא מברכים על הדלקת נרות שבת. אמרתי את 
זה כמה פעמים, אבל אנשים לא מבינים את זה. אתה מדבר עם קירות, "קורות 
בתינו ארזים" )שיר השירים א' י"ז(, גם קורות וגם קירות... מה ההוכחה? הגמרא )שבת כ' 
ע"ב כ"א ע"א וע"ב( מדברת על נר שבת, ואח"כ עוברת לחנוכה ושואלת: מאי חנוכה? 

)כ"ג ע"א( הגמרא שואלת: מה מברכים?  ומביאה את הסיפור של חנוכה. בהמשך 
ועונה: "אשר קדשנו במצוותיו וציונו להדליק נר חנוכה". ושואלת: היכן ציונו? 
זו שאלה גדולה מאד. רב אויא ורב נחמיה תירצו על זה, אחד אמר מ"לא תסור" 
ואחד אמר מ"שאל אביך ויגדך". ואם אנחנו מברכים על נרות שבת "וציונו להדליק 
נר של שבת", למה הגמרא עוזבת את השבת ועוברת לחנוכה ורק אז שואלת בנר 
חנוכה היכן ציונו?  אלא מוכרח שבימי הגמרא לא בירכו על נר שבת. והסיבה לזה, 
כי נר שבת הוא רק משום שלום בית כדי שלא יישב בחושך, עוד תברך עליו?! למה 
אנחנו מברכים היום? הרב רצון ערוסי שליט"א כתב על זה מאמר ארוך כארבעים 
עמודים בחוברת "סיני" ]ניסן-אייר תשל"ט עמ' נ"ה והלאה[, ושם הוא משער שזו 
תקנת הגאונים נגד הקראים שהיו יושבים בליל שבת בחושך, ולכן תיקנו שאדרבה 
נברך "אשר קדשנו במצוותיו וציונו להדליק נר של שבת". לפני כמה שנים הייתי 
מחכה בקופת חולים, ומה אעשה בינתיים?! אז עברתי על המאמר הזה. ונדמה לי 

שלא כתב שם את ההוכחה שלי.



אומרת שרבנו תם לא מחדש דברים מלבו, אלא כל דבר שמחדש היה 
בודק אותו בספרות הגאונים. לכן גם כאן הוא מצא בספרי הגאונים ככה.

למה לדעת רבנו תם לא עושים כסדר התורה?
)נוכח השלחן סימן ל"ד ס"א( שואל על שיטת ר"ת: ט.  רבי שאול כהן ע"ה 

מדוע להפוך את הסדר של התורה, הרי הסדר הוא "קדש והיה כי יביאך 
שמע והיה אם שמוע", אז תלך לפי הסדר הזה25. אבל יש הסבר לזה, 
כי בפרשת והיה אם שמוע כתוב "וחרה אף ה'", וזה דין. כתוב בזוהר 
)פרשת בא דף מ"ג סע"ב( שפרשת והיה אם שמוע זה "דינא קשיא". ולכן לא 

כדאי שזה יהיה בסוף אלא באמצע, כדי שיהיה חסד מכאן וחסד מכאן. 
מאיפה לומדים את זה? כתוב בזוהר )פרשת אמור דף ק' ע"א( לגבי התקיעות 
של השופר, שתקיעה זה חסד ושברים שזה קול שבור זה דין ותרועה 
זה חצי חצי, ולכן תוקעים תשר"ת, כדי שתהיה תקיעה מכאן ותקיעה 
מכאן, ויהיה חסד בהתחלה ובסוף. אברהם מכאן ויעקב מכאן, ויצחק 
באמצע. אותו הדבר כאן. זו הסברא שפרשת "והיה אם שמוע" באמצע 

הפרשיות בתפלין לפי דעת רבנו תם.

האם אפשר לברך על שימושא רבא?
היום יש חסידים ובמיוחד אצל המקובלים, שמניחים במנחה תפלין י. 

"שימושא רבא", האם יברכו על זה או לא? התשובה לזה, שיש שתי 
גרסאות בתפלין האלה. גירסא אחת שמתחיל קדש מימין וכמו שאמרנו, 
וגירסא שניה, שהסדר של הפרשיות כמו רש"י  ולא מברכים על זה. 
בדיוק, אלא שלדעת שימושא רבא בתי התפלין יהיו גדולים קצת, בגודל 
"אצבעיים על אצבעיים" )אצבע זה שני ס"מ ואצבעיים זה ארבעה ס"מ(. ואנחנו 
עושים תפלין של רש"י פחות מזה. לכן מי שעושה ככה יכול לברך על 
זה. והנה האשכנזים עושים תפלין גדולים, כי הם חוששים לשינוי קטן 
בצורת האות26, ולכן עושים תפלין באותיות גדולות שהתגים לא ישנו 
את צורת האותיות. וכי תגיד להם שלא יברכו על זה בגלל שזה שימושא 
רבא?! לכן תפלין של שימושא רבא שעשוי כמו הסדר של רש"י, אפשר 
לברך עליו לכל הדעות. אמנם היו חכמים שהתנגדו לזה. רבי שלום הדאיה 
שהיה מקובל אמר לי ששמע מאביו רבי עובדיה הדאיה )בעל ישכיל עבדי(, 
שלא לברך על שימושא רבא. שאלתי אותו: למה לא לברך על זה? אמר 
לי: שימושא רבא יש לו סוד למעלה מהבחינה של רבנו תם, כי תפלין 
דרש"י זה בחינת "בינה", ורבנו תם זה בחינת "חכמה", ושימושא רבא 
בחינת "כתר". ואם על בחינת "חכמה" לא מברכים, כ"ש על בחינת "כתר" 
שאין לברך27. אבל למעשה זה לא נכון, ואם שימושא רבא זה כמו רש"י 

25  פעם להבדיל היה רוסי עולה חדש שוכר דירה, והיה משלם כל חודש במשך 
שלוש שנים. השנה השלישית היתה מעוברת, והמשכיר אמר לו: תשלם שלושה 
עשר חודשים. התפלא: מה הסדר הזה? אמר לו: אתה גר כאן עוד חודש. אמר לו: 
אני מבין את זה, אבל מה הסדר הזה שלכם?! הוא לא מבין את זה, כי ברוסיה יש 

רק שנים עשר חודשים, ולא יכול להיות פחות או יותר מזה.
26  כאן בבני ברק מפורסם משם הרב שבט הלוי, שמי שכותב תפלין לא יעשה תג 
על היו"ד, כדי שלא תיראה כמו מספר ארבע. והתפלאתי: מה אכפת לי שייראה 
מספר ארבע?! ואם אני כותב אות מסויימת ודומה קצת לאות נו"ן בצרפתית, 
א"כ אין לדבר סוף. אבל במקור בשו"ת שבט הלוי )ח"ח חאו"ח סימן י"ב אות ד'( מבואר 
שאם התג עבה הוא משנה את צורת האות. לכן אם תדע לעשות תג דק באמצע 
של היו"ד, הרי רואים שזה יו"ד עם תג ואין בעיה בזה, אבל אם תעשה אותו קצת 
עבה והוא פונה קצת לימין, הרי זה נראה מספר ארבע ממש ולא יו"ד. לכן הרבה 
סופרים נמנעים מלעשות תג. ]וזה לשון שבט הלוי: ואם הוא תג גדול וגם קו עב 
קצת וכו' בסוף צד ימיני של היו"ד, נשתנה לגמרי צורת היו"ד ונוטה לפסול וכו'[.
27  הרדב"ז )ח"ד סימן ב' אלפים רפ"ו( כותב שאסור להחליף רצועות של רש"י לרצועות 
של רבנו תם כי רש"י עיקר, אבל מותר להחליף בין רבנו תם לרש"י, כי אדרבה 
של רש"י טוב יותר. באו אליו בחלום ואמרו לו: אתה פוגע בכבוד רבנו תם. הרב 
חיד"א )ברכי יוסף סימן ל"ד אות ד'( מביא את זה, וכותב בסגנון המיוחד לו: "וכ"ש לפי 
דברי חכמי האמת שתפלין של רבנו תם יש להם מעלה גדולה יותר, ועמהם תמוט 

בדיוק, אין שום בעיה לברך על זה. רק מי שיעשה שימושא רבא בסדר 
הפוך שמתחיל "קדש" מימין המניח, לא מברך על זה. )וע"ע בעלון מס' 21 
אותיות י"ד-ט"ז, ובחוברת אור תורה תמוז תשמ"ג סימן ק"י אות א', וטבת תשד"מ סימן ל"ה(.

בכל הדורות הניחו זוג תפלין אחד
הבן איש חי )ש"א פרשת וירא אות כ"א( כתב מסברא שבכל הדורות הניחו יא. 

שני זוגות תפלין. וזה דבר תמוה מאד, מאיפה קיבל את זה? בתשובת 
חיים שאל )ח"א סימן א'( מביא קטע מתיקוני הזוהר )תיקוני זוהר דף ק"א ע"ד(: 
"ובגין דלא בקיאין אלין דדרא בתראה, שויין תרי זוגי תפלין, מספיקא 
דלא ידעין ברזא דא דתרוייהו אצטריכו". ומשמע ששניהם צריכים, גם 
שיטת רש"י וגם שיטת רבנו תם. ומזה הוכיח שכולם הניחו שני זוגות 
תפלין. אבל קודם כל יש ספק גדול בזה, כי הרי היעב"ץ )מר וקציעה סימן 
ל"ד( והגר"א לא גורסים בזוהר את המלים "תרווייהו איצטריכו" )עיין שו"ת 

יביע אומר ח"א חאו"ח סימן ג' אות ז'(. וגם הלשון לא משמע ככה, שהרי אמר 

"דלא בקיאין ברזא דא דתרווייהו אצטריכו", ואם דרא בתראה מניחים 
שני זוגות, א"כ מי אמר שהם לא יודעים דתרווייהו איצטריכו?! אלא 
צריך לבאר שהם מניחים שני זוגות מחמת ספק ואינם יודעים דתרווייהו 
איצטריכו, וא"כ עיקר המשפט שזה מחמת ספק לא כתוב שם. וגם אם 
נגרוס "תרווייהו אצטריכו", אפשר הכוונה אצטריכו למצוה מן המובחר28. 
לכן אין שום ראיה משם שכל הדורות הניחו שני זוגות תפלין רש"י ורבנו 
תם. ולא רק זה, אלא מוכח מהגמרא )עירובין צ"ה ע"ב( שלוש פעמים באותו 
עמוד, שהתנאים והאמוראים הניחו רק זוג אחד בלבד29. וגם הרב האר"י 
מעולם לא אמר שהניחו שני זוגות תפלין. אמנם יש עקשנים שקוראים 
לעצמם "מקובלים", ובאמת הם לא מבינים כלום. האר"י )שער הכוונות 
דרוש ו' דתפלין( אמר "אלו ואלו דברי אלקים חיים", וכי פירושו שצריכים 

להניח את שניהם?! הכוונה שלשניהם יש שורש והסבר למעלה30. אבל 
למעשה יש דעה אחת בלבד, רק שיש לנו ספק בזה )ועיין בספר דרכי העיון 

עמ' ק"ד והלאה(, ואנחנו נוהגים לברך על תפלין של רש"י.

מי שלא מניח תפלין של רבנו תם
חכם אחד בן דורו של הרב חיד"א, רבי נתן שפירא "הנשיא"31, כתב: יב. 

כל מי שאינו מניח תפלין של רבנו תם נקרא "קרקפתא דלא מנח תפלין" 
)מצת שימורים הלכות תפלין(. וזה נורא ואיום, כי הרמב"ם לא הניח רבנו תם, 

חכמה". מה הכוונה שלו בסוף? כתוב בפסוק באיוב "ועמכם תמות חכמה" )י"ב ב'(, 
והוא כתב "תמוט". מי שלא מבין מתפלא: מה זה תמוט חכמה? וכי החכמה תלך 
בגללו?! אבל כוונת הרב חיד"א לספירת "חכמה" שרומזת על שיטת רבנו תם. 

ובספר קול יעקב )סימן ל"ד ס"ק ט"ו( מביא את זה.
28  ומצאנו דבר כזה בזוהר )פרשת פינחס דף רל"א ע"ב( על תקיעת השברים והתרועה 
"תרווייהו אצטריכו", וכי סלקא דעתך ששניהם חובה?! הנה רבי יוחנן אומר: שמע 
תשע תקיעות בתשע שעות ביום יצא )ראש השנה ל"ד ע"ב(, והרי לפי הזוהר חייב 

שלושים תקיעות. אלא ודאי "אצטריכו" פירושו למצוה מן המובחר בלבד.
29  הגמרא שם אומרת: מקום יש בראש להניח שני זוגות תפלין, ומקשה: הניחא 
דראש דיד מאי איכא למימר, הרי ביד המקום צר יותר. והמתרץ עונה: כדאמר רבי 
יצחק מקום יש בראש להניח בו שני תפלין, וכמו שיש בראש אותו הדבר ביד. וכי 
המקשה והמתרץ היו ילדים קטנים בגן הילדים?! הרי הניחו בבוקר רש"י ורבנו 
תם ביחד. אלא מוכרח שלא היו מניחים ככה. ומי שיעיין שם בסוגיא יראה שלוש 
הוכחות באותו עמוד לזה. וגם הרב עובדיה ע"ה )שו"ת יביע אומר ח"א חאו"ח סימן ג' אותיות 

ט'-י'( הביא כמה ראיות לזה.

30  והנה יש לנו מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל בדין יבום, והגמרא )עירובין 
י"ג ע"ב( אומרת על המחלוקות שלהם "אלו ואלו דברי אלקים חיים", היתכן לומר 

שיעשה גם יבום וגם חליצה?!... אלא הכוונה שיש להם שורש. בזמנו החזון איש 
אמר על צד"י הפוכה ככה. 

31  כתב ספר מצת שימורים. הרב חיד"א קורא לו "הנשיא", ונראה לי שזה ראשי 
אלקים. בדורו קראו לו ככה, וגם ארבע מאות  ישמרהו  שפירא  נתן  הרב  תיבות 

שנה אחרי פטירתו הוא נשאר "הנשיא".
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להצלחת יורם חורי,  
דניאל בוכריס,  יונתן 

מאמו, חיבה סופר 
וכדיר בוכריס וב"ב.

לעילוי נשמת
יוסף חי כהן
בן מסעודה

לרפואת
רבקה חיה
בת חנינה 

אסנת

לעילוי נשמת
בחייר רפאל בר כמונה 

נ"ע כ"ג חשון התשנ"ב
תיתה תראכי בת שאשיה

נ"ע ה' אדר תשס"ז 
ת.נ.צ.ב.ה.



וגם הרמב"ן לא הניח רבנו תם, וגם הרשב"א לא הניח רבנו תם, וגם רש"י 
לא הניח רבנו תם, ורוב העולם לא הניחו תפלין של רבנו תם. וכי כולם 
"קרקפתא דלא מנח תפלין"?! אתה שולח אותם לגיהנם ח"ו?! "הוא 
ההולך קדמת אשור" )בראשית ב' י"ד(, קדמת ראשי תיבות קרקפתא דלא 
מנח תפלין...?!32 פעם רופא שינים ירא שמים מבני ברק )ד"ר ברוכים( סיפר 
לי שלפני שנים הרב עובדיה אמר שמי שאינו מניח תפלין של רבנו תם 
נקרא "קרקפתא דלא מנח תפלין". הם שמעו את זה בלווין שהיה להם 
מטעם העירייה. כל החדר הזדעזע מזה, ולמחרת כולם הזמינו תפלין 
של רבנו תם. אבל באמת הרב לא אמר ככה, אלא אמר: מי שלא מניח 
תפלין דרבנו תם נקרא "קרקפתא דלא מנח תפלין לדעת רבנו תם". וזה 
נכון, כי לדעת רבנו תם הוא לא הניח תפלין בכלל. אבל לא להגזים 
שזה נקרא "קרקפתא דלא מנח תפלין" בכלל. וכי אתה אומר ככה על 
גדולי עולם?! הגר"א לא הניח תפלין דרבנו תם לעולם. פעם תלמידו 
רבי חיים מוואלז'ין שאל אותו: בשלמא כבודו כל היום עם תפלין, אבל 
אני שמוריד תפלין אחרי התפלה למה לא אניח רבנו תם? אמר לו: אל 
תניח את התפלין האלה, כי יש לי קושיות על רבנו תם, וכאשר אפגוש 
אותו בגן עדן אגיד לו אותם. אבל יכול להיות שהגר"א לא ידע שיש 
כמה גאונים סוברים כמו רבנו תם, ואם היה יודע שרבנו תם לא בודד 
בדעתו לא היה אומר ככה. לכן אם פעם אדם טעה והניח תפלין של רבנו 
תם ובירך עליהם, לא קרה כלום, כי יש לו על מי לסמוך. אומרים בשם 
הרב שר שלום מבלז, שכל אחד מוכרח פעם אחת בחייו לטעות ולברך 

32  פעם אמרו לחזון איש את זה, ואמר להם: יש לו חבר. התפלאו: מי זה החבר 
שלו? אמר להם: רבנו תם... הוא סובר שמי שלא מניח תפלין שלו לא יוצא ידי 
חובה. החזון איש אף פעם לא מדבר בתקיפות, ויש לו חן מיוחד. כל הסיפורים שלו 

מלאים חכמה, והוא אומר לך מה שחושב אבל בעדינות.

על תפלין של רבנו תם33. לכן לא צריך לעשות רעש מזה, ופעם אחת 
ישא פנים לשלושה עשר גאונים שדעתם כמו רבנו תם. אבל לכתחילה 

ודאי שמברכים רק על של רש"י.

מי שרוצה להניח שניהם ביחד
מי שרוצה להניח רש"י ורבנו תם ביחד, אם יש לו קיבורת רחבה יג. 

ותפלין קטנים, יכול להניח אותם ביחד. אבל רוב העולם אין להם ככה. 
ולא רק זה, אלא זו בעיה גם בתפלין של ראש34. לכן אדם שיודע שיכול 
להניח תפלין במקום שלהם, אם זה בראש ואם זה בכל הקיבורת, יכול 
להניח ביחד. ומה שאמרתי בכל הקיבורת, כי הפשט הפשוט שאפשר 
להניח בכל הקיבורת ולא רק בחצי קיבורת. זו גמרא מפורשת )ערכין י"ט 
ע"ב( "כל הקיבורת כשרה לתפלין", וכל הפלפולים לא יעזרו כלום. לכן 

אדם לא צריך להילחץ בזה, כי בדורות שעברו במשך מאות שנים הניחו 
שני זוגות תפלין, ואף אחד לא הזהיר להניח רק במקום הזה בדיוק, 
)וע"ע בחוברת אור  אלא כל הקיבורת כשרה. ואולי פעם נסביר את זה35. 
תורה סיון תשע"ה סימן ק"ו אות ג'(. אבל כל זה כשיש לך תפלין קטנים, כי אם 

יש לך תפלין גדולים אין לך ברירה אלא להניח בזה אחר זה. ברוך ה' 
לעולם, אמן ואמן.

 
מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את כל 
ב"בית נאמן",  וברדיו "קול ברמה", והקוראים אח"כ  השומעים כאן, 
בכל שפה שירצו, "בכל לשון שאתה שומע" )ברכות י"ג ע"א(. ה' יתברך 
ימלא כל משאלות לבם לטובה, בבריאות איתנה והצלחה רבה, עושר 
ואושר וכבוד, ונזכה לגאולה שלימה במהרה בימינו, וכל המלחמות 

שנלחמים נגד התורה יתבטלו מן העולם, אמן ואמן. 
33  אשכנזי אחד אמר לי שראה בשם האדמו"ר מבלז ככה. אמרתי לו: אתה יודע 
למה? כי שר שלום ראשי תיבות בגימטריא שש מאות, וגם רבנו תם ראשי תיבות 

בגימטריא שש מאות, לכן הוא אמר שמי שבירך פעם אחת לא קרה כלום...
רבי חיים חורי ע"ה  בחו"ל היו מהדרים ללבוש שני זוגות תפלין יחד. פעם    34
הגיע לארץ, ורצו לצלם אותו עם התפלין )נדמה לי שהיו לו שני זוגות ביחד(. אבל התפלין 
העיקריים של רש"י היו לו על המצח. כאשר הדפיסו את הספר שלו "מצא חיים", 
אמרתי להם: אל תביאו את התמונה הזאת, כי זה לא כבוד שהרב מניח תפלין לא 
במקומם. ואח"כ שמעתי שגם הרב עובדיה כעס על זה. הם רצו לצלם אותו בזמן 
שנכנס לארץ עם טלית ותפלין, ובאותו הזמן לא היה לו פנאי להתרכז שהתפלין 

יהיו למעלה במקום.
35  תלמיד חכם גדול בישיבה כתב שו"ת ויברך יעקב, ושם )חאו"ח סי' א'-ג'( הוכיח בטוב 
טעם שכל הקיבורת כשרה. המקור שאומרים רק חצי קיבורת, בגלל ששימושא 
רבא כתב "פלג זרוע", והסמ"ק )סימן קנ"ג אות ב'( הבין מזה שהכוונה חצי הקיבורת. 
אבל "פלג זרוע" פירושו חצי הזרוע שהוא הקיבורת כולה. והכוונה חצי מהכמות 
שמהמרפק עד למעלה שזו כל הקיבורת, וזהו "פלג זרוע" של השימושא רבא. 

)עיין בעלון מס' 21 אותיות מ"ב-מ"ה(.



ֹחֶדׁש  ֹראׁש  ַׁשַּבת  ֶׁשִהיא  ַהַּׁשָּבת  ַהַהְפָטָרה  ְלַגֵּבי  א. 
]ֶׁשּקֹוְרִאים ָּבּה ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ַהְפָטַרת "ַהָּׁשַמִים ִּכְסִאי", ַאְך 
ַהַּׁשָּבת ֵיׁש ַּגם ֶאת ַהְפָטַרת "ֲעִנָּיה סֲֹעָרה" ֶׁשִהיא ַאַחת 
ִמִּׁשְבָעה ְדֶנָחְמָתא- ִׁשְבַעת ַהְפָטרֹות ַהֶּנָחָמה, ֶׁשּקֹוְרִאים 
ָמָרן  ֵּבין  ַמְחֹלֶקת  זֹו  ְּבָאב[,  ִּתְׁשָעה  ֶׁשַאַחר  ַּבַּׁשָּבתֹות 
]ַהֻּׁשְלָחן ָערּוְך[ ְלָהַרָמ"א )סימן תכ"ה סעיף א'(, ָמָרן ּכֹוֵתב 
ֶׁשַּמְפִטיִרים "ֲעִנָּיה סֲֹעָרה", ְוָהַרָמ"א כֹוֵתב ֶׁשִּמְנָהָגם לֹוַמר 
ַהְפָטַרת "ַהָּׁשַמִים ִּכְסִאי", ְודֹוִחים ֶאת ַהַהְפָטָרה ֶׁשל ֲעִנָּיה 
סֲֹעָרה. ְוֵיׁש ַטַעם ְלָכל ַאַחת ֵמַהֵּדעֹות ָהֵאֶּלה: ְלַדַעת ָמָרן 
ֵּכיָון ֶׁשְּצִריִכים ְלַהְפִטיר "ִׁשְבָעה ְדֶנָחְמָתא", ָאסּור ַלֲעזֹב 
ַאַחת ֵמַהֶּנָחמֹות ְוִלְקרֹא ַהָּׁשַמִים ִּכְסִאי, ְוָלֵכן ַּגם ְּכֶׁשָחל 
רֹאׁש חֶֹדׁש ְּבַׁשָּבת ַמְפִטיִרים "ֲעִנָּיה סֲֹעָרה". ּוְלַדַעת ָהַרָמ"א 
ֵּכן ֶנָחמֹות  ִּכי ֵיׁש ָּבּה ַּגם  ִּכְסִאי"  ָצִריְך ִלְקרֹא "ַהָּׁשַמִים 
)עיין בט"ז שם סק"ב(, ְּכמֹו "ִהְנִני נֶֹטה ֵאֶליָה ְּכָנָהר ָׁשלֹום" 

ִתְפַרְחָנה".  ַּכֶּדֶׁשא  ְוַעְצמֹוֵתיֶכם  ִלְּבֶכם  ְוָׂשׂש  "ּוְרִאיֶתם 
ְועֹוד ַּכָּמה ְּדָבִרים ֶלָעִתיד ָלבֹוא, "ְוֵהִביאּו ֶאת ָּכל ֲאֵחיֶכם 

ִמָּכל ַהּגֹוִים ִמְנָחה ַלה' ַּבּסּוִסים ּוָבֶרֶכב ּוַבַּצִּבים ּוַבְּפָרִדים 
ּוַבִּכְרָּכרֹות". ְוָלֵכן ֵאּלּו ְוֵאּלּו ִּדְבֵרי ֱאֹלִקים ַחִּיים, ְוָכל ֶאָחד 

ִיְנַהג ְּכִפי ַהִּמְנָהג ֶׁשּלֹו ָבֶזה.
ֲאָבל ַּגם ְלַדַעת ָהַרָמ"א ֶׁשּדֹוִחים ֲעִנָּיה סֲֹעָרה ּוַמְפִטיִרים 
ַהָּׁשַמִים ִּכְסִאי, ַהְּלבּוׁש )שם( ָּכַתב ֶׁשּדֹוִחים ֶאת ַהַהְפָטָרה 
ַהּזֹאת ַרק ְלִפי ָׁשָעה, ּוְבָׁשבּוַע ָּפָרַׁשת ִּכי ֵתֵצא קֹוְרִאים ַּגם 
ָרִּני ֲעָקָרה ְוַגם ֲעִנָּיה סֲֹעָרה )ֵהם ְּכתּוִבים ִּביַׁשְעָיה ֶּפֶרק נ"ד ָּבֶזה 
ַאַחר ֶזה(, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַנְפִסיד ֶאת ַהַהְפָטָרה ֶׁשל "ֲעִנָּיה סֲֹעָרה" 

ֶׁשִהיא ְמעֹוֶדֶדת ְמאֹד: ֲעִנָּיה סֲֹעָרה - סֹוֶעֶרת ְּכָבר ַאְלַּפִים 
ָׁשָנה, ֹלא ֻנָחָמה - ֹלא ִקְּבָלה ַּתְנחּוִמין. ִהֵּנה ָאנִֹכי ַמְרִּביץ 
ַּבּפּוְך ֲאָבַנִיְך - ָהֲאָבִנים ֶׁשָּלְך ִיְהיּו ַּב"ּפּוְך" ֶׁשֶּזה ִמין ֶאֶבן 
טֹוָבה, ִויַסְדִּתיְך ַּבַּסִּפיִרים - ַהְיסֹוד ֶׁשָּלְך ִיְהֶיה ֵמֶאֶבן ַסִּפיר 
ְוַׂשְמִּתי ַּכְדכֹד ִׁשְמׁשַֹתִיְך ּוְׁשָעַרִיְך ְלַאְבֵני ֶאְקָּדח ְוָכל ְּגבּוֵלְך 
ְלַאְבֵני ֵחֶפץ. ְוָכל ָּבַנִיְך ִלּמּוֵדי ה' ְוַרב ְׁשלֹום ָּבָנִיְך - ַמֲהַר"ם 
ִׁשיף ָּכַתב ֶהְסֵּבר ָיֶפה ְמאֹד ָּבֶזה, ֶׁשְּלָעִתיד ָלבֹוא ֻּכָּלם ִיְהיּו 
ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, "ְוָכל ָּבַנִיְך ִלּמּוֵדי ה'", ָאז ָלָּמה ְצִריִכים 

ַרב? ֶאָּלא "ְוַרב" - "ְׁשלֹום ָּבָנִיְך", ֶׁשִאם ִיְהיּו ִחּלּוֵקי ֵדעֹות 
הֹוְלִכים ְלַרב ֶׁשִּיְפסֹק ֵּביֵניֶהם. ְוֵכיָון ֶׁשֲחָבל ְלַהְפִסיד ַהְפָטָרה 
ָכזֹאת, ָלֵכן ַּגם ָהַאְׁשְּכַנִּזים ֶׁשֹּלא אֹוְמִרים אֹוָתּה ַּבַּׁשָּבת 
ַהָּבָאה, ַמְכִניִסים אֹוָתּה ַאַחר ָּכְך ִעם ַהְפָטַרת "ָרִּני ֲעָקָרה 
ֹלא ָיָלָדה". ְוֵיׁש ִמְנָהִגים ֶׁשל ַאְׁשְּכַנִּזים ֶׁשּנֹוֲהִגים ְּכַדַעת 

ָמָרן )ְוֵיׁש עֹוד ִמְנָהג ֶׁשָּׁשַכְחִּתי אֹותֹו(.
ֲאַנְחנּו עֹוִׂשים ְּכַדַעת ָמָרן, ְוָלֵכן ַמְפִטיִרים ַהַּׁשָּבת "ֲעִנָּיה 
סֲֹעָרה". ֲאָבל ָהַאֲחרֹוִנים ָּכְתבּו לֹוַמר ַּגם ָּפסּוק ִראׁשֹון 
ּוָפסּוק ַאֲחרֹון ֵמַהְפָטַרת ַהָּׁשַמִים ִּכְסִאי, ְּכֵדי ִלְזּכֹר ֶׁשַהּיֹום 
רֹאׁש חֶֹדׁש. ּוַבָּפסּוק ָהַאֲחרֹון ָּכתּוב "ְוָהיּו ֵדָראֹון ְלָכל ָּבָׂשר", 
ְוֹלא אֹוְמִרים אֹותֹו ִּכי ֶזה ָפסּוק ֶׁשל ְקָלָלה, ְוָלֵכן קֹוְרִאים 
ַהָּפסּוק ֶׁשִּלְפֵני ֵכן "ְוָהָיה ִמֵּדי חֶֹדׁש ְּבָחְדׁשֹו ּוִמֵּדי ַׁשָּבת 
ְּבַׁשַּבּתֹו". ְוֵכיָון ֶׁשַהָּׁשָנה רֹאׁש חֶֹדׁש ַּגם ְּביֹום ִראׁשֹון, ָלֵכן 
קֹוְרִאים ַּגם ָּפסּוק ִראׁשֹון ּוָפסּוק ַאֲחרֹון ֵמַהְפָטַרת "ַוּיֹאֶמר 
לֹו ְיהֹוָנָתן ָמָחר חֶֹדׁש" )שמואל א' פרק כ' פסוק י"ח(, ִלְזּכֹר 

ֶׁשַהּיֹום ְוַגם ָמָחר רֹאׁש חֶֹדׁש. )גליון 124 אותיות ט"ז – י"ח(.

 בזכות
  42 זכה.
מי זכה 
ובמה?

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

 פתרונות מגליון קודם:
 פתרון החידה:

  אלה הם שמות הענן?
  אד, ענן, חזיז, עב ונשיא.

הזוכה: מיכאל בטיש - בני ברק

פתרון מה בתמונה: רבנו מרן ראש 
הישיבה שליט"א ומרן הראשון 
לציון רבנו שלמה משה עמאר 
שליט"א, בתיקון חצות בכותל, 

סמוך לתשעה באב השנה )במסגרת 
 תפילתם על תומכי קרן "שותפים"(.

הזוכה: דוד נחום הלוי

 תשובה ניתן לענות
 בקו בית נאמן
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בין הפותרים נכונה יוגרל פרס
)חובה לציין שם וכתובת(

ַהְּתִפּלֹות ְוַהִּפּיּוִטים ֶׁשל ַרִּבי ְיהּוָדה ַהֵּלִוי ִּבְּטלּו ֶאת ָּכל ַהְּגֵזרֹות

ַהֵּלִוי ַעד  ַרִּבי ְיהּוָדה  ִנְפָלא, ֶׁשִּמְּזַמן ֶׁשּנֹוַלד  ָרִאיִתי ָּדָבר 
ְּפִטיָרתֹו ֹלא ָהְיָתה ׁשּום ְּגֵזָרה ִּבְסָפַרד, ִּכי ַהְּתִפּלֹות ְוַהִּפּיּוִטים 
ֶׁשּלֹו ִּבְּטלּו ֶאת ָּכל ַהְּגֵזרֹות, ְּכמֹו "ְּתִהִּלים" ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶלְך 
ַהֵּלִוי נֹוַלד ִּבְׁשַנת ַאְרַּבַעת ֲאָלִפים  ַרִּבי ְיהּוָדה  )ְלַהְבִּדיל(. 

ִלְפֵני ֶׁשהּוא  ָׁשִנים  ּוְׁשמֹוֶנה  ָּכתּוב(,  ָרִאיִתי  )ָּכָכה  תתל"ה 
ֶׁשֶאֶלף ֲחֵמׁש ֵמאֹות  ִּבְסָפַרד,  נֹוָרָאה  ְגֵזָרה  ָהְיָתה  נֹוַלד 
ִמְׁשָּפחֹות ֶנֶהְרגּו ְּביֹום ֶאָחד! ְוהּוא ִנְפַטר ִּבְסִביבֹות ְׁשַנת 
תתק"א, ְוָחֵמׁש ָׁשִנים ַאֲחֵרי ֵכן ָהְיָתה ׁשּוב ְּגֵזָרה נֹוָרָאה 
ְּגֵזַרת "ֶאְלֻמָּואֲחִדין", ֶׁשָּסְבלּו ִמֶּמָּנה ָהַרְמַּב"ם ְוִאְּבן ֶעְזָרא 

)ְוָהִאְּבן ֶעְזָרא ָּכַתב ָעֶליָה ִקיָנה: "ָאּה! ַרע  ֶנֶהְרגּו  ְוַכָּמה ְקִהּלֹות 
ַהֵּלִוי ָהיּו ֶׁשֶקט  ַרִּבי ְיהּוָדה  ְיֵמי  ָיַרד ַעל ְסָפַרד"(. ֲאָבל ָּכל 

ְוַׁשְלָוה, ְוָאְמָנם ָהיּו ְגֵזרֹות ְּבָצְרַפת ּוְבַאְׁשְּכַנז ְּכגֹון ְּגֵזרֹות 
תתנ"ו ְוכּו', ֲאָבל ִּבְסָפַרד ָהָיה רַֹגע ָּגמּור. ְוהּוא ָהָיה יֹוֵעץ 
ְורֹוֵפא ֶׁשל ַהֶּמֶלְך, ְוִאיׁש ִנְכָּבד ְּבַעָּמיו ִּכי ָאז ְיהּוֵדי ְסָפַרד 
ָחיּו ְּכמֹו ְנִסיִכים, ֲאָבל ָלָּמה ָזָכה ַלָּדָבר ַהֶּזה? ִּכי הּוא ָיַדע 

ְלַהְמִּתיק ֶאת ַהִּדיִנים ַעל ְיֵדי ַהְּתִפּלֹות ֶׁשּלֹו.
 ְּכֶׁשַאָּתה אֹוֵמר ַּבְּסִליחֹות: "ָיּה ְׁשַמע ֶאְביֹוֶניָך, ַהְמַחִּלים 
ָּפֶניָך, ָאִבינּו ְלָבֶניָך, ַאל ַּתְעֵלם ָאְזֶנָך". "ָיּה ַעם ִמַּמֲעַמִּקים, 

ִיְקְראּו ֵמרֹב ְמצּוִקים, ַאל ָנא ְּתִׁשיֵבם ֵרִקים, ַהּיֹום ִמְּלָפֶניָך". 
"ּוְמֵחה ַהּיֹום חֹוָבם, ּוְרֵצה ְּכמֹו ַׁשי ִניָבם, ּוְלָך ָּתִכין ִלָּבם, 
ְוַגם ַּתְקִׁשיב ָאְזֶנָך" ]ֶׁשִחֵּבר ַרִּבי ְיהּוָדה ַהֵּלִוי[. ַהּכֹל ְמֻיָּסד 
ַעל ְּפסּוִקים ְוִׁשְבֵרי ְפסּוִקים, ְמֻסָּדִרים ִעם ָראֵׁשי ֵתבֹות 
ֶׁשל ְׁשמֹו "ְיהּוָדה". ֲאָבל ַהִּמִּלים ָּכל ָּכְך ְּפׁשּוטֹות ְוָכל ָּכְך 
נֹוְגעֹות ַלֵּלב. ְוִאם ִּתְהֶיה ְגֵזָרה )ב"מ( ַאָּתה קֹוֵרא ִּפּיּוט ֶׁשל 
ַרִּבי ְיהּוָדה ַהֵּלִוי ְוָכל ַהְּגֵזרֹות ִנְמָחקֹות, ַרק ֶׁשֵּנַדע ִלְטעֹם 
אֹוָתם ְוֹלא ִנְקָרא אֹוָתם ְּכ"ִמְצַות ֲאָנִׁשים ְמֻלָּמָדה". )גליון  

29 אותיות י"ד, ט"ו(.

א. חֶֹדׁש ֱאלּול ֶזה סֹוף ַהַּקִיץ, ְוַהְּגָמָרא )יומא דף כ"ט עמוד א'( ַמְזִהיָרה "ִׁשְלֵהי 
ְדַקְיָטא ַקְׁשָיא ִמַּקְיָטא", ְּכלֹוַמר סֹוף ַהַּקִיץ ָקֶׁשה יֹוֵתר ֵמַהַּקִיץ. ֲאִני חֹוֵׁשב 
ֶׁשַהְּגָמָרא ָרְמָזה ְברּוַח ַהּקֶֹדׁש ַעל ְׁשֵּתי ִמְלֲחמֹות ָהעֹוָלם ֶׁשָהיּו ַּבּדֹורֹות 
ָהַאֲחרֹוִנים, ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ָהִראׁשֹוָנה ָּפְרָצה ְבט' ְּבָאב התרע"ד, ֶׁשָאז ָרַעד 
ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו )ִּכי ֹלא ָיַדע ַמה ְמַחֶּכה לֹו ַּבִּמְלָחָמה ַהָּבָאה(, ְוחֶֹדׁש ָאב ֶזה ַקִיץ. ַאַחר 
ָּכְך ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהְּׁשִנָּיה ]ֶׁשְּבַמֲהָלָכּה ִהְתַרֲחָׁשה ַהּׁשֹוָאה[ ֶׁשִהְתִחיָלה 
ְבי"ז ֶּבֱאלּול התרצ"ט )1 ְּבֶסְּפֶטְמֶּבר 1939(, ְוחֶֹדׁש ֱאלּול ֶזה סֹוף ַהַּקִיץ. ָלֵכן 
ִּכי ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם  ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת ֶׁשּסֹוף ַהַּקִיץ ָקֶׁשה יֹוֵתר ֵמַהַּקִיץ, 
ַהְּׁשִנָּיה ָהְיָתה ָקָׁשה ִפי ַכָּמה ִמִּמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ָהִראׁשֹוָנה. )גליון 125 אות י'(.

ב. ְּבָפָרָׁשֵתנּו: "ִּכי ִיְרַחק ִמְּמָך ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה' ֱאֹלֶקיָך ָלׂשּום ְׁשמֹו 
ָׁשם, ְוָזַבְחָּת ִמְּבָקְרָך ּוִמּצֹאְנָך ֲאֶׁשר ָנַתן ה' ְלָך ַּכֲאֶׁשר ִצִּויִתָך" )דברים י"ב 
כ"א(. ְּכלֹוַמר ֹלא ְכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ְּבָפָרַׁשת ַאֲחֵרי-מֹות  )ויקרא י"ז( ֶׁשָאסּור 

ִלְׁשחֹט ְּכלּום ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה, ִּכי ֶזה ָהָיה ַרק ָּבַאְרָּבִעים ָׁשָנה ֶׁשָהיּו ַבִּמְדָּבר, 
ֲאָבל ַאַחר ָּכְך "ִּכי ַיְרִחיב ה' ֱאֹלֶקיָך ֶאת ְּגֻבְלָך" )דברים י"ב כ'(, ּוִמֵּמיָלא ֹלא 

תּוַכל ִלְנסַֹע ִלירּוָׁשַלִים ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשִּתְרֶצה ִלְׁשחֹט, ָלֵכן "ְוָזַבְחָּת ִמְּבָקְרָך 
ִצִּויִתָך? ֵאיפֹה הּוא ִצָּוה  ִצִּויִתָך". ַמה ֶּזה ַּכֲאֶׁשר  ְוכּו' ַּכֲאֶׁשר  ּוִמּצֹאְנָך 
אֹוָתם? ֲהֵרי ִצָּוה אֹוָתם ַרק ָּכאן. ֶאָּלא ַרִׁש"י אֹוֵמר: ִמָּכאן ַאָּתה לֹוֵמד 
ַעל ַהּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה, ֶׁשּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָמַסר ָלֶהם ְּבַעל ֶּפה ֵאיְך ַהֵּסֶדר ֶׁשל 
ַהְּׁשִחיָטה ּוַמה ָּצִריְך ַלֲעׂשֹות, ְוִלֵּמד אֹוָתם ֶאת ֲחֵמׁש ַהֲהָלכֹות ַהְיסֹוִדּיֹות 
ֶׁשל ַהְּׁשִחיָטה. ַּבַעל ַהּטּוִרים ]ַרֵּבנּו ַיֲעקֹב ֶּבן ָהרֹא"ׁש[ מֹוִסיף נֶֹפְך ָלֶזה, 
ֶׁשָּכתּוב ַּבִּמְׁשָנה )חולין דף כ"ז עמוד א'(: "ִסיָמן ֶאָחד ָּבעֹוף ּוְׁשֵני ִסיָמִנים 
ַּבְּבֵהָמה", ְּכלֹוַמר ַּבְּׁשִחיָטה ֶׁשל ָהעֹוף ַמְסִּפיק ִלְׁשחֹט ִסיָמן ֶאָחד אֹו ָקֶנה 
אֹו ֶוֶׁשט, ּוַבְּבֵהָמה ָצִריְך ִלְׁשחֹט ְׁשֵני ִסיָמִנים. ּוַמְמִׁשיָכה ַהִּמְׁשָנה: "ְוֻרּבֹו 
ֶׁשל ֶאָחד ָּכמֹוהּו", ְּכלֹוַמר ִאם ָׁשַחְטנּו רֹב ֶׁשל ִסיָמן ָּבעֹוף אֹו ַבְּבֵהָמה ֶזה 
ְכמֹו ֶׁשָּׁשַחְטנּו אֹותֹו ֻּכּלֹו. ְוָלֵכן ִלְפָעִמים ָאָדם ׁשֹוֵחט ְׁשֵני ֻרִּבים ַּבְּבֵהָמה 
ְוֶזה ְבֵסֶדר, ְוִאם ָׁשַחט ִסיָמן ֶאָחד ָׁשֵלם ַוֲחִצי ַהִּסיָמן ַהֵּׁשִני, ֶזה ָפסּול. 
ּוַבַעל ַהּטּוִרים רֹוֵמז ֶאת ֶזה ַבִּמִּלים "ַּכֲאֶׁשר ִצִּויִתָך", ִּכי ַהִּמָּלה "ַּכֲאֶׁשר" ֶזה 
ָראֵׁשי ֵתבֹות ְלַמְפֵרַע ]ֵמַהּסֹוף ְלַהְתָחָלה[ "ֻרּבֹו ֶׁשל ֶאָחד ָּכמֹוהּו". ִנְמָצא 

ֶׁשִּדין ַהִּמְׁשָנה ְבֻחִּלין ָרמּוז ְּבִמָּלה ַאַחת ַּבּתֹוָרה. )גליון 77 אותיות ג' וד'(.


