
  א. פיוטי הסליחות.   ב. "יעלה ויבוא".   ג.גם הקללות הם ברכות.   ד. איך האדם יהיה מאושר מבחוץ ומבפנים?   
ה. כמה זוגות תפלין הניחו בעבר?   ו. זמן ברכת הלבנה.   ז. מקום הנחת תפלין של יד ועוד.

אם לא מהמלים לפחות מהמנגינה
הגיע זמן הסליחות, שיהיה שבוע טוב ומבורך, וחודש טוב ומבורך1. א. 

חודש אלול מיוחד במינו שיש בו "סליחות". אנחנו לא יודעים את 
הערך שלהם, ועוד יותר אחינו האשכנזים שלא מכירים את זה. אם 
היו באים עם אחד שיודע לקרוא סליחות במנגינה יפה, אם לא היו 
מתפעלים מהמלים לפחות מהמנגינה. אני מתפעל מהמלים יותר, כי 
המנגינה דברים בטלים. איך כתוב ביחזקאל )ל"ג, ל"ב(: "והנך להם כשיר 
עגבים, יפה קול ומטיב נגן, ושמעו את דבריך, ועושים אינם אותם". 
אבל המלים זה משהו מיוחד. רבי יהודה הלוי כתב פיוט "יצו הא-ל 
לדל שואל ויהיו דלתיו פתוחות", רבי פרטוש מכיר את המנגינה הזאת, 
וכל פעם תעשה לנו בית אחד מזה2. תטעמו את השיר הזה, רק בית 
אחד. זה מרומם את הנפש. ולא רק בסגנון שלו, אלא שרבי יהודה 
הלוי יודע לשחק במלים, שאף אחד לא מבין את זה. "יצו הא-ל לדל 
שואל ויהיו דלתיו פתוחות", מי שלא מבין חושב הכוונה שה' יצוה לעני 
שיפתח את הדלתות שלו, ובשביל מה יפתח אותם?! הרי הוא דל ואין 
לו בבית כלום. אבל הפירוש לא ככה, אלא "יצו הא-ל", ה' יתברך יתן 
"ויהיו דלתיו פתוחות לדל שואל", שיפתח את השערים של  הוראה, 
מעלה לדל שואל. המלים מיוחדות במינן, הסגנון, המשקל, ההברות, 
והחרוז. פלא פלאים. אני לא יודע איפה אבותינו קיבלו את זה. למה 
אנחנו לא יודעים לעשות את זה? כי אנחנו לא מגיעים לקרסוליהם. 

אבל לפחות נקרא מה שהם כתבו בזה.

"זכרנו" לזכרים ו"פקדנו" לנקבות
כאשר החזן אומר "זכרנו ה' אלקינו בו ב.  הערה אחת בראש חודש. 

לטובה ופקדנו בו לברכה", לא להפסיק ביניהם ולענות באמצע "אמן", 
אלא לומר כל זה ביחד. בתונס כולם נהגו ככה, שהחזן אומר הכל ובסוף 
הציבור עונים אמן, ואילו כאן בא"י מפסיקים באמצע ואחרי "לטובה" 
עונים אמן. אבל בכף החיים )סימן תכ"ב אות א'( כותב בשם ספר תולעת 
יעקב3 )סוד ראש השנה( שיירי כנסת הגדולה )סימן תכ"ב בהגה"ט אות א'( ועולת 
תמיד )שם אות א'( שאין להפסיק ביניהם, ולמה עושים ככה? כי "זכרנו" 
זה לזכרים ו"פקדנו" זה לנקבות. וסימן לדבר: "ויזכור אלקים את נח" 
)בראשית ח' א'(, זה הזכרים. "וה' פקד את שרה" )שם כ"א א'(, לנקבות. לכן 

לא להפריד ביניהם אלא לומר אותם ביחד. והנה שלושה פוסקים 
כתבו את זה, וזה היה המנהג בחו"ל, וצריך לעשות ככה, שהחזן אומר 
"זכרנו ה' אלקינו בו לטובה ופקדנו בו לברכה", והציבור עונים אמן 

1.  בשיר הזה "ראש חודש לישראל" ובכל השירים של רבי יוסף חיים, יש מתיקות 
מיוחדת. פעם שמעתי את השיר הזה מרבי שמואל בן עטר, וכל בית יותר יפה 

מהבית הקודם. צריך לדעת איך לחבר שירים.
2.  אבל תעשה את זה באמצע השיעור, כדי שישמעו את זה גם ב"קול ברמה".

3.  זה חכם מקובל בדורו של מרן, ואולי קצת לפני מרן.

שם. )וע"ע בעלון מס' 70 אות ל"ב(.

קללה שהיא ברכה
בפרשה היום קראנו "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה" ג. 

הרב עובדיה ע"ה היה בסיום  )דברים י"א כ"ו(. לפני ארבעים ושש שנים, 

כתה ח' בישיבה תיכונית בתל אביב4. אחד מהתלמידים שם עמד ודיבר5, 
ואחריו הרב עמד ואמר: "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה" 
)כמדומה פרשת השבוע היתה ראה(, המלה וקללה ראשי תיבות "והקרן קיימת 

הבא". אמנם לפי הפשט הכוונה קללה ממש, אבל לא  לעולם  לכם 
יתכן שמשה רבנו יאמר קללות לישראל, אלא הוא רמז כאן שאני נותן 
לפניכם היום ברכה זמנית לפי שעה בעולם הזה, ואילו הקרן קיימת לכם 
לעולם הבא. והנה אפילו הקללות הכתובות בפרשות בחקתי וכי תבוא, 
המפרשים פירשו את כולם ברכות6. לכן הרב אמר כאן "וקללה" ראשי 

4.  למה הרב בא לשם? כי כאשר מזמינים את הרב למקום הוא צריך לבוא לשם, 
)עיין קידושין כ' ע"ב(. היום יש  שלא יילכו לאיבוד. "אין זורקים אבן אחר הנופל" 
שיטה שאינה נכונה, שאם יבוא חייל במדים לבית הכנסת, בזים לו וצועקים 
עליו: תעוף מכאן. מה יש לכם? הוא בא להתפלל בבית הכנסת. למה הוא בא עם 
מדי חייל? זה מה שהיה לו מסכן. וכי צריך לקחת שני מדים אחד לחייל ואחד 
לבית הכנסת?! הוא בא מיד מסערות הקרב ממערכות המלחמה להתפלל בבית 
הכנסת, וכי תדחה אותו?! וכי מי שלובש מדים הוא לא יהודי?! הרמב"ם )סוף מאמר 
קידוש השם( כותב מפורש בשם המדרש: "לא יבוזו לגנב כי יגנוב" )משלי ו' ל'(, לא 

יבוזו לפושעי ישראל בשעה שבאים לבית הכנסת לחטוף מצוות. וא"כ זה אפילו 
בפושעי ישראל, וכ"ש חיילים שאינם בכלל פושעי ישראל, כי הם מוסרים את 
עצמם על יהודים. ואם תמצי לומר שהם ח"ו פושעי ישראל, הרי כתוב שלא יבוזו 

להם, ואסור לבזות אותם. אדם צריך להבין את זה. 
הוא דיבר שטויות, הוא אמר: אני רואה שהתורה והמדע שני הפכים, מה    .5
שבתורה חשוב מאד המדע לא מכיר בזה, ומה שבמדע חשוב מאד התורה לא 
מכירה בזה. חזק וברוך... מאי קא משמע לן?! תגיד דוגמא לזה, תראה לשומעים 
שהתורה אמרה דברים נכונים שהתגלו רק בעשרות השנים האחרונות, אין הכי 

נמי. אבל הם בחרו בו שיאמר שטויות כאלה. 
6.  ויש פסוקים מסויימים שהסבירו אותם ברכות ממש. למשל "ואכלתם בשר 
בניכם ובשר בנותיכם תאכלו" )ויקרא כ"ו כ"ט(, הכוונה שאם תהיה מוזמן אצל הבן 
שלך, לא תצטרך להגיד לו שהבשר לא חלק בית יוסף או חלק בית דוד או חלק 
בית שמעיה... אלא הכל יהיה כשר למהדרין ותאכל את זה. או הפסוק "שורך טבוח 
לעיניך ולא תאכל ממנו, חמורך גזול מלפניך ולא ישוב לך, צאנך נתונות לאויביך ואין 
לך מושיע" )דברים כ"ח ל"א(. הרב חיד"א )נחל קדומים שם( כותב: שמעתי שאם קוראים 
את הפסוק הזה הפוך משמאל לימין הכל יהיה ברכה: "מושיע לך ואין לאויביך. 
נתונות צאנך לך ישוב. ולא מלפניך גזול חמורך. ממנו תאכל, ולא לעיניך טבוח 
)בנו של בעל התניא( כשהיה עוד צעיר בחיי אביו,  האדמו"ר האמצעי  שורך". פעם 

היה בבית הכנסת בשבת אחת בפרשת 
כי תבוא, ואביו נסע לצרכי הכלל ולא היה 
שם. הביאו חזן שיקרא בתורה. הוא קורא 
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תיבות והקרן קיימת לכם לעולם הבא. אחרי כמה שנים הרב השתמש 
בזה. יום אחד היתה "מבקרת המדינה" מרים בן פורת, וכנראה עשתה 
)לא זוכר בדיוק(. הזמנו את הרב אצלנו  משהו שפגע בכבוד הרב או בש"ס 
לישיבה7, ושפך את לבו על זה, הרב יודע שכולנו נאמנים לו בישיבה, ואף 
אחד לא יעשה דבר נגדו, ומכבדים אותו בכבוד מלכים8. הוא אמר: מבקרת 
המדינה "יֹכרב דארהא", ופירושו בערבית יחרב הבית שלה. באותו מעמד 
היו גם אנשים אחרים, וביניהם ראש ישיבה אחד ספרדי משלנו אבל היה 
שונא את הרב9. ראש הישיבה הצדיק הזה, "בקרבו ישים ארבו" )ירמיה ט' 
ז'(, "מראים תומה ותחתיה ערמה" )כתר מלכות לרשב"ג(, והקליט את הדברים 
האלה. באותו הערב בשעה שתים עשרה בלילה, השמיעו את זה ברדיו 
"קול ישראל" )ואח"כ נודע הדבר מי עשה את זה(10. כל המדינה רעשה: איך הרב 
מדבר על מבקרת11 המדינה רח"ל.... אבל מי יכול לפתור את הבעיות 
האלה? רק הרב בעצמו. הוא הרים לה טלפון, ואמר לה: גברת בן פורת, 
שמעתי שאת כועסת על מה שאמרתי "יֹכרוב דארּך", אני התכוונתי לברך 
אותך. התפלאה: מה הברכה בזה? אמר לה: תפתחי מסכת מועד קטן )דף 
ט' ע"ב(, שם מסופר שבאו שני חכמים לרבי שמעון בר יוחאי, והוא אמר 

לבן שלו: תלך אליהם שיברכו אותך. ומה הברכות שאמרו לו? "יחרב 
הבית שלך, ויתקן האושפיזא שלך". חזר ואמר לאביו: הם קיללו אותי 
כמה קללות נפלאות מיוחדות במינן. אמר לו: אתה לא מבין, הם בירכו 
אותך ברכות. למה? כי הבית זה הקבר של האדם, שהרי כמה שנים אדם 
חי בעולם הזה? שבעים שמונים או מאה שנה, וא"כ העולם הזה הוא "בית 
אורחים" )האושפיזא( שלו, ואילו הבית העיקרי נמצא באדמה. )רבי יהודה הלוי 
)בפיוט ה' נגדך כל תאותי( אומר "כגר תושב אני על גב אדמה, ואולם כי בבטנה 

נחלתי"(. לכן מה שאמרו לך "ליחרב ביתך" הכוונה שהקבר שלך יחרב, ולא 
תלך אליו עכשיו אלא עוד הרבה זמן. ומה שאמרו לך "ויתקן האושפיזא 

בתוכחה פסוק אחר פסוק, והרב התעלף. אמרו לו: הרב, מה יש לך? אמר להם: מה 
הקללות האיומות האלה?! התפלאו: אף פעם לא שמעת אותם? ענה להם: כאשר 
אבא היה קורא אותם הייתי מרגיש שהכל ברכות, ואילו עכשיו החזן הזה ממטיר 
עלינו "אש וגפרית ורוח זלעפות" )תהלים י"א ו'(, לא יכול להיות שהתורה מקללת ככה. 
אביו האדמו"ר היה קורא קללות עם המנגינה המסורתית והשומע מבין שזה ברכות.

7.  דרך אגב, בעלון "בית נאמן" כנראה נגמרו להם התמונות מאחורה, והתמונה 
האחרונה אף אחד לא יודע לפענח אותה. שבוע שעבר הייתי בקברו של ישעיה הנביא, 
וקראתי שם כל השבעה דנחמותא )ואם היה לי מנין שם זה היה נפלא(. אח"כ הלכנו לציון של 
רבי יוסי בן זמרא, יצאתי מהאוטו הולך על משענתי. ומי שיראה את התמונה הזאת, 
לא יידע שזה רבי יוסי בן זמרא ולא מבין כלום, ומי ינחש את זה?! אם מי שראה 
אותי שם זו לא חידה... אבל מספיק עם התמונות האלה. אתם רוצים להראות שאני 
נפגש עם כל הרבנים בעולם? תקחו תמונה של רב לפני מאתים שנה ותשימו אותי 

על ידו... מה השטויות האלה? לא עושים את זה.
8.  פעם הרב בא לישיבה ולא אמרנו תחנון באותו היום, התפלא: למה אתם לא אומרים 

תחנון? אמרנו לו: בגלל כבוד הרב. פשוט מאד.
למה הוא שונא את הרב? כי ברחוב היו מדברים שהרב מתיר שמיטה ומיקל    .9
באיסורים ולא יודע ללמוד, עד שאמרו: "התלמיד הקטן בשיעור א' בישיבת בית 
שמעיה יודע ללמוד יותר מהרב". לא פחות ולא יותר. משוגעים. אבל כאשר הרב 
עלה למרום, באו מאות אלפים בהלוייה. ואברך אחד אמר: כל הזמן אמרתם לנו 
שהרב הזה עם הארץ, והנה עכשיו גיליתם את האמת. עשה תמונה ענקית של הרב 
בתוך הבית שלו, ואמר: זהו הרב שהעלימו מאתנו את הגדולה שלו ארבעים שנה... 
וכי אתה חייב לשמוע מה שאומרים העולם?! תקח יביע אומר ותראה בקיאות כזאת 
וחכמה כזאת וסדר כזה ועיון כזה ופסיקה כזאת, אם יש עוד ספר אחר כמוהו בעולם. 
לא בדור שלנו אלא מאתים שנה אחורה. ולא אני אמרתי את זה, אלא הרב פישר אמר: 
מאתים שנה לא הופיע ספר כזה )חוברת אור תורה שבט תשל"א עמ' רע"ח(. וגם הרב אוירבך 

)בהסכמה ליביע אומר ח"ב( כתב דומה לזה.

10.  אני זוכר את השם שלו. בהמשך הוא שלח לי מכתב שאבקש בשמו סליחה מהרב 
עובדיה. אבל אחרי שאתה פוגע אני מבקש סליחה?!...

כולם אומרים מבכרת בכ"ף, אשה מבכרת עומדת ללדת, וכי מישהו אומר    .11
מבקרת בקו"ף?! 

שלך", העולם הזה הוא כמו אושפיזא, "חטוף ואכול חטוף ואישתי12, דעלמא 
דאזלינן מיניה כהילולא דמיא" )עירובין נ"ד ע"א(13. זו הברכה שאמרו לך. לכן 
מה שאמרתי "יֹכרוב דארּך", הכוונה על הקבר שלך. אמרה לו: לא ידעתי 
שזו ברכה. הרב בקי בכל הש"ס, לקח קטע משם והרגיע אותה. הרב עם 
הרבה ידע בתורה ובתלמוד, ויש לו מאיפה למשוך בכל השאלות בעולם.

"תחשוב טוב - יהיה טוב"
ועוד סיפור כזה על רבי ברוך ממזי'בוז', נכדו של הבעל שם טוב14. הוא ד. 

לא כתב ספרים, אבל יש ספרים שמספרים עליו. בחו"ל היה לנו בבית 
ספר קטן "בוצינא דנהורא", ואני זוכר כמה סיפורים משם15. לפעמים 
רבי ברוך היה במצב רוח לא טוב, כי היו לו מתנגדים וכמה בעיות, וכמו 
שאומרים האשכנזים "מרה שחורה" )מי שיש לו מצב רוח עליז כל הזמן נקרא "בעל 
מרה לבנה", ומי שיש לו מצב רוח לא טוב נקרא "בעל מרה שחורה"(. מי היה משמח אותו? 

"הרשל'ה מאוסטרופולי", שהיה הבדחן של הארמון... פעם לקראת פסח 
רבי ברוך היה במצב לא טוב, והודיעו להרשל'ה שיבוא אליו לבית. הוא 
נכנס לבית, לקח נר והתחיל לחפש מתחת השלחן כאילו עושה בדיקת 
חמץ. שאל אותו רבי ברוך: מה יש לך? עוד לא הגיע ליל בדיקת חמץ. 
ענה לו: שמעתי שנפלו פניו של הרבי, ובאתי לחפש את הפנים.... רבי 
ברוך צחק ועבר לו הכל. אם היו באים אליו לבקש ברכה, הוא היה עושה 
הפוך, ומקלל אותם. פעם באה אליו אשה אחת בוכה, ואמרה לו: הבת 
שלי מקשה ללדת ונמצאת בסכנה, אמר לה: שתמות. היא ברחה מהר 
משם, מי יודע איזו קללה עוד ימטיר עליה?!... יצאה והלכה לראות את 
הבת שלה, וראתה שילדה בשעה טובה. שאלו את רבי ברוך על זה, אמר: 
כאשר אני רואה שיש קטרוגים על החולה או היולדת, אני מקלל והקטרוגים 
הולכים ממנו, ומסתדר הכל16. אדם צריך להפוך כל דבר רע לטוב. בדורנו 
היה יהודי בג'רבא רבי ציון חדאד17, שעשה דבר כזה. בתונס היה דיין אחד 

12.  רופא אחד מוילנא ד"ר שמעון בריינין חיבר ספר אורח לחיים )נדפס לפני למעלה 
ממאה שנה בסביבות שנת תרע"ג(, וכתב שם: אסור לאכול בחטיפה אלא ללעוס טוב בשביל 

הבריאות, ומה שאמרו בגמרא "חטוף ואכול חטוף ושתה", זה מוסר על הכיליות, כלומר 
מוסר על הקמצנות, שתאכל ולא תעשה תעניות סתם להתקמץ יותר ממה שצריך.

13.  בהמשך הגמרא שם רב אומר לרב המנונא: תשמע בני, "אם יש לך היטיב לך", 
כלומר אם ה' נתן לך כסף תעשה טובה עם עצמך, ואל תהיה כמו הקמצנים ששומרים 
ואם תאמר אניח  "שאין בשאול תענוג ואין למות התמהמה.  הכל מתחת האדמה. 
לבני חוק, בשאול מי יודה לך". אם תאמר להשאיר לבני את הכסף, אף אחד מהבנים 
לא יגיד לך תודה. ויש גירסא "בשאול מי יגיד לך", אבל הנוסח האמיתי )כמדומה בעין 

יעקב( "בשאול מי יודה לך" כלשון הפסוק )תהלים ו' ו'(. לכן אל תחסר מעצמך כלום.

)האשכנזים היו אומרים שם העיר, כי בזמנם עוד לא היה שם  רבי אפרים מסדילקוב  אחיו    .14
משפחה(, כתב ספר "דגל מחנה אפרים" על התורה. אמא שלהם היתה הבת של בעל 

"אדל". הבעל שם טוב אמר שלקח את השם שלה מהתורה,  שם טוב, וקראו לה 
מהפסוק "מימינו אש דת למו" )דברים ל"ג ב'(, אש דת למו ראשי תיבות אדל. היא ילדה 
שני בנים צדיקים וחסידים, הגדול רבי אפרים מסדילקוב והקטן רבי ברוך ממז'יבוז'.
15.  הוא היה ילד בגיל שש, ואביו )חתנו של הבעל שם טוב( שאל אותו: איזו מסכת אתה 
לומד? אמר לו: בבא קמא. שאל אותו? מה זה בבא קמא? ענה לו: ראשי תיבות ברוך 
בן אדל קדוש מבטן אמו )קשה לומר שזו גמרא בבא קמא ואולי משניות(. הוא מצא את המסכת 
שמיוסדת על שמו... יום אחד בא אליהם אדם פשוט שאינו יודע קבלה, ושאל את 
אביו: כתוב בזוהר במדרש הנעלם )פרשת וירא ח"א דף צ"ח ע"ב( "והנה שלושה אנשים 
נצבים עליו" )בראשית י"ח ב'(, מאן הם שלושה אנשים? אברהם יצחק ויעקב. איך יכול 
להיות שאברהם בא לאברהם? וגם יצחק עוד לא נולד, ויעקב על אחת כמה וכמה. 
בא הבן הקטן ברוך, ואמר לאביו: אבא, מה שואל השוטה הזה? הרי אברהם יצחק 

ויעקב הכוונה למדות שלהם, חסד גבורה תפארת...
16.  ביום שנפטר, היה פתוח לפניו ספר הזוהר, וכתוב שם )פרשת וישב דף קפ"ד ע"א(: 
"אית רוגזא דרבנן דאיהו מברכא מעילא ומתתא, ואיקרי ברוך". הרוגז של תלמידי 

החכמים הוא טוב לכל הצדדים, ונקרא "ברוך".
17.  היה מלמד איתי בישיבה של הרב ניסן פינסון בתונס. הוא היה למדן, וכתב ספר 
על התורה וחידושים בהלכה. לפני כן היה מוכר בד ומתפרנס מזה. הוא הראה לי את 
הספר על התורה שכתוב בעמוד הראשון בכתב יד: אני הייתי מוכר בדים בג'רבא, ובא 



רבי אברהם טייב זצ"ל, שחשדו בו שנסע לארץ ישראל שלא כחוק. 
לקחו לו את הדרכון, והוא היה יושב עצוב ומסכן בבית הכנסת בונאן 
)נדמה לי ע"ש רבי יצחק בונאן(, ואף אחד לא העז לומר לו מלה אחת. רבי ציון 

שאל את הגבאי שם )קראו לו ד"ר גביזון(: מה קרה לרבי אברהם? אמר לו 
שלקחו לו את הדרכון. בא אליו ואמר לו: רבי אברהם, אנחנו נמצאים 
בחודש ניסן, וכתוב בהלכה )ש"ע סימן תכ"ט ס"ב( שאין נופלים על פניהם 
בחודש ניסן. איך כתוב ביהושע? "למה זה אתה נופל על פניך" )ז' י'(. הוא 
צחק מזה, קם ונגמר הסיפור. מי שיתרגל בדבר הזה יהיה לו טוב בפנים, 
ולפעמים אדם עושה את עצמו בחוץ טוב ובפנים לא בסדר, אבל צריך 

לדעת: אם תחשוב טוב - יהיה טוב. 

בעבר כולם הניחו זוג תפלין אחד
אני אקרא לכם לשון הרב חיד"א ע"ה )מורה באצבע סימן ג' אות ס"ט(: יזהר ה. 

להניח שני זוגות תפלין בסדר רש"י ובסדר רבנו תם. והגם שאמרו שיש 
יוהרא, היה בזמנם, אבל עתה נהגו ללובשם. ובארץ הצבי כמעט רוב 
החכמים והמשכילים קפדי אזוגי ללובשם, גם כמה בעלי בתים יראי 
אלקים לובשים שניהם, ונתפשט המנהג ע"פ כתבי רבנו האר"י שהם 
חובה בלא שום ספק. )זה דפוס ישן, ירושלים שנת תר"א(. כנראה מכאן למד הבן 
איש חי )ש"א פרשת וירא אות כ"א( שכל הדורות הניחו רש"י ורבנו תם. אבל 
)עירובין צ"ה ע"ב( משמע מפורש שהניחו  זה לא כפשוטו, שהרי בגמרא 
רק תפלין אחד, וחבל על כל הפלפולים בזה. אמנם הרב בן יוחאי )שער 
ז' מענה קכ"א( הוכיח משם שהיו מניחים שנים, אבל שם מוכח הפוך מזה. 

ומה שכתוב שם "מקום יש בראש להניח שני זוגות תפלין", הכוונה שיש 
מקום לזה ולא שמניחים אותם. הגמרא שואלת על זה: התינח בראש 
ביד מאי איכא למימר? ועונה: אלא כמו שאמר רב שמואל בר רב יצחק 
שמקום יש בראש הוא הדין גם ביד. ואם כולם הניחו שני תפלין מה 
הקושיא ומה התירוץ?! וגם לפני כן בגמרא ואחרי כן מוכח שהניחו רק 
תפלין אחד. הרב עובדיה ע"ה )שו"ת יביע אומר ח"א חאו"ח סימן ג' אות ט"ו( כתב 
עוד הוכחה יפה מאד בזה. המשנה )ברכות פ"ה מ"ב( אומרת: איפה אומרים 
"אתה חוננתנו" בתפלה? יש אומרים ברכה בפני עצמה, יש אומרים 
בהודאה מודים אנחנו לך, ויש אומרים בחונן הדעת. הגמרא בירושלמי 
)שם( שואלת על זה: וליחזי איך נהגו עד עכשיו? תשאל כל ילד קטן איפה 

אמרת אתה חוננתנו במוצאי שבת, והוא יגיד לך. הגמרא שם עונה: כיון 
שעיקר ההבדלה בכוס שכחו אותה בתפלה ]וע"ע בבבלי ברכות דל"ג 
ע"א[. ומשמע שלולי זאת, דבר שנוהג בכל יום ואפילו בכל שבוע אי 
אפשר לשאול עליו שאלה כזאת. וא"כ לפי דעת הבן איש חי שבימי 
התנאים והאמוראים והגאונים הניחו כולם שני זוגות, היתכן שפתאום 
הראשונים שכחו את זה?! וכי הראשונים האלה באו מן האויר?! הרי הם 
המשיכו דור אחר דור. ובמיוחד בספרד שהיו קרובים לגאונים מאד18, 
והיתה להם מסורת נמשכת, וכי הם לא ראו שרב האי גאון הניח שני 
זוגות?! זו קושיא עצומה. לכן מסתבר כמו פשט הגמרא. וגם הרב חיד"א 
לא כתב שהניחו שני זוגות תפלין, אלא שזו חובה. ומה שכתב "חובה" 

רבי ניסן ואמר לי ללמד אצלו, ובאתי ללמד שם. לכן בכל שבת היה לומד מפרשים, 
ובמוצאי שבת כותב את החידושים שעלו ברעיונו על הפרשה.

18.  איך אני יודע את זה? כאשר הסתיימה תקופת הגאונים )בפטירת רב האי גאון בשנת 
ארבעת אלפים תשצ"ח(, כבר אין בסידורים שלנו "יקום פורקן מן שמיא", כי אומרים 

שם "למרנן ורבנן וכו' ודי בבבל לרישי כלה ולרישי גלותא ולרישי מתיבתא ולדייני 
דבבא" ואין עוד כל זה בבבל. האשכנזים שלא ידעו מכל מה שקורה שם המשיכו 
בזה, ועד ימינו הם ממשיכים לומר את זה. זה גרם למשכילים לצחוק עליהם. אבל 
המשכילים האלה היו רעים וחטאים, והם לא התכוונו על "יקום פורקן" בלבד, 
לכן בהתחלה הם הורידו "יקום פורקן" הראשון, ואח"כ הורידו גם את השני שזה 

ברכה לגבאים של בית הכנסת, ואח"כ הורידו כל מקום שכתוב שם "ירושלים".

זה לא חובה ממש, אלא הכוונה חובה ע"פ הקבלה ולא ע"פ הפשט19.

אם צריך לתקן נוסח התיקונים
הרב חיד"א )מורה באצבע שם( המשיך: ומה שרצו להיתלות בדברי תיקוני ו. 

זוהר חדש, נוסחא מוטעית היא, כמו שביארנו בתשובה בריש קונטרס 
חיים שאל )סימן א'( בס"ד. זה הלשון שלו. בשבוע שעבר אמרתי שלכאורה 
אדרבה הנוסח הנכון, "ובגין דא שויין דרא בתראה תרי זוגי דתפלין, דלא 
ידעי ברזא דא דתרוייהו אצטריכו". ולא כמו שכתב הרב חיד"א. ואם 
תאמר תרוייהו אצטריכו כפשוטו, א"כ מה לא ידעי?! )בעלון הקודם אות י"א(. 
)דף ק"א ע"ד( "ובגין  אבל אח"כ שמתי לב שהלשון בתיקוני זוהר חדש20 
דלא ידעין ברזא דא, שויין דרא בתראה תרי זוגי תפלין מספיקא, דלא 
ידעי דתרוייהו אצטריכו", כלומר שעושים את זה מחמת ספק. ולפי זה 
הכוונה שהם עושים את זה מספק, והזוהר אומר שזה מעיקר הדין ולא 
ספק. וא"כ אפשר ליישב דברי הרב חיד"א, ולא כמו שאמרתי בשבוע 
שעבר. אבל בכל זאת הלשון מגומגם, כי לפני כן הזוהר לא אומר שיש 
שני זוגות אלא רק הויות באמצע, ואיך פתאום עכשיו אומר תרי זוגי 
תפלין?! וגם הלשון "ובגין דלא ידעין ברזא דא - שויין תרי זוגי " הרי 
גם אלו שיודעים "ברזא דא" עושים את זה, אלא מוכרח שיש בעיה 
כאן. ויכול להיות כמו היעב"ץ )מר וקציעה סימן ל"ד( שאינו גורס את המלים 
"תרוייהו אצטריכו", או כמו הגר"א )עיין בשו"ת יביע אומר ח"א חאו"ח סימן ג' אות 
ז'( שאינו גורס את כל המשפט הזה. לכן אין כ"כ ראיה מזה. ובמיוחד 

שבתלמוד שלנו מוכח שהניחו רק זוג אחד בלבד.

מאיזה יום מברכין "ברכת הלבנה"?
אדם צריך לדעת תולדות הפוסקים, ומי שאינו יודע את זה יוכל ז. 

לכתוב שטויות והבלים, ולהרוס את העולם. השבוע ראיתי מאמר על 
ברכת הלבנה, והוא רוצה לומר שאפשר לברך אפילו שלושה ימים אחרי 
המולד, לא כמו שכתב מרן )סימן תכ"ו ס"ד( לברך שבעה ימים אחרי המולד. 
רבנו יונה )ברכות דף כ"א ע"א מדפי הרי"ף( בשם "מורי הרב" כותב ככה. מי זה 
מורי הרב? המחבר כותב שזה הרמב"ן. וכי הרמב"ן היה רבו של רבנו 
יונה?! הרמב"ן היה צעיר ממנו ולא היה רבו. רבנו יונה נפטר בספרד 
בשנת חמשת אלפים כ"ד, והרמב"ן נפטר בארץ ישראל שש שנים אחרי 
19.  ומצאנו דבר כזה, למשל הרב )שו"ת יביע אומר ח"ב חאו"ח סימן כ"א אות ט"ז( כותב: 
"חובה קדושה להמתין במוצאי השבת שבעים ושתים דקות אחרי השקיעה לזמן 
רבנו תם". והרב משאש )שו"ת שמש ומגן ח"א חאו"ח סימן ה'( עמד נגד זה, וכתב: כי לא 
טוב אנכי מאבותי, כל הדורות לא עשו כמו רבנו תם, ומה אתה רוצה מאתנו?! לא 
חובה לעשות את זה. הרב בספרו הליכות עולם )ח"ג עמ' קמ"ד( על דברי הבן איש 
חי שכתב שעשרים ושבע דקות אחרי השקיעה יצאה השבת, עונה על דבריו 
"חובה קדושה" לא הכוונה חובה ממש, אלא שכדאי  בעדינות, וכותב שהמלים 
להתקדש ולעשות את זה, ומה יכול להיות אם נחכה עוד חצי שעה?! זו הכוונה 
"חובה קדושה". וא"כ ראינו "חובה" ולא חובה ממש. ועוד דבר כזה, כתוב בסידור 
אחרי תפלת שחרית "הריני מקיים מצות עשר זכירות שחייב אדם לזכור בכל יום", 
סלקא דעתך שאדם חייב לזכור את הזכירות האלה?! והרי לא נמצא בשום ספר 
דבר כזה. ואפילו פרשת זכור שהיא דאורייתא לדעת התוספות ואחרים, מספיק 
לזכור פעם בשנה בלבד. אלא "חייב" פירושו מצוה מן המובחר )עיין בשו"ת בית נאמן 

ח"א חאו"ח סימן כ"ח הערה 2(.

20.  חיפשתי בתיקוני זוהר ולא מצאתי שם, אלא זה נמצא בתיקוני זוהר חדש. 
מה זה "תיקוני זוהר חדש"? לא הכוונה שהתחדש מאוחר יותר, אלא הזוהר נדפס 
מכ"י בשנת שי"ט )קרימונא בשנת שי"ט. כמה פעמים המגן אברהם מציין את הדפים בזוהר ולא 
נמצאים לפנינו, לכן צריך לקחת את הזוהר שלנו ולראות מה שכתוב בצד, ד"ק דף פלוני, והכוונה לדפוס 

הראשון שעל פיו רשמו איפה מתחיל הקטע, ושם תמצא כל המקורות בדיוק. ראיתי חכמים שהתקשו 

בזה, והתחילו לעשות הגהות ופלפולים על הבל וריק. צריך לדעת שזהו דפוס קרימונא שנת שי"ט, ואם 

תרצו לפרש ד"ק דפוס קדמון אה"נ(, ואחרי חמשים שנה נתגלו עוד כתבי יד של הזוהר, 

וקראו להם "זוהר חדש". וזה אותו המחבר כמובן.



זה, ולא היה רבו של רבנו יונה. הרמב"ן היה רופא, ובאו אליו נשים לא 
יהודיות עקרות כמה שנים, והיה נותן להן תרופה ומתעברות מזה. רבנו 
יונה כתב לו מלים חריפות על זה: "תבוא עליך ברכה שאתה מרבה זרעו 
של עמלק" )בדק הבית יורה דעה סימן קנ"ד, והובא בשם הגדולים ח"א ערך רבנו יונה(. 
וכי יש אחד שיכתוב לרב שלו מלים כאלה?! לא יתכן דבר כזה. הכותב 
לא ידע ש"מורי הרב" הנזכר ברבנו יונה, זה רבנו יונה בעצמו, כי רבנו 
יונה על ברכות לא הוא המחבר אלא התלמידים שלו. לכן תמיד כותבים 
"תר"י", מה זה תרי? תמן תרי תמן שבת?!... זה ראשי תיבות תלמידי רבנו 
יונה. ולפעמים אפילו כתבו דברים בתור ילדים קטנים, והביאו קושיית 
הגמרא בשם רבם21. וכמה פעמים קורה דבר כזה22. לכן כאשר כתוב 
בדברי רבנו יונה בברכות "מורי הרב נר"ו", הכוונה לרבנו יונה בכבודו 
ובעצמו, ואילו הרמב"ן לא שייך כאן. ועוד כתב במאמר שם: אילו מרן 
ידע שהרמ"ק רבי משה קורדובירו )אור יקר חט"ו עמ' קל"ח( סובר שאפשר 
לברך ברכת הלבנה שלושה ימים אחרי המולד, היה פוסק כמוהו כי 
הוא מקובל גדול. אבל מרן היה רבו של הרמ"ק, היתכן לומר כדבר הזה 
שאם היה יודע דברי תלמידו היה חוזר בו?! ויותר מזה, מרן יודע שיש 
עשרים פוסקים שאפשר לברך לפני השבעה ימים שאחרי המולד23. וגם 
הפרי חדש )בש"ע שם( כתב הוכחה נפלאה מהגמרא )סנהדרין מ"א ע"ב( לזה24, 
וכי מרן לא הרגיש בהוכחה הזאת?! וכי מרן לא ראה את הרמב"ם )פ"י 
מהלכות ברכות הט"ז( שכותב שאדם רואה את הלבנה קטנטנה בראש חודש, 

זה כבר חידוש וצריך לומר ברכת "מחדש חודשים" על זה. ובדרך כלל 
מרן הולך אחרי הרמב"ם. מה קרה הפעם שהלך אחרי רבי יוסף ג'קטיליא 
לברך רק אחרי שבעה ימים מהמולד )הובא בבית יוסף סימן תכ"ו(? משום שהיו 
למרן דברים שאין לנו אותם. וכאן המגיד שלו בספר מגיד מישרים )שיר 
השירים( אמר לו: תשמע, ההלכה כמו רבי יוסף ג'קטיליא שלא לברך רק 

אחרי שבעה ימים מהמולד25. אני יודע שיש חכמים בעיניהם "דרווישים" 

21.  אני זוכר בילדותי שראיתי בגמרא )ברכות ד' ע"ב(: "שלא יהא אדם בא מן השדה 
בערב ואומר אלך לביתי ואוכל קמעא ואשתה קמעא ואישן קמעא, ואח"כ אקרא 
קריאת שמע ואתפלל, וחוטפתו שינה ונמצא ישן כל הלילה, ולכן מיד כשבא מן 
השדה בערב, אם רגיל לקרות קורא ואם רגיל לשנות שונה, ומגיע זמן ערבית יקרא 
וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתה". הגמרא שואלת:  קריאת שמע ויתפלל, 
מאי שנא שבכל מקום לא אמרנו שמי שעובר על דרבנן חייב מיתה?! מה קרה 
כאן? ועונה: "משום דאיכא אונס שינה", בגלל שבדבר הזה יש אונס שינה שאדם 
עייף, אומר אני עייף מסכן מוכרח לישון, לכן אמרו לו שיזהר כי יתחייב מיתה בזה. 
תלמידי רבנו יונה כותבים את הקושיא הזאת בשם "הקשה מורנו הרב", והרי זו 
גמרא מפורשת. אלא באותו הזמן הם היו ילדים צעירים, שמעו את הרב אומר את 

זה וחשבו שזו קושיא שלו.
פעם בחור בישיבה כתב חידושים על מסכת חולין, והביא חידוש יפה על    .22
חמשה דינים בשחיטה "דרסה חלדה שהייה הגרמה ועיקור" )חולין ט' ע"א(, וכתב: 
שמעתי מפי מרן הגאון הרב עובדיה יוסף שליט"א חידוש מתוק מדבש, על הפסוק 
ציד" )בראשית כ"ז ג'(, המלה "ציד" כתובה  בפרשת תולדות "וצא השדה וצודה לי 
בה"א בסוף "צידה", וזה בא לרמוז לחמשה דינים הללו. וסיים: ודברי פי חכם חן. 
אמרתי לו: זה דברי בעל הטורים שם, רק שאתה לא קורא את זה. וכי הרב צריך 
לומר לך שהרמז הזה לקח מבעל הטורים ורמז אחר לקח מרבי יוסף חיים זוננפלד 
וכדו'?! הרב לא נותן מקורות לרמזים כאלה )עיין בעלון מס' 147 הערה 5(. צריך ללמוד 

את המקורות האלה.
23.  פעם ראיתי מאמר של רבי יעקב חיים סופר )זכור לאברהם התשנ"ו עמ' ל"ח( שמביא 

עשרים פוסקים ראשונים שסוברים ככה.
24.  בגמרא שם אמרו: עד מתי מברכים על הלבנה? נהרדעי אמרי עד ט"ז ימים, 
ואחרים אומרים עד שבעה ימים. למאן דאמר עד שבעה ימים היעלה על הדעת 
שנברך משבעה?! הרי בשבעה נגמר הזמן ומתי נברך?! אלא מוכרח שמברכים 
לפני שבעה ימים. ואם תאמר שלפי מאן דאמר עד ט"ז, מברכים משבעה, הרי לא 

נחלקו בהתחלה אלא בסוף. זו הוכחה ברורה ופשוטה וישרה.
25.  ועוד דבר כזה, מרן )סימן נ"ו ס"ג( פסק שאסור בקדיש להפריד בין עלמיא ליתברך, 
וצריך לומר "יהא שמיה רבא מברך לעלם לעלמי עלמיא יתברך", והמפריד עונשו 
גדול. מאיפה לקח את זה? גם כאן זה מרבי יוסף ג'קטיליא )עי' בבית יוסף שם(. רבי יוסף 
חיים )עוד יוסף חי פרשת ויחי אות י"ב( כותב שדעת רש"י )בספר הפרדס דף נ"ז ע"א( והרמב"ם 

שאומרים שספר מגיד מישרים מזוייף, אבל הוא לא מזוייף26. כל אחד 
ואחד מתעקש הרבה. פעם קיבלתי מאמר מאמריקה, שהוציא לעז 
)סימן ל"ד בהלכות  על רבי אברהם אסכנדרני שהוא זייפן גדול. אבל מרן 
תפלין( מזכיר אותו, וכולם סמכו עליו להלכה. וגם כתב המחבר דידן 

שפרופסור גרשום שלום ז"ל )הוא חילוני גמור וכותב עליו "זכרונו לברכה"( אמר 
שהתשובות של רבי יוסף ג'קטיליא משובשות, ויש בהם נוסחאות רבות. 
אמנם בימינו יש כמה נוסחאות בהם, אבל מרן שהיה קרוב לזמנו ידע 
את הנוסחא המדוייקת בזה. למרן היו מאות ספרים בכתב יד27. היתכן 
לדחות את מרן ככה?!28 לכן לא לעזוב את הכל, ולכתוב: אילו מרן היה 
יודע שבספר הקנה וכו', אילו מרן היה יודע שהרמ"ק תלמידו אומר 
אחרת וכו'29. לא עושים ככה. זה מאמר שלם שכולו פורח באויר. והרי 
יש לנו הרש"ש המקובל )בסידורו( ומרן )סימן תכ"ו ס"ד( ומגיד מישרים והרב 
חיד"א ובן איש חי )ש"א פרשת ויקרא אות כ"ג( וחסד לאלפים )הלכות ברכת הלבנה 
סעיף ג'( וכל הפוסקים, שכותבים לברך ברכת הלבנה רק אחר שבעה ימים 

מהמולד, וכי נעזוב את כולם?! אבל המסקנא של הכותב שם נכונה, 
שבלילות שיורד הרבה גשם ואולי לא תהיה לבנה בלילה הבא, אפשר 
להקדים את ברכת הלבנה. המסקנא הזאת כתובה גם בחזו"ע-חנוכה 
)הלכות ברכת הלבנה עמ' שס"ג בהערה(: מאחר שרבו הפוסקים שאומרים לברך 

ברכת הלבנה לפני שבעה ימים אחר המולד, יש להורות במקומות כאלו 
שיברכו ברכת הלבנה מיד לאחר שלשה ימים. למה לא מזכירים חזון 
עובדיה?! למה מתפלפלים באויר?! למה מתפלפלים בקבלה ביניקה 
של חיצונים וכדו' בדברים שאי אפשר להבין בהם כלום?! וכי אנחנו 
מבינים בזה?! אנחנו לא מבינים כלום30. לא יתכן שאדם יכריע בקבלה 
)סדר התפלות( והרש"ש המקובל )בסידורו( שהמלה "יתברך" חוזרת למטה, וא"כ צריך 

לומר "יהא שמיה רבא מברך לעלם לעלמי עלמיא, יתברך וישתבח ויתפאר". נניח 
שמרן לא ראה את ספר הפרדס, הרי הוא ראה את הרמב"ם, וא"כ למה פוסק כמו 
רבי יוסף ג'קטיליא? אלא גם כאן המגיד שלו )מגיד מישרים פרשת תולדות בד"ה אבל( אמר 

לו את זה. )וע"ע בהערות מרן שליט"א בעוד יוסף חי שם(.
בספר אמונת חכמים )פרק כ"ז( כתוב במפורש הוכחה שזה לא מזוייף, ממה    .26
שהרמ"ק תלמידו של מרן בספרו פרדס רמונים )שער האצילות פרק ג'( שנדפס בחיי 
מרן, כותב שם: "זו קבלת מורי ורבי החסיד כמוהר"ר יוסף קארו נר"ו", והעתיק את 
הדברים, וכתב: כל זה כתוב בספר מגיד מישרים )פרשת ויקהל( לפנינו. וא"כ הספר 
הזה לא מזוייף. ויש סתם עקשנים שאומרים שזה מזוייף, בגלל שכתוב שם לאכול 
"שלוש פרוסות לחם" וכתוב פרוסה בלאדינו. וכי אם זה מישהו אחר לא ידע לכתוב 
את המלה פרוסות?! מה קרה לכם?! מה השטויות האלה?! )וע"ע בחוברת אור תורה 

תמוז תשס"ט סימן ק"ה אות ג', ובעלון מס' 14 אותיות ה'-ט'(.

פעם בדקו מה הספרייה שלו מכילה שם, וראו שיש כמה ספרים שנדפסו    .27
בימיו, אבל רוב הספרים היו בכתב יד.

28.  האדמו"ר מקומרנא בספר זוהר חי כתב: מה שכתב חמדת ימים בשם האר"י 
ז"ל לחכות שבעה ימים, זה שקר וכזב וכו', למה הוא אומר ככה? כי יצא שם על 
חמדת ימים שהמחבר הוא נתן העזתי. אבל העירו עליו: מה אתה רוצה מחמדת 
ימים? הרי זה מרן מפורש ובמגיד מישרים כתוב ככה. וגם הרש"ש וכמה מקובלים 

כתבו כן בשם האר"י.
29.  פעם חכם בעיניו בא אלי באחת בלילה ושאל אותי איזו שאלה, לקחתי כסא 
והוצאתי לו ברית כהונה מהספרייה )מאחורי הספרים( והראתי לו. אח"כ ראיתי שלא 
הביא מה שאמרתי לו, שאלתי אותו: למה לא כתבת את זה? ענה לי: כי אחיך 
סובר אחרת. אם ככה מה אתה רוצה ממני?! אל תשאל אותי, לך מכאן. תכתוב 
מה שאני אומר ומה שאחי סובר ואתה תחליט, "ואתה תבאר" )ע"פ דברים כ"א ט'(. 

מה השטות הזאת?!
30.  בימי רבי יוסף חיים היה מקובל גדול רבי שמעון אגסי )רבי יוסף חיים היה מכבד 
אותו וקורא לו "מהרש"א", ראשי תיבות מורנו הרב רבי שמעון אגסי. הוא היה אומר לו: אני לא מהרש"א, 

ורבנו יוסף חיים עונה לו: אתה מהרש"א. שו"ת הוד יוסף סי' ד'-ה'(, ופעם אחת כתב שאלה לרבי 

יוסף חיים, ואמר לו שע"פ הקבלה נשים חייבות במצות סוכה כמו בצום כיפור 
)שו"ת הוד יוסף בקונטרס סוד יוסף סימן א'(. הבן איש חי ירד עליו )שם סימן ב'(. הלכה זו 

הלכה, והקבלה יכולה להיות תוספת הידור או חומרא, אבל לא לשנות הלכה ע"פ 
הקבלה. הוא חזר וכתב לו פעם שניה )שם סימן ג'(, ורבי יוסף חיים המטיר עליו אש 
וגפרית נורא ואיום )שם סימן ד'(. המכתב השני לא נדפס במקום אחד, אלא חלק ממנו 
בספר עטרת תפארת )עמ' 120( עם שמו של ר"ש אגסי, וחלק בספר הוד יוסף )שם( 
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מדעתו31. אדם צריך להשתחרר מזה.

כל הקיבורת כשרה לתפלין של יד
ובכן, הרב חיד"א כותב שם שכמה בעלי בתים הניחו שני זוגות תפלין. ח. 

אם איתא שתפלין של יד צריכים להיות בדיוק בחצי הקיבורת, היה צריך 
להזהיר אותם שלא יעברו את חצי הקיבורת התחתון. והרי מדובר גם 
בבעלי בתים שלא כולם יודעים שחצי הקיבורת כשרה וחצי הקיבורת 
פסולה, ואיך הרב חיד"א לא הזהיר אותם על דבר כזה?! וגם מדדו ומצאו 
שהקיבורת כולה לא יותר משלושה עשר ס"מ, וא"כ חצי הקיבורת זה 
ששה ס"מ וחצי, ואיך אפשר להכניס שם שני זוגות תפלין?! הרי לפי יביע 
אומר  התפלין הכי קטנות הן בגודל ארבעה ס"מ כולל המעברתא, וא"כ 
ארבעה ס"מ ועוד ארבעה ס"מ זה שמונה ס"מ וכבר יצאנו מהגבול. ולפי 
זה כל אחד צריך לקחת את הקיבורת שלו ולסמן בדיוק באמצע שלא 
יעבור את זה?!... "עד פה תבוא ולא תוסיף ופה ישית בגאון גליך" )איוב 
ל"ח י"א(, ובלתי אפשרי דבר כזה. וכי כל בעלי הבתים האלה היו עושים 

מוכרח  תפלין קטנים מאד כמו פסיק קטן?! לא יעלה על הדעת. אלא 
שהניחו על כל הקיבורת. ובחו"ל מעולם לא שמענו על זה, אלא מי שהניח 
שני זוגות ידע שהקיבורת במקום שיש בליטה בזרוע שמעל המרפק, 
והכל כשר להניח תפלין שם. מה הסיבה לזה? קודם כל, הדין הזה נשען 
על ספר "שימושא רבא", והרא"ש )הלכות קטנות הלכות תפלין דף י' ע"א( כותב 
בשם אחד מגדולי הראשונים רבי יהודה אלברצלוני, שהספר הזה מלא 
בטעיות סופר, כי המלה הזאת לא מובנה והמלה הזאת לא נכונה והמלה 
הזאת טעות סופר וכדו'. אמנם על "פלג זרוע" לא כתב כלום, אבל אי 
אפשר לבנות הלכה על מלה אחת בשימושא רבא. וגם הגר"א )בביאורו סימן 
כ"ז סק"ה( כותב ש"פלג זרוע" לא הכוונה חצי הקיבורת אלא חצי הזרוע. 

הזרוע הוא מהמרפק עד הכתף והקיבורת חצי מזה, פחות או יותר קצת. 
וזהו הלשון של שימושא רבא שכתב "פלג זרוע", ולא פלג קיבורת.

אין מקור בדברי הראשונים לזה
אלא שהאחרונים חיפשו מקור לדין הזה. המשנה ברורה )ביאור הלכה סימן ט. 

כ"ז ס"א בד"ה בראש( כתב: החומרא הזאת לא נזכרה לא בהרי"ף ולא בהרמב"ם 

ולא בהרא"ש, מאיפה הגהת הסמ"ק )סימן קנ"ג אות ב'( הביא את זה?! והנה 
נקרא את הלשון שלו שם: בערכין )י"ט ע"ב( איתא בהדיא דקיבורת כולה 
אקרי "יד", ולענין תפלין איירי שם בגמרא, זו גמרא מפורשת שקיבורת 
כולה נקראת יד. ואין לומר דהגהת סמ"ק לא גרס בגמרא "קיבורת כולה", 
שהרי כל הראשונים העתיקו את זה. וכן מוכח ג"כ במנחות )ל"ז ע"א( דכל 
הקיבורת כשרה. וכן הרי"ף והרמב"ם והרא"ש והטור ורבנו ירוחם לא 
הזכירו שום זכר שיחלק את בשר הקיבורת לחצאין, ואיך יתפוס הרמ"א 
דעת הסמ"ק. ואח"כ הוא כותב: ועזרני ה' שמצאתי בספר התרומה )סימן 
וזה לשונו:  וכו', כתב  רל"ג( אחר דשקיל וטרי שם ומסכים לדעת ר"ת 

הלכך בעצם העליון יניח תפלין, הוא הנקרא "זרוע" והוא יד דאורייתא, 

בהשמטת השם שלו, אבל הביאו את כל המלים הקשות שם.
31.  שוטה אחד אומר שצריך להוציא הציציות של טלית קטן, כי ע"פ הקבלה זה נגד 
העיבור והתינוק בעיבור מוציא את הרגלים שלו. אני לא שמעתי את זה שהתינוק 
בעיבור מוציא את הרגלים שלו... מה קרה לך?! אל תשתגע. לדעתו מה שפעם היו 
מכסים את הציציות זה בגלל שהיו מפחדים מהגוים. מי אמר לך את החלום הזה?! 
הרי כל הדורות בכל עדות המזרח הכניסו את הציציות של טלית קטן. וגם הבאתי 
לו ראיה מניצוצי אורות של הרב חיד"א )פרשת מקץ דף ר"ה ע"א(, אבל הוא לא מבין 
את זה. )וע"ע בעלון מס' 18 אותיות י'-י"ח(. היום אין טעם להתווכח עם אנשים בכלל, כי 
אתה מדבר עם קירות, "וידבר אל העצים ואל האבנים". לכן תענה פעם אחת בלבד, 
ואם לא הבינו יבינו בדור הבא, ואם לא הבינו גם בדור הבא, שלא יבינו, מה אכפת 
לך?! וכי יש לך כח להתמודד עם כולם?! פעם הייתי מתמודד לשכנע את האדם 
שהדברים שלי אמת, והיה מכתב הולך ומכתב בא, עד שפעם כתבתי: "מכתב הולך 
ומכתב בא והעקשנות לעולם עומדת" )ע"פ קהלת א' ד'(... מי הרויח מכל זה? הדואר, 

כי שולחים עוד בול ועוד בול, ומרוב הבלבול נשארו רק בולים...

וסמוך לפרק של האציל יניחם. מה זה אציל? זה המרפק שלנו32. כי שם 
היא קיבורת, בשר המכונס קרוי קיבורת וכו' ושם הוא כנגד הלב וכו'. 
הנך רואה לעין דעת ספר התרומה, דהתפשטות בשר הקיבורת הוא רק 
סמוך לקובד"ו, ולא מצינו למי מהראשונים שיחלוק עליו". אבל אחר 
המחילה רבה, איפה הוא ראה את זה?! מה שספר התרומה כתב "סמוך 
לקובדו", הכוונה שלא יניח מיד סמוך לקובדו כי שם עדיין לא התחילה 
הקיבורת, אלא צריך לעלות מעט ולהניח שם. אילו היה כתוב בספר 
התרומה שלא כל הקיבורת כשרה אלא רק חצי, הרי זה מסייע לדעת 
הגהת הסמ"ק. אבל הוא לא אמר את זה, אלא שהמקום של התפלין 
סמוך לקובדו שזה המרפק, ולא על ידו ממש משום ששם עדיין המקום 
רך ולא הגיע לקיבורת. זה דברים כפשוטם. אם יש מי מהראשונים 
שחושב ככה )דהיינו שרק חצי קבורת כשרה(, היה צריך לומר בפירוש את זה. 
אמנם הוא נתן עוד טעם שזה יהיה כנגד הלב, אבל אי אפשר למדוד 
כנגד הלב בדיוק, שהרי אדם איטר מניח תפלין בימין, וזה לא נגד הלב 
שנמצא בשמאל33, אלא הכוונה מול הלב בערך. לכן אי אפשר לסמוך 
על חידוש כזה שנמצא ברמז בשימושא רבא, והפירוש של הגר"א הוא 

32.  המלה "מרפק" לא כ"כ ברורה, וגם המלה "אציל" לא כ"כ ברורה. יש אומרים 
שזה למעלה בבית השחי, ויש אומרים שזה המרפק שלנו. היום מקובל אצל כולם 
לקרוא לזה "מרפק", ואולי בהשפעת הערבית "מרֹפק". המשנה ברורה אומר 

שהאציל נקרא קובד"ו וזהו המרפק. 
33.  פעם בדקו ומצאו שיש לאיטרים שכל גדול מאד )ועשרה אחוז מבני האדם הם כאלה(. 
ופעם אמרתי אולי שהלב שלהם נמצא בצד ימין, וזה מה שכתוב  בקהלת "לב חכם 
לימינו" )י' ב'(, שהאיטר הוא חכם והלב שלו בצד ימין. והרשב"ץ )ספר יבין שמועה הלכות 
טריפות הריאה פרק חמישי ס"ג( כתב דומה לזה. אבל במציאות בד"כ זה לא ככה, והלב 

תמיד נמצא בשמאל. )ועיין בשו"ת בית נאמן ח"א חאו"ח סימן א'(.



פירוש אמיתי, וזהו הפשט הפשוט. 

דעת מרן השלחן ערוך בזה
ואם תאמר לי, הנה מרן )סימן כ"ז ס"ז( העתיק לשון הגהת הסמ"ק, וכתב: י. 

"אף על פי שיש לאדם מכה במקום הנחת תפלין, יניח תפלין, כי מקום 
מחציו עד  יש בזרוע להניח שתי תפלין, כי העצם הסמוך לבית השחי 
הקובד"ו34, הוא מקום הנחת תפלין". ומכאן ראיה כמו הגהת הסמ"ק, 
שמניחים מחצי העצם עד המרפק. אבל בבדק הבית )שם( חזר בו מזה, 
וכתב שאין לסמוך על דברי הגהת הסמ"ק, שהרי אי אפשר לומר עד 
)שם ס"ק י"ט(  המרפק, שהרי שם כבר נגמרה הקיבורת. ובביאור הגר"א 
כותב שהמחבר בשלחן ערוך הבין ככה אבל חזר בו בבדק הבית. אנשים 
בין בדק הבית לשלחן ערוך הולכים אחרי  יש סתירה  חושבים שאם 
השלחן ערוך, אבל זה לא נכון וכל הפלפול בזה אויר, כי אם בדק הבית 
היה חיבור שלם אז אפשר לשאול אם חיבר אותו לפני או אחרי השלחן 
ערוך, אבל בדק הבית זה הגהות שמרן כתב על הבית יוסף. מרן לא היה 
יושב בטל35, ובשעת הפנאי עובר על הבית יוסף שלו, ואם יש לו הגהה 
כותב אותה בגליון בצד. ולא כתב הגהות בשלחן ערוך, כי זה הלכות 
פסוקות ואי אפשר להתפלפל שם. ושם בבית יוסף גליונות הספר היו 
רחבים ונוח לכתוב הגהות שם36. וגם היו להם קולמוסים דקים מאד37. 
לפעמים הדברים בבדק הבית נכתבו אחרי השלחן ערוך, ולפעמים הדברים 
נכתבו לפני השלחן ערוך. וראיה ברורה שכאן מרן כתב את הגהת בדק 
הבית אחרי השלחן ערוך, כי בשלחן ערוך העתיק דברי הגהת הסמ"ק 
מלה במלה, ואילו בבדק הבית כתב שאין לסמוך על זה, ואם כתב את זה 
לפני השלחן ערוך, היה צריך לתקן את הלשון בשלחן ערוך, ולא לכתוב 
עד הקובד"ו כי שם מקום רך ביותר. אלא ודאי בשלחן ערוך כתב לשון 
הגהת הסמ"ק, ואח"כ בבדק הבית חזר בו מזה, שאין לסמוך על דברי 
)שם סעיף א'( כתב: ומקום  הסמ"ק38. ולא רק זה, אלא גם בשלחן ערוך 

34.  אנחנו אומרים קוְבד"ו, ובמשנה ברורה מנוקד קוָבד"ו.
35.  ה' נתן לו שמונים ושבע שנות חיים, וחיכה לו עד שיגמור את כל הבית יוסף 
וכסף משנה ואבקת רוכל ועוד כמה חיבורים, וכשגמר את הכסף משנה האחרון 
על הלכות מלכים של הרמב"ם, שלח אותו לוינציה להדפסה, ואמרו לו משמים: 
תראה את זה מלמעלה בעוד כמה שנים עם הוצאת "רבי שבתי פרנקל", ובינתיים 

אתה יכול לעלות לכאן... ובגיל 87 נסע למנוחות.
36.  וראיה לזה, שכנסת הגדולה כתב הגהות על הבית יוסף, ולפעמים הגהה אחת 
ארוכה שני עמודים וכותב עליה "נכתב בצדו". איך כתבת כל זה בגליון?! אלא שהיו 

עושים ספרים עם גליונות רחבים מאד.
37.  איך אני יודע את זה? פעם רבי יצחק נסים ראה הגהות מהריק"ש - רבי יעקב 
קאשטרו על השלחן ערוך, והוא כתב שבין שורה לשורה של מרן היתה הגהה של 
מהריק"ש שתים-שלוש שורות )ספר רבי יוסף קארו שהוציא ד"ר יצחק רפאל )כמדומה בשנת 
תשל"ב( עמ' פ"א(. איך אפשר לעשות את זה?! כי היו כותבים באותיות קטנות ודקות מאד.

38.  ויש לנו דוגמא נפלאה מאד לזה. איך כותבים בגט שם "הילל" ביו"ד או "הלל" 
בלי יו"ד? מרן בבית יוסף )אבן העזר סימן קכ"ט( כותב: מצאתי כתוב שצריך לכתוב הילל 
ביו"ד, כי בספר שופטים )י"ב י"ג( כתוב "עבדון בן הלל הפרעתוני" )זה אחד השופטים 
שם, וכולם זוכרים את השם שלו(, המלה הלל כתובה בלי יו"ד כי הלמ"ד בדגש, וכתוב 

במסרה על זה "לית חסר", כלומר שאין עוד הלל חסר כזה, וכולם צריכים להיות 
מלא יו"ד. אף אחד לא מבין את זה, שהרי אין עוד שם בן אדם "הלל" בתנ"ך ומה 
זה "לית חסר"?! מרן בשלחן ערוך )שם סעיף כ"ח( העתיק את זה, וכתב: יש מי שאומר 
ששם "הלל" כותבים ביו"ד. אבל בבדק הבית )שם( הוא לא מסכים לזה, וכותב שם: 
מה רוצה החכם הזה? הרי כוונת המסרה "לית שום בר נש, וחסר", כלומר אין עוד 
הלל בתנ"ך שם בן אדם. והכוונה שיש הלל ּפַֹעל ובלי יו"ד, כמו "כי הלל רשע על 
תאות נפשו" )תהלים י' ג'(. ויש הילל ּפַֹעל ביו"ד, כמו "איך נפלת משמים הילל בן שחר" 
)ישעיה י"ד י"ב(. אבל "לית שום בר נש, וחסר", אין עוד אדם ששמו הלל וחסר יו"ד. 

וא"כ לא כתוב במסרה שאין עוד חסר, אלא שיש רק שם בר נש אחד והוא חסר. 
וא"כ מי שכתב את זה דבריו לא מובנים. למה בשלחן ערוך כתב את זה בשם "יש 
מי שאומר"? אלא השלחן ערוך נכתב לפני בדק הבית, ומרן אחרי שהדפיס את 
השלחן ערוך לקח את המסרה וראה שזה לא נכון, "חלום פרעה אחד הוא את אשר 
האלקים עושה הגיד לפרעה" )בראשית מ"א כ"ה(. ואני לא אומר את זה מעצמי, אלא 
הגר"א )שם ס"ק מ"ג( כותב: בעל "מצאתי כתוב" לא ידע בין ימינו לשמאלו במסרה, 

הנחתן של יד בזרוע שמאל, בבשר התפוח שבעצם שבין הקובד"ו ובית 
השחי. והנה הוא כותב "בבשר התפוח שבעצם" ולא כתב חצי הבשר 
התפוח, ומשמע שכל הבשר כשר לזה. אלא שבסעיף א' העתיק דברי 
הפוסקים ובסעיף ז' לשון הגהת הסמ"ק. )וע"ע בשו"ת ויברך יעקב )חאו"ח סי' א'( 

בהרחבה ומה שהביא שם בשמי(.

מסקנת ההלכה בזה
לכן מי שיש לו תפלין קטנים, ששניהם יכולים לנוח על הקיבורת, כל יא. 

הקיבורת כולה כשרה. זה הדין הפשוט ביותר, ולא צריך להכנס למחלוקת, 
כי אין שום מחלוקת בדבר זה. הגהת הסמ"ק זו דעת יחידאה בזה, ולא 
מצאנו שום ראשון שאומר חצי קיבורת, אלא כל הקיבורת כשרה. זה 
מפורש בגמרא )ערכין י"ט ע"ב(, ומה נעשה נגד הגמרא?! לכן זו דעתי. והרב 

חיד"א מעיד שבכל הדורות נהגו ככה, ולא אמר אף מלה בנושא הזה.

זאת תורת העול'ה
אני מסכם כמה מההלכות שלמדנו בתפלין. הלכה ראשונה: מי שיש יב. 

לו תפלין גדולים, יניח אותם זה אחר זה, ולא יתחכם יותר מדי. היו כאלה 
בחו"ל מניחים שניהם ביחד, ועוברים את הקיבורת והמצח וכמעט הגיעו 
לעינים, וזו טעות. הלכה שניה: מי ששמע קדיש וקדושה ואמן בתפלין של 
רבנו תם, יכול לענות על זה. רק לא "ברוך הוא וברוך שמו". הרב חיד"א 
)ברכי יוסף סוס"י ל"א( פסק ככה. אמנם הבן איש חי )ש"א פרשת וירא אות כ"ו( כתב 

שיוריד את התפלין ויענה ויניח שוב, אבל לא תמיד אפשר לעשות את 
זה, כי אם יש מנין מדוייק בבית הכנסת ותשעה עונים, הרי לא אפשרי 
שכל רגע יוריד התפלין ויענה אמן ועוד פעם יניח אותם. לכן אפשר 
לסמוך על החיד"א. ובמיוחד שרבנו תם )עיין בבית יוסף סימן כ"ה( סובר מה 
שאמרו )מנחות ל"ו ע"א( "סח מברך" זה דוקא שיחת חולין, אבל אם עונה 
קדושה או אמן מותר. הלכה שלישית: מותר לשים מכסה על תפלין של 
יד. אמנם הרבה מחמירים בדבר הזה, וכל הזמן מורידים את המכסה 
ואחרי הברכה מחזירים אותו, והוא מתרופף וכל פעם נופל להם39. אבל 
הרב עובדיה ע"ה כתב תשובה ארוכה בזה )שו"ת יביע אומר ח"ח חאו"ח סימן ד'(, 
וכתב שמעיקר הדין מותר, כי הגאונים כתבו ככה )הובא ברא"ש הלכות תפלין 
סימן ז'(, ויתד היא שלא תמוט. מה כתבו הגאונים? שאמנם צריך שהבית 

יראה את האויר, אבל זה דוקא בתפלין של ראש ולא בתפלין של יד. וגם 
בימינו עושים עיגול באמצע המכסה, כדי שיראה את האויר וא"כ אין 
שום בעיה בזה. וזה עדיף כי כל פעם נופל המכסה, "והוי מחשב הפסד 
מצוה כנגד שכרה" )אבות פ"ב מ"א(, כי אם תתפלל בלי מכסה הרי התפלין 
מתחככות עם השרוול והריבוע נהרס, ואם בשעת הברכה תברך בלי 
מכסה ואח"כ תחזיר אותו, הרי זה נופל בחזרה. לכן הכי טוב לא לעשות 
ככה, אלא כל הזמן תשים את המכסה. וגם יש עיגול באמצע, ואתה יוצא 
ידי חובה. אבל גם אם לא ראה את האויר לא קרה כלום, כי הרא"ש )שם( 
כותב בשם הגאונים שבית של תפלין של יד אע"פ שאינו רואה את האויר 

יוצא ידי חובה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.
 

מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את כל 
השומעים כאן, והשומעים בבית, והקוראים אח"כ בעלון "בית נאמן", 
בכל שפה שמבינים. ה' יתברך ימלא כל משאלות לבם לטובה, ויכתוב 
לנו את החודש הזה - חודש אלול לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, 
לישועה ולנחמה. שניפטר מכל הצרות של הבחירות האלה, ובמקום 
הבחירות יהיה "ויחנו לפני פי החירות" )שמות י"ד ב'(, לפני פי החירּות. 
חירות ממלאך המות, חירות משונאי התורה, חירות משעבוד מלכיות. 

ונזכה לגאולה שלימה במהרה בימינו, אמן ואמן.

וכל שא"א כן לא ידע כלום. רואים שבדק הבית שם נכתב אחרי השלחן ערוך, ואותו 
הדבר כאן )וע"ע בשם הגדולים ערך בדק הבית(. 

39.  רבי דוד קאשי שליט"א )שייסד את תלמוד תורה איש מצליח( מומחה בדבר הזה, וכל 
פעם שמתחיל להתרופף היה מביא לי עור דק, וכמו שאומרים האשכנזים )בפיוט יה אלי( 
"דק על דק עד אין נבדק", אבל אח"כ גם זה מתרופף והוא היה מביא לי עוד פעם כזה.
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להצלחת יורם חורי,  
דניאל בוכריס,  יונתן 

מאמו, חיבה סופר 
וכדיר בוכריס וב"ב.

לעילוי נשמת
יוסף חי כהן
בן מסעודה

לעילוי נשמת
הרה"ג 

רבי יצחק 
 אלמליח

בן זוהרה זצ"ל 

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.





ִהְלכֹות ְסִליחֹות
א. ִמי ֶׁשָּקם ְּבַאְׁשמֶֹרת ]ְּבָׁשָעה ֻמְקֶּדֶמת, ִלְפֵני ֲעלֹות ַהַּׁשַחר[ יֹאַמר ִּתּקּון ֲחצֹות ְוַאַחר 
ָּכְך יֹאַמר ְסִליחֹות. ְוָאְמָנם ֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשְּסִליחֹות ָעִדיף, ֲאָבל ַמה ֶּׁשְּמֻקָּבל ֶאְצֵלנּו ַעל 
ִּפי ַרֵּבנּו ָהֲאִר"י ֶׁשִּתּקּון ֲחצֹות ָעִדיף. ֶאָּלא ֶׁשֵאין ָצִריְך לֹוַמר ִוּדּוי ִּבְתִחַּלת ַהִּתּקּון ֲחצֹות 
]ֹלא ְכמֹו ֶׁשּפֹוְתִחים ָּתִמיד ֶאת ֲאִמיַרת ִּתּקּון ֲחצֹות ְּבִוּדּוי[, ָלָּמה? ֵּכיָון ֶׁשֵּיׁש לֹו ְכָבר ִוּדּוי 
ַּבְּסִליחֹות, ְוֹלא טֹוב לֹוַמר ַּפֲעַמִים ִוּדּוי ִמּׁשּום ֶׁשֶּזה ִנְקָרא "ְּכֶכֶלב ָׁשב ַעל ֵקאֹו" )משלי 
פרק כ"ו פסוק י"א(. ְוָלֵכן ָאָדם ֹלא יֹאַמר ִוּדּוי ְּבִתּקּון ֲחצֹות ִּכי הּוא ָעִתיד לֹוַמר ַאַחר ָּכְך 

ַּבְּסִליחֹות )ֶאָּלא ִאם ֵּכן הּוא ָּבא ְבסֹוף ַהְּסִליחֹות ֶׁשָאז יֹאַמר ִוּדּוי ְּבִתּקּון ֲחצֹות(. )גליון 29 אות ז'(.
ב. ִּבְתִחַּלת ַהְּסִליחֹות ָצִריְך לֹוַמר "ָאָּנא ְׁשֵעה, ְלִׁשְמָך יֹוְדֵעי". )ְוֹלא "ָאָּנא ְׁשֵעה, ִׁשְמָך יֹוְדֵעי". 
ִּכי ַהִּמָּלה ְׁשֵעה ֶזה ּפַֹעל ָׁשעֹ"ה, ְוַהּפַֹעל ַהֶּזה הֹוֵלְך ָּתִמיד ִעם ָלֶמ"ד, ְּכמֹו ְלָמָׁשל: "ַוִּיַׁשע ה' ֶאל ֶהֶבל ְוֶאל 

ִמְנָחתֹו", "ְוֶאל ַקִין ְוֶאל ִמְנָחתֹו ֹלא ָׁשָעה" )בראשית פרק ד' פסוקים ד'-ה'(. ּוְכמֹו ֶׁשָּכְתבּו ַרִׁש"י ְוָהִאְּבן 

ֶעְזָרא ְוַרֵּבנּו יֹוָנה ִאְּבן ָּג'ָנאח ְועֹוד(. )גליון 78 אותיות כ וכא(.

ג. ָצִריְך לֹוַמר ָסִעיד ְוָסִמיְך )בקמ"ץ( ֱהֵוי ָלן, ְוֹלא ְסִעיד ּוְסִמיְך )ִּכי ְסִעיד ּוְסִמיְך ֵּפרּוׁשֹו ִנְסָעד 
ְוִנְסָמְך, ֶׁשֵּביאּורֹו ֶׁשֲאַנְחנּו ִנְסעֹד ְוִנְסמְֹך אֹוְתָך, ְוִכי ֲאַנְחנּו ָּבִאים ִלְסעֹד ֶאת ה' ַחס ְוָחִליָלה, ְוָלֵכן ָצִריְך 

ְוָסִמיְך, ֶׁשֵּפרּוׁשֹו סֹוֵעד ְוסֹוֵמְך, ֶׁשה' סֹוֵעד ְוסֹוֵמְך ְועֹוֵזר ָלנּו, ֵּכן ָׁשַמע ַאָּבא ְּבֵׁשם ַּתְלִמיד  לֹוַמר ָסִעיד 

ָחָכם ָזֵקן ֶאָחד ַרִּבי ְיׁשּוָעה ַהּכֵֹהן ֶׁשָהָיה ְמַדְקֵּדק ָּגדֹול ֶׁשֵהִעיר ֵּכן ְוֵהִביא ָלֶזה ְרָאָיה ֵמַהָּפסּוק ְוַהַּתְרּגּום 

ִּביַׁשְעָיה, ְוֵכן הּוא ְּבִכְתֵבי ָיד ַעִּתיִקים, ְוָכְך ִהְדִּפיס ַהַּיֲעֵב"ץ ְּבִסּדּורֹו(. )גליון 29 אות כ, וגליון 78 אות כח(.

ד. ַּבִּפּיּוט "ֲאדֹון ַהְּסִליחֹות" ָצִריְך לֹוַמר "ָמֵלא ְזֻכּיֹות", ְוֹלא "ַזִּכּיּות". )גליון 78 אות כה(.

מה זה ד"ק? ומה זה תר"י? ומי זה מהרש"א?
כחי  ו הנ ן  בעלו נמצאת  לחידה  תשובה 

תשובות ניתן לענות בקו בית נאמן  079-9270505 שלוחה 21 )חובה לציין שם וכתובת(  נא לשלוח התשובות עד יום שני בערב

פתרונות מגליון קודם:
פתרון החידה: בזכות 42 זכה. מי זכה ובמה? בלק זכה שתצא ממנו רות, בזכות 42 זבחים שזבח. הזוכה: אביאל ממנולקר - נתיבות
פתרון מה בתמונה: רבנו מרן ראש הישיבה שליט"א בציונו של רבי יוסי בן זימרא, בשבוע שעבר. הזוכה: יוסף חיים ווזנר - בני ברק

 תשובה ניתן לענות
 בקו בית נאמן

079-9270505 שלוחה 23.

בין הפותרים נכונה יוגרל פרס
)חובה לציין שם וכתובת(

 ַרֵּבנּו ַהָּגדֹול ָמָרן ַהֶּבן ִאיׁש ַחי – ֵמָאה ָוֶעֶׂשר ָׁשִנים ִלְפִטיָרתֹו

ַּבָּׁשבּוַע ַהָּבא יֹום י"ג ֶּבֱאלּול יֹום ָהַאְזָּכָרה ֶׁשל מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו ַרִּבי 
יֹוֵסף ַחִּיים ַּבַעל ֶּבן ִאיׁש ַחי, ֶׁשָהָיה ָמֵלא ָחְכָמה ָוַדַעת. ַסָּבא 
ֶׁשִּלי ַזַצ"ל ָהָיה עֹוֶׂשה ָכל ָׁשָנה "ָיאְרַצְיט" ֶׁשל ַהֶּבן ִאיׁש ַחי,
ּוְביֹום ָהַאְזָּכָרה ֶׁשּלֹו ָהָיה ְבַתֲעִנית, ִּכי ָכל ַהְּזַמן ָהָיה לֹוֵמד 
ְועֹוֶׂשה ִתּקּוִנים ְוַתֲעִנּיֹות, ְוִהְרִּגיׁש ֶאת ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים ְּכִאּלּו 

ַאָּבא ֶׁשּלֹו.
ַחִּיים ָּכַתב ֵסֶפר "ִאְמֵרי ִביָנה" ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ִחידֹות  ַרִּבי יֹוֵסף 
ְּבֶחְׁשּבֹון ְוִחידֹות ִׂשְכִלּיֹות, ּוְׁשֵאלֹות ֵמַהְּגָמָרא ְמֵלאֹות ָחְכָמה, 
ֵמַעל ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ּוְׁשֹלִׁשים ְׁשֵאלֹות ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה, ּוֵמָאה 
ּוְׁשַּתִים ְׁשֵאלֹות ְּבִמֵּלי ְדָעְלָמא, ֲאָבל ְמֵלִאים ָחְכָמה ְוָצִריְך 
ַלְחׁשֹב ֲעֵליֶהם. ַּבֵּסֶפר ֶׁשּלֹו עֹוד יֹוֵסף ַחי ֵיׁש ִחּדּוִׁשים ְמתּוִקים 
ִמְּדַבׁש. ָאָדם ָיכֹול ִלְקרֹא ַגם ְּתׁשּובֹות ֶׁשּלֹו ְּבׁשּו"ת ַרב ְּפָעִלים, 
ֶׁשְּכתּובֹות ְּבִסְגנֹון ְמֻיָחד, ְוַאָּתה קֹוֵרא ּוִמְתַמֵּלא ֶיַדע ְוָחְכָמה 

ּוְפִסיָקה ִּכי ֵיׁש ּבֹו ַהּכֹל, ְוָלֵכן ָּתִמיד ְמַחְּבִבים אֹותֹו.
 ַהֶּבן ִאיׁש ַחי ָּכַתב ַּגם ִּפּיּוִטים ַרִּבים ְמאֹד, ּוִמּתֹוְך ָמאַתִים 
ִּפּיּוִטים, ֲחִמִּׁשים ֵמֶהם ְמֻפְרָסִמים. ְלָמָׁשל ִּפּיּוט "רֹאׁש חֶֹדׁש 

ְלִיְׂשָרֵאל" )לשון חכמים ח"א סימן ט'(, ֶׁשר' מֶֹׁשה ַחּבּוָׁשה ֶׁשִּיְחֶיה 
ָׁשר אֹותֹו, ְוהּוא ָמתֹוק ִמְּדַבׁש. ּוִפּיּוט ַעל מֹוָצֵאי ַׁשָּבת "ַעל 
ַּבִית ֶזה ְויֹוְׁשֵביהּו ִּתְהֶיה ִבְרַּכת ֵאִלָּיהּו" )שם סימן ח'(, ָמֵלא 

ִסְגנֹון ָיֶפה ְמאֹד, ֶׁשל ְּפסּוֵקי ַּתַנ"ְך ְוִדְבֵרי 
ֲחָכִמים ְמֻׁשָּלִבים ְּבַיַחד, "ְמֻׁשָּבִצים ָזָהב 
ְּבִמּלּוֹאָתם" )שמות פרק כ"ח פסוק כ'(. 
ְוָכָכה הּוא ָמַׁשְך ֵמאֹות ְוַאְלֵפי ְיהּוִדים 
ְּדָרָׁשה  ָהָיה נֹוֵתן  הּוא  ַלְּדָרׁשֹות ֶׁשּלֹו. 
ְבַׁשָּבת ְּבַבְגַדד, ְוַאְלֵפי ֲאָנִׁשים ׁשֹוְמִעים 
ְמֹאד  ָחָזק  ָהָיה  ִּכי ַהּקֹול ֶׁשּלֹו  אֹותֹו, 
ֲאָנִׁשים,  ֲאָלִפים  ֵׁשֶׁשת  ָׁשם  ֶׁשָהיּו  )אֹוְמִרים 

ְוַהְּדָרׁשֹות  ָנִׁשים(  ּוְלַמְעָלה ַאְרַּבַעת ֲאָלִפים 

ֶׁשּלֹו ָהיּו ִנְׁשָמעֹות "ִמְקֵצה ְגבּול ָּבֶבל 
ְוַעד ָקֶציָה" )על פי בראשית פרק מ"ז פסוק כ"א(. ְוֹלא ַרק ְּבָבֶבל 
ֶאָּלא ַגם ְּבלֹוְנדֹון ]ִּביַרת ַאְנְגִלָּיה[ ְוַגם ְּבהֹודּו, ִּכי ָהָיה ָלֶהם 
ִעּתֹון ְיהּוִדי ֶׁשָהיּו ׁשֹוְלִחים אֹותֹו ְבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ְּב"ִמְבָרק", 

ְוכֹוְתִבים ָׁשם ָמה ָהַרב ָאַמר ַהּיֹום ַּבְּדָרָׁשה, ְוֶזה ָהָיה "ַחְדׁשֹות 
ַהָּׁשבּוַע". ְלָמָׁשל: ֶאְתמֹול ָהַרב ָאַמר ֶׁשִּמְצָוה ָלַקַחת ַטִּלית 
ֶׁשל ֶצֶמר )שנה ראשונה פרשת נח אות א'(, ּוִמָּיד ָהיּו ֻכָּלם הֹוְלִכים 

ְוקֹוִנים ַטִּליתֹות ֶׁשל ֶצֶמר.
ַהֶּבן ִאיׁש ַחי ִיֵּסד ֶאת ְיִׁשיַבת "ּפֹוַרת יֹוֵסף", ֵאיְך 
ִיֵּסד אֹוָתּה? ָּבא ֵאָליו ָעִׁשיר ָּגדֹול )ֶׁשָהָיה ַמְדִּפיס ֶאת 
ָּכל ַהְּסָפִרים ֶׁשּלֹו( ְוָאַמר לֹו ֶׁשהּוא רֹוֶצה ִלְבנֹות ְּבֶאֶרץ 

ִיְׂשָרֵאל ֵּבית חֹוִלים ֶׁשְּיָׁשֵרת ֶאת ָּכל ַהְיהּוִדים, 
ִּכי ֵיׁש ָׁשם ַרק ָּבֵּתי חֹוִלים ֶׁשל ַהִּמְסיֹון ְוכּו' ָאז 
ִּבְרצֹונֹו ַלֲעׂשֹות ַּגם ֶׁשל ַהְיהּוִדים. ָאַמר לֹו ַהֶּבן 
ִאיׁש ַחי: "ִאם ֹלא ַּתֲעֶׂשה ֵּבית חֹוִלים ַיֲעׂשּו ֲאֵחִרים, 
ָצִריְך  ִּכי ַהְרֵּבה דֹוֲאִגים ְלָדָבר ָּכֶזה, ֲאָבל ַאָּתה 
ַלֲעׂשֹות ְיִׁשיָבה, ֶׁשִהיא ִתְהֶיה מּול ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, 
ְוָכָכה  ַהְּגֻאָּלה".  ְיָקֵרב ֶאת  ּוִבְזכּות ֶׁשִּיְלְמדּו ּתֹוָרה ָׁשם ֶזה 
נֹוְסָדה ְיִׁשיַבת "ּפֹוַרת יֹוֵסף". )גליון 79 אותיות ז' וכ', וגליון 126 

אותיות ז', ח', י', וי"א(. 

א. ְּכֶׁשָאָדם אֹוֵמר ֶאת ַהְּסִליחֹות ָצִריְך ָלַדַעת ֶׁשַהּכֹל ַאְקטּוָאִלי ]ַמְתִאים ַּגם ִלְתקּופֹוֵתינּו[, 
ְוֹלא ַיְחׁשֹב ֶׁשֶּזה ְּדָבִרים ְיָׁשִנים. ְוִהֵּנה ְלָמָׁשל ֻּדְגָמא: "יֹוָנְתָך ַעד ַׁשֲעֵרי ָמֶות ִהִּגיָעה", ַאֶּתם 
יֹוְדִעים ָמַתי ִהיא ִהִּגיָעה ַעד ַׁשֲעֵרי ָמֶות? ַּבּדֹורֹות ֶׁשָּלנּו ִּבְזַמן ַהּׁשֹוָאה, ָהיּו ָׁשם "ַׁשֲעֵרי ָמֶות" 
]ַׁשַער ַמֲחֵנה ַהַהְׁשָמָדה[ ֶׁשָרְׁשמּו ֲעֵליֶהם ַהָּנאִצים )ימ"ש( "ָהֲעבֹוָדה ְמַׁשְחֶרֶרת", ְוָהיּו ַמְכִניִסים 
ָׁשם ֲאָלִפים ְלִכְבׁשֹונֹות ָּכל יֹום )רח"ל(. ְוֵכן ְּכֶׁשאֹוְמִרים: "ֲהרּוִגים ּוְׂשרּוִפים ַעל ִיחּוד ְקֻדַּׁשת 
ְׁשֶמָך" ָמַתי ָהיּו ֲהרּוִגים ּוְׂשרּוִפים? ַּבּדֹורֹות ֶׁשָּלנּו ]ַּבּׁשֹוָאה[! ּוְכֶׁשָאָדם אֹוֵמר "ּוְׂשרּוִפים" ְיַכֵּון 

ו'-ְׂשרּוִפים, ְּכלֹוַמר ִׁשָּׁשה ִמְליֹון ֶׁשִּנְׂשְרפּו ַבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים.
ב. ָהָיה ְלַרֵּבנּו ָתם ַּתְלִמיד - ְׁשמֹו ַרֵּבנּו ֶאְפַרִים, ֶׁשָּכַתב ִּפּיּוט ֶׁשִּנְמָצא ַּבְּסִליחֹות ַּגם ֵאֶצל 
ָהַאְׁשְּכַנִּזים ְוַגם ֵאֶצל ַהְּסָפַרִּדים: “ִאם ָאֵפס רַֹבע ַהֵּקן, אֶֹהל ִׁשֵּכן ִאם ִרֵּקן, ַאל ָנא נֹאְבָדה ִּכי 
ַעל ֵּכן, ֵיׁש ָלנּו ָאב ָזֵקן”. ּוָמה ַהּיִֹפי ֶׁשֵּיׁש ַּבִּפּיּוט ַהֶּזה? ֶׁשָּכל ַּבִית ִמְסַּתֵּים ְּבָפסּוק. ְוִלְפֵני ַרֵּבנּו 
ָתם ָּכל ִּפּיּוֵטי ָהַאְׁשְּכַנִּזים ֹלא ָהיּו ִעם ְּפסּוִקים, ֶאָּלא ַהּכֹל ָהָיה ַרק ֲחרּוִזים, ַעד ֶׁשָּבאּו ַחְכֵמי 
ְסָפַרד ְוָאְמרּו ָלֶהם ֶׁשיֹוֵתר ָיֶפה ָלַקַחת ָּפסּוק - ֲאִפּלּו ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל ָּדָבר ַאֵחר ְלַגְמֵרי, ְוְלִהְׁשַּתֵּמׁש 
ּבֹו ַלִּפּיּוט ֶׁשְּלָך. )ְוַרֵּבנּו ֶאְפַרִים ֶזה, ְמֻפְרָסם ַּבֲהָלָכה ְּבִעְנַין ַהְּכָלל ֶׁשל “ֲחִתיָכה ַנֲעֵׂשית ְנֵבָלה”, ֶׁשהּוא אֹוֵמר: ָמַתי 
אֹוְמִרים ֲחִתיָכה ַנֲעֵׂשית ְנֵבָלה? ַרק ְּבָבָׂשר ְּבָחָלב ִּבְלַבד, ְוֶזה ְקָצת ָעמֹק. ְוֵיׁש ַרֵּבנּו ֶאְפַרִים ַאֵחר ֶׁשֻּמְזָּכר ָּתִמיד ְּבֵסֶפר 

ַהָּמאֹור ֶׁשִחיְּברֹו ָהרז”ה - ַרֵּבנּו ְזַרְחָיה ַהֵּלִוי, ְוהּוא ָּבא ִמָּמרֹוקֹו ֵמִעיר “ַקְלַעת ֲחָמאד”, ְוַהְרֵּבה ְּפָעִמים הּוא ַמִּׂשיג 

ל ָהִרי”ף, ְוַהָּמאֹור ֵמִביא ֶאת ְּדָבָריו(. ִלְפֵני ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָמָרן ָהַרב עֹוַבְדָיה ַזַצ”ל ִהְסִּביר ֶאת  ]ֵמִעיר[ עַַ

ֶזה. ַמה ֶּזה “ִאם ָאֵפס רַֹבע ַהֵּקן”? “ֵקן” ֵּפרּוׁשֹו ְׁשֵּתי תֹוִרים אֹו ְׁשֵני ְבֵני יֹוָנה, ֶׁשֵּיׁש ֶׁשְּמִביִאים 
ְלָקְרָּבן, ְּכמֹו ַהְמצָֹרע, ְו”רַֹבע ַהֵּקן” ֵּפרּוׁשֹו ֶׁשּמֹוְכִרים ֶאת ֶזה ְּברַֹבע ִּדיָנר )ְוֵיׁש ָמקֹור ָלֶזה ַּבִּמְׁשָנה 
ִבְכִריתֹות ַּדף ח’ ע”א(. ְוזֹו ַהַּכָּוָנה: “ִאם ָאֵפס רַֹבע ַהֵּקן” - ִאם ִנְגַמר ַהֵּקן ְוֹלא נּוַכל עֹוד ְלָהִביא 

ָקְרָּבנֹות, “אֶֹהל ִׁשֵּכן” - אֶֹהל ֶׁשה’ ָׁשַכן ּבֹו ֶׁשֶּזה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, “ִאם ִרֵּקן” - הּוא ִהְתרֹוֵקן. הּוא 
ִמְתַחֵּנן “ַאל ָנא נֹאְבָדה, ִּכי ַעל ֵּכן ֶיׁש ָלנּו ָאב ָזֵקן” - ִמי ֶזה “ָאב ָזֵקן”? ֶזה ַאְבָרָהם ָאִבינּו, 

“ְוַאְבָרָהם ָזֵקן” )בראשית פרק כ”ד פסוק א’(. )גליון 78 אות כ”ג והערות 35 ו-36(.
ג. ְּכַדאי ִלְלמֹד ֵסֶפר מּוָסר ְּבחֶֹדׁש ֱאלּול, ָמָרן ַהִחיָד"א )בספרו ברכי יוסף סימן תקפ"א אות ו'( אֹוֵמר 
ֶׁשָהיּו ַרָּבִנים ְּגדֹוִלים ֶׁשְּבחֶֹדׁש ֱאלּול ַמְפִסיִקים ְקָצת ֵמַהִּלּמּוד ְולֹוְמִדים ִסְפֵרי מּוָסר. ְוַגם הּוא 
ָהָיה לֹוֵמד ָּכל ִמיֵני ְסָפִרים, ּוַפַעם ָּכַתב: ָּגַמְרִּתי ְּבחֶֹדׁש ֱאלּול ִּתּקּוֵני זַֹהר ְוַכּדֹוֶמה. ֲאָבל ֶאְפָׁשר 
ָלַקַחת ֵסֶפר מּוָסר ְוִלְקרֹא ָּכל יֹום ַּדף אֹו ַעּמּוד, ְוֶזה ַמְסִּפיק. )גליון 29 אות י"ב, וגליון 77 אות כ'(.


