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"הנה זה עומד אחר כתלנו"
שבוע טוב ומבורך, יישר כח )לחזן ר' כפיר פרטוש ואחיו ר' יהונתן הי"ו(. היום קראנו א. 

בפרשה "כי תצא למלחמה על אויביך" )דברים כ"א י'(. ובעל הטורים שם כותב שלא 
תחכה עד שיכנסו אליך, אלא תצא אליהם, שלא יחריבו את הארץ. הקב"ה צופן 
רמזים בתורה שלו שהתגלו כעבור אלפי שנים, וזה מה שהיה במלחמת ששת 
ובקושי  ועשו מה שעשו,  נכנסו ראשונים  כיפור האויבים  הימים. במלחמת 
י" )איוב י"ט כ'(. ואילו  ָנּ ִשׁ ָטה בעור  ניצלנו מהם ה' ירחם. איך כתוב שם? "ָוֶאְתַמְלּ
במלחמת ששת הימים לא חכינו עד שאמריקה תתן לנו רשות, ונצפצף על אלף 
כמוה. ובזכות זה קיבלנו את הכותל המערבי. זה הרמז כאן: "כי תצא למלחמה" 
כתל. אם תצא למלחמה על אויביך ולא תחכה עד שיכנסו הם,  ראשי תיבות 
"איביך" כתובה בלי וא"ו, זה בגימטריא  תקבל הרבה מתנות מלמעלה. המלה 
ארבעים ושלוש, רומז ליום שלושה וארבעים לעומר שזה יום כיבוש ירושלים. 
"ונתנו ה' אלקיך בידך ושבית שביו" )דברים שם(. מי שחושב שהנצחון של ששת 
הימים זה מעשה שטן, הוא בעצמו מעשה שטן... הוא חושב שהשטן נתן נצחון 
כזה לישראל, שששה מליון יהודים הלכו בשואה בעוונות, וששה מליון יהודים 
)כן ירבו( שנמצאים כאן,  מתבוללים באמריקה, ואילו ששה מליון ויותר יהודים 
השטן בילבל אותם. זה לא נכון, הכל מידי שמים. במלחמה הזאת היו נסים 
נפלאים שבדרך הטבע אי אפשר להבין אותם. תלמיד חכם אחד חגי בן ארצי1 
כתב ספר על זה, וכתב שם: אני מוכיח שהיו כמה וכמה נסים במלחמת ששת 
הימים שאי אפשר להכחיש אותם. ויש חושבים שזה בזכות הרמטכ"ל, אבל 
ְפֵקד יומיים בלבד, ואח"כ קיבל "כריזה" והיה  הרמטכ"ל של המלחמה הזאת ּתִ
שוכב במטה. אחרי המלחמה אמרו לו שכבשו את הכותל והר הבית, והוא שמח 
ואמר: ב"ה, "מאת ה' היתה זאת היא נפלאת בעינינו" )תהלים קי"ח כ"ג(. חזק וברוך... 
כל אחד ואחד צריך להכיר בזה, ולא להכחיש ולברוח מהאמת. התורה רומזת 

את זה כאן, "ונתנו ה' אלקיך בידך ושבית שביו".

"המפץ הקטן" ביום כ"ג באלול
נפילת מגדלי ב.  ביום הזה?  "11 בספטמבר", מה היה  יום  השבוע הזה היה 

התאומים. זה קרה ביום כ"ג באלול תשס"א )שנת 2001 למניינם(. כולם יודעים שביום 
הזה עושים אשכבה לארבעת אלפים שהלכו בפיגוע הזה. והיו נסים גם שם. אמנם 
רובם ככולם לא היו יהודים, אבל היה יהודי אחד שאמר להם לפני הטיסה: רגע, 
שכחתי את התפלין שלי. אמרו לו: אדוני, המטוס לא הולך ע"פ התפלין שלך, 
אנחנו צריכים לטוס עכשיו. הוא ירד למטה להביא את התפלין, והמטוס נסע 

1.  הוא גדל במשפחה כמעט מתבוללת. אמנם אביו למד בהתחלה בשיטת נובהרדוק, 
אבל אח"כ בא לארץ והקיבוצניקים קיבלו אותו בשירה וזמרה, "אנו באנו ארצה לבנות 
ולהיבנות בה". לאט לאט הלך אחריהם, ולא נשאר לו מאומה. ומשום מה היה זכות לבן 
שלו חגי, ושאל את המשפחה: אין לכם סבא וסבתא? אמרו לו: יש לנו מצד האמא )אמו 
היתה ממשפחה חרדית, ונישאה לאדם לא מאה אחוז(. שאל: איפה הם? ענו לו: בירושלים. אבל מה 

יש לך לעשות שם? הם "סגורים" עם כיסוי ראש ואין שם קולנוע ואין כלום. אבל הוא 
התעקש שרוצה לראות את סבא וסבתא. שאלו אותו: לכמה זמן? אמר להם: שבועיים. 
אמרו לו: אחרי יומיים כבר תברח מהם ותחזור לכאן. והנה הוא הלך לשם, ונשבה בקסמם 
של הסבא והסבתא. אמר: הסבא עם זקן ארוך, ואף פעם לא ראיתי אחד כזה, והוא חלבן 
וכל היום הולך ממקום למקום להביא חלב, ובערב חוזר לבית הכנסת למנחה וערבית, 
ולומד גמרא בספרים גדולים עם כמה זקנים, שאני לא מכיר מה שכתוב שם כי אני לא 
מבין אותיות רש"י. לאט לאט יצא מהקליפה, יצא מבית ספר חילוני והלך לבית ספר דתי, 
ומשם הלך לישיבה תיכונית, ואח"כ לישיבה של ממש. ונשאר אחד משלנו, וכתב ספרים.

והופצץ, ע"י אנשי בן לאדן שהחריבו את הכל. למה זה נעשה ביום כ"ג באלול? 
)ראש השנה כ"ז ע"א( אומרת "נקטינן כרבי אליעזר, שאמר בתשרי נברא  הגמרא 
העולם", מה הפירוש? אדם הראשון נברא באחד בתשרי, ואמר לו הקב"ה: כמו 
שסלחתי לך על מעשה עץ הדעת, אתה תהיה סימן לבניך שבכל שנה באחד תשרי 
אני מוחל להם. וביום כ"ה באלול נברא העולם )בכל לוחות השנה כתוב שיום כ"ה באלול 
זה יום בריאת העולם, וכולם יודעים את זה(. והנה הכופרים אומרים שהיה "המפץ הגדול", 

כלומר שאין כאן בורא ח"ו, אלא היה חומר קדמון שפתאום התנפץ ויצאו ממנו 
כוכבים ושמשות וגלקסיות ותולעים ובני אדם, והכל נוצר ע"י מפץ אחד. אוי 
ואבוי להם, הם יודעים שזה שקר, ומבלבלים את המח של העולם. לכן הקב"ה 
הביא את "המפץ הקטן" ביום כ"ג באלול, שיתנפצו מגדלי התאומים, וכי נברא 
מזה אפילו תולעת קטנה?! הכל חרבן ושממה2. הקב"ה בא להראות בזה שממפץ 
לא יוצא עולם ולא יוצא כלום, אלא רק חרבן בלבד. אם אתה חושב שהעולם בא 
ממפץ, תדע שיש כאן מי שמנפץ ועושה את זה. ואפשר לחשוב שהקב"ה לקח 
חומר וברא ממנו את העולם, אבל לא חומר קדמון )כמו שאומרים אפלטון ואחרים(, אלא 
החומר גם נברא והקב"ה עשה ממנו חומר וצורה. הרמב"ן )בראשית א' א'( מפרש מה 
שכתוב "תהו ובוהו" )שם פסוק ב'(, שזה חומר וצורה, וממנו ה' עשה כל מה שיש 
בעולם. ואל תשאל איך עשה את זה, כי גם אם תאמר שהיה לו חומר מוכן, וכי 
אתה מבין איך עשה את זה?! אנחנו לא מבינים כלום. הקב"ה יודע מה לעשות, 

ואנחנו לא נכתיב לו מה שיעשה בעולם.  

לחפש את הטוב בכל יהודי
שבוע שעבר ביום י"ג באלול, היה ההילולא של בן איש חי. והשבוע הזה יום ג. 

ח"י באלול, ההילולא של בעל שם טוב, זה לא יום הפטירה אלא יום ההולדת 
שלו. ואומרים שהבעל שם טוב היה עושה סעודה כל שנה ביום הזה3. ואומרים 
שגם רבי שניאור זלמן נולד באותו היום. הבעל שם טוב נולד בשנת ת"ס4, ובשנת 
תק"ה נולד רבי שניאור זלמן. בשנת תק"ח, הבעל שם טוב עשה סעודה מיוחדת, 
ואמר: "לפני שלוש שנים ירדה נשמה גדולה לעולם, שתאיר בשני אורות בנגלה 
ובנסתר". בזה הוא רמז על השם שלו "שניאור"5. זה היה רבי שניאור זלמן, שיש 

2.  פעם נסעתי לשם, ואמרו לי: כאן היו מגדלי התאומים ז"ל... הלך הכל. אבל היה רשע 
אחד אובאמה, שהחליט לבנות מסגדים במקום הזה. אבל מי שעשה את הפיצוץ של 
מגדלי התאומים הם הערבים, היתכן שהם וכי הם החריבו ונעשה להם זכר?! לא עושים 
ככה. בסוף איני יודע מה שעשו שם בדיוק, אולי בנו אחד והשני נשאר חרב למזכרת עולם.
3.  אמנם הליטאים לא אוהבים את זה ומתנגדים לזה, ואומרים שכתוב "יום הולדת את 
פרעה" )בראשית מ' כ'(, ולא מתאים לתלמיד חכם לעשות את זה. אבל באמת אפשר לעשות 
סעודה ביום ההולדת, כי מזלו של אדם גובר ביום הזה. הבן איש חי )ש"ב פרשת ראה אות י"ז( 
כותב שעושים סעודה ביום הזה, וגם ביום שאדם נכנס בבריתו של אברהם אבינו. ויש 
לו תפלה ליום הזה )וע"ע בהערות מרן שליט"א שם(. אני מזכיר את כל הדעות, משום שאנחנו 
"עם אחד". ולא נחשוב שהליטאים לבד והחסידים לבד והאתיופים לבד והספרדים 
לבד והעיראקים לבד, אין דבר כזה. "כולנו בני איש אחד נחנו" )בראשית מ"ב י"א(. שמחתי 
שהורידו את התמונה שלי בסוף העלון, וכל שבוע היו מחפשים תמונה עד שנגמרו להם 
התמונות... כתוב "כי לא ראיתם כל תמונה" )דברים ד' ט"ו(, מספיק עם זה. הנה יש לכם 
תמונות של רבנים. השבוע שמו תמונה של רב עיראקי, שבוע הבא יעשו תמונה של רב 

אשכנזי פעם ליטאי ופעם חסידי. צריכים להביא תמונות של כולם.
4.  אמנם יש אומרים בשנת תנ"ח, אבל הנכון 
בשנת ת"ס )כך נמצא בכת"י מקורי של תלמידו. וע"ע 

בעלון מס' 80 אות ג' ובמס' 127 הערה 9(.

פעם התפלאתי מאיפה הביאו את השם    .5
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 העלון יוצא לעילוי נשמת
 מזיאנה נג'ימה בת

 חנינה לבית וזאן ע"ה,
 ובעלה מקיקץ
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שיעורו השבועי של מרן ראש הישיבה
רבנו מאיר מאזוז שליט"א
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היום למעלה ממאות אלפי חסידים בחב"ד. אמנם יש קושיות ותירוצים על זה, אבל 
אין דבר שאין עליו קושיות, ואפילו על משה רבנו היו דברים כאלה. אבל אדם צריך 
לחפש את הטוב בכל דבר בעולם. בזכות האדמו"ר מליובאוויטש הניחו תפלין למעלה 
ממליון יהודים בכותל המערבי6. יהודים שאף פעם לא ידעו מה זה "תפלין", הניחו פעם 
ראשונה בחיים. הגמרא )ראש השנה י"ז ע"א( אומרת על "קרקפתא דלא מנח תפלין", שיש 
להם עונש מיוחד שגופם כלה ונשמתם נשרפת, ועוד מלים קשות מאד שם. אבל יש 
לנו פתח תקוה לזה, כי רבנו חננאל )שם( כותב: אלו שלא הניחו תפלין "מעולם", וכן 
כתבו הרי"ף והרמב"ם. זאת אומרת שאם אחד הניח תפלין פעם אחת בחיים, הוא לא 
כלול בקטגוריה הזאת של "קרקפתא דלא מנח תפלין", ויש לו מקום אחר קל יותר. 
זו החשיבות של כל מי שהניח תפלין פעם אחת. וכ"ש שיש כאלה שאחרי שמניחים 
תפלין לבם מתלהב, ואומרים: בילדותי ראיתי את אבא מניח תפלין, לא זכיתי להגיע 
לבר מצוה, שבעים שנה לא ראיתי תפלין. הוא רואה עכשיו תפלין, אומר "שמע ישראל" 
ומתחיל לבכות, ובזכות זה לאט לאט חוזר בתשובה. זה דבר גדול מאד שאי אפשר 

להכחיש אותו. לכן אדם צריך לדעת לחפש את הטוב בכל יהודי.

מצות שילוח הקן
בפרשה שלנו כתובה מצוה מיוחדת “שילוח הקן”: “כי יקרא קן צפור לפניך בדרך ד. 

בכל עץ או על הארץ אפרוחים או ביצים, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, 
לא תקח האם על הבנים” )דברים כ”ב ו’(. לא תקח את האם והבנים כולם ביחד. אלא “שלח 
תשלח את האם ואת הבנים תקח לך” )שם פסוק ז’(, קודם כל תשחרר אותה ואח”כ תקח 
לך את הבנים. הראשונים נחלקו בזה, אם אדם לא מעוניין לקחת את הבנים, האם 
אעפ”כ מצוה עליו לשלח את האם ולקחת את הבנים, או שאם אינו מעוניין בבנים, 
יתן להם מנוחה ויעזוב אותם, ורק אם רוצה לקחת אותם לפחות ישלח את האמא ולא 
יקח גם אותה. וזו כוונת התורה: “שלח תשלח את האם”, מתי? “ואת הבנים - אם אתה 
מעוניין בהם - תקח לך”7. הרב עובדיה ע”ה )שו”ת יביע אומר ח”י חיו”ד סימן ל”ב אותיות ג’-ד’( כתב 
תשובה ארוכה בנושא הזה. מאי נפקא מינה? היום אדם רואה אפרוחים קטנטנים או 
ביצים, אם זה עוף טהור ראוי לאכילה כמו תרנגולת וכדו’, יכול להיות שהוא מעוניין 
באפרוחים או בביצים. ואז וודאי מקיים המצוה. אבל אם זה עוף שהוא לא יודע אם 
טהור או לא, שהרי היום כל העופות נאכלים במסורת בלבד, אם יש מסורת על העוף 
אוכלים אותו ואם אין מסורת אסור לאכול אותו8, וא”כ אין לו מה לעשות באפרוחים 
או בביצים האלה. ובאמת רוב העולם שעושים מצות שילוח הקן, משלחים את האמא 

הזה, כי כתוב בתורה "אליצור בן שדיאור" )במדבר א' ה'(, אבל "שניאור" אין מלה כזאת. וחשבתי 
שזו טעות וצריך לומר ׂשניאור בשי"ן שמאלית )ויש משפחה כזאת כמו רבי דוד ׂשניאור מירושלים(. אבל 
מאיפה בא השם הזה? מהרש"ל  זה ׁשניאור, השי"ן ימנית הנו"ן בצירי והוא"ו בחולם.  באמת 
רבי שלמה לוריא )ים של שלמה גיטין פ"ד אות כ"ו. הוא כתב ספר "ים של שלמה" על שבע מסכתות ואחד מהם על 
גיטין( מגלה לנו את זה. הוא כותב שם שפעם זוג חיכו כמה שנים לילדים, והקב"ה פקד אותם 

בבן. והנה באה המחלוקת, הסבא מצד האבא שמו מאיר והסבא מצד האמא שמו אורי, אז היא 
אומרת לקרוא לו "אורי" והוא אומר לקרוא לו "מאיר", מאיר-אורי אורי- מאיר )פעם לא היו רגילים 
לעשות שני שמות, ואולי רבו ביניהם מה יהיה השם הראשון. והאשכנזים היום לפעמים עושים עשרה שמות בבת אחת, 

למשל "שלום יחזקאל שרגא רובין הלברשטאם" זה האדמו"ר מצישינוב(. הלכו לרב, ואמר להם: יש לי עצה 

בשבילכם, תקראו לו "שניאור", זה שני אורות גם אורי וגם מאיר. הרב חיד"א )שם הגדולים ח"א 
סוף מערכת השי"ן( מביא את זה בשם מהרש"ל שהיה לפני הבעל שם טוב. ]ושם העיר שזה שם 

קדמון. העורך[. היום השם הזה "שניאור" התאזרח, והרבה קוראים על שמו.
6.  בשנה של מלחמת ששת הימים, הוא אמר להם: תעשו שכל אחד יניח תפלין, וזו סגולה 
לנצח את האויב. כתוב "וטרף זרוע אף קדקד" )דברים ל"ג כ'(, והרא"ש )הלכות תפלין סי' ט"ו( כותב 
על זה, שבזכות שבני גד לא היו מפסיקים בין תפלין של יד לתפלין של ראש, היו מנצחים את 
האויבים. מיום שהתחילה המלחמה כ"ח באייר עד סוף אלול תשכ"ז, הניחו תפלין מאה אלף 
יהודים. הלכו ובישרו את זה לאדמו"ר, ואמר להם: מה זה מאה אלף?! יש עוד מליוני יהודים. 
שאלו אותו: כמה הרבי רוצה? אמר להם: כמה שיותר. הם המשיכו בזה, והיו רושמים כל אחד 
ואחד "בספר הזכרונות אשר למלך", מאה אלף ומאתים אלף ושלוש מאות אלף. יום אחד בא 
יהודי להניח תפלין, נתנו לו כבוד גדול ועשו לו סעודה. התפלא: מה קרה? לאף אחד לפני לא 

עשיתם לו סעודה. אמרו לו: אתה היהודי המליון שהנחת תפלין בכותל.
7.  לכן אם הצפור יושבת על ביצי עוף טמא פטור מלשלח, כי כתוב "תקח לך" ולא לכלביך, 

שתקח אותם בשבילך )ש"ע סימן רצ"ב ס"א(.
8.  ויש עופות שעד היום מסופקים במסורת שלהם אם טובה או לא. למשל תרנגול הודו שכל 
העולם אוכלים אותו, יש אומרים שזו סתם טעות, פעם קראו לתרנגול הרגיל "תרנגול הודו" 
כי גם הוא בא מהודו, וכאשר אח"כ ראו שהתירו "תרנגול הודו" חשבו שזה התרנגול הענק 
הזה, אבל הכוונה לתרנגול הפשוט ]ובאמת תרנגול-הודו שלנו מקורו באמריקה אלא שטעו 
הרב מחפוד שליט"א כל שנה מביא ידיעות  המגלים וחשבו שהגיעו להודו כידוע. העורך[. 
חדשות בנושאים האלה, ופעם כתב שיש מחלוקת גדולה בזה )חוברת "דעת כשרות" תשס"ז עמ' 57(. 
אבל כל העולם אוכל את זה. למה היה ספק בזה? כי הוא נראה דורס. אבל אנחנו לא אוכלים את 
רוב העופות כי אין להם מסורת. ויש עוף שנקרא בעברית החדשה "פניניה" )בצרפתית קוראים לו 
"פנטאד". ובערבית קוראים לו "דג'אג' בר-אלעביד", דג'אג' זה תרנגולים, ובר-אלעביד זה שבאים מסודן(, וחכמי תונס 

נחלקו ביניהם בזה, יש העידו שהוא כשר ויש העידו שהוא לא כשר )עיין בשו"ת ישיב משה ח"ב סימן 
י"ב ובהערות מרן שליט"א שם(. לכן יש מעט מאד עופות שאנחנו אוכלים אותם.

ולוקחים את הבנים, וכיון שאין להם מה לעשות בהם זורקים אותם. אבל לדעה אחת 
זה לא נכון, אלא אם אתה מעוניין בבנים “שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך”, 
ואם אתה לא מעוניין בבנים תתן להם מנוחה ותעזוב אותם. הרב קאפח ע”ה בפירושו 
על מורה נבוכים )ח”ג פרק מ”ח( מוכיח את זה. אבל גם בלי מורה נבוכים, הרמב”ם בחיבור 
שלו )פי”ג מהלכות שחיטה ה”ז( כותב ככה: לקח את הבנים והחזירם לקן, ואח”כ חזרה האם 
עליהם, פטור מלשלח. שילח את האם, וחזר וצד אותה, הרי זה מותר, לא אסרה תורה 
אלא לצוד אותה והיא אינה יכולה לפרוח בשביל הבנים שהיא מרחפת עליהם שלא 
ילקחו. זה לשון הרמב”ם. זאת אומרת הטעם שהתורה אסרה לקחת את האמא, כי היא 
רואה שלקחו את הבנים שלה והיתה יכולה לברוח עם הכנפיים, אבל היא יושבת שם 
ואומרת: לא יתכן שלוקחים לי את האפרוחים ואני עוזבת אותם, וא”כ אתה מנצל את 
מדת הרחמים שה’ טבע בה לאפרוחים שלה ולוקח גם אותה. לכן אסור לעשות את 

זה, ותתן לה שחרור9. משמע שאם לא תקח את הבנים זה טוב יותר.

ההלכה בזה
ויותר מזה, אם אתה לוקח את האפרוחים ונוגע בהם ואח"כ מחזיר אותם, האמא ה. 

לא תחזור אליהם יותר, כי אם נגעו בהם היא תרגיש בזה ותעזוב אותם, ומה עשית 
בזה?! ובפרט שיכול להיות שלא עשית את המצוה. ואולי עשית את המצוה, אבל 
החזרת אותם בחזרה, ועשית צער בעלי חיים, ולדעת הרמב"ם )מורה נבוכים ח"ג פי"ז( צער 
בעלי חיים דאורייתא10. ואם אתה לא מקיים בזה מצוה, בשביל מה אתה עושה את 
זה בכלל?! לכן לדעת רבנו בחיי )דברים כ"ב ז'( וכמה פוסקים שהרב הביא אותם )שו"ת 
יביע אומר שם אות ג'(, אין מצוה בשילוח האם כשלא רוצה את הבנים. אבל הרב כותב 

שבכל זאת טוב לעשות את זה11. ויש לי ראיה לדעה הזאת שאין מצוה לקחת סתם 
את הבנים ולזרוק אותם, כי המשנה )שם( אומרת "האומר על קן צפור יגיעו רחמיך 
משתקין אותו", ומה הרחמים בזה שלוקח אפרוחים או ביצים וזורק אותם?! בשלמא 
אם אתה אוכל לפחות תשאיר את האמא, אבל סתם לקחת ולזרוק אותם איפה הרחמים 
)זה פירוש על תרי"ג מצוות. שער ט' אות ב'(, וזו  בזה?! ומצאתי אבן עזרא בספר יסוד מורא 
"שהבטיח הקב"ה אריכות ימים על שילוח הקן, שלא יכרית הכל, לא בעבור  לשונו: 
לקיחת הבנים שהיא רשות". כלומר שאין שום מצוה לקחת את הבנים סתם, אלא 
שאם אתה לוקח את הקן תשאיר לפחות את האם, שהרי לא כתוב בתורה "קח את 
הבנים", אלא כתוב בשלילה "לא תקח האם על הבנים", אלא "שלח תשלח את האם", 
ואח"כ "ואת הבנים תקח לך" כרצונך. לכן התורה אומרת על זה "והארכת ימים", כמו 
שדאגת שהחיים של העוף הזה ישארו ולא לקחת גם האם וגם הבנים ְוָכַרָתּ את כל 
המשפחה הזאת, לכן תזכה גם אתה לאריכות ימים. וא"כ לפי דברי אבן עזרא, ורבנו 
בחיי )שמובא ביביע אומר(, וגם משמעות המשנה, וגם הרמב"ם במורה נבוכים ובחיבור 
שלו, לא צריך לקחת את הבנים. לכן גם מי שרוצה להחמיר לשלח את האם ולקחת 
את הבנים והוא לא מעוניין בהם, יש עצה טובה לזה, שלא יקח אותם במגע יד, כי אח"כ 
הם הולכים לאיבוד, שהאמא תבוא ותראה שנגעו בהם והם "פסולים לעדות", לכן תקח 
אותם ע"י ניילון, שאם האמא תבוא ותראה שאף אחד לא נגע בהם היא חוזרת אליהם. 
בזה אין לך צער בעלי חיים, וקיימת את המצוה אליבא דחד מאן דאמר, כי הרב הביא 

גם ראשונים שסוברים אחרת.

איזו הלכה לומדים מהדגש שבמעקה?
עוד פסוק בפרשה נפלא מאד, "כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך" )דברים כ"ב ו. 

ח'(. במלה "מעקה", יש ספרים שהמ"ם בדגש ויש ספרים בלי דגש, בתנ"ך קורן המ"ם 
דגושה ובתנ"ך ברוייאר אין דגש שם12. בחו"ל תמיד אמרנו "מעקה" בלי דגש, כי לפי 

9.  הרמב"ם כאן רומז לנו שיש טעם למצוה הזאת. אמנם במקום אחר כותב שאין טעם למצוה 
"האומר על קן צפור יגיעו רחמיך משתקין  הזאת, כי המשנה אומרת במפורש )ברכות פ"ה מ"ג( 
אותו", וכן פסק הרמב"ם )פ"ט מהלכות ברכות ה"ז( משתקין אותו מפני שזו גזירת הכתוב היא ואינה 
רחמים, שאילו היה מפני הרחמים א"כ היה אוסר עלינו השחיטה לגמרי, אבל עכשיו שה' לא 
אסר עלינו את השחיטה זו גזירת המלך ולא רחמים. אבל במורה נבוכים )שם( כותב שיש טעם 
לזה. ואע"פ שהמשנה אמרה שמשתקין אותו, התנא הזה סובר כמאן דאמר שאין טעם למצוות, 
ואילו אנחנו תופסים כדעה אחרת בזה כאשר אין נפקא מינה הלכה למעשה, ולכן אפשר לומר 
טעם למצוה. והתוספות יום טוב )ברכות פ"ה מ"ג( מביא אותו. )וע"ע בזה בקונטרס כסא המלך הנד"מ עמ' נ"ב(.
10.  הוא כותב שם שמצאו פסוק לזה, שנאמר "על מה הכית את אתונך" )במדבר כ"ב ל"ב(. אמנם 
היה ספק בדעת הרמב"ם אם סובר שצער בעלי חיים דאורייתא או דרבנן, וזו מחלוקת בין 
הגר"א )ביאורו לש"ע חו"מ סימן רע"ב ס"ק י"א( למרן הכסף משנה )פי"ג מהלכות רוצח ושמירת נפש ה"ט(. אבל 

במורה נבוכים שם משמע שדעתו דאורייתא.
11.  בזה מובן למה היום אף אחד מאתנו לא מברך על שילוח הקן, כי יכול להיות שאין מצוה 
בזה, שהרי רוב העולם רואים קן צפור, ואדם לוקח את העופות לרגע ומחזיר אותם והאמא 

לא חוזרת אליהם, ונמצא שעשה צער בעלי חיים בזה.
12.  אנשים שלא מבינים דקדוק, חושבים שזה השכלה וצריך להילחם בדקדוק כי הוא בא 
מהמשכילים, אבל זה לא נכון, הדקדוק בא מרס"ג ומנחם בן סרוק ודונש בן לברט ורש"י ורבנו 
תם ורשב"ם ואבן עזרא והרד"ק והגר"א, כולם קדושי עליון. המשכילים באו רק במאתים שנה 



הכלל עושים דגש חזק אם זה "אתי מרחיק" כלומר בתנאי שגם המלה השניה 
ַנַען, ואילו כאן המלה "ועשית" מלעיל והמלה "מעקה" מלרע,  מלעיל, כמו ארצה ּכְ
כי הגעיא במ"ם והטעם בקו"ף. אבל לפעמים בגלל הגעיא במ"ם נחשב כאילו המלה 
מלעיל. לפני שנים רבות רבי משה בעדני ז"ל הוציא ספר עם תאג' של התימנים13, 
ושם יש "עין הקורא" של רבי ברכיה הנקדן )חכם קדמון בימי רש"י(, והוא כותב בפסוק 
"באלים" מפני  שיש דגש בבי"ת של המלה  י"א(,  )שמות ט"ו  ה'"  ּבאלים  "מי כמכה 
עלילת המתג. מה הפירוש? המתג של האשכנזים זו הגעיא שלנו )יש קוראים לו געיא, 
יש קוראים לו מעמיד, ויש קוראים לו מתג(, ו"עלילה" פירושה סיבה קטנה. לכאורה בפסוק 

הזה היה צריך להיות באלים הבי"ת בלי דגש, כי הטעם בלמ"ד והמלה מלרע ולא 
מלעיל, אלא כיון שיש געיא בבי"ת הרי זו עלילה )סיבה( לומר את הבי"ת בדגש. וא"כ 

האחרונות בלבד.
13.  ואמר לי: זה ספר בחמש מאות שקל ישן, ואני אעשה לך הנחה בארבע מאות שקל. שאלתי 
אותו: מה אעשה בו? אמר לי: בכרך הזה יש תאג' של התימנים, וכל הפסוקים מתורגמים 
בנוסח תימני. אמרתי לו: אני לא תימני, ויש לנו תרגום שלנו הרגיל. אבל שילמתי לו על 
זה. לקחתי את הספר, ושמתי אותו למעלה עד ירחם ה'... יום אחד אני קורא פרשת בא: 
"ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה" )שמות י"ב י"ב(, ואני רואה כתוב בתרגום "ואתגליתי בארעא 
דמצרים". התפלאתי: זה לא נכון, כי "ועברתי" זה וא"ו ההיפוך והכל לשון עתיד, והכוונה אני 
אעבור בארץ מצרים בלילה הזה ואכה כל בכור וכו', כי כאן מדובר בראש חודש ניסן והקב"ה 
עבר והכה את הבכורות בליל פסח, וא"כ צריך לומר "ואתגלי" ולא ואתגליתי. הוצאתי את 
החומש הזה מלמעלה, וראיתי כתוב שם "ואתגלי". הבנתי שיש בזה פנינים ומרגליות. וכל 
מלה שאני רואה לא מובנה בתרגום שלנו, התאג' קובע בזה. ויש בו כמה דברים יפים מאד 

)וע"ע בהקדמה למבוא בחומש בית נאמן ח"א הנד"מ(.

מצאנו דבר כזה. לכן גם כאן ועשית "מעקה", המ"ם בדגש בגלל עלילת המתג. ומי 
אמר שהנוסח הנכון זה בדגש? התשובה היא, כי הדגש הזה מכיל הלכה שלימה 
שאדם שבונה מעקה צריך שיהיה חזק,  )פי"א מהלכות רוצח ושמירת נפש ה"ג(  בהרמב"ם 
ואם יעשה אותו חלש אדם יסמך עליו ויפול הוא והמעקה ביחד, "וכשל עוזר ונפל 
עזור" )ישעיה ל"א ג'(, וכי זה מעקה בכלל?! הרי כתוב על זה "ולא תשים דמים ביתך" 
)דברים כ"ב ח'(, ואם המעקה חלש זה יותר גרוע, כי לפעמים אם אין מעקה בכלל אדם 

יודע שהוא יפול ויזהר מזה, אבל אם אתה עושה מעקה חלש הוא לא נזהר מזה. 
לכן צריך לעשות מעקה חזק שאפשר להישען עליו. הרמב"ם כתב את זה כנראה 
מסברא, ומרן )חו"מ סימן תכ"ז ס"ה( והבן איש חי )ש"ב פרשת פינחס ה"ה( פסקו את זה. הכל 
רמוז בנקודה קטנטנה בתורה, "מעקה" המ"ם בדגש, שתעשה מעקה חזק ולא חלש, 
כי אז לא הרווחת כלום. צריך להתבונן בכל נקודה וכל ניקוד בתורה, כי אלפי חכמות 
יש בה. העולם לא יודע את זה. והנה יש לנו בחירות שרוצים להילחם בתורה רח"ל, 
צריך להתפלל שלא יעלה בידם. איך נאמר בתהלים? "זממו אל תפק" )תהלים ק"מ ט'(, 
המחשבות שלהם שרוצים להילחם בתורה ובשבת ובישיבות, לא יעלה בידם. אדם 
צריך להתפלל על זה. ובמוצאי השבת שאומרים "ברוך ה' המבורך לעולם ועד", 
כתוב )ברכי יוסף סימן רצ"ג סק"ג( בשם רב האי גאון להאריך בזה, וזו סגולה להצלחה כל 
ימות השבוע )ועי' ברמ"א שם ס"ג(. ולאו דוקא הצלחה פרטית של האדם, אלא הצלחה 

כללית של כל עם ישראל.

אם נשים ספרדיות מברכות על לולב בסוכות
בכמה עדות יש מנהג שהנשים מברכות על הלולב בחג הסוכות, ואם רואים אדם ז. 



הולך עם הלולב מבקשים ממנו לברך על זה. אבל יש מחלוקת גדולה מאד בזה. הרב 
עובדיה ע"ה )שו"ת יביע אומר ח"א חאו"ח סי' ל"ט-מ"ב( כותב שאסור לתת להן לברך, משום 
)סימן תקפ"ט ס"ו( פוסקים  )פ"ג מהלכות ציצית ה"ט( ומרן  שהאשה פטורה מזה, והרמב"ם 
שכל דבר שהאשה פטורה ממנו אם תברך עליו "אשר קדשנו במצוותיו וצונו" זו 
ברכה לבטלה. אבל יש נשים שנלחמות בזה, אחת אומרת "אמא שלי בירכה" ואחת 
אומרת "סבתא שלי בירכה" וכדו'14. לכן הרב כתב ארבע תשובות ארוכות בזה, 
והוכיח שלא לברך, כי קבלנו הוראות הרמב"ם ומרן. ועוד דבר שלא הביא אותו שם, 
היעב"ץ )בהגהותיו לעירובין צ"ו ע"ב( כותב: אני מתפלא על רבנו תם )שם ע"א בתוד"ה דילמא( 
שאומר שהאשה תברך על מצוות עשה שהזמן גרמא, איך האשה תאמר "וצונו"?! 
ובשביל מה לה לברך? והרי הברכות אינן מעכבות, ואם אדם עושה את המצוה בלי 
ברכה הוא יוצא ידי חובה, וא"כ למה ניכנס במשעול הכרמים?! )זה הלשון שלו שם(. בזה 
הוא הולך בשיטת אביו בעל חכם צבי )בתשובה בהוספות סימן ח'( שכותב שהוא לא נותן 
לנשים לברך. וגם הגאון דברי חיים מצאנז )הובא בספר מקור חיים סימן תל"ה( סובר ככה. 
אמנם האשכנזים רובם ככולם מברכות כדעת הרמ"א )סימן תקפ"ט ס"ו(, וסוברים כמו 

רבנו תם. וגם אצל הספרדים בכמה עדות הנשים מברכות בזה.

מורים לנשים לא לברך
)שם( כותב שמוחים בידם ח.  הרב עובדיה  האם מוחים ביד הנשים האלה או לא? 

ולא נותנים להם את הלולב, וצריך להשגיח שלא תבוא אשה ותברך על הלולב. הרב 
משה לוי )ברכת ה' ח"ד פ"א ס"ה( כותב שאמנם צריך לומר להן שאסור לברך, אבל לא 
צריך למחות בחזקה. במה נחלקו? אם ברכה שאינה צריכה מדאורייתא או מדרבנן. 
כתוב בגמרא )ברכות ל"ג ע"א( שכל מי שמברך ברכה שאינה צריכה עובר בפסוק "לא 
תשא את שם ה' אלקיך לשוא" )שמות כ' ז'(, ומשמע שזה איסור דאורייתא. לכן הרב 
עובדיה ע"ה סובר שאם האשה מברכת בדבר שלדעת הרמב"ם ומרן היא פטורה, 
הרי זו ברכה לבטלה והיא עוברת בלאו של לא תשא, שזה לאו חמור מאד וכל 
העולם הזדעזע בשעה שהקב"ה אמר "לא תשא" )שבועות ל"ט ע"א(, וא"כ איך אפשר 
לתת להן לברך?! אבל הרב משה תופס כדעת רבנו תם )ראש השנה ל"ג ע"א בתוד"ה הא( 
14.  חכם אחד פרסי כתב ספר )שכחתי את השם שלו(, ופתר את הבעיה בעמוד וחצי, כתב: "סבתא 
שלי בפרס בירכה ולכן ההלכה ככה". וכי סבתא שלך יותר חכמה מהרמב"ם וממרן?! אולי 
חשב סבתא ראשי תיבות סרח בת אשר, ואם סרח בת אשר בירכה אין ספק בדבר הזה... לא 

עושים ככה.

ועוד הרבה פוסקים, שברכה שאינה צריכה רק מדרבנן, כלומר התורה שאמרה 
"לא תשא" הכוונה לא להישבע לשקר, אבל כאן שהאשה הזאת לא נשבעת לשקר 
אלא מברכת בטעות וחושבת שזו מצוה, א"כ זה לא נקרא לשוא. והוא מנה למעלה 
מעשרים פוסקים ראשונים שסוברים ככה )ברכת ה' פ"א הערה 9(. זה טעמו. )וע"ע בשו"ת 
147 אותיות ח'-י"א(. אבל גם הוא מודה שלכתחילה  בית נאמן ח"א חאו"ח סימן כ"א, ובעלון מס' 

אומרים לנשים שמרן והרמב"ם אוסרים בזה, למה להיכנס במשעול הכרמים?!15

האם אפשר לסמוך על שו"ת מן השמים?
הרב חיד"א )ברכי יוסף סימן תרנ"ד אות ב'( כותב בשם רבו רבי יונה נבון )נחפה בכסף דף ט. 

קפ"א ע"ג(, שהיה כועס על הנשים שמברכות, שהן עושות נגד מרן וצריך לבטל את 

המנהג הזה. והרב חיד"א כתב: זו דעת מורי ורבי רבי יונה נבון, אבל אח"כ ראיתי 
בשו"ת מן השמים ששאל אם ההלכה כמו רבנו תם שהאשה יכולה לברך על מצוות 
עשה שהזמן גרמא או לא, וענו לו שבוודאי יכולה לברך, כי "וציונו" פירושו שה' 
ציוה לכל עם ישראל והאשה חלק מעם ישראל. זו דעתו של רבנו תם. לכן אחרי 
שראיתי שבשמים ענו ככה, אני כבר לא אומר לנשים כלום שימשיכו לברך. וממילא 
נהגו בהרבה עדות שהאשה מברכת על הלולב בסוכות. מי זה שו"ת מן השמים? זה 
חכם גדול אשכנזי רבי יעקב ממרויש16, שהיה לו דבר מיוחד, שבכל שאלה בהלכה 
שהיתה לו לא היה שואל אף אחד, אלא כותב את השאלה בנייר, ואולי עושה תענית 
באותו היום, ולפני השינה אומר "מזמור לדוד ה' רועי לא אחסר", ומבקש מה': תתן 
לי תשובה טובה. בבוקר פותח את העינים, ונזרק לו פסוק שעונה לו על השאלה. 
הוא כתב למעלה ממאה תשובות כאלה17. ואחת השאלות ששאל שם היה על זה. 
15.  היום יש אחד שסופר את כל המחלוקות בין הרב עובדיה ובין הרב משה, אבל הוא לא 
יודע שאם הרב עובדיה היה בחיים יכול להיות שבחלק מהדברים היה מסכים שהוא צודק, או 
שלפחות יש לו שיטה אחרת. ולא לעשות רעש מכל דבר בזה. להיפך הרב כתב: "ויישר כחו של 
ידידנו הרה"ג משה הלוי שאמר שלא לתת לנשים לברך" )חזון עובדיה-סוכות עמ' קנ"א(. רק שהוא 
כתב שאין מוחין כ"כ בידם ולדעת הרב מוחין בידם, אין הכי נמי, כל אחד והסברא שלו בזה.

ְרִויׁש. ויכול להיות שזה ְטרֹוָיה, כי העיר שנולד בה רש"י  16.  אני קורא את המלה הזאת ִמַמּ
נקראת "טרויש" ואומרים שהקריאה שלה בצרפתית ְטרֹוָיה, ואולי גם מרויש זה משהו כזה.

17.  התשובות שם היו יבשות, ובא רבי ראובן מרגליות וכתב פירוש עליהם. הוא היה בקי 
מיוחד. בספריית הרמב"ם בתל אביב היו ארבעים אלף ספר, והוא היה ספרן שם וזוכר את 
כולם בעל פה. כל מי שהיתה לו שאלה איפה כתוב דבר מסויים, היה פונה לרבי ראובן והוא 
פותח ומראה לו שם. איך הוא יכול היה ללמוד כ"כ הרבה?! אומרים שפעם הוא היה בורח 

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.



אבל בא הרב עובדיה ע"ה, וכתב שתי תשובות ארוכות בזה )שו"ת יביע אומר ח"א חאו"ח 
סי' מ"א-מ"ב(, להוכיח שלא פוסקים הלכה ע"פ שו"ת מן השמים, כי כתוב "לא בשמים 

היא" )דברים ל' י"ב(, התורה לא נמצאת בשמים אלא בידינו, ואם חכמים פסקו אחרת 
גם בשמים יקבלו את זה. ולא יתכן שכל אחד יאמר "אני ראיתי" או "אני חלמתי"18. 
והרב הביא מקורות וראיות לזה. אח"כ הוקשה לו על זה, שהרי משה רבנו היה 
מכריע בדברים חוץ מהדברים של ההלכה ע"פ הנבואה. ותירץ משה רבנו שאני, כי 
כמו שהביא את כל התורה כולה ככה יכול להכריע בזה )סימן מ"א אות ח'(. ואח"כ הקשה 
שהרי גם אליהו הנביא פסק הלכות. בגמרא )ברכות ג' ע"א( כתוב: רבי יוסי אמר, פעם 
התפללתי בחורבה - מצא חורבה מחורבות ירושלים, ונכנס להתפלל שם. כאשר 
גמר את התפלה, בא אליהו הנביא ואמר לו: מה שלומך רבי יוסי? אמר לו: שלום. 
שאל אותו: למה נכנסת לחורבה הזאת? אמר לו: הייתי מתפלל כאן. אמר לו: היה 
עליך להתפלל בדרך, ואם אתה מפחד שיטרידו אותך תתפלל תפלה קצרה. ואמר רבי 
יוסי: למדתי ממנו שלושה דברים, למדתי שאין נכנסים לחורבה, ולמדתי שאפשר 
להתפלל בדרך, ולמדתי שהמתפלל בדרך מתפלל תפלה קצרה. לכאורה איך למד 
מאליהו הנביא לפסוק הלכות? הרי הוא לא קיבל הסמכה לפסוק הלכות אלא רק 
נביא בלבד. אבל לאליהו הנביא יש גם חכמה וגם נבואה, ואנחנו לא לומדים מהנבואה 
שלו אלא מהחכמה שלו, וכמו שכתב מהר"ץ חיות )בהגהותיו שם( "לאו מנבואתיה ילפינן 
אלא מחכמתיה ילפינן"19. אבל רבי יעקב ממרויש עם כל הכבוד אינו יכול לפסוק 

הלכות מן השמים. זו דעתו של הרב, ולכן היה מוחה באנשים האלה.

מהנאצים, והיה בבית סגור חשוך ואפל כל היום כולו, ומדליק נר קטן ולוקח ספרים ולומד 
שם. "תורה שלמדתי באף עמדה לי" )ילקוט שמעוני קהלת ב' ט'(, הוא למד תורה במסירות נפש.

18.  אחד החכמים בדורנו כתב ספר מלא חלומות, וקרא לו "אשר חלמתי" )קוראים לו רבי אשר(. 
אמנם יש ספר קטן "חזיונות" של מהרח"ו, אבל לעשות ספר מלא חלומות זה יותר מדי )אע"פ 

שיכול להיות  שאין בו הלכות(. 

19.  איך כל זה רמוז בתורה? אי אפשר להאמין. בפרשה שעברה למדנו: "נביא מקרבך מאחיך 
"כמני" כתובה בלי וא"ו, וזה  )דברים י"ח ט"ו(, המלה  כמוני יקים לך ה' אלקיך אליו תשמעון" 
בגימטריא "אליהו הנביא". מי זה הנביא שהוא כמו משה רבנו ויכול להורות גם בהלכה וגם 

בנבואה? זה אליהו הנביא, ואליו תשמעון בכל. וא"כ הוא יוצא מן הכלל.

המנהג התחיל עוד בספרד לפני הרשב"א
אבל אני מצאתי בבית יוסף )סימן תקפ"ט( בשם הרשב"א )ח"א סימן קכ"ג( שבזמנו הנשים י. 

בספרד נהגו לברך על השופר, כי הן למדו הלכות התקיעות ואת כל הדברים האלה, 
והיו תוקעות בשופר עם ברכה, כמו דעת רבנו תם. לכן המנהג הזה שמביא רבי יונה 
נבון והרב חיד"א, לא התחיל משו"ת רבי יעקב ממרויש )אם הוא היה בכתב-יד אף אחד לא 
ראה את זה, וכי רק הנשים ראו את זה...?!(, אלא התחיל עוד בספרד לפני הרשב"א, ותפסו כמו 

רבנו תם. לכן אם אדם רואה אשה שרוצה לברך על הלולב, יאמר לה: מרן והרמב"ם 
אוסרים בזה. ואם היא תתעקש אפשר לתת לה לברך, כי זה מנהג קדום שהיה בימי 
הרשב"א20. אבא ע"ה היה נותן לאחיות שלי יבדלו לחיים כשהיו קטנות, לברך על 

20.  אבל בהמשך הדורות הנשים לא למדו לתקוע בשופר, והיום הלואי שהגברים יידעו 
לתקוע בשופר... מישהו שלח לי קונטרס על תקיעת שופר לפי הדעות של כל החכמים, והוא 
רוצה שאעבור על כל הקונטרס הזה, מה הזמן שלי הפקר?! "ליבטיל ולהוי הפקר כעפרא 
שהמנהג  דארעא"... אבל אני לא יכול לעשות את זה. ויותר מזה, אמרתי כבר כמה שנים 
שלנו ע"פ אבא ע"ה שה"טרומיטין" שליש שניה, וממילא התקיעה של תשר"ת שש שניות. 
אבא בדק וכתב את זה, והסברנו את הדברים האלה )עיין בשו"ת איש מצליח ח"ב חאו"ח סימן ט"ל, 
ובחוברת אור תורה תשרי תשמ"ז סימן ב' אות ב'(. וכל שנה אומרים שזה לא נכון ומספיק פחות מזה. 

אמנם אפשר להקל בארבע שניות, אבל לא בפחות מזה. הצדיק הזה בקונטרס שם, כותב 
שתשעה טרומיטין זו שניה אחת, אבל זה מוגזם, כי יש דעה שתקיעה זה תשעה טרומיטין 
)ש"ע סי' תק"ץ ס"ג(, ואיך אפשר לומר ששניה אחת זו תקיעה ארוכה?! ועוד הוא רוצה שאני 

אבדוק את זה. אבל אני לא רוצה לבדוק שום ספר, אלא כל אחד האחריות עליו, ויש לך 
ספרים של הפוסקים בדור הזה, ומקסימום תרים טלפון לבית הוראה ויענו לך. לא יתכן 
שאני צריך לבדוק כל הספרים בעולם. חכם אחד כותב מאמרים באור תורה, ופעם שלח לי 
מאמר שכתב ושאל אותי: זה בסדר או לא? אמרתי לו: זה בסדר. הוא פירסם את זה, ובא 
מישהו ומקשה עליו שם, והוא עונה לו "זה כבר נבדק ע"י הרב נאמ"ן", נגמר הסיפור... וכי 
אני אחראי עד כדי כך?! רק אמרתי לך שזה בסדר, ואם הקשו עליך תתמודד עם השאלה. 
וכי אפשר לעשות דבר כזה?! היום יש אנשים שאין להם שכל, ואם אדם כותב ספר ומבקש 
הסכמה, הרי בהסכמה חייב לכתוב לו גם הערות כי אי אפשר לכתוב הסכמה יבשה, אבל יש 
כאלה שההערות פוגעות בהם, כי אם מעירים עליהם זאת אומרת שהם לא יודעים ללמוד, 
לכן הם רוצים שיכתבו להם רק דברים טובים: כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו יתן בעתו, 
וכל אשר יעשה יצליח, עד ביאת המשיח, ואורו עלינו יזריח... אל תשתגע. הסכמות יבשות 



הלולב בחג הסוכות, אבל לאמא לא נתן לא בברכה ולא בלי ברכה. מה ההבדל 
ביניהם? עכשיו הכל מובן, לאחיותי שהיו קטנות נתן לברך, כי אפשר לסמוך על 
שו"ת מן השמים ושהמנהג הזה קדום מימי הרשב"א, ולכן לא צריך למחות בהם. 
אבל לאמא לא נתן לברך, כי לא נהגו אצלנו לתת לנשים לנענע לולב לא בברכה 
אדם צריך תמיד לשמור את המנהג, כי אם תהרוס אותו לא ישאר  ולא בלי ברכה. 
לנו כלום, ובכל דור ודור יקום חכם חדש ויאמר "אני ראיתי בחלומי שהמנהג היה כך 

וכך", והשני יעשה חלום אחר...21

מה הפירוש "דרשנוך המצא לנו"?
בסליחות אומרים "אלקינו שבשמים דרשנוך המצא לנו", מה הפירוש? הגמרא יא. 

)יבמות מ"ט ע"ב( אומרת על מנשה המלך, היה הבן של חזקיהו, ואביו נפטר כשהוא היה 

בן שתים עשרה שנה )מלכים-ב', כ"א א'(, ומנשה לא היה בסדר ועובד עבודה זרה. אמו 
היתה הבת של ישעיה הנביא22, והוא קרא לסבו ישעיה והתחיל להתווכח איתו: איך 
אתה חולק על משה רבך )ככה אתה מדבר?! תגיד משה רבנו(? הוא אמר "כה׳ אלקינו בכל 
קראנו אליו" )דברים ד' ז'(, שבכל פעם שמתפללים אליו הוא שומע את התפלות שלנו, 
ואילו אתה אומר "דרשו ה׳ בהמצאו" )ישעיה נ"ה ו'(, רק מתי שהוא נמצא בלבד, ויש 
זמנים שהוא לא מצוי )ככה רש"י כותב שם(, איך אפשר לומר דבר כזה?! ישעיה הנביא לא 
רצה לענות לו, כי הוא ראה שהוא שואל שאלות של קנטור. ולבסוף כתוב שמנשה 
הרג אותו23. אבל מה התשובה באמת? הגמרא אומרת שכאשר רבים מתפללים זה 
"בכל קראנו אליו", כי כל השנה כולה ה' עונה לרבים, אבל כאשר יחיד מתפלל יש 
זמנים שמצוי ויש זמנים שאינו מצוי. מתי הוא מצוי? בעשרת הימים של עשרת 

אין בהן ערך. ואולי נעשה "סטנדרט", שכל ההסכמות כתובות בסגנון כזה, וכל אחד יקח 
מן המוכן רק ימלא שם המחבר והספר... צריך לדעת שלכתוב הערות זו לא פגיעה במחבר, 
כי זו דרכה של תורה. ויש כאלה שכועסים על כל הערה, ואם תכתוב הערה מיד הוא כותב 
בהערת שוליים: "אמר המגיה, זה לא נכון". א"כ למה פנית לרב בכלל?! אדם אחד פנה לרב 
מרדכי אליהו שיכתוב לו הסכמה, אבל יש מקום קטן בסוף העמוד שם, והוא לא נותן לו 
מנוחה שם... "תלמדני ואני רבך", תלמד אותי ותן לי הסכמה, אבל אם תגיד דבר נגדי אוי 
ואבוי לך, אני עונה לך על המקום. לכן לא צריכים הסכמות, "שר המשקים" - שר המסכים... 
תעזבו אותי. אנשים מביאים לי ספרים, ואין לי זמן לקרוא אותם. הנה יש לנו תלמידי חכמים 
טובים בישיבה ב"ה. ויש לנו גם ספר "ויען שמואל" )לזכרו של רבי שמואל עידאן(, שכבר עשרים 
ושתים שנה מוציאים אותו וכל שנה משתבח יותר, ושם אתה רואה תלמידי חכמים כותבים 
שם, לאו דוקא מהישיבה אלא גם ממקומות אחרים, והסגנון ברור והעיון יפה, זה נפלא. וא"כ 
למה "עלי היו כולנה" )בראשית מ"ב ל"ו(?! אני לא מרגיש טוב, ואנשים לא מבינים את זה. הם 
חושבים: הנה הבן אדם הזה יש לו הרבה זמן בטלה, "והבטלה מביאה לידי שעמום" )כתובות 
נ"ט ע"ב(, קח ספר תתעסק בזה, תכתוב כאן הסכמה וכדו'... אבל אוי ואבוי אם תחלוק עליו 

בדבר מסויים, הוא יחזיר לך ויעשה לך כאב ראש. אדוני, תעזוב אותי. 
21.  ספר "כוזרי שני" של רבי דוד ניטו, בנוי כאילו כוזרי ותלמיד חכם מתווכחים כמו ספר 
הכוזרי הראשון של רבי יהודה הלוי, והוא חכם מאוחר יותר לפני שלוש מאות שנה, וקוראים 
לכוזרי שלו "מטה דן", דן ראשי תיבות דוד ניטו. שם )ויכוח רביעי אות רח"צ( שאל אותו: למה 
רבי יהושע בן חנניה )ב"מ נט:( אומר "לא בשמים היא"? וענה לו: לפעמים אחד יקח מכשיר 
ויפרסם כאילו בא מעולם האמת, ואדם שישמע את זה מתחת האדמה יחשוב שנגלה אליו 
פלוני או אלמוני, לכן קבעו חכמים כלל "לא בשמים היא". לכן צריך ללמוד בעיון בשכל 
בהבנה ביושר ובאמת, ובמקרה של ספק יש כללים בהלכה: ספיקא דאורייתא לחומרא, 

ספיקא דרבנן לקולא, ספק ברכות להקל, וכל מיני דברים כאלה.
22.  השם שלה היה "חפצי-בה", וכמו שכתוב בנביא "ושם אמו חפצי-בה" )מלכים-ב' שם(. מה 
הקשר בין ישעיה הנביא לשם חפצי-בה? מצאנו בישעיה "כי לך יקרא חפצי-בה" )ס"ב ד'(, 
ולכן הוא קרא לבת שלו בשם הזה, לומר שהקב"ה אוהב את עם ישראל. וגם קרא לבנים שלו 
"מהר שלל חש בז" )ישעיה ח' ג'(, "עמנואל" )שם ז' י"ד(, כי היה קורא לבניו ובנותיו ע"ש דברים 

שקורים לעם ישראל. 
23.  יש אומרים שפרק נ"ז בישעיה: "הצדיק אבד ואין איש שם על לב, ואנשי חסד נאספים 
באין מבין, כי מפני הרעה נאסף הצדיק" )ישעיה נ"ז א'(, זו קינה על פטירת ישעיה. הקבר של 
ישעיה הנביא נמצא בכפר "ברעם" בצפון, סמוך למושב אביבים על הגבול הצפוני של ארץ 
ישראל ממש. לפני שבועיים-שלושה הייתי שם, והביאו לי זמר מיוחד זיו יחזקאל שישיר 
שם. אמרתי לו: זיו ראשי תיבות "זיו יחזקאל וחבריו", כי יש לו חברים ערבים ששרים איתו. 
אומרים שהוא מומחה במקאמים לעלות ולרדת שופר מהופך ורביע, אבל האוזניים שלי 
"זיו יחזקאל" בגימטריא "גבול לבנון", אתה נמצא  חלשות ולא הבנתי את זה. אמרתי לו: 
בגבול הזה. התפלא: איך מצאת את זה? אמרתי לו: חישבתי את המלה "לבנון", והיה חסר לי 

ארבעים ואחד, וזה בגימטריא "גבול" בדיוק. 

ימי תשובה, כאשר אדם מתפלל וחוזר בתשובה בימים האלה, אפילו שהוא ביחיד 
תפלתו מתקבלת. זה מה שאומרים בסליחות: "דרשנוך" - ברבים "המצא לנו", 

ואפילו שעדיין אנחנו באלול ולא הגענו לעשרת ימי תשובה. 

לומר סליחות ביחיד
יש אומרים שאם אין עשרה בבית הכנסת, מדלגים את כל הבקשות של הארמית יב. 

)שו"ת יביע אומר ח"א חאו"ח סימן ל"ה( ע"פ דברי  וככה דעת הרב עובדיה ע"ה  בסליחות. 
הגמרא )שבת י"ב ע"ב(. אבל בכל העדות הספרדיות אומרים תמיד גם ביחיד. רבי אליהו 
מני מעיד במכתב לרבי יוסף חיים ככה )שו"ת תורה לשמה סימן מ"ט(24. וביררתי שככה היה 
מנהג מרוקו ותימן )עיין בחוברת אור תורה חשון תשע"ח סימן כ"ב אות א', ובסוף ספר סדר האשמורות 
בקונטרס מענה לשון עמ' י"ב(, כי הרמב"ם לא הביא את הדין הזה. לכן אפשר להתפלל את 

התפלות בארמית גם ביחיד. ועוד טעם לזה, שבשעה שאדם קם לסליחות בבוקר, 
לא רק הוא נמצא בבית הכנסת, אלא אלפים באותה שעה עושים את זה25. וא"כ 
אפילו שאין כאן מנין, הרי יש מנין בכל הארץ וגם בחוץ לארץ )פעם הייתי קם בכל יום, 
אבל היום בעוונות אני לא יכול לקום ולעשות בבוקר(. לכן גם לדעת האומרים שצריך מנין, הרי 

יש מנין באותה שעה במקומות רבים וזה נקרא "דרשנוך", ואפשר לומר הכל ביחיד. 
ויותר מכולם, בתשובות רב שרירא גאון והבן שלו רב האי גאון )לפני אלף ושלושים ושתים 
שנה(26, כתוב שאין בזה כלום, וכי אנחנו מתפללים למלאכים?! אנחנו מתפללים 

וגם  להקב"ה שמבין את כל השפות שבעולם, גם באידיש בעברית ובאתיופית27. 
בבגדד נהגו ככה, וכמו שכתב רבי יוסף חיים. אמנם הוא עשה חילוק בין "מחי ומסי" 
לשאר הקטעים בארמית )תורה לשמה שם(, אבל אצלנו בחו"ל היה פשוט שגם אם אין 
מנין עושים סליחות כרגיל. רק שלא היו אומרים "בדיל ויעבור" אלא "אמן" בלבד. 
אבל את כל שאר הסליחות אומרים גם כשאין מנין. לכן מי שעושה ככה יש לו על 

מי לסמוך. )וע"ע בחוברת אור תורה שם, ובעלון מס' 29 אותיות א'-ו'(.

שהקב"ה "נמצא" ומשגיח
אבל למדנו מהגמרא  שם שיש זמן שהקב"ה כביכול לא "מצוי", שהוא לא נשמע יג. 

לתפלת אדם יחיד שמתפלל לבד, לכן צריך לאסוף מנין כי תפלת רבים נשמעת. לכן 
מה שכתוב בי"ג עיקרים שהקב"ה "מצוי" ומשגיח, הנכון לא לומר מצוי אלא "נמצא" 
ומשגיח, כי המלה "נמצא" אין בה שום ספק, ואילו המלה "מצוי" יש לה משמעות 
של "שכיח". וגם בפירוש המשניות ברמב"ם )פרק חלק ביסוד הראשון( כתוב שם שהיסוד 
הראשון שה' "נמצא" ולא כתוב מצוי. אמנם הרמב"ם בחיבורו )פ"א מהלכות יסודי התורה 
ה"א( כתב "מצוי", אבל הוא לא תמיד מדבר בעברית שלנו ולפעמים בעברית מיוחדת28. 

ויותר מזה, בכל הספרים כתוב "מצוי ומשגיח", והרמב"ם לא כתב "משגיח", כי עצם 
הדבר שהוא מצוי והעולם הזה לא נברא מאליו כמו שאומרים הבהמות האלה, זה 
כבר אמונה ראשונה. )עיין בקונטרס לאוקמי גירסא אות ע"ח(. לכן יותר נכון לומר "נמצא". 
וכל דבר שיש בו ספק תדבר תמיד בלשון ברורה. בזכות זה נזכה שתפלותינו יתקבלו, 

ונזכה לעליית התורה בעם ישראל, ולגאולה שלימה במהרה בימינו, אמן ואמן.
 

מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את כל השומעים את 
השיעור כאן ובלוין ובחוץ לארץ, או בעלונים של "בית נאמן". הקב"ה יברך אותם, 
ויתן להם הצלחה רבה, ויתן להם שנה טובה ומבורכת, הם ונשיהם ובניהם וכל 

אשר להם. ונזכה בימינו לשמוע קול שופר בביאת המשיח, אמן ואמן. 

24.  בהגהה למטה שם של ישיבת אהבת שלום, כתבו שיש מכתב של רבי אליהו מני שבכל עדות 
המזרח לא אכפת להם אם יש מנין או לא, אלא אומרים את הכל ואם לא יועיל לא יזיק, אנחנו 
קוראים בארמית ואם התפלה לא תתקבל לפחות לא הפסדנו בזה. השבוע הראו לי את זה.

25.  פעם רבי בנימין בצרי ע"ה שהיה תלמיד חכם וצדיק, הלך לראש העיר של באר שבע 
יעקב טרנר, ואמר לו: תן לי את המגרש כדורגל לעשות סליחות שם. אמר לו: תגיד לי, אתה 
נורמלי?! כמה תביא שם? אולי מאה-מאתים איש, המגרש הזה מכיל עשרת אלפים איש. 
אמר לו: אנחנו נביא עשרת אלפים, רק תן לי רשות לזה. אמר לו: הרשות בידיך. באו יותר 

מעשרת אלפים, ואיזה קידוש השם היה שם.
26.  פעם ראיתי בחוברת "צפונות" )ניסן תשמ"ט עמ' ו'-ז'( שהתשובה הזאת נכתבה בשנת ארבעת 

אלפים תשמ"ז, זה לפני אלף ושלושים ושתים שנה.
27.  כתוב בתוספות )עבודה זרה כ"ב ע"ב בד"ה רגלא( שאם במקום "אהרן" אומר "הרון", אפילו 
הכי תפלתו מתקבלת )ובמדרש רבה שה"ש פ"ב אות י"ג הוסיפו גם ואהבת שקורא ואייבת(, כי כתוב "ודגלו 
עלי אהבה" )שיר השירים ב' ד'(, אל תקרי "ודגלו" אלא "ודילוגו" עלי אהבה. )ועיין בחוברת אור 

תורה אב תשס"ט עמ' תתקס"ד(.

28.  ומצאנו עוד דברים שהרמב"ם מדבר בשפה שלו. למשל מה שכתוב "שהנבואה אמת", 
הרמב"ם כותב שנבואה זה מדע שמגיע מהבורא ללב בני אדם, וכי מישהו מבין את זה?! 
הכוונה שאדם מקבל השפעה מלמעלה. אבל בימינו אף אחד לא יכתוב לך דבר כזה, כי 

השפה שלנו שונה מעט. 

6לחסויות, להפצה, להנצחות ולקבלת העלון לפנות לפקס 077-3179532 <<<                                                מייל: bait.neheman@gmail.com | טלפון: 08-6727523 | 052-7130554 

בזכותך! עוד אנשים יזכו ללמוד ב'בית נאמן'
לתרומות והנצחות 08-6727523 או 052-7130554





א. ַנְסִּביר ַמה ֶּזה ַה"ִּמְׁשָקל" ]ֶׁשְּלִפיו ָּכְתבּו ַהַּקְדמֹוִנים )ְּבִעָּקר( 
ֶאת ִּפּיּוֵטיֶהם[, ִּכי ִאם ֵנַדע ֶאת ֶזה ַנְרִּגיׁש ַּתֲענּוג ַּבִּפּיּוט: ְוֹלא 
ַאִּגיד ִמְׁשָקל ֶׁשל ִּפּיּוט ְמֻסָּבְך, ֶאָּלא ַמה ֶּׁשאֹוְמִרים ְּבֵליל יֹום 
ִּכּפּור: "ְלָך ֵאִלי ְּתׁשּוָקִתי, ְּבָך ֶחְׁשִקי ְוַאְהָבִתי". ַהִּמְׁשָקל הּוא 
ָּכָכה: ָּכל ִמָּלה ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ְׁשָוא ָנע ְוַאֲחֶריָה ְתנּוָעה ]=אֹות ְּבִנּקּוד 
ֶׁשֵאינֹו ְׁשָוא אֹו ֲחָטף[, ָאז ַהְּׁשָוא ָנע ְוַהְּתנּוָעה ְּבַיַחד ִנְקָרִאים 
"ָיֵתד". "ְלָך" - ָלֶמ"ד ְׁשָוא ָנע ]ְּכִדין ְׁשָוא ְברֹאׁש ִמָּלה[ ְוַכ"ף 
ָקָמץ, ֶזה ָיֵתד. "ֵאִלי" - ֵציֵרי ְוִחיִריק ֶזה ְׁשֵּתי ְתנּועֹות. ְוִאם ֵּכן 
ַהִּמְׁשָקל הּוא "ָיֵתד ּוְׁשֵּתי ְתנּועֹות". "ְּתׁשּוָקִתי" – ַּגם ֵּכן ָיֵתד 
ּוְׁשֵּתי ְתנּועֹות, ִּכי ְּתׁשּו - ָיֵתד, ָקִתי - ְׁשֵּתי ְתנּועֹות. אח"כ: 
ָיֵתד,  ִּכי "ְּבָך" -  ָיֵתד ּוְׁשֵּתי ְתנּועֹות,  ֵּכן  ֶחְׁשִקי" - ַּגם  "ְּבָך 
"ִחְׁשִקי" - ְׁשֵּתי ְתנּועֹות. "ְוַאֲהָבִתי" - ִלְכאֹוָרה ֶזה ֹלא ִמְסַּתֵּדר, 
ִּכי "ְוַא" ֶזה ָיֵתד, ְוַגם "ֲהָב" ֶזה ָיֵתד )ִּכי ְׁשָוא ַּפָּתח ֶזה ַּגם ֵּכן ְׁשָוא 
ֶׁשַאֲחָריו ְּתנּוָעה ְוֶזה ָיֵתד(. ֲאָבל ַהַּפְיָטִנים ִהְרׁשּו ְלַעְצָמם ַלֲעׂשֹות 

ְׁשָוא ָנח ]ֶׁשֵאינֹו ִנְמָנה ְּכָלל ַּבִּמְׁשָקל[ ְּבָמקֹום ְׁשָוא ַּפָּתח. ְוָלֵכן 
ִּבְמקֹום ְוַאֲהָבִתי אֹוְמִרים ְוַאְהָבִתי. 

ּוַמה ַּמְרִויִחים ַּבִּמְׁשָקל ַהֶּזה? ֶׁשִאם ּתֹוִסיף ְּתנּוָעה ַאַחת, ַאָּתה 
ַמְרִּגיׁש ֶׁשַהַּמְנִּגיָנה ֹלא הֹוֶלֶכת, ִּכי ַהַּמְנִּגיָנה ָּכל ָּכְך ְמֻסֶּדֶרת, ָאז 
ֹלא תּוַכל ַלֲעמֹד ִּבְׁשָוא ְוֹלא ְלהֹוִסיף ְּתנּוָעה ַוֲאִפּלּו ֲחִצי ְתנּוָעה, 
ְוִאם ּתֹוִסיף, ַאָּתה רֹוֶאה ֶׁשֶּזה ֹלא הֹוֵלְך ְלָך. ָצִריְך ִלְלמֹד ְוִלְטעֹם 
ֶאת ֶזה. ַּפַעם ַּבְּסָפִרים ֶׁשֻהְדְּפסּו ְּבִליוֹוְרנֹו ]ֶׁשְּבִאיַטְלָיה[ ָהָיה 
ָּכתּוב ַעל ָּכל ִּפּיּוט ָמה ַהִּמְׁשָקל ֶׁשּלֹו. ְלָמָׁשל ַעל ַהִּפּיּוט "ה' 
יֹום ְלָך ֶאְערְֹך ְּתִחָּנה" ָּכתּוב: ָיֵתד ּוְׁשֵּתי ְּתנּועֹות, ָיֵתד ּוְׁשֵּתי 
ְּתנּועֹות, ָיֵתד ּוְתנּוָעה. ְוִאּלּו ַהּיֹום ֹלא יֹוְדִעים ַמה ֶּזה "ָיֵתד", 

ְואֹוְמִרים ְלָך: ָמה ַאָּתה רֹוֶצה ֶׁשָּנִביא ְיֵתדֹות ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת?!... 
ְוַאָּתה ָצִריְך ְלַהְסִּביר ָלֶהם ֶׁשֶּזה ָיֵתד ֶׁשל ַהִּמְׁשָקל... )גליון 80 

אותיות ל"ב ול"ג(.

ב. ָּכתּוב ַּבַהְפָטָרה: "ִמי ֵאֶּלה ָּכָעב ]ֶּכָעָנן[ ְּתעּוֶפיָנה ְוַכּיֹוִנים 
ֶאל ֲאֻרּבֵֹתיֶהם" )ישעיה ס' ח'(. ֲהִיָּתֵכן ֶׁשְּיַׁשְעָיה ַהָּנִביא ְמַדֵּבר ַעל 
ַּבִית ֵׁשִני ִּביֵמי ֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר?! ֲהֵרי ָׁשם ֹלא ָעפּו ְכמֹו ָעב ִּבְכָלל, 
ֶאָּלא ָהְלכּו ְלַאט ְלַאט ַאְרָּבָעה-ֲחִמָּׁשה ֳחָדִׁשים ַעד ֶׁשִהִּגיעּו 
ִמָּבֶבל ִלירּוָׁשַלִים. ֶאָּלא הּוא ָרָאה ַבֲחזֹונֹו ֶׁשַהְמּטֹוִסים ָעִפים 
ְמֵלִאים ְיהּוִדים, ְוִהְתַּפֵּלא: ַמה ֶּזה? ֹלא ָרִאיִתי ָּדָבר ָּכֶזה, ִמי 
ֵאֶּלה ָּכָעב ְּתעּוֶפיָנה? ָמה ַהֶּפֶלא ַהֶּזה? ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ָאַמר לֹו: "ִּכי ִלי ִאִּיים ְיַקּוּו ָוֳאִנּיֹות ַּתְרִׁשיׁש ָּבִראׁשָֹנה, ְלָהִביא 
ָבַנִיְך ֵמָרחֹוק ַּכְסָּפם ּוְזָהָבם ִאָּתם" )שם פסוק ט'(. ּוַבֶהְמֵׁשְך 
ָּכתּוב "ֹלא ִיְהֶיה ָּלְך עֹוד ַהֶּׁשֶמׁש ְלאֹור יֹוָמם" )שם פסוק י"ט( 
ְועֹוד. ָּכל ַהַהְבָטחֹות ָהֵאֶּלה ְמתּוקֹות ִמְּדַבׁש. )גליון 128 אות י"א(.
ג. ָהַרְמַּב"ם ִיֵּסד ֶאת ְׁשֹלָׁשה ָעָׂשר ִעְּקֵרי ָהֱאמּוָנה, )ְוהּוא ָכַתב 
אֹוָתם ְּבֵפרּוׁש ַהִּמְׁשָנה )סנהדרין תחילת פרק חלק((. ְואֹוְמִרים אֹוָתם 

ָּכל יֹום, ִאם ְמַעט ְוִאם ַהְרֵּבה, ֵיׁש אֹוְמִרים אֹוָתם ְּבֵליל ַׁשָּבת 
ַּבִּפּיּוט "ִיְגַּדל", ְוֵיׁש ַאְׁשְּכַנִּזים ֶׁשאֹוְמִרים אֹוָתם ָּכל יֹום ַּבֲאִריכּות 
ַרָּבה "ֲאִני ַמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה" ְוכּו'. ְוֵיׁש אֹוְמִרים אֹוָתם 
ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים ְּביֹום, ַהָּגאֹון ַרִּבי ַחִּיים ִמַּצאְנז ַזַצ"ל )ְמַחֵּבר ֵסֶפר 
ִּדְבֵרי ַחִּיים( ָהָיה אֹוֵמר אֹוָתם ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים, ַּפַעם ַּבּבֶֹקר ּוַפַעם 

ָּבֶעֶרב ּוַפַעם ִלְפֵני ַהֵּׁשָנה, ְוַאַחר ָּכְך מֹוִסיף: ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, 
ָהַרְמַּב"ם! )זה כתוב בספר  ַלֲעבֹד אֹוְתָך ְּכמֹו  ָעְזֵרִני ֶׁשֶאְזֶּכה 

המורה לדורות עמ' 13(. )גליון 80 הערה 14(.

 "ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִּיים"
ַרִּבי  ַרֵּבנּו ֶהָחֵפץ ַחִּיים,  ַּבָּׁשבּוַע ַהָּבא ָחל יֹום ַהְּפִטיָרה ֶׁשל 
ִיְׂשָרֵאל ֵמִאיר ַהּכֵֹהן ֵמָראִדין, "ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִּיים אֵֹהב 
ָיִמים ִלְראֹות טֹוב, ְנצֹר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע ּוְׂשָפֶתיָך ִמַּדֵּבר ִמְרָמה" 
)תהלים ל"ד, י"ג-י"ד(. ְׁשֵּתי ַהִּמִּלים "ֶהָחֵפץ ַחִּיים" עֹולֹות 251 

ְּכִמְנַין ַהֵּׁשם ֶׁשּלֹו "ֵמִאיר". הּוא ָכַתב ֵסֶפר ָׁשֵלם ַעל ִאּסּור ָלׁשֹון 
ָהַרע, ּוְבִגיל ֶעְׂשִרים ָוֵׁשׁש ָּגַמר ֶאת ַהֵּסֶפר, ֲאָבל ְּבִלי ֶׁשּיֹוִדיַע 
ֶאת ְׁשמֹו ֶׁשל ַהְמַחֵּבר, ֶאָּלא ָהָיה הֹוֵלְך ְלַרָּבִנים ְואֹוֵמר ָלֶהם: 
“ֲאִני ַהְמַחֵּבר ְוִתְכּתֹב ִלי ַהְסָּכָמה ֲאָבל ְּבִלי ְלַגּלֹות ֶאת ְׁשִמי”. 
ְוַאֲחֵרי ָׁשִנים ִנְתַּגָּלה ֶׁשהּוא ַהְמַחֵּבר ֶׁשל ָחֵפץ ַחִּיים ּוִמְׁשָנה 
ְברּוָרה ְוכּו’. ּוְכֶׁשִהִּגיַע ְלִגיל ְׁשמֹוִנים ָעָׂשה יֹום ֻהֶּלֶדת ְּבִׂשְמָחה 
ְּגדֹוָלה ְמאֹד, ְוָׁשֲאלּו אֹותֹו ָלָּמה ָעָׂשה יֹום ֻהֶּלֶדת? )ִּכי ַהִּליָטִאים 
ֹלא עֹוִׂשים יֹום ֻהֶּלֶדת, ַרק ַהֲחִסיִדים(, ָאַמר ָלֶהם: “ֲאִני ַאִּגיד ָלֶכם, 

ָּכַתְבִּתי ֵסֶפר ְּבִגיל ֶעְׂשִרים ְוֵׁשׁש ַעל ִאּסּור ָלׁשֹון ָהַרע, ְוהּוא 
ְמֻיָּסד ַעל ַהָּפסּוק ‘ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִּיים אֵֹהב ָיִמים ִלְראֹות 
טֹוב, ְנצֹר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע ּוְׂשָפֶתיָך ִמַּדֵּבר ִמְרָמה’ )תהלים פרק ל”ד 
פסוקים י”ג-י”ד(, ֲאָבל ָאַמְרִּתי: ִמי יֹוֵדַע ִאם ֶאְחֶיה ָׁשִנים ַרּבֹות? 

אּוַלי ה’ ָנַתן ִלי ְמַעט ָׁשִנים ַחס ְוָחִליָלה, ְוָאז ֲאָנִׁשים יֹאְמרּו: 
‘ִהֵּנה ַאָּתה ֹלא ִּדַּבְרָּת ָלׁשֹון ָהַרע ְוֹלא ֶהֱאַרְכָּת ָיִמים’, ֵאיְך 
ֲאִני ָיכֹול ְלַדֵּבר ַעל ֶזה?! ָלֵכן ַעְכָׁשו ֶׁשִהַּגְעִּתי ְלִגיל ְׁשמֹוִנים 
ַמִּגיַע ִלי ַלֲעׂשֹות ִׂשְמָחה, ִּכי ִהְתַקֵּים ִּבי ַהָּכתּוב: ‘ִמי ָהִאיׁש 

ֶהָחֵפץ ַחִּיים אֵֹהב ָיִמים ִלְראֹות טֹוב, ְנצֹר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע ּוְׂשָפֶתיָך 

ִמַּדֵּבר ִמְרָמה’. ַּכָּמה ָׁשִנים ַחי ֶהָחֵפץ ַחִּיים? ֵיׁש ַמְחֹלֶקת ָּבֶזה, 

ֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשּנֹוַלד ִּבְׁשַנת ת"ר ְוִנְפַטר ִּבְׁשַנת תרצ"ג, ְוִאם 

ֵּכן ַחי 93 ָׁשִנים. ְוֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשּנֹוַלד עֹוד ִלְפֵני ֵכן, ְוָעַבר ֶאת 

ַה-100 ָׁשָנה. ִמי ֶׁשִּנְזָהר ְּבָלׁשֹון ָהַרע ֶזה ַהָּׂשָכר ֶׁשּלֹו. )גליון 

18 אות י"ח והערה 54 וגליון 81 אותיות י"ב – י"ד(.

 "הּוא קֹוֵרא ּובֹוֶכה, ְוִאְׁשּתֹו בֹוָכה ְבֶעְזַרת ָנִׁשים"
ָהָיה ַמֲעֶׂשה ִּביהּוִדי ֶאָחד ֶׁשָהָיה ַחָּזן ָּכאן, ּוְׁשֹלׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה 

ֹלא ָהיּו לֹו ְיָלִדים. ָׁשָנה ַאַחת הּוא ָקָנה ֶאת ַהַהְפָטָרה ַּבּיֹום 

ָהִראׁשֹון ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה, ְוהּוא קֹוֵרא ֶאת ַהַהְפָטָרה: "ַוִּתּדֹר 

ֶנֶדר ַוּתֹאַמר ה' ְצָבאֹות ִאם ָראֹה ִתְרֶאה ָּבֳעִני ֲאָמֶתָך ּוְזַכְרַּתִני 

ְוֹלא ִתְׁשַּכח ֶאת ֲאָמֶתָך, ְוָנַתָּתה ַלֲאָמְתָך ֶזַרע ֲאָנִׁשים, ּוְנַתִּתיו 

ַלה' ָּכל ְיֵמי ַחָּייו ּומֹוָרה ֹלא ַיֲעֶלה ַעל רֹאׁשֹו" )שמואל א' פרק 

א' פסוק י"א(, הּוא קֹוֵרא ֶאת ֶזה ּובֹוֶכה, ְוִאְׁשּתֹו ָהְיָתה ְּבֶעְזַרת 

ָנִׁשים ְוִהיא בֹוָכה ִמָּׁשם, ְוַאַחר ָּכְך ָּכל ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ָּבכּו ִאָּתם 

ְּבַיַחד. ּוְבאֹוָתּה ָׁשָנה נֹוְלָדה לֹו ַּבת! ַּבת ְיִחיָדה ֹלא יֹוֵתר ִמֶּזה. 

)ּוְכֶׁשִהיא ִהִּגיָעה ְלִגיל ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה הּוא ָעָׂשה ָלּה ְמִסָּבה ָּכאן ִּבְבֵני ְּבַרק 

ְוִהְזִמין אֹוִתי(. ּוִמֶּזה ִתְלַמד ַמהּו ּכַֹח ֶׁשל ְּתִפָּלה, ֶׁשֵּתַדע ֶׁשַהְּתִפָּלה 

ֶׁשְּלָך ּבֹוַקַעת ְרִקיִעים, ְוִאם ַהְּתִפָּלה ִּבְדָמעֹות ֵאין ָּכמֹוָה, "ִּכי 

ָׁשַמע ה' קֹול ִּבְכִיי" )תהלים פרק ו' פסוק ט'(. )עלון 31 אות טז(.

א. אֹוְמִרים ַעל ַהְּקָרא ]ְּבֵליל רֹאׁש ַהָּׁשָנה[: "ֶׁשִּתְקַרע רַֹע ְּגַזר 
ִּדיֵננּו, ְוִיָּקְראּו ְלָפֶניָך ְזֻכּיֹוֵתינּו". ְוֵיׁש ָּכאן ֶהָעָרה קֹוַלַעת ֶׁשל 
ַהַּיֲעֵב"ץ )בסידורו(, ֶׁשִּמי ֶׁשֹּלא יֹוֵדַע ְלַבֵּטא ֶאת ָהַעִי"ן ַּכֲהָלָכה, 
ְוָכל ֶׁשֵּכן ִמי ֶׁשעֹוֶׂשה ְּכמֹו ִמְנַהג ֵחיָפה ּוֵבית ְׁשָאן ]ִּבְזַמן 
ַהְּגָמָרא[, ֶׁשֵהם עֹוִׂשים ָהפּוְך, ֶאת ָהָאֶל"ף ְמַבְּטִאים ְּכַעִי"ן 
ְוֶאת ָהַעִי"ן ְּכָאֶל"ף )מגילה דף כ"ד עמוד א'(, ָאז הּוא ְמַהֵּפְך ֶאת 
ַהְּבָרָכה ִלְקָלָלה, ָלָּמה? ִּכי ִבְמקֹום ֶׁשִּתְקַרע רַֹע ְּגַזר ִּדיֵננּו 
הּוא אֹוֵמר "ֶׁשִּתְקָרא" רַֹע ְּגַזר ִּדיֵננּו ּוֵפרּוׁשֹו ֶׁשִּתְקָרא ֶאת ְּגַזר 
ַהִּדין. ּוִבְמקֹום ְוִיָּקְראּו ְלָפֶניָך ְזֻכּיֹוֵתינּו הּוא אֹוֵמר "ְוִיָּקְרעּו 
ְלָפֶניָך ְזֻכּיֹוֵתינּו", ָאז הּוא קֹוֵרַע ֶאת ַהָּדָבר ַהּטֹוב ְוקֹוֵרא 
ֶאת ַהָּדָבר ָהַרע. ָלֵכן ְּתַבֵּטא ֶאת ָהַעִי"ן ְּכמֹו ֶׁשָּצִריְך ְותֹאַמר 
"ֶׁשִּתְקַרע" ְּבַעִי"ן, ּוְתַבֵּטא ֶאת ָהָאֶל"ף ְּכמֹו ֶׁשָּצִריְך ְותֹאַמר 
"ְוִיָּקְראּו" ְּבָאֶל"ף. ָצִריְך ָלַדַעת ְלַהְבִּדיל ֵּבין ַעִי"ן ְוָאֶל"ף. 

)גליון 31 אות כ"א וגליון 81 אות ל"ט(.

ֲאַנְחנּו ֹלא  ָּדִגים ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה, ֲאָבל  ֶלֱאכֹל  ִמְנָהג  ב. ֵיׁש 
נֹוֲהִגים ָּבֶזה, ִּכי ָמָרן ַהִחיָד"א )בספרו ברכי יוסף סי' תקפ"ג אות 
ה'( ֵמִביא ְּבֵׁשם ָהַרְׁשָּב"ץ, ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר ֶצַמח בחידושיו 
למסכת ראש השנה דף ל"ב ע"א( ֶׁשֹּלא ֶלֱאכֹל ָּדג (ְּברֹאׁש 
ַהָּׁשָנה, ָלָּמה? ִּכי ִנְמָצא ַּבֶּפֶרק ָהַאֲחרֹון ְּבֵסֶפר ְנֶחְמָיה )פרק 
ַוֲהֵרי "ָּדאג" ֶזה  ְוָכל ֶמֶכר",  י"ג פסוק ט"ז(: "ְמִביִאים ָּדאג 

ְלׁשֹון ְּדָאָגה, ְוֶזה ֹלא ַמְתִאים ְלרֹאׁש ַהָּׁשָנה. ֲאָבל ְּבָכל זֹאת 
ְּבתּוֶנס )ֹלא ְּבֶג'ְרָּבא( ּוְבָמרֹוקֹו אֹוְכִלים ָּדִגים ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה, 
ְוֵכן ָהַאְׁשְּכַנִזים אֹוְכִלים רֹאׁש ָדג. ְלַרִּבי יֹוֵסף ָמָׁשאׁש ֵיׁש 
ִסְגנֹון ְמֻיָחד, ְוָכַתב )בשו"ת מים חיים חלק א' סימן קפ"ז(: ֲאַנְחנּו 
ְבָמרֹוקֹו ֹלא חֹוְׁשִׁשים ְלָדג ֶאָחד ַהָּטמּון ִּבְפסּוֵקי ְנֶחְמָיה..., 
ִּכי ְבָכל ַהַּתַנ"ְך ֻּכּלֹו ָּכתּוב "ָּדג" ְּבִלי ָאֶל"ף, ְוַרקַּפַעם ַאַחת 
ִּבְפסּוֵקי ְנֶחְמָיה ָּכתּוב "ָּדאג" ִעם ָאֶל"ף, ָאז ָמה ִאְכַּפת ָלנּו?! 
נֹאַכל ֶאת ַהָּדִגים ֶׁשל ָּכל ַהַּתַנ"ְך חּוץ ִמֶּׁשל ְנֶחְמָיה... ְוָלֵכן 
ֵהם אֹוְכִלים ָּדִגים ּוְמַבְקִׁשים "ֶׁשִּנְפֶרה ְוִנְרֶּבה ַּכָּדִגים". ֲאָבל 
ֲאַנְחנּו ֹלא נֹוֲהִגים ָּבֶזה. ְוֵיׁש ִמי ֶׁשָעָׂשה ְּפָׁשָרה: ִאם רֹאׁש 
ַהָּׁשָנה ָחל ְּבַׁשָּבת ָאז אֹוְכִלים ָּדִגים, ְוִאם רֹאׁש ַהָּׁשָנה ָחל 
ְּביֹום חֹל ָאז ֹלא אֹוְכִלים ָּדִגים )רבנו חיים פלאג'י בספרו רוח חיים 
סימן תקפ"א אות ה'(. ֲאָבל ֵאין ָלנּו ֶאת ַהְּפָׁשָרה ַהּזֹאת, ֶאָּלא 

ֲאַנְחנּו ֹלא אֹוְכִלים ִּבְכָלל )גליון 31 אות כ"ב, וגליון 81 אות ל"ה(.

 

 איזו הלכה
לומדים מנקודה?

כחי  ו הנ ן  בעלו נמצאת  לחידה  תשובה 
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 מה לומדים מגלגלי האופניים?
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 פתרון מה בתמונה:
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