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יה שמע אביוניך
חזק וברוך )לחזן ר' כפיר פרטוש ואחיו ר' יהונתן הי"ו(. שני השירים האלה "יה שמע א. 

הם לרבי יהודה הלוי.  ו"יצו האל"  אביוניך" 
הפיוט הראשון נתקן בשביל תפלת מנחה של 
יום כיפור, ולכן כתוב בשורה האחרונה שם: 
"הולכים בדרך נכוחה, תבשרם היום סליחה 
)זה מתאים לכיפור(, ובתפלת המנחה, השמיעם 

חנך". אם נאמר "בתפלת השחר" החרוז לא 
הולך טוב, ורבי יהודה הלוי היה עושה חרוזים 
מדוייקים. אבל מרוב החן של הפיוט הזה, 
הרב עובדיה ע"ה היה אומר אותו בכל  מרן 
לילות הסליחות, ואפילו שכתוב לומר אותו 
בתפלת  אותו  ותיקנו  תשובה,  ימי  בעשרת 
השחר, הוא אומר אותו בכל ימי הסליחות 
כולם. "אבינו לבניך אל תעלם אזניך", הפיוט 
הזה כ"כ יפה. והפיוט השני מראה לנו כמה 
האדם חדל אישים, וכמה אנשים רצים אחרי 
הכבוד וההבלים, "דורך עוז אשר יעוז במעלתו 
ומרכבו", שיש לאדם מרכבה יפה ואוטו מיוחד. 
לאבא ע"ה על חכם גדול,  פעם מישהו אמר 
שיש לו אוטו שאין כמוהו בכל ארצות הברית 
רק לנשיא בלבד. אבא אמר לו: הוא קיבל כאן 

חצי מהשכר שלו בעולם הבא.

ביאור פיוט "יצו האל"
אני אסביר קצת מה שכתוב בפיוט הזה "יצו ב. 

האל", כי הבטחנו להסביר את זה. ֲהִיְמָצא ֵחן, 
ָליֹות ִאיש ְמֵלא ִמְרָמה - צריך לומר  ֵעין ּבֹוֵחן, ּכְ ּבְ
ְמֵלא ולא ָמֵלא. אמנם אין כאן משקל יתדות 
ותנועות אבל יש משקל של הברות, ואצל חכמי 
הספרדים ההברה מדוייקת. "הברה" פירושה 
תנועה. ולכן כאן המשקל כזה: הימצא חן - 
שלוש תנועות, בעין בוחן - שלוש תנועות, 
כליות איש ְמלא מרמה - שש תנועות. אבל אם 
תגיד ָמלא בקמץ הוספת תנועה, לכן אומרים 
מלא בשוא, כי השוואים לא באים בחשבון1. 

איפה מצאנו מלה כזאת? כתבתי בהערות לסידור הסליחות "אדיר ונאור" שיש 
ר חֹוַלל, ְוִהְתּגֹוַלל - הבן  פסוק כזה בירמיה )ו' י"א(, וכתוב שם ְמלא בסמיכות. ֲאֶשׁ
ְברֹו - סוף  ִשׂ ְוסֹוף  ָמה - בטיפה סרוחה.  ּוֵמי ַאְשׁ ָעֹון  ַדם  ְבּ אדם נברא, והתגולל. 
ה - מי שזוכר מסכן אריק שרון שסבל  ֵבית ִקְברֹו, ְיצּוַע ּגּוש ְוסּות ִרָמּ התקוה שלו, ּבְ

1.  עד שבא רבי ישראל נג'ארה, ואמר: מה אכפת לי?! אני אאריך בשוואים. אבל כל אלה 
ששרים "אגדלך אלקי כל נשמה" ומאריכים בנו"ן, עושים טעות. וגם בשיר הזה שאומרים 
"לה' אלקינו הרחמים והסליחות", לא מאריכים בסמ"ך, כי הוא בשוא וצריך למהר בה. 

היו נותנים לנו כלל לזה, "ותפול שבא" )איוב א' ט"ו(...

ר, ְללֹא ָדָבר - הוא התגבר על כולם,  ַבּ שמונה שנים, ומה הרויח מכל זה?! ְוִיְתּגַ
ַמח ּוַבל ֵיַדע ָמה - הוא שמח ולא יודע על מה. ְוִכי  ומה שאני מחליט נקודה. ְוִיְשׂ
ִיְכסֹף, ְיָקר ֶלֱאסֹף, ְולֹא ֵיַדע ְלִמי ּוְלָמה - כאשר 
הוא מתאווה לאסוף הרבה כסף, הוא לא חושב 
נותן  למי ובשביל מה הכסף הזה. אם אדם 
צדקה ועוזר לעניים ובונה ישיבות ובתי חולים, 
עשה משהו בזה. אבל אם רק אספת ואספת 
הכל נגמר, "אספת כל עברתך" )תהלים פ"ה ד'(. 
ִלי ִפְדיֹום - האדם ישכח שיבוא  ח יֹום, ּבְ ּכַ ְוִיְשׁ
ְיִהי  יום ולא יעזור לו שום פדיון ולא כלום, 
ה - זה פסוק באיוב )ל' כ"ח( "קודר  לֹא ַחּמָ קֹוֵדר ּבְ
הלכתי בלא חמה, קמתי בקהל אשוע". איוב 
שם מתאונן על המצב שלו, ואומר שהפנים 
שלו שחורות ולא שהשמש השחירה אותם 
אלא שהוא סובל. זה מה שאומר כאן שהאדם 
יהיה קודר ולא שהחמה הקדירה אותו. ְויֹום 
חֹות - פותחים את  ּכָ חֹות, ְוִיָזְכרּו ִנְשׁ ְמִגּלֹות ִנְפּתָ
המגילות שלו לראות כמה עשה ומה עשה, אם 

הלך ביושר או לא.

ה. ג.  ה ְוַדם ִנָדּ ֵמי ִטָפּ ר, ּבְ ר ֻחּבַ ר, ֲאֶשׁ  ְוֵאיְך ִיְגּבַ
ה - זה  לֹא ֶחְמּדָ ב, ְוֵיֶלְך לֹו ּבְ ֵגר ּתֹוׁשָ ב, ּכְ ר ֶנְחׁשַ ֲאֶשׁ
לשון הפסוק בדברי הימים-ב' )כ"א כ'( "וילך בלא 
חמדה", על יהורם הבן הגדול של יהושפט שלא 
הלך בדרך טובה, והגיע אליו מכתב מאליהו 
הנביא. המפרשים שם כותבים שאליהו כבר 
נסתלק והמכתב הזה הגיע מהשמים )מזה בא 
הספר "מכתב מאליהו"(. הוא אמר לו שהמעיים שלו 

יצאו רח"ל וימות בצער גדול. זה מה שכתוב 
"וילך בלא חמדה", שהלך בלי שטעם מחמודות 
העולם הזה, והיה בן ארבעים שנה, רחמנא 
יו, ְוַגם ֵמיָמיו - יש לו כאן מטעמים  ליצלן. ּוַמְטַעָמּ
ָיָמיו  ְוֵקץ  ומים וקוקה קולה "טעם החיים"... 
ה - יש מדה לכל הדברים האלה. ְוֵאין  מֹו ִמָדּ ְבּ
לֹא ֲחָרָדה - ידוע בארץ  לֹא ֶנַגע, ְולֹא ֶפַגע ּבְ ֶרַגע, ּבְ
ישראל שכל שבוע שומעים פיגוע חדש ה' 
ירחם, ואם היה פגע שלא קרה כלום, יש בו 
ה - אין אדם מושלם שאין לו  אֹול ִנְפָדּ ְ לֹא ָדִמים, ְוֵאין ִאיש ִמּשׁ ִמים, ּבְ חרדה. ְוֵאין ָתּ
דמים, ואין אדם שנפדה מהשאול, "מי גבר יחיה ולא יראה מות" )תהלים פ"ט מ"ט(. 
ה - רבי יהודה הלוי אינו משאיר אותנו  ר ָחָטא ְוִהְתַוָדּ ֲאָבל ִנְרָצה, ְוֵחן ָמָצא, ֲאׁשֶ
ביאוש, וכמו הטפשים שכל הזמן מקוננים על עצמם עד שימותו. הוא אומר: 

אתם יודעים מי נרצה לפני הקב"ה? "אשר 
חטא והתוודה", מי שחוטא ואח"כ מתוודה 
ן  חֹות, ְמקֹום ָקְרָבּ ָבּ יר ְוִתׁשְ ם ִשׁ על זה. ְוִקֵדּ
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יחֹו,  תּוחֹות. ֲהמֹון ׂשִ ְיַצו ָהֵאל, ְלַדל ׁשֹוֵאל, ְוִיְהיּו ְדָלָתיו ּפְ
ֵעת  ר ִיְקָרא, ּבְ ַמר רּוחֹו, ְלֵאל ֱאלֵֹקי ָהרּוחֹות. ֲאׁשֶ ּבְ
ִליחֹות. לה': ִטים ְותֹוָכחֹות. ַלה' ֱאלֵֹקינּו ָהַרֲחִמים ְוַהּסְ ּפָ ִייָרא, ִמׁשְ

ָליֹות ִאיׁש ְמֵלא ִמְרָמה. ֲאֶשר חֹוַלל,  ֵעין ּבֹוֵחן, ּכְ ֲהִיְמָצא ֵחן, ּבְ
ֵבית ִקְברֹו, ְיצּוַע  ְברֹו, ּבְ ָמה. ְוסֹוף ׂשִ ַדם ָעֹון ּוֵמי ַאׁשְ ְוִהְתּגֹוַלל, ּבְ
ַמח ּוַבל ֵיַדע ָמה. ְוִכי  ר, ְללֹא ָדָבר, ְוִיׂשְ ּבַ ה. ְוִיְתּגַ ּגּוׁש ְוסּות ִרּמָ
ִלי ִפְדיֹום,  ח יֹום, ּבְ ּכַ ִיְכֹסף, ְיָקר ֶלֱאֹסף, ְולֹא ֵיַדע ְלִמי ּוְלָמה. ְוִיׁשְ
חֹות. לה': ּכָ ְכרּו ִנׁשְ חֹות, ְוִיזָּ ה. ְויֹום ְמִגּלֹות, ִנְפּתָ לֹא ַחּמָ ְיִהי קֹוֵדר ּבְ

ֵגר  ב, ּכְ ר ֶנְחׁשַ ה. ֲאׁשֶ ה ְוַדם ִנּדָ ֵמי ִטּפָ ר, ּבְ ר ֻחּבַ ר, ֲאׁשֶ ְוֵאיְך ִיְגּבַ
מֹו  יו, ְוַגם ֵמיָמיו, ְוֵקץ ָיָמיו ּבְ ה. ּוַמְטַעּמָ לֹא ֶחְמּדָ ּתֹוָשב, ְוֵיֶלְך לֹו ּבְ
לֹא  ִמים, ּבְ לֹא ֲחָרָדה. ְוֵאין ּתָ לֹא ֶנַגע, ְולֹא ֶפַגע ּבְ ה. ְוֵאין ֶרַגע, ּבְ ִמּדָ
ר ָחָטא  ה. ֲאָבל ִנְרָצה, ְוֵחן ָמָצא, ֲאׁשֶ אֹול ִנְפּדָ ְ ָדִמים, ְוֵאין ִאיׁש ִמּשׁ

חֹות. לה': ן ּוִמְזּבָ חֹות, ְמקֹום ָקְרּבָ ּבָ יר ְוִתׁשְ ם־ׁשִ ה. ְוִקּדַ ְוִהְתַוּדָ

ְסלֹו, ְיֵמי ֶהְבלֹו,  ם ּכִ בֹו. ְוׂשָ ַמֲעָלתֹו ּוֶמְרּכָ ר ָיֹעז, ּבְ ּדֹוֵרְך ֹעז, ֲאׁשֶ
בֹו. ְוֵאיְך  ְבהֹו ּוַמּצָ ר, ֲהַדר ּגָ ר, ְזָמן ַיְעּכֹ ְסּפֹו ּוִבְזָהבֹו. ֲהלֹא ִיְזּכֹ ֹרב ּכַ ּבְ
בֹו. ְוֵעת ִיְדַאב, ְוַגם ִיְכַאב,  ּכָ ַמְכאֹוב ַעל ִמׁשְ ר יּוַכח, ּבְ ח, ֲאׁשֶ ּכַ ִיׁשְ
ֶמׁש, ְוֵאין ָהָדר ְלכֹוָכבֹו.  א ְלַמְכאֹובֹו. ְוֵעת ָיֵמׁש, ְמאֹור ׁשֶ ְוֵאין ַמְרּפֵ

חֹות. לה': ּפָ חֹות ִמׁשְ ּפָ ּוק ֲאָנחֹות, ִמׁשְ ְבבּו ַבּשׁ ְוָסֽ

ם,  ַחת. ְלַבד ֶלב־ּתָ ֵאר ׁשַ ִציץ נֹוֵבל, ְוַאֲחִריָתּה ּבְ ֵבל, ּכְ ֲהַדר ּתֵ
ל, ְולֹא ָיקּוץ  ל, ְולֹא ִיּבֹ מֹו ִנַחת. ְוֹעל ִיְסּבֹ ֵני ׁשְ ם, ְוהּוא ִמּפְ ְלֵאל ֶנְחּתַ
א,  ְפָחה בֹוַרַחת. ְוִתְתַנּשֵׂ מֹו ׁשִ ִהי ַנְפׁשֹו, ּכְ תֹוַכַחת. ּוִמּמֹוְקׁשֹו, ּתְ ּבְ
מֹו ַאְכָזב, ְוָכֵאזֹור  ַחת. ְוגּוף ֶנְעָזב, ּכְ אֹול ּתַ ְ א, ְוָתסּור ִמּשׁ ֲעֵדי ִכּסֵ
חֹות. לה': ס ְמֻפּתָ ֳארֹו ִנְמחֹות, ְוֵהם ַעל ּכֵ מּונֹות ּתָ ַחת. ּתְ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ



חֹות - היום שאין קרבנות ואין מזבחות, הוא מקדים שיר לקב"ה, "מי הקדימני  ּוִמְזָבּ
ואשלם" )איוב מ"א ג'(. 

בֹו - אתם יודעים איך נוסע ראש ד.  ּוֶמְרּכָ ַמֲעָלתֹו  ּבְ ָיעֹז,  ר  ֲאֶשׁ ּדֹוֵרך עֹז,  וממשיך: 
ממשלה? שלוש מכוניות אחת מקדימה ואחת אחורה ואחת באמצע, והוא נוסע 
כל פעם במכונית אחרת, כי אם יודעים שהוא שם יירו בו. זה שנאה ושגעון שאי 
ְסּפֹו ּוִבְזָהבֹו - כסלו זה מבטחו.  רֹוב ּכַ ְסלֹו, ְיֵמי ֶהְבלֹו, ּבְ ם ּכִ אפשר לתאר את זה2. ְוָשׂ
"אם שמתי זהב כסלי, ולכתם אמרתי מבטחי" )איוב ל"א כ"ד(. והכוונה ששם את כל 
ר - ידידי  המבטח שלו בימי הבלו )סה"כ כל חיי האדם הם הבל(, ברוב כספו וזהבו. ֲהלֹא ִיְזכֹּ
בֹו - הכל מתגלגל בעולם, והזמן עוכר הדר גבהו  ר, ֲהַדר ָגְבהֹו ּוַמָצּ תזכור, ְזַמן ַיְעכֹּ
בֹו - אמרתי על אריק  ָכּ ַמְכאֹובֹו ַעל ִמְשׁ ר יּוַכח, ּבְ ח, ֲאֶשׁ ּכַ ומצבו של האדם. ְוֵאיְך ִיְשׁ
שרון מסכן, שהיה שוכב ביסורים איומים. לפני הניתוח האחרון שלו התקשר לרב 
גרוסמן יבדל לחיים, ואמר לו: אני מפחד מאד מהניתוח, ואילו יכולתי לדבר עם 
הרב עובדיה, אבל הוא "ברוגז" איתי. הרב קילל אותו, והיה רעש גדול מזה. אבל 
אדרבה הוא בירך אותו שיאריך ימים, מצד אחד אמר "יתן לו ה' יתברך בא'נה אחת", 
ומצד שני אמר שיאריך ימים, והתקיימו שתי הברכות האלה גם בא'נה וגם האריך 
א  ימים, אבל האריך ימים על משכבו, ומה זה שוה?! ְוֵעת ִיְדַאב, ְוַגם ִיְכַאב, ְוֵאין ַמְרּפֵ
ְלַמְכאֹובֹו - עשרים רופאים היו אומרים על אריק שרון "הוא נמצא בידים טובות". 
פעם אשתי ז"ל היתה בבית החולים תל השומר, ובהתחלה לא ידעו מה יש לה, עד 
שאח"כ אמרו שיש לה אירוע מוחי. בחור מהישיבה משה פחימה הי"ו, אמר לי: הדודה 
שלי עובדת שם, מה השם של הרופא שמטפל בה? אמרתי לו פלוני, ולמחרת בא 
ואמר לי: היא בידים טובות. אח"כ אמרתי לו שהיא עברה לרופא אחר, שאל אותי: 
מה השם שלו? אמרתי לו, ולמחרת אמר לי: היא בידים טובות. וככה פעם שלישית. 
"הבט משמים וראה" )ישעיה ס"ג ט"ו(, הבט ראשי תיבות היא בידים טובות... אנשים 
חושבים שהרופאים עוזרים, אבל זה לא נכון. בליל כיפור בשנת תשנ"א, היא לא 
היתה יכולה לדבר מלה אחת. הרופא אמר לי: עשינו סיטי, ואין מה לעשות, היא 
תהיה מונחת על המטה. שאלתי אותו: כמה זמן תהיה ככה? אמר לי: כל ימי חייה. 
אבל בליל כיפור יש לנו הזדמנות לדבר עם הקב"ה. הלכתי לתפלה בבית הכנסת 
"שערי טובה", והיה שם אשכנזי אחד שעשה "חזנות מאולתרת". אבל האזניים שלי 
לא מבינות את החזנות האשכנזית, ואולי גם למבינים זה לא חזן טוב. הוא התפלל 
כל התפלה של ליל כיפור, "יעלה תחנוננו מערב ויבוא שועתנו מבוקר"3, ובשעה 
שבע גמר את הכל, איך גמרת בשבע כל התפלה של ליל כיפור?! אבל היתה לי 
הזדמנות אחרי התפלה. החדרים בבית החולים היו ריקים, כי הרבה חולים לקחו 
חופשה הביתה, וגם נשארו בקושי שנים-שלושה רופאים )הם נקראים "כוננים" רופא-
כונן, תכון תפלתי...(. בלילה קראתי כל התהלים4, ומצאתי שם רמז לשם שלה וכמה 

נסים ונפלאות שיהיו לה )עיין בקונטרס מאמר אסתר הנדפס בסוף קובץ ויען שמואל ח"ד עמ' מ"ה 
והלאה(. למחרת ביום כיפור בבוקר קמתי מוקדם, ואני אוהב לקרוא "כתר מלכות". 

העולם לא מבינים את זה, אני לא יודע איזה עולם טפש יש לנו... "כתר מלכות" 
של בן גבירול שוה מליונים, וכל מלה שם אש5. קראתי הכל עם הקירות, כי בבוקר 
לא היה אף אחד שם6. כל עשר דקות הייתי נותן לאשתי ז"ל כפית מרק, והיא לא 
היתה מדברת מלה אחת7. אחרי יומיים-שלושה פתחה את העינים. הלכתי לרופא, 

2.  מי מבין מה הם רוצים מנתניהו?! הם כותבים במודעות ענקיות "נתניהו דואג רק לנתניהו", 
אני רואה ולא מדבר מלה, כי זה עם של משוגעים. פעם הרב עובדיה ע"ה התבטא: ירמיה 
הנביא אמר "עם סכל ואין לב" )ירמיה ה' כ"א(. וכי הוא דואג רק לנתניהו?! כאשר הוא דואג 
לגלות דברים שמעלימים באיראן הוא דואג לנתניהו?! הוא דואג לעם ישראל. אבל הם ככה, 

מה אני צריך להיות עורך הדין שלו?! עם טפש שישאר טפש.
3.  פעם הייתי אצל רופא אחד, וראיתי שהוא יודע את התפלה של כיפור )נוסח אשכנז(, ואמר 

לי "כי הנה כחומר ביד היוצר וכו' כזכוכית ביד הזגג" וכו'.
4.  אמרו בשם הבעל שם טוב שקריאת כל התהלים מבטלת כל הגזירות, שנאמר "מי ימלל 
גבורות ה' ישמיע כל תהלתו" )תהלים ק"ו ב'(, מי יכול למולל ולפורר את הגבורות ומדת הדין? 

מי שיקרא כל התהלים.
אמנם בכמה קטעים שם הוא מדבר על גלגלים, כי בזמנו חשבו שיש גלגלים בשמים,    .5
כי איך אפשר שהירח והשמש והכוכבים לא נופלים עלינו ה' ירחם?! אלא ודאי שכל אחד 
נמצא בתוך גלגל ולא יכול לזוז משם. אבל אח"כ התברר שאין גלגלים ואין תלתלים, ועפו 
כל הגלגלים האלה... "תחת שואה התגלגלו" )איוב ל' י"ד(. והבינו שה' ברא "כח המושך", והם 
לא יכולים לזוז אלא הולכים לפי המסלולים בדיוק. לכן אפשר לדלג את הקטעים האלה. 
אבל הדברים שלפני כן ולאחר מכן, כל מלה שוה מליונים, והעולם לא מבינים את זה. רק 

התימנים נשארו לפליטה שקוראים את זה באשמורת הבוקר.
6.  לא זוכר אם דילגתי הגלגלים או השארתי אותם, ומה אכפת לי שהשתנה העולם?! וכי 
מה שאנחנו אומרים זו מלה אחרונה?! אולי בהמשך יקום עוד דור ויגיד שמאחורי הגלגלים 

נמצא משהו מסויים. "קווצותיו תלתלים" )שיר השירים ה' י"א(, מאחורי הגלגלים...
7.  לפי דעת הראב"ד )בהשגותיו פ"י מהלכות תרומות ה"ג( השיעורים מצטרפים כדי אכילת פרס, 

ואמרתי לו: אתה אמרת לי שע"פ הסיטי אין מה לעשות יותר. אמר לי: נכון, גם הסיטי 
טעה בזה, "עשיתי ככל אשר צויתני" )דברים כ"ו י"ד(, אל תקרי עשיתי אלא הסיטי... 
ואח"כ נודע שהיו לה מחלת "קרון" וכל מיני דברים אחרים8. אדם צריך לדעת, לפני 
שאתה עושה ניתוח תתפלל ותתן צדקות. וגם תבטיח לרופא "אם הניתוח יצליח אני 
מוסיף לך כסף", ולא תעמוד עליו ותבקש ממנו הנחה, כי הנחה בה"א גורמת אנחה 
באל"ף...9 אבל חוץ מכל ההנחות יש לך תפלה. לפעמים הרופא הכי טוב לא יודע 
כלום. החזון איש )פאר הדור ח"ד עמ' קל"ג( אומר: הרופאים הקטניים אפס והרופאים 
הגדולים יודעים קצת. לכן אדם צריך להתפלל, שיידע מה זו תפלה, ויידע שהכל 
ֶמׁש - אדם בריא דומה לשמש, אבל ימיש  ָיֵמׁש ְמאֹור ׁשֶ ְוֵעת  תלוי בתפלה הזאת. 
מאור שמש. ְוֵאין ָהָדר ְלכֹוָכבֹו - הכוכב זה כוכב עליון. הנה ראש הממשלה שלנו 
אומרים עליו "כוכב מיוחד" או "קוסם", אבל גם כוכב וגם קוסם אין הדר לכוכבו. 

חֹות. ּפָ חֹות ִמׁשְ ָפּ ּוק ֲאָנחֹות, ִמׁשְ ְוָסְבבּו ַבּשׁ

ִציץ נֹוֵבל - בן אדם עם הדר שיש לו כל ה.  ֵבל, ּכְ רבי יהודה הלוי מסכם הכל: ֲהַדר ּתֵ
ֵאר  התענוגות ולא חסר לו כלום, אבל הכל ִיּבֹול כמו פרח. ְוַאֲחִריָתּה - של התבל. ּבְ
ם - מי שיש לו לב ישר כמו יעקב אבינו, הוא חתום עם  ם, ְלֵאל ֶנְחּתָ ַחת. ְלַבד ֵלב ּתָ ׁשַ
מֹו ִנַחת. ְועֹל ִיְסּבֹל, ְולֹא ִיּבֹל - יסבול עוד קצת ולא יפול ברוחו,  ֵני ׁשְ הקב"ה. ְוהּוא ִמּפְ
תֹוַכַחת - אם יעלה לתוכחה של פרשת כי תבוא, לא יבהל מהקללות האלה.  ְולֹא ָיקּוץ ּבְ
פעם רבי נחום מטשרנוביל )בשנים האחרונות מכירים את העיר הזאת, כי היתה שם פצצה בגרעין 
האטום רח"ל( שהיה חסיד של הבעל שם טוב, התפלל איתו בשבת פרשת כי תבוא. 

הבעל שם טוב היה קורא בתורה, והעלה אותו לתוכחה. התפלא: לא מצאת איפה 
להעלות אותי?!... אבל רבי נחום היה כולו איברים איברים שבור ורצוץ, "ומעוך 
וכתות ונתוק וכרות" )ויקרא כ"ב כ"ד(. והנה כל פסוק שהבעל שם טוב קורא אותו, הוא 
מרגיש טוב יותר. וכל רמ"ח איברים ושס"ה גידים התרפאו כולם. שאל את הבעל שם 
טוב: מה עשית לי? אמר לו: כל הקללות האלה הם ברכות בפנימיות, ואני כיוונתי 
מֹו  ִהי ַנְפׁשֹו, ּכְ על הפנימיות, לכן אתה עכשיו בריא ותוכל ללכת לבית. ּוִמּמֹוְקׁשֹו, ּתְ
ְפָחה ּבֹוַרַחת - יברח מהמוקש והעבירות. ולא שאם יראה אייפון וכיו"ב, יגיד "אני  ׁשִ
נזהר"... מישהו כתב: אדם שיבוא לקולנוע הוא ואשתו, אם יראה תמונה לא בסדר 
יעמעם עיניו... מה זאת אומרת? וכי זה כהן גדול בבית קודש הקדשים?! יעמעם 
א  ׂ עיניו - יטמטם עיניו. אל תיכנס לשם, זו סכנה למי שנכנס למקום הזה. ְוִתְתַנּשֵ
מֹו ַאְכָזב  ַחת. ְוגּוף ֶנֱעָזב, ּכְ אֹול ּתַ א - עד כסא הכבוד. ְוָתסּור ִמׁשְּ - הנפש שלו. ֲעֵדי ִכּסֵ
ַחת - זה  ִנׁשְ ר  ְוָכֵאזֹור ֲאׁשֶ - אנחנו לא אומרים על הגוף הזה שלא יקרה לו כלום. 
פסוק בירמיה )י"ג ז'( "והנה נשחת האזור" ששם אותו בעפר והוא נשחת והתקלקל 
חֹות - אדם צדיק התמונות שלו  ס ְמֻפָתּ ֳארֹו ִנְמחֹות, ְוֵהם ַעל ֵכּ מּונֹות ָתּ כולו. אבל ּתְ
מפותחות על כסא הכבוד. וכתוב על יעקב אבינו שהתמונה שלו נמצאת תחת כסא 

הכבוד )חולין צ"א ע"ב(. כל מלה כאן זהב.

לקרוא נכון ולהתרגש מפיוטי רבי יהודה הלוי 
בדקתי וראיתי שכל ימי חייו של רבי יהודה הלוי לא היתה שום גזרה בספרד, ו. 

כי היו מוגנים בזכות השירים שלו. אמנם היו לו גם שירים של טבע וכדו', אבל 
בשירים שלו הוא ממש משתפך בתפלה, "ואתפלל לפניו ובתפלה אתענג" )פיוט יעירוני 
רעיוני(. זה היה רבי יהודה הלוי. ולא בחנם הרב חיד"א )ח"א ערך רבנו יהודה הלוי( כותב 

עליו "היה אומר שירותיו נוכח פני ה' בדביקות גמור" )ככה היו כותבים בזמנו. וצריך לומר 
בדביקות גמורה(. ואין לפניו שום דבר רק הקב"ה. כאשר כולו מתרכז באמונה בהקב"ה 

היה שר, ובזכות השירים שלו לא היתה גזירה ולא היה כלום10. ועם כל הרוגע הזה, 

זאת אומרת שצריך לחכות בין כפית לכפית עשר דקות. לכן הייתי נותן לה כפית אחר כפית 
כל עשר דקות. אח"כ נזכרתי שלדעת הרמב"ם )שם( לא מצטרפים אא"כ שותה רביעית בבת 
אחת, אבל אם מפסיק ביניהם לא מצטרפים. והרי כאן אם נחכה עשר דקות בין כפית לכפית 
צריך לחמם עוד פעם את המרק, ועדיף שלא לעשות את זה. אח"כ מצאתי שמרן )סימן תרי"ח 

ס"ח( פסק לכתחילה כדעת הרמב"ם, לכן לתת כפית אחר כפית רצוף זה בסדר.

8.  היה חסיד אחד בשם שבתאי וינטרוב, ואמר לי: הלכתי לאדמו"ר וביקשתי ממנו ברכה 
בשביל הרבנית, ואמר לי שש מלים "רפואה קרובה, הצלחה רבה, בשורות טובות", ואף פעם 

לא אמר ככה )לא יודע אם זה בדיוק(.
9.  פעם עשו לי הנחה בלי ידיעתי והורידו לי מהטיפול תשעת אלפים שקל, אבל אח"כ 
שילמתי כל השנה כולה, ועברתי מתרופה לתרופה בעינים. אמרתי לאותו אחד: למה ביקשת 

הנחה?! אל תעשו לי את זה, אני שונא את ההנחות האלה. עדיף לשלם מלא בתשלומים.
איך אני יודע את זה? בימיו היה אחד מהגבירים "שלמה אבן פרוצייאל מקסטיליה"    .10
שצריך להגיע לספרד, והוא חיבר לו שיר קבלת פנים בשמחה רבה. והנה בדרך לשם הרגו 
אותו הנוצרים. רבי יהודה הלוי לא היה יכול לסבול את זה, וכתב עליו קינה איומה ונוראה: 
"זאת התלאה לבל אשכח מצריה, קירות לבבי אשווה את ספריה". מתחילה כתב ארבע שורות, 
ואח"כ מכל אות מהן כתב בית שלם. זו קינה ארוכה מאד. "ה' יתברך ינקום מאדום, וימחוק 
אותם, ויכלה אותם, ויאבד אותם". הוא כתב כל זה על רציחת בן אדם אחד, ומה החידוש?! 



הוא הרגיש שעדיין חסר לנו משהו. לכן אדם יקרא את זה ויתרגש מזה. אבל ינגן 
יפה ולא משובש. למשל בפיוט הראשון כתוב "יה שמע אביוניך המחלים פניך", 
מי שלא מבטא חי"ת כהלכה ואומר "המכלים פניך", השתגעת?! מה אתה מכלה?! 
צריך ללמוד לומר "המחלים פניך" בחי"ת. וגם האשכנזים צריכים ללמוד את זה, 
כי אין הבדל בין אשכנזים לספרדים בזה11. צריך להפעיל את האותיות האלה. 
התפלה בימים הנוראים צריכה להיות לפחות באותיות הגרוניות, למה לא נבטא 
הרם קולך  )חי"ת(, כשופר  אותם?! ישעיה הנביא אומר "קרא בגרון אל תחשוך 
)ישעיה נ"ח א'(.  )עי"ן וחי"ת("  חטאתם  יעקב  )שני עי"ן( ולבית  )ה"א(, והגד לעמי פשעם 

ויום אחד לא יהיה הבדל בין אשכנזים לספרדים בזה12. תבטאו את כל האותיות, 
העי"ן והחי"ת והקו"ף והצד"י וכו' הכל בפשטות גמורה, כי אבות אבותינו של 

כולנו היו מבטאים הכל ככה.

תכבד את התורה שלך ותקח משכורת
קיבלתי מכתב בשם רבי אלטר סעדון שליט"א, בנו של רבי בוגיד סעדון ע"ה. ז. 

פעם אמרתי בשיעורים האלה, שאביו רבי בוגיד היה מרויח רק ממצות בפסח 
ואתרוגים בסוכות )עלון 100 הערה 13(. וזה מה ששמעתי בחו"ל. הוא לא היה רוצה 
לקבל משכורת מהקהילה, כי הרמב"ם )פ"ג מהלכות תלמוד תורה ה"י( כותב לא לקחת 
כסף על התורה, והוא נאמן לדעת הרמב"ם13. ובתחילה היה לו בית דפוס שהתפרנס 
ממנו, ובחו"ל זה לא כמו כאן שהכל במהירות, אלא כל אות ואות מעופרת וקושרים 
אותה בחוט, ואם התבלבלו האותיות אוי ואבוי... הכל ערבוביה שלימה14. מתי היה 
עושה את זה? ביום היה לומד עם התלמידים, ואח"כ מסדר את האותיות בדפוס, 
ובלילה בשעה אחת עשרה וחצי באים התלמידים ללמוד אצלו. והיה חי בדוחק. 
בזמנו שמעתי מרבי ניסן פינסון שפתח ישיבות של חב"ד בג'רבא ובתונס, ואמר לו: 
אני אשלם לך משכורת. הוא לא הסכים, ואמר: אם אראה דבר לא על דעתי, אני 
לוקח את הגלימה והולך מכאן. זה היה מפחיד אותם, וכל דבר היו צריכים לשאול 
אותו. ממה היה מתפרנס שם? רבי ניסן היה הולך עם אבא לקצור חטה שמורה 
לפסח, ונותנים כמות לרבי בוגיד ומשלם רק את הקרן. אבל לפי מה שאומר הבן 
שלו רבי אלטר, הכל היה שייך ל"כומיתי" )= ועד הקהילה(, ורבי בוגיד לא היה מרויח 
כלום מזה. ממה התפרנס? רק ממכירת אתרוגים שהיה נותן לו למכור ולהרויח 
מהם. אבל באופן כללי אסור לעשות ככה היום. תלמיד חכם שעובד בחנם - חנם 
ן שויא", רופא שמרפא בחנם  ן ַמּגָ שוה. הגמרא )בבא קמא פ"ה ע"א( אומרת "אסיא ְדַמּגָ

הרי באותו הזמן היו גזירות תתנ"ו ותתק"ו ומסעי הצלב, וזה היה מעשים בכל יום. מזה 
אתה מבין שהיה שקט ורוגע כל ימי חייו.

11.  פעם בא אשכנזי ורצה להיות חזן במנחה כאן, אבל אני לא יכול ללמד אותו קו"ף 
וצד"י וגימ"ל וכו' כי זה יותר מדי, אז אמרתי לו: תשים לב לשני דברים עי"ן וחי"ת בלבד. 
ובאמת הוא השתדל בכל פעם שיש מלה עם חי"ת ועי"ן. הגיע למלים "על חיינו המסורים 
ָיֶדיָחה"... אמרתי לו: זה כבר בדיחה... בידיך זה בכ"ף. צריך לשים לב לכ"ף  בידיך", אמר "ּבְ
וחי"ת. אשכנזי אחד אליהו כרמי ז"ל שהיה עובד בישיבה, היה אומר לי "הנחדים שלי". 
אמרתי לו: מה זה הנחדים?!... חושבים שהספרדים בכל מקום אומרים חי"ת, אבל זה לא 

נכון, יש חי"ת ויש כ"ף.
12.  פעם הרב בא-גד שליט"א היה נותן שיעור בגמרא פעם בשבוע, והיה אומר "מזרעך", 
ונלחם בגרון שלו לבטא את העי"ן. אבל לא צריך להלחם על זה, אלא צריך שזה ייצא 

באופן טבעי.
13.  ולא רק זה, אלא כאשר גמר ללמוד אצל רבו רבי חויתה ע"ה, רצה לפתוח דוכן בשוק 
למכור תפוחי אדמה. רבו שכבר עלה לארץ )בשנת תשט"ו(, שמע על זה ואמר לו: יש לי 
צער גדול מזה, וכי כל מה שלימדתי אותך זה בשביל שתמכור תפוחי אדמה?! אני יודע 
שתשב ותלמד בלילה, אבל תלמיד חכם גדול כמוך מוכר תפוחי אדמה?! אמר לו: אסור 
ליהנות מהתורה. אמר לו רבו: תהנה תהנה. אמר לו רבי בוגיד: אם ככה שיבוא מישהו 

אחר במקומי וימכור תפוחי אדמה, ואני אשב עם התלמידים. וישב איתם כמעט בחנם.
בדפוס "פיוטרקוב" קרה דבר כזה, במקום אחד בבבא מציעא )כ"ג ע"ב( ברש"י שם    .14
התבלבלו האותיות רח"ל, ובמקום "לדבק המגופה" כתוב לדבק הבטיה... איך הגיעו לבטיה 
הזאת? כי זה אות מלמעלה ואות מלמטה. וגם בספר תפלת החודש )ליוורנו( בהלכות לפני 
נפילת אפים, השורות שם זוועה. וככה היה בג'רבא. אבל עושים הכל שלא יאבדו האותיות.

- חנם שוה. ואפילו תרצה לומר שיכבדו אותו בגלל שהוא מכובד או אם יהיה 
עשיר בגלל העושר, אבל חזקה שבניו לא ילמדו תורה. הם יאמרו: אבא שלנו 
כמה שהיה תלמיד חכם גדול, היתה לו משכורת של רעב אם בכלל. ואני מכיר 
תלמידי חכמים רבני מושבות, שהבנים שלהם היו אומרים: פלוני העשיר יש לו 
שבעים ראשי בקר, ואילו אבא שלנו אין לו כלום, "בלתי אל המן עינינו" )במדבר י"א 
ו'(. צריך שיידעו שהתורה לא בזול, ולא בועטים בה ומזלזלים בה15. אם תביא ראיה 
מהרמב"ם, הוא למד פילוסופיא ומתמטיקה ואסטרונומיה ורפואה וחי כמו מלך, 
אבל בדור הזה לא ילמדו כלום, ויעשו "חומרי דמר וחומרי דמר עליהם הכתוב 
אומר הכסיל בחושך הולך" )עירובין ו' ע"ב(. לא יתכן כדבר הזה. וכמו שאמרתי ככה 
היה בצרפת שם. אחרי שרבי בוגיד הלך לעולמו, היה שם אחד ששירת אותו חמש 
עשרה שנה, ואמרו לו: אנחנו נותנים לך את הלחם שלך )בצרפתית אומרים "טון-פאן"(. 
תודה רבה... אמרתי לו: אתה משוחרר מהם, תעזוב אותם. הם לא יודעים להעריך, 
עד שימצאו את עצמם בלי רב ובלי מורה16. אדם שמזלזל בתורה שלו, אינו יודע 
לאן הוא מגיע. תכבד את התורה שלך, כי למדת אותה בצער, "חכמה שלמדתי 
באף עמדה לי" )ילקוט שמעוני קהלת ב' ט'(17. אדם צריך לדעת את זה, תכבד את התורה 
שלך. ואם ידרכו עליך תשתחרר מהם, "ואתה על במותימו תדרוך" )דברים ל"ג כ"ט(. 
זה הכבוד של התורה. רבי בוגיד סעדון היה חסיד18. היה רב עשרים שנה בג'רבא 
בחנם, עשרים שנה בצרפת בחנם. הוא ייסד את הישיבה שם, וקרא לה "תורה 
ורחמים". אבל צריך לקבל משכורת. אמנם היו חכמים יוצאים מן הכלל, אבל 
הם לא באים ללמד על כל הכלל19. אדם לא צריך לרדוף אחרי הכסף, כי הכל הבל 
וריק. אבל צריך לקבל משכורת כמו בן אדם. מי שחונק תלמיד חכם - בסוף הוא 

ייחנק. לא עושים כדבר הזה )וע"ע בעלון מס' 137 אותיות ח'-ט'(.

15.  פעם בא אלי גביר עם עניבה וכו', "הדר גבהו ומצבו", ואמר לי: בחור שלכם מהישיבה 
)ועכשיו בירושלים( לא רוצה לקרוא לנו ספר תורה, אפילו שהוא יודע לקרוא בתורה. שאלתי 

אותו: למה אתה לא רוצה? אמר לי: טוב אני אקרא להם. אחרי שהלך הגביר הזה, שאלתי 
את הבחור: כמה הוא משלם לך? אמר לי: עשרים וחמשה שקלים לשבוע. אמרתי לו: 
חזק וברוך... טוב שלא הביא לך עשרים וחמש סוכריות כמו התינוקות בליל שבת. זה מה 
שנותן לך? תתן לו אגרוף ותגיד לו אני לא קורא עד שתשלם מינימום אלף שקל לחודש.
16.  היה אחד חזן כאן ברמת גן, וכל פעם הגבאים בבית הכנסת עושים לו בעיות מכאן 
ומכאן ומרמים אותו, אמרתי לו: וכי אתה משועבד אליהם?! תלך לבית הכנסת אחר. הוא 
הלך למקום השני, ויש לו קול נעים ב"ה. והנה כל קהל המתפללים ברחו מהם והלכו לשם. 
אמרו לו: "הננו אתאנו לך" )ירמיה ג' כ"ב( חטאנו עוינו פשענו. אמרתי לו: אל תחזור אליהם, 

בירמיה )ט"ו, י"ט( כתוב "ישובו המה אליך ואתה לא תשוב אליהם".
17.  מספרים על מהר"ץ חיות )ויש מספרים אחרת( שהיה ממשפחה של עשירים, והתקבל לרב 
בעיירה קטנה. המשכורת שם היתה דלה ועניה. בשנה הראשונה הסתדר, ואשתו הביאה 
נדוניה. בשנה השניה ביקש מהם שיוסיפו לו במשכורת, ולא הסכימו לזה. אמרו לו: כתוב 
בפרקי אבות "פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה, 
ובתורה אתה עמל". אמר להם: אם ככה למה ה' ברא את כל התענוגים של העולם? בשביל 
הטפשים שכמותכם?! הוא ברא אותם בשבילי. עזב אותם, והלך למקום אחר והתפרנס 

בכבוד רב. ובהגהות מהר"ץ חיות כתוב שם "מופת הדור".
18.  פעם הבן שלו יבדל לחיים היה עובד שם במרסיי, ופתאום אביו רבי בוגיד רואה פריז'ידר 
ותנור חדש, שאל אותו: מה קורה כאן? מאיפה הבאת את זה? המשכורת פשוטה. אמר לו: 
חסיד אחד מוסיף לי במשכורת כדי שיהיה טוב לאבא. אמר לו: תן לי את השם שלו. הלך 
לחסיד הזה, ואמר לו: תשמע, או שתפסיק את השטויות שלך, או שאעזוב את הקהילה בכלל.

19.  רבי ציון כהן )בעל ספר שערי ציון( היה עשיר ודיין בג'רבא, וכל הזמן היה דורש תוספת 
במשכורת. שאלו אותו: מה קרה לך? הנה הדיין השני רבי כלפון שהיה עני ועם בגדים 
כמעט קרועים, לא מבקש כלום. אמר להם: תוסיפו לי הרבה. הם היו מוסיפים לו וגם 
לרבי כלפון. והנה כל ששה חודשים רואים חבילה של שטרות שנזרקה מהחלון לקהילה 
שם. חשבו שזה אליהו הנביא, שבא פעם בפסח ופעם בסוכות. אחרי שנפטר רבי ציון כהן 
)בשנת תרצ"א(, הפסיקו השטרות האלה ואין יותר כסף. הבינו שהוא היה שולח את כל הכסף 

בחזרה, רק שביקש כסף ותוספת כדי שיוסיפו לחבר שלו רבי כלפון. היה לנו עוד אחד 
מהאשכנזים, רבי יוסף שאול נתנזון, שהיה עשיר מופלג )ולא היו לו ילדים(, ושירת ארבעים 

שנה בעיר למברג בלי משכורת בכלל.



מדיני ערב ראש השנה
בערב ראש השנה לא אומרים תחנון. בשבוע הבא צריכים להתחיל את השיעור ח. 

מוקדם, בלי נדר בשעה תשע עד עשר בלילה. ובעשר הולכים הביתה לאכול סעודה 
רביעית, וקמים לפני עמוד השחר. אם נקום אחרי זה הפסדנו כל הוידויים והתחינות 
וכל הדברים האלה. אבל אם מתחילים סליחות לפני עלות השחר, אפשר להמשיך 

אחרי זה הכל. בבוקר בשחרית כבר לא אומרים תחנון, אבל אומרים בסליחות. 

יש נוהגים להתענות בערב ראש השנה )עי' ש"ע סי' תקפ"א ס"ב( , אבל צריכים להיזהר ט. 
מכעס, כי אדם נמצא בתענית ואח"כ כועס על כל דבר קטן. ואם תאמר שבאותו 
היום לא ידבר כלום, אבל יבוא בליל ראש השנה ויראה שהבן הזה עוד לא בא 
והשלחן לא מסודר וכדו', ויתחיל לצעוק על זה. לכן עדיף שתאכל ולא תצום. וגם 
בהמשך יש לך צום גדליה ותענית של כיפור, ואתה צריך להיות חזק ובריא. אם 
אדם רוצה לבטל את המנהג לגמרי צריך התרה, אבל אם רוצה לבטל פעם אחת 
מחמת חולשה או דבר אחר, לא צריך התרה. הרב עובדיה ע"ה )שו"ת יביע אומר ח"ב 

סימן ל'. יעקב חב-ל נחלתו( פסק ככה. 

נסיעה לאומן לראש השנה
היום יש כאלה הולכים ל"אומן" בראש השנה, ועושים סימן לזה: אלול - אני י. 

לאומן ואשתי לחמותי... זה שגעון. הילדים שלך ישארו עזובים ונטושים, כי האשה 
שלך לא תקח אותם לבית הכנסת ותשגיח עליהם בתפלה ובשופר. ואם תקח את 
הילדים איתך לאומן, לא עושים ככה. וגם יש שם רעש גדול. פעם שמעתי שבאים 
שבעה עשר אלף איש, ועכשיו באים אפילו עשרים ושלושים אלף איש )ופעם מישהו 
נדרס ח"ו וכדו'(. לכן אם אתה יודע שהכל בסדר, כי הילדים גדולים או שיש מי שישגיח 

עליהם, אין הכי נמי. אבל אם הילדים שלך לא בסדר, בשביל מה תעשה את זה?! אל 
תעזוב אותם לאנחות ותלך לאומן. אתה רוצה להתקשר עם רבי נחמן מברסלב? 
גם אני מתקשר עם רבי נחמן בראש השנה. יש לי "ספר המדות" שלו, ואני קורא בו 

בראש השנה דף אחד או שנים, 
עליו  כתבו  ודעת.  חכמה  מלא 
החסידות".  של  "פסיכולוג 
לפעמים המקורות שם לא מובנים, 
והם רק רמזים בעלמא20. אבל הוא 
מלא חכמה. היום הספרים שכותב 
הרב שלום ארוש שליט"א לקוחים 
מרבי נחמן, והם מתורגמים לכמה 
וכמה שפות. פעם היה לי ספר "בגן 
האמונה", והוא בונה בן אדם21. 

)יראה  למשל מה שכותב שם    .20
אות ב'(: מי שנמצא עם אדם זקן שכל 

הזמן כועס עליו יזכה ליראת שמים, 
והמקור מהפסוק "כי חצי שדי עמדי, 
אשר חמתם שותה רוחי" )איוב ו' ד'(. 
איך הגעת לזקן? כי המלה "שדי" 
י  ִחֵצּ תקרי  ואל   ,314 בגימטריא 
אלא ֲחִצי, כלומר תחלק את המלה 
הזאת לשנים, זה יוצא 157 בגימטריא 
זקן. לכן מי שזקן כועס עליו חמתם 
שותה רוחי. וכי זה המקור של הרעיון 
הזה?! אלא שהיה לו רעיון ומצא לו 

אסמכתא בפסוק הזה.
21.  שמעתי על שר יהודי בתונס רֶנה 
טרבלסי )פעם הוא היה שגריר של תונס 
במדינה מסויימת, ועכשיו הוא אחד השרים 

ומוכר אצל הערבים ומכבדים אותו(.  שם, 

יום אחד התארחו אצלו בתונס שר 
ִית ספר "בגן  ַבּ ערבי ואשתו, והיה לו ַבּ
האמונה" בצרפתית. האשה התעניינה 
והתחילה לקרוא בספר הזה, וראתה 
שהספר נפלא מלא חכמה ודעת. 
שאלה את בעל הבית: אני יכולה 
לקחת את הספר הזה? אמר לה: 
תקחי אותו. הלכה הביתה וקראה 
הכל. כאשר גמרה אותו, התקשרה 
אליו ואמרה לו: עכשיו אני מבינה 
מדוע היהודים שורדים הכל, וכמה 

למה אני אומר את זה? כי יש טפשים שיורדים על רבי נחמן. בחייו היו רודפים אותו, 
ומאתים שנה אחריו עדיין רודפים אותו?! אבל הוא החזיר בתשובה אלפים בדורנו22. 
איך אפשר לפתוח את הפה ולדבר עליו?! מה יש לך לדבר עליו?! אם בגלל שהוא 
משבח את עצמו, הדבר הזה קורה גם אצל גדולי התנאים23. ויש אנשים שנראים 
כלפי חוץ מעריכים את עצמם, אבל בפנים הם מרגישים: אנחנו אפס24. לכן לא 
צריכים לחפש עלילות, תראה כמה אנשים חזרו בתשובה בזכותו. אמנם יש בהם 
אנשים שלא רוצים לעבוד, רק הולכים בדרך ושרים: "נגילה ונשמחה בך רבנו, 
נגילה ונשמחה בך מורנו", ומבקשים "צדוקו צדוקו צדוקו"... אם כוונתם בשביל 
למכור חוברות של מוסר זה בסדר גמור, אבל אם כוונתם להיות קבצנים זה לא טוב, 
ומעולם התורה לא אמרה שמצוה להיות קבצן. אסור להיות קבצן, וכבוד התורה 
אוסר עליך את הדבר הזה. לכן אדם שנוסע לאומן, אם יש לו אפשרות לשים את 
האשה והילדים במקום טוב )אצל סבא שלהם או מישהו אחר( והילדים לא ילכו לאיבוד 
בראש השנה, אין הכי נמי. אבל אם אין לו אפשרות לזה, אל תסע לאומן, אלא תשב 
בבית ותקרא בספריו אפילו חצי שעה, ועי"ז אתה מתקשר אליו בראש השנה25.

להזהר מכעס במיוחד בראש השנה
המפרשים כתבו שצריך ליזהר מכעס במיוחד בראש השנה. ויש לי רמז לזה יא. 

במזמור של ראש השנה )למנצח על הגתית לאסף הרנינו לאלקים עוזנו(, נאמר שם: "אבחנך 
על מי מריבה סלה" )תהלים פ"א ח'(. אני אבחון אותך על מי מריבה, אם אתה מחזיק 
את עצמך בשעת מריבה ולא תעשה רעש תקבל שכר. ]א"ה: וזהו שנאמר בסמוך 
העורך[. זו  "לא יהיה בך אל זר" שהרי הכועס כאילו עובד ע"ז, וזה אינו כועס. 
אחת העצות של רבי נחמן מברסלב, שאומר: כאשר אתה בא לכעוס ומתפוצץ 
מכעס, תחשוב רגע אם יבוא מישהו ויאמר שיש לך עכשיו מבחן, במדה ותתגבר 
על הכעס תקבל עשרת אלפים דולר. הרי בודאי שכמה שירגיזו אותך אתה תחייך, 
שירגיזו כמה שירצו ואני מקבל עשרת אלפים דולר. לכן תחשוב שאתה מקבל 
יותר מזה. זה "אבחנך" - אנסה אותך, "על מי מריבה סלה". לכן אפילו אם אדם בא 
הביתה ולא רואה דברים מסודרים, לא 

אכפת לו מזה.
שעברו עליהם צרות החזיקו מעמד, בגלל 

האמונה והפשטות שלכם. 
שיצא  בחור  על  לי  סיפר  מישהו    .22
לתרבות רעה, הוריד את הכיפה ואת הכל 
"חזר בשאלה". כעבור שנתיים ראה אותו 
פתאום עם כיפה של רבי נחמן: "נ נח נחמ 
נחמן". שאל אותו: מה קרה לך? אמר לו: 
רבי נחמן החזיר אותי בתשובה. ולא רק 
זה, אלא פעם היה סטודנט שרצה לקבל 
"דוקטורט" על רבי נחמן מברסלב. הוא 
קורא את הספרים שלו ולא מבין, כי יש 
שם קבלה וגימטריאות וכל מיני דברים. 
לרבי יהודה צדקה ע"ה, ואמר לו:  הלך 
כבודו יכול להסביר לי את זה? והסביר 
לו. וככה היה כמה פעמים. חבריו אמרו 
לו: תשמע, בסוף אתה תחזור בתשובה. 
אמר להם: מה פתאום? זה רק בשביל 
ההשכלה שלי בשביל לקבל דוקטורט. 
בסופו של דבר לא גמר את הדוקטורט 

והלך לישיבה וחזר בתשובה...
23.  בגמרא )סוכה מ"ה ע"ב( רבי שמעון בר 
יוחאי אומר: ראיתי בני עליה והם מועטים, 
אם מאה הם אני ובני מהם, אם שנים הם 
אני ובני הם. ובמדרש )בראשית רבה פרשה 
ל"ה פיסקא ב'( יש המשך לזה: ואם אחד 

הוא - אני הוא, "וצדיק יסוד עולם" )משלי 
י' כ"ה(. אני לא יודע למה רבי שמעון בר 

יוחאי אמר ככה, אבל הוא אמר את זה.
24.  רבי ברוך ממז'יבוז' היה הדוד של 
רבי נחמן מברסלב, וראיתי כתוב שהיה 
חותם "השפל באמת", אפילו שהיה נוהג 

בגינוני מלכות.
וכי  איך אדם מתקשר עם רש"י?    .25
מישהו יודע איפה הקבר של רש"י?! אבל 
רש"י זה החיים שלנו ואויר הנשימה שלנו, 
ובלי רש"י אתה לא יודע ולא מבין כלום. 

לכל אות ברש"י יש תפקיד.

להצלחת יורם חורי,  
דניאל בוכריס,  יונתן 

מאמו, חיבה סופר 
וכדיר בוכריס וב"ב.

לעילוי נשמת
יוסף חי כהן
בן מסעודה

 לע"נ איש חסד
ומרבה להטיב 

ר' אליהו בן רז'לה 
כהן ע"ה

נלב"ע י"ט אלול 
התשע"ט

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.

לעילוי נשמת אבינו היקר
דוד מסעוד בן חנה

למשפחת ממן
נלב"ע י' אלול תשע"ט

ת.נ.צ.ב.ה



ללמוד ולהבין את הפיוטים של ראש השנה
צריך ללמוד את הפיוטים של ראש השנה, ולהשתדל להבין אותם. הם מכניסים יב. 

יראת שמים ללב, ומכניעים את הלב. יש אדמורי"ם שאומרים שזה לא בסדר שאנשים 
קוראים פיוטים ומתלהבים מהם, ואח"כ קוראים פסוקי דזמרה והם קרים כמו קרח. 
אבל יש הבדל בזה, כי פסוקי דזמרה קוראים אותם כל יום ולכן לא מתרגשים מהם, 
ואילו הפיוטים האלה נותנים לך חומר למחשבה. הערב הזה האשכנזים מתחילים 
לומר סליחות26, ואומרים בפיוטים האלה "נשכימה לסליחות". ואדמו"ר אחד אמר 

שאסור להגיד את זה, כי מי 
אמר שיש לכם סליחה?! זה 
מובא בספר סדר הסליחות 
של חכם תימני רבי אבירן 
הלוי )במבוא בהערה 7(. אמרתי 
לו: במחילה מכבוד האדמו"ר, 
"נשכימה לסליחות" פירושו 
של דבר נשכים לומר סליחות, 
וכי פירושו שאנחנו בטוחים 
שהסליחה בידינו?! מאיפה 
אנחנו בטוחים בזה?! כולנו 
ותסלח,  תמחול  אומרים: 
אין  לכן  ותמחול.  תסלח 

בזה כלום.
הכח של התורה 
להחזיר בתשובה

והנה מלה אחת נפלאה יג. 
בפיוט "ידי רשים" של רבי 
השנה:  לראש  הלוי  יהודה 
"דרור יקושה, דרור דורשה, 
מזדונים ומאדונים. אילותה, 
משה אותה, ממים הזידונים". 
היום יש ספרים שלא מבינים 
את רבי יהודה הלוי ומגיהים 
בפיוט הזה27. במקום "דרור 

"במוצאי יום  הם אומרים    .26
מנוחה קדמנוך תחילה". אתם 
יודעים מה אומרים בשמים? 
אומרים להם: וכי אתם קדמתם 
תחילה?! הספרדים קדמו אתכם 
והתחילו כבר מתחילת אלול... 
אם הספרדים לא מתחילים זו 
בעיה שלהם, אבל אם הספרדים 
איך  אלול  מתחילת  התחילו 
תחילה"?!  "קדמנוך  תאמרו 
הם כבר קדמו אתכם, "קדמו 
אתכם בלחם ובמים" )דברים כ"ג ה'(. 
27.  מהרש"א הדפיס את ספרו 
אחת  לעיר  הלך  פעם  בחייו. 
וראה שלומדים בדבריו, והנה 
הוא רואה שהתחילו להתווכח 
שם, ואמרו: זו מלה טעות ויש 
כאן טעות סופר. מישהו לקח 
אולר והתחיל למחוק את זה. אמר 
להם: עוד לא הבנתם אותי ואתם 
ואחר  "תבינו  אותי...  מגיהים 
נדבר" )איוב י"ח ב'(. תלמיד חכם 
אחד סיפר לי שבכולל שלהם 
לא הבינו את הדיבור הראשון 
של מהרש"א על מסכת סוכה, 
לא את הקושיא ולא את התירוץ 
שם, ואמרו שזו טעות. אמרתי 
לו: אם היתה טעות, המפרשים 
במשך ארבע מאות שנה לא ילכו 

דורשה", הגיהו "דרוש יקושה". אבל זה לא נכון, כי הפירוש ככה: דרור יקושה - 
צפור דרור שזה עם ישראל כמו יונה לכודה, יקושה ונפלה במוקש. דרור דורשה 
- כאן דרור לשון חופש, והכוונה שעם ישראל כמו ציפור דרור מחפש חופש. רבי 
יהודה הלוי משחק במשחק מלים. אמנם בדרך כלל לא חוזרים על מלה פעמיים 
"מזדונים  ושלוש, אבל אם לכל מלה יש פירוש אחר אדרבה זה נפלא. ומסיים 

לישון, אלא היו עומדים על זה, ואם אף אחד לא העיר הרי הטעות שלנו ואנחנו לא מבינים 
את זה. והסברתי לו הכוונה שם. )עיין בקובץ ויען שמואל חלק ט"ז עמ' קע"ה(. 



ומאדונים" – עם ישראל רוצה חופש מהזדונים והאדונים האלה, שהשתלטו עליו 
ורוצים להכניע אותו: לא תשמור שבת, תלך לצבא, לא תעשה "הדרת נשים", וכן 
על זו הדרך. וממשיך: אילותה משה אותה - הקב"ה שאתה הכח שלה, "אילותי 
לעזרתי חושה" )תהלים כ"ב כ'(, תמשוך אותה ממים הזדונים, שבעצמם יבינו שהם 
טועים בזה. ויש לנו עשרות סיפורים כאלה על אנשים חוזרים בתשובה בלי שום 
מדע, ואני יודע אחד או שנים פלא פלאים28. זה מה שאמר רבי יהודה הלוי כאן: 
- מבקש חופש, "אילותה"  "דרור דורשה"  "דרור יקושה" - הדרור נפל במוקש, 

28.  היה צייר אחד מלמד בתלמוד תורה זכרון מאיר כאן בבני ברק, וכשראיתי אותו היה 
נראה פולני או רוסי, ואמר לי: קוראים לי "פן-דייק". אבא שלו לא היה יהודי ואמו יהודיה, 
אבל הוא לא ידע את זה, וחשב שהוא ממשפחה של גוים. פעם אחת עבר על יד בית הכנסת 
בהולנד, ושמע מנגינות ופיוטים וראה שזה מעניין אותו. נכנס לשם, והפיוטים האלה מושכים 
את הלב. הלך לרב, ואמר לו: תגייר אותי. אבל הוא היה רק בן שבע עשרה, והרב אמר לו: 
קודם כל אתה עוד קטן ואסור לגייר אותך, דבר שני בשביל מה אתה מתגייר? אמר לו: 
מצאו חן בעיני הסדרים בבית הכנסת. והנה יום אחד הוא מחפש במגירות של אמו, ומוצא 
כתוב שם שהיא יהודיה. חזר לרב ואמר לו: אמא שלי יהודיה והנה המסמכים שלה. אמר 
לו: א"כ אתה לא צריך גיור כי אתה יהודי גמור. הלך לאמו, ואמר לה: אמא את יהודיה? 
התפלאה: מה? מי אמר לך דבר כזה? זה רשע ושקרן, אנחנו לא יהודים בכלל. אמר לה: 
זה כתוב בדף. אמרה לו: איך הגעת אליו? חצוף שכמוך... אמר לה: ע"פ ההלכה אני יהודי, 
ולא צריך לא גיור ולא לטבול בכיור... אז היא סיפרה לו את האמת, שהיתה בשואה וגוי 
אחד הציל אותה ממות ולקח אותה. אבל הבן שלה ע"פ ההלכה יהודי, והוא חזר בתשובה. 
הוא סיפר ששאל את הרב עובדיה ע"ה: המקור שלי מהאשכנזים, איך אני אתפלל בקמץ 
או - כמו האשכנזים, או ַאה - כמו הספרדים? אמר לו: אתה גר ואין לך מי שידריך אותך 
וכאילו נולדת מחדש, לכן כאן בארץ ישראל "אתרא דמרן" תבטא הכל כמו הספרדים. אבא 
שלו היה תומך בו, ואמר לו: אני עוזר לך, מה אכפת לי?! גם אם אתה יהודי זה טוב מאד. 
אחרי שאביו נפטר, הוא שאל את הרב אם יכול לומר עליו קדיש, והרב הרשה לו להגיד עליו 
קדיש. ויש תשובה של הרב על דבר כיו"ב )שו"ת יחוה דעת ח"ו סימן ס'(. ועוד סיפור כזה, רבי יוסף 
יצחק פינסון שליט"א שלמד אצלי גמרא ארבע שנים בחו"ל )בשנת תשכ"ב-תשכה(, ושוב הלך 
לעיר "ניס" ועשה שם בית חב"ד )זו עיר קטנה ומפוארת מאד. לילה אחד בבית מלון שם עולה אלף חמש 
מאות דולר(. יום אחד היה צריך לעשות ספסלים, והזמין נגר שיעשה לו אותם. ובדרך אגב 

הנגר הזה אמר לו שאמא שלו יהודיה והוא נוצרי, אמר לו: אם ככה אתה יהודי ולא צריך 
גיור. ולאט לאט החזיר אותו בתשובה. ויש עוד כמה סיפורים כאלה. 

ה אותה" - תמשוך אותה בקלות, "כי מן  – אתה הקב"ה הכח והגבורה שלה, "ְמׁשֵ
המים משיתיהו" )שמות ב' י'(, מן המים הזדונים. "ואל יקל, בעת משקל, זכות אבות 
ראשונים". צריך להסתכל על כל יהודי, ולא לשנוא אותו. מישהו שאל אותי: האם 
ה' שונא יהודי רשע או לא? אמרתי לו: הקב"ה אוהב את הרשעים. כתוב במדרש 
)מובא בספר שבט מוסר פרק ל"ז( על הפסוק "אין שלום אמר ה׳ לרשעים" )ישעיה מ"ח כ"ב(, 

כי הוא לא נותן להם  למה ה' אוהב אותם?  מכאן שהקב"ה אוהב את הרשעים. 
מנוחה עד שיחזרו בתשובה. ולכן כל הזמן הם חושבים עד שחוזרים בתשובה. 
אמר לי: כתוב ברמב"ם )פ"ז מהלכות תשובה ה"ו( שהעבריין שנוא לפני הקב"ה. אמרתי 
לו: מצד המעשים שלו הוא שנוא, וכמו אחד שיש לו בן סורר ומורה, וכי הוא שונא 
אותו ורוצה להרוג אותו?! אלא שכואב לו עליו. וזה הפירוש "שנוא". אבל אם 
אדם הולך בדרך טובה, ומתקרב לאט לאט ולא ב"מכה אחת", הוא יכול לעשות 
הרבה. יש כח לתורה להחזיר בתשובה, אם נדע איך להשתמש בזה29. אם לא נדע 

29.  ראיתי בספר מנהגי הראשון לציון החדש )שבוע שעבר המחבר שיחיה הביא לי אותו( סיפור 
נורא ואיום. בחור אחד שהיה לו זכרון מדהים בא ללמוד בישיבת פורת יוסף, ופתאום 
יצא לתרבות רעה. הרב עובדיה ע"ה הקדיש לו לילה שלם, ודיבר אתו עם הוכחות ומורה 
נבוכים וכל הדברים. בסוף הרב אמר לאשתו הרבנית: תביאי לי רופא, כי חליתי מהתלמיד 
הזה. ושבועיים היה במטה. אבל אותו תלמיד בסוף הלך לתרבות רעה )השם שלו נ.ש(, ואח"כ 
היה מראשי השמאל בארץ. אבל יש סיפור הפוך מזה, פעם )בשנת תש"ס( הרב התבטא ואמר 
שהשואה באה בגלל הגלגולים, וכל המדינה כולה רעשה על זה, וכי רק אצל האשכנזים 
סבלו גלגולים ואצל הספרדים כל הנשמות טהורות וקדושות ישר מגן עדן העליון?! 
וכל הרבנים התחילו להקשות ולתרץ ולפלפל בזה. אבל הרב עובדיה ע"ה מדבר בגובה 
העינים. קרא לעיתונאי לענייני דת מצד עיתון "מעריב" שקראו לו אדם ברוך, ודיבר אתו 
שיכתוב את הדברים האלה. הביאו לי את הכתבה הזאת, וראיתי שהעיתונאי הזה מכניס 
באמצע דברי כפירה שלו. למשל הוא כותב: הרב מאמין בסיפורים של בראשית, אבל זה 
לאו דוקא )ח"ו(. הרב אומר שיש גלגול, אבל פרופסור אויירבך אומר שאין גלגול ולקחו 
את זה מהגוים. מה אתה מפריע לרב?! תן לו לדבר ואח"כ תכתוב אתה מה שתרצה. אח"כ 
קראתי שהעיתונאי הזה אדם ברוך פעם למד בישיבה, אבל לא היה שקדן, וביום שמחת 
תורה כל החברים שלו לקחו את הספר תורה ורקדו הרבה, וגם הוא הלך ורקד עד כלות 
כוחותיו. המשגיח קרא לו: בוא הנה, אתה אדם ברוך?! הרי בלימוד שלך לא היית שקדן, 
ופתאום עכשיו אתה עושה את עצמך "חסידא קדישא"... הוא אמר שהמלה הזאת הרסה 
אותו, ויצא לתרבות רעה. הוא חי ששים ושש שנה. אבל בזכות הראיון הזה עם הרב עובדיה, 
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רק להמטיר אש וגפרית כל הזמן, הרי עם ישראל יוצאים מהתורה ומה נעשה 
להם?! אבל כאשר תדע לדבר בדעת ובתבונה, הכל יהיה אחרת. ולכן תקרא את 

הפיוטים האלה בטוב טעם ובהבנה. 

המנהג לומר וידוי בין התקיעות
יש מנהג נפוץ בעולם, שבתקיעות הראשונות - תשר"ת שלוש פעמים ותש"ת יד. 

שלוש פעמים ותר"ת שלוש פעמים, בין סימן לסימן מפסיקים מעט ואומרים וידוי 
)מסכת ראש  ושני לוחות הברית  )שער הכוונות דף צ' ע"א(,  האר"י  שם. המנהג הזה ע"פ 
השנה פרק נר מצוה אות כ'(, ומגן אברהם )סימן תקפ"ד ס"ק ב'( והרב חיד"א )מורה באצבע סימן 

ר"ס( ואחרים. אמנם יש מערערים על המנהג הזה. ובעל אהלי יעקב )דף קכ"ג ע"א(30 

הקשה על זה, שהרי לפי הרמב"ם )פ"ג מהלכות שופר ה"ב( מה שתוקעים תשר"ת תש"ת 
תר"ת זה בגלל ספק אמיתי אם התרועה הנכונה תשר"ת או תש"ת או תר"ת, וא"כ 
איך אפשר לעשות הפסק בין התקיעות? אולי התקיעה האמיתית זה תר"ת ועוד 
לא התחלתי לתקוע כלום. אבל באמת דעת הרמב"ם יחידה בזה, כי דעת רבנו 
חננאל )ראש השנה דף ל"ד ע"א( ורבנו זרחיה הלוי )שם דף י"א ע"א מדפי הרי"ף( ורב האי גאון 
)מובא בבית יוסף סימן תק"ץ( ורב שרירא גאון )עי' מגדל עז פ"ג מהלכות שופר(, שכל התקיעות 

אמת ולא ספק. וככה מוכח ממרן )סי' תקצ"ב ס"א(, וכמו שכתבתי בשו"ת בית נאמן 

הוא חזר בתשובה. אח"כ הביאו בשמו שאמר: "אשרי שנולדתי בדור שהרב עובדיה יוסף 
שרוי בו" )אני לא ראיתי את זה(. יש כח לתורה להחזיר בתשובה. 

30.  זה חכם פרסי שהיה גאון גדול. הרב עובדיה ע"ה אמר: אני לא מבין איך יצא חכם כזה 
מפרס לפני מאה שנה... הוא הדפיס את ספרו בירושלים.

)ח"א חאו"ח סימן ל"ו(. ויש לי גם הוכחה מהגמרא לדעה הזאת. כתוב בגמרא )ראש השנה 

ל"ד ע"א( שרבי אבהו תיקן בקיסרי לתקוע תשר"ת תש"ת תר"ת, וזה מחמת ספק 

אם התרועה גנוחי גנח או ילולי יליל או שניהם יחד. והרי על כרחנו זה לא ספק 
אמיתי, כי רבי אבהו היה תלמידו של רבי יוחנן )הוכיחו את זה(, ורבי יוחנן אמר "שמע 
תשע תקיעות בתשע שעות ביום יצא" )שם ע"ב(, והרי אם צריך לתקוע תשר"ת 
תש"ת תר"ת שלוש פעמים זה שלושים תקיעות. אלא ודאי שרבי יוחנן ידע אם 
התרועה האמיתית גנוחי גנח או ילולי יליל וכו'. וא"כ למה אתה רבי אבהו עושה 
תקנה לעשות את כולם? תשאל את רבי יוחנן רבך והוא יגיד לך איך לעשות בזה. 
אלא מוכרח כמו שאמר רב האי שהיו קהילות שונות וכל אחת תוקעת אחרת, 
ורבי אבהו רצה לאחד את כולם שיעשו את הכל. אבל למעשה יוצאים ידי חובה 
בכולם, גם בתשר"ת בלבד גם בתש"ת בלבד וגם בתר"ת בלבד. וגם המשנה ברורה 
מוכח מדבריו שהוא סובר ככה, וכמו שכתבתי בגליון של בית נאמן. צריך לדעת 
לא לבטל מנהגים במכה אחת. מה הרווחנו במנהג הזה? אבא היה תוקע בחו"ל, 
ולפניו היה אחד שתוקע שלושים קולות בבת אחת, והציבור מתבלבל ולא יודע 
אם הוא נמצא בתשר"ת בתש"ת או בתר"ת, "אל נא תשת עלינו חטאת" )במדבר 
י"ב, י"א(... אבל כאשר אומרים וידוי ועושים הפסקה, גם התוקע נח וגם הציבור 

אבא ע"ה היה מזהיר את כל המתפללים:  יודעים איפה הוא נמצא בדיוק. לכן 
כאשר תראו אותי מפסיק אל תתחילו מיד "אשרי העם יודעי תרועה", אלא תחכו 
עד שאני אומר "אשרי העם", וכולנו נגיד יחד. )וע"ע בשו"ת בית נאמן שם, ובעלון מס' 30 

אותיות י"ד-כ"ד, ומס' 80 אותיות י"ח-כ"ח(. ברך ה' לעולם, אמן ואמן.

 

מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את כל השומעים 
כאן, וב"קול ברמה", והקוראים אח"כ בעלון, בצרפתית ובאנגלית ובכל שפה 
שירצו. העיקר שה' יתברך יברך אותם, ויחדש עלינו ועל כל ישראל שנה טובה 
ומבורכת, ויפסיקו המחלוקות של שטות של הבחירות שאין בהם ממש, "ויחנו 
לפני פי החירות" )שמות י"ד ב'(, חירות ממלאך המות ומכל השגעונות האלה. ונזכה 

לגאולה שלימה במהרה בימינו, אמן ואמן.



ָמה ַהַּטַעם ֶׁשל ְּתִקיַעת ׁשֹוָפר? ָהַרְמַּב"ם )פרק ג' מהלכות תשובה הלכה ד'( ּכֹוֵתב: ַאף ַעל ִּפי 
ְוִנְרָּדִמים ָהִקיצּו  ְיֵׁשִנים ִמְּׁשַנְתֶכם  ֶרֶמז ֵיׁש ָּבּה, עּורּו  ְּגֵזַרת ַהָּכתּוב ִהיא,  ֶׁשְּתִקיַעת ַהּׁשֹוָפר 
ִמַּתְרֵּדַמְתֶכם. ֵיׁש ָלַרְמַּב"ם ְּכָלל ֶׁשָהַאָּגָדה ְלחּוד ְוַהֲהָלָכה ְלחּוד, ְוָלֵכן ֹלא ָכַתב ֶאת ֶזה ְבִהְלכֹות 
ִיְכּתֹב ֶאת ֶזה ְּבִהְלכֹות ׁשֹוָפר ַנְחׁשֹב ֶׁשַהָּמקֹור ָלֶזה  ׁשֹוָפר ֶאָּלא ְבִהְלכֹות ְּתׁשּוָבה, ִּכי ִאם 
ֵמַהְּגָמָרא אֹו ֵמַהִּמְדָרׁש, ֲאָבל ֶּבֱאֶמת ָהַרְמַּב"ם ָאַמר ֶאת ֶזה ִמַּדְעּתֹו, ְוָלֵכן ָּכַתב "ֶרֶמז ֵיׁש ָּבּה" 
ְוֹלא ָּכַתב ֶאת ֶזה ְּבִהְלכֹות ׁשֹוָפר. ַּבְּגָמָרא )ראש השנה דף ט"ז סוף ע"א(: ָאַמר ִרִּבי ִיְצָחק, ָלָּמה 
ּתֹוְקִעים ַּבּׁשֹוָפר? ְוַהְּגָמָרא ׁשֹוֶאֶלת: ָמה ַהֵּפרּוׁש ָלָּמה ּתֹוְקִעים?! ַרֲחָמָנא ]ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא[
ָאַמר ִּתְקעּו! ֶאָּלא ַהַּכָּוָנה ָלָּמה תֹוְקִעין ּוְמִריִעין ְּכֶׁשֵהם יֹוְׁשִבים ְותֹוְקִעין ּוְמִריִעין ְּכֶׁשֵהם עֹוְמִדים? 
ֵאָלה  ְוַהְּגָמָרא עֹוָנה: ְּכֵדי ְלַבְלֵּבל ֶאת ַהָּׂשָטן. ֶאְפָׁשר ִלְׁשאֹל ַעל ַהְּפָרִטים ֶׁשל ַהִּמְצָוה ]ְּכמֹו ַהּׁשְ
ָלָּמה תֹוְקִעין ּוְמִריִעין ְּכֶׁשֵהם יֹוְׁשִבים וכו', כנ"ל[, ֲאָבל ַעל ַהִּמְצָוה גּוָפא ]ַעְצָמּה[ ֹלא ׁשֹוֲאִלים 
ְׁשֵאלֹות. ָלֵכן ָהַרְמַּב"ם ָאַמר: ֵאיְך ֶאֱעֶׂשה ֶנֶגד ַהְּגָמָרא ְוֶאְכּתֹב ֶׁשְּתִקיַעת ׁשֹוָפר ִהיא ִלְרמֹז 'עּורּו 
ְיֵׁשִנים ִמְּׁשַנְתֶכם'?! ְוָלֵכן ָּכַתב ֶׁשְּתִקיַעת ׁשֹוָפר ִהיא ְגֵזַרת ַהָּכתּוב ְוֵיׁש ָּבּה סֹודֹות ֶׁשְּידּוִעים 
ְלבֹוֵרא עֹוָלם, ֲאָבל ֵיׁש ָּבּה ֶרֶמז ֶׁשל "עּורּו ְיֵׁשִנים ִמְּׁשַנְתֶכם ְוִנְרָּדִמים ָהִקיצּו ִמַּתְרֵּדַמְתֶכם".

ַהָּגאֹון ַיֲעֵב"ץ )בסידור שלו בתקיעת שופר( ָּכַתב ֲעָׂשָרה ְטָעִמים ֶׁשל ַרב ְסַעְדָיה ָגאֹון ַעל ִמְצַות 

ׁשֹוָפר ַעל ִּפי ַהְּפָׁשט, ְוהֹוִסיף ֲעֵליֶהם ְׁשֵני ְטָעִמים. ַהַּטַעם ָהִראׁשֹון הּוא ַעל ַהְּתִקיָעה "ַהְּתִקיָעה 

ִהיא ִהְתעֹוְררּות ְלָהִקיץ ִנְרָּדִמים ִמְּפָׁשִעים ַוֲאָׁשִמים". ְוֶזה ְבִדּיּוק ַהַּטַעם ֶׁשל ָהַרְמַּב"ם, "עּורּו 

ְיֵׁשִנים ִמְּׁשַנְתֶכם ְוִנְרָּדִמים ָהִקיצּו ִמַּתְרֵּדַמְתֶכם": ִהְתעֹוְררּות - ֶזה "עּורּו", ְלָהִקיץ ִנְרָּדִמים - ֶזה 

"ְוִנְרָּדִמים ָהִקיצּו", ִמְּפָׁשִעים ַוֲאָׁשִמים - ֶזה ֶהְמֵׁשְך ִּדְבֵרי ָהַרְמַּב"ם ָׁשם. ֲאָבל ַעל ַהְּתרּוָעה 

ַהַּיֲעֵב"ץ )שם( ָּכַתב ַטַעם ַאֵחר, ֶׁשּגֹוְנִחים ּוְמַיְּלִלים ַעל ַהָּיִמים ֶׁשָהְלכּו ַּבחֶֹׁשְך. ָאָדם ַמִּגיַע ְלִגיל 

ְמֻסָּים, ְוחֹוֵׁשב: ִאּלּו ָהִייִתי ַעְכָׁשו ֶּבן ֵׁשׁש-ֶׁשַבע ָׁשִנים, ָהִייִתי עֹוֶׂשה ַהְרֵּבה ְדָבִרים טֹוִבים, ֲאָבל 

ֹלא ָעִׂשיִתי ְכלּום. ְוהּוא ֶנֱאָנח ִמֶּזה. ָהֲאָנָחה ַהּזֹאת זֹו ַהְּתרּוָעה. ֵאיְך ַהַּיֲעֵב"ץ ִהִּגיַע ָלֶזה? ִּכי 

ַהְּגָמָרא )ראש השנה דף ל"ג עמוד ב'( אֹוֶמֶרת ֶׁשֵּיׁש ָסֵפק ַּבְּתרּוָעה ִאם ִהיא ַגּנֹוֵחי ָגַנח אֹו ַיּלֹוֵלי 

ַיֵּליל, ָלֵכן ַהְּׁשָבִרים ֶזה ְּכמֹו ֶׁשָאָדם ּגֹוֵנַח "ָאה ָאה ָאה", ְוַהְּתרּוָעה ֶׁשָּלנּו ֶזה ֶׁשָאָדם ְמַיֵּלל ּובֹוֶכה 

"לּו-לּו-לּו". ַהַּיֲעֵב"ץ ָלַקח ֶאת ְׁשֵני ַהְּטָעִמים ָהֵאֶּלה, ּוֵפַרׁש ֶׁשָהָאָדם ּגֹוֵנַח ּוְמַיֵּלל ַעל ַהָּיִמים 

ְוַהָּׁשִנים ֶׁשִּבְזֵּבז אֹוָתם. )גליון 129 אותיות י' – י"א(. 

"ָּכל ָיָמיו ַּבֲעמֹד ְוַהְחֵזר"
ָמָרן ָהַרב עֹוַבְדָיה ַזַצ"ל ָהָיה ַּבַעל ִזָּכרֹון ַמְדִהים. ַּפַעם ִמיֶׁשהּו ָאַמר לֹו: "ֲאִני רֹוֶצה 

ִלְהיֹות ַּבַעל ִזָּכרֹון ְּכמֹו ָהַרב". ָאַמר לֹו: "ָמה ַאָּתה חֹוֵׁשב, ֶׁשֲאִני נֹוַלְדִּתי ִעם ִזָּכרֹון? 

ְּבַיְלדּוִתי ֹלא ָהָיה ִלי ִזָּכרֹון ַוֲאִני ָּבִכיִתי ַהְרֵּבה ַעל ֶזה". ְוָהַרב ֵהִביא לֹו תֹוָספֹות ְּבִדּבּור 

ָארְֹך ְוִהְתִחיל ִלְקרֹא לֹו אֹותֹו ְּבַעל ֶּפה ִמָּלה ִמָּלה, ְואֹותֹו ָאָדם ִנְדַהם ְוָׁשַאל ֶאת ָהַרב: 

"ֵאיְך ָהַרב זֹוֵכר אֹותֹו?" ָאַמר לֹו: "ַאָּתה יֹוֵדַע ַּכָּמה ְּפָעִמים ָחַזְרִּתי ָעָליו? ָמאַתִים ַּפַעם! 

ָאז ָמה ַהְּׁשֵאָלה ֵאיְך ֲאִני זֹוֵכר?!" ְוַגם ַהְּגָר"א ָהָיה אֹוֵמר ְלַתְלִמיָדיו ֶׁשֵאין ְּגבּול ַלִּׁשּנּון, 

ּוְתַׁשְּננּו ַהְרֵּבה. ּוַפַעם ָּבא ֵאָליו ַּתְלִמידֹו ַרִּבי ַחִּיים ִמָּואלֹוִז'ין ְוָאַמר לֹו: "ָהַרב, ֲאִני ָחַזְרִּתי 

ַעל ַמֶּסֶכת ַׁשָּבת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ַּפַעם, ַוֲאִני ֹלא זֹוֵכר אֹוָתּה", ָאַמר לֹו: "ִּבְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה 

ַּפַעם ַאָּתה רֹוֶצה ִלְזּכֹר? ֶזה ֹלא ַמְסִּפיק!" ָׁשַאל אֹותֹו: "ַּכָּמה ָצִריְך ַלְחזֹר ְּכֵדי ִלְזּכֹר? 

ֵמָאה ְוַאַחת ְּפָעִמים?" ָאַמר לֹו ַהְּגָר"א: "ָּכל ָיָמיו ַּבֲעמֹד ְוַהְחֵזר" )ֶזה ְלשֹון ַהְּגָמָרא ְּבַמֵּסֶכת 

ַּמּכֹות ַדף ט"ו ַעּמּוד א'(, ְּכלֹוַמר ָּתִמיד ַּתֲחזֹר ַעד ֶׁשִּיְהיּו ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ְמתּוִקים ְּבִפיָך, ְוַכָּמה 

ֶׁשַּתְחזֹר ַּתְרִּגיׁש יֹוֵתר ָמתֹוק. )גליון 36 הערה 20(.
 

ַרִּבי ָמְרְּדַכי ִהְתַּפֵּלל ְּבִלּבֹו: "ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּיְׁשַּתְחֵרר ְוִיְתַקע טֹוב"
ָהָיה ַמֲעֶׂשה ְּבתֹוֵקַע ֶׁשֹּלא ָיַכל ִלְתקַֹע, ְוָהָיה ָׁשם ַהָּגאֹון ַרִּבי ָמְרְּדַכי ֵאִלָּיהּו ַזַצ"ל, ְוָרָאה 

ֶׁשהּוא ְמַנֶּסה ְוֹלא ָיכֹול ִלְתקַֹע טֹוב. ָלַקח ֶאת ַהּׁשֹוָפר ְוִהְתִחיל ִלְתקַֹע, ֲאָבל ָאַמר ְּבִלּבֹו: 

"ַעְכָׁשו ֲאִני ִמְתַּכֵּבד ִּבְקלֹון ֲחֵבִרי", ָאז ַאֲחֵרי ֶׁשָּתַקע ַּכָּמה קֹולֹות ָאַמר: "ֶזה ׁשֹוָפר 

ָקֶׁשה", ְוָׂשם אֹותֹו ַּבַּצד. ָּבֶזה קֶֹדם ּכֹל ִהְרִויַח ֶׁשֹּלא ִהְפִסיק ֵּבין ַהְּבָרָכה ַלְּתִקיָעה, ִּכי 

ִהֵּנה הּוא ָּתַקע ִמָּיד. ְוַגם ִהְרִויַח ֶׁשַאַחר ָּכְך ֶהְחִזיר אֹותֹו ַלּתֹוֵקַע ֶׁשִּיְתַקע. ְוהּוא ִהְתַּפֵּלל 

ְּבִלּבֹו: "ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּיְׁשַּתְחֵרר ְוִיְתַקע טֹוב", ְוָכְך ָהָיה. )שם הערה 32(.

ִאם ָאָדם ָצִריְך ָלֶלֶכת ַלֵּׁשרּוִתים ֵּבין ַהְּתִקיעֹות 
ֶׁשל ִמּיֹוֵׁשב ]ֶׁשֵהן ִלְפֵני מּוָסף[ ַלְּתִקיעֹות ֶׁשל 
מּוָסף, ְלָמָׁשל ָאָדם ֶׁשָּגַמר ֶאת ְּתִפַּלת ַלַחׁש ֶׁשל 
מּוָסף ֶׁשִהיא ֹלא ֲאֻרָּכה ִמַּדי, ֲאָבל ַהַחָּזן ָיכֹול 
ִלְהיֹות ֶׁשַּמֲאִריְך עֹוד ֲחִצי ָׁשָעה, ְוָהָאָדם ָצִריְך 
ַלֵּׁשרּוִתים, ַהִאם ָיכֹול ְלָבֵרְך "ֲאֶׁשר ָיַצר" ָׁשם 
אֹו ֶׁשַּנִּגיד לֹו ֶׁשְּיַחֶּכה ַעד ַאֲחֵרי ַהְּתִפָּלה? ֵיׁש 
אֹוְמִרים ֶׁשָאסּור ְלָבֵרְך, ֵּכיָון ֶׁשָהִרי"ף )ראש השנה 
דף י"א ע"א מדפי הרי"ף( אֹוֵמר ְּבֵׁשם ַהְּגאֹוִנים 

ֶׁשֹּלא ְכַדאי ְלַהְפִסיק ֵּבין ַהְּתִקיעֹות ֶׁשל ִמּיֹוֵׁשב 
ַלְּתִקיעֹות ֶׁשל ְמעֹוֵמד ]ֶׁשֵהן ְּבמּוָסף[, ִּכי ַהְּבָרָכה 
ִלְפֵני  ַזַצ”ל  ְוַאָּבא  חֹוֶזֶרת ַעל ָּכל ַהְּתִקיעֹות. 
ֶׁשָהָיה ַמְתִחיל ַּבְּתִקיעֹות ָהָיה ַמְזִהיר ַעל ְׁשֵני 
ַעד  ְלַדֵּבר  ָהָיה ֶׁשֹּלא  ַהֵּׁשִני  ְוַהָּדָבר  ְדָבִרים, 
)ְוַהָּדָבר ִראׁשֹון  ֶׁשִּנְגמֹר ֶאת ָּכל ַהֵּמָאה קֹולֹות 
ַהְּתִקיעֹות  ְּבֶאְמַצע  ֶׁשִהְפַסְקִּתי  ִּתְראּו  ִאם  ֶׁשִהְזִהיר: 

ָהִראׁשֹונֹות ]ְּכֵדי ְלִהְתַוּדֹות[, ַאל ַּתְתִחילּו "ַאְׁשֵרי ָהָעם 

יְֹדֵעי ְתרּוָעה" ַעד ֶׁשֲאִני ַאִּגיד ֶאת ֶזה ְוָאז נֹאַמר ְּבַיַחד. 

ֶׁשֵּבין  ַּבִּוּדּוִיים  ְרִגיִלים  ָהיּו  ַהִּצּבּור ָׁשם ֹלא  ִּכי  ָלָּמה? 

ִיְראּו ֶׁשָהַרב ִהְפִסיק ָּבֶאְמַצע  ְוָלֵכן ִאם ֵהם  ַהְּתִקיעֹות, 

ַיְחְׁשבּו ֶׁשִּנְגְמרּו ַהְּתִקיעֹות ְוַיְתִחילּו לֹוַמר "ַאְׁשֵרי ָהָעם 

יְֹדֵעי ְתרּוָעה", ְוָלֵכן ָאַמר ָלֶהם ְלַחּכֹות(.

 ֲאָבל ָּכאן ְּבִבְרַּכת “ֲאֶׁשר ָיַצר” ֵיׁש ָלֶזה ְזַמן, 
ִּכי ֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשַאֲחֵרי ֲחִצי ָׁשָעה ָעַבר ַהְּזַמן, 
ְוֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשַאֲחֵרי ָׁשָעה ְוחֶֹמׁש ָעַבר ַהְּזַמן, 
ְוָכָכה ַּדַעת ָמָרן ָהַרב עֹוַבְדָיה ַזַצ”ל )שו”ת יחוה 
דעת ח”ד סי’ ה’( ּוָמָצא ִריְטָב”א )בפסחים מ”ו ע”א( 

ֶׁשאֹוֵמר ָּכָכה, ְוַהִּמְׁשָנה ְברּוָרה )סימן ז’ סק”א( 
אֹוֵמר ֶׁשֶאְפָׁשר ְלָבֵרְך ֲאִפּלּו ַאֲחֵרי ֶזה, ְוָכָכה 
ּפֹוֵסק ַרִּבי מֶֹׁשה ֵלִוי ַזַצ”ל )בברכת ה’ ח”ד פרק 
ו’ סעיף נ”ט( ְוֵהִביא הֹוָכחֹות ָלֶזה ]וראה בעלון 

ְוַהְּבָעָיה ַהְּגדֹוָלה  מס’ 51 אות כ”ב ואילך[. 
ְביֹוֵתר ֶׁשָאָדם ִיְׁשַּכח ֶאת ַהְּבָרָכה, ִּכי הּוא ׁשֹוֵמַע 

ְּתִקיעֹות ְוקֹוֵרא ַּבַּמְחזֹור ִּפּיּוִטים ָיִפים ּוִמְתַלֵהב 
ֵמֶהם, ָאז ַאַחר ָּכְך הּוא ׁשֹוֵכַח ְלָבֵרְך ֲאֶׁשר ָיַצר, 
“ְוִנְׁשַּכח ָּכל ַהָּׂשָבע ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים” )בראשית מ”א 
ל’(, ָאז ַמה ַּיֲעֶׂשה? ֻמָּתר לֹו ְלַהְפִסיק ּוְלָבֵרְך 
“ֲאֶׁשר ָיַצר” ֵּבין ַהְּתִקיעֹות. ָלָּמה? ִּכי ַמה ֶּׁשָאְמרּו 
ֶׁשָאסּור ְלַהְפִסיק ֶזה ַרק ִּבְדָבִרים ְּבֵטִלים, ֲאָבל 

ְּכֶׁשֵּיׁש ֲחָׁשׁש ֶׁשִּיְׁשַּכח ְּבָרָכה ֻמָּתר ְלַהְפִסיק.
 )ָלָּמה? ִּכי ַעל ִּדְבֵרי ָהִרי’’ף ֶׁשָאַמר ֶׁשִּמי ֶׁשַּמְפִסיק ֵּבין 
ַהְּתִקיעֹות ּגֹוֲעִרים ּבֹו, ָהַר”ן ָּכַתב ֶׁשֹּלא ַמִּגיַע ָלנּו ֹלא ְגָעָרה 

ְוֹלא ְנִזיָפה, ִּכי ְכָבר ָּגַמְרנּו ְוָעִׂשינּו ְׁשֹלִׁשים ֶׁשל ִמּיֹוֵׁשב, 

ֶׁשֵהם ִעָּקר. ְוָאְמָנם ִאי ֶאְפָׁשר ִלְדחֹות ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּגאֹוִנים 

ְוִדְבֵרי ָהִרי”ף ֶׁשַּמְחִמיִרים ָּבֶזה, ֲאָבל ְלָפחֹות ִנַּקח ְסָבָרא 

ֵמָהַר”ן ֶׁשֶּזה ֹלא נֹוָרא. ָמָׁשל ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה? ְלָאָדם 

ֶׁשֵּבַרְך “ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ” ַעל ֶלֶחם, ְוַאֲחֵרי ֶׁשָּטַעם 

הּוא ְכָבר ָיכֹול ְלַדֵּבר )ְוֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשָאסּור ְלַדֵּבר ַעד 

ֶׁשִּיְגמֹר ֶלֱאכֹל ַּכַּזִית(, ִּכי ֹלא ִיָּתֵכן ֶׁשַּיֲעֶׂשה ַּתֲעִנית 

ִּדּבּור ֵמָאז ֶׁשַּמְתִחיל ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ 
ַעד ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון. ְוִאם ֵּכן ָּכאן ֶׁשָעִׂשינּו ְׁשֹלִׁשים 
קֹולֹות ֻמָּתר ָלנּו ְלַדֵּבר. ְוָאְמָנם ְלַכְּתִחָּלה ֹלא 
ֲאָבל  ָּבֶזה,  ַמְחִמיִרים  ַהְּגאֹוִנים  ִּכי  ְמַדְּבִרים 

ְלָבֵרְך ְּבָרָכה ֻמָּתר ְלָבֵרְך(.
ָיִפים ְּכמֹו “ה’  ִּפּיּוִטים ָּכל ָּכְך  ֻעְבָּדה ֶׁשֵּיׁש   
ָׁשַמְעִּתי ִׁשְמֲעָך ָיֵראִתי”, ֶׁשֶּזה ִפּיּוט ֶׁשֲאַנְחנּו 
אֹוְמִרים אֹותֹו )ְוַגם ַהַחָּזן אֹוֵמר אֹותֹו( ִלְפֵני ְּתִחַּלת 
ַהֲחָזָרה ֶׁשל מּוָסף, ְוִכי ַיֲעֶלה ַעל ַהַּדַעת ֶׁשֶּזה 
ִנְקָרא ֶהְפֵסק? ֶׁשֲהֵרי ֶזה ֹלא חֹוָבה ַּבְּתִפָּלה 
ֲאָבל ֶזה ֹלא ִנְקָרא ֶהְפֵסק, ָלָּמה? ִּכי ֶזה ֵחֶלק 
ֵמַהְּתִפָּלה, ָאז ַּגם ָּכאן ֵּכיָון ֶׁשחֹוָבה ָעָליו ְלָבֵרְך 
ֲאֶׁשר ָיַצר ִמָּיד ָלֵכן ֶזה ֹלא ִנְקָרא ֶהְפֵסק. ְוָכָכה 
ָפְסקּו ֻּכָּלם. ּוַבֲחזֹון עֹוַבְדָיה )עמ’ קל”ח( ֵהִביא 
ַכָּמה ַאֲחרֹוִנים ֶׁשָאְמרּו ָּכְך, ֶׁשֻּמָתּר ְלַהְפִסיק. 
)גליון 30 אותיות ל”א – ל”ד, וגליון 80 אותיות כ”ט 

– ל”א(.

מי היה דודו של רבי נחמן ע"ה? 
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 החידות מהגליון הקודם. איזו הלכה לומדים מנקודה? כתוב ועשית מעקה לגגך, ויש במ' דגש )בחלק מהספרים(, 

וזה רומז להלכה שצריך שיהיה המעקה חזק. הזוכה: יוסף שרעבי - רכסים.

 פתרון מה בתמונה: רבנו הגאון רבי ישראל מאיר הכהן זצ"ל בעל החפץ חיים והמשנה ברורה )נפטר אלול תרצ"ג(.
 הזוכה: י. פילץ - בית אל

 תשובה ניתן לענות
 בקו בית נאמן

079-9270505 שלוחה 23.

בין הפותרים נכונה יוגרל פרס
)חובה לציין שם וכתובת(


