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"ובו יצדקו ויתהללו כל זרע ישראל"
שבוע טוב ומבורך. "ובו יצדקו ויתהללו כל זרע ישראל" )פיוט "ידי רשים נחלשים"(, א. 

כל עם ישראל יצדקו ויתהללו בקב"ה. כל אומות העולם מודים שזה עם מיוחד, 
)יחזקאל ל"ו כ'(, ובו יצדקו ויתהללו1. אם אנחנו נהיה  "עם ה' אלה, ומארצו יצאו" 
למופת לאומות העולם, הם יכבדו אותנו. לא בגלל שאנחנו מיוחדים, אלא בגלל 
שכולם לומדים תנ"ך, והם יודעים מה שכתוב שם: "ויאמר אך עמי המה, בנים לא 

ישקרו, ויהי להם למושיע" )ישעיה ס"ג ח'(.

כשרות עוף "פניניה"
8(2. לא אמרתי הכרעה ב.  178 הערה  לפני שבועיים דיברנו על עוף "פניניה" )עלון 

ברורה בזה, כי באמת יש עדויות לכאן ולכאן. הרב אברהם יוסף שליט"א )רבה של 
חולון( שלח לי תשובה שלו שנדפסה לפני ארבע שנים בקובץ ויען שמואל )חלק י"ח 

סימן כ"ב(, וכתוב שם שהעוף הזה מותר באכילה, לפי ההכרעה של מורנו ורבנו רבי 

כלפון )ברית כהונה יו"ד מערכת העי"ן אות ה'(, שאם יש עדויות סותרות אפשר לבדוק לפי 
הסימנים שכתובים בגמרא )חולין נ"ט ע"א( זפק וקורקבנו נקלף ואצבע יתירה ואינו 
דורס. הוא כותב שגידלו את העוף הזה וראו שאינו דורס, והוא כמו תרנגול הודו 
רק קטן יותר. זה מה שכתב שם. אינני יודע אם כולם מסכימים לזה, אבל אפשר 
לסמוך גם על ישיב משה שמתיר את זה, וגם על רבי כלפון שאמר שאפשר לבדוק 
בסימנים האלה. לכן מי שרוצה לאכול "פניניה", יקח הרבה פנינים בזה... "ורחוק 

מפנינים מכרה" )משלי ל"א י'(.

תיקון חצות וסליחות בערב ראש השנה
יכולים ג.  השחר,  אם מתחילים סליחות לפני עמוד  הלילה ערב ראש השנה, 

להשלים אחרי עמוד השחר את הוידויים והכל. אבל אם מתחילים מאוחר כמו 
כל העצלנים, הפסידו וידוי ולדוד אליך. ואולי אפשר לומר "ויעבור" כמו פסוקים 
בעלמא בטעמים. אבל עדיף לקום מוקדם. אצל האשכנזים הלילה הזה נקרא 
"זכור ברית"3. אנחנו עושים אותו כמו כל הלילות, רק שמוסיפים כמה פיוטים 
שלא קראנו אותם, כמו "יה שמע אביוניך", "אנא כעב זדוני", וכל מה שנוסף שם. 
הלילה אומרים "תיקון חצות" תיקון רחל ותיקון לאה, כי המולד של תשרי יהיה 
מחר בבוקר. אם היה המולד קודם לכן, היינו פטורים מלומר תיקון רחל. הבן איש 
חי )ש"ב פרשת ויקרא אות ד'( כותב שאם המולד של ערב ראש חודש היה כבר בלילה, 
מי שקם אחרי המולד לא יגיד תיקון רחל. אבל המולד של ראש חודש תשרי מחר 

בבוקר, ואין בעיה בזה.

1.  פעם ראש הממשלה הראשון במדינה הזאת, אמר: כמו שהחֵיינו את השפה העברית ככה נחייה 
את השפה היוונית. היה לו ראש גדול )מישהו אמר לי שההיקף של הראש שלו היה יותר גדול מכל בני הארץ, 
והיו עושים לו כובע מיוחד(, והוא למד את השפה היונית. יום אחד נפגש עם ראש ממשלת יון, והתחיל 

לדבר איתו ביוונית. שאל אותו ראש ממשלת יון: מה אתה מדבר? אמר לו: זו יוונית השפה של 
אבותיך. אמר לו: מה זה יוונית?! השפה הזאת מתה. אמר לו: בוא נחייה אותה, "ונאמן אתה להחיות 
מתים", כמו שהחיינו את השפה העברית. אמר לו: העברית זו שפת אלקים, והיוונית שפת בני 

אדם ועברה כבר מהעולם.
2.  הוא נקרא גם "פנינית". בצרפתית זה נקרא "פן-טאד", ואולי המלה פניניה מקבילה לצרפתית 

אולי גם לשאר שפות.
3.  פעם בילדותי בגיל תשע ראיתי שיר כזה: "אבי העירני תכשיט )האשכנזים קוראים לילדים שלהם 
"תכשיט"(, הלילה זכור ברית". הם חורזים תכשיט עם ברית. אמנם הם אומרים "בריס", אבל כנראה 

מי שכתב את זה היה אומר ברית, ואותו דבר תכשיט-ברית.

התפלה האחרונה של תשע"ט
מחר )יום ראשון( תפלת מנחה התפלה האחרונה של השנה, שנת תשע"ט. וצריך ד. 

לכוין בה הרבה ולהגיע בזמן לקרוא את "הפתיחה" )למנצח על הגיתית( שלפני התפלה. 
השנה הזאת היתה מלאה בעיות. מעולם לא היו בחירות כפולות בשנה אחת, וגם 
הבחירות השניות בחודש אלול שאף פעם לא היה ככה. השנה הזאת השתגעו הרבה. 
"ותגעש ותרעש הארץ" )תהלים י"ח ח'(, המלה ותגעש בגימטריא תשע"ט. ואפשר 
לומר "ותשגע" לשון שגעון... בגלל אדם אחד לקחת את כל המדינה לבחירות 
ולבזבז מלייארדים, זה שגעון. אם יבוא בחור ישיבה ויוציא מכספי המדינה סכום 
מסויים, כולם יצעקו עליו גנב וגזלן וכו', אבל ליברמן מותר לו הכל. ליברמן - אדם 
חופשי, "מן" זה בן אדם "ליבר" זה חופשי. לכן יקח את המדינה כולה ויחנוק אותה. 

אבל שיעשה מה שירצה, ויום אחד מגיע הכל.

"חבושים" בליל בראש השנה
פעם אמרתי שלוקחים את הספרג'ל - חבושים, ואומרים עליהם: "יהי רצון ה. 

אבא ע"ה  שירבו זכויותינו כגרעיני חבושים". אבל אין כ"כ הרבה גרעינים בזה. 
היה אומר עליהם ככה, ושאלתי אותו: כמה גרעינים יש בספרג'ל בכלל?! אולי 
בתפוחים יש יותר מהם, ומה החידוש בזה?! ענה לי: ככה אומרים. ושמעתי מאחרים 
שאומרים "שתהיה שנה זו טובה מתוקה כספרג'ל", אבל החבושים לא מתוקים אלא 
חמוצים מעט. אמנם אם נוסיף להם סוכר יהיו מתוקים, אבל זה לא נקרא "שנה 
מתוקה כספרג'ל". אבל אח"כ שמעתי שבמקור היה אחרת, שהביאו את הספרג'ל 
כדי לברך עליו שהחיינו בלילה השני, כי מרן )סימן ת"ר ס"ב( כותב שיש ספק בלילה 
השני אם לומר בקידוש שהחיינו או לא, ולכן עדיף להביא פרי חדש ולכוין עליו 
בברכת שהחיינו. והבינו מדברי שגם היום יביאו את הספרג'ל בלילה השני. אבל 
זה לא נכון, כי אמנם זה היה המנהג בהתחלה, אבל יש עליו שתי קושיות: דבר 
ראשון, מעיקר הדין אפשר לומר שהחיינו בשני הלילות ולא צריך שום פרי חדש. 
דבר שני, אם תביא פרי חדש בגלל הספק, א"כ ברכת שהחיינו עושה הפסק בין 
הקידוש לשתיה, ומה נפשך, אם אתה מברך שהחיינו על הקידוש בלילה השני 
למה לך פרי חדש?! ואם תאמר שאין מברכים על הקידוש, א"כ שהחיינו בשביל 
הפרי חדש זה הפסק בין הקידוש לשתיה. המנהג של מהר"ם מרוטנברג לברך 
שהחיינו על יין חדש )עי' שו"ת מהר"ם מרוטנבורג דפוס פראג סימן תק"ג(, וממילא אם היה 
מביא יין חדש אין בעיה בזה. אבל אנחנו היום כשרואים יין לא יודעים אם זה חדש 
או ישן. לכן לא כדאי להביא פרי חדש בלילה השני בכלל, וכל הפירות יברך עליהם 
שהחיינו בלילה הראשון )ועיין בחוברת או"ת תשרי תשמ"ח סימן ב' אות א'(. אמנם הספרג'ל 
הזה נשאר קבוע מהתקופה שהיו מביאים אותו לפרי חדש. רבי צמח שיחיה הוסיף 
לומר עליו: "ותוציא חבושי עמך ישראל לאורה", חבושים - חבושים. הנה יהונתן 
פולארד מסכן4, ה' יעזור שהשנה הזאת ישתחרר ישתחרר וישתחרר. ]כאן מרן 

שליט"א אמר לציבור: תגידו אמן. וענו כולם בקול רם: אמן. העורך[.

4.  הוא נמצא שם כמעט שלושים שנה, ואשתו חולה וכל הזמן מברכים אותו, אבל האכזרים באמריקה 
לא נותנים לו לצאת משם. אומרים שמי שעשה ריגול אפילו יותר גרוע משלו, אם הוא מרוסיה יוצא 
תוך ארבע שנים, ואילו הוא עשרים ושבע שנים. עד מתי האכזריות הזאת?! ועוד קוראים למלכות 

ההיא "מלכות של חסד". משח זיתא דכיא דטחנין 
ריחייא )רבנו האר"י ב"אזמר בשבחין"(... משח ראשי תיבות 
מלכות של חסד. איזה חסד להשאיר אדם חולה נכה 
וסובל ואשתו סובלת ולא נותנים לו לבקר אותה?!

גליון מס': 180 יום הכיפורים 
י' תשרי תש"פ )9/10/19(   

 העלון יוצא לעילוי נשמת
 מזיאנה נג'ימה בת

 חנינה לבית וזאן ע"ה,
 ובעלה מקיקץ

כצאני בר רחל ע"ה

עורכים: הרה"ג אביחי סעדון, שלום דרעי, משה חדאד שליט"א  |  עריכה וביקורת: הרה"ג רבי אלעד עידאן שליט"א

שיעורו השבועי של מרן ראש הישיבה
רבנו מאיר מאזוז שליט"א
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 079-9270505או ב'קו  בית נאמן':079-9-367-367או ב'קול נאמן': בערוץ קול ברמה.שיעורו של מרן שליט"אבשידור ישיר אתניתן לשמוע

בבית הכנסת "אהבת התורה - איש מצליח"   
רחוב הרב עוזיאל 43 ב"ב.  

בשעה 21:00

נושאי השיעור:
מוצאי שבת פרשת "נצבים", כ"ט אלול התשע"ט

מוצ"ש  ר"ת  הדלקת נרות 
19:32  18:51  17:41 י-ם: 
19:29  18:53  17:58 ת"א: 
19:27   18:52  17:46 חיפה: 
19:29  18:53  17:58 ב"ש:  להקדשות והנצחות : 052-7130552



בכיה בתפלה של ראש השנה ויום הכיפורים
ביום ראש השנה יש בוכים בתפלה. הרב האר"י ע"ה )שער הכוונות דף צ' ע"א( אמר: מי ו. 

שנופלת עליו בכיה בתפלה של ראש השנה, יש לו זכות גדולה מאד, שהוא מתרגש 
בתפלה הזאת. לעומת זה הגר"א ע"ה )מעשה רב סימן ר"ז( כותב שלא לבכות בתפלות בראש 
השנה, כי בזמן נחמיה שהיו אנשים עולים חדשים ובוכים כי נטמעו בנשים נכריות, 
נחמיה אמר להם: "לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים, ושלחו מנות לאין נכון לו, ואל 
תעצבו כי חדות ה' היא מעוזכם" )נחמיה ח' י'(. והפסוק מדבר שם על ראש השנה. וא"כ 
איך אפשר לחלוק על פסוק מפורש?! לכן הרב עובדיה ע"ה )שו"ת יחוה דעת ח"ב סימן ס"ט( 
מתרץ שלכתחילה לא בוכים בתפלה, אבל אם נפלה עליו בכיה זה בסדר, ולמד את זה 
מדיוק הלשון בשער הכוונות. ויש חכמים )מבחורי הישיבה וגם אחרים( שכתבו שמדברי שער 
הכוונות משמע שמצוה לבכות בראש השנה. אבל אפילו תמצא לומר שיש מצוה, אם 
אדם לא בוכה מלבו רק מתחזה, חבל על הזמן. מה אתה מתחזה? יש אפשרות לשים קצת 
בצל בעינים ולהוציא דמעות בלי כלום... לא עושים ככה. היום אנשים עושים מגבית 
דמעות  לישיבה ומתחילים לבכות, "שערי דמעות לא ננעלו" )ברכות ל"ב ע"ב( - שערי 
)הכסף( לא ננעלו. אל תעשה שטויות, על מה אתה מיילל?! חתול מיילל ולא בן אדם. 

לא עושים דבר כזה. ובמיוחד שיש כמה דברים בתפלה שאדם יכול להתחזות בהם. 
ראיתי כתוב על הרב עובדיה ע"ה שבליל כיפור היה אומר את הוידוי הארוך, וכשמגיע 
לפיסקת "בטלנו תורתך ימים ולילות" בוכה הרבה שם. ומישהו כתב שחזר על זה ששים 
פעם. פעם אחת היה שם שמעון פרס, ולא הבין את זה. הלך לבן שלו רבי דוד שיבדל 
לחיים, ואמר לו: תגיד לי, למה אביך כ"כ בוכה? כמה הוא בסך-הכל ביטל תורה?! ענה 
לו: הוא לא ביטל תורה בכלל, ומה שאומר "בטלנו תורתך" הוא מדבר על כל ישראל. 
שאל אותו: א"כ למה הוא כ"כ בוכה על זה? אמר לו: הוא מרגיש את החסרון הזה שאדם 
הגאון מוילנא הגיע לעיר אחת, וכאשר שמעו  ביטל כמה דקות מהתורה. פעם אחת 
"הגאון מגיע לעיר" באו כולם, והיו מסתכלים עליו מהחלון והמרפסת וכדו'. באותו 
הלילה הפסיד עשר דקות, ואמר: לא חבל על הזמן?! בשנה הבאה בא עוד פעם לשם, 
סגר את כל החלונות ואמר: אני משלים את העשר דקות שבזבזתי בשנה שעברה. וכי 
אנחנו יכולים להידמות אליו?! אולי בליל כיפור נתחיל לבכות במלים "בטלנו תורתך 
ימים ולילות", כדי שאח"כ יכתבו עלינו בעיתון "תראו איך הוא בכה בבטלנו תורתך 
אם אתה בוכה מהלב אף אחד לא אומר לך  ימים ולילות"... אדם צריך להיות נורמלי. 
כלום, ואדרבה זהו מה שכתב האר"י "בכיה נופלת עליו". אבל אם אתה בוכה מעושה 
לא שוה כלום, "גט מעושה פסול" )גיטין פ"ח ע"ב(, וגם בכיה מעושה פסולה. אמנם בכיפור 
זה משהו אחר, כי זה מיועד למחילה סליחה וכפרה. אדם קורא "אל נורא עלילה" בלבד 
"מיכאל שר ישראל, אליהו  ומתרגש מזה, איך המשורר רבי משה אבן עזרא מתחנן: 
וגבריאל, בשרו נא הגאולה, בשעת הנעילה". "תזכו לשנים רבות, הבנים והאבות, בדיצה 
ובצהלה, בשעת הנעילה". הלב שלך מרחף. אבל ראש השנה זה חג, ולא בוכים בתפלות 

האלה. ומי שבאה לו בכיה לבד, אין בעיה בזה.

קריאת תהלים בימי ראש השנה
יש אומרים שלא צריכים לומר תהלים בראש השנה אלא ללמוד כרגיל, אבל לעומת ז. 

זה פעם מישהו בא לבקר את הבנים של הגרי"ז מבריסק ע"ה ביום ראש השנה, וראה 
שכל אחד מהם עם ספר תהלים. שאל אותם: מה קרה? אמרו לו: מה זאת אומרת מה 
קרה?! היום ראש השנה. אין היום פלפולים גברא וחפצא, אמנם ראש השנה זה חג ראשי 
תיבות חפצא גברא... אבל לא עושים היום את זה. וגם רבי חיים קנייבסקי שליט"א קורא 
כל התהלים בכל יום מעשרת ימי תשובה. לכן צריך לאחוז דרך אמצעית בזה. פעם היה 
כתוב בספרים של ליוורנו, שבכל יום מימי ראש השנה אומרים כל התהלים פעמיים, 
בלילה לפני השינה קוראים עד מזמור ע"ג שזה התחלת ספר שלישי, ובבוקר יקום 
בהשכמה ויקרא משם עד סוף התהלים, ובמשך היום יקרא עוד פעם תהלים. בסה"כ 
זה שלוש מאות מזמורים, כמנין "כפר" כל יום. אבל מורנו ורבנו רבי כלפון ע"ה )ברית 
כהונה מערכת הרי"ש אות ח"י( כתב שלא כדאי לעשות את זה, כי אדם קורא מהר ולא מבין 

בתהלים כלום. אדם גומר את התהלים בשעה וחצי, או לכל היותר בשעה וארבעים 
דקות. לי לוקח כל התהלים מאה דקות, ולפעמים כשאני קורא לאט לאט לוקח לי 
שעתיים, וזה הכי טוב. אבל למה אתה מבלע את התהלים?! צריך לטעום את המזמורים 
ולקרוא בתחנונים. לכן אדם יקרא ביום הראשון תהלים פעם אחת, וביום השני יקרא 
תהלים פעם שניה. ובשני הימים ביחד יש לו "כפר". ויש לי רמז יפה לזה, "ממעמקים 
קראתיך ה'", המלה מעמקים עולה בגימטריא שלוש מאות, שצריך לקרוא את התהלים 
פעמיים מעומק הלב, ואם אתה קורא במהירות זה לא שוה כלום. לכן אי אפשר לבטל 
את הלימוד הזה. הרב עובדיה ע"ה זה משהו אחר לגמרי, כי היו לו שאלות מסובכות 
של עגונות וממזרות וכדו', וכל המדינה כולה היתה על הכתפיים שלו, לכן היה מוכרח 
ללמוד כל הזמן. אבל אנחנו לא אנשים כאלה, וצריכים לקרוא את התהלים פעם אחת 
כל יום. מקסימום תגמור כל התהלים בשעתיים, וישאר לך זמן ללמוד גמרא, או כל 

דבר שאתה נמשך אליו, כמו ספר המדות של רבי נחמן ומה שתרצה.

לא לבזבז את הזמן בכלל
האדמו"ר רבי יוסף יצחק מליובאוויטש ח.  אבל לא לבזבז את הזמן בראש השנה. 

אומר שכל רגע פנוי צריך לומר תהלים )אגרות קודש שלו ח"ד עמ' קל"ב(. מגן אברהם )סימן 
תקפ"ג סק"ו( כותב: "היושב בטל כישן דמי", כי כתוב בירושלמי "מאן דדמיך בריש שתא 

דמיך מזליה"5, כלומר מי שישן ביום ראש השנה גם המזל שלו ישן איתו. לכן לא כדאי 
להאריך הרבה בלילה בסימנים של "יהי רצון", אלא לומר את זה כל המסובין ביחד. וגם 
אח"כ קוראים משניות וזוהר ופיוטים מאוחר וקמים בבוקר מאוחר. ולכן עדיף בלילה 
לקרוא את המשניות ורק קטע אחד מהזוהר, ושאר הקטעים לקרות ביום. בזה אדם 
יוכל לקום לפני עלות השחר, ואם לא קם לפני עלות השחר לפחות לפני הנץ החמה. 

ויתפלל כמה שיותר מוקדם, בלי לבזבז זמן בכלל.

אמירת הווידוי בין התקיעות
שבוע שעבר אמרתי שיש הוכחה מהמשנה ברורה שתופס כמו דעת רב האי גאון, ט. 

שכל התקיעות תשר"ת ותש"ת ותר"ת הכל אמת )עלון הקודם אות י"ד(. שאלו אותי: איפה 
כתוב במשנה ברורה דבר כזה? והעורך של העלון שיחיה עשה לי שלושה סימני שאלה 
על זה... לכן הוספתי שם: "כמו שכתבתי בגליון שו"ת בית נאמן שלי". מה כתוב שם? 
המשנה ברורה )סימן ת"ר סק"ז( כתב בשם הרב מטה אפרים )סימן תר"א סעיף י"ג(6, שאם ראש 
השנה חל בימי חמישי וששי, ושלחו שליח להביא שופר מעיר אחרת, והוא התעכב הרבה 
והגיע ביום ששי אחרי שהקהל התפללו ערבית של שבת, אבל עוד היום גדול. ואין מי 
שיתקע כי כולם קיבלו שבת. מה עושים? אחד מאותם שקיבלו שבת יתקע תשר"ת תש"ת 
תר"ת, כיון שעוד היום גדול רק שהציבור קיבלו עליהם את השבת, ותקיעה בשבת זה 
איסור דרבנן, "חכמה היא ואינה מלאכה" )ראש השנה כ"ט ע"ב(, ומדין תורה מותר לתקוע 
בשבת, רק שחכמים אסרו את זה. לכן אפשר שאחד יתקע בשופר, אבל יתקע רק תשר"ת 
תש"ת ותר"ת בלבד. ולכאורה איך זה מספיק? והרי לדעת הרמב"ם )פ"ג מהלכות שופר ה"ב( 
לא עשו כלום, כי אם יתקע תשר"ת אולי האמת תש"ת או תר"ת, וא"כ צריך לעשות 
שלוש פעמים לכל אחד ויהיו שלושים קולות. אלא מוכרח שגם מטה אפרים והמשנה 
ברורה תופסים כדעת רב האי גאון, שתשר"ת ותש"ת ותר"ת שוים כולם. לכן אין בעיה 
לומר את הוידויים בין התקיעות. וכתבתי אצלי עוד סברא בשם מרן הבית יוסף )סימן 
קמ"א(, שאם אדם קורא בלחש שאינו משמיע לאזנו נחשב כאילו קרא במחשבה בלבד. 

לכן כולם קוראים את הוידויים בלחש שלא ישמיע לאזניו, ויוצאים ידי כל הדעות בזה.

אכילת דגים בראש השנה
לגבי דגים בראש השנה, יש ויכוח בפוסקים בזה. אנחנו לא אוכלים דגים, כי מרן הרב י. 

חיד"א )ברכי יוסף סימן תקפ"ג אות ה'( כתב בשם הרשב"ץ )חידושי ראש השנה דף ל"ב ע"א( שלא 
אג  ּדָ )י"ג ט"ז( כתוב "מביאים  לאכול דגים בראש השנה, כיון שבפרק האחרון בנחמיה 
וכל מכר", זה לשון דאגה, ואסור להיות דואגים בראש השנה7. אבל במקומות אחרים 
לא חוששים לזה. האשכנזים לא אוהבים ראש כבש ואוכלים ראש דג, וגם המרוקאים 
והתוניסאים אוכלים דגים ואומרים "שנפרה ונרבה כדגים". ורק הג'רבאים לא אוכלים 
דגים )ברית כהונה מערכת ר' אות י"א(. רבי יוסף משאש ע"ה )שו"ת מים חיים ח"א סימן קפ"ז( כותב: 
לא אכפת לי מדג אחד הטמון בפסוקי נחמיה... כל הדגים בתנ"ך כתובים בלי אל"ף, ורק 
פעם אחת בלבד כתוב עם אל"ף. אבל יש בידי ספר ארכיאולוגיה תנכי"ת8, ושם )ח"ד 
עמ' 149( הוא מביא מסמך מתקופת חרבן בית ראשון שהיו אוכלים דגים בראש השנה. 

אני אקרא לכם את הלשון שלו: ענין מיוחד עוררה תעודת הסכם לזכויות דייג בכמות 
מסחרית, שנמצאה בארכיון מסויים. מתוך חמשת הדייגים שערכו את ההסכם, לפחות 
שלושה מהם זוהו כבעלי שמות יהודיים. ההסכם נחתם בכ"ה באלול, חמשה ימים לפני 
ראש השנה, ובו הם קנו את הזכות לדוג באזור, החל מאותו יום עד ט"ו בתשרי, והוא 
היום הראשון של חג הסוכות, עם אופציה להארכת הזכות לכל ימי חול המועד9. דייגים 

5.  הירושלמי הזה אינו לפנינו, והרבה מאמרים בירושלמי שהובאו בראשונים ואינם לפנינו.
רבי אפרים זלמן מרגליות. כל דבריו כמו מרגליות, העיון ישר והסגנון ברור, ומביא כל ספרי  זה    .6
החכמים ספרדים ואשכנזים והכל. "שערי תשובה" על אורח חיים, התחיל בו אחיו רבי חיים מרדכי 
מרגליות והוא סיים אותו. הוא מזכיר כל הזמן את הרב חיד"א בברכי יוסף ומחזיק ברכה ושלמי צבור 

)ועוד( מהסימן שהוא מתחיל שם. 

7.  מטעם זה לא כדאי להביא "אקווריום" מתנה לראש השנה, כי הדגים לא יוכלו להחזיק מעמד שם. 
פעם הביאו לנו אקווריום, ובאותה השנה סבלתי הרבה. חלק מהדגים ואולי מחציתם מתו בלילה הראשון, 
כפרת עוונות. אדם לא צריך להביא דברים שיש חשש בהם. הפסוק בקהלת )ט' י"ב( אומר: "כדגים שנאחזים 

במצודה רעה וגו' כהם יוקשים בני האדם לעת רעה כשתפול עליהם פתאום".
8.  יש אומרים לי: איך אתה קורא בספרים כאלה? אבל קודם כל כתב אותם ראש ישיבה, מחבר ספרי 
הלכה, ותלמיד חכם גדול. וגם הספרים האלה מביאים יראת שמים ומחזקים את האמונה. כמה דברים 
שכתובים בתנ"ך, ואתה מתפלא: מה השמות המשונים האלה כמו "נרגל שראצר" )ירמיה ל"ט ג'(?! והנה 

מוצאים אותם בחרסים וכל מיני דברים כאלה.
9.  לא ידעתי מה זה "אופציה". פעם חתמתי הסכם עם מישהו שהשכיר לנו דירה ברחוב חזון איש בבני 
ברק, וכתב שם הרבה את המלה "אופציה". זה עושה רק כאב ראש. במקום לכתוב "אפשרות" כותבים 
אופציה, כי צריך מלה לועזית שתתן לנו מתיקות בלשון... אי אפשר "שנה טובה ומתוקה" בלי לועזית...

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



יהודים הולכים חמשה ימים לפני ראש השנה, ודגים שם בזיכיון מיוחד שאף אחד 
לא יפריע להם, בשביל ראש השנה וכיפור. וכתוב במדרש )בראשית רבה פי"א פ"ד( לאכול 
החוקרים רואים במסמך זה יוזמה לספק דגים לשלחן החג של  דגים בערב כיפור. 
הציבור היהודי באזור, בימי ראש השנה ערב יום הכיפורים וסוכות, כמנהג היהודי 
העתיק לכבד את סעודות השבת בדגים. הלוח הזה מוחזק במוזיאון הארכיאולוגיה 
של אסטנבול, ומי שהולך לשם אולי יידע לקרוא את זה. כתבתי בגליון הספר כאן: 
"כך מנהג תונס ומרוקו והאשכנזים לאכול דגים בראש השנה, ודלא כמו שכתב 
הרשב"ץ". לכן אם יש לנו מסמך כזה, לפחות מי שרוצה לאכול דגים בראש השנה 
שחל בשבת, יש לו על מי לסמוך. והרשב"ץ יסלח לנו על זה. אבל אם ראש השנה 
חל בחול, לא כדאי לאכול דגים כי בתונס הדגים מסמלים דבר לא טוב. לכן אדם 
שנמצא בשבעת ימי אבילות ב"מ לא אוכל בשר ועוף רק דגים, אפילו שמן הדין 
אפשר לאכול הכל )ש"ע יו"ד סימן שע"ח ס"ח(10. ויש מקומות שהדגים טעימים יותר מבשר 
)ובג׳רבא היו כאלה שעושים חמין מדגים, ואומרים שזה טעים יותר מבשר(. לכן אם חל בשבת מותר 

לאכול דגים לכל הדעות, ואין בזה כלום.

לא להטריח על הציבור בתפלה
אבא ע"ה יא.  "עת שערי רצון"11. פעם בחו"ל אחרי שגמרו את הפיוט הזה,  פיוט 

התחיל שוב את הבית: "ידעו נעריו כי קראם לאמר" ועוד כמה בתים, והציבור לא 
הבינו אותו, וכי אנחנו נערים?!... והיתה לו סיבה לזה12. אמנם אף אחד בציבור לא 
אומר מלה אחת, אבל זה גוהק וזה מפהק וכדו', וקשה להם כל זה. אחרי הפיוט הזה, 
אומרים תפלה ארוכה, ו"לשם יחוד" שכתוב בספר "לשון חכמים" )ח"א סי' י"א( של בן 
איש חי13: "ובהאדים פני התוקע בתקיעות אלה יתעוררו המקורות ושרשי הקולות 
העליונים" וכו'. אבל אין לציבור סבלנות לזה, רק הם שותקים מפני הכבוד. לכן אם 
תראה שהציבור קשה להם, תוכל לקרוא כל ה"לשם יחוד" הזה בזמן שהציבור אומרים 
"עת שערי רצון", הם שרים ואתה קורא את התפלה הזאת. חכמים חששו הרבה על 
טורח ציבור. מנין לנו? בימי הרי"ף והרמב"ם לא היו עושים במוסף תשר"ת תש"ת 
תר"ת כל פעם, אלא במלכויות תשר"ת בלבד ובזכרונות תש"ת בלבד ובשופרות 
תר"ת בלבד. לכאורה מה הרווחנו בזה? הרי תקעו רק פעם אחת בלבד. הרי"ף )ראש 
שכיון שכבר  )פ"ג מהלכות שופר ה"י( כותבים  השנה דף י' ע"ב מדפי הרי"ף( ואחריו הרמב"ם 

שמענו שלושים קולות מיושב יצאנו ידי חובה, ולכן לא מטריחים על הציבור לחזור 
וגם במזמור:  כל פעם על הכל. ראינו מכאן כמה חשוב שלא לעשות טורח ציבור. 
"למנצח לבני קרח מזמור כל העמים תקעו כף" שאומרים לפני השופר, הרב עובדיה 

10.  רבי משה עידאן ע"ה היה תלמיד חכם דיין מקובל ומשורר, ורב ראשי בגאבס )הוא נולד בשנת 
תר"ב ונפטר בשנת תרנ"ד, וחי חמשים ושלוש שנים. היו אומרים עליו "בגיל גן נכנס לגן"(. פעם נפטרה עליו בתו 

לא אליכם, ובגללו הקהל בגאבס לא רצו לשחוט בשבת רק לאכול דגים בלבד, והוא אמר להם: אין 
דבר כזה, תשחטו ותביאו לי. ואכל מזה. הוא אמר להם שמעיקר הדין גם בחול בימי השבעה אפשר 
לאכול בשר, ובוודאי שבשבת מותר ואין בעיה בזה )והובא בשו"ת וישב אברהם חאו"ח סי' נ"ז. וע"ע בקובץ 

ויען שמואל חי"ז סי' ה' סעיף ט"ז(.

11.  אנשים חושבים שחיברו אותו שלשה אחים, אבל זה לא נכון ובאמת איש אחד כתב אותו. החכם 
הזה שמו רבי יהודה שמואל עבאס, וכתב את הפיוט בראשי תיבות: עבאש יהודה שמואל. לכן כולו 

כתוב באותו סגנון.
12.  זו היתה הפעם הראשונה שתקע בשופר )בשנת תשט"ו, והיה בן ארבעים ושלוש(, וכיון שהיה מתרגש 
מאד מזה, עשה את כל האפשרויות שהשופר יהיה בסדר ושלא יפריע לו באמצע התקיעות. לכן לקח 
את החרוזים בפיוט הזה בראשי תיבות הוי"ה-אל: ידעו נעריו, הכין עצי עולה, ויענה אביו )דילג דפקו 
בשערי(, הכין עצי עולה, אמר לאברהם אדון שמים, לבריתך שוכן זבול ושבועה. ובזכות שמזכיר שמות 

של הקב"ה תהיה לו סייעתא דשמיא בשופר. ]הערת העורך: וכן נהגו אצלנו בבהכ"נ, מ"ז רבי שמואל 
עידאן ע"ה ואחריו שיבלחטו"א אבא מארי. וכנראה ככה היה המנהג באיזה בתי כנסיות בג'רבא[.

13.  בבית לא היינו זזים פסיעה אחת בלי בן איש חי, ועל השלחן של סבא תמיד היה ספר בן איש חי 
)ח"א וח"ב דפוס בגדד שנת תרע"ב( וספר לשון חכמים. בראש השנה בלילה קוראים כל הפיוטים והתפלות 

שם מתוקים מדבש, אבל אם תראה שיש כאלה בבית עייפים ורעבים תעשה זריזות. אומרים שם: 
"תפתח לנו שערי ברכה בזכות אסתר המלכה, תפתח לנו שערי צדיק חי בזכות רבי שמעון בר יוחאי" 
וכו'. ולכאורה זה סתם בשביל החרוזים. אבל פעם התלמידים שיהיו בריאים כתבו הסבר על כל 
הדברים האלה )עיין בקובץ משה ואלעזר תמוז תשס"ט עמ' פ'(. למשל "תפתח לנו שערי פרנסה בזכות רבי 
חנינא בן דוסא", כתוב בגמרא )תענית כ"ד ע"ב( כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני. וכל מיני דברים 
כאלה. אני כתבתי קצת מדעתי בתוך המחזור של ראש השנה, אבל התלמידים שיהיו בריאים כתבו 
על הכל. פעם לפני כמה שנים בעיתון "משפחה" )קולמוס תשרי תש"ע עמ' 28( נתנו להם את כל החומר 

והדפיסו אותו, וזה מהתלמידים של "כסא רחמים".

ע"ה אומר רק פעם אחת בלבד. וכי אנחנו מכוונים משהו בשבע פעמים האלה?! 
אנחנו לא מכוונים כלום )רק רמז אחד: "כל העמים תקעו כף" - כף בגימטריא מאה, לרמוז למאה 
קולות(. לכן הרב אמר שלא צריך שבע פעמים רק פעם אחת מפני טורח ציבור. וגם 

כאן יש טורח ציבור. ובכל הסידורים לא היה "לשם יחוד" כזה )וע"ע בספר אסף המזכיר 
ערך לשם יחוד(. אמנם אמרנו לומר וידוי בלחש בין התקיעות, אבל זה גם טוב לתוקע 

להינפש מעט, וכמה זה לוקח? שתי דקות, זה הכל. 

מה זה "לעולם ה' דברך נצב בשמים"?
בראש השנה ובכיפור אומרים פסוק: "לעולם ה׳ דברך נצב בשמים" )תהלים קי"ט יב. 

פ"ט(, וחוזרים עליו שתים עשרה פעם. ואף אחד לא מבין למה אומרים אותו. אבל יש 

שני פירושים לפסוק הזה: פירוש אחד, מובא בספר התניא )דף ע"ו ע"ב( בשם הבעל 
שם טוב: דברך - מה שאמרת "יהי רקיע" )בראשית א' ו'(, נצב בשמים - עד היום המלים 
האלה נצבות בשמים, כי בלעדיהן כל הרקיע יתאפס ונעשה אפס. כל דבר בעולם 
ה׳ מחייה אותו במלים שלו, "בדבר ה׳ שמים נעשו" )תהלים ל"ג ו'(. אמנם הפירוש הזה 
נראה חידוש, אבל פעם ראיתי בספר אמרי שמאי )ח"ב עמ' ע"ז(14 שמקור הפירוש הזה 
במדרש שוחר טוב )מזמור קי"ט( על הפסוק הזה. אבל עדיין מה זה שייך לראש השנה?! 
אלא פירוש שני, דברך - זה דיבור קשה. הגמרא )מכות י"א ע"א( אומרת שדיבור זה קשה, 
וכמו שכתוב בפסוק "דבר האיש אדוני הארץ אתנו קשות" )בראשית מ"ב ל'(. לכן אם יש 
ח"ו מדת הדין או גזירה קשה על שונאי ישראל. נצב בשמים - היא תישאר בשמים 
ולא תרד לארץ. למה אומרים פסוק זה שתים עשרה פעם? אמנם יש לזה טעם ע"פ 
הקבלה, אבל אפשר לכוין פשוט כנגד שנים עשר שבטים, כי השבטים קיימים עד 
היום )כמ"ש בגמרא ב"ב קט"ו ע"ב "גמירי דלא כלה שבטא"(. לכן "לעולם ה׳ דברך נצב בשמים", 

על כל השבטים של ישראל, שהדין ישאר בשמים ולא ירד עליהם. 

הוספות בתפלה בעשרת ימי תשובה
"ה׳ הוא יג.  בעשרת ימי תשובה אומרים כמה הוספות בתפלה. הוספה ראשונה, 

"שיר המעלות ממעמקים" אחרי  האלקים" פעמיים לפני ה׳ מלך. הוספה שניה, 
ישתבח. וזה ע"פ הקבלה15. בתפלה מוסיפים שני דברים מדין הגמרא )ברכות י"ב ע"ב(: 
"המלך הקדוש" "המלך המשפט". ועוד הוספות של הגאונים: זכרנו לחיים, מי כמוך, 
וכתוב, ובספר, עושה השלום. אבל אלה לא מעכבים. וגם "אבינו מלכנו", שחיבר את 

זה רבי עקיבא )תענית כ"ה ע"ב(16. 

מתי אומרים "עושה השלום"?
"עושה השלום", מתחילים כבר ממחר בבוקר )ער"ה בסליחות(. בדרך כלל אומרים יד. 

"עושה השלום" רק בסוף העמידה ובסוף קדיש תתקבל שאחרי החזרה, זאת אומרת 
רק בשחרית ומנחה בלבד ולא בערבית. כף החיים )סימן נ"ו אות ל"ח( כותב ככה. אבל 
גם בסוף הסליחות בקדיש אומרים: ויכתבכם ויכתבנו האל בספר חיים טובים וכו', 
ומסיימים "עושה השלום". והטעם לזה, כי מה שאומרים "השלום" זה בגלל הגימטריא 
"ספריא-ל" סופר של מעלה, ולכן כיון שאומרים "ויכתבכם" ורומזים לסופר שכותב, 
מזכירים אותו ברמז "עושה השלום". ויש עוד הסבר לזה, המלה "השלום" בגימטריא 

14.  של רבי שמאי גינזבורג, בקי עצום.
פעם בזמן המלחמה הרשעים הארורים הנאצים הגיעו לתונס, והיו שם שנה שלימה, ומספר    .15
ההרוגים הגיע רק לשש מאות בלבד. במה זכו אנשי תונס? יש אומרים שהיתה להם ברכה מהרש"ש. 
בספר של רבי מאיר גץ כותב: קבלה בידינו, שהתוניסאים היו נודבים לבית המדרש "בית אל" של רבי 
שלום שרעבי, והוא בירך אותם שהקהילה הזאת לא תכחד לעולם )וכנראה שמע את זה בארץ(. הברכה הזאת 
הועילה להם בזמן שבמקומות אחרים תוך עשרה ימים החריבו את הכל רח"ל. הנאצים ימ"ש הגיעו 
גם לג׳רבא, ודרשו חמשים קילו זהב. אבל אח"כ הלכו לעזאזל )והחזירו חלק מהזהב(. באותו הזמן, רבי 
כלפון ע"ה תיקן לומר "שיר המעלות ממעמקים" אחרי ישתבח. וקם חכם אחד ואמר שאסור לומר 
את זה אלא רק בעשרת ימי תשובה. אבל באמת זה לא אסור בכלל. בימי הראשונים היו קוראים 
שירת הים והאזינו אחרי ישתבח, וזה מפורש ברמב"ם )פ"ז מהלכות תפלה הי"ג(, ומובא בשו"ת יביע אומר 
)ח"א סו"ס ה' אות י'(, כי אין הפסק בזה. לכן גם כאן שיש צורך על כל צרה שלא תבוא, אפשר לומר "שיר 

המעלות ממעמקים". ולכן בעשרת ימי תשובה אומרים את זה, וגם בהושענא רבא יש אומרים את זה.
16.  זה רמוז במלים: "אבינו מלכנו אבינו אתה, אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה, אבינו מלכנו 
רחם עלינו". המלים רחם עלינו ראשי תיבות רבי עקיבא. ]ובאור זרוע ח"ב )סי' רפ"א( כתב בשם רבי 
שמואל החסיד, אבינו מלכנו חטאנו לפניך בגימטריא רבי עקיבה יסדו )והובא בחזו"ע-ימים נוראים עמ' 
ק"ד. רק ששם בחזו"ע כתב "עקיבא" באל"ף וצ"ל "עקיבה" בה"א, וכידוע שכן כותבים לדעת האו"ז. וע"ע בקובץ ויען שמואל 

חלק י"ד סי' ס"ג( העורך[.



"זכרנו לחיים", כי הוא הסופר הוא המזכיר והוא השליח, ואותו הדבר מאז ועד היום. 
לכן בסוף הסליחות אומרים "עושה השלום". וגם בליל שבת אחר ברכת מעין שבע 
אומרים "עושה השלום", כי יש אומרים שברכת מעין שבע נחשבת כמו חזרה, שהרי 
כתוב בהלכה )ש"ע סימן רס"ח סי"ג( שאם אדם טעה והשתבש בתפלת ערבית של שבת 
והתפלל תפלה של חול17, יוצא ידי חובתו בברכת מעין שבע של החזן. ומשמע שיש 
לברכת מעין שבע כח כמו חזרה. לכן גם אפשר לפסוע שלוש פסיעות בעושה שלום 

שאחרי מעין שבע, וגם לומר "עושה השלום" בעשרת ימי תשובה.

טעה ואמר "הא-ל הקדוש", ומה הדין בשליח ציבור?
כל דבר מדין הגמרא חייבים לקיים אותו, ומי שטעה מחזירים אותו. לכן אם אדם טו. 

טעה ואמר "האל הקדוש" כרגיל ולא המלך הקדוש, כולם מסכימים שחוזר מההתחלה. 
רק הבעיה בשליח ציבור שטעה בזה, כי היה "ישן" ואמר כרגיל "ברוך אתה ה' האל 
הקדוש", ואף אחד לא אמר לו כלום. אם הוא תיקן מיד תוך כדי דיבור אין בעיה בזה, 
אבל אם לא תיקן האם נגיד לו שיחזור מה' שפתי או מאתה קדוש? רוב הפוסקים 
אומרים שיחזור מההתחלה, כי שלוש ברכות הראשונות נחשבות לברכה אחת. והרב 
עובדיה ע"ה )שו"ת יביע אומר ח"א חאו"ח סימן ח', וחזון עובדיה-ימים נוראים עמ' קצ"ט( כותב שלא 
יחזור מההתחלה אלא מאתה קדוש, ע"פ דברי המאירי )ברכות ל"ד ע"א( שכיון שאמר 
קדושה זה כאילו ברכה אחרת. וזה ע"פ הירושלמי )ברכות פ"ה ה"ג(. אבל הרב משה לוי 
ע"ה אמר לי טענות טובות מאד על זה. קודם כל, שלוש או ארבע ברכות ראשונות 
כולן חשובות כאחת, וכי משום שיש לנו ברכה נוספת מותר לנו להתחיל אתה קדוש?! 
הרי כולם מחוברים ביחד. דבר שני, לא כולם מסכימים לירושלמי הזה. הרמב"ם לא 
הביא אותו, והרשב"א )סימן ל"ח( כותב שזה ספק, וא"כ איך נוכל להמשיך כל הברכות 
שאחרי זה? והרי הרב עובדיה בעצמו )יבי"א ח"ב חאו"ח סימן ט'( פסק שאין אומרים ספק 
ברכות להקל בתפלה, כי אם תמשיך את הברכות אולי הלכה כמאן דאמר שלא 
יצאת ידי חובה וכל הברכות אחרי זה הלכו לבטלה. והרב משה לוי ע"ה כתב עוד 
כמה ראיות יפות לזה )שו"ת תפלה למשה ח"ד סימן מ"ג(. והלכה כדבריו. אדם חייב לקבל 
ה שאנחנו מכבדים את הרב עובדיה, אבל יש מקומות  ּמָ את האמת ממי שאמרה. ּכַ
שאי אפשר לעשות אחרת. לכן מסתבר שאם שליח ציבור טעה ואמר "האל הקדוש" 
במקום המלך הקדוש ולא הרגיש מיד, יחזור מתחילת התפלה. ורוב האחרונים פסקו 

ככה18. )וע"ע בעלון מס' 128 אותיות י"א-ט"ו(.

מה הפירוש "המלך המשפט"?
מה זה "המלך המשפט"? רש"י )ברכות י"ב ע"ב בד"ה המלך( מבאר הכוונה "מלך המשפט". טז. 

)ג' י"ד( "הארון הברית", ופירושו ארון הברית. אבן עזרא  והביא ראיה לזה מיהושע 
כותב ככה בפרשת מסעי, על הפסוק "כי אתם באים אל הארץ כנען" )במדבר ל"ד ב'(, 
שהכוונה אל הארץ ארץ כנען19. אבל רבנו מנוח )פ"ב מהלכות תפלה הי"ח( כתב פירוש 
אחר עמוק יותר20, ומרן בבית יוסף )סימן תקפ"ב( הביא אותו. הוא מפרש "המלך שהוא 
בעצמו המשפט". הרמב"ם )פ"ב מהלכות יסודי התורה ה"י( כותב: "הוא היודע והוא הידוע 
והוא הדעה עצמה"21, ואותו הדבר רבנו מנוח אומר כאן, שהקב"ה הוא השופט והוא 
המשפט, לא שהוא עושה משפט אלא הוא בעצמו המשפט22. מה נפקא מינה בין 
17.  פעם הטריפוליטנים היו טועים ועושים ככה. רבי שמעון לביא )מחבר הפיוט בר יוחאי( רצה לעלות 
לארץ מספרד, וכשהגיע ללוב אמרו לו: בבקשה, ברוך הבא. והנה בליל שבת הוא היה מתפלל בכוונות 
)יש לו חיבור ענק "כתם פז" על הזוהר פרשיות בראשית ונח(, וראה אותם מתפללים הרבה זמן. התפלא: וכי יש 

להם כוונות יותר ארוכות ממני?!... התחיל להקשיב לאחד מהם, ושומע "על הצדיקים ועל החסידים"... 
אמר: זה כבר יותר מדי. אחרי התפלה, אמר להם: רבותי, מהיום השליח ציבור יאמר "אתה קדשת" 
בקול רם. וככה עשו בלילות חגים ושבת. פעם כתבתי את זה, וקם עלי טריפוליטני אחד: "אתה מוציא 
שם רע על העדה שלנו", אני מוציא שם רע?! חסר-דעת הבן אדם הזה. זה כתוב בספר הגיד מרדכי 
של רבי מרדכי כהן )עמ' 205(, אחד מהרבנים של לוב לפני מאה שנה ויותר. וכי אמרתי את זה מלבי?! 

וכי אין לי מה לעשות רק לדבר על עדות אחרות?! כמה ספרים כתבו סיפור זה.
18.  פעם הרב אמר לי: הרב אויירבך הקשה עלי, תענה על זה. אחד הדברים שהקשה הרי החיי אדם 
פסק שחוזר מההתחלה. אבל הרב הביא את המאירי, וחידושי המאירי עוד לא היו בימי חיי אדם )עיין 

קובץ חזון עובדיה ח"ב עמ' ל"ו, ובשו"ת יחוה דעת ח"ו סימן ל"ח(. אבל כאן יש עוד טעמים ונימוקים לזה.

19.  הוא כותב שם: אל הארץ כנען - כמו "והנבואה עודד הנביא" )דברי הימים-ב', ט"ו ח'(. מה הפירוש? 
שם הכוונה והנבואה נבואת עודד הנביא, וגם כאן הכוונה "אל הארץ ארץ כנען". וכל הזמן הוא מביא 
את הפסוק הזה. אני בקי באבן עזרא )על התורה( כי השפה שלו מיוחדת קצרה וקולעת, ואני אוהב דבר 

כזה, כי אריכות יותר מדי עד שהמח "ינשף" - מתייבש. אתה קורא מלה וטורח להבין אותה.
20.  רבנו מנוח כתב פירוש על הרמב"ם. זה היה בכתב יד כמה שנים, ונדפס היום בהרמב"ם הגדול 

של פרנקל, ומופיע על הדף.
21.  מה הפירוש? לפני כמה שנים קראתי תשובה ארבע שורות בשו"ת הריב"ש )סי' תל"ט(, ששאלו 
אותו על זה, וענה להם ככה: חכם לפני שלמד חכמה היה נעדר מהחכמה הזאת, ואחרי שלמד נכנסה 
לו חכמה בראש, אבל אצל הקב"ה אין דבר כזה שהוא לומד ומחדש דברים, כי הכל ידוע אצלו. לכן 
הוא היודע והוא הידוע והוא המדע, שלושתם ביחד. זה מובא גם בספר התניא פעמיים )פרק ב' וסוף 
פרק מ"ח(. אגב, שם כתוב בהגהה של המחבר בעל התניא: "והסכימו לו חכמי הקבלה". ומכאן משמע 

שרבי שניאור זלמן ע"ה בעל התניא לא סובר שהרמב"ם מקובל כמו שאומרים היום, אלא הרמב"ם 
אמר דבר שהסכימו לו המקובלים.

בזה הרווחנו לענות על שאלה יפה מאד. בספר אוצר התפלות )דף ר"ט ע"ב( בנוסח בריך שמיה    .22
שואל: מה זה שאומרים "דקודשא בריך הוא"? הרי קודשא זה שם עצם, וכאן שפירושו הקדוש ברוך 

אם אדם טעה ואמר "מלך המשפט" בלי ה"א. לפי רש"י יצא ידי  הפירושים האלה? 
חובה, שהרי אותו דבר המלך המשפט או "מלך המשפט". ולפי רבנו מנוח לא יצא ידי 
חובה, כי הכוונה המלך שהוא המשפט, ואם אמר "מלך המשפט" לא יוצא ידי חובה.

מי שטעה ואמר "מלך אוהב צדקה ומשפט" כרגיל
אם טעה ואמר "מלך אוהב צדקה ומשפט" כמו כל השנה, לדעת בן איש חי )ש"א יז. 

פרשת נצבים אות י"ט( יוצא ידי חובה בזה, כי הזכיר מלכות, וספק ברכות להקל. זו גם 

רוב ככל הפוסקים כותבים שחוזר  )סי' קי"ח( ועוד כמה פוסקים. אבל  דעת הרמ"א 
במקרה כזה. למה לא חוששים לזה? מרן הרב עובדיה ע"ה ישב על השאלה הזאת 
בגיל עשרים בערך, וכתב שלוש תשובות ארוכות מאד על זה )שו"ת יביע אומר ח"ב חאו"ח 
סי' ח'-י'( באריכות והסברים משהו מיוחד במינו. הוא כותב שם כלל חדש שאין אומרים 

ספק ברכות להקל בתפלה, כי כל השמונה עשרה ברכות של התפלה קשורות ביחד, 
ואם אדם עושה טעות בברכה אחת הרי כל הברכות שאחריה הכל לבטלה. והרב הביא 
מקורות לזה. לכן כאן שיש לנו ספק אם חוזר או לא, לדעת רוב הפוסקים חוזר, ואם 
תרצה לחשוש לדעת האומרים שאינו חוזר, הרי כל ברכה שתאמר אח"כ בשם ומלכות 
יש בה ספק ברכה לבטלה, לכן מוטב שנחזור פעם אחת על ברכה מאשר להמשיך 
כל התפלה לאבדון. והדברים נכונים23. אמנם בספר עלה עזרא )עמ' צ"ג( כתב תשובה 
ונתן טעם לבן איש חי בזה, אבל למעשה נראה יותר שחוזרים במקרה הזה )עיין בהערת 
מרן שליט"א שהובאה בספר שם(. וגם אבא ע"ה כתב בגליון בן איש חי שלו: והמנהג אצלנו 

בתונס וג'רבא שמי שאמר "מלך אוהב צדקה ומשפט" חוזר, ואין אומרים נגד המנהג 
ספק ברכות להקל )ונדפסה הערה זו בהערות מרן שליט"א בבא"ח שם(.

מנהג הכפרות בערב כיפור 
מנהג כפרות. בשלחן ערוך בכותרת לסימן תר"ה היה כתוב: "מנהג הכפרות מנהג יח. 

שטות הוא". וזה נמצא בדפוסים הישנים. איך יכול להיות דבר כזה? בא חכם אחד רבי 
שמואל אבוהב24, וכתב: קבלה בידינו שהכותרת הזאת לא יצאה מידי מרן )שו"ת שמש 
צדקה או"ח סימן כ"ג בשמו(. אבל מקובל שמרן כתב את כל הכותרות האלה. וגם הש"ך )חו"מ 

סימן שפ"ו סק"ד( כותב שמרן בעצמו כתב את כל הכותרות בשלחן ערוך )וע"ע בעלון מס' 81 

אותיות כ"א-כ"ד(. וכי רק הכותרת הזאת נתן אותה ביד המדפיסים והם השתגעו וכתבו 

מנהג שטות?! לא מסתבר ככה. לדעתי מרן כתב גם את זה. ואם תאמר לי למה כתב 
מנהג שטות? כי עדיין לא התפשטו דברי האר"י בעולם. והרי הרמב"ן )ארחות חיים הלכות 
ערב יום הכפורים אות א'( והרשב"א )ח"א סימן שצ"ה( כתבו שמנהג הכפרות דרכי האמורי, 

וא"כ מרן כתב בעדינות "מנהג שטות", וצריך לומר לו תודה שלא כתב דרכי האמורי. 
אבל אחרי שהתפרסם שהרב האר"י )שער הכוונות דף ק' ע"א( אמר שהמנהג הזה טוב, וגם 
הרמ"א )שם( כותב שזה מנהג טוב, והוא מובא בגאונים )שו"ת הגאונים שערי תשובה סימן 

רצ"ט(. היום כבר לא כותבים את זה, וכתוב שם רק "מנהג כפרות בערב יום כיפור".

אפשר להחליף ולעשות "כפרות" בכסף
אבל מה הבעיה בזה? היום כל אחד נעשה "מקובל", ואפילו אחד שאינו יודע בין יט. 

ימינו לשמאלו, כולם מביאים רבבות תרנגולים "כפרות", צולים אותם בשמש בלי 
מים ובלי אוכל, ומסובבים אותם על הראש, ולוקחים אותם לשחיטה, וזה הכל25. לכן 
אפשר להחליף ולעשות מנהג הכפרות בכסף. ראיתי בשם היפה ללב )סימן תר"ה אות ב'( 

הוא צריך לומר "קדישא בריך הוא", קדוש - קדישא. הוא חשב שזו קושיא על נוסח "בריך שמיה", אבל 
גם בגמרא )ברכות נ' ע"א( כתוב את זה. אבל לפי זה מובן, כי הוא הקדושה הוא המשפט והוא המדע הכל 

ביחד. )וע"ע בספר אסף המזכיר ערך קודשא בריך הוא, ובחוברת אור תורה תשרי תשע"ב עמ' ס"ו(.
23.  הוא כתב את התשובה הזאת בילדותו, וקמו עליו בישיבת פורת יוסף, "וימררוהו ורובו" )בראשית 
מ"ט כ"ג(, זה נאמר על יוסף הצדיק וגם הרב שמו עובדיה יוסף. רבו הרב עזרא עטיה אמר להם: הוא 

צודק, אל תפריעו לו. אגב, אנשים לא יודעים מי יסד את ישיבת "פורת יוסף", ויש כאלה שם מזלזלים 
בבא"ח ואומרים: מה זה בן איש חי? אנחנו לומדים רק משנה ברורה. הם לא יודעים מי זה בן איש חי, 
ולא יודעים שכל ישיבת פורת יוסף נוסדה בזכותו. פעם בא אליו עשיר גדול, ואמר לו: כל הזמן הולכים 
לבתי חולים של המסיונרים, ואני רוצה לבנות בית חולים בארץ ישראל. אמר לו הבן איש חי: תשמע, 
בית חולים יעשו גם אחרים, אבל צריכים להפיץ תורה. שאל אותו: מה תורה? אמר לו: תבנה ישיבה 
במיוחד לספרדים, כי הבטלנים האלה כל דור הולך ופוחת, ועוד מעט ישכחו את כל התורה שלהם. 
בתחילה היו לומדים פשט, ואח"כ לומדים בלי עיון, ואח"כ נעשים "מקובלים" ולומדים קבלה, עד ששכחו 
את התורה. לא עושים ככה. וגם תעשה שם מקום בשביל לומדי קבלה מול בית המקדש, וזה יזרז את 
הגאולה. והוא עשה את זה. לכן צריכים להתחשב בבן איש חי, ולא לפתוח עליו את הפה כל הזמן. פעם 
אברך אחד תפס אותי בדרך, ואמר לי: מה עושה הבן איש חי? מרן כתב ספר ואמר "תלכו אחרי", וכי 
כל אחד יעשה מה שרוצה?! אמרתי לו: אם מרן היה אומר "תלכו אחרי" אף אחד לא ילך אחריו, הוא 
לא אמר דבר כזה. אדם צריך לדבר בענוה, ומי שחושב "אני ואפסי עוד", א"כ אותו דבר הוא והאפס. 

לא עושים ככה. בן איש חי חושש לכל הדעות, וזה בסדר גמור. וכאן הוא חשש לספק ברכות להקל.
24.  הוא חי מאה חמשים שנה אחרי מרן, וספרו נדפס בסביבות שנת ת"נ )אולי קצת פחות(.

25.  רבי מאיר מפרמישלאן ע"ה היה אומר: אתם יודעים מה אומר התרנגול? "אני הגבר ראה עוני 
בשבט עברתו, אותי נהג ויולך חשך ולא אור, אך בי ישוב יהפוך ידו כל היום" )איכה ג' א'-ג'(. אני הגבר - 
זה התרנגול, וכמו שהגמרא )יומא כ' ע"ב( אומרת: קרא הגבר קרא תרנגולא. ראה עוני - הוא רואה עוני 
מסכן, לא אוכל ולא שתיה. בשבט עברתו - בכח של בעל הבית הזה. אותי נהג ויולך - לקח אותי. חושך 
ולא אור - באשמורת הבוקר עוד בחושך. אך בי ישוב - אתה חושב שהוא חזר בתשובה? יהפוך ידו כל 

היום - הוא רק מסובב ונשאר ברעתו. אבל העיקר שאדם יחזור בתשובה. 

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.

לעילוי נשמת אבינו היקר
דוד מסעוד בן חנה

למשפחת ממן
נלב"ע י' אלול תשע"ט

ת.נ.צ.ב.ה



שרמז שהמלה "כסף" במילוי בגימטריא כפרה )כ"ף סמ"ך פ"ה עולה בדיוק שלוש מאות וחמש 
כמנין כפרה(. והם דברי הרב חיד"א )חק לישראל בימי השובבי"ם פרשת משפטים יום רביעי(. ועוד 

טעם לזה, אם כל אחד מביא לעני כפרות של תרנגולים, כמה יאכל העני הזה?! מאה 
תרנגולים?! הוא יאכל בתשרי חשון וכסלו ועד חנוכה נשארו לו עוד התרנגולים 
האלה... מה הוא עשה מסכן שאתה ממטיר עליו כל העוונות?!26 לכן צריך לעשות 
כל דבר בחכמה ובדעת. אם תתן כסף לעני הוא יכול לקנות בו שמלה או בגד לחג 
וכדו', אבל אם תתן לו תרנגולות עד שיהיה לו לזרא, "עד חודש ימים עד אשר יצא 
מאפכם והיה לכם לזרא" )במדבר י"א כ'(, לא כדאי לעשות את זה. ומי שנהג בזה, יכול 
לקחת תרנגול אחד לכל הזכרים בבית ותרנגולת אחת לכל הנקבות בבית )ויש מנהג 
כזה(, ואח"כ שיאכל אותם ויתן דמיהם לצדקה, ]והיום יש מוסדות תורה מסודרים שרוכשים 

מהם תרנגולים בכסף מלא )יותר ממחיר הקרן(, ורק בערב כיפור לפנות בוקר מגיעים התרנגולים לשם, ומיד 

עושים כפרות שם בחצר המוסדות וכדו' ונשחטות שם, ואח"כ נמכרות ע"י המוסדות והכסף הולך לאותה 

ישיבה[, או שיתן אותם לעניים, כי זה רק שתים בלבד.

מנהג "תשליך" ביום ראש השנה
אותו הדבר "תשליך", שזה ג"כ מנהג של המקובלים. הרב חיד"א כותב על כמה כ. 

דברים: "לא נאמרו דברים הללו אלא למצניעיהם", כלומר אם אדם עושה בצינעה 
ע"פ הכוונות ניחא, אבל אם כל אחד ואחד נעשה "מקובל" זה כבר יותר מדי. היום 
יש אנשים שלא יודעים כלום רק אומרים "אנחנו עושים כמו המקובלים", ולא נכון 
לעשות את זה27. מרן לא הביא את המנהג של התשליך, הרמ"א )סימן תקפ"ג ס"ב( מזכיר 
פעם בעיירה אחת בתונס "בנגרדאן" על גבול לוב )כמה תלמידי חכמים יצאו משם, כמו רבי חיים פרץ    .26
שליט"א דיין בצרפת בא משם. וגם למד אצלנו בישיבה(, כל העניים שם עלו לארץ ונשארו העשירים בלבד. 

בערב כיפור כולם עושים כפרות, וכל אחד אומר לחבירו: אתה רוצה שאני אקח את העוונות שלך?! 
אף אחד לא רוצה לקחת את התרנגולים האלה. הלכו לפינה אחת והניחו כל התרנגולים שם, ובאו 
העופות הנשר והפרס והעזניה ואכלו את כולם. המקום הזה נקרא "גבעת הכפרות", במקום "גבעת 

הערלות" שכתוב ביהושע )ה' ג'(... וכי זו המצוה?! המצוה לתת לעניים, ואסור לעשות דברים כאלה.
27.  פעם היינו גרים בקרית הרצוג, ובסליחות כאשר היינו אומרים "עננו אלקי המרכבה" היה אחד 
צועק "ברוך הוא וברוך שמו". מה קרה לך?! כנראה הוא ראה מקובלים זקנים במרוקו שהיו אומרים 
"אלקי המרכבה" ומציירים את כל המרכבה מול הזכרון שלהם, ואומרים על זה "ברוך הוא וברוך שמו". 
לכן גם הוא בכל לילה בסליחות עושה את זה. אבל מה אתה מבין במרכבה הזאת?! אם תשאל אותו מה 
זה "מרכבה" הוא יגיד לך שזו עגלה... אבל "אלקי המרכבה" זה דברים עמוקים, ולכן תגיד "עננו" כרגיל.

אותו, והרב האר"י )שער הכוונות דף צ' ע"א( אומר שזה מנהג יפה. אבל רבי יוסף חיים 
)לשון חכמים ח"ב( כותב: לא שהאדם זורק את העוונות בזה, אלא יחשוב בלבו שמכאן 

ולהבא יקיים מעשים טובים, ולא ילך בדרך החושך. גם בדברים שבין אדם למקום 
וגם בדברים שבין אדם לחבירו. אדם שבינו למקום הכל בסדר ואילו בינו לחבירו 
הוא עוקץ אותו וגונב אותו ומרמה אותו, הוא לא שוה כלום. וכי התורה היא חצי 
תורה?! לכן אדם ישתדל לתקן מעשיו, ואפילו יעשה תיקון קטן כל שנה, יגיע בזה 
לכל המעלות. "שיר המעלות ממעמקים קראתיך", מי שבמעמקים יעלה למעלה. 
רבי נחמן מברסלב אמר: "אמר ה׳ מבשן אשיב אשיב ממצולות ים" )תהלים ס"ח כ"ג(, 
אשיב ראשי תיבות אין שום יאוש בעולם. למה כתוב "אשיב" פעמיים? יש לי הסבר 
לזה, אשיב הראשונה בגשמיות ואשיב השניה ברוחניות. ומה זה ממצולות ים? "ים" 
בגימטריא חמשים, שאפילו הגיע לחמשים שערי טומאה הקב"ה משיב אותו. כתוב 
בשער הכוונות )שם( ללכת לים או מעין או באר ולומר שם תשליך28, אבל אם הולכים 
לים עם כל מיני דרכים עקלקלות וכל מיני מראות אסורות, בשביל מה לעשות את 
זה?! מה שיכול לעשות יעשה כאן. בבני ברק אין לנו ים ונהר, וכי בשביל זה הולכים 
לתל אביב?! אדם יעשה אלף עוונות שם29. לכן עדיף שיפתח את הברז או בור מים או 
באר מים )וע"ע בחוברת אור תורה תשרי תשד"מ סימן ב' אות א'(. העיקר שיגמור בלבו שיחזור 

ויעשה מעשים טובים.

הקב"ה יזכה אותנו לשנה טובה ומתוקה, ואת כל הקהל הקדוש הזה, וגם כל ישראל 
בכל מקום שהם. וכמו שאמר רבי משה אבן עזרא: "תזכו לשנים רבות, הבנים והאבות, 
בדיצה ובצהלה, בשעת הנעילה". ועוד לפני שעת הנעילה תכתבו ותחתמו לחיים 

טובים ולשלום.

אל מלא רחמים, יתמלא ברחמים על נפש רוח נשמת הרבנית רבקה מאזוז, אשתו 
של רבי אלטר מאזוז ז"ל, אשר נפטרה היום הזה. רוח ה' תניחנה בגן עדן, ותהיה 

נשמתה צרורה בצרור החיים, אמן ואמן.
28.  אני זוכר שהיינו ב"אלמרסה" בחו"ל )הייתי בגיל שמונה(, שהיו מסתכלים במרפסת של בית הכנסת 
הגדול "קרן ישועה" )אני לא יודע מה נשאר ממנו היום(, ורואים מרחוק את הים התיכון, ועושים תשליך 

עם הבגד מלמעלה. 
29.  יש שעולים לקומה השביעית בתלמוד תורה שתילי זיתים כאן, ומשם רואים את הים בערך, כי 

אתה לא יודע אם זה ים או ענן... ועושים שם "תשליך".



מהלכות יום הכיפורים  לקט מהעלונים הקודמים
א.”עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את 
חבירו”. אם פגעת בחבר שלך עליך לבקש ממנו מחילה, ואל תשחק 
בזה. הרב פרי חדש אומר בשם רבי שמואל גרמיזאן שאם אדם עושה 
עבירה בין אדם לחבירו יש לו שתי עבירות: בין אדם לחבירו ובין אדם 
למקום, כי התורה אמרה “לא תעשוק” “לא תגזול” “לא תנאף” וכדו’, 
וא”כ בכל זה לא רק פגעת בחבר אלא פגעת גם בכבוד הקב”ה. ולכן 
אם לא תבקש מחילה מחברך, הרי גם החלק שבינך ובין הקב”ה לא 
נמחל, ולכן אפילו אם תעשה כל הווידוים ותבכה ותוריד דמעות כמים, 
הרי אתה צריך קודם כל לבקש מחילה מחבר שלך. ולא רק על מעשה 
אלא גם על דיבור של עלבון, כי לפעמים על מלה אחת סובלים ה’ 
ירחם. ולפעמים עלבון נשאר בלבו של אדם ואחרי כמה שנים הוא 
זוכר את זה, לכן אל תעליב את חברך אלא תשקול כל מלה, ואם 
העלבת תבקש ממנו מחילה. )עלון מס’ 82 אותיות ט’-י’(.      ב. ומי שלא 
פגע אינו חייב לבקש מחילה אלא רק הפוגע בלבד. )ואם יש ספק מי פגע, 
שיבקשו שניהם מחילה(. ואם הוא יודע שהוא לא יבקש מחילה, אז יאמר 

“הריני מוחל לפלוני על מה שעשה לי בשנה הזאת”. הבא”ח אומר 
שאם אדם יודע שהבן שלו חטא כנגדו, אז יאמר “הריני מוחל לבני 
פלוני מחילה גמורה על כל מה שעשה לי השנה הזאת, כדי שלא ייענש 
מזה. אותו דבר גם באשה בזבזנית, שיודעת שיש לבעלה חשבון בבנק 
אז היא נותנת שיקים, ופתאום בעלה רואה שיש לו מינוס עשרים 
אלף ₪, מאיפה בא המינוס הזה?! ואז מתחילים להתווכח על זה. 
אמנם אח”כ מסתדרים ביניהם אבל זה כואב לו. לכן בערב כיפור 
יאמר בלחש: הריני מוחל לאשתי פלונית על מה שעשתה, ומכאן 
ולהבא חושבנא טבא, ּוְנֵחָה בנחת. )שם אותיות י”א-י”ב(.      ג. בערב כיפור 
יש אנשים שאוכלים יותר מדי, ובתונס היו “מומחים לענייני אכילות”, 
ואומרים שצריך לאכול בערב כיפור שבע ארוחות. אבל כמה האצטומכא 
יכולה להחזיק?!... לא בריא לאכול ככה, וגם מי שיאכל יותר מדי יהיה 
בלילה עייף, בשביל מה לעשות את זה?! לכן אם תרצה לאכול שבע 
ארוחות, תחלק אותם לארוחות קטנות, וככה זה יותר בריא, פעם 
זו  פריגורט ופעם כופתאות ופעם עוף ופעם סוכריה. גם סוכריה 
“ארוחה”. כי העיקר לאכול שבע ארוחות ע”פ המנהג, וגם לא חייבים 
לעשות את המנהג הזה. לכן אפשר לאכול הרבה אבל יותר בריא 
לחלק את זה. אבל בשתיה צריך לשתות כמה שיותר. וגם בזה לא יותר 

מדי כי יש גבול לזה. הרופאים אומרים שצריך לשתות לא פחות משש 
כוסות ולא יותר מעשר כוסות ליום. לכן גם בערב הצום צריך לשתות 
לא לאכול דברים  250 סיסי בערך(. ועוד דבר,  )וכל כוס זה  עשר כוסות 
מלוחים בסעודה מפסקת, כי המלח הזה לא יתן לך לצום כמו שצריך. 
ותאכל פירות כמו אבטיח ומלון שהם מרוים את הגוף, וככה תוכל 
לעמוד בצום. )עלון מס’ 130 אות ט”ז(.      ד. ביום כיפור כמה שאדם בוכה 
הרי זה משובח. וגם בזה לא יביא את עצמו לבכות בכח, אלא כשאתה 
“לך אלי  קורא אתה לא יכול להיות שווה נפש לעומת הפיוט כמו 
תשוקתי”. כל מלה שם שווה זהב. וכשאתה קורא את הפיוט הזה זה 
“מכבסה של הנשמה”, כי הוא מקלף לך קליפה אחר קליפה, וכשאתה 
מגיע למלים “ובחלתי בתורתך ובחרתי בתורתי”, וכן “ואשמתי וארבתי” 
וכו’, אתה לא יכול לקרוא את זה בשויון נפש. ומה עושה היום יצר 
הרע? אומר לאנשים: תקראו את זה מהר מהר, אבל איזה טעם יש 
בזה?! לכן תקרא לאט: “לך אלי תשוקתי, בך חשקי ואהבתי. לך לבי 
וכליותי, לך רוחי ונשמתי. לך ידי לך רגלי, וממך היא תכונתי”. )עלון מס’ 
32 אות ו’, ובעלון הנוכחי(.      ה. כשאומרים בפיוט הזה )“לך אלי תשוקתי”(: 

“ואשמתי וארבתי” וכו’, בגלל המנגינה אומרים את זה מלרע, והרי 
בעברית יש משמעות למלעיל ומלרע, ואם אתה מחליף ביניהם אתה 
משנה את המשמעות, וכאן אם תאמר “ואשמתי וארבתי ובגדתי 
ובזיתי” מלרע, פירושו אני אמשיך לאשום ולארוב ולבגוד ולבזות 
וכו’, ולכן צריך לומר “ואשמתי וארבתי” מלעיל. וצריך לכוין את המנגינה 
שלא תחליף את המשמעות. )עלון מס’ 82 אותיות כ”א-כ”ב(.       ו. “כל נדרי”. 
כל נדרי הכ”ף בקמץ רגיל, וכמה שאני  כל העולם אומרים בטעות 
מדבר על זה חושבים שאני “מרובע”, אבל אם היו מבינים קצת ארמית 
היו יודעים ש”כל )בקמץ רגיל( נדרי” פירושו מדד את הנדרים, כי “כל” 
פירושו מדד, כמו “וכל בשליש עפר הארץ” )ישעיה מ’ י”ב(. ולכן צריך 
ובכל התנ”ך אומרים כל בקמץ חטוף,  לומר “כל” נדרי בקמץ חטוף, 
חוץ משני מקומות שאין להם טעם: “כל אחי רש שנאוהו” )משלי י”ט 
ז’(, “כל עצמותי תאמרנה ה’ מי כמוך” )תהלים ל”ה י’(, וזה דוקא בעברית, 
אבל בארמית כמו בדניאל ועזרא תמיד אומרים “כל” )בקמץ חטוף(. )עלון 
מס’ 32 אות ל”א, ועיין שם עוד אות ל”ב(.      ז. יש סגולה גדולה שאדם יבטל 

יש כאלה  לקרוא את כל התהלים בלי הפסק. ולכן  את כל הגזירות: 
נוהגים בליל כיפור לקרוא כל התהלים, אבל הכי חשוב לקרוא בלי 

הפסק שלא לדבר באמצע. ואחרי שאתה קורא את כל התהלים תבקש 
מה שאתה רוצה, ויש הרבה אנשים עם בעיות וצרות, כל אחד והבעיות 
שלו, איך כתוב? “אשר ידעון איש נגע לבבו” )מלכים-א’, ח’ ל”ח(, אז תקרא 
את כל התהלים ואח”כ תאמר: בזכות התהלים ובזכות דוד המלך תתן 
“כתר מלכות” של בן  ח. ויש  לי” וכו’, ויהיה לך טוב. )שם אות י”ג(.       
גבירול, שהעולם לא יודעים את הערך שלו. ואמנם יש כל מיני כתרי 
מלכות אבל של בן גבירול עולה על כולם! למה? כי השתפכות הנפש 
ומי שיקרא את זה והוא יודע עברית  שיש בסופו אין כמוה בעולם. 
אפילו יהיה לבו אבן, הוא לא יכול לקרוא בלי לבכות. איך שהוא מתאר 
שם את האדם, שכמה שאדם חושב שהוא מתעשר הכל הבל וריק, 
“בשלום שודד יבואנו ועיניו פקח ואיננו” וכו’, ואתה קורא את הדברים 
ורואה שכולם אמת לאמיתה, ואי אפשר לברוח מהם, לכן תקרא את 
זה. ורבי חיים פלאג’י בספרו מועד לכל חי )דף רע”ח ע”א( אמר על חכם 
אחד שהגיע עד שערי מות, ועשה נדר שכל יום כיפור באשמורת יאמר 
“כתר מלכות” של בן גבירול, וניצול בנסי נסים. )שם אות י”ד(.      ט. ביום 
כיפור צריך ללבוש נעליים של בד. ויש מנהג טוב שעושה אותו רבי 
ברכאל כהן שליט”א )זה בוגר הישיבה, והוא אחד מראשי הישיבה ב”חכמת רחמים” 
בברכיה(, שהוא מכין שם שלשה זוגות נעלי בד בכל מיני גדלים, וכשאחד 

רוצה לעלות לתורה ויש לו נעלי עור, הוא אומר לו: תוריד את הנעליים 
ותשים נעלי בד ובלי זה לא תעלה לתורה, ושנה הבאה הוא כבר לא 
יעשה את זה אלא יקח לו נעליים מיוחדות לכיפור כדת וכהלכה. 
ואדם שיש לו נעלי עור ורוצה לקנות ספר “כל נדרי”, צריך לומר לו: 
מה שוה כל נדרי שלך? הרי אתה עם נעליים של עור, אז אל תקנה את 
כל נדרי, או שתקנה ותתן את זה לרב או לאדם ששומר כמו שצריך 
את ההלכות, והרב יתן לך ברכה. )שם אותיות ל”ג-ל”ה(.      י. חולה שיש 
בו סכנה צריך גם לאכול ולא רק לשתות, אז מה תעשה לו? תאכיל 
אותו לשיעורים. ותמיד היה כתוב בספרים שנותנים לו שלושים גרם 
לחם וארבעים גרם מים. )ועשיתי סימן לדבר: “לחם” מתחיל בלמ”ד שזה שלושים, 
ו”מים” מתחיל במ”ם שזה ארבעים(. אבל זה לא מדוייק, כי לא הולכים אחרי 

וכל השיעורים של התורה כזית וכביצה  המשקל אלא אחרי הנפח, 
וככותבת וכו’ כולם אחרי הנפח. וזה מובא בשו”ת חזון עובדיה של 
הלכות פסח )ח”ב עמ’ תקי”ח(, שכל הפוסקים אומרים שבכל השיעורים 
של חכמים הולכים לפי הנפח. ובדקו ומצאו שאם אוכלים קרקר שלש 
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עשרה גרם ומשהו כבר יש לך בזה שלשים סיסי, ולכן חולה שלוקח 
אוכל ביום כיפור אל תתן לו שלשים גרם לחם, אלא פחות מחצי דהיינו 
קצת פחות מחמשה עשר גרם. ואם הוא לא צריך אוכל אז מספיק 
שתיה בשיעור ארבעים סיסי. ואם הוא רוצה דבר שיש בו גם אוכל וגם 
כ”ח(.       אות  )שם  מרווה.  וגם  מזין  גם  הוא  כי  חלב,  לו  תתן  אז   שתיה 
יא. וצריך לאכול את השיעורים הנ”ל בזמן של כדי אכילת פרס. כמה 
זה? שבע דקות ויש אומרים עשר דקות. והשיעור הזה נע בין ארבע 
דקות לאחת עשרה דקות, כי אליבא דכף החיים )סימן ר”י סק”ח( שיעור 
אכילת פרס הוא בין ארבע לחמש דקות שזה שיעור אכילת שלש 
ביצים, וא”כ השיעור הכי קטן זה ארבע דקות, ואילו הרב עובדיה ע”ה 
)ביחוה דעת ח”ו סי’ ל”ט( מביא שיש אומרים שזה אחת עשרה דקות, וא”כ 

זה השיעור הגדול ביותר. והרב שם אומר לקחת ממוצע שזה שבע 
דקות. אבל אם זה לא דחוף אז יותר טוב לזכור עשר דקות כי זה מספר 
עגול. ולכן כל עשר דקות יתנו לחולה לפי השיעורים שאמרנו. )שם אות 
כ”ט(.       יב. ולפעמים יש חולה מסוכן שצריך לתת לו משהו חם, ואתה 

לא יכול לחמם לו אוכל כל עשר דקות, אז מה עושים? אפשר לסמוך 
)ספר מאה  )פ”ג מהלכות שביתת עשור ה”ד( ורבי יצחק בן גיאת  על הרמב”ם 
אפשר לתת  )סי’ תרי”ח ס”ח( שסוברים שמעיקר הדין  ומרן  שערים דף נ’( 

כפית אחר כפית ואין בזה שום בעיה, למה? כי השתיות לא מצטרפים 
אלא רק בשיעור שתיית רביעית, והרי כמה זמן לוקח לשתות רביעית? 
רבע דקה, וא”כ כשאתה נותן כפית אחר כפית, ואפילו כף אחר כף, אין 
אבל אם החולה יכול  בזה שיעור ארבעים סיסי, אז אתה יכול לתת. 
להתעכב קצת אז תתן לו כל עשר דקות אוכל בשיעור שלושים סיסי 
ומים בשיעור ארבעים סיסי. ואם תרצה תתן לו חלב שיש בו הכל. )שם 
אם המעוברת הריחה אוכל ביום כיפור ואמרה: איזה  אות ל’(.      יג. 

בישול יפה, איזה מרק נפלא, אני רוצה לאכול מזה! אז לוחשים לה 
באוזן “היום כיפור”. ובמדה וזה לא עוזר והיא מוכרחה לאכול, אז 
מביאים לה כמה טפות בכפית. ואם גם זה לא מספיק אז נותנים לה 
יותר עד שהיא תרגע ותתיישב דעתה. )שם אות כ”ו(.      יד. היה מעשה 
שלא היתה סכנה למעוברת אלא רק לתינוק. ומצאתי במשנה ברורה 
)סי’ תרי”ז בשעה”צ אות א’( שאומר שלפי רש”י )יומא פ”ב ע”א, בד”ה עוברה( עוברה 

שהריחה נותנים לה לטעום לא מפני הסכנה שלה אלא מפני הסכנה 
של הוולד, וא”כ משמע שגם בסכנה של הוולד מתחשבים. ואח”כ 
מצאתי שככה משמע גם בלבוש )שם אות ב’, ומובא בכף החיים שם אות ז’(, 
ואח”כ מצאתי שככה משמע גם בהלכות גדולות )הלכות יום הכיפורים(. 
)הלכות יום  ואחרי שנים נדפס ספר חזון עובדיה של הרב ע”ה, ושם 
הכיפורים עמוד רפ”ז, פז”ר נתן לאביונים( מצאתי שהביא ככה משם הרב אוירבך 

)הליכות שלמה מועדים עמ’ פ’(. ולכן פסקתי שמותר לה לשתות מיץ )כי מיץ 

יש בו גם סוכר( אבל במדה, מה זה במדה? שכל עשר דקות תשתה, למה? 

כי לכתחילה גם בשתיה צריך לחכות שיעור כדי אכילת פרס וכמו 
שסובר הראב”ד )בהשגות פ”י מהלכות תרומות ה”ג(, ולכן כל עשר דקות תשתה 
שיעור ארבעים סיסי, ואיך תדע? תקח בקבוק של תינוקות )והרי היא 
מחכה לתינוק אז שתקח מעכשיו בקבוק של תינוקות...( ותמלא מיץ ארבעים סיסי, 

וכל עשר דקות תשתה כמות כזאת. וככה היא עשתה וב”ה נולדה לה 
בת בשעה טובה ומוצלחת )והבת הזו נישאה היום והכל בסדר ב”ה(. )שם אות כ”ז(.      
טו. אם אדם מרגיש בעצמו שהוא חייב לשתות, אפילו כל הרופאים 
אומרים לו שהוא לא צריך, לא ישמע אליהם, כי הגמרא )יומא פ”ג ע”א( 
אומרת “לב יודע מרת נפשו”, כלומר יודע את המרירות של נפשו, כי 
יכול לספר  יותר טוב מכולם, רק שהוא לא  הוא מרגיש את עצמו 
בעיותיו לאחרים. היה מעשה ברבי יחזקאל אברמסקי שהיה רב ברוסיה, 
והנה ביום כיפור בא אליו בחור בן שמונה עשרה, “בחור כארזים”, 
ואמר לו” הרב, אני לא מרגיש טוב, האם מותר לי לשתות? אמר לו: 
תחכה עוד קצת, אחרי כמה דקות הבחור נפל ומת. אז הרב אמר: איזה 
עוון יש לי, כי אם אדם מרגיש אז צריך לשתות, אמנם לשיעורין אבל 
צריך לשתות. ולכן הוא אמר כלל: אם אתה רואה בצום בן אדם שלא 
מרגיש טוב, תתן לו מיד לשתות. לכן צריך לשים לב בזה. )עלון מס’ 82 
אם האשה צריכה עזרה עם הילדים וכדו’, הבעל צריך  אות כ’(.     טז. 

לחשוב עליה ולעזור לה בצום. תמיד צריך לחשוב על בן אדם. פעם 
הרב עובדיה ע”ה, בשעת הנעילה ביום כיפור, שמע שאשה התעלפה 
בעזרת נשים, ואמרו לו: עוד מעט יוצא הצום וניתן לה לאכול, אמר 
להם: אין דבר כזה עוד מעט, תביאו אמבולנס מיד. הרב אמר ועשו 
ככה. בא אמבולנס ובדקו אותה, ואמרו שאם היו מחכים עוד כמה 
דקות היא היתה הולכת מהעולם. לכן אל תעשו חומרות בדברים 
בטלים, והרי זה הדין “וחי בהם ולא שימות בהם” )יומא פ”ה ע”ב(. ואפילו 
בחור בן שלש עשרה צריך ליזהר בזה. רבי כלפון ע”ה )שו”ת שואל ונשאל 
ח”ד סימן כ”ז( כותב על עצמו: הייתי בגיל קרוב לבר מצוה וצמתי בכיפור, 

אבל במנחה הרגשתי כ”כ לא טוב, עד שכולם מתפללים ואני לא יכולתי 
לדבר. לקחו אותי הביתה ונרדמתי עד הערב ובנסי נסים נשארתי 
בחיים. ולכן אדם צריך להסתכל ולהשגיח על הילד, לראות אם הוא 
צריך משהו בצום. צריך לשים לב לכל הדברים האלה. )עלון מס’ 129 אות 
ז’(.     יז. במוצאי כיפור תוקעים בשופר. והתוספות )במסכת שבת דף קט”ו 
ע”ב, בד”ה ואמאי( אומרים שזה היה בשביל להודיע לאמהות להאכיל את 

הילדים שלהם, כי לפעמים הילדים היו עייפים והלכו הביתה לפני גמר 
התפלה, והם לא יודעים מתי לאכול, ולכן כשהן שומעות את השופר 
אז הן יודעות שאפשר להתחיל לאכול, וככה היה מאז ומתמיד. ולכן 
אבא ע”ה בחוץ לארץ היה אומר לחכות עשרים דקות אחרי השקיעה 
ואז לתקוע בשופר, כי יש כאלה שתוקעים מהר אבל בזה גורמים 
שאנשים יאכלו לפני הזמן, ועשרים דקות זה מינימום )כי זה שיעור “תלתא 
רבעי מיל” אליבא דהרמב”ם שזה שמונה עשרה דקות אז נעגל את זה לעשרים(. אבל 

כאן בארץ ישראל הרב טיקוצ’ינסקי בדק מתי נראים שלשה כוכבים 
שכל אחד יכול לראות אותם, וראה שזה אחרי שלושים ושבע דקות, 
ולכן בארץ ישראל מחכים שלושים ושבע דקות בערך. ולא מלבו 
המציא את זה, אלא זה כתוב בברכי יוסף )סימן רס”א אות א’( בשם בעל 

גינת ורדים )בכתב יד, והתשובה הזאת נדפסה בשו”ת מהר”י פראג’י סי’ נ”א( שרוב 
ישראל נוהגים במוצ”ש ששניים-שלשה מילים אחרי השקיעה מדליקים 
את הנר, וכמה זה שני מילים? שלושים ושש דקות )לפי מרן שהמיל זה ח”י 
דקות(, וא”כ זה החשבון. ולא כדאי להחמיר ולחכות עם התקיעה עד זמן 

אחרי שגומרים  רבנו תם, למה? כי יש כאלה עייפים וחלשים. ורק 
ערבית אפשר להגיד: “מי שיכול שיחכה עד רבנו תם ותבא עליו הברכה”. 
)עלון מס’ 32 אות ל”ו(.      יח. בתפלת נעילה אומרים “אל נורא עלילה המצא 

לנו מחילה בשעת הנעילה”. והרב עובדיה ע”ה פעם הביא מדרש )ואח”כ 
ראיתי את זה בספר הדרושים שלו. מאור ישראל – דרושים עמ’ ע’( שבשעת הנעילה 

הקב”ה מוציא החוצה את כל המלאכים הטובים והרעים, ואומר להם 
“עכשיו אני מחליט”, ומה עושה שם? הוא אומר: למרות כל מה שעשו 
עם ישראל, אני אוהב אותם ומגיע להם זכות, כי יש הרבה לימוד זכות 
עליהם )ע”פ הירושלמי סנהדרין פ”א ה”א(. לכן אומרים “המצא לנו מחילה”, 
כלומר אם אין להם זכות תמציא יש מאין. אבל היום יש זכות לישראל, 
כי מי יכול להחזיק מעמד אחרי שואה איומה כמו שהיתה בדורנו?! 
מי יכול להחזיק מעמד אחרי שבעים שנה של קומוניזם ברוסיה?! מי 
יכול להחזיק מעמד אחרי כל הפיתויים וכל האייפונים הרשעים האלה?! 
ואם הם החזיקו מעמד המחילה מוכנה להם, רק לחזור בתשובה והכל 
יהיה בסדר. הדבר הזה שחיכינו בגלות אלפיים שנה ונשארנו יהודים, 
זו זכות גדולה מאד, איך אני יודע היום מתי שבת? כי זה נשמר ככה 
מדור לדור, “ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם” 
)שמות ל”א ט”ז(, אם שומרים שבת אחת יכולים להמשיך בזה, אבל אם 

טועים שבת אחת כבר נגמר הכל. לכן זה מה שאנחנו מבקשים “המצא 
לנו מחילה”, זו זכות גדולה מאד שאפשר לדבר על ישראל. לכן לא 
לדבר שום מלה רעה בכיפור, והלואי בכל עשרת ימי תשובה. )עלון מס’ 

130 אות כ”ג(.



א. ֵיׁש ִמְׁשָניֹות ַעִּתיקֹות ְמאֹד ֶׁשֹּלא ַרִּבי ]ִרִּבי 
ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא – ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש[ ָּכַתב אֹוָתם, 
ֶאָּלא ָהיּו עֹוד ְלָפָניו. ְרָאָיה ַלָּדָבר, ְּבסֹוף ַמֶּסֶכת 
ֵּכִלים )פרק ל' משנה ד'( ָּכתּוב: "ָאַמר ִרִּבי יֹוֵסי, 
ַאְׁשַרִיְך )ַמֶּסֶכת( ֵּכִלים ֶׁשִּנְכַנְסְּת ְּבֻטְמָאה ְוָיָצאת 
ִּכי  ַרִּבי,  ִלְפֵני  ָהָיה  יֹוֵסי  ִרִּבי  ַוֲהֵרי  ְּבָטֳהָרה", 
הּוא ָהָיה ַתְלִמידֹו ֶׁשל ִרִּבי ֲעִקיָבא, ְוַעד ַרִּבי 
ֵיׁש ְׁשַנִים-ְׁשֹלָׁשה ּדֹורֹות, ָאז ִאם ֵּכן ַמה ֶּזה 
"ַאְׁשַרִיְך ֵּכִלים"? ֶאָּלא ַהַּמֶסְכּתֹות ָהיּו ֲערּוכֹות 
ְּכָבר ִלְפֵני ֵכן, ְוַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ַרק ִסֵּדר אֹוָתם: 
ָּכאן ִרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר ְוָכאן ִרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר 
ְוַכּדֹוֶמה, ֲאָבל ִעְּקֵרי ַהִּמְׁשָניֹות ָהיּו ְּכתּוִבים. 

)גליון 81 הערה 39(.

ָמתֹוק.  ָּכְך  ָּכל  ֱאֹלַקי",  "ְלַמַעְנָך  ַהִּפּיּוט  ב. 
ִלי  ָידּוַע  ְוֹלא  ְּבקֹוָדה,  ֶּבן  ָּדִוד  ַרִּבי  ַהְמַחֵּבר 
ָמַתי ַחי. ָמָרן ָהַרב עֹוַבְדָיה ַזַצ"ל ָהָיה אֹוֵמר 

ֶאת ַהִּפּיּוט ַהֶּזה ָּכל ַלְיָלה ָּבַאְרָּבִעים יֹום ֶׁשל 
ַוֲאִפּלּו ֶׁשָּכתּוב ֶׁשאֹוְמִרים אֹותֹו  ַהְּסִליחֹות, 
ַרק ַּבֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְתׁשּוָבה. ַהִּמִּלים ָׁשם ָּכל ָּכְך 
ֶּבֱאמּוָנה  ּוָבִריא,  ָּפצּוַע  ִמֵּלב ָטהֹור  יֹוְצאֹות 
ְוחֹן  ְוִטְבִעית. "ַוֲעֵׂשה ְלטֹוָבה אֹות,  ְפׁשּוָטה 
ְנָפׁשֹות ֲעצּובֹות, ְלֵמי ֶיַׁשע ְצֵמאֹות", ְצֵמאֹות 
ְלַמִים ֶׁשל ְיׁשּוָעה. ַהַּבָּקָׁשה ַהּזֹאת ִנְתַמְּלָאה 
ַאֲחֵרי ֵמאֹות ָׁשִנים, ְוַהּיֹום רֹוִאים ֶאת ַהְיׁשּועֹות 
ְּבֶעְזַרת ה', ְּבִלי ׁשּום ָסֵפק ָּבעֹוָלם. )גליון 128 

הערה 1(.

ג. ַרִּבי ָסאִסי ַהּכֵֹהן ָהַרב ָהָראִׁשי ְּבֶג'ְרָּבא ָהָיה 
ָחָכם ָּגדֹול, ְוִנְפַטר ִּבְׁשַנת תרס"ה. ְּבֶג'ְרָּבא ָהיּו 
אֹוְמִרים: ִאם ַאָּתה רֹוֶצה ִלְלמֹד ִעּיּון ִּתְלַמד 
ִיְצָחק  ְזכּות  ֹּכֵהן:  ָסאִסי  ַרִּבי  ֶׁשל  ַּבְּסָפִרים 
ַעל ַמֶּסֶכת ִּגִּטין, ִּבְרַּכת ה' ַעל ַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות 
ּוַמֶּסֶכת ַׁשָּבת, ְוׁשּו"ת ֶזַרע ָּדִוד. )שם הערה 30(.

ֲעֵברֹות ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו 
"ֲעֵברֹות ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ֵאין יֹום ַהִּכּפּוִרים ְמַכֵּפר ַעד ֶׁשְּיַרֶּצה ֶאת ֲחֵברֹו" )שלחן 

ערוך סימן תר"ו סעיף א'(. ֹלא ְכמֹו ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ֶׁשָאָדם ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ָּכל ֲעֵבָרה ֶׁשִּיְרֶצה, 

ְוַאַחר ָּכְך הֹוֵלְך ְלרֹאׁש ַהָּדת ֶׁשָּלֶהם – ַהּכֶֹמר, ּוְמַסֵּפר לֹו ַעל ָהֲעֵבָרה, ְוָצִריְך ְלַׁשֵּלם 

ֶּכֶסף ְלִפי "ְמִחירֹון" ֶׁשַעל ָּכל ֲעֵבָרה ְּתַׁשֵּלם ָּכְך ְוָכְך, ִאם זֹו ֲעֵבָרה ְגדֹוָלה ָצִריְך ַהְרֵּבה 

ֶּכֶסף, ִאם זֹו ֲעֵבָרה ְקַטָּנה ָצִריְך ָּפחֹות ֶּכֶסף ְוכּו', ַהּכֹל ְלִפי ָהֲעֵברֹות. ֲאָבל ַהּתֹוָרה 

אֹוֶמֶרת ָהפּוְך: ִאם ָּפַגְעָּת ֶבָחֵבר ֶׁשְּלָך ָעֶליָך ְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְמִחיָלה, ְוַאל ְּתַׂשֵחק ָּבֶזה. 

ָהַרב ְּפִרי ָחָדׁש  )הלכות יום הכיפורים שם( אֹוֵמר ְּבֵׁשם ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַּגְרִמיָזאן, ֶׁשִאם ָאָדם 

עֹוֵבר ֲעֵבָרה ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ֵיׁש לֹו ְׁשֵּתי ֲעֵברֹות: ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו ּוֵבין ָאָדם ַלָּמקֹום, 

ָלָּמה? ִּכי ַהּתֹוָרה ָאְמָרה "ֹלא ַתֲעׁשֹק" )ויקרא י"ט י"ג(, "ֹלא ִתְגזֹל" )שם( ְוַכּדֹוֶמה, ְוִאם 

ֵּכן ְּבָכל ֶזה ֹלא ַרק ָּפַגְעָּת ֶבָחֵבר ֶאָּלא ָפַגְעָּת ַגם ִּבְכבֹוד ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. ְוָלֵכן ִאם 

ֹלא ְּתַבֵּקׁש ְמִחיָלה ֵמֲחֵבְרָך, ֲהֵרי ַגם ַהֵחֶלק ֶׁשֵּביְנָך ּוֵבין ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֹלא ִנְמַחל, 

ְוָלֵכן ֲאִפּלּו ִאם ַּתֲעֶׂשה ָּכל ַהִּוּדּוִּיים ְוִתְבֶּכה ְותֹוִריד ְּדָמעֹות ַּכַּמִים, ֲהֵרי ַאָּתה ָצִריְך קֶֹדם 

ּכֹל ְלַבֵּקׁש ְמִחיָלה ֵמָחֵבר ֶׁשְּלָך.

ְוֹלא ַרק ַעל ַמֲעֶׂשה ֶאָּלא ַגם ַעל ִּדּבּור ֶׁשל ֶעְלּבֹון, ִּכי ִלְפָעִמים ַעל ִמָּלה ַאַחת סֹוְבִלים 

ה' ְיַרֵחם. ָאָדם ִיָּזֵהר ָּבֶזה, ִּכי ַהַּמֲעִליב ֶאת ֲחֵברֹו ֶזה ֹלא ַקל. ְוִלְפָעִמים ֶעְלּבֹון ִנְׁשָאר 

ְּבִלּבֹו ֶׁשל ָאָדם, ְוַאֲחֵרי ַכָּמה ָׁשִנים הּוא זֹוֵכר ֶאת ֶזה, ָלֵכן ַאל ַּתֲעִליב ֶאת ֲחֵבְרָך ֶאָּלא 

ִתְׁשקֹל ָּכל ִמָּלה, ְוִאם ֶהֱעַלְבָּת ְתַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְמִחיָלה.

ַּבְּגָמָרא )יומא דף פ"ז עמוד א'( ֵיׁש ִסּפּור ַעל ַרב ֶׁשָהָיה לֹו "ִמְּלָתא ֵּבי ַטָּבָחא", ְּכלֹוַמר 

ָהְיָתה לֹו "ַּתְקִרית" ִעם ֵאיֶזה ַטָּבח, ְוַהַּטָּבח ָהָיה ְמַדֵּבר ָעָליו. ָאז ַרב ָאַמר: 'ּבֹוא ֵנֵלְך 

ְוִנְתַּפֵּיס ִאּתֹו'. ָּבא ַרב הּוָנא ַתְלִמידֹו ֶׁשל ַרב ְוָׁשַאל אֹותֹו: "ֵאיפֹה ָהַרב הֹוֵלְך?" ָאַמר לֹו: 

"ְלִהְתַּפֵּיס ִעם ַהַּטָּבח", ָאַמר לֹו: "ָאֵזיל ַאָּבא ְלִמְקַטל ַנְפָׁשא". ַהִּמָּלה "ַאָּבא" ֶזה ְלׁשֹון 

ָּכבֹוד, ְּכלֹוַמר מֹוִרי ְוַרִּבי הֹוֵלְך ַלֲהרֹג ֶנֶפׁש ]ִּכי ֵהִבין ֶׁשַהַּטָּבח ֹלא ִיְנַהג ַּכּׁשּוָרה ְוֵיָעֵנׁש, 

ַּכְמתַֹאר ְלָפֵנינּו[ ָאַמר לֹו ַרב: "ָלָּמה ַלֲהרֹג ֶנֶפׁש? ֲאִני ִמְתַּפֵּיס ִאּתֹו". ְוִהֵּנה ְּכֶׁשַרב ִהִּגיַע 

ְלָׁשם, ַהַּטָּבח ֶׁשָהָיה ִטֵּפׁש ָרָאה אֹותֹו ְוָאַמר לֹו: "ַאָּבא ַאְּת ִזיל", ְּכלֹוַמר ֵלְך ִמָּכאן, ֲאִני 

ֹלא ָצִריְך אֹוְתָך. ַרב ָרָאה ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְסַּתֵּדר ִאּתֹו, ָחַזר ַהַּבְיָתה. ַאַחר ָּכְך ַהַּטָּבח 

ָלַקח ֶאת ַה"ּקֹוִפיץ" ֶׁשֶּזה ַהַּסִּכין ֶׁשּלֹו, ְּכֵדי ַלְחּתְֹך ֶאת ָהֵאיָבִרים ֶׁשל ַהְּבֵהָמה, ּוִפְתאֹום 

ַהּקֹוִפיץ ָקַפץ ָעָליו ְוִנְכַנס ַלָּגרֹון ֶׁשּלֹו ְוָהַרג ֶאת ַעְצמֹו. )ְּבַמֲעֶׂשה ֶזה ִנְקָרא ַרב ְּבֵׁשם "ַאָּבא", 

ַהִּמָּלה "ַאָּבא" ֵיׁש ָלּה ְׁשֵני ֵפרּוִׁשים, ַרִׁש"י ְּבָכל ָמקֹום ְמָפֵרׁש ֶׁשֶּזה ְלׁשֹון ָּכבֹוד )עי' חולין ל"ח ע"א רש"י 

ד"ה לאבא, ועוד(, ְוַהּתֹוְספֹות )שם בד"ה אצטריך( ָּכְתבּו ֶׁשֶּזה ְׁשמֹו ַהְּפָרִטי ֶׁשל ַרב. ְוַהְּגָמָרא ָּכאן ֵהִביָאה 

ֶאת ֶזה ׁשּוָרה ַאַחר ׁשּוָרה, ָאז ַּכֲאֶׁשר ַרב הּוָנא ָאַמר ְלַרב "ָאֵזיל ַאָּבא ְלִמְקַטל ַנְפָׁשא" הּוא ִהְתַּכֵּון לֹוַמר 

ִּבְלׁשֹון ָּכבֹוד: ָהַרב ֶׁשִּלי, ֶׁשֲהֵרי ַרב הּוָנא ַתְלִמידֹו ְוֹלא ָיכֹול ִלְקרֹא אֹותֹו ִבְׁשמֹו, ְוִאּלּו ַאַחר ָּכְך ְּכֶׁשֶהָחצּוף 

ַהֶּזה ָאַמר "ַאָּבא ַאְּת", הּוא ִהְתַּכֵּון ַעל ַהֵּׁשם ַהְּפָרִטי ֶׁשּלֹו. ְוָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשֵּיׁש ָּבֶזה ִׁשּנּוי ָקָטן ַּבִּבּטּוי ֶׁשל 

ַהִּמָּלה, ֶׁשִאם אֹוְמִרים "ָאָבא" ְּבֵבי"ת ְרפּוָיה ֶזה ְלׁשֹון ָּכבֹוד, ְוִאם אֹוְמִרים "ַאָּבא" ְּבֵבי"ת ְּדגּוָׁשה ֶזה ֵׁשם 

ְּפָרִטי. ואכמ"ל(. ִמָּכאן ַאָּתה לֹוֵמד ֶׁשִּמי ֶׁשֹּלא ָפַגע ֵאינֹו ַחָּיב ְלַבֵּקׁש ְמִחיָלה, ֶאָּלא ַרק 

ַהּפֹוֵגַע ִּבְלַבד. ְוִאם ֵיׁש ָסֵפק ִמי ָּפַגע, ָאז ֶׁשְּיַבְּקׁשּו ְׁשֵניֶהם ְמִחיָלה )ְוִאם ַאָּתה יֹוֵדַע ֶׁשַהּפֹוֵגַע 

ֹלא ְיַבֵּקׁש ְמִחיָלה, ָאז ֵּתֵׁשב ַּבַּבִית ְותֹאַמר: "ֲהֵריִני מֹוֵחל ִלְפלֹוִני ַעל ַמה ֶּׁשָעָׂשה ִלי ַּבָּׁשָנה ַהּזֹאת"(. )גליון 

82 אותיות ט' – י"ב והערה 15(.
 

 ַהָּגאֹון ַהָּקדֹוׁש ַרֵּבנּו ַחִּיים חּוִרי ְמַלֵּמד ְזכּות
ִיְׂשָרֵאל, ְואֹוֵמר: ִרּבֹון  ַזַצ"ל ְמַלֵּמד ְזכּות ַעל  ַרִּבי ַחִּיים חּוִרי  ִנְדֵרי", ָהָיה  ַאֲחֵרי "ָּכל 

ָהעֹוָלִמים, ִּתְרֶאה ֵאיְך ַאֲחֵרי ָּגלּות ֲאֻרָּכה ָּכזֹאת, מֹוְכִרים ֶאת ֵסֶפר ָּכל ִנְדֵרי ִּבְמִחיר ָּגבֹוַּה 

ְמאֹד, ּוִמי ֶׁשָּקָנה ֶאת ַהֵּסֶפר ֹלא לֹוֵקַח אֹותֹו ַהַּבְיָתה, ֶאָּלא ַרק ַמֲעִביר אֹותֹו ֵמַהֵהיָכל 

ַלֵּתָבה, ְוַעל ֶזה הּוא מּוָכן ְלַׁשֵּלם ַאְלֵפי ְפָראְנִקים. זֹו ְזכּות ְּגדֹוָלה ְמאֹד. ָצִריְך ָּתִמיד 

ְלַלֵּמד ְזכּות ַעל ִיְׂשָרֵאל, ִּבְמֻיָחד ְּביֹום ִּכּפּור. )גליון 130 אות כ'(.

א. ֵיׁש ַּכּדּוִרים "ַקִּלי-צֹום", ַוֲאַנְחנּו ִמְׁשַּתְּמִׁשים 
ָּבֶהם. ָחָכם ֶאָחד )מובא בשדי חמד מערכת יום 
הכיפורים סי' א' אות י"ח( אֹוֵמר ֶׁשֵּכיָון ֶׁשַהּתֹוָרה 

)ויקרא כ"ג  ַנְפׁשֵֹתיֶכם"  "ְוִעִּניֶתם ֶאת  ָאְמָרה 
ל"ב(, ָאז ָצִריְך ְלִהְתַעּנֹות ְוָאסּור ָלַקַחת ַּכּדּוִרים 

ָּכַתב  זצ"ל  ָהַרב עֹוַבְדָיה  ָמָרן  ֲאָבל  ָּכֵאֶּלה. 
ְּתׁשּוָבה ָבֶזה )בשו"ת יביע אומר ח"ט סימן נ"ד(, 
ְוָכַתב ֶׁשֹּלא ָכְך ַהִּדין, ְוֵהִביא ְרָאָיה ֵמַהְּגָמָרא 
)יומא ע"ד ע"ב( ֶׁשָהִעּנּוי ֶׁשל ִּכּפּור ֶזה ְּבֵׁשב ְוַאל 

ַּתֲעֶׂשה, ְּכלֹוַמר ֵּתֵׁשב ְוַאל ּתֹאַכל, ֲאָבל ֶלֱאכֹל 
ִלְפֵני ֵכן ֶזה ֻמָּתר. ְוִכי ַיֲעֶלה ַעל ַהַּדַעת ֶׁשָאָדם 
ָצִריְך ְלַהְפִסיק ֶאת ָהֲאִכיָלה ְׁשָעַתִים-ָׁשֹלׁש 
ֶׁשַּיִּגיַע  ֶלֱאֹכל ַעד  ֶאְפָׁשר  ֲהֵרי  ִלְפֵני ִּכּפּור?! 
ַהְּזַמן, ְוָלֵכן ֻמָּתר ַּגם ָלַקַחת ַּכּדּוֵרי "ַקִּלי-צֹום" 

ִאם ֵהם ְמִקִּלים ָעֶליָך ֶאת ַהּצֹום.

ִנְפָלא  ִפּיּוט  ָלנּו  ֵיׁש  ַהִּכּפּוִרים  ְּבֵליל יֹום  ב. 
ֵיׁש  ַהֶּזה  ַהִּפּיּוט  ֵאִלי ְּתׁשּוָקִתי".  "ְלָך  ְמֹאד, 
ְוָאַרְבִּתי  "ְוָאַׁשְמִּתי  ִוּדּוי ֶׁשאֹוְמִרים:  ַּגם  ּבֹו 
ְוכּו'". ּוִבְגַלל ַהַּמְנִּגיָנה אֹוְמִרים ֶאת ֶזה ִמְּלַרע, 
ּוִמֵּמיָלא הֹוְפִכים ֶאת ַהַּמְׁשָמעּות, ִּכי ְּבִעְבִרית 
ַאָּתה  ְוִאם  ּוִמְּלַרע,  ְלִמְּלֵעיל  ַמְׁשָמעּות  ֵיׁש 
ַמְחִליף ֵּביֵניֶהם ַאָּתה ְמַׁשֶּנה ֶאת ַהַּמְׁשָמעּות, 
ְוָאַרְבִּתי ּוָבַגְדִּתי  ְוָכאן ִאם ּתֹאַמר "ְוָאַׁשְמִּתי 
ֶלֱאֹׁשם  ַאְמִׁשיְך  ֲאִני  ִמְּלַרע ֵּפרּוׁשֹו  ּוָבִזיִתי" 
ְוֶלֱארֹב ְוִלְבּגֹד ְוִלְבזֹות ְוכּו', ְוָלֵכן ָצִריְך לֹוַמר 
"ְוָאַׁשְמִּתי ְוָאַרְבִּתי" ִמְּלֵעיל. ְוָצִריְך ְלַכֵּון ֶאת 
ַהַּמְנִּגיָנה ֶׁשֹּלא ַּתְחִליף ֶאת ַהַּמְׁשָמעּות. )גליון 

32 אות ח', וגליון 82 אותיות כ"א וכ"ב(.

דבריו כשם משפחתו 
כחי  ו הנ ן  בעלו נמצאת  לחידה  תשובה 

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

 פתרונות מגליון קודם:
פתרון החידה: מי היה דודו של הגאון הקדוש רבי נחמן מברסלב? הגאון הקדוש רבי ברוך ממז'יבוז' )נכד רבנו הבעל שם טוב 

הקדוש, נפטר בשנת תקע"ב(. הזוכה: מרדכי אליהו - ירושלים.

 פתרון מי בתמונה: כבוד קדושת הגאון האדמו"ר הבית ישראל מגור זצ"ל )נפטר בשנת תשל"ז(.
הזוכה: אלי מליק - פתח תקוה.

 תשובה ניתן לענות
 בקו בית נאמן

079-9270505 שלוחה 23.

בין הפותרים נכונה יוגרל פרס
)חובה לציין שם וכתובת(

בית ההוראה בראשות מורנו הגאון הרב מצליח חי מאזוז שליט"א, שמחים לבשר לציבור על 
הוצאת הקונטרסים "פסקי הלכות"  ליקוט פסקי מרן ראש הישיבה
 בהלכות הימים הנוראים וכן בהלכות השכמת הבוקר ציצית ותפלין.

הקונטרסים נכתבו ע"י יצחק מאזוז והוגהו ע"י מרן שליט"א


