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"ותן טל ומטר לברכה"
חזק וברוך )לחזן ר' כפיר פרטוש ולאחיו ר' יהונתן הי"ו(. שרת שיר של רבי אשר מזרחי, א. 

"יה אל המוריד טל ומטר, קבץ עמך". אמנם השבוע הזה עדיין לא אומרים ברך-
עלינו עד ז' בחשון, אבל הרב עובדיה ע"ה )בשו"ת יביע אומר ח"ה חאו"ח סימן ט"ו( פסק 
שמי שטעה בימים האלה ואמר ברך עלינו אינו חוזר. הרדב"ז )עי' ח"ה ב' אלפים נ"ה( 
פסק ככה, אמנם תלמידו מהריק"ש - רבי יעקב קאשטרו )שו"ת אהלי יעקב סימן 
פ"ז( חולק עליו בזה, והרב )שם אות ד'( הביא פוסקים רבים כדעת הרדב"ז. )וע"ע 

בשו"ת יבי"א ח"י חאו"ח סימן י'(. והטעם לזה, כי כל הזמן הזה הוא זמן גשמים, ולכן 

אנחנו מזכירים "משיב הרוח ומוריד הגשם" כי זו התקופה של הגשם, ואל"כ 
נזכיר את זה כל השנה כולה. ואם תאמר לי שחכמים קבעו לומר בז' בחשון, 
הרי הם נתנו טעם לזה, "כדי שיגיע אחרון שבישראל לנהר פרת" )תענית י' ע"א(, 
שעולי הרגל יספיקו לחזור לבתיהם לפני שנתפלל על הגשם. היתה אמונה כ"כ 
פשוטה אצל רבותינו, שאם מתפללים על הגשם בוודאי שמגיע הגשם1. והנה 
השנה הקב"ה נתן לנו "בונוס" על החשבון, והגשם הגיע מוקדם. למה? הראו לי 
השבוע תמונה של אלפים ורבבות בכותל המערבי, שצועקים בסליחות בקולי 
קולות "חטאנו לפניך רחם עלינו". כמה שנלחמים בנו החופשיים הכופרים 
החילוניים והרפורמים, לא עוזר להם כלום, כי עם ישראל קשור לאמונה כמו 
תינוק שקשור בטבורו למעי אמו, תעשו מה שתרצו, אין מה לעשות נגד זה. לכן 
מגיע להם על זה טל ומטר לברכה. למה צריך לברכה? כי לפעמים הגשם גורם 
תאונות ב"מ, וגם היה ברק שפגע בילד אחד, ומי יודע כמה דברים אחרים?! לכן 
מבקשים "טל ומטר לברכה". בנוסח שלנו בברך עלינו כתוב "שמרה והצילה 
שנה זו מכל דבר-רע", שני רישי"ן, לומר שלא תהיה התנגשות של המכוניות 
בגשם, ולכן צריך להפריד בין רי"ש לרי"ש, שתהיה הפרדה בין מכונית למכונית 
ובין אוטובוס למכונית וכדו'. צריך להיזהר בזה ולהתפלל הרבה, ולדעת שכל 

מה שתתפלל זה מעט.

על מה נאמר לשון "בריאה"?
הרמב"ם ב.  האמונה.  עיקרי  רוב  כוללת  היום  שקראנו  "בראשית"  פרשת 

קבע שלושה עשר עיקרים בדיוק נמרץ, למרות כל מה שהקשו עליו בזה2. 

1.  לפני מאה שנה היה סיפור כזה בירושלים, כמה ימים לפני ז' בחשון כולם היו עושים 
זיפות לגגות והיה לחץ גדול. אחד שאל אותם: מה קרה לכם? אין גשם בכלל. אמרו 
לו: עוד מעט שבעה בחשון, ואנחנו נגיד "ותן טל ומטר לברכה", ואיך הגשם יפגוש 
אותנו על הגגות?! "דלף טורד ביום סגריר" )משלי כ"ז ט"ו(. כולם יודעים שתפלה זו תפלה.

2.  אחד אמר שמספיק רק שלושה עיקרים, ואחד אמר שמספיק רק שמונה עיקרים, 
ואחד אמר שצריך כל התורה תרי"ג מצוות - תרי"ג עיקרים. ואם תוסיף עליהם פירושים 
ופרטים תמצא אלפי עיקרים. אבל הרמב"ם יודע מה שעושה בדיוק. אברבנאל כתב 
)פירושו ראש האמונה(, ושם מביא כל הקושיות שהקשו על הרמב"ם  ספר "ראש אמנה" 
עד ימיו, כמו רבי חסדאי קרשקש בספר אור ה' ורבי יוסף אלבו בספר העיקרים )הוא 
כותב שם חרוזים ולפעמים מלגלג מעט. למשל הוא כותב "אפרוחים וביצים תלמידי ה"ר נסים", כלומר תלמידי 

רבנו נסים הם כמו אפרוחים וביצים לעומת הרמב"ם. והכוונה בהלכה(, ועונה על כל השאלות שלהם. 

למה הרמב"ם לא כתב בין  למשל הוא מביא שם )בפרק השלישי( שאלה אחת שלהם: 
העיקרים שהקב"ה ברא את העולם? והרי זה עיקר חשוב מאד, לאפוקי מדעת הכופרים 
בחידוש העולם. הוא עונה על זה )בפרק הששה עשר(, שהרמב"ם כתב עיקר "שהוא קדמון 
לכל קדומים", וא"כ בוודאי שהוא ברא את העולם. וזה פשוט. פעם ביום ראש השנה 

והנה כתוב "בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ" )בראשית א' א'(, מה זה 
"ברא"? יש מאין. מנין לנו הדבר הזה? כי אף פעם לא כתוב "ברא" על בן אדם, 
ומעולם לא אומרים: האדם ברא כלי חרס או ברא שלחן וכדו', ואין ביטוי כזה 
בבני אדם רק אצל הקב"ה, כי "ברא" זה יש מאין. ואם תאמר לי, למה המלה 
הזאת מופיעה רק ביום הראשון ואילו בשאר הימים כתוב ויעש ויצר וכדו'? 
שביום הראשון נברא כל  התשובה לזה, אמרו חכמים )בראשית רבה פי"ב אות ד'( 
מעשה בראשית, רק שעדיין לא הגיע זמנם להיגלות, ולכן רק שם נאמר "ברא". 
אבל בהמשך נאמר עוד פעמיים "ויברא", בתנינים ובאדם. הבריאה הראשונה, 
"ויברא אלקים את התנינים הגדולים" )שם פסוק כ"א(, כי מרוב גודלם של התנינים 
זה כאילו בריאה מיוחדת3, ולכן כתוב "ויברא". הבריאה השניה, "ויברא אלקים 
את האדם בצלמו" )שם פסוק כ"ז(, כי האדם זו בריאה מיוחדת. לא כמו שאומרים 
המשוגעים שהאדם יצא מהקוף, ומאיפה יצא הקוף? מתולעת, ומאיפה יצאה 
התולעת? מאפס ורפש. אין דבר כזה. היום נודע בעולם כולו שאין שום דבר 
יוצא מכלום. פעם חשבו שיש תולעים שיוצאים מהרפש בלי אבא ואמא, אבל 
אחרי שהמציאו את הזכוכית-המגדלת ועוד מכשירים האלה, ראו שאין דבר 
כזה4. ומה שטוענים הכופרים במשך מאות שנים, שהאדם יצא מהקוף והקוף 

בחו"ל קראתי כל הספר הזה )אולי התחלתי כמה ימים לפני כן(, ומאז לא קראתי אותו יותר, 
וגם הספר נאבד לי )אבל אל תביאו לי אותו, אני זוכר רוב הדברים בערך(.

3.  ויש תנינים שמסוגלים לבלוע אוניה שלימה על כרעיה ועל קרבה עם בני האדם 
שבה. ויש סיפורים כאלה נוראים ואיומים, טוב שאנחנו לא מכירים אותם ב"ה.

4.  בגמרא )שבת י"ב ע"א( כתוב שמותר להרוג כנים בשבת, כי הם לא באים מאבא ואמא 
אלא מהרפש )שם ק"ז ע"ב(. ההלכה הזאת היתה תמוהה. לפני שלוש מאות שנה עמד על זה 
חכם גדול באיטליה, רבי יצחק לאמפרונטי, שהיה גם רופא וגם בקי בתלמוד וגם פוסק, 
וכתב ספר "פחד יצחק" עשרה כרכים. ושם )פחד יצחק אות צד"י ערך צידה( כתב שבימינו אסור 
להרוג כנים. אמר את זה לרבו רבי יהודה ברייל, שהיה חכם גדול באיטליה )הוא היה בקי 
בדקדוק ופילוסופיה ובהלכה והכל. פעם היו לומדים הכל, ולא כמו היום שבקושי לומדים לאסוקי שמעתתא 

אליבא דהלכתא או להבין צורתא דשמעתתא או להבין דיבור רש"י וכדו', אלא היו לומדים הכל. "חכם" צריך 

להבין הכל(, וענה לו: דברי חכמים וההלכה הם עיקר, ואי אפשר להזיז את ההלכה מפני 

הקושיות של הרופאים. אבל לא הספיק לו הדבר הזה. במשך הדורות יש שמצאו הסברים 
לזה. הרב משה לוי ע"ה )מנוחת אהבה ח"ג פרק י"ח סעיף ו' ובמילואים שבסוף הספר שם( מצא הסבר 
לדבר הזה, ואמר שהטעם שכתוב בגמרא במציאות זה היום אחרת, אבל ההלכה קיימת 
לעולם. ויש אומרים בשם הרב אלישיב שלא כדאי להרוג כנים בשבת )ארחות שבת ח"א 
פרק י"ד הערה מ"ז(. ויש אומרים שזה סוג אחר של כנים שאין לנו אותו )עיין בחוברת אור תורה 

שבט תשע"ד סימן ס"ד אות א', ובעלון מס' 133 אותיות ח'-ט'(. דרך אגב, הרב פחד יצחק לא הספיק 

להדפיס כל הכרכים בחייו, רק חלק אחד על אות מ"ם בלבד )היה לנו אותו בבית בחו"ל. זה היה 
ספר ענק, בעובי כמו שלושה כרכים יביע אומר, ובגובה כמו יביע אומר אולי פחות קצת(. ואח"כ פה בארץ 

ראינו שיש המשך על הכל. הוא נפטר בשנת תקט"ו, וזכה שאחרי כמאה וחמשים שנה 
ידפיסו כל הספרים שלו. איך זכה לזה? כי הוא היה גם רופא מיוחד חכם ונבון )וכאשר 
בא לבדוק חולים בבית החולים, לא הולך בלילה כי אז כולם נראים מסכנים, "העמוסים מני בטן הנשואים מני 

רחם" )ישעיה מ"ו ג'(, אלא הולך בבוקר, לוקח פנס ועובר על פניהם. מי שרואה שיש בו טיפת חיים מטפל בו טוב, 

ומי שרואה שאין לו סימן חיים משתדל לעשות מה שיכול(, ולכן הממשלה באיטליה הכירה בערכו, 

וכתבו לו שם איזה לוח. אמנם היא לא מבינה בכתבי היד שלו, כי מה תבין "הרב אמר" 
או "הרב הקשה"?! אבל ידעה שזה כתבי יד 
של גאון גדול ושמרה על זה. אחרי מאה שנה 
ממשלת צרפת קנתה אותם מאיטליה, ונתנה 
אותם ליהודים שהיה להם כסף, והם הוציאו 
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בשעה 20:00
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18:05  17:29  16:32 ב"ש:  להקדשות והנצחות : 052-7130552



יצא מתולעת והתולעת נבראה מן האויר, כל המשען שלהם 
)ישעיה ל"א ג'(. לכן חייבים להאמין  נפל, "וכשל עוזר ונפל עזור" 

שיש בורא לעולם.

"אדון עולם אשר מלך, בטרם כל-יציר נברא"
הפילוסופים בימי הרמב"ם חשבו שאין התחלה לעולם, והוא היה קיים כל ג. 

הזמן. אבל לפני מאתים שנה התברר לכולם שיש התחלה לעולם, ולפני כן לא היה 
כלום. אבל מתי היתה ההתחלה הזאת? הם חולקים בזה. אחד אומר שלושים אלף 
שנה, ואחד אומר שלושים מליון שנה, עד שהגיעו למספר "חמשה עשר מליארד 
שנים"... כל זה כדי שיוכלו להרגיע את השאלה: למה היום לא רואים שמקוף יוצא 
בן אדם? כי אנחנו רואים ומכירים בסה"כ כמה אלפי שנים, ואילו במשך חמשה 
עשר מליארד שנה הקוף נעשה בן אדם. אבל אם ככה צריך להיות "קופי ביניים", 
ואם הקוף נעשה בן אדם צריכים להיות באמצע כמה קופים שונים, אחד שמחליט 
ללבוש בגדים, "ויעשו להם חגורות" )בראשית ג' ז'(, ואחד שמתחיל לומר אבא אמא, 
ואחד שמתחיל לומר: תן לי מטה לשכב עליה, ואחד שנעשה חצי עורך דין... ויש 
מקום בעולם שבני אדם אין להם שפה בכלל. כתוב בספר "לא יאומן" שהשפה 
שלהם "אינג'ה אינג'ה" בלבד. הבעל אומר לאשתו: אינג'ה אינג'ה? והיא עונה לו: 
אינג'ה אינג'ה! מה הפירוש? הוא שואל אותה: האוכל מוכן? והיא עונה לו: האוכל 
מוכן! וכי יש לנו קוף שמדבר ככה?! אין דבר כזה. מי שימצא קוף כזה אדרבה 
שיביא אותו... רבי אמנון יצחק אומר: מי שחושב שהוא יצא מהקוף שישחרר את 
המח של הבן אדם מכיל  בני דודו מהספארי... הם יודעים שהכל הבל. זה שגעון. 

מאה מלייארדים של תאים. תגידו, זה בא מקוף?!

"וענתה השירה הזאת לפניו לעד"
בעל חובות הלבבות, שהיה חכם גדול5 )עוד לפני הרי"ף(, כותב שם )שער היחוד פרק ד. 

ו'(: משל למה הדבר דומה? אדם רואה שיר יפה שבו רמוז השם של המלך בראשי 

תיבות, עם משקל יתד ושתי תנועות יתד ושתי תנועות וחרוזים וכל הדברים האלה, 
והוא מתפלא: מי כתב את זה? באתי לבית ריק. אחד אומר לו: יש לנו חתולה קטנה, 
היא ראתה דיו על השלחן, לקחה את הקולמוס וטבלה אותו בדיו, "ויטבול אותה 
ביערת הדבש" )שמואל-א', י"ד כ"ז(, ויצא השיר הזה. אמר לו: אתה מג'נון? אתה משוגע? 
וכי חתולה תכתוב שיר כזה?! אין דבר כזה בעולם. אומר חובות הלבבות: אם אתה 
רואה שיר נפלא לא תחשוב שזה בא מאליו, קל וחומר לכל הבריאה שאומרת שירה. 
ומה נגיד על העולם כולו שנברא בחכמה רבה ובגאונות שאין כמוה בעולם?! אומרים 
את ההוכחה הזאת גם בשם ניוטון, שהיה מדען גדול באנגליה בשעה שלא היה בה 
יהודי אחד לרפואה6, אבל היה לבדו ואהב ללמוד הרבה7. הוא היה אסטרונום גדול. 

את כל הכרכים האלה.
5.  הוא כתב ספר מוסר שאין כמוהו בעולם. היום יש בורחים מהספר הזה, אבל הוא ספר 
מתוק מדבש. פעם ראיתי מאמר בעיתון "מרכז העניינים", והכנסתי אותו בתוך חובות 
הלבבות שלי. הוא כותב שם: "הפסיכולוג הגדול בעולם זה בעל חובות הלבבות", כאשר הוא 
מדבר על בטחון, אמונה, ושער הבחינה ואהבת ה', הוא מדבר איתך מכל הלב, ואי אפשר 

לברוח מהדברים שלו.
6.  כל היהודים גורשו משם בשנת חמשת אלפים נ'. פעם נפתלי בנט בא בשבעה של בתי 
1290 למניינם. הוא התפלא:  ז"ל, ודיברנו על גירוש אנגליה. אמרתי לו שזה היה בשנת 
מאיפה אתה יודע? לקח את המחשב שלו ומצא את זה. אבל זה פשוט מאד, כי אני יודע 
שגירוש אנגליה בשנת חמשת אלפים נ', ואם תרצה לדעת מספר הגוים תוסיף אלף מאתים 
וארבעים, וא"כ אלף מאתים וארבעים על חמשים זה אלף מאתים ותשעים. "א'רץ ארץ ארץ 

שמעי דבר ה'" )ירמיה כ"ב כ"ט(.
7.  הוא נולד בשנת ת"ב ונפטר בשנת תפ"ו, ונשאר רווק כל ימי חייו )84 שנים(. אבל הוא אהב 
ללמוד עד שהיה קורא אותיות שלנו, וידע לקרוא הרמב"ם. הוא כתב ספרים שמלאים אמונה, 
כי היה מאמין בתורה. פעם כתבו 
בשמו שהעולם יגמר בשנת תת"ך, 
כלומר עוד ארבעים שנה "ונינוה 
נהפכת" )יונה ג' ד'(... אינני יודע איך 
הוא מצא את זה, אבל אל תאמינו 
לו, כי חכמים )סנהדרין צ"ז ע"א( נתנו 
יותר מזה, וגם יש פירושים אחרים 
בדבר הזה )עיין בספר ה' נסי ח"א עמ' רי"ג(.

ובזמנו כבר המציאו את השיטה שכדור הארץ מסתובב עם שבעה כוכבי הלכת 
סביב השמש. והוא עשה בביתו דבר יפה מאד, צורת שמש כדור הארץ וכוכבים, 
השמש במרכז וכדור הארץ והכוכבים מסתובבים סביבה, כל אחד לפי ערכו ולפי 
כבודו ומעלתו, מי שהולך מהר ומי שהולך לאט. בא חבירו אסטרונום כמוהו, 
שהיה כופר "אתאיסט" ומאמין שהעולם בא מאליו, ושאל אותו: מי עשה לך את 
הדבר הזה? אמר לו: מה פירוש מי עשה לי?! יש לי כל מיני גרוטאות ב"בויידם", 
ופעם היתה רוח סערה והם התחברו מכאן ומכאן, ונעשה העולם הזה, "ויצא העגל 
הזה" )שמות ל"ב כ"ד(... אמר לו: אתה רוצה לשגע אותי?! איך אפשר שנעשו כוכבים 
וגלגלים מהגרוטאות האלה?! אמר לו ניוטון: מה הפלא בזה? הרי אתה אומר על 
הכוכבים העיקריים שנוצרו מאליהם, וא"כ אלה הכוכבים הקטנים לעומתם ג"כ 
באו מאליהם. זה מה שמספרים בשמו, אבל עיקר הרעיון נמצא בחובות הלבבות. 
והנה אתה רואה יתוש קטן שיש בו כל הדברים בעולם, והוא עוקץ בן אדם בלי 
שמרגישים בו שעוקץ, כי הוא מרדים את המקום, ורק אחרי שההרדמה מפסיקה 
האדם מרגיש את העקיצה וכבר היתוש ברח משם. זו הפרנסה שלו... "ושתי את 
גבולך" )שמות כ"ג ל"א(, ושתי אותיות יתוש. ולא רק זה אלא גם חיידקים וכדו', הכל 
מלא חכמה נפלאה. וכי דבר כזה בא מאליו?! איינשטיין אמר: "כל מה שאנחנו 
יודעים היום זה כמו ילדים קטנים שמשחקים בצדפים על שפת הים, ומעולם לא 
נגיע לעומק של הים הזה". רק בימינו נודע שיש לאדם די. אן. אי )D.N.A(, ושהאדם 
מורכב בצורה מיוחדת. אם זה היה "במקרה" כמו שאומרים המשוגעים האלה, צריך 
שיהיה בן-אדם שהעינים שלו ברגלים, או שהראש שלו חציו למעלה וחציו למטה, 
או שהוא עם עשר ידים וכדו'. אבל אין דבר כזה בעולם, אותו דבר כולם, ואותה 
תבנית כולם. צריך לדעת שהבריאה לא דבר רחוק מהשכל, אלא אדרבה זה השכל 
האמיתי. יש בורא אחד לעולם, שתכנן את העולם בצורה מיוחדת, ובכל דבר תמצא 
טביעת החותם שלו. רבי יהודה הלוי אומר )בפיוט בקדושה לשחרית ביום כיפור(  "וכל דמות 

ֶטַבע חותמך" הטביעה של החותם שלך.

מה הפירוש "בצלמנו כדמותנו"?
מה שנאמר "בצלמנו כדמותנו" )בראשית א' כ"ו(, לא הכוונה כפשוטו, אלא בחכמה ה. 

שה' נתן לאדם הוא נתן לו כח בחירה. בנוסח של סדר העבודה ביום הכיפורים כתוב: 
"גולם תבנית מן האדמה יצרת, ועל עץ הדעת אותו פקדת". בימי מרן היה הנוסח 
"גולם תבניתך", וזה ביטוי גס וכבד, וכי תבניתו של הקב"ה זה גולם?! ומרן )שו"ת 
אבקת רוכל סי' כ"ו-כ"ח( ניסה לתרץ את זה. אבל אחר הכל הרמב"ם ניצח את כל העולם, 

והוא פירש "בצלמנו כדמותנו" זה מבחינת השכל והבחירה של האדם )מורה נבוכים 
ח"א פ"א(. הרמב"ם כמו אברהם אבינו, שכל העולם מעבר אחד והוא מהעבר השני, 

ומה שכותב זה אמת לאמיתה של תורה, באמונה פשוטה וישרה. ומי אמר שיש 
בחירה לאדם? הנה יש לנו הוכחות שהיום הזה יש מאתים שמונים אלף יהודים 
בעלי תשובה. ולא כולם בעלי תשובה שגדלו בתורה, אלא חלק גדול מהם גדלו 
בלי לדעת כלום, לא כיפור ולא שבת לא כשר ולא טרף, ופתאום שומעים דברים 
של טעם וחוזרים לתורה. איך אתם חוזרים והרי גדלתם בצורה אחרת? כי הם לא 
כמו בעל חיים שיש לו "אינסטינקט" טבע שלא יכול לזוז ממנו, אלא האדם יכול 
אחר: "כדמותנו" בחינת השכל, "בצלמנו"  כתב פירוש  )שם(  רש"י  לשנות את זה8. 
שהבן אדם צלם דיוקן יוצרו הוא. ולכאורה רש"י סובר שיש הגשמה ח"ו והקב"ה 
מוגשם. אבל רבי יהודה פתייא )מנחת יהודה בראשית אות ו'(9 מבאר הכוונה שה' מתראה 

8.  אמנם יש כאלה הולכים גם לדרך השניה, אבל הם נמשכים אחרי התאוות שלהם, וזה 
לא כמו אדם שעוזב את כל הדברים הרעים והולך בדרך התורה, ושם יש לו הכל ולא חסר 
לו כלום. לא כמו הכמרים שאומרים שאסור לאדם לקחת אשה, ואומרים "מצא אשה מצא 
מות". למה מי שלקח אשה מצא מות?! כתוב "ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך" )דברים 
ל' י"ט(. אבל אצלם האיש לבד, והאשה לבד, חרבן נורא ואיום. אנחנו אין לנו את העיתונים של 

החילוניים ב"ה, אבל אלה שלוקחים אותם רואים שאין לך שבוע בלי רצח אחד שנים שלושה, 
ועל שטויות. אדם לוקח מקום חניה של חבירו והוא רוצח אותו, אם לקחת את החניה  שלו 
תלך לגיהנם.... זה בני אדם?! אלו חסרי דעת. לפעמים יש כאלה שמקנאים בהם, אבל מה 

יש לקנא בהם?! אלה מסכנים ואומללים.
9.  זה ספר מתוק מאד. אמנם קטן אבל יש בו חידושים מתוקים מדבש. אחד החידושים שם 
)אות י"א( על פרשת השבוע, בפסוק "לזאת יקרא אשה כי מאיש לוקחה זאת" )בראשית ב' כ"ג(, 

שאדם הראשון היה רדום, "ויפל ה' אלקים תרדמה על האדם ויישן ויקח אחת מצלעותיו" )שם 
פסוק כ"א(, וכאשר קם חשב שהוא ממשיך בקריאת השמות לבהמות, ולכן אמר "זאת הפעם 

עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה", כלומר קראתי לזה סוס ולזה נשר ולזה חמור 

לעילוי נשמת מ"ז היקרה הצדקת
מזל סעדונה חיה בת אסתר 

סיתרונה עידאן ע"ה
נ"ע ט' בטבת התשע"ט

ת.נ.צ.ב.ה

להצלחת יורם חורי,  
דניאל בוכריס,  יונתן 

מאמו, חיבה סופר 
וכדיר בוכריס וב"ב.

לעילוי נשמת
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ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
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ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
 רפאל שריקי

בן מרים
ת.נ.צ.ב.ה.

לרפואת
רבקה חיה
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אסנת



בדיוקן הזה לנביאים, וזהו מה שכתב רש"י "דיוקן יוצרו הוא". את הרעיון הזה אמר 
רבי יהודה הלוי בפיוט שקוראים ביום שני של ראש השנה: "יה שמך, ארוממך, 
וצדקתך לא אכסה. האזנתי, והאמנתי, לא אשאל ולא אנסה". בהמשך אומר שם: 
"רק מראיו, בעין נביאיו, כמלך רם ומתנשא". לנביאים יש מראה מיוחד כמלך רם, 
ואילו לשאר העולם אסור לראות את זה, "כי לא ראיתם כל תמונה" )דברים ד' ט"ו(, 
רק בשביל הנביאים שיראו משהו שיבינו את זה10. אבל למעשה זה לא באמת 
ככה, כי הקב"ה אינו מוגבל לא בחומר ולא בשטח אורך ורוחב, אין דבר כזה. ואמרו 
רבותינו שאין למעלה לא ימין ולא שמאל לא אחור ולא פנים )עי' רמב"ם פ"א מהלכות 
יסוה"ת הי"א(. "אשר לא ישא פנים" )דברים י' י"ז(, ישא ראשי תיבות ימין שמאל אחור, 

שאין לו לא ימין ולא שמאל לא אחור ולא פנים. אין דבר כזה בעולם. צריך להבין 
בקריאת הפסוקים, כי יש בהם טעם מיוחד.

טעה ואמר "מוריד הטל" בימי החורף
השבוע ביום שמיני עצרת )שהוא בא"י גם שמחת תורה( התחלנו לומר "משיב הרוח ו. 

ומוריד הגשם". וכן בחו"ל. מי שטעה ואמר "מוריד הטל" אינו חוזר )שו"ע סי' קי"ד ס"ג 
וס"ה(, כי טל אינו נעצר, ולא אמר שקר בזה. אבל אם נזכר לפני שחתם את הברכה, 

יחזור מתחילת הברכה, ויאמר: אתה גבור וכו' משיב הרוח ומוריד הגשם. אמנם 
יש אומרים שאין צריך לחזור מתחלת הברכה אלא איפה שנמצא בברכה יאמר 
משיב הרוח וכו', אבל לפעמים זה לא מתאים, כי אם יאמר: "ונאמן אתה להחיות 

ולזה כבש, וזאת מתאים לקרוא לה "אשה". והוא מסביר את זה שם בטוב טעם. פעם 
בילדותנו סיפרו לנו סיפור כזה: למה האזנים של החמור ארוכות? כי הוא הלך לאדם 
הראשון, ואמר לו: שכחתי את השם שלי. אמר לו: השם שלך חמור. למחרת בא אליו 
שוב, ואמר לו: שכחתי את שמי. אמר לו: חמור, חי"ת מ"ם וא"ו רי"ש. בא אליו שוב ביום 
השלישי, וכל יום ככה. ביום השבת אדם הראשון כבר לא יכל, משך לו את האוזן ואמר לו: 

שמך חמור חמור חמור חמור, די מספיק. ומאז האזנים שלו נעשו ארוכות...
10.  זה מסביר לנו הרבה דברים. למשל "ואראה את ה' יושב על כסא רם ונשא" )ישעיה ו' א'(, 

איך יושב? והרי אין ישיבה למעלה. אלא בדמות של הנבואה נראה ככה.

מתים, משיב הרוח ומוריד הגשם, ברוך אתה ה' מחיה המתים". נמצא שהתחיל 
במתים ובאמצע הכניס גשם, וכי הגשם הזה מחיה מתים?! לכן יותר טוב לחזור 
אבל אם אמר  מתחלת הברכה. ויש דוגמא כזאת בבן איש חי במקום מסויים. 
"ברוך אתה ה'", לא יכול לתקן יותר כי הזכיר שם שמים, ויוצא ידי חובה בזה. ויש 
אומרים שאם חתם מחיה המתים ועוד לא התחיל אתה קדוש, יכול לומר שם 
"משיב הרוח ומוריד הגשם", וימשיך: אתה קדוש ושמך קדוש. אבל זה לא נכון, כי 
בכל דבר שאין מחזירים אותו, אם חתם את הברכה לא צריך לחזור יותר. ומצאנו 
דבר כזה ביעלה ויבוא בראש חודש, שמי שטעה בלילה ולא אמר יעלה ויבוא אין 
מחזירים אותו, כי אין מקדשים את החודש בלילה )ברכות ל' ע"ב(, אבל מי שטעה ביום 
בשחרית ומנחה ולא אמר יעלה ויבוא, אם עדיין לא התחיל מודים יאמר שם יעלה 
ויבוא, כלומר אחרי שחתם המחזיר שכינתו לציון יאמר "אלקינו ואלקי אבותינו 
יעלה ויבוא". למה בלילה לא יכול לומר בין המחזיר שכינתו לציון למודים? כיון 
שבלילה אם לא אמר אין מחזירים אותו, לכן אם חתם את הברכה לא צריך לתקן 
עוד בכלל )עיין סימן תכ"ב ס"א ובמג"א סק"א(. ואותו הדבר כאן. הרב עובדיה ע"ה )שו"ת 
יביע אומר ח"א חאו"ח סימן כ"ב אות י"ג( פסק ככה, בניגוד לחכמים שאמרו שאפשר לתקן 

את זה. יש כאלה מאחינו האשכנזים שבקיץ אין אומרים מוריד הטל, ואם טעה 
בחורף ולא אמר לא טל ולא גשם וחתם בא"י מחיה המתים, יאמר שם "משיב הרוח 
ומוריד הגשם", ואם התחיל אתה קדוש חוזר לראש התפלה )ש"ע סימן קי"ד ס"ה וס"ו(.

"ברך עלינו" בשבעה בחשון
)אות א'( שמי ז.  אנחנו אומרים "ברך עלינו" בשבעה בחשון. ואמרנו בהתחלה 

שטעה ואמר "ברך עלינו" גם בימים האלה אינו חוזר. כל הטעם הזה "עד שיגיע 
אחרון שבישראל לנהר פרת", לא קיים היום, ואפשר להגיע בתוך יום-יומיים 
בלבד. לכן יש כאלה אומרים שבימינו לא צריך לומר רק בז' בחשון. והביאו דעה 
כזאת בשם הרמב"ן )כ"כ בארחות חיים הלכות תפלה סימן ק"ט בשמו( ואחרים. אבל לא עושים 
חדשות, ואני אסביר לכם את זה. אם כל אחד יפסוק לפי הדעה שלו אין לדבר 



סוף, כי אחד יפסוק ככה ואחד יפסוק ככה, ואח"כ באים חילוקי 
דעות בזה, באמריקה הדרומית מתחילים לומר ברך עלינו מיד 
אחרי שמחת תורה, ובאמריקה הצפונית מתחילים רק בשבעה 
בחשון, ומלא מלחמות מזה11. לכן מספיק המריבות על הודו לפני "ברוך שאמר"... 
וכי עוד יוסיפו מריבות ?! אם חכמים קבעו לומר בשבעה בחשון נשאיר את זה ככה.

בג'רבא נוהגים כמו ארץ ישראל
במדינות אחרות בכל העולם אומרים "ברך עלינו" ששים יום אחרי התקופה )תענית ח. 

י' ע"א, שו"ע סי' קי"ז ס"א(. והולכים בזה לפי התאריך הלועזי12. אבל בג'רבא עושים כמו 

ארץ ישראל. מרן רבי כלפון זצ"ל )ברית כהונה מערכת גימ"ל אות א'( מספר שלפני מאתים 
שנה בא לג'רבא חכם אחד רבי מסעוד רואח )הוא חיבר פיוטים וכנראה חכם ממרוקו(. ואמר 
להם: בכל העולם אומרים ברך עלינו בכסלו בחנוכה, למה אתם אומרים בשבעה 
בחשון? מה קרה לכם?! אמרו לו: "אנחנו ש'קיפת ארץ ישראל", כלומר הפרוזדור 
של ארץ ישראל. אמר להם: תגידו לי, השתגעתם?! וכי אתם ארץ ישראל?! הלך 
לרבי שאול כהן ע"ה )בעל לחם הבכורים(, ואמר לו: יש לך קהילה משוגעת או שאתה 
משגע אותם?! מה אתה אומר להם שג'רבא פרוזדור של ארץ ישראל? איפה מצאת 
את זה? אמר לו: קודם כל, אני לא אמרתי את זה, אלא זו מסורת בידם. דבר שני, 
זה כתוב בגמרא )גיטין דף ח' ע"א(. התפלא: ג'רבא כתובה בגמרא? אמר לו: כן. פתח 

11.  בעבר היו מלחמות ממש על שתי מלים בקדיש, "ויקרב משיחיה". פעם בבית החולים 
היה שוכב על ידי חילוני אחד מטה ליד מטה, והוא אמר לי: אני הייתי דתי. שאלתי אותו: אז 
מה קרה לך? אמר לי: חותני חסיד ואבא שלי ליטאי )ואולי הפוך(, אם אני אומר בקדיש ויקרב 
משיחיה, הליטאי תופס את הטלית שלי ולוקח אותה, ואם אני לא אומר בקדיש ויקרב 
משיחיה, החסיד לוקח לי את הטלית. לכן עזבתי להם את הטלית, תקחו אותה ממני ותעזבו 

אותי. אסור לריב על כל מלה.
12.  פעם הרב יהושע אברמוביץ' )מנהל הג'וינט, והיה לו מח פיננסי. היה תלמידו של הרב דסלר ע"ה, ופעם 
אמר לו: יש לך מח מיוחד בכסף אז תעזור לישיבות. היה לו קשר עם הג'וינט, והיה מביא כספים לישיבות. אני לא 

הרב ניסן פינסון בחו"ל, והיינו לומדים פרק אלו  יודע אם הוא חי היום( בא אלינו לישיבה של 

מציאות )בבא מציעא דף כ"ג ע"א(. הוא היה קורא בגמרא "אין מעבירין על האוְכלין". ואמרתי 
לו: אוכל-אוָכלין, כמו חודש-חוָדשים. הוא חזר על זה: אוכל-אוכלים, חודש-חודשים. 
והסכים. אח"כ אמר לי: אני לא מבין דבר אחד, למה התאריך של שאילת הגשמים הולך לפי 
התאריך הנוצרי? אמרתי לו: כי החשבון של התקופה הולך לפי ימות החמה, ולכן התאריך 
הלועזי זה אותו היום בערך, ארבעה דצמבר או חמשה דצמבר. ולפעמים קצת יותר, ופעם 

כתבתי כלל בזה )סלת נקיה פרק י"ג(.

והראה לו: רבי יהודה אומר, כל האיים שנמצאים מול הים הגדול דינם כמו ארץ 
ישראל13, שנאמר "וגבול ים והיה לכם הים הגדול וגבול" )במדבר ל"ד ו'(. מה זה "הים 
הגדול וגבול"? הרי הים הגדול הוא הגבול, וא"כ צריך לומר "לגבול". אלא זה בא 
ללמד שגם מה שבתוך הים הגדול נחשב ארץ ישראל. הוא התפלא: איך מצאת 
את זה?! אבל למעשה יש עדות מתקופת הגאונים שבאפריקי כולה שואלים את 
הגשמים בז' בחשון )הלכות גדולות הידלסהיימר עמ' קע"ה(. זה כתוב בסדר רב עמרם, ומובא 
בספר המועדים בהלכה )עמ' קנ"א(. הם היו שואלים את הגשם בז' בחשון, כי הם כמו 
ארץ ישראל וצריכים גשם. תיירים שבאו לג'רבא העידו על זה, ואמרו "מזג האויר 
בג'רבא כמו מזג האויר בבאר שבע"14. לכן הם נוהגים כמו ארץ ישראל בזה )ע"ע 

בברית כהונה שם ובהערות מרן שליט"א שם(.

ם בקמץ? ֶשׁ למה לא אומרים ַהָגּ
ם" בסגול ולא ט.  ֶשׁ ַהֶגּ למה אנחנו אומרים "משיב הרוח ומוריד  אנשים שואלים: 

ל" בקמץ ולא בפתח? פעם היה אשכנזי אחד בשם יצחק  בקמץ, ואילו "מוריד ַהָטּ
ם בקמץ.  ֶשׁ סטאנוב, חצי משכיל וחצי חכם, ובסידור שלו "ויעתר יצחק" כתב ַהָגּ
ועשה שם כמה הגהות שלא כולם הסכימו לו בהם. אבל הוא יודע לזייף ספרים מאין 
כמוהו, והיה זייפן מספר אחד15. חכם אחד רבי חיים קרויס חיבר ספר שלם נגד זה, 

13.  בגמרא לא כתוב איים אלא "נסין", ונס בלשון הגמרא זה "אי". פעם בא אחד ואמר לי 
"הנס הגדול קפריסין". לא הבנתי אותו, וכי יש נסים בקפריסין?! אמר לי: קפריסין זה אי 
גדול, ואני קורא לו "הנס הגדול", אתה לא יודע שנס פירושה אי?! חזק וברוך... מכל הגמרא 

הוא יודע רק את המלה הזאת...
14.  פעם חשבתי שאין כ"כ לחות שם, ולכן הם מחמירים שלא להתרחץ מראש חודש אב. 
אמרו לי: מה פתאום? הלחות והחום שם נורא ואיום, ה' יצילנו. מה נעשה לכם?! תעלו לארץ 

ותנהגו כמו בארץ ישראל, שבוע שחל בו מספיק.
15.  הוא זייף כמה ספרים. חיבר ספר הזוהר וקרא לו "זוהר תניינא", כאילו מצא אותו בכתב 
יד. כתב ספר "שירי אסף", כאילו מצא כתבי היד של אסף של "מזמור לאסף" בתהלים. 
כתב עוד ספר "פירוש רשב"ם" על תהלים, וגם זה מזוייף, וכמו שכותב בעל אוצר הספרים 
)מערכת הרי"ש מס' 255(. הוא כותב שם "דרכו של המחבר להשליך אדרתו על קדמונים", כלומר 

זורק את האדרת שלו על הקדמונים, ואומר: זה חיבר רשב"י, זה חיבר רשב"ם, וזו חיברה 
הסבתא שלו... היה בעל מדות לא כ"כ טובות. והוא מוזכר לגנאי בספר "הברית" שחיברו 
תלמיד חכם וצדיק )החתם סופר רצה ללמד לתלמידיו כל מיני חכמות, וכשהופיע ספר הברית אמר: עכשיו אני 
פטור מזה, הספר הזה כבר עשה לי את הכל. שו"ת חתם סופר קובץ תשובות במילואים לסימן כ"ו(, שכתב מאמר 

"דרך אמונה" )ח"א מאמר כ'(, שנלחם בפילוסופים בזמנו שהיו כופרים בכל מיני דברים, והוא 



ם בסגול, כי זה בא מאותו משכיל וצריך להיות הפוך ממה  ֶשׁ וכתב שצריך לומר ַהֶגּ
שיאמר. פעם הוא פירסם בעיתון "המודיע": אתם יודעים למה יש לנו השנה עצירת 
שם בקמץ אז קמצו לכם מן השמים, ואם היו אומרים  גשמים? כי העולם אומרים הָגּ
שם בסגול היה יורד גשם. אבל לא נתן שום טעם למה בסגול. אבל התשובה לזה,  הֶגּ
שהקטע של "אתה גבור" הוא ארוך ואי אפשר בכל מקום לשים אתנח, וממילא המלה 
"הגשם" היא בזקף קטון, והרי הגשם בקמץ אומרים רק באתנח וסוף פסוק, ואילו 
הטל בקמץ אומרים אפילו בזקף קטון16. לכן לא אומרים "הגשם" בקמץ אלא בסגול. 
ואין ללמוד ממלה למלה אחרת בדבר הזה17. רבי יעקב קמינצקי שהיה גאון גדול18, 
נשאל את השאלה הזאת, ועשה חידושים ופלפולים גדולים מאד, זרקא ותלשא 
וסגולתא )אמת ליעקב בראשית ג' י"ט(. מי שיש לו הספר יפתח שם. אבל אני לא אוהב את זה. 

התירוץ הפשוט כמו שאמרתי, 
ל בזקף קטון ובקמץ, ואילו  ַהָטּ
ם בזקף קטון רק בסגול.  ֶשׁ ַהֶגּ
כמה שהתירוץ פשוט ככה הוא 
נכון יותר. הגמרא )ראש השנה כ"ו 
ע"ב( אומרת "כמה דפשיט איניש 

דעתיה טפי מעלי". לכן מנהג 
ם בסגול, ולא  ֶשׁ העולם לומר ַהֶגּ

לבלבל יותר מדי19.

עונה על דבריהם. ושם )פרק כ"ח( 
הוא כותב: בימינו פשתה הרעה 
וכו', "את טבח ואת גח'ל ואת נח'ש" 
)ע"פ בראשית כ"ב כ"ד(. ובין הדברים 

כתב "כספר אסף שחיבר א"ס". לא 
ידעתי מי זה א"ס, עד שהתברר לי 
שזה ראשי תיבות "איציק סטאנוב", 
ואיציק זה יצחק. והוא כותב שם 
שלא אסף הקדמון חיבר אותו אלא 
)כאילו היה סלקא דעתך  הוא בעצמו 
שאסף שבימי דוד המלך חיבר את הספר הזה(. 

וכל ספריו שומר נפשו ירחק מהם.
16.  ופעמיים מצאתי בתורה דבר 
"ובבקר היתה  כזה: מקום אחד, 
שכבת הטל סביב למחנה" )שמות ט"ז 
י"ג(, הטל בקמץ וזקף קטון. ומקום 

שני בפרשת וזאת הברכה, "ממגד 
שמים מטל ומתהום רובצת תחת" 
)דברים ל"ג י"ג(, מטל בקמץ וזקף קטון.

17.  לדוגמא המלה "ָהָאֶרץ", בדרך 
כלל זה באתנח וסוף פסוק, אבל 
מעולם לא אומרים ָהֶאֶרץ, כי זו מלה 
מיוחדת כל הזמן בין בזקף קטון ובין 
בטעם אחר, כמו למשל "הארץ אשר 
הכה וגו' ולעבדיך מקנה" )במדבר ל"ב 
ד'(. לכן אין ללמוד ממלה למלה בזה.
18.  אתה קורא בספרו "אמת ליעקב" 
על התורה, ומתפלא: מאיפה למד 
כל החכמה הזאת?! בהקדמה שם 
כתוב שפרופסורים בקיאים בדקדוק 
אמרו: המחבר הזה חכם הרבה יותר 

מאיתנו.
19.  הבעיה שהיום לא יודעים שהבן 
אדם הזה יצחק סטאנוב היה זייפן, 
ומי שלא מכיר אותו מזכיר אותו 
כרגיל. למשל בספר החדש "למען 
ידעו דורותיכם" על מנהגי ג'רבא, 
הזכירו את הספר הזה "ויעתר יצחק 
סטאנוב". ואם היו מכירים מי זה 
המחבר לא היו מזכירים אותו. אבל 
היום יש  הוא לא היה מאה אחוז. 
מתקופת  ספרים  בזה,  בעיה  לנו 
ההשכלה שנכתבו ע"י אנשים לא 
טובים, לא כולם מכירים אותם. 
זה ספרים שנכתבו ע"י  ולעומת 
מחברים צדיקים ישרים ותמימים, 
בגלל שחיו באותה תקופה מתחילים 
ספר "צוהר  לרדת עליהם. למשל 

התיבה" שחיבר רבי זלמן הענא )איני יודע איך צריך לומר העָנא או הענֹא(, שהיה מדקדק גדול, והגר"א 
והנודע ביהודה הולכים בשיטתו )עיין בחוברת אור תורה סיון תשס"ט סימן ק"ג(, ובכל זאת היעב"ץ 
מפריך כל מלה שלו. אבל ספרו של הגאון יעב"ץ נדפס רק פעם אחת בלבד )עד שנת תרכ"ה(, 
ולעומתו ספר "צוהר התיבה" של רבי זלמן הענא נדפס למעלה מעשרים פעם. והמדפיסים 
לא היו משכילים. כולם מזכירים אותו בחיבה. אבל היום יש כאלה עם שגעון, שאם המחבר 
היה באותה תקופה וכותב משהו בדקדוק, זה נקרא "השכלה". זה טירוף, זו טפשות, זו בערות, 
זו כסילות, זו איולת. למה אתם יורדים עליו?! הוא צדיק וירא שמים. לעומת זה יש הפוך. 
לפני כמה חודשים הזכירו בעיתון "יום ליום" כמה רבנים גאונים, והראשון שבהם "רבי זכריה 
פרנקל". אבל הם לא יודעים שרבי זכריה הזה היה ההתחלה של הקונסרבטיבים. מאיפה 
אני יודע את זה? אמנם ראיתי כתוב שהוציאו עליו חשד לאפיקורסות, אבל מי אמר שזה 
נכון באמת?! הרב ברוך אפשטיין )מקור ברוך ח"ג עמ' 1202( כותב עליו שהיה הולך ויוצא מחוץ 



ללמוד לכתוב נכון בלי שיבושים
קבלתי השבוע ספר "קדוש וברוך", על רבי רפאל ברוך טולידאנו. הוא כתוב י. 

בסגנון נפלא, ונקרא בנשימה אחת, אם תתחיל לקרוא לא תישן עד שתגמור אותו, 
"לא ישכב עד יאכל טרף" )במדבר כ"ג כ"ד(20. אבל בכריכה של הספר כתוב "הרב הגאון 
רבי ברוך טולידאנו זצוק"ל תולדותיו ופועליו". זו טעות. פירוש המלה "פועליו" זה 
פועלים שלו, אבל יש הרבה שלא יודעים לכתוב. נזכרתי בגמרא )בבא מציעא מ"ו ע"א( 
"חמריו ופועליו תובעים אותו בשוק", והכוונה פועלים שלו. לכן גם מה שכותבים 
ֳעלֹו" הפ"א בקמץ רחב. וכל הראשונים  היום "פועלו", זו טעות, וצריך לכתוב "ָפּ
כתבו "פעלו". היום משובשים, וצריך ללמוד לקרוא את זה. פעם "המדקדקים" 
ְעלו,  בדורנו היו אומרים ּפֳֹעלו, וזה שיבוש, כי רק כאשר העי"ן בשוא נח אומרים פֹּ
עלו הפ"א  אבל אם העי"ן בשוא קמץ זה שווא נע ולא שוא נח, וא"כ צריך לומר ָפּ
בקמץ. בכל אופן די בטעות הזאת פעלו-פְֹעלו, אבל "פועליו" לא יודעים את זה?! 

לכן במהדורה הבאה ייזהרו לכתוב "פעליו", לא לטעות בזה.

הגאון הצדיק רבי יורם אברג'ל זצ"ל
רבי יורם אברג'ל זצ"ל. יא.  )כ"ז בתשרי( ארבע שנים לפטירת הגאון הצדיק  היום 

בחוברת האחרונה של בנו רבי ישראל שליט"א "מסילות אל הנפש"21, הביא דבר 
נפלא בשם אביו הגאון רבי יורם, ומספר ככה: פעם הייתי דורש והבאתי הרבה 
מקורות אחד אחרי השני, ואבי אמר לי: תשמע, בדרשה אתה לא צריך להביא את 
כל המקורות, רק בכתיבה תכתוב את כל המקורות, כדי שמי שיקשה עליך תביא לו 
עוד: וכן כתב, וכן כתב, וכן כתב, אבל בדרשה מספיק מקור אחד בלבד22. אדם צריך 
לדעת שלא לספר את הכל. אם אתה יודע הרבה לא חייב לספר את כל הכוחות 
שלך. תאמר רק מה שאתה צריך, ומספיק מקור אחד או שנים בלבד23. ובמיוחד 
שיש דברים ידועים ולא צריך לומר שזה כתוב במדרש פלוני ובמדרש אלמוני. 
ואפשר לומר "אמרו חז"ל" בלבד. אם יבוא אדם וישאל אותך איפה אמרו חז"ל, 
תגיד לו את המקור לזה. פעם הרב עובדיה ע"ה )האזכרה שלו השבוע הזה( דרש בישיבת 
רשב"י בתל-אביב, ואני לא הייתי מפספס את הדרשות שלו. בדרשה הזאת הוא 
הזכיר שכתוב בירושלמי: "ברכת ה' היא תעשיר", זו שבת. "ולא יוסיף עצב עמה", 
לכן לא מראים אבלות בפרהסיא בשבת. הוא לא אמר איפה הירושלמי הזה. אחרי 
הכל היה  השיעור שאלתי אותו: איפה הירושלמי הזה? ענה לי: ברכות פרק ב'. 
מונח בזכרונו. אבל לא צריך לשפוך את הכל ולא לשגע את העולם, אלא לדבר 
בפשטות ובנחת. ובמיוחד אם יש אנשים פשוטים שם. בישיבת רשב"י שם היו 
באים סיידים טייחים נגרים וכדו', שעדיין בגדי העבודה שלהם עליהם, אבל חבל 

לתחום בשבת, ופעם שאלו אותו: איך אתה הולך מחוץ לתחום? אמר להם: הפסוק שאמר 
"אל יצא איש ממקומו" )שמות ט"ז כ"ט(, לא הכוונה לצאת מחוץ לתחום כי זה איסור דרבנן, 
אלא הכוונה שלא יצא איש עם הכלי ללקט המן. אמנם הוא לא מזכיר אותו בשמו רק 
בראשי תיבות וסופי תיבות, אבל ניכר שזה זכריה פרנקל. המחבר רבי ברוך שם יורד עליו 
בזה, וכותב שהפסוק מדבר על התחום. אבל באמת הוא צודק שזה רק מדרבנן. התוספות 
)עירובין י"ז ע"ב בד"ה לאו( כתבו שהפסוק "אל יצא איש ממקומו" הכוונה אל יצא עם הכלים 

ללקט המן, ואילו תחומין זה רק מדרבנן. וכל הפוסקים סוברים ככה, חוץ מהרמב"ם )פכ"ז 
מהלכות שבת ה"א( שכתב ששנים עשר מיל זה דאורייתא. לכן אמנם מה שהוא אמר זה נכון, 

אבל אם זה מדרבנן מותר לך לעבור על זה?! אתה הרב של הקהילה ואיך תעבור על איסור 
דרבנן בפומבי? מה אתה עושה?! הוא לא היה בסדר. לכן להזכיר אותו ולקרוא לו "הרב 

הגאון", זה כבר יותר מדי. צריך להכיר את המחבר מי הוא ואיך הוא.
20.  אבל אני לא יכול לכתוב להם תודה, כי אין שם כתובת, ואני רוצה כתובת. אני צריך 
להתקשר בטלפון כל הזמן, ואומרים לי: המנוי לא זמין, תתקשר בשעה אחרת, תתקשר 
בשבוע הבא, תתקשר בשנה הבאה... אין לי כח לזה. התקשרתי פעם אחת ולא תפסתי אותם.

החוברת הזאת כתובה בסגנון מיוחד. כל שבוע אני קורא את כל המסילות האלה.    .21
"אשרי אדם עוז לו בך מסילות בלבבם" )תהלים פ"ד ו'(, קראת את המסילות ותשים אותם בלב.
לרבי משה חורב ע"ה, שהיה מצטט את הנביא את הפרק ואת  פעם אמרתי את זה    .22
הפסוק, ובגמרא מצטט את המסכת את הדף ואת העמוד )הרב בא-גד שליט"א אומר שצריך 
לצטט גם את השורה, אמרתי לו: זה כבר יותר מדי, וכי השורות לא משתנות מדפוס לדפוס?! הרמב"ם כתב ספר 

המדע, מדע ראשי תיבות מסכת דף עמוד(, מקור מכאן ומקור מכאן, "ממזרח וממערב מצפון ומים" 

)תהלים ק"ז ג'(, בצורה מיוחדת. פעם גביר אחד מצרפת אמר לו: מי אמר שכל המקורות שלך 

נכונים? אמר לו: תקליט אותי ואח"כ תבדוק את כל המקורות, אם מצאת מקור אחד מוטעה 
אשלם לך מאה דולר על כל אחד כזה. הקליטו וחיפשו, ומצאו שהכל בסדר. אבל בעוונות 

פגעה בו עין רעה, והלך לעולמו בן חמשים וחמש. אביו רבי ברוך חי מאה ושתים שנה.
ָים על  23.  רבי שמואל הנגיד כתב שיר נפלא מאד: "ועד יפעל ויישמעו פעליו, ויוסיף עוד ּכְ
השמועה", אם עשית מעשים טובים יישמעו הפעלים שלך, אבל תוסיף על השמועה כמו 
ים. מאיפה הוא למד את זה? ממלכת שבא שאמרה לשלמה המלך "יספת על השמועה" 
)דברי הימים-ב', ט' ו'(. מה הפירוש? בדרך כלל כאשר משבחים בן אדם הרבה, אתה הולך 

אליו ומגלה שהכל דברים בטלים, ניפחו עשרה אחוז למאתים אחוז... אבל מלכת שבא 
שבאה לשלמה המלך כ"כ התרשמה מהחכמה שלו, ואמרה לו "יספת על השמועה". זה 

מה שכתב רבי שמואל הנגיד. 

להם להפסיד מלה אחת מהדרשה בין מנחה לערבית. והרב לא אומר להם סיפורי 
סבתא, אלא הלכות אורח חיים דיני שהייה והטמנה וגפת ועצים וכו׳. והיה אומר 
להם: שבוע הבא אני אבחן אתכם על זה. והם היו מוכנים למבחן. זה דבר מיוחד.

"הפעם הראשונה ששמעתי את הרב עובדיה"
בפעם הראשונה ששמעתי את הרב עובדיה ע"ה היה סיפור מיוחד. הייתי יב. 

מתפלל בפרדס כץ, אבל לא היה שם מנין בבוקר )כי כולם הולכים לעבודה ומתפללים מוקדם, 
אולי לפני עמוד השחר... וכבר בשעה שבע כל בתי הכנסת סגורים שם(, ולכן הייתי "נודד" עד לבית 

הכנסת הגדול, והולך עם טלית ותפלין לאורך רחוב ז'בוטינסקי עם המכוניות 
וכו'. הגעתי לבית הכנסת הגדול, שם מתפללים אשכנזים וספרדים ביחד. ועל 
ידו בית הכנסת "משהד". בא אלי בחור אשכנזי גבוה מאד )אם היה כאן היה תופס את 
התקרה...(, ואמר לי: אתה יודע מי דורש במשהד במוצאי שבת? הרב עובדיה יוסף. 

שאלתי אותו: מה הדבר המיוחד? אמר לי: הוא אומר הכל בעל פה, כל המקורות 
וכל הפוסקים בעל פה. אמרתי בלבי: קל וחומר, אם אשכנזי אומר ככה על הרב, 
אני לא אלך לשמוע אותו?! במוצאי השבת )ט' באייר התשל"ב( אמרתי לרבי שמואל 
עידאן: הבה נלך לשמוע את הרב. הגענו בסביבות תשע וחצי-עשר, והרב היה שופך 
ושופך ומדבר במהירות המחשבה. אני רוצה לרשום דבר מסויים, ומיד הוא עובר 
לנושא אחר. )אבל בשנים שאחר-כך היה מדבר לאט עד שיבינו את הדברים(. בשעה אחת עשרה 
הרב התחיל לדבר אגדה, והאשכנזים יצאו משם כי הם לא צריכים את האגדות 
שלו... אבל אחרי שנים הבינו ששיחה אחת אגדה שלו שוה חמשים שיחות מוסר 
של המשגיחים שלהם. והם אמרו את זה בפירוש. כאשר הרב מדבר על לימוד 
תורה במסירות נפש, אתה יודע שהוא מקיים כל מלה מזה, ואילו אחרים עושים 
רעש קצת, "מוראדיג" "מבהיל על הרעיון"24. הרב דרש הרבה. והמלה הראשונה 
שאמר באגדה: אדם לא לוקח אשה מעדה פלונית, ספרדי לא לוקח אשכנזיה או 
הפוך אשכנזי לא לוקח ספרדיה, מה זה? וכי הם "עשרת השבטים"?! וכי זו "עדת 
קרח"?! מה יש לכם?! הכל דברים בטלים ומבוטלים, אל תשתגעו יותר מדי. 
ההשואה לעדת קרח זה משהו מיוחד. חזרתי הביתה בשעה שתים עשרה וחצי, 
ואשתי ע"ה אמרה לי: למה כ"כ איחרת? אמרתי לה: חבל שלא באת לשיעור. אני 
אומר לך, אם הרב היה מדבר בבית הקברות כולם היו קופצים שם. אמנם עכשיו 
הוא נמצא שם בעוונות, ואילו ניתנה לו רשות לדבר, כל המתים שם היו קמים 

ואומרים: "יחי אדוננו מורנו ורבנו לעולם ועד"...

הרב השפיע על כל העם הזה
הרב ע"ה היתה לו הלויה שאין כמוה בעולם. אינני יודע במקומות אחרים יג. 

בעולם, אבל בישראל בודאי לא היתה כזאת. גם לדוד המלך ושלמה המלך איני 
)שמונה מאות וחמשים אלף אליבא דהמשטרה(. והמיוחד  יודע אם היו קרוב למליון איש 
שכולם חזרו הביתה בשלום, ואף אחד לא נדרס לא נמעך ולא הפסיד כסף25. הרב 
היה אוהב ישראל רחמן ומיוחד, וכאשר מדבר דברים היה אומר אותם מהלב, 
ולכן השפיע על כל העם הזה. כמה שניסו עיתונאים רשעים ומשוגעים להשמיץ 
אותו, לא עזר להם כלום, והדברים שלו היו משפיעים ומקרבים את כולם26. צריך 
לדעת שכל מלה אתה לא מדבר באויר, אלא אתה מדבר ליהודי שתמיד יש לו ניצוץ 
קדוש, וצריך לחזק ולעודד אותו. שנזכה לגאולה שלימה במהרה בימינו, אמן ואמן.

 
מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את כל השומעים 
בלוין, ואת כל הבאים לבית הכנסת והקשיבו לדברים, למרות הגשם והברק 
ורעם... ואת כל  ברק  גשם  גבור לעולם ה'", גבור ראשי תיבות  והרעם. "אתה 
המפיצים של העלון בכל רחבי הארץ. כל מי שמפיץ תורה ויראת שמים, הקב"ה 
יברך אותו בכל הברכות שבתורה. כל השומעים האלה יזכו לראות בעז"ה בגאולה 

שלימה במהרה בימינו, אמן ואמן.

24.  למה "על הרעיון"? כאילו שיש רעיון ומעליו משהו שמבהיל אותו... תגידו "מבהיל 
הרעיון". אבל כמה שתדבר איתם לא מבינים את זה.

25.  היו כאלה שליוו רבנים אחרים והיו בעיות בזה. בהלויה של הרב בן ציון אבא שאול 
ז"ל, מישהו נתן לחבירו אוטו ליסוע בו להלויה, והאוטו נגנב עם הרבה כסף שהיה שם. 

הם באו לדין תורה, ומה נעשה להם?! 
26.  פעם הרב אמר שאסור לקנח את האף בכח בשבת, כי אתה מנתק את השערות שם, 
ולכן צריך לקנח בנחת. וזה דבר שכתבו הפוסקים. למחרת העיתונים ידיעות אחרונות, 
ידיעות הטומאה, וכיו"ב פירסמו כותרת כזאת: "הרב יוסף: אסור לקנח את החוטם בשבת". 
הם לא יכתבו לקנח בנחת אלא אסור לקנח בכלל, ומי שיש לו נזלת שישאר ככה וינזול לו 
עד מוצאי שבת... מטורפים שכמותם. אבל הדברים שהרב אמר השפיעו על אשה חילונית, 
שהיתה רגילה בכל יום שבת לקחת את הילדים שלה ולחתוך להם צפורניים לכבוד שבת. 
ואחרי ששמעה את הרב אומר את הדברים האלה במוצאי שבת, אמרה: אם הרב אומר 
ככה על שערות שלא בכוונה, קל וחומר על צפורניים שאסור לגזוז בשבת. ומאז הפסיקה 

לגזוז צפורניים בשבת אלא רק בערב שבת.
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ֻּכָּלם טֹוִעים ִלְכּתֹב "נַֹח" ַלָּׁשַמִים ְוכּו', ֲאָבל ֶזה ֹלא ָנכֹון, ִּכי נַֹח ְּבִלי ָוא"ו ֶזה ֵׁשם 
ְּפָרִטי ]ֵׁשם ֶׁשל ָאָדם[, ְוִאּלּו נֹוַח ִעם ָוא"ו ֶזה ֵׁשם ּתַֹאר. ְוָלֵכן "נֹוַח ַלָּׁשַמִים ְונֹוַח 
ַלְּבִרּיֹות", "נֹוַח לֹו ָלָאָדם ֶׁשֹּלא ִנְבָרא ִמֶּׁשִּנְבָרא" ְוַכּדֹוֶמה, ָּכל ֶזה ִעם ָוא"ו. ְוֵאין 
ָמקֹום ֶאָחד ַּבַּתְלמּוד ֶׁשָּכתּוב ָהפּוְך, ֶאָּלא ָּכל ַּפַעם ֶׁשִּתְמָצא "נֹוַח" ִעם ָוא"ו ֶזה 
ֵׁשם ּתַֹאר, ּוְכֶׁשִּתְמָצא "נַֹח" ְּבִלי ָוא"ו ֶזה ֵׁשם ֶּבן ָאָדם. ֲאָבל ֹלא יֹוְדִעים ִלְכּתֹב ֶאת 
ֶזה. ְוִאם ִּתְׁשַאל: ֲהֵרי "נַֹח" ִעם ָוא"ו אֹו ְבִלי ָוא"ו, ֶזה אֹותֹו ַהִּבּטּוי, ּוָמה ִאְכַּפת 
ְלָך? ַהְּתׁשּוָבה ָלֶזה, ֶׁשִאְכַּפת ָלנּו ְמאֹד, ִּכי ַרק ָּכָכה ָּתִבין ֶאת ַהַּכָּוָנה ֶׁשל ַהּכֹוֵתב 
ָּבֶזה ]ִאם ִהְתַּכֵּון ְלֵׁשם ְּפָרִטי אֹו ּתַֹאר[. ְוִכי ִמיֶׁשהּו ַיֲעֶלה ַעל ַּדְעּתֹו ִלְכּתֹב: ִׁשיר 
ַהִּׁשיִרים ֲאֶׁשר "ִלְׁשלֹומֹו" ִּבְמקֹום ִלְׁשֹלמֹה?! ֲהֵרי ְׁשֹלמֹה ְּבִלי ָוא"ו ֶזה ֵׁשם ֶּבן ָאָדם 
ּוְׁשלֹומֹו ִעם ְׁשֵני ָואִוי"ן ֶזה ַהָּׁשלֹום ֶׁשּלֹו. אֹותֹו ָדָבר ָּכאן, "נַֹח" ְּבִלי ָוא"ו ֶזה ֵׁשם 

ֶּבן ָאָדם, ְו"נֹוַח" ִעם ָוא"ו ֶזה ֵׁשם ּתַֹאר. )גליון 132 אות ה'(.

 מֹוֵפת ַהּדֹור,  ַרֵּבנּו ַהָּגדֹול ָמָרן ַרִּבי עֹוַבְדָיה יֹוֵסף ַזַצ"ל
ְּבדֹוֵרנּו ִּכְמַעט ֹלא ִנְׁשַאר ְּכלּום ִמַּיֲהדּות ְסָפַרד ח”ו, ִּכי ָהָיה “ֶאְלַיאְנס” ]ַהְּתנּוָעה 
ֶׁשִּיְּסָדה ָּבֵּתי ֵסֶפר ִּכי”ַח[, ִמָּכאן ְוַהַהְׂשָּכָלה ִמָּכאן )ְוָהַאְׁשְּכַנִּזים עֹוד ֶהְחִזיקּו ַמֲעָמד 
ְוֵהִביא ָלנּו ֶאת  ְוָהְלכּו ִמֶּזה(, ָּבא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא  ְּבכַֹח ֲאָבל ַהְּסָפַרִּדים ִּכְמַעט 
ָמָרן ָהַרב עֹוַבְדָיה ַזַצ”ל ֶׁשֶהְחָיה ֶאת ַהּדֹור ַהֶּזה, ֶהְחָיה אֹותֹו! ֵאיְך ָּכַתב ְמׁשֹוֵרר ֶאָחד 
)ֶׁשִּתְרֵּגם ֶאת ֵּפרּוׁש ַהִּמְׁשָניֹות( ַעל ָהַרְמַּב”ם )ְּבַהְקָּדַמת ֵסֶדר מֹוֵעד(? “ֶהְחָיה ֵמִתים ּתֹוְך ּבֹור 

ָּגלּות, ַעל ַעְצמֹוָתם ָצַפד עֹוָרם”, ְּכלֹוַמר ָהיּו ֵמִתים ְּבתֹוְך ּבֹור ַהָּגלּות ַעד ֶׁשָהעֹור 
“ֵהִביא ָּבֶהם רּוַח ַּדַעת,  ִנְׁשַאר ָלֶהם ָּבָׂשר,  ִנְצַמד ַעל ָהֲעָצמֹות ֶׁשְּכָבר ֹלא  ֶׁשָּלֶהם 

ַוֲעֵליֶהם עֹור ִּביָנה ָקַרם”.
ְּביֹום ְּפִטיָרתֹו, ִמְּסִביבֹות ַהָּׁשָעה ְׁשַּתִים ַּבָּצֳהַרִים )ֶׁשָאז הֹוִדיעּו ֶׁשהּוא ִנְפַטר( ְוַעד ָהֶעֶרב 
- ְירּוָׁשַלִים ָהְיָתה ְכָבר ְמֵלָאה ְבֵמאֹות ֲאָלִפים - ְׁשמֹוֶנה ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ִאיׁש, 
ֶׁשֶּזה ָּדָבר ֵמַעל ַהֶּטַבע. ַהְּגָמָרא )מגילה דף כ"ט ע"א( אֹוֶמֶרת "ְנִטיָלָתּה ִּכְנִתיָנָתּה", ְּכמֹו 
ֶׁשַהּתֹוָרה ִנְּתָנה ְבִׁשִּׁשים ִרּבֹוא ]ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף[ ָּכְך ִנֶּטֶלת ֵמָהעֹוָלם )ִּבְפִטיַרת ַהַּצִּדיק( 
ְּבִׁשִּׁשים ִרּבֹוא. ֲאָבל ָהַרב ָעַבר ֶאת ַהַּכּמּות ַהּזֹאת, ְוֵאין ִאיׁש ְלָפָניו ְוַאֲחָריו ֶׁשָהְיָתה 
לֹו ַהְלָוָיה ָכזֹאת. ָהַרב ְׁשֵטְיְנַמן זצ"ל ֶׁשָהָיה ְמֻבָּגר ֵמָהַרב, ָּבא ִבְמֻיָחד ַלַהְלָוָיה, ְוֶאָחד 
ָׁשַאל אֹותֹו: ָלָּמה ָטַרְחָּת ָלבֹוא ְלָכאן? ָעָנה לֹו: "ֲאִני ְמַלֶּוה ֶאת ַהּתֹוָרה". ַהּתֹוָרה 

ֻכָּלּה ִנְמֵצאת ָּכאן, ְוַעְכָׁשו ִהיא ִתָּכֵנס ִמַּתַחת ָהֲאָדָמה, ָאז הּוא ְמַלֶּוה ֶאת ַהּתֹוָרה.
 ָהַרב ָלַמד ּתֹוָרה ִבְמִסירּות ֶנֶפׁש. ָלָּמה )ְּבסֹוף ָיָמיו( ָהיּו לֹו ְכֵאִבים ָּבֵעיַנִים? ִּכי ְבֵליל 
ַׁשָּבת ַּכֲאֶׁשר ִנְכָּבה ָהאֹור ָהָיה לֹוֵמד ְלאֹור ַהְּלָבָנה, ְוִכי ֵיׁש ָאָדם ָּכֶזה?! ַּפַעם ִהִּגיַע 
ְמֻאָחר ]ְּביֹום חֹל[ ְוַהַּבִית ָהָיה ָסגּור, ָאז ָיַׁשב ַּבֲחַדר ַמְדֵרגֹות ְוָלַמד ְלאֹור ַהַחְׁשַמל ָׁשם, 
ְוָהָיה ַמְדִליק אֹותֹו ָכל ַהְּזַמן. ֹלא ָׁשַמְענּו ְוֹלא ִהַּכְרנּו ְמִסירּות ֶנֶפׁש ָּכזֹאת. ָאְמָנם ָהיּו 
ַהְרֵּבה ְדָבִרים ָּכֵאֶּלה, ֲאָבל ֹלא ְבצּוָרה ְמֻיֶחֶדת ָּכזֹאת. ַהּיֹום ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשִאם ִמיֶׁשהּו 

נֹוֵאם ִלְפֵניֶהם ֵהם ְמַפְטְּפִטים ַעל ָידֹו, ֲאָבל ָהַרב עֹוַבְדָיה ְלֵהֶפְך, ַּכֲאֶׁשר הּוא ִנְמָצא 
ְבֵארּוַע ָצִריְך ְלַׂשֵּמַח ֶאת ַהֶּבן ָאָדם, ְוִאם ְּבֶאְמַצע ַהְּדָבִרים ִמיֶׁשהּו ָּבא ִלְׁשאֹל אֹותֹו 
ְׁשֵאָלה, ָהָיה אֹוֵמר לֹו: ֲאִני ׁשֹוֵמַע ַעְכָׁשו ֶאת ֶהָחָכם ַהֶּזה. ֲאָבל ַּגם ְּבאֹותֹו ֶרַגע הּוא 
ְמַחֵּדׁש ִחּדּוִׁשים. ַּפַעם ָּתְפסּו אֹותֹו ְּבֶאְמַצע ֵארּוַע ֶׁשל ֲחֻתָּנה, לֹוֵקַח ַמְּגבֹות ְנָיר ָׁשם 
ּוַמְתִחיל ְלַׂשְרֵטט ֲעֵליֶהם, ָׁשֲאלּו אֹותֹו: ָהַרב, ָמה ַאָּתה ְמַׂשְרֵטט ָׁשם? ָאַמר ָלֶהם: ָעָלה 
ִלי ִחּדּוׁש ְוַעד ֶׁשַאִּגיַע ַהַּבְיָתה ֶאְׁשַּכח אֹותֹו, ָאז ֲאִני כֹוֵתב ְּכֵדי ִלְׁשמֹר ֶאת ַהִחּדּוׁש ַהֶּזה.
ָהַרָּבִנים  ָּכל  ְּבִמינֹו,  ְמֻיָחד  ַבְּסָפִרים ֶׁשּלֹו  ַהִּנְפָלא  ַהֵּסֶדר  ְמֹאד.  ְמֻסָּדר  ָהָיה  ָהַרב   
ְוַהּפֹוְסִקים ִראׁשֹוִנים ְוַאֲחרֹוִנים ֶׁשֵּמִביא, ְמֻסָּדִרים ְלִפי ֵסֶדר ְכרֹונֹולֹוִגי ]=ְלִפי ֵסֶדר 
ְוֵאין ֵסֶדר ָּכֶזה ָּבעֹוָלם. ַּגם ַהִּסְגנֹון ָּברּור ּוָבִהיר, ּוְכֶׁשַאָּתה ַמִּגיַע ַּבּסֹוף  ַהְּזַמִּנים[, 
ַל"ְּכָלל ָהעֹוֶלה" ]=ַמְסְקַנת ַהֲהָלָכה[, ֹלא ָצִריְך ַלְחׁשֹב ָמה ַהַּמְסָקָנא, ִּכי ַהּכֹל ָּברּור 

ַּכֶּׁשֶמׁש ְוֵאין ָסֵפק ָּבֶזה.
ָהַרב ָהָיה לֹו כַֹח ַּבְּתִפָלה ָחָזק ְמאֹד. ֲאָנִׁשים ְּפׁשּוִטים ָּבִאים ֵאָליו ּבֹוִכים ּוְמַבְּקִׁשים ְּבָרָכה, 
ְוָהַרב ְמָבֵרְך אֹוָתם. ְוָהָיה ְמָבֵרְך ַּגם ּגֹוִים. מּוָּבאָרק )ֶׁשָהָיה ְנִׂשיא ִמְצַרִים( ֹלא ָהָיה ָּכל ָּכְך
אֹוֵהב ִיְׂשָרֵאל, ֲאָבל ַּפַעם ַאַחת ָהַרב ָהָיה ְבִמְצַרִים, ּוִבֵּקׁש ִמֶּמּנּו: ַּתֲעֶׂשה ִלי טֹוָבה, 
ַאָּתה רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ְּכִביׁש ָּכאן, ֲאָבל ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ֵיׁש ִקְבֵרי ַצִּדיִקים ֶׁשל ָהַרב ַחִּיים 
ָּכפּוִסי זצ"ל ְועֹוד ַרָּבִנים ְּגדֹוִלים ְמאֹד, ַּתֲעֶׂשה ְכִביׁש עֹוֵקף. ָאַמר לֹו: ֲאִני ָצִריְך ֶּכֶסף 
ִּבְׁשִביל ֶזה, ָאַמר לֹו ָהַרב: ֲאִני ָאִביא ְלָך ֶכֶסף ָלֶזה, ֲאָבל ַּתְבִטיַח ִלי ֶׁשִּתְדַאג ַלָּדָבר 
ַהֶּזה. הּוא ִהְבִטיַח לֹו  ְוָעַמד ָּבֶזה. ַאֲחֵרי ָׁשִנים ָהעֹוָלם ִהְתַהֵּפְך ָׁשם ְּבִמְצַרִים, ְוָדנּו 
ְוָאַמר: ַרּבֹוַתי, ִּתְתַּפְּללּו ָעָליו ֶׁשִּיָּנֵצל  ֶאת מּוָּבאָרק ַלָּמֶות, ָהַרב ָעַמד ְוָׁשַמע ַהּכֹל, 
ִמֶּזה, ִּכי הּוא ָׁשַמע ְּבקֹוִלי ֶׁשֹּלא ַלֲחרֹׁש ִקְבֵרי ַצִּדיִקים. ְוָכָכה ָהָיה, ַּבּסֹוף הּוא ִנְמַלט 
ִמָּמֶות, הֹוִציאּו אֹותֹו ַחף ִמֶּפַׁשע ְוָהַלְך ַהַּבְיָתה. )גליון 131 אותיות א', ד – ו, וגליון 43 אות ד'(.

ִמי ֶׁשָּטָעה ]ִּביֵמי ַהְּגָׁשִמים[ ּוִבְמקֹום “ָּבֵרְך 
ָעֵלינּו” ָאַמר “ָּבְרֵכנּו” )ְוֹלא ָאַמר “ְוֵתן ַטל ּוָמָטר 
ִלְבָרָכה”( ֵיׁש לֹו ַהְרֵּבה ְכָלִלים, ְוָצִריְך ִלְזּכֹר 

ֶאת ָּכל ַהְּכָלִלים ָהֵאֶּלה:
 א. ִאם ָאַמְרָּת “ָּבְרֵכנּו ה’ ֱאֹלֵקינּו ְּבָכל ַמֲעֵׂשה 
ָיֵדינּו” ְוִנְזַּכְרָּת ֶׁשָּצִריְך לֹוַמר ָּבֵרְך ָעֵלינּו,ַאל 
ְכָבר  ִּכי  ֱאֹלֵקינּו”  ָעֵלינּו ה’  “ָּבֵרְך  ֹּתאַמר 
ָאַמְרָּת “ה’ ֱאֹלֵקינּו”, ֶאָּלא ַּתְמִׁשיְך ְותֹאַמר 
ָּכל  ְוֶאת  ַהֹּזאת  ַהָּׁשָנה  ֶאת  ָעֵלינּו  “ּוָבֵרְך 
ִמיֵני ְּתבּוָאָתּה ְלטֹוָבה” ְוכּו’, ְויֹוֵצא ֶׁשָאַמְרָּת 
ָּכָכה: “ָּבְרֵכנּו ה’ ֱאֹלֵקינּו ְּבָכל ַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו 
ּוָבֵרְך ָעֵלינּו ֶאת ַהָּׁשָנה ַהּזֹאת” ְוכּו’, ְוָכָכה 
ְּבַיַחד ְּבִלי  ַאָּתה ְמַמֵּזג ֶאת ְׁשֵּתי ַהְּבָרכֹות 
ַלְחזֹר ַעל ֵׁשם ה’ ַּפֲעַמִים. ב. ִאם ִהְמַׁשְכָּת 
ֵאל טֹוב  “ִּכי  ַעד  ְוִהַּגְעָּת  ָּבְרֵכנּו  ַעד סֹוף 
ּוֵמִטיב ַאָּתה ּוְמָבֵרְך ַהָּׁשִנים” ְוִנְזַּכְרָּת ָׁשם 
ִלְפֵני ֶׁשָאַמְרָּת “ָּברּוְך ַאָּתה ה’”, ָאז ַּתֲחזֹר 
ֵמַהַהְתָחָלה ְותֹאַמר “ָּבֵרְך ָעֵלינּו”. ג. ִאם ְּכָבר 
ָאַמְרָּת “ָּברּוְך ַאָּתה ה’”, ָאז ּתֹאַמר “ַלְּמֵדִני 
ֻחֶּקיָך” ְוַּתֲחזֹר ְל”ָבֵרְך ָעֵלינּו”. ד. ִאם ָאַמְרָּת 

“ְמָבֵרְך” אֹו ֶׁשִּסַּיְמָּת “ְמָבֵרְך ַהָּׁשִנים”, ַּתִּגיד 
ֵּבין  ְּדַהְינּו  ִּבְרַּכת ְּתַקע ְּבׁשֹוָפר  ִלְפֵני  ָׁשם 
ְּבָרָכה ִלְבָרָכה “ְוֵתן ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה” )ְוִתְזּכֹר 
ֶאת ַאְרַּבע ַהִּמִּלים ָהֵאּלּו(. ה. ִאם ִהְתַחְלָּת ֶאת 

ִּבְרַּכת ְּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָאז ַּתְמִׁשיְך ַעד ִּבְרַּכת 
ְׁשַמע קֹוֵלנּו, ּוְכֶׁשַּתִּגיַע ְל”ָחֵננּו ַוֲעֵננּו ּוְׁשַמע 
ְּתִפָּלֵתנּו” ּתֹאַמר ַאַחר ָּכְך “ְוֵתן ַטל ּוָמָטר 
ִלְבָרָכה”. ו. ִאם ֹלא ִנְזַּכְרָּת ְוָאַמְרָּת “ָּברּוְך 
ַאָּתה ה’” ִלְפֵני ֶׁשָאַמְרָּת ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה, ָאז 
ַּתִּגיד “ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך” ְוַתְחזֹר ִלְׁשַמע קֹוֵלנּו. 
ז. ִאם ָאַמְרָּת “ׁשֹוֵמַע” אֹו ֶׁשִּסַּיְמָּת “ׁשֹוֵמַע 
ְּתִפָּלה”, ָאז ַּתִּגיד ָׁשם ֵּבין ְׁשַמע קֹוֵלנּו ּוֵבין 
ִּבְרַּכת ְרֵצה “ְוֵתן ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה”. ח. ִאם 
ִהְתַחְלָּת ֶאת ִּבְרַּכת ְרֵצה, ָאז ָּכל ַמה ֶּׁשָעִׂשיָת 
ְל”ָבֵרְך  ַלֲחֹזר  ָצִריְך  ְוַאָּתה  ִהְתַּבֵּטל,  ַהֹּכל 
ָעֵלינּו”. ט. ִאם ִהְמַׁשְכָּת ַלֲחֹלם ַעד ֶׁשִהַּגְעָּת 
ִלְפֵני “עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו” ]ְוִסַּיְמָּת לֹוַמר 
“ִיְהיּו ְלָרצֹון” ָהַאֲחרֹון[, ָאז ָּכל ַהְּתִפָּלה ָהְלָכה 
ְלִאּבּוד ְוָצִריְך ַלֲחזֹר ֵמַהַהְתָחָלה. )גליון 36 אות 

ח’, וגליון 132 אות י”ז(.

נס שאינו נס
כחי  ו הנ ן  בעלו נמצאת  לחידה  תשובה 
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