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אין מנהג כזה בעולם
חזק וברוך )לחזן ר' כפיר פרטוש ואחיו ר' יהונתן הי"ו על הפיוט "שלום לבן דודי"(1. שבוע א. 

שעבר דיברנו על מנהגי לוב, ושיש מעט אנשים מהם ש"נהגו" לשתות קצת 
)עלון הקודם אות ב'(. יש ספר "ויקרא אברהם" שכתב  מים בליל כיפור רח"ל 
יותר ממאה וחמשים שנה(, ובסופו  )לפני  רבי אברהם אדאדי ע"ה הרב של לוב 
קונטרס "מקום שנהגו" עם כל המנהגים שלהם2, ואין שם מנהג כזה. ויש 
עוד ספר חדש על מנהגי לוב, של חכם אחד רבי אליהו ביטון שליט"א הרב 
של "ביריה"3, שהביא שם שבעים ושנים מנהגים בכיפור )חלק גדול מהם נוהגים 
בכל עדות המזרח(4, ואין מנהג כזה בעולם. לכן זה שיבוש שחדר לכמה מהם, 

ומי שרואה דבר כזה יאמר שהם רפורמים רח"ל5, איך אדם ישתה בכיפור 
ויאמר שזה "מנהג"?! ח"ו. האדם החילוני ביותר לא יאכל בכיפור, ואם יאכל 
יעשה את זה בהיחבא. וגם המדינה סגורה ביום הזה6. ולא תגידו שאני נגד 

1.  בן גבירול כתב את הפיוט הזה "שלום לבן דודי", והבתים שם ראשי תיבות השם שלו 
שלמה. מה זה הצח והאדמון? הקב"ה, ע"פ הכתוב: "דודי צח ואדום" )שיר השירים ה' י'(. מה זה 
רקה כמו רמון? "כפלח הרמון רקתך" )שם ד' ג'(. אבל מה זה "בן דודי"? זו שאלה. פעם רבי 
פריג'ה זוארץ שאל אותי על זה, ופניתי לדב ירדן ז"ל )שהיה בקי בשירי ספרד והוציא אותם במהדורא 
שלו(, והוא באמת גורס "שלום לך דודי" ולא לבן דודי. ושוב הראוני מה שכתבתי בירחון 

אור-תורה לפני שלשים שנה )אב התשמ"ט עמוד תתר"י( ופירשתי שבן דודי הוא המשיח שיתגלה 
במהרה בימינו, והוא כביכול בנו של הקב"ה הצח והאדמון, ע"ד אמר אלי בני אתה אני היום 

ילדתיך. ושכ"כ בעלי התוס' בפרשת בהר סיני. ע"ש.
2.  לפני כמה שנים רבי פריג'ה זוארץ הוציא אותו שוב )עם ספר "השומר אמת" של אותו חכם, ובסופו 
הקונטרס הזה(. הוא היה חבר כנסת וירא שמים, תלמיד חכם וצדיק. חי שמונים ושבע שנים, 

ראשי תיבות פריג'ה זוארץ.  
3.  זו עיר סמוכה לצפת. פעם היתה מגפה בצפת )אומרים שהרופא הטוב ביותר בדורות האחרונים 
זה שהמציא את האסלה, כי לפני כן היו כל מיני מחלות וזה מנע הרבה. החכמה לא לטפל אחרי שבאה המגפה אלא 

למנוע אותה מעיקרא, "רפואה מונעת". לכן אפילו בצפת שיש אויר זך קרה הדבר הזה(, ומרן הוצרך לברוח 

וללכת לעיר "ביריה", וחיבר שם שלחן ערוך אורח חיים. העיר הזאת מובאה בגמרא )סוף 
מסכת תענית(, אחרי שאמרו שבנות ישראל אומרות בחור שא נא עיניך וכו', כתוב "אמר עולה 

ביראה", והכוונה שבא מעיר ביריה. חכם אחד לא הבין את זה וחשב הכוונה "ביראה", כלומר 
שבנות ישראל היו רועדות ואומרות בחור שא נא עיניך...

4.  ויש שם מנהגים שנוהגים גם בתונס. למשל מה שכתב שם )עמ' קמ"ב( שנועצים צפורן בחבוש 
כדי שיתן ריח טוב ומריחים בו ביום הכפורים, ולא הכוונה צפורן של פעם "הצרי והצפורן 
"קרנפל" ובאידיש  והחלבנה והלבונה", אלא צפורן במובן של היום, מה שנקרא בערבית 
"נעגליך" )איך אני יודע אידיש? בשו"ת גנזי שלום )סימן ד'( כתוב שחכמי תונס לפני שנת תר"ך כמו 
רבי ישועה בסיס ואחרים שאלו חכם אשכנזי שבא לתונס: מה זה "נעגליך" שמוזכר ברמ"א 
)סימן תס"ז ס"ח(? והוא הראה להם את הקרנפל הזה(. ולא ידעתי הסיבה למנהג הזה. אבל ראיתי 

שגם בחמדת ימים כתוב הדבר הזה, והטעם כדי להשלים מאה ברכות ביום כיפור. היום יש 
ספר חדש על מנהגי ג'רבא "למען ידעו דורותיכם", ושם )ח"ב עמ' קל"ג( כתב שיש שנהגו בזה, 

והמקור הראשון שהביא משחא דרבותא. אבל המקור שלפניו הוא חמדת ימים.
5.  פעם חבר כנסת חילוני סיפר שהוא היה בכיפור באמריקה, והלך לבית כנסת רפורמי, כי 
חשב שבכיפור אותו דבר כולם. אבל הוא לא ראה אף אחד שם. והנה אחרי ששקעה החמה 
ויצאו הכוכבים, האנשים הגיעו ברכבים שלהם. ואחרי שעשו "כל נדרי", אמרו לכולם: תלכו 
לחדר השני יש לכם ארוחה שם. התפלא: אלה יהודים בכלל?! "רפורמה" זו יהדות אחרת? 
זה לא בני אדם. איך אני יודע את זה? בספר "היהדות ואני" לרב צוריאל בובליל )הוא ג"כ 

טריפוליטני( כתב שאותו חבר כנסת סיפר לו את זה.

6.  לכן הארורים עשו לנו "מלחמת יום הכיפורים" ביום כיפור, כי חשבו שלא יבואו להילחם 
בהם, אבל אדרבה אם זה היה בראש השנה היה קשה להביא את כולם, ואילו בכיפור כולם 

טריפוליטנים, כי אדרבה יש להם מנהגים טובים מאד. פעם ראיתי מנהג 
בבית הכנסת שלהם בנתניה, שבזמן שאומרים "שיר למעלות" בערבית, כל 
אחד בא לאבא שלו והוא מניח את ידו עליו ומברך אותו. "שיר המעלות" זה 
מזמור חשוב מאד, ראיתי כאשר רוצים לברך חולה, קוראים את המזמור 
הזה. ועוד דבר, הם קוראים את הסליחות הארוכות של ג'רבא "שפתי רננות", 
עם מנגינה יותר יפה משלנו, ככה מישהו שבקי בשתי המנגינות אמר לי. אבל 
הג'רבאים שמתעסקים בלימוד, קוראים את הסליחות האלה שאין כמותם 
בעולם, ולא מבינים מה יש בהם7. ואילו היו יודעים את הפיוטים שיש שם 
היו רוקדים מהם8. אבל בלוב בשנים האחרונות שרובם לא עוסקים כ"כ 

בלימוד, יש להם מסורת לזה, ואתה קורא את הפיוט ונמס מהדברים שם.

ללמוד חומש עם פירוש רש"י ועם טעמים
לכן אנחנו הספרדים לא נהיה ח"ו בוערים וכסילים, שכל מה שהאשכנזים ב. 

מעריכים אנחנו צריכים ג"כ להעריך את זה. יש להם פלפולים וחריפות אבל 
לא נגיע לקצה רגליהם. ואילו הדברים שיש לנו זרקנו לפח, ולא נשאר לנו 
מאומה. "ויתנצלו בני ספרד את עדים מהר חורב" )ע"פ שמות ל"ג ו'(, ולא נשאר 
כלום. יש מנהגים טובים אצל האשכנזים. למשל מה שמלמדים את הילדים 
לומדים  חומש עם רש"י. ואילו אנחנו מילדות לא לומדים עם רש"י, אבל 
חומש עם טעמים9 )לא בטעמים של ספר תורה אלא בטעמים של "כתאב" - תלמוד תורה(. 
וצריך ללמד לילדים עם טעמים. לעומת זה, אנחנו לא קוראים חומש עם 
רש"י, משום שהוא עמוק וצריך להבין מה הוקשה לו וכדו'. אבל אפשר 
לעשות גם זה וגם זה. בשנה הראשונה ללמוד חומש עם טעמים, וכל פעם 
וכך מילדות אתה זוכר  שקוראים חומש אין דבר כזה לקרוא בלי טעמים. 
את הפסוקים, והם מתרוננים בראש שלך, כי המנגינה נשארת בזכרון )הרב 
עובדיה ע"ה היה אומר: היינו שומעים "בקשות" בחורף, ובכל השבוע כולו הם מתנגנים במוחנו(. 

אבל אם קוראים בלי טעמים, שואלים אדם: איך כתוב בפסוק? והוא לא 
זוכר אותו. והרבה שיבושים באו מחוסר ידיעת הפסוקים. ובשנה השניה או 

נמצאים בבית הכנסת, ומיד עשו "צו 8" וכולם באו להילחם.
7.  בזמנו כשהדפיסו את הסליחות האלה בישיבה, אחרי שטרחתי בהם )שלא על מנת לקבל 
פרס( ואחרי שטרח בהם עוד תלמיד חכם ועשינו להם פירושים והערות ועוד, מכרו אותו 

בשלושים ושבעה שקלים בלבד. למה? כנראה בשביל הברכה כי זה ראשי תיבות "זכור 
לטוב"... וגם כתבו שזה בשביל יהודי ג'רבא ולוב בלבד.

8.  פעם חכם אחד בא מג'רבא ושאלתי אותו: יש לך הערות על הסליחות האלה? אמר לי: 
אין לי כלום, אנחנו קוראים אותם איך שהם. "והנך להם כשיר עגבים יפה קול ומטיב נגן, 
ושמעו את דבריך ועושים אינם אותם" )יחזקאל ל"ג ל"ב(. ואפילו כשיר עגבים לא עושים אותם, 
רק יש כאלה קוראים הכל מהר והולכים לחדש בסוגיית "רבי חנינא סגן הכהנים" )פסחים י"ד 
ע"א(... אבל לפני רבי חנינא סגן הכהנים, תלמדו אמונה, תלמדו חכמה, תלמדו דעת, תלמדו 

פיוטים, ותטעמו את היופי שבהם.
9.  מה למדנו מזה? מרן )סימן רפ"ה ס"ו( כותב שמלמד תינוקות שקורא איתם פרשת השבוע, לא 
צריך לקרוא שנים מקרא ואחד תרגום, כי כבר יצא ידי חובת אחד מקרא בזה. והפרי מגדים )אשל 
אברהם אות ט'. מובא בהליכות עולם ח"ג עמ' נ"ו( דייק מזה שאין צורך לקרוא שנים מקרא בטעמים, כי 

מלמד תינוקות קורא בלי טעמים. אבל מחילה 
מכבודו, אילו היה בא ושואל את מרן היה אומר 
לו: מה פתאום? מלמד תינוקות קורא בטעמים.
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השלישית ללמוד חומש עם רש"י, בלי להעמיק יותר מדי רק להבין אותו. הרא"ם 
כותב מה הוקשה לרש"י ולמה כתב ככה וכדו', אבל אנחנו רק לומדים רש"י על 
הפרשה, ומספיק שאלה אחת "מה הוקשה לו" בלבד10. צריך ללמוד רש"י, ולטעום 
את החכמה שלו. וגם במקומות שרש"י כותב דקדוק, לא לברוח מזה. היום עשו 
את הדקדוק "השכלה" רח"ל, אבל באמת דקדוק זו חכמה נפלאה, ומי שלא יודע 
אותה לא מבין כלום. לכן צריכים לעשות גם את זה וגם את זה, שנה אחת ללמוד 
בטעמים ובשנה שאחריה או בעוד שנתיים ללמוד רש"י, ולא יקרה כלום. בכל 
מדינות ערב ואדום גם מתרגמים את התורה לאידיש וערבית, ואילו אנחנו כאן 
בארץ פטורים מתרגום התורה )ויש לנו תרגום לערבית של רב סעדיה גאון, וגם תרגום לגרמנית 
וכל מיני תרגומים כאלה(11. אבל לא לדלג רש"י ויש לקרוא הכל, כי הוא מלא חכמה 

לכן אנחנו צריכים ללמוד מהאשכנזים ללמוד רש"י, והם צריכים ללמוד  ודעת. 
מאתנו ללמד לילדיהם בטעמים. מרן הגר"ע יוסף בהליכו"ע )ח"ג עמ' נ"ו( הוכיח כן 
מהרדב"ז בתשובה )ח"ג סי' תקכ"ט(, ושכ"כ האר"י בשער טעמי המצוות )פרשת ואתחנן( 
ועוד ללמוד שנים מקרא ואחד תרגום בטעמים, והאחרונים כתבו שיקרא אותם 
"בשלם שבפנים" )בית מנוחה בדף הראשון דף ב' ע"ב(, ובילדותי לא הבנתי את זה. אח"כ 
ִנים, כי אצל הספרדים אומרים פן ראשון ופן שני ופן  ּפָ ּבַ ֵלם ֶשׁ ׁשָ הבנתי הכוונה ּבַ
שלישי וכדו' )אבל אין מלה "פן" בשום מקום לא בתנ"ך לא במדרש ולא בגמרא, והיא הומצאה בזמן 
הראשונים דוקא אצל הספרדים(12. והכוונה באופן השלם ביותר. צריך ללמוד את כל זה.

ללמוד לעיין ולהתבונן בפירוש רש"י
בספר מגיד מישרים )ישעיה ס"ו( כתוב שהמגיד אומר למרן:13 הטוב בעיניך שאתה ג. 

קורא שנים מקרא ואחד תרגום מהר? אל תעשה ככה, אלא תדקדק בפסוקים, 
מה שהבנת בעצמך טוב, ומה שלא הבנת תעיין במפרשים14. והובא בכף החיים 
)סימן רפ"ה אות ד'(. אם מרן חייב ללמוד את המפרשים על הפרשה, אנחנו לפחות 

נלמד רש"י. ולא מוכרחים ללמוד רש"י ותרגום ביחד, אלא ללמוד רש"י כל יום 
קצת או לעבור עליו בשבת. הרבה פעמים אף אחד לא מבין את רש"י, והמפרשים 
הגדולים ביותר מתקשים בדבריו ולא יודעים מה הוא מדבר, ומפרשים פירושים 
זרים ומוזרים. ולפעמים מחפשים במפרש אחד ומעבירים דבריו לרש"י, אבל לא 
לומדים ככה. וצריך ללמוד לעיין במפרש עצמו15. רבי חיים בן עטר )בהקדמתו לפרי 

10.  למשל בפסוק "וירכיבם על החמור" )שמות ד' כ'(, רש"י כותב שזהו החמור שרכב עליו אברהם 
אבינו, והוא נשאר עד ימי משה רבנו, וגם עתיד לרכוב עליו המשיח, שנאמר "עני ורוכב על חמור" 
)זכריה ט' ט'(. למה רש"י כותב את זה? וכי מה חסר בפשט הפסוק שרש"י צריך להביא מדרשים 

שקשה להבין אותם?! אבל הוקשה לו המלה "החמור" בה"א הידיעה, שהיה צריך לומר "וירכיבם 
על חמור" בלבד. אלא זה החמור הידוע שמכירים אותו מזמן. זה החמור שכתוב בפרשת השבוע 

אצל אברהם אבינו ע"ה "ויחבוש את חמורו ויקח את שני נעריו אתו" )בראשית כ"ב ג'(.
11.  היום יש קונטרס מוזר ומשונה "למשמעות", וכותב שם: "ויאמר" - הוא אמר, "וידבר" - הוא 
דיבר, "ויקם" - הוא קם. כאילו הכל לשון עבר. מה השטויות האלה?! "ויאמר" זה לא הוא אמר, 
אלא והוא אמר, הוא"ו כוללת גם וא"ו החיבור וגם וא"ו ההיפוך. אבל גם מה זה והוא אמר, צריך 
ללמד ויאמר – ְוָאַמר )וכן מתרגם אונקלוס( בלשון עבר. זה הכל. "למשמעות" כאילו כל מלה בתורה 

אינה מתאימה לדור שלנו, למה? אפשר לדבר בשפ התורה גם בדור שלנו.
12.  פעם אחת התוספות )כתובות י"ח ע"ב בד"ה ובכולי( כתבו "עז פן", ומהרש"ל הגיה שם: צריך לומר 
"עז פנים". עד שהשמיטו את הנוסח הזה בתוספות לגמרי. אבל הם כתבו את זה בלשון יחיד. ואני 
הסברתי שבגלל זה לדעת הרמב"ם צריך להביא שני אנשים בשביל "פנים חדשות" לשבע ברכות 
בבית אחרי הלילה הראשון )עיין בפ"ב מהלכות ברכות ה"י, ובשו"ת רבנו אברהם בן הרמב"ם סימן י"ח(, כי "פנים" 
זה שנים. ולכאורה המלה "פנים" זה אחד, וכמו שכתוב "כי ראיתי אלקים פנים אל פנים" )בראשית 
ל"ב ל"א(, וכי זה שנים ח"ו?! אלא הרמב"ם תפס את המלה "פנים"  בלשון רבותינו כמו שנים כי 

היחיד זה "פן". ופעם אחת נמצא גם בתוספות שם.
אנשים לא יודעים מי זה המלאך הזה, וחושבים שזה בטלן אחד שיושב מאחורי הדלת    .13
ומרן מאמין לו. לכן יש שכותבים "אילו מרן ידע שתלמידו רבי משה קורדובירו אומר אחרת 
היה חוזר בו", כי לא היה מאמין למגיד... אבל באמת היה לו מגיד אמיתי. אנשים ראו את מרן 
בליל שבועות, שהיה כמתעלף, כאילו לא מהעולם הזה, והפה שלו מדבר הרבה. ויש עדות לזה 
שכותב שני לוחות הברית )תחילת מסכת שבועות( בשם רבי משה אלקבץ מחבר לכה דודי, שאמר: 

"המשנה מדברת מתוך פיו".
אבא ע"ה קרא את זה, ואמר: מתי יש למרן זמן לדקדק בפסוקים ולחדש עליהם  פעם    .14
חידושים?! אין לו זמן לזה. אבל יכול להיות שמרן כתב פירוש על התורה. בכסף משנה )הלכות 
טומאת מת פי"ט ה"ה( מרן כתב עמוד שלם ארוך חידושים שלו על מסכת אהלות )פרק ט'(, ויש להניח 

שכתב חידושים על כל ששה סדרי משנה, שהרי היה לומד אותם בעל פה כל הזמן. וא"כ כנראה 
כתב חידושים גם על התורה, מה שנשאר נשאר ומה שהלך נעלם.

15.  למשל בפרשת נח בפסוק "כל אשר נשמת רוח חיים באפיו" )בראשית ז' כ"ב(, רש"י כותב: נשמת 
רוח - נשימה של רוח חיים. מה הוקשה לרש"י? כל המפרשים מסבירים שהרי נשמה זה דבר 
גדול שנמצא רק אצל בני אדם, והרי הפסוק אומר אחרי זה "מכל אשר בחרבה מתו" )שם(, כלומר 
גם בעלי חיים מתו, א"כ למה כתוב "נשמת רוח"? לכן רש"י מפרש ש"נשמת רוח" זו נשימה שיש 

תואר( כותב: בזמן הלימוד שלי אני לא רוצה לקרוא מפרשים, אלא אני עומד על 

הגמרא ואח"כ לומד עם רש"י ותוספות ומעיין אותם כמו שצריך, ואח"כ אראה 
במפרשים, אם כיוונתי לדעתם הנה מה טוב, ואם לא כיוונתי והשיטה שלי טובה 
אין הכי נמי. לכן צריך ללמוד לעיין ולהתבונן בדברי רש"י16. וצריך ללמוד להתבונן 
בלשון של אותו החכם, ולא להעביר אותו מאחד לשני, כי לכל אחד יש סגנון משלו. 
הנה בש"ס וילנא מביאים לך מפרשים על הגמרא, ואתה רואה שלכל אחד יש 
סגנון משלו, ואין לערבב אחד בשני17. אמנם בראשונים קשה לדעת את זה, ורק 
מי שרגיל בדבריהם הרבה יוכל לדעת שזה הרשב"א וזה רבנו יונה וכדו', אבל 

מי שלא בקי בהם הרי כמעט אותו לשון וסגנון לכולם.

לומדים מכל עדה ועדה
לכן אף אחד לא יזלזל במנהגים של השני, אלא אדרבה תלמד מהם לתקן ד. 

ולשכלל את זה. "צדקה עשה הקב"ה עם ישראל שפיזרן בין האומות" )פסחים פ"ז 
ע"ב(, אם יש אומה שאינה מבטאת אות קו"ף )כמו עמי אירופה( הנה יש לנו ספרדים 

אות בי"ת  שמבטאים אותה, ולא יזניחו את זה. ואם יש אומה שאינה מבטאת 
רפויה )כמו מדינות ערב( הנה יש לנו האשכנזים שמבטאים אותה. וכן על זו הדרך, 
בכל דבר שאפשר להכריע את הגירסא הצודקת בזה. אבל לא לחשוב שהתורה 
כולה נמצאת אצל עדה אחת, ואין דבר כזה. "חכם מה הוא אומר? מה ָהֵעדֹות" 
)הגדה של פסח(... תביאו לי את כל העדות ואני משלב אותם, שהגירסא הזאת נכונה 

ע"פ הספר הזה וכדו', ויש מקורות על הכל.

גדולתו של הרב יהודה צדקה זצוק"ל
שבוע שעבר דיברנו גם על הרב יהודה צדקה ע"ה )בעלון הקודם אות ט'(. הסיפור ה. 

שאמרתי שהוא היה מדביק בולים, ראיתי אותו כתוב בספר מסויים )ואיני יודע מי 
חיבר אותו(, אבל אמרו לי שהמחבר השמיט אותו במהדורא שניה כי הוא לא נכון. 

ולא רק זה, אלא הראו לי ספר "וזאת ליהודה" שמספר על הרב צדקה, ושם )עמ' 
52( כותב שמילדותו הועיד אותו רבו רבי עזרא עטייה18, ואמר לו: אני מקווה ממך 

לכל בעלי חיים. אבל מחילה מכבודם, הם לקחו את זה מאבן עזרא, ורש"י לא כיוון לזה. והראיה, 
שרש"י לא הביא את סוף הפסוק "מכל אשר בחרבה מתו", אלא רק "כל אשר נשמת רוח חיים 
הוקשה לו המלים "נשמת-רוח",  באפיו" בלבד, ועל זה הוא כותב: נשימה של רוח חיים. אלא 
שהרי נשמה ורוח היינו הך והם דבר אחד, ומה זה נשמה של הרוח?! צריך לומר נשמת-אדם או 
רוח-אדם. והראיה שזה הפירוש האמיתי, שרש"י בתהלים בפסוק "מגערתך ה' מנשמת רוח אפך" 
)י"ח ט"ז(, כותב שוב: מנשמת - מנשיבת. וגם בשמואל ב' בפסוק "בגערת ה' מנשמת רוח אפו" )כ"ב 

ט"ז(, כותב שוב: מנשמת - מכח נשיבת רוח אפו. ואותה קושיא גם כאן במלים "נשמת-רוח". )עיין 

בספר בית נאמן על התורה ח"א עמ' ר"ט(. הפירוש הפשוט הזה צריך לחפש אותו במפרשים?!

16.  הנה בפרשת השבוע: "ולוט יושב בשער סדום" )בראשית י"ט א'(, רש"י כותב: ישב כתיב, באותו 
היום מינו אותו שופט עליהם. מה הוקשה לרש"י? הפירוש ככה: המלה "יושב" יכולה להיות תמונת 
מצב כלומר שלוט כבר היה יושב לפני כן, וגם בלשון שלנו אומרים ככה. למשל "ופרעה חולם" 
)בראשית מ"א א'(, לא פירושו חולם עכשיו, כי הוא מת מזמן ולא חולם כלום, אלא מוסיפים מלת 

"היה" ופירושו היה חולם, וזה נקרא "פועל עזר". אבל בפועל עבר לא מוסיפים פועל עזר, ולכן לא 
ב וכדו'. וכאן הפסוק אומר "ולוט יושב בשער סדום", ופירושו היה  אומרים: היה ָחַלם או היה ָיׁשַ
יושב, וא"כ יכול להיות שהיה יושב מזמן בשער בתור שופט שנה או שנתיים. אבל כתוב "ישב" 
בלי וא"ו, והכוונה שבאותו היום הושיבו אותו, כלומר שהיה במקום אחר ולקח את הכסא וישב 
שם. לכן רש"י כותב: ולוט יושב - כתוב ישב בלי וא"ו, משמע שישב באותו היום, ומכאן ראיה 
שבאותו היום מינו אותו לשופט עליהם. )וע"ע בהערות איש מצליח הארוכות על המ"ב סי' תר"ץ ס"ק נ"א(. לוט 
היה שופט שם ליום אחד ביום ראשון של פסח, ובלילה נחרבה סדום. ]ושוב ראיתי שכן פירש 
הרא"ם בפרשת חיי שרה בפסוק ועפרון יושב בתוך בני חת. והרב נחלת יעקב לא ירד לכוונתו. 
ע"ש[. להבדיל פעם היה חכם אחד אצל האשכנזים רבי שאול וואהל )ַוואהל או וֹואהל( שהיה מלך 
בפולין ליום אחד, זה כתוב בספר שם הגדולים של ר' אהרן וואלדען )חסיד גור(, שכותב שם על כל 
מיני רבנים, וכשהגיע לחכם הזה "מהר"ר שאול וואהל" )מערכת השי"ן אות א'(  כתב סיפור שלם שהיה 
מלך על פולין ליום אחד, ומספר עליו שם גדולות ונוראות. אבל למה כל הסיפור הזה? כי המלך 
הראשון שם מת, ואמרו שאי אפשר להשאיר את פולין בלי מלך, אבל היה ויכוח את מי להמליך 

שם, ובינתיים לקחו את החכם היהודי הזה, ושמו אותו מלך ליום אחד. 
17.  למשל "יפה עינים" בקי בירושלמי ותוספתא ובכל, אבל יש לו דבר מיוחד שאין לאף אחד, 
שכולם כותבים "לענ"ד" כלומר לפי עניות דעתי, ואילו הוא כותב "ובענ"ד" כלומר ובעניות דעתי. 
וחכם אחר כותב "ולו"ד", והוא לא גר בלוד אלא בפינסק... לך תנחש מה זה. הכוונה ולולי דבריהם. 
מי זה? מהר"א הורוויץ. וחכם אחר כותב: עיין יד מלאכי שהתעורר וכו', ועיין שער המלך שהתעורר 
וכו'. כאילו כולם היו ישנים ועשו להם סליחות עד שאחד התעורר... מי זה? מהר"ץ חיות. זו השפה 
הרש"ש. לכן אם יביאו לך דיבור, תדע  שלו. חכם אחר כותב כל המקורות בסוגריים, מי זה? 

שזה כתב הרש"ש וזה כתב מהר"ץ חיות וזה כתב מהרש"א וכדו'. לכל אחד יש את הסגנון שלו.
18.  הוא היה "רב רבנן", וכל תלמידי החכמים הגדולים בארץ ישראל הספרדים למדו אצלו, 
והעולם לא יודעים להעריך את זה. הוא כתב חיבור על מסכת כתובות ונשרף. וכתב מכתב אחד 
או שנים לתלמידו הרב עובדיה ע"ה, ומכנה אותו בכבוד רב מאד. פעם אחת בתשובה ביביע 
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שתהיה גדול עולם, ואתה תנהל את התלמידים הגדולים. ונתן לו כיתה גדולה 
ללמד אותה. אבל הענוה שלו גרמה לו שלא כתב שהוא מלמד את הבחורים, אלא 
כתב "אני לומד עם הבחורים". בין תלמידיו היה הרב עובדיה ע"ה, שהיה צעיר 
ממנו באחת עשרה שנה )הרב צדקה נולד בשנת תר"ע, והרב עובדיה נולד בשנת תרפ"א(19. 
הוא היה מההתחלה גברא רבה, ומי שכתב עליו שהיה מדביק בולים, לא דק.

קריאת "שנים מקרא ואחד תרגום"
הבן איש חי שבוע שעבר )ש"ב פרשת לך-לך אות י"א( כתב כמה דינים על קריאת ו. 

"שנים מקרא ואחד תרגום". ההלכות האלה מובאים בשלחן ערוך סימן רפ"ה. 
ומישהו אמר שבכוונה זה סימן "רפה", לסימן שזה רפוי ביד בני אדם, ורק 
מעטים קוראים את זה. אבל קריאת "שנים מקרא ואחד תרגום" חשובה מאד, 
ואם אדם יתרגל לקבוע להם זמן, אף פעם לא יפספס אותם. ביום ששי אחרי 
תפלת שחרית בהנץ יקרא את הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום, וכל חמשה 
פסוקים לוקחים דקה אחת. ואם הפסוקים קצרים יוכל לקרוא שבעה פסוקים 
בדקה. פעם הייתי קורא במהירות ב"טיסה" שבעה פסוקים בדקה אחת, ואח"כ 
אמרתי שזה לא טוב, ומספיק חמשה פסוקים בדקה. הפרשה הכי ארוכה זה 
)מטות עם קי"ב  "מטות ומסעי", עם מאתים וארבעים וארבעה פסוקים ביחד 
ומסעי עם קל"ב(, ואם תחלק אותם על חמש יוצא לך פחות מחמשים דקות וא"כ 

בחמשים דקות גמרת הכל. וכ"ש שאר הפרשיות20. לכן כאשר אדם קורא את זה 
ביום ששי בבוקר לא יצטרך כלום, ובסה"כ הקריאה הכי ארוכה לוקחת פחות 
משעה. אתה קורא עיתונים פה ושם ומדבר שיחות בטלות, ובמקום זה תלמד 
את הפרשה, ותראה כמה דברים נפלאים21. תלמד תורה, ותדקדק ותתעניין בה. 
אומר )ח"ג חיו"ד סימן כ"ז( כתוב "למוהרע"ז שליט"א", ולך תנחש מי זה. חשבתי שזה רב שהשם 
שלו מתחיל בעי"ן והמשפחה מתחילה בזי"ן, אבל זה ראשי תיבות "מורנו הרב רבי עזרא", ולא 
רצה שיידעו מי זה. הוא כותב לו שבחים כאלה: "טוב עין הוא יבורך. מעין המתגבר כר' אלעזר 
בן ערך. מתניתא ושמעתא מצפרא כרך. ובראשונים ואחרונים קשתו דרך. הגאון המפורסם 
מופת הדור והדרו כקש"ת מהרע"ז". ]וגם כתב לו במקום אחר: "לדזיו ליה כבר בתיה, יש לו 
זיו כמו משה רבנו. "כבן עזאי בשוקי טבריה", הוא שקדן כמו בן עזאי בשוקי טבריה )עירובין כ"ט 
ע"א([. על מה התשובה הזאת? פעם הרב עובדיה היה יושב בשבעה על אמו, וכשבא הרב עזרא 

עטייה לנחם אותו, הרב עובדיה ראה אתו וקם מלפניו. הרב עזרא עטייה אמר לחבריו: תגידו 
לרבי עובדיה שלא קמים בשבעה, פן יאמרו לו שב, ומשתמע שב באבלות )עי' ש"ע יו"ד סימן שע"ו 
ס"ב(. אמרו את זה לרב עובדיה, והוא כתב תשובה שלימה על זה. רק לא כתב מי אמר לו את 

זה. ובמקומות אחרים הוא מתווכח איתו בהלכה, וזה דרך העולם.
19.  כאשר ד"ר אלי יוסף שוסהיים היה בא פעם בשנה לדבר על אגודת "אפרת" שלו, הרב היה 

אומר: אתם יודעים שאני נולדתי בשנת אפר"ת.
20.  למשל אתמול פרשת וירא מאה וארבעים ושבעה פסוקים בלבד, וזה בגימטריא "מי לה' אלי", 
כי בשבת הזאת כל עם ישראל שרוצים לשמור שבת באו לטעום טעם השבת. אתם יודעים כמה 
נסים הקב"ה עושה לנו? אי אפשר להבין את זה. דבר ראשון, הגשם יורד ב"ה, וכתוב במשנה 
)תענית פ"א מ"ד( שאם הגיע י"ז בחשון ולא ירדו גשמים היחידים מתחילים להתענות, והנה השנה 

בשבעה עשר בחשון ירד גשם. דבר שני, הטילים ירדו ולא קרה כלום )רק נהרסו כמה בתים אחדים(. 
היה אחד נוסע בנתיבות והטיל התפוצץ על יד האוטו שלו, והוא המשיך לנסוע ולא קרה לו 
כלום. הם שם משתגעים מזה, אבל שישתגעו כמה שירצו, אנחנו תופסים את הפושע הרוצח 
והמשוגע שהרג הרבה אנשים והוא אחד כפרה על כולם... וחיסלו אותו "חיסול ממוקד". ואילו 
הם שזורקים את הטילים שלהם זורקים לכל מקום, לבתי ספר וילדים גדולים וזקנים, "אכזרי 
המה ולא ירחמו" )ירמיה נ' מ"ב(. כתוב בפרשה שלנו: "וישב במדבר ויהי רובה קשת" )בראשית 
כ"א כ'(, וכל הזמן רובה וקשת. אבל תפסיקו את הקשתות האלה, הרי מאז הפסוק "ויהי רובה 

קשת" עברו שלושת אלפים ושבע מאות שנה, והם ממשיכים עם הכל, "וידבר אל העצים ואל 
האבנים". אבל ישראל אפילו אדם נוסף נמצא על יד הרוצח הזה, הם פוגעים רק באותו רוצח 

בדיוק. ועשו כמו שאמר אובאמה כאשר חיסל את בן-לאדן: "הצדק נעשה" )אפילו שלבו איתם(.
21.  הנה בפרשת השבוע כאשר המלאכים נכנסו ללוט, אמר להם: "סורו נא אל בית עבדכם 
ולינו ורחצו רגליכם והשכמתם והלכתם לדרככם" )בראשית י"ט ב'(, זה הכל?! והרי הם באו ממקום 
אחר אז תתן להם קצת אוכל, וכמו שאמר אברהם אבינו "ואקחה פת לחם" )שם י"ח ה'(. אבל לוט 
היה מפחד מאנשי סדום, ואם יאמר שיתן להם אוכל הם יקרעו אותו לגזרים. ובמיוחד לפי 
מה שאמרו רבותינו )זוהר בראשית דף ק"ו ע"ב ועיין סנהדרין ק"ט ע"ב( שבתו של לוט החביאה בשקט 
פרוסות לחם, וכמה פעמים נתנה אותם לעני אחד. אנשי המקום התפלאו: איך העני הזה חי? 
הם שמו אורבים וגילו שהיא נותנת לו אוכל. מרחו אותה בדבש ותלו אותה במרכז העיר, וכל 
הדבורים באו והרגו אותה. אנשים נוראים ואיומים כאלה. לכן לוט פחד להגיד להם על אוכל, 
רק אמר שיבואו ללון בלבד. ואפילו מה שאמר "סורו נא", רש"י מפרש שתעשו "כביש עוקף" 
תסתובבו ולא תיכנסו מיד. אבל גם על לינה בלבד, באו הרשעים הארורים ואמרו לו: "הוציאם 
אלינו ונדעה אותם" )שם י"ט ה'(. אבל כאשר הכניס אותם לבית, כתוב "ויעש להם משתה ומצות 
אפה ויאכלו" )שם פסוק ג'(. רק אשתו לא הסכימה להביא מלח, ואמרה לו: גם את המנהג הרע 
הזה הבאת מאברהם?!... לכן נענשה "ותהי נציב מלח" )שם פסוק כ"ו וברש"י שם(. אבל אף פעם לא 

שמתי לב שלוט לא מזכיר במלה את האוכל, כי הוא היה מפחד מאנשי המקום שם.

סדר הקריאה
הרב בהליכות עולם על הבן איש חי )ח"ג עמ' נ"ג( כתב בהלכות האלה, ויש לי ז. 

כמה הערות קטנות שם. אגיד לכם מה הוא כתב בזה. הוא מביא בשם ערוך 
השלחן )סימן רפ"ה סק"ז( שכותב: יש קוראים כל הפרשה פעם אחת ופעם שניה 
ואח"כ התרגום, וכן משמע קצת בגמרא ברכות )ח' ע"ב( "רב ביבי22 בר אביי סבר 
לאשלומינהו לפרשייתא דכולא שתא". כלומר רב ביבי חשב להשלים את כל 
הפרשיות של השנה ביום אחד. עד כאן. ערוך השלחן מבין "פרשה" כמו פרשת 
לך-לך וירא וכדו', וא"כ אפשר לקרוא כל הפרשה. ונראה שגם הרב מבין ככה. 
לכן הוא בעצמו היה נוהג בזה23. אבל מחילה מכבודו, לא מוכרח שהמלה 
"פרשייתא" זה כמו שאנחנו מבינים היום, כי זה נקרא יותר "סדרא", וכמו 
שכתוב "עד סוף הסדרא", ואילו "פרשה" פירושה פרשה פתוחה וסתומה. אבל 
יש ראיה למנהג הספרדים ע"פ האר"י, שקוראים פסוק פסוק הוא ותרגומו. מה 
הראיה? הגמרא )ברכות שם( אומרת: לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור, 
ואפילו "עטרות ודיבון". גם הפסוק הזה "עטרות ודיבון" )במדבר ל"ב, ג'( שאין בו 
תרגום, צריך לקרוא אותו24. בשלמא אם נאמר שקוראים כל פסוק בנפרד, 
החידוש מובן, שאפילו שכבר אמרת פעמיים מקרא "עטרות ודיבון" תחזור 
פעם שלישית בשביל התרגום, למרות שכבר שמענו אותך אומר "עטרות 
ודיבון"... אבל אם נאמר שאדם קורא קטע שלם ומתרגם אותו, איך יעלה על 
הדעת לדלג פסוק בתורה?! ולפי זה יכול לקרוא ככה: "ואלה שמות בני ישראל 
הבאים מצרימה", ובמקום לתרגם "ואלין שמהת בני ישראל דאתו למצרים" 
יאמר: "ואלין שמהת דאתו", כי המלים "בני ישראל" כולם יודעים ואפשר 
לדלג אותם. ובהמשך הפסוק יכול לדלג גם תיבת "יעקב". ולא יתכן כדבר הזה, 
כי אתה קורא פסוק וצריך לקרוא אותו שלם. לכן אם אתה קורא קטע שלם 
אי אפשר לדלג כלום, אבל אם אתה קורא תרגום של כל פסוק בנפרד, היינו 
חושבים שלא צריך תרגום לפסוק הזה, וזה החידוש של הגמרא. ומזה משמע 

שקוראים כל פסוק בפני עצמו, וכך המנהג.

"מאריכין לו ימיו ושנותיו"
אמנם אדם שאין לו זמן זה משהו אחר, ואפשר לסמוך על קריאת השליח ח. 

ציבור, שיקרא איתו בלחש פעם אחת, ואח"כ יקרא עוד פעם אחת ואת התרגום. 
אבל אני אגיד לכם, אפשר לקרוא כמו שאנחנו קוראים וזה לא יקח הרבה זמן, 
45 דקות כמו שאמרנו )כי פסוקי ויסעו ויחנו בפרשת מסעי קצרים מאד(. "דעת  בערך 
חסרת מה קנית" )קהלת רבה פרשה ז' פיסקא מ"א, נדרים דף מ"א ע"א(, אם חסרת דעת 
שלא למדת באותו הזמן, אבל "מה" ארבעים וחמש דקות - קנית. קנית מצוה 

י ויש אומרים רבי ֵביָבי, אבל לא נראה, כי אם ככה צריך להיות עם  יּבִ 22.  אנחנו אומרים רב ּבִ
אל"ף, כמו שמאי זכאי וכדו', ואף פעם לא נמצא בגמרא "ביבאי". אמנם יש במקרא "ֵבָּבי" )עזרא 
ב' י"א, נחמיה ז' ט"ז(, אבל בלשון הגמרא בשמות הדומים תמיד זה עם אל"ף. )עיין בשו"ת מקור נאמן ח"א 

סימן תתע"ח, ובחוברת אור תורה אב תשס"ט סימן קכ"ו, וטבת תש"ע סימן מ"ט(.

23.  הרב לא היה לו זמן בכלל, בגלל שבאים אליו עם כל מיני בעיות ושאלות מסובכות עד 
מאד, ובכל העולם כולו יודעים שאם יש שאלה קשה בממזרות - הרב עובדיה הוא הכתובת 
לזה. והוא לוקח על שכמו כל הבעיות המסובכות האלה. לפעמים קשה מאד למצוא היתר, 
והוא מחפש מתחת לאדמה. אבן עזרא )בשיר כוכב דרך מצרפתה( כתב על רש"י: "יקיר פותר, בקיר 
חותר, עינו סתר, יה ראתה". מה הכוונה? יקיר פותר חלומות, ובקיר חותר ומחפש להבין דברים, 
ועינו ראתה סתר יה. הרב עובדיה ע"ה היה בדיוק ככה, שחותר בקיר למצוא דרך. פעם הרב 
סיפר שהיתה שאלה מסובכת של ממזרות, וישבו הוא והרב ז'ולטי ועוד חכם להתיר את זה, 
והרב אמר: הם לא מצאו דרך להתיר, ואני עיינתי הרבה עד שמצאתי דרך לזה, וכששמעו את 
הדרך שלי, זלגו עיניהם דמעות, וכי אתם חושבים שהרבנים רוצים להחמיר?! הם השתדלו 
ולא מצאו דרך להתיר את זה. התשובה כתובה בשו"ת יביע אומר ח"ה )אה"ע סי' ב'-ד'(, שלושה 

סימנים על נושא אחד.
24.  התוספות שם )בד"ה ואפילו( שואלים: למה הגמרא לא אמרה אפילו "ראובן ושמעון"? )ע"ש 
מה שיישבו(. ואפשר לתרץ שבעטרות ודיבון יש תרגום ירושלמי "מכללתא ומלבשתא" וכו', 

והגמרא "מילתא אגב אורחא 
קמשמע לן", ובאה ללמד אותנו 
שזה לא התרגום העיקרי, אלא 
המלים  אותם  על  שחוזרים 
"עטרות ודיבון" כלשון הפסוק 
ממש. וכן בנוסח תימן התרגום 

משיבים אהבה ל'עזרה למרפא'אותם מלים בדיוק.
מיסודו ובראשותו של הרב פירר חפשו 
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גדולה מאד שמאריכה ימים, וכמו שהגמרא )ברכות שם( אומרת שמאריכים לו 
ימיו ושנותיו25. לכן אדם לא יאמר: "אוי חבל על הזמן שלי", כי אח"כ אתה מקבל 
עשרות שנים שתחיה בהם באושר ובשמחה, עם הילדים והנכדים שלך. הרעיון 
הזה נמצא בגמרא )ראש השנה י"ח ע"א, ויבמות ק"ה ע"א( שרבה ואביי "מזרע עלי קאתו", 
שניהם היו מזרע עלי, והיתה לו קללה ב"מ: "וכל מרבית ביתך ימותו אנשים" 
)שמואל-א', ב' ל"ג(, שימותו בצעירותם. רבה אמר: מה אני אבזבז זמן?! לכן עסק 

רק בתורה בלי גמילות חסדים, וחי ארבעים שנה. כל מי שאומר לו: תעזור לי, 
תכתוב לי המלצה וכדו', הוא אומר לו: תעזוב אותי, אני מבני עלי, לך מכאן. 
אבל אביי אמר: אני עוסק גם בתורה וגם בגמילות חסדים. וחי עשרים שנים 
נוספות. וכי השקיע בגמילות חסדים עשרים שנה?! אולי כל השעות שהשקיע 
ביחד בגמ"ח מגיעות לשנתיים, אבל קיבל עשרים שנות חיים בגלל שעסק 
בתורה וגמילות חסדים. מה אתה לומד מכאן? כאשר אדם אומר: אני מפסיד 
את הזמן שלי בגלל קריאת הפרשה, שיידע שהזמן שלך לא מתבזבז כי תקבל 
כפלי כפליים בזמן. לכן אדם יתרגל לקרוא ולא יפסיד את זה. ולא שיהיה עליו 
מעמסה שקורא "שנים מקרא ואחד תרגום", כי אתה קורא ומתבונן בפסוקים 

וטועם את היופי שלהם, וזה נפלא מאד26. 

בגדי לבן בשבת
הרב בהליכות עולם שם )עמ' ס"א(, כותב: ט. 

אע"פ שדעת המקובלים שיש ללבוש בשבת 
בגדים לבנים, בזמננו שכל גדולי ישראל לובשים 
חליפות שחורות, אין לשנות המנהג. ויחיד המשנה 
ולובש בגדים לבנים לא עושה יפה, דהוי כחתן 
בין אבלים. הרב מכיר את כל חכמי האשכנזים 
וגם חכמי הספרדים, אבל הרבה מהספרדים 
לובשים לבנים27. והרב מביא תשובה נוראה של 
25.  היה לנו חכם אחד בג'רבא רבי מרדכי אמייס הכהן 
ע"ה )שהיה רב ראשי בג'רבא, ואח"כ עזב את זה והיה סוחר, ואח"כ הלך 
לתונס והיה הרב הראשי לתוניסיה(, שהיה גם סוחר וגם למדן 

גדול וחיבר הרבה ספרים, והדפיסו מכתביו כמה ספרים 
ומהם שו"ת גדולת מרדכי. ומסופר עליו ששנה אחת 
לא הספיק לקרוא שנים מקרא ואחד תרגום, ויומיים-

שלושה לפני כיפור הסתגר בחדר, וקרא את כל הפרשיות 
בתורה מתחילה ועד סוף, כל פרשה פסוק פסוק ותרגום. 
הוא האריך ימים ושנים ונפטר בן שמונים ושמונה )בחג 

השבועות בשנת תשל"ד(, וכמו שהגמרא הבטיחה על זה.

"אולי יש חמשים צדיקים  הנה בפרשה בפסוק:    .26
בתוך העיר, האף תספה ולא תשא למקום למען חמשים 
הצדיקים אשר בקרבה" )בראשית י"ח כ"ד(. בהתחלה אמר 
"בתוך העיר", ואח"כ אומר "ולא תשא למקום", ואח"כ 
"אשר בקרבה". אם אמרת מקום שזה לשון זכר, למה 
חזרת ואמרת "בקרבה"? והרי צריך לומר בקרבו. אלא 
הפירוש ככה: אברהם אבינו היה צדיק וחסיד, והיה 
בטוח שלוט לא הלך סתם לסדום אלא בשביל לעשות 
נפשות לתורה, כי בוודאי למד מאברהם שמדבר בכל 
מקום דברי אמונה וחיזוק, והלך לסדום לומר להם מה 
ששמע ממנו והחזיר אותם בתשובה. לכן חשב מסתמא 
בחוג שלו בסדום עשה חמשים צדיקים. הקב"ה אמר 
לו: אם כדבריך אני מוחל לסדום. אבל מה עם עמורה 
אדמה וצבויים? לכן אמר אברהם: "אולי יש חמשים 
צדיקים בתוך העיר" - בסדום, "האף תספה ולא תשא 
למקום" - לכל האזור, "למען חמשים הצדיקים אשר 
בקרבה" - בקרב העיר סדום. וההמשך: "ויאמר ה' אם 
אמצא בסדום חמשים צדיקים בתוך העיר, ונשאתי לכל 
המקום בעבורם" )שם פסוק כ"ו(. מה זה לכל המקום? צריך 
לומר "ונשאתי אליה בעבורם". אלא לכל המקום כולל 
כל שאר הערים שם. אבל לוט לא החזיר בתשובה ולא 
עשה שם כלום, כי הוא היה בטלן במחילת כבודו ונתן 
עיניו ביין ובשיכר, רק נשאר מכניס אורחים בלבד. )פעם 
מישהו אמר שאברהם תיקן תפלת שחרית והאות השניה שלו זה בי"ת 

צהרים,  בוקר, יצחק תיקן תפלת מנחה והאות השניה שלו זה צד"י 

ערב. מי תיקן  ויעקב תיקן תפלת ערבית והאות השניה שלו זה עי"ן 

תפלת ותיקין? לוט, כי האות השניה שלו וא"ו ותיקין, למה תיקן את 

זה? כדי שמיד אח"כ יוכל ללכת לשתות יין, כי הוא אוהב כל הזמן יין...(.

ע"ה היה  רבי שמעון חירארי  אני לא זכיתי. אבל    .27
לובש לבן בשבת, וביום שהיה סנדק נשאר בבגדי לבן 

פנים מאירות28 )ח"א סימן קנ"ב( שכתב: המקובלים שהקפידו על מלבושים לבנים 
בשבת, לא דיברו אלא רק ע"פ המנהג שבימיהם שלא היו לובשים שחורים, 
אבל בזמננו שכל העולם נהגו ללבוש מלבושים שחורים, ויבוא אחד לשנות 
ללבוש בגדים לבנים, הוי יוהרא, דהוי כחתן בין אבלים. והביא מקורות לזה. 
ומסיים: ומי שבא לומר אני מקיים דברי המקובלים, וברצונו ללבוש מלבושים 
לבנים בשבת, אין לך יוהרא גדולה מזו, וראוי לנדותו. עד כאן. ובמח"כ הגזים 
וכי ראוי לנדותו בגלל שלובש לבנים?! אל תתייחס לאחד כזה. אם הוא  בזה, 
לובש לבנים כי חושב שהוא מקובל, תגיד לו: אתה מבולבל ולא מקובל. ואפשר 
לבחון אותו אם הוא יודע ללמוד או לא. אבל אם בכ"ז הוא רוצה, שילבש לבן. 
ואני מצאתי בפירוש לחם דמעה29 )פ"א סוף פסוק ז'( שכותב: בפורטוגל היו עושים 

עד סוף היום. פעם הזמנו אותו לתת שיחה מוסרית בישיבה, ואמר: אני מתבייש כי אני לבוש 
לבן. מה יש לך להתבייש בזה?! 

28.  הוא היה נכד אחותו של שפתי כהן. ובזמנו התחילו המחלוקות בין החסידים למתנגדים 
שהעלו אבק עד כסא הכבוד. )ועיין בחוברת אור תורה כסלו תשס"ח סימן ל"ו עמ' רכ"ח(.

29.  זה פירוש על מגילת איכה שכתב רבי שמואל אוזידה )ומופיע במקראות גדולות(. הוא היה בן דורו 
של רבי חיים ויטאל והאר"י. ופעם אחת בא לפני האר"י בבגדים של שבת, והאר"י קם מלפניו. 



ליהודים צרות צרורות30, ותופסים אחד שמראה את עצמו כמו נוצרי, ואומרים 
לו: כיון שלבשת חלוק לבנה בשבת סימן שאתה שומר על יהדות. ומי שלבש 
לבן בשבת הוא אדם פשוט, ומשמע שפעם כל האנשים לבשו לבנים. לכן זה 
לא כ"כ נורא כדי לנדות אותו על זה. אם הוא עושה יוהרא ואומר: "אני מקובל 
ורואה בשמים", באמת הוא לא רואה כלום, איך כתב הנודע ביהודה )שו"ת נודע 
ביהודה קמא יו"ד סימן צ"ג(? "כל אחד אומר אנכי הרואה, ולי נפתחו שערי שמים", 

והוא לא יודע בין ימינו לשמאלו. זה ודאי לא בסדר. אבל אם הוא לובש לבן 
אבא ע"ה היה לובש לבן, ולפעמים גלימא בצבע  כי נהג ככה, אין בעיה בזה. 
תכלת בהיר וכדו'. לכן מותר ללבוש בגדים לבנים. אבל לא צריך לעשות רעש 
מזה, ולא להתפעל ולהסתכל עליו באופן מיוחד כאילו הוא "באבא"31, כי הוא 
אדם פשוט כמו כולם, ואם ירצה שיקח בגד עם כל הצבעים שבעולם, לבן כמו 

באבא ואדום כמו וכו' ושחור כמו וכו', ואין סוף לשטויות האלה.

"ושמתם את דברי אלה על לבבכם"
הבן איש חי בפרשה שלנו וירא )שנה ראשונה( כותב על הלכות תפלין. בעיתון י. 

"מרכז העניינים" לפני שנה )ששה בחשון( כתבו דבר יפה מאד, ואני שומר דברים 
כאלה: חוקרים אמריקאים טוענים כי הנחת תפלין מדי יום מגינה מפני מחלות 
התקפי לב, ומפחיתה את הסיכון ללקות בהם. ועשו נסיון בעשרות אנשים )ואולי 

תלמידו רבי חיים ויטאל שאל אותו: למה קמת? זה אברך צעיר. אמר לו: ראיתי נשמת רבי 
פינחס בן יאיר שנכנסה איתו. התפלא: מה קרה רבי פינחס בן יאיר? אמר לו: לך תשאל אותו. 
הלך אליו ושאל אותו, אמר לו: היום הלכתי לבית הכנסת, ובדרך שמעתי משפחה עניה בוכה 
כי בא גנב וגזל להם הכל, ונתתי את המעיל שלי לבעל הבית, ולכן לבשתי היום חליפה של 
שבת. רבי חיים ויטאל הבין את זה, ואמר לו: רבי פינחס בן יאיר היה פודה שבויים )חולין ז' 

ע"א(, ואתה עשית מעשה דומה לפדיון שבויים. רבי שמואל אוזידה נפטר בשנת ש"ס בערך.

30.  בהתחלה רק בספרד היה גירוש ספרד ואילו בפורטוגל היו בסדר, אבל שש שנים אחרי 
גירוש ספרד גם פורטוגל עשתה צרות צרורות.

31.  רבי מיכאל לסרי שליט"א אומר: היום אין לנו באבות, והבאבא האחרון זה בבא סאלי שנקרא 
"בבא בתרא". אמנם גם בנו רבי מאיר עשה הרבה פלאות, אבל הוא נפטר בחייו. ואחרי פטירתו 
של באבא סאלי אין לנו כמעט באבות, רק כל מיני דמיונות בלבד. אנשים אומרים לי: תגיד 
ברכה לאדם מסויים, ואני מגיד ולא קורה כלום. אמנם לפעמים קורה משהו מזה, וכי יוכיחו 

מדבר אחד שאני "באבא"?! אני לא באבא. מספיק עם הדברים האלה.

צריך לעשות ביותר(. ואמר ד"ר ז'ק רובינשטיין )הוא יהודי( כי עטיפה הדוקה של הזרוע 

ברצועת עור במשך שלושים דקות מדי בוקר, מהווה מדה נכרת של הגנה 
מפני מחלת לב "איסכמית", שהיא גורם המות מספר 2 בעולם המערבי )אולי 
מספר 1 זה התקף לב או המחלה הידועה(. הוא אומר שאדם המהדק את הרצועות על 

היד, זה נותן קצת גירוי ללב, והוא מחוסן בפני הגירוי הגדול יותר. זה ממצות 
תפלין. אתה עושה מצוה לשם שמים ומקבל בריאות וחיים. מסכנים אלה שלא 
יודעים מה זה שבת ומה זה תפלין ומה זה דגים טהורים, ולא יודעים כלום. 
הם מתפלפלים עם הקב"ה. מה אתם מתפלפלים? שוטים שבעולם. אנשים 
מסכנים שאינם יודעים מה התורה עושה לאדם, ואינם יודעים כמה המצוות 
של התורה מחיות את האדם32. שב"ת ראשי תיבות שלוה בריאות ברכה תורה, 

כי לבני אדם יש שלוה בשבת.

מברכים בהדלקת החנוכה בבית הכנסת
היום יש תלמידי חכמים בימינו, שרוצים לחלוק על מנהגים שנקבעו באומה יא. 

מאות שנים, ולא עושים ככה. אחד אומר לא לברך על החנוכה בבית הכנסת, 
בגלל הקושיא של החכם צבי )בשו"ת שלו סימן פ"ח(. וכל התירוצים שאמרו בזה 
הרב עובדיה ע"ה )שו"ת יביע אומר ח"ז חאו"ח סימן נ"ז( ואחרים, לא טובים בעיניו. 
אדוני, אם התירוצים טובים או לא, אנחנו לא מחכים לך שתגיד לנו מה לעשות. 
המנהג הזה נהוג מאות שנים מימי הריב"ש )שו"ת הריב"ש סימן קי"א( ועד היום. למה 
נהגו בזה? כי לפני כן היו מדליקים נרות חנוכה בחוץ והיה פרסומי ניסא, אבל 
אח"כ שהיו גזירות והדליקו בפנים )עי' שבת כ"א ע"ב(33, החכמים שבימי הריב"ש 
או לפניו תיקנו להדליק בברכה בבית הכנסת שיש פרסומי ניסא, ואח"כ שיבוא 
הביתה ידליק עוד הפעם ובברכה בשביל האשה והילדים. אם אדם נמצא לבד 
בודד אין הכי נמי, ואם בירך בבית הכנסת לא יברך שוב כשידליק בביתו )עיין 
בהערות איש מצליח על המ"ב סי' תער"ב ס"ק י"א(, אלא אם כן יביא שכן שיעמוד על 

ידו, וכן אם מדליק במרפסת אז יברך כל הברכות בלי שהחיינו ]א"ה. ועי' חזו"ע 
)עמ' נ"ד( שלדעתו גם לא יברך "שעשה נסים". העורך[. אבל לא להמציא דברים בטלים, 

ולומר שזה היה בזמנם שהיו אורחים בבית הכנסת, ואילו היום כבר מזמן אין 
לנו אורחים בבית הכנסת. הנה הריב"ש ומרן כתבו את זה, וכי היו אורחים בבית 
הכנסת?! וגם אם היו אורחים הרי צריכים להדליק בחדר שלנים בו ולא בבית 
הכנסת. ]א"ה בב"י )סוף סי' תרע"א( כתב נראה שתיקנו כן מפני האורחים שאין להם בית להדליק 
בו וכמו שתקנו קידוש וכו', וכ"כ הכל בו. אלא שהביא עוד טעם מהכל בו, כדי לפרסם הנס בפני כל 

העם ולסדר הברכות לפניהם שיש בזה פרסום גדול להש"י וקידוש שמו כשמברכין אותו במקהלות. 

העורך[. ומה  ע"כ. ובאמת רק הטעם השני נזכר בשלחן ערוך. )ובב"י אח"כ הביא דברי הריב"ש(. 

כל הקושיא של החכם צבי והאחרונים? שהרי הרמב"ם סובר שלא מברכים 
על דבר שהוא מנהג, וכמו שכתב לגבי ראש חודש שלא מברכים לקרוא את 
ההלל )פי"א מהלכות ברכות הט"ז(34. וא"כ איך מרן )בסימן תכ"ב ס"ב( פסק בהלל כמו 
)סימן תרע"א ס"ז(? אבל  הרמב"ם, ומאידך פסק לברך על חנוכה בבית הכנסת 
באמת אין זו קושיא בכלל, כי גם שם בהלל הרבה מאד פוסקים אומרים לברך. 
ופעם שאלו את מרן רבי כלפון ע"ה )שו"ת שואל ונשאל ח"ב חאו"ח סימן כ"ט(: למה אתם 
בג'רבא נוהגים לברך על ההלל בראש חודש? הרי לדעתו כל דבר שפסק מרן 
לא עושים נגדו לא להקל ולא להחמיר. וענה להם: מרן לא אמר שלא לברך 
אלא שהמנהג בארץ ישראל כמו הרמב"ם, אבל מעיקר הדין יכולנו לפסוק כמו 
דעת הרי"ף )שבת דף י"א ע"ב מדפי הרי"ף( והרא"ש )ברכות פ"ב סימן ה'(, שהרי בדרך כלל 
מרן הולך אחרי דעת הרוב, וא"כ השליח ציבור יכול לברך על ההלל, וכולם 
יוצאים ידי חובה בזה. ולדעת הרמב"ם גם שליח ציבור לא יכול לברך. וא"כ 
די לנו שלא לברך על ההלל בא"י בגלל שמרן העיד על המנהג בזה, אבל לגבי 
חנוכה זה כבר משהו אחר. ויש חילוק ברור שכתב הרב יביע אומר )שם אות ד'(, 
שבראש חודש לא היו אומרים הלל בכלל, כי כתוב במסכת סופרים )פ"כ ה"ט( 

32.  פעם אחת שמעתי שיר מהמטורפים האלה: "יום ראשון דכאון, יום שני עצבני, יום שלישי 
מצב רוח חופשי" )ואני לא זוכר את ההמשך(. ככה הם שרים אחרי שבת. למה יום ראשון דכאון? כי 
בשבילם זה לא יום ראשון אלא יום שמיני ויום חמשה עשר, וכמה אלפי ימים הלכו לאיבוד. 
אבל אם היה לך שבת באמת אתה נח ונרגע, וביום ראשון יש לך חיים ושמחה, וביום שני יש 

לך קריאת התורה. מה זה "מצב רוח חופשי"? ראשי תיבות מרח, שימרחו אותו על הקיר...
33.  ויש אומרים שבימינו חייבים להדליק בחוץ, אבל עולם כמנהגו נוהג ומדליקים בבית )עיין 
בעלון מס' 42 אות ט"ז( . וגם הרב עובדיה ע"ה היה מדליק בבית. ויש כאלה שמדליקים במרפסת 

אבל לא כולם.
ולמד את זה מדין חבטה של ערבה, "חביט חביט ולא בריך" )סוכה מ"ד ע"ב(, כי זה מנהג    .34
נביאים ולא יסוד נביאים. בגמרא )שם ע"א( יש שתי דעות בזה, והלכה כמאן דאמר מנהג נביאים. 

וא"כ לא מברכים על מנהג.



ששמונה עשר יום בשנה שגומרים את ההלל35, ולא נזכר ראש חודש. ובימי 
רב בבבל נהגו לקרוא את ההלל )תענית כ"ח ע"ב(. וכיון שזה רק מנהג בעלמא 
לכן לא מברכים על זה. לאפוקי הדלקת נר חנוכה בבית הכנסת, שמצות 
חנוכה דוקא בלילה הזה, ואי אפשר להדליק נר חנוכה בחודש אייר. ופעם 
שהדליקו בבית היו רואים את זה בחוץ, ואילו היום אין לנו מספיק פרסומי 
ניסא בחוץ. ואפילו אם תמצא לומר שהיום מדליקים במרפסת, הרי יש אנשים 
חילוניים שלא מדליקים או שלא יודעים איך להדליק, וכאשר מדליקים בבית 
הכנסת הם מתעניינים בזה ונעשה "פרסומי ניסא". ויותר מזה, חסידי חב"ד 
רק  שיהיו בריאים עושים הדלקות בכל העולם36. והם יכולים לברך על זה. 

35.  מה הם? יום ראשון של פסח, יום שבועות, שמונה ימים של סוכות, ושמונה ימים של 
חנוכה. והסימן: אאח"ח. ובגולה: יומיים ראשונים של פסח, יומיים של שבועות, תשעה ימים 

של סוכות )כולל שמיני עצרת ושמחת תורה(, ושמונה ימים של חנוכה. והסימן: בבט"ח.
36.  באמריקה יש הפרדה בין דת למדינה, ואם תעשה דבר דתי צריך רשיון מראש העירייה. 
אבל הם מצאו הסבר לזה, ואמרו להם שבימי החורף הלילה ארוך ויש לאנשים "דכאון חורף" 
)כמו שאמרתי לכם יום ראשון דכאון...(, לכן צריכים להאיר את החושך ולהדליק את החנוכה. הסכימו 

ואמרו להם: זה רעיון נפלא, תדליקו. והם מדליקים בכל המקומות בעולם. בפריז מדליקים 
ב"מגדל אייפל" בגובה שלוש מאות מטר, ואנשים שמחים מזה. פעם בא לשם יהודי אחד 

שהרב עובדיה )חזון עובדיה-חנוכה עמ' מ"ח בהערה( כותב שיותר טוב להתפלל גם 
ערבית שם. ולא העיקר להקשות על הרב ולפלפל בזה. והרי זה מנהג קבוע 
בישראל, ומה השגעונות האלה?!37 היום אין לבני אדם מה לעשות, והרי יש 
הרבה מה ללמוד ולעיין, ולהרוס מנהגי קדמונים זה שגעון38. אם אדם יבוא 
לעקור מנהגים, בסוף ימשיך הלאה לעקור עד שיהיה כמו הרפורמים ב"מ. 
ואח"כ יחזור ויברך  לכן מברכים על החנוכה בבית הכנסת.  לא עושים ככה. 
בבית. )בלי שהחיינו. רק אם רוצה להוציא את בני הבית(. לא לעשות חידושים כאלה, 
"עושה חדשות - בעל מלחמות". ויש עוד כמה דברים בזה, ונדבר עליהם 

בשבוע הבא בעז"ה.

מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את כל השומעים 
כאן, וכל השומעים בלוין וברדיו, וכל הקוראים אח"כ ב"בית נאמן". כולם 
יבורכו מפי עליון, ויזכו לראות בבנין אפריון, בשוב ה' ציון, ונזכה לגאולה 

שלימה במהרה בימינו, אמן ואמן.

בן שמונים שנה והוא בוכה, אמר: "שבעים שנה לא ראיתי חנוכה, ועכשיו אני רואה בפעם 
הראשונה". אתם יודעים איזו מצוה גדולה הם עושים בדבר הזה?!

37.  היום כל אחד מבלבל את המח. אחד כותב שצריך לומר "שרף" בשי"ן שמאלית, אבל בכל 
הספרים הידועים שלנו כתוב "שרף" בשי"ן ימנית, ומצאו בספר "פתשגן" בשם רב האי גאון 
שכותב במפורש: "אינו אלא שרף - בשיבולת", מה זה בשיבולת? בשי"ן ימנית. והוא שואל: 
מי אמר שהספר הזה בר סמכא? אבל זה ספר שחובר בשנת רי"א )לפני 570 שנה(, למה אינו בר 

סמכא?! וכי היה זייפן?! והוא מתווכח הרבה.
209( כתב שיש ספר שהתחיל לפלפל על  פעם הרב זוין ז"ל )ספר סופרים וספרים ח"ב עמ'    .38
הנחת תפלין בחול המועד, אבל חבל על הפלפולים שלו, כי בארץ ישראל כולם נמנו וגמרו גם 
האשכנזים החסידים והליטאים, שלא להניח תפלין בחול המועד, וכל האריכות בזה אך למותר.

שבת עם מרן הראשון לציון זצוק"ל
כל המעוניין לקבל את דרשות פרשת השבוע של מרן זצ"ל

מידי שבוע במייל ללא תשלום
shabat@moreshet-maran.com -יפנה ל

לתועלת הקוראים שאינם מחזיקים במייל הכנסנו את השיעורים גם לעמדות קול הלשון
בברכה גמ"ח מעדני המלך - תורת מרן
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ללא הגרלה 
אות הוקרה על התמיכה במוסדות, 

ממגוון המתנות לבחירה  

השתתפו 
בהגרלה 
הגדולה 

זכו 
בשותפות 

אמת 
במוסדות הקדושים ”חכמת רחמים“ 
מדרשיות,  כוללים,  ישיבה,  גנים, 

עלון בית נאמן ועוד. 
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 "הּוא ָׁשַמע ֶאת ֶזה ְוָאַמר: ֶזה ֶפֶלא ְפָלִאים, ֲאִני חֹוֵזר ִּבְתׁשּוָבה!"
 ִּבְׁשַנת תשנ"א ָנַסְעִּתי ִלְדרֹום ַאְפִריָקה ִמְּפֵני ַמֲחַלת ִאְׁשִּתי נּוָחּה ֵעֶדן, ֶׁשָעְבָרה ִנּתּוַח ֵלב ָּפתּוַח, 
ְוַהִּטיָסה ָהְיָתה ְּבֶמֶׁשְך ֵתַׁשע ָׁשעֹות! ְּכֶׁשָּיַרְדִּתי ֵמַהָּמטֹוס ָהִייִתי ֻכִּלי ְמֻסְחָרר ִּבְסַחְרחֶֹרת. ָעַמְדִּתי 
ְלִהְתַּפֵּלל ֲאָבל ָהרֹאׁש ֶׁשִּלי ְמֻסְחָרר, "ַאל ִּתְראּוִני ֶׁשֲאִני ְסַחְרחֶֹרת" )על פי שיר השירים פרק א' 
פסוק ו'(, ִּכי ַאֲחֵרי ֵתַׁשע ָׁשעֹות ֶׁשֲאִני עֹוֶלה ְויֹוֵרד ַּבָּמטֹוס ַהּכֹל ִמְסַּתְחֵרר ְסִביִבי. ֲאָבל ָסַגְרִּתי 

ֶאת ָהֵעיַנִים ְוִהְתַּפַּלְלִּתי. ַאֲחֵרי ֶׁשָּגַמְרִּתי ְתִפַּלת ָהֲעִמיָדה ִהְתַחְלִּתי ַלְחׁשֹב: ֲהֵרי ַּגם ַּכּדּור ָהָאֶרץ 
ִמְסּתֹוֵבב, ְּבֵאיזֹו ְמִהירּות? 1,700 ִקילֹוֶמֶטר ְלָׁשָעה. ְוָיָצא ִלי ֶׁשּזֹו ְמִהירּות ְּכפּוָלה ֵמַהְּמִהירּות ֶׁשל 
ַהָּמטֹוס, ָלָּמה? ִּכי ַהָּמטֹוס ַהֶּזה "ּבֹוִאיְנג" ַטס ִּבְמִהירּות 875 ִקילֹוֶמֶטר ְלָׁשָעה, ְוִאם ֵּכן ַּכּדּור ָהָאֶרץ 
ִמְסּתֹוֵבב ִּבְמִהירּות ְּכפּוָלה ִמֶּזה. ַוֲהֵרי ֻכָּלנּו ִנְמָצִאים ְּבַכּדּור ָהָאֶרץ, ְוִכי ֲאַנְחנּו ַמְרִּגיִׁשים ֶׁשָהרֹאׁש 
ִמְסַּתְחֵרר?! ֹלא ַמְרִּגיִׁשים ְּכלּום, ֲאָבל ַהָּמטֹוס ַהֶּזה ֶׁשָעׂשּו אֹותֹו ְּבֵני ָאָדם, ֶׁשָּטס ִּבְמִהירּות ְקַטָּנה 
ַהְרֵּבה יֹוֵתר ְוהּוא ֲחִצי ֵמַהְּמִהירּות ַהּזֹאת, ַאָּתה ַמְרִּגיׁש ְסַחְרחֶֹרת ֶׁשָּצִריְך ְלֵהָרַגע ִמֶּמָּנה. ַאַחר ָּכְך 
ָיַׁשְנִּתי ְוַהּכֹל ְּבֵסֶדר ָּברּוְך ה'. ְלָמֳחָרת ָהַלְכִּתי ְלִהְתַּפֵּלל ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשל ַהְּסָפַרִּדים, ְוָהָיה ָׁשם 
ְיהּוִדי ֶּבן 29 ְׁשמֹו "ִּגיל ִטְבעֹון", ֶׁשָּלַמד ַאְסְטרֹונֹוְמָיה, ְוַעְכָׁשו ִהְתִחיל ִלְלמֹד ּתֹוָרה. הּוא ָאַמר ִלי: 
"ַּתִּגיד ָלנּו ֵאיֶזה ִחּדּוׁש", ָאַמְרִּתי ָלֶהם: "ָקָראִתי ְבִנְׁשַמת ָּכל ַחי 'ַהְּמַנֵהג עֹוָלמֹו ְבֶחֶסד ּוְבִרּיֹוָתיו 
ְּבַרֲחִמים', ּוִפְתאֹום ָעָלה ְבִלִּבי ַרְעיֹון ְּכמֹו ָבָרק, ַהִּמָּלה 'ֶחֶסד' ֶזה ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵׁשם ַהָּמטֹוס "ּבֹוִאיְנג" 
)ָלָּמה הּוא ֶחֶסד? ִּכי ַיֲחִסית ְלָמטֹוס ַאֵחר ֶׁשִּנְקָרא 'ַאֶייְרּבּוס', הּוא יֹוֵתר נֹוְרָמִלי ִּכי ֵיׁש ּבֹו ֵמאֹות נֹוְסִעים ָאז הּוא 

יֹוֵתר ָרגּוַע ְוַיִּציב(, ְוַהִּמָּלה 'ְּבֶחֶסד' ֵּפרּוָׁשּה ב'-ֶחֶסד, ְּכלֹוַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמְנִהיג ֶאת ָהעֹוָלם 

ּוְמסֹוֵבב ֶאת ַּכּדּור ָהָאֶרץ ִּבְמִהירּות ְּכפּוָלה ֵמַהָּמטֹוס ּבֹוִאיְנג, ְוזֹו ַהַּכָּוָנה 'ב'-ֶחֶסד' - ְּכלֹוַמר ֵּבי"ת 
]ְׁשַּתִים – ַּפֲעַמִים[ ּבֹוִאיְנג, ָּכפּול ֵמַהְּמִהירּות ֶׁשל ּבֹוִאיְנג. ְוַלְמרֹות זֹאת 'ּוְבִרּיֹוָתיו ְּבַרֲחִמים', ֵהם 
ְרגּוִעים ְוֹלא ַמְרִּגיִׁשים ְּכלּום, ִּכי ִהֵּנה ַכּדּור ָהָאֶרץ ִמְסּתֹוֵבב ַוֲאַנְחנּו יֹוְׁשִבים ָּכאן ְרגּוִעים. זֹו ָחְכָמה 
ִנְפָלָאה ְונֹוָרָאה". ַהִחּדּוׁש ַהֶּזה ָּכל ָּכְך ָיֶפה. אֹותֹו ְיהּוִדי ָׁשַמע ֶאת ֶזה ְוָאַמר: ֶזה ֶפֶלא ְפָלִאים, 

ֲאִני חֹוֵזר ִּבְתׁשּוָבה! ָצִריְך ְלַהְרִּגיׁש ֶאת ַהִּנִּסים ְוַהִּנְפָלאֹות ַּבַחִּיים. )גליון 84 אות י"ד והערה 21(.

ְּבתּוֶנס נֹוֲהִגים ֶׁשִּמי ֶׁשעֹוֶלה ָלַהְפָטָרה, ִלְפֵני ֶׁשהּוא קֹוֵרא ֶאת ַהָּפסּוק ָהַאֲחרֹון, ֻּכָּלם 
קֹוְרִאים אֹותֹו ְבַמְקֵהָלה, ְוַאַחר ָּכְך הּוא חֹוֵזר ַעל ֶזה )ְוָאְמרּו ִלי ֶׁשַּגם ְּבָמרֹוקֹו נֹוֲהִגים ָּכְך(. 
ְלָמָׁשל ַּבַהְפָטָרה ֶׁשל ָּפָרַׁשת ַוְיִחי, ֻּכָּלם קֹוְרִאים: "ּוְׁשֹלמֹה ָיַׁשב ַעל ִּכֵּסא ָּדִוד ָאִביו 
ַוִּתּכֹן ַמְלֻכתֹו ְמאֹד" )מלכים א' פרק ב' פסוק י"ב(, ְוהּוא חֹוֵזר ַעל ֶזה. ָלָּמה ָנֲהגּו ָכְך? ִלְפֵני 
ֶעְׂשִרים ָׁשָנה )ְּבחֶֹדׁש ֶחְׁשָון תשנ"ח( ָחָכם ֶאָחד ִמָּמרֹוקֹו ָאַמר ִלי ֶׁשַּפַעם ָהיּו קֹוְרִאים 
ֶאת ַהַהְפָטרֹות ִמּתֹוְך ֵסֶפר ַּתַנ"ְך, )ְוֹלא ְכמֹו ַהּיֹום ֶׁשֵּיׁש ֵסֶפר ַהְפָטרֹות ְלַבד. ַהּיֹום ַמְחִזיִרים ֶאת 
ַהִּמְנָהג ַהֶּזה ִלְקרֹא ִמּתֹוְך ַּתַנ"ְך, ְוֵיׁש ֵסֶפר ֲעָנק ֶׁשל ַהַהְפָטרֹות ֶׁשֵּבין ַהְפָטָרה ְלַהְפָטָרה ָּכתּוב ְׁשָאר 

ַהַּתַנ"ְך ְּבאֹוִתּיֹות ְקַטּנֹות ְמאֹד. ָּכָכה ָעִדיף, ּוְבׁשּו"ת ְיַחֶּוה ָּדַעת )חלק ה סימן כ"ו( ָּכַתב ַעל ֶזה(, ָאז 

ַהּקֹוֵרא ַמְתִחיל ִמָּמקֹום ְמֻסָּים ְוֹלא יֹוֵדַע ֵאיפֹה ְלַסֵּים, ְוהּוא ָיכֹול ִלְגמֹר ֶאת ֵסֶפר 
ְמָלִכים ֻּכּלֹו... ָמה עֹוִׂשים לֹו? ָאז קֹוְרִאים ֶאת ַהָּפסּוק ָהַאֲחרֹון ְּבַמְקֵהָלה, ְּכֵדי ֶׁשֵּיַדע 
ֶׁשֶּזה ַהָּפסּוק ָהַאֲחרֹון. ֲאָבל ָמה ַהָּמקֹור ַלִּמְנָהג ַהֶּזה? ָמָצאִתי ְּב"ַאּבּוָדְרָהם" )סדר 
הפרשיות וההפטרות(, ֶׁשֵּמִביא ָׁשם ַּכָּמה ְׁשמּועֹות ַעל ַהַהְפָטרֹות, ּוֵמֶהם ַּכָּמה ִמְנָהִגים 

ֶׁשִּנְׁשַּתְּכחּו ְבֶמֶׁשְך ַהּדֹורֹות. ְוהּוא כֹוֵתב ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִנְפַטר ָחָכם ָּגדֹול ֶׁשל ַהּדֹור, ָאז ָהיּו 
קֹוְרִאים ִּבְׁשמּוֵאל ַהָּנִביא: "ָּגָלה ָכבֹוד ִמִּיְׂשָרֵאל ֶאל ִהָּלַקח ֲארֹון ָהֱאֹלִקים" )שמואל 
א' ד' כ"א(. ְוֵהִביא ֵמעֹוד ֵסֶפר ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִנְפַטר ַרב ְׁשִריָרא ָגאֹון ָאִביו ֶׁשל ַרב ַהאי )ִנְפַטר 

ִלְפֵני ֶאֶלף ְוָׁשֹלׁש ָׁשָנה, ִּבְׁשַנת ַאְרַּבַעת ֲאָלִפים תשע"ז(, ָקְראּו ָפָרַׁשת ִּפְנָחס "ִיְפקֹד ה' ֱאֹלֵקי 

ָהרּוחֹת ְלָכל ָּבָׂשר" )במדבר פרק כ"ז פסוק ט"ז(, ְוָקְראּו ֶאת ַהַהְפָטָרה ַהּזֹאת "ַוִּיְקְרבּו 
ְיֵמי ָדִוד ָלמּות", ּוְכֶׁשִהִּגיעּו ַלָּפסּוק ָהַאֲחרֹון ָקְראּו ָכל ַהָּקָהל: "ְוַהאי ָיַׁשב ַעל ִּכֵּסא 
ְוִכי  ְׁשִריָרא ָאִביו ַוִּתּכֹן ַמְלֻכתֹו ְמאֹד", ִּבְמקֹום ַמה ֶּׁשָּכתּוב ַּבָּפסּוק. ָמה ַהֵּפרּוׁש? 
ֵהם ֶהְחִליפּו ֶאת ַהָּפסּוק?! ֶאָּלא ַּכֲאֶׁשר ַהִּצּבּור ָאְמרּו ֶאת ַהָּפסּוק ְּבַמְקֵהָלה ֵהם 
ָקְראּו ַעל ִּפי ַהְּמאָֹרע, "ְוַהאי ָיַׁשב ַעל ִּכֵּסא ְׁשִריָרא ָאִביו", ְוַאַחר ָּכְך ְּכֶׁשָחַזר ַהּקֹוֵרא 
ַעל ַהָּפסּוק הּוא ָקָרא ֶאת ַהָּפסּוק ְּכמֹו ֶׁשָּצִריְך, "ּוְׁשֹלמֹה ָיַׁשב ַעל ִּכֵּסא ָּדִוד ָאִביו". 

ּוִמָּכאן ְרָאָיה ַלִּמְנָהג ַהֶּזה. )גליון 95 אות ו' והערה 13(.
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 )חובה לציין שם וכתובת(

נא לשלוח התשובות עד יום שני בערב

פתרונות מגליון קודם:
 פתרון החידה:

  קל, הוא קשה או קל?
  וק"ל פירושו "וקל להבין"

)ולא כהאומרים שהפירוש "וקשה 

 להבין"(.

הזוכה: חיים ולץ – בני ברק

 פתרון מי בתמונה: 
 כבוד קדושת אדמו"ר

 מנדבורנה חדרה זצ"ל. 
הזוכה: חזקי ברמן – בני ברק

א. ָּכתּוב ַּבְּגָמָרא )עבודה זרה י"ד עמוד ב'( ֶׁשָהָיה ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ַאְרַּבע ֵמאֹות 

ְּפָרִקים ְּבַמֶּסֶכת ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשּלֹו. ַמה ָּכתּוב ָּבֶהם? ִמיֶׁשהּו ָאַמר ֶׁשָּכַתב 

ָּבֶהם ֻחְמרֹות ְוֻחְמֵרי ֻחְמרֹות ַּבֲהָלכֹות ָהֵאֶּלה, ֲאָבל ֹלא ֶזה ַהְּפָׁשט, ֶאָּלא 

ֵיׁש ָּכל ִמיֵני ֲעבֹודֹות ָזרֹות ָּבעֹוָלם, ֵאֶּלה עֹוְבִדים קֹוף, ְוֵאֶּלה עֹוְבִדים ֶּכֶלב 

ֶׁשּיֹוֵדַע ִלְנּבַֹח, ְוֵאֶּלה עֹוְבִדים ַּתְרְנגֹול )כך כתוב במלכים ב' י"ז ל'(. ְוַאְבָרָהם 

ָהיּו לֹו ְתׁשּובֹות ַעל ָּכל ַהְּׁשטּויֹות ֶׁשָּבעֹוָלם, ִמי ֶׁשעֹוֵבד ַּתְרְנגֹול ַּתִּגיד לֹו 

ָכְך ְוָכְך ּוִמי ֶׁשעֹוֵבד ְלקֹוף ַּתִּגיד לֹו ָכְך ְוָכְך. ְוַעל ֶזה ֵיׁש לֹו ַאְרַּבע ֵמאֹות 

ְּפָרִקים. ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָיַדע ְלהֹוִכיַח ּוְלַהְסִּביר ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה. )גליון 

100 הערה 31(.

ב. ַהָּׁשבּוַע ָהָיה יֹום ָהַאְזָּכָרה ֶׁשל ָהַרב ָמְרְּדַכי ַׁשְרַעִּבי 

ַזַצ"ל. ָּכְתבּו ָעָליו ֶׁשִּמִּגיל ְׁשמֹוֶנה ָהָיה נֹוֵתן ִׁשעּוִרים 

ְּבֵתיָמן ְלַבחּוִרים ְּבִגיל ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה, ְוָהָיה יֹוֵדַע ְּגָמָרא 

ְוָהַרְמַּב"ם ְוטּור ְוַהּכֹל ְּבַעל ֶּפה. ַּפַעם ָׁשֲאלּו ֶאת ָהַרב 

ה", ֶמה ָעִדיף ְלַאֵחר  ַׁשְרַעִּבי ַעל ְּתִפָּלה ְּב"ָהֵנץ ַהַחּמָָ

אֹו ְלַהְקִּדים? ְוָאַמר ֶׁשָעִדיף ְלַאֵחר ֵמֲאֶׁשר ְלַהְקִּדים, 

ִּכי ְּכֶׁשַאָּתה ַמְקִּדים ִלְפֵני ָהֵנץ ַהַחָּמה ַהְּתִפָּלה ֻכָּלּה 

ְּבִדיֲעַבד )ֶאָּלא ִאם ֵּכן ְלפֹוֲעִלים ְוַכּדֹוֶמה(, ֲאָבל ְּכֶׁשַאָּתה ְמַאֵחר ָאְמָנם ִהְפַסְדָּת 

ִמְצָוה ִמן ַהֻּמְבָחר ]ְלִהְתַּפֵּלל ְּבָהֵנץ[, ֲאָבל ֶזה ְלַכְּתִחָּלה )ספר הרב שרעבי עמוד 

78(. ְוֶזה ִסַּיע ְלִדְבֵרי ַאָּבא ַזַצ"ל )שו"ת איש מצליח חלק א' חלק או"ח סימן ט"ו 

הסעיף הרביעי( ֶׁשאֹוֵמר ֶׁשעֹוִׂשים ֶאת ָהֵנץ ְּבסֹוף ָהֵנץ, ָמה ַהֵּפרּוׁש? ַּכֲאֶׁשר 

ַהֶּׁשֶמׁש זֹוַרַחת לֹוֵקַח ָלּה ְׁשֵּתי ַדּקֹות ְוַאְרָּבִעים ְׁשִנּיֹות ִמְּתִחַּלת ַהְּזִריָחה 

ְוַעד סֹוָפּה, ֶׁשֲהֵרי ָמה ַהֵּפרּוׁש "ָהֵנץ ַהַחָּמה"? ַּכֲאֶׁשר ַמְתִחיָלה ַהֶּׁשֶמׁש 

ִלְזרַֹח ְורֹוִאים ִניצֹוצֹות ַעד ֶׁשֵּיֵצא ָּכל ַהַּכּדּור ֶׁשל ַהֶּׁשֶמׁש. ָאְמָנם ֵיׁש ַּכָּמה 

ֵדעֹות ָּבֶזה, ֲאָבל ַאָּבא ָאַסף ֶאת ַהֵּדעֹות ֵמָהִראׁשֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים, ְוָרָאה 

ֶׁשָּבִראׁשֹוִנים ַהַּמְחֹלֶקת ְׁשקּוָלה ִׁשָּׁשה ְלָכאן ְוִׁשָּׁשה ְלָכאן, ּוָבַאֲחרֹוִנים ֻרָּבם 

ְּכֻכָּלם סֹוְבִרים ֶׁשהֹוְלִכים ַאֲחֵרי ְתִחַּלת ָהֵנץ, ְוָכָכה יֹוֵצא ַגם ֵמַהְגָּר"א. ֲאָבל 

ְּבָכל זֹאת הּוא ָכַתב ֶׁשָּיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשָהַאֲחרֹוִנים ֹלא ָראּו ֶאת ָהִראׁשֹוִנים, 

ּוָמָצא ְבֵסֶפר ְיִריעֹות ָהאֶֹהל ֶׁשל ַרִּבי שמ"ח ָּגאִגין - ַרִּבי ָׁשלֹום מֶֹׁשה ַחי 

ָּגאִגין, ֶׁשִּמְנַהג ַהֲחִסיִדים ְּבֵבית ֵאל ַלֲעׂשֹות ֶאת ְּתִפַּלת ָהֵנץ ְּבסֹוף ָהֵנץ. 

ְוָכָכה ַאָּבא ָפַסק ֶׁשָעִדיף ְלַאֵחר ֶאת ָהֵנץ, ְוָכַתב ִׁשְבָעה ְטָעִמים ַעל ֶזה. 

ְוִהֵּנה ָהַרב ָמְרְּדַכי ַׁשְרַעִּבי ְמַסֵּיַע לֹו ָּבֶזה. )גליון 88 אותיות ט"ו וי"ז(.

ִיְׂשָרֵאל, ּוְבַאַחת  ַזַצ"ל ָּבא ַכָּמה ְּפָעִמים ְלֶאֶרץ  ג. ָהַאְדמֹו"ר ִמַּסאְטֶמר 

ַהְּפָעִמים ֶׁשָהָיה ִבְנִסיָעה ָּבֳאִנָּיה, הּוא ָהָיה ָעֵיף, ּוָבא ִמיֶׁשהּו ְוָׁשַאל אֹותֹו: 

ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ְוָעָנה לֹו: ֵּכן,  ָנִביא? ָהַאְדמֹו"ר ָהָיה ְמֻנְמָנם  ֶנְחָׁשב  ָהֲאִר"י 

ֵאיֶגר ָּכַתב ֶאת ֶזה. ָמה ַהַּכָּוָנה ֶׁשּלֹו? ַרִּבי ֲעִקיָבא ֵאיֶגר ְּבַהָּגהֹוָתיו ַלֻּׁשְלָחן 

ָערּוְך ִלְפֵני ִהְלכֹות ְנִׂשיאּות ַּכַּפִים )סי' קכ"ה( ֵמִביא ֶקַטע ִמֵּסֶפר "נז"ש", 

ַמה ֶּזה? ְנִזירּות ִׁשְמׁשֹון. ְוָׁשם הּוא אֹוֵמר ֶׁשָהֲאִר"י ָּכַתב ָּכְך ְוָכְך, ְוהֹוִסיף 

ַאַחר ָּכְך: "ְוֵאָליו ִּתְׁשָמעּון", ַוֲהֵרי ֶזה ִבּטּוי ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל ָנִביא "ָנִביא ִמִּקְרְּבָך 

ֵמַאֶחיָך ָּכמִֹני ָיִקים ְלָך ה' ֱאֹלֶקיָך ֵאָליו ִּתְׁשָמעּון" )דברים י"ח ט"ו(. )גליון 99 

הערה 16, וגליון 79 הערה 10(.


