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תש"ף או תש"פ?
יישר כח )לחזן ר' כפיר פרטוש ולאחיו ר' יהונתן הי"ו(1. שאלו אותי שאלה ששברו א. 

עליה כמה קולמוסין ושפכו עליה כמה דיותות: איך כותבים את שנתנו זו  
בפ"א רגילה )תש"פ(, או בפ"א סופית )תש"ף(? אמנם זו לא שאלה בכלל )לפני 
חמשים שנה היה מדקדק בשם יצחק אבינרי, שכתב: מי שכותב תש"ך בכ"ף סופית הוא טפש 

ומבולבל(. אבל בכל זאת נסביר את זה, התשובה פשוטה מאד האשכנזים 

יכתבו תש"פ והספרדים יכתבו תש"ף, מדוע? כי האשכנזים לא אומרים 
את השנה במלה אחת, אלא מחלקים אותה לאותיות: תי"ו שי"ן פ"א, תי"ו 
שי"ן נו"ן, תי"ו שי"ן כ"ף וכדו'. ולכן הם כותבים תש"פ בפ"א כפופה. ואילו 
הספרדים אומרים את השנה במכה אחת – במלה אחת2, ולכן כותבים 
תש"ף בפ"א סופית, ומה יכול להיות בזה?! אמנם פ"א סופית רומזת לאף 
נגף שצף קצף וכדו', אבל זה נאמר רק בברכת המזון בלבד )עי' בספר הרוקח 
סי' של"ז, ועוד( וכי היום מישהו כותב "יוספ" בפ"א כפופה?! כולם כותבים 

"יוסף" בפ"א סופית. למה האשכנזים אינם אומרים את מספר השנה במלה 
אחת? כי השומע יכול לטעות בזה. למשל בגמרא מסכת בבא בתרא שהדף 
האחרון זה קע"ו, אם אשכנזי ישאל את חבירו: איפה כתובה מלה פלונית? 
ויענה לו: "בבא בתרא דף כ"ה" במלה אחת, יהיו לו שבעה ספיקות בזה: 
או כ"א או כ"ה או ק"א או ק"ה או ק"ע או קע"א או קע"ה... לכן הוא צריך 
לפרש לו: דף כ"ף אל"ף. וכולי האי והלואי...3 אם נדע את ההבדל הזה, נבין 

1.  השיר הזה "אתה שרבת את ריבי" חיבר עו"ד יצחק מאזוז על דוד המלך, והוא כתב גם על 
שמשון ועל עוד ענינים בתנ"ך. אבל בספר כאן כנראה המדפיס לא ידע לבטא עי"ן ועשה 
שגיאה גדולה, וכתב: "ידעתי כי לא אירע רע" הרי"ש בקמץ ואחריה עי"ן, אבל אין דבר כזה 
בעולם, וצריך להיות "אירא". אבל השיר הזה יפה מאד, ויובל טייב ויצחק מאזוז עשו לנו 
חגיגה בשיר הזה. החכם הזה יצחק מאזוז עם כל התלאות שעברו עליו יש לו רגש נפלא 

ויכול לכתוב שירים יפים מאד.
2.  אני זוכר שאבא ע"ה היה במדרגות בבית הדין בתונס, שנתיים-שלוש לפני שהוא נסגר 
)בתשרי תשי"ח, ואני עוד לפני בר מצוה(, ופגש את הפייטן הידוע אשר מזרחי )שכתב כמה פיוטים נחמדים 

מאד(. בתוך הדברים, אשר מזרחי התחיל לספר לו על שנת 1934. ואבא שאל אותו: "למה 

)תהלים ס"ח י"ז(? הוא לא הבין מה אבא מדבר. ואבא הסביר לו: מה הביאך לשנת  תרצדון" 
תרצ"ד?! אתה מדבר על 1934 שזה שנת תרצ"ד.

3.  פעם הייתי מתפלל ב"נדבורנא", וזקן אחד אברהם ברוך פיקסלר ז"ל היה מתפלל שם )חי 
שמונים ושתים שנה. כל פעם היה אומר לי חידושים יפים על התורה, וחלק מהם כתבתי בחומש "בית נאמן" בשמו(, 

ויום אחד שאל אותי: איפה כתוב בגמרא שלא לשתות "קצף"? אמרתי לו: אני זוכר שכתוב 
זה כתוב בחולין דף ק"ה ע"ב. לא אמרתי לו "קה" במלה  ואחפש לך. למחרת אמרתי לו: 
אחת אלא קו"ף ה"א. הוא חיכה עד למחרת, והביא לי מסכת חולין גדולה פתוחה בדף כ"ה... 
שאל אותי: איפה זה כתוב כאן? אמרתי לו: אמרתי לך קו"ף ולא כ"ף. ונניח שאינך מבחין 
בין קו"ף לכ"ף, אבל אמרתי לך קו"ף בחולם ולא כ"ף בפתח, איך אתה טועה בדבר כזה?! 
והראיתי לו שם )בדף ק"ה ע"ב( שהגמרא קוראה לזה "אופיא", ורש"י כותב שזה "אשקומא" 
בלע"ז, ובמקום אחר רש"י הסביר שזה הקצף. לכן לא טוב לשתות את הקצף הזה. בגמרא 
שם כתוב "אופיא דחמרא" כלומר הקצף שביין, ו"אופיא דשכרא" כלומר הקצף של הבירה 
שיש שם הרבה קצף, ו"אופיא דמיא" כלומר הקצף של המים. לכן תחכה עד שהקצף יירד 

ותשתה את זה )עיין בעלון מס' 169 אות ט'(. 
דרך אגב, אנשים מוציאים עלי לעז שאני לא עולה לספר תורה אשכנזי, וזה שקר מוחלט. כל 

קושיא שהקשה רבי ברוך אפשטיין בשלושה ספרים שלו )ברוך שאמר עמ' נ"ב, 
ועוד(4 על סימנים שכתב הרמב"ם. למשל הרמב"ם  בהלכות קידוש החודש 

"מהלך השמש האמצעי ביום אחד שהוא ארבע ועשרים  )פי"ב ה"א( כותב: 

שעות, תשעה וחמשים חלקים5, ושמונה שניות. סימנם: נטח". וכוונתו 
נ"ט - תשעה וחמשים, ח' - שמונה6. ורבי ברוך ע"ה קשה לו: מה הסימן 
הזה "נטח"? הרי כבר אמרת תשעה וחמשים חלקים ושמונה שניות, וא"כ 
הסימן הזה היינו הך. אבל אם היה יודע לקרוא את המלה הזאת, היה מבין 
שהרמב"ם לא כותב נו"ן טי"ת חי"ת אלא "נטח" במלה אחת )וכאן זו גם מילה 
בערבית )והרמב"ם היה מדבר בשפה זו( שפירושה "נגח", וזה סימן שאף אחד לא ישכח אותו(7. 

למה רבי ברוך לא היה קורא את זה במלה אחת? כי הוא אשכנזי ובשבילו 
אי אפשר לדעת אם נטך בכ"ף או נטח בחי"ת. לכן הוא קרא את האותיות 
נו"ן טי"ת חי"ת, וממילא הקשה על זה. אבל אם היה יודע  בפני עצמן 
שקוראים את זה במלה אחת, לא קשיא מידי. לכן האשכנזים שיהיו בריאים 
כותבים "תש"פ" בפ"א כפופה. אמנם בשנה הזאת אין כ"כ מה לטעות בזה, 
אבל בשנים אחרות לא תדע אם תי"ו או טי"ת, אם קו"ף או כ"ף )ואין להם 
בעיה עם צד"י או סמ"ך כי הם אומרים טסד"י...(, אם חי"ת או כ"ף, אם אל"ף או עי"ן. 

שבוע היו קונים לי והייתי עולה שם בנדבורנא, ואפילו פעמיים. היו אנשים קונים לי עליה 
לתורה, אבל אני יושב על יד הקיר וצריך לעשות סיבוב עד שאגיע לספר תורה, כי אני לא 
רוצה להפריע לאנשים. לכן אמרתי תעשו לי טובה, אני עולה בבית הכנסת בשחרית ומנחה 
של שבת, וכי צריך לעלות ארבע פעמים בשבוע?! הרב חיד"א כותב בשו"ת חיים שאל )ח"א 
סי' ל"ז( בעלית ס"ת אלמלא וכו' פעם אחת בחודש דים, ולהמון ישראל אין קריאת הגבר מגעת 

אלא פעם לשלושה או ארבעה חודשים )מה זה קריאת הגבר? שקוראים לאדם לעלות לתורה(. אתם 
רוצים שאני אעלה על כולם ואעלה לתורה ארבע פעמים בשבוע?! אבל אנשים קונים לי 
בכח. הגבאי יודע שבשביל לקנות לי מוכנים להוסיף הרבה מאד... עד שאמרתי לו: תפסיק 
עם זה, כמה אני צריך לשלם לך שלא תקנה לי?!... אבל הוא לא הבין. ובסוף הפסיק עם זה.
4.  פעם רשמתי אותם בהקדמת הספר "קושט אמרי אמת" של רבי בן ציון כהן ע"ה )עמ' 21(. 

הוא ביקש שאכתוב לו כמה שורות.
5.  הרמב"ם כותב "תשעה וחמשים", מי מדבר ככה היום?! אבל זה יותר שכיח בתנ"ך )לפני 
שנים רבות ראיתי שיצחק אבינרי כותב שהביטוי הזה מצוי יותר ברוב הפסוקים בתנ"ך(. וגם בספירת העומר 

אנחנו אומרים "ארבעה ושלושים" "חמשה ושלושים" וכדו'.
6.  למה זה חמשים ותשעה חלקים? כי העיגול של השמש בכל השנה לכל היותר שלוש 
מאות ששים מעלות, והשנה של השמש שלוש מאות ששים וחמשה ימים ורבע, וכיון שבכל 
מעלה יש ששים חלקים א"כ מוכרח שבכל יום פחות מעט ממעלה אחת. לכן זה חמשים 

ותשעה חלקים ושמונה שניות.
7.  הרבה פעמים הרמב"ם לא מובן, ואם תנסה לתרגם אותו לערבית תראה שזה הסגנון שלו 
שם, ותבין. השבוע ראינו להרמב"ם בהלכות מעשר שני )פ"ה הי"ג( שכותב "מעות מעשר שני 
אם רצה לצרף אותן בדינרי זהב", ובהלכה הבאה )הלכה י"ד( כותב "הפורט סלע ממעות מעשר 
שני וכו' לא יצרף אותה כולה". איך יכול להיות שהמלה "צורף" משמשת שתי משמעיות 
גם לפרוט וגם למלא? אבל זה לשון הרמב"ם, ואינני יודע למה כתב ככה. ]ואולי מהמלה 
לצרף פירושה להחליף. וזה  "צרארפ'י" בערבית שפירושה שולחני, חלפן כספים. ולכן 

מעשרות מקומות שהרמב"ם הושפע בחיבורו 
)ועיין בשו"ת תפלה למשה ח"א סי' מ"ה,  מלשון ערבי 

ובעלון מס' 58 אות י"ב - י"ד([.

גליון מס': 187 פרשת ויצא
ט' כסלו תש"ף )7/12/19(   

 העלון יוצא לעילוי נשמת
 מזיאנה נג'ימה בת

 חנינה לבית וזאן ע"ה,
 ובעלה מקיקץ

כצאני בר רחל ע"ה

עורכים: הרבנים הגאונים 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':367-367או ב'קול נאמן': -079-9בערוץ קול ברמה.שיעורו של מרן שליט"אבשידור ישיר אתניתן לשמוע

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

בשעה 20:00

נושאי השיעור:
מוצ"ש פרשת תולדות, ג' כסלו תש"ף

מוצ"ש  ר"ת  הדלקת נרות 
17:53  17:14  16:00 י-ם: 
17:49  17:16  16:16 ת"א: 
17:47   17:13  16:03 חיפה: 
17:51  17:17  16:18 ב"ש:  לעילוי נשמת הצדקת הכשרה מרת תיתה בת רבי חויתו ואמימה לבית חורי ע"ה



לכן צריכים לפרק את המלה לאותיות ולומר תי"ו שי"ן פ"א, וממילא לכתוב 
"תש"פ" בפ"א כפופה. אבל לדידן הספרדים שאומרים את השנה במלה אחת, 
כותבים תש"ף בפ"א סופית. זו הכרעה פשוטה וברורה. וכתבו בזה אריכות 
רבה, בדברים בטלים ומבוטלים. אם נכתוב "תש"ף" לא יכול להיות כלום. הנה 
יוסף הצדיק, "ויהי ה' את יוסף )בפ"א סופית( - ויהי איש מצליח" )בראשית ל"ט ב'(. 

אנשים מפחדים מפ"א סופית? היא לא תעשה לכם כלום...

כצ"ל, כ"נ דצ"ל, אוצ"ל
לפעמים יש הגהות כ"כ ברורות שאין ספק בהם. פעם אדם היה כותב ב. 

"כצ"ל" - כך צריך להיות. ואם קצת מסופק כותב "כ"נ דצ"ל" - כך נראה דצריך 
להיות. ואילו היום על כל הגהה כותבים "אוצ"ל" - אולי צריך להיות. אבל 
לפעמים יש דבר שאין בו "אולי", כי הוא ברור כשמש. למשל השגיאה בפיוט 
שאמרנו בהתחלה, המעתיק או המדפיס בוודאי טעה בזה )עיין לעיל הערה 1(. ויש 
דבר כזה בהרמב"ם בהלכות מלכים )סוף פרק ח'( שכותב: "חסיד אומות העולם 
זה שמקיים שבע מצוות מפני שציוה אותן הקב"ה, אבל אם עשאן מפני הכרע 
הדעת, אין זה גר ותושב, ואינו מחסידי אומות העולם, ולא מחכמיהם". כלומר 
גוי שעושה שבע מצוות מפני השכל שלו, לא נקרא "גר תושב", כי גר תושב 
הוא שמאמין שה' ציוה את המצוות האלה )ויש לו כמה הלכות בזה(8. מה הפירוש 
שעשה את המצוות מפני הכרע הדעת? פעם ביון היו גוים שעמדו על כל שבע 
המצוות מתוך השכל, ואמרו: מה האלילים האלה? סלקא דעתך שהאליל הזה 
ברא את העולם?! אתמול הוא יצא מבית החרושת או מהנגר ואיך ברא את 
העולם?! וגם אם נתיר להרוג אחד את השני העולם יחרב, ולקחת את אשת 
חבירו זה דבר מוזר, ולאכול אבר מן החי זו אכזריות. זו הכוונה "אם עשה מפני 
הכרע הדעת". אבל הרמב"ם כותב שאין זה גר תושב ואינו מחסידי אומות 
העולם ולא מחכמיהם. אם הוא עושה מהכרע הדעת למה הוא לא מחכמיהם? 
בספר תולדות אדם )ח"ב דף כ"א ע"א בדפוסים של היום(9 כתוב שרבי זלמן מוילנא 
אמר שיש טעות סופר בהרמב"ם כאן, ובמקום ולא מחכמיהן צריך לומר "אלא 
מחכמיהם". ואמר שלא צריך להביא ראיה על זה, שהרי הרמב"ם מדבר על 

8.  למשל לגבי נבילה כתוב "לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה" )דברים י"ד כ"א(, למה ואכלה? שלא 
תאמר שמדובר בגר צדק כי הוא לא אוכל נבילה, אלא "לגר אשר בשעריך" זה גר תושב, שהוא 
מקיים שבע מצוות אך על איסור נבילה אינו מצווה, ואוכל את זה. "או מכור לנכרי" )שם(, לנכרי 
האדמו"ר מליובאוויטש היה מפיץ שבע מצוות בעולם כולו, עד שהרבה  תמכור בכסף מלא. 
גוים התחילו לשמור שבע מצוות )ויש כאלה שכתבו אותם בכרטיס אשראי שלהם(. לכן יום ההולדת של 
האדמו"ר י"א בניסן נחשב "יום החינוך" באמריקה, כי ביום זה קם תלמיד חכם יהודי ואמר 
שיש מצוות לכל העולם כולו, ואין דבר כזה שיהיה העולם הפקר "כערער בערבה" )ירמיה י"ז ו'(.

9.  זה ספר תולדות חייו של הגאון רבי זלמן מוילנא, תלמידו של הגר"א. אבל אין שם דברים 
שכתב רק מה שאמר בעל פה, וזה מספיק. היום בישיבות מקבלים חשק גדול בלימוד הספר 
הזה. פעם ראשונה שאבא קנה אותו בדפוס ישן נושן קרוע ובלוי, "נגוע מוכה אלקים ומעונה" 
)ישעיה נ"ג ד'(, והייתי קורא בו בתענוג גדול. כתוב שם שאחד היה קורא על ידו בכסף משנה 

)פ"ד מהלכות עבודה זרה ה"ד(, והוא מעיר לו בעל פה לומר במקום באחד שעריך "באחת עריך". 

זה משהו מיוחד. היה לו זכרון מדהים. פעם הוא התאונן בפני אחיו הגדול רבי חיים מוולאזין, 
ואמר לו: בגיל תשע נפתחו לי מעיינות החכמה והייתי זוכר ולומד הרבה, ופתאום נסתתמו לי 
המעיינות )תולדות אדם ח"א סוף פרק ט'(. אבל גם אחרי שהסתתמו המעיינות שלו, עדיין היה זוכר 
דברים בצורה מיוחדת במינה. פעם הגאון מוילנא היה לומד והוצרך לגמרא "נזיר" )היום בכל בית 
יש שלושה-ארבעה סטים של ש"ס, קטן וגדול ועוז והדר וכל מיני אחרים, אבל פעם יכול להיות עיר שלימה שחסר בה 

מסכת אחת או שתים מש"ס. ורבי חיים מוולאז'ין בנפש החיים מעיד על זה(, כי היה יודע רק את התוכן ולא את 

הלשון שם בדיוק. והגר"א היה לו לימוד מיוחד במינו שמדקדק בכל אות, ולפעמים בונה על 
מלה אחת בגמרא )למשל כולנו מתחילים "אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה", "אשרי העם שככה לו אשרי העם 
שה' אלקיו". אבל הפסוק הראשון "אשרי יושבי ביתך" כתוב במזמור פ"ד )פסוק ה'(, ואילו הפסוק השני "אשרי העם שככה 

לו" כתוב בסוף פרק קמ"ד )פסוק ט"ו(, וההמשך "תהלה לדוד" מתחיל בפרק הבא פרק קמ"ה. ומנין לנו להתחיל באשרי 

יושבי ביתך? הגר"א אומר שזו גמרא מפורשת. איפה הגמרא הזאת? כתוב בברכות )דף ד' ע"ב(: "מפני מה לא נאמרה נו"ן 

באשרי? מפני שיש בה נפילת שונאי ישראל", מה זה נו"ן באשרי? צריך לומר נו"ן בתהלה לדוד. אלא מוכרח שעוד בזמן 

התלמוד היו מתחילים את המזמור הזה ב"אשרי יושבי ביתך", כמו שאנחנו אומרים היום(. שלח שליח שיביא לו 

מסכת נזיר מבית הכנסת. ובינתיים היה על ידו רבי זלמן מוילנא, ושאל אותו הגר"א: זלמן בני 
)היה קורא לו בלשון חיבה "זלמינא"(, אתה זוכר את הגמרא הזאת? אמר לו רבי זלמן: כן, והתחיל לומר 

כל העמוד הזה בעל פה. אחרי שהגיעה הגמרא, ראה שאמר מלה מלה ולא שכח מלה אחת. 
אמר לו הגר"א: עליך נאמר "עם תורתי בלבם" )ישעיה נ"א ז'(.

מי שיש לו שכל ועושה שבע מצוות "מהכרע הדעת", וא"כ למה נאמר עליו 
שהוא גם לא ירא שמים וגם לא חכם?! לכן המלה "ולא" טעות סופר, וצריך 
להיות "אלא". פעם בילדותי ראיתי בשו"ת מהר"ם אלשקר )סימן קי"ז( שירד 
על חכם אחד בספרד שהיה "שונא" את הרמב"ם פשוטו כמשמעו, וכתב ספר 
"האמונות" שבו פער פיו על הרמב"ם10. ומהר"ם אלשקר כתב נגד הספר הזה, 
ויורד עליו חזק מאד11. שם הוא מעתיק את הרמב"ם הזה, וכותב פעמיים 
"אלא מחכמיהם". וגם בכתב יד תימני כתוב ככה. וכי יש ספק בדבר הזה?! 
מה אנחנו מסתפקים ומקשקשים בזה?! אבל יש בדורנו ספר "אגרות מלכי 
רבנן", שחיבר חכם אחד מנהל בית מדרש הרבנים באמריקה12, ומביא כמה 
מכתבים שם. ביניהם מכתב מהרב מנשה קליין )מחבר ספר "משנה הלכות", ומשנה 
אותיות מנשה. והוא כבר נפטר(, שכתב לו שם: אל תאמר שהגירסא הישנה בהרמב"ם 

טעות, רק תאמר שיש גורסים "אלא", כי אחרי שנתאזרחה בספרים אי אפשר 
לומר שזו טעות. אבל מחילה מכבודו, אם היה רואה שרבי זלמן מוילנא בלי 
שום ספר )לא שו"ת מהר"ם אלשקר ולא כתב יד תימני שבוודאי לא ראה את זה(, הבין את 
זה מהשכל פשוט מאד, כי אי אפשר לומר שמי שעושה "מהכרע הדעת" 
הוא לא מחסידי אומות העולם ולא מחכמיהם, וכי מה הוא? בהמה בצורת 
אדם?!... לכן צריך לומר "אלא מחכמיהם", ומה הספיקות האלה?! אין ספק 
בדבר הזה. אדם שרואה דבר פשוט אמיתי, לא יתעקש ויאמר "אני מתעקש 
על זה". לכן אם ההגהה פשוטה ביותר, לא כותבים "אולי" צריך לומר. "אולי 
ימושני אבי והייתי בעיניו כמתעתע" )בראשית כ"ז י"ב(... אם הדברים פשוטים 

וברורים, לא עושים ככה.

"קושט" שנים עשר, בלי ה"א הידיעה
פעם כתבתי שבפטום הקטורת לא אומרים "הקושט", אלא "קושט" בלי ג. 

ה"א. והסברתי ככה: בואו נשים לב, הצרי והצפורן והחלבנה והלבונה כתובים 
בתורה: "נטף ושחלת וחלבנה סמים ולבונה זכה" )שמות ל' ל"ד(, נטף זה הצרי, 
לכן אומרים  ולבונה זכה זו הלבונה.  חלבנה זו החלבנה,  שחלת זה הצפורן, 
רק חכמים למדו  אותם בה"א הידיעה. וכל דבר שלא כתוב מפורש בתורה 
בתורה שבעל פה, לא כותבים אותו בה"א הידיעה. וראיה לדבר, בהמשך: "מר 
וקציעה ושבולת נרד וכרכום וכו' קילופה שלושה קנמון תשעה", לא כתוב 
המר והקציעה ושבולת הנרד והכרכום וכו', אלא כולם בלי ה"א הידיעה. 

10.  הספר הזה לא מצוי בעולם, ופעם ראשונה נדפס בשנת ש"ו. ובזמן שהייתי בדרום אפריקה 
)בתמוז תשנ"א( הרב אהרן פוייפר ז"ל אמר לי שבימינו )אולי בשנת תש"ן( כנסייה אחת הדפיסה אותו 

פעם שניה. למה הם הדפיסו אותו? כי הרמב"ם במורה נבוכים הוכיח שכל האמונה שלהם הבל 
וריק והכל שטות גמורה, וכי בורא עולם מתלבש בבטן של אשה?! מה הטירוף הזה?! ומי שקורא 
בדברי הרמב"ם מבין שהם משוגעים. לכן הכנסייה שונאה את הרמב"ם, והדפיסה את הספר הזה 
שיורד על "מורה נבוכים". אבל הדפיסה ממוספר מאה עותקים בלבד. הרב פוייפר ז"ל סיפר לי 
שאחרי שהדפיסו את זה נסגרה הכנסייה הזאת. אמרתי לו: זה עונש על זה. מי שכותב דבר נגד 
הרמב"ם, הקב"ה משלם לו על המקום. וכל מי שפוגע בתלמיד חכם זה התשלום שלו. דרך אגב, 
הרמב"ם יורד גם על הערבים, אבל לא בפירוש אלא ברמז כי הוא היה במלכות ישמעאל. הוא 
כותב שם )מורה נבוכים ח"ב פל"ב(: "יש כאלה מאמינים שאם ה' רוצה לנבא יכול לנבא מה שירצה, 
וזה כמו שינבא חמור או צפרדע". ואף אחד לא מבין מה הוא מתכוין בזה. אבל חמור או צפרדע 
זה רומז לאותו בן אדם שלא ידע לחתום את השם שלו, לא ידע כלום. והם מספרים עליו שהיה 
ישן לילה אחד, והנה בא אליו המלאך ג'בריאל )המלאך גבריאל( ואמר לו: "קום אקרא", והוא קם 

וקרא... )וע"ע בספר קובץ מאמרים עמ' ע"ר(.
11.  הוא כותב שם פעמיים: "שהיה ראוי לשרוף את הספר הזה ביום כיפור שחל בשבת, אני 
מתפלא על הראשונים ששתקו למחבר הזה". ושם עונה על הטענות שלו. מאז שכתב ככה נדיר 
מאד שאדם קורא בספר הזה. פעם הוא היה בידי כמה ימים, ורשמתי ממנו כמה דברים יפים. 
אבל לא מה שכתב על הרמב"ם ח"ו, אוי ואבוי למי שידבר על הרמב"ם. לפני מאתים שנה היה 
חכם אחד שרצה לדבר נגד הרמב"ם, וכתב: יש לי הוכחות שהרמב"ם לא כתב ספר מורה נבוכים 
והוא מזוייף. לכן הוא כותב "בסמ"נ" ראשי תיבות בעל ספר מורה נבוכים )מי שלא מבין מעתיק "בסמ"ג", 
ראשי תיבות בעל ספר מצוות גדול. אדוני, איזה ספר מצוות גדול?!(, ויורד עליו שם. אבל באמת הרמב"ם כתב 

ספר "מורה נבוכים", ויש לנו אלף הוכחות על זה. הרב חיד"א )שם הגדולים ח"א ערך הרמב"ם( העיר 
עליו שזה לא יתכן, כי הרמב"ם כתב את זה, וכמו שמעידים תלמידיו והמתרגם וכל העולם.

הוא מתכתב בכל מיני שאלות עם כל חכמי הדור שם. אבל הוא גם ירא שמים, ואפשר    .12
להיות פרופסור ותלמיד חכם. "פתח הצלע התיכונה" )מלכים-א', ו' ח'(, פתח ראשי תיבות פרופסור 

תלמיד חכם...

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

 מזל טוב ליקר והחביב
 ישראל חדוק נ"י

 לרגל היכנסו לנועם עול המצוות.
יה"ר שיגדל בתורה ובמעש"ט מתוך 

אושר ושמחה לתפארת המשפחה כולה. 

להצלחת יורם חורי,  
דניאל בוכריס,  יונתן 

מאמו, חיבה סופר 
וכדיר בוכריס וב"ב.

לעילוי נשמת
יוסף חי כהן
בן מסעודה

ת.נ.צ.ב.ה.

לרפואת
רבקה חיה
בת חנינה 

אסנת



לכן גם "קושט" שאינו כתוב בתורה צריך להיות בלי ה"א הידיעה, ומה 
שכתוב "הקושט" זו טעות )קונטרס לאוקמי גירסא אות כ'(. ואח"כ ראיתי בסידור 
ישן מאמשטרדם חסר פתח השער, ויש בסופו לוח שנה לפני שלוש מאות 
)כמדומה משנת תפ"ח(, וכתוב שם "קושט" בלי ה"א הידיעה. והדברים  שנה 
פשוטים וברורים. אבל מה עשו לי "גאוני עולם"? אברך אחד כתב: חייבים 
לומר "הקושט" בה"א הידיעה, כי המלה מתחילה בקו"ף וקשה לבטא אותה, 
לכן צריך ה"א למתק אותה13. אתה נורמלי?! מה זאת אומרת ה"א הידיעה 
ממתקת את הקו"ף? וגם לפני כן כתוב "קציעה" שמתחיל בקו"ף, ואחרי 
כן כתוב "קילופה שלושה קנמון תשעה" ומתחילים בקו"ף14. )ובכלל מי אמר 
לכם שהקו"ף קשה? אני אמרתי את זה... הרבה אומרים את הקו"ף רכה כמו כ"ף, וככה האשכנזים. 

והתימנים אומרים גוף(15. לפני כמה שנים חכם אחר מטבריה )ז"ל( כתב לי: מי אמר 

לך ש"הקושט" זו ה"א הידיעה? אולי המלה עצמה נקראת "הקושט", וזה 
שם דבר. שאלתי אותו: איפה ראינו ה"א בראש המלה וזה שם דבר? אמר לי: 
ָדָתא", שהה"א בפת"ח ואחריה דגש, כמו ה' הידיעה, והרי זה שם  המן בן "ַהּמְ
פרטי ולא עושים בו ה"א הידיעה. וא"כ אותו הדבר גם כאן. חזק וברוך... אבל 
במשנה )עוקצין פ"ג מ"ה( כתוב מיני עשבים שיש בהם טומאה וטהרה: הקושט 
והחמס והחלתית ועוד, כולם בה"א הידיעה. והקושט שם הוא הקושט כאן. 
ואם באמת זה ה"א שורשית היה צריך לומר "ההקושט" בשני ההי"ן. אלא 
ודאי עיקר המלה קושט ]וכ"ה בפירש"י ברכות דף מ"ג סע"א. )הערת רבי יהושע כהן נר"ו(. 
העורך[ וא"כ צריך להוריד את הה"א שבראש מלת הקושט, כמו מור וקציעה 

וכו'. אחרי שכתבתי את זה, הרב עובדיה ע"ה )שו"ת יביע אומר ח"ח סימן י"א אות 
ו'( הזכיר אותי, וכתב: ודברי פי חכם חן. ומצא לי ראיה בירושלמי )יומא פ"ד 
ה"ה( שכתוב "קושט" בלי ה"א. לכן זו טעות ואי אפשר להתעקש הרבה על 

הה"א הזאת, ולומר שהיא שורשית או בשביל הקו"ף שהיא קשה. אלו דברים 
פשוטים וברורים. ולכן צריך לומר "קושט" בלי ה"א הידיעה.

"קושט" בשי"ן שמאלית או ימנית?
האם אומרים "קושט" בשי"ן שמאלית או בשי"ן ימנית? כולם אומרים ד. 

בשי"ן ימנית, ופעם גם אנחנו אמרנו ככה. אבל אח"כ ראיתי בבית חדש )סימן 
קל"ג( שהביא מספר "כנפי יונה" שערך הרמ"ע מפאנו )ח"ב סימן ט"ו(16 שאומרים 

"קסט", והטעם מפני שהמלה "קסט" בסמ"ך זה בגימטריא שלשה שמות ע"ב 
מ"ה ב"ן, שהם בסה"כ מאה ששים ותשע כמנין "קסט". והבית חדש כותב: 
ולפי זה צריך לומר "קושט" בשי"ן שמאלית. ע"ש. ואם תגידו, למה כתוב 
)ולא בסמ"ך(? התשובה שמצאנו דוגמא כזאת. פעם  בגמרא "קושט" בשי"ן 
אמרתי לרבי ניסן פינסון ע"ה "שרטוט" בשי"ן שמאלית, והוא שאל אותי: 
למה תאמר ככה? הרי זה כתוב בשי"ן. אמרתי לו: בירושלמי )מגילה פ"א ה"א( 
כתוב כמה פעמים "סרטוט" בסמ"ך, וא"כ מה שכתוב בגמרא שלנו - בבבלי 
13.  זה כמו אותו "בבא" שרצה לרפא נערה עם המחלה הידועה רח"ל, ואמר להם: תביאו לי 
חמשת אלפים דולר. הם הביאו לו. אבל הנערה עדיין חולה, ואמר להם: תביאו עוד אלפיים 
שקל למתק את הדינים. כנראה חמשת אלפים דולר לא מיתקו את הדינים, כי הדולר זה "דינא 

קשיא", אבל השקל שלנו ממתק את הדינים...
14.  אבל לא רציתי לענות על דבריו בחוברת אור תורה, כי זו פעם ראשונה שהוא כותב שם 
)לא לפני וגם לא אחרי(, לכן ניתן לו לכתוב הכל. התורה אמרה "לא תחסום שור בדישו" )דברים כ"ה 

ד'(, והוא הדין לא תחסום אברך בשיבושו... שישבש ויכתוב מה שירצה.
15.  פעם תימני אחד אמר לי: מה שאנחנו אומרים "אין לו ג'וף ואין לו דמות הג'וף", זה מובן. 
אבל מה שאתם אומרים "אין לו קוף ואין לו דמות הקוף", מה הקשר קוף לכאן? אמרתי לו: מי 

אמר לך שאנחנו אומרים קוף?! אנחנו אומרים "גוף", רק שאתה לא מבין את זה.
16.  הספר הזה חיברו אחד התלמידים של האר"י, רבי משה יונה. הוא היה שומע דברים מרבו 
האר"י ז"ל וכותב אותם. אמנם האר"י אמר להם שלא לכתוב רק רבי חיים ויטאל בלבד, אבל 
הוא כתב את הדברים בחשאי בלי להראות לאף אחד. יום אחד האר"י העלה אותו בפרשת 
וילך בפסוק "ויכתוב משה את התורה הזאת" )דברים ל"א ט'(, ואמר לו: התורה מעידה שאתה 
כותב את הדברים. אמר לו: אני לא כותב כלום. אבל האר"י חזר ואמר לו: אתה כותב, והוא 
הודה לו על זה. שאל אותו: מה אעשה עם מה שכבר כתבתי? אמר לו האר"י: תשמור על 
זה. הדברים האלה נשארו עד שבא הרמ"ע מפאנו )שהיה קצת אחרי אותו הדור(, ערך את הדברים 

בספר וקרא לו "כנפי יונה".

הרבה פעמים )במנחות ובמגילה וכדו'( "שרטוט" בשי"ן, צריך לומר אותו בשי"ן 
שמאלית. ואיני יודע למה כתבו בשי"ן בכלל, אולי ע"פ הפסוק "לא ישרטו 
שרטת" )ויקרא כ"א ה'( שכתוב בשי"ן שמאלית17, לכן גם כאן אומרים "קושט" 
בשי"ן שמאלית. אבל לפני כמה שנים חכם אחד רבי עזריאל מנצור )חוברת 
אור תורה אב תשנ"ט סימן ק"ח( הוכיח מדברי המפרשים בעוקצין והרמב"ם שהיו 

קוראים "קושט" בשי"ן ימנית. לכן מי שקורא ככה אין בעיה שימשיך בזה. 
אבל ע"פ הקבלה הרש"ש והבית חדש והרמ"ע מפאנו והכנפי יונה, קוראים 

בשי"ן שמאלית. )ועיין בספר אסף המזכיר ערך קושט(.

עליית "מפטיר" בפרשת תולדות
היום בסיום הפרשה כתוב שם: "וישמע יעקב אל אביו ואל אמו וילך פדנה ה. 

ארם" )בראשית כ"ח ז'(, והמפטיר עולה כאן וקורא שלושה פסוקים בלבד. אבל 
זה לא נכון, כי מי ששומע חושב שהתורה מספרת כאן שיעקב שמע והלך 
פדנה ארם, והרי זה כבר כתוב למעלה, "וישלח יצחק את יעקב וילך פדנה 
ארם, אל לבן בן בתואל הארמי אחי רבקה אם יעקב ועשיו" )שם פסוק ה'(, וידענו 
שהלך לפדן ארם. למה התורה חוזרת על זה? לכן רש"י הסביר לנו שהכל 
)שם פסוק ו'(, כלומר עשיו ראה שיצחק  מחובר לפסוק הקודם "וירא עשיו" 
שלח את יעקב פדנה ארם, וגם שיעקב שמע לאביו ואמו והלך פדנה ארם. 
ואחרי זה "וירא עשיו כי רעות בנות כנען" )שם פסוק ח'(, מה זה וירא? הבין 
את זה. ולכן הלך לישמעאל. ולפי זה הפסוק "וישמע יעקב" זה לא התחלת 
הדברים, אלא המשך של "וירא עשיו". ולכן כדאי לחזור פסוק אחד לפני כן, 
והמפטיר יקרא ארבעה פסוקים. היום אמרתי לחזן לעשות את זה, ואמרתי 
לו: אחרי התפלה אסביר לך את זה. אח"כ הסברתי לו ככה, וזה דבר נכון. 

"בהלל גמור ובהודאה"
בעל הנסים אנחנו אומרים: "וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו בהלל גמור ו. 

ובהודאה". ועשו לי רעש גדול על זה "הצדיקים" שלנו, על אות או מלה אחת 
עושים רעש עד השמים. הם חושבים שהכל ָחָלק במדינת ישראל זכותה יגן 
עלינו, והכל מסודר, ומה שנשאר לריב על קו"ף ועל ה"א ועל ה"א הידיעה... 
הכל חרב ושמם כאן, ובעוונות הרבים אין לנו לא שבת ולא כבוד ולא דרך 
ארץ, וכל אחד בולע את השני, וכי זה מה שחסר לכם?! אבל הם כתבו קונטרס 
על המלה הזאת "בהלל גמור" ובהודאה. הם שאלו אותי לפני שכתבו, ואני 
לא יודע כל מי ששואל מי הוא, אפשר שהוא שואל ואפשר שהוא שועל, 
)שיר השירים ב' ט"ו(, ויש שואלים קטנים  "שועלים קטנים מחבלים כרמים" 
שאח"כ מחבלים כרמים. עניתי להם: "ככה אמר אבא". והם כתבו קונטרס 
"על משמר הקויידש" )אני לא יודע מי כתב את זה(, והם באמת לא קודש, אלא 
"ָקֵדׁש היה בארץ" )מ"א י"ד כ"ד(... הם ירדו שם הרבה, וכתבו: לא מצאנו גירסא 
כזאת בעולם. אבל כאשר מתקיפים אנחנו צריכים לחפש עוד מקורות לזה. 
ומצאתי כן בספר שלחן לחם הפנים של רבי יעקב רקח )סוף סימן תרפ"ב(, והראו 
לי בכתב יד של תלמיד נכד הרש"ש רבי ידידיה רפאל אבולעפיא שנקרא היר"א 
שכתב ככה )עיין בחוברת אור תורה שבט תשע"א סימן נ"ז אות י"א(. ועוד כתב יד אחר 
שכתוב ככה )עיין בחוברת אור תורה אדר ב' תשע"א סימן פ"ו אות ו'(. והנה לפני שבועיים-
שלושה הדפיסו סידור שלם מכתב יד בבא סאלי ע"ה18, ובעמוד הראשון 

17.  לפעמים נותנים דבר למגיהים והם עושים מה שרוצים, ואח"כ תולים הכל על צוארי, 
"ונשא השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזירה" )ויקרא ט"ז כ"ב(, ועל כל שגיאה בסידור 
מתנפלים עלי, וכן על זו הדרך. בפיוט הידוע בשמחת תורה "תורת אמת נתן לנו ברוך אשר 
בחר בנו", אומרים שם "גם שב גם ישיש בנו". בדפוס הראשון ובכל הדפוסים שלנו כתוב "שב" 
בשי"ן, ובא המגיה ותיקן "סב" בסמ"ך. הוא לא שואל אם אפשר לתקן את זה, רק מתקן מדעתו 
לפום ריהטא כי לא ברור לו מה זה "שב" בשי"ן. אבל זה פסוק באיוב )ט"ו י'( "גם שב גם ישיש 
בנו כביר מאביך ימים". למה אתה מתקן את זה?! בא לתקן ונמצא מקלקל. אם אתה רוצה 
להציע, בבקשה תכתוב ותשאל על זה. אני לא אוכל אנשים שמגיהים ומקשים עלי, בשמחה 

רבה. רק מי שכותב בצורה של זלזול, אני לא עונה לו, "אל תען כסיל כאולתו" )משלי כ"ו ד'(.
18.  הכתב יד שלו כ"כ יפה, והיתה לו אמנות לכתוב כמו ספרי תורה. פעם ראיתי מכתב שלו 
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לרדוף בן אדם עד חרמה?!19

הגאון רבי רפאל כדיר צבאן זצוק"ל
ז"ל, שנפטר לפני ז.  )ד' בכסלו( הפטירה של הרב צבאן  השבוע ביום שני 

עשרים וחמש שנים, ביום ד' בכסלו תשנ"ה. העולם לא יודעים אחד ממאה 
מהחכמה שלו. הוא היה חכם גדול, וידע ללכת בין הטיפות בלי שיפגע באף 
אחד. והיה חבר של כולם, של הרב עובדיה ושל הרב גורן ושל כל מי שדיבר 
איתו20. החכמה שלו היתה ידועה, וזה משהו מיוחד21. הוא היה רב בנתיבות 
במשך שלושים ושמונה שנים )משנת תשי"ז עד שנת תשנ"ד(, ובכל השנים האלה 
פעם היה מקרה  לא נכתב גט בנתיבות, וכולם חיו עם משפחתם בשלום. 
שבעל ואשתו רבו וגמרו אומר להתגרש, הלכו לעורך דין וסיכמו את הכל 
איך לחלק את הנכסים וכו', ורצו ללכת לבית דין בבאר שבע שיתנו להם 
גט. בא אחד ושאל אותם: הלכתם לרב צבאן? אמרו לו: מה לנו ללכת? זה 
כבר גמור. הוא התעקש ואמר להם: אל תעשו גט לפני שתלכו לרב צבאן. 

לתרום בשביל הישיבה שהיתה במרוקו, וכותב שם: "לאחינו קהל קדוש אוג'דה", "לאחינו קהל 
קדוש תאפיללת" וכדו', בכתב כ"כ יפה שאי אפשר להאמין )ובזקנתו זה כתב אחר(.

19.  פעם הוצאנו חומש "פניני רש"י", וקמו עלינו: מה זה פניני רש"י? צריך להביא רש"י כולו. 
אבל בכל זאת כמה פעמים כתבו "פניני רש"י", ופעם בש"ס וילנא הדפיסו בצד "ליקוטי רש"י" 
על הסוגיא, מה קרה לכם?! אנחנו עשינו את זה בשביל אנשים שאין להם זמן, ורוצים לקרוא 

כמה מלים ברש"י ומדרשים בלבד.
20.  רבי ישראל כהן אמר לי: אם הרב צבאן היה נכנס לפוליטיקה הוא היה שר בישראל. אבל 
יש שרים בישראל שאינם יודעים לחתום את השם שלהם... וכי זו חכמה להיות שר בישראל?! 

הכל דברים בטלים. "שר התורה" הרבה יותר טוב מזה. 
21.  פעם מישהו סיפר לי שהלך בפרשת "תרומה" לנתיבות לעשות מגבית לישיבה, והרב צבאן 
אמר להם: רבותי, מי שרוצה לתרום יבורך. ואנשים תרמו לישיבה. אחרי התפלה, אחד שלא 
תרם בא לרב לומר "שבת שלום", והרב אמר לו: "שבת שלום - אם תתרום לכסא רחמים". ותרם. 
אם היה אומר לו: למה לא תרמת? היה עונה לו: מה אכפת לך ממני? וכי אני חייב לתרום?! 

אבל אמר לו: אתה מבקש ברכה? תתרום לכסא רחמים.

הסכימו והלכו לרב. הוא דיבר איתם רבע שעה, ואחריה קרעו את כל הדפים 
וחזרו לחיות בשלום. אינני יודע מה דיבר איתם, רק שמעתי את הסיפור 
הזה. הוא היה מיוחד במינו. לא בחנם הרב מרדכי אליהו ע"ה אמר עליו: "אני 
לא יודע אם זה מלאך או בן אדם". השם שלו רבי רפאל, ולכן חשב אולי זה 
רפאל המלאך. היתה לו סבלנות מיוחדת. וכשהיו שואלים אותו: מה שלומו 

של הרב? עונה להם: מזדקנים לאט לאט...

התורה מעל כולם
פעם אחת היה סיפור הרבה יותר חמור מזה, ח. 

על משפחה ג'רבאית שומרי תורה ומצוות שהיתה 
להם בת, ובצבא רצו לגייס אותה, ופיתו אותה עד 
שחתמה שמוכנה להתגייס. בני משפחתה שמעו 
את זה, ואמרו לה: מה קרה לך? אם תתגייסי את 
יודעת מה יצא ממך?! כולנו שומרים תורה ומצוות. 
ודיברו על לבה. היא השתכנעה, אבל אמרה להם: 
מה אעשה? כבר חתמתי. הרב צבאן פנה לרב גורן, 
ואמר לו: יש לנו משפחה שכולם שומרי תורה 
ומצוות, ואם הבת תתגייס היא תתקלקל לגמרי22. 
אמר לו: מה אעשה? התיק כבר שם. אמר לו הרב 
צבאן: אתה רב צבאי תקח את התיק ותעלים אותו. 
אמר לו: זו עצה טובה. הוא העלים את התיק, ולא 
קראו לה. מישהו אמר לי שזו גניבת דעת, אבל זה 
לא נכון, כי הם גנבו את דעתה מהתחלה. אנשים 
לא מבינים מה שרוצה ה"ליברמן" הזה לגייס את 
כל בחורי הישיבות. פעם היה אפשר ללכת לגיוס 
והיו מתחשבים בצרכי הדתיים23, אבל היום אתה 
הולך לצבא וכבר נושפים בערפך, ואומרים לך: 
תשמע, זו "הדרת נשים", וכי אתה חושב שהנשים 
האלה קופים?! הם בני אדם. כאילו לא ידענו שהם 
בני אדם24. אנשים מטורפים שרוצים להרוס את 
עם ישראל. אבל כבר קדמום "רבנן", מי הם? 
המתיוונים של חג החנוכה שפרקו מעליהם הכל25, 
ונלחמו בשבת כמו שנלחם חולדאי וחבריו וחברי 
חבריו, "לחברך ולחברורך" )כתובות ס"ה ע"א(. ויישר 
כוחם של ראשי הערים שאמרו "אנחנו לא ניתן 
שהשבת תחולל בפרהסיא, והאוטובוסים לא יעברו 
מכאן". ומגיע להם מי שברך בכפלי כפליים. אבל 
חולדאי וחבריו, "ואחוזת מרעהו ופיכול שר צבאו" 
)בראשית כ"ו כ"ו(, ישתגעו כמה שירצו, ובסוף ילכו 

כולם. זו לא הפעם הראשונה שנלחמים בתורה, 
ובכל הדורות נלחמו בה, אבל תמיד היא עלתה 
למעלה. הפילוסופים נלחמו בה, והתורה עלתה 

22.  היום יש הרבה סיפורים כאלה. תימניה אחת שהלכה לצבא 
ויצאה מן הדת, ואומרים ששרה "עוד אבינו חי", אבל אבינו חי 
ואילו את מתה... מה לעשות לה?! אנשים לא יודעים כלום. 
23.  אני מכיר את רבי אברהם מימון שליט"א )רב במרסיי( שהיה 

ַרְתי בצבא ולא אכלתי שם כלום,  עושה כל דבר בתכלית הכשרות, ואמר לי: שלוש שנים ֵשׁ
כל פעם הייתי מביא קופסאות שימורים של בד"ץ ופותח ואוכל אותם, ולא אמרו לי כלום על 
זה. הוא היה זהיר בכמה דברים שם. רבי צבי עמאר סיפר לי שאם מישהו עומד להיפטר מן 

העולם, היה הולך אליו כל לילה ולומד על ידו עד שמגיע זמנו.
24.  היתה משוגעת אחת "שולמית אלוני" שכתבה חמשה ספרים, ואני לא מכיר אותם אבל 
הביאו את שמותיהם, ואחד הספרים "גם האשה היא בן אדם". איזה "חידוש" גדול... מבריאת 
העולם לא ידענו אותו עד שגילתה לנו האלוני הזאת, "כאלה וכאלון אשר בשלכת" )ישעיה ו' 
י"ג(... מי אמר שהאשה לא בן אדם?! הפסוק אומר "זכר ונקבה בראם ויברך אותם ויקרא את 

שמם אדם" )בראשית ה' ב'(, וכי זה חידוש שלך?! זה סתם שגעון שלך. 
25.  כולם שם היו משחקים כדורגל בלא בגדים, והמתיוונים היו מתביישים לשחק כך שלא 
יראו שיש להם ברית מילה, נורא ואיום. הגמרא )שבת מ"א ע"א( רומזת על השגעון המטורף הזה. 



עליהם. הכופרים נלחמו בה, והתורה עלתה עליהם. הפיזיקאים נלחמו בה, 
והתורה עלתה עליהם. וכך יהיה לכל אלה שנלחמו בה. התורה אינה בת 
מלחמה, והיא מכריתה את כולם, "יכרת ה' כל שפתי חלקות" )תהלים י"ב ד'(.

שלושת טענות היוונים 
מה היו הטענות של היונים בזמנם? הם לא היו כופים כמו הרומאים ט. 

אלא אומרים ליהודי: תשמע, נכון שיש לך שכל? אז בוא נדבר בשכל. שאלה 

ראשונה, מה זה שאתם לוקחים "פצפון" ועושים לו ברית מילה? אולי 
הוא לא מסכים לזה?! לכן צריך לחכות לו עד שיגדל ונשאל אותו: האם 
אתה מסכים שנעשה לך ברית מילה או לא? הוא יאמר שהוא לא מסכים, 
ואי אפשר לכפות על בן אדם דבר כזה. הם היו משוגעים וטוענים טענות 
כאלה26. שאלה שניה, למה אתם עושים ראש חודש? הרי החודשים הולכים 
26.  פעם קנצלרית אחת מגרמניה אמרה לרב יונה מצגר שליט"א: נכון אתם משקים את התינוק 
יין לפני הברית כדי שלא ירגיש בכאב? אמר לה: לא גברתי, זה מיץ ענבים. אבל מה ההבדל 



לפי הלבנה והיא קטנטונת, כמו אפס, כי החמה זה הכוכב הכי גדול בכוכבי 
הלכת והלבנה הכוכב הכי קטן מכולם27. ומה אכפת לכם מהלבנה? תלכו 
אחרי השמש שהיא גדולה מהלבנה פי כמה וכמה28. שאלה שלישית, למה 
אתם שומרים שבת? כל מה שאתם חוסכים בימי השבוע הולך לכם ביום 
שבת, ואתם קונים בשר ודגים ומטעמים ובשמים ויין ומשקאות וכדו', ומה 
אתם עושים בזה?! הם הגוים עובדים יום ולילה, "יום ולילה לא ישבותו" 
)בראשית ח' כ"ב(, ונכרי ששבת יום אחד בשבוע חייב מיתה )סנהדרין נ"ח ע"ב(. 

היהודים שתקו ואמרו להם: אנחנו שומרים שבת. נקודה. "כי מצות המלך 
היא לאמר לא תענוהו" )מלכים-ב', י"ח ל"ו(, שינבחו כמה שירצו. והנה בסוף יון 
ירדה לעזאזל, לא במסחר לא בחכמה ולא בפילוסופיה, הכל הבל וריק29. 

אם זה יין או מיץ ענבים?! תגיד לה: מה אתם השקיתם למליון וחצי ילדים ששרפתם אותם? 
ימח שמם וזכרם הארורים האלה. אתם לקחתם את הילדים מחיק אמותיהם והכנסתם אותם 
לגזים, אתם תדברו על תינוק שעושים לו ברית מילה? צריך לתת לה אלף סטירות, ולומר לה: 
אני רב ראשי בישראל ואת תלכי לגיהנם, מה את רוצה ממני?! אבל יש אנשים שלא יכולים 

לדבר בתקיפות. היונים לא טענו כמו הטיפשה הזאת.
27.  פעם התפיסה של העולם היתה שכדור הארץ באמצע וכל הכוכבים סובבים אותו: שצ"ם 
חנכ"ל - שבתאי צדק מאדים חמה נוגה כוכב לבנה. וחמה זו השמש. המשוגעים ב"פלנטריום" 
של תל אביב לא יודעים את זה, ופעם אחת הלכתי לשם וראיתי שהם חושבים שזה כוכב 
ששמו "חמה". כסילים ובוערים, תפתחו גמרא )שבת קנ"ו ע"א ורש"י שם( ותדעו שחמה זו השמש.

הרמב"ם )פ"ג מהלכות יסודי התורה ה"ח( כותב שהשמש גדולה מאה ושבעים פעם מכדור    .28
הארץ, ואילו הלבנה רבע מכדור הארץ, ולמעשה התברר שהשמש גדולה פי מליון ושלוש 
מאות אלף פעם מכדור הארץ, וקוטר הלבנה רק רבע מכדור הארץ בלבד. )ועיין בספר דרכי 

העיון עמ' ב' ועמ' רי"ט – רל"ד(.

29.  היום הפילוסופיה של אריסטו לא שוה כלום, ויש קוראים בספריו בשביל לכבד את 
המח הנפלא שלו, אבל הכל הבל. ראיתי בחו"ל באחד הספרים שנתון "האסיף" )נדפס בסביבות 
שנת תרמ"ו בערך( שכתבו נחום סוקולוב וחבריו שלא היו אנשים חרדים, וכתוב שם: "מי יגלה 

עפר מעיניך אריסטו, וראית איך נערים צוחקים עליך ועל חכמתך". פעם היה מומחה יווני 
באסטרונומיה "בטלמיוס" )ויש קוראים לו "תלמי היוני". אבל זה לא תלמי המלך של הגמרא אלא תלמי אחר(, 
והוא קבע שכדור הארץ נח ולא מסתובב וכל הכוכבים סביבו. אבל התברר שזה לא נכון, 
אלא כדור הארץ מסתובב. וכאשר גילו שכדור הארץ הוא אחד הכוכבים שמסובבים את 

אלו הטענות של היונים: למה אתם עושים מילה? למה אתם עושים ראש 
חודש? למה אתם עושים שבת?

חשיבות מצות המילה ביום השמיני
אבל אחרי זה הוכח שהמילה שאנחנו עושים מצילה ממחלות רבות. כמו י. 

מחלת הסרטן באותו מקום, שנמצאת בנוצרים במדה גדושה, ובערבים רק 
אחוז אחד, ואילו אצל היהודים לא קיימת בכלל30. למה עושים את זה בגיל 
שמונה ימים? פעם לא ידעו מה המיוחד ביום השמיני, אבל בימינו גילו 
שביום הזה קרישת הדם מאה ועשרה אחוז. זה נתגלה באמריקה בשנת 
1950 )זאת אומרת לפני 70 שנה(31. אתם יודעים איזו חכמה יש בתורה, הרי תמיד 
התורה מעדיפה את המספר שבע ואילו כאן "ביום השמיני". אבל אנחנו 
לא שואלים שאלות על זה. אברהם אבינו לא ידע את זה, וכאשר ה' אמר 
לו הוא עשה מילה. בימינו כמה גוים עושים מילה לילדיהם, כי הם יודעים 
שזה טוב ומחזק את הילד. ועוד סיבה לזה, שאם היינו מחכים עד שהילד 
יגדל בן שש-שבע )הערבים עושים ככה(, היו חבריו אומרים לו: אתה יודע שמחר 
חותכים לך משהו? והוא מתחיל לברוח... "הוא רץ והם רצים" )ע"פ ברכות 
כ"ח ע"ב(, עד שתופסים אותו, והוא מקבל טראומה לכל החיים. אבל כאשר 

עושים לו את המילה בגיל שמונה ימים, הוא שוכח את הכל, "ונשכח כל 
השבע בארץ מצרים" )בראשית מ"א ל'(, והוא שמח והולך לחברים שלו והכל 
בסדר. אתם לא יודעים את הערך של המצוה של התורה, "ובן שמונת ימים 
ימול לכם כל זכר לדורותיכם" )שם י"ז י"ב(. "ויאמר אלקים אל אברהם ואתה 

את בריתי תשמור" )שם פסוק ט'(, ולא אכפת לך מאומות העולם.

"והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים" 
לגבי ראש חודש, הלבנה משפיעה הרבה. אצל הנוצרים, בתאריך 1 בינואר יא. 

הלבנה יכולה להיות מלאה ויכולה להיות חסרה ויכולה להיות באמצע, 
והיא רומזת לעם ישראל,  אבל אצלנו בראש חודש תמיד הלבנה חסרה. 
שאפילו יהיו חסרים הם יגדלו הרבה, עד שתהיה הלבנה במילואה32. וגם 

השמש, הקשו מזה על התורה שאומרת "את השמים ואת הארץ" )בראשית א' א'(, והרי הארץ 
היא בכלל השמים? פעם היה לנו ספר על אסטרונומיה חדשה "השמים" שנכתב לפני מאה 
שנה )וכבר נאבד לנו(, והוא מתחיל ככה: מה הם השמים? תשובה: השמים הם הכל. מה הכוונה 
של המחבר? אין שמים וארץ אלא הארץ חלק מהכוכבים. ומה השגעון הזה?! אבל אחרי 
נסיונות רבים מאד ראו שכדור הארץ הוא המקום היחיד עם אויר מים בני אדם וחיות ובעלי 
חיים, ואילו בכל הכוכבים הנוראים והעצומים אין כלום. המלבי"ם )תהלים פרק ח'( בפסוק "ה' 
אדוננו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמים", כותב את זה: מה הפירוש 
מה אדיר שמך בכל הארץ? הרי הארץ היא כמו אחד הכוכבים. והוא עונה בטוב טעם שם, 
שבכל הכוכבים אין שום חוק מיוחד של הטבע, והחוק היחיד בהם זה "כח המושך" בלבד, 
אבל בכדור הארץ יש מאה ואחד דברים וכללים באיזה מרחק מהשמש וכדו' )הוא כותב שם 
באריכות רבה, וזה תכלית מה שאני זוכר משם(. וכי אתם חושבים שהארץ נכתבה בתורה בטעות?! 

היא נכתבה בכוונה.
30.  כתוב במשנה )נדרים פ"ג מי"א(: "גדולה מילה שדוחה את הנגעים". הפשט שאם יש לאדם 
נגע במקום הברית מילה הוא עושה את המילה ולא אכפת לו שהנגע ילך, אבל אפשר לומר 

רמז שהמילה דוחה את המחלות.
31.  זה כתוב בחוברת "ניצוצות" של הרב משה גרילק, מספר 8 עמוד 22. אמרו לי: איך אתה 
זוכר את זה? אגיד לכם: 8 זה מילה ביום השמיני, 22 זה כ"ב אותיות התורה. ושם מביא את 

הספרים בלועזית שכתבו את זה.
32.  לכן כתוב )ברכות נ"ו ע"ב( שנשי ישראל נמשלו ללבנה, כמו שהלבנה פעם חסרה ופעם 



הלבנה משפיעה על הגאות והשפל בים. וגם יש פירות וירקות שמתבשלים 
ע"י הלבנה. הגמרא )בבא מציעא ס"ד ע"א( אומרת שהמלפפון היה קטן, זרחה 
)עיין במהר"ם שיף  עליו הלבנה בלילה, ובבוקר נעשה גדול פי שתים-שלוש 
שם בד"ה ולא שכיחא הוא(. זו ההשפעה של הלבנה. אם תאמרו מה עם השמש? 

אנחנו עושים גם ע"פ השמש. התורה אמרה "יהי מאורות ברקיע השמים 
והיו לאותות ולמועדים" )בראשית א' י"ד(, גם החמה וגם הלבנה יהיו לאותות. 
איך החמה עושה השפעה באותות ומועדים? כי השנים שלנו הם שנות חמה. 
לכן בכל שנה שלנו )ושל הנוצרים להבדיל( יש שלוש מאות ששים וחמשה ימים, 
ואנחנו עושים חודש עיבור כל שנתיים או שלוש. לא כמו הערבים שהשנים 
שלהם הם שנות לבנה33, ואצלם הכל הולך וממשיך כרגיל. לכן פעם הרמדאן 
בקיץ שהיום ארוך כאורך הגלות, ופעם הרמדאן בחורף שהיום קצר וקר 
מאד ורוצים לאכול. אבל אצלנו יום כיפור זה היום האידיאלי ביותר. ואין 
כמו יום כיפור שאדם קורא את התפלות והפיוטים והנעילה, ופתאום רואה 
שהיום נגמר. ורבי חיים פלאג'י )מועד לכל חי סימן י"ט אות ק"ה( כותב שאפשר 
להוסיף עוד שעה-שעתיים )ודוקא מי שבריא כמובן(. אבל אף אחד לא מוסיף 
על זה. יום כיפור הוא יום מיוחד באוירה שלו, ואין יום כזה בשום אומה 

בעולם ובשום יום בשנה, כי הוא מיוחד רק לנו בלבד.

בשבת המלכה כולם נראים כמלך
ולגבי השבת, הם היו צוחקים עלינו שאנחנו מוציאים בשבת כל מה יב. 

שחסכנו במשך השבוע וכו', אבל התחילו לראות שעובר על עם ישראל 
מאתים ושלוש מאות שנה והם מאושרים. התפלאו: איך הם מאושרים? אדם 

מלאה ככה האשה לפעמים טהורה ולפעמים לא טהורה.
 622 הערבים הגיעו מאוחר בהסטוריה )מי אמר להם להגיע מאוחר? שיגיעו מוקדם...(, בשנת    .33
למנין הגוים. "כי תרכב על סוסיך מרכבותיך ישועה" )חבקוק ג' ח'(, תרכב בגימטריא שש מאות 
עשרים ושתים. ובשפה שלנו: בשנת ד' אלפים שפ"ב. מאז עד היום שנת התש"ף זה אלף 
ארבע מאות שנה, אבל כיון שהשנה שלהם היא שנת הלבנה וקצרה יותר, לכן הם כבר עברו 

את זה וכמעט הגיעו לאלף חמש מאות שנה.

קרוע בגדים שאין לו כלום ופתאום בשבת נראה כמו מלך. יהודים מומרים 
כתבו ככה: "השבת הופכת כלב נרדף לנסיך פעם בשבוע". כלב נרדף בגטו 
שאין לו פרנסה ואין לו כלום, והנה בשבת אותו דבר כולם. לפני מאה שנה 
בסאלוניקי היה הנמל סגור בשבת, כי המנהל וכל העובדים שם היו יהודים. 
ולפני מאה שנה באו משכילים לראות את היהודים שם, ואמרו: אי אפשר 
להאמין לזה, בליל שבת שוים כולם, "ולא ניכר שוע לפני דל" )איוב ל"ד י"ט(, 
המנהל לוחץ את היד של הפועל הקטן שלו ומברך אותו: "שבת שלום 
ומבורך". לכן כל השגעון הזה "ראש בג"ץ" או ראש אחר, "ראש הפעור 
הנשקף על פני הישימון" )במדבר כ"ג כ"ח(, הכל הבל הבלים. ויגיע הזמן של 
כל המסכנים והאומללים האלה, אל תקנאו בהם, כי הם מסכנים ואין להם 
מה לעשות בחיים שלהם. לכן כל יום מחפשים משהו אחר, פעם נגד נשיא 
המדינה, ופעם נגד ראש הממשלה, ופעם נגד מי שמוכר בטטות, ופעם נגד 
מי שמוכר תפוחים... הכל הבל, "ונשכח כל השבע בארץ מצרים" )בראשית 
מ"א ל'(. אבל התורה תעמוד לעולם ולעולמי עולמים. שנזכה לראות בגאולה 

שלימה במהרה בימינו, אמן ואמן.

 

מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את כל השומעים 
כאן, והשומעים בלוין, והשומעים ברדיו, והקוראים אח"כ ב"בית נאמן". 
כולם יבורכו מפי הקב"ה, בבריאות איתנה, חיים טובים וארוכים, עושר 

ואושר וכבוד, ויזכו לראות בביאת הגאולה במהרה בימינו, אמן ואמן.

אל מלא רחמים הוא יתמלא ברחמים על נפש רוח ונשמת חמותי מרת 
זהירה בת ערביה שנפטרה כהשבוע הזה. וגם נפש בן אחותי מצליח חי 
רבי כדיר צבאן.  קבלן בן יפה תבדל לחיים. וגם נפש מורנו ורבנו הגאון 
וגם נפש מורנו ורבנו הגאון רבי אברהם הכהן יצחקי בעל משמרות כהונה. 

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל וכן יהי רצון ונאמר אמן. 



 "ְּכָיֵרַח ִיּכֹון עֹוָלם, ְוֵעד ַּבַּׁשַחק ֶנֱאָמן ֶסָלה"
 ַהְּגָמָרא )מסכת ראש השנה דף כ"ה עמוד א'( ְמַסֶּפֶרת ֶׁשַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ]ִרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא[ 

ָׁשַלח ֶאת ִרִּבי ִחָּיא ְלִעיר ֶׁשְּׁשָמּה "ֵעין ַטב", ְוָאַמר לֹו: ֵלְך ְלָׁשם ְּתַקֵּבל ֶאת ָהֵעִדים ּוְתַקֵּדׁש 

ֶאת ַהחֶֹדׁש, ְוִתְׁשַלח ִלי ִסיָמן: "ָּדִוד ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ַחי ְוַקָּים". ָמה ַהֵּפרּוׁש? הּוא ֹלא ָהָיה 

ָיכֹול לֹוַמר לֹו ֶׁשִּקְּדׁשּו ֶאת ַהחֶֹדׁש, ִּכי ָהרֹוָמִאים ָאְסרּו ַלֲעׂשֹות ֵּכן ְוָהיּו ְמַחְּפִׂשים ֲעִלילֹות, 

ָלֵכן הּוא ׁשֹוֵלַח לֹו ִסיָמן ֶׁשָהָיה ִקּדּוׁש ַהחֶֹדׁש: "ָּדִוד ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ַחי ְוַקָּים". ֲאָבל ָמה 

ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ְלִקּדּוׁש ַהחֶֹדׁש? ָּכתּוב ַעל ָּדִוד: "ְּכָיֵרַח ִיּכֹון עֹוָלם, ְוֵעד ַּבַּׁשַחק 

ֶנֱאָמן ֶסָלה" )תהלים פרק פ"ט פסוק ל"ח(, ֶׁשָּדִוד ַהֶּמֶלְך ִנְמָׁשל ַלָּיֵרַח. ְוַגם ֲאַנְחנּו ַאֲחֵרי ִבְרַּכת 

ַהְּלָבָנה אֹוְמִרים: "ָּדִוד ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ַחי ְוַקָּים". ְוׁשּוב ַּפַעם ְּכֶׁשּגֹוְמִרים ַהּכֹל אֹוְמִרים: 

"ִיְצָחק ִיְצָחק ִיְצָחק" )ֹלא ֻכָּלם אֹוְמִרים ֶאת ֶזה(. ָמה ַהֶּקֶׁשר ְלִיְצָחק? ִּכי ִיְצָחק ָאִבינּו ִנְמָׁשל 

ַלְּלָבָנה. ּוְכמֹו ֶׁשאֹוְמִרים ַּבִּפּיּוט ֵעת ַׁשֲעֵרי ָרצֹון: "ַאל ָנא ְיִהי עֹוָלם ְּבִלי ָיֵרַח", ֶׁשַהַּכָּוָנה 

ָׁשם ְלִיְצָחק. ָהֶרֶמז ָּבֶזה ֶׁשַהָּיֵרַח ַקָּים ְלעֹוָלם, ַוֲאִפּלּו ִאם ָיבֹואּו ֻכָּלם ְלַהְכִחיד אֹותֹו, ֹלא 

ַיֲעזֹר ָלֶהם ְּכלּום. ְוָכָכה ַגם ַעם ִיְׂשָרֵאל ַקָּים ְוַהּתֹוָרה ַקֶּיֶמת. )גליון 81 אותיות מ"ג, מ"ד(.
 

 "ָעמֹק ָעמֹק ִמי ִיְמָצֶאּנּו" 
ֵסֶפר "ָׁשב ְׁשַמְעְּתָתא" הּוא ֵסֶפר ָעמֹק ְמאֹד, "ְוָעמֹק ָעמֹק ִמי ִיְמָצֶאּנּו" )קהלת ז' כ"ד(. 

ִּבְּזַמן ֶׁשָּמָרן ָהַרב עֹוַבְדָיה ַזַצ"ל ָהָיה לֹוֵמד ּבֹו ָבאֹוטֹוּבּוס, ֹלא ָהָיה רֹוֶאה ְכלּום, ֶאָּלא ִנְכָנס 

ָלאֹוטֹוּבּוס ְויֹוֵׁשב ְולֹוֵמד. ַּפַעם ִאְׁשּתֹו ָהַרָּבִנית ָּבָאה ְלָידֹו, ְוהּוא ֹלא ָרָאה אֹוָתּה, ִּכי הּוא 

ְמֻרָּכז ַּבֵּסֶפר ַהֶּזה. ַאַחר ָּכְך ִהִּגיַע ַלַּתֲחָנה ֶׁשּלֹו, ָאְמָרה לֹו: "עֹוַבְדָיה! קּום!", ִהְתַּפֵּלא, ָאְמָרה 

לֹו: "ַאָּתה ֹלא רֹוֶאה אֹוִתי?", ָאַמר ָלּה: "ֵאיפֹה ָהִיית ַעד ַעְכָׁשו?!..." )גליון 67 הערה 19(.

ַהֶּבן ִאיׁש ַחי )שנה ראשונה פרשת מסעי אות י"ד( ָּכַתב ֶׁשִּמי ֶׁשְּמָבֵרְך ִּבְרכֹות ַהַהְפָטָרה, ַּגם 
הּוא ְבַעְצמֹו ָצִריְך ַלֲענֹות ַּבּסֹוף ָאֵמן ַעל ִּבְרָכתֹו, )ְוחֹוֵתם ָּכָכה: "ָּברּוְך ַאָּתה ה' ְמַקֵּדׁש ַהַּׁשָּבת, 
ָאֵמן"(, ְוַהַּכף ַהַחִּיים )סימן רט"ו אות א'( ָּכַתב ֶׁשֹּלא ָנַהְגנּו ַבָּדָבר ַהֶּזה, ֲאָבל ָהַרב עֹוַבְדָיה 

ַזַצ"ל )שו"ת יחוה דעת חלק ב' סימן כ"ג, ובהליכות עולם שם( ָמָצא ְבֵסֶפר "ְּפֻקַּדת ַהְלִוִּים" ַעל 
ַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות, ֶׁשל ֶאָחד ֵמָהִראׁשֹוִנים ֶׁשָהָיה ֶבן ּדֹורֹו ֶׁשל ָהַרְׁשָּב"א )ּוַבר ְּפלּוְגֵתיּה(, ְוהּוא 
ַרֵּבנּו ַאֲהרֹן ַהֵּלִוי )הרא"ה(, ְוָׁשם )דף מ"ה עמוד ב'( הּוא כֹוֵתב ֶׁשָּצִריְך ַהַּמְפִטיר ַלֲענֹות "ָאֵמן" 
ַעל ִּבְרָכתֹו ַבּסֹוף. ְוָלָּמה ֵיׁש ַלֲענֹות ָאֵמן? ִּבְגַלל ֶׁשְּבָמקֹום ֶׁשֵּיׁש ִסְדָרה ֶׁשל ְּבָרכֹות, ָאז 
ִּבְבָרָכה ַאֲחרֹוָנה אֹוְמִרים "ָאֵמן" )עיין שלחן ערוך אורח חיים סימן רט"ו סעיף א'(, ּוְכמֹו ֶׁשַאָּתה 
אֹוֵמר ְּבסֹוף ְּתִפַּלת ָהֲעִמיָדה: "ַהְּמָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשלֹום, ָאֵמן", ְוַגם ְּבִבְרכֹות 
)ְוָלָּמה ֹלא אֹוְמִרים ְּבִבְרַּכת  ִיְׂשָרֵאל ָלַעד, ָאֵמן"  ְקִריַאת ְׁשַמע ְּבַעְרִבית: "ׁשֹוֵמר ֶאת ַעּמֹו 
ַהּתֹוָרה ֶׁשְּלַאֲחֶריָה "ָּברּוְך ַאָּתה ה' נֹוֵתן ַהּתֹוָרה, ָאֵמן"? ִּבְגַלל ֶׁשְּבָעָבר ֹלא ָהיּו ְמָבְרִכים ָּכל ָהעֹוִלים, ֶאָּלא 

ַרק ָהעֹוֶלה ָהִראׁשֹון ְמָבֵרְך "ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו", ְוָהעֹוֶלה ָהַאֲחרֹון ְמָבֵרְך: "ֲאֶׁשר ָנַתן ָלנּו", ְוִאם ֵּכן ֹלא ָהְיָתה 

ִסְדָרה ֶׁשל ְּבָרכֹות(. ְוָכָכה ִמְנַהג ַהְּסָפַרִּדים. )גליון 52 הערה 11(
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פתרונות מגליון קודם:
פתרון החידה: "סגול" מורכב משלש נקדות, ואינו ניקוד. אחד מטעמי קריאת התורה נקרא אצל 

האשכנזים סגול )ואצל הספרדים "סגולתא"(. הזוכה: אלישיב דהן - חיפה
פתרון מה בתמונה: כבוד קדושת אדמו"ר הגאון רבי יואל מסאטמר זצ"ל. הזוכה: א. חכים - ירושלים

יֹוֵסף  ]ַרֵּבנּו  ָמָרן  א. 
ֵסֶפר "ֵּבית  ָּכַתב  ָקארֹו[ 
יֹוֵסף" ]ַעל ַהטּור[, ֶׁשַאף 
ֵמָאה  ַהּיֹום  ָיבֹואּו  ִאם 
ֲאָנִׁשים ְלַחֵּבר ֵסֶפר ָּכֶזה 
ֹלא ַיְצִליחּו ַלֲעׂשֹות ָּכָכה, 
ִּכי ָׁשם הּוא ְמַתְמֵצת ֶאת 
ְוזֹו ֲעבֹוָדה  ְוַהֲהָלכֹות,  ְוָהִראׁשֹוִנים  ַהְּגָמָרא 
ַרָּבה ְמאֹד )ֲאִפּלּו ֶׁשֹּלא ָהיּו ָאז ַהְרֵּבה ִסְפֵרי ִראׁשֹוִנים 
ְמצּוִיים ְּכמֹו ַהּיֹום(, ּוְבֶמֶׁשְך ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָגַמר ֶאת 

ִחּבּור ַהֵּבית יֹוֵסף, ְוַאֲחֵרי ֶזה ָעָׂשה לֹו ַמֲהדּוָרא 
ְׁשִנָּיה עֹוד ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה. ַאַחר ָּכְך ִחֵּבר 
ֶאת ַהֻּׁשְלָחן ָערּוְך ְּבֶמֶׁשְך עֹוד ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה 
ָׁשָנה. ּוַבָּׁשַמִים ָהיּו ְמַחִּכים לֹו ֶׁשִּיְגמֹר ַהּכֹל 
ְלַאט ְלַאט. ַאֲחֵרי ֶׁשָּגַמר ֶאת ָּכל ַהֻּׁשְלָחן ָערּוְך, 
ִחֵּבר "ֶּכֶסף ִמְׁשֶנה" ַעל ָהַרְמַּב"ם )ֲאָבל ֵחֶלק ִמֶּמּנּו 
הּוא ִהְתִחיל ִלְפֵני ֵכן, ְוָלֵכן ִאי ֶאְפָׁשר ָלַדַעת ַמה ָּכַתב 

ִלְפֵני ּוָמה ַאֲחֵרי, ִאם ֵיׁש ְסִתיָרה ֵבין ַהְּדָבִרים. ועיין יביע 

אומר חלק י' חלק יו"ד סימן ל"ז אות ב'(. ּוְכֶׁשָּגַמר 

ְמָלִכים,  ִהְלכֹות  ֶׁשל  ָהַאֲחרֹון  ִמְׁשֶנה  ֶּכֶסף 
ַהְּזַמן ֶׁשּלֹו  ֶׁשִהִּגיַע  ֵמַהָּׁשַמִים  ִקֵּבל הֹוָדָעה 
ְלִהָּפֵטר, ּוַמה ִּיְהֶיה ִעם ַהְּכָרך ָהַאֲחרֹון ַהֶּזה? 
ְּתַקֵּבל אֹותֹו ְלַמְעָלה ְבַמֲהדּוַרת ְפֶרְנֶקל ִעם 
ָּכל ַהֶהָערֹות ְוכּו'... ְוהּוא ִנְפַטר ַּכֲאֶׁשר ָׁשַלח 
אֹותֹו ִלְדפּוס, ְּכֶׁשהּוא ֶּבן 87 ָׁשִנים. ֶזה ָמָרן 
ֶׁשִּקַּבְלנּו הֹוָראֹוָתיו )ּוְסָתם "ָמָרן" ֶזה ָמָרן ַרִּבי יֹוֵסף 
ָקארֹו. ְוָאְמָנם ֵיׁש עֹוד ַּכָּמה "ָמָרן", ]ְּכמֹו[ ָמָרן ֶהָחִבי"ב 

ַּבַעל ְּכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה, ָמָרן ֶהָחִבי"ף ַרִּבי ַחִּיים ָּפָלאִג'י, 

ָמָרן ַהגרי"ח ֶׁשֶּזה ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים ]ַהֶּבן ִאיׁש ַחי[, ּוָמָרן 

ָהַרב עֹוַבְדָיה, ֻּכָּלם ַצִּדיִקים ֻּכָּלם ְקדֹוִׁשים. ֲאָבל ְלֻכָּלם 

ּתֹוִסיף ָלֶהם עֹוד ִמָּלה, ִּכי "ָמָרן" ַהְּמקֹוִרי ֶזה ַרִּבי יֹוֵסף 

ָקארֹו. ָלָּמה הּוא ִנְקָרא "ָמָרן"? ִּכי ִקַּבְלנּו הֹוָראֹוָתיו(.

ַהֵּתיָמִנים הֹוְלִכים ַאֲחֵרי ַרֵּבנּו ָהַרְמַּב"ם, ִּכי הּוא 
ָעָׂשה ָלֶהם ַהְרֵּבה ְדָבִרים ְּגדֹוִלים, ְוָכַתב ָלֶהם 
"ִאֶּגֶרת ֵּתיָמן" ְוֶהֱחָיה אֹוָתם, ְוִכי ֵהם ְיכֹוִלים 
ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשַהּיֹום ֵחֶלק  ְלִהְתַּכֵחׁש ֵאָליו?! 
ָּגדֹול ֵמֶהם הֹוְלִכים ַאֲחֵרי הֹוָראֹות ָמָרן, ֲאָבל 
ִנְׁשַאר עֹוד ֵחֶלק ָחָזק ֶׁשהֹוְלִכים ַאֲחֵרי הֹוָראֹות 
ָהַרְמַּב"ם ִּבְלַבד. ְוָכל ָּדָבר ָרמּוז ַּבּתֹוָרה: "ּתֹוָרה 
ִצָּוה ָלנּו מֶֹׁשה מֹוָרָׁשה ְקִהַּלת ַיֲעקֹב" )דברים 
ל"ג ד'(, מֶֹׁשה ֶזה רֹוֵמז ָלַרְמַּב"ם. ָהַאְׁשְּכַנִּזים 

הֹוְלִכים ַאֲחֵרי הֹוָראֹות ָהַרָמ"א, ָאז "מֶֹׁשה" ֶזה 
רֹוֵמז ָלַרָמ"א ַרִּבי מֶֹׁשה ִאיֶסְרִלׁש. ְוֵאיָפה ָמָרן? 
"מֶֹׁשה" ָראֵׁשי ֵתבֹות ָמָרן ֶׁשִּקַּבְלנּו הוָֹראֹוָתיו. 
ִנְּתנּו  ֻכָּלם  ִּכי  ֶאָחד,  ְלָמקֹור  ֻּכָּלם הֹוְלִכים 
ֵמרֹוֶעה ֶאָחד. ַהְּגָמָרא )חגיגה ג' ע"ב( אֹוֶמֶרת: 
ֵאּלּו אֹוְסִרין ְוֵאּלּו ַמִּתיִרין ְוכּו' ְוִתְלַמד ֶאת ַהּכֹל, 

ֶׁשֶּנֱאַמר "ִּדְבֵרי ֲחָכִמים ַּכָּדְרבֹנֹות ּוְכַמְׂשְמרֹות 

ֶאָחד"  ֵמֹרֶעה  ִנְּתנּו  ֲאֻסּפֹות,  ַּבֲעֵלי  ְנטּוִעים 

)קהלת י"ב י"א(. ַּבָּפסּוק ָׁשם ָּכתּוב "ֵמרֶֹעה" 

ְּבִלי ָוא"ו, ְוֶזה ָראֵׁשי ֵתבֹות "מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו 

ַהָּׁשלֹום", ִּכי ֻכָּלם ִמָּמקֹור ֶאָחד. ַוֲאִפּלּו ֶׁשֵּיׁש 

ַהְרֵּבה ַמְחלֹוקֹות ֵּבין ָמָרן ְלָהַרָמ"א, ָמָרן ָהַרב 

ָּדָבר  391( ּכֹוֵתב  ַזַצ"ל )קול סיני עמ'  עֹוַבְדָיה 

ֶׁשהּוא ְמאֹד ָנכֹון, ֶׁשרֹב ְּכָכל ַהַּמְחלֹוקֹות ֵהם 

ַּבִּמְנָהִגים, ִּכי ִעַּקר ַהִּדין ְּכמֹו ָמָרן ֶאָּלא ֶׁשֵּיׁש 

ִמְנָהִגים ֶׁשל ַחְכֵמי ָצְרַפת ְוַכּדֹוֶמה ֶׁשעֹוִׂשים 

ַאֶחֶרת )עי' בספר מגדולי ישראל ח"ג עמ' תנ"ה(.

ָחָכם ֶאָחד ָאַמר ִלי ֶרֶמז ֶׁשָּכאן ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 

ַאְתָרא ְדָמָרן ]ְמקֹומֹו ֶׁשל ָמָרן, ֶׁשהּוא ָהַרב 

ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל[ ִמַּמה ֶּׁשָּכתּוב: "ֵאֶּלה ַהֻחִּקים 

ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמרּון ַלֲעׂשֹות ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר 

ָנַתן ה'" )דברים י"ב א'(, ַהִּמִּלים "ְוַהִּמְׁשָּפִטים 

ּוַמְמִׁשיְך  ָמָרן,  ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמרּון" סֹוֵפי ֵתבֹות 

"ַלֲעׂשֹות ָּבָאֶרץ", ְּכלֹוַמר ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ָמָרן 

הּוא ָמָרא ְדַאְתָרא. ְוַכָּמה ְדָבִרים ֶׁשָהַאְׁשְּכַנִּזים 

ָּכאן עֹוִׂשים ְּכַדַעת ָמָרן. )גליון 90 אותיות י"ג וי"ד(.

ֲאִני ָתִמיד אֹוֵהב ֶׁשָּׁשִרים  ב. ַהִּׁשיר "ָמֻעִּזי", 

ַעְנֶּתִּבי  ַבַּבִית, ִּכי ַהְמַחֵּבר ַרִּבי  ְרָפֵאל  אֹותֹו 

ֵמֲאָרם צֹוָבא ]ַחֵלּב[ ָהָיה ְמׁשֹוֵרר ֲאִמִּתי, ְוָכל 

ַּפַעם ֶׁשֲאִני קֹוֵרא ֶאת ַהִּׁשיִרים ֶׁשּלֹו ֲאִני רֹוֶאה 

רּוַח ֶׁשל ִׁשיָרה, ִּכי ֹלא ָכל ֶאָחד ָיכֹול ְלׁשֹוֵרר 

ְוַלֲעׂשֹות ֲחרּוִזים )ָּכתּוב ַּבְּגָמָרא )חולין צ"ה עמוד 

ב'( "ַאל ְּתִהי ׁשֹוֶטה ַבֲחרּוִזין", ְּכלֹוַמר ַאל ִּתְכּתֹב ֲחרּוִזים 

ֶׁשל ְׁשטּות. ָאְמָנם ַּבְּגָמָרא ָכתּוב "ַאל ְּתִהי ׁשֹוֶטה, ַּבֲחרּוִזין 

ֱהֵוי ִסיָמן", ֲאָבל ֵיׁש ִמי ֶׁשִּפֵּסק ָּכָכה...(. הּוא ָכַתב ִׁשיר 

ַעל ְקִריַעת ַים סּוף ָּכל ָּכְך ָיֶפה, ַּגם ֶהָחרּוז ַּגם 

ַהִּצְלצּול ְוַהּתֶֹכן ְמֻיָחד ְּבִמינֹו. ַיֲהדּות ֲאָרם צֹוָבא 

ִהיא ַיֲהדּות ְמֻיֶחֶדת,  ְוָהָיה ָלֶהם ֵּבית ְּכֶנֶסת 

ַעִּתיק ֶׁשֵּיׁש ָׁשם ַמֵּצָבה ֶׁשָּכתּוב  ָּבּה "ַעד ָּכאן 

ִהִּגיַע יֹוָאב ֶּבן ְצרּוָיה". ְואֹוְמִרים ֶׁשַּגם ְּבֵבית 

ַהְּכֶנֶסת ָהַעִּתיק ְּבֶג'ְרָּבא ֵיׁש ָּדָבר ָּכֶזה. ֲאָבל 

ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשֲאָרם צֹוָבא ֶזה ַהְּמקֹוִרי ְוֹלא ֶׁשל 

ְצרּוָיה  ֶּבן  ְליֹוָאב  ֵּיׁש  ִּכי ַמה  ָלָּמה?  ֶג'ְרָּבא, 

ְּבֶג'ְרָּבא?! ֲאָבל ַּבֲאָרם צֹוָבא ָּכתּוב  ַלֲעׂשֹות 

"ְּבַהּצֹותֹו ֶאת ֲאַרם ַנֲהַרִים ְוֶאת ֲאַרם צֹוָבה, 

ַוָּיָׁשב יֹוָאב ַוַּיְך ֶאת ֱאדֹום ְּבֵגיא ֶמַלח ְׁשֵנים 

ָעָׂשר ָאֶלף" )תהלים ס' ב'(. )ְואּוַלי ַהַּמֵּצָבה ַהּזֹאת 

ָהְעְּתָקה ִמָּׁשם ְוֶהֱעִבירּו אֹוָתּה. אֹו ֶׁשַהִּסּפּור ֹלא ְמֻדָּיק, 

ָרִאינּו ֶׁשִּסּפּוִרים עֹוְבִרים ֵמֵעָדה ַאַחת  ְוַכָּמה ְפָעִמים 

ַלְּׁשִנָּיה(. )גליון 144 הערה 1(.


