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 סיום הש"ס

)לחזן ר' כפיר פרטוש ולאחיו ר' יהונתן הי"ו(1. שבוע טוב ומבורך. א.  חזק וברוך 
בעוד שבועיים יום כ"ז בכסלו אי"ה עושים "סיום הש"ס" עם הרב שלמה 
עמאר שליט"א, בבנייני האומה בירושלים. פעם היו עושים אשכנזים לבד 
וספרדים לבד, והיום גם הספרדים כל אחד עושה לבד, "משפחת בית 
)זכריה י"ב י"ב(. אבל פעם החילוניים היו  דוד לבד ומשפחת בית נתן לבד" 
אומרים: כמה יש חרדים?! אם ניתן להם אולם גדול בקושי רבע יהיה מלא. 
אבל ראו שהם יכולים למלא מגרש טדי ובנייני האומה ובנייני המשיח... 
ויתמלא הכל. לכן שיפסיקו לחשוב שהם כבשו את העולם. ולא זו בלבד, 
אלא שמתחילים מחדש "מאימתי קורין את שמע בערבין" )ברכות ב' ע"א(, 
המלה שמע ראשי תיבות רבי שלמה משה עמאר, וזה מתאים לו בדיוק2.

האסונות נובעים מחילול השבת
כתוב בפסוק: "ואם לא תשמעו אלי לקדש את יום השבת ולבלתי שאת ב. 

משא ובוא בשערי ירושלים ביום השבת והצתי אש בשעריה ואכלה ארמנות 
ירושלים ולא תכבה" )ירמיה י"ז כ"ז(. יש עונש על חילול שבת. השבוע הזה 
היו תאונות בצורה מוזרה מאד )קצת אני שומע, ובעיתונים שאני רואה בסוף השבוע 
לא מביאים כל הפרטים האלה(: שני אחים נשרפו, אשה ברכבת הקלה נחתכה 

לשתים, בחורה באה לבקר קרובי משפחתה בתל השומר ונפלה מקומה 
חמישית, ועוד. מה הדברים האלה?! אף פעם לא היה כדבר הזה. כל זה נובע 
מחילול שבת, גם לפי הפשט וגם לפי הקבלה. לפי הפשט, השבת נותנת 
לנו שלוה אושר ושמחה. וכולנו עדים שפעם הרב עובדיה ע"ה היה דורש 
במוצאי השבת, ואדם יוצא משם מלא אור, כי הנשמה היתירה יוצאה וצריך 
למלא משהו לנפש היתירה שנגמרה, וכמו שהגמרא )תענית כ"ז ע"ב( אומרת: 
"שבת וינפש" - וי אבדה נפש. לכן באים דברי תורה ומחיים אותה. אבל 
בעוונות כאשר אין שבת ואין נשמה יתירה אלא נשמה חסירה, והאושר 
של השבת מהם והלאה, ממילא גם ביום ראשון עובדים ויש תאונות פה 

1.  השיר הזה "נא שים עלי" חיבר מנחם מוסטקי. בגמרא בביצה )ל"ג ע"ב( כתוב "מוסתקי", מה 
זה מוסתקי? זו חבית שבורה שמדביקים אותה )רק זה בתי"ו והוא בטי"ת(. השירים שלו מעודדים 

יהודים שבורים, כמו המוסתקי של הגמרא.
2.  בפעם שעברה היה סיום הש"ס במגרש טדי, והגיע לשם הרב עובדיה ע"ה, אבל לא נתנו 
לצאת מהאוטו כי היו רוקדים הרבה עד כלות הכוחות )כולם שם אנשי ש"ס והמלה ש"ס בגימטריא 
"רוקדים"...(, והרב נמצא באוטו ארבעים וחמש דקות. כמה שמתחננים אליהם שיפסיקו ויתנו 

לרב להיכנס, הם לא מתייחסים ואחרי שנרגעים מעט שוב ממשיכים בזה. אם אתם רוצים 
לכבד אין הכי נמי, תעלו על הספסלים ותרקדו שם, אבל לא בדרך. בסוף לא יכולתי להישאר 
שם ויצאתי לבית. ובדרך שמעתי את הרב, והוא אמר: אנשים מוצאים בבוקר כמה דקות 
בקושי לשחרית בהפסקת האכילה, וחוזרים מהעבודה עייפים וסחוטים, ובמקום להתפלל 
מנחה וערבית אדם יושב בכורסא עם הבן שלו מול הטלויזיה, "אני והנער להשתטח". איך 

הרב מצא את הביטוי הזה מהפיוט "עת שערי רצון", והעביר אותו לדור היתום הזה.

ושם3. ובמיוחד עם ישראל שנצטוו לשמור את השבת, והם לא רק שאינם 
שומרים אלא נלחמים בשבת, כאילו זה "אויב" שצריכים להילחם בו. ועוד 
המציאו מלה כזאת "הדתה". אבל מה סופם של כל האומרים דבר כזה? 
אבדון ומות, ולא ישאר מהם כלום. וכבר היה לעולמים בזמן החשמונאים, 
שהיו מתיוונים שנלחמו בכל דבר של תורה, ומישהו זוכר מה נשאר מהם 
מחרבן בית שני? כלום. גם צדוקים וגם בייתוסים וגם איסיים וגם מתיוונים, 
לא נשאר מהם כלום. אבל מה שנשאר זה רק שומרי תורה ומצוות, וכמה 
שעבר עליהם הם נשארו כאלה. לכן שיזכרו את זה. כתוב: "יש דבר שיאמר 
י'(.  )קהלת א'  ראה זה חדש הוא, כבר היה לעולמים, אשר היה מלפנינו" 
אנשים חושבים שזה דבר חדש שחידשו בדורנו, אבל כבר היה דבר כזה, 
וזה לא דבר חדש שחידשו שני "רונים" רון מכאן ורון מכאן, רון ורון מוכים 
בעוורון, אחד מטבריה ואחד מתל אביב, חושך ואפילה. לא ישאר מהם 
פליט ושריד, ובני אדם שיבואו אחריהם כבר ישנאו אותם4. אבל יש לנו 
"צדיק אחד בסדום", משה פדלון ראש עיריית הרצליה5. ראש העיר שם 
)שאיני יודע עד כמה הוא שומר שבת( לא נתן ידו לפושעים, ולא הסכים לחולדאי 

של תל אביב. אמר לו: אתה חולדאי תתכבד לשבת במקומך עם החולדות... 
אני לא מרשה לאוטובוסים שלך לעבור דרכי. יש לי מאה עשרים ושבעה 
בתי כנסת בעיר, וכולם חיים בשלום ובשלוה, בשביל מה לעשות הפרעות 
בעם ישראל?! וכי חסר לנו אויבים?! מה השגעון הזה?! לכן מגיעה לו 
ברכת מזל טוב והצלחה. "משה" בגימטריא הצלחה רבה, ו"משה פדלון" 
בגימטריא שירה ובגימטריא תפלה. שיזכה לעלות מעלה מעלה בעז"ה. 
וכל מי ששומר ומכבד את השבת, ואפילו לא שומר אישית אבל מקפיד 

שתהיה ברחוב אוירה של שבת, הקב"ה משלם שכרו כפלי כפליים.

חייבים למחות על חילולי השבת
הרמב"ם )פ"י מהלכות יסודי התורה ה"ד( כותב: "כל דבר טובה שיגזור הא-ל ג. 

אפילו על תנאי אינו חוזר )כלומר אם אומר אם תעשו כך וכך תקבלו שכר ואח"כ לא עשו, 
אינו חוזר בו בדבר של טובה(. ולא מצינו שחזר בדבר טובה אלא בחרבן בית ראשון, 

3.  לפני שנים רבות קראתי שהתאונות שקורות במדינה הזאת ביום שבת ארבעים אחוז 
ובשאר הימים ששים אחוז. זאת אומרת שבכל יום מימי השבוע עשרה אחוז )אם תחלק ששים 
אחוז על ששת ימי השבוע זה עשרה אחוז(, ובשבת פי ארבעה - ארבעים אחוז. מה הסיבה? יש אומרים 

מפני שבשבת נוסעים יותר עם מכוניות פרטיות, אבל זו לא הסיבה לזה, אלא מפני שאין 
להם שלוה ומנוחה של השבת.

4.  שמעתי שיש מכוניות של חילוניים לאורך תל אביב, שמצטטים את ברל כצנלסון וביאליק 
שמדברים בשבח השבת, לומר: אנחנו לא מסכימים לחילול שבת בצורה פומבית כזאת. 

ואשרי המדבר על אוזן שומעת.
5.  המלה "הרצליה" מזכירה את הרצל שהיה 
רחוק מן התורה, אבל יש בו ניצוץ כל שהוא, 

והנה בנו עיר על שמו והוסיפו לה שם "י-ה".

גליון מס': 188 פרשת וישלח
ט"ז כסלו תש"ף )14/12/19(   

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

בשעה 20:00

נושאי השיעור:
מוצ"ש פרשת ויצא, י' בכסלו תש"ף

מוצ"ש  ר"ת  הדלקת נרות 
17:55  17:16  16:01 י-ם: 
17:51  17:17  16:17 ת"א: 
17:48   17:15  16:05 חיפה: 
17:52  17:19  16:19 ב"ש:  לעילוי נשמת כנפיטה בת צֹגיירה ע"ה לבית עמאר ע"ה



שהבטיח לצדיקים שלא ימותו עם הרשעים, וחזר בדבריו. וזה מפורש במסכת 
שבת". הרמב"ם בחיבורו בד"כ לא כותב "וזה מפורש במסכת פלונית" )ואני 
עברתי על החיבור( מלבד מקומות בודדים שמזכיר מסכתות, כי החיבור נכתב 

אדעתא דהכי שהכל יהיה זורם כמשה מפי הגבורה. ולמה כאן כתב "וזה 
מפורש במסכת שבת"? אלא צריך להכיר את האופי של חיבור הרמב"ם, 
שרצה שכל אחד ואחד שיקרא בו יבין אותו6, ולכן נזהר מכל דבר שהקראים 
"והתוית  ד'(  )ט'  יוכלו להשתמש בו לרעה. מה היה כאן? נאמר ביחזקאל 
תו על מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים", בחרבן בית המקדש הקב"ה 
אמר למלאכי חבלה לעשות סימן על כל הנאנחים על חילולי שבת ודברים 
י תחלו"  ִשׁ ְקָדּ "ּוִמִמּ כאלה שלא יגעו בהם. ואח"כ כתוב להכות את כולם, 
)שם פסוק ו'(, תתחילו עם מקדשי. מה זה ממקדשי? לפי הפשט הכוונה לבית 

המקדש. אבל הגמרא )שבת נ"ה ע"א( אומרת: תני רב יוסף, אל תקרי ממקדשי 
אלא ממקודשי, כלומר תתחילו בצדיקים7. למה הקב"ה חזר בו ממה שאמר 
לא ליגוע בצדיקים? הגמרא אומרת שהיה ויכוח על זה, הקב"ה אמר: הם 
צדיקים שקיימו כל התורה מאל"ף ועד תי"ו ולא לנגוע בהם, ובאה מדת הדין 
ואמרה: למה הם לא מיחו ברשעים? אמר הקב"ה: גלוי וידוע ְלָפַני שאפילו 
היו מוחים לא ישמעו להם. אמרה מדת הדין: אם כי גלוי וידוע לפניך, לפניהם 
מי גלוי?! הרי הם לא יודעים וצריכים לצאת ולמחות על זה. ובסוף הקב"ה 
הסכים שיפגעו בכולם8. אבל הקראים היו מקשים על זה, וכי הפסוק כתב 
י, שהפורענות תתחיל בבית המקדש, ומי  ִשׁ ְקּדָ "ממקודשי"?! הוא אמר ִמִמּ
אמר שחזר בו מזה?! אלא צריך לומר אל תקרי ממקדשי אלא ממקודשי. לכן 
הרמב"ם שיש לו כלל לברוח מכל דבר שאינו פשוטו של מקרא, לא הביא את 
הפסוק הזה ביחזקאל, כי צריך לומר שם "אל תקרי", והוא בורח מאל תקרי 
וגזירה שוה וכל דבר מסובך כזה, ומגיש את הדברים בצורה פשוטה מאד9. 

6.  הרמב"ם )בהקדמה למשנה תורה( כתב: אדם שיגמור תורה שבכתב יקרא מיד את החיבור שלי, 
ולא יצטרך לספר אחר ביניהם. למה כתב ככה? כי באותו הזמן בספרד לא היו תלמידי חכמים 
גדולים, רק בודדים כמו הרי"ף הרמב"ם רבי יוסף בן מיגאש ורבנו מימון, וכיון שלא היה פירוש 
רש"י ממילא הגמרא היתה יבשה, כי מי יכול להבין את הגמרא בלי רש"י?! )היום יש כאלה לומדים 
גמרא בלי רש"י ומתחילים לפלפל הרבה, אבל קודם כל תתבונן בפירוש רש"י. הם יכולים לברך "המכין מצעדי גבר", גבר 

ראשי תיבות גמרא בלי רש"י...(. לכן היו לומדים את המשנה שכתובה בעברית עם קצת פירושים בלבד.

7.  הגמרא )בבא קמא ס' ע"א( אומרת שהפורענות באה בשביל הרשעים ואינה מתחלת אלא מן 
הצדיקים, שנאמר "כי תצא אש ומצאה קוצים ונאכל גדיש" )שמות כ"ב ה'(, כלומר האש מוצאת 

את הקוצים שהם הרשעים, וכבר נאכל הגדיש שזה הצדיקים תחילה.
"ויחלו באנשים  וראיה לדבר, שביחזקאל שם אחרי שכתוב "וממקדשי תחלו", כתוב    .8
ִחית אתה את כל  הזקנים אשר לפני הבית", ואחרי זה יחזקאל הנביא צועק להקב"ה "ֲהַמְשׁ
שארית ישראל" )שם פסוק ח'(, וכי אם מכה את הרשעים בלי הצדיקים זה נקרא להשחית את כל 
שארית ישראל?! אלא מוכרח שהקב"ה חזר בו ויצא הדין הפוך, שהכה גם את הרשעים וגם 

את הצדיקים, משום שלא מיחו בהם.
9.  אבא ע"ה היה אומר לנו בכל ליל פסח, שכתוב בגמרא )פסחים ד' ע"ב( שמדין תורה אסור לאכול 
חמץ בערב פסח מחצות היום והלאה, ואיך לומדים את זה? כתוב בפסוק "אך ביום הראשון" 
)שמות י"ב ט"ו(, אך - חלק. מה הכוונה? רש"י מפרש שאם תחליף את המלה "אך" באח"ס בט"ע, 

נמצא שאל"ף זה חי"ת וכ"ף זה צד"י, וא"כ המלה "אך" זה "חצ", כלומר לחצות ולחלק לשתים. 
אח"ס בט"ע גי"ף דכ"ץ הל"ק ומ"ר זנש"ת. אנחנו לא  ]מה זה אח"ס בט"ע? זה סדר אותיות: 
יודעים את זה רק אל"ף בי"ת, אבל התימנים מלמדים את כל החילופים של האותיות הלכה 
למעשה )הם כתובים בגמרא שבת ק"ד ע"א(. פעם הראו לי ספר "מסורת" של התימנים )כמו ספר מסורת 
של האשכנזים(, ושם כתוב: אתב"ש גרד"ק, אלב"ם גנד"ס, אח"ס בט"ע, וכל מיני חילופי אותיות 

כאלה[. אבל הרמב"ם לא רוצה לכתוב בספרו דבר כזה, שלא יאמרו לו: מה אתה משחק בנו?! 
"הביא לנו איש עברי לצחק בנו" )בראשית ל"ט י"ד(. לכן כתב שהפסוק אמר "לא תאכל עליו חמץ" 
)דברים ט"ז ג'(, והכוונה שלא לאכול חמץ על קרבן פסח, זאת אומרת בשעה שאפשר להקריב את 

הפסח כלומר מחצות היום אסור שיהיה חמץ בבית )פ"א מהלכות חמץ ומצה ה"ח(. אמנם גם את זה 
למדו מפי השמועה, אבל לפחות אתה בונה על פסוק ולא פסוק עם חילופי אותיות ותיבות, כי 
יאמרו שאין לדבר סוף. עד כאן שמעתי מאבא. ועוד דבר כזה, הרמב"ם בהלכה הבאה שם )הלכה 
ט'( כותב: מדין תורה אפשר לאכול חמץ בערב פסח עד חצות, וחכמים הקדימו שעה אחת ואמרו 
שאסור לאכול משעה ששית, ואח"כ גזרו גם על שעה חמישית, כדי שלא תתחלף שעה ששית ביום 
המעונן. וחכמי לוניל הקשו על הרמב"ם: מחילה מכבודך, הרי שעה ששית בעצמה גזירה, וא"כ 

לכן אף פעם הוא לא כותב בחיבורו גזירה שוה. ופעם בדקו לי במחשב, ומצאו 
שפעם אחת בהלכות תלמוד תורה )פ"ד ה"ח( כתב: אם באו שני תלמידים אחד 
שואל קל וחומר ואחד שואל גזירה שוה, עונים למי ששואל קל וחומר כי זה 
דבר שכלי10. ובכל מקום את הגזירה שוה הרמב"ם לא מסביר11. אותו הדבר 
כאן, שכתב "וזה מפורש במסכת שבת". וזה מהפעמים הנדירות שהרמב"ם 

מזכיר כן. )עיין בקונטרס כסא המלך הנד"מ עמ' ס' ובספר אסף המזכיר ערך הרמב"ם א'(.

אנחנו מוחים נגד המבזים את השבת
ומה נוכל לעשות היום? בכל מקום שיש כנס של תלמידי חכמים צדיקים ד. 

ויראי שמים, צריך למחות על זה. זה הכח שלנו ולא נוכל לעשות יותר מזה. 
לכן אנחנו מוחים נגד הפושעים האלה, נגד אלה שמבזים את השבת, נגד אלה 
שמחרפים את התורה, ונגד אלה שאינם יכולים לסבול מלה אחת של תורה, 
נגד אלה שאינם יכולים לראות יהודי שומר שבת או מניח תפלין12. השבוע 
הזה הייתי בתל אביב, וראיתי אחד מניח תפלין, "צדיק אחד בסדום", ועוד 
רופא עם כיפה "פלא פלואים"... וגם ראיתי על הקירות שם הסטוריה של 
"חיים ארלוזורוב"13, ואילו הסטוריה של אברהם אבינו לא אכפת להם מזה, 
או הסטוריה של יחזקאל הנביא שכתב לראשונה את המלה "תל אביב" 
)יחזקאל ג' ט"ו(, לא צריך לדעת את זה. ויותר מזה, השבוע מישהו פרסם שעשו 

"מסיבת חומש" בכתה ב' בתל אביב, ובאו הילדים בהתרגשות לקבל את 
החומש, והנה הם פותחים ורואים שהוא ריק בלי כלום. זה טירוף, זה שגעון 
של מטורפים, ושל שונאי תורה. כל הגוים לומדים את התנ"ך שלנו, שתורגם 
למעלה מאלף שפות בעולם )ופעם קראתי שהתנ"ך תורגם לאלף ששים וחמש שפות(14. 
ואילו הפושעים הארורים האלה לא רוצים לתת חומש לילדים. למה אתם 
עושים מסיבת חומש? תעשו "מסיבת הברית החדשה" או "מסיבת גיהנם". 

אתה לא יודע מה עולה בדעתם.

איך גזרו על שעה חמישית?! והרי גזירה לגזירה לא גזרינן. אמר להם: אני יודע שבגמרא כתוב 
שאדם טועה בשתי שעות )עיין פסחים י"ב ע"א(, אבל אם אכתוב את זה יבואו האנשים הרחוקים 
מהתלמוד ויגידו שהיום אין מי שטועה בזה כי יש לנו מכשירים, שעון שמש ושעון אמש... לכן 
כתבתי ששעה ששית אסורה מדרבנן ושעה חמישית אולי יטעו בששית, וא"כ הטעות כולה 
שעה אחת בלבד. )שו"ת הרמב"ם ליפסיא סימן רמ"ט והובא בכסף משנה שם(. אמנם היום לא נוכל להגיד 

גם את זה, כי יש לנו שעון ורדיו וטלפון וכל המכשירים שבעולם. אבל חכמים קבעו ככה.
10.  הרמב"ן )כל כתבי הרמב"ן ח"א עמ' רס"ב( כותב שאם כל אחד יעשה גזירה שוה מדעתו יחריב את 
העולם. והרב שעוול )בהערותיו שם( שהיה תלמיד חכם גדול, כתב: "לא ידעתי איך יחריבו את 
העולם בגזירה שוה". אבל הדבר פשוט, שעם גזירה שוה תוכל לחדש הלכות בלי סוף, כאן כתוב 
מלה כזאת וכאן כתוב מלה כזאת ועושים "גזירה שוה". ויש דוגמא כזאת, מה שכתב בשו"ת 
נחל אשכול )סימן מ'( על המשכילים בזמנו שאמרו שהיום לא צריך למול את הילדים, כי כתוב 
בפסוק "לא יוסיף יבוא בך עוד ערל וטמא" )ישעיה נ"ב א'(, וא"כ מה טומאה בזמן הזה ליתא גם 
ערלה ליתא. אוי ואבוי לגזירות שוות ולימודים כאלה. לכן אמרו "אין אדם דן גזירה שוה אלא 

שקיבל אותה מפי רבו" )פסחים ס"ו ע"א(.
למשל בגמרא )כריתות ה' ע"א( כתוב שבתו מאנוסתו אסורה מגזירה שוה, והרמב"ם )פ"ב    .11
מהלכות איסורי ביאה ה"ו( לא כותב את הגזירה שוה הזאת רק שזו קבלה בלבד )ועיין בספר ויען שמואל 

התשע"א סימן ח"י(.

12.  לפני שנה-שנתיים היה פרופסור "חצרוני", מאיפה אני מכיר אותו?! פעם הייתי באוטו 
ושמעתי חדשות של "קול ברמה", ואמרו שהפרופסור הזה אמר: "כאשר מגיע פסח אני לא 
יכול לראות יהודים אוכלים מצה". וכי הכריחו אותך לאכול?! אל תאכל מצה. אבל הוא לא 
יכול לראות את זה. לכן בפסח הוא ברח ליפן )ושמעתי שנתנו לו מכות יפות שם, ואיני יודע אם זה אמת(. 
ותוך כדי דיבור, אמרתי לעובדיה הנהג שלנו: חצרוני בגימטריא "השטן", כי זה התגלמות של 
השטן. היום יש אנשים שהולכים בפסח ליפו וקונים מה שרוצים משם, ויש אנשים שקונים 
לפני פסח כמה פיתות ומניחים במקפיא, עד שיקפאו הם והמקפיא ביחד. אבל אדם שאינו יכול 

לראות יהודי אוכל מצות, זה מטורף.
13.  הוא נרצח בליל שבת בשנת תרצ"ג )שנת 1933(, ועשו לו רחוב ענק שם, כי הוא היה שייך 

למערך וחשדו שאנשי הליכוד הרגו אותו, ועשו מלחמות על זה כרגיל.
14.  אח"כ הביאו לי פתק מהעיתון: מהו הספר הכי נפוץ בעולם? לא התנ"ך אלא הספר של 
"לנין", שהיה אבי הקומוניזם. אבל מה נשאר מלנין ומה נשאר מספריו?! פעם היה פסל גדול 
שלו ברוסיא בגובה תשעה מטר, והרסו אותו כליל ולא נשאר ממנו כלום. ואילו התורה שלנו 

עומדת שלושת אלפים שנה, והיא חיה ורעננה.



מי שבורח מהתורה והשבת לא ישאר ממנו כלום
הם אינם יודעים שבסופו של דבר יעזבו את ארץ ישראל, ולא ישאר ה. 

מהם כלום. והנה באנגליה יש חמשים אלף יהודים "יורדים" מהארץ, שאין 
להם שום סימן של יהדות ואין להם כלום. ואפילו אנשים שמקבלים תואר 
או מעלה כאן, אם מורידים להם קצת מהתואר שלהם עוזבים את הכל. פעם 
היה כאן אחד בשם "אבא אבן"15, שכתב ספר "עמי" על ההסטוריה של העם 
היהודי16. הוא הגיש אותו לאפיפיור מתורגם לאנגלית. האפיפיור דפדף 
בו, וראה כתוב שם על "מסעי הצלב" של הנוצרים, שנהרגו אלפי קהילות 
יהודים )בשנת ארבעת אלפים תתנ"ו, ומי שלא מבין נגיד לו 1096 למנין הגוים(. ופניו החוירו 
חליפות. לא פניו של האפיפיור כי מה אכפת לו?! אלא פניו של אבא אבן. 
האפיפיור כעס עליו: איך אתה כותב ככה?! ואבא אבן רעד ממנו17. והנה 
אלף אלפי הבדלות, הרמב"ן רבי משה בר נחמן ע"ה, שחי לפני שבע מאות 
)איני יודע מה היה השם העברי שלו המקורי, אבל  שנה, ופעם בא יהודי מומר "פול" 
החליף אותו ל"פול", שיפול לכבשן האש...(, ואמר שיש לו הוכחות מהתלמוד שכבר 

הגיע המשיח. והוא מתכוין לאותו האיש כמובן. הלך למלך אז, ואמר לו: אני 
רוצה להתווכח על זה עם החכם הגדול של היהודים, מי זה החכם שלהם? 
אמר לו: הרמב"ן. המלך קרא לו ואמר: אני גוזר שאתה צריך להתווכח 
איתו. אמר לו הרמב"ן: בתנאי שאוכל לומר כל מה שאני חושב, ואם תגיד 
לי לא לומר כמה דברים, זה לא ויכוח אמיתי. המלך הסכים, אבל אמר לו: 
אל תפגע בדת של הנוצרים, רק תדבר מה שיש לך. הרמב"ן עמד יחיד מול 
שבעים כומרים והמלך והמומר הזה, וענה על כל הטענות שלו במשך 
שלושה ימים, עד שהמלך נבהל ואמר: די מספיק, לא להמשיך יותר את 
הויכוח הזה18. הרמב"ן ענה על הכל בלי לפחד בכלל19. והמלך אמר לו: "אף 
פעם לא ראיתי אדם שאמר טענות כ"כ יפות על דבר לא נכון"...20. ונתן לו 

15.  שמעתי בחו"ל שהיה שולט בעשרים ושמונה שפות, והיה לו ראש של אבן...
16.  פעם ראיתי אותו כמה רגעים ב"בית לוינשטיין", ושם הקדיש כמה שורות להרמב"ם 

)ואיני זוכר כמה בדיוק(.

הם הורגים ורוצחים ואסור לנו לספר את זה. האפיפיור הזה הוא ואבותיו )האפיפיורים(    .17
רשעים ארורים. הוא וכל הדת שלו תעבור מן העולם. רוצחים שכמותם מאז מסעי הצלב 

ועד גרמניה בימינו.
18.  מה עשו הכמרים הארורים? אמרו: "אנחנו ניצחנו את הרמב"ן". וכי אתם ניצחתם אותו?! 
הרמב"ן ישב וכתב: ביום הראשון המומר טען כך וכך, וביום השני טען כך וכך, וביום השלישי 
טען כך וכך. ועניתי לו: חבל על הזמן שלך, אתה רוצה להגיד שכבר הגיע המשיח ומצאת רמז 
לזה בישעיה )פרק נ"ג(, והרי כתוב שם )ב' ד'(: "וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות, 
לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה". אדוני המלך, אתה מוכן לומר לחייליך שכל 
אחד ילך הביתה? כי בזמן המשיח אין לא חרב ולא מלחמה )באותו הזמן היו מלחמות בין הערבים 
לנוצרים, והנוצרים ניצחו לאט לאט עד שכבשו את כל ספרד, ואח"כ גירשו משם את היהודים בשנת חמשת אלפים 

רנ"ב(. אמר לו: אוי ואבוי, הערבים יאכלו אותי, אתה נותן לי עצות לרעה?! אמר לו הרמב"ן: 

אתה רואה שעוד לא הגיע המשיח. כולם נדהמו: איך אתה אומר דבר כזה? אמר להם: ישעיה 
מעיד על זה. )כתבי הרמב"ן ח"א עמ' רח"צ(.

19.  ביום שבת, המלך בא לביהכ"נ וחזר לדבר על האמונה שלהם, והרמב"ן היה שם. אמר 
לו: אדוני המלך לא יודע מה הוא מדבר, הוא אומר שזה סוד גדול )אמונת השילוש של הנוצרים( 
שגם מלאכים לא יודעים והמלך יודע אותו, אבל אם מלאכים לא מבינים קל וחומר שבני 
אדם לא מבינים, וא"כ המלך אומר לכולם להאמין בדבר שהוא בעצמו לא מבין. המלך שתק, 

ואין לו מה לענות על זה.
20.  המפרש שם לא הבין את זה. אבל הכוונה שאחר הכל המלך נוצרי והרמב"ן לא בא לגייר 

שלוש מאות דינרי זהב על זה21. אבל הכמרים היו חורשים מזימות, והמלך 
אמר לו: אני לא יכול להגן עליך, כי הם יבואו מכל הצדדים, וכי אשים לך 
מאבטח צמוד?! אין לי מה לעשות לך. לכן תברח מכאן. הרמב"ן היה יכול 
לברוח למדינה אחרת שאין שם כמרים, אבל הלך לארץ ישראל, ויסד את 
הישוב הראשון שם22. הרמב"ן לא פחד משבעים ושנים כמרים מלך ומומר, 
ואילו אבא אבן מפחד מאדם אחד שהיום כאן ומחר בקבר. אבל כאשר אין 
לאדם אמונה חזקה בתורה, וכולו "כערער בערבה" )ירמיה י"ז ו'(, ממילא אם 
האפיפיור יזעיף פניו הוא יתחיל לפחד מזה. בסופו של דבר, אבא אבן הזה 
שהיה "שר החוץ" כאן כמה שנים, פעם אחת החליפו אותו, ואמר לעצמו 
שאם לא מכירים בערך שלו אין לו מה לעשות כאן. הלך לחוץ לארץ ונשאר 
זה, היום יש בארץ ישראל אשכנזים  וגמר שם את החיים. לעומת  שם, 
שאומרים "אני דור שביעי בירושלים", כי אבותיהם ואבות אבותיהם באו 
לכאן לפני מאתים שנה, ובמלחמת העולם הראשונה שלא היה כאן מה 
כאשר  לאכול הם המשיכו לחיות בא"י, לכן גם הם ממשיכים בחיים כאן. 
אדם אוהב את התורה ואת ארץ ישראל הוא יכול לחיות, אבל כאשר הוא בורח 
מן התורה ומהשבת ומהכל, לא ישאר ממנו כלום, "והיה כערער בערבה ולא 

יראה כי יבוא טוב" )שם(.

גם הרחוקים מתורה השבת היתה קרובה ללבם
אתם יודעים מתי נוסדה העיר "תל אביב"? בשנת תרס"ט, השנה שנפטר ו. 

בה רבי יוסף חיים. והמייסדים שלה היו אנשים טובים. הנה מכתב שכתב 
הרב ישראל מאיר לאו שליט"א לפני שש שנים )בשנת תשע"ד( לחולדאי הזה. 
ראשוני עירנו תל  בזמנו דיברו על אוטובוסים בשבת, והוא כתב לו ככה: 
)זה ראש  אביב טיפחו דפוס התנהגות מכובד כראוי למסורת עמנו. דיזינגוף 
העיר הראשון של תל אביב( לא היה שומר מצוות, כמוהו הוגה הדעות הנודע "אחד 

העם"23, ושניהם כתבו בעד השבת. אחד העם כתב: "יותר משישראל שמרו 
את השבת - שמרה השבת על ישראל" )בדורנו יש מביאים את הביטוי הזה בשם חז"ל, 
אבל זה דברי אחד העם ואין חז"ל כזה(. וביאליק היה משתתף כל שבת ב"עונג שבת" 

באולם אהל שם בתל אביב, ושם היה שיעור בתלמוד מפי השופט ד"ר משה 
אותו, רק שהרמב"ן ענה יפה על הטענות האלה.

21.  הרמב"ן כותב: "ונפטרתי ממנו באהבה רבה" )כתבי הרמב"ן שם עמ' ש"כ(. מאיפה הביא את זה? 
כתוב בגמרא )ברכות י"א ע"ב( שאם אדם קם בבוקר ואמר קריאת שמע עם ברכת "אהבה רבה" 
)אנחנו אומרים "אהבת עולם אהבתנו", והאשכנזים אומרים "אהבה רבה"(, לא צריך לברך ברכות התורה, 

"שכבר נפטר באהבה רבה". והרמב"ן כותב כאן שנפטר מהמלך באהבה רבה.
22.  פעם אחד )מאוניברסיטת בר אילן( שלח לי: הישוב הראשון בארץ נוסד ע"י תלמידי הבעל שם 
טוב, ותלמידי הגר"א שבאו בדור שאחריו או שני דורות. אמרתי לו: אתה חולם, לא הבעל שם 
טוב ולא הגר"א, כי הרמב"ן שהיה חמש מאות שנה לפני בעל שם טוב כבר יסד את הישוב 
הראשון. אמר לי: סליחה שכחתי את הרמב"ן. אבל איך אפשר לשכוח את הרמב"ן?! אנחנו 
לומדים חומש עם הרמב"ן ומדקדקים בכל מלה שלו עד הסוף, וכאשר לומדים גמרא ומפרשים 
יודעים שהרמב"ן העמיד לנו את הרשב"א והריטב"א והר"ן וכל החכמים, וכי אפשר לשכוח 

אותו?! אבל הוא שכח את זה. ויש לרמב"ן מכתבים שאין כמותם בעולם.
23.  הוא מסכן למד גמרא והיה לו שכל טוב. אומרים שבגיל אחת עשרה היה מעיין בספר 
"שב שמעתתא" )שכתב בעל קצות החושן(, ואביו ראה אותו ואמר לו: מה אתה מבין בספר הזה 
בכלל?! הוא נפגע מהמלה הזאת ואח"כ קרא ספרי השכלה, ויצא לתרבות רעה. בגיל שמונים 
ראה שבתו נישאה לכומר פרבוסלבי )כלומר מהכמרים שמתחתנים(, ואמר: "אילו ידע שיהיה לו 

ככה לא היה כותב כלום" )פעם ב"יתד" פירסמו את זה(.
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זילברג24, ואחריו ביאליק היה קורא מאגדות התלמוד25, ואחריו היה חזן שקראו 
לו "שלמה רביץ". וכל זה בלי חילול שבת כל שהוא. זה כותב הרב ישראל 
מאיר לאו שליט"א. פעם רבי אמנון יצחק שליט"א כתב שהיתה חנות של 
)במקום מצלמה קראו לה בשם הזה(26. והיתה פתוחה  פוטו בירושלים "צלמניה" 
בשבת והתמונה של "המשורר הלאומי" מתנוססת בויטרינה שם. הוא ראה 
את זה, ושלח לו: או שתוריד את התמונה שלי או שתסגור את החנות בשבת, 
ואין דבר כזה שהחנות פתוחה בשבת והתמונה שלי שם. למרות שהוא לא 
היה שומר שבת, הוא ידע שהשבת צריכה להישמר בפומבי. והרי המחלל 
שבת בפרהסיא יינו נסך, ונחשב כמו גוי, ולא שוה פרוטה אחת. הרשע הזה 
רוצה לעשות את כל בני תל אביב גוים, למה תעשה את זה? מה אכפת לך?! 

אם אתה רוצה תהיה גוי לעצמך27. 

שומרי השבת ינצחו כמו בני מתתיה
כתוב: "ראיתי רשע עריץ ומתערה כאזרח רענן, ויעבור והנה איננו ואבקשהו ז. 

אם הוא עבר ואיננו ב"ה, למה תחפש אותו?  )תהלים ל"ז ל"ה-ל"ו(.  ולא נמצא" 
ואילו  כי האפיקורסים של פעם עוד היה אפשר לדבר איתם,  התשובה, 
האפיקורסים של ימינו לא יודעים כלום. פעם כמה חרדים באו לעזר ויצמן, 
והוא אמר להם ביטוי כזה: "עכשיו אתם נלחמים בנו, ויגיע הזמן שתתגעגעו 
אלינו", מדוע? מפני שיגיע דור מנותק לחלוטין, שלא יודע מה זה נטילת 
ידים ומה זה שבת28, ולא יודע כלום. אבל צריך לדעת כמו שחמשה בנים 
של מתתיהו ניצחו את כל המתייוונים בזמנם, אותו הדבר גם היום אנחנו 
ננצח בע"ה. ולא רק אנחנו אלא בבני ברק וירושלים וכל עיר ששומרים שבת. 
פעם היתה האמונה שקועה ומושרשת בלב. פעם בג'רבא הדפיסו את כל 
השיר "התקוה"29, וראיתי שם בסופו ביטוי שלא הבנתי אותו: "שמעו נא אחי 

24.  אני לא מכיר את השופט הזה. אמרו שהוא כתב ספר "כך דרכו של תלמוד", ומצטטים 
בשמו דבר משם: בתלמוד אתה מוצא פתרונות לבעיות מסובכות מאד, ופעם אחת היתה 
אשה שבעלה היה חולה מסוכן ואין לו ילדים, ואחר מותו צריכה אשתו לעשות יבום וחליצה, 
אבל אחי בעלה נמצא בארצות הברית, ובזמנו היה קשה לה לנסוע לשם )גם היה עולה הרבה כסף 
וכנראה גם המטוסים היו בחתולתם(. שאלו את הרב: מה לעשות? אמר להם: לפני שהוא ימות יש 

עצה טובה, אחות שלה גרה בארצות הברית, הם היו מפוזרים בעולם, "מפוזר ומפורד בין 
העמים" )אסתר ג' ח'(, וא"כ שאחי החולה ילך ויתן קידושין לאחותה שם, ולמחרת יתן לה גט, 
וממילא לא יוכל לייבם את האשה הזאת כי היא אחות גרושתו, אמנם גרושה זו אסורה לכהן 
אבל יכולה להתחתן, והאשה הזאת התפטרה מהחליצה והיבום. השופט הזה אמר: כך דרכו 
של תלמוד, שאתה יכול לעשות דבר "פיקטיבי" שלא מתכוין באמת לשאת אותה, אבל בזה 
פטר את האשה מהחליצה והיבום. ויש דבר כזה במכירת חמץ. וגם כתוב בירושלמי )יבמות 
פ"ד הי"ב( שפעם היתה שנת בצורת ולא היה מה לאכול, ורבי טרפון שהיה כהן ועשיר קידש 

שלוש מאות נשים עניות, ונתן לכל אחת טבעת ואמר לה: "הרי את מקודשת לי". מה הוא 
עושה בכל הנשים האלה? בשביל שיוכלו לאכול תרומה שהיתה בזול יותר, כי הוא כהן. והם 
אכלו תרומה. אחרי שנת הבצורת, נתן שלוש מאות גטין לכולם. יש מקובלים שכתבו שרבי 
טרפון היה גלגול של שלמה המלך, ואיני יודע איך מצאו את זה. כנראה בגלל ששלמה המלך 
נשא שלוש מאות פילגשים ושבע מאות שרות )עי' מלכים-א', י"א ג'(, ושלוש מאות הפילגשים 
התגלגלו בשלוש מאות הנשים שרבי טרפון נתן להם קידושין. אבל רבי טרפון לא התכוין 

לשאת אותם, רק שעשה את זה בשביל שיוכלו לאכול בתרומה...
25.  הוא כתב ספר "האגדה". אומרים בשם הרב עובדיה ע"ה שמותר ללמוד בספר הזה, אבל 
קשה לי לומר שמותר, כי שמעתי בחו"ל שהיה כותב את הספר הזה בשעה שהיה מעשן בשבת. 
אמנם איני יודע אם הסיפור נכון )ואולי המספר לי שמע את זה במקום לימודיו ברמסגייט אשר בלונדון(, וגם 
קשה לתפוס שהיה עושה להכעיס ומעשן בשעה שכותב אגדות התלמוד, וזה מוזר )אבל ידוע 

שהוא היה מעשן בשבת, ואנשים שראו אותו כתבו את זה(.

26.  זה מזכיר לי את התרפים שקראנו השבת, "ותגנוב רחל את התרפים אשר לאביה" )בראשית 
ל"א י"ט(, התרגום של המלה הזאת "צלמניא".

27.  פעם ציטטו דבר כזה שכתבו בעיתונים החילוניים: "אם אתה רוצה להרגיש גוי אמיתי 
)לא גוי שקרני...(, תלך בימי ה"סילבסטר" לעיר פלונית, תשתה שם ותשתכר לשכרה, ותרגיש 

גוי אמיתי. אבל אדרבה שישאר גוי שם ולא יחזור יותר... 
28.  ואולי יודע יום "שבת" כי יש לזה שם בלועזית, אבל אם הלועזים יחליפו את לוח השנה 

שלהם הם לא ידעו גם את זה.
29.  חיבר אותו נפתלי הרץ אימבר. מאיפה אני מכיר אותו? ראיתי כתוב "נ. ה. אימבר", ולפני 
חמשים שנה ראיתי בגליון של נטורי קרתא שהוא כתב את השיר הזה )בחו"ל הייתי קורא כל דבר 
וזוכר אותו, ומה לעשות יש לי זכרון... אילו הייתי כאן בצעירותי הייתי מתחרה עם הרב עובדיה שיהיה בריא בגן-עדן... 

אבל היום אני זוכר דברים של תורה קצת מכאן וקצת מכאן(. אבל היום עשו שינויים בשיר הזה, ובמקור 

בארצות נודי את קול אחד חוזינו, כי ַעם אחרון היהודי גם אחרית תקוותינו". 
מה הוא מדבר? אלא זה ִעם בחיריק, "ִעם אחרון היהודי". והוא מתכוין למה 
שכתב רבי יהודה הלוי )ספר הכוזרי מאמר שלישי אות י"א( שפירש את הפסוק "אל 

תיראי תולעת יעקב" )ישעיה מ"א 
י"ד(, שאפילו אם כל עם ישראל 

יאבד ח"ו וישאר אחד נרמס ונרפס 
כמו תולעת, הוא יחזור ויכבוש 
את כל העולם. זה מה שכתב הבן 
אדם הזה: "כי עם אחרון היהודי", 
שאפילו ישאר יהודי אחד בעולם, 
"הוא אחרית תקוותינו". ובימינו 
ראינו את זה, אחרי שואה איומה 
ונוראה שלא היה כמוה בעולם, 
"כי באו בנים עד משבר וכח אין 
ללדה" )מלכים-ב', י"ט ג'(, הנה הכל 
חוזר וניעור ב"ה, ויש כאן תורה 
וישיבות ושומרי תורה והכל. ולא 
רק זה, אלא יש שבעה-שמונה 
מליון יהודים בארץ ישראל כן 
ירבו, וילכו בדרך התורה בע"ה. 
ואם היום לא בדרך התורה, בניהם 

ילכו בדרך התורה.

כל מה שמלמדים 
ב"ממלכתי" חושך 

ואפילה
שכל ח.  לדעת  צריכים  לכן 

השגעונות האלה, וכל הפילוסופיה 
שלהם הולכת לאיבוד, ואיך הם 
יודעים את זה? כי הם ראו שתוך 
נפלו  ימים  שלושה-ארבעה 
עלינו 450 טילים ואף יהודי לא 
נפגע בנפש, וכי זה דבר טבעי?! 
פעם היו שרים בכל בתי הספר 
בימי החנוכה: "מי ימלל גבורות 
ישראל אותן מי ימנה, הן בכל 
העם,  גואל  הגיבור  יקום  דור 
הזה  בזמן  ההם  בימים  שמע! 
מכבי מושיע ופודה, ובימינו כל 
עם ישראל יתאחד יקום ויגאל". 
אני זוכר בילדותי בגיל שמונה-

תשע, ששמעתי ששרו את זה 
ונעקצתי בלבי: מה זה "מי ימלל 

גבורות ישראל"? והרי בפסוק כתוב "מי ימלל גבורות ה'" )תהלים ק"ו ב'(, למה 
אתם מחליפים שם ה' בישראל?! אחר שנים הבנתי שעשו את זה בכוונה, 
כי הם לא מאמינים בה' אלא בגיבור ישראל30. אבל הנה יהודה המכבי 

הוא אמר "לשוב לארץ ארץ אבותינו לעיר בה דוד חנה", והם כתבו "להיות עם חופשי בארצנו 
ארץ ציון וירושלים".

30.  משוגע אחד משלהם אליעזר בן יהודה, אמר: מה אתם משבחים כ"כ להקב"ה על הנסים 
שנעשו בחנוכה? הרי מי שעשה את הנסים זה יהודה המכבי, וא"כ תשבחו אותו. ולפי דבריו 
צריך לומר: "ברוך אתה יהודה המכבי הבן של מתתיהו שעשית נסים לאבותינו בימים ההם 

בזמן הזה"... מג'נון הבן אדם הזה.



עשה כמה מלחמות עם היונים, ובמלחמה האחרונה נהרג, אתם יודעים 
למה? כי לפני כן עשה "ברית אסטרטגית" עם רומי, שאם נצטרך עזרה הם 
יבואו לעזור לנו ואם הם יצטרכו עזרה אנחנו נעזור להם, אבל זה לא עזר 

כלום, וכשהגיעה המלחמה היו לו שמונה מאות חיילים שנפלו בקרב, כי 
אתה סומך על בן אדם עפר ואפר. ובמיוחד רומי המרשעת שהם שונאים 
אותנו, למה כרת איתם ברית?! והרי שבע מלחמות עשית וניצחת בכולם. 



איך אנחנו נגיד "הן בכל דור יקום הגיבור"? איפה הגיבורים שקמו כל ימי 
השואה?! אנחנו לא מתביישים לכפור בהשגחה המיוחדת של הקב"ה?! לכן 
צריכים לדעת שכל מה שמלמדים שם זה חושך ואפילה. וכל מי ששם את 
בנו ב"ממלכתי", יידע שהבן שלו יצא כופר או מומר או שיקח נכריה ולא 
ישאר מזרע ישראל. איך הפסוק אומר? "והבאת עלי ועל ממלכתי - חטאה 
גדולה" )בראשית כ' ט'( - מי ששם את הבן שלו ב"ממלכתי" זו חטאה גדולה. 

ואח"כ יתחרט ולא יעזור לו כלום.

"להדליק נר חנוכה"
בברכה של נר חנוכה, אנחנו אומרים "להדליק נר חנוכה", ולא אומרים ט. 

ראשי תיבות "נחל". הבן איש  "להדליק נר של חנוכה". וזה ע"פ הקבלה, 
חי )ש"א פרשת וישב הלכות חנוכה ה"ב( כותב שהמלה "נחל" ראשי תיבות "נפשנו 
לה'" )תהלים ל"ג כ'(, כי החשמונאים ניצולו מפני שבטחו בה׳ וחיכו  חכתה 
לישועתו. וידוע שכבר מתחילה מתתיה וחמשת בניו ניצחו את כל היוונים, 
והרי זה לא טבעי בכלל, ואי אפשר להבין את זה. פעם היה מורה "ככה-

ככה", שאמר לנו: "אמנם זה היה נס אבל היתה רוח גבורה מפעמת בלב 
בני מתתיה". וכי מי שיש לו רוח גבורה יכול לנצח יוונים לאלפים שרוכבים 
על פילים?! הוא לא יכול לנצח אותם )וכמו שקרה לאלעזר הבן של מתתיה(31. לכן 
האשכנזים אומרים בעל הנסים "ועל המלחמות", ואני מבין את זה כי היו 
הרבה מלחמות לא אחת ולא שתים. אבל אנחנו אומרים "ועל הנחמות", 
ומאן דכר שמייהו?! אלא מה שניחמו את עצמם על אלה שנפלו בקרב כמו 
ועוד טעם לומר "להדליק נר חנוכה", הרב חיד"א )מחזיק  אלעזר ואחרים. 

31.  הנה אלעזר אחד הבנים של מתתיהו שראה פיל מקושט, חשב שרוכב עליו אנטיוכוס, 
ובא מתחת הפיל ותקע את החרב בבטנו ונהרג שם. אבל זה לא היה אנטיוכוס. זה כמו 
שעושים היום "כפילים", שראש הממשלה נוסע עם אוטו מכאן ואוטו מכאן, ולך תדע איפה 
הוא נמצא בדיוק, כדי שאם מישהו יפגע באחד זה לא יהיה ראש הממשלה. ויש בפסוק רמז 
לזה: "הנפילים היו בארץ בימים ההם" )בראשית ו' ד'(, אל תקרי הנפילים אלא "הכפילים", שהם 

היו בארץ עוד בימים ההם בימי החשמונאים.

ברכה סימן תרע"ו סק"א( כותב שבשבת שיש הרבה מצוות והלכות ואחת מהם 

נר שבת, אומרים "להדליק נר של שבת", אבל בחנוכה שאין הרבה מצוות 
ועיקר המצוה זה נר חנוכה, אומרים "להדליק נר חנוכה"32 )וע"ע בשד"ח מערכת 
חנוכה אות כ'(. והאשכנזים אומרים "להדליק נר של חנוכה" )ועיין מ"ב סי' תרע"ו סק"א 

ובשעה"צ שם(. אבל פעם ראיתי בסידור עתיק "נהורא השלם"33, שכתוב שם 

"נר שלחנוכה". ]וכ"ה הגירסא ברמב"ם )פרנקל( ועוד. וכ"כ השל"ה )מס' תמיד נר מצוה אות 
ז'( ונתן טעם לזה, וכ"כ במ"ב הנ"ל בשם מהרש"ל. ולפי זכרוני כ"ה מנהג התימנים[. מה המלה 

הזאת "שלחנוכה"? תכתוב "של חנוכה" כרגיל. ואח"כ שמתי לב שאף פעם 
לא כתובה המלה "של" בתנ"ך, רק אם מורכבת עם מלה אחרת. כמו למשל 
"הנה מטתו שלשלמה" )שיר השירים ג' ז'(34. ולא רק זה, אלא בכל כתבי היד 
במשנה ובגמרא לא כתוב "של" מלה נפרדת, ותמיד היא מחוברת למלה 
הבאה35. חכם אחד בדורנו רבי מאיר בניהו בכל החיבורים והמאמרים 

32.  המלה "חנוכיה" זו מלה חדשה של היום, כאילו "חנוכה" זה שם החג ו"חנוכיה" זה המנורה. 
אבל זו לא מלה פסולה. היום יש אנשים שכל מלה חדשה שישמעו נלחמים בה בחירוף נפש, 
אבל לא עושים ככה, ואפשר לומר "חנוכיה". אם הרב עובדיה כותב "חנוכיה", זה מספיק. 
ולא צריך לחפש עלילות ולריב כל הזמן. היום חרדים אוכלים אחד את השני, וזה טירוף, כי 
השטן מבלבל להם את המוח. ראיתי פשקוויל כאן "אוי לך ארץ שבאים רשעים לבני ברק", 
מלחמות בין חרדים לחרדים. אל תריבו, תלכו לרב שמקובל על שניכם ותעשו מה שיפסוק 
לכם. אם כל אחד ָרב עם השני זה חרבן. בתחילת חרבן בית שני היו כמה כיתות אחד אומר 
ככה ואחד אומר אחרת, וכי גם היום נעשה את זה?! לא עושים ככה. מה זה ה"פשקוילים" 
האלה? האשכנזים אומרים שזה "פתקי אוילים" )כי התי"ו רפויה והם אומרים פסקי, וביחד עם אוילים 
יוצא "פשקוילים"(. לא להשתמש בדרכים כאלה. אם יש לכם ויכוח, תלך לרב שלך והוא ילך לרב 

שלו, והם ידברו ביניהם ויחליטו בזה. אם הם אומרים שעושים כדי לקרב את הרחוקים, אל 
תתערבו בהם, ואי אפשר שכל אחד ואחד ישפוך "שפכטל" אחד על השני וכולם ילכו בסוף, 

"חלק לבם עתה יאשמו" )הושע י' ב'(.
33.  הסידור הזה מלא כוונות וגימטרייאות כל הזמן. מאיפה למדתי חשבון? מהספר הזה. 

אני הייתי בודק את הגימטרייאות שלו, ועשיתי ג"כ גימטרייאות כאלה...
34.  פעם אחת בקהלת )ח' י"ז( כתוב: "בשל אשר יעמול האדם לבקש ולא ימצא", אבל לא 

כתוב "של" מלה לבד.
35.  במשנה )תחילת מסכת שבת( כתוב: "פשט העני את ידו לפנים ונתן לתוך ידו של בעל הבית", 

לע"נ הרבנית הצדקת אסתר )חיה( לויזה מאזוז בת זהירה )לבית בוכריץ( נ"ע
נלב"ע בליל ט"ז בכסלו התשס"א. תנצב"ה.

להצלחת יורם חורי,  
דניאל בוכריס,  יונתן 

מאמו, חיבה סופר 
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שלו, אף פעם לא כותב "של" מלה לבד. אמנם אי אפשר להחזיר את הגלגל 
אחורנית, אבל רק לדעת את זה. לכן הסידור שניקד "שלחנוכה" הלך לפי זה 
בדיוק. אבל לדידן לא אומרים "של" בכלל, רק "להדליק נר חנוכה" בלבד.

"בימים ההם בזמן הזה"
אנחנו אומרים: "שעשה נסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה". אנשים י. 

לא מבינים את זה. פעם הרב קורח ע"ה בדרשה הקשה על זה, מה נפשך, 
בימים ההם או בזמן הזה? ועשה דרושים ופירושים בזה. אבל צריך להבין 
את הפשט. בלשון חכמים המלה "זמן" פירושה תאריך, והכוונה: "בימים 
ההם" - בימי החשמונאים, "בזמן הזה" - בתאריך הזה כ"ה בכסלו. מתי היה 
נס חנוכה? לפי החשבון של ההסטוריונים בשנת שלושת אלפים תקצ"ז )וזה 
מה שמקובל היום(, ולפי הרמב"ם )פ"ג מהלכות חנוכה ה"א( משמע שזה היה בשנת 

שלושת אלפים תרכ"ב. מי שישכח שיזכור את הפסוק: "כי תרכב על סוסיך 
מרכבותיך ישועה" )חבקוק ג' ח'(. ויכול להיות שהיו כמה מלחמות בתקופה 
הזאת, המלחמה הראשונה התחילה בשנת תקצ"ז והמלחמה האחרונה 

הסתיימה בשנת תרכ"ב. 

ְזַמן הזה", אבל דבריו  בספר מטה משה36 )סימן תתקפ"א( כתב שאומרים "ּבִ
המלים העני ובעל הבית עם ה"א הידיעה. ובהמשך "פשט בעל הבית את ידו לחוץ ונתן 
לתוך ידו של עני". למה לא כתוב כאן "העני" בה"א הידיעה כמו בכל המשנה? אמר לי רבי 
ָעִני", והאות למ"ד מנוקדת בסגול ובדגש כי  ֶלּ אהרן גבאי שליט"א שבמקור זו מלה אחת "ֶשׁ

הסגול במקום הה"א החסרה.
36.  זה חכם בן דורו של הרמ"א )תלמיד מהרש"ל(, רבי משה מת. למה קראו לו ככה? אני משער 
שהיה מלמד תינוקות ו"מת" פירושו מלמד תינוקות. אחרת למה קראו להם "משפחת מת"? 
הרי הם חיים במשפחה. בפרשת נח כתוב: "ויקטן ילד את אלמודד ואת שלף ואת חצרמות 
ואת ירח, ואת הדורם ואת אוזל ואת דקלה, ואת עובל ואת אבימאל ואת שבא, ואת אופיר 
ואת חוילה ואת יובב כל אלה בני יקטן" )בראשית י' כ"ו-כ"ט(. רש"י לא פירש כלום על אף אחד, 
רק על "חצרמות" כתב: על שם מקומו נקרא כן. למה? מפני שהוקשה לו איך מישהו יקרא 

לבן שלו ֲחַצְרָמֶות? וכי הוא רוצה שימות?! לכן פירש שהוא נולד במקום שנקרא ככה. 

רבי שבתאי  לא נכונים וזה לא בדיוק. חכם בדורו שהיה מדקדק גדול 
סופר )הקדמה כללית עמ' 37(37, כתב שזו טעות גמורה. וגם חכם אשכנזי אחר 
מחבר סידור "עבודת ישראל" רבי יצחק זליגמן בר38, כתב שהנכון לומר 
ְזַמן". )וע"ע  ְזַּמן הזה. היום כולם אומרים בזמן הזה, ואף אחד לא אומר "ִבּ ּבַ
בספר ה' נסי ח"א עמ' קי"ד(. ויש הרבה דברים יפים בדקדוק, אבל הגיע הזמן 

ונשאיר את זה לשבוע הבא בעז"ה.

' 
יברך את כל  ויעקב, הוא  יצחק  מי שברך אבותינו הקדושים אברהם 
השומעים כאן, שהיתה להם סבלנות לשמוע דברים בטלים על  הקהל 
תל אביב... אבל אני מוכרח לדבר ולא יכול לשתוק על זה. ירמיה הנביא 
אומר: "ואמרתי לא אזכרנו ולא אדבר עוד בשמו, והיה בלבי כאש בוערת 
עצור בעצמותי, ונלאיתי כלכל ולא אוכל" )ירמיה כ' ט'(. ה' יברך אתכם שתראו 
ונינים צדיקים ויראי שמים, ונזכה כולנו לראות בביאת  בנים ונכדים 

הגואל במהרה בימינו, אמן ואמן.

אל מלא רחמים, יתמלא ברחמים על נפש רוח ונשמת רעייתי אסתר חיה 
זהירה בת לואיזה, שנפטרה כהשבוע הזה. רוח ה' תניחנה בגן עדן, ויצרור 

נשמתה בצרור החיים, אמן כן יהי רצון.

37.  הוא כתב סידור תפלה ובדורנו הוציאו אותו עם קישוטים ופלפולים וסימנים בלי סוף, 
כי זה חידוש גדול שיש מדקדק מבני אשכנז לפני ארבע מאות שנה. אמנם יש כמה דברים 
סתומים שם, אבל למדנו ממנו הרבה דברים. למשל מה שכותב שם )ח"ב עמ' 104( בשם מהרש"ל, 
שבכל הספרים שבאו מאספמיה )כלומר מספרד( אם יש שתי אותיות דומות והראשונה בשוא 
קוראים אותה בשוא פתח, כמו צללו בטללי וכדו'. אנחנו אומרים ככה וכולם קמים עלינו 
לכלותינו, אבל זו המסורת שלנו ולא נזוז ממנה. והנה מהרש"ל לפני ארבע מאות שנה, מעיד 
שבכל הספרים שבאים מספרד מנקדים ככה. ונדמה לי שגם בתנ"ך קורן מנוקד הרבה פעמים 

הללויה צללו וכדו' בשוא פתח. )וע"ע בחומש בית נאמן ח"ב עמ' תשנ"ט(.
38.  השם שלו כולל ארבעה שמות בבת אחת: "יצחק בן אריה יוסף דוב שנקרא זליגמן בר".

לע"נ הרבנית הצדקת אסתר )חיה( לויזה מאזוז בת זהירה )לבית בוכריץ( נ"ע
נלב"ע בליל ט"ז בכסלו התשס"א. תנצב"ה.



 ַעל ְנֻקָּדה ַאַחת ַיְפִסיד ֶאֶלף ִּדיְנֵרי ָזָהב?
 ַרִּבי מֶֹׁשה ַזָּבארֹו ָהָיה ִמְּמגָֹרֵׁשי ְסָפַרד, ְוֵיׁש ַעד ַהּיֹום ִסְפֵרי תֹוָרה ִמְּכַתב ָידֹו, ֵיׁש ַּגם ְמִגָּלה 
ִמְּכַתב ָידֹו, )ֵהִביאּו ִלי ַפַעם ְׁשֵּתי ְמִגּלֹות ֶׁשּלֹו, ְּבִצּלּום ַּכּמּוָבן, ֹלא ֶאת ַהְּמִגָּלה ַהְמקֹוִרית(, ּוָמָרן ַהִחיָד"א 
ּכֹוֵתב ָעָליו ִסּפּור ְמאֹד ְמַעְנֵין, ַּפַעם ָאְמרּו לֹו "ִאם ִּתְכּתֹב ֶאת ַהַּתַנ"ְך ֻּכּלֹו ְמֻנָּקד ּוְמֻדָּיק, ְוֹלא 
ִתְהֶיה ּבֹו ׁשּום ָטעּות, ְּתַקֵּבל ָעָליו ֶאֶלף ִּדיְנֵרי ָזָהב, ֲאָבל ִאם ִּתְהֶיה ּבֹו ָטעּות ַאַחת ַּתְפִסיד ֶאת 
ַהּכֹל", ְוָעׂשּו ֶהְסֵּכם, ְּבֵסֶדר, הּוא יֹוֵדַע ֶׁשהּוא ֹלא ַיֲעֶׂשה ָטעּות, ְוִהֵּנה ַאֲחֵרי ֶׁשָּגַמר, ִהְתִחילּו 
ִלְבּדֹק ַאֲחָריו ּוָמְצאּו ָמקֹום ֶאָחד ֶׁשִּבְמקֹום ִחיִריק ֵיׁש ֵציֵרי, ֵאיְך ָעִׂשיָת ָדָבר ָּכֶזה? ַעל ְנֻקָּדה 
ַאַחת ַיְפִסיד ֶאֶלף ִּדיְנֵרי ָזָהב, ִהְתִחיל ִלְבּכֹות, ָנְפָלה ִדְמָעה ֵמֵעיָניו ּוָמֲחָקה ֶאת ַהְּנֻקָּדה ֶׁשל 
ַהֵּציֵרי ְוִנְׁשַאר ִחיִריק, ְוִהְתָּבֵרר ֶׁשהּוא ֶבֱאֶמת ָּכַתב ִחיִריק, ְוֹלא ֵציֵרי, ֲאָבל ָּבא ְזבּוב ֶאָחד, 
ָרָצה ְלַהְפִסיד לֹו ֶאת ָּכל ַהְּזהּוִבים, )ְזבּוב ְוָזהּוב אֹותֹו ָּדָבר, ְיַקֵּבל ְזבּוִבים ִּבְמקֹום ְזהּוִבים...(, ְוהּוא 
הֹוִסיף ֶאת ַהְּנֻקָּדה, ִהִּטיל ִלְכלּוְך ָׁשָּמה ְוַנֲעָׂשה ֵציֵרי. ְורֹוִאים ִמָּכְך ֶׁשְּסָפָריו ְמֻדָּיִקים ְמאֹד, 
ָמָרן ַהִחיָד"א כֹוֵתב )בספר לדוד אמת סימן י"ג אות ג'( ֶׁשָּבֲחנּו ּוָמְצאּו ֶׁשְּדָבָריו ְּבַתְכִלית ַהִּדּיּוק, 

ְוהּוא ִהְתַּכֵּון ַלִּסּפּור ַהֶּזה. )גליון 40 הערה 27(.

 "קֶֹדם ָּתִביאּו ִלי ְסֻעָּדה ְרִביִעית" 
ִסיְּפרּו ִלי ַעל ָמָרן ָהַרב עֹוַבְדָיה ַזַצ"ל, ֶׁשַּבָּׁשבּוַע ָהַאֲחרֹון ֶׁשּלֹו ֶׁשָהָיה 
ַּבַּבִית, ְוהּוא ְּבִגיל 94, ָלְקחּו אֹותֹו ְלֵבית ַהחֹוִלים ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת, ְוָאַמר 
ָלֶהם: "ֲאִני ֹלא הֹוֵלְך ְלֵבית-ַהחֹוִלים, ַעד ֶׁשּקֶֹדם ּכֹל ָּתִביאּו ִלי ְסֻעָּדה 
ְרִביִעית". ֵהִביאּו לֹו, ְוָאַכל ַּכַּזִית ֶלֶחם ִעם ָקֶפה, ְוַאַחר ָּכְך ָהַלְך ְלֵבית 
ָהִייִתי ָיכֹול ֶלֱאכֹל  ִלי, ְוֹלא  ַהחֹוִלים. ַּבָּׁשִנים ָהַאֲחרֹונֹות ָהָיה ָקֶׁשה 

ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת, ָלֵכן ָהִייִתי אֹוֵכל ְמזֹונֹות ִלְסֻעָּדה ְרִביִעית. ּוָמָצאִתי ֶׁשָּמָרן ַהִחיָד"א )מורה 
באצבע אות קס"ד( ָאַמר ָּכְך, ֶׁשִאם ָאָדם ֹלא ָיכֹול ֶלֱאכֹל ֶלֶחם, ָאז ִיַּקח ְמזֹונֹות ַּכִּׁשעּור ִויָבֵרְך 

ְוֶזה ֵיָחֵׁשב לֹו ִּכְסֻעָּדה ְרִביִעית. ֲאָבל ַאֲחֵרי ֶׁשָּׁשַמְעִּתי ֶאת ַהִּסּפּור ַהֶּזה, ֲאִני  ַעל ַהִּמְחָיה, 
ִמְׁשַּתֵּדל ַלֲעׂשֹות ַרק ִעם ֶלֶחם.  )גליון  78 הערה 20(.

א. ַּבֲחֻנָּכה אֹוְמִרים ְּבסֹוף ַהְּתִפָּלה ִמְזמֹור ֶׁשל ֲחֻנָּכה "ִמְזמֹור ִׁשיר ֲחֻנַּכת ַהַּבִית ְלָדִוד". ֲאָבל 
ְּב"הֹודּו" ִלְפֵני ה' ֶמֶלְך ֹלא אֹוְמִרים "ִמְזמֹור ִׁשיר ֲחֻנַּכת ַהַּבִית ְלָדִוד", ֶאָּלא ַמְתִחיִלים ִמָּיד 
"ֲארֹוִמְמָך ה' ִּכי ִדִּליָתִני" ָּכָרִגיל. ָאְמָנם ַּפַעם ָהָיה ָכתּוב ַּבִּסּדּוִרים ִלְפֵני ה' ֶמֶלְך, ֶׁשַּבֲחֻנָּכה 
מֹוִסיִפים "ִמְזמֹור ִׁשיר ֲחֻנַּכת ַהַּבִית", ֲאָבל ָהַאֲחרֹוִנים ָּכְתבּו ֶׁשֶּזה ֹלא ָנכֹון )ְוַהֶהְסֵּבר ַעל ִּפי 
ַהַּקָּבָלה, ֶׁשַּכֲאֶׁשר אֹוְמִרים "ֵאל ְנָקמֹות ה'" ֲאַנְחנּו ִמְתַּפְּלִלים ֶׁשַּיֲעלּו ַהִּניצֹוצֹות ֶׁשל ֲעֶׂשֶרת 
ֲהרּוֵגי ְמלּוָכה, ְוֵהם ִיָּנְקמּו ִמָּכל ָהְרָׁשִעים ָהֵאֶּלה ֶׁשָעׂשּו ָלנּו ְבָעיֹות )ְוַאָּבא זצ"ל ָהָיה אֹוֵמר ֶאת 
ַהָּפסּוק ַהֶּזה ֶעֶׂשר ְּפָעִמים(, ָלֵכן ֹלא אֹוְמִרים ִמְזמֹור ִׁשיר ֲחֻנַּכת ַהַּבִית ְלָדִוד ֶאָּלא "ֲארֹוִמְמָך 

ה' ִּכי ִדִּליָתִני", ֶׁשַהְּנָׁשמֹות ֶׁשל ֲעֶׂשֶרת ֲהרּוֵגי ְמלּוָכה ַיֲעלּו ְלַמְעָלה, ְוָכל ֶאָחד ֵמֶהם ֶׁשָּמָצא 
ֶאת ַהִּתּקּון ֶׁשּלֹו אֹוֵמר ֶאת ֶזה. ָלֵכן אֹוְמִרים "ִמְזמֹור ִׁשיר ֲחֻנַּכת ַהַּבִית" ַרק ְּבסֹוף ַהְּתִפָּלה.
ב. ַהָּׁשָנה רֹאׁש חֶֹדׁש ָחל ְּביֹום ַׁשָּבת ּוְביֹום ִראׁשֹון. ְּבַׁשַּבת ֲחֻנָּכה זֹו מֹוִציִאים ְׁשֹלָׁשה ְסָפִרים, 
ָּפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע, רֹאׁש חֶֹדׁש ַוֲחֻנָּכה. ַמְתִחיִלים ְּבָפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע )ָּתִדיר ]=ָמצּוי יֹוֵתר[(, ַאַחר ָּכְך 
רֹאׁש חֶֹדׁש )ָּפחֹות ָּתִדיר(, ְוַאַחר ָּכְך ֲחֻנָּכה )ֲהִכי ָפחֹות ָּתִדיר(. ְּביֹום ִראׁשֹון ְלָמֳחָרת )א' ְּבֵטֵבת( 
מֹוִציִאים ְׁשֵני ְסָפִרים, ֶאָחד ֶׁשל רֹאׁש חֶֹדׁש ְוֶאָחד ֶׁשל ֲחֻנָּכה, ּוַמְתִחיִלים ִעם ֶׁשל רֹאׁש 

חֶֹדׁש, ִּכי "ָּתִדיר ְוֶׁשֵאינֹו ָתִדיר ָּתִדיר קֹוֵדם". )גליון 139 אותיות י"ג, ט"ו(.
ג. ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ֲחֻנָּכה ָצִריְך ְלִהְתַּפֵּלל ִמְנָחה ְוַאַחר ָּכְך ְלַהְדִליק ֵנרֹות ֲחֻנָּכה )ָּכְך ְלַכְּתִחָּלה, 
ְוַרק ְּבִדיֲעַבד ִאם ָאָדם ֹלא ִהְסִּפיק, ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ָהפּוְך(. ּוְׁשֹלָׁשה ְטָעִמים ֵיׁש ַּבָּדָבר: ַטַעם 
ִראׁשֹון, ִּכי ְתִפַּלת ִמְנָחה ִהיא ְכֶנֶגד ָּתִמיד ֶׁשל ֵּבין ָהַעְרַּבִים, ְוִאּלּו ֵנרֹות ֲחֻנָּכה ֵהם ְּכֶנֶגד 
ַהֵּנרֹות ֶׁשל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ְוֵאיְך ָהיּו עֹוִׂשים? קֶֹדם ּכֹל ַמְקִריִבים ָּתִמיד ֶׁשל ֵּבין ָהַעְרַּבִים 
ְוַאַחר ָּכְך ַמְדִליִקים ֶאת ַהֵּנרֹות ֶׁשל ַהְּמנֹוָרה. ַטַעם ֵׁשִני, ִמְנָחה ָתִדיר ַוֲחֻנָּכה ֹלא ָתִדיר, ִּכי 
ֲחֻנָּכה ֶזה ַפַעם ְּבָׁשָנה. ַטַעם ְׁשִליִׁשי, ִמְנָחה ֶזה ַׁשָּיְך ַלּיֹום ַוֲחֻנָּכה ֶזה ַׁשָּיְך ַלַּלְיָלה, ִּכי ְבֶדֶרְך 
ְּכָלל ַמְדִליִקים ַּבַּלְיָלה ְוַרק ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ַמְדִליִקים ֻמְקָּדם, ִמְּפֵני ַהַּׁשָּבת. )גליון 92 אות כ"ד(.
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)חובה לציין שם וכתובת( נא לשלוח התשובות עד יום שני בערב

פתרונות מגליון קודם: תרון החידה: מי האיש הירא? הגאון המקובל רבי רפאל ידידיה אבולעפיא 
)שמו ראשי תיבות יר"א(. הזוכה: חיים אלקובי - ירושלים

פתרון מי בתמונה: הגאון הגדול רבי ברוך דב ליבוביץ זצ"ל ראש ישיבת קמניץ ומחבר ספר ברכת 
שמואל )נפטר ה' בכסלו ת"ש(. הזוכה: שלמה שוקרון - מגדל העמק 

)דף ט' עמוד א',  ָזָרה  ַבֲעבֹוָדה  ַּבְּגָמָרא  א. 
ֵׁשִני( ָּכתּוב,  ַבִית  ְיֵמי  ְבָכל  ָּקָרה  ָׁשם מּוָבא ַמה 

ֶׁשֵּנס ֲחֻנָּכה ָהָיה ָמאַתִים ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ִלְפֵני 
ַהֻחְרָּבן. ֵמָאה ְוָׁשלֹוׁש ָׁשִנים ָהְיָתה ַמְלכּות 
ֵּבית ַחְׁשמֹוָנִאי, ּוֵמָאה ְוָׁשלֹוׁש ָׁשִנים ָהְיָתה 
ַהֻחְרָּבן.  ָהָיה  ָּכְך  ַחר  ְואַַ ַמְלכּות הֹוְרדֹוס, 
ְוַעל ִּפי ֶזה כֹוְתִבים ְּב'ֵסֶדר ַהּדֹורֹות' ּוְבעֹוד 
ְׁשֹלֶׁשת  ִבְׁשַנת  ָהָיה  ֲחֻנָּכה  ֶׁשֵּנס  ְסָפִרים, 
ֲאָלִפים ֵשש ֵמאֹות ְוֶעְשִרים ּוְשַּתִים )תרכ"ב( 
)ְּדַהְינּו ֵמָאה ְׁשלֹוִׁשים ּוְׁשמֹוֶנה ָׁשִנים ִלְפֵני ַהְתָחַלת 

ִמְנַין ַהּגֹוִיים(, ְוֵאיְך ִהִּגיעּו ְלָׁשָנה זֹו? ִּכי ְלִפי 

ַהֻחְרָּבן ָהָיה ִבְׁשַנת ְׁשֹלֶׁשת  ַמה ֶּׁשְּמֻקָּבל 
ֲאָלִפים תתכ"ח, ְו'תתכ"ח' ָּפחֹות ָמאַתִים 
ְוֵׁשׁש - יֹוֵצא תרכ"ב, ְוָעׂשּו ִסיָמן: ִּכי ִתְרַּכב 
ה )חבקוק ג', ח'(.  ַעל־סּוֶסיָך ַמְרְּכבֶֹתיָך ְיׁשּועָֽ
)ּוְבִסְפֵרי ַהִהיְסטֹוְרָיה כֹוְתִבים ֶׁשֶּזה ָהָיה ְקָצת ִלְפֵני 

ֵכן, ִּבְׁשַנת ְׁשֹלֶׁשת ֲאָלִפים תקצ"ז, ְּדַהְינּו ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש 
ֵכן. ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשָהיּו ַהְרֵּבה ִמְלָחמֹות  ִלְפֵני  ָׁשָנה 

)'ְיהּוָדה ַהַּמַּכִּבי' ִנֵהל ַּכָּמה ִמְלָחמֹות, ְלָפחֹות ֵׁשׁש 

ִמְלָחמֹות ֲאִני יֹוֵדַע(, ְוִיָּתֵכן ֶׁש'תקצ"ז' זֹו ַהָּׁשָנה ֶׁשל 

ְּתִחַּלת ַהִּמְלָחמֹות ְו'תרכ"ב' זֹו ַהָּׁשָנה ֶׁשל ַהִּמְלָחָמה 

ָהַאֲחרֹוָנה. ּוְלִעְנַין ְׁשַנת ַהֻחְרָּבן, ְלַמֲעֶׂשה ֶזה ֹלא ָהָיה 

ִבְׁשַנת 'תתכ"ח' ֶאָּלא ִבְׁשַנת 'תתכ"ט', ְוֵיׁש אֹוְמִרים 

ֶׁשִּבְׁשַנת 'תת"ל', ֲאָבל ְמֻקָּבל לֹוַמר ֶׁשָהָיה ְב'תתכ"ח', 

ָּכְך ַמְׁשַמע ְּבַרִׁש"י ְבַמֶּסֶכת ֲעבֹוָדה ָזָרה )דף ט' עמוד 

א'( ֲאִפּלּו ֶׁשֵּיׁש ָּבֶזה ִוּכּוִחים )בעניין שנת החורבן 

ראה בעלון בית נאמן גליון 23 אותיות מ' – מ"ה, 

וגליון 72 אותיות ט"ז – י"ט, וגליון 121 אות כ"ו, 

ובעלון ילדי גאולה גליון 128((. )גליון 42 אות ז' 

והערה 6, ובגליון הנוכחי(.

ַּבֲחֻנָּכה. ָהִראׁשֹוִנים  ֻסְפָּגִנּיֹות  אֹוְכִלים  ב. 
אֹוְמִרים ֶׁשָּכל ַחג ֵיׁש לֹו אֶֹכל ִמֶּׁשּלֹו, ְוֶזה 
ָּדָבר ֶׁשְּמֻיָחד ְּבִעָּקר ֵאֶצל ַהְּסָפַרִּדים, ְוָאְמָנם 
ַּגם ָלַאְׁשְּכַנִּזים ֵיׁש ָּדָבר ָּכֶזה ֲאָבל ֶאְצָלם 
ָהאֶֹכל ֹלא ָתִמיד ְמקֹוִרי. ּוִמְנַהג ַהֻּסְפָּגִנּיֹות 
ַּבֲחֻנָּכה ֲאַנְחנּו ַהְּסָפַרִּדים ֹלא ָנַהְגנּו ּבֹו ְוִאּלּו 
ָהַאְׁשְּכַנִּזים ָנֲהגּו ּבֹו, ְוַדְוָקא ַלִּמְנָהג ַהֶּזה ֵיׁש 
לֹו ָמקֹור ֵמַרֵּבנּו ַמְימֹון ָאִביו ֶׁשל ָהַרְמַּב"ם 

)הובא בקובץ שריד ופליט עמ' 7( ֶׁשאֹוֵמר: ָלָמה 

ְלֵנס ַּפְך  ֵזֶכר  ַּבֲחֻנָּכה?  ֻסְפָּגִנּיֹות  אֹוְכִלים 

ְוָכְתבּו  ִמֶּׁשֶמן.  ֵהם  ֶׁשַהֻּסְפָּגִנּיֹות  ַהֶּׁשֶמן, 

ְבֵׁשם ַרב ִנִּסים ָּגאֹון )ַּבּקֶֹבץ ַהַּנ"ל, ָהָיה ְכַתב ָיד 

ֶׁשּלֹו ֶׁשָּיָצא ִלְפֵני ַּכָּמה ָׁשִנים( ֶׁשַעל ַהַּמֲאָכִלים 

ֶנֱאַמר: "ְוַאל ִּתֹּטׁש  ַהְמֻיָחִדים ֶׁשאֹוְכִלים 

ִּכי  ח'(,  א' פסוק  )משלי פרק  ִאֶּמָך"  ּתֹוַרת 

יֹוַדַעת  ִאָּמא  ְוִכי  ִאֶּמָך"?  ֶּזה "ּתֹוַרת  ַמה 

ִלְלמֹד ּתֹוָרה? ֲהֵרי ַּפַעם ֵהן ֹלא ָיְדעּו ִלְלמֹד, 

ֶאָּלא ַהַּכָּוָנה ְלָמָׁשל ַמה ֶּׁשאֹוְכִלים ּפּוִלים 

)ּוִמי  ְּבהֹוַׁשְעָנא ַרָּבא, ָחָלב ְּבמֹוָצֵאי ֶפַסח 

אֹוֵכל ָחָלב? ַהָּמרֹוָקִאים(, ְורֹאׁש ֶּכֶבׂש ְּברֹאׁש 

ַהָּׁשָנה. ָּכתּוב: "ְוַטְעמֹו ְּכַצִּפיִחת ִּבְדָבׁש", 

ַמה ֶּזה "ְּכַצִּפיִחת ִּבְדָבׁש"? ֶזה ַהֻּסְפָּגִנּיֹות 

ָהֵאֶּלה. ְוֵהם ִנְקָרִאים ְּבַעְרִבית ְסִפיְנג' )ְוֶזה 

ְכמֹו ַהִּמָּלה "ֻסְפָּגִנּיֹות", ַרק ֶׁשָהאֹות ִּגיֶמ"ל ְוָהאֹות 

ָאִביו ֶׁשל  ַמְימֹון  ַרֵּבנּו  ָאז  ִהְתַהְּפכּו(.  ַהּנּו"ן 

ָהַרְמַּב"ם אֹוֵמר ֶׁשֶּזה ִמְנָהג טֹוב, ְוִאם ֵּכן 

ֶזה ִמְנָהג ַקְדמֹון. )גליון 43 אות כ"ד(.

ג. ָהַרב ְצִבי אֹוֶיְרַּבְך הֹוִציא ָלאֹור ֶאת ֵסֶפר 

ָהֶאְׁשּכֹול ]ֶׁשִחְּברֹו ַרֵּבנּו ַאְבָרָהם ֶּבן ִיְצָחק 

ַאַב"ד,  ָחִמיו ְוַרּבֹו ֶׁשל ָהַרֲאַב"ד[, ֶׁשִּנְדַּפס 

ַּפַעם ִראׁשֹוָנה ִלְפֵני ֵמָאה ַוֲחִמִּׁשים ָׁשָנה, 

ְוהּוא חֹוֵתם ְׁשמֹו צב"א – ְצִבי ֶבן ַאְבָרָהם 

אֹוֶיְרַּבְך ]ְוָכַתב ָׁשם ֶהָערֹות "ַנַחל ֶאְׁשּכֹול"[. 

ַמה  ַּדע,  ָׁשם:  ְּבַהְקָּדָמתֹו  ָכַתב  ְוהּוא 

ֶּׁשּכֹוְתִבים ְּבדֹוֵרנּו "ַּבַעל ְמַחֵּבר" זֹו ָטעּות, ִּכי 

ַּבַעל ְמַחֵּבר ֶזה ֵאינֹו ַהְמַחֵּבר ֶאָּלא ַהְּבָעִלים 

ֶׁשּלֹו, ּוְכמֹו ֶׁשַּבַעל ַהּׁשֹור ֶזה ֹלא ַהּׁשֹור, ּוַבַעל 

ַהּבֹור ֶזה ֹלא ַהּבֹור, ָּכָכה ַּגם ַּבַעל ְמַחֵּבר ֵסֶפר 

ֶזה ֵאינֹו ַהְמַחֵּבר. ָלֵכן ֲאַנְחנּו ֹלא כֹוְתִבים 

ַּבַעל ְמַחֵּבר ֶאָּלא "מח"ס", ָראֵׁשי ֵתבֹות 

ְמַחֵּבר ֵסֶפר. אֹו ֶׁשּכֹוְתִבים "ַּבַעל ַהֵּסֶפר". 

ָהַרב ַיֲעֵב"ץ ּכֹוֵתב "הרבתי"ט", ָמה ַהַּכָּוָנה? 

ָראֵׁשי ֵתבֹות "ָהַרב ַּבַעל ּתֹוְספֹות יֹום טֹוב". 

ֹלא ַּבַעל ְמַחֵּבר. )ועיין עוד בספר מגדולי ישראל 

ח"א עמ' קנ"ד(. )גליון 132 הערה 16(.


