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בנוסח "על הנסים"
שבוע טוב ומבורך. מזמן אמרנו הכרעה ב"על הנסים", בתפלה "על" בלי וא"ו א. 

ובברכת המזון "ועל" עם וא"ו. ואמרתי שכך כתב גם הרב שריה דבליצקי ע"ה )עלון 
מס' 190 אות ז'(. ראיתי את זה בחוברת "יתד המאיר" )כסלו תשע"ט סימן כ"ו אות ל'(, וב"ה 

שכיונתי לדעתו. ואמרתי מסתמא זה כתוב גם בספר החדש "דרך ישרה", שיש שם 
כל המנהגים והידורים וחומרות שלו, מיוחדות במינן, הוא היה אדם מיוחד. אבל 
חיפשתי ולא מצאתי שם. ובכל אופן דעתו ככה. השבוע הראה לי תלמיד מהישיבה 
רבי שמעון וקיים1, שהיעב"ץ בסידור שלו )בברכת מודים( כתב ככה, שבתפלה אומרים 
"על הנסים" ובברכת המזון "ועל הנסים". זה כמו שאמרתי בדיוק, וגם מהטעם 
שלי. ולגבי חשמונאי, היעב"ץ בספר לוח ארש )אות ק"פ( ג"כ בזה. בחוברת אור תורה 
)כסלו תש"ף סימן כ"ג( העתיקו מכמה מקומות שכתבתי בזה, ואז לא היה בידי ספר 

לוח ארש. ואחרי זה הראו לי שם שתמך בזה בחוזק יד, וכותב: חשמונִאי בחיריק, 
כך הוא בכל הנוסחאות כולם, לאפוקי מהרז"ה2, בסידורו "שערי תפלה" )סימן קי"ד(, 

שכתב חשמוַנאי בפתח3. והוא נותן טעם לזה. וא"כ הוא תנא דמסייע לי.  

ח' בטבת – היה חושך בעולם שלושה ימים
)סימן ב.  יום ח' בטבת, זה אחד מתעניות הצדיקים, שמובאים בשלחן ערוך  מחר 

תק"פ ס"ב(. למה עושים את התענית הזאת? כי בתאריך הזה תירגמו את התורה 

ליוונית בימי תלמי המלך, והיה חושך בעולם שלושה ימים )ש"ע שם(. מה רע בזה 
שתירגמו את התורה ליוונית? רב סעדיה גאון תירגם לערבית, ואחרים תירגמו 
לשפה שלהם. אלא כתוב )מסכת סופרים פ"א ה"ז( שלא היתה התורה יכולה ליתרגם כל 
צרכה, כי היוונים האלה לא היתה כוונתם לשם שמים, אלא למצוא אח"כ פירכות 
ודברים כאלה. הגמרא )מגילה ט' ע"א( מונה ארבעה עשר שינויים ששבעים זקנים שינו 
בכוונה מהנוסח שכתוב בתורה. זה נקרא "תרגום השבעים", והיום ידוע הדבר הזה 
)אבל אין שם רק ארבעה עשר שינויים, אלא המון שינויים ממה שכתוב בתורה, כי אח"כ במשך הדורות אצל 

הגוים עשו הרבה שינויים בזה(4. למשל בתחילת התורה, במקום בראשית ברא אלקים, 

כתבו "אלקים ברא בראשית". מה הסיבה? רש"י פירש פירוש בזה, התוספות דחו 
ופירשו פירוש אחר, ומהרש"א כתב שיש קושיא גם על הפירוש הזה, ופירש הוא 
)וע"ע בספר סנסן ליאיר במגילה שם(. אבל יש פירוש יפה מאד, אצל  משהו אחר שם. 

1.  מה זה "וקיים"? אני חושב חי וקיים. אבל הוא אמר לי שבפרס אומרים ככה, ולא שואלים 
שאלות על זה. במרוקו יש משהו דומה, "רבי דוד ומשה", וזה בן אדם אחד בשני השמות. פעם 
התקשר אלי מרוקאי מדרום אפריקה, ואמר לי: נולד לי בן שקוראים לו "דוד ומשה", תביא לי 
גימטריא בשבילו. נו באמת, מאיפה אביא לך גימטריא?!... אמרתי לו: דוד משה בגימטריא "חג 

שמח". והתעלמתי מהוא"ו...
2.  זה לא הרז"ה מהראשונים, אלא חכם אחרון רבי זלמן הענא. אני לא יודע עד היום איך קוראים 

את זה, אולי יבוא אשכנזי ירחם עלינו ויגיד לנו איך קוראים... ֶהענֹא או ֶהעַנא או ַהעֻנא.
היעב"ץ הוריד את הספר הזה  הרז"ה כתב כמה הגהות שם, מהם נכונים ומהם לא נכונים.    .3
עד עפר, אבל הספר הזה נדפס לפחות עשרים פעם )עד שנת תרכ"ג(, ואילו הספר שלו "לוח ארש" 
שכתב בתקיפות נדפס רק מעט. לכן לא כדאי אף פעם לדבר בתקיפות, אלא תמיד לדבר בעדינות. 
ההבדל בין הרב חיד"א לרבי דוד פארדו, שהרב חיד"א מדבר בעדינות רבה, וגם כאשר משיגים 
עליו וכותבים עליו קשות, הוא כותב: אני עומד נוכח פני ה' ומסביר את עצמי בלבד. ואילו רבי 

דוד פארדו מדבר בתקיפות. אבל הרב חיד"א מפורסם בעולם פי עשרה.
4.  פעם ראיתי בספר יחידי סגולה )עמ' 75(, שהרב הגאון רבי עזריאל הידלסהיימר )הוא היה רב ראשי 
ב"פרוסיה" והיא גרמניה( כתב ספר להוכיח שהנוסח שלנו בתורה הוא האמיתי, והם שינו והחליפו 

וגרעו שם. אבל יש שינויים שנעשו בכוונה.

היוונים היו שתי שיטות של שני שוטים, שוטה אחד "אפלטון" אומר שהיה חומר 
קדמון שממנו נברא כל העולם כולו, כאילו קשה לו להקב"ה לברוא יש מאין, רק 
ברא יש מחומר קדמון. וכמו שאדם לוקח טיט ועושה ממנו כלים, ככה ה' לקח 
חומר שלא ברא אותו אלא היה מאז ומתמיד, ועשה ממנו שמים וארץ וכוכבים 
וחיות ובעלי חיים, "כל אשר יעלה המזלג" )שמואל-א', ב' י"ד(5. לכן אם היו כותבים את 
הנוסח שלנו "בראשית ברא אלקים", היוונים היו מוצאים הוכחה כביכול לדעת 
אפלטון, כי "בראשית" כלומר ע"י ה"ראשית" שזה החומר הקדמון שהוא ראשית 
הורידו להם את השיבוש הזה,  הכל, "ברא אלקים את השמים ואת הארץ". לכן 
וכתבו "אלקים ברא בראשית", שה' ברא גם את החומר הראשון. בהמשך הגמרא 
שם, כתוב שהחליפו עוד נוסח בתורה, במקום "ויכל אלקים ביום השביעי מלאכתו 
אשר עשה וישבות ביום השביעי" )בראשית ב' ב'(, כתבו "ויכל ביום הששי וישבות 
ביום השביעי". למה שינו את זה? כי הם לא יבינו ויאמרו שעשה מלאכה בשבת. 
ורש"י בחומש כתב שני פירושים בזה. פירוש אחד, שבן אדם לא יכול כ"כ לדייק, 
אבל הקב"ה יכול לדייק, והוא נכנס בו כחוט השערה. ופירוש שני, שהעולם היה 
חסר מנוחה, ובאה התורה ואמרה שצריכים לנוח בשבת6. ומה אנחנו עושים עם 
הטעות הזאת? אולי מישהו מאיתנו יטעה בזה. לכן מתחילים בקידוש "יום הששי 
ויכלו השמים וארץ וכל צבאם"7. אבל אבן עזרא )בראשית ב' ב'( כותב תירוץ יפה מאד 
לזה, "כילוי מלאכה איננו מלאכה", אם ה' גמר מלאכתו ביום השביעי, זאת אומרת 
שלא עשה בו מלאכה. וזהו הפירוש האמיתי והפשוט. ועשו עוד כמה שינויים8. 
אבל אח"כ במשך הדורות אצל הגוים עשו הרבה שינויים בזה. הרמב"ם באגרת 

5.  "אריסטו" אמר גרוע יותר, שהעולם היה קדמון וקיים תמיד, אלא שחייב להיות בורא עם 
העולם )הם היו מאמינים בבורא ולא כמו הכופרים של הדורות האחרונים(, וכמו שאדם מדליק נר ויש לו אור 
תמיד, ואי אפשר להיות נר דולק בלי אור. הרמב"ם נלחם בו הרבה, עד שדחה את כל ההוכחות 
שלו. אבל לא היתה הוכחה שהעולם מחודש. עד שבמאתים שנה האחרונות הוכח בכל העולם 
שהעולם מחודש, זאת אומרת שפעם לא היה העולם הזה. איך הוא התחיל? הם אומרים שהיה 
"מפץ". כתוב בירמיה )נ"א כ'(: "מפץ אתה לי כלי מלחמה, ונפצתי בך גוים והשחתי בך ממלכות". 

מה המפץ הזה?! מי יכול לנפץ מפץ שייצא ממנו עולם כזה?! זה סתם שגעון.
תתארו לכם אצל הגוים, לפני שלמדו מאתנו את השבת, הם היו עובדים כמו חמורים עד    .6
שמתים. פעם הגוים היו לועגים לנו על זה, ואומרים: מה אתם עושים בשבת? כל מה שחסכתם 
אבל אח"כ ראו שהשבת הזאת מביאה לנו אור בנשמה, והם  במשך השבוע הלך לכם בשבת. 
למדו מאתנו את הדבר הזה. אני גומר תפלת ערבית של שבת, ובאים התינוקות שיהיו בריאים 
וכל אחד מחפש ממתק, "חכו ממתקים וכולו מחמדים" )שיר השירים ה' ט"ז(. וכי יש לחילוניים דבר 
כזה?! אין להם כלום. רק טלויזיה משעממת, שכל היום חוזרים על הבחירות, ועל ליברמן והמן 

ואחשורוש... פעם אחר פעם. אין להם טעם בחיים. אבל לנו יש טעם בחיים.
7.  כולם חושבים שזה שתי מלים מהפסוק הקודם: "ויהי ערב ויהי בוקר יום הששי )שם א' ל"א(. 
ויש כאלה אומרים שאסור לעשות את זה, כי "כל פסוקא דלא פסקיה משה אנן לא פסקינן ליה" 
)מגילה כ"ב ע"א(. ולפחות נתחיל מהאתנח, כי כתוב בפסוק "וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב 

מאד )אתנח(, ויהי ערב ויהי בוקר יום הששי", ונאמר: "ויהי ערב ויהי בוקר יום הששי - ויכלו". וככה 
נהג החתם סופר )שו"ת שלו חאו"ח סימן י'(. אבל אין צורך בזה, ובכל הדורות אמרו "יום הששי ויכלו". 
)עיין בקובץ יתד המאיר תמוז תשע"ח סימן קל"ט(. למה אומרים את זה? הכנסת הגדולה )סימן רע"א בהגה"ט( 

כותב שהוא מהטעם הזה, שלא יחשבו ש"ויכלו השמים והארץ" ביום השביעי, ולכן אומרים יום 
הששי ויכולו, כלומר שיום הששי נגמר העולם ויכל אלקים ביום השביעי.

8.  למשל אשתו של תלמי המלך קראו לה "ארנבת" ביוונית, ואם יכתבו בתורה "ואת הארנבת" 
)ויקרא י"א ו'(, יחשוב שמזכירים את השם של אשתו, 

ויגיד: אתם משחקים בי?! כי הם לא כותבים בעברית 
אלא ביוונית. לכן כתבו "צעירת הרגלים", ומסכנה 

הארנבת הזאת עם רגלים קטנות...

גליון מס': 192 פרשת ויחי
י"ד טבת תש"ף )11/1/19(   

 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 ויגש, ח' בטבת תש"ף

מוצ"ש  ר"ת  הדלקת נרות 
18:12  17:33  16:18 י-ם: 
18:08  17:34  16:34 ת"א: 
18:05   17:32  16:21 חיפה: 
18:10  17:36  16:36 ב"ש: 

 052-7130-552 ת   והנצחו ת  להקדשו



תימן כותב: התורה שלנו באותו הנוסח אצל כל היהודים הנפוצים בעולם, ולא נפל בה 
טעות ושיבוש, אפילו בשורוק וקמץ חטוף9. לכן אל תאמר שתרגום השבעים ליוונית 

הוא מדוייק יותר.

ח' בטבת - אור גדול בעולם
הנה ג.  אבל מה שכתוב בשלחן ערוך שמחר יום ח' בטבת היה חושך גדול בעולם, 

השנה מחר יהיה אור גדול בעולם, כי מתחילים "הדף היומי". פעם היו יחידי סגולה 
לומדים את הדף היומי, ומחר רבבות אלפי ישראל לומדים את זה. במשך הזמן יכנס 
לראשם של שופטי בג"ץ וכל החילוניים כולם, שהם פשוט מבלים ימיהם בתוהו, "ויכל 
בהבל ימיהם ושנותם בבהלה" )תהלים ע"ח ל"ג(, מה אתם עושים? מבזבזים זמנכם על 
בקבוקים שלקח פלוני ולא שילם על זה, כמה צריך לשלם? שלושים אגורות... על 
שלקח סיגריות יקרות, וצריך לשלם על זה. וכל מיני שטויות והבלים כאלה. תלמדו 
קטע גמרא ויכנס לכם שכל. אבל הם לא יודעים את זה. היום מתחילים מחזור ארבעה 
)פסחים ב' ע"א(, בודקים את הכפירה  עשר, "אור לארבעה עשר בודקים את החמץ" 
ושורפים אותה לאור הנר. ובכל מחזור נוספים כמה אלפים לזה. כאשר אתה לומד 
תורה באהבה, הקב"ה מעניק לך כל טוב שבעולם10. אנשים לא יודעים מה יש בתורה, 
וחושבים שעבר עליה הכלח, אבל הם עבר עליהם עשרה כלחים, מה יש להם? כלום11.

לא להתיאש במסכת שבת ועירובין
אחרי שגומרים מסכת עושים עליה סיום. מסכת "ברכות", כולם מסתדרים איתה ד. 

ועוברים אותה בקלות, כי היא מלאה אגדה וכל אחד אוהב לשמוע את זה )ויש אפילו 
אחד שאינו שומר שבת וכתב ספר "האגדה", תודה רבה...(, ואח"כ מסכת "שבת" קשה יותר, ומסכת 

"עירובין" אחת המסכתות הקשות. כתוב בזוהר )פרשת כי תצא דף רע"ה סע"ב ברעיא מהימנא( 
שהמלה "עני" ראשי תיבות עירובין נדה יבמות. ועשו להם סימנים, שאדם עני בדעת 
ולא מבין אותם, כי הן מסכתות קשות. )עיין במבוא לספר ארים נסי-יבמות עמ' 6(. לכן המשבר 
בא במסכתות שבת ועירובין. והנה פעם בישיבה שלנו גמרו מסכת עירובין, והיתה 
שמחה רבה. אמרו לי להגיד להם משהו שם. אמרתי להם: כתוב בספרים שיש מלאך 
לא טוב שנקרא סמא"ל, למה קוראים לו ככה? כי זה ראשי תיבות סעודת מצוה אין 
לעשות. אבל כאשר אתם עברתם מסכת ברכות ומסכת  אין  מסכת  סיום  לעשות, 
אסמיך  )משלי ג' י'(, המלה  שבע"  אסמיך  "וימלאו  שבת ומסכת עירובין, הפסוק אומר 
בגימטריא של אותו המלאך. "שבע" ראשי תיבות שבת ברכות עירובין. אם עברת את 
9.  למה כתב את זה? כי לפעמים שורוק וקמץ חטוף מתחלפים ביניהם, למשל המלה "ָקְרבן" שהקו"ף 
בכל התורה בקמץ חטוף, ואילו בסוף נחמיה כתוב "ולֻקרבן העצים" )י"ג ל"א(, הקו"ף בקובוץ. אבל 

בתורה אין שינויים כאלה בין העדות, והכל מדוייק.
10.  ויש סיפורים כ"כ יפים, ופעם קראתי אותם וחזרו עליהם. פעם היה חכם אחד רבי אליעזר יוסף, 
שהיתה לו חנות למכירת בדים, ויום אחד בא אדם אחד וביקש ממנו בד לבן. הוא נתן לו, וכשהגיע 
אותו אדם לביתו, בדק את הבד, וראה שהבד בצבע אפור. חזר אליו, ואמר לו שזה צבע אפור. הוא 
שם משקפיים, יצא מחוץ לחנות, ובדק את הבד. ואמר לו: נכון, זה אפור. וגם ראה שיש בו קישוטים, 
שלא ראה אותם לפני כן. הבין שכנראה הראיה שלו התדרדרה. מה עשה? הלך לרופא עינים, ובדק 
אותו. אמר לו: אם תמשיך ככה הראיה שלך תלך לגמרי רח"ל, לכן אתה צריך לעבור ניתוח. שאל 
אותו: כמה זמן אפשר לחכות עד הניתוח? אמר לו: העין יכולה לסבול ששה חודשים עד הניתוח, 
אבל אני לא מבטיח לך שהניתוח יצליח. למה הוא רצה ששה חודשים? כדי לשנן מסכתות מהגמרא 
בעל פה, ויידע כל מלה בגמרא רש"י ותוספות ויזכור הכל. הוא רצה לשנן מסכתות ביצה וראש השנה. 
במסכת ביצה יש ארבעים דפים, ופחות אחד )כי המסכתות מתחילות בדף ב'( שלושים ותשעה. ובמסכת 
ראש השנה יש שלושים וחמשה דפים, ופחות אחד שלושים וארבעה. ביחד זה שבעים ושלושה 
דפים, בגימטריא "חכמה", חננו מאתך חכמה בינה ודעת. הוא ישב מהבוקר ועד הערב, לשנן שבעים 
ושלושה דפים, והיה הולך לחנות וחוזר מהחנות, ומשנן גמרא כל הזמן. והנה אחרי ששה חודשים, 
הלך לעשות בדיקה. והרופא אמר לו שהגיע זמן הניתוח. אמר לו: אין בעיה, עכשיו יש לי שתי 
מסכתות בראש שלי. הוא עשה את הניתוח, והצליח. אחרי שראה שהצליח בזכות שתי המסכתות 
האלה, התחיל לשנן אותם עוד - בוקר וערב, עד שגמר את המסכתות האלה ארבעת אלפים פעם. 
וציוה שיכתבו על המצבה שלו "למד מסכת ביצה וראש השנה ארבעת אלפים פעם". וכי הוא רוצה 
רצה שילמדו ממנו בזה. ופעם היה  להתפאר בזה? מה יש לאדם להתפאר אחרי פטירתו?! אלא 
תלמיד שובב בישיבה אחת )ולא ידוע לי הישיבה( שלא רצה ללמוד, ורבו לקח אותו לקבר הזה שנמצא 
בחלקת האדמו"ר מבלז )כנראה הוא היה חסיד בלז(, והראה לו את זה. הבחור התפלא: הוא למד מסכת 
ביצה וראש השנה ארבעת אלפים פעם, ומה אני עושה? אני שותה בירה, "בירה" ראשי תיבות ביצה 
ראש השנה... אבל כל הסיפור הזה רמוז בתהלים, ואי אפשר להאמין. כתוב "מצות ה' ברה מאירת 
עינים" )תהלים י"ט ט'(, המלה "ברה" ראשי תיבות ביצה ראש השנה, איפה כתוב ארבעת אלפים? בי"ת 
כפול רי"ש זה ארבע מאות, כפול ה"א זה אלפיים, והבי"ת בדגש אז היא כפולה, וא"כ יש לך ארבעת 

אלפים. ומה זה "מאירת עינים"? שהעינים האירו לו ע"י הטיפול הזה.
11.  פעם היה שופט עליון ותחתון... שהחליט שצריכים לעשות טלויזיה בליל שבת, בניגוד לבן גוריון 
שלפחות התבייש בדבר הזה, ואמר: מספיק רק רדיו, ולא צריכים טלויזיה. ויקרא שמו בישראל: "חיים 
כהן". וכי מישהו זוכר אותו?! אף אחד. אבל החוצפה שלו שהיה הולך לבית הכנסת "ישורון" ברמת 
גן, ונושא את כפיו שם. איך מחלל שבת בצורה כזאת נושא כפיו? יניח לנו "רבי" חיים במקומנו )ע"פ 

בבא מציעא מ"ט ע"ב(, מה אנחנו צריכים את זה?!

מסכת עירובין, "ותירוש יקביך יפרוצו" )שם(, אתה יכול להביא יין בשני גוונים, ולברך 
עליו הטוב והמטיב. ועשו ככה, הביאו שני סוגי יינות, והשמחה רבה.

ללמוד "דף היומי" עם הלכה
אבל צריכים ללמוד לא רק "דף היומי", אלא גם הלכה. פעם הזמינו את הרב עובדיה ה. 

ע"ה לכנס סיום הש"ס12, ונתנו לו לדבר שם, ואמר: כל מה שאתם לומדים בדף היומי 
זה לא מספיק, כי אם לומדים גמרא בלי הלכה חבל על הזמן, שהרי אדם יכול ללמוד 
מהגמרא הלכות לא נכונות, אם לוקח דעה שהלכה לא כמותה. לכן צריך ללמוד גמרא 
עם הלכה. הדברים נשמעו פעם פעמיים ושלוש, עד שגם האשכנזים קיבלו אותם. 
איך אני יודע את זה? יש חוברות "מאורות הדף היומי" שעורך אותם רבי חיים דוד 
ַח, בערבית(, והוא מביא שם הלכות ושאלות הלכה  ּקֵ קובלסקי )ראשי תיבות "ָחֶדק", ופירושו ּפִ
למעשה, חוט השני ופרי תואר וכדו'13. צריך לדעת שלימוד התורה זה חשוב ביותר. 
הרב ע"ה היה לומד כ"כ במסירות נפש, ואתה שואל אותו בכל מקום והוא זוכר את 
הכל14. זו מתנה מהשמים, שלא יאמרו שהספרדים טפשים וכסילים...15. היום לומדים 
גם הלכה עם הגמרא, ואומרים: הרמב"ם פסק כך ומרן פסק כך וכדו'. צריך ללמוד ככה.

פנינים ומרגליות בדף הראשון
מחר בעז"ה בדף הראשון של מסכת ברכות, יש פנינים ומרגליות. מה למשל? ו. 

אני זוכר היום הראשון שלמדנו גמרא, והתחלנו בדף הראשון במסכת "ברכות"16. 
המנגינה של מורי הרב רבי אליהו אלגז ע"ה )תלמידו של שלמי תודה( כ"כ היתה מתוקה 
באזני, "וממאי דהאי וטהר טהר יומא", איזו מנגינה נפלאה...17 כתוב שם: למה המשנה 
אמרה "משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן"? והרי זה בזמן צאת הכוכבים, 
אז תאמר: מאימתי קורין את שמע בערבין? משעת צאת הכוכבים. ועונה הגמרא: 
"מילתא אגב אורחיה קא משמע לן, שהכהנים אוכלים בתרומה משעת צאת הכוכבים, 
והא קא משמע לן דכפרה לא מעכבא". מה הפירוש? אם יש לאדם טומאה כגון זב 
ומצורע וכדו' שצריך להביא כפרה למחר )לא תמיד צריך להביא כפרה, כי אם הכהן נגע בשרץ 

12.  הם עשו שם להכעיס. אמרו: "יעמוד הגאון הגדול מורנו ורבנו", והרב התחיל לעמוד כי חשב 
שמזמינים אותו, והמשיכו: "הרב שטיינמן", והרב ישב בחזרה. למה אתם עושים ככה?! תגידו לו 

מראש שאתם מזמינים את הרב שטיינמן. 
13.  אבל הם לא מזכירים "יביע אומר" ומפחדים ממנו... פעם לא היו מזכירים גם את רבני חב"ד, אבל 
הם יודעים לתקוף, וכתבו בגליון שלהם "כפר חב"ד" )לפני שנים הייתי מקבל את זה(: בחוברת מאורות הדף 
היומי לא מזכירים אותנו, לכן להימנע מהדפים שלהם ולא להכניס אותם הביתה. מי שאינו מביא 
את חב"ד אין לו לא חכמה לא בינה ולא דעת... והם למדו לקח מזה. אבל אנחנו לא צריכים לעשות 
את זה, כי מי שמשמיט דברי הרב עובדיה זו בעיה שלו ולא בעיה שלנו. אם כתבתם הריוח שלכם, 
ואם לא כתבתם ההפסד שלכם. הרב עובדיה לא צריך להתפאר ע"י אנשים שמזכירים אותו, הוא 

לא חייב בתפארת הזאת, ולא צריך כלום.
14.  רבי משה גרילק מספר: פעם ישבנו כמה בחורים אשכנזים, ואיתנו היה הרב עובדיה, הוא שאל 
אותנו: אתם זוכרים סוגיא פלונית בגמרא? ואמרנו לו שאנחנו לא זוכרים את זה. הרב התפלא: איך 

אתם לא זוכרים גמרא? והוא גער בנו כמו ילדים קטנים. והם הבטיחו שילמדו גמרא.
15.  הספרדים חותמים "ס"ט", מה הפירוש? אחד אומר שהכוונה "סין טין" כלומר עפר ואפר רפש 
וטיט, ואחד אומר ראשי תיבות ספרדי טהור, ואחד אומר ספרדי טפש... אבל הפירוש האמיתי "סיפיה 
טב", לא פחות ולא יותר. חבל על כל הפירושים של הבל וריק. ויש הוכחות רבות מהראשונים לזה. 
עובדה שגם החכם צבי שלמד בישיבות ספרדיות, חותם "צבי אשכנזי ס"ט", ואיך יכול להיות צבי 
אשכנזי ספרדי טהור?! מה נפשך אשכנזי או ספרדי? אלא ס"ט פירושו סיפיה טב, שכל אחד מאחל 
שתהיה לו אחרית טובה. )עיין בחוברת אור תורה תמוז תשמ"ג סימן ק"י אות ג', ואייר תשס"ט סימן צ"א בהערה, ובספר 

אסף המזכיר ערך ס"ט(.

16.  האשכנזים מתחילים פרק "אלו מציאות" במסכת בבא מציעא, כי כתוב "הרוצה שיחכים יעסוק 
בדיני ממונות" )ברכות ס"ג ע"ב(, וזה פרק אלו מציאות. אבל זה לא נכון. רבותינו התחילו תמיד מסכת 
)בהקדמתו למסכת ברכות(  והמאירי  הרי"ף, רבנו יצחק אלפאסי )סימן רכ"ג(.  "ברכות". וזה מובא בשו"ת 
)בהקדמתו לספר המלחמות( כותב על רבנו  הרמב"ן  כותב: אנחנו לומדים מסכת ברכות בהתחלה. וגם 
זרחיה הלוי: כל המשיגים על הרי"ף לא השאירו לו כלום, רק דברים פשוטים למתחילים פרק "אין 
עומדין". איפה נמצא הפרק הזה? במסכת ברכות. ופעם למדו ככה. בזמנו היו אומרים שהמשכילים 
באו ורצו להתחיל ללמוד מסכת ברכות, וקמו עליהם שהם משנים את הדרך. אבל הם לא משנים, 
ואדרבה צרך ללמוד ככה. למה? אבא ע"ה היה מסביר בטוב טעם את זה, שהתלמיד הלומד גמרא 
לא יכול לשאת על גבו מאה דברים בבת אחת, לתרגם לשון ארמית, ולפסק בגמרא קושיא ותירוץ, 
ולקרוא רש"י, ולהרכיב רש"י עם הגמרא. והוא לא יכול לשאת הכל, "לשום את משא כל העם הזה 
עלי" )במדבר י"א י"א(. לכן לומדים מסכת ברכות, שיש בה הלכות תפלה, ורש"י קל וקצר ולא הרבה, 
והמלים פשוטות "תפלת השחר עד חצות רבי יהודה אומר עד ארבע שעות" וכדו', והתלמיד מבין 
את זה. לפעמים יש שאלה קטנה בגמרא, תשים לב ותבין אותה. לכן תמיד התחילו מסכת "ברכות". 

)וע"ע במבוא לארים נסי-בבא מציעא עמ' 1(.

17.  צריך ללמוד גמרא במנגינה, וכמו שכתוב בסוף מסכת מגילה )ל"ב ע"א(. פעם הרב תופיק )ראש ישיבת 
באר יהודה( אמר לי: התלמידים שלכם מכסא רחמים שבאים ללמוד אצלנו בבאר יהודה, קוראים את 

הגמרא בטעם ועושים קושיא ותירוץ, ואילו אחרים שבאים ללמוד גמרא, קוראים אותה כמו פרופסור 
באוניברסיטה, זה אמר כך וזה אמר כך וזה אמר כך. צריכים ללמוד במנגינה.



מת או בנבילה לא צריך להביא כפרה, ואם על כל שרץ יביא כפרה יגמר העולם...(, באותו היום שהוא 

"ובא השמש וטהר ואחר  טובל יכול לאכול תרומה. כתוב בתורה בפרשת אמור: 
יאכל מן הקדשים" )ויקרא כ"ב ז'(, מה זה מן הקדשים? לא קדשים ממש אלא שיאכל 
תרומה. וגם תרומה נקראת "קודש"18. ובא התנא להשמיע לנו שלא צריך לחכות 
עד למחר שיביא כפרתו, אלא יטבול לפני השקיעה, ובצאת הכוכבים כבר מותר לו 
לאכול תרומה. את זה למדנו מהמשנה שאמרה: "משעה שהכהנים נכנסים לאכול 
בתרומתן", הא קא משמע לן שהכפרה לא מעכבת, ויכול לאכול אע"פ שעדיין לא 
הביא כפרתו. אחרי זה הגמרא שואלת: "וממאי דהאי ובא השמש ביאת שמשו הוא 
ומאי וטהר טהר יומא, דילמא ביאת אורו הוא ומאי וטהר טהר גברא". המקור שהכהן 
אוכל בתרומה בצאת הכוכבים, הוא בפסוק שאמרנו "ובא השמש וטהר ואחר יאכל 
מן הקדשים", והגמרא מפרשת "ובא השמש וטהר" הכוונה שיצאו הכוכבים. ועל 
זה השאלה: וממאי דהאי "ובא השמש" פירושו ביאת השמש צאת הכוכבים, והאי 
"וטהר" פירושו שהיום נטהר כי כבר לילה ואין סימן של יום, אולי "ובא השמש" 
פירושו ביאת אורו, והאי "וטהר" פירושו נטהר האדם ויכול לאכול בתרומה. מה 
פירוש ביאת אורו? רש"י מפרש שתזרח השמש למחרת. אבל זה לא מובן, כי לא 
מצאנו ביאת השמש שפירושו זריחת השמש19. התוספות )שם( הקשו את זה ועוד 
קושיות על רש"י, ותירצו בדוחק. הם היו קשורים לגירסא של הספרים בגמרא. 
מביא בשם הגאונים גירסא נפלאה  )דף ב' ע"א מדפי הרי"ף(  אבל הרז"ה בספר המאור 
"וממאי דהאי ובא השמש ביאת אורו הוא ומאי וטהר טהר  מאד20. מהי הגירסא? 
יומא, דילמא ביאת שמשו הוא ומאי וטהר טהר גברא". כשהגמרא אומרת "ביאת 
אורו" אין הכונה שהשמש זורחת, אלא ביאת אורו פירושו צאת הכוכבים, כי השמש 
שוקעת לפני האור21. לכן הגמרא שואלת: "וממאי דהאי ובא השמש ביאת אורו", 
אתה אומר משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן שזה צאת הכוכבים, כלומר 
שהאור ישקע לגמרי, מי אמר לך שזה צאת הכוכבים? "דילמא ביאת שמשו הוא 
ומאי וטהר טהר גברא", שהרי הפסוק אמר "ובא השמש וטהר", ובא השמש פירושו 
שקעה השמש. זאת אומרת בשעה ששקעה החמה מותר לאכול בתרומה. והגמרא 

18.  כל הקטע בתורה שם קורא לתרומה קודש, כמו "ואיש כי יאכל קודש בשגגה ויסף חמישיתו 
עליו" )שם פסוק י"ד(, וזה לא קדשים של קרבנות.

19.  למשל "וילן שם כי בא השמש" )בראשית כ"ח י"א(, "אחרי דרך מבוא השמש" )דברים י"א ל'(, וכל 
ביאת השמש פירושה שקיעת החמה. ואולי יש מקומות בודדים שפירושו באה השמש להאיר. 

אבל ברוב התנ"ך ביאת שמשו הכוונה שקיעה ולא זריחה.
תמיד כואב לי שספר המאור נדפס באותיות קטנות בצד של הרי"ף, וספר המלחמות עוד    .20
יותר מזה. הם נלחמים אחד בשני, ובקושי אתה יכול לקרוא אותם. צריך לקחת זכוכית מגדלת, 
ולקרוא מה כתב המלחמות, ומה כתב הראב"ד ומה כתב ספר המאור, ומה כתב רבנו חננאל. אבל 
יש בהם פנינים ומרגליות, והעולם לא יודע את זה. פעם ראיתי שהרב מנחם כשר בספרו "הרמב"ם 
ומכילתא דרשב"י" )ראיתי את הספר הזה בבית הכנסת של הרב בעדני שליט"א ביום ראש השנה. הם היו מאריכים הרבה 
ועושים דרוש על כל מלה ומלה שם, ואני ראיתי את הספר הזה, והתחלתי לקרוא בו כי הוא מענין מאד. ואח"כ רכשתי אותו( 

כותב שם: אנחנו טועים בלימוד הגמרא ורש"י, כי פירוש רש"י נכתב שש מאות שנה אחרי הגמרא 
)רש"י נולד בשנת ד' אלפים ת"ת והגמרא נחתמה בשנת רנ"ט(, לכן אנחנו צריכים להדפיס קודם כל את הגאונים 

ורבנו חננאל ואילו רש"י למטה. ככה הוא כותב שם. אבל אף אחד לא יעשה את זה, כי רש"י כ"כ 
חשוב וכ"כ מדוייק וכ"כ נפלא, מתוק מדבש. אבל רבנו חננאל מגיע לו ספר כמו שעשו לחידושי 
הרמב"ן והרשב"א והריטב"א. ואותו הדבר רבנו זרחיה הלוי בעל המאור, ותשובות הרמב"ן בספר 
המלחמות. למה באותיות קטנות כאלה? אדם לא יכול לקרוא אותם. היה כדאי להדפיס בכרך נפרד 

פירוש רבנו חננאל ובעל המאור והרמב"ן על כל מסכת.
21.  הסדר הוא ככה: ביום השמש זורחת, ואח"כ שוקעת ועדיין יש קצת אור, ואח"כ נשקע גם 
האור. וראיה לדבר מפסוק מפורש, "עד אשר לא תחשך השמש והאור והירח והכוכבים ושבו העבים 
אחר הגשם" )קהלת י"ב ב'(, מה זה השמש והאור? תחילה השמש תחשך ונשאר אור, ואח"כ גם האור 
נחשך. בהמשך יוצא הירח, ובסוף יוצאים הכוכבים, כי הם קטנים ולא יוצאים מיד, רק אחרי שעה 

ושעתיים. וא"כ השמש לפני האור.

תירצה שם. זו גירסת הגאונים22. והגירסא הזאת מובאת גם בספר הערוך )ערך אר א'(23. 
צריך ללמד את הגירסא הזאת. כל מי שמחר מסביר את "הדף היומי" שיסביר את 
הגירסא הזאת, כי היא פנינה ממש, ואתה מרגיש שכל הקושיות שהקשו התוספות 

על רש"י, סרו כולן ולא נשאר מהן כלום. 

כמה כוכבים יש בשמים?
יש כ"כ דברים יפים בגמרא, שהתגלו רק בדורות האחרונים, ואתה מתפלא איך ז. 

החכמים ידעו את זה. כמה יש כוכבים בעולם? הרמב"ם כותב שיש 1,022 כוכבים 
רלב"ג שחי כמאה וחמשים שנה אחרי הרמב"ם )הרמב"ם נפטר בשנת  בלבד24. ובימי 
תתקס"ה, והרלב"ג כתב את ספרו בשנת חמשת אלפים צ"ו, וקצת אח"כ נפטר(25, מצאו קצת יותר ממה 

שכתב הרמב"ם, 1090 כוכבים. אבל כתוב בפסוק "וספור הכוכבים אם תוכל לספור 
אותם ויאמר לו כה יהיה זרעך" )בראשית ט"ו ה'(, וכי הכוונה שיהיו רק אלף ותשעים 
יהודים בעולם ח"ו?! לא יתכן כדבר הזה. לכן רלב"ג )שם( פירש את הפסוק הזה, 
שהנביא רואה דברים ב"כח המדמה" ומדמיין את זה, שנאמר "וביד הנביאים אדמה" 
)הושע י"ב י"א(, וא"כ הקב"ה הראה לאברהם אבינו בכח המדמה שהעולם זרוע מליוני 

כוכבים, ואמר לו "כה יהיה זרעך". )וע"ע בספר בית נאמן על התורה כאן(. אחרי מאות שנים 
התברר שרלב"ג ראה בכח המדמה, ואילו אברהם אבינו ראה בכח האמת, כי היום 
התברר שיש מליארד כפול מליארד כוכבים. והדבר הזה כתוב בגמרא )ברכות ל"ב ע"ב(: 
"שנים עשר מזלות בראתי ברקיע, ועל כל מזל ומזל בראתי לו שלושים חיל, ועל כל 
חיל וחיל בראתי לו שלושים לגיון, ועל כל לגיון ולגיון בראתי לו שלושים רהטון, 
ועל כל רהטון ורהטון בראתי לו שלושים קרטון, ועל כל קרטון וקרטון בראתי לו 
שלושים גיסטרא, ועל כל גיסטרא וגיסטרא תליתי בו שלוש מאות וששים וחמשה 
אלפי רבוא כוכבים". וזה מליארד כפול מליארד כוכבים26. הגמרא אמרה דברים 
סתומים וחתומים, ובימינו הגיעו לחשבון הזה. אמנם אי אפשר לדעת בדיוק, אבל 
פשוט וידוע שיש מליארד כפול מליארד כוכבים. וכי חכמי התלמוד פעם החליטו 
לבדוק כמה כוכבים יש בשמים?! והרי גם חכמי יון אמרו כמו שכתב הרמב"ם שיש 
אלף עשרים ושנים כוכבים, ואיך הגיעו למליונים ומליארדים?! אלא הגמרא ידעה 
את האמת, והיתה קבלה מדורי דורות שיש מליארדים של כוכבים. ואם תגידו לי, 
איך אפשר שעם ישראל יהיה מליארד כפול מליארד? התשובה לזה, שהעם נמדד 
לא לפי הכמות אלא לפי האיכות, כי תלמיד חכם אחד שקול כנגד כל העולם כולו, 
וכמו שהגמרא )ברכות ו' ע"ב( אומרת על הפסוק "כי זה כל האדם", שקול זה כנגד כל 

22.  הם נתנו סימן על זה, מהפסוק "ויקרא אלקים לאור יום" )בראשית א' ה'(, כי הגמרא אומרת "וממאי 
ומאי וטהר טהר יומא", שנגמר היום, "דילמא ביאת שמשו הוא",  אורו  דהאי ובא השמש ביאת 
כלומר מהשקיעה מותר לאכול בתרומה, "ומאי וטהר", שהרי עדיין יש קצת אור, "וטהר גברא", 

שהגבר נטהר ויכול לאכול תרומה.
23.  אר זה "אור", כי הערוך משמיט כל אותיות אהו"י. ולפעמים יש כמה ערכים באותן אותיות, 

לכן זה "ערך אר א'".
24.  נתתי סימן לזה, "תתברך לנצח צורנו", תתברך עולה 1022.

25.  הרלב"ג היה אסטרונום ובקי בכמה חכמות. ויש בירח מקום שקוראים לו ע"ש רלב"ג, והיה 
לו מכשיר שמודדים בו את המרחק שבין הכוכבים, וקרא לו "מקל יעקב". הרשב"ץ היה מזרעו, 

ומכבד אותו )ויש כאלה שלא מכבדים אותו(.
26.  איך אפשר לחשב את זה? אלו מספרים שאי אפשר להגיע אליהם במחשב רגיל, כי במחשב 
הכי משוכלל יש רק אחת עשרה ספרות, אא"כ תקח "מחשב על". אבל יש לי דרך פשוטה לזה, 
קודם כל לקחת מחשבון פשוט )יש לי מחשבון פשוט(, מורידים את כל האפסים, ומחשבים 12 מזלות 
כפול 3 כפול 3 כפול 3 כפול 3 כפול 3, כפול 365, יוצא : 1,064,340 - מליון ששים וארבע אלף 
ושלוש מאות ארבעים.  מוספים 12 אפסים )כי בכל שלושים יש אפס אחד, זה 5 אפסים. ובשלוש מאות ששים 
וחמשה אלפי רבוא כוכבים יש 7 אפסים, כי האלף זה שלושה אפסים והרבוא זה ארבעה אפסים(. והכל ביחד זה 18 

אפסים, ופירושו מליארד כפול מליארד עם תוספת.



העולם, והדברים כפשוטם. 

"הפוך בה והפוך בה דכולא בה"
מאי "כימה"? אמר שמואל כמאה כוכבים27. ח.  )ברכות נ"ח ע"ב(:  עוד מקור בגמרא 

"כימה" זו קבוצה של  כוכבים, ולא ידעו כמה כוכבים יש בה, כי עין רגילה רואה שם 
שבעה-שמונה כוכבים בלבד. ושמואל אומר: מאי כימה? כמאה כוכבים. תמיד היו 
לומדים את זה, ואומרים שיש לשמואל עינים מיוחדות וראה את זה. עד שהתברר 
שבאמת יש שם אלפי כוכבים. ואם תגידו א"כ למה שמואל אמר כמאה? יכול להיות 
שיש כוכבים קטנים יותר מדי ולא באים בחשבון, והכוונה כמאה כוכבים גדולים. 
איך שמואל ידע את זה? זו שאלה אחרת28. עוד דבר כזה, כתוב בגמרא )ברכות נ"ט ע"א(: 
"נטל הקב"ה שני כוכבים מכימה והביא מבול לעולם". אף אחד לא הבין את זה, וכי יש 
מים בכוכבים?! אף פעם לא שמענו דבר כזה. ואיך לקח שני אחוזים מ"כימה" שיש 
בה מאה כוכבים, והביא עם זה מבול על העולם? אבל בימינו אדם אחד בשם נתן 
אביעזר בספר בראשית ברא )עמ' 32( כתב שהתברר לפני חמשים שנה, שיש קרחונים 
גדולים בכוכבים, והקרחון הקטן שבהם אם היה יורד על כדור הארץ היה מטביע את 
העולם כולו. וא"כ דברי הגמרא כפשוטם. עוד דבר כזה, כתוב בגמרא )יומא פ"ג ע"א(: 
"מי שנשכו כלב שוטה אין מאכילין אותו מחצר כבד שלו, ורבי מתיא בן חרש מתיר". 
הנשיכה של כלב שוטה מסוכנת, וזה נקרא מחלת "כלבת" רח"ל29. היא היתה מחלה 
)עיין יומא פ"ד ע"א ובפי'  נוראה מאד, שאדם שותה מים ורואה כלב שוטה בתוך המים 
הרמב"ן בראשית י"ט י"ז, במדבר כ"א ט'( ומת ביסורים איומים, ולא היתה תרופה לזה. לפני 

כמאתים שנה בא אחד מדען צרפתי "לואי פסטר", וגילה דבר נפלא שהסם הגדול 
מבטל את הסם הקטן, ואח"כ גם הוא מתבטל. אמר: א"כ מי שננשך ויש בו סם, ניתן 
לו סם יותר חזק ממנו, ויתרפא מזה. אבל אי אפשר לבוא לבן אדם ולומר לו: בוא 
ניתן לכלב לנשוך אותך ואח"כ אטפל בך, מי יבוא אליו?!... והנה באה אליו אשה 
בוכה שהבן שלה חולה כי נשך אותו כלב שוטה, ואמר: עכשיו אפשרות לנסות את 

27.  שמואל היה בקי באסטרונומיה, ואמר "נהירין לי שבילי דשמיא כשבילי דנהרדעא" )ברכות שם(. 
שאלו אותו: איך אתה עוסק בדברים כאלה? אמר להם: תיתי לי שרק בשעה שהולך לבית המרחץ 
או לבית הכסא מסתכל בכוכבים )תוספות תענית דף ז' ע"א בד"ה אף(. אבל איך אפשר ללמוד אסטרונומיה 
באותם הרגעים של הסתכלות בכוכבים? כנראה לפני כן הוא למד את זה, ואח"כ הספיק לו רק מבט 

אחד והוא יודע הכל. הוא היה חכם גם ברפואה וכמה דברים.
28.  פעם אדם חילוני הגיע אליו ספר "המהפך" של הרב זמיר כהן שליט"א, הוא קרא חלק א' וחלק 
ב' ולא השפיע עליו, קרא חלק ג' וראה שם את המאמר הזה בגמרא. אמר: עד כאן, חזרתי בתשובה. 

ובמנחה של שבת "רעוא דרעוין" חזר בתשובה. 
ֶקת ואותו דבר כולם. למה  ֶלּ ֶלת, ּדַ ֶעֶלת, ַיּבֶ ֶבת, ׁשַ ּלֶ ֶעֶלת": ּכַ 29.  כל המחלות הולכות על משקל "ּפַ
ֶחת. אא"כ תעשה חי"ת כמו כ"ף...  ַחת" פתח פתח פתח? כי יש שם אות חי"ת, ואי אפשר לומר ַקּדֶ "ַקַדּ

)היום יש כאלה אומרים "יש לנו דוך", מה זה דוך? צריך לומר ּדּוַח, מה נעשה להם?!(.

זה. הוא נתן לילד הזה כל יום זריקה, במשך ארבעה עשר יום. בלילה האחרון הוא לא 
היה יכול לישון ועשה "סליחות"... כי מי יודע מה יהיה מחר? אולי הוא ימות. והנה 
בבוקר ראה אותו חי ובריא, שמח שהתרופה שלו הועילה לזה30. איך הוא למד את 
זה? ראיתי כתוב שהיה לו חבר יהודי שתירגם את התלמוד, והוא שאל אותו: תגיד 
לי, בתלמוד שלכם כתוב על כלבת? אמר לו: כתוב שמאכילים את החולה מחצר כבד 
שלו. אמר לו: איך יתכן דבר כזה? הרי הכלב נושך ויש בו כל מיני חיידקים ומחלות, 
איך מאכילים את החולה מהטרפש שלו? הרי זה גרוע יותר. מכאן הבין את היסוד 
הזה שהסם הגדול מבטל את הסם הקטן, ואח"כ ניסה את זה על נער רועים ופיתח 

את זה, עד שהיום אפשר לעשות את זה ב"ה.

ביאור כוונת רש"י בפרשה
כל מי שנותן שיעורים בגמרא, צריך לדעת שיש מתיקות ברש"י. אם לומדים ט. 

רש"י בלי דעת ובלי תבונה רק קוראים אותו מהר, זה לא שוה כלום. בבוקר מברכים 
"המכין מצעדי גבר", גבר ראשי תיבות גמרא בלי רש"י... אם היו יודעים את החכמה 
שיש ברש"י, יודעים שכל מלה שלו פנינה ממש. הנה בפרשת השבוע )ויגש(, "ולאביו 
זאת עשרה חמורים" )בראשית מ"ה כ"ג(, רש"י כותב: כזאת - כחשבון הזה, ומהו  שלח ְכּ
זאת" הכ"ף  החשבון. עד כאן. מה רוצה רש"י? בדקתי וראיתי שבכל התנ"ך כתוב "ּכָ
זאת" בשוא. והטעם לזה, כי כל "כזאת" בתנ"ך  בקמץ, רק כאן הפעם היחידה שכתוב "ּכְ
פירושה כמו שנאמר למעלה, כמו למשל "וכעת לא השמיענו כזאת" )שופטים י"ג כ"ג(, לא 
השמיענו מה שנאמר למעלה. וגם כאן היינו מבינים מה שכתוב "ולאביו שלח כזאת", 
ששלח לו חמש חליפות שמלות כמו שנאמר למעלה. לכן רש"י פירש הכוונה ששלח 
כזאת דלהלן. זהו מה שכתב: כזאת - כחשבון הזה, ומהו החשבון? "עשרה חמורים 
ועשר אתונות". למה אני אומר את זה? כי בכמה דפוסים כתוב שהגאון מהר"ל או 
מהרש"ל )יש שני גירסאות בספרים. מהר"ל זה מהר"ל מפראג ומהרש"ל הידוע(, מפרשים כוונת רש"י 
שלא שלח חמורים ואתונות ממש, אלא משא של עשרה חמורים ושל עשר אתונות. 
אבל זה לא נכון, כי הפסוק אומר "עשרה חמורים" ואיך תאמר משא? וא"כ היה צריך 
לומר כמה סאין וקבין וכורים. וחוץ מזה, למה הפסוק משער חלק בחמורים וחלק 
באתונות? שיכתוב את כולם ביחד. למשל אם החמור מחזיק כח של שתי אתונות, 
במקום לומר עשרה חמורים ועשר אתונות יאמר "חמשה עשר חמורים" בלבד. תמיד 
הייתי תמה על זה. ובזמנו בדקתי בגור אריה של מהר"ל מפראג, ולא ראיתי שכתב 
כלום. אחר זמן ראיתי בחוברת אור תורה ]שבט תש"ן, סימן ס"ט אות ב'[ שהרב דבליצקי 
ז"ל כתב: אני לא יודע מי כתב את ההגהה הזאת, צריך לבדוק מי כתב אותה, כי היא 
הגהה משובשת ולא נכונה. לכן כוונת רש"י כמו שאמרתי. זהו הפשט הפשוט )וע"ע 

בספר בית נאמן על התורה כאן, ובחוברת אור תורה אב תשל"ז סימן כ"ט בהערה(.  

עוד פסוק בפרשה: "אלה בני לאה וגו' שלושים ושלוש" )בראשית מ"ו ט"ו(, רש"י כותב: י. 
אנחנו מצאנו רק שלושים ושתים, אלא זו יוכבד שנולדה בין החומות. והם דברי הגמרא 
)בבא בתרא דף קכ"ג ע"א(. אבל הגמרא לא שאלה על הפסוק הזה, אלא על הפסוק בהמשך: 

"ובני יוסף אשר יולד לו במצרים נפש שנים, כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה 
שבעים" )שם פסוק כ"ז(, והגמרא שואלת: והרי זה ששים ותשע ולא שבעים? אלא זו 
יוכבד שנולדה בין החומות. למה רש"י שינה מהגמרא וכתב את השאלה למעלה על 
שלושים ושלוש? יש טעם נפלא מאד לזה, אם רש"י יכתוב את זה בפסוק הזה של 
שבעים, היינו אומרים: מה הקושיא הזאת? התורה כתבה מספר עגול. הרא"ש )פסחים 
פ"י סימן מ'( כותב שהתורה כותבת מספר עגול, ויש כמה הוכחות לזה31. לכן רש"י כתב 

את זה למעלה על הפסוק "שלושים ושלוש", ואין מה לענות שם. אבן עזרא )בראשית 
מ"ו כ"ג( שקדם להרא"ש, מביא את התירוץ של מספר עגול, ודחה אותו מכח הפסוק 

"שלושים ושלוש". )וע"ע בספר בית נאמן על התורה כאן(.

"תקופת טבת"
ביום עשרה בטבת יש "תקופה", ואנחנו נזהרים בזה שלא לשתות מים, ע"פ דעת יא. 

30.  היום כל העולם מדבר על "פסטר" הזה, וכולם אומרים: חלב )או יין( מפוסטר ומפוסטר, ובזכות 
הפסטור הזה שהוא גילה את מעלתו, קנה את עולמו.

31.  למשל בסוף שופטים )כ' מ"ו( כתוב שנפלו משבט בנימין "עשרים וחמשה אלף", ולפי החשבון 
נפלו עוד מאה איש )לעיל פסוק ל"ה(. איפה נעלמו? אלא שהפסוק עיגל את זה. וגם מה שכתוב בתורה 
"תספרו חמשים יום" )ויקרא כ"ג ט"ז(, הרא"ש מפרש שזה מספר עגול. ובאר היטב )סימן תפ"ט סק"י( הקשה 
עליו מהגמרא )קידושין ל"ח ע"א( שאומרת: "ובני ישראל אכלו את המן ארבעים שנה" )שמות ט"ז ל"ה(, וכי 
אכלו ארבעים שנה? הרי זה ארבעים שנה פחות שלושים יום. ולפי דברי הרא"ש אין קושיא כאן. 
אבל תמיד קראתי את זה ולא הבנתי, כי הרא"ש מסביר פשט והגמרא מסבירה דרש, ודברי הרא"ש 
זה הפשט הפשוט. אח"כ ראיתי שהחכם צבי )סימן קי"ד( כתב בדיוק ככה: "העולם מקשים על הרא"ש 
מהגמרא בקידושין, והם לא ידעו ולא יבינו". החכם צבי למד אצל הספרדים, והם אוהבים פשט. 
לפני שאתה מתחיל לפלפל תלמד פשט, כי הוא קודם לכולם. "פך שמן טהור" ראשי תיבות פשט. 
לכן החכם צבי היה גדול גם מהאשכנזים וגם מהספרדים, כי היו לו תכונות אשכנזיות של החריפות 

ותכונות ספרדיות של הפשט, והוא חיבר חריפות ופשט ויצא מיוחד.

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.

לעילוי נשמת
 מקיקץ סופר 

בן סתרונה
ת.נ.צ.ב.ה.

לרפואת
רבקה חיה
בת חנינה 

אסנת



רב האי גאון )שו"ת הגאונים ליק סימן י"ד(32. בדרך כלל אנחנו עושים את התקופה של טבת 
במשך שעתיים או שלוש, וכמו שמובא בספר ברית כהונה )מערכת התי"ו אות כ"א(, מתי 
השעתיים האלה? למזלנו הם נפלו ביום עשרה בטבת בבוקר, בשעה שלוש וחצי 
עד חמש וחצי. והבעיה שאדם רוצה לקום לפני עמוד השחר לשתות מים, אסור לו 
לשתות מים בגלל התקופה. ואפשר לשתות רק מים חמים או קפה, שהכין אותם 
מאתמול. אבל בימי רבי כלפון ע"ה היו מקרים כאלה, והוא אמר שמספיק שעה אחת 
בלבד )ברית כהונה מערכת התי"ו אות כ"ה(. לכן כיון שהרגע של התקופה בשעה ארבע וחצי 
בבוקר בדיוק33, תוסיף על זה חצי שעה לפני וחצי שעה אחרי, וא"כ זה מארבע עד 
חמש )וע"ע בקובץ ויען שמואל חכ"א סי' ז'(. לכן מי שרוצה לשתות מים לפני עמוד השחר, 
יקום בין שעה 5:00 לשעה 5:25 )זמן עמוד השחר בבני ברק(, או לפי המחמירים עד שעה 
5:15. ויש לך רבע שעה לשתות מים. אבל אל תשכח לומר "תיקון חצות", תיקון 

רחל ותיקון לאה. 

מי שלא מתענה ואוכל בעשרה בטבת
מי שאינו מתענה, לא יעלה לתורה. ואם אינו מתענה מטעם שהוא חולה או שלא יב. 

צריך לברך על  )ויש כאלה עובדים עבודת פרך ואומרים שלא יכולים לעמוד בזה(,  יכול להתענות 
האוכל. הרב )חזון עובדיה-ארבע תעניות עמ' כ"ד, ופסח עמ' קצ"ז( כותב שאם המאכל מצד עצמו 
איסור גמור, אסור לברך עליו, וכמו שאדם אוכל טריפה ונבילה, וכדעת הרמב"ם )פ"א 
מהלכות ברכות הי"ט( ומרן )סימן קצ"ו ס"א(. אבל אם המאכל מצד עצמו מותר, רק הזמן גורם 

לו איסור, למשל ביום תענית שהוא לא מתענה מכל סיבה שהיא, צריך לברך על מה 
שאוכל. אבל הרב לא דיבר על כיפור, כי אם אדם אוכל בכיפור במזיד אסור לו לברך, 
רק אם אוכל מחמת חולי יברך. ומצאתי בספר "נפלאים מעשיך" לרבי יוסף חיים ע"ה 
בבריון אחד שבא לבית הכנסת במנחה ביום כיפור, והיה לו על  )מעשה פ"ה(: מעשה 

השפם סימנים של אוכל. ביקש מחבירו מחזור, והוא פתח לו סידור בברכת המזון. 
שאל אותו: מה ברכת המזון ביום כיפור? אמר לו: אתה אכלת בבית. התפלא איך 
הוא יודע את זה. אמר לו: איפה אעשה מים אחרונים? אמר לו חבירו: מים אחרונים 
הולכים לסטרא אחרא, ואתה כל אכילתך הולכת לסטרא אחרא. אמר לו: א"כ איך 
32.  הרבה טועים ואומרים שרב האי גאון דחה את התקופות, אבל זה לא נכון, כי בשתים או שלש 
תשובות הוא כותב שצריך לחוש במה שחוששים העולם, ולא לשתות מים בשעת התקופה. הבאתי 

אותם בספר בינה לעיתים )בהקדמה עמ' 19(. )וע"ע בחוברת אור תורה אב תשע"א סימן קמ"ח אות ח'(.
33.  ונתנו סימן "טבת דמי"ם" - ד' מחצה י' מחצה )עיין בספר סולת נקיה פרק ט"ו(.

אברך ברכת המזון? ענה לו: אל תברך. ונראה באמת שלא מברכים ברכת המזון. והרב 
דיבר במי שאכל בשוגג בכיפור או שהיה חולה ומוכרח לאכול. אבל בשאר תעניות 
)ראש השנה  חוץ מתשעה באב, כיון שכתוב בהם "רצו מתענים לא רצו אין מתענים" 
י"ח ע"ב(, אם אדם לא מתענה מכל סיבה שהיא, צריך לברך על מה שאוכל, כי זה לא 

איסור מחמת עצמו ממש.

הפטורים והחייבים בתענית
מעוברות ומניקות פטורות מתענית. בג'רבא נהגו להחמיר בזה, ואני חושב יג. 

מפני שהיו לומדים עם התלמידים הלכות תעניות, וראו שהרמ"א בסימן הראשון 
)סימן תק"נ ס"א( כותב שגם מעוברות ומניקות יצומו ביום הזה, לכן נהגו בזה. אבל מרן 

בסימן מאוחר יותר )סימן תקנ"ד ס"ה( כותב שלא יתענו בצום הזה. הרבה פעמים קורה 
דבר כזה, שקוראים מלה אחת בדברי הרמ"א וסומכים שמסתמא זה על דעתו של 
מרן, כי מרן לא גילה דעתו כאן שהרי לא ידע שהרמ"א יכתוב בתחילת הסימנים את 
זה. אבל למעשה מעוברות ומניקות פטורות מתענית. היום האשכנזים עברו אותנו 
בזה, וכל אחת שהיא מורה ועייפה לא תוכל לצום, וכל מי שיש לו מבחן והוא עייף 
לא יכול לצום, וגם מי שהולך לרשום את הילדים לתלמוד תורה לשנה הבאה הוא 
ג"כ עייף. אבל לא עושים ככה, וצריכים לצום. רק אם אחד יוצא מן הכלל חלש או 
חולה, אין הכי נמי. בברית מילה, כולם צריכים לצום. וצריך לתת את הכוס לילד קטן 
או ליולדת לשתות אותו, והסעודה יעשו במוצאי התענית. הריטב"א )סוף תענית( כותב 
שגם חתן צריך לצום בעשרה בטבת, משום שכתוב "אם לא אעלה את ירושלים על 
ראש שמחתי" )תהלים קל"ז ו'(, ותענית ציבור חמורה יותר משמחה דיחיד. לכן החתן 
יין בשביל המציצה, אבל לא יבלע אלא  המוהל שותה  צם, ובעלי ברית צמים. רק 
יפלוט אותו, ואת הכוס שמברך עליו יכולים ליתן ליולדת. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.

מי שברך אבותינו הקדושים, הוא יברך כל ראשי הערים שעדיין שומרים שבת, 
ולא נותנים להרוס את השבת. הקב"ה יתן להם הצלחה רבה, בריאות ונחת, 
ויעלו מעלה מעלה, ותמיד ישמרו את השבת. יהי רצון שיחזרו לשמור שבת 
גם אנשי הבג"ץ, וגם חולדאי, וכל החולדות שבעולם... ונזכה לגאולה שלימה 

במהרה בימינו, אמן ואמן.

 משאו של מרן רבנו שליט"א במעמד מרנן ורבנן  שליט"א
ב"סיום הש"ס" בבנייני האומה בירושלים )בליל כ"ח כסלו התש"ף(

מורי ורבותי. שמענו דברים נפלאים ומחזקים כל אדם באשר הוא אדם, ללמוד יד. 
תורה וגמרא באהבה, לא בכח ובכפיה אלא באהבה. הרב שלמה עמאר שליט"א אמר 
שבימינו פרופסור גדול לא-יהודי מעריך לימודי גמרא, ועוד לפני שלוש מאות שנה 
היה מדען גדול בשם "ניוטון", שכתבו עליו שהוא "גדול המדענים", עד שבא איינשטיין 
ודחה אותו. ניוטון הזה גדל באנגליה, נולד בשנת ת"ב ונפטר בשנת תפ"ו. והוא למד 
לבד את התורה את הגמרא ואת הרמב"ם, וכתב ספרים. ויש כתב יד שלו באותיות 
אשורית יפות מאד. פעם הראו את הכתב שלו לשמעון פרס, והוא אמר: "הכתב הזה 
דומה לכתב של הרב עובדיה יוסף". הבנתם? הכתב של ניוטון דומה לכתב של מרן 
הרב עובדיה. הוא ידע להעריך את התורה. אנחנו צריכים ללמוד מתוך אהבה. כאשר 
אדם רואה שהתלמיד מתעייף, לא יכעס עליו על זה. החזון איש אומר שהגוף של 

האדם מתעייף, ולכן תקרב אותו.

המשנה הראשונה של מסכת ברכות כ"כ מתוקה וכ"כ נפלאה. אני זוכר שלמדתי טו. 
אותה בגיל שבע )פחות או יותר(, והרב זצ"ל הסביר לנו את זה: "מעשה ובאו בניו" - בניו 
של רבן גמליאל. ובלבי אמרתי מאיפה הרב יודע את זה? כתוב במשנה "בניו" סתם. 
וגם רש"י לא פירש את זה. אבל אחר זמן הבנתי שהגמרא מקצרת, כל מלה וכל אות 
בסלע. במשנה הזאת רבנו הקדוש עשה שלום בין החכמים. רבי אליעזר בן הורקנוס 
)זה סתם "רבי אליעזר" במשנה( לא היה מסתדר עם החכמים, והגמרא )מציעא נ"ט ע"ב( אומרת 

"בירכוהו". אבל רבנו הקדוש התחיל את המשניות בדברי רבי אליעזר. וגם בין רבי 

אליעזר לרבן גמליאל סבו של רבי, היה מתח )עיין במציעא שם(. והנה במשנה אחת באים 
שניהם, רבן גמליאל ורבי אליעזר ביחד. ויש שלום בין החכמים. כתוב "תלמידי חכמים 
)ברכות ס"ד ע"א(, ופעם היה פרופסור שוטה בדורנו שאמר: זה  מרבים שלום בעולם" 
הומור שיש בתלמוד )מה זה "הומור"? דברים בטלים(, כי אין בעולם מי שעושים מחלוקת 
כמו החכמים. אבל חכמים לא עושים מחלוקת, אלא חולקים בדין אבל באהבה, וכל 
אחד אוהב את השני. הגמרא )יבמות י"ג ע"ב( אומרת: "לא נמנעו לשאת נשים מבית הלל 
לבית שמאי ומבית שמאי לבית הלל". ואע"פ שהיתה ביניהם מחלוקת גדולה מאד 

בענין יבום, אפילו הכי היו מודיעים להם על האשה ונושאים אותה.

מי שלומד גמרא ימצא בה המון חכמות ומדעים. היום אומרים: ליבה ליבה ליבה, טז. 
אבל יש לנו בתורה את הליבה הזאת פי עשרה. כתוב בפסוק ביחזקאל )ט"ז ל'( "מה 
ֵתְך", הליבה שלכם אומללה. למה אמולה? הגמרא )ברכות ל"ב ע"ב( אומרת על  אמולה ִלּבָ
מספר הכוכבים שיש בשמים, מספר אסטרונומי של שמונה עשר אפסים, מליארד כפול 
מליארד וקצת יותר. בעבר למדו את הגמרא הזאת, ואמרו: לא יכול להיות דבר כזה. 
בימי הרמב"ם ידעו על אלף עשרים ושנים כוכבים בלבד )מי שרוצה לזכור את זה, "תתברך 
לנצח צורנו", המלה תתברך עולה אלף עשרים ושנים(, ובימי רלב"ג רבי לוי בן גרשום שהיה מאה 

שנה אחרי הרמב"ם, והיה גם פילוסוף וגם אסטרונום וגם פרשן של התורה, הגיעו 
קצת יותר - לאלף ותשעים כוכבים. כאשר הגיע רלב"ג לפסוק "הבט נא השמימה 
וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם, ויאמר לו כה יהיה זרעך" )בראשית ט"ו ה'(, שאל: 



מה זה כה יהיה זרעך? וכי עם ישראל יהיו אלף ותשעים בלבד?! לא יכול להיות דבר 
כזה. והוא מתרץ שהנבואה באה בכח המדמה, "וביד הנביאים אדמה" )הושע י"ב י"א(, 
ואברהם אבינו ראה בדמיונו מליונים של כוכבים. אבל היום התברר שהדברים נכונים 
ולא בכח המדמה, ובאמת הכוכבים הם מליארד כפול מליארד, ויותר מזה. מה שאמרו 
חכמים הכל בדיוק. ואם תאמרו איך אפשר שעם ישראל יהיו מליארד כפול מליארד? 
הכוונה באיכות שלהם. בעם ישראל יש איכות, יש נשמה קדושה, יש נשמה טהורה. 
שמעתי סיפור שקרה לפני שבועיים, אשת אחד האברכים שלנו עמדה ללדת בבית 
החולים "לניאדו", אבל חבל הטבור היה קשור על צוארו של העובר, וחמשה עשר 
רופאים באים ונכנסים ולא יודעים מה לעשות עם זה, כי זו סכנה לעובר. אא"כ ינתחו 
ויוציאו אותו מת. באה אשה אחת מיילדת )נראה שהיא חילונית(, ואמרה ליולדת: תגידי 
פסוק "והוא כחתן יוצא מחופתו ישיש כגבור לרוץ אורח" )תהלים י"ט ו'(, שמונה מלים 
שבע פעמים. היא אומרת פעם אחר פעם והיא חוזרת אחריה כמו תוכי. אחרי הפעם 
השביעית, ילדה לרווחה. יש כח בפסוקים, יש כח בתורה, יש כח בדברי חז"ל. ואני 

אמרתי רמז לזה, המלה "יֵֹצא" בתהלים כתובה בלי וא"ו, כמנין "לניאדו".
למה כתוב מאימתי? צריך לומר יז.  "מאימתי". שואלים:  המלה הראשונה במשנה, 

"אימתי". אלא אימתי משמע כל הזמן כולו, והיינו מבינים שכל זה דברי רבי אליעזר, 
והוא אומר שמתחילים משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, וגומרים עד סוף 
לכן  האשמורה הראשונה. אבל זה לא נכון, כי הדין הראשון מוסכם לכולי עלמא. 
המשנה אמרה "מאימתי", כלומר מתי ההתחלה שהיא ברורה לכולם, ואח"כ עד מתי, 
שזו מחלוקת רבי אליעזר וחכמים ורבן גמליאל. למה המשנה אמרה "משעה שהכהנים 
ואפשר לומר שרבנו הקדוש רצה  נכנסים לאכול בתרומתן"? הגמרא שאלה על זה. 
להכניס את האמונה בביאת המשיח ובבית המקדש כל רגע. ואם היה אומר "משעת 
צאת הכוכבים" לא היינו זוכרים תרומה וכהנים כי כבר נחרב הכל, אבל יגיע הזמן 
שהכהנים ייכנסו לאכול בתרומתן, והם יחכו לצאת הכוכבים, ובזמן הזה כולם קוראים 
את שמע. ראיתי בשם הגאון מוילנא חידוש על זה, למה התנא התחיל במצות קריאת 
שמע של ערבית? וכי אין מצוות אחרות בתורה?! אלא המצוה הראשונה של ילד בר 
מצוה זו קריאת שמע, כי הלילה הולך אחר היום שאחריו, ובמשך היום הוא עוד קטן 
ובלילה נעשה בר מצוה, והוא מתחיל מצוה ראשונה מן התורה קריאת שמע. מה 
הרווחנו בזה? שאלה של האחרונים על אדם שנולד למשל בראש השנה בשעה ארבע 

אחר הצהרים, אחרי שלוש עשרה שנה יוכל להצטרף למנין לפני ארבע או אחרי ארבע? 
אם תאמר אחרי ארבע, א"כ כאשר באים לתקוע לו בשופר צריך לומר להם: רגע, אני 
עכשיו קטן תבואו בארבע ותתקעו לי מאה קולות. ולהלכה בתחילת היום כבר נחשב 
גדול. ולומדים את זה גם ע"פ החידוש של הגר"א כאן, שהמצוה הראשונה של בר 
מצוה באה בהתחלת הלילה. ומה הפירוש "הכהנים נכנסים לאכול בתרומתן"? אחרי 
שכהן נטמא וטבל מחכה להערב שמש ולצאת הכוכבים, ואח"כ אוכל את התרומה.

עד איזו שעה יכול לקרוא קריאת שמע של ערבית? "עד סוף האשמורה הראשונה". יח. 
מה זה האשמורה הראשונה? בזמנם לא היו שעונים, וביום יודעים את השעה לפי 
שעון שמש. היום יש שעונים כאלה בבתי כנסת עתיקים בירושלים )וגם ב"פלנטריום" בתל 
אביב יש דבר כזה(. אבל בלילה לא רואים לא שמש ולא צללים ולא כלום, "עד שיפוח היום 

ונסו הצללים" )שיר השירים ב' י"ז(. לכן חילקו את הלילה לשלושה חלקים או לארבעה 
חלקים )עיין בגמרא שם ג' ע"ב(. ורש"י כאן כתב לשלושה חלקים. ובערך אתה יודע מתי 
סוף האשמורה הראשונה וסוף האשמורה השניה. לפי דעת רבי אליעזר עליך לקרוא 
קריאת שמע של ערבית עד השעה עשר )עד ארבע שעות(, ואם עברה השעה עשר אי 
אפשר לקרוא קריאת שמע, כי אדם לא הולך לשכב מאוחר וכולם שוכבים מוקדם. 
פעם בירושלים היו נוהגים שמתפללים ואוכלים ארוחת ערב והולכים לישון, ובבוקר 
קמים בשעה שתים-שלוש והולכים לבית הכנסת ולומדים תורה. וסיפרו לי שכל 
בתי הכנסת מלאים, כל אחד לפי כוחו ולפי מעלתו, יש לומדים עין יעקב, יש לומדים 
בית יוסף, ויש לומדים גמרא. אבל בתחילת הלילה למה לבזבז את הזמן ולאמץ את 

העינים?! לכן הולכים לישון מוקדם.

המשנה ממשיכה: חכמים אומרים עד חצות, ורבן גמליאל אומר עד שיעלה עמוד יט. 
השחר. מעשה ובאו בניו של רבן גמליאל מאוחר, כי היו בבית המשתה, ושכחו לקרוא 
את שמע. אמרו לו: לא קראנו את שמע, אמר להם: אם לא עלה עמוד השחר חייבים 
אתם לקרות. לא יכולים אלא חייבים. ולא זו בלבד, אלא כל פעם שאמרו חכמים "עד 
למה אמרו עד חצות? כדי להרחיק  חצות", אפשר גם אחרי זה - עד עמוד השחר. 
את האדם מן העבירה. הרמב"ם בחיבור שלו )פ"א מהלכות קריאת שמע ה"ט( לא כותב מן 
העבירה אלא "מן הפשיעה". למה? כי מי שלא קרא קריאת שמע הוא ביטל מצוה ולא 
עשה עבירה, ו"פשיעה" בלשון חכמים פירושו שכחה )ועיין בספר אסף המזכיר ערך פשיעה(. 
למשל "שומר חנם חייב בפשיעה", זה לא כמו פשע בלשון התורה מרידה, וכי שומר 
חנם מרד בתרנגול?! אלא שומר חנם חייב בשכחה, שהוא לא שמר יפה. פעם הרב 
ניסן פינסון ע"ה שאל תלמידים בפרק המפקיד: מה זו פשיעה? אמרו לו: נתנו לאדם 
תרנגול לשמור עליו, והוא השאיר את הדלת פתוחה. אמר להם: אבל מה זו "פשיעה"? 
ולא ידעו לענות על זה. אבל "פשיעה" פירושו שפשע בשמירה. לכן הרמב"ם לא כתב 

מן העבירה, אלא כתב לשון מדוייקת יותר "מן הפשיעה".

פעם היה יהודי אחד חילוני, כ.  שבתורה יש כל החמודות שבעולם.  צריך ללמוד 
שהביאו לו ספר "המהפך" של הרב זמיר כהן, והוא קרא חלק א' וחלק ב' ולא עניין 
אותו, קרא חלק ג' וראה כתוב שם מה שאמרו בגמרא )ברכות נ"ח ע"ב( על "כימה", שיש 
בה כמאה כוכבים. "כימה" זו קבוצה של כוכבים שידועה עד היום. אבל בעין רגילה 
לא רואים יותר משבעה-שמונה כוכבים בלבד. הרב זמיר כותב שם: כאשר גילו את 
הטלסקופ ראו ב"כימה" למעלה ממאה כוכבים. אותו חילוני ראה שהגמרא אומרת 
אמת, וחזר בתשובה. במלה אחת של הגמרא חזר בתשובה. אדם צריך תמיד למצוא 
חילוניים, ולקרב אותם לתורה. פעם עשו כולל בתל אביב וקראו לו "איפכא מסתברא", 
מה הפירוש? כל החמורים שלומדים בג"ץ ומשפטים והבלים והבלי הבלים שלהם, 
"משפטים בל ידעום" )תהלים קמ"ז כ'(, אין להם דעת ואין להם שכל ואין להם חשיבה, 
הכל מרובע אצלם: ככה כתוב בספר החוקים, ככה כתוב בספר הרפואות. אבל מי 
שלומד גמרא, רואה שם: אמר אביי, אמר ליה רבא, איפכא מסתברא, איפוך אנא 
וכדו'. והוא מפעיל את השכל שלו. ועשו כולל כזה שהלומדים לא חייבים לשמור 
רבי חיים קנייבסקי שליט"א אם אפשר לעשות כולל כזה, ואמר  כלום. שאלו את 
להם: "המאור שבה מחזירם למוטב". יש אור בתורה, יש חן בתורה. היום יש חוברת 
"מסילות אל הנפש", המחבר נמצא כאן, הרב ישראל אברג'ל, הבן של רבי יורם ע"ה, 
חוברת מתוקה מאד. ועלה בלבי, המלה "מסילות" בגימטריא מתוק. התורה מתוקה 

מדבש, וכדאי לכם ללמוד אותה.

ה' יברך אתכם, שתגדילו תורה מעלה מעלה, להגדיל תורה ולהאדירה. כתוב 
שרבשקה אמר לאנשי חזקיה המלך: "ועתה התערב נא את אדוני את מלך 
אשור, ואתנה לך אלפיים סוסים אם תוכל לתת לך רוכבים עליהם" )מלכים-ב', י"ח 
כ"ג(. אין לך עם ואין לך כלום, ואפילו לא אלפיים איש. פעם לפני מאה ועשרים 

שנה, המשכילים אמרו: עוד ששים שנה אף אחד לא יפתח גמרא, והיא תהיה רק 
במוזיאון ובית התפוצות. אבל היום אדרבה נוספים עוד אנשים ועוד למדנים ועוד 
צדיקים ועוד חכמים. שנזכה בעז"ה לגאולה שלימה במהרה בימינו, אמן ואמן.



ִהּלּוַלת ַרֵּבנּו ָהַרְמָּב"ם – "ֶמֶלְך ַהּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה" 
ִיְׂשָרֵאל,  ַּבָּׁשבּוַע ַהָּבא ֵיׁש ָלנּו ִהּלּוָלא ֶׁשל ֲחִמָּׁשה ִמְּגדֹוֵלי 
ַהְּגדֹוִלים ְּביֹוֵתר ֶׁשִהַּכְרנּו. ָהִראׁשֹון 
ֶׁשָּבֶהם ָהַרְמָּב"ם. הּוא נֹוַלד ֶאֶלף 
ִּכי  ֵׁשִני,  ַּבִית  ֻחְרַּבן  ַאֲחֵרי  ָׁשָנה 
ַהֻחְרָּבן ָהָיה ִבְׁשַנת ְׁשֹלֶׁשת ֲאָלִפים 
ִּבְׁשַנת  נֹוַלד  ְוהּוא  ְּבֵעֶרְך  תת"ל 
)ְוֵיׁש  תתצ"ח   ֲאָלִפים  ַאְרַּבַעת 
ַאְרַּבַעת ֲאָלִפים תתצ"ה. ֲאָבל  אֹוְמִרים 

ֵאין ִלי הֹוָכָחה ְברּוָרה ָּבֶזה, ִּכי ֵיׁש הֹוָכחֹות 

ְלָכאן ּוְלָכאן. )עיין בספר מגדולי ישראל ח"א עמ' תפ"ה((. ּוָמָצאִתי 

ָּדָבר ִנְפָלא, ֶׁשַהְּזַמן ִמְּבִריַאת ָהעֹוָלם ַעד ַמַּתן ּתֹוָרה, ֶזה ְבִדּיּוק 
ְּכמֹו ַהְּזַמן ִמַּמַּתן ּתֹוָרה ַעד ֶׁשּנֹוַלד ָהַרְמָּב"ם. ָמַתי ָהָיה ַמַּתן 
ּתֹוָרה? ִּבְׁשַנת ַאְלַּפִים ַאְרַּבע ֵמאֹות ַאְרָּבִעים ְוֵתַׁשע ]ְלִפי 
ֶחְׁשּבֹוֵננּו[, ּוְלִפי ַהֶחְׁשּבֹון ֶׁשָאַמְרִּתי ָהַרְמָּב"ם נֹוַלד ִּבְׁשַנת 
ַאְרַּבַעת ֲאָלִפים ְׁשמֹוֶנה ֵמאֹות ְׁשמֹוִנים ּוְׁשמֹוֶנה, ְוִאם ֵּכן 
ַאְלַּפִים תמ"ט ָּכפּול ְׁשַּתִים ֶזה ַאְרַּבַעת ֲאָלִפים תתצ"ח 
ִנְמָצא ֶׁשִּמְנַין ַהָּׁשִנים ִמְּבִריַאת ָהעֹוָלם ַעד מֶֹׁשה  ְּבִדּיּוק. 
ַרֵּבנּו, ֶזה ְכִמְנַין ַהָּׁשִנים ִמּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ַעד ָהַרְמָּב"ם. ַּפַעם 
ָהַרב ַאֲהרֹן פֹוְיֶפר זצ"ל )ִמְּדרֹום ַאְפִריָקה( ָאַמר ִלי: ֲאִני קֹוֵרא 
ָלַרְמָּב"ם "ֶמֶלְך ַהּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה". מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ֵהִביא ָלנּו 

ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב, ְוָהַרְמָּב"ם ֶמֶלְך ַהּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה.

ָהַרְמַּב"ם ָּפַתח ַלֵּתיָמִנים 'ַׁשֲעֵרי אֹוָרה'. הּוא ֶהֱעִמיָדם ְּבֶקֶרן 
אֹוָרה ְוִהִּציָלם )ְוָכַּתב ָלֶהם ֶאת ִאֶּגֶרת ֵתיָמן(, ְוָכל ָּכְך ִהִּכירּו לֹו טֹוָבה 
ַעד ֶׁשָהיּו קֹוְבִעים ְּבַחָּייו ָּכל יֹום ַּבֲאִמיַרת ַהַּקִּדיש "ְּבַחֵּייכֹון 
ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ָמָרָנא ְוַרָּבָנא ַרֵּבנּו מֶֹׁשה ַּבר ַמְימֹון!" ָּכְך 
ָּכַתב ָהַרְמַּב"ן ְּבִאַּגְרּתֹו ְלַחְכֵמי ָצְרַפת, ָאַמר ָלֶהם ֵּתְדעּו ָלֶכם, 
ִקַּבְלִּתי ֶׁשְּבֵתיָמן ָּכל ְזַמן ֶׁשָהַרְמַּב"ם ָהָיה ַחי, ָּכָכה ָאְמרּו. 
ִאֶּגֶרת ַאַחת ֶׁשל ָהַרְמַּב"ם הֹוִעיָלה ִלְׁשמֹוֶנה ֵמאֹות ָׁשָנה! 
ִּכי ֵמָאז ֶׁשהּוא ָכַתב ֶאת "ִאֶּגֶרת ֵּתיָמן" ָעְברּו ְׁשמֹוֶנה ֵמאֹות 
ָׁשָנה, ְוִהיא עֹוְדָדה ֶאת ַהֵּתיָמִנים ְוֵהִריָמה אֹוָתם ַעל ָהַרְגַלִים. 
ָאְמָנם ָּכל ָהִאֶּגֶרת ְּכתּוָבה ְּבַעְרִבית ]ְוֻתְרְּגָמה ְלִעְבִרית[, ֲאָבל 
ָהַרְמַּב"ם ָּכַתב ֶאת ַהּכֹוֶתֶרת ַּבַהְתָחָלה ְּבִעְבִרית: "ַעל ָׁשְרֵׁשי 
ָהֱאֶמת ָיִעידּו ִגְזֵעיֶהם, ְוַעל טּוב ַהַּמְעָינֹות ַיְסִהידּו נֹוְבֵעיֶהם", 
ָמה ַהַּכָּוָנה? "ַעל ָׁשְרֵׁשי ָהֱאֶמת" - ַהּׁשֶֹרׁש ֶׁשל ָהֱאֶמת הּוא 
ָבֲאָדָמה, ְוֵאיְך ֵנַדע ֶׁשּזֹאת ֱאֶמת? "ָיִעידּו ִגְזֵעיֶהם" - ַהְּגָזִעים 
ֶׁשֵהם ֵמַעל ָהֲאָדָמה, ֵהם ְמִעיִדים ַעל ַהּׁשֶֹרׁש. "ְוַעל טּוב 
ַהַּמְעָינֹות" - ְּכֵדי ָלַדַעת ִאם ַהַּמְעָין ַהֶּזה טֹוב אֹו ֹלא, "ַיְסִהידּו 
נֹוְבֵעיֶהם" - ִאם ַהַּמְעָין נֹוֵבַע ַמִים ָקִרים ַחִּיים, ֶזה ֵמִעיד 
ֶׁשֶּזה ַמְעָין טֹוב. "ִּכי ִמּׁשֶֹרׁש ָהֱאֶמת ָּפַרח ֵנֶצר ֶנֱאָמן, ּוִמַּמְעַין 
ַהֶחֶסד ָנָהר ָּגדֹול ִנְמָׁשְך ְּבֶאֶרץ ֵּתיָמן". ְוַהּכֹל הֹוֵלְך ַּבֲחרּוִזים 
ָׁשם. ְוַכֲאֶׁשר ֶמֶלְך ֵּתיָמן ָרָצה ְלַהְכִריַח ֶאת ָּכל ַהְיהּוִדים ָׁשם 
ְלִהְתַאְסֵלם, ָהָיה ָאִחיו ַצאָּלח ַא-ִּדין ַהֶּמֶלְך ֶׁשל ִמְצַרִים. 

ְוָהַרְמָּב"ם ֶׁשָהָיה ָהרֹוֵפא ֶׁשּלֹו ָאַמר לֹו: ַּתִּגיד ְלָאִחיָך ֶׁשָּיֵקל 
ֻעּלֹו ֵמַעל ָהַאִחים ֶׁשִּלי. ָׁשַאל אֹותֹו: ַמה ֵּיׁש ָלַאִחים ֶׁשְּלָך? 
ָאַמר לֹו: ַהְיהּוִדים ְּבֵתיָמן ׁשֹוְמִרים ְוִנְמָצִאים ְּבַצַער ָּגדֹול, 
ֶׁשְּיַׁשְחֵרר אֹוָתם ִמָּכל ַהְּגֵזרֹות ָהֵאֶּלה. ְוַהֶּמֶלְך ִקֵּבל ֶאת ֶזה.
ָצִריְך ִלְקרֹא ִדְבֵרי ָהַרְמָּב"ם, ְוֵלָהנֹות ִמָּכל ִמָּלה ָׁשם. ְוִאם 
ִּתְרֶצה ְלָהִבין ֶאת ַהְּדָבִרים, ִּתַּקח ֶאת ַהְּגָמָרא ְוַתְׁשֶוה אֹוָתּה 
ִעם ַהָּלׁשֹון ֶׁשּלֹו ִמָּלה ְבִמָּלה, ְוִאם ִּתְרֶאה ִׁשּנּוי ָקָטן ֵּתַדע ֶׁשֵּיׁש 
ִסָּבה ָלֶזה. ְוַגם ָאָדם ֶׁשּלֹוֵמד ֻסְגָיא ַבְּגָמָרא, ִיְפַּתח ָהַרְמָּב"ם 
ְוִיְקָרא ֶאת ַהָּלׁשֹון ֶׁשּלֹו, ְּגִביִׁשים ֶׁשל ָלׁשֹון, ַמְרָּגִלּיֹות, ּוְלָכל 

ִמָּלה ּוִמָּלה ֵיׁש ַמְׁשָמעּות ַוֲהָבָנה ְועֶֹמק ְוַגם ַּפְׁשטּות. 
ְמַכִּסים". ַלָּים  "ַּכַּמִים  ַבִּמִּלים  ִסְפרֹו  ֶאת  ִסֵּים   ָהַרְמָּב"ם 

ֶׁשָּכל  ַהָּים חֹוֵׁשב  ִלְראֹות ֶאת  ָאָדם ֶׁשהֹוֵלְך  ַהַּכָּוָנה?  ָמה 
ַהֵּמימֹות ְּבאֹותֹו ֹגַבּה ֻּכָּלם, ֲאָבל ֶּבֱאֶמת ֵיׁש ֹעֶמק ַּבָּים ָּכאן 
ֶׁשַהַּמִים  ַאָּתה רֹוֶאה  ֶׁשְּכַלֵּפי חּוץ  ַרק  ְוָׁשם ָּפחֹות,  ָעֹמק 
ַלָּים ְמַכִּסים ְּבאֹותֹו ֹגַבּה ַהֹּכל )ַעד ֶׁשאֹוְמִרים ַהּיֹום: ִעיר ְּפלֹוִנית 
ְׁשמֹוֶנה ֵמאֹות ֶמֶטר ִמַּתַחת ִלְפֵני ַהָּים, ְוִעיר ְּפלֹוִנית ָמאַתִים ֶמֶטר ֵמַעל 

ְּפֵני ַהָּים, ָלָּמה? ִּכי ֻּכָּלם ָׁשִוים ִלְפֵני ַהָּים(. ָהַרְמָּב"ם ָּכַתב ְּבִסְפרֹו 

ָכְך, ִּכי ִמי ֶׁשַּמֲעִמיק ֵמִבין ּבֹו ָחְכָמה ַרָּבה, ּוִמי ֶׁשֹּלא ַמֲעִמיק 
ְלָפחֹות לֹוֵקַח ְּבָידֹו ֶאת ַהְּפָׁשט. )גליון 142 אותיות א', ג', ה' 
וח' והערה 3, וגליון 41 הערה 13, וגליון 84 הערה 6. וראה גם בגליון 

46 אות א' והלאה(.

ָמָרן )בשלחן ערוך סימן תכ"ו סעיף ד( ָּפַסק ֶׁשֵאין 
ְלָבֵרְך ַעל ַהְּלָבָנה ַעד ֶׁשַּיַעְברּו ִׁשְבָעה ָיִמים 
ֵמַהּמֹוָלד. ְוֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשֹּלא ָצִריְך ִׁשְבָעה 
ָיִמים ְׁשֵלִמים, ּוִבְמֻיָחד ִאם ֶזה מֹוָצֵאי ַׁשָּבת. 
ְוָכְך ָנֲהגּו ְבּתּוֶנס ֶׁשִאם ֶזה מֹוָצֵאי ַׁשָּבת ָאז ַּגם 
ְּכֶׁשָחֵסר ָׁשָעה אֹו ְׁשָעַתִים ָהיּו ְמָבְרִכים ִּבְרַּכת 
ַהְּלָבָנה. ֲאָבל ַאָּבא ַזַצ"ל ָהָיה ַמְקִּפיד ֶׁשִּיְהיּו 
ְוָכָכה ַּדַעת ָהַרַׁש"ׁש  ָיִמים ְׁשֵלִמים,  ִׁשְבָעה 
ַהַחִּיים )סימן תכ"ו אות ס"א(  ְוַהַּכף  )ְּבִסּדּורֹו( 

ּוֶבן ִאיׁש ַחי )שנה שניה פרשת ויקרא אות כ"ג(. 
ּוִמְנַהג ָהַאְׁשְּכַנִּזים, ֶׁשֹּלא ְמַחִּכים ַעד ִׁשְבָעה 
ָיִמים ַאַחר ַהּמֹוָלד )ֶאָּלא ַעד ְׁשֹלָׁשה ָיִמים( ְּכֵדי 
ְלָבֵרְך ִּבְרַּכת ַהְּלָבָנה )ָלָּמה? ִּכי ַבְּמִדינֹות ֶׁשָּלנּו 
ֲאָבל ָׁשם  ָמָחר,  ָאז  ַהּיֹום  ְוִאם ֹלא  ְלַחּכֹות  ֶאְפָׁשר 

ְּבַאְׁשְּכַנז ָּתִמיד ָהָיה ֶגֶׁשם, ְוָלֵכן ִאם ַלְיָלה ֶאָחד ֵיׁש ַּכָּמה 

ַדּקֹות ֶׁשַהְּלָבָנה ְבִהיָרה ָהיּו ְמָבְרִכים ִמָּיד(. ָאְמָנם 

ָהֱאֶמת ֶׁשַּבְּגָמָרא )סנהדרין דף מ"א סוף עמוד 
ב( ַמְׁשָמע ְּכַדַעת ָהַאְׁשְּכַנִּזים, ְוֵיׁש ַּגם ֵּדָעה 
ֶׁשֶאְפָׁשר ְלָבֵרְך ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ְּכלֹוַמר ְּברֹאׁש 
ַהחֶֹדׁש, ְוָכָכה סֹוֵבר ָהַרְמַּב"ם )פרק י' מהלכות 
ברכות הלכה י"ז(. ְוַגם ָרִאיִתי ַמֲאָמר ֶׁשל ַרִּבי 

ַיֲעקֹב ַחִּיים סֹוֵפר ְׁשִליָט"א ֶׁשָּמָצא ֶעְׂשִרים 
ְלָבֵרְך ַאַחר  ִראׁשֹוִנים ֶׁשּסֹוְבִרים ֶׁשֶאְפָׁשר 
ָיִמים. ַאְך ָכָאמּור ָמָרן ָּפַסק ֶׁשֵּיׁש  ְׁשֹלָׁשה 
ְלַהְמִּתין ִׁשְבָעה ָיִמים, ְוֶזה ַעל ִּפי ַהַּקָּבָלה. 

)גליון 99 אותיות י"ד וט"ו וגליון 191 אות ו'(.
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האם הרז"ה היה ראשון? 
ומה חיבר. )שתי תשובות בדבר(

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

פתרונות מגליון קודם: 
פתרון החידה: "חודש" והוא יום אחד. כתוב בפסוק )מלכים ב' ד, כ"ג( לא 

חודש ולא שבת, והכוונה לראש חודש. הזוכה: ידידיה טלקר - עמנואל
פתרון מי בתמונה: מרן הגאון הגדול רבנו משה כלפון הכהן זצ"ל, ראב"ד 
ג'רבה, ומחבר ספר ברית כהונה ושו"ת שואל ונשאל ועוד עשרות ספרים 

)נפטר י"ח טבת תש"י(. הזוכה: שמואל סמילה - אלעד

ַזַצ"ל ָהָיה ַתְלִמיד ָחָכם  ַרִּבי ָּדִוד ְכטּוְרָזא  א. ָהַרב ָהָראִׁשי ְּבּתּוֶנס 
ָּגדֹול, ְוַאָּבא ]ַרֵּבנּו ָמָרן ָהִאיׁש ַמְצִליַח[ ַזַצ"ל ָאַמר ָעָליו, ֶׁשָהיּו ָבִאים 
ֵאָליו ְּביֹום ַׁשָּבת, ְוָהיּו קֹוְרִאים ִמֵּסֶפר ַהּטּור, ְוהּוא ׁשֹוֵמַע אֹוָתם, ְוָהָיה 
אֹוֵמר ָלֶהם ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהֵּבית יֹוֵסף ]ֶׁשַעל ַהּטּור[ ְּבַעל ֶּפה, ִּדין ֶזה 
ְמקֹורֹו ִמָּכאן ְוֶזה ְמקֹורֹו ִמָּכאן, ְוָכל "ַאְרָּבָעה טּוִרים" ָהָיה יֹוֵדַע אֹוָתם 

ְּבַעל ֶּפה. )גליון 9 אות ט' והערה 13(.
ב. ַרִּבי מֶֹׁשה ֶׁשְתרּוג ַזַצ"ל ָהָיה ָהַרב ָהָראִׁשי 
ְׁשֵאלֹות  ִעם  ֵאָליו  ָבִאים  ְוָהיּו  ּתּוֶנס,  ֶׁשל 
ְוַגם ִמְּמקֹומֹות ֲאֵחִרים,  ְוַהְּסִביָבה,  ִמֶּג'ְרָּבא 
ְוָעָנה ֲעֵליֶהם, ּוְבִסְפרֹו "ָיִׁשיב מֶֹׁשה" ֵיׁש לֹו 
ֵׁשׁש ֵמאֹות ְּתׁשּובֹות ְקָצרֹות ְמאֹד, ְוִלְפָעִמים 
ַהְּתׁשּוָבה ִהיא ִמָּלה ַאַחת: "ְטֵרָפה", "ָּכֵׁשר", 
"ֵאּלּו ְוֵאּלּו ִּדְבֵרי ֱאֹלִקים ַחִּיים" ְוַכּדֹוֶמה. ְוַאָּבא 
ַזַצ"ל ָהָיה אֹוֵמר ִלי: "ִּתְכּתֹב ְּתׁשּובֹות ֲאֻרּכֹות 
ְוִחּדּוִׁשים ֲאֻרִּכים" )ַאָּבא ָהָיה כֹוֵתב ְּתׁשּוָבה ִבְׁשֹלׁש ֵמאֹות ַּדף, ּוִמי ָיכֹול ַלֲעמֹד 
ָּבֶזה?(, ָאז ָאַמְרִּתי ְלַאָּבא: "ִהֵּנה ַהָּגאֹון ַהֶּזה ]ָהַרב ֶׁשְתרּוג[ ֶׁשָּכל ַחְכֵמי 

ֶג'ְרָּבא ָהיּו ְּכפּוִפים לֹו, ָהָיה כֹוֵתב ְּתׁשּובֹות ְקָצרֹות", ָאַמר ִלי: "ַאָּתה 
ֹלא יֹוֵדַע ֵאיֶזה ָגאֹון ֶזה", ָאַמְרִּתי לֹו: "ֵאיְך ֵאַדע? הּוא כֹוֵתב ַרק ִמָּלה 
ַאַחת אֹו ְׁשַּתִים?" ָאז הּוא ָאַמר ִלי: ִּתְרֶאה ֶאת ַהַהָּגהֹות ֶׁשּלֹו ְּבֵסֶפר 
"ֵחֵלב ִחִּטים", ְוָתִבין ֶׁשהּוא ָהָיה ְגאֹון עֹוָלם. )גליון 13 אות ל"ג והערה 17(.

ג. ַרִּבי ָמְרְּדַכי ַאִמֵּיס ַהּכֵֹהן ַזַצ"ל ָהָיה ָהַרב ָהָראִׁשי ְלתּוִנְסָיה. ַאָּבא ַזַצ"ל 
זֹוֵכר, ֶׁשְּכֶׁשהּוא ָהָיה ָּבא ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְּבֶג'ְרָּבא ִלְפֵני ִמְנָחה, ָהָיה צֹוֵעד 
ְּבַרֲחַבת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְלָאְרָּכּה ּוְלָרְחָּבּה, ִּכי ָהָיה חֹוֵׁשב ַהְרֵּבה ְּבִלּמּוד 
ּוְבִחּדּוִׁשים. ַרִּבי ָמְרְּדַכי ַאִמֵּיס ָהָיה ָבִקי ָגדֹול ְּבִהְלכֹות ִרִּבית, ְוֹלא 
ָהָיה ָכמֹוהּו ַּבֲהָלכֹות ָהֵאֶּלה, ּוִמי ֶׁשָהְיָתה לֹו ְׁשֵאָלה ַבֲהָלכֹות ָהֵאֶּלה 

ְוֹלא ָיַדע ִלְפּתֹר אֹוָתּה, ָהָיה הֹוֵלְך ֵאָליו. )גליון 35 הערה 3(.
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