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מוצ"ש פרשת יתרו ,כ' בשבט תש"ף

בשעה 20:00

נושאי השיעור:
א .שירת ספרד .ב .אומרים ּ ָ"פ ָר ָׁשה" ולא ּ ְפ ָר ָׁשה .ג .הכרת הטוב גם לגויים .דֵׁ .שם אלכסנדר ֵׁושם יתרו .ה" .וגם בך יאמינו לעולם" .ו .כח התורה.
ז .נס תחית המתים בימינו .ח .שופטי בג"ץ .ט .שמור וזכור בדיבור אחד נאמרו .י .שמירת שבת .יא .כיבוד הורים .יב .התורה מלמדת אותנו לחיות ביושר באמת ובצדק.

ג' פירושים לתיבת "יתרו"
 .אשבוע טוב ומבורך .1האבן עזרא יש לו כמה חרוזים בספר שמות ,לכל פרשה
עושה חרוזים .החרוזים של חכמי ספרד עשויים במשקל (לא כמו שאנחנו עושים
היום ,חרוזים כמו ברווזים ...כתוב בגמרא בחולין (צ"ה ע"ב) "אל תהיה שוטה בחרוזים" ,)...ויש לו
כאן בתחילת הפרשה (פרשת יתרו) שלשה בתים על פרשת יתרו שהם עשויים
לפי משקל :יתד ושני תנועות ,מי שיודע את המנגינה של "לך אלי תשוקתי"
יכול לקרוא את החרוזים האלה בטוב טעם עם מנגינה ,וכי העיקר שיש לנו
חרוזים? העיקר שהחרוזים בטוב טעם .ואני אקרא מה שכתב" :נְ ֻאם ַא ְב ָרם
ֲא ִסיר ִּת ְקוָ הֲ ,2א ֶׁשר ּ ִפ ַּתח ֳענִ י יִ ְתרוֹ ֲ .ע ֵדי ָהלַ ְך ֲח ִצי לִ בּ וֹ  ,וְ ִע ָנּה ַה ְנּדוֹ ד יִ ְתרוֹ  .וְ זֶ ה
ּ ֵפ ַר ׁש ְ ּבפָ ָר ָׁשהְ ,ת ִח ָּל ָת ּה ְ ּד ַבר יִ ְתרוֹ " .ודבר מיוחד יש כאן ,הוא חוזר על המלה
"פ ַּתח ֳענִ י
"יתרו" שלוש פעמים ,וכל פעם יש לזה משמעות אחרת ,3הראשונה ּ ִ
יִ ְתרוֹ " ( -יש פסוק באיוב (ל' י"א) "יתרי פתח ויענני") ,העניות פיתחה את הכח שלו ,הוא
היה נודד ונודד ונודד (ולמה היה נודד? אמרו ,שהיה מחפש את המזל שלו ולא מוצא) .4אז
"פיתח עני יתרו" את היתר שלו  -מה שיש לאדם נוסף על הבהמה ,העוני
פיתח אותו כלומר התיש אותו (עיין פרש"י באיוב שם)"ֲ .ע ֵדי ָהלַ ְך ֲח ִצי לִ בּ וֹ "  -חצי
לבו הלך בנדודים ובכל הצרות האלה ,אחר כך "וְ ִע ָנּה ַה ְנּדוֹ ד יִ ְתרוֹ "  -הנדוד
ענה את מה שנשאר בו ,יתרו מלשון יתרון .חצי הלב הלך ,והחצי השני הנדוד
"ת ִח ָּל ָת ּה" -
ענה אותו" ,וְ זֶ ה ּ ֵפ ַר ׁש ְ ּבפָ ָר ָׁשה"  -האבן עזרא פירש כאן בפרשהְ ,
ההתחלה שלהּ ְ ,
"ד ַבר יִ ְתרוֹ " " -וישמע יתרו" (שמות י"ח א') ,הפרשה מדברת על
מתן תורה ,אבל התחילה ביתרו.

ּ ָפ ָר ָׁשה או ּ ְפ ָר ָׁשה

 .במה לומדים מדברי אבן עזרא כאן? שהנכון לומר ּ ָפ ָר ָׁשה לא כמו שאומרים
בארם צובא ּ ְפ ָר ָׁשה .יש ספר שכתב אותו פרופסור אפרים חזן (הוא פרופסור לשירת
ספרד וכל הדומים לה) ,והוא אומר שם :מה שאנחנו (התוניסאים ,הוא תוניסאי) אומרים
ּ ָפרשה ,זו טעות .למה? כי הוא שמע פעם מהחלאבים שאומרים ּ ְפרשה ,אבל
"פ ָר ַׁשת הכסף"
ש"פרשה" יותר יפה? ככה הוא חושב ,כי ּ ָפרשה פירושו ּ ָ
מי אמר ּ ְ

עושים חסד עם עושי חסד

 .גיתרו עשה חסד עם בני ישראל ,ככה נאמר בהפטרה לפרשת זכור שאמר
שאול המלך אל הקיני (הקיני זה מזרע יתרו) "ואתה עשית חסד עם כל בני ישראל
בעלותם ממצרים" (שמואל-א' ט"ו ו') ,מה החסד שעשה יתרו? שהיקל על העם
ועל משה רבנו את הטורח ,שהיו טורחים העם לבוא למשה רבנו ,מהבוקר עד
הערב הולך אחד בא אחד ,7אי אפשר לעמוד בזה .בא יתרו אל משה רבנו ,אמר
לו" :נָ בֹל ִּת ּבֹל" (שמות י"ח י"ח) ,8לא תוכל לעמוד לא אתה ולא העם ,אמר לו אז
מה אתה רוצה ממני? אמר לו "שמע בקולי איעצך ויהי אלקים עמך" (שם פסוק
י"ט) ,ורש"י כותב ויהי אלקים עמך – "בעצה ,אמר לו צא ִה ָּמלֵ ְך בגבורה" ,9אם
ה' יסכים לך בסדר ,ואם לא יסכים מה אני יכול לעשות?! ומשה התייעץ עם
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עיצוב גרפי:

 .5הם בנויים ככה ,הם היו דייקנים ,היום שכחו הכל ,מה נעשה להם?! ספרד הזאת ַסף ַרד ...נפל הכח
שלה ,אבל פעם היו דייקנים עד מאד.
 .6היה לי פעם ויכוח עם פייטן גדול שבא לאמריקה (היתה לו התחרות עם פייטן אחר ,אני לא אגיד לכם את השמות),
והוא היה מתפלל אצלנו (במקום שהייתי מתאכסן) ערבית של שבת ,ואמר "תתקבל צלותנא ובעותנא עם
צלותהון ובעותהון דכל בית ישראל ,קדם אבונא דבשמיא וארעא ואמרו אמן" ,אמרתי לו :אל תגיד
וארעא ,אומרים רק "אבונא דבשמיא"  -אבינו שבשמים ,לא אומרים אבינו שבשמים ובארץ ,אם אתה
אומר "מארי שמיא וארעא" זה בסדר ,כי הכוונה אדון השמים והארץ ,אבל כשאומרים "אבונא" אומרים
רק "דבשמיא" .תמיד אומרים רק אבינו שבשמים ,הסליחות כולו מלא "אלוקינו שבשמים" ,לא אומרים
בשמים ובארץ .אמר לי :אני עיראקי! מה אתה מקשה על עיראקי?! אמרתי לו :ואם אני אביא לך את
הרשב"א? אמר לי מהרשב"א אני מקבל ,אני לא אומר לרשב"א אני עיראקי ...היה שם שו"ת הרשב"א
ושם בחלק חמישי סימן נ"ד (וסימניך "הדן את דיננו והרב את ריבנו" הרשב"א יפסוק בינינו ,דן דיננו ויריב את ריבנו,)...
הרשב"א כותב "קדם אבוהון דבשמיא ואמרו אמן" ,אמר לי :עכשיו קיבלתי .בשחרית למחרת אמר
אבונא דבשמיא( ,אחר כך אולי שכח ,יכול להיות) .ואיך אני ידעתי את הרשב"א הזה? אתם חושבים שאני
יודע את תשובות הרשב"א בעל פה? הרב עובדיה ע"ה הביא את זה בהסכמה לספר ברית כהונה (אות ט')
כתב שם :וכן הוא בתשובות הרשב"א חלק חמישי סימן נ"ד ,ועשיתי סימן שלא אשכח "הדן את דיננו"
(וע"ע בשו"ת יבי"א ח"ח חאו"ח סי' י"א אות י"ב) .ולא רק הרשב"א אמר את זה ,גם רבי חיים פלאג'י ע"ה בספר כף
החיים (סימן טו"ב אות י"ב) אמר כך .וגם אבא ע"ה תמיד אמר אבונא דבשמיא ,רק ב"מארי שמיא" אומרים גם
"פרשת הכסף" ,ככה אומרים.
בפרשה כמו שאנחנו אומרים ּ ָ
"וארעא" .גם פה אם רואים שאבן עזרא אומר ָ
 .7פעם בשנה (בשבת כזו) באים אנשים במוצאי שבת אומרים תן לי ברכה ,תן לי תמונה ,תן לי זה ,והצלם
אומר מהר ,משפחה שניה ,משפחה שלישית ,משפחה רביעית ...וככה היו עושים למשה רבנו כל יום.
 .8אמר לו בן כמה אתה עכשיו? שמונים ואחת ,שנה הבאה תהיה בן שמונים ושתים ,אתה יודע מה
זה שמונים ושתים? נבֹל תבל...
 .9היה חכם אחד בתוניס שטעה ,לא ידע לקרא את
רש"י ,קרא "אמר לו ַה ֶּמלֶ ְך בגבורה" ,אמרו לו זה
הדלקת נרות מוצ"ש ר"ת
מלך בגבורה ,איזה מלך איזה בטיך ...יתרו אמר לו
י-ם18:49 18:08 16:55 :
תתייעץ עם הקב"ה.
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 .1עשינו שבת יפה בירושלים (במלון "נוה אילן" גימטריא "עין טובה") האוכל היה ברוך ה' בשפע "אכול ושבוע
והותר" (דברי הימים-ב' ל"א י') .דבר אחד שאני רוצה להגיד למנהלים של המלון (שרוצים להמשיך לבנות) ,אם
אפשר שיעשו את השירותים לבד ומקום לנטילת ידים לבד ,לא יעשו שניהם באותו מקום .בצרפת אין
דבר כזה שכל אחד בנפרד ,חוץ מבית מלון אחד שראיתי שכל אחד בנפרד ,שאלתי מה קרה? חסידים
כל כך?! אלא אמרו שהרב מרדכי אליהו ע"ה אמר להם לעשות ככה ועשו ככה .במלון וכיו"ב שמקום
נטילת הידים יחד עם השירותים ,אדם ישטוף את האסלה ויכסה אותה ,ואם יש ריח ישים גם מגבת
מעל זה ,ואז יוכל ליטול את ידיו ,ויברך מחוץ לחדר הנטילה .וכל זה כי אין לנו ברירה ,אבל אם אפשר
לעשות בחדר נפרד או אפילו ברזיה נפרדת על יד החדר כמו שראיתי במקומות אחרים ,זה יותר פשוט.
" .2נאם"  -זה יתד (שווא נע עם התנועה שאחריו)" ,אברם"  -זה שתי תנועות (אב-רם)" ,אסיר"  -האל"ף בשוא
פתח זה יתד (עם התנועה שאחריו)" ,תקוה"  -זה שתי תנועות.
 .3בדרך כלל לא חוזרים על אותה מלה (כמו ביוצר לשבת זכור לרבי אלעזר הקלירי "אץ קוצץ בן קוצץ ,קצוצי לקצץ,
בדיבור מפוצץ" ,שחוזר על פעל קיצוץ כמה פעמים) ,אם אתה חוזר חייב להיות למלה משמעות אחרת כל פעם.
 .4עד גיל חמשים היה בספרד וכנראה היה רופא שם ,אחר כך רצה לעבור למדינות אחרות כי אולי
הרפואה שמה כבר לא היתה שווה ,או שבאו רופאים יותר גדולים ממנו .ובכל מדינה שהולך אין לו
מזל ,עד שכתב שיר על זה ,היה לו חוש הומור מיוחד ,אמר" :ל ּו יהיו נרות סחורתי ,לא יחשך שמש
עדי מותי" כלומר אם אני הייתי מוכר נרות לא תחשך השמש לעולם ...שאף אחד לא יקנה ממנו נר
אחד ,השמש תזרח יומם ולילה" .לו אהיה סוחר בתכריכין ,לא יגועון אישים בכל ימי" אם אהיה מוכר
תכריכין אף אחד לא ימות ...למה? כדי שאף אחד לא יקנה תכריכים ,זה דרך גוזמא ,אבל ככה הוא היה.

(אסתר ד' ז') ,ואילו פרשת יתרו פרשת בשלח וכיו"ב אומרים ּ ְפרשה ,ומצאתי
לו חבר בבית מנוחה (זה ספר ידוע של תפלות שבת ויש בו פרקי שבת) ,שכתוב שם (דף
פ"ד ע"ב) "לכתוב עליו ּ ְפרשה קטנה שבתפלין שהיא שמע ישראל" (משנה שבת
פ"ח מ"ג) ,אבל זה לא נכון ,צריך לומר ּ ָפרשה ,למה? כי המשקל בחרוזים של
האבן עזרא (ולא רק פה ,אלא גם בכל הפרשיות הקודמות) הולך רק אם תאמר ּ ָפרשה,
ְּ
בפרשה הלך המשקל ,והספרדים
"בפָ רשה" זה יתד ושתי תנועות ,ואם תאמר ְ
5
היו מדקדקים מאד במשקל בשירה ובסגנון  ,ואם האבן עזרא אמר ּ ָפרשה כולם
צריכים לומר ּ ָפרשה .הרי אלה שאומרים ּ ְפרשה מתי באו? לפני מאה שנה?
לפני מאתים שנה? לא יותר .6ולא מתחכמים על אבן עזרא ,האבן עזרא היה
גאון גדול וחכם גדול ,אבל אין לו מזל ,היום יש לנו מזל לחלוק עליו?! אוי
ואבוי לנו (וע"ע בספר בית נאמן על התורה ח"ב עמ' תשנ"ו).
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ה' ,ואמר לו בסדר ,יתרו צודק .לכן משה רבנו מינה שרי עשרות ,שרי חמשים,
שרי מאות ושרי אלפים ,ככה היה טוב לכולם ,טוב למשה רבנו שלא יכבד עליו
העול עד שלא יוכל לעמוד ,וטוב לעם ישראל .ובחסד הזה נזכר שאול אחרי
מאות שנים" ,ויאמר שאול אל הקני לכו ֻסרו רדו מתוך עמלקי ,פן אוסיפך עמו,
ואתה עשית חסד עם כל בני ישראל" .התורה מלמדת אותנו שמי שעשה אתך
חסד ,אפילו הוא גוי ,יהיה מי שיהיה ,תזכור את החסד ,ולא רק באותה שנה ,ולא
רק בחיים שלו ,אלא אפילו אחרי אלף ואלפיים שנה.

שם יהודי על שם גוי

 .דיש לנו דוגמא מאלכסנדר מוקדון ,אתם מכירים מי הוא היה? כולם יודעים,
אבל לא יודעים באיזה שנה הוא חי ,חושבים לפני עשר שנים ...אלכסנדר מוקדון
נפגש עם שמעון הצדיק בתוך ארבעים שנה לבנין בית שני (על פי החשבון שלנו40 ,
שנה לבית המקדש השני היה בשנת שלושת אלפים תמ"ח ויש אומרים ג' אלפים תמ"ט ,זאת אומרת

שלוש מאות ואחת עשרה שנה לפני ספירת הנוצרים) ,והוא רצה לפגוע בעם ישראל ,למה?
כי הוא חשב שהם בירכו את מלך פרס והתפללו לשלומו ,ואלכסנדר מוקדון
נלחם עם הפרסים והפיל אותם ,הוא היה יווני ,זריז כמו נמר ,רץ מהר ,אף אחד
לא עומד על ידו ,ככה כתוב בדניאל (ז' ו') שהמלכות של יון דומה לנמר ,והוא
בא להחריב את בית המקדש ,ומי יודע מה עוד רצה לעשות ,בא שמעון הצדיק
והביא אתו שמונים פרחי כהונה ,והלך אליו באמצע הלילה ,בעמוד השחר הגיע
למחנה של אלכסנדר מוקדון ,ואמר לאלכסנדר :אני רוצה לדבר אתך ,אלכסנדר
רק ראה אותו השתחווה ארצה ,אמרו לו שריו ועבדיו (הגנרלים שלו) :השתגעת?!
ליהודי הזה אתה משתחווה?! אתה כבשת כ"כ מדינות ,מה אתה עושה לנו?!
נכון שהוא לבוש בבגדי כהונה ,אז מה?! אמר להם :כל פעם שיש לי מלחמות,10
בלילה האחרון שאני עומד לנצח במלחמה אני רואה בחלומי את הדמות הזאת ,ולא
ידעתי מי זה ,עכשיו הגיע לפני ,אני צריך להשתחוות לו .אמר אלכסנדר מוקדון
לשמעון הצדיק :מה כבודו רוצה? אמר לו :השומרונים פיתו אותך שתחריב לנו
את בית המקדש ,תדע לך שהם הפושעים ,והם הרשעים ,ואנחנו לא ככה ,אנחנו
מתפללים לשלום העולם כולו ,לא משנה יון או פרס ,מתפללים לשלומכם.
אמר :ככה זה? לקח את הכותים שהם דיברו רע על היהודים וזרק אותם ,ואמר
לו שבית המקדש שלכם יעמוד לעולם (עי' יומא דף ס"ט ע"א ועוד) ,אבל אני מבקש
שני דברים ,דבר ראשון ,תעשו אנדרטה שלי בבית המקדש ,אבל אמרו לו זה
אסור ,כתוב "לא תעשה לך פסל וכל תמונה" (שמות כ' ד') .והדבר השני שביקש,
שהילדים שיוולדו לכם השנה תקראו להם אלכסנדר על שמי .אלכסנדר זה
שם של גויים ,אבל הוא הוכשר על ידי הפעולה הטובה שעשה אלכסנדר ,ומאז
ועד היום השם אלכסנדר הוא שם של יהודים( 11ספר יוסיפון פ"ה) .ועוד דבר ,מנו
לפיו בשטרות ,מאז שאלכסנדר בא לארץ ישראל התחילו את מניין השטרות,
ומשתמשים בו התימנים עד היום.12

 .10והיו לו המון מלחמות ,הוא חי בסך הכל שלושים ושלוש שנים ,ובגיל עשרים ושתים כבר כבש הרבה
מדינות .כתוב אצלי שבאיזה ספר (פירוש על הרמב"ם הלכות דעות) שחיבר רבי יחזקאל פייבל (זה שכתב ספר
תולדות אדם על רבי זלמן מווילנא) ,אמר שבגיל עשרים ושתים כבר כבש עשרות מדינות ,אולי ששים ותשע
(אני לא זוכר בדיוק ,מי שיש לו שיבדוק את זה).
 .11יש גאון גדול לפני שלוש מאות שנה בעל תבואות שור ,השם שלו 'אלכסנדר סענדר שור' (אצל האשכנזים
העי"ן זה סגול ,אלכסנדר ֶסנדר ,שמו אלכסנדר ,ואחר כך מקצרים אותו ורושמים סענדר) ,והוא חיבר ספר תבואות שור ,גאון
גדול היה ,רבי משה שתרוג בשו"ת ישיב משה (ח"א סי' ל"ד) אומר :אם יש דבר בענייני טריפות שהתבואות
שור מתיר ,אתה יכול לסמוך עליו בלב שקט ,כי החכם הזה (הוא ופרי מגדים ולבושי שרד ,הם חכמים גדולים ,ומחמירים
הרבה בענייני טריפות) אם אמר מותר ,תסגור את העיניים ,זה מותר ,זה רבי אלכסנדר סענדר שור[ .ויש גם את
בעל האגודה רבי אלכסנדר זוסלין (נפטר בשנת ק"ט) .הערת רבי שמואל עידאן] .ולא זו בלבד ,אלא שיש עד היום רוסים
שהגיעו מרוסיה שמם אלכס( ,פעם היה אחד בבית החולים תל השומר שמו אלכס ,אני מכיר את זה ,עברתי את כל העולם,
"כל משבריך וגליך עלי עברו" (יונה ב' ד') ,הייתי שם והוא אומר לי מי הם האבות ,אברהם יצחק ואלכס ...אמרתי לו השתגעת?!

מה זה אלכס?! הוא שכח את יעקב אבינו ,ושמו אלכס ,אמר אלכס) ,ואלכס זה אלכסנדר ,איך נכנס אלכסנדר אלינו?
בזכות המעשה הטוב שעשה אלכסנדר מוקדון.
 .12זה מתחיל משנת שלושת אלפים תמ"ט עד היום ,תלך לתימנים (המקוריים .שעברו הרבה תמורות ותלאות),
תגיד לו מה השנה הזאת לשטרות? הוא יגיד לך השנה הזאת היא שנת אלפיים שלוש מאות שלושים
לש ָט ֵרי ,וככה כותב הרב רצאבי שליט"א ,איך מחשבים? מורידים משנות העולם שלושת
לש ְט ֵרי או ְׁ
ואחת ִׁ
אלפים ארבע מאות ארבעים ותשע ,נשאר אלפיים שלוש מאות ושלושים ואחת ,וזה נקרא לשטרי ,המניין
הזה היה עוד מדורות עולם ,הוא מובא בגמרא (ע"ז י' ע"א) ,ומובא בהרמב"ם (בהלכות שמיטה ועוד) ,מי בטל
אותו? הרדב"ז (רבי דוד בן זמרא) שהיה רב במצרים אמר מספיק ,נָ ַת ּנ ּו לאלכסנדר מוקדון יותר מדאי ,יותר
מאלפיים שנה ,מספיק ...מעכשיו נכתוב לבריאת העולם ,אבל בתימן לא שמעו את זה ,הם ממשיכים
לספור על פי השטרות של אלכסנדר מוקדון.

"וגם חרבונה זכור לטוב"

 .העם ישראל יודע להכיר טובה .ויודע לזכור גם את הרעות ,עמלק רצה
לעשות לנו צרות ,בכל שנה קוראים "זכור את אשר עשה לך עמלק" (דברים כ"ה
י"ז) ,חרבונה עשה דבר טוב (לא כולם סוברים שזה אליהו ,יש דעה שהוא היה רשע ,הוא היה
מהיועצים של המן" ,אף חרבונה רשע באותה עצה היה" ככה אומרת הגמרא במגילה דף ט"ז ע"א),
ואנחנו מזכירים כל ליל פורים ויום פורים "וגם חרבונה זכור לטוב" למה אנחנו
מזכירים אותו? כי הוא אמר מלה אחת שהכריע את הכף לטובת עם ישראל,
"גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי אשר דבר טוב על המלך עומד בבית המן
גבוה חמשים אמה ויאמר המלך תלוהו עליו ,ויתלו את המן" (אסתר ז' ט'-י') כולם
מוחאים כפים .13וחרבונה הזה אפילו שלפי דעה אחת הוא היה רשע ,מזכירים
אותו לשבח בכל חג פורים ,מגיע לו שכר מן השמים ,חרבונה זכור לטוב ,צריכים
לזכור מי שעושה אתנו טובה (ועיין בספר חסידים סי' תש"צ).

גדולה לגימא שמקרבת את הרחוקים

 .והנה בימינו יש שני אנשים שעשו אתנו טובה ,זה טרומן של אמריקה ופוטין
של רוסיה ,זה מה שאמרו חכמים "שלח לחמך על פני המים כי ברוב הימים
תמצאנו" (קהלת י"א א') ,טרומן היה נשיא בשנת תש"ח (שנת  ,)48והיה ויכוח אם לתת
מדינה ליהודים או לא לתת ,והערבים לא הסכימו ,והם היו הרבה מאד  -שש
מאות מליון (לא יודע כמה הם היום) ,והיהודים היו בארץ ישראל שש מאות אלף ,והוא
הצביע בעד היהודים ,אז באו הערבים וכתבו עליו (וגם האמריקאים כתבו) :משוגע
הבן אדם הזה ,הערבים יש להם מליוני אדם ,והיהודים אחרי שואה ,מה נשאר
להם? למה אתה מצביע בעד היהודים?! זו שאלה .אמרו יש לנו נשיא ארצות
הברית שהוא קצת משוגע ...אחרי כמה שנים נפגש הרב שלמה לורנץ ז"ל עם
הנשיא טרומן ואמר לו :בוא אסביר לך למה הצבעתי בעד היהודים ,אני בילדותי
הייתי גוי של שבת ,ובכל ליל שבת באתי מבית לבית ומכבה להם את הנרות (לא
היה חשמל ,ואם ישאירו את הנר דלוק עד הבוקר לא יוכלו לישון ולא יוכלו לנוח ,אז הוא היה מכבה

להם את הנרות) ,והיו משלמים לי משהו ,אבל חוץ מהתשלום היו מביאים לי עוגה,
מביאים לי טשולנט ,מביאים לי קוגל (קוגל זה הכּ וכּ לה של הג'רבאים ...אותה מילה ,קוגל

אצל האשכנזים ואנחנו אומרים כּ וכּ לה) ,ואני מכיר טובה על זה .אחרי שנים אמר אני
חייב להצביע בשביל העם היהודי ,14ולא רק זה ,אלא באותו ערב גם הוא חתם,
וגם הנשיא של רוסיה חתם ,זה הסיפור של טרומן.

ויקם מלך חדש על רוסיה

 .זומה הסיפור של פוטין? זה דבר פלא פלאים ,לפני עשרים-שלושים שנה לא
היתה דת ברוסיה ,מי שמרגישים בו שעשה ברית מלה לתינוק או למד תורה עם
ילדים זו סכנה ,לוקחים אותו לסיביר ,וימות שם בקור וברעב ובצמא ,אפילו לא
מודיעים למשפחה שלו שהאיש שלהם נמק ברעב ומת ,בשבילם הוא לא קיים,15
ומה קרה שברוסיה התהפך העולם? כל הרשעות של הרשעים הלכה ,וצמח
נשיא חדש" ,ויקם מלך חדש על רוסיה" (ע"פ שמות א' ח') ,מי זה הנשיא החדש?
שמו פוטין ,והוא עשה הכל הפוך ,אמר אנחנו חייבים בכבודו של העם היהודי,
העם היהודי פיתח את רוסיה במשך מאות שנים ,כתבו אנציקלופדיה על העם
הרוסי תשעה כרכים ,וכרך אחד כולו מספר על העם היהודי מה שעשה ברוסיה
 .13אבל מאיפה ידעו חכמים שהוא היה באותה עצה עם המן? אולי זה אדם טוב ומסכן ,ג'נטלמן ,הרי
יש אומרים שזה אליהו הנביא (אסתר רבה פ"י פ"ט) ,לפחות אם לא אליהו הנביא ,נאמר שהיה אדם טוב ,מי
אמר שהיה באותה עצה? רבי יעקב מדובנא יש לו הסבר ,אמר מעשה באדם אחד עני וסגי נהור (לא רואה)
שהיה הולך עם נער אחד ,ואוסף פרוטה לפרוטה ממקום למקום ,פתאום הארנק שלו נאבד לו ,התחיל
לצעוק מי לקח לי את הארנק? מי לקח לי את הארנק? הנער אמר לו אני מצאתי את הארנק עם החמישים
זוז שיש בו ,אמר לו אתה גנבת אותו ,אמר לו איך אתה יודע? אמר לו וכי מצאת את הארנק והתחלת
לספור את הכסף? מאיפה אתה יודע שיש חמשים זוז? אלא אתה הלכת אתי כל הדרך ,שמת לב כמה
קבלתי ,ואתה מחשב פרוטה לפרוטה ,מצאת שזה סכום יפה אז לקחת אותו .אותו דבר אם חרבונה לא
היה בעצה ,הוא רואה עץ גבוה מגיע לשמים ,מאיפה אתה יודע שהוא גבוה חמישים אמה? אלא משמע
שהיית בזמן העצה( .וע"ע בסנסן ליאיר עמ' קע"ב).
 .14ולא זו בלבד ,אלא שאביו היה נוצרי דתי ,וכל יום ראשון שיש להם מנוחה היה לומד עם בניו פרק
מהתנ"ך ,וכשהגיעו לכורש שאמר אני נותן מקום לעם ישראל" ,כל ממלכות הארץ נתן לי ה' אלקי השמים
והוא פקד עלי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה" (עזרא א' ב') ,אמר טרומן בלבו :הלוואי שיגיע הזמן
שאעשה מה שעשה כורש ,וכשהגיע הזמן שהוא חייב להצביע ,חתם בעד עם ישראל.
 .15רבי ניסן פינסון ע"ה סיפר על אביו שגם כן היה עושה ברוסיה ברית מילה לתינוקות ,ונודע הדבר,
לקחו אותו לסיביר" ,וגם קבורה לא הייתה לו" (קהלת ו' ג') ,הוא לא יודע מתי הוא נפטר ,הדפיס אחרי
כמה שנים ספר "התניא" בג'רבא למנוחת אביו כך וכך ,ולמנוחת אמו ,את התאריך של אמו ידע ,אבל
את התאריך של אביו לא ידע.

מאות שנים ,מה שפיתח וגידל .אז אמרו לו מה קרה לך?! ויום אחד היה כנס
(לחנוכת בית-הכנסת חדש ,נדמה לי) ,והזמינו אותו לכנס עם הרב בערל לאזאר,16
והוא אמר אתם יודעים למה אני אוהב את היהודים? כי פעם היה ילד אחד
שהיה עני מרוד ,ההורים שלו היו הולכים לעבוד מן הבוקר עד הערב( ,מצאת
החמה עד צאת הנשמה )...אין מה לעשות ,ובערב באים עייפים ,סחוטים ,רעבים,
צמאים ,והיה להם ילד ,הילד הזה אין לו מה לעשות ,אין לו מה לאכול ,אין לו
כלום ,מה היה עושה הילד הזה? היו לו כמה שכנים ומהם שכן אחד יהודי,
והם המשפחה של היהודים רואים אותו מסתובב מסכן ,רואים הפנים שלו
חוורות מרעב ,אומרים לו בוא הנה ,בוא אלינו ,והוא בא אליהם ,נותנים לו
אוכל ,נותנים לו שתיה ,מלבישים אותו טוב (ברוסיה מזג-האויר ארבעים מעלות מתחת
לאפס) ,אחרי כמה שנים הילד הזה נעשה הנשיא של רוסיה ,אתם יודעים מי זה
הילד? זה אני! והכרתי טובה ליהודים ,אני יודע שהדת שלכם היא הכי טובה
בעולם ,כולה חסד וכולה רחמים ,ובזכות זה כיום הדת שם בחופש ,מחזירים
שם בתשובה ,לומדים שם תורה ויש שם ישיבות .תעשה חסד ,תעשה חסד,
"שלח לחמך על פני המים כי ברוב הימים תמצאנו".

שמו בישראל יתרו

חבג'רבא קוראים על שם יתרו ,יש אנשים רבים נקראים בשם יתרו (ויש הרבה

.
נקראים יתרו ועוד שם אחר ,ועדיין לא מצאתי תלמיד חכם בשם רבי יתרו) ,כי אם יתרו היה
חותנו של משה רבנו ,וגם עשה חסד עם בני ישראל ,למה לא נקרא על שמו?
ובסעודת יתרו רוקדים ושמחים :אני יתרו ,ברוך ה' .ועד היום יש ליתרו מזרעו
מאה ועשרים אלף איש (ככה אמר לי פעם השר לשעבר איוב קרא ,אמר לי אנחנו מזרע יתרו,
אמרתי לו כמה יש מזרעו בעולם? אמר לי יותר ממאה ועשרים אלף) ,איך הם שרדו עד היום
הזה? בזכות משה רבנו ,אם הוא האכיל את משה רבנו ,הביא אותו הביתה,
"ויואל משה לשבת את האיש ויתן את צפורה בתו למשה" (שמות ב' כ"א) ,זוכרים
לו את הטובה הזאת בשמים ,יש לו מאה ועשרים אלף צאצאים עד היום.

אני רוצה לפגוש את משה רבנו

 .טבהמשך הפרשה כתוב (שמות י"ט א')" :בחדש השלישי לצאת בני ישראל
מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני"" .ויאמר ה' אל משה הנה אנכי בא
אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם" (שם ט').
איינשטיין נחשב גדול המדענים ,ובסוף ימיו היה מאמין ,17פעם שאלו אותו:
איזה מדען היית רוצה לפגוש מהמדענים של פעם? את אריסטו? את אפלטון?
את סוקרטס? את ארכימדס? את אוקלידס? (ועוד כל מיני שמות הבעלים שהיו ביון)...
אמר להם איני רוצה לפגוש אף אחד מהם ,אני רוצה לפגוש את משה רבנו!
התפלאו :משה רבנו? מה לך ולו? נכון שאתה יהודי ,אבל מה הקשר ביניכם,
הרי אתה לא שומר כלום? אמר להם :הייתי שואל אותו שאלה ,הרי כל הדתות
עברו מן העולם "כלבוש תחליפם ויחלופו" (תהלים ק"ב כ"ז) ,האם ידעת שהדת
שלך תשאר אלפי שנים ולא תשכח מן העולם? זה מה שהוא אמר .ובאמת
משה רבנו ידע או לא ידע? ודאי שידע ,שהרי כתוב בתורה "וגם בך יאמינו
לעולם" .והוא ידע לא רק בנבואה ,אלא אדם רואה שכל מה שכתוב בתורה
קיים לאמיתה של תורה עד היום הזה .רואים שכל מי ששומר שבת יש לו
מנוחה ,שלוה ,שמחה ונחת מהילדים .אוי להם לאלה שמחללים שבת ,הוא
בא בליל שבת הבית (כי הוא לא יכול להסתובב) ,והילדים שלו הולכים לאיזו מזללה
 .16רבה של רוסיה וחסיד חב"ד ,הוא ביטל את כל המבחנים שעושים ליהודים בשבתות ומועדים.
הוא ביקש שכל היהודים שצריכים לעשות מבחן והמבחן בשבת או בחגים תדחה להם את המבחן ,או
שתעשו מלכתחילה כולם באמצע השבוע ,והוא קיבל ,אי אפשר להאמין .על הדבר הזה בתונס הייתה
כל שנה מלחמה ,פעם הולכים לאבא ופעם לפלוני ,ולאדם פרטי אומרים טוב ,נדחה לו את המבחן
(עיין בספר מגדולי ישראל ח"ד עמ' של"ג) ,אבל שכל היהודים פטורים מהמבחן בשבת ,זה רק פוטין עשה.
 .17היה פעם עיתון ערבי בתוניס שמו אלנגֹמא (הכוכב) ,ואני ראיתי כמה ניירות זרוקים בבית הכנסת
הגדול ,ואני כל דבר רוצה לקרוא ,יש לי טבע מבורך ,מה לעשות ...העיתון היה משנת  55ושם כתוב
כותרת" :אכבר עאלם פֹלעאלם פֹארק אלעאלם" אתם מבינים את זה? המדען הגדול בעולם עזב את
העולם ,מי זה המדען הגדול בעולם? זה איינשטיין ,והוא נפטר בגיל  .75הוא לא היה דתי ,ובגיל  12יצא
לתרבות רעה (היו משפחה מתבוללת בגרמניה) ,אבל בגיל  62חזר בתשובה ,לא הכוונה שחזר בתשובה והתחיל
לשמור שבת ,אלא חזר בתשובה והתחיל להאמין שיש בורא לעולם .וכל הבהמות האלה שאומרים
שהעולם בא במקרה הם פשוט ברחו מבית משוגעים ,וצריך להחזיר אותם לשם" .ודברת בם" (דברים ו'
ז') ,בם ראשי תיבות :בית משוגעים ...תכניס אותם לשם ותסגור עליהם .שיישארו שם עד סוף ימיהם.

או מסבאה ואח"כ חוזרים לבית וראשם עליהם ככרמל.18

אתם רוצים שה' יתן לכם בן ,תשמעו בקולו

 .יתראו כמה הכח של התורה ,השבוע קראתי סיפור מדהים ,לא האמנתי,
השערות שלי סמרו ,ובררתי וראיתי שהסיפור הזה אמיתי .מה הסיפור? היה
זוג בצרפת (בעיר ליאון) ,ששנים רבות קרוב לעשרים שנה לא היו להם ילדים.
והם היו עשירים ולא חסר להם כסף ,אז הלכו לכל מיני רופאים .ומישהו אמר
להם אתם מכירים את הרב אברהם מימון? אולי הוא יכול לעזור לכם .אמרו
איך רבי אברהם מימון יכול לעזור לנו? הרי כל הרופאים הכי טובים בעולם
אמרו שאין לנו מה לעשות? אמרו להם בכל זאת תלכו אליו .הבעל והאשה
הסכימו והלכו אליו ,אמר להם הרב :תראו ,אם אתם רוצים שה' יתן לכם בן,
תשמעו בקולו .אמרו מה יש לנו לשמוע? הרי אנחנו לא יודעים כלום .אמר להם:
תשמרו שבת ותאכלו כשר .אמרו לו :בחייך ,תעזוב אותנו ,קשה לנו לשמור
שבת .אבל דיבר איתם עוד פעם ,ושכנע אותם בטוב טעם .ואמר להם :תדעו,
שאם אתם לא רוצים לשמור שבת ,אין לי מה לעשות לכם ,וכי הילדים בידי?
"התחת אלוקים אנכי אשר מנע מכם פרי בטן" (ע"פ בראשית ל' ב') .אין מה לעשות.
וכאשר האשה שמעה כך התרככה מעט ואמרה :טוב ,נשמור שבת ,הסתכלה
על בעלה ואמרה לו אתה מסכים? אמר לה אם אין ברירה ואת מסכימה ,גם
אני מסכים .ולימד אותם מה לעשות בשבת ,אמר להם תקחו לכם פלאטה
של שבת ,אין בה בעיות( ,וגם הבעיות שיש כאן שהעובדים בחברת החשמל הם יהודים ,אין
שם ,כי שם העובדים הם גויים ועושים למען הרוב שהם גויים) ,ותאכלו חמין והכל בסדר
גמור ,ודיבר אתם גם דברים של טהרת המשפחה ,והתחזקו.

קרה נס אך התינוק מת

 .איכעבור שלשה חודשים מהפגישה הזאת האשה מרגישה שיש לה עובר
במעיה ,כל המדינה כולה רעשה "ותגעש ותרעש הארץ" (תהלים י"ח ח') ,והתחילו
לספור :היום יום אחד לעיבור ,היום שני ימים ,היום עשרה ימים ,היום שלושים
יום ...עד שהגיע הזמן  271 -יום כמנין הריון (נדה דף ל"ח ע"ב) ,והאשה ילדה בשעה
טובה .איזה פלא פלאים ,איזו שמחה היתה לאבא ולאמא .אבל לאמא לא היה
קל ,כי היא היתה מורדמת ומונשמת .והרופאים לקחו את התינוק התחילו
לבדוק אותו ,ופתאום ראו שיש לו מום גדול בלב .דברו עם האבא (כי האמא היתה
מורדמת בעולם אחר) ואמרו לו :תשמע ,יש לבן מום גדול בלב ,אין לנו מה לעשות
אתו .ביקש מהם :תשתדלו ,תעשו משהו .אמרו לו :אין מה לעשות .אחרי כמה
שעות הרופאים הניחו יד על הלב ,זהו ,מת הבן .האבא התחיל לצעוק ולזעוק,
איך קרה הדבר הזה?! אני אלך לרבי אברהם מימון! מה זה? לא יתכן שהוא
מברך אותנו בילד ואח"כ הילד הזה חולה (מה הוא אשם מסכן?) ,אני אלך אליו,
הלך אליו ואמר לו :למה עשית לי ככה? (כמו שאמרה השונמית לאלישע" :השאלתי בן
מאת אדוני ,הלא אמרתי ,לא תשלה אותי" (מלכים-ב' ד' כ"ח) ,אל תספר לי סיפורי סבתא ,ואחרי

כמה שעות הבן הולך ,הלואי שלא נולד בכלל).

הקב"ה אמר הוא לא מת ,בידי להחיותו!

 .בירבי אברהם שמע ואמר :טוב ,אני הולך לעשות משהו .שאל אותו האבא:
מה יש לך לעשות ,וכי מחיה מתים אתה? אמר לו :יש הלכה בשולחן ערוך (יו"ד
סימן רס"ג ס"ה) שמי שנפטר לפני שעשו לו ברית מילה ,לוקחים סכין ומלים אותו,
כדי שיקום בתחיית המתים מהול .אמר לו האבא :אתה מג'נון? הרי התינוק מת.
אבל הרב הלך והביא סכין של מילה בידו ובא למול אותו ,אמרו לו הרופאים
מה אתה עושה כאן? אמר להם אני עושה לו מילה ,אמרו לו השתגעת? הרי
התינוק הזה מת! אמר להם ככה ההלכה אומרת ,התחיל לדבר איתם ,ובסוף
שכנע אותם ,אמרו לו תעשה מה שתרצה" ,חותך בבשר המת" ...הוא מל ופתאום
התינוק התחיל לצעוק ,מה?! התינוק חי?! הרי כבר חשבנו שהוא מת .קמו
כולם והשתגעו ,שאלו את הרב מה עשית? איזו סגולה עשית? איזה פלאים
 .18הרי הם לא אמרו שיר השירים ,אז לפחות יקיימו את שיר השירים בגופם "ראשך עלייך ככרמל
ודלת ראשך כארגמן" (שה"ש ז' ו') ...הרב עובדיה ע"ה מספר איך שאותו אחד רואה שתופסים את הבן שלו
כמה חברים וסוחבים אותו ,והוא לא יכול לזוז וללכת ,והוא שואל מה קרה לו? והם עונים לו שהוא
מסטול .הלך והשתכר ,עד שכמעט הלך.

עשית? אמר להם לא עשיתי שום דבר ,רק קיימתי מה שכתוב בשולחן ערוך,
כתוב שמלים תינוק שנולד מת כדי שיזכה לקום בתחיית המתים .והתינוק
הזה זכה בתחיית המתים באותו רגע ...הוא היה כבר מת ועכשיו הוא חי .האבא
ראה וכמעט השתגע ,אמר עוד מעט האמא תקום והיא לא יודעת מה שקרה
מזמן שילדה עד עכשיו ,הלך אליה ואמר לה את יודעת מה שעבר עם הילד?
הילד היה מת וקם לתחיה! אם הסיפור הזה היה בג'רבא ,או היה באיזה מקום
אחר ,היה אפשר לומר שאולי הוא לא מת רק התעלף ,והרופאים טעו בהבחנה
שלהם .אבל זה היה בצרפת עם כל המכשירים ועם כל הרופאים ,וזה קרה
בימינו ,אמרו שהבן מת ואין מה לעשות ,ופתאום הקב"ה אמר הוא לא מת ,בידי
להחיותו! "ונאמן אתה להחיות מתים ,ברוך אתה ה' מחיה המתים" .19והסיפור
הזה אמתי" .20וגם בך יאמינו לעולם" .יש הלכה כזאת בעולם שיכולה להחיות
מתים בכל דת שבעולם? אין דבר כזה ,אם הילד מת ,אז הוא מת .אבל הוא שמע
למה שאומרת ההלכה ומל את התינוק אפילו כשהוא מת ,וקרה נס .לא תמיד
קורים כאלה נסים ,אבל כאן קרה נס כזה ,שהתינוק פתח את העיניים והתחיל
לצעוק ,ואם הוא צעק סימן שהוא חי[ .ונוסף נס על נס שאחר הסרת ערלת
המילה סרה גם "ערלת" הלב ,והמום בלב נעלם .כן הודיעני בטלפון הרה"ג ר'
דוד ברדא שליט"א ,ומצורף בסוף מה שכתב בזה .העורך].

שופטי בית המשפט העליון

 .גייש לנו תורה שאין כמותה בעולם ,אבל יש לנו כמה "חכמים" יושבים בבית
המשפט העליון ,ואינם יודעים לא תורה ,לא חכמה ,לא דרך ארץ ,לא ריח של
כבוד כלפי מסורת שהחזיקה את העם  4000שנה ,הם לא יודעים כלום .אתם
תלחמו בתורה?! משל למה הדבר דומה ,לשופט צרפתי שאינו רוצה ללמוד
את ה"קודקס" של נאפוליון (ספר החוקים) ,הלא יגלגלו אותו מכל המדרגות...

"שמור וזכור בדיבור אחד השמיענו א-ל המיוחד"

 .דיבפרשה שלנו כתוב בעשרת הדברות "זכור" (שמות כ' ח') ,ובמקום אחר כתוב
"שמור" (דברים ה' י"ב) וחכמים אומרים (שבועות דף כ' ע"ב) זכור ושמור בדיבור אחד
נאמרו ,ה' אמר "זכור ושמור" בבת אחת ,ולכן כאן כתוב זכור ובפרשת ואתחנן
כתוב שמור .אבל האבן עזרא (שמות כ' א') לא קיבל את זה כפשוטו ,כי יותר קשה
לאוזן לשמוע שתי מלים בבת אחת ממה שהפה יכול לומר שתי מלים בבת
אחת ,ולמה אמרו חכמים רק שאין הפה יכול לדבר ,ולא אמרו שאין האוזן יכולה
לשמוע ?21ומכח הקושיא הזאת (ועוד) הוא אומר שאין הדברים כפשוטם ,אלא
שבשעה שהעם שמע "זכור" ,הוא הבין ש"זכור" הכוונה לשמור ,כי מה אתה
עושה כשאתה זוכר את השבת? אתה זוכר אותה כדי לשמור .אבל זה לא הפשט,
הפשט הוא שאכן שניהם בדיבור אחד נאמרו" ,אחת דיבר אלוקים שתים זו
שמעתי" (תהלים ס"ב י"ב) ,זו ראשי תיבות :זכור ושמור ,שמעתי אותם בבת אחת.
 .19כתוב שרבי דוד ברדא כתב את הסיפור הזה ושלח אותו לרבי עובדיה חן .אגב ,רבי עובדיה חן יש לו
סגנון מיוחד ,בן פורת יוסף .הוא למד בישיבה שלנו סגנון ,וכתב ספר "הכתב והמכתב" ,והעולם לא יודעים
להעריך אותו ,יש לו סגנון מיוחד במינו .אין אחד שדומה לו בסופרים ,לא שווים פרוטה לעומתו .אני
קורא את כל המאמרים שלו .ויש מאמרים שהוא כותב אותם בשמו ויש מאמרים שהוא כותב אותם בשם
ספרותי ,ועושה להם כינויים אחרים,
אבל אני מרגיש שזו השפה שלו ,אי
אפשר להחליף שפה ,כל אדם יש לו
סגנון משלו .ואני קורא את כל מה
שהוא כותב בחוברת "עונג שבת" של
"יום ליום" ,הוא אדם מיוחד.
 .20קראתי את הסיפור ולא האמנתי.
אמרתי מי יודע אולי יש גוזמאות,
סיפרתי אותו לחתני רבי מיכאל דיעי,
ואמר לי אני מכיר את הסיפור ,ולא רק
זה ,אלא אני מכיר את הילד הזה .שאלתי:
את הילד הזה אתה מכיר? אמר לי כן,
הילד הזה חי ,ודברתי אתו ,וכל הסיפור
הזה אמתי ,כל מה שכתוב שם אמת.
 .21ואני לא מבין אותו ,באמת קשה
לומר שני דברים בבת אחת וכמו
שהגמרא אומרת "מה שאין יכול הפה
לדבר" ,אבל לשמוע שני דברים ביחד
זה יותר קל .אתה בא לבית הכנסת
ואתה שומע אחד אומר "אמן" ואחד
אומר "כן יהי רצון" אחד אומר "במהרה
בימינו" ,ואתה שומע את כולם ,מה
הבעיה? אבל הוא אומר שאי אפשר,
והוא ודאי בקי יותר מאתנו.

והפלא הגדול הוא שהאבן עזרא אומר שלא מצאנו בדברי החכמים שאין האוזן
יכולה לשמוע רק שאין הפה יכול לדבר ,וזה לא נכון ,כי בגמרא במסכת שבועות
(שם) כתוב מפורש "זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו ,מה שאין יכול הפה לדבר,
ומה שאין האוזן יכול לשמוע" ,א"כ אתה רואה שזה כתוב בגמרא ,והיה קשה
לי ,עד כדי כך האבן עזרא שכח את הגמרא הזאת? עד שראיתי מאמר של רבי
יעקב חיים סופר (קובץ יגדיל תורה התשנ"ה סי' כ') שכתב שהאבן עזרא לא ראה את
זה בגמרא אלא בדרשות של חכמים במכילתא (פרשת החדש פרשה ז') ובספרי (פ' כי
תצא סי' כ"ג) .22ושם לא כתוב "מה שאין האוזן יכולה לשמוע" .אבל הפירוש הנכון
הוא כפשוטו ,שה' דיבר בבת אחת וישראל שמעו בבת אחת.

נשים חייבות בקידוש

 .וטולמה "זכור" ו"שמור" נאמרו בדיבור אחד? הגמרא מסבירה ש"זכור"
זו מצות עשה ,ו"שמור" זו מצות לא תעשה .ויש לנו כלל שכל מצוות עשה
שהזמן גרמא נשים פטורות (קידושין דף כ"ט ע"א) ,23ולמה חייבות הנשים בקידוש
של שבת? הרי חובת הקידוש זה רק בליל שבת ,24וא"כ לכאורה האשה צריכה
להיות פטורה מהקידוש ,אבל אמרו חכמים זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו
ו"כל שישנה בשמירה ישנה בזכירה" ,השמירה זה להימנע מאיסורי שבת ,וגם
האשה חייבת להימנע (כי זה מצוות לא תעשה ,ואפילו שהזמן גרמא האשה חייבת) ,ולכן
ישנה גם בזכירה .האישה גם חייבת לעשות קידוש ,אם בעלה לא נמצא כגון
שהיא אלמנה וכדומה תלמד לעשות קידוש .25אם כן הם שני דברים שנאמרו
ביחד ממש ,לא כדברי האבן עזרא.

שמירת שבת היא גם סגולה לאריכות ימים

 .זטבשמירת שבת יש גם סגולה לאריכות ימים .למה? אני אגיד לכם ,דבר
פשוט מאד ,שהרי האדם אינו רק גוף ,אלא יש בו גם נשמה .אמר לי פעם מישהו
רעיון ,אם מישהו ייקח מכונית ויפרק אותה לחלקים ,המנוע לבד ,השלדה לבד,
הדלתות לבד ,וכל מיני דברים לבד .עכשיו המכונית מתה ,אבל ברגע שתחזור
ותחבר את החלקים היא מיד תתחיל לנוע .ואילו אם תקח בן אדם ותחתוך לו את
הידים ואת הראש ואת הבטן ,ועכשיו תעשה לו הרדמה ותתפור אותם בחזרה,
האם הוא יחיה? ודאי שלא ,כי האדם מורכב מגוף ומנשמה ,ואם הרסת אותו
הנשמה הלכה ,לא תוכל להביא נשמה ביד .ולכן אדם כל השבוע טורח ועמל
הרבה ,וביום שבת הוא שוכח מכל הדברים האלה ,הוא רגוע ושמח בשבת.26
וגם הפיוטים של שבת אין כמותם בעולם (אפילו שלא כל המחברים גדולים בפיוטים).
והאבן עזרא למרות שהיה עני מרוד כתב" :כי יום שמחות הוא ותשמחני" (פיוט
"כי אשמרה שבת") ,כי צריך לשמוח בשבת ולטעום את טעמה המיוחד .ולא לחשוב
שהשבת היא מין בית סוהר כמו שחושבים המשוגעים .27שמירת שבת מביאה
 .22אמרתי פעם שבספרד באותה תקופה לא למדו גמרא כל כך ,כי הגמרא קשה מאד ובלי רש"י אי
אפשר להבין ממנה מילה אחת .רק הדור שלנו חושב את עצמו שהוא הכי חכם בעולם ,ובשעה שמברכים
בבוקר "המכין מצעדי גבר" מכוונים גב"ר ראשי תיבות :גמרא בלי רש"י ...אבל באמת בלי רש"י לא מבינים
כלום ,כי אצל רש"י כל מלה שוה זהב " -יש זהב ורוב פנינים" (משלי כ' ט"ו) .לפני שרש"י הגיע לספרד
לא היו לומדים גמרא (מלבד יחידי סגולה) אלא רק מדרשים ,רב סעדיה ,ספרי ,ספרא ,מכילתא וזה הכל.
 .23ולכן אישה לא צריכה להניח תפלין ,כי יש לזה זמן קבוע .וגם לא צריכה ללבוש טלית ,כי זמנה רק
ביום ולא בלילה ,שנאמר "וראיתם אותו" (במדבר ט"ו ל"ט) ,ואמרו חכמים (שבת דף כ"ז ע"ב) למעט כסות לילה.
וככה כל מצוה שתלויה בזמן .יש שהסבירו את הטעם כי האשה לא יכולה לעמוד בזמנים ,ואם אתה
אומר לה שמצוה מסויימת צריכה להיות ביום ,פעם היא עסוקה בכביסה ופעם באוכל ,ופעם התינוק
בוכה ,ופתאום הלך היום ,ומה תעשה עם התפלין? לכן התורה פטרה אותה .וראיתי פעם בספר שעשו
מחקר :כמה האישה יכולה לדייק? וגילו שהאשה לא דייקנית בכלל ,וכשאתה רוצה לנסוע לחתונה בשעה
שמונה ,אל תגיד לה בשמונה כי גם בתשע היא לא תהיה מוכנה ...אלא תגיד לה שהחתונה בשעה שבע,
וכך תסחוב כל פעם מעט ,וכשיגיע שמונה היא כבר תהיה מוכנה ...ולא רק זה ,אלא עשו סטטיסטיקה
כמה האשה מסוגלת לאחר ,ומצאו שהיא מאחרת  47דקות בממוצע .וכיון שהאשה לא יכולה לעמוד
בזמנים לכן כל מצוות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות( .וע"ע בספר קובץ מאמרים במאמר "מעמד האשה").
 .24אתה לא יכול לבוא הערב ולהתחיל "יום הששי" ...אחד בא אלי הערב (מוצאי שבת) אמר לי 'שבת
שלום ומבורך' ,מה קרה לך? אצל הגוים יש להם שבת ביום ראשון ,אבל הוא טעה ,מה לעשות לו?
 .25פעם אמר הסטייפלר שבדורות שעברו אשה לא ידעה לקדש ,ולכן אם היא נמצאת לבדה כגון שבעלה
נפטר או מכל סיבה שהיא ,היא מוכרחת לחפש חתן ,או שבכל ליל שבת היא צריכה ללכת לשכנים
ותשמע קידוש ,וזה לא טוב ,לכן תחפש בעל ויחיו חייהם בטוב ובנעימים .אבל היום האשה יודעת יותר
טוב מבעלה ,כי הוא למד בישיבה או בכולל קצות החושן ופלפולים וכו׳ ,והיא אומרת לו :בעלי היקר,
תסביר לי מה אומר הרמב"ן? והוא עונה :אני לא מבין את הרמב"ן .מה אומר האבן עזרא? אומר לה אני
לא יודע דקדוק ,כי "דקדוק זה השכלה"( ...דקדוק זו השכלה?! איזו טפשות בערות וסכלות .דקדוק זה לא השכלה ,כי
אם זה היה השכלה רש"י לא היה לומד אותו .וגם רבנו תם ורשב"ם ואבן עזרא ורד"ק והגר"א ומלבי"ם למדו דקדוק .זו השכלה?!

תלמדו ,מה הבעיה ללמוד? קל מאוד ללמוד) .ולכן היום שהאשה יודעת הכל היא לא צריכה להתחתן ,מה אכפת
לה ,נוח לה כמות שהיא .אבל לא עושים ככה כי צריך לבנות בית נאמן בישראל.
" .26כי רגע באפו" (תהלים ל' ו') ,אל תקרי ֶ"רגע באפו" אלא רוֹ גע באפו ,השבת מביאה לך רוגע באפו,
כשאתה לוקח בשמים אתה מריח אותם ויהיה לך רוגע ושמחה.
 .27נטורי קרתא אומרים "שבס! שבס!" ,והחילונים אומרים מה זה "שבס"? לא מכירים מה זה ,חושבים
ראשי תיבות :שרות בתי סוהר ...איזה בתי סוהר?

להצלחת יורם חורי,
דניאל בוכריס ,יונתן
מאמו ,חיבה סופר
וכדיר בוכריס וב"ב.

לרפואת
רבקה חיה
בת חנינה
אסנת

אריכות ימים ,כל שבוע יש לאדם יום שאין בו לא מתמטיקה ולא ניירות ולא
מניות ולא בנק ולא שום דבר .אתה שומר את השבת ומתענג עליה ,וטועם את
טעמה .זו אריכות ימים.

בזמן שאתה תהיה זקן נביא לך את החצי השני

 .זיכתוב" :כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך" (שמות כ' י"ב)" ,ולמען ייטב
לך" (דברים ה' ט"ז) ,מה מרוויחים מכיבוד אב ואם? שאם אדם מכבד את ההורים
שלו ,גם כשהוא יגיע לגיל מבוגר לא יאמר נמאס לי מהחיים ,כי אף אחד לא
מתייחס אלי ,28צריך ללמוד את זה ,התורה נותנת לאדם חיים ,כי התורה אומרת
תכבד הורים "למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך" (דברים שם) ,כדי שהבנים שלך
לא יזרקו אותך .הבן איש חי מספר (נפלאים מעשיך סימן ל"ז) שהיה אחד שהיה לו
אבא זקן ,ואמר לו :אבא ,אין לי מקום בבית בשבילך ,מה אעשה ,תעשה לי טובה
תצא מחוץ לבית .מה יעשה המסכן הזה ,יצא מחוץ לבית והלך עם העניים,
והיה אוסף פרוטה לפרוטה .והנה יום אחד הזקן הזה ברחוב רואה שהנכד שלו
בא על ידו ,אמר לו הסבא :בוא הנה ,תגיד לאבא שלך שקר לי מאד ,אני עומד
למות מהקור הזה ,תגיד לו שיביא לך שמיכה או איזה בגד חם שאוכל להתכסות
 .28פעם מזכיר ההסתדרות ירוחם משל שהיה חילוני טס במטוס (כנראה מאמריקה לארץ ישראל) ופגש בתוך
המטוס את הגאון רבי יעקב קמינצקי (הוא היה אדם גדול ,ויש לו ספר על התורה שנקרא "אמת ליעקב" ,ויש לו ספר על
השלחן ערוך "אמת ליעקב" ,ויש לו ספר על הנביאים "אמת ליעקב" .יש לו עיון זך ונפלא .והוא מעריך את הספרדים ,סיפר לי אחד
בשם יהודה חזקיהו ,שפעם היה בישיבה שלו באמריקה (ישיבת "תורה ודעת") ובליל שבת רבי יעקב נתן שיעור באידיש ,ולמחרת
אמר :כיון שיש לנו כאן בחורים ספרדים אני אתרגם את זה לעברית .ואחר כך קרא לו ואמר לו :בוא הנה ,תגיד לי איך מתייחסים
אליכם בארץ ישראל? אמר לו :אנחנו "כעפר לדוש" (מלכים-ב' י"ג ז') ו"כעפרא דארעא" ,ממש לא שווים כלום .אמר לו :הם לא יודעים
את הערך שלכם ,אני יודע ,כי אני קורא אבן עזרא ,הרמב"ם ,הרד"ק ואחרים ,כל המפרשים שלכם( ,הוא בקי בכל הדברים האלה).
למה לא מעריכים אתכם? ככה זה) והנכדים של הרב היו אתו במטוס ,וכל רגע באים ושואלים :סבא אתה רוצה

קפה? אתה רוצה שאיישר לך את הכרית? אתה רוצה משהו? נעזור לך? וההוא רואה ומשתגע .תראה את
הנכדים האלה איך הם מתוקים מדבש .הלך לרבי יעקב ואמר לו :מעיק על לבי דבר אחד .שאל אותו :מה
מעיק עליך? אמר לו :הרי אני סבא ואתה סבא ,אני סבא של בהמות ואתה סבא של בני אדם ...שאל אותו
רבי יעקב :מה הכוונה "סבא של בהמות"? אמר לו :הנכדים שלי נמצאים פה ,ואף אחד לא שואל אותי:
אתה צריך משהו ,אתה צריך שתיה ,אתה צריך כרית ,כלום! ומתי הם זוכרים אותי? כשהם צריכים כסף,
סבא! כסף! תן לנו כסף! סבא! אני רוצה מכונית! סבא! אני רוצה דירה! אבל לעזור ולהתייחס לסבא?
מה פתאום .למה אתה זכית לזה? אמר לו רבי יעקב אני אגיד לך משהו ,אתה למדת בספרי החילונים,
ומה כתוב אצל החילונים? שהבן אדם פעם היה קוף ,ואחרי שהיה קוף הוא החליט לכרות את הזנב שלו,
הלך לגברת שלו הקופה וביקש" :תכרתי לי את הזנב ,ואני גם אכרות לך"" ,שמור לי ואשמור לך" (ב"מ דף
פ' ע"ב) ...והוא כרת לה והיא כרתה לו ,וכך היה עם עוד קוף ועוד קוף ,ואחרי מליוני שנים (ככה אתם אומרים),
יצא קוף בלי זנב ,ואחרי שיצא קוף בלי זנב התחיל להתלבש ,אחרי שהתלבש התחיל לדבר :אבאבאבאבא,
ואחרי שאמר באבאבא ,התחיל לעשות שפה ,וככה יצאו לנו שפות .ולכן יוצא שלדעתכם אתה קרוב לקוף
והנכדים שלך רחוקים מהקוף ,לכן הם לא מכבדים אותך כי יש להם סבא קוף( ...אצל החסידים כותבים סב"ק
והכוונה "סבא קדישא" ,וגם אצל החילונים כותבים סב"ק ,אבל הכוונה "סבא קוף" .)...אבל אצלנו זה הפוך ,כי אדם הראשון
נברא בצלם אלוקים ,והקדוש ברוך הוא דבר אתו ושואל אותו "איכה" (בראשית ג' ט') ,ואחר כך יש את נח
ואברהם אבינו ומשה רבנו ,והתנאים והאמוראים שכולם קדושי עליון ,ואנחנו המבוגרים קרובים אליהם
יותר ,והנכדים יותר רחוקים ,לכן הם מכבדים אותנו ,שמע את זה אמר חילוק כזה לא שמעתי אף פעם.

לרפואת
הבה"ח

יוסף בן

עליזה הי"ו

לעילוי נשמת
יוסף חי כהן
בן מסעודה
ת.נ.צ.ב.ה.

בו ולעמוד בקור הזה ,אמר לו :טוב ,בסדר ,והוא הלך לאבא שלו ,ואמר לו :סבא
פגש אותי ברחוב ואמר לי שקר לו והוא ביקש אם תוכל להביא לו איזו שמיכה או
איזה דבר .אמר לו האבא :בסדר ,יש שם איזו שמיכה בלויה "מימות מתושלח"...
תקח אותה ותביא אותה לסבא .הילד נכנס לבוידם ומצא שם שמיכה ,והיא כבר
בלתה מזוקן .והאבא מחכה ורואה שהילד הקטן מתעכב .צעק עליו :בוא הנה,
איפה אתה? אמרתי לך להביא שמיכה ,אמר לו הילד :אבא הבאתי מספרים.
שאל אותו ומה תעשה עם מספרים? אמר לו :לחתוך את השמיכה לשתים ,כדי
שבזמן שאתה תהיה זקן נביא לך את החצי השני ...האבא הבין ,אמר "טעיתי",
הלך לאביו ,וביקש ממנו :תסלח לי ובוא אצלי הביתה ותתלבש כמו שצריך (ע"כ
המעשה) .צריך להיות בן אדם .אז אם אתה מכבד את אביך  -יאריכון ימיך ,ייטב
לך באריכות ימים ,ויכבדו אותך.

התורה נותנת לנו מנוחת חיים

 .חיכמו שהחסידים עושים מה שיאמר להם האדמו"ר וגמרנו ,ואם האדמו"ר
אומר דבר ,לא שואלים עליו שאלות ,ואפילו שלפעמים מאיזה טעם לא קורה
כמו שהוא אומר ,אבל האדמו"ר אמר .נקודה .ואילו החילונים אומרים" :העולם
שייך לצעירים" ככה הם כותבים .כי הזקנים לא שווים כלום – "וצעירים ירקדו
שם" (ע"פ ישעיה י"ג כ"א) .התורה מלמדת אותנו לחיות ביושר באמת ובצדק ,29ומחנכת
אותנו למנוחת חיים ,כי בשבת אתה נח ורגוע .יהי רצון שניקח את הדברים האלה
ונדע להעריך את השבת .ונדע שאין כמו השבת שלנו בעולם כולו .והקדוש ברוך
הוא יזכה אותנו לראות בגאולה שלמה במהרה בימינו אמן ואמן.
'
מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את כל הקהל
הזה הנמצאים כאן ,ואשר שומעים דרך הלווין ,דרך רדיו קול ברמה וגם דרך
העלונים ,בכל דרך שהיא" ,בכל לשון שאתה שומע" ,הקב"ה ימלא כל משאלות
לבם לטובה ,בריאות איתנה והצלחה רבה ,אושר ועושר וכבוד ,שמחת חיים,
ויאריך ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים ,אמן כן יהי רצון.
 .29פעם בזמן הויכוח של השפנים  -זו דרשה שנתן הרב שך עליו השלום בשנת תש"ן ונקראת "נאום
השפנים" (כאילו שהשפנים באו כולם שמה והתחיל לדבר בשמם ,)...באותו הזמן כתב חילוני אחד ספר "הרב שך
שהמפתח בידו" .אילו היה לו שכל לאותו שעמד אז בראשות הממשלה ,לכבד את התורה ולא לשחק
ולומר "נכון ,הבטחתי אבל לא הבטחתי לקיים מה שהבטחתי "...אחר כך ירד בבוז .כי אם אמרת מלה
תעמוד מאחריה! התורה אומרת לך ,שאדם שאומר מלה נתן את הצוואר שלו .בערבית אומרים "אלדי
עטא כּ למתו ,עטא רקבתו".

תשובת הרה"ג רבי דוד ברדא שליט"א
(בענין שנזכר כאן בשיעור מרן שליט"א אותיות י'-י"ב)

תחיית המתים בזכות מצות ברית המילה
לכבוד ידידנו היקר והנעלה ,רב פעלים לתורה
ולתעודה ,הרב מזכה הרבים ,הרה"ג רבי אלכסנדר
נמדר שליט"א ,רב בק"ק גוטבורג שוודיה .שלום
וברכה!
שמעתי ותרגז בטני ,אודות מה שרוצים לחקוק
חוק למניעת מצות ברית המילה ,עקב מעשה שהיה
אצלכם במדינת שוודיה ,וכתוצאה ממעשה זה הגיעו
למסקנה שמצות ברית המילה ,היא סכנת חיים
לעושיה .והענין התחיל בעקבות מאורע שארע
לאחרונה ,כאשר ערכו ברית לילד מוסלמי בן חמש,
והילד מת .והיות ובשוודיה ביטחונו של האזרח
וכדומה הוא רב  -עד כדי אובססיה ,החליטו שיש
לעשות מעשה ,בכדי לעצור את האנרכיה השוררת
בתחום זה של הברית מילה .ובעקבות זאת חוקקו
בקיץ חוק בענין זה .אמנם בנתיים החוק מחייב
רק לעשות משיחה לפני הברית .ועריכת בדיקה,

ונוכחות של רופא בעת עריכת הברית.
והנני בא לפני מר שיחיה ,להציג לפניו מעשה שהיה
בצרפת ,ובו מוכיח לכולם קבל עם ועדה ,שמצות
ברית מילה ,לא רק שהיא מצוות עשה מדאורייתא,
ושחביבה היא לפני הבורא
יתברך שמו .ומצלת מן
המחלות והפגעים .אלא
גם גילו חכמי המדע
בארה"ב בימינו ,שהיהודים
המקיימים מצות ברית
מילה כתיקונה ,דהיינו עם
פריעה .הם נגועים הרבה
פחות בסרטן אבר המין,
משאר אומות העולם.
ולפיכך הרבה מהגויים
עכשיו ,עושים מילה

לבניהם עם פריעה כמו היהודים .ועל זה המליץ
הגאון מרן ראש הישיבה ,רבי מאיר מאזוז שליט"א,
מאמר חז"ל מארז"ל (בנדרים לא ):גדולה מילה שדוחה
את הנגעים .ואני אומר ,שמצות ברית המילה יש
בכחה אפילו להחיות מתים .והנני מציג לפניך מעשה

אמיתי שהיה לפני עשרים ושבע שנה במרסיי צרפת
וכדלהלן .ואקדים לפניך דברי הפוסקים בענין זה,
וזה החלי בס"ד.
כתב מרן בשו"ע (יו"ד סי' רסג) תינוק שמת קודם שיגיע
להיות בן שמונה ימים ,מלין אותו על קברו בצור או
בקנה ,ואין מברכין על המילה ,אבל משימים לו שם
לזכר שירחמוהו מן השמים ויחיה בתחיית המתים
ע"ש .וכ"כ הרמ"א בדרכי משה (או"ח סי' תקכו) תינוק
שלא נימול ומת ביום טוב ,יש להמתין עד למחרת
ולהסיר ערלתו כמנהג ע"ש .וכ"כ הלבוש (שם) והוסיף,
כדי להסיר חרפתו ממנו ולא יקבר בערלתו ,כי חרפה
היא לו .וכ"כ בחכמת אדם (כלל קמט אות יא) ע"ש .ועיין
לרבנו המאירי (הובא באוצר הגאונים שבת ,בתשובות סי' תכ
הערה ב)" :כל תינוק שמת קודם שנימול מסירים
ערלתו ממנו בבית הקברות ,מנהג זה אין לו רמז
בתלמוד אולם כך נהגו העולם בהרבה מקומות
ע"ש .וכ"כ הגאונים עוד (שם) בשם רב נחשון גאון,
שתינוק שנפטר בן שלשה או ארבעה ימים מלין אותו,
וכאשר תהיה תחיית המתים ,הויא ידיעא בינוקא,
ומבחין ליה לאבוה .כלומר ,יהיה בו דעת ויכיר את
אביו ע"ש .וכ"כ עוד רבותינו קמאי דקמאי ,רבנו
ירוחם בתולדות אדם (ח"א ריש נתיב א) ,ורבנו יצחק
בן אבא מארי מרבני מרסיי ,בספר העיטור (הלכות
מילה ריש ח"ג) ,והראב"ד בתמים דעים (סי' קעא) ,והטור
(יו"ד סוס"י רסג) ,ושבלי הלקט (ה' מילה סי' א) ,והאשכול (ה'
מילה עמוד ב) ,והרמב"ן בספר תורת האדם (דפ"א ע"ב),
והארחות חיים ח"ב (הלכות מילה דף יא) ע"ש .וכך כתבו
עוד ראשונים ואכמ"ל.

והנה מנהג זה מקובל הוא בידי הגאונים והטעם
הוא ,על פי דברי המדרש בבראשית רבה (פרשה מח
סי' ז) אמר רבי לוי ,לעתיד לבוא אברהם יושב על
פתח גיהנם ואינו מניח אדם מהול מישראל לירד
לתוכה ,ואותם הפושעים שחטאו יותר מדאי ,מהו
עושה להם ,מעביר את הערלה מעל גבי התינוקות
שמתו עד שלא מלו ,ונותנה עליהם ומורידם לגיהנם
ע"ש .ורבנו בחיי כתב ,דמאחר שהגיהנם פערה פיה
לבלי חוק למי שאינו נימול ,על כן "נהגו כל ישראל"
בנער שמת ועדיין לא הגיעו ימיו למצות מילה,
שמוהלים אותו בקבר ע"ש .ועוד שמנהג זה טעמו
חזק ומבוסס על יסוד האמונה שאנחנו מאמינים
בתחיית המתים שהיא אחד היסודות של תורתנו
הקדושה .ולכן נתקבל מנהג זה בעולם שמסירים
את הערלה מהתינוק שכאשר יחיה בתחיית המתים
לעתיד לבוא ,כל רואיהם יכירום כי הם זרע בירך
ה' ,מהולים כדת משה וישראל.
וכעת הנני להציג כאן מעשה אמיתי ופלאי ,שקרה
לפני עשרים ושבע שנים במרסיי אשר בצרפת ,ויש
בו קידוש השם גדול מאוד.
בבואי לכהן כרב ומורה צדק במרסיי צרפת ,בחודש
אדר שנת תשנ"א ,שמעתי מתלחשים על נס של
תחיית המתים בזכות מצות ברית המילה .לאחר
שחקרתי היטב נתגלה לי נס גדול מאוד ,שאני מרגיש
שהנני חייב לספר זאת לשעה ולדורות.
זוג הורים חילוני מעיר ליאון שבדרום צרפת ,שלא
נפקדו כבר קרוב לעשרים שנה ,וזאת לאחר טיפולים
אצל רופאים מומחים ,תרופות מתרופות שונות,

הוצאות מרובות של כספים בכל מיני תכשירים
מיוחדים לבדיקות מיוחדות לא הועילו כלום ,והגיעו
ליאוש מוחלט.
אחר זמן ,נפגשו עם אחד קרוב משפחה מהעיר
מרסיי ,וטענו בפניו שהם מיואשים לגמרי ,והם
אובדים עצות .לאחר דין ודברים שעברו ביניהם,
שאל הלה אם הם היו אצל הרב העניו ,רבי אברהם
מימון שליט"א מגדולי המחזירים בתשובה במרסיי,
[מחבר הספרים :צורת הלבנה ,שו"ת "לב חנון" ועוד
ספרים חשובים .ומרן הראשון לציון רבנו עובדיה
יוסף (שליט"א) מעריכו מאוד] והשיבו לו שהם אינם
מאמינים כל כך ברבנים .אמר להם קרוב המשפחה
שהרב מימון הוא רב מאוד מיוחד סימפטי וזורם,
וכדאי להם לנסות לבוא לביקור .לא איחרו הזוג
מלבוא וביקרו אצל הרב שליט"א .הרב דיבר אתם
על שמירת המצוות ובפרט על טהרת המשפחה
ושמירת השבת ,בתחילה הם סירבו היות וקשה להם
מאוד מאוד ,ואין בכוונתם לשמור תורה ומצוות,
וטוב להם כך בחיים שסיגלו לעצמם .בעוד שהם
עומדים על שלהם ,הפתיע אותם הרב בהבטחה
מלאה ,שאם אכן הם ישמרו על טהרת המשפחה
ושבת קודש ,מבטיח להם שכעת חיה ולשנה הבאה
יפקדו בבן זכר .לרגע היתה שתיקה ממושכת ,ואחר
כך היתה תשובתה של האשה" :אם בעלי יסכים הנני
מוכנה לנסות לשמור טהרת המשפחה ושמירת
שבת" .אמר לה הרב הבטחה שלי בבן זכר היא בלי
נסיון ,אלא קבלה בלב שלם ובאמונה שלימה .אחר
זמן ממושך הסכימה האשה בקול בוכים לקבל על
עצמה טהרת המשפחה ושמירת השבת בלב שלם,

ואכן כך היה .לאחר שלשה חודשים ותהום כל העיר
"פלונית בהריון בזכות ברכת הרב" .אי אפשר היה
לתאר את השמחה הגדולה והבלתי ניתנת לחשיבה
שאפפה את הזוג שאכן באמת היא בהריון ,במשך
כל תשעת החודשים שמרו על השבת ושאר מצוות
באמת ובאמונה ובחשק גדול ,שאכן באמת בקרוב
עומדים הם לחבוק בן זכר שזמן כה רב ציפו לו.
והנה בהגיע האשה לחודש התשיעי ,אכן ברוך ה'
זכתה ללדת בשעה טובה בן זכר ,שיצא לאויר העולם,
אולם האשה עדיין לא זכתה לראותו ,היות שהיתה
רדומה ומטושטשת מחומרי הרדמה שניתנו לה
קודם לכן .הבעל שהיה מתוח מאוד חיכה בכליון
עינים לשמע הבשורה שאכן נולד בן זכר בריא ושלם
כהבטחת הרב .ואז יצאו הרופאים בשמחה ובאמירת
"מזל טוב" והודיעוהו שאכן נולד בן זכר בריא ושלם.
אי אפשר לעכל את שמחתו של האב ודמעות של
גיל ושמחה נטפו מעיניו .אולם שמחתו של האב לא
ארכה זמן רב .לאחר ארבע שעות ,בעוד שהרופאים
באו לבדיקה שגרתית אצל התינוק נתגלה להם
שהתינוק יש לו מום חמור מאוד בלב .ולפי השערתם
נראה שחייו ספורים מאוד ועד הבקר נראה שכבר
יפטר מן העולם .והיתה מהומה אצל הרופאים מי
ילך ויודיע לאבי הבן ,על מצבו החמור של התינוק.
לאחר משא ומתן בין הרופאים הוחלט להודיע לאבא
כי יפה שעה אחת קודם .ובעוד שמודיעים לאבא
נתעלף על המקום ,ואחר שטופל כראוי ,היה בוכה
וצועק ,כשקיבל כמה כדורי הרגעה ,הסבירו לו שלא
כדאי שאשתו תשמע כי יכול להיות שהיא לא תעמוד
בזה .בנתיים הגיעו כמה מקרובי המשפחה וניסו

לעודדו ולנחמו .עד שצץ במוחו של אחד מקרובי
המשפחה לגשת לרב מימון ולהודיע לו על המקרה
החמור .לקח כמה שעות עד שהצליחו לאתר את
הרב ובנתיים הגרוע מכל קרה" ,התינוק נפטר".
רעש והמולה בכיות וצעקות נשמעו מפי האבא ולא
יכל להתנחם ,ורטן כלפי הרב איך זה יכול להיות,
אכן שמר הוא על טהרת המשפחה ועל השבת,
ולמה יראה בצרה הזאת .זו תורה וזו שכרה (בתמיהה)
[ובכל המהומה הזאת האשה נמצאת בתרדמה].
אולם הרב אברהם מימון שליט"א ניגש לפני הרופאים
וביקש מהם שיראו לו את התינוק ,אמרו לו שאין
טעם לראותו כיון שהוא כבר נפטר והוא נמצא בחדר
מיוחד שאי אפשר להיכנס בו .אולם הרב עמד בשלו
וביקש להיכנס ,ולתדהמת הרופאים מדוע רוצה
הרב להיכנס בכל תוקף לראותו ,הסביר להם הרב
שליט"א שכתוב בתורתינו הקדושה ,תינוק שמת
קודם שיגיע להיות בן שמונה ימים ,צריך לעשות לו
ברית מילה .קבלו הרופאים דבריו ,הביאו לו חלוק
לבן ,ושמו לו מסכה על פניו (מפני חיידקים) ונכנסו יחד
אתו לחדר שבו נמצא התינוק .הרב ראה את התינוק
הוריד מעליו את הכיסוי ,לקח את הסכין ומל את
התינוק .והנה לתדהמת הרופאים וגם הרב עצמו,
התחולל למראה עיניהם דבר הפלא ופלא ,בעוד
שהרב חותך את הערלה ,נשמע לפתע פתאום קול
בכי של התינוק .נבהלו הרופאים וזזו אחורה ולא
האמינו למראה עיניהם ולמשמע אזניהם שאכן אותו
קול יוצא מפי התינוק עצמו .אי אפשר היה לתאר
את המהומה והבהלה הגדולה שאחזה ברופאים

עצמם ,והסתכלו על הרב במבט של תמיהה שאכן
הבלתי יאומן אכן קרה ,התינוק התעורר לתחיה.
אמר להם הרב שליט"א ,אני קיימתי מצות הבורא,
והוא החזיר את התינוק לחיים .הרב לא התמהמה
לקח את תיקו ויצא מהחדר ,ובדרכו ראה את אבי
הבן כשהוא בוכה ,אמר לו" :לך תראה את התינוק,
זו תורה וזו שכרה" (בניחותא) .והיה קדוש השם בעיני
הרופאים (שכולם היו גויים) .ועוד נס בתוך נס ,כשבדקו
הרופאים באותו מעמד את מומו של התינוק ,לא
האמינו למראה עיניהם שאכן המום שבלב נעלם
ונמחק לגמרי .וזהו ביאור "ערלת הלב" ברגע שהסיר
את הערלה ,הוסרה ערלת הלב( ,המום שבלב) ,ויהי לפלא
בעיניהם .ובעוד שאבי הבן וקרובי המשפחה שרים
ושמחים ולא מאמינים למראה עיניהם ,התעוררה
האם לקול ההמולה שהתרחשה סמוך לחדרה .ואז
סיפרו לה כל מה שעבר מזמן לידתה ועד עתה .והיתה
השמחה גדולה עד מאוד .אחר שנה כשפגשתי את
הרב אברהם מימון שליט"א ושאלתיו על מעשה
זה כיצד יתכן ,ענה לי בפשטות וענוה יתירה" :אני
לא יודע ,אני נגשתי לתינוק ומלתי אותו ופתאום
התעורר זה מה שהיה ,אני לא עשיתי משהו מיוחד".
אכן תינוק זה גדל לתורה למצוות ולמעשים טובים,
והיום הוא נמצא בעיר ליאון שבצרפת ,והוא בן
שבע ועשרים שנה ,ממשפחת מרצייאנו הי"ו .ועל
זה יש להמליץ :גדולה היא מצות המילה שנותנת
חיים לעושיה.
ובזכות מצות ברית המילה ,יראה השי"ת על עם
ישראל בחמלה ,ויזכה אותם לגאולה ,שכל בית
ישראל מצפים לה .בעגלא ובזמן קריב אמן.
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בקו בית נאמן
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(חובה לציין שם וכתובת)

אַ .ה ֵּׁשם ָחנֵן ֶׁשּמ ִֹופ ַיע ּבַ ּגְ ָמ ָראּ ,כֻ ּלָ ם ְמבַ ְּט ִאים
אֹותֹו ָחנָ ןֲ .אבָ ל ַּפ ַעם ַאּבָ א זַ צַ "ל ֶה ְר ָאה לִ י
מּואל (סימן רמ"א)
ְתׁשּובָ ה בְ ֵס ֶפר ְּדבַ ר ְׁש ֵ
"חנֵ ן" .וְ לַ ְמרֹות ֶׁש ָּמצָ אנּו
לֹומר ָ
ּכֹותב ַ
ֶׁש ֵ
ּבַ ָּפסּוק ָחנָ ן ּבִ ְׁשנֵ י ָק ָמצִ ים (ירמיה פרק ל"ה
קֹור ִאים ָחנֵ ן
פסוק ד' ,ועוד)ֲ ,אבָ ל ּבַ ּגְ ָמ ָרא ְ
אתי
ָק ָמץ-צֵ ֵירי .וְ כָ כָ ה ַה ָּמס ֶֹרת ּבָ זֶ הָּ .ומצָ ִ
לֹו ְר ָאיָהֶׁ ,שּלִ ְפ ָע ִמים ּבַ ּגְ ָמ ָרא ּבְ ָמקֹום ֶא ָחד
"חנֵ ין".
"חנֵ ן"ּ ,ובְ ָמקֹום ַא ֵחר ּכָ תּוב ָ
ּכָ תּוב ָ
[ׁש ָהאֹות יּו"ד
ִּומּזֶ ה מּוכָ ח ֶׁש ַהּנּו"ן ּבְ צֵ ֵירי ֶ
"חנֵ ין" ְמלַ ֶּמ ֶדת ּכָ ְך]( .גליון  99הערה .)3
ּבַ ִּמּלָ ה ָ
בַ .רּבֵ נּו ְס ַע ְדיָ ה גָ אֹון ָהיָ ה גָ אֹון ּגָ דֹול (וְ יֵׁש לֹו
ְס ָפ ִרים ֶׁש ֶחלְ ָקם נֶ ֶא ְבדּו)ַּ .פ ַעם ּבִ ְׁשנַ ת ַא ְרּבַ ַעת
ּכּוח
ֲאלָ ִפים תרפ"ב (לִ ְפנֵ י ָׁ 1098שנִ ים) ָהיָה וִ ַ
ּבֵ ין ָחכָ ם ֶא ָחד ּבְ ֶא ֶרץ י ְִׂש ָר ֵאל ְׁשמֹו "ּבֶ ן ֵמ ִאיר"
ּכּוח? ַחכְ ֵמי בָ בֶ ל ָהיּו
לְ בֵ ין ַחכְ ֵמי בָ בֶ לָ ,מה ַהּוִ ַ
נֹותנִ ים אֹותֹו
לּוח ָׁשנָ ה וְ ְ
עֹוׂשים ּכָ ל ָׁשנָ ה ַ
ִ
לּוח ָׁשנָ ה
(עד ַהּיֹום ְּבגֶ ְ'ר ָּבא ַמ ְד ִּפ ִיסים ַ
לְ כָ ל ָהעֹולָ ם ַ
ַּב ִּסגְ נֹון ֶׁשל ַחכְ ֵמי ָב ֶבל ,וְ כָ תּוב ּבֹו ָמ ַתי ַהּמֹולָ ד וְ ִס ָימן

אֹותּה ַה ָּׁשנָ ה ּבָ א
ֶׁשל ַה ָּׁשנָ ה וְ כֵ ן ַעל זֹו ַה ֶּד ֶרְך)ּ ,ובְ ָ
טֹועים
"חכְ ֵמי בָ בֶ ל ִ
ֶה ָחכָ ם ּבֶ ן ֵמ ִאיר וְ ָא ַמרַ :
ּבָ זֶ ה ,יֵׁש לִ י ָמס ֶֹרת ַא ֶח ֶרת"ִ .ה ְתוַ ּכְ חּו ַה ְרּבֵ ה,
וְ הּוא ֹלא ָרצָ ה לִ ְׁשמ ַֹע לָ ֶהםֶ .מה ָהיָה? ָעׂשּו
יֹום ּכִ ּפּור ּבְ ֶא ֶרץ י ְִׂש ָר ֵאל ּבְ יֹום ֶא ָחד ּובְ בָ בֶ ל
ָעׂשּו בְ יֹום ַא ֵחר" ,וְ כָ ל ַהּגֹולָ ה ּכֻ ּלָ ּה ָהי ְָתה
דּורת ָה ֵאׁש" (על פי משנה ראש השנה פ"ב
ּכִ ְמ ַ
מ"ד) ,וְ ֹלא י ְָדעּו ַמה ּלַ ֲעׂשֹות ּבְ ֶמ ֶׁשְך ָׁשנָ ה,
ְׁשנָ ַתיִם וְ ָׁשֹלׁש ,וְ הּוא ָע ַמד ּבְ ַד ְעּתֹוֲ .אבָ ל ַעם
י ְִׂש ָר ֵאל ֶׁשּנִ ְק ָרא "ּגֹוי ֶא ָחד ּבָ ָא ֶרץ" (שמואל ב',
ז' כ"ג .ועוד)ֶׁ ,ש ִעם ּכָ ל ַהּגָ לֻ ּיֹות ֶׁשּלָ נּו ֲאנַ ְחנּו

(מֹוצ ֵאי ַׁש ָּבת)
י ְֹוד ִעים ֶׁש ַהּיֹום יֹום ַׁשּבָ ת וְ ַהּלַ יְלָ ה ָ

לֵ יל כ"ז ְׁשבָ טָ ,אז ַעכְ ָׁשו י ֵָה ֵרס ַהּכֹל (ח"ו)?
ַרב ְס ַע ְדיָה גָ אֹון ָהיָה ָאז ּבְ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִם ּבָ ִעיר
"פּיּום" ,וְ ָהיָה ָחכָ ם ּגָ דֹול ּבַ ּת ָֹורה ( ְּובכָ ל ַה ָחכְ מֹות,
ִ
ְּב ַא ְס ְטרֹונ ְֹומיָה ְּוב ַא ְס ְטרֹולֹוגְ יָה ְּוב ִפילֹוס ְֹופיָה ַּובּכֹל)ָ ,אז
הּוא ָפ ַעל נִ ְמ ָרצֹות לִ ְדחֹות ֶאת ִׁש ַיטת ֶה ָחכָ ם
"ּבֶ ן ֵמ ִאיר"ַ .א ַחר ּכָ ְך ּכְ ֶׁשּבָ א ַרב ְס ַע ְדיָה לְ בָ בֶ ל
יֹוסף
ִקּבְ לּו אֹותֹו ּבְ ָפנִ ים ְמ ִאירֹותּ ,בֵ ן ּפ ָֹרת ֵ
ּבָ רּוְך ַהּבָ א ,וְ כָ כָ ה נִ ְת ַמּנָ ה לְ גָ אֹון( .גליון 102
הערה  ,29וגליון  1אות י' – ספר השיעור עמוד י').
גֶ .ה ָחכָ ם צְ בִ י ַחי לִ ְפנֵ י ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ָׁשנָ ה,
וְ גָ אֹון ּגָ דֹול ָהיָהּ ,בָ ִקי וְ ָח ִריף וְ י ָָׁשר וַ ֲא ִמ ִּתי,
עּוריו ּבְ ָסאלֹונִ ִיקי
ָהיָה ְמי ָֻחד .הּוא לָ ַמד ּבִ נְ ָ
כֹותב ָעלָ יו" :וְ ָעצַ ם
ַא ְרּבַ ע ָׁשנִ ים ,וְ ַה ִח ָיד"א ֵ
ּבְ כֹחֹו ְמאֹד"ָ ,היָה גָ אֹון ָעצּום .וְ הּוא ָה ִראׁשֹון
חֹותם :צְ בִ י ַא ְׁשּכְ נַ ּזִ י
ּבֵ ין ָה ַא ְׁשּכְ נַ ּזִ ים ֶׁש ָהיָה ֵ
ס"ט ,וְ "ס"ט" ֵאין ֵּפרּוׁשֹו ְס ָפ ַר ִּדי ָטהֹורֶ ,אּלָ א
חֹותם
ֵסיפֵ יּה ַטב [=סֹופֹו טֹוב]ֶׁ ,ש ֲה ֵרי הּוא ֵ
"צְ בִ י ַא ְׁשּכְ נַ ּזִ י ס"ט"ַ ,א ְׁשּכְ נַ ּזִ י ְּוס ָפ ַר ִּדי ּבְ י ַַחד?
ֹלא יָכֹול לִ ְהיֹותֶ ,אּלָ א "צְ בִ י ַא ְׁשּכְ נַ ּזִ י ֵס ֵיפיּה
ּדֹורי דֹורֹותַ ,רק
ַטב" .וְ זֶ ה ַה ֵּפרּוׁש ָה ֲא ִמ ִּתי ִמ ֵ
ַהּדֹורֹות ָה ַא ֲחרֹונִ ים ָׁשכְ חּו וְ ִה ְׁש ַּתּבְ ׁשּוֶ ,א ָחד
ָא ַמר ִסין ִטיןֶ ,א ָחד ָא ַמר ֵס ֶפל ִטיטֶ ,א ָחד
ָא ַמר סּורּו ָט ֵמא ,וְ ֶא ָחד ָא ַמר ְס ָפ ַר ִּדי ָטהֹור,
וְ עֹודֲ ,אבָ ל ַהּכֹל ְׁשטּותַ ,ה ֵּפרּוׁש ָה ֲא ִמ ִּתי
ּבּוד ְר ָהם ַעד י ֵָמינּו,
ּדֹורי דֹורֹותִ ,מּזְ ַמן ָה ַא ַ
ִמ ֵ
רּוׁשּה ֵס ֵיפיּה ַטבְּ ,ד ַהיְנּו ֶׁש ָא ָדם ְמי ֵַחל
ס"ט ֵּפ ָ
לְ ַעצְ מֹו ֶׁשּי ְִהיֶה לֹו סֹוף טֹוב .וְ גַ ם ּבְ נֹו ַהּי ֲַעבֵ "ץ,
"הּי ֲַעבֵ "ץ ס"ט" ,וְ זֶ הּו ַה ֵּפרּוׁש ַהּנָ כֹון.
חֹותם ַ
ֵ
(גליון  8אות י"ג הערה  – 13ספר השיעור עמוד קמ"ג).

ַהּגָ אֹון ר' י ְִצ ָחק ּב ְּוחנִ יּך זַ ַצ"ל ו ְַהּגָ אֹון ר' ֵאלִ ָּיהּו גֵ ז זַ ַצ"ל
בּוע ַהּבָ א ָחלִ ים יְ ֵמי ַהּפְ ִט ָירה ֶׁשל ְׁשנֵ י ָה ַרּבָ נִ ים ֶׁשּלָ ַמ ְד ִּתי ֶאצְ לָ ם.
בּוע ַהּזֶ ה ּובַ ָּׁש ַ
ּבַ ָּׁש ַ
ֹאמר יִ צְ ָחק"
ּבּוחנִ יּך זַ צַ "ל .הּוא כָ ַתב ֵס ֶפר "וַ ּי ֶ
מֹורי וְ ַרּבִ י ַרּבִ י יִ צְ ָחק ְ
ּבְ כ"ו ּבִ ְׁשבָ ט ְּפ ִט ַירת ִ
ַעל ַהּגְ ָמ ָרא וְ ַה ֻּׁשלְ ָחן ָערּוְך ,וְ גַ ם ְּד ָרׁשֹות ּכִ י ָהיָה ַד ְר ָׁשן ְמ ֻעּלֶ ה ,וְ יֵׁש לֹו עֹוד ֵס ֶפר "ּבְ נִ י ָחי"
ֹאמר יִצְ ָחק" ּבְ ַחּיָיו ,וְ הֹוצֵ אנּו
ּבּוחנִ יּךֲ .אנִ י ָעבַ ְד ִּתי ַעל ַה ֵּס ֶפר ֶׁשּלֹו "וַ ּי ֶ
לְ זֵ כֶ ר ּבְ נֹו ַרּבִ י ַחּיִ ים ְ
ִיתי בָ ָא ֶרץָ ,אז ֵהבִ יאּו אֹותֹו לְ כָ אן
אֹותֹו ּבְ גֶ ְ'רּבָ אַ .א ַחר ּכָ ְך הּוא ִקּבֵ ל ִׁשּתּוק וַ ֲאנִ י כְ בָ ר ָהי ִ
אֹוס ְיׁש ִקין ִּב ְבנֵ י ְב ַרק)ּ ,ובְ לֵ יל כ"ו ּבִ ְׁשבָ ט
(ּב ְרחֹוב ִ
"מלְ ּבֵ ן" ִ
לְ בֵ ית חֹולִ ים לְ ֲאנָ ִׁשים ְמ ֻׁש ָּת ִקים ַ
תשל"ה ָר ִא ִיתי בַ ֲחלֹום ֶׁשהּוא נִ ְפ ַטר (וְ ָאז ָהי ִִיתי חֹולֶ ה ּכִ י זֶ ה ָהיָה ָׁשנָ ה ַא ֲח ֵרי ֶׁשּנָ ַפלְ ִּתי)ּ ,ולְ ָמ ֳח ָרת
ָא ְמרּו לִ י ֶׁשּבֶ ֱא ֶמת ָה ַרב ָהלַ ְך לְ עֹולָ מֹוּ .כַ ּנִ ְר ֶאה ָהיָה ֶק ֶׁשר .וְ הּוא נִ ְפ ַטר ּבְ גִ יל ִׁש ִּׁשים.
דּותי ַרּבִ י ֵאלִ ּיָ הּו גֵ ז זַ צַ "ל,
אֹותי ִעּיּון ּבְ יַלְ ִ
מֹורי וְ ַרּבִ י ֶׁשּלִ ֵּמד ִ
ּובְ יֹום כ"ח ּבִ ְׁשבָ ט ְּפ ִט ַירת ִ
תֹודה" ַ -רּבִ י ְׁשֹלמֹה ָדאנָ ה זַ צַ "לֶׁ ,שהּוא ַתלְ ִמיד
"ׁשלְ ֵמי ָ
הּוא לָ ַמד ֵאצֶ ל ָה ַרב ְמ ַחּבֵ ר ַ
[=ס ֶפר ָעמֹק ַעל ַה ַּׁש"ס ֶׁש ִחּבְ רֹו ָמ ָרן ַהּגָ אֹון ַרּבֵ נּו ַאבְ ָר ָהם
"ּמ ְׁש ְמרֹות ּכְ ֻהּנָ ה" ֵ
ַּתלְ ִמידֹו ֶׁשל ַה ִ
ַהּכ ֵֹהן יִצְ ָח ִקי ,נִ ְפ ַטר לִ ְפנֵ י כְ ֵמ ָאה וַ ֲח ִמ ִּׁשים ָׁשנָ ה]ַּ .פ ַעם ִ(ּב ְׁשנַ ת תשי"ג) ִס ֵּפר לָ נּו ָה ַרב ֶׁשּלִ י
"ּׁשלְ ֵמי
לֹומד ּבַ ּבַ יִת לְ יַד ַה ַחּלֹוןּ ,ובַ חּוץ ָעבַ ר מֹורֹו וְ ַרּבֹו ַרּבִ י ְׁשֹלמֹה ָדאנָ ה ַה ַ
ֶׁשהּוא ָהיָה ֵ
תֹודה ָּפגַ ׁש ֶאת ָאבִ יו
תֹודה" ,וְ ָׁש ַמע אֹותֹו ַמ ְסּבִ יר ֶאת ַהּגְ ָמ ָרא לְ בַ ּדֹו .לְ ָמ ֳח ָרת ַה ַּׁשלְ ֵמי ָ
ָ
בּואה?"
יֹוד ַע? ּבִ נְ ָ
ֶׁשל ָה ַרב ,וְ ָא ַמר לֹוּ" :בִ נְ ָך יֵצֵ א ַתלְ ִמיד ָחכָ ם"ָׁ ,ש ַאל אֹותֹוֵ :איְך ַא ָּתה ֵ
יהם' (משלי פרק
ָא ַמר לֹוּ" :כִ י הּוא ַמ ְסּבִ יר ְּדבָ ִרים ּבְ ַעל ֶּפה ,וְ כָ תּוב 'ּכִ י ַחּיִים ֵהם לְ מֹצְ ֵא ֶ
ד' פסוק כ"ב)  -לְ מֹוצִ ֵיא ֶיהם ּבַ ּפֶ ה (עירובין דף נ"ד עמוד א')"ָ .היָ ה לֹו ִעּיּון זַ ְך ְמיֻ ָחדּ .בְ יֹום
קֹורא ָפסּוק וְ הּוא
"ׁשנַ יִם ִמ ְק ָרא וְ ֶא ָחד ַּת ְרּגּום"ּ ,כָ ל ֶא ָחד ֵ
קֹור ִאים ַעל יָדֹו ְ
ִׁש ִּׁשי ָהיִינּו ְ
הׁ-ש ָע ַתיִם (לִ ְפ ָע ִמים זֹו ָּפ ָר ָׁשה ֲא ֻרּכָ ה
קֹור ִאים ָׁש ָע ְ
"ה ִּפּצּוי" ַעל זֶ ה ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ְ
ַמ ְק ִׁשיבָ .מה ַ
תּוקים (ּכִ י ָהיָה
ּדּוׁשים ַעל ַה ָּפ ָר ָׁשהֶׁ ,ש ָהיּו כָ ל ּכָ ְך ְמ ִ
אֹומר לָ נּו ִח ִ
ּכְ מֹו ּכִ י ָתבֹא)? הּוא ָהיָה ֵ
אֹותם) ּכְ מֹו ְדבַ ׁשָ .ה ַרב ּפִ ינְ סֹון זַ צַ "ל ְמ ַס ֵּפר ֶׁשהּוא ָהיָה ֶאצְ לֹו ח ֶֹדׁש לִ ְפנֵ י ְפ ִט ָירתֹו,
בֹוחר ָ
ֵ
"אנֹכִ י הֹלֵ ְך ּבְ ֶד ֶרְך ּכָ ל ָה ָא ֶרץ"
עֹוׂשה?" ָא ַמר לֹו ָה ַרב ֶׁשּלִ יָ :
"מה ּכְ בֹודֹו ֶ
וְ ָש ַאל אֹותֹוַ :
עֹומד לָ מּות ֶאּלָ א ֶׁשעֹולֶ ה לְ ֶא ֶרץ
לֹומר ֶׁשהּוא ֵ
(מלכים א' פרק ב' פסוק ב') ,הּוא ֹלא ִה ְתּכַ ּוֵ ן ַ
[ׁש ַּמ ְׁש ָמעּות ַה ִּמ ְׁש ָּפט
רּותה לַ ְּׂש ָפ ַתיִם" (מועד קטן דף י"ח עמוד א') ֶ
י ְִׂש ָר ֵאלֲ .אבָ ל "ּבְ ִרית ּכְ ָ
ֶׁש ָא ַמר ִהיאֶׁ ,שהּוא הֹולֵ ְך לָ מּות] ,וְ ַא ֲח ֵרי ח ֶֹדׁש הּוא נִ ְפ ַטר ּבְ צָ ְר ַפתּ ,בְ ח ֶֹדׁש ְׁשבָ ט תשכ"ז
ְקצָ ת לִ ְפנֵ י ִמלְ ֶח ֶמת ֵׁש ֶׁשת ַהּי ִָמים ֲ(אנִ י ֲע ַדיִן ָהי ִִיתי ְּבתּונֶ ס) ,וְ הּוא ּבֶ ן ִׁשבְ ִעים וְ ַא ַחתַּ .פ ַעם
"ה ֶּפ ַסח ֵאינֹו נֶ ֱאכָ ל ֶאּלָ א
דּותי ָא ַמר לָ נּו ַרּבִ י ֵאלִ ּיָ הּו ִח ָידהַ ,
ּבְ יַלְ ִ
בְ ָח ֵמץ"ֵ ,איְך זֶ ה? ַה ֶּפ ַסח נֶ ֱאכָ ל ּבְ ָח ֵמץ ַר ֲח ָמנָ א לִ ּצְ לָ ן? ָאז הּוא
לֹומר
אשׁי ֵתיבֹות ּבַ ּלַ יְלָ הֲ ,חצֹותְ ,מנּויָיו ,צָ לִ יּ ,כְ ַ
ָא ַמרּ :בְ ָח ֵמ"ץ ָר ֵ
ַה ֶּפ ַסח ֵאינֹו נֶ ֱאכָ ל ֶאּלָ א בַ ּלַ יְלָ הַ ,עד ֲחצֹות ,לִ ְמנּויָיו וְ צָ לִ י (זבחים
דף נ"ו עמוד ב')( .גליון  101אותיות ז' וח' ,וגליון  148אות ט"ז ,וגליון 6
הערה  – 16ספר השיעור עמוד ק"ו .וראה בהרחבה לרבנו מרן שליט"א
ב"מגדולי ישראל" חלק ג' (עמוד פ"ד) על דמותו של הגאון רבי יצחק

בוחניּך ,ובחלק ד' (עמוד שס"ז) על דמותו של הגאון רבי אליהו גז).
ֹלקינּו ּבֹו לְ טֹובָ ה ָּופ ְק ֵדנּו בֹו לִ בְ ָרכָ ה" ,וְ ָהעֹולָ ם
אֹומ ִרים" :זָ כְ ֵרנּו ה' ֱא ֵ
ּבְ י ֲַעלֶ ה וְ ָיבֹא ְ
ֹלקינּו ּבֹו לְ טֹובָ ה וְ ַא ֲח ֵרי ָּופ ְק ֵדנּו בֹו לִ בְ ָרכָ הֲ .אבָ ל
"א ֵמן" ַא ֲח ֵרי זָ כְ ֵרנּו ה' ֱא ֵ
לֹומר ָ
נֹוהגִ ים ַ
ֲ
"א ֵמן" ּפַ ַעם ַא ַחת ַעל ְׁשנֵ ֶיהם ,וְ כָ כָ ה מּובָ א בְ כַ ף ַה ַחּיִים
אֹומ ִרים ָ
עֹוׂשים ּכָ כָ הֶ ,אּלָ א ְ
ֹלא ִ
[ה ֵּבית
(קרֹוב לִ זְ ַמן ָמ ָרן ַ
ָדּוע ָ
(סימן תכ"ב אות א') ּבְ ֵׁשם ֵס ֶפר "ּתֹולַ ַעת י ֲַעקֹב" לְ ָחכָ ם ְמ ֻקּבָ ל י ַ
ּו"פ ְק ֵדנּו" זֶ ה לַ ּנָ ִׁשים ,לָ כֵ ן ֹלא ַמ ְפ ִר ִידים ּבֵ ינֵ ֶיהםֶ ,אּלָ א
יֹוסף]) ֶׁש"ּזָ כְ ֵרנּו" זֶ ה לַ ּגְ בָ ִרים ָ
ֵ
ֹלקינּו ּבֹו לְ טֹובָ ה ָּ -ופ ְק ֵדנּו בֹו לִ בְ ָרכָ ה" .וְ כָ כָ ה ָהיָה ַה ִּמנְ ָהג
אֹומ ִרים ּבְ י ַַחד "זָ כְ ֵרנּו ה' ֱא ֵ
ְ
"ּופ ְק ֵדנּו בֹו לִ בְ ָרכָ ה" עֹונִ ים
אֹומ ִרים ָ
"א ֵמן"ֶ ,אּלָ א ַא ֲח ֵרי ֶׁש ְ
ּבְ תּונֶ ס ֶׁש ֵאין עֹונִ ים ַּפ ֲע ַמיִם ָ
אתי ֶאת ַה ָּדבָ ר ַהּזֶ ה בְ כַ ף ַה ַחּיִים.
עֹוׂשים ּכָ כָ הַ ,עד ֶׁש ָּמצָ ִ
ָא ֵמן ,וַ ֲאנִ י ֹלא י ַָד ְע ִּתי לָ ָּמה ִ
וְ כָ ְך נָ כֹון( .גליון  69אות מ"ד ,וגליון  70אות ל"ב (ראה שם) ,וגליון  176אות ב').
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