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המגילה .ו .לדקדק בפרשת "זכור" .ז .יוצר לפרשת שקלים .ח .פיוט "מי כמוך" .ט .מנין ש"כל המוסיף גורע" .י .מה פירוש "פעמותיו"? יא .מדוע
"שלְ ָחן עצי שיטים" בקמ"ץ ולא בפת"ח? יב .המנורה .יג .מזבח הזהב והקטורת .יד .חכמת רש"י ע"ה .טו .הכרובים .טז .לשמור על מסורת אבותינו.
ֻׁ

"אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו"
 .אחזק וברוך (לרבי כפיר פרטוש נר"ו ולבחור יוסף אגמי הי"ו על הפיוט "שלח לי גואל").1
ובכן רבותי שבוע טוב ,יש לנו השבוע יום בחירות שנכפה עלינו ,אם לא היו
כל המלחמות האלה שהגיעו לממדי זוועה אולי לא היינו צריכים לבחור,
מה יכול להיות? כולם שומרי שבת ,כולם שומרי תורה ,רק אחד פונה ימינה
ואחד פונה שמאלה ,אולי הדרך האמצעית יותר טובה,
אבל היום המלחמה היא נגד התורה ,כמו שאמרו אנשי
חזקיה המלך כשבאו לישעיה הנביא" :יום צרה ותוכחה
ונאצה היום הזה ,כי באו בנים עד משבר וכח ַאיִ ן ללידה"
(מלכים-ב' י"ט ,ג') ,2כל אחד שיכול להצביע ויכול להשפיע
על אחרים להצביע למפלגה חרדית ימנית שיעשה את
זה .3אנחנו יודעים מה שקורה בארץ ,אז לפחות שתהא
ניכרת בפומבי השבת ,אין אוטובוסים בשבת ,אין מוכרים
וקונים בשבת ,אין מוכרים טריפות לא בחול ולא בשבת,

אבל היום הכל נהרס ונהרס ,אומרים "אנחנו יהודים" ,אבל במה אתם יהודים?
לכן כל אחד יודע שיום ההכרעה ביום שני השבוע ,יום ששה באדר ערב פטירת
משה רבנו ,מה נוכל לתת מתנה למשה רבנו? שאנחנו כולנו נלך ונצביע ,ונאמר
בזה 'משה אמת ותורתו אמת' .ובליל שני יש כאלה עושים תיקון כרת בשביל
שההצבעה תהיה בסדר ,וגם אם אדם לא עשה תיקון כרת יתפלל בהנץ ,יתן צדקה
לפני שילך להצביע ,ויקרא מזמור אחד של תהלים (או
מזמור כ' "יענך ה' ביום צרה" ,או מזמור ק"ל "ממעמקים קראתיך ה'"),
ויתפלל שתהיה הצלחה לימין ,תהיה הצלחה לשומרי
תורה ומצוות ,תהיה הצלחה לעם ישראל ,כי שומרי
תורה ומצוות זה לא חלק קטן מעם ישראל ,אלא זה כל
עם ישראל ,כולם צריכים לשמור ,4אני לא אומר איזו
מפלגה ,אבל אדם יודע ,אם לבו קרוב למפלגה הזאת או
למפלגה הזאת ,יצביע למפלגה חרדית ימנית זה הכל.

לשמור על הזמן

רוצה לזרוק את קולו לפח?! לא חבל על הזמן?!) .לכן צריכים להצביע רק למפלגה חרדית וימנית ,וכל אחד
יודע מה זה חרדית ימנית ,יצביע לה ולא לתת את קולותינו לשמאל ,השמאל הזה מחכה בר מינן לא
להשאיר זכר לעם ישראל" ,אמרו לכו נכחידם מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד" (תהלים פ"ג ה') ,אנשים לא
מבינים את הפסוק ,הם חושבים שהגויים רוצים להרוג ח"ו את ישראל כמו שביקש המן ,אבל לא ,הגוים
רוצים "נכחידם מגוי"  -שלא יהיו גוי בפני עצמו ,אלא יתבוללו באומות – "ולא יזכר שם ישראל עוד".
פעם קראתי שיש כבר חמישים אלף יהודים שירדו לאנגליה והם גרים בשכונה בפני עצמה ,אין בהם
לחלוחית של יהדות ,לא שבת ,לא כיפור ,לא כשר ולא כלום ,יודעים עברית וזה הכל ,וגם זה יעבור
במשך הדורות ,עוד דור אחד או שנים יתבוללו באומות .אז מה עשינו? אם בשביל להמשיך ככה ,יש
עיתון לאנשים 'חושבים' ,ומרוב המחשבות שלהם הגיעו לאבסורד כזה שחושבים אין כיפור ,חושבים
אין שבת ,חושבים אין צניעות ,עושים מצעד הגאווה בראש כל חוצות ,תפלין אין ,הכל אין ,אז בשביל
מה אנחנו פה? בשביל מה אנחנו שופכים את דמנו? הרי כל מי שיושב כאן הוא בחזקת סכנה ,כל
פעם רקטות ,כל פעם פצצות ,כל פעם פצמ"רים וכל מיני דברים ,למה כל זה? בשביל מה? הרי נוכל
לחיות טוב גם אצל הערבים וגם אצל הנוצרים .מאות שנים חיינו עם הערבים ,לעתים רחוקות היתה
איזו מהפיכה ואח"כ שקטה ,מי שיספור כמה נפלו במדינה הזאת מתש"ח עד היום ,ויספור לעומת
זה כמה נפלו במשך הדורות במדינות ערב ,יראה שכאן נפלו יותר .אם אנחנו לא מתערבים באומות,
אנחנו שומרים והם מכבדים את הדת שלנו לא פחות מאתנו ,הנוצרים פחות מכבדים ,אבל לא יקומו
פתאום עלינו (חוץ מהגרמנים ימח שמם ,זה היה מקרה חד פעמי בהסטוריה ,אמרו שיש שהכחישו את עונשי גיהנום ,עד שראו
גהינום בחיים רחמנא ליצלן) ,אז בשביל מה כל המלחמה הזאת?! למה אנחנו יושבים כאן?! חסר לנו איפה
לשבת?! אמריקה תקבל אותנו ,צרפת תקבל אותנו (גרמניה לא ,חס וחלילה ...אפילו שהיא פושטת את טלפיה כמו
וכו') ,אנגליה תקבל אותנו ,זאת המציאות ,למה אנחנו יושבים פה אם אין לנו שום דבר שמייחד אותנו מן
העמים? אוכלים כשר? לאו דוקא ,אוכלים פירות ים ,אוכלים פירות יער ...אוכלים הכל ,שבת בתל אביב
מחוללת בראש כל חוצות ,אין כלום .פעם המורה שלי ,המדקדק והמשורר רבי דוד ברדא כתב באחד
השירים שלו (קובץ "שירת דוד" הנדפס בספר מגדולי ישראל ח"ג עמ' קמ"ג)" :בת עמי זרע אל ברך ,מי עוד בחוצות
יכירך? בך לפנים כל גוים התברך ,איכה נדעוך נדעך נרך ,איכה משחור חשך תארך ,איך צפד על עצמך
עורך ,איכה התכחשת לעברך ,ותשלך לארץ נזרך ,ומדיחך מעל יוצרך ,ומשקך הסם ההורג ,לא נכרי הוא
ולא בן חורגָ ,א ִח ְיך הוא ,בשר מבשרך" .כל מלה ומלה שווה מליונים.

 .4בני אדם עושים טעויות והולכים פעם לפלוני ופעם לאלמוני ,והם לא יודעים כלום ,אין להם אחוז
אחד מהכוחות שה' נתן והעניק לראש הממשלה שלנו ,נתן לו כח ,נתן לו דיבור ,והוא יכול לשכנע כל
אחד בטוב טעם ודעת ,אבל אנשים לא מבינים ,אנשים מחפשים רק להרוס בן אדם ,כל אחד בולע
את חבירו" ,ותעשה אדם כדגי הים" (חבקוק א' י"ד) ,מה הדגים שבים כל הגדול מחבירו בולע את חבירו,
גם בני האדם בולעים אחד את השני (ע"ז דף ד' ע"א).
 .5אני לא מעניין אותי ,וכי צריך לשמוע טלוויזיה או לשמוע ברדיו? מה זה מעניין אותי?! פעם – בליל
י"ג בחשוון תשמ"ט דיברתי בסינרמה ,בבוקר י"ב בחשון באו אלי מהשמים חידושים מיוחדים במינם,
אני קם בבוקר ,פתאום אני קורא "לך לך מארצך" (בראשית י"ב א') גימטריא כך וכך" ,אל הארץ אשר אראך"
(שם) גימטריא כך וכך" ,ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך" (שם ב')" ,שמך" גמטריא שס" ,ואגדלה"
שתגדל ,היו לה ארבעה מנדטים יהיו לה ששה" ,והיה ברכה"  -זה שמו של הרב עובדיה בדיוק ,והיה
ברכה בגימטריא  ,253וגם עובדיה יוסף בדיוק  ,253כשבאו אלי רמזים ככה פתאום כשאני קם בבוקר
כנראה זה חצי נבואה או משהו כזה (עי' ברכות דף נ"ה ע"ב) ,ואחר כך בערב דברתי שם בסינרמה ואנשים
התלהבו כל כך ,אחד אמר לי זה כמו מעמד הר סיני ...טוב .בליל כ"א בחשון אז  -הלילה של מוצאי
הבחירות ,הלכתי לישון ,מה אני יכול לעשות? וכי אני עכשיו יכול לשנות דברים? ברבע לאחת בלילה
מצלצל הטלפון ,מה יש? "אין בפי מלים" ,מה אין בפיך מלים? אמר לי אני החמישי (זה יאיר לוי) ונכנסתי
עכשיו ,אין בפי מלים להודות לכבודו ,טוב ,ועל הבוקר הודיעו שנכנס הששי (והששי כתב לנו פירכות על דברים
יותר מזה ,הרב עובדיה ע"ה שכל העולם עומד
בטלים ומבוטלים בויכוח באיזה נושא ,לא חשוב ,שיהיה בריא).
עליו היה עסוק בלימוד שלו ,באו לומר לו קיבלנו כך וכך מנדטים ,אמר "ברוך ה'" והמשיך ללמוד ,כי זה
לא היה בשביל להראות כמה יש לנו כח ,אלא בשביל לשמור את הגחלת ,לשמור את התורה ,לשמור את
המצוות ,להמשיך בדרך אבות .יש כאלה חילונים גמורים שהצביעו לו ,פעם היתה חילונית אחת בבית
חולים בתל השומר ,והיא עובדת בשבת והבן שלה בממלכתי חילוני ,ורוצים לגרש אותו ,כנראה היה
שובב גדול ,אמרה לי :אנחנו מצביעים ש"ס ,כאילו
כשהיא מצביעה ש"ס כל עוונותיה יתכפרו ...למה?
כי הרב אומר כשמצביעים ש"ס ,כל מקווה שבונים
הדלקת נרות מוצ"ש ר"ת
זה זכות שלכם .אבל אם בונים מקוואות ולא הולכים
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לשם ,זה לא בסדר.
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פעמיים ושלוש ולא עלה בידו ,ואם היה הפרש של אלף-אלפיים קולות נגיד שהפעם יתגבר ,אבל ההפרש הרבה יותר מזה .אדם

050-2738858

לע"נ הרב יצחק לוי בן סוליקה זצ"ל

עיצוב גרפי:

 .1השיר הזה מתוק מדבש ,במיוחד מה שכתוב שם "זכור לעם ברית
שמר" ,עם ישראל שומרים את הברית שיש להם עם הקדוש ברוך הוא,
לא מחליפים אותו.
 , .2סימן לדבר מביט" ,מביט עדי עד"" ,צופה ומביט עד סוף כל הדורות",
מביט ראשי תיבות מלכים ב' י"ט.
 .3לא חרדית סתם ,כי אם היא שמאלנית חבל על הזמן ,ואם אין להם
סיכוי מסכנים ,לא כדאי (לא שאנחנו נגד איתמר בן גביר ,להיפך הוא אדם טוב ,אבל אין לו סיכויים לצערנו ,הוא כבר נסה

 .בועוד דבר ,מוצאי הבחירות אנשים הולכים להסתכל
במדגם ,הולכים לראות זה עלה וזה ירד ,לא "מלאכי
אלקים עולים ויורדים" (בראשית כ"ח י"ב) ,אלא מלאכי חבלה
עולים ויורדים ...הכל שטויות והבלים ,מה התכלית?
תדע תכל'ס בכמה זכינו ,זהו גמרנו ,לא לעשות שטויות ,תעשו בשכל .5אבל
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לחסויות ,להפצה ,להנצחות ולקבלת העלון לפנות לפקס  >>> 077-3179532מייל | bait.neheman@gmail.com :טלפון052-7130554 | 08-6727523 :

בזכותך! עוד אנשים יזכו ללמוד ב'בית נאמן' >>>
בכל אופן ,כל מי שמצביע יש לו זכות ויש לו שכר ,ולהישאר בבית ולא להצביע
(כמו שעושים נטורי קרתא) זה לא נכון ,צריכים לחשוב מה יהיה אחר כך (ובמיוחד כאשר
עושים הצבעות לעירייה) ,אסור לעשות את זה ,חייבים ללכת ,חייבים להצביע ,חייבים
להילחם ,וה' ירחם.

 - ₪ 20זכר למחצית השקל

 .גלגבי זכר למחצית השקל ,שמעתי השבוע שגרם אחד של כסף טהור עולה 2
שקלים ו 3-אגורות ,ואם נכפיל  2.03בתשע (כי מחצית השקל זה  9גרם כסף טהור) זה
יוצא פחות מ 20-שקל ,אז נעשה  ₪ 20וזה מספיק .אמרתי (לפני כמה ימים) שזה
 ₪ 25כמו שנים שעברו ,אבל כנראה הכסף ירד (מי שיש לו ספק ,יברר אצל הסוחרים
כמה עולה גרם כסף טהור גולמי ,בלי מע"מ ובלי שום דבר ,יכפיל בתשע ויעגל קצת כלפי מעלה).

"מתנות לאביונים"  ₪ 5לכל אביון

 .דמתנות לאביונים כדאי לתת לכל אביון  ,₪ 5כי שקל אחד זה לא ניכר ,אבל
 ₪ 5זה בסדר ,לשני אביונים  .6₪ 10וכן כתב הבן-איש-חי שיתן מעות שיקנה
בהם שלש ביצים מפת (בערך  170גרם לחם) .וכל אחד יתן לפי מספר אנשי ביתו.
ואם באו עוד עניים יחשב את זה מכספי מעשר ,אבל מתנות לאביונים זה חובה
וזה לא בא ממעשר "כל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין" (פסחים דף ע"א ע"א).
(וע"ע בספר סנסן ליאיר עמ' ה').

"ושותה יין עד שישתכר וירדם בשכרותו"

 .הבגמרא כתוב "חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך
מרדכי" (מגילה דף ז' ע"ב) ,לא הכוונה שיקלל את מרדכי ח"ו ,זה לא הפשט ,זה בדרך
משל .הפשט הפשוט הוא שאחר שישתה מעט יישן ,ואז לא ידע בין ארור המן
לברוך מרדכי ,והרמב"ם כותב ככה (פ"ב מהלכות מגילה הט"ו) .בספר המועדים בהלכה
(עמ' ר"ז בהערה) הביא שבספר נחל אשכול (ח"ב עמ'  )27תמה על הרמב"ם שלא הביא
את הדין הזה של חייב איניש לבסומי בפוריא ,והעיר עליו שהוא לא הרגיש
שהביא והביא אבל בסגנון שלו ,הרמב"ם לא כותב דברים שהם מחוץ לטבע,
הוא לא כותב "שלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי" מי יבין את זה? הרמב"ם
כותב לך פשוט וברור ,ככה הדרך שלו בכל מקום ,7וגם כאן הוא כתב "ושותה יין
עד שישתכר וירדם בשכרותו"( 8ועיין בספר סנסן ליאיר עמ' קפ"ח ועמ' ש"ה) .והיעב"ץ
מעיד שאביו החכם צבי כשהיה צעיר היה משתכר וישן .וגם אבא ע"ה היה ישן
בפורים אחרי שעושה סעודה (לא אחרי סעודת מרדכי  -עושים אותה יותר מאוחר ,אלא
אחרי שאוכלים בבוקר כל מיני תופינים ועוגיות וכל מיני דברים ,אחר כך הוא הולך לנוח שעתיים

לקיים עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי).9
 .6הרב מרדכי אליהו ע"ה היה אומר פיתה פלאפל ,למה פיתה פלאפל? כנראה כוונתו לפיתה בלי
הפלאפל .אינני יודע כמה עולה פיתה ,אבל עשרה שקלים ביחד לשני אביונים זה בסדר[ .א"ה :הרב
מרדכי אליהו בדרשה סיפר שאחד אמר לו מה יעשה העני עם פת לבד ,צריך לתת לו עם משהו ,אז
אמר לו הרב (כנראה בבדיחותא) טוב ,מהיום נאמר שיתנו פיתה עם פלאפל ,ומזה נתפרסם הענין ,והוסיף:
וכל הזמן מקשים עלי מאיפה הבאתי את זה ,אבל זה לא אני זה אותו אדם ...אלא ששוב מצא (הרב מרדכי
אליהו) מקור לזה במסכת סופרים פכ"א ה"ד "ויש מספיקין לחם ודגים" למתנות לאביונים ,וזה ודאי לא
פחות מפיתה עם פלאפל .העורך].
 .7למשל ,כתוב שעתידים אילני סרק שיעשו בגדים ,יעשו פירות ,יעשו לחמים ,ככה הגמרא בשבת (דף
ל' ע"ב) אומרת "עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת (בגדים של משי)" ,והרמב"ם כותב (פי"ב
מהלכות מלכים ה"ה) שלעתיד לבוא יהיו כל המעדנים מצויים כעפר ,זה הכל ,אין הכוונה שיהיה אילן כזה
שלוקחים ממנו בגדים ,אחר כך תאמר האריג הזה לא טוב ,נקח מאילן אחר יותר טוב ...זה לא ככה( .וע"ע
במבוא לספר ארים נסי גיטין עמ' .)14
 .8יש דבר בפורים שכל שנה טועים בו האברכים שלנו בבני ברק ,הם משתגעים ,שותים יותר מדאי ואחר
כך יש כאלה נוהגים וזו סכנה .פעם בג'רבא בשנת תשט"ז חמשה בחורים נסעו לטייל אחרי סעודת פורים,
והיו כולם שיכורים (כמו לוט או כמו נח אינני יודע ,)...והם לא חזרו ,התהפכה עליהם המכונית וזהו ,הביאו אותם
ככה ,עם קינות וצווחות ואנקות .ויש כאלה גם אם לא נוהגים ,אבל זורקים אבנים על אוטובוסים ,מה
השגעון הזה? ועוד דבר ,יש גבירים רואים בחור אומרים לו "תשתה את הכוס וודקה הזאת ואנחנו ניתן לך
מאה דולר" ,והוא שותה ומאבד את חייו .סיפר לי המנהל של מעייני הישועה (שלמה רוטשילד) ,שהיה בחור
ישיבה מבני ברק שהביא לו איזה גביר כוס מלאה ואמר לו אם תשתה את כל הכוס תקבל מאה דולר,
והוא שתה ,אחר כך התבלבל ,התערבב ,לא עברו שלושה ארבעה ימים והוא מת ,בשביל מאה דולר אתה
מסכן את עצמך?! מה השגעון הזה?! לא עושים דבר כזה.
 .9פעם בא ר' יוסף יצחק פינסון שיהיה בריא (בנו של הרב ניסן פינסון) והביא לנו בקבוק יין ומגדנות ,ואמר
לאבא ע"ה "זה אשׂה אבי" לא ידענו מה זה? אבל הכוונה זה עשה" ...זה עשה אבי" ,כלומר היין הזה לא
לקחנו אותו ממישהו ,אלא עשינו אותו בבית .אני זוכר את המלים האלה ,ולמה הביא ככה? כי חב"ד
נוהגים שצריך להביא גם משקה וגם אוכל .הבן איש חי לא אמר את זה ,אבל אמר שיביא שני מיני אוכלין
בשני כלים (ש"א פרשת תצוה הלכות פורים אות ט"ז) ,משלוח מנות בשני כלים ,אמנם יש חולקים עליו ואומרים
שמן הדין לא צריך בשני כלים ,אבל אם אפשר לקיים בשני כלים עדיף.

דקדוקים בקריאת המגילה
 .ויש כמה דקדוקים בקריאת המגילה .10פעם היה כתוב בספרים "המולך מהודו
ועד כוש" (אסתר א' א') ,המולך בטעם שני פשטין ,ואם זה בשני פשטין אז המלה
תהיה במלעיל ,והמולך במלעיל זו עבודה זרה (ראה ויקרא כ' ,ה') ,לכן לא אומרים
ככה ,המולך זה לא שני פשטין או תרי קדמין ,אלא "המולך" בפשטא אחת בלמ"ד
בלבד ,והמלה מלרע( .ועיין בספר סנסן ליאיר עמ' קי"ב).
 .ז"רצפת בהט ושש" (א' ו') ,כולם אומרים ִר ְצ ּ ַפת הפ"א דגושה ,וזו טעות ,צריך
להיות ִר ְצפַ ת רפויה ,ככה מובא ביחזקאל כמה פעמים ותמיד הפ"א רפויה (ראה שם
בפרק מ' ובפרק מ"ב) .למה? כי ּ
רצפה בדגש זו גחלת ,כמו "ויעף אלי אחד מן השרפים
ובידו ִר ְצ ּ ָפה במלקחיים לקח מעל המזבח ,ויגע על פי ויאמר הנה נגע זה על
שפתיך וסר עוונך וחטאתך תכופר" (ישעיה ו' ,ו'-ז') ,11שם כתוב ּ
רצפה במובן גחלת,
אבל ִ"ר ְצ ַפת בהט ושש" זה כמו הרצפה שלנו ,לכן הפ"א רפויה .ואנחנו קוראים
ִר ֲצפַ ת ,כי יש גירסא שהצד"י בשוא פתח( .וע"ע בספר סנסן ליאיר עמ' קט"ז בהערה).
 .ח"ושמו מרדכי ֶ ּבן יאיר ֶ ּבן-שמעי ֶ ּבן-קיש איש ימיני" (ב' ,ה') ,בספרים מדויקים
כתוב "בן יאיר" הבי"ת בטעם בלא מקף ,לא בן-יאיר במקף ,אלא הבי"ת של בן
יאיר בשופר הולך ,ואם יש שופר הולך קוראים את הסגול כמו צירי ,ולמה זה ככה?
כי יש גמרא נפלאה (מגילה דף י"ב ע"ב) "בן יאיר  -בן שהאיר עיני ישראל בתפלתו,
בן שמעי  -בן ששמע הקב"ה את תפלתו ,בן קיש  -בן שהקיש על שערי רחמים
ופתחו לו" ,12ולכן בפסוק לא אומרים בן יאיר במקף ,כי אז יהיה פירושו הבן של
יאיר ,ולא ככה הכוונה (לפי דרשת חז"ל זו) ,אלא הוא בעצמו יאיר ,זה רמז לדרשה
הזאת( .וע"ע בספר סנסן ליאיר עמ' קכ"ו).
 .ט"ויהי כאמרם אליו יום ויום" (ג' ד') ויש שם קרי וכתיב ,יש כאלה אומרים את
שניהם אבל לא צריך ,למה? כי כל קרי וכתיב אומרים על פי הקרי ,ולא על פי
הכתיב .13וכאן כתוב באמרם וקוראים את זה כאמרם .ומה ההבדל? ההבדל הוא
ככה ,באמרם הכוונה באותו רגע ממש ,ואילו כאמרם זה לאחר זמן" ,כאמרם אליו
יום ויום" למה אתה עובר על מצוות המלך "ולא שמע אליהם" ,מה פירוש ולא
שמע אליהם? לא מיד ,לא מיד אמר להם :אני לא שומע לכם ,אלא הם חיכו,
אמרו :דברנו אתו אולי עכשיו יעבור המן והוא ישתחווה ,אבל כשהמן עבר ראו
שהוא לא משתחווה" .כאמרם" זה בערך ,אחרי שאמרו לו ראו שהוא לא שמע
אליהם .ואילו "באמרם" הכוונה שבאותו רגע לא שמע אליהם .והוא באמת לא
אמר להם 'אני לא שומע לכם' מרדכי היה עניו ,14לכן אומרים כאמרם .ויש פסוק
כזה" :ויהי בצאת נפשה כי מתה ותקרא שמו בן אוני" (בראשית ל"ה ,י"ח) ,לא כתוב
כצאת אלא בצאת ,ברגע שיצאה נפשה קראה לו בן אוני ,כאן אי אפשר לומר
כצאת ,כי אחרי שיצאה נפשה היא לא תוכל לדבר ,אלא ברגע שיצאה נפשה
 .10לא נביא את כל הדקדוקים .הם כתובים בספר סנסן ליאיר שכתבתי ,שם יש כל הדקדוקים וכל
הדיוקים בחסר ויתר וכו' .יש דברים שהרבה טועים בהם.
 .11ישעיה הנביא פעם דיבר בגנותם של ישראל ואמר "עם טמא שפתיים" (ישעיה ו' ה') ,אמרו לו ככה אתה
אומר "עם טמא שפתיים"? לקחו גחלת ושמו לו על השפתיים שלו (שיר השירים רבה פ"א פל"ט) .ומזה יצאה
האגדה שישעיה הנביא היה מגמגם ,זה לא נכון ,הוא לא היה מגמגם ,הוא היה צח לשון מאין כמוהו ,זה
במראה הנבואה "ויגע על פי" ,מרגע אחד בנבואה שראה גחלת נהיה מגמגם?! מה פתאום? הוא לא היה
מגמגם ,הוא היה מדבר צחות "וישם פי כחרב חדה ,בצל ידו החביאני ,וישימני לחץ ברור ,באשפתו הסתירני"
(ישעיה מ"ט ב') ,ישעיה אומר שה' שם אותו בתוך האשפה של החצים ,הוא אומר על עצמו "וישימני לחץ
ברור"( .ואת המלים האלה כתב אותם הגאון יעב"ץ על עצמו (בהקדמה לספרו מור וקציעה ח"ב ועוד) ,הוא היה כזה חד ,מדבר הכל
בחדות רבה ,לא נושא פני איש ,אם אדם טעה יורד עליו ,אפילו מהראשונים ,הוא לא מתחשב באף אחד ...ואני מצאתי "לחץ ברור"

זו השנה שנפטר בה יעב"ץ  -תקל"ו).
 .12הרב עובדיה ע"ה הביא (מאור ישראל שם) שהקשה בספר בן יהוידע ,אם כן קודם כל הקיש ואחר כך
התפלל ואחר כך האיר עיניהם של ישראל ,ולמה נאמר הפוך? והרב עובדיה עונה ,זה לא הפוך ,כי יאיר
הזה בא משמעי ,ושמעי בא מקיש ,אם כן הראשון היה קיש ,קיש הוא זה שהקיש על שערי שמים ,ואחרי
שהקיש על שערי שמים  -בן שמעי ששמעו את התפלה שלו ,ואחרי ששמעו את התפלה שלו האיר את
עיניהם של ישראל – "בן יאיר" (לא יאיר לפיד ...יאיר אבא של מרדכי).
 .13אנחנו אומרים ָקרי וכתיב ,והאשכנזים אומרים ְקרי וכתיב ,וכנראה הם צודקים ,למה? ְקרי  -קרוא
(ככה קוראים)ְּ ,כתיב ָּ -כתוב ,כמו שכתיב אתה אומר ְּכתיב ולא ָּכתיב ,כי כָ תיב פירושו כותב ,וכְ תיב פירושה
כתוב ,אותו דבר ְקרי קרוא( ,ככה קוראים)ָ ,וקרי פירושו קורא ,כמו "מאן דקרי קרי ,מאן דלא קרי ליהוי צוותא
לחבריה" (בבא בתרא דף כ"א ע"א) ,מי שילמד ילמד ,ומי שלא ילמד לפחות יהיה צוות לחבריו ,ככה רב היה אומר.
 .14יש ספר של הרב זמיר כהן שיהיה בריא על מגילת אסתר ,ושם הוא הביא תמונה עתיקה מתקופת
אחשוורוש ,רואים את אחשורוש כמו מלך יושב שם ,מאחוריו רואים מישהו אחר (כנראה יורש העצר),
ומאחוריו מרדכי ,מי אמר שזה מרדכי? כי רואים פנים אצילות ,פנים עדינות ,זה מרדכי.

>>> לתרומות והנצחות  08-6727523או 052-7130554
אמרה אוי הילד הזה הוא בן אוני ,גרם לה את הצער "ותקש בלדתה" (שם פסוק

ט"ז) ,ונפטרה( .וע"ע בספר סנסן ליאיר עמ' קל"ז והלאה ועמ' תכ"ט והלאה).
 .ייש נוסחאות שונות בפרקים האחרונים של המגילה" ,להשמיד ולהרוג ולאבד
את כל חיל עם ומדינה" (ח' י"א) ,יש גירסה להשמיד ולהרוג ולאבד ,ויש גירסא
להרוג ולאבד ,ולא הייתה לנו הכרעה מה הגירסא הנכונה ,אבא ע"ה היה קורא
פעמיים ,פעם ראשונה להרוג ולאבד ,ופעם שניה ולהרוג ולאבד .למה היה עושה
ככה? היה אומר שמשמע במנחת שי שהגירסא "ולהרוג" היא יותר עיקרית,
אבל לא ברור שהיא לגמרי נכונה ,לכן הוא קורא פעמיים ,והגרסא האחרונה
ולהרוג שהיא הנכונה יותר .אחר כך ראיתי שכך נהג בעל קיצור שלחן ערוך
רבי שלמה גנצפריד ,וכך נהג החתם סופר (ס' חוט המשולש תולדות החת"ס דף ל"ז ע"א).
אבל בזמנו כתבו אלי חכמי תימן שזה לא ככה ,אלא אצלם ברור שהגרסה היא
ולהרוג ,וגם הרב מרדכי ברויאר ז"ל אמר (ס' כתר ארם צובא עמ'  )24ברור לי ואין לי
בזה שום ספק שהגירסא היא ולהרוג ,והגרסא להרוג היא גירסא משובשת שעשה
אותה אדניה יעקב בן חיים (מי שהיה מגיה מקראות גדולות והוא הלך בדרך לא טובה) ,והוא
טעה (אולי הטעה בכוונה ,אבל לא נראה לי) וכתב להרוג במקום ולהרוג ,אבל בכתבי
יד עיקריים כתוב ולהרוג ,לכן אין צורך לחזור פעמיים ,אלא ולהרוג בלבד ,ומי
שיש לו מגילה שכתוב להרוג ילך לסופר יוסיף לו שמה ו' קטנה דקה "ולהרוג".
 .אי"ואיש לא עמד לפניהם" (ט' ב') ,יש גירסא 'בפניהם' ,אבל הגירסא הנכונה
'לפניהם' ,אבא ע"ה היה אומר פעמיים בפניהם לפניהם ,כי לא היה לנו הכרעה.
אבל גם בזה ברור שאומרים "לפניהם" ,ומצאו מגילה שכתב אותה רבי יהודה
פתאיה ע"ה (שהיה אדם גדול) וכתב שם גם ולהרוג עם ו' ,וגם לפניהם בל'( .וע"ע
בספר סנסן ליאיר עמ' קע"ז).
 .ביכשאומרים אחרי המגילה "ברוך ה' אלקי ישראל ארור המן ברוך מרדכי"
וכו' ,אחר כך אומרים "ארורים כל הרשעים" ,אבל לא אומרים ככה ,כי אתה
מקלל את הרשעים ויכול להיות שיש לנו גם בעם ישראל רשעים ,למה תקלל
אותם? ויש אומרים "ארורים כל הגויים" ,אבל גם לא אומרים ככה ,כי גויים
שהם בסדר למה לקלל אותם? וכי החכמה לקלל גויים? הם גם כן ברואים של
הקב"ה ,15ויש גירסא "ארורים כל עובדי אלילים" ,אבל יש גויים שהם לא עובדי
אלילים ,והם עושים לנו הרבה צרות ,כל הזמן זורקים עלינו רקטות ,פצצות,
כל מיני בעיות ,לא נקלל אותם? לכן אומרים "ארורים כל שונאי ישראל" וזה
כולל את כל שונאי ישראל ,ומי שלא שונא ישראל הוא לא בכלל הארורים.
(וע"ע בסנסן ליאיר עמ' ג').

לדקדק בקריאת פרשת "זכור"

 .גיפרשת זכור הרבה מדקדקים בה בגלל שמרן כתב "יש אומרים שהיא
דאורייתא" (סי' תרפ"ה ס"ז) ,ואף על פי שאמרנו שבוע שעבר (עיין בעלון הקודם אותיות
ח'-י') שכל הראשונים חכמי ספרד לא נראה להם הדבר הזה ,ויש גם הוכחות
שזה לא ממש דאורייתא ,אפילו הכי כיון שהתוספות (ברכות דף י"ג ע"א ד"ה בלשון)
כתבו שהיא דאורייתא ,וגם רבי יהודה החסיד והרא"ש כתבו ככה (בתוספותיהם),
וגם מרן כתב יש אומרים ולא אמר שיש מי שחולק ,לכן מדקדקים בה בקריאה.
פעם הרב מונק ז"ל 16כתב לי ,יש לי בעיה בפרשת זכור ,אני רוצה לבטא נכון
(הוא אוהב דקדוק) ,אבל אינני יודע איך נוכל לבטא את המפיק של "לרשתה" ,מה
אעשה? אמרתי לו למה נזכרת רק עכשיו? למה לא נזכרת בקריאת שמע כל
 .15כתוב בגמרא (מגילה דף י' ע"ב) שכאשר טבעו המצריים בים בליל שביעי של פסח ,רצו מלאכי השרת
להגיד שירה ,אמר להם הקב"ה :מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה?! זה מעשה ידי ,אני בראתי
אותם ,הם הלכו בדרך לא טובה ,מה נעשה להם? אבל אל תאמרו שירה.
 .16הרב שמואל דוד הכהן מונק יש לו ספר שו"ת פאת שדך (שדך ראשי תיבות שמואל דוד כהן) .מונק זה יקה,
ויש כמה דברים של היקים שהם דומים לשלנו ,הוא כתב לי פעם שבגיל שמונה אביו בגרמניה הלביש
אותו טלית ,וזה בניגוד לאלה שאומרים אל תלבשו טלית עד שתתחתנו ,הראיתי להם משנה ברורה
(סימן י"ז סק"י) שאומר גם בחורים צריכים ללבוש טלית ,אבל הם לא ישמעו ,יש כאלה מתי שירצו יאמרו
"אדוננו משנה ברורה" ,ומתי שלא ירצו מתעלמים ממנו (יותר מזה ,הגיע אחד לומר שמה שכתב המשנה ברורה
לומר "ועל הנסים" עם וא"ו (סי' תרפ"ב סק"א) ,מסתמא בעולם הבא חזר בו ...איזה יופי ,כל דבר שתמצא שלא נראה לך תאמר

מסתמא בעולם הבא חזר בו ...מה השגעון הזה?) ,המשנה ברורה אמר צריך ללבוש טלית ,והוא אומר לי שכבר
בגיל שמונה היו מביאים טלית לילדים ,וככה אנחנו נהגנו בחוץ לארץ.

יום בפסוק "והאדמה לא תתן את יבולה" (דברים י"א י"ז)? הוא לא ענה לי על זה,
אבל יש הסבר ,בקריאת שמע יש אומרים שרק פרשה ראשונה דאורייתא ,ויש
אומרים שרק פסוק ראשון ,אבל פרשת זכור לפי מאן דאמר דאורייתא ,כל
הקטע דאורייתא ,ויש שם מפיק .אבל וכי רק מפיק יש שמה? יש גם ע' וח' וק' וצ'
והכל ,לכן יש כאלה אומרים אשכנזי שקורא לספרדי לא יוצא ידי חובה ,ספרדי
שקורא לאשכנזי לא יוצא ידי חובה ,וזה לא ככה ,אלא מי שמבטא עי"ן וחי"ת
כמו שצריך והוא אשכנזי מובהק שיקרא ויוצאים בו ידי חובה ,ואם הוא ספרדי
שהוא לא מבטא והוא בולע את המלים לא יוצאים ידי חובה ,17כל אלה שאומרים
"זכור את אשר עשה לך עמלק" ומבטאים את העי"ן ואת הקו"ף זה בסדר.

"יוצר לפרשת שקלים"

 .דיבשבוע שעבר בפרשת שקלים יש לאשכנזים "יוצר לפרשת שקלים" ,חיבר
אותו רבי אלעזר הקלירי ,והוא מסובך מאד ומלא חשבונות ,18כותב שם :ראית
וְ ִס ּ ַפ ְר ָּת והכנת וחקרת ומדדת וכַ לְ ָּת וכו' 39 ,מלים כולם ענין של מדידה .ואח"כ
עושה חשבונות ואי אפשר להבין אותו ,כל החשבונות נסתרים מהגמרות ועוד.
התוספות בפסחים (דף ק"ט ע"א ד"ה רביעית) ורש"י ביומא (דף ס"ז ע"א ד"ה שבעה)
עמדו עליו .ובסייעתא דשמיא מצאתי תירוץ כמעט לכל הקושיות ,והבאתי
את הדברים בסנסן ליאיר (חלק השו"ת סי' א').19

"מי כמוך ואין כמוך"

 .וטבפרשת זכור יש לנו פיוט נפלא שאין כמוהו בעולם ,ולדעתי כדאי לאשכנזים
לומר אותו ,רבי יהודה הלוי כתב אותו ,והסגנון שלו מיוחד במינו .20זהו פיוט
"מי כמוך" .כולו מלא אמונה ,ביטחון ויראת שמים .לקרוא את הפיוט הזה,
ולהתרגש מכל מלה .יש אנשים שלא מבינים איזה פיוט כתב לנו רבי יהודה
הלוי ,ולא רק הפיוט הזה ,אלא כל הפיוטים שלו מיוחדים ,אתה קורא את הפיוט
ואתה מתלהב ,אלא א"כ אדם שלבו "לב אבן" לא יתלהב ,כי אי אפשר להלהיב
את האבן ...אין מה לעשות .ולכן כדאי שגם האשכנזים יאמרו את הפיוט הזה.
הרי יש כבר פיוט שלנו שקוראים אותו האשכנזים" :ציון הלא תשאלי לשלום
אסירייך" ,וגם אותו חיבר רבי יהודה הלוי .ויש לנו פיוט של אשכנזים שאנחנו
קוראים אותו בסליחות" :אם אפס רובע הקן"( ,חיבר אותו רבנו אפרים תלמיד רבנו
תם) .אין בזה בעיה .גם פיוט שחיבר אותו אתיופי והוא יפה ,תגיד אותו .כולנו
עם אחד אנחנו.

כל המוסיף גורע

 .זטבפרשת השבוע יש גמרא נפלאה בסנהדרין (דף כ"ט ע"א) שאומרת :מנין לנו
שכל המוסיף גורע? שנאמר" :אמתים וחצי אורכו" – זה הפסוק בפרשה "ועשו
ארון עצי שטים אמתים וחצי ארכו ,ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קומתו" (שמות
כ"ה י') .ואיך לומדים משם שכל המוסיף גורע? רש"י הסביר (ד"ה אמתים) שאם
תוריד את האלף מ"אמתים" ,ישאר "מתיים" – מאתים ,וא"כ במקום שתי אמות
יהיו מאתים אמה ,ויוצא שהאל"ף הזאת במקום להוסיף גרעה את החשבון .אבל
מהרש"א (בחידושי אגדות שם) שואל ,קודם כל מאתים נכתבת באל"ף אחרי המ"ם,
 .17פעם היה ספרדי אחד שהתפלל כאן בליל חג ,ומרוב הניגונים שלו הוא שכח שצריך לבטא את
העי"ן של ויתעלה ,ואמר ויתלה ,ויתלה?! השתגעת?! מה קרה לך?! כעסתי עליו ,מה זה ויתלה?
"ויתלו את המן" (אסתר ז' י') מה אתה מדבר? אמרתי לו תגיד ויתעלה ,תפתח את הגרון שלך ,תבטא עי"ן.
 .18עד שהגאון בעל חוות יאיר כתב שורה אחת בתשובה האחרונה בספר חוט השני (ריש סימן צ"ז):
"ואין לנו עסק בחשבונות הקלירי בפרשת שקלים כי מאד עמקו מחשבותיו" .ובילדותי לא ידעתי מה זה
"חשבונות הקלירי" ,ראיתי שכתב לפני כן שיש חשבונות ,ויש פונדיון ומעה ,וקונטרנק ומסמסין ,וכל
מיני מטבעות שמובאים בקידושין (דף י"ב ע"א) ,וחשבתי ש"חשבונות הקלירי" הכוונה למטבע ששמו
הקלירי ...וכשגדלתי הבנתי שקלירי זה פייטן קדמון ,רבי אלעזר "הקלירי" (או "הקליר") .והוא כתב יוצר
לפרשת שקלים ,ומופיע בסידורי אשכנזים.
 .19קושיא אחת מצאתי בספר מסוים שתירץ אותה .ומי שקורא את זה יבין את זה .ופעם ראיתי בחנות
ספרים "תפוצה" (ברחוב חזון איש) ספר קטן שיש בו ביאור של איזה חכם על יוצרות של ארבע פרשיות.
קניתי אותו וחשבתי שיש שם גדולות ונצורות ,אבל לא מצאתי שום דבר ,רק העתיק את הפיוט הזה,
ולא ידע להסביר בו כלום .בספר סנסן ליאיר מובאים שם כל השאלות המסובכות ,והסברתי כמעט
את כל הענינים שם.
 .20עד שכתב עליו חכם אחד בן דורו של הרמב"ם" :ויהי שיר בני קורח לטורח" ,וכוונתו שלעומת
רבי יהודה הלוי ,גם השירים שכתבו הלויים " -למנצח לבני קרח" ,היו לטורח ,כי דברי רבי יהודה הלוי
מיוחדים במינם .באמת הם מיוחדים ,אבל אסור לומר את הביטוי הזה.

פעמים שמתחלף בין קמ"ץ לפת"ח

ואילו ב"מתיים" אין אל"ף אחרי המ"ם (עיין בפרש"י ובמהרש"א שם) .דבר שני ,גם אם
היה כתוב מאתיים ,מי אמר שהכוונה למאתיים אמה? אולי הכוונה למאתיים
אצבעות או מאתיים פסיקים? וא"כ מי אמר שהמוסיף גורע? והוא תירץ בדוחק
שזה לא נאמר דוקא על הפסוק ,אלא שאם אדם אומר לחבירו :כמה אמות יש
לך בבד הזה? והוא אומר לו" :יש לי מאתים" ,כוונתו שאורכו מאתים אמה ,ואם
הוא אומר "אמתים" ,מבינים שאורכו רק אמתים ,זה הפירוש שלו ,אבל אין זה
הפשט ,כי הגמרא מציינת פסוק "אמתים וחצי ארכו".

 .טיויש לי דוגמא כזאתּ ְ .
"ב ַׁש ַ ּגם הוא בשר" (בראשית ו' ג') בכל הספרים הישנים
של פעם היה כתוב ְ ּב ַׁש ָ ּגם הגימ"ל מנוקדת בקמץ ,עד שבאו התימנים לארץ.22
ולמה קרתה הטעות הזו? כי הקמ"ץ והפת"ח דומים מאד ,והרבה פעמים קורים
טעויות כאלו .ויש עוד דבר כזה שהרד"ק כותב בספר מכלול (דף רנ"א ע"א) על
הפסוק" :ויקח בן בקר רך וטוב" (בראשית י"ח ז')" :רך"  -רי"ש קמ"ץ .ובשום ספר
לא כתוב רי"ש קמץ ,אלא ַ"ר ְך" בפת"ח ,וככה מסתברַ ,רך – ַר ִּכים ,זַ ך – זַ ִּכים.
מי שמע "רך" בקמ"ץ? אבל הוא אמר ככה .וא"כ גם כאן ,מי יודע ,יכול להיות
שאדם ימצא איזה כתב יד אולי ימצא שם "שלחן" בפת"ח ,ואז הכל ניחא .אבל
כרגע ה"שלחן" מנוקד בקמ"ץ .והפלא הוא ,שאף אחד מהמפרשים והמדקדקים
"שולחן בקמ"ץ והיא זרה" ,אלא זה הסתדר להם טוב ,וזה לא מובן,
לא העיר:
ָ
כי כמו שתיבת "ארון" סמוכה והאל"ף מנוקדת בשו"א פת"ח ,וכמו ש"מנורת"
מסתיימת בתי"ו כשהיא סמוכה ,א"כ אותו דבר תיבת "שלחן" כשהיא סמוכה
צריכה להיות בפת"ח .מי שיש לו תשובה ,אדרבה ,יבורך מפי עליון.

ויש פירוש יפה שנמצא בהגהה בגליון מהרש"א שם ,וגם הרש"ש (שם) מביא
פירוש כזה .21מהו הפירוש? כתוב "אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו" ,ואם
תוריד את הוא"ו מהמלה "וחצי" ,יהיה כתוב" :אמתים ,חצי אורכו" ,כלומר שחצי
ארכו של הארון זה שתי אמות ,זאת אומרת שכל אורך הארון הוא ארבע אמות.
אבל הפסוק לא אמר ככה ,אלא כותב" :אמתים וחצי אורכו" ,א"כ כשכתבנו וא"ו
גרענו מן החשבון ,ובמקום ארבע אמות ,נשאר רק שתים וחצי .אבל איפה מצאנו
שהתורה מדברת בסגנון כזה (אמתים ,חצי ארכו .וכיו"ב)? אומר הרש"ש שיש לנו
דבר כזה בפרשת כי תשא" :מֹר דרור חמש מאות וקנמן בשם מחציתו חמישים
ומאתים" (שמות ל' כ"ג) ,הפשט הוא שה"קנמן בשם" הוא חצי מהכמות של המֹר
דרור ,מֹר דרור שוקל חמש מאות וקנמן בשם מאתים וחמישים .אבל הגמרא
(כריתות דף ה' ע"א) לא אומרת כך ,ומפרשת שגם ה"קנמן בשם" הוא חמש מאות,
ומחציתו של הקנמן הוא חמישים ומאתים ,ולמה התורה לא אמרה חמש מאות?
כי התורה התכוונה לומר שתשקול אותו לחצאין ,וכל פעם תוסיף קצת ,וככה
הרווחת שני קלבונות .וזה מה שהפסוק אומר" :מחציתו חמישים ומאתים".
וא"כ גם פה אם נגרע הוא"ו יתפרש "אמתים ,חצי אורכו" ,ששתי אמות זה רק
חצי האורך ,אבל אורך שלם זה ארבע אמות .איני יודע אם זה הפשט של הגמרא
בסנהדרין ,אבל ככה עדיף לפרש מאשר ליכנס לדוחק.

אל מול פני המנורה פתח דבריך יאיר

 .כיש מדרש יפה" :אל מול פני המנורה" (שמות כ"ה ל"א) ,הדא הוא דכתיב" :פתח
דבריך יאיר" (תהלים קי"ט ק"ל) .מה פירוש המדרש הזה? מובא בנימוקי הגרי"ב (הגאון
רבי יהודה בכרך) בפסחים (דף ו' ע"ב) ,בשם הגר"א פירוש יפה מאד על זה .שהתחלת
החומשים של התורה רומזים על המנורה .שהפסוק הראשון של חומש בראשית
יש בו שבע מלים ,וזה שבעה הקנים של המנורה .והפסוק הראשון בחומש שמות:
"ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו" (שמות א'
א') ,יש בו אחת עשרה מלים ,וזה כנגד אחד עשר כפתורים שבמנורה .והפסוק
הראשון בחומש ויקרא" :ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאוהל מועד לאמר"
(ויקרא א' א') ,יש בו תשע מלים כנגד תשעה פרחים של המנורה .והפסוק הראשון
שבחומש במדבר ,יש בו  17תיבות" :וידבר ה' אל משה במדבר סיני באהל מועד
באחד לחדש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמר" (במדבר א' א') .כנגד
הטפחים של גובה המנורה .23והפסוק הראשון בחומש דברים "ואלה הדברים"
(דברים א' א') ,יש בו  22מלים כנגד  22גביעים .א"כ כל ההתחלות של החמשה
חומשי תורה רומזים על המנורה גביעיה כפתוריה ופרחיה .וזה "פתח דבריך
יאיר"" ,פתח דבריך"  -פתח החומשים" ,יאיר"  -זה רומז על האור של המנורה.

מה פירוש "פעמותיו"?

 .זיכתוב עוד" :ויצקת לו ארבע טבעות זהב ונתת על ארבע פעמותיו" (שמות כ"ה,

י"ב) .ורש"י אומר ש"פעמותיו" פירושו הזוויות של הארון .והאבן עזרא שואל הרי
אף פעם לא מצאנו "פעמותיו" במובן זוויות ,לכן אומר ש"פעמותיו" זה רגליו,
כמו" :מה יפו פעמייך" (שיר השירים ז' ,ב') ועוד .אבל מחילה מכבודו ,בפסוק אצלנו
כתוב "פעמותיו" ,לא כתוב "פעמיו" שנוכל לפרש רגליו כמו "פעמיך" .ואם תגיד
לי לפירוש רש"י מדוע התורה לא כתבה "זוויות"? יתכן שבזמן התורה עוד לא
אמרו את המלה "זוויות" ,וזו מלה יותר מאוחרת .וראיה לדבר ,שאם כמו האבן
עזרא ש"פעמותיו" פירושו רגליו ,הרי למטה בענין השלחן כתוב "על ארבע
הפאות אשר לארבע רגליו" (שמות שם פסוק כ"ו) ,ואם כדבריו למה בשלחן כתוב
"רגליו" ,ואילו כאן בארון לא כתוב רגליו אלא "פעמותיו" (וזו פעם יחידה בתורה .וכן
לקמן בפרשת ויקהל בפסוקים המקבילים)? אלא מוכרח שפעמותיו זה שונה ,וזה כמו
שאמרו חכמים שהכוונה זוויות ,וכמו שתירגם אונקלוס שאלו הזוויות שלו.

כמה משקל המנורה? וכמה גרם השקל?

 .אככמה משקל המנורה?  45קילו .24תמיד חשבתי כמה יכול להיות משקל
המנורה (שזהב טהור כולה)? בפסוק כתוב" :ככר זהב טהור" (שמות כ"ה ל"ט) ,ובוא
נבדוק כמה זה "ככר" ,רש"י כותב בפרשת פקודי (ל"ח כ"ד) ,שככר של קודש
כפול היה ,בדרך כלל יש בככר  1500שקל ,ושל קודש זה כפול שתים א"כ זה
יוצא  3000שקל ,וכמה זה השקל?  15גרם ,ו 15גרם כפול  3000זה  45קילו
זהב בדיוק ,זה ככר זהב של המנורה .ומה שאמרנו שמחצית השקל זה תשע
גרם (וא"כ השקל לכאורה הוא  18גרם) ,זה בגלל שאח"כ חכמים הוסיפו עליו שתות
ונהיה השקל  18גרם .וזו תשובה לקושיית הרב יוסף זליכה ע"ה ,הוא מצא שקל
עתיק מתקופת בית שני או לפני כן ,והוא שוקל  14גרם ,ולכן הוא אמר שהעיקר

"שלְ ָחן עצי שיטים" בקמ"ץ ולא פת"ח?
מדוע ׁ ֻ

 .חייש לי קושיא גדולה בניקוד הפסוק" :ועשית ׁ ֻשלְ ָחן עצי שיטים" (שמות כ"ה
כ"ג) ,שכאן המלה "שלחן" מנוקדת בקמ"ץ ,ולעומת זאת ראינו בארון שכתוב:
"ועשו ֲארון עצי שיטים" (שם פסוק י') האל"ף מנוקדת בשו"א פת"ח .ומה ההבדל
אם האל"ף מנוקדת בשו"א פת"ח או בקמ"ץ? שאם "ארון" כתובה לבד ללא
סמיכות ,אז בדרך כלל מנוקדת האל"ף בקמץ ,ואם ה"ארון" סמוכה כמו למשל
"ארוֹ ן העדות" (שם כ"ו ל"ג) ,האל"ף מנוקדת בשוא פתח .וכן "ועשו ֲארון עצי שיטים",
ֲ
למה האל"ף מנוקדת בשוא פתח? כי זו סמיכות ,ארון "של" עצי שיטים ,וככה
נורת זהב טהור" (שם
מתרגם אונקלוס" :ארונא דאעי שיטין" .וכן "ועשית ְמ ַ
כ"ה ל"א) ,הכוונה :מנורה "של" זהב טהור .ואע"פ ש"מנורת" בא בטעם טרחא
שזה טעם מפסיק ,אפילו הכי כיון שהכוונה מנורה "של" זהב טהור ,היא באה
בסמיכות .א"כ מדוע ב"שלחן עצי שיטים" כתוב "שלחן" בקמ"ץ? הרי גם כאן
הכוונה שלחן "של" עצי שיטים ,וכמו שכתוב בתרגום" :פתורא דאעי שטין".
ואמרתי שאולי צריך להיות בפתח.

 .22פעם בא ילד תימני ללמוד בארץ ישראל והמורה שלו אשכנזי (והאשכנזים וגם התימנים עושים את הקמץ
כמו חולם שלנו ,ופתח הוא כמו פתח שלנו) ,והילד אמר "בשגַ 'ם" בפת"ח כמו שהתימנים אומרים .אמר לו המלמד
מה פתאום ,כתוב "בשג'ום" בקמ"ץ .אמר לו הילד ,אנחנו אומרים בפת"ח .הוא התפלא :פתח?! פלא
"בש ַגּם" פירושו "באשר ַגּם
פלאים ,מי אומר פתח? אמר לו הילד :כן אדרבה ,יותר נכון לנקד בפת"ח ,כי ַׁ
הוא בשר" .והשי"ן פת"ח כמו "אשר" ,שמצאנו עד ׁ ַש ַק ְמ ִּתי דבורה (שופטים ה' ז') שפירושה עד ׁ ֶש ַּק ְמ ִּתי,
עד אשר קמתי .א"כ "בשגַ ם" גימ"ל פת"ח ,שפירושו "באשר גַ ם הוא" בשר ,דהיינו" :לא ידון רוחי באדם
לעולם" ,וכ"ש שהוא בשר ,והבשר הזה בסוף יתפורר וילך .אבל בכל הספרים הישנים עד שבאו התימנים
לארץ היה בשגָ ם בקמץ.
 .23אמנם היא הייתה ח"י טפחים (מנחות דף כ"ח ע"ב) ,אבל הוא אומר שאולי זה כמאן דאמר ( 17איני יודע
מאיפה הוא שמע על המאן דאמר הזה [א"ה :ראיתי באיזה עלון על כלי המשכן ,שהביאו משיטת רבנו אפרים (פרשת בהעלותך)

ועקידת יצחק (תרומה שער מ"ט) וכ"כ בשם האר"י בילקוט ראובני (פרשת תרומה) שהמנורה היתה י"ז טפחים ומשהו .העורך]).
והוא כתב גם אפשרות אחרת ש 17-עם הכולל זה .18
 .24היא הייתה כולה זהב טהור .משהו מדהים .וכאשר באו הרומאים הרשעים הוציאו את המנורה
מבית המקדש והתפארו בה ,ויש "שער הניצחון" של טיטוס ,ויש שם דמות של המנורה ,רק שיש שם
למטה איזה דרקון כמו נחש ,ואמרו שזו טעות ,כי מה עושה נחש במנורה? והרב הרצוג ע"ה (נדמה לי)
אמר השערה ,שכאשר לקחו את המנורה באניה של טיטוס ימח שמו וזכרו ,המנורה נשברה והביאו אומן
להלחים אותה ,וכאשר הלחים אותה עשה שם צורת דרקון .טיטוס הזה דרקון ,וכמו שהדרקון נמחה
שמו ,גם הוא נמחה שמו ,מי זוכר אותו? יש מישהו שקוראים אותו על שם טיטוס? אולי כמה בודדים
בעולם .ואילו את המנורה לא שוכחים ,וכל יום קוראים למנצח בנגינות בצורת המנורה.

 .21ואומר שזה פירוש יפה ,וגם מי שהביא את הפירוש הזה בגיליון של מהרש"א חידושי אגדות ,כותב
עליו "והוא נופך" – "נופך ספיר ויהלום" (שמות כ"ח י"ח).

לחסויות ,להפצה ,להנצחות ולקבלת העלון לפנות לפקס >>> 077-3179532

4

מייל | bait.neheman@gmail.com :טלפון052-7130554 | 08-6727523 :

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

לרפואתו
השלימה של
מנחם בן
נירה

לרפואת
רבקה חיה
בת חנינה
אסנת

כדעת רש"י .שלפי דעתו רש"י אומר שהשקל הוא  14גרם .ועכשיו נוכל לענות
שהשקל שמצא הוא לפני שחכמים הוסיפו עליו שתות ,והיה  15או  14גרם (לא
נדקדק על גרם אחד) .ולכן עושים כמו שקבעו הרמב"ם ומרן (עיין בב"י יו"ד סי' ש"ה)
שמחצית השקל זה  9גרם ,וככה צריך לעשות.

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

שתבין את המילים .30לכן באה ההפטרה" :וה' נתן חכמה לשלמה" ,לרמוז לרש"י.31

מה פירוש תיבת "כרובים"?

 .הכעוד כתוב בפרשה" :כרובים" (שמות כ"ה י"ח) .מה זה "כרובים"? חכמים אומרים
שפירושו" :כמו תינוקות" ,כי התינוק נקרא בארמית "רביא" ,כמו שכתוב" :וישמע
אלוקים את קול הנער" (בראשית כ"א י"ז) ,והתרגום הוא" :קליה דרביא" ,א"כ כרובים
זה פרצוף של תינוקות .אבל אבן עזרא מקשה ,שזה לא יתכן ,כי אם הפירוש הוא:
"כמו-רובים"  -כמו תינוקות ,א"כ איך התורה אומרת "הכרובים" (שם פסוק כ') ,הרי
אי אפשר לומר ה"א הידיעה לפני כ"ף הדמיון ,שזה כמו לומר :הכמו תינוקות.
איך אפשר לומר דבר כזה?! לכן כתב ש"כרוב" אינה מלה שמורכבת משני מילים
"כמו רוב" ,אלא זו מלה בפני עצמה ושמה "כרוב" .אבל יש תשובה לדבריו ,שאף
על פי שהכ"ף היא כ"ף הדמיון ופירושו "כמו תינוקות" ,אבל כשהיא השתרשה
והשתגרה בלשון ,הכ"ף שהיתה שימוש נעשתה שורש.

למה לא נמנה "מזבח הזהב" עם שאר כלי המקדש?

 .בכהתורה מנתה כאן את כל כלי המשכן חוץ ממזבח הזהב שהשאירה אותו
לסוף פרשת תצוה (שמות ל' א') ,ולמה השאירה אותו לשם? אפשר לומר על פי
מה שכתב הרמב"ם במורה נבוכים (ח"ג פרק מ"ה) 25טעם שהתורה ציותה לעשות
את מזבח הקטורת ,כי אילולי זאת אדם לא יכול להכנס לבית המקדש ,כי מכל
הריחות של הקרבנות ושל הצלי ושל הבשר זה היה נעשה בית המטבחיים ולא
בית מקדש .ולכן היו עושים קטורת מיוחדת ,26והיה לה ריח כל כך טוב ,עד
שאמרו בגמרא (יומא דף ל"ט ע"ב) שאשה ביריחו לא היתה צריכה להתבשם ,מריח
הקטורת ,כי הריח של הקטורת היה נותן ריח טוב לכל ירושלים כולה וגם ליריחו,
היא היתה משהו מיוחד ,עד שמי שנמצא בבית המקדש לא הרגיש את הריחות
של הקרבנות אלא מזבח הזהב כיפר על הכל .ולפי טעם זה מובן למה התורה
כתבה את המזבח בסוף פרשת תצוה ,כי אחרי שהתורה אומרת בפרשת תצוה מה
מקריבים במילואים ,וכמה בהמות שוחטים (פר ואיל וכו') ,אם תאמר לי מה נעשה
עם הריח הזה? "ועשית מזבח מקטר קטורת" (שם) ,וא"כ הכל מסודר יפה מאד.

תורמים – אות השימוש נעשתה שורש

 .וכויש לנו דוגמאות כאלה ,הרמב"ם בפירוש המשנה בתחילת מסכת תרומות (פ"א

מ"א) כותב שבעלי הלשון מקשים 32איך חכמים אומרים "תורמים" ,הרי האות תי"ו
 .30ככה למדנו בילדותנו ,שכאשר אתה לא מבין תוס' או רש"י ,תחזור ותחזור ותשים לב עד שתראה הכל
ברור כשמש .זה העיון .אנשים לא יודעים מה זה עיון ,וחושבים שעיון זה "לשפוך" לתלמיד את הכל ,זה
לא עיון! עיון זה שהתלמיד יעיין ויתבונן בעצמו ,למה כאן כתוב כך ,וכאן כתוב אחרת.
 .31רש"י נולד בדיוק בתקופה שהיה חושך בישראל ,כי לפי מה שידוע רש"י נולד בשנת ד' אלפים שמונה
מאות ,שנתיים אחרי פטירת רב האי גאון שהיה חותם הגאונים ואחרון שבהם .ואחרי רב האי גאון היה
נשיא בשם חזקיה בן דוד בן זכאי ,אבל תוך שנתיים נהרג ע"י הערבים ,והעולם היה שמם .וחוץ מזה גם
בזמן הגאונים ,אם אדם היה לומד גמרא ולא מבין ,היה שולח שאלה לגאונים שיסבירו לו ,ועד שיענו
לו ,זה יקח כמה חודשים ,ואילו רש"י מפרש על המקום .ומה שתוכל להבין לבד ,רש"י לא מפרש לך,
אלא נותן לך להבין לבד .וגם מה שלא תוכל להבין ,הוא מסביר לך במלה אחת ,ועל ידה הוא מאיר לך
את העינים .לכן לא בחנם מפטירים" :וה' נתן חכמה לשלמה" ,ולא בחנם כתבו עליו" :החכם מכל האדם
בדורות ההם" .לכן אדם צריך להעמיק להתבונן ברש"י ,לטעום את טעמו.
 .32הוא לא אומר מי הם "בעלי הלשון" ,אבל זה רבי יונה בן ג'נאח שהיה מדקדק גדול מאד .ופעם ראיתי
מאמר של רבי יחיאל חיים מיכלין שאמר :כל זמן שלא הכרנו את ספרי רבי יונה בן ג'נאח היינו אומרים

ניקוד "לולאות" וניקוד "ככר"

 .גכיש ג"כ בפרשה" :לֻ לָ אֹת" ו"לֻ לְ אֹת" ,והסיבה בזה ,שכאשר מלת "לֻ לָ אֹת"
נפרדת (לא בסמיכות) זה מנוקד בקמ"ץ ,כמו" :חמשים לֻ לָ אֹת" (שמות כ"ו ,ה' .ועוד),
אבל אם זה בסמיכות ,הלמ"ד מנוקדת בשו"א ,כמו" :לֻ לְ אֹת תכלת" (שם ל"ו ,י"א),
שהכוונה לולאות של תכלת ,27זה מה שעושה את ההבדל בניקוד של המלה.
ש"בית" זה נפרדּ ֵ ,
וכמו ַ ּ
ו"בית יעקב" (בראשית מ"ו ,כ"ז .ועוד) זה סמוך ,כך "לֻ לָ אֹת" זה
נפרד ,ו"לֻ לְ אֹת" זה סמוך .וכן ִּ
"כ ַּכר זָ ָהב" (שמות כ"ה ל"ט) הכ"ף בפת"ח ולא בקמ"ץ,
ואילו ִּ
"כ ָּכר" בנפרד (שמות ל"ח כ"ד ועוד) מנוקד בקמ"ץ.

"וה' נתן חכמה ל[רבי] שלמה [יצחקי]"

 .דכבפרשה הזאת יש הפטרה נפלאה" :וה' נתן חכמה לשלמה כאשר דבר לו" (מ"א

ה' כ"ו) .פעם למדנו אצל מורנו הרה"ג רבי יצחק בוחניּך ע"ה חומש ברש"י על כל
התורה כולה ,וכשהגענו לרש"י של פרשת תרומה ,אתה רואה שרש"י לא מביא
ציור אחד ,אלא מסביר את הכל בלשון שלו ,ואם אתה לא מבין ,אז תחזור עוד
פעם על המלים ותדייק יותר ,ותבין .28רש"י היה פדגוג מיוחד ,אבל אל תחשבו
שזה בא אליו לבד ,כי בספר אישים ושיטות של הרב זוין (עמ'  )33כותב" :אמרו עליו
על רש"י שכל ימיו היה עוסק בקונטרסיו ,לוטש ומגיה ,משפר ומשכלל" ,הוא היה
מלטש את הלשון כדי שהקורא יבין .כל הטרחה שלו כדי שהקורא יוכל להבין
בנחת .ושד"ל 29כתב" :מי לא יתפלא על רש"י ז"ל שעם כי לא למד פילוסופיא,
לא תמצא בדבריו לא היפוך הסדר ולא שינוי ולא קיצור ולא אריכות ,הכל מדויק
כחוט השערה" .ובספר "תורת אמת" כתב עליו" :החכם מכל אדם בדורות ההם".
רש"י מסביר לך את הדברים בצורה מיוחדת ,ואם לא הבנת ,תחזור עוד פעם ,עד
שתמצא שכל מלה ומלה מדויקת .לכן רש"י זכה שבפרשת תרומה עם זאת שלא
עשה שום ציור (לא כתב "כזה" וכדומה) ,הכל זורם ,ואם לא הבנת ,תחזור עוד פעם עד
 .25הרמב"ם כותב טעמים פשוטים מאד שיתקבלו על השכל ולא נכנס לדברים עמוקים ,יש ספר הכוזרי
של רבי יהודה הלוי ויש מלבי"ם שמבארים את כל החשבונות של המשכן על פי דברים עמוקים ,אבל
הרמב"ם מפרש בצורה פשוטה ,כי אמר שכמה שקרוב לפשט זה מתקבל על הדעת.
 .26והיום אסור לעשות אותה .יש "מכון המקדש" בירושלים ,שמחפשים בנרות את הסממנים שנעשתה
מהם הקטורת ,הצרי ,הצפורן ,החלבנה ,הלבונה ,מור ,וקציעה וכו' ,ודבר אחד לא מצאו אותו .אבל הם
מחפשים כמה שיכולים .וגם אם ימצאו את הכל ,אסור לעשות בדיוק כמו שהיה בבית המקדש .ואפי'
למחצה לשליש ולרביע אסור לעשות ,כי "אם כמדתה ,כשרה לחצאין" ,ואם היא היתה כשרה לבית
המקדש ,אסור לנו לעשות את זה .צריך לשנות קצת.
 .27בעברית לא כותבים "של" ,כי "של" זה לשון ארמית ולשון הגמרא ,אבל במקרא לא משתמשים במלה
"של" ,ואין מלת "של" בכל התנ"ך ,יש פעם אחת "בשל אשר יעמול האדם לבקש ולא ימצא" (קהלת ח' י"ז),
אבל "של" מלה נפרדת ,אין .ואפילו במשנה בכתבי יד לא כתוב "של" לבד ,רק כתוב מלת אחת "שלעני"
(שבת דף ב' ע"א) ,כמו "שלשלמה" (שיר השירים ג' ז') מלה אחת  ,תמיד כתוב כך.
 .28רש"י לא נותן לך לטעות ,הוא לא כותב מלה פעם בסגנון כזה ופעם בסגנון אחר ,אלא אם הוא כתב
מלה פירושה ככה .והוא חוזר עליה עד שתבין אותה .ולעומתו הרמב"ם אין דרכו כך ,כי הוא מתחיל
למשל וכותב" :עץ" ,ואח"כ אומר "אילן" וזה אותו דבר ,ולא כולם מבינים את זה .אבל רש"י כותב בדיוק,
כדי שהקורא יבין.
 .29זה שמואל דוד לוצאטו שהיה בקי קצת בלימוד ,אבל לפעמים יש לו דעות ה' ירחם.
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של תרומה זה לא שרש ,למשל תשובה השרש זה ש.ו.ב ,וגם תרומה השרש ר.ו.ם.
"ת ׁ ַשב בתשובה" או ּ
"תוֹ ׁ ְש ִבין" ,אלא אומרים ׁ ָש ִבים
וכמו שאתה לא יכול לומר ָּ
בתשובה ,וכמו "תקומה" שאתה לא יכול לומר תוקמין ,כי אין מלה כזאת ,כך
אין לומר "תורמין" ,אפשר לומר "מרימין" (בהפעיל) ,אבל תורמין לא ,כי התי"ו
היא שימוש .ולכן קשה איך חכמים אומרים "תורמים"? והרמב"ם כשיש שאלות
כאלה הוא לא מתחבט בהן בכלל ,ועוקר את השאלה מעיקרה (כך דרכו של הרמב"ם)
ואומר :התשובה היא ,מי אמר את המלה "תורמין"? חכמי ישראל בארץ ישראל,
והם דברו עברית ,והם יודעים שיש שרש כזה ת.ר.מ ,אנחנו לא יודעים ,אבל
הם יודעים שיש שרש כזה ,ולא מקשים עליהם קושיות ,ככה הוא עוקר את
כל השאלות .הרש"ש (בהגהותיו בתרומות שם) אומר מצאנו דוגמא לזה בתהלים
(קי"ט ,קע"ד)" :תאבתי לישועתך ה׳" ,ותאבתי בא מלשון תאבה ,כמו" :גרסה נפשי
לתאבה" (תהלים קי"ט כ') ,וכי התי"ו היא שורש? התי"ו היא לא שורש ,והשרש הוא
א.ב.ה ,כמו" :לא יאבה" (דברים כ"ט י"ט) ,ואפילו הכי התי"ו שהיא שימוש נעשתה
שרש ,וכתוב תאבתי לישועתך ה׳ .הרי שיש מקומות כאלה.33

עוד דוגמאות לזה

 .זכולא רק זה ,יש עוד הרבה מלים כאלה שהשימוש נעשה לשרש ,כמו:
"מתחילין" שאין מלה כזאת ,כי בפסוק כתוב" :הוא החל להיות גבור בארץ"
(בראשית י' ח') ,ולא כתוב "הוא התחיל" ,כי הת"ו של "תחילה" היא תוספת ,כמו
"תפלה" שהת"ו זה לא שרש ,שהרי לא אומרים "מתפילין" אלא "מתפללין" ,כי
הת"ו היא שימוש ,ואפילו הכי אומרים "מתחילין" ,ואותו דבר במלה "מתרימים".34
שהמדקדק הכי גדול בעולם זה גרמני .כי חשבו ש'גיזניוס' (זה שהוציא ספר השרשים של הרד"ק עם הערות למטה,

וגם הוא מתרגם את המילים לגרמנית ,אני לא יודע לקרא גרמנית ,אבל הוא היה גרמני) הוא המדקדק הגדול ,אבל אחרי
שהופיעו הספרים של רבי יונה בן ג'נאח ,ידענו שהוא עלה על כל המדקדקים בעולם .גם אבן עזרא וגם
הרד"ק כולם שאבו ממימיו.
 .33והרמב"ם לא רוצה לתרץ ככה ,כי היום מצאת קושיא ומצאת תירוץ ,אבל מחר תמצא קושיא אחרת,
מה תעשה? למשל "לא קרינו את שמע" (ברכות דף ב' ע"א) ,למה כתוב "קרינו" ולא "קראנו"? לכן הרמב"ם
אומר לך בפשיטות ,הם יודעים את הלשון יותר מאתנו ,והם אמרו תורמים וזה מקובל עלינו ,וגמרנו.
 .34והיום החריבו את העולם ,עשו המון מלים כאלה ,ואומרים" :לתדלק"" ,מתוסכל"" ,מתוחכם" ,הכל
שטויות והבלים .אבל רואים שלפעמים השימוש נעשה שרש.

"שחוּזוֹ ת" והפירוש הוא :שאוחזין את האליה
וכמו שיש במשנה (שבת דף נ"ב ע"ב) ׁ ְ
שלהם ,וא"כ מה זה שחוזות? "שאחוזות" ,הנה שי"ן השימוש נעשתה שרש
המלה .וא"כ גם בתרומה התי"ו היתה שימוש ,אבל נעשתה שרש ,ואותו דבר
"כרובים" הכ"ף היתה שימוש ואחרי זה נעשתה שרש.

אם אתה לא מקיים את התורה מה לך פה?

 .חכצריך לדעת שאין טעם להקשות על כל דבר ודבר ,צריך לקבל את האמת
ואת המסורת ,כי מי שיהרוס את המסורת לא יישאר לו כלום ,זה כלל .כל אלה
שרוצים להרוס ואומרים "אסור להניח תפילין בתוך מאה מטר סמוך לבית הספר",
הם לא נורמלים .מה קרה לך? מה יש לך? הרי בכותל המערבי מיליון בני אדם
ויותר הניחו תפילין בשמחה רבה .והיום שוטה אחד אומר שלא להניח תפילין.
"חזק וברוך" ...אם אתה לא מניח תפילין ולא שומר שבת ולא אוכל כשר ,ועושה
את כל האיסורין שבעולם ,מה לך פה? "מה לך פה ומי לך פה כי חצבת לך פה קבר"
(ישעיה כ"ב ט"ז) .שילך לכל העולם כולו ,ושם יעשה כל מה שירצה .ה׳ יזכנו לראות
בעליית התורה ,בעליית המסורת ,בעליית הדת בעם ישראל ,ולדעת שהתורה
אינה עונש ואינה בית כלא ,אלא התורה זו חיים ,והיא נותנת לנו חיים – "כי בי
ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים" (משלי ט' י"א) .אמן ואמן.

'
מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את כל הקהל
הנמצאים כאן אלה ששומעים דרך הלוין וששומעים דרך רדיו קול ברמה ואלה
שקוראים אחר כך ,ה' יתברך ימלא כל משאלות לבכם לטובה ,בריאות איתנה
והצלחה רבה ,אושר ועושר וכבוד ונזכה לראות פני משיח ונזכה לראות את כל
הטובות שהובטחו לעם ישראל קיימים בימינו .אמן כן יהי רצון.
אל מלא רחמים יתמלא ברחמים על נפש רוח ונשמת מרת אמי כמסאנה בת
מינה שנפטרה כהיום הזה (ד' באדר) .רוח ה' תניחנה בגן עדן ותהיה נשמתה צרורה
בצרור החיים אמן כן יהי רצון

דיני פורים וארבע פרשיות
 .אבשבת של ד' פרשיות יש לקרוא ביום ששי
בשנים מקרא ואחד תרגום ההפטרה של ארבע
פרשיות .הבאה"ט א"ח (סימן רפ"ה ס"ק יו"ד) .וכ"כ המשנ"ב
שם .אבל מדברי הכה"ח שם (אות ל"ו) בשם הכנה"ג וכל
האחרונים נראה דיש לקרוא הפטרת השבוע דוקא .ע"ש.
 .בהכל חייבים במקרא מגילה ,אנשים ונשים .והקורא
לנשים אם הן מקשיבות מלה במלה יכול לברך להן ,וגם
הן יכולות לברך לעצמן .וכן הקורא יחיד לעצמו מברך
לפניה ,אבל אין לברך לאחריה אלא בעשרה ,ואפי' בעשר
נשים יכולים לברך הרב את ריבנו [ע' להכה"ח סי' תר"ץ אות
קכ"ד ובספר קול סיני] .והנוהגים לברך הרב את ריבנו גם בלי
עשרה אין למחות בידם ,שכן דעת רוב ככל הפוסקים (עיין
בירחון אור תורה אייר התשס"ז סי' צ"ו).
 .גברכות המגילה צריך לברך אותן מעומד ,בין בתחלה
בין בסוף.
 .דש"ץ קורא את המגילה מעומד מפני כבוד הצבור .ויש
נוהגים שגם הקהל עומדים בשעת הברכה ,ועדיף שלא
לנהוג כן כי גורמים לרעש בהזזת הספסלים והכסאות בבית
הכנסת בשעת הברכה ,ואח"כ שוב כשיושבים בתחלת
הקריאה .וע"ע בכה"ח (סי' תר"ץ אות ב') שכן מנהג בית אל
שאין עומדים הקהל בשעת הברכה .ע"ש.
 .הפושטה כאיגרת לפני קריאתה להראות הנס ,ומניחה
על התיבה שלא תהיה נגררת בארץ[ .ושמעתי טעם בשם
הרה"ג הדרשן המופלא ר' שמעון גז זצ"ל שפושטה כאגרת שלא ייבהל

הקורא והשומע מגזרות המן בתחלת המגלה ,כי סוף טוב הכל טוב].
 .וטוב שיעמדו שני אנשים אצל הש"ץ מימין ומשמאל
כשקורא המגלה (הכה"ח סי' תרצ"ב אות א' בשם האחרונים) .ואומר
הש"ץ קודם הברכה "ברשות מורי ורבותי"( .ועונים :שמים).
ומברך על מקרא מגילה ,שעשה נסים ושהחיינו .ביום אינו
מברך שהחיינו ,ואם שכח ולא בירך בלילה שהחיינו מברך
ביום (כף החיים סי' תרצ"ב אות ח').
 .זזמן קריאת המגלה בלילה מיד אחר צאת הכוכבים ,וזמנה
כל הלילה .וביום קוראה אחר הנץ החמה ,וזמנה כל היום.
 .חיזהר לקרוא מתוך המגלה ,ולא יקרא אף מלה בע"פ.
ומי שאין בידו מגלה כשרה ,ישמע מהש"ץ ולא יקרא עמו.
 .טיזהרו שלא להתנמנם בקריאתה ובשמיעתה ,ושלא
לשיח מתחלת הברכות עד גמר ברכה אחרונה .והפסוקים
שנוהגים הקהל לאמרם בקול רם ,והם איש יהודי וגו',
בלילה ההוא ,ומרדכי יצא ,ליהודים ,כי מרדכי היהודי,
[ובתונס מוסיפין לומר בקו"ר המלים "כשוך"" ,גדל"" ,ריוח והצלה" .ואין
אומרים פסוק בלילה ההוא בקול רם רק תיבת "נדדה" בלבד .וכשאומר
הש"ץ ויאמר חרבונה עונים "זכור לטוב" ,ואומרים בקול רם פסוק ויתלו

את המן וגו'] ,צריך החזן לחזור ולקרותם אחר שישתקו
הקהל להוציא את השומעים י"ח.
 .יצריך שיגלול ואח"כ יברך ברכה אחרונה ,ויזהר שלא
יברך כשהוא גולל .לא יאמר "ארורים כל הרשעים" אלא
כל עובדי אלילים[ .ויותר נכון לומר "כל שונאי ישראל" לכלול גם
אותם שאינם עובדי אלילים].
 .איקודם ערבית אומרים למנצח על אילת השחר וגו'
[והטעם כמ"ש במגלה דף ט"ו ע"ב שאסתר אמרה מזמור זה (וע"ע ביומא

דף כ"ט ע"א) .ועוד מפני שכתוב בו הצילה מחרב נפשי ר"ת המן] .ועל
הנסים בהודאה .אחר העמידה יהי שם וחצי קדיש (אם חל
במוצ"ש אומרים אחר חצי קדיש שובה וגו' עד בישועתי ,ומברכין על

מתוך ספר סנסן ליאיר למרן ראש הישיבה שליט"א.

הנר)[ .ובזמננו שאין משתמשים בנרות רק במנורות חשמל א"צ לברך
בורא מאורי האש קודם קריאת המגלה ,ואדרבא עדיף לברכה אח"כ על

הכוס עם שאר הברכות] .ואח"כ קוראים המגלה .ואתה קדוש,
קדיש תתקבל ,שיר למעלות וגו'.
 .ביבמוצ"ש מבדילין בבהכ"נ אחר קדיש תתקבל ,ובבית
מבדיל קודם קריאת המגלה .והטעם שעדיף בביתו להבדיל
מקודם ,כדי שלא לעשות מלאכה קודם הבדלה (כף החיים
סי' תרצ"ג אות ט').
 .גיבשחרית אומר על הנסים ואחר החזרה חצי קדיש.
ואומרים פיוט "מי כמוך" (כך מנהג תונס לומר גם בשבת זכור
וגם בפורים) .ומוציאין ס"ת וקוראים תלתא גברי בפ' ויבא
עמלק ,וכופלים פסוק אחרון להשלים עשרה פסוקים.
ואומר חצי קדיש ,אשרי ,ובא לציון עד מעתה ועד עולם,
וקורין המגלה .ואתה קדוש ,קדיש תתקבל ,יהללו ,ומחזירין
הס"ת .ואומרים אחר מזמור של יום למנצח על אילת
השחר וגו' .ומנהג התימנים לומר בפורים מזמור אלהים
אל דמי לך (תהלים פ"ג) ,וכן הוא במסכת סופרים (פי"ח ה"ב)
לדעת י"א ,ע"ש בהגר"א .ורשום בזכרונותי בשם הרב חק
נתן (בורג'ל) בסוף מסכת תמיד ,שכתב שנכון לומר שיר של
יום גם במנחה .ע"ש .אבל אין המנהג כן .ועיין להגרי"ח
בספר עוד יוסף חי (פרשת ויקהל אות ג') שנתן טעם לזה ע"פ
הקבלה .והמג"א (סי' קל"ב סק"ד) נתן טעם אחר .ע"ש .ועיין
בכה"ח להרח"ף (סי' י"ט אות ט"ז).
 .דיאע"פ שהריטב"א בחידושי מגלה (דף ז' ע"א) כתב ששיעור
מתנה לאביונים בפרוטה ,מ"מ נוהגים להורות כדעת הרב
זרע יעקב והרב בן איש חי שיהא שיעור שיוכל לקנות בו
שלש ביצים מפת דהיינו
 170גרם לחם (כ"כ אבא
מארי הגאון זצ"ל בשו"ת איש
מצליח כרך ג' חאו"ח סי' מ"ט.
וטעמו כיון שהרב זרע יעקב
מסתמך על דברי הר"ן ,ודילמא
הר"ן פליג על הריטב"א בזה.

ואכמ"ל) .ועי' בס' עטרת
תפארת להגרי"ח (בעמוד
 )186שכתב :יזהרו
במתנות לאביונים שיתן
רפ"ז פרוטות לעני אחד
ועוד רפ"ז לעני אחר,
והם ר"ז פרוטות כמנין
אור ,ושמונים כמנין
יסוד ,וסימניך פז"ר נתן
לאביונים .ע"ש .ואוהב
מצוות לא ישבע מצוות.
 .וטמשלוח מנות .נהגו
לשלוח ממתקים ומעדנים
ולא בשר מבושל ועופות,
מפני בעיות כשרות.
ועוד שאם מביאים בשר
ותבשיל ,יש זילותא ח"ו
כאילו בעה"ב עני ואין
לו לסעודת פורים ,ולכן
נהגו במגדנות .וכן המנהג
בחו"ל לשלוח מקרוד,
דבלה ,יויו ,וכדומה (וסימניך

למלכי מדי ופרס) .ומ"מ אם המקבל חולה סכרת,
יש לשלוח לו מנות שאין בהם סוכר ,כגון שקדים
ופסתוקים וכדומה ,וכמ"ש לקמן בחלק השו"ת (סי' י"א) .ע"ש.
 .זטמנהג התחפושות שנהגו בו אחינו האשכנזים ונפוץ
כיום בכל הארץ ,אף שלא נמצא לו מקור בדברי חז"ל
וראשונים ,מ"מ יש לו כמה סמוכין ,שמצינו לאליהו הנביא
ש"התחפש" לחרבונה (לחד מ"ד) ,וכן אסתר לא הגידה את
עמה ואת מולדתה ,וכן שמו של הקב"ה כביכול מסתתר
במגלה בר"ת וס"ת ,ולא נכתב במפורש (ועל זה כתיב בישעיה
מ"ה ט"ו" :אכן אתה אל מסתתר ,אלקי ישראל מושיע" .וכל הענין שם

על גלות פרס) .ומ"מ אין לפזר ממון רב בשביל תחפושות
ומאידך להתקמץ ולתת "חצי שקל" זכר למחצית השקל,
יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא .וכבר כתב הרמב"ם (בפ"ב
מהלכות מגלה הלכה י"ז) שמצוה להרבות במתנות לאביונים
יותר מבמשלוח מנות (ורמז לזה באסתר ט' כ"ב :ומשלח מנות איש
לרעהו ומתנות לאביונים ,ומשלח כתיב חסר ו' ,ומתנות מלא ו') .וכ"ש
לבזבז על תחפושות יקרות ,תמנו חפש מחופש[ ...ובחלק
השו"ת סימן י"ב כתבתי עוד בזה].
 .זיאסור לנערים ללבוש בגדי נשים בפורים ,וכן לנערות
ללבוש בגדי גברים ,שלא הותר לעבור על איסור תורה
בשביל שמחת פורים (שו"ת יחוה דעת ח"ה סימן נ' ,ושכן מוכח
מתשובת הרמב"ם לענין שמחת חתן ורבנו אליעזר ממיץ בס' יראים

ועוד) .ואם כי הרמ"א מתיר ,נראה דאי הוה שמיע ליה
שהראשונים אוסרים ,אף הוא היה מודה לאסור ,וכמ"ש
הוא עצמו בח"מ (סימן כ"ה סוף סעיף ב' בהגה) .ע"ש .וכ"ש שכמה
מכשולים יצאו מזה בימינו ואפילו בערים חרדיות ,וכידוע.

תשובה ניתן לענות
בקו בית נאמן
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בין הפותרים נכונה יוגרל פרס
(חובה לציין שם וכתובת)

"ו ְֵהם י ְִקחּו ֶאת ַהּזָ ָהב"
אָ .היָה צַ ִּדיק ֶא ָחד ֶׁשה' נָ ַתן לֹו ֲא ִריכּות
י ִָמים וְ ָׁשנִ ים ִ(ּת ְׁש ִעים וְ ַא ְר ַּבע ָׁשנִ ים) ָק ְראּו לֹו
נְיָמין ַח ָּדאד זצ"לַ ,ה ְמכֻ ּנֶה ַרּבִ י ְמנּונָה
ַרּבִ י בִ ִ
[מ ַּפ ְר ֵּדס
(ּבנֹו ֶׁשּי ִָּב ֵדל לְ ַחּיִיםְׁ ,שמֹו ַר ִּבי מ ֶֹׁשה ַח ָּדאד ִ
ְ

ּכַ ץ] ֶׁשּי ֲַא ִריְך י ִָמים וְ ָׁשנִ ים טֹובֹות) ,וְ הּוא ָא ַמר
לִ י לִ ְפנֵ י ַא ְרּבָ ִעים ָׁשנָ ה (ּכָ אן ָּב ָא ֶרץ) ּבְ ִענְ יַן
"ע ְׂש ִרים
"זֵ כֶ ר לְ ַמ ֲחצִ ית ַה ֶּׁש ֶקל"ּ ,כָ תּוב ֶ
ּגֵ ָרה ַה ֶּׁש ֶקל" (שמות ל' י"ג)ַ ,אל ִּת ְק ֵרי גֵ ָרה
לֹומרֶׁ ,שּכְ ִאּלּו כָ תּוב "ּגְ ָרם"
ֶאּלָ א גְ ָרם [ּכְ ַ
"ע ְׂש ִרים ּגְ ָרם ַה ֶּׁש ֶקל",
ּבִ ְמקֹום ּגֵ ָרה]ֶ ,
ִּומ ֵּמילָ א ֲחצִ י ֶׁש ֶקל זֶ ה ֲע ָׂש ָרה גְ ָרם ּכֶ ֶסף
(ׁשּזֶ הּו ַה ִּׁשעּור לְ זֵ כֶ ר לְ ַמ ֲח ִצית ַה ֶּׁש ֶקלֶׁ ,שּכְ ֵדי ֶׁשֹּלא
ֶ
ּתֹורה
י ְִהיֶה נִ ְר ֶאה ְב ִדּיּוק ּכְ מֹו ַמ ֲח ִצית ַה ֶּׁש ֶקל ֶׁשל ַה ָ
אֹומ ִרים זֵ כֶ ר לְ ַמ ֲח ִצית ַה ֶּׁש ֶקל ,וְ גַ ם ְמ ַעּגְ לִ ים ִמ ִּת ְׁש ָעה
ְ

גְ ָרם לַ ֲע ָׂש ָרה גְ ָרם)( .גליון  199אות ו' והערה .)9
ב .י"א ּבַ ֲא ָדר הּוא יֹום ּפְ ִט ַירת ָמ ָרן ַה ִח ָיד"א
ָעלָ יו ַה ָּׁשלֹום ,הּוא נִ ְפ ַטר ּבִ ְׁשנַ ת תקס"ו
(ע ְברּו ֵמ ָאז ָמ ַ
ָ
אתיִם וְ ַא ְר ַּבע ֶע ְׂש ֵרה ָׁשנָ ה)ַ ,ה ִח ָיד"א
ָהיָה לֹו זִ ּכָ רֹון ְמי ָֻחד ּבְ ִמינֹו ,זִ ּכָ רֹון ַמ ְד ִהים,
וְ ִעם ּכָ ל ַהּזִ ּכָ רֹון ֶׁשּלֹו ,הּוא כָ ַתב ּבְ ִס ְפרֹו
(שו"ת יוסף אומץ סי' ל"ב)ַ ,על ִּדבְ ֵרי ַרּבִ י
י ְַׁש ְעיָה ִּפיק "ּוכְ בָ ר יַּתּוׁש ְק ָדמֹו ּבְ בִ ְרּכֵ י
קֹורא לְ ַעצְ מֹו יַּתּוׁשּ ,כָ תּוב ּבַ ּגְ ָמ ָרא
יֹוסף"ֵ ,
ֵ
(סנהדרין דף ל"ח ע"א) ֶׁש ִאם ָא ָדם ִמ ְתּגָ ֶאה
אֹומ ִרים לֹו "יַּתּוׁש ְק ָד ְמָך
ַעל ָהעֹולָ םְ ,
אׁשית"ָ ,מ ַתי נִ בְ ָרא ָה ָא ָדם?
ּבְ ַמ ֲע ֵׂשה בְ ֵר ִ
ּבְ יֹום ִׁש ִּׁשי ,וְ ַהּיַּתּוׁש נִ בְ ָרא עֹוד לִ ְפנֵ י כֵ ן,
כֹותב ַעל ַעצְ מֹו
יַּתּוׁש ְק ָד ְמָך .וְ ַה ִח ָיד"א ֵ
ּבְ ַפ ְׁשטּות "יַּתּוׁש ְק ָדמֹו"ּ ,כִ י הּוא גִ ּלָ ה
ְׁש ְעיָה ִּפיק (עיין בעלון
ַמ ֶּׁשהּו לִ ְפנֵ י ַרּבִ י י ַ
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ּבְ ִמינֹו ,וְ ֹלא ַתּגִ ידּו ַרק ּבְ ִס ְפ ֵרי ֲהלָ כָ ה,
ֶאּלָ א ּגַ ם ּבְ ִמ ְד ָר ִׁשים וְ ַאּגָ דֹות .יֵׁש לֹו ֵס ֶפר
ּוׁשמֹונֶ ה ִאּגְ רֹות,
ִאּגְ רֹות ַה ִח ָיד"אִׁ ,ש ִּׁשים ְ
וְ כָ ל ְׁש ֵּתי ִמּלִ ים ּבְ כָ ל ַה ִּמכְ ָּתבִ ים ֶׁשּלֹו
קּוחים ִמ ָּמקֹור ַא ֵחרַ ,ה ִּמּלִ ים ָהיּו ָרצֹות
לְ ִ
לֹו בַ ּמ ַֹח .לִ ְקרֹא ּולְ ִה ְת ַעּנֵ ג ַעל ַה ִּמּלִ ים ֶׁשּלֹו,
יֹוד ַע לְ ַׁשּבֵ ץ ,לִ ְפ ָע ִמים
לְ ִה ְת ַעּנֵ ג ֵאיְך הּוא ֵ
הּוא ְמ ַׁשּנֶ ה ְקצָ ת ֶאת ַה ִּמּלָ ה ּבִ ְׁשבִ יל ָה ֶר ֶמז
ֶׁשּלֹו( .שם הערה .)12
ג .יֵ שׁ ְׁשנֵ י ִ"מנְ יַ ן ַה ִּמצְ וֹות לְ ָה ַר ְמּבָ "ם"ֶ ,א ָחד
ִמנְ יַן ַה ִּמצְ וֹות ּבִ ְת ִחּלַ ת ִס ְפרֹו ַהּיָד ַה ֲחזָ ָקה
"ס ֶפר ַה ִּמצְ וֹות" ֶׁשּזֶ ה
ִ[מ ְׁשנֵה ת ָֹורה] וְ ַה ֵּׁשנִי ֵ
ֵס ֶפר ָׁשלֵ ם ַעל ִמנְ יַן ַה ִּמצְ וֹותּ ,ובִ ְת ִחּלָ תֹו
כָ ַתב ַא ְרּבָ ָעה ָע ָׂשר ּכְ לָ לִ ים ֶׁשּנִ ְק ָר ִאים
ׁשֹור ִׁשיםֲ ,א ָבל זֶ ה ֹלא
אֹומ ִרים ָ
"ׁש ָר ִׁשים"( .יֵׁש ְ
ָ
נָ כֹוןּ ,כִ י ׁש ֶֹרׁש ְּב ַר ִּבים זֶ ה ָׁש ָר ִׁשים .וְ כָ ְך ּכָ תּוב וַ ַּת ְׁש ֵרׁש
ָׁש ָר ֶׁש ָיה וַ ְּת ַמּלֵ א ָא ֶרץ (תהלים פ' י')ַ ,ה ִּׁשי"ן ְּב ָק ָמץ.
אֹותיֲ :ה ֵרי ׁש ֶֹרׁש זֶ ה ּכְ מֹו ק ֶֹדׁש ,וְ ִאם ּכֵ ן ָצ ִריְך
ָׁש ֲאלּו ִ
ׁשֹור ִׁשים ּכְ מֹו ֳק ָד ִׁשיםֲ .א ָבל ַא ְּד ַר ָּבהּ ,גַ ם ָׁשם
לֹומר ָ
ַ

ק ֶֹדׁש ָק ָד ִׁשים ְ[ּב ָק ָמץ ָרגִ יל] .וְ אֹותֹו ָד ָבר ּגַ ם ּכָ אן).
(גליון  153הערה .)13
דַ .ה ְרּבֵ ה ָטעּו וְ ָח ְׁשבּו ֶׁש ַה ְמ ַחּבֵ ר ֶׁשל
'ארה,
ַה ִּפּיּוט יְ ִדיד נֶ פֶ ׁש הּוא ַרּבִ י י ְִׂש ָר ֵאל נָ גָ ָ
ֲאבָ ל זֶ ה ֵאינֹו נָ כֹוןֶ ,אּלָ א הּוא ַרּבִ י ֶאלְ ָעזָ ר
ּיּוטים ,וְ יֵׁש לֹו ֵס ֶפר
ַאזְ ּכָ ִריֵ ,אין לֹו ַה ְרּבֵ ה ִפ ִ
מּוסרּ ,כֻ ּלֹו
"ח ֵר ִדים" ָמתֹוק ִמ ְּדבַ ׁשּ ,כֻ ּלֹו ָ
ֲ
י ְִר ַאת ָׁש ַמיִםַ ,א ָּתה ַמ ְרּגִ יׁש ֶאת ַהּי ְִר ַאת
ָׁש ַמיִם ֶׁשּלֹו ,וְ הּוא ִחּבֵ ר ֶאת ַה ִּׁשיר ַהּזֶ ה
אׁשי ֵּתבֹות ֵׁשם ֲהוָ יָ"ה ,יְ ִדיד נֶ ֶפׁשַ ,א ַחר
ּבְ ָר ֵ
ּכָ ְך ָהדּור נָ ֶאהַ ,א ַחר ּכָ ְך וָ ִתיק י ֱֶהמּו נָ א,
וְ ַא ַחר ּכָ ְך ִהּגָ לֵ ה נָ א( .גליון  199הערה .)1

ב"ידע תדע") ,הּוא ָהיָה בַ ַעל זִ ּכָ רֹון ְמי ָֻחד

אּ .כַ ָּמה ְדבָ ִרים ֶׁשּצָ ִריְך לְ ַד ְק ֵּדק ּבִ ְק ִר ַיאת ַה ְּמגִ ּלָ הַ .הּמֹלֵ ְך
"הּמֹלֶ ְך" ִמּלְ ֵעיל
אֹומר ַ
ִ(מּלְ ַרע) ֵמהֹּדּו וְ ַעד ּכּוׁש (א' א')ִ ,מי ֶׁש ֵ
[ׁש ֶאת ַה ְט ָע ַמת ַה ִּמּלָ ה הּוא ַמ ְט ִעים ּבָ אֹות מ' ֶׁשל ַהּמֹלֵ ְך] זֹו
ֶ
"הּמֹלֵ ְך" צָ ִריְך
בֹודה זָ ָרה ,לָ כֵ ן ַ
ָטעּותּ ,כִ י ַהּמֹלֶ ְך זֶ ה סּוג ֶׁשל ֲע ָ
ּומּלְ ַרע (וְ ַה ַּט ַעם ֹלא ְׁשנֵ י ַפ ְׁש ִטין ֶאּלָ א ַפ ְשׁ ָטא
לֹומר ַהּלָ ֶמ"ד ּבְ צֵ ֵירי ִ
ַ
ַא ַחת)ֵ .מהֹּדּוַ ,ה ָּדלֶ "ת ּבְ ָדגֵ ׁש ּכִ י ָח ֵסר אֹות נּו"ןֶׁ ,ש ֲה ֵרי בַ ָּמקֹור
"הינְ דּו" [וְ ַה ָּדגֵ ׁש ַמ ְׁשלִ ים ֶאת ָהאֹות נ']ַ .על ִרצֲ פַ ת (שם
זֶ ה ִ
ו') ,אֹו ִרצְ ַפתֲ ,אבָ ל ֹלא ִרצְ ַּפת ִ[עם ָּדגֵ ׁש ּבַ ֵּפ"א]ַּ ,ופ ַעם ָר ִא ִיתי
אֹומר ִרצְ ַּפת ֹלא יֹוצֵ א י ְֵדי חֹובָ ה ,לָ ָּמה? ּכִ י
ֶׁשּכָ ְתבּו ֶׁש ִּמי ֶׁש ֵ
רּוׁשּה "ּגַ ֶחלֶ ת"ּ ,כְ מֹו "וַ ּי ָָעף ֵאלַ י ֶא ָחד ִמן ַה ְּׂש ָר ִפים
ִ"רצְ ָּפה" ֵּפ ָ
קֹור ִאים
רּוׁשּה ּגַ ֶחלֶ ת (זֶ ה ְ
ּובְ יָדֹו ִרצְ ָּפה" (ישעיה פרק ו' פסוק ו')ֵּ ,ופ ָ

ּׁשֹואה])ֶׁ ,ש ַהּגֶ ְר ָמנִ ים
(ּב ְׁשנַ ת תש"ג ִ[ּבזְ ַמן ַה ָ
ָהיָה ִסּפּור לִ ְפנֵ י ִׁשבְ ִעים וְ ֵשׁשׁ ָׁשנָ ה ִ
(ימ"ש וְ זִ כְ ָרם) ִהּגִ יעּו לְ גֶ ְ'רּבָ א (זֶ ה ָהיָה ְּביֹום ַׁש ָּבת ָּפ ָר ַׁשת זָ כֹור)ָּ ,ומ ָרן ַרּבִ י
ֹלקינּו",
מּוסף "ּכֶ ֶתר י ְִּתנּו לְ ָך ה' ֱא ֵ
כַ לְ פֹון ַהּכ ֵֹהן זַ צַ "ל ָהיָה ִמ ְת ַּפּלֵ ל ָ
"מה ַא ֶּתם
אֹותםָ :
ִּופ ְתאֹום ַהּגֶ ְר ָמנִ ים ָׁש ֲעטּו וְ ִהּגִ יעּו לְ ָׁשםָׁ .ש ֲאלּו ָ
"ּתנּו לָ נּו ֶאת ָה ַרב ֶׁשּלָ כֶ ם!" ּבָ א ַרּבִ י כַ לְ פֹון וְ ִדּבֵ ר ִא ָּתם
רֹוצִ ים?" ָא ְמרּוְ :
(וְ ָהיָה ַע ְר ִבי ֶא ָחד ֶׁש ְּמ ַת ְרּגֵ ם לַ ּגֶ ְר ָמנִ ים לְ גֶ ְר ָמנִ יתְּ ,ומ ַת ְרּגֵ ם לָ ַרב לַ ֲע ָר ִבית) ,וְ ָא ְמרּו לֹו:
טֹוסים ֶׁשּלָ נּו חֹונִ ים ּכְ ֵדי ֶׁשּי ְַפצִ יצּו
אֹותתּו וְ ָעׂשּו ִס ָיּמנִ ים לָ ַאנְ ּגְ לִ ים ֵהיכָ ן ַה ְּמ ִ
ְהּודים ְ
"ׁש ַמ ְענּו ֶׁש ַהי ִ
ָ
אֹותם ,לָ כֵ ן ֲאנַ ְחנּו ַמ ִּטילִ ים ֲעלֵ יכֶ ם ְקנָ ס ֲח ִמ ִּׁשים ִקילֹו זָ ָהב ,וְ ִאם ֹלא ָּתבִ יאּו ֶאת זֶ ה נְ פֹוצֵ ץ ָמ ָחר
ָ
ְהּודים ּבְ גֶ ְ'רּבָ אּ ,ובֵ ינֵ ֶיהם
[ׁש ֵּתי ְׁשכּונֹות ַהּי ִ
ֶאת ְׁשנֵ י ָהרֹובָ ִעים ָ -הרֹבַ ע ַה ָּק ָטן וְ גַ ם ָהרֹבַ ע ַהּגָ דֹול ְ
"אנַ ְחנּו ֹלא ָע ִׂשינּו כְ לּוםֲ ,אנַ ְחנּו ַרק ִמ ְת ַּפּלְ לִ ים וְ זֶ ה ַהּכֹל.
ילֹומ ֶטר]"ָ .א ַמר לָ ֶהם ָה ַרבֲ :
ִׁש ָשׁה ִק ֶ
אֹותנּו ,יֵׁש לָ כֶ ם ָׁ 24שעֹות!" ָאז
ֵמ ֵאיפֹה נָ בִ יא לָ כֶ ם ֲח ִמ ִּׁשים ִקילֹו זָ ָהב?" ָא ְמרּו לֹוֹ" :לא ְמ ַענְ יֵן ָ
ּקּוח נֶ פֶ ׁש] לָ רֹבַ ע ַה ָּק ָטן ,וְ ִהכְ ִריז לָ ֶהםּ" :כָ ל ִמי ֶׁש ַּמ ְׁש ִאיר
ַרּבִ י כַ לְ פֹון נָ ַסע ּבְ גִ 'יּפ [ּכִ י ָהיָה זֶ ה ּפִ ַ
בֹודה זָ ָרה ּבַ ּבַ יִ תַ ,חּיָ בִ ים לְ ָהבִ יא ֶאת ַהּכֹל"ּ .ובֶ ֱא ֶמת ּכֻ ּלָ ם ֵהבִ יאּו
זָ ָהב ּבְ תֹוְך ּבֵ יתֹו ּכְ ִאּלּו יֵ ׁש לֹו ֲע ָ
"א ַס ְפנּו ּבֵ ינְ ַתיִם ַרק
ֶאת ַהּזָ ָהב ֶׁשּלָ ֶהם .לְ ָמ ֳח ָרת ּבָ אּו ַהּגֶ ְר ָמנִ ים לְ ָׁשם ,וְ ָא ַמר לָ ֶהם ַרּבִ י כַ לְ פֹוןָ :
"אנַ ְחנּו ִסּכַ ְמנּו ַעל ֲח ִמ ִּׁשים ִקילֹוָ ,מ ָחר נָ בֹוא
לֹוׁשים וְ ִׁשבְ ָעה ִקילֹו זָ ָהב" .לָ ְקחּו ֶאת זֶ ה וְ ָא ְמרּוֲ :
ְׁש ִ
"הלִ יכָ ה בְ ֹלא ֲחזָ ָרה"ֶׁ ,שֹּלא
אֹותםֲ :
לָ ַק ַחת ַמה ֶּׁש ָח ֵסר"ּ .כְ ֶׁש ָהלְ כּו ַהּגֶ ְר ָמנִ ים ַרּבִ י כַ לְ פֹון ִקּלֵ ל ָ
יֹותר (וְ ַא ֲח ֵרי כַ ָּמה זְ ַמן ֻה ְחזַ ר ֵחלֶ ק ֵמ ַהּזָ ָהב ֶׁשּלָ ְקחּו).
י ְַחזְ רּו לְ עֹולָ םּ .ובֶ ֱא ֶמת ֹלא ָחזְ רּו ֵ
ֲאבָ ל ַא ֲח ֵרי ֶׁשּלָ ְקחּו ֶאת ַהּזָ ָהבָ ,היּו ְמ ַפ ֲח ִדים ֶׁש ַהּגֶ ְר ָמנִ ים ִה ְת ִחילּו בַ ּזָ ָהב ּובַ ּסֹוף י ְִקחּו נְ ָפׁשֹות.
קֹורא
וְ ִהּנֵ הּ ,בְ ִמנְ ָחה ֶׁשל ַׁשּבָ ת זֹו ַה ְּק ִר ָיאה ָהי ְָתה פָ ָר ַׁשת ְּתצַ ּוֶ ה ,וְ ַרּבִ י ְמ ִק ֶיקץ ֶׁשּלִ י זַ צַ "ל ָהיָה ֵ
ּתֹורה ְמ ִע ָידה ַעל זֶ ה ֶׁש ֵהם
ּתֹורה" :וְ ֵהם יִ ְקחּו ֶאת ַהּזָ ָהב" (שמות פרק כ"ח פסוק ה')ָ ,א ַמר לָ ֶהםַ :ה ָ
בַ ָ
ֹלא י ְִקחּו נְ ָפׁשֹות" ,וְ ֵהם" זֶ ה גִ ַימ ְט ִרּיָא ֲח ִמ ִּׁשים ִ(עם ַהּכֹולֵ ל)ּ ,כִ י ֵהם ּבִ ְקׁשּו ֲח ִמ ִּׁשים ִקילֹו זָ ָהבָ ,אז
כֹותבֶ ת לְ כָ ל ַהּדֹורֹות
ּתֹורה ֶ
ׁשּוטה ֶׁש ַה ָ
יֹותר .וְ כָ כָ ה ָהיָה .זֹו ֱאמּונָ ה פְ ָ
ֵהם י ְִקחּו ַרק ֶאת ַהּזָ ָהב ,וְ ֹלא ֵ
[ׁש ִּׁש ֵּמׁש לִ ְפנֵ י ַהּגָ אֹון ַהּגָ דֹול ַר ִּבי ְמ ִק ֶיקץ] ְמ ַס ֵּפר ַעל ַר ִּבי ְמ ִק ֶיקץ ּכָ ל ַהּזְ ַמן,
יט"א ֶ
(ה ַרב ַע ָּמאר ְׁשלִ ָ
וְ גַ ם לַ ּיֹום ַהּזֶ הָ .
ֶׁש ָהיָה גָ דֹול ַּב ֲח ִסידּות ֲענָ וָ ה וְ ִצ ְדקּות)( .גליון  103אותיות י"ח וי"ט והערה .)30
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ַּב ַה ְפ ָט ָרה ֶׁשל י ְִתרֹו) .וְ לָ כֵ ן ּבַ ִּמּלָ ה ִרצְ ַפת ַה ֵּפ"א צְ ִריכָ ה לִ ְהיֹות
אֹותּהּ .פִ ְתגָ ם (א' כ')ַׁ ,ש ַע ְׁשגַ ז (ב' י"ד),
ְרפּויָה וְ ֹלא לְ ַה ְדּגִ יׁש ָ
גּוׁשהֲ ,אבָ ל ּבִ ְס ָפ ִרים ְמ ֻדּי ִָקים ַהּגִ ֶימ"ל
ָא ַמ ְרנּו ָּת ִמיד ּבְ גִ ֶימ"ל ְּד ָ
"ּפ ְתגָ ם"
ֹאמר ִ
ּיֹוד ַע לְ בַ ֵּטא גִ ֶימ"ל ְרפּויָה ,י ַ
ְרפּויָהָ ,אז ִמי ֶׁש ֵ
"ׁש ַע ְׁשגַ ז" ּבְ גִ ֶימ"ל ְרפּויָה .וְ עֹוד ָּדבָ ר ,וַ יְ ִהי ּכְ ָא ְמ ָרם (ג' ד'),
וְ ַ
יֵׁש ָׁשם ְק ִרי ּוכְ ִתיבּ ,כְ ִתיב "ּבְ ָא ְמ ָרם" ְּוק ִרי "ּכְ ָא ְמ ָרם"ָ ,אז יֵׁש
ּקֹור ִאים ַּפ ֲע ַמיִםּ ,כְ ָא ְמ ָרם ּבְ ָא ְמ ָרםֲ ,אבָ ל ֹלא צָ ִריְך,
ּכָ ֵאּלֶ ה ֶׁש ְ
קֹור ִאים ַרק ַעל ִּפי ַה ְּק ִרי ,וְ כָ כָ ה
ּכִ י כָ ל ַּפ ַעם ֶׁשּיֵׁש ְק ִרי ּוכְ ִתיב ְ
צְ ִריכִ ים לְ בַ ֵּטאִ .אי ֶא ְפ ָׁשר לִ ְקרֹא ֶאת ְׁש ֵּתי ַה ְּק ִריאֹותָ .מ ָרן ּכ ֵֹותב
(בשלחן ערוך אורח חיים סימן קמ"א ס"ח ,ע"ש) ֶׁש ָהיָה ֶא ָחד ַע ְק ָׁשן
ֶׁש ָּק ָרא בְ ֵאיזֶ ה ָפסּוק (בדברים פרק כ"ח פסוק כ"ז) ּכְ מֹו ַהּכְ ִתיב,

הֹורידּו אֹותֹו ֵמ ַה ֵּתבָ ה ,וְ גָ ֲערּו ּבֹו ֶׁשּיֵׁש לִ ְקרֹא ַעל ִּפי ַה ְּק ִרי.
ִ
קֹור ִאים ַרק ַעל
אֹותֹו ָדבָ ר ּכָ אן ,וְ כָ ל ָמקֹום ֶׁשּיֵׁש ְק ִרי ּוכְ ִתיבְ ,
ִּפי ַה ְּק ִרי( .ועיין עוד בספר סנסן ליאיר עמוד קל"ז ותכ"ט)( .גליון 4
אות כ' – ספר השיעור עמוד ס"ו ,וגליון  103אות י"ד ,ובגליון הנוכחי).
אֹומ ִרים
"על ַהּנִ ִּסים וְ כּו' ּבִ ֵימי ָמ ְר ְּדכַ י וְ ֶא ְס ֵּתר"ְ ,
בּ .בְ סֹוף נ ַֹסח ַ
"וְ ָתלּו אֹותֹו וְ ֶאת ּבָ נָ יו ַעל ָה ֵעץ ,וְ ָע ִׂש ָית ִע ָּמ ֶהם נִ ִּסים וְ נִ ְפלָ אֹות",
"ע ָּמ ֶהם"? ִעם ַהּבָ נִ ים ֶׁשל ָה ָמן ָע ִׂש ָית נִ ִּסים
ַמה ּזֶ ה וְ ָע ִׂש ָית ִ
וְ נִ ְפלָ אֹות? ַא ֲח ֵרי ֶׁש ָּתלִ ָית א ָֹותם ַעל ָה ֵעץ ה ַֹור ְד ָּת א ָֹותם ּבַ ֲחזָ ָרה?
לֹומר וְ ָע ִׂש ָית ִ"ע ָּמנּו" נִ ִּסים וְ נִ פְ לָ אֹותּ ,כִ י בַ ְּתפִ ּלָ ה
לָ כֵ ן ָע ִדיף ַ
רּורים.
צָ ִריְך לְ ַדּבֵ ר ּבְ לָ ׁשֹון ּבָ רּור .וְ יֵׁש לְ ִהּזָ ֵהר ֶׁש ַה ְּדבָ ִרים י ְִהיּו בְ ִ
(גליון  4אות כ"ב – ספר השיעור עמוד ס"ז .ראה שם עוד).

