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חכמי לוב
מורי ורבותי שבוע טוב ומבורך. בשבוע שעבר )י”ב סיון( היה יום פטירתו א. 

של רבי כמוס עגיב ע”ה, זה היה אחד מחכמי לוב שהכרנו אותו. פעם נכחתי 
כשעשו רחוב בקריית הרצוג על שם מורנו ורבנו רבי חי טייב לא מת, ובא 
רבי כמוס עגיב ודיבר כמה מלים עליו, אמר גם בלוב היו מכירים ומעריכים 
אותו, כשיש איזו בעיה מדליקים נר לעילוי נשמתו, ותקע שם בשופר. את 
זה אני זוכר. )המלה עגיב לא מובנה לי, יכול להיות שזה עג’יב )נפלא(, ומשום מה הנקודה 
שעל הג’ נשתכחה(. והוא כתב ספר ‘כמוס עמדי’ שני חלקים, חלק אחד נדפס 

בדרך כלל אין לנו הרבה ספרים מחכמי  בחייו, והשני נדפס אחרי פטירתו, 
לוב, הם היו תלמידי חכמים גדולים, מקובלים, עושים מופתים ונסים, אבל לא 
כתבו, אמרו שלא חייבים לכתוב, מי שרוצה ללמוד את התורה יבוא וילמד1.

לטריפולטנים יש מנהגים עתיקים
רים בעולם, אז יורדים בערכם, אסור, ב.  חכמי לוב חושבים אנחנו לא מּוָכּ

אדם צריך להכיר את ערכו2, כל עדה ועדה ה’ נתן לה דברים משלה, צריך אדם 
כל דבר שתשמע אצל רבנים ששומרים על מסורת קדומה  ללמוד את זה3. 

1. החתם סופר אמר חייבים לכתוב אבל לא חייבים לפרסם. בחייו כמעט לא פרסם כלום, 
אבל הם )חכמי לוב( גם לכתוב לא כתבו, מעטים מאד שכתבו. ביניהם הרב ‘מעשה רוקח’ 
רבי מסעוד רקח, ונינו רבי יעקב רקח כתב הרבה מאד )חי תשעים ואחת שנה, נפטר בתרנ”א(. יש 
לו ספר ‘שלחן לחם הפנים’ )כשאתה רואה מישהו מחכמי לוב מזכיר ספר של”ה, אל תטעה לחשוב שזה 
שני לוחות הברית, אלא זה שולחן לחם הפנים(, היה בכתב יד, והוציאו אותו בימינו, ששה כרכים 

‘ויקרא אברהם’,  רבי אברהם אדאדי, יש לו ספר נפלא מאד  ואולי קצת יותר. והיה גם 
בתונס היו תמיד סומכים בכתיבת גיטין ובשמות הגיטין על הספר הזה )עכשיו הוציאו 
אותו במהדורא חדשה, מהדורה יפה מאד(, והוא חיבר גם ספר ‘השומר אמת’, ‘מקום שנהגו’ כל 

המנהגים שלהם מביא שם, וכמה שמות שהיו מסופקים בהם הוא היה מכריע. היה בזמנו 
אחד מחכמי ג’רבא הרב הראשי רבי מעתוק חדאד, והוא היה חותם מעטוק בטי”ת, וכתב 
לו רבי אברהם אדאדי לא כותבים מעטוק בט’, כותבים בת’. למה? כי זו מלה בערבית, 
)ויקרא אברהם, שדה מגרש אות נ’(. וגם מי שחיבר בר יוחאי )מפורסם  יעתק פירושו משחרר 

בכל העולם כולו( היה בלוב.

2. אמרתי כשיבואו אלי כורדים, יגידו מה אתה מספר עלינו? נמצא להם סיפורים מיוחדים. 
אין מדינה בעולם שמדברים בארמית של הגמרא כמו הכורדים. היה פעם אשכנזי אחד 
לפני מאה שנה )אולי קצת יותר( שהיה בכורדיסטן, והוא שומע את בעל הבית אומר לבן 
‘אייתי לי ציבי’, מה זה אייתי לי צבי? יביא לו צבי?! מה יעשה בצבי? אלא הוא  שלו: 
התכוון לומר תביא לי גפרורים. איך גפרורים נקראים בארמית? ציבי. )בגמרא בגיטין )דף 
נ”ו ע”א( כתוב ככה(. ציבי פירושה עצים דקים, אייתי לי ציבי פירושו תביא לי גפרורים. אמר 

לו: אתם לא צריכים לא ספר הערוך ולא פירוש מלים של הגמרא, הכל אצלכם זורם. )אבל 
זה בדור שעבר, הדור החדש הלוואי עם ספר הערוך וכולי האי והלוואי...(

נא קמא,  פעם שמעתי איזה חידון שעשו ברדיו, ועלה אחד טריפוליטני אמר ליָשׁ  .3
נא צריך לומר,  ּ נא. ובאמת זה הפוך, ליָשׁ נא בתרא, והמראיין מתקן אותו, תאמר ליְשׁ ליָשׁ
א ליה יפלחון”, השי”ן בקמץ. ככה  ַנּיָ ָ נא, ככה כתוב בדניאל )ז’ י”ד(: “אומיא ְוִלׁשּ לא ליׁשְ
כתוב בפירוש רב נסים גאון בשבת )דף מ”ז סוף ע”א( לישאנא, ככה אמרנו בג’רבא, ככה אמרנו 
נא. היום שכחו, השכיחו אותם,  נא בתרא, אף אחד לא אמר ליְשׁ ּ נא קמא, ליָשׁ ּ בתונס, ליָשׁ
וכיון ששכחו, מי שאומר נכון מתקנים אותו... מה אתם מתקנים אותו? תלמדו ממנו את 
ן בלי א’ בסוף )דהיינו בלי ה’ הידיעה, כי א’ בסוף המלה זו ה’ הידיעה  ּ הקריאה הנכונה! אומרים ליָשׁ
נא, אין ספק בדבר הזה. מצאו בכמה תשובות  ּ בארמית(, וא”כ עם ה’ הידיעה אומרים ליָשׁ

ולטריפוליטנים יש מנהגים עתיקים מאד מתקופת הגאונים.  תלמד אותו. 
יש להם מנהג שאומרים בשבת שלפני תשעה באב הפטרת ‘משא גיא חזיון’ 
)ישעיה כ”ב(, המנהג הזה נמצא רק בג’רבא ובלוב, ולא בכל ארץ לוב אלא בבית 

‘ישיבה’, ככה מעיד רבי אברהם אדאדי בספרו ‘השומר  כנסת עתיק שמו 
אמת’ )סי’ כ”ג אות ה’(4.

לא לטוס ב’אל-על’ במוצאי שבת
הלילה הזה )ט”ו בסיון( לפני 17 שנה טסתי פעם ראשונה לארצות הברית ג. 

בשביל הישיבה )עכשיו אני לא יכול לטוס(, ולקחתי אתי כמה דברים ונאבדו לי 
הרב  שם5, אבדנו תרופות, איבדנו ספרים, לקחתי תהלים שקנה לי בזמנו 
משה לוי זצ”ל באלול תשמ”א6, וגם ספר זה השולחן7, ואבד הכל. אמרתי 
למה קרה לי כדבר הזה? הלכתי בשליחות מצוה למה קרה לי ככה? אחרי זמן 
ראיתי מכתב מהאדמו”ר מליובאוויטש שאומר לא לטוס במוצאי שבת אפילו 
ארבע שעות אחרי שבת, למה? כי ב’אל-על’ בעוונות מחללים את השבת, יש 
להם טיסה במוצאי שבת, הם באים בשעה ארבע אחה”צ מכינים שם את כל 
הדברים הבטלים וכל ההכנות שיטוסו מיד בשעה הקבועה, אבל זה חילול 
שבת בשביל הנוסעים, לכן לא כדאי לטוס במוצאי שבת רק לפיקוח נפש כמו 
אם צריכים רופא והזמן יקר, אין מה לעשות. אבל לטוס בשביל לאסוף כסף, 
בשביל מה? אל תטוס במוצאי שבת, תטוס מחר בבוקר. אמרתי זה העונש. 
עשיתי ככה קיבלתי ככה. חלק מהתרופות אבדתי אותם, ושני הספרים האלה 
אבדתי אותם, עשינו רשימה של דברים. יש שם כושים גויים, הגויים האלה 

אבדו את הספרים, זרקו אותם. אין מה לעשות.

רבי נסים יגן ע”ה
ע”ה. הוא החזיר ד.  הגאון הצדיק רבי נסים יגן  )י”ד בסיון( נפטר  והיום הזה 

אלפים בתשובה, פעם עשו כנס בכותל המערבי לרפואתו, והוא אמר ‘רבונו 
של עולם החזרתי לך לפחות עשרת אלפים איש בתשובה’, היה אדם גדול 
מאד, היה מספר סיפורים ומקרב את האנשים לתורה, בן אדם מיוחד. בעוונות 
נפטר בן חמשים ותשע ביום שבת י”ד בסיון תש”ס, וסימניך ההפטרה של 
היום “רני ושמחי בת ציון” )זכריה ב’ י”ד(, רני ראשי תיבות רבי נסים יגן. )שכחנו 

של הגאונים לישאנא באל”ף אחר השי”ן, זו הקריאה הנכונה. משום ששכחו אותה עדות 
אחרות אנחנו צריכים לזרוק את שלנו?! לא כך עושים.

רבי שאול כהן ע”ה רבה של ג’רבא לפני מאתים שנה, ממתי  שם הוא התווכח עם   .4
הקהילה של ג’רבא קיימת, אם מחורבן בית שני או מחורבן בית ראשון.

5. איך נאבדו? מישהו נתן לי עצת אחיתופל כדי שהטיסה תהיה קלה לקחת אספירין, 
והאספירין הזה בלבל אותי, שיגע אותי.

היה בידי התהלים הזה ספוג בדמעות. כשאשתי חלתה הייתי קורא בו תהלים כל   .6
הלילה. וכן על זו הדרך.

7. ספר זה השולחן יש בו פרקי שבת, לקחתי 
אותו אתי. והיו בו כמה הגהות והערות, הלך 
לאיבוד. קניתי אח”כ ספר אחר והשלמתי בו 

מה שזכרתי.
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כנראה לרשום את השם שלו ברשימות הרבנים בלוח השנה, שנה הבאה צריכים להכניס אותו: י”ד 

בסיון פטירתו של הגאון הצדיק רבי נסים יגן(. היה אדם שמסר את עצמו על התשובה.

רבי חיים מוולאז’ין ע”ה
והיום הזה פטירת גאון גדול רבי חיים מוולאז’ין ע”ה ]נולד ז’ סיון תק”ט ונפטר ה. 

י”ד סיון )יום הברית שלו( תקפ”א[. הוא היה תלמידו של הגר”א ע”ה, תלמיד מובהק, 
אבל הוא היה אומר אני לא שווה עפר רגליו. אני תלמידו מובהק?! מה פתאום! 
אני לא שווה כלום. היה כל כך מעריך את רבו. משהו מדהים. אומר יש לנו ספקות 
)כל השנה מצטברים לו כמה שאלות וכמה ספקות(, בא לפני רבו ועונה לו אחת שתים, 

אומר: כל הספיקות שכתבתי אני וחבר שלי הכל הלך לאיבוד, הגר”א אומר לו כך 
וכך נגמר הסיפור, לא מתווכח אתו. היה מיוחד. אע”פ שלפעמים הגר”א התחשב 
בו8, והיה מאד מעריך את תלמידו, התלמיד העריך את רבו שבעתיים, מי שקורא 
את ההקדמה שלו על ספרא דצניעותא עם פירוש הגר”א, וגם בהקדמתו לספר 

“שנות אליהו”, איך אומר עליו: ‘לית דין בר נש’, זה לא בן אדם.

אי אפשר שהכוונה תהיה במקום המצוה
רבי חיים מוולאז’ין יסד ישיבת וולאז’ין שהתקיימה שבעים שנה אחרי פטירתו ו. 

)הוא נפטר בי”ד בסיון תקפ”א, והישיבה נסגרה בתרנ”ב, בגלל שרצו להכניס שמה לימודי חול וכו’ 

וכו’(, אבל הוא לא השאיר לנו שאלות ותשובות, רק מעט בספר חוט המשולש 

)לא ראיתי אותם(. והשאיר ספר מוסר. למה? כי בזמנו היו החסידים מדברים, 

אנחנו מתכוונים לשם שמים, ואתם )הליטאים( כל הזמן עושים פלפולים וזהו, 
אז הוא כתב ספר נפש החיים, ושם אמר: אנחנו גם כן יש לנו תורה ויראת שמים 
דפרחא לעילא, ככה היה עושה. והוא אומר )שער ד’ פרק א’(: ראיתי ערים שאין 
להם תלמוד בבלי שלם, אלא הוא חסר. חסרה מסכת זו וזו, יש שם ‘מסכתות 
ישיבתיות’ )ככה קוראים להם היום(, אבל ש”ס שלם אין. מה זה? זו תורה זאת?! 
אינם יודעים כלום. אומר עוד: ראיתי אנשים שעושים כוונות יותר מדאי עד 
שמפספסים את השעה של התפילה. ואמר דוגמה: אדם יושב בליל פסח, והוא 
פותח שער הכוונות וקורא את כל הכוונות של העבור ושל היניקה, ופרעה מה 
התכוון, וכל מיני דברים של קבלה. ומרוב העיון שלו עלה השחר, לא אכל מצה 
ולא קרבן פסח, הוא חייב כרת. לא יעזור לו כלום. יאמר: ‘עשיתי כל הכוונות’, 
אבל לא אכלת! ואילו בן אדם אחר שלא עשה שום כוונות, אלא לקח קרבן פסח, 
בירך ‘אשר קדשנו במצוותיו וצוונו לאכול הפסח’, עשה את המצוה בלי כוונות, 
יצא ידי חובה )פרק ה’ שאחר שער ג’(. לכן אי אפשר שהכוונה תהיה במקום המצוה. 
את זה הוא כותב נגד חלק מהחסידים בזמנו שהגזימו יותר מדאי בכוונות עד 

ששכחו את המצוות, ובמיוחד מצוות בזמנם.

צוואת הסוסים
החכם הזה היה לו מח חריף מאד, ואני אומר עכשיו סיפור כדי שתבינו את ז. 

המוחות ושצריכים ללמוד בצורה כזאת9. אביו היה סוחר גדול )ככה מובא( והיה 
8. הגר”א ביום ששי לא היה אוכל שום דבר. לא אוכל כלום. פעם אחת ביום ששי בא אליו 
רבי חיים מוולאז’ין, ולפני שהוא מקבל את פני רבו, היה הולך למקוה. וכשהוא במקווה באו 
אליו ממשפחת הגר”א, אמרו לו: ‘הרב קורא לך’, אמר: מה?! אמרו לו: הרב קורא לך דחוף, 
בא אליו, ראה אותו הראש שלו עם מטפחת )לא בגלל הקורונה...(, תופס ככה את המוח שלו, 
והוא עצוב כולו ופניו שחורים בצער, אמר לו: ‘אנא הושיעה לי’, אמר לו מה אני אושיע לך? 
“מאין אושיעך” )מלכים-ב’ ו’, כ”ז(? אמר לו: יש כאן ירושלמי, עבדתי עליו שלושה ימים ושלושה 
לילות ואני לא מבין אותו. אמר לו אם הרב לא מבין, אני יודע משהו?! אמר לו בכל זאת, 
“טובים השניים מן האחד” )קהלת ד’ ט’(, והנה עיין ועיין ועיין, מצא פתח קטן שיוכל להכנס 
בו, אמר אולי נאמר כך וכך? אמר לו איזה יופי, פתחת לי את הכל. אמר הגר”א: תביאו לי 
כופתאות שהכנתם לשבת. והוא יודע שמנהגו של הגר”א לא לאכול כלום ביום ששי. אמר 
לבני הבית: למה עכשיו הוא אוכל? אמרו לו אתה לא יודע, שלושה ימים ושלושה לילות 
הוא ישב בתענית על הירושלמי הזה, איך הוא יכול עכשיו לא לאכול, הוא רעב מאד, לולי 

שבאת מי יודע מה היה עושה עוד.
9. יש כאלה נמנעים מלימוד חשבון, בעלי תשובה במיוחד. מביאים את בניהם ללמוד בחינוך 
העצמאי, בתנאי שלא ילמד חשבון, בתנאי שלא ילמד אנגלית, בתנאי שלא ילמד הנדסה. 
מחר הבן נוסע לחוץ לארץ רואה כתובת, רואה רחוב, לא יודע לקרוא מה זה. מה האותיות 
האלה?! הוא לא יודע ולא מכיר אותם. לא ראה אותם אפילו בחלום... אנחנו בחוץ לארץ בגיל 
ר עברית’ שנדפס בג’רבא, בעמוד הראשון של הספר )יש לי הספר.  שש אבא הביא לנו ספר ‘ַדֵבּ
לא ששמרתי אותו מאז, הספר הראשון הלך לאיבוד כי קראתי אותו מאה פעמים ואחת והוא נקרע... הבן של רבי בועז 

מתעסק עם כל מיני דברים. בא אליו יום אחד שר נכבד ברוסיה, אמר לו: יש לנו 
בעיה, אני וטובי המוחות )טובי המדענים כביכול. אל תקרי “ויתן מעדנים לנפשך” )משלי 
כ”ט י”ז(, אלא ויתן מדענים לנפשך...( אף אחד לא יודע לפתור את הבעיה, אמר לו: מה 

הבעיה? אולי אני אפתור, אמר לו: כן, בשביל זה אני באתי... אנחנו שלשה אחים, 
ואבא שלנו הלך לעולמו, והשאיר לנו שבעה עשר סוסים מיוחדים, אין כמותם 
והשאיר צוואה כזאת:  )סוסים ‘גזעיים’. כל סוס וסוס שווה הרבה סוסים אחרים(.  בעולם 
הבן הבכור יקח חצי הסוסים, הבן השני יקח שליש הסוסים, והבן השלישי יקח 
תשיעית הסוסים, אבל לא למכור שום סוס ולא לשחוט ולא לאכול, רק שלמים. 
אי אפשר הדבר הזה. שבעה עשר סוסים אי אפשר לחלק אותם לשתים, זה 
שמונה וחצי, והוא אמר לא לחתוך אותם, ואי אפשר לחלק אותם לשלוש, זה 
חמש ושני שלישים, איך יעשו שני שלישים? ואי אפשר לחלק אותם לתשע, זה 

אחד ושמונה תשיעיות. אנחנו נבוכים כולנו.

“למען הרבות סוס”
ורבי חיים בפינה ילד קטן שומע את זה, אמר: ‘אם היה השר הזה נותן לי סוס ח. 

אחד מהסוסים שלו, הייתי פותר לו את הבעיה’, אביו אמר לו מה אתה מתערב כאן? 
והשר שמע את זה אמר לו: כן, חיימקה בוא הנה, אתה יכול לפתור את הבעיה? 
אמר לו: אני חושב שכן, אמר לו: איך תפתור את הבעיה? אמר לו: סוס אחד שלך 
יפתור את כל הבעיות, איך יפתור את הבעיות? אמר לו: תוסיף סוס לשבעה עשר 
האלה נעשו שמונה עשר, החצי זה תשעה, והשליש זה ששה, והתשיעית זה 
שנים, 9+6+2 זה ביחד 17, והסוס שלך יחזור אליך אל תפחד... )סימן לדבר: “טוב 
ה’ לכל” )תהלים קמ”ה ט’(, טוב - תשע שש ושתים(, אמר לו השר איזו חכמה יש לך. אני 

מוכן לתת לך ארבעה סוסים. אמר לו אני לא צריך, אני הולך ללמוד. שלום...

“כי מוצאי מצא חיים”
איך מצא רבי חיים את הפתרון הזה? אנשים חושבים איזה פתרון זה להוסיף ט. 

סוס? מה החכמה בזה? לא, זה פתרון עמוק ונפלא ואמתי10. איך הוא מצא את 
זה? ההסבר פשוט מאד, אין מספר בעולם שתקח ממנו חצי ושליש ותשיעית ולא 
ישאר בו שארית. חייב להישאר בו. כי כשתיקח חצי נשאר חצי, תקח עוד שליש 
נשאר שתות )כי בכל דבר שלם יש ששה שתותים - שש ששיות, אם לקחת חצי )שלוש ששיות( 
ולקחת עוד שליש )שתי ששיות(, נשאר שתות, ואם היה צריך לקחת עוד שתות, מצוין, לקחת 

ששית נגמר הכל( ואם אתה לוקח תשיעית זה פחות מששית, מוכרח להישאר. בואו 

נדבר במלים אחרות, באחוזים, חצי זה 50%, שליש זה 33%, ותשיעית של מאה 
זה 11%, אז 50+33+11 זה 94, נשאר 6. מה תעשה? אלא מוכרח לומר שהחלק 
הזה שנשאר הוא מחוץ לסוסים האלה. כלומר יש סוס אחד מבחוץ שהוא בא 

חדאד שיהיה בריא הביא לי ספר חדש(, יש אותיות א’ ב’ גם באותיות אשורית, גם באותיות אשכנזיות, 

וגם בצרפתית A-B-C-D, )היום לא אומרים ַאה, אומרים ֵאי, כי זה באנגלית(, אבל הכרתי לפחות את 
האותיות, אדם רואה אותיות צריך להכיר אותם. מה לעשות. אדם ישב לא ידע כלום. אסור 
לעשות את זה. והחשבון גם כן. אדם לא יודע חשבון, מחר ימצא סוגיא בכלאים, בעירובין, 

במקוואות, לא מבין בה בין ימינו לשמאלו, חייבים לדעת. אין ברירה. מצווה ללמוד את זה.
10. העולם לא יודעים כמה שהדבר פשוט הוא אמתי. שבוע שעבר אמרתי על הגאון ר’ יצחק 
גויטע בעל שדה יצחק שהדברים שלו פשוטים ועמוקים, מישהו אמר לי, אם פשוטים לא 
עמוקים ואם עמוקים לא פשוטים, לא נכון, הפשוט הוא גם עמוק והעמוק הוא גם פשוט. 
הפשוט פירושו שהוא אמתי. אתה מעמיק ומעמיק ומעמיק, עד שתמצא את הפשט מול 
העינים. היה סיפור בימי הגאון מוילנא )אני נכנס מסיפור לסיפור...( שבא אחד והביא לו ספר 
שכתב על התפלה, עיין בו הגאון מוילנא ואמר זה ספר נפלא. זה פירוש על התפילה שחיבר 
אדם פשוט לכאורה. אמר לו אחיו רבי אברהם, למה הרב כל כך מתפעל מהספר הזה? מה 
יש בו? אמר לו בוא תראה, הוא כתב למה אומרים אדון עולם לפני תפילת שחרית )עד היום 
כל הילדים בגן אומרים ‘אדון עולם אשר מלך’, כולם שרים את זה, אף אחד לא יודע למה, אפילו הבן של נתניהו 

כשהיה קטן היה אומר אדון עולם... ואחד מהבנים שלו חוזר בתשובה, אולי זה אותו אחד שאמר אדון עולם, אי אפשר 

לדעת(. וכתב המחבר ההוא בגלל שכתוב בגמרא בברכות )דף ז’ ע”ב( מיום שנברא העולם לא 

היה אחד שקרא לקב”ה אדון, עד שבא אברהם אבינו וקראו אדון, שנאמר “ויאמר א-ד-נ-י 
אלקים מה תתן לי” )בראשית ט”ו ב’( קרא לו אדון, לפני כן לא כתוב אדון, כתוב שם הוי”ה, וכאן 
אברהם קראו אדון. ותפלת שחרית תיקן אותה אברהם אבינו, לכן מתחילים את התפלה 
באדון עולם. הגר”א כל כך התפעל מזה. אמר לו מה אתה מתפעל? אמר לו זה דבר אמתי. 
כמה שהוא פשוט אבל הוא אמתי. זה העיקר, כשאדם אומר דברים אמתיים זה חשוב ביותר. 
כשאדם אומר דברים שהוא יודע באמת “לבאי ולבך ידעי” שהוא אומר שטויות והבלים, 

והמחבר לא כיוון לזה, מה עשית?!
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רק להשלים את החשבון, וממילא אחרי שתקח שמונה עשר החזרת אחד. אז 
הבכור לוקח תשעה – חצי, אח”כ השני לוקח ששה - שליש, והשלישי לוקח 
שתים - תשיעית, וישאר אחד בחזרה תחזיר אותו, נגמר הסיפור. זו חכמה. 
ולא ילמד גמרא “יבש היה  אדם שלומד גמרא צריך לפתח את השכל שלו. 

כעץ” )איכה ד’ ח’(.

ללמוד לכתוב
לכן אומרים חכמים צריך אדם ללמוד לכתוב, ללמוד לעיין, ללמוד להתבונן. י. 

יש שתי שיטות. יש שיטה שלא כותבים כלום עד שמגיעים לגיל מבוגר, פתאום 
מתחיל לכתוב, אבל אוי לנו מאותה כתיבה, אתה לא מבין מה הוא מדבר, לא יודע 
מה הוא אומר. פתח בכד וסיים בעשר חביות... מה הוא מדבר?! אבל יש כאלה 
לא ככה, אלא מתחילים לכתוב מילדות, כותב וכותב וכותב, אח”כ כשמגיע לגיל 
עשרים כבר יש לו עשר מחברות מלאים כל טוב, שיבושים ודברים נכונים, הכל 
נמצא שם... מה התועלת בזה? לכן צריך לכתוב, אבל מילדות צריך להראות לרב 
)או לתלמיד חכם( שיבדוק ויעיר לו, ואם ימצא טעות יעביר קולמוס, לא ישאיר אותו 

ויכתוב: “אמר המגיה. אבל זה קשה ע”פ הפשט”... מה זה קשה ע”פ הפשט?11 
אם זה שיבוש תזרוק. אבל תדע שכל שורה בחידושים יש לה משקל, יש לה 

חשיבות. לא כל אחד ואחד משרבט “בשרביט הזהב אשר בידו” )אסתר ה’ ב’(.

נפש רוח ונשמה
פעם אחד שאל שאלה, אנחנו בליל שבת מקבלים נפש רוח ונשמה, נפש יא. 

יתירה בבואי כלה, ורוח יתירה בברכו, ונשמה יתירה ב’ופרוש עלינו ועל ירושלים 
עירך סוכת רחמים ושלום’, ובבוקר מקבלים עוד פעם נר”ן של היום )ושל היום 
חשובים יותר(, נפש יתירה בנשמת כל חי, אח”כ בתפלה כשאומר ה’ שפתי תפתח, 

ונשמה יתירה בתיבת “איה” ]במוסף בקדושת  תוספת הרוח12,  יכוון לקבל 
‘כתר’[, ויש עוד חזנים שבמלת “איה” מאריכים כדי לקבל נשמה יתירה. עכשיו 
בא מישהו ושאל שאלה, אם כן למה אנחנו אומרים נשמת כל חי? צריך לומר 
נפש כל חי, הרי מקבלים שם נפש יתירה לא נשמה, יש לזה שני תירוצים, 
תירוץ אחד פשוט, הנפש היתירה של היום היא כל כך חשובה כמו נשמה של 
הלילה, כתוב שהנר”ן של היום חשובים כ”כ יותר מנר”ן של הלילה )בא”ח ש”ב 
פרשת לך לך אות ט”ז(, לכן בלילה עשינו ]כבר[ נפש רוח ונשמה, ובבוקר עשינו 

]שוב[ נפש, והנפש היתירה של היום חשובה כמו נשמה. אבל יש תירוץ יותר 
טוב מזה, הרמב”ם )ראה פ”ז מהלכות תפלה הי”ב-י”ג( אומר שפעם לא היו אומרים 
“ויברך דוד”, “ויושע” וכו’, לא היו אומרים את זה, אלא גומרים “כל הנשמה 
תהלל יה” ומיד אומרים “ישתבח”, מתי היו אומרים שירת הים? אחרי ישתבח. 
)ומביא את זה גם ביבי”א ח”א סימן ה’ אות י’(, לכן אפשר בזה להסביר למה אומרים 

הנשמה תהלל יה13, ואחרי זה מיד  נשמת כל חי )ולא ‘נפש כל חי’(, כי גמרו כל 
אומרים נשמת כל חי, וכיון שאמרת כל הנשמה - נשמת כל חי זו נשימה גם 
כן, ואחר כך הוסיפו ויושע, אבל הנוסח ‘נשמת כל חי’ נשאר כמו שהוא. אין 

יותר טוב מללמוד פשט.

אהבת הפשט
ורבי חיים מוולאז’ין כל כך אהב את הפשט כמו רבו הגאון מוילנא, עד שהיה יב. 

11. ראיתי מאמרים שכתוב שם שזכו ב”כתיבת חידושי תורה” בפרס הכי גדול, אבל פשט 
גמרא הם לא מבינים.

12. משום מה בסידורים שלנו היה כתוב “יכוון לקבל עליו תוספת הרוח” מה זה לקבל 
עליו? הוא מקבל עליו עול מלכות שמים?! וכי אתה אומר יכוין לקבל עליו כסף?! אומרים 

יכוין לקבל כסף. מלת עליו טעות. ותיקנו את זה.
13. אמרו חכמים )בר”ר י”ד, ט’( כל נשימה ונשימה תגיד תודה לקב”ה. לא היינו יודעים את 
הערך של הדברים, עד שבאה הקורונה המרשעת הזאת, על כל נשימה צריך לומר תודה, 
אם הנשימה ח”ו תעלה בה איזו קורונה - רחמנא ליצלן. “והרם קרן ישראל עמך” - הרם את 
הקורונה מישראל עמך, שלא יהיה קורונה, על כל נשימה ונשימה צריך להודות לקב”ה.

אסור בישיבת וולאז’ין של אז לפתוח מהרש”א. אבל איך אפשר לעבור גמרא 
בלי מהרש”א?! אמר: לא, לפעמים מהרש”א מפלפל יותר מדאי. מי שפותח 
מהרש”א בישיבת וולאז’ין צריך רישיון מיוחד בחתימת ראש הישיבה, ככה 
כתוב בספר עץ חיים )וראה בספר אבי הישיבות עמ’ 448(, אי אפשר להאמין. והחזון 
איש למד פעם בישיבת וולאז’ין )יותר מאוחר, בזמן שהיה בה רבי חיים מבריסק( והוא 
כתב באגרותיו )בח”א באגרת הראשונה(: “ומיום שעזבוהו )את לימוד מהרש”א( אבדו 
את ידיעת הפשט כולו, ויתרגלו בקלות העיון”. צריך ללמוד את מהרש”א. ואם 
יש לך פירוש יותר נוח ממנו - אדרבא. אבל אם אין לך פירוש, עליך לקבל את 
פירוש מהרש”א. בהרבה ישיבות אומרים: הרמב”ן הקשה והריטב”א הקשה, 
וזה תירץ וכו’, אבל מה אתה עושה? נעשית חמור נושא ספרים? רק פלוני 
הקשה ופלוני תירץ?! במקום לעשות את כל זה, פשוט תתבונן ברש”י, כי כל 
מלה ברש”י – “יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה” )משלי ג’ ט”ו(, אנחנו 
קוראים את רש”י ומדקדקים בו, ולפעמים רש”י מתרץ קושיות גדולות של 

ראשונים באות אחת!

ו’יעבור
מנין יג.  )ברכות דף ח’ ע”א( שאומרת  ומצאנו מקרים כאלה. למשל, יש גמרא 

שהקב”ה אינו מואס בתפלתם של רבים, שנאמר: “הן א-ל כביר ולא ימאס” 
)ד”ה כביר(:  רש”י כותב  )איוב ל”ו ה’(. איפה כתוב בפסוק על תפלתם של רבים? 

“כביר לא ימאס - תפלת הרבים לא ימאס”. מה חידש רש”י? אלא שרש”י 
הוקשה לו שהרי הכוונה של הפסוק: “הן א-ל כביר” - הקב”ה הוא כביר וגדול 
מאד )כמו שהערבים אומרים: “אללה הוא אכבר”(, “ולא ימאס”. א”כ היכן כתוב שלא 
מואס את תפילת הרבים? לכן רש”י עשה בחכמה, השמיט את הוא”ו של “ולא” 
שאת תפילת  וכתב “כביר לא ימאס”, ולא התחיל מתחילת הפסוק, והכוונה: 
הכבירים - דהיינו שהם הרבה - לא ימאס אותה14. וזו כוונת רש”י שהשמיט לנו 
אות וא”ו, והאיר לנו את העינים! אנשים קוראים את רש”י, מבינים מה שהוא 
מדבר?! לא מבינים אותו! מיד מתחילים לפלפל, מהרש”א אמר ופלוני אמר, 
קודם כל צריך להבין את הפשט, את הגמרא, את רש”י, את תוספות, ואחר כך 

תוסיף עליהם מה שתרצה.

“טוב לי תורת פיך”
וכך היה רבי חיים יודע גם שאר החכמות, ויש אסמכתא לזה. יש סיפור יד. 

חסידי מספר דרכי חיים )נדפס בירושלים בשנת תרפ”ב, דף מ”ב ע”א(: מעשה בגאון 
הקדוש רבנו שמלק’א15 שהיה אב בית דין בעיר ניקלשבורג, ודרש בערב 
שבת בפני הרבנים והחכמים דרוש על שבע חכמות, וכל שבת היה דורש על 
חכמה אחת עד שדרש על כל שבע חכמות, והיה פלא גדול בעיני כל הרבנים, 
כי חשבו שידרוש להם בעוצם כוחו הקדוש בפלפול ומוסר. רק אחרי שבע 
שבתות התחיל לדרוש במוסר השכל ופלפול, ואמר לעולם )לשומעים(, שתמיד 
היה לו פסוק בקהלת שלא הבין אותו: “טוב לשמוע גערת חכם מאיש שומע 
)קהלת ז’ ה’(, ולכאורה היה צריך לומר: טוב לשמוע גערת חכם  שיר כסילים” 
מלשמוע שיר כסילים, ומה הפירוש: “מאיש שומע”? אלא הכוונה שטוב לשמוע 
גערת חכם )מוסר השכל( מתלמיד חכם שהוא שומע שיר כסילים, דהיינו שהוא 
מבין גם את שבע החכמות )כי שבע החכמות האלה לעומת חכמת התורה נקראים “שיר 
כסילים”(. כי אם אינו יודע את שבע החכמות, יגידו לו: אם היית שומע ומכיר 

אותם היית מבין, אבל אתה לא מכיר את הנעימות שלהן ואין ביכולתך למאוס 
שלמד את אותם החכמות, ולמרות זאת הוא מרעיש עולמות  אותן. אבל מי 

14. ולפי דרשת הגמרא הוא”ו הזאת מיותרת. והיכן מצינו וא”ו מיותרת? “ואלה בני צבעון 
ואיה וענה” )בראשית ל”ו כ”ד(. מה זה ואיה? הכוונה איה וענה, וכמו: “מגערתך אלוקי יעקב 
ורכב וסוס” )תהלים ע”ו ז’(, שהוא”ו של מלת “ורכב” מיותרת, כי היה צריך לכתוב:  נרדם 

“נרדם רכב וסוס”.
15. זה אחיו של רבי פנחס הורוויץ בעל ספר ה’הפלאה’ ו’המקנה’, שהיה רבו של החתם סופר.



לבחור רק בחכמת התורה, לאותו תלמיד חכם מאמינים העולם. עד כאן. ואת 
זה ראינו לא רק ברמב”ם שלמד את כל החכמות, ואמר )שו”ת פאר הדור סי’ מ”א(: 
למדתי את כל החכמות רק בשביל התורה והם כרקחות טבחות ואופות16, אלא 
גם הרא”ש כתב לחכם אחד בדורו תתרגם לי את מה שכתב הרמב”ם בפירוש 
המשנה בכלאים )כי הרמב”ם כתב בערבית(. והוא תרגם לו את הכל וכתב לו: לדעתי 
“הם הם הדברים שנאמרו למשה מסיני”! )כך הלשון של אותו חכם המתרגם )רבי ישראל( 
שהעביר את הדברים להרא”ש(. אומרים שהרא”ש שנא חכמות, אבל זה לא נכון, 

הוא לא שנא חכמות, הוא שנא את הפילוסופיה, כי עד מאה שנה לפני זמנו 
הפילוסופיה הייתה עוזרת לאמונה, כי הפילוסופים היו מאמינים שיש סיבה 
לעולם, עילת העילות וסיבת הסיבות, אבל היו אומרים שהעולם היה קיים 
מאז ומתמיד, כך הם טענו, והרמב”ם התווכח אתם ופרך להם את הדברים. אבל 
אחר כך התחילו לחפש דרך לומר שהעולם נברא בלי בורא. זה שיגעון וטירוף 
לחלוטין. איך הם מיטפשים ולא רואים כמה פלאים יש בגופו של אדם?! כמה 

מיליארדים של תאים זעירים יש בו.

“ומבשרי אחזה אלוק”
יש דבר נפלא מאד שמצאתי השבוע. הגוף מרפא את עצמו. אדם שקיבל טו. 

בר מינן אירוע מוחי וחצי המוח לא עובד, אחרי טיפול, ואחרי שבועיים שלושה 
ארבעה, פתאום מתחיל לדבר, איך זה קורה? חצי המוח שנשאר עובד השלים 
את החצי הפגוע, האם זה מקרה?! היתכן שחתיכת בשר פתאום משלימה את 
החתיכה השניה?! היה משורר אחד )נדמה לי נתן אלתרמן( שקרא למח “חתיכת 
עיסה דביקה”, כיצד היא יכולה לחשב, להכפיל, להוסיף, לחלק, ולחסר, איך 
יתכן?! אלא הכל בא מלמעלה, הכל זו חכמה שאין לה סוף. או למשל כבד שאפילו 
אם נאכל ממנו שלושת רבעי ונשאר ממנו רבע, אפשר לחזור ולחדש את הכל. 
או למשל אדם שיש לו פצע, והדם זורם, ואם הוא לא יעצור, האדם יכול למות 
מפצע קטן, אבל ישנה חכמה גדולה שכאשר הדם זורם פתאום הוא נגלד, 
ואחרי שנגלד תשאיר אותו כך ואל תגע בו, אחר כך הגלד יורד לבד והאדם 
חוזר לאיתנו. היתכן לומר שכל הדברים האלו באו במקרה?! זה לא טיפש מי 
שאומר כך?! ועוד הוא נקרא “פרופסור”, זה פרופסור מג’נון, משוגע, מטורף, 

סכל ופתי, איך אחרי כל הדברים האלה הם לא יודעים את האמת?!

“חכמות בחוץ תרונה”
אבל מכיון שיש דברים בפילוסופיה שהם מושכים, והיה משפט אחד של טז. 

אריסטו שמביאים אותו בספרים: “יש לנמנעות טבע קיים”, דהיינו שכל דבר 
שהוא נמנע, יש לו טבע ואי אפשר לזוז ממנו, וממילא הם לא מאמינים בנסים, 
הרשב”א גזר על חכמת  ומתחילים להדחק ולפרש את הנסים שנעשו. לכן 
הפילוסופיה וחכמת הטבע. וכך לשונו בתשובה )ח”א סי’ תט”ז(: “והנער היולד 
על ברכי חכמות הטבע, ויראה ראיות אריסטו עליו שבע”, מה יעשה?! לכן 

16. ואם תאמר מי אמר שזו הסיבה שהרמב”ם למד אותם, הרי הרמב”ם אוהב חכמות )כמו 
שכתב במפורש בפירוש המשנה בחגיגה )ריש פרק ב’( שטבע כל אדם לאהוב כל החכמות שבעולם, בין יהיה 

טיפש בין יהיה חכם(. וא”כ מי אמר שלמד את החכמות בשביל התורה? אבל כשאתה רואה 

משניות סתומות וחתומות בכלאים בעירובין באהלות וכו’, שאי אפשר להבין אותם, 
ובא הרמב”ם ופותח לנו את השערים, אתה מבין את זה. ישנה משנה בעירובין )סוף פרק 
ב’( שרבנו עובדיה מברטנורא פירש אותה על פי רש”י, ואחר כך כתב: “והרמב”ם ביקש 
חשבונות רבים ולא ירדתי לסוף דעתו”, והתוספות יום טוב אמר מה זה לא ירדתי לסוף 
דעתו? אם לא הבנת אל תזכיר אותו בכלל, הרי כבר פירשת יפה בדרך של רש”י. אלא 
הוא אומר, “במצוותו יצוונו”, ללמדנו שצריכים להתבונן בדברי הרמב”ם, ופירש את דברי 
הרמב”ם מלה במלה. ואחרי כל הפירוש על כלל פיתגורס וכו’, עדיין לא הבנו מה הכריח 
את הרמב”ם לפרש כן ומאיפה הביא את כל הפירושים האלה? עיינתי בזה פעם, וראיתי 
שזה מיוסד על פי פירוש הרי”ף בעירובין )דף כ”ג ע”א(, הרי”ף פירש את הדברים ולא הביא 
דוגמאות, ובא הרמב”ם ועשה חישוב מדויק שיהיה בדיוק כמו שהמשנה אומרת, הרמב”ם 
לקח את כל ההסברים של הרי”ף ותירגם אותם הלכה למעשה וביאר אותם בחכמה רבה. 
ואותו דבר בכלאים, הייתה משנה )פרק ה’ משנה ה’( שהמפרשים נלאו בה, והר”ש אמר שיש 
כלל של פיתגורס אבל זה דברים בטלים, ופירש אחרת. והתוספות יום טוב אמר לא מובן 
למה אמר שזה דברים בטלים, תבדוק ותראה שהדברים נכונים, הרי אתה חייב לפרש את 

המשנה. והרמב”ם פירש הכל מדוייק.

ציוה שלא ללמוד את החכמות האלה, אלא רק חכמת הרפואה בלבד. אבל על 
חשבון והנדסה, תכונה ואסטרנומיה לא אמר כלום. ואדרבא יש לנו גדולי עולם 
בימינו שבקיאים בדברים האלה. כמו רבי חיים קנייבסקי שיהיה בריא, יש לו 
הגהות על הלכות קידוש החודש לרמב”ם )נדמה לי שהוא למד את זה עם מישהו, וכתב 
עליו הערות והגהות והסברים(. והוא ציוה להדפיס מחדש כל הספרים שמבארים 

את קידוש החודש17. לכן אדם צריך ללמוד ולהבין, הגר”א בגיל תשע ידע את 
ורבי חיים קנייבסקי למד,  ותוספות יום טוב למד,  הלכות קידוש החודש18, 
וחכמים אחרים למדו, מדוע אסור ללמוד?! אדרבא צריך ללמוד, כדי שלא 
ישאלו איזה תלמיד חכם בחשבון ולא ֵידע בין ימינו לשמאלו. צריכים ללמוד כל 
דבר ודבר שיש בו לימוד19. למשל להכיר אותיות לועזיות, כמו שהיעב”ץ כותב 
שלא היה יודע את האותיות האלה, עד שעקב אחרי האותיות, וידע שזו נקראת 
ּגֹוֶפן שלהם, וכותב שהוא ראה את ספרי  כך וזו כך, עד שלבסוף למד לקרוא ּבַ
הנוצרים שהיו מאה ומאתים שנה לפניו, וכתבו שישנה חכמה גדולה בתלמוד 
)ואת זה מביא רבי יוסף חיים בספרו חסדי אבות )בפרק חמישי של פרקי אבות עמ’ קע”א(, על 

מה שאמרו “הפוך בה והפוך בה דכולה בה”, שכתב הגאון יעב”ץ שבדורות שלפנינו היו הנוצרים 

מתעמקים בתלמוד(. אדם לא יתבייש שהוא לומד גמרא, ויאמר “מה זה גמרא?!”, 

המוח של מי שאינו לומד ‘חמור חמורותיים’. אם הגר”א היה בזמננו היום, היה 
מוצא תרופה לקורונה תוך שניה, מה אתם חושבים שאתם מדענים גדולים? 
סך הכל אתם אוכלים מעדנים - האוכלים למעדנים נשמו בחוצות )איכה ד’ ה’(...

“וכפר עליו מאשר חטא על הנפש”
בשבוע הזה בחוץ לארץ קוראים פרשת נשא20. ויש שם פסוק נפלא: “וכי יז. 

ימות מת עליו בפתע פתאום וטמא ראש נזרו” )במדבר ו’ ט’(, ואחר כך כתוב: “וכפר 
עליו מאשר חטא על הנפש” )שם פסוק י”א(. והפשט הפשוט, שחטא על הנפש בזה 
שנטמא במת, כי נפש פירושו מת, כמו שכתוב )ויקרא י”ט כ”ח(: “ושרט לנפש לא 
תתנו בבשרכם”. ויש פירוש אחר בגמרא )נזיר דף י”ט ע”א( שהוא חטא בזה שהוא 
בכלל עשה נזירות, שהזיר את עצמו מן היין, אבל קשה על זה, כי אם כן מדוע 
זה כתוב אחרי “כי ימות מת עליו”? דבר שני, איפה ראינו שהנזירות זה חטא, 
אדרבא לכאורה נזירות זו מצוה: “כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לה’” )במדבר 
ו’ ב’(? ורש”י בדרך כלל לא מביא דברים של מדרש, רק אם חסר דבר בפירוש 

17. ואני בעוונותי לא זכיתי ללמוד הלכות קידוש החודש, כי בחוץ לארץ לא היה לנו שום 
ספר, רק היה לנו את הרמב”ם הלכות קידוש החודש עם הביאורים הישנים שעבר עליהם 
כלח, ואני לא הבנתי אותם, כי הוא מדבר שם על גלגלים וגלגלים, והיום כל הגלגלים כבר 
עפו באויר... אין כבר גלגלים. וכל התיאורים של הגלגלים בגלל שפעם הניחו שהשמש 
מסתובבת סביב כדור הארץ. אבל אחר כך כשהגיעו למסקנא הפוכה שכדור הארץ מסתובב 
סביב השמש, ממילא אין צורך בגלגלים. והכל פשוט וישר - “עץ חיים היא למחזיקים בה 

ותומכיה מאושר” )משלי ג’ י”ח(.
18. ככה כתבו בניו, שהיו בזמנו רבנים בוילנא שהיו לומדים הלכות קידוש החודש, ואמרו 
בואו ונעשה כדורים כדי שנבין את ההלכות האלה, ולא הלך להם טוב, והגר”א היה עוקב 
אחריהם. יום אחד אמר להם הגר”א: רבותי! אתם מסתבכים בחינם, בואו נעשה כדורים 
אחרים, ועשה להם כדורים אחרים מעץ, והראה להם איך שהכל מסתדר. התפלאו ושאלו 
אותו: בן כמה אתה? ענה להם: בן תשע. השתוממו, בן תשע?! איזה מוח יש לך, בן פורת 

יוסף. א”כ הגר”א למד את החכמה הזאת.
19. פעם אחת הביא לי הרב שלמה עמאר שליט”א מכתב שקיבל מאיזה פרופסור, זה מובא 
בספר בינה לעיתים שהוצאתי פעם )עמ’ ר’(, הבאתי את המכתב שם. ואני עניתי לו. הוא 
חושב שכל העיבור שלנו משובש, והקשה והקשה והקשה, כי הוא צמוד למחשב שלו, 
אמרתי לו: המחשב שלך טועה, ואתה טועה יותר – “חוטא ומחטיא את הרבים”... טועה 
ומטעה. וביארתי לו כך וכך. וכשראה את זה אמר: מה זה? האם יש בישיבות מי שלומד 
עיבור?! למה לא? הרי הרמב”ם כותב הלכות עיבור, וזה אחד מגופי תורה. וגם הגאון בעל 
באר הגולה רבי משה רבקש, סבא רבא של הגאון מוילנא הלך בגולה בשנת ת”ח-ת”ט בימי 
הגזירות, והיה אתו רק טלית ותפילין וספר עיבור, ומה יעשה בספר הזה? כי הוא נודד, והוא 
לא יודע אם השנה היא פשוטה או מעוברת, ואם חשון וכסלו מלאים או חסרים, או אחד 

מלא ואחד חסר, וכן על זו הדרך, והוא נעזר בספר הזה.
20. ולמה? כי בשבוע שעבר אנחנו קראנו פרשת נשא, ואצלם היה יום שני של שבועות, 
ולכן הם מאחרים בסדר הפרשיות עד שיגיעו לחוקת ובלק ויקראו אותם יחד ומסתדרים 

אתנו. )בארץ ישראל אף פעם לא יחברו את חוקת ובלק(.
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הפסוק21, ולמה הביא כאן את הפירוש הזה? אלא שגם כאן יש דקדוק בפסוק 
הרי כתוב שם: “וכי ימות מת עליו בפתע  ורש”י מיישב אותו, מה הדקדוק? 
פתאום וטמא ראש נזרו”, אם תאמר שכוונת הפסוק “אשר חטא על הנפש” 
שנטמא, זה לא מובן, כי מה הוא חטא בכלל? הרי המת נפטר בפתע פתאום, מה 
הוא אשם שהוא היה בבית ומישהו נפטר22? לכן רש”י הביא את הפירוש השני 
ואמר שזה לא החטא הזה, אלא החטא הוא מדוע ִקבלת עליך נזירות? עדיף 

שלא תעשה נזירות23.

ברכה על שתיה באמצע הסעודה
מי ששותה מים לצמאו באמצע הסעודה, רבנו תם מחדש יח.  נסיים בהלכה. 

שאינו מברך עליהם24 )תוס’ ברכות מ”ב ע”א ד”ה אי הכי(, למה? כי המים באים מתוך 

21. אני אגיד לכם דוגמא, רש”י בפרשת שמות על הפסוק: “ויקח משה את אשתו ואת בניו 
וירכיבם על החמור” )שמות ד’ כ’(, אמר שזה החמור שהיה 
לאברהם אבינו - “שבו לכם פה עם החמור” )בראשית כ”ב 
ה’(, וזה החמור שרכב עליו משה רבנו - “וירכיבם על 
החמור”, וזה החמור שעתיד להתגלות בימי משיח. ומי 
שיקרא לא יבין, מדוע רש”י מפרש כך? תפרש כפשוטו, 
לקח חמור והרכיב עליו את אשתו ובניו, מה קשה 
בפסוק שצריך לפרש שהחמור הזה חי מזמן אברהם 
אבינו ועד המשיח? )אתם יודעים כמה זמן זה? ארבעת אלפים 
שנה! החמור הזה זקן כל כך, בן פורת יוסף, עבר את שנות חיי קין, 

ואת אדם הראשון, ואת מתושלח, ארבעה מתושלח לא מגיעים אליו...( 

אלא שיש קושיא לרש”י שהיה צריך לומר וירכיבם על 
חמור, מה זה “החמור” הידוע? איזה חמור זה? הרי עדיין 
אנחנו לא מכירים אותו, היה צריך לכתוב שלקח חמור 
ורכב עליו, כמו שכתוב: “לא חמור אחד מהם נשאתי” 
)במדבר ט”ז ט”ו(, ורש”י ׂשם לב לדקדוק הזה, ויישב אותו 

על פי המדרש )פרקי דרבי אליעזר פרק ל”א(.
22. רש”י תירץ את זה, בהתחלה כתב “שלא נזהר”, מה זה 
שלא נזהר? היה צריך לדעת מתחילה אולי יש כאן אחד 
חולה שאולי יפטר, והיה לו לצאת משם. אין הכי נמי.

והרמב”ם כותב על אנשים כאלה שמענים את   .23
עצמם, שאין להם בדברים האלה רק חטאים ועוונות, 
אל תעשו שטויות. ויש כאלה שעושים כך כדי להטעות 
את האנשים, שיחשבו שאני אדם קדוש ורואה דברים 
- “הבונה בשמים מעלותיו” )עמוס ט’, ו’(... הנודע ביהודה 
אמר בזמנו על אנשים כאלה, )אולי על חלק מהם לפחות(: 
“כל אחד מהם אומר אנכי הרואה, ולי נפתחו שערי 
שמים” )שו”ת נודע ביהודה מהדו”ק יו”ד סי’ צ”ג(. מי אמר “אנכי 
הרואה”? שמואל הנביא )ש”א ט’ י”ט(, אבל וכי הם באמת 
רואים משהו?! הם לא רואים כלום. אם כן איך יאמינו 
להם? על ידי שהוא אוכל בצמצום, ועושה תעניות 
וסיגופים, ועושה תעניות דיבור וכדומה... פעם היה 
אחד כזה, שבא אליו אדם ושאל אותו משהו, והוא 
סימן לו שהוא בתענית דיבור, אז הוא שאל אותו: אני 
מבין שכבודו עושה תענית דיבור בשני וחמישי? אמר 
לו רק שני וחמישי?! אתה לא רואה שכל השבוע כולו 
אני בתענית?! אבל קיבלת תענית דיבור, איך אתה 
מדבר?! איזו תענית דיבור זאת?!... זו לא תענית דיבור, 
אדם צריך לדעת שלא  ולא תענית ציבור, הכל שקר. 
להתגאות במה שאינו שלו. אתה לא בשביל תענית? 
אז אל תתענה, תלך ביושר, באמת, באמונה ובמעשים 
טובים. ואם יבקשו ממך ברכה - תברך, מה תפסיד? ומה 
יכול להיות? “אל תהיה ברכת הדיוט קלה בעיניך” )מגילה 
מרבי ינון חורי ע”ה ברכה, שאל  ט”ו ע”א(. פעם בקשו 

אותם מה אתם מבקשים ממני, תלכו לחנוני כאן שיש 
לו חנות ותבקשו ממנו שיברך. אמרו לו אבל החנוני 
הזה הוא עם הארץ ולא מבין כלום, אמר להם, גם אני 

כמוהו אותו דבר... אסור להגזים, אפשר לברך.
מישהו אמר אם רבנו תם היה רואה שהגאונים   .24
סוברים אחרת היה חוזר בו. אבל זה לא ככה, רבנו תם 
לא היה חוזר בו. יש פסוק בנחמיה )ו’ י”א(: “האיש כמוני 

צמאון של האוכל, ולכן זה טפל, וכל שהוא עיקר ועמו טפלה, מברך על העיקר 
ופוטר את הטפלה )ברכות דף מ”ד ע”א(. אבל הגאונים סוברים אחרת, שאם אדם 
שותה מים באמצע הסעודה, יברך עליהם שהכל. ויש קצת סייעתא לגאונים 
מהמשניות, בפרק כיצד מברכין במשנה האחרונה כתוב שם: “השותה מים לצמאו 
מברך שהכל נהיה בדברו. רבי טרפון אומר בורא נפשות רבות” )ברכות דף מ”ד ע”א(. 
ואם מדובר ששתה מים לבד, א”כ מדוע המשנה מביאה את זה אחרי הדינים 
של הביאו לו פרפרת לפני ואחרי המזון, הביאו לו כוס וכו’? היה לה להביא את 
זה בתחילת הפרק: “על המים אומר שהכל נהיה בדברו”, שהרי המשנה מונה 

יברח”? )איימו על נחמיה, אמרו לו תשמע באים להרוג אותך, תברח תתחבא, והוא אמר: “האיש כמוני יברח”? 
אני לא אברח, ובאמת הכל היה שקר. איימו עליו סתם(, רבנו תם היה חזק מאד בדעתו. והלכה נפסקה 

כמותו. ומסתמא יש לו עוד הרבה תלמידים שסוברים כמוהו, וגם ספק ברכות להקל, וכך 
פסק מרן )סי’ קע”ד ס”ז(.



שם את כל הברכות, על פירות האילן אומרים כך, ועל פירות האדמה אומרים 
כך, ועל פת אומר כך, והיה לה להביא את המים שם, משמע שאפילו באמצע 

הסעודה מברכים, וכך סוברים הגאונים. אבל רבנו תם חולק.

וירא שמים יוצא ידי שניהם
שלפני יט.  ואם אדם יכול לעשות לכולי עלמא, ודאי שעדיף. ומה הפירוש? 

הסעודה יברך על המים, ומרן )סי’ קע”ד ס”ז( כותב את העצה הזאת. אבל זה בתנאי 
שהוא צמא, כי אם אינו צמא לא יברך על המים. ומה יעשה אדם שאינו צמא? 
יקח סוכריה או ערק וכדומה, ויברך עליהם. הבן איש חי כתב )ש”א פרשת נשא אות 
ה’( שיביא מיני מתיקה. ויש אדם שהסוכריה לא טובה בשבילו, שיביא ערק, 
ויש כאלה שבשבילם ערק הוא חריף וזה כמו קוצים בגרון... אבל היום יש לנו 
יביא כוס מיץ לפני הסעודה, ישתה קצת ויברך עליו שהכל,  פתרון טוב מאד, 
ויכוון לפטור את כל מה שישתה בסעודה25, כי על מיץ אפשר לברך תמיד, זה לא 
כמו מים, שאם אתה לא צמא אינך מברך עליהם. ואם אדם שותה בסעודה יין או 
מיץ ענבים, הוא יכול לברך עליו באמצע הסעודה ולפטור את כל המשקאות26.

25. ויש לי רמז בפסוק )תהלים פ”ד ב’(: “מה ידידות משכנותיך” ראשי תיבות מים, “משכנותיך 
י”י צבאות” ראשי תיבות מיץ, או שתקח מים או שתקח מיץ.

26. אבל לא כולם שותים יין בסעודה, בג’רבא היו שותים כי שם לא היה להם כלום, רק 
מים או יין, ולא יכבדו אורח “תקח מים”, שלא יעשה להם את השיר של בן גבירול: “הנני ֵרַע 
לצפרדע, עמו אזעק ואשוע, כי כמוהו מי יודע, שיר המים שיר המים”... פעם בן גבירול הוזמן 
לסעודת פורים, ובעל הבית שמו משה, והיה קמצן גדול, נורא ואיום, והביא להם כוסות יין 
קטנים מאד, גמרו לשתות, אמרו לו תביא לנו עוד, הביא להם מים... ובגלל זה כתב לו שיר, 
לא השאיר לו מלה אחת, כתב: “נזיר יהיה לפני מותו, כבני רכב יהיה דתו” )שלא שתו יין כל ימי 
חייהם(, “שבעים המה הגיבורים. ויכחידום תשעים ׂשרים”. מה הפירוש? יש פסוק בישעיה 

)ה’, כ”ב( “הוי גיבורים לשתות יין”, ושבעים גמטריא יין, ותשעים גמטריא מים, וזו הכוונה: 

“שבעים המה הגיבורים ויכחידום תשעים שרים”. אחרי ששתיתי את המים, טעם היין 
נגמר... בזמנם לא היו המיצים האלה, פעם אכלתי ארוחת בוקר אצל חותני ז”ל, והביא לי 
כוס יין, שאלתי אותו מה היין הזה? אמר לי, תשתה יין, זה טוב ובריא. אבל היום יש מיצים 
ואין צורך לשתות יין, ואתה יכול להוציא בהם ידי חובה את המים, ואם אתה רוצה יין או 

מיץ ענבים, אתה יכול לפטור אתם את הכל. כמה שאפשר לצאת מידי מחלוקת, עדיף.

ברכה על מים בתוך סעודת כוסכוס
ובכוסכוס ישנה מחלוקת. בשו”ת ישיב משה )ח”ב סי’ קכ”ד( כותב שבאמצע כ. 

הכוסכוס אפשר לברך על המים, זה לא כמו לחם שכתב מרן, ולעומת זה בשו”ת 
שואל ונשאל )ח”א סי’ מ”ח( מביא שחכמי ג’רבא לפני מאה וחמשים שנה נסתפקו 
בזה והביאו ספרים לכאן ולכאן, ובסוף החליטו שלא לברך. ויש טעם לכל אחד 
מהצדדים, מי שאומר שצריך לברך, ראייתו מזה שהמגן אברהם כתב )סי’ קס”ח 
סק”ל( שאם אדם אוכל עוגה שברכתה במ”מ ושותה מים, מברך עליהם. א”כ שמע 

מינה שהעוגה לא פוטרת את המים. אבל החולקים טוענים שזה דוקא בעוגה, 
אבל בכוסכוס זה שונה כי הוא גורם צמאון גדול עד שממילא המים טפלים לו, 
ובאמת הכוסכוס גורם צמאון גדול27, ולכן המים שמביאים טפלים לכוסכוס, 
לכן אם אדם אוכל כוסכוס לא יברך על המים.  בדיוק כמו שמרן פסק בלחם. 
אבל יש גם את העצה שאמרתי, שלפני הכוסכוס יברך על מים אם הוא צמא, או 
על מיץ אפילו אם אינו צמא, ויכוון לפטור את כל מה ששותה באמצע הסעודה, 

וככה פותרים את כל הבעיות28. ברוך ה’ לעולם, אמן ואמן.

מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את כל השומעים 
ואת כל הרואים ואת כל הקוראים אחר כך בעלון “בית נאמן”, שהקב”ה ישים 
קץ לצרותינו, ויבטל את המגפה מעלינו ומעל כל ישראל בכל מקום שהם, 

ויזכה אותנו לחיים טובים וארוכים ושמחה רבה. אמן כן יהי רצון.
27. ואני זוכר פעם אחת בילדותי היינו לומדים אצל הגאון רבי יוסף סוסו הכהן, ובצהריים 
היו התלמידים אוכלים בשלחן בפינה, ובא מישהו ואמר לרב: איך הם אוכלים בלי מים, הרי 
אנחנו אומרים: “אכילה בלי מים - גזירה משמים” )למה גזירה משמים? כנראה כוונתו לרמוז למה 
שקרה לעם ישראל כשהלכו למדינות ערב ונתנו להם נודות נפוחים, ופתחו את פיהם ונכנס להם הרוח ומתו )מדרש 

איכה רבה פ”ב אות ה’(. ככה אומרים(. ואמר לרב: “ושמעתי את זה מאנשים שפניהם מבהיקים כמו 

פניך”. כי פניו של רבי יוסף סוסו הכהן היו מיוחדים במינם, היה אור בפנים שלו. אמר לו 
טוב, תביא להם מים. כוסכוס מוכרח לגרום לצימאון.

28. יש פוטרים בטי”ת ופותרים בתי”ו. מה ההבדל בין זה לזה? פוטרים זה לשון חייב ופטור, 
ופותרים זה לשון פתרון, כמו חידה שנפתרת, וכמו שפותרים חלום. צריך ללמוד לבטא 
טי”ת ותי”ו, זה לא אותו דבר, יש פוטר ויש פותר, “ואין פותר אותם לפרעה” )בראשית מ”א ח’( 

זה מדבר על חלום. פותר בתי”ו.
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בין הפותרים נכונה יוגרל פרס )חובה לציין שם וכתובת(

  "ֵאיִני ַמְרִּגיׁש ְוֹלא ַמְקִּפיד ַעל ֶזה,
 ֶאָּלא ֶאְמחֹל ְוֶאְסַלח"

ְּבִמְכָּתב ַלַּדָּין ֵמַאֶלְּכַסְנְדִרָּיא ַרִּבי ִפְנָחס ַּבר ְמׁשּוָלם 

ּכֹוֵתב ָהַרְמַּב"ם )אגרות הרמב"ם סימן ק"מ ליפסיא(: 

"ֲאִפּלּו ָׁשַמְעִּתי ְּבָאְזִני, ְוָיַדְעִּתי ְבַוַּדאי ֶׁשָאָדם ְּפלֹוִני 

ִהְתַּכֵּבד ִּבְקלֹוִני, ּוָבַעט ִּבְדָבַרי, ֲאִפּלּו ֵחֵרף, ֵאיִני 

ַמְרִּגיׁש ְוֹלא ַמְקִּפיד ַעל ֶזה, ֶאָּלא ֶאְמחֹל ְוֶאְסַלח". 

ֶזה אִֹפי ְמֻיָחד, ֶׁשֲאִפּלּו ִיְבֲעטּו ִבְדָבָריו ִויָחְרפּוהּו 

ֹלא ִאְכַּפת לֹו. )גליון 117 אות ב'(.

 
   ַרִּבי ָמְרְּדַכי ִהְתַּפֵּלל ְּבִלּבֹו:

 "ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּיְׁשַּתְחֵרר ְוִיְתַקע טֹוב"

ָהָיה ַמֲעֶׂשה ְּבתֹוֵקַע ֶׁשֹּלא ָיַכל ִלְתקַֹע, ְוָהָיה ָׁשם 

ַהָּגאֹון ַרִּבי ָמְרְּדַכי ֵאִלָּיהּו ַזַצ"ל ]ֶׁשַּבָּׁשבּוַע ַהָּבא 

יֹום  ָהַאְזָּכָרה ֶׁשּלֹו[, ְוָרָאה ֶׁשהּוא ְמַנֶּסה ְוֹלא ָיכֹול 

ִלְתקַֹע טֹוב. ָלַקח ֶאת ַהּׁשֹוָפר ְוִהְתִחיל ִלְתקַֹע, ֲאָבל 

ָאַמר ְּבִלּבֹו: "ַעְכָׁשו ֲאִני ִמְתַּכֵּבד ִּבְקלֹון ֲחֵבִרי", ָאז 

ַאֲחֵרי ֶׁשָּתַקע ַּכָּמה קֹולֹות ָאַמר: "ֶזה ׁשֹוָפר ָקֶׁשה", 

ְוָׂשם אֹותֹו ַּבַּצד. ָּבֶזה קֶֹדם ּכֹל ִהְרִויַח ֶׁשֹּלא ִהְפִסיק 

ֵּבין ַהְּבָרָכה ַלְּתִקיָעה, ִּכי ִהֵּנה הּוא ָּתַקע ִמָּיד. ְוַגם 

ִהְרִויַח ֶׁשַאַחר ָּכְך ֶהְחִזיר אֹותֹו ַלּתֹוֵקַע ֶׁשִּיְתַקע. 

ְוהּוא ִהְתַּפֵּלל ְּבִלּבֹו: "ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּיְׁשַּתְחֵרר ְוִיְתַקע 

טֹוב", ְוָכְך ָהָיה. )גליון 36 הערה 32(.

ַהַּמֲהדּוָרא  ָהַרְמַּב"ם.  ִלְתׁשּובֹות  ֵיׁש  ַמֲהדּורֹות  ַּכָּמה  א. 

ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשָּבֶהם ֶזה ׁשּו"ת "ְּפֵאר ַהּדֹור", ְוֹלא ָהַרְמַּב"ם 

ְּבַעְצמֹו ָקָרא ְלִסְפרֹו ָכָכה, ֶאָּלא ִמי ֶׁשָעַרְך ֶאת ַהְּתׁשּובֹות 

ְוִתְרֵּגם אֹוָתם ֵמַעְרִבית ְלִעְבִרית, ֶׁשהּוא ַרִּבי ָמְרְּדַכי ָּתָמה, 

)ְוִלְפָעִמים ַאָּתה מֹוֵצא ָׁשם  ַהִחיָד"א  ֶׁשָהָיה ֶבן ּדֹורֹו ֶׁשל ָמָרן 

ְלׁשֹון ְמִליָצה, ֲאָבל ָהַרְמַּב"ם ֹלא כֹוֵתב ְּבָלׁשֹון ָּכזֹאת, ֶאָּלא ֶזה ַמֲעֵׂשה 

ַהְמַתְרֵּגם(. ַאַחר ָּכְך ִנְדְּפָסה ַמֲהדּוָרא ַאֶחֶרת ִּבְׁשַנת תרי"ט – 

"ַמֲהדּוַרת ַלְיְּפִציג", ֶׁשֶּזה ִליְּפְסָיא. ַרֵּבנּו ַהֶּבן ִאיׁש ַחי ָהְיָתה 

לֹו ַהַּמֲהדּוָרא ַהּזֹאת, ְוהּוא ַמְזִּכיר ֶאת ַהְּתׁשּובֹות ָהֵאֶּלה 

ְבָפָרַׁשת ָּבָלק ְלַגֵּבי ַיִין ֶנֶסְך )שנה שניה אות א'(. ַאַחר ָּכְך ָהְיָתה 

ַמֲהדּוָרא ַאֶחֶרת, "ַמֲהדּוַרת ְפַרְיַמן ְירּוָׁשַלִים תרצ"ד", ֶׁשל 

ָהַרב ַאְבָרָהם ְפַרְיַמן, ֶׁשָהָיה ַתְלִמיד ָחָכם ָּגדֹול, ְוִנְרַצח ְּבַהר 

ַהּצֹוִפים ִּבירּוָׁשַלִים ִּבְזַמן ַהְּפָרעֹות ָׁשם. ָמָרן ָהַרב עֹוַבְדָיה 

ַזַצ"ל ָהְיָתה לֹו ַהַּמֲהדּוָרא ַהּזֹאת )ְוָׁשם ְּבִסיָמן מ"ו ִנְדְּפָסה ָלִראׁשֹוָנה 

ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשֹּלא ַלֲעמֹד ְּכֶׁשּקֹוְרִאים ַּבּתֹוָרה ֶאת ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות, ִּכי ִלְפֵני 

ֵכן ַאף ֶאָחד ֹלא ָרָאה ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ַהּזֹאת(. ַהַּמֲהדּוָרא ָהַאֲחרֹוָנה 

ְוַהֻּמְׁשֶלֶמת, "ַמֲהדּוַרת ְּבָלאֹו", ֶׁשל ָהַרב ְיהֹוֻׁשַע ְּבָלאֹו. זֹו 

ֲעבֹוָדה ֶׁשל ַּכָּמה ֲאָנִׁשים ְּבַיַחד, ֶׁשְּבִקיִאים ְּבָׂשָפה ַעְרִבית 

ְכָרִכים ֶׁשל  ְוָעׂשּו ְׁשֹלָׁשה-ַאְרָּבָעה  ּוַבֲהָלָכה ּוָבִראׁשֹוִנים, 

ְּתׁשּובֹות ָהַרְמַּב"ם. ְוַאַחר ָּכְך ָיְצָאה ׁשּוב ַמֲהדּוַרת "ְּפֵאר 

ַהּדֹור" )ַהִּנְזֶּכֶרת(, ֶׁשל ָהַרב ָּדִוד יֹוֵסף ְׁשִליָט"א. ֲאָבל ָחֵסר 

ָׁשם, ִּכי ֶזה ַרק ַהְּתׁשּובֹות ֶׁשל ְּפֵאר ַהּדֹור ִּבְלַבד, ֶאָּלא ֶׁשהּוא 

הֹוִסיף ָלֶהם ַהְרֵּבה ֶהָערֹות, ִּכי ִלְפָעִמים ַהְמַתְרְּגִמים ָהַרב 

ָּתָמה ְוָהַרב ְּבָלאֹו ְוכּו' ֹלא ָׁשִוים ֵּביֵניֶהם, ָאז הּוא ֵמִעיר ֶאת 

ֶזה ָׁשם. )גליון 117 אות א'(.

ב. ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַלִּביא ְמַחֵּבר ִּפּיּוט "ַּבר יֹוַחאי", ָהָיה ִמְּגרּוֵׁשי 

ְסָפַרד )ּוְלִפי ָמה ֶׁשָּכתּוב ְּבֵסֶפר ֶאָחד הּוא ַחי ֵמָאה ָׁשָנה, ְוִאם ֵּגרּוׁש 

ְסָפַרד ָהָיה ִבְׁשַנת רנ"ב ְוֶהָחָכם ַהֶּזה ִנְפַטר ִּבְׁשַנת שמ"ה ָאז ַּכִּנְרֶאה הּוא 

נֹוַלד ִּבְׁשַנת רמ"ה, ּוְכֶׁשָהָיה הּוא ְּבִגיל ֶׁשַבע ָהָיה ֵגרּוׁש ְסָפַרד(. ְוהּוא 

ִהִּגיַע ְללּוב ִּבְׁשַנת ש"ט )ָּכְך ָּכַתב ָמָרן ַהִחיָד"א ְּבֵׁשם ַהְּגדֹוִלים(, 

ְוָהָיה ָאז ֶּבן ִׁשִּׁשים ְוַאְרַּבע, ְוהּוא ָהָיה ְמֻקָּבל ָּגדֹול, ְוָכַתב 

ֵּפרּוׁש ָּגדֹול ְמאֹד ַעל זַֹהר ְּבֵראִׁשית ֶׁשִּנְקָרא "ֶּכֶתם ָּפז", 

ִנְדַּפס ִמֶּמּנּו ְּבִליוֹוְרנֹו ְוָחְזרּו ְלַהְדִּפיס אֹותֹו ְּבֶג'ְרָּבא ִלְפֵני 

ַכָּמה ָׁשִנים )ּוִמי יֹוֵדַע אּוַלי ָּכַתב ֵּפרּוׁש ַעל ָּכל ַהּזַֹהר(.  )גליון 16 

אות כ"ו והערה 28, וגליון 63 אות י"ד(.

ג. ַהַּמְלִּבי”ם ֹלא ָהָיה ִנְקָרא "ַמְלִּבים" ַּבַהְתָחָלה, ֶאָּלא ָהָיה 

ְּכֶׁשָּבא  ְּבִלי ֵׁשם ִמְׁשָּפָחה, ֲאָבל  ֵליּבּוׁש  ֵמִאיר  ַרִּבי  ִנְקָרא 

“ְלִפי  ָאְמרּו לֹו:  ]ִּביַרת הּוְנַגְרָיה[  ְּבבּוַדֶּפְׂשט  ַרב  ִלְהיֹות 

ַהחֹק ַרב ְּבִלי ֵׁשם ִמְׁשָּפָחה ֹלא ָיכֹול ְלַכֵהן ְּכַרב, ְוֵאין ְלָך 

ֵׁשם ִמְׁשָּפָחה, ַמה ַּנֲעֶׂשה ְלָך?!” ָלַקח ֶאת ַהֵּׁשם ֶׁשּלֹו “ֵמִאיר 

ֵליּבּוׁש ֶּבן ְיִחיֵאל ִמיְכל", ָעָׂשה ִמֶּזה ָראֵׁשי ֵתבֹות ַמְלִּבי"ם, 

ְוָקָרא ְלַעְצמֹו ִמְׁשַּפַחת "ַמְלִּבים", ַרִּבי ֵמִאיר ֵליּבּוׁש ַמְלִּבים. 

ּוִמָּכאן ִנְקָרא ְלדֹורֹות ַהָּגאֹון ַהַּמְלִּבי”ם. הּוא ָהָיה ָבִקי ַבְּגָמָרא 

ּוְבִדְקּדּוק ַמֶּׁשהּו ַמְדִהים, ּוִמי ֶׁשרֹוֶאה ֶאת ַהָחְכָמה ֶׁשּלֹו 

ְבֵפרּוׁשֹו ַעל ַהַּתַנ"ְך, ּוִבְמֻיָחד ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצָוה ַעל ֵסֶפר 

ַוִּיְקָרא, רֹוֶאה ָׁשם ְּבִקיאּות ַמְדִהיָמה. )גליון 133 הערה 18(.

ֶּפֶרק "ַּבֶּמה ַמְדִליִקין" ְּבֵליל ַׁשָּבת
נֹוֲהִגים לֹוַמר ֶּפֶרק "ַּבֶּמה ַמְדִליִקין" ְּבַעְרִבית ְּבֵליל ַׁשָּבת. ְוֵיׁש ְׁשֵני ִמְנָהִגים 

ָּבֶזה, ִמְנַהג ]ֵחֶלק ִמן[ ָהַאְׁשְּכַנִּזים ְלאֹוְמרֹו ַאֲחֵרי ַעְרִבית ּוִמְנַהג ַהְּסָפַרִּדים 

ְלאֹוְמרֹו ִלְפֵני ַעְרִבית. ְוָתִמיד ָחַׁשְבנּו ֶׁשִּמְנַהג ַהְּסָפַרִּדים הּוא ַהְּמקֹוִרי ְוַהָּנכֹון, 

ָּכְך ָּכַתב ָמָרן ַהֻּׁשְלָחן ָערּוְך )סי' ר"ע ס"א(. ְוָכְך ָּכַתב ַּגם ַהְּגָר"א )שם בבאורו 

סק"א(, ְוִהְסִּביר ֶאת ֶזה ִּבְׁשֵּתי ִמִּלים: "דלאח"כ מנ"מ", ָמה ֶזה דלאח"כ 

ָמָרן  ְוַכָּוָנתֹו ֶׁשֲהֵרי  ַנְפָקא ִמַּנּה".  מנ"מ? ָראֵׁשי ֵּתבֹות "ִּדְלַאַחר ָּכְך ַמאי 

ָּכַתב )בב"י שם( ֶׁשַהַּטַעם ֶׁשּקֹוְרִאים ַּבֶּמה ַמְדִליִקין ְּבֵליל ַׁשָּבת הּוא ְכֵדי 

ַהַּבְיָתה  ְוֵיֵלְך  ַהֵּנר",  ַהְדִליקּו ֶאת  ֵעַרְבֶּתן  ִיְרֶאה ֶׁשָּכתּוב "ִעַּׂשְרֶּתן  ֶׁשָאָדם 

ְלַהְזִהיר ֶאת ִאְׁשּתֹו, ַהִאם ִהְדַלְקְּת ֶאת ַהֵּנר? ַהִאם ִהְפַרְׁשְּת ַמֲעֵׂשר? ֵיׁש 

ָלנּו ֵפרֹות ֶׁשְּצִריִכים ַמֲעֵׂשר. ָעִׂשית ֵערּוב ֲחֵצרֹות? )ַּכִּנְרֶאה ָהיּו עֹוִׂשים ֵערּוב ָּכל 

ַׁשָּבת(, ָאז ָצִריְך ָאָדם לֹוַמר ֶאת ֶזה ְּבתֹוְך ֵּביתֹו, ְוֵכיָון ֶׁשָּכל ַהּיֹום הּוא ָהָיה 

ָטרּוד ְוָׁשַכח ַהּכֹל, ָאז ָּבָאה ַהִּמְׁשָנה ַהּזֹו ּוַמְזִּכיָרה לֹו. ְוָלֵכן ִאם ַּתִּגיד ֶאת 

ֶזה ַאֲחֵרי ַהְּתִפָּלה ַמה ֶּזה ָׁשֶוה? ֲהֵרי ָמה ֶׁשָהָיה ָהָיה, ְוִכי ְבֵליל ַׁשָּבת יֹאַמר 

ַהְדִליקּו ֶאת ַהֵּנר?! ָּכָכה ָּכַתב ָמָרן ַהֵּבית יֹוֵסף )ָׁשם(.

ָמָרן ָהַרב עֹוַבְדָיה ָזָצ"ל )חזו"ע שבת-א' עמ' של"א הערה א'( ִּגָּלה ֶׁשַהָּמקֹור 

ַלֲאִמיַרת "ַּבֶּמה ַמְדִליִקין" הּוא ִמְּתקּוַפת ַהְּגאֹוִנים, ְוֶזה ַדְוָקא ַאֲחֵרי ַהְּתִפָּלה, 

ְוִאם ּתֹוִריד  ַהְּכֶנֶסת,  ְלֵבית  ְלַהִּגיַע  ַהְּמַאֲחִרים  ִבְׁשִביל  ֶזה  ִתְּקנּו ֶאת  ִּכי 

ִמְּתִפַּלת ַעְרִבית ֶׁשל ַׁשָּבת ֶאת ָּכל ַהּתֹוָספֹות )ְּכמֹו ְלכּו ְנַרְּנָנה ְוִׁשיר ַהִּׁשיִרים ּוַבֶּמה 

ַמְדִליִקין ְוכּו'(, ִנְמָצא ֶׁשַהְּתִפָּלה ֻכָּלּה ֶעֶׂשר ַּדּקֹות אֹו ֶרַבע ָׁשָעה, ָאז ֲחָכִמים 

ִּתְּקנּו ְלהֹוִסיף ִּבְרַּכת ֵמֵעין ֶׁשַבע ַאֲחֵרי ַהְּתִפָּלה ִּבְׁשִביל ַהְּמַאֲחִרים )שבת 

כ"ד ע"ב(, ֲאָבל ֵיׁש ָּכֵאֶּלה ֶׁשִּמְתַאֲחִרים יֹוֵתר, ָלֵכן ַהְּגאֹוִנים ִּתְּקנּו לֹוַמר ַּגם 

ֶּפֶרק "ַּבֶּמה ַמְדִליִקין" ַאֲחֵרי ַהְּתִפָּלה, ֶׁשִאם ָאָדם ִהִּגיַע ְמֻאָחר ָאז ְיַחּכּו 

לֹו, ִּכי ָבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ֶׁשָּלֶהם ָהיּו ִמחּוץ ָלִעיר ּוְכֶׁשֵהם ָהיּו חֹוְזִרים ֵמַהְּתִפָּלה 

ֵיׁש ֲחָׁשׁש ֶׁשִּיְתַנְּפלּו ֲעֵליֶהם ָּכל ִמיֵני ׁשֹוְדִדים ּוַמִּזיִקים. ְוָלֵכן ִּתְּקנּו ָלֶהם 

ַּבֶּמה ַמְדִליִקין ַאֲחֵרי ַהְּתִפָּלה, ְוֶזה ַהִּמְנָהג ַהְּמקֹוִרי. ֲאָבל ַהּיֹום ֶׁשֲאַנְחנּו 

ָּבִעיר ב"ה ְוַהּכֹל ְּבֵסֶדר, ָאז עֹוִׂשים ְּכַדַעת ָמָרן ְוקֹוְרִאים "ַּבֶּמה ַמְדִליִקין" 

ִלְפֵני ַהְּתִפָּלה. ְלִפי ַהַּטַעם ֶׁשל ָמָרן ֵיׁש ָּכאן ְׁשֵאָלה: ֲהֵרי ְלִפי ַרֵּבנּו ָהֲאִר"י 

)שער הכונות דף ס"ד ע"ד( ְּכֶׁשַאָּתה אֹוֵמר 'ּבֹוִאי ַכָּלה' ַקָּבַלת ַׁשָּבת ְוֹלא תּוַכל 

ַלֲעׂשֹות ְּכלּום, ָאז ִאם ֵּכן ָמה ַיֲעזֹר ָלנּו ֶׁשָאָדם קֹוֵרא ַּבֶּמה ַמְדִליִקין ְואֹוֵמר 

'ַהְדִליקּו ֶאת ַהֵּנר' ַאֲחֵרי ֲאִמיַרת ּבֹוִאי ַכָּלה, ֲהֵרי הּוא ְכָבר ִקֵּבל ַׁשָּבת. ְוָלֵכן 

ֵיׁש ִמי ֶׁשאֹוֵמר ֶׁשִּנְקָרא ַּבֶּמה ַמְדִליִקין ַּבַהְתָחָלה ִלְפֵני ִמְזמֹור ְלָדִוד. ֲאָבל ֶזה 

ֹלא ָנכֹון, ִּכי ַהִּמְנָהג הּוא ֶׁשאֹוְמִרים ַּבֶּמה ַמְדִליִקין ִלְפֵני ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום 

ַהַּׁשָּבת, ְּדַהְינּו קֹוְרִאים ְלָכה דֹוִדי ְוַאַחר ָּכְך ַּבֶּמה ַמְדִליִקין, ּוַבּסֹוף ִמְזמֹור 

ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת. ְוֵיׁש ַלִּמְנָהג ַהֶּזה ְׁשֵני ְטָעִמים. ַטַעם ִראׁשֹון, ֶׁשֲהֵרי ְלִפי 

ָמָרן )סי' רס"א ס"ד( ַקָּבַלת ַׁשָּבת ִהיא ְבִמְזמֹור ִׁשיר ]ְּכֶׁשֶּנֱאַמר ִמְזמֹור ֶזה 

ִלְפֵני ַהְּׁשִקיָעה  )וראה במשנה ברורה שם ס"ק ל"א ובהגהות איש מצליח([, ַוֲאַנְחנּו 

סֹוְמִכים ַעל ָמָרן. ְוַטַעם ֵׁשִני, ֶׁשֲאִפּלּו ִאם ַאָּתה ִקַּבְלָּת ַׁשָּבת ֲהֵרי ָהִאָּׁשה 

עֹוד ֹלא ִקְּבָלה ִּכי עֹוד ַהּיֹום ֻמְקָּדם, ָאז ֵּתֵלְך ֵאֶליָה ְוַתִּגיד ָלּה "ַהְדִליִקי ֶאת 

ַהֵּנר", ֶׁשֲהֵרי ֻמָּתר ְלָך לֹוַמר ָלּה ַהְדִליִקי ֶאת ַהֵּנר ֲאִפּלּו ֶׁשַאָּתה ְּכָבר ָאַמְרָּת 

'בֹוִאי ַכָּלה' ְוַקָּבַלת ַׁשָּבת. ְוָלֵכן ֹלא ְכַדאי ְלַׁשּנֹות ִמְנָהִגים ִאם ֵאין ִסָּבה 

ְברּוָרה. ְוִאם ֵּכן ְלִפי ִמְנַהג ַהְּסָפַרִּדים אֹוְמִרים ַּבֶּמה ַמְדִליִקין ַאֲחֵרי ְלָכה 

דֹוִדי ּובֹוִאי ַכָּלה, ִלְפֵני ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת. ּוִמי ֶׁשּנֹוֵהג ַאֶחֶרת, ִאין ֲהִכי 

ַנֵּמי ]ְוֶזה ְבֵסֶדר[. )גליון 16 אותיות ח"י, כ', כ"א וכ"ב – ספר השיעור עמוד רצ"א(.

 מי היה רבו
 של החתם סופר?

ומי אח רבו?
תשובה לחידה נמצאת בעלון הנוכחי. תשובות ניתן 
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 )חובה לציין שם וכתובת( 

 נא לשלוח התשובות עד יום ראשון בערב

פתרונות משבוע קודם:
פתרון החידה: מי זה מוהרנהל"ב.

ראשי תיבות מורנו הרב רבי נפתלי הירש לייב ברלין, וזהו כינויו 
של הגאון הנצי"ב בלשונו של הרש"ש )שמו של הנצי"ב הוא רבי 
נפתלי צבי יהודה, והירש הוא תרגומו של צבי, ולייב הוא כינויו 

של יהודה(. הזוכה:  אורי אבידן - ראשון לציון

 פתרון התמונה:
  הגאון הצדיק רבי ירוחם ליבוביץ זצ"ל

 המנהל הרוחני של ישיבת מיר )באירופה(. 
הזוכה: שמעון נתן נ' רוט - צפת


