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אלול!  אלול!
שבוע טוב ומבורך1. אמרו חכמים “אחורי ארי ולא אחורי אשה” )ברכות דף א. 

ס”א ע”א(, אסור לאדם ללכת אחורי אשה כי זה גורם להרהורים2, לכן מוטב 

ללכת אחורי אריה )האריה לא רואה אותך כי אתה מאחוריו(, ולא אחורי אשה. אבל 
אמרו רמז, שצריך לחזור בתשובה אחרי חודש אב שמזלו אריה ולא לחכות 
לאחרי חודש אלול שמזלו בתולה3. אז אחורי ארי - אחורי חודש אב, מיד 
באלול תחזור בתשובה. מה זה לחזור בתשובה? זה לתקן את המעשים ואת 

המדות. לא פירושו ללמוד ששים דף גמרא כל יום. 

הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ”ל
פעם אמרתי )ראה עלון מס’ 221 הערה 8(, שקראתי על הרב קוק ככה בספר ב. 

אישים ושיטות שהיה לומד ששים דף כל יום ואח”כ בדקתי באישים ושיטות 
ולא מצאתי עליו את זה. מצאתי את זה שם )עמ’ רנ”ט בנד”מ( על מישהו אחר 
- הרב משה מרדכי אפשטיין מחבר ספר לבושי מרדכי. אחר כך הודיעו לי 
שבאמת גם הרב קוק היה לומד ככה בוולאז’ין, היה עובר על חמשים-ששים 
דפי גמרא בכל יום, והיו לו תפלין קטנות נשאר אתם כל היום כולו )זה כתוב 
בספר אחר שלא היה בידי(. האזכרה של הרב קוק הערב ביום ג’ באלול )נפטר בג’ 

באלול תרצ”ה, זאת אומרת לפני שמונים וחמש שנה(. ויש הרבה מהחרדים שהם לא 

רוצים לשמוע על הרב קוק. הם עושים טעות. הרב קוק היה עניו, היה צדיק, 
היה מחמיר, הוא לא היה מיקל. אבל כשהיה רואה דברים שאנשים נכשלים 
בהם, הוא עמד ותיקן כמו היתר מכירה בשמיטה. אבל הוא לא הראשון שעשה 
)תשובות רבנו  קובנא  רבי יצחק אלחנן ספקטור אב”ד  את זה, לפניו עשה כן 

1.  חזקו ואמצו )ר’ כפיר פרטוש ואחיו הי”ו על הפיוט “שם אל קמתי לברך” ועוד(, זה מכניס אותנו 
לאווירה של חודש אלול. כל השיחות המוסריות שנותנים בישיבות - שיר אחד שלנו 
מלא רגש, שווה את כולם. האשכנזים מתחילים את הסליחות יותר מאוחר, יש בהם 
יותר צער, יותר יגון מרגש. למה? הם סבלו המון דברים, סבלו הרבה מאד, גזירות תתנ”ו, 
גזירות תתק”ו, מסעי הצלב, גזירות וגזירות. אצל הספרדים כמעט לא היה הדבר הזה 
)היה משהו אבל ביחס לאשכנזים הרבה פחות(. השירים שלנו ספוגים רגש, גם המנגינה וגם 

המלים. לכן אשרי אדם שידע וילמד את המנגינות האלה. נשיר אותם פעם לאשכנזים, 
וכי אנחנו שני עמים?! עם אחד אנחנו. יישר כחכם, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. 
2.  היום לא שמים לב לזה, כי הם מצויים בינינו כל הזמן, ככה כתבו הפוסקים )ראה ביבי”א 

ח”ו חאו”ח סי’ י”ג אות ה’(, אבל פעם אשה ברחוב זה דבר לא מצוי.

3.  אנשים לא מבינים את זה. יש בשמים אריה בתולה וסרטן?! לא ככה, אלא זו קבוצת 
כוכבים - מזל אחד, שביחד מדמיינים לנו תמונה של אריה, תמונה של בתולה. בדרך 
כלל בתולה זה אלול, ואריה זה אב. כל אלפיים שנה זה משתנה, קראתי בספר שלפני 
אלפי שנים כתבו משוררים של אותה תקופה: “השור בקרני הזהב אשר לו, יפתח לנו 
שערי השנה”. אנחנו יודעים השנה מתחילה בניסן, בניסן מתחיל טלה, ושם כתוב שור. 
אלא במשך הזמן זה התגלגל, היה שור, אחר כך טלה, אולי יהיה פעם דגים אינני יודע. 
יש סדר של שנים עשר מזלות. אבל לא לחשוב שיש למעלה טלה ושור. לא בדיוק ככה. 

אלא קבוצה של כוכבים נראית כמו טלה. כמו שור. כמו אריה וכדומה.

יצחק אלחנן מכתב ה’(, היה גאון עולם. הוא הראשון שעשה והסכימו אתו רבנים 

ספרדים בירושלים, הרב פאניז’ל והרב יעקב שאול אלישר, ואחר כך זה התמסד 
ע”י הרב קוק. ויש חולקים. מי שיכול להחמיר - אדרבה תבוא עליו ברכה. 
הרב קוק בעצמו כששמע שיש אנשים שרוצים להחמיר והברון רוטשילד 
רצה להפסיק להם את האספקה שכל חודש היה שולח להם, הוא כתב לאנשי 
ההיתר עשינו  הברון, תיזהרו, אם אתם תפגעו בהם אני אבטל את ההיתר. 
אותו בשעת הדחק, ומי שאינו רוצה לסמוך עליו - אדרבה יבורך מן השמים. 

“מצווה בשונא כדי לכוף את יצרו”
ע”ה, ג.  רבי אריה לוין  הרב אלישיב ע”ה היה צדיק גמור, שמו  חותנו של 

והוא היה מכבד את הרב קוק כבוד עצום. היה מעריך אותו עד מאד. פעם 
הוא ראה שבא מישהו מהמתנגדים של הרב קוק לבקש שיכתוב לו המלצה, 
והרב קוק לפי תומו כתב לו המלצה, אחרי שעה הוא הלך. אמרו לו: הרב, 
אתה לא יודע מה הוא מדבר עליך, מה הוא מלשין עליך, הוא מדבר עליך 
רעות. אמר: ככה הוא?! תביאו אותו אלי. קראו לו והוא פחד, אמר, עכשיו 
יקח ממני את ההמלצה. אמר לו: תביא את ההמלצה, וכתב לו המלצה יותר 
טובה ממנה! אמר לו: למה קראת לי? אמר לו כי לא ידעתי שאתה מדבר עלי, 
ועכשיו שאתה מדבר עלי הגמרא אומרת “מצווה בשונא כדי לכוף את יצרו” 
)ב”מ דף ל”ב ע”ב( - לשבור את היצר הרע שלי. לכן אדרבה אני משבח אותך עוד 

יותר... אתה עושה הכל לשם שמים. מה אכפת לי. הוא היה ממש אדם מיוחד. 

מסעו עם הרב יוסף חיים זוננפלד ע”ה
פעם הלך בתרע”ד עם הרב יוסף חיים זוננפלד ע”ה של העדה החרדית, ד. 

לבקר בקיבוצים של אז, וכולם חילוניים גמורים. כעבור חמשים שנה אחד 
מאנשי הקיבוצים האלו נעשה חבר כנסת, נדמה לי משה סנה )ֶסֶנה בסגול סגול, 
לא ְסֶנה(, אמר: אני זוכר לפני חמשים שנה הרב קוק בא אלינו, והרגשנו “גוש 

אש נעקר מהר סיני ובא אלינו”. בלשון הזאת. הרב קוק והרב זוננפלד היו 
ידידים אע”פ שהשיטות שלהם היו שונות. הרב קוק היה מקרב, אולי יוכל 
להציל נשמה אחת מישראל. והרב זוננפלד אומר אין מה לעשות להם, אני 
אדבר ו”השומע ישמע והחדל יחדל” )יחזקאל ג’ כ”ז(. ובאמת הרב קוק בזכות 
הענווה שלו, אלפי בחורים שלמדו בישיבות ההסדר )שמיוסדים על פי שיטתו( 
נשארו בתורה ונהיו תלמידי חכמים, כתבו ספרים טובים מאד, ספרים יקרים. 

לכן לא לדבר עליו4. 

4.  יש אנשים שלרחוב הרב קוק בבני-ברק הם 
קוראים רחוב אברהם. מה זה רחוב אברהם? 

ככה מדברים?! לא מדברים ככה.
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“כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו”
שאלו את החזון איש: האם מותר למכור ולהסתחר בספרי הרב קוק? אמר ה. 

להם: ספרי מחשבה לא, ספרי הלכה כן. למה ספרי מחשבה לא? כי הרב קוק למד 
את כל הפילוסופיה של בני דורו, למד את הכל, קרא את הכל. והוא כתב בספרים 
שלו לדחות דבריהם )כמו שהרמב”ם כתב ספרים לדחות דברי אריסטו וחבריו(, אבל כיון 
שלא היו אז כלים בידו לדחות את הכל, הוא היה מתרץ בתירוצים כמו פשרות 
כאלה. למדנו פעם בילדותנו )לא מתוך ספרו, אלא המוֶרה אמר בשם הרב קוק שככה 
כתב( שמה שמקשים על גיל העולם וכדומה, התורה זה לא ספר מדע, התורה באה 

לומר לנו דרך של מוסר, דרך של חיים. היום לא רק שהתורה היא ספר מדע, היא 
המדע של כל המדעים! התורה אמרה לנו שהעולם נברא. ובמשך אלפי שנים אמרו 
העולם קדמון מאז ומתמיד. ככה אריסטו, ככה אפלטון, ככה כולם. )והרמב”ם נלחם 
לדחות את ההוכחות שלהם, ואמר: השאלה תישאר שקולה, ואנחנו מאמינים במשה רבנו. 

נקודה(. אבל היום התברר שיש לעולם התחלה, שבעה סוגי מדעים כולם מודים 

שיש לעולם התחלה. ואם יש לעולם התחלה, אז ברור שהיה מישהו מתחיל, כי 
לא יתכן עולם כל כך יפה שבא מאליו. נאמר “כי בו שבת מכל מלאכתו” )בראשית 
ב’ ג’(, לא כתוב מכל עבודתו, כתוב מכל מלאכתו. כי עבודה יכולה להיות עבודת 

פרך שהיא לא מסודרת, אבל מלאכה כולה חכמה ודעת. תקח יתוש קטן ותבדוק 
אותו, תסתכל עליו, תראה כמה חכמה יש בו. תקח תינוק קטן - כל כך חכמה יש 
בו. זה לא יכול לבוא מאליו. זה לא מקרה. זה לא מפץ העליון ולא מפץ התחתון... 

זה הכל הבל וריק. משגעים אותנו. 

“אוי להם לבריות מעלבונה של תורה”
ועוד רוצים לעשות בטלוויזיה איזו תכנית )איני יודע אם עשו אותה או לא(, כולה ו. 

לעג וקלס. רשעים ארורים. רואים שכל מה שאמרה התורה מתקיים והולך 
ומתקיים. התורה אומרת שנחזור פעם לארץ ישראל, והתקיים. התורה אומרת 
שנדבר פעם בלשון אבותינו, ומתי התקיים הדבר הזה? במשך אלף ושמונה 
מאות שנה בגלות לא דברנו בעברית, אפילו התפלה רצו לתרגם אותה )הרי תפלה 
נאמרת בכל לשון. סוטה דף ל”ב ע”א(, הגמרא נכתבה בארמית, במדינות אשכנז דברו 

באידיש, במדינות שלנו דיברו בערבית, ספרים נכתבו בערבית. הרי”ף במקום 
שהוא צריך להאריך בסוגיא כותב בערבית, זה לשון רוויחא )מרווחת(. הגאונים 
כתבו או בערבית או בארמית. מתי השפה של התורה חזרה לתחייה? בימינו. התורה 
חזרה לתחייה. ילדים קטנים מדברים בעברית. בלשון תורה. בלשון הקודש. )לא 
‘הקוידש’... בלשון הקודש מדברים(. צריכים לדעת שכל מלה בתורה “לא יערכנה 

זהב וזכוכית” )איוב כ”ח י”ז(. לדבר נגד התורה?! בושה וחרפה שאין למטה ממנה. 
כאשר הערבים אומרים שאברהם עקד את ישמעאל מביאים את זה בחדשות 
אצלנו בכל הרצינות, לא אומרים שזה לא בדיוק, שזה זיוף של התורה. הערבים 
אומרים ככה, צריך לכבד אותם. אבל כשאתה אומר איזה דבר מהתורה חייבים 
לזייף וללעוג ולצחוק ולמרר את החיים. למה אתם עושים את זה? למה? הנה 
בזמנו הרב עובדיה ע”ה היה נותן שיעור במוצאי שבת, אילו היו מעבירים אותו 
בטלוויזיה, היו כל שבוע מאה אנשים חוזרים בתשובה. רק השיעור שלו בלבד 

היה מחזיר בתשובה. אבל זה מה שיש. והרב קוק עשה ככה. 

ואם אמר, אז מה קרה?
ומונים לרב קוק ע”ה אשמה, שכאשר נוסדה האוניברסיטה העברית בירושלים ז. 

כבדו אותו לנאום שם, והוא אמר: “כי מציון תצא תורה ודבר ה’ מירושלים” )ישעיה 
ב’ ג’(. ראיתי מכתב שכתב הרב דוד צבי הילמן ז”ל למישהו, אמר לו תברר אם 

הוא אמר את הפסוק הזה או לא אמר. ואם אמר, אז מה קרה? הוא אמר את זה כדי 
להחזיר אותם בתשובה. הוא אמר כדי שיעורר את לבם - “ויגבה לבו בדרכי ה’”. 
אתם כאן בירושלים, מכאן תצא תורה, מכאן תוכיחו את כל הרשעות של מבקרי 
באגרות הראי”ה שכתב שלא אמר כן מעולם על  המקרא. ]והראוני שוב מכתב 
האוניברסיטה אלא על הישיבות הקדושות[. יש גם מכתב שראיתי מקרוב בשם 

האדמו”ר מליובאוויטש שכתב לבן גוריון )והוא היה אנטי אנטי אנטי, הוא לקח מאות 
אלפים מילדי הספרדים וחינך אותם חינוך אחר לגמרי, הרס אותם. יש לו קצת אמונה בלבו 

שהוא כביכול מקיים דברי הנביאים, ומכין את הקרקע לקראת הבית השלישי(. והאדמו”ר 

מליובאוויטש כותב לו בכל הרצינות: תשמע, עליך להחזיר את ישראל, לדבר 
על לבם תשמרו תורה ומצוות. וכי יש לנו ברירה אחרת?! הרי הם תפסו את כל 

השלטון כולו. 

שני תלמידי חכמים חולקים - חולקים בבית המדרש
לפני מאתים שנה כולם היו שומרי תורה ומצוות, אחד פחות אחד יותר, אבל ח. 

אין אחד שאומר שיטה שלא לשמור, אין דבר כזה. כולם שומרים. כולם מכבדים. 
אחר כך בעוונות בגלל המריבות - זה מכאן וזה מכאן, הרב הזה אומר ההוא גוי, 
ההוא רשע, ההוא שבתאי, ההוא כופר - נפרץ המחסום. פעם היה כבוד לתורה. שני 
תלמידי חכמים חולקים - חולקים בבית המדרש. רבי יהודה ורבי מאיר, זה אומר 
פטור וזה אומר חייב. זה אומר אסור וזה אומר מותר. נחלקים בתורה. ולפעמים 
גם קורה שאחד מודה לשני. אבל בדורות האחרונים נפרץ הסכר, אין סכר כבר, 
כל אחד מדבר מה שלבו חפץ. זה גרם את החורבן שלנו. אצל הספרדים היה עוד 
כבוד, עכשיו גם אצל הספרדים הם הורסים, מראים להם כל התאוות שבעולם. 
אבל בעזרת ה’ כל הדברים האלה שעושים ילכו לאיבוד - “כל אוכליך יאכלו וכל 
צרייך כולם בשבי ילכו והיו שוסייך למשיסה וכל בוזזיך יהיו לבז” )ירמיה ל’ ט”ז(. 

אמירת סליחות בשבת
אמרנו שהספרדים קמים לסליחות עוד מהלילה. ויותר מזה, מאתמול בליל ט. 

שבת )ב’ באלול( כבר יש שתי עדות - ג’רבא ולוב שהתחילו לומר סליחות. המנהג 
הזה היה פעם. הטור )סי’ תר”ב( מעיד עליו, מרן )בב”י שם( כותב בימינו בטל המנהג 
הזה. הוא בטל ברוב עדות ספרד, אבל נשאר בג’רבא ובלוב. יש להם פיוטים מיוחדים 
לשבת שחברו אותם גדולי עולם, ביניהם רבי יצחק בן גיאת5, הוא כתב פיוטים 
ומעמדות לסליחות, לשבתות ולשני וחמישי )נדפסו בספר שפתי רננות של ג’רבא(6, 

5.  רבי יצחק בן גיאת חי לפני הרמב”ם. הוא נפטר חמשים שנה לפני שהרמב”ם נולד, בד’ 
אלפים תתמ”ט,

6.  הוצאנו מחדש ‘שפתי רננות’ שהוגה על ידי. הגהתי אותו לשם שמים, לא בשביל פרוטה 
אחת. אבל מכרו אותו בישיבה במחיר זול, שלושים ושבעה שקלים. כמה עבודה הושקעה בו! 
בחור מהישיבה, רבי בנימין כהן הגיה אותו, הביא את ההערות שלי, והפירוש של רבי שאול 
כהן, הפירוש של רבי חיים כהן, וכמה גרסאות. ספר ענק שווה חמישים לפחות ואפילו יותר 
מזה. אבל מי שלא יודע כמה הושקע בו, חושב זה מנהגי לוב וג’רבא וזה הכל. יש שם פנינים 
יש שם פיוטים מיוחדים, כל חכמי העולם מחפשים איפה הפיוט הזה נמצא. פעם  יקרות, 
נמצא איזה כתב יד מחוק ודהוי שיש בו שארית של פיוט, והם לא ידעו איך להשלים אותו. 
ואני נזכרתי שזה מופיע בסליחות של ג’רבא, שלחתי את זה אז לחכם בשם עזרא פליישר, 
אמרתי לו זה פיוט שלם שיש לנו. תראה את הפיוט. הוא התפלא. אמר לי איך ידעת את זה? 

ידעתי כי אני קורא בספרים האלה. אני קורא פיוטים. אני נהנה מהם ומהביטויים שלהם. 

אני עשיתי יותר מזה. פעם באתי לביהכ”נ ‘איצקוביץ’ בימי הסליחות בחודש אלול  אבל 
תשד”מ, היינו גרים ברחוב חזון איש, ובבוקר איחרתי, הלכתי לשם והיו קוראים את הפיוטים 
של הסליחות שלהם )זה היה סמוך לראש השנה(. וקרעו לי את הלב. מדברים על דיכאון, מה 
עושים לנו אנשי ישמעאל. אבל איזה ישמעאל? זה אנשי אדום. אלא שהצנזורה אוסרת 
לכתוב משהו על אדום. על הנוצרים אסור לכתוב. אז הם מחליפים, עושים צנזורה לצנזורה, 
עושים ישמעאל וישמעאל וישמעאל, ועוד כמה דברים משובשים. ריבונו של עולם מה 
זה? שלחתי לרבי יעקב וידנפלד בעל הוצאת אשכול, אמרתי לו הרבה שגיאות יש שם. אמר 
לי כבר קדמוך רבנן. יש מהדורה של סליחות לאשכנזים שהוציא אותה הרב ד”ר דניאל 
גולדשמידט, ושם תיקן את הכל על פי עשרים כתבי יד שיש לו, ואני אשלח לך אחד. ודי 
מספיק, אל תבלבל לנו את המח... קיבלתי את הספר, שלחתי לו הערות על הספר, אמרתי 
לו רבי דניאל הרבה פסוקים לא ידע, הרבה פסוקים לא הבין, הרבה הגהות לא ככה בדיוק. 
כתבתי לו כמה הערות. למשל הוא מצא בפיוטים האשכנזים מלת ‘ּבּוזה’, אמר )שם במבוא 
עמ’ 17( מה זה? ‘בוזה’ הזה המציא אותה הפייטן. אבל לא, יש פסוק “שמע אלקינו כי היינו 

בוזה”, זה פסוק בנחמיה )ג’ ל”ו(. נעלם ממנו. מה לעשות. וכן על זו הדרך. אמר לי ככה? לא 
ידעתי, אם ככה נעשה סליחות חדשות. שלח לי סליחות והגהתי את כולם, שלחתי לו. ושלח 
להגהה אחר כך. הגיע חודש סיון אמר לי אין לי זמן לשלוח לך הגהה פעם שלישית ורביעית, 
זהו. אני מדפיס. אחרי ההדפסה נמצאו בו כמה שגיאות. קם אחד שהוא תמיד רודף אחרי, 
“מצווה ברודף יותר מהנרדף, והאלקים יבקש את נרדף”. הרודף הזה אמר תיזהרו, אל תקנו 
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כל כך רגש יש בהם. אתה קורא דבר שכתב אותו רבי יהודה הלוי לפני שמונה 
מאות שנה - תשע מאות שנה, ואתה מתרגש מחדש.

מדוע לא הזכיר הרמב”ם אמירת סליחות בחודש אלול
“ונהגו כולם לקום בלילה י.  הרמב”ם לא כתב שקמים בחודש אלול. כתב 

בעשרה ימים אלו )עשרת ימי תשובה(” )פ”ג מהלכות תשובה ה”ד(. הרמב”ם לא היה 
קם בחודש אלול? חכמי הספרדים בדרך כלל קמו בכל חודש אלול. רבי יצחק 
בן גיאת היה בספרד ויש לו פיוטים לכל חודש אלול. אלא הרמב”ם מדייק: 
“ונהגו כולם”. דבר שלא נהגו כולם הוא לא מביא אותו בחיבור שלו, החיבור 
נכתב בשביל כל עם ישראל. ככה השמיט קטעים בהגדה שאומרים אותם 
הבבלים עד היום הזה. אומרים “כשירד הקב”ה על המצריים במצרים )במכת 
בכורות(, ירדו עמו תשעת אלפים רבבות )מלאכי חבלה(, מהם מלאכי אש” וכו’ , אף 

אחד מאתנו לא מכיר את זה, זה קטע שנזכר בספר הכוזרי של רבי יהודה הלוי 
)מאמר ג’ סי’ ע”ג(. ושאלו את רבנו אברהם על כיו”ב )על השמטת הרמב”ם מההגדה 

קטע “מנין שנתן לנו את ממונם”( למה אביך לא הביא את זה בנוסח ההגדה? אמר, 

זה לא חובה, אנחנו אומרים אותו אבל זה לא חובה )והובא בספר מעשה רוקח 
דף רנ”א ע”ד(. עוד שאלו את הרמב”ם למה לא כתבת שבעל קרי צריך לטבול 

לפני התפילה? אמר להם )שו”ת הרמב”ם ליפסיא סי’ ק”מ( זו לא חובה. בגמרא 
כתוב בטלוה לטבילותא - הטבילה הזאת בטלו אותה חכמים )זו גמרא בברכות 
דף כ”ב ע”א(, אני זהיר בה, אבל אני לא כותב בספר דבר שהוא לא חובה. ככה 

כתב. וגם פה כתב “ונהגו כולם לקום בלילה בעשרה ימים אלו” כי כל ישראל 
נהגו בזה בעשרת ימי תשובה, כולם עושים.

אין כאן קללות 
פעם רבי משה חבושה שיהיה בריא, אחרי שהרב עובדיה ע”ה גומר את יא. 

השיעור בחצות הלילה מתחילים סליחות. והיו שומעים את הסליחות האלה 
בג’רבא גם ערבים, לא בגלל המנגינה היפה )ודאי שגם המנגינה יפה(, אלא הם רוצים 
לשמוע אם היהודים האלה מקללים אותנו. מי יודע מה הם אומרים בסליחות? 
הרי יש כאלה מבינים עברית. לא, אין שום קללה. “חרפוני צוררי, אויבי ושוררי, 
הקשב נא אמרי, בבואי בפחדך”, יש פה קללה? חרפוני צוררי - הם מחרפים 
אותי, אז הקשב נא אמרי. “טמנו לי זדים, פחים ומצודים, ובהם נלכדים, פעמי 
ידידיך”. “ישימון לי מצודים, ושקר בי מעידים, בעלוני זדים, צור בלעדיך”. 
“כבודך גלה צור, לעם עזוב ועצור, וטובך הנצור, תנה לשרידיך”. כל המלים 

מהסליחות של הרב מאזוז אל תקנו. כי מצא בהם חמש-שש שגיאות. חלק מהם שגיאות 
אנוש. כל ספר דפוס יש בו שגיאות. וחלק מהן שהם לא שגיאות, אלא הוא חושב שהם 
שגיאות... ככה עושים?! אחרי שהשקעתי בו חלבי ודמי, ואני לא לוקח ממנו פרוטה אחת 
על הספר הזה. אל תקנו, כאילו אתה מזיק לי... אתה לא מזיק לי, אתה מזיק לעצמך. אומר 
הרמב”ם )בהקדמתו למורה נבוכים( “ואל תעיין בו בקלישות, כי אז תזיקני ולא תועיל לעצמך” 
- תזיקני בחוצפה אבל לא תועיל לעצמך כלום. כל העולם לומדים בספרי הרמב”ם. כל 
הדברים שהוא כותב לומדים אותם ומתבוננים בהם. אתה לא רוצה לקרוא - אל תקרא. 
לא כתבתי את ספרי בשבילך. לא הגהתי בשבילך. והדפסתי באור תורה )תשרי תשמ”ח סי’ 
י”ב( כל ההערות שיש לי לסליחות וכל התיקונים שיש לי. יש תיקונים פשוטים, לא צריך 

לעשות עליהם רעש, תקח ‘גולדשמיט’ תמצא שהוא מתקן ככה. היה פעם אחת כתוב 
נוכחך, ואני תיקנתי ִנְכחך. למה? יש פסוק ביחזקאל )מ”ו ט’(: “לא יעבור דרך השער אשר 
בא בו כי ִנְכחו יצא” ]וכן בפרשת בשלח: “נכחו תחנו על הים”[ נכחו בא בחיריק. בא השוטה 
הזה אמר לא, נכון ש’נכחו’ בחיריק, אבל ‘ָנכחך’ בקמץ חטוף. מי אמר לך? נכחך כמו נכחו, 
ככה כל המילונים בעולם במלה נוכח ככה כתוב. ִנכחי ִנכחו ִנכחך. כולם בחיריק. סתם 
לחפש עלילות?! ככה עושים?! ככה בן אדם שונא את השני על לא דבר?! אני לא עושה 
כסף מזה. לא עשיתי כסף מזה בשום פנים. קיבלתי אמנם ספרים מתנה מהרב וידנפלד, 
שלח לי הרבה ספרים כמתנה שהוציא בדפוס שלו, אבל כסף לא עשיתי מזה. אבל אנשים 

רודפים, שירדפו וירדפו, “ירדפם יעבור שלום” )ישעיה מ”א ג’(. הכל יעבור. 

יקרות מפז. בלי קללה לאף אחד. השונאים שלנו תחזיר להם, זה הכל. ערבים 
שהם לא שונאים הם בסדר גמור. חיינו אתם מאות שנים. כל הגזירות שהיו 
בצרפת ובאשכנז לא טעמנו אותם בספרד, לא טעמנו אותם במרוקו ובתונס. 
היו גזירות קטנות, ודאי, אין מה לעשות. תמיד יש שיגעון. אבל בצורה איומה 
כמו אלף קהילות שנחרבו בצרפת7, בספרד לא היה ככה, היה שקט ושלווה. 

היהודים בארצות ספרד
יותר מזה, מצאתי דבר פלא. כל זמן שרבי יהודה הלוי היה חי לא היו גזירות יב. 

בספרד! הוא נולד לפי מה שחושבים בתתל”ה, ונפטר בסביבות תת”ק )אולי 
קצת יותר(, וכל ששים וחמש השנים האלה לא הייתה שום גזירה בספרד. לפני 

שנולד הייתה גזירה בגרנדה, הרגו את רבי יוסף הנגיד בנו של רבי שמואל הנגיד, 
וקהלה שלמה בגרנדה נטבחה ביום תשעה בטבת ד’ אלפים תתכ”ז ביום שבת 
)בדקתי ומצאתי שיצא בדיוק ביום שבת(. ורבי יהודה הלוי נולד לאחר מכן. כל ימיו 

לא היה כלום. פעם אחת נהרג יהודי - שלמה אבן פרוציאל מקסטיליא )ככה השם 
שלו(, וכתב עליו קינה קורעת לב, ה’ יחזיר לבני אדום )כי הנוצרים הרגו אותו(, 

שה’ ישרוף אותם ויכחיד וישמיד אותם. מלים איומות. מה קרה? יהודי אחד 
נהרג, אצלנו נגיד תודה רבה שבתוך עשרים שנה נהרג רק אחד, זה נס. אבל 
לא, בזמנו לא היה נהרג אף אחד, היהודים היו עושים את הכל. היו מנהלים 
את המדינה בספרד8. היו מכבדים אותם. היום הם משתגעים בגלל שנדמה 
להם שה’קודס’ זה שלהם, אבל זה לא שלהם. יש להם עשרים מדינות גדולות 
ברוך ה’ שעכשיו יש קצת קשרים בין האמירויות לבין עם ישראל.  ורחבות. 
חייבים להפסיק את השנאה הזאת. הגיע הזמן שיתנו לנו את מה שמגיע לנו.

אם מותר לבנות את בית המקדש בטומאה
עוד דבר העירו לי. הרב יצחק ברנד שיהיה בריא מערד )פעם היה שולח מאמרים יג. 

יפים מאד( כתב לי שמה שאמרתי שאנחנו לא יכולים לבנות את בית המקדש 

בגלל שאנחנו טמאים )עלון מס’ 222 אותיות ה’-ז’( זה לא נכון. כי יש גמרא בסוף 
עירובין )דף ק”ה ע”א( שמביאה ברייתא שאומרת שכאשר באים לשפץ דברים 
בבית המקדש, הכל נכנסים בהיכל לבנות לתקן ולהוציא את הטומאה, ומצוה 
בכהנים, ואם אין שם כהנים נכנסים לוים, ואם אין לוים, נכנסים ישראלים. ואידי 
ואידי טהורים כן, טמאים לא. ואחר כך יש ברייתא אחרת שאומרת: אין שם 
טהורים נכנסים טמאים. והרמב”ם פסק )פ”ז מהלכות בית הבחירה הכ”ג( כשתי 
הברייתות, ואם אין טהורים נכנסים טמאים. אם כן גם היום נוכל לבנות את 

7.  עד שרש”י ע”ה כתב קינה שמתחילה: “תנות צרות לא נוכל”. תנות - לספר את הצרות 
שלנו אנחנו לא יכולים. מה הוא מתכוון במילה ‘תנות’? תתנ”ו. כשהיו גזירות תתנ”ו )לפני 
אלף שנה פחות מעט, בשנת 1096 למניין הגויים( נהרגו באשכנז המון קהילות. נדמה לי ראיתי 

כתוב אלף קהילות פחות חמש או משהו. ורש”י מרוב כאב כתב על זה קינה. 
8.  מספרים שפעם )לפני רבי יהודה הלוי( בימי רבי חסדאי בן שפרוט, מלך צרפת )כמדומני( שלח 
מישהו להפגש עם מלך ספרד, היו עסקים בין המלכויות. מצא אותם יושבים על השטיח 
מעשנים נרגילה, אמרו לו: תשמע, אנחנו לא מבינים כלום. אמר להם: אז מי מנהל כאן את 
הממלכה? אמרו לו: יהודי. איפה היהודי הזה? אמרו לו: יום שבת היום, הוא לא בא, מחר 

יבוא. אמר להם: באיזו שעה? אמרו 
לו: בסביבות תשע פחות או יותר. 
מחר הגיע בתשע עוד לא בא היהודי, 
אמרו לו: הוא עוד מתפלל, קורא 
חק לישראל, מה נעשה לו?! הגיע 
בעשר וסיכם אתו הכל. שלח למלך 
שלו, היהודים אצלנו סגורים בגטו, 
ושם הם מנהלים את המדינה כולה! 
ככה היה. היה כבוד ויחס מהערבים.
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ומכל מקום, כיון שלכתחילה לכל הדעות צריך  בית המקדש. עד כאן דבריו. 
לבנות בכהנים טהורים, ולפחות בישראלים טהורים, לכן מובן למה רבי עקיבא 
רץ מהר לבנות את בית המקדש בימי בר כוכבא, כי אמר עכשיו יש לנו קצת 
אפר פרה, ויש לנו עובדים ופועלים טהורים, ומחר מה יהיה? ניקח דיעבד של 
דיעבד?! לא רצה את זה. ויתכן גם כן שרבי עקיבא סובר כמו הברייתא הראשונה, 
הרמב”ם פסק גם טהורים גם טמאים, אז אין צורך  טהורים כן וטמאים לא. 
במה שאמרתי שהפסוק אומר “וזרקתי עליכם מים טהורים” )יחזקאל ל”ו כ”ה(. 
זה נכון שה’ יזרוק עלינו מים טהורים, אבל אפשר להתחיל עבודה גם בלי זה.

הר הבית שלכם
אם כן ְלַמה אנחנו מחכים? לרשיון של הערבים. אנחנו לא נבוא להילחם יד. 

אתם על דבר כזה. יגיע הזמן שהם בעצמם יבואו וימסרו לנו את המקום הזה. 
יגידו זה המקום שלכם, קחו אותו! ואז תיגלה השכינה והכל יהיה בסדר. 
צריך לדעת שכל דבר ודבר יגיע רק בזמנו. אין דוחקים את השעה. פעם אצל 
הרומאים היה מלך אחד בשם “קונסטנטין” )נדמה לי( שרצה להרשות ליהודים 
לבנות את בית המקדש, והתחילו לבנות )ככה ראיתי כתוב(. ואחר כך פתאום 
פרצה שרפה ממעמקי האדמה, והפסיקו את הכל. )והנוצרים קראו לו קונסטנטין 

“הכופר”, כי הוא כפר בנצרות, תודה רבה...(

קרבן פסח אחר החורבן
אבל יש יותר מזה. יש משנה בפרק כיצד צולין )פסחים דף ע”ד ע”א( שאומרת: טו. 

מעשה ברבן גמליאל שאמר לטבי עבדו צא וצלה לנו את הפסח על האסכלה. 
ולכאורה הרי רבן גמליאל היה אחרי החורבן9, וא”כ מה זה הפסח הזה, וכי 
היה פסח בכלל?! הרש”ש שם מתקשה בזה ואמר שזה מדובר על רבן גמליאל 
)כי ידוע שטבי  הראשון, וגם לו היה עבד ששמו טבי, כמו זה שהיה אחר כך 
עבדו של רבן גמליאל זה רבן גמליאל השני(. וזה דוחק. אבל הביא מסופרי אומות 

העולם שכתבו שבר כוכבא בנה את בית המקדש, ואמר: “אבל לא שמענוהו 
בפירוש בדברי חז”ל” הוא לא נותן בהם אמון כי חכמים לא אמרו את זה. ואני 
חושב שכל דבר יש בו קצת אמת, באמת בר כוכבא לא בנה את בית המקדש, 
אלא הוא בנה מזבח, כי בזמנו עדיין ידעו היכן מקום המזבח, והקריבו עליו 
קרבנות. ובינתיים הקריבו פסח, כי פסח יש בו הרבה יותר קולא, כי בפסח 
אם כל הציבור טמאים יכולים להקריב אותו בטומאה )פסחים דף ס”ו ע”ב(. ורבן 
גמליאל באותה שנה שבנה בר כוכבא מזבח במקום שלו, אמר לעבדו טבי: 
ובזה מובן למה  “צא וצלה לנו את הפסח על האסכלה”. א”כ היה דבר כזה. 
רבי עקיבא תיקן את הברכה: “אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים וגו’ כן 
ה’ אלוקינו ואלוקי אבותינו הגיענו למועדים ולרגלים אחרי הבאים לקראתנו 
לשלום. שמחים בבנין עירך. וששים בעבודתך” )פסחים דף קט”ז ע”ב(, כי עכשיו 
יש לנו רק מזבח, ואולי שנה הבאה נבנה את הכל. אבל לא איסתייעא מילתא, 
עדיין לא הגיע הזמן ואנחנו נמצאים בגלות. אבל אסור לאדם לאבד תקוה אף 

פעם, צריך אדם לקוות לדברים טובים כל הזמן.

קודם ללמוד אח”כ לכתוב ולהקשות
יש הרבה שאינם יודעים את הכללים של הפסוקים. שולחים לי ספרים טז. 

על התורה10. אבל צריך לבדוק את המקורות לפני שכותבים. אחד כתב מצאנו 

9.  זה רבן גמליאל בעל הויכוח עם רבי יהושע אם תפילת ערבית רשות או חובה )ברכות 
דף כ”ז ע”ב(. וזה היה אחרי החורבן. בימי בית שני היה רבן גמליאל הזקן. ואחריו היה רשב”ג 

הנהרג - רבן שמעון בן גמליאל שנהרג בחורבן בית שני )מקוננים עליו בעשרת הרוגי מלכות(. 
ואחר כך היה רבן גמליאל שאחרי החורבן.

10.  כותבים: “הספר הזה כל כך מתוק, שכל דיבור שתקרא בו תחייך”, תגמור את הדיבור 
ותחייך... אבל הדיבורים האלה לקוחים מספרים, ובסוף כל דיבור כתוב מאיזה ספר הוא 
לקח. לא עושים ככה, הדיבורים יהיו בסגנון של המחבר, יקחו ויעבדו אותם. וירשמו 
בהתחלה את כל המחברים שלקחו מהם. אבל לא כותבים זה מכאן וזה מכאן. אתה רוצה 
שאנשים ישמחו, אל תגיד להם כל דבר מאיפה לקחת. תכתוב לקחתי מספרים מסוימים.

שחכמים מקללים בכוונת ברכה, כמו שיש בביצה דף ט’. אבל אין בביצה דף ט’, 
זה במועד קטן דף ט’ )ע”ב(. למה לא תפתח את המקור? תפתח בביצה דף ט’ 
תראה שאין שם לא טיט ולא תבן... לא ככה עושים, צריך לבדוק את המקורות. 
השני שלח קושיא, אמר כתוב: “ראשית עריסותכם חלה תרימו תרומה” )במדבר 
ט”ו כ’(, מה זה “עריסותיכם” הרי אנחנו קוראים לזה עיסה. למה התורה לא 

בכל התנ”ך לא כתוב אפילו פעם אחת מלת  אמרה עיסה? קושיא נפלאה... 
“עיסה, “עיסה” זה לשון הגמרא ו”עריסותיכם” זה לשון התורה. לכן בתורה 
כתוב עריסותיכם. אתה יכול לומר שעיסותיכם ועריסותיכם זה אותו דבר 
והרי”ש נוספת11, אבל אין צורך בזה כי זה לשון חכמים וזה לשון תורה. איך 
אתה מקשה שהתורה תכתוב “עיסותכם”? איפה כתוב “עיסה” בתורה בכלל 
שאתה שואל שאלות כאלה?! והוא מתרץ אחר כך שכתוב עריסותכם לומר 
שהמן היה יורד אפילו לתינוק שבעריסה. איזה חידוש ‘יפה’, הרי גם המילה 
ג’ י”א(. למה להתפלפל סתם?  “עריסה” לא כתובה, רק כתוב “ערש” )דברים 
תפתח קונקורדנציה )או ספר השרשים לרד”ק( ותבדוק אם יש “עיסה” בתנ”ך, 

ואם אין עיסה אל תקשה. 

כשמוסיפים אות ה”א בסוף מילת ציווי
וחכם אחר הקשה קושיא אחרת. כתוב בפרשת ויגש: “מהרו ועלו אל אבי יז. 

ואמרתם אליו כה אמר בנך יוסף, שמני אלקים לאדון לכל מצרים, רדה אלי אל 
תעמוד” )בראשית מ”ה ט’(. והוא אומר מה זה, וכי יוסף נותן פקודה לאביו, אל 
תעמוד! תבוא מהר?! פגשתי אותו, אמרתי לו תשמע, “רדה” זו לא פקודה, “רדה” 
זה לשון בקשה דרך כבוד, כמו “ה’ שמעה ה’ סלחה ה’ הקשיבה” )דניאל ט’ י”ט(. 
כשאתה מוסיף אות ה”א בסוף מילת ציווי פירושה “בבקשה”. והנה ראיה ברורה, 
יעקב אומר ליוסף: “ויאמר אליו ֶלְך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן” 
)בראשית ל”ז י”ד(. ובמקום אחר בפרשת בלק כתוב: “ויאמר אליו בלק ְלָך נא אתי 

אל מקום אחר אשר תראנו משם”. )במדבר כ”ג י”ג(. כאן כתוב “ֶלְך” וכאן כתוב 
“ְלָך” - ביעקב נאמר “ֶלְך נא ראה” )למ”ד סגול וכ”ף שוא(, ובפרשת בלק כתוב ְלךָָ 
נא ִאתי )למ”ד שוא וכ”ף קמץ(. והרי בפרשת בלק אין ה”א אחר כך )לכה( אז למה 
קוראים “לכה”? נקרא “ֶלְך נא אתי”? אלא שיעקב אבינו דיבר עם הבן שלו ולכן 
נתן לו פקודה: “ֶלְך נא ראה!” ואילו בלק דיבר עם בלעם וצריך לכבד אותו, ולכן 
לא אמר לו “ֶלְך נא אתי”, אלא אמר לו “ְלָך” בקמ”ץ כמו “לכה”, זה לשון כבוד.

ההבדל בין ‘לא’ לבין ‘אל’
ועוד שיוסף אמר ליעקב “אל תעמוד”, ו”אל” זה לשון בקשה. אנשים לא יח. 

יודעים מה ההבדל בין “אל” ל”לא”. במשך חכמה )שמות י”ב ט’-י’( כתב ש”לא” 
זה לשון מצוה ופקודה, ואילו “אל” זה לשון בקשה12. והביא ראיה נחמדה מאד. 
כאשר באו שתי הנשים לפני שלמה המלך, כתוב: “ותאמר האשה אשר בנה 
החי אל המלך כי נכמרו רחמיה אל בנה, ותאמר, בי אדוני תנו לה את הילד 
החי והמת אל תמיתוהו, וזאת אומרת גם לי גם לך לא יהיה גזורו. ויען המלך 
ויאמר: תנו לה הילד החי והמת לא תמיתוהו היא אמו” )מ”א ג’ כ”ו-כ”ז(. ורבי מאיר 
שמחה שואל )השבוע גם כן האזכרה שלו, היה גאון עולם( למה בתחילה כשהאשה 
מדברת היא אומרת “אל תמיתוהו”, ואילו כאשר המלך פוסק את הדין הוא 

11.  יש דבר כזה “רי”ש נוספת”, כך כותב הרש”ש בראש השנה )דף כ”ו ע”א( שיש פעמים 
שיש רי”ש נוספת. כמו “שרשרות העבותות” )שמות כ”ח י”ד(, שלפי מנחם בן סרוק המילה 
היא שרשות מלשון ‘שורש’ ומה שכתוב ‘שרשרות’ הרי”ש נוספת. אלא שרש”י )שם פסוק 
כ”ב( אומר לא ככה, אלא ‘שרשות’ זה לשון שורש, ו’שרשרות’ זה שרשרת כמו שלשלת-

שרשרת. אבל יש דוגמאות אחרות. כמו דמשק שידועה בשמה, ואילו בדברי הימים 
)דברי הימים-א’ י”ח ה’ ועוד(, הרי”ש נוספת. ויש את הגמרא שם בראש  “דרמשק”  כתוב 
השנה על הפסוק “ותיטב לה’ משור פר” )תהלים ס”ט ל”ב( שדורשת “שור פר” - “שופר”. 

א”כ יש רי”ש נוספת.
12.  וגם “אל תאכלו ממנו נא” )שמות י”ב ט’( הוא הסביר שזה לשון בקשה. יש גמרא בעירובין 
)דף יז ע”ב( שרצתה לומר ש”אל” זו לא נחשבת מצות לא תעשה, ודחתה את זה. אבל “ַאל” 

בדרך כלל זה לשון בקשה.
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אומר “לא תמיתוהו”? ותירץ שהאשה מתחננת, בבקשה “אל תמיתו אותו”, 
לגזור את הילד לשנים? זה משוגע, איזה מלך זה, בן שתים עשרה שנה, אומר 
לחתוך ילד חי לשנים ולתת חצי לזו וחצי לזו? אל תמיתוהו, אל תעשו את זה. 
אבל המלך אמר זה המבחן שלי, “והמת לא תמיתוהו”. בפקודה. לכן כשהמלך 

אומר בפקודה הוא אומר “לא”, אבל כשהאשה מתחננת, היא אומרת “אל”.

ראיה נפלאה לזה מברכת המזון
ויש לי ראיה נפלאה מברכת יט. 

המזון. אנחנו אומרים “ובטובו 
הגדול תמיד לא חסר לנו ואל 
יחסר לנו מזון תמיד לעולם ועד”. 
“לא” חסר לנו,  בתחילה כתוב 
לנו,  יחסר  “אל”  כתוב  ובסוף 
לכאורה היה צריך לכתוב “לא 
חסר לנו, ולא יחסר לנו”. למה 
הראשונה בלשון “לא”, והשניה 
בלשון “אל”? אלא לפי האמור 
“בטובו  מאוד,  פשוט  הטעם 
לנו”,  חסר  לא  תמיד  הגדול 
עובדה שברוך ה’ אנחנו חיים 
וקיימים. אבל לעתיד לבוא מה 
יהיה? וכי אדם יכול לדעת מה 
יהיה בעתיד? לכן אנחנו אומרים 
“אל יחסר לנו” - אל נא תחסיר 
לנו שום דבר לעולם ועד. ולכן 
“רדה  לאביו  אומר  כשיוסף 
אלי” בה”א זה בלשון בקשה, 
וגם כשהוא אומר “אל תעמוד” 
גם זה בבקשה. זו לא פקודה, 
אלא לשון בקשה. תבוא אלינו 
ונכלכל אותך כאן, ונביא לך את 
הכל. זה הפשט הפשוט. צריכים 
ללמוד, צריכים ללמוד, צריכים 

ללמוד!

רבי חומאני עלוש ע”ה
היה עוד גאון תלמיד חכם כ. 

ג’ באלול.  גדול שנפטר ביום 
הגאון רבי חומאני עלוש ע”ה, 
העולם לא מכירים אותו. מסכן, 
הוא סבל הרבה צרות בחייו, והיה 
לו בן יחיד והלך בחייו כשהוא 
בן 13 שנה. והוא עלה לארץ-
לצפת. ויש שם בית כנסת על 
שמו, וכתב ספר דרושים ‘שבתי 
על התורה,  וקומי’. ועוד ספר 
ועוד ספר על הגמרא ושאלות 
)והספר הזה היה בידי  ותשובות 
בחו”ל והגהתי חלק ממנו, רוב הספר 

הוגה על ידי רבי בוגיד סעדון ורבי 

נסים הכהן ז”ל(. והספר על התורה 

יצא ממנו מהדורא שניה, אבל מי שמוציא ספר חייב להכיר את המחבר ואת 
הספרים שלו13 ולכן צריך לתת רק לאדם שיודע לערוך. ומי שיודע לערוך, 

המחבר כותב של”ד, חשבו שזה של”ה - שני לוחות הברית. אבל איך שני לוחות    .13
הברית? הרי הוא כותב מערכת פלונית אות פלונית, וכי הרב שני לוחות הברית כותב 
מערכות לפי סדר האל”ף בי”ת? לא ככה. המחבר לא כתב של”ה הוא כתב של”ד, וזה 
שלום דוד. זה ספר מאחד מחכמי ג’רבא, המחבר שמו רבי דוד כהן ע”ה מחבר ספר שירי 
דוד על העיבור ועל הדקדוק, ויש לו ספר קבלה שמו שלום דוד. בכל הספר במקום שלום 
דוד אתה כותב שני לוחות הברית?! לא היו דברים מעולם. צריך אדם להכיר את המחבר 



בזכותך! עוד אנשים יזכו ללמוד ב'בית נאמן' לתרומות והנצחות 08-6727523 או 052-7130554

כשיראה מלה שהוא לא יודע יציין סימן שאלה, כלומר איני יודע מה הכוונה 
כאן, או אין לי את הספר שציין אליו המחבר. אבל מי שלא יודע לערוך, יעשה 
כרצונו, כאוות נפשו. במקום לערוך יעכור, במקום עורכי ספרים הם עוכרי 
ספרים... לא ככה עושים. יש לרבי חומאני עוד ספר על הגמרא, כולו ראשי 
המחבר שלהם  תיבות, ויש בו הגהות. הלואי שתדעו את כל הספרים האלה. 
תלמיד חכם גדול. יש לי כתבי יד שלו, כתב יד קטנטן דק להפליא על סוגיית 

רבי חנינא סגן הכהנים )פסחים דף י”ד ע”א(, ועוד סוגיות במסכת פסחים.

הרב עדין שטיינזלץ ע”ה
דברנו שבוע שעבר על הרב עדין שטיינזלץ, ורציתי להגיד עוד משהו, יש כא. 

שתי הערות שאני זוכר מיתד נאמן תשמ”ט. מנו לו שם חטאים – “על הפשעים 
ועל העוונות ועל החטאים”... רובם ככולם דברים בטלים. דבר אחד אני זוכר, 
שבפירושו על מסכת ברכות סוף פרק תפלת השחר, כתב שעדיין לא נתברר 
לגמרי זמן התפלות, עדיין יש מקדימים ויש מאחרים, ויש חולקים. והם אמרו 
מה זה? הרי המשנה )דף כ”ו ע”א( אמרה: תפלת השחר עד חצות ותפלת המנחה 
עד הערב. מה אתה עושה, אתה מבלבל את המוח. הם לא יודעים המסכנים 
שהמחבר שייך לחסידים, הוא חזר בתשובה על ידי חב”ד. וחב”ד כמו הרבה 
מהחסידים לא תמיד מדקדקים שהתפלה תהיה בזמן, ומתפללים קצת מאוחר14. 

ואת הספר, “את האיש ואת שיחו” )מ”ב ט’ י”א(. שנה שעברה ראיתי ספר של מוה”ר רבי 
רחמים חי חויתה הכהן ע”ה, ספר פרחי כהונה ח”ב, אבל בראש הספר יש בלבול גדול, 
שם כתבו “תולדות הרב המחבר” וכוונתם על מחבר קונטרס שנדפס בסוף הספר )איך 

אומרים פילפולציה, בלבולציה...(. 

14.  וכי רק הם? וכי סאטמר לא ככה?! גם הם ככה. הרב עובדיה ע”ה מספר שפעם היה 
בתל אביב, והוא רואה חסידים “מתקבצים ומתגוששים ומתרגשים, וחשים ולא מחשים”... 
מה יש להם? הולכים למקוה. למה הולכים למקוה עכשיו בשעה 13:30? כדי להתפלל 
שחרית. איך מתפללים שחרית עכשיו בשעה 13:30? הם אומרים, אנחנו מתפללים עם 
האדמו”ר. האדמו”ר מסאטמר שהגיע באותו זמן לארץ התפלל מאוחר. פעם חסיד אחד 
בנדבורנא )זה בית כנסת שנמצא לידינו( אמר לי: אתה יודע, כתוב )תמורה דף ט”ז ע”א( שיש אלף 
ושבע מאות הלכות שנשתכחו בזמן פטירת משה רבנו, והחזירן עתניאל בן קנז בפלפולו. 
ואנחנו לא יודעים מה הם, אבל אחד מהם זה שלאדמו”ר מותר להתפלל שחרית אחר 

ולכן רבי עדין כתב ככה, הוא מכיר חסידים שמתפללים מאוחר. מה אתם רוצים 
ממנו?! זו התלונה הראשונה.

שאלה על שאלה אינה שאלה
והתלונה השניה על רבי עדין, שיש לו ספר על אישי התנ”ך15. ומה מצאו כב. 

לו שם עוול? שהוא כתב על שמשון שהוא גיבור לא בדרך הטבע, אלא כמו 
זוכר אם זה הרקולס או מישהו אחר(, ככה הוא כתב בספרו  )לא  הרקולס היוני 
מהאוניברסיטה הפתוחה. איך אתה מדמה את שמשון הצדיק להרקולס היוני 
שהיה מסובב את כדור הארץ? מה אתה מבלבל את המח? אין לי מה לענות 
)ואני גם כן לא חייב לענות(. אבל אחר כך התגלגל לידי הספר שלו, וראיתי שהוא 

כתב את זה בשאלות. כאשר הוא מביא איש מאישי התנ”ך, הוא שואל עליו 
הרבה שאלות ואחרי שהוא מביא את השאלות עונה על כולם, ואז אתה רואה 
שכל השאלות פרחו. “לא יער ולא דובים” )סוטה דף מ”ז ע”א(. שום דבר. כלום. 
הכל ברור. שמשון היה צדיק וירא שמים, והושיע את ישראל )כמו שהרמב”ם 
קורא לו ככה בהלכות איסורי ביאה. פרק י”ג הלכה י”ד(. מה אתם רוצים ממנו? ככה 

עושים, מביאים את השאלה ומתעלמים מהתירוץ? אם אתה קורא רק שאלות 
בלי תשובות זה לא בסדר16.

אחדות
א”כ איך אתם מאשימים אותו על דברים בטלים ומבוטלים? זה מה שאני כג. 

השנאה הרצוצה שיש בינינו ובין אחינו  זוכר. לא ככה עושים. לא זו הדרך. 
החרדים ובין אחינו החילוניים ובין אחינו הדתיים - חרבן ושממה. אסור לעשות 
את זה! חודש אלול זה חודש של תשובה, חודש הרחמים. צריך להתאחד, להפסיק 
לדבר לא על הרב קוק, ולא על החזון איש, ולא על אף אחד. היו כאלה שטעו 
לפני מאתים שנה בגלל המלחמות של השבתאות. אבל עכשיו כבר נגמרה 
השבתאות, מכאן ולהבא חושבנא טבא. ה’ יתברך ירחם עלינו ויכתוב לנו שנה 
טובה ומבורכת, ויפסיק את הקורונה הזאת שאוכלת בנו בכל פה, מעל שמונה 
מאות נפטרים עד עכשיו בעוונות הרבים. ה’ יתברך ירחם עלינו ויתן לנו כל 

טוב שבעולם, תחל שנה וברכותיה. אמן כן יהי רצון.

מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את כל אלו 
ששומעים את הדברים בין בלוין ובין ברדיו ובין בעלונים, שהדברים האלו 
יפעלו בלבם לטובה ולברכה. וגם יפעלו בי לטובה. ונזכה בזכות זה לחיים 

טובים וארוכים ולחיי נחת לכל עם ישראל. אמן כן יהי רצון.

חצות, ומנחה בלילה ונרות חנוכה בעשר בבוקר... אמרתי לו טוב, על האדמו”ר נגיד, כי 
רבי ישראל מרוז’ין, שהאדמו”ר הוא כמו שר חשוב  ראיתי פעם הסבר באיזה ספר של 
לפני המלך, וכל שעה שרוצה לבוא הוא בא. כי הוא עושה דברים לטובת המלך כביכול, 
ולכן המלך מקבל אותו בכל שעה, אבל תינח האדמו”ר, מה עם החסידים שלו? אמר לי: 
זו ההלכה השניה... אמרתי לו תפסיק. אי אפשר לשגע אותנו. לא הלכה שניה ולא הלכה 
שלישית. כולם צריכים להתפלל בזמן. יש זמן רחב שנתנו לנו חכמים. וגם בזמן בית המקדש 

הכהנים היו עובדים את הכל לפי הזמנים. לא עושים ככה.

ראיתי כתוב שלפני שלושה דורות בערך היה האדמו”ר מגור אמר זמן זה זמן. אמרו לו 
זקני החסידים, מה פתאום?! אנחנו לא יכולים לעמוד בדבר הזה, אנחנו רגילים להתפלל 
מאוחר. אמר להם אני האדמו”ר כאן ואל תשגעו אותי. זמן צריך להיות זמן. אבותי לא 
עשו ככה, אבל אני אומר לכם מי שיתפלל מאוחר, שילך ולא יבוא לחסידות שלי. זה ראיתי 

לפני שנים רבות בספר יחידי סגולה של הרב איסר פרנקל )עמ’ 228(.
15.  פעם רופא אחד בבלינסון שהיה מטפל בבן שלי חיים שיהיה בריא, שמו ד”ר חיים 
)כך אני זוכר, אולי סלונימסקי(, הוא לא היה נראה דתי, והוא אמר לי תשמע,  סמולינסקי 
למדתי תנ”ך ביסודי והוא לא משך אותי. למדתי אח”כ בתיכון, והוא לא משך אותי. למדתי 
באוניברסיטה והוא לא משך אותי. אחר כך קיבלתי חוברת של הרב עדין מהאוניברסיטה 
הפתוחה שמדבר על האבות ועל שמשון ועל דוד המלך וכל הדברים האלה, זה ספר 
נפלא ומיוחד שמחבב את אבות האומה. קראתי אותו ואמרתי זהו, ככה הם האבות שלנו.

16.  פעם הרב צבאן ע”ה סיפר לי על מישהו שהיה לומד כל לילה מהר”ם אלשיך על התורה. 
ודרכו של רבי משה אלשיך ע”ה בפירושו על התורה שמביא כמה שאלות, עשר עשרים 
או שלושים, ואחר כך מתחיל לבאר. והבן אדם הזה היה טיפש, היה קורא את השאלות 
ונרדם, ולמחרת קטע חדש, עוד שאלות ונרדם. מה קרה בסוף? יצא לתרבות רעה, מדוע? 

כי הוא היה קורא תמיד רק את השאלות בלי התשובות. ככה עושים?!
להזמנת מנוי נא ליצור קשר 
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הזדרזו להירשם!! 

הגיליון הראשון יישלח 

למנויים בעוד שבוע.

ליהדות תוניסיה

 כתבות, מדורים, תחקירים ומאמרים מרתקים 
40 עמודי צבע על יהדות תוניסיה





טבי באיזו תקופה היה?
 תשובה לחידה נמצאת בעלון הנוכחי. תשובות ניתן לענות בקו בית נאמן  079-9270505 שלוחה 21 

)חובה לציין שם וכתובת בצורה ברורה!(   נא לשלוח התשובות עד יום ראשון בערב
 פתרונות משבוע קודם:

פתרון החידה: האם 'מורינו' ו'רבינו' נאמר על רבים? מורינו עם יו"ד הוא לשון רבים, וללא י' הוא לשון יחיד. ורבינו עם י' 
יכול להתפרש גם על יחיד )כי ברבים: רבותינו(, אבל גם בזה נכון יותר בלא י'. הזוכה: ישראל ישראלוב - ראשון לציון
פתרון התמונה: כבוד קדושת האדמו"ר מסאדיגורה הגאון רבי ישראל משה פרידמן שנפטר לפני כשבועיים, בן כ"ק 

האדמו"ר הגאון רבי אברהם יעקב. הזוכה: אליה שמעון שמרת - קרית אתא

תשובה ניתן לענות בקו בית נאמן 
079-9270505 שלוחה 22. נא לשלוח 

התשובות עד יום ראשון בערב
בין הפותרים נכונה יוגרל פרס )חובה 

לציין שם וכתובת בצורה ברורה(

 "ֹלא ָרִאינּו ְגאֹונּות ָּכזֹאת"
 ְּבנֹו ֶׁשל ַרִּבי מֶֹׁשה ּכֵֹהן ְּדִריֶהם )ָחָכם ָּגדֹול ִמֶג'ְרָּבא(, 

ֶׁשִּיָּבֵדל ְלַחִּיים, ּכֹוֵתב ֶׁשהּוא ָהָיה ְמַנֵהל ַּכָּמה 

ֲחָברֹות, ְוַאָּבא ֶׁשּלֹו ִלְפֵני ֶׁשִּנְפַטר )ִּבְׁשַנת תשכ"ו 

ַאָּתה  ְּבִני, ִאם  ִּתְׁשַמע  ָאַמר לֹו:  ְּבִגיל ִׁשִּׁשים(, 

ִנְמָצא ְבַצַער, ֵאין ָלְך יֹוֵתר טֹוב ִמַּדף ְּגָמָרא, ְוִאם 

ִּתְלַמד ַּדף ְּגָמָרא ְוִתְתַעֵּמק ָּבֶזה ָיסּורּו ִמְּמָך ָּכל 

ַהַּמְחָׁשבֹות, ִּכי ָהִרּכּוז ֶׁשֵּיׁש ַּבְּגָמָרא ֵאין ָּכמֹוהּו 

ְוָכל  ָכָכה  ֶׁשָהָיה עֹוֶׂשה  ְמַסֵּפר  ְוהּוא  ָבעֹוָלם. 

ַּפַעם ָהָיה לֹו טֹוב ִמֶּזה. ְוַכֲאֶׁשר ִהִּזיקּו אֹותֹו ָּכל 

ִמיֵני ְרָׁשִעים, ָלַקח ְּגָמָרא ְוִהְתַעֵּמק ָּבּה. ּוָברּוְך 

ַהֵּׁשם ָזָכה ְוִחֵּבר ֵסֶפר ַעל ַהּתֹוָרה. ֲאָבל ַהְּגָמָרא 

ֶזה ָדָבר ְמַעְנֵין ְמאֹד.

ַרִּבי מֶֹׁשה ַהּכֵֹהן ְּדִריֶהם ָּכַתב ֵסֶפר "ְיֵדי מֶֹׁשה" 

ַעל ֶּפֶרק ִראׁשֹון ָׁשל ְּפָסִחים, ָמאַתִים ַּדף ְּכפּוֵלי 

ָהַרב  ָזָצ"ל  ַחִּיים ָמאָדאר  ַרִּבי  ַּפַעם  ַעּמּוִדים. 

ָהָראִׁשי ְלתּוֶנס ָנַסע ְלָצְרַפת )ִּכי ִאְׁשּתֹו ָהְיָתה חֹוָלה 

ָאז(, ְוָיַׁשב ִּביִׁשיַבת אֹור יֹוֵסף-פֹוְּבַלִיין ָׁשם. ָׁשֲאלּו 

אֹותֹו: "ַּתִּגיד ָלנּו, ַהְּמַחֵּבר ֶׁשל ַהֵּסֶפר ַהֶּזה 'ְיֵדי 

מֶֹׁשה' ַחי?" ָאַמר ָלֶהם: ֵּכן, הּוא ַחי. ָחְזרּו ְוָׁשֲאלּו 

אֹותֹו: "הּוא ַחי ָּבעֹוָלם ַהֶּזה? אּוַלי ַחי ָּבעֹוָלם 

ַהֶּזה".  ָּבעֹוָלם  ַחי  ָלֶהם: "הּוא  ָאַמר  ַהָּבא..." 

ַהַּקְרַקע?"  ַעל  ׁשּוב ָׁשֲאלּו אֹותֹו: "הּוא דֹוֵרְך 

ָעָנה ָלֶהם: "ְוִכי ֵיׁש לֹו ָמטֹוס?! הּוא ּדֹוֵרְך ַעל 

ַהַּקְרַקע". ָאְמרּו לֹו: "ֹלא ָרִאינּו ְגאֹונּות ָּכזֹאת, 

ָדָבר  ָרִאינּו  ְוַהֹּיֶׁשר, ֹלא  ְוַהֲחִריפּות  ַהְּבִקיאּות 

ָּכֶזה". )גליון 125 אות י"ח והערה 22(.

ָנה[ אֹוֵמר ַרִּבי ְיהּוָדה ַהֵּלִוי: ַהְּמבָֹרְך ְּבָכל  א. ַּבִּפּיּוט ]ְלרֹאׁש ַהּׁשָ

ַמֲעָרְך, ֵּבין ְּבַמָּטה ֵּבין ְּבַמְעָלה. ֵאׁש ּוַמִים ְוָׁשַמִים - ַּפַעם ֹלא ֵהִבינּו 

ַמה ֶּזה "ֵאׁש ּוַמִים", ֲאָבל ַהּיֹום ָידּוַע ֶׁשַּבּכֹוָכִבים ֵיׁש ַקְרחֹוִנים 

ֲעָנִקִּיים. ְּפרֹוֵפסֹור ָנָתן ֲאִביֶעֶזר ְּבִסְפרֹו "ְּבֵראִׁשית ָּבָרא" ּכֹוֵתב 

ֶׁשַהַּקְרחֹון ֲהִכי ָקָטן ֶׁשֵּיׁש ַּבּכֹוָכִבים ָּגדֹול יֹוֵתר ִמַּכּדּור ָהָאֶרץ, 

ְוִאם הּוא ָהָיה נֹוֵפל, ָהָיה ַמְטִּביַע ֶאת ָּכל ַּכּדּור ָהָאֶרץ, ָאז ִאם ֵּכן 

ֵיׁש ָׁשם "ֵאׁש" ִּכי ַהּכֹוָכִבים נֹוְצִצים ְּכמֹו ֵאׁש, ְוַגם "ַמִים". ְוָהָאֶרץ 

ֲאֶׁשר ָּתָלה - ַּכּדּור ָהָאֶרץ ָּתלּוי ָּבֲאִויר. ּוַמה ַּיֲעׂשּו ֵאֶּלה? ְיִעידּון 

ַעל ֲאֶׁשר ָּפַעל - ֵהם ְמִעיִדים ַעל ִמי ֶׁשָּפַעל ֶאת ֶזה ]ַהָּקדֹוׁש 

ָּברּוְך הּוא[. ִּכי ָמה ָרם ּוַמה ִּנְפָלא - ַּכָּמה הּוא ָרם ְוַכָּמה הּוא 

ִנְפָלא. ַוֲעָבָדיו ְוצֹאן ָיָדיו - ַעם ִיְׂשָרֵאל, ְלִדינֹו עֹוְמִדים ֶסָלה 

ְוִלְבָרָכה. ְּביֹום  - ְמַחִּכים ֶׁשִּיְׁשּפֹט אֹוָתנּו ְּבֶעְזַרת ה' ְלטֹוָבה 

ָּפְקדֹו ְּבֵני ֶחְלּדֹו ִּתְקּפֹץ ִּפיָה ַעְוָלה - ִאם ָּתבֹוא ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא 

]ּכַֹח ַהֻּטְמָאה[ ּוְתַדֵּבר ֶנֶגד ִיְׂשָרֵאל, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא יֹאַמר 

ָלּה: ִּתְׁשְּתִקי! ְוזֹו ַהַּכָּוָנה "ִּתְקּפֹץ ִּפיָה ַעְוָלה". ַהִּמָּלה "ִּתְקּפֹץ" 

עֹוָלה ְבִגיַמְטִרָּיא ֶעְׂשִרים ְוֵׁשׁש ]ֶׁשֶזה ְכִמְנַין ֶׁשם הוי"ה[ ָּכפּול 

ֶעְׂשִרים ְוֵׁשׁש, ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

ְבִמַּדת ָהַרֲחִמים ַמְקִּפיץ ֶאת ִּפיָה ֶׁשל 

ָהַעְוָלה. ּובֹו ִיְצְּדקּו ְוִיְתַהְללּו ָּכל ֶזַרע 

ִיְׂשָרֵאל. ַהִּמִּלים ַּכָּדְרבֹנֹות, ְוַהִּפּיּוִטים 

ָהֵאֶּלה ִנְפָלִאים. )גליון 79 אות א'(

ב. ַּבָּׁשבּוַע ַהָּבא יֹום י"ג ֶּבֱאלּול יֹום 

ָהַאְזָּכָרה ֶׁשל מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו ַרִּבי יֹוֵסף 

ַחִּיים ַּבַעל ֶּבן ִאיׁש ַחי, ֶׁשָהָיה ָמֵלא ָחְכָמה ָוַדַעת.

ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים ָּכַתב ֵסֶפר "ִאְמֵרי ִביָנה" ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ִחידֹות ְּבֶחְׁשּבֹון 

ְוִחידֹות ִׂשְכִלּיֹות, ּוְׁשֵאלֹות ֵמַהְּגָמָרא ְמֵלאֹות ָחְכָמה, ֵמַעל ְׁשֹלׁש 

ֵמאֹות ּוְׁשֹלִׁשים ְׁשֵאלֹות ְּבִדְבֵרי תֹוָרה, ּוֵמָאה ּוְׁשַּתִים ְׁשֵאלֹות 

ֲעֵליֶהם.  ַלְחֹׁשב  ְוָצִריְך  ָחְכָמה  ְמֵלִאים  ֲאָבל  ְדָעְלָמא,  ְּבִמֵּלי 

ַּבֵּסֶפר ֶׁשּלֹו עֹוד יֹוֵסף ַחי ֵיׁש ִחּדּוִׁשים ְמתּוִקים ִמְּדַבׁש. ָאָדם 

ָיכֹול ִלְקרֹא ַגם ְּתׁשּובֹות ֶׁשּלֹו ְּבׁשּו"ת ַרב ְּפָעִלים, ֶׁשְּכתּובֹות 

ְּבִסְגנֹון ְמֻיָחד, ְוַאָּתה קֹוֵרא ּוִמְתַמֵּלא ֶיַדע ְוָחְכָמה ּוְפִסיָקה ִּכי 

ֵיׁש ּבֹו ַהּכֹל, ְוָלֵכן ָּתִמיד ְמַחְּבִבים אֹותֹו. ַהֶּבן ִאיׁש ַחי ָּכַתב ַּגם 

ִּפּיּוִטים ַרִּבים ְמאֹד, ּוִמּתֹוְך ָמאַתִים ִּפּיּוִטים 

ֲחִמִּׁשים ֵמֶהם ְמֻפְרָסִמים. ְלָמָׁשל ִּפּיּוט "רֹאׁש 

חֶֹדׁש ְלִיְׂשָרֵאל" )לשון חכמים ח"א סימן ט'(, 

ֶׁשר' מֶֹׁשה ַחּבּוָׁשה ֶׁשִּיְחֶיה ָׁשר אֹותֹו, ְוהּוא 

ָמתֹוק ִמְּדַבׁש. ּוִפּיּוט ַעל מֹוָצֵאי ַׁשָּבת "ַעל 

ֵאִלָּיהּו"  ִבְרַּכת  ִּתְהֶיה  ְויֹוְׁשֵביהּו  ֶזה  ַּבִית 

)שם סימן ח'(, ָמֵלא ִסְגנֹון ָיֶפה ְמאֹד, ֶׁשל 

ְּפסּוֵקי ַּתַנ"ְך ְוִדְבֵרי ֲחָכִמים ְמֻׁשָּלִבים ְּבַיַחד, "ְמֻׁשָּבִצים ָזָהב 

ְּבִמּלּואָֹתם" )שמות פרק כ"ח פסוק כ'(. ְוָכָכה הּוא ָמַׁשְך ֵמאֹות 

ְוַאְלֵפי ְיהּוִדים ַלְּדָרׁשֹות ֶׁשּלֹו.

הּוא ָהָיה נֹוֵתן ְּדָרָׁשה ְבַׁשָּבת ְּבַבְגַדד, ְוַאְלֵפי ֲאָנִׁשים ׁשֹוְמִעים 

אֹותֹו, ִּכי ַהּקֹול ֶׁשּלֹו ָהָיה ָחָזק ְמאֹד )אֹוְמִרים ֶׁשָהיּו ָׁשם ֵׁשֶׁשת 

ֲאָלִפים ֲאָנִׁשים, ּוְלַמְעָלה ַאְרַּבַעת ֲאָלִפים ָנִׁשים( ְוַהְּדָרׁשֹות ֶׁשּלֹו ָהיּו 

ִנְׁשָמעֹות "ִמְקֵצה ְגבּול ָּבֶבל ְוַעד ָקֶציָה" )על פי בראשית פרק 

מ"ז פסוק כ"א(. ְוֹלא ַרק ְּבָבֶבל ֶאָּלא ַגם ְּבלֹוְנדֹון ]ִּביַרת ַאְנְגִלָּיה[ 

ְוַגם ְּבהֹוּדּו. )גליון 79 אות כ', וגליון 126 אותיות ז', ח', י', וי"א(. 

ִּתּקּון  ֹיאַמר  ַהַּׁשַחר[  ִלְפֵני ֲעלֹות  ֻמְקֶּדֶמת,  ]ְּבָׁשָעה  ְּבַאְׁשֹמֶרת  ֶׁשָּקם  ִמי  א. 

ֲחצֹות ְוַאַחר ָּכְך יֹאַמר ְסִליחֹות. ְוָאְמָנם ֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשְּסִליחֹות ָעִדיף, ֲאָבל 

ַמה ֶּׁשְּמֻקָּבל ֶאְצֵלנּו ַעל ִּפי ַרֵּבנּו ָהֲאִר"י ֶׁשִּתּקּון ֲחצֹות ָעִדיף. ֶאָּלא ֶׁשֵאין ָצִריְך 

לֹוַמר ִוּדּוי ִּבְתִחַּלת ַהִּתּקּון ֲחצֹות ]ֹלא ְכמֹו ֶׁשּפֹוְתִחים ָּתִמיד ֶאת ֲאִמיַרת ִּתּקּון 

ֲחצֹות ְּבִוּדּוי[, ָלָּמה? ֵּכיָון ֶׁשֵּיׁש לֹו ְכָבר ִוּדּוי ַּבְּסִליחֹות, ְוֹלא טֹוב לֹוַמר ַּפֲעַמִים 

ִוּדּוי ִמּׁשּום ֶׁשֶּזה ִנְקָרא "ְּכֶכֶלב ָׁשב ַעל ֵקאֹו" )משלי פרק כ"ו פסוק י"א(. ְוָלֵכן 

ַּבְּסִליחֹות  ָעִתיד לֹוַמר ַאַחר ָּכְך  ִּכי הּוא  ִוּדּוי ְּבִתּקּון ֲחצֹות  יֹאַמר  ָאָדם ֹלא 

)ֶאָּלא ִאם ֵּכן הּוא ָּבא ְבסֹוף ַהְּסִליחֹות ֶׁשָאז יֹאַמר ִוּדּוי ְּבִתּקּון ֲחצֹות(. )גליון 29 אות ז'(.

ב. ַּבְּסִליחֹות, "ֵאל ֶמֶלְך יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים ּוִמְתַנֵהג ַּבֲחִסידּות", ָהעֹוָלם 

אֹוְמִרים ְלִפי ַהַּמְנִּגיָנה ַּבֲח-ִסידּות ְועֹוְמִדים ַּבֵחי"ת. ֲאָבל ֶזה ֹלא ָנכֹון, ִּכי ַהֵּבי"ת 

ַּפָּתח ְוַהֵחי"ת ְׁשָוא ַפָּתח ֶׁשֶּזה ֲחָטף, ְוֹלא עֹוְמִדים ֹלא ִבְׁשָוא ְוֹלא ַבֲחָטף, ָלֵכן 

ָצִריְך לֹוַמר ַּבֽ-ֲחִסידּות ְוַלֲעמֹד ַּבֵּבי"ת. )ּוְרָאָיה ַלָּדָבר, ִמי ֶׁשִּיַּקח ָּתָנ"ְך הֹוָצַאת קֹוֵרן 

ִיְרֶאה ְבָכל ָמקֹום ֶׁשֵּיׁש ְׁשָוא ַפָּתח אֹו ְׁשָוא ֶסּגֹול אֹו ְׁשָוא ָקָמץ ְּבֶאְמַצע ַהִּמָּלה, ֵיׁש ְלָפֶניָה 

ַגְעָיא ]ֶמֶתג, ֶׁשהּוא ַקו ָקָטן עֹוֵמד ְלַיד ַהִּנּקּוד[ ָלָּמה? ִּכי ֹלא עֹוְמִדים ִּבְׁשָוא. ְוֵיׁש ְּכָלל 

ָיֶפה ַעל ֶזה: "ַוִּתּפֹל ְׁשָבא" )איוב א' ט"ו(, ֶׁשֹּלא עֹוְמִדים ִּבְׁשָוא. ֲאָבל ֹלא ַרק ָׁשְוא, ֶאָּלא 

ַּגם ְׁשָוא ִעם ְּתנּוָעה, ְּכמֹו ְׁשָוא ַפָּתח ּוְׁשָוא ֶסּגֹול ּוְׁשָוא ָקָמץ ֶׁשֶּזה ֲחָטף )ְוַגם ְׁשָוא ַגְעָיא 

ֶׁשִּמְתַּבֵּטא ְּכמֹו ְׁשָוא ַפָּתח( ֹלא עֹוְמִדים ָּבֶזה. ְוָלֵכן ֹלא אֹוְמִרים ּוִמְתַנֵהג ַּבֲח-ִסידּות ֶאָּלא 

ַּבֽ-ֲחִסידּות(. )גליון 125 אות י"ד(.

ִמְצַות "ֲעִנַּית ָאֵמן"
ֻּדְגָמא ְלִמְצָוה ֶׁשָאָדם ָּדׁש ַּבֲעֵקָביו, ִמְצַות "ֲעִנַּית ָאֵמן", 

ָּבֶזה עֹוִנים  ַהִּנְזָהִרים  ְוַגם  ָּבֶזה,  ִנְזָהִרים  ֻכָּלם  ֶׁשֹּלא 

ָהיּו  ַזַצ"ל  ַמְצִליַח"[  ָמָרן ָה"ִאיׁש  ]ַרֵּבנּו  ַאָּבא  ְּבַלַחׁש. 

לֹו ַתְלִמיִדים, ְוֶאָחד ֵמֶהם ַרִּבי ָּדִוד ַּבְרָּדא ַזַצ"ל, ֶׁשָהָיה 

ַגם ַּפְיָטן ְוַגם ְמַדְקֵּדק ְוַגם ַלְמָדן, ְוָכל ַהְּזַמן ָהָיה לֹוֵמד 

ַאָּבא:  ָׁשַאְלִּתי ֶאת  ּוְׁשַּתִים(  ֲחִמִּׁשים  )ֶּבן  )ּוְכֶׁשִּנְפַטר  ּתֹוָרה 

ַמה ַּנִּגיד ָעָליו? ָאַמר ִלי: ַּתִּגיד ֶׁשָּכל ֶרַגע ָּפנּוי הּוא ָהָיה לֹוֵמד, 

ִאם ִמְׁשָנה ִאם ְּגָמָרא ְוִאם ָהַרְמַּב”ם(. הּוא ָהָיה ַתָּיר ְּבֶאֶרץ 

ְלַאָּבא: "ּתֹוָדה  ְוָאַמר  ָחַזר ְלתּוֶנס  ָּכְך  ְוַאַחר  ִיְׂשָרֵאל, 

ַרָּבה ַעל ַהִחּנּוְך ֶׁשְּלָך", ַאָּבא ָׁשַאל אֹותֹו: ַעל ָמה ּתֹוָדה 

ַרָּבה? ָאַמר לֹו: ָהַלְכִּתי ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְּבִיְׂשָרֵאל, ְוָרִאיִתי 

ֶׁשַהַחָּזן אֹוֵמר ֲחָזָרה, ְוַהִּצּבּור ֶאָחד ְמַדֵּבר ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה 

ְוֶאָחד קֹוֵרא ַמֶּׁשהּו ְוֶאָחד ָּפַתח ֵסֶפר, ְוֹלא עֹוִנים ַלַחָּזן 

ֶאָּלא חֹוְלִמים, ְלַקֵּים ָמה ֶׁשֶּנֱאַמר "ָהִיינּו ְּכחְֹלִמים"... 

)תהלים קכ"ו א'(. ּוִבְזכּות ַהִחּנּוְך ֶׁשְּלָך ָהִייִתי עֹוֶנה "ָאֵמן" 

ָאֵמן ְּבקֹול ָרם  ֲעִנַּית  ָאֵמן.  ַלֲענֹות  ֶׁשֵּיְדעּו  ְּבקֹול ָרם, 

ְמַבֶּטֶלת ֶאת ָּכל ַהְּגֵזרֹות, "ָּכל ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְיֵהא ְׁשֵמּה 

ַרָּבא ְּבָכל ּכֹחֹו, ֲאִפּלּו ִנְגַזר ָעָליו ְּגַזר ִּדין ֶׁשל ִׁשְבִעים 

)גמרא שבת דף  ַהֹּזאת"  ַהְּגֵזָרה  ָׁשָנה, קֹוְרִעים לֹו ֶאת 

קי"ט עמוד ב'(. ִלְפָעִמים ָאָדם ְמַחֵּפׂש ָּכל ִמיֵני ְסֻגּלֹות 

ְמֻׁשּנֹות ּומּוָזרֹות, ְּכמֹו ְסֻגָּלה ְלַהֲחִליף ֶאת ַהְּׂשרֹוִכים 

ֶׁשל ַהַּנֲעַלִים ִמָּיִמין ִלְׂשמֹאל ּוִמְּׂשמֹאל ְלָיִמין, אֹו ְסֻגָּלה 

ִלְלּבֹׁש ְׂשרֹוִכים ֲאֻדִּמים ַּבַּנַעל, ְוָכל ִמיֵני ְׁשֻטּיֹות ַוֲהָבִלים 

ָּכֵאֶּלה, "ִאם ִמחּוט ְוַעד ְׂשרֹוְך ַנַעל ְוִאם ֶאַּקח ִמָּכל ֲאֶׁשר 

ָלְך" )בראשית י"ד כ"ג(. ִּתְלַמד ַלֲענֹות ָאֵמן ְּבקֹול ָרם. 

)גליון 124 אות ג' והערה 3(.


