
 א. “לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה”.  ב. תוספת באמירת יה”ר באכילת ‘לב’ ו’ריאה’ בליל ר”ה.  ג. מה מוסיפים בר”ה בברכת מעין שלוש.  ד. “יעל” ו”זכרים” 
שנזכרו במשנה.  ה. שכח לומר “המלך הקדוש” או “המלך המשפט”.  ו. שליח ציבור שטעה וחתם “הא-ל הקדוש”.  ז. ש”צ ששכח לומר בברכת ‘מעין שבע’ “המלך הקדוש 
שאין כמוהו”.  ח. לפסוע בסוף קדיש תתקבל שאחר ‘מעין שבע’.  ט. גדליה בן אחיקם.  י. ספק חולה בקורונה אם יצום צום גדליה.  יא. אם כיוון שעון מעורר נחשב כמתנה 
לאכול קודם הצום.  יב. צום ביום הכיפורים כשיש סכנה לעובר. יג. מעוברת בשבוע ה-38.  יד. ‘קלי צום’ ו’שקדיה’.  טו. “וחי בהם” גם ביום הכיפורים.  טז. חולי סכרת 
ושאר חולים ביום הכיפורים.  יז. כל פעם שתמצא תיבת “לא” בדגש יש לזה משמעות.  יח. “ה לה’ תגמלו זאת”.  יט. מותר לקחת ‘קלי צום’ לכתחילה.  כ. דברי חלומות.  

כא. להרבות בצדקה תפלה ושלום בימים אלו.  כב. הרבנית שולמית בעדני ע”ה.

“לזרעך נתתי את הארץ הזאת”
חזק וברוך )לר’ יהונתן פרטוש נר”ו על ניגוני פיוטי הסליחות(1. ובכן רבותי, כה לחי, א. 

שנה טובה ומבורכת. היום אמרנו בתקיעת שופר “בבֹא חזיון תשועה”, תשועה 
זו השנה הזאת - תשפ”א. שכל החזיונות הטובים שניבאו הנביאים לעם ישראל 
יתקיימו בימינו לעינינו, אמן כן יהי רצון. בסוף השנה הייתה לנו בשורה טובה, 
מדינות עשירות ומבוססות כרתו ברית אתנו, ש”לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו 
עוד מלחמה” )ישעיה ב’, ד’(. זה דבר טוב מהשמים. אנשי השמאל טוענים כמה 
שאנחנו נוותר להם, יהיה לנו טוב. להפך, תעמוד על שלך בפני כל אומות העולם, 
זו הארץ שלנו מפי הקב”ה “לזרעך נתתי את הארץ הזאת” )בראשית ט”ו י”ח(. וראיה 
לדבר, שכל המדינות בעולם קרסו, נגמרו. אין מדינה למשל כמו בבל פרס ויון, 
שעומדים ומתפללים אצלם יום יום “תחזיר לנו את בבל”, “תחזיר לנו את האלילים 
שלהם” )בל ונבו, “כרע בל קורס נבו”. ישעיה מ”ו א’(, נגמר – נגמר. רק לנו יש נביאי 
אמת, נביאים שמדברים בשם ה’, הוא הבטיח ומקיים. “והיה כי יבואו עליך כל 
הדברים האלה הברכה והקללה אשר נתתי לפניך, והשבות אל לבבך בכל הגויים 
אשר הדיחך ה’ אלקיך שמה. ושבת עד ה’ אלקיך ושמעת בקולו, ככל אשר אנכי 
מצוך היום, אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך” )דברים ל’, א’-ב’(. “ומל ה’ אלקיך 
את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את ה’ אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. 
ונתן ה’ אלקיך את כל האלות האלה, על אויביך ועל שונאיך אשר רדפוך. ואתה 
תשוב ושמעת בקול ה’ ועשית את כל מצוותיו אשר אנכי מצוך היום )שם פסוקים 

ו’-ח’(. “והטיבך והרבך מאבותיך” )שם פסוק ה’(.

“כי אתן אתכם לשם ולתהלה בכל עמי הארץ בשובי את 
שבותיכם לעיניכם”

)שם ד’(?! ב.  “אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך ה’ אלקיך”  מתי ראינו 
מעולם ]עד דורנו[ לא היה דבר כזה. וכי זה נתקיים בזמן משיחי השקר שעמדו 
לנו במשך מאות השנים האחרונות?! מה פתאום. מי שהיה בתימן נשאר בתימן. מי 
שהיה ברוסיה נשאר ברוסיה. מי שהיה באתיופיה נשאר באתיופיה. וגם “והטיבך 
והרבך מאבותיך”, במה הוטבנו והורבינו מאבותינו? כלום. עכשיו אתה זוכר איך 
היה בזמן בית שני ואיך היום. ברוך ה’ יש לנו חשמל, יש לנו פריז’ידר, יש לנו 
מזגן, יש לנו מכוניות, יש לנו מובילאיי, יש לנו וויז וכל הדברים האלה. וחלק גדול 
מהם יהודים המציאו אותם. “והיטיבך והרבך מאבותיך”, התקיים הכל. ממש הכל. 
“ומלכות הרשעה בעשן תכלה”, מה זה מלכות הרשעה? מלכות הכפירה, שהם 
כופרים וכופרים. נוח להם להיות כופרים. אומרים העולם בא מאליו, התפוצץ 

1.  קבלנו מנגינה יפה אבל בלי מלים, לא נורא. בסדר גמור. היה פעם אפרים חזן הביאו לו 
מנגינות ועליו להגיד איזה שיר הוא שמע, וידע את כולם, הוא שומע מנגינה ויודע איזה שיר.

ונעשה עולם כזה שאפילו יתוש קטן לא מבינים אותו, איך היתוש הזה אוכל, 
איך הוא שותה, איך הוא חי, וככה גם הזבוב. בעלי חיים הכי פשוטים, אתה רואה 

ואתה נדהם מהחכמה. בני אדם על אחת כמה וכמה. 

“ראה חיים”
שבוע שעבר אמרתי )עלון מס’ 228 אות כ”ג( שרבי חיים פלאג’י הוסיף אחר אמירת ג. 

היה”ר על אכילת הלב “לב טהור ברא לי אלקים” )תהלים נ”א י”ב(, אבל טעות הייתה 
בידי. את זה אנחנו הוספנו בבית, כשאוכלים את הלב מוסיפים: “לב טהור ברא לי 
אלקים”. אבל הוא לא הוסיף את זה, הוא הוסיף באכילת הריאה: “ראה נא בעניינו 
וריבה ריבנו, ומהר לגאלנו גאולה שלמה למען שמך, והאר עינינו במאור תורתך” 
)מועד לכל חי סי’ י”ב אות כ”ה(. כתוב בגמרא )בחולין דף מ”ט ע”א( למה נקרא שמה 

ריאה? שמאירה את העינים. אבל הזיכרון מתעתע, אי אפשר להאמין לזיכרון. 
כמה פעמים אתה זוכר בטוח בטוח. אין בטוח, שום דבר לא בטוח. הוספת “לב 

טהור ברא לי אלקים” זה חידוש שלנו2. 

“וזכרנו לטובה ביום הזיכרון הזה”
יש עוד טעות. היום )בראש השנה( בירכתי על המחיה, אמרתי מה אומרים ד. 

מעין המאורע? פתחו את המחזור שלנו מהדורת התש”ף, כתוב שם: “ושמחנו 
ביום הזכרון הזה”, אמרתי לא יכול להיות ‘שמחנו’, ביום דין לא אומרים שמחנו. 
אמנם כתוב “וביום שמחתכם ובמועדיכם” )במדבר י’ י’(, אבל ‘ושמחנו’ לא שייך. 

2.  כמו שרבי צמח שיהיה בריא חידש שכשאוכלים ‘ספרג’ל’ אומרים “תוציא את כל החבושים 
מעמך ישראל מאפילה לאורה”. למה הוסיף את זה? כי אין מה להגיד על הספרג’ל, נגיד 
שנפרה ונרבה כגרעיני ספרג’ל? אין להם הרבה גרעינים באופן מיוחד. תגיד שתהיה שנה 
מתוקה כמו הספרג’ל? הוא לא מתוק, הוא חמוץ, רק שמים אותו עם דבש והוא מתוק, זו 
שנה מתוקה כמו הספרג’ל?! אבל ספרג’ל בעברית בלשון המשנה נקרא גם ‘פריש’ וגם 
‘חבוש’. פריש כי הוא פרוש לקדרה, אי אפשר לאכול אותו חי, רק אחרי בישול. כותב כף 
החיים )סי’ ר”ב ס”ק פ”ח( שבימינו אפשר לאכול אותו גם חי, תרכך אותו במים בלי לבשל 
אותו, תוכל לאכול אותו חי. ולכן גם מי שאוכל חבושים חיים יברך בורא פרי העץ. תוספות 
בברכות )דף ל”ח ע”ב ד”ה משכחת( כתבו אחרת, אמרו כיון שהם רק מבושלים בקדרה, אם 
אתה אוכל אותם חיים תברך שהכל, זה לא פרי. חיים תברך שהכל, מבושלים תברך בורא 
פרי העץ. וכף החיים כותב שבימינו אפשר לברך גם על חיים וגם על מבושלים, וככה 

נהגנו תמיד. לא כולם אוהבים מבושלים. לכן 
מה נאמר על הספרג’ל הזה בראש השנה? 
השם ‘חבוש’ מזכיר לנו יהודים חבושים, כמו 
יהונתן פולארד, אנחנו מתפללים עליו שה’ 
יתברך ישחרר אותו עוד השנה הזאת. מספיק. 
שלושים שנה הוא סובל. שיעלה מעלה מעלה, 

שישתחרר ויגיע לארץ ישראל, והלוואי 
שימצא כל משפחתו בחיים.  

 גליון מס': 229
 פרשת האזינו

שבת שובה ויום הכיפורים
ח' תשרי תשפ"א )26/9/20(   

העורכים: הרה"ג רבי משה חדאד שליט"א, הרה"ג רבי שלום דרעי שליט"א. עורך ראשי: הרה"ג רבי אלעד עידאן שליט"א

שיעורו השבועי של מרן ראש הישיבה 
רבנו מאיר מאזוז שליט"א
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או ב'קול נאמן':בערוץ קול ברמה.שיעורו של מרן שליט"אבשידור ישיר אתניתן לשמוע
 
 בעקבות המצב, השיעור 079-9270505או ב'קו  בית נאמן': 079-9-367-367

 מועבר בשידור חי בלבד.  

בשעה 21:30

נושאי השיעור:
מוצאי ראש השנה, ג’ בתשרי התשפ”א

צאת הצום  ר"ת   תחילת הצום  
19:44  19:08  18:14 י-ם: 
19:41  19:05  18:11 ת"א: 
19:40   19:04  18:10 חיפה: 

   19:41  19:05  18:11 ב"ש: 

מוצ"ש  ר"ת  הדלקת נרות 
19:48  19:06  17:56 י-ם: 
19:45  19:08  18:13 ת"א: 
19:44   19:07  18:02 חיפה: 

   19:45  19:08  18:13 ב"ש: 

לחסויות, להפצה, להנצחות ולקבלת העלון לפנות לפקס 077-3179532 <<< מייל: bait.neheman@gmail.com | טלפון: 08-6727523 | 052-7130554 

 052-7130-552 ת   והנצחו ת  להקדשו



פתחתי כף החיים )סימן ר”ח סוף אות ס”ה. כדי לזכור את המקור - סוגית רחס”ה ר”ח ס”ה...(, 
אומר בשם היפה ללב )סי’ ר”ח אות ו’. ‘יפה ללב’ זה הבן של רבי חיים פלאג’י, רבי יצחק פלאג’י( 
לומר: “וזכרנו לטובה ביום הזיכרון הזה”. כל מי שיש לו מחזור של הישיבה )התש”ף( 
יתקן בברכת על המחיה במקום “ושמחנו” - “וזכרנו לטובה”. ואם ירצה ירשום את 

המקור. )אם לא ירשום את המקור, אחר כך יגידו מי אמר לך?!(.

“שופר של יעל פשוט”
השבוע קראתי מאמר יפה ב’עונג שבת’ של ‘יום ליום’ )לא כתוב מי חיבר אותו(. מביא ה. 

משנה בראש השנה )פרק ג’ משנה ג’(: “שופר של ראש השנה של יעל פשוט”, מה זה 
פשוט? לא כפוף. והוא אומר לא, כל היעלים שאנחנו מכירים כולם כפופים, רש”י 
מתרגם בלע”ז: “שטיינבו”ק”, והוא אומר שהמלה הזאת ידועה בצרפתית היום. ויש 
שם תמונות של כל היעלים, כל הסוגים כולם, והקרן שלהם כפופה. מה זה פשוט? אז 
הביא פירושים שזה לא כפוף לגמרי כמו האיל, ודחה אותם, אמר זה לא נכון, הוא כפוף 
יותר מאיל. אחרי אריכות הגיע לתירוץ נפלא, אמר כוונת המשנה על יעל נקבה, לא 
יעל זכר, ויעל נקבה הקרן שלה פשוטה, ישרה. והביא הוכחות לזה. הוכחה אחת. ממה 
שכתוב יעל פשוט, למה כתוב יעל פשוט? הרי לכאורה כל יעל הוא פשוט, ולמה כתוב 
ככה? אלא מוכרח שיש יעל שהוא כפוף, הזכר כפוף והנקבה פשוט. ולמה המשנה לא 
ם יעל בדרך כלל זה נקבה: “תבורך  אמרה נקבה? איני יודע, אולי המשנה סמכה שׁשֵ

מנשים יעל אשת חבר הקיני” )שופטים ה’ כ”ד(.

“זכרים” של המשנה אין פירושו למעוטי נקבות
אבל יש שם עוד הוכחה שהיא לא נכונה )איני יודע מי הכותב(. אומר במשנה כתוב ו. 

אחר כך: “בתעניות של זכרים כפופים”, מדקאמר כאן של זכרים, מכלל דעד השתא 
מדבר על נקבות. אבל זה לא נכון. זכרים של המשנה אין פירושו זכר למעוטי נקבה, 
אלא זכר זה תרגום של המלה איל בארמית. “וירא והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו” 
)בראשית כ”ב י”ג( - התרגום של איל דכרא. דכרא בלשון המשנה זה זכר, זה תרגום 

מארמית3. וראיה לדבַרי, פסוק במלאכי )פרק א’ פסוק י”ד( “וארור נוכל ויש בעדרו 
זכר” מה אכפת לך זכר או נקבה? רש”י אומר “זכר, איל ההגון לקרבן”. זכר זה איל. 
יש גמרא בחולין )נ”א סוף ע”א( “זכרים המנגחים זה את זה”, איל ועוד איל יש להם 
קרניים, והם עושים התחרות מי יפצע את חבירו יותר, אז אחד נגח את חבירו, ואחר 
כך יושבים שמה בוכים. “מידוו” – כואבים. אין לחשוש בהם משום ריסוקי איברים. 
הם לא מרסקים את האיברים אחד של השני, אלא פשוט עושים התעמלות... זכרים 
לא הכוונה לאפוקי נקבות, אלא פירושו אילים. לכן המשנה שאמרה זכרים לא הכוונה 
שלפני כן דברנו על יעל נקבה ועכשיו דברנו על זכרים, הרי זכרים של המשנה זה איל. 
איך המשנה תאמר יעלים נקבה, וזכרים פירושו איל זכר? איך יתכן, הייתה צריכה 
לומר אילים זכרים? אלא מוכרח שזכרים זה כינוי לאילים. איל בארמית זכר. וביעל 
יש שאלה, אם כל הנתונים שם מדוייקים - שכל היעלים הידועים לנו כולם כפופים, 

על כרחנו לומר שהיעל של המשנה זה יעל נקבה4.

“המלך הקדוש” ו”המלך המשפט”
יש כמה דברים שמוסיפים בעשרת ימי תשובה )עכשיו מוצאי ראש השנה, עוד שמונה ז. 

ימים נגמר(. ויש דברים שמעכבים. כל דבר שכתוב בגמרא )ברכות דף י”ב ע”ב( זה מעכב. 

המלך הקדוש מעכב, המלך המשפט גם כן מעכב. אפילו שיש פוסקים שאמרו שאם 
אמר “מלך אוהב צדקה ומשפט” יצא ידי חובה, כי הזכיר מלך. וככה כתבו כמה סידורים 
הרב עובדיה ע”ה כתב שלש תשובות  י”ט(. אבל  ע”פ בא”ח )ש”א פרשת ניצבים אות 

3.  כמה מלים יש שמקורם בעברית ויש להם תרגום בארמית, והמשנה מתרגמת את הארמית 
בחזרה לעברית. למשל באמצע המלאכות של שבת יש שם: “המלבנו” )שבת דף ע”ג ע”א(, ורש”י 
“המלבנו. מכבסו בנהר”. זה לא מלבן שלוקח בגד עושה אותו לבן,  אומר שם )ד”ה המלבנו(: 
אלא כל “וכבסו בגדיהם” התרגום שלה “יחוורון”, חיוור זה לבן. לכן המשנה תרגמה מארמית 

לעברית. ויש הרבה דוגמאות כאלה.
4.  זה לא מאמר שילך לשבועון של ‘יום ליום’. ‘יום ליום’ מלא תורה, גם סיפורים של מוסר, 
גם תלמידי חכמים כותבים בו, הרבה תורה. אבל מאמר כזה צריך להיות מפורסם בספר. מי 

המחבר? פעם אחת יוציא ספר של כל הדברים האלה.

ארוכות )שו”ת יבי”א ח”ב חאו”ח סי’ ח’-י’( שצריך לחזור. 
אמר אין אומרים ספק ברכות להקל בתפלה, ולמה לא 
אומרים? משום שאיך אתה יכול להמשיך את התפלה 
מספק? הרי רוב ככל הפוסקים אומרים שהמלך המשפט 
מעכב, ואם אתה ממשיך את התפלה, הרי דעת הרמב”ם )פ”י מהלכות תפלה הי”ג( ומרן 
)סי’ תקפ”ב ס”א( וכל הפוסקים רובם ככולם שכל מה שאתה מברך זה לבטלה. לכן אין 

אבא ע”ה בגליון ספר בן  לנו אלא דעת מרן שחוזרים על המלך המשפט. וככה כתב 
איש חי שלו בעפרון: “והמנהג בתונס ובג’רבא לחזור, ואין אומרים ספק ברכות להקל 
נגד המנהג”. והרב עובדיה ע”ה הביא טעם אחר, שאפילו במקום שאין מנהג קבוע 

העיקר כדעת מרן לחזור.

שליח ציבור שטעה וחתם “הא-ל הקדוש”
ומאותו הטעם, אם השליח ציבור אמר האל הקדוש צריכים לחזור מהתחלה. בן ח. 

איש חי אמר שצריכים לחזור )ש”א פרשת ניצבים אות י”ח(, וכל האחרונים כמעט אותו 
דבר. הרב עובדיה ע”ה )שו”ת יבי”א ח”א חאו”ח סי’ ח’ אות ד’( מצא מאירי )ברכות דף ל”ד 
ע”א( שהוא אומר כיון שהשליח ציבור אמר קדושה, כאילו זה דבר חדש ולא יחזור 

מהתחלה. וזה ע”פ הירושלמי )ברכות פ”ה ה”ג( שהיה אחד שמו בטיטיי5 שאישתתק 
באופנייא, הוא היה חזן והיה אומר תפלת יוצר, הגיע לאופנים וחיות הקדש וכו’, יש 
פסוק “עמדו לא ענו עוד” )איוב ל”ב ט”ז(, לא יכול להמשיך, התאלם והשתתק. אז שאלו 
מי שעולה אחריו צריך להתחיל מתחילת יוצר או צריך להמשיך מהמקום שנשתתק 
זה? אמרו מכיון שאמר קדוש קדוש זה כאילו ברכה חדשה, וממילא מי שיעמוד אחריו 
ימשיך “לאל ברוך נעימות יתנו”. ומזה הרב למד )ומצא סמך לדבריו במאירי( שגם כאן 
אחרי שאמרנו קדוש קדוש, לא צריך לחזור מתחילת העמידה. אבל בזמנו הרב משה 
לוי ע”ה כתב טעמים מיוחדים שצריכים לחזור, אם אתה אומר לשליח ציבור שלא 
יחזור מפני שסומכים על הירושלמי, קודם כל לא כל הפוסקים הביאו דברי הירושלמי 
להלכה. וגם אם נאמר כמו הירושלמי ויהיו כאן ארבע ברכות, הרי כמו שאתה אומר 
ששלש ברכות ראשונות נחשבות כאחת, גם ארבע נחשבות כאחת. וכתב תשובה על 
זה בדברים של טעם )ונדפסה בירחון או”ת תשרי תשנ”א סי’ ד’ ובשו”ת תפלה למשה ח”ד סי’ 
מ”ג(, ואחד הטעמים על פי דעת הרב בעצמו, שלא אומרים סב”ל בתפלה. אם אתה 

אומר ספק ברכות להקל אתה גורם אחר כך שכל הברכות שאחרי הא-ל הקדוש כולם 
ספק לבטלה, כי הדין הזה של הירושלמי של בטיטיי לא כולם הביאו אותו, ויש מי 
שהביא אותו ואמר אין צריך לחזור מהתחלה, ואם יחזור יחזור. לכן כדאי לסמוך על 
כל האחרונים. וככה דעת החיי אדם, ככה דעת הרב אוירבך )קובץ חזון עובדיה ח”ב עמ’ 
ל”ו(, ככה דעת הבן איש חי, 99% מהפוסקים סוברים שאם שליח ציבור טעה, אם הוא 

תיקן מיד תוך כדי דיבור אין בעיה. אבל אם הוא לא תיקן לא אומרים תחזור לאתה 
קדוש, אלא חוזר לתחילת העמידה.

ש”צ ששכח לומר ב’מעין שבע’ “המלך הקדוש שאין כמוהו”
במעין שבע גם כן יש מחלוקת בין הבן איש חי והרב עובדיה. בן איש חי סובר ט. 

מעין שבע זו חזרה6. ויש לזה מקור בטור )או”ח סי’ רס”ח(, שאם אדם טעה בתפלת 
5.  זה השם שלו. אין לו חבר ולא ֵרע, ‘בטיטיי’. והוא זכה שיכתבו עליו תשובות ארוכות...

6.  המקובלים שאומרים דברים זה לא סתם מן האויר, יש להם מקורות, יש להם יסודות בהלכה. 
למשל כתוב בסידורים של מנצור ע”פ בא”ח )ש”א פרשת תרומה אות ג’( כשאדם יענה על הקדושה 
יכוון לקיים מצות עשה של “ונקדשתי בתוך בני ישראל” )ויקרא כ”ב ל”ב(, והרב הביא )בהליכות 
עולם ח”א עמ’ קפ”ו( את הרא”ש בברכות )פרק ז’ סי’ כ’( שהפסוק לא מדבר על קדושה, אלא הפסוק 
מדבר שאדם ימסור את עצמו על קידוש ה’. וככה הרמב”ם כותב בהלכות יסודי התורה )פ”ה 
הלכה א’-ג’(: “כל בית ישראל מצווין על קידוש השם הגדול הזה שנ’ ונקדשתי בתוך בני ישראל, 
כיצד בשעה שיעמוד גוי ויאנוס את ישראל לעבור על אחת מכל מצוות האמורות בתורה או 
יהרגנו יעבור ולא יהרג וכו’, במה דברים אמורים בשאר מצוות חוץ מעבודה זרה וגילוי עריות 
ושפיכות דמים. אבל שלש עבירות אלו אם יאמר לו עבור על אחת מהן או תהרג, יהרג ואל 
יעבור וכו’. וכל הדברים האלו שלא בשעת השמד, אבל בשעת השמד, והוא כשיעמוד מלך 
רשע כנבוכדנצר וחביריו ויגזור שמד על ישראל לבטל דתם או מצוה מן המצוות, יהרג ואל 
יעבור אפילו על אחת משאר מצוות” וכו’. אם כן איפה מצאת לומר ‘קדושה’ זה ונקדשתי? 
אבל יש מקור לזה. במגילה )דף כ”ג ע”ב( כתוב, מנין לנו שכל דבר שבקדושה לא אומרים בפחות 
מעשרה? שנאמר “ונקדשתי בתוך בני ישראל”, אתיא תוך תוך ואתיא עדה עדה. מה הפירוש 
תוך:  תוך תוך עדה עדה? אתה אומר בתוך בני ישראל, ויש מקום אחר שגם כן כתוב שם 
“הבדלו מתוך העדה הזאת” )במדבר ט”ז כ”א(, זה תוך וזה תוך. ואחר כך, כאן כתוב עדה, ובמקום 
אחר כתוב: “עד מתי לעדה הרעה הזאת אשר המה מלינים עלי” )במדבר י”ד כ”ז(, איזו עדה? זה 



ערבית של שבת ישמע מהחזן ברכת מעין שבע ויצא ידי חובה, והביא את זה בשם רב 
משה גאון7. שמע מינה שיש בה משהו כמו חזרה. ובן איש חי תופס את זה בפשיטות 
כמו המקובלים. ולכן מי שטעה ואמר בעשרת ימי תשובה במעין שבע “האל הקדוש 
שאין כמוהו” במקום “המלך הקדוש” לדעת בא”ח חוזר )ש”א פרשת ניצבים אות י”ח(. 
אבל הרב )בהליכות עולם ח”ב עמ’ רמ”ט( אומר לא, על פי הפשט זה רק בשביל אנשים 
שאיחרו לבוא לבית הכנסת וכו’ וכו’, וגם על פי הקבלה שנחשב כמו חזרה יש סיבה 
שלא לחזור. למה? כי יש תוס’ בברכות )דף מ’ ע”ב ד”ה אמר( אומרים כשאמרת “הא-ל 
הקדוש שאין כמוהו” זה כמו מלכות. הגמרא אומרת כל ברכה שאין בה שם ומלכות 
אינה ברכה, ותוספות שואלים הרי מעין שבע יש בה שם בלי מלכות, איפה כתוב 
מלך העולם? והם אומרים כשאמרת “שאין כמוהו” זה נקרא מלכות, כי אתה אומר 
שהוא יחיד ומיוחד בעולם. לכן כשאתה אומר בברכת מעין שבע “הא-ל הקדוש שאין 

כמוהו: אפילו כשלא אמרת מלך זה נחשב כאילו אמרת מלכות. 

לפסוע בסוף קדיש תתקבל שאחר ‘מעין שבע’
שמעתי ממישהו שמו ציון מאמו )לפני ששים שנה - תשכ”א( אמר לי שאלתי את י. 

כשגומרים מעין שבע ואומרים קדיש, עושים  רבי שלמה מאזוז ע”ה:  הדוד שלך 
ואני אחר כך  פסיעות או לא עושים פסיעות8? אמר לו: “שב ואל תעשה עדיף”. 
שמתי לב שלכל הדעות אפשר לעשות פסיעות אם למאן דאמר שזה כחזרה - אם 
יש חזרה הרי עושים בסופה פסיעות. ולמאן דאמר זה לא חזרה – הרי הרב עובדיה 
סובר שבכל קדיש עושים פסיעות בעושה שלום. אם כן ממה נפשך תעשה פסיעות 
במעין שבע. גם עושה ‘השלום’ אנחנו אומרים במעין שבע, מה יכול להיות? הוספת 

ה”א. כדעת הבן איש חי, בסדר גמור9.

גדליה בן אחיקם
מחר )ג’ בתשרי( יש לנו צום גדליה. צום גדליה זה לא רשות, אלא זו חובה מדברי יא. 

קבלה, הוא מובא בנביא זכריה )ח’, י”ט(: “צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי 
וצום העשירי”, והגמרא מבארת )ר”ה דף י”ח ע”ב( שצום השביעי זה לא כיפור, על 
כיפור אי אפשר לומר “יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים”, וכי 
כיפור אין בו ששון ושמחה?! יום כיפור הוא נפלא10. לכן אי אפשר לומר עליו “יהיה 

המרגלים. וכמה היו המרגלים? רק עשרה, שהרי יהושע וכלב לא היו אתם. אם כן למדנו תוך 
תוך ועדה עדה שזה עשרה. )לכאורה יש קושיא, כתוב במרגלים “עד מתי לעדה הרעה הזאת אשר המה 
מלינים עלי”, אבל וכי רק המרגלים התלוננו? הרי כל ישראל התלוננו: “ותשא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו 
העם בלילה ההוא” )במדבר י”ד א’(, אבל רש”י בחכמתו תירץ את זה בפירושו לחומש, אמר אשר המה מלינים 
עלי “המרגלים מלינים אותם עלי”, אם היה כתוב “אשר המה מתלוננים עלי” אתה יכול לומר שהכוונה לכל 
ינּו את  יִנים )בדגש( עלי” - הם ִהּלִ ישראל ]ולהקשות[, אבל כתוב “עד מתי לעדה הרעה הזאת אשר המה ַמּלִ
ינּו עליו  ּלִ כל העדה. וראיה לזה, כתוב אחר כך מפורש: “והאנשים אשר שלח משה לתור את הארץ וישבו ַוּיַ

את כל העדה” )שם ל”ו( - הלינו עליו את כל העדה. אם כן המלינים הם עשרה בלבד(. בכל אופן הגמרא 
אומרת שלומדים עשרה מונקדשתי. איך מונקדשתי? הרי ונקדשתי לא מדבר על קדושה 
וכל דבר שבקדושה? אלא מוכרח שבכלל ונקדשתי זה גם הדבר הזה. אם כן זה אסמתכא 

שיש לה מקור מהגמרא. ואותו דבר לגבי ברכת מעין שבע שנחשבת כחזרה.
7.  זה שם נדיר בתקופת התלמוד. בין בתנאים בין באמוראים בין בגאונים אין לנו השם משה. 
לכבודו של משה רבנו לא היו קוראים ילדים על שמו. “ויקרא שמו בישראל משה”, מי זה 
משה הזה? זה משה רבנו?! התינוק הקטן והצוציק הזה?!... אבל יש בודדים שנקראו משה. יש 
כאלה. חכם אחד כתב והרב חיד”א מביא אותו )שם הגדולים ח”א ערך רב משה גאון( שמזמן משה 
רבנו עד הרמב”ם אף אחד לא נקרא משה, ועל זה אומרים “ממשה עד משה לא קם כמשה”. 

אבל זה לא בדיוק, יש יוצא מן הכלל. הרב חיד”א מביא שם את רב משה גאון.
8.  אנחנו עושים פסיעות  בקדיש תתקבל של שחרית ומנחה, ובקדיש של ערבית לא עושים 

פסיעות.
9.  בקדיש תתקבל של יום רגיל בשחרית אומרים עושה השלום ופוסעים. במנחה אומרים 
עושה השלום ופוסעים. בערבית דעת מטה יהודה וככה המנהג פשוט, שלא אומרים עושה 

השלום )ככה מובא בכף החיים סימן נ”ו אות ל”ו ]וראה שם אות ל”ח[(.
10.  אנשים לא יודעים מה זה כיפור. כאשר אומרים בסוף הנעילה “קראתי בכל לב ענני ה’ 
)תהלים קי”ט קמ”ה( הנשמה יוצאה. אדם רוצה להישאר עוד שעה ושעתיים  חוקיך אצורה” 
אם הוא אדם בריא. רבי חיים פלאג’י ע”ה אומר שישבו עוד שלש שעות, ויתפללו ‘תביא את 
הגאולה עכשיו, לא נזוז מכאן עד שיבוא המשיח’. ככה הוא כתב )מועד לכל חי סי’ י”ט אות ק”ה(. 
והרב עובדיה ע”ה כותב “עיין מה שכתב הגר”ח פלאג’י בספרו מועד לכל חי סימן פלוני וכדבר 
איש האלקים רתת” )קול סיני עמ’ 189(. זה מרטיט. יום כיפור כולו שמחה. מתכפרים העוונות. 
אפילו כאשר אומרים וידוי, לפי דעת הבעש”ט ע”ה אומרים וידוי במנגינה, איזו מנגינה? 
“חטאנו עוינו פשענו”?! אמר עושים מנגינה כמו שעבדי המלך כשנותן להם המלך לעשות 
ספונג’ה בחדרים שלו, כאשר הם עושים ספונג’ה הם לא יושבים אלמים בתענית דיבור... 

לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים והאמת והשלום אהבו”. אלא זה 
נאמר על צום גדליה שהוא בחדש השביעי. ולמה תקנו חכמים צום על יהודי אחד 
שנהרג? מה קרה? הטעם הוא כי גדליה בן אחיקם היה התקוה האחרונה בחורבן 
בית ראשון. נבוכדנצאר כמה שהיה רשע אהב כסף. עשה הכל, הביא כורמים ויוגבים, 
ומינה עליהם את גדליה בן אחיקם. גדליה בן אחיקם נתמנה על היהודים שנשארו 
שארית הפליטה שהיו עושים יין ושמן, נתמנה להשגיח עליהם, ולהביא אחר כך את 
כל האוצרות לנבוכדנצאר ימח שמו. ומתשעה באב עד צום גדליה - ג’ בתשרי יש 
בדיוק חמשים ושנים יום11. בזה כתב היש”ר מקנדיא )בספר כח ה’(12 שגדליה עולה 
כל הגדולה שלו  השם שלו חמשים ושנים כנגד חמשים ושנים יום שהיה בגדולה, 
היתה כמנין גדליה13. ואני הוספתי עוד משהו: “גדליה בן אחיקם”, מה זה אחיקם? 
הרוצח גם כן היה יהודי מזרע המלוכה, מזרע דוד המלך, והוא היה רשע - ישמעאל בן 
נתניה14. ובגלל שיהודי הרג את גדליה לכן נקרא אחי-קם, אחי קם עלי להרוג אותי, 

הם מנגנים ומנקים ומקרצפים הכל, הם שמחים שמנקים את החדר של המלך. והחדר של 
בן אדם יהודי - הלב שלו מלא עוונות, אתה מנקה אותו, אתה מרגיש אחר. אתה מרגיש את 

הטהרה ואת היופי.
11.  תשעה באב עד סוף אב זה עשרים ואחד יום. אלול זה עשרים ותשעה ימים - ביחד 

חמשים יום. ראש השנה א’ וב’ חמשים ושנים.
12.  זה חכם לפני ארבע מאות שנה - רבי יוסף שמואל רופא מקנדיא.

יש אפילו אומרים שגדליה נרצח ביום שני של ראש השנה, אבל דחו את זה. הוכיחו    .13
מהגמרא שהוא נרצח ביום ג’ בתשרי.

אמר, למה דוקא גדליה קיבל את המשרה הזאת? זה לא מטורפים?! אחרי החורבן    .14
מקנאים במשרה כזאת?! מה המשרה הזאת בסך הכל? כלום! אבל אנשים מתים על כבוד, 
מתים על משרה, מתים על פרסום. “פלוני דואג רק לעצמו”. “פלוני דואג לעצמו”. “נתניהו 
דואג רק לנתניהו”. “ירמיהו דואג רק לירמיהו”. “ישעיהו דואג רק לישעיהו”... מה השגעון 
והטרוף הזה?! אנחנו חיים בדור של משוגעים, מה אכפת לכם? יבא הטוב מכל מקום. מה 

אכפת לכם?! אבל ככה בני אדם, חסרי דעת.



זה רמז בשמו. וכיון שזה היה בעשרת ימי תשובה, יהיה לנו עוד יום תענית לכפרה15.

ספק חולה בקורונה אם יצום צום גדליה
וזו חובה מדברי קבלה, אבל אדם שנמצא בבידוד והוא ספק חולה )שיש לו קצת יב. 

תסמינים(, אסור לו לצום. וישנם הרבה אנשים שעושים חומרות ]שלא כדין[, קראתי 

עכשיו בספר של הרב גנוט שיהיה בריא )לוח דבר בעיתו( שהיה חסיד אחד שהיה בבידוד 
)או שהיה חולה ממש( ובא לבית הכנסת והתערב ביניהם והתפלל אתם, ואחרי כמה 

ימים נדבק אחד ממתפללי בית-הכנסת, ומת תוך שבוע ימים. אמר לו הרב, אתה 
יודע איזו עבירה עשית בתפילה שבאת? למה לא אמרת להם שאתה חולה, למה 
עשית את זה? על כל מלה ומלה שאמרת בתפילה זו עבירה בשבילך, אסור לעשות 
ככה, צריך להזהר. אנחנו בסכנה ואי אפשר לעשות ככה16. צריכים לעשות שמירה 
על שמירה על שמירה. לכן אם אדם יודע שהוא חלש, לא יצום בצום גדליה, אלא 

ישמור על הבריאות שלו בשביל כיפור.

אלו דברים שאין להם שיעור
ומי שהוא אוכל בצום גדליה לא חייב לאכול לשיעורים כי רק בכיפור יש שיעורים, יג. 

והמשנה ברורה )סי’ תקנ”ד בביאה”ל ד”ה דבמקום( כתב שגם בתשעה באב, אם יש מגפה 

 6 ואולי זו הסיבה שעשו רעש גדול ממותו של גדליה בן אחיקם. היום בשואה נספו    .15
מליונים יהודים על ידי הגרמנים הארורים, אם כן מה אנו צמים על יהודי אחד?! אלא שזה 
היה דבר גדול אחרי החורבן שנכחדה שארית הפליטה וכבה נר ישראל אז עשו מזה ענין 

גדול, ודבר שני בגלל שזה חל בעשרת ימי תשובה.
16.  אמרו שביומים של ראש השנה נפטרו 40 איש רח”ל. ולכל אחד מוצאים תירוץ למה נפטר, 
אחד היה חולה, ואחד תינוק, ואחד אין לו כוחות להתגבר על המחלה, וכל אחד והסיבות שלו. 
ורק בהפגנות לא קורה כלום... מה הסיבה? ירמיה הנביא אמר: “דרך רשעים צלחה” )ירמיה 
י”ב א’(. ואולי יש סיבה אחרת, שם הכל פתוח לרווחה ויש אויר, והנגיף - “כלעומת שבא כן 

ילך” )קהלת ה’ ט”ו(. ואילו בבית הכנסת בעוונות לא ככה.

אמר שיאכלו  ח”ו שכולם צריכים לאכול, וכי נבטל תשעה באב מן העולם?! לכן 
לשיעורים. אבל בשאר תעניות אם אדם לא מרגיש טוב, יאכל בלי שיעורים. אמנם 

לא יאכל מעדנים ופרפראות, אבל יאכל מה שצריך בלי שיעורים. 

קול שעו’ן מעיר
ואדם שרוצה לאכול בבוקר לפני עמוד השחר קודם שיתחיל הצום, יקום מוקדם יד. 

ויעשה תנאי. ולדעתי לא צריך תנאי ממש, אלא אפילו אם הכין את השעון לפני עמוד 
השחר, למשל שמכוין אותו לשעה 4:30, די בזה. ויקום ויקרא ברכות השחר )ותיקון לאה 
גם כן אומרים. אבל זה לא מעכב כל כך, כי יכול לומר גם אחר כך(, וישתה כוס קפה או חלב, 

והכל יהיה בסדר. ומעיקר הדין אפשר אז גם לאכול אם אדם יודע בעצמו שהוא חלש.

מעוברת בשבוע ה-38 ביום הכיפורים
מעוברת שנמצאת במצב כזה טו.  מעוברות ומניקות צריכות לצום בכיפור. אבל 

הרב ואזנר ע”ה  38, פעם היה ויכוח בין  שהיא חלשה בסיכון, והיא נמצאת בשבוע 
ובין הרופאים )ואיני זוכר בדיוק את הפרטים( בדין הזה, לדעת הרופאים אשה שנמצאת 
בשבוע 38 ממילא אין בעיה שתצום בכיפור, כי מה יכול להיות? שתלד? גם אם 
תלד אין בעיה, שיהיה בשעה טובה. זה יקל עליה. אבל הרב ואזנר אומר שגם בזה 
תאכל לשיעורים, ורק השבוע 39 זה הזמן של הלידה. כי בגמרא )נדה דף ל”ח ע”א( 
271 יום כמנין “הריון”17. ולכן אם האשה יולדת בשבוע  כתוב שזמן ההריון הוא 
ה-38 לדעת הרופאים זה בסדר, אבל הרב ואזנר אמר שזה לא טוב, וצריך לחכות 
עוד שבוע, ולכן תאכל ותשתה לשיעורים. והתברר שהוא צודק. כי אשה שיולדת 
בשבוע 38 הוולד חלש יותר ויש לו בעיות, ואולי יתגבר עליהם במשך הזמן, אבל אם 
תחכה עוד שבוע שיגיע ל-39 זה כבר בסדר גמור. לכן אם האשה נמצאת בשבוע 38 
והיא חלשה תאכל לשיעורים. אבל אם היא בשבוע 39 לא תאכל, ותלד בשעה טובה. 
את הפרטים בדיוק אני לא זוכר, לכן אדם שיש לו שאלה בנושא 
הזה ילך לרבנים בקיאים שזוכרים, יש הרב מנחם ברייר במעייני 
הישועה והרב זילברשטיין שבקיאים בכל הדברים האלה. רק כדי 
לעורר את הלב אמרתי. ]ועיין בספר השיעור הנד”מ עמוד תרט[.

‘קלי צום’ ו’שקדיה’
ובשביל האשה המעוברת או המניקה שצריכה לצום יש טז. 

“קלי צום”, שלוקחים אותם בערב  כדורים מיוחדים שנקראים 
ומניקות,  “קלי צום” מיוחד למעוברות  ואומרים שיש  כיפור. 
שלוקחים אותו שבוע לפני כן. או שיש “שקדיה” שהם שקדים 
 7 טחונים ויש בהם בריאות יפה מאד18, תאכל את זה במשך 
ימים, מהלילה )ליל צום גדליה( עד ערב כיפור, וככה תוכל לצום 
ההלכה אומרת שמעוברת צריכה לצום, אא”כ יש  לפי ההלכה. 

להם חולשה מיוחדת.

כשיש סכנה לעובר
ואני הייתה לי זכות בדבר הזה, היה יהודי אחד בחו”ל שלא יז. 

היו לו ילדים במשך 10 שנים, ומישהו ראה בעיתון שיש אחד )ולא 
היה כתוב שמו. זה “קובי עמית”( שיש לו דרך לעזור בדברים כאלה, 

התקשר אליו, ואמר להם כאשר אתם באים בימי הקיץ מצרפת 
לחופש בארץ נטפל בכם, ונתן להם איזו תרופה טבעית, והייתה 
סייעתא דשמיא והתעברה19. וזה היה בחודש אב, וכשהגיע כיפור 
17.  לפי הרופאים היום, הלידה הטובה ביותר )האידיאלית( היא בשבוע 
הארבעים. והגמרא אומרת 271 יום, שהם פחות מ - 39 שבועות. מדוע? 
כי הגמרא מחשבת מזמן הטבילה והרופאים מחשבים מלפני כן, כל אחד 
והחשבון שלו, ויש הפרש של שבעה ימים פחות או יותר. ואיך הגמרא 
למדה את זה לעשות גימטריא הריון? משום שבמקור היה “הרון” - 
“הרבה ארבה עצבונך והרונך” )בראשית ג’ ט”ז( הרונך כתובה בלא יו”ד. 
והפסוק אמר ברות )ד’ י”ג(: “ויתן ה’ לה הריון ותלד בן”, ונכתב “הריון” 

ביו”ד וזה גמטריא 271.
רבי אברהם כהן ע”ה בספרו ארץ נושבת )עמ’ ס”א(: “אכלו  כותב    .18
שקדים ותהיו בריאים”. מאיפה הביא את המשפט הזה? אני לא יודע. 
89 ואין  99 ושרה בת  אבל מצאתי רמז לזה, אברהם אבינו היה בגיל 
להם ילדים, ואומר להם המלאך “שוב אשוב אליך כעת חיה והנה בן 
לשרה אשתך” )בראשית י”ח י’(, “אשוב” ראשי תיבות אכלו שקדים ותהיו 

בריאים, ויהיה לכם בנים...
19.  לא תמיד אפשר לטפל. יש את מכון פועה ובוני עולם, ויש כאלה 



הלכה לרופאים, ואמרו לה: תשמעי, אם תצומי בכיפור חבל, כל מה שבנית ילך לאיבוד. 
לכן את צריכה לאכול בכיפור. ולכאורה מעוברת ומניקה צריכה לצום, ככה דין הגמרא 
)פסחים דף נ”ד ע”ב(, אבל כאן אם היא תצום בחודש השני להריון כל העיבור יכול ללכת. 

ושאלו אותי, ויש לי רק שלחן ערוך ומשנה ברורה, אין לי הרבה ספרים )יותר מאוחר 
הופיע חזון עובדיה שמביא את כל הסברות שבעולם(, ופתחתי משנה ברורה )סי’ תרי”ז(  

וראיתי שכתב שם בשער הציון )סק”א( בדין מעוברת שהריחה שמלשון רש”י משמע 
שהולד מתאוה, כלומר שמתחשבים גם בסכנת העובר. וכן הביא בביאור הלכה שם 
בשם שו”ת דבר שמואל20 )סי’ ק”ז( שמניקה שיש לה ילד חולה ומסוכן ואם תתענה 
תהיה סכנה ח”ו לילד אינה מתענה אף ביום הכפורים. ולכן אמרתי שתאכל ותשתה 
לשיעורים. וכיון שהאכילה לא פשוטה כיצד משערים אותה21, לכן אם החולה או 
האשה לא מוכרחים לאכול אלא רק לשתות )כמו בסיפור הזה שהרופאים אמרו שצריכים 
לשתות, אבל לשתות מיץ ענבים או מים עם סוכר(, שרק ישתו. ואומרים שמוכרים בחנויות 

של קופת חולים שקיות שיש בהם שיעור שמותר לחולה מסוכן לשתות, וממילא 
אין בעיה, שרק תשתה מיץ ענבים או מים עם סוכר וזה מספיק לה גם לאכילה וגם 
לשתיה. אבל אם הרופא אומר שהיא בסכנה וצריכה לאכול או לשתות יותר, אין מה 

לעשות ]ותאכל[. צריך אדם להיות מומחה בשאלות האלה.

“וחי בהם”
הרב עובדיה ע”ה היה נוהג ביום כיפור כשהיה רואה אנשים חלשים ]שהגיעו יח. 

לכדי סכנה[ או אשה שמתעלפת, היה אומר: תזמינו אמבולנס, היו אומרים לו: הרב, 
עוד חצי שעה נגמר כיפור. היה אומר: לא, עכשיו להזמין. היו מזמינים אמבולנס, 
ובא הרופא ואומר “אם חיכיתם עוד דקה או שתים הכל נגמר. הצלתם את החולה או 
החוָלה ברגע האחרון”. ובזה אני הסברתי מדוע במנחה של כיפור קוראים את הקטע 
של העריות, לכאורה מה הקשר לכיפור? הרי בכיפור אדם חושב על דברים רוחניים, 
שכל זה בשביל פסוק אחד: “ושמרתם את  וא”כ מה הקשר לפסוקים האלה? אלא 
)ויקרא י”ח ה’(, ודרשו חז”ל  חוקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם” 
“וחי בהם” ולא שימות בהם )יומא דף פ”ה ע”ב(. אם אתה אומר תחכה עוד שעה שעתים 
עד שיגיע מוצאי כיפור, מסכן ההוא הלך, לכן תשים לב - “וחי בהם - ולא שימות 
בהם!”, יש עוד טעמים שכתבו תוספות )מגילה דף ל”א ע”א ד”ה במנחה(, אבל זה טעם 
ממש אקטואלי. בשחרית לא קוראים את זה, כי אז בדרך כלל כולם מחזיקים מעמד.

חולי סכרת 
ולמי שיש לו סכרת נעורים אסור לו לצום רק ע”פ הרופאים. פעם היה לנו תלמיד יט. 

אחד שבאמצע תפילת שחרית נפל והתמוטט, אמרו שנהיה לו “היפו” - נפילת סוכר, 

שעושים “פותח את ידך...”. מה לעשות?!
20.  זה חכם מוינציא מלפני 300 שנה. היה חסידא קדישא והיה חכם גדול, ופותר הרבה בעיות 

ביושר ואמת. רבי שמואל אבוהב. בזמנו עמד חזק נגד שבתי צבי.
21.  העולם אומרים שאפשר לאכול עד 30 גרם לחם, וככה כתבו כמה פוסקים. ועשיתי סימן: 
לחם מים, לחם מתחיל בלמ”ד - וזה 30 גרם, ומים מתחיל במ”ם שזה 40 גרם. לכן אם שותה 
משקים עד 40 גרם ולחם עד 30 גרם בכל 7 דקות )ואם אדם לא לחוץ, עדיף כל 10 דקות(. אבל זה 
לא בדיוק. כי הלחם לא הולך לפי המשקל אלא לפי הנפח, והנפח הוא מידה אחרת לגמרי. יש 
חכם אחד ששמו ר’ חיים בייניש )או ביינוש( שכתב שני כרכים בנושא הזה, ואמר שלא לוקחים 

30 גרם לחם אלא חצי מזה, ואפילו פחות מחצי - 13 גרם וחצי, זה כמו קרקר אחד וחצי.

ירד לו הסוכר לפחות מ-70, אולי 50 או 4022, הביאו שוקולד או משהו – ותחי רוחו. 
היה חכם אחד מאשדוד שיש לו גם כן סוכר נמוך, ופעם התקשר אלי, ושאל: יש לי 
סוכר נמוך, א”כ אולי ביום כיפור לפני שאלך לבית הכנסת אוַכל 3 תמרים, וככה 
הסוכר שלי יהיה בסדר ואוכל להתפלל כמו שצריך. אמרתי לו איך אפשר לאכול 3 
תמרים? הרי בכל תמרה יש בה שיעור שחייבים עליה כרת?! לא עושים ככה, אלא 
יקח כל פעם קצת או משהו אחר. שאל אותי מה אני אעשה? אמרתי לו יש לך כדורים 
של היפו? אמר לי שיש לו, אמרתי לו שיקח את הכדורים האלה לבית הכנסת, וכאשר 
מרגיש בעצמו שיש לו דבר כזה23, יקח את הכדורים האלה עם מעט מים, ולא בבת 

אחת. כדור אחד או שנים או שלושה.

המוכרח לאכול
אדם צריך לדעת שכיפור זה לא קל. ואם אדם מוכרח לאכול ולשתות ישתה כ. 

לשיעורים, ואם אחד חולה לב והוא צריך לאכול כסדר24, אין מה לעשות ]ויאכל[.

כל פעם שתמצא “לא” בדגש יש לזה משמעות
טוב שעדיין לא קראנו פרשת האזינו, יש לנו מה להגיד על זה. שם כתוב: “שיחת לו כא. 

ּלא בניו מומם” )דברים ל”ב ה’( והלמ”ד של “לא” בדגש. ככה מעיד רבי מנחם די לונזאנו 
)בספר אור תורה כאן(, וגם מנחת שי )שמות ט”ו, א’( אומר ככה. ויש חכם גדול - רבי וולף 

)בהגהתו לס’ עין הקורא בדברים כאן(. כי בכל הספרים  הינדהיים שאומר שזה לא נכון 
וכתבי היד שיש לו )יש לו כתב יד שנכתב בשנת ה’ אלפים נ”ד( כתוב “שיחת לו לא” בלי 
איך יבא  דגש. ולמה תעשה דגש? בשביל מה? הרי המילה “לו” בטעם תביר, וא”כ 
דגש אחרי תביר? וגם אחרי חולם לא יכול לבוא דגש. אבל יש לנו טעם למה יש דגש. 
כי צריך להבין שכל פעם שתמצא “לא” בדגש יש לזה משמעות. כמו: “וידע אונן כי 
ּלא לו יהיה הזרע” )בראשית ל”ח ט’( גם כן יש דגש במלת לא. וכן “הוי המרבה ּלא לו” 
)חבקוק ב’ ו’( גם כן בדגש. מה הדגש הזה אומר? כשבאים שתי מלים “לא” באל”ף ו”לו” 

בוא”ו, אם אתה קורא מהספר, אתה רואה זה באל”ף וזה בוא”ו. אבל אם אתה רק שומע, 
אתה לא יכול לדעת מה הוא אומר. מה זה “לו” “לו” פעמיים? “שירו לו זמרו לו שיחו 
בכל נפלאותיו”)תהלים ק”ה ב’(?!... מה זה “לו” פעמיים?! לכן התחכמו בעלי הניקוד, 
וקבעו שבמקרים כאלה את ה”לא” שהיא באל”ף עושים אותה בדגש. כמו שאדם אומר 
לא באל”ף רבתי. “ויאמרו ּלא כי ברחוב נלין” )בראשית י”ט ב’(25. וגם כאן, “שיחת לו” 
22.  הסוכר צריך להיות בין 70 ל-120. עשיתי לי סימן יפה מאד, דוד המלך חי 70 שנה ומשה 
רבנו חי 120 שנה. אחר כך אמרו הרופאים שצריך להיות עד 110, אז אמרתי כמו יהושע בן 
100... יש רק “הנער בן מאה  100, אין לנו בהיסטוריה מי שנפטר בגיל  נון. בסוף אמרו עד 

שנה ימות” )ישעיה ס”ה כ’( בסדר...
23.  פעם בשבת במנחה פתאום ראה חושך בעינים. שאל את המתפללים מדוע החשמל כבה? 
אמרו לו, החשמל לא כבה הכל בסדר. פשוט אתה לא רואה! “והנה בעיניו עמד הנגע”. )אומר 
רבי יהודה אלחריזי בהקדמתו לספר תחכמוני: “והוא חושב כי בשמש מקרה ופגע, ולא ידע כי בעיניו עמד 

הנגע”, הוא לא רואה(. הביאו לו משהו ותחי נפשו.

24.  רבי חיים מבריסק )חי לפני מאה שנה ומעלה. נפטר בשנת תרע”ח בגיל 65( היו באים אליו חולי 
לב, והיה אומר להם תקחו ותאכלו, היו אומרים לו נאכל לשיעורים? והיה עונה להם לא 

צריך שיעורים, תאכלו. אם תגידו עלי שאני מיקל בכיפור, אדרבא אני מחמיר בפקוח נפש...
25.  גם שם יש קושיא, למה כתוב “ויאמרו לא” והלמ”ד בדגש? הרי לפני כתוב “ויאמרו” שזה 
מסתיים בשורוק, ואיך יבא אחריה דגש? אין כאן אתי מרחיק ולא דחיק ולא שום דבר? אלא 
בשביל שתבין ש”ויאמרו לא” פירושו שאמרו לא בשלילה. שלא תאמר ויאמרו לו, דהיינו 
שהמלאכים אמרו לו, ומה אמרו לו? “כי ברחוב נלין”. ואז לא יובן מה זה “כי” ברחוב נלין. 

אלא הם אמרו לו “לא, כי ברחוב נלין”.



ה’לו’ בלי דגש. “ּלא )בדגש( בניו מומם”. כלומר אתה חושב שכאשר הפושעים האלה 
הם עושים עבירות הם משחיתים לקדוש ברוך הוא? חס וחלילה. שיחת לו? ּלא! 
לא משחיתים לו, אלא משחיתים לעצמם - “בניו מומם”26. המום הוא של הבנים 
בעוונות הרבים. זו הסיבה שיש דגש במילה “ּלא”. ויש כזה הרבה. “הוי המרבה ּלא 
לו”, ויש עוד פסוק אחר במשלי )כ”ו, י”ז( “עובר ומתעבר על ריב ּלא לו” שהמלה לא 
שהיא בשלילה הלמ”ד דגושה, וגם כאן אותו דבר. וככה נהגנו תמיד לומר “שיחת לו 

ּלא )בדגש( בניו מומם”.

“ה לה’ תגמלו זאת”
עוד מלה בפרשת האזינו: “ה לה’ תגמלו זאת” )דברים ל”ב, ו’(. כתוב שהה”א היא כב. 

מלה בפני עצמה. אות אחת מלה בפני עצמה?! איך אפשר דבר כזה? יש כאלה שהיו 
קוראים בחו”ל ַה ֶאְלה’, מוסיפים אל”ף. כי ה”א זה מלה לבד, ואחר כך הלמ”ד בשווא 
נח. איך נעשה אותה בשווא נח? אז היו מוסיפים לה אל”ף. אבל זה לא נכון, כי אי 
מאריכים בה”א עד שתיראה כמו מלה  אפשר להוסיף אל”ף, היא לא כתובה. אלא 
בפני עצמה. ואח”כ לה’ הלמ”ד בשווא נח. וקריאה זו היא זרה, כי על פי הדקדוק צריך 
להיות “הַלה' תגמלו”, כמו “ַלשם הישועה על עמך ברכתך סלה” )תהלים ג’, ט’(, “הודו 
ַלשם קראו בשמו” )תהלים ק”ה, א’(, וגם כאן היה ראוי לומר: “הַלשם תגמלו זאת”, ככה 

הדרך הרגילה. אבל זה יוצא מן הכלל.

‘קלי צום’ לכתחילה
כדורים שנקראים קלי צום, ומותר לכתחילה לקחת אותם בערב כיפור. בן כג.  יש 

אדם שקשה לו לצום זה יחזק אותו. אני זוכר שפעם הייתי חזן וביום כיפור בבוקר 
הייתי כבר חלש, ומאז שלקחתי את הכדורים האלה של קלי צום רק בנעילה נראה 
לי שאני מתחיל לצום. וביביע אומר )ח”ט חאו”ח סי’ נ”ד( יש תשובה שמותר לקחת 

אותם אף על פי שלכאורה לא מרגישים את הצום, זה בסדר. 

לקרב כל יהודי באהבה
יש כאלה אנשים שלא יודעים כלום. בחו”ל היו כאלה שהיו מחללים שבת, כד. 

מחללים כיפור, מחללים הכל, ויום אחד אמרו להם שיבואו בכיפור, ובסוף הסכימו. 
באו בכיפור לבית הכנסת. אבל מה התברר? שצמו בכיפור אבל פתחו את החנות... 
אמרו לא שמענו שאסור לעבוד בכיפור, רק שמענו שאסור לאכול וצריך לצום, לא 
אכלנו. והפסוק אומר “כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה וגו’. וכל הנפש 
אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה” )ויקרא כ”ג כ”ח-כ”ט(. צריכים ללמוד וללמוד 
דור אחד או שנים עקרו מאתנו את הכל. ישנם כאלה שלא יודעים כלום,  וללמוד. 

26.  היו כאלה רשעים בשנים הראשונות של המדינה, דברו בעזות מצח: “אנחנו ניצחנו אותו”. 
אתם נצחתם אותו?! אתם תנצחו את בורא עולם שנתן לכם חיים?! מה תנצחו אותו?! יום אחד 
ישכבו כולם בקרקע, זה הכל. לא נשאר מהם זכר. ימח שמם ויאבד זכרם. לא עושים ככה. לפני 
כמה מאות שנים היה המלך של ספרד פרדיננד ואשתו איזבלה )איזבל...( שהוציאו להורג כמה 
אלפי יהודים באינקוזיציה, ועשו כמה צרות וגירושים, גירוש ספרד וכו’ וכו’. לפני עשר שנים 
בערך באו כמה בחורים שחזרו בתשובה מספרד, סגרו את בית הקברות ורקדו על קברותיהם. 
אמרו ימח שמכם! אתם עשיתם אותנו נוצרים?! אנחנו חוזרים ליהדות ואתם תלכו לגיהנם... 

אפילו לא את הדברים הפשוטים. לכן צריך לחנך אותם, לקרב אותם. לא בחרמות 
ולא בנדויים ולא בצעקות ובנזיפות. רק תסביר להם שהימים האלה כל כך חשובים.

בחלום אדבר בו
היה מעשה באחד בחו”ל לפני 30 שנה )בשנת תש”ן( שחבירו ראה עליו בחלומו כה. 

בערב כיפור חלום לא טוב. והלך לרב שם ז”ל, והרב אמר לו “חלומות השוא ידברו” 
)זכריה י’ ב’(. טוב, אז לא צריך להגיד כלום. וככה עשה, לא הגיד לו. וההוא בא לארץ 

בשביל ענין פיננסי, העסקים שלו לא הלכו כל כך טוב, והוא שאל אם יש אחד שכותב 
קמיעות ש”יקמע” אותו... שיעשיר אותו בקמיע. והלך לחכם אחד, הוא ואשתו ושני 
בניו, והחכם הזה כתב קמיע בשבילו, וקמיע בשביל אשתו, וקמיע לבנים, ואולי גם 
קמיע לאוטו... וחזר ונסע. אחרי שתי פסיעות האוטו התהפך, )הוא היה גר במרסיי 
שכל הכבישים חלקים וישרים, וכאן הרים וגבעות - “ארץ הרים ובקעות, למטר השמים תשתה 

מים” - דברים י”א י”א( וזה היה בין כיפור לסוכות, נורא ואיום! אמרתי שמי שאמר לו 

“חלומות השוא ידברו” לא היה צריך לומר לו ככה, אלא היה צריך להגיד לו תעשה 
פדיון תענית, ותתרום לצדקה ותתן מעשר או חומש, ותבטל את הגזרות.

תמכו בתורה ונפטרו ממס הכנסה
יש מדרש שרשב”י )ובגמרא המעשה היה בריב”ז( ראה בחלומו בליל ראש השנה שבני כו. 

אחותו צריכים לשלם מס 600 דינרים במשך השנה הזאת. קם בבוקר ואמר אני לא 
אגיד להם כלום, ובא אליהם וביקש מהם כסף לישיבה, ובפעם אחרת ביקש לעניים 
וליתומים, וכל פעם נתנו לו, ואמר להם כל פעם תרשמו, ורשמו את הכל. ופתאום הגיע 
מס הכנסה ואמר להם: אתם צריכים לשלם 600 דינרים לאוצר המלך, הלכו לרשב”י 
והתחננו לפניו, אמר להם תביאו את הפנקס, חישב את הכל ויצא שנתנו 594, אמר 
להם תתנו להם 6 דינרים וזה הכל. אמרו לו אבל הם ביקשו 600?! אמרם להם לא 
צריך, מספיק באחד ממאה - “אחוז אחד מן החמשים” )במדבר ל”א מ”ז(, ובאמת נתנו 
להם 6 ולא חזרו יותר. אמרו לו מה זה? אמר להם: ראיתי בליל ראש השנה שנגזרה 
עליכם גזירה כזאת. אמרו לו: א”כ למה לא אמרת לנו והיינו נותנים 600? אמר להם: 
כי אם הייתי אומר לכם את זה לא הייתם נותנים לשם שמים, ועל ידי כך עשיתי 
עמכם צדקה. ישנם שתי נוסחאות לסיפור הזה, וזו נוסחה שראיתי בשם המדרש 
י’ ע”א(  )ויקרא רבה פרשה ל”ד פיסקא י”ב(, ויש נוסחא אחרת במסכת בבא בתרא )דף 

ושם המספרים קצת שונים. ועל פי נוסח המדרש פירשתי פסוק נפלא בפרשת וזאת 
הברכה: “צדקת ה’ עשה ומשפטיו עם ישראל” )דברים ל”ג כ”א( - “צדקת” זה גמטריא 
594, “ומשפטיו” הוא”ו זה כנגד ששת הדינרים האחרונים של מס ההכנסה, שהם 
היו “משפטיו עם ישראל”. לכן אדם ישתדל לתת צדקה בימים האלה, לקרוא תהלים 
ולעשות חסד ולהפסיק מהמריבות ומהמלחמות. ובזכות זה הקב”ה יכתוב לנו ולכל 
עם ישראל שנה טובה ומבורכת. תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. אמן כן יהי רצון.

הרבנית שולמית בעדני ע”ה
שמענו על פטירת הרבנית שולמית בעדני ז”ל אשתו של מרן הרב שמעון בעדני כז. 

שיבדל לחיים ארוכים. שלחתי לו מכתב ניחומים, אבל זה לא 
מספיק. אז אנחנו מזכירים אותה, שהשם יתברך יתמלא עליה 
רחמים, ויתן לבעלה חיים ארוכים. כמו שאומרים חיים לישראל 
שבקה - חיים לבעלה שבקה. ובעז”ה כולנו נתמודד עם כל 

הבעיות, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן ואמן. 

מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב הוא יברך 
את כל השומעים עכשיו, והשומעים אחר כך והרואים בלוין, 
והקוראים אחר כך בעלון בית נאמן. הקב”ה יתן להם חיים 
נאמנים. חיים בריאים. חיים של שלום. חיים של שלוה. חיים 
של בריאות. חיים של פרנסה טובה. חיים בלי קורונה27. אמן 

כן יהי רצון.

27.  כמו שכתוב: “עת לחבֹק ועת לרחוק מחבק” )קהלת ג’, ה’(. לחב”ק 
ראשי תיבות לחיות חיים בלי קורונה...

להצלחת 
מצליח 

 אוזן
ורעייתו





ימי גדולתו כשמו
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: שני למלך על כן נאכל מעט. מלך ראשי תיבות, מח לב כבד, שהם 

דברים שלא כדאי לאוכלם על פי הקבלה, ועל כן בסימני ראש השנה יש לאכול מעט 
מהלב )שהוא השני במילה "מלך"(. הזוכה: אליהו שלומי - ירושלים

פתרון התמונה: הרב הגאון הצדיק רבי בנימין )מנונא( חדאד זצ"ל בן הגאון רבי אבא 
שאול חדאד זצ"ל )אביו של יבדל לחיים טובים וארוכים ידידנו הרב הגאון רבי משה 

חדאד שליט"א מפרדס כץ(. הזוכה: רחמים מתניה הכהן - בני ברק

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(

"ְּבָׁשָעה ֶעֶׂשר ַּבּבֶֹקר, ִּתְתְקעּו ָלּה ַּבּׁשֹוָפר"
ְירּוָׁשַלִים  ֶׁשל  ַרָּבּה  ַסַלאְנט,  ַרִּבי ְׁשמּוֵאל  ָּגדֹול  ָגאֹון  ָהָיה 

ְּבֶמֶׁשְך ִׁשִּׁשים ָׁשָנה )ִמִּגיל ְׁשלֹוִׁשים ַעד ִּגיל ִּתְׁשִעים(. הּוא ֹלא 

ָכַתב ְסָפִרים )ַרק ָׁשֲאלּו אֹותֹו ְׁשֵאלֹות ַּבֲהָלָכה ְוָעָנה ָלֶהם(, ֲאָבל 

ָיָצא ֵסֶפר "ַאֶּדֶרת ְׁשמּוֵאל", ּוֵמִביא ָׁשם ַּכָּמה ִמְכָּתִבים ֶׁשָּכַתב 

ִּדְבֵרי  ָעָליו  ִפֵּקַח ָּגדֹול ְמאֹד, ּוְמַסְּפִרים  ָהָיה  ַּבֲהָלָכה. הּוא 

ָחְכָמה. ַּפַעם ָהְיָתה ִאָּׁשה ַּבת ֵמָאה ַוֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה, ֶׁשְּכָבר ֹלא 

ָרֲאָתה ְבֵעיֶניָה ֲאָבל ָרְצָתה ָלצּום ְּביֹום ִּכּפּור. ִהיא אֹוֶמֶרת: 

ֵמָאה ְוָׁשלֹוׁש ָׁשִנים ַצְמִּתי ְּביֹום ִּכּפּור )ִמִּגיל ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה(, ֵאיְך 

ַעְכָׁשו ֲאִני ֲאַבֵּטל ֶאת ַהּצֹום?! ָאְמרּו ָלּה: ָמה זֹאת אֹוֶמֶרת?! 

ַעְכָׁשו ַאְּת ֹלא ַמְרִּגיָׁשה טֹוב, ּוְבִגיל ָּכֶזה ְמֻסָּכן ָלצּום. ֲאָבל ִהיא 

ֹלא ָרְצָתה ִלְׁשמַֹע ְּכלּום. ָהַרב ַסַלאְנט ָקָרא ִלְׁשֵני ַאְבֵרִכים, 

ְוָאַמר ָלֶהם: ָמָחר ְּביֹום ִּכּפּור ְּבָׁשָעה ֶעֶׂשר ַּבּבֶֹקר, ִּתְתְקעּו ָלּה 

ַּבּׁשֹוָפר, ְוַתִּגידּו ָלּה ֶׁשִּנְגַמר ַהּצֹום ְוִהיא ְיכֹוָלה ֶלֱאכֹל. ֵאיְך 

ֻמָּתר ָלֶהם ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה? ִּכי ְתִקיָעה ַּבּׁשֹוָפר ֵאיָנּה ִאּסּור 

ְּדאֹוַרְיָתא ֶאָּלא ִאּסּור ְּדַרָּבָנן, ּוְכמֹו ֶׁשַהְּגָמָרא )ראש השנה כ"ט 

ע"ב( אֹוֶמֶרת "ָחְכָמה ִהיא ְוֵאיָנּה ְמָלאָכה", ּוִבְׁשִביל ְלַהִּציל 

ֶנֶפׁש ִמִּיְׂשָרֵאל ֻמָּתר ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה. ָצִריְך ִלְלמֹד ָּתִמיד ֶּדֶרְך 

ֶׁשל ָחְכָמה, ְוֹלא ַרק ִלְלמֹד ֶאת ַהֲהָלָכה ִּבְלַבד, ֶאָּלא ַּגם ֵאיְך 

ְלַקֵּים ּוְלַיֵּׂשם אֹוָתּה. )גליון 181 אות ה'(.

 ִּבְזכּות ַאְרַּבע ִמִּלים ְּבתֹוֶסְפָּתא ַאַחת ְּבַמֶּסֶכת יֹוָמא
ָצִריְך ָלַדַעת ֶׁשַּיֲהדּות ְסָפַרד ִלְפֵני ֶאֶלף ָׁשָנה ָהְיָתה ָּלּה ֶעְדָנה, 

ְוִהיא ִקְּבָלה "ּתֹור ַהָּזָהב" ֲחֵמׁש ְמאֹות ָׁשָנה, ִמְּׁשַנת ַאְרַּבַעת 

)ְׁשַנת  ֲאָלִפים רנ"ב  ְּבֵעֶרְך ַעד ְׁשַנת ֲחֵמֶׁשת  ֲאָלִפים תש"ן 

ֵּגרּוׁש ְסָפַרד(, ֶׁשְּבָכל ַהְּזַמן ַהֶּזה ָהָיה ָבֶהם ֶאת ָחְכַמת ַהּתֹוָרה, 

ֶׁשל  ְויֹוֲעִצים  ּוְנִסיִכים  ְורֹוְזִנים  ּוְׁשֵלִוים,  ְרגּוִעים  ָהיּו  ְוֵהם 

ַהְּמָלִכים ְורֹוְפִאים ּוִפילֹוסֹוִפים, ֵאיְך ָקָרה ַהָּדָבר ַהֶּזה? ִּבְזכּות 

ַאְרַּבע ִמִּלים ְּבתֹוֶסְפָּתא ]ְּכֵעין ָּבַרְיָתא[ ַאַחת ְּבַמֶּסֶכת יֹוָמא 

]ַהַּמֶּסֶכת ָהעֹוֶסֶקת ְּבִעְנְיֵני יֹום ַהִּכּפּוִרים[ ָמה ַהַּכָּוָנה? ִּבְזַמן 

"ַאְרַּבַעת ַהְּׁשבּוִיים" ַהְּידּוִעים, ֶׁשָהיּו ַאְרָּבָעה ֲחָכִמים ֵמִעיר 

ָּבאִרי ְּבִאיַטְלָיה )ְוֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשֵהם ֹלא ָהיּו ְׁשבּוִיים ְּבִדּיּוק(, ְוָהְלכּו 

ֶלֱאסֹף ֶּכֶסף ְלַהְכָנַסת ַּכָּלה, ּוַבֶּדֶרְך ִהְתַנְּפלּו ׁשֹוְדִדים ֲעֵליֶהם, 

ְוֹלא ָיְדעּו ַכָּמה ֶׁשֵהם ֲחָכִמים. ֶמה ָעׂשּו? ָמְכרּו אֹוָתם ֶאָחד 

]ֶׁשְּבתּוִניְסָיה[  ְבַקְירּוָואן  ַאְפִריָקה  ִּבְצפֹון  ְוֶאָחד ָׁשם,  ָּכאן 

ָמְכרּו ֶאת ַרֵּבנּו חּוִׁשיֵאל ָאִביו ֶׁשל ַרֵּבנּו ֲחַנְנֵאל ַיַחד ִעם ְּבנֹו 

)ֶׁשַרְׁשָּב"ם ְּבֵפרּוׁשֹו ְלַמֶּסֶכת ְּפָסִחים קֹוֵרא לֹו ַרֵּבנּו ֲחַנְנֵאל ֵמרֹוִמי. 

ֲחנֹוְך  ַרִּבי  ּוְבנֹו  ֹמֶׁשה  ַרִּבי  ֶאת  ּוִבְסָפַרד  ֵמִאיַטְלָיה(.  ְּכלֹוַמר 

]ְוֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשַאְרַּבַעת ַהְּׁשבּוִיים ֵהם ַרֵּבנּו חּוִׁשיֵאל ְוַרִּבי 

מֶֹׁשה ְוַרֵּבנּו ְׁשַמְרָיה ֶּבן ַרִּבי ֶאְלָחָנן, ְוָהְרִביִעי ֹלא ָידּוַע[. ֵהם 

ִהִּגיעּו ִלְסָפַרד ְּבֵערֹום ּוְבחֶֹסר ּכֹל, ּוְבֵני ַהָּמקֹום ָּפדּו אֹוָתם. 

ַרִּבי מֶֹׁשה ִנְכַנס ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ִּבְסָפַרד,  ְוִהֵּנה ִלְקַראת ִּכּפּור 

ָלְמדּו ּתֹוֶסְפָּתא ֶׁשל ַמֶּסֶכת יֹוָמא, ְוָׁשם )פ"ג ה"ב( ָּכתּוב "ַעל 

ָּכל ַהָּזָאה ְטִביָלה", ָעַמד ַהַּדָּין ָׁשם ַרִּבי ָנָתן ְוִהְסִּביר ָלֶהם: 

ָּכל ַּפַעם ֶׁשַהּכֵֹהן ָּגדֹול עֹוֶׂשה ַהָּזַאת ָּדם ַעל ַהַּכּפֶֹרת ְוִלְפֵני 

ַהַּכּפֶֹרת, הּוא הֹוֵלְך ִלְטּבֹל ַּבִּמְקֶוה ֶׁשִּנְמָצא ָׁשם. ָקם ַרִּבי מֶֹׁשה 

ֲהִכי ָּפׁשּו ְלהּו  ִאי  ַרִּבי,  ְוָאַמר לֹו:  ָהאֹוֵרַח ְלבּוׁש ַהְּסָחבֹות, 

ְטִבילֹות?! ְּכלֹוַמר ֶׁשִאם ָּכָכה ִיְהיּו ָלנּו ַהְרֵּבה ְטִבילֹות ְּביֹום 

ַהִּכּפּוִרים, ֶׁשֲהֵרי עֹוִׂשים ַאְרָּבִעים ְוָׁשֹלׁש ַהָּזאֹות ְּביֹום ִּכּפּור 

)זבחים מ"ב ע"א(, ְוִאם ַעל ָּכל ַהָּזָאה ְטִביָלה ִמֵּמיָלא ַהּכֵֹהן 

טֹוֵבל ַאְרָּבִעים ְוָׁשֹלׁש ְּפָעִמים ְּביֹום ִּכּפּור, ַוֲהֵרי ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים 

ֵמַהְּגָמָרא )יומא ל' ע"א( "ָחֵמׁש ְטִבילֹות ַוֲעָׂשָרה ִקּדּוִׁשין", ֵאיְך 

ִּפְתאֹום ֵיׁש ְלָך ַאְרָּבִעים ְוָׁשֹלׁש ְטִבילֹות?! ָעָנה לֹו: ֵאיֶנִּני יֹוֵדַע 

ָמה ַהְּתׁשּוָבה ָלֶזה. ָאַמר לֹו ַרִּבי מֶֹׁשה: ְמִחיָלה, ֵאין ַהֵּפרּוׁש 

ָּכְך, ֶאָּלא "ַעל ָּכל ַהָּזָאה ְטִביָלה", ֶׁשַעל ָּכל ַהָּזָאה ָצִריְך ִלְטּבֹל 

ֶאת ָהֶאְצַּבע ְוֹלא ְטִביָלה ַּבִּמְקֶוה, ֶׁשַּגם ִאם ִנְׁשַאר ְקָצת ָּדם 

ָּבֶאְצַּבע ַהּכֵֹהן ֹלא ַיֲעֶׂשה ּבֹו ַהָּזָאה, ֶאָּלא ָּכל ַּפַעם ָצִריְך ִלְטּבֹל 

ֶאת ָהֶאְצַּבע ֵמָחָדׁש. ִהְתַּפְּלאּו ֵמַהֵּפרּוׁש ַהָּיֶפה ַהֶּזה. ִהְתִחילּו 

ִלְׁשאֹל אֹותֹו ְּבָכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה, ְוָיַדע ַלֲענֹות ַעל ַהּכֹל. ַרִּבי ָנָתן 

ֶׁשָהָיה ַצִּדיק ְוָחִסיד ְוָעָנו, ָאַמר ְלַתְלִמיָדיו: ֵּתְדעּו ָלֶכם, ֲאִני 

ֹלא ָראּוי ִלְהיֹות ַּדָּין ֲעֵליֶכם, ֶזה ָהאֹוֵרַח ֶהָעִני ְלבּוׁש ַהְּסָחבֹות 

הּוא ַהַּדָּין ַוֲאִני ַהַּתְלִמיד ֶׁשּלֹו! ִּבְזכּות ָהֲעָנָוה ַהּזֹאת ֶׁשל ַרִּבי 

ֶׁשֵהִפיץ ֶאת ַהּתֹוָרה  ֹמֶׁשה  ְלַרִּבי  ָהַרָּבנּות  ]ֶׁשָּנַתן ֶאת  ָנָתן 

ִּבְסָפַרד[, ִקַּבְלנּו ֲחֵמׁש ְמאֹות ָׁשָנה ֶׁשל ּתֹור ַהָּזָהב ִּבְסָפַרד, 

ְּכמֹו ַהִּגַמְטִרָּיא ֶׁשל "ָנָתן". ַּכָּמה ָהֲעָנָוה ֲחׁשּוָבה, ָאָדם ֶׁשֵאינֹו 

ְמַחֵּפׂש ַּגֲאָוה ּוִפְרסּום ֶזה ֶהָחׁשּוב ְּביֹוֵתר. )גליון 130 אות ב'(.

א. ֵיׁש ִמְׁשָניֹות ַעִּתיקֹות ְמאֹד ֶׁשֹּלא ַרִּבי ]ִרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא – ַרֵּבנּו 

ַהָּקדֹוׁש[ ָּכַתב אֹוָתם, ֶאָּלא ָהיּו עֹוד ְלָפָניו. ְרָאָיה ַלָּדָבר, ְּבסֹוף 

ַמֶּסֶכת ֵּכִלים )פרק ל' משנה ד'( ָּכתּוב: "ָאַמר ִרִּבי יֹוֵסי, ַאְׁשַרִיְך 

)ַמֶּסֶכת( ֵּכִלים ֶׁשִּנְכַנְסְּת ְּבֻטְמָאה ְוָיָצאת ְּבָטֳהָרה", ַוֲהֵרי ִרִּבי יֹוֵסי 

ָהָיה ִלְפֵני ַרִּבי, ִּכי הּוא ָהָיה ַתְלִמידֹו ֶׁשל ִרִּבי ֲעִקיָבא, ְוַעד ַרִּבי ֵיׁש 

ְׁשַנִים-ְׁשֹלָׁשה דֹורֹות, ָאז ִאם ֵּכן ַמה ֶּזה "ַאְׁשַרִיְך ֵּכִלים"? ֶאָּלא 

ַהַּמֶּסְכּתֹות ָהיּו ֲערּוכֹות ְּכָבר ִלְפֵני ֵכן, ְוַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ַרק ִסֵּדר 

אֹוָתם: ָּכאן ִרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר ְוָכאן ִרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר ְוַכּדֹוֶמה, 

ֲאָבל ִעְּקֵרי ַהִּמְׁשָניֹות ָהיּו ְכתּוִבים. )גליון 81 הערה 39(.

ב. ַרִּבי ָסאִסי ַהּכֵֹהן ָהַרב ָהָראִׁשי ְבֶג'ְרָּבא ָהָיה ָחָכם ָּגדֹול, ְוִנְפַטר 

ִּבְׁשַנת תרס"ה. ְּבֶג'ְרָּבא ָהיּו אֹוְמִרים: ִאם ַאָּתה רֹוֶצה ִלְלמֹד ִעּיּון 

ַמֶּסֶכת  ִיְצָחק ַעל  ְזכּות  ֹּכֵהן:  ַרִּבי ָסאִסי  ַּבְּסָפִרים ֶׁשל  ִּתְלַמד 

ֶזַרע  ְּבָרכֹות ּוַמֶּסֶכת ַׁשָּבת, ְוׁשּו"ת  ִּבְרַּכת ה' ַעל ַמֶּסֶכת  ִּגִּטין, 

ָּדִוד. )גליון 128 הערה 30(.

א. ְּבֵליל יֹום ַהִּכּפּוִרים ֵיׁש ָלנּו ִפּיּוט ִנְפָלא ְמאֹד, "ְלָך ֵאִלי ְּתׁשּוָקִתי" 

]ְרֵאה ַּבָּמדֹור "ְלַמַען ְּתַסֵּפר"[. ַהִּפּיּוט ַהֶּזה ֵיׁש ּבֹו ַגם ִוּדּוי ֶׁשאֹוְמִרים: 

"ְוָאַׁשְמִּתי ְוָאַרְבִּתי ְוכּו'". ּוִבְגַלל ַהַּמְנִּגיָנה אֹוְמִרים ֶאת ֶזה ִמְּלַרע, 

ַמְׁשָמעּות  ֵיׁש  ְבִעְבִרית  ִּכי  ַהַּמְׁשָמעּות,  ֶאת  ּוִמֵּמיָלא הֹוְפִכים 

ְמַׁשֶּנה ֶאת  ַאָּתה  ֵּביֵניֶהם  ַמֲחִליף  ַאָּתה  ְוִאם  ּוִמְּלַרע,  ְלִמְּלֵעיל 

ַהַּמְׁשָמעּות, ְוָכאן ִאם ּתֹאַמר "ְוָאַׁשְמִּתי ְוָאַרְבִּתי ּוָבַגְדִּתי ּוָבִזיִתי" 

ִמְּלַרע ֵּפרּוׁשֹו ֲאִני ַאְמִׁשיְך ֶלֱאׁשֹם ְוֶלֱארֹב ְוִלְבּגֹד ְוִלְבזֹות ְוכּו', ְוָלֵכן 

ָצִריְך לֹוַמר "ְוָאַׁשְמִּתי ְוָאַרְבִּתי" ִמְּלֵעיל. ְוָצִריְך ְלַכֵּון ֶאת ַהַּמְנִּגיָנה 

ֶׁשֹּלא ַּתְחִליף ֶאת ַהַּמְׁשָמעּות. )גליון 32 אות ח' – ספר השיעור עמוד 

תקפ"ב, וגליון 82 אותיות כ"א וכ"ב(.

ב. ְּבמֹוָצֵאי יֹום ִּכּפּור ּתֹוְקִעים ַּבּׁשֹוָפר. ְוַהּתֹוָספֹות )במסכת שבת 

דף קי"ד ע"ב דיבור המתחיל ואמאי( אֹוְמִרים ֶׁשֶּזה ִבְׁשִביל ְלהֹוִדיַע 

ָלִאָּמהֹות ְלַהֲאִכיל ֶאת ְּבֵניֶהם, ִּכי ִלְפָעִמים ַהְיָלִדים ָהיּו ֲעֵיִפים 

ְוָהְלכּו ַהַּבְיָתה ִלְפֵני ְגַמר ַהְּתִפָּלה, ְוֵהם ֹלא יֹוְדִעים ָמַתי ֶלֱאכֹל, 

ְוָלֵכן ְּכֶׁשֵהן ׁשֹוְמעֹות ֶאת ַהּׁשֹוָפר ָאז ֵהן יֹוְדעֹות ֶׁשֶאְפָׁשר ְלַהְתִחיל 

ֶלֱאכֹל, ְוָכָכה ָהָיה ֵמָאז ּוִמָּתִמיד. ְוָלֵכן ַאָּבא ַזַצ"ל ְּבחּוץ ָלָאֶרץ ָהָיה 

אֹוֵמר ְלַחּכֹות ֶעְׂשִרים ַּדּקֹות ַאֲחֵרי ַהְּׁשִקיָעה ְוָאז ִלְתקַֹע ַּבּׁשֹוָפר, 

ִּכי ֵיׁש ָּכֵאֶּלה ֶׁשּתֹוְקִעים ַמֵהר ֲאָבל ָּבֶזה גֹוְרִמים ֶׁשֲאָנִׁשים יֹאְכלּו 

ִלְפֵני ַהְּזַמן, ְוֶעְׂשִרים ַּדּקֹות ֶזה ִמיִנימּום )ִּכי ֶזה ִׁשעּור "ְׁשֹלֶׁשת ִרְבֵעי 

ִמיל" ]ַאֲחֵרי ַהְּׁשִקיָעה, ֶׁשהּוא ֵצאת ַהּכֹוָכִבים[ - ְלַדַעת ָהַרְמַּב"ם ֶׁשֶּזה ְׁשמֹוֶנה 

ֶעְׂשֵרה ַּדּקֹות, ָאז ְנַעֵּגל ֶאת ֶזה ְלֶעְׂשִרים(. ֲאָבל ָּכאן ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ָהַרב 

ִטיקּוִצ'יְנְסִקי ָּבַדק ָמַתי ִנְרִאים ְׁשֹלָׁשה כֹוָכִבים ֶׁשָּכל ֶאָחד ָיכֹול 

ִלְראֹות אֹוָתם, ְוָרָאה ֶׁשֶּזה ַאֲחֵרי ְׁשלֹוִׁשים ָוֶׁשַבע ַּדּקֹות, ְוָלֵכן ְּבֶאֶרץ 

ִיְׂשָרֵאל ְמַחִּכים ְׁשלֹוִׁשים ָוֶׁשַבע ַּדּקֹות ְּבֵעֶרְך. ְוֹלא ִמִּלּבֹו ִהְמִציא 

ְּבִבְרֵּכי יֹוֵסף )סימן רס"א אות א'( ְּבֵׁשם  ֶזה, ֶאָּלא ֶזה ָכתּוב  ֶאת 

ִנְדְּפָסה ְּבׁשּו"ת  ְוַהְּתׁשּוָבה ַהּזֹאת  ְוָרִדים )ִּבְכַתב ָיד,  ִּגַּנת  ַּבַעל ׁשּו"ת 

ַמֲהִר"י ְפָראִג'י סימן נ"א( ֶׁשרֹב ִיְׂשָרֵאל נֹוֲהִגים ֶׁשְּׁשַנִים - ְׁשֹלָׁשה 

ִמיִלים ַאֲחֵרי ַהְּׁשִקיָעה ַמְדִליִקים ֶאת ַהֵּנר, ְוַכָּמה ֶזה ְׁשֵני ִמיִלים? 

ְׁשלֹוִׁשים ְוֵׁשׁש ַּדּקֹות )ְלִפי ָמָרן ֶׁשַהִּמיל ֶזה ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ַּדּקֹות(, ְוִאם 

ֵּכן ֶזה ַהֶחְׁשּבֹון, )ְּבִגָּליֹון 82 ָאַמר ָמָרן שליט"א ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְתקַֹע ַּכֲחִצי 

ָׁשָעה ַאֲחֵרי ַהְּׁשִקיָעה(. ְוֹלא ְכַדאי ְלַהְחִמיר ּוְלַחּכֹות ִעם ַהְּתִקיָעה ַעד 

ְזַמן ַרֵּבנּו ָתם, ָלָּמה? ִּכי ֵיׁש ָּכֵאֶּלה ֲעֵיִפים ְוַחָּלִׁשים, ְוֵכן ֵיׁש חֹוֵלי 

ַסֶּכֶרת, ֶׁשִאם יֹוֵרד ָלֶהם ַהֻּסָּכר, ֶזה ַסָּכָנה. ְוַרק ַאֲחֵרי ֶׁשּגֹוְמִרים 

ַעְרִבית ֶאְפָׁשר ְלַהִּגיד: "ִמי ֶׁשָּיכֹול ֶׁשְּיַחֶּכה ַעד ַרֵּבנּו ָּתם ְוָתבֹא 

ָעָליו ַהְּבָרָכה". )גליון 32 אות ל"ו – ספר השיעור עמוד תר"א, וגליון 

82 אותיות כ"ג וכ"ד(.


