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מורנו הרב רבי כדיר צבאן זצ”ל
שבוע טוב ומבורך1. ובכן רבותי, השבוע הזה יום ד’ בכסלו הייתה אזכרה א. 

של מורנו הרב רבי כדיר צבאן. נפטר לפני עשרים ושש שנים )בשנת תשנ”ה(, 
ידע ללכת לפי  בן שמונים וחמש, וידע לדבר עם כל אחד ואחד בשפה שלו, 
רוחו של כל אחד ואחד. רש”י אומר על הפסוק “קח לך את יהושע בן נון איש 
אשר רוח בו” )במדבר כ”ז י”ח(, מה זה “איש אשר רוח בו”? לכל אחד יש רוח, 
אלא הכוונה שיודע להלוך  כנגד רוחו של כל אחד ואחד. ואני הסברתי בזה 
פסוק שאמר דוד המלך )אומרים אותו במוצאי שבת(: “הרודד עמי תחתי” )תהלים 
קמ”ד ב’(. מה זה הרודד? לכאורה צריך לומר הרודה - רודה אותם בכח. לא, זה 

לא חכמה לעשות בכח. הרודד – מרדד. העם מחולק לשבטים וכל אחד רוצה 
מהשבט שלו, אבל דוד המלך ניחן בתבונה כזאת, שהוא מרדד את כולם, מיישר 
את כולם. כמו “וירקעו את פחי הזהב וקיצץ פתילים” )שמות ל”ט, ג’(. ותירגם 
אונקלוס “ורדידו ית טסי דדהבא”, ופירש רש”י שהיו מכבדים מן הזהב חוטים 

דקים. גם כאן “הרודד” מיישר ומרדד.

“יגל יעקב ישמח ישראל”
בחודש תמוז תשל”א בבית הכנסת בית רחמים, ב.  כשנוסדה הישיבה שלנו 

בא הרב צבאן ע”ה ודרש משהו מיוחד. היה ויכוח אז בין המועצה הדתית ובין 
ישראל גוטליב  הרבנים של בני ברק. המועצה הדתית נתמכה בראש העיר 
)הוא היה ירא שמים(2, והרבנים של בני ברק החרימו את המועצה הדתית, הרב 

יעקב לנדא ע”ה היה אומר: המועצה הדתית אסור ללכת אליה. היה ויכוח גדול. 
שלחו לי אז אנשים חרדים חתימה של חמשה עשר רבנים נגד המועצה הדתית 
והאחרון שבהם ספרדי, רבי דוד שמש, ומתחו מתחת לשם שלו שלושה קווים, 
כלומר ספרדי כמותכם אמר שאסור ללכת למועצה הדתית... והרב צבאן בא 
לבית הכנסת )נדמה לי בט”ו בתמוז תשל”א, והרב עובדיה גם היה אמור לבוא, אבל 
הפעילו עליו את כל הלחצים שלא יבוא, כי אם יבוא אין להם מה לעשות. אבל הוא היה 

אתנו בלבו(, והרב צבאן הגיע ואמר: “מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל” 

)במדבר כ”ד ה’, זה היה פרשת השבוע(, אמר כל הכבוד לך רבי יעקב – “מה טובו 

ישראל” - ישראל גוטליב גם כן מגיע לו  יעקב”. אבל – “משכנותיך  אהליך 

1.  אשר מזרחי היה יודע לשיר טוב. איפה מצאנו שרבי כפיר ]פרטוש[ יש לו נעימות 
מיוחדת? יש פסוק: “היתן כפיר קולו ממעונתו” )עמוס ג’ ד’(. אל תקרי ממעונתו אלא 
מנעימותו... גם המלים,  וגם אחיו רבי יונתן, משהו מיוחד. איני יודע אם פעם שמעתי 

פייטנים שנתנו לי השראה כמו שאני שומע במוצאי שבת.
2.  בזמנו היה מקרה שאחד רצה בליל שבת לעבור באופניים את המחסום ברחוב השומר, 
והוא חשב “בחכמתו” הרבה לעבור אותו, עבר את המחסום ומת על המקום. איך תוכל 
לעבור את המחסום באופניים? אז קמו החילוניים, אמרו ראש העיר אשם, והוא אמר: 
עשינו חוק שלא עוברים שם. למה הוא עובר? הורי המנוח אמרו ראש העיר צודק, לא 
רוצים לתבוע. הוא היה אדם ירא שמים, אבל שייך למפד”ל. אז מה? יש מפד”לניקים 

שהם חרדים לא פחות מהחרדים היום.

משהו, תן לו משהו... איך מצא פסוק ממש מסודר?! אמרו לו: איך אתם הולכים 
נגד הרבנות? אמר להם: אם אתם מוכנים לתת שלושה אחוז מהתקציבים של 
הישיבות שלכם לישיבת כסא רחמים, אנחנו נרד מזה... אמרו לא: מה פתאום? 
הישיבות שלנו עליהם העולם עומד. ומי אמר לכם שישיבת כסא רחמים היא 
אפס? “כסא רחמים” צריך לרחם עליה?! לא אדוני, כסא רחמים תגדל ותפרה 
ותצמח ותשגשג3. ובמשך הזמן גם הרב יעקב לנדא היה בא לכנסים של הישיבה 

בבית הכנסת בית רחמים, היה בא ומדבר גם כן. 

“אורך ימים אשביעהו”
הרב צבאן חי שמונים וחמש שנה )תר”ע-תשנ”ה( בזכות הברכה של רבו ג. 

‘זרע  הוא נתן לו הסכמה לספרו  מורנו הרב רבי רחמים חי חויתה הכהן ע”ה. 
יעקב’ )נדפס בדפוס ג’רבא(. וסיים: בשנת “אֹרך ימים אשביעהו” )תהלים צ”א ט”ז(. 
גימטריא תשט”ו4. הרב היה אז בן ארבעים וחמש, אורך ימים אשביעהו - חי 

3.  כמו שרואים היום ברוך ה’. בחורים מ”כסא רחמים” כותבים ספרים בהלכה ובאגדה 
בסגנון יפה. יש בהם הכל, כל דבר ודבר “כסא רחמים”. אתה רוצה לדעת ביטוי של 

איזה פסוק? תלך ל”כסא רחמים”, אתה רוצה לדעת איזו הלכה? תלך לכסא רחמים.
4.  שנה אחר כך מורנו הרב רבי רחמים חי חויתה הכהן נתן הסכמה לאבא ע”ה על ספרו 
שנשאר בכתב יד בחייו, הוא לא הדפיס אותו - ספר איש מצליח. עשה לו גם כן חרוזים 
יקרות”  כמו בזרע יעקב, אבל השנה לא הייתה “אורך ימים אשביעהו”, הייתה “אור 
)זכריה י”ד ו’( - תשט”ז. ואבא לא הוציא את הספר שלו, כמה שסבא ע”ה הפציר בו, אמר 
לו: תוציא את הספר, אפילו ספר קטן כמו שו”ת שמחת כהן )ח”א( של מורך ורבך )נדפס 
בג’רבא, ספר קטן דק, יש בו כמה תשובות, אולי עשרים-שלושים(. אמר לו: לא, אני יש לי תשובות 
ארוכות מאד. אמר לו: תדפיס משהו. לא. טבעו של אבא שהוא רוצה דבר מושלם. 
מושלם מושלם ומושלם. כותב משהו, עד שהספר הולך לדפוס יתקן כאן ויוסיף שם, 
אין מה לעשות. אמרו “האויב של הטוב - הוא הטוב ביותר”. הטוב ביותר זה האויב של 
הטוב. ואני גם כן היה לי טבע כזה. וגם הבן שלי גדעון שיהיה בריא גם כן יש לו טבע 
כזה. עבד על ספר לחם הביכורים, מוציא את הנשמה ולא מוציא אותו לאור, תדפיס, 
מה חסר לך? לא, כאן חסר פסיק, וכאן חסר נקודה, וכאן חסר צד”י עם דגש. תכתוב 
צד”י רגילה, הרי הספר בלי ניקוד. למה אתה מנקד את הצד”י כל פעם? ככה יש לו נחת 
רוח. מה לעשות. אבל לא עושים ככה. בעל חובות הלבבות )גאון קדמון בספרד, דיין וגאון 
וחכם ופילוסוף, יודע הכל( אומר )בהקדמתו(: “מן הזריזות )נ”א: הזהירות( שלא תרבה להזהר”, 
אם תרבה להזהר לא תהיה זריז. אם הרמב”ם היה אומר אני צריך לבדוק כל מלה ומלה 
עם כל הפוסקים וכל הדיינים וכל הראשונים וכל הגאונים, עד היום הזה )אם היה חי עד 
היום( עדיין נמצא בהלכות דעות... אבל הרמב”ם לא עשה ככה. עשר שנים הקדיש ליד 
החזקה - גמרנו. חייבים לחסוך, לחתוך. אי אפשר להמשיך ככה. אין ברירה אחרת. אבא 
כתב קונטרס בילדותו כשהיה בגיל שש עשרה-שבע עשרה על “מצווה לקיים דברי המת” 
)קורא לו מלד”ה(. והוא היה אומר לנו שיש לו מה לכתוב על זה שלוש מאות דף )לפעמים 
אמר חמש מאות דף(. מה שהוא כתב בערך מאה וחמישים דף. ורבו שיבח אותו מאד, בסוף 
ספר הלכה למשה של הרב משה מימון כותב למחבר, תשמע, אחד מהתלמידי חכמים 
הגדולים )הוא רמז שהוא תלמידו( כתב בנושא אחד מאה וחמישים דף ועדיין יש לו מה לכתוב 
כהנה וכהנה. הוא ידוע ומפורסם דיין גדול וכו’ וכו’, והמאמר הזה משנת תרפ”ח, בערך 
עד היום כמעט מאה שנה ועדיין הוא לא יצא, למה לא יצא? כי אבא הפסיק באמצע. 
אז מה? תכתוב “עד כאן מצאתי”. אבל לא, הוא עשה לו שתי מהדורות, ובאו האחים 
שלי שיהיו בריאים אמרו מה נעשה? אמרתי להם תעשו מהדורא קמא ומהדורא בתרא. 

יש כזה ברש”י במנחות, יש שם כעשרים דף 
)מדף ע”ב ע”ב עד דף צ”ד ע”א( שבוילנא הדפיסו 
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אחר כך עוד ארבעים שנה, מתשט”ו עד תשנ”ה. 

קידושין ללא גיטין
בימיו של ר’ כדיר צבאן שהיה רב בנתיבות שלושים ושמונה שנים )משנת תשי”ז ד. 

עד תשנ”ה( לא היה גט אחד בנתיבות! ובנתיבות לא כולם ג’רבאים כמוהו, יש ג’רבאים, 

ויש מרוקאים, ויש אשכנזים, ויש עדות אחרות. והוא ידע ללכת נגד רוחו של כל 
אחד ואחד. פעם זוג באו לבית דין בבאר שבע להתגרש, סכמו על ידי עורך דין את 
כל חלוקת הרכוש וכל הדברים האלה. בא אחד אמר להם: אצל הרב צבאן הייתם? 
אמרו: לא היינו, אבל מה יש לנו לעשות שם? כבר סיכמנו הכל. אמר להם: תלכו אליו, 
הלכו אליו, והנה תוך רבע שעה עשרים דקות פתר להם את כל הבעיות, יצאו משם, 
קרעו את כל המסמכים, וחזרו הביתה בריאים ושלווים ושמחים. זה משהו מיוחד. 

בשלום ובמישור הלך
הרב יששכר מאיר ע”ה, יש “עוף הנגב” תחת השגחת ה.  פעם היה לו ויכוח עם 

הרב צבאן, והרב יששכר מאיר אמר לתלמידיו אל תאכלו מזה, זה לא מהדרין. אז 
הוא קרא לרב עובדיה ע”ה, אמר לו תבוא תפשר בינינו, והרב עובדיה ע”ה הגיע, 
דיבר בין שניהם ויצאו בסדר גמור. היה מיוחד בדברים האלה. אינו רוצה שיהיה 
מחלוקת, הכל בלי מחלוקת. לפעמים היה מוכרח לצאת לכאורה נגד הרב עובדיה. 
למה? כי הרב גורן הייתה לו מועצת הרבנות, כולם מהצד שלו, והרב עובדיה היה 
בודד במערכה5. אמר לו הרב עובדיה לרב צבאן תבוא אתי, תהיה אתי. אמר לו אני 
לא רוצה להיות קרבן יחיד... קרבן ציבור כן, אבל לא קרבן יחיד. אבל אני דעתי 
כמוך. למשל ביום העצמאות כל הרבנים שם חתמו לברך על ההלל, והרב צבאן 
גם חתם, אחר כך בעירו אמרו לו אפשר לברך? אמר להם לא לברך. אמרו לו אז 
למה חתמת? אמר להם אני לא רוצה מחלוקת, וכי בלעדי החתימה שלי לא יברכו? 
יברכו, יש להם הרב הראשי לישראל ותשעה רבנים אתו. וכי החתימה שלי היא 

משהו מיוחד? לא להתייחס אליה. 

האח והאחות
ופעם אחרת היה איזה ויכוח עד השמים על “האח והאחות”. הרב עובדיה הגיע ו. 

לנתיבות בתחילת שנת תשל”ג שנבחרו הרבנים, והתחיל לשפוך את לבו, ממש 
שפך את לבו, אמר אני החזרתי בתשובה אלפים, פעם הביאו אותי לדבר עם אלפיים 

מהדורא קמא ומהדורא בתרא. ולא תאמר שאחד מהם מזויף, אולי אחד של רש”י ואחד של 
מישהו אחר. לא, התוספות בשני מקומות מציינים לרש”י במנחות בדפים ההם, פעם אחת 
ציינו לדבר שנמצא רק במהדורא קמא, ופעם אחרת ציינו לדבר שנמצא רק במהדורא 
בתרא. זאת אומרת שתי המהדורות יצאו מעטו של רש”י. אז נדפיס שתי מהדורות, מה יכול 
להיות. לפעמים השיטה מקובצת בכתובות מביא רש”י מהדורא קמא, ואתה רואה שרש”י 
אצלנו קצת לא מובן, מגומגם. אז הולכים לשיטה מקובצת, ורואים שרש”י במהדורא קמא 
ביאר והרחיב יותר. אז אפשר להדפיס שתיהן. אם תשאלו אותי איך נדע מה זה מהדורא 
קמא ומה זה מהדורא בתרא? תוך כמה רגעים יכולים לדעת. תראה מהדורא יותר מקוצרת, 
יותר מצומצמת, יותר מדויקת, אתה יודע זו מהדורא בתרא. מהדורא קמא ארוכה יותר, ככה 
טבע הדברים. אבל למי אתם משאירים את זה? אתם חושבים שבדור הבא ֵידעו לקרוא כתב 
ספרדי? מי יודע? הכל נשכח. יש לי תלמידים בודדים שיודעים לכתוב בכתב יפה. ויש שיש 
להם כתב מגומגם, תלמידים שיש להם כתב גרוע זו ערובה שבניהם ותלמידיהם לא יכתבו 
יותר. היה פעם חכם אחד - רבי יהודה צדקה ע”ה - שהיה חולה וטיפל בו אחד מתלמידיו. 
אז אחרי שהוא הבריא נתן לו מתנה. אמר לו אני אלמד אותך “כתב חצי קולמוס” )ככה נקרא 
הכתב הזה(, לימד אותו, אבל כל אות לבד. אתם חושבים שהתלמיד למד לכתוב חצי קולמוס? 
אולי בקושי למד לקרוא. אני כותב עד היום בכתב חצי קולמוס. דבר ראשון, כי זה חסכוני, 
האותיות מחוברות ומסולסלות. דבר שני. יש לי תלמידים שמבינים כתב ידי, ואם אני כותב 
בכתב אשכנזי כל אחד יכול לקרוא, אני רוצה לכתוב לפעמים דברים מיוחדים שלי. פעם 
הרב יצחק יוסף שיהיה בריא אמר נתתי דרשה יפה מאד, ואני מסתכל על השומעים והם לא 
צוחקים, לא מחייכים, מה קרה להם? הרי יש כאן הרבה דברים שאני גורם להם נחת רוח. אבל 
התברר שהוא כתב מתחילה את הדרשה בכתב אשכנזי, ובא אחד התלמידים וראה אותה, 
ואמר כל הדרשה לפני שהוא בא, אז כששמעו אותו, אמרו לו: מה אתה מחדש? שמענו את 
הכל. לכן כשאני כותב בכתב ספרדי, זה ערובה שאף אחד לא יקרא... )לא אכפת לי שיקראו, גם 
אם יקראו, הכל כתוב בראשי תיבות... אני אכתוב את הכל?(, לכן צריך האדם לחשוב תמיד להוציא 
ספרים. אנחנו לא הולכים ונעשים צעירים יותר. אדם הולך ומזדקן. היו שואלים את הרב 
צבאן מה שלומך? היה אומר ‘מזדקנים לאט לאט’... ואני בעוונותי לא לאט לאט, במכה אחת. 
בן עשרים ושמונה )כ”ח( כל הכח הלך לי, מה נעשה?! בכל זאת החזקתי מעמד בכח, בכח 
אדיר, “בכח גדול וביד חזקה” )שמות ל”ב י”א(. אבל כל יום אתה מרגיש שזה לא כמו אתמול, 

אתמול לא כמו שלשום, לכן תוציאו מהר. אל תתעכבו.
5.  כתוב: “ה’ בדד ינחנו” )דברים ל”ב י”ב(, בדד ר”ת “בכל דרכיך דעהו” )משלי ג’ ו’(.

או שלושת אלפים בחורים של תיכון, מנהל בית הספר בתל אביב אמר לי תבוא 
לדבר אתם על עשרת ימי תשובה ויום כיפור, הם רוצים לשמוע. אמרתי מה אני 
אעשה שם? אני אדבר, יבוא אחד וישרוק, יעשה שריקה אחת ויסעיר את כולם. 
אמר “ולׂשורקה בני אתונו” )בראשית מ”ט י”א(, אל תקרי לׂשורקה אלא לׁשורקה... 
)בדיחה ששמעתי מתשל”ג, אני לא יכול לשכוח אותה, איך הרב מצא ולשורקה בני אתונו?!(, 

אמר התחלתי לדבר שעתיים, כולם שותקים, לא מדברים מלה. אחרי שגמרתי 
אמרו תגיד עוד, תביא עוד, תדבר עוד. אמר ישראל טובים הם, רק שהחילונים 
הרסו אותם על לא דבר. אתה מדבר אתם, אתה יכול להחזיר אותם. ואני איני יודע 
מה לעשות עם הרב גורן, אני אומר לו אין מה לעשות, הדיון הזה על האח והאחות 
דנו בו שלושה בתי דינים, תשעה דיינים, דנו ואמרו אין לנו דרך, הם ממזרים, אין 
מה לעשות. והוא אומר לא, תחתום אתי שהם כשרים. איך אני אחתום אתך?! יש 

לך טענות חדשות? אין לך6. 

“מחמס אחיך יעקב תכסך בושה”
והרב צבאן היה שם ושמע את כל הדברים. אז הוא אחר כך בא לדבר, והוא לא ז. 

רוצה לפגוע באף אחד. אמר יש פסוק בהפטרת וישלח: “מחמס אחיך יעקב תכסך 
בושה” )עובדיה א’ י’(. ויש סיפור ידוע שמובא בספרים של הרב פישמן )הרב מימון(, 
היה אחד שכל הזמן היה רב עם חבירו, יום אחד נתן לו מכות רצח, וההוא החלש 
החזיר לו כמה מכות. מה עשה אותו גיבור? הלך לבית המשפט, ואמר תראו מה 
שנתן לי, הכה אותי פה, הכה אותי שם, התחיל לבכות, בכי תנין... השופט אמר 
ה, הלכו לראות מה שלומו, מצאו אותו חולה  ֶכּ רגע, בוא נראה מה שלומו של ַהַמּ
שוכב במטה... אמרו אתה מכה כמה שאתה רוצה, וכשהוא החזיר לך כמה מכות 
אתה עושה מזה רעש?! “מחמס אחיך יעקב תכסך בושה” - מחמס של אחיך יעקב, 
אם יעקב שהוא שליו ושקט והוא לא עושה רעש, ָחַמס אותך - תכסך בושה. כי 
מי יודע מה עשית לו. הוא מפרש פסוק, זה הכל. אבל כל אחד הבין את הדברים... 

תקח את התיק, תעלים אותו וזהו
הרב ידע ללכת בין הטיפות. היה אהוב על כולם. לפעמים הוא צריך את הרב גורן, ח. 

לא יכול לברוח מזה. פעם הייתה בחורה אחת ג’רבאית מהדרום שקראו לה לצבא, 
אמרו לה תבואי, את חייבת לבוא. והיא הלכה וחתמה. אחר כך ההורים שלה אמרו 
מה פתאום? אנחנו שומרים, בנות לא הולכות לצבא, מי שהולכת לצבא חזקה עליה 
שלא תשמור דת, )אולי יש בקושי בודדות שנשארות שומרות דת, רובן ככולן מתקלקלות 
ומדרדרות(. הלכו לרב צבאן אמר להם מה לעשות לכם? היא חתמה שהיא מוכנה, 

אבל אמר אני אקרא לרב גורן. אמר לרב גורן בשקט בשקט, תשמע, יש תיק של 
בחורה שמה כך וכך, והיא חתמה שהיא רוצה ללכת לצבא, ומה נעשה עכשיו? אמר 
לו הרב גורן מה אתה רוצה שאני אעשה? אני יכול לעבור על החוק? אנחנו מדינת 
חוק. לא נוכל לצאת מזה. אמר לו אתה בתור רב אלוף, תקח את התיק, תעלים אותו 
וזהו. “והיה העלמה היוצאת לשאוב” )בראשית כ”ד מ”ג(... העלים אותו, ולא קראו לה, 
ונגמר הסיפור. זו חכמה מיוחדת. היה חכם מיוחד. אמר לי פעם רבי ישראל כהן אם 
הרב צבאן היה מתעסק בפוליטיקה היה שר בישראל. היה יודע למצוא פתרון לכל 
המחלוקות בין גנץ ובין ביבי ובין כל חבריו וחברי חבריו, היה יושב ומרגיע אותם... 

הייתי מפחד שתכתוב לי גט
היה אחד שעמד להתחתן, הרב צבאן היה אומר לו תתחתן תתחתן, והוא דוחה ט. 

משנה לשנה בסוף אמר לו טוב, אבל בליל החופה לא בא, באו זמרים, באה הכלה, באו 
ההורים מכאן ומכאן, והחתן נעלם. איפה הוא? לא בא. נחכה לו. אחר כך ראו שלא 
בא, אז הלכו אליו לבית שלו, מצאו אותו יושב בוהה בתקרה, )“תוהו ובוהו” )בראשית 
א’ ב’( רש”י אומר: “תוהה ומשתומם”(. אמרו לו: מה יש לך? כולם מחכים לך. אמר להם: 

6.  האמת שהוא כתב קונטרס, והביאו לי אותו. איני יודע עד כמה הדברים שם מדויקים, 
הביא עדויות שזה שגיירו אותו שהוא לקח את האומללה הזאת, הגיור שלו לא בסדר. שאל 
אותו הרב גורן: אתה יודע פסוק שמע ישראל? אמר לו: כן, “שמע ישראל ה’ אלקינו מלך 
העולם שהכל נהיה בדברו”... איזה שמע ישראל זה? אמר לו: אתה מפריד בין בשר לחלב? 
אמר לו: לא. ויכוחים בלי סוף. והיה ויכוח גם כן באחד העיתונים כתבו עמוד שלם נגד הרב 
גורן )מישהו ציין שם: מי שיש לו שאלות יפנה לת.ד. 156 תל-אביב. ככה אני זוכר מאז(, כתבו: מה שכתב 

בספר ככה, זה לא ככה לא ככה לא ככה.

 לעילוי נשמת
 הרב יצחק לוי בן סוליקה 

ת.נ.צ.ב.ה
 להצלחת משפחת לוי 

בכל העניינים



אני לא רוצה להתחתן, אמרו לו: ככה אתה אומר ברגע האחרון? מסכנה הכלה, 
התלבשה לכבוד החתונה, ואתה בורח מזה? אמר להם: אני לא רוצה. אמרו אין 
מה לעשות, נביא לו את הרב צבאן. באו לרב אמרו לו: החתן הזה מג’נון, לא רוצה 
להתחתן, אולי כבודו ישפיע עליו? הלך אליו, אמר לו: תראה, זה לא יפה, כולם 
באו, כולם מחכים לך, כולם שרים ורוקדים, והכלה מסכנה עלובה כזאת, ככה 
אתה עושה לה? אמר לו: אני מפחד אולי תהיה אשה רעה, מה אני אעשה? אמר לו: 
אל תפחד, תתחתן הלילה, ומחר בבוקר תבוא אלי למשרד, אכתוב לך גט ותשחרר 
אותה. כן? יש עצה כזאת? אמר לו: כן, בתורה יש הכל7. הלך ועשה שמחה רבה. 
אחר כך חמש שנים לא בא לרב צבאן, לא ראה אותו. יום אחד ראה אותו, אמר 
לו: איפה היית עד עכשיו? אמר לו: הייתי מפחד שתכתוב לי גט... אמר לו: אני 
אמרתי לך ככה? אמרתי לך אם אתה רוצה אכתוב לך גט... אתה בסדר? אמר לו: 
ברוך ה’, אנחנו בסדר גמור, הוא ורעייתו, ששה ילדים יש להם. מסודרים. אמר 
לו: אתה חושב שהנישואין זו נפילה? זו מצווה ראשונה של התורה, “פרו ורבו” 

)בראשית א’ כ”ב(. ככה ידע הרב לסדר כל דבר ודבר בחכמה רבה. 

נדר שאם יקום מחוליו ידפיס ספר “משמרות כהונה”
פעם אחת היה חולה מאד, הייתה לו בעיה, והיו מכניסים לו איזה צינור בתוך י. 

הגרון לראות מה יש לו. היה בצער גדול. אז הוא נדר אם יקום מחוליו ידפיס ספר 
משמרות כהונה. הספר הזה העולם 
סתם  חושבים  אותו,  יודעים  לא 
כל מלה  ספר. לא. משמרות כהונה 
שלו מדוייקת, אבל הוא היה מרובה 
שגיאות מהמעתיקים8. והוא הוציא 
משמרות כהונה מהדורת צילום, ובסוף 
יש תולדות חייו של המשמרות כהונה 
שכתב רבי שושן כהן9. וגם בימינו 
לומדים בו בישיבה10. אומרים בג’רבא, 
מי שלא מבין משמרות כהונה, חזקה 
עליו שלא הבין את הגמרא. זה היה 
כהונה  המשמרות  בשבילם,  מבחן 
אומר משהו, אם הבנת אותו - אתה 
בסדר, אם לא הבנת אותו - גם את 

7.  יש אומרים למה בגמרא מסכת גיטין 
קודמת למסכת קידושין? כי הקב”ה הקדים 
רפואה למכה... אצל אומות העולם אין 
דבר כזה, אם הכומר מקדש את הזוג אי 
אפשר לצאת מזה, כי אם הכומר אומר, 
זה כביכול נקבע משמים... ויש משפחות 
שסועות וקרועות, יושבים בחושך ובאפילה. 
ואילו בתורה לא ככה - “וכתב לה ספר 
כריתות” )דברים כ”ד א’(. “יגרשנה ויתרפא 

מצרעתו” )יבמות דף ס”ג ע”ב(.
8.  והוא שלח לאבא )אבא היה בחוץ לארץ, 
והוא שלח מארץ ישראל(: שמעתי שיש לך 
איזו הגהה במשמרות כהונה. אבא אמר 
לו: אין לי הגהה, מאיפה שמעת את זה? 
אמר לו: שמעתי מרבי אליהו חדאד )שהוא 
ערך את הספר משכיל לדוד חלק ב’(, אבא אמר 
לו: אין לי שום הגהה. יש הרבה הגהות, 
אבל זה לא ענין לכתוב: “יש הגהה אחת 
שקיבלנו אותה מתונס מחכם מיוחד”...

9.  הבן של מוה”ר רבי כלפון ע”ה, קוראים לו ‘בעל המסורות’. כל המסורות כולן של חכמי 
תוניסיה נמצאים בזיכרון שלו.

10.  ורבי ישראל כהן שיהיה בריא עשה לו מהדורא חדשה עם אלפי תיקונים. לפעמים 
היה שואל אותי איך לתקן את זה ואיך לתקן את זה, ותיקנו מה שיכולנו. אולי יש עוד, אבל 

לעומת מה שהיה פעם, המהדורה הזאת עולם אחר לגמרי.

הגמרא ומהרש”א לא הבנת. לכן היה חשוב מאד ספר משמרות כהונה. כל אחד 
היה מאחל תהיה למדן כמו המשמרות כהונה11. הרב צבאן היה אדם מיוחד, כולם 

צריכים ללמוד ממנו איך לחיות עם בני אדם. 

הימים שגומרים ההלל “שנים שנים באו אל נח”
לפני שבועיים קבלתי מכתב מתלמיד חכם אחד שכותב לי על מה שאמרנו יא. 

פעם שרבי שמשון מאוסטרופולי כתב בשם מדרש הנעלם: “שנים שנים באו אל 
נח” )בראשית ז’ ט’( אלו הן ימים שגומרים בהם את ההלל. מה הכוונה? רבי שמשון 
הסביר יפה מאד, “שנים” - שני ימים של פסח )בחוץ לארץ(, “שנים” - שני ימים של 
שבועות בחוץ לארץ, “באו” - גימטריא תשע - תשעת ימי סוכות, )שבעה ימים של 
סוכות, ואחר כך שמיני עצרת ושמחת תורה בחוץ לארץ(, “אל נח” - גימטריא חנוכה. 

אלה הימים שגומרים בהם את ההלל. ואנחנו לא מצאנו את המדרש הזה. איך 
אני יודע? תמיד קראתי את זה ונהניתי מאד מהפירוש הזה. ושלח לי רבי אפרים 
פישל שטיין איפה המדרש הזה? אמרתי לו זה כתוב במדרש הנעלם. חיפשתי 
במדרש הנעלם פרשת נח, חפשו במחשב, אין דרשה כזו. אז אמרתי שכנראה רבי 
שמשון מאסטרופולי המציא את זה מלבו, כמו הרבה חידות וחידודים12. )עלון מס’ 

233 אותיות י”ג-י”ד(. 

גם בתיקוני הזוהר זה לא נמצא
אבל אחד כתב לי מכתב שזה לא יב. 

נכון. וכך נוסח המכתב: אנו מצאנו וראינו 
ולמדנו, וגם הרבה גרסנו בספר תיקוני 
הזוהר שהם שבעים פירושים שקיבל 
רשב”י הקדוש מפי אליהו הנביא על 
מילת בראשית, ובספר תיקוני הזוהר 
)הוצאת מנצור צאלח, תיקון אחד ועשרים 

עמוד צ”ח( מבואר באריכות על הפסוק 

“שנים שנים באו”, “שבעה שבעה באו 
אל נח”, וזהו לשונו הקדוש: “ואלין אינון 
ימים טובים  )אלה שמכבדים(  דאוקרין 
וחגין דאינון שנים שנים, תרין יומין, חד 
דראש השנה וחד דשבועות, תרין יומין 
דפורים )פורים דפרזים ופורים דמוקפין(, 
שבעה שבעה, אלין שבעה יומין דפסחא 
ושבעה יומין דסוכות”. וגם בעמ’ צ”ט 
בהמשך נאמר משהו דומה. ]עד כאן 
המכתב שלו[13. אבל במחילה מכבודו 

11.  אפילו שהמשמרות כהונה לא הספיק להגיה 
את ספרו )הדפיס אותו בסוף ימיו(. אומרים שנתן 
את כל החידושים שלו לתלמידיו ]להעתיק 
אותם[, אתה תקח מסכת פסחים, אתה תקח 
מסכת סוטה, אתה תקח מסכת סוכה. עשו את 
זה בחודש ימים ושלחו להדפסה בליוורנו, 
וגם בליוורנו לא יודעים לקרוא כתב ידו, היו 

שגיאות על שגיאות, אין מה לעשות.
12.  כמו שעושה רבי עמי מימון... זה הזמן 
של גשם ברק ורעם. רע”ם ראשי תיבות: רבי 

עמי מימון... עושה חידודון.
  .1 3
א  ל
אבל  צאלח,  מנצור  של   ההוצאה  ישנה  לכולם 
בדקתי במהדורת מוסד הרב קוק, ושם תיקון חד 
ועשרין ארוך כאורך הגלות, ועברתי עליו פעמיים 
עד שמצאתי את זה. )מי שיש לו הוצאת הרב קוק ימצא 

את זה בדף נ”ד סע”א(.



של הכותב, מה הוא מדבר? וכי שם כתוב שבאותם ימים גומרים בהם את ההלל?! 
וכי בראש השנה גומרים את ההלל?! וכי בפורים גומרים את ההלל?! וכי בשבעת 
ימי הפסח גומרין את ההלל?! הרי רק ביום הראשון בלבד )או בשני ימים טובים 
בחוץ לארץ(. מה אתה מדבר? הרי רבי שמשון אומר “אלין אינון יומיא דאומרים 

בהם הלל גמור”, ואין בזה “לא יער ולא דובים” )סוטה דף מ”ז ע”א(14. בהתחלה 
קראתי את הדבר הזה ושמחתי, איזה יופי. זה לא נמצא במדרש הנעלם אלא 
בתיקוני זוהר, אדרבא, מדרש הנעלם ותיקוני הזוהר כולם אותו דבר. ופתאום אני 
רואה: “והנה אין שם איש וקול אדם, כי אם הסוס אסור והחמור אסור, ואוהלים 

כאשר המה” )מ”ב ז’ י’(15...

14.  סתם לחפש עלי קושיות יש לאנשים נחת רוח שהם מקשים על ‘ראש הישיבה’ כביכול, 
אני לא ראש ישיבה, אל תשגעו אותי. אני אומר דברים שיהיו נעימים לשומעיהם. ומי 

שיבדוק וימצא פירוש אחר - בשמחה.
15.  פעם אבא ע”ה הסביר את הפסוק הזה )אחר כך מצאתי את הפירוש הזה באיזה ספר( בשם 
רבי דוד בן בארון )הרב הראשי לתונסיה(, שאנשים שאינם יודעים ללמוד, כל דבר אומרים 
אסור. אבל אנשים שיודעים ללמוד, בודקים, אם זה מותר - מותר, ואם זה אסור - אסור. 
וזה מה שאומר הפסוק: “הסוס אסור והחמור אסור” - מי שהוא סוס או חמור ולא יודע 
ללמוד, כל דבר אומר אסור. אבל “ואהלים” - דהיינו יושבי אהלים, שיושבים ועוסקים 
בתורה - “כאשר המה” – אם מותר, מותר, ואם אסור, אסור. אני לא אומר חס ושלום על 
מי שכתב לי את המכתב שהוא סוס או חמור, אלא הבאתי את זה רק בגלל תחילת הפסוק: 
“והנה אין שם איש וקול אדם”, כי פתחתי בתיקוני הזוהר תיקון אחד ועשרין, ואין שם 
כלום. ומי שיש לו הוצאת מנצור שיבדוק שם בדף צ”ח ובדף צ”ט, ויראה שאין שם שום 
דבר מזה. פעם כתבתי על מה שכותבים בשטרות “ָעָרב אוול”, שבהתחלה לא ידעתי מה 
זה “אוול”, והרב גנוט שיהיה בריא אמר לי ש”אוול” בערבית זה “ראשון”, שהולכים מיד 
לערב, קודם הלוה. ובא אחד מתלמידי הישיבה לשעבר ושלח לי מכתב: מה זה תובעים 
אותו ראשון? הרי מרן פסק בשלחן ערוך )חו”מ סי’ קכ”ט ס”ח( אחרת. נכון שמרן פסק אחרת, 
אבל הוא דיבר על סתם ערבות, ואני אמרתי בפירוש בעלון שאפילו שמעיקר הדין לא 
תובעים את הערב עד שהולכים ללוה, אבל כאן מדובר שהם רוצים להיות בטוחים והתנו 
על זה. וכל תנאי שבממון תנאו קיים )ב”מ דף צ”ד ע”א ועוד, ובש”ע שם סעיף י”ד(. תעשה מזה 
קושיא ותירוץ?! תקרא את הדברים שלי לאט לאט ותקשה. זו בעיה, שכל מה שאתה 
אומר וכל מה שאתה כותב, מתנפלים עליך. אגב, אנחנו אומרים ָעָרב ולא ָעֵרב, פעם מורה 

אחד בחו”ל אמר לי שזה פשוט, ככה כתוב: “כי עבדך ָעַרב את הנער” )בראשית מ”ד ל”ב(. 
ם תואר של אדם. ָעֵרב – מתוק,  אבל זה לא נכון, ָעַרב זה פועל - נתן ערבות, אבל כאן זה ׁשֵ
ָעַרב – פועל, וָעָרב שלנו )קמץ וקמץ(, כמו ָחָרׁש וָפָרׁש. וכל אלה שאומרים ָעֵרב הם טועים, 
כי “ָעֵרב” יש לה משמעות של מתוק, כמו: “ָעֵרב לאיש לחם שקר ואחר ימלא פיהו חצץ” 
)משלי כ’ י”ז(. וכי מי שנתן ערבות הוא מתוק? איזו מתיקות יש לו? הרי אחר כך יתנפלו 
עליו... היה אחד שנתן ערבות על 2,500 ש”ח, כל חודש היה הלוה צריך לשלם סכום, והוא 
לא שילם, והם שתקו ושתקו עד שעברו שנה או שנתיים, ושלחו מכתב לערב אתה חייב 
500,000! מאיפה הבאתם את זה? אמרו לו: אתה לא שילמת ערבות, והצטברו כל הרביות 
במשך שנתיים, עם הצמדה לדולר ועם הצמדה למדד, ועכשיו תביא לנו את הסכום הזה 

או שתמכור את הבית! ככה עושים?! אין לך עוולה גדולה מזו!  
פעם הייתה קושיא של רבי עקיבא איגר במסכת בבא קמא )דף פ”ו ע”ב( בגליון הש”ס, ושלח 
לי אברך אחד אם אפשר לתרץ אותה. עיינתי וכתבתי לו תירוץ. אחר כך באו שלשה אברכים 
)ואולי גם האברך ההוא בעצמו( - “ממזרח וממערב מצפון ומים” )תהלים ק”ז ג’(, כולם מקשים 
על התירוץ שלי, אחד מקשה בכה והשני מקשה בכה, “עלה אריה מסובכו” )ירמיה ד’ ז’(... 
ועניתי לכל אחד. ואחר כך כתבתי בחידושים שלי את התירוץ, והוספתי: “ואין להקשות”, 
“ואין לומר”. והתירוץ נראה פשוט וברור. חזר האברך הראשון ואמר לי יש עוד רבי עקיבא 
איגר אחר. אמרתי לו: וכי אני קיבלתי בקבלנות לתרץ את כל קושיות רבי עקיבא איגר?! 
יש מחברים שעשו דברים כאלה, אבל אני לא עשיתי. וכי אני יכול להתמודד עם ההר 
הגבוה הזה?! המטרה שלהם היא לא בשביל שתתרץ, אלא בשביל להקשות. ואם זה בשביל 
להקשות, אין לי כח לזה. )יש מקומות שתירצתי את קושיית רבי עקיבא איגר בצורה פשוטה ונפלאה, 
וכתבתי בחידושי(. לעשות מבן אדם מטרה לחצים שלהם?! איך אמרת ומה אמרת? לא יתכן. 

היו אנשים שכל פעם שיש להם שאלה ותשובה, היו שולחים לי ומבקשים שאני אעבור על 
הדברים שלהם, ואני הייתי עובר – “זה נהנה וזה לא חסר” )ב”ק דף כ’ ע”ב(, הייתי מתקן להם 
ומעיר להם, ואחר כך פתאום הבן אדם הזה פתח את פיו על המצות שלנו, אומר שמצות 
כסא רחמים הם חמץ גמור - “משיב טובה תחת טובה” )ע”פ משלי י”ז י”ג(... הבנתי שאני לא 
צריך לענות. תבדוק ותדפיס מה שנראה לך. אתה לא צריך אותי ואני לא צריך אותך. היה 
עוד אחד שהיה שולח לי תשובה, ואומר לי אני רוצה להדפיס אותה באור תורה, תעבור 
עליה, ועברתי. וככה עשה פעם ופעמים, פעם מישהו הקשה לו על התשובה שלו, וענה 
לו: מה אתה רוצה? הרי הרב מאזוז אמר שהכל בסדר... לא, אני עברתי פירושו שאתה 
יכול להדפיס, אבל לא הכוונה שאני אחראי על הדברים. אם יש קושיא על דבריך “דבבר 
ראסּך" - תשבור את הראש... אי אפשר לעשות דברים כאלה. העולם שלנו כולו תוהו 

ובוהו, אין בו ממש, חבל על הויכוחים ועל השטויות, חבל.



תפלין של ראש גלוים או מכוסים
הרב ניסן יג.  אבא ובין  יש הלכה אחת בשלחן ערוך שהיה בה ויכוח גדול בין 

פינסון. מה ההלכה? מרן כותב )סימן כ”ז סעיף י”א(: “תפלין של ראש טוב להיותם 
גלויים ונראים, אבל תלמיד בפני רבו אין דרך ארץ לגלות תפלין בפניו”. ולעומת 
זאת כף החיים )שם אות נ”ה( כותב שלפי דעת האר”י ז”ל )שער הכוונות עניין הציצית 
דרוש ה’-ו’( צריך שהתפלין יהיו מכוסים בטלית. ולמעלה הביא )בסימן כ”ז אות כ”ג( 

בשם הרשב”ץ )ח”א סי’ ל’( שאין להניח תפלין על הכובע הדק שעל ראשו, )יש מרן 
שכותב שמותר במקום חולי(, אבל מותר לכסות אותם בסודרו. ומה הבעיה? מרן 

אומר שטוב שיהיו גלויים ונראים כי כתוב בגמרא )ברכות דף ו’ ע”א( על הפסוק: 
“וראו כל עמי הארץ כי שם ה’ נקרא עליך ויראו ממך” )דברים כ”ח י’( – אלו תפלין 
של ראש. אם כן צריך שיראו אותם, משמע שיהיו גלויים. אבל התשב”ץ אומר לא, 
אפשר לכסות אותם בסודר. ומה שאמר הפסוק “וראו כל עמי הארץ”, התורה לא 
באה להבטיח לעם ישראל שכל הגויים יבואו למדינה שלנו לראות ולבדוק אם 
יש לכל אחד תפלין... מה הם רוצים מאתנו? אלא הכוונה של “וראו” – ושמעו, 
כמו: “וכל העם רואים את הקולות” )שמות כ’ ט”ו(. ויש גברא רבא דמסייע ליה. 
הרמב”ם כותב )פ”ד מהלכות תפלין הכ”ג( “צונף מצנפתו על תפיליו” - אדם יכול 
לשים את המצנפת על התפלין שלו. ואבא היה סומך על האר”י, ועל הרשב”ץ, 
ואמר שצריכים לכסות תפלין של  י”ח(,  )ש”א פרשת וירא אות  ועל הבן איש חי 
אבל הרב פינסון ע”ה, היה אומר לא, מרן כתב שטוב שיהיו גלויים. וגם  ראש. 
ראיתי רבנים בג’רבא כמו רבי סאסי כהן )שהיה לומד בחברותא עם אבא(16, והוא 
מגלה תפלין, א”כ למה אתה מכסה? אבא אמר לו: אני והוא למדנו ביחד, והרב 
שלנו רבי חויתה כהן אמר תכסו את התפלין, אני שמעתי בקולו, והוא לא שמע. 
מה נעשה לו?! אמר לו הרב פינסון מה עם “וראו כל עמי הארץ”? הביא לו את 

16.  היה רב ראשי בג’רבא, ואחר כך בסוף ימיו היה רב במושב ברכיה, וחי 92 שנה. ואם 
אבא היה עולה לארץ היה יכול לחיות יותר מ-92 שנה, אבל זהו גורלו של אדם.

הרשב”ץ שמביא ראיה מ”וכל העם רואים את הקולות”. אמר לו מה הראיה? הרי 
חכמים אומרים שבמעמד הר סיני הם ראו את האותיות. ענה לו זה רק דרש, 
אבל הפשט אחרת. הרי האבן עזרא והרלב”ג ואחרים )בפרשת יתרו שם( כתבו 
שכוונת הפסוק “וכל העם רואים” שהעם שומעים17. והרב ניסן לא רצה לקבל, 

כי חכמים אמרו שראו את האותיות.

כיון שהם בולטים נראים הם לעמי הארץ
רבי יעקב חיים סופר שיהיה בריא, וכתב שיש לו תירוץ יד.  אחרי שנים בא 

על הקושיא מהפסוק “וראו כל עמי הארץ”18. מצא שמהרש”ם19 בפירושו על 
שולחן ערוך אורח חיים הלכות ראש חודש )דעת תורה סימן תכ”ו ס”א( מביא בשם 
מגן אברהם )שם סק”א( שלא יהיה מסך מבדיל בינו ובין הלבנה אלא אם כן הוא 
דבר זך. )למשל אם זה זכוכית ואתה רואה את הלבנה מבעד הזכוכית, אתה יכול לברך(. 
והוא הדין אם נתכסתה בעבים שאסור לברך, אבל אם נתכסתה בעב דק וקלוש, 
יברך. והגאון מהרש”ם בעל דעת תורה הביא ראיה נחמדה מאד מהש”ס מנחות 
)דף צ”ח סע”א( גבי “ויראו ראשי הבדים” )וזה מופיע גם ביומא דף נ”ד ע”א(, שכתוב: 

ָראּו ראשי הבדים החוצה מן הקֹדש על פני הדביר ולא ֵיָראּו  “ויאריכו הבדים, וֵיּ
החוצה” )מלכים-א’ ח’, ח’(, יראו או לא יראו? ממה נפשך. הגמרא אומרת שהם 
היו בולטים בפרוכת, הפרוכת זה כמו מסך שמבדיל בין קודש הקודשים ובין 
הקודש, )הקודש הוא פחות מקודש הקודשים(, והבדים של הפרוכת היו בולטים במסך 
ורואים בהם בליטה “כמו דדי אשה”. )ככה לשון הגמרא ביומא ובמנחות(. ואם הם 
בולטים איך הפסוק אומר “ויראו”? “ולא יראו” בסדר, לא רואים אותם, אבל מה 
זה ויראו? אלא הכוונה שאת הבליטה הזאת רואים אותה ]והכא נמי בנד”ד אם 
ניכר מקום הלבנה הוי כרואים אותה[. אז אומר רבי יעקב חיים סופר שגם כאן 
זה אותו דבר, שאפילו אם התפלין של ראש מכוסים בטלית, הם בולטים, אתה 
רואה בן אדם עם תפלין של ראש בולטים. אבל זה יתרץ רק את הפסוק “וראו כל 
עמי הארץ”, אבל מה שפסק הרמב”ם “שצונף מצנפתו עליהם” זה לא 
יתרץ, כי כששמים את המצנפת על גבי התפלין, הם כבר לא בולטים. 
וצריכים לומר כמו שאמר הרשב”ץ, שכיון ששומעים על זה, זה נקרא 
וראו אפילו שהתפלין של ראש מונחים מתחת לכובע20. אבל אם הם 
מונחים מתחת לטלית, אז ממילא יש לנו עוד תירוץ כיון שבולטים הם.

לחייבים טובות
אמנם אנחנו לא עושים בזה כמו מרן, אבל זה מסיבה פשוטה. כי טו. 

במרן כתוב “טוב להיותם גלוים”, והאר”י כתב “שחייב להיות מכוסה”. 
ואם כתב “חייב” זאת אומרת שחייבים. ויש לנו דוגמא כזאת בטלית 
קטן, שלדעת מרן לפחות הציציות יהיו גלויים )סי’ ח’ סעיף י”א(, ואילו 
האר”י אומר שלא, כי זה בבחינת עיבור קטן, ולכן צריכים להיות 
ז’ ע”ב(. ויש דוחקים בדברי האר”י שכוונתו על  מכוסים )שעה”כ דף 
הבגד של הטלית קטן אבל הציציות צריכות להיות בחוץ, אבל חכם 
אחד הוכיח מדברי החיד”א )על הזוהר פרשת מקץ דף ר”ה ע”א( שהכל 

17.  והאבן עזרא כותב את זה בכמה מקומות. וגם בפרשה שלנו שקראנו היום, 
על הפסוק “ראה ריח בני כריח שדה” )בראשית כ”ז כ”ז(, וכי את הריח רואים? את 
הריח מריחים, למה כתוב ראה? אלא הכוונה “תריח”. כי כל ההרגשות מקורן 
במח. כל חמשת החושים – הראיה והשמיעה והריח והטעם והמישוש, כולם 
מקורם במח. לכן הפסוק לפעמים מחליף מחוש זה לחוש אחר. “ראה ריח בני” 
הכוונה “תריח ריח בני”, ויש פסוק אחר בקהלת )י”א ז’(: “ומתוק האור”. )הרב 
שלמה לוינשטיין יש לו חוברות על פרשת שבוע, ששמם “ומתוק האור”(, וכי האור הוא 
מתוק? הרי האור הוא “יפה”, “נפלא”, “בהיר”, מה זה “מתוק”? אלא שהחליף 

את חוש הראיה בחוש הטעם, כי כולם מאותו מקור.
18.  כאשר היו התלמידים של הישיבה בתונס חוזרים לביתם שבג’רבא, כולם 
אומרים להם “וראו כל עמי הארץ”, “וראו כל עמי הארץ”, והיו כותבים לאבא 
שכאשר ראו אותם מכסים את הראש הקשו להם מהפסוק “וראו כל עמי הארץ”, 
וכל פעם היו חוזרים על הקושיא הזאת. עד שאבא אמר להם, זוהי קושיא של 

עמי הארץ... די מספיק, שמענו אותה, ויש לנו את הרשב”ץ שהביא הסבר.
19.  זה חכם גדול מאד, והיה בעל בקיאות נוראה ועצומה.

ם את התפלין  20.  הרב שריה דבלצקי ע”ה היה הולך עם תפלין כל היום, והיה ׂשָ
של ראש מתחת הכובע שלו, וזה בסדר לפי הרמב”ם.



צריך להיות מכוסה, ודבריו מוכרחים21.
21.  אבל הדור שלנו היום לא מבינים. חכם אחד טוען לי עשרים פעם שכל מה שכיסו 
אבותינו את הציציות זה בגלל שהיו מפחדים מהגויים, אבל עכשיו שאין לנו פחד מהגויים, 
נוציא ציציות. וחזר על זה פעם ופעמים ושלוש וארבע וחמש ועשר ולא מפסיק, ועברתי 
ניתוח במפרק הרגל, והיו לי כאבים איומים )כי המנתח לא היה מנתח, אלא היה “סנדלר”... ואחר 
כך סבלתי וסבלתי, ועד היום הזה אני סובל, והבריאות מידרדרת והולכת. מה אני יכול לעשות?! לאחר 
הניתוח בא חבר אחד ואמר לי: ראיתי באינטרנט שהמנתח הזה שניתח אותך, הלקוחות שלו נותנים לו ציון 
5 על 10. אז למה לא אמרת לי לפני כן? לפני כן לא ראה, רק אחרי שעברתי וסבלתי ראה(. ובאו אלי שני 
חכמים, הראשון שאל אותי: כואב לך? זו שאלה של חכם... השני שאל: האם עשית בשתי 
הרגלים? ברגל אחת אני סובל, וזה שואל אותי על הרגל השניה... בני אדם אינם יודעים 
איך לדבר. והשלישי – “את עלית על כולנה”... ראה אותי יושב ואני גונח מכאבים )ואני 
בד”כ לא גונח לפני כל אחד, אלא גונח ביני ובין קוני(, ואמר לי, הרב עובדיה אומר שצריך לכסות 
את הציציות בגלל וכו’, אמרתי לו כבר אמרת לי את זה מאה פעמים, מספיק, אתה יכול 
לפרסם דבריך בכל מקום, מה זה?! מאז הפסקתי לדבר אתו. אנשים בעלי מידות רעות 
שאינם מבינים את האדם שמדברים אתו. לא רואים אם יש לו מצב רוח או שאין לו מצב 
רוח. אחרי ניתוח, אתה בא וחוזר לי על קושיא ששמעתי ממך כבר מאה פעמים. מספיק! 

יש להם מרן שמסייע להם, אני צריך לגעור בהם?!
והרב פינסון אמר לאבא, יש לנו סיפור על האדמו”ר הזקן בעל התניא, טז. 

שפעם באו אליו חוקרים גויים לחקור אותו כשהיה במאסר )בשנת תקנ”ט( והיה 
מניח תפלין, וכאשר ראו אותו עם התפלין נבהלו והלכו. א”כ איך אתה אומר 
שצריך לכסות?! קודם כל, אנחנו הולכים על פי האר”י והבן איש חי וכף החיים. 
ועוד שנית, אחרי התפילה אין הכי נמי שאפשר להוריד את הטלית ולהראות את 
התפלין. והאדמו”ר היה אחרי התפילה, בשעת התפלה לא באו לדבר אתו. וככה 
אבא היה עושה, ביום ששי כשהיה קורא שנים מקרא ואחד תרגום היה מוריד את 
רבי רחמים חי חויתה הכהן,  הטלית על הכתפים וקורא. והראו לי וידיאו מרבו 
שהוא לאחר התפילה והוא קורא סליחות או משהו אחר, והתפלין שלו גלויים. 
בא אחד אמר לי: לא, לפי האר”י התפלין צריכים להיות מכוסים כל היום כולו. 
אבל וכי אנחנו הולכים אחרי הרב האר”י בכל דבר? הרי כל מה שאנחנו הולכים 
אחריו זה רק במה שקיבלנו מאבותינו, אני לא חייב להיות חסיד כמו הרב האר”י. 
מי אני לעומתו, יש את ההלכה הפשוטה והפסוקה. לכן אם אני רואה בחורים 
שלא מכסים את התפלין אני לא גוער בהם, אבל לכתחילה אנחנו מכסים. ומה 
שאבא לא הצליח בחוץ לארץ עם תלמידיו אחרי שייסד את כסא רחמים, כי 
שם בישיבה היו מכסים, אבל אחר כך מי שיצא מהישיבה כבר לא מכסה, אבל 
אצלנו ברוך ה’ בכסא רחמים ממשיכים ללכת בדרך הזאת ומכסים בלי רעש. 
כל דבר – “לא ברעש ה’ ולא באש ה’” )מ”א י”ט י”א-י”ב(, תעשה באהבה. אם לא 
ַתראה לתלמיד שאתה אוהב אותו, הוא ישטום אותך! יאמרו: אתה חנקת אותנו. 

למה תעשה ככה?! בשביל מה?!

פחות קמיעות יותר תפילות
דברנו בשבוע שעבר על סגולות ועל קמיעות ולא הרחבתי את הדברים. יז. 

צריך לדעת שיצאו הרבה מכשולות מקמיעות. הרב אבן ספיר - רבי יעקב ספיר 
האשכנזי שהלך לבקר פעם ראשונה בתימן )בשנת תרי”ט(, הוא היה מירושלים, 
והיה מתגעגע למשפחה שלו. לא רואה אותם שנה שנתיים שלוש, ומצא אחד 
בתימן שכותב קמיעות. אמר לו יש לי קמיעות של רואה ואינו נראה, וקמיעות 
של קפיצת הדרך, וכל מיני קמיעות. שמח, אמר זה יפה מאד. מתי שאתגעגע, 
אלך עם הקמיע שלך בקפיצת הדרך עד ירושלים, אגיד שלום לכל המשפחה 
שלי ואחזור22. והתחיל ללמוד את זה אצלו, והיה מדמיין איך ייסע וילך ויבוא 
ויחזור. והנה יום אחד מצא שמות של קמיעות, וביניהם מצא שם “ישוע בן 
מרים”. מי זה ישוע בן מרים? זה אותו האיש! אמר לו מה זה? מאיפה הבאת 
את השם הזה? אמר לו את זה נתן לי ערבי אחד23. אמר לו: רשע! איך אתה 
כותב שטויות כאלה? אתה לא יודע מי זה? זה האיש עשה את עצמו אלוה. 
אמר לו: סליחה, לא ידעתי. והוא כותב מאז ברחתי מזה, לא קמיעות, ולא 
שטויות והבלים. והיה עוד דבר כזה בימי הגאון יעב”ץ, היו מחלוקות עד 
השמים על קמיעות שכתב רבי יהונתן, והיעב”ץ מצא בהם רמזים של שבתאי 
צבי. ונלחמו עד השמים. ובימינו אין אף אחד שכותב קמיע, לא אדמורי”ם ולא 
צדיקים. חוץ מהרב כדורי שמכירים אותו שיודע מה לכתוב24. אבל אפילו 
כמה שפחות קמיעות. תפלה שוה הכל. אדם  הכי לא כדאי להשתמש בזה, 

צריך להתרגל בתפלה. 

הם לא מבינים. מאז כל מי שאומר לי קושיא, אני אומר לו “יכול להיות”, “אתה צודק”, 
“אפשר”, או שאי אפשר, זה לא מענין אותי. אני לא אומר דבר, על מנת שיסכימו לי, 
אלא על מנת שלא יסכימו לי לכתחילה, יבואו בעוד דור או שנים או שלשה דורות 

ויקבלו, וגם אם לא יקבלו, לא נורא.
22.  ככה מספרים על הרב שלום שבזי שהיה עושה ככה כל ערב שבת. 

ערבים מאמינים בכולם. פעם היה ערבי אחד בתונס שאמר: אנחנו מאמינים    .23
במשה רבנו )הם קוראים לו ‘סאידנא מוסא’(, וגם באותו האיש, וגם במוחמד. למה אתם לא 
מאמינים במוחמד שלנו? אז ענה לו מר כמוס חורי ז”ל: אנחנו מאמינים שהוא היה 
בעולם, כי זו הסטוריה. זה דבר הסטורי. אבל להאמין בדבריו? לא... וכי אתם עושים 
מה שיאמר משה רבנו? אתם לא עושים. אז גם אנחנו ככה, מה אתם רוצים מאתנו?!

24.  לפעמים היה כותב פסוק שלם בראשי תיבות. הראו לי פעם דברים בכתב ידו 
שאשה שמפלת נפלים יכתוב לה קמיע )כמובן בטבילה וכו’(: “ח ב מ ו ז”. ושאלו אותי 
מאיפה השם הזה? אמרתי להם שאני לא יודע. אח”כ באנו לישיבה )חזרנו מאמריקה לכאן( 
וחיפשנו פסוק שראשי תיבות שלו ככה ומצאנו: “חגרה בעוז מתניה ותאמץ זרועותיה” 
)משלי ל”א י”ז(, לכן זו סגולה שלא תפיל. ויש עוד שמות שהם ראשי תיבות של פסוקים.
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“הארץ אשר אתה שוכב עליה”
במנחה של שבת קראנו: “הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך” יח. 

)בראשית כ”ח י”ג(. והזוהר )דף קנ”ו ע”א( מקשה הארץ ששכב עליה יעקב כמה יש 

בה שלוש-ארבע אמות לא יותר מזה. וכי יתן ליעקב שלוש-ארבע אמות בלבד? 
רש”י כותב )וכ”ה בזהר שם( קיפל כל ארץ ישראל תחתיו. אבל איך יתכן שקיפל את 
כל ארץ ישראל תחת יעקב? הרי יש שם את ההורים שלו יצחק ורבקה, וכי קיפל 
את כולם תחתיו?! זה יכול להיות?! רבי יוסף חיים כותב בבן יהוידע על מסכת 
שלאו דווקא קיפל, אלא קיפל אותה במחשבתו, יעקב ראה  מגילה )דף כ”ט ע”א( 
כאילו כל העולם התקפל תחתיו. וע”פ זה הוא הסביר מה שאמרו שבתי כנסיות 
של חו”ל עתידים להגיע לארץ ישראל )מגילה שם(. שאין הכוונה שעתידים להגיע 
כפשוטו עם מטוס... אלא שכל הקדושה שיש בבתי כנסיות בחו”ל, עתידה לבוא 
לארץ ישראל. וזה הפשט. אבל רש”י כתב לימד לו שתהא נוחה ליכבש לבניו 

כארבע אמות25. 

19% או 20%?
)בראשית כ”ח יט.  “וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך”  בהמשך הפרשה נאמר: 

כ”ב(, והגמרא בכתובות )דף נ’ ע”א( אומרת “עשר אעשרנו” מכאן לומדים שאדם 

יכול לתת חומש. והגמרא מקשה: והא לא דמי עישורא בתרא לעישורא קמא?! 
כלומר העישור הראשון עשרה אחוז, אבל העישור שאחריו תשעה אחוז וביחד 
זה תשעה עשר אחוז, וא”כ למה אתה אומר לי לתת חומש שזה עשרים אחוז? 
והגמרא עונה, אמר רב אשי: “אעשרנו לבתרא כי קמא”. ולכאורה זה לא מובן, הנה 
יש לנו פסוק: “עשר תעשר את כל תבואת זרעך” )דברים י”ד כ”ב(, ומעשר ראשון זה 
עשרה אחוז, ואילו מעשר שני או מעשר עני זה רק תשעה אחוז ולא עשרה. וא”כ 
מה אתה אומר “אעשרנו לבתרא כי קמא”? אבל רש”י ע”ה מסביר את זה בכמה 
מלים, לא כתב שיש קושיא, רק כתב: “מדלא קאמר עשר אעשר לך, הכי קאמר 
אעשרנו כראשון”. כלומר אם היה כתוב 
תעשר,  עשר  כמו  זה  אעשר”  “עשר 
המעשר הראשון עשרה אחוז והשני 
תשעה אחוז. אבל עכשיו שאמר “עשר 
אעשרנו” הכוונה שאותו מעשר הראשון 
זה המעשר השני. ושניהם ביחד עשרים 
אחוז. ויש לי רמז יפה בדבר, אל תקרי 
ר אעשרנו  ר אעשרנו לך” אלא “ֶעׂשֶ ֵ “ַעׂשּ
לך” כלומר אתה נותן עשר אחוז מ’לך’, 
לך זה חמישים, תתן עשרה אחוז לכל 
חמשים, ביחד זה עשרים אחוז ממאה.

לקבל שבת מוקדם ולענות 
אמן יש”ר בקול רם

אומרים שמצאו סגולה נגד הקורונה, כ. 
וכל  הסגולות,  כל  אם  יודע  מי  אבל 
התרופות, וכל החיסונים, באמת עוזרים?! 
יש סגולות יפות לקבל שבת מוקדם עשר 
דקות לפני הזמן הכתוב בלוחות. וגם 
לענות אמן יהא שמיה רבא מברך בקול 
רם – “כל העונה אמן יהא שמיא רבא 
בקול מבטלים ממנו גזרות קשות ורעות” 
)שבת דף קי”ט ע”ב(. ושבוע הבא נאמר 

עוד דברים. ברוך ה’ לעולם אמן ואמן.

מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם 
כל  את  יברך  הוא  ויעקב,  יצחק 
השומעים, ואת כל הרואים, ואת כל 
הקוראים אחר כך, השם יתברך ימלא 
את כל משאלות לבם לטובה ולברכה, 
וישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו 
ישראל. ונזכה לביאת הגואל במהרה 

בימינו אמן ואמן.

25.  אמר לי הרב בנציון חדאד שזה התקיים 
בימינו במלחמת ששת הימים. כל הארץ 
כולה נכבשה בששה ימים בצורה מדהימה 
וניסית, לא בדרך טבע בכלל. מלחמת ששת 
הימים היתה מעל הטבע. רבי אברהם כהן 
הימים” ראשי  ששת  “מלחמת  היה אומר 
זכינו  רבנו  משה  שבזכות  משה.  תיבות: 

וניצחנו במלחמה הזאת.



א. ּדּוָנׁש ֶּבן ָלְבָרט ִחֵּבר ֶאת ַהִּפּיּוט "ְּדרֹור ִיְקָרא" )הּוא קֹוֵרא 

ְלַעְצמֹו "ֶנְכּדֹו ֶׁשל ַרב ְסַעְדָיה ָגאֹון", ֲאָבל ַּכִּנְרֶאה ֶזה ֹלא ְבִדּיּוק, ְואּוַלי 

הּוא ַתְלִמידֹו(. אֹוְמִרים ֶׁשהּוא נֹוַלד ִּבְׁשַנת ַאְרַּבַעת ֲאָלִפים תר"ף, 

זֹאת אֹוֶמֶרת ֶׁשַהָּׁשָנה תשפ"א ֶזה ֶאֶלף ּוֵמָאה ְוַאַחת ָׁשָנה 

ְלֻהַּלְדּתֹו. ְוהּוא ָהִראׁשֹון ֶׁשָּבִראׁשֹוִנים ֶׁשִּיֵּסד ֶאת ַהְּכָלִלים ֶׁשל 

ְיֵתדֹות ּוְתנּועֹות ַּבִּפּיּוִטים, ְוָכל ַחְכֵמי ְסָפַרד ָהְלכּו ְבִעְקבֹוָתיו, 

ְוַאַחר ָּכְך ַּגם ַחְכֵמי ַאְׁשְּכַנז. ֵאיְך ֵנַדע ֶׁשהּוא ִחֵּבר ֶאת ַהִּׁשיר 

ַהֶּזה? ִּכי הּוא ָחַתם ְׁשמֹו ְבָכל ַּבִית: ְּדרֹור ִיְקָרא, ְוִיְנָצְרֶכם, 

ְנִעים ִׁשְמֶכם, ְׁשבּו נּוחּו. ּוַבֶהְמֵׁשְך עֹוד ַאְרַּבע-ָחֵמׁש ְּפָעִמים 

ָראֵׁשי ֵתבֹות "ּדּוָנׁש". ַרִׁש"י ַמְזִּכיר אֹותֹו ְבַכָּמה ְמקֹומֹות. 

)ְוהּוא ָהִראׁשֹון ֶׁשָּקַבע ָמה ֶׁשֲאַנְחנּו אֹוְמִרים ְּבתֹוָרֶתָך ]ְוֹלא ְּבתֹוָרָתְך[, 

ִמּטּוֶבָך ִּביׁשּוָעֶתָך ְוַכּדֹוֶמה, ּוָמָצאִתי ֶאת ֶזה ְבֶהֵּסַח ַהַּדַעת ַמָּמׁש(. הּוא 

ָכַתב ַהָּׂשגֹות ַעל ֵסֶפר ֶׁשל ְמַנֵחם ֶּבן ָסרּוק, ּוָבאּו ַתְלִמיָדיו 

ֶׁשל ְמַנֵחם ְוָענּו ָעָליו, ּוָבא ַרֵּבנּו ָתם ְוָעָׂשה ַהְכָרָעה ֵביֵניֶהם. 

)גליון 189 אות א'(.

ב. ָהעֹוָלם ֹלא יֹוֵדַע ֶאת ִמְבָטא ַהִּגיֶמ"ל ָהְרפּוָיה ]ְלֹלא ָדֵגׁש. 

ְוִהיא ַאַחת ִמֵּׁשֶׁשת ָהאֹוִתּיֹות )ֶׁשֵהם ֶּבֶגד ֶּכֶפת(, ֶׁשָהאֹות ָהְרפּוָיה 

ָיְדעּו  ַּפַעם  ִנְׁשְּכחּו[.  ְוֶחְלָקן  ֵמַהְּדגּוָׁשה,  ְבִמְבָטָאּה  ׁשֹוָנה 

אֹוָתּה, ֵיׁש הֹוָכחֹות ֵמַרִׁש"י )עין ברכות דף נ"ד ע"ב רש"י ד"ה 

ַהּיֹום ּבֹוְדִדים  ֲאָבל  ְרפּוָיה,  ַהִּגיֶמ"ל  ֶאת  ֶׁשָּיַדע  בגדתאה( 

יֹוְדִעים, ַהֵּתיָמִנים עֹוד ׁשֹוְמִרים אֹוָתּה, ֲאַנְחנּו ְוַהַּתְלִמיִדים 

יֹוְדִעים ֶאת ֶזה )ְוֵכן ָּכל ַהְּסָפַרִדים ְּבחּוץ ָלָאֶרץ ]וכ"כ בשו"ת יביע 

ֲאָבל  אומר ח"ו או"ח סימן י"א שכן מנהג בני עדות המזרח[(, 

ִּגיֶמ"ל ְרפּוָיה ָכל ָּכְך ְּפׁשּוָטה, ֵרי"ׁש - ַּתִּגיד ֵרי"ׁש, ֶזה ַהּכֹל, 

ְיָלִדים אֹוְמִרים ֵרי"ׁש ]ֵמַהֵחְך, ְוֹלא ְכִמְבָטא ָהֵרי"ׁש ָהֲאִמִּתית 

ֶׁשִהיא ֵמַהִּׁשַּנִים, ְּכַהר' ַההּוְנָּגִרית[. ִלְפָעִמים ֵיׁש ָּכֵאֶּלה ֶׁשֹּלא 

ְיכֹוִלים ְלַבֵּטא ֵרי"ׁש ְלַיד ִּגיֶמ"ל ְרפּוָיה, ְלָמָׁשל "ְוָהְרגּו אִֹתי 

ְואָֹתְך ְיַחּיּו" אֹוְמִרים "ְוָהְררּו", ֵאיְך ֶאְפָׁשר לֹוַמר ָּכָכה? טֹוב, 

ְּבִמְקִרים  ְבִגיֶמ"ל ְּדגּוָׁשה, ֲאָבל  ְוָהְרגּו  ַתִּגיד  ָכֶזה  ְּבִמְקֶרה 

ְרִגיִלים ִּתְלַמד ֶאת ַהִּגיֶמ"ל ָהְרפּוָיה. ַּפַעם ָהַרב וֹוְזֶנר ָזָצ"ל 

ָאַמר ִלי: ְּכֶׁשָהִייִתי ְבִגיל ָקָטן ְּבִויָנא )הּוא ָּבא ִמִּויָנא( ָּבא ְמַלֵּמד 

ְסָפַרִּדי ְלַלֵּמד אֹוָתנּו ֶאת ַהִּגיֶמ"ל ָהְרפּוָיה ְוַהָּדֶל"ת ָהְרפּוָיה, 

ְוֹלא ָיכְֹלִּתי ִלְלמֹד. ָאַמְרִּתי לֹו: ָלָמה ָהַרב, ִּגיֶמ"ל ְרפּוָיה ָכל 

ָּכְך ְּפׁשּוָטה, ָּכל ֶיֶלד, ָּכל ִּתינֹוק, ַאְׁשְּכַנִּזי ּוְסָפַרִּדי ְוֶאְתיֹוִּפי, 

ַּתִּגיד לֹו: ַּתִּגיד ֵריׁש, ַיִּגיד ְלָך ֵגיש )ְּבִגיֶמ"ל ְרפּוָיה(, ֶזה ַהִּגיֶמ"ל 

ְרפּוָיה. )גליון 42 והערה 42, וגליון 190 אות ח'(.

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(

חידה
 נתן חצי מתנה
 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: ברית ושלום, מי הרב ומי התלמיד? מחבר ספר הברית הוא תלמיד לרבי שלום 

בוזגלו. הזוכה: משה שליסל - בני ברק

ֵהִרים ֶאת ֵעיָניו ַלָּׁשַמִים ְוִהְתַּפֵּלל ּוִמָּיד ָיַרד ֶּגֶׁשם ָחָזק ְמאֹד
ַּבְּגָמָרא )תענית כ"ד ע"ב( ָּכתּוב ַעל ַרב ְיהּוָדה )הּוא ַרב ְיהּוָדה 

ָהֲאמֹוָרא, ַּתְלִמיָדם ֶׁשל ַרב ּוְׁשמּוֵאל, ִּכי ָלַמד ֵאֶצל ְׁשֵניֶהם )ועיין רש"י 

מסכת סוכה דף ט' עמוד א' דיבור המתחיל כי(, ְוִנְקָרא ַרב ְיהּוָדה 

ַבר ְיֶחְזֵקאל, ְוֹלא ְלַהֲחִליפֹו ְבִרִּבי ְיהּוָדה ֶׁשָהָיה ַּתָּנא(, ֶׁשַּפַעם ָרָאה 

ֶׁשְּבֵני ָאָדם ְמַזְלְזִלים ְּבֶלֶחם ְוזֹוְרִקים אֹותֹו, ְוִהְתַּפֵּלא ַעל ֶזה 

ֶׁשֹּלא יֹוְדִעים ֶׁשָאסּור ִלְזרֹק ֶלֶחם, ְוָאַמר ָלֶהם: ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה 

ֶלֶחם ֵיׁש ָלֶכם. ְלָמֳחָרת ָהְיָתה ַבּצֶֹרת ְוֹלא ָיְרדּו ְגָׁשִמים, ָאז 

ָּגְזרּו ַתֲעִנית. ּוְכֶׁשָּיָצא ַרב ְיהּוָדה ִמֵּביתֹו ֵהִבין ֶׁשֵּיׁש ָרָעב, ָאַמר 

ֶשֵאינֹו ָיכֹול ְלִהְתַעּנֹות. )ָלָּמה? ִּכי ָכתּוב ְּבָמקֹום ַאֵחר )שבת דף 

ל"ז סוף עמוד ב'( ֶׁשַרב ְיהּוָדה ָהָיה "ְמֻסָּכן", ְוַרִׁש"י אֹוֵמר ֶׁשָהָיה אֹוֵחז 

אֹותֹו ֻּבְלמּוס, ְּכלֹוַמר ִאם ֹלא יֹאַכל ַמֲאָכל ַחם ְוטֹוב ְּכמֹו ֶׁשָּצִריְך ָיכֹול 

ְלַקֵּבל ֻּבְלמּוס ּוְלִהְתַעֵּלף, ְוִאם ֵּכן ְּבַוַּדאי ֶׁשהּוא ֵאינֹו ָיכֹול ְלִהְתַעּנֹות(. 

ֲאָבל ָאַמר: "ְלָפחֹות ֶאְׁשַּתֵּתף ִעם ַהִּצּבּור", ָאז הֹוִריד ַנַעל 

ַאֲחֵרי  ַסְנָּדל.  ָאֵבל )ב"מ( ֶׁשחֹוֵלץ  ִסיָמן ֶׁשהּוא  ֶׁשֶּזה  ַאַחת 

ֶׁשהֹוִריד ַנַעל ַאַחת, ָּבא ֵאָליו ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ְוָאַמר לֹו: "ַרב 

ְיהּוָדה, ַּדי ַּדי, ִאם ּתֹוִריד עֹוד ַנַעל ֵיֵרד ַמּבּול, ִנְגְמָרה ַהְּגֵזָרה".  

ָהָיה ָלנּו ָדָבר ָּכֶזה ְבּתּוֶנס ִלְפֵני ָמאַתִים ָׁשָנה ִעם ַרִּבי ַחי 

ַטֶיּב ָעָליו ַהָּׁשלֹום )ְמַחֵּבר ֵסֶפר ֵחֶלב ִחִּטים(, ֶׁשּיֹום ֶאָחד ָאַמר 

ְלִאְׁשּתֹו ֶשָּתִביא ֹלו כֹוס ָקֶפה. ָאְמָרה לֹו: "ֵאיְנָך יֹוֵדַע ֶׁשַחְכֵמי 

ַהּדֹור ַרָּבֵני ָהִעיר ָּגְזרּו ַתֲעִנית?!" ָׁשַאל אֹוָתּה: "ָלָּמה ָגְזרּו?" 

ָאְמָרה לֹו: "ִּבְגַלל ֶׁשֵּיׁש ַּבּצֶֹרת ַוֲעִציַרת ְּגָׁשִמים ְּכָבר ָחְדַׁשִים – 

ְׁשלֹוָׁשה". ָאַמר: "ִאם ָּכָכה ָצִריְך ְלִהְתַּפֵּלל". ָיָצא ַהחּוָצה ְוֵהִרים 

ַלָּׁשַמִים,  ֵעיָניו  ֶאת 

ֶׁשל  "ִרּבֹונֹו  ְוָאַמר: 

נּוַכל  ֵאיְך  עֹוָלם, 

ַלֲעמֹד ָּבֶזה?! ּתֹוִריד 

ֶּגֶׁשם". ּוִמָּיד ָיַרד ֶּגֶׁשם ָחָזק ְמאֹד. ָאַמר: "ֹלא ִבַּקְׁשִּתי ָכָכה, 

ְוִכי ֶזה ֶגֶׁשם?! ֶזה ַמּבּול". ּוִפְתאֹום ָיַרד ֶּגֶׁשם ִטּפֹות ִטּפֹות. 

ׁשּוב ָאַמר: "ַמה ַּנֲעֶׂשה ִעם ִטּפֹות?! ְוִכי ֶזה ִּבְׁשִביל ִּתינֹוקֹות 

'ִטיּפ ִטָּפה'?! ֲאִני ָצִריְך ֶּגֶׁשם נֹוְרָמִלי". ּוִפְתאֹום ָיַרד ֶּגֶׁשם 

ָרִגיל. ָהָיה ָׁשם נֹוְצִרי ֶאָחד ָׁשֵכן ֶׁשּלֹו, ֶׁשָרָאה ֶאת ֶזה ְוָהַלְך 

ְלַבַעל ַהַּבִית ֶׁשּלֹו )ַּכִּנְרֶאה ָהיּו ָגִרים ְּבַיַחד( ְוָאַמר לֹו: ֲאִני רֹוֶצה 

ְלַׁשֵּלם ְלָך ְׂשִכירּות ְוָלֵצאת ֵמַהַּבִית ַהֶּזה. ָׁשַאל אֹותֹו: "ָלָּמה? 

ֶמה ָעִׂשיִתי ְלָך?" ָאַמר לֹו: "ֵיׁש ָּכאן ַאְרֵיה, ַוֲאִני ְמַפֵחד ָלגּור 

ִאּתֹו". ִהְתַּפֵּלא: "ֵאיֶזה ַאְרֵיה ֵיׁש ָּכאן?" ָאַמר לֹו: "ַהְיהּוִדי 

ַהֶּזה אֹוֵמר ַלָּקדֹוש ָּברּוְך הּוא 'ֲאִני ֹלא רֹוֶצה ָכָכה ֶאָּלא ָכָכה' 

ְוכּו', ְוַעל ַהָּמקֹום הּוא ְמַקֵּבל ֶאת ֶזה, ָאז אּוַלי ָמָחר יֹאַמר 

'ֲאִני רֹוֶצה ֶׁשַהּגֹוי ַהֶּזה ָימּות' ְוַיֲהרֹג אֹוִתי ְבִמָּלה ַאַחת". ָאַמר 

לֹו ַבַעל ַהַּבִית ֶׁשּלֹו: "ַאל ִּתְדַאג, ּבֹוא ֵנֵלְך ֵאָליו". ָהְלכּו ֵאָליו, 

ְוָאַמר לֹו: "ָהַרב, ַאָּתה ְתַקֵּלל ֶאת ַהּגֹוי ַהֶּזה ֶׁשָּימּות?!" ָאַמר 

לֹו ָהַרב: "ָלָּמה? ֶמה ָעָׂשה ִלי?" ָאַמר לֹו: "ְּתָבֵרְך אֹותֹו". ָאַמר 

ָהַרב: "ִּבְתַנאי ֶׁשִּיְתַנֵהג טֹוב ִעם ַהְיהּוִדים ְוֹלא ַיֲעֶׂשה ָלֶהם 

ַרע". ַהּגֹוי ִקֵּבל. ָאַמר לֹו ַּבַעל ַהַּבִית ֶׁשּלֹו: "ַאל ִּתְדַאג, ֶזה ֹלא 

ַאְרֵיה ֶׁשאֹוֵכל ֲאָנִׁשים". )גליון 96 אות ב' והערה 3(.

ָּדָבר ֶׁשַאָּבא ]ַרֵּבנּו ָמָרן ָה"ִאיׁש ַמְצִליַח"[ ַזַצ"ל ָהָיה ַמְקִּפיד 

ָעָליו, ְוַגם ָמָרן ָהַרב עֹוַבְדָיה ַזַצ"ל ִהְקִּפיד ָּבֶזה, ְוֵיׁש ֻנָּסח 

ַעל  ַגם  ְקדֹוָׁשה  "חֹוָבה  ָּכָכה:  ְואֹוֵמר  ָּבֶזה,  ָכַתב  ֶׁשהּוא 

ּוַמְלכּות,  ֵׁשם  ַהְזָּכַרת  ְּבֵעת  ְלַכּסֹות ֹראָׁשן  ַרָּוקֹות  ָּבנֹות 

ֶׁשֵּכן ִּבְתִפַּלת  ְוָכל  ַּבּתֹוָרה,  ֶׁשּקֹוְראֹות  ּוְבָׁשָעה  ִּבְבָרכֹות 

ְלַפְרֵסם  ּוִמְצָוה  ֶעְׂשֵרה.  ְתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה  ֶׁשִהיא  ָהֲעִמיָדה 

ּוְלהֹוִדיַע ֶאת ַהָּנ"ל, ִּכי ַרּבֹות ָּבנֹות ִנְכָׁשלֹות ָּבֶזה". ַאָּבא 

ָתִמיד ָאַמר ֶאת ֶזה ִלְפֵני ָׁשִנים ַרּבֹות, ִּבְׁשַנת תשכ"ג ְּבֵעֶרְך 

ָּבאּו ָבנֹות ֶׁשָּלְמדּו ְבֶסִמיָנר ְלתּוֶנס, ְוָהיּו ִמְתַּפְּללֹות ִמְנָחה 

ְוַעְרִבית ְוָהיּו ְבִגּלּוי רֹאׁש. ֻּכָּלם ָּבאּו ְלַאָּבא ְוָאְמרּו לֹו: ֵאיְך 

עֹוִׂשים ָּדָבר ָּכֶזה? ַאָּבא ָכַתב ְׁשֵאָלה ּוְתׁשּוָבה ַעל ֶזה )שו"ת 

איש מצליח ח"א חאו"ח סי' כ"ד(, ְוהֹוִכיַח ִמִּדְבֵרי ַהְּפִרי ָחָדׁש 

)סי' צ"א ס"ג( ְוַהְּתרּוַמת ַהֶּדֶׁשן )סי' י'( ָועֹוד, ֶׁשַּגם ָּבנֹות 

ְצִריכֹות ְלַכּסֹות ֶאת ָהרֹאׁש ְּבֵעת ַהְזָּכַרת ה'. ַהְרֵּבה ֵעדֹות 

ְבֵסֶפר "ְצרֹור  ָלֶזה  ַוֲאִני ָמָצאִתי ָמקֹור  ָּבֶזה  ָהיּו נֹוֲהגֹות 

ַהּמֹר" ֶׁשל ַרִּבי ַאְבָרָהם ַסָּבע )פרשת נשא(.

ַרִּבי  ָּבֶזה, ָׁשַאל ֶאת  ַהִּמְנָהג  ָהָיה  ְלָבֵרר ֶמה  ָרָצה  ַאָּבא 

ָהַרָּוקֹות ֹלא ִכּסּו ֶאת  ְּבָמרֹוקֹו  ְוָאַמר לֹו:  ָּבאנּון  ִּפיְנָחס 

רֹאָׁשן ַּבְּתִפָּלה, ְוַאַחר ָּכְך ָאַמר לֹו: ִנְזַּכְרִּתי, ְּבַיְלדּוִתי ָהיּו 

ַהָּבנֹות ְמַכּסֹות ֶאת ָהרֹאׁש. ְוָכָכה ָפַסק ַּגם ַרִּבי עֹוַבְדָיה 

)ישכיל עבדי חלק שביעי בהשמטות או"ח סי' א'(,  ַהָּדאָיה 

ְוָכָכה נֹוֲהִגים ְּבֵתיָמן ּוְבֶג'ְרָּבא )ָאְמָנם ֵאין ָּכל ָּכְך ְרָאָיה ֵמֶהם, 

ִּכי ָׁשם ַהָּבנֹות ָּכל ַהּיֹום ָהיּו ְמַכּסֹות ֶאת ָהרֹאׁש(, ְועֹוד ַּכָּמה ֵעדֹות 

נֹוֲהגֹות ְלַכּסֹות ֶאת ָהרֹאׁש ְּבֵעת ַהְזָּכַרת ה'.

ִסֵּפר  ַהַּקָּלטֹות ֶׁשּלֹו(  )ְּבַאַחת  ַזַצ"ל  יֹוֵסף  ַיֲעֹקב  ַרִּבי  ַּפַעם 

ֶׁשָאִביו ָהַרב עֹוַבְדָיה ָׁשַאל ֶאת ָהַרב ֶאְלָיִׁשיב ְּבֵבית ַהִּדין: 

ְלַגֵּבי  ַהִאם ֵיׁש ָמקֹור ְלַחֵּלק ֵּבין ָּבנֹות ַרָּוקֹות ִלְנׂשּואֹות 

ַהְזָּכַרת ה' ְּבִגּלּוי ָהרֹאׁש ]ְולֹוַמר ֶׁשַרק ְנׂשּואֹות ְּתַכֶּסיָנה[? 

ָהַרב ֶאְלָיִׁשיב ִהְתִחיל ַלֲחׁשֹב ְוִלְזּכֹר, ְוָאַמר לֹו: ֵאין ָמקֹור 

ְלַחֵּלק. ְוִאם ֵּכן ָמה ֶׁשָּכתּוב ְּבָמָרן )שלחן ערוך סי' צ"א ס"ג( 

"ֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשָאסּור ְלהֹוִציא ַהְזָּכָרה ִמִּפיו ְּברֹאׁש ְמֻגֶּלה", 

ֵאין ָּבֶזה ֶהְבֵּדל ֵּבין ֲאָנִׁשים ּוֵבין ָנִׁשים ֵּבין ָּבנֹות ַרָּוקֹות 

ּוֵבין ְנׂשּואֹות. ְוִהֵּנה ִמְכָּתב ֵמָהַרב עֹוַבְדָיה ֶׁשַּגם ָהַרָּוקֹות 

ְצִריכֹות ַלֲעׂשֹות ָּכָכה )ועי' בשו"ת יחוה דעת ח"ה סי' ו', ובשו"ת 

יביע אומר ח"ט סי' ק"ח אות נ'(. )גליון 97 אותיות כ"ג – כ"ו(.


