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אין בהן שום פתוחה וסתומה
שבוע טוב1. היום קראנו פרשת מקץ שאין בה שום פתוחה וסתומה מהתחלה א. 

עד הסוף, היא סתומה לגמרי. יש עוד פרשה כזאת שכל הפרשה הולכת ברצף אחד 
בלי הפסק, זו פרשת ויצא2 )יש בה 148 פסוקים, ומקץ יש בה 146 פסוקים(3. מה הדבר 
רואים בהם שישראל בגלות אין להם מנוחה, ואם יש להם  המשותף שביניהם? 
איזו מעלה גדולה - הכל הולך לגוים. יוסף הצדיק העשיר את אוצרות מצרים, עד 
היום מספרים שיש מקומות במצרים העתיקה שרואים שם אוצרות אוצרות של 
תבואה, או שיש עדויות שהיו שם מחסנים של תבואה. ומי עשה את האוצרות 
האלה? כמובן יוסף. ויוסף הזה נערץ בעיני המצריים כמלאך, כמין אליל כזה. כל 

הפרטים כתובים בספר ארכיאולוגיה תנכי”ת. 

“ויגלח – המגלח”
יש כמה פסוקים בפרשת מקץ שצריכים לעמוד עליהם: “וישלח פרעה ויקרא ב. 

את יוסף ויריצוהו מן הבור ויגלח ויחלף שמלותיו” )בראשית מ”א, י”ד(. האבן עזרא 
כדרכו כותב בקיצור נמרץ: “ויגלח – המגלח”. מה רצה לומר? התחילו לפרש בו 
פירושים, אמרו על פי הגמ’ שאומרת שבראש השנה יצא יוסף מבית האסורים 
)ר”ה דף י’ ע”ב(. ואם הוא יצא בראש השנה, איך הוא הסתפר בראש השנה? קושיא 

עצומה. לכן האבן עזרא מתרץ “ויגלח – המגלח”, הוא ישב כמו פסל, והם גלחו 
אותו. אבל האבן עזרא לא חלם על זה ולא כיוון לזה. הוא לא רגיל בדרשות, ואם 
יביא אז יכתוב “וקדמונינו אמרו שהיה ראש השנה”. ועוד שנית, איפה ראינו 
שיוסף שמר את כל התורה כולה? איפה ראינו דבר כזה? אמרו ככה רק על אברהם 
ששמרו רק בארץ ישראל,  )בראשית כ”ו ה’(  אומר הרמב”ן  יצחק ויעקב, וגם בהם 
ויוסף נמצא במצרים. האבן עזרא יסתום כל כך: “ויגלח המגלח” והכוונה שיוסף 
לא עשה מעשה?! אלא האבן עזרא הוקשה לו פשוט, מה זה ויגלח? משמע שהוא 
גילח אחרים, “ויתגלח” צריך לומר, כמו שכתוב בפרשת תזריע: “והתגלח ואת 
לכן האבן עזרא אמר “ויגלח – המגלח”, המגלח  הנתק לא יגלח” )ויקרא י”ג ל”ג(, 
לפעמים עושים פירושים יפים כל כך, עד  גילח אותו. זה הפשט של אבן עזרא. 
שמרוב היופי שלהם אתה חושב זה אמת או לא אמת? מי שמכיר את האבן עזרא, 

יודע שהוא תמיד בורח מהדרשות. 

יישר כח )לרבי כפיר פרטוש ואחיו ר’ יהונתן על הפיוט “נשיר לך ירושלים”(. בשבוע של עשרה    .1
בטבת טוב לשורר על הגאולה.

2.  הייתה גירסא שאין בין תולדות לויצא תשע אותיות רק ריוח אות אחת כמו פרשת ויחי, 
ויש דעה כזאת שהובאה בספר לחם הפנים על יורה דעה בסופו )דף ס”ט ע”ב(. אבל אף אחד 

לא נוהג ככה.
3.  ויש רמז על זה: “יהיה לי עבד” )בראשית מ”ד י”ז( - 146. ולפרשת ויצא הרמז הוא – “ויקרא 

שם המקום ההוא מחנים” )שם ל”ב ג’( - מחנים זה 148.

כשמשבח, גם אויביו ילכו אחריו
“ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מצרים” )בראשית מ”א, ל”ג(. ג. 

כולם שואלים מי ביקש מיוסף לתת עצה? פתרת את החלום? גמרת, לך. מה זה 
“ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם”? אלא יוסף ידע שהחרטומים שם כל אחד יש 
לו חרטום - יש לו אף... יגידו מה, וכי הוא חכם יותר מאתנו? הפירושים שלנו 
יותר טובים: שבע בנות אתה מוליד שבע בנות וכו’, שבע ארצות אתה כובש שבע 
אז  ארצות אתה מחזיר, מה אתה מדבר על שבע ורעב, מאיפה הבאת את זה?! 
מה הדרך למשוך את הבני אדם העקשנים אליך? שאתה משבח אותם. )יש ביטוי 
בערבית ג’רבאית: “גדדלו כולו” - תגדל אותו ותאכל אותו...(, כשאמר לפרעה לקחת איש 

נבון וחכם, כל אחד אמר מי נבון וחכם? שר האוצר, שר המדע, שר הדרדע... כל 
אחד אומר בטח פרעה יבחר בי, לכן “וייטב הדבר בעיני פרעה ובעיני כל עבדיו” 

)שם פסוק ל”ז(... 

פירוש “הנמצא כזה”
“ויאמר פרעה אל עבדיו הנמצא כזה איש אשר רוח אלקים בו” )פסוק ל”ח(. ד. 

רש”י אומר “הנמצא כזה. הנשכח כדין”. מה כוונת רש”י? שלא תאמר שפירושו 
האם נמצא כזה בעולם? ונמצא זה נפעל. לא, זה לא נפעל, הנו”ן של הנמצא היא 
האם אנחנו נמצא כזה? אנחנו נחפש ונחפש ולא נמצא יותר טוב  נו”ן האית”ן, 
מזה. “הנשכח כדין”. ואם נמצא זה נפעל התרגום שלה הוא “האשתכח כדין”, אבל 

“הנמצא” התרגום “הנשכח כדין”, למה לנו לחפש? זה הכי טוב.

עפר המקום מעמיד התבואה מלירקב
אחר כך נאמר: “ויתן אוכל בערים, אוכל שדה העיר אשר סביבותיה נתן בתוכה” ה. 

)שם פסוק מ”ח(. ורש”י אומר “אוכל שדה העיר וגו’ - שכל ארץ וארץ מעמדת פירותיה, 

ונותנין בתבואה מעפר המקום ומעמיד את התבואה מלירקב”. וזה מעשה שהיה. 
אבא ע”ה פעם קנה אבטיח, שאל את הגוי המוכר: הרי האבטיח הזה נראה טרי 
כמו של העונה וכבר עברה העונה, איך עשית את זה? אמר לו: זה סוד, ואנחנו 
לא מגלים סודות. )וכי אבא פעם ימכור אבטיחים?!... מה הוא חשב בלבו?!(. אבא אמר 
לו: אני אגלה לך את הסוד, אמר לו: מה הסוד, אמר לו: שמת את האבטיח בזמנו 
בעפר שגדל אתו, וככה הוא נשמר, הוא מריח את העפר שלו ואז הוא משתמר. 
אמר לו: מאיפה אתה יודע את זה? אמר לו: הכל כתוב בתורה שלנו. ההוא התפלא, 
הכל כתוב בתורה שלכם?! וזה כתוב ברש”י כאן: “אוכל שדה העיר אשר סביבותיה 

נתן בתוכה” – היכן נתן את העפר של שדה העיר אשר סביבותיה, נתן בתוכה.
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מה פירוש “כי אין מספר”?
“ויצבור יוסף בר כחול הים הרבה מאד עד כי חדל לספור כי אין מספר” )שם פסוק ו. 

מ”ט(. מה הפירוש “כי אין מספר”? בזמנו לא היו סופרים בספרות שלנו, היו סופרים 

בצורה אחרת, או במלים או בספרות רומיות4. ואם אתה רוצה לכתוב מליון מה תעשה? 
אין מה לעשות. כותבים “אלף אלפים” )ככה כתוב בדברי הימים-א’ כ”א, ה’ ועוד(. לפעמים 
אין מספר לבטא את הדבר הזה5. אז זה הפשט “כי חדל לספור כי אין מספר” - אין 

מספר שיכול לבטא כמה סאים וכמה כורים של תבואה.

יוסף סבר כבית שמאי ולוי כבית הלל
אמרו בגמרא )תענית י”א ע”א( שבשנות הרעב, אדם יתרחק מאשתו. ולמדו את זה ז. 

מיוסף הצדיק “וליוסף יולד שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב” )בראשית מ”א נ’(, למה 
התורה מדגישה לנו שזה היה בטרם תבוא או אחרי שתבוא, תאמר שנולדו לו שני 
בנים, אלא ללמדנו ענין זה. ותוספות שם )ד”ה אסור( שואלים, הרי ראינו שלוי נולדה 
לו יוכבד בין החומות )ככה הגמרא אומרת בסוטה דף י”ב ע”א, יש פירושים אחרים אבל הגמרא 
תפסה שיוכבד נולדה בין החומות(, ואם כן לוי חי עם אשתו בשנות הרעב, כי היה רעב גם 

בארץ כנען וגם בארץ מצרים, ואיך היא נולדה בין החומות? ופלפלו. ואני בילדותי 
אמרתי תירוץ יפה, זו מחלוקת בית שמאי ובית הלל )יבמות דף ס”א ע”ב(, בית שמאי 
סוברים מצות פריה ורביה שני בנים, ולמדו את זה ממשה רבנו, שהיו לו שני בנים וזהו. 
זה מספיק. ובית הלל אומרים לא, צריך בן ובת, כברייתו של עולם. וזו גם מחלוקת 
יוסף ולוי, יוסף סבר כמו בית שמאי שצריך שני בנים, והוא נולדו לו מנשה ואפרים 
גמרנו. ולכן הוא אומר באפרים: “כי הפרני אלקים בארץ עניי” )בראשית מ”א נ”ב(, מה 
זה הפרני? קיימתי מצות פריה ורביה, מספיק. ולוי סובר כמו בית הלל שצריך בן ובת, 
יש לו שלושה בנים גרשון קהת ומררי, איפה הבת, אז משמים הבינו כוונתו שעשה 
לשם שמים והביאו לו בת. ויוכבד זאת שנולדה ללוי, והלכה כמו לוי - כמו בית הלל. 

4.  מה זה ספרות רומיות? אחד זה קו )I(, שנים זה שני קוים )II(, שלוש - שלשה קוים )III(, וארבע 
זה כבר יותר מדאי קווים, אז עושים סימן וי )V( שזה חמש ומשמאלו עושים אחד )IV(, כלומר 
חמש פחות אחד, זה ארבע. ואחר כך חמש זה וי )V( כמו שאמרנו. יש להם שבעה סוגי ספרות, 

.)M( לאלף )D( לחמש מאות ,)C( למאה ,)L( לחמשים ,)X( לעשר ,)V( לחמש ,)I( לאחד
5.  האבן עזרא יש לו ספר, קרא לו ‘ספר המספר’. ושם הוא כותב שבני הודו המציאו את הספרות, 
והמציאו גם עיגול קטן. אם אין לך למשל ספרה של מאות, ויש לך אחדות ועשרות ואלפים, 
דרך משל יש לך 1025, אתה כותב חמש, שתים, ואחר כך אתה מדלג לאלפים, איך נדע שהאחד 
הזה הוא סימן לאלפים? אולי זה מאות? אז המציאו את האפס. ויש אומרים שאבן עזרא הוא 
שהביא את האפס לאירופה, בזמנו בני אירופה היו חמורים ולא היו יודעים כלום, והאבן עזרא 
היה מסתובב בעולם, ראה את הפנינה הזאת אצל בני הודו, אז הוא אמר בואו תעשו את האפס 
הזה. לערבים יש סימנים אחרים, היו עושים נקודה במקום אפס )ואמרו להם פעם בתונס, הספרות 

שלכם המקוריים היו כמו הספרות של היום, אז בשביל מה אתם עושים ספרות אחרות?!(.

“כולנו בני איש אחד נחנו וגו’ לא היו עבדיך מרגלים”
כאשר יוסף ראה את האחים שלו אמר להם מאיפה באתם? “מרגלים אתם” )בראשית ח. 

מ”ב, ט’(. והם אמרו לו לא, “לא אדוני, ועבדיך באו לשבור אוכל, כולנו בני איש אחד 

נחנו, כנים אנחנו לא היו עבדיך מרגלים” )שם פסוק י’-י”א(. מה התשובה שלהם “בני 
איש אחד נחנו”? מה אכפת לו מזה? אלא הכוונה היא שאין אדם בעולם שישלח 
את כל הבנים שלו לרגל, זה שיגעון. אלא הוא ישלח אחד מהמשפחה הזאת ואחד 
מהמשפחה הזאת, שאם ייתפסו, לא תלך כל המשפחה. אבל אנחנו “שנים עשר אחים 
ל?! לא יעלה על הדעת. אבל יוסף  בני אבינו”, איך ייתכן שאבא ישלח אותנו כולנו ְלַרֵגּ
מסתכל עליהם ואומר: אתם לא דומים, יש בנים לבנים יותר, ויש בנים שחומים יותר, 
ויש בנים ירוקים יותר. איך אתם אחים? אמרו לו: אתה יודע למה אנחנו לא דומים? 
כי הולכים אחרי האמא, “בני איש אחד נחנו” - אבל אמותינו שונות, לכן אלו שנולדו 

מלאה היו ככה, ואלו שנולדו מבלהה וזלפה היו אחרת6. 

למי הילד?
יש שאלה בימינו, יש לידות שהם לא בדרך הטבע, יש לידה בדרך הרגילה ויש ט. 

לידה של אשה שאינה יכולה להכנס להריון, לכן העובר נוצר בבטן אשה אחרת 
ואחר כך מעבירים אותו לאשה הזאת, ויש כאן שתי אמהות7. הדבר הזה מצוי מאד, 
בארץ ובחוצה לארץ. האם הבן הנולד נחשב הבן של היולדת שנקראת פונדקאית 
)כי היא כמו פונדק, שמעבירים אליה את הולד(, או שהוא הבן של האמא הראשונה? הרב 

מרדכי אליהו ע”ה פסק שהולכים אחרי היולדת. הוא לא ביאר טעמו, אבל נראה 
פשוט שטעמו מהגמרא )יבמות דף מ”ה ע”ב(: “נכרי הבא על בת ישראל הולד כשר”, 
רק אם הולד בת, היא פסולה לכהונה לכתחילה, ובדיעבד כשרה לכהונה. וזו הלכה 
פסוקה וידועה )ש”ע אה”ע סי’ ד’ סעיף י”ט(. משמע שאף על פי שהנכרי הוא בעל דבר, 
וגם הילדים הולכים הרבה אחרי אביהם )גם אחרי אביהם וגם אחרי אמם(, ומסתמא יש 
בבן גם תכונות של האבא8, הגמרא פסקה שהולכים אחרי היולדת, אם כן לכאורה גם 
6.  עד היום שבט דן נמצא באתיופים. ככה מעידים הפוסקים, ככה הרב עובדיה פסק )שו”ת יבי”א 
ח”ח חאה”ע סי’ י”א(, ככה הרדב”ז )ח”ד סי’ רי”ט(, וככה מהריק”ש )בהגהותיו ליו”ד סי’ קנ”ח(. ובזה הרווחנו 
למה הם כל כך שונים, לכאורה הם שחורים יותר מדאי, יש אומרים שזה בגלל שהמדינות שלהם 
חמות מאד, אבל זה לא מספיק להיות שחורים כל כך. הטעם הוא שהאמא הראשונה שלהם בלהה 
שפחה הייתה, ורוב השפחות שחורות. ואמרו רמז: “אלה בני דן למשפחותם, לשוחם משפחת 

השוחמי” )במדבר כ”ו, מ”ב( שוחם לשון שחום... לכן הם באו ככה.
7.  זה כמו שאומרים על ושתי המלכה: “עשתה משתה נשים” )אסתר א’ ט’(, אל תקרי משתה נשים, 

ָתה משתי נשים”... יש לה שתי אמהות. זו דרך בדיחה. אלא משתי נשים – “ֻעׂשְ
רבי יוסף חיים בספרו  מנין לנו שהטבע של הילדים הולך אחרי אביהם? יש סיפור שכתב    .8
)מעשה פ”ג( שפעם היה מלך שהשר שלו עשה איזו עבירה, ורצה לשאול מה  נפלאים מעשיך 
עושים לו. והיו למלך שלושה בנים. שאל את הבן הראשון, אמר לו הבן: תחתוך לו את הראש. 
שאל את הבן השני, אמר לו: שים אותו בכלא. שאל את הבן השלישי, אמר לו: תרחם עליו, הוא 
היה כל השנים בסדר, הפעם הזאת מעד ונכשל. בסדר. “ולא מעדו קרסולי” )תהלים י”ח, ל”ז( והוא 



כאן נלך אחרי היולדת, מזה למד הרב מרדכי אליהו שהולכים אחרי האמא היולדת, ולא 
אחרי האמא הראשונה. אבל התברר שזה לא בדיוק ככה, אלא יש השפעה גם של זאת 
וגם של זאת, הולד הנולד מהפונדקאית כבר לפני כן היה לו כל התכונות של האמא שלו 
הראשונה. ספר שלם נכתב על הדבר הזה9. באמת אם אנחנו דנים על פי הגמרא הנ”ל 
מסתבר שהולכים אחרי היולדת. אבל אז לא היה דבר כזה, לא היתה מציאות כזאת, לכן 
לכאורה נלמד מכאן שהולכים אחרי היולדת, אבל זה לא בדיוק. הרב עובדיה ע”ה פעם פסק 
שהולכים אחרי היולדת, ואחר כך חזר בו ואמר שחוששים לשני דברים. למה? כי נמצא 
שגם התכונות של האמא היולדת יש בבן, מעט מזה, לכן זה משולש. “והחוט המשולש לא 
במהרה ינתק” )קהלת ד’ י”ב(. אם מצד הגוי והיולדת הולכים אחרי היולדת, ואם מצד האשה 
הראשונה )שע”פ רוב היא גויה( יש גם כן השפעה גדולה מאד לכן הולכים לחומרא מכאן 
ומכאן. יש הרבה דעות בזה, אבל לפחות הרב מרדכי אליהו אינו בודד, יש גם כן הרב ציץ 
אליעזר )חי”ט סי’ מ’( שסובר ככה, ועוד רבנים אחרים. אבל אם יתברר הדבר שיש השפעה 
בעיקר מהאמא הראשונה הולכים אחרי האמא הראשונה, וכיון שהאמא הראשונה בדרך 
כלל היא גויה )בארץ ישראל לא מוכנים לתת, אלא מביאים איזה גויה, משלמים לה כסף והיא מוכנה 
שיקחו את העובר ממעיה ולהשתיל אותו בבטן של האמא השניה(, אז ממילא יש שאלה אם הבן 

הזה צריך גיור או לא צריך, זה סיפור שלם. 

צדקת השבטים
“ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו על אחינו” )בראשית מ”ב כ”א(. כאן רואים את י. 

ַהִצְדקּות של השבטים, הם זוכרים סיפור מלפני עשרים שנה ויותר - “ראינו את אחינו בצרת 
נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת”. אין אחד בעולם שיזכור 
דבר כזה, ויאמר העונש הזה שבא אלי הוא על עוון שעשיתי לפני עשרים שנה. השבטים 
היו מחונכים, יעקב אבינו חינך אותם שיש משפט על כל דבר ודבר. “יש דין ויש דיין”. 
אם אתם רואים חשדות פורחות באוויר של ‘צפנת פענח’ הזה שיהיה בריא, תדעו לכם 
שיש כאן איזו סיבה. אנחנו חשדנו באחינו, וכמה שהוא בכה והתחנן לא שמענו לו - על 

כן באה אלינו הצרה הזאת10. 

מוכרח שזה מטמון
אחר כך בהמשך באו לאיש אשר על פתח הבית, ואמרו לו: מצאנו כסף באמתחותינו יא. 

ולא ידענו מי שם אותו. “וכסף אחר הורדנו בידינו לשבור אוכל, לא ידענו מי שם כספנו 
באמתחותינו, ויאמר שלום לכם אל תיראו אלקיכם ואלקי אביכם נתן לכם מטמון באמתחותיכם” 
)בראשית מ”ג, כ”ב-כ”ג(. רבי ניסן פינסון ע”ה פעם שאל את אבא ע”ה איך יכול להיות שזה 

מטמון? הרי יש פה כמה שקים, וכי לכולם יש מטמון?! אלא שזו אמונה, צריכים להאמין 
למה שכתוב בתורה. ואבא שתק, ואמר לי שלא היה צריך לשאול שאלה כזו, אבל ההסבר 
פשוט מאד, הוא אמר להם “כספכם בא אלי” כי הוא היה ממונה על הבית, ואמר להם ככה 
בתום לב, יש לי רשימה של כל אלה ששלמו. וכתוב שם: ראובן שילם, שמעון שילם, לוי 
ם בכוונה  שילם, יהודה שילם וכו’, אז מה נעשה? מוכרח שזה מטמון. )דרך אחרת שיוסף ׂשָ

לא עלה בלבו, או שלא רצה להגיד אותה(.

“סימן” לשון רבים
“יהב לכו סימן בטועניכון”. אצלנו כתוב סימא, מטמון – סימא. יב.  התרגום אומר )שם( 

אבל אחד המפרשים של התימנים אמר אנחנו גורסים “סימן”, ושאל איזה סימן זה? מה 
הסימן הזה? ונשאר בקושיא. אבל באמת סימן זה ריבוי של סימא – אוצרות, מטמונים. 

מעד. אז המלך שאל חכם אחד על שלושת הבנים, למה זה אמר ככה וזה אמר ככה וזה אמר ככה? אמר 
לו השורש שלהם הוא שענה ככה. מה זה השורש שלהם? הבן הראשון שאמר לחתוך את הראש, אביו 
האמיתי היה שר הטבחים של המלך, לכן אמר תחתוך לו את הראש, כי הטבע שלו שהוא כל הזמן 
חותך ראשים. שר הטבחים יודע לטבוח, “וטבוח טבח בלי להכין” )ע”פ בראשית מ”ג ט”ז(... והשני היה לו 
עבודה אחרת פחות בזויה, אבל גם כן היה לו אכזריות )הוא היה הטבח של המלך והיה רגיל לנחור בהמות(, 
אז הוא אמר תשים אותו בכלא. והשלישי זה הבן שלך באמת, יש לו את המידות הטובות שלך. ובדק 

המלך ומצא כמו שאמר. סימן שהאבא מוריש מהתכונות שלו לבן שלו.
9.  שם הספר “קובץ הלכה ורפואה – פוריות הריון ולידה” )מכון ‘דורות’(. המחבר הוא רבי איתי יוסף כהן 

בנו של הרב ציון כהן של אור יהודה, ספר מעניין מאד.
10.  וצריך לדעת שהמרגלים במצרים חייבים מיתה. ולא רק במצרים, אלא עד היום הזה אם יתפסו 
אחד בריגול הורגים אותו. לפעמים תופסים אחד בריגול בטעות והוא לא עשה כלום, לפעמים הוא 
היה חלק מחבורה גדולה אז הם מוותרים לו. ולפעמים המדינה ששלחה אותו מדינה קשה מאד, כמו 
רוסיה ששולחת מרגלים לאמריקה, ואחר כך משחררים אותם אחרי ארבע שנים. וזה יונתן פולארד 
שנחשד בריגול, שלושים שנה ועדיין לא חזר לארץ! מה לעשות? אנחנו חלשים. אין מה לעשות )ויש 

אומרים שהוא לא עשה כלום(.

לע"נ איש חיל רב פעלים 
מבוני הארץ שאול בן 
שאשונה עשוש ז"ל. 

תנצב"ה.   

לע"נ מרת זקנתנו 
הצדקנית מרת 
שלביה צביה 

בת רחל עידאן 
ע"ה. נ"ע י"ב בטבת 

התשס"ה. תנצב"ה.

לע"נ מרת זקנתנו 
הצדקנית מרת 
מזל סעדונה 

חיה בת אסתר 
סיתרונה ע"ה. נ"ע ט' 

בטבת התשע"ט. תנצב"ה.



ן בדגש, אלא  וכי מצאו מטמון אחד? מצאו הרבה. זה הפשט הפשוט11. זה לא ִסיּמַ
ִסיָמן הכוונה אוצרות. אחר כך ראיתי חכם אחד שגם כן הסביר ככה. 

יש “תועבה” בפסוק שפירושה אלוה
בהמשך כתוב: “כי לא יוכלון המצרים לאכול את העברים לחם כי תועבה היא יג. 

למצרים” )פסוק ל”ב(. אומר התרגום “ארי בעירא דמצראי דחלין ליה, עבראי אכלין” 
- שהרי הבעל חיים שהמצריים מפחדים ממנו )עובדים אותו(, העבריים אוכלים. 
ורש”י אומר איפה זה כתוב בפסוק? אלא הכוונה “כי תועבה היא למצרים” - תועבה 
להם לאכול עם היהודים. הם לא יכולים לסבול את היהודים. )יש אנשים מטומטמים 
כאלה, אומרים: אני לא יכול לסבול לשבת ִעם פלוני, לא יכול לאכול אתו. אני נגעל ממנו(. 

ורש”י המשיך: “ואונקלוס נתן טעם לדבר”. כלומר אונקלוס נתן טעם מדעתו לדברי 
יש “תועבה” בפסוק שפירושה  אבא ע”ה אמר לי פירוש יפה מאד,  הכתוב. אבל 
אלוה. אלהים אחרים הפסוק מכנה אותם תועבה, כמו “הן נזבח את תועבת מצרים 
לעיניהם ולא יסקלונו” )שמות ח’ כ”ב(. מה זה תועבת מצרים? אלהי מצרים. או: 
“ולא ישיב אל לבו, ולא דעת ולא תבונה לאמר, חציו שרפתי במו אש, ואף אפיתי 
על גחליו לחם, אצלה בשר ואוכל, ויתרו לתועבה אעשה” )ישעיה מ”ד י”ט( - את 
החלק השני אעשה ממנו אלוה?!. האלוה שלהם אצל עם ישראל זו תועבה. לכן 
התרגום לא אמר דברים מלבו. מה אכפת לו לתת טעם למצריים שאינם אוכלים 
עם העברים? אלא מפרש כן בכוונת הפסוק: “כי לא יוכלון המצרים לאכול את 
העברים לחם כי תועבה היא למצרים” - כי זה אלוה בשביל מצרים. הלחם של 

העברים זה בשר טלה, והטלה הזה אצל המצריים זו תועבה - זה אלוה. 

יש ‘אור’ שם דבר ויש ‘אור’ פועל
)בראשית מ”ד יד.  “הבוקר אור והאנשים שולחו המה וחמוריהם”  בהמשך כתוב: 

ג’(. והגמרא בתחילת פסחים )דף ב’ ע”א( באה ללמוד מכאן שהבוקר זה אור - “תא 

11.  יש לך קושיא? תשחרר אותה, תשתחרר מהקושיא. אומר הרב האר”י שהקושיא היא 
באה מהסטרא אחרא )שער המצוות פרשת ואתחנן(, אז תשבור אותה. לכן הגמרא אומרת: “תברא 

מי ששנה זו לא שנה זו”.

שמע דכתיב הבוקר אור”, והגמרא אומרת “מי כתיב האור בוקר, הבקר אור כתיב, 
כמאן דאמר צפרא נהר”. מה הפירוש? מה ההבדל בין המקשה ובין המתרץ? 
המקשה הבין הבוקר זה אור, נכון זה פשיטא, אבל הבוקר זה אור, שלא תפרש 
שאור זה לילה )כמו שאנחנו מפרשים אור לארבעה עשר(, ואמרו לו לא, כמאן דאמר 
צפרא נהר. כלומר “אור” זה ּפַֹעל, זה לא שם דבר. איפה מצאנו ּפַֹעל כזה? מצאנו 
בשמואל-א’ )י”ד, כ”ט(: “ראו נא כי אֹורּו עיני כי טעמתי מעט דבש הזה”, יונתן אכל 
מיערת הדבש ואמרו לו אביך החרים את מי שטועם משהו בזמן המלחמה, אמר 
לא לאכול שום דבר. ויונתן אמר: “עכר אבי את הארץ”, למה עשה את זה? הנה 
תראו כי אורו עיני. אֹורּו זה לא שם דבר, אֹורּו זה פועל. פירושו הוארו עיני. וגם 
כאן הבוקר אור הכוונה הבוקר האיר. והתרגום מבחין בזה, כאשר הפסוק מדבר 
מתרגם: “יהי נהורא”,  על אור ממש כמו: “ויאמר אלקים יהי אור” )בראשית א’ ג’( 
אור שם דבר – נהורא. אבל כשאתה אומר “הבוקר אור” בפעולה, מתרגם: “צפרא 

נהר”, דהיינו הבוקר האיר.

משתי סיבות היה צריך להתחיל בקטן
“ויחפש בגדול החל” )בראשית מ”ד, י”ב(. לכאורה הוא היה צריך לחפש אצל הקטן טו. 

בהתחלה. למה? כי כל האחים הגדולים היו בפעם הראשונה במצרים, ויש להם 
קל וחומר: “הן כסף אשר מצאנו בפי אמתחותינו השיבונו אליך מארץ כנען, ואיך 
נגנוב מבית אדוניך כסף או זהב” )שם ח’(?! איך אתה חושד בנו, הרי כסף שכבר היה 
בידינו החזרנו אותו, א”כ איך נגנוב עכשיו?! אבל הקל וחומר הזה לא שייך גבי 
בנימין, הוא לא היה אז, ואולי בנימין הוא גנב קטן12. ועוד, הגמרא )ברכות דף ס”א 
ע”א( אומרת שבקללה מתחילים מן הקטן, וכל שכן שאצל הקטן הזה אין קל וחומר. 

אלא שהוא התחיל לחפש בגדול, כדי שלא יחשדו אותו שעשה את זה בכוונה. לכן 
אמר אני עושה על פי הסדר, התחיל בראובן – בסדר, שמעון – בסדר, לוי – בסדר, 
וכולם בסדר, עד שתפס את בנימין ואמר: ברוך ה’ שהחזיר אבידתו של אדוני. וזה 
נעשה בחכמה. הפסוק מדייק בכל מלה, צריך לקרוא את הפרשה ולהתבונן בה.

לטעום את החידושים ואת הביטויים והאמונה הפשוטה 
היה מעשה בגוי אחד שהיה שותף עם איזה יהודי בחנות והיה היהודי מביא טז. 

לו אוכל )כי אם הערבי יביא אוכל היהודי לא יכול לאכול, ואם היהודי מביא - אדרבא הערבי 
שמח לאכול משל היהודי(. והיהודי היה אומר לערבי: תספר לנו סיפור, אומר לו 

איזה סיפור? והוא אומר לו תספר לי על מוחמד ועל הארון אראשיד ועל אבו 
גֹעפֹר, וכל מיני סיפורי “סבתא ורעמה וסבתכא” )בראשית י’, ז’(... והוא היה אוכל 
מעט, כי הוא היה מספר, והיהודי אוכל את הכל. יום אחד באה אשתו של הערבי 
ושאלה אותו: “למה פניך רעים היום” )ע”פ בראשית מ’, ז’(, מה יש לך? אמר לה: 
היהודי תופס אותי שאספר לו סיפור, ואני מספר לו והוא אוכל ולועס. אמרה 
לו: וכי אתה חושב שאין ליהודים סיפורים יפים, יש להם הרבה סיפורים, כמו 
הסיפור של יוסף הצדיק: “קצצת יוסף”13, א”כ תגיד לו גם כן שהוא יספר לך 

12.  וכתוב במדרש )בראשית רבה פרשה צ”ב פיסקא ח’( שאמרו לו האחים: “גנבא בר גנבתא”,  
אמא שלך גנבה את התרפים, ואתה גונב את הגביע...

13.  בתונס כל הערבים היו יודעים את זה. אשר מזרחי המנוח היה מספר את זה במנגינה 
“קצצת יוסף” בחרוזים רבים, וכולם היו שומעים אותו מלה במלה. ככה ספרו לי, אני לא 

ראיתי את זה )והשלים את השיר הזה בערבית הרה”ג ר’ בוגיד סעדון זצ”ל בהגדה קטנה שלו(.



על יוסף הצדיק. אמר לה: טוב, מחר נעשה ככה. ולמחרת היהודי הביא את האוכל 
מביתו, והערבי אמר לו: תספר לנו גם אתה משהו, כל הזמן רק אני מספר? אמר לו 
היהודי: מה אני אספר לך? הרי אתם יודעים את הכל, ולכם יש המון סיפורים. אמר 
לו הערבי: גם לכם יש הרבה סיפורים, אתה חושב שאני לא יודע? אשתי אמרה לי 
שיש לכם סיפור על יוסוף - יוסף הצדיק! אמר לו היהודי: מה אני אספר לך? יוסף 
צריך לקרוא בפרשת מקץ ולטעום את  נפל לבור והרמנו אותו, זה כל הסיפור... 
החידושים ואת הביטויים ואת האמונה הפשוטה, זה משהו מדהים. אפשר לקרוא 

את פרשת מקץ בשלוות נפש?! לא, אי אפשר ככה.

שראש השנה בשבת וחשון חסר יש הפטרה נדירה
וגם ההפטרה שקראנו היום ]שבת מקץ[ היא נדירה מאד. למה? כי על פי רוב יז. 

פרשת מקץ חלה בימי חנוכה ואז קוראים את ההפטרה של חנוכה. והשנה הזאת 
זה שונה, כי כל שנה שראש השנה מתחיל ביום שבת, והשנה חסרה, דהיינו שיש 
בחשון רק 29 ימים )וכסליו השנה גם כן חסר, אבל זה לא אכפת לנו לענין זה, העיקר שחשון 
חסר(, הסימן של השנה ז”ח, כלומר ז’ חסרה - ראש השנה חל ביום ז’ – שבת, והשנה 

חסרה, במקרה כזה חנוכה נגמרת בערב שבת של מקץ. וקוראים אז הפטרה שאינה 
של חנוכה: “וייקץ שלמה והנה חלום” )מ”א ג’ ט”ו(, וזה דומה לפרשת מקץ: “וייקץ 

פרעה והנה חלום” )בראשית מ”א ז’(. 

למה הפסוק מספר שהיו פרוצות?
ואחר כך כתוב: “אז תבואנה שתים נשים וגו’” )שם ט”ז(. והסיפור ידוע. ויש כאן יח. 

קושיא, למה הפסוק מספר שהנשים האלה היו פרוצות, מה אכפת לנו אם היו כן 
או לא? העיקר שהן רבות על הילד האחד שנשאר בחיים, זאת אומרת שלי וזאת 
אפשר לומר, שאם היו הבעלים  אומרת שלי? למה הכתוב מספר שהן היו ככה? 
שלהם ידועים, שלמה המלך היה מביא את האמא ובעלה, ומסתכל על הילד ובודק 
אם הילד הזה דומה להורים שלו, ואם היה מוצא שלא דומה לזוג הזה ודומה לזוג 
השני, היה מחליט ששייך לשני. אבל עכשיו שהבעלים אינם, כי הנשים לא בסדר, 
כשרואה את הילד הוא לא יכול להוכיח אם הוא דומה לאמו או דומה לאביו, זה 

פירוש פשוט.

הם חשבו ש”גזרו” זה כפשוטו
אבל יש עוד פירוש, כי בהמשך המלך אמר “קחו לי חרב” )שם כ”ד(, והביאו את יט. 

החרב “ויאמר המלך גזרו את הילד החי לשנים” )שם כ”ה(. ויש מפרשים ששאלו איך 
אפשר שהנשים האלה טפשות כל כך שלא מבינות את התחבולה של שלמה? האם 
יש בינינו אדם שייקח תינוק בן כמה ימים וישחט אותו ויחתוך אותו לשנים, הרי 
ודאי שזה בשביל לברר את האמת, ואז האמא שאינה אמתית תתעקש גם כן, תאמר 
“תנו לה את הילד החי” וגם ההיא תאמר “תנו לה את הילוד החי”, ועוד פעם תהיה 
שאלה, ויהיה תיקו. מה עושים?! אלא הם חשבו ש”גזרו” זה כפשוטו, למה? כיון שהם 
לא בסדר, לכן שלמה רצה לבער את הילדים של הנשים האלה, תהרגו אותו וזהו. 

למה הרג דוד את בן גר עמלקי?
ויש לי דוגמא כזאת בשמואל-ב’ )פרק א’( שהגיע אחד ואדמה על ראשו לפני דוד כ. 

המלך, ודוד שאל אותו מה אתה רוצה? אמר לו: “בן גר עמלקי אנכי” )שם פסוק י”ג(, 
ואני הייתי עם שאול בשעה שנפל, ואמר לי “עמוד נא עלי ומותתני” )שם פסוק ט’(, 
“כי ידעתי כי לא יחיה אחרי נפלו” )שם פסוק י’(. אין מה לעשות, הוא ודאי לא יחיה, 
בגלל שפלשתים הדביקו אותו והוא כמעט עומד למות, ותקעתי בו את החרב ומת, 
ובאתי לספר לך את זה. אמר לו דוד המלך: “דמך על ראשך, כי פיך ענה בך לאמר 
י את משיח ה’” )פסוק י”ד(. ויש כאן קושיא עצומה, הרי לפי ההלכה כתוב  אנכי מֹוַתִתּ
שאין אדם נדון על פי הודאתו, “אין אדם משים עצמו רשע” )סנהדרין דף ט’ ע”ב(14, 
ורק אם יש עדים אפשר, וכאן אין עדים, איך תוכל לדון אותו על פי הודאתו? אלא 
יכול להיות שדוד המלך שמע שהוא בן גר עמלקי, ואמר הנה אני מקיים בו מצות 

והרמב”ם )סוף פי”ח מהלכות סנהדרין( נתן לזה טעם, מפני שאולי נמאס לו לחיות, והולך    .14
ואומר שעשה ככה כדי שיהרגו אותו, ולכן אתה לא יכול לדון אדם על פי הודאתו.

“תמחה את זכר עמלק” )דברים כ”ה י”ט(, וימות וילך לעזאזל. כי אחרת אין לנו הסבר 
איך ליישב את זה עם ההלכה שאין אדם משים עצמו רשע. ]א”ה: אפריון נמטייה 
שכן הוא במכילתא )ס”פ בשלח( והובאה בחזו”ע-פורים )עמ’ י”א( “כי יד על כס יה 
מלחמה לה’ בעמלק, רבי אליעזר אומר נשבע הקב”ה בכסא הכבוד שלו שאם 
יבוא אחד מכל האומות ]להתגייר[ שיקבלוהו, ואחד מבני עמלק לא יקבלוהו, 
שנאמר, ויאמר דוד אל הנער אי מזה אתה, ויאמר בן איש גר עמלקי אנכי, באותה 
שעה נזכר דוד מה שנאמר למשה רבנו, שאם יבוא אחד מכל האומות להתגייר 
שיקבלוהו, ומבית עמלק שלא יקבלוהו, מיד ויאמר אליו דוד, דמך על ראשך כי 
פיך ענה בך, לכך נאמר מדור דור. ע”ש. אלא שיש חולקים במדרש וס”ל שמקבלים 
גרים גם מעמלק, וכן נראה מדברי הרמב”ם )פי”ב מהלכות איסורי ביאה הט”ז(, ובאמת 
לכן הוצרך הרמב”ם בהלכות סנהדרין )פי”ח ה”ו( לתת טעם אחר איך הרג דוד את 
הנער ע”פ הודאת פיו וז”ל: “וזה שהרג יהושע עכן ודוד לגר עמלקי בהודיית פיהם, 
הוראת שעה היתה או דין מלכות היה” ועוד פלפל בזה בחזו”ע שם. ע”ש. העורך[.

צום עשרה בטבת שחל ביום ששי
השבוע עשרה בטבת. שבוע אחרי חנוכה כבר יש לנו תענית. ולא סתם תענית, כא. 

אלא תענית כזאת שאומר אבודרהם )הלכות תענית עמ’ רנ”ד( שאילו הייתה חלה בשבת 
היינו צמים בשבת. ולמה? כי בכיפור נאמר “בעצם היום הזה” )ויקרא כ”ג כ”ט( ודרשו 
אפילו בשבת, וגם גבי הצום הזה כתוב ביחזקאל )כ”ד ב’(: “ואתה בן אדם כתוב לך 
את שם היום את עצם היום הזה”15, וכיון שנאמר ביחזקאל כך, לכן דינו כמו יום 
כיפור. והרבה התפלאו על זה, ואמרו שהיום ברוך ה’ עשרה בטבת אף פעם לא יחול 
בשבת, אבל נשאר לזה זכר, לפעמים הוא חל ביום ששי )כמו השנה( וצמים עד כניסת 
השבת – עד צאת הכוכבים. ולכן כל בתי הכנסת שמתפללים מוקדם לפני השקיעה, 
צריכים לחכות אחרי התפילה עד צאת הכוכבים. ילכו הביתה ויקראו שיר השירים, 
18 דקות אחרי השקיעה, ואז מגיע  שלום עליכם ואשת חיל וכדומה, עד שיעברו 
)ברוך ה’ שאנחנו פוסקים כמו הגאונים... אחרת מה  זמן צאת הכוכבים לדעת הגאונים. 
היינו עושים? היינו צריכים לחכות עוד שעה ושתים עשרה דקות, מי יודע מה נעשה?!(. יש 

אומרים שאפשר לאכול לפני כן, אבל ההלכה לא ככה, זה נאמר רק בתענית יחיד, 
מי שיש לו יארצייט, כתוב בהלכה )סימן רמ”ט סעיף ד’( שאם הוא יודע שלפעמים 
יבוא היארצייט הזה ביום ששי, יעשה תנאי מהתחלה שאם יחול ביום ששי, הוא 
יפסיק את התענית מבעוד יום ]כשישלימו הציבור תפלתן[ ולא יחכה עד שתיכנס 
שבת. אבל בתענית ציבור ההלכה לא ככה, אלא צריכים לחכות עד צאת הכוכבים.

לעשות תנאי קודם שישן בליל הצום
יקום לפני עלות השחר כב.  יכול לעשות תנאי שאם הוא  אדם  ולפני התענית 

)שזה בסביבות 5:12(, יוכל לאכול. לשתות בוודאי שיוכל, אבל לאכול יש קצת ספק, 

ומסתבר שאם הוא רעב ויודע שלא יעמוד בתענית אם לא יאכל מותר לו לאכול. 
ויכול גם לשתות חלב, הוא גם מזין וגם מרווה. ולפי דעתי אם אדם מכין את השעון 
לקום לפני עלות השחר זה כאילו עשה תנאי, כי הסיבה שאתה מכוון את השעון, 

15.  “עצם” בשפה שלנו היום פירושה “תאריך”. ולא כולם יודעים ומבינים מה זה “עצם”. היה 
חכם אחד שנסע לתימן לפני 200 שנה בערך, רבי יעקב ספיר, ואמר שכאשר יש להם ברית 
מילה, הם עושים את זה בצהריים. והוא שאל אותם למה הם עושים בצהריים ולא בבוקר? הרי 
“זריזין מקדימין למצוות” )פסחים דף ד’ ע”א(? אמרו לו כתוב “בעצם היום הזה נימול אברהם” 
)בראשית י”ז כ”ו(. ובעצם פירושו כשהשמש זורחת במלא העצמה שלה. אבל זה לא נכון, כי 
זה לא הפירוש של המילה “עצם”, אלא פירושה “תאריך”. בגמרא במנחות )דף ס”ח ע”א( כתוב 
על הפסוק “עד עצם היום הזה” )ויקרא כ”ג י”ד( שכבר מעמוד השחר יכולים להביא את מנחת 
העומר. כי “עצם” פירושו גוף היום – תאריך היום. ]א”ה: כמה מבני תימן העי”א שלחו מקור 
למנהגם ולפירושם בפסוק מפרקי דרבי אליעזר )פרק כ”ט( “רבן גמליאל אומר.... שנאמר בעצם 
היום הזה נמול אברהם וישמעאל בנו. מהו בעצם היום הזה, בגבורת השמש בחצי היום”. וכ”ה 
בילקוט שמעוני פרשת לך לך )רמז פ(. וכעי”ז במדרש הגדול - פרשת לך לך )פרק יז(. וכן שם )פרק 
מח( כתוב: אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני מוציא את ישראל בלילה, יאמרו מצרים עכשיו דרך 
גנבים עשה מעשיו, אלא הריני מוציא אותם בחצי היום בגבורת השמש, שנאמר ויהי בעצם 
היום הזה הוציא ה’ את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם. ע”כ. ומכל מקום הפשט אינו 
כן. ויום הכיפורים יוכיח, דכתיב ביה כי כל הנפש אשר לא תעונה “בעצם היום הזה” וגו’. וכל 

הנפש אשר תעשה כל מלאכה “בעצם היום הזה” וגו’. וכולל כל היום וכל הלילה[.



היא כדי שאם תקום על פי השעון תוכל לאכול ולשתות וכדומה.

‘רצה והחליצנו’ במוצאי שבת
יש שאלה, מה הדין אם אדם היה בסעודה שלישית בשבת והתאחר, האם כג. 

מסתכלים על תחילת  )סי’ קפ”ח סעיף י’(  לדעת מרן  יאמר “רצה והחליצנו” או לא? 
הסעודה, ותחילת הסעודה היתה ביום, לכן יכול לומר “רצה והחליצנו” אפילו אם 
נמשכה הסעודה עד חצות הלילה16. ואילו הרב כף החיים )שם ס”ק מ”ג( אמר שלא 
כדאי לעשות את זה, אלא לא יאמר רצה והחליצנו. ותמהו עליו איך הוא חולק על 
מרן. אבל יש לי הסבר לזה, כי בסימן קפ”ח )סעיף ח’( כתב מרן שסעודה שלישית 
בשבת דינה כראש חודש. בשתי הסעודות הראשונות של שבת אם שכח להזכיר 
רצה והחליצנו חוזר, אבל בסעודה שלישית דינה כמו ראש חודש ]שאם שכח “יעלה 
ויבוא” בברכת המזון[ שלא חוזר. ואפילו שהבן איש חי )ש”א פרשת חוקת ס”כ( אמר 
על פי האר”י שבסעודה שלישית גם כן חוזר. אבל כף החיים גם כן הולך על פי 
האר”י, והוא אומר )סי’ קפ”ח ס”ק ט”ל( מה מצאת באר”י? הוא רק אמר שחייבים 
לאכול לחם בסעודה שלישית. אין הכי נמי. אבל בדיעבד אם שכח רצה והחליצנו 
לא יחזור. ומאידך הכלל הזה שאפשר לומר ברכה שלא במקומה, למדו אותו מסימן 
ק”ח )סעיף י”ב(, כתוב שם שאדם שהיה בתפילת תשלומין ]ע”ש בבאר היטב וביאור 
הלכה[, והוא אמר באמצע התפלה דבר שאינו מתאים, אין בזה הפסק, ויש אומרים 
שדוקא בתפילת תשלומין מותר, אבל בתפילה רגילה הוי הפסק. ודעת המגן אברהם 
)סימן רע”א ס”ק י”ד( שמרן מסופק אם הולכים אחרי התחלת הסעודה או אחרי סוף 

הסעודה, ומספיקא בכל ענין צריך להזכיר, דאין קפידא אם מזכיר שלא לצורך, 
כמו שכתב בסוף סימן ק”ח. ושם מדובר לגבי תפלת תשלומין, והאחרונים למדו 
שהתפלה העיקרית היא כמו תפילת תשלומין, ויש חולקים. אז החשבון של הרב 
כף החיים פשוט מאד, כיון ש”רצה והחליצנו” לא מעכבת בסעודה שלישית, ומה 
שפסק מרן שהולכים אחרי התחלת הסעודה זה מספק, כי הוא סובר שאם אתה 
אומר דבר שלא בזמנו לא נקרא הפסק, וי”א שזה דווקא בתפלת תשלומין, אבל 
בתפילה העיקרית זה אחרת. אם כן אנחנו מסופקים, וכיון שאנחנו מסופקים לכן 
לכתחילה אל תגיד “רצה והחליצנו”, וכמו שאומרים סב”ל נגד מרן. זו דעתו של 

כף החיים. לא לחשוב ש”כף החיים” היה ח”ו קטיל קני באגמא17.

תלמידי חכמים צריכים תמיד לכבד אחד את השני
היה חכם אחד בדורו – רבי יוסף ידיד, שהוא ירד עליו )איני יודע מה היה לו כד. 

שירד עליו(. אבל מי אמר שהוא צודק?! אדם לא צריך לדבר על חכמים בצורה 

כזאת. הגמרא במסכת שבת )דף ל”ד ע”א( אומרת: נשים לא טובות מפרכסות זו את 
16.  כמו האשכנזים שיושבים בסעודה הזאת ומנגנים ושרים. אינם יכולים להיפרד מהשבת 

– תופסים אותה בכוח...
17.  היום העולם אומרים “קטלא קניא”, אבל אין מלה כזאת, אלא אומרים: “קטיל קני באגמא”. 
פעם אבא ע”ה קרא חק לישראל של השבוע הזה )יום שני פרשת מקץ(: רב נחמן בר גוריא איקלע 
לנהרדעא, שאלו אותו: חולב משום מה מיחייב? אמר להם: משום חולב. מגבן משום מה 
מיחייב? משום מגבן. מחבץ משום מיחייב? משום מחבץ. אמרו לו, רבך קטיל קני באגמא הוה 
-  הרב שלך היה הולך לאגם וחותך קנים וזה הכל, לא יודע ללמוד, שהרי הוא לא יודע לפרש 
משנה. - הלך ושאל בבית המדרש, ואמרו לו: חולב חייב משום מפרק, מגבן חייב משום בונה, 

מחבץ חייב משום בורר )שבת דף צ”ה ע”א(. ואבא ע”ה צחק מאד כשלמד זה.

זו, תלמידי חכמים לא כל שכן?! המרשעות האלה, כל אחת מסרקת את חברתה 
אפילו שאדרבה עדיף לה שחברתה תהיה מכוערת, אבל לא, היא אומרת אני עוזרת 
לה והיא עוזרת לי. תלמידי חכמים כל שכן שצריכים תמיד לכבד אחד את השני. 
אפשר לומר “טעה”. אבל אסור לומר “קטיל קני באגמא”, או “הספר שלו לא שווה 

כלום”, או “אסור להזכיר אותו”18.

להפעיל את השכל ולהבין דברי חכמים וכתביהם
אמרו עלי שאני מלמד את תלמידי לחלוק על מרן. איך אמרתי להם לחלוק כה. 

“תשמע, אתה חושד את  על מרן? כי אמרתי להם שפילוסוף אחד אמר למישהו: 
שכלך הזך, ובוטח בעורות הבהמות המתות”. וזה נכון שפילוסוף אחד אמר את זה, 
ושכחתי איפה הוא אמר את זה, ומצאו התלמידים שיהיו בריאים, שזה בהקדמת 
ספר אור השם, לחכם גדול וצדיק לפני שבע מאות שנה, שמו רבי חסדאי קרשקש, 
והוא היה תלמידו של הר”ן – רבנו נסים, וכתב שככה אמרו הפילוסופים. ולמה כתב 
את זה? הוא בא להסביר למה רבותינו אסרו לכתוב תורה שבעל פה )רק אחרי מאות 
שנים התירו לכתוב אותה מפני השכחה(? כי רצו שהבן אדם יבין את הדבר בשכלו, ואם 

תלך אחרי הספר לפעמים לא תבין את הספר ותטעה בו, תפרש אותו הפוך. וכמה 
פעמים ראינו דברים שפירשו אותם היפך כוונתם19, אבל כשאתה לומד בשכלך 
זה אחרת. ומה היה הסיפור אצל הפילוסופים? היה הפילוסוף הראשון ביוון שמו 
סוקרטס, והוא היה אדם נכבד מאד20, ובא אחד ואמר לו: אני רוצה לכתוב את 

18.  זה מובא בספר “רבנו” )עמ’ שמז(. אמנם הוא לא מזכיר את כף החיים, אבל כל אחד יודע 
שמדובר עליו. מביא שבספר ברכת יוסף על הלכות ברכות )עמוד קמ”ה( כתב על כף החיים שהוא 
בטלן גמור, כתב ככה: ראו עיני דרך העברה בספר אחד אחרון, ח’ אחד בזמננו )מה זה ח’? לא כתב 
חכם, ואתה יכול לפרש מה שאתה רוצה(, מאסף על שלחן ערוך אורח חיים, והוא כף החיים”, שכתב 
שם )בסימן קע”ה ס”ק י’( שאם אדם מברך “הטוב והמטיב” צריך להיות ביין שיעור – שישתה 
רביעית, גם ביין הראשון וגם ביין השני, ואחר כך ראה שכן כתב במסגרת זהב )סי’ מ”ט אות א’(, 
ועיין אורחות חיים )אות א’( בשם אשל אברהם מהגאון הקדוש, שאפשר ]בכדי[ מלוא לוגמיו 
סגי, “והמחבר הזה, ידעתי שכותב כל מה שעולה בשכלו ובסברתו, ואין כדאי להשיב על 
דבריו, וכמה פעמים הראוני ששגה שגיאות גדולות בספרו הנ”ל”. לא אומרים ככה. אתה אמנם 
חושב ככה, אבל בדורות שאחריו ספרי כף החיים נפוצים בכל העולם. פעם אמר לי חכם אחד 
אשכנזי ששמו מרדכי פרייס, קניתי ספר מתנה לבן שלי לבר מצוה ספר כף החיים. אמרתי לו 
מה תעשה בכף החיים? אתם הרי הולכים אחרי המשנה ברורה?! אמר לי זה לא “כף החיים” 
זה “כיף החיים”... )כמו בפרעה: “הנני עומד על שפת היאור” )בראשית מ”א י”ז(, והתרגום: “על כיף נהרא”, כי 
כשאדם הולך לים יש לו כיף, וגם כף החיים זה כיף...(, יש דברים בכף החיים שלא תמצא אותם במשנה 
ברורה. למשל כף החיים צמוד לטקסט. אסור לדבר ככה על כף החיים.  אחרי שאמר שמצא 
ככה בספר אורחות חיים והרב מבוטשאטש ואחרים, למה תבזה אותו?! וכי האשכנזים מבזים 
אחד את השני?! רק בעוונות הרבים בגלל המפלגות החדשות ]יש עושים ככה[, אבל פעם לא 
היה כדבר הזה. אדם יכול לומר “דבריו לא נכונים” או “דבריו לא מסתברים” וזה בסדר לומר 

ככה, אבל כבוד תורה היכן הלך?! אדם צריך לכבד.
שכדאי להתחתן לא עם קרובי משפחה. בערבית “גיר אלקראב”  הסבא רבא שלנו אמר    .19
פירושו בלתי קרובים. וחכם גדול בג’רבא הבין הפוך, שכוונתו לומר להתחתן רק עם הקרובים. 
כי על פי רוב ילדי  והתחיל להתפלפל. אבל הוא לא אמר ככה אלא אמר להתרחק מקרוביו, 

קרובים יהיו חסרים בשכל ובדעת או בכל מיני דברים.
20.  ואומרים שרבי יהודה הלוי אמר שמגיע לו עולם הבא, ולמה? כי הוא פסל את האלילים, 
אמר שהם דברים בטלים ומבוטלים. ולכן רצו להרוג אותו ושמו אותו בכלא. באו אליו חבריו 
ואמרו לו בוא ונציל אותך )אומרים שהמלך שלח אותם במכוון(, ואמר להם: “דינא דמלכותא דינא”... 

 המשך בעמוד 8 <<



 מה היחיד של 'סימן'? 
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
פתרון משבוע קודם:

פתרון החידה: ו' נוספת ו-ו' חסרה. שבתפלה אנחנו אומרים "על הנסים" ובברכת המזון "ועל הנסים". הזוכה: 
יונתן רול- נוה

פתרון מי בתמונה: הגאון רבי אברהם דמרי זצ"ל, מחכמי העיר גאבס, מחבר ספר חסד ורחמים, נפטר בשנת תש"י. 
הזוכה: יצחק דמרי - נתיבות

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(

ַמֶּסֶכת ֵּביָצה ְורֹאׁש ַהָּׁשָנה ַאְרַּבַעת ֲאָלִפים ַּפַעם

יֹוֵסף, ֶׁשָהְיָתה  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ֶאָחד  ָחָכם  ָהָיה  ַּפַעם 

לֹו ֲחנּות ִלְמִכיַרת ַּבִּדים, ְויֹום ֶאָחד ָּבא ָאָדם ֶאָחד 

ּוִבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ַבד ָלָבן. הּוא ָנַתן לֹו, ּוְכֶׁשִהִּגיַע אֹותֹו 

ָאָדם ְלֵביתֹו, ָּבַדק ֶאת ַהַּבד, ְוָרָאה ֶׁשַהַּבד ְּבֶצַבע ָאפֹר. 

ָאֹפר. הּוא ִהְרִּכיב  ֶצַבע  ֶׁשֶּזה  ְוָאַמר לֹו  ֵאָליו,  ָחַזר 

ִמְׁשָקַפִים, ָיָצא ִמחּוץ ַלֲחנּות, ּוָבַדק ֶאת ַהַּבד ְלאֹור 

ֶמׁש, ְוָאַמר לֹו: "ָנכֹון, ֶזה ָאפֹר". ְוַגם ָרָאה ֶׁשֵּיׁש ּבֹו  ַהּׁשֶ

ִקּׁשּוִטים, ֶׁשֹּלא ָרָאה אֹוָתם ִלְפֵני ֵכן. ֵהִבין ֶׁשַּכִּנְרֶאה 

ְלרֹוֵפא  ָהַלְך  ָעָׂשה?  ִהְתַּדְרְּדָרה. ֶמה  ָהְרִאָּיה ֶׁשּלֹו 

ָּכָכה  ַּתְמִׁשיְך  "ִאם  לֹו:  ָאַמר  ּוָבַדק אֹותֹו.  ֵעיַנִים, 

ָהְרִאָּיה ֶׁשְּלָך ֵּתֵלְך ְלַגְמֵרי )ַרֲחָמָנא ִליְּצָלן(, ָלֵכן ַאָּתה 

ָצִריְך ַלֲעבֹר ִנּתּוַח". ָׁשַאל אֹותֹו: "ַּכָּמה ְזַמן ֶאְפָׁשר 

ְלַחּכֹות ַעד ַהִּנּתּוַח?" ָאַמר לֹו: "ָהַעִין ְיכֹוָלה ִלְסּבֹל 

ִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים ַעד ַהִּנּתּוַח, ֲאָבל ֲאִני ֹלא ַמְבִטיַח ְלָך 

ַיְצִליַח". ָלָמה הּוא ָרָצה ִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים?  ֶׁשַהִּנּתּוַח 

ָּכל  ְוֵיַדע  ֶּפה,  ֵמַהְּגָמָרא ְבַעל  ַמֶּסְכּתֹות  ְלַׁשֵּנן  ְּכֵדי 

ִמָּלה ַבְּגָמָרא ַרִׁש"י ְותֹוְספֹות ְוִיְזּכֹר ַהּכֹל. הּוא ָרָצה 

ְלַׁשֵּנן ַמֶּסְכּתֹות ֵּביָצה ְורֹאׁש ַהָּׁשָנה. ְּבַמֶּסֶכת ֵּביָצה ֵיׁש 

ַאְרָּבִעים ַּדִּפים, ּוָפחֹות ֶאָחד )ִּכי ַהַּמֶּסְכּתֹות ַמְתִחילֹות 

ְּבַדף ב'( - ְׁשלֹוִׁשים ְוִתְׁשָעה. ּוְבַמֶּסֶכת רֹאׁש ַהָּׁשָנה 

ֵיׁש ְׁשלֹוִׁשים ַוֲחִמָּׁשה ַדִּפים, ּוָפחֹות ֶאָחד - ְׁשלֹוִׁשים 

ְוַאְרָּבָעה. ְּבַיַחד ֶזה ִׁשְבִעים ּוְׁשלֹוָׁשה ַדִּפים )ְּבִגיַמְטִרָּיא 

"ָחְכָמה", ָחֵּננּו ֵמִאְּתָך ָחְכָמה ִּביָנה ָוַדַעת(. הּוא ָיַׁשב ֵמַהּבֶֹקר 

ְוַעד ָהֶעֶרב, ְלַׁשֵּנן ִׁשְבִעים ּוְׁשלֹוָׁשה ַדִּפים, ְוָהָיה הֹוֵלְך 

ַלֲחנּות ְוחֹוֵזר ֵמַהֲחנּות, ּוְמַׁשֵּנן ְּגָמָרא ָּכל ַהְּזַמן.

ְּבִדיָקה.  ְוִהֵּנה ַאֲחֵרי ִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים, ָהַלְך ַלֲעׂשֹות   

ְוָהרֹוֵפא ָאַמר לֹו ֶׁשִהִּגיַע ְזַמן ַהִּנּתּוַח. ָאַמר לֹו: "ֵאין 

ְּבָעָיה, ַעְכָׁשו ֵיׁש ִלי ְׁשֵּתי ַמֶּסְכּתֹות ָּברֹאׁש ֶׁשִּלי". הּוא 

ָעָׂשה ֶאת ַהִּנּתּוַח, ְוִהְצִליַח. ַאֲחֵרי ֶׁשָרָאה ֶׁשִהְצִליַח 

ִּבְזכּות ְׁשֵּתי ַהַּמֶּסְכּתֹות ָהֵאֶּלה, ִהְתִחיל ְלַׁשֵּנן אֹוָתם 

עֹוד – ּבֶֹקר ָוֶעֶרב, ַעד ֶׁשָּגַמר ֶאת ַהַּמֶּסְכּתֹות ָהֵאֶּלה 

ַאְרַּבַעת ֲאָלִפים ַּפַעם. ְוִצָּוה ֶׁשִּיְכְּתבּו ַעל ַהַּמֵּצָבה ֶׁשּלֹו 

ֲאָלִפים  ַאְרַּבַעת  ְורֹאׁש ַהָּׁשָנה  ֵּביָצה  "ָלַמד ַמֶּסֶכת 

ַּפַעם". ְוִכי הּוא רֹוֶצה ְלִהְתָּפֵאר ָּבֶזה? ָמה ֵיׁש ְלָאָדם 

ְלִהְתָּפֵאר ַאֲחֵרי ְפִטיָרתֹו?! ֶאָּלא ָרָצה ֶׁשִּיְלְמדּו ִמֶּמּנּו 

ָבֶזה. ּוַפַעם ָהָיה ַתְלִמיד ׁשֹוָבב ִּביִׁשיָבה ַאַחת )ְוֹלא ָידּוַע 

ִלי ַהְּיִׁשיָבה( ֶׁשֹּלא ָרָצה ִלְלמֹד, ְוַרּבֹו ָלַקח אֹותֹו ַלֶּקֶבר 

ַהֶּזה ֶׁשִּנְמָצא ְבֶחְלַקת ָהַאְדמֹו"ר ִמֶּבְלז )ַּכִּנְרֶאה הּוא 

ָהָיה ֲחִסיד ֶּבְלז(, ְוֶהְרָאה לֹו ֶאת ֶזה. ַהָּבחּור ִהְתַּפֵּלא: 

הּוא ָלַמד ַמֶּסֶכת ֵּביָצה ְורֹאׁש ַהָּׁשָנה ַאְרַּבַעת ֲאָלִפים 

ַּפַעם, ּוָמה ֲאִני עֹוֶׂשה? ֲאִני ׁשֹוֶתה ִביָרה, "ִּביָרה" ָראֵׁשי 

ֵתבֹות ֵּביָצה רֹאׁש ַהָּׁשָנה... ֲאָבל ָּכל ַהִּסּפּור ַהֶּזה ָרמּוז 

ַּבְּתִהִּלים, ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלַהֲאִמין. ָּכתּוב "ִמְצַות ה' ָּבָרה 

ְמִאיַרת ֵעיָנִים" )תהלים י"ט ט'(, ַהִּמָּלה "ָּבָרה" ָראֵׁשי 

ַאְרַּבַעת  ֵאיֹפה ָכתּוב  ַהָּׁשָנה",  ֹראׁש  "ֵּביָצה  ֵתבֹות 

ֲאָלִפים? ֵּבי"ת ָּכפּול ֵרי"ׁש ֶזה ַאְרַּבע ֵמאֹות, ָּכפּול 

ְכפּוָלה,  ִהיא  ָאז  ְּבָדֵגׁש  ְוַהֵּבי"ת  ַאְלַּפִים,  ֶזה  ֵה"א 

ַאְרַּבַעת ֲאָלִפים. ּוָמה ֶזה "ְמִאיַרת  ֵּכן ֵיׁש ְלָך  ְוִאם 

ֵעיָנִים"? ֶׁשָהֵעיַנִים ֵהִאירּו לֹו ַעל ְיֵדי ַהִּטּפּול ַהֶּזה. 
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"ַשָּׁלָמה ְׁשֹלמֹה, ַׂשְלָמה ְׁשֵלָמה ִׁשְּלָמּה"

ּבּוְחִניְּך  ִיְצָחק  ַרִּבי  ְוַרִּבי  ִמּמֹוִרי  ִסּפּור  ָׁשַמְעִּתי 

ַהִּסּפּור הּוא ֹלא  )ָאְמָנם  ְנדּוִדים  ָעַרְך  ַרִׁש"י  ֶׁשַּפַעם 

ִהְתַחְּלפּו(, ּוְבתֹוְך  ֶׁשַהֵּׁשמֹות  ִיָּתֵכן  ֲאָבל  ֲאִמִּתי,  ִנְרָאה 

ַהְּנדּוִדים ֶׁשּלֹו ִהִּגיַע ִלְסָפַרד ְלֵביתֹו ֶׁשל ַרִּבי ְיהּוָדה 

ַהֵּלִוי )ֶׁשָהָיה ְמֻכָּבד ְמֹאד ֵאֶצל ַהֶּמֶלְך, ִּכי ָהָיה יֹוֵעץ ְורֹוֵפא 

ֶׁשּלֹו(, ַרִׁש"י ָדַפק ַעל ַהֶּדֶלת ְוָׁשַאל: "ַהְּמׁשֹוֵרר ]ַרִּבי 

ְיהּוָדה ַהֵּלִוי[ ָּכאן? ַהִאם ֵיׁש ָּכאן ְמׁשֹוֵרר?" ָאְמרּו לֹו 

ֶׁשַהְּמׁשֹוֵרר ֵאינֹו ַבַּבִית. ְוִהֵּנה ְלַאַחר ֶׁשָּיָצא ַרִׁש"י ָׂשמּו 

ֵלב ֶׁשַהֲחִליָפה ֶׁשל ַרִּבי ְיהּוָדה ַהֵּלִוי ֶנֶעְלָמה, ָאְמרּו 

ַוַּדאי ֶׁשָה"אֹוֵרַח ּפֹוֵרַח" ַהֶּזה ָלַקח ֶאת ַהֲחִליָפה ֶׁשל 

ַהְּמׁשֹוֵרר ֶׁשָּלנּו. ָרצּו ַאֲחָריו, ְוָאְמרּו לֹו: "ָּתִביא ֶאת 

ַהֲחִליָפה!" ַרִׁש"י ָאַמר ָלֶהם: ֵאיזֹו ֲחִליָפה? "ֹזאת 

ַאֶּתם  ָמה  ַּכָּפָרִתי..."  ֹזאת  ְּתמּוָרִתי  ֲחִליָפִתי ֹזאת 

רֹוִצים ִמֶּמִּני? ָאְמרּו לֹו: ַאָּתה ָלַקְחָּת ֶאת ַהֲחִליָפה, 

ַאֶחֶרת ֵאיְך ִהיא ֶנֱעְלָמה? ְוֹלא ָזזּו ִמָּׁשם ַעד ֶׁשַרִשׁ"י 

ִׁשֵּלם ֶאת ְמִחיר ַהֲחִליָפה )ֵהם ֹלא ָיְדעּו ִמי ֶזה ַרִׁש"י(. 

ַהֶּדֶלת:  ְוָכַתב ַעל  ִּגיר  ָלַקח  ַהַּבִית,  ִמן  ָיָצא  ַרִׁש"י 

"שלמה, שלמה, שלמה, שלמה, שלמה". ַאַחר ָּכְך 

ָּבא ַרִּבי ְיהּוָדה ַהֵּלִוי ְוָרָאה ָמה ֶׁשָּכתּוב ַעל ַהֶּדֶלת, 

ְוָׁשַאל: "ַמה ֶּזה? ִמי ָכַתב ֶאת ֶזה? ְּכַתב ָּכל ָּכְך ָיֶפה". 

ָאְמרּו לֹו ְמָׁשְרָתיו: "ֶזה ֵאיֶזה "אֹוֵרַח ּפֹוֵרַח" ֶׁשָּלַקח 

ְלַׁשֵּלם".  ִהְכַרְחנּו אֹותֹו  ַוֲאַנְחנּו  ַהֲחִליָפה  ֶאת  ְלָך 

ָאַמר ָלֶהם: "ְלכּו ָתִביאּו אֹותֹו, ְוִכי ְרִאיֶתם ְּבֵעיֵניֶכם 

ֶׁשהּוא ָלַקח?!" ָאְמרּו לֹו: "ֹלא ָרִאינּו, ֲאָבל ֲאַנְחנּו 

ְוַרִּבי  ְוֵהִביאּו אֹותֹו,  חֹוְׁשִבים ֶׁשהּוא ָלַקח". ָהְלכּו 

ְיהּוָדה ַהֵּלִוי ִדֵּבר ִאּתֹו, ּוָמָצא ֶאת ַרִׁש"י ָמֵלא ָחְכָמה 

ַדַעת ּוְתבּוָנה. ָרָאה ָכְך ַרִּבי ְיהּוָדה ַהֵּלִוי, ִהְׁשָּתָאה: 

"ֵאיְך ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשחֹוְׁשִדים ְּבָחָכם ָּכמֹוָך?! ַּכָּמה 

ַרִּבי  ָאַמר לֹו  ֶׁשֶקל".  ָאַמר לֹו "ֵמָאה  ְלָך?"  ָלְקחּו 

ְיהּוָדה ַהֵּלִוי: "ַקח ָמאַתִים, ֵמָאה ַעל ַהֲחָׁשד, ּוֵמָאה 

ַהֶּכֶסף ֶׁשְּלָך. ֲאָבל ַּתִּגיד ִלי ִמי ָכַתב ַעל ַהֶּדֶלת?" ָאַמר 

לֹו ַרִׁש"י ֶׁשהּוא ָכַתב. ָׁשַאל אֹותֹו "ְוָלָמה ַאָּתה כֹוֵתב 

ָחֵמׁש ְּפָעִמים "ְׁשֹלֹמה", ֶנֶגד ַעִין ָהַרע?"... ָאַמר לֹו: 

"ֹּבא ִתְרֶאה". ָלַקח ַרִׁש"י ִגיר ְוִנֵּקד "ַשָּׁלָמה ְׁשֹלֹמה, 

ַׂשְלָמה ְׁשֵלָמה ִׁשְּלָמּה". ִהְסִּביר לֹו ַרִׁש"י: "ַׁשָּלָמה" 

ֶזה "ַמּדּוַע" ְּכמֹו ַבָּפסּוק "ַׁשָּלָמה ֶאְהֶיה ְּכעְֹטָיה" )שיר 

השירים א' ז'(, ְׁשֹלֹמה ֶזה ֲאִני ]ֶׁשְּׁשמֹו ַרֵּבנּו ְׁשֹלֹמה[, 

ַׂשְלָמה – ֶזה ִׂשְמָלה – ֲחִליָפה. ְׁשֵלָמה – ִּכי ָאְמרּו ִלי 

ְלַׁשֵּלם ֲחִליָפה ְׁשֵלָמה ְוֹלא ַרק ֲחִצי. ִׁשְּלָמּה – ִׁשֵּלם 

אֹוָתּה"... )גליון 209 את ט"ו(.

ְּכֶׁשאֹוְמִרים ִּדְבֵרי תֹוָרה ֵבין ִמְנָחה ְלַעְרִבית ּוְכֶׁשַּמִּגיַע ְזַמן ְּתִפַּלת ַעְרִבית 

אֹוְמִרים ַקִּדיׁש "ַעל ִיְׂשָרֵאל" )ִּכי ְכֶׁשאֹוְמִרים ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה אֹוְמִרים 

ַקִּדיׁש "ַעל ִיְׂשָרֵאל"(, ְוַאַחר ָּכְך ַמְתִחיִלים "ְוהּוא ַרחּום". ְוָׁשֲאלּו אֹוִתי 

ַמּדּוַע ֹלא אֹוְמִרים "ה' ְצָבאֹות ִעָּמנּו" ְוַקִּדיׁש ]ֶׁשְּבֶדֶרְך ְּכָלל ּפֹוְתִחים 

ֶאת ַעְרִבית ִּבְפסּוֵקי "ה' ְצָבאֹות ִעָּמנּו" ַוֲחִצי ַקִּדיׁש?[ ָאְמָנם ַקִּדיׁש 

ְּכָבר ָאַמְרנּו, ֲאָבל ָלָּמה ְנַדֵּלג ַעל ְּפסּוֵקי "ה' ְצָבאֹות ִעָּמנּו"? ֲאָבל 

ֶאת ֶזה ָרִאיִתי ֲהָלָכה ְלַמֲעֶׂשה ֹלא ַאַחת ְוֹלא ְׁשַּתִים ֵאֶצל ָמָרן ָהַרב 

עֹוַבְדָיה ֶׁשָעָׂשה ָכְך. ָאְמָנם ֵיׁש ָחָכם ֶאָחד ֶׁשאֹוֵמר: ֹלא ָרִאיָת טֹוב, 

ְוָהַרב עֹוַבְדָיה ָאַמר "ה' ְצָבאֹות ִעָּמנּו" ְוַקִּדיׁש. ֲאָבל ֲאִני ָהִייִתי ְלַיד 

ָהַרב – ִּכֵּסא ַעל ַיד ִּכֵּסא, ְוַכֲאֶׁשר ָהָיה גֹוֵמר ֶאת ַהִּׁשעּור ְּכֶׁשָהָיה ָבא 

ִלְמסֹר ִׁשעּוִרים ַּבְּיִׁשיָבה, ָהָיה אֹוֵמר ַקִּדיׁש ּוִמָּיד ַמְתִחיל "ְוהּוא ַרחּום 

ְיַכֵּפר ָעוֹן" ְוֹלא ָאַמר "ה' ְצָבאֹות" ְוֹלא ַקִּדיׁש. ּוֶבֱאֶמת ַמּדּוַע ֹלא לֹוַמר 

"ה' ְצָבאֹות ִעָּמנּו"? ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשֵּיׁש ָמקֹור ָלֶזה ֶׁשָּכל ַהְּפסּוִקים 

ֶׁשל "ה' ְצָבאֹות ִעָּמנּו" ָּבאּו ִבְׁשִביל ַהַּקִּדיׁש, ְוַעְכָׁשו ֶׁשָאַמְרנּו ַקִּדיׁש 

ְּבצּוָרה ַאֶחֶרת ַּדי ָּבֶזה, ְוָאְמָנם ֹלא ָרִאיִתי ֶאת ֶזה ְמפָֹרׁש ְּבַכף ַהַחִּיים, 

ְוַאְּדַרָּבא ָאְמרּו ִלי ֶׁשֵּיׁש ְסִתיָרה ָלֶזה ִבְדָבָריו. ֲאָבל ִמְסַּתֵּבר ֶׁשָהַרב 

עֹוַבְדָיה ָרָאה ֶאת ֶזה ּוָפַסק ַאֶחֶרת אֹו ֶׁשָרָאה ָכְך ֵאֶצל ַרּבֹוָתיו. )ְוֵאיִני 

יֹוֵדַע ֶאת ַהְּמקֹורֹות ָלֶזה, ּוִמי ֶׁשָּיכֹול ְלָהִביא ִלי אֹוָתם ָּתבֹוא ָעָליו ְּבָרָכה(. ְוִאם 

ָהַרב ָעָׂשה ָכְך, ֶזה ַמֲעֵׂשה ַרב ְוֶזה ֲהָלָכה ְלַמֲעֶׂשה. )ׁשּוב ֶהְראּוִני ְּבַׁשַער 

ַהַּכָּונֹות )דנ"ב ע"א( ְוהּוָבא ִבְפתֹוָרא ְדַאָּבא )דכ"ד ע"א( ְּבַהָּגַהת מהרש"ו 

]ַרֵּבנּו ְׁשמּוֵאל ִויָטאל ֶּבן ַרֵּבנּו ַחִּיים ִויָטאל[ ֶׁשַּטַעם ַהְּפסּוִקים ַהְּׁשֹלָׁשה )ה' 

ָּדָבר ֵריָקם. ַעד ָּכאן.  ִיְהֶיה ַקִּדיׁש ִראׁשֹון ַעל  ְּכֵדי ֶׁשֹּלא  ְוכּו'(,  ִעָּמנּו  ְצָבאֹות 

ִמְּכָלל ֶׁשֵאין צֶֹרְך ַּבֲאִמיָרָתם ְּכֶׁשֵאין אֹוְמִרים ַקִּדיׁש(. )גליון 209 אות י"ב(.

א. ַהֵּׁשם ָחֵנן ֶׁשּמֹוִפיַע ַּבְּגָמרא, ֻּכָּלם ְמַבְּטִאים אֹותֹו ָחָנן. ֲאָבל ַּפַעם 

ְּדַבר ְׁשמּוֵאל )סימן רמ"א(  ְבֵסֶפר  ִלי ְתׁשּוָבה  ֶהְרָאה  ַזַצ"ל  ַאָּבא 

ֶׁשּכֹוֵתב לֹוַמר "ָחֵנן". ְוַלְמרֹות ֶׁשָּמָצאנּו ַבָּפסּוק ָחָנן ִּבְׁשֵני ָקָמִצים 

)ירמיה פרק ל"ה פסוק ד', ועוד(, ֲאָבל ַּבְּגָמָרא קֹוְרִאים ָחֵנן ָקָמץ-ֵציֵרי. 

ְוָכָכה ַהָּמסֶֹרת ָּבֶזה. ּוָמָצאִתי לֹו ְרָאָיה, ֶׁשִּלְפָעִמים ַּבְּגָמָרא ְּבָמקֹום 

ֶאָחד ָּכתּוב "ָחֵנן", ּוְבָמקֹום ַאֵחר ָּכתּוב "ָחֵנין". ּוִמֶּזה מּוָכח ֶׁשַהּנּו"ן 

ְּבֵציֵרי ]ֶׁשָהאֹות יּו"ד ַּבִּמָּלה "ָחֵנין" ְמַלֶּמֶדת ָּכְך[. )גליון 99 הערה 3(.

ב. ָמָצאִתי ָדָבר ָיֶפה ָרמּוז ַּבָּפסּוק: "ְיָקָרה ִהיא ִמְּפִניִנים ְוָכל ֲחָפֶציָך ֹלא 

ִיְׁשוּו ָבּה" )משלי פרק ג' פסוק ט"ו(, "ְיָקָרה ִהיא ִמְּפִניִנים" ֶזה ְבִגיַמְטִרָּיא 

"ּתֹוָרה". ֲחָכִמים )מסכת הוריות דף י"ג עמוד א'( ָּדְרׁשּו: ְיָקָרה ִהיא 

ִמְּפִניִנים, ֶׁשַהּתֹוָרה ְיָקָרה ַוֲחׁשּוָבה יֹוֵתר ֵמֲחִׁשיבּותֹו ֶׁשל ּכֵֹהן ָּגדֹול 

ֶׁשִּנְכָנס ִלְפַני ְוִלְפִנים ]ְּכלֹוַמר ְלקֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים[. )גליון 100 אות א'(.
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כל מה שאתה אומר לנו. אמר לו: אל תכתוב. ולמה? כי אח”כ אם תשכח, 
אתה תסמוך על עורות הבהמות המתות, ואתה חושד את שכלך הזך. 
כי השכל הזך מראה לך מה לעשות, ואם תסמוך על הספר, לפעמים 
הספר יש בו טעויות. וזה לא פעם אחת ולא פעמיים, עשרות פעמים 
ראינו שנכתבו דברים ולא הבינו אותם21. אדם צריך להפעיל את השכל.

לפסוק נגד מרן?!
אבל לומר שאני פסקתי נגד מרן?! לא פסקתי נגד מרן. אפילו כשיש כו. 

לי שאלה על מרן, אני לא פוסק נגדו. למשל מרן כותב שאם אין כהן בבית 
הכנסת יעלה ישראל ולא יעלה לוי )סי’ קל”ה ס”ו(. ויש אחרונים שהבינו 
שלא יעלה לוי בכלל, וככה אבא ע”ה היה פוסק. וזה תמוה מאד, ולא 
הייתי תופס ומעכל את זה, הייתכן שהלוי יותר גרוע מישראל?! הרי 
הישראל עולה במקום כהן, ואילו הלוי שהוא המשרת של הכהן, אם אין 
כהן הוא לא שוה כלום?! למה הוא לא שווה כלום?! עד שלמדתי מסכת 
כתובות )דף כ”ה ע”ב( שמוכח שם כדברי הפוסקים האלה. אבל ההלכה 
לא ככה. יש ביביע אומר )חלק ששי חאו”ח סי’ כ”ד( שהביא פוסקים רבים 
שהלוי יכול לעלות ראשון במקום הכהן. וככה פסק הרב ערך השלחן 
וגם לאלה שאומרים שאינו עולה, אם אתה  בהשמטות )סי’ קל”ה שם(. 

אומר “אף על פי שהוא לוי”, אתה יכול להעלות אותו. 

להפסיק את כל הדיבה הרעה
וכי אנחנו נקום ונפסוק נגד מרן?! ואחר כך יוציאו עלינו לעז: “תזהרו כז. 

ממנו, הבן אדם הזה מחריב את העולם, ויש לו תלמידים שהולכים 
בדרכו”. אין תלמידים שהולכים בדרכי, אני אף פעם לא כופה את דעתי 
על אף אחד. אני מסביר את טעמי, ו”השומע ישמע והחדלים יחדלו” 
)ע”פ יחזקאל ג’ כ”ז( )ואני עושה להם חרוז בסוף: וילכו אחרי ההבל ויהבלו )ירמיה 

ב’ ה’(...(, מי שרוצה להבין שיבין ומי שלא רוצה שלא יבין. לכן להפסיק 

את כל הדיבה הרעה – “ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם” )בראשית 
ל”ז ב’(. אני מדבר ביושר ואני מודה מתי שטעיתי, אין לי את המידה הזאת 

ש”אני ואפסי עוד” )ישעיה מ”ז ח’(, אין דבר כזה בעולם. אדם חייב לדעת 
שאני ואפסי – אני והאפס – אותו דבר... וממילא ְיַזּכּו אותו מהשמים 

לכוון לאמת על פי רוב ברוך ה’. ברוך ה’ לעולם אמן ואמן.

מי שבירך אמותינו הקדושות, הוא יברך את אירית הודיה בת מזל 
לרפואה שלמה ובריאות איתנה. אביה ר’ משה חדיף שיהיה בריא עוזר 
לתלמידי חכמים ועוזר לישיבות ולכל אחד ואחד, ה’ יתברך יתן לו 
כלבבו הטוב, ויציל את בתו מרדת שחת, אף פעם אסור להתייאש! 
מה שבכוחנו לעשות נעשה, )אם אפשר, יבואו עשרה תלמידי חכמים וילכו 
לקבר רחל אמנו או לכותל המערבי ויתפללו עליה(, וה’ יתברך יציל אותה 

מכל המחלות האלה ותהיה בריאה ותאריך ימים ושנים טובות. 
אמן כן יהי רצון.

מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את כל 
השומעים, ואת כל הרואים בלויין, ואת כל הקוראים אחר כך בעלון בית 
נאמן, ה’ יתברך יתן להם כל טוב שבעולם, בריאות איתנה והצלחה 
רבה, אושר ועושר וכל טוב, ויזכו לראות את בניהם מחונכים על פי 
התורה, ושיהיה קידוש ה’ בעם ישראל, שידעו להעריך מה זו תורה 
ומה זו יראת שמים, כי בלי זה אנחנו אפס אפסים, כלום אין לנו. ונזכה 

לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן ואמן.
הוא היה מוכן לקבל את הדין. ובלילה האחרון שלו, אמר להם שהנפש נשארת 
ויש השארת הנפש, ואמר להם הוכחות רבות שהופיעו אח”כ ממה שהתלמידים 
כתבו לבד. ואח”כ התפארת ישראל ראה את ההוכחות האלה, אמר ראיתי אותם 
בספר ‘פעדאן’, והביא אותם בזרע ישראל על פרקי אבות, וכתב: “הוכחות גדולות 

על השארת הנפש”.
21.  במקום אחד בתוספות במסכת סוכה )דף ג’ ע”א בדיבור הראשון של התוס’( משמע 
מדבריהם שאם יש לך סוכה שטח של ארבעים ותשעה טפחים )שזה שבע כפול 
שבע(, אפילו שהרוחב קצר והאורך ארוך יותר, האורך ישלים את הרוחב. אבל 
המפרשים כתבו שיש טעות סופר בתוספות וצריך להוסיף תיבת “אלא”, ובא 
הרב חיד”א ע”ה )ברכ”י סי’ תרל”ד ס”א( ואמר אני ראיתי בתוספות כתב יד ישן שלא 
כתוב “אלא”, וא”כ סימן שאפשר שהאורך ישלים את הרוחב. והרב בית השואבה 
)סי’ י”א אות ו’( אמר מה הראיה? הסופר שם טעה כמו שטעו הסופרים האחרונים. 

ובאמת העיון מוכיח שזה לא ככה ]וצריך לגרוס “אלא”[.


