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אם יאמר “עננו”, ומה הדין בחזן?  יב. מרן הרב עובדיה ע”ה התורה שלו היתה כל כך מתוקה -הוא ֶהֱחָיה אותנו.

וינהג בֻעזו תימן
שבוע טוב ומבורך. השיר ]ששרו רבי כפיר פרטוש ואחיו ר’ יהונתן[ על הרמב”ם א. 

)נדפס בקונטרס כסא המלך עמ’ ה’(, רמזתי בו את כל הספרים העיקריים שלו: פירוש 
המשניות, ספר המצוות, מורה נבוכים, היד החזקה ואגרת תימן. המיוחד שיש באגרת 
תימן, שאמר חכם אחד )בהסכמה לס’ אבן ספיר-מסע תימן( שאילו לא בא הרמב”ם לעולם 
רק לכתוב לנו את אגרת תימן דיינו! למה? כי שבט שלם משבטי ישראל עמד להתבולל 
בין האומות, עמד להתאסלם. בא שוטה אחד שאמר להם מוחמד כתוב בתורה. איפה 
הוא כתוב? “ולישמעאל שמעתיך הנה בירכתי אותו והפריתי אותו והרביתי אותו 
מחמד, אז התורה רמזה  במאד מאד עולה בגימטריא  במאד מאד” )בראשית י”ז כ’( - 
שיקום אחד ושמו מוחמד... תודה רבה. איך הרמב”ם סתר את דבריו? פורר אותם, 
אמר להם אילו התורה אמרה “וברכתי אותו במאד מאד”, אולי נפרש תברך אותו 
באחד שהגימטריא שלו במאד מאד, אבל התורה אמרה “והרביתי אותו במאד מאד”, 
שהוא יהיה הרבה מאד מאד. כתוב גם “ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד 
מאד” )שמות א’ ז’( וכי היה מוחמד אתם במצרים?! מה אתם אומרים?! ככה הרס את 
כל הדברים שלו. איגרת שנשלחה ממצרים לתימן החזיקה את היהודים בתימן מאות 
שנים, עד שבאו אחרים וגילו אותם, ראו שיש כאן יהדות עסיסית, יהדות פוריה, יהדות 
נפלאה. וגמלו אותו התימנים במה שהם מעתיקים לשון הרמב”ם כמות שהוא, בלי 

הגהות ובלי חכמות. הנוסח התימני מדוייק מאד1.

מלים יכולות להחיות
בשבועות האחרונים הייתה בעוונות מידת הדין מתוחה על שונאי ישראל, בתו ב. 

של הגביר הנדיב היקר, אוהב תורה ולומדיה ]ר’ משה חדיף הי”ו[ נפטרה מהמחלה. 
לפני שנתיים ימים שהתחילה לה המחלה השמיעו לה שיר של רבי יצחק סונה: “אל 
)אומרים שזה אח שלו(, הרופאים  ציון יחזקאל  נא רפאני”, הוא חיבר אותו לרפואת 
באמריקה התייאשו ממנו, אמרו אין לנו מה לעשות, והוא חיבר לו שיר מעודד. אמנם 
אין בו משקל של יתדות ותנועות אבל המלים מעודדות, זה העיקר בשיר. לא העיקר 
“מלים  שיש לו מנגינה יפה או מנגינה לא יפה, העיקר בו זה המלים. כמו שאומרים 
יכולות להרוג”, ככה גם מלים יכולות להחיות. ובסייעתא דשמיא נשאר בחיים והוא 
שר ומפייט בכל מקום. חשבנו להשמיע לה אותו, היא הייתה עם אביה יבדל לחיים 
במקום שהיינו פעם בקיץ, והשמיעו לה את זה. אבל בעוונות המצב הדרדר והדרדר, 

עד שביום ששי האחרון הלכה לעולם הבא2.

1.  ככה תמצא ברמב”ם פרנקל: “בכתי”ת”. מה זה כתי”ת? כתבי יד תימנים. כתוב שם למשל )סדר התפלות(: 
“אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה חננו מאתך” בלי וי”ו )וחננו(, אתה חונן – חננו. מה זה וחננו? בשמונה 

עשר כתבי יד תימניים מעתיקים חננו בלי וי”ו, ויש עוד הרבה דברים כאלה.
2.  בעלונים שלנו כתבו לרפואת פלונית ]הנז’[, ועוד לרפואת ‘רבי דן כהן בן מבירכא’ מבירכא זה שם ערבי 
– מבורכת. אבל הם לא יודעים ש’מבירכה’ כותבים בה”א בסוף. כל מלה שהיא בערבית עושים בסוף ה”א – 
תרכייה, סולטאנה, עזיזה, כולם בה”א בסוף. למה? כי הערבית אחות העברית, ובעברית לסימן נקבה יש ה”א 
בסוף. וזה כתב מהריק”ש )אה”ע סי’ קכ”ט, הוא היה מהפוסקים הראשונים, תלמיד הרדב”ז( כל מלה שהיא ערבית 
בלשון נקבה כותבים אותה בגט בה”א. בגט מדייקים עד מאד, לא כמו בכתובה. מבירכה כותבים בה”א. יוצא 
מן הכלל ג’רבא, שכותבים אותה באל”ף, ורבי כלפון ע”ה כתב )ברית כהונה חאה”ע מערכת אל”ף אות י”ג( כי ג’רבא 
הייתה אחת מערי ספרד, כלומר הייתה עיר נוצרית ]ולכן כותבים אותה באל”ף[, וכמו שכתוב בספר השומר 
אמת )סי’ כ”ג אות ה’(. ושם בשומר אמת כתב כן בשם הרב צמח דוד, וחיפשתי בצמח דוד )יש לי ספר צמח דוד 
ב”ה. זה תלמיד של מהר”ל מפראג( ולא מצאתי הדבר הזה. אחר כך ראיתי שגם רבי שושן כהן כתב צריך עיון, לא 
מצאתי את זה )עיין בס’ תורת ה’ בסופו עמ’ שכ”ה(. אבל ככה נהגו בכל הדורות, כותבים ג’רבא באל”ף )ובאותיות 
ערביות כותבים ג’רבא בה’, ככה ראיתי, תמיד כותבים ג’רבא בה’(. ג’רבא נשאיר אותה יוצאת מן הכלל - ג’רבא. אבל 

‘מבירכה’ כותבים אותה בה”א. 

מי שלא מפחד מדמיונות שיתחסן
שואלים על החיסון נגד קורונה. הראה לי רבי ליאור כהן שיחיה דברי תפארת ישראל ג. 

בסוף מסכת יומא בבועז3 )שם פ”ח אות ב’( על המצאה שהמציאו בימיו נגד כלבת4, והיו 
עוד תרופות שמדבר עליהם שם, כמו אבעבועות שחורות5, ואחר כך עשו גם לחצבת 
ולכל הדברים האלה. והוא אומר )שם אות ג’( אם יש להם תרופה אע”פ שלפעמים היא 
בספק חייבים לעשות אותה, קל וחומר ממה שכתב מרן בבית יוסף בסוף חושן משפט 
סי’ תכ”ו ]בשם הירושלמי[ שחייב אדם להכניס עצמו בספק סכנה כדי להציל חבירו 
מודאי סכנה. ע”ש. וכאן בנדון דידן מעידים רופאים גדולים ותלמידי חכמים גדולים 
שהחיסון הזה נגד הקורונה הוא חיסון בריא, והמחלה לא חוזרת. לכן כל מי שיש לו 
ספק אולי ידבק מאחרים ילך להתחסן. אמרו, בפרשת השבוע שעבר קראנו “וירחץ 
פניו ויצא ויתאפק ויאמר שימו לחם” )בראשית מ”ג ל”א(, והתרגום של ויתאפק – ויתחסן, 
עשה חיסון... אחרי שעשה חיסון – “שימו לחם” נשב ביחד. מי שאינו עושה חיסון 
צריך לשים את המסכה על הפנים, או צריך לשים לו זכוכית גדולה שלא יראו אותו, 
רק יסתכלו עליו מרחוק - “ויראו אותו מרחוק” )שם ל”ז י”ח(... אבל אם עושים חיסון 

3.  פעם )בדפוסים הראשונים( היו ביחד ]שני הפירושים שלו[ יכין ובועז. וכשרוצה להאריך היה עושה סוגריים 
‘בועז’  ‘יכין’ שהוא מבאר את המשנה, ובין  ומאריך ומפשט. בדפוסים האחרונים בוילנא אמרו להפריד בין 
שהוא מקשה ומתרץ. מביא שם קושיות של ‘הגאון הגדול רבי עקיבא איגר’, ואחר כך כותב: ‘עכלה”ט’ - עד 

כאן לשונו הטהור, ואחר כך כותב מה שהוא חושב.
4.  זו מחלת נשיכת הכלב שהיא מסוכנת מאד. עד לואי פסטר לא היה אף אחד שהעיז לנגוע בה. בזמן התפארת 
ישראל התחילו קצת לנסות לרפא אותה. וכן לגבי חיסון נגד אבעבועות שחורות כותב שם )באות ג’( שאף שאחת 
לאלף התרופה הזו מזיקה, אבל הולכים אחרי הרוב, כי רשאי אדם להכניס עצמו בסכנה רחוקה כדי להציל 
את עצמו מסכנה קרובה. ואם לא נעשה את התרופה הזאת אז חס וחלילה כולם הולכים לאיבוד. יותר מאוחר 
היה אחד צרפתי שמו לואי פסטר שהציל אלפים ורבבות מהמחלה הזאת של הכלבת. איך הוא הציל? אומרים 
שהיה לו חבר יהודי שלמד גמרא, ואמר לו לואי: תגיד לי, בתלמוד שלכם כתוב משהו נגד הכלבת? אמר לו: 
יש משנה כזאת: “מי שנשכו כלב שוטה אין מאכילים אותו מחצר כבד שלו ורבי מתיא בן חרש מתיר” )יומא 
פרק ח’ משנה ו’(. מה זה “מחצר כבד שלו”? בכבד יש מקום שנקרא חצר כבד, החצר של הכבד, בלשון ארמית 
נקרא: ‘טרפשא דכבדא’ - הטרפש של הכבד, ומחצר כבד של הכלב השוטה הזה היו מאכילים את החולה. אז 
המשנה אומרת לא כדאי לעשות את זה ]להתיר איסור בהמה טמאה[, כי לא ידעו אם התרופה הזאת טובה 
לא טובה, ורבי מתיא בן חרש מתיר. פעם הרבנים היו גם רופאים, היום רב ורופא זה תרתי דסתרן, פעם היה 
אחרת, הרב היה גם רופא. היה הר”ן - רבנו נסים ע”ה שמעיד עליו תלמידו הריב”ש )סי’ שע”ה( שאין כמוהו 
בכל חכמי ישראל, הוא בקי בכל התורה כולה, ואמר שכל חכמי ישראל לפניו )בספרד לפני שש מאות שנה( כמו 
י”ן, ככה בסידורים שלנו )במשניות  “קליפת השום וגרגיר שומשום”. )ודרך אגב, למדנו ממנו שאומרים ׁשומׁשום בִשׁ
שבת(, עד שבאו וִלמדו אותנו להגיד ׂשומׂשום, אבל ׂשומׂשום זה בערבית, בעברית זה בשי”ן ימנית. מה שבערבית בׂשי”ן 
בעברית בׁשי”ן, “אם השמאל ואימינה ואם הימין ואשמאילה” )בראשית י”ג ט’(...(, ככה כותב הריב”ש בסימן שע”ה על 
רבו הר”ן, ובסימן שצ”ד על ר”ת. והר”ן היה רופא, מלאכתו הייתה רופא, והרשב”ץ )ח”ג סימן ל”ז( מביא בשמו 
דברים של רפואה. ככה היה פעם. אז רבי מתיא בן חרש ידע שהתרופה הזאת מועילה. ולואי פסטר הזה התחיל 
לנסות ולבדוק איך יכול להיות שחצר כבד מועיל? אז הוא הגיע למסקנא שאם יש סם המוות קטן ותעשה לו 
סם המוות גדול, הגדול יבטל את הקטן ואחר כך הבן אדם יתרפא. )לא מזמן שמענו על אשה שהייתה חולה וכמעט 
בלי הכרה, מונחת במטה עשרים שנה, קיבלה קורונה, הקורונה נלחמה במחלה הראשונה של האשה, התחילו להילחם 
“ויכו זה את זה” והיא נשארה בחיים! הבריאה משתי המחלות בבת אחת. יש דבר כזה(. אז הוא המציא זריקה, בפעם 
הראשונה שהמציא אותה אמר אני לא אוכל לבוא לאחד ואומר לו בוא תנשוך אותך כלבה ואחר כך נעשה לך 
תרופה, יגיד לך לא, תעזוב אותי. “לא מדובשך ולא מעוקצך” )במדבר רבה פרשה כ’ פיסקא י’(... אלא בא לו ילד 
שאמו הייתה בכפרים )כפר בצרפת(, והביאה את הבן שלה, והוא היה נראה כזה עומד למות ]מכלבת[, אז הוא 
טיפל בו ארבעה עשר לילות, כל לילה שם לו זריקה, למחרת שם לו זריקה, ולפי חשבונו רק בלילה הארבעה 
עשר זו תקופת המשבר, או לכאן או לכאן. בלילה האחרון לא היה הרופא יכול לישון, למחרת הלך וראה אותו 

חי. אמר שישו ושמחו, גיליתי תרופה לכלבת.
5.  כותב אותם באידיש: ‘פאקקען’, לא ידענו מה זה, אבל למזלנו יש היום ספר הברית )ח”א מאמר י”ז פרק ב’( 

שמזכיר את הפאקקען האלה. גם הוא כותב באידיש, אבל 
יש ספר הברית חדש שמבאר את כל השמות המוזרים 

האלה בעברית שלנו, וזה אבעבועות שחורות.
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הכל בסדר. מי שלא מפחד מדמיונות שיעשה חיסון. אמרו אפילו אם אחד מתוך מיליון 
יחלה, זה בסדר, לא קרה כלום. אפילו החולים יבריאו אחרי שעשו חיסון. 

לפני כל נסיעה יתן צדקה ויתפלל
בחודש האחרון הסתלקו בעוונות שני ילדים בגיל חמש ושבע, אמם ממשפחת כהן ד. 

ובעלה יונגרייז, )גרים בבית א-ל(. האמא ילדה, ויש לה משפחה גדולה בן פורת יוסף, ואחד 
מבני המשפחה אמר אני אקח אותם באוטו שלי, וזה המסיע כנראה התעלף בדרך, ומיד 
קרתה לו תאונה ומתו שני ילדים בעוונות )היה שם ילד נוסף שיבדל לחיים, והלכו שני ילדים, 
אחד בן חמש ואחד בן שבע(. מאד צריך להיזהר בדברים האלה6. בשבוע האחרון זוג חרדים 
מתו בתאונה אחת, ומי יודע כמה זוגות הלכו )וכמה נפגעו בקורונה, וכמה צרות צרורות(. אני 
אומר תמיד לכל התלמידים, כשאדם נוסע למקום רחוק, ואפילו פחות משעה וחומש שלא 
אומרים תפילת הדרך ולא ברכת הגומל, תפילה תמיד אפשר לומר. לפני שאדם יסע ישים 
פרוטה לצדקה )ישים שקל או מה שיכול, שקל, חצי שקל, עשר אגורות(, ויתפלל: ‘אנא ריבון 
העולמים תצליח את הדרך’, ובדרך יאמר תפילת הדרך בלי שם ומלכות7. ואם הנהג לא 
שתה קפה לפני הנסיעה והוא עייף, אסור לו לנהוג! לפני הנהיגה תשים כסף לצדקה, 

ובנהיגה תאמר יהי רצון עם כל הילדים הקטנים המסכנים האלה.

גלגל הוא שחוזר
ואני תמיד נוהג ככה כשהנסיעה ארוכה. אני זוכר בשנת תשנ”ו נסענו לעשות שבת ה. 

באיזה מקום )איני זוכר איפה( ובדרך גלגל אחד מהאוטו התפרק ויצא, אבל אני הייתי קורא 
רעמך בגלגל” )תהלים ע”ז י”ט( - הגלגל ברח... טוב, החזירו אותו,  תהלים, הגעתי: “קול 
וברוך ה’ המשכנו את הדרך. והיה מישהו אחר מהאברכים של הישיבה, ותמיד כשהיה 
ם משהו לצדקה, ופעם אחת שכח. ובדרך גם כן התפרק לו איזה גלגל או  נוסע היה ׂשָ
משהו, והילד הקטן שלו נפל בכביש, ברוך ה’ החזירו אותו לאוטו, אבל הוא כנראה קיבל 
פחד, ואושפז שבועיים בבית חולים בילינסון. הלכתי אליו, אמרתי לו שמת צדקה? אמר 
לי שכחתי. אמרת תפילת הדרך? אמר לי שכחתי. מה לעשות?! מה מפסידים מלשים 
פרוטה לצדקה ולומר תפילת הדרך? מה הפחד מזה? יש לכם בורא עולם, יש מי שמשגיח 
עליך איפה שאתה נמצא. בבית, בשדה, באוטו, במטוס ובכל מקום8. בכל מקום שאתה 

הולך הקב”ה אתך. 

כשאתה בוטח בה’ הוא מראה לך נסים ונפלאות
“לחגור את החגורות”. ומראים לך תמונות ו.  ופתאום אומרים:  נמצא במטוס  אתה 

מזוויעות, אם נפלת בים תעשה ככה, ואם אתה באוויר תעשה ככה, אתה רק רואה את 
התמונה ואתה מתחיל להשתגע... אני לא מסתכל על התמונה, איך אני יכול לעשות 
את זה?! בר מינן איזו בהלה יש שם, מה אני יכול לעשות? אני אומר להם תקראו: “אנא 
בכח גדולת ימינך תתיר צרורה”, ותכוונו גדולת ימינך זה חסד, גדולה זה חסד וימינך זה 
חסד. “תתיר צרורה” - תתיר לנו את החגורה... נוריד אותה. ותשעים ותשעה אחוז לפני 
שאני גומר ‘אנא בכח’, אומרים הכל כרגיל - “לנשום כרגיל”. להוריד את החגורה. צריך 
לדעת שאדם נמצא כל רגע ורגע בהשגחה של הקב”ה, לא משנה אם האדם הזה חסיד 
או לא חסיד, גאון או בטלן, כשאתה בוטח בה’ הוא מראה לך נסים ונפלאות. אומר הבעל 
שם טוב: “רבים מכאובים לרשע, והבוטח בה’ - אף על פי שהוא רשע - חסד יסובבנו9” 

6.  והנהג, נתן צבי בן ציפורה מיכל, שתהיה לו בע”ה רפואה שלמה ובריאות איתנה. אמן.
7.  כי המשנה ברורה כותב )סי’ ק”י בביאה”ל ד”ה ואין( שאם נוסעים פחות משעה ורבע, או שיש ישובים בדרך בתוך 
פרסה מכאן ופרסה מכאן, לא אומרים תפלת הדרך. אבל לומר אותה בלי שם ומלכות אפשר לומר תמיד. ולא זו 
בלבד, אלא שבלי שם ומלכות אתה יכול להוסיף כמה מלים, כמו: “תצילנו מכל מיני פגע רע, ומתאונות דרכים”, 
אפילו שהמלה תאונה היא לא מדויקת כל כך, אבל אין לנו מלה אחרת. אז אומרים מתאונת דרכים, ואפשר להוסיף 
גם כן ‘מסכנת מחבלים’, כי המחבלים הארורים האלה לא מצאנו מנוחה מהם. “יגעתי באנחתי ומנוחה לא מצאתי” 
)זה פסוק בירמיה מ”ה ג’(. “יגעתי באנחתי” - אנחנו מטפלים בהם, מטפלים בקורונה שלהם, אבל הם - “כמו פתן 
חרש יאטם אזנו” )תהלים נ”ח ה’(, אין מה לעשות אתם, עד שיום אחד הקב”ה יגרש אותם. כתוב “והרשעים כים 
נגרש” )ישעיה נ”ז כ’( - מי שהם נגרשים כים – ה’ יגרש אותם. שיפסיקו לשגע את העולם, שיפסיקו הטירוף שלהם.
8.  הערבים הרי לא אוכלים חזיר, והיה ערבי רשע אחד מבוגר, ויש לו שתי נשים, אחת מבוגרת ואחת צעירה. 
הוא היה במטוס, והביאו להם בשר דבר אחר )חזיר( ואשתו המבוגרת אמרה לו אסור על פי הערבים לאכול בשר 
חזיר, )מוחמד לקח את זה מהתורה, אמר להם לא לאכול חזיר(, ואילו הצעירה לא אמרה לו כלום. אמר לה תשמעי 
אני עכשיו למעלה באוויר, ה’ לא רואה אותי... הוא רואה רק מה שיש בשמים או מה שיש בארץ, אבל אני נמצא 
באוויר, ובאוויר הזה אני פטור מכל התורה כולה, פטור מהקוראן, פטור מהכל. והיה שם הרב מרדכי אליהו ע”ה 
ושמע את מה שאומר השוטה הזה בערבית, הוא מבין ערבית. והנה אחר כך היו אתו כמה ערבים, וערבי אחד 
בא לרב מרדכי אליהו ואמר לו תברך אותי, בירך אותו וחזר למקום שלו, אמר לו הגדול המופתי הזה: אתה לא 
מתבייש? אתה הולך ליהודי שיברך אותך? אתה כופר במוחמד. אז הרב מרדכי פתח את הפה שלו ואמר לו: ואתה 
לא מתבייש לאכול חזיר במטוס, ולומר שה’ לא רואה? אני אספר את זה. הוא פחד פחד מוות, אמר: לא ידעתי 
שאתה מבין ערבית... אמר לו: ידעת או לא ידעת מה זה משנה? אני אספר את זה לכולם! נישק לו את היד, אמר 

לו: סלח לי רבי, אני לא אעשה יותר את זה. טעיתי. “חטאתי עוויתי פשעתי”.
)שהיה בקי  שהרב שמאי גינזבורג  9.  זה היה חידוש גדול, ראיתי אותו בספר דרכי חיים, ואחרי שנים מצאתי 
עצום, ויש לו ספר ‘אמרי שמאי’( אמר שזה כתוב במדרש תהלים על הפסוק הזה. כי הפסוק היה צריך לומר “רבים 

)תהלים ל”ב י’(. לכן כל אדם ואדם זקוק לחסד, אדם לא יכול לחיות בעולם הזה בשלווה. 
יש שונאים, יש מקנאים, יש מלעיגים, יש מלשינים10, אבל כשאתה בוטח בה’ אף אחד 
לא יכול לפגוע בך. לכן כשאדם נוסע, לפני הנסיעה יפריש מעות לצדקה, ובנסיעה יגיד 
תפילת הדרך. וזה רמוז בפסוק בתהלים )פ”ה י”ד(: “צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו” 

- אתה נותן צדקה לפני הנסיעה ואז תשים לדרך פעמיך. 

הקב”ה אומר: אתה מאמין בי? אתן לך הכל
הסטייפלר ע”ה אמר שאם היו הסנהדרין בימינו היו אוסרים לגמרי את כל הנסיעות, ז. 

כי כל נסיעה יש בה סיכון. אבל היום אי אפשר ]לומר כן[, למה? כמו שיש סיכון בנסיעות, 
יש הרבה רווח בנסיעות. לפעמים יש חולה מסוכן, ואתה טס לחוץ לארץ או הולך לבית 
חולים ומטפלים בו. אם תאחר כמה דקות נגמר, אין מה לעשות. היה פעם מעשה בחזון 
איש זי”ע שבא אליו אחד ואמר שיש לו תרופה שהוא חי עליה, ועכשיו התרופה הזאת 
לא נמצאת בארץ, ובשביל שתגיע תרופה כזאת מאמריקה צריך לפחות ארבעה ימים, 
אבל אני לא יכול לחכות, אני נמצא בסכנה, ואני מסופק אם תגיע בכלל התרופה, אמר 
לו החזון איש: אתה יודע מה עשה הקב”ה בארבעה ימים? אמר לו: מה עשה? אמר לו: 
ברא את האור, את החושך, את המים, רקיע בתוך המים, דשאים ועשבים וכו’, הוא לא 
יכול להביא לך תרופה תוך ארבעה ימים?! אין לך אמונה?! אמר לו: אני מאמין. אמר לו: 
אם אתה מאמין יהיה בסדר, וביום השלישי בערב הגיעה התרופה מאמריקה! החזון איש 
יש לו כח, יתן לך אמונה פשוטה, איך הוא יודע שבסוף תגיע התרופה? כשאדם מאמין 

בלי חכמות, בלי שאלות, בלי ויכוחים, הקב”ה אומר לו אתה מאמין בי? אתן לך הכל. 

טבע במים שאין להם סוף ולא שמעו ממנו
בפרשת השבוע נרמזה מחלוקת מרן והמבי”ט11. היה ויכוח בזמנו על אשה אחת עגונה ח. 

מסכנה, שבעלה טבע בים, אבל לא ראו אותו שמת. ומי שטבע בים על פי ההלכה )אה”ע 
סי’ י”ז סעיף ל”ב( אם הוא טבע במים שיש להם סוף, ועמדו העדים שם שעה שעתיים וראו 
שאין אף אחד שעלה מן הים הזה, אמרים ודאי שמת ואשתו מותרת. אבל אם הוא טבע 
במים שאין להם סוף, יכול להיות שהוא יצא ממקום אחר, ולכן אשתו אסורה. והייתה 
אשה אחת כזו שבעלה נעדר שנה שנתיים שלוש והמבי”ט התיר אותה )שו”ת המבי”ט סי’ 
קפ”ו-קפ”ט(, אמר לא יתכן שהוא עודנו חי, כי אם עודנו חי היה שולח מכתב לאשתו, היה 
שולח שלוחים, שולח אנשים. מה קרה לו? אלא מסתמא שהוא נפטר, לכן אשתו מותרת. 
]וסמך על סברת רבי אלעזר מוורדון )שהובאה במרדכי יבמות רמז צ”ב( שאם עבר הרבה 
זמן היא מותרת[. ומרן )שו”ת בית יוסף דין מים שאין להם סוף סי’ א’( עמד חזק נגד זה, והיה 
לו המגיד שלו - המלאך שלו שאמר לו תעמוד על זה, אל תתיר. מרן טוען הרי הרי”ף לא 
כתב את זה, הרמב”ם לא כתב את זה, הרא”ש לא כתב את זה, אלא כתוב בגמרא )יבמות 
דף קכ”א ע”א( סתם: “מים שאין להם סוף אשתו אסורה”, ולא אמרו אסורה עד שלוש 
שנים או עד ארבע שנים, אלא אסורה לעולם. ככה הפשט הפשוט. ודברי רבי אלעזר 
מוורדון דבריו בטלים. והמבי”ט אמר לו איך אתה מדבר ככה על רבי אלעזר מוורדון? 
אתה אומר על אחד מן הראשונים שדבריו בטלים? אמר לו מצאנו במשנה בנגעים )ה’ 
ג’(: “כשם שבטלו את דברי עקביא, כך דבריך )של רבי עקיבא( אינן מקויימין”. מצאנו 
שאמרו על תנאים שבטלו את דבריהם. היה ויכוח גדול מאד, ובסוף כנראה מרן גברה ידו. 

ספק ספיקא להתיר
במלחמת כיפור ט.  הרב עובדיה ע”ה היו לו שאלות נוראות, היו כאלף עגונות  אבל 

שהוא כתב עליהם שתי תשובות12 )ראה שו”ת יבי”א ח”ו חאה”ע סי’ ג’-ד’(, ובסופו של דבר 
התיר את כל שמונה מאות-תשע מאות העגונות שהיו שם, ושם הביא את דברי רבי חיים 
פאלאג’י )שו”ת חיים ושלום ח”א סי’ א’( שאמר מרן לא ידע שסברת רבי אלעזר מוורדון היא 
לא יחידאה, אלא יש עוד כמה ראשונים שסוברים כמוהו. לא הרי”ף, לא הרמב”ם, לא 
הרא”ש, אבל יש כמה פוסקים אחרים ככה, ואולי אם ידע שיש פוסקים אחרים סוברים 

מה זה “והבוטח בה’”? אלא הבוטח בה’ אף על פי שאינו צדיק, כיוון  לרשע, והצדיק חסד יסובבנו”,  מכאובים 
שהוא בוטח בו חסד יסובבנו.

10.  יש שרודפים אחרי בוקר וערב, מחפשים אחרי, אומרים: אתה חולק על מרן. איזה חולק על מרן? “וימת תרח 
בחרן” )בראשית י”א ל”ב(... אני חולק על מרן?! מתי חלקתי על מרן? אבל מחפשים לך משהו, מחפשים עלילות. 

מה נעשה להם. כתוב “אל נורא עלילה” “נורא עלילה על בני אדם”, ישלם להם כפעלם.
11.  מי זה המבי”ט? רבי משה בן יוסף טראני, לא כותבים מטראני כותבים טראני. ומה זה טראני? עיר באיטליה 
שמה טראני, ומשם באו החכמים האלה. )ככה אני חושב(. ויש מהרימ”ט - זה הבן של המבי”ט - מורנו הרב רבי 
יוסף מטראני, ואביו נקרא המבי”ט היה חותם המבי”ט. אפשר לומר טראני בלי מ”ם, לכן האשכנזים לא אומרים 

מהרימ”ט, אלא אומרים מהרי”ט: מורנו הרב רבי יוסף טראני.
חכם אחד כתב לי ‘התיר בקלות את כל העגונות’. אבל אתה לא קראת את התשובות שלו, איך הוא בדק    .12
ושאל וחקר איך היה החייל הזה, איך הוא טס, איך הוא נפל, היה לו מצנח, שאל את הכל. אתה קורא רק תמצית 
של התמצית. והרב היה מעיין בזה ימים ולילות עד שהיה בוכה בדמעות, וגם באמצע השינה שלו היה בוכה )ככה 

העידה אשתו הרבנית נ”ע(. אבל מה לעשות, כשיש אנשים מוציאים לעז אין תיקון אתם.



ככה, אז היה מתיר. לסמוך על זה ממש אי אפשר, כי אחר הכל ראשי הפוסקים )זאת 
אומרת שלושת עמודי הוראה( לא כתבו את זה, אבל אפשר לעשות מזה ספק ספיקא. והרב 

עשה ספק ספיקא והתיר13. 

מחלוקת מרן והמבי”ט היא מחלוקת יהודה ויוסף
ובפרשתנו רואים שיהודה ויוסף נחלקו בדבר הזה. יהודה אומר: “ונאמר אל אדוני, יש י. 

לנו אב זקן וילד זקונים קטן, ואחיו מת” )בראשית מ”ד כ’(, ומי זה אחיו שמת? זה יוסף. וכי 
ראית אותו שמת? א”כ איך אתה מעיד עליו שמת? אלא יהודה סבר שודאי הוא מת, בגלל 
שכבר נשכח זכרו, וכבר 21 שנים לא שמענו עליו )ועוד שנה ]כעת[ זה כבר עשרים ושתים(, 
“ויוותר הוא לבדו לאמו ואביו אהבו” )שם(. ואחר כך כשאמר בשם אביו דייק יותר, אמר: 
“ויצא האחד מאתי ואומר אך טרוף טורף” )שם כ”ח(, ולא אמר שהוא מת, אלא שאמר 
“אך”, כיון שלא ראה אותו - “ולא ראיתיו עד הנה” - מסתמא טרוף טורף, והמילה “אך” 
21 שנים לא ראיתי את האחד הזה, מסתמא טרוף טורף. אבל  21, כיוון ש -  גימטריא 
אנחנו יודעים את האמת שיוסף היה חי והוא שומע אותם, ובסוף אמר להם: “אני יוסף 
העוד אבי חי” )בראשית מ”ה ג’(, א”כ זו טעות וזו טעות ]לא “מת” ולא “טרוף טורף”[. יהודה 
היה סובר כמו המבי”ט שאם “נשכח זכרו” אפשר להעיד עליו שמת, ואילו יוסף הצדיק 

סובר כמו מרן14 שאפילו אם לא שמעת ממנו מאומה, יתכן והוא חי. 

אם אפשר לסמוך על התקשורת
בדורנו הרב עובדיה כתב שלמרות זאת אפשר לעשות איזה סניף, כי יש כל מיני כלי יא. 

תקשורת וכדומה, וכל העולם כולו כמו קופסא אחת15, ואם יש משהו בסוף העולם אתה 
כבר יודע עליו, לכן אפשר לסמוך על הסברא הזאת בצירוף ספק אחר )שו”ת יבי”א שם סי’ 
ד’ אות ט’(. אבל ראיתי באיזה חוברת אחת ששמה “זמן”16 שהביאו סיפור שהיה צונאמי 
ביפן, ונהרגו שם מאתים וחמשים אלף איש17, ושם כותב שהיו שני ילדים שטבעו בים, 

13.  בספק ספיקא אפילו שני הספיקות נגד מרן מותר לעשות את זה, אחד אמר אני לא מבין ומעכל את זה, הרי 
קבלנו הוראות מרן. אבל זה לא ככה, קבלנו הוראות מרן דוקא אם הוא דיבר במקום ששני הספקות ביחד, ומרן 
אסר, אז – “אין חכמה ואין תבונה ואין עצה” )משלי כ”א ל’(, אבל כאשר מרן דיבר על הספק הזה לבד ואסר, ועל 
הספק השני לבד ואסר, ושני הספיקות נפגשו יחד, יש כאן ספק ספיקא – שמא כמו הדעה הזאת, אע”פ שמרן 
דחה אותה, כי המקרה ההוא היה לבד, אבל כאשר יש לנו שני מקרים ביחד, היה סומך על זה. וככה מקובל, אפילו 
שיש שאמרו שלא עושים ספק ספקא כאשר שני הספקות נגד מרן, רבי יוסף חיים פעם כתב שעושים )רב ברכות 
מערכת ס’ דף קכ”ב ע”ב ושו”ת רב פעלים ח”ד חיו”ד ס”ס ה’( ופעם כתב אחרת )שו”ת רב פעלים ח”ג חיו”ד סי’ ט’(, והרב 
עובדיה ביחוה דעת )חלק חמישי סי’ נ”ד( כותב שאפשר לסמוך על שני ספיקות נגד מרן אם מרן לא דיבר באופן ששני 
הספקות באים ביחד. ואם מרן דיבר גם כאשר שני הספקות באים ביחד, הרב עובדיה כותב “עלינו לקבל באימה את 
דברי מרן”. היה מקום אחד שמרן )יו”ד סי’ קצ”ו ס”ד( החמיר בדין כמה ימים צריכים לבדוק בז’ נקיים, ויש שם כמה 
ספקות וצדדים להקל - ספק ועוד ספק ועוד דעה ועוד דעה, והרב עובדיה הביא אותם )בשו”ת יבי”א בחלק ה’ חיו”ד 
סי’ ט”ז(, וכתב: “וחייבים לקבל דבריו )של מרן( באימה”. אבל כשמרן לא דבר בשניהם אפשר לעשות ספק ספיקא. 

ויוסף הצדיק סובר כמו רבנו יוסף - “יוסף יוסף לא פסיק טעמא בינייהו” )ע”פ הזוהר  יוסף,  מרן שמו רבנו    .14
בראשית דף ק”כ ע”ב(.

15.  הוא לא מדבר על התקופה הזאת של הקורונה, שכל אחד מסוגר. איך אומר ראש הממשלה? “סוגרים את 
השמים” מי סוגר את השמים?!... אבל מה נעשה, אין טיסות. ולא זו בלבד, אלא שיש קורונה חדשה מבריטניה. 
ולמה בריטניה מביאה לנו קורונה חדשה? כי עוד מעט פורים וכתוב במגילה: “הפיל פור הוא הגורל” )אסתר ג’ ז’(, 

“פור” בגמטריא בריטניה... “הפיל פור” - הפיל את בריטניה, מה נעשה?!... אבל פעם הכל היה פתוח. 
16.  מה זה? יש חרדים שאין להם מה לעשות, ואמרו נעשה חוברת כזאת שכתוב בה דברים שאין אותם לא ב”יום 
ליום”, ולא ב”הדרך”, ולא ב”יתד נאמן” ולא בשום מקום - חוברת שמביאה חדשות מכל העולם. אבל מי מהחרדים 
יקרא אותה? לכן נשים בהתחלה שנים שלושה דפים של תורה ואח”כ נביא סיפורים מיוחדים במינם. שישנו 
אוטיסט אחד שהוא זוכר כל הדברים שבעולם ויכול לחשב לך ברגע מאות ואלפי שנים. ואני ראיתי אוטיסט כזה 
באשדוד, אמרתי לו: תגיד לי, התאריך 27 במרץ שנת 1945 באיזה תאריך עברי הוא נופל? אמר לי זה יוצא בערב 
פסח, איך חישבת את זה? הרי זה חמשים שנה אחורנית! והוא לא טעה, אמנם זה היה יום לפני ערב פסח, אבל אני 
אוותר לו על יום אחד... אחר כך אמרתי לו את יום גירוש ספרד בלועזית ה – 2 באוגוסט 1492 ושאלתי אותו מתי 
זה נופל בעברי? אבל הוא אמר לי: “זה רחוק מדאי, אני לא יכול להגיד לך”. )וזה היה ביום תשעה באב שנת רנ”ב(. יש 
אנשים כאלה שניחנו בשכל מיוחד, יש להם זכרון מיוחד ותפיסה מיוחדת, ובדברים אחרים הם ממש לא מבינים. 
פעם אמרתי מאה וחמשים אלף, שלחו לי מכתב שזה לא נכון, מתו שם מאתים חמישים אלף. אבל מה    .17

ואחרי כמה שנים, נמצאו במדינה אחרת! ובדקו אותם וככל הנראה הם אלה שנעלמו 
ממשפחה מסוימת, ורשמתי את פרטי הדברים בגליון ביביע אומר חלק ששי )חאה”ע 
סי’ ד’(18. לכן יהודה אמר כמו המבי”ט, ויוסף אמר כמו מרן, והלכה כמו יוסף, עובדה 

שאמר להם: “אני יוסף”. 

באיזה אופנים לא עושים כמרן ע”ה
סיפר לי פעם ר’ אריה דרעי שיש חכם אחד )מרוקאי כנראה( שמנה 70 פעם בשו”ת יביע יב. 

אומר שחולק על מרן. אמרתי לו: זה לא יכול להיות, אבל הוא אמר לי שמנה 70 פעם. אני 
לא מכיר איזה ספר זה, ומה הם השבעים פעם. אבל אם יש דבר כזה יש כל מיני סיבות, 
לפעמים הוא חולק על מרן מטעם ספק ברכות להקל, וזה דבר מפורסם וזה לא חידוש 
של הרב עובדיה, ולפעמים חולק על מרן בשביל לזכות את הרבים. מה הפירוש? כגון 
כאשר הרב בא למצרים ראה שהכל שם מבחינה רוחנית חושך ואפלה, פותחים חנויות 
בשבת, ויהודים עובדים בשבת אצל בעלי הבתים19. היו באים לבית הכנסת ואומרים 
לכה דודי ומתפללים, ובאים לבית ומיד אוכלים )כמו שעושים בקיבוצים “קדימה אוכל”... 
יש אוכל וזהו(, והרב אמר שיעשו קידוש בבית הכנסת, ואף על פי שאינם עושים סעודה 
אחרי הקידוש. ואם היו עושים סעודה כל שהיא ממזונות או כוס יין, עוד אפשר לסמוך, 
אבל הם לא היו עושים כלום. מי יביא להם מזונות ומי יישא בכל העול הזה? והרב אמר 
שאין דבר, נסמוך על הפוסקים שסוברים שאפשר לעשות קידוש בבית הכנסת אף על 
פי שלא אוכלים. ואף על פי שמרן )סי’ רס”ט( לא מסכים לזה, אמר אין לנו מה לעשות. 
צריכים לזכות אותם שישמעו קידוש בליל שבת, וזה עדיף ממה שילכו ויאכלו בשבת 
כמו בחול. ויכול להיות שזה דבר אחד ]ממה שמנה אותו חכם[. ויש מקומות שיש ספק 
ספיקא נגד מרן ]שהחמיר בכל ספק בנפרד[, כמו שאמרתי. ויש מקומות שהרב לא עשה 

נגד מרן, אלא להיפך הוא החמיר. יש דבר כזה. 

שיעור מיל
פעם בא אלי תלמיד חכם אחד, שמו רבי אבינועם סולימאני )ז”ל(, אמר לי: למה אתה יג. 

24 דקות?  זה  )ש”ע יו”ד סי’ ס”ט ס”ו(  מיל  אומר שמליחה בשעת הדחק שצריכה להיות 
)סי’ תנ”ט ס”ב(? אמרתי לו: שש דקות למעלה או  18 דקות  מרן פסק שהמיל הוא  הרי 
מרן  18 דקות כי הוא סמך על תרומת הדשן )סי’ קכ”ג(.  למטה, מה יש לך? מרן שפסק 
מביא את דברי תרומת הדשן שהוא מבין ככה, אבל הרמב”ם בארבעה מקומות כתב את 
זה )בפירוש המשנה פסחים פרק ג’ )משנה ב’( ובפרק ט’ )משנה ב’( ובהלכות קרבן פסח )פ”ה ה”ט( 
ובהלכות תרומות )פ”ז ה”ב((, וחזר בו ממה שכתב בפירוש המשנה בברכות )פ”א(. ובמקומות 
הנ”ל כתב שהמיל הוא “שני חומשי שעה”, וחומש שעה זה 12 דקות, ושני חומשי שעה 
זה 24 דקות. ויש מקום לומר שאם מרן היה רואה את הרמב”ם הנ”ל היה פוסק ככה, וזו 
סך הכל חומרא של 6 דקות. במקרה כזה לא אומרים “קבלנו הוראות מרן”. וכן דעת כל 

האחרונים בהלכות מליחה הנ”ל. 

אם מרן היה רואה דברי הרמב”ם
הרב עובדיה הוא הראשון שפרסם בעולם שקיבלנו הוראות מרן, ואפילו לפעמים נגד יד. 

המקובלים וכדומה, ועכשיו תלמד אותו איך לקבל הוראות מרן?! ובכל זאת אם אתה יכול 
לחכות 6 דקות ]בנידון הנ”ל[ תחכה אותם, וכי מה זה 6 דקות? וחוץ מזה, אם מרן ראה 

אכפת לי? מה נעשה בהם... היו שם כמה יהודים שניצולו בדרך נס. בערך שבעת אלפים יהודים, אבל לא חשוב.
18.  מה אני אעשה עם זה, וכי זה ספר הסטוריה?! רק כתבתי ככה, שבכל זאת יש לחוש שאפילו שנשכח זכרו 

הוא עדיין בחיים.
19.  והיו כאלה שלא עובדים בשבת, וכאשר עלו לארץ ישראל התחילו לעבוד בשבת. כי אמרו להם שבמדינה 
הזאת לא צריך לשמור שבת, למה? כי שם היינו צריכים לשמור שבת כדי לא להתבולל בין הגויים אבל כאן 
שכולנו יהודים כולם פטורים מהשבת... והם האמינו לזה. עד שהרב אמר אנחנו מתפללים כל יום שה’ יצילנו 
יָנּה”, אלא “ְמִדיָנה של גיהנם”... איך עושים דבר כזה לחלל שבת בפרהסיה בארץ  יָנּה של גיהנם”, וזה לא “ִמִדּ “ִמִדּ

ישראל?! ודיבר הרבה על זה.



את דברי הרמב”ם בודאי היה פוסק כמוהו, הרי ככה דרך מרן. כמו שהרב חיד”א אומר 
)שו”ת חיים שאל ח”א סי’ נ”ו( שאם מרן )סי’ קנ”א סעיף י”ב( ראה שהרמב”ם )בשו”ת פאר הדור 
סי’ ע”ד( מתיר לגור מעל בית הכנסת רק שלא יישן מעל ההיכל, מרן היה מתיר, וככה פסק 

החיד”א. כי מרן מאד מכבד את הרמב”ם. 

להניח תפלין אחר תפלת ערבית קודם השקיעה
ויש מקומות שאתה לא מפסיד כלום, למשל מרן כותב בסימן ל’ )סעיף ה’(: “יש מי טו. 

שאומר שאם התפלל תפילת ערבית מבעוד יום עד שלא הניח תפלין אין לו להניחם 
אחר כך”. דהיינו אם אדם התפלל תפילת ערבית מוקדם )כמו בבית הכנסת “אליהו הנביא” 
]כאן בשכונה[ שמתפללים בו ערבית מוקדם מפלג המנחה(, ובאותו יום שכח להניח תפלין, 
או שהייתה לו סיבה שבגללה לא הניח תפלין, ובא לשאול האם אני אניח תפלין עכשיו 
אחרי שהתפללתי ערבית? מרן פוסק שאין לו להניח תפלין אחר כך. ובילקוט יוסף חלק 
א’ )עמ’ ל”ח( אומר הרב עובדיה שאפשר להניחם אחר כך בלי ברכה. למה? כי יש אומרים 
שתפלת ערבית שהתפללת היא לא הופכת את היום ללילה, אלא זה עדיין יום, אז מה 
אם התפללת ערבית20?! ולכן הרב אומר למסקנא שאם התפלל ערבית מבעוד יום ולא 
הניח עדיין, יניח תפלין בלי ברכה, לא אומרים מרן פסק וזהו. כשמרן פסק אין לו להניח, 
פירושו אסור להניח? פירושו לא כדאי להניח, ואם תניח בלי ברכה ודאי שמרן יסכים, 
ולמה לא? ]ועוד[ הגע עצמך שזה רצועות בעלמא – אתה יכול לחשוב שאם הלכה כמו 
מרן אני מניח אותם כאילו הם רצועות בעלמא, ואם הלכה כדעת הפוסקים שסוברים 
שאפשר להניח עם ברכה, אני מניח, וברכות אינן מעכבות. לא להיות מרובעים, לעשות 
נגד מרן ולברך על התפלין אחרי שמרן אמר לא להניח זה לא נכון, אבל להניח בלי 

ברכה מה אכפת לנו.

לא בירך ‘אשר יצר’ ושוב נתחייב בברכה זו
יש עוד דבר שאנחנו לא יכולים להבין דעת מרן. היכי משכחת לה? בסימן ז’ )ס”ג( יש טז. 

הלכה כזאת: “הטיל מים והסיח דעתו מלהטיל מים, ואחר כך נמלך והטיל מים פעם אחרת 
צריך לברך פעמיים אשר יצר”. אם אדם הטיל מים והסיח דעתו ושכח לברך אשר יצר, 
ואחר כך הלך פעם שניה לבית הכסא, ועכשיו יש לו שתי ברכות של “אשר יצר”, מה הדין? 
מרן פוסק שיברך פעמיים, וכל האחרונים חולקים עליו חוץ מאליה רבה )שם ס”ק ב’( בשם 
הטורי זהב )שם ס”ק ב’(21, רק הוא מקיים את דעת מרן, אבל עשרים אחרונים חולקים על 
מרן. והרב חיד”א כתב )ברכ”י שם( שאין הלכה כמרן, איך יברך פעמיים? ספק ברכות להקל.

כל פעם שנוטים מדעת מרן יש הסבר לזה
ודבר שני הרב חיד”א מחדש )שם ובמחזיק ברכה שם סק”א( שאפילו אם הוא הלך פעמיים יז. 

לשירותים והיה צריך לברך לפי מרן פעמיים, ולפי מה שמקובל באחרונים די לברך פעם 
אחת, והוא לא יודע אם בירך או לא בירך, לכאורה תתן לו לברך ממה נפשך, אם הוא 
לא בירך, שיברך עכשיו, ואם תאמר שכבר בירך, א”כ יברך פעם שניה כדעת מרן. נעשה 
מדעת מרן ספק ספיקא. והחיד”א אומר לא, אין דבר כזה ]לצרף סברא זו[. אמנם אחר 
כך הביא דעת מכתם לדוד )סימן ג’( שאין עושים ספק ספקא בברכות, ואפילו תביא כמה 
וכמה ספיקות, כל שאתה מרבה ספיקות וספיקי ספקות בברכות כולם להקל22. אבל הוא 
הביא את זה בסוף וכתב: “ומה גם לפי מה שהעלה הרב המופלא כמהרד”ף בספר מכתב 
לדוד”, אבל לפני כן כתב שהדבר הזה קשה להבין אותו בשכל. איך יברך פעמיים אשר 
יצר, נכון שהוא הלך פעמיים לשירותים, אבל איך תאמר “אשר יצר את האדם בחכמה”, 
ואחרי שתגמור עוד פעם תאמר שוב: “אשר יצר את האדם בחכמה”, וכי לפני כן לא היה 
חכמה?! היה חצי חכמה?! מה היה? לכן למדנו מכאן שיש דברים שלא פוסקים כמו מרן 
אם השכל הפשוט שלנו אינו מעכל אותם, ולכן כל האחרונים חלקו בזה על מרן. וזהו 

20.  יש רש”י בפרשת קורח על הפסוק “בוקר ויודע ה’” )במדבר ט”ז ה’(. מה אמר להם משה? כמו שאין אתם יכולים 
להפוך בוקר לערב וערב לבוקר, ככה לא תוכלו להפוך את הכהונה ולהעביר אותה מאהרן לקורח ועדתו. וגם כאן 

אפילו שהתפללת מוקדם, היום הוא עודנו יום. 
21.  ככה כתב כף החיים, ואיני יודע מדוע כתב אליה רבה בשם טורי זהב, מספיק לכתוב טורי זהב וזהו. 

קרא לתשיעי עציר”י. אדם  ומכתב לדוד הביא תשע הוכחות לדבריו, וכשהגיע להוכחה התשיעית כתב:    .22
שמעביר את הבהמות שלו למעשר, העשירי יהיה קודש לה’, ויש משנה בבכורות )דף ס’ ע”א( מה הדין אם קרא 
לתשיעי עשירי ולעשירי תשיעי. והוא כתב: “קרא לתשיעי עצירי” בצד”י, כלומר שהגעתי לתשע נעצרתי בו, כי לא 
מצאתי ראיה עשירית... אבל מספיק תשע ראיות. כל אלה שבאו אחריו, אף אחד לא ערער על הראיות שלו מאומה.





מה שכתוב בישיב משה )ח”א סי’ ל”ד( שאם כולם חולקים על מרן לא פוסקים הלכה כמרן, 
70 מקומות מיביע אומר  לא לחפש  אדם צריך לדעת  ובמיוחד כאן שזה ספק ברכות. 

שחולק על מרן, זה לא ככה, אלא כל פעם שהרב נוטה מדעת מרן יש לו הסבר.

כפיה בגט
פעם אחת היה תימני אחד שהתחתן עם אשה בחוץ לארץ ובא לארץ. והיא אמרה יח. 

בעלי מאוס עלי, והוא לא רצה לגרש אותה, הרב ע”ה אמר )שו”ת יבי”א ח”ג חאה”ע סי’ י”ח-כ’(, 
ניסינו לעשות הכל, לפייס את הבעל, לתת לו כסף כדי שיגרש אותה, אבל שום דבר לא 
עזר. אנחנו קוראים לו “הבעל עננו, ואין קול ואין עונה” )מלכים-א’ י”ח כ”ו(23. אז אמר 
)שם סי’ י”ט( שאף על פי שאנחנו פוסקים כמו מרן )אה”ע סי’ ע”ז ס”ב( תמיד ]שלא כופים 
לתת גט בטענת “מאיס עלי”[, אבל הפעם שהבעל תימני והיא תימניה והם נישאו בחו”ל, 
והבעל הזה מתעקש ולא רוצה לתת לה גט, כפינו אותו שיתן לה גט כדעת התימנים, כי 

התימנים פוסקים כמו הרמב”ם )פי”ד מהלכות אישות ה”ח(. 

רק במקרים נדירים נוטים מדעת מרן
פעם היה עו”ד ר’ יעקב וינרוט ז”ל )היה אדם טוב( באיזה כנס של רבנים, והיה שם הרב יט. 

עמאר יבדל לחיים ארוכים, והוא ]עו”ד וינרוט[ דיבר אחריו ואמר: אנחנו צריכים להרים 
צעקה גדולה. על מה צעקה גדולה? שצריכים לפסוק כמו הרמב”ם שאם האשה אומרת 
מאיס עלי, כופים את הבעל לתת גט. אדוני, עם כל הכבוד לך שאתה עורך דין וירא שמים, 
אתה לא יכול לפסוק כדעת הרמב”ם, כי היא לא התקבלה בין הפוסקים. אנחנו צריכים 
לשמוע לדעת מרן. במקרים נדירים יוצאים מן הכלל כמו המקרה הזה שכנראה הרבנים 
נוכחו שיש לה סיבות שהיא לא יכולה לחיות אתו, אז כפו אותו בצירוף עוד טעמים 
כמבואר שם. אבל לא פוסקים לכפות לכתחילה. צריך תמיד להבין, כל פעם שהרב נוטה 
לכאורה מפסק מרן הוא מביא לזה טעמים, אסמכתאות וסניפים. אבל לומר בפשיטות 
“הרב חולק על מרן”?! הרב לא חולק על מרן. הרי מי חידש לנו במוצאי שבת לחכות לזמן 
בכל תפוצות המזרח אף אחד לא היה מחכה, כי אמרו  רבנו תם אם לא הרב עובדיה?! 
אפילו שמרן )סי’ רס”א ס”ב( כתב, כי ראה ככה ברבנו תם, אנחנו לא ראינו ככה, אלא ראינו 
כבר עולם מלא כוכבים, ולא מסתבר לומר שהכוכבים שרואים זה כוכבים שנראים ביום.

שכח ואכל ביום תענית אם יאמר “עננו” 
מי ששכח וטעם ביום תענית ציבור, האם יכול לומר “עננו” או לא יכול לומר “עננו”? כ. 

וההלכה היא שיכול לומר “עננו ביום צום התענית הזה” כי זה  יש מחלוקת בדבר הזה, 
יום צום תענית, והוא רק שכח ואכל. בילקוט יוסף )מועדים עמ’ תקל”ה( פסק אחרת, אבל 
במשנה ברורה במהדורה שלנו )סי’ תקס”ח סק”ג( כתבו שהרב המאירי )תענית דף י”א ע”ב( 
אומר שיכול לומר עננו. ולמה? כי אתה לא משקר כשאתה אומר “ביום צום התענית 
הזה”, כי זה יום צום תענית, רק שהוא נכשל - מעד ואכל. ודבר שנפסק בראשונים אין 
האחרונים יכולים להתנגד אליו אלא אם כן ימצאו ראשונים אחרים שפסקו אחרת. אבל 
כל זה מתי? דוקא כאשר הוא אכל בטעות. אבל אם הוא לא מתענה )ויש כאלה שלא מתענים 
מכל מיני סיבות, שלא מרגישים טוב וכדומה(, א”כ מה אתה אומר “ביום צום התענית הזה”? 
ביום עשרה בטבת מישהו התקשר ואמר שהוא שתה בטעות כי  וכי אתה משחק24?! 
שכח שזה יום צום, האם יכול להתפלל חזן או לא? ואמרתי לו שכיון שהוא שתה בטעות 
יכול להתפלל, כי סומכים על דברי המאירי. אבל אם הוא בכוונה לא צם, לא יאמר עננו 

ולא יעלה לתורה וכדומה.

23.  “הבעל עננו” זה פסוק כ”כ יפה למליצה הזאת, זה היה אצל אליהו הנביא ונביאי הבעל, “ויהתל בהם אליהו” 
)מלכים-א’ י”ח כ”ז(, היו הנביאים של הבעל והעשתורת, עומדים במקום ששמו את גופת השור בלי האש, ואומרים 
ה”בעל עננו ואין קול ואין עונה ויפסחו על המזבח אשר עשה”. כמה שצעקו “הבעל עננו” לא עזר כלום. והרב 

עובדיה ע”ה התכוון לבעל של האשה, ה”בעל עננו” - שישחרר את האשה המסכנה הזאת.
24.  פעם היה חכם אחד שכתב שמי שהולך ועושה נפשות בחינוך העצמאי למשל, לוקח תלמידים ורושם אותם 
לתלמודי תורה, הוא פטור מהתענית כי הוא צריך להיות חזק להשפיע עליהם. ואיך הוא יכול להשפיע עליהם 
והוא כמו עלה נדף? ורבי חויתה ע”ה, אמר מה זה? אתה מלמד אותנו איך להיפטר מהתענית?! חייבים להתענות. 

וא”כ אל תלך היום אלא תלך מחר. 

לרב עובדיה ע”ה היתה נשמה מיוחדת
בסוף הפרשה כתוב: “ויאמרו החיתנו נמצא חן בעיני אדוני והיינו עבדים לפרעה” כא. 

ואת הפסוק הזה רמזתי פעם על הרב עובדיה. איך רמזתי? כשעלינו  )בראשית מ”ז כ”ה(. 
לארץ היינו תקופה בפרדס כץ ואף פעם לא שמעתי דרשה מהרב עובדיה, אמנם שמעתי 
עליו, וראיתי את ספריו, אבל את הדרשות המתוקות שלו לא שמעתי. ובא אשכנזי אחד 
גבוה וענק – “גבוה חמשים אמה” )אסתר ה’ י”ד(... בבית הכנסת הגדול בבני ברק25, ואמר 
לי: אתה יודע, הרב עובדיה יוסף במוצאי שבת דורש במשהד ומזכיר את כל המקורות 
בעל פה! אמרתי אני חייב לשמוע. לא ייתכן שאשכנזי יבוא וישבח, ואני הספרדי עקשן 
יושב בבית שלי... אמרתי לרבי שמואל עידאן בוא נלך26. הלכנו וזה היה עולם אחר לגמרי, 
אף פעם לא שמעתי אדם שהוא זורק ככה פוסקים ומפרשים על ימין ועל שמאל, עם 
בדיחות ועם סיפורים שלוש וחצי שעות. וכשיצאנו משם היה אחת וחצי בלילה, ואני 
הרגשתי שאם הרב היה ממשיך לדרוש עד חמש בבוקר הייתי נשאר לשמוע! כי הרב היה 
משהו מיוחד במינו, הייתה לו נשמה מיוחדת שהקב”ה השאיר אותה לדור היתום שלנו. 

התורה שלו היתה כל כך מתוקה -הוא ֶהֱחָיה אותנו
ואז ראיתי בפרשה שכתוב: “ויאמרו החיתנו נמצא חן בעיני אדני והיינו עבדים כב. 

עובדיה  לפרעה”. והמלה “ויאמרו” בלי היו”ד - “ואמרו” זה גימטריא שמו של הרב, 
253, ואת היו”ד של “ויאמרו” נעביר אותה ל”החיתנו”, כאילו כתוב: “החייתנו”  יוסף – 
)כי אפשר לומר החייתנו בשני יודי”ן( זה גימטריא איש מצליח. כי באותו הזמן הייתי עסוק 
בהגהת שו”ת איש מצליח של אבא, ויש תשובה ארוכה מאד בעניין אין מעבירין על 
המצוות )שו”ת איש מצליח ח”א חאו”ח סי’ ט”ו הסעיף הששי(. עשרים וחמישה דפי פוליו! 
ובשביל לסכם את הדברים הייתי צריך לקרוא את הכל. ואני הייתי קורא קצת ומפסיק, 
קורא קצת ומפסיק, עד שהתייאשתי, מה נעשה? ולא רק שהפסקתי סתם, אלא הייתי 
זוכר איך בעוונות הרבים אבא נרצח, ואומר “זו תורה וזו שכרה”?! אבל כאשר הרב נתן 
דרשה זה נתן לי כח. “ויאמרו החיתנו” - החיית אותנו. וגם במה שכתוב אחר כך: “נמצא 
חן בעיני אדוני” מצאתי רמז, “נמצא חן” זה בגימטריא השם של אבא: “מצליח מאזוז” 
)239(. “נמצא חן בעיני אדני, והיינו עבדים לפרעה”. התורה שלו הייתה כל כך מתוקה. 
היום אנשים לא יודעים לדבר במתיקות כמו הרב. כמה שאתה מדבר אתה לא יכול 

למשוך את העם. הרב עובדיה היה מדבר בצורה מיוחדת27. 

“והוי מתאבק בעפר רגליהם”
לפעמים יש מקומות קשים ומותר להקשות. אדם לא צריך לומר: “איך אתה חולק כג. 

על הרב”? אני לא חולק, אני מעיר. ומותר לאדם להעיר. כמו שהרב לימד אותנו: “והוי 
מתאבק בעפר רגליהם” )אבות פרק א’ משנה ד’(, מתאבק זה מלשון: “ויאבק איש עמו” )בראשית 
ל”ב כ”ה(. והרב היה אומר את זה משם רבי חיים מוולאז’ין )בפירושו רוח חיים לאבות שם(. 
אתה רואה דבר תמוה, תקשה ותשאל, כי זכותך לשאול. זכותו של רבי חיים לשאול על 
רבו, וזכותם של מפרשי הרמב”ם לכתוב “דברי רבנו צריכים עיון”. ומי שהוא סוגר את 
העינים שלו - הוא מסכן ואומלל. אדם צריך לעיין ולהתבונן וכולי האי והלוואי שה’ יפתח 
לנו שערי אורה. שיהיה טוב לעם ישראל, ויפסיקו כל היסורין והמחלות והצרות האלה.

מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את כל השומעים, ואת כל 
הרואים, ואת כל הקוראים אחר כך בעלון בית נאמן, ה’ יתברך יתן להם בריאות איתנה 
והצלחה רבה, אושר ועושר וכבוד, אורך ימים ושנות חיים. וכן יהי רצון ונאמר אמן.

25.  אני הייתי מתפלל בפרדס כץ, ולפעמים הייתי מפספס את התפלה הראשונה. היו שם עיראקים שמתפללים 
מוקדם. ואם היו יכולים להתפלל בלילה היו מתפללים... אז יש מקום אחד שמתפללים מאוחר יותר, והלכתי 

לשם פעם ופעמיים.
26.  זה היה ליל ט’ באייר תשל”ב - פחות משנה משעליתי לארץ. עליתי בסיון תשל”א ובט’ באייר תשל”ב הלכנו לשמוע.
27.  פעם היו בחירות ל’ראשון לציון’ והיו צריכים קולות להצביע עבור פלוני ופלוני. והיו מבעלי זכות ההצבעה 
שתי חברות כנסת של מרץ שהם מטריפולי – לוב ולא רצו להצביע לאף אחד. והרב שכנע אותן בשתי מלים, 
יצאו מהרב בוכות. אמרה אחת לחברתה: תגידי מה את בוכה? הוא הילך עלייך קסמים?! ענתה לה: כן, הוא עשה 
עלי קסם... איזה קסם? כתוב במשלי )ט”ז י’(: “קסם על שפתי מלך במשפט לא ימעל פיו”. ככה זה כשאדם מדבר 

דברים של טעם ביושר ובנאמנות. 



 מהרימ"ט מי הוא? מי 
אביו? ומי הוא מהרי"ט? 
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: מה היחיד של 'סימן'? בארמית סימן הוא 
תרגום של מטמונים – אוצרות )ומ' רפויה ובקמץ(, וסימא זה בלשון יחיד. הזוכה: 

ש. צעירי - גדרה
פתרון התמונה: הגאון הגדול רבי ישועה עטייה זצוק”ל, מחבר ספר “שערי ישועה”. 
מחכמי ישיבת ‘פורת יוסף’, היה ידידו ומקורבו של מרן זצ”ל ושאר חכמי ישיבת 
“פורת יוסף” זיע”א. היה ידוע בהתמדתו הגדולה, וגם בשנים בהם כיהן כדיין, לא 
פסיק פומיה מגירסא. נפטר י"ט בחשון תשמ"ח. בצוואתו יסד את ישיבת “שערי 
ישועה” בירושלים. ידידו מרן הגר”י צדקה זצ”ל היה קורא את צוואתו המיוחדת 

מדי יום ביומו. הזוכה: דן מאיר חן - ירושלים

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(

ִהּלּוָלא ַרָּבא ְדַצִּדיַקָּיא 
ִיְׂשָרֵאל,  ַּבָּׁשבּוַע ַהָּבא ֵיׁש ָלנּו ִהּלּוָלא ֶׁשל ֲחִמָּׁשה ִמְּגדֹוֵלי 

ַהְּגדֹוִלים ְּביֹוֵתר ֶׁשִהַּכְרנּו. ָהִראׁשֹון ֶׁשָּבֶהם ָהַרְמָּב"ם. הּוא 

נֹוַלד ֶאֶלף ָׁשָנה ]ְּבֵעֶרְך[ ַאֲחֵרי ֻחְרַּבן ַּבִית ֵׁשִני, ִּכי ַהֻחְרָּבן 

ָהָיה ִבְׁשַנת ְׁשֹלֶׁשת ֲאָלִפים תת"ל ְּבֵעֶרְך ְוהּוא נֹוַלד ִּבְׁשַנת 

ַאְרַּבַעת ֲאָלִפים תתצ"ח. ּוָמָצאִתי ָדָבר ִנְפָלא, ֶׁשַהְּזַמן ִמְּבִריַאת 

ָהעֹוָלם ַעד ַמַּתן ּתֹוָרה, ֶזה ְבִדּיּוק ְּכמֹו ַהְּזַמן ִמַּמַּתן ּתֹוָרה 

ַעד ֶׁשּנֹוַלד ָהַרְמָּב"ם. ָמַתי ָהָיה ַמַּתן ּתֹוָרה? ִּבְׁשַנת ַאְלַּפִים 

ַאְרַּבע ֵמאֹות ַאְרָּבִעים ָוֵתַׁשע ]ְרֵאה ְבָעלֹון ִּגָּליֹון 23 אֹוִתּיֹות 

ל"ז - מ"ה[, ּוְלִפי ַהֶחְׁשּבֹון ֶׁשָאַמְרִּתי ָהַרְמָּב"ם נֹוַלד ִּבְׁשַנת 

ַאְרַּבַעת ֲאָלִפים ְׁשמֹוֶנה ֵמאֹות ִּתְׁשִעים ּוְׁשמֹוֶנה, ְוִאם ֵּכן 

ֲאָלִפים תתצ"ח  ַאְרַּבַעת  ֶזה  ַאְלַּפִים תמ"ט ָּכפּול ְׁשַּתִים 

ְּבִדּיּוק. ִנְמָצא ֶׁשִּמְנַין ַהָּׁשִנים ִמְּבִריַאת ָהעֹוָלם 

ַעד מֶֹׁשה ַרֵּבנּו, ֶזה ְכִמְנַין ַהָּׁשִנים ִמּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו 

ָזָצ"ל  ַאֲהֹרן פֹוְיֶפר  ָהַרב  ַּפַעם  ָהַרְמָּב"ם.  ַעד 

)ִמְּדרֹום ַאְפִריָקה( ָאַמר ִלי: ֲאִני קֹוֵרא ָלַרְמָּב"ם 

"ֶמֶלְך ַהּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה". מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ֵהִביא 

ֶמֶלְך ַהּתֹוָרה  ְוָהַרְמָּב"ם  ֶׁשִּבְכָתב,  ָלנּו תֹוָרה 

ֶׁשְּבַעל ֶּפה.

ָהַרְמָּב"ם ָקַבע י"ג ִעְּקֵרי ָהֱאמּוָנה, ְוָכַתב אֹוָתם 

ְּבֵפרּוׁש ַהִּמְׁשָנה )סנהדרין ריש פרק חלק(. ְוהּוא 

ָכַתב ַעל ֶזה: ָּכַתְבִּתי ֶאת ַהי"ג ִעָּקִרים ַאֲחֵרי 

ִהְתּבֹוְננּות ְוִעּיּון ָּגדֹול. ְוַאַחר ָּכְך ָּכַתב ָלנּו "ֵסֶפר ַהִּמְצוֹות", 

ְוִסֵּדר ָׁשם ָּכל ַּתְרָי"ג ַהִּמְצוֹות. הּוא ֹלא ָהָיה ָהִראׁשֹון ֶׁשִחֵּפׂש 

ֲהָלכֹות  ּוַבַעל  ָגאֹון  ְסַעְדָיה  ַרב  ַּגם  ַהִּמְצוֹות,  ַּתְרָי"ג  ֶאת 

ְּגדֹולֹות ּוַבֲעֵלי ָהַאְזָהרֹות ִחְּפׂשּו אֹוָתם. ֲאָבל ָהַרְמָּב"ם ָמָצא 

ֲעֵליֶהם ַהְרֵּבה ַהָּׂשגֹות ]ֶהָערֹות[, ְוָכַתב ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּכָלִלים 

ִׂשְכִלִּיים ְּפׁשּוִטים ּוְברּוִרים ָּבֶזה. ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ֶׁשָרִאיִתי ֵסֶפר 

ַהִּמְצוֹות ִּבְׁשַנת תשכ"ה, ָקָראִתי ְבאֹותֹו ַהּיֹום ַהּכֹל. ְוָהִעָּקר 

ֶזה ַהָּׁשָרִׁשים ָׁשם, ֶׁשָּכל ׁשֶֹרׁש ְמֻיָּסד ְּבֵׂשֶכל ְּביֶֹׁשר ּוְבַטַעם, 

ְוַתֲענּוג ִלְקרֹא ֶאת ֶזה. ַהֲחַתם סֹוֵפר )ְּבִמְכָּתב ֶׁשִהְדִּפיסּו ָׁשם( 

ָּכַתב: "ְוַטֲעמֹו ְּכַצִּפיִחית ִּבְדַבׁש". ַאֲחֵרי י"ג ִעָּקִרים ְוַתְרָי"ג 

ַהִּמְצוֹות, ָהַרְמָּב"ם ָּכַתב ָלנּו ֶאת ַהִחּבּור "ִמְׁשֵנה תֹוָרה", 

ֶׁשהּוא ַמֶּׁשהּו ְמֻיָחד. ֵיׁש ּבֹו ֶאֶלף ְּפָרִקים, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ִאם הּוא 

ָעָׂשה ֶאת ֶזה ְבַכָּוָנה אֹו ָיָצא לֹו ְבִמְקֶרה. ֵאֶצל ֲחִסיֵדי ַחָּב"ד 

ִאי ֶאְפָׁשר יֹום ְּבִלי ֶפֶרק ֶאָחד ְּבָהַרְמָּב"ם. ַאֲחֵרי ֶזה ָהַרְמָּב"ם 

ָּכַתב ֵסֶפר "מֹוֵרה ְנבּוִכים". ָּכל ִּדְבֵרי ָהַרְמָּב"ם ְנכִֹחים ַלֵּמִבין 

ִויָׁשִרים ְלמֹוְצֵאי ַדַעת. ָצִריְך ִלְקרֹא ִדְבֵרי ָהַרְמָּב"ם, ְוֵלָהנֹות 

ִמָּכל ִמָּלה, ְוִאם ִּתְרֶצה ְלָהִבין ֶאת ַהְּדָבִרים, ִּתַּקח ֶאת ַהְּגָמָרא 

ְוַתְׁשֶוה אֹוָתּה ִעם ַהָּלׁשֹון ֶׁשּלֹו ִמָּלה ְבִמָּלה, ְוִאם ִּתְרֶאה ִׁשּנּוי 

ָקָטן ֵּתַדע ֶׁשֵּיׁש ִסָּבה ָלֶזה. ְוַגם ָאָדם ֶׁשּלֹוֵמד ֻסְגָיא ַבְּגָמָרא, 

ִיְפַּתח ָהַרְמָּב"ם ְוִיְקָרא ֶאת ַהָּלׁשֹון ֶׁשּלֹו, ְּגִביִׁשים ֶׁשל ָלׁשֹון, 

ְוֹעֶמק  ַוֲהָבָנה  ֵיׁש ַמְׁשָמעּות  ּוִמָּלה  ִמָּלה  ּוְלָכל  ַמְרָּגִלּיֹות, 

ְוַגם ַּפְׁשטּות. ָהַרְמָּב"ם ִסֵּים ֶאת ִסְפרֹו ַבִּמִּלים "ַּכַּמִים ַלָּים 

ְמַכִּסים". ָמה ַהַּכָּוָנה? ָאָדם ֶׁשהֹוֵלְך ִלְראֹות ֶאת ַהָּים חֹוֵׁשב 

ֶׁשָּכל ַהֵּמימֹות ְּבאֹותֹו גַֹבּה ֻּכָּלם, ֲאָבל ֶּבֱאֶמת ֵיׁש עֶֹמק ַּבָּים, 

ָּכאן ָעמֹק ְוָׁשם ָּפחֹות, ַרק ֶׁשְּכַלֵּפי חּוץ ַאָּתה רֹוֶאה ֶׁשָּכל 

ַהַּמִים ַהְּמַכִּסים ֶאת ַהָּים, ֻּכָּלם ְּבאֹותֹו גַֹבּה )ַעד ֶׁשאֹוְמִרים 

ַהּיֹום: ִעיר ְּפלֹוִנית ְׁשמֹוֶנה ֵמאֹות ֶמֶטר ִמַּתַחת ִלְפֵני 

ַהָּים,  ְּפֵני  ְוִעיר ְּפלֹוִנית ָמאַתִים ֶמֶטר ֵמַעל  ַהָּים, 

ָלָּמה? ִּכי גַֹבּה ַהָּים ָׁשֶוה ְבָכל ָמקֹום(. ָהַרְמָּב"ם 

ָּכַתב ְּבִסְפרֹו ָכָכה, ִּכי ִמי ֶׁשַּמֲעִמיק ֵמִבין ּבֹו 

ָחְכָמה ַרָּבה, ּוִמי ֶׁשֹּלא ַמֲעִמיק ְלָפחֹות לֹוֵקַח 

ְּבָידֹו ֶאת ַהְּפָׁשט.

ַיֲעֹקב  ַרִּבי  ֶאת  ָלנּו  ֵיׁש  ָהַרְמָּב"ם  ְוַאֲחֵרי 

ְּבָחְכַמת  ְמֻפְרָסם  ַזַצ"ל ֶׁשהּוא  ַאּבּוֲחִציָרא 

ֶׁשֵאין  ָהָיה עֹוֶׂשה מֹוְפִתים  ַהַּקָּבָלה ֶׁשּלֹו, 

ְּכמֹוָתם. ַּפַעם ָּבָאה ֵאָליו ִאָּׁשה ַאַחת, ָאְמָרה 

לֹו ֶׁשַהֵּבן ֶׁשָּלּה חֹוֶלה, הּוא ֶבן ְׁשלֹוׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְוֹלא ָיכֹול 

ָלזּוז, ֶאְפָׁשר ְלִהְתַּפֵּלל ָעָליו ֶׁשָּימּות? ָאַמר ָלּה ָמה ִּפְתאֹום 

ֶׁשָּימּות!? ָמה ָקָרה ָלְך?! ִּתְתַּפְּלִלי ַעל ַהֶּיֶלד ֶׁשָּלְך ֶׁשִּיְחֶיה! 

ֶיֶלד ֶּבן ְׁשלֹוׁש ֶעְׂשֵרה ְמֻׁשָּתק, ֹלא ָיכֹול ָלזּוז, ַאֲחֵרי ֶׁשִהְתַּפֵּלל 

ְוָהְיָתה ִאּמֹו  ָהָאָדם.  ְּכַאַחד  ָלֶלֶכת  ִהְתִחיל  ְלָמֳחָרת  ָעָליו 

ְמִביָאה אֹותֹו ְבִׂשְמָחה ַרָּבה ֵאֶצל ַהֶּמֶלְך )ִהיא ָהְיָתה עֹוֶבֶדת 

ָׁשם(, ָאַמר ָלּה ֵמֵאיפֹה ַהֶּיֶלד ַהֶּזה? ָאְמָרה לֹו ֶזה ַהֶּיֶלד ֶׁשָרִאיָת 

אֹותֹו ָכל ַהְּזַמן ְמֻׁשָּתק, הּוא 

ִנְהָיה ְּבֵסֶדר, ָאַמר ָלּה ִמי ָעָׂשה 

אֹותֹו ָכָכה? ָאְמָרה לֹו ֵיׁש ָלנּו 

ַרב ְׁשמֹו ַרִּבי ַיֲעקֹב ַאּבּוֲחִציָרא 

ָהֲעָיָרה  ִלְפֹקד ֶאת  ְוהּוא ָבא 

ֶׁשָּלנּו ּוֵבַרְך אֹותֹו, ְוִנְתַרַּפא.

ְּבי"ח ְּבֵטֵבת, יֹום ְּפִטיַרת מֹוֵרנּו 

ְוַרֵּבנּו ַהָּגאֹון ַרִּבי ַכְלפֹון מֶֹׁשה 

ַהּכֵֹהן. הּוא ַחי ִׁשְבִעים ָוֵׁשׁש ָׁשִנים, ְוָכַתב ְסָפִרים ְּבִלי סֹוף 

ְּבֵסֶפר ׁשֹוֵאל  ְמנּוִיים  ֶחְלָקם  ֵמָאה ּוְׁשלֹוִׁשים ִחּבּוִרים,   –

ְוִנְׁשָאל ְּדפּוס ָהִראׁשֹון )ְּבסֹוף ּתֹוְלדֹות ַהְּמַחֵּבר(. ִמיֶׁשהּו ָאַמר 

ֶׁשהּוא ִנְפַטר ְּבָפָרַׁשת ַוְיִחי, ְוִלְפֵני ֵכן ֶנֱאַמר "ַּכָּמה ְיֵמי ְׁשֵני 

ַכְלפֹון ֹמֶׁשה  ַּכָּמה ָראֵׁשי ֵתבֹות  ַחֶּייָך" )בראשית מ"ז ח'(, 

ַהּכֵֹהן, ַּכָּמה ִהְסַּפְקָּת ִלְכּתֹב ְּבַחֶּייָך? ְּבִגיל ֶעְׂשִרים ָהרֹוֵפא 

ָאַמר לֹו ֶׁשָאסּור לֹו ִלְקרֹא ְוִלְכּתֹב ַּבַּלְיָלה, ַאֶּתם חֹוְׁשִבים 

ֶׁשָּיַׁשב ָּבֵטל?! הּוא ֵהִביא ֶאת ַהּסֹוֵפר ֶׁשּלֹו ַלַּבִית, הּוא אֹוֵמר 

לֹו ְוהּוא כֹוֵתב. ְוִאם ֶזה ִמְכָּתִבים, ְלָמֳחָרת ֹלא ׁשֹוֵלַח אֹוָתם 

ִמָּיד ֶאָּלא חֹוֵזר ֲעֵליֶהם ּוְמַתֵּקן ּפֹה ְוָׁשם. ְוִהְסִּפיק ִלְכּתֹב 

ְלַמְעָלה ִמֵּמָאה ְוֶעְׂשִרים ְסָפִרים, ּוֵביֵניֶהם "ׁשֹוֵאל ְוִנְׁשָאל" 

ִׁשְבָעה ְכָרִכים, ְסָפִרים ֲעָנִקִּיים ָּכל ֶאָחד ְּכגֶֹדל ַיִּביַע אֶֹמר. 

ַרִּבי ַכְלפֹון ָהָיה ֵסֶמל ָהֱאֶמת. הּוא ָהָיה ַמֶּׁשהּו ְמֻיָחד. ֱאֶמת, 

ֲעָנָוה, יֶֹׁשר ְוִצְדקּות.

ַהֵּבן ֶׁשּלֹו ַרִּבי ַאְבָרָהם ַזַצ"ל ַחי ְמַעט ְמאֹד ָׁשִנים, ְׁשלֹוִׁשים 

ְוָׁשֹלוׁש ָׁשִנים )ִמְּׁשַנת תרנ"ח ַעד ְׁשַנת תרצ"א(, ּוְבִגיל ַאְרַּבע 

ֶעְׂשֵרה ָּכַתב ִחּבּור ֲעָנק ַעל ַמֶּסֶכת ֻחִּלין, ּוְבִגיל ֶעְׂשִרים ְוַאַחת 

ָּכַתב ִחּבּור ַעל ַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות. ְּכִאּלּו ָיַדע ֶׁשהּוא עֹוֵמד ַלֲעזֹב 

ֶאת ָהעֹוָלם.

ַאֲחרֹון ַאֲחרֹון ָחִביב, ַאָּבא 

ָהִאיׁש  ָמָרן  ]ַרֵּבנּו  ָמאִרי 

ֶׁשָּסַבל  ַזַצ״ל,  ַמְצִליַח[ 

ִנְרַצח  ְו יו  ְבַחָּי ַהְרֵּבה 

הי״ד.  ַעְרִבי,  ְיֵדי  ַעל 

הֹוִפיַע  ִכְׁשָנַתִים  ִלְפֵני 

ַהֵּסֶפר ֶׁשּלֹו ַעל ַהַּתְלמּוד 

"ַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה", ַמְצִמיַח 

ַמְצִליַח  ֵתבֹות  ָראֵׁשי 

ָמאזּוז ִיְחֶיה. ְוהּוא "ָעמֹק ָעמֹק ִמי ִיְמָצֵאּנּו", ִּכי ָהִעּיּון ֶׁשל 

ַאָּבא ָהָיה ְמֻיָחד ְּבִמינֹו. הּוא ָהָיה ַמְקִּפיד ְמאֹד ַעל ַהִחּנּוְך, 

ְוָכל ַּפַעם ׁשֹוֵאל: ֵאיפֹה ָהִייָת? ִמי ַהֲחֵבִרים ֶׁשְּלָך? ּוָברּוְך 

ַהֵּׁשם ֲאַנְחנּו ְמִפיִצים ָמה ֶׁשֶאְפָׁשר ְלָהִפיץ, ֶאת ַהִּלּמּוד ְוֶאת 

ַהִּדּיּוק ְוֶאת ָהִעּיּון ְוֶאת ַהֲהָבָנה ְוֶאת ְּכִתיַבת  ַהְּסָפִרים ְוכּו'. 

)גליון 141 אותיות י"ג וי"ד, וגליון 142 אותיות א' וח', וגליון 193 

אות ג', וגליון 96 אותיות כ"ט ול'(.

א. ַרִּבי מֶֹׁשה ֶׁשְתרּוג ַזַצ"ל ָהָיה ָהַרב ָהָראִׁשי ֶׁשל ּתּוֶנס, ְוָהיּו 

ְוַגם ִמְּמקֹומֹות  ְוַהְּסִביָבה,  ִמֶּג'ְרָּבא  ֵאָליו ִעם ְׁשֵאלֹות  ָבִאים 

ֲאֵחִרים, ְוָעָנה ֲעֵליֶהם, ּוְבִסְפרֹו "ָיִׁשיב מֶֹׁשה" ֵיׁש לֹו ֵׁשׁש ֵמאֹות 

ְּתׁשּובֹות ְקָצרֹות ְמאֹד, ְוִלְפָעִמים ַהְּתׁשּוָבה ִהיא ִמָּלה ַאַחת: 

ְוַכּדֹוֶמה.  ַחִּיים"  ִדְבֵרי ֱאֹלִקים  ָוֵאּלּו  "ְטֵרָפה", "ָּכֵׁשר", "ֵאּלּו 

ְוַאָּבא ָזַצ"ל ָהָיה אֹוֵמר ִלי: "ִּתְכּתֹב ְּתׁשּובֹות ֲאֻרּכֹות ְוִחּדּוִׁשים 

ֲאֻרִּכים" )ַאָּבא ָהָיה כֹוֵתב ְּתׁשּוָבה ִבְׁשֹלׁש ֵמאֹות ַּדף, ּוִמי ָיכֹול ַלֲעמֹד 

ָּבֶזה?(, ָאז ָאַמְרִּתי ְלַאָּבא: "ִהֵּנה ַהָּגאֹון ַהֶּזה ]ָהַרב ֶׁשְתרּוג[ ֶׁשָּכל 

ָהיּו ְכפּוִפים לֹו, ָהָיה כֹוֵתב ְּתׁשּובֹות ְקָצרֹות",  ֶג'ְרָּבא  ַחְכֵמי 

ָאַמר ִלי: "ַאָּתה ֹלא יֹוֵדַע ֵאיֶזה ָגאֹון ֶזה", ָאַמְרִּתי לֹו: "ֵאיְך ֲאִני 

ֵאַדע? הּוא כֹוֵתב ַרק ִמָּלה ַאַחת אֹו ְׁשַּתִים?" ָאז הּוא ָאַמר ִלי: 

"ִּתְרֶאה ֶאת ַהַהָּגהֹות ֶׁשּלֹו ְבֵסֶפר 'ֵחֶלב ִחִּטים', ְוָתִבין ֶׁשהּוא 

ָהָיה ְגאֹון עֹוָלם". )גליון 13 אות ל"ג והערה 17(.

ב. ַרִּבי ָמְרְּדַכי ַאִמֵיּס ַהּכֵֹהן ַזַצ"ל ָהָיה ָהַרב ָהָראִׁשי ְלתּוִניְסָיה. 

ַאָּבא ַזַצ"ל זֹוֵכר, ֶׁשְּכֶׁשהּוא ָהָיה ָבא ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְּבֶג'ְרָּבא ִלְפֵני 

ִמְנָחה, ָהָיה צֹוֵעד ְּבַרֲחַבת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְלָאְרָּכּה ּוְלָרְחָּבּה, ִּכי 

ָהָיה חֹוֵׁשב ַהְרֵּבה ְבִלּמּוד ּוְבִחּדּוִׁשים. ַרִּבי ָמְרְּדַכי ַאִמֵיּס ָהָיה 

ָבִקי ָגדֹול ְּבִהְלכֹות ִרִּבית, ְוֹלא ָהָיה ָכמֹוהּו ַבֲהָלכֹות ָהֵאֶּלה, 

ּוִמי ֶׁשָהְיָתה לֹו ְׁשֵאָלה ַבֲהָלכֹות ָהֵאֶּלה ְוֹלא ָיַדע ִלְפּתֹר אֹוָתּה, 

ָהָיה הֹוֵלְך ֵאָליו. )גליון 35 הערה 3(.
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