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שיעורו השבועי של מרן ראש הישיבה
רבנו מאיר מאזוז שליט"א
מוע
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ניידור ישיר את
בש של מרן שליט"א
שיעורו וץ קול ברמה.
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בעקבות המצב ,השיעור
מועבר בשידור חי בלבד.

בשעה 20:00

מוצ”ש שמות ,כ”ה בטבת תשפ”א

נושאי השיעור:

9-9-367-367

או ב'קו בית נאמן':
א .שיר של פגעים ,והחיסון .ב .סובלים במשך דורות בגלל שנאת חנם .ג .היהודים נצלו מהצונאמי .ד .ביאורים בפסוקי פרשת שמות :א) “אכן נודע הדבר”
079-9270505
(שמות ב’ ,י”ד) .ב) “וישב משה אל ה’ ויאמר ,ה’! למה הרעות לעם הזה ,למה זה שלחתני” (שם ה’ ,כ”ב) .ג) “פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד” (שם א’ ,ז’) .ד) “הבה
נתחכמה לו” (שם פסוק י’) .ה) “ויבן ערי מסכנות לפרעה את פיתום ואת רעמסס” (שם פסוק י”א) .ועוד .ה“ .רבות מחשבות בלב איש ועצת ה’ היא תקום” .ו .הגויים שונאים

אותנו בזמן שאנחנו מתבדלים מהם וגם בזמן שמתבוללים בהם .ז .שום דבר לא ידמה לתורה שלנו .ח“ .וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבדה ויזעקו” ,אם הוא מת
למה נאנחו? ט .הגאון רבי שלמה מאזוז זצ”ל .י .אם משה רבנו היה מתפלל על הגמגום היה מתרפא ברגע .יא .ר’ רפאל הלפרין ז”ל – גבור בתורה וכח הדמיון .יב .הסבר למה
שאנחנו מזכירים בתפלה בשני ובחמישי ובהתרת נדרים את ה”סנהדרין”.

שיר נגד פגעים והחיסון

 .אשבוע טוב ומבורך .1השבוע הזה חודש שבט ,שנשמע בשורות טובות זה ראשי
תיבות שבט .השבוע הזה ביום ראשון עשיתי חיסון ברוך ה’ ,כל הזמן אני דוחה
ודוחה ודוחה ,אחר כך אמרו לי אסור לדחות ,תלך תעשה חיסון .וביום
“הן
שני של השבוע הראוני התלמידים שבחוק לישראל כתוב:
צדיק בארץ ישולם” (משלי י”א ל”א) והתרגום“ :הן צדיק
בארעא ִמ ְת ַח ָּסן” ...בארץ ישראל נעשה חיסון .אין לחוש
יותר לכל הדברים הבטלים ומבוטלים ,שבבים ,ושזה
מקצר את הימים .דברים בטלים .עשרות אלפים ומאות
אלפים ,מיליונים בארץ ובחוצה לארץ עשו חיסוןִ .ח ּסון
גימטריא הודו להוי”ה כי טוב ( .)124צריך חיסון פעם
שניה? נעשה חיסון פעם שניה .ובאה מוטציה חדשה
מאנגליה ,ברוכה הבאה ...גם היא תחלוף .מוטציה זה
עולה  160כמנין הכסף של פדיון נפש ( 160מטבעות).
אבל יש סגולה שאמרתי אותה פעם בהבלעה וצריך
לפרסם אותה .מאז שהתחילה הקורונה הזאת ,נהגנו
להגיד כל יום אחרי תפילת שחרית“ :ויהי נועם ה’
אלקינו עלינו”“ ,יושב בסתר” עד “ואראהו בישועתי”
(תהלים צ”א) .כי מבואר בגמרא (שבועות דף ט”ו ע”ב) שזה
שיר של פגעים  -שיר נגד פגעים .ובמזמור הזה מובא
גם ֶ ּ
“מ ֶ ּד ֶבר באפל יהלוך” (פסוק ו’) .והקב”ה שמר
הד ֶברִ :
עלינו .לפעמים אתה רואה תלמיד שהתחיל להיות חולה ,מתפללים עליו
ומברכים אותו ,וזה עובר .היה חיובי  -נעשה שלילי“ .חש בז” (ישעיה ח’ א’) .חש
 חיובי שלילי ...אז כדאי שכל אחד יעשה את זה ,הן במנין והן ביחיד .אחרי התפלהאתה לוקח תהלים ,אתה קורא מזמור צ”א עם פסוק ויהי נועם שבסוף מזמור צ’ וז הגנוה
טובה מאד .פעם פורסם שהיו גוים שאמרו את זה במלחמת העולם הראשונה .היו
חיילים במלחמת העולם הראשונה תחת פיקודו של מפקד אחד שהוא היה מאמין,2
והוא אמר להם כל אחד מכם צריך לקרוא כל יום מזמור יושב בסתר  -מזמור צ”א.

ישראל סובלים כל

את זה ,למה אנחנו סובלים כל כך? אין מדינה שסובלת כמו ארץ ישראל ,כמו עם ישראל ,כל
הזמן בעיות ,נגמרת בעיה באה בעיה) ,בגלל לשון הרע ,בגלל המחלוקת ,בגלל שנאת חנם.

מפלגות כמו דור הפלגה
 .גזה לא שגעון מה שעכשיו עושים בחירות חדשות ,עשר מפלגות כמו דור הפלגה
ממש ...כל אחד עושה מפלגה ,אני ואני ואני “אני אני הוא ,ואין אלקים עמדי” (דברים ל”ב
ל”ט) ...אין לכם סיעתא דשמיא ,תפסיקו לריב .תפסיקו לפנות כל דבר ודבר למשפט,
‘בית המשפט’‘ ,בית המשפט’ ,ככה אמר ישעיה (ה’ ,ז’)“ :ויקו למשפט והנה משפח” .תהיו
בסדר .תסתדרו ביניכם .כל אחד יגיע הזמן שלו .ואם לא יגיע הזמן שלו להיות ראש
ממשלה יהיה ראש בטטה ...יהיה נשיא המדינה“ ,נשיאים ורוח” (משלי כ”ה י”ד) .למה
אתם שונאים אחד את השני?! מה יש לכם?!.3
 .3וזה גם אצל תלמידי חכמים ,לא תחשבו שהיא רק אצל החילוניים .פרופסור ישעיהו ליבוביץ’ היה אומר יש
בגמרא חוש הומור .אמרו לו מה חוש הומור? “תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם” (ברכות דף ס”ד ע”א) ,הם כל
הזמן מרבים מחלוקת .אבל יש הבדל ,שיש מחלוקת ביניהם זה טבעי ,אתה אומר מותר הוא אומר אסור ,אתה
אומר אסור אתה אומר מותר ,כל אחד מביא הוכחות ,מתווכחים קצת( .בפרט בדורנו שאף אחד לא מוכן להודות לשני
רחמנא ליצלן ...כתוב בתנא דבי אליהו (רבא פרק ו’) שהיה זמן שאחד מביא הוכחות וראיות והשני אומר לו לא ,אני חולק
עליך .למה? כי אני חולק עליך ...תשאל אותי למה אני חולק? אני חולק .וראיתי הרבה אנשים מהסוג הזה (פעם אני ֶאמנה
אותם בלי נדר) ,בני אדם שאין להם שכל) .אבל אחרי הכל אין

ביניהם שנאה.
אבל מה שקורה בדורנו שיש שנאה איומה על לא דבר,
על כלום .אדם היה במפלגה של פלוני ,אבל הוא חושב

בת מזל תלחטו"א .תנצבה"א.
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לע"נ בת ידידנו ר' משה חדיף אירית הודיה ע"ה

למה ישראל סובלים כל כך?
 .ביש ברש”י על הפרשה בפסוק “אכן נודע הדבר”
(שמות ב’ י”ד) ,עכשיו הבנתי למה ישראל סובלים כל
כך .משה רבנו מתחילה הכה את המצרי “ -ויטמנהו
בחול” (פסוק י”ב) ,ואף אחד לא היה שם “ -וירא כי אין
איש” (שם) אולי היו עוד יהודים ,אבל יהודים זה בסדר.
והיהודים האלה סיפרו אחר כך – “חברא חברא אית
ליה” (ב”ב דף ל”ט ע”א ועוד) ,ולמחרת אמרו לו“ :הלהרגני
אתה אומר כאשר הרגת את המצרי ,ויירא משה ויאמר
אכן נודע הדבר” .הפשט הוא ,נודע מה שהוא עשה.
ורש”י אומר ,ומדרשו נודע הדבר שהייתי שואל למה
כך? למה? (ומאז ששאל משה רבנו עד היום אתה יכול לשאול

050-2738858

 .1בן פורת יוסף ,חזק וברוך (לר’ כפיר פרטוש ואחיו יהונתן) .השיר הראשון “על כל אשר עיני רואות אודה לך
בוראי” חשבתי שהוא של המשוררים הקדמונים ,מדבר על העין ועל היד ,אבל המדבר הוא מהדור הזה (ר’ יצחק
סונה)“ .רקיע אילו יהי כיריעה  -אם הרקיעים יהיו כמו יריעות“ ,קנים וימים יהיו ביריעה”“ .ימעיטו אלו הוד
בריאה”  -זאת אומרת כמה שישבחו את הבריאה של הקב”ה זה מעט .יפה מאד.
 .2יש הרבה גויים שמאמינים בתום לב ,מה שכתוב בתנ”ך זה קדוש .והיו מגלים בתנ”ך דברים נפלאים מאד.
פעם כתב חכם שמו אברהם קורמן שלפני כמה מאות שנים היו האניות עושות תאונות ,אניה פוגעת באניה
 “תאניה ואניה” (ישעיה כ”ט ב’) ...טובעות שתיהן בים .והיה אחד רב החובל שלא הרגיש טוב ,וכשהוא חלהאמר לבת שלו תביאי לי תהלים ותקראי מה שכתוב שם .קראה לו בלטינית ,וראה שכתוב שם“ :ציפור שמים
ודגי הים עובר אורחות ימים” (תהלים ח’ ט’) .אמר שמע מינה יש אורחות בימים כמו שיש ביבשה ,כמו שביבשה
אנחנו מחלקים את כדור הארץ למעלות רוחב ומעלות אורך ,והקו המשוה באמצע הכדור ויש מעלות מכאן
ומכאן .ואז יודעים .אמר גם בים נעשה מעלות ,ועשה לנו מעלות ,מאז כמעט לא היו פגיעות באניות .היו פגיעות
אחדות כמו שהיה באניה הידועה לפני מאה ושמונה שנים (תרע”ב –  - )1912טיטאניק .אבל זו הייתה פגיעה מן
השמים ,לא הייתה פגיעה אניה באניה ,אלא פגיעה באיזה קרחון שנפל על האניה .בני אדם מתגאים ומתגאים
ומתגאים ,מעמידים אותם על מקומם .תזהרו ,תדעו לכם סך הכל אתם בני אדם“ .אדם להבל דמה ימיו כצל
עובר” (תהלים קמ”ד ד’) .אל תתפארו יותר מדאי .האניה שחשבו שהיא הכי טובה בעולם – נפלה ,התפוררה,
התפוצצה כולה בהפלגת הבכורה שלה .אבל אניה באניה לא פוגעת ,יש להם מצפן ,הם יודעים איפה הדרך,
יודעים את קווי האורך וקווי הרוחב .ואת זה עשה אותו הגוי על פי הפסוק של התהלים “ -עובר אורחות ימים”.

אמרו מה נפסיד ,כמה זה יקח לנו? שתי דקות שלוש דקות? היו קוראים .והוא
כתב ביומן שלו שבמשך חמש שנים של המלחמה לפניה ואחריה ,אף אחד
מהחיילים שלו לא נשרט! אפילו שריטה קלה לא הייתה לו( .ראיתי
את זה ביתד נאמן לפני כמה זמן) .אז למה אנחנו שתהלים יצא
מאתנו (מדוד המלך) צריכים לפספס את זה?! כל אחד יאמר
אותו ,אפילו יהודי חילוני מסכן ,יקח ספר תהלים ויאמר
את המזמור הזה .ואם הוא חולה  -יתן צדקה ויתפלל
שבזכות רבי מאיר בעל הנס ,בזכות דוד המלך ,ה’
יתברך יציל אותו מכל המחלות האלה.
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“ואתם תלוקטו לאחד אחד בני ישראל”
 .דהשבוע הזה לפני שש עשרה שנה (בשנת תשס”ה) פרשת שמות ביום שני ,היה אסון
צונאמי בהודו ,שמונה דקות נמשכה רעידת אדמה ,ורשום אצלי שבאותו שבוע נספו באסון
הזה מאתים וחמישים אלף איש .4הצונאמי הזה מאיפה הגיע? הייתה איזו סערה בים
ונספו .אבל למרבית הפלא ,היו בהודו  7000יהודים והם נשארו בחיים .היו מהם שבעה
שנספו והשאר כולם חזרו לארץ בנסי נסים .וגם אלה שנספו מצאו את הגופות שלהם,
חוץ מאחד שנעלם“ ,לא נודע מקומו איו” (ע”פ נחום ג’ ,י”ז) .ואני קורא בחק לישראל של
יום שני בנביאים ,ההפטרה של היום יש בה שלוש גרסאות ,וזה נמצא בנוסח האשכנזים:
“הבאים ישרש יעקב יציץ ופרח ישראל ומלאו פני תבל תנובה” (ישעיה כ”ז) .ובהמשך
כתוב“ :והיה ביום ההוא יחבוט ה’ משיבולת הנהר עד נחל מצרים ואתם תלוקטו לאחד
אחד בני ישראל” (פסוק י”ב)“ .יחבוט”  -יעשה שם חבטה ,יעשה צונאמי“ .משבולת הנהר
עד נחל מצרים”  -הנהר יכול להגיע עד סוף העולם“ .ואתם תלוקטו לאחד אחד”  -כמו
פינצטה .הקב”ה אומר כאן יש יהודי אני שומר עליוּ ,פֹה יש יהודי אני שומר עליו ,שבעת
אלפים יהודים נצולו מהצונאמי הזה .רק שבעה (אחד מאלף) שהלכו ומהם ששה שנמצאו
עצמותיהם והביאו אותם לקבורה בישראל .זה לא פלא?! הקב”ה נוהג אתנו במדת החסד
ובמדת הרחמים ,ואנחנו לא יודעים להעריך .לא יודעים להכיר .5אבל הפסוק כל כך היה
שמגיע לו דרגה יותר גבוהה ,חושב שמגיע לו דרגת ראש ממשלה ,אז הוא עושה מפלגה .מה יעשה במפלגה הזו?
סתם מבזבז כספים בלי סוף .אחר כך יגידו מה לעשות? אין כסף למדינה ,והדירות יתייקרו והכל יתייקר .קצת שכל
לא יזיק לכם .הרב עובדיה ע”ה פעם היה דיין בפתח תקווה ,ואחר כך היה מכרז על רבנות תל אביב ,והוא לא עשה
כלום .אשתו אמרה לו :למה לא תשתתף במכרז? אדרבה ,תציע את עצמך ,תהיה מועמד לרב בתל אביב .אמר לה:
בשביל מה? אני מסתדר פה .אני בבית הדין עם חברים שלי ,אנחנו פוסקים ,עושים את הכל .אמרה לו :אבל אין
לך פריז’ידר ,כשהוא רוצה לקרר את המאכלים הוא קונה בלוק קרח (פעם סיפר הרב על בלוק קרח ,אמר עליו :זכרונו
לברכה ,)...אין להם פריז’ידר .אמר :טוב ,בשביל הרבנית אני מוכן .ועלה ועלה ועלה עד שנעשה הראשון לציון והרב
הראשי לישראל .אפילו שאלות מסובכות מאד פונים אליו ,יש לו תשובות רבות ביביע אומר בשאלות נוראות
ואיומות .אני לא עיינתי בהם בכולם ,יש אחד שכל הזמן כותב לי :בתשובות שם יש בהם פירכא ,ויש בהם קושיא,
ויש בהם תירוץ .ואני אין לי כח( ,אני לא בגיל עשרים שאני אעיין בשאלות כאלה) .הרב יודע מה שהוא אומר ,ויש כמה
דיינים כשבאים להם שאלות כאלה ,יודעים שהכתובת לפתוח שאלות כאלה זה ביביע אומר .אבל אני יודע מהדברים
שהוא כותב באורח חיים וביורה דעה ,דברים מתוקים מדבש( .לא כמו כאלה שהם מתוקים מזפת ...פעם ראיתי כתוב בנטורי
קרתא “ -משמרת חומתנו” ,הביאו (חשון תשי”ד) איזה שופט (חילוני כמובן) שעשה פלפול שלא יקומו אנשים ויאספו כסף ,אמרו
עשה פלפול שזה לא כבוד למדינה שלנו ,לא כבוד לתל אביב ,הנה בסדום ועמורה עשו חוק כזה שלא יבקשו כספים .אמר זה
חוק יפה מאד ,נעביר אותו לתל אביב ...הביאו כמה מהשטויות שלו ,ואחר כך כתבו בסוף‘ :מתוק מזפת’ ,)...בשביל מה אני צריך

להיכנס לעולם שאינו
שלי? ברוך ה’ שלא עשני
אב”ד  -אב בית דין ,שלא
עשני דיין .דברים קטנים
נוכל להסתדר .דברים
מסובכים לא בשבילנו.
והבעיה שאם תמצא
קושיא על הרב ,יאמרו
לך אתה לא מבין .טוב,
אתם מבינים ...חזק
וברוך .תעזבו אותי.
 .4פעם כתבתי מאה
וחמשים אלף איש,
לפי מה שקראתי אז.
אחר כך שלחו לי ,לא,
מאתים וחמשים אלף
 רבע מיליון בני אדםנספו בצונאמי.
 .5אומרים ,נמציא
עוד חיסון ועוד חיסון.
אומרים מהמוטציה
הזאת צריך להישמר,
לא לצאת לבית הכנסת.
אבל זה לא יתכן ,הרי
הרבה אנשים שיוצאים
לחוץ ונוגעים אחד בשני,
הם לא עושים טוב ,אבל
להטיל את כל האחריות
על המתפללים זה לא
בסדר .המתפללים
צריכים ללבוש מסכה,
לשמוע בקול הרופאים,
לעשות חיסון .ולא יבואו
אחר כך ויאמרו מה
לעשות? הוא מת .מה,
אנחנו הרגנו אותו? אתם
הרגתם אותו .כשאדם
לא שומע בקול הרופא
זו בעיה שלו.

מעניין .רשמתי אותו בגיליון תורה תמימה שלי בהפטרת שמות ,רשמתי :זה מה שקרה
השבוע בט”ו בטבת תשס”ה.

“למה זה שלחתני מן העולם”
 .האבא ע”ה הי”ד נפטר בכ”א בטבת תשל”א ,ואנחנו עלינו ארצה כמה חודשים אחר כך.
ובשנה הבאה בפרשת שמות (תשל”ב) נפגשתי עם רבי שמואל עידאן ז”ל בבית הכנסת
התוניסאים בפרדס כץ ,אמר אני אגיד לך חידוש יפה“ :וישב משה אל ה’ ויאמר ,ה’! למה
הרעות לעם הזה ,למה זה שלחתני” (שמות ה’ כ”ב) .אמר ,משה זה הצדיק של הדור ,זה אבא
שלך .חזר להקב”ה ואמר לו“ :למה הרעות לעם הזה” ,למה הם סובלים וסובלים? ואם תאמר
מה אכפת לך? (רש”י ככה כותב) – “למה זה שלחתני”  -למה שלחתני מן העולם? “ומאז באתי
לפרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה” (שם פסוק כ”ג)  -נעשה להם יותר גרוע .וה’ אמר לו
“עתה תראה אשר אעשה לפרעה” (שם ו’ א’)  -ומאז עד היום “עתה תראה”“ ,עתה תראה”.
אבל כל זמן שאנחנו בשנאת חנם אין מה לעשות .כל מי שחושב על הכסף וכי הכסף
ילך אתו לעולם הבא? הכסף לא שווה כלום ,ישמרו עליו בניו?! גם הבנים לא שומרים.6
 .6איך אמר רב לרב המנונא (בעירובין דף נ”ד ע”א) “בני ,אם יש לך היטיב לך”  -אם ה’ נתן לך כסף ,נתן לך בריאות,
נתן לך אוכל  -תעשה טובה עם עצמך“ .כי אין בשאול תענוג ואין למוות התמהמה”  -הקבר אין בו תענוג ,והמוות
אינו מתעכב .לא יאמר נחכה עד שיחיה מאה ועשרים שנה ,לא“ .ואם תאמר אניח לבני חוק ,בשאול מי יודה לך”
(זה הנוסח הנכון ,ככה הוא בעין יעקב ,אצלנו כתוב “ואם תאמר אניח לבני חוק ,בשאול מי יגיד לך” ,מה זה ‘מי יגיד לך’? ‘מי יודה
לך’ צריך להיות) .אתה חושב שהבנים שלך יודו לך? לא .רבי יוסף חיים ע”ה (נפלאים מעשיך סי’ כ’) ממתיק את הדבר
בסיפור (איני יודע אם זה סיפור או משל) ,מעשה באחד שלקח את הבן שלו ,ואמר לו :אני רוצה שתלמד מלאכה כדי

שתחיה ממעשה ידיך .אמר לו :אבא ,בשביל מה? יש לך הרבה מאד כסף ,יש לנו כסף בשביל שלושה דורות .אמר
לו :שלושה דורות או שלושים דורות זה לא חשוב ,אתה צריך להתפרנס מיגיע כפיך .אמר לו טוב בסדר .הביא לו
אומן שילמד אותו מלאכת הצורפות (שיעשה תכשיטים ,כסף וזהב וכו’) ,והיה אחרי כל שיעור נותן לאומן חמשים
שקל ולבן שלו מאה שקל (אבל לא על יד האומן ,אלא אחרי שהולך) .אומר לו :אבא ,אתה נותן לי מאה ולו חמשים?
אני מוכן לוותר על כל הלימוד הזה ...אמר לו :תקבל תקבל ,יהיה לך הרבה כסף .אמר לו :אבל למה אתה נותן לי
כפול ממנו? אמר לו :בשביל שתמשיך ללמוד .אז הוא למד ולמד עד שהתמחה בעבודה .אחרי כמה שנים אביו
נפטר והוא לא השתמש בכל הכלים של העבודה ,השאיר אותם בפינה( .יש הרבה אנשים כאלה שחושבים אני אחיה
לעולם ,כל שעה שהבן שלי צריך אותי אני אעזור לו .אבל הם לא יודעים ש”אין למוות התמהמה” ,מה לעשות) .אמר מה אכפת
לי מהכלים שלמדתי בהם את העבודה? אני אשים אותם בבוידם .מה אכפת לו מהם .והוא התחיל לבזבז ולבזבז
עד שנגמר הכל .אשתו אמרה לו תשמע ,נגמר הכל ,אין לך משהו לעשות? אמר יש לי ,נזכרתי שאבא שלי לימד
אותי מלאכה ,להכות בפטיש ,ולסדר תכשיטים .אז הוא הוציא אותם מהבוידם ,ניקה אותם והתחיל להכות בפטיש,
ורואה שיוצא לו משהו יפה כמו פעם .הלך מכר אותו והרוויח כסף .כל פעם שהוא מכה בפטיש ,אומר ‘אשריו

להצלחת

לע"נ תיתה בת
שמנונה לבית חדאד

ורעייתו

ולהצלחת
משפחת חדאד

מצליח
אוזן

ששה בכרס אחד
 .ו“פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד” (שם פסוק ז’) ,וחכמים אומרים (שמות רבה פ”א
פיסקא ח’) שילדו ששה בכרס אחד .כל הזמן היו החילונים צוחקים על זה ,אומרים אנחנו
יודעים תאומים ,שלישיה ,רביעיה .אבל ששיה לא שמענו .רק ששיה של השתיה ‘ -מי
עדן’ ,אתה לוקח ששה בקבוקים של מי עדן ...מה זה? מי יוליד ששיה? בדורנו הראה
הקב”ה שיש יולדות שמיניה ,ותשיעיה ,ושביעיה ודאי שיש .7ישראל במצרים לא תשעה,
ששה זה גם בסדר“ ,פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד”.

משבעים נפש הגיעו לששים ריבוא
 .זהיה שוטה אחד שהקשה איך אפשר מהשבעים נפש תוך מאתים ועשר שנים נעשו
ששים ריבוא? אתה מג’נון ,אתה לא מגיע לקרסוליים של אבן עזרא בחשבון .אבן עזרא
היה בקי מאד בחשבון משהו מדהים .8והוא עשה חשבון מדויק (בפירוש הקצר שמות י”ג
י”ח) שיכול להיות בתוך מאתים ועשר שנים שמשבעים נפש יגיעו לשש מאות אלף זכרים
חוץ מהנקבות ומהטף .חשבון נפלא .הבאתי אותו בספר ה’ נסי על הגדה של פסח (ח”א
עמ’ קפ”ו) .ולמה כתבתי את זה? כי בזמנו אמרו שבן גוריון מפקפק בדבר הזה ,הוא רח”ל
חילוני ,אבל הוא אמר אולי יש לפרש ‘שש מאות אלף’ שש מאות משפחות (חזק וברוך,)...
כמו “ואלה שמות אלופי עשיו”“ ,אלוף אהליבמה אלוף אלה אלוף פינון” (בראשית ל”ו,
מ’-מ”א) .הפסוק מביא לך חשבונות שלהם ,כל שבט כמה יש בו ,ארבעים אלף ,חמשים
אלף ,ששים אלף ,שבעים אלף .ואתה רואה הכל מדויק .זה אלף כפשוטו אל תשגע את
העולם .ואז היה אחד ,שמו רפאל בשן (עיתונאי דתי מ’הצופה’) ,הלך לרב שלמה יוסף זוין,
אמר לו :לא נכון ,אל תשמע לבן גוריון ,הוא לא יודע כלום .אבל יש שאלה ,כולם לא ראו
את האבן עזרא הזה .ולמה לא ראו אותו? כי אבן עזרא כתב שני פירושים ,פירוש ארוך
ופירוש קצר ,ואבן עזרא הקצר היה בכתב יד ,9ושם הוא עשה חשבון מדויק .אמר בני
ישמעאל צוחקים עלינו (כיוונו לדעת בן גוריון )...איך אפשר במאתים ועשר שנים להביא
כל כך ילדים? אמר ,בוא נעשה חשבון ,והוכיח באותות ומופתים ובטוב טעם ודעת
שאפשר להגיע לדבר הזה.

“הבה נתחכמה לו”
 .ח“הבה נתחכמה לו” (שמות א’ י’) .רש”י אומר הבה נתחכמה למושיען של ישראל ,כלומר
הקב”ה .המלה הבה ראשי תיבות הקדוש ברוך הוא.

האם בני ישראל עיר בנויה בנו?!
 .ט“ויבן ערי מסכנות לפרעה את פיתום ואת רעמסס” (שם פסוק י”א) .רש”י כותב שלא
היו חזקות ובצורות לאוצר ,והם עשאום חזקות לכך .אם תאמר לי שרש”י פירש כן מפני
שכתוב “את פיתום ואת רעמסס” ,והיה צריך לומר “וקראו להם פיתום ורעמסס” ,זה לא
קשיא ,כי בזמן [שניתנה] התורה הם כבר היו בנויות“ ,את פיתום ואת רעמסס” שאנחנו
מכירים  -בנו אותם ישראל בתחילת ימי השעבוד .אלא רש”י הוקשה לו קושיא אחרת,
בפרשת ויגש רואים שכתוב“ :במיטב הארץ בארץ ַר ְעמסס” (בראשית מ”ז י”א) ,ורש”י סובר
אבא ,זכרו לחיי העולם הבא’‘ ,ה’ ישלם לו בעולם הבא כפעלו’ ,אשתו אמרה לו :תגיד לי ,כשאבא שלך השאיר לך
אחרי פטירתו מליונים ,לא אמרת זכרו לברכה לחיי העולם הבא ,רק לקחת ואכלת ובלעת ,פתאום עכשיו קמת?
מה יש לך? אמר לה :אז לא ידעתי להעריך מה שלימד אותי לעבוד .רק הייתי מבזבז עד שהכל נגמר .היום שנגמר
הכל וראיתי שאני יכול להתפרנס על ידי מעשה ידי להתפאר ,זה אחרת.
שאדם ידע ש”לא לעולם חוסן” (משלי כ”ז כ”ד) ,ואם ה’ נתן לך אל תתקמצן .אל תיקח את הקלמנטינות הכי זולות...
היה אחד בחוץ לארץ מסכן ,היה עובר בשוק “אלבחרי” בתוניס (היה שוק כזה שיש בו את כל הפירות והירקות וכל
הדברים) ולא קונה פירות ,אלא רואה אם יש איזה קלמנטינה אחת שנפלה מתחת לארגז ,הוא מתכופף ,לוקח את
הקלמנטינה ושם אותה בכיסו .בא לאשתו אומרת לו :מה הבאת היום? הבאתי לך קלמנטינה אחת ...טוב .ומה
עוד לבשל? אז הוא מחפש את הדגים הכי קטנים והכי זולים ומביא לה ,תעשי מהם ארוחה .בלילה רק שקעה
החמה הולך לישון ,מכבה את האור .בבוקר קם בארבע או בשלוש ,כבר נגמרה לו השינה ,והוא מחכה עד שיעלה
השחר .חבל על כל פרוטה שתלך לחברת החשמל ...מה הרוויח מכל זה? (זה מעשה שהיה) .כשנפטר חלה בכולרה
רח”ל ושרפו את גופתו .אז מה אתה מרוויח? אדם יהיה מבוסס .יהיה מסודר .לא קמצן יותר מדאי ולא פזרן יותר
מדאי .לא קמצן יותר מדאי  -ה’ נתן לך ברכה ,אתה לא לוקח? למה אתה לא לוקח? וכי אתה נותן לעניים? גם
לעניים אתה לא נותן .ולא פזרן יותר מדאי אם נגמר לך הכסף תגיד מה לעשות? “מה לעשות באיש אשר המלך
לא חפץ ביקרו” (ע”פ אסתר ו’ ו’) .ה’ נתן לך לאכול ולתת לאחרים ,ולשמח את האחרים .אתה עושה טובה היום,
מחר יחזירו לך עשר פעמים.
 .7הייתה אשה אחת באמריקה שילדה שביעיה .בבת אחת הבית התמלא בילדים .מה זה? מה היא תעשה? שמעו
כולם שאשה בדורנו קבלה שבעה ילדים .כל אחד תרם לה .אחד תרם לה בית ,אחד תרם לה עגלת תינוקות ,וכן
על זו הדרך .זה אפשרי ,זה לא דבר רחוק מן הדעת .ויש אפילו עדויות שברוסיה היו יולדות תשעה ילדים בבת
אחת .היו קוראים להם חזירים ...כי חזירים יולדים הרבה מאד.
 .8יש לו ספר ‘המספר’ ,ואומרים שהוא הביא את הספרה אפס מהודו לאירופה .ראה אצל ההודים הרבה .פעם
הוא מספר על ההודים ככה וככה ,בפרשת יתרו מספר שבני הודו אומרים ככה ,ועוד כל מיני דברים .בהא לחמא
עניא ,אומר האבודרהם (בפירוש ההגדה) שהאבן עזרא היה שבוי בהודו ,ואמר שהיו מאכילין אותו לחם מצה ,ולא
נתנו לו לעולם חמץ ,והטעם מפני שהוא קשה ואינו מתעכל במהרה כחמץ ,ויספיק ממנו מעט .וגם את סיפרת
האפס למד אותה מההודים והביא אותה לאירופה.
 .9היה נמצא בג’רבא לפני מאה חמשים שנה .ובא לשם יהודי תלמיד חכם שמו רבי נפתלי נטע רבינוביץ (זה
שהוציא את הדקדוקי סופרים) .והוא קנה מהם את כתב היד והוציא אותו .אני ראיתי את הספר אבן עזרא הקצר
בג’רבא בתשכ”ה ,שהדפיס אותו החכם הזה .וראיתי בו כמה דברים יפים והעתקתי ממנו כמה דברים .אחר כך
קניתי פירוש אבן עזרא של מוסד הרב קוק ,ויש בסופו כל הפירוש הקצר.

שיום פקודתה ב-ט' בשבט

שר ְעמסס ַור ַעמסס היינו הך .כמו שאתה אומר “יַ ְעלזו חסידים בכבוד” (תהלים קמ”ט ה’)
ַ
ואפשר לומר ַיעלזו גם כן .וכמו “ועבדיך יַ ַעברו כל חלוץ צבא” (במדבר ל”ב כ”ז) ויַ ַעברו זה

בדיוק כמו יַ ְעברו .אם כן ַר ְעמסס ַור ַעמסס זה היינו הך .ואם כבר הייתה העיר הזאת בימי
יוסף הצדיק ,אז מה חדשו ישראל? בנו עיר שהיא כבר בנויה?! לכן רש”י אומר ,שהערים
האלו לא היו חזקות ,ועכשיו עשו אותם ערי מסכנות ,שהם חזקות ובצורות לאוצר.
אבל האבן עזרא יש לו שיטה אחרת ואומר שזה שתי ערים .אחת שמה ַר ַעמסס שהיא
מוזכרת בתורה רק במקום הזה ,והשניה ַר ְעמסס וזה מה שכתוב בפרשת ויגש ,וגם ככה
כתוב בכל התורה ,כמו“ :ויסעו ֵמ ַר ְעמסס בחודש הראשון” (במדבר ל”ג ג’) ,וכן בכל מקום
שרעמסס הזאת זוהי
רעמסס חוץ מכאן .והתורה באה ללמד אותנו ַ
שכתוב רעמסס כתוב ְ
לא ַר ְעמסס שמוזכרת תמיד .ורואים מזה שלא לחינם שונה הניקוד כאן מכל המקומות
ורעמסס לחוד.
שרעמסס זה לחוד ַ
בתורה ,אלא כדי ללמדנו ְ

“רבות מחשבות בלב איש ועצת ה’ היא תקום”
 .ייש פתגם אצל האשכנזים“ :האדם מתכנן ואלקים צוחק” .אדם עושה תכניות ככה
וככה וככה ובשמים צוחקים עליו .כמו שכתוב“ :יושב בשמים ישחק ,ה’ ילעג למו” (תהלים
ב’ ,ד’) .מה האדם מתכנן?! פרעה עשה הכל כדי שלא יקום מושיען של ישראל ,הסתכל
באצטגנינות ,שאל בחרטומים ,לקח את הילדים וזרק אותם ליאור וכו’ וכו’ ,ומה קרה
בסוף? הבת שלו ִ -בתיה (לפי דברי חכמים במגילה דף י”ג ע”א) לקחה את משה רבנו שהוא
הושיע את ישראל ותפסה אותו “ -ותשלח את אמתה ותקחהו ,ותפתח ותראהו את הילד
והנה נער בוכה”( 10שמות ב’ ה’-ו’) .והיא קוראת לאם הילד ולא יודעת שהיא אמו ,ואומרת
לה“ :היליכי את הילד הזה והניקיהו לי” (שם פסוק ט’) ,ואמרו חכמים (סוטה דף י”ב ע”ב)
“היליכי” כמו “הי שליכי”  -זה שלך (הי  -הנה לך) ,והיא – בת פרעה לא ידעה שזה הילד
שלה “ -ואני אתן את שכרך” (שמות שם) ,במקום שהאמא תשלם למי שהצילה את הילד
שלה ,להיפך ,היא לקחה את הילד ,והאכילה והניקה אותו “ -ותקח האשה הילד ותניקהו”
(שם פסוק ט’) ,וגם שלמו לה“ .ויגדל הילד ותביאהו לבת פרעה ויהי לה לבן” (שם פסוק י’).
אי אפשר לתאר את הנסים והנפלאות שה’ עושה! היה יהודי אחד שהיה חילוני גמור,
והוא יסד את השפה העברית החדשה .ושאלו אותו :איך אתה עושה את זה? הרי אתה
רחוק מן התורה .אמר להם :אדרבה הכנסתי בשפה הרבה דברים חילוניים כדי לְ ַח ֵּלן
את השפה ולעשות אותה שפה חילונית .אבל לא עזר לו שום דבר ,והיום אפילו ילדים
קטנים מדברים בעברית ,וכאשר אתה קורא להם מתוך ספר של תורה הם מקשיבים
ומבינים .אי אפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא“ .אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח ,אם
אסק שמים – שם אתה ,ואציעה שאול – הנך ,אשא כנפי שחר אשכנה באחרית ים – גם
שם ידך תנחני ותאחזני ימינך” (תהלים קל”ט ז’-י’).

ככל הגויים בית ישראל?!
 .איזה מה שהיה אצל פרעה ,וזה מה שהיה גם כן אצל הגרמנים ימח שמם .היהודים
חשבו שכאשר הם מתבוללים בגרמניה ,ושרים את כל השירים שלהם ומחללים שבת,
וחיים ביחד ,ואוכלים ביחד ושותים ביחד את כל המשקאות ,לא יהיה הבדל ביניהם.
אבל פתאום קם היטלר כמו משוגע ,וקבע שאסור להתחתן עם יהודים ,ומי שתתחתן
עם יהודי לוקחים אותה למשפט (ויש תמונות שרואים בהם איך לוקחים אשה גרמניה למשפט
על זה שהלכה פעם עם יהודי) .וככה עשו לנו צרות צרורות .ולמה? אין סיבה .ולא תגיד
שזו הייתה מדינה מטופשת ,זו הייתה מדינה חכמה מאד ,אלא שהקנאה שהייתה להם
מיהודים הייתה מעל כל דמיון .וככה עם ישראל הבינו שאין לנו תקווה מהאומות.

הגויים שונאים אותנו בכל מצב
 .ביכמה קיוו שטראמפ יעשה לנו דברים טובים ,אמנם הוא עשה דברים טובים ,אבל
אנחנו לא היינו בסדר .כשאנחנו לא בסדר ,הקב”ה אמר אתם לא שומעים לי? אני לוקח
את טראמפ .והשבוע היה באמריקה מלחמות ושפיכות דמים ,והכל על מה? מי יהיה
נשיא אמריקה? טראמפ או ביידן .מה נפקא מינה אם טראמפ או ביידן ,אנחנו תמיד
סובלים .אין מה לעשות .אנחנו צריכים להבין – “לכו ונשובה אל ה’ כי הוא טרף וירפאנו
יך ויחבשנו” (הושע ו’ ,א’) .אנחנו צריכים לחזור בתשובה ,וכל זמן שלא נחזור בתשובה
לא יעזור לנו שום דבר ,גם אם נדבר בשפה שלהם ,ונתבולל בהם ,ונאכל את כל הדברים
המלוכלכים שלהם ,וניקח אשוח לכבוד השנה החדשה ...הכל הבל וריק .הגויים שונאים
אותנו בזמן שאנחנו מתבדלים מהם ובזמן שאנחנו מתבוללים בהם .מה שאנחנו לא
נעשה אנחנו לא בסדר.
 .10מה זה "ותראהו" את הילד? היה צריך להיות כתוב "ותראה את הילד" ,מה זה "ותראהו"? אלא שראתה
שכינה עמו .כי אותיות ה"א וא"ו הם של שם הוי"ה .זה היה ילד מיוחד במינו ,שהאיר את העולם .פעם
קראתי בספר של זלמן אפשטיין (נקרא "כל כתבי זלמן אפשטיין" ,זה היה לנו בחוץ לארץ) ,שהיה סופר
אחד גוי שכתב :לו ידעה הבת של פרעה איזה ילד לקחה על ידה ,ילד שעתיד לשנות את מפת המזרח ,ואת כל
העולם כולו .עתיד ללמד לעולם כולו שיש אלקים ,ושיש יום של שבת שצריך לנוח בו ,וללמד לעולם
כולו שלא יאכלו נבלות וטריפות ודברים לא בריאים ,ועתיד ללמד לעולם כולו את האמונה באל אחד.
(לא נדבר על ההודים שהם משוגעים ועובדים אלילים) .היא הייתה יודעת שהילד הזה שווה מליונים אם לא
מליארדים .אבל היא לא ידעה...

שום דבר לא ידמה לתורה שלנו
 .גיאנחנו צריכים לדעת שיש לנו תורה שניתנה בהר סיני לפני  3500שנה .ואפילו
איינשטיין פעם שאלו אותו :אתה רוצה לפגוש איזה מדען מהדורות שעברו? אמר להם:
כן .אמרו לו :את מי? את פלוני או פלוני? אמר להם :אני רוצה לפגוש את משה רבנו!
התפלאו :את משה רבנו?! מה יש לך לדבר אתו? מה הקשר ביניכם? אתה מדען והוא
בתורה? אמר להם אני אשאל אותו ,האם ידעת שהתורה שלך תישאר בעולם  3,500שנה
ויותר?! האם פעם חשבת על זה?! אתה הבאת את התורה והרבה אחרים הקימו כל מיני
שטויות ,ורק התורה שלך היא חיה וקיימת! אם אדם שומר שבת ושומע פיוטים של שבת,
יש לו תענוג ואושר רוחני .שום דבר לא ידמה לתורה שלנו.

אם פרעה מת למה הם נאנחו?
 .דיכתוב“ :וימת מלך מצרים” (שמות ב’ ,כ”ג) ואמרו חכמים (שמות רבה פ”א פל”ד) שנצטרע.
למה הם פירשו כן ולא פירשו כפשוטו? בגלל שנאמר“ :וימת מלך מצרים ויאנחו בני
ישראל מן העבדה ויזעקו” ,אם הוא מת למה הם נאנחו? לפחות יש להם קצת מנוחה
עד שיקום מלך חדש .הרי לא כתוב “וימות מלך מצרים ויקום מלך חדש ויאנחו” ,אלא
“וימות” ומיד “ויאנחו” .ועל-פי הפשט פירשו שישראל היו סובלים מהעבודה הקשה,
אבל אם הם יגלו שזה בשבילם עבודה קשה ואין להם כח ,יגידו להם המצרים :חצופים,
כפויי טובה! 11לכן היו צריכים לסגור את הפה ,אבל כאשר פרעה מת כולם התחילו
לבכות ,וגם ישראל היו בוכים ,אבל הם לא היו בוכים על מות פרעה כי הוא ימח שמו,
הלוואי שמת כבר לפני כן ...אלא היו בוכים על העבודה הקשה ,וזה פירוש הפסוקים:
“ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו”  -ולא בגלל שפרעה מת“ .ותעל שוועתם אל
האלקים מן העבודה” .וכן “וישמע אלקים את נאקתם וגו’ וירא אלקים את בני ישראל וידע
אלקים” (כ”ד-כ”ה) ,מה הפירוש “וַ יֵ דע”? וכי יש דבר שהשם לא יודע?! (בחוץ לארץ תרגמו
“וסכֹף אללה” דהיינו שהשם ריחם עליהם ,וגם אונקלוס אומר מעין זה“ :ואמר במימריה למפרקהון
 .11הנה לפני כמה שנים מי שידבר מלה לא טובה על רוסיה ,אומרים לו :ככה אתה מדבר על “אמא רוסיה” (זכותה
תגן עלינו…)?! הרי אמא רוסיה נותנת לנו כל טוב ,נותנת לנו לחם ,אמנם במידה במשקל ובמשורה ,אבל יש מה

לאכול .ואתה כפוי טובה נגד אמא רוסיה?!

ה’”) .אבל לפי ההסבר שאמרנו ,זה הולך יפה מאד ,ה’ ידע שהם לא בוכים בגלל מותו של
פרעה ,אלא בוכים בגלל העבודה ,ורק עשו לזה מסווה כאילו הם בוכים בגלל מות פרעה.

דברי חכמים קיימים לעולם
 .וטזה על פי הפשט .אבל חכמים אמרו “וימת מלך מצרים” שנעשה מצורע ,כי מצורע
נחשב כמת (נדרים דף ס”ד ע”ב) .12אבל מה שיותר קשה להבין ,מה שאמרו חכמים שפרעה
מלך מצרים היה עושה שתי אמבטיות כל יום ,ובאמבטיה שלו לא היה מים ,אלא היה דם
של  150תינוקות יהודים ,היה שוחט אותם והיה ממלא את האמבטיה בדם שלהם ורוחץ
בהם כדי להתרפא מהצרעת שלו .ומי שהיה קורא את זה ,היה אומר מי יודע ,חכמים
אמרו ,אבל קשה להאמין .וכי יש בן אדם שיעשה דבר כזה ,ועוד וכי הדם של הילדים
מרפא צרעת? עד שבא רבי אליהו בן אמוזג ,יש לו פירוש על התורה בשם “אם למקרא”
והביא (אם למקרא דברים בהשמטות דף ק”ס ע”א) ִמ ְּס ָפ ִרים קדמונים של גויים שכתוב בהם
שככה נהגו במצרים לרפא צרעת בדם של ילדים .דברי חכמים קיימים לעולם “ -וימות
מלך מצרים” – שנצטרע ושחט ילדים “ -ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו”.

הגאון רבי שלמה מאזוז זצ”ל

 .זטהיום (כ”ה בטבת) הפטירה של מר דודי רבי שלמה מאזוז זצ”ל ,הוא היה גאון גדול,
אבל ה’ מנע ממנו ,הוא היה כבד פה וכבד לשון ולא הכירו את הערך שלו .היו בג’רבא
 .12ויש הרבה הוכחות לזה שמצורע חשוב כמת .אבל יש לי הוכחה שלא ראיתי מי שכתב אותה .כאשר נעמן
שר הצבא של מלך ארם היה מצורע ,המשרתת שלו היהודיה ראתה אותו ואמרה לגברת שלה“ :אחלֵ י אדוני לפני
הנביא אשר בשומרון אז יאסוף אותו מצרעתו” (מלכים-ב’ ה’ ,ג’)  -יש נביא בשומרון שזה אלישע הנביא ,והוא ירפא
אותו .והיא ִספרה לבעלה והוא סיפר למלך ארם ,ומיד מלך ארם שלח מכתב למלך ישראל“ :ועתה כבוא הספר
הזה אליך הנה שלחתי אליך את נעמן עבדי ואספתו מצרעתו” (שם פסוק ו’) .לא פחות ולא יותר ,שלחתי לך את
נעמן ותרפא אותו מצרעתו“ .ויהי כקרוא מלך ישראל את הספר ויקרע את בגדיו ,ויאמר האלקים אני להמית
ולהחיות ,כי זה שולח אלי לאסף איש מצרעתו" (שם פסוק ז')  -וכי אני אלקים שיכול להמית ולהחיות שהוא
שולח לי בן אדם שארפא אותו מהצרעת ,מה השיגעון הזה?! אבל מאן דכר שמיה להמית ולהחיות? היה צריך
לומר האלקים אני לרפא צרעת? (הרי עד ימינו אין תרופה לצרעת) .מה הוא אומר “האלקים אני להמית ולהחיות”?
אלא מכאן אתה לומד שמצורע חשוב כמת[ .שוב הראוני שכן כתבו הוכחה זו בספר צרור המור (פרשת תזריע)
ובכלי יקר (מלכים שם) ובשערי זהר (עמ' קמ"ד)].

חייג>>> 08-6727523

אח שלי ,הפעם אתה זוכה!

שני רבנים בתפקיד ,והוא היה הרב שפוסק הלכות ,היו שואלים אותו שאלות כל הזמן.
ולא רק שהיו שואלים אותו ,אלא יש לו הגהות על כמה ספרים ,על כף החיים יורה דעה
ועל דרכי תשובה (ונדפסו בירחון מקבציאל).

האם יש ג’רבאי בעולם שלא יודע מה זה רחס”ה?
 .זיוהוא לימד את אבא ע”ה אחד עשר דף ראשונים במסכת ביצה .כאשר אבא בא לג’רבא
היה בגיל  ,14 - 13והיה אצל הדוד שלו רבי מנחם מאזוז ,והוא  -הדוד רצה לעשות לו
חשק בלימוד .אמר לו :בוא תראה את המחברת הזאת ,אבא פתח וראה שכתוב שם:
“סוגיית רחס”ה” שאל אותו מה זה רחס”ה? אמר לו :איך אתה לא יודע מה זה רחס”ה?
האם יש ג’רבאי בעולם שלא יודע מה זה רחס”ה? אמר לו אבא :אני לא יודע ,אני לא באתי
מג’רבא אלא באתי מאריאנה .אמר לו :רחס”ה זה ראשי תיבות :רבי חנינא סגן הכהנים.
ואבא שאל :מי זה “רבי חנינא סגן הכהנים”? איפה הוא גר? אמר לו :זה חכם לפני 2000
שנה ...חזר ושאל :אם כן מה כותב הבן דוד שלי שלמה? אמר לו :הסוגיה הזאת קשה
מאד ,ויש בה הרבה מפרשים ,כמו רבנו חננאל ,הצל”ח ,ופני יהושע ,ואור חדש ,וכל מיני
מפרשים .אמר לו אבא ,אז למה הוא כתב כל כך? אמר לו הוא מחדש עליהם .יום אחד
הוא דפדף עוד בכתב היד ומצא יום אחד“ :סוגיית חזור”א” ,שאל מה זה “חזור”א”? אמר
לו :חזור”א זה ראשי תיבות חזקיה ורבי אבהו .שאל אותו :איפה הם גרים? אמר לו מזמן
הם לא נמצאים בעולם הזה ...שאל אותו ומה זה “סוגיית חזור”א”? אמר לו :יש בדף כ”א
ע”ב בפסחים סוגיית חזקיה ורבי אבהו ,וזו סוגיה עמוקה ,והגמרא מקשה“ :והרי דם”,
“והרי שרצים”“ ,והרי דגים” והרי והרי והרי וכו’ ,ויש עליה מפרשים רבים ,כמו זרעו של
אברהם ועוד ,והוא כותב עליהם .האם אתה יכול לכתוב כמוהו?! אמר לו :כן ,בודאי שאני
יכול .תראה בעוד שלשה חודשים את החידושים שלי .אמר לו :אבל אתה לא יודע אפילו
כתב ספרדי ,א”כ איך תוכל להבין את החידושים כדי לחדש עליהם? אמר לו :אתה תראה!
וככה אבא ישב ולמד ושינן שם את מסכת ברכות ,אצל חכם ששמו רבי ראובן ביתאן (היה
צדיק וחסיד ,ואחר כך נעשה רב במדנין ,ואחריו נתמנה הרב צבאן) ולימד אותו שבוע ימים ,ואחר
כך אמר לו אתה צריך לעלות לכיתה אחרת ,אתה כבר לא יכול ללמוד בכיתה הזאת ,כי
אתה כבר תופס את הכל ,אז אבא עבר כיתה ושם למד מסכת ביצה.

כי לא חופשה

 .חיוהנה הגיע חופשת פסח .13אבא אמר לבן דודו רבי שלמה ,שהיה מבוגר ממנו בשלש
שנים :תלמד אותי גמרא ביצה .אמר לו :תעזוב אותי ,זה הזמן של החופש שלנו ,אנחנו
משחקים באגוזים .14אמר לו :אני לא אתן לך לעשות את זה .אמר לו :אין לי זמן .אז הוא
הלך לאבא של רבי שלמה ,אמר לו :רבי מנחם ,הבן שלך  -שלמה ,לא רוצה ללמד אותי
גמרא .אמר לו ככה?! קרא לבן שלו ואמר לו :שלמה ,אתה תלמיד חכם ,תלמד אותו .הרי
זה אורח שבא מאריאנה .ולימד אותו בחופשה של פסח ,מסכת ביצה מדף ב’ ע”א עד
דף י”א ע”א “דמתעכל קטרייהו” ,ותמיד אבא זכר את זה .ואחר כך אבא התחיל לכתוב
חידושים ,ויש לו חידושים קצרים ויפים מאד( .15ונדפסו בספר מצמיח ישועה הנד”מ).

“ועתה לך ואנכי אהיה עם פיך והוריתיך אשר תדבר”

 .טיורבי שלמה כתב כמה ספרים .והדיבור היה קשה לו .16אמרו המפרשים שה’ לא
אמר למשה רבנו :אני ארפא אותך מהגמגום ,אלא אמר לו“ :ועתה לך ואנכי אהיה עם
פיך והוריתיך אשר תדבר” (שמות ד’ י”ב) .ומה הפירוש והוריתיך אשר תדבר? הפירוש
הוא ככה .היה נשיא בתוניס ששמו היה אלחביב בורגיבה (כולם מכירים אותו) ,17והוא היה
מגמגם .וגם לי בילדותי היה את הבעיה הזאת ,ופעם בא זבולון פורטוך (נדמה לי) שהיה
החזן בבית הכנסת הגדול בתוניס ,ואבא שאל אותו :מה עושים עם הילד הזה? ואמר לו:
תראה ,גם הנשיא שלנו מגמגם ,אבל הוא מחליף את המלים ,כאשר הוא מדבר ויש איזו
מלה שהוא מתקשה בה ,הוא מיד עובר למלה אחרת ,ואם עוד פעם הוא מתקשה במלה
הזאת ,הוא מחליף אותה למלה אחרת ,וככה לא מרגישים בו שהוא מגמגם ,רק מי ששם
לב .וזה פירוש הפסוק“ :ואנכי אהיה עם פיך והוריתיך אשר תדבר”  -אני מביא לך את
המלים הטובות שלא תגמגם בהם.
 .13ובג’רבא אין חופשות ,לא בימי הקיץ ,ולא טיולים ולא שום דבר .אלא יוצאים בערב פסח ושמונת ימי הפסח,
ומיד חוזרים אחר כך לרב .ואפילו בשבתות היו לומדים ,ואמרתי את זה לרבי בוגיד ע”ה ,ואמר לי :מה אתה רוצה,
שבשבת לא נלמד? צריכים ללמוד כל הזמן.
 .14מי מרוויח יותר אגוזים מחברו ,הרבה אגוזים“ .אגוז” גימטריא טוב ,והתורה נקראת טוב (ברכות דף ה’ ע”א),
החליף את הטוב של התורה בטוב של אגוז...
 .15ואנחנו תמיד כותבים ‘יש לדקדק’ בראשי תיבות :יל”ד .אבל אבא בילדותו כתב וי”ל ,וי”ל פירושה ויש לומר,
ואמר לנו בילדותי כתבתי י”ל והכוונה “יש לדקדק”.
 .16ולמה? כי אמו ממשפחת חדאד ,ומשפחת חדאד סובלים מקשיים בדיבור.
 .17והיה  40שנה בכלא ו  40שנה נשיא מפורסם מאד ,וכאשר הזקין מאד ,לא עשו שום מריבות ושום בחירות
ולא שום דבר .אלא באו ואמרו לו :אדוני הנשיא ,אתה כבר זקנת וסבת ,האם אתה רוצה כבר לנוח? אמר להם :כן,
אני רוצה לנוח .וככה הוא נשאר בכבודו .והוא בנה לו קבר מיוחד במינו ומהודר מאד ,כמו של מוחמד .ומישהו
הלך וראה אותו ואמר לי :לא תוכל לשער את זה .והוא חי  93שנה.

אם היה מתפלל היה מתרפא ברגע
 .כוכתבו המפרשים שאם באותו זמן משה רבנו היה אומר לה’ :תעזור לי ותרפא אותי
מהגמגום ,הוא היה מתרפא ברגע ,כי התפלה היא חשובה עד מאד .אבל משה רבנו לא
ביקש ,אלא רק אמר תעזוב אותי “ -שלח נא ביד תשלח” (שמות ד’ י”ג) ,אני לא יכול לעמוד
בזה ,אמר לו ה’ :ככה אתה אומר? “ואהרון אחיך יהיה נביאך .אתה תדבר את כל אשר
אצוך ואהרון אחיך ידבר” וגו’ (שמות ז’ ,א’-ב’) .אבל משה רבנו פספס ,כי היה צריך לומר
אני מוכן לדבר ,רק תתן לי אפשרות לדבר.

רפאל בגוב האריות
 .אכפעם היה רפאל הלפרין ז”ל ,שהיה חזק מאד וגיבור גדול ,לא השאיר גיבור אחד
בעולם – יהודי ,גוי ,נוצרי ,מוסלמי  -שלא נתן לו צ’פחה והפיל אותו .ופעם אמר :אני
נכנס לגוב האריות .אמרו לו :מה קרה לך ,וכי אתה דניאל? אמר :בגלל שהערבים קוראים
ליהודים “אוולאד אלמות”  -בני מוות ,פחדנים ,מוגי לב .אני אראה להם שאין אנחנו מוגי
לב .אמרו לו מה אתה רוצה לעשות? אמר להם :תנו לי להיכנס לגוב האריות ,רק תתנו
לי מקל .אמרו לו מה תעשה עם המקל הזה? “את המטה הזה תיקח בידך אשר תעשה
בו את האותות” (שמות ד’ י”ז)?! ונתנו לו מקל ,והנה כשנכנס לתוך גוב האריות ,האריה
הרגיש שיש בן אדם שנכנס .יצא החוצה ועמד מולו פנים אל פנים ,אז הראה לו את המקל,
והאריה מפחד מהמקל ורצה לחטוף לו אותו .והוא לא נתן לו ,כי היה זריז מאד .והאריה
“הרים ידיים” ...וחזר אחורנית .אחרי חמש דקות יצא ,ואמרו כולם :כל הכבוד לר’ רפאל!

כח הדמיון
 .בכוהוא עשה כמה דברים נפלאים .והוא היה אומר שבכח הדמיון יכול האדם להתגבר
על הכל .וסיפר בספרו “זירת חיי” שפעם אחת קיבל מכה ברגל ,וכל הלילה היה צועק
מכאבים .אחר כך עשה דמיון שהרגל שלו מתרפאת והולכת .ואמר שרצון לא יעזור,
רק הדמיון עוזר .והוא מצא רש”י בברכות (דף נ”ה ע”ב) שאומר ככה .אי אפשר להבין את
זה ,תדמיין שאתה בריא .לא כל אחד יכול לעשות את זה ,אלא צריך אדם בעל כח דמיון
חזק מאד .והוא עשה דמיון כזה ,ובבוקר קם והרגל שלו עם הרבה פחות כאבים ,וכן על
זו הדרך ,עד שהבריא לגמרי.18

גבור בתורה
 .גכאבל אח”כ לקח את כל הידע והחכמה הזאת ,ושם אותה בתורה .והיה לומד ולומד.
פעם נתן הרצאה בעכו לפני  30או  40שנה ,ואמר שהוא כל יום לומד  15שעות גמרא,
( 9שעות שינה אכילה ותפלה ,ו 15שעות לימוד) .ובשבת לומד רק  10שעות .ועשיתי חשבון
ש 15שעות כפול  6ימים זה תשעים ,ועוד עשר שעות בשבת ,זה יוצא מאה .מאה שעות
לימוד כל שבוע .והיה זוכר את כל הדברים בעולם .פעם אחת מצא רש”י בישעיה (מ”ב ,י’),
שאומר שבעיר וונציה הכל שם אניות .וזה ידוע שהעיר וונציה כולה אניות“ ,גונדולות”
קוראים לזה .כאשר אתה הולך מבית הכנסת לבית  -תסע על גונדולה .אתה יוצא מבית
הכנסת לחנות  -תסע על גונדולה .כל מקום שרוצים ללכת צריך ללכת על גונדולה (שזה
כמו סירה קטנה) .העיר הזאת נמצאת בתוך הים .והוא אמר :אני רוצה לבדוק את הרבנים
אם הם יודעים את זה .הלך לרבי חיים קנייבסקי שיהיה בריא ,אמר לו :הרב ,תגיד לי
איפה כתוב וונציה ברש”י? אמר לו :רש”י בישעיה מ”ב .אמר לו :איך אתה זוכר?! אמר
 .18ולא היה אחד שהוא לא נתן לו מכות .פעם אחת היה מתחרה עם אבו עלי  -ערבי אחד מארץ ישראל ,שהמשקל
שלו  227קילו .ולעומתו רפאל הלפרין היה  97קילו .אמרו כולם :זה גלית ודוד .מה אתה נלחם בו?! אז הוא אמר:
יש התחרות בין דוד וגלית החדשים של הדור הזה ...ודוד לעומת גלית זה נורא“ .גלית” זה שוקל פי  2וחצי ממנו.
והנה רפאל הלפרין נתן לו סטירה בפעם הראשונה והעיף אותו.

חייג>>> 08-6727523

אח שלי ,הפעם אתה זוכה!

לו :כמו שאתה זוכר גם אני זוכר ...צריך ללמוד ולטעום טעם בלימוד.

“ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה”?
 .דכוהחכם הנ”ל חיבר אח”כ פירוש על ספר שמות .ושלח לי לכתוב “הסכמה” על ספרו,
ולא רציתי לסרב לו כי עשה קידוש השם בשקידתו על התורה ובמאבקו עם גבורי עולם
כידוע .ברם דא עקא כי בדוגמאות מספרו ששלח לי ,כתב “קושיא” על משה רבינו שסירב
ללכת בשליחותו של מקום להתרות בפרעה .והוא שואל :איך עשה זה .והרי זו מצוה כמו
להניח תפלין? והאריך בקושיא זו כששה עמודים ללא תירוץ .ואז כתבתי לו שאני מוכן
לתת לו “הסכמה” אבל על קושיא כזו לא אוכל לסלוח .היתכן לבקר את אדון הנביאים
ללא תירוץ? אילו היה אדם חיגר או פיסח רח”ל ויקבל מצוה מן השמים ללכת לפרעה,
מה התשובה הפשוטה :לא אוכל ללכת! אף כאן מרע”ה היה ערל שפתיים ,והקב”ה
לא הבטיח שירפאהו ,רק “ועתה לך .ואנכי אהיה עם פיך והוריתיך אשר תדבר” (וכתבו
המפרשים שהיה קשה לו לבטא אותיות בומ”ף שיוצאות מן השפתיים ,והבטיחו הקב”ה שלא יצטרך

לבטא אותיות כאלה) .ומרע”ה הרגיש בעצמו שהוא אינו מוכן לא נפשית ולא גשמית .גם

מבחינת ענוה יתירה שהיתה בו (וכמ”ש באדר”ן פ”ט סוף הלכה ב’ שלשה מיני מוכי שחין נבראו
בעולם וכו’ והיתה נפשו של משה נמוכה מכולם .ועיין בנין יהושע שם דבכתובות איתא כ”ד מוכי
שחין ע”ש) ,וגם מפחד פרעה שברח ממנו לפני מספר שנים ,וגם מסיבת הגמגום שלו.

וסיימתי במכתבי אליו“ :ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה”?

סנהדרין אחר שבטלה הסנהדרין
 .הכהשבוע מצאתי פירוש נפלא מאד .בתפלה של שני וחמישי כתוב“ :טבור אגן הסהר
נא אל יחסר המזג” .ובסידורים של כיפור כתוב“ :טבור אגן הסהר”  -זה סנהדרי גדולה
שיושבים כמו גורן עגולה (חצי עיגול)“ .נא אל יחסר המזג”  -אל יחסר סנהדרי קטנה שהיא
שליש .כמו המזג ,שהיו מוזגים שני חלקי מים וחלק אחד יין (כי פעם היין היה חזק מאד והיו
ממתקים אותו במים) ,ולכן “מזג” פירושו שליש ,דהיינו סנהדרי גדולה יש בה  71חכמים,
ואילו סנהדרי קטנה יש בה רק  .23וזה מובא גם בתוספות בבא מציעא (דף ס’ ע”א ד”ה
רבא) .אבל מה עניין “טבור אגן הסהר נא אל יחסר המזג” לתפלה זו שתוקנה אחר שבטלו
הסנהדראות? ונזכרתי שבספר “תקופת הגאונים וספרותה” של הרב שמחה אסף( 19בעמוד
קע”ג) הביא מכתב שנכתב בתקופת הגאונים
ששלחו אנשי ריינוס לארץ ישראל בשנת
ארבעת אלפים תש”ך (לפני אלף וששים שנה),
ושאלו לקהלות שבארץ ישראל “על שמע
ששמענו על ביאת המשיח ועל סירכא דלבא
מה אתון בה? תשובה :על ביאת המשיח
לא כדאי להשיב ,וכי אתם לא מאמינים
בדברי חכמים וסימניהם? והרי עדיין
הסימנים לא באו .וסירכא של שומן הלב,
אנחנו סנהדרי גדולה ואנחנו סנהדרי קטנה
אוכלים אותה” .מה הפירוש “סנהדרי קטנה
וסנהדרי גדולה”? כנראה בימי הגאונים בארץ
ישראל ,עשו חבורה של תלמידי חכמים71 ,
סנהדרי גדולה ,ו 23סנהדרי קטנה .והרב
אסף כותב ,שמתחלה חשבו שהמכתב
הזה מזוייף ,כי הוא מזכיר סנהדרי גדולה
וסנהדרי קטנה שמציאותם בארץ ישראל
בתקופת הגאונים לא נודעה אז ,אבל עתה
אין מי שיפקפק בתשובה הזאת[ .כנראה
מצאו מקורות לזה שהיו אז סנהדרי גדולה
וסנהדרי קטנה בא”י ,כעין “סנהדרין” שיסד
נפוליון] .כלומר היה להם דבר כזה .ובזה
הרווחנו את הפירוש של התפלה“ :נא אל
יחסר המזג”  -שלפחות סנהדרי קטנה תהיה
לנו .ועוד הרווחנו דבר נפלא מאד בהתרת
נדרים .אנחנו אומרים שם“ :ברשות קודשא
בריך הוא ושכינתיה ,וברשות סנהדרי גדולה
וברשות סנהדרי קטנה” .לאיזה סנהדרי
גדולה הכוונה? איפה יש סנהדרי גדולה?
הרי אין לנו היום סנהדרין .אלא שהנוסח
של התרת נדרים וקללות נתחבר בזמן שהיו
סנהדרי גדולה וסנהדרי קטנה .שמחתי על
זה כל כך ,אמרתי אני אכתוב את זה ,ואח”כ
שכחתי .והיום פתאום נזכרתי .זה פירוש
יפה וייכתב לדורות בעזרת השם.
מי שבירך אבותינו הקדושים יברך את
כל השומעים ,ואת כל הרואים בלוויין,
וכל אלו שקוראים אחר כך בעלון בית
נאמן ,שהקב”ה ייתן להם כל משאלות
לבם לטובה ,שיבריאו מכל המחלות,
ושנזכה כולנו לגאולה שלמה ,ובריאות
איתנה ונחת רוח ,שפע אושר ועושר וכל
טוב .אמן סלה.
 .19זה תלמיד חכם גדול שהיה דיין בבית המשפט העליון
(בזמן שהיו מכבדים את התורה ,לא כמו היום בעוונות) .אני
זוכר כשנפטר כתבו עליו בעיתון הצופה לילדים“ :הרב
שהצליח להכפיל את שנותיו” .כי כל הזמן היה לומד.

הגנב שנאלץ להשיב את המקרופון
כבר שלושים שנה שר' אריה לוי הי"ו מאשדוד מארגן
את מערכת ההגברה בהילולא לכבוד מרן רבי רחמים
חויתה הכהן זצ"ל .הוא עושה זאת בשמחה לכבוד
הצדיק ושלא על מנת לקבל פרס.
והנה במהלך ההילולא אשתקד (התש"פ) ,נגנב מקרופון
אלחוטי איכותי .הדבר היסב לו צער גדול ,שכן מדובר
במקרופון משוכלל שעלותו גבוהה במיוחד.
לא עבר זמן רב ,ומתקשר אליו אדם אלמוני .האיש
שמעבר לקו נשמע בהול ולחוץ" :היכן אתה נמצא עכשיו?
אני שולח לך כעת מונית עם המקרופון ...הצדיק שלכם
בא אלי בחלום וחנק אותי .הוא הזהיר אותי שאם לא
אחזיר מיד את המקרופון ,הוא מוציא לי את הנשמה!".

האיש התנצל מעומק נשמתו וביקש סליחה ,ואכן המונית
הגיעה והמקרופון הושב לבעליו.
אם כך משיב הצדיק לגומלים רעה עם ישיבתו ,מדת
טובה מרובה לגומלים עמה טובה ,ותומכיה מאושר.

כסא (רבי) רחמים
גברת פ.ב .הי"ו מצפון הארץ ,קיבלה ביום ראש השנה דום
לב ל"א ,והובהלה לבית חולים למחלקת טיפול נמרץ.
מאז היתה מורדמת ומונשמת במשך עשרת ימי תשובה.
והנה ביום הכפורים בשעת הנעילה ,פקחה לפתע את
עיניה .השאלה הראשונה ששאלה את הסובבים אותה:
"ראיתם את הרב הזקן עם הגלימה שישב על כסא ליד
מיטתי? לאן הוא נעלם".
לא הבינו מה היא סחה ,ואז סיפרה
להם שכל זמן שהיתה מורדמת,
ראתה ליד מיטתה את רבנו יושב
על כסא .וכאשר שאלה אותו "למה
אתה יושב כאן?" ,ענה לה" :אני שומר
עליך" ,והבטיח לה שהיא תצא מבית
החולים בריאה .וכן היה.
יש לציין שהגברת פ.ב .תורמת
בקביעות לישיבת "חכמת רחמים",
וכן מדי מוצאי שבת קודש קוראת
פרק "יש מעלין" לעלוי נשמת רבנו,
ואף הפיצה במקום מגוריה את פרק
יש מעלין לע"נ רבנו.

שמן משחת קדש
לאחר חמש עשרה שנות נישואים
ללא יכולת להביא ילדים ,היתה
רחל (שם בדוי) כבר נואשת ממצבה.
לילה אחד חלמה חלום ,ובחלומה
ראתה דמות רב צדיק אשר אומר לה:
"אני רבי חויתה ...קחי את הבקבוק
שיש לך במטבח ומלאי אותו בשמן
שהדליקו בו נרות לעילוי נשמתי
ביום הילולתי .את השמן תמרחי
על עצמך וה' יושיעך".
רחל הקיצה משנתה ושחזרה את
דבר החלום .אולם ככל שניסתה
להיזכר בשמו המלא של הצדיק
שנגלה בחלומה ,לא עלה בידה,
מלבד השם רבי חּותה.
במשך שנתיים תמימות שאלה כמעט
כל אדם שפגשה אם הוא מכיר או
שמע על צדיק בשם רבי חּותה ,אך
כולם ענו בשלילה.
כמעט ונואשה ,עד שיום אחד שאלה
אדם ממוצא תוניסאי ,שהשיב לה:
"אולי את מתכוונת לרבי חויתה
הכהן?."...
כששמעה רחל את דבריו פרצה בבכי
ואמרה בקול נרגש" :אכן ,זהו שמו
של הצדיק שנגלה אלי בחלום ,האם
אתה יודע מתי זמן פטירתו? היכן
ההילולא שעושים לכבודו?".
הלה בדק בלוח שנה ,ולתדהמתו
התברר כי באותו ערב תחול ההילולא.

הוא סיפר לה כי בכל שנה מתקיימת לזכרו הילולא
במושב ברכיה.
נסעה רחל בלב הולם למושב ברכיה ,כשבאמתחתה
הבקבוק שהצביע עליו רבנו בחלומה .כשנכנסה לאוהל
הנשים בהילולא ,ראתה מיד בפתח האוהל מספר נשים
צדקניות שעומדות ליד שולחנות מלאות בקערות גדולות
מזכוכית שבהן מודלקות עשרות שלהבות לע"נ הצדיק.
ניגשה רחל לאחת מהנשים הללו וביקשה ממנה למלאות
לה בבקבוק שמן של הצדיק ולבקש למענה שבע"ה
תזכה לפרי בטן.
האשה לקחה את הבקבוק ומילאה אותו בשמן ,אחר
כך העבירה אותו לראש הישיבה הגאון רבי חיים הכהן
זצ"ל כדי שיתן את ברכתו .כשבאה להשיב את הבקבוק
לידיה של רחל ,אירע מקרה מצער .מרוב העומס שהיה
במקום ,חשבה מישהי שהבקבוק
מוגש לה ,נטלה אותו ונעלמה בין
הנשים הרבות שהיו באוהל.
רחל פרצה בבכי מר ,הבינה שמעשה
שטן מעכב .האשה שהגישה לה את
הבקבוק נדהמה גם היא ממה שקרה,
והחלה מיד לעבור בין כל הנשים שהיו
באוהל כדי לבדוק בידי מי נמצא
הבקבוק המבורך ,עד שמצאה אותו
בידיה של אשה מבוגרת .היא הסבירה
לה שהבקבוק היה מיועד לגברת רחל,
והבקבוק הושב לרחל.
רחל חזרה לביתה שמחה ומאושרת,
מרחה על עצמה את השמן במשך
תקופה ,וב"ה לאחר אחד עשר חודש
קרה הנס הגדול – לרחל נולד בן זכר.
חודש אחר כך הגיעה יחד עם תינוקה
להילולא ,ושם סיפרה בשמחה לנשים
האחראיות את סיפורה המיוחד .מאז
מקפידה רחל להגיע מידי שנה
להילולא ,שם היא מדליקה נר לכבוד
רבנו ותורמת תרומה לישיבה הקדושה
"חכמת רחמים" על שמו של רבנו.

הרשיון לא נשלל
הרב ב.ש .רב קהילה במרכז הארץ נסע
במכוניתו וכשפנה שמאלה בצומת פגע
רכב ברכבו .המשטרה נטתה להאשים
אותו בפגיעה ,ואף רצתה לשלול ממנו
את רשיונו למשך חצי שנה .דבר זה
של שלילת הרישיון הפריע לו מאד
כיון שהרכב משרת אותו מדי יום
למסירת שיעורים .החליט לקבל על
עצמו לתרום  1,000ש"ח לישיבה כדי
שבזכות הצדיק מרן רבי רחמים חי
חויתה הכהן לא ישלל רישיונו .וכן היה,
נגד כל הסיכויים רישיונו לא נשלל.

ופקדנו בו לברכה
לרב ש .מלוד ,מספר שנים לא היו
ילדים .שנה אחת השתדל לאסוף
נדיבים להוצאת ספרו של מרן רבי
רחמים חי חיותה הכהן זצ"ל ,ובאותו
שנה נפקד בבן.

לידה קלה

תרמתי ונושעתי

מעשה שהיה בשנה שעברה ביולדת שהיתה בבית חולים,
הלידה התעכבה יום שלם והרופאים כבר חשבו לשלוח
אותה לניתוח .והנה בלילה היא רואה מרחפת מעליה
דמות של רב שמרגיע אותה שהכל יהיה בסדר והלידה
תעבור בשלום .עלה בלבה שזהו הצדיק רבי חויתה זצ"ל
ששמו שגור בפי הסבתא שלה .והנה שעה קלה לאחר
מכן ילדה בשעה טובה בת בלי ניתוח ובקלות .היה זה
בו' בשבט סמוך ונראה להילולא של רבנו .כאשר ראתה
את התמונה של הצדיק ,אמרה כן זה הצדיק שביקר
אותי בחדר לידה ובירך אותי.

מספר הגאון רבי אדיר כהן שליט"א שסבתו הצדקנית
מרת זוהראיה ע"ה בתו של רבנו זצ"ל ,היתה לה קופה
מיוחדת לצדקה על שם אביה הגדול ,וכל פעם שנעלם לה
דבר או צריכה דבר היתה שמה צדקה בקופה ומבקשת
בזכותו ,ותיכף מיד היתה נענית.
עוד סיפרה הגברת ת.כ .מאזור המרכז שיום אחד שחררו
את התלמידים מוקדם ובנה לא חזר לבית .הרימו טלפונים
לכמה חברים ,ואף אחד לא ידע היכן הוא .ואז נזכרה
בסגולה הבדוקה .תרמה לישיבת "חכמת רחמים"
והדליקה נר לכבוד הצדיק ,והנה לא עבר זמן רב ובנה
חזר הביתה בריא ושלם.

תשובה ניתן לענות בקו בית נאמן

 079-9270505שלוחה  .22נא לשלוח
התשובות עד יום ראשון בערב
בין הפותרים נכונה יוגרל פרס (חובה
לציין שם וכתובת בצורה ברורה)

אּ .בְ סֹוף י ָָמיו ָמ ָרן ַה ִח ָיד"א ַחי ּבְ ִא ַיטלְ יָה וְ נִ ְפ ַטר ָׁשם ,וְ ַרק
ּכַ ֲעבֹר ֵמ ָאה וַ ֲח ִמ ִּׁשים ָׁשנָ ה ֶה ֱעלּו ֶאת ַעצְ מ ָֹותיו לִ ְקב ָּורה בְ ֶא ֶרץ
י ְִׂש ָר ֵאל .וְ ָה ַרב ַא ְריֵ ה לֵ וִ ין ָעלָ יו ַה ָּׁשלֹום ָא ַמר :אּולַ י ַה ִח ָיד"א
ֹלא ַמ ְסּכִ ים ֶׁשּיָבִ יאּו אֹותֹו לְ י ְִׂש ָר ֵאל? ִּומי ָא ַמר ֶׁשהּוא ָׂש ֵמ ַח
ּבָ זֶ ה ֶׁש ְּמ ַטלְ ְטלִ ים אֹותֹו ֵמ ִא ַיטלְ יָה לְ כָ אן? ָאז ָּפ ַתח ְּת ִהּלִ ים
"ׁשיר ַה ַּמ ֲעלֹות לְ ָדוִ ד ָׂש ַמ ְח ִּתי ּבְ א ְֹמ ִרים לִ י ּבֵ ית ה'
וְ יָצָ א לֹו ִ
נֵ לֵ ְך" (תהלים קכ"ב א') ,וְ ָא ַמר ִמי זֶ ה ָדוִ ד? זֶ ה ָה ַרב ִח ָיד"א
(חּיִים ֵ
ַ
יֹוסף ָּדוִ ד)ִ ,אם ּכֵ ן הּוא ָׂש ֵמ ַח ּבָ זֶ הָ ,אז הּוא ָהלַ ְך לַ ַהלְ וָ יָה.
(גליון  24הערה .)30
בָ .מ ָרן ַה ִח ָיד"א (ב"יוסף לחק" ,בחק לישראל שמות יום ראשון),
ּכֹותב ּכָ כָ ה" :יְ ֵמי ַהּׁשֹובָ בִ י"ם ַ[הּי ִָמים ַה ְמ ֻסּגָ לִ יםּ ,בַ ָּׁשבּועֹות
ֵ
ּקֹור ִאים ּבָ ֶהם ֶאת ַּפ ְר ִׁשּיֹות ְׁשמֹות – ִמ ְׁש ָּפ ִטים] וְ עֹז ֲה ָד ָרם
ֶׁש ְ
נֶ ֶא ְמנּו ְמאֹדַּ ,ומ ְרּבִ ית ָה ָעם נִ ּגָ ִׁשים ֶאל ה' לָ ׁשּוב ֵמ ַחּטֹאת
ּדֹומה ,זֶ ה ֹלא ָדבָ ר
עֹוׂשים ַהּיֹום ַּת ֲענִ ּיֹות וְ כַ ֶ
עּורים"ַּ .ומה ֶּׁש ִ
נְ ִ

יֹוסף] ָהיּו
ָח ָדׁשּ ,וכְ בָ ר לִ ְפנֵ י ֵמאֹות ָׁשנִ ים ּבִ ֵימי ָמ ָרן ַ[הּבֵ ית ֵ
צָ ִמים ּבִ ֵימי ַהּׁשֹובָ בִ י"ם ַא ְרּבָ ִעים יֹוםָּ ,ומ ָרן ּבְ ַעצְ מֹו ָהיָה צָ ם
ַא ְרּבָ ִעים יֹום (ּכָ ְך ְמ ָ
פֹורׁש ְּב ֵס ֶפר ַמּגִ יד ֵמ ָיׁש ִרים) .וְ עֹוד לִ ְפנֵ י ָמ ָרן
רּומת ַה ֶּד ֶׁשן"ֶׁ ,ש ַּתלְ ִמידֹו ַה"ּלֶ ֶקט
"ּת ַ
ָהיָה ֶאת ָה ַרב ְמ ַחּבֵ ר ְ
י ֶֹׁשר" ּכָ ַתב ָעלָ יו (שם עמוד ֶׁ )116שהּוא ָהיָה צָ ם ַא ְרּבָ ִעים יֹום
ּבַ ּׁשֹובָ בִ י"ם .וְ ִהּנֵ ה בַ ּדֹורֹות ָה ַא ֲחרֹונִ ים ּבָ א ַרּבֵ נּו ָה ֲא ִר"י (בשער
רוה"ק) וְ ָא ַמר ֶׁשֹּלא ַמ ְס ִּפיק לָ צּום ַא ְרּבָ ִעים יֹוםֶ ,אּלָ א צָ ִריְך
ְׁשמֹונִ ים וְ ַא ְרּבַ ע  -פ"ד ַּת ֲענִ ּיֹות (וְ יֵׁש לֹו ֶח ְׁשּבֹונֹות ַעל ִּפי ַה ַּק ָּבלָ ה),
יֹוסף ַחּיִים ּבְ בֶ ן ִאיׁש ַחי
הֹוסיפּו ַעל ַּת ֲענִ ּיֹות ֵאּלּו ,וְ ַרּבִ י ֵ
וְ יֵׁש ֶׁש ִ
(שנה שניה פרשת משפטים אות כ"ב) ּכָ ַתב לָ צּום פ"ד ַּת ֲענִ ּיֹות,
ּובְ ִס ְפרֹו לְ ׁשֹון ֲחכָ ִמים ָא ַמר ֶׁש ֶאת ַהפ"ד ַּת ֲענִ ּיֹות ֶׁשל ָה ֲא ִר"י
ֶא ְפ ָׁשר לְ צַ ְמצֵ ם לְ ַא ְרּבַ ע ַּת ֲענִ ּיֹותֲ .אבָ ל ּגַ ם ֶאת זֶ ה ָה ֲאנָ ִׁשים
ֹלא יְכֹולִ ים לַ ֲעׂשֹות ,וְ לָ כֵ ן ּבָ א ַרּבִ י יִצְ ָחק ַאלְ ִפּיָה זַ צַ "ל וְ כָ ַתב
"ס ֶדר ַּת ֲענִית ִּדּבּור" ,וְ ֵהבִ יא ִמּכַ ָּמה צַ ִּד ִיקים ְמ ֻפ ְר ָס ִמים
לַ ֲעׂשֹות ֵ

"ו ְַאל ַּת ְׁשּכֵ ן ְּבא ָֹהלֶ יָך ַעוְלָ ה"
ּוׁשלְ ִמי ֵס ֶדר ָק ָד ִׁשים" ּדֹולָ ִארים וְ ֵאירֹו ִיים וְ כַ ּדֹו')ֶׁ ,ש ָּק ְראּו לַ ֲחנּות ֶׁשּלָ ֶהם
"ּתלְ מּוד ְיר ַ
ָהיָה ִמ ֶיׁשהּו ֶׁשּזִ ּיֵף ַ
ּוׁשלְ ִמי ֵס ֶדר ָק ָד ִׁשיםֶ ,אּלָ א
[ּכִ י ֵאין ּבְ י ֵָדינּו ַתלְ מּוד ְיר ַ
ַתלְ מּוד ּבַ בְ לִ י ּבִ לְ בַ ד]ֵ ,איְך הּוא ָע ָׂשה? הּוא לִ ֵּקט ֶׁשּזֶ ה ָמ ָעה כֶ ֶסף ,וְ ִאּסּור זֶ ה ַעל ֵׁשם ִא ָּסר ֶׁשּזֶ ה ְׁשמֹונֶ ה
ְרּוׁשלְ ִמי ָׁשלֵ ם ַעל ֵס ֶדר ְפרּוטֹות) .וְ ָהרֹוגֶ אצ'וֹבֶ ר ֶׁש ִּקּבֵ ל ֶאת ַה ֵּס ֶפר ָׁשלַ ח אֹותֹו
ּכָ ל ִמינֵ י ְדבָ ִרים וְ ָע ָׂשה י ַ
ָק ָד ִׁשיםּ ,ובָ א לִ ְפנֵ י ַהּגָ אֹון ָמ ַה ְר ָׁש"ם – ַרּבִ י ָׁשלֹום לְ ָמ ֳח ָרת ּבַ ֲחזָ ָרה ,וְ ָא ַמר"ִ :קּבַ לְ ִּתי ֶא ְתמֹול ֶאת ַהּכְ ָרְך
ּנֹורא ,וַ ֲאנִ י ַמ ֲחזִ יר אֹותֹו ִמּיָד ּכִ ְד ִא ָיתא בִ כְ ֻתּבֹות"
ְהּודה ַה ָ
"ׁש ִמי ְׁשֹלמֹה י ָ
ָמ ְר ְּדכַ י ִמּבְ ֶרזָ אן ,וְ ָא ַמר לֹוְ :
יׁשים וְ ִׁשיטֹות" ַּב ַּמ ֲא ָמר
"א ִ
ּומ ַה ְר ָׁש"ם ָא ַמר ִאם הּוא ֶאלְ ּגָ אזִ י ָאז (וְ ֶה ְע ִּתיק אֹותֹו ָה ַרב זֶ וִ ין ְּב ֵס ֶפר ִ
ֶאלְ ּגָ אזִ י"ָ ,
ּנֹורא? יֵׁש ָּפסּוק
הּוא ְס ָפ ַר ִּדי ,וְ הּוא גַ ם ִה ְתלַ ּבֵ ׁש ּכְ מֹו ְס ָפ ַר ִּדי ִעם ַעל ָהרֹוגֶ אצ'ו ֶֹבר)ָ ,מה זֶ ה ַהּכְ ָרְך ַה ָ
ּנֹורא" ָאז הּוא ּכָ ַתב:
"ה ֶּק ַרח ַה ָ
יֹוד ִעים לְ זַ ּיֵףָ ,אז ּבִ ֶיחזְ ֵקאל (א' כ"ב) ַ
ּגָ 'אלָ ּבִ ּיָה וְ כַ ּדֹו' ,וְ ַה ְּס ָפ ַר ִּדים ֹלא ְ
ּנֹוראָּ ,ומה יֵׁש ּבְ ַמ ֶּסכֶ ת ּכְ ֻתּבֹות? ּבְ ַדף
ירּוׁשלַ יִם ּבְ תֹוְך ַהּכְ ָרְך ַה ָ
"מצָ אנּו בִ ָ
הֹוד ַיע אֹתֹו ָא ָדם לְ כֻ ּלָ ם ָ
ִ
ְרּוׁשלְ ִמי ֵס ֶדר ָק ָד ִׁשים"ָּ .ומ ַה ְר ָׁש"ם ָמצָ א י"ט (עמוד ב') ּכָ תּוב" :וְ ַאל ַּת ְׁשּכֵ ן ּבְ א ָֹהלֶ יָך ַעוְ לָ ה"
ְמ ָע ָרה י ַ
בַ ּי ַ
ְרּוׁשלְ ִמי ַהּזֶ ה ּבְ ַמ ֶּסכֶ ת ְמנָ חֹות ֵ(איפֹה ֶׁש ְּמ ֻד ָּבר ַעל (איוב י"א י"ד)ּ ,כִ י ָאסּור לְ ַה ֲחזִ יק ֶאת ַה ֵּס ֶפר ַהּזֶ ה
"הוָ יֹות ּבְ ֶא ְמצַ ע" ֶׁשּכֻ ּלֹו ְמזֻ ּיָף וִ ֵידי זָ ִרים ָׁשלְ טּו ּבֹו .וְ ִה ְתּבָ ֵרר ּבְ ִדּיּוק
ַא ְר ַּבע ָּפ ָר ִׁשּיֹות ַּב ְּת ִפּלִ ין) ֶׁשּכָ תּוב ָׁשם ֲ
ֶ
ְרּוׁשלְ ִמי ַהּזֶ ה ְמזֻ ּיָף .וְ ָה ִאיׁש
[ׁשּבְ ַא ְרּבַ ַעת ַּפ ְר ִׁשּיֹות ַה ְּת ִפּלִ יןָּ ,פ ָר ַׁשת "וְ ָהיָה כִ י ּכְ מֹו ֶׁש ֵהם ָא ְמרּו ֶׁש ַהּי ַ
ְהּודה
"ׁשֹלמֹה י ָ
"אלְ ּגָ אזִ י" ֶאּלָ א ְ
יְבִ ֲיאָך" ָּופ ָר ַׁשת "וְ ָהיָה ִאם ָׁשמ ַֹע"ֵ ,הן ּבָ ֶא ְמצַ ע]ַ ,הּזֶ ה ֵאין ְׁשמֹו ֶ
ּתֹורהָ ,מה
(מ ַה ְר ָׁש"ם ָהיָה כֻ ּלֹו נִ ְמ ָצא ַב ָ
יטת ַרּבֵ נּו ָתם ְפ ִר ְידלַ נְ ֶּדר"ָ .
רּורה לְ ִׁש ַ
וְ ָא ַמר ֶׁש ִּמּכָ אן הֹוכָ ָחה בְ ָ
מֹור ִאים ִראׁשֹונִ ים וְ כּו' ,וְ כִ י
ּתֹורה? ַּתּנָ ִאים ָא ָ
נָתן לֹו ַה ְסּכָ ָמה נִלְ ֶהבֶ ת הּוא י ְִמ ָצא ַב ָ
"הוָ יֹות ּבָ ֶא ְמצַ ע"] .וְ ַ
[ׁשּסֹובֵ ר ֲ
ֶ
אֹומר ְּד ָב ִרים ֹלא נְ כֹונִ ים? ֲה ֵרי כְ לִ ָּבם
ְרּוׁשלְ ִמי ַהּזֶ ה (וְ ֹלא ָר ִא ִיתי ֶאת ַה ַה ְסּכָ ָמה .וְ לִ ְפנֵ י יֵׁש ֶא ָחד ֵמ ֶהם ֶׁש ֵ
ַעל ַהּי ַ

"אּסּור" ַ(ּדנְ קֹו זֶ ה ַעל ֵׁשם ַּדנְ ָקא
ֶא ָחד ַ"ּדנְ קֹו" וְ ֶא ָחד ִ

הֹוציאּו ֶאת זֶ ה ֵמ ָח ָדׁשּ ,כְ ֵדי לְ ַה ְראֹות ּכַ ָּמה
כַ ָּמה ָׁשנִ ים ִ

יח לְ ַה ְטעֹות ּגָ אֹון ּכְ מֹו
ּכֵ ן ִּפ ֶיהםָ ,אז ָּבא זַ י ְָפן ֶא ָחד וְ ִה ְצלִ ַ

מּומי ַהּזַ ְי ָפן ַהּזֶ הֶׁ ,שּלִ ֵּקט ּכַ ָּמה ְד ָב ִרים וְ כָ כָ ה
ָה ָיה ַע ְר ִ

יֹוד ִעים ִמי זֶ ה ָהיָה ָמ ַה ְר ָׁש"ם? ָמ ְצאּו
ָמ ַה ְר ָׁש"ם .וְ ַא ֶּתם ְ

ְרּוׁשלְ ִמי
ִה ְת ַּפ ְר ֵסם ָּבעֹולָ ם) .וְ ַא ַחר ּכָ ְך ָׁשלְ חּו ֶאת ַהּי ַ
ַהּזֶ ה לִ ְׁשנֵ י ַהּגְ אֹונִ ים ֶׁשל ָה ִעיר ְּדוִ ינְ ְסקַ :רּבִ י ֵמ ִאיר
ִׂש ְמ ָחה ַהּכ ֵֹהן ְ(מ ַח ֵּבר אֹור ָׂש ֵמ ַח) וְ ָהרֹוגֶ אצ'וֹבֶ ר ַ[רּבִ י
ּוׁשנֵ ֶיהם ָּפ ְסלּו ֶאת
י ֵֹוסף רּוזִ יןְ ,מ ַחּבֵ ר צָ ְפנַ ת ַּפ ְענֵ ַח]ְ ,
זֶ הַ ,רּבִ י ֵמ ִאיר ִׂש ְמ ָחה ַהּכ ֵֹהן ּכָ ַתבּ" :כָ ל ִמי ֶׁשּבָ ִקי
ירּוׁשלְ ִמי ּכְ ַדנְ קֹו ּוכְ ִאּסּור י ְַרּגִ יׁש ֶׁשּכֻ ּלֹו ְמזֻ ּיָף"
בִ ַ
ָ(ר ִא ִיתי ֶאת זֶ ה עֹוד ְּבחּו"ל)ָ ,מה זֶ ה ַ"ּדנְ קֹו וְ ִאּסּור"?
אֹומ ֶרת ֶׁש ָהיּו
ַהּגְ ָמ ָרא ּבְ בָ בָ א ַק ָּמא (דף צ"ט ע"ב) ֶ
ְׁשנֵ י ֻׁשלְ ָחנִ ים ּגְ דֹולִ יםְּ ,ד ַהיְנּו ֲאנָ ִׁשים ֶׁשּבְ ִק ִיאים
"צ'ייְנְ ג'" ֶׁש ַּמ ְחלִ ִיפים
יפים ּכֶ ֶסף (ּוכְ מֹו ֶׁשּיֵׁש ַהּיֹום ֵ
ַּומ ְחלִ ִ

"ּב ִסּי ְַע ָּתא ִד ְׁש ַמּיָא
יֹוסף ֶׁשּכָ ַתבְ :
ִבכְ ַתב יָדֹו ְבגִ לְ יֹון ֵּבית ֵ

(ּכְ מֹו "נ ַֹעם ֱאלִ ֶימלֶ ְך" וַ ֲא ֵח ִרים) ֶׁשּיֹום ֶא ָחד ֶׁשל ַּת ֲענִ ית ִּדּבּור ָׁשוֶ ה
כֹותב ֶׁשּכְ ֶׁש ַא ָּתה ֹלא אֹוכֵ ל
לְ ַאלְ ֵפי ַּת ֲענִ ּיֹות ֶׁשל אֹכֶ ל .וְ הּוא ֵ
ַא ָּתה ֹלא יָכֹול לִ לְ מֹד ,וְ גַ ם ַא ָּתה יָכֹול לָ בֹוא לִ ֵידי כַ ַעסּ ,כִ י
ָא ָדם ּבָ א ַהּבַ י ְָתה ַא ֲח ֵרי ַהּצֹום ִּומ ְתלֹונֵ ן" :צַ ְמ ִּתי כָ ל ַהּיֹום ֵאיפֹה
ָהאֹכֶ ל?!" ִאם ּכֵ ן ֶמה ָע ִׂש ָית בָ זֶ ה?! ּכָ ל ַמה ֶּׁשּבָ נִ ָית ָהלַ ְך לְ ִאּבּוד.
"ּת ֲענִית
ֲאבָ ל ּכְ ֶׁש ָא ָדם ע ֶֹוׂשה ַ
יֹוׁשב וְ ֹלא ְמ ַדּבֵ ר
ִּדּבּור" הּוא ֵ
ַאף ִמּלָ ה ֶׁשל לָ ׁשֹון ָה ַרע אֹו
ּדֹומה,
ִדבְ ֵרי ֶׁש ֶקר וַ ֲחנֻ ָּפה וְ כַ ֶ
לֹומד ִּומ ְת ַּפּלֵ ל.
ֶאּלָ א ַרק ֵ
(ספר "השיעור" עמוד שכ"ח
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אותיות כ"ב ,וכ"ג).

ִהלְ כֹות ַק ִּדיׁש
אֹומר ַק ִּדיׁשָ ,עלָ יו לִ כְ ר ַֹע
אֹומר לַ ַּתלְ ִמ ִידיםֶׁ ,ש ָה ֵ
אַ .אּבָ א זָ צַ "ל ָהיָה ֵ
ּבַ ַּק ִּדיׁשּ ,כְ ִר ָיעה ִראׁשֹונָ ה ּבְ יִ ְתּגַ ַּדלּ ,כְ ִר ָיעה ַא ֲחרֹונָ ה ּבְ ַד ֲא ִמ ָירן ּבְ ָעלְ ָמא
וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן ,וְ עֹוד ּכְ ִריעֹות ּבְ ָׁשֹלׁש ִמּלִ ים ְסמּוכֹות" :י ְֵהא ְׁש ֵמּה ַרּבָ א" –
ּכֹור ִעים ּבְ "י ְִתּבָ ַרְך".
ּכֹור ִעים ּבְ ַ"רּבָ א"" .לְ ָעלַ ם לְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמּיָא יִ ְתּבָ ַרְך" – ְ
ְ
ּכֹור ִעים ּבִ "בְ ִריְך הּוא" .וְ נָ ַתן לָ ֶהם ִס ָימן:
קּוד ָׁשא בְ ִריְך הּוא" – ְ
"ׁש ֵמּה ְּד ְ
ְ
ִריבָ "א ַ -רּבָ א י ְִתּבָ ַרְך ּבְ ִריְך הּוא .וְ ַה ָּמקֹור ֶׁשל ַה ִּדין זֶ ה הּוא בַ ֻּׁשלְ ָחן ָערּוְך
(סימן נ"ו ס"ד)( .גליון  77אותיות כ"ג – כ"ה
(ּבלִ י
עּותיּה ְ
אֹומ ִרים כִ ְר ֵ
ֹלקת ִאם ְ
עּותיּה" .יֵ ׁש ַמ ְח ֶ
בּ".בְ ַעלְ ָמא ִּדי בְ ָרא ּכִ ְר ֵ

ָדגֵ ׁש) אֹו ּכִ ְר ֵ
עּותיּה" ּבְ לִ י ָדגֵ ׁש,
אֹומ ִרים "כִ ְר ֵ
עּותיּה ְ(ּב ָדגֵ ׁש) .רֹב ָהעֹולָ ם ְ
אֹותּיֹות בג"ד כפ"ת ַא ֲח ֵרי
ֵימת ְּב ָאלֶ "ף ,וְ ִ
"ב ָרא" ִמ ְס ַּתּי ֶ
(לָ ָּמה? ּכִ י ַה ִּמּלָ ה ֶשּׁלְ ָפנֵ ָיה ְ

לֹומר ּבְ ָדגֵ ׁש
אֹותּיֹות אהו"י ֵהן ְרפּויֹות)ַ .אְך לְ ִפי ֵפרּוׁשֹו ֶׁשל ַהּגְ ָר"א צָ ִריְך ַ
ִ
סֹופּה
"ּב ָרא" ,וְ ֵישׁ ּכְ לָ ל ֶשׁאּם ַה ִּמּלָ ה ֶשׁ ְּב ָ
(שׁהּוא ְמ ָפ ֵרשׁ ֶשׁ ֵּישׁ ַט ַעם ַמ ְפ ִסיק ְּב ְ
ֶ

ָאלֶ "ף יֵשׁ ָּבה ַט ַעם ַמ ְפ ִסיקָ ,אז ַא ַחר ּכָ ְך ַּב ִּמּלָ ה ַה ָּב ָאה יָבֹוא ָדגֵ שׁ בבג"ד כפ"ת),
וְ כָ ְך ִה ְסּכִ ימּו כָ ל ַחכְ ֵמי ּגֶ ְ'רּבָ אָ ,מ ָרן ַרּבִ י ָׁשאּול ַהּכ ֵֹהן ְמ ַחּבֵ ר ֵס ֶפר לֶ ֶחם
יתה ַהּכ ֵֹהן זַ צַ "ל (ּכָ ְך ָׁש ְמעּו ִמ ֶּמּנּו ַא ָּבא
ּכּורים ,וְ כֵ ן נֶ כְ ּדֹו ָמ ָרן ַרּבִ י ְחוִ ָ
ַהּבִ ִ
זַ ַצ"ל וְ ָה ַרב ַצ ָּבאן זַ ַצ"ל) ,וְ גַ ם ָמ ָרן ָה ַרב עֹובַ ְדיָ ה (בשו"ת יביע אומר חלק ט')
ּפֹוסק ּכָ כָ הָ .א ְמנָ ם יֵׁש ַמ ְק ִׁשים ַעל זֶ הֲ ,אבָ ל ַה ְּפ ָׁשט ַה ָּפׁשּוט ּכְ מֹו ֶׁש ָא ַמר
ֵ
עּותיּה"( .גליון
לֹומר ּבַ ַּק ִּדיׁש "ּבְ ַעלְ ָמא ִּדי בְ ָראּ ,כִ ְר ֵ
ַהּגְ ָר"א ,וְ ִאם ּכֵ ן צָ ִריְך ַ
 77אותיות כ"ח  -ל').

יֹוסף ַּפ ַעם ַא ְר ַּבע ֵמאֹות ְּביֹום ְּפלֹונִ י",
ּגָ ַמ ְר ִּתי ֶאת ַה ֵּבית ֵ
יֹוסף ֹלא ָהיָה ִבכְ ָרְך ֶא ָחד ֶאּלָ א ְב ִׁש ְב ָעה כְ ָרכִ ים,
וְ ַה ֵּבית ֵ
יֹורה ֵד ָעה ֶא ֶבן ָה ֵעזֶ ר וְ ח ֶֹׁשן
ִעם ּכָ ל ֶחלְ ֵקי א ַֹרח ַח ִּיים ֵ
ּתֹורה כֻ ּלָ ּה ,וַ ֲא ִפּלּו ָהכִ י
ִמ ְׁש ָּפט ,וְ הּוא ָהיָה ָב ִקי ְבכָ ל ַה ָ

הביא  0היה  1כתב 2

ְרּוׁשלְ ִמי ַה ְּמזֻ ּיָף ַהּזֶ ה יֵׁש ֵעדּות
ִּומּזַ י ְָפנִ יםֲ .א ָבל ּגַ ם ְּבלִ י ַהּי ַ
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יח .לָ כֵ ן ָצ ִריְך לְ ִהּזָ ֵהר ְמאֹד ֵמ ַר ָּמ ִאים
אֹותֹו זַ ְי ָפן ִה ְצלִ ַ
"הוָ יֹות ְּב ֶא ְמ ַצע" ּכְ מֹו ַד ַעת
ירּוׁשלְ ִמי ֲ
ִראׁשֹונִ ים ֶׁשּכָ תּוב ִּב ַ

ַר ֵּבנּו ָתם)( .גליון  21הערה .)12
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