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בעקבות המצב ,השיעור
מועבר בשידור חי בלבד.
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מוצ”ש פרשת בשלח ,י”ח בשבט תשפ”א

נושאי השיעור:
א .להראות לילדים ולתלמידים את יופי ומתיקות התורה .ב .להקפיד על  100ברכות בכל יום ולברך לאט לאט ובקול רם .ג" .ועצם לא תשברו בו".
ד .אהבה וכבוד לגרים .ה .רבי צמח צרפתי ע"ה .ו .סעודת יתרו .ז .מנין שאין קוראים שם לתינוק לפני הברית? ח .אליעזר-אלעזר גרשום-גרשון.
ט .הרבה פעמים מדלגת התורה את המלים "כי אמר" .י .אמירה בכתיבה .יא .ביאורים בפסוקי הפרשה (פרשת יתרו) .יב .עמידה בעשרת הדברות.

“הזאת העיר שיאמרו כלילת יופי משוש לכל הארץ”

 .אשבוע טוב ומבורך .1שבוע שעבר לא ידעתי מה שקרה בבני ברק 2ואחר כך אני
שומע שהיה בלגאן גדול ,משהו מיוחד .אוטובוס נשרף ,אנשים יצאו וירדו מדירותיהם
וראו האוטובוס נשרף .ואנשים עשו מזה חפלה  -חגיגה גדולה ...מה זה?! מה קרה?!
“הזאת העיר שיאמרו כלילת יופי משוש לכל הארץ” (איכה ב’ ,ט”ו) .כאן מרגישים שבת,
רואים חינוך ילדים .פתאום השתגעו .אם זו הייתה שנת תשע”ח הייתי אומר להם
בגימטריא השתגע ...אבל עברו שלוש שנים מאז (אולי השתגּ ע בדגש בא לרבות עוד
שלוש שנים - )...תשפ”א .העולם השתגע .ומכבי אש לא באים ,למה? כלום .אומרים
אתם אחראים .אנחנו אחראים או לא אחראים ,אבל יש גם ילדים וזקנים ,ויש את
הבתים שלהם ,ירדו כולם עם עורם ובשרם ,בלי בגדים מספיקים ,והם רועדים בקור.

מתיקות התורה
 .ביש אנשים שאומרים לא ,זה השוליים .זה לא בדיוק השוליים ,אלו בחורים שלמדו
בישיבות ואחר כך נעשו שוליים .למה נעשו שוליים? כי לא השכילו המורים שלהם
להציל אותם מרדת שחת .בג’רבא (ככה סיפר לי הרב בן ציון חדאד ז”ל) היה מוֹ ֶרה מספר
אחד בעולם ,מלמד תינוקות ולא לוקח כסף[ - 3הרב רבי דידו הכהן] .והוא העמיד
גדולי עולם ,רבי חויתה ע”ה תלמיד שלו ,ועוד אחרים תלמידים שלו ,תלמידי חכמים
גדולים ,דיינים .4הוא היה מומחה להחדיר את הגמרא בלבו של הילד .עד שפעם
בא רבו ואמר לו אתה אומן גדול מאד .מה עושה אומן גדול (צורף)? הוא מתקן איזו
חתיכת זהב למישהו ,והוא לא יכול לעשות אותה יפה מאד עד שיהיה לו נסיון של
שנים .ואתה לוקח את הילד עם השכל שלו ומכניס לו את הגמרא בהנאה עד שהוא
מבין אותה .יש כאלה היום שמביאים לילדים לפני השיעור סוכריות כדי שידעו
שהתורה מתוקה כמו סוכריה .ואני אומר לא צריכים לדעת שהתורה מתוקה כמו
סוכריה ,צריך לדעת להפך שהסוכריה מתוקה כמו התורה! כי מי שיודע מה זה העיון,
מה זה תענוג בלימוד בעיון ,ממש תענוג בלימוד בעיון.5

לפחות תן לו בלבו געגועים לימי הילדות שהוא למד
 .גאבל אם רואה הרב רבי דידו ע”ה שתלמיד אחד טיפש מטופש ,אין לו מח ואין
לו שכל .מה לעשות לו?! הוא אומר לו בני ,חבל על הזמן שלך .לך לשוק .תלמד
לעשות “חח ונזם וטבעת וכומז” וכו’ (שמות ל”ה ,כ”ב) שתרוויח פרנסתך .ומה עם
התורה? תבוא כל יום בערב ,לומדים קצת ארבע אמות הלכה ,או תבוא בכל שבת.
והיו כאלה שבאמת היו עובדים לפרנסתם והיו תלמידי חכמים .צריכים לעבוד לחיות.
הנשים לא עבדו מעולם ,לא הלכו למכור דברים בשוק“ ,כל כבודה בת מלך פנימה

להקפיד על  100ברכות בכל יום
 .דואנחנו רואים גם כן שעם כל החיסונים “אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד
ה’” (משלי כ”א ל’) .עדיין יש לנו בעיות ,עדיין סובלים .עד שירחם ה’ ויאמר לתת לנו
דרור וחופש .הגיע יום אחד בשבוע האחרון שהיה מספר הנפטרים בקורונה מאה
איש ,ולמחרת אותו דבר .מה קרה? זה הזכיר לי שבימי דוד המלך הייתה מגיפה כזאת
והיו מתים מאה איש כל יום .עמד הוא ובית דינו ותקנו לברך מאה ברכות כל יום (זה
מובא בשו”ת יוסף אומץ של מרן החיד”א בסימן נ’) .7דוד המלך תיקן את זה ורמז את זה
בפסוק“ :הנה כי כן יבורך גבר ירא ה’” (תהלים קכ”ח ,ד’)  -כי כן זה מאה .יבורך כתוב
בלי ו’ אפשר לקרוא יְ ָב ֵרך ,כל גבר צריך לברך מאה ברכות“ .הנה כי כן (ָ )100יב ֵרך גבר
שהוא ירא ה’” .ויש רמז במקום אחר ,על דוד המלך נאמר“ :ונאום הגבר הוקם על”
(שמואל-ב’ כ”ג ,א’) ,על עולה מאה .היום אין לנו דוד המלך ,אבל העצה שהוא עשה
יכולים לעשות אותה גם היום.

לברך לאט לאט ובקול רם

 .6ככה היה עם הרב בנציון חדאד .הוא כותב בספר כתב יד שלו (איני יודע אם הקטע הזה נדפס) :אני הייתי
מוכר בד בג’רבא ,פתאום בא אלי הרב ניסן ע”ה ואמר לי :בוא בוא אלינו .אמרתי לו :מה אתה רוצה ממני?
אמר לי :תבוא תלמד אצלנו .וככה היה ,לימד כמה שנים טובות ,והיה בידידות עם כל התלמידים ,היו
אוהבים אותו ,והוא אוהב אותם .הוא לא היה מרביץ ,הוא היה מבוגר ,אין טעם להרביץ .אני הייתי מרביץ,
אבל טעיתי .מה לעשות?! ולמה טעיתי? כי ככה קיבלנו בילדותנו“ :איולת קשורה בלב נער ,שבט מוסר
ירחיקנה ממנו” (משלי כ”ב ,ט”ו) .אודרוב ,כמה שאתה ַמ ֶּכה  -כמה שייטב לך וייטב לילד .אולי פעם היה
זה טוב ,אבל בדורנו אי אפשר ככה .תלמיד בועט ,ילך לשוק ,יעשה מה שירצה.
 .7אין לי הספר לפני ,אני מדבר מתוך הזיכרון .אבל
שזה סימן נ’ יש לי סימן יפה ,מאה ברכות החצי שלהם
זה חמשים.

לעילוי נשמת האחים הצדיקים רבי בנימין ורבי דן הכהנים בני מבירכה ע"ה
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עיצוב גרפי:

 .האדם יברך בקול רם ,לא יברך ברכת הנהנין ברכה חטופה וקטופה ושטופה .לא ככה
יברך .אלא יברך לאט לאט ,וגם את הילדים יחנך ככה .וכשיחנך אותם ככה ,השומע
ישמע ויענה .וזו סגולה גם לשומע וגם למברך .ככה הילדים יתחנכו מילדותם לברך
בקול רם .הרב יהודה צדקה זצ”ל היה אומר תברכו לאט לאט ,וגם סבא ע”ה היה אומר
לי את זה .אבל הוא אמר טעם אחר ,מכיון שלפעמים אדם מתחיל לברך ,ואחר כך
הוא רואה שזו ברכה לבטלה ,ואומר “ברוך ,שם כבוד מלכותו” ,ועוד פעם – “ברוך,
שם כבוד מלכותו” ,ועוד פעם ועוד פעם .לא עושים ככה .אלא תאמר ברוך ,אתה,
לאט לאט ,ובינתיים תזכור אולי כבר ברכת ,אולי דבר כזה לא צריך ברכה ,את הדבר

050-2738858

 .1חזק וברוך (לרבי כפיר פרטוש ואחיו ר’ יהונתן יצ”ו) על השיר הנפלא (האחרון) של רבי רפאל ענתבי
(“רחום אתה ,כי גאלת”) .קראתי השבוע שהוא היה סגי-נהור והשירים שלו אינם מסגירים את הדבר הזה.
לא נראה שהיה לו שום דבר רע ,נראה שהוא עליז ומתרונן .החרוזים שלו יפים מאד .מכל השירים של
ארם צובא זה הכי יפה.
 .2אני מנותק מן העולם ,יושב בבית ,יש לנו מנין כאן .והולך לשיעור שתי פסיעות מכאן בבית הכנסת וזהו זה.
 .3איך לא לוקח כסף? כל אחד ביום ששי מביא סכום כסף מאבא שלו ,ואם אחד לא הביא לא אומר לו
אתה לא תלמד ,אין דבר כזה .אלא הוא מלמד את כולם בשכר או בחינם.
 .4כשהוא בא לבית הכנסת רבי חויתה היה עומד לכבודו ,וכשרבי חויתה בא (יותר מאוחר) הוא היה
עומד לכבודו .אמרו לו למה אתה עומד לו? אמר להם הוא עולה עלי בפסק .הוא יודע לפסוק ואני רק
מלמד תינוקות.
 .5אני בעוונותיי העיון שלי לא כמו פעם .אני הזדקנתי“ ,זקנתי ושבתי” (ש”א י”ב ב’) .אני זוכר פעם הייתי
מנגן ומנגן ומנגן בגמרא ,עד שדברי מהרש”א נפתחים לפני .איזו נחת רוח .דברי המפרשים נפתחים לפני.
ואני מגלה בדיוק מה הטעות סופר שנפלה וגם כן למה נפלה .ככה למדנו פעם.

ממשבצות זהב לבושה” (תהלים מ”ה ,י”ד) ,רק הגברים עובדים .אבל שלא ישכחו
את התורה שלהם באים ביום שבת ולומדים שעתיים גמרא ,שער המלך וכדומה
בנחת רוח .שלא ישכחו .6אבל לפחות תן לו בלבו געגועים לימי הילדות שהוא למד,
שיאמר אני זוכר איזה ימים יפים היו לנו ,למדנו באהבה ובחבה( .ויש לי תלמידים שהם
זוכרים בחיבה ,ויש שלא) .על כל פנים אלה הבחורים השובבים שהם שרפו אוטובוס
הם לא מהסוג הנכון ,הם למדו ולמדו ולמדו ובסוף ראו שאין להם מה לעשות .לא
מבינים גמרא ,המוח שלהם סתום וחתום ואטום ,מה לעשות?! אז הנה בוא נפרוק
את האנרגיה שלנו בשריפת אוטובוסים ,במכות ,בשגעונות ,הם נעשו כשוטרים
ושופטים ושוחטים ...ובאמת השוטרים זו העבודה שלהם ,ויש ביניהם הרבה מאד
שמתכוונים לטובת העם .כאשר לא נזהרים במסכה אין מה לעשות ,צריכים להרביץ
להם .אבל לא להרביץ בצורה כזאת ,פחות מזה .ולהסביר להם שזה לטובתכם .מה
אתם עושים?! אבל שאר העם למה שיעשו את זה?!

ר"ת
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הזה נוכל לעשות אותו בקלות .אדם לא צריך הרבה סגולות והרבה תיקונים והרבה
דברים .כשחמותו של הרב משה לוי ע”ה חלתה ונפטרה הוא אמר :טעינו שלא שמנו
לב לברך ברכות הנהנין ולענות אמן בקול רם.8

נוער שנושר זה פירות הנושרים שיכלו להיות לתפארת
 .ווהתירוצים האלה שאומרים על נוער נושר זה לא בדיוק .חכמים אומרים בביצה
(דף ב’ ע”ב)“ :גזירה משום פירות הנושרים” .נוער שנושר זה פירות הנושרים .פירות
שיכלו להיות לתפארת “ -פרי הארץ לגאון ולתפארת” (ישעיה ד’ ב’) ,ורבותיהם דחו
אותם באמת הבנין .דחו אותם עד שנהרסו .לא ככה עושים .צריך תמיד כל רב וכל
מורה לחשוש אולי בעטיו היה הדבר .ינסה לקרב את התורה ללומדים .ינסה להסביר
להם .9שלא ישאר “פוסח על שתי הסעיפים” (ע”פ מלכים-א’ י”ח ,כ”א) ,ואחר כך יאמר
אוי להם להורי ,אוי להם לרבותי ,שלא למדו אותי לא תורה ולא חכמה ולא כלום .יש
דבר כזה בספר הברית (ח”ב מאמר י”ב פרק י’) :מעשה באדם אחד (הוא מצטט את לשונו)
שאמר חבל אבא ואמא ,מה עשיתם לי שלא לימדתם אותי מלאכה ,אין לי פרנסה ואין
לי איך לחיות .וכי אתה יכול לעשות שכל הבחורים החרדים ילמדו גמרא ויתפרנסו
ממנה? אין להם איך .ממה יתפרנסו? .10לכן אם תראה תלמיד שאין לו חשק בלימוד,
תעסיק אותו בדברים מעשיים ,דברים חיוביים .למשל תלמד אותו איך לעשות קשר
של תפלין ,איך לכתוב תפלין ומזוזות ,איך לתפור את התפלין ,תלמד אותו חזנות אם
יש לו קול נעים .תלמד אותו כל דבר ,שיהיה לו פרנסה בימים הבאים .ילמד כל דבר
שתוכל ללמד אותו .שלא יאמר התורה אין בה ברכה .לא ככה ,יש בה אלף ברכות.
רק בני אדם לא יודעים לנצל את הכישרון של התלמיד שלהם בשביל להוציא ממנו
פרח “ -ויוצא פרח ויצץ ציץ ויגמול שקדים” (במדבר י”ז כ”ג) .ככה למדו כל הדורות .מי
שהצליח ללמוד תורה ולהיות רב בעיר  -טוב ,ואם לא הצליח ,לפחות הוא יודע לכתוב
מזוזות ,תפילינות ,כתיבת ספרים .כל דבר ודבר שיכול ללמוד זה ברכה בשבילו .מחר
יאמר הרב שלי לימד אותי איך לעשות את זה (ולא עושים כדבר הזה).

אם הייתה לי בית חרושת לסודה לא הייתי רב
 .זבספר יחידי סגולה (עמ’  )133מספר על רבי חיים מבריסק ע”ה שפעם היה בחברה
של כמה תלמידי חכמים ,והיה שם אברך אחד שידע ללמוד יפה ,הקשה ותירץ
ופלפל ,שאלו אותו :איפה אתה רב? אמר :אני לא רב .אמרו לו :אז מה אתה עושה?
אמר להם :יש לי בית חרושת לסודה .אמרו לו :אוי ,חבל עליך ,היית יכול להיות רב
באיזו עיר מכובדת עם משכורת .אז רבי חיים מבריסק ענה בשבילו ,אמר :אם היה לי
בית חרושת לסודה לא הייתי רב ...אני לא רוצה להיות רב ,רב בפתח ורב בקמץ .יש
ַרב בפתח שהוא תלמיד חכם ,ויש ָרב בקמץ ...היום כועס על זה ,מחר כועס על זה.
וכועס לשם שמים .אבל אמר אני רוצה להיות תלמיד חכם בלי להשתמש ברבנות.11

“ועצם לא תשברו בו”
 .חשבוע שעבר דברנו על הקושיא של רבי אברהם ברודא (גאון גדול שחי לפני שלוש
מאות שנה) ,ואמרתי הדברים מתוך זיכרון בלבד .הקושיא הזאת קראתי אותה בחוץ
לארץ בשער המלך (הלכות קרבן פסח פ”י ה”א) ,וכשבאתי לדבר שכחתי את הקושיא

 .8הוא היה מברך תמיד בקול רם ועונה תמיד בקול רם .אבל בעוונות הפסדנו אותו .גאון עולם היה,
הפסדנו אותו בטרם עת“ .דודי ירד לגנו לערוגות הבושם לרעות בגנים וללקוט שושנים” (שיר השירים ו’ ,ב’).
 .9פעם הביאו לי תלמיד ,אמרו לי התלמיד הזה סגור ,לא מבין כלום .כולם רוצים להוציא אותו .אמרתי
להם ישב כאן בכתה שלי ,הוא לא בשביל הכתה ,אבל שישב .ואני לא הייתי שואל אותו הרבה ,אלא שואל
אותו מעט .עשיתי לו מבחן ,אמר לי :אני לא יודע כלום ,אמרתי  :תשמע ,אעשה לך מבחן קל ופשוט.
שלוש שאלות בלבד .וענה על שתים מתוך שלוש – “תרי מגו תלתא” ,אמרתי לו בסדר ,הצלחת .יש לך
 .67%ויצא אחר כך “שמח וטוב לב” (אסתר ה’ ,ט’) .ראו אותו ככה העבירו אותו לישיבה אחרת ,ואחרי כמה
חודשים התחתן .ברוך ה’ הצלתי נשמה.
 .10אם יתמזל מזלו של אחד מהם שיהיה ראש כולל ,הוא יסע לארצות הברית (כשהייתה ארצות הברית
דשנה ורעננה) ויביא משם כסף ,חמשים אחוז בשבילו וחמשים אחוז יחלק אותם לאברכים ...וזה גם לא
בסדר .אנחנו לא היינו לוקחים את זה ,מעולם לא לקחנו דבר כזה .שנים רבות הלכתי וחזרתי בחנם ,רק
הנסיעות משלמת הישיבה זה הכל .אחר כך הייתי לוקח משהו קטן מאד ,מי שישמע כמה אני לקחתי
יתחיל לצחוק עלי .שיצחק ,בזכות זה שאני לקחתי מעט נשארתי בחיים עד היום הזה .עברו עלי ייסורים
רבים“ ,כל משבריך וגליך עלי עברו” (יונה ב’ ,ד’) .אבל ברוך ה’ אני חי ,ואני נותן שיעורים ,והתלמידים נהנים
מהלימוד (לא כולם ,אני לא יכול לומר שכולם נהנים ,אבל לפחות יש אנשים כאלה שהם שמחים בלימוד) .שמחים
לראות שבתורה יש דברים כל כך יפים ,שהעיון שלנו “אין על עפר ָמ ְׁשלוֹ ” (איוב מ”א ,כ”ה) .אי אפשר ללמוד
בצורה כזאת מהר מהר מהר ,אלא תלמד לאט לפי כוחך .ואם אפשר להספיק יותר  -אדרבא תספיק יותר.
 .11הרב שטיינמן זצ”ל ראיתי היום ספר שנכתב עליו עוד בחייו ,שמו“ :גדול בקרבך” .תעשו חשבון גדול
בקרבך גימטריא בבני ברק (עם הכולל) .איפה הגדול הזה נמצא? בבני ברק .ועל הגדול הזה יש מלעיזים
עליו ,סכלים בוערים ואוילים ,חסרי דעת .והוא אמר ככה ,שתלמיד שלא הצליח בלימוד שילך לצבא,
עשה להם ‘נח”ל חרדי’ (נוער חלוצי לוחם חרדי) ,שיילחם ויעשה משהו לעם ישראל ,ומכל מקום כל מקרה
לגופו (ויש להתייעץ עם רבותיו) ,לא ישב על הברזלים במקומות שאין בהם ממש .לא ככה עושים .צריך
לתת משהו לתלמיד לפעול לעשות משהו .ולא “יום הולך יום בא והחיים שלו לעולם הולכים” (ע”פ קהלת
א’ ד’) ...לא ככה עושים.

בדיוק ,אבל אח”כ פתחנו שער המלך והדברים נכונים ומסודרים שם .בכתב (בעלון)
ִּת ַ ּק ּנ ּו את זה .מה הייתה הקושיא שלו? אמר מנין לנו ש”ועצם לא תשברו בו” (שמות
י”ב מ”ו) בא לאזהרה? הרמב”ם (פ”י מהלכות קרבן פסח ה”א) כותב מי ששובר עצם מקרבן
פסח חייב מלקות (וזו גמרא בפסחים דף פ”ד ע”א) .מי אמר לרבותינו שהוא חייב מלקות

בכלל? אולי הפסוק אמר לא צריך לשבור את העצם ,אם אתה חושש אולי ניקב קרום
של מוח אל תחשוש לזה ,כי הולכים אחר הרוב ,ורוב הכבשים המוח שלהם בריא ,אז
למה תחשוש ?12התורה אמרה “לא תשברו בו” כלומר אתם לא צריכים לשבור .והביא
דוגמאות מהגמרא שיש לאו שפירושו אין צורך ,אין פירושו ממש לאו .והכוונה ככה -
“ולא תותירו ממנו עד בוקר ,ועצם  -אתם לא צריכים לשבור אותו” .זו הקושיא שלו.

הפסוק מדבר דוקא על קרבן פסח
 .טוהתירוץ שאמרתי הוא ,שהפסוק מדבר על הפסח ,אם אתה אומר שהפסוק בא
לומר שאין צורך לשבור כי הולכים אחר הרוב ,אז כל הבהמות ככה ,כל מה שאדם
שוחט ,חיה או בהמה שהם כשרים לאכילה ,יש חשש אולי ניקב קרום של מח .אז
התורה תלמד אותנו לא רק בקרבן פסח .וכאן התורה אומרת על קרבן פסח “ -ועצם
לא תשברו בו” .מה זה בו? בקרבן פסח .בלי להגיע לדרשה של בכשר ולא בפסול (עיין
בשער המלך שם) ,בו מדובר על פסח .ואם הכוונה שלא צריך לשבור ,זה דין כללי בכל
בעלי החיים .וממה שהתורה כתבה את זה דווקא בקרבן פסח ,סימן שבקרבן פסח
אסור לשבור ,אבל בשאר הבהמות אתה יכול לשבור .בפסח יש גילוי ,התורה אמרה.

כמו שזה איסור גם זה איסור
 .יועוד דבר ,שיש בפסוק שני לאווין“ :לא תותירו ממנו עד בוקר ,ועצם לא תשברו בו”
(ראה במדבר ט’ ,י”ב) .וכי אפשר לפרש אל תותירו ואין צריך להותיר?! ודאי שלא .אלא:
“לא תותירו ממנו עד בוקר ,והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו” (שמות י”ב ,י’) .אם
כן לא תותירו זה לאו ,וגם לא תשברו בו אותו דבר .בפרשת בא לא כתוב שם [באותו
פסוק של איסור שבירת עצם] “לא תותירו” ,אלא כתוב“ :בבית אחד יאכל לא תוציא
מן הבית מן הבשר חוצה ,ועצם לא תשברו בו” (שם פסוק מ”ו)“ .לא תוציא מן הבית מן
הבשר” וכי פירושו שאינך צריך להוציא מהבית?! למה שאני אצטרך להוציא? אלא
הכוונה אסור לך להוציא .כולם אוכלים אותו במקום אחד “ -בבית אחד יאכל” ככה
הפסוק אומר .אם כן “לא תוציא מן הבית” ו”לא תשברו בו” פסוק אחד .כמו שהלאו
הזה פירושו איסור ,גם זה פירושו אסור .ולא יתכן לפרש “לא תשברו בו”  -אין צריך
לשבור כי הולכים אחרי הרוב.

אהבה וכבוד לגרים
 .איקראנו הערב במנחה“ :וישמע יתרו כהן מדין” .פרשת יתרו מראה לנו כמה שהתורה
שלנו אוניברסלית ,היא לא גזענית כמו שאמר אותו ‘שופט עליון’ שמו חיים כהן ,אמר
התורה שלנו היא גזענית .למה היא גזענית? כי היא לא מקבלת כל אחד להיות גר.
אתה לא יכול להתגייר בקלות .למה לא? תגייר את כל העולם כולו .יפה מאד ...זאת
אומרת שאנחנו נהיה כמו גויים .זה הכל .בוא נראה ,הפרשה החשובה ביותר שיש בה
את עשרת הדברות לא נקראת על שם משה ,ולא על שם עשרת הדברות ,אלא נקראת
על שם גר שבא במקלו ובתרמילו “ -יתרו כהן מדין” .הוא התגייר והפרשה קרואה
על שמו “ -וישמע יתרו”.

רבי צמח צרפתי ע”ה
 .ביואצלנו עושים סעודה בשבוע של פרשת יתרו ,קוראים לסעודה הזאת “סעודת
יתרו” .המקור שלה היה בתונס ,כתבו שהייתה פעם מגיפה בתונס ,וזה היה בימי רבי
צמח צרפתי ע”ה [אחר שנפטר וכדלהלן] ,הוא היה חכם גדול בתונס ,ואחר כך עלה
לארץ ,וחי שם שנתיים ,נפטר בתע”ז .והוא כתב כמה הגהות בספרים שראה בארץ
ישראל ,וחתם“ :צץ ופרח” .הרב חיד”א (שה”ג ח”ב ערך זרע יצחק) אומר לא ידענו מי זה
צץ ופרח ,מי זה צ”ץ הזה? מורי ורבי רבי יונה נבון לא ידע .אחר כך כשבאתי לתונס
שמעתי שרבי צמח צרפתי חותם בהגהות שלו “צץ ופרח” .אמר ,עכשיו ידעתי שבעל
ההגהות האלה זה רבי צמח צרפתי .ויש עליו סיפורים מיוחדים במינם.

כי בצל החכמה בצל הכסף
 .גיאמרו שהוא פעם היה לומד בלילה והנר שלו כבה ,מה יעשה? יצא החוצה והלך
למאפייה שהייתה קרובה אליו ,אמר לעובד שם (אולי קראו לו מוחמד ,עלי ,סאלם) :תעשה
 .12בברית כהונה (יו”ד מערכת הבי”ת אות ט”ו) מביא שבג’רבא נהגו הרבנים שהשוחט והבודק קודם שיאמר
שהבהמה כשרה יביאו הראש של הבהמה לפניו ומבקעים אותה לראות אם יש מים במוח ,אך כל זמן
שהם בתור טלאים קטנים שאין דרכם לשתות מים ,אין מבקעים את הראש לבדוק כנז’ .ונוהגים דמעת
שנולדו עד סוף חג הפסח א”ץ לבקוע כנז’ .ומאחר הפסח והלאה מבקעים ,וכן הכבשים של שנה שעברה
תמיד מבקעים את הראש שלהם לבדוק כנז’.

לע"נ אברהם
בן גרז
ולע"נ יעקב
יהושוע בסיס
בן כמיסה

לעילוי נשמת

יעקב עסיס
בן ויקטוריה
ז"ל

לי טובה ,תקח את הנר הזה ותדליק אותו .אמר לו :בסדר ,הדליק לו אותו .והרב הלך
בדרך ושמר על הנר ,אבל הוא כבה עוד פעם .חזר לעובד במאפיה ,אמר לו :תסלח
לי ,הנר כבה עוד פעם ,תוכל להדליק לי אותו? אמר לו :בסדר .ובגלל שהיו פוחדים
מגנבים בלילה (זה אמצע הלילה) היו עושים אבן כבדה מאד על יד הדלת ,שלא כל
אחד יכול להיכנס .וכשהרב דופק הוא עושה לו סימן ,אומר לו :זה צמח .והוא אומר:
רבי צמח ברוך הבא ,פותח לו את הדלת .ועוד פעם כבה לו .אחר כך בפעם שלישית
קרה לו שוב כדבר הזה ,אמר לו :יא רבי ,אתה לא יודע שכל פעם אני צריך להזיז
את האבן הגדולה הזאת? אני צריך להיות כמו עוג מלך הבשן ,שלוש פעמים עוג...
איך אני יכול כל פעם להרים את האבן הכבדה הזאת? אמר לו :יהי רצון שיהיה לך
כסף במשקל האבן הכבדה הזאת פי שלוש! אמר לו :פי שלוש?! אמר לו הרב :כן ,פי
שלוש .אמר לו :אני ׁשוּלְ יָ ה ,אני עובד כאן ומקבל כמה גרושים ליום ,איך אקבל כל
כך הרבה כסף? אמר לו :בעזרת ה’ יהיה לך עושר מופלג .אמר לו :אם ככה ,אז אני
אקח לך את הנר עד הבית שלך ,הגוי שמע ברכה מרב יהודי הלך אתו ,וגונן על הנר
בידיו ולקח אותו לבית ,אמר לו :עכשיו אתה יכול ללמוד ,הברכה שלי קיימת?! אמר
לו :נכון ,אל תדאג ,הכל בסדר.

אלפי זהב וכסף
 .דיאחרי כמה ימים בא איזה עשיר אחד ,גוי ערבי ,אמר לעובד הזה :תשמע ,תבוא
אתי .ואמר אותו עשיר לאדון שלו (לבוס שלו) :אני צריך את העובד שלך לשלושה
ימים בלבד .כמה שאתה רוצה תוריד לו מהמשכורת ,ותן לי אותו שלושה ימים .אמר
לו :שלושה ימים בלבד? זה הכל? נתן לו רשות .והעשיר אמר לעובד הזה :עכשיו
אנחנו הולכים למקום שיש לי בו אוצר ,אבל אתה לא תלך ככה .כי אתה תדע איפה
נמצא האוצר שלי ,אלא אני אשים לך מטפחת על העינים ולא תראה .הביא עגלון
ואמר לו שילך וילך וילך ,ימינה שמאלה ,שמאלה ימינה ,עד שהגיע לאיזה מקום
שהוא לא מכיר אותו ,והוריד לו את המטפחת .אמר לו :אתה תשב כאן .אמר לו :מה
אני אעשה כאן? אמר לו :יש לי כאן כל מיני מטבעות ,מטבעות שהגיעו מאנגליה,
מטבעות שהגיעו מרוסיה ,מטבעות שהגיעו מאמריקה (אמריקה כבר התגלתה באותו
זמן) וכן על זו הדרך ,תמיין את המטבעות שיש כאן ותסדר אותם .עוד שלושה ימים
אני בא לכאן .הנה לך אוכל ,הנה לך שתיה ,הנה לך הכל ,רק תעבוד .אם אחרי שלושה
ימים עוד לא גמרת  -אני אתן לך עוד חצי יום .ההוא ראה אורו עיניו ,מה זה? איזה
עושר זה .אחרי שלושה ימים הגיע אותו עשיר גדול ,אמר לו :גמרת? אמר לו :כן,
גמרתי כבר מהבוקר .אמר לו :אני אתן לך שכרך בעין יפה וביד רחבה על שלושה ימים
אלה .אחר כך לקח אותו ,סגר לו את העינים עוד פעם ,והחזיר אותו למאפיה שלו.

הברכה שהתקיימה
 .וטאחרי שבוע שבועיים שמעו בחדשות (לא חדשות כמו היום ,אלא יש איש שמכריז
מטעם המלך של תונס) :ישנו עשיר אחד שנפטר באיזה מקום והוא השאיר כמה דברים,
לא יודעים מה הם ,יש לו בית סגור כולו .מי מוכן לקנות את כל הבית ואת כל התכולה
שלו? מה שיש – יש .ימצא שם זהובים  -יקח אותם ,ימצא זבובים – יקח ...יקח מה
שירצה .ולבו אמר לו רגע ,זה לא העשיר שלי? מי יודע? עמד שם והתחיל להוסיף ,הם
מוסיפים ומוסיפים “ -מוסיפים כהלכתן” ...והוא מוסיף .אמרו לו טוב ,אתה לוקח את
זה .זכה בכל .הלך לשם ,קיבל את המפתח ופתח אותו ,וראה שזה המקום כמו שהוא
עשה אותו ,כמו שסידר את הכסף הכל מסודר .אמר אם אני אקח דבר כזה [לעין כל],
אז המלך יאמר מאיפה קבלת את זה? מצאת שם אוצר מלכות ,אוצר של אחשורוש
או של קורח?! ...אתה צריך לשלם חמשים אחוז לפחות לאוצר המלוכה .מה אני
צריך את השטויות האלה?! אז הוא הוציא קול שיש לו דוד בלונדון (או באיזה מקום)
שהוא השאיר הרבה כסף ומגיע לו לקבל אותו ,והוא נוסע לשם .וכשנסע לקח אתו
הרבה כסף והעשיר ,אחר כך חזר ושוב נסע שם והתעשר פעם אחר פעם אחר פעם,
כל פעם הוא חוזר והולך .אחר כך הלך לבעל המאפיה ,אמר לו :תשמע ,אני עכשיו
לא עובד יותר ,כבר זקנתי ושבתי ,אינני יכול עוד .אמר לו :טוב ,שלום לך שלום .והוא
לקח את כל הכסף ופתח חנויות ,פתח בתי מסחר ,פתח הכל.

קבלת עושר כי טרחת בשביל שאוכל ללמוד התורה
 .זטוהנה יום אחד רבי צמח צרפתי ע”ה (בשנת תע”ה) רצה לעלות לארץ ,וכאשר
הגיע לאיסטנבול ,פתאום רואה ערבי אחד מכובד שהולכים אתו שני אנשים מימינו
ומשמאלו (כביכול שני סומכים .)...וכאשר הוא ראה את הרב ,נישק לו את היד ,ואמר
לו בהתרגשות :הרב ,תברך אותי! אמר לו הרב :אני לא מכיר אותך ,אמר לו הערבי:
כדי שלא תחשוב שאני מתכוון לפגוע בך חס ושלום ,בוא אלי אתה וכל אלה שבאו
אתך – “כל העם אשר ברגליך” (שמות י”א ח’) ,תבואו אלי ואני אעשה לכם סעודה כיד

חיה מיכל
בת אורלי

לרפואה שלמה

להצלחת

מצליח
אוזן
ורעייתו

המלך ,כשרה בהשגחת הרבנות של איסטנבול ...אמר לו :בסדר ,והלך עמו לביתו,
ושם אמר לו :אתה לא מכיר אותי? אמר לו :מאיפה אני מכיר אותך? אמר לו :אתה
לא זוכר את אותו ערבי שהרים לך את האבן הגדולה שלוש פעמים ,ובירכת אותו
שיהיה עשיר גדול ומופלג? אמר לו :כן ,אני זוכר אותו ,ואני מקווה לראות שברכתי
התקיימה .אמר לו :בוא ואראה לך ,הכניס אותו לחדר ,והראה לו כסף וזהב ,ואבנים
טובות ומרגליות .אמר לו :תראה ,כל זה מהברכה שלך ,מגיע לך הכל .אמר לו :לא
מגיע לי כלום ,מהשמים נתנו לך את זה בזכות שטרחת בשביל לימוד התורה שאני
למדתי .אמר לו :אבל בכל זאת אני רוצה לתת לך צ׳ק בנקאי שתוכל לפדות אותו
בכל מקום ,תלך לאנשים והם יסבירו לך איך פודים צ’ק בנקאי ,ואתה תוכל לחיות
ברווח ,בהצלחה ובברכה כל ימי חייך  -עד מאה ועשרים .נתן לו צ׳ק מכובד מאד,
ונפרדו בשלום .זה היה רבי צמח צרפתי.

פול לשנה פול לשנה

 .זיופעם רבי צמח צרפתי היה אוכל פולים ,13ופתאום ראה מולו את מלאך המוות.
אמר לו :מה אתה עושה כאן? מה אתה רוצה? אמר לו :באתי לקחת כמה תינוקות
ולהרוג אותם ,כי הגיע זמנם .אמר לו הרב :אל תעשה את זה ,תחכה מספר שנים
כמספר הפולים שיש לי בצלחת ואחר כך תבוא! ותלמידיו ספרו את מספר הפולים
שהיו בצלחת ,וראו שיש שם  80פולים .אז הוא דחה את הגזירה לשמונים שנה .וזה
היה בשנת תס"ה ,14ובשנת תקמ"ה נגמרו השמונים שנה (ובאותו זמן רבי צמח צרפתי
כבר נפטר) והגיע הדֶּ ֶבר לתונס .ואמרו איך הגיע? הרי רבי צמח הבטיח לנו שלא תבוא?
 .13בתונס אוהבים פולים .והעיראקים לא אוהבים פולים ,הם אומרים שהפולים מזיקים להם( ,והרמב"ם
כתב ככה בפ"ד מהלכות דעות ה"ט) .אבל אצלנו זה לא מזיק ,אדרבה זה טעים מאד ,שמים בו קצת כמון

וקצת מלח ואוכלים.
 .14והרב עלה לארץ רק בשנת תע"ה  -עשר שנים אחר כך.

אמרו להם ,הוא הבטיח כך וכך ,ועברו שמונים שנה בדיוק ,ועכשיו הגיע הדבר .15וכדי
לבטל את המגיפה עשו תיקונים ותפילות .וקרוב לודאי שאז תקנו לעשות "סעודת
יתרו" .אמרו :כמו שסעודת יתרו הצילה את יתרו (הרי הוא היחיד שנשאר מכל אנשי
מצרים) ,בגלל שהתגייר וחזר בתשובה ,לכן עכשיו בשבוע של פרשת יתרו ,נביא כמה
יונים ונשחט אותם בתלמוד-תורה בשביל הילדים הקטנים.

אנחנו נותנים ערבות את הבנים שלנו
 .חיוככה היה ידוע בתונס עד לפני כמה שנים (כשהיינו שם) .עושים סעודת יתרו
ביום חמישי של פרשת יתרו (השבוע הזה) .ביום חמישי בבוקר ,אתה לא יכול לעבור.
היינו יוצאים מבית הספר "אור תורה" ,וכל אחד מהילדים דוחק ודוחף .מה יש לכם,
מה הדחקות הזאת? היו אומרים :יש לנו היום יונים !16וביום חמישי הזה של פרשת
יתרו ,היו עושים שולחן שכולו מלא במעדנים ,והיו מוכרים כלים מיוחדים  -סירים
קטנים ,וקשקש של כוסכוס קטן ,וכפות קטנות ,וגם נרות קטנים (רוחב הנר כרוחב חצי
אצבע)  -הכל קטן .והייתה נחת רוח מיוחדת .והתלמידים היו לומדים לברך על כל
דבר שהם אוכלים .זה היה יום חינוך לילדים ,מחנכים אותם בפרשת יתרו .כי המדרש
אומר (מדרש תהלים ח') שכאשר הקב"ה נתן את התורה ,הוא אמר :איזה ערבות תתנו
לי שתשמרו את התורה? אולי הדור הזה ישמור ,הדור הבא פחות ,והדור הבא פחות
ונגמר הכל .אמרו אנחנו נותנים ערבות את הבנים שלנו .שנאמר" :מפי עוללים ויונקים
יסדת עוז" (תהלים ח' ג') .ואין "עוז" אלא תורה ,שנאמר" :ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו
בשלום" (שם כ"ט ,י"א) .והילדים אמרו אנחנו מוכנים לתת ערבות על ההורים שלנו .לכן
הילדים הם הערבים שלנו .17ובשביל שהערבות שלנו תתקיים ,אנחנו עושים את זה.
ובאותו הערב של סעודת יתרו היה אוכל מיוחד במינו ,היו מכינים את כל המאכלים
שבעולם ,כוסכוס ומשהו שדומה לאטריות.18

כל ילד היה עליו להגיד חידוש על פרשת שבוע
 .טיואחר כך גם בג'רבא למדו מהם ,אבל ג'רבא היא עיר שיש בה יותר תורה מאשר
בתונס ,לכן מה היו עושים? מלמד התינוקות היה אומר לילדים שכל אחד יביא ביצה
מאמא שלו ,ואחר כך בלילה בסעודת יתרו היו באים כל הילדים ,ולכולם יש ביצים
(פרק כל הביצים .)...והיו לומדים ,וכל ילד היה עליו להגיד חידוש על פרשת שבוע .וככה
כולם היו אומרים חידושים .והכל היה בנחת רוח .הרב היה יושב וכל התלמידים מכתרים
אותו מסביב (אני לא ראיתי את זה ,בתונס לא היו עושים ככה) ,והרב היה מביא להם אוכל
שעשתה אשתו הרבנית ,היה שם כל טוב שבעולם ,והיו אוכלים .וכל ילד היה צריך
לומר חידוש על הפרשה  -אם זה שלו ,או של אחרים ,או מתוך ספרים .לא חשוב,
העיקר שיאמר חידוש .אבל בתונס לא היו אומרים חידושים ,היו יודעים רק לאכול...
אוכלים הרבה ,ואחר כך קוראים את עשרת הדברות בקולי קולות .19ורבי עמוס כהן
(מחבר הספרים" :ויען עמוס"" ,ויאמר עמוס"" ,דברי עמוס" ,ועוד) היה אומר רמז" :וישמע
יתרו" ראשי תיבות :וישמע  -ונהגו ישראל שעושים מסיבה ענקית .יתרו – על שם
יתרו .מסיבה ענקית על שם יתרו .כי פרשת יתרו זו הפרשה של מתן תורה ,ובאותו
 .15וכותב בספר תולדות חכמי תוניס (עמ' ר"ס) על המגפה הזאת" :הן לא הובא את דמה" .וכותב ל'ו
הוב'א בראשי תיבות למה? כי המגיפה נקראת בערבית "לובא" ,ו"לא הובא" מזכיר את המילה "לובא".
 .16והיינו מבקשים מאבא :תקנה לנו יונים .והוא היה אומר שאסור לשחוט יונים .כי הרב משכנות
הרועים אמר מי ששוחט יונים כיון שאין בהם כלום רק עור ועצמות עובר על "בל תשחית" .וחיפשתי את
זה במשכנות הרועים ולא מצאתי .אולי זה הובא בספר אחר ואולי נאמר ככה לאבא .לא יודע .לכן אנחנו
לא היינו אוכלים יונים ,אלא היינו שוחטים עופות רגילים כמו תרנגולים.
 .17לא ֲ"ע ֵרבִ ים" ,זה טעות של האשכנזים ,מה נעשה להם?! ֲ"ע ֵרבִ ים" פירושה מתוקים ,וכי מי שנותן
ערבות הוא מתוק?! אלא צריך להגיד ֲע ָרבִ ים עם קמ"ץ ברי"שֲ .וע ָרבִ ים אין פירושה מוסלמים ,כי מוסלמים
כותבים ַע ְרבִ ים (ככה כתוב בנחמיה ד' א')"ֲ .ע ָרבִ ים" פירושו מי שנותן ערבות.
 .18כאן בארץ אין זכר למנהג הזה .כי התוניסאים ביישנים ,וגם אלה שהם לא ביישנים ,הם כביכול
“פרופסורים” ,ולא מתעסקים ב”שטויות” כאלה ...מה זה סעודת יתרו?! אבל בצרפת יש דבר כזה ,יש שם
שכונה של תוניסאים שקוראים לה “בלויל”( ,גימטריא לחם – “לאכול לחם עם חותן משה לפני האלוקים” .שמות
י”ח ,י”ב) .ושם מוכרים ביום חמישי (השבוע) כל מיני פירות ועוגיות מיוחדות כמנהג העדה התוניסאית בלבד.
 .19ואני זוכר שהיינו קוראים בבית עשרת הדברות ,עד ש”ותרעד הארץ לקולם” (ע”פ מ”א א’ ,מ’) – רעדה
לקולנו .וכל הערבים מסביב היו שומעים את עשרת הדברות שלנו ,ולא היה אכפת להם .היו אומרים זו
משפחה של מג’נונים ...שישירו ,מה אכפת לנו( .זה היה בתחילת הלילה בשעה שמונה או תשע).

זמן צריך לחזק את הילדים ללמוד תורה באהבה.20

כמו שהמגיפה הפסיקה אז בזכות זה,
אולי תיפסק גם בימינו
 .כובדפים של סעודת יתרו שהיו בתונס ,מלמדים אותם לברך מזונות ,ועל המחיה,
ופרי העץ ,ופרי האדמה .והרווחנו בזה שהתבטלה המגיפה מאז שתקנו סעודת יתרו.
אז אולי ננסה שכל אחד ואחד יעשה השבוע בביתו סעודת יתרו ,במיוחד מי שהוא
מהעדה שלנו ,שהם זוכרים את זה .וללמד את הילדים לא לאכול שום דבר בלא ברכה,
ומי שאוכל ומברך בלחש זה לא בסדר ולא שווה ,צריך לברך בקול רם .רבי עמוס כהן
ז”ל היה אומר (ויען עמוס מערכת החי”ת אות ח’) ,אני בא לחתונות ואני רואה שיש אנשים
שאוכלים כמו כלבים ,אוכלים ואוכלים ואף אחד לא מברך .למה הם לא מברכים? הרי
יש ביניהם כאלה שיודעים לברך?! אלא שהם אומרים כי אם אנחנו נברך אין מי שיענה
לנו אמן .ובן איש חי (ש”א פרשת מסעי אות י”ד) כתב ,שאם אדם יודע שרוב השומעים
לא יענו אמן ,עדיף שתברך בשקט (והוא לקח את זה מחסד לאלפים סי’ רט”ו אות ג’) .אבל
היום כמעט ונשכחה הברכה .אמר שאוכלים כמו “זולל וסובא” (דברים כ”א כ’) .מה יצא
לכם מזה?! לכן היום נעשה להיפך ,בעז”ה נשתדל לברך [על כל דבר ודבר ובקול רם].
ואולי כמו שהמגיפה הפסיקה לפני  200שנה  -בשנת תקמ”ה ,אולי תיפסק הקורונה
גם בימינו .מה נוכל לעשות?!

לא קוראים שם לתינוק לפני הברית
 .אכבפרשה שלנו כתוב" :ושם האחד אליעזר" (שמות י"ח ד') .אליעזר הזה נולד לפני
כן ,שהרי כבר כתוב בפרשת שמות" :ותקח צפורה צור ותכרות את ערלת בנה" (שם
ד' כ"ה) .זה לא גרשום הבכור .כי בודאי נימול בבית .אלא זהו הבן הקטן אליעזר ,שלא
הספיקו למולו" .ויהי בדרך במלון ויפגשהו ה' ויבקש המיתו ,ותיקח ציפורה צור ("צור"
פירושו סכין או חרב חדה) ותכרות את ערלת בנה" (שם כ"ד-כ"ה) .21ולמה לא כתוב שם מה
שמו של הבן? היה צריך להיות כתוב" :ותכרות את ערלת בנה אליעזר" .האבן עזרא
(ד' כ"ד) כותב בשם מפרש אחר ,שמכאן שלפני שעושים ברית ,לא קוראים את השם
של התינוק .ולמדנו את זה מהתורה ,שרק עכשיו כתוב ששם האחד אליעזר ,אבל
לפני כן לא כתוב מה השם שלו.

אליעזר-אלעזר גרשום-גרשון
 .בכוצריך לדעת שלא לטעות בין אליעזר לבין אלעזר" .אליעזר" זה הבן השני של
משה רבנו ,ו"אלעזר" זה הבן השלישי של אהרן הכהן" :את נדב ואת אביהוא את אלעזר
ואת איתמר" (שמות ו' ,כ"ג) .ויש עוד משהו ,יש כאלה שטועים בין "גרשום" ל"גרשון".
האשכנזים שיהיו בריאים אומרים אותיות שמתחלפות לא נורא למשל אם אם היה
כתוב "ויט אהלו" (בראשית י"ב ,ח') בוי"ו ולא בה"א אין דבר .הרי "אהלה" אנחנו קוראים
אהלוֹ  .אז מה נפקא מינה אם תכתוב "אהלה" או "אהלו"? זה אותו דבר .אבל הספרדים
מדקדקים ,על כל שינוי קטן שהוסכם על פי המסרה ,ואין עליו מסרות הפוכות .22ואפילו
על טעות קטנה מוציאים ספר תורה אחר .ככה כתב הגאון רבי שמואל אבוהב בשו"ת
דבר שמואל (סימן רכ"ב) .23לכן אצלנו אם כתוב "גרשום" במקום "גרשון" מורידים את
הספר תורה ,אבל יש אשכנזים שאומרים זה אותו דבר ,והאותיות נו"ן ומ"ם מתחלפות.
וטענו עליהם שכאן זה שני אנשים שונים .גרשון זה בן לוי" :בני לוי לתולדותם גרשון
קהת ומררי" (שמות ו' ט"ז) ,וגרשום זה הבן הבכור של משה רבנו.

הרבה פעמים התורה מדלגת את המלים "כי אמר"
 .גכאבל יש כאן דקדוק בפסוק" :ושם האחד אליעזר כי אלקי אבי בעזרי" (שמות י"ח

 .20ופעם אחת בילדותי אחרי שאכלתי יותר מדאי בסעודת יתרו לא יכולתי לזוז ,האוכל היה כל כך
טעים ,ובריא ,שמן ומשמין ...עד שמצאתי ספר שאף פעם לא קראתי בו ,שכבתי וקראתי אותו .זה היה
ספר המידות של רבי נחמן מברסלב .וזה ספר נפלא מאד .יש שם כל מיני מאמרים של רבי נחמן ,ולמטה
יש מקורות לדברים .והמקורות הם מיוחדים במינם ,אין כמותם .אחד של מהר"ר צבי ,ואחד של האדמו"ר
מטשעהרין .ויש שם חידושים שאף פעם לא תחלום עליהם .כמו שכתוב שם (יראה אות ב') :אם אתה רואה
שאדם זקן כועס עליך זה דבר טוב .למה זה טוב? כי כתוב באיוב (ו' ,ד')" :כי חצי שדי עמדי אשר חמתם
שותה רוחי"  -אל תקרי ִחצי אלא ֵחצי ,החצי של שדי זה בגימטריה זקן " .157 -אשר חמתם שותה
רוחי"  -זאת אומרת הזקן הזה שמרגיז אותי והוא כועס ,הוא עושה ככה כי הוא זקן ומסכן .אין דבר.
זה בסדר .וככה אתה מוצא שם הרבה חידושים ורמזים וגזירה שווה .וזה ספר שהרגיע אותי ,וקראתי
וקראתי וקראתי ,לפני כן לא ידעתי מהספר הזה שהיה בעולם .היום יש לי ספר כזה במהדורה אחרת
שהמקורות באותיות רש"י ,ולמעלה כתוב באותיות רגילות .ויש בו דבר שהוא לא מדויק ,לדוגמא כתוב
שם" :נצטמצם" במקום "מצטמצם" בלשון הוה ,ו"נתפקד" במקום "מתפקד" ,בלשון בינוני אומרים
במ"ם ,אבל ׁ ָשם כתוב ככה ,מה נעשה לספר?!
 .21יש אומרים שכרתה על ידי שליח ,ויש אומרים שהיא התחילה ומשה גמר ,זו מחלוקת בגמרא
עבודה זרה (דף כ"ז ע"א).
 .22לפעמים יש מסורות חולקות ,וכל אחד ינהג כמו שהוא נוהג .אבל יש מקומות שהמסורת ברורה
שהמלה הזאת נכתבת ככה.
 .23איך אני זוכר את הסימן? כי הוא כותב שם שזה כבוד התורה ,וזה בסימן בר"ך  -הברכה של התורה
היא שהכל מדויק .וכבר כתב הרמב"ם באגרת תימן ,שלא נמצא שינוי בתורה אפילו בין חולם לקמ"ץ
חטוף ,וכל העדות בכל העולם אותו דבר .במשך הדורות אולי נשאר שינוי אחד או שתיים ,בין ספר
תורה תימני לספר תורה ספרדי .ובדרך כלל ספרי תורה אשכנזים וספרדים הם אותו דבר חוץ מפעם
אחת (פצוע דכה) אבל בכל התורה כולה אין הבדל.
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אח שלי ,הפעם אתה זוכה!

ד') .מה זה "אלקי אבי"? "אבי" זה משה? לא ככה ,אלא כאילו כתוב" :כי אמר (משה) כי
אלקי אבי בעזרי" .והרבה פעמים התורה מדלגת את המלים "כי אמר" .כמו" :ותקרא את
שמו שת ,כי שת לי אלקים זרע אחר" (בראשית ד' כ"ה) ,והכוונה" :ותקרא את שמו שת
"כי אמרה" כי שת לי אלקים זרע אחר" .וכמו" :ויאמר אחותי היא כי ירא לאמור אשתי
פן יהרגוני" (שם כ"ו ז') ,כל שנה הייתי קורא את זה בכיתה שלומדים חומש עם תפסיר
בערבית ,והייתי אומר מה זה "כי ירא לאמור אשתי פן יהרגוני" ,היה צריך לומר "פן
יהרגוהו"? הרי הפסוק אומר שיצחק מפחד לומר שזו אשתו פן יהרגו אותו ,אז למה
כתוב יהרגוני? אלא האבן עזרא שם כותב שחסרים המלים" :כי אמר" פן יהרגוני .ויש
עוד כמה דוגמאות כאלה.

אמירה בכתיבה
 .דכ"ויאמר אל משה אני חותנך יתרו בא אליך" (שמות י"ח ו') .וכי משה לא מכיר אותו
שהוא צריך לומר לו "אני חותנך יתרו"? הרי הוא ישב בבית של יתרו כמה שנים .הרמב"ן
מביא שני פירושים ,או שיתרו אמר למשה על ידי שליח (וככה רש"י אומר) ,או שאמר
למשה פירושו במכתב ,ששלח לו עם שליח וכתב לו" :אני חותנך יתרו בא אליך" .שלא
יבוא אליו בהפתעה ,ויביא לו ככה את אשתו והילדים ,זה לא טוב .לכן שלח לו" :אני
חותנך יתרו בא אליך" .והרמב"ן הביא ראיה לדבריו מהפסוק בדברי הימים-ב' (ב' ,י')
ששם כתוב" :ויאמר חורם מלך צור בכתב וישלח אל שלמה" .איך יכול להיות "ויאמר
בכתב"? אלא הכוונה ששלח לו מכתב ,וגם כאן שכתוב "ויאמר אל משה אני חותנך
יתרו" הכוונה ששלח לו מכתב .ומכאן למדו קצת פוסקים ש"כתיבה כדיבור דמי".

אל המדבר ,סיני עדיף
 .הכולפני כן כתוב" :אל המדבר אשר הוא חונה שם הר האלקים" (שמות י"ח ה') .ויש
שלוש גרסאות ,יש קוראים "אל המדבר" בזקף קטן ,ויש אומרים "אל המדבר" בזקף
גדול ,ויש אומרים "אל המדבר" ברביע .בדורות האחרונים החליטו שהנכון הוא
ברביע ,אבל אנחנו תמיד נהגנו לעשות "אל המדבר" בזקף גדול ,כי רוו"ה מביא בשם
חומש שנקרא "סיני" שקוראים בזקף גדול .וחכמים אחרים החליטו על פי הכללים
של הטעמים שעושים רביע .ואני נתתי סימן" :סיני ועוקר הרים  -סיני עדיף" (ברכות
דף ס"ד ע"א) .חומש ששמו סיני זה עדיף .אין לנו הכרעה ברורה ,אנחנו קוראים בזקף
גדול ,ובספרים אחרים כותבים "אל המדבר" רביע.

תלא"ה " -תפלה למשה איש האלקים"
 .וכומשה רבנו סיפר ליתרו" :את כל התלאה אשר מצאתם בדרך" (שמות י"ח ,ח') .מה
זו המלה "תלאה"? זו פעם כמעט יחידה שכתובה המלה הזו (יש עוד מקום אחר" :את כל
התלאה אשר מצאתנו" – במדבר כ' י"ד) .יש פירוש שהמלה תלאה זה ראשי תיבות" :תפלה
למשה איש האלקים" (תהלים צ' ,א') .אמר לו משה שכל התלאות שעברו עלינו ,הן בחוסר
מים – "ויקרא שם המקום מסה ומריבה" (שמות י"ז ז') ,הן בחוסר אוכל וירידת המן,
והגזרה של עמלק ,על כולם משה רבנו התפלל והיה מקבל מה שהוא רוצה.

"ויחד יתרו"
 .זכ"ויחד יתרו" (שמות י"ח ,ט') ואמרו חז"ל (סנהדרין דף צ"ד ע"א) שנעשה בשרו חידודין
חידודין .ולמה? כי אחרי הכל פעם הוא היה עובד אלילים כמותם ,וכשאתה אומר
לו מה שהיה להם שטבעו בים ,זה כואב לו ,הוא חושב אם הייתי נשאר אצל פרעה
הייתי טובע בים .לכן נעשה בשרו חידודין חידודין .ואפילו הכי לא אומרים "ויחד"
בדגש חזק ,אלא בדגש קל .למה? כי אי אפשר להדגיש דגש חזק רק במלה שאתה
יכול להוסיף שם עוד אות.

כשאומרים "ברוך השם" הקב"ה נותן כהנה וכהנה
זה בדוק ומנוסה
 .חכיתרו אמר" :ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה" (שמות י"ח ,י').
ואמרו חכמים (סנהדרין שם) שזה גנאי למשה וששים ריבוא מישראל ,שאף אחד לא
אמר "ברוך השם" ,עד שבא יתרו ואמר .והבעל שם טוב ע"ה הפיץ את המלים האלה
בישראל :תגידו תמיד ברוך השם .יש לך פרנסה  -ברוך השם .אין לך פרנסה  -ברוך
השם .כאשר אתה אומר "ברוך השם" הקב"ה יתן לך כהנה וכהנה .זה בדוק ומנוסה .אם
אדם אומר אני לא יכול לתת צדקה כי אני עני ,ואין לי ,קודם כל תגיד "ברוך השם"
שיש לך בריאות ,ושיש לך חיים ,ושיש לך אשה וילדים ,ושיש לך כל טוב .וכאשר ה'
יתברך שומע שמודים לו ,הוא אומר :אתה אומר ברוך השם? בוא נוסיף לך עוד דברים
שתגיד ברוך ה' כהנה וכהנה .והראשון בתורה שאמר "ברוך השם" אחרי הנסים של
מצרים ,זה יתרו .אבל כבר מצאנו בתורה לפני כן אחרים שאמרו "ברוך השם" .נח
אמר" :ברוך השם אלקי שם" (בראשית ט' ,כ"ו) ,וגם אליעזר עבד אברהם אמר" :ברוך
השם אלקי אדוני אברהם" (בראשית כ"ד ,כ"ז) .אבל אחרי שירדו למצרים אף אחד לא
אמר "ברוך השם" רק יתרו.

בקדרה שבשלו בה נתבשלו
 .טכ"עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלהים כי בדבר אשר זדו עליהם" (שמות י"ח י"א) .מה
זה "כי בדבר אשר זדו"? יש בזה רמז שחכמים אמרו (סוטה דף י"א ע"א) ש"זדו" פירושו
"בישלו" ,כמו" :ויזד יעקב נזיד" (בראשית כ"ה כ"ט) .בקדרה שבשלו ,בה נתבשלו ,הם הטביעו
את הילדים שלנו ביאור והם בעצמם טבעו בים .מה שהם עשו הם קבלו אותו דבר.

"זובח לאלהים יחרם בלתי לה' לבדו  -וגר לא תונה ולא תלחצנו"
 .ל"ויקח יתרו חֹתן משה עולה וזבחים לאלקים ויבא אהרן וכל זקני ישראל לאכל לחם
עם חתן משה לפני האלקים" (שמות י"ח ,י"ב) .פעם בשבת לפני חמשים שנה אמר לי
רבי ישראל אבוחצירא ה"בבא סאלי" (ולא ידעתי שהחידוש הזה כבר כתוב בספרים) ,שכתוב
בזוהר (זוהר חדש במדרש הנעלם דף ג' ע"ב) שכאשר אנחנו מקריבים קרבנות ,לא אומרים
לשם "אלקים" רק לשם הוי"ה .וזו גמרא בסוף מנחות (דף ק"י ע"א) שלא מקריבים לשם
שאר שמות ,ולכן כתוב בתורה בכל מקום" :ריח ניחוח אשה לה'" .24ולכן" :זובח לאלהים
יחרם" (שמות כ"ב י"ט) – הזוהר מסביר שמי שזובח קרבן לשם "אלקים"  -חייב מיתה,
"בלתי לה' לבדו"  -צריך להקריב רק לשם הוי"ה בלבד .זה פירוש הזוהר על פי הגמרא
בסוף מנחות .אבל ראינו שכתוב ביתרו" :ויקח יתרו חותן משה עולה וזבחים לאלקים".
איך הוא אמר אלקים? הרי היה צריך לומר לה'? על זה אומר הפסוק" :זובח לאלהים
יחרם בלתי לה' לבדו  -וגר לא תונה ולא תלחצנו" (שם פסו' י"ט-כ') .הוא גר מסכן ולא
יודע את כל הפלפולים האלה ,לכן גם אם הוא זובח לשם אלקים זה כשר.

בפסוק "זובח לאלהים יחרם" שם אלהים חול
 .אלונפקא מינה ,שהיה חכם אחד  -רבי יצחק מקומרנא שאמר (שלחן הטהור סי' קנ"ג
אות ה') מי שכותב ס"ת צריך לכוון בפסוק "זובח לאלהים יחרם" שזה קודש  -זובח

לשם אלקים יחרם .אבל זה לא נכון ,כי כל המפרשים פה אחד אמרו ,שכאן "לאלהים"
פירושו לשם עבודה זרה ,ככה תרגם אונקלוס ,ככה רש"י ,וככה אמרו כל המפרשים.
והזוהר אמר את זה רק בדרך רמז ,אבל חס וחלילה לכוון ששם אלהים הזה הוא קודש,
אלא הכוונה של הפסוק לשם עבודה זרה .ורש"י שם מביא פסוק" :אין כמוך באלהים
ה' ואין כמעשיך" (תהלים פ"ו ,ח')  -ובאלהים הכוונה באלילים.

עמידה בעשרת הדברות
 .בלהרמב"ם כותב בתשובה (שו"ת הרמב"ם ירושלים תרצ"ד סי' מ"ו) שלא עומדים בעשרת
הדברות .ופעם מישהו שיהיה בריא הטעה אותנו ואמר שמהרימ"ט חולק .אמנם זה
לא מסתבר שמהרימ"ט יחלוק על הרמב"ם ,אבל אמרנו שאם מהרימ"ט חולק יש לנו
אילן גדול לסמוך עליו .אבל התברר שמהרימ"ט לא דיבר על זה ,ואותו חכם טעה.
מהרימ"ט לא כתב ככה ,והרמב"ם אמר שלא לעמוד ,אז ככה ההלכה שלא לעמוד .אבל
אם אתה רואה אנשים שעומדים אל תצעק עליהם ,כי "דברי חכמים בנחת נשמעים"
(קהלת ט' ,י"ז) ,אלא תאמר להם שהרמב"ם כתב לא לעמוד בגלל שאתה עושה בתורה
הפרש בין הקטע הזה לקטע הזה ,לכן יושבים .ואם הם רוצים לעמוד תעמוד גם אתה.
אבל אל תעמוד בתחילת עשרת הדברות ,אלא תעמוד מתחילת הקטע מ"וירד משה מן
ההר אל העם" (שמות י"ט י"ד) .ואם מעלים לעליה הזאת תלמיד חכם שיש בבית הכנסת,
יכולים לעמוד .ולא צריך תלמיד חכם כמו הרב עובדיה אלא אפילו תלמיד חכם פשוט
כמו הרב של בית הכנסת אפשר לעמוד ,ופעם ככה נהגו בימי האר"י ,ככה מפורש בכף
החיים (סי' רפ"ב סק"א) בשם האר"י (שעה"כ דף ע"ג ע"ב) .ולכן עולה תלמיד חכם יעמדו
לכבודו .אבל גם אז לא יעמדו מ"אנכי ה'" אלא רק מתחילת הקטע מ"וירד משה מן ההר
אל העם" ,כולם עומדים לכבוד התורה .ברוך ה' לעולם אמן ואמן.
מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב ,הוא יברך את כל השומעים,
ואת כל הרואים ,ואת כל הקוראים אחר כך בעלון בית נאמן ,שה’ יתברך יתן להם
לבנות בית נאמן בישראל .ויפסיק מעלינו את הקדחת ואת המגיפה ואת החרב,
מעלינו ומעל כל עמו ישראל .יש לי רעיון .כאשר אומרים“ :בורא פרי הגפן” בליל
שבת ובמוצאי שבת ,יכוונו “גפן” בגימטריא “המגפה” ( ,)133שבזכות מצוות קידוש
[והבדלה] על היין הקב”ה יבטל את המגפה .וכן יהי רצון ונאמר אמן.

חייג>>> 08-6727523

אח שלי ,הפעם אתה זוכה!

 .24ואף אחד לא מבין את הגמרא הזאת .מה ההבדל אם הקרבת לשם שד’י או לשם אדנות או לשם אלקים
או לשם אחר? הרי לכאורה כולם אותו דבר .אלא שאצל אומות העולם יש להם כמה אלילים והאליל הכי
גדול וגיבור ונורא שלהם (להבדיל) נקרא “שיאוץ” .ואיפה הוא כתוב בתנ”ך? בדניאל“ :שיקוץ שומם” (דניאל
י”ב י”א) .והמרוקאים כאשר יש להם הרבה קופי”ם ,הם לא סובלים אותם( .למשל“ :קדוש קדוש קדוש” הם
אומרים “אדוש אדוש אדוש” ,למה? הם אומרים יש כאן קו”ף ועוד קו”ף ועוד קו”ף ,מה זה קופים? אנחנו בני אדם ...לכן

הם אומרים אדוש אדוש אדוש .ושמעתי גם תלמידי חכמים מרוקאים שאומרים ככה) .ואם תבטא את הקו”ף כמו
אל”ף כמו המרוקאים ,זה יהיה ממש “שיאוץ”  -האליל הגדול שלהם .ומה הם מרוויחים ממנו? כאשר אחד
מהם נמצא באיזו צרה ,אם יש לו בעיה בפרנסה  -יש אליל של פרנסה ,ואם יש לו בעיה עם אשתו  -יש
אליל של הזיווג ,ויש כל מיני אלילים כאלה ,ושיאוץ מעל כולם .ולבסוף הוא פונה לשיאוץ הזה ואומר לו:
יש לך אלילים בטלנים שעושים לי צרות ...לכן היוונים בכל פעם שהם מקריבים קרבנות ,היו מקריבים
כל פעם לשם אליל אחר .אבל בתורה זה לא ככה ,כי יש לנו ה’ אחד ושמו אחד.

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)

אַ .מה ּזֶ ה "ּכְ ַתב יָ ד ֶה ָחתּום" ֶׁשל ָה ַר ְמּבָ "ם?
ּבִ ֵימי ָה ַר ְמּבָ "ם ָרצּו לַ ֲעׂשֹות ּכְ ַתב יָד ֶׁשּי ְִהיֶה
ֻמּנָ ח ּבְ בֵ ית ַה ִּדיןּ ,כְ ֵדי ֶׁש ָה ַר ְמּבָ "ם י ְַחּתֹם
ָעלָ יו ֶׁשּזֶ ה ָמ ֳע ָתק ִמּכְ ַתב יָדֹו .וְ ֹלא ֶׁשּיִבְ ּדֹק
ּכָ ל ִמּלָ ה ִּומּלָ ה ּכִ י ִאי ֶא ְפ ָׁשר ָּדבָ ר ּכָ זֶ ה,
ֶאּלָ א ֶׁשּיִכְ ּתֹב זֶ ה ָמ ֳע ָתק ִמּכְ ַתב ָידֹו ,וְ לָ כֵ ן זֶ ה
נִ ְק ָרא "ּכְ ַתב יָד ֶה ָחתּום" ֶׁש ָה ַר ְמּבָ "ם ָח ַתם
ָעלָ יו .וְ ַהּכְ ַתב יָד ַהּזֶ ה ָׁשמּור ַעד ַהּיֹום וְ הּוא
(מ ְּס ָת ָמא
"פ ֶרנְ ֶקל" ִ
נִ ְמצָ א ֵאצֶ ל הֹוצָ ַאת ְ

ֶׁש ֲה ֵרי ִה ְת ִחילּו ֶאת ַה ְּדפּוס ָה ִראׁשֹון ּבִ ְׁשנַת
רל"ה ,וְ ָה ַר ְמּבָ "ם נִ ְפ ַטר ָׁ 270שנָ ה לִ ְפנֵ י כֵ ן!
אׁשי ֵתבֹות
וְ ִאם ּכֵ ן צָ ִריְך לְ ַפ ְענֵ ַח ֶאת ָה ָר ֵ
ַהּזֶ ה "ּבֵ ית ַה ִּדין" (וְ אּולַ י ֵ"ּבית ַה ִּמ ְד ָרׁש").
(גליון  46הערה .)11
בַ .רּבִ י יַ ֲעקֹב ָר ָּקאח ְמ ַחּבֵ ר ֵס ֶפר ֻׁשלְ ַחן
לֶ ֶחם ַה ָּפנִ ים ,נֹולַ ד ּבִ ְׁשנַ ת תק"ס ,וְ נִ ְפ ַטר
ּבִ ְׁשנַ ת תרנ"א ּבֶ ן ִּת ְׁש ִעים וְ ַא ַחת .הּוא
ֹלא ָה ָיה בַ ַעל ֶא ְמצָ ִעיםֲ ,אבָ ל הֹוצִ יא
בְ ַחּיָיו ּכַ ָּמה ְס ָפ ִרים .וְ ַעכְ ָׁשו ַמ ְד ִּפ ִיסים
ּכַ ָּמה ְס ָפ ִרים ֶׁשּנִ ְׁש ֲארּו בִ כְ ַתב יָדֹוַ ,א ֲח ֵרי
ֵמ ָאה ֶע ְׂש ִרים וְ ֶׁשבַ ע ָׁשנִ ים .יֵ ׁש לֹו בְ ִקיאּות
ַמ ְד ִה ָימה ,וְ ַעל ָּדבָ ר ֶא ָחד ֵמבִ יא לְ ָך ֵמ ָאה
ּפֹוס ִקים( .גליון  105אות י"ג
וַ ֲח ִמ ִּׁשים ְ
והערה .)19

"מ ֵא ָרה"
ִאם ַה ַחּזָ ן [אֹו כָ ל ָא ָדם] ָא ַמר ְ
[ׁשּזֶ ה לְ ׁשֹון ְקלָ לָ ה] ּבִ ְמקֹום
ּבְ ָאלֶ "ף ֶ
יֹותר
[ׁש ֲהבָ ָר ָתּה ֲע ֻמ ָּקה ֵ
"מ ֵה ָרה" ּבְ ֵה"א ֶ
ְ
אֹומר "ּבִ ְמ ֵא ָרה
ֵמ ָה ָאלֶ "ף)ֲ ,ה ֵרי נִ ְמצָ א ֶׁש ֵ
בְ יָ ֵמינּו" ַר ֲח ָמנָ א לִ יּצְ לָ ן ,וְ כִ י ַא ָּתה ְמ ַקּלֵ ל
ֶאת ּכֻ ּלָ ם? ֶמה ָעׂשּו לְ ָך?! ּובַ ְּת ִפּלָ ה יֵׁש
"מ ֵה ָרה"ּ ,כְ מֹו "וְ ַקּבְ צֵ נּו
ַה ְרּבֵ ה ְמאֹד ְ
ְמ ֵה ָרה ַי ַחד ֵמ ַא ְרּבַ ע ּכַ נְ פֹות ָה ָא ֶרץ",
"ּומֹלְך ָעלֵ ינּו ְמ ֵה ָרה" וְ כּו' ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך יֵׁש
ְ
"מ ֵה ָרה" ,וְ ַעד ֶׁש ַא ָּתה ַמּגִ ַיע לִ ְרצֵ ה יֵׁש
עֹוד ְ
"מ ֵה ָרה" ,וְ ֶאת ּכֻ ּלָ ם י ֲַע ֶׂשה
ְּת ַׁשע ְּפ ָע ִמים ְ
אתי ָפסּוק ּבְ ִמ ְׁשלֵ י ֶׁשהֹולֵ ְך ַעל
ְקלָ לֹות? ָמצָ ִ
"ּומ ְעלִ ים ֵעינָ יו ַרב ְמ ֵארֹות"
זֶ ה י ֶָפה ְמאֹדַ :
לֹומר ִמי ֶׁש ַּמ ֲעלִ ים ֵעינָ יו
(כ"ח כ"ז)ּ ,כְ ַ
עֹוׂשה אֹותֹו ְמ ֻׁשּבָ ׁש ,הּוא
ֵמ ַהּבִ ּטּוי וְ ֶ
עֹוׂשה ַה ְרּבֵ ה ְמ ֵארֹות ְּוקלָ לֹות ,וְ לָ כֵ ן ַא ֲח ֵרי
ֶ
אֹומר :לָ ָּמה זֶ ה ָק ָרה
ֶׁשּי ְִק ֶרה ַמ ֶּׁשהּו הּוא ֵ
את ֶאת ַה ֵה"א וְ ָא ַמ ְר ָּת
לִ י? ּבִ גְ לַ ל ֶׁשֹּלא בִ ֵּט ָ

"מ ֵא ָרה" .וַ ֲה ֵרי ַה ְּת ִפּלָ ה זֶ ה ֹלא ָׂש ָפה
ְ
ַא ֶח ֶרת ֶׁש ַא ָּתה יָכֹול לְ ַׁשּבֵ ׁש ּכִ ְרצֹונְ ָך ֶאּלָ א
זֶ ה לְ ׁשֹון ַהּק ֶֹדׁש ,וְ לָ כֵ ן ְּת ַד ְק ֵּדק ּבָ ּה( .וְ ַקל

ַה ִּצּלּום ֶׁשּלֹו וְ ֹלא ַה ָּמקֹורּ ,כִ י ֵיׁש ְמקֹורֹות
ּוב כָ ל ִמ ינֵ י ְמ קֹומֹות
ֶׁש ּנִ ְמ ָצ ִא ים ְּב ִמ ְצ ַר ִי ם ְ

ָּבעֹולָ ם)ַּ .פ ַעם ָחכָ ם ֶא ָחד ָמצָ א ּכָ תּוב
"שׂם לֹו ֶא ָחד בב"ה",
ּבְ כִ ְתבֵ י ָה ַר ְמּבָ "ם ָ
וְ ָא ַמרַ :מה ּזֶ ה "בב"ה"? "ּבְ בֵ ית ַה ְּדפּוס",
ָא ַמ ְר ִּתי לֹוּ :בִ ֵימי ָה ַר ְמּבָ "ם ֹלא ָהיָה ְדפּוס,

"ו ְַא ָּתה ָע ִׂש ָיתה ֶח ֶסד ִעם ּכָ ל ְּבנֵ י י ְִׂש ָר ֵאל"
י ְִתרֹו ָע ָׂשה ֶח ֶסד ִעם ּבְ נֵ י י ְִׂש ָר ֵאלּ ,כָ כָ ה נֶ ֱא ַמר ּבַ ַה ְפ ָט ָרה לְ ָפ ָר ַׁשת זָ כֹור ֶׁש ָא ַמר ָׁשאּול
לֹותם
ַה ֶּמלֶ ְך ֶאל ַה ֵּקינִ י ַ(ה ֵּקינִ י זֶ ה ִמּזֶ ַרע י ְִתרֹו) "וְ ַא ָּתה ָע ִׂש ָיתה ֶח ֶסד ִעם ּכָ ל ּבְ נֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ּבַ ֲע ָ
ִמ ִּמצְ ָריִ ם" (שמואל-א' ט"ו ו')ָ ,מה ַה ֶח ֶסד ֶׁש ָע ָׂשה י ְִתרֹו? ֶׁש ֵה ֵקל ַעל ָה ָעם וְ ַעל מ ֶֹׁשה ַרּבֵ נּו
טֹור ִחים ָה ָעם לָ בֹוא לְ מ ֶֹׁשה ַרּבֵ נּו ּכְ ֵדי ֶׁשּי ְִׁשּפֹט ּבֵ ינֵ ֶיהםֵ ,מ ַהּב ֶֹקר ַעד
ֶאת ַהּט ַֹרחֶׁ ,ש ָהיּו ְ
ָה ֶע ֶרב הֹולֵ ְך ֶא ָחד ּבָ א ֶא ָחדִ ,אי ֶא ְפ ָׁשר לַ ֲעמֹד ּבָ זֶ הּ .בָ א י ְִתרֹו ֶאל מ ֶֹׁשה ַרּבֵ נּוָ ,א ַמר לֹו נָ בֹל
ִּתּבֹל (שמות י"ח י"ח) ֹלא תּוכַ ל לַ ֲעמֹד ֹלא ַא ָּתה וְ ֹלא ָה ָעםָ ,א ַמר לֹו ָאז ָמה ַא ָּתה רֹוצֶ ה
"ׁש ַמע ּבְ קֹלִ י ִא ָיעצְ ָך וִ ִיהי ֱא ִ
ִמ ֶּמּנִ י? ָא ַמר לֹו ְ
ּכֹותב
ֹלקים ִע ָּמְך" (שם פסוק י"ט) ,וְ ַר ִׁש"י ֵ
בּורהִ ,אם ה' י ְַסּכִ ים לְ ָך ּבְ ֵס ֶדר ,וְ ִאם
ֹלקים ִע ָּמְך – "ּבְ ֵעצָ הָ ,א ַמר לֹו צֵ א ִה ָּמלֵ ְך ּבַ ּגְ ָ
וִ ִיהי ֱא ִ
צֹודק.
ֹלא י ְַסּכִ ים ָמה ֲאנִ י יָכֹול לַ ֲעׂשֹות?! ּומ ֶֹׁשה ִה ְתי ֵַעץ ִעם ה' ,וְ ָא ַמר לֹו ּבְ ֵס ֶדר ,י ְִתרֹו ֵ
לָ כֵ ן מ ֶֹׁשה ַרּבֵ נּו ִמּנָ ה ָׂש ֵרי ֲע ָׂשרֹותָׂ ,ש ֵרי ֲח ִמ ִּׁשיםָׂ ,ש ֵרי ֵמאֹות וְ ָׂש ֵרי ֲאלָ ִפיםּ ,כָ כָ ה ָהיָה טֹוב
לְ כֻ ּלָ ם ,טֹוב לְ מ ֶֹׁשה ַרּבֵ נּו ֶׁשֹּלא יִכְ ּבַ ד ָעלָ יו ָהעֹל ַעד ֶׁשֹּלא יּוכַ ל לַ ֲעמֹד ,וְ טֹוב לְ ַעם י ְִׂש ָר ֵאל.
ֹאמר ָׁשאּול ֶאל ַה ֵּקינִ י לְ כּו ֻסרּו ְרדּו ִמּתֹוְך
ּובַ ֶח ֶסד ַהּזֶ ה נִ זְ ּכָ ר ָׁשאּול ַא ֲח ֵרי ֵמאֹות ָׁשנִ ים" ,וַ ּי ֶ
אֹותנּו
ּתֹורה ְמלַ ֶּמ ֶדת ָ
ֲע ָמלֵ ִקיֶּ ,פן א ִֹס ְפָך ִעּמֹו ,וְ ַא ָּתה ָע ִׂש ָיתה ֶח ֶסד ִעם ּכָ ל ּבְ נֵ י י ְִׂש ָר ֵאל"ַ .ה ָ
אֹותּה
ֶׁש ִּמי ֶׁש ָע ָׂשה ִא ְּתָך ֶח ֶסדֲ ,אפִ ּלּו הּוא גֹוי ,יִ ְהיֶ ה ִמי ֶׁשּיִ ְהיֶ הִּ ,תזְ ּכֹר ֶאת ַה ֶח ֶסד ,וְ ֹלא ַרק ּבְ ָ
ָׁשנָ ה ,וְ ֹלא ַרק ּבַ ַחּיִים ֶׁשּלֹוֶ ,אּלָ א ֲא ִפּלּו ַא ֲח ֵרי ֶאלֶ ף וְ ַאלְ ַּפיִם ָׁשנָ ה( .גליון  198אות ג').

ַהּגָ אֹון ר' י ְִצ ָחק ּב ְּוחנִ יּךְ זַ ַצ"ל ו ְַהּגָ אֹון ר' ֵאלִ ָּיהּו גֵ ז זַ ַצ"ל

וָ ח ֶֹמר ִמ ָּמה ֶׁשּכָ ַתב ָה ַר ְמ ָּב"ם (פ"ב מהלכות ק"ש
ה"י) לְ גַ ֵּבי ְק ִר ַיאת ְׁש ַמע ֶׁשּנֶ ֱא ֶמ ֶרת ְּבכָ ל לָ ׁשֹון,
זֶ ה ִב ְתנַ אי ֶׁשּי ְַד ְק ֵּדק ַעל ִּפי ִד ְקּדּוק אֹותֹו לָ ׁשֹון.
קֹורא ְק ִר ַיאת ְׁש ַמע ְּב ַאנְ ּגְ לִ ית
לֹומר ּכְ ֶׁש ַא ָּתה ֵ
ּכְ ַ
קֹורא ְק ִר ַיאת ְׁש ַמע
ָעלֶ יָך לְ ַד ְק ֵּדקּ ,וכְ ֶׁש ַא ָּתה ֵ
אֹומר
ְּב ָצ ְר ָפ ִתית ָעלֶ יָך לְ ַד ְק ֵּדק ,וְ ַרק ּכְ ֶׁש ַא ָּתה ֵ
ְּב ִע ְב ִרית ּכָ ל ַה ַּמ ְר ֶּבה לְ ַׁש ֵּבׁש ֲה ֵרי זֶ ה ְמ ֻׁש ָּבח...
ָמה עֹונִ ים לָ נּו? "וְ ִדגְ לֹו ָעלַ י ַא ֲה ָבה" (שה"ש
ב' ,ד')  -וְ ִדּלּוגֹו ָעלַ י ַא ֲה ָבה (שיר השירים
רבה פ"ב אות י"ג)ֲ ,א ָבל ִּדּלּוגֹו ָעלַ י ַא ֲה ָבה
יֹוד ַע לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ָאז ֶׁשּי ְַדּלֵ ג,
נֶ ֱא ַמר ְּב ִמי ֶׁשֹּלא ֵ
אֹומר מ ֶֹשׂה ִּב ְמקֹום מ ֶֹׁשה אֹו ָארֹון
וְ ִאם הּוא ֵ
ִּב ְמקֹום ַא ֲהרֹן ָאז נַ ּגִ יד "וְ ִדגְ לֹו ָעלַ י ַא ֲה ָבה",

ּיֹוד ַע לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ָצ ִריְך לְ ַב ֵּטא נָ כֹון).
ֲא ָבל ָא ָדם ֶׁש ֵ
(גליון  46הערה .)31

סימנו חצי מתוכנו

תשובה לחידה נמצאת בעלון הנוכחי .תשובות ניתן לענות בקו בית נאמן  079-9270505שלוחה ( 21חובה לציין
שם וכתובת בצורה ברורה!) .נא לשלוח התשובות עד יום ראשון בערב
פתרון משבוע קודם:
פתרון החידה :מתי לא יצום ביום אזכרת אביו? כשחל יום האזכרה בשבת או בראש חודש ,ולמחרת הוא יום שאין מתענים בו.
הזוכה :שלמה רמבך  -בית שמש
פתרון התמונה :הגאון החסיד רבי ניסן פינסון זצ"ל ,הקים עולה של תורה ,מייסד וראש ישיבת חב"ד בתונס .הזוכה :שלמה חג'אג'  -ירושלים

בּוע ַהּבָ א ָחלִ ים י ְֵמי ַה ְּפ ִט ָירה ֶׁשל ְׁשנֵ י ָה ַרּבָ נִ ים ֶׁשּלָ ַמ ְד ִּתי ֶאצְ לָ םּ .בְ כ"ו ּבִ ְׁשבָ ט ְּפ ִט ַירת
ּבַ ָּׁש ַ
ֹאמר יִצְ ָחק"
ּבּוחנִ יּךְ זַ צַ "ל .הּוא כָ ַתב ֵס ֶפר "וַ ּי ֶ
מֹורי וְ ַרּבִ י ַרּבִ י יִ צְ ָחק ְ
ִ
ַעל ַהּגְ ָמ ָרא וְ ַה ֻּׁשלְ ָחן ָערּוְך ,וְ גַ ם ְּד ָרׁשֹות ּכִ י ָהיָה ַד ְר ָׁשן ְמ ֻעּלֶ ה ,וְ יֵׁש
ּבּוחנִ יּךְֲ .אנִ י ָעבַ ְד ִּתי ַעל
לֹו עֹוד ֵס ֶפר "ּבְ נִ י ָחי" לְ זֵ כֶ ר ּבְ נֹו ַרּבִ י ַחּיִים ְ
ֹאמר יִצְ ָחק" ּבְ ַחּיָיו ,וְ הֹוצֵ אנּו אֹותֹו לִ ְפנֵ י כַ ָּמה ָׁשנִ ים
ַה ֵּס ֶפר ֶׁשּלֹו "וַ ּי ֶ
ִיתי בָ ָא ֶרץָ ,אז ֵהבִ יאּו
ּבְ גֶ ְ'רּבָ אַ .א ַחר ּכָ ְך הּוא ִקּבֵ ל ִׁשּתּוק וַ ֲאנִ י כְ בָ ר ָהי ִ
יׁש ִקין
אֹוס ְ
(ּב ְרחֹוב ִ
"מלְ ּבֵ ן" ִ
אֹותֹו לְ כָ אן לְ בֵ ית חֹולִ ים לְ ֲאנָ ִׁשים ְמ ֻׁש ָּת ִקים ַ
ִּב ְבנֵ י ְב ַרק)ּ ,ובְ לֵ יל כ"ו ּבִ ְׁשבָ ט תשל"ה ָר ִא ִיתי בַ ֲחלֹום ֶׁשהּוא נִ ְפ ַטר
(וְ ָאז ָהי ִִיתי חֹולֶ ה ּכִ י זֶ ה ָהיָה ָׁשנָ ה ַא ֲח ֵרי ֶׁשּנָ ַפלְ ִּתי)ּ ,ולְ ָמ ֳח ָרת ָא ְמרּו לִ י ֶׁשּבֶ ֱא ֶמת ָה ַרב ָהלַ ְך לְ עֹולָ מֹו.
ּכַ ּנִ ְר ֶאה ָהיָה ֶק ֶׁשר .וְ הּוא נִ ְפ ַטר ּבְ גִ יל ִׁש ִּׁשים.
דּותי ַרּבִ י ֵאלִ ּיָ הּו גֵ ז זַ צַ "ל ,הּוא
אֹותי ִעּיּון ּבְ יַלְ ִ
מֹורי וְ ַרּבִ י ֶׁשּלִ ֵּמד ִ
ּובְ יֹום כ"ח ּבִ ְׁשבָ ט ְּפ ִט ַירת ִ
תֹודה" ַ -רּבִ י ְׁשֹלמֹה ָדאנָ ה זַ צַ "לֶׁ ,שהּוא ַתלְ ִמיד ַּתלְ ִמידֹו
"ׁשלְ ֵמי ָ
לָ ַמד ֵאצֶ ל ָה ַרב ַה ְמ ַחּבֵ ר ַ
[=ס ֶפר ָעמֹק ַעל ַה ַּׁש"ס ֶׁש ִחּבְ רֹו ָמ ָרן ַהּגָ אֹון ַרּבֵ נּו ַאבְ ָר ָהם ַהּכ ֵֹהן
"ּמ ְׁש ְמרֹות ּכְ ֻהּנָ ה" ֵ
ֶׁשל ַה ִ
יִצְ ָח ִקי ,נִ ְפ ַטר לִ ְפנֵ י כְ ֵמ ָאה וַ ֲח ִמ ִּׁשים ָׁשנָ ה]ַּ .פ ַעם ִ(ּב ְׁשנַ ת תשי"ג) ִס ֵּפר לָ נּו ָה ַרב ֶׁשּלִ י ֶׁשהּוא
תֹודה",
"ּׁשלְ ֵמי ָ
לֹומד ּבַ ּבַ יִת לְ יַד ַה ַחּלֹוןּ ,ובַ חּוץ ָעבַ ר מֹורֹו וְ ַרּבֹו ַרּבִ י ְׁשֹלמֹה ָדאנָ ה ַה ַ
ָהיָה ֵ
תֹודה" ָפגַ ׁש ֶאת ָאבִ יו ֶׁשל ָה ַרב,
"ּׁשלְ ֵמי ָ
וְ ָׁש ַמע אֹותֹו ַמ ְסּבִ יר ֶאת ַהּגְ ָמ ָרא לְ בַ ּדֹו .לְ ָמ ֳח ָרת ַה ַ
בּואה?" ָא ַמר לֹו:
יֹוד ַע? ּבִ נְ ָ
וְ ָא ַמר לֹוּ" :בִ נְ ָך יֵצֵ א ַתלְ ִמיד ָחכָ ם"ָׁ ,ש ַאל אֹותֹו:ֵ :איְך ַא ָּתה ֵ
יהם' (משלי פרק ד' פסוק
"ּכִ י הּוא ַמ ְסּבִ יר ְּדבָ ִרים ּבְ ַעל ֶּפה ,וְ כָ תּוב 'ּכִ י ַחּיִים ֵהם לְ מֹצְ ֵא ֶ
כ"ב)  -לְ מֹוצִ ֵיא ֶיהם ּבַ ֶּפה (עירובין דף נ"ד עמוד א')"ָ .היָה לֹו ִעּיּון זַ ְך ְמי ָֻחד ,וְ ַאּבָ א זַ צַ "ל
אֹומר לִ יּ :כָ ל ַמה ֶּׁשּלָ ַמ ְד ָּת ֵאצֶ ל ַרּבָ נִ ים ֲא ֵח ִרים ֹלא ַמּגִ ַיע לְ ַמה ֶּׁשּלָ ַמ ְד ָּת ָׁשנָ ה ַא ַחת
ָהיָה ֵ
ֵאצֶ ל ַרּבִ י ֵאלִ ּיָהּו גֵ זּ ,כִ י ָהיָה לֹו ִעּיּון זַ ְך וְ קֹולֵ ַע ֶאל ַה ַּׂש ֲע ָרהָ .ה ַרב ִּפינְ סֹון זַ צַ "ל ְמ ַס ֵּפר
עֹוׂשה?" ָא ַמר לֹו ָה ַרב
"מה כְ בֹודֹו ֶ
ֶׁשהּוא ָהיָה ֶאצְ לֹו ח ֶֹדׁש לִ ְפנֵ י ְפ ִט ָירתֹו ,וְ ָׁש ַאל אֹותֹוַ :
ֶׁשּלִ יָ :
לֹומר
"אנֹכִ י הֹלֵ ְך ּבְ ֶד ֶרְך ּכָ ל ָה ָא ֶרץ" (מלכים א' פרק ב' פסוק ב') ,הּוא ֹלא ִה ְתּכַ ּוֵ ן ַ
רּותה לַ ְּׂש ָפ ַתיִם" (מועד
עֹומד לָ מּות ֶאּלָ א ֶׁשעֹולֶ ה לְ ֶא ֶרץ י ְִׂש ָר ֵאלֲ .אבָ ל "ּבְ ִרית ּכְ ָ
ֶׁשהּוא ֵ
[ׁש ַּמ ְׁש ָמעּות ַה ִּמ ְׁש ָּפט ֶׁש ָא ַמרֶׁ ,שהּוא הֹולֵ ְך לָ מּות] ,וְ ַא ֲח ֵרי ח ֶֹדׁש הּוא
קטן דף י"ח עמוד א') ֶ
ִיתי
(אנִ י ֲע ַדיִן ָהי ִ
נִ ְפ ַטר ּבְ צָ ְר ַפתּ ,בְ ח ֶֹדׁש ְׁשבָ ט תשכ"ז ְקצָ ת לִ ְפנֵ י ִמלְ ֶח ֶמת ֵׁש ֶׁשת ַהּי ִָמים ֲ
ְבתּונֶ ס) ,וְ הּוא בֶ ן ִׁשבְ ִעים וְ ַא ַחת( .גליון  101אותיות ז' וח' וגליון  148אות ט"ז ,וגליון  6הערה
 – 16ספר השיעור עמוד ק"ו).

