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 את השמחה התמידית מרבים באדר

שבוע טוב ומבורך1. “משנכנס אדר מרבים בשמחה” )תענית דף כ”ט ע”א(. דקדקו א. 
המפרשים למה כתוב מרבים בשמחה, צריך לומר ‘משנכנס אדר שמחים’? והסבירו 
שתמיד צריך אדם להיות שמח )זו אחת המצוות של רבי נחמן מברסלב, “מצווה גדולה להיות 
בשמחה תמיד”. ליקוטי מוהר”ן תנינא סי’ כ”ד(. וכשמגיע חודש אדר מרבים בשמחה - 

שמחים יותר. כמו שאומר הרב האר”י בפיוט של ליל שבת: “חדו סגי ייתי ועל חדא 
תרתי” - הרבה שמחה תרבו, ועל אחת שתים. מה זה ועל אחת שתים? הפירוש 
הוא שאם אתה שמח כל השבוע, בשבת תכפיל את זה. ויש פירוש אחר, ועל חדא 
תרתי - אם אתה שמח עכשיו בשבת, בימי החול יהיה לך כפול שמחה. זה השכר 
של השמחה של שבת. וככה גם אמר האבן עזרא: “כי יום שמחות הוא ותשמחני” 

)בפיוט “כי אשמרה שבת”(, הוא כבר יום שמחות, אבל תשמח אותי בתוספת. 

“ונתן פדיון נפשו”
היו כאלה שהיו עושים פעם פדיון נפש אצל רבי בנימין כהן ז”ל מ”חכמת רחמים”, ב. 

ועכשיו הם אומרים כיון שהוא הלך לעולמו אז נפסיק. לא עושים ככה. הבנים שלו 
יבדלו לחיים גם עושים את כל זה. והם תלמידי חכמים, וגם הם טורחים בשביל 
הישיבה. זה לא פשוט להחזיק ישיבה. אדם חושב לייסד ישיבה זה דבר קל, זה לא 
ככה2. כשהיה רבי בנימין ע”ה עושה פדיון נפש הוא לא היה לוקח פרוטה לכיסו, 
את כל הכסף שהיה מקבל היה נותן אותו לישיבת חכמת רחמים שיסד אותה על 
שם חותנו מורנו הגאון רבי רחמים חי  חויתה הכהן. וגם עכשיו הישיבה קיימת, 
והרבנים קיימים, והם ממשיכים ללמוד בשיטה של אבותינו. צריכים להעריך את 
ואין ספק שכמו שהועיל הפדיון בזמן המנוח, ככה יועיל הפדיון גם  הדבר הזה. 
עכשיו. משום שהפדיון זה לא סתם ‘הוקוס פוקוס’, לקחתי כך וכך ואמרתי כך וכך, 
וזה כנגד שם אהי”ה וזה כנגד שם הוי”ה, זה לא ככה. הפדיון הוא בסך הכל צדקה3. 
‘חי אני’, הוא  ‘נגילה הללויה’(. שבוע הבא אי”ה תשירו  חזק וברוך )לר’ יהונתן פרטוש ואחיו על השיר    .1
מתאים לפורים: “שכחת גורל המן”. יש דברים שצריך לשים לב: נגילה – הגימ”ל רפויה, הּגאולה – יש 
דגש בגימ”ל. ועוד משהו, “באויבי עשה כלה” )הכ”ף רפויה(. לא ‘ּכלה’, אלא ‘כלה’ - נגמור אותם, זה בלי 
ָלה” )הלמ”ד רפויה(, אבל זה הכוונה נגמר.  דגש. פעם שמעתי שרים “קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול ּכָ
לא ככה, אלא ‘קול ּכּלה’. ּכּלה פירושה אשתו של החתן, וכלה פירושה נגמר. לשים לב להדגיש במקום 
הנכון ולהרפות במקום הנכון. שיהיה רפואה שלמה לאח שלכם ר’ כפיר בן מרדכי פרטוש, לו ולרעייתו. 

רפואה שלמה ובריאות איתנה. החודש הזה כולו רפואות, בשורות והצלחות בעזרת ה’.
2.  היה מישהו שאמר לנו אני נתתי לאביכם ספר נדיר. איזה ספר נדיר? שו”ת פני יהושע שני כרכים. 
ותמורת זה הוא רוצה עכשיו כעבור חמשים שנה, לעשות חדר בישיבה על שם אבא שלו. קודם כל 
הספר הזה לא היה שלו. והוא חושב שהחדר הזה עולה כמה גרושים, וכיון שאנחנו יש לנו ישיבה ברוך 
ה’, ממילא כל הכסף כולו כעפר הארץ, כמו בימי שלמה המלך: “ויתן המלך את הכסף בירושלים כאבנים” 
)מלכים-א’ י’, כ”ז(. הלואי, זה לא נכון. כסף לא צומח על עצים, כסף צריך הרבה טרחה. כשהייתי בחוץ 
לארץ הייתי הולך ממקום למקום, יש כאלה משאירים אותך שעה-שעה וחצי ואחר כך נותן לך כמה 
גרושים. ויש כאלה בעלי לב טוב. אבל כל הלב הטוב שנתנו נתנו בשביל הישיבה, אל תחשוב שנתנו את 
זה בשביל הבית או בשביל אבא שלך. מה זה? אמרתי לו כמה שיעלה נעשה לך הנחה, נעשה לך דמי 

עלות. אמר, לא, אני לא רוצה. לא צריך.
3.  אני הייתי עושה פדיון נפש לאלה שבאים לישיבה כל שני וחמישי וזה לא קל. לפעמים אדם טועה 
במנין המטבעות וכו’. ויש לי מטבעות שסבא היה עושה בהם פדיון נפש )והבאנו אותם לאט לאט מחוץ 
לארץ(. אבל פעם הייתי בבית חולים ועברתי ייסורים וניתוחים, ואני חזרתי הביתה ופתאום אני רואה 
צ’יק לישיבה וכתוב עליו: “לא תעמוד על דם רעך!” בסימן קריאה. )טוב שלא עשה שלושה סימני קריאה...(. 
“לא תעמוד על דם רעך”?! אני חייב לך משהו?! תגיד לי מי אתה, אני לא יודע אפילו מי הוא. פעם 
ראשונה אמרתי טוב, פעם שניה שלח עוד פעם צ’יק – “אל תעמוד על דם רעך”, פעם שלישית ביררתי 
את הטלפון שלו, אמרתי לו אדוני, תשמע אל תגיד לי אל תעמוד על דם רעך, קח את דם רעיך, קח 
את הדמים שלך ותשחרר אותי... תלך לישיבה. מאז לקחתי את הקופה של הפדיון נפש והבאתי אותה 
לישיבה. רבי רחמים שיהיה בריא הוא עושה פדיון נפש ודי. יש כאלה לוקחים את הכספים של פדיון 

“וצדקה תציל ממות” )משלי י’ ב’(. 

“וצדקה תציל ממות”
מי שאינו יודע את הערך של הצדקה, יראה אלפי סיפורים מפוזרים היום. ג. 

אחד מהם סיפר לי פעם )יהודי בשם אורן זריף(, שיום אחד הוא יצא לדרך לתל אביב, 
והנה באה איזו עניה ונתן לה כסף )בן פורת יוסף לא חסר לו(. אמר הגעתי לתל אביב 
ואני רואה ‘בוקה ומבולקה’, מה קרה? היה שם איזה פיגוע דקה לפני שהגעתי, 
נפטרו אנשים, נפגעו אנשים, ואני הלכתי ולא קרה לי כלום. אמרתי זה לא בחינם, 
אותו זמן שבזבזתי לתת כסף לאותה עניה הציל אותי. אותו דבר היה פעם בשנת 
תשמ”ה, היה אוטובוס שלקח ילדים מבית ספר ברנר לטייל, ופתאום האוטובוס 
פגע ברכבת, והייתה שם תאונה גדולה מאד4. מתו כמה תלמידים וכמה אנשים, 
והנהגת נפטרה )הביאו את בעלה )היא הייתה גרושה ממנו( אמרו לו אל תחשוב שאתה תכיר 
אותה, הפנים שלה נמעכו(. אין מה לעשות. אבל היה ילד אחד יוצא מן הכלל, מה היה 

אתו? הילד הזה הלך בבוקר, ונתנה לו אמו כמה שקלים לקנות בהם אוכל לדרך, 
שיהיו לו עוגיות ודברים כאלה. והוא הלך ומצא ילדה בוכה, אמר לה למה את בוכה? 
אמרה לו אמי נתנה לי חמשה שקלים לקנות לחם וחלב, והנה נעלמו לי השקלים 
האלה. אמר לה אין דבר, הנה אני אתן לך. מה שלקח מאמו נתן לה. ואחר כך הגיע 
הביתה, אמרו לו למה עשית את זה? הנה האוטובוס כבר נסע. מה יגיד לה? אמר 
לה נתתי לילדה עניה, אמרה לו מה אכפת לך מילדה עניה? תפסיד את הטיול 
שלך בגלל ילדה עניה?! מה ענין זה לזה?! )ככה ילדים קטנים אומרים: מה הקשר?!...( 
וכי נתתי לך כסף בשביל שתפסיד את הטיול?! אז הוא ישב בבית ופניו עגומות 
שהפסיד את הטיול. והנה בשעה עשר האמא שומעת בחדשות שהאוטובוס שיצא 
מפתח תקווה מבית ספר ברנר הפך כולו לדם ואש ותמרות עשן, לקחה את הבן 
שלה וחבקה אותו: “ניצלת לי בנס”! הוא ניצל בנס? הוא ניצל בזכות המצוה. אדם 
צריך לדעת שאם יבוא עני - תתן לו. אל תעשה לו תנאים כמו שעושים המשוגעים 
היום, אם יבוא איזה בחור ישיבה לאסוף כסף בשביל פורים, אומרים לו: לא אתן 
לך מאה דולר עד שתשתה את הבקבוק הזה של הקוניאק. והיו בחורים שנפטרו 
מזה, לפני שנתיים-שלוש סיפר לי אחד המנהלים של מעייני הישועה שככה היה 
באותה שנה. בחור אחד שתה ושתה ושתה, אמר לו חזק וברוך, קח מאה דולר. לא 
מתבייש הבן אדם הזה, מאה דולר אתה נותן בשביל שישתכר?! ולא עזר לבחור 

הזה שום רופא ושום דבר. כלום. הלך. 

‘זכר למחצית השקל’
אז בחודש אדר מרבים בשמחה. ויתן ‘זכר למחצית השקל’, כפי שאמרנו )בשבוע ד. 

שעבר( השנה הסכום הוא 31 ₪. מינימום 27 ₪  ואם יכול יותר יתן 31 ₪ . ואם אדם 

אין לו יוכל לתת פחות, לפי כוחו. האשכנזים נותנים שלושה חצאים של שקל או 

נפש, ושמים מטבע על מטבע על מטבע עד שיגיע לשבע עשרה, ועד שיגיע לעשרים ואחת, ועד שיגיע 
לעשרים ושש, ועד שיגיע לששים וארבע. ערמה של מטבעות. ואם המטבעות נפלו רחמנא ליצלן... 
זה פירושו שהפדיון לא עזר. שוטים שבעולם! מה אכפת לכם אם המטבעות נפלו או לא נפלו? העיקר 

שיש כאן מטבעות וזה הכל. מה השיגעון הזה?! מה 
הטירוף הזה?! זה “מעונן ומנחש ומכשף” )דברים י”ח, י’(.
4.  ואני זוכר שפרשת השבוע הייתה פרשת שלח לך, 
“וידעתם את תנואתי”,  וקראנו בה )במדבר י”ד ל”ד(: 
ואמרתי אל תקרי תנואתי אלא חס וחלילה תאונתי.

גליון מס': 249 | פרשת  תרומה שבת זכור
ח' אדר תשפ"א )20/2/21(   

העורכים: הרה"ג רבי משה חדאד שליט"א, הרה"ג רבי שלום דרעי שליט"א. עורך ראשי: הרה"ג רבי אלעד עידאן שליט"א

שיעורו השבועי של מרן ראש הישיבה
רבנו מאיר מאזוז שליט"א
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 מועבר בשידור חי בלבד.  
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 לע"נ אבי הישיבה הרה"צ רבי בנימין הכהן בן מבירכה זצ"ל.



דולר, “פטמה לחצאין כשרה” - אז הם נותנים חצאים... וגם אצלנו אפשר לתת ככה 
אם אדם נותן בשביל ילדים שהוא לא צריך לתת בשבילם, יוכל לתת מחיר נמוך או 
לפי כוחו. ואפשר אפילו לתת על הילדים את ההפרש מכספי מעשר, אדם מחויב 
רק בשבילו ובשביל בניו שהגיעו למצוות. ואם הם נשואים כל אחד יתן ]בשבילו 

ו[בשביל המשפחה שלו. 

ה’מעשר’ פותר את כל הבעיות 
אדם צריך לדעת שכל מה שאתה נותן מעשר אתה לא מפסיד, אתה מרוויח מזה ה. 

כהנה וכהנה. היה אחד ששאל אותי פעם שאלה באוטובוס, אמר לי: אני השכרתי 
דירה למישהו וכשהשכרתי לו היה בה מזגן, אבל אחרי חודש חודשיים המזגן עמד 
מלכת “עצרני ה’ מלדת” )בראשית ט”ז ב’( - אל תקרי מלדת אלא מלכת. האם אני צריך 
אם היה כתוב בחוזה אני משכיר  אתה לא צריך.  לחדש לו את המזגן? אמרתי לו: 
לך דירה עם מזגן אין הכי נמי אתה חייב, אבל לא כתבת לו את זה, השכרת לו רק 
דירה בלי מזגן5. דירה בלי מזגן היא גם דירה. אמר לי: אבל אני כבר חידשתי לו 
מזגן. אמרתי לו: למה חידשת? אמר לי: אני משכיר את הדירה לאבא שלי, ואני לא 
רוצה להתווכח אתו. אמרתי לו: תוכל לקחת את דמי המזגן החדש מכספי מעשר, 
אמר לי: ככה עשיתי. המעשר פותר את כל הבעיות. אנשים שמתקמצנים על הכסף 
שלהם, צריכים לדעת “כי לא במותו יקח הכל לא ירד אחריו כבודו” )תהלים מ”ט י”ח(. 

מה יישאר לו מכל  הכסף הזה? כלום לא יישאר לו6. 

“ונפשו משאול תציל”
יש יהודי אחד שהיה פעם “משמח אלקים ואנשים” )שופטים ט’, י”ג(, שמו שאול ו. 

חיון, פייטן בחסד והיה תמיד אומר דברי תורה ומשמח אנשים. והוא קנה פעם 
את הבגדים של מרן הרב עובדיה שהתיישנו )מכרו אותם והוא קנה אותם( בשלושת 
אלפים שקל, ומאז היה מתלבש כמוהו, והיה מדבר כמו הרב לשמח את האנשים. 
זה חיקוי7. וכעסו עליו, איך אתה עושה דבר כזה? ופעם אחת היה בבר מצווה של 
אחד הנכדים8, ובאותו ערב אחרי שגמר את הסיפורים שלו ראה שהבגדים של הרב 

5.  לפני עשרים-שלושים שנה לא היו מזגנים. היה מזגן אחד בישיבת פונוביז’, אמרו זה טוב בשביל למשוך 
את התלמידים ללכת ללמוד בישיבה. יש שם מזגן. אחר כך אמרו רק בפונוביז’? כל בני ברק כולה חמה 
מאד. יצאה חמה מנרתיקה. צריכים לעשות בכל בית בבני ברק מזגן. ומצאתי רמז בשיר השירים )ז’ ג’(: 
“אל יחסר המזג”, גימטריא “בני ברק”... שלא יחסר מזגן בכל בית, אנשים ממש מתפוצצים מחום. ביום 

תשעה באב מחכים בקושי מתי יצא תשעה באב.
היה אחד עשיר מופלג - אדמונד ספרא. נפטר מסכן, וכל הכסף שלו הלך לאיבוד. ויש אומרים    .6

שהעובדים אצלו גם כן תרמו לפגיעה שלו.
7.  כמו שיש גם דוד החקיין, פעם בשנה ביום פורים היה עושה ככה. פעם שמעתי אותו: ‘ישתבח שמו 

לעד’, כדי להזכיר את הרב עובדיה של פעם. 
8.  אמרתי להם: ישנו חכם אחד שעשה כמוהו. מי זה? אמרתי להם: הגאון בעל נודע ביהודה רבי יחזקאל 
לנדא. הוא לא היה חזן עם קול נעים ומיוחד, היה גאון. וכי גאון צריך להיות גם חזן?! )גם גאון וגם חזן זה 
כבר יותר מדאי, זה “חג המצות”, חג - ראשי תיבות חזן גאון...(, אבל בקשו ממנו להתפלל נעילה והוא הסכים. 
כשהגיע ל”מכלכל חיים בחסד” עשה מנגינה מוזרה מעט, והציבור חייכו בלחש. והיה אחד שלמד את 
המנגינה של רבי יחזקאל לנדא ע”ה, והתחיל לשיר אותה בשמחות וכדומה. אמרו לו: אתה לא מתבייש? 
אתה משתמש במנגינה של הרב שלנו שהוא תלמיד חכם גדול כדי לאסוף כסף? והוא אמר: אני לא עשיתי 
שום דבר. הלך לרב, ואמר לו: מותר לי להשתמש במכלכל חיים של כבודו? אמר לו: אתה יכול. אמר לו: 
“אני החתום  אבל הם נוזפים בי, מבזים אותי, מחרפים אותי. אמר לו: בוא, אני אתן לך פתק. וכתב לו: 

עובדיה נגנבו מהאוטו. דיברתי ודיברתי ואין שומע לי, אחרי שנים שמעתי שהחזירו 
לו אותם באותו ערב, אבל בתנאי שהוא לא יחזור עוד פעם על זה. ולא די לו הדבר 
הזה, אלא שפעם אחת הלך לרב אחד, והוא אמר לו: למה אתה עושה רק קלטת אחת 
ועולה לך ארבעים אלף שקל, ואחר כך אתה מוכר אותה לאט לאט? תעשה הרבה 
קלטות. אמר לו: אין לי כסף, אמר לו: תיקח חמש מאות אלף שקל הלוואה, ואחר 
כך תראה איך הכל ילך. שמע בקולו, והנה הכל חשך ענן וערפל. לא נמכרו לו ונשאר 
בחובות, ובאו בעלי חובות ואלצו אותו, חנקו אותו: תשלם, תשלם. ואם לא - נעיף 
אותך לשמים. מה יעשה מסכן, אז אביו ר’ יהודה חיון שיהיה בריא אמר להם: כמה 
אתם רוצים ממנו? ארבעים אלף שקל? נתן להם אותם. אחר כך היו לו תסבוכות 
ותסבוכות. ועכשיו המשפט שלו מעוכב והוא בצרה צרורה, ועד מתי יחכה? כבר 
מי שיכול לעשות מצווה, ישחרר אותו מצרתו.  שנתיים-שלוש ולא עושים כלום. 
ילכו לאיתמר בן גביר ואנשים אחרים שיש להם לב של יהודים, וינסו ויעשו הכל 
בשביל לשחרר אותו, שיעשו לו משפט מהר. די לו כל השנים שסבל כל-כך. אי אפשר 
להיות אנשים כאלה. עם ישראל גמלנים ביישנים רחמנים )יבמות דף ע”ט ע”א(, אין 
להם טיפת רחמנות על הבן אדם הזה9?! אז מי שיכול לעזור לו בנושא הזה, שיעזור. 

פורים שחל בערב שבת
השנה יש לנו פורים משולש. זה קורה אחת לכמה שנים )היה לנו דבר כזה בתשל”ד(, ז. 

וכשיש פורים משולש אחר כך פסח בא במוצאי שבת. בפורים משולש, לנו ]הפרזים[ 
אין שום בעיה, פורים כרגיל, משולש זה רק בירושלים. אנחנו עושים פורים ביום י”ד 
באדר, אבל צריכים לדעת שכיון שזה ערב שבת צריך לאכול סעודת פורים מוקדם. 
תמיד מאחרים ומאחרים - “למאחרים על היין” )משלי כ”ג, ל’( - אם יש יין מאחרים... 
וככה כתוב בשו”ת תשובה מאהבה )חאו”ח סי’ רצ”ט, מובא בספר המועדים בהלכה עמ’ 
ר”ה(, אמר היום כולם שיכורים בגלל פורים, ובא הלילה וממשיכים להשתכר. ורבים 

אומרים: “נשקנו יין גם הלילה” )בראשית י”ט, ל”ד(. ואחר כך הוא כתב איזה ביטוי 
עוקצני, אמר: “לא מאהבתם את מרדכי, אלא לב כסילים בבית שמחה10”... לא בגלל 
שהם אוהבים את מרדכי הם שותים הרבה, אלא כי: “לב כסילים בבית שמחה” - הם 

מטה יחזקאל לנדא, מרשה לבחור הזה שיכלכל חיים שלו במכלכל חיים שלי”... תהיה לו פרנסה מזה. אז 
הוא הלך עם זה ביד רמה בכל מקום, יש לי רישיון מהרב. זה ]שאול חיון[ אין לו רישיון, אבל הוא עושה 
את עצמו, רק מבדח את האנשים ואנשים נהנים. אומר להם אתם יודעים מי זה רשב”ם? רבנו שמואל בן 

מאיר. באיזו שנה חי? כך וכך, וכדומה.
9.  הייתה לו פעם בעיה בשינים, וכיון שאינו יכול ללכת לרופא שינים, עקרו לו את השן, ואחר כך עוד 
שן, עד שהורידו לו את כל השינים )ככה שמעתי(. ככה עושים?! איפה עם ישראל שאנחנו מכירים?! אפילו 
פעם אנשים חילונים היה להם טיפת רחמים. סיפרו לי שפעם היה אחד בשם עמוס חכם, שהיה יודע את 
כל התנ”ך בעל פה. זכה פעם בחידון התנ”ך שעושים ביום העצמאות, ובן גוריון התפעל ממנו. שאל עליו, 
אמר לו: אתה נשוי? אמר לו: לא. )למה לא היה נשוי איני יודע, אולי כי הדיבור שלו לא היה כל כך ברור(. אמר לו: 
אתה לפני כולם. חיפשו לו אישה והתחתן. יש לנו לב של יהודים, לא של גויים – “עברתם שמרה נצח” 

)ע”פ עמוס א’, י”א(. אסור להיות ככה.
“ויאמר המלך מה נעשה יקר  ו’, ג’(:  זה ביטוי שכתוב בגמרא )מגילה דף ט”ז ע”א( על הפסוק )אסתר    .10
וגדולה למרדכי על זה ויאמרו נערי המלך משרתיו לא נעשה עמו דבר”. והגמרא אומרת לא בגלל שהם 
כל כך אוהבים את מרדכי הנערים האלה, הם גויים, וכי גויים אוהבים את מרדכי?! ודאי שלא. אלא מה? 
היו שונאים את המן. הוא היה מתרברב ומתגאה עליהם ועושה להם צרות. אז הם אמרו “לא נעשה עמו 

דבר”, בשביל שיפילו את המן.

בשבת של ד' פרשיות יש לקרוא ביום ששי בשנים א. 
מקרא ואחד תרגום ההפטרה של ארבע פרשיות. הבאה"ט 
א"ח )סימן רפ"ה ס"ק יו"ד(. וכ"כ המשנ"ב שם. אבל מדברי 
הכה"ח שם )אות ל"ו( בשם הכנה"ג וכל האחרונים נראה 

דיש לקרוא הפטרת השבוע דוקא. ע"ש.
הכל חייבים במקרא מגילה, אנשים ונשים. והקורא ב. 

לנשים אם הן מקשיבות מלה במלה יכול לברך להן, וגם 
הן יכולות לברך לעצמן. וכן הקורא יחיד לעצמו מברך 
לפניה, אבל אין לברך לאחריה אלא בעשרה, ואפי' 
בעשר נשים יכולים לברך הרב את ריבנו ]ע' להכה"ח סי' 
תר"ץ אות קכ"ד ובספר קול סיני[. והנוהגים לברך הרב את 
ריבנו גם בלי עשרה אין למחות בידם, שכן דעת רוב 
ככל הפוסקים )עיין בירחון אור תורה אייר התשס"ז סי' צ"ו(.

ברכות המגילה צריך לברך אותן מעומד, בין בתחלה ג. 
בין בסוף.

ש"ץ קורא את המגילה מעומד מפני כבוד הצבור. ויש ד. 
נוהגים שגם הקהל עומדים בשעת הברכה, ועדיף שלא 
לנהוג כן כי גורמים לרעש בהזזת הספסלים והכסאות 

בבית הכנסת בשעת הברכה, ואח"כ שוב כשיושבים 
)סי' תר"ץ אות ב'( שכן  בתחלת הקריאה. וע"ע בכה"ח 
מנהג בית אל שאין עומדים הקהל בשעת הברכה. ע"ש.

הנס, ה.  להראות  קריאתה  לפני  כאיגרת  פושטה 
ומניחה על התיבה שלא תהיה נגררת בארץ. ]ושמעתי 
טעם בשם הרה"ג הדרשן המופלא ר' שמעון גז זצ"ל שפושטה 
כאגרת שלא ייבהל הקורא והשומע מגזרות המן בתחלת המגלה, 

כי סוף טוב הכל טוב[.
טוב שיעמדו שני אנשים אצל הש"ץ מימין ומשמאל ו. 

כשקורא המגלה )הכה"ח סי' תרצ"ב אות א' בשם האחרונים(. 
ואומר הש"ץ קודם הברכה "ברשות מורי ורבותי". )ועונים: 
שמים(. ומברך על מקרא מגילה, שעשה נסים ושהחיינו. 
ביום אינו מברך שהחיינו, ואם שכח ולא בירך בלילה 

שהחיינו מברך ביום )כף החיים סי' תרצ"ב אות ח'(.
זמן קריאת המגלה בלילה מיד אחר צאת הכוכבים, ז. 

וזמנה כל הלילה. וביום קוראה אחר הנץ החמה, וזמנה 
כל היום.

יזהר לקרוא מתוך המגלה, ולא יקרא אף מלה בע"פ. ח. 

ומי שאין בידו מגלה כשרה, ישמע מהש"ץ ולא יקרא עמו.
יזהרו שלא להתנמנם בקריאתה ובשמיעתה, ושלא ט. 

לשיח מתחלת הברכות עד גמר ברכה אחרונה. והפסוקים 
שנוהגים הקהל לאמרם בקול רם, והם איש יהודי וגו', 
בלילה ההוא, ומרדכי יצא, ליהודים, כי מרדכי היהודי, 
]ובתונס מוסיפין לומר בקו"ר המלים "כשוך", "גדל", "ריוח והצלה". 
ואין אומרים פסוק בלילה ההוא בקול רם רק תיבת "נדדה" בלבד. 
וכשאומר הש"ץ ויאמר חרבונה עונים "זכור לטוב", ואומרים בקול 
רם פסוק ויתלו את המן וגו'[, צריך החזן לחזור ולקרותם 

אחר שישתקו הקהל להוציא את השומעים י"ח.
ויזהר י.  אחרונה,  ברכה  יברך  ואח"כ  שיגלול  צריך 

שלא יברך כשהוא גולל. לא יאמר "ארורים כל הרשעים" 
אלא כל עובדי אלילים. ]ויותר נכון לומר "כל שונאי ישראל" 

לכלול גם אותם שאינם עובדי אלילים[.
קודם ערבית אומרים למנצח על אילת השחר וגו' יא. 

]והטעם כמ"ש במגלה דף ט"ו ע"ב שאסתר אמרה מזמור זה )וע"ע 
ביומא דף כ"ט ע"א(. ועוד מפני שכתוב בו הצילה מחרב נפשי ר"ת 
המן[. ועל הנסים בהודאה. אחר העמידה יהי שם וחצי 

 דיני פורים
 וארבע
פרשיות

מתוך ספר סנסן ליאיר
למרן ראש הישיבה שליט"א.
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רוצים להשתכר... 
אבל בשנה זו שחל פורים בערב שבת אסור להשתכר ]מאוחר[, מותר להשתכר 
בבוקר. עיקר הסעודה של פורים ]בכל שנה[ לפי דברי הרש”ש המקובל )בסידורו(, 
צריך לעשות אותה בבוקר מוקדם אחרי התפילה. ]השנה[ באים אנשים, תתן 
להם משהו קטן וזהו. ואם הם מביאים איזה משלוח מנות אתה יכול להחזיר 
להם משהו11. לדידן בני הפרזים יעשה הכל מוקדם, את הסעודה בעיקר יעשה 
אותה בשעות הבוקר, כי בערב שבת אחרי חצות לא טוב לאכול יותר מדאי )ראה 

מ”ב סי’ תרצ”ה סק”י(. 

פורים משולש
אבל בירושלים מחלקים את כל הפורים לשלושה. קוראים מגילה ביום ששי ח. 

– י”ד באדר12. ביום שבת - ט”ו באדר, בירושלים אומרים על הנסים, וגם קוראים 
]בספר תורה שני[ פרשת ויבוא עמלק )אי אפשר לומר אותה ביום ששי(. ויש אומרים 
שכדאי להוסיף בסעודה לכבוד שבת משהו לכבוד פורים ]לצאת ידי הפוסקים 
דס”ל דסעודת פורים זו, זמנה בשבת[. אבל המנהג כמו הירושלמי )מגילה פ”א ה”ד( 
שהסעודה צריכה להיות מדבר שניכר שהוא בא “לעשות אותם ימי משתה ושמחה” 
)אסתר ט’ כ”ב(, צריך לעשות אותם ימי משתה ושמחה, ואם יום ט”ו בא בשבת, זה לא 

לעשות, הם נעשים מאליהם. כבר היום הזה שבת, מה זה “לעשות אותם”? וכי היום 
היה חול ואתה עושה בו משתה ושמחה?! לכן לפי הירושלמי דוחים את המשתה 
והשמחה ליום ראשון , והמשלוח מנות תלוי בזה. את המשלוח מנות עושים אותו 
ביום ראשון, והסעודה ביום ראשון. וקריאת התורה ועל הנסים ביום שבת, וקריאת 
מגילה ומתנות לאביונים ביום ששי )ראה שו”ע סי’ תרפ”ח ס”ו(. ואם האביונים ישתמשו 

בהם לכבוד שבת, שישתמשו, מה אכפת לנו, העיקר שאתה נותן להם.

מגילה בזמנה
בדרך כלל אם זה יום שאינו זמן קריאת מגילה, למשל יום אחד עשר, שנים ט. 

ויש כאלה שלא מחזירים. אדמו”רים למשל בד”כ לא מחזירים. היה פעם מישהו שהיה בתפקיד    .11
ציבורי, ושנה אחת כשהגיע פורים הביאו לו משלוחי מנות ומילא את הבית כולו. אחר כך הביאו לו עוד 
משלוחי מנות, שם אותם במדרגות. עוד מדרגות ועוד מדרגות, שש קומות כולם מלאים משלוחי מנות 
שלו. אחר כך הורד מתפקידו, בא אלי בדמעות שליש, אמר השנה לא קיבלתי משלוח מנות, רק כמה 
אחדים. שנה שעברה הביאו לי עד למעלה. אבל מה אתה חושב שהביאו לך בגלל האישיות שלך? הביאו 

לך בגלל שפעם יצטרכו אותך. זרקו אותך זהו. זה הכל.
השנה אין מחלוקת ברמות, כל שנה בשכונת ‘רמות’ מתפלפלים וחולקים. אין היום אחד שמוכן    .12
לשמוע את השני, אין אחד שיכול לומר טעיתי. יאמר לך טעיתי? רחמנא ליצלן, אני אטעה? לא יכול 
להיות. אני לא אטעה לעולם, אלא זה חילוקי סברות, אפשר לומר ככה ואפשר לומר ככה - “כדרכה 
של תורה”. זו לא דרכה של תורה! דרכה של תורה היא להודות על האמת. זה אחד הדברים שהמשנה 
מונה במסכת אבות )פ”ה מ”ז( “שבעה דברים בחכם ושבעה בגולם” ואחד מהם שהחכם מודה על האמת 
וחילופיהן בגולם. אם אדם אומר טענות של ממש תקבל אותן, ולא להתעקש ולהתעקש. על מה יתעקש?! 
היה ויכוח עם חכם אחד שאמר שאומרים “כי לישועתך קוינו כל היום”, לא אומרים “וציפינו”. למה לא 
אומרים וציפינו? מה רע בזה? אמר, כי בשער הכוונות )דף ל”ז ע”א( לא כתוב וציפינו. אמרתי לו: אתה 
בקי בקבלה יותר מרבי עובדיה הדאיה? שאלו אותו בישכיל עבדי )ח”ח סי’ כ”ו אות ג’( אם אומרים וציפינו, 
ואמר אתה יכול לומר וציפינו. אתה בקי בקבלה יותר מרבי חיים פלאג’י )כף החיים סי’ ט”ו אות ל”ד( שכותב 
קוינו וציפינו? רבי יוסף חיים גם כותב )לשון חכמים ח”א סי’ מ”ד( בתפילה שאחרי בדיקת חמץ בליל ארבעה 
עשר בניסן “קוינו וציפינו”, מה אכפת לך? לא. הוא מותיב לה והוא מתרץ לה. אמרתי לו יש סיבה לומר 
קוינו וציפינו. קוינו – תקוה פרטית, וציפינו - מצפים לישועה. זה שני דברים. אין בזה הפסד. אמר, לא. 
למדתי כלל שאסור להתווכח. אתה רוצה לומר קוינו בלבד? תגיד. אתה רוצה לומר ציפינו בלבד? תגיד. 

העיקר שיבוא הקץ. “ובלבד שיבוא הקץ”, קץ ראשי תיבות קווינו ציפינו...

עשר, שלושה עשר, )בשעה שהיו קוראים(, אז מי שהוא קורא ביחיד אינו מברך על 
המגילה )מגילה דף ה’ ע”א(, אבל הפעם שיום ארבעה עשר הוא יום קריאה לכולם - 
גם לפרזים גם למוקפים, אז זה נקרא יום שלו ]גם למוקפים[. זה לא נקרא שלא 
בזמנה, ואפשר לומר בברכות גם ליחיד, ככה פסק הרב )חזון עובדיה פורים עמ’ רי”ג(. 

אם אומרים ביחיד ברכת ‘הא-ל הרב את ריבנו’
רק שהרב ע”ה אומר )שם עמ’ פ”ט( שברכה אחרונה ]בכל שנה[ לא אומרים אותה י. 

ביחיד. אבל ראינו הרבה מאד פוסקים שפסקו שאפשר לומר ברכה אחרונה ביחיד. 
כתבו על זה תלמידים של הישיבה שני מאמרים לפני כמה שנים )עיין שו”ת מגדל 
חננאל סי’ כ”א ובשו”ת אלישיב הכהן ח”ג סי’ ל”ו(, שיש הוכחות רבות שאפשר להמשיך 

במנהג לברך ברכה אחרונה ביחיד. ככה דעת מרן בבית יוסף )סי’ תר”צ(, ככה דעת 
ערך השלחן )סי’ תר”צ אות ט”ו(, דעת בן איש חי )ש”א פרשת תצוה הלכות פורים אות י”ג(, 
דעת כף החיים )סי’ תר”צ ס”ק קכ”ד( ועוד הרבה מאד פוסקים. ורב האי גאון מעל כולם 
)מובא ביביע אומר חלק ו’ חאו”ח סי’ מ”ו אות ב’( אומר שככה היו נוהגים בזמן הגאונים, 

ואין מי שחלק עליו בזמנו. מי שאמר בשם הירושלמי שיחיד אינו אומר את הברכה 
זה האורחות חיים )הלכות מגילה אות ז’(. והירושלמי הזה לא נמצא. מכיון שלא נמצא, 
ומרן והגאונים פסקו לומר, אז אנחנו אומרים ]גם ביחיד[. לכן פעם בבית הייתי 
מתחיל: “ויהי בימי אחשוורוש” כי הנשים לא שמעו מגילה בשלמות בבית-הכנסת. 
שמעו אותה חטופה וקטופה, הילד בורח כאן והילד בוכה כאן. אז אני מברך “אשר 
קדשנו במצוותיו וצוונו על מקרא מגילה”, אחר כך “שעשה נסים לאבותינו” ואחר 
כך “שהחיינו” בשבילם, ואחרי המגילה אני מברך: “הרב את ריבנו והדן את דיננו”. 

“אלקינו מלך העולם הא-ל”
לפי המקובלים אומרים “הא-ל הרב את ריבנו” )עיין בכה”ח סי’ תרצ”ב ס”ק ט”ז(. יא. 

ויש פוסקים שאמרו שלא להגיד. בחוץ לארץ אמרנו רק “הרב את ריבנו”. והיעב”ץ 
)מו”ק סי’ תרצ”ב( כתב על רב עמרם גאון )סדר רע”ג ח”ב דף צ’ ע”א( מלים חריפות ביותר, 

אמר הוא לא ידע פסוק בתורה )דברים ז’ ט’(: “וידעת כי ה’ אלקיך הוא האלקים הא-ל 
הנאמן שומר הברית והחסד לאוהביו ולשומרי מצוותיו לאלף דור”. הנה כתוב 
“האלקים הא-ל הנאמן” ואין בזה כפילות. אבל מחילה מכבודו, יעלה על הדעת 
שרב עמרם גאון לא בקי בפסוקי התורה עד שבא היעב”ץ אחרי אלף שנה ואומר 
לו שכחת פסוק מהתורה?! ודאי שהוא יודע, אלא האלקים יש שם אתנח, ואחר 
כך: “הא-ל הנאמן שומר הברית”. ואתנח זה כמו סוף פסוק. בכמה מקומות אתנח 
ֶסף ]וגם באתנח[. אבל כאן אתה  וסוף פסוק שווים. אנחנו אומרים בסוף פסוק ָכּ
אומר “אלקינו מלך העולם הא-ל הרב את ריבנו, הרי אמרת כבר בהתחלה אלקינו. 
זו דעתו של רב עמרם. אבל בכל זאת ראינו שעל פי הקבלה צריך לומר הא-ל הרב 
את ריבנו, וככה אומרים בברכת המזון: “הא-ל הזן אותנו” אחרי אלקינו מלך העולם. 
ואנחנו אומרים ככה. )בחוץ לארץ גם בברכת המזון אמרנו “הזן אותנו ואת העולם כולו”(. 

פרשת זכור
ויש אומרים שהיא מדאורייתא. וה”יש יב.  בשבוע הבא קוראים פרשת זכור, 

אומרים” האלה, כולם מחכמי אשכנז. ככה דעת תוספות )בתחילת פרק היה קורא 
ברכות דף י”ג ע”א ד”ה בלשון(13, ועוד. אבל לא ברור כלל ועיקר שהיא מדאורייתא. 

13.  וכתבו שם ]בדפו”י[ גם פרשת זכור וגם פרשת פרה, וכולם מתפלאים על זה, מה יש בפרשת פרה 
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קדיש )אם חל במוצ"ש אומרים אחר חצי קדיש שובה וגו' עד בישועתי, ומברכין על 
הנר(. ]ובזמננו שאין משתמשים בנרות רק במנורות חשמל א"צ לברך בורא מאורי 
האש קודם קריאת המגלה, ואדרבא עדיף לברכה אח"כ על הכוס עם שאר הברכות[. 
ואח"כ קוראים המגלה. ואתה קדוש, קדיש תתקבל, שיר למעלות וגו'.

במוצ"ש מבדילין בבהכ"נ אחר קדיש תתקבל, ובבית מבדיל קודם יב. 
קריאת המגלה. והטעם שעדיף בביתו להבדיל מקודם, כדי שלא לעשות 

מלאכה קודם הבדלה )כף החיים סי' תרצ"ג אות ט'(.
בשחרית אומר על הנסים ואחר החזרה חצי קדיש. ואומרים פיוט יג. 

"מי כמוך" )כך מנהג תונס לומר גם בשבת זכור וגם בפורים(. ומוציאין ס"ת 
וקוראים תלתא גברי בפ' ויבא עמלק, וכופלים פסוק אחרון להשלים 
עשרה פסוקים. ואומר חצי קדיש, אשרי, ובא לציון עד מעתה ועד 
עולם, וקורין המגלה. ואתה קדוש, קדיש תתקבל, יהללו, ומחזירין 
הס"ת. ואומרים אחר מזמור של יום למנצח על אילת השחר וגו'. ומנהג 
התימנים לומר בפורים מזמור אלהים אל דמי לך )תהלים פ"ג(, וכן הוא 
במסכת סופרים )פי"ח ה"ב( לדעת י"א, ע"ש בהגר"א. ורשום בזכרונותי 
בשם הרב חק נתן )בורג'ל( בסוף מסכת תמיד, שכתב שנכון לומר שיר 
של יום גם במנחה. ע"ש. אבל אין המנהג כן. ועיין להגרי"ח בספר עוד 
יוסף חי )פרשת ויקהל אות ג'( שנתן טעם לזה ע"פ הקבלה. והמג"א )סי' 

קל"ב סק"ד( נתן טעם אחר. ע"ש. ועיין בכה"ח להרח"ף )סי' י"ט אות ט"ז(.
אע"פ שהריטב"א בחידושי מגלה )דף ז' ע"א( כתב ששיעור מתנה יד. 

לאביונים בפרוטה, מ"מ נוהגים להורות כדעת הרב זרע יעקב והרב בן 
איש חי שיהא שיעור שיוכל לקנות בו שלש ביצים מפת דהיינו 170 
גרם לחם )כ"כ אבא מארי הגאון זצ"ל בשו"ת איש מצליח כרך ג' חאו"ח סי' מ"ט. 
וטעמו כיון שהרב זרע יעקב מסתמך על דברי הר"ן, ודילמא הר"ן פליג על הריטב"א 
בזה. ואכמ"ל(. ועי' בס' עטרת תפארת להגרי"ח )בעמוד 186( שכתב: יזהרו 
במתנות לאביונים שיתן רפ"ז פרוטות לעני אחד ועוד רפ"ז לעני אחר, 
והם ר"ז פרוטות כמנין אור, ושמונים כמנין יסוד, וסימניך פז"ר נתן 

לאביונים. ע"ש. ואוהב מצוות לא ישבע מצוות.
משלוח מנות. נהגו לשלוח ממתקים ומעדנים ולא בשר מבושל טו. 

ועופות, מפני בעיות כשרות. ועוד שאם מביאים בשר ותבשיל, יש זילותא 
ח"ו כאילו בעה"ב עני ואין לו לסעודת פורים, ולכן נהגו במגדנות. וכן 
המנהג בחו"ל לשלוח מקרוד, דבלה, יויו, וכדומה )וסימניך למלכי מדי ופרס(. 
ומ"מ אם המקבל חולה סכרת, יש לשלוח לו מנות שאין בהם סוכר, כגון 
שקדים ופסתוקים וכדומה, וכמ"ש לקמן בחלק השו"ת )סי' י"א(. ע"ש.

מנהג התחפושות שנהגו בו אחינו האשכנזים ונפוץ כיום בכל טז. 
הארץ, אף שלא נמצא לו מקור בדברי חז"ל וראשונים, מ"מ יש לו כמה 

סמוכין, שמצינו לאליהו הנביא ש"התחפש" לחרבונה )לחד מ"ד(, וכן 
אסתר לא הגידה את עמה ואת מולדתה, וכן שמו של הקב"ה כביכול 
מסתתר במגלה בר"ת וס"ת, ולא נכתב במפורש )ועל זה כתיב בישעיה 
מ"ה ט"ו: "אכן אתה אל מסתתר, אלקי ישראל מושיע". וכל הענין שם על גלות 
פרס(. ומ"מ אין לפזר ממון רב בשביל תחפושות ומאידך להתקמץ 
ולתת "חצי שקל" זכר למחצית השקל, יציבא בארעא וגיורא בשמי 
שמיא. וכבר כתב הרמב"ם )בפ"ב מהלכות מגלה הלכה י"ז( שמצוה להרבות 
במתנות לאביונים יותר מבמשלוח מנות )ורמז לזה באסתר ט' כ"ב: ומשלח 
מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים, ומשלח כתיב חסר ו', ומתנות מלא ו'(. וכ"ש 
לבזבז על תחפושות יקרות, תמנו חפש מחופש... ]ובחלק השו"ת סימן 

י"ב כתבתי עוד בזה[.
אסור לנערים ללבוש בגדי נשים בפורים, וכן לנערות ללבוש בגדי יז. 

גברים, שלא הותר לעבור על איסור תורה בשביל שמחת פורים )שו"ת 
יחוה דעת ח"ה סימן נ', ושכן מוכח מתשובת הרמב"ם לענין שמחת חתן ורבנו 
אליעזר ממיץ בס' יראים ועוד(. ואם כי הרמ"א מתיר, נראה דאי הוה שמיע 
ליה שהראשונים אוסרים, אף הוא היה מודה לאסור, וכמ"ש הוא עצמו 
בח"מ )סימן כ"ה סוף סעיף ב' בהגה(. ע"ש. וכ"ש שכמה מכשולים יצאו מזה 

בימינו ואפילו בערים חרדיות, וכידוע.



אח שלי, הפעם אתה זוכה!
חייג<<< 08-6727523

כתבתי על זה מאמר בספר סנסן ליאיר )חלק השו”ת סי’ ג’-ד’ ובהשמטות(, והבאתי שם 
שהרבה מאד אומרים שהיא מדרבנן. וככה משמע מהרמב”ם. שהרי הוא לא כתב את 
זה. ואם הייתה מצווה מדאוריתא לקרוא פרשת זכור בשבת שלפני פורים, הוא היה 
כותב שמצַות עשה לקרוא פרשת זכור14. אבל בכל זאת בגלל שמרן אומר )סי’ תרפ”ה 
ס”ז( שיש אומרים שהיא מדאורייתא, נכוון שאם זה מדאורייתא אני עושה את זה כמו 

דאורייתא. אבל אין צורך לחייב את הנשים לבוא לקריאת זכור. מעולם לא שמענו 
שהנשים באות לשמוע פרשת זכור, לא בתימן, לא בג’רבא, לא בתונס, לא במרוקו, 
ולא בשום מקום. היום באים במנחה ומבקשים תוציא לנו ספר תורה לשמוע פרשת 

זכור. זו סתם מצווה נוספת.

“תמחה את זכר עמלק”
וכיוון שיש אומרים שזה מדאורייתא לא יעלו קטנים לפרשת זכור. ולא יעשו יג. 

שהיא מדאורייתא, הרי פרה באה בשביל לטהר, וכי יש לנו היום פרה אדומה?! לכן הגר”א )סי’ תרפ”ה ס”ק 
כ”ב( כתב שגירסא משובשת הזדמנה למרן. אבל מתברר שבדפוסים הישנים היה כתוב פרשת זכור ופרשת 
פרה, וגם בראשונים על ברכות כמו תוספות רא”ש ותוספות רבי יהודה החסיד )ר’ יהודה שירלאון, לא בעל 
ספר חסידים( כתב גם את פרשת פרה וחיפשו לזה טעמים. אבל העיקר שהחיוב מדאוריתא הוא פרשת זכור 

בלבד. וגם היא לא ברור כלל ועיקר שהיא מדאוריתא.
חכמי אשכנז בגלל שהיו חיים בצער ובדוחק, בגזירות ובמסעי הצלב, רצו למצוא פורקן לייסורים    .14
שלהם, לכן החמירו ב”זכור”. וכאשר היו קוראים זכור היו מכוונים על הרשעים האלה במסעי הצלב וכל 
הצרות שעשו להם. “זכור את אשר עשה לך עמלק”, “תמחה את זכר עמלק”, ימח שמו ויאבד זכרו. אבל 

הספרדים חיו בצורה אחרת, לא עברו את זה.

רעש בקריאת פרשת זכור. בשעה שהחזן קורא לא יהיה רעש, יש כאלה שכאשר 
הם אומרים: “תמחה את זכר עמלק” “ותבקע הארץ לקולם” )ראה מלכים-א’ א’, מ’(15... 
ואם הקורא רואה שיש בציבור אנשים שמרעישים ב”עמלק” יחכה עד שיגמר הרעש 
ויחזור על הפסוק. ואם עוד פעם מרעישים יאמר להם: תראו, ספר התורה פתוח, אל 
תרעישו. “ואשמע אחרי קול רעש גדול” )יחזקאל ג’, י”ב( - ולא לפני... הרעשתם פעם 

אחת יצאתם ידי חובה, מספיק.

תדקדק כמה שתוכל
והחזן צריך לבטא נכון. היום לצערנו המבטא נעשה – “עיר פרוצה אין חומה” יד. 

)משלי כ”ה, כ”ח(. לא מבטאים לא עי”ן ולא חי”ת, לא קו”ף ולא צד”י, ולא שום דבר. 

הרב מונק ז”ל מחבר ספר שו”ת פאת שדך, כתב  יש גבול! צריך לבטא נכון. פעם 
“לרשתּה” שבפרשת זכור. איך  לי אני אשכנזי ולא יכול לבטא את המפיק במלה 
אעשה את המפיק הזה? )לא היה לו איזה ספרדי שיסביר לו איך מבטאים מפיק(. שאלתי 
אותו: מדוע כבודו נרגש רק במילה “לרשתה”? הרי יש לך את הפסוק “והאדמה לא 
תתן את יבולּה” )דברים י”א י”ז( בקריאת שמע? אמר לי: כי יש אומרים שפרשה שניה 
של קריאת שמע היא מדרבנן. אמרתי לו: גם פרשת זכור יש אומרים שהיא מדרבנן, 
ויש הוכחות שהיא מדרבנן. וכתבתי על זה בספר סנסן ליאיר )חלק השו”ת סי’ ג’-ד’(. 

אל תתאמץ ותילחץ יותר מדאי.

פיוט ‘מי כמוך’ כולו אמונה וביטחון
רבי יהודה טו.  ויש לנו בשבת הבאה פיוט שאין כמוהו בעולם. 

הלוי ע”ה יש לו דבר מיוחד, הפיוטים שלו בנויים משכל ורגש ביחד. 
)הרגש ]לא כמו השכל[, אין לו כללים, לא יתד ולא תנועה ולא חרוזים. אלא 

והדבר המיוחד שיש בפיוט ‘מי כמוך’, שכולו  איך שאתה רוצה(16. 

מלא ביטחון. כל השיר הזה מלא ביטחון ואמונה17. “אדון חסדך 
בל יחדל. אמתך מבצר עוז ומגדל. כי היית מעוז לדל. מעוז לאביון 
בצר לו”. ואבא ע”ה היה אומר ש”אדון” האל”ף קמ”ץ, ולא בשוא 
פתח. כי “ֲאדון חסדך” בשוא פתח פירושו אדון של חסדך, ולא זו 
הכוונה. אלא הפירוש הוא: “אדון!” - הקב”ה – “חסדך בל יחדל” - 
החסד שלך לא נגמר לעולם. “אמתך” - האמונה שלך כמו “מבצר 
עוז ומגדל. כי היית מעוז לדל. מעוז לאביון בצר לו”. זה קצת יותר 
קל, אבל יותר מאוחר יש שם: “ממקום אחר ישלח שלומיו. עושה 
שלום במרומיו. כי לא כלו רחמיו. על כן אוחיל לו”. מרדכי היה 
בצער גדול, אסתר אמרה לו אני מפחדת להיכנס אצל המלך בלי 
רשות כי “אחת דתו להמית” )אסתר ד’, י”א(. ומרדכי שמע ואמר: 
“אהה כי אין מנוסה” - “ממקום אחר ישלח שלומיו” – אל תעזרי 
- כמו שהוא עושה  “עושה שלום במרומיו”  לנו, הקב”ה יעזור. 
שלום בין הכוכבים, ואף פעם לא שמענו שכוכב התפוצץ מהכוכב 

15.  פעם באו יהודים חלאבים ועשו את פרשת וישלח אצל הרב שמעון בעדני שיהיה 
בריא, וכשקראו שם “ותלד לאליפז את עמלק” )בראשית ל”ו י”ט(. פתאום שמעתי 
קולות של מטוסים מעל בית הכנסת. שאלתי מה קרה? אמרו לי זה “עמלק”, ואפילו 
שזה לא “עמלק” שבפרשה של “תמחה את זכר עמלק”, אלא כיון שמוזכר עמלק 
כל בית הכנסת רועש. לא צריך לעשות רעש יותר מדאי. באותו זמן בפרשת וישלח 
עמלק עדין היה “ג’נטלמן”... הוא עוד לא עשה כלום, אחר כך כשנגיע “תמחה את 
זכר עמלק” אין הכי נמי. וגם אז צריך להקשיב, ולא יתכן שבגלל עמלק יעשו לנו 

רעש ולא נוכל לשמוע שום דבר. אבל ככה הם נוהגים, הנח להם לישראל.
16.  אתה שומע לפעמים ביום ששי: “י-ה אכסוף נועם שבת” ואין בו לא חרוזים 
ולא שום דבר, רק התרגשות גדולה. כנראה יש לה מנגינה כל כך יפה, ואני לא זכיתי 
לשמוע, שמעתי ]ממנה מעט[ בערב שבת מ]הרמקולים של[ העיריה כאן. אבל 
אין בה לא משקל ולא חרוז, לא תנועות ולא הברות ולא שום דבר. מי ששר את זה 
רוצה להתעלות למעלה. לאשכנזים יש צדיקים שמתרגשים הרבה. פעם סיפרו על 
רבי ברוך ממז’יבוז’ )נכדו של הבעל שם טוב, בן בתו(, שלא היה משאיר אף אחד על ידו 
כאשר קורא שיר השירים ביום ששי, כי הוא מתרגש בה יותר מדאי. ואחד מתלמידיו 
אמר אני חייב לשמוע אותו. התחבא מאחורי הבגדים, ורבי ברוך התחיל לקרוא 
שיר השירים, אמר: “ודגלו עלי אהבה” )ב’ ד’(, כמעט התעלף החסיד. הגיע לפסוק: 
“רשפיה רשפי אש שלהבת יה” )ח’, ו’(. והחסיד התחיל לצעוק: “אני עומד למות!” 
אמר לו הרב מאיפה באת?! איפה היית?! תצא, זה לא בשבילך ההתרגשות הזאת. 
הוציא אותו החוצה. )ככה כתוב בספר “בוצינא דנהורא” שקראתי אותו בילדותי(. אנחנו 
הספרדים גם מתלהבים, אבל מהמלים, לא מהמנגינה. ככה מתפעלים יותר מדאי.

17.  היה יהודי אחד אשכנזי - רבי אברהם אליקים שיף, שניצול מהשואה בניסי 
ניסים, ויש לו ספר שלם שנקרא: “ה’ שערים”. ושם הוא מספר את כל מה שקרה 
לו. וכל כך התרגשתי מהספר הזה, שאחרי שגמר לספר “את כל הקורות אותו” )ע”פ 
בראשית מ”ב, כ”ט(, בסוף העתיק את מי כמוך של רבי יהודה הלוי. למה? כי הוא לא 

מצא שיר שיבטא את הרגשות שלו כמו הפיוט הזה “מי כמוך”.
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אח שלי, הפעם אתה זוכה!
חייג<<< 08-6727523

“כי לא כלו  שבא על ידו )לפחות בדורות האלה לא שמענו כלום. אולי היה פעם, מי יודע(. 
רחמיו על כן אוחיל לו”.

“עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר”
ובזה יש סיפור יפה מאד. בג’רבא לפעמים היו באים גוים בעלי עסקים, הולכים טז. 

ליהודי ואומרים לו בוא נעשה עסק כך וכך. והיהודי הזה אינו יודע אם הערבי הזה 
הוא אדם ישר או רמאי. ולפעמים יש על ידו איזה יהודי אחר שמכיר את הערבי 
הזה שהוא רמאי גדול. אז הוא אומר בקול: “לא לנו” )פירושו לֹא בעברית, ַלא בערבית, נֹו 
בצרפתית: לֹא  ַלא - נֹו(. אל תעשה את זה. ואז היהודי אומר לערבי אני אחשוב על זה, 

ואחר כך אומר לו לא. והערבים למדו את זה, כי כל פעם הם שומעים מישהו שאומר 
"לא לנו". מה זה ה"לא לנו" הזה?! אמרו היהודים: מעכשיו נגיד אחרת כדי שאותו גוי 
לא ירגיש, והיו אומרים: “מה שמוסיפים בימים שגומרים את ההלל” )כי בימים שגומרים 
את ההלל מוסיפים את המזמור “לא לנו”(. ואחר כך גם את זה למדו, אז התחילו לומר: 

“ממקום אחר ישלח שלומיו”, כלומר תגיד לו “לא”, ותמצא במקום אחר עסק יותר 
טוב. צריך למצוא דרך איך לחיות עם אנשים שהם לא כל כך אוהבים אותך בלשון 
המעטה.   היום עושים כל מיני דברים כדי להפיל את היהודים בפח. ואחר כך הולכים 
למשפט ומעוותים את הדברים. מה תעשה?! לכן כמה שאפשר בלי להזדקק אליהם. 
ומאידך צריך לעזור לתלמידי חכמים, כי הרבה אנשים לא יודעים מה זה ערך של 
תורה. לא יודעים כלום. אם קיבלת איזו רבנות באיזו עיר - אתה גאון גדול, ואם לא 

קיבלת רבנות, אז מה אתה שוה? וכי הגאון מוילנא קיבל רבנות? 
הוא לא קיבל! וכי רש”י קיבל רבנות? לא קיבל! וכי הרמב”ם 
קיבל רבנות? לא קיבל! )הוא היה נגיד היהודים במצרים. אבל לא היה 
מקבל ברבנות כלום(. וכן על זו הדרך, גם החזון איש ואחרים לא 

היו ברבנות. אבל העולם ָיַדע להכיר את הערך של התורה. אבל 
היום בעוונות לא מכירים, רק מעט מאד מכירים. וכל מי שמכיר 
בערך התורה, כאשר יגיע זמן הגאולה הקב”ה יאמר לו: אתה 
תמכת בבנים שלי, באלו שלמדו את התורה שלי. אתה תקבל 
כפלי כפליים. תקבל חיים טובים וארוכים וכל טוב מן השמים.

אור לארבעה עשר בודקים
עוד דבר, שבוע לפני פורים מי שיש לו מגילה יבדוק אותה. יז. 

ככה סבא שלי ע”ה היה עושה )ראה ברית כהונה מערכת מ”ם אות 
ח”י(, אמנם לא היה בה שום פסול )הזמין אותה מארץ ישראל, ונדמה 

לי שקיימת עד היום(, אבל לפעמים יש אותיות שנמחקו מעט, והוא 

היה לוקח דיו כשר וממלא אותם.

הנוסח הנכון
ויש לנו מלים במגילה שיש לנו מחלוקת בהם. וכתבתי בספר יח. 

סנסן ליאיר, איך לקרוא אותם. כמו: “ויהי כאומרם אליו” )ג’ ד’(, 
שכתוב “באומרם” וקוראים “כאומרם”, כמו כל קרי וכתיב. ויש 
למשל: “להרוג ולאבד” )ח’ י”א( שהנוסח הנכון הוא “ולהרוג”. וכן: 
“ואיש לא עמד לפניהם” )ט’ ב’( ולא “בפניהם”, יש מגילות ישנות 
שכתוב בהם בפניהם, וצריך למחוק ולכתוב לפניהם. ויש עוד: 
“לקיים” אם ביו”ד אחת או בשני יודי”ן. הכל כתוב בספר סנסן 
ליאיר. וכל מי שיש לו את הספר הזה שיסתכל שם וידקדק. 
ואפילו שלמעשה זה לא מעכב. “אין מדקדקין בטעויותיה” 
)סי’ תר”צ סעיף י”ד(. ובירושלמי )מגילה פ”ב ה”ב( מסופר שהיו שני 

תלמידים לפני רב, אחד קרא “יהודים” ואחד קרא “יהודיים”, 
ורב לא החזיר אף אחד מהם. זה שאמר “יהודים” יצא ידי חובה, 
וזה שאמר “יהודיים” גם כן יצא ידי חובה. )כמו שיש לנו בתורה 

עברים ועבריים(.

כח התפלה
כאשר אדם מתרגל בתפילה הקב”ה עוזר לו מאד. סיפר לי יט. 

ד”ר צבי מלאכי שאשתו מסכנה חלתה, והוא לקח אותה לבית 
27 חולים בלבד, לא יותר. זה  חולים מיוחד בגרמניה שיש בו 
בית חולים מיוחד. ומה עושים שם? אם אדם חולה במחלה, 
שואלים את החולה אתה מסכים לנתח או לא? והוא אומר להם 
תנו לי זמן עוד שעה-שעתיים, והחולה הזה אף על פי שהוא גוי 

הוא קורא תהלים. ואחרי שקרא כמה מזמורי תהלים הוא מקבל השראה וביטחון, 
והוא מחליט. ואחר כך באים ושואלים אותו, והוא אומר להם אם החליט לנתח או 
לא. והם מאמינים באמונה שלמה שמחשבה שתבוא אליך אחרי קריאת תהלים זו 

מחשבה שמופיעה מהשמים.

“המבזבז אל יבזבז יותר מחומש”
לכן אדם צריך לדעת לעשות טוב כמה שיכול, אבל לא לעבור את החומש )20%( כ. 

בשום פנים. אל תאמרו “פלוני אמר ופלוני אמר”. חכמים כבר קבעו )כתובות דף נ’ ע”א( 
לתת מעשר לכתחילה וחומש בדיעבד, אמרו “המבזבז אל יבזבז יותר מחומש” - מי 
שיש לו הרבה כסף שיבזבז, אבל לא יותר מזה. הקב”ה יראה ְבָעְנֵינּו ויביט בעמלנו, 

וישלח לנו רפואה שלמה מהקורונה הזאת. 

תכלית כל הבריאה הזאת כדי שהברואים יכירו את הבורא
אומרים שיהודי אחד בארץ ישראל מצא תרופה חדשה לקורונה. ויש לנו מוטציה כא. 

מסין, ואחר כך מוטציה מדרום אפריקה. הם חושבים שהם יתגברו על הכל, אבל יש 
מוטציה חדשה מאנגליה. מאיפה באו כל אלו? “ויולדו להם בנים אחר המבול” )בראשית 
י’ א’(... אחרי שהמציאו את כל התרופות שבעולם באו מוטציות חדשות. ועכשיו כל 

חכמי העולם חושבים וחושבים. ויש אומרים שכל המוטציות האלה באו על מנת 
שהמדענים יפסיקו להתגרות אחד בשני. פעם בכח המדע שלהם המדענים היו מנסים 
איך להרוג את המדינה השניה, אבל עכשיו הם מבינים שכולנו באותה סירה, מה 
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אנחנו עושים?! הורגים את עצמנו?! ואז לאט לאט בני אדם יתחילו להתקרב אחד 
לשני. ישנם בודדים כמו אירן - “וימת תרח בחרן” )בראשית י”א ל”ב(... שהם לא כך, אבל 
יגיע הזמן שכולם יבינו וידעו שתכלית כל הבריאה הזאת כדי שהברואים יכירו את 
הבורא. וככה כותב הרמב”ם בסוף ספר היד החזקה שלו )פרק י”ב מהלכות מלכים ה”ה(.

בתו של רבי יהודה הלוי
יש בית אחד בפיוט מי כמוך שנחלקו בו. והבית הוא: “רצה האחד לשמור כפלים. כב. 

משמרתו ומשמרת חברו שתי ידים. והשני סם בספל המים. שם שם לו”. ועל זה יש 
סיפור מיוחד בספר שלשלת הקבלה )דפוס ווארשא תרמ”א דף י”ט ע”א(18. הוא מספר 

18.  כולם חושבים ששלשלת הקבלה הוא סתם בטלן שאוסף “סיפורי סבתא”. אמנם יש בו כמה סיפורי 
הבל. כמו שכותב שיש מקום אחד בהודו שיש שם אנשים עם קרן במצח, ויש להם עינים מאחור וכל מיני 
תיאורים כאלה. או שכתב שרבי יהודה הלוי נרמס תחת רגלי סוס של פרש ערבי כשהגיע לארץ הקודש, 
ולא בטוח שזה נכון. ויש כל מיני השערות. והיש”ר מקנדיא )רבי יוסף שלמה רופא מקנדיא( כעס עליו, וכתב 
עליו אגרת ארוכה. אני לא מכיר אותה אבל קוראים לה: “אגרת אחוז” )שמתחילה במלה “אחוז”(, ואמר זה 

לא שלשלת הקבלה, אלא “שלשלת השקרים”... 

שלרבי יהודה הלוי הייתה בת חכמה מאד שלימד אותה הרבה תורה וחכמה19, והגיע 
זמנה להינשא. והיא אמרה אני רוצה להתחתן רק עם מי שגדול יותר ממני בחכמה. 
ובאו אליה התלמידים של אביה והיא דוחה אותם. היא שואלת אותם מה זה בג”ד 
כפ”ת אחרי אהו”י? לא יודעים. כללים של יתד ותנועה? לא יודעים. האם אתם יודעים 
הלכות של דבר מסויים? לא יודעים. אמרה מה, אני לוקחת איזה “חמור”? אני רוצה 
לקחת חכם יותר ממני. לא יתכן כדבר הזה. כל אחד שאביה היה מביא לה, הייתה 
אומרת ‘זה לא בסדר’ ו’זה לא בסדר’. עד שאביה קץ בחייו, ואמר “בשבועה כל בחור 
שיבוא אלי אני אתן אותה אליו”, גמרנו. אין לי כח שככה היא נשארת ונשארת20. 

נשבעתי ָוֲאַקֵיָּמה
פתאום בא אליו בחור לבוש קרעים )הוא עני מסכן(, ואמר לו: באתי לקחת את כג. 

הבת שלך לאשה. אמר לו: מי אתה בכלל? אמר לו: אני בחור מעיר פלונית. אתה יודע 
ללמוד? איני יודע. למה אתה לא יודע? אמר לו: כי ההורים שלי נפטרו בצעירותי 
ואני בודד. אני מבקש ממך טובה, אם תרצה תביא, לא תרצה אל תביא. רבי יהודה 

19.  ורבי יהודה הלוי היה בעל חן מיוחד, אתה קורא את הפיוטים שלו, ואם זה פיוט של שמחה אתה מתרונן. 
ואם זה פיוט של צער אתה מצטער אתו כאילו הוא ראה את המעשה מול העינים. יש לנו קינה שקוראים 
אותה בתשעה באב על זכריה בן יהוידע שנהרג במצות המלך “וכמותו אמר ירא ה’ וידרוש” )דברי הימים-ב’ 
כ”ד, כ”ב(, ולא כתוב מה היה אתו. והגמרא בגיטין )נ”ז ע”ב( אומרת שדמו של זכריה היה מבעבע שנים רבות 
עד שהגיע נבוזראדן, ושאל: מה הדם הזה? אמרו לו: זה דם של קרבנות. הביא נבוזראדן דמים של בהמות 
שונות ולא דמו לדם זה. אמר להם: זה לא קרבנות. לחץ עליהם עד שאמרו לו: היה לנו נביא שהיה מוכיח 
אותנו ונותן לנו מוסר, ולא יכולנו לעמוד בזה והרגנו אותו. אמר להם: ככה? אז אני “גואל הדם” שלו, 
ושחט ועשה מה שעשה. והנה רבי יהודה הלוי לקח את הסיפור הזה שמובא בגמרא ועשה ממנו קינה 
מיוחדת: “יום אכפי הכבדתי, ויכפלו עוני, בשלחי יד בדם נביא. בחצר מקדש ה’. דמו כים נגרש עד בוא חרב 
מוני. ולא כסתהו אדמה עד בוא חרב להמוני. ולא שקט עדי הוקם. ועד הפליא פליליה”. והתיאור כל כך 
מזעזע וכל כך חי, כאילו אתה רואה את הדם של זכריה מפעפע. ככה היה רבי יהודה הלוי - מיוחד במינו.

20.  לא כמו כאלה טפשים שאומרים: הבת לא רוצה להתחתן, מה נעשה לה? תשאר ככה... ואחר כך הם 
מתפארים: הבת שלי נישאה בגיל שלושים! איזה “גאון אדיר” עלה בידינו... הכל שטויות. מה אתה רוצה 
להשאיר אותה כך ללעז ולמשיסה ולקלסה? הרי יש גיל שכבר אף אחד לא חושב על השני. היה מג’נון 
אחד שהאחים שלו קראו לו אחשוורוש, ולמה? כי על כל מי שהיה נפגש, היה אומר הבחורה זאת לא טובה 
בעיני. ואחרי שנה אומר אוי חבל, היא נישאה. חבל שלא לקחתי אותה. טוב, נביא לך אחרת, ואחרי שנפגש 
איתה אומר לא, זו לא מספיק נאה. וכן על זו הדרך. עד שאחים שלו אמרו שהוא כמו אחשוורוש - “ויקבצו 
את כל נערה בתולה טובת מראה”. “והנערה אשר תיטב בעיני המלך” )אסתר ב’, ג’-ד’(. אבל הוא לא כמו 
אחשוורוש, כי אחשורוש היה לוקח את כולם ומחליט. אבל אתה מג’נון דוחה את כולם ואחר כך מתחרט. 

ככה הטבע של בני אדם. רבי יהודה הלוי אמר אני לא אעשה ככה.
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הלוי נזכר בשבועה שנשבע, ואמר מה אני אעשה עכשיו?! אמרה לו אשתו: נשבעת 
- נשבעת, אין מה לעשות! אמר לו: בסדר. נראה אותך אם אתה מבין, הביא לו דף 
שכתוב עליו את האל”ף בי”ת, ואמר לו תגיד אל”ף בי”ת וכו’, אמר לו אותם. אמר לו 
תשנן אותם טוב, ומחר אני בוחן אותך. למחרת בחן אותו וקרא לו הפוך: תי”ו, שי”ן, 
רי”ש, קו”ף, צד”י, פ”ה, עי”ן, סמ”ך... אמר לו: יש לך מוח טוב, חבל שההורים שלך 
לא לימדו אותך, אני אלמד אותך. הביא לו דף אחר עם ניקוד - אל”ף קמ”ץ, אל”ף 
פתח, אל”ף צירי וכו’, ולמחרת בחן אותו וידע נפלא. אמר לו: עכשיו בוא נלמד תפלה, 
לימד אותו ואמר לו: תגיד “ֱאלֹוַקי”, אמר לו: אבל אין ניקוד ביו”ד א”כ נאמר ֱאלֹוַק, 
הרי אמרת לי שאות שהיא בסוף מילה לא מבטאים אותה, כמו שאמרת לי למעלה 
במילה “מֹוֶדה” שלא מבטאים את הה”א, ובמלה “ֲאִני” לא מבטאים את היו”ד, א”כ 
גם כאן נגיד ‘אלוק’ כי היו”ד בלי ניקוד. אמר לו: תשמע כלל חדש, שיו”ד אחרי פת”ח 
מבטאים אותה. אמר לו: טוב, למדתי. וכן על זו הדרך. ואחר כך לימד אותו חומש. 

כאשר הגיע לאות רי”ש לא ידע מה לעשות
ואחר כך הגיע פורים, ורבי יהודה הלוי כתב לפורים שיר נחמד מאד: “מי כמוך”. כד. 

וסידר אותו לפי האל”ף בי”ת, וכאשר הגיע לאות רי”ש לא ידע מה לעשות, הוא לא 
מצא מלים ופסוק שמתאימים. הגיע הביתה מאוחר מאד, ואשתו שאלה אותו: למה 
הגעת מאוחר? אמר לה: הייתי כותב שיר לפורים. אמרה לו: וכאשר אתה כותב 
שיר אתה שוכח את עצמך, אתה לא רעב ולא צמא, ואתה לא בא?! אמר לה: אין מה 
לעשות, לא מצאתי את המלה. הבחור הזה אמר לו: תגיד לי רבי יהודה מה הדבר 
שקשה לך? אמר לו רבי יהודה: וכי אתה מבין משהו? הרי לפני כמה ימים לא ידעת 
לקרוא לא אותיות ולא ניקוד, ופתאום אתה שואל אותי מה קשה לך?! אמר לו: בסדר. 

“שם שם לו”
הוא חיכה עד שרבי יהודה ילך לישון, והלך והתגנב לבית המדרש שלו, ומצא כה. 

שם את הפיוט “מי כמוך” בכתב נפלא. וראה שהאות רי”ש עומדת בודדה 
ואילמת. אמר הוא מחפש את האות רי”ש? אני אעשה אותה. וכתב: 
“רצה האחד לשמור כפלים. משמרתו ומשמרת חברו שתי ידים. והשני 
סם בספל המים. שם שם לו”. מה הכוונה? כשבגתן ותרש רצו להרוג את 
אחשורוש בסם המות, אמר אחד לחבירו: הרי סם המות נמצא רחוק 
וצריך להביא אותו, ואנחנו מתחלפים כל שש שעות, ואם אלך, ירגישו 
בי שלא באתי בזמן. אמר לו: חברו אל תדאג אני אשמור שתים עשרה 
שעות. וזה מה שכתוב: “ויבוקש הדבר וימצא” )אסתר ב’ כ”ג(. שהם שאלו 
למה בגתן )למשל( שמר שתים עשרה שעות, הרי הם מתחלפים כל שש 
שעות? “ויבוקש הדבר וימצא” - מצאו ששמו סם המות למלך )מגילה דף 
י”ג ע”ב(. וזו הכוונה שלו: “רצה האחד לשמור כפלים” - לשמור פעמיים, 

“משמרתו ומשמרת חברו שתי ידיים. והשני סם בספל המים” – הלך 
והביא סם המות בספל המים. “שם שם לו”. כתב את זה וחזר הביתה. 

רבי אברהם המלאך
למחרת בבוקר הגיע רבי יהודה הלוי והתפלא: מה זה? מי כתב את כו. 

זה? מלאך בא והשלים לי את האות רי”ש? זה לא יכול להיות. חזר לאותו 
בחור שהיה ישן. ואמר לו: קום, קום. בקומקום תה, קום שתה! התה קר? 
קח קפה! הקפה מר? קח סוכר!... אמר לו: מה אתה רוצה ממני? אמר לו: 
תגיד לי מי זה שכתב לי את הבית הזה של האות רי”ש? אמר לו: אני לא 
יודע, אולי בא מלאך וכתב לך אותו. אמר לו רבי יהודה הלוי: אל תשקר 
לי, זה כתב של בן אדם, לא של מלאך. למלאך יש כתב הרבה יותר יפה 
מזה... מי כתב את זה? אמר לו: אני כתבתי את זה. שאל אותו מה שמך? 
אמר לו אני אברהם אבן עזרא. אמר לו: אתה הגאון המפורסם שהחכמה 
שלך נודעת בכל הארצות?! )אבל מסכן לא היה לו מזל(. למה עשית את זה? 
אמר לו: כי ראיתי שאתה יושב בצער וחושב על הרי”ש, אז השלמתי 
לך. ואחר כך רבי יהודה הלוי אמר, וכי אני אחכה לבית אחד של האבן 
עזרא, אעשה משהו אחר באות רי”ש. וכתב: “רחשה אסתר למלך באמרי 

שפר” וכו’. זה סיפור יפה שמובא בשלשלת הקבלה. 

מורי חמי
ומצאו שגם האברבנאל אומר שהאבן עזרא היה חתנו של רבי כז. 

יהודה הלוי. רבי יהודה הלוי נולד לכל המאוחר בשנת ד”א תתל”ה, 
והאבן עזרא נולד בשנת תתנ”ב, שבע עשרה שנה הפרש ביניהם, יכול 
להיות שהוא חתנו. אבל יש כאלה שדחו את זה, הגאון רבי יאיר חיים 
בכרך בעל החוות יאיר, כתב בתשובה )סי’ רל”ח בהשמטות( שהסיפור הזה 
לא יתכן, כי האבן עזרא הזכיר כמה פעמים את רבי יהודה הלוי בפירושו 

על התורה )בפרשת יתרו ל”ב א’, ובפרשת פנחס כ”ז ג’ ועוד( וכתב רק “אמר רבי יהודה הלוי 
מנוחתו כבוד”, ולא כתב לו לא “חותני” ולא “מורי חמי”. החוות יאיר ע”ה היה רגיל 
שאצל האשכנזים כל אחד מזכיר את חותנו לטובה ולברכה. כמו הטורי זהב שכל 
הזמן כותב מו”ח מו”ח מו”ח, שזה ראשי תיבות מורי חמי וכוונתו על הבית חדש 
שהיה חמיו )לפעמים חולק עליו, ולפעמים מקיים את דבריו(. אז למה האבן עזרא לא כותב 
מו”ח על רבי יהודה הלוי? אבל מי שהוא חי עם האשכנזים לא יודע את האופי של 
הספרדים, ומי שחי עם הספרדים אינו יודע את האופי של האשכנזים. לא מכירים 

זה את זה. הספרדים לא עשו רעש מזה21. ברוך ה’ לעולם אמן ואמן.

השיעור הזה לעילוי נשמת הבן של ידידנו היקר עמי מימון שהיום יום פקודת שנתו 
יהודה שמואל בן טלי ז”ל, שסבל יסורים רבים בחייו, ואחרי שבוע מהבר-מצוה 
נסתלק לעולמו. שתהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. ושה’ יתברך יעודד את כל 

המשפחה, ויזכו לראות חיים טובים וארוכים. אמן כן יהי רצון.
מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את כל השומעים ואת 
כל הרואים וכל הקוראים אחר כך בעלון בית נאמן, שיהיה להם הצלחה ושמחה 
רבה, ונזכה לרפואה שלמה בחודש אדר, וכל הבעיות וכל המחלות וכל היסורים 
יסתלקו. ושכל בתי החולים יהיו מרוקנים ולא יהיה להם מה לעשות, כולם כבר 

קמו וכולם בריאים והלכו הביתה. אמן כן יהי רצון.

21.  אחד כתב ספר יפה מאד על מי כמוך אבל אין בו כתובת ולא אוכל לענות לו. והוא מקשה עלי שמצא 
בראשונים שכתבו מו”ח – מורי חמי. אבל אותם ראשונים היו אשכנזים. והספרדים לא כתבו ככה. מצאנו 
מפורש שרב האי גאון שהיה חתנו של רבי שמואל בן חפני, והוא מזכיר אותו בתשובות “החכם רבי שמואל 
נ”ע” )נשמתו עדן(. הוא לא אומר חותני, ולא אומר כלום מזה. ואנחנו יודעים שהיה חותנו. והרא”ש היה 
תלמידו של מהר”ם מרוטנבורג ואינו מזכירו בשם מורי. ויש עוד כאלה. אם היה משאיר את הכתובת שלו 

הייתי כותב לו, אבל הוא לא השאיר.
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ִמְדָרׁש  ָזָהב ָטהֹור )שמות כ"ה ל"א(. ֵיׁש  ְוָעִׂשיָת ְמנֹוַרת  א. 

ָיֶפה: "ֶאל מּול ְּפֵני ַהְּמנֹוָרה" )במדבר ח' ב'(, ָהָדא הּוא ִדְכִתיב 

ָיִאיר" )תהלים קי"ט ק"ל(.  ]ֶזה ָמה ֶׁשָּכתּוב[: "ֵּפַתח ְּדָבֶריָך 

ָמה ַהִּמְדָרׁש ַהֶּזה? מּוָבא ְבִנּמּוֵקי הגרי"ב )ַהָּגאֹון ַרִּבי ְיהּוָדה 

ַבְּכָרְך( )בפסחים דף ו' ע"ב(, ְּבֵׁשם ַהְּגָר"א ֵּפרּוׁש ָיֶפה ְמאֹד ַעל 

ֶזה. ֶׁשַהְתָחַלת ַהֻחָּמִׁשים ֶׁשל ַהּתֹוָרה רֹוְמִזים ַעל ַהְּמנֹוָרה. 

ֶׁשַהָּפסּוק ָהִראׁשֹון ֶׁשל ֻחָּמׁש ְּבֵראִׁשית ֵיׁש ּבֹו ֶׁשַבע ִמִּלים, 

ְוֶזה ִׁשְבָעה ַהָּקִנים ֶׁשל ַהְּמנֹוָרה. ְוַהָּפסּוק ָהִראׁשֹון ְּבֻחָּמׁש 

ְׁשמֹות:"ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהָּבִאים ִמְצָרְיָמה ֵאת ַיֲעקֹב 

ִאיׁש ּוֵביתֹו ָּבאּו" )שמות א' א'(, ֵיׁש ּבֹו ַאַחת ֶעְׂשֵרה ִמִּלים, 

ְוֶזה ְכֶנֶגד ַאַחד ָעָׂשר ַּכְפּתֹוִרים ֶׁשַּבְּמנֹוָרה. ְוַהָּפסּוק ָהִראׁשֹון 

ְּבֻחָּמׁש ַוִּיְקָרא: "ַוִּיְקָרא ֶאל מֶֹׁשה ַוְיַדֵּבר ה' ֵאָליו ֵמאֶֹהל מֹוֵעד 

ֵלאמֹר" )ויקרא א' א'(, ֵיׁש ּבֹו ֵתַׁשע ִמִּלים ְּכֶנֶגד ִּתְׁשָעה ְפָרִחים 

ֶׁשל ַהְּמנֹוָרה. ְוַהָּפסּוק ָהִראׁשֹון ֶׁשְּבֻחָּמׁש ַּבִּמְדָּבר, ֵיׁש ּבֹו 17 

ֵּתבֹות: "ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ְּבִמְדַּבר ִסיַני ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ְּבֶאָחד 

ַלחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאמֹר" 

)במדבר א' א'(. ְּכֶנֶגד ַהְּטָפִחים ֶׁשל ּגַֹבּה ַהְּמנֹוָרה. )ָאְמָנם ִהיא 

ָהְיָתה ְׁשמֹוָנה ָעָשר ְטָפִחים )מנחות דף כ"ח ע"ב(, ֲאָבל הּוא אֹוֵמר 

ֶׁשאּוַלי ֶזה ְכִמי ֶׁשאֹומר ֶׁשָהְיָתה 17 ְטָפִחים )ֵאיִני יֹוֵדַע ֵמֵאיפֹה הּוא 

ָׁשַמע ַעל ַהָּמאן ְּדָאַמר ַהֶּזה ]א"ה: 

ָרִאיִתי ְבֵאיֶזה ָעלֹון ַעל ְּכֵלי ַהִּמְׁשָּכן, 

ִיְצָחק  ַוֲעֵקיַדת  ֶאְפַרִים )פרשת בהעלותך(  ַרֵּבנּו  ַּטת  ִמּׁשִ ֶׁשֵהִביאּו 

)תרומה שער מ"ט( וכ"כ בשם האר"י בילקוט ראובני )פרשת 

הּו. ָהעֹוֵרְך ֶּבָעלֹון ַהָּגדֹול[(.  תרומה( ֶׁשַהְּמנֹוָרה ָהְיָתה י"ז ְטָפִחים ּוַמּׁשֶ

ְוהּוא ָכַתב ַּגם ֶאְפָשרּות ַאֶחֶרת ש-17 ִעם ַהּכֹוְלל ֶזה 18(. ְוַהָּפסּוק 

ָהִראׁשֹון ְּבֻחָּמׁש ְּדָבִרים "ְוֵאֶּלה ַהְּדָבִרים" )דברים א' א'(, ֵיׁש 

ְּגִביִעים. ִאם ֵּכן ָּכל ַהַהְתָחלֹות ֶׁשל  ְּכֶנֶגד 22  ּבֹו 22 ִמִּלים 

ַהֲחִמָּׁשה ֻחְּמֵׁשי תֹוָרה רֹוְמִזים ַעל ַהְּמנֹוָרה ְּגִביֶעיָה ַּכְפּתֹוֶריָה 

ְּדָבֶריָך" - ֶּפַתח  ְּדָבֶריָך ָיִאיר", "ֵּפַתח  ְוֶזה "ֵּפַתח  ּוְפָרֶחיָה. 

ַהֻחָּמִׁשים, "ָיִאיר" - ֶזה רֹוֵמז ַעל ָהאֹור ֶׁשל ַהְּמנֹוָרה. )גליון 

200 אות כ'(.

ב. י"א ַּבֲאָדר הּוא יֹום ְּפִטיַרת ָמָרן ַהִחיָד"א ָעָליו ַהָּׁשלֹום, 

ֶעְׂשֵרה  ַוֲחֵמׁש  ֵמָאז ָמאַתִים  )ָעְברּו  ִּבְׁשַנת תקס"ו  ִנְפַטר  הּוא 

ָׁשָנה(. ָהָיה לֹו ִזָּכרֹון ְמֻיָחד ְּבִמינֹו, ִזָּכרֹון 

ַמְדִהים, ְוִעם ָּכל ַהִּזָּכרֹון ֶׁשּלֹו, הּוא ָכַתב 

)בשו"ת יוסף אומץ סי' ל"ב( ַעל ִחּדּוׁש ֶׁשל 

ַרִּבי ְיַׁשְעָיה ִּפיק "ּוְכָבר ַיּתּוׁש ְקָדמֹו ְּבִבְרֵּכי 

יֹוֵסף", קֹוֵרא ְלַעְצמֹו ַיּתּוׁש, ָּכתּוב ַּבְּגָמָרא 

)סנהדרין דף ל"ח ע"א( ֶׁשִאם ָאָדם ִמְתָּגֶאה ַעל ָהעֹוָלם, אֹוְמִרים 

לֹו "ַיּתּוׁש ְקָדָמְך ְּבַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית", ָמַתי ִנְבָרא ָהָאָדם? ְּביֹום 

ִׁשִּׁשי, ְוַהַּיּתּוׁש ִנְבָרא עֹוד ִלְפֵני ֵכן, ַיּתּוׁש ְקָדָמְך, ְוָהַרב ִחיָד"א 

כֹוֵתב ַעל ַעְצמֹו ְבַפְׁשטּות "ַיּתּוׁש ְקָדמֹו", ִּכי הּוא ִגָּלה ַמֶּׁשהּו 

ִלְפֵני ַרִּבי ְיַׁשְעָיה ִּפיק )עיין בעלון מס' 15 הערה 8(, הּוא ָהָיה 

ֲהָלָכה,  ְּבִסְפֵרי  ַרק  ַתִּגידּו  ְוֹלא  ְּבִמינֹו,  ְמֻיָחד  ִזָּכרֹון  ַבַעל 

ֶאָּלא ַגם ְּבִמְדָרִׁשים ְוַאָּגדֹות. ֵיׁש לֹו ֵסֶפר ִאְּגרֹות ַהִחיָד"א, 

ִׁשִּׁשים ּוְׁשמֹוֶנה ִאְּגרֹות, ּוְבָכל ַהִּמְכָּתִבים ֶׁשּלֹו - ָּכל ְׁשֵּתי 

ִמִּלים ְלקּוִחים ִמָּמקֹור ַאֵחר, ִלְקרֹא ּוְלִהְתַעֵּנג ַעל ַהִּמִּלים 

ֶׁשּלֹו, ְלִהְתַעֵּנג ֵאיְך הּוא יֹוֵדַע ְלַׁשֵּבץ, ִלְפָעִמים הּוא ְמַׁשֶּנה 

ְקָצת ֶאת ַהִּמָּלה ִּבְׁשִביל ָהֶרֶמז ֶׁשּלֹו.  )גליון 199 הערה 12(.

ג. ַהָּגאֹון ַרִּבי ָׁשלֹום ִמְזָרִחי ַזַצ"ל ָהָיה ַדָּין ְּבֵתל ָאִביב, ְוָהָיה 

ֶבן ֲאחֹותֹו ֶׁשל ַרִּבי עֹוַבְדָיה ַהָּדאָּיה ַזַצ"ל. ּוָמָרן ָהַרב עֹוַבְדָיה 

ָהָיה ְמַחֵּבב אֹותֹו ַעד ְמאֹד, ְוִנְפַטר ֵמַעל ִּגיל ִׁשְבִעים. אֹוְמִרים 

ֶׁשֵּמעֹוָלם ֹלא ָׁשַכח "ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא" אֹו "ָּבֵרְך ָעֵלינּו" אֹו "ַעל 

ִמְתַּפֵּלל   ָהָיה  ַּפַעם הּוא  ָכל  ִּכי  ָלָּמה?  ְוַכּדֹוֶמה,  ַהִּנִּסים", 

ְּכִאּלּו זֹו ְתִפָּלה ֵמָחָדׁש! )גליון 36 הערה 21(.

ִהְלכֹות ּפּוִרים
ֲאַנְחנּו ַהְּסָפַרִּדים ֹלא ְמָבְרִכים "ֶׁשֶהֱחָינּו" 

ֶאָּלא ַבַּלְיָלה,  ַבּיֹום  ַהְּמִגָּלה  ִּבְקִריַאת 

ְוָהַאְׁשְּכַנִּזים ְמָבְרִכים ַּגם ַּבּיֹום )שלחן ערוך 

סימן תרצ"ב סעיף א' וברמ"א שם(.ָמה ַהַּטַעם 

ֶׁשֵּבַרְכנּו  ִּפי  ַעל  ִּכי ַאף  ָהַאְׁשְּכַנִּזים?  ֶׁשל 

ַבַּלְיָלה, ֲאָבל ִעַּקר ַהִּמְצָוה ַבּיֹום, ְוָלֵכן ָצִריְך 

ְלָבֵרְך ֶׁשֶהֱחָינּו ַגם ַּבּיֹום. ְועֹוד ְסָבָרא ָאְמרּו 

ָצִריְך  ְמָבְרִכים "ֶׁשֶהֱחָינּו"  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ָבֶזה, 

ּוַמָּתנֹות  ָמנֹות  ִמְׁשלֹוַח  ִמְצוֹות  ַעל  ְלַכֵּון 

ָלֶאְביֹוִנים ֶׁשּנֹוֲהגֹות ַּבּיֹום, ְוָלֵכן ַמה ֶּׁשֵּבַרְכנּו 

ֶׁשֶהֱחָינּו ַבַּלְיָלה ֵאינֹו מֹוִעיל ְלִמְצוֹות ֵאּלּו, ִּכי 

ֵאין ִמְצַות ִמְׁשלֹוַח ָמנֹות ּוַמָּתנֹות ָלֶאְביֹוִנים 

ַהְּסָפַרִּדים נֹוֲהִגים  ֲאַנְחנּו  ֲאָבל  ַּבַּלְיָלה. 

ַוֲאִפּלּו  ֶזה,  ַעל  ַּגם  ְמַכְּוִנים  ֶׁשַּבַּלְיָלה 

ַׁשָּיכֹות ַּבַּלְיָלה,  ֵאיָנן  ָהֵאֶּלה  ֶׁשַהִּמְצוֹות 

ֲאָבל ַהּכֹל יֹום ֶאָחד. )ּוְרָאָיה ַלָּדָבר, ָהרֹא"ׁש 

)פסחים פרק א' אות י'( ׁשֹוֵאל: ָלָּמה ֹלא ְמָבְרִכים 

ֶׁשֶהֱחָינּו ַעל ִּבעּור ָחֵמץ? ַוֲהֵרי זֹו ִמְצָוה ֶׁשָּבָאה 

ְיֵדי חֹוָבה  ֶׁשּיֹוְצִאים  ְוכֹוֵתב  ַּבָּׁשָנה.  ַפַעם ַאַחת 

ַּכֲאֶׁשר ְמָבְרִכים ַעל ַהִּקּדּוׁש ְּבֵליל ֶּפַסח "ֶׁשֶהֱחָינּו 

ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה", ְוֶזה פֹוֵטר ְלַמְפֵרַע 

ַעל ִּבעּור ָחֵמץ, ֲאִפּלּו ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָיִמים. ְוִאם ֵּכן 

ַקל ָוחֶֹמר ְּבפּוִרים ֶׁשַהּכֹל יֹום ֶאָחד. ְוַגם ֵהִעירּו 

ַבּיֹום  ֶׁשֶהֱחָינּו  ֶׁשְּמָבְרִכים  ִיָּתֵכן לֹוַמר  ִלי ֶׁשֹּלא 

ִּבְׁשִביל ִמְׁשלֹוַח ָמנֹות ּוַמָּתנֹות ָלֶאְביֹוִנים, ֶׁשֲהֵרי 

ֹלא ָמָצאנּו ֶׁשֶהֱחָינּו ַעל ִמְצָוה ֶׁשֵאין ְלָפֶניָה ְבָרָכה 

ַאֶחֶרת. ְלָמָׁשל ְּבֵנר ֲחֻנָּכה ְמָבְרִכים ְלַהְדִליק ֵנר 

ֲחֻנָּכה ֶׁשָעָׂשה ִנִּסים ְוֶׁשֶהֱחָינּו, ּוִבְמִגָּלה ְמָבְרִכים 

ַהִּמְׁשָנה  ָּכַתב  ְוֶׁשֶהֱחָינּו, ְוֵכן  ְמִגָּלה  ִמְקָרא  ַעל 

ְברּוָרה )סימן תרצ"ב סעיף קטן א( ֶׁשִאם ֵאין 

ְיָבֵרְך  ִמְנָהָגם ֹלא  ְלִפי  ַּגם  ַבּיֹום,  ְמִגָּלה  ְלָאָדם 

ֶׁשֶהֱחָינּו ַעל ַמָּתנֹות ָלֶאְביֹוִנים ּוְסעּוַדת ּפּוִרים. 

ֶזה ֹלא  ַבּיֹום  ִּבְרַּכת "ֶׁשֶהֱחָינּו"  ָלֵכן  ָׁשם.  ַעֵּיין 

ִבְׁשִביל ִמְׁשלֹוַח ָמנֹות ּוַמָּתנֹות ָלֶאְביֹוִנים, ֶאָּלא 

ַרק ֶּדֶרְך ַאַּגב ִּבְלַבד(. ְוִנְׁשֲאָרה ַהְּׁשֵאָלה: ַהִאם 

נֹאַמר ֶׁשֶהֱחָינּו ַפֲעַמִים אֹו ַרק ַּפַעם ַאַחת? 

ְוַהְּסָפַרִּדים נֹוֲהִגים ְלָבֵרְך ַּפַעם ַאַחת ִּבְלַבד. 
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  ַרִּבי ַאְבָרָהם ַעֶּדס ָהָיה ַּבַעל רּוַח ַהּקֶֹדׁש
ִמי ֶׁשרֹוֶצה ִלְראֹות ַּכָּמה ִנִּסים ּומֹוְפִתים ָעָׂשה 

ַרִּבי ַאְבָרָהם ַעֶּדס, ִיְקָרא ְבֵסֶפר 'ְּפִרי ֵעץ ַהָּגן' 

ֶׁשל ַרִּבי ַיֲעקֹב ָקִצין, ֵיׁש ָעָליו ָׁשם ִסּפּוִרים 

ַמְדִהיִמים. ַמָּמׁש ַּבַעל רּוַח ַהּקֶֹדׁש ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר 

ְלָתֵאר ֶאת ֶזה. הּוא ְמַסֵּפר ָׁשם ֶׁשָּׁשְלחּו לֹו 

ֵמחּו“ל ְׁשֵּתי ִלירֹות ֶׁשַּיֲעֶׂשה ָלֶהם ְקֵמִעים, 

ְוַלְּמַתֵּוְך ָהָיה ָסֵפק ִאם ָלַקַחת ְלַעְצמֹו ֵמַהֶּכֶסף 

ְוָחַׁשב ִלְׁשאֹל ֶאת  ִליָרה ְׂשַכר ִטְרָחה,  ֲחִצי 

ָהַרב ַעל ֶזה, ַאְך ְּכָבר קֶֹדם ֶׁשָּפַתח ִּפיו ָאַמר 

לֹו ָהַרב: ָמה ַהָּסֵפק? ֵהִביאּו ְלָך ְׁשֵּתי ִלירֹות 

ִּבְׁשִביִלי, ָּתִביא אֹוָתם. ַּגם ְמֻסָּפר ָׁשם ֶׁשָאְמרּו 

לֹו ַבֲחלֹום ֶׁש‘ִּנִּסים ַהִּמְצִרי‘ )הּוא ַהָּנִדיב ַרִּבי 

ִנִּסים ַנחּום ָזַצ"ל ]וראה ב"ויען שמואל" התשע"ג 

ִיְתַלֵּבט ִאם ָלֵתת לֹו  – חלק ט"ז סימן צ"ג[( 

ֶכֶסף ִאם ֹלא, ּוַבּסֹוף ֶּבֱאֶמת ָיִביא לֹו. ְוָכְך ָהָיה, 

ְוָאַמר לֹו ַרִּבי ַאְבָרָהם ַעֶּדס: ָלָמה ִהְסַּתַּפְקָּת? 

ָאַמר לֹו: ִמַּנִין ְלָך ֶׁשִהְסַּתַּפְקִּתי? ָאַמר לֹו: ָּכְך 

ָחַלְמִּתי. ָּכל ָמה ֶׁשָאַמר ִהְתַקֵּים. ָאָדם קֹוֵרא 

ָׁשם ְוִנְדָהם. ָקָראִתי ֶאת ֶזה ִלְפֵני ַכָּמה ָׁשִנים.  
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ֶאָחד ִמּל“ו ַצִּדיִקים
ַהֹּכֵהן.  ִבְנָיִמין  ַרִּבי  ִנְפַטר  ִכְׁשבּוַעִים  ִלְפֵני 

ַּבַּלְיָלה ָהַאֲחרֹון ָּבאּו ֲאָנִׁשים ְלַבֵּקׁש ְּבָרָכה 

ּוֵבַרְך אֹוָתם. ֵּבן ִּתְׁשִעים ְוָׁשֹלׁש ָאְמָנם, ֲאָבל 

ָיַדע ׁשּום ַמֲחָלה. יֹוֵתר ִמִּׁשְבִעים ָׁשָנה  ֹלא 

ִלֵּמד ְיָלִדים ְנָעִרים ּוְמֻבָּגִרים ְּבמֹוָׁשב ְּבַרְכָיה 

ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ִלֵּמד אֹוָתם ִלְקרֹא, ִלֵּמד אֹוָתם 

ְועֹוד  ַוֲהָלָכה.  ְּגָמָרא  ְטָעִמים, ִלֵּמד אֹוָתם 

ַּבַּׁשָּבת ָהַאֲחרֹוָנה ֶׁשּלֹו )יֹוַמִים ִלְפֵני ְפִטיָרתֹו( 

קֹוֵרא  ָהָיה  ִּבְגָמָרא.  ִליָלִדים  ִׁשעּור  ָמַסר 

ַבּתֹוָרה ְלַמְעָלה ִמִּׁשְבִעים ָׁשָנה, ְוָהיּו ַכָּמה 

ִמְנָיִנים ְּבמֹוָׁשב ְּבַרְכָיה, ְוָהָיה קֹוֵרא ַבּתֹוָרה 

ְוהּוא ֹלא  ַלְּׁשִליִׁשי,  ַלֵּׁשִני ּוֵמַהֵּׁשִני  ֵמֶאָחד 

ָהָיה ִמְתַּפְרֵנס ִמֶּזה. ָהְיָתה לֹו ֲחנּות ַמּכֶֹלת, 

ָהָיה  ְמַוֵּתר לֹו.  ָהָיה  ְלַׁשֵּלם,  ֶׁשֵאין לֹו  ּוִמי 

ָאָדם ְמֻיָחד. ]ְּבנֹו ָהי“ּו ְמַסֵּפר ְּבֵׁשם ָהַרב ַרִּבי 

ִׁשְמעֹון ְּברּוק ֵמ‘ַהְּפִעיִלים‘ ֶׁשִּלְפֵני ְכ-46 ָׁשָנה 

ָׁשַלח אֹוָתם ַהָּגאֹון ַרִּבי ֶאְלָעָזר ְמַנֵחם ָמן ָׁשְך 

ָזָצ“ל ַלֲעׂשֹות ְּפִעילּות ְּבמֹוָׁשב ְּבַרְכָיה, ּוִבֵּקׁש 

ֵמֶהם ַלֲעזֹר ָּבֶזה ַלַּצִּדיק ַרִּבי ִּבְנָיִמין ִמִּדיָרה 

ִמְסָּפר 1 ָׁשם, ֶׁשהּוא ִמּל“ו ַצִּדיִקים ֶׁשַּבּדֹור[. 

)שם הערה 12(.

מוח ולא בראש
 תשובה לחידה נמצאת בעלון הנוכחי. תשובות ניתן לענות בקו בית נאמן  079-9270505 שלוחה 21

 )חובה לציין שם וכתובת בצורה ברורה!(. נא לשלוח התשובות עד יום ראשון בערב
פתרון משבוע קודם:

פתרון החידה: אם אחת לך, עבד כי ימלוך. שאם יש לאדון כרית אחת עליו ליתנה לעבדו העברי. הזוכה: ש. צעירי - גדרה
פתרון מי בתמונה: הגאון הגדול רבי יצחק שיינר ראש ישיבת קמניץ. )צילום שוקי לרר(. הזוכה: ב.  טופורוביץ' - ירושלים

תשובה ניתן לענות בקו בית נאמן 
079-9270505 שלוחה 22. נא לשלוח 

התשובות עד יום ראשון בערב
בין הפותרים נכונה יוגרל פרס )חובה 

לציין שם וכתובת בצורה ברורה(


