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“לפני כל ספרי המוסר - תלמד פרקי אבות”
 1”שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה, הוא היה אומר על שלושה א. 

דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים” )אבות 
פ”א מ”ב(. היום קיבלתי ספר חדש על פרקי אבות2, והוא מביא בשם הרב 

הראשי לתוניסיה - רבי מרדכי אמייס הכהן זצ”ל שאמר: “לפני כל ספרי 
המוסר - תלמד פרקי אבות”. כל מי שרוצה ללמוד מוסר, קודם כל שילמד 
פרקי אבות עם פירוש הרמב”ם או פירוש רבנו עובדיה. הרמב”ם מרחיב 
את המוסר, לא רק מסביר את המלים, אלא הוא גם מרחיב. כשמדבר על 
הדיבור )פרק א’ משנה ט”ז( אומר כמה חלקים יש בדיבור: יש ִמְצָוה, ויש 
נאהב, ויש נמאס, ויש אסור, ויש מותר. עושה חלקים מיוחדים. כל דבר 
ודבר בטוב טעם. זה מיוחד ללמוד פרקי אבות עם הרמב”ם )או עם שאר 
המפרשים, אבל הרמב”ם מרחיב(. ויש גם את הרשב”ץ, הפירוש שלו מורכב 

משלושה פירושים: רש”י והרמב”ם ורבנו יונה )ונדמה לי שהפירוש של רבנו 
עובדיה בנוי על פירושו של הרשב”ץ(. והרשב”ץ כותב )בהקדמה( שרש”י לא 

קם כמוהו במפרשים שיפרש דבר על כוונת אומרו, והרמב”ם לא קם 
כמוהו ]שמקרב הדברים אל השכל[ ועניינים של הסבר וחכמה ודעת, 

ורבנו יונה לא קם כמוהו בענייני מוסר. 

מי שקושר את עצמו ִעם ַעם ישראל יישאר לדורות
שמעון הצדיק זה היה הסוף של אנשי כנסת הגדולה, כמה היו כנסת ב. 

הגדולה? מאה ועשרים איש )ומהם היו שלושה נביאים חגי זכריה ומלאכי(3, 
ושמעון הצדיק היה האחרון. מתי חי שמעון הצדיק? אנחנו יודעים את 
אלכסנדר מוקדון. איך יודעים? אלכסנדר  השנה שהוא נפגש בה עם 
מוקדון יש לו מנין שטרות ]שמונין מאותה שנה[. כל מי שעושה דבר 
טוב לעם ישראל או להיפך יזכר שמו לדורות4. אז אלכסנדר מוקדון 

1.  מתוך שיעור שנמסר בימי העומר תשע”ו בבית הכנסת “אהבת התורה-איש מצליח” 
בין מנחה לערבית.

הרב יהונתן מאזוז מצפת )שיהיה בריא בן שמונים ושבע( ]ז”ל[, אמנם הופיע  כתב אותו    .2
בשנה שעברה אבל שלח לי אותו היום.

3.  הכנסת שעושים היום לא שווה פרוטה אחת, קוראים לה כנסת כי יש בה מאה ועשרים 
חברים. אבל ביניהם יש ערבים וקומוניסטים וכופרים כולם ביחד. מאיפה לקחו מאה 
ועשרים? לקחו את זה מהכנסת הגדולה להבדיל אלף אלפי הבדלות. יש כאלה קוראים 

לה כנסת המינים, כי יש שם מינים, מה לעשות?! “בורא מיני מזונות” - מיני משוגעים...
4.  פרעה היה נשכח מן העולם לולי שיש לנו הרבה סיפורים עליו בתורה - על מה שעשה 
ליוסף, ואחר כך מה שעשה לעם ישראל, ומה שעשה למשה רבנו כהנה וכהנה - מישהו 
סנחריב מלך אשור? מישהו  היה זוכר את פרעה? לא היו זוכרים אותו. מישהו זוכר את 
זוכר מה היה באשור? הכל שם רק מצבות וקברים ובניינים שנפלו ונשאר מהם איזה שריד 
ופליט. רק בגלל מה שכתוב בנביאים זוכרים אותו. חרבונה - מכל אנשי פרס אומרים רק 
“חרבונה זכור לטוב”, לא אומרים אחשוורוש זכור לטוב. מה פתאום?! אחשוורוש רשע היה.

ידע כנראה, שמיוון לא יישאר כלום, יישארו רק שמות החכמים שלהם, 
וגם הם רוב הדברים שאמרו הלכו לאיבוד. לא אריסטו, לא אפלטון, לא 
סוקרטס, לא אפוקרטס לא גלינוס, לא בטיך. כל אלה כתבו וכתבו וכתבו. 
כתבו ברפואה - יצא הכל הפוך, כתבו באסטרונומיה - יצא הכל הפוך, 
כתבו בטבע - יצא הכל הפוך, כתבו בחשבון והנדסה, מה יש לדבר? 
אבל גם בזה יש הרבה חולקים על ההנחות היסודיות שלהם. אבל מי 

שקושר את עצמו ִעם ַעם ישראל יישאר לדורות. 

אלכסנדר מוקדון
מה היה הסיפור? דריווש בנו של אחשוורוש הוא היה המלך האחרון ג. 

בפרס )ככה כתוב(, היה הבן של אסתר המלכה ושל אחשוורוש, ובימיו 
נפלה מלכות פרס. הם היו אוהבים כסף בלי סוף, והיו עצלנים. אומרים 
החייל הפרסי כשרוכב על סוס - הוא והסוס דבר אחד... הוא לא יכול 
לקפוץ מהסוס. הוא מסורבל. “מסורבלין כדוב” )מגילה דף י”א ע”א(. ככה היו. 
ואילו היוונים היו זריזים כמו נמר. וככה כתוב בדניאל )ז’, ה’-ו’( הפרסים 
כמו דֹב והיונים כמו נמר5. ואלכסנדר מוקדון היה מלך יון, והוא כבש 
אותם והעביר מלכות פרס כמעט מן העולם. ובאו הכותים להלשין על 
ישראל. הם שונאים את ישראל, רצו להשתתף אתם בבניין הבית כמו 
שכתוב בעזרא שהשומרונים והכותים רצו להשתתף עד שגירשו אותם 
ואמרו להם: “לא לכם ולנו לבנות בית לאלקינו” )עזרא ד’, ג’(. בזמן בית 
ראשון היה להם תרבות אחרת, היו גרי אריות. התגיירו מפחד האריות, 
“את ה’ היו יראים ואת אלוהיהם היו עובדים” משחקים מכאן ומכאן, עד 
שבימי חכמי התלמוד בימי האמוראים עשו אותם כגויים לכל דבריהם 
)חולין דף ו’ ע”א(. פעם ככה ופעם ככה )עד היום יש שומרונים(. אז השומרונים 

באו בימי עזרא רצו להשתתף, אמרו להם אין לכם קשר אתנו, הלכו 
והלשינו למלכי פרס, ובסוף ההלשנה ההיא הלכה, ובנינו את המקדש 
ברוך ה’. עכשיו באו ואמרו לאלכסנדר מוקדון, אתה ניצחת את פרס 
וכבשת אותם, אתה יודע שהיהודים כל יום מקריבים קרבנות לחיי מלך 
פרס?! ככה כורש אמר להם בהתחלה, ציווה להם ש”מהקריבין ניחוחין 
וגו’ ומצלין לחיי מלכא ובנוהי” )עזרא ו’, י’(. אז הם נגדך. אמר אם ככה אני 

אחריב את בית המקדש עד היסוד, והוא היה גיבור גדול6. 

אתה רוצה לראות דֹב? תלך לגן החיות, ותראה איך הוא מסורבל והוא לא יכול לזוז.    .5
“אתחררּכ” – זוז, ואילו הנמר זריז. וככה היו בדיוק היוונים.

6.  חי בסך הכל שלושים ושלוש שנים, אבל הוא 
כבש כמעט כל העולם. אומרים שבגיל עשרים 
ושתיים כבר כבש ששים ותשע מדינות, ובא 
לו אחד מחכמיו )הוא היה אוהב חכמה( ואמר לו 
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ירד מהסוס שלו וכרע והשתחווה בפני שמעון הצדיק
שמעון הצדיק עשה חכמה, לקח אתו שמונים כהנים, הלביש אותם ד. 

בגדי כהונה. והגמרא ביומא )דף ס”ט ע”א( שואלת איך מותר להלביש אותם 
בבגדי כהונה? אבל אולי ראה בזה צורך פיקוח נפש ]וע”ש בתירוצי 
הגמרא[. והלכו כל הלילה, ואלכסנדר מוקדון היה מהצד השני, ונפגשו 
עם שחר, אלכסנדר מוקדון יורד מהסוס שלו וכורע ומשתחווה ארצה בפני 
שמעון הצדיק. כל השרים התפלאו עליו: השתגעת?! מה קרה לך?! אתה 
כובש מדינות, הורס מלכים, מחריב את העולם, ואתה משתחווה לאיזה 
יהודי?! מה יש לך אתו?! אמר להם: כל פעם שאני נלחם ונלחם ונלחם, 
בלילה האחרון לפני הניצחון אני רואה את הדמות הזאת, רואה בן-אדם 
ככה עם התלבושת הזאת, עם זקן והוד מיוחד שמברך אותי: “אתה תנצח”, 
ולמחרת אני מנצח. ואני מחפש את הבן אדם הזה, לא מצאתי כמוהו לא 
ביון, לא בפרס, לא בפילוסופים, לא באסטרונומים. כולם הבל וריק. והנה 
מצאתי אותו, אני לא אשתחווה לו7?! אמר לו: מה אתה רוצה? אמר לו: 
הכותים מלשינים עלינו. אנחנו מתפללים שיהיה לך טוב, וכי אנחנו יש 
לנו עניין עם פרס או יון?! מה אכפת לנו?! אלא מלכי פרס בנו לנו את 
בית המקדש. עכשיו הפרסיים נפלו, נתפלל לטובתך ולשלומך. אמר 
לו: בסדר, אם ככה קחו את הכותים האלה ותענישו אותם. קשרו אותם 
לזנב הסוסים והעיפו אותם. אמר להם: אני מבקש אם ככה אנחנו בסדר, 
תעשו את הדמות שלי על בית המקדש שלכם8, אמר לו: זה אסור לנו 
“לא תעשה לך פסל וכל תמונה” )שמות כ’, ד’(. וכי ראית שעשינו תמונה 
של משה רבנו או של אהרון הכהן או של אדם הראשון?! לא עשינו 
כלום. אסור לנו. אמר לו: אז מה תתנו לי תמורת זה? אמר לו ניתן לך שני 
דברים. דבר ראשון נתחיל למנות ממך בשטרות9, מתחילים את החשבון 
שלהם בשלושת אלפים תמ”ט, בדיוק אלף שנה אחרי מתן תורה התחיל 
חשבון השטרות10, והמתנה השנייה שכל הילדים שנולדים השנה הזאת 

קוראים להם אלכסנדר11. 

אתה יודע, אנו חושבים שבלבנה ובכוכבים יש עוד הרבה מדינות, ואתה עוד לא כבשת אותם. 
אמר אוי, חבל שלא כבשתי אותם... הוא היה חולם שיגיע ללבנה, ככה רצה לכבוש ולבלוע 
את כל העולם. ובסוף לא יצא ממנו כלום. מת והשאיר אשתו מעוברת, נולד הבן אחרי מותו 
והרגו אותו השרים שלו, כדי שלא יירש את כל הממלכה העצומה הזאת. והם לקחו את כל 
המלכות שלו וחלקו אותה לארבעה חלקים. כל צד לקח רבע, זה הכל. זה מה שנשאר מבן אדם.
7.  בימינו היה דבר כזה אצל בן גוריון. הוא אומר שכל פעם שיש לו איזה ספק מה לעשות, 
להחליט ככה או ככה, הוא מרגיש איזה זעזוע בגופו, תעשה כך וכך. מהשמים מדריכים 

אפילו גויים ואפילו אפיקורסים. 
8.  יש היום תמונה עתיקה של אלכסנדר מוקדון רוכב על הסוס. הסוס טס והוא טס יותר 

ממנו... זה מה שנשאר. אם זו תמונה אמתית או ציור דמיוני אני לא יודע.
9.  בזמנו לא היו כותבים בשטרות לבריאת העולם כמו שכותבים היום, לא ליציאת מצרים 
ולא לשום דבר. אלא לפי שנותיו של המלך: “שנה שמונה עשרה ליוחנן כהן גדול לא-ל 
עליון”, ככה כתוב במסכת ראש השנה )דף י”ח ע”ב(. אחד ממלכי החשמונאים שמו יוחנן כהן 
גדול )הם היו גם כהנים וגם מלכים(. והיו כותבים שנה פלונית למלכות יוחנן כהן גדול לא-ל 
עליון. אחר כך חכמים אמרו זה אסור, השטר הזה יזרקו אותו, ושם כתוב שם ה’. אז מה עשו? 
אמרו לכתוב כהן גדול לבד. מחקו את המלים “א-ל עליון” מהשטרות. וביום שהורידו את זה 
מהשטרות עשו חג “בטילת אדכרתא מן שטריא”. וכשבא אלכסנדר אמרו לו עכשיו נעשה 
דבר חדש, נמנה את השטרות מהתאריך הזה מהשנה הזאת. ועד היום נוהג מניין השטרות 
אצל התימנים. בכתבים שלהם הם לא כותבים בס”ד כמו שאנחנו כותבים, אלא כותבים: 
לק”י )מה זה לק”י? “לישועתך קוויתי י”י”(, בשכ”ו לשטרי. מי יודע מה זה בשכ”ו? אלפים שלוש 

מאות עשרים ושש למנין שטרות.
10.  הרמב”ם היה מונה לפי חשבון השטרות, עיין בסוף פי”א מהלכות קידוש החדש ובפ”י 
מהלכות שמטה ויובל ה”ד ]ומשם נראה שהרמב”ם ס”ל ששנת השטרות התחילה בשנת 
ג”א ת”נ. וראיתי סימן לזה: גנ”ת המלך )שמשנה זו מנו לשטרות זכרון למלך אלכסנדר(. העורך[. 
ובמשך כמה דורות היו מחשבים ע”פ מנין השטרות, עד שבא הרדב”ז במצרים )בן דורו של 
מרן( וביטל את חשבון השטרות. אמר, מספיק, אלכסנדר מוקדון נתנו לו אלף וחמש מאות 

שנה, לא נזכיר אותו יותר. אבל יש כאלה שממשיכים עד היום.
היו אז הרבה אלכסנדרים. איך ידעו מי זה כל אחד? קוראים על שם האבות שלהם.    .11
פעם בא מישהו ממשרד החינוך )הם הולכים גם למקומות חרדים(, ושומע את המלמד קורא: 
“נוימן”, “פרנקל”. אמר לו: תקרא להם בשמות שלהם, מה יש לך? אמר: בסדר, קרא: “יוסף 
יצחק” - עשרה קמו. “מנחם מנדל” – קמו כמה מנחם מנדל. “יעקב ישראל” – קמו כמה יעקב 
ישראל... אמר איך אני אקרא להם בשמם? כולם אותו שם, מה נעשה להם?!... אז ככה היה 
בזמנם, כולם אלכסנדרים. אז היו אומרים אלכסנדר בנו של פלוני. ואם יהיו שני “יוסף בן 
שמעון”, שניהם אותו דבר. יאמרו “אלכסנדר בן ראובן בן אברהם” - שלושה שמות. ככה כתוב 

הנבואה נמשכה בישראל אלף שנה
רבי יהודה הלוי שהנבואה נמשכה אלף שנה בישראל ]ראה ה.  אומר 

בספר הכוזרי )מאמר א’ סוף סי’ פ”ז( ובסליחות שפתי רננות הנז’ לקמן 
בסמוך[, מזמן מתן תורה עד השנה שנפסקה הנבואה עברו אלף שנה. 
מתן תורה תמיד אומרים שהיה בשנת אלפיים תמ”ח, אבל למעשה אם 
נספור מהשנה של בריאת העולם שנקראת שנת התוהו )ומתחילה בכ”ה 
באלול שנה א’ לבריאת העולם לפני שנברא אדם הראשון( אז יצא לנו תמ”ט, 

ואחרי אלף שנה בדיוק מתחיל החשבון של אלכסנדר מוקדון, ואז הייתה 
הפגישה עם שמעון הצדיק. מצאתי פסוק לפני כמה שנים במיכה שאומר 
“לילה לכם מחזון, וחשכה לכם מקסום, ובאה השמש על  ו’(:  )ג’,  ככה 
הנביאים, וקדר עליהם היום” - תשקע השמש על הנביאים והיום יחשך 
עליהם. איזה יום? הכוונה ליומו של הקב”ה שהוא אלף שנה “כי אלף 
שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור” )תהלים צ’ ד’(. ומיכה הנביא שחי עוד 
בזמן בית ראשון אומר הנבואה תימשך בישראל אלף שנה בלבד. וככה 
כתב גם רבי יהודה הלוי בעוד פיוט שאומרים אותו בסליחות של ג’רבא 
143( “משך נבואה אלף שנים נמשך”, ואז  )סליחות שפתי רננות הנד”מ עמ’ 

נפטרו חגי זכריה ומלאכי באותה שנה, ובאותה שנה הייתה הפגישה12. 

“מה נהדר כהן גדול בצאתו בשלום מן הקודש”
שמעון הצדיק היה כל כך יפה תואר ויפה מראה. בדורו היה בן סירא13, ו. 

במסכת בבא בתרא )דף קע”ב ע”א( אם היו שווים - משלשים, כותבים גם את השמות של הסבא. 
אלו המתנות שהביאו לאלכסנדר. מתנה אחת עברה ]ראה בהערה הקודמת[, אבל הרווחנו דבר 
אחד שהשם אלכסנדר נעשה שם של יהודים. היה גאון גדול  רבי אלכסנדר סענדר שור, מחבר 
ספר תבואות שור על הלכות טרפויות, סומכים עליו כל חכמי האשכנזים. רבי משה שתרוג 
ע”ה רבה של תונס כתב בתשובה )שו”ת ישיב משה ח”א סי’ ל”ד( שאם יש דבר שהתבואות שור 
מתיר אותו, אנחנו יכולים להתיר בעינים עצומות. כי הרב תבואות שור ופרי מגדים מחמירים 
מאד, ואם אמרו הדבר הזה מותר אפילו אם יש חכם שחולק עליהם אתה יכול לסמוך במאה 
אחוז שזה מותר. וכי אתה רוצה להחמיר יותר מהתבואות שור?! התבואות שור נזהר מאד 
בכל דבר, וכשמתיר דבר אפשר לסמוך עליו. לעומת זאת על הפרי חדש אומר החתם סופר 
להיפך )עיין בס’ תורת חיים סי’ פ”ד( שאם הפרי חדש אוסר דבר אל תתיר, זה פחד. כי הפרי חדש 
יש לו כוחא דהיתרא חזק מאד, כל דבר אם אפשר להתיר היה מתיר אותו. אז אם הוא אמר על 

דבר שהוא אסור הוא אסור. כל אחד והאופי שלו.
יש אומרים שזמן אנשי כנסת הגדולה היה הרבה יותר מארבעים שנה. אבל זה מה    .12
שאמרו חכמים. חכמים קבעו )יומא דף ט’ ע”א( שבית שני היה ארבע מאות ועשרים שנה, מי 
שרוצה להוסיף על ימי בית שני 180 שנה, תשאל אותו: תגיד מה היה באותן שנים? איפה 
הם הלכו? איזה חכמים היו אז? הכל לוט בערפל, לא יודעים כלום. אז תשאיר את הקבלה 

שלנו כמות שהיא.
13.  יש שני ספרים של בן סירא. יש בן סירא שהגמרא מביאה ממנו כמה דברי חכמה, למשל 
אתה רואה קטע בגמרא שמדבר בעברית כל כך יפה, אתה לא יודע מאיפה הוא. “אמר ליה רב 
לרב המנונא, בני אם יש לך היטיב לך” - אם ה’ נתן לך עושר וממון, תעשה טובה לעצמך. אל 
תשב בסיגופים ובתעניות. “כי אין בשאול תענוג ואין למוות התמהמה” - המוות לא מחכה, 
בא פתאום. “ואם תאמר אניח חוק לבני” - אניח כסף לבנים שלי. “בשאול מי יגיד לך”? ככה 
כתוב לפנינו בעירובין )דף נ”ד ע”א(, בעין יעקב שם כתוב אחרת – “בשאול מי יודה לך” וזה יותר 
נכון. ככה כתוב בתהלים )ו’ ו’(: “כי אין במוות זכרך בשאול מי יודה לך”. אתה חושב שהבנים 
יודו לך? מה אכפת להם, אבא מת? מת. יעשו קדיש לצאת ידי חובה וזהו. אבל תעשה טובה 
לעצמך. כמה פעמים אנשים סגפו את עצמם, אכלו לחם צר ומים לחץ, גרו בשכונה מסוכנת 
ונשארו שם, ואחר כך בסוף הכל הלך לאיבוד. לא לעשות ככה. והביטוי הזה רב לא רגיל לדבר 
ככה, רב מדבר בארמית: “טרחי בך בשמעתא ולא מסתייעא מילתא” )פסחים דף קי”ג ע”א(. ככה 
אמר לבן שלו אייבו. יש לו שני בנים, אחד קרא לו על שם אביו – אייבו, ואילו השני קרא לו 
על שם דודו רבי חייא – חייא. חייא בר רב. והוא יצא תלמיד חכם, ככה כתוב בגמרא )ברכות 
דף י”ב ע”א ועוד(: “אמר ליה שמואל לחייא בר רב, בר אוריין! תא ואגמרך וכו’”. ואילו אייבו 
לא יכול ללמוד, ורב טרח אתו. רב בנה ישיבה בבבל שהתקיימה שמונה מאות שנה ומעלה, 
וראה שאצל אייבו בנו אין מה לעשות. אייבו - איי בו, כל הזמן איי בו... מה נעשה לו?! אז 
אמר לו “בלאשי”, טוב, תהיה סוחר, אתן לך עצות במסחר שלא תפסיד. “טרחי בך בשמעתא 
ולא מסתייעא מילתא, תא אגמרך מילי דעלמא” - דיבר אתו בארמית, כל הזמן בארמית. מה 

פתאום דיבר כאן בעברית? אבל מתברר שזה לקוח מבן סירא. 
ויש בן סירא אחר, לא ידוע בדיוק המקור שלו. כתוב בו דברים מוזרים מאד. כתוב שהוא נולד 
מירמיה שהלך להתרחץ והבת שלו נתעברה ממנו, זה מוזר מאד. ולמה נקרא בן סירא? כי 
סירא גימטריא ירמיהו, אז הוא הבן של ירמיהו. זה לא מובן. יש “מדרש” כזה, שהרבה שטויות 
יש בו. הגמרא אמרה )סנהדרין דף ק’ ע”ב( שלא ללמוד בבן סירא, כי יש בו הרבה דברים מוזרים. 
זה איבוד זמן, זה ספרים חיצונים. אבל יש שני בן סירא, יש בן סירא שהוא בסדר גמור ויש 
בן סירא שהוא לא מובן. גם זה יש לנו וגם זה יש לנו. ובן סירא הנחמד והנכבד היה בכתב יד 
ונתגלה רק לפני מאה שנה בגניזת קהיר. יש שם אוצרות נפלאים. יש לנו קטעים בגמרא פה 
ושם שהתוספות אומרים הפסוק הזה לא ידוע לנו, “סלסלה ותרוממך ובין נגידים תושיבך” 
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“מה נהדר בהשגיחו מאהל  והוא כל כך שיבח את שמעון הצדיק, אמר 
ובצאתו מבית הפרוכת, ככוכבי אור מבין עבים, וכירח מלא בימי מועד” 
וכו’. תארים מיוחדים במינם. אנחנו אומרים מעין זה, איני יודע אם אלה 
שכתבו את הדברים בתפילה של מוסף של כיפור הם ראו דברי בן סירא, 
אבל התיאורים שם כל כך יפים )לא הזכירו את שמעון הצדיק(: “מה נהדר כהן 
גדול בצאתו בשלום מן הקודש. כאחלמה קבועה בעטרת, כאודם קשורה 
בכותרת, כנופך בחושן מודעת” כל כך יפים התיאורים שם שאתה לא יכול 
לקרוא אותם בשלוות נפש. אם אדם יש לו רגש והוא מבין עברית, צריך 
להשתפך בבכי. “מלא מאור נוצץ”. כתבו ככה רבי יהודה הלוי ורבי שלמה 
אבן גבירול ורבי אברהם אבן עזרא, ולפניהם רבי יוסף בן אביתור שהיה 
בן דורו של רב האי גאון. לאשכנזים יש מעין זה: “מה נהדר מראה כהן 
גדול”, אנחנו לא אומרים מראה, אלא “מה נהדר כהן גדול”, אבל התיאורים 

מיוחדים במינם, דומים לתיאורים של בן סירא על שמעון הצדיק. 

דמות של זקן עוטה לבנים
שמעון הצדיק היה ארבעים שנה כהן גדול )ככה אומרת הגמרא ביומא דף ז. 

ט’ ע”א(, היה חכם גדול מאד ונשאר לנו ממנו משפט אחד בפרקי אבות. 

אומרים שהוא התנא היחיד שיודעים בדיוק יום הפטירה שלו, כי הגמרא 
ביומא )דף ל”ט ע”ב( אומרת שהוא נפטר שבוע ימים אחרי חג הסוכות, 
כל שנה כשנכנס לבית קודש הקדשים רואה שם דמות של זקן עוטה 
לבנים, ומברך אותו. בשנה האחרונה אמר למחרת יום כיפור לבני ביתו: 
השנה הוא מת. אמרו לו: למה? אמר להם: השנה ראיתי את הזקן הרגיל 
שאני רואה אותו לבוש לבנים ועכשיו הוא לבוש שחורים, כאילו אומר 
זהו, נגמר. וככה היה, אחרי חג הסוכות גמרו את כל השמחה. ואחרי 
שבוע ימים נפטר. שמעון הצדיק כל כך היה חשוב ויקר עד שתיארו 

אותו בצורה מיוחדת. 

מרן רבנו עובדיה יוסף ע”ה ושמעון הצדיק
הרב עובדיה ע”ה מי שזוכר אותו איזה הוד מראה היה לו, איזה מראה14. ח. 

אותו התיאור שקוראים על הרב עובדיה אתה יכול לדמיין מה היה שמעון 
הצדיק. ושמעון הצדיק נפטר אחרי חג הסוכות שלא להפריע את השמחה 
של החג, והרב עובדיה אותו דבר בדיוק, נפטר אחרי חג הסוכות. כולם היו 

בברכות דף מ”ח ע”א ]כ”ה הגירסא בעין יעקב שם, וכ”ה בדפו”י ועיין מהרש”א שם[ איפה 
נמצא הפסוק הזה? יש פסוק במשלי )ד’, ח’( “סלסלה ותרוממה תכבדך כי תחבקנה” איפה “ובין 
נגידים תושיבך”? כותבים תוספות )עירובין ס”ה ע”א ד”ה בצר( שבספר בן סירא הוא )וע”ע תוס’ 
ב”ק צ”ב ע”ב ד”ה משולש(. היום מצאו בן סירא, אבל לא כולו. חלק נשאר וחלק הלך לאיבוד. 
ויש לנו בן סירא ביוונית שמתורגם על ידי כל מיני מתרגמים, אבל התרגום לא שווה כלום. 

איזו שפה זאת?! לתרגם מיוונית לעברית זה לא הולך. 
14.  פעם הלך לצרפת ואז נתנו המחבלים הארורים מיליון דולר על הראש שלו, מי שיהרוג ח”ו 
את הרב יקבל מיליון דולר. והיה אז בסכנה, אז היהודים בצרפת הלכו לנשיא ז’ק שיראק, אמרו 
לו תשמע, הרב שלנו צריך שמירה מעולה. שוטרים ומטוס למעלה, אולי יפגעו בו הארורים 
האלה. עשה ככה, שלח שוטרים ושלח הכל. והם נסעו מהר, עד שמי שנסע עם הרב אמר 
לו: יש פחד, איך אתה נוסע כל כך מהר? זה מסוכן. אמר לו: סע מהר, אנחנו שלוחי מצווה 
לא ניזוקים. תיסע, העיקר שנגיע מהר. כשהגיעו אמר, רגע, צריך להודות להם. תקרא לי את 
השוטרים. ואלה שוטרים גוים. אמרו לרב: למה נקרא לשוטרים? הם לא מבינים את הרב, הרב 
מדבר בעברית. אמר לו: אין דבר, תתרגם - ואתה תבאר )אל תקרי “ואתה תבער” )דברים כ”א ט’( 
אלא “ואתה תבאר”...(. אז הרב דיבר להם: אני מודה לכם על אחריותכם ועל זה, ואיך עשיתם 
וכו’, “הוד והדר לפניו” )תהלים צ”ו ו’(. והם שמעו את התרגום. הלכו אחר כך לשיראק ואמרו 
לו “האפיפיור של היהודים מיוחד, אין כמוהו”... זה אדם נכבד, אדם מכיר טובה. לא ראינו 
כזה, הסענו כמה ראשי מדינות ואף פעם לא התייחסו אלינו. נכנסו עם האף למעלה, אבל 
הוא בן אדם. אחרי זמן מה )אולי כמה חודשים, או שנה או שנתיים( היו צריכים בני הקהילה שם 
כמה בקשות משיראק. אז הלך ראש הקהילה )מר צבי עמאר( לז’ק שיראק, והוא אמר לו: אני 
מאשר לכם את הכל בזכות האפיפיור שלכם. הוא התפלא האפיפיור? איזה אפיפיור?! אין 
לנו אפיפיור. אמר לו: האפיפיור שבא לפני שנתיים והיה כל כך מכובד. אמר לו: למה תקרא 
לו אפיפיור?! זה הרב שלנו... אמר: מה המיוחד שיש בו? אמר לו: תראה איזה מכתב כתבו 

לי השוטרים, אף פעם לא ראינו אדם כזה. אציל רוח, עניו, בן אדם!

מתפללים ומתפללים, היו מקבלים קבלות לגמור כל הש”ס וכו’. שבוע 
לאחר חג הסוכות ג’ בחשוון נפטר. תשרי נגמר, זה החג שכולו שמחה, 

ובחשוון הלך לעולמו. 

מֹח של בן תורה שווה עשרת אלפים מוחות של פרופסורים
והוא אמר על שלושה דברים העולם עומד - על התורה ועל העבודה ט. 

ועל גמילות חסדים. “על התורה” - לימוד תורה חשוב מאד. לפעמים אני 
קורא דברים של צער. היום קראתי שהאדמו”ר מקלויזנבורג )זה שעשה 
מפעל הש”ס( אמר: “העני הגדול ביותר היום זה התורה”. זה כואב לי. התורה 

אסור לה להיות ענייה, צריכים לכבד לומדי תורה15. התורה צריכה להיות 
מכובדת. מֹח של בן תורה שווה עשרת אלפים מוחות של פרופסורים שלא 
מבינים כלום ולא מרגישים בכלום16 )דוקטור ופרופסור ומערכת ומכון, כולם 
שטויות והבלים(. תלמדו תורה תבלעו את כולם. ַאל תראה את עצמך שפל 

כי אתה לומד תורה, אלא התורה היא למעלה מכולם.

להתפלל תפלה מכל הלב
“ועל העבודה” - זו תפילה. יש אומרים עבודה זו עבודה, זה לא נכון, י. 

משום שחכמים קוראים לעבודה פשוטה מלאכה. כמו: “אהב את המלאכה 
ושנא את הרבנות” )אבות פרק א’ משנה י’(. אלא “עבודה” פירושה עבודת 
ולומדי תורה צריכים לחפש פרנסה כלשהי. פעם בחוץ לארץ החיים היו בזול, הכל    .15
היה בזול. אתה קונה ירקות בכמה גרושים. אולי ביום ששי עליך קצת להוציא כסף לכבוד 
שבת. הרב מלמד תלמידים, מי שיש לו כסף אז אבא שלו משלם, ומי שאין לו כסף הרב יגרש 
אותו? מה פתאום. מלמד אותו בחינם. וכן על זו הדרך. אם היו רוצים הורים שהרב יתעסק 
הרבה יותר טוב עם הבנים שלהם, היו מביאים לרב יותר כסף שישקיע יותר בבן שלהם. והיו 
רבנים שלא היה מספיק להם, מה היו עושים? בלילות עובדים כפול, היו מעתיקים ומגיהים 
ספרים עד שהעינים שלהם כהות, ככה היו עושים. אין פרנסה. היום אי אפשר, חזן אם לא 
תשלם לו, אז הוא עמל לרוח?! הרי הוא מכין כמה שעות תיקון סופרים, מכין הטעמים וכל 
מיני דברים. בא אלי אחד שוטה הביא לי בחור מהישיבה )עכשיו הוא בירושלים(, אמר לי: 
תגיד לו שיקרא לנו בספר תורה. אמרתי לו: למה אתה לא קורא? התבייש ממנו, אמר לי: 
טוב טוב. אחרי שהלך הבן-אדם המעונב והמסולסל הזה, מפוטם כמו שור פטם... אמרתי 
לו: כמה הוא נותן לך? אמר לי: עשרים וחמשה שקלים לשבוע)!( הוא לא מתבייש הבן אדם 
הזה?! פרשה יש בה מאה וחמשים פסוקים, וכל פסוק הוא חוזר עליו כמה פעמים שיזכור 
אותו, תביא לו רק עשרים וחמשה שקלים?! )זה בשביל במבה(. אמרתי לו: אל תקרא לו יותר! 
יש מקומות שיודעים לכבד. היה בחור אחד שלמד אצל הרב שלנו לפני שנים רבות, שמו 
דוד עיזורה )שמעתי את זה מפי חבר שלו( היה לומד אצל הרב, והרב אומר לו כל שבוע: “תכין 
תיקון סופרים”, “תכין תיקון סופרים”, והוא היה אומר לו: הרב, מה אני עושה בזה? אמר לו: 
תשמע, זה הלחם שלך. זה הלחם שלי?! הלחם שלי זה תיקון סופרים?! אחרי שנים הבחור 
הזה - דוד הלך לצרפת ולמד שם להיות חייט טוב. חייט של בגדים מיוחדים, “סיר מיזיר” 
)לפי מדה( והתפרנס יפה. יום אחד הגיעו סחורות מסין, הכל בשפע, הכל בזול, נגמרה הפרנסה 
שלו. אין לו כלום. אין לו שום דבר. מי יקנה ממנו במחיר כפול?! הכל בזול, מה שאתה רוצה 
מסין, יעשו לך בדיוק. אפילו תראה להם מזוזה יכתבו כמוה בדיוק... זה שיגעון, והם מקבלים 
גרושים. ככה חיים שם. אין מה לעשות. יום אחד הלך להתפלל מנחה וערבית בבית הכנסת 
קרוב שלא היה מכיר אותו, והוא היה יושב שם ויש מנין והשקיעה עוד מעט ולא מתחילים. 
אמר להם: למה אתם לא מתפללים? אמרו לו: אין לנו חזן, מחכים לחזן שיבוא. אמר להם: 
אני יכול להיות חזן? אמרו לו: בבקשה. עמד חזן והתפלל כל כך יפה. אמרו לו: אתה יודע 
גם לקרוא בתורה? אמר להם: כן, אני יודע. אמרו לו: אז תבוא בשבת. שלמו לו סכום מכובד 
יותר ממה שהיה מקבל בזמן שהיה חייט... אמר, זה מה שאמר לי הרב “זו הפרנסה שלך”. יש 
לנו עוד בחור בישיבה גם כן אותו דבר )בכולל כמה הוא מקבל? אלף שש מאות, אלפיים, אלפיים 
חמש מאות זה שיא(, בנתניה יש שם בתי כנסת ואוהבים חזן שיקרא טוב ומכין את הפרשה יפה. 
אוי ואבוי אם יעשה שגיאה אחת, מלעיל או מלרע יבלעו אותו... )בנתניה יש הרבה תוניסאים, 
כי ‘נתניה’ עם הכולל גימטריא ‘תונס’...(, שמו אותו חזן, והוא מקבל על קריאת התורה חמשת 
אלפים וחמש מאות. אסור לתורה להיות בזויה! אסור! אדם צריך לכבד את עצמו ולכבד את 
התורה. לא לחטוף כסף, אבל אם מישהו מבקש ממך לעשות לו עבודה, תגיד לו שישלם. אם 
תלך לעורך דין שיכתוב לך איזה מכתב שיש בו שלוש-ארבע שורות, יבקש ממך מאה דולר 
מינימום. אבל תלמיד חכם תמיד רמוס. עד שישלחו מכתב: רבותי! )פעם קיבלתי מכתב כזה, 
והאשה כתבה אותו( שמונה עשר ילדים יש לנו, ובעלי היקר והנכבד עוסק בתורה יומם ולילה, 
ואפילו לכתוב מכתבים הוא לא כותב. עכשיו היא מחפשת מי שיעזור לה להשיא את הבת 

העשירית. למה התורה צריכה להיות ככה בשפלות כזאת?!
16.  אומרים מצאנו כתב יד, אתה מבין את כתב היד?! יש איזה ספר חדש, שמו “מגנזי אירופה”, 
ויש בו פירוש של רבי יוסף קרא על ספר שופטים, שורה אחת חסרה ולא ידעו להשלים אותה. 
אמר “אני לא יודע להשלים”, מסכן, השלמתי לו. המעתיק ראה מלים דומות, קפצה לו שורה, 

פשוט מאוד להשלים אותה. איפה החכמים האלה?

לרפואת 
 מרגלית 

בת סרח חיה 
לבית חדאד

לעילוי נשמת הזקן הכשר 
 רחמים חבורה 
 בן שלום ומזל 

 נלב"ע כ"ג בניסן 
התשפ"א



קרבנות בבית המקדש, ובימינו זו תפלה. חשוב מאד שהאדם יתפלל כמו 
שצריך. יש אומרים בשם רבי חיים מוואלוז’ין שהוא אמר הייתי נותן את 
כל התורה שלי בשביל תפלה אחת זכה, ויש אומרים שהוא אמר הפוך, 
הייתי נותן את כל התפלות שלי בשביל להוציא דין אחד מהגמרא. יכול 
להיות שהוא אמר גם ככה וגם ככה. להתפלל תפלה מכל הלב, מקירות 

הלב, זה שווה הרבה מאד. 

גמילות חסדים בכל זמן
ודבר שלישי “גמילות חסדים”. אדם שלומד תורה או מתפלל, ובא יא. 

מישהו ומבקש ממנו בקשה, תאמר לו תעוף מכאן? לא. הגאון מוילנא 
היה מייקר כל דקה וכל שניה, והיה חכם אחד בן דורו, שמו רבי יעקב. 
יש לו שבע בנות והוא רוצה לחתן אותן, איך היה מחתן אותן? היה הולך 
לגאון מוילנא )כנראה היה בעירו( ואומר לו: הרב יכתוב לי המלצה, הרב 
כותב לו המלצה והוא מביא את כל הכסף הדרוש לבת. הבת השניה 
אותו דבר, מביא המלצה של הגאון מוילנא. לא צריך “גם אני מצטרף” 
ולא צריך כלום... רבי אליהו מוילנא כותב שלוש שורות וזה מספיק17. 

כל כך חשוב הדבר הזה. 

“הזוגות” – נשיא ואב בית דין
18”אנטיגנוס איש סוכו קיבל משמעון הצדיק. הוא היה אומר אל יב.   

תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס אלא הוו כעבדים 
המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס ויהי מורא שמים עליכם” 
אבות )פ”א מ”ג(. יש כאן מאמרים של תנאים שמופיעים רק פעם אחת 
בכל המשנה. והרמב”ם )בהקדמתו לסדר זרעים( מנה כמה חכמים כאלה19, 
ולפי מה שאני זוכר גם אנטיגנוס איש סוכו מופיע רק פעם אחת. ואלו 
נקראים “הזוגות”. מה הפירוש? שבמשך כמה דורות עד הלל ושמאי, 
אלו היו נשיא ואב בית דין. למשל שמאי היה אב בית דין, והלל הזקן 
היה נשיא20. לכן אלה החכמים המוזכרים בפרקי אבות פרק א’ נקראים 

זוגות, אחד נשיא ואחד אב בית דין. 

17.  פעם אחת הלך ר’ יעקב לגאון מוילנא וראה שהוא היה מברך ברכת המזון, ואמר רבותי 
כשמגיעים ל”אל יחסרנו” )אנחנו אומרים “רווח והצלה וכל טוב”( שם צריכים לענות אמן. והוא לא 
ידע את זה, חשב אמן אומרים בסוף ברכת המזון. והנה אמר הגאון שב”אל יחסרנו” צריכים 
לענות אמן. מיד חזר הביתה. אמרו לו מה, הבאת כבר את הכסף? אמר להם לא, הבאתי לכם 
מתנה שאין כמוה מהגאון. מה המתנה? קודם כל נאכל ונברך ברכת המזון. אמר להם כאן 
אומר הגאון כשאתם שומעים “אל יחסרנו” צריכים לענות אמן. חבל על כל אמן שתפסידו. 

עכשיו אני הולך לאסוף כסף...
18.  הערת המערכת: מכאן והילך מתוך שיעור שנמסר בכ”ג בניסן תשע”ה - בבית הכנסת 

“אהבת התורה-איש מצליח” - בין מנחה לערבית.
נחום המדי,  אבל חלק מהחכמים שמנה מופעים בעוד מקומות. למשל הוא מנה את    .19
וכתב שהוא מופיע רק פעם אחת בפרק במה מדליקין )שבת דף כ’ ע”ב(, ומצאו שיש אותו בעוד 
מקום. ופעם הגאון בעל חוות יאיר )שו”ת חוט השני סי’ כ’( מצא כמה וכמה תנאים שהרמב”ם 
אומר שהם “חד פעמיים” והם מופיעים בעוד מקום. והרב חיד”א )עין זוכר מערכת האל”ף אות 
י”ב( העיר עליו שהוא לא ראה שכבר הרגיש בזה בעל ספר יוחסין, ואחר כך הרב חיד”א ראה 

במקום אחר שהחוות יאיר )סי’ א’( ראה גם את דברי ספר יוחסין. חוות יאיר היה בקי נפלא.
20.  והלל המשיך את הנשיאות לזרעו אחריו שלושה עשר דורות. מדת הענווה חשובה מאד. 
הלל הזקן היה עניו, היה מדבר עם גר כמו שמדבר עם אח )עיין בשבת דף ל”א ע”א(. ופעם בא 
אליו אדם אחד ביום ששי באמצע המקלחת שלו, ואומר לו: יש לי שאלה! הוא חושב שזה 
שאלה בפיקוח נפש, יולדת וכדו’. אז הוא התעטף באמצע המקלחת ויצא אליו. והוא שואל 
אותו: תגיד לי, למה הראשים של הבבליים עגולים? כלומר אתה הלל בבלי ויש לך ראש עגול 
ואתה קצת משונה... אמר לו הלל: זו שאלה גדולה ויפה מאד. והתשובה היא כי המיילדות של 
בבל הם לא פקחיות, והן לא יודעות לסדר את הראש שיהיה מרובע כמו שלך... לכן הראש 
שלהם עגול. מה לעשות?! וככה עוד פעם בא ושאל אותו עוד שאלה מוזרה, וככה הפריע לו 
שלוש פעמים. בסוף שאל את הלל: אתה הוא שקוראים לך הלל? ענה כן. אמר לו אם קוראים 
לך הלל שלא ירבו כמותך בישראל! הלל אמר לו: למה אתה מקלל אותי? אמר לו כי בגללך 
הפסדתי 400 זוז! )זה סכום גדול מאד, שהרי כתובת אשה אם היא בתולה 200 זוז )ואם היא אלמנה זה 
רק 100 זוז(, וזה כפול, פי שנים(. אני וחבר שלי עשינו התערבות על 400 זוז, אם אצליח להרגיז 
אותך אקבל ארבע מאות ועכשיו הפסדתי. אמר לו הלל: כדאי הוא הלל שתפסיד בשבילו 
400 ועוד 400, והוא לא יתרגז. ומה השכר שהלל קיבל על זה? הלל ושמעון, גמליאל ושמעון, 
גמליאל ושמעון ורבי. שבעה דורות נשיאים עד רבינו הקדוש. ולאחריו עוד ששה דורות עד 
הלל האחרון שעשה לנו את העיבור, ובזכות העיבור שהוא עשה כולנו יודעים שהיום כ”ג 

בניסן! זו  שלשלת הדורות.

כל דבר ודבר בחיים תעשה בסבלנות
אנטיגנוס איש סוכו קבל תורה משמעון הצדיק. כלומר הוא לימד יג. 

אותו כל מה שידע והעביר לו את הכל, והוא נתן מלה אחת של מוסר. 
ההלכות שהוא אמר לא הובאו כאן, כי במשך הדורות כבר נכתבו במקום 
אחר בשם בית שמאי או בית הלל למשל, אבל כאן זה דבר של מוסר. 
ומה הוא? אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס. אל 
תעשו מצוה ותאמרו: איפה השכר? הוא עוד לא הגיע. לא עושים ככה, 
אלא צריך לחכות בסבלנות. כל דבר ודבר בחיים תעשה בסבלנות21. וכמו 
שבחיים צריך סבלנות בין אדם לחבירו, ככה צריך סבלנות בין אדם למקום. 

מה זה ‘מימונה’?
אנחנו ביום הזה ]כ”ג בניסן תשע”ה[ עושים “מימונה”. מה זה מימונה? יד. 

)גם בתונס ובג’רבא עושים מימונה, אבל משהו קטן מאד(22. יש אומרים שמימונה 

זה על שם אביו של הרמב”ם. רמב”ם - רבנו משה בן מימון, מימון זה לא 
שם משפחה, אלא זה השם של אבא שלו. ששמו היה רבי מימון שהיה 
דיין וחכם גדול23. והמרוקאים אומרים שהוא נפטר ביום אסרו חג של 

פסח. אבל אין שום מסמך על זה. 

מימונה – אמונה, מחכים בסבלנות לגאולה
אבל יש הסבר אחר שהוא יותר מתקבל, שמימונה זו אמונה. לומר לנו טו. 

שלמרות שהמשיח עוד לא בא, ולמרות שמנסים בכל דור ודור לקרב את 
הקץ בכל מיני דרכים יש בדרכים פוליטיות... ויש בדרכים מסויימות על 
פי הקבלה, כמו חכם אחד בצפת בימי האר”י שהשביע מלאכים למעלה, 
ובאו אליו ושאל אותם איך יביא את הגאולה, ואמרו לו: תעשה כך וכך, 
40 יום ותלכו למקום פלוני ותמצאו שם כלב  אתה ותלמידיך תצומו 
שחור ענק – בולדוג, הוא ואשתו. ואלו הס”מ ואשתו “פלונית” ותקחו 
אותם ותכבשו אותם, ותגיעו להר שעיר ותתקעו בשופר, ויבוא המשיח. 
והוא עשה כל מה שאמרו לו, אבל ברגע האחרון הכלב הזה שהיה מדבר 
)אולי על ידי נביחות(, ביקש ממנו תן לי אוכל. והזהירו אותו המלאכים אל 

תתן לו כלום, אבל הכלב הזה אמר תתן לי להריח קצת. והוא נתן לו איזו 
קטורת או לבונה, והוא הריח וניתק את הכל והתנפל עליהם, ואמרו 
אוי לך יוסף דילה ריינה איבדת את הכל24. וזוהי המימונה, שלמרות 
21.  יש סיפור יפה שקראתי פעם בהדברות. בחור אחד חזר בתשובה, ושאלו אותו: איך חזרת 
בתשובה? אמר להם עברתי כמה משברים בחיים, ובסוף נפגשתי עם בחורה אחת והסכמנו 
להתחתן, והיא הייתה טובה מכל הבחינות, וגם הסכימה להתחתן, אבל כל פעם הייתה דוחה 
- לא עכשיו ולא עכשיו, וכבר לא היה לי כח. מה עשיתי? הלכתי לרבי דוד אבוחצירה בנהריה, 
וראיתי שם תור ארוך שמחכים לרב, מה נעשה? נחכה. וככה חיכיתי שעתיים ונכנסתי אליו 
וסיפרתי לו את כל הסיפור שלי. ושאלתי אותו מה לעשות? להתחתן ִאתה או לדחות אותה 
“סבלנות!”. וזו המלה היחידה שאמר.  ולמצוא מישהי אחרת? הרב הרים את ידו ואמר לי 

בשביל המילה “סבלנות” חיכיתי שעתיים?! אחר כך חיכיתי שנתיים והתחתנתי אתה.
יש אוכל מסויים שנקרא מימונה, ועשו עליו שיר: “מימונה מימונה טלעת לזיתונה”    .22
)עלתה על עץ הזית(. אבל לא עושים מזה רעש. המרוקאים עושים מזה רעש גדול. מזמינים את 
כל האשכנזים, ומכינים מופלטה ומימונה ואוכלים ָחָלב במוצאי פסח. ולאכול חלב במוצאי 
פסח זה כבר כתוב בראשונים, שנמצא כתוב כן ברב נסים גאון )שחי לפני אלף שנה, בתקופת 
הגאונים( שכתב על מה נאמר “אל תטוש תורת אמך” )משלי א’, ח’(? על מנהגים שהאמא עושה, 
למשל, חלב במוצאי פסח, פולים בהושענא רבא, וראש כבש בראש השנה. אל תבזה אותם, 
ואל תזלזל בהם – “אל תטוש תורת אמך”, זה מה שהאמא יודעת, אבל זו מסורת של דורות.
ונשאר לנו מכתביו מעט מאד. יש מאמר שהוא דומה למאמר קידוש ה’ שכתב בנו,    .23

אבל בסגנון אחר קצת. ויש תשובה אחת או שתיים שהרמב”ם מביא “שמעתי מאבי” וזהו.
והסיפור הזה כתוב בצורה מיוחדת, ונראה כאילו לא היה ולא נברא. לפני כמה שנים    .24
הייתי בצפת והיה שם מדריך אחד שהלך אתנו, ואמר זה בית הכנסת של הרב האר”י, וזה 
הבית של דילה ריינה המקובל שרצה להביא את המשיח, שאלתי אותו: באמת יודעים את זה? 
אמרו לי: שזו מסורת בצפת. והרב האר”י אמר שהיה חכם כזה שרצה להביא את הגאולה בכח 
ולא הצליח. והמדריך הזה אמר עוד דברים, שמשפחת טולידאנו באה מגירוש ספרד מהעיר 
טולידא, )יש עיר כזו שהאבן עזרא חי שם(. וכשהם יצאו משם הם עשו שבועה שלא יחזרו יותר 
לספרד, ויש כאלה שאמרו שהם אפילו עשו חרם. והרב עובדיה אומר ביביע אומר )ח”ז חיו”ד 
סי’ י”ד( שלא בטוח שעשו חרם, ולכן יהודים שרוצים לחזור לספרד יכולים לחזור, כי אין לנו 
מסמך מפורש שהם עשו חרם. ואומרים שזו הכוונה “טולידאנו”: טולידא – נו! שלא חוזרים 
יותר לטולידא. אבל זה בדרך דרש, ופשט פירוש המשפחה טולידאנו שבאו מטולידא. ואמר 
]המדריך[: וגם אני נקרא “אמריקאנו”. ולמה? כי יצאתי מאמריקה, ואני אומר אמריקה – נו! 

אני לא חוזר יותר לאמריקה... 
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שהגאולה מתעכבת, אנחנו מאמינים. מאמינים בני מאמינים. ומחכים 
בסבלנות. והמילה סבלנות בעצמה יש בה חכמה רבה מאד. סבלנות זה 
אותיות סבלנו ת. והכוונה: סבלנו - סבלנו הרבה בגלות, ות’ זה בגימטריא 
אליהו הנביא זכור לטוב. תשלח לנו את אליהו, והקב”ה אומר כן. ויותר 
)148( - עשינו פסח ואמרת לנו  פסח  מזה - “סבלנו” עולה בגימטריא 
“בניסן עתידים להגאל” )ר”ה דף י”א ע”א(, אז איפה הת’ - אליהו הנביא 
זכור לטוב? סבלנות! ולאט לאט ה’ מראה לנו נסים ונפלאות25. לכן אדם 
לא ידחוק את השעה26. החיפזון הזה להיות “פחז כמים” )בראשית מ”ט 
ד’( זה רע מאד27. אל תהיה נחפז, אלא תחיה בסבלנות. גם אם הפסדת 
היום - תרויח מחר. אל תילחץ. אל תדחוק את השעה. ולכן אל תבוא 
אל הרב על מנת לקבל פרס, אלא תדע שהפרס מגיע, אבל לא כרגע, 

אלא לאט לאט.

“מאלפי זהב וכסף”
“אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס”. טז. 

לא כתוב על מנת שלא לקבל, אלא תקבל את הפרס, אבל אל תבוא על 
מנת כן. אל תאמר: אני מתפלל ואני מחכה שתביא לי כסף. היה חכם 
אחד ששמו רבי דוד זריצקי28, והחכם הזה כתב: לפעמים אני צריך לקום 
מוקדם, וזה קשה לי, כי קר בחוץ ואני לא יכול להתפלל בהנץ )ובמיוחד 
עוד מעט כשהנץ יהיה מוקדם מאד(, אז אני אומר לעצמי: דוד, אם יגידו לך 

שאם תקום עכשיו, תקבל 500 דולר, האם היית קם? והוא חושב ואומר 
כן הייתי קם, ואז הוא פונה לה’ ואומר: ריבון העולמים תרשום לי 500 
דולר, כי אני קם עכשיו. אני הולך ונרשם לי למעלה 500 דולר. וגם אם 

לא יגיעו היום יגיעו מחר, העיקר שקימתי את המצוה. 

ע”י השמחה הטורח נעשה קל
לעשות את המצוה בשמחה ובהתלהבות, ולא לעשות את יז.  וצריך 

המצוה כעול כבד. כי כאשר אדם עושה את המצוה כעול, הוא לא מרגיש 
בה לא טעם ולא ריח. פעם ראיתי תיאור כזה, שיש שתי נשים שעובדות 
במטבח של ישיבה אחת, אחת מקלפת תפוחי אדמה וגם השניה מקלפת, 
ויש המון תפוחי אדמה. נגיד שכל אחת מקלפת שלוש מאות או ארבע 
וקילוף שמקלפת, אומרת  מאות תפוחי אדמה. ואחת על כל קילוף 
שיהיה כח לתלמידים, שילמדו תורה באהבה ושמחה, שיהיה  להם 
לבריאות. היא נהנית מכל תפוח אדמה שהיא מקלפת. והשניה אומרת: 
25.  מישהו חשב השנה ]שנת תשע”ה[ שילכו ימינה? כולם אמרו “הולכים עם בוז’י”, אבל 
כמה שעושים, הקב”ה עושה להפך “ימין ה’ רוממה ימין ה’ עושה חיל” )תהלים קי”ח, ט”ז(. 
צריך להתפלל לה’ שהשמאל לא יעלה ולא יבלבל לנו את המוח. ואם יעלה שיהיה רק 

תמונה בלבד, וזה הכל.
26.  והיה איזה בחור אחד עשיתי לו סימן, השם שלו גימטריה פרח. הוא לא למד בישיבה, יש 
לו כיפה סרוגה אבל הוא לומד טוב, ומדי פעם שולח לי מפתחות על הריב”ש ועל הרשב”ש. 
אמרתי לו בשביל מה אתה עושה את המפתחות האלה? אמר לי שיהיה לך. ופעם כתב לי 
שהוא רוצה להתעשר, אמרתי לו: תן מעשר וזה יתן לך עושר. “מעשרות סייג לעושר” )אבות 
ג’ י”ז(, הוא אמר: בסדר, אני אתן מעשרות לישיבה, אמרתי לו: לאו דוקא לישיבה, אלא תתן 
לכל מקום. והוא נתן ששה חודשים ולא התעשר, אוי ואבוי... אז אמר לי: אם כך “מדהא ליתא 
הא נמי ליתא” )ע”ז דף י”ז ע”ב(. אמרתי לו: אין הכי נמי, אם אתה רוצה אל תתרום לישיבה, אל 
תדאג, היא תסתדר בלעדיך... הוא השתגע כי לא הייתה לו סבלנות, לאט לאט אדם נותן, אף 
אחד לא יבוא לקב”ה עם סטופר על היד... איפה הכסף? רק לפיד אומר: “איפה הכסף?!” אבל 
בני אדם ישרים לא אומרים ככה. אלא אני מבין שכרגע לא מגיע לי, אבל יגיע הזמן שתתן לי 

בכפליים וכפלי כפליים. ככה אדם צריך להתנהג. 
הוא התחתן ואחרי כמה חודשים התגרש. ואחרי שהתגרש שלח לי מכתב: שמעתי  בסוף 
שאבא שלך היה עושה שלום בית, אולי ברא כרעא דאבוה? אמרתי לו: אבא שלי זו הייתה 
העבודה שלו, כי הוא היה מסדר גיטין, ולפני כן היה משתדל תמיד לעשות שלום. ומתוך 
146! כלומר פחות  600 זוגות שבאו אליו הצליח לעשות שלום ל-454 זוגות ונשארו רק 
מרבע! הוא ניסה ודיבר אתם הרבה עד שקיבלו את דבריו. והיו כאלה שלא קבלו את דבריו 
והתעקשו להתגרש, ואחרי שהתגרשו אמרו: הרב אמר לנו דברים נכונים. וחזרו והתחתנו. 

ואתה בא אלי אחרי שהתגרשת, מה אעשה לך?!
27.  והערבים יש להם פתגם מאד יפה, והוא כתוב ברש”י באיוב )ראה פרק ה’ פסו’ י”ג(, לא יודע 

אם הם לקחו את זה מרש”י, הם אומרים: “החיפזון מהשטן”.
28.  בעל סגנון אין כמוהו. הוא מהסופרים החרדיים בדור שלנו, ואומרים שהסגנון שלו 

מיוחד במינו. אבל אני לא טעמתי בו כל כך, כי אני לא מבין בסגנון.

אוף! כמה הביאו לנו היום, כמה תלמידים יש בישיבה הזאת, אני עייפה, 
אני מתמוטטת, הרגליים שלי נופלות! ומה ההבדל ביניהם? זו חוזרת 
ֵמָחה, ואומרת לבעלה: אתה יודע בעלי היקר, היום קילפתי ארבע  לבית ׂשְ
מאות תפוחי אדמה, ונתתי לתלמידים של הישיבה שיאכלו לבריאות29. 
והשניה אומרת לבעלה: אתה יודע, הביאו לנו מאה תלמידים נוספים, 
אין לי כח להם, אני לא רוָצה לעבוד בישיבה. והוא אומר לה אין ברירה. 
את מוכרחת לעבוד. זו חוזרת ממורמרת וזו חוזרת שמחה. זה ההבדל. 

בלימוד תורה ובקיום המצוות אתה עושה טובה לעצמך
“ויהי מורא שמים עליכם” - שתהיה לכם יראת שמים. שלא תאמר יח. 

שכביכול אתה עושה טובות לקדוש ברוך הוא. אתה מתפלל, אתה קורא 
שנים מקרא ואחד תרגום, אתה לומד, ואתה אומר מי כמוני?! אל תאמר 
מי כמוך, יש הרבה כמוך, יש נסתרים ויש גלויים. אל תאמר כלום, אלא 

תלמד לשם שמים30. 

איך מאמנים את המֹח לזכור?
וצריך לחנך את המֹח לזכור. ואיך מאמנים אותו לזכירה? כאשר יט. 

מכינים תיקון סופרים את כל הפרשה, ולא כמו שהתינוקות שלנו עושים, 
שמכין עד שני וחושב שהוא הגיע עד לשערי שמים... מה זה עד שני? צריך 
להכין את כל הפרשה! ולא רק מגיל בר מצוה אלא כבר לפני כן - מגיל 
שבע-שמונה מקסימום. תתחיל לקרוא את כל הפרשה, ותדייק איפה יש 
אזלא, ואיפה יש קדמא, איפה יש געיא, ואיפה יש קמץ. תדייק, והדיוק 
הזה מועיל לך כי על ידו אתה תמצא דיוקים בלי סוף. אתמול - בשביעי 
של פסח קראתי בהפטרה: “מוריד עמים תחתני” )ש”ב כ”ב מ”ח(, ושם כתוב 
עוד פעמיים “תחתני” )שם בפסוקים ל”ז ו-מ’(, במקום תחתי כתוב תחתני. 
ונזכרתי בגמרא )חולין דף נ”א ע”א( שלמדתי עם התלמידים בשנת תשכ”ה, 
היה חכם אחד שהגיע מארץ ישראל ושמו רב עוירא, ושואלים אותו מה 
ֵמִני”, ורש”י כותב שם: שמני – שמי. )דרך  השם שלך? ואמר “רב עוירא ְשׁ
התגנדרות. וע”ע עירובין דף ס”ד ע”ב(. וזה כמו “תחתני”31. לקחתי גמרא חולין 

)שם( וכתבתי: “שמני - הנו”ן יתירה, ודוגמתו: תחתני בשמואל ב’ )פרק 

כ”ב פסוק ל”ז(”. והרווחתי חידוש בגמרא מאות אחת מיותרת. “שמני” כמו 

“תחתני”, כמו ששם הנו”ן נוספת כך גם כאן.
  מי שבירך אבותינו הקדושים הוא יברך את כל השומעים והקוראים 
אח”כ בעלון, ויתן להם בריאות איתנה והצלחה רבה ופרנסה בשפע. 

אמן כן יהי רצון.
29.   בתפוח אדמה יש הרבה דברים שמבריאים. אמנם הוא משמין מעט, אבל לא נורא, 

מסתדרים...
30.  הרב עובדיה ע”ה כשהיה ילד כל פעם שבאים לסעודה של שבת בפורת יוסף היה לוקח 
גמרא ולומד, וככה עד שמתאספים היה חוטף דף או שנים. ויום אחד אמר אני רוצה לעשות 
סיום, שאלו אותו מה הסיום הזה? אמר להם, זה הש”ס שגמרתי אותו באותן הדקות שאתם 
מזלזלים בהן. כל פעם לפני כל ארוחה אני לומד דף או שני דפי גמרא, ועכשיו סיימתי 
ש”ס. וזה ש”ס מיוחד שאני לומד אותו בזמנים האלה, ויש ש”ס שאני לומד למעלה ]בבית 

המדרש[. וככה הוא למד ולמד ולמד.
ואומרים עליו שכאשר היה כותב שאלה ותשובה, אחרי שגומר אותה היה יושב על גבי כסא 
מיוחד,  והיה אז מעביר מול עיניו את כל הש”ס. אולי יש איזה מקור בגמרא שסותר את 
התשובה שהוא כתב. ככה היה יושב כחצי שעה ואחר כך אומר: הכל בסדר! בכל זאת יש 
פעמים שנעלמה ממנו גמרא, אין מה לעשות. אין בן אדם שיזכור את הכל. אבל זה שאדם 
יכול לסובב את הש”ס במוח שלו זה לא פשוט בכלל. והגאון מוילנא אמר על השאגת אריה 
)עליות אליהו הערה ט”ז( שבמשך שעה אחת היה יכול להעביר את כל התלמוד מול עיניו! זאת 
אומרת שאם הוא מחפש מקור בגמרא, ולפום ריהטא הוא לא זוכר אותו, הוא מתחיל לחשוב: 
בברכות - זה לא מופיע, בשבת – זה גם לא מופיע, בעירובין – הנה בדף פלוני זה כתוב. יש 
שומר במוח כמו שיש להבדיל “עכבר” במחשב. העכבר הזה מחפש לך את המקורות, אבל 
במוח אין עכבר, אלא יש משהו רוחני. ומנסיון ראיתי שאם אתה מחפש דבר ואתה לא מוצא 
אותו, אל תטריח את המוח לזכור. אלא תתן לו לנוח, והשומר עובד בשקט בשעה שאתה לא 
יודע, והוא עובד לבד, ופתאום באה לך הברקה, ואתה מוצא שהדבר שחיפשת נמצא במקום 
פלוני. אם תלחץ אותו הוא לא יכול לעבוד, אלא תנסה לזכור, אבל אם לא נזכרת כרגע לא 

קרה כלום, ]אח”כ תזכר[.
31.  אחר כך קיפלתי גם שם את דף המחזור, ובמוצאי החג זכרתי מה כל קיפול, אבל את הקיפול 

הזה לא זכרתי. אין מה לעשות. אחרי חצי שעה חזרתי ונזכרתי שזה על המילה “תחתני”.

5לחסויות, להפצה, להנצחות ולקבלת העלון לפנות לפקס 077-3179532 <<<                                                מייל: bait.neheman@gmail.com | טלפון: 08-6727523 | 052-7130554 



0799-1000-65ע"ר
עדיין מסתפק?

הגאון רבי חיים יוסף דוד וייס שליט"א
אב"ד אנטוורפן בעל שו"ת ויען דוד

"בנידון התכלת בזמנינו,
דלפי הנראה התכלת הוא אמיתי..."  

התקשר עכשיו וקבל בגד ראשון בסבסוד משמעותי! 
קו התכלת - קו מידע ושיעורים

מדברי רבותינו:

מצוות ציצית בשלמות!

רי
שא

 ב
יה

ופ
צ

בס"ד

חוגגים עצמאות ביום שכולו תורה
על ידי טובי הרבנים בארץ!!!

יום חמישי ג' אייר )15.4.21 למניינם(
08:00 – הרב דן צרפתי 

     דברי פתיחה וסיום מסכת
08:30 – הרב חיים זאיד 

09:30 – הרב אדיר עמרוצי 
10:15 – הרב ליאור גלזר 

11:00 – הרב אייל עמרמי 
11:45 – הרב אליהו חיים פנחסי 

12:40 – הפסקה
13:10 – תפילת מנחה

13:25– הרב מיכאל לסרי 
14:10 – הרב יוסף מזרחי מארה"ב 

15:00 - הרב מאיר שוורץ 
15:45 – הרב שמואל הוברמן

16:45 - הרב זמיר כהן 
17:30 – הרב רביד נגר 

18:30 - הרב מאיר אליהו 
19:15 – הרב יצחק מודיאנו 

20:00 – הרב יצחק פנגר
20:50 – תפילת ערבית

21:00 – הרב רונן שאולוב

כניסה חופשית < עזרת נשים < דוכני מזון ושתיה

ביהכנ"ס "תולדות יצחק"  רח' אליעזר יפה 4  )כניסה מהחניון(, רעננה
לפרטים ושותפות בזיכוי הרבים- דן צרפתי 050-4109219

דברי ברכה ראש העיר מר חיים ברויידאהפתעות ועודלילדים, מתנפחיםפעילות 
וחבר מועצת העיר מר חיים גולדמן

מינהל קהילה

מתורתו של מרן הגאון רבנו רחמים חי חויתה הכהן זצ"ל

דרוש לשבת כלה
הנושא )במדבר ו' כ"ד( יברכך ה' וישמרך, יאר ה' פניו 
אליך ויחנך, ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום, ושמו את 

שמי על בני ישראל ואני אברכם.

גרסינן בגמרא )בבא בתרא י"א ע"א( ת"ר מעשה במונבז 
המלך שבזבז אוצרותיו בשני בצורת, וחברו עליו אחיו 
ובית אביו. אמרו לו אבותיך גנזו אוצרות והוסיפו על 
של אבותיהם ואתה בזבזת אוצרותיך ואוצרות אבותיך. 
אמר להם אבותי גנזו למטה ואני גנזתי למעלה שנאמר 
)תהלים פ"ה י"ב( אמת מארץ תצמח. אבותי גנזו במקום 
שהיד שולטת בו ואני גנזתי במקום שאין היד שולטת בו 
שנאמר )תהלים פ"ט ט"ו( צדק ומשפט מכון כסאך. אבותי 
גנזו דבר שאינו עושה פירות ואני גנזתי דבר שעושה 
פירות שנאמר )ישעיה ג' י'( אמרו צדיק כי טוב כי פרי 
מעלליהם יאכלו. אבותי גנזו אוצרות ממון ואני גנזתי 
אוצרות נפשות שנאמר )משלי י"א ל'( ולוקח נפשות חכם. 
אבותי גנזו לאחרים ואני גנזתי לעצמי שנאמר )דברים כ"ד 
י"ג( ולך תהיה צדקה. אבותי גנזו לעולם הזה ואני גנזתי 
לעולם הבא שנאמר )ישעיה נ"ח ח'( והלך לפניך צדקך.

ידוע הדבר ומפורסם הענין כי שם התואר לפעמים ישתנה 
כפי ערך הקודם אף כי הענין אחד הוא. למשל מי שיש 
לו חמשה אלפים אבל תחילתו היה עשיר גדול בעל 
כמה מאות אלפים חוץ מהמקרקעי וזהב וכסף וכיוצא, 
אך פתאום נשרפו כל נכסיו ולא נותר לו בידו רק חמשה 
אלפים, אדם כזה אינו נקרא עשיר בגלל שיש לו חמשת 
אלפים ולהיפך הוא נקרא עני בערך הקודם שהיה. אבל 
אם האיש הזה היה עני נודד ללחם, ואחר כך ה' יתברך 
הצליח דרכו עד שרכש לו חמשה אלפים, זה נקרא עשיר 
כערך שהיה בו קודם. כן עם ישראל בתחילה אבותינו היו 
נמצאים משועבדים שעבוד הגוף ושעבוד הנפש, והקב"ה 
מרוב אהבתו אתנו, גאלנו משם ביד חזקה ועשה עמנו 
נסים ונפלאות ונתן לנו תורתו הקדושה, אם כן ודאי 
עלינו להודות לו בכל עת וזמן ולקיים מצותיו ולעשות 
רצונו, ולא נשכח המצב שהיינו בו במצרים ועכשיו קרבנו 
המקום לעבודתו ונעשינו עשירים בגשמי וברוחני. וזהו 
שאומר הכתוב )דברים ט"ז י"ב( וזכרת כי עבד היית בארץ 
מצרים ושמרת ועשית את החוקים האלה. כי לעומת 
שהיית במצרים בעבודה קשה, ממילא לא יקשה בעיניך 
לשאת עליך עול המצות ושעבוד התורה כי זה אינו נחשב 
אחוז אחד מהשעבוד ועול העבודה שהיית סובל במצרים. 
א"נ שלא יאמר האדם אני כבר השתרשתי בחטאים ואיך 
אוכל להתקדש בתורה ומצות ולחזור בתשובה. הלא 
תראה אבותינו במצרים שכמעט נטמעו בנ' שערי טומאה 
ואפילו הכי נטהרו, ובתוך חמשים יום זכו לקבלת התורה 
ונעשו כמלאכי השרת כי הבא ליטהר מסייעין אותו. 
ובזה יובן חקירת המפרשים מפני מה לא נתן הקב"ה 
התורה לאבותינו הקדושים. ולהאמור אתי שפיר שלא 
יאמרו הדור האחרון שאין אנחנו דומים בכלל לאבות 
הקדושים שיכולים לקבל התורה, ולכך ניתנה דווקא 
ליוצאי מצרים שהיו שקועים במ"ט שערי טומאה ובכל 
זאת קבלו התורה ונזדככו מטומאתם והקב"ה סייעם 
וטהרם שנאמר )שמות י"ט ד'( אתם ראיתם אשר עשיתי 
למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי. 

ומטעם זה אנו סופרים העומר להורות דבזמן מועט 
אבותינו נזדככו ונתקדשו ונעשו כמלאכי השרת, וכל 
זאת מרוב אהבתו בנו להנחיל אותנו תורתנו הקדושה 
שהיה משתעשע בה אלפים שנה קודם בריאת העולם, 
וכמאמר התנא באבות )ג' י"ד(חביבין ישראל שניתן להם 

כלי חמדה חיבה וכו'. 

 ולהלן נבאר גודל מעלת תורתנו הקדושה 
שתתעלה בס"ד

גדולה תורה שדרכיה דרכי נועם שמלמדת אותנו דרכי 
יושר כדכתיב )משלי ג', ט"ו( יקרה היא מפנינים וכל חפציך 
לא ישוו בה, וכן אומר הכתוב )תהלים י"ט, א'( הנחמדים 
מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים. ורק מחסרון 
ידיעה אין אנו מבינים טעמיה ועל כל פנים אנו יודעים 
שכל מה שצוה ה' יתברך הוא אמת ויציב וגם להנאתינו. 
כדמיון החולה ששומע לאזהרות הרופא אפילו שלא ידע 
טעם של התרופות. וזהו שבחן של ישראל שמקיימים 
גם המצות החוקיות ולזה זוכים גם לנס חוץ לטבע, אבל 
אומות העולם לא מקיימים רק דבר שיש בו טעם ולכך 
אינם זוכים לנס חוץ לטבע. וזהו )תהלים קי"ט קנ"ה( רחוק 
מרשעים ישועה היינו חוץ לטבע, וזה מצד כי חוקיך לא 
דרשו שאינן מקיימים המצות שהם חוקים. וזהו שאומר 
הכתוב )משלי ד' ב'( כי לקח טוב שיש בו תועלת, נתתי 
לכם להנאתכם שאין מגיע לי כלום שהפגם הוא בכם, 
ולכן תורתי אל תעזובו. אבל היצר הרע מטעה האדם 
ומראה לו אהבה עד שיאמין בו עד שיזיקינו ולא ירגיש 

בו היותו עודנו מחזיק באמונתו.

וגדושה מכל מיני חכמות  גדולה תורה שהיא מלאה 
שבעולם והיא מחדדת שכלו של האדם. ואפילו אומות 
העולם שוקדים בלימודה וכנודע שיש כמה מיני חכמות 
שנתחדשו עתה והם רמוזים בה, וזה כמאמר התנא )אבות 
ה' כ"ב( הפוך בה והפוך בה דכולא בה. וחכמי רבותינו 

בעלי הש"ס וגאוני הדורות היו מלאים וגדושים בשאר 
מיני חכמות ולא עשאום רק טפלים לתורתנו הקדושה 
כמו שנודע מענין הרמב"ם והגר"א מווילנא והמלבי"ם 
זצוק"ל וזיע"א. תורתנו הקדושה אינה משתנית לעולמי 
עד וזה מורה על אמתותה כי השקר אין לו רגלים, לא 
כן ספרי הפילוסופים המשתנים מזמן לזמן ומדור לדור.

גדולה תורה שהיא רק היא קיום עם ישראל בעולם. הלא 
נראה כמה מאומות העולם הקדמונים אשר סף ותם גזעם 
וישראל עושה חיל וזה באמצעות הדת והאמונה, ולכן 
ויום.  אנו חייבים בכבודה לקבוע עיתים לתורה לילה 
וזה לשון מרן בשולחן ערוך )יורה דיעה סימן רמ"ו סעיף א'( 
ריש הלכות תלמוד תורה כל איש ישראל חייב בתלמוד 
תורה בין עני בין עשיר, בין שלם בגופו בין בעל יסורים, 
בין בחור בין זקן גדול. אפילו עני המחזיר על הפתחים, 
אפילו בעל אשה ובנים חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה 
ביום ובלילה, שנאמר )יהושע א' ח'( והגית בו יומם ולילה. 
וכן שנינו )נדה ע"ג ע"א( כל השונה הלכות בכל יום מובטח 
לו שהוא בן עולם הבא. ואם האדם יטעון שהוא עוסק 
במלאכתו ואינו יכול לבטל כלל מזמנו זה ודאי מטענות 
היצר הרע, הלא יראה כמה פעמים הוא מבטל ומאבד 
זמנו בדברים בטלים. וכנגד זה אומר התנא )אבות ד' י'( 
ואם בטלת מן התורה יש לך בטלים הרבה כנגדך. ואם 
האדם באמת יש לו בטחון אמיתי בה' יתברך לא יחשוב 
כזאת, הלא אנו מפקידים נשמתינו בידו יתברך ובטוחים 
על נאמנותו להחזירה לנו, ואיך לא נבטח על נאמנותו 
לספק לנו כל צרכינו ומזונותינו בזמן שאנו עוסקים 

בתורתו ומקיימים מצותיו?

ובכלל כבוד התורה הוא להחזיק בידי תלמידי חכמים 
כמאמר חז"ל בגמרא סוף כתובות )קי"א ע"א( אמר ר"א 
עמי הארץ אינם חיים לעתיד לבא דכתיב )ישעיה כ"ו י"ט( 
כי טל אורות טליך וארץ רפאים תפיל, כל המשתמש באור 
התורה אור התורה מחייהו וכל שאין משתמש באור התורה 

אין אור תורה מחייהו. כיון דחזייה דקמצטער, א"ל: רבי 
מצאתי להן תקנה מן התורה ואתם הדבקים בה' אלהיכם 
חיים כלכם היום, וכי אפשר לדבוק בשכינה? אלא כל 
המשיא בתו לתלמיד חכם ועושה פרקמטיא לתלמיד חכם 
ומהנה תלמיד חכם מנכסיו מעלה עליו הכתוב כאילו נדבק 
בשכינה. וכן כתב מרן בשו"ע יו"ד )סימן רמ"ו סעיף א'( וז"ל: 
ומי שאי אפשר לו ללמוד מפני שאינו יודע כלל ללמוד 
או מפני טרדת הזמן, יספק לאחרים הלומדים ותחשב 
לו כאילו הוא בעצמו לומד, כמו שדרשו חז"ל )דברים ל"ג 
י"ח( שמח זבולון בצאתך ויששכר באהליך. וסיים על זה 

הלבוש )שם( וז"ל: דהא גבי הלומד בתורה בעצמו כתיב 
)דברים ל' כ'( כי היא חייך ואורך ימיך וגו' וגבי המספק 

לאחרים כתיב )משלי ג' י"ח( עץ חיים היא למחזיקים בה וגו' 
יע"ש. וגם בטור ושו"ע בחו"מ )סימן ט' ס"ג( פסק וז"ל: כי 
חובה על ישראל לפרנס דייניהם וחכמיהם. יע"ש. ובפרט 
הצדקה שעושה האדם עם התלמידים הקטנים שיש בהם 
ריח תורה, שהוא מרויח שיזכו לאור תורה על ידו )תהלים 
קי"א ג'( וצדקתו עומדת לעד. ובפרט בבני עניים שאמרו 

חז"ל )נדרים פ"א ע"א( הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. 
וגם העולם קיימת על הבל פיהם של תינוקות של בית 
רבן )שבת קי"ט ע"ב(, וכמו שאנו אומרים בתפלה עשה 
למען תינוקות של בית רבן שלא חטאו, וכן הכתוב אומר 
)ישעיה ל"ב כ'( אשריכם זורעי על כל מים ואין מים אלא 

תורה. הצדקה נמשלת לזריעה וכן הכתוב אומר )הושע 
י' י"ב( זרעו לכם לצדקה, וכמו שהזריעה צריכה שלשה 

סוגים, גם מתן הצדקה צריכה ג' סוגים: א( הזורע ראוי 
לו לבקש מקום טוב, כן בצדקה אמרו חז"ל )קהלת רבה 
י"א א'( אם בקשת לעשות צדקה עשה אותה עם עמלי 

תורה, כי מסתמא הם צדיקים, וגם יש בהם צורך לעולם 
לשאת במשרות צבוריות בהמשך הזמן, ובפרט בימים 
הללו שהתורה חסרה מאד. והוא מה שאומר הכתוב 
)דברים ל"ב כ"ט( לו חכמו ישכילו זאת יבינו לאחריתם כי 

מי שיש לו שכל יעזור ללומדי התורה הנקראת "זאת", 
שמלבד שכרו הנצחי עוד "יבינו לאחריתם" )שיחשבו 
הצבור על האחריות שלהם, שודאי יצטרכו לעוסקי התורה הללו 

לשאת במשא העם(. ב( הזריעה בהשקפה ראשונה נראה 

שמוציא פתו ומשליכה בקרקע לאיבוד וממטיר עליה 
המטר ומתעפשת, אך מי שיש בו דעת יכיר שבזה הוא 
מרויח על כל חטה יקבל כפול עשרים. כן האדם נראה 
לו שהוא מאבד ממונו בצדקה אך אמרו חז"ל )תענית ט' 
ע"א( עשר בשביל שתתעשר ורק זה הוא שנקרא ממונו 

הנצחי כנודע מתשובת אותו שר למלך על שאלתו כמה 
יש לו ממון כי שאר הממון נאמר בו )משלי כ"ג ה'( התעיף 
עיניך בו ואיננו. ג( הזריעה היא בסתר, ואם תהיה למעלה 
נגלית אז ישא אותה הרוח, כן נתינת הצדקה צריכה 
להיות בסתר שיתן לגזבר, שאין הנותן יודע למי נותן, 
וגם המקבל אינו יודע מאיפה מקבל, ואין העני מתבייש 

בכלל. )עיין שו"ע י"ד סי' רמ"ט ס"ז( 

ובפרט בזמן הזה שהיוקר יאמיר בכל מידי דמיזן ודאי 
)יבמות ס"ג  שכל המוסיף מוסיפין לו. וכן פירשו חז"ל 
ע"א( כוונת אומרם כל המלוה פרוטה לעני בשעת דוחקו 

היינו בשעת דוחקו של העשיר שזה חשיבות יתירה, 
ואשריהם ואשרי חלקם קהל קדוש עדתנו אי ג'רבה יגן 
עליה אלוקים שהם תמיד מחזיקים במוסדות יקרות 
אשר העולם עומד עליהם לתת צדקה לעניים מידי חודש 
בחודשו ומידי שבת בשבתו. גם עוזרים במוסד של ביקור 
חולים. גם במוסד החזקת ידי העניים הלומדים בתורה 
ש"ס ופוסקים, ותמיד מתנדבים בטוב לב שבודאי יכולה 
מצוה זו שתגן אלף המגן. ומה גם הנדבה הזאת של שבת 
כלה שמטרתה לעזור להנהו תלמידי דבי רב שזמנה נאה 
לה בחג מתן תורתנו הקדושה דבר בעתו מה טוב. וכנודע 
שהדבר יהיה שלם מצד שלשה דברים: הפועל, הפעולה, 
הזמן. ותלתא איתנהו בהו הפועל, הוא עם ישראל עם 
קדוש )ברכות נ"ז ע"א( אפילו ריקנין שבך מלאים מצות 
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0799-1000-65ע"ר
עדיין מסתפק?

הגאון רבי חיים יוסף דוד וייס שליט"א
אב"ד אנטוורפן בעל שו"ת ויען דוד

"בנידון התכלת בזמנינו,
דלפי הנראה התכלת הוא אמיתי..."  

התקשר עכשיו וקבל בגד ראשון בסבסוד משמעותי! 
קו התכלת - קו מידע ושיעורים

מדברי רבותינו:

מצוות ציצית בשלמות!

רי
שא

 ב
יה

ופ
צ

בס"ד

חוגגים עצמאות ביום שכולו תורה
על ידי טובי הרבנים בארץ!!!

יום חמישי ג' אייר )15.4.21 למניינם(
08:00 – הרב דן צרפתי 

     דברי פתיחה וסיום מסכת
08:30 – הרב חיים זאיד 

09:30 – הרב אדיר עמרוצי 
10:15 – הרב ליאור גלזר 

11:00 – הרב אייל עמרמי 
11:45 – הרב אליהו חיים פנחסי 

12:40 – הפסקה
13:10 – תפילת מנחה

13:25– הרב מיכאל לסרי 
14:10 – הרב יוסף מזרחי מארה"ב 

15:00 - הרב מאיר שוורץ 
15:45 – הרב שמואל הוברמן

16:45 - הרב זמיר כהן 
17:30 – הרב רביד נגר 

18:30 - הרב מאיר אליהו 
19:15 – הרב יצחק מודיאנו 

20:00 – הרב יצחק פנגר
20:50 – תפילת ערבית

21:00 – הרב רונן שאולוב

כניסה חופשית < עזרת נשים < דוכני מזון ושתיה

ביהכנ"ס "תולדות יצחק"  רח' אליעזר יפה 4  )כניסה מהחניון(, רעננה
לפרטים ושותפות בזיכוי הרבים- דן צרפתי 050-4109219

דברי ברכה ראש העיר מר חיים ברויידאהפתעות ועודלילדים, מתנפחיםפעילות 
וחבר מועצת העיר מר חיים גולדמן

מינהל קהילה

כרימון )סוטה ח' ע"א(, וכל פרוטה מצטרפת לחשבון גדול. 
הפעולה, היא דבר נשגב למאד. הזמן, הוא חודש סיון 

חודש מתן תורתנו.

להלן נדבר במעלת המחזיק בידי לומדי תורה 
מהרב צדקה לחיים ז"ל

המחזיק ביד לומדי תורה מצליח בפרקמטיא, שנאמר 
)דברים ל"ג י"ח( שמח זבולון בצאתך )שם מע' מ'(.

המחזיק ניצול מהסכנה כזבולון שהיה הולך לחוף ימים )שם(.

המחזיק ביד לומדי תורה מקיים מצות )דברים כ"ח ט'( 
והלכת בדרכיו, כדאמרינן )כתובות קי"א ע"א( כל המשיא 
בתו לתלמיד חכם, והעושה פרקמטיא לתלמיד חכם, 
והמהנה תלמידי חכמים מנכסיו, מעלה עליו הכתוב 
כאילו מדבק בשכינה. והקב"ה השיא בתו לתלמיד חכם 
שנתן התורה לישראל שהם עם חכם ונבון ונתן להם ביזת 
הים המן והשליו וארץ ישראל מלאים כל טוב והכל הוא 

בעבור ישמרו חוקיו )שם(.

עיקר המחזיק הוא לתלמיד חכם המחדש בתורה ועושה 
פירות )מהרלנ"ח פסק סמיכה, ומהרימ"ט ז"ל בדרשותיו סדר 

תצוה והובאו דבריו שם(.

המחזיק הוא כתלמיד חכם לענין שנשמתו מסתלקת ע"י 
מלאך גבריאל בסכין בדוקה ומיכאל מקריב נשמתו )שם(.

המחזיק גדול מתלמיד חכם, שלא יעבור על דרך גיהנם, 
וגדול המעשה יותר מן העושה )שם(.

על ידי החזקת ידי לומדי תורה, מתכפר לו עון הולך 
רכיל )שם(.

נכפלה השין ביששכר להורות על שני חלקים של שכר, 
אחד להעוסק בתורה, ואחד להמחזיק בתורה )שם אות 

שס"ו בשם רבינו בחיי סדר הברכה(.

   המחזיק זוכה לברכות מלעילא ומתתא, וזוכה לעושר 
בעולם הזה, וחולקא טבא לעולם הבא )שם אות שע"ד 

בשם זוהר הקדוש סדר ויחי(.

המחזיק דומה לזהב, והתלמיד חכם דומה למרגלית, 
וכשם שהמרגלית אינה שוה לבד בלא זר הזהב, והזהב 
מתעלה ביותר כשהוא דבוק עם אבן טובה, כן )קהלת ז' 

י"ב( בצל החכמה בצל הכסף.

)כתובות ס"ח ע"א( כל המעלים עיניו מן הצדקה כאילו 

עובד עבודה זרה ונקרא בליעל כדכתיב )דברים ט"ו ט'( 
השמר לך פן יהיה דבר וגו'. ובזה פירש מהר"ם אלשיך 
ז"ל כוונת הכתוב )תהלים ל"ט ט'( חרפת נבל אל תשימני, 
כי נבל הכרמלי העלים עיניו מן הצדקה וזאת היתה 
חרפתו כמו שאמרה אביגיל לדוד, )שמואל א' כ"ה כ"ה( 
אל נא ישים אדוני את לבו אל איש הבליעל הזה. וזהו 

)שם( חרפת נבל אל תשימני.

והרב כנסת ישראל )פ"ה אות שמ"ה( כתב שעל ידי מצות 
הצדקה, הוא מייחד קודשא בריך הוא, כי בהתעוררות 
הצדקה למטה נפתח המעון למעלה, והוד ורחמים מתפשטים 
עד סוף המחשבה העליונה, ושכינה שהיא עניה בגלות 
מתעשרת מהשפע הגדול ההוא, ומשם יומשך לנו השפע 
והעושר שאנחנו בניה, והעשיר העושה צדקה עם העני 
גורם שיתעורר העשיר העליון שהוא הקב"ה לעשות 
צדקה לשכינה. נמצא האדם דוגמת בוראו, וכל מי שחש 
על העניים אין דמותו משתנה לא בחייו ולא במותו, וזה 
ידוע לחכמי הקבלה מה היא סגולה לאדם שאין דמותו 
משתנה. והנותן צדקה לשם שמים, הקב"ה זורעה בגן 
עדן וצומחת בכל שנה ושנה ומכניסים הכל לאוצר כמו 
שנאמר )ישעיה ס"א י"א( כי כארץ תוציא צמחה וכגנה 
זרועיה תצמיח כן ה' אלהים יצמיח צדקה, וכתיב )הושע 
י' י"ב( זרעו לכם לצדקה. ומי שמעלים עיניו מהצדקה 

כאילו עובד עבודה זרה ובורא מלאך משחית ומקטרג 
ואוסף את הכסף שמהראוי לו ליתן, ומביאם לפני בית דין 
של מעלה לקטרג עליו ולהזכיר עונו. וזהו כוונת הכתוב 
)תהלים ל"ט ז'( אך בצלם יתהלך איש, שהוא צדיק ונותן 

ממונו לצדקה שאין דמותו משתנה. ויש אנשים )תהלים 
ל"ט ז'( אך הבל יהמיון מבלים ימיהם בהבל, ויהמיון ככלבא 

הב הב, ומעלימים עיניהם מהצדקה. כל אחד משני סוגים 
הללו יצבור, אחד גונז למעלה, והשני למטה, ולא ידע מי 
אוספם. הראשון אוספם הקב"ה וזורעם ומכניסם לאוצר 

אבל השני אוספם מלאך משחית וכנז"ל.

נחזור לביאור נושא דרושנו יברכך ה' וישמרך וגו'. ובמדרש 
איתא )במדבר רבה י"א ה'( יברכך ה' בממון. וישמרך מן 
המזיקים. כי הממון שאינו נותן ממנו לצדקה אינו מתקיים 
ולהיפך אוספם מלאך המשחית המזיק לאדם. יאר ה' פניו 
אליך, במאור התורה שיושב עם התלמיד חכם שהחזיק 
בידו וזוכה לחכמת התורה. ויחנך, שיחון )שיחנה( אצלך 
שיזכה לקבלת פני השכינה כדכתיב )תהלים י"ז ט"ו( אני 
בצדק אחזה פניך. ישא ה' פניו אליך, להיות חיים וקיימים 
לעולמי עד ולא כמו אומות העולם שאבדו אל כלח וזה 
באמצעות התורה. וישם לך שלום, שנזכה לגאולה. ושמו 
את שמי, שהוא מייחד שם הוי'ה שמו יתברך על בני ישראל, 
אלו התלמידים בזכות העזרה שאתה עוזר להם במצות 
הצדקה. ואני אברכם, שהקב"ה מסכים בכל הברכות 
הללו. אשריכם ישראל שנתתם בלב טוב אחד המרבה 
ואחד הממעיט אבל העיקר והתכלית הוא לשלם לגבאי 
ולא לדחותו בלך ושוב ומחר אתן, שזה מורה שאינו נודר 
בלב טוב. וכן אומר הכתוב )דברים כ"ג כ"ד( מוצא שפתיך 
תשמור, שלא תבא לידי טעות ועשית ככל אשר נדרת 
לשלם בלב טוב. בפיך, כמו בעת שהוצאת הנדר מפיך. 
ובזכות זה נזכה לגאולה שלמה וכמו שנאמר )ישעיה א' 
כ"ז( ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה. אמן, כן יהי רצון.

7לחסויות, להפצה, להנצחות ולקבלת העלון לפנות לפקס 077-3179532 <<<                                                מייל: bait.neheman@gmail.com | טלפון: 08-6727523 | 052-7130554 
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מתוך שיעוריו של רבנו מרן ראש הישיבה שליט"א
לע"נ גאולה בת הרבנית אסתר מאזוז ע"ה

 עורך: הרה"ג ר' 
שמואל עידאן שליט"א

 מי בתמונה? 
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א. ֵיׁש ִחָּדה ְכפּוָלה ַעל ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה: ֵהיָכן ָמָצאנּו ְׁשלֹוִׁשים ֶׁשהּוא 

ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר, ַוֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ֶׁשהּוא ְׁשלֹוִׁשים? ְוַהְּתׁשּוָבה, ְּבֵליל ְׁשֹלִׁשים 

ְּבִניָסן  ָסַפְרנּו ָלעֶֹמר? ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר, ָאז ֶזה ְׁשלֹוִׁשים  ְּבִניָסן ַּכָּמה 

ֶׁשהּוא ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ָלעֶֹמר. ּוַבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ְּבִאָּיר ַּכָּמה ִנְסּפֹר ָלעֶֹמר? 

ְׁשלֹוִׁשים, ָאז ֶזה ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ְּבִאָּיר ֶׁשהּוא ְׁשלֹוִׁשים ָלעֶֹמר, ֶזה ֵפרּוׁש 

ַהִחָּדה. ָׁשַמְעִּתי ֶאת ֶזה ִלְפֵני ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְבֵעֶרְך, ֵמָחָכם ֶאָחד ַרִּבי 

ִהֵּלל ִׂשְמחֹון, ְוֵהֵבאִתי ֶאת ֶזה ְבִסְפִרי ָאַסף ַהַּמְזִּכיר )מערכת החי"ת 

ערך חידה אות נ"ט(. )גליון 11 אות א' – השיעור עמוד קפ"ג(.

ב. ְלַרֵּבנּו יֹוֵסף ַחִּיים ַזַצ”ל ]ַהֶּבן ִאיׁש ַחי[ ֵיׁש ֵסֶפר ַעל ִּפְרֵקי ָאבֹות 

ֶׁשָּכַתב ְּבַיְלדּותֹו, ְוִנְקָרא “ִּבְרַּכת ָאבֹות”, ְוֵיׁש לֹו ֵסֶפר ַאֵחר ַעל ִּפְרֵקי 

ְוִנְקָרא “ַחְסֵּדי ָאבֹות”. )גליון 7 הערה 11 -  ָאבֹות ֶׁשָּכַתב ְּבִזְקנּותֹו 

השיעור עמוד קכ”ב(.

ּוִמי  ָהֹעֶמר  ִּבְסִפיַרת  ְמַעֵּכב  ַלְיָלה  ָּכל 

ֵיׁש לֹו  ֶאָחד,  ַלְיָלה  ִיְסֹּפר  ְוֹלא  ֶׁשִּיְׁשַּכח 

ִּבְבָרָכה,  ִלְסֹּפר  יּוַכל  ִּכי ׁשּוב ֹלא  ְבָעָיה 

ִלְפֹטר אֹותֹו  ֶׁשְּיַכֵּון  ַלַחָּזן  ְוִיְצָטֵרְך לֹוַמר 

ִלְסֹּפר  ְלִהָּזֵהר  ָצִריְך  ָלֵכן ָאָדם  ַּבְּבָרָכה. 

ְּבָכל ַלְיָלה )ְוִאם ֹלא ִהְתַּפֵּלל ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת 

ִיְסּפֹר ַּבַּבִית(, ְוִאם ָׁשַכח ִלְסּפֹר ַּבַּלְיָלה ִיְסּפֹר 

ַּבּיֹום )ְּבִלי ְבָרָכה(. ְוָלֵכן ֲאַנְחנּו נֹוֲהִגים ַלֲחזֹר 

ִלְסּפֹר ַּגם ַּבּיֹום, ְוַהִּמְנָהג ַהֶּזה ַעִּתיק ְמאֹד, 

ְוִנְמָצא ְבֵסֶפר ַים ֶׁשל ְׁשֹלמֹה ְּבסֹוף ַמֶּסֶכת 

ָּבָבא ַקָּמא )ּכֹוְתִבים אֹותֹו ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות: יש"ש, 

ִחֵּבר אֹותֹו ַרִּבי ְׁשֹלמֹה לּוְרָיא ]ַמַהְרָׁש"ל[(, ָׁשם 

ֵּבין ָּבֶבל  ִמְנָהִגים  ֶׁשל  ְרִׁשיָמה  מּוֵבאת 

ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשְּבָבֶבל נֹוֲהִגים ִמְנָהִגים 

ְמֻסָּיִמים, ּוְבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל נֹוֲהִגים ַאֶחֶרת, 

ְוֶאָחד ֵמַהִּמְנָהִגים, ֶׁשֵאּלּו נֹוֲהִגים ִלְסּפֹר 

ַּבַּלְיָלה, ְוֵאּלּו נֹוֲהִגים ִלְסּפֹר ַּבַּלְיָלה ּוַבּיֹום 

)שם אות מ"ד(, ְוָלָּמה? ֶׁשִאם ָאָדם ָׁשַכח 

ַּבַּלְיָלה, ַּבּיֹום ַהַחָּזן ַיְזִּכיר לֹו, ֶׁשִּלְפֵני "ַּתָּנא 

ְדֵבי ֵאִלָּיהּו" יֹאַמר "ַהּיֹום ְׁשֹלָׁשה ָיִמים 

ָלעֶֹמר", ְוָכְך ֵיֵצא ְיֵדי חֹוָבתֹו ַּבּיֹום. ֲאָבל 

ִאם ָׁשַכח ַּגם ַּבַּלְיָלה ְוַגם ַּבּיֹום, ַיְמִׁשיְך ָּכל 

ְיֵמי ָהעֶֹמר ִלְסּפֹר ְּבִלי ְבָרָכה. )ֲאָבל ֲאָנִׁשים 

ֶׁשָּבִאים ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ִמַּׁשָּבת ְלַׁשָּבת ]ִּכי ֲעַדִין 

ֹלא ִהְתָקְרבּו ַהְרֵּבה ְלִמְצוֹות, ּוָבִאים ַרק ְּבַׁשָּבת, 

ֵאיָנם סֹוְפִרים[, ְּכֶׁשּסֹוְפִרים ֶאת  ְוָכל ַהָּׁשבּוַע 

ָהעֶֹמר, ַאל ַּתִּגיד ָלֶהם: "ַאל ִּתְסְּפרּו", ֶאָּלא ֵּתן 

ָלֶהם ִלְסּפֹר, ַרק ַּתִּגיד ְּבתֹור ֲהָלָכה ְלֻכָּלם, ֶׁשִּמי 

ֶׁשֹּלא ָסַפר ֹלא ְיָבֵרְך, ּוִמי ֶׁשֵהִבין, ֵהִבין, ּוִמי ֶׁשֹּלא 

ִלְסֹמְך,  ִמי  ִּכי ֵיׁש לֹו ַעל  ִּבְבָרָכה  ִיְסֹּפר  ֵהִבין, 

ַדַעת ַהּתֹוְספֹות )מנחות דף ס"ו ע"א  ֶׁשֲהֵרי 

ד"ה זכר( ֶׁשָּכל ַלְיָלה זֹו ִמְצָוה ִבְפֵני ַעְצָמּה.( 

)גליון 206 אות ט"ז והערה 23, וגליון 11 הערה 

7 – השיעור עמוד קפ"ח(.

 על מה נאמר 
"ואל תיטוש תורת אמך"?

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: כמה אנשים אתה? 
בפסוק ”ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי 
והיתום והאלמנה אשר בקרבך“, ב"אתה" כלולה גם  והגר 

אשתך. הזוכה: יצחק כליף - בני ברק
פתרון התמונה: הגאון רבי דוד הכהן יהונתן זצ"ל.

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(

ְׂשֵריַפת ַהְּסָפִרים ְּבִאיַטְלָיה
ִּבְׁשַנת שי"ד ָׂשְרפּו ְבִאיַטְלָיה ֵמאֹות ְוַאְלֵפי 

ְׁשמֹו  ֶאָחד  גֹוי  ָהָיה  ִּכי  ָלָּמה?  ְסָפִרים, 

"יֹוְׁשִטיִניָאן" ֶׁשָרָצה ְלַהְדִּפיס ֶאת ָהַרְמָּב"ם, 

ֲאָבל ִלְפֵני ֵכן ִמיֶׁשהּו ַאֵחר ְּכָבר ִהְדִּפיס ֶאת 

ְוֵהם  ַהְּפָרִטים  ְּבִדּיּוק ֶאת  זֹוֵכר  ָהַרְמָּב"ם )ֹלא 

ָנְתנּו  ְוָהַרָּבִנים  ַהְּסָפִרים(,  ְּבאֹוַצר  ְּכתּוִבים 

ֶאת  עֹוד  ַיְדִּפיס  ֹלא  ֶאָחד  ֶׁשַאף  ְזכּות  לֹו 

ָהַרְמָּב"ם ּתֹוְך ֶעֶׂשר ָׁשִנים, ּוָבא ַהּגֹוי ַהֶּזה 

יֹוְׁשִטיִניָאן ְוִהְדִּפיס ֶאת ָהַרְמַּב"ם. ָהַרָמ"א 

ָכַתב ִּבְתׁשּוָבה )שו"ת הרמ"א סימן י'( ֶׁשָאסּור 

ִלְקנֹות ֶאת ָהַרְמָּב"ם ַהֶּזה, ָלָּמה? ִּכי זֹו ַהָּׂשַגת 

ְּגבּול. ֲאָבל ַהּגֹוי ָהָרָׁשע ַהֶּזה ֶזה ֹלא ָמָצא 

ֵחן ְּבֵעיָניו, ָהַלְך ַלֶּמְמָׁשָלה ָׁשם ְּבִאיַטְלָיה, 

ְוָאַמר ָלֶהם ֶׁשַּבַּתְלמּוד ]ַּבְּגָמָרא[ ֵיׁש ְּדָבִרים 

ֶנֶגד ַהַּנְצרּות, ְוַגם ָּבַרְמָּב"ם ֵיׁש ְּדָבִרים ֶנֶגד 

ַהַּנְצרּות. ָאז ָיָצא ִקְצָּפם ֶׁשל ָהְרָׁשִעים ָהֵאֶּלה, 

ּוְביֹום רֹאׁש ַהָּׁשָנה ְׁשַנת שי"ד ָׂשְרפּו ְסָפִרים 

ְּבִלי סֹוף )ָעׂשּו ִסיָמן: "ִּכי ֵהַמר ַׁשַּדי ִלי ְמאֹד", 

ַעל  ִלי  ִסֵּפר  ִמיֶׁשהּו  ֶּפֶרק א' ָּפסּוק כ'(.  רּות 

ָחָכם ֶאָחד ַרִּבי ְיהּוָדה ֶלְרַמן, ֶׁשָּכַתב ַּבֵּסֶפר 

ֶׁשּלֹו ְבַמר ַנְפׁשֹו, ֶׁשהּוא ִחֵּבר ֵסֶפר ּוְכֶׁשָרָצה 

ְלהֹוִציא אֹותֹו ְלֵבית ַהְּדפּוס ָׂשְרפּו לֹו ֶאת 

ָּכל ַהְּסָפִרים ֶׁשּלֹו )ְוֹלא ָרִאיִתי ֶאת ַהֵּסֶפר ֶׁשּלֹו(. 

ּוֵמָאז ָיָצא חֹק ֵמָהַאִּפיְפיֹור ֶׁשֹּלא ְלַהְדִּפיס 

יֹוֵתר ֶאת ַהַּתְלמּוד, ָמה עֹוִׂשים? ֵהִביאּו לֹו 

ׁשַֹחד ְוָנְתנּו לֹו ַהְרֵּבה ְמאֹד ֶּכֶסף. ָאז ָאַמר 

ָלֶהם: "'ִאי ֶאְפָׁשר ְלַבֵּטל ֶאת ַהחֹק, "ִּכי ְכָתב 

ֲאֶׁשר ִנְכָּתב ְּבֵׁשם ָהַאִּפיְפיֹור ֵאין ְלָהִׁשיב"... 

)על פי אסתר פרק ח' פסוק ח'(, ֲאָבל ַּתְדִּפיסּו 

אֹותֹו ְוַאל ִּתְקְראּו לֹו "ַּתְלמּוד" ֶאָּלא ַׁש"ס אֹו 

ְּגָמָרא, ְוַגם ֹלא ִלְכּתֹב "ּגֹוִים" ֶאָּלא ַרק ַעּכּו"ם. 

ְוַאַחר ָּכְך ֵהם ָאְמרּו ֶׁשַּגם ִלְכּתֹב "ַעּכּו"ם" 

ֶזה ֹלא טֹוב,  ְוַגם ָאְמרּו ֹלא ִלְכּתֹב "ִמיִנים". 

ּוַפַעם ַאַחת ָהָיה ָכתּוב "ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות", 

ְוֵכיָון ֶׁשָאסּור ִלְכּתֹב "ִמיֵני" ָאז ָּכְתבּו "ּבֹוֵרא 

ַעּכּו"ם ְמזֹונֹות"... ְוָכָכה ָהָיה ָכתּוב ַּבְּסָפִרים, 

ִּכי ָעׂשּו ָלנּו ָכל ַהְּׁשֻטּיֹות ֶׁשָּבעֹוָלם, ַוֲאַנְחנּו 

ְצִריִכים ְלַנּקֹות ֶאת ָּכל ֶזה )ְוֵיׁש ַהּיֹום ְּדפּוִסים 

ֶׁשל ַּתְלמּוד ֶׁשּכֹוְתִבים ַרק ֶאת ַהּנָֹסח ַהָּנכֹון(. )גליון 

100 הערה 26(. 

 ָמָרן ָהִראׁשֹון ְלִצּיֹון ַהָּגאֹון ַרִּבי ֵאִלָּיהּו 
ַּבְקִׁשי דֹורֹון ָזָצ"ל

ַּבָּׁשבּוַע ֶׁשָעַבר ָהָיה יֹום 

ָהַאְזָּכָרה ֶׁשל ַּתְלִמיד ָחָכם 

ָּגדֹול, ָהִראׁשֹון ְלִצּיֹון ָהַרב 

ֵאִלָּיהּו ַּבְקִׁשי דֹורֹון ָזָצ"ל, 

ֶׁשִהְרָּבה ְוִקֵּבץ ְּפָעִלים ַלּתֹוָרה, ִיֵּסד ְיִׁשיבֹות, 

)ְוֵיׁש לֹו ֲעִׁשיִרים ְּבחּוץ ָלָאֶרץ ֶׁשָהיּו תֹוְמִכים ַּבְּיִׁשיבֹות 

ֶׁשּלֹו(, ְוָכַתב ְסָפִרים ְּבטּוב ַטַעם ָוַדַעת. ֵיׁש 

ָּכֵאֶּלה כֹוְתִבים ְּבִקּצּור ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלָהִבין 

אֹוָתם, ְצִריִכים ִלְכּתֹב ְּבָׂשָפה ְברּוָרה ּוִבְנִעימּות 

"ִּבְנִעיָמה ְקדֹוָׁשה", ְוָהַרב ַּבְקִׁשי דֹורֹון ָזָצ"ל 

ָהָיה ָּכָכה, ַאָּתה קֹוֵרא ְבִסְפרֹו ְוַאָּתה ֶנֱהֶנה 

ִמָּכל ִמָּלה, ְּדָבִרים ְּברּוִרים ּוְבִהיִרים, ְוָהָיה 

ְמֻדֶּכה ְּבִיּסּוִרים ֵׁשׁש ָׁשִנים, ַּבָּׁשִנים ָהַאֲחרֹונֹות 

ָהִיינּו ְמָבְרִכים אֹותֹו ָּכל ַׁשָּבת, ָהִיינּו ַמְזִּכיִרים 

אֹותֹו ִראׁשֹון "ְוִתְׁשַלח ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ְלמֹוֵרנּו 

ְוַרֵּבנּו ַהָּגאֹון ְוכּו'", ֲאָבל ַּבָּׁשבּועֹות ָהַאֲחרֹוִנים 

ֶׁשּלֹו ִהְתַּפַּלְלנּו ַּבַּבִית ]ֵעֶקב ַמֵּגַפת ַהּקֹורֹוָנה[ 

ַהָּמֶות ּוָמָצא  ַמְלַאְך  ֵבַרְכנּו, ְוִהֵּנה ָּבא  ְוֹלא 

ִפָּנה ְוָלַקח ֶאת ַהְּנָׁשָמה ֶׁשל ַהַּצִּדיק ַהֶּזה.

 ָמָצאִתי ְּבָפסּוק ְּבִמיָכה )ז', ב'(: "ָאַבד ָחִסיד 

ִמן ָהָאֶרץ ְוָיָׁשר ָּבָאָדם ָאִין", ָאַבד - ָראֵׁשי 

ֵתבֹות ַהֵּׁשם ֶׁשּלֹו - ֵאִלָּיהּו ַּבְקִׁשי דֹוֹרֹון, ָחִסיד 

ּוְבָממֹונֹו,  ְּבגּופֹו  ָחִסיד, ָחִסיד  ָהָיה  - הּוא 

ְּבגּופֹו - ִהְתַּפֵּלל ָּכל ָיָמיו ְּבָהֵנץ ַהַחָּמה, ֲאִפּלּו 

ְכֶׁשָהָיה ְבחּוץ ָלָאֶרץ ָהָיה ְמַכֵּתת ַרְגָליו ָׁשָעה 

ָוֵחִצי ְלַהִּגיַע ְלִמְנַין ֵנץ ַהַחָּמה, ֶזה ֹלא ָפׁשּוט 

ִּבְכָלל. ְוהּוא ָהָיה ַגם ָחִסיד ְּבָממֹונֹו. ַּכָּמה 

ְיִׁשיבֹות ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַבֵּסֶתר.  ָעָׂשה  ְדָבִרים 

ֵאֶצל  ַקֶּׁשֶבת  ֹאֶזן  לֹו  ֵיׁש  ָּפַתח.  ּכֹוְלִלים 

ָהֲעִׁשיִרים ְּבחּוץ ָלָאֶרץ ְוָהיּו נֹוְתִנים לֹו ָכל ָמה 

ֶׁשהּוא ָצִריְך. ְוֵיׁש לֹו ָבִנים, ֲחָתִנים, ְוַתְלִמיִדים 

ֶׁשָּכְתבּו ְסָפִרים. ָאַבד ָחִסיד ִמן ָהָאֶרץ. ָחַׁשְבִּתי 

ֶׁשָהַרב ַחי ְׁשמֹוִנים ְוֵתַׁשע ְּכַהִּגַמְטִרָּיא ֶׁשל 

ָאַבד ָחִסיד, ֲאָבל ָאְמרּו ִלי ֶׁשהּוא ַחי 79, הּוא 

נֹוַלד ִּבְׁשַנת ַּתָׁש"א, ָאַבד ֶחֶסד - ַהֶחֶסד ָאַבד, 

'ָאַבד ֶחֶסד' עֹוֶלה ְבִגַמְטִרָּיא 79. )גליון 207 

אות א', וגליון 208 אות א'(.

ַהָּגאֹון ַרִּבי מֶֹׁשה חֹוֵרב ָזָצ“ל
ַהָּבִקי  ַהָּגאֹון  ָהַאְזָּכָרה ֶׁשל  ְּבִאָּיר,  ג‘  ְּביֹום 

ֹמֶׁשה חֹוֵרב  ַרִּבי  ֶהָעצּום 

ָזָצ“ל. ֶהָחָכם ַהֶּזה ָהָיה זֹוֵכר 

ְּבִמָּלה,  ִמָּלה  ַהַּתְלמּוד  ָּכל 

לֹו  ָהָיה  ּוְמַׁשֵּנן  חֹוֵזר  ְוָהָיה 

ִזָּכרֹון ְמֻיָחד, הּוא ָהָיה ְמַׁשֵּנן 

ָּכל ָּדָבר ַּבְּגָמָרא ֵמָאה ְּפָעִמים ְוַאַחת, ְואּוַלי 

ָלַדַעת  ֶאְפָׁשר  ִאי  ּוְׁשלֹוׁש ֵמאֹות,  ָמאַתִים 

ֲעָׂשרֹות  לֹו  ְמַׁשֵּנן.ָהיּו  ָהָיה  ְפָעִמים  ַּכָּמה 

ִסָּמִנים  ָיִפים ֶׁשל  ָּכְך  ּוֵמאֹות ִחּדּוִׁשים ָּכל 

ִלְזּכֹר ֶאת ֶזה, ְלָמָׁשל ַהַּמֲאָמר ַהֶּזה מֹוִפיַע 

ִסיָמן  ְלָך  ְונֹוֵתן  ּוְפלֹוִנית,  ְּפלֹוִנית  ִּבְגָמָרא 

ְוֶהְסֵּבר ָלֶזה ַהְּגָמָרא )עירובין נ“ד ע“ב( אֹוֶמֶרת: 

”ַהִּציִבי ָלְך ִצֻּיִנים“ )ירמיה ל“א כ‘(, ֲעֵׂשה ְלָך 

ִסָּמִנים ַּבּתֹוָרה, ִּתְקֶנה ֶאת הּתֹוָרה ַעל ְיֵדי 

ִסָּמִנים. הּוא ָכַתב ְׁשלֹוׁש ֶעְׂשֵרה ַמְחָּברֹות 

ֶּכֶתר  ֵסֶפר  ִחֵּבר  הּוא  ָּכֵאֶּלה.  ִסָּמִנים  ֶׁשל 

ּתֹוָרה ְּכָלֵלי ַהַּׁש"ס ֵמַהּתֹוס' - ֶאֶלף ְוַתְתָע"ג 

]1873[ ְּכָלִלים, ָּכַתב ֵסֶפר ֶקֶרן אֹוָרה ְוֵיׁש ּבֹו 

ֵסֶפר ַעל ַהּתֹוָרה  ָּכַתב  ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות, 

ּתֹוָרה ִמִּסיַני, ְועֹוד ַּכָּמה ְסָפִרים ָיִפים. ָאִביו 

ָהָיה ָעָנו ְוָצנּוַע, ְׁשמֹו ַרִּבי ָּברּוְך חּוִרי )חּוִרי 

ָעׂשּו אֹוָתּה חֹוֵרב( ּוָמה הּוא ָהָיה עֹוֶׂשה? ָהָיה 

ַמְדִּפיס ְּתִהִּלים ְמֻחָּלק ִליֵמי ַהחֶֹדׁש, ִהְדִּפיס 

ֵּבית ְמנּוָחה ]ֵסֶדר ִלּמּוד ְלַאְזָּכרֹות[ ְמֻחָּלק 

ְלַכָּמה חֹוְברֹות, ִהְדִּפיס ָּכל ִמיֵני דָבִרים, ְוָהָיה 

אֹוֵמר, ַהְּזכּות ַמִּגיָעה ְלָדִוד ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל, ְוָהָיה 

ְמַחֵּלק ּוְמַחֵּלק ּוְמַחֵּלק, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

ָנַתן לֹו ֲאִריכּות ָיִמים ְוָׁשִנים, ֵמָאה ּוְׁשַּתִים 

ָהָיה  ְוהּוא  יֹוֵתר,  ְלָפחֹות, אּוַלי ְקָצת  ָׁשָנה 

8, וגליון  208 אות ז והערה  )גליון  ְמֹאד.  ָעָנו 

160 אות ה'(.
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