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בבית הכנסת "אהבת התורה  -איש מצליח"
רחוב הרב עוזיאל  43ב"ב .בשעה 22:00
מוצאי שבת פרשת "בלק" ,י"ח תמוז התשע"ח

נושאי השיעור:
א .י"ג תמוז "חג הגאולה" של חב"ד .ב .תמונות חכמי ישראל .ג .סכנת הרפורמים וקדושת הכותל המערבי .ד .האור החיים
הקדוש ע"ה ,הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל ,ורבי שמואל עידאן זצ"ל .ה .תיקון חצות בחצות היום .ו .גזירת הגיוס.
ז .ביאורים וחידושים בפרשה .ח .צום י"ז בתמוז .ט .כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה.

לי יש אלוק אחד ושני עולמות
 .אשבוע טוב .היום (יום שבת) היה שבעה עשר בתמוז ,והצום נדחה
למחר .שבוע שעבר ביום י"ג בתמוז ,היה "חג הגאולה" של האדמו"ר
רבי יוסף יצחק מליובאוויטש ,חותנו של האדמו"ר האחרון .ברוסיה
היו לו שנים של יסורים נוראים ,והארורים שם לקחו אותו לחקירה,
שואלים אותו שאלות והוא עונה להם .החוקר שהיה יהודי ,1הראה לו
את האקדח ואמר לו :אתה רואה את הצעצוע הזה? זה שינה להרבה
אנשים את דעתם .והוא ענה לו בשלוה :זה שינה לאנשים שיש להם
עולם אחד ושני אלהות ,אבל לי יש אלוק אחד ושני עולמות .החוקר
נדהם מתשובה זאת .אבל שם בעטו בו ,והוא כותב "בעט בבטני
והכאיב לי" .אח"כ כשבא לאמריקה ,היה חולה ממש.

איפה כבוד התורה?!
 .בבכמה עלונים של חב"ד הביאו תמונה שלו ,אבל לא מביאים
תמונה בזמן שהיה חולה בנסיעה לאמריקה ,אלא תמונה עם מבט
מיוחד ,כמו אריה ממש .ומזה תוכחת מוסר לכל אלה שמביאים
תמונות של רבנים ,בשעה שעומדים לעזוב את העולם ,ואתה רואה
ולא יודע אם הוא גוסס או חי או מת ,למה עושים את זה?! כדי שכל
מי שיראה יִ לְ ַמד תורה ויהיה ככה?! איפה כבוד התורה?! 2ויש תמונות
של רבנים שצילמו אותם אחרי פטירתם ,כמו הרב בעל שאגת אריה
שבחייו לא רצה להצטלם ולא שיציירו אותו ,ואחרי פטירתו בא
צייר אחד וצייר אותו ,ובכל זאת אתה רואה פנים של אריה ,ואפילו
לא נראה שהוא נפטר (רק כתבו ככה למטה) ,כי הוא היה חזק מאד

 .גהשבוע הזה יהיה דיון על "רחבת הכותל" ,אם להכניס שם
רפורמים שיהרסו את הכל .אבל הם לא מבינים מה שעשו באמריקה,
ומה יצא מהם" ,ומה הגיע אליהם" (אסתר ט' כ"ו) .באמריקה זה
הפירות הבאושים של הרפורמים שהתחילו בגרמניה ,ושם אמרו:
אנחנו גרמנים בני דת משה ,אבל "הדת" הזאת צריכה תיקון בכמה
דברים ,למשל יום אחד בשבוע מנוחה יהיה ביום ראשון ולא בשבת,
שיילכו כמו הגרמנים ויהיו אותו דבר כולם .שיהיה אפשר להתחתן
עם לא יהודים ולא יהודיות ,וכשבאים לבית הכנסת מכניסים שם
עוגב וגיטרה וכדו' ,ואין הבדל אם זה שבת או לא ,כי אין שם שבתות
וחגים ואין כלום .וכן על זו הדרך ,והרסו את הכל .ככה הם חשבו
שיקנו את לב הגוים בגרמניה ,אבל יצא הפוך מזה ,כי הגוים שם
התאכזרו עליהם פי כמה ,ולקחו מליוני יהודים ושרפו אותם באש.
אחרי שראו שנגמר להם הכל הלכו לאמריקה ,ושם האבא היה יהודי
בסדר ,הבנים שלו היו ככה-ככה ,הבנים שלהם כבר נישאו לגויות,
והנכדים כבר גוים גמורים .וככה הם שימדו את יהדות אמריקה,
והיום נשארו שם בקושי מליון יהודים שומרי שבת ודת .אחרי
 .3אמנם זה לא כ"כ ראיה ,כי יתכן שהוא צייר אותו כרצונו .אבל יש תמונה של מורנו
הרב רבי שלמה דאנה ,מחבר ספר ענק "שלמי תודה" על התלמוד (שתבינו מה הספר
הזה :פעם בא תלמיד חכם אשכנזי לישיבה ,וביקש ספר תורני מחכמי תונס על הגמרא ,כי
הוא רוצה להכיר את החשיבה של התוניסאים ...הביאו לו ספר "משמרות כהונה" .הוא קרא
בו וראה שהוא קצר מדי ,חותך באמצע את הדברים ,קולע אל השערה אבל הוא לא יודע אם
מחטיא או לא ...החזיר אותו ,ואמר :השפה שלו לא מובנה לי .הביאו לו ספר "שלמי תודה".
עיין בו ,ואמר :זה ספר אמיתי ברור וצלול ,בחכמה בתבונה ובדעת .אמרו לו :זה תלמידו של
משמרות כהונה ,אמר להם :אם ככה תביאו גם את הספר של הרב .)...הוא היה ג"כ חסידא

עיצוב גרפי:

עורכים :הרה"ג אביחי סעדון ,שלום דרעי ,משה חדאד שליט"א
עריכה וביקורת :הרה"ג רבי אלעד עידאן שליט"א

כל הזכויות שמורות יו"ל ע"י
מכון ארח צדיקים
שע"י מוסדות
חכמת רחמים ברכיה

הרפורמים הרסו הכל ורוצים את הכותל המערבי

050-2738858

 .1בזמנם היה "יבסקציה" ,יהודים חוקרים יהודים למוות .אח"כ נספו גם היהודים
הרמאים האלה ,כי הרוסים שונאים את ישראל ,וכל מי שהוא מזרע ישראל.
 .2בספר שאלות ותשובות של מורנו ורבנו רבי רחמים חי חויתה הכהן זצ"ל ,הביאו
תמונה שלו כשהוא חולה" ,נגוע מוכה אלקים ומעונה" (ישעיה נ"ג ד') .לא עושים ככה.
איפה הלך כבוד התורה? וכי זה כבוד התורה לראות תלמידי חכמים בצער?! אני אקרא
לכם מה שכתוב בהקדמה של הרב צבאן לספר פרחי כהונה חלק שני (אבל אני יודע
שלא הוא כתב אותה ,כי זה לא הסגנון שלו .אדם ניכר מתוך הסגנון שלו)" :מי לא זוכר
את התמונה הקודרת והמפליאה גם יחד בשבת רבנו על כסאו (הכוונה לרבי רחמים
חי חויתה הכהן) ,שלד חי ,לא זז ימין ושמאל ,ראש כפוף ועקום הצידה ,עינים נמקות
בחוריהן (איזה תיאור נפלא ,)...ויחד עם זה ,מח צלול ,לב חי ,פועם חזק ,תוסס ועירני,
משיב לשואליו דבר" .זה הלשון שם .אבל אחרי שתיארת אותו שלד חי וראש כפוף
ועקום ועינים נמקות ,כבר לא שוה כל השבחים שתאמר אחרי זה .וכי זו דוגמא שאם
תלמד תורה תהיה שלד ויהיו לך עינים כאלה?! אסור לעשות ככה .ויש תמונה אחרת
של הרב יפה מאד ,אבל בזמנים האחרונים נבערה עצתם של יהודי ג'רבא ,ומביאים
תמונה שלו רגע לפני פטירתו ,איפה כבוד התורה?!

וחי תשעים שנה .3התמונה מופיעה בספר פאר הדור תולדות החזון
איש (ח"א עמ' ל"ג) .וגם בתמונה של האדמו"ר מליובאוויטש רבי
יוסף יצחק ,הוא נראה שם כמו אריה .כתוב בפסוק "נסו ואין רודף
רשע וצדיקים ככפיר יבטח" (משלי כ"ח א') ,כלומר הצדיקים כמו
כפיר שהוא בטוח .והתרגום שם מפרש "ככפיר יביטו" ,שיש להם
מבט של כפירים שמביטים ישר .לכן לא יזיק לנו קצת ֵשֹכֶ ל לזה,
ולא צריכים להראות את הרב כשהוא נופל ,אלא להראות שהרב
מסביר את התורה בלי פחד ומורא.

קדישא ,ולא רצה שיצלמו אותו בחייו .אבל היתה תמונה אחת שלו שמופיעה בכמה
ספרים (והיתה מונחת תמיד מול הרב שלנו תלמידו רבי אליהו גז ,שלימד אותנו גמרא בגיל
 ,)8-9ושם הוא נראה אדם חי רק שעיניו סגורות,
הדלקת נרות מוצ"ש ר"ת
אבל זה צולם אחרי פטירתו ,ולפני שקברו אותו
י-ם21:06 20:30 19:14 :
הלבישו אותו בגדים כאדם חי וצילמו אותו.
ת"א21:04 20:33 19:31 :
חיפה21:05 20:34 19:22 :
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"שת גפני לשמה ביום זעם ועברה"

שראו שהכל הולך ועוד מעט לא ישאר כלום ,אמרו :הנה השאיר לנו
ה' לפליטה את הכותל המערבי ב"ה ,תנו לנו מקום שם .אבל אתם
יודעים מה יוצא מזה? שכאילו בתוך בית הכנסת נותנים פינה בשביל
כמרים ,פינה בשביל מוסלמים ,ופינה בשביל הרפורמים .אלה קוראים
בתורה ואלה מדליקים נר בשבת ,וכל אחד עושה מה שלבו חפץ .והרי
הכותל המערבי דינו כמו בית הכנסת.

 .ואבל יש לנו בעיה בזה ,כי החרדים שלנו לא יודעים להתאחד" ,כל
שני יהודים שלש דעות" .בשבוע האחרון כמעט כל לילה מפגינים
מול ביתו של משה גפני ,מה עשה? הוא לא עשה מספיק מה שיכול
לעשות ,ואולי הוא לא יכול לעשות יותר מזה .אבל למה רק מול גפני?
הרי יש עוד הרבה חברים באגודה ודגל ויש עץ .אלא כי גפני גימטריא
"הפגנה" בדיוק ...אבל אין לכם טיפת שכל ,שהרי הבריות יאמרו :כמו
שיש מחלוקת בין החרדים ככה יש מחלוקת בין החרדים לרפורמים,
ובזה מחריבים את העולם .ולכן צריך להיות חק ומשפט אחד לכולם.
והרי יש גדולי התורה שיישבו וידונו בזה ,ואם יש ויכוחים דעת הרוב
מתקבלת על כולם ,כי לא יתכן שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה ,אי
אפשר לעשות דבר כזה.

החלטת הרבנות הראשית בעבר על רחבת הכותל
 .דהנה הביאו לי צילום מההחלטה של הרבנים ברבנות הראשית בעבר,
ומי הראשון שדיבר שם? הרב גורן ,שהוא מקובל על כל החילונים,
כי היה בעל כוחא דהיתרא חזק מאד .וזה הלשון שלו :נעבור לסעיף
א' ,תקנות בענין המקומות הקדושים .ראשית נושא הכותל ושמירת
קדושתו .ברחבה העליונה עורכים טקסים שונים ללא שמירה על
קדושת המקום ,ומתהלכים שם אנשים (אולי צריך לומר נשים) ללא
צניעות ,הכל מול הכותל המערבי ומול הר הבית .אין להפקיר את
הרחבה העליונה ,יש לנו מקום אחד קדוש בעולם ,שריד מבית המקדש,
מדוע שלא נשמור עליו? אנשים מופיעים שם בנאומים ללא כיסוי ראש,
יש למנוע בכלל מופעים ציבוריים .וכל הרבנים של מועצת הרבנות
מופיעים כאן :הרב הראשי לישראל הרב גורן ,הרב עובדיה ע"ה ,הרב
משאש ,הרב ישראלי ,הרב אברהם כהנא שפירא ,הרב משה מלכה ,הרב
יוסף קאפח ,הרב יוסף שרביט ,הרב שמחה קוק ,והרב אליהו כץ .אח"כ
ההחלטה :המועצה דנה במברקו של הממונה על הכותל המערבי ,ביחס
לתוכנית של הקרן לירושלים ,להפיכת רחבת הכותל הדרומי ודרומו
של הכותל המערבי ל"גן ארכיאולוגי"( .ולכאורה זה נשמע יפה מאד,

האור החיים הקדוש ע"ה
 .זשבוע שעבר ביום ט"ו בתמוז ,היה יום פטירתו של אור החיים ,שהיה
קדוש עליון .5הבעל שם טוב אמר "הנשמה של אור החיים גבוהה יותר
משלי" .נשיא המדינה לשעבר יצחק נבון היה חוקר (ומעיין בספרים
על הרב חיד"א ועוד) ,וביום ט"ו בתמוז הלך לציון של אור החיים ,וראה
אלפי אנשים אשכנזים וספרדים שם .התפלא :גם האשכנזים באו
לכאן? איך אשכנזים באים לספרדי?! פלא פלאים .אבל הוא טפש
מטופש ולא יודע כלום ,הוא חושב שהאשכנזים שונאים את הספרדים,
אבל זה לא נכון ,כי הם מעריכים ספרדי מפורסם וידוע בעולם .אלא
שהספרדים נחותים בעיני עצמם" ,אשר אמרו לנפשך שחי ונעבורה"
(ישעיה נ"א כ"ג) ,וממילא למה שהאשכנזים יעריכו אותם?! אבל הם
יודעים להעריך את עצמם ,וגם להעריך ספרדי שקבלו עליו הוראה
מלמעלה שהוא חכם וצדיק גדול ,כמו אור החיים הקדוש.

כי בית המקדש זה משהו ישן ,אז נעשה מזה "ארכיאולוגיה" ,שיראו איך

אבותינו היו בתקופת האבן הולכים יחפים ובונים הכל) .המועצה קובעת
שלפי ההלכה היהודית ,כל רחבת הכותל המערבי עד הפינה הדרומית,
וכן רחבת הכותל הדרומי עד חומת העיר ,דינם דין מקומות הקדושים,
כל ההגבלות והאיסורים החלים על מקום קדוש הם בתוקף גם ברחבות
הנ"ל ,ולכן יש למנוע את הפיכתן לכל שימוש אחר.

לדעת להעריך את התורה ואת חכמי ישראל
 .חבעבר היו מעריכים את התורה ואת חכמי ישראל ,וידעו שהכל הבל
וריק לעומת מלה אחת של תורה .6הגוים בעצמם יודעים את זה ,שאם
היהודים היו שומרים על כבוד התורה אז התורה מעל כולם ,וכל מה
שהם עושים במשך מאות שנים ,מספיק לזה מלה אחת מהתורה .7אבל

הרפורמה כולה באה לברוח מבית המקדש ומירושלים
 .הוהנה לא עלה על דעתם אז לדבר על הרפורמים ,כי רפורמים וכותל
המערבי זה תרתי דסתרן ,שהרי כל הרפורמה כולה באה לברוח מבית
המקדש ומירושלים .וככה אמר ראש הרפורמים רשע מרושע אברהם
גייגר (שהיה אב בית דין בברסלוי!) ,לפני מאה שבעים שנה בשנת תר"ח:
"היהדות הזדקנה ,ואנחנו מתייחסים לירושלים כגברת זקנה שצריכים
לקבור אותה בכבוד" .מה אכפת לנו שפעם חיו כאן אבותינו?! הרי
הכל נגמר היום ויש לנו ברלין וגרמניה במקום ירושלים ,וכל התרבות
הגרמנית באה להחליף את תרבות היהודית .ככה הם החריבו הכל,
וכי זה עזר להם?! תתארו לכם שחס וחלילה יעשו את זממם ,אלה
מתפללים בכותל בשבת ואחרים נוסעים ומדליקים סיגריה ומשחקים
ומזלזלים שם ,איך יתקיים דבר כזה?! איך זה יכול להיות?! הרי לא
חסר להם מקומות בארץ ובחוצה לארץ ,שילכו וישתגעו שם ,ויקראו
לזה "בית השגעון הרפורמי" ,שם יאכלו בשר לשובע וישתו לרויה
(בשר ראשי תיבות בית שגעון רפורמי) ,וישתגעו עד שיתעייפו מזה.4

 .5פעם התפללתי בבית הכנסת נדבורנא (שעל ידינו) ביום ט"ו בתמוז ,ולא אמרו תחנון.
הלכתי לאדמו"ר זצ"ל ושאלתי אותו :למה לא אמרו תחנון? אמר לי" :אתה שואל למה?!
זה שלכם!" מה הכוונה? הם נוהגים שבכל יום פטירת רב או צדיק או אדמו"ר לא אומרים
תחנון ,ואני שכחתי מי הרב שנפטר אותו היום ,לכן הוא אמר לי שאור החיים זה ספרדי
משלכם ,אתה לא מכיר אותו?! ...אבל אנחנו תמיד אומרים תחנון (חוץ מהילולת רשב"י
שזה יוצא מן הכלל) .האדמו"ר ממונקאטש בספרו נימוקי אורח חיים (סימן קל"א אות ז')
כותב שזה שגעון לא לומר תחנון כל יום ,כי א"כ לא נאמר תחנון בכל השנה כולה .ואולי
גם ביום כיפור לא נאמר תחנון ,כי מסתמא מישהו נפטר באותו היום ...לא עושים ככה.
 .6פעם הייתי בדרום אפריקה לריפוי אשתי ז"ל (בתמוז תשנ"א) ,והיינו מתאכסנים שם
אצל משפחת רז (מנשה וחנה רז ושני בניהם) .יום אחד בעלת הבית סיפרה לי חידוש "פלא
פלאים" :ראיתי בחלום שהנשיא בוש (הוא היה הנשיא אז ,לפני עשרים ושבע שנים) הגיע
הוא ואשתו להתארח בבית שלנו ,כדי להסתכל על משחק כדורגל ,מה פירוש החלום?
אמרתי לה :אנחנו הולכים לעבור ניתוח בבית החולים שם (נקרא "מורנינג-צייד" ,שפירושו
עלות השחר) ,מאיזה כיוון נמצא בית החולים? אמרה לי :מצד החלון הזה שראיתי בחלום.
אמרתי לה :א"כ זה הפירוש של החלום" ,זה פתרונו" (בראשית מ' י"ב) ,המלה "בוש" עם
שלש האותיות עולה בגימטריא מאיר מזוז (בלי אל"ף) ,ואני באתי לכאן עם אשתי ,משחק
כדורגל הכוונה לבית החולים שעושים שם ניתוחים ,ומשחקים בנפשות בני אדם ,וזה
מהכיוון של החלון הזה .אמרה לי :אם ככה אני צריכה לכבד אותך כמו הנשיא בוש ...אח"כ
הגיע הרב הגאון רבי אהרן פוייפר (שהיה אדם מיוחד במינו) ,והיא סיפרה לו את החלום
והפתרון שלו .שמע את זה ,ואמר לה :מי זה הנשיא בוש? וכי הוא שוה משהו לעומת
תלמיד חכם?! ככה מחדירים "ויגבה לבו בדרכי ה'" (דברי הימים ב' ,י"ז ו') ,שאמנם אתה
תלמיד חכם בלי כסף ופרסום ועיתונים ,אבל הכל הבל וריק לעומת מלה אחת של תורה.
 .7באמריקה אין מלך אלא "רפובליקה" ,וכל כמה שנים בוחרים את הנשיא שלהם,
למה? כי כאשר באו המייסדים של אמריקה (בשנת תקל"ו ,ומי שרוצה בלועזית  .1776לפני
מאתים ארבעים ושתים שנה) ,וישבו ודנו אם להנהיג השיטה שמלך מוריש את מלכותו או
לעשות רפובליקה ,והחליטו :מי יכריע לנו? החכם היהודי אברבנאל (שחי מאתיים שנה

 .4הנה בעבר היו "נשות הכותל" באות לכותל המערבי כל ר"ח "לכבוד ראש חודש",
ולובשים טלית ותפלין ומחביאים ספר תורה מתחת הבגדים .התשובה לזה ,לתת להם
לעשות מה שירצו ,אל תתייחס אליהם" ,כמאן דליתנהו דמו" ,ולאט לאט הם יורדים .והרי
הם לא "צדקניות" שרוצות להיות כמו מיכל בת שאול שהיתה מניחה תפלין (עירובין צ"ו
ע"א) ,כי להיפך הם לא מאמינות בכלום ,אלא הטלית והתפלין זה להרגיז יהודים דתיים,
וכמה שיוכלו להרגיז טוב להם יותר.
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אנחנו לא יודעים להעריך את עצמנו ,איך אני יודע? כי החרבן כולו בא
בגלל שני טפשים כסילים בוערים ואוילים ,שני אחים מזרע חשמונאים
שהשמות שלהם כמו הרומאים" ,הורקנוס ואריסטובלוס" (הורקנוס
עוד מצאנו שם כזה בגמרא ,אבל אריסטובלוס מן הסתם בא מהרומאים).
ובמקום שההורים שלהם יכניסו אותם לתלמוד תורה "כתאב" שילמדו
מוסר והלכה ,ויכבדו את חכמי התורה .הם חשבו שחכמי התורה שלנו
חלשים ,ולכן החליטו לשלוח אותם לרומי שילמדו טכסיסי מלחמה
וכדו' .הלכו לשם ,ויצאו אחים כאלה שכל אחד בולע את השני ,מי
יירש את המלוכה של המלך חשמונאי האחרון? הורקנוס אומר "אני
הבכור" ,ואריסטובלוס אומר לו אתה "חדל אישים" (ישעיה נ"ג ג') ,אני
אהיה המלך .וככה נלחמו זה בזה .למי יפנו שיכריע להם? לא לדיינים
שלנו (שמעיה ואבטליון ע"ה) כי הם מהדור הישן ,והלכו לרומאים .הם
דרשו מהם כסף ,כי לא הסכימו לפסוק להם בחנם .מאיפה הביאו להם
כסף? מאוצרות בית המקדש ,זה גנב מכאן וזה גנב משם .רומא חתכה
אותם ועשתה מהם "סמרטוטים" ,ואח"כ החליטה :לא אתה ולא אתה
אלא אנחנו המושלים .ובשנת שלושת אלפים תרצ"ז (מאה שלושים
שנה לפני החרבן) רומי נעצה צפרניה בארץ ישראל .זה הפירות של
אדם שהולך לגוים שיפסקו לו ,הרי יש לנו תורה וחכמים ופוסקים
ודעת ומוסר ,למה אתם הולכים לשם?! לכן אדם צריך לדעת שיש לנו
גדולי עולם כמו אור החיים ואחרים ,שנסים ונפלאות נעשים בזכותם.

הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל
 .טהשבוע הזה ביום י"ט בתמוז ,פטירת הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל,
לפני עשרים שנה .הוא היה חברותא ובר פלוגתא של הרב עובדיה
ע"ה .למה "בר פלוגתא"? כי הרב עובדיה היה מחדש הרבה חידושים
בהלכה" ,המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית" ,ואילו הרב
בן ציון אבא שאול היה אומר :יש לי מה ליישב את המנהג ולענות על
זה ,תשאיר את המנהג כרגיל .בעיון היה מספר אחת .8אבל כששואלים
אותו בהלכה ,היה מנסה לתרץ כל הקושיות ,ולשמור על מנהג ישראל.9

הסנדלר הקדוש והעניו
 .יהוא היה כ"כ עניו ,שאי אפשר לתאר את הענוה שלו .הוא לא רצה
להיות רב בכלל ,כי הרמב"ם (פ"ג מהלכות ת"ת ה"י והי"א) כותב שאדם
לפני כן) שהוא גם "חכם מדיני" ,וכל זמן שהיה שר האוצר בספרד היא היתה על הגובה
ולא היה חסר להם כסף (ואילו שר האוצר שלנו יהושע רבינוביץ מדבר על "פיחות זוחל"
והכל שטויות והבלים) ,הנה יש לנו יהודי חכם יותר מכולם (אחרי שגורשו מספרד והוא
רצה לצאת איתם ,כי לא הסכים בשום פנים לעזוב את כל היהודים ולהישאר בספרד ,ואחרי

עשר שנים ספרד ירדה מטה מטה) .איך אברבנאל יכריע להם? הוא כתב פירוש על התורה,
וכשהגיע לפרשת שופטים (דברים י"ז ,י"ד) כתב שם :הדרך של רפובליקה הרבה יותר טובה
מהדרך של המלכות ,כי לפעמים המלך טוב אבל הבנים שלו יהיו רשעים ואכזרים ,ומה
נוכל לעשות? נעקור אותם?! וככה בכל שנים-שלושה דורות יהיו מלחמות ומהפכות
בעולם ,אבל ברפובליקה "מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך" (עדיות פ"ה מ"ז) .ראו את זה,
ואמרו :ככה אמר החכם היהודי ,וככה אנחנו נעשה באמריקה.
 .8תלמידיו הם רמי"ם כיום אצל הרב אלבז ,והוא אמר :לקחתי אותם בכח לישיבה שלי,
כי הם יודעים לעיין טוב כפי שלמדו מרבותיהם ,אז שימשיכו בדרך הזאת.
 .9לפני ארבעים שנה סיפר לי חכם אחד רבי נתן בן סניור ,ששאל את הרב בן ציון :מה
כבודו אומר לגבי הדלקת נרות שבת ,האם לברך לפני ההדלקה כדעת הרב עובדיה (שו"ת
יביע אומר ח"ב חאו"ח סי' ט"ז ,ועוד) ,או אחרי ההדלקה כדעת הבן איש חי (ש"ב פרשת
נח אות ח')? אמר לו :תגיד לי ,איך אתה מברך "על נטילת ידים" ,לפני הנטילה או אחרי
הנטילה? ענה לו :אחרי הנטילה .אמר לו הרב בן ציון :הנה קיבלת תשובה .אמנם זה לא
בדיוק ,משום שבנטילה יש הסבר לזה ,כי עדיין לא עשינו ניגוב וגם לפעמים אדם לא
יכול לברך לפני הנטילה כי ידיו טמאות (כמו למשל שיצא מהשירותים וכדו') ,לכן תיקנו
ככה .וכל הראשונים ורוב ככל האחרונים סוברים לברך על הדלקת נרות לפני ההדלקה,
ואנחנו לומדים כל יום בלי נדר יביע אומר חלק עשירי ,והוא מביא שם (חאו"ח סי' כ"א)
שפע של מקורות לזה .אבל הרב בן ציון אבא שאול היה "שמרני".

יהיה נהנה מיגיעו וזה חשוב מאד ,אז רצה להיות "סנדלר" .התפלאו:
הרב בן ציון יהיה סנדלר?! אמר להם :למה לא? אני אעשה כמה
נעליים ליום ,וארויח כדי סיפוקי בלבד .אמרו לו :זה לא מתאים ,מה
יגידו הבריות? אדם לומד תורה כל החיים שלו ואח"כ נהיה סנדלר?!
וכי אתה "רבי יוחנן הסנדלר"?! וגם שם פירשו הכוונה שהיה מסתחר
באבנים טובות ,כי אבנים טובות בארמית זה "סנדולכין" (עיין סדר
הדורות בסדר התנאים ואמוראים ערך רבי יוחנן הסנדלר) .ואיך כבודו
יעשה נעלים?! הסכים .אח"כ בא לרב ז'ולטי ,ואמר לו :כבודו חייב
להיות דיין ,שאל אותו :למה? הרב ז'ולטי הביא לו מדרש שחייבים
ללמוד דיינות ,ומי ששופט משפט צדק ודין אמת לאמתו זה חשוב
מאד .והסכים גם לזה .אח"כ כשנפטר הרב ז'ולטי ,הוא הזכיר אתו בחבה,
בגלל שהראה לו מקור שצריכים ללמוד דיינות ולהיות דיינים בפועל.
והוא היה דיין בחכמה רבה .ויש ספר "רבנו האור לציון" ,שרואים שם
כמה היה מדהים בענוה שלו.10

יסורים נוראים במשך חמש עשרה שנה
 .איהברכות שלו היו מתקיימות ,וסבל יסורים נוראים במשך חמש
עשרה שנה ,למה? כי פעם בא אליו מישהו וביקש ברכה כי היה סובל
הרבה ,אמר לו הרב :הזכויות נגמרו לי ,ואני אקבל את היסורים שלך.
והוא קיבל על עצמו יסורים ,במשך חמש עשרה שנה .11כשהוא חלה,
העבירו קול ברחוב חזון איש בבני ברק (הרב היה גר בירושלים ואנחנו
היינו גרים בבני ברק שם)" :להתפלל על הרב בן ציון אבא שאול בן
בניה" .אנחנו קוראים תהלים בישיבה ביום חמישי ,והתפללנו עליו.
והנה מצאתי פסוק "ביום צרתי אקראך כי תענני" (תהלים פ"ו ז'),
וראיתי שהמלים "ביום צרתי אקראך" ראשי תיבות בן ציון אבא ,זה
שמו של הרב .והוא נפטר אחרי חמש עשרה שנה בשנת תשנ"ח ,שזה
בגימטריא "ביום צרתי" בדיוק.

הצדיק רבי שמואל עידאן זצ"ל
 .ביבשבוע הבא יום פטירת רבי שמואל עידאן ע"ה ,שהיה בנו של
רבי דוד עידאן ז"ל .הוא ואביו הוציאו מאות ספרים של חכמי ג'רבא
 .10כל כך היו הצבור קשורים אליו בכל שעה .קראתי סיפור מדהים .מישהו התקשר
אליו בשעה שלש בבוקר ,והוא שמע צלצול וקם לענות .אומר לו :הרב ,מחר יש ברית של
הנכד שלי ,ויש לנו ספק איזה סוודר להלביש אותו ,האם צהוב או אדום או כתום? אמר
לו הרב :בשביל זה אתה מעיר אותי בשלש?! אמר לו :סליחה ,אני חשבתי שכבודו לומד
כל הזמן .הטפשים האלה חושבים שתלמידי חכמים מעל הטבע ,לא ישנים ולא אוכלים,
אלא כל הזמן לומדים ועונים לטלפון .ויותר מזה ,בא אחד ושאל אותו שאלה הלכתית
בענין טהרת המשפחה ,והיו שתי דעות בזה דעה מחמירה ודעה מקילה ,מבחינת ההלכה
אפשר להקל אבל המנהג כמו הדעה המחמירה .והוא שואל :מה דעתו של הרב בזה? ענה
לו הרב :דעתי להחמיר .אמר לו :אבל יש פוסקים שמקילים ,שאל אותו הרב :אתה רוצה
שאתן לך את הטלפון שלהם? אמר לו :אני רוצה את הדעה של הרב ,ענה לו :הדעה שלי
להחמיר .והוא מתעקש ואומר לו :למה? אבל יש פוסקים שמקילים .זה חוזר וזה חוזר
כמה פעמים .אם היה מישהו אחר ,היה טורק לו את הטלפון בפניו ואומר לו :לך לעזאזל,
מה אתה רוצה ממני?! אם אתה רוצה אגיד לך שמות רבנים אחרים ,אבל שאני אשנה את
דעתי בגלל הקושיות של ההבל שלך?! אבל הרב בן ציון עונה לכולם ,בענוה מעל הטבע.
 .11וממתי סבל יסורים? פעם היתה הלויה של רבי יעקב מוצאפי ,שהיה מגדולי הרבנים
והיה נגד המדינה ,וגם הרב בן ציון לא היה קשור למדינה ,וכשיש בחירות לא היה מצביע
בשום פנים (חוץ מ"אל המעיין" שתמך בזה ,כדי שילדים ילמדו תורה) .והנה בזמן שהיה נותן
שם הספד ,בא אחד ואמר לו :אתה ציוני ,איך אתה מספיד אותו?! הרב לקח את זה ללב,
וקיבל אח"כ יסורים איומים ואירוע מוחי וטיפולים .הרב היה צריך לומר לו :לך לגיהנם,
מה אתה רוצה ממני? אתה דעתך ככה ,תודה רבה ,אני ממשיך את ההספד שלי .אל תפחד
ממנו ,מה יעשה לך?! אדם מפריע לך באמצע ההספד ,אז תמשיך ותספיד גם עליו ...לא
יתכן שכל אחד יעשה מה שלבו חפץ .הרב היה צדיק יסוד עולם ,שמוסר את השיעור שלו
כשהוא מזיע ובמסירות נפש ,במשך ארבע שעות רצופות ,ויבוא אחד בן בלייעל מהמוני
העם ,ומתחיל לשאול אותו אם הוא ציוני או לא .לא יתכן כדבר הזה.

בזכותך! עוד אנשים יזכו ללמוד ב'בית נאמן' >>>
זאת יהודים יקרים באים לבית הכנסת למנחה וערבית ,ויש כאלה
שבאים אח"כ לשיעור של "דף היומי" .ואפילו שהם נרדמים שם.13
והנה למרות שכאן בארץ יש מלחמה עם היצר הרע והשטן ,בכל
זאת אלפים ורבבות חוזרים בתשובה ב"ה.

ואחרים .בשנת תרע"ב רבי דוד עידאן הביא בית דפוס לג'רבא ,אבל
לא היו יודעים להדפיס ולסדר את האותיות ,אז הביאו יהודי אחד
מתונס שיודע את זה ,קראו לו יוסף בן נתנאל הלוי .אבל אסור ללוים
לגור יותר משנה בג'רבא ,ולכן כל ששה חודשים בפסח ובסוכות היה
חוזר לביתו בתונס .הוא לימד אותם ,עד שקלטו את המלאכה הזאת,
וכתבו" :ותשלם מלאכת הקודש ע"י הפועלים הנאמנים היקרים
והישרים סניור פלוני וסניור פלוני" (בחו"ל כותבים סניור במקום
אדון) .וגם הבן היה כמו האבא ,והוציא ספרים של חכמי ג'רבא שהיו
גנוזים .הוא היה יחד עם רבי נחום סעדון ז"ל ,אחד היה בידו כתב
היד ואחד היה בידו הדפוס ,והיו בודקים איפה חסרה שורה ואיפה
צריך תיקון וכדו' ,וכל אהבתו היתה תמיד בספרים .נפטר ביום כ"ז
בתמוז בשנת תשנ"ז ,בן שבעים ושלש.

כאשר אתה נלחם בתורה לא תרויח כלום מזה
 .דילפני שנה בדיוק ,בליל שבעה עשר בתמוז ,מינו אדם אחד
לראשות המערך ,בהתחלה חשבו שכיון שהוא מרוקאי ממילא
ישפיע על כל הספרדים שיבחרו בהם ,אבל מאז ועד היום המערך לא
עולה רק יורד למטה .14והנה עכשיו רוצים להחליף אותו ,ואומרים
לו :אתה בטלן ,לא סיפקת את הסחורה .כאשר אתה נלחם בתורה
לא תרויח כלום מזה .המערך אחראי להשמדת מאות אלפים מילדי
ישראל ,לא השמדה גופנית אלא רוחנית .ובקום המדינה אמרו לכל
אחד :לא תהיה לך עבודה ,אא"כ הבנים שלך ילמדו במוסדות של
המערך .ולא "מזרחי" אלא צריך פנקס קופת חולים אדום ,ורק ככה
יהיה לך אוכל" ,הלעיטני נא מן האדום האדום הזה" (בראשית כ"ה
ל') ,מי אמר את זה? עשו ,כי הם התנהגו כמו עשו .אבל המערך לא
הצליח לאורך ימים ,כי הנה בא המתחרה שלו .אבל בסופו של דבר
כולם יילכו לאיבוד.

"תיקון חצות" גם בחצות היום
 .גיבימים האלה שאומרים "תיקון חצות" ,היה נוהג רבי שמואל
ע"ה לעשות את זה סמוך למנחה ,כי היה קשה לו לבוא במיוחד
לזה .בחוץ לארץ היו בני אדם נורמלים ,פותחים את החנות בשעה
שמונה בבוקר ,כדי שיספיקו להתפלל ולאכול ארוחת בוקר (ובימי
החורף מתפללים מוקדם במנין פועלים וכדו') ,ואח"כ נחים בצהריים,
ופותחים שוב את החנות בשעה שתים וחצי-שלוש .ובימים האלה,
היו באים בינתיים בצהריים לבית הכנסת לקרוא תיקון חצות .ואני
זוכר שבאים אנשים פשוטים ,ומורידים נעליים ויושבים על הרצפה,
וקוראים "על נהרות בבל" .אבל כאן בארץ כל הזמן יש מלחמה על
הבחורים ועל הגזירות ועל הגיוס ועל התורה ,נורא ואיום .וגם בזה
רצו להכחיד מהם כל זכר ליהדות ,ואמרו להם :העבודה מתחילה
משעה שבע בבוקר .שאלו אותם :מה נעשה עם התפלה? אמרו להם:
אל תתפללו ,או שתתפללו בחלום ...ולכן הרב עובדיה ע"ה (שו"ת יחוה
דעת ח"ב סימן ח') כותב להם שבימי החורף יעשו תפלה קצרה ,ויניחו
תפלין בין ישתבח ליוצר ,ולא יעשו וידוי וכו' ,כי העיקר שיתפללו
קצת .ואם גם זה אי אפשר ,יניחו תפלין בהפסקה בעבודה .ובערב
אדם חוזר עייף "סחוט" מהעבודה ,והולך לשבת בבית עם הבן שלו
מול הטלויזיה ,ומסתכלים מה החדשות של השטויות האלה .12ובכל

מטרת הצבא היום להרוס את לומדי התורה
 .וטהיום הם מדברים על גיוס בחורי הישיבות .השבוע אחד כתב
מאמר בגליון "אמונת עתיך" ,וכתב שם :וכי פעם לא היו מתגייסים
שמע שעל המטה ,הם קוראים קריאת שמע שעל הטלויזיה...
 .13פעם היה אחד שמגיע לשיעור וכל יום נרדם ,מישהו שאל אותו :תגיד לי ,מה אתה
מרויח מהשיעור הזה? אנחנו מתחילים את השיעור ואתה שם את הראש על השלחן
ונרדם ,וכשמסיימים ואומרים רבי חנניא בן עקשיא אתה הולך הביתה ,מה עשית בזה?
ענה לו :אני רוצה שהילדים שלי ילמדו כמה התורה חביבה ,ויידעו שלמרות כל העייפות
אבא שלהם הולך לשמוע שיעור .ועוד שאפילו מלה אחת שאני שומע בשיעור זו מצוה.
 .14אני זוכר את נאום הבכורה שלו ,שהיה בליל שבעה עשר בתמוז .באותו זמן הייתי
בנסיעה ,ואמרו לי :עכשיו יש חדשות ,ואבי גבאי דורש "דרשה נפלאה" .שמעתי אותו
דורש ,ואומר שם :הלילה הזה וכו' ,הלילה הזה וכו' ,הלילה הזה וכו' .חשבתי שהוא עושה
קידוש של ליל פסח ...שאומרים שם :ליל שימורים הוא לה' וכו' הוא הלילה הזה לה'
וכו' ,ואח"כ בכוס השני אומרים והגיענו הלילה הזה לאכול בו מצה ומרור .הוא מדבר
כ"כ הרבה ,עד שאמרתי :נמאס מהלילה הזה ,הרי זה ליל שבעה עשר בתמוז ,וכי זה
לילה מבורך?! מה אתה רוצה?! לפחות תעשה כמה ימים לפני כן או אחרי כן .אתה
לא יודע שיש ימים קשים לישראל?! הוא לא יודע כלום.

 .12פעם הרב ע"ה מצא מליצה על זה ,מהפיוט עוקד והנעקד והמזבח "ואני והנער
להשתטח" ,שהוא והבן שלו משתטחים על הכורסה לראות בטלויזיה .ובמקום קריאת

לחסויות ,להפצה ,להנצחות ולקבלת העלון לפנות לפקס >>> 077-3179532
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>>> לתרומות והנצחות  08-6727523או 052-7130554
ספר אור תורה ,ומצאתי כמו שהבין המנחת שי .לכן כשאתה רוצה
להקשות על חכם ,עליך לדעת באיזו תקופה הוא חי ,מה הוא כתב
ומה הוא למד .ולא לעשות פלפולי אויר ולפרש כוונתו בגימטריאות,
מה שייך גימטריא לכאן?! צריך להבין את הדברים.

בחורי ישיבות?! אבל פעם אני יודע שבזמן שלקחו אותם לצבא
רוסיה היה שם נורא ואיום .15אבל בכל אופן אז לא היתה תערובת
כמו היום ,וכאן אין המטרה שיעזרו במלחמה ,אלא כמה שאפשר
להרוס את לומדי התורה זו המצוה העיקרית ,ושום דבר אחר לא
חשוב להם .וראיה לדבר ,שהיום המצב רגוע הרבה ממה שהיה פעם
ב"ה ,וא"כ למה אתם לוקחים את בחורי הישיבות לצבא? תנו להם
ללמוד תורה .ואם תרצו תתנו הטבות יותר לאחרים ,ותודה רבה על
ההטבות שלכם ,אבל תתנו לבחורים ללמוד בישיבות .ושלא תגידו:
מה עשינו להם? ומי שנכנס חילוני ייצא חילוני ומי שנכנס דתי ייצא
דתי (ככה אמר אחד ה"גדויילים" באמונת עתיך שם) .אבל כולם יודעים
שתשעים אחוז מהדתיים שנכנסים לצבא ,מתדרדרים ומתקלקלים
שם .16לכן זו הסיבה שלא מסכימים לזה .אבל לא עושים הפגנות
מול יהודי אחד ,אלא הרבנים באים ומחליטים מה לעשות ברוב
דעות ,כי לא יתכן שכל אחד יחליט מה שירצה" ,אנחנו אנשי הפלג
וחושבים אחרת" ,לא עושים ככה" ,פלג אלקים מלא מים" (תהלים
ס"ה י') ,מלא הפגנות וצועקים ומקבלים מכות ,ואח"כ רואים תמונה
איך שנותנים להם מכות באבי אביהם .מה החכמה הזאת?! התורה
צריכה לכבד את בעליה ,ולומדי תורה צריכים לכבד את עצמם.17
לכן אדם יעשה כל דבר בחכמה" ,לעולם יהיה אדם ערום ביראה"
(ברכות י"ז ע"א) ,לא ערוֹ ם בחולם אלא ערוּם בשורוק ,כלומר יהיה
פקח ,ויעשה כל דבר בפקחות.

איך עם ישראל ידע ממעשה בלק ובלעם?
 .זיעוד פסוק נפלא בפרשה" :כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל,
כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל" (במדבר כ"ג כ"ג) .מה פירוש
הפסוק? לפי הפשט נראה ע"פ מה שכתב החתם סופר (חיו"ד סימן
שנ"ו) :דע ,כל מה שכתוב בתורה כולה קבלנו אותו מאבותינו ,וראינו
אותו בעינינו ,עד הדור הראשון .חוץ מפרשת בלעם ,שאנחנו לא
ראינו כלום ,וגם משה רבנו לא ראה כלום ,כי הוא ישב בביתו ,ובלעם
ובלק שני מכשפים משתגעים ביניהם ,ודנים שם כל יום על סיפור
חדש" ,לכה נא אקחך אל מקום אחר" (שם פסוק כ"ז) .18וא"כ איך
זה נודע לישראל? אלא משה רבנו ידע בנבואה ,שהיום נפגשו בלק
ובלעם וסיכמו ללכת לכאן ולכאן" ,וישא משלו ויאמר" ,והמשלים כ"כ
יפים ונפלאים .זה מה שאומר הפסוק "כי לא נחש ביעקב ולא קסם
בישראל" ,וא"כ איך הם ידעו את הכל? אלא "כעת" ברגע הזה "יאמר
ליעקב ולישראל מה פעל אל" ,יאמר להם מה עשה הקב"ה בשביל
שלא יתקיימו כל הקללות של בלעם ,ואדרבה הפך אותם לברכות.

מתי תחזור הנבואה לישראל?

"בענין בן בעור ,נבער כל אדם מדעת"

 .חיהרמב"ם באיגרת תימן כתב פירוש אחר בזה :יש לי קבלה מאבותי
ואבות אבותי ,שבשנה פלונית תחזור הנבואה לישראל ,שנאמר
 .18אמרו שבלעם ועמלק קשורים ביחד ,כי אם תכתוב בלעם זה על גבי זה,
ותקרא מימין לשמאל ומלמעלה למטה יצא אותו דבר .עמלק

 .זטבפרשת השבוע יש כמה דברים מיוחדים במינם .מנחת שי
(במדבר כ"ב ב') כותב בשם ספר אור תורה "בענין בן בעור ,נבער כל
אדם מדעת" ,והוא הסביר כוונתו שיש כותבים בעור עם וא"ו ויש
כותבים "בער" בלי וא"ו וכו' .ובא חכם אחד בספר משכיל לדוד (ח"ב
מערכות מערכת הבי"ת אות ב') ,וכתב עליו :מחילה מכבודו ,א"כ מה זה
"בענין בן בעור"?! אלא כוונת ספר אור תורה שבפרשה הזאת יש כ"כ
הרבה ספיקות וקושיות וחידושים ,כמו שתראה בזוהר ובאור החיים.
אבל החכם הזה לא יודע מה זה ספר "אור תורה" ,ואולי חשב שזה
ירחון אור תורה שלנו ...אבל זה מחבר ידוע לפני ארבע מאות שנה,
רבי מנחם די לונזאנו ,שכתב ספר על התורה כולה מתי חסר ומתי
מלא וכדו' .ולא יתכן כמו שהוא אומר ,כי מנחת שי כתב "והעולה
מדבריו" ,אז מה אתה עושה פירושים אחרים?! אח"כ הגיע לידי
 .15לפני מאה שנה ויותר ,היה אחד מחסידי האדמו"ר מגור בצבא הרוסי ,ושלח משם
חידושי תורה לרבי ,והוא ענה לו" :העידותי בכם היום את השמים ואת הארץ" (דברים
ל' י"ט) ,העידותי מלשון "בעדי עדיים" (יחזקאל ט"ז ז') ,כלומר אני מקשט בחידושים
שלכם את השמים ואת הארץ ,כי החידושים שלך הם קישוט לכלה העליונה (זה מובא
בסיפורי חסידים).
 .16ראיתי מכתב בשבועון "כי קרוב אליך" ,שתלמיד אחד מישיבה תיכונית כותב
לרבו :אני הלכתי לצבא כבר ששה חודשים ,התקלקלתי והתדרדרתי שם ,ואני מרגיש
בעצמי שאני טמא ,מה אני עושה? ורבו עונה לו" :אתה לא טמא ,עצם הדבר שאתה
מרגיש טמא משמע שאתה טהור ,תחזור בתשובה" .וכי קל לומר דבר כזה?! הוא אדם
אחד שסיפר על עצמו ,ואחרים לא מספרים על עצמם ומתדרדרים לגמרי[ .הערת
המערכת :לבקשת רבים מצ"ב מכתב מוה"ר מרן שליט"א בענין זה] .
 .17פעם נטורי קרתא בירושלים היו עושים מלחמות כל יום שבת ,וכאשר מתחילים
לקרוא בתורה היתה עוברת מכונית אחת שם ,ומיד סוגרים את הספר תורה והולכים
להפגין בחוץ .אח"כ באים לשם כמה עשרות מכוניות ועיתונאים וכו' ,ובאה המשטרה
ולוקחת אותם לכלא (ככה אני זוכר מגיל  .)8ובמנחה של שבת הם יושבים בכלא,
ואומרים" :אברהם יגל ,יצחק ירנן ,יעקב ובניו ינוחו בו מנוחת אהבה ונדבה ,מנוחת
אמת ואמונה" ...וכי אברהם אבינו שמח שהנכדים שלו יושבים בכלא?! הוא לא שמח
בזה .לכן תעשו את זה בחכמה .היום ב"ה למדו חכמה ומבקשים הפגנה ברשיון ,כדי
שלא יכנסו מכוניות בשבת ברחובות שלהם .ומה שנוכל למנוע נעשה את זה ,כי
אם היינו יכולים לעשות שכל המדינה כולה ישמרו שבת היה טוב יותר ,אבל זה מה
שנוכל לעשות בינתיים.
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ללמוד תורה והכל .20אם נחזיק בתורה אז התורה מחזיקה אותנו,
והיא נותנת לנו את הכח את היושר ואת האמת .הרפורמים יש להם את
אמריקה גדולה וענקית ,שיישארו שם עד שיבוא המשיח ויתקיים בנו
הפסוק "כלביא יקום וכארי יתנשא" .ואנו יושבים כאן בארץ ישראל
ארץ הקודש ,ונזכה לשמור את התורה.

"כעת" .והכוונה שהשנה של בלעם זו שנת אלפיים תפ"ח ,וכפול מזה
זו שנת ארבעת אלפים תתקע"ו (" ,)4976תתקעו ולא תריעו" (במדבר
י' ז') ,וא"כ כמו השנה הזאת "יאמר ליעקב ולישראל" ,כלומר תחזור
הנבואה לישראל .הרמב"ם כתב את זה בחייו והיה סמוך לזמן הזה (כי
הוא נפטר אחת עשרה שנה לפני כן) .אבל יש אומרים שהפירוש שלו
התקיים במקצת ,כי באותו זמן התחילה הקבלה בספרד ,ובקבלה היו
מגידים כמה דברים ברוח הקודש .וגם בדורנו הדור האחרון מספרים
על בבא סאלי ועל אחרים ,שהיו אומרים דברים כאלה ,וכמו שנאמר
בשמואל הנביא "כל אשר ידבר בוא יבוא" (שמואל א' ,ט' ו').

"אני רוצה לקום לפני עמוד השחר ולשתות"
 .כמחר (י"ח בתמוז) צום שבעה עשר בתמוז .עמוד השחר כאן בבני
ברק בשעה  4:11לפנות בוקר ,והצום נמשך עד שעה  8:13בערב
(ככה כתוב בלוח שלנו ,ויש הסבר לדבר הזה) .לכן אדם שרוצה לשתות
לפנות בוקר ,יעשה תנאי לפני השינה" :אני רוצה לקום לפני עמוד
השחר ולשתות" .אמנם מעיקר הדין אפשר גם לאכול ,אבל עדיף שלא
לאכול לפנות בוקר (עיין בעלון מס'  71אות ל"ג) ,ובמיוחד שהאוכל רק
מכביד על האדם .ואם הוא רוצה בכל זאת שיהיה לו דבר מזין ,אז ישתה
חלב שיש בו גם תזונה וגם שתיה .ואם אדם לא עשה תנאי ,אבל הכין
את השעון כדי לקום מוקדם ,זה מספיק (עיין בעלון מס'  94אות כ"ג).

למה אתה מחייך ,וכי הדברים שלי משמחים אותך?!
 .טיעוד פירוש אחר בזה ,ע"פ מעשה שהיה ברוסיה בזמן הצארים,
שהיו שונאים את ישראל ואת הדת ,ומנסים כל הדרכים שבעולם שעם
ישראל יעזבו את התורה .והנה יום אחד נקראו כל הרבנים ברוסיה
לכנס דחוף ,לשמוע דברים נפלאים "מתוקים מזפת" ,משר החינוך
הרוסי (איני זוכר מה השם שלו) .הוא בא ודיבר שם ,וכולם הסתכלו
עליו בפחד נוראי ,כי היו בטוחים שהוא יעשה גזירות כרגיל .אמר להם:
כל העמים בעולם שלווים שקטים ומסודרים ,חוץ מעם אחד משונה
ומוזר בעולם ,שהוא עקשן אפילו שכל הזמן סובל מכאן ונודד מכאן,
ואנחנו מתפלאים למה ההשגחה העליונה בראה עם כזה? מה עושה
העם הזה?! ולכן אנו עושים גזירות חדשות לא ללמוד תורה וכו' .וכולם
היו מפחדים שם .בין הרבנים היה רבי יצחק מוולאז'ין (בנו של רבי חיים
מוולאז'ין) ,והוא הסתכל עליו בחיוך .השר הרוסי פנה אליו ,ואמר לו:
איך קוראים לך? ענה לו :יצחק ,מאיפה באת? מוולאז'ין .שאל אותו:
למה אתה מחייך לדברים שאמרתי מפי אדוני הקיסר? אמר לו :אדרבה
שמחתי בהם מאד .אמר לו :וכי הדברים שלי משמחים אותך?! ענה לו
רבי יצחק :כן ,כי פעם עמד נביא לגויים ואמר להם "כעת יאמר ליעקב
ולישראל מה פעל אל" ,כלומר יגיע הזמן שהגוים יאמרו לישראל "מה
פעל אל"? למה ה' ברא אתכם?! .19אבל בסוף "הן עם כלביא יקום וכארי
יתנשא" (שם פסוק כ"ד) ,כלומר עם ישראל יקום כלביא וכאריה .ככה אמר
בלעם לפני  3,100שנים בערך (רבי יצחק מוולאז'ין חי בשנת התקפ"א,
ובלעם היה בשנת אלפיים תפ"ח) .ותמיד חשבתי לעצמי ,מי זה שיעז
לומר למה ה' ברא את העם הזה? עד ששמעתי את כבודו שאומר את
זה ,ושמחתי כי אם ככה צריך להתקיים גם ההמשך" ,הן עם כלביא יקום
וכארי יתנשא" .השר שמע את הדברים האלה ,ונדהם :בתורה שלכם
כתוב דבר כזה?! אמר לו:
כן ,בפרשת בלק פרק כ"ג.
ואכן לא עברו כמה שנים,
ומלכות "הצאר" נדחקה
לקירות ,ובאו ה"קומוניזם"
והורידו את הכל .ואח"כ גם
זה נפל שם ,והיום ברוסיה
אדם יכול לשמור כל מה
שרוצה ,ויכול ללכת לבית
הכנסת ,ויש שם חדרים

תחינות שבעה עשר בתמוז ותיקון חצות
 .אכבתחינות של שבעה עשר בתמוז בבוקר אומרים "וארץ שפל רומי".
וכדאי להבין משהו מזה ,ולא לקרוא הכל במהירות ,כי התיאורים שם
כ"כ נוראים .מי שחיבר אותם הם חכמי ספרד של פעם ,רק שאנחנו
היום לא יודעים מאומה ,לקיים מה שנאמר "והנער לא ידע מאומה"
(שמואל א' ,כ' ל"ט) ,כי המוח שלנו הוא של נערים ותינוקות ,שלא
מבינים כלום מהמלים הנוראות שכתובות שם .החזון איש באגרת
כותב" :אנשי כנסת הגדולה ממטירים בעזוז דבריהם על הלב האטום
שלנו" .צריך ללמוד ולהבין את זה .אמנם לפעמים יש שם מלים קשות,
אבל לומדים אותם .אח"כ כשמגיע זמן חצות היום (בשעה שתים עשרה
וחצי בערך) ,יושבים על הרצפה וקוראים "תיקון חצות" ,תיקון רחל
בלבד .אבל מי שלא עשה בחצות היום ,יש לו זמן לקרוא עד הערב,
שנאמר "אוי לנו כי פנה היום כי ינטו צללי ערב" (ירמיה ו' ד') .ומיד
אח"כ מתפללים מנחה.

מי אומר "עננו" בתפלה?
 .בכמי שאסור לו לצום ,אם יכול לאכול לשיעורים בדיוק ,הרב עובדיה
(חזון עובדיה-ארבע תעניות עמ' ע"ו) כותב שזה נחשב לו כאילו צם,
וממילא יכול לומר "עננו" בתפלה .ואם לא יכול גם לאכול לשיעורים
הפסיד עננו ,אבל לא חייב אח"כ לפרוע צום אחר ,כי מי שלא יכול,
פטור מהצום הזה .וגם בתשעה באב אותו הדין בזה .חוץ מיום כיפור
שצריך לאכול לשיעורים .אא"כ הוא חולה שיש בו סכנה.

נשים הפטורות מהתענית
 .גכמעוברות ומניקות פטורות מלהתענות בצום שבעה עשר בתמוז.
ולכן כל אשה בהריון או שמניקה בפועל פטורה מהתענית הזאת (ועיין
בספר סנסן ליאיר חלק השו"ת סימן ה') .וככה הדין בכל התעניות חוץ
מתשעה באב ,וגם בזה רק אם היא יכולה לצום .ולא רק מעוברות
ומניקות ,אלא גם יולדת שילדה בימים האלה ,פטורה במשך שלושים
יום (אפילו שהיא לא מניקה) .ולא רק יולדת אלא גם מפלת שהפילה
בימים האלה ,פטורה במשך שלושים יום .והטעם בזה ,המעוברת בגלל

 .19כמו שפעם אמרו לי :למה
כתבת את המבוא על "ארים נסי"
גיטין? זה סתם דיבורים וברבורים
בעלמא .אבל הם לא מבינים כלום,
סכלים פתיים ,שכל חכמתם היא
בחוצפה .שיתחצפו איך שירצו,
כי זה עקבתא דמשיחא (סוטה
מ"ט ע"ב) ,וסימן טוב שהמשיח
מגיע בקרוב.
לחסויות ,להפצה ,להנצחות ולקבלת העלון לפנות לפקס >>> 077-3179532

 .20ולא זו בלבד ,אלא שפוטין נשיא רוסיה נמצא בידידות רבה עם הרב ברל לזר שליט"א,
ומתענין אצלו מה התורה שלכם אומרת בזה .הרב לזר עשה שם דבר גדול מאד ,שכל
יהודי שיש לו מבחן בתיכון והוא חל בשבת או ביום טוב ,הוא מבטל לו את זה .זה פלא
פלאים ,לא יאמן .אם אדם היה אומר דבר כזה לפני עשרים שנה ,היו אומרים לו :אתה
חולם ,לא יתכן כדבר הזה .אבל "הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא"....
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בעברית .22בסופו של דבר יתקיים מה שכתב הרמב"ם (פ"ז מהלכות
תשובה ה"ה) :וכבר הבטיחה תורה ,שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף

הולד ,המניקה בגלל שהילד צריך לשתות חלב ולא מים ,היולדת מפני
הקשיים של הלידה ,והמפלת כמו יולדת בדבר הזה.

גלותם ,ומיד הם נגאלין .במהרה בימינו ,אמן ואמן.

"זוכה ורואה בשמחתה"
 .דכאבל כל מי שיכול צריך לצום ,ורבותינו אומרים "כל המתאבל
על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה" (תענית ל' ע"ב) .הרב עובדיה ע"ה
שואל :מה זה "זוכה ורואה" בלשון הווה? צריך לומר "יזכה ויראה"
בלשון עתיד .אלא עצם הדבר שאתה מתאבל על ירושלים ,זה סימן
שיש לך תקוה בלב שפעם אחת תהיה ירושלים .בחו"ל היו לי תלמידים
שאומרים לי "אנחנו לא רואים כלום" ,אמרתי להם :פעם היתה לנו
מדינה בכלל?! ואילו עכשיו יש לנו מדינה ב"ה ,וכולם מדברים בלשון
הקודש בעברית ,וממילא חילוני שקורא בחומש מבין ורואה שהדברים
כ"כ אמתיים ,והם שובים אותו .21וזה הפתח הראשון ע"י שמדברים

מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב ,הוא יברך את כל
השומעים ואת כל הקוראים ,הקב"ה ימלא כל משאלות לבם לטובה,
ויראו חיים טובים וארוכים ,ויראו נחת מילדיהם ומצאצאיהם ,ונזכה
לגאולה שלימה ,אמן ואמן.
 .22לכן אם יאמרו :השפה העברית אסורה ,זו רשעות ,זה של "בן יהודה" וכו' .זה לא נכון ,כי
יש לנו מקורות שלנו לזה .וגם מלים שמחדשים בעברית הם צמודים למקורות .וככה אתה
לוקח חומש או
הרמב"ם או ספר
אחר ,ואתה יכול
ללמוד מזה.

 .21איך אשתו של הרב אורי זוהר שליט"א חזרה בתשובה? בהתחלה אמרה לו :התחתנתי
איתך על מנת שאתה רשע גמור (עיין קידושין דף מ"ט ,ע"א) ,ופתאום אתה עושה לי
כאב ראש של שבת וכשרות ומקוה?!
לא מסכימה לזה .בהמשך אמרה לו:
אני מוכנה לשמור רק כשרות ,כדי
שלא תאכל כל הזמן לחם ועגבניות,
אז נעשה לך אוכל טוב כשר ,אבל אל
תגיד לי לא שבת ולא כלום .הסכים,
כי לימדו אותו "כל אשר תאמר אליך
שרה שמע בקולה" (בראשית כ"א י"ב).
יום אחד הוא ישב בספה בבית ,והיה
קורא הרמב"ם .אשתו אמרה לעצמה:
מאיפה באו הספרים השמנים האלה?!
מה כתוב שם? אחרי שהלך לכולל,
באה והתיישבה במקום שלו ,והתחילה
לקרוא בספר הזה" :יסוד היסודות
ועמוד החכמות ,לדעת שיש שם מצוי
ראשון שממנו ומכחו נברא הכל".
התפלאה :אלו דברים של חכמה ,מי
החכם שכתב את זה? אחרי שבעלה חזר
הביתה ,אמרה לו :אני מבינה אותך ,זה
ספר נפלא מאד ,אני מוכנה להתקרב
ליהדות .וככה התחילה לשמור טהרה
ושבת ושמרה הכל .אח"כ לקחו את
הילדים לגן דתי ,וכשהיא אמרה לו
שהגן נמצא רחוק ,אמר לה :אל תדאגי,
אני אקח את הילדים באוטו .וככה היה.
התורה כ"כ נפלאה.

(כ"ג ,כ"א) לא הביט און ביעקב וגו' ה'
אלהיו עמו .אפשר על דרך מ"ש ז"ל
(שבת נ"ו ע"א) גבי דוד אפשר שכינה
עמו והוא חוטא? וזהו לא הביט און
ביעקב דהיינו נקיים מכל עון וכמ"ש
הרב קרית ארבע ז"ל לפי דרכו ,והטעם
כי ה' אלהיו עמו ואפשר שכינה עמו
והוא חוטא?
א"נ עפמ"ש ז"ל דהא דהקב"ה מוחל
לנו עונותינו בשובנו אליו גם דקיימא
לן (כתובות י"ז ע"א) מלך שמחל על
כבודו אין כבודו מחול ,משום דשאני
קוב"ה דכולי עלמא דיליה ומצי מחיל.
ומטעם זה ג"כ מחל על כבודו בצאתנו

אשכול הכופר

בכבודו ובעצמו משמש לפניהם כדכתיב
וה' הולך לפניהם וגו' ,והטעם כתועפות
ראם לו מרוב גבורת הקב"ה כמ"ש רש"י
ז"ל דכולי עלמא דיליה.
(כ"ח ,ד') את הכבש האחד תעשה בבקר
ואת הכבש השני תעשה בין הערבים.
אפשר לרמוז על דרך מ"ש ז"ל (יבמות
ס"ב ע"ב) נשא אשה בילדותו ישא אשה
בזקנותו וכו' דכתיב (קהלת י"א ו') בבקר
זרע את זרעך ולערב אל תנח ידיך .והנה

ממצרים כדכתיב (שמות י"ג כ"א) וה'
הולך לפניהם יומם ,וכדאיתא במס'
קידושין (ל"ב ע"א) .וז"ש לא הביט און
ביעקב ולא ראה עמל בישראל ,שהקב"ה
מוחל להם עונותיהם וכמ"ש רש"י ז"ל,
וזהו ה' אלהיו עמו ותרועת מלך בו ר"ל
גם שהוא מלך שאין כבודו מחול אעפ"כ
תרועת מלך בו [לשון חיבה ורעות .רש"י]
שחפץ בהם ומוחל להם על כבודו ,ומזה
הטעם עצמו אל מוציאם ממצרים שהוא

לחסויות ,להפצה ,להנצחות ולקבלת העלון לפנות לפקס >>> 077-3179532

מתורתו של מורנו ורבנו מרן הגאון מחידושיו
רבי רחמים חי חויתה הכהן זצוק"ל ראב"ד על התורה
ג'רבא ומגדולי ראשי הישיבות שבה פרשיות
מתוך ספר "תורת רחמים" בלק ופנחס

7

תיבת "כבש" נוטריקון כ'סף ב'יאה ש'טר
שהן ג' דרכים שהאשה נקנית בהם
כדתנן בריש מס' קידושין .וזהו את
הכב'ש האחד תעשה בבקר שבילדותך
תעשה קיחת אשה באחד מג' דרכים
שהם ר"ת כב'ש ,ואת הכבש השני
תעשה בין הערבים שג"כ בזקנותך
שהוא דומה לעת ערב אל תנח ידיך
להיות בלי אשה אלא תעשה כב'ש שני
דהיינו קיחת אשה באחד מג' דרכים
שסימנם כב'ש וכנז'.

מייל | bait.neheman@gmail.com :טלפון052-7130554 | 08-6727523 :

 מי בתמונה?

בס"ד

יַ ְל ֵדי ְג ֻא ָ ּלה

לע"נ גאולה בת

הרבנית אסתר מאזוז ע"ה

אמן לילדים מתוך שיעורו
בית נ

מרן ראש הישיבה שליט"א
של

תשובה ניתן לענות בקו בית נאמן
 079-9270505שלוחה 23
בין הפותרים נכונה יוגרל פרס
(נא לציין שם וטלפון)

ְּת ְל ַמ ןַ
ע
ַס ֵּפר

גליון
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ֲה ָל ָכה נֶ ֱא ָמנָ ה
אֵ .מ ַא ֲח ֵרי רֹאׁש ח ֶֹדׁש ָאב ַעד ִּת ְׁש ָעה בְ ָאב
ָאסּור לֶ ֱאכֹל ּבָ ָׂשרֲ .אבָ ל זֶ ה ַרק ִמנְ ָהג וְ ֹלא
ִמ ִּדין ַהּגְ ָמ ָראּ ,כִ י ִמ ִּדין ַהּגְ ָמ ָרא (תענית דף
עּודה ַמ ְפ ֶס ֶקת,
כ"ו עמוד ב') ָאסּור ַרק ּבִ ְס ָ
ֲאבָ ל זֶ ה ִמ ָנְהג ָקדּום ֶׁשל ֵמאֹות ָׁשנִים ֶׁשֹּלא
לֶ ֱאכֹל ּבָ ָׂשר ֹלא ֶׁשל ּבָ ָקר וְ ֹלא ֶׁשל עֹוף.
וַ ֲא ִפּלּו ֶׁשּכָ ל ָה ִאּסּור לֶ ֱאכֹל ּבָ ָׂשר זֶ ה ִמּׁשּום
ֶׁשּבָ ְטלּו ַה ָּק ְרּבָ נֹות ,וַ ֲה ֵרי ָהעֹוף ֶׁשּלָ נּו ַהּיֹום
ֵאינֹו ָק ֵרב ַעל ּגַ ּבֵ י ַה ִּמזְ ּבֵ ַחּ ,כִ י ָהעֹופֹות ֶׁשּיֵׁש
לָ נּו ַהּיֹום זֶ ה ַּת ְרנְ גֹולִ יםּ ,ובְ בֵ ית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
ַמה ִה ְק ִריבּו? ּת ִֹורים ּובְ נֵ י יֹונָ ה ּבִ לְ בַ דּ ,בְ כָ ל
זֹאת ָאסּור לֶ ֱאכֹל ּגַ ם ּבְ ַׂשר עֹוף.
עּודה ְרבִ ִיעית ָאסּור לֶ ֱאכֹל
ב .וְ גַ ם ּבִ ְס ָ
ּבָ ָׂשר .וְ יֵׁש ַמ ִּת ִירים ּבִ ְת ִנָאים ְמ ֻסּי ִָמים ,וְ לָ כֵ ן
עּודה
ִאם ָא ָדם ָרגִ יל ּכָ ל ַה ָּׁשנָ ה לֶ ֱאכֹל ּבִ ְס ָ
ְרבִ ִיעית ּבָ ָׂשר וְ עֹוףָ ,אז ֶא ְפ ָׁשר לְ ָה ֵקל
ֻּומ ָּתר לֹו לֶ ֱאכֹל ּגַ ם ּבְ מֹוצָ ֵאי ַׁשּבָ ת ַהּזֶ ה,
ּכִ י יֵׁש לֹו ַעל ִמי לִ ְסמְֹךַ .רק ֶׁשֹּלא יְבַ ֵּׁשל
ּבְ א ֶֹפן ְמי ָֻחדֶ ,אּלָ א יֹאכַ ל ַמה ֶּׁשּנִ ְׁש ַאר לֹו

ִׁש ַיריִם ֶׁשל ּבָ ָׂשר וְ עֹוף ֵמ ַה ַּׁשּבָ תֲ .אבָ ל
עּודה ְרבִ ִיעית
עֹוׂשה ְס ָ
ָא ָדם ֶׁשּכָ ל ַה ָּׁשנָ ה ֶ
ִעם ּכַ ָּמה ְמזֹונֹות ּבְ ק ִֹׁשי אֹו ִעם לֶ ֶחם ּבְ לִ י
ּבָ ָׂשר וְ עֹוףִּ ,ופ ְתאֹום ָה ֶע ֶרב ַהּזֶ ה הּוא רֹוצֶ ה
יׁשא" וְ לֶ ֱאכֹל ּבָ ָׂשר ,זֶ ה
"ח ִס ָידא ַק ִּד ָ
לִ ְהיֹות ֲ
ֹלא ַמ ְת ִאים.
ֹלקת ַעל יֹום רֹאׁש ח ֶֹדׁש ַעצְ מֹו.
ג .יֵ ׁש ַמ ְח ֶ
ָה ַא ְׁשּכְ נַּזִ ים ֹלא אֹוכְ לִ ים ּבָ ָׂשר ּבְ רֹאׁש ח ֶֹדׁש,
וְ יֵׁש לָ ֶהם ַט ַעם לָ זֶ הּ ,כִ י ָמ ָרן ּבַ ֻּׁשלְ ָחן ָערּוְך
אֹומר
(אורח חיים סימן תק"פ סעיף ב') ֵ
נֹוהגִ ים לְ ִה ְת ַעּנֹות
ֶׁשּבְ יֹום רֹאׁש ח ֶֹדׁש ָאב ֲ
נִפ ַטר ּבֹו ַא ֲהרֹן ַהּכ ֵֹהן,
"ּת ֲענִית צַ ִּד ִיקים" ּכִ י ְ
ַ
אֹומ ִרים ֶׁשּכֵ יוָ ן ֶׁשּזֶ ה ַּת ֲענִ ית
וְ לָ כֵ ן ֵהם ְ
צַ ִּד ִיקים ָאז ֲאנַ ְחנּו לְ ָפחֹות ֹלא נֹאכַ ל ּבָ ָׂשר.
יד"א (במורה באצבע אות
ֲאבָ ל ָמ ָרן ַה ִח ָ
"אנִ י אֹוכֵ ל ּבָ ָׂשר לִ כְ בֹוד רֹאׁש
אֹומרֲ :
רל"ג) ֵ
ח ֶֹדׁש"ּ .ובִ ְמי ָֻחד ּבַ ּדֹורֹות ָה ֵאּלֶ ה ֶׁשּי ְָר ָדה
ֻחלְ ָׁשה לָ עֹולָ ם ,וְ ֹלא ּכֻ ּלָ ם יְכֹולִ ים לַ ֲעמֹד
ּבָ זֶ ה( .גליון  24אותיות א'  -ג' ,וגליון 73
אותיות כ"ד ,כ"ה).

חידה

שמות הזוכים:
בחידה:
במי בתמונה:
נועם דוד
שלמה יאיר
דרורי
ארואס
ירושלים

ירושלים

ּבְ לֵ יל מֹוצָ ֵא י
ַׁשּבָ ת ט' ּבְ ִאּיָר תשל"ב (לִ ְפנֵ י ַא ְר ָּב ִעים
וְ ֵׁשׁש ָׁשנִ ים) ָׁש ַמ ְע ִּתי לָ ִראׁשֹונָה ְּד ָר ָׁשה
ֶׁשל ָמ ָרן ָה ַרב עֹובַ ְדיָ ה זַ צַ "ל ,וְ כָ ל
ּכָ ְך ִה ְת ַר ַּׁש ְמ ִּתי ִמ ֶּמּנָ ה ַעד ֶׁשּלְ ָמ ֳח ָרת
ָׁשלַ ְח ִּתי לֹו ִמכְ ָּתב ,וְ כָ ַתבְ ִּתי לֹוּ" :ת ָֹודה
ַרּבָ ה ַעל ַה ְּד ָר ָׁשה ַהּנִ ְפלָ ָאה ַהּזֹאת",
וְ ָׁשלַ ְח ִּתי לֹו ּגַ ם ְׁש ֵאלֹות וְ ֶה ָערֹות
וְ כּו' ,וְ ַה ִּמכְ ָּתב ַהּזֶ ה נִ ְד ַּפס (בשו"ת
בית נאמן חלק א' חלק יו"ד סימן ג').
וְ זֶ ה ָהיָה ָׁשנָ ה ַא ֲח ֵרי ֶׁש ָעלִ ִיתי לָ ָא ֶרץ,
לד ָרׁשֹותּ ,כִ י
ּובַ ַה ְת ָחלָ ה ֹלא ָהלַ כְ ִּתי ְ
ָא ַמ ְר ִּתי ֶׁשּיֵׁש לִ י ֶאת ַה ְּס ָפ ִרים ֶׁש ֲאנִ י
ק ֵֹורא בָ ֶהם ,וְ גַ ם ֹלא ָהיָה לִ י כ ַֹח לַ ֲערְֹך
ֶאת ַה ְּס ָפ ִרים ֶׁשל ַאּבָ א זַ צַ "לּ ,כִ י הּוא
נֶ ֱה ַרג ַ[על י ְֵדי ְמ ַפּגֵ ַע ַע ְרבִ י] ּבְ ֶא ְמצַ ע
ּכְ ִתיבַ ת ְּתׁשּובָ ה ָק ָׁשה וַ ֲע ֻמ ָּקה,
"אין ַמ ֲעבִ ִירין ַעל ַה ִּמצְ וֹות",
ּבְ ִדין ֵ
ּמּודי
וְ ִה ְׁש ִאיר ֶע ְׂש ִרים וַ ֲח ִמ ָּׁשה ַע ֵ
פֹולְ יֹו בִ ְמכֹונַ ת ּכְ ִתיבָ הָ ,אז צָ ִריְך
אֹותם ּולְ ַסּיֵם ֶאת ַה ְּתׁשּובָ ה
לִ לְ מֹד ָ
ַהּזֹאתֲ ,אבָ ל ַרק ָהי ִִיתי ַמ ְת ִחיל לִ ְקרֹא
ְקצָ תִּ ,ומּיָד ֲאנִ י נֶ ֱאנָ ח ַּומ ְפ ִסיק ֵמרֹוב
צַ ַער ,וְ כָ כָ ה ַּפ ַעם ַא ַחר ַּפ ַעם ,וְ גַ ם ָהיִינּו
ְטר ִּודים ּבְ ִיּסּוד ַהי ְִׁשיבָ ה ,לְ גַ ּיֵס ּכְ ָס ִפים
ּומ ָּׁשםַ .עד ֶׁשּבָ א ַא ְׁשּכְ נַ ּזִ י
ִמּפֹה ִ

(היָה ַמּגִ ַיע לַ ִּת ְק ָרהּ ,כָ כָ ה
בֹוּה ָ
ֶא ָחד ּגָ ַ
ֲאנִ י זֹוכֵ ר אֹותֹו) ,וְ ָא ַמר לִ יּ" :בְ מֹוצָ ֵאי

ַׁשּבָ ת ָה ַרב עֹובַ ְדיָה ּבָ א לְ בֵ ית ַהּכְ נֶ ֶסת
נֹותן ִׁשעּור ַמ ֶּׁשהּו
"מ ְש ָהד" ,וְ הּוא ֵ
ַ
אֹומר ֶאת ּכָ ל ַה ְּס ָפ ִרים
ְמי ָֻחד ,הּוא ֵ
ּבְ ַעל ֶּפהּ ,כְ ַדאי לְ ָך לָ בֹוא"ּ .בְ מֹוצָ ֵאי
מּואל ִע ָידאן
ַׁשּבָ ת ָא ַמ ְר ִּתי לְ ַרּבִ י ְׁש ֵ
זַ צַ "לּ" :בֹא נֵ לֵ ְך לְ ַמ ְש ָהד" ,וְ ָהלַ כְ נּו
בְ ָׁש ָעה ֵת ַׁשע ַעד ַא ַחת וָ ֵחצִ י בַ ּלַ יְלָ ה
(אּולַ י ַעד ַא ַחת) ,וְ ָה ַרב ָהיָה ְמ ַדּבֵ ר
זֹורםֲ ,אבָ ל ּבִ ְמ ִהירּות ַה ַּמ ְח ָׁשבָ ה
וְ ֵ
ּכְ מֹו ְמ ִהירּות ַהּבָ ָרק ,וַ ֲאנִי ָהי ִִיתי רֹוצֶ ה
קֹופץ ּבֵ ין
לִ ְרׁשֹם ֶאת ַה ְּדבָ ִרים ,וְ ָה ַרב ֵ
ָה ִראׁשֹונִ יםָ ,ה ִר ְיטבָ "אָ ,ה ַר ְׁשּבָ "א,
ָה ַר ְמּבַ "ןְ ,ס ַמ"קְ ,ס ַמ"ג וְ כּו' ,וְ ִאי
ֶא ְפ ָׁשר לִ ְתּפֹסָ ,אז ֵאיְך ֲאנִ י ֶא ְרׁשֹם?
ֲאבָ ל לְ ַאט לְ ַאט ִה ְׁש ַּת ַּדלְ ִּתי לְ ַמ ֵהר
ּכְ ֵדי לְ ַה ְס ִּפיקּ .וכְ ֶׁש ָחזַ ְר ִּתי ַהּבַ י ְָתה,
"חבָ ל ֶׁש ָה ַרב ֹלא
ָא ַמ ְר ִּתי לְ ִא ְׁש ִּתי זַ "לֲ :
ִּדּבֵ ר ּבְ בֵ ית ַה ַחּיִ ים [=ּבֵ ית ַה ְּקבָ רֹות],
רֹוק ִדים
קֹופצִ ים וְ ְ
ּכִ י ָאז ַה ֵּמ ִתים ָהיּו ְ
וְ ָהי ְָתה ְּת ִחּיַת ַה ֵּמ ִתים"ּ ,כָ כָ ה ָהי ְָתה
עֹודד
ַה ְרּגָ ָׁשה ּכָ ל ּכָ ְך נִ ְפלָ ָאה .וְ זֶ ה ֵ
אֹותי ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך ִה ְמ ַׁשכְ ִּתי בַ ֲע ִריכַ ת
ִ
ִספְ רֹו ֶׁשל ַאּבָ א( .גליון  11הערה ,1
וגליון  46הערה .)23

פתרון החידות מהגליון הקודם:

במה מתעסק הסנדלר?
ׁשּובה לַ ִח ָידה נִ ְמ ֵצאת ֶּב ָעלֹון ַהּנֹוכְ ִחי).
(ּת ָ
ְ

"אלְ ָח ִריזִ י"ּ ,כִ י ּכָ ַתב ַה ְר ֵּבה ֲחרּוזִ ים.
ְהּודה ֶאלְ ָח ִריזִ יֶׁ ,שּנִ ְק ָרא ֶ
ִּפ ְתרֹון ַה ִח ָידהַ :ר ִּבי י ָ
ִּפ ְתרֹון ִמי ַּב ְּתמּונָ הָ :מ ָרן ְׁשלִ ָיט"א ְּב ֶׁש ַבע ְּב ָרכֹות לְ נֶ כְ ּדֹו הי"וִ ,עם ַהּגְ אֹונִ ים ַר ִּבי י ְִׂש ָר ֵאל ֵמ ִאיר לָ אֹו ְׁשלִ ָיט"א
אׁשי לְ י ְִׂש ָר ֵאל.
אׁשי לְ ֵתל ָא ִביבְּ ,ובנֹו ַר ִּבי ָּדוִ ד ְׁשלִ ָיט"א ָה ַרב ָה ָר ִ
ָה ַרב ָה ָר ִ
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אַ .רּבִ י ַׁשּבְ ַתי סֹופֵ ר ִמּפְ ִר ִמ ְיׁשלָ א ָהיָה ָחכָ ם ְּומ ַד ְק ֵּדק ּגָ דֹול
ּבְ ּדֹורֹו ֶׁשל ַמ ַה ְר ָׁש"א ּובַ יִת ָח ָדׁש ַ[הּבַ "ח] וְ ַרּבִ י ֶה ִ
עׁשיל,
וְ ִקּבֵ ל ֶע ְׂש ִרים ַה ְסּכָ מֹות ַעל ִס ְפרֹו( .גליון  51אות י"ב).
בַ .הּפָ סּוק ָה ַא ֲחרֹון ּבַ ּפָ ָר ָׁשה "וַ ּי ֶ
ֹאמר מ ֶֹׁשה ֶאל ּבְ נֵי ְיִׂש ָר ֵאל
ּכְ כֹל ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה ה' ֶאת מ ֶֹׁשה" ָעׂשּו אֹותֹו פֶ ֶרק ָח ָדׁש -
ּפֶ ֶרק ל' ,וְ זֹו ָטעּותּ ,כִ י זֶ ה ִסּיּום ּכָ ל ָּפ ָר ַׁשת ַה ָּק ְרּבָ נֹות.
(וְ ַר ִׁש"י ֵ
כֹותב ִּב ְמפ ָֹרׁש ֶׁשֹּלא ַּת ְחׁשֹב ֶׁשּמ ֶֹׁשה ֹלא ָא ַמר לָ ֶהם
ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה וְ ִה ְת ִחיל ְּב ָפ ָר ַׁשת נְ ָד ִריםֶ ,אּלָ א ק ֶֹדם ּכֹל
ָא ַמר לָ ֶהם ֶאת ִּדינֵ י ַה ָּק ְר ָּבנֹות וְ ַא ַחר ּכָ ְך ַּב ָּפ ָר ָׁשה ַה ָּב ָאה ָא ַמר
לְ ָר ֵ
אׁשי ַה ַּמּטֹות) .וְ לָ כֵ ן צָ ִריְך לְ ַה ְת ִחיל ֶּפ ֶרק ל' ּבַ ָּפסּוק
"וַ י ְַדּבֵ ר מ ֶֹׁשה ֶאל ָר ֵ
אׁשי ַה ַּמּטֹות" ֲ
(א ָבל ֹלא ּכְ ַדאי ֶׁשּנְ ַת ֵּקן
ֶאת זֶ הּ ,כִ י כְ ָבר נִ כְ נְ ָסה ַה ֲחלֻ ָּקה ַהּזֹאת ,וְ ִה ְת ַרּגַ לְ נּו ֵמאֹות ָׁשנִ ים
לְ ָ
אֹותם ְּפ ָר ִקים ְּופ ִ
סּוקיםָ ,אז נִ ְק ָרא כָ כָ ה ֲא ָבל נֵ ַדע ֶׁשּזֹו ָטעּות).

ַה ֲח לֻ ָּק ה ֶׁש ּיֵ ׁש לָ נּו ּבַ ּפְ ָר ִק ים ֶׁש ל ַה ָ
ּתֹור ה
ֹלא נֶ ֶע ְׂש ָתה ַעל יְ ֵדי ַחכְ ֵמי יִ ְׂש ָר ֵאלּ .בַ ַּפ ַעם
ָה ִראׁשֹונָ ה ֶׁש ִה ְד ִּפיסּו ַּתנַ "ְך ּבְ וֵ ינֶ צְ יָאִ ,חּלְ קּו
אֹותֹו לִ ְפ ָר ִקים ,וְ ִה ְתּבָ ֵרר ֶׁש ִּמי ֶׁש ִחּלֵ ק ֶאת
ַה ְּפ ָר ִקים ָה ֵאּלֶ ה ָהיָה ּגֹוי וְ ָט ָעה ַה ְרּבֵ ה ְּפ ָע ִמים.
וְ לָ ָּמה ֲאנַ ְחנּו ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ּבָ זֶ ה? ִמּׁשּום ֶׁש ַּפ ַעם
ָהיּו ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים ִמ ְתוַ ּכְ ִחים ַה ְרּבֵ ה ִעם
ַהּכְ ָמ ִריםּ ,וכְ ֶׁש ָהיּו ַה ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים מֹוכִ ִיחים
ֶאת ַה ְּׁשטּויֹות ֶׁשּלָ ֶהםָ ,היּו ְמבִ ִיאים ַהּכְ ָמ ִרים
ֶאת ַה ְּפ ִ
סּוקים ְּומצַ ְּט ִטים ֶאת ַה ֶּפ ֶרק וְ ַה ָּפסּוק,
וְ לָ נּו ֵאין ְּפ ָר ִקים ֶאּלָ א ַהּכֹל ֵ
"זֹורם" ּבְ לִ י
ְפ ָר ִקים ,לָ כֵ ן ֻהכְ ְרחּו ַחכְ ֵמי י ְִׂש ָר ֵאל לִ ְהיֹות
ּבְ ִק ִיאים ּבַ ֲחלֻ ָּקה ֶׁשל ַה ְּפ ָר ִקים.

יָ ֵדׂ ַע
ּת ַדע

ַּפ ַעם ָה ְי ָתה ֲחלֻ ָּקה ֶׁשל
ְ
"ס ָד ִרים"ּ ,וכְ מֹו ֶׁש ִּת ְמצְ אּו
ּבַ ַּתנַ "ְך ֶׁשל ֶ
קֹורן ּובְ רֹויֵאר
ֶׁשּכָ תּוב "ס" ,וְ זֹו ֲחלֻ ָּקה
לְ ִפי ְס ָד ִריםּ ,כִ י ּבָ ְדקּו ָּומצְ אּו ּכַ ָּמה יֵׁש ְס ָד ִרים
ּבַ ָ
ּתֹורה? ּ - 295כְ ִמנְ יַן י ְֵמי ַהחֹל ּבְ ֶמ ֶׁשְך ַה ָּׁשנָ ה
(חּוץ ִמ ַּׁש ָּבתֹות וְ ַחּגִ ים) .וְ ָהיּו ְ
קֹור ִאים ּכָ ל יֹום ֶק ַטע
ֵמ ַהּנַ "ְך (חּוץ ֵמ ַה ָ
ּתֹורה ֶׁש ְ
ּקֹור ִאים ְּב ַׁש ָּבת) וְ ְ
גֹומ ִרים
ַהּכֹל ּבְ ֶמ ֶׁשְך ַה ָּׁשנָ ה .וְ לָ ָּמה ֹלא נַ ֲע ִדיף ֶאת ַה ֲחלֻ ָּקה
ַהּזֹאת? ּכִ י ִהיא ֹלא הֹולֶ כֶ ת לְ ִפי ָה ִענְ יָנִ יםֶ ,אּלָ א
לְ ַה ְת ִחיל ּולְ ַסּיֵם ּבְ ָדבָ ר טֹוב ,וְ לָ כֵ ן לִ ְפ ָע ִמים ַא ָּתה
ַמ ְפ ִסיק ַהּיֹום ּבְ ָמקֹום ְמ ֻסּיָם ָּומ ָחר ַא ָּתה ַמ ְת ִחיל
ָּפסּוק ֶׁש ַּׁשּיְָך לַ ֶּק ַטע ַה ֵ
ּקֹודם( .גליון  72אותיות
י"ב – י"ד).

