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מהלילה כולם אומרים סליחות
שבוע טוב ומבורך. הלילה אחינו האשכנזים מתחילים לומר סליחות, א. 

והם אומרים ככה: "במוצאי יום מנוחה קדמנוך תחילה". אבל הספרדים 
"כבר קדמוך רבנן" )שבת י"ט ע"א(. ומה הכוונה  כבר הקדימו אתכם, 
"קדמנוך תחילה"? שהקדמנו להתפלל כמה ימים לפני ראש השנה. 
בשעה אחת עשרה  שבוע הבא )במוצאי שבת פרשת נצבים(, בלי נדר 
נתחיל פיוטים של רבי כפיר פרטוש1, אח"כ השיעור, ואח"כ התרת נדרים 
וסליחות )ואפשר לעשות התרת נדרים לפני הסליחות(. זמן חצות בשעה 
וא"כ יש לנו מאה דקות להספיק לפיוטים  שתים עשרה וארבעים, 

לשיעור ולהתרת נדרים2.

זהירות! רעל
כמה פעמים דברנו על האייפון, ואין לך דבר שאינו רמוז בתורה, כי ב. 

כמה שישתגעו עד למעלה, ויעשו כל מיני אייפון ופלאפון ומלאפפון... 
הכל כתוב בתורה. בתוכחה של היום כתוב פסוק נורא ואיום: "בנים 
ובנות תוליד ולא יהיו לך כי ילכו בשבי" )דברים כ"ח מ"א(, ולאו דוקא 
שבי גופני אלא גם שבי רוחני. המלה "אייפון" פעמיים, אחד לבן ואחד 
לבת, בגימטריא "בשבי". והפסוק אומר "ולא יהיו לך", הם לא יהיו שלך 
כי השבי לוקח אותם. ואח"כ מגיעים לשפל המדרגה, שאי אפשר לתאר 
את זה3. צריך לדעת שזה כמו אדם שבולע רעל, ואומר: אני מחוסן ולוקח 
ויטמינים הכי טובים, אבל זה לא יעזור לו כלום, כי רעל קטן יכול להרוס 
בן אדם. גם אם הוא בחור, גם אם הוא נשוי, גם אם הוא זקן, לא יעזור לו 

1.  הפיוט שאמר רבי פרטוש עכשיו "למענך אלקי", כ"כ מתוק. המחבר רבי דוד בן 
בקודה, ולא ידוע לי מתי חי. מרן הרב עובדיה ע"ה היה אומר את הפיוט הזה כל לילה 
בארבעים יום של הסליחות, ואפילו שכתוב שאומרים אותו רק בעשרת ימי תשובה. 
"ועשה  המלים שם כ"כ יוצאות מלב טהור פצוע ובריא, באמונה פשוטה וטבעית. 
לטובה אות, וחון נפשות עצובות, למי ישע צמאות", צמאות למים של ישועה. הבקשה 
הזאת נתמלאה אחרי מאות שנים, והיום רואים את הישועות בעז"ה, בלי שום ספק 
בעולם. למרות כל המשוגעים והכופרים שאומרים שהכל בא בדרך הטבע, מטומטמים 
שכמותם. פעם ראש הממשלה הראשון )שלא היה צדיק וחסיד כמובן( אמר: מי שיאמר 
לי שהמדינה הזאת מתנהגת באופן ריאלי, הוא לא ריאלי, כי המדינה לא מתנהגת 

באופן טבעי, אלא מנהיגים אותה מלמעלה מעל הטבע. ועוד נחזור לזה.
2.  בסליחות האלה נרויח שלא תהיה בעיה בוידוי בערב ראש השנה אם כבר עלה 
השחר או לא, כי אנחנו אומרים כל הוידוים בלילה. אמנם יש אומרים שכיון שהתחילו 
מוקדם בלילה יכולים להמשיך )עי' חזו"ע-ימים נוראים עמוד מ"ו ולמרן שליט"א בהערות 
והארות לבא"ח ש"א פרשת נצבים אות ו'(, אבל אולי לא כדאי לעשות את זה. ערב ראש 
השנה וערב כיפור זה מיוחד, שבלילה אפשר לומר סליחות ווידוים, אבל כשעלה 
השחר כבר לא אומרים תחנון, "ויאמר שלחני כי עלה השחר" )בראשית ל"ב כ"ז(. בבוקר 
נעשה מנין שחרית בשעה שבע, כי לא כולם יכולים לישון בשעה שתים ולקום בהנץ.
3.  לפעמים אני מדבר עם אדם אחד, ושואל אותו: איך אתה מחזיק דבר כזה? הוא 

ה". מה אתה מדבר? מה הסבבה הזאת?! צריך להשמר מהדבר הזה. ָבּ עונה לי: "ַסָבּ

כלום. ומשפחות שלמות התפרקו בגלל הדבר הזה. לכן מי שיזרוק את 
האייפון הרשע הזה, הקב"ה יתן לו שנה טובה ומבורכת, חיים טובים 
וארוכים, ויתן לו שמחת חיים, שישמח בילדים שלו ויראה מהם נחת. 

כ"כ חשוב הדבר הזה.

על ידי ריקודים ושמחה מגיעים לעבודת ה' הטובה ביותר 
היום חשבתי על נשמת כל חי: "ואילו פינו מלא שירה כים, ולשוננו ג. 

רנה כהמון גליו, ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע, ועינינו מאירות כשמש 
וכירח, וידינו פרושות כנשרי שמים, ורגלינו קלות כאילות". אני מבין 
שידינו פרושות הכוונה להתפלל, כמו שכתוב "פרשתי ידי אליך" )תהלים 
קמ"ג ו'(. אבל מה זה "ורגלינו קלות כאילות? אלא הכוונה לרקוד. ומכאן 
רמז לריקודים של החסידים בתפלה. אמנם חושבים שרק החסידים 
רוקדים, ואלו הליטאים והספרדים עצובים וזועפים כל הזמן. אבל 
זה לא נכון, כי רבי יהודה הלוי )ספר הכוזרי מאמר שני אות נ'( כותב: אם 
תעבור בך השמחה אל הניגון והריקוד, הגעת למדרגה הטובה ביותר.  
ולמד את זה מדוד המלך, שכתוב עליו "מפזז ומכרכר לפני ה'" )שמואל 
ב' ו' ט"ז(4. כאשר אדם שמח לשם שמים, אין לך דבר גדול מזה, ואם הוא 
עצוב - לא קרה כלום, שירקוד והעצבות תיעלם לאט לאט. וגם רבי 

נחמן מברסלב ע"ה אומר את זה.

ראש השנה עם רבי נחמן בארץ ישראל
דרך אגב, ביום ראש השנה אלפים נוסעים לאומן. אבל צריכים לחשוב ד. 

על דבר אחד, שאם אדם נוסע לאומן וזורק את אשתו והילדים שלו, לא 
עשה כלום. אומרים "אלול" ראשי תיבות אני לאומן ואשתי לחמותי... 
איזה ראשי תיבות משונה זה?! אבל מה עם הבנים שלך? הם יהיו אבודים 
ולא ישמעו קול שופר ולא יעשו כלום. וגם קודם כל שהאשה תסכים לזה, 
כי אם תעזוב אותה לאנחות, לא תקנה לה כלום לחג ולא תשמח אותה, 
עדיף שלא תלך לאומן, אלא תשב בבית5. ואם תרצה להתקשר עם רבי 
נחמן, תלמד בספרים שלו. אני מתקשר עם רבי נחמן כל ראש השנה, 
ע"י שאני קורא בספר המדות שלו )ופעם קראתי כל הספר הזה(6. זה ספר 
ומיכל אשתו אמרה לו מלה אחת על זה, וענה לה: "ועם האמהות אשר ָאַמְרְתּ    .4

עמם אכבדה" )שם פסוק כ"ב(, אסור לומר דבר כזה. ומאז היתה בצער כל ימי חייה.
והגיעו לשגעון כזה, שאדם חולה בלי ביטוח נוסע לאומן, ופעם אחת הלך    .5
מישהו להתבודד שם, כי זו אחת המצוות של ברסלב, "וישכב וירדם" )יונה א' ה'(, לא 
היה שם אפילו רב החובל שיאמר לו "מה לך נרדם" )שם פסוק ו'(... ולא מצאו אותו. 
אחרי שלושה-ארבעה ימים מצאו אותו מונח שם מת. למה עושים דבר כזה?! אם 
אתה לא מרגיש טוב, קודם כל תעשה מה שצריך לעשות, תטפל בעצמך )או לפחות 

תעשה ביטוח(.
6.  פעם אמרו לי לקרוא ליקוטי מוהר"ן, אבל 
זה עמוק מדי בשבילי. אמנם אני קורא שם 
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 ובעלה מקיקץ

כצאני בר רחל ע"ה
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עריכה וביקורת: הרה"ג רבי אלעד עידאן שליט"א

מוצאי שבת פרשת "כי תבוא", כ"ב אלול התשע"ח

 כל הזכויות שמורות יו"ל ע"י
 מכון ארח צדיקים

 שע"י מוסדות
חכמת רחמים ברכיה

שיעורו השבועי של מרן ראש הישיבה
רבנו מאיר מאזוז שליט"א

לקבלת העלון:
bait.neheman@gmail.com
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מתוק מדבש, שעליו החילוניים כותבים שרבי נחמן היה "פסיכולוג של 
החסידות". והיום תירגמו את ספריו לשפות רבות.

 "ואמונתך בלילות" 
רבי שלום ארוש שליט"א, שחזר בתשובה ה.  ותירגמו גם את ספריו של 

בזכות רבי נחמן, והוא כתב ספר מתוק "בגן האמונה"7. הספר הזה תורגם גם 
לצרפתית, ופעם שר נכבד גוי ביקר עם אשתו אצל יהודי אחד בתונס בשם 
ֶרֶנה טרבלסי, שהיה נציג של תוניסיה במקומות אחרים, והם היו יושבים 
ומדברים על כל מיני נושאים, העומדים ברומו של עולם או בתחתיתו של 
עולם, לא אכפת לי... אבל מה זה מענין את האשה שלו?! היא מצאה שם 
ספר "בגן האמונה", והתחילה לקרוא אותו. ראתה שכ"כ מתוק הספר הזה, 
ושאלה את בעל הבית אם היא יכולה לקחת אותו הביתה. אמר לה: תקחי 
אותו, אני אשיג עוד ספר כזה. לקחה אותו הביתה, וגמרה אותו כולו. אח"כ 
התקשרה ליהודי הזה, ואמרה לו: תשמע, עכשיו אני מבינה איך היהודים 
הצליחו לשרוד עם כל הגזירות והגלויות שעברו עליהם8. אמנם היא לא יודעת 
להסביר איך הצלחנו לשרוד את כל זה, אבל זה בגלל שה' אמר שאנחנו 
)ישעיה מ"ג י"ב(, אתם העדים  "ואתם עדי נאם ה' ואני אל"  נישאר לעולם, 
שלי. פעם נפוליאון התווכח עם החברים שלו מה העדות שיש אלקים )הם 
בד"כ היו מתווכחים על כל השטויות שבעולם(9, והוא אמר להם: העם היהודי, 
שאלף שמונה מאות שנה בגלות ועדיין קשורים לאלוקים, "כל זאת באתנו 

ולא שכחנוך" )תהלים מ"ד י"ח(, זו העדות לזה.

השמחה בעבודת ה' שייכת אצל כולם
צריכים לעורר את השמחה בלב, שתהיה לנו שמחה שאנחנו שומרי תורה ו. 

ומצוות, שמחה שיש לנו ראש השנה, שמחה שיש לנו כיפור, שמחה שיש 
לנו פסח, שמחה שיש לנו חגים שנחקקו לעם לפני שלושת אלפים שנה. 
ואיך עושים את זה? רוקדים. אני אקרא לכם סיפור מספר עליות אליהו 
רבי לייב מטלז, הנקרא  )מעלות הסולם הערה כ"ב(10, על צדיק אחד בשם 
"החסיד מטלז" )הם כותבים בספר כאן "טעלז", אבל שיכתבו איך שירצו...(. 
וכתוב ככה: פעם אחת עבר דרך טלז חיל צבא גדול, תחת פקודת שר גדול 
ופילוסוף )לא סתם שר אלא שר מדען ופילוסוף(, ואנשי העיר נשמטו אחד 
אחד, לבל יתפוס אותם להראות לו את הדרך, וברחו כולם. השר מצא את 
החסיד הזה בבית מדרשו, מעוטר בטלית ותפלין ויושב ולומד גמרא. אמר 
לו: בוא תראה לנו את הדרך, אנחנו לא מכירים את העיר הזאת. החסיד יצא 
מעוטר בטלית ותפלין וספרו בידו, וילך הלוך ודבר בדברי תורה, הוא מראה 
להם את הדרך ולומד, ופומיה לא פסיק מגירסא. כשהגיע זמן מנחה, נטה 
החסיד מן הדרך ללכת ליער, כי אי אפשר להתפלל עם כל ההמולה הזאת, 
אז מצא פינה שם. צעקו עליו החיילים: איפה אתה הולך? צריך להראות 
לנו עוד את הדרך. אבל שר הצבא כשהתבונן על החסיד, אמר: בטח יש לו 

כל מיני גימטרייאות וחידושים יפים מאד, אבל זה בשביל אחד שכל מוחו עסוק בקבלה. 
השבוע הביאו לי ספר על ליקוטי מוהר"ן, וכתובים שם רמזים נפלאים שאי אפשר לתאר 
אותם )למשל "זעיר אנפין" גימטריא "צמצום האין-סוף", איך מצאת את זה?! פלא פלאים(. המחבר 

אמר שעבד תשע שנים על הספר הזה.
7.  פעם עשיתי שבת מחוץ לבית, ראיתי את הספר הזה, וקראתי אותו כולו )כשאני קורא 

דבר לא אוכל לחזור עליו שוב עד שאשכח אותו. מתי אשכח? אולי בעוד כמה שנים...(.
שלשלת הקבלה, ורואה שם כמה גזירות עברו  היום אני מחפש דבר מסויים בספר    .8
עלינו איומות ונוראות. למשל פעם היה באירופה מים קפואים כקרח, ושלושה נערים 
גוים הלכו לשם, "ותכס עליהם הקרח" )ע"פ במדבר ט"ז ל"ג(. הנוצרים הוציאו לעז על 
היהודים שהם הרגו אותם, והתחילו להשמיד להרוג ולאבד בהם, ונשרפו שלוש מאות 
יהודים, ואחרים נתנו כופר נפש. אח"כ הקרח נפשר ומצאו את הנערים שם. נו, אז למה 

עשיתם את כל זה?! איזה רשעים, איזה ארורים, כמה סבלנו מהם!
9.  איך אפשר לתאר עולם כזה יפה שבא מאליו בלי בורא ובלי מנהיג?! אבל לא מקשים 
על מטורפים, וכל פילוסוף בחזקת מטורף. פעם ראיתי מישהו שכתב שהמלה פילוסוף 
עולה בגימטריא כמנין "בער" בדיוק )עיין מדבר קדמות מערכת ח' אות י"ז  ועוד(. "איש בער 

לא ידע" )תהלים צ"ב ז'( - איש פילוסוף לא יידע.
10.  בספר הזה מסופר על הגר"א, וההערות שם מתוקות מדבש. ומי שרוצה לבדוק את 

הדברים יראה שם.

מה לעשות שם, אולי הוא רוצה להראות לנו משהו ביער, כי נראה שהוא 
אדם משכיל וחכם. אמר לכל החיילים שלו: עמדו עמודו, אל תדברו מלה, 
אני עוקב אחריו. והוא עבר לפניהם רוכב על סוס קל, וירכב אחר מצעדי 
החסיד, לדעת מה יעשה ביער. החסיד מצא שם מעין מים, נטל ידיו, ועמד 
תחת אילן אחד להתפלל בחרדת קודש. וביותר עתה כאשר שם על לבו כי 
חיל צבא גדול עומדים הכן, ולא יסעו עד עלות המנחה ממנו. הוא ראה שהוא 
מעכב עשרות אלפי חיילים עד שיגמור את התפלה שלו, איזו שמחה רבה. 
להט אש אהבת ה' בו ועלז לבו, ובשמחה נוראה בחדות ה' אשר היא מעוזו 
האיר פניו, ויתפלל ברגש קודש מכרכר בכל עוז )יש חסידי ברסלב שרוקדים 
גם באמצע התפלה, אבל לא כדאי לעשות את זה, אלא מספיק להתפעל ולשמוח 
בלבד(. שר הצבא עומד משתאה על שמחת החסיד ועל צהלת פניו, וחיכה 
עד שיגמור התפלה שלו. אחרי שגמר את התפלה נסעו כולם. כשהגיעו 
ויין, וראו  לעיר מחוז חפצם, אנשי העיר יצאו לקדם את פניהם בלחם 
את החסיד וקידמו גם אותו: ברוך הבא, הראית להם את הדרך, כל הכבוד 
לך. אמר להם השר: תסתכלו על האיש הקדוש הזה, אני מקנא בו, גן עדנו 
בעולם הבא לא אוכל לבקש, כי הוא אדם קדוש וצדיק ומי אני?! אבל אני 
מקנא בעולם הזה שלו, כי ראיתי השמחה שלו כשעמד בתפלה, ואני יודע 
שהיהודים מתפללים שלש פעמים ביום, אז א"כ הוא בשמחה כזאת שלש 
פעמים ביום, ואילו אני רואה שמחה כזאת אולי פעם בשבעים שנה. זה 

הסיפור שם. "טלז" זה מקום של ליטאים )כמו ישיבת טלז(.

כל מלה בתפלה שוה מליונים
אדם לא יודע כמה שמחה יש בתפלה, כי הוא מדבר עם בורא עולם כדבר ז. 

בן לאביו, ולא אומר לו "כבודו"11, אלא אומר "אתה" ומבקש הכל. "אתה חונן 
לאדם דעת, ומלמד לאנוש בינה, חננו מאתך חכמה בינה ודעת". כל מלה 
בכל ברכה בתפלה שוה מליונים, והעולם לא מבינים את הברכות האלה12. 
צריך להתבונן בכל מלה בתפלה, וכי אתם חושבים שאנשי כנסת הגדולה 
סתם זרקו מלים?! לכן תתבונן ותשמח בתפלה. הנה מה שכתוב בנשמת 
חי "ורגלינו קלות כאילות", אף פעם לא הבנתי את זה, אבל כשנזכרתי 
שהחסידים רוקדים, וגם רבי יהודה הלוי אמר לרקד, וראיה מדוד המלך 
שהיה מרקד, וגם החסיד מטלז הליטאי היה מרקד, הבנתי את הכוונה 
הזאת. הדבר הזה נותן לאדם מבט אחר על החיים. צריך ללמוד שהתפלה 
בשמחה, התורה בשמחה, ולא לדאוג מכלום13. העיקר שאדם יהיה שמח  

אמנם יש כאלה מחנכים את בניהם שלא יפנו אליהם בלשון "אתה" אלא כבודו    .11
)ראיתי ככה באמריקה שהבן אומר לאבא "כבודו אומר"(. אבל איך יתכן שלבורא עולם תאמר 
"ברוך אתה", וכמו שכתוב "כי אתה אבינו כי אברהם לא ידענו" )ישעיה ס"ג ט"ז(, ולאבא 

שלך תאמר כבודו?!
12.  למשל "והעלה ארוכה ומרפא לכל תחלואינו ולכל מכאובינו ולכל מכותינו", זה שלושה 
סוגים שונים: תחלואים זה שאדם חולה בסכרת ולחץ דם וכל מיני דברים כאלה, אבל זה 
ּמֹות באדם. מכאובים  לא כואב ולא מרגיש את זה, אלא פתאום עולה לחץ הדם ועושה ׁשַ
זה שכואב לאדם. ומכות זה שהאדם קיבל מכה ופצע בגוף, ומתפלא: מה המכה הזאת? 
"מה המכות האלה בין ידיך, ואמר אשר הוכיתי בית מאהבי" )זכריה י"ג ו'(. אלו שלושה 
סוגים. ואח"כ אומרים "כי אל רופא רחמן ונאמן אתה", מה הכוונה? הרב שלנו זצ"ל סיפר 
לנו מעשה באחד שהיה סובל ממחלה מסויימת, והלך לרופא אחד שהיה רחמן, ואמר לו: 
יש אפשרות בניתוח אבל אני אתן לך כדורים. נתן לו וזה לא עזר. בא אליו שוב והביא 
לו עוד כדורים, אבל גם זה לא עזר לו כלום. אחרי כמה פעמים, אמר לו: אני אעשה לך 
זריקות. אבל שום דבר לא עזר. אמר החולה: מה עושה הרופא הזה? חולב אותי?! וכי אני 
"פרה חולבת"?! הלך לרופא אחר, והוא אמר לו: צריך ניתוח בלבד. והבריא מזה. אם נעיין 
נראה שהרופא הראשון היה רחמן ולא נאמן, כי כל פעם המחלה חוזרת לאדם, והרופא 

השני היה נאמן אבל לא רחמן. אבל הקב"ה גם רחמן וגם נאמן.
אם יש לך חשש לעין הרע תקח "פיג'ן", שזה מין עשב שאין לו ריח טוב )לכן לא    .13
מברכים על הריח שלו. ככה כתב הרה"ג רבי משה לוי )ברכת ה' ח"ג סימן י"ב סעיף י"ד(, ואלה 
שמברכים זו טעות. וע"ע בן איש חי שנה ראשונה פרשת ואתחנן אות ח'( ובלשון המשנה 
הוא נקרא "הפיגם" )כלאים פ"א מ"ח(, ורבי חיים פלאג'י ע"ה )ספר רפואה וחיים פרק י"ב אות 
ֶבר ומגיפה ח"ו תשים את  קס"א( כותב שאם תהפוך את האותיות זה "מגיפה", שאם יש ֶדּ
הפיגם הזה בכיס, ואתה בטוח מהדברים האלה )וע"ע למרן החיד"א בככר לאדן מסכת דרך 
ארץ פרק ו'(. והוא כותב )שם(  שזה קמיע מומחה, ולכן מותר לטלטל אותו בשבת מחובר 
למלבוש ברשות הרבים )מובא בכף החיים סי' ש"א אות קל"ה(. אבל זו קולא גדולה מאד. 
הרב עובדיה ע"ה לא היה עושה את זה, אבל אם יש לו נכד או נין שצריך לעשות ברית 

לע"נ מרת הדסה 
אבישג רבקה 

 יסכה ע"ה
בת הרבנית אביבה מרים 

תלחטו"א בת מוה"ר 
הגר"י ברדא שליט"א.

זיווג הגון והצלחה 
 אביה בת

אילה חיה 
משה בן שרח 
הלל בן שרח

 להצלחת
אברהם ויעל 

 בני מזל
יזכו לחופתם 

בקרוב ולשנה טובה 
ומבורכת אכי''ר

לרפואת
יוסף חי כהן
בן מסעודה
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רבקה חיה
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בתפלה ובתורה14. כאשר אתה קורא סליחות, אתה מרגיש איך הם לוקחים 
לך כל המחשבות הרעות, ומשמחים אותך, ונותנים לך אושר מיוחד, איך 
ְלַות נפש?! פעם הייתי קורא בישיבה בליל כיפור "לך אלי  ַשׁ תקרא אותם ּבְ
תשוקתי", והבחורים רצים וקוראים מהר. אבל אילו הייתם יודעים שכל 
מלה ספיר, "אבן ספיר דמות כסא" )יחזקאל א' כ"ו(, כמה חכמה יש בכל 
משפט שם, משקל יתד ושתי תנועות יתד ושתי תנועות, והכל מסביב 

חרוזים שמסתיימים ִתי, הייתם קוראים מלה במלה15.

"תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב"
זה הפסוק שכתוב בפרשה שלנו: "תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך ח. 

בשמחה ובטוב לבב מרוב כל" )דברים כ"ח מ"ז(. פעם הרב ניסן פינסון ע"ה 
)ליקוטי אמרים פרק כ"ו( שהרב האר"י  אמר לאבא: מובא בספר התניא16 
גילה שצריכים לעבוד את ה' בשמחה, שנאמר "בשמחה ובטוב לבב". אבא 
ע"ה אמר לו: זה פשט הפסוק, וגם הרמב"ם )סוף הלכות סוכה( כותב את זה, 
מה החידוש כאן? אמר לו: פשט הפסוק שלא עבדת את ה' אלקיך בשמחה 
ובטוב לבב מרוב כל, כלומר כאשר היה לך כל הטובות שבעולם לא עבדת 
את ה' אלקיך. אבא אמר לו: זה הפירוש של המלים "מרוב כל" )וכמו שרש"י 
פירש שם(, אבל המלים "בשמחה ובטוב לבב" הכוונה שהעבודה צריכה 
ראיתי  להיות בשמחה. וא"כ מה חידש האר"י בזה? שתק. אחרי שנים, 
בספר חרדים )הקדמה למצוות אות ד'( שהסביר את זה, וכתב שהאר"י חידש 
שתעבוד את ה' בשמחה, "מרוב כל" - יותר מאילו קיבלת כל הון שבעולם 
)ועיין בספר מגדולי ישראל ח"א עמוד קנ"ה ובספר קובץ מאמרים עמוד ק"ל(. 
רבי נחמן מברסלב ע"ה אומר שאם אדם נמצא בצער ורוצה לכעוס, והוא 
לא יכול לעצור את עצמו כי הוא מתפוצץ, אז תחשוב שמישהו אומר לך 
שאם תכבוש את הכעס שלך תקבל למשל עשרת אלפים דולר, האם היית 
כובש אותו?! בוודאי שהיית מסכים לזה, "כובש עוונות לובש צדקות", רק 
תביא עשרת אלפים דולר מהר... אז אם תדע שכאשר תימנע מכעס, והכועס 
כאילו עובד עבודה זרה )הרמב"ם פ"ב מהלכות דעות ה"ג ועיין בעלון הקודם 
אות י"ג(, ואתה כובש את הכעס ורגוע בפנים, לא רק מבחוץ סתם ובלב "אש 
מוקדה", אלא תאמר בלב שזה מסכן לא יודע כלום, הפתיות שלו תציל 
בתורה באהבה, ולא  לכן גם תלמד כל מלה  אותו17, ולא תכעס עליו בזה. 

מילה, היה אומר להביא את הפיגם הזה. ולפעמים בשבת היו צריכים לשלוח גוי שיביא 
את התינוק מבית אחר )והוא חידש שמותר להביא אותו מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות 
הרבים, למה? כי רוב הפוסקים כותבים שאין בזה משום הוצאה מן התורה )עיין לוית חן עמוד קי"ד 
ובחזו"ע-שבת ו' עמוד שנ"ו(. ואם תאמר שהגוי נופש באמצע, "שבת וינפש" )שמות ל"א י"ז(, 
הרי אני אמרתי לו רק להביא ולא לנפוש, וא"כ הוא נופש על חשבונו, ו"אדעתא דנפשיה 
קעביד"(, אז הרב היה אומר להביא את התינוק עם הפיגם הזה )ועיין שו"ת יביע אומר ח"ח 
חאו"ח סוף סימן ל"ז(. הרב היה חושש לעין רעה, רק שלא עושה רעש מזה )ועיין בספר ענף 
עץ אבות עמוד קל"ח(. מי שבכל דבר עושה רעש מזה, אם שמע מי שאומר מקור בש"ס 

אומר "בן פורת יוסף", הוא מג'נון. תגיד בלב "בן פורת יוסף", וזה מספיק.
14.  פעם ראיתי בשמחת תורה תלמיד חכם ספרדי, שרוקד ושר "אנו אנו אנו" )=ֲאָנא. 
במבטא אשכנזי(, ולא הבנתי מה זה, עד שסיים "עבדא דקודשא בריך הוא"... וככה במשך 
שלוש שעות! עד שהחולצה שלו נעשית כולה זיעה, והוא ממשיך לרקוד בשמחה רבה. 

ויש כאלה עושים את זה בשמחת תורה כל הלילה.
15.  פעם בחו"ל התפללתי בכיפור בבית הכנסת הכי עתיק בעולם )התפללתי שם רק פעם 
אחת בכיפור שנת תשכ"ו, לפני חמשים ושלוש שנים(, וראיתי את רבי עמוס כהן ע"ה שהיה הרב 
הראשי של הרובע הקטן בג'רבא )היו שם רק ארבע מאות יהודים בערך(, שהוא יושב וקורא 
את הפיוט הזה, ומטפחת בידו. וכל שורה מנגב את הדמעות, עד שהמטפחת התמלאה 

דמעות, כי יש רגש בזה. כשאתה קורא מהר, כיפור בא וכיפור יצא, ולא עשית כלום.
16.  השבוע הזה )יום ח"י באלול( היה יום הולדת של בעל התניא, וגם יום הולדת של בעל 
שם טוב. היום במנחה קראנו "ראשיכם שבטיכם זקניכם ושוטריכם כל איש ישראל" )דברים 
כ"ט ט'(, המלים ראשיכם שבטיכם זקניכם ראשי תיבות רבי שניאור זלמן, שזה בעל התניא.
פעם הרשב"א )ח"א סימן תי"ד( כתב נגד אלה שלמדו בזמנו פילוסופיא, ואמר לו    .17
השואל: אולי הם לומדים סתרי תורה? )היו כאלה שחשבו שזה סתרי תורה(. ענה לו הרשב"א: 
זה לא סתרי תורה אלא דברים בטלים, "סכלותם הצילתם", כלומר כאשר באים להעניש 

אותם על זה, רואים שהם סכלים ופתיים, וסכלותם הצילתם מזה.

אכפת לך שאחרים מרויחים כסף יותר ממך, כי אתה חי ומתפרנס וזה מספיק.

גידול בהמה דקה בארץ ישראל בזמן הזה
בהפטרה של השבת )פרשת כי תצא( כתובות הבטחות שאין כמותן. ויש ט. 

שם פסוק שרק אתמול הבנתי אותו: "כל צאן קדר יקבצו לך, אילי נביות 
ישרתונך, יעלו על רצון מזבחי, ובית תפארתי אפאר" )ישעיה ס' ז'(. בזמנו מרן 
הרב עובדיה ע"ה נחלק עם הגאון רבי צבי פסח פראנק ע"ה18, על האיסור 
לגדל בהמה דקה בארץ ישראל. בגמרא )בבא קמא ע"ט ע"ב( כתוב שאסור 
לגדל בהמה דקה בארץ ישראל, כי אלה שמגדלים עזים וכבשים משלהם, 
לא יכולים לכלוא אותם, אלא הם יוצאים בחוץ, ואם מוצאים גינה או שדה 
אוכלים שם. אח"כ בא בעל הגינה ואומר לבעל הבית: למה גנבת לי? והוא 
עונה לו: לא אני גנבתי אלא העזים, תקח אותם לבית משפט... לכן חכמים 
אמרו שאסור לגדל בהמה דקה, כי הם משחיתים את ארץ ישראל19. בא 
מרן )חו"מ סימן ת"ט ס"א( וכתב: בימינו שרוב השדות והכרמים והגינות ביד 
גוים, אנחנו לא צריכים לדאוג להם, שהם ידאגו ויסגרו את הגינות שלהם, 
ולכן מותר לנו לגדל בהמה דקה בארץ ישראל. והנה בימינו נהפך הגלגל 
לטובה ב"ה, ורוב השדות הכרמים והגינות הם שלנו, וא"כ מה הדין בזה? 
הרב פראנק )הר צבי שנדפס בסוף ספרי הטורים שם( אומר שאחרי שהותר 
בימי מרן הותר גם היום, והרב עובדיה )שו"ת יביע אומר ח"ג חחו"מ סימן 
ז'( אומר שבימי מרן זה הותר רק זמנית כיון שהיו ביד הגוים, אבל עכשיו 

שחזרו ליד ישראל דין המשנה חזר למקומו, וכי דין המשנה יתבטל?!

הפסוק כדעת מרן הרב עובדיה ע"ה
והנה הפסוק כאן אומר כדעת הרב עובדיה ע"ה, שהנה כאשר יבנה בית י. 

המקדש אנחנו צריכים להקריב תמידין ומוספין, ולהביא בערב פסח אלפים 
ורבבות של כבשים או עזים לקרבן פסח, והרי אם לא מגדלים בהמה דקה 
בכל המדינה כולה מאיפה נביא אותם?! נביא כבשים ועזים מעיראק?! 
לכן הפסוק מבטיח "כל צאן קדר יקבצו לך", כלומר  לא יתנו לנו מהם20. 
הערבים נקראים "קדר", וכמו שכתוב "וקדר ואדבאל ומבשם, ומשמע 
ודומה ומשא" )בראשית כ"ה י"ג-י"ד(, כל הצאן שלהם יבוא אליך. למה? כי 
הם טוענים שאברהם אבינו עקד את ישמעאל ולא את יצחק, ואיפה עקד 
אותו? בדרך למכה )אמנם אברהם לא היה במכה, אבל לא שואלים שאלות 
עליהם... "לא תֹגאדלו אהל אלכתאב", כלומר אל תעשו ויכוחים עם היהודים(, 
אבל לעתיד לבוא המשיח יאמר להם שזה לא נכון, ויוכיח להם באותות 
ובמופתים ובמלחמה שהוא עקד את יצחק, וא"כ כל מה שהם מקריבים 
בחגים שלהם )פעם פירסמו ששחטו ארבע מאות חמשים אלף כבשים בשביל 

18.  הרב עובדיה ע"ה מכתיר אותו בתואר "מופת הדור". לא כל אחד נקרא כן, אבל הוא 
היה גאון פוסק וישר באמת.

19.  הגמרא שם )פ' ע"א( מספרת מעשה בחסיד אחד שהיה גונח מלבו )זה רבי יהודה. או 
רבי יהודה בר אלעאי או רבי יהודה בן בבא, אבל רבי יהודה ממה נפשך. שם ק"ג ע"ב(, והרופאים 
אמרו לו: עליך לשתות חלב-עז טרי בכל יום. הלך וקנה עז מהגוים, וקשר אותו לכרעי 
המטה. באו חכמים לבקר אותו, וראו את העז שם. אמרו: לסטים מזויין בביתו של זה, איך 
נבקר אותו?! אסור לעשות את זה. )למה אמרו לסטים מזוין? כי יש לו קרניים ונראה כמו שודד 
כזה...(. ובשעת פטירתו הוא אמר: אין בי שום עוון רק הדבר הזה, שעברתי על דברי חברי 
שאסרו לגדל בהמה דקה בארץ ישראל. דרך אגב, חלב של עז הרבה יותר בריא מחלב של 
פרה. ומי שיש לו פצעים בפה ישתה חלב-עזים, וחלב פרה לא עוזר לו כלום. וגם זה כתוב 
בתורה, כי אין דבר שלא תמצא אותו: "חמאת בקר וחלב צאן עם חלב כרים ואילים בני 
בשן ועתודים" )דברים ל"ב י"ד(, למה הפסוק לא אומר חמאת בקר וחלב בקר או הפוך חלב 
בקר וחמאת צאן. אלא החלב הבריא ביותר זה חלב של עז )רק שאני לא אוהב חלב בכלל...(.
20.  הנה לקחנו להם קצת תמרים של מג'הול, והם קמו עלינו לכלותנו, איך אתם לוקחים 
לנו את זה?! אבל אח"כ התברר שהתמרים האלה שלנו הם, כי כאן נמצאת "יריחו עיר 
התמרים" )דברים ל"ד ג'(, והמג'הול גדל בארץ ישראל יותר טוב ממה שגדל בעיראק. 
ראיתי כתוב שבעיראק  הדקל שלהם מגדל שבעה עשר קילו בשנה, ואילו כאן אצלנו 
עושים עד מאה ושבעים קילו. וידוע שהתמרים של ארץ ישראל נמכרים בכל העולם 

כולו במחיר גבוה מאד, שמונים שקל לקילו )ככה בצרפת, ואיני יודע במקומות אחרים(.
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העיד הזה(, כולם יבואו אלינו. זה מה שכתוב "כל צאן קדר יקבצו לך". 
וממילא "יעלו על רצון מזבחי", ולא צריכים לדאוג מי יביא לנו כבשים 

לעתיד לבוא. הפסוקים האלה כ"כ נפלאים.

ישעיה הנביא מנבא על העליה לארץ בימינו
עוד כתוב בהפטרה: "מי אלה כעב תעופינה וכיונים אל ארובותיהם" יא. 

)ישעיה ס' ח'(. היתכן שישעיה הנביא מדבר על בית שני בימי עזרא הסופר?! 
הרי שם לא עפו כמו עב בכלל, אלא הלכו לאט לאט ארבעה-חמשה 
אלא  חודשים עד שהגיעו מבבל לירושלים, איזה עב ואיזה תעופינה?! 
הוא ראה בחזונו שהמטוסים עפים מלאים יהודים, והתפלא: מה זה? לא 
ראיתי דבר כזה, מי אלה כעב תעופינה? מה הפלא הזה? והקב"ה אמר 
לו: "כי לי איים יקוו ואניות תרשיש בראשונה, להביא בניך מרחוק כספם 
וזהבם איתם" )שם פסוק ט'(21. ובהמשך כתוב "לא יהיה לך עוד השמש 
לאור יומם" )שם פסוק י"ט( ועוד. כל ההבטחות האלה מתוקות מדבש. 
לכן כשאדם קורא את ההפטרות של "שבעה דנחמותא", לא יחשוב שזה 
דברים ישנים שעבר עליהם הכלח, כי עדיין לא עבר עליהם כלום, וכל 

פעם אתה מוצא בהם דברים חדשים.

חזן שאמר "האל הקדוש" בעשרת ימי תשובה
שליח ציבור שטעה בעשרת ימי תשובה, ואמר "האל הקדוש" במקום יב. 

המלך הקדוש. אם הוא נזכר מיד תוך כדי דיבור )שניה-שניה וחצי בערך( 
מתקן וממשיך את התפלה, אבל אם התעכב יותר מכדי דיבור, או שהתחיל 
ברכת אתה חונן, איך יתקן את זה? דעת הבן איש חי )ש"א פרשת נצבים אות 
י"ח( שיחזור מההתחלה "ה' שפתי תפתח", למה? כי שלש ברכות הראשונות 
נחשבות ברכה אחת. וככה דעת רוב ככל האחרונים כמעט. אבל הרב עובדיה 
)שו"ת יביע אומר ח"א חאו"ח סימן ח', וחזון עובדיה-ימים נוראים עמ'  ע"ה 
קצ"ט( כותב שזה לא נכון, כי המאירי )ברכות ל"ד ע"א( הביא סיפור מענין 
מאד מהירושלמי )ברכות פ"ה ה"ג( על אחד שהשם שלו בטיטיי22, שהיה 
חזן בבית הכנסת בארץ ישראל בימי האמוראים, והגיע בברכת יוצר אור 
למלים "והאופנים וחיות הקודש", ופתאום הפה שלו התאלם ולא יכול 
לדבר עוד, "אישתתק באופניא". עכשיו צריך להעמיד חזן אחר, אבל 
האם הוא יתחיל מיוצר אור או שימשיך משם? לכאורה זו ברכה אחת כי 
התחלנו יוצר אור עד יוצר המאורות, וא"כ צריך לחזור מההתחלה. אבל 
הירושלמי אומר שכיון שאמר קדושה כאילו חתך את הברכה לשתים, 
וממילא החזן שאחריו צריך להמשיך "לאל ברוך נעימות יתנו". המאירי 
אומר שאותו דבר כאן, כיון שהשליח ציבור אמר כבר קדושה, א"כ זה 
כאילו חתך את שלש הברכות הראשונות שנחשבות כאחת, לשתים, לכן 
גם פה, אם החזן טעה באמירת המלך הקדוש, יחזור לברכת אתה קדוש 

בלבד, ולא מההתחלה "ה' שפתי תפתח"23.

21.  מה זה כספם וזהבם איתם? לפני שלושים-ארבעים שנה היה חק בתונס שאסור 
להוציא כסף מהמדינה, רק עד חמשים דינר בלבד. והנשיא בורגיבה אמר: "מי שמוציא 
כסף מהמדינה הוא גרוע יותר מרוצח". למה? כי רוצח בן אדם רצח נפש אחת, ואילו 
אבל זה לא עזר לו כלום, כי הנביא אומר "כספם  הוא רוצח וחונק את המדינה כולה. 
איתם", ורובם הביאו איתם את הכסף שלהם. הגוים שם עכשיו אומרים: חבל  וזהבם 
שהלכתם, כי כאשר הייתם כאן היינו מרויחים על ידכם, ועכשיו שוק בלי יהודים לא 
שוה כלום, תחזרו לתונס וניתן לכם כל הטובות שבעולם )ויש משפט כזה בערבית: "סוק 
בגיר יהוד כיף לחכומה בגיר שהוד", אתם לא מבינים ערבית? הכוונה שוק בלי יהודים כמו משפט 
בלי עדים. וכי אפשר לעשות משפט בלי עדים?(. אבל תעזבו אותנו מהטובות שלכם, תודה 
רבה על שמונה מאות שנה שחיינו בתונס, וגם סבלנו הרבה צרות שם. עכשיו יש לנו 

ארץ ישראל שלנו.
22.  בזכות המעשה הזה אנחנו מכירים את הדמות הזאת שלא מופיעה בשום מקום.

23.  הרב שלמה זלמן אוירבך ע"ה )קובץ חזון עובדיה ח"ב עמ' ל"ו( כתב לו: אנחנו הולכים 
ע"פ החיי אדם שפסק לחזור מההתחלה. אבל הרב מביא את המאירי מהראשונים לפני 
שבע מאות שנה, והוא מביא לו מספר חיי אדם שחי לפני מאתים שנה?! וקרוב לודאי 
שהחיי אדם לא ראה את המאירי ברכות, כי עוד לא נדפס בימיו. )ועיין בשו"ת יחוה דעת 

ח"ו סימן ל"ח בהערה(.

מסתבר שצריך לחזור מההתחלה
אבל אח"כ בא הרב משה לוי ע"ה, ואמר לי: יש לי קושיא על הרב בזה, יג. 

שהרי כאן זה שלש ברכות שנחשבות כמו אחת, רק שהוספנו עליהם 
קדושה ונעשו ארבע ברכות, אבל כל הברכות האלה מגן אברהם מחיה 
וכי  המתים נקדישך ונעריצך והאל הקדוש ארבעתן נחשבות כאחת, 
נחשוב את הקדושה כברכה נפרדת וזה יפריד אותם לגמרי?! אמרתי לו: 
קודם כל, בירושלמי מדובר ביוצר  ומה תעשה עם הירושלמי? ענה לי: 
יוצר הכל ברכה  אור וכאן מדובר בחזרה, והחילוק פשוט, כי בתפלת 
אחת וחילקנו אותה לשתים. וכאן שלש ברכות, שתהיינה ארבע ברכות, 
נחשבות לאחת. ואם כן זה לא מוכרח. דבר שני, הרי הרמב"ם לא הביא 
את דין הירושלמי בכלל, וכן דעת הרשב"א, וא"כ אין לו את הדין הזה. 
ולפ"ז צריכים לחזור מההתחלה, שהרי הרב )שו"ת יביע אומר ח"ב חאו"ח 
סימן ט' וסימן י'( כתב שלא אומרים ספק ברכות להקל באמצע התפלה, כי 
אם תאמר להקל ותמשיך את התפלה, הרי כל ברכה היא ספק לבטלה. זה 
כלל שהרב קבע אותו. אמנם לא כולם הסכימו אתו, כי הרב חיד"א בענין 
אחר ובן איש חי )בדין המלך המשפט( לא סוברים כך, אבל הרב הוכיח את 
זה, והביא מהרב שדי חמד )בספרו שו"ת מכתב לחזקיהו סימן י' דף נ' ע"א( 
שכתב ככה, וזה גם מסתבר להלכה. לכן כאן שהחזן עשה שגיאה אחת 
ואמר האל הקדוש, והסתפק אם צריך לחזור מההתחלה או מאתה קדוש, 
אם ימשיך את התפלה משם, הרי יתכן שלהלכה צריך לחזור מההתחלה 
)כדעת הרמב"ם ועוד ראשונים שאין להם דין זה(, וממילא כל הברכות אחרי 
זה הוא עושה אותם לבטלה בידים. אבל אם הוא חוזר על שלש הברכות, 
יכול להמשיך את כל העמידה בבטחון. לכן הרב משה אמר שכדאי לחזור 
מתחלת התפלה )ועיין שו"ת תפלה למשה ח"ד סימנים מ"ג - מ"ה(. והדברים 

שלו מסתברים.

"מלפנו מבהמות ארץ"
ויש מקור לזה, מהדין בשלחן ערוך )יו"ד סימן מ"ב ס"ג( לגבי "ניטלה יד. 

המרה טרפה", שבמקרה שלא מצאנו מרה בבהמה או בעוף זה טרף, ובעל 
טעמו את הכבד  )סימן ס"ג, הובא בטור שם( כותב שאם  הלכות גדולות 
ומצאו שם טעם מר זה כשר, כי המרה עושה את הפעולה שלה, ואפילו 
שהיא נעלמה ולא רואים אותה. ועוד דין בשלחן ערוך )שם סעיף ד'( שאם 
מצאנו שתי מרות בבהמה, לא אומרים שזה יותר טוב וכשר אלא זה טריפה, 
למה? כי כתוב בגמרא )חולין נ"ח ע"ב( "כל יתר כנטול דמי", שאם יש אבר 
ָיֵתר זה כאילו חסר24, וממילא זה טרף. הפרי חדש )שם אות ח'( כותב שגם 
בבהמה שיש בה שתי מרות אם נמצא טעם מר בכבד כשרה. אבל רוב ככל 
האחרונים חולקים עליו בזה25. ופרי מגדים )שפתי דעת שם ס"ק ה'( כותב 
שהרב בעל פרי חדש הוא מאורן של ישראל, ואסור לשוות אותו כטועה 
ח"ו. וניסה ליישב אותו שם, אבל כתב שלמעשה אסור לסמוך על דבריו 
ח"ו. ומהו טעמם של האחרונים? שהרי אם יש לבהמה שתי מרות וגם 
טעם מר בכבד, א"כ זה שלש מרות ולא שוה כלום, ובשלמא כאשר חסר 
מרה ויש טעם מר בכבד אנחנו אומרים שהפעולה שלה טובה, אבל כאשר 
יש שתי מרות ואנחנו מצטערים על השתים האלה, אז אם תוסיף שיש 

24.  מה הסיבה לזה? הרש"ש )חולין שם( כותב שידוע שאם חסר לאדם רגל אחת )לא 
אליכם( אז הרגל השניה עושה תפקיד של שתי הרגלים, ואם חסר עין אחת אז העין 
השניה עושה תפקיד של שתי העינים. אבל אם תוסיף אבר לאדם, הכח שיוצא מהמח 
לאותו אבר מתחלק לשתים שלושה וארבעה חלקים, וזה לא שוה כלום. הגמרא )ברכות 
נ"ח ע"א( אומרת שאדם עוור )לא אליכם( מבין בשמיעה פי כמה מאדם פשוט שרואה 
רגיל, למה? כי השמיעה שלו מחודדת יותר. המח נותן השפעה לכל האברים, וכאשר 
יש לו חמשה חושים הרי כל חוש מקבל עשרים אחוז, אבל כאשר חוש אחד נפגם הרי 
כל אחד מארבעת החושים מקבל עשרים וחמשה אחוז. אבל אם יש לו ששה חושים, 

אז כל אחד מקבל רק ששה עשר אחוז, כי זה מתחלק לכולם.
25.  חוץ מהגאון רבי דוד פארדו )בספר מזמור לדוד( שהסכים עם הפרי חדש. פעם אחת 
בג'רבא ביום ששי היה צער ודוחק, ואמרו: כיון שיש לנו שני אחרונים, הגאון פרי חדש 

שהוא חשוב מאד ורבי דוד פארדו, אנחנו סומכים עליהם בזה.
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טעם מר בכבד הרי נעשו שלש מרות, וא"כ זה טרף. והוא הדין כאן מה 
יועיל שאמרו קדושה, דהו"ל ד' ברכות, וכולן נחשבות כאחת. ואדרבה יתכן 
שגם לדעת הפרי חדש שם יודה כאן במקרה הזה, למה? כי שם הסבירו 
את דעתו שאם רואים טעם מר בכבד משמע שהמרה עושה את הפעולה 
שלה, אבל כאן אם ימשיך הלאה יתכן שבאמת צריך לחזור מתחילת 
העמידה )ואמרנו שככה סובר הרמב"ם(. לכן למעשה חזן שטעה ואמר האל 

הקדוש, כדאי שיחזור מתחילת התפלה.

הכי טוב לא לטעות
אבל הכי כדאי להיזהר בזה, שיעמוד אדם אחד על יד השליח ציבור, טו. 

ויאמר לו: אוי ואבוי אם לא תגיד "המלך הקדוש". תיזהר שלא תישן 
בתפלה. האשכנזים בראש השנה עומדים בנשמת כל חי, ועושים באמירת 
"המלך" מנגינה מיוחדת, ויש מתעלפים בזה26. לכן השליח ציבור צריך 
באמירת "המלך הקדוש" להיות עירני, או שיעמדו על ידו ויתקנו אותו, 

שלא יטעה ויאמר האל הקדוש.

אמירה לנכרי במקום מצוה דרבים
השבוע בחוברת אור תורה )תשרי תשע"ח סימן י"ב מכתב ו'( כתבו סיפור טז. 

מענין, שהראשון לציון שליט"א נתן שיעור במירון, וקם אחד "אברך עם 
פראק" )אני לא יודע מי זה(, והקשה לו באמצע השיעור: למה אביך פסק 
י"ז עמ'  )לוית חן אות  שמותר לקרוא לגוי בהפסקת חשמל בליל כיפור 
כ"ה(? הרי זה שבות בדאורייתא. על מה הרב מסתמך? הדין "אמירה לנכרי 
שבות", ולכן אסור לומר לנכרי לעשות מלאכה ביום שבת, ואפילו שאתה 
לא עושה כלום רק אומר לו, זה "שבות" ואסור מדרבנן. מתי מותר לומר 
לנכרי? אם זה "שבות דשבות במקום מצוה". למשל שופר שהיה מונח 
למעלה באילן27, ואסור לעלות באילן ביום טוב ובשבת, אז מותר לומר 
לגוי: תביא לנו את השופר הזה, וניתן לך שכרך מלא. הוא מטפס באילן, 
"מטפס ועולה מטפס ויורד" )עירובין כ"א ע"א(, ונותן להם את השופר הזה. 
למה מותר לעשות דבר כזה? כי גם אמירה לנכרי זו "שבות", וגם מה שאסור 
לעלות באילן בשבת ויום טוב זה "שבות", כי זה לא אסור מן התורה אלא 
מדרבנן אולי יחתוך זמורה )ביצה ל"ו ע"ב(, ולכן במקום מצוה מותר. אבל 
במקרה של שבות אחת אסור לעשות את זה. ולכאורה כאן בהדלקת 
האור בשבת זו שבות אחת, כי ההדלקה אסורה מדאורייתא, ואיך מותר 
לומר לגוי שיעשה את זה? אלא כאן זו מצוה דרבים, ובעל העיטור )הובא 
בר"ן בשבת סוף פרק י"ט( סובר שבמקום מצוה מותר אפילו שבות אחת. 
אמנם מרן לא פסק ככה, אבל כמה אחרונים )והובאו בלוית חן שם( חידשו 
שאם זו מצוה דרבים, וכמו כאן שאם לא נדליק את החשמל כל הציבור 
יישב בחושך, וליל כיפור נראה חלילה כמו ליל תשעה באב, ויש אנשים 
שיראו חושך ויילכו הביתה, לא "לך אלי" ולא "שמע קולי" ולא "כל נדרי", 
וכי נדחה את התפלות למחר?! לכן במקרה כזה של מצוה דרבים אפשר 
לסמוך על בעל העיטור. וליתר שאת יאמר לגוי שיאמר לגוי אחר28. אלו 
26.  פעם שאלו לחכם אחד: למה התעלפת? אמר להם: נזכרתי בסיפור שאספסיינוס 
אמר לרבן יוחנן בן זכאי: באמת אני לא מלך, ואם אני מלך איפה היית עד עכשיו? ענה 
לו: אתה אכן מלך, כי רק מלך מחריב את בית המקדש. ומה שאמרת איפה היינו עד 
עכשיו, יש לנו בריונים בעיר )גיטין נ"ו ע"א(. אבל לי שאין בריונים למה לא באתי לפני 

הקב"ה מוקדם?!
27.  למה היה נמצא שם? כי בעבר היו רוסים רשעים או גרמנים ימ"ש שלא נתנו ליהודים 
לתקוע בשופר, ולכן היו צריכים לתקוע בהחבא, ולפני כן היו מניחים אותו למעלה 

באילן, ובראש השנה צריכים לעלות ולהביא אותו משם.
28.  פעם היה דבר כזה במושב איתן, שבאמצע תפלת ליל כיפור קפץ החשמל בבית 
הכנסת, ואמרו לבן דודי רבי אלטר מאזוז ע"ה )שהיה תלמיד חכם גדול(: הרב, החשמל שלנו 
קפץ, "אם קפץ באף רחמיו סלה" )תהלים ע"ז י'(, איך נתפלל תפלות ליל כיפור? מי זוכר 
את כל הפיוטים הוידויים והתפלה בעל פה?! זו לא תפלה של כל יום. אמר להם: תגידו 
לשומר הערבי של הישובים כאן שימצא שומר גוי אחר, ויאמר לו שילחץ על הכפתור 
ויחזור האור. למה הגוי הראשון לא יכול לעשות את זה? כי צריך "שומר שמסר לשומר" 
)בבא קמא י"א ע"ב ועוד(, שהשומר הראשון יאמר לשומר השני, וזה יהיה שבות דשבות. 

)בזמנו עדיין לא פורסם הספר לוית חן(.

דברים שהרב כתב שם, והביא יותר מעשרה פוסקים ספרדים לזה. והנה בא 
הצדיק הזה "האברך עם הפראק", ואומר: איך אבא שלך חולק על מרן?...

קבלנו הוראות מרן
העולם חושבים שהרב עובדיה חידש את הדבר הזה שהולכים אחרי יז. 

מרן, ולכן אם פעם אחת יפסוק נגד מרן ייצאו בתרועה ובקול שופר, "איך 
הרב יוצא נגד מרן? אוי ואבוי". אבל באמת הרב לא חידש את זה, אלא זה 
כתוב בכל ספרי האחרונים. בספר עין יצחק )מהדורא ראשונה( מנה תשעים 
וארבעה פוסקים שאומרים "אנחנו קבלנו הוראות מרן" )והאחרון שבהם זה 
אבא(29. ומה חידש הרב? אלא לפניו אמרו שאם האר"י אומר דבר של חסידות 
או חומרא צריך ללכת אחריו, ובא הרב עובדיה ע"ה ואמר שגם בזה ההלכה 
כדעת מרן, ומי שרוצה לעשות חסידות יעשה מה שירצה, אבל מורים לעולם 
כדעת מרן. מנין לנו הדבר הזה? מרן החיד"א ע"ה כידוע הולך ע"פ האר"י 
בכמה דברים, והנה רבי אברהם כלפון ע"ה שהיה בלוב, כותב )בספרו לקט 
הקציר(: בשנת תקס"ד שנתיים לפני פטירת החיד"א, הלכתי לראות פניו 
בליוורנו, ושאלתי אותו: האם פוסקים כמו מרן או כמו האר"י? וענה לי: 
אני פוסק לרבים כדעת מרן, אבל לדידי אני מחמיר כדעת האר"י. וא"כ זה 
לא חידוש גדול, וזה גם דבר שמסתבר להלכה. מישהו העיד שראה שרבי 
כלפון כתב בשם רבי סאסי כהן )הרב הראשי בג'רבא(30: קיבלתי ממוהרס"ך 
)זה רבי סאסי( שלא נוקטים ככל החומרות של הבן איש חי במקום שחולק 
על מרן, כי צריך להורות הלכה למעשה כמו מרן )עיין בספר מגדולי ישראל 
ח"ב עמ' י"ז(. אמנם זה חידוש שהרב פירסם אותו, אבל יש הרבה שסוברים 
ככה. לכן לא להקשות על הרב "איך שכחת את מרן"?! כי הוא לא שכח 
כלום. ומי שיש לו קושיא על הרב עובדיה, שיפתח את הספר שלו ויקרא 
שם, ולא ברפרוף אלא יתעמק בזה. המאירי )בפתיחתו למסכת אבות( כותב 
על רש"י "כלי זיינו עליו", כלומר כאשר התוספות מקשים על רש"י כמה 
קושיות, אם תחזור על המלים של רש"י תראה שבמלה אחת מוריד עשר 
קושיות. ויש מקומות כאלה שרואים את זה, איך רש"י מוסיף מלה כאן 
ומלה שם, ובזה מיישב ומיישר את הכל. אותו דבר הרב עובדיה ע"ה, צריך 
קודם כל לקרוא את דבריו בטוב טעם, ולא להקשות סתם. ואפילו נאמר 
שבאמת יש לך קושיא, וכי צריך להפסיק באמצע השיעור "יש לי קושיא 
על אביך"?! זו דרך ארץ?! "ברכות אביך גברו על ברכות הורי" )בראשית 
מ"ט כ"ו(. תחכה אחרי השיעור, ותאמר שיש לך שאלה או שתשלח מכתב 

וכדו', לא עושים ככה.

כי ביום הזה יכפר עליכם    
בימים האלה גם החילונים מגיעים לתפלות הימים הנוראים. ובתונס יח. 

ידוע שכולם מכבדים את יום כיפור, והיו באים חילונים שיודעים עברית 
מקיבוץ "השומר הצעיר" )ראשי תיבות שבתאי צבי...(, שאמנם היו חילונים 
גמורים, לא שבת לא כיפור לא פסח לא כשר ולא יודעים כלום, אבל היתה 
להם אחיזה בעדות המזרח, והם יודעים שאם יגידו שהם אוכלים בכיפור 
הראשון שבהם זה רבי יהודה מינץ. אבל זה לא בדיוק, כי הוא כותב שם על כל    .29
חכם כמה שנים עברו מימיו עד היום, ועליו כתב שעברו 497 שנים עד היום. אבל א"כ 
מרן היה אז נער בן שבע עשרה שנה, ועוד לא חיבר לא בית יוסף ולא שלחן ערוך, ואיך 
מהר"י מינץ יאמר שקבלנו הוראות מרן ואין חכם כמוהו בעולם?! אבל באמת זה לא 
רבי יהודה מינץ הראשון, אלא נכדו רבי יהודה שמואל קצנלבוייגן )וקראו לו מהר"י מינץ 
ע"ש הסבא שלו(. ואם כותבים 497 שנים רואים שזה לא בדיוק )עיין במבוא לספר ארים 
נסי-גיטין עמ' 78, ובחוברת אור תורה אב תש"ע(. דבר שני, וכי לומדים בספר עין יצחק רק 
פעם אחת?! הרי ילמדו בו עוד עשרים שנה, וא"כ אי אפשר לכתוב 497 שנים, כי כל 
שנה צריך לעדכן אותו: 498, 499, 500, 501, 502... לכן לא כותבים ככה, אלא כותבים: 

חי בשנה פלונית, או חי לפני 400 או 500 שנה וכדו'.
30.  היה חכם גדול, ונפטר בשנת תרס"ה. בג'רבא היו אומרים: אם אתה רוצה ללמוד 
עיון תלמד בספרים של רבי סאסי כהן: זכות יצחק על מסכת גיטין, ברכת ה' על מסכת 
ברכות ומסכת שבת, ושו"ת זרע דוד. העיון שלו זך, למה? כי בג'רבא לפני מאתים שנה 
היו חלשים בעיון, והעיון שלהם היה "מרחף על פני המים", אז הוא נסע בילדותו לתונס, 
ולמד שם אצל רבי ישועה בסיס ע"ה, שלימד אותם עיון חזק, לא עיון אלא עינוי... שאתה 

מענה וצובט את עצמך עד שתבין הכל. 
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או שאוכלים חמץ בפסח, יסקלו אותם באבנים. וגם הרופאים שם לא 
העזו לחלל את יום כיפור31. וגם היו מכבדים מאד את הכפרות בערב 
כיפור32. היה לנו מורה לערבית "מוסיו לוי" )נדמה לי שמו הפרטי יעקב(, 
ובאמצע השיעור היה מספר לנו דברים שכולם רגש33. פעם סיפר שאחד 
מ"השומר הצעיר" בא להתפלל ביום ראש השנה, כי פחד שאחרת ישאלו 
31.  פעם בשנות השלושים )בשנת תר"ץ( היה רופא אחד שלמד רפואה בצרפת כמו כולם, 
ואמר לחבריו: אתם מחזיקים בנושנות שעבר עליהם הכלח, אני אוכל ונוסע בכיפור 
כרגיל. אמרו לו: נראה אותך נוסע בכיפור. הוא עלה לאוטובוס, והנה הדלת נסגרה 
עליו ונחתכה רגלו. אמרו לו: אוי ואבוי לך, אתה חושב לעשות מה שאתה רוצה?! מאז 
מסכן סבל ברגלו כל חייו )הרופא הזה טיפל באמא ז"ל כאשר היתה כמה שנים בלי ילדים(.
32.  אבא ע"ה היה אומר להם: אתם באים בכיפור בנעליים חדשות מבריקות, עדיף 
שתורידו את הנעלים האלה ותקנו נעלי בד בכסף של הכפרות. אמרו לו: איך אפשר בלי 
כפרות?! אמר להם: כתוב בירמיה )ז' כ"א( "כה אמר ה' צבאות אלקי ישראל עולותיכם 
ספו על זבחיכם ואכלו בשר", למה אתם מביאים הרבה עולות שכולם נשרפים כליל 
לה'? עדיף שתוסיפו אותם על השלמים שלכם ותאכלו בשר לבריאות. אותו דבר כאן, 
תוסיפו את הכסף של הכפרות ותקנו בזה נעליים של כיפור. אחד מבוגרי הישיבה 
מתפלל בכיפור בבאר שבע, ובבית הכנסת שם מכינים בערב כיפור שלשה סוגי 
נעלים בכמה מדות )לא של תינוקות כי הם לא עולים לתורה(, אחד שלושים ושמונה 
ואחד שלושים ותשע ואחד "ארבעים יכנו לא יוסיף" )דברים כ"ה ג'(... וכאשר באים 
לעלות לתורה, אומרים לעולה: הנעלים שלך מעור, תוריד אותם, "עור בעד עור וכל 
אשר לאיש יתן בעד נפשו" )איוב ב' ד'(, תנעל את הנעלים האלה, ואם זה לא מתאים 
לך תקח נעל אחרת. ומי שאינו רוצה לשמוע לא עולה לתורה, "ֹכללי פלוסּך ענדּך". 
וכי צריכים את הכסף שלך?! התורה יודעת לפרנס את בעליה ב"ה, שאדם לא יתפאר 

בכסף שלו, כי הכל הולך בסוף.
פעם סיפר לנו שהיה במאה שערים בירושלים, וראה שם לכלוך איום ונורא,    .33
והתפלא: מה הרחובות האלה? למה החסידים עושים ככה? אמרו לו: הגעת בשבוע 
שלפני תשעה באב, תבוא שבוע הבא ותראה את הרחובות כאן. בשבוע הבא בא לשם, 
וראה שהכל מצוחצח ומבריק, "והשביע בצחצחות נפשך ועצמותיך יחליץ" )ישעיה נ"ח 
י"א(. אמר לנו: תראו את העם שלנו, דוקא ִעם יהודים כאלה יש תקוה, כי הם עושים 
מה שהתורה אומרת בדיוק, ואני קורא בברכת המזון )הוא לא היה מבין עברית אבל זה 

מתורגם לו לצרפתית(: "וגם שאכלנו ושתינו חרבן ביתך הגדול והקדוש לא שכחנו"...

אותו: איפה התפללת? ואם יגיד שלא התפלל יתרחקו ממנו הציבור, 
ויאמרו לו: תעוף מכאן, תחזור לאירופה. ושמע שם שקוראים פיוט 
תדינני כמעלי". המורה לוי היה יושב שם ומנגן עם כולם,  "אלקי אל 
אבל לא היה מבין עברית. ופתאום רואה שהבחור הזה מתחיל לבכות 
בלי הפסקה. אמר לו: תגיד לי, אתה לא דתי אז למה אתה בוכה? אמר 
לו: אתה משוגע, אם היית מבין מה שכתוב כאן היית מתמוגג מבכי, 
מה זאת אומרת "למה אני בוכה"?! אתה לא מבין את המלים שכתובות 
כאן, "חטאי לו יריחון בם שכני, אזי ברחו ורחקו מגבולי. טמא לבב אשר 
סובב ושובב, לבבי בי עלי כל חטא פלילי. ידעתים בעלותם על לבבי, 
ראיתים על ימיני גם שמאלי". אתה מסכן לא מבין עברית ולכן יש לך 
שלוות נפש, אבל אני מבין את זה. אם היו כולם לומדים ומבינים את זה, 
לפחות מעט. צריך  היו מתרגשים וזה היה פועל עליהם, אם לא הרבה 
פשוט לקרב כל יהודי, ואל תחשוב על שום יהודי שהוא רשע מרושע34.

34.  הנה למשל ביבי נתניהו שלא שומר כלום )אולי שומר כשרות(, השבוע הזה הלך לבקר 
בקברו של הגאון מוילנא, כי הוא מזרעו אולי אחרי שבעה או שמונה דורות. ובודאי 
שזה יפעל עליו משהו ביהדות. הגאון מוילנא היו באים אליו כל מיני פרופסורים, וכל 
מה שישאלו אותו ענה להם. בימינו היה אדם כזה, זה החזון איש, שהיה בקי בכל דברי 
הפילוסופים. איך יודעים את זה? כי היה מחבר אחד שכתב "כל ספרי הפילוסופיה 
עד ימי קנט כולם הבל הבלים" )מי זה קנט? פילוסוף גרמני עמנואל קנט לפני מאתים שנה, 
ומובא בספר הברית(, ובא החזון איש והוסיף שם "ועד בכלל", כלומר גם אחרי קנט הכל 
שטות והבל הבלים. החזון איש כל אשר ישאלו היתה לו תשובה, ופעם בן גוריון שלח 
לו: אני רוצה לבוא אליך? אמר לו: בבקשה, הדלת פתוחה לכל אחד. השליח )יצחק נבון( 
אמר לבן גוריון: הוא לא מעריך אותך, במקום שיאמר "ברוך הבא ראש הממשלה", 
הוא אומר שהדלת פתוחה לכל אחד. אמר לו: דוקא בגלל זה אני רוצה לראות אותו, 
מה כוחו של הבן אדם הזה? הגיע אליו הביתה, והחזון איש אמר לו משפט אחד: 
שהעולם הזה נברא סתם בלי שום מטרה, התפלא בן  אין פילוסוף בעולם שחושב 
גוריון: אין פילוסוף כזה? אמר לו החזון איש: אין. בן גוריון התחיל להיזכר בכל מיני 
פילוסופים שלמד בהם, עד שאמר לו: אתה צודק, אין פילוסוף כזה. וכי האדם נברא 
סתם כדי לחיות ולמות ולרקוד ולאכול ולהשתגע?! בודאי שיש מטרה לאדם, ואין 
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רואים בעינינו את כל הנבואות מתגשמות
"והלכו אליך שחוח בני מעניך, והשתחוו יט.  בהפטרה היום קראנו: 

זו  ִעּנּו אותך, אם  ׁשֶ י"ד(. אלה  )ישעיה ס'  על כפות רגליך כל מנאציך" 
ספרד אם זו גרמניה אם זו יון, יבואו בניהם שחוחים ויורידו את הראש 
שלהם, וישתחוו על כפות רגליך, "וקראו לך עיר ה' ציון קדוש ישראל" 
)שם(. וכתוב בהמשך: "תחת היותך עזובה ושנואה ואין עובר" )שם פסוק 
ט"ו(, אתם יודעים מה זה ואין עובר? לפני מאה חמשים שנה היה תייר 
חוקר מארק טוויין שמו, שבא מאמריקה לכאן, ואמר: הארץ הזאת כ"כ 
נפלאה ורואים שהיתה פעם פוריה, אבל עכשיו כולה חושך ואפילה, ורק 
כמה ערבים מוכרים שם בנדורה ופלפל )בנדורה זה עגבניות(, וכמה עצי 
זית ריקים שאין בהם כלום, מי חלם שאחרי מאה שנה )לפחות( מזמן 
שהוא כתב, התקיים "ושמתיך לגאון עולם משוש דור ודור" )שם(. מה 

דבר כזה בעולם שאין מטרה )רק שיש כל מיני דעות ביניהם מה המטרה של האדם, אחד 
שנקרא "אפיקור" - אפיקורס אמר שהמטרה להתענג כל ימי חייו עד שיתפוצץ, ואחד אמר 
שהמטרה לעשות טובה בחיים וכדו'. אבל בודאי שיש מטרה לאדם(. החזון איש דיבר איתו, 
והוא כ"כ הושפע ממנו עד שאמר: לא ראיתי אנשים כאלה בחיים. החזון איש כתב 
ספר "אמונה ובטחון", שנדפס אחרי פטירתו באותיות רש"י. ובשנת תשי"ד-תשט"ו 
)1954. אחרי שנפטר החזון איש( בן גוריון ראה אותו, וכתב לעורכים: עשרים שנה לא 
ראיתי ספר כזה, למה הדפסתם אותו באותיות רש"י? אדרבה תדפיסו באותיות אשורית 
שגם החילונים יקראו אותו )המכתב בכתב ידו מופיע בספר שכתב שמחה רז "צדיק יסוד 
עולם" עמ' 169(. איך החזון איש מתאר שם? שיש מהנדס גדול שרוצה לברוא בריאה 
כזאת, שתחוש גם את הדברים הרחוקים ממנה, ונתן לה עינים ואזנים ורגלים שתוכל 
לזוז. התיאור כ"כ חי ורענן, שהוא לא מתווכח איתך, רק מראה לך דברים שהכל עשוי 
בחכמה ובתבונה. זהו החזון איש. אם ירשו לי הייתי מדפיס את הספר הזה, עם אותיות 
מרובעות ועם ניקוד, ואולי הסבר קצר כאן ושם )זה ספר לא גדול(. אמנם החזון איש 
רצה להדפיס רק באותיות רש"י, אבל מה נעשה לאלה שלא יודעים רש"י מסכנים?! 
לכן אדרבה שידפיסו אותו באותיות אשורית וינקדו אותו, כדי שילמדו בו בכל בתי 

הספר, וזה יכניס להם הסתכלות אחרת על החיים.

בה "ושמתיך לגאון עולם"? שכל מדינות העולם מדברים על ישראל, כי 
זו מדינה מיוחדת שיש בה ברכה35. התורה אומרת: "רק עם חכם ונבון 
הגוי הגדול הזה" )דברים ד' ו'(, זו אמת. ולא צריכים לומר: אוי מה נעשה?! 
משה רבנו אמר שאנחנו חכמים ואמר גם "זבת חלב ודבש" )שמות ג' ח'(, 
ֶמן? אבל הכל אמת, זו ארץ זבת חלב ודבש.  ׁשֶ מה נעשה?! אולי זבת 
תלמד את התורה בשום שכל, תבין תהנה ותראה הכל, וכבר תשעים 
אחוז מההבטחות רואים אותם בעינינו. ככה הקב"ה יקיים לנו את כל 
ההבטחות, ונזכה לשנים רבות נעימות וטובות, אורך ימים ושנות חיים.

ארגון "חסדי אסתר"
יש לנו ארגון "חסדי אסתר", שמחלקים עשרות מנות לאברכים כ. 

ולעניים, גם בפסח וגם בחגים וגם ביום כיפור )ולפעמים זה מאות מנות(. 
לכן כל מי שיכול לתרום לזה, יביא במשך השבוע במנחה או בבוקר 

לגבאים, וירשום את השם שלו. ואני אעשה קבלה כללית לכולם.

מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את כל 
המשתתפים בשיעור, אלה ששומעים דרך הלוין, ואלה שבאים לבית 
הכנסת, ואלה שקוראים אח"כ בעלון "בית נאמן" )רק שלא יקשו עלי יותר 
מדי...(. הקב"ה יברך אותם, ויתן להם חיים טובים וארוכים, ויראו נחת 
מבניהם ובני בניהם, ונזכה כולנו במהרה בימינו לגאולה שלימה, אמן ואמן.

35.  והם שואלים: מה חידשה ישראל? חידשה כיפת הברזל אז גם אנחנו רוצים את 
זה, למה שלא ניתן לכם?!... אנחנו נעשה ואתם תקחו את זה?! כתוב "כה תברכו את 
בני ישראל" )במדבר ו' כ"ג(, כה ראשי תיבות כיפת הברזל, "תברכו את בני ישראל", זה 
רק בשבילנו. ישראל חידשה גם "מוביליי" למנוע תאונות שזה פלא פלאים, וחידשה 
גם "ויז" בכבישים, "על זאת שבחו אהובים ורוממו לאל ונתנו ידידים זמירות". ואפילו 

האקמול שזו תרופה פשוטה היהודים חידשו אותה. ועוד הרבה דברים כאלה.



מרן שליט"א במסר לקראת השבתות הקרובות:
רבותי, אנחנו עומדים שבת אחרונה לפני סוף השנה, והשבת שאחריה 
נקראת "שבת שובה". כדאי לנו לשמור את שתי השבתות האלה כמה 
שאפשר, מי שלא היה שומר שבת ישמור שתי שבתות האלה, ומי ששומר 
שלא  בשבת,  שמחים  להיות  להשתדל  מוקדם.  השבת  את  יקבל  שבת 
זה אור לנשמה, אור לנפש, אור  תהיה עלינו כמו עול, אדרבה השבת 
לשכל. אמרו חכמים )שבת קי"ח ע"ב( אם שמרו ישראל שתי שבתות 

כהלכתם מיד נגאלים, וזה מאמר של רבי שמעון בר יוחאי.
כל אחד ישים הדברים האלה בלבו. להפסיק את המחלוקות והנרגנות, בין 
חרדים לחרדים, בין חרדים למזרוחניקים, ובין חרדים לחילונים. כולנו 

אחים, "כולנו בני איש אחד נחנו" )בראשית מ"ב 
י"א(. ובעז"ה נזכה לגאולה שלימה עוד השנה, 

תחזינה  ביופיו  "מלך  משיח,  בביאת  ונראה 
עינינו" )ע"פ ישעיה ל"ג י"ז(, אמן ואמן. 
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  אשכול הכופר
    על פרשת השבוע

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

פרשת נצבים

)כ"ט, י"ג-י"ד( ולא אתכם לבדכם וגו' ואת 

אשר איננו פה עמנו היום כי אתם ידעתם 
את אשר ישבנו בארץ מצרים. נראה לפרש 
דהנה הנס של יציאת מצרים הוא ג"כ 
לדורות הבאים וכמ"ש המגיד ואילו לא 
הוציא וכו' עדיין אנחנו ובנינו וכו'. והנה 
השי"ת תלה חיוב קיום התורה ביציאת 
מצרים וכדכתיב )שמות כ' ב'-ג'( אנכי ה' 
אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים לא 
יהיה לך וגו', וכן אני ה' אלהיכם אשר 
הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות 
לכם לאלהים וגו' וכהנה רבות. והטעם 
הוא דמי שהיה עבד שכמעט רחוק מאד 
להיות בן חורין ובא אחר ושחררו מחוייב 
הוא מצד השכל להיות לשני לעבד עולם 
לקבל את עולו ולעשות רצונו כאשר 
יגזור עליו תחת הטובה אשר עשה לו. 
וזהו ולא אתכם לבדכם וגו' ואת אשר 
איננו פה עמנו היום דהיינו לדורות 
הבאים, ואם תאמר מאיזה טעם יחוייבו 
הדורות הבאים בעול התורה והמצוות 
הלא יש להם פתחון פה לומר דלא 
חלה עלינו קבלת אבותינו ואין אנחנו 
מחוייבים ללכת בעקבות אבותינו, לזה 
אמר כי אתם ידעתם את אשר ישבנו 
וגו' וגאל אותנו השי"ת וגאולה זו היא 
גם לדורות הבאים דאילו לא הוציא וכו' 
עדיין אנחנו וכו' ומטעם זה מחוייבים 

בתורה גם דורות הבאים.
 ובזה מובן מאי דכתיב ואמרו כל הגוים 
על מה עשה ה' ככה לארץ הזאת וגו' 
על אשר עזבו וגו' בהוציאו אותם מארץ 
מצרים, ר"ל דבדורות האחרונים אשר לא 
קיימו את דברי התורה יתמהו הגוים על 
מה עשה ה' וגו' שאם אבותינו הקדמונים 
מטוב רצונם קבלו עליהם התורה אלו 
הדורות הבאים לא קבלו ויכולים לומר 
אי אפשי בקבלת אבותינו, ואמרו על 
וגו' בהוציאו אותם מארץ  אשר עזבו 
מצרים  וכיון שגאלם מארץ  מצרים, 
בכלל הגאולה גם לדורות האחרונים 
וא"כ מצד הדין מחוייבים לקיים ולקבל 
עליהם את עול מלכותו יתברך ואין להם 
שום טענה לפטור את עצמם ולפרוק 

עולו מעליהם.
 ובזה יובן טעם נכון למה שצוה השי"ת 
לזכור יציאת מצרים ולספר ענין זה 

לבנינו כדכתיב )שמות י"ג ח'( והגדת לבנך 
ביום ההוא לאמר וגו' מה שלא מצינו 
בשאר כל הנסים שעשה עמנו. והענין 
הוא כדכתיבנא דנס יציאת מצרים שייך 
לכל הדורות הבאים וע"ז ראוי להגיד 
לבנינו הנס של יציאת מצרים כדי שלא 
יפרקו עול מצות ויאמרו שאין אנחנו 
מחוייבים לקבל עול תורה כאבותינו, 
לא כן בשאר הנסים כמו המן והשליו 
ונתינת ארץ ישראל אינם כדאי לחייב 
את דורות הבאים משום שגם ישראל 
עצמם היה להם ממון רב ויוכלו לקנות 
וגם אינם צריכים לקחת ארץ ישראל 
ויאמרו בניהם שאין זה הכרח שיקבלו 
עליהם עול תורה רק הם מטוב רצונם 
קבלו ואין אנו מרוצים בקבלת אבותינו 

וכנז'.
אלוהינו  לה'  הנסתרות  כ"ח(  )כ"ט,   
והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות 
וגו'. נראה לפרש עפמ"ש הרב ראש דוד 
ז"ל על פסוק )דברים ל"ב ד'( הצור תמים 
פעלו וגו' אל אמונה ואין עול וגו' שאנו 
רואים שהקב"ה משלם שכר המצוות 
לצדיקים בעולם הבא ועונש העבירות 
בעולם הזה ולרשעים בהפך שמשלם 
להם שכר המצוות שעושים בעולם הזה 
ועונש העבירות בעולם הבא ואין זה עוול 
בחיקו יתברך ח"ו, כי במדה שאדם מודד 
בה מודדין לו )מגילה י"ב ע"ב( שצדיק 
עושה העולם הבא לעיקר והעולם הזה 
לטפל ולכן משלמים לו שכר מצותיו 
במקום שלבו חפץ ע"ש. וז"ש הנסתרות 
לה' אלוהינו במה שיקשה לכאורה למה 
יקח הצדיק שכר מצותיו בעולם הבא 
וכו' והרשע בהפך, אבל אין לנו עסק 
בזה כי כל דרכיו משפט ובודאי הדין 
דין אמת ומי יעמוד בסוד ה', אבל מ"מ 
והנגלות לנו ולבנינו שיש לנו בזה טעם 
נגלה והטעם הוא עד עולם, שהצדיק כל 
עסקיו בעולם הזה הוא לצורך העולם 
הבא ולכן בודאי ניחא ליה להניח השכר 
עד שיגיע לעולם הבא וזהו "עד עולם 
לעשות את כל דברי התורה", דממה 
שהוא עושה את כל דברי התורה הזאת 
לצורך עולם הבא גלי אדעתיה דניחא 
ליה להניח השכר עד עולם דהיינו עד 

עולם הבא.

 )ל', ט"ז( אשר אנכי מצוך היום לאהבה 
את ה' אלהיך ללכת בדרכיו וגו', כי המצות 
נחלקים לשני חלקים חלק הא' מצות 
שבין אדם למקום וחלק הב' מצות שבין 
אדם לחברו, וזהו לאהבה את ה' אלהיך 
זה במה ששייך למקום, ללכת בדרכיו 
מה הוא רחום וכו' זה במה ששייך בינו 
לחברו. ובזה יובן כוונת הכתוב בפרשת 
ו( ושמרת את מצות  עקב )דברים ח, 
ה' אלהיך ללכת בדרכיו וליראה אותו 
וכנז'. א"נ ללכת בדרכיו וליראה אותו 
במה שידוע מדברי רז"ל )שבת קל"ג 
ע"ב( על פסוק )דברים כ"ח ט'( והלכת 

בדרכיו מה הוא רחום וכו' וכן אמרו 
רז"ל שהקב"ה נאה דורש ונאה מקיים 
כל התורה כולה אך דבר אחד יש שאין 
אנו יכולים ללמוד מהקב"ה והוא ענין 
היראה וההכנעה, כי הקב"ה כולי עלמא 
דיליה והוא אדון הכל ולא שייך בו כלל 
ענין היראה וההכנעה ח"ו. ובזה פירשו 
המפז"ל )מגילה כ"א ע"א( כוונת הכתוב 
)דברים י' י"ב( ועתה ישראל מה ה' אלהיך 

שואל מעמך כי אם ליראה וגו' כי שאר 
דברים אנו למדים מהקב"ה לא כן ענין 
היראה. וזהו שאמר ללכת בדרכיו בכל 
דבר אפ"ה וליראה אותו אע"פ שאינה 

שייכא בהקב"ה וכנז'.
 )שם( לאהבה את ה' אלהיך וגו' וברכך ה' 
אלהיך בארץ אשר אתה בא שמה לרשתה. 
היא ארץ העליונה העולם הבא אשר יבא 
אליה האדם אחרי סילוקו לרשתה כמו 
ירושה שאין לה הפסק עולם שכולו טוב 
וארוך. ובזה יובן כוונת הכתוב בפרשת 
עקב )דברים ח' ז'( כי ה' אלהיך מביאך 
אל ארץ טובה היא העולם הבא עולם 
שכולו טוב ארץ נחלי מים )בב"מ דף 
קי"ג( נהרי דאפרסמונא דכיא הזוכה 

להם האדם ע"י עסקו בתורה ומצוות, 
וזהו עיינות ותהומות שהתורה נמשלת 
למעין באר מים חיים וגם נמשלת לתהום, 
על דרך ארוכה מארץ מדה ורחבה מני 
ים )איוב י"א ט'(. ונודע שיש ב' נסיונות 
לאדם והם נסיון העוני ונסיון העושר, 
כי העניות מעברת אדם על דעת קונו, 
וגם העושר מסיר האדם מעבודת ה' 
כענין ורם לבבך וגו' )דברים ח י"ד( וכן 
שלמה המלך ע"ה אמר )משלי ל' ח'-

ט'( ריש ועושר וגו' פן אשבע וגו', ומי 
שעברו עליו ב' נסיונות אלו ועודנו בצדקו 
ודאי שזוכה לעולם הבא. וז"ש יוצאים 
בבקעה ובהר שמה שהשיג חיי עולם 
הבא וי"ג נחלי דאפרסמונא הוא יוצא 
ע"י שנתנסה בבקעה הוא נסיון העוני 

ובהר זה נסיון העושר וכנז'.
 )שם( לאהבה את ה' אלהיך וגו'. רמז 
לת"ח הרמוז ב"את" כנודע, והכוונה 
לאהוב הת"ח ולהחזיק בידו ועי"ז יזכה 
לתחית המתים כדאיתא בגמרא דכתובות 
)קי"א ע"ב כל המשתמש באור תורה אור 

תורה מחייהו( וזהו כי היא חייך וגו'.

 )ל', כ'( לאהבה את ה' אלהיך לשמוע 
וגו'. זה קיום המצוות דבכלל  בקולו 
האהבה אינו סותר דבריו. ולשמוע בקולו 
זה לימוד התורה דכתיב בה )שמות י"ט 
י"ט( והאלוהים יעננו בקול. דשניהם 

צריכים דלא עם הארץ חסיד וכן לימוד 
תורה בלא יראה אין התורה מתקיימת 
וע"י שנים אלו יקנה שלמות ותהיה 
נפשו אדוקה ודבוקה בהשי"ת לבלתי 
ולדבקה בו. א"נ  ידח ממנו נדח, וזהו 
לאהבה את ה' אלהיך אלו מצוות עשה 
לשמוע בקולו אלו מצוות לא תעשה 
ולדבקה בו זו חסידות ולפנים משורת 
הדין שמי שהוא יושב לפני המלך ממש 
יזהר במצות המלך בדקה מן הדקה 

יותר ממי שאינו יושב לפניו.
וגו'  בקולו ולדבקה בו  לשמוע  )שם(   
לשבת על האדמה אשר נשבע וגו'. כי 
ישיבת ארץ ישראל גורמת קיום המצוות 

בקדושה וטהרה כראוי כנודע.

ראש השנה
העדתי בכם היום את-השמים ואת-הארץ 
החיים והמות נתתי לפניך הברכה והקללה 
ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך.

בימים אלה שהם ימים נוראים ימי הדין 
והמשפט אשר בהם נדון האדם אם לחיים 
או למות בר מינן, וכל מה שעתיד לבא 
עליו באותה שנה הן לטוב הן למוטב, 
צריך האדם לחוש לנפשו מאד ולשוב 
בתשובה שלמה מעומק לבו ויתחרט 
חרטה גמורה על כל מה שעבר עליו 
מהעונות, ויצייר בעיני רוחו באם היה 
צריך לעמוד מחר למשפט אצל שופט 
בשר ודם כמוהו על איזו עבירה על 
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החוק, כמה יהיה האדם פוחד וחושש 
יגזרו עליו  מתוצאות המשפט שמא 
מאסר או קנס כספי גבוה, ובמיוחד אם 
העבירה היא עבירה חמורה שאפשר 
שיגזרו עליו מאסר ארוך וממושך או 
אולי אפילו עונש יותר כבד מזה, כמה 
ישתדל ויתאמץ האדם להתכונן למשפט 
ע"י יצוג משפטי הולם באמצעות עורך 
דין גדול ומפורסם, אפילו על עבירה 
קלה אם יש באפשרותו וכל שכן וקל 
וחומר על עבירה חמורה וכאמור, ואיך 
כשהוא עומד בפני משפטו של מלך מלכי 
המלכים הקדוש ברוך הוא שיתקיים 
ביום ראש השנה אשר בו נידון האדם אם 
לחיים או ב"מ למיתה, אם לבריאות או 
להפך, או לעושר או וכו', אינו  שם על 
לב ועולם כמנהגו נוהג, לכן על האדם 
להתבונן לרגע ולהגיע למסקנא הנכונה 
והברורה והיא להכניע את לבבו הערל 
ולהתחרט על העונות שעשה ולקבל 
על עצמו שלא לשוב לכסלה, ויבקש 
מחילה וסליחה ויתחנן בפני בורא עולם 
שידינהו לטובה ולברכה תחת אשר הוא 

מקבל עליו תשובה שלמה על העבר 
ומקבל עליו מעתה ומעכשיו ללכת בדרך 
הטובה והישרה לקיים מצותיו של הקב"ה 
ולעסוק בתורה וגמילות חסדים וכו', כמו 
שמצאנו מעשה ]מאורות הגדולים דף 
י"א ע"א[ ברבינו הקדוש רבי לוי יצחק 
מברדיטשוב שפעם אחת בערב ראש 
השנה נקהלו כרגיל הקהל בבית הכנסת 
באשמורת הבוקר לאמירת סליחות והיו 
מחכים לבואו של הרב הקדוש הנז' 
שהוא היה השליח צבור שלהם. לאחר 
שבושש הרבה שלא כדרכו ולא בא, 
הגיע לבית הכנסת יהודי אחד שסיפר 
כי ראה את הרב הולך בשוק ועל כתפיו 
כד מלא יי"ש ]עראק[, והתפלאו הקהל 
מאד מה ענין ליי"ש בשעה כזאת שעת 
אמירת הסליחות שכל הקהל מכונסים 
בבית הכנסת ומחכים לו. ביני ביני הגיע 
הרב והתחילו מיד באמירת הסליחות 
בקול רם ובהתלהבות ושמחה גדולה, 
ולאחר סיום אמירת הסליחות שאלו 
אותו תלמידיו מה הפשר ענין כד היי"ש 
שראוהו אנשים מתהלך בשוק והכד על 

כתפיו בשעה כזאת של אמירת סליחות 
וכל הקהל מחכים לבואו.

דעו לכם אחי ורעי כי ראיתי קטיגוריא 
גדולה בשמים על ישראל ב"מ ולא יכלתי 
לבטלה ולדבר עליהם סניגוריא רק ע"י 
תחבולה שעשיתי להראות מעלתם של 
ישראל ביחס לאומות העולם, והוא 
יי"ש  מלא  כד  כתפי  על  שלקחתי 
אותו  והערתי  אחד  ליהודי  והלכתי 
משנתו והזמנתי אותו לשתות כוסית 
עראק, והשיבני בפליאה גדולה כיצד 
אני מזמין אותו בשעה כזאת לשתות 
עראק והוא עדיין לא התפלל שחרית 
והרי אסור לשתות שום משקה חריף 
לפני הסליחות ולפני התפילה, והפצרתי 
בו בכל זאת לשתות כוסית קטנה ולא 
הסכים בשום אופן. ושוב הלכתי ליהודי 
אחר והזמנתי אותו לשתות וגם הוא 
סירב בכל תוקף לשתות משקה חריף 
לפני הסליחות והתפילה, והסתובבתי 
עוד עם הכד על כתפי על כמה בתים 
ושום אחד מהם  ישראל  של אחינו 
התפילה  לפני  לשתות  הסכים  לא 

והסליחות. ואחר כך הלכתי לשכונת 
הנוצרים והערתי אחד מהם ושאלתי 
אותו אם הוא מעוניין לשתות כוסית 
עראק, ויאמר לי "חן חן לך החייתני!" 
ונתתי לו כוסית וחטף אותה מידי וגמע 
אותה בגמיעה אחת וביקש עוד כוסית, 
וכן הלכתי לעוד כמה נוצרים והזמנתי 
אותם לשתות כוסית וכולם רק פקחו 
עיניהם בעוד הכוסית בידם יבלעוה 
ומבקשים עוד כוסית. ואז באותה שעה 
מצאתי פתחון פה לסתור הקטיגוריא 
שלמעלה, ודברי הסניגוריא שאמרתי 
להראות את יקרת מעלתם של ישראל 
לעומת אומות העולם נתקבלו בזרועות 
פתוחות בשמים ונתבטלה מעליהם 
הקטיגוריא הגדולה שהיתה מתוחה 

עליהם ח"ו.
מכאן נלמד לדבר תמיד סניגוריא על 
ישראל ולא להפך ח"ו, וכן יש לנו להזהר 
מאד מאד מהעונות ולשוב בתשובה 
שלמה על העבר ובמיוחד בימים נוראים 
אלה שהתשובה מתקבלת ביותר כידוע 

מדברי רבותינו ז"ל.
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קֹולֹות  ְׁשלֹוִׁשים  ָּכְך:  ַּבְּתִקיעֹות  ֶׁשָּלנּו  ַהִּמְנָהג  א. 
ְּבַלַחׁש ֶׁשל מּוָסף, ְׁשלֹוִׁשים  ִמּיֹוֶשב, ְׁשלֹוִׁשים קֹולֹות 
ָהַאֲחרֹוִנים  ַוֲעָׂשָרה קֹולֹות  ַּבֲחָזָרה ֶׁשל מּוָסף,  קֹולֹות 
ֵמָאה  ֶזה  ַהֹּכל  ְוַסְך  ְוֵתָעְתרּו",  "ֵּתָענּו  ִלְפֵני  ַּבַּקִדּיש 
ִּתְקעּו  ָהַעִּמים  "ָּכל  ִמְזמֹור  אֹוְמִרים  ְוָלֵכן  קֹולֹות. 
ֵמָאה . ְּבִגיַמְטִרָּיא  ָכ"ף עֹוֶלה  ָכף" )תהלים פרק מ"ז( 

ב.  ֵיׁש עֹוִׂשים ֶאת ָהֲעָׂשָרה קֹולֹות ָהַאֲחרֹוִנים ַּבַּקִּדיׁש 
ַזַצ"ל ָהָיה עֹוֶׂשה, ְּכֶׁשַּמִּגיַע  ְוָכָכה ַאָּבא  ִלְפֵני ִּתְתַקַּבל, 
ְלִתְתַקַּבל ָהָיה תֹוֵקַע ָׁשם. ֲאָבל ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל נֹוֲהִגים 
ִלְתקַֹע ִלְפֵני "ֵּתָענּו ְוֵתָעְתרּו", ָלָּמה? ִּכי ֵתָענּו ְוֵתָעְתרּו 
ֶזה ְּכמֹו ִּתְתַקַּבל, ְוָלֵכן ִלְפֵני ֵּתָענּו ְוֵתָעְתרּו ּגֹוְמִרים ֶאת 

ָהֲעָׂשָרה קֹולֹות ָהַאֲחרֹוִנים .

ְּדַהְינּו ְּתרּוָעה  ְוַאַחר ָּכְך ּתֹוְקִעים "ְּתרּוָעה ְגדֹוָלה",  ג. 
ַאֲחרֹוָנה ִלְפֵני "ָּבְרכּו" ֶׁשל "ָעֵלינּו ְלַׁשֵּבַח". ְוֶזה ֵזֶכר ַלְּתרּוָעה 
ַהְּגדֹוָלה ֶׁשִהִּפיָלה ֶאת חֹומֹות ְיִריחֹו, "ַוָּיִריעּו ָהָעם ְּתרּוָעה 
ְגדֹוָלה ַוִּתּפֹל ַהחֹוָמה ַּתְחֶּתיָה" )יהושע פרק ו' פסוק כ'(, 
ְוַאף ֶׁשַהחֹוָמה ַהּזֹו ְּכָבר ָנְפָלה ְוֶנֶעְלָמה, ֶאָּלא ֶׁשֵּיׁש חֹוָמה 

ַמְפִסיָקה ֵּביֵנינּו ּוֵבין ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים, ְוִאם ָהָיה ָלנּו ּכַֹח 
ְלִהְתַּפֵּלל ְוַהְּתִפָּלה ֶׁשָּלנּו ָהְיָתה ִמְתַקֶּבֶלת, ַּכָּמה ְּדָבִרים 
טֹוִבים ָהִיינּו ְמַקְּבִלים! ֲאָבל ָּבֲעוֹונֹות ֵיׁש חֹוָמה ַמְפֶסֶקת, 
ְוָלֵכן ַעל ְיֵדי ַהְּתרּוָעה ַהְּגדֹוָלה ַהּזֹאת ִּתּפֹל ַהחֹוָמה ַּתְחֶּתיָה, 
ְוָכָכה ִנְהֶיה ְקרֹוִבים יֹוֵתר ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, "ִּכי ִמי גֹוי 
ָּגדֹול ֲאֶׁשר לֹו ֱאֹלִקים ְקרִֹבים ֵאָליו, ַּכה' ֱאֹלֵקינּו ְּבָכל ָקְרֵאנּו 

ֵאָליו" )דברים פרק ד' פסוק ז'(. )גליון 30 אתיות ז' – ט'( .

ד. ֵאיְך ַמְתִחיִלים ֶאת ַהִּסיָמִנים ְּבֵליל רֹאׁש ַהָּׁשָנה? ֵיׁש 
ַמְתִחיִלים אֹוָתם ַּבְּתָמִרים, ָּכְך ּכֹוֵתב ַהֶּבן ִאיׁש ַחי )שנה א 
פרשת נצבים אות ד'( ְועֹוד ַּכָּמה ּפֹוְסִקים. ָלָּמה? ִּכי ַהְּתָמִרים 

קֹוְדִמים ְלֻכָּלם, ָלֵכן ַמְתִחיִלים ָּבֶהם ְואֹוְמִרים "ֶׁשִּיַּתּמּו 
אֹוְיֵבינּו ְוׂשֹוְנֵאינּו ְוָכל ְמַבְקֵׁשי ָרָעֵתנּו". ֲאָבל ִמי ֶׁשִּיְפַּתח 
ְּבָהַר"ן )סוף ראש השנה דף י"ב עמוד א' מדפי הרי"ף( ִיְרֶאה

ָכתּוב ֶׁשָהיּו ְמִביִאים ְלַרב ַהאי ָּגאֹון ְּבֵליל רֹאׁש ַהָּׁשָנה 
ַסל ָמֵלא ֵפרֹות ִויָרקֹות, ּופֹוֵׁשט ָיָדיו ְולֹוֵקַח קֶֹדם ָּכל ֶאת 
ַה"ְקָרא" ֶׁשּזֹו ַהְּדַלַעת, ְואֹוֵמר "ֶׁשִּתְקַרע רַֹע ְּגַזר ִּדיֵננּו, 
ְוִיָּקְראּו ְלָפֶניָך ְזֻכּיֹוֵתינּו". ָלֵכן ֲאַנְחנּו ַמְתִחיִלים ַּבְּקָרא. 
ְוִאם ּתֹאַמר ִלי: ֲהֵרי ַהְּתָמִרים קֹוְדִמים? ֶזה ֹלא ָקֶׁשה, 
ִּכי ָכל ַהִּסיָמִנים ַהְּמלּוִחים ָהֵאֶּלה ְּכמֹו ַהְּקָרא ְוַהַּכְרִּתי 
ְוַהֶּסֶלק ְורֹאׁש ֶּכֶבׂש ְוכּו', ֻּכָּלם ֶנְחָׁשִבים "ְּדָבִרים ַהָּבִאים 
ֵמֲחַמת ַהְּסעּוָדה" ְוֹלא ְמָבְרִכים ֲעֵליֶהם. ְוָלֵכן ַאֲחֵרי ֶׁשָאָדם 

עֹוֶׂשה ִקּדּוׁש ְוַהּמֹוִציא, יֹאַכל ַּפת ַּכַּזִית אֹו ַכֵּביָצה, ְוָיִביא 
ִמָּיד ֶאת ַהִּסיָמִנים ַהְּמלּוִחים. ְוֶאת ַהִּסיָמִנים ַהְּמתּוִקים 
ַיְׁשִאיר ְלַאַחר ַהְּסעּוָדה. ַּפַעם ְּבֵביֵתנּו ָהִיינּו אֹוְכִלים ֶאת 
ַהּכֹל ְּבַיַחד, ֲאָבל ַאַחר ָּכְך ְּכֶׁשְּמִביִאים ֶאת ָהֲארּוָחה ֶׁשל 
ֶהָחג ְּכָבר ֻּכָּלם ְׂשֵבִעים, ִּכי ַאֲחֵרי ֶׁשָאָדם ָאַכל ְּתָמִרים 
ְוִרּמֹוִנים ּוְדֵבָלה ְוָכל ִמיֵני ְדָבִרים ָּכֵאֶּלה, ֶזה ָמתֹוק יֹוֵתר 
ִמַּדי ּוַמְכִּביד ָעָליו. ָלֵכן ַּתְׁשִאיר ֶאת ַהָּמתֹוק ַּבּסֹוף. ַאֲחֵרי 
ֶזה ְמִביִאים ַּכְרִּתי ְוכּו'. )גליון 31 אות י"ט, וגליון 81 אותיות 

ל"ז ול"ח, וגליון 126 אות י"ב( .

ה. ַהְּגָר"א )מעשה רב סי' ר"י( אֹוֵמר ֶׁשֹלא ֶלֱאכֹל ֲעָנִבים 
ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה, ְוֹלא יֹוְדִעים ָמה ַהַּטַעם ֶׁשּלֹו ְּבִדּיּוק. אֹוְמִרים 
ְּבֵׁשם ַהֲחזֹון ִאיׁש, ֶׁשַהַּטַעם הּוא ִּבְגַלל ֶׁשָהֲעָנִבים ֶׁשָהיּו 
ִּבְזַמּנֹו ְּבִויְלָנא ָהיּו ֲחמּוִצים ִּכי ֵהם ָהיּו ּבֶֹסר ַוֲעַדִין ֹלא ָּבְׁשלּו 
ִּביֵמי רֹאׁש ַהָּׁשָנה. ְוֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשַהַּטַעם ִּבְגַלל ֶׁשֲעָנִבים 
ְלִפי ַאַחד ַהֵּפרּוִׁשים ֶזה ֶאָחד ֵמַהֵּפרֹות ֶׁשל ֵעץ ַהַּדַעת, 
ֶׁשֲהֵרי ֵיׁש ַּכָמה ֵפרּוִׁשים ַּבְּגָמָרא )ברכות דף מ' עמוד א'( 
ּוַבִּמְדָרׁש )בראשית רבה פרשה ט"ו אות ז'( ַמהּו ֵעץ ַהַּדַעת: 
ֵיׁש אֹוְמִרים ֶאְתרֹוג, ֵיׁש אֹוְמִרים ִחָּטה, ֵיׁש אֹוְמִרים ֲעָנִבים, 
ְוֵיׁש אֹוְמִרים ְּתֵאִנים. ֲאָבל ִהְקׁשּו: ִאם ֵּכן ָלָּמה ַהְגָּר"א 
ָנִבים ְוֹלא ִּבְתֵאִנים? )ּוְבֶאְתרֹוג ַנִּגיד ֶׁשֹּלא ָהיּו  ֶהְחִמיר ַרק ּבֲַ
ְמִביִאים אֹותֹו ְברֹאׁש ַהָּׁשָנה, ֲאָבל ַמה ַּנִּגיד ִּבְתֵאִנים?(, ְוָלֵכן 

ָצִריְך לֹוַמר ְטָעִמים ֲאֵחִרים. ּוְבָכל אֶֹפן ַּכף ַהַחִּיים )סי' 
תקפ"ג אות כ"א( אֹוֵמר ֶׁשֶּזה ַּדְוָקא ֲעָנִבים ְׁשחִֹרים, ֲאָבל 

ֲעָנִבים ְלָבִנים ֶאְפָׁשר ֶלֱאכֹל. )גליון 31 אות כ"ד( .

בית נאמן לילדים מתוך שיעוריו של מרן ראש הישיבה שליט"א

לע"נ גאולה בת הרבנית אסתר מאזוז ע"ה

ה ַיְלֵדי ְגֻאָלּ

ֲהָלָכה ֶנֱאָמָנה

 ַהִּמְצָוה ָהִעָּקִרית ְּביֹום רֹאׁש ַהָּׁשָנה ִהיא ַהְּתרּוָעה, ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "יֹום ְּתרּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם" 
)במדבר פרק כ"ט פסוק א'(. ְוַכָּמה ְּתרּועֹות עֹוִׂשים? ֲחָכִמים ָלְמדּו ֵמַהְּפסּוִקים )ראש השנה 

דף ל"ג עמוד ב'( ֶׁשָּצִריְך ֶׁשִּיְהיּו ָׁשֹלׁש ְּתרּועֹות, ְוַגם ְּבָכל ְּתרּוָעה ָצִריְך ֶׁשִּיְהֶיה ְּפׁשּוָטה ְלָפֶניָה 

ּוְפׁשּוָטה ְלַאֲחֶריָה, ְּכלֹוַמר ְּתִקיָעה ְלָפֶניָה ּוְתִקיָעה ְלַאֲחֶריָה, ִּכי "ְּפׁשּוָטה" ַהַּכָּוָנה קֹול ָּפׁשּוט 
ְּדַהְינּו ְּתִקיָעה, ְוַהְּתרּוָעה ֶזה קֹול ְמֻסְלָסל. ּוְבַיַחד יֹוֵצא ֶׁשֵּיׁש ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ֵּתַׁשע ְּתִקיעֹות 
ְּדַהְינּו תר"ת תר"ת תר"ת. ְוָכָכה ָאַמר ִרִּבי יֹוָחָנן ַּבְּגָמָרא )ראש השנה דף ל"ד עמוד ב'(: ָׁשַמע 
ֵּתַׁשע ְּתִקיעֹות ְּבֵתַׁשע ָׁשעֹות ְּביֹום ָיָצא ְיֵדי חֹוָבה. ַמה ֶּזה ֵּתַׁשע ְּתִקיעֹות? ְּתִקיָעה ְּתרּוָעה 

ְּתִקיָעה, ְּתִקיָעה ְּתרּוָעה ְּתִקיָעה, ְּתִקיָעה ְּתרּוָעה ְּתִקיָעה .

ֲאָבל ַהְּגָמָרא )שם עמוד א'( אֹוֶמֶרת: ִרִּבי ַאְבהּו ִּתֵּקן ְּבֵקיָסִרי ֶׁשִּיְתְקעּו תשר"ת תש"ת תר"ת, 
ָלָּמה? ִּכי ֶיש ָלנּו ָסֵפק ַמה ֶּזה ַהְּתרּוָעה ֶׁשל ַהּתֹוָרה, ֶׁשֲהֵרי "ְּתרּוָעה" ֵּפרּוׁשֹו קֹול ֶׁשל ָאָדם 
ָׁשבּור, ְּכמֹו "ְּתרֵֹעם ְּבֵׁשֶבט ַּבְרֶזל" )תהלים פרק ב' פסוק ט'(, ְוֵיׁש ָסֵפק ִאם ֶזה "ַּגּנּוֵחי ָגַנח" אֹו 
"ַיּלֹוֵלי ַיִּליל", ָמה ַהַּכָּוָנה? "ַּגּנּוֵחי ָגַנח" ֶזה ְלׁשֹון ְּגִניָחה, ּוֵפרּוׁשֹו ֶׁשָאָדם ּגֹוֵנַח ַעל ֲחָטָאיו ְוַעל 

ַהָּׁשִנים ֶׁשָעְברּו. "ַיּלֹוֵלי ַיִּליל" ֶזה ְלׁשֹון ְיָלָלה, ְּכמֹו ָנִׁשים ֶׁשְּמַיְּללֹות ִּבְׁשַעת ַצַער .

ָאז ִאם נֹאַמר "ַּגּנּוֵחי ָגַנח" ֶזה ַהְּׁשָבִרים, "ְּכֶדֶרְך ַהחֹוִלים ַהַּמֲאִריִכים ִּבְגִניחֹוֵתיֶהם" )ָּכְך ְלׁשֹון 
ַרִׁש"י ַּבְּגָמָרא ָׁשם(, אֹוי-אֹוי-אֹוי. ְוִאם נֹאַמר "ַיּלֹוֵלי ַיִּליל" ֶזה ְּתרּוָעה ַאַחת ְּבֶרֶצף, טּו-טּו-טּו-

טּו. ּוִמֶּזה ָּבאּו ַהֵּׁשמֹות "ְׁשָבִרים" ּו"ְתרּוָעה", ֶׁשֲהֵרי ַּבּתֹוָרה ֵאין ְׁשָבִרים ֶאָּלא ַרק ְּתרּוָעה, 
ְוַהְּתרּוָעה ַהּזֹאת ְיכֹוָלה ִלְהיֹות אֹו ְׁשֹלָׁשה קֹולֹות ֻמְפָסִקים )ְוֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ַאְרָּבָעה ַוֲחִמָּׁשה 
קֹולֹות, ֲאָבל ְלָפחֹות ְׁשֹלָׁשה( ְוֶזה ַהְּׁשָבִרים ֶׁשָּלנּו, אֹו ְּתרּוָעה ֶׁשֻּכָּלּה ְמֻחֶּלֶקת ְלקֹולֹות ְקַטִּנים 

ְּבֶרֶצף ְוֶזה ַהְּתרּוָעה ֶׁשָּלנּו, )ְוֵיׁש ֶאְפָׁשרּות ְׁשִליִׁשית, ֶׁשְּתרּוָעה ֶזה ְׁשֵניֶהם ְּבַיַחד, ִּכי ָאָדם ּגֹוֵנַח ְוַאַחר ָּכְך 

ְמַיֵּלל(, ְוִאם ֵּכן ַמה ֶּׁשֲאַנְחנּו קֹוְרִאים "ְׁשָבִרים" ֶזה ְלַמֲעֶׂשה 

ַאַחד ַהֵּפרּוִׁשים ַּבְּתרּוָעה ֶׁשל ַהּתֹוָרה, ְּדַהְינּו "ַּגּנּוֵחי ָגַנח" .

ִמיֹוֶשב  קֹולֹות  ְׁשֹלִׁשים  ִרִּבי ַאְבהּו ַלֲעׂשֹות  ִּתֵּקן  ְוָלֵכן 
)ְוחֹוְלִקים ַרב ַהאי ָּגאֹון ְוָהַרְמַּב"ם ִאם ִרִּבי ַאְבהּו ִהְסַּתֵּפק ַמָּמׁש, 

אֹו ֶׁשָהיּו ָבֶזה ַכָּמה ִמְנָהִגים ּוָבא ִרִּבי ַאְבהּו ְוִתֵּקן ַלֲעׂשֹות ֶאת 

ֻּכָּלם(, ְוֶזה ַמה ֶּׁשֲאַנְחנּו עֹוִׂשים ֵּבין ַׁשֲחִרית ְלמּוָסף. ְוָלָמה 

ֵהם ִנְקָרִאים ִמיֹוֶשב? ִּכי ַהָּקָהל יֹוְׁשִבים ָּבֶהם. ְוָאְמָנם ַהּיֹום ֵיׁש נֹוֲהִגים ֶׁשַּגם ַהָּקָהל עֹוְמִדים, 
ֲאָבל ֶזה ֹלא חֹוָבה, ֶאָּלא ַהּתֹוֵקַע עֹוֵמד ְוַהְּׁשָאר ֻּכָּלם יֹוְׁשִבים, ְוָלֵכן ֵהם ִנְקָרִאים "ִמיֹוֶשב". 
ְוַאַחר ָּכְך ִּתְּקנּו ִלְתקַֹע ׁשּוב ַעל ֵסֶדר ַהְּבָרכֹות ְּבמּוָסף, ָלָּמה? ִּכי ָהיּו ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות ֶאת 
ַהְּתִקיעֹות ַּבֲחָזָרה ֶׁשל ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית, ּוֶבֱאֶמת ֶּבָעָבר ָּתְקעּו ִּבְתִפַּלת ַהֲחָזָרה ֶׁשל ַׁשֲחִרית, 
ֲאָבל ָהאֹוְיִבים ָהרֹוָמִאים ָׁשְמעּו ְּתִקיעֹות, ִהְׁשַּתְּגעּו ְוָאְמרּו: "ִהֵּנה עֹוד ַּפַעם ַהְיהּוִדים מֹוְרִדים 
ָּבנּו" )ְוֶזה ָהָיה ַּכִּנְרֶאה ַאֲחֵרי ְּתקּוַפת ַּבר ּכֹוְכָבא(, ָאז ֵהם ָּבאּו ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְוִהְתִחילּו ִלְפרַֹע 
ְּפָרעֹות ְּבִיְׂשָרֵאל. ְוָלֵכן ַרּבֹוֵתינּו ָאְמרּו: "ִנְדֶחה ֶאת ַהְּתִקיעֹות ַאֲחֵרי ְקִריַאת ְׁשַמע ַוֲעִמיָדה 
ֶׁשל ַׁשֲחִרית, ֶׁשִאם ָיבֹואּו ָהרֹוָמִאים, ִיְראּו ֶׁשֲאַנְחנּו עֹוְסִקים ַּבְּתִפָּלה ֶׁשָּלנּו ְוֹלא עֹוִׂשים ׁשּום 
ָּדָבר, ֲאָבל ִאם ַנְתִחיל ְּתִקיעֹות ְּכָבר ַּבְּתִפָּלה ָהִראׁשֹוָנה ָאז ָהרֹוָמִאים ָהיּו ַמְתִחיִלים ְלַפֵחד 
ּוִמְתַנְּפִלים ָעֵלינּו", ְוָלֵכן ִּתְּקנּו ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהְּתִקיעֹות ַאֲחֵרי ְתִפַּלת ַׁשֲחִרית. ֲאָבל ִּתְּקנּו עֹוד 
ַּפַעם ְּתִקיעֹות ַעל ֵסֶדר ַהְּבָרכֹות ַּבֲחָזָרה ֶׁשל מּוָסף. )גליון 30 אותיות ב' – ו', י"ד, ט"ו, וגליון 80 

אות י"ט, וגליון 127 אות ה'( .

)ְּתׁשּוָבה ַלִחיָדה ִנְמֵצאת ֶּבָעלֹון ַהּנֹוְכִחי.(ִחיָדה
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בס"ד

גליון 
84

קֹולֹות  ְׁשלֹוִׁשים  ָּכְך:  ַּבְּתִקיעֹות  ֶׁשָּלנּו  ַהִּמְנָהג  א. 
ְּבַלַחׁש ֶׁשל מּוָסף, ְׁשלֹוִׁשים  ִמּיֹוֶשב, ְׁשלֹוִׁשים קֹולֹות 
ָהַאֲחרֹוִנים  ַוֲעָׂשָרה קֹולֹות  ַּבֲחָזָרה ֶׁשל מּוָסף,  קֹולֹות 
ֵמָאה  ֶזה  ַהֹּכל  ְוַסְך  ְוֵתָעְתרּו",  "ֵּתָענּו  ִלְפֵני  ַּבַּקִדּיש 
ִּתְקעּו  ָהַעִּמים  "ָּכל  ִמְזמֹור  אֹוְמִרים  ְוָלֵכן  קֹולֹות. 
ֵמָאה . ְּבִגיַמְטִרָּיא  ָכ"ף עֹוֶלה  ָכף" )תהלים פרק מ"ז( 

ב.  ֵיׁש עֹוִׂשים ֶאת ָהֲעָׂשָרה קֹולֹות ָהַאֲחרֹוִנים ַּבַּקִּדיׁש 
ַזַצ"ל ָהָיה עֹוֶׂשה, ְּכֶׁשַּמִּגיַע  ַאָּבא  ְוָכָכה  ִלְפֵני ִּתְתַקַּבל, 
ְלִתְתַקַּבל ָהָיה תֹוֵקַע ָׁשם. ֲאָבל ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל נֹוֲהִגים 
ִלְתקַֹע ִלְפֵני "ֵּתָענּו ְוֵתָעְתרּו", ָלָּמה? ִּכי ֵתָענּו ְוֵתָעְתרּו 
ֶזה ְּכמֹו ִּתְתַקַּבל, ְוָלֵכן ִלְפֵני ֵּתָענּו ְוֵתָעְתרּו ּגֹוְמִרים ֶאת 

ָהֲעָׂשָרה קֹולֹות ָהַאֲחרֹוִנים .

ְּדַהְינּו ְּתרּוָעה  ְגדֹוָלה",  ְוַאַחר ָּכְך ּתֹוְקִעים "ְּתרּוָעה  ג. 
ַאֲחרֹוָנה ִלְפֵני "ָּבְרכּו" ֶׁשל "ָעֵלינּו ְלַׁשֵּבַח". ְוֶזה ֵזֶכר ַלְּתרּוָעה 
ַהְּגדֹוָלה ֶׁשִהִּפיָלה ֶאת חֹומֹות ְיִריחֹו, "ַוָּיִריעּו ָהָעם ְּתרּוָעה 
ְגדֹוָלה ַוִּתּפֹל ַהחֹוָמה ַּתְחֶּתיָה" )יהושע פרק ו' פסוק כ'(, 
ְוַאף ֶׁשַהחֹוָמה ַהּזֹו ְּכָבר ָנְפָלה ְוֶנֶעְלָמה, ֶאָּלא ֶׁשֵּיׁש חֹוָמה 

ַמְפִסיָקה ֵּביֵנינּו ּוֵבין ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים, ְוִאם ָהָיה ָלנּו ּכַֹח 
ְלִהְתַּפֵּלל ְוַהְּתִפָּלה ֶׁשָּלנּו ָהְיָתה ִמְתַקֶּבֶלת, ַּכָּמה ְּדָבִרים 
טֹוִבים ָהִיינּו ְמַקְּבִלים! ֲאָבל ָּבֲעוֹונֹות ֵיׁש חֹוָמה ַמְפֶסֶקת, 
ְוָלֵכן ַעל ְיֵדי ַהְּתרּוָעה ַהְּגדֹוָלה ַהּזֹאת ִּתּפֹל ַהחֹוָמה ַּתְחֶּתיָה, 
ְוָכָכה ִנְהֶיה ְקרֹוִבים יֹוֵתר ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, "ִּכי ִמי גֹוי 
ָּגדֹול ֲאֶׁשר לֹו ֱאֹלִקים ְקרִֹבים ֵאָליו, ַּכה' ֱאֹלֵקינּו ְּבָכל ָקְרֵאנּו 

ֵאָליו" )דברים פרק ד' פסוק ז'(. )גליון 30 אתיות ז' – ט'( .

ד. ֵאיְך ַמְתִחיִלים ֶאת ַהִּסיָמִנים ְּבֵליל רֹאׁש ַהָּׁשָנה? ֵיׁש 
ַמְתִחיִלים אֹוָתם ַּבְּתָמִרים, ָּכְך ּכֹוֵתב ַהֶּבן ִאיׁש ַחי )שנה א 
פרשת נצבים אות ד'( ְועֹוד ַּכָּמה ּפֹוְסִקים. ָלָּמה? ִּכי ַהְּתָמִרים 

קֹוְדִמים ְלֻכָּלם, ָלֵכן ַמְתִחיִלים ָּבֶהם ְואֹוְמִרים "ֶׁשִּיַּתּמּו 
אֹוְיֵבינּו ְוׂשֹוְנֵאינּו ְוָכל ְמַבְקֵׁשי ָרָעֵתנּו". ֲאָבל ִמי ֶׁשִּיְפַּתח 
ְּבָהַר"ן )סוף ראש השנה דף י"ב עמוד א' מדפי הרי"ף( ִיְרֶאה

ָכתּוב ֶׁשָהיּו ְמִביִאים ְלַרב ַהאי ָּגאֹון ְּבֵליל רֹאׁש ַהָּׁשָנה 
ַסל ָמֵלא ֵפרֹות ִויָרקֹות, ּופֹוֵׁשט ָיָדיו ְולֹוֵקַח קֶֹדם ָּכל ֶאת 
ַה"ְקָרא" ֶׁשּזֹו ַהְּדַלַעת, ְואֹוֵמר "ֶׁשִּתְקַרע רַֹע ְּגַזר ִּדיֵננּו, 
ְוִיָּקְראּו ְלָפֶניָך ְזֻכּיֹוֵתינּו". ָלֵכן ֲאַנְחנּו ַמְתִחיִלים ַּבְּקָרא. 
ְוִאם ּתֹאַמר ִלי: ֲהֵרי ַהְּתָמִרים קֹוְדִמים? ֶזה ֹלא ָקֶׁשה, 
ִּכי ָכל ַהִּסיָמִנים ַהְּמלּוִחים ָהֵאֶּלה ְּכמֹו ַהְּקָרא ְוַהַּכְרִּתי 
ְוַהֶּסֶלק ְורֹאׁש ֶּכֶבׂש ְוכּו', ֻּכָּלם ֶנְחָׁשִבים "ְּדָבִרים ַהָּבִאים 
ֵמֲחַמת ַהְּסעּוָדה" ְוֹלא ְמָבְרִכים ֲעֵליֶהם. ְוָלֵכן ַאֲחֵרי ֶׁשָאָדם 

עֹוֶׂשה ִקּדּוׁש ְוַהּמֹוִציא, יֹאַכל ַּפת ַּכַּזִית אֹו ַכֵּביָצה, ְוָיִביא 
ִמָּיד ֶאת ַהִּסיָמִנים ַהְּמלּוִחים. ְוֶאת ַהִּסיָמִנים ַהְּמתּוִקים 
ַיְׁשִאיר ְלַאַחר ַהְּסעּוָדה. ַּפַעם ְּבֵביֵתנּו ָהִיינּו אֹוְכִלים ֶאת 
ַהּכֹל ְּבַיַחד, ֲאָבל ַאַחר ָּכְך ְּכֶׁשְּמִביִאים ֶאת ָהֲארּוָחה ֶׁשל 
ֶהָחג ְּכָבר ֻּכָּלם ְׂשֵבִעים, ִּכי ַאֲחֵרי ֶׁשָאָדם ָאַכל ְּתָמִרים 
ְוִרּמֹוִנים ּוְדֵבָלה ְוָכל ִמיֵני ְדָבִרים ָּכֵאֶּלה, ֶזה ָמתֹוק יֹוֵתר 
ִמַּדי ּוַמְכִּביד ָעָליו. ָלֵכן ַּתְׁשִאיר ֶאת ַהָּמתֹוק ַּבּסֹוף. ַאֲחֵרי 
ֶזה ְמִביִאים ַּכְרִּתי ְוכּו'. )גליון 31 אות י"ט, וגליון 81 אותיות 

ל"ז ול"ח, וגליון 126 אות י"ב( .

ה. ַהְּגָר"א )מעשה רב סי' ר"י( אֹוֵמר ֶׁשֹלא ֶלֱאכֹל ֲעָנִבים 
ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה, ְוֹלא יֹוְדִעים ָמה ַהַּטַעם ֶׁשּלֹו ְּבִדּיּוק. אֹוְמִרים 
ְּבֵׁשם ַהֲחזֹון ִאיׁש, ֶׁשַהַּטַעם הּוא ִּבְגַלל ֶׁשָהֲעָנִבים ֶׁשָהיּו 
ִּבְזַמּנֹו ְּבִויְלָנא ָהיּו ֲחמּוִצים ִּכי ֵהם ָהיּו ּבֶֹסר ַוֲעַדִין ֹלא ָּבְׁשלּו 
ִּביֵמי רֹאׁש ַהָּׁשָנה. ְוֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשַהַּטַעם ִּבְגַלל ֶׁשֲעָנִבים 
ְלִפי ַאַחד ַהֵּפרּוִׁשים ֶזה ֶאָחד ֵמַהֵּפרֹות ֶׁשל ֵעץ ַהַּדַעת, 
ֶׁשֲהֵרי ֵיׁש ַּכָמה ֵפרּוִׁשים ַּבְּגָמָרא )ברכות דף מ' עמוד א'( 
ּוַבִּמְדָרׁש )בראשית רבה פרשה ט"ו אות ז'( ַמהּו ֵעץ ַהַּדַעת: 
ֵיׁש אֹוְמִרים ֶאְתרֹוג, ֵיׁש אֹוְמִרים ִחָּטה, ֵיׁש אֹוְמִרים ֲעָנִבים, 
ְוֵיׁש אֹוְמִרים ְּתֵאִנים. ֲאָבל ִהְקׁשּו: ִאם ֵּכן ָלָּמה ַהְגָּר"א 
ָנִבים ְוֹלא ִּבְתֵאִנים? )ּוְבֶאְתרֹוג ַנִּגיד ֶׁשֹּלא ָהיּו  ֶהְחִמיר ַרק ּבֲַ
ְמִביִאים אֹותֹו ְברֹאׁש ַהָּׁשָנה, ֲאָבל ַמה ַּנִּגיד ִּבְתֵאִנים?(, ְוָלֵכן 

ָצִריְך לֹוַמר ְטָעִמים ֲאֵחִרים. ּוְבָכל אֶֹפן ַּכף ַהַחִּיים )סי' 
תקפ"ג אות כ"א( אֹוֵמר ֶׁשֶּזה ַּדְוָקא ֲעָנִבים ְׁשחִֹרים, ֲאָבל 

ֲעָנִבים ְלָבִנים ֶאְפָׁשר ֶלֱאכֹל. )גליון 31 אות כ"ד( .

בית נאמן לילדים מתוך שיעוריו של מרן ראש הישיבה שליט"א

לע"נ גאולה בת הרבנית אסתר מאזוז ע"ה

ה ַיְלֵדי ְגֻאָלּ

ֲהָלָכה ֶנֱאָמָנה

 ַהִּמְצָוה ָהִעָּקִרית ְּביֹום רֹאׁש ַהָּׁשָנה ִהיא ַהְּתרּוָעה, ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "יֹום ְּתרּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם" 
)במדבר פרק כ"ט פסוק א'(. ְוַכָּמה ְּתרּועֹות עֹוִׂשים? ֲחָכִמים ָלְמדּו ֵמַהְּפסּוִקים )ראש השנה 

דף ל"ג עמוד ב'( ֶׁשָּצִריְך ֶׁשִּיְהיּו ָׁשֹלׁש ְּתרּועֹות, ְוַגם ְּבָכל ְּתרּוָעה ָצִריְך ֶׁשִּיְהֶיה ְּפׁשּוָטה ְלָפֶניָה 

ּוְפׁשּוָטה ְלַאֲחֶריָה, ְּכלֹוַמר ְּתִקיָעה ְלָפֶניָה ּוְתִקיָעה ְלַאֲחֶריָה, ִּכי "ְּפׁשּוָטה" ַהַּכָּוָנה קֹול ָּפׁשּוט 
ְּדַהְינּו ְּתִקיָעה, ְוַהְּתרּוָעה ֶזה קֹול ְמֻסְלָסל. ּוְבַיַחד יֹוֵצא ֶׁשֵּיׁש ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ֵּתַׁשע ְּתִקיעֹות 
ְּדַהְינּו תר"ת תר"ת תר"ת. ְוָכָכה ָאַמר ִרִּבי יֹוָחָנן ַּבְּגָמָרא )ראש השנה דף ל"ד עמוד ב'(: ָׁשַמע 
ֵּתַׁשע ְּתִקיעֹות ְּבֵתַׁשע ָׁשעֹות ְּביֹום ָיָצא ְיֵדי חֹוָבה. ַמה ֶּזה ֵּתַׁשע ְּתִקיעֹות? ְּתִקיָעה ְּתרּוָעה 

ְּתִקיָעה, ְּתִקיָעה ְּתרּוָעה ְּתִקיָעה, ְּתִקיָעה ְּתרּוָעה ְּתִקיָעה .

ֲאָבל ַהְּגָמָרא )שם עמוד א'( אֹוֶמֶרת: ִרִּבי ַאְבהּו ִּתֵּקן ְּבֵקיָסִרי ֶׁשִּיְתְקעּו תשר"ת תש"ת תר"ת, 
ָלָּמה? ִּכי ֶיש ָלנּו ָסֵפק ַמה ֶּזה ַהְּתרּוָעה ֶׁשל ַהּתֹוָרה, ֶׁשֲהֵרי "ְּתרּוָעה" ֵּפרּוׁשֹו קֹול ֶׁשל ָאָדם 
ָׁשבּור, ְּכמֹו "ְּתרֵֹעם ְּבֵׁשֶבט ַּבְרֶזל" )תהלים פרק ב' פסוק ט'(, ְוֵיׁש ָסֵפק ִאם ֶזה "ַּגּנּוֵחי ָגַנח" אֹו 
"ַיּלֹוֵלי ַיִּליל", ָמה ַהַּכָּוָנה? "ַּגּנּוֵחי ָגַנח" ֶזה ְלׁשֹון ְּגִניָחה, ּוֵפרּוׁשֹו ֶׁשָאָדם ּגֹוֵנַח ַעל ֲחָטָאיו ְוַעל 

ַהָּׁשִנים ֶׁשָעְברּו. "ַיּלֹוֵלי ַיִּליל" ֶזה ְלׁשֹון ְיָלָלה, ְּכמֹו ָנִׁשים ֶׁשְּמַיְּללֹות ִּבְׁשַעת ַצַער .

ָאז ִאם נֹאַמר "ַּגּנּוֵחי ָגַנח" ֶזה ַהְּׁשָבִרים, "ְּכֶדֶרְך ַהחֹוִלים ַהַּמֲאִריִכים ִּבְגִניחֹוֵתיֶהם" )ָּכְך ְלׁשֹון 
ַרִׁש"י ַּבְּגָמָרא ָׁשם(, אֹוי-אֹוי-אֹוי. ְוִאם נֹאַמר "ַיּלֹוֵלי ַיִּליל" ֶזה ְּתרּוָעה ַאַחת ְּבֶרֶצף, טּו-טּו-טּו-

טּו. ּוִמֶּזה ָּבאּו ַהֵּׁשמֹות "ְׁשָבִרים" ּו"ְתרּוָעה", ֶׁשֲהֵרי ַּבּתֹוָרה ֵאין ְׁשָבִרים ֶאָּלא ַרק ְּתרּוָעה, 
ְוַהְּתרּוָעה ַהּזֹאת ְיכֹוָלה ִלְהיֹות אֹו ְׁשֹלָׁשה קֹולֹות ֻמְפָסִקים )ְוֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ַאְרָּבָעה ַוֲחִמָּׁשה 
קֹולֹות, ֲאָבל ְלָפחֹות ְׁשֹלָׁשה( ְוֶזה ַהְּׁשָבִרים ֶׁשָּלנּו, אֹו ְּתרּוָעה ֶׁשֻּכָּלּה ְמֻחֶּלֶקת ְלקֹולֹות ְקַטִּנים 

ְּבֶרֶצף ְוֶזה ַהְּתרּוָעה ֶׁשָּלנּו, )ְוֵיׁש ֶאְפָׁשרּות ְׁשִליִׁשית, ֶׁשְּתרּוָעה ֶזה ְׁשֵניֶהם ְּבַיַחד, ִּכי ָאָדם ּגֹוֵנַח ְוַאַחר ָּכְך 

ְמַיֵּלל(, ְוִאם ֵּכן ַמה ֶּׁשֲאַנְחנּו קֹוְרִאים "ְׁשָבִרים" ֶזה ְלַמֲעֶׂשה 

ַאַחד ַהֵּפרּוִׁשים ַּבְּתרּוָעה ֶׁשל ַהּתֹוָרה, ְּדַהְינּו "ַּגּנּוֵחי ָגַנח" .

ִמיֹוֶשב  קֹולֹות  ְׁשֹלִׁשים  ִרִּבי ַאְבהּו ַלֲעׂשֹות  ִּתֵּקן  ְוָלֵכן 
)ְוחֹוְלִקים ַרב ַהאי ָּגאֹון ְוָהַרְמַּב"ם ִאם ִרִּבי ַאְבהּו ִהְסַּתֵּפק ַמָּמׁש, 

אֹו ֶׁשָהיּו ָבֶזה ַכָּמה ִמְנָהִגים ּוָבא ִרִּבי ַאְבהּו ְוִתֵּקן ַלֲעׂשֹות ֶאת 

ֻּכָּלם(, ְוֶזה ַמה ֶּׁשֲאַנְחנּו עֹוִׂשים ֵּבין ַׁשֲחִרית ְלמּוָסף. ְוָלָמה 

ֵהם ִנְקָרִאים ִמיֹוֶשב? ִּכי ַהָּקָהל יֹוְׁשִבים ָּבֶהם. ְוָאְמָנם ַהּיֹום ֵיׁש נֹוֲהִגים ֶׁשַּגם ַהָּקָהל עֹוְמִדים, 
ֲאָבל ֶזה ֹלא חֹוָבה, ֶאָּלא ַהּתֹוֵקַע עֹוֵמד ְוַהְּׁשָאר ֻּכָּלם יֹוְׁשִבים, ְוָלֵכן ֵהם ִנְקָרִאים "ִמיֹוֶשב". 
ְוַאַחר ָּכְך ִּתְּקנּו ִלְתקַֹע ׁשּוב ַעל ֵסֶדר ַהְּבָרכֹות ְּבמּוָסף, ָלָּמה? ִּכי ָהיּו ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות ֶאת 
ַהְּתִקיעֹות ַּבֲחָזָרה ֶׁשל ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית, ּוֶבֱאֶמת ֶּבָעָבר ָּתְקעּו ִּבְתִפַּלת ַהֲחָזָרה ֶׁשל ַׁשֲחִרית, 
ֲאָבל ָהאֹוְיִבים ָהרֹוָמִאים ָׁשְמעּו ְּתִקיעֹות, ִהְׁשַּתְּגעּו ְוָאְמרּו: "ִהֵּנה עֹוד ַּפַעם ַהְיהּוִדים מֹוְרִדים 
ָּבנּו" )ְוֶזה ָהָיה ַּכִּנְרֶאה ַאֲחֵרי ְּתקּוַפת ַּבר ּכֹוְכָבא(, ָאז ֵהם ָּבאּו ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְוִהְתִחילּו ִלְפרַֹע 
ְּפָרעֹות ְּבִיְׂשָרֵאל. ְוָלֵכן ַרּבֹוֵתינּו ָאְמרּו: "ִנְדֶחה ֶאת ַהְּתִקיעֹות ַאֲחֵרי ְקִריַאת ְׁשַמע ַוֲעִמיָדה 
ֶׁשל ַׁשֲחִרית, ֶׁשִאם ָיבֹואּו ָהרֹוָמִאים, ִיְראּו ֶׁשֲאַנְחנּו עֹוְסִקים ַּבְּתִפָּלה ֶׁשָּלנּו ְוֹלא עֹוִׂשים ׁשּום 
ָּדָבר, ֲאָבל ִאם ַנְתִחיל ְּתִקיעֹות ְּכָבר ַּבְּתִפָּלה ָהִראׁשֹוָנה ָאז ָהרֹוָמִאים ָהיּו ַמְתִחיִלים ְלַפֵחד 
ּוִמְתַנְּפִלים ָעֵלינּו", ְוָלֵכן ִּתְּקנּו ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהְּתִקיעֹות ַאֲחֵרי ְתִפַּלת ַׁשֲחִרית. ֲאָבל ִּתְּקנּו עֹוד 
ַּפַעם ְּתִקיעֹות ַעל ֵסֶדר ַהְּבָרכֹות ַּבֲחָזָרה ֶׁשל מּוָסף. )גליון 30 אותיות ב' – ו', י"ד, ט"ו, וגליון 80 

אות י"ט, וגליון 127 אות ה'( .

)ְּתׁשּוָבה ַלִחיָדה ִנְמֵצאת ֶּבָעלֹון ַהּנֹוְכִחי.(ִחיָדה
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)נא לציין שם, טלפון וכתובת(

פתרון החידות מהגליון הקודם:
ִּפְתרֹון ִמי ִּבְתמּוָנה: ַהָּגאֹון ַרִּבי ַגְבִריֵאל ִציֶנר ְׁשִליָט"א ְמַחֵּבר 
ֵסֶפר "ִנְטֵעי ַּגְבִריֵאל" ִעם ַרֵּבנּו ָמָרן רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א. 

הזוכה: נחמן בצלאל - ירושלים

ִּפְתרֹון ַהִחיָדה: ַּתְרְנגֶֹלת ֶׁשִהְצַטְּמָקה ֵרָאָתּה ֹלא ִמַּפַחד ָאָדם, 
ֶאָּלא ִמַּפַחד ְּבָרִקים אֹו ְרָעִמים )ֶׁשָּבִאים ֵמַהָּׁשַמִים(, ְּכֵׁשָרה.  

הזוכה: משה נתן עשור – בית שמש

ַדעָידַׂע ּתֵ
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בתחילה נאסר אח"כ הותר ולבסוף 
נפלה בו המחלוקת.

ְלַמַען
 

ַסֵּפר
ְּת ָצִריְך ְלִהָּזֵהר ִמַּכַעס, ּוִבְמֻיָחד ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה, ִּכי ְלַהְתִחיל ֶאת ַהָּׁשָנה ִעם ַּכַעס ֶזה ָּדָבר ָּגרּוַע 

ְמאֹד. ָהַרְמַּב"ם )פ"ב מהלכות דעות ה"ג( ּכֹוֵתב "ָּכל ַהּכֹוֵעס ְּכִאּלּו עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה" )ָאְמָנם ֶזה 
ֹלא ִנְמָצא ַבְּגָמָרא, ֶאָּלא ָכתּוב ַרק "ַהְמָקֵרַע ְּבָגָדיו ַּבֲחָמתֹו ְוַהְמַׁשֵּבר ֵּכָליו ַּבֲחָמתֹו ְוַהְמַפֵּזר ְמעֹוָתיו ַּבֲחָמתֹו, 

ְיֵהא ְבֵעיֶניָך ְּכעֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה" )שבת דף ק"ה עמוד ב'(, ְוֹלא ָּכל ַהּכֹוֵעס. ֲאָבל ָהַרְמַּב"ם ָּכַתב ָּכָכה. 

ְוָכְך ָּכתּוב ַּגם ַּבּזַֹהר )בראשית דף כ"ז עמוד ב' ועוד((. ּוִבְמֻיָחד ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה. אֹוְמִרים ַעל ַהְמֻקָּבל 

ַרִּבי ְיהּוָדה ְפָתָיא ַזַצ"ל ֶׁשַּפַעם ַאַחת ְּבֵליל רֹאׁש ַהָּׁשָנה, ַאֲחֵרי ֶׁשֵהִכין ֶאת ַהִּקּדּוׁש, ָּבא ִמיֶׁשהּו 
ְוָדַחף ֶאת ַהֻּׁשְלָחן ְוִנְׁשַּפְך ַהַּיִין, ָאז ָאַמר ְלָהִביא ַיִין ַאֵחר. ַאַחר ָּכְך ֵהִכין ֶאת ַהָּמָרק, ָּבא ֶהָחתּול 
ְוָׁשַפְך ַהּכֹל. ַאַחר ָּכְך ֵהִביאּו ֶאת ַהָּבָׂשר, ּוָבָאה ַחָּיה ַאֶחֶרת ְוָאְכָלה ֶאת ֶזה. ִאְׁשּתֹו ָאְמָרה לֹו: 
"ָהַרב, ַהָּׁשָנה ַהּזֹאת ִּתְהֶיה ָלנּו ָׁשָנה נֹוָרָאה, ֶזה ִנְׁשַּפְך ְוֶזה ֶנֱאַכל" )"ּוֵמת אֹו ִנְׁשַּבר אֹו ִנְׁשָּבה ֵאין 
רֶֹאה" )שמות כ"ב ט'((. ָאַמר ָלּה: ִּבְזכּות ֶׁשֲאַנְחנּו ַמְבִליִגים ַעל ֶזה ּוְׂשֵמִחים ְּבֶזה, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 

הּוא ִיְכּתֹב ָלנּו ַּדְוָקא ָׁשָנה טֹוָבה ּוְמבֶֹרֶכת. ּוְכמֹו ֶׁשָאַמר ָּכָכה ָהָיה. ה' רֹוֶצה ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִיְהיּו 
ְׂשֵמִחים ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה. ְוָכְך ָּכתּוב ַּבּטּור )סוף סימן תקפ"א( ֶׁשּלֹוְבִׁשים ְּבָגִדים ְלָבִנים ְּברֹאׁש 
ַהָּׁשָנה, ּוְׂשֵמִחים ּובֹוְטִחים ַּבָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשִּיְכּתֹב ָלנּו ָׁשָנה טֹוָבה. )גליון 32 אות ד', וגליון 

80 הערה 37, וגליון 127 אותיות י"א וי"ג(

ָהָיה ַמֲעֶׂשה ִּביהּוִדי ֶאָחד ֶׁשָהָיה ַחָּזן ָּכאן, ּוְׁשֹלׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ֹלא ָהיּו לֹו ְיָלִדים. ָׁשָנה ַאַחת 
הּוא ָקָנה ֶאת ַהַהְפָטָרה ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה, ְוהּוא קֹוֵרא ֶאת ַהַהְפָטָרה: "ַוִּתּדֹר 
ֶנֶדר ַוּתֹאַמר ה' ְצָבאֹות ִאם ָראֹה ִתְרֶאה ָּבֳעִני ֲאָמֶתָך ּוְזַכְרַּתִני ְוֹלא ִתְׁשַּכח ֶאת ֲאָמֶתָך, ְוָנַתָּתה 
ַלֲאָמְתָך ֶזַרע ֲאָנִׁשים, ּוְנַתִּתיו ַלה' ָּכל ְיֵמי ַחָּייו ּומֹוָרה ֹלא ַיֲעֶלה ַעל רֹאׁשֹו" )שמואל א' פרק 
א' פסוק י"א(, הּוא קֹוֵרא ֶאת ֶזה ּובֹוֶכה, ְוִאְׁשּתֹו ָהְיָתה ְּבֶעְזַרת ָנִׁשים ְוִהיא ּבֹוָכה ִמָּׁשם, ְוַאַחר 

ָּכְך ָּכל ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ָּבכּו ִאָּתם ְּבַיַחד. ּוְבאֹוָתּה ָׁשָנה נֹוְלָדה לֹו ַּבת! ַּבת ְיִחיָדה ֹלא יֹוֵתר ִמֶּזה. 
)ּוְכֶׁשִהיא ִהִּגיָעה ְלִגיל ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה הּוא ָעָׂשה ָלּה ְמִסָּבה ָּכאן ִּבְבֵני ְּבַרק ְוִהְזִמין אֹוִתי(. ּוִמֶּזה ִתְלַמד 

ַמהּו ּכַֹח ֶׁשל ְּתִפָּלה, ֶׁשֵּתַדע ֶׁשַהְּתִפָּלה ֶׁשְּלָך ּבֹוַקַעת ְרִקיִעים, ְוִאם ַהְּתִפָּלה ִּבְדָמעֹות ֵאין ָּכמֹוָה, 
"ִּכי ָׁשַמע ה' קֹול ִּבְכִיי" )תהלים פרק ו' פסוק ט'(. )גליון 31 אות טז( .

ֶהָחֵפץ ַחִּיים ָּכַתב ֵסֶפר ָׁשֵלם ַעל ִאּסּור ָלׁשֹון ָהַרע, ּוְבִגיל ֶעְׂשִרים ָוֵׁשׁש ָּגַמר ֶאת ַהֵּסֶפר, ֲאָבל 
ְּבִלי ֶׁשּיֹוִדיַע ֶאת ְׁשמֹו ֶׁשל ַהְמַחֵּבר, ֶאָּלא ָהָיה הֹוֵלְך ְלַרָּבִנים ְואֹוֵמר ָלֶהם: "ֲאִני ַהְמַחֵּבר ְוִתְכּתֹב 
ִלי ַהְסָּכָמה ֲאָבל ְּבִלי ְלַגּלֹות ֶאת ְׁשִמי". ְוַאֲחֵרי ָׁשִנים ִנְתַּגָּלה ֶׁשהּוא ַהְמַחֵּבר ֶׁשל ָחֵפץ ַחִּיים 
ּוִמְׁשָנה ּברּוָרה ְוכּו'. ּוְכֶׁשִהִּגיַע ְלִגיל ְׁשמֹוִנים ָעָׂשה יֹום ֻהֶּלֶדת ְּבִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ְמאֹד, ְוָׁשֲאלּו 

אֹותֹו ָלָּמה ָעָׂשה יֹום ֻהֶּלֶדת? )ִּכי ַהִּליָטִאים ֹלא עֹוִׂשים 
יֹום ֻהֶּלֶדת, ַרק ַהֲחִסיִדים(, ָאַמר ָלֶהם: "ֲאִני ַאִּגיד ָלֶכם, 

ָּכַתְבִּתי ֵסֶפר ְּבִגיל ֶעְׂשִרים ְוֵׁשׁש ַעל ִאּסּור ָלׁשֹון ָהַרע, ְוהּוא ְמֻיָּסד 
ַעל ַהָּפסּוק 'ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִּיים אֵֹהב ָיִמים ִלְראֹות טֹוב, ְנצֹר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע 

ּוְׂשָפֶתיָך ִמַּדֵּבר ִמְרָמה' )תהלים פרק ל"ד פסוקים י"ג-י"ד(, ֲאָבל ָאַמְרִּתי: ִמי יֹוֵדַע ִאם 
ֶאְחֶיה ָׁשִנים ַרּבֹות? אּוַלי ה' ָנַתן ִלי ְמַעט ָׁשִנים ַחס ְוָחִליָלה, ְוָאז ֲאָנִׁשים יֹאְמרּו: 'ִהֵּנה ַאָּתה 
ֹלא ִּדַּבְרָּת ָלׁשֹון ָהַרע ְוֹלא ֶהֱאַרְכָּת ָיִמים', ֵאיְך ֲאִני ָיכֹול ְלַדֵּבר ַעל ֶזה?! ָלֵכן ַעְכָׁשו ֶׁשִהַּגְעִּתי 
ְלִגיל ְׁשמֹוִנים ַמִּגיַע ִלי ַלֲעׂשֹות ִׂשְמָחה, ִּכי ִהְתַקֵּים ִּבי ַהָּכתּוב: 'ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִּיים אֵֹהב 
ָיִמים ִלְראֹות טֹוב, ְנצֹר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע ּוְׂשָפֶתיָך ִמַּדֵּבר ִמְרָמה', ְוהּוא ַחי ִּתְׁשִעים ְוָׁשֹלׁש ָׁשִנים 
ִמיִנימּום, ְוֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשַחי ֵמָאה ָׁשָנה ָוַמְעָלה. ְוָלֵכן ָאָדם ִיָּזֵהר ִמָּלׁשֹון ָהַרע ְוָכל ֶׁשֵּכן ִמִּׂשְנַאת 

ִחָּנם. )עלון מספר 54 אות י"ח והערה 18( .

ֲאִני זֹוֵכר ֶׁשַּפַעם ָׁשַכְבִּתי ְּבֵבית חֹוִלים "ֵּבית ֶלִויְנְׁשֵטיין" )ִּבְׁשַנת תשל"ד(, ֵאיפֹה ֶאְפָׁשר ָהָיה 
ִלְמצֹא ָאז ֵסֶפר ַיִּביַע אֶֹמר?! "ַוְּיַחְּפׂשּוהּו ִמַּמְטמֹוִנים" )על פי איוב פרק ג' פסוק כ"א(. ֲאָבל ֵהִביאּו 
ִלי ְּכָרְך ֶאָחד ֶׁשל ַיִּביַע אֶֹמר ֵמָהַרב ַצָּבאן ַזַצ"ל, ֶׁשָהָיה ֻמְדָּפס ַעל ְנַיר ִעּתֹון ָׁשחֹור ְּכֶפָחם... 
ֲאָבל ֶאְפָׁשר ִלְלמֹד ָּבֶזה. ַחְבֵרי ַהֶחֶדר ֶׁשִּלי ָהיּו הֹוְלִכים ַּבַּלְיָלה ִלְמִסּבֹות ְוַכּדֹוֶמה, ַוֲאִני ֹלא 
הֹוֵלְך ְלָׁשם ֶאָּלא יֹוֵׁשב ְולֹוֵמד ִּבְׁשִכיָבה ַיִּביַע אֶֹמר, ְוָאַמְרִּתי: ֲאִני עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ְוֵהם עֹוְסִקים 
ָּבִעְנָיִנים ֶׁשָּלֶהם. ֲאָבל ְּכֶׁשָחְזרּו ִהְסַּתַּכְלִּתי ַעל ַהָּפִנים ֶׁשָּלֶהם ִלְראֹות ִאם ֵיׁש ָלֶהם ִׂשְמָחה, 
ֲאָבל ֹלא ָהָיה ָבֶהם ׁשּום ִׂשְמָחה, ֶאָּלא ְּפֵניֶהם ָהיּו ְּכבּויֹות, ַמה ֵּיׁש ָלֶכם? ֹלא ֶנֱהֵניֶתם?! ֲאָבל 
ֹלא ָׁשֶוה ְכלּום... ֲאָבל ַהּתֹוָרה ֶזה ַאֶחֶרת, ִּכי ַתֲענּוג ִלְלמֹד "ַיִּביַע אֶֹמר" ְוִלְראֹות ָּכל נֹוֵׂשא ֵאיְך 
הּוא ֵמִביא אֹותֹו ֵמַהְּמקֹורֹות ָהִראׁשֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים, ְּבָׂשָפה ְברּוָרה ּוְבִהיָרה. )גליון 85 הערה 28( .

ַּפַעם ָהָיה ַמֲעֶׂשה ְּבתֹוֵקַע ֶׁשֹּלא ָיַכל ִלְתקַֹע, ְוָהָיה ָׁשם ָהַרב ָמְרְּדַכי ֵאִלָּיהּו ַזַצ"ל, ְוָרָאה ֶׁשהּוא 
ְמַנֶּסה ְוֹלא ָיכֹול ִלְתקַֹע טֹוב. ָלַקח ֶאת ַהּׁשֹוָפר ְוִהְתִחיל ִלְתקַֹע, ֲאָבל ָאַמר ְּבִלּבֹו: "ַעְכָׁשו ֲאִני 
ִמְתַּכֵּבד ִּבְקלֹון ֲחֵבִרי". ָאז ַאֲחֵרי ֶׁשָּתַקע ַּכָּמה קֹולֹות ָאַמר: "ֶזה ׁשֹוָפר ָקֶׁשה", ְוָׂשם אֹותֹו ַּבַּצד. 
ָּבֶזה קֶֹדם ּכֹל ִהְרִויַח ֶׁשֹּלא ִהְפִסיק ֵּבין ַהְּבָרָכה ַלְּתִקיָעה, ִּכי ִהֵּנה הּוא ָּתַקע ִמָּיד. ְוַגם ִהְרִויַח 
ֶׁשַאַחר ָּכְך ֶהְחִזיר אֹותֹו ַלּתֹוֵקַע ֶׁשִּיְתַקע. ְוהּוא ִהְתַּפֵּלל ְּבִלּבֹו: "ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּיְׁשַּתְחֵרר ְוִיְתַקע 

טֹוב", ְוָכְך ָהָיה. )שם הערה 32( .
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