גליון מס' 143 :פרשת וארא
כ"ח טבת תשע"ט ()5/1/19
העלון יוצא לעילוי נשמת

מזיאנה נג'ימה בת
חנינה לבית וזאן ע"ה,
ובעלה מקיקץ
כצאני בר רחל ע"ה

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

תן לש
ני דור ישיר את
בשי מרן שליט"א
של
שיעורו ץ קול ברמה.
רו
בע ב'קול נאמן':
או
07

9-9-367367ב'קו בית נאמן':
או079-9270505

בבית הכנסת "אהבת התורה  -איש מצליח"
רחוב הרב עוזיאל  43ב"ב.
מוצ"ש פרשת שמות ,כ"ב טבת תשע"ט

בשעה 20:00

נושאי השיעור:
א .מעלת "תענית דיבור" .ב .להעריץ רק את הבורא יתברך .ג .צום יארצייט שחל בשבת .ד .מי שנלחם בישראל אובד מן העולם.
ה .מהלכות ט"ו בשבט .ו .דין ערלה ב"פאפיה" .ז .להקפיד על בשר חלק .ח .לברך על ארק בתוך הסעודה וכן על גלידה .ט .ברכת
הבמבה .י .הפטרת פרשת שמות.

"תענית דיבור" זה לא ביטול תורה

 .אשבוע טוב ומבורך .חזק וברוך (לר' כפיר פרטוש הי"ו על השיר "אפתח
פי ברון ושיח") .1יישר כח לכל התלמידים שעשו היום "תענית דיבור" ,2אלפי

מזמורי תהלים נשמעו למעלה ,ויכולים להגן על כל עם ישראל .תדעו לכם,

אנשים חושבים שתהלים זה איבוד זמן ,אבל זה לא נכון .הגמרא (מגילה דף ג'
ע"א) אומרת שבית רבי היו מבטלים תלמוד תורה ובאים לשמוע מקרא מגילה,
והרש"ש שם מקשה (בשם שו"ת בית אפרים סי' ס"ח) וכי מקרא מגילה זה לא

תורה?! וכתב שאדם שיכול ללמוד גמרא ולומד תהלים וכדו' זה נקרא ביטול
תורה .והפלא יועץ (מערכת ידיעה) כתב את הרעיון הזה .אבל הרש"ש לא לקח
ממנו כי עוד לפניו כתבו את זה .אבל זה מדובר כשאדם מהבוקר עד הערב קורא
תהלים ,כי אם קורא כמה מזמורים כל יום ,או שמחלק תהלים לפי החודש או לפי
השבוע וכן אם מקדיש יום בשנה וכיו"ב לקריאת תהילים ,אדרבה זה טוב כי אדם
חייב למלא "מצברים" של יראת שמים .ואם אדם ילמד כל התורה כולה ואין לו
יראת שמים ,הרי אמרו בגמרא (יומא ע"ב ע"ב)" :וזאת התורה אשר שם משה"
(דברים ד' מ"ד) ,אם זכה נעשית לו סם חיים ,ואם לא זכה נעשית לו סם המות
ח"ו .אבל ע"י התהלים מקבלים יראת שמים ,כי אתה לא יכול ללמוד תהלים
על מנת לקנטר ולהתפאר ,ואפילו תגמור אותו אלף-אלפיים פעם בחיים אין
לך מה להתגאות בזה ,כי אתה רק קורא תהלים (קוראים לזה באידיש "תהלים
זוגער") ,ולכן אדם קורא תהלים לשם שמים .3וגם בישיבת פורת יוסף תיקנו
לעשות בכל שנה "תענית דיבור" בגלל מעשה שהיה .4אמנם במקומות אחרים
אומרים שזה ביטול תורה ,אבל זה לא נכון ,כי אם אדם יקרא תהלים פעם בשנה
לא קרה כלום ,ואדרבה שילמד שלא המדרש עיקר אלא המעשה (אבות פ"א

נחום ,שהיה תורם בשפע לתלמידי חכמים .לכן אמרו :בואו נתקן שכל שנה נעשה תענית
דיבור .ואני חושב שעד היום עושים ככה בישיבת פורת יוסף.
להקדשות הנצחות 052-7130552 :

כל הזכויות שמורות יו"ל ע"י מכון ארח צדיקים שע"י מוסדות חכמת רחמים ברכיה לקבלת העלוןbait.neheman@gmail.com :

 .5כאשר הגר"א מוצא קושיא על הפוסקים שלפניו ,הוא כותב "ודבריהם צריכים עיון",
ולא חייב לומר ליתא וכדו' (רק פעמים רחוקות הגר"א כותב מלים כאלה) ,אלא רק "צ"ע" בלבד.
 .6פעם לפני הרבה שנים היה אצלי חכם אחד (היינו גרים ברח' חזון איש בבני ברק) ,ואמר
לי :כף החיים לא יודע ללמוד ,שאלתי אותו :למה אתה אומר ככה? אמר לי :רבי יוסף
ידיד הלוי כתב עליו תשובה (ברכת יוסף הלכות ברכות עמ' קמ"ה) ,ועשה ממנו עם הארץ
גמור .ואני לא ידעתי איך כתב שם .אחרי שנים ראיתי בספר "רבינו" (עמ' שמ"ו) שהביא
את הספר של רבי יוסף ידיד הלוי שכתב את זה ,ולא הזכיר את שמו של כף החיים אלא
ברמז ,אבל מובן מי זה .וראיתי בספר שם שירד על כף החיים בחריפות רבה ,וכתב
שהוא בעל הבית ולא יודע כלום .למה כתב ככה? כי כף החיים (סימן קע"ה אות י') כתב
שכאשר מביאים יין שני ומברכים הטוב והמטיב צריכים לשתות רביעית .הוא אמר
את זה מסברא ,ואח"כ מצא בספר מסגרת השלחן (סימן מ"ט אות א') שכתב ככה ,ובספר
ארחות חיים ספינקא (שם אות א') בשם הגאון מבוטשאטש שכתב כיו"ב שצריך מלא
לוגמיו (רוב רביעית) ,אמנם לא נוהגים ככה ,אבל למה לרדת עליו בצורה כזאת?! אמרתי
בלבי :הנה התוצאה מזה ,ספר כף החיים נפוץ בעולם כולו ,וגם האשכנזים לומדים
אותו כי תענוג לקרוא בספר הזה (לפני שנתיים-שלוש אמר לי אשכנזי אחד שגר מול הבית

050-2738858

לצבא .אחרי שנפטר ,רבי עזרא עטייה היה ראש הישיבה משנת תרפ"ה עד שנת תש"ל ,ארבעים
וחמש שנה) ,ובחודש אב נפטר בתאונה עוד אחד מקובל גדול רבי אברהם עדס (רבי
יעקב עדס והרבנים עדס היום הם הנכדים שלו .הוא היה בעל רוח הקודש ,ומפליא לקרוא את
הסיפורים שלו בספר פרי עץ הגן ,פלא פלאים .אמנם לא כתוב שם שנפטר בתאונה אלא במקום
אחר ,ורשמתי את זה בגליון) .ואחרי שנתיים ביום ו"י בשבט תרפ"ז נפטר נדיב אחד נסים

הקב"ה דורש את העלבון של החכם

 .בעוד סיבה לזה ,רבי יצחק אלפייה כתב ספר על תענית דיבור ,וכולם אמרו
שזה עם הארץ שלא יודע כלום ,כי הוא כותב בספר שלו "יאיר נתיב" איך לגמור
הבבלי והירושלמי ומסכתות קטנות ושער הכוונות ושער ההקדמות וכו' בגירסא
בעלמא .והרב עובדיה ע"ה (שו"ת יביע אומר ח"א חאו"ח סימן כ"ו אות ט') רמז
על זה ,וכי העיקר ללמוד בגירסא?! צריך להבין את זה .אבל כאשר רואים
בשמים אדם מדוכדך ומן הסתם לא היו מכבדים אותו ,עושים דוקא שיכבדו
אותו כולם ,ולכן דברי רבי יצחק אלפייה על תענית דיבור התקבלו בכל העולם.
מאיפה אני לומד את זה? מרבה ורב יוסף .הגמרא (ברכות ס"ד ע"א) אומרת
שרבה היה עוקר הרים ורב יוסף היה סיני ,שלחו לארץ ישראל :מה עדיף סיני
או עוקר הרים? אמרו להם "הכל צריכין למרי חיטייא" ,כלומר אדם סיני שיש
לו בקיאות חשוב יותר מאדם שיודע לפלפל ועוקר הרים ,ולכן אפילו שרבה
יודע ללמוד אבל הוא לא בקי בברייתות כמו רב יוסף .ואעפ"כ בתחילה רבה היה
ראש ישיבה עשרים ושתים שנה ,מגיל שמונה עשרה עד שנפטר בגיל ארבעים
(ראש השנה י"ח ע"א) ,ואח"כ רב יוסף .והנה הגמרא מביאה פעמיים (כתובות
מ"ב ע"ב ,ובבא קמא ס"ו ע"ב) שרבה נתקשה בקושיא אחת עשרים ושתים שנה
ולא מצא לה תירוץ ,ובא רב יוסף ופתר אותה .איך רב יוסף זכה לפתור קושיא
שרבה החריף הגדול לא ידע לפתור אותה? אלא אני מתאר שכאשר רב יוסף
נתמנה לראש ישיבה ,כולם אמרו :איפה השיעורים של רבה? איפה החריפות
של רבה החריף הגדול? רב יוסף אומר לנו רק ללמוד ולגרוס בלבד .לכן אמרו
בשמים :בואו נראה לכם שרב יוסף יתרץ קושיות שרבה לא מצא להם פתרון.
(וזה רמז רש"י בכתובות שם) .בשמים דורשים את העלבון של החכם .6הקב"ה

עיצוב גרפי:

 .1מגיע לו "חזק וברוך" כפול ,כי כולם בשיר הזה אומרים המלים "ושיח ,המשיח,
יזריח" וכדומה מלרע והוא עשה מלעיל כמו שצריך ,כי מה שמלרע עושים מלרע ומה
שמלעיל עושים מלעיל ,בלי להפוך ביניהם .המלה "אפתח" בגימטריא איש מצליח" ,פי
ברון ושיח" גימטריא תרע"ב (השנה שאבא נולד בה)" ,שיופיע אף יזריח" לקוח מפסוק
בישעיה (מ"ב ,י"ג) "יריע אף יצריח על אויביו יתגבר" ,אבל אנחנו לא באנו להריע ולא
להצריח ולא להתגבר ,רק שיופיע ויזריח בלבד .ועוד הרבה דברים רמוזים כאן שבאו
לבד ולא התכוונתי אליהם.
 .2גם הילדים הקטנים בבית בני שש-שבע עשו תענית דיבור וקראו תהלים ,וגם
התינוקות הקטנות שאינן יודעות לקרוא שרו "שיר המעלות לדוד שמחתי באומרים לי".
 .3פעם יהודי אחד שלח לי תמונה שלו בגיל שבעים וחמש בערך ,כשהוא יושב על
אפריון כמו קתדרה כזאת ,וכותב שם "אני זכיתי לגמור ספר הזוהר עשרים ושש
פעמים" .ואם היה גומר כל שנה צריך לגמור שבעים וחמש פעמים ,אבל גם עשרים
ושש פעם מי גומר ככה?!
 .4בשנת תרפ"ה ביום ט"ו בשבט ,נפטר ראש הישיבה הראשון שם רבי שלמה לנייאדו,
בגיל ארבעים ותשע שנה (במלחמת העולם הראשונה הבריחו אותו בכל דרך שלא יקחו אותו

מי"ז) ,לכן צריך שילמד ויתקן דברים ע"י התהלים .הכלל בזה ,שבזמן שאתה
לומד תורה אל תחפש להתגאות ולהתייהר על השני ,ולא כדאי לעשות את
זה .5לכן התהלים בתענית דיבור מלמד אותנו לשבור את האגו ,שאדם לא יהיה
בטוח בצדקותו ,ולא יעשה את זה.

שלנו :הבן שלי עושה בר מצוה ואני קונה לו כף החיים ,שאלתי אותו :מה תעשה בזה? שם הכל

הדלקת נרות
י-ם16:13 :
ת"א16:29 :
חיפה16:17 :
ב"ש16:31 :

מוצ"ש
17:28
17:30
17:28
17:31

ר"ת
18:07
18:03
18:01
18:05

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

לא אוהב עלבונות ,אלא אוהב שכל אחד ואחד יאמר את דעתו בכבוד ,כי אם תפגע
בשני לא יהיה טוב לך.

צריך ללמוד :מלה שלך מלה ,המלה שלך שוה מעל הכל .אדם שיש לו מלה טובה
ומדוייקת כולם יעריכו אותו ,ואם הוא אינו דייקן זה לא בסדר.

 .גבליל ההילולא הגיע שר התחבורה ישראל כץ ,ולמרות שקבעו לו שעה מסוימת
הוא הגיע מאוחר חצי שעה אחרי הזמן .מישהו הבטיח לו שידבר תוך עשר דקות
(איני יודע מי זה) ,ואח"כ לא דיבר בכלל" ,ויצא מעם פרעה בחרי אף" (שמות י"א
ח') .אבל לא אכפת לי שייצא בחרי אף ,כי אנחנו לא מחפשים למצוא חן בעיני אף
אחד ,ואדם לא צריך לחפש את זה ,אם דיברת טוב ואם לא דיברת ,שלום וכל טוב.
וכי באנו לכאן לעבוד בני אדם?! הכל הולך והכל הבל וריק .7רבי יהודה הלוי אומר:
"לראות פני מלכי מגמתי לבד ,לא אערוץ בלתו ולא אעריצה" .אחרי המות אדם בא
לראות את הקב"ה בלבד ,לכן לא צריך לפחד ולא להעריץ אף אחד זולתו .אמנם
צריך לכבד אבל לא להעריץ אדם ,ואל תאמר על בן אדם "אין כמוהו בעולם" ,כי
לכל דבר יש בן זוג כמוהו ולפעמים גם שלושה עשרה ועשרים כאלה ,ואין דבר
כזה שאין כמוהו בעולם .לכן מי שרוצה לכבד זה בסדר ,אבל לא יותר מזה ,תפסיקו
להשתגע מבני אדם .8אני לא יודע מי אמר לו עשר דקות ,אבל אם הבן אדם הזה
בר סמכא היה צריך לעמוד בזה ,ואם לא בר סמכא אז שישאל את מי שמנהל
אם אפשר לתת לשר הזה לדבר כמה דקות ,ויאמר לו שבעוד עשר דקות או חצי
שעה ידבר חמש דקות ולא יותר מזה .9אבל אל תבטיח דבר שלא תוכל לעמוד בו,

 .דהיום בשבת (כ"א בטבת) האזכרה של אבא ,ולכן מחר ביום ראשון תענית
היארצייט ,ומי שיכול מהבנים שיחיו שיצום (ולי אסור לצום) .אמנם בירושלים
נוהגים להפך וצמים ביום ששי ,ונתיבי עם כותב שהמנהג ככה .אבל עדיף לצום
למחרת ,וכמו שפסק מרן (סימן תקס"ח ס"ט) ,ובג'רבא כולם עושים ככה (ברית
כהונה חיו"ד מערכת התי"ו אות י') .ואינני יודע למה בירושלים עושים נגד מרן.
אולי מתכוונים להוסיף זכות לנפטר בזה ,אבל באמת אדם שצם לא מוסיף זכות
לנפטר בכלל ,כי אם הוא לומד זה מוסיף זכות אבל אם הוא צם לא מעלה ולא
מוריד (וכמ"ש בזכריה (ז' ה') "הצום צמתוני אני")  .ויש טעם לצום משום שהמזל
של הבן לא בסדר ועובדה שאביו נפטר (במיוחד פטירה כמו של אבא ע"ה ,ימ"ש
וזכרם של הרוצחים) .אבל מרן פסק במקרה כזה לצום ביום ראשון ,ולכן עושים
ככה .והרי יש אומרים שלא כדאי לצום ביארצייט בכלל ,כי באותו היום אדם לא
יכול ללמוד תורה ,ואם האוכל לא יהיה מוכן בערב יתחיל לעשות בלאגן בבית...
ולכן יותר טוב שיאכל וילמד לעילוי נשמת הנפטר ביום הזה .אבל בכל זאת נהגו
לצום .ולכתחילה אדם יאמר "בלי נדר" .וככה שמעתי לפני שנים רבות מהרב עובדיה
ע"ה ,שאדם יכתוב בפנקס "קיבלתי על עצמי בלי נדר לצום ביארצייט" ,וממילא
שנה שלא יכול לצום לא צריך לעשות התרה ורעש מזה ,אלא יעשה הכל בשקט.

"לראות פני מלכי מגמתי לבד ,לא אערוץ בלתו ולא אעריצה"

ע"פ הספרדים .אמר לי :זה ֵּ"כיף החיים" ,)...וגם יש בו מה שאין במשנה ברורה ,שהוא מביא את
הפוסקים כלשונם ולא ְמ ַׁש ֶנּה כלום" ,חייב אדם לומר כלשון רבו" (ברכות מ"ז ע"א) ,ואילו
משנה ברורה מעבד את הדברים ולפעמים אתה קורא במקור ורואה שינויים חשובים כי
הוא עיבד את הלשון .אבל כף החיים מביא דברי הפוסקים כלשונם ,ולפעמים מוסיף נופך
ע"פ מנהג הספרדים וע"פ הקבלה וכדו' (עיין במבוא למשנה ברורה ח"ג עמ'  3בנד"מ) .ואילו
הספרים של רבי יוסף ידיד הלוי בודדים קוראים בהם ,למרות שהיה גאון עולם .פעם הלכתי
לירושלים ,ומישהו אמר לי :אתה יודע שרבי יוסף ידיד הלוי היה נגד היתר מכירה בשמיטה
(שארית יוסף ח"ד חיו"ד סימן א') ,אמרתי לו :מה החידוש בזה? גם הרב אלפאנדארי (שו"ת
סבא קדישא ח"א סימן כ"ב) והרידב"ז (בית הרידב"ז בהקדמה) היו נגד היתר מכירה ,אמר לי:
הרב ידיד חכם גדול ,אמרתי לו :כולם חכמים ,והרב אלפאנדארי הסבא קדישא לא פחות
מהרב ידיד הלוי .ושניהם התנגדו לזה .אבל המציאות קשה מעל כולם ,ומוכרחים להיכנס
בעובי הקורה ,ולכן הרב עובדיה מצא הסברים ומקורות ופוסקים וראשונים להתיר את זה
(שו"ת יביע אומר ח"י חיו"ד סימנים ל"ז-מ"ב) .ובכל אופן ,מישהו אמר לי גם בשם הרב עובדיה
שאמר שלמרות שדיבר ר' ידיד הלוי ככה על כף החיים ,בכל העולם לומדים כף החיים.
 .7בנסיעה הראשונה שהלכתי לאמריקה ,אמרו לי :בוא נעשה לך פגישה עם "קונסול
ישראל באמריקה" ...בלבי אמרתי :מה יכול לעשות לנו הקונסול הזה? כלום! (קונסול
בגימטריא רנ"ב ,ראשי תיבות ראה נא בעניינו) ובסוף לא היתה פגישה .ואני ב"ה הבאתי כסף
מה שלא עלה בלבו של הקונסול הזה.
 .8פעם יצחק נבון שהיה המשרת של בן גוריון אמר לחזון איש :ראש הממשלה רוצה לפגוש
אותך ,ענה לו "הדלת פתוחה לכל אחד" .אמר יצחק נבון לבן גוריון :הרב הזה לא נורמלי,
מישהו אחר שישמע שראש הממשלה בא אליו הביתה ,ישמח ויאמר לו ברוך הבא ,ואילו
הוא לא יודע לכבד אותך ואומר שהדלת פתוחה לכל אחד .אמר לו בן גוריון :דוקא מפני
זה אני בא אליו לפגוש אותו( .ראה ספר פאר הדור ח"ה עמ' נ"ד).
 .9והרי באו גם רבנים כמו רבי אברהם יוסף שליט"א ,הרב בניהו שמואלי שליט"א ועוד,
ולא נתנו להם לדבר כי לא היתה אפשרות לזה ,הכל היה צפוף מאד" ,הכל צפוף והרשות
לא נתונה"( ...ע"פ אבות פ"ג מי"ט).

אשכול
הכופר

מרן הגר"ע יוסף זצ"ל מזכירו בתואר
הנדיר "מרן מופת הדור" ,תלמידו
המובהק הגאון רבי מצליח מאזוז
זצ"ל ,מתארו "יחיד בדורו" ,האשכנזים
הכירוהו כ'האדמו"ר מג'רבא' ,הגאון
רבי יחזקאל סרנא זצ"ל הגדירו לאחר
שיחה בת שש שעות כ"החזון איש של
הספרדים" ,ואילו הוא ,איוה למושב
לו בפינה שקטה וצנועה במושב
'ברכיה' בנגב ,ואף כאשר התבקש
לכהן כראשון לציון ,סירב .שביבי
זכרון ועובדות מפתיעות משירת חייו
של מרן הגאון רבי רחמים חי חויתה
הכהן זצוק"ל ראב"ד ג'רבא ומגדולי
ראשי הישיבות שבה שהשנה ימלאו
ששים שנה לפטירתו

צום "יארצייט" שחל בשבת

כל מי שנלחם בעם ישראל משלם על זה

 .ההתחלנו בשעה טובה ספר שמות .ספר בראשית נקרא "ספר הבריאה" או
"ספר האבות" ,וספר שמות נקרא "ספר הגאולה" .פרשת שמות מראה לנו איך כל
אלה שעומדים על ישראל ,בסוף אובדים מן העולם ,כי הפסוק מדבר על פרעה
מלך מצרים ,ואח"כ כל מלכי מצרים נקראים "פרעה" ,אבל היום אין פרעה ואין
מצרים של פעם ,ולא רק פרעה אלא גם יון ורומי וספרד ואשור ובבל ,כולם עברו
מן העולם .למה? ירמיה הנביא מגלה לנו" :קודש ישראל לה' ראשית תבואתה,
כל אוכליו יאשמו רעה תבוא אליהם נאום ה'" (ירמיה ב' ג') ,כל מי שאוכל את עם
ישראל בסוף יאשם מזה .וכי יש לנו יותר מרוסיה שהשתלטה עלינו שבעים שנה,
וכל היהודים שם לא היו יכולים לעשות ברית מילה וללמוד תורה ,ומי שמל את
בנו היו לוקחים אותו לסיביר עד יום מותו .אבל היום יש שם שומרי תורה ומצוות
וישיבות ולומדים תורה ,ופוטין מכבד את הרב ברל לזר (הרב הראשי שם) .וגם
עשו פעם פסל ענק של "לנין" בגובה תשעה מטר ,אבל מה שעשה אברהם אבינו
בזמנו בפסילים עשו לפסל הזה ,ולפני כמה שנים הרסו ושברו אותו לרסיסים,
לומר שאין קומוניזם יותר .צריך לדעת שכולם "כלבוש תחליפם ויחלופו" (תהלים
ק"ב כ"ז) ,כל מי שהולך נגד עם ישראל אח"כ משלם על זה ,או בחייו או באמפריה
שלו ,יגמר הכל ולא ישאר כלום .ופרעה דוגמא ראשונה לזה.

גם החכמים והאכזרים לא נשארו בעולם

 .ואמנם יש אומרים שמדינות שהיו שם חכמים או שהיו אכזרים נשארים בעולם.
אבל הנה שתי מדינות אחת חכמה מאד ואחת אכזרית מאד .מדינה חכמה זו מצרים

פושטה אפילו בשוק
כח זכרונו של רבנו המופלא היה מדהים.
"בור סוד שאינו מאבד טיפה" ניתן היה
לכנותו .בכל ענין בו נשאל ,היה משיב
תיכף תשובה מנומקת כהלכתה ,תוך ציון
כל המקורות שהזכירו את הענין המדובר.
במוחו היו אצורים רבבות מקורות ,והיה
שולפם כלאחר יד בעת הצורך .גם בזמן
חוליו כשהוא מרותק למטתו וכל גופו כואב
ודואב ,כשהיה נשאל בשאלות חמורות
וסבוכות ,לא היה צריך לפתוח ספרים,
אלא מניח היה ידו הקדושה על מצחו,
עוצם עיניו לרגעים מועטים ,ומיד פותח
פיו ומרצה את תשובתו כולל המקורות
עליהם הוא מתבסס.
פעם נשאל מתלמידו הגאון רבי מצליח
מאזוז זצ"ל שאלה בהלכה ,ומאחר שהיה

מחוסר ספרים ,ענה לו על אתר מכח
זכרונו מכתב תשובה עם מקורות ,ובסוף
המכתב הסתייג" :כל זה כתבתי לפום
ריהטא ,ורשימת הסימנים כפי זכרוני,
שאין הספרים עתה לפני" .למותר לציין
כי כל הציונים נמצאו מדויקים...
חכמים שנשאו ונתנו עמו בהלכה,
הופתעו לא אחת ממקורות שהיה מביא
ממקומות נדחים ובלתי צפויים ,כגון ראיות
מראשונים ואחרונים שנמצאים בסוגיות
מעניינים שבאו בדרך
אחרות לגמרי ,או ִ
אגב בספרי חידושי ש"ס וספרי דרושים
וכיוצא .כך למשל ,כשנשא ונתן עם הגאון
רבי עובדיה הדאיה זצ"ל בענין נסיעה
על כסא גלגלים בשבת ,טען רבי עובדיה
כי שמע מפי מגידי אמת שהגאון רב
פעלים חזר בו מהוראתו בענין מפני טענה

להצלחת
חתן הבר מצוה הבחור
הנעים והחביב

נסים בוקריץ הי"ו
יה"ר שיהיה שמו כשם
הגדולים אשר בארץ .אמן.

לרפואת
רבקה חיה
בת חנינה
אסנת

לרפואת
יוסף חי כהן
בן מסעודה

לע"נ
האשה הצדקת
יר"ש מרבים מרת
מסעדה בת כמונה
סעדון ע"ה.
נ"ע ז"ך בטבת התשע"ח.

העתיקה שהיו שם חכמים מאד ,ויש דברים שעד היום לא יודעים אותם ,כמו
למשל לחנוט נפטרים שכעבור אלפיים שנה אתה רואה את הנפטר כאילו מחייך
אליך ,שבמצרים היו יודעים לעשות חנטה כזאת ,10והיום כל חכמי מזרח ומערב
לא יכולים לעשות דבר כזה .וגם מצרים היו יודעים הרבה כללים של מתמטיקה,
כמו "כלל פיתגורס" הידוע איך מודדים את האלכסון ,שמקורו במצרים .11ומדינה
אכזרית זו רומי ,כי לא היתה בעולם אומה אכזרית כמו רומי והנצרות .אבל עברו
שתיהן מן העולם ,ורומי לא שוה פרוטה אחת .רבנו בחיי (וישלח ל"ו ל"ט) כותב
בשם המדרש שיגיע הזמן שאדם ישאל את חבירו :אתה רוצה לקנות מדינת
רומי בפרוטה אחת? והוא עונה לו :לא מתבקשת לי ,אני לא צריך אותה ,חבל על
הפרוטה שאני משקיע בה .שמעתם דבר כזה?! רומי שהיתה "גברת ממלכות"
וחזקה יותר מאמריקה ורוסיה וסין ,נגמר הכל .כל מי שפוגע בעם ישראל או
שהולך עם ישראל הקב"ה משלם לו על זה ,ולכן רומי הלכה וכולם הלכו מן
העולם .12צריך לזכור את זה ,וגם כאשר המחבלים האלה עושים לנו בעיות ,לא
יחשבו שיעשו מה שירצו.

יום ט"ו בשבט "ראש השנה לאילנות"

 .זעוד מעט ט"ו בשבט ,וצריכים ללמוד כמה הלכות בזה .ויש ספר שלם של
הרב עובדיה ע"ה "חזון עובדיה" על ט"ו בשבט וברכות .אנשים חושבים שכיון
שהיום הזה ראש השנה לאילנות ,א"כ האילנות מתפללים .ולכן היו אומרים לנו
בחו"ל שאסור להסתובב הרבה בלילה הזה ,כי האילנות מתפתחים ביום הזה
ׄ
("פתוח אלשגׄ ר" בערבית) ,והולכים לחזן הגבוה שלהם "הרב ברוש" ,ומבקשים
ממנו שיתפלל עליהם ,והוא עומד שם ומתנועע וכולם מתנועעים איתו ...אבל
לא היו דברים מעולם .הרב נאה (ספר שנות חיים במקור חיים סימן ל"א אות א')
כותב שהעולם חושבים שזה יום הדין של האילנות ,אבל זה לא נכון ,כי יום הדין
שלהם בחג השבועות ,כמו שכתוב (ראש השנה פ"א מ"ב) "בעצרת נידונין על
פירות האילן" ,אלא יום ט"ו בשבט זה ראש השנה שלהם לענין הלכתי של ערלה
ותרומות ומעשרות וחנטה .והרב עובדיה (חזון עובדיה-ט"ו בשבט וברכות עמ'
א') מביא אותו .חשוב לדעת את הדברים האלה.

כמה זמן פירות העץ ערלה?

 .חמי שנטע אילן ביום ט"ו באב מרויח ,כי במקום שלש שנים ערלה יהיו לו רק
שנתיים וחצי בלבד ,למה? כי הנטיעה נקלטת תוך שבועיים ואח"כ עוד חודש עד
ראש השנה ,וזה כבר נקרא שנה שלימה ,כי "חודש אחד בשנה חשוב שנה" (ראש
השנה י' ע"ב) .אח"כ עוד שנתיים ,ובשנה הרביעית עד ט"ו בשבט .וא"כ מט"ו באב
עד ט"ו בשבט בשנה הרביעית ,זה שנתיים וחצי בלבד .ומי שנטע אחרי ט"ו באב,
צריך לחכות שלוש שנים וקצת יותר .לכן כדאי לכל הזורעים והנוטעים לנטוע
 .10אחד מהחנוטים של מצרים זה "תות ענך אמון" ,שהיה מלך בגיל שמונה עשרה ומת,
ועשו תמונה שלו.
 .11איך פיתגורס גילה אותו? הלך למצרים העתיקה ,והבנאים שם אמרו לו" :קבלה בידינו"
כאשר רוצים לעשות משולש ישר זוית ,לוקחים חבל ומחלקים אותו לשתים עשרה ,שלוש
וארבע וחמש .חיפש מה הקשר בין המספרים האלה ,ומצא את הכלל הזה.
 .12לפני כמה שנים שמעתי בנסיעה בשעה עשר בערב ,שאומרים את מזג האויר בערי
הבירה בעולם" ,ישראל" באות יו"ד ואילו "רומי" בסוף באות רי"ש .אמרתי :מגיע לה...
שתישאר בסוף עד שתיפול ארצה ,ולא ישאר ממנה כלום.

מסוימת .בתגובה ,הפתיעו רבנו שבהשמטה שמופיעה
בתחילת ספר רב פעלים ,הביא הגאון המחבר טענה
זו ודחאה בשתי ידים.

'הצגה' בבית הדין
את עבודתו כדיין לא ראה רבנו רק בעצם הכרעת
הדין ,אלא היה מנצל כל הזדמנות שהיתה לו בבית
הדין כדי לגדור גדרים ,להשיב בנים טועים לאביהם
שבשמים ,לגמול חסדים טובים ,ולהשכין שלום .בכל
מקום שהיה לאל ידו ,רודף היה אחר השלום ,ולא חס
כלל על זמנו היקר בכל הנוגע לכיבוי אש המחלוקת.
אם בסתם ריב ומדון בין איש לרעהו ,בין יהודים
לערבים ,היה רבנו טורח להשכין שלום ,הרי שכאשר
באה לפניו מריבה בין איש לאשתו ,היה יוצא מגדרו
ומשתדל ברוב עוז ותעצומות להשיב את השלום על
כנו ,כשהוא מנתב את הלך מחשבתם לטובה ומאיר
את הכוונה ַהּכֵ נָ ה .בפקחותו הרבה הצליח במקומות

לעילוי נשמת

בחייר רפאל בר כמונה
נ"ע כ"ג חשון התשנ"ב

תיתא תראכי בת שאשיה
נ"ע ה' אדר תשס"ז

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אמנו וסבתנו
הצדקת מרת מזל
סעדונה חיה בת
אסתר סיתרונה
עידאן ע"ה

לפני ט"ו באב ,אלא שבכזה מקרה (שהקלנו עליה בתחלתה ובארבעים וארבעה
ימים עלתה לה שנה) כל הפירות שחנטו לפני ט"ו בשבט שייכים לשנה הקודמת
(והם ערלה) ,ומה זה חנטה? שהגיעו לשליש בישולם .אמנם יש פירוש אחר בזה,

אבל זה הפירוש הנכון הלכה למעשה.

פירות שאין עליהם השגחה שאינם ערלה

 .טמן הדין מותר לקנות פירות מחנות שאין שם תעודת הכשר מערלה ,והיום יש
חנויות טובות שכתוב שם שבכל הפירות אין חשש ערלה ונטע רבעי ,אבל לא כולם
עושים את זה .פעם שהייתי עולה חדש ,היו מגיעים אלינו דפים של "יד לאחים"
עם כל מיני הלכות ,וראיתי כתוב שם שלא לקנות ענבים רק במקום שיש השגחה.
הלכתי לשוק של פרדס כץ ,וראיתי מוכרים ענבים שלושה קילו בלירה ,אבל אסור
לקנות כי אין שם תעודה ,אז הלכתי וְ כִ ַּת ִּתי רגלי עד רחוב רבי עקיבא בבני ברק,
ושם הרחוב לא היה חלק אלא הכל משופע ,ועליתי עד שהגעתי לחנות שמוכרים
ענבים .שאלתי אותו :כמה זה עולה? אמר לי :קילו בלירה וחצי .התפלאתי :בחנות
שם מוכרים שלושה קילו בלירה ואילו כאן קילו אחד בלירה וחצי ,פי ארבעה
וחצי .שאלתי אותו :מי אמר שאין כאן ערלה? אמר לי :אני לא מספיק בשבילך?!
אמרתי :אם יש לו זקן בוודאי שאין כאן ערלה ...וכי אני אלך עוד לחנות אחרת?!
קשה לי ,סמכתי על זה ולקחתי ממנו ענבים .אח"כ ראיתי יביע אומר (ח"ו חיו"ד
סי' כ"ד) שכותב שאין צורך בזה ,כי אמנם הערלה בטלה באחד ומאתים וצריכים
מאתים פעם כמו הערלה (ערלה פ"ב מ"א) ,אבל זה כאשר אתה יודע ברור שיש
שם ערלה ,או שאדם נכנס לכרם שיש בו ערלה ואפילו ספק ערלה (כי זה נקרא
"קבוע") ,אבל אם אדם לוקח מחנות זה נקרא "פריש" ,כלומר שפרש מהמקור
שלו ,כי הפירות האלה יצאו מהכרמים והפרדסים והגיעו לחנות ,ולכן "כל דפריש
מרובא פריש" ,והרי מספר הענבים עם חשש ערלה בארץ פחות מעשרה אחוז
ובוודאי שהרוב בסדר .לכן אפשר לקנות מזה (וע"ע בחזו"ע-ברכות עמוד כ"ו).
וגם החזון איש משמע מדבריו שמתיר להלכה .וגם שאלתי את הרב חיים גריינמן
ע"ה ,ואמר לי שזה מותר מן הדין (עיין בספר אסף המזכיר ערך ענבים) .לכן אם
תמצא חנות עם השגחה תעדיף אותה ,אבל אם לא תמצא לא צריך לכתת רגלים
וגם לשלם פי ארבע וחצי (ובזמנו היינו עולים חדשים שכל פרוטה חשובה לנו),
אלא אפשר לסמוך על הרוב ,כי ככה הדין.

האם יש דין ערלה בפרי ה"פאפיה"?

 .י"פאפיה" זה פרי שפעם לא היה ידוע ,ולכן יש לנו ספק אם יש בו ערלה או לא,
כי הגזע שלו נשאר משנה לשנה ומאידך הפרי שלו נשאר שנתיים-שלוש שנים
בלבד ,ואם נאמר שיש בזה ערלה אסור לאכול פאפיה .שאלו את הבן איש חי ע"ה
(שו"ת רב פעלים ח"ב או"ח סי' ל') על זה ,והוא הסתמך על תוספתא שהובאה בכתב
יד של מהר"ש גרמיזאן (זה רבי שמואל גרמיזאן חכם גדול בן דורו של הפרי חדש
וקצת לפניו) ,שכתוב שם "כל אילן שמוציא פירות תוך שנה זה לא אילן אלא ירק".
והפאפיה הזאת נותנת פירותיה מיד תוך שנה ,וא"כ זה ירק ואין ערלה בזה .אבל
אבא ע"ה (שו"ת איש מצליח ח"ב חיו"ד סימן מ"ה אותיות י"ב-י"ג) הקשה הרבה
קושיות על זה ,וכתב שהכלל הזה לא מובא בפוסקים ,והתוספתא הזאת איננה
בעולם ,וכמה שמסתמכים ומתרצים עליה לא נמצאת תוספתא כזאת בשום מקום
בעולם .ואם היה כלל כזה היתכן שהוא לא מוזכר בהרמב"ם ולא בטור ולא במרן

שרבים אחרים הרימו ידים נואשות .מספר פעמים
אירע שבני זוג עמדו ממש על סף גירושין ,ובכל זאת
הצליח רבנו בפקחותו להשכין ביניהם שלום ורעות.
זוג מהרובע הקטן הופיע בבית הדין של הרובע ,כשהבעל
נחוש בדעתו לפרק את חבילתו .הוא חרה על כך שאשתו
פנתה לרבנים והתלוננה בפניהם כי הוא אינו מכבדה
ואינו דואג לצרכיה .הדיינים שהבינו את הרקע למריבה,
ניסו לדבר עם הבעל ברכות וקשות ,אך הוא עמד על
שלו ,ולא הסכים למחול על כבודו .משראו כי מדובר
ב'אגוז קשה' ,הפנו אותם לרובע הגדול לבית דינו של
רבנו הכהן הגדול ,מבני בניו של אהרן אוהב השלום
ורודף השלום ,אולי בפקחותו ואהבתו את השלום,
יצליח במקום שלא הצליחו אחרים.
לאחר שתהה רבנו על קנקנם ,הבין כי אין באמת
סיבה ממשית שיוריד עליהם המזבח דמעות .האשה
אשת חיל ובעלת מדות טובות ,ורק קפדנותו של
הבעל וגאוותו המרקיעה שחקים מסכנים את שלמות

המשפחה .ניסה רבנו לדבר על לבו של הבעל לוותר
על דרישתו ,ולהחזיר את שלום הבית על כנו ,כשהוא
מסביר כי חבל לו להפסיד אשה צדקנית כאשתו ,אך
דבריו נפלו על אזנים ערלות.
בהבנתו העמוקה בנפש האדם ,ירד רבנו לנבכי נפשו של
הבעל ,ועמד על שורש הענין כי כבודו של הבעל חשוב
בעיניו ,עד שהוא מוכן למכור בעבורו את כל היקר לו,
ולכן החל לחשוב על פתרון בכיוון הזה  -שלמען כבודו
יהיה חשוב לו לשמור על שלום ביתו .לאחר מחשבה,
הבריק לפתע רעיון מקורי במוחו .למרות שהפעולה
שהגה כללה הערמה ותחבולה ,החליט כי במקרה מיוחד
זה של שלום בית ,שהקב"ה הסכים אפילו למחות את
שמו  -המטרה מקדשת את האמצעים.
לבעל ולאשה הורה לשוב למחרת בשעה תשע בבוקר
לסידור הגט ,ובינתיים קרא לפניו את אחד מעניי
העיר שהיה לבוש בלויי סחבות ופניו רעים .כשהגיע,
ביקש ממנו" :מחר בתשע בבוקר תגיע לבית הדין,

בזכותך! עוד אנשים יזכו ללמוד ב'בית נאמן' >>>
תואר יו"ד סימן ט"ל ס"ק ל"ב) מזכיר אותו .ואפ"ה ממשיכים שם במנהג הזה.
רבי יוסף משאש ע"ה כתב ספר על המנהגים של טרפיות ,אתם יודעים איך
קרא לו? "נהג ולך" ,כלומר תנהג ותשתוק ,15כי המנהג ככה ולא יותר מזה.16
וגם בתונס מקילים ועושים נפיחה ,אבל פחות קולא ממרוקו ,כי היו עושים רק
בסוגים של סירכות שתלויים במחלוקת בלבד .אבל בג'רבא לא מקילים בזה.17
היתה עיירה אחת בשם "צפאקס" (באמצע הדרך שבין תונס לג'רבא) ,18שעשו
כמו מנהג ג'רבא שלא לאכול נפיחה .אבל אח"כ במשך הדורות בתוך מאה שנה
הגיע לשם רב אחד רבי עקיבא אביטבול ע"ה ,ואמר להם :בתונס היו גאוני עולם
רבי ישועה בסיס ורבי חי טייב ,וכי אתם צדיקים יותר מהם?! אני עושה נפיחה
כמו בתונס (עיין בשו"ת אחימלך הכהן חיו"ד סימן ו' ,ובספר מגדולי ישראל ח"ד
עמ' שע"ח) .19וגם אחרי שנפטר המשיכו מה שעשה והקילו בזה.

ולא בכל הפוסקים?! אמנם הרדב"ז (ח"ג סימן תקל"א) המציא את הרעיון הזה
בתור סניף לגבי החצילים ,אבל לא כתב לסמוך על זה ,אלא הביא עוד צירופים
שם .וככה גם דעת הרב וואזנר ע"ה (שו"ת שבט הלוי ח"ו סימן קס"ה) ומנחת
יצחק (ח"ט סימן ק"ח) והרב אלישיב (כ"כ בקובץ פרי מפרי ח"ג עמ' פ"ה) שיש
בפאפיה דין ערלה .גם הרב משה לוי ע"ה (ברכת ה' ח"ג פ"ז ס"ה) האריך הרבה בזה,
וכתב ככה .וגם הרב אליהו מאדאר שליט"א (שם ח"ה עמ' תקנ"ג) כתב תשובה
שלימה עשרה עמודים בזה ,והסביר בטוב טעם שיש בפאפיה חשש ערלה,
ודחה כל הטעמים שנאמרו בזה .אדם שקורא את הדברים לא צריך להילחם
בחרב ובחנית ,ולכן תאמר דברים נכונים וישרים ,אם לא קיבלו אותם היום אז
יקבלו אותם מחר ,אסור להילחם סתם ,כי המלחמות האלה לא הוסיפו כבוד
לאף אחד בעולם .13אבל אבא לא רצה לדחות דברי רב פעלים לגמרי ,כי הוא לא
יטעה בזה ,ולכן השתדל ליישב אותו וכתב שהפאפיה בחוץ לארץ מותרת ,כי זה
בכל אופן ספק ערלה ,ולהלכה ספק ערלה בחו"ל מותר (יו"ד סימן רצ"ד ס"ט).

בארץ ישראל צריך להחמיר בזה

 .גיאבל כל זה היה רק בחוץ לארץ ,ואילו כאן בארץ ישראל זה אתרא דמרן,
והוא פוסק שאסור להקל בנפיחה וכל שכן מיעוך ומישמוש לכן צריך להחמיר
ולאכול בשר חלק בלבד .וככה כתבו גם חכמי האשכנזים החיי אדם (חכמת אדם
שער משפטי הארץ ,פי"א סימן כ"ו) והשל"ה שני לוחות הברית (שער האותיות
דף נ' ע"ב) ,שבארץ ישראל צריכים לשמוע בקול מרן בזה .ועוד חכם אשכנזי
הרב מאיר אויירבאך כתב שצריכים להקפיד על בשר חלק (מובא בשו"ת יביע
אומר ח"ה חיו"ד סימן ג' אות א') .ואפילו שבדרך כלל הם לא מחליפים בקלות
את המנהגים שלהם .פעם הראשון לציון הרב עוזיאל ע"ה (על שמו הרחוב
כאן) אמר :למה יש מחלוקת כל הזמן? בוא נעשה כשרות אחת ,שכולם יהיו

ההלכה למעשה בזה

 .אילכן כאשר יגיע ט"ו בשבט וקונים פאפיה ,תשתדלו לקנות פאפיה של חוץ
לארץ ,כי של חוץ לארץ זה בסדר לכולי עלמא ,ואילו של ארץ ישראל צריך
להסתמך על כל מיני סמיכות שאינם ברורים ,וכיון שהיום הפאפיה לא נותנת
יותר משנתיים-שלוש מקסימום ,ממילא אסורה לגמרי בגלל ערלה ,לכן כדאי
לקחת פאפיה מחוץ לארץ ,שבזה יש לנו ספק מסויים שאפשר לסמוך עליו בזה
(ואולי פעם תתפתח החקלאות וימציאו פאפיה שתוכל להישאר כמה שנים).

בחוץ לארץ הקילו בבשר לא חלק

רחמים שליט"א שיתרגם את זה ,והיתה לו עבודה רבה בזה (ומסתמא שילם לו על זה) .אבל
לא כתב שם את השם של רבי רחמים ,אלא כתבו על שם ד"ר אחד .מאיפה הד"ר הזה
יודע כתב ספרדי?! מי שלא למד בכסא רחמים לא יודע את זה ...אח"כ אמרתי למו"ל
להביא לי את הספר ,ולא רצה כי אחרי זה יתפס על זה .ואח"כ השגתי אותו בדרך אחרת.
אבל לא יעלה על הדעת לשלוח את הספר ולכתוב תודה רבה למי שערך?! אין דבר כזה.
היום כמעט אף אחד לא יודע להגיד "תודה" ,רק יודעים לטרוף לגזול ולחמוס בלבד.
 .15מאיפה לקח את זה? מפסוק במלכים ב' (ד' כ"ד) "ותחבוש האתון ותאמר אל נערה
נהג ולך ,אל תעצור לי לרכוב כי אם אמרתי לך" .שם כאשר הבן של השונמית היה עומד
למות ,רצתה ללכת לאלישע הנביא ,חבשה את האתון ואמרה לנערה "נהג ולך".
 .16פעם אשתו של רבי יחזקאל מאזוז שליט"א שאלה את בעלה :למה עושים מנהג
מסויים? אמר לה :ככה המנהג! (והביאו את זה בספר מסויים) .זו תשובה קצרה וקולעת
על הכל .אבל לפעמים המנהג עם בעיה בהלכה.
 .17רק בדבר אחד וזה סירכא בשומן הלב שמקילים בזה( .עיין בספר ברית כהונה חיו"ד
מערכת הסמ"ך אות ה' ובהערות מרן שליט"א שם).
 .18כאשר באים מתונס הולכים חצי היום עד צפאקס ומשם חצי היום עד ג'רבא .העיירה
הזאת נוסדה ע"י אנשים שבאו מג'רבא ,למה? בגלל מעשה שהיה בכלה אחת ערביה
שבאה בליל החופה שלה בתכשיטים מפוארים מאד ,ראו אותה הערבים ושאלו אותה:
מאיפה הבאת את התכשיטים האלה? ואמרה להם שאביה הלך לג'רבא ויש שם שוק
"אסאגה" (פירושו צורפים) שיודעים לעשות תכשיטים .אמרו :א"כ נביא את היהודים לכאן
כדי שיעשו לנו דבר כזה .וככה נתייסד היישוב שם( .ראה בשו"ת שואל ונשאל ח"ג סימן ר"ה).
 .19היה שם רב אחד שמגלה על בהמה שהיתה לה סירכא למי שרוצה להחמיר בזה,
ורבי עקיבא אביטבול פיטר אותו ,ואמר לו :אתה מגלה סודות? תעוף מכאן .הרב הזה
היה רבי אליהו מאזוז ע"ה (שהיה בנוה שאנן) .בזכות שנלחם על הכשרות זכה שהבן שלו
רבי מאיר יששכר מאזוז הוא דיין בירושלים (כל פעם שולחים לי דפים של קובץ "בית אהרן

 .ביצריך להקפיד לאכול בשר חלק .בתונס ומרוקו היו נוהגים לעשות בבשר
נפיחה ,כלומר מורידים את הסירכא מהריאה ,ואח"כ לוקחים את הקנה ומתחילים
לנפח בה ,אם רואים שמבצבץ מים מהמקום של הסירכא זה טריפה ואם לא
זה כשרה .אמנם אין מקור לנפיחה הזאת ,והרמב"ם (פי"א מהלכות שחיטה ה"ו
וה"ז) כתב שאפילו שע"פ הגמרא הדין ככה למעשה לא עושים נפיחה .אבל
הם סמכו על זה ,כי אחרי גירוש ספרד הם באו למדינות מרוקו ותונס ואלג'יר,
והערבים שם היו אכזרים ואם הבהמה יצאה ליהודי טריפה לא היו קונים אותה,
וממילא היה ליהודים הפסד גדול מאד מזה ,ולכן חיפשו דרך להקל בזה ,ומצאו
את הדרך הזאת של הרמב"ם לעשות נפיחה .אמנם הרמב"ם שם לא סמך עליה
למעשה ,אבל הסכים לפירוש הזה .בזמנו במרוקו היה חכם אחד רבי חיים גאגין
ע"ה שכתב ספר עץ חיים נגד המנהג הזה .14ורבי חיים בן עטר ע"ה (ספר פרי
 .13פעם לפני ארבע מאות שנה היה ויכוח במה שאמרו (יומא ט"ז ע"ב) "כל פינות שאתה
פונה תפנה דרך ימין" ,האם הכוונה לפנות משמאל לימין או מימין לשמאל? ונחלקו בזה
שני גדולי עולם ,הרמ"ע מפאנו רבי מנחם עזריה מפאנו בספר ימין ה' רוממה ,ורבי יוסף
סמאג'ה בספר דרך ימין (כתוב שם סמיג'ה ,וכנראה זה משפחת סמאג'ה של היום .ראיתי את
הספר הזה ישן מאד בחו"ל .וכותב שם בתחלת הספר ככה" :פירוש דרך ימין ,לי יוסף בן בנימין").
אבל הפרי חדש (או"ח סימן קכ"ח סי"ז) סיכם כל המחלוקת בזה ברבע עמוד ,והכריע
שהפירוש הנכון שהולכים משמאל לימין ,וכמו שאנחנו עושים בחנוכה .אמנם אין לי
הספרים של הרבנים שהתווכחו בזה ,אבל ראיתי תמצית של הדברים האלה (נדמה לי
בחוברת קולמוס) ,וכתוב שם שכל אחד מהם כתב :ואם לא עשית כדברי אתה יוצא ידי
חובה .למה? כי מן הדין מדליקים בחנוכה רק נר אחד (שבת כ"א ע"ב) ,ולכן אם אח"כ פנית
ימינה או שמאלה אתה יוצא ידי חובה בזה ,לא העיקר לריב ולהילחם בזה.
 .14הספר הזה היה בכתב יד ,ולפני עשרים-שלושים שנה מישהו שלח כתב היד לרבי

ובשעה שנמצאים לפני פלוני ואשתו ,תלחש באזני
דבר מה .אני בתגובה אקים עליך קול זעקה ,אך אל
תדאג ,זה רק למראית עין ...יש בכך תועלת גדולה,
ואם תעשה כן ,שכרך יהיה גדול מן השמים" .שאל
אותו העני "מה אלחש?" ,אמר לו רבנו" :לא חשוב,
מה שתרצה תלחש."...
למחרת ,הגיעו בני הזוג לבית הדין ,ורבנו החל לברר את
שמותיהם לצורך כתיבת הגט .תוך כדי הדברים ,נכנס
אותו עני כמסוכם ,התקרב לרבנו ,ועשה עצמו לוחש
באוזנו .מיד האדימו פניו של רבנו ,והוא קם וגירשו
מהמקום בנזיפה" :בושה וכלימה! אינך מתבייש?! איך
עלתה על לבך מחשבה שכזו?! ."...הבעל ,נדהם לראות
את רבנו כועס כך .המתין קימעא עד שינוח מזעפו,
וניסה לברר בסקרנות מה חטא ומה פשע אותו עני
מסכן ,מה חרי האף הגדול הזה...
"עדיף שלא תדע "...עצרו רבנו ,ופנה להמשיך בכתיבת
הגט .תשובה זו רק הגבירה את סקרנותו של האיש

וישראל" ,וכותבים שם "רבי מאיר יששכר מאזוז בני ברק" .אבל אין לי שם יששכר והוא נמצא
שם בירושלים ,רק שהם מבלבלים אחד בשני ,מה נעשה להם?!).

שבינתיים דעתו הוסחה מהגט כליל" .זה קשור אלי?"
ניסה לברר .רבנו הנהן בראשו ואמר שוב "למה לך
לדעת ,אם תדע ,תכעס הרבה יותר ממני ...הזמן דוחק,
בוא נמשיך עם כתיבת הגט ."...כעת ,סקרנותו של
הבעל טיפסה עד לתנוכי אזניו ,והוא אמר לרבנו
"אם כך ,כבודו לא יכתוב את הגט ,בטרם יגלה לי מה
לחש לו אותו עני".
העמיד רבנו פנים כעוסות ואמר בזעם" :אין גבול לחוצפה
ולעזות פנים! אותו עני שראה שבאתם להתגרש ,לחש
באזני שאחר נתינת הגט ,אשדך את אשתך בשבילו."...
רבנו לא נרגע והמשיך" :הוא אינו מתבייש! עדיין אשת
איש היא ,וכבר נתן בה את עיניו ...אוי לה לאותה
בושה ,אוי לה לאותה כלימה!".
הבעל ההמום ,שהפעם כבודו וגאוותו נפגעו מהכיוון
ההפוך ,ניתר ממקומו ואמר "וכי העני הבזוי הזה יקח
את אשתי?! לא יקום ולא יהיה! נשבע אני כבוד הרב,
שבחיים שלי לא אגרש אותה."...

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

4

רבנו ניצל את ההזדמנות ,ופתר במקום את הבעיה
השורשית" :אני מסכים לבטל את הגט ,בתנאי שמעתה
ואילך תנהג בה כבוד ותדאג לכל צרכיה" .האיש שהיה
עדיין סהרורי ,הבטיח לרבנו כל מה שביקש ,העיקר
שאותו "בזוי" לא ישא את אשתו ...מאז ,נהפך לבו
של הבעל לטובה על רעייתו ,והשקט והשלום שבו
לשרור בין בני הזוג.

תרמתי ונושעתי
אחר פטירתו של רבנו יותר מבחייו ,נוכחו הכל לדעת
ביוקרה של המרגלית היקרה שהיתה מונחת בקרבם.
בפטירתו של רבנו ,לא רק שלא תמו נפלאותיו אלא
אדרבא הם נגלו ביתר שאת .וכבר אמרו רבותינו "גדולים
צדיקים במיתתן יותר מבחייהן" (חולין דף ז' ע"ב) .על
הנפלאות הגדולות שקרו בזכות רבנו אחרי פטירתו,
סובבים סיפורים רבים ועוד יסופרו ,ואם באנו לפרטם
כאן ,יכלה הזמן והמה לא יכלו .רק כדי לשבר את האוזן,

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

>>> לתרומות והנצחות  08-6727523או 052-7130554
דאמר שמותר בנפיחה .והרבה סומכים על הספק ספיקא הזה (פעם אמר לי
הרב בן ציון חדאד ששמע מרבי מוסא חדאד ואחרים ,שכאשר באים לתונס היו
אוכלים כל בשר שם) .לכן הבחור הג'רבאי הזה שרוצים להחמיר עליו שיאכל

כמו האשכנזים .קם עליו רבי צבי פסח פראנק ע"ה ,ואמר לו :כבודו ,אם אתה
עושה כמו האשכנזים אני אפתח בית שחיטה לספרדים ,מה זאת אומרת כמו
האשכנזים? וכי תזרוק לפח כל הפוסקים של הספרדים?! אין דבר כזה .והרב
עוזיאל שתק .היום כבר כולם יודעים על בשר חלק ב"ה .לכן כאן בארץ ישראל
צריך להקפיד על זה כי קודם כל זה אתרא דמרן ,ודבר שני העולם כבר יודע
מה זה "חלק" ,ודבר שלישי הרב עובדיה ע"ה הוזיל את הבשר החלק ,כי הוא
הביא בשר חלק בזול מאורוגוואי (או ממקום אחר) ,וככה פישט את הענין של
הבשר החלק .והיום יש הרבה בשר חלק ב"ה.20

בשר בלי ספיקות ,מותר לבשל לו יחד עם כולם.

כיום אין להקל בזה מספק ספיקא

 .וטאבל כאן בארץ כיום לא שייך להקל בזה ,ובאמת הרב עובדיה תמיד מנסה
להקל כי הוא יודע איך למשוך ולקרב את העם .24בזמנו אחד שאל את הרב :אני
מתארח אצל אחרים ,והם לא יביאו לי בשר חלק אלא בשר סתם ,ואם אגיד להם
שאסור יגרום הדבר למחלוקת ואיבה ,מה לעשות? ואמר לו שמותר לאכול שם,
למה? כי יש ספק ספיקא בזה ,ספק שמא הבשר הזה באמת חלק ,ואם תמצא
לומר שהוא לא חלק ,אולי כמאן דאמר שמותר בשר כזה .וכתב את זה בספרו
שו"ת יביע אומר (ח"ה חיו"ד סימן ג') .25אבל זה עד שהעולם התחיל לדעת מה
זה "חלק" ,כי היום כולם התחילו להקפיד בזה ,וכבר אתה לא מתבייש לומר
לחברך :אני אוכל רק חלק ,ואם ישאל אותך :למה אתה עושה את זה? תענה
לו :כתוב בתורה "ואנכי איש חלק" (בראשית כ"ז י"א) ,איך אני אוכל לא חלק?!...
אם אתה לא רוצה תביא לי עוף שאין בעיות בזה .26אבל אל תחפשו חומרות

מי שמחמיר והגיע למקום שמקילים בזה

 .דיאבא ע"ה מספר שכאשר הוא ומשפחתו הגיעו מג'רבא לתונס (בשנת תר"ץ)

וכולם עושים נפיחה שם ,אז שנה שלימה לא אכלו בשר אלא רק עוף .אבל מי
שאוכל רק עוף הפנים שלו מקומטות והולך ונחלש ובסוף יעוף ...לכן אמרו שאין
להם כח להמשיך בזה ,עשו התרה ואכלו כמנהג המדינה שם .21אבל אחר שנים
היו תלמידים מג'רבא באים ללמוד בישיבת כסא רחמים בתונס ,ואבא אמר לי
שאסור להם לאכול בשר לא חלק ,כי דוקא אנחנו שקבועים שם הולכים כמנהג
המדינה ,ואילו הם באו לפי שעה ולא לקבע ומתכוונים לחזור ,לכן אסור להם
לאכול לא חלק (עיין ש"ע סימן תס"ח ס"ד) .מה עושים בשבילם? כבר אז היתה
לאבא השפעה שם ,וכל בהמה שיצאה חלק היו מביאים אותה לישיבה .מאז
קנו פריז'ידר לישיבה (עד אז לא היה לנו פריז'ידר כי לא היו צריכים את זה),22
מניחים שם את החלק העליון של הבהמה ,והבחורים אוכלים מזה .וכאשר היו
בחורים באים לאכול אצלנו בבית ,אבא היה לוקח חתיכה מהבשר החלק של
הישיבה ,קושר אותה בחוט ומבשלים אותה עם כל הבשר שלא חלק ,והבחור
אוכל מזה .למה מותר לעשות ככה? קודם כל המנהג הזה כבר היה לעולמים,
בימי הראב"ד (המשיג על הרמב"ם) .23דבר שני ,הרי יש מתירים לאדם מג'רבא
לאכול בתונס בשר לא חלק ,מטעם ספק ספיקא ,ספק שמא הבשר הזה באמת
חלק ,וכי בתונס היתה חותמת אם זה חלק או לא?! היתה רק חותמת של כשר,
ויש גם חלק בתוך הבשר שם .ואם תמצא לומר שזה לא חלק ,אולי הלכה כמאן

 .24יש כאלה שתמיד אומרים "אסור" ,ולדעתם אסור לאכול אצל ספרדים ,כי הם
עושים היתר מכירה בשמיטה וממילא כל הכלים שלהם טרף .חזק וברוך ...וכי הכלים
שלכם לא טרפים?! הרי אתם עושים נפיחה או מיעוך ומשמוש שכל זה טרף לדעת מרן.
ואדרבה זה יותר גרוע מהיתר מכירה ,כי לדעת מרן הסירכא הזאת טריפה דאורייתא,
ואילו היתר מכירה זה חשש איסור דרבנן ,כי שמיטה בזמן הזה דרבנן וספיחים דרבנן,
למה אתם כ"כ מחמירים בזה?! (ועיין בשו"ת בית נאמן ח"א עמוד שע"ח).
 .25אבל היתה לי שאלה על זה ,כי אם זה בשר חלק המחיר יקר הרבה יותר ,והרי הוא
קונה אותו במחיר רגיל ,וא"כ איך הרב אומר ספק שמא זה בשר חלק?! עד שהסביר
לי תלמיד חכם אחד שעובד בצבא (השם שלו אבישי פרץ) ,שלפעמים קורה שיש הרבה
חלק ואין מי שיקנה אותו ביוקר ,ומכניסים אותו ביחד עם כל הבשר הכשר לא חלק,
וא"כ יתכן שיש שם חלק .ויש עוד כל מיני צדדים להקל בזה (עיין בעלון מס'  20אותיות
נ"ד-נ"ה ,ובחוברת אור תורה שבט תשע"ה סימן נ"ט אות ב').
 .26אם מחפשים בעיות אין סוף לזה .פעם ראיתי חוברת אחת שכתוב שם "להתעורר"
וציירו שם שעון עם השעה שתים עשרה .מה קרה? כי יש
ספק בעופות וספק בסכינים וכו' ספיקות וספיקי ספיקות.

 .20פעם היה שגעון בבני ברק ,כי בשר כשר רגיל היה עולה שמונה לירות לקילו ,וכשמגיע
פסח ואנחנו רוצים לאכול בשר הולכים לחנות "דיאמנט-שטיין" (ברחוב הרב שך .פעם

קראו לו רחוב הרצל .השך והרצל להבדיל זו אותה גימטריא" ,זה לעומת זה עשה האלקים" (קהלת
ז' י"ד) ,זה בקדושה וזה בצורה אחרת) ,ושם קילו בשר חלק עולה ארבעים וחמש לירות ,זה

שמונה וזה ארבעים וחמש! וכי יש לנו ברירה?! קנינו משם .ואח"כ היינו חוזרים לאכול
עופות עד שמגיע חג אחר .אבל היום יש הרבה חלק בזול ב"ה.
 .21ולא היו יכולים לבקש שיביאו להם בשר חלק ,כי באותו הזמן לא כל אחד עושה
מה שירצה ,ולא היה דבר כזה בעולם.
 .22היום אומרים שפריז'ידר לא צריך הכשר לפסח כי זה קר ולא חם ,ולכן מספיק לנקות
אותו טוב בלבד .אבל בזמנו אבא ע"ה ראה דבר פלא שיש טעם של בשר גם במאכלים
אחרים שמניחים שם .אבל בכל זאת ההלכה שאם מנקים ואין לא טעם ולא ריח סומכים
על זה (עי' חזו"ע-פסח עמוד ע"ז).
 .23הראב"ד היה מחמיר בדבק ,מה זה דבק? שאם יש בריאה שתי אונות דבוקות אחת
לשניה בלי סירכא שמחברת ביניהם ,הראב"ד מחמיר ואומר שזה טרף ,וחכמים אחרים
אומרים שזה כשר" ,אומר לדבק טוב הוא" (ישעיה מ"א ז') .וכאשר הראב"ד היה מתארח
אצל מישהו אחר ,היה מבקש חתיכה מבשר שאין בו דבק וקושרים אותה בחוט ,אפילו
שמבשלים אותה בקדרה שלהם שאוכלים בשר עם דבק .וחיפשו כל מיני טעמים לזה
(עיין בשו"ת יחוה דעת ח"ה סימן ל"ב בהערה) .וא"כ מצאנו דבר כזה( .וע"ע בשו"ת אחימלך
הכהן חיו"ד סוף סימן ו' בהערה שם).

הבאנו כמה פתיתים לדוגמא ,ומהם ילמד
הקורא את כוחו הגדול של רבנו בשמים.
גננת אחת קיבלה את משכורתה החודשית
מהגן ,והניחה אותו בתיקה האישי .כשרצתה
להוציא את הכסף ,התפלאה לראות כי
הכסף נעלם מהתיק כאילו בלעתו האדמה.
ביודעה בבירור שהכסף היה מונח שם,
לא נואשה ורוקנה את תכולת התיק,
חיפשה ביסודיות ,אך הכסף איננו .אחת
הגננות שראתה את בהלתה וחיפושיה
הציעה לה" :תתרמי צדקה לקופה של רבי
חויתה ובע"ה תמצאי את כספך .זו סגולה
בדוקה ומנוסה!" .הגננת התקשתה להאמין
שהסגולה תועיל ,אחר שחיפשה בצורה
מדוקדקת בכל התיק ,והניחה שכנראה
הכסף נגנב ממנה .החברה החלה לספר
לה על גדלותו של רבנו וסיפורי ישועות

שנעשו בזכותו ,עד שלבסוף השתכנעה
והסכימה לנדור סכום כסף לצדקה של רבנו.
כשהגיעה לביתה וסיפרה לבעלה על האבידה,
ניסה גם הוא את מזלו ,לקח את התיק ורוקן
את תכולתו .והנה להפתעתה ולתדהמתה
נשלפו אחר כבוד שטרות הכסף בשלמות.
התברר כי הבטנה של התיק נקרעה ,והכסף
נפל בין הבטנה לשכבה החיצונית .נדהמה
האשה לראות כי רק לאחר שנדרה צדקה
לקופה של רבנו ,הגיחו השטרות ממחבואם
כאילו קבלו אישור להתגלות...

גדול שימושה
הגאון רבי רפאל כהן שליט"א ראש מוסדות
"יתד התשובה" בעיר צפת ,טס מדי פעם
לצרפת לטובת מוסדותיו החשובים .כשהיה
הגאון החסיד רבי בוגיד סעדון זצ"ל בחיים,
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מה שכתוב "ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן האדום האדום הזה" (בראשית
כ"ה ל') ,ומסבירים לילדים בגן שעשיו אמר ליעקב :באתי עייף מהציד ,אני רוצה
לשכב על ספה ,ואתה תקח את הסיר ותשפוך לפה שלי (עיין רש"י שם) .וכי כוונת

מן האויר ,כי זה שטויות ואסור לעשות את זה .הקב"ה לא אוהב מי שמחמיר יותר
מדי" ,חמור חמורתים בלחי החמור" (שופטים ט"ו ט"ז) .היום יש "חלק הרב לנדא",
"חלק הרב מחפוד"" ,חלק עטרה"" ,חלק אשפר" ,כולם חלקים .ואם נחפש ספיקות
וספיקי ספיקות אין לדבר סוף.27

הרמב"ם כאן לפתוח את הפה ענק ולשפוך לפה?! אבל בספרד תירגמו את המלה
"הלעיטני" לערבית כמו "השקיני" ,וככה תירגמו את המלה "הגמיאיני נא מעט
מים מכדך" (בראשית כ"ד י"ז) .מי שיודע ערבית והתרגום יברר ויראה שזו אותה
מלה בדיוק .למה הרמב"ם השתמש בזה? הרי לא נמצא לשון כזאת בגמרא ,וגם
חוץ מעשיו אף אחד לא השתמש בזה .אלא בספרד פירשו את המלה "ללעוט",
שזה דבר לא נוזל ולא מוצק .והנה מצאנו הלעטה בנזיד עדשים ,שזה מצד אחד
לא מוצק שלועסים אותו ומאידך זה גם לא נוזל כמו מים ששותים אותו ,אלא
באמצע סמיך ולועטים אותו .איפה מצאתי את הפירוש הזה? בפיוט שחיבר רבי
יצחק בר ראובן באזהרות לחג השבועות .29לכן גם כאן הרמב"ם שכתב "ללועטו",
כלומר אפילו אם אתה לא לועס בשינים ,ג"כ מברך על זה בסעודה.

לברך על ארק באמצע הסעודה

 .זטיש מחלוקת אם לברך על המים באמצע הסעודה .בשו"ת יצחק ירנן (ח"א
סימן כ"ג) הביא עשרים ושלשה גאונים שדעתם לברך על המים ,אבל מרן (סימן
קע"ד ס"ז) פסק כמו רבנו תם (ברכות מ"ב ע"א בתוד"ה אי הכי) שלא מברכים על

המים באמצע הסעודה .למה? לא בגלל שברכת המוציא לחם מן הארץ פוטרת
את ברכת שהכל ,אלא בגלל שהאוכל מביא צמאון וא"כ המים טפלים ,ו"כל עיקר
ועמו טפילה מברך על העיקר ופוטר את הטפילה" (ש"ע סימן רי"ב ס"א) .זה הדין
של המים .אבל ארק לא שותים בגלל צמאון אלא לעכל את האוכל ,מה הדין בזה?
כף החיים (סימן קע"ד אות ט"ל) כותב בשם רבנו זלמן ועוד אחרים ,שכיון שהארק
בא לעכל את המאכל ולא לרוות את הצמאון ,וכי מי שצמא וישתה ארק יגמר לו
הצמאון?! לכן מברכים עליו שהכל נהיה בדברו אם שותים אותו בסוף הסעודה.

"ואם צמא השקהו מים"

 .חיויותר מזה ,הגר"א (שם) כותב על מרן שכתב "ללועסו" ,לאו דוקא ללועסו אלא
כל שאינו דרך שתיה מברכים על זה ,והרי הגלידה ג"כ לא דרך שתיה ,וכי מישהו
שותה גלידה?! הרי אוכלים אותה בכף .ולכן גם בנידון שלנו אפשר לברך עליה
בסעודה .דבר שני ,הגלידה לא באה מחמת צמאון ,אלא להיפך היא מביאה צמאון,
ולוקחים אותה בסוף הסעודה לתענוג בעלמא ,וא"כ דינה כמו ארק שמברכים עליו
בסוף הסעודה .לכן רבי דוד יוסף כותב בשם אביו שאמר לו שמברכים על הגלידה
באמצע הסעודה ושכן ראה אותו כמה פעמים נוהג כן ,וככה דעת הרב שלום כהן
שליט"א (הובא בהלכה ברורה שם) .רבי דוד מוסיף שבשבת אביו לא היה מברך
עליה באמצע הסעודה ,כי לפי דעתו אולי גלידה כמו שתיה ונפטרה בקידוש .אבל
אם היא לא כמו שתיה לא נפטרה בקידוש ,וא"כ לפי הגירסא האמתית "ללועטו"
אפשר לסמוך לברך על הגלידה בסעודה (וע"ע בעלון מס'  50אותיות י"ג-ט"ו).
לא באנו לעשות ויכוחים בין הרב הזה לרב הזה ,אלא לומר מה ההלכה אומרת
בזה( .וע"ע למוה"ר רבי משה לוי ע"ה בברכ"ה ח"ב פ"א הט"ז ובח"ה עמוד ט"ל
ובתשובת תלמידו הרה"ג רבי חננאל הכהן שליט"א שם עמוד מ"ט).

לברך על גלידה באמצע הסעודה

 .זימה עם הגלידה? רבי יצחק יוסף שליט"א אומר ששמע מאביו שלא מברכים
עליה באמצע הסעודה ,כי דינה כמו מים .אבל מחילה מכבודו ,קודם כל יש שמועה
הפוכה ,כי רבי דוד יוסף שליט"א (ספר הלכה ברורה ח"ט עמ׳ קצ"ה) כותב ששמע
מאביו שאפשר לברך על הגלידה בסעודה .אבל אני אסביר לכם את הסיבה לזה.
מרן (סימן ר"ח ס"ו) כתב :קמח של אחד מחמשת מיני דגן ששלקו וערבו במים או
בשאר משקין ,אם היה עבה כדי שיהיה ראוי לאכילה וללועסו ,מברך בורא מיני
מזונות וכו' .והרי "ללעוס" פירושו לכאורה לטחון בשינים ,וא"כ דבר שלועסים
אותו נחשב כאוכל ,אבל הגלידה אינה נחשבת כאוכל כי לא לועסים אותה.
ובאמת הרב בגליונות של היביע אומר החדש (ח"ה סוף סימן י"ח הערה  )9כותב:
מה שכתב מעשה נסים (עמ' ס"ה) שאוכלים את הגלידה ,ליתא ,כי גם זה נחשב
שתיה .וא"כ לא מברכים עליה בסעודה .אבל הגירסא הזאת בשלחן ערוך תמוהה,
כי מרן לקח את דבריו מהרמב"ם (פ"ג מהלכות ברכות ה"ג) ,והוא כותב שם :קמח
של חמשת מיני דגן שקלהו ועירבו במים ,אם היה עבה כדי שיהיה ראוי לאכילה
וללועטו ,מברך בורא מיני מזונות .ולא כתב ללועסו ,אלא ללועטו ,כלומר לשתות
את זה בלעיטה .זאת הגירסא הנכונה בלשון הרמב"ם .ככה מעיד האבודרהם
בהלכות ברכות (בראש השער השני) ,וככה כתוב בכתבי יד וברמב"ם פרנקל ,וגם
ברמב"ם החדש מכתב יד שנקרא "ספר המוגה" .28מה זה לעיטה? אנחנו מכירים

לכתחילה מברכים "שהכל" על הבמבה

 .טיאותו הדבר לגבי הבמבה .יש אומרים שמברכים עליה בורא פרי האדמה,
והביאו הרבה טענות על זה .30אבל אחר הכל רבי דוד שליט"א (הלכה ברורה ח"י
דולר .שאלתי אותו :מה זה? ואמר לי שזה צילום כתב יד עתיק ,שהרמב"ם חתם עליו וכתב
"זה מוגה על ידי" ,כלומר זה הוגה ע"פ כתב היד שלי.
 .29כתוב שם" :ולועטי הדם בחלליהם ,כל אוכליו יאשמו ,רעה תבוא אליהם" .המלה
"ולועטי" אין בה משקל או חרוז והיה יכול לומר ואוכלי הדם וכדו' ,למה אמרת "ולועטי"?
משום שהדם גם סמיך וגם נוזל .והנה מצד אחד מצאנו בתורה "כל נפש מכם לא תאכל דם"
(ויקרא י"ז י"ב) ,ומצד שני כתוב ביחזקאל "ואכלתם בשר ושתיתם דם" (ל"ט י"ז) ,מה נפשך
אכילה או שתיה? אלא שיש כאן את שניהם ,כי מצד אחד הוא סמיך ומצד שני לא לועסים
אותו .לכן רבי יצחק בר ראובן השתמש בביטוי הזה "ולועטי הדם" ,שהם שותים את הדם
בהלעטה[ .אמר העורך :וכן מוכח בתיקוני הזהר (תיקונא תליתאה בהשמטות ,הובא בחזו"ע
אבלות ח"ג עמ' רו) וז"ל :ובודאי דאינון שלוחא דצבורא ,צריכין כד קראן בס"ת ,דיחתכון
מלין ולא ימרון להו בהלעטה ,כגוונא דערב רב דאיתמר בהון הבשר עודנו בין שיניהם ,והוו
אכלין להו בהלעטה ולא הוו טחנין ליה ,וכגוונא דעשו דאיתמר ביה הלעיטני וכו' (הערת
רבי שמואל עידאן נר"ו עורך "ילדי גאולה")].
 .30אברך אחד שלח לי ספר ארבע מאות עמודים על הבמבה! אמרתי לו :היום על עגונה

מי שרוצה להשתגע יכול לעשות את זה ,ואדרבה מקיים מצות עשה דאורייתא "והיית
משוגע" (דברים כ"ח ל"ד) ...כאשר מכניסים הרבה ספיקות אין לדבר סוף .בין הדברים כתבו
שם :למה האיסור בטל במאה או בששים? אנחנו רוצים להחמיר בזה .תחמירו ותעשו
מה שאתם רוצים .גם לפעמים מצאו מים במח של הבהמה ורוצים לאסור את הכל ,אבל
ההלכה אומרת חד בתרי בטיל ויש כללים בזה .אם אדם יחמיר כל החומרות הבשר יהיה
יקר יותר ממרגליות ,אי אפשר ככה.
 .27אמנם יש "מרובעים" כאלה שלוקחים בשר רק מהרב פלוני כי הוא מחמיר כמו
האשכנזים ,ואילו "עטרה" זה לא בשבילם .אבל באמת עטרה מחמיר כמו כולם .וככה הרב
עובדיה אמר להם :תעשו את החלק שלנו אליבא דכולי עלמא ,שאין בו ספק לאשכנזים
לספרדים לאתיופים ולתימנים ,אלא כולם יאכלו את החלק הזה.
 .28פעם רבי אלי סתהון שליט"א הביא לי מתנה ספר ,ואמר לי שזה עולה שמונה מאות

מיד כשהיה רבי רפאל נוחת בצרפת ,היה מגיע לביתו
לדרוש בשלומו .פעם אחת כאשר הגיע אליו ,היה אצלו
יהודי מהקהילה בשם פֶ ּנּו מאמו הי"ו .אחרי שסיים רבי
רפאל את ביקורו ,פנה רבי בוגיד וסיפר לבן קהילתו" :רבי
רפאל הי"ו הוא אחד מגדולי מחזירי התשובה בימינו!
הוא מזכה הרבים גדול ,והקים עולה של תורה ותשובה
בעיר צפת תבנה ותכונן .היודע אתה כיצד זכה אביו
לבן כזה ,למרות שסבו ואביו אינם ממשפחת רבנים?
"ובכן ,לסבו של רבי רפאל קראו מר מגוס כהן ז"ל,
והוא היה שמש בית הכנסת של הרב שלנו ,רבי חויתה.
ומנהג עשה לו שבכל פעם שראה את רבי חויתה מתכונן
לערוך קניות בשוק ,היה מציע לרב להמשיך ללמוד,
והוא יסדר לו את כל עניניו .בזכות זה ששימש תלמיד
חכם גדול וגרם לו שלא יתבטל מלימודו וימשיך לכתוב
את חידושי תורתו שכל עם ישראל נהנים מהם ,זכה
לנכד תלמיד חכם גדול ומזכה הרבים .וכמו שאמרו

בגמרא (שבת כ"ג ע"ב) שמי שמכבד תלמידי חכמים –
יהיו לו בנים תלמידי חכמים ,ולמר מגוס לא היו בנים
כי אם שתי בנות ,ובתו זכתה ברבי רפאל ובאחיו רבי
בנימין כהן שגם הוא ת"ח ומנהל תלמוד תורה "פרחי
כהונה" בצפת".

בפקודת ישועה ורחמים
אהרן פ .שכב לישון ,עייף מהיום העמוס שעבר עליו.
לפתע הוא רואה בחלומו דמות רבנית מתקרבת אליו
וניצבת לידו .הוא הביט בדמות וניסה לפענח מי הוא
הרב ,עד שזיהה שהדמות היא של רבנו ,אותה זכר
מלוח השנה של ישיבת "כסא רחמים" .רבנו פנה אליו
ואמר לו בקול שמח" :לך להדליק את הנר שלי במושב
ברכיה ,מזל טוב! לאחותך יש בן זכר!" .אהרן התעורר
מהחלום מבולבל ונפעם .אחותו נשואה כבר עשר
שנים בלי ילדים ,ומי יודע אולי קרה הנס והיא תלד
בן לשמחת כל המשפחה.
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למחרת השכים קום והלך לקיים את דברי רבנו ,הוא
נסע למושב ברכיה ,והדליק את ה"קנדיל" לעילוי
נשמת רבנו ,התפלל עליו ועל כל בני משפחתו וחזר
לעירו .כשהגיע לביתו התקשר לאחותו ,ולאחר ששאל
לשלומה אמר לה בהתרגשות" :מזל טוב ,מזל טוב!".
נדהמה האחות למשמע אוזניה ואמרה לו" :מי סיפר
לך שהחודש הזה ב"ה יש לי בשורות טובות? עדיין
לא סיפרנו לאף קרוב משפחה על הנס שארע לנו".
חייך אהרן בעברה השני של השפופרת ,וסיפר לה את
חלומו ,ואת שעשה בעקבותיו.
התפעמותה של אחותו גברה ,והיא אמרה לו" :אם לך
יש סיפור מיוחד ,אז גם לי יש סיפור מיוחד שממנו
יובן לך כל חלומך .כפי שידוע לך קרוב לעשר שנים
לא נפקדנו בילדים ,ובשנה שעברה ,הגעתי להילולא
של רבי רחמים חי חויתה ,והחלטתי לתרום סכום נכבד
לישיבת "חכמת רחמים" ,כאשר אני מבקשת שתעמוד
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עליו ואמר לו "צא ובדוק בתועבות אמך" .בדקו ומצאו שיש בו פסול .עד כאן.
אבל הוא לא יודע שהלכה לא כמו רבי אליעזר .תפתח פירוש המשנה להרמב"ם
(מגילה פ"ד מ"י) ,תפתח רבנו עובדיה מברטנורא (שם) ,ותפתח הרמב"ם (סדר
ההפטרות) ותראה שכותב את ההפטרה הזאת .למה ההוא נענש? משום שעשה
"להכעיס" בפני רבי אליעזר שהיה מרא דאתרא שם ,אבל ההלכה שאפשר לומר
את ההפטרה הזאת .וא"כ למה אתה מחפש "שרשי ההלכה הקדומה"?! וגם זה
לא מנהג של ג׳רבא בלבד ,אלא גם בתונס ובתימן ובבבל ועוד מקומות אחרים
אמרו את ההפטרה הזאת .לכן אין לנו שום בעיה לומר את ההפטרה "הודע את
ירושלים" ,וככה יוצאים ידי חובה .וגם ההפטרה מתאימה בדיוק לעם ישראל
איך שהיו במצרים.

שו"ת אוצרות יוסף סי' י') כותב שברכת הבמבה שהכל .וגם אם נניח שיש ספק
אדמה או שהכל הרי שהכל פוטר הכל ,ולכן תברך שהכל בלי רעש בלי זעם ובלי
ויכוחים ,ומאי נפקא מינה?! רבי משה ע"ה (ברכת ה' ח"ג פ"ז סל"ו) כותב שברכתה
שהכל ,ומי שבירך עליה בורא פרי האדמה יצא בדיעבד וכך גם כותב רבי דוד
(שם) ,אבל לכתחילה מברכים שהכל כי זה פוטר הכל .צריך לדעת כמה שאפשר
להשוות בין הדעות עושים את זה .וכיון שיש עדות של רבי דוד שאבא אמר לו
ככה (שם בתשובה) ,א"כ למה בכל דבר להכניס ספיקות וספיקי ספיקות?! תלמדו
כלל :כמה שתיכנס בין הטיפות זו החכמה ,לא לומר "אני על משמרתי אעמודה",
"צריך להיות ככה" וכדו' ,כי לפעמים יבוא אדם אחר ויאמר לך :אתה חולם בהקיץ,
"ופרעה חולם והנה עומד על היאור" (בראשית מ"א א') .אבל כאשר אתה עושה
דבר אליבא דכולי עלמא ,אין לך דבר טוב מזה.

אין בעיה לומר הפטרת "הודע את ירושלים"

אל מלא רחמים ,יתמלא ברחמים על נפש רוח ונשמת אבא מארי הגאון הקדוש
רבי מצליח מאזוז בן רחל ,שנפטר כהיום הזה .רוח ה' תניחהו בגן עדן ,ותהיה
נשמתו צרורה בצרור החיים ,אמן כן יהי רצון.

 .כבהפטרת השבוע של פרשת שמות ,יש נוסח של הספרדים ויש נוסח של
האשכנזים ,ואנחנו קוראים לפי הנוסח של הרמב"ם" ,ויהי דבר ה' אלי לאמר ,בן
אדם הודע את ירושלים את תועבותיה" (יחזקאל ט"ז א'-ב') .פעם חוקר אחד ד"ר
נחום סלושץ ,31כתב ספר על יהדות ג׳רבא וקרא לו "אי הפלא" ,ושם כתב :בג׳רבא
מצאתי הלכות שקדמו להלכה" ,שרשי ההלכה הקדומה" ,למשל הם אומרים
את ההפטרה "הודע את ירושלים" ,והרי הגמרא (מגילה כ"ה ע"ב) אומרת שלא
להגיד את ההפטרה הזאת .ומביאה מעשה באחד שקרא אותה ,ורבי אליעזר כעס

מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב ,משה אהרן יוסף דוד ושלמה,
וכל הקהילות הקדושות והטהורות ,הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה גדולים
וקטנים ,הם ונשיהם ובניהם ותלמידיהם וכל אשר להם ,מלכא דעלמא יברך יתכון,
ויזכה יתכון ,וישמע בקל צלותכון ,וימלא כל משאלות לבכם לטובה ,בבריאות
איתנה והצלחה רבה .ותעלו מעלה מעלה ,שאנשים יידעו וילמדו שטת הלימוד
המקורית ,ויפיצו אותה בכל העולם ,וכן יהי רצון ונאמר אמן.

כותבים רק עשרה דפים ומתירים אותה ,וכי הבמבה הזאת חמורה יותר מכל העגונות!?...
מה קרה לך?! מה השגעון הזה?!
 .31כל ה"חוקרים" במרכאות ,כי הם לא חוקרים ולא יודעים כלום .אמנם אביו היה תלמיד
חכם אבל הוא היה ככה-ככה.

לי הזכות לזרע קודש של קימא .כעת כשאתה מספר
לי על חלומך ,מיד אני מקשרת בין המקרים ומבינה
שבזכות תרומתי לישיבת "חכמת רחמים" זכיתי וב"ה
נפקדתי".
אשה אחרת נדרה שאם ּבִ ָּתּה תמצא את זיווגה ,היא
תבוא להילולא של רבנו ותרים תרומה לישיבת "חכמת
רחמים" .הבת אמנם מצאה את זיווגה ,אך האם שכחה את
נדרה .מאז ,במשך שמונה שנים מנישואיה לא הצליחה
הבת להיפקד בזרע של קיימא .ואז בא רבנו בחלום
לאם ,והזכיר לה נשכחות" :את חייבת לי משהו."...
אימצה את מוחה ונזכרה בנדרה .באה להילולא לשלם
את נדרה ,והנה הפלא ופלא ,באותה שנה ילדה בתה בן.
נפלאות בציון הקדוש
ציונו הקדוש של רבנו בהר המנוחות ,הפך לתל תלפיות
למבקשי ישועה ,כאשר רבים מהפוקדים את הקבר
ומעתירים בתפלה בזכותו של רבנו ,רואים נסים גלויים,

מי בזרע של קיימא ומי ברפואה וכדומה .נביא בזאת
סיפור אחד מני רבים שסיפר נכד רבנו הגאון רבי
ברכאל כהן שליט"א ,סיפור אשר לא ללמד על עצמו
בא אלא ללמד על הכלל כולו בא:
אברך תלמיד חכם אשר היה נשוי למעלה מחמש שנים,
ציפה בכליון עינים לפרי בטן ,והיה משיח את לבו אלי
בדברי כאב כפעם בפעם .יום אחד סמוך לחודש ניסן
הצעתי לו" :בוא נעלה בערב ראש חודש ניסן לציון
קדשו של זקני מוהרח"ך זיע"א ,נסיים שם את כל
ספר התהלים ,ולה' הישועה" .הלה סבר וקיבל ,ובערב
ראש חודש עלינו יחד עם אברך נוסף לציון הקדוש.
במותב תלתא כחדא ,עמדנו בתפלה וקראנו את כל
ספר התהלים מלה במלה בכוונה גדולה .ויהי כמשלוש
חדשים ,קבלתי טלפון מידידי הנ"ל ,ובהתרגשות רבה
סיפר לי כי זמן קצר לאחר התפלה עברו הוא ורעייתו
טיפול בעל סיכויים קלושים מאוד (וכבר עברו אותו

לחסויות ,להפצה ,להנצחות ולקבלת העלון לפנות לפקס >>> 077-3179532
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קודם פעמיים ללא הצלחה) ,והלא יאמן קרה ...וב"ה
בהגיע העת זכה לחבוק בן זכר של קיימא.

וגם פלט'ה היתה לו
למשה (שם בדוי) נעלמה הפלטה היקרה ליישור שיניים.
מאחר ועלותה גבוהה ,הזדרז לחפשה בכל הבית ,אך לא
מצאה .הצטער משה והניח כי עקב הצבע השקוף שלה
השליכוה בלי משים אל פח האשפה .והנה לאחר מספר
ימים התקיימה ההילולא השנתית של רבנו בישיבתו
הקדושה "חכמת רחמים" ,ומשה שהשתתף בהילולא
החליט לתרום סכום מסוים לישיבה ,כשהוא מבקש
שזכות זו תעמוד לו שימצא את הפלטה שאבדה לו.
לא עברו מספר ימים ,והנה הוא מוצא את הפלטה
שלו זרוקה ליד דלת היציאה מביתו .שמח משה מאד
על הנס שקרה לו ,והשתומם לנוכח העובדה כי לאחר
התרומה מצא את אבדתו במקום שחיפש בו כבר
פעמים רבות ללא תוצאות.
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בימוי והפקה :מיכאל כפלין הפקות |

צלמים :שי שבירו ,מנדי הכטמן,אריאל אוחנה

 מה בתמונה?

בס"ד

יַ ְל ֵדי ְג ֻא ָ ּלה
בת

תשובה ניתן לענות בקו בית נאמן

 079-9270505שלוחה 23

בין הפותרים נכונה יוגרל פרס
(חובה לציין שם וכתובת)

ְ
ְּת ַלס ַמ ַען
ֵּפר

הרבנית אסתר מאזוז ע"ה

לע"נ גאולה
מרן ראש הישיבה שליט"א
לילדים מתוך שיעוריו של
בית נאמן
גליון
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ֲה ָל ָכה נֶ ֱא ָמנָ ה
אֹומ ִר ים "ּבְ ַע לְ ָמ א ִּד י
ּבַ ַּק ִּד ישׁ ְ
ֹלקת ִאם
עּותיּה" .יֵׁש ַמ ְח ֶ
בְ ָרא ּכִ ְר ֵ
עּותיּה ְ(ּבלִ י ָּדגֵ ׁש) אֹו
אֹומ ִרים כִ ְר ֵ
ְ
עּותיּה ְ(ּב ָדגֵ ׁש) .רֹב ָהעֹולָ ם
ּכִ ְר ֵ
עּותיּה" ּבְ לִ י ָּדגֵ ׁש,
אֹומ ִרים "כִ ְר ֵ
ְ
(למה? כי המלה שלפניה "ברא"
מסתיימת באל"ף ,ואותיות בג"ד
כפ"ת אחרי אותיות אהו"י הן רפויות).

ַאְך לְ ִפי ֵּפרּוׁשֹו ֶׁשל ַהּגְ ָר"א צָ ִריְך
לֹומר ּבְ ָדגֵ ׁש (שהוא מפרש שיש
ַ
טעם מפסיק ב"ברא" ,ויש כלל שאם
המלה שבסופה אל"ף יש בה טעם
מפסיק ,אז אחר כך במלה הבאה יבוא
דגש בבג"ד כפ"ת) ,וְ כָ ְך ִה ְסּכִ ימּו

ּכָ ל ַחכְ ֵמי ּגֶ ְ'רּבָ אַ ,רּבִ י ָשׁאּול ַהּכ ֵֹהן
ּכּורים ,וְ כֵ ן
ְמ ַחּבֵ ר ֵס ֶפר לֶ ֶחם ַהּבִ ִ
יתה ַהּכ ֵֹהן זַ צַ "ל (ּכָ ְך
נֶ כְ ּדֹו ַרּבִ י ְחוִ ָ
ָׁש ְמעּו ִמ ֶּמּנּו ַא ָּבא זַ ַצ"ל וְ ָה ַרב ַצ ָּבאן
זַ ַצ"ל) ,וְ גַ ם ָה ַרב עֹובַ ְדיָה (בשו"ת יביע
ּפֹוסק ּכָ כָ הָ .א ְמנָ ם
אומר חלק ט') ֵ

יֵׁש ַמ ְק ִׁשים ַעל זֶ הֲ ,אבָ ל ַה ְּפ ָׁשט
ַה ָּפׁשּוט ּכְ מֹו ֶׁש ָא ַמר ַהּגְ ָר"א ,וְ ִאם
לֹומר ּבַ ַּק ִּדיׁש "ּבְ ַעלְ ָמא ִּדי
ּכֵ ן צָ ִריְך ַ
עּותיּה"( .עלון  77אותיות
בְ ָראּ ,כִ ְר ֵ
כ"ח  -ל’).

ַהּגָ אֹון ַה ְמק ָּוּבל ַר ִּבי י ְִצ ָחק ַּכד ִּורי זַ ַצ"ל

בּוע ַהּבָ א ְ(ּבכ"ט ֵט ֵבת) יֹום
ּבַ ָּׁש ַ
ַה ְּפ ִט ָירה ֶׁשל זְ ַקן ַה ְמ ֻקּבָ לִ ים
ּדּורי זַ צַ "לֶ .ה ָחכָ ם
ַרּבִ י יִ צְ ָחק ּכַ ִ
ַהּזֶ ה ָהיָה ֻמ ְמ ֶחה ּבִ ְק ִמיעֹות .וְ ָהיָה
כָ זֶ ה ָענָ ו וְ כָ זֶ ה ְמ ַחּיְֵך וְ כָ זֶ ה ָׂש ֵמ ַח.
כֹותב
אֹומ ִרים ֶׁש ַּפ ַעם ַא ַחת ָהיָה ֵ
ְ
ָק ֵמ ַע ,וְ ִא ְׁשּתֹו ָא ְמ ָרה לֹו" :ר' יִצְ ָחק
ּבֹוא לֶ ֱאכֹל" .וְ הּוא ֹלא ָענָ ה ּכִ י ָהיָה
ְמ ֻרּכָ ז ּבַ ָּק ֵמ ַעָ .א ְמ ָרה לֹו ׁשּובּ" :בֹוא
לֶ ֱאכֹל" ,וְ ֵהזִ יזָ ה ְקצָ ת ֶאת ַה ֻּׁשלְ ָחן
ַעד ֶׁש ַה ְּדיֹו נִ ְׁש ַּפְך ַעל ַה ָּק ֵמ ַעָ .היָה
יׁשהּו ֶׁשּבִ ֵּקׁש ֶאת ַה ָּק ֵמ ַע,
לְ יָדֹו ִמ ֶ
יֹוד ַעת ַמה
"היא ַ
וְ ָא ַמר לֹו ָה ַרבִ :
יׁשהּו ַא ֵחר ָהיָה
עֹוׂשה" וְ ִחּיְֵךִ .מ ֶ
ֶּׁש ָ
"ה ָּק ֵמ ַע ַהּזֶ ה ָע ִׂש ִיתי
אֹומר לָ ּהַ :
ֵ
ּבְ ַת ֲענִ ּיֹות ּובְ ִתּקּון ּכָ ֵרת וְ כּו' ִּופ ְתאֹום
ַהּכֹל ָהלַ ְך לְ ִאּבּוד?!" ֲאבָ ל הּוא ָא ַמר
עֹוׂשה" וְ ִחּיְֵך.
יֹוד ַעת ַמה ֶּׁש ָ
"היא ַ
ִ
ָהיָה ָת ִמיד ָׂש ֵמ ַח וְ ַחיְכָ ןּ ,ובִ זְ כּות
ַה ִׂש ְמ ָחה וְ ַה ִחּיּוְך ֶׁשּלֹו ,ה' נָ ַתן לֹו

ֲא ִריכּות י ִָמים ,וְ הּוא ָעבַ ר ֶאת ּגִ יל ַה ְּק ִהּלָ ה ֶׁשּכָ תּוב ָׁשם
ֵמ ָאה.
ּכָ כָ ה" :יִצְ ָחק ִּדּבָ ה (זֹו
ַה ְּק ִמעֹות ֶׁשּלֹו ָהיּו ּכָ ל ּכָ ְך טֹובִ יםָ .הי ְָתה ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ֶׁשּלֹו)
אדאר) ,לִ ּבֹו ַא ְריֵה ִּומ ְת ָר ֶאה
(א ֵׁשר ָמ ָ
ָהיָה לִ י ָׁשכֵ ן ּבְ חּו"ל ָ
ׁשּועל"ֵ ,איזֶ ה ִמין ּבִ ּטּוי זֶ ה? ַהּיֹום
ֶׁש ַא ַחר ּכָ ְך נָ ַסע לְ צָ ְר ַפת וְ ִא ְׁשּתֹו כְ ָ
ֹלׁשים וְ ַא ְר ַּבע ֶה ְע ִּתיקּו ֶאת זֶ ה ֲא ִפּלּו ֶׁשֹּלא ְמבִ ינִים
(ּבגִ יל ְׁש ִ
ָחלְ ָתה ָׁשם ְ
ְּב ֵע ֶרְך)ָ ,אז הּוא ּבָ א לְ כָ אן לְ ַח ֵּפׂש אֹותֹוָ .מה ַהּכַ ּוָ נָ ה? זֶ ה מ ִֹופ ַיע ּבְ ִׁשיר
יֹוסף ָה ֲאזֹובִ י ,וְ הּוא
רֹופ ִאים ,וְ ִס ֵּפר ֶׁש ִהיא ֶׁשּכָ ַתב ַרּבִ י ֵ
וְ לִ ְדרֹׁש ּבָ ְ
"א ִרי ַהּלֵ ב
ימֹות ַר ִּפיּ ,כָ ַתב ָׁשם ַעל ַעצְ מֹוֲ :
לֹוק ַחת ִטּפּול ּכִ ֶ
ָהי ְָתה ַ
לֹומר לִ ּבֹו
ׁשּועל"ּ ,כְ ַ
נֹורא וְ ָאיֹםִּ ,ומ ְת ָר ֶאה כְ ָ
וְ ָהי ְָתה ְמ ִק ָיאה ַה ְרּבֵ ה ָ
ּדּורי נָ ַתן לֹו ָק ֵמ ַע ֵּומ ָאז ָחזָ ק ּכְ מֹו ַא ְריֵה ֲאבָ ל נִ ְר ָאה ּכְ מֹו
ָאז ָה ַרב ּכַ ִ
ׁשּועל .וְ לָ ְקחּו ֶאת ַהּבִ ּטּוי ַהּזֶ ה
ָ
(א ַחר ּכָ ְך עֹוד ַּפ ַעם
ִה ְפ ִס ָיקה לְ ָה ִקיאַ .
ּדּורי ּכְ ֶׁש ָהיָה בֶ ן
ּדּוריַ :על ַרּבִ י יִצְ ָחק ּכַ ִ
סֹובלֶ ת ַה ְר ֵּבהָ ,א ַמר לָ ַרב ּכַ ִ
ָהי ְָתה ֶ
ָ"מה ֶא ֱע ֶׂשה?" ָא ַמר לֹו" :יֵׁש לִ י ָק ֵמ ַע ְׁשבַ ע ֶע ְׂש ֵרה! ּכִ י הּוא ָהיָה נִ ְר ָאה
ֶא ָחד ,אֹו ֶׁש ִהיא ַת ְב ִריא אֹו ֶׁש ִהיא ֵתלֵ ְך ָא ָדם ָּפׁשּוט ֲאבָ ל ִעם זִ ּכָ רֹון ְמי ָֻחד.
לְ עֹולָ ָמּה"ִ ,ה ְסּכִ ים לָ ַק ַחת אֹותֹו ַעל ַּפ ַעם ִה ְת ַקּׁשּו ּבְ ֵאיזֶ ה ִענְ יָן ּבְ ַקּבָ לָ ה,
"ׁש ֶמן
ַה ָּס ֵפק .וְ ִהיא נִ ְפ ְט ָרה)ַ .ה ְּק ֵמעֹות ֶׁשּלֹו וְ ָא ַמר לָ ֶהםִּ :ת ְפ ְּתחּו ֵס ֶפר ֶ
ָׂשׂשֹון" ַּדף ְּפלֹונִיָּ ,פ ְתחּו ָׁשם ָּומצְ אּו
ָהיּו ְמי ָֻח ִדים
ְתׁשּובָ הּ .ובְ כָ ל זֹאת ָהיָה ַׁש ְת ָקן
הּוא נֹולַ ד ּבְ ִע ָיראקָּ ,ומצְ אּו בְ ִפ ַנְקס
ְמי ָֻחד וְ ֹלא ְמ ַדּבֵ ר ּכְ לּום.

ָמ ָרן ָה ַרב עֹובַ ְדיָ ה זַ צַ "ל ּכְ ֶׁש ָהיָה צָ ִריְך לְ ַה ְמ ִחיׁש ֶאת ַה ַּמּכֹות ֶׁשל ִמצְ ַריִם,
ק-רע
קֹור ָאה ַ'ר ַ
"הּצְ ַפ ְר ֵּד ַע ְ
אֹומרַ :
צּורה ְמי ֶֻח ֶדת ,וְ ֵ
אֹותם ּבְ ָ
ָהיָה ְמ ָת ֵאר ָ
ק-רע ּכָ ל ַהּיֹום' " (על פי בראשית פרק ו' פסוק ה')ַ .א ַחר ּכָ ְך
ק-רע ַר ַ
ַר ַ
נֹותן לַ ָּׁשלִ ַיח ֶׁשּלֹו
אֹומר ֶׁש ַה ִּמצְ ִרי ֵ
ָה ַרב ָהיָה ְמ ַס ֵּפר ַעל ַמּכַ ת ֶה ָערֹב ,וְ ֵ
"קח ֶאת ַהיְלָ ִדים ֶׁשּלִ י ְּות ַטּיֵל ִא ָּתם
אֹומר לֹוַ :
ְהּודי ֶאת ַהיְלָ ִדים ,וְ ֵ
ַהּי ִ
"מה ָּק ָרה לְ ָך?"
ְהּודי לְ בַ ּדֹו ּבְ לִ י כָ ל ַהיְלָ ִדיםָׁ ,ש ַאל אֹותֹוַ :
ּבַ ּגַ ן"ָ .חזַ ר ַהי ִ

"א ֶשׁר
אַ .אּבַ ּיֵ י ָהיָה יָתֹום ֵמ ָאבִ יו ֵּומ ִאּמֹו ,וְ ָא ְמרּו ָעלָ יו ֶר ֶמזֲ :
"אּבַ ּיֵי".
אׁשי ֵּתבֹות ַ
ּבְ ָך יְ ֻר ַחם יָ תֹום" (הושע פרק י"ד פסוק ד') ָר ֵ
(א ִביו נִ ְק ָרא "ּכַ יְלִ יל" (מסכת
ֹלא ָהיָה לֹו ֹלא ַאּבָ א וְ ֹלא ִא ָּמאָ .
חּורי זַ צַ "ל ֶׁש"ּכַ יְלִ יל"
זבחים דף קי"ח עמוד ב) ,וְ ָא ַמר ַרּבִ י יִ ּנֹון ִ
"עלִ י" ּכִ י הּוא ָהיָה ִמּזֶ ַרע ֵעלִ י (מסכת ראש השנה דף
ּבְ גִ ַימ ְט ִרּיָא ֵ
י"ח עמוד א')ֶּ .פלֶ א ְפלָ ִאים) .וְ הּוא ּגָ ַדל ּבְ בֵ ית ַרּבָ ה ּבַ ר נַ ְח ָמנִ י,
ֶׁש ָהיָה דֹודֹו וְ גִ ְּדלֹו ּבְ בֵ יתֹו( .גליון  83הערה .)17
בַ .הּגָ אֹון ַרּבִ י יַ ֲעקֹב ּפְ ָראגִ 'י ֵמ ַה ָּמה ַ[מ ֲה ִרי"ף] ָהיָ ה ָחכָ ם ּגָ דֹול
ּבְ ִמצְ ַריִ ם ּבֶ ן ּדֹורֹו ֶׁשל ָה ַרב ְמ ַחּבֵ ר ּגִ ּנַ ת וְ ָר ִדים ,וְ נֹולַ ד ּבִ ְׁשנַ ת
יֹוסף]ָ ,מ ָרן נִ ְפ ַטר
[הּבית ֵ
(סמּוְך לִ ְפ ִט ַירת ָמ ָרן ֵ
ֲח ֵמ ֶׁשת ֲאלָ ִפים ת' ָ
ִּב ְׁשנַ ת של"ה וְ הּוא נֹולַ ד ִׁש ִּׁשים וְ ָח ֵמׁש ָׁשנָ ה ַא ֲח ֵרי ְּפ ִט ָירתֹו)ַּ .ומה ּזֶ ה

ִח ָידה
אב ובנו כבני רחל הקטן כגדול
והגדול כקטן .איזה ספר חיבר הבן?
ׁשּובה לַ ִח ָידה נִ ְמ ֵצאת ֶּב ָעלֹון ַהּנֹוכְ ִחי)
(ּת ָ
ְ

כֹורְך ְס ָפ ִרים,
הּוא ָהיָה ֵ
וְ ָק ְראּו לֹו ַ"רּבִ י יִצְ ָחק
ּכֹורְך"ַּ .פ ַעם ּבְ נֹו ַרּבִ י
ֵ
ָדוִ ד ֶה ְר ָאה לִ י ֵס ֶפר
וְ ָא ַמר לִ י :זֹו ַהּכְ ִריכָ ה ֶׁשל ַאּבָ א,
ִּת ְר ֶאה כָ תּוב ּכָ אן ַ"רּבִ י ִיצְ ָחק
"איפֹה כָ ל
ּדּורי"ָׁ .ש ַאלְ ִּתי אֹותֹוֵ :
ּכַ ִ
ַה ְּס ָפ ִרים ֶׁשהּוא כָ ַרְך?" וְ ָא ַמר לִ י
ֶׁש ֵהם ָאבְ דּו בְ ִמלְ ֶח ֶמת ַה ִּׁש ְחרּור.
וְ ַהּכְ ִריכָ ה ָהי ְָתה ֲחזָ ָקה ּכְ מֹו בַ ְרזֶ ל.
וְ ָהיָה לֹו ָדבָ ר ְמי ָֻחדֶׁ ,שּכַ ֲא ֶׁשר ָהיָה
לֹוק ַח ֵס ֶפר לִ כְ רְֹך אֹותֹו ,עֹובֵ ר
ֵ
בּועיִם וְ עֹוד ֹלא ַמ ְחזִ יר
ׁש ַבּוע ְ
ָׁש ַ
ׁשֹואלִ ים אֹותֹוָ :ה ַרבָ ,מ ַתי
אֹותֹוֲ ,
ַּת ְחזִ יר ֶאת ַה ֵּס ֶפר? ָא ַמר לָ ֶהם:
ּכְ בָ ר ּכָ ַרכְ ִּתי אֹותֹוֲ ,אבָ ל ֲאנִ י ֹלא
ַמ ְחזִ יר ּכִ י ֲאנִ י צָ ִריְך לִ ְקרֹא אֹותֹו
קֹורא אֹותֹו
ּכֹורְך ֵ
כֻ ּלֹו .וְ כָ ל ֵס ֶפר ֶׁש ֵ
ֵמ ַה ַה ְת ָחלָ ה וְ ַעד ַהּסֹוף( .גליון 97
אותיות י"ז  -כ').

מּוח ַּמד ָאכַ ל אֹותֹו ָה ַא ְריֵהֲ ,ע ָר ָפאת
"קח נְ יָר וְ ִתכְ ּתֹב ָׁשםַ :
ָא ַמר לֹוַ :
אפה ָאכַ ל אֹותֹו ַהּדֹבָׁ "...ש ַאל אֹותֹו ַה ִּמצְ ִרי:
מּוס ָט ָ
ָאכַ ל אֹותֹו ַהּזְ ֵאבְ ,
"אנִ י ָּפ ַח ְד ִּתי וְ ִה ְת ַחלְ ִּתי ל ַֹומר ְק ִר ַיאת ְׁש ַמעֲ ,אבָ ל
ה ָּומה ִא ְּתָך?" ָענָ ה לֹוֲ :
"סּלָ אם ֲעלֵ יּכּום"...
ָהיָה ָׁשם ִּפיל ֲענָ ק ֶׁש ָע ָׂשה לִ י ּכָ כָ ה ִעם ַה ֶח ֶדק ֶׁשּלֹו ַ
ְהּודי"( .שם אות כ"ח).
וְ ָהלַ ְך"ָ .א ַמר לֹו" :לָ ָּמה?" ָא ַמר לֹוּ" :כִ י ֲאנִ י י ִ

"ה ָמה" וְ הּוא ּבָ א ִמ ָּׁשם
"מ ָה ָמה"? יֵׁש ִעיר ּבְ ִמצְ ַריִם ֶׁשּנִ ְק ֵראת ָ
ָ
"איׁש ִמצְ ִרי הּצִ ילָ נּו
ה ָמה" .וְ כָ ל ָּדבָ ר ָרמּוז ּבַ ּת ָֹורהּ ,כָ תּובִ :"מ ָ
ֵ
"מצְ ִרי ִהּצִ ילָ נּו ִמּיַד
ִמּיַד ָהר ִֹעים" (שמות פרק ב' פסוק י"ט)ִ ,
"מצְ ִרי" ּכִ י הּוא ִמ ִּמצְ ַריִם.
אׁשי ֵּתבֹות ֵמ ָה ָמה ,וְ זֶ ה ִ
ָהר ִֹעים" ָר ֵ
(גליון  48הערה  ,25וגליון  84אות כ”ג).
הּודה ּגֶ ְ'רמֹון הּוא ָחכָ ם ֵמ ַחכְ ֵמי ּתּונֶ ס ֶׁש ַחי ָקרֹוב
גַ .רּבִ י יְ ָ
"ה ַרב
לְ ֵמ ָאה ָׁשנָ ה ,וְ ָר ִא ִיתי ְּתמּונָ ה ֶׁשּלֹו ֶׁשּכָ תּוב ָעלֶ ָיהָ :
ַה ְמ ֻקּבָ ל ַרּבִ י ְיה ָּודה ּגֶ ְ'רמֹון תקע"ב  -תרע"ב" [וְ ַהּכַ ּוָ נָ ה ֶׁשּנֹולַ ד
אֹומ ִרים
(א ְמנָ ם יֵׁש ְ
ּבִ ְׁשנַ ת תקע"ב וְ נִ ְפ ַטר ּבִ ְׁשנַ ת תרע"ב]ָ .
ֶׁש ַחי ַרק ִּת ְׁש ִעים ָׁשנָ הֲ ,א ָבל וַ ַּדאי ֶׁשּנִ ְפ ַטר ִּב ְׁשנַ ת תרע"ב) .וְ הּוא
שּׁועה ּבְ ִסיס וְ ַרּבִ י יִ צְ ָחק ַטּיֵ ּב ּבַ ַעל
ִה ְס ִּפיק לִ ְראֹות ֶאת ַרּבִ י יְ ָ

יָ דׂ ַע

ֵע ֶרְך ַה ֻּׁשלְ ָחן ֶׁש ָהיּו ּגְ אֹונֵ י
עֹולָ ם וְ צַ ִּד ִיקים ְמי ָֻח ִדים.
(גליון  72הערה .)22
אמאן
הֹושׁ ַע ָמ ָ
דַ .רּבִ י יְ ֻ
זַ צַ "ל ,הּוא ַּתלְ ִמיד ָחכָ ם
בּוע ָהי ְָתה
[ׁש ַה ָּׁש ַ
ּגָ דֹול ֶ
ָה ַאזְ ּכָ ָרה ֶׁשּלֹו] וְ נִ ְפ ַטר
ּבְ גִ יל ֵמ ָאהֶ .ה ָחכָ ם ַהּזֶ ה ָהיָה צַ ִּדיק יְסֹוד עֹולָ ם ,י ְֵרא ָׁש ַמיִם
ְמי ָֻחד ּבְ ִמינֹו ,י ְֵרא ָׁש ַמיִם ּבְ ַתכְ לִ ית .הּוא כָ ַתב ִׁשבְ ָעה ּכְ ָרכִ ים
ְהֹוׁש ַע" וְ נָ פֹוצּו בָ עֹולָ ם ,וְ ַה ָּקדֹוׁש ּבָ רּוְך הּוא נָ ַתן לֹו
"ע ֶמק י ֻ
ֵ
ֲא ִריכּות י ִָמים ַעד ּגִ יל ֵמ ָאה( .גליון  97אות ט"ז).

ֵּת ַדע

פתרון החידות מהגליון הקודם
פתרון החידה
פתרון מי בתמונה
בהילולא שעל ידי מוסדות כסא רחמים לפני עשרות שנים ,מימין לשמאל:
מי הוא שהפך שערו ללבן כבר
מורנו הגאון רבי צמח מאזוז שליט"א ,מורנו הגאון רבי משה הלוי זצ"ל,
בצעירותו ,ומדוע?
רבי אלעזר בן עזריה .ופירש
הרה"ג רבי שמואל עידאן זצ"ל מייסד ומנהל הישיבה ויוזם ההילולא ,רבנו
הרמב"ם שהוא למד תורה הרבה
מרן ראש הישיבה שליט"א ,מרן רבנו עבדיה יוסף זצ"ל נשיא הישיבה,
עד שהתעייף ,ונעשה שערו לבן.
מורנו הגאון רבי רפאל כדיר צבאן זצ"ל נשיא הישיבה.
הזוכה :יאיר דגן  -עמנואל
הזוכה :חיים לוי  -בני ברק
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