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עורך ראשי :הרה"ג רבי ליאור כהן שליט"א
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שיעורו השבועי של מרן ראש הישיבה רבנו מאיר מאזוז שליט"א

מוצאי שבת
פרשת
"במדבר"
כ"ח אייר
התשע"ו

בבית הכנסת "אהבת התורה"  -איש מצליח רחוב הרב עוזיאל  43ב"ב .בשעה 22:00

נושאי השיעור:

א .דין הגז והחשמל ביום טוב .ב .דיני תפילה בנץ .ג .מדיני חג השבועות .ד .מעלת קריאת תהלים משלי ואזהרות .ה .יום ירושלים.

לבשל לחג מיום ששי

ביום טוב (וזה היה עוד לפני מאה חמשים שנה) ,אז הוא תפס כוחא דהיתרא ,וכתב
שלש שורות ואמר שזה מותר (והדברים שלו נדפסו בכמה ספרים ,עי' בקובץ בית
ועד לחכמים חוברת א') .אבל החכמים שאחריו הוכיחו שבמחילת כבודו הוא לא
היה בקי בחשמל ,6וכמו שכתוב בגמרא בחולין (נ"ז ע"א) "מדבריו של בריבי ניכר
שאינו בקי בתרנגולין" ,כלומר לא ידע שיש לתרנגולים ריאה ,אז גם כאן הרב ערוך
השלחן לא היה בקי במציאות של החשמל כמו שצריך ,והעירו עליו שזה לא נכון.

 .אשבוע טוב ומבורך .1ביום ששי צריך להכין את כל התבשילים שצריכים לחג,
ולפחות את התבשילים של הלילה-ליל החג ,כי במוצאי שבת הזמן מצומצם מאד,
ויש גם תיקון ליל שבועות ,והשבת יוצאת מאוחר ,לכן כדאי להכין ולבשל את הכל
ביום ששי ,ובליל החג רק לחמם על הפלאטה או על הגז ,ואין שום בעיה.

להדליק גז רק מאש דולקת

המציאות בחשמל

 .בוצריך להכין מערב שבת נר נשמה לפחות של ארבעים ושמונה שעות ,2כי
אסור להדליק גז רק מנר שהיה דלוק כבר לפני החג מערב שבת ,ויש בזה שני
טעמים :טעם ראשון ,הרמב"ם (פ"ד מהל' יו"ט ה"א) אומר מפני שאפשר להכין את
האש לפני החג ,ואמנם הבערה לצורך אוכל נפש מותר ,אבל כיון שהיית יכול להכין
את האש לפני החג ,לכן אסור .וטעם שני ,רש"י (ביצה ל"ג ע"א ,בד"ה ואין מוציאין)
אומר מפני שהוא מוליד דבר חדש ,ובין הדברים שאסור להוליד מהם אש ביו"ט,
המשנה בביצה (שם) מונה גם "אבנים" ,היא אומרת שם" :אין מוציאים אש לא מן
המים ,3ולא מן האבנים ,ולא מן העפר" ,דהיינו לקחת אבנים מסויימים (הנקראים
ביחזקאל "אבני אש") ולחכך אותם 4זו בזו.

 .דואבא ע"ה מספר שבשנת תר"צ (שנת השלושים למניינם) כשהוא היה בן
שמונה עשרה ,הביאו אותו מג'רבא ללמד בישיבת "חברת התלמוד" ,והוא היה
מראה לתלמידים את חוטי החשמל ,7והיה מפריד את החוטים ומסביר להם:
יש כאן שני חוטים ,חוט אחד חיובי וחוט אחד שלילי (והם נקראים" :פוזיטיף
ונגאטיף" ,ככה אומרים בצרפתית ומסתמא גם כאן) ,החוט החיובי אם תיגע בו
יהיה לך קצת זעזוע אבל לא חשמל ,והחוט השלילי הוא מת (בערבית" :קאעד
ינעס") ,אבל אם תחבר את שני החוטים ביחד אז פורצת אש" ,אש להבה" (ישעיה
ויש סירכא לא כשרה ,ואם יבואו שניהם ביחד זה אסור) .אבל בשאר ריעותות קטנות אין
בהם כלום .והאשכנזים היו מחמירים הרבה בדברים האלה ,עד שבא ערוך השלחן ואמר
שלא צריכים להחמיר כי זה איבוד ממון ישראל ,ואז התחילו חכמי אשכנז לחפש כוחא
דהיתרא ,כי לפעמים אין כח לאדם להוסיף חומרא על חומרא יותר מדי.
  .6ואדם שפוסק הלכה צריך לדעת שני דברים :קודם כל לדעת הלכה על בוריה ,ודבר
שני להכיר את המציאות על בוריה .ויש בגמרא בסנהדרין (ז' ע"ב) שני מאמרים :הראשון,
כתוב בפסוק "בית דוד כה אמר ה' דינו לבוקר משפט" (ירמיה כ"א י"ב) ,וכי רק בבוקר
דנים ובמשך היום לא דנים? והרי משה רבנו דן "מן הבקר עד הערב" (שמות י"ח י"ג),
אז הגמרא אומרת שהכוונה "אם ברור לך הדבר כבוקר אומרהו ואם לאו אל תאמרהו",
דהיינו אם הדבר פשוט וברור לך כמו בוקר שהוא בהיר אז תגיד אותו ,ואם לאו אל תגיד
אותו .והשני ,יש פסוק אחר "אמור לחכמה אחותי את" (משלי ז' ד') ,מה זה אמור לחכמה
אחותי? וכי החכמה היא אחותך? מה אחותך? אלא הגמרא מסבירה שהכוונה "אם הדבר
ברור לך כאחותך שהיא אסורה לך תאמרהו ,ואם לאו אל תאמרהו" ,דהיינו אם השאלה
הזאת ברורה לך בהלכה כמו שכל אחד יודע שאסור להתחתן עם אחותו ,אז תאמר את
הדין הזה ,ואם לאו כלומר שאתה מסופק אל תאמר אותו .אז שאלו מדוע הגמרא הביאה
שתי דוגמאות ,דוגמא מבוקר ודוגמא מאחות? ומפרש הגאון מוילנא בספר אדרת אליהו
(פרשת שופטים ,דברים ט"ז י"ט) ,שהחכם צריך להיות בקי גם במציאות וגם בהלכה,
"הבוקר" זה במציאות ,דהיינו להיות בקי בדבר כמו בוקר ,ולהבין כל דבר ודבר איך הוא
נעשה ,ו"האחות" זה בהלכה ,דהיינו להיות בקי בהלכה כמו ההלכה שאחותך אסורה לך,
ואם אתה מסופק אל תאמר ,כי אתה לא חייב לענות מיד .ויש אנשים שחושבים שצריך
לשלוף תשובות מהשרוול ,אבל לא כדאי לעשות את זה ,והרב עובדיה ע"ה היה מזהיר
שלא יביאו אנשים ברדיו ,ישאלו אותם שאלות והם ישלפו תשובות מהשרוול ,כי אנשים
מתביישים לומר "אינני יודע עד שאפתח את הספר" ,ולכן הרב אומר שיכינו את השאלות
לפני כן .אמנם הרב עצמו היה עונה על הכל במקום ,אבל לא כל אחד יכול לעשות ככה.
  .7ואבא ע"ה היו לו "ידי זהב" ,כל דבר ודבר שנוגע בו היה מבין אותו על בוריו ,הוא סיפר
לנו שבשנים הראשונות היתה המשכורת שקיבל מחברת התלמוד מצומצמת ,בלי שום
פרוטה נוספת ,למה? כי הוא לא היה דורש ברבים ,ולא היה מקבל מתנות בשום פנים,
"שונא מתנות יחיה" (משלי ט"ו כ"ז) ,אז הוא היה צריך לחיות בדיוק" ,בלתי אל המן עינינו"
(במדבר י"א ו') ,ולפעמים ַה ָּמן זה ָה ָמן הרשע ,כי הגזברים הורידו לו רבע משכורת ,מה
הוא יעשה? זה מה שיש .וכשהיה מביא חשמלאי לבית לסדר משהו ,היה עומד על גבו
ומסתכל מאחוריו ,ורואה מה הוא עושה ולומד ,ופעם הבאה ג"כ מביא חשמלאי ושם לב
מה הוא עושה ,ופעם שלישית הוא כבר לא היה צריך חשמלאי ,כי הוא היה מבין לבד .וכל
דבר היה מבין אותו לבד ,והיה יכול לתקן מגהצים ולבנות ספריה וכדו' לבד ,כי היו לו ידים
מבורכות – ידי זהב ,במקום "ודי זהב" (דברים א' א') ידי זהב.

הדלקת חשמל ביום טוב
 .גומה הדין להדליק חשמל ביום טוב? היו חכמים שאמרו שאין בזה שום דבר,
כי הם חשבו שהחשמל נמצא בחוטים ,וכשאתה לוחץ על הכפתור זה כאילו אתה
פותח את הברז ,כי החשמל שהיה בחוטים יוצא דרך הכפתור החוצה ,ואתה רואה
את הנורה מאירה .וככה חשבו כמה חכמים מחכמי מרוקו .ויש גם מחכמי אשכנז
שחשבו ככה ,כמו הרב בעל ערוך השלחן ,5ששאלו אותו אם מותר להדליק חשמל
  .1הלילה זה "יום ירושלים" ,ובסוף השיעור נאמר כמה חידושים על היום הזה ,איך
התורה רמזה שבתאריך מסויים אם תעשו כך וכך תקבלו את הכותל ,אבל נשאיר את זה
אחרי השיעור.
  .2ויש אפילו נר של שבעים ושתים שעות ,אבל של ארבעים ושמונה שעות זה מספיק.
רק לא של עשרים וארבע שעות ,כי במוצאי שבת הוא יכבה.
  .3ואיך מוציאים אש מן המים? רש"י (ביצה שם בד"ה מן המים) מסביר ששמים את זה
מול השמש והמים מתחממים .וראיתי פעם ילדים בחו"ל שמציתים סיגריה מול השמש,
והיו לוקחים זכוכית מגדלת שמרכזת את קרני השמש ,ושמים את הסיגריה מתחת
לזכוכית ,וכיון שקרני השמש מרוכזים הסיגריה בוערת ,ויש כל מיני המצאות כאלה.
  .4ויש אפיקורסים שמחפשים עלילות ,הם טוענים מה שהתורה אמרה "לא תבערו אש"
(שמות ל"ה ג') ,זה דוקא בזמנם שהיו לוקחים אבנים ומציתים מהם אש ,אבל היום זה
קל מאד כי לוקחים גפרור ונגמר הסיפור ,מה הבעיה? אז זה מותר .אבל זה לא נכון ,כי
אם התורה היתה אומרת "לא תציתו אש" ,אז הייתי אומר שהיו מציתים ע"י אבנים ,אבל
התורה אמרה "לא תבערו אש" ,ואיך היו מבערים בזמנם? וכי כל רגע ורגע לוקחים אבנים?
לא ,אלא יש איזה תנור או "כּ אנון"? באיזו פינה בבית ,ושם דולקת אש כל הזמן ,ולוקחים
ממנה ומבערים עצים כדי לבשל או לחמם או לעשות מדורה ,אז א"כ יוצא שאפילו
להדליק מאש בוערת ,כלומר לקחת אש מכאן ולהבעיר ,גם זה התורה אסרה ואמרה "לא
תבערו אש" .אבל זה דוקא בשבת ,כי ביו"ט מותר להדליק מאש בוערת ,רק שצריך להכין
אותה לפני החג.
  .5הוא היה תלמיד חכם גדול ובעל כחא דהיתרא .ובזמנו האשכנזים היו מחמירים מאד
בענין הטרפיות ,ובכל תרתי לריעותא היו מחמירים .למשל ,מרן (יו"ד סי' ל"ז ס"ב) כותב
לגבי הלכות טרפות ,שאם יש לנו בועה בסירכא שבריאה זה טרף ,כי זה תרתי לריעותא
(בועה וסירכא) .וכותב רבי משה שתרוג ע"ה (הרב הראשי לתוניסיה) בספרו שבת אחים
(סי' ל"ה אות כ"ד) ,שדוקא בבועה וסירכא שהם ריעותות גמורות ,כי בועה זה ריעותא
(ואם יש לנו שתי בועות בריאה זה טרף) וסירכא זה ג"כ ריעותא (רק שיש סירכא כשרה
לחסויות ,להפצה ,לשאלות ,להנצחות ולקבלת העלון ניתן לפנות
למייל | bait.neheman@gmail.com :לטלפון052-7130554 | 052-7159826 :
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כל הזכויות שמורות יו"ל ע"י מכון ארח צדיקים

שע"י מוסדות חכמת רחמים ברכיה

*הנכתב על אחריות העורכים בלבד
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נורא על כל סביביו

ד' ה') .ולכן מההתחלה שני החוטים היו עומדים כל אחד במקומו" ,איש על
מחנהו ואיש על דגלו" (במדבר א' נ"ב) ,אבל כשאתה לוחץ בכפתור אתה מיילד
ומבעיר את האש באותה שעה ,וזה בדיוק כמו שאתה מוציא אש מהאבנים ,ולכן
אסור.

 .טופעם הרב עובדיה ע"ה אמר שאנשים ניסו את זה ,אבל המים היו עקשנים ולא
רצו לגלוש ,אז אפשר לשים שם כמה קוביות סוכר או כמה ביצים בתוך הקומקום
כדי שהמים יגלשו ,ואז "נורא על כל סביביו" (תהלים פ"ט ח') ,המים גולשים מסביב
והגז נכבה ,ומותר לך לסובב את הכפתור ואין חשש של סכנה .אבל צריך עוד תנאי,
שהמים האלה שהרתחנו אותם נשתמש בהם ,כי אסור להרתיח סתם מים שיכבו את
הגז ,לכן צריך להשתמש בהם לשתיה ,לקפה ותה וכדו'.

היום כולם יודעים שזה אסור
 .ההיו חכמים בתונס שחלקו עליו ואמרו שזה מותר .אבל יום אחד הוא ראה
באיזה ספר (ארחות חיים דפוס בילגורי תרצ"ו ,פרק כ"ז סק"א) שכתב בשם שו"ת
קרן לדוד (סימן קמ"ד) שזה אסור ,והוא שמח על זה כמוצא שלל רב .ובספרו של
מורי ורבי "ויאמר יצחק" (ח"ג) ,כתב שם (דף נ"ו ע"ב) שיש מתירים בחשמל ,אבל
בתוספת הגהה" :אמר המגיה ,למעשה זה אסור ,וכן ראיתי בספר פלוני בשם
שו"ת קרן לדוד סימן קמ"ד שאסור" .והיום הדבר הזה ברור ,וכל העולם יודע
שחשמל ביום טוב זה אסור .רק יש בודדים שעד היום ממשיכים בטעות של
פעם ,וחושבים שמותר להדליק חשמל ביום טוב ,אבל זה לא נכון.

עדיף להשתמש ב"חגז"
 .יאבל ב"ה היום בארץ ישראל ,יש מכון טכנולוגי שמנסה לפתור כמה בעיות ע"י
גרמא ,10אז הם המציאו דבר שנקרא "חגז" .מה זה חגז? זה מורכב משתי מלים,
"חג-גז" ,כלומר גז של החג ,ומה עושים עם זה? מכינים את השעון מערב החג
שהגז ידלוק בשעה מסויימת ,ובעוד שעה או שעתיים הוא יכבה ,ואתה יודע מראש
כמה אתה צריך ,אז תיתן קצת יותר גז שישאר דולק עוד כמה דקות ,ואח"כ הוא
נכבה לבד ,וזה בסדר גמור .וזה עדיף מאשר הפטנט של המים הרותחים שיגלשו,
למה? כי את זה עושים מההתחלה ,וכבר בשעה שהדלקת את הגז הכנת את השעה
שיכבה ,וככה זה בסדר גמור.

האם הדלקת חשמל זה גרמא?
 .וויש חכם אחד שאמר שבהדלקת חשמל אתה לא בדיוק עושה פעולה ,אלא
רק "הסרת מונע" .מה זה הסרת מונע? שהיה דבר מפריד ביניהם ,ואתה הורדת
את המונע וזה מתחיל לפעול ,וא"כ זה כאילו גרמא ומותר .אבל הרב עובדיה ע"ה
לפני ארבעים שנה ,סיפר שהרב פראנק ניסה להתיר מסיבה הזאת ,והוא פירסם
דבריו באיזה ירחון תורני (קול תורה תרצ"ד ,חוברת א'-ב') ,והרב חיים עוזר
גרודזינסקי (מחבר שו"ת אחיעזר) שלח מכתב למערכת מוילנא ,8ואמר להם:
אל תמשיכו להדפיס את המאמר הזה כי זה טעות ,למה? כי לא מחפשים היתרים
בדבר הזה .והרב אמר שהרב פראנק סיים במאמר שלו" :המשך יבוא אי"ה" ,וה'
לא רצה שהוא ימשיך ...אבל כשהרב אמר את זה (זה היה בשנת תשל"ב או
תשל"ג) ,עמד אחד השומעים ואמר לו :הרב ,זה לא הסרת מונע אלא זה סוגר
מעגל בפועל ,וא"כ זה לא גרמא בעלמא .ולמעשה גם הרב אוסר (חזון עובדיה-
יו"ט עמ' נ"ג) ,ולכן צריך להיזהר בדבר ,ולא להדליק חשמל ביו"ט.

בלימוד הלילה אם מברכים על כל כוס שתיה
 .איבליל שבועות מביאים כל פעם כוס תה וקפה ,ויש מחלוקת האם לברך על כל
כוס ששותים או פעם אחת על כולם .יש דעה שמברכים על כל כוס ,וככה דעת כף
החיים (סי' קס"ט ס"ק ח"י) ,כי כל כוס זה בישול חדש ,וזה כמו שהוא נמלך כי אדם
חושב שמספיק לו כוס אחד ואח"כ מביאים לו עוד כוס ,ובמיוחד אם מבשלים כל
פעם מחדש .וככה אבא ע"ה היה נוהג בליל שבועות והושענא רבה ,שהיה מברך
על כל כוס שהיו מביאים לו .וככה פסק גם הרב משה לוי ע"ה (ברכת ה' ח"ג פרק י"א
סעיף ו') .ולעומת זה ישנו חכם אחד ,שמו רבי שלמה אליעזר אלפאנדרי ,11שכתב
  .10ויש כאלה אומרים שכל דבר שמיוצר שם מותר לעשות ,וזה לא נכון ,כי יש שם
למשל "טלפון בגרמא" ,וכי כל אחד עכשיו יתקשר בטלפון הזה ויאמר זה גרמא? לא ,אלא
זה נעשה בשביל חולים או רופאים שומרי תורה ומצוות ,ויש שם עוד כל מיני דברים,
אבל מה שאתה לא צריך אל תשתמש .ויש באמריקה שגעון כזה שעושים מתגים להדליק
ולכבות את האור ולהפעיל מכונת כביסה וכדומה ע"י גרמא ,ואין לך איסור שאינו מותר
ע"י הגרמות האלה ,ואם הגרמא הזאת נעשתה אז הכל מותר ,אבל זה לא נכון ,כתוב:
"ולשון רכה תשבור גרם" (משלי כ"ה ט"ו) ,תשבור את הגרמות האלה ,כי הגרמא נעשתה
בשביל צורך אם יש סיבה.
  .11קראו לו "הסבא קדישא" .והוא היה מיוחד במינו ,הוא חי קרוב למאה ועשרים שנה,
נולד בקושטא ועלה לארץ בגיל מבוגר מאד ,ונפטר באייר תר"צ (כלומר לפני שמונים
ושש שנים) .ובא אליו האדמו"ר ממונקאטש ממרחקים (ממונקאטש הרחוקה) ,לשבוע
ימים כדי לבקר אותו ,למה? כי הוא היה אדם מיוחד ,ועד גיל מאה ושמונה עשרה לא
כהתה עינו ולא נס ליחה ,והיה בעל זכרון אדיר .הרב עובדיה ע"ה מספר ,שהיו שואלים
אותו :איפה כתוב דבר פלוני? והיה אומר להם :זה כתוב בפרי מגדים וקראתי את זה לפני
תשעים שנה ,הוא נמצא שם למעלה בספריה תביאו אותו ,והיו לוקחים סולם ומביאים
לו את הספר שכולו מאובק ,והוא פותח ומראה להם שהדבר הזה כתוב ,זה משהו מיוחד.
הוא לא השאיר ילדים אבל השאיר כתבי יד ,ואחרי פטירתו הכל התפזר והדפיסו מהם רק
כמה ספרים (כרך אחד או שניים) ,אבל הוא כתב הרבה מאד .ועד יומו האחרון הוא כתב
הערות בהלכה ,יש לנו תשובה שהדפסתי אותה מכתב יד (שו"ת קמח סולת סי' ב' .ועי'
ויען שמואל ח"ו עמ' ו' ואילך) ,ויש בה אולי עשרים עמודים ,והוא כתב אותה בגיל מאה
ועשר! אי אפשר להאמין איזה כח היה לו.
הרב עובדיה היה באותו זמן בגיל תשע ,והוא שמע בדיחה ואמר אותה למישהו ,ואותו
אחד קבע אותה בספר .יש ספר שמו "רבינו" ,וכל מלה שאמר הרב ,אם זו בדיחה אם זו
עקיצה אם זו הלכה ,הכל נכנס שם (כמו שכתוב בפרקי אבות (פ"ה מט"ו) "ספוג – שסופג
את הכל") .ומה הבדיחה? כשהאדמו"ר ממונקאטש הגיע למהרש"א אלפאנדרי ,אמר לו:
כבוד הרב ,אתה יודע למה באתי? כי קבלתי מרבותי הקדושים (הוא היה ממשפחה של
אדמורי"ם) שאם הצדיק שבדור יגזור שיבוא המשיח הוא יבוא ,ולכן באתי אליך במיוחד
בשביל זה שתגזור שיבוא משיח ,כי אנחנו נמצאים בצער גדול במונקאטש בוילנא
ברוסיא ובפולניה .אמר לו :אני לא צדיק .ניסה להפציר בו ואמר לו :תגזור ותגיד שיבוא
המשיח ,הוא לא הסכים ואמר לו :אני לא צדיק ,אז הוא מסכן חזר בפחי נפש .ושבוע
ימים אחרי שהוא חזר למונקאטש ,הסבא אלפאנדרי נפטר ,אז מה אמרו המוני העם?
"האדמו"ר ממונקאטש לקח אותו בעין רעה" ,נו באמת? הוא לקח אותו בעין רעה? אם
הוא היה נפטר בגיל ארבעים חמשים אולי היה אפשר לומר את זה ,אבל הוא חי עד מאה
ועשרים ,מה אתם רוצים ממנו? וכי זה נקרא "עין רעה"?! אבל הרב אמר את זה בתור
בדיחה ,והמחבר של הספר "רבינו" ,כתב את זה בספר (עמ' שע"ח) ,ועכשיו מה יגידו
אנשים? שבאמת האדמו"ר ממונקאטש בא ולקח בעין רעה את הסבא אלפאנדרי? הרי
הוא היה מעריך ומעריץ אותו ,ואמר עליו שהוא משבט יהודה ושהוא צדיק שאין כמוהו,
ולכן לא כל בדיחה שאומרים צריך לכתוב אותה .ואדם צריך להיות זהיר ,לא כל מה
שחושבים אומרים ,לא כל מה שאומרים כותבים ,ולא כל מה שכותבים מדפיסים ,כי לא
מדפיסים דברים כאלה.

להנמיך את גובה הגז בחג
 .זאבל את הגז יכולים להדליק מאש בוערת ,רק לכבות אסור ,למה? כי להדליק
זה בשביל אוכל נפש ,אבל לכבות את הגז זה לא אוכל נפש .ויש דבר אחד
שמותר ,להנמיך את הגז במידה והאוכל עומד להישרף ,דהיינו אם האשה לא
שמה לב ,והגז הוא בגובה גדול ,והוא רואה שהאוכל הולך ונשרף ,אז מותר לו
להנמיך קצת ,כי זה נקרא ג"כ צורך אוכל נפש.

פתרון לכבות את הגז
 .חאבל לכבות את הגז לגמרי אסור ,כי זה לא אוכל נפש .ואשתי נ"ע היתה
משאירה את הגז דלוק במשך יומיים (ואפילו שלושה ימים ,אם למשל היה ראש
השנה יום חמישי וששי ואח"כ שבת ,אז שבעים ושתים שעות הגז היה דולק)" ,כי
גז חיש ונעופה" (תהלים צ' י') ,9והיתה סוגרת את החלונות כדי שלא תכנס רוח
מבחוץ ,כי בלילה ישנים ואם הרוח תכבה את הגז ויהיה ריח יש בזה סכנה ,אז היא
היתה סוגרת את החלונות ,והגז נשאר דולק וסומכים על חסדי שמים .אבל מי
שרוצה לכבות ,הרב עובדיה ע"ה (יביע אומר ח"ג חאו"ח סי' ל') נתן עצה טובה :יש
כלל בהלכה ,גרם כיבוי ,כלומר אם אתה עושה גרם כיבוי ביו"ט זה מותר במקרים
מסויימים ,ויש מקרים שאסור ,וכן זה כעין גחלת של מתכת שהכיבוי שלה הוא
מדרבנן (שבת מ"ב ע"א וברש"י שם) ,אז אתה יכול לכבות בגרמא .ואיך עושים
כאן גרמא? תיקח קומקום ותמלא אותו מים ,תרתיח אותו על הגז ותשאיר אותו
עד שיגלוש" ,שגלשו מהר גלעד" (שה"ש ד' א') ,ואחרי שיגלשו המים ממילא
יכבו את הגז ,אלא שאז יהיה ריח של גז וזה יותר גרוע ,אבל מותר לך לסובב את
הכפתור ,למה? כי זה סכנה אם יש דליפה של הגז.
  .8הוא היה רב בוילנא ונפטר בשנת ת"ש.
  .9אומרים שפעם דיברו על לב מישהו לחזור בתשובה ,ואמרו לו :אתה יודע שדוד
המלך דיבר על הגז? אמר להם :מה פתאום? לא יכול להיות שהוא דיבר על הגז ,אז
הראו לו בתהלים "כי גז חיש ונעופה" ,שנותנים גז ויכולים לטוס ,אמר להם :מי אמר
שזה דוד המלך? הרי התהלים הזה נדפס לפני עשרים שנה ,אז אולי מישהו הכניס את
זה בתהלים ,אני לא מאמין לכם .הלכו וחיפשו תהלים בדפוס לפני ארבע מאות שנה,
ואמרו לו :תסתכל כאן מתי זה נדפס ,אמר להם :זה בסדר לפני ארבע מאות שנה ,והראו
לו שכתוב ג"כ "כי גז חיש ונעופה" ,אמר :אם דוד המלך כבר ידע שיש גז ,אז אני חוזר
בתשובה...
לחסויות ,להפצה ,לשאלות ,להנצחות ולקבלת העלון ניתן לפנות >>>
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נ"ח ס"ק י') אומר שארבע דקות אחרי תחילת הנץ הכל נקרא בכלל "הנץ החמה",
למה? כי הגמרא (ברכות כ"ט ע"ב) אומרת "דמדומי חמה" ,דהיינו שהחמה אדומה,
והחמה-השמש מזמן שהיא מתחילה להיראות היא אדומה עד ארבע דקות ,ולכן
כשאתה מאחר בשתי דקות זה בסדר גמור.

הסכמה לספר "קומי רוני" של חכם אחד אשכנזי ששמו ריא"ז מרגליות( 12מצאתי
אותו בגניזה בחו"ל) ,ושם הוא אומר :אני מתפלא על ספר חוקי חיים (זה הרב חיים
גאגין) שסובר לברך על כל כוס ,הרי לא יתכן כדבר הזה כי הפוסקים חוששים
הרבה לספק ברכות להקל ,לכן לא כדאי לעשות את זה ,אלא יברך פעם אחת על
כולם .וככה דעת הרב עובדיה ע"ה (שו"ת יביע אומר ח"ו חאו"ח סי' כ"ז).

לא להתווכח על זה

הלכה למעשה

 .זיאבל גם מי שעושה בתחילת הנץ זה בסדר ,כי יש הרבה פוסקים שסוברים ככה,
וככה סובר גם הגאון מוילנא .17ולכן אם אדם מתפלל במקום שעושים מתחילת
הנץ ,לא צריך להתווכח על שתי דקות.

 .ביובשביל לצאת ידי חובה ,יחשוב בדעתו מעיקרא כשמביאים לו כוס ראשונה
שהוא פוטר בברכה את כל הכוסות הבאים .אבל אם הוא יצא מבית הכנסת או בית
המדרש וחזר ,לכל הדעות מברך פעם שניה.

טעם עליון בעשרת הדברות

לא להתפלל לפני הנץ

 .חיבעשרת הדברות יש טעם עליון וטעם תחתון ,מה זה טעם עליון? לפי מספר
הדברות ,כלומר אם הדיברה ארוכה אז כולה פסוק אחד ,למשל "לא יהיה לך
אלהים אחרים על פני ,לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמים ממעל" עד
"לאוהבי ולשומרי מצוותי" (שמות כ' ג'-ו') ,כל זה פסוק אחד ארוך ,וכן "זכור את
יום השבת לקדשו ,ששת ימים תעבוד ויום השביעי" עד "על כן בירך ה' את יום
השבת ויקדשהו" (שם ח'-י"א) ,כל זה ג"כ פסוק אחד ארוך ,אבל הכל דיברה אחת.
לעומת זה ,דיברה שיש בה שתי מלים זה ג"כ נחשב פסוק לבד ,כמו "לא תרצח",
"לא תנאף"" ,לא תגנוב" (שם י"ג) ,כל שתי מלים זה פסוק בנפרד ,וזה נקרא טעם
עליון .ולמה הוא נקרא "טעם עליון"? לשון חשיבות כי קוראים אותו בציבור.
ואנחנו קוראים אותו גם ביום שבת בפרשת יתרו (שמות כ') וגם ביום מתן תורה,
אבל האשכנזים קוראים אותו רק במתן תורה בחג השבועות ,ואילו בשבת פרשת
יתרו הם קוראים לפי הטעם התחתון הרגיל.

 .גילגבי תפילה בהנץ ,יש כאלה אומרים שכיון שאנחנו כל הלילה ערים אז נתפלל
לפני הנץ ,אבל זה חבל ,וכדאי לשים לב להתפלל בזריחה .קודם כל ליל שבועות
הוא לא ארוך מדי ,כי עמוד השחר והנץ מוקדם ,וגם תפילה לפני הנץ זה בדיעבד,
וכי ישבנו כל הלילה ולמדנו בשביל להתפלל בדיעבד? לכן לא כדאי להקדים
ולהתפלל לפני הנץ.

לא להתחיל מיד את התפילה
 .דיאבל כיון שהציבור עייפים ,אז מה נעשה? קודם כל מי שאחראי על הלימוד
יאריך קצת יותר ,וגם שלא יתחילו "ותתפלל חנה" מיד בעמוד השחר אחרי נטילת
ידים וברכות השחר אלא יחכו מעט כדי שיתחילו "הודו" חמשים דקות לפני
הזריחה ,כי עם המזמורים של יום טוב ונשמת כל חי ושירת הים ,אז חמשים דקות
זה בסדר .ועד שיגיע הזמן אפשר לומר איזו תפילה או איזה דבר תורה ,13ואפשר
אפילו למכור את המצוות ,כי יש כאלה שמוכרים ממש את עשרת הדברות בטבין
ותקילין ,14והציבור מוסיפים ומוסיפים אבל כולם עייפים ,15אז אפשר לעשות את
המכירה עוד לפני התפילה ,והכל יהיה בסדר.16

  .17ואיך יודעים שהגאון מוילנא סובר ככה? כי כתוב בהרמב"ם (פ"א מהל' ק"ש הי"א)
"שיעור הנץ שיעור שעה לפני זריחת השמש" ,וקשה וכי שעה לפני זריחת השמש זה
הנץ? הרי זה עמוד השחר ,ואפילו עדיין לא מכירים אחד את חבירו (עי' ברכות ט' ע"ב),
ועוד לא הגיע זמן תפלין ,וזה תמוה .אז מרן (בכסף משנה שם) עושה הגהה ,הוא אומר
שהוא מצא בכתבי יד מדוייקים" :עישור שעה" במקום "שיעור שעה" ,כלומר עישור שעה
לפני זריחת השמש ,ומה זה עישור שעה? שש דקות ,ומה הכוונה ששיעור הנץ שש דקות
לפני הזריחה? אז הסבירו הכוונה ככה :אם אדם יתחיל יוצר אור שש דקות לפני הזריחה,
הוא יגיע בדיוק לגאל ישראל עם הזריחה .אבל הגר"א בשלחן ערוך (סימן נ"ח סק"ח) עשה
הגהה אחרת ,הוא אמר שהכסף משנה הגיה "עישור שעה" אבל זה לא נכון ,וצריך להיות
"שליש עישור שעה" ,כמה זה שליש עישור שעה? שתי דקות (כי אם "עישור שעה" זה
שש דקות אז "שליש עישור שעה" זה שתי דקות).
אז שאלו את בנו של הגר"א :מאיפה אבא שלך הביא את ההגהה הזאת? ואמר להם :ישנו
ספר שמו "בטלמיוס" ,והוא כתב שרוחב השמש זה חצי מעלה (והוב"ד בספר "אילים"
חלק גבורות ה' מדרגה י"א ,י"ז ,י"ח) ,ומי שאינו מבין ,לא יודע מה זה חצי מעלה ,הכוונה
ככה :העיגול של השמים שסובב את כל כדור הארץ הוא מחולק לשלש מאות ששים
מעלות (וכמו שכל עיגול ככה מחולק) ,ובכמה זמן השמש סובבת את הארץ? בעשרים
וארבע שעות ,וא"כ שלש מאות ששים מעלות לחלק על עשרים וארבע שעות ,יוצא לך
בכל שעה סובבת השמש חמש עשרה מעלות ,דהיינו כל ארבע דקות זו מעלה אחת .וא"כ
מה שאמר "בטלמיוס" שרוחב השמש זה חצי מעלה ,הכוונה שרוחב השמש זה שתי דקות
(כי אם מעלה זה ארבע דקות אז חצי מעלה זה שתי דקות) ,כלומר מאז שהשמש מתחילה
לעלות ולזרוח עד שיוצא כל העיגול שלה זה שתי דקות .ולכן מה לומדים מהגר"א הזה?
שהנץ החמה זה בתחילת עליית השמש ,כלומר בתחילת הנץ ולא בסוף הנץ ,כי מתחילת
הנץ עד סוף הנץ זה שתי דקות ,ולפי מה שהוא מגיה בהרמב"ם "שליש עישור שעה לפני
זריחת השמש" ,כלומר שתי דקות לפני שהשמש צצה כולה ,א"כ יוצא שהגר"א סובר
תחילת הנץ.
ויש אנשים שמפחדים מהמלה "בטלמיוס" ובורחים ממנה .מי היה "בטלמיוס"?
אסטרונום גדול מחכמי יון ,שבזמנו-בימי הרמב"ם כולם למדו בספר שלו ,עד שבא
מישהו אחר שמו "קופרניקוס" לפני כ 400-שנה והפך הקערה על פיה ,ומה הוא הפך?
הוא חישב את אותם חשבונות ,רק במקום שכדור הארץ יושב במרכז והשמש מסתובבת
סביבו כמו שאמר "בטלמיוס" ,הוא אמר הפוך ,שהשמש יושבת במרכז וכדור הארץ
מסתובב סביבה .וכשגילו את הדבר הזה ,היו שואלים אותי בחו"ל :איך כתוב בתורה
שהשמש מסתובבת? הרי עכשיו גילו שהארץ מסתובבת ,אז אמרתי להם :כתוב בתורה
גם שהארץ מסתובבת ,ואיפה זה כתוב? בזוהר (ויקרא דף יו"ד ע"א)" :כל ישובא מתגלגלא
בעיגולא ככדור" ,ומפורש שהארץ מסתובבת (ואחד שאל אותי :מי אמר שזאת הכוונה של
הזוהר? אולי הכוונה שכדור הארץ עגול ,אז אמרתי לו :הזוהר לא אמר כל ישובא "עגולא"
ככדור ,אלא "מתגלגלא בעיגולא ככדור" ,משמע שכדור הארץ מתגלגל) ,וא"כ הזוהר
ידע שכדור הארץ מסתובב .ויש עוד מקור במדרש שכדור הארץ מסתובב ,אז ככה שלא
יפטפטו עלינו .ואם תקשה א"כ מה זה שכתוב "שמש בגבעון דום" (יהושע י' י"ב) ,שמשמע
שהשמש בדרך כלל מסתובבת? זה לפי מראית עין שנראה שהשמש מסתובבת .וכמו
שהתורה אמרה למשל "ערים גדולות ובצורות בשמים" (דברים ט' א') ,וכי סלקא דעתך
שהחומה היתה מגיעה לשמים? וכי אלה שבנו את החומה נגעו בשמים? הרי לא יתכן,
אלא זה לפי מראית העין ,ודיברה תורה כלשון בני אדם .וכן במקום אחר כתוב "ותבקע
הארץ לקולם" (מלכים א' ,א' מ') ,והרי אם הארץ נבקעה אז כולם נבלעו? אלא הם לא
נבלעו ,ומה שכתוב "תבקע" זה לשון משל( .עי' תמיד דף כ"ט ע"א).

זמן הנץ
 .ו טרק שיש הבדל קטן בין הנץ שלנו להנץ שכתוב בשאר הלוחות ,וזה הבדל של
שתי דקות ,למה? כי יש אומרים ש"הנץ" זה מאז שמתחילה השמש להיראות על
האופק במזרח ,דהיינו שיש קצת ניצוצות ,וזה "תחילת הנץ" ,ויש אומרים ש"הנץ"
זה עד שכל השמש תצא ,וזה "סוף הנץ" .וכמה זמן יש בין תחילת הנץ לסוף הנץ?
שתי דקות (ויש אומרים שתי דקות וארבעים שניות) ,ולכן הנץ שלנו מאוחר בשתי
דקות.

מוטב לאחר מאשר להקדים
 .זטוככה אבא ע"ה (שו"ת איש מצליח ח"א חאו"ח סי' ט"ו) הכריע לחומרא לאחר
בשתי דקות ,למה? כי כיון שיש דעות בראשונים לכאן ולכאן לכן כמה שמאחרים
זה עדיף ,כי אם אנחנו מקדימים אז אולי זה לפני הנץ וזה תפילה בדיעבד ,והרמב"ם
(בתשובותיו הנדפסות הוצאת אל המקורות סי' מ') אומר שמי שמתפלל לפני הנץ
הוא חוטא ,לכן למה לנו להקדים? ומוטב לאחר מאשר להקדים .ומצאתי כדבריו
בספר תולדות רבי מרדכי שרעבי ע"ה (ספר "הרב שרעבי" עמ'  ,)78שהוא אמר
שאם יש לך ספק בזמן הנץ אז מוטב לאחר מאשר להקדים .והרי כף החיים (סי'
  .12ר"ת רבי ישעיה אשר זעליג מרגליות .וקראו לו "ריא"ז מרגליות" כי יש ריא"ז אחר
מהראשונים ,וזה ריא"ז אחרון שבאחרונים .ובספר שלו "קומי רוני" יש תיקון חצות עם
כוונות וכו'.
  .13אומרים שמרן רבי חויתה ע"ה (רבו של אבא) היה גומר את הלימוד בביהכ"נ אבל
עוד לא עלה עמוד השחר ,ובג'רבא לא היה להם לוחות ,אלא היה ַה ׁ ּ ַש ָּמ ׁש הולך מידי
פעם לראות" ,הרואה אומר ברקאי" (יומא כ"ח ע"א) ,אם הגיע עמוד השחר היו מתחילים
"ותתפלל חנה" .אבל לפעמים עוד לא הגיע עמוד השחר ,מה עושים? אז אמרו לו תגיד
לנו חידושים ,והוא היה מגיד להם חידושים וסיפורים כ"כ מתוקים ויפים ,שהיו הציבור
מבקשים בלבם שלא יעלה עמוד השחר כדי שהרב ימשיך ...היה אדם מיוחד במינו.
  .14ופעם בתונס מכרו את עשרת הדברות במאה פרנק ,אז היה חכם אחד שאמר :מה זה
מאה פרנק? כל דיברה בעשרה פרנק? תוסיפו עוד ,וכן על זו הדרך.
  .15ואני זוכר שפעם בליל שבועות היה הגבאי מכריז ומכריז ,ואבא ע"ה אמר לו :די אני
עייף ,תמכור מהר...
  .16ואותו דבר אפשר לעשות בהושענא רבה ,כמו בהושענא רבה האחרון שהיה לנו לחץ
גדול ,כי היינו צריכים לחכות הרבה ואין לנו כח ,אז עשיתי להם פטנט :חצי ההושענות של
הושענא רבה עשינו אותם לפני ברוך שאמר ,למה? כי יש בהושענא רבה הקפות ,ואחרי
שבע הקפות אומרים" :אנא ישר עם בא ,בהושענא רבא ,לסלסלך בחיבה" וכו' ,ואח"כ כל
מיני הוספות ,וכל זה לא שייך להקפות העיקריות ,כי כבר גמרנו את כל שבע ההקפות ,אז
עשינו אותם לפני ברוך שאמר ,וככה יצאנו ידי חובה.
לחסויות ,להפצה ,לשאלות ,להנצחות ולקבלת העלון ניתן לפנות >>>
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טעם תחתון בעשרת הדברות

טעם לחבר את שתי הדיברות

 .טיומה זה טעם תחתון? לפי אורך הפסוק ,18כלומר אם הדיברה ארוכה אז
מחלקים אותה לשלשה פסוקים ,ואם הדיברה קצרה ,כמו לא תרצח וכו' ,איך
נעשה פסוק משתי מלים? לכן "לא תרצח לא תנאף לא תגנוב לא תענה ברעך עד
שקר" ,הכל פסוק אחד .ולכן כשאדם קורא שנים מקרא ואחד תרגום ,הוא קורא
בטעם התחתון .ומזה יצא שהטעמים שונים בין טעם עליון ותחתון.19
ובחומש של הישיבה ("איש מצליח") יש טעם העליון לבד וטעם התחתון לבד,
כדי שמי שמכין "תיקון סופרים" יסתכל בטעם העליון ,שלא יתבלבל ולא יידע
מה לעשות .ואותו דבר בפרשת ואתחנן ,יש שם טעם התחתון למי שקורא שנים
מקרא ואחד תרגום ,וטעם העליון למי שקורא בספר תורה .אבל האשכנזים לא
עושים ככה ,אלא בקריאת התורה הם עושים תמיד טעם תחתון ,גם בפרשת יתרו
וגם בפרשת ואתחנן.20

.אכואם תשאלו מדוע חיברנו את שתי הדיברות יחד? פשוט מאד ,כי "אנכי ולא
יהיה לך מפי הגבורה שמענום" (מכות כ"ד ע"א) ,ויש פסוק בפרשת ואתחנן" :את
הדברים האלה דיבר ה' אל כל קהלכם בהר מתוך האש הענן והערפל קול גדול
ולא יסף" (דברים ה' י"ט) ,מה זה ולא יסף? רש"י אומר (שם) ולא פסק ,לא כמו בן
אדם שמדבר ונח וְ נוֹ ֵפ ׁש ,אלא הקב"ה השמיע את הכל בבת אחת ,וא"כ מ"אנכי" עד
"מצוותי" הכל נאמר בבת אחת בלי הפסק ,ולכן לזכר הדבר הזה לא עושים סוף פסוק
במלה עבדים ,ומאנכי עד ולשומרי מצוותי הכל פסוק אחד.

אכילת מאכלי חלב בשבועות
.בכאחרי שגומרים את התפילה אוכלים מאכל חלבי ,ככה כותב הרמ"א (סי' תצ"ד
ס"ג) ,כדי לרמוז על התורה שנאמר עליה" :דבש וחלב תחת לשונך" (שה"ש ד' י"א).
ואמנם מצוה לאכול ביום טוב בשר ,אבל זה אוכלים יותר מאוחר ,ובבוקר אחרי
התפילה עושים קידוש ואוכלים עוגת גבינה וכדומה לזה .ובחו"ל לא היה לנו חלב
ישראל אלא רק חלב נוכרי ,ואבא ע"ה היה מחמיר בדבר ,22אז מה הוא היה עושה?
זכר לחלב היה לוקח חלב שקדים (שנקרא בערבית" :רוזאטה") ,ושותה אותו בחג
השבועות (ועד חג השבועות הוא לא שותה את זה) .אבל היום יש לנו חלב וגלידה
ויש הכל .ומישהו אמר שמצוה לאכול גלידה ביום שבת בבוקר (אחרי הקידוש
כמובן) ,כי כתוב" :להגיד בבוקר חסדך" (תהלים צ"ב ג')" ,להגיד" – אותיות "גלידה",
בבוקר" ,חסדך" – כי הגלידה לבנה וזה חסד ,כי חסד זה דבר לבן.

אופן קריאת שתי הדיברות ראשונות
.כויש מדקדק גדול מגרמניה ,21שמו רבי וולף היידנהיים ,שכתב מאמר על
עשרת הדברות ועל הטעמים ,והוא אומר (ספר מודע לבינה די"ד ע"א) שבספרים
מדוייקים כתוב הפסוק הראשון לא כמו שאנחנו קוראים ,כלומר אנחנו קוראים:
"אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים" ,המלה "עבדים" בטעם
רביע ,וממשיכים" :לא יהיה לך" וכו' ,דהיינו מחברים את אנכי ולא יהיה לך עד
ולשומרי מצוותי ,והוא אומר שזה לא נכון ,אלא זו דיברה לבד וזו דיברה לבד ,דיברה
ראשונה "אנכי" ודיברה שניה "לא יהיה לך" ,אז צריך לחלק ביניהם ,ולומר "מבית
עבדים" בטעם סוף פסוק ,ולפיכך הוא החליט שיש טעות בכל הספרים שחיברו את
שתי הדיברות ביחד .אבל אנחנו נוהגים שהמלה "עבדים" זה בטעם רביע ,ואמנם
יש ספרים ככה ויש ספרים ככה ,אבל מה שהורגלנו ש"מבית עבדים" זה רביע.

לאכול בשר בהמה
.גכאז ביום שבועות תגיד "להגיד בבוקר חסדך" ,ואח"כ תלך לנוח שעתים
שלוש ,ותקום לעשות סעודה של יום טוב כמו שצריך .והרב עובדיה זצ"ל היה
אומר לעשות סעודה דוקא עם בשר בהמה ,כי אין שמחה אלא בבשר בהמה ,23והיה
מתלונן על אלה שאומרים "אני אוכל רק בשר עוף" ,כי צריך לאכול בשר בהמה.

  .18ופעם עשיתי חשבון כמה אורך פסוק ממוצע בתורה ,וזה שלש עשרה עד ארבע
עשרה מלים (יש פסוקים ארוכים ויש פסוקים קצרים) .ויש לזה חשבון מדוייק ,הרי כמה
מלים יש בכל התורה כולה? שבעים ותשעה אלף ומשהו ,אז נגיד שמונים אלף מלים,
וכמה פסוקים יש בתורה? חמשת אלפים שמונה מאות ארבעים וחמשה פסוקים (עי'
קידושין ל' ע"א ובגליון הש"ס שם .וסימניך "ואור החמה יאיר שבעתים" (ישעיה ל' כ"ו),
החמ"ה – ה"א זה חמשת אלפים ,חי"ת זה שמונה מאות ,מ"ה זה ארבעים וחמש) ,אז נגיד
ששת אלפים ,ואם תחלק שמונים אלף על ששת אלפים ,יוצא לך שלש עשרה ומשהו ,אז
א"כ פסוק ממוצע בתורה זה שלש עשרה או ארבע עשרה מלים.
  .19וגם הניקוד שונה ,למה הניקוד שונה? כי בספרים של פעם בהוצאת סיני או
במקראות גדולות (והיום אין ספרים כאלה) ,היה כתוב לא ִת ְר ַצ ָח (הצד"י בפתח והחי"ת
בקמץ) במקום לא ִת ְר ָצח ,מה זה לא ִת ְר ַצ ָח? אז כותב חכם גדול שהיה בעל חוש הומור,
שמו רבי מנחם די לונזאנו ,והוא אומר בספרו "אור תורה" (דף כ"ב ע"ב) :פעם ישבתי
תרצ ָח" הצד"י פתח והחי"ת קמץ? והם ענו לי
עם כמה זקנים ,ושאלתי אותם למה "לא ַ
תשובות של שטות ,ואחד מהם אמר לי שזו מחלוקת בין בן אשר ובן נפתלי ,בן אשר אומר
צד"י בפתח ובן נפתלי אומר צד"י בקמץ ,אבל הכל הבל והם לא יודעים כלום .והמדפיס
בוינציה כתב שם (וינציה רפ"ה ,בפרשת יתרו)" :זה סוד למאן דיליף רזא" (וככה כתוב עד
היום הזה במקראות גדולות) ,אז צוחק עליו רבי מנחם די לונזאנו ואומר" :זה לא סוד
ולא שוד" ,שוד ושבר ,אלו דברים בטלים ,אלא זה תלוי בטעמים ,אם אתה קורא בטעם
העליון אז "לא תרצח" זה סוף פסוק ,וא"כ הצד"י בקמץ (כי ככה זה בסוף פסוק ,לא תרצח
הצד"י בקמץ ,וכן "לא תנאף" האל"ף בקמץ) ,ואילו כשאתה קורא בטעם התחתון אז "לא
תרצח" זה מחובר ביחד (לא תרצח לא תנאף וכו') ,וא"כ הצד"י בפתח ,אז זה תלוי בשני סוגי
הטעמים ,טעם עליון וטעם תחתון.
  .20והקשו עליהם :א"כ למה נכתב טעם העליון בפרשת ואתחנן? הרי בשנים מקרא
ואחד תרגום אתם קוראים טעם התחתון ,ובקריאת התורה ג"כ טעם התחתון ,וא"כ טעם
עליון למה? אז הרב דבליצקי שליט"א מצא תירוץ יפה ,שלעתיד לבוא שיש "פרשת
הקהל" ,שפעם בשבע שנים המלך קורא בספר דברים (עי' סוטה מ"א ע"א) ,והוא קורא גם
את עשרת הדברות של פרשת ואתחנן ,אז הוא יקרא את זה בטעם העליון ,וא"כ זה נכתב
ל"הלכתא למשיחא" ,ורק כשיבוא המשיח נקרא את זה ,כי אין לנו היום מי שעושה הקהל
שיקרא בטעם העליון .אבל לפי הספרדים לא קשיא מידי ,כי אנחנו קוראים את עשרת
הדברות בקריאת התורה בטעם העליון ,בין של יתרו ובין של ואתחנן.
  .21היהודים הגרמנים נקראים "יקים" ,אתם יודעים מה זה יקים? דייקנים ,הם לומדים
כל דבר בדיוק .ופעם אמר לי בטלפון חכם אחד ,רבי דוד מרצבך (בנו של הרב יונה מרצבך
ראש ישיבת קול תורה) ,אתה יודע שאנחנו משבט יהודה? אמרתי לו :מנין לך? אמר לי:
הרמב"ן כותב בפרשת ויחי (בראשית מ"ט י') ,על הפסוק "ולו יקהת עמים" (שנאמר על
יהודה) ששורשו "יקה" ,ואנחנו יקים ,אז אנחנו משבט יהודה ,אמרתי לו :זה לא ככה ,כי
הרמב"ן התכוין שורש יָ קֹה ,שלא נגיד "יקהת" היו"ד של העתיד והמלה היא קהת ,אלא
היו"ד זה שורש המלה( .וגם רש"י שם מפרש ככה ,רק שהוא לא הדגיש שהיו"ד זה שורש
והשורש "יקה") ,אבל הם יקים ודייקנים .ועד היום ד"ר רוטשילד שיהיה בריא בכל דבר
ודבר הוא מדייק ,ופעם התפללתי בשבת פרשת ויצא בבית החולים אצלו (כי אשתי ע"ה
נפטרה שם) ,ואח"כ פגשתי אותו ,אז אמרתי לו :קראו בתורה "ורחל באה" שניהם במלעיל
(בראשית כ"ט ,ו'-ט') ,אמר לי :מה פתאום? "באה" הראשונה מלרע ו"באה" השניה מלעיל,
ורש"י כותב ככה .אז הם מדייקים.
לחסויות ,להפצה ,לשאלות ,להנצחות ולקבלת העלון ניתן לפנות >>>

חג "מתן תורה" צריך ללמוד תורה לא לישון
.דכואחרי שאוכלים סעודת יום טוב ,לא נשארים בטלים כי יש מה ללמוד ,וזה
"חג מתן תורה" אז צריך ללמוד בו תורה ולא לישון ,לכן ישנים קצת והולכים
ללמוד .ומה לומדים? בן איש חי (ש"א פרשת במדבר אות ו') אמר לקרוא תהלים,
כי בירושלמי (חגיגה פ"ב ה"ג) כתוב שבחג השבועות נפטר דוד המלך.

קריאת תהלים משלי רות ואזהרות
.הכאבל יש לנו הרבה מה ללמוד ,ואין לנו זמן לתהלים .יש לנו משלי ,יש לנו
אזהרות ,ויש לנו רות .אמנם רות קוראים כבר בתיקון בליל שבועות ,אבל משלי זה
שלשים ואחד פרקים ,וגם אזהרות יש לנו שני סוגי אזהרות ,גם של רבי יצחק בר
ראובן וגם של רבי שלמה אבן גבירול ,והם כ"כ מתוקים מדבש ,ומי שלא טעם אותם
לא ראה טעם שירה מימיו ,והיום לא מבינים את הערך שלהם.
ומה נעשה עם תהלים? אז בחו"ל שהיה לנו יומיים ,היינו קוראים ביום הראשון
מצוות עשה וביום השני מצוות לא תעשה כי היה זמן ,אבל היום הכל דחוס" ,כי
קצר המצע מהשתרע" (ישעיה כ"ח כ') ,ולכן מחלקים את התהלים ,ויש היום
כאלה שמחלקים את התהלים לעשרים חוברות ,ובתוך כמה דקות גומרים את
כל התהלים ,ובזה יצאנו ידי חובה .ואח"כ קוראים משלי ואח"כ אזהרות (ורות
קוראים אם יש זמן ,ואם אין זמן אז סומכים על הקריאה של הלילה) .וזה רמוז
בתורה בפרשת יתרו" :כה תאמר לבית יעקב" (שמות י"ט ג') ,תאמ"ר ר"ת תהלים
אזהרות משלי רות.
  .22ואפילו שבתונס היקלו ,כדעת הפרי חדש (יו"ד סי' קט"ו ס"ק ו') ועוד שמקילים בזה,
כיון שלא מצוי חלב של בהמה טמאה ,כי מי יקח חלב בהמה טמאה כמו חלב-סוסים
וכדו'? ואולי יש חלב-גמלים ,אבל זה רק במקומות שמגדלים גמלים ,ובתונס עצמה לא
היה גמלים ,אז מה שהיו מביאים זה חלב-פרות ,ובמיוחד אם יש פיקוח ממשלתי וכתוב
"חלב של פרות" אז אפשר לקחת .אבל אבא לא היה רוצה להקל בדבר ,כי בג'רבא החמירו
בזה .ורק אם הזדמן שתבוא איזו ערביה לשכונה שלנו ותביא עזים ותחלוב אותם ,אז
אותו היום היה שותה חלב-עיזים .אבל בערב חג השבועות מה יעשה? יזמין ערביה? אז
לא היה לו חלב.
ודרך אגב ,חלב-עיזים הוא בריא יותר מחלב-פרות ,וזה כתוב בתורה" :חמאת בקר וחלב
צאן" (דברים ל"ב י"ד) ,החמאה תקח של בקר ,אבל החלב לא תקח של בקר אלא של צאן.
  .23ופעם כתבתי את זה לרב גינזבורג שליט"א (ממושב עומר) ,והוא אמר לי :איפה
זה כתוב? הרי חיפשתי ברמב"ם ומצאתי "אין שמחה אלא בבשר" (פ"ו מהל' יו"ט הי"ח),
ואיפה כתוב "בשר בהמה"? אבל אח"כ הוא מצא את זה ברמב"ם בהלכות חגיגה (פרק
ב' הלכה י"ב) ,ששם כתוב" :אין שמחה אלא בבשר בהמה" ,והמקור ממסכת חגיגה (דף
ח' ע"ב).
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אזהרות קדמוניות

שמח באח ותשרוף באח

.ו כיש הרבה אזהרות ,לא רק בעדות ספרד בלבד ,אלא עוד קדמוני קדמונים
כתבו אזהרות .והראשון שבהם זה רב סעדיה גאון שחיבר אזהרות ,והם מופיעים
בסידור רס"ג ,24אבל השפה שלו קשה מאד ,כי באותו זמן עדיין לא היו כללים
ברורים בדקדוק ,אז אי אפשר להבין דבריו ,אבל יש להם פירושים .ואח"כ יש
אזהרות של רבנו אליהו הזקן ,25והם מובאים בתוספות בכמה מקומות :ביומא (ח'
ע"א בד"ה דכולי) ,בסוכה (מ"ט ע"א בד"ה שכל) ,בבבא בתרא (קמ"ה ע"ב בד"ה ואין
שביעית) ,ובמכות (ג ע"ב ד"ה איכא דאמרי) ,ונדמה לי שחלק מהאשכנזים אומרים
אותם באמצע תפלת מוסף.

 .לויש שם ג"כ הברקות וביטוים מיוחדים ,כמו למשל מצות "וחי אחיך עמך"
(ויקרא כ"ה ל"ו) ,ומצות "והנותר ממנו עד בוקר באש תשרפו" (שמות י"ב י') ,איך
הוא מחבר אותם? בסגנון כזה" :שמח ואמור ֶה ָאח ,בהחיותך ָה ָאח ,והנותר ָ ּב ָאח,
יהושלך על אורים" ,ומה הכוונה שלו? "שמח ואמור האח" – לשון שמחה ,כמו
"האומרים לי האח האח" (תהלים מ' ט"ז) ,מתי? "בהחיותך האח" – דהיינו כשאתה
מחייה את אחיך ,וזה מצות "וחי אחיך עמך" (ויקרא כ"ה ל"ו) .ואח"כ ממשיך:
"והנותר ,באח יהושלך על אורים" – כלומר מה שנשאר מהקרבן תשים אותו באח
דהיינו באש ,כמו "האח לפניו מבוערת" (ירמיה ל"ו כ"ב)" ,על אורים" זה על אש.
וככה הוא מחבר מצוה מכאן ומצוה מכאן כדי לעשות חרוזים.

אזהרות של שבועות לרבנו יצחק בר ראובן

זקן בשכל או בשנים

.זכאבל לנו יש אזהרות יותר מאוחרות ,של רבנו יצחק בר ראובן ברגלוני
מברצלונה (שהיה בן דורו של הרי"ף ,והיה צעיר ממנו) ,ומתחילים "אי זה מקום
בינה" (ולפני כן אומרים "יום זה הוריד לבן שריד") .ומי שלא טעם את טעם השירה
הזאת לא ראה חכמה מימיו ,איך הוא לוקח פסוקים מהתנ"ך ומשבץ אותם בתרי"ג
מצוות ,והוא מביא שם גם מצוות דרבנן ,וכמו שיטת בה"ג ,ולא כמו הרמב"ם (בספר
המצוות).

 .אלוכן המצוה בתורה" :מפני שיבה תקום והדרת פני זקן" (ויקרא י"ט ל"ב)" ,שיבה"
זה אדם מבוגר מגיל שבעים (עי' אבות פ"ה מכ"א) ,ו"זקן" ע"פ הגמרא (קידושין ל"ב
ע"ב) "זה שקנה חכמה" ,דהיינו אפילו בחור צעיר ותלמיד חכם תהדר אותו ,כלומר
תקום מפניו ותכבד אותו .ואיך כותב את זה בן גבירול? "היה לַ ּ ָשֹב עניו ,לשכלו
ולשניו" ,דהיינו אם תמצא אדם סב (זקן) ,תהיה לו עניו ותקום מפניו (ככה הוא
ממשיך שם" :ותקום מפניו ,ופניו נהדרים")" ,לשכלו ולשניו" – בין שהוא סב בשכל
שלו ,דהיינו שהוא צעיר אבל הוא קנה חכמה ,ובין שהוא סב בשנים שלו ,דהיינו
שהוא מבוגר.

דוגמאות יפות מהאזהרות הנ"ל
.חכלמשל הוא מביא שם את הדין שאסור לאכול בשר שנתעלם מן העין (יו"ד סי'
ס"ג ס"א) ,והדין שאסור לשתות משקים מגולים כי אולי שתה מהם נחש או רחש
ויש סכנה בשתיה שלהם (יו"ד סי' קט"ז ס"א) .ואיך הוא רמז את זה? הביא פסוק:
"כי תראה ערום וכסיתו ,ומבשרך לא תתעלם" (ישעיה נ"ח ז') ,כלומר אם תראה כלי
עם משקה ערום תכסה אותו ,כי אחרת יהיה צריך לשפוך אותו מחר" ,ומבשרך" –
מהבשר שלך" ,לא תתעלם" – כי אם תתעלם ממנו אסור באכילה ,כי בשר שנתעלם
מן העין אסור .26וכן על הדין שלפני התפילה אסור להגיד לאדם שלום (רק בוקר
טוב אפשר להגיד .ש"ע סי' פ"ט ס"ב) ,הוא מביא את הפסוק" :כי תמצא איש לא
תברכנו ,וכי יברכך איש לא תעננו" (מלכים ב' ,ד' כ"ט) .וכן על זו הדרך ,יש עוד
כמה פסוקים נחמדים שהוא משבץ אותם ,ויש בהם טעם וחן מיוחד פלא פלאים.
ולכן אדם יקרא בהבנה ,ויש לנו סידור המדוייק "איש מצליח" ,ויש שם פירושים
על כל דבר.

חשיבות קריאת האזהרות
 .בלככה לקרוא ולטעום את האזהרות ,וכ"כ תענוג לקרוא את זה  .כדאי שכל
אחד יארגן את זה בבית הכנסת שלו ,ומי שזוכר את המנגינות יקרא את זה ,וכולם
ילמדו את זה ,כי חשוב מאד ללמוד" ,צוף דבש אמרי נועם מתוק לנפש ומרפא
לעצם" (משלי ט"ז כ"ד).
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גילוי האבנים מהר סיני
 .גלועוד מלה אחת ,התגלה בימינו (וכבר גילו את זה לפני שבע מאות שנה)
שהאבנים בהר סיני מכילים תמונה של הסנה דהיינו תמונה של שיח ,ואם אתה
לוקח אבן ושובר אותה למאה חתיכות ,בכל חתיכה רואים תמונה של הסנה .והרב
עמנואל טולידאנו (מחבר ספר עטה אור) ,סיפר לפני כמה שנים שהוא לקח את
האבנים האלה לגיאולוג אחד (מה זה גיאולוג? אדם שבקי בחומרים של האדמה),
והוא שאל אותו :מאיפה הבאתם את זה? והוא התחיל להסביר לו שזה מהר סיני
וכו' ,אז הוא אמר לו שזה מגנזיום ,כלומר מין מתכת שנכנסה בתוך האבנים ,כי
האבנים היו לוהטות באש ,כמו שכתוב" :והר סיני עשן כלו מפני אשר ירד עליו
ה' באש" (שמות י"ט י"ח) ,והאש הזאת נכנסה באבנים ,ולכן כמה שתשבור את
האבנים יראו את זה עד הסוף .וזהו מה שנאמר בשירת דבורה" :הרים נזלו מפני ה',
זה סיני ,מפני ה' אלקי ישראל" (שופטים ה' ה' ,והיא הפטרת בשלח)" ,הרים נזלו"
כלומר ההרים הפכו לנוזלים ונעשו כמו מתכת.

אזהרות לרבנו שלמה בן גבירול
.טכויש עוד אזהרות קצרות של בן גבירול ,ושם אין אריכות ואין פסוקים ,אבל
הכל עשוי במשקל היתדות והתנועות ,כמו" :שמור לבי מענה ,היה במאד נענה,
ירא האל ומנה ,דבריו הישרים" .ותוך כדי שאתה קורא את האזהרות האלה אתה
לומד הרבה דברים ,כמו למשל כשהוא מתחיל למנות עשרת הדברות ,הוא אומר:
"אנכי ה' ,קראתיך בסיני ,ולא יהיה על פני ,לך אלהים אחרים" ,ולומדים מכאן
שהוא אמר את שם ה' כמו הספרדים ,למה? כי הוא אומר "קראתיך בסיני" הנו"ן
בפתח" ,ולא יהיה על פני" ג"כ הנו"ן בפתח ,והוא חורז אותם עם שם ה' ,וא"כ בן
גבירול (שהיה קדמון ובן דורו של הרי"ף )27קרא את הקמץ כמו שאנחנו הספרדים
קוראים.28

לשמור על האבנים האלה
 .דלפעם היתה לי אבן כזאת ,וכשעשו תלמוד תורה בנתיבות ע"ש הרב רפאל כדיר
צבאן זצ"ל (וקראו לו "דרכי רפאל" ,זה אותיות "רפאל כדיר") ,אז הבאתי את האבן
הזאת ,ועברו עליה שלושת אלפים שלוש מאות שנה ,אז אמרתי :פחות משלושת
אלפים שלוש מאות דולר אני לא מוכר אותה ,אז הם העלו והעלו עד שלושת
אלפים ,ואמרתי להם :בסדר אני הולך הביתה ,עד שהוסיפו והגיעו לחמשת אלפים
דולר ,וזכה בה מישהו .ויש לי עוד אבן כזאת ,אז ביקשתי מהמארגן שיעשה לה
מסגרת מזכוכית ,ונחרות שם "עיין מפרשי מורה נבוכים ח"א סוף פרק ס"ו" ,ששם
הביאו את זה .היתה לי עוד אבן כזאת ועשיתי ככה גם בתלמוד תורה אור המאיר
באלעד ,ועכשיו נגמרו לי האבנים .והיום מצרים שמעה שעושים מזה ביזנס ,אז
היא אסרה לקחת משם אבנים ,לכן מי שיש לו אבנים כאלה שישמור עליהם.

  .24הוא היה בכתב יד מאות שנים ,ונדפס רק לפני שבעים שמונים שנה ע"י יהודי אחד
ד"ר דוידזון .וכתוב שם בהקדמה ששאלו אותו :מאיפה תביא כסף? והוא אמר :אני בעל
בטחון ובוטח בה' שנמצא כסף .אז הוא הוציא את הסידור רס"ג ,ותירגם אותו מערבית
לעברית ,ויש שם עבודה נפלאה .אז יש שם גם אזהרות.
  .25ואומרים שהוא היה גיסו של רב האי גאון ,אבל לא ידוע בבירור.
  .26והיה מעשה לפני כמה שנים במטוס ,היה יהודי אחד ירא שמים ועל ידו היה גוי,
היהודי הזמין מנה כשרה" ,גלאט כושר" ,וכשהביאו לו את האוכל ,הגוי הריח את ריח
הבשר ואמר :מי יודע איזה טעם יש ל"גלאט כושר" הזה? בטח טעם מיוחד ("גם ברוך
יהיה" (בראשית כ"ז ל"ג) – "גם" גימטריא "גלאט") ,אז היהודי פתח את הקופסא של האוכל
והלך ליטול ידים ,ובינתיים הגוי החליף מנה במנה וישב בשקט ,היהודי חזר למקומו ונזכר
שבשר שנתעלם מן העין הוא אסור ,אז הוא ישב ואכל רק לחם יבש ,אמר לו הגוי :תאכל
את המנה שלך ,אמר לו :אני לא אוכל ,שאל אותו :למה אתה לא אוכל? הרי אתה הזמנת
אותו וזה "גלאט כושר" ,אמר לו :אני לא רוצה לאכול ,והתחמק ממנו ,הגוי לחץ עליו עד
שאמר לו" :ההלכה אומרת שבשר שנתעלם מן העין אסור" ,שאל אותו הגוי :איפה נכתבה
ההלכה הזאת? אמר לו :בחולין (צ"ה ע"א) ,ומי אמר אותה? רב ,ומתי חי רב הזה? לפני
אלף שבע מאות שנה ,אמר לו" :איך ידע רב לפני אלף שבע מאות שנה שאני אחליף לך
את המנה"? ...איזה חכמים אתם?! איזה גאונים אתם?!
  .27הוא נולד בשנת תשפ"א ,והרי"ף נולד בשנת תשע"ג ,אז הוא קטן מהרי"ף בשמונה
שנים.
  .28וזה לא כמו שאומרים שהספרדים אמרו פעם שם ה' כמו האשכנזים ופתאום הם
שכחו ,וזה לא נכון ,כי זו מסורת של דורי דורות ,והאבן עזרא (ספר צחות דף ג' ע"ב) מעיד
על זה .ויש הוכחות שגם האשכנזים פעם קראו את הקמץ כמו פתח .יש הוכחה ידועה
לחסויות ,להפצה ,לשאלות ,להנצחות ולקבלת העלון ניתן לפנות >>>

מרש"י (ברכות מ"ז ע"א ,בד"ה חטופה) ,שאומר ש"אמן" האל"ף בפתח ,והרי האל"ף בקמץ
ולא בפתח? אלא אומר הגאון יעב"ץ שם שרש"י קרא את הקמץ פתח כמנהג הספרדים.
  .29ופעם הגאון הרוגאצ'ובר ראה את האזהרות האלה ,ויש עליהם פירוש של רבנו
שמעון בר צמח (זה אחד מהראשונים אחרי גירוש ספרד הראשון ,הוא ברח מספרד
בשנת קנ"א ,והלך לאלג'יר ,וכתב כמה שאלות ותשובות) ,והרוגאצ'ובר לפעמים כועס
עליו וכותב :איך אתה לא מבין את המשורר הגאוני? ואפילו שהרוגאצ'ובר לא היה רגיל
בשירה ,אבל הוא ראה בשירה זו דברים מאד יפים.
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יום ירושלים

כל חי" כדי להודות לקב"ה ,כי אי אפשר לשכוח את הדבר הזה .ופעם אחת אחרי
מלחמת ששת הימים (בשנת תשכ"ח או תשכ"ט) ,אבא ע"ה קרא בהפטרת ויגש
את הפסוק האחרון" :וידעו הגוים כי אני ה' מקדש את ישראל ,בהיות מקדשי
בתוכם לעולם" (יחזקאל ל"ז כ"ח) ,אז אחרי התפילה הוא אמר :היום עלה לי
חידוש יפה ,מה החידוש? הרי הגוים אומרים :מי אמר שה' אוהב את עם ישראל?
והרשעים הנוצרים אמרו שכל מה שכתוב בתנ"ך "ציון" הכוונה עליהם ,וכן מה
שכתוב "ירושלים" זה ה"ותיקן" ,וכל על זו הדרך ,וראיה לדבר שהרי היהודים מאז
הגלות לא חזרו לארץ ישראל ,וכשחזרנו לארץ ישראל הם אמרו :עוד לא חזרו
לירושלים ,והיום חזרנו גם לירושלים ,וגם בית המקדש בידינו .31אבל איך יידעו
הגוים שהקב"ה אוהב את עם ישראל? הנה כתוב "בהיות מקדשי בתוכם לעולם",
דהיינו שירושלים (שנקראת "מקדש" אליבא דהרמב"ם בפיה"מ ראש השנה פ"ד
מ"א) ומקום בית המקדש ,ישארו ביד עם ישראל לברית עולם ,ושום מדינה לא
תיקח אותם מהם לנצח.

 .הלעכשיו נגיד כמה מלים על מלחמת ששת הימים ,שהיום ומחר זה "יום
ירושלים" .הרב דבליצקי שליט"א כתב לפני כמה שנים שצריכים להגיד תודה ביום
הזה ,והוא הביא דוגמאות מהחתם סופר ועוד חכמים אחרים ,שעשו ככה כשהיה
להם נס בקהילה קטנה ,וכמה יכול להיות בה? כמה אלפים מקסימום ,וכאן היינו
כמה מליונים של יהודים שעמדנו בפני אבדון ח"ו ,והיה פחד נורא ואיום כי שבע
מדינות ערב היו נגדנו ,והקב"ה אמר אני אציל אתכם משבע מדינות ערב ,ואיך
כתוב בגמרא בסוטה (מ"ב ע"א)? "אם אתם אומרים שמע ישראל אתם ניצולים
מהם" ,וכתוב" :ואמר אליהם שמע ישראל" (דברים כ' ג') ,שמ"ע זה ר"ת שבע
מדינות ערב .וניצחנו אותם בששה ימים.

התורה רומזת שנקבל את הכותל
 .ו לואיפה כתוב בתורה שאפשר לנצח ולקבל את הכותל המערבי במתנה? כתוב:
"כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו ה' אלהיך בידך" (דברים כ"א י') ,ואומר בעל
הטורים שם" :צא אליהם ואל תניחם לבוא עליך ,פן ישחיתו הארץ" .וככה היה
במלחמת ששת הימים (ולא כמו במלחמת כיפור שחיכינו אליהם ,ובעוונות היה
אח"כ חורבן) .ואומרת התורה "כי תצא למלחמה" – שאם אתה תצא להם ,אז כי
תצא למלחמה זה ר"ת כת"ל – תקבל את הכותל המערבי .ומתי תקבל אותו? "על
אֹיְ ֶב ָיך" שזה גימטריא ארבעים ושלש ,דהיינו ביום שלשה וארבעים לעומר תקבל
את הכותל המערבי .וזה גם יום פטירת שמואל הנביא ע"ה.

ירושלים והר הבית ישארו בידינו
 .חלובשנה הזאת (תשע"ו) עברו ארבעים ותשע שנים מאז שנת תשכ"ז ,והיום
נכנסנו לשנת החמשים ,והפסוק אומר "בהיות מקדשי בתוכם לעולם" ,מה זה
"לעולם"? כתוב בפרשת משפטים" :ורצע אדוניו את אזנו במרצע ועבדו לעולם"
(שמות כ"א ו') ,וחכמים אומרים (קידושין כ"א ע"ב) "לעולם – לעולמו של יובל"
דהיינו חמשים שנה ,וא"כ כשמקדשי בתוכם במשך חמשים שנה ,אז זה בעז"ה
סימן טוב שתמיד הכל ישאר בידינו ,עד שנזכה לגאולה שלימה במהרה בימינו,
אמן ואמן.

להודות לה' ביום ירושלים
 .זלולכן לפחות לא יגידו תחנון30 .ואנחנו נוהגים אחרי התפילה לומר "נשמת

עדס ,וכמ"ש בשו"ת ברכת יהודה ח"ד (עמ' מ') .וכן נהגו הגרש"ז אוירבעאך והגאון רבי ינון
חורי ,וכן נוהג שיבלח"ט הגאון רבי שריה דבליצקי שליט"א.
  .31ורק בגלל הטפשות של הממשלה שלנו ,ירדן שולטת על הר הבית ,אבל זה שלנו
אלא שאסור לנו להיכנס.

  .30וכן הורה מרן הגר"ע יוסף זצ"ל שלא לומר תחנון ביום ירושלים ,וכמ"ש בספר
"ארחות מרן" (ח"ב) .וכן נהגו הגאון רבי בן ציון אבא שאול ,רבי יצחק כדורי ,והרב יוסף

חמישה חומשי תורה כולל פירוש ומוסרים על חמישה חומשי תורה
תורת רחמים מאת מרן רבי רחמים חי חויתה הכהן זצ"ל ומנכדו הגר"ח כהן זצ"ל וכן
שיירי ערב מאת תלמידו הגאון רבי בוגיד חנינא סעדון

טועמיה חיים

עברית וצרפתית
עובדות והנהגות
מאלפות מדרכו
של הגאון ר' חיים
כהן זצ"ל

פירוש על ספר תהלים

ויזרע יצחק

ב' חלקים
על התורה של
מרן הגאון ר' יצחק
טייב זצ"ל ראב"ד
תוניסיה שיצא
לאור מכתב יד.

למרן רבי רחמים
חי חויתה הכהן זצ"ל

מנחת ערב בצרפתית

סיפורים על חמשה חומשי תורה
מאת מרן רבי רחמים חי חויתה הכהן
זצ"ל ותלמידו הגאון הגדול רבי בוגיד
חנינה סעדון זצ"ל.
מתורגמים לשפה הצרפתית

בתורתך ,באמונתך
ובמצוותיך

פרקי השקפה
והליכות חיים ממרן הגאון
רבי משה הלוי זצ"ל

מאמר רחמים ב' חלקים
למרן רבי רחמים חי חויתה הכהן זצ"ל
חלק א'-ביאור על מסכת אבות ודרשות במעלת התורה
חלק ב'-פירוש על משלי ,מגילת רות ,וכן אזהרות לחג שבועות

להשיג במכון  08-6727523או בפלאפון 050-4174471
זכינו ת"ל ועלוננו הקדוש "בית נאמן"
שיעורו של מרן ראש הישיבה שליט"א
נפוץ בארץ ובעולם בפ"י
בעשרות אלפי עותקים
אין אנו מדביקים את
הביקוש הגדול לדברי
תורתו של מרן שליט"א
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