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בבית הכנסת "אהבת התורה - איש מצליח" 
רחוב הרב עוזיאל 43 ב"ב. בשעה 20:00

לקבלת העלון:
bait.neheman@gmail.com

בס"ד

שיעורו השבועי של מרן ראש הישיבה
רבנו מאיר מאזוז שליט"א
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גליון מס': 87 פרשת חיי שרה 
כ"ב חשון תשע"ח )11/11/17(   

מוצ"ש  ר"ת  הדלקת נרות 
17:56  17:21  16:24 ת"א: 
18:00  17:20  16:08 י-ם: 
17:54  17:20  16:12 חיפה: 
17:58  17:22  16:25 ב"ש: 

 העלון יוצא לעילוי נשמת
 מזיאנה נג'ימה בת

 חנינה לבית וזאן ע"ה,
 ובעלה מקיקץ

כצאני בר רחל ע"ה

יו"ל על ידי

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

השיעור נמסר במוצאי שבת פרשת וירא, ט"ז חשון התשע"ח

079-9-367-367או ב'קול נאמן': בערוץ קול ברמה.שיעורו של מרן שליט"אבשידור ישיר אתניתן לשמוע

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

 שע"י מוסדות
חכמת רחמים ברכיה

א. הכנסת אורחים של אברהם אבינו ע"ה.  ב. יום השלישי למילה.  ג. הגאון חזון איש זצ"ל, הגאון רבי אלעזר מנחם מן שך זצ"ל, הגאון רבי יהודה 
צדקה זצ"ל.  ד. "תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם". ה. טעם "אתנח" וטעם "פסק".  ו. עולה עמו ואינה יורדת.  ז. הברת הקמ"ץ.  ח.  עוד חידושים על 

פרשת השבוע ופרידה מאברהם אבינו ע"ה.

הכנסת אורחים של אברהם אבינו ע"ה
שבוע טוב1. היום התורה מספרת על הכנסת אורחים של אברהם אבינו. א. 

"ויאמר מהרי שלש סאים קמח סולת", "ואל הבקר רץ אברהם ויקח בן בקר 
רך וטוב" )בראשית י"ח ו'-ז'(, גם לפי פשוטו של מקרא שזה היה בן בקר אחד, 
הרי התורה אומרת שהוא מיהר מכאן ורץ מכאן. זה מראה לך איך אברהם 
אבינו מכניס אורחים, גם אחרי שעשה ברית מילה בגיל מבוגר מאד, וחכמים 
)בבא מציעא פ"ו ע"ב( אומרים שהוא היה חולה כי זה היה יום השלישי למילתו.

האם יום השלישי למילה כואב יותר משאר הימים?
אבל יש מחלוקת בראשונים אם היום השלישי למילה כואב יותר משאר ב. 

הימים. הרמב"ם )פ"ב מהלכות שבת הי"ד( ואבן עזרא )בראשית ל"ד כ"ה( והרד"ק 
)בראשית שם( מחד, והרמב"ן )בחידושיו לשבת קל"ד ע"ב( והרשב"א )בחידושיו 
שם( מצד שני. הרמב"ם סובר שיום השלישי של המילה כואב יותר, וכמו 
שכתוב "ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים" )בראשית ל"ד כ"ה(. ואבן עזרא 
"שלישי שהוא חצי המרובע המחלה גוברת", מה  )שם( כותב בשפה שלו: 
הכוונה שלו? שבוע זה מרובע כי הוא רבע חודש, אז יום השלישי שזה אמצע 
השבוע הוא כואב יותר מהימים הראשונים )אבן עזרא היה רופא והוא יודע מה 
שהוא אומר(. אבל הרמב"ן והרשב"א סוברים שכל שלשה הימים הראשונים 
כואבים לתינוק, ולא שהיום השלישי כואב יותר. ולכאורה הפסוק "ויהי ביום 
השלישי בהיותם כואבים" משמע כמו הדעה הראשונה, כי לדעת הפוסקים 
שזה כואב כל יום עד היום השלישי, הפסוק צריך לומר "בעודם כואבים" ולא 
בהיותם, אבל אין כל כך הוכחה מזה. רק לכאורה יש הוכחה, ממה שאמר רבי 
חמא בר חנינא "יום שלישי למילתו היה" )בגמרא שם(, מנין לו? הרי הכוונה 
שאברהם היה חולה, אז אפשר ביום שני למילה או למחרת המילה, למה 
יום שלישי? אלא לומר לך שבאמת היום השלישי כואב יותר משאר הימים.

"והוא יושב פתח האהל כחום היום"
אברהם אבינו ישב פתח האהל כחום היום. התורה תמימה )בראשית י"ח ג. 

א'( כותב בשם מדרש רבה )פרשה מ"ח פיסקא ח'( שהחום יפה למכה. והיום 
1.  חזק וברוך ויישר כח )לפייטן ר' כפיר פרטוש הי"ו(, וגם יישר כח לאשר מזרחי שחיבר את 
השירים האלה. לולי זאת היו אנשים טבועים בשירים של צ'ירנחובסקי וביאליק וחבריהם 

שאין בהם ממש, ה' ירחם עלינו. 
ובכן רבותי, יש לנו בשורה טובה. דברנו על המלה "צוערה" שצריך לומר מלרע וגעיא בצד"י 
)בעלון הקודם אות כ"ח(, ואחד מהתלמידים רבי קניאל בוכריס, "דק ואשכח" כתבי יד עתיקים 
מלפני 700 שנה )בשנת 5037 לבריאת העולם, זאת אומרת לפני 741 שנה(, מטליטולה ישע קרב 
)וכתוב כאן "טליטלה" בלי וא"ו(, וכתוב שם "צוערה" געיא בצד"י וגעיא ברי"ש. ובעוד שלשה 
כתבי יד כתוב ככה. זאת אומרת שהדברים שאמרנו בשם לחם הביכורים )עמ' רמ"ב בנד"מ( 
משם ספר אחד שכתב ככה, הם עתיקים וישרים, כי אי אפשר לומר "צוערה" מלעיל, ומי 
שיאמר ככה גורם צער לעצמו ולאחרים. )ולגבי המלה "אהלה" עוד לא בדקנו, אולי נמצא גם את 
זה(. וזה דבר חשוב ביותר, למה? כי אנשים לא מבינים את זה. פעם אחד מתלמידי הישיבה 
קרא בתורה בבית כנסת של חב"ד )או שהרב שם חבדני"ק(, אח"כ שלח לי הרב שם: למה הוא 
קורא "צוערה" ו"אהלה" מלרע? הסברתי לו בעמוד וחצי. ענה לי: עכשיו אני מבין אותך, אבל 
בכל זאת אנחנו אומרים מלעיל. "ובכל זאת נוע תנוע ארץ" )ישעיה כ"ד כ'(, תגיד מה שתרצה, 

אתה יודע כללים שלא עומדים בשוא?! )עיין אור תורה תמוז התשס"ו סי' ק"ח(.

ידוע שבשמש יש ויטמין די שיכול לעזור לזקנים שהסידן שלהם חסר, 
והנה המדרש אומר ככה, שאברהם אבינו ישב פתח האהל בשביל להתחמם 

ולקבל חום ולהתרפא.

עם הרופא הטוב ביותר הולך המלאך רפאל
אבל אם אברהם אבינו חולה, אז איך פתאום אח"כ כתוב: "וירץ לקראתם", ד. 

"וימהר אברהם", "ואל הבקר רץ אברהם", מאיפה קיבלת את המירוץ הזה? 
יש סיפור נפלא על המגיד ממזריטש רבי דב בר2, שהיה תלמידו של הבעל 
שם טוב3. החכם הזה היה צדיק גדול, ואנשים היו באים אליו לבקש ברכה 
וכדו'. פעם אחת בא אליו גביר אחד וביקש ברכה, אמר לו: תשמע, דע לך שכל 
הרופאים והתרופות לא הם העיקר, כי לא התרופות מרפאות ולא הרופאים 
מרפאים, אלא עם כל רופא הולך מלאך לרפא את החולה, וגם בלי תרופות 
אבל עם הרופא הטוב ביותר הולך המלאך רפאל.  אדם יכול להתרפאות4, 
הגביר שומע ומתחיל לחשוב: מה הרב רוצה ממני? אני לא רופא ולא מכיר 

רופאים. חשב אולי הרב מדבר ברמז אבל לא הבין, והלך.

אני רופא אבל לא מחיה מתים
הגביר הזה היה סוחר גדול, ואחרי כמה חודשים היה נוסע למסחר שלו, ה. 

וחלה. כולם מכירים אותו שהוא נדיב בעל צדקות וחסד, אז חיפשו אצל כל 
הרופאים, ואמרו להם: הוא הולך וגווע, אין מה לעשות לו. בהזדמנות המלך 
של גרמניה עבר שם ברוסיה, והיה לו רופא אישי יהודי, אז הלכו למלך וביקשו 
ממנו: יש לנו בן אדם יקר מאד בעל נדיבות וחסדים והוא חולה, האם אפשר 
להביא לנו את הרופא שלך? הוא גם גביר וישלם כמה שאתה רוצה על זה. 
המלך הסכים. הרופא היהודי הגיע לגביר החולה, הסתכל עליו ואמר: זה 

גוסס, אני רופא אבל לא מחיה מתים, "ונאמן אתה להחיות מתים". 

אני מסתכל על החולה והוא מבריא לאט לאט
רצה ללכת בחזרה, מיד אמרו לו: אל תלך, תשב עוד קצת ורק תסתכל ו. 

עליו. הרופא ישב שם והסתכל עליו, ופתאום הוא שם לב שהוא נראה יותר 
טוב, אמר להם: ניתן לו עכשיו תרופות. כתב "רצפט" ונתן לשליח שיביא 
תרופות מבית המרקחת. השליח הלך להביא את התרופות, ובינתיים הרופא 
רואה שהחולה השתנה יותר לטובה, והתרופות שכתב כבר לא שוים. ביקש 
שיחזירו את השליח אליו, וכתב לו "רצפט" פעם שניה של תרופות אחרות. 
הלך השליח, ועוד פעם הרופא רואה שהחולה מרגיש יותר טוב. כתב "רצפט" 

2.  האשכנזים כותבים "בער" בעי"ן, אבל אנחנו ספרדים תמימים וכשראינו את זה התפלאנו: 
ער", וזה תרגום  ַער"? איך אדם קורא לבן שלו בער?! אז אמרו לנו שהכוונה "ּבֶ מה השם הזה "ּבַ
של המלה "דב" באידיש. אבל היום הרבה כבר הורידו את העי"ן וכותבים "בר" בלי עי"ן, ומי 

ַער. ר שיקרא ככה אבל שלא יקרא ּבַ שיקרא ּבַ
3.  והוא המשיך דרכו אחריו. כל האדמורי"ם שאחרי זה כמו רבי פינחס מקוריץ ורבי אלימלך 

מליז'נסק ורבי שניאור זלמן מלאדי, כולם תלמידיו ותלמידי תלמידיו.
4.  אבל זה נדיר. אומרים שאדם שיש לו הצטננות אם 
לוקח כדורים מתרפא תוך שבוע ימים, ואם לא לוקח 
כדורים מתרפא תוך שבעה ימים... הכל אותו דבר.



מעכשיו ניתן לתרום ל"בית נאמן" בכל עמדות                ברחבי הארץ

בכל עמדות נדריםפלוס
ברחבי הארץ

חדש!
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פעם שלישית ופעם רביעית. ואמר: מחלה כזאת לא ראיתי בחיים, אני מסתכל 
על החולה והוא מבריא לאט לאט. עד שהחולה פתח את עיניו והתחיל לדבר.

חכיתי לך הרבה שנים
הרופא לקח את הרצפט עם התרופות ושם אותם בצד, ושאל את החולה: ז. 

תגיד לי, מה קרה לך? אמר לו: בוא אגיד לך, לפני כמה חודשים הייתי אצל רב 
גדול, והוא אמר לי שעם כל רופא הולך מלאך ועם הרופא הטוב ביותר הולך 
המלאך רפאל. והנה רק באת אני מרגיש יותר טוב, וכשאני מסתכל עליך אני 
מרגיש הרבה יותר טוב, אז תשב כאן עוד חצי שעה-שעה, כי אני מרגיש טוב 
ככה. שאל אותו: מי הרב שאמר לך דבר כזה? "לא שמעתי בלתי היום" )בראשית 
כ"א כ"ו(. אמר לו: רבי דב בר שנמצא בעיירה קטנה "מזריטש". הרופא רשם את 
הכתובת שלו והתפלא עד מאד. אח"כ הלך למלך, ואמר לו: עבדתי אותך באמונה 
כמה שנים, עכשיו אני מבקש פנסיה מוקדמת. המלך הסכים ואמר לו: אתה יכול 
ללכת לשלום. הרופא הזה היה מתבולל והיו לו נשים גויות, ומאז לאט לאט 
הוא שלח אותן, כי הוא רוצה ללכת לרב ולא יתכן דבר כזה. הוא הגיע לאדמו"ר, 
והרב אמר לו: "חכיתי לך הרבה שנים, אתה תרפא אותי בגוף ואני ארפא אותך 
בנשמה". למה? כי רבי דב ממזריטש היה סובל ברגלים והולך עם קביים והיה 
קשה לו. הרופא הזה חזר בתשובה, ונקרא שמו בישראל: "הרופא האדמו"ר 

חיים ברנהרד" )ויש עליו ספר כזה: האדמו"ר הרופא(. 

אברהם אבינו ראה את המלאך רפאל
מה למדנו מהסיפור הזה? עם הרופא הגדול הזה היה הולך המלאך רפאל, אז ח. 

מה יהיה כשהמלאך רפאל בעצמו בא אצל אברהם אבינו?! בוודאי זו הרפואה 
הכי טובה בעולם. לכן אברהם אבינו היה יושב בשמש לקבל ויטמין די וסידן, 
אבל כשהוא ראה את רפאל התחיל לרוץ, "וירץ לקראתם", "רץ אברהם", "וימהר 
אברהם", כי הוא הרגיש יותר טוב. ולכן הפסוק אמר פעמיים "וירא": "וישא עיניו 
וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו וירא וירץ לקראתם" )בראשית י"ח ב'(, המלה 
"וירא" השניה רומזת שהוא ראה את המלאך רפאל, כלומר ראה בהתחלה שלשה 

אנשים ואח"כ ראה את המלאך רפאל והתחיל לרוץ.

מאיפה למדו חכמים שהם היו מלאכים?
חכמים )בבא מציעא פ"ו ע"ב( אמרו שהם היו מלאכים. מי אמר שהם מלאכים ט. 

בכלל? אולי באמת זה אנשים ערביים. אלא בהמשך בפרק הבא כתוב: "ויבואו 
שני המלאכים סדומה בערב" )י"ט א'(, וכתוב "המלאכים" בה"א הידיעה, והרי לא 
שמענו עליהם עד עכשיו, וא"כ צריך לומר "ויבואו שני מלאכים" בלי ה"א, אלא 
לומר לך ש"שלשה אנשים" שאמרנו למעלה הם היו מלאכים, ואחד מהם הלך 
ובאו שני המלאכים הנ"ל ללוט. רק שאצל אברהם הם נראו כמו אנשים פשוטים.

אברהם אבינו דיבר עם המלאכים בערבית
הוא מסכן נפטר י.  סומכוס - עמיאל ציידה ז"ל.  פעם תלמיד אחד בחו"ל )שמו 

בגיל 41 מהמחלה( שאל אותי: כתוב ברש"י )בראשית י"ח ה'( "וסעדו לבכם" - אין 
כתוב לבבכם אלא לבכם, כי המלאכים אין להם יצר הרע )מדרש רבה פרשה מ"ח 
פיסקא י"א(. וכי אברהם אבינו ידע שהם מלאכים בכלל?! הרי הוא חשב שהם 
ערביים, וא"כ למה הוא אמר "לבכם" ולא לבבכם? עניתי לו: אברהם דיבר 
איתם ערבית, ובשפה הזאת אין לבכם ולבבכם אלא אותו דבר הכל "כלבכם", 
רק שהתורה כתבה "וסעדו לבכם" לפי האמת שהם מלאכים ויש להם לב 
אחד. אחרי שנים מצאתי בספר הסטוריה של אחד מג'נון "צבי גרץ" )תלמידו 
של רבי שמשון רפאל הירש, אבל אח"כ הוא יצא לתרבות לא טובה(, שכתב שם 
שאחד הראשונים כתב בספר שלו שהתורה היא העתקה מספר ערבי עתיק. 
מה השגעון הזה?! איזה ספר ערבי עתיק היה לפני התורה?! אבל מאיפה הוא 
הוכיח את זה? כי בתורה כתוב "על לבבכם" )דברים י"א י"ח( וגם "וסעדו לבכם", 
ומוכח שאברהם אבינו דיבר בערבית. אבל אח"כ ראיתי מאמר שכתב תלמיד 
חכם מ"שלומי אמוני ישראל", וכתב שם ש"גרץ" הזה רשע ושקרן וזייפן, כי 
המחבר שהזכיר הוא לא אמר ככה, אלא שאברהם אמר את המלה "לבכם" 
בערבית, ושם אין הבדל בין לב או לבב, רק שהתורה כתבה את זה לפי האמת 
שיש להם לב אחד. זה פשוט. אבל מטרתם לחפש עלילות בתורה5. ולכן כל 

כמו שאחד "לייבוביץ" כתב שהרמב"ם לא מאמין בתחיית המתים. רשע בלייעל, אם הוא    .5
לא מאמין אז למה שם את זה בי"ג עיקרים?! אחד אמר לי: לייבוביץ הוא ענק, אמרתי לו: הוא 
"אנך" לא ענק, "נצב על חומת אנך ובידו אנך" )עמוס ז' ז'(. השוטה המוחלט הזה "לייבוביץ" הוא 
עם כיפה שחורה גדולה ולא שווה כלום. אחותו נחמה ז"ל היתה אומרת: אחי אפיקויירס. נו, מה 
זה שווה?! אל תאמינו בדוקטורים ואל תאמינו ברב-ד"ר, כי פעמים רבות תמצא איזו מלה של 

כפירה, לכן צריך להזהר בזה.

ספר שאתה קורא תבדוק מי המחבר ומה כתוב בו, כי לפעמים אנשים מתחזים, 
וכמה צריך להזהר בזה.

מחלל שבת לא יכול לפסוק על השבת בתל אביב
הנה למשל שבעת השופטים שדנו על השבת בתל אביב, חמשה מהם יא. 

מחללי שבת ושנים מהם שומרי שבת )ככה ראיתי השבוע(, ולכן חמשה המחללי 
שבת פסקו לחלל שבת, וכי יגידו שצריך לשמור והם לא שומרים?! ושנים 
הרי מי שמחלל שבת אסור  השומרי שבת פסקו לשמור שבת. תודה רבה... 
לו לפסוק בזה, כי "החשוד על הדבר לא דנו ולא מעידו" )בכורות ל"ה ע"א(, והם 
לא חשודים אלא ודאי מחללי שבת, וא"כ איך הם יפסקו האם עיר כמו תל 
אביב, "עיר ואם בישראל" או עיר וחושך בישראל, ישמרו שבת או לא?!6 איזה 
מין פסקים אלה?! השופט לפי דעותיו הוא שופט את כולם?! הרי אתה צריך 
להתחשב בדעת שאר האנשים. חבר כנסת אחד אמר לי שלפני עשרים שנה 
השבת היתה ניכרת ונראית בתל אביב, אמנם היו כמה אחדים נוסעים במכוניות 
והיה תיאטרון וקולנוע, אבל כל החנויות סגורות. אח"כ פרצו את זה לאט לאט, 
עד שהיום השבת נעשתה "לפי הבנתם". אבל לפי הבנתם של מי? של הבהמות 
האלה?! וכי הם יודעים משהו מהתורה?! הם יודעים מה זה "לא תבערו אש"?! 
הרי הכל מותר אצלם ומה נשאר מהשבת?! אבל יום אחד הקב"ה יחזיר אותם 
בכח, כי אי אפשר לברוח ממנו, "אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחימה שפוכה 

אמלוך עליכם" )יחזקאל כ' ל"ג(, אם הם או בניהם. ואנחנו נזכה לראות את זה.

חמש מלים: "ברוך אל עולם שאכלנו משלו"
הרב עובדיה ע"ה תמיד היה מספר סיפור נפלא על הכנסת אורחים של יב. 

אברהם אבינו, וחיפשתי לו מקור עד שמצאתי אותו בספר מעשה הגדולים 
)ירושלים תשל"ב( לרבי עלואן שמעון אבידני )פרשת וירא( שזה מתוך אגדה 
בכתב יד, מה הסיפור? אברהם אבינו היה מקבל אורחים, ואחרי שאוכלים אצלו 
שואלים אותו: כמה עלינו לשלם? והוא אומר להם: תגידו חמש מלים "ברוך 
אל עולם שאכלנו משלו", התפלאו: חמש מלים? זה תשלום? ועונה להם: זה 
התשלום שלי, שאתם מבינים שבורא עולם הוא שהביא לכם את האוכל הזה, 
אז תודו לו7. פעם אחת בצהריים הגיע אליו זקן בן תשעים )הרב אומר ככה, אבל 
בסיפור כתוב בן מאה(, ונתן לו אוכל. אחרי שהוא אכל שאל אותו: כמה מגיע לך? 
אמר לו: כלום, רק תגיד "ברוך אל עולם שאכלנו משלו". הוא יש לו פסל, אז 
שאל אותו: מה הפירוש? אני אכלתי משל הפסל. אמר לו אברהם: אתה מג'נון, 
וכי הפסל הזה האכיל אותך?! הרי הוא בעצמו לא אוכל ולא רואה ולא שומע, 
אמר לו: אל תגיד לי אמונות כאלה. אמר לו אברהם: אם ככה תשלם לי, אמר 

לו: אין לי כסף. אמר לו אברהם: אז תצא החוצה.

תחנך בנחת ובדרכי נועם
הזקן הלך ונשאר באותו מקום עד הערב, עד שהרגיש שהוא רעב ובטנו יג. 

מקרקרת, מה עושים? הוא התבייש ללכת לאברהם אבינו כי הוא גירש אותו. 
אז היה יושב שם ובוכה, לוקח את הפסל ומנשק אותו ואומר לו: "הצילני כי 
אלי אתה" )ישעיה מ"ד י"ז(. אבל הפסל "אין עונה ואין קשב" )ע"פ מלאכים-א' 
י"ח, כ"ט(. הקב"ה נגלה על אברהם, ואמר לו: אברהם, אני תשעים שנה פרנסתי 
את הזקן הזה אפילו שהוא לא מכיר אותי, ואילו אתה פעם אחת נתת לו אוכל 
וכבר עשית ויכוח איתו?! שאל אותו אברהם: מה עלי לעשות? אמר לו: תכניס 
אותו. אברהם הלך אליו, וראה אותו בוכה עם הפסל וגם הפסל בוכה איתו... 
אמר לו: בוא הביתה. הוא שמח, בא איתו ואברהם אבינו הביא לו אוכל וסטיקים 
וכו', אבל לא אמר לו אף מלה. אח"כ שאל אותו הזקן: מה עלי להגיד? אמר לו 
אברהם: אבל אתה לא רוצה להגיד את זה, אמר לו: עכשיו תגיד לי. אמר לו: 
"ברוך אל עולם שאכלנו משלו" זה הכל. הזקן נישק את היד של אברהם אבינו, 

6.  לפני ששים שנה פחות או יותר קראתי בגליונות של "נטורי קרתא" בחו"ל, שהיה חק שאסור 
להסתחר בחזירים, ותפסו אדם אחד שמוכר בשר דבר אחר. השופט נתן לו קנס, אבל אמר: קשה 
לי לכתוב לו קנס כזה, כי זה כואב ל"קישקע" שלי. כלומר זה כואב למעיים שלו, למה? כי הוא 
אוכל דבר כזה. ולכן אני עושה לו קנס ח"י לירות )פדיון נפש...( איזה משוגע?! הרי אתה אדם שלא 

מזדהה עם החק אז אסור לך לפסוק כי זה לא שלך, וצריך שיבואו אנשים אחרים וידונו בזה.
7.  אתם רוצים לדעת שיש בורא עולם? חוץ מהסיפורים שאמרתי על הנמלים וכו' )עלון הקודם 
אות ג'(, יש עוד הוכחה אחרת נפלאה מאד: הציפורים נודדות בחורף למרחקים שאין להם סוף, 
כמו ארבעת אלפים-חמשת אלפים ק"מ, ומי מראה להם את הדרך? הרי הטייס הטוב ביותר צריך 
להסתכל במפה ולראות איפה הוא הולך ימינה ושמאלה, וגם המלחים שנוסעים באניות יש להם 
מצפן, ואילו הציפור הזאת אין לה מצפן ולא מפה ולא כלום, אבל יש לה מח קטן מאד, וככה היא 
יודעת ללכת בדיוק ואח"כ לחזור למקום. וכי יתכן שהציפור הזאת באה מאליה?! העולם התפוצץ 
ויצאה ציפור כזאת, לא סתם ציפור אלא ציפור חכמה, "דודי צח ואדום", ציפור חכמה ומחוכמת 

יותר מבני אדם. ולכן רק משוגע אומר ככה, אבל לאט לאט כולם יבינו את זה.
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לקח את הפסל וזרק אותו, ואמר לו: כמה שדיברתי איתך לא הבאת לי אוכל, 
הנה אברהם הביא לי אוכל. זה סיפור מיוחד במינו. מה רואים מכאן? שאתה לא 
יכול להכריח בן אדם ולחנך אותו כרצונך, ולכן תדבר איתו בנחת ובדרכי נועם.

הגאון החזון איש ע"ה
היום )ט"ו בחשון( זה יום הפטירה של החזון איש ע"ה, רבי אברהם ישעיהו יד. 

קרליץ. הוא היה גאון ומבין בכל החכמות שבעולם, ברפואה במתמטיקה בהנדסה 
באסטרונומיה, ובתורה מעל כולם. יש עליו סיפור דומה לסיפור שאמרנו על 
אברהם אבינו8: פעם מישהו בא אליו ואמר שיש לו בן מחלל שבת רח"ל, והבן 
ביקש מאביו שיקנה לו אוטו, אבל הוא רוצה לקנות לו רק בתנאי שלא יסע בו 
בשבת, ושאל אם זה נכון או לא? ענה לו החזון איש: זה לא נכון. התפלא: וכי 
אני אתן לו אוטו שיסע בשבת?! אמר לו: תקנה לו אוטו ואל תגיד לו מלה אחת, 
כי ככה ההשפעה שלך תגדל יותר. זה כמו הסיפור של אברהם אבינו, שמתחילה 
שאמר לזקן הזה שיברך הוא לא הסכים, אבל אח"כ כשבא רעב וצמא וכפוף נתן 
לו, ושאל אותו: מה עלי להגיד? כי אני רוצה להגיד. ככה השפעה שלך תגדל עליו. 

נוח לכל אדם
החזון איש היה נוח לכל אדם. פעם מישהו בא אליו ואמר לו: הרב יברך טו. 

את המטבע הזה שיתן לי פרנסה טובה, שאל אותו: מה קרה לך? אמר לו: הייתי 
עגלון והסוס מת, אז תברך את המטבע ויהיה לי עוד סוס אחר. אמר לו: המטבע 
לא יביא לך סוס, לכן אני אתן לך הלואה ותקנה סוס, ולאט לאט תחזיר לי. ככה 
בפשיטות ובטבעיות. פעם אשה באה אליו ואמרה לו: הרב, התינוק שלי חם לו 
ואני לא יודעת מה לעשות איתו. אמר לה: תקחי מטלית רטובה ותשימי לו על 

יד העריסה שלו וככה הוא התקרר. בפשטות, זו אמונה פשוטה.

ספר "אמונה ובטחון" מתוק מדבש
החזון איש יש לו ספר "אמונה ובטחון", ספר דק באותיות רש"י, אבל כתוב טז. 

בטוב טעם. למשל הוא כותב שם )פרק א'(: יש מהנדס גדול שרוצה לברוא אנשים 
ששומעים ומבינים ורואים והולכים, אז הוא עשה להם משענות שאנחנו קוראים 
להם רגלים, ועשה להם משקפת שאנחנו קוראים לה עינים, ועשה להם משהו 
לשמוע שאנחנו קוראים לזה אזנים וכו'. הספר הזה נדפס אחרי פטירתו, ושלחו 
ממנו עותק לבן גוריון, ויש מכתב בכתב ידו )הוא מופיע בספר "צדיק יסוד עולם" של 
שמחה רז, שמספר על רבי אריה לוין ובאמצע הביא את הסיפור הזה( שכותב: "ספר כזה 
לא קראתי זה עשרים שנה, למה אתם מדפיסים אותו באותיות רש"י?! תדפיסו אותו 
בכתב אשורית שיקראו בו בכל הבתי ספר". אני לא יודע למה לא מדפיסים אותו, 
ואם היה בידי הייתי מדפיס אותו, ועושה לו ניקוד והערות וכו', כי הוא מתוק מדבש.

ראית איזו עוצמה יש ליהודי הזה?
פעם אחת בן גוריון ביקש פגישה עם החזון איש, ואמר: מי זה החכם הזה שכל יז. 

החרדים הולכים על פיו? מי הוא ומה כחו? שלח אליו את המזכיר שלו יצחק 
נבון, ואמר לו: תבקש ממנו אם אפשר פגישה איתו. הלך אליו. מה ענה לו החזון 
איש? "תגיד לו שהדלת פתוחה לכולם וגם לו". התפלא: ככה הוא אומר לראש 
הממשלה?! במקום שיגיד לו אדרבה ברוך הבא ראש הממשלה )איך פעם היו שרים? 
"הו הו מי זה בא, ראש הממשלה הבא"...(, כי כשהוא מגיע זה פלא פלואים... חזר לבן 
גוריון ואמר לו: לא כדאי לך לבוא אליו, כי הוא לא מכבד אותך. שאל אותו: מה 
הוא אמר לך? אמר לו: שהדלת פתוחה לכולם. אמר בן גוריון: זה בסדר, אם הדלת 
פתוחה לכולם אני אלך לראות אותו, ולהבין מה כחו של הבן אדם הזה. הגיע 
אליו, וראה בית קטן וכסא פשוט ושלחן לא כ"כ מיוחד ומעט ספרים, והחזון איש 
יושב שם. הוא דיבר איתו באידיש והוא החזיר לו בעברית. כשבן גוריון יצא משם, 
אמר לנבון: ראית איזה עינים חכמות יש ליהודי הזה?! ראית איזו עצמה יש לו?!

זכות קדימה לנו כי העגלה המלאה שלנו
במשך הזמן התבררו כמה דברים מהפגישה הזאת: החזון איש אמר לו שאין יח. 

פילוסוף בעולם שאומר שהעולם נברא סתם בלי מטרה, בן גוריון התפלא: אין 
פילוסוף כזה?! חשב וניסה להיזכר וכל הפרופסורים עברו מול עיניו )זה מה 
שהוא יודע(, וראה שדברי החזון איש אמת. אח"כ אמר לו: מה נעשה שיש כל 
הזמן ויכוחים בין החרדים לחילונים? אמר לו החזון איש: יש הלכה שאם יש 
עגלות שרוצות לעבור את הגשר, אחת עגלה מלאה ואחת עגלה ריקנית, למי 

8.  מאיפה הוא למד אותו? אני לא חושב שהוא קרא את המדרש הזה.

יש זכות קדימה? ענה לו: לעגלה המלאה. אמר לו החזון איש: זו תוספתא, לא 
רק סברא שלך. והרי אנחנו מלאים כי יש לנו מסורת שלושת אלפים שנה, 
ותנאים ואמוראים והרמב"ם ופוסקים וכו', אבל אתם ריקים, מה יש לכם?! גורדון 
ופורדון ודורדון וכו', אולי מאה-מאתים שנה. בן גוריון שתק. אח"כ אמר לו: 
גם אנחנו יש לנו דברים, שאל אותו: מה יש לכם? ענה לו: "אהבת הארץ". אבל 
כמה תוכל להחזיק מעמד בזה?! הנה היא החזיקה מעמד כמה עשרות שנים 
ואח"כ זה "אהבת ירידת הארץ", כי כולם בורחים מכאן. החזון איש שכנע אותו.

תפלה של סבתא מכל הלב
מספרים לנו שיש יט.  כשבן גוריון יצא משם, אמר לחברים שלו בממשלה: 

מלאכים בדמות בני אדם, ואף פעם לא ראיתי דבר כזה, אבל היום ראיתי אדם 
כזה, מי זה? החזון איש. היה שם שר החינוך "זלמן ארן" )לא הרן בה"א אלא ארן 
באל"ף, כי אחרת היו שורפים אותו...(, ששמע את זה וסיפר לאשתו. היא לא היתה 
כ"כ דתיה, אבל "מנהג אמותיה בידיה" והיא יודעת שמדליקים נרות בערב שבת, 
ומתפללים שיהיו לה ילדים טובים ויהיה לה נחת מהם. והיא תמיד היתה עושה 
ככה ומתפללת שיהיו לה נכדים כמו בן גוריון, למה? כי בעלה היה מגזים ומשבח 
אותו הרבה, ואומר לה: איזה ראש ממשלה יש לנו?! איזה ראש יש לו?! הוא 
יכול ללכת כשהראש שלו למטה והרגלים למעלה... )זה אמת כי הוא עשה את 
זה(. אחרי שהוא סיפר לה שבן גוריון אמר על החזון איש שהוא מלאך בדמות 
בן אדם. אמרה לו: אם ככה למה נתפלל שיהיו כמו בן גוריון? נתפלל שיהיו כמו 
החזון איש. מאז היא התחילה לעשות ככה, היתה מדליקה נרות ואומרת: רבון 
העולמים, תתן לי נכדים וצאצאים כמו החזון איש, אמנם אני לא מכירה אותו 
אבל שמעתי עליו, "לשמע אוזן שמעתיך ועיני לא ראתך" )ע"פ איוב מ"ב ה'(. 
והנכד שלה חזר בתשובה. זו תפלה של סבתא מכל הלב, אפילו שהיא לא יודעת 

מה היא מדברת זה נשמע ונקלט בשמים.

יגיע דור שילמדו אלפים בספרים שלי
החזון איש היה נפלא. יש לו ספר על הלכות "קידוש החודש", ואי אפשר להבין כ. 

אותו, כי הסגנון שלו קשה. גם בשאר החיבורים שלו בהלכה קשה להבין אותו. 
ואפילו כלל פשוט של "פיתגורס"9, הוא כתב אותו )כלאים סי' י"ב(, ואני קראתי 
אותו קצת וראיתי שהשפה שלו קשה מאד. פעם ראיתי בספר אחד ששאלו אותו: 
הרב, למי אתה כותב את כל הספרים שלך? מי מבין אותך? ענה להם: אני כותב 
לעצמי, למה הדפסתי את זה? כי הכתב שלי קשה אז אני רוצה להדפיס שאני 
אקרא בזה. שאלו אותו: אם ככה למה הדפסת שלוש מאות ספרים? אמר להם: 
אי אפשר להדפיס ספר עותק אחד, אז דרך אגב הדפסתי שלוש מאות ספרים. 
אבל אח"כ הוסיף: ויגיע הדור שילמדו אלפים בספרים שלי. כמו שאמר ככה 

היה, והיום אנשים שוברים את הראש להבין מה דעתו של החזון איש.

החשבון מדויק וצריך גניזה
החזון איש היה אדם מיוחד. פעם הוא עשה חשבונות בקידוש החודש והם כא. 

מסובכים עד מאד, ומילא כמה דפים בזה. אח"כ הוא הסתפק אולי טעה בהם 
)כי אז לא היה מחשב ולא היה כלום(, אז קרא למשרת שלו )אולי רבי שרגא, לא זוכר 
את השם שלו( ואמר לו: תלך לפלוני שיש לו מחשב ענק כמו חדר שלם )פעם לא 
היו מחשבים קטנים כמו היום(, אז תגיד לו שיבדוק אם אין טעות בחשבונות שלי. 
בדק וחזר ואמר לו: הכל מדוייק. ב"ה ראה שהוא כיוון לאמת. אמר לו: עכשיו 
תקח את הדפים שעשיתי חשבונות ותגנוז אותם. שאל אותו: למה לגנוז? זה 
רק חשבונות ומספרים, ענה לו: חשבונות של קדושה בביאור הרמב"ם בהלכות 

קידוש החודש זה משהו מיוחד!

אלמלא החזון איש נשתכחה שמיטה מישראל
החזון איש היה אדם שאלמלא הוא נשתכחה שמיטה מישראל. כאשר הגיע כב. 

לארץ בשנת תרצ"ג הוא היה צנוע ואף אחד לא מכיר אותו, כי כשהיה בוילנא מי 

9.  מה אומר הכלל הזה? אם יש לך למשל שלחן מלבן שיש לו אורך ורוחב, כמה האלכסון שלו? 
תקח את האורך שלו ותכפיל אותו בעצמו ותקח את הרוחב שלו ותכפיל אותו בעצמו, ותחבר 
אותם, ותחפש שורש ריבועי שלהם. למשל ניקח את ברכת כהנים: "יברכך הוי"ה וישמרך" - 15 
אותיות, "יאר הוי"ה פניו אליך ויחנך" - 20 אותיות, "ישא הוי"ה פניו אליך וישם לך שלום" - 25 
אותיות )וזה לפי הסדר(. 15 כפול 15 זה 225, 20 כפול 20 זה 400, וביחד זה 625. ושורש מרובע 
זו הצלע הגדולה, וישא ה'  זו הצלע הקטנה, יאר ה' פניו אליך  25. אז א"כ יברכך ה'  625 זה  של 
פניו אליך זה האלכסון, וביחד זה משולש ישר זוית. הכלל הזה מובא בתוספות יום טוב )כלאים 

ה' ה'( ובעוד כמה ספרים.
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4

הכיר אותו?! רק כמה בודדים כמו רבי חיים עוזר ואחרים, אבל כשבא לכאן ראה 
שהשמיטה מסכנה עבר עליה הכלח, ומשנת תרמ"ט עושים "היתר מכירה" 
והשמיטה נשתכחה. החליט ואמר: אין דבר כזה, אני אחזיר את השמיטה. 
ולאט לאט כל שמיטה באים עוד חקלאים ושומרים את השמיטה, והיום יש 
יותר מאלפיים חקלאים שומרי שמיטה כהלכתה, וגם הממשלה מכירה בזה10. 
תארו לכם שלא היינו מכירים שמיטה בכלל, ולכן החזון איש נלחם על זה. 
אבל הוא גם עשה קולות בענייני שמיטה, כדי להקל על אנשים ששומרים, 
אפשר לסמוך ככה ואפשר לסמוך ככה וכדו' )עיין בשו"ת בית נאמן ח"א חלק 
עניינים שונים סי' ו' אות ח'(. אבל אחרים עושים כאילו שמיטה איננה בעולם.

אסור שיהיו מריבות בין תלמידי חכמים 
ביום י"ב בחשון הפטירה של הגאון רבי יהודה צדקה ע"ה, ראש ישיבת כג. 

פורת יוסף. העולם לא יודעים מי היה רבי יהודה צדקה, כי הוא היה עניו וצנוע 
כמו כל הספרדים שנחבאים אל הכלים. לפעמים היו ויכוחים בהלכה בינו ובין 
הרב עובדיה, אז הוא היה אומר: בסדר, אבל דעתנו אחרת או אנחנו נוהגים כמו 
בן איש חי וכדו'. ככה צריך להיות, כי אסור שיהיו מריבות בין תלמידי חכמים. 
השבוע היתה "סערה בכוס מים", על מה? אני כתבתי11 )בעלון מס' 85 הערה 
30( ככה: אומרים שהרב עובדיה היה מדפיס מהספרים לו 25,000 עותקים, 
ולפעמים היו הולכים מהר ולפעמים לא. אז אמרו לו: הרב, בשביל להוציא 
עוד ספרים תעשה ספר על "פרקי אבות" מלא חידושים וסיפורים, ואז אנשים 
יקנו את הספר הזה ונכסה את ההוצאות". איזו סכנה... משמע שהרב עובדיה 
היה עני וצריך כסף, אוי ואבוי. אני אמרתי ככה?! הכוונה על אלה שמוציאים 
את הספרים שהם צריכים כסף, כי הדפיסו אלפי עותקים ונגמר הכסף, זה הכל 
לא יותר מזה. וזה סיפור אמיתי ולא בדיתי אותו מלבי, אלא הוא נמצא באחד 
מעשרות הספרים שמספרים תולדותיו של הרב, וביניהם כתוב הסיפור הזה 
)כשנמצא את זה נפרסם אותו באותיות קידוש לבנה וקידוש חמה...(. וגם בהקדמה 
של הספר "ענף עץ אבות" יש רמז לזה, שהרב כותב שם )עי' עמ' ד'(: "הפצירו 
בי בשנה האחרונה ידידים לסדר ולהדפיס ספר סיפורים ומשלים", למה יעצו 
אותו בשנה האחרונה? אלא הוא בא להסביר את זה, שהרי הוא תמיד עוסק 
בהלכה, אבל יעצו אותו להדפיס ספר כזה. ויותר גרוע מזה, שאמרו גם על 
תלמיד חכם גדול שהוא מינה דיינים רפורמים )איני יודע אם גם על זה היתה 
"סערה בכוס מים"(, ואותו תלמיד חכם הוא צדיק ועניו ושתקן. אבל אסור 
להיות ככה, איפה הוא מינה דיינים רפורמים?! וכי בימי הרב עובדיה נתמנו 
דיינים רפורמים?! ואיך החכם הזה מינה אותם ואף אחד לא ידע מזה?! "חודה 
חידתך ונשמענה" )שופטים י"ד י"ג(, איפה האנשים האלה?! לא יתכן שכל אחד 

בגלל מריבה אישית שיש לו עם פלוני יאמר כאלו דברים.

עלון "בית נאמן"
אנשים חושבים שאני בניתי את הענין הזה של "בית נאמן" בשביל כד. 

להתנגח, אבל אני לא מתנגח עם אף אחד. אני בכלל לא חשבתי לעשות את 
העלונים האלה, רק בישיבת "חכמת רחמים" בברכיה אמרו שזה טוב להפיץ 
את זה12. אבל כל הזמן חשבתי שהעלון הזה רווחי, וישיבת "חכמת רחמים" 
מרויחים מזה, אז אמרתי: "יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו" )שמואל ב', י"ד 
י"ג(, שירויחו בשמחה רבה. אבל בעלון האחרון כתבו: "צאו וראו, כי אם היה 
כל מי שנהנה מהלימוד בעלון תורם להחזקתו שקל אחד או שנים מידי שבוע, 
היינו יכולים להחזיק את העלון בצורה טובה יותר". יופי... עוד מעט נעשה 

10.  פעם הוצרכו לקנות חטה מאמריקה )תמיד לוקחים משם(, וזה היה בשנת שמיטה, אז ביקשו 
שיעשו להם בזול, למה? כי השנה הזאת שמיטה, ובא השגריר ושאל: מה זה שמיטה? אני לא 
יודע מה זה. הביאו לו תנ"ך מתורגם לאנגלית, והראו לו בפרשת בהר סיני "את ספיח קצירך 
לא תקצור ואת ענבי נזירך לא תבצור" )ויקרא כ"ה ה'(. אז עשה להם מחיר זול יותר מכל השנים. 

כי כשאדם מוסר עצמו על הדבר הקב"ה נותן בידו.
11.  אני הכותב של העלון. אמנם כתוב שם שיש מגיהים והאחריות עליהם, אבל באמת האחריות 
עלי ואני אחראי על זה, וכל פסיק וכל נקודה "עלי ועל צווארי" )עי' פסחים ח' ע"ב(, כי אני מגיה 
את זה בכל שבוע במשך 3 שעות. אבל בשביל שאולי מישהו יקשה עלי אז הנה יש לנו תירוץ... 
יש ארבעה מגיהים והמגיה האחראי רבי פלוני וכו', אבל זה לא בדיוק כי אני המגיה האחרון, 

"אני גואל אחרון".
12.  אח"כ כל אחד שולח לי הערה על העלון. מישהו כותב לי: עכשיו אנחנו רואים שגם הספרדים 
יודעים ללמוד. תודה רבה, לאט לאט תדעו שהם מגיעים לקרסוליהם של האשכנזים... אחד 
אומר לי: כולם קוראים בעלונים האלה ואוהבים אותך, אז למה לא תשלם למפיצים על זה?! 
אמרתי לו: אתה חושב שאני מקבל כסף על כל עלון שמדפיסים?! פרוטה איני מקבל על זה. 
ואני גם לא יודע כמה מפיצים ממנו, עשרת אלפים או ארבעים אלף או חמשים אלף או מאה 

אלף, לא יודע כלום.

"קופת בית נאמן" ונפיץ אותה בבתי כנסת. ככה עושים?! אם ידעתי ככה 
הייתי אומר להם: לא תעשו את זה. אדרבה שיבואו אנשים וידרשו עלונים, 
אז תגידו להם: אדוני, בכל בית כנסת ישלמו כך וכך, אבל אם לא ישלמו אז 
אל תעשו עלונים. אני הפסקתי לכתוב מאמרים באור תורה בגלל זה, כי תמיד 
אני עייף וכשיש לי כמה שעות בשבוע הם הולכים בהגהת העלון "בית נאמן" 
ולבדוק את המקורות איפה הפסוק הזה ומאמר הזה וכדו'. אמנם יש לעורכים 
מחשב ב"ה, אבל לפעמים הוא לא רוצה לענות להם... מה נעשה לו?! אז אני 
מחפש מה שאני זוכר מילדות, אבל לפעמים אני לא זוכר את זה, כמה אדם 
יכול לזכור?!13 אבל לא יתכן שעל כל מלה אנשים ישאלו: איפה ראית כתוב 
את זה? איפה שמעת את זה? ואם לא מצאנו - רד עליו. מה השגעון הזה?! 

לא עושים ככה14.

"דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום"
לכן לא צריכים בכלל את הויכוחים והשטויות האלה. והסיפור הזה הוא כה. 

אמיתי, רק בינתיים עוד לא מצאנו אותו. אבל לא לריב על זה. התורה אינה 
ענין של מריבות, כי כולה דרכי נועם. הנה החזון איש חושבים שהוא מפחיד... 
כי הוא מחמיר בשמיטה, אבל באמת הוא היה אדם כ"כ מיוחד, עד שפעם הוא 
אמר: יהודי ששומר כיפור הוא חשוב מאד למעלה לפני הקב"ה, והוא "יהודי 

של כיפור" )כי בדור שלו אחרי השואה היתה כפירה איומה נורא ואיום(.

הגאון רבי אלעזר מנחם מן שך ע"ה
הערב )ט"ז בחשון(, זה יום הפטירה של זקן ראשי הישיבות הרב שך ע"ה, כו. 

שעשה הרבה מאד שילמדו תורה, והעמיד אלפי תלמידים.

ההבדל בין "הרה" ובין "ההרה"
אנחנו רוצים עכשיו להיפרד מאברהם אבינו )אני כ"כ אוהב אותו, וכשאני כז. 

מתחיל לספר עליו באים לי עוד סיפורים(, אז נאמר כמה חידושים עליו בפרשה 
הקודמת ובפרשה הזאת. כתוב: "והנשארים הרה נסו" )בראשית י"ד י'(, ורש"י 
אומר: מה ההבדל בין "הרה" ל"ההרה"? "ההרה" פירושו אל ההר הידוע ו"הרה" 
פירושו הר סתם, כי כשאדם בורח אז איפה שימצא הר הוא נכנס שם. הדבר 
הזה נעלם מהאדמו"ר בית ישראל מגור, כי ראיתי בחוברת של המועצה הדתית 
בתל אביב )ניסן תשל"ז, ומונחת אצלי באיזה מקום(, שהרב פרנקל הרב הראשי 
לתל אביב כותב שם: בפגישה האחרונה שהיתה לי עם האדמו"ר בית ישראל 
ע"ה )הוא נפטר בחודש אדר תשל"ז(, הוא אמר לי חידוש יפה מאד. מה החידוש? 
כתוב: "ויאמר ה' אל משה עלה אלי ההרה והיה שם" )שמות כ"ד י"ב(, למה כתוב 
"ההרה" בשלש ההי"ן? זה יותר מדי. ותירץ ע"פ הירושלמי )יבמות פ"א ה"ו( 
ששואל על הפסוק "ישובו רשעים לשאולה" )תהלים ט' י"ח(, שהרי הלמ"ד בראש 
המלה הכוונה "לשאול", וגם הה"א בסוף המלה הכוונה "לשאול" )כי ה"א בסוף 
המלה זה כמו למ"ד בתחלתה(, אז או שיכתוב "שאולה" או שיכתוב "לשאול", 
למה גם למ"ד וגם ה"א? אלא הכוונה שירדו למדרגה התחתונה שבשאול. וגם 
כאן להבדיל משה רבנו עלה למדרגה העליונה שבהר. אבל מחילה מכבודו, 
אם היה רואה רש"י לא קשיא מידי, כי "לשאולה" הלמ"ד שבראש המלה 
והה"א שבסופה זה אותו ענין, אבל "ההרה" הה"א הראשונה זה ה"א הידיעה, 
הה"א השניה זה עיקר המלה, והה"א האחרונה פירושה "אל", וא"כ כתוב "עלה 
אלי אל ההר" ואין שום אות מיותרת, ומה ענין בין "ההרה" ל"לשאולה"?! וכי 
שמי שהוא סנדק מתעשר, והגר"א )שם  פעם אמרתי שהרמ"א )יו"ד סי' רס"ה סי"א( אמר    .13
ס"ק מ"ו( כתב עליו שלא ראינו סנדק מתעשר מזה. למה? כי מסתמא כיבדו את הגר"א הרבה 
פעמים בסנדקאות, והוא לא התעשר מזה. אמנם בפשטות הוא לא התעשר כי כל הזמן ישב 
ולמד ולקח רק שלשה זהובים בשבוע )כי זה מה שנפסק לו מהקהילה שם(, אז איך הכסף יבוא 
אבל חכם אחד אמר שזה לא מספיק שתהיה סנדק אלא גם תברך על הכוס.  לו?! מהשמים?! 
אני חשבתי שזה כתוב ביחוה דעת )עי' ח"ג סי' ע"ז(, אבל אמרו לי שזה לא כתוב שם. חיפשנו 
פה ושם ולא מצאנו, אז כתבתי "זכורני" )עיין בעלון מס' 22 הערה 22(. אחרי שבוע מאז שנדפסו 
הדברים, מצאנו את זה בתורת חיים סנהדרין דף פ"ט ע"ב )זה חכם קדמון בימי מהרש"א(, שהוא 

כותב ככה, וא"כ ניחא הכל שראינו סנדקאים שלא התעשרו מזה.
14.  חושבים שאני באתי כאן להתחכך עם הרב יצחק יוסף שליט"א, מה פתאום?! להיפך זה 
רק "פקדון" אצלי, וכמו שאמרו בזמנו שרבי אליהו ישי קיבל פקדון שלש עשרה שנה, אז אני 
קיבלתי פקדון שנתיים. ביום שיסתדרו שני הקולות קול חי וקול ברמה, אז אדרבה תקח את זה, 
"יהי לך אשר לך" )בראשית ל"ג ט'(. אין לי שום ענין בזה, כי אין שום ענין שתלמידי חכמים יריבו 
אחד עם השני. אברך שוטה אחד שולח לי: האברכים זועמים, על מה? כי אתה לוקח את השעה 
של הרב יצחק יוסף. אבל זה מה שנתנו לי ואין שעה אחרת, כי אנשים רוצים לשמוע דברי תורה 
אחרי השבת. והרי הוא לא מוכן לדבר בקול ברמה, מה נעשה לו?! אפילו שאבא שלו תמך מאד 
בקול ברמה )אמרו לו שזה נקרא "קול ברמה", אז הוא אמר להם: ברמה זה השם שלי. ולא הבינו אותו. 
אבל כוונתו שהמלה "ברמה" זה גימטריא "עבדיה יוסף" בלי וא"ו, 247(. אז אתה תילחם בהם?! למה?!
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בפסוק "ואנכי לא אוכל להמלט ההרה פן תדבקני הרעה" )בראשית י"ט י"ט( 
אפשר לפרש שלוט נכנס למדרגה העליונה שבהר?! אלא הפירוש שלא אוכל 

להימלט אל ההר, וזה פשוט15. רש"י זה נשכח מאדמו"ר וצדיק כזה.

למה טעם "אתנח" לא במקום שלו?
כתוב עוד: "ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום וענו אותם, כח. 

ארבע מאות שנה" )בראשית ט"ו י"ג(. האתנח תמיד מופיע באמצע לפי ההבנה 
של הפסוק. ולפי זה בפסוק כאן האתנח צריך להיות במלים "בארץ לא להם", 
ואח"כ "ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה", אז למה הוא דחוי עד "ועבדום 
וענו אותם"? אלא המלבי"ם אומר שאם היה אתנח במלים "בארץ לא להם", 
אז היינו אומרים שצריכים לעבוד ולהתענות ארבע מאות שנה, ובאמת לא 
עבדו ארבע מאות שנה אלא רק מאתים ועשר שנה, לכן הפיסוק ככה: "כי גר 
יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אותם" - הכל ביחד הגירות העבודה 
והענוי - "ארבע מאות שנה". וככה היה, כי הגירות התחילה מזמן שנולד יצחק, 
כמו שה' אמר לו "כי גר יהיה זרעך", וכתוב "כי ביצחק יקרא לך זרע" )שם כ"א 
י"ב(, ומזמן שנולד יצחק עד שיצאו ממצרים זה ארבע מאות שנה. האתנח 
הזה שלא בא במקום שלו אלא הוזז קצת קדימה, בא ללמד אותנו את זה. כ"כ 

טעים הדבר הזה, ומי שמבין דקדוק תענוג להבין את זה.

טעם "פסק" מסביר את כוונת הפסוק
עוד פסוק כזה: "וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו ונכרתה הנפש כט. 

)בראשית י"ז י"ד(, המלה "וערל" בטעם פסק,  ההיא מעמיה את בריתי הפר" 
למה? כי אם לא היה פסק היינו חושבים שיש ערל זכר ויש ערל נקבה, וכי יש 
ערל נקבה?! לכן יש שם פסק, כלומר "וערל" שהוא "זכר"16. הגמרא )שבת ק"ח 
ע"א( שואלת: מנין למילה שהיא באבר מסויים? אולי בלב שנאמר "ומלתם את 
ערלת לבבכם" )דברים י' ט"ז(, אז נוציא שם טיפת דם, ואולי באוזן שנאמר "הנה 
ערלה אזנם ולא יוכלו להקשיב" )ירמיה ו' י'(. בסוף רבי יהונתן אומר: שנאמר 
"וערל זכר", מקום שניכר בין זכר לנקבה. איך הוא הבין את זה? בגלל הפסק, 

"וערל ׀ זכר", ולא שיש ערל זכר וערל נקבה.

דרשת חז"ל "עולה עמו ואינה יורדת"
עוד דבר נפלא בפרשה שלנו: "הנך מת על האשה אשר לקחת והיא בעולת ל. 

מכאן שעולה עמו  )בראשית כ' ג'(, והגמרא )כתובות ס"א ע"א( דורשת:  בעל" 
ואינה יורדת, כלומר שהאשה צריכה לעלות עם הבעל אבל לא לרדת איתו. 
מה הכוונה? למשל אם האשה ממשפחה של עשירים ורגילים להביא מינקת 
בשכר, והאשה קשה לה להניק כי היא מעונגת ומפונקת17, אז היא רוצה שישכור 

15.  למה הוא לא ידע את רש"י? כי האשכנזים יש להם מנהג "טוב", שכאשר רש"י מדבר דקדוק 
הם מדלגים עליו. ויש לי הוכחה שזה לא מהיום אלא עוד לפני ארבע מאות שנה, כי מהרש"ל 
)חולין דף ל"ד ע"א( כותב בשם גליון: מה ההבדל בין אוכל )מלעיל( לבין אוכל )מלרע(, שמלעיל 
זה מאכל ומלרע זה בן אדם אוכל. אבל צריך ללכת לגליון בשביל זה?! הרי רש"י בפרשת מקץ 
)בראשית מ"א ל"ה( כתב את זה במפורש, אז למה הלכת לגליון?! אלא בגלל שרש"י שם מדבר 
דקדוק אז דילגו עליו )ועיין באור תורה אייר תשס"ט סי' צ"א עמ' תרצ"ב(. אבל אסור לעשות את 
זה, אלא צריכים ללמוד אפילו חצי הבנה או רבע הבנה, כי היום תלמד חצי הבנה ומחר תבין יותר. 
אמנם יש דבר אחד בדקדוק שדעת רש"י לא כמו המדקדקים שלנו, כי הוא סובר שיש פעלים 
בעלי שתי אותיות, והרא"ם כל הזמן מעיר על זה וכותב: רש"י "מבעלי השניים". אבל למה לדלג 
מרש"י?! הלימוד באשכנז היה כך עד כדי שהרמ"א בתשובה אחת )סימן קכ"ח( כתב שרש"י כתב 
פירושו באידיש ותורגם אח"כ לעברית. אבל בא חכם איטלקי אחד רבי יהודה שמואל קנצלבויגן, 
וכתב לו: מה קרה לך? השפה של רש"י זה אידיש?! הרי רש"י כותב מלים בלע"ז בצרפתית, 
וכל הפירוש שלו בלשונו הזהב בעברית. לכן צריך ללמוד את זה. פעם הייתי באמריקה )בשנת 
תשנ"ט( כשאשתי חלתה בעוונותי הרבים, והיו שם אברכים חסידי סאטמר שרצו לדבר איתי, 
והם לא יכולים לומר לי אפילו מלה אחת: "איפשר לשאויל אוייתך שאיילו? אנחנו נשב עם 
הרבוייניס בבית חולים". הם רצו לעשות לי טובה שאני אלך הביתה", אבל הם לא מצאו את 
המלים כי הם יודעים או אידיש או אנגלית, אבל עברית אסור לדבר כי היא שפת קודש. אז מה? 
בודאי שמותר לדבר בעברית. כתוב בגמרא )שבת מ"א ע"א( שרב יהודה אמר "הביאו נתר הביאו 
מסרק" כי דברים שבחול מותר לאומרם בלשון הקודש. אמנם הם אומרים גם שעברית זו שפה 
פסולה, כי יש מלים לא טובות בעברית החדשה, אבל יכולים לומר: "אפשר שאנחנו נלון כאן 

ואתה תלך הביתה"?! וכי קשה לומר מלים כאלה?! צריך להתרגל לדבר בעברית.
16.  כיוצא בזה כתוב בתהלים: "אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה" )קמ"ו ג'(, במלים 
"בבן אדם" יש פסק, למה? כי אם לא היה פסק היינו חושבים שיש בן אדם שאין לו תשועה ויש 
בן אדם שיש לו תשועה, תגידו לי איזה בן אדם יש לו תשועה?! אובמה?! ג'הנם?! אף אחד לא 
יכול להושיע. ולכן זה פירוש הפסוק: "אל תבטחו בבן אדם ׀ שאין לו תשועה", כלומר מדוע לא 

תבטחו בבן אדם? כי אין לו תשועה. הפסק בא ללמד אותך את זה.
17.  היום מרוב "אסתטיקה" )כמו שאומרים היום( האשה מניקה רק חודש-חודשיים, אבל האמת 
ו'  היא שהתינוק צריך לינוק יותר מזה, ובימי חכמים היו מניקים אותו שנתיים )עיין בכורות 

לה מינקת, אבל המשפחה של הבעל לא כ"כ עשירה ואצלם רגילים שהאשה 
עצמה מניקה, ההלכה היא שאתה חייב להביא לה מינקת, כי האשה "עולה 
עמו ואינה יורדת". למה? זה רמז: "בעולת בעל", אל תקרי בעּולת בעל בשורוק 
אלא בעֹולת בעל בחולם, כלומר האשה עולה עם הבעל, שאם המשפחה שלו 
מפונקים ועשירים עליך לעשות מה שמגיע לה, ואם המשפחה שלו עניים 
היא יכולה לדרוש ולומר: אני רגילה שמביאים מינקת, וצריכים לעשות ככה.

גם אם הבעל "מלרע" האשה תשאר "מלעיל" 
אבל לכאורה זה לא פשט בכלל, כי כתוב "בעולת בעל" בשורוק לשון לא. 

בעולה, ואיך הגמרא דורשת בחולם שעולה עמו? זה הפשט של הפסוק?! אלא 
כל פעם שחכמים דורשים דרשה אם תעיין בפסוק תמצא פנינים ומרגליות. 
המלה "בעולת" היתה צריכה להיות מלרע, כמו "ושכורת ולא מיין" )ישעיה 
נ"א כ"א(, והפסוק עשה אותה מלעיל, למה? כי המלה "בעל" מתחילה בטעם, 
וממילא המלה שלפניה היא מלעיל כי זה נקרא "נסוג אחור", שהמלה "בעולת" 
זה נסוג אחור, כמו "קרא לילה" )בראשית א' ה'( שהמלה "קרא" מלעיל. ולכן 
כיון שהמלה "בעל" מלעיל גם המלה "בעולת" מלעיל, שהרי היא עולה עמו. 
)בראשית כ' ז'(, המלה "אשת"  "ועתה השב אשת האיש"  והנה למטה כתוב 
מלעיל, למה? כי אפילו שהמלה "האיש" שאחריה מלרע, המלה "אשת" צריכה 
להיות מלעיל, היא נשארת למעלה ואינה יורדת עמו. ולכן "עולה עמו" - בגלל 
ש"בעל" זה מלעיל אז גם היא מלעיל, אבל "אינה יורדת" - אפילו אם "האיש" 
מלרע לא אכפת לה כי היא תשאר למעלה. אז מהמלים האלה בעצמן "בעולת 

בעל" אתה לומד את ההלכה הזאת.

להבדיל בין "אדנ-י" קדש לחול
בפרשה כתוב פעמיים "אדנ-י", פעם אחת: "ויאמר אדנ-י אם נא מצאתי לב. 

חן בעיניך אל נא תעבור מעל עבדך" )בראשית י"ח ג'(18, ופעם שניה בהמשך: לוט 
אומר "הנה נא אדני סורו נא אל בית עבדכם ולינו" )שם י"ט ב'(. בפעם הראשונה 
הנו"ן בקמץ ובפעם השניה הנו"ן בפתח. מה ההבדל במבטא ביניהם? אצל כל 
הספרדים עשו הבדל בזה, כי ָני בקמץ הוא במבטא כבד קרוב לחולם, ואילו 
ַני בפתח הוא במבטא רגיל )פעם חשבתי שבזמננו רק בג'רבא בלבד עושים ככה, 

אבל נודע לי שגם בתונס ובלוב מבטאים ככה(19. 

"הקמץ הברתו למעלה מהפתח"
רבנו בחיי )פרשת וירא( כותב: "אע"פ שנראה שהקמץ והפתח דומים, אין לג. 

הדבר כן, כי הקמץ הברתו למעלה מהפתח". ובאו חכמי אשכנז ואמרו: הנה 
רבנו בחיי שהיה מהספרדים אומר שצריך לעשות הבדל בין קמץ לפתח. והם 
הבינו שההבדל הוא שהקמץ אֹו והפתח ַאה. ככה כותב הגאון יעב"ץ )בהקדמה 
לסידור שלו(. וכל מי שקרא את רבנו בחיי לא ידע מה לענות על זה20. אבל 
רבנו בחיי אמר שיש הבדל דק ביניהם, מה ההבדל? שהברת הקמץ למעלה 
מהפתח. ולא הבנתי את זה. אחרי שנים בליל הושענא רבה הייתי בסוכה של 
רבי חזקיהו שמעון ז"ל, והיה שם אבא שלו )או דוד שלו(. כל אחד קורא פרקי 
תהלים, ואני קראתי את הפסוק: "מה תשתוחחי נפשי ומה תהמי עָלי" )תהלים 
מ"ב י"ב(, והוא אמר לי: "עלי" והלמ"ד במבטא כבד וקשה. ולא הבנתי אותו, 
מה יש לך? שתית הרבה מים? אז תבלע אותם... אמר לי: הלמ"ד קמץ. מאז 

ע"ב( כי זה בריא לו מאד, רק שהיום חכמים יותר מדי ונותנים לו "מטרנה" )ופעם היה משהו אחר 
מסוכן(. אבל בדקו ומצאו שהחלב של האם יש בו ארבעים או ארבעים ואחת סוגי ויטמינים )אם 
זה ארבעים אז גימטריא "חלב", ואם זה ארבעים ואחת אז גימטריא "אם"(, ואין כמו החלב של האם, 

כי כל הבריאות בשביל התינוק נמצא בחלב של האם.
18.  יש מחלוקת אם זה קודש או חול, והמסקנא שזה קודש )עי' קול יעקב יו"ד סי' רע"ו אות מ"א, 

יריעות שלמה ח"ד עמו' תק"פ(.
19.  איך אני יודע על לוב? בספר "הגיד מרדכי" של חכם מלוב רבי מרדכי הכהן, כתוב שם )עמ' 
234(: אני לא ידעתי למה עושים את הדל"ת של שם ה' במבטא כבד וקשה כמו הדל"ת הערבית. 
רבי אברהם כלפון שהוא ג"כ מלוב )היה בן דורו של החיד"א, ונפטר בשנת  אח"כ הראו לי שגם 
תק"פ( נשאל את השאלה הזאת, ונשאר בצריך עיון. מה התשובה על זה? כי באמת הביטוי הזה 
של הדל"ת הוא טעות, אלא שהנו"ן קמץ ועשו אותה בביטוי כעין חולם ממילא זה השפיע על 
הביטוי של הדל"ת שלפניה והכל התחבר ביחד. אבל באמת הדל"ת היא במבטא דל"ת כרגיל, 

ומי שאומר "אּדו" בדגש זו טעות, כי אדרבה הדל"ת רפויה והיא יותר דומה לזי"ן.
"על כן אודה ה' בכל לבי, שעשאני אשכנזי בניבי",  ובמר וקציעה )סימן נ"ג( הוא כותב:    .20
למה? כי איך הספרדים יבחינו בין קודש לחול, הרי בשבילם זה אותו דבר במבטא, איך זה 
יכול להיות?! ובהקדמה לסידור שלו כתב: "אין מבחינים בין קמץ לפתח, כקש נחשבו תותח", 
כלומר שם ה' שהוא תותח הרי בשבילם הוא כמו קש ועושים אותו חול. פעם אחת הראתי את 
זה לאבא, הוא הסתכל רגע ואמר לי: ואיך הוא יבדיל בין אלקים קודש לאלהים חול? וכי יש לו 
הבדל בזה?! אז גם כאן אין הבדל בין קדש לחול. אבל רבנו בחיי לא היה לנו שם בחוץ לארץ.
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 הופיעו כעת
 2 חלקים חדשים

 של הספר
הענק והנפלא

חובה בכל בית

"מלכי 
תרשיש"

 כולו גילויים
 חדשים ומדהימים

 שלא פורסמו מעולם
על יהודי תוניסיה ורבניה
 "ובו גילה חדשות ונצורות

בקשר לחכמי תוניסיה"
)מהסכמת הגאון הנאמ"ן לספר(

 לפנות למחבר:
הרב בנימין רפאל הכהן  רב מושב ברכיה בית 101

052-7678649

מחירים מיוחדים לרגל ההוצאה:
 3 ספרים:

85 לספר+20 
משלוח=275

 5 ספרים:
80 לספר+ 20 
משלוח=420

10 ספרים: 
75 לספר+ 30 
משלוח=780

בחו"ל: 40 יורו לספר
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 לקבלת העלון בית נאמן בשפות
האנגלית, העברית והצרפתית: 

http://yhr.vp4.me/BNH

הבנתי מה שכתב רבנו בחיי "הברת הקמץ גבוהה למעלה מהפתח", אבל או זה 
כבר חולם. וזה מוכח מהשם "אדנ-י" שאנחנו אומרים את ני במבטא הקמץ 
הזה, ואילו "אדני" חול אנחנו אומרים ני בפתח. ועוד הוכחה לזה, שאבן עזרא 
)ספר צחות דף ג' ע"ב( כתב: דע לך שהקמץ לא דומה לפתח כמו שאנחנו עושים 
הספרדים והצרפתים21, אלא חכמי טבריא יודעים את זה, מה ההבדל? צורת 
הקמץ הוא קו ונקודה, וקו זה כמו פתח ונקודה זה כמו חולם, כי הוא מורכב 
מהברת חולם ופתח, לא חולם אֹו ולא פתח ַאה אלא ממוצע ביניהם22. כל אלה 

הוכחות שהביטוי האמיתי של הקמץ הוא ככה23. 

לוט מדבר עם ה' או עם המלאכים?
עוד קראנו: "ויאמר לוט אליהם אל נא אדנ-י" "הנה נא מצא עבדך חן לד. 

בעיניך ותגדל חסדך אשר עשית עמדי להחיות את נפשי ואנכי לא אוכל להמלט 
ההרה" )בראשית י"ט י"ח-י"ט(. הפשט שלוט דיבר עם המלאכים, כמו שכתוב 

21.  בזמנו גם האשכנזים ביטאו את הקמץ כפתח כמו הספרדים. וזה מוכח ברש"י בשבעה מקומות 
בתנ"ך. מקום ראשון, רש"י במסכת ברכות )דף מ"ז ע"א, בד"ה חטופה( כותב שהאל"ף של המלה "אמן" 
בפתח, מה פתאום?! הרי האל"ף קמץ )וכמו שהאשכנזים אומרים "אומן"(. אלא היעב"ץ בעצמו שם 
הרגיש בזה, ואמר: הרב )רש"י( היה קורא את הקמץ כמו פתח כמנהג הספרדים. ויש עוד מקום 
בגמרא שם לפני כן )י"ג ע"ב, בד"ה ובלבד(, שרש"י אומר שהחי"ת במלה "אחד" בפתח, והגר"א 
)בהגהותיו שם( מגיה ברש"י, אבל הפרישה )סימן ס"א סק"ז( כתב שלא צריך להגיה אלא רש"י קורא 
את הקמץ פתח. ויש שבעה מקומות לזה שרש"י קורא לקמץ פתח, כי הוא קרא ככה )עיין בשו"ת 
מקור נאמן סי' תתס"ח(. פעם תפס אותי אשכנזי אחד בבני ברק, ואמר לי: אתה רוצה לומר שרש"י 
ספרדי? אמרתי לו: חס וחלילה, רש"י שלכם אני לא גונב אותו... אבל פעם גם האשכנזים קראו את 
הקמץ כמו הספרדים, רק שכחו את זה יותר מאוחר. והיום כולם מודים בזה. אמרו לי שיש מהדורה 
חדשה של ש"ס "עוז והדר", ושם הם כותבים שבזמן רש"י גם האשכנזים קראו את הקמץ כמו פתח. 
22.  מספרים על רבי מאיר ועקנין ע"ה הרב הראשי של טבריא )שנפטר בן 91 בשנת תשל"ה, זאת אומרת 
שנולד לפני 130 שנה ויותר(, שביום שמחת תורה אמר לקורא בפרשת בראשית, שיעשה הבדל בפסוק: 
"ויהי מבדיל בין ַמים לָמים" )בראשית א', ו'(. שאל אותו: הרב, מה קרה? אמר לו: "מים" הראשונה 
בפתח ו"מים" השניה בקמץ. שאל אותו: למה בכל התורה לא אמרת כלום? ענה לו: כאן התורה 

אומרת "ויהי מבדיל", אז איך תבדיל בין מים למים?! אלא יש הבדל בין מים בפתח למים בקמץ.
23.  אבל יש כאלה מהבוכרים שיהיו בריאים שעושים את הקמץ אֹו כמו חולם לגמרי, "ומבדיל בין 
יום ובין לֹילֹה", מה עשינו בזה?! צריך לומר "ָליָלה" במבטא הממוצע בין פתח לחולם, לא יותר מזה.

"ויאמר לוט אליהם", וא"כ מה שאמר "אל נא אדני" פירושה רבותי. אבל הגמרא 
)שבועות ל"ה ע"ב( אומרת שהמלה "אדנ-י" כאן זה קודש. מישהו שאל אותי על 
זה: איך יתכן שהוא מדבר עם המלאכים ואומר להם "אדנ-י" קודש? והסברתי 
לו ככה: לוט אמר למלאכים "אל נא" בבקשה אל תעשו ככה, ואחרי שהם אמרו 
לו שאין בידיהם כלום, אז הרים את עיניו למעלה ואמר "ה' הנה נא מצא עבדך 
חן בעיניך". והוכחה לדבר ממה שאמר "עבדך" "בעיניך", כי אם הוא מדבר עם 
המלאכים הרי צריך לומר: "הנה נא מצא עבדכם חן בעיניכם", אלא הוא מדבר 
עם ה'. ולא רק זה, אלא הגמרא )שבועות שם( מוכיחה את זה ממה שלוט אמר 
"להחיות את נפשי", ומי זה שבידו להמית ולהחיות? הוי אומר זה הקב"ה. ולכן 
"אדנ-י" כאן זה שם ה', והסופר שכותב בספר תורה יאמר: "הריני כותב לשם 
קדושת ה'", ולא יאמר שזה חול כי זה לא חולין. ואמנם למעלה כשאומר "הנה 
נא אדני סורו נא" זה חול ופירושו "רבותי", אבל למטה כשאומר "אל נא אדנ-י 

הנה מצא עבדך" זה קודש.

מי זה שבידו להמית ולהחיות? זה הקב"ה!
מה לומדים מהגמרא הזאת )שבועות שם(? שאין שום מלאך בעולם שיכול לה. 

להמית ולהחיות, אלא הכל ברשותו של הקב"ה. ומכאן תשובה לאלה שעושים 
סגולה לאריכות ימים, ובעוונות הרבים היא הרגה לפחות שלשה חכמים. מה 
הסגולה? ביום ראש חודש אחרי אמירת ההלל, יש נוהגים לומר: "ואברהם זקן בא 

yhr.org.il | ykr.org.il :לדעת כל גדולי הדור, החזקת אינטרנט מסוכנת לך ולבני ביתך. אתר הישיבה נועד לקירוב רחוקים או למחזיקי ניתן לצפות בשיעור השבועי בשידור ישיר באתר
אינטרנט חסום כהלכה לצרכי עבודה ובאישור רב!
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 בתרומה של 260 ₪
הנך זוכה להיות שותף בהפצה
 

של 500 עלוני “בית נאמן“
 בתרומה של 520 ₪

הנך זכאי להנציח שם
 

לברכה, להצלחה ולעילוי נשמת 

בזכותך!
עוד 500 אנשים

יזכו ללמוד
ב"בית נאמן"

f

f

             08-6727523  |  052-7130554<< לפרטים ותרומות
http://yhr.vp4.me/new  : או באתר

אפשר לתרום גם ע"י  <<

ע“פ הוראת הרבנים 
ניתן לרכוש כרטיס 

מכספי מעשר 

מכשירי חשמל 
מקרר, תנור, 

מכונת כביסה 
ועוד... 

תכשיטי זהב 
שרשרת, עגילים, 
טבעות, טבעת 
יהלום ועוד. 

הרכב הזה או 
תמורתו במזומן 

יכול להיות 

שלך! 
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תרום והגרל 
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ההגרלה הגדולה של מוסדות ”חכמת רחמים“ 

מחיר כרטיס הגרלה: 520 ₪ 
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 עלון 
 ”בית נאמן“ 

בימים וה' ברך את אברהם בכל, זבדי"ה ישמרני ויחייני". אבל מי ישמור ויחיה 
את זבדי"ה?! ויותר גרוע שיש גירסא "זבבי"ה", למה? כי המלים "זקן בא בימים" 
זה ראשי תיבות "זבב", אבל איך אדם יכול לומר "זבבי"ה ישמרני"?! וכי אתה 
עובד את "בעל זבוב אלהי עקרון" )מלכים א', א' ב'(?! לכן עדיף לא לומר כלום 
לא זבדי"ה ולא זבבי"ה, אלא רק "ה' ישמרני ויחייני". שמעתי את זה מהמנוח 
רבי מיכאל חיים כליפה נמני, שהיה משמש את רבי חיים סנוואני24, והוא אמר 
לו: עדיף לא לומר כלום אלא רק "ה' ישמרני ויחייני", ואם אתה רוצה לכוין מה 
תכוין? זבדי"ה או זבבי"ה?! לכן עדיף שתאמר בפשטות. וגם אמרנו שחכמים 
גדולים עשו את זה ולא האריכו ימים. לכן לומר "ה' ישמרני ויחייני" לא פחות 
ולא יותר, וכמו שהגמרא אומרת: "מי זה שבידו להמית ולהחיות? הוי אומר זה 
הקב"ה". וגם דוד המלך אמר ככה: "ה' ישמרהו ויחייהו ואושר בארץ" )תהלים 
מ"א ג'(, לכן לא לשנות את זה, וכמה שאתה הולך בדרך ישרה זה הטוב ביותר.

להראות ולראות את הציצית
הקב"ה יזכה אותנו להתפלל מכל הלב, ולשמור שבת ולפרסם אותה בתל לו. 

אביב, איך מפרסמים? ביום שבת לצאת מבית הכנסת עם טלית, כדי שיראו 
את זה בעלי המרכולים האלה.25 ובמקומות שיש חוסר צניעות בצבא, הדרך 
להוציא ציציות בחוץ, כי הפסוק אומר  היחידה להימלט מהרשעות הזאת, 
וככה יעשה כל  וזכרתם את כל מצוות ה'" )במדבר ט"ו ל"ט(,  "וראיתם אותו 
אחד שם שכואב לו על המצב הזה, כי אין לנו את הכח להילחם בהם, ובעז"ה 

24.  הוא היה מקובל גדול וידוע, ויש ספר "דרך צדיקים" שמספר עליו.
25.  שהם לא קנו אוכל כל השבוע, ורק ביום שבת פתאום כל הצרות באו להם... וכי לא קניתם 

אוכל מאתמול?!

יבוא זמן והכל יתחלף וישתנה, "כלבוש תחליפם ויחלופו ואתה הוא ושנותיך 
לא יתמו" )תהלים ק"ב כ"ח(, אבל בינתיים תפגין את היהדות שלך, תפגין את 
השבת, ותפגין את הציצית. שנזכה לגאולה שלימה במהרה בימינו, אמן ואמן.

יברך את כל  ויעקב, הוא  יצחק  מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם 
השומעים בלוין וכל השומעים ב"קול נאמן". ה' יזכה אותם לבנים ונכדים 
טובים, לשמור את התורה והמצוות, ושנזכה כולנו במהרה בימינו לגאולה 

שלימה, אמן ואמן.

קו בית נאמן                                                         
079-927-0505
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בס"ד

גליון 
42

א. ַהָּגאֹון ַרִּבי ַיֲעקֹב ְפָראִג'י )ַמֲהִרי"ף( ֵמָהָמה )ַהִּנְזָּכר 

ְּבָמדֹור ֶזה ֶּבָעלֹון ִליָלִדים מס' 40( - ַמה ֶּזה "ֵמָהָמה"? 

ֵיׁש ִעיר ְּבִמְצַרִים ֶׁשִּנְקֵראת "ָהָמה" ְוהּוא ָּבא ִמָּׁשם 

"ֵמ-ָהָמה". ַוֲאִני ָּכל ָּדָבר מֹוֵצא אֹותֹו ַּבּתֹוָרה, ָּכתּוב: "ִאיׁש ִמְצִרי 

הִּציָלנּו ִמַּיד ָהרִֹעים" )שמות פרק ב' פסוק י"ט(, "ִמְצִרי ִהִּציָלנּו ִמַּיד ָהרִֹעים" ָראֵׁשי 

ֵּתבֹות ֵמָהָמה, ְוֶזה "ִמְצִרי" ִּכי הּוא ִמִּמְצַרִים. )גליון 48 הערה 25(.

ב. ַרִּבי ְמַנֵחם ִּדי לּוְנָזאנֹו )הרמד"ל( ָהָיה ֶּבן ּדֹורֹו ֶׁשל ָמָרן )ַחי ִּבְׁשַנת שע"ב(, ְוָהָיה 

ַּבַעל חּוׁש ִּבּקֶֹרת ָחָזק ְמאֹד. ְוהּוא ָכַתב ֵסֶפר "אֹור ּתֹוָרה", ּומּוָבא ָּכל ַהְּזַמן 

ְּבִמְנַחת ַׁשי. ָהרמד"ל ָּכַתב ֵּפרּוִׁשים ַעל ֵסֶפר ֶהָערּוְך ְוָקָרא ָלֶהם "ַמֲעִריְך", 

ְוָכַתב ְּבַהְקָּדָמתֹו: "ֲאִני ָקָראִתי לֹו ַמֲעִריְך ֲאָבל ֲאִני ֹלא ַמֲאִריְך, ִּכי ֲאִני ֹלא 

רֹוֶצה ֲאִריכּות". ְוָקָרא ְלִסְפרֹו ַעל ֵסֶפר ַהְּלבּוׁש "ֲעִדי ָזָהב". ֵמֵאיפֹה ֵהִביא ֶאת 

ַהֵּׁשם ַהֶּזה? ֵיׁש ָּפסּוק ִּבְׁשמּוֵאל ב' )פרק א' פסוק כ"ד(: "ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ֶאל ָׁשאּול 

ְּבֶכיָנה, ַהַּמְלִּבְׁשֶכם ָׁשִני ִעם ֲעָדִנים, ַהַּמֲעֶלה ֲעִדי ָזָהב ַעל ְלבּוְׁשֶכן" , ְוָלֵכן ָּכאן 

ֶזה "ֲעִדי ָזָהב" ַעל ֵסֶפר "ַהְּלבּוׁש". ְוהּוא ִנְׁשַאר ִּבְכַתב ָיד )ְוֵאיִני יֹוֵדַע ִאם ַקָּים 

ַהּיֹום( ֲאָבל ָהֳעְתקּו ִמֶּמּנּו ַּכָּמה ְקָטִעים. )גליון 18 הערה 13 וגליון 51 הערה 30(.

ֻמָּתר  ַהִאם  ֶקֶׁשת,  ָאָדם ֶׁשרֹוֶאה 

ַלֲחֵבָריו אֹו ָאסּור? ֵיׁש  ְלַסֵּפר  לֹו 

אֹוְמִרים ֶׁשֹּלא ְכַדאי ְלַסֵּפר ַעל ֶזה, 

ִּכי ְּכֶׁשַאָּתה ְמַבֵּׂשר ַלֲחֵבְרָך ֶׁשֵּיׁש ֶקֶׁשת, ַאָּתה ְּבֶעֶצם אֹוֵמר לֹו ֶׁשֲאַנְחנּו חֹוְטִאים 

ְוֵיׁש ָלנּו ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ֲעוֹונֹות ַעד ֶׁשַחס ְוָחִליָלה ַמִּגיַע ָלנּו ַמּבּול, ַוֲהֵרי ָכתּוב 

"מֹוִצא ִדָּבה הּוא ְכִסיל" )משלי פרק י' פסוק י"ח(, ְולֹוְמִדים ֵמַהָּפסּוק ֶׁשָאָדם ֹלא 

ָצִריְך ְלַסֵּפר ַעל ָּדָבר ֹלא טֹוב. ּוִמַּטַעם ֶזה ַהַחֵּיי ָאָדם )כלל ס"ג אות ד'( ּכֹוֵתב 

ֶׁשָּמָצא ְּבֵסֶפר ֶאָחד ֶׁשָאסּור ְלַהִּגיד ֶׁשֵּיׁש ֶקֶׁשת.

ְלֻעַּמת ֶזה, מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו ָמָרן ַרִּבי ַכְלפֹון ַהּכֵֹהן ַזַצ"ל )ְּבִסְפרֹו ְּבִרית ְּכֻהָּנה ַמֲעֶרֶכת 

ק' אֹות ג'( אֹוֵמר ֶׁשַאְּדַרָּבה ִמְצָוה ְלַהִּגיד ֶׁשרֹוֶאה ֶקֶׁשת, ְּכֵדי ֶׁשֵּנַדע ַחְסֵּדי ה', 

ִּכי ְּבִלי ַהֶּקֶׁשת ָיכֹול ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִלְטּבַֹע. ְוָלֵכן ָצִריְך ְלהֹודֹות ּוְלַסֵּפר ְּכֵדי 

ֶׁשַּגם ֲחֵבְרָך יֹוֶדה ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. ְועֹוד ָּכַתב ַטַעם ַאֵחר ֶׁשּיֹוֵתר טֹוב ְלַהִּגיד 

ָלֲאֵחִרים ְּכֵדי ֶׁשָּיִׂשימּו ֵלב ָלׁשּוב ֶאל ה'. ּוְבַיְלקּוט יֹוֵסף )חלק ג' עמוד תרכ"ו( ֵהִביא 

ֶׁשָּמָרן ָהַרב עֹוַבְדָיה ַזַצ"ל ַמְסִּכים ַלָּדָבר ַהֶּזה, ֶׁשּמֹוִדיִעים ֶלָחֵבר ַעל ַהֶּקֶׁשת 

)ועיין בחזון עובדיה - ברכות עמוד תע"ב(. ְוֶרֶמז ַלָּדָבר: "ְלַלֵּמד ְּבֵני ְיהּוָדה ָקֶׁשת" 

)שמואל ב' פרק א' פסוק י"ח(, ְּכלֹוַמר ְלהֹוִדיַע ָלֶהם ַעל ַהֶּקֶׁשת. ֵיׁש ָעלֹון "ְנֵוה 

א ַהֶּזה, ְוִהִּגיַע ַּגם ֵּכן ְלַמְסָקָנא  ַהֵהיָכל" ֶׁשל ָהַרב ַוְייס ְׁשִליָט"א ֶׁשָּכַתב ַּבּנֹוֹשֵ

ֶׁשֻּמָּתר ְלַהִּגיד ַעל ַהֶּקֶׁשת. ָלֵכן ַהִּדין ָּכָכה, ֶׁשִאם ַאָּתה רֹוֶאה ֶאת ַהֶּקֶׁשת, ְּתָבֵרְך 

ְותּוַכל ְלַבֵּׂשר ֶלָחֵבר ְולֹוַמר לֹו: ּבֹוא ִתְרֶאה ְותֹוֶדה ְלַהקב"ה ַעל ַהֶּקֶׁשת ֶׁשֵהִביא 
ָלנּו. )גליון 85 אתיות ז', ח'(.

ֵאין ֵיאּוׁש ָּבעֹוָלם ְּכָלל
ַּפַעם ָהִייִתי ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש "ַנְדבֹוְרָנא", ּוָבא ָחָכם 

ֵּתיָמִני ְוָאַמר ִלי: "ֵיׁש ָלנּו ַסָּבא ָקִׁשיׁש ֶּבן ִּתְׁשִעים ְוָחֵמׁש, 
ִנְמָצא ְּבֵבית  ְוַעְכָׁשו הּוא  ְוהּוא חֹוֶלה ַּבַּמֲחָלה ְׁשלֹוִׁשים ָׁשָנה, 
חֹוִלים ְוֵאין ִסּכּוי ִלְרפּוָאתֹו, ַהִאם ֻמָּתר ְלִהְתַּפֵּלל ָעָליו ֶׁשָּימּות?" 
ָאַמְרִּתי לֹו: "ַמה ִּפְתאֹום? ָלָּמה ְלִהְתַּפֵּלל ָעָליו ֶׁשָּימּות? ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא יֹוֵדַע ַמה ַּלֲעׂשֹות, ְוָלֵכן ִּתְתַּפֵּלל ָעָליו ֶׁשִּיְתַרֵּפא, ִּכי ִמי 
ָאַמר ְלָך ֶׁשֵאין ִסּכּוי?!" ַאֲחֵרי יֹוַמִים ָׁשַאְלִּתי אֹותֹו ִלְׁשלֹומֹו ֶׁשל 
ַהָּכָרה,  ְּבִלי  ְּבֵבית חֹוִלים  ָהָיה  ִלי ֶׁשהּוא  ְוִסֵּפר  ַהֶּזה,  ַהָּקִׁשיׁש 
ּוִפְתאֹום ָּפַקח ֶאת ֵעיָניו ְוָאַמר: "ָמה ֲאִני עֹוֶׂשה ָכאן? ְקחּו אֹוִתי 
ַהַּבְיָתה", ּוֶבֱאֶמת ָלְקחּו אֹותֹו ַהַּבְיָתה ְוִנְגַמר ַהִּסּפּור. ֶּפֶלא ְפָלִאים, 
ְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה הּוא ִמְתמֹוֵדד ִעם ַהַּמֲחָלה ְוִהיא ֹלא ָיְכָלה ְלַהְכִריַע 

אֹותֹו, ִּכי ַהקב"ה ִהְכִריַע ֶׁשַהֶּבן ָאָדם ַהֶּזה ִיְחֶיה.

ָהָיה עֹוד ִסּפּור ְּבָבחּור ֶאָחד ֵמַהְיִׁשיָבה, ֶׁשּנֹוַלד ַלֲאחֹותֹו ֵּבן ֹלא 
ָּכל ָּכְך ַמְרִּגיׁש טֹוב, ְוָהיּו ְצִריִכים ְלַהְנִׁשים לֹו ַחְמָצן, ֲאָבל הּוא 
ָהָיה ֶעְׂשִרים ַּדּקֹות ְּבִלי ַחְמָצן ַעד ֶׁשִהְנִׁשימּו לֹו, ְוהּוא ְכָבר ֹלא 
ָהָיה ְּבֵסֶדר, ְוָהרֹוְפִאים ָאְמרּו ֶׁשֵאין ַמה ַּלֲעׂשֹות. ָׁשֲאלּו ֶאת ָהַרב 
ִפיֶרר ֶׁשִּיְהֶיה ָּבִריא, ְוָאַמר ָלֶהם ֶשֲאִפּלּו ִאם ַיְבִריא הּוא ִיְהֶיה ַרק 
ֶצַמח, "ֶצַמח ְּבִלי ַיֲעֶׂשה ֶּקַמח" )ֵיׁש ָּפסּוק ָּכֶזה ְּבהֹוֵׁשַע ֶּפֶרק ח' ָּפסּוק 
ז'(, ֵאין ַמה ַּלֲעׂשֹות? "ֶצַמח ַהָּׂשֶדה" )יחזקאל פרק ט"ז פסוק ז'(. 
ֶזה ָהָיה ְביֹום ִׁשִּׁשי, ּוְביֹום ַׁשָּבת ָׁשַאל אֹוִתי ַהָּבחּור - ַהּדֹוד ֶׁשל 
ַהִּתינֹוק ַהֶּזה: "ַהִאם ֶאְפָׁשר ְלִהְתַּפֵּלל ָעָליו ֶׁשָּימּות?" ָאַמְרִּתי לֹו: 
"ֹלא ִמְתַּפְּלִלים ֶׁשָּימּות ֶאָּלא ֶׁשִּיְתַרֵּפא ְוַיְבִריא, ְוָאְמָנם ָהַרב ִפיֶרר 
ָאַמר ֶׁשִּיְהֶיה ֶצַמח, ֲאָבל ִעם ָּכל ַהָּכבֹוד ֶאְפָׁשר ֶׁשַּיְבִריא". ַאֲחֵרי 
ֶעְׂשִרים יֹום ֵהִביאּו ִלי ֶּפֶתק ֵמָהִעּתֹון ֶׁשָּכתּוב ָׁשם ֶׁשַהִּתינֹוק ַהֶּזה 
ִהְבִריא ְוָעׂשּו לֹו ְבִרית. ַאֲחֵרי ִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים ָּבָאה ִאּמֹו ְוָאְמָרה ִלי: 
"ִהֵּנה ֶזה ַהֵּבן ֶׁשְּלָך!" ָאַמְרִּתי: "ֶזה ַהֵּבן ֶׁשִּלי?!" ָאְמָרה ִלי: "ַאָּתה 
עֹוַדְדָּת אֹוָתנּו ְלִהְתַּפֵּלל ֶׁשַּיְבִריא". ּוִבְזכּות ֶזה ִהיא ִקְּבָלה ַעל 
ַעְצָמּה ְלַכּסֹות ֶאת ָהרֹאׁש ַּכֲהָלָכה. ָאָדם ָצִריְך ָלַדַעת ֶׁשֵאין ׁשּום 
ֵיאּוׁש ָּבעֹוָלם ֶאָּלא ָּתִמיד ָצִריְך ְלִהְתַּפֵּלל. )גליון 49 אותיות כ"ג, כ"ד(.

ַאָּבא ַזַצ"ל ְמַסֵּפר ִסּפּור ַעל ְיהּוִדי ֶאָחד ְּבּתּוֶנס "ֵמִאיר ַׁשִריף" )ַׁשִריף 
ֵּפרּוׁשֹו ַהִּנְכָּבד(, ַמה הּוא ָהָיה עֹוֶׂשה? ָּכל יֹום הֹוֵלְך ְלִהְתַּפֵּלל ַּבְּזַמן 

ְוקֹוֵרא "חֹק ְלִיְׂשָרֵאל", חֹוֵזר ַהַּבְיָתה ְולֹוֵמד ִעם ַהְיָלִדים ְוַהְּנָכִדים 
ֶׁשּלֹו, ְוַאַחר ָּכְך ְּבָׁשָעה ַאַחת ֶעְׂשֵרה ָוֵחִצי הֹוֵלְך ּופֹוֵתַח ֶאת ַהֲחנּות 
ֶׁשּלֹו ּומֹוֵכר ַּבד ְוַכּדֹוֶמה, ַּבָּׁשָעה ֶׁשֻּכָּלם עֹוְמִדים ִלְסּגֹר ֶאת ַהֲחֻנּיֹות 
ֶׁשָּלֶהם. ָאְמרּו לֹו: ָּתבֹוא ְּבָׁשָעה ְׁשמֹוֶנה - ֵּתַׁשע ַּבּבֶֹקר, ָאַמר ָלֶהם: 
ַהָּׁשָנה ֲאֻרָּכה, ּוַמה ֶּׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָּכַתב ִלי ְברֹאׁש ַהָּׁשָנה, 
ַיִּגיַע ִלי ַעד סֹוף ַהָּׁשָנה. ָצֲחקּו ָעָליו ְוָאְמרּו: ֵיׁש ָלנּו ׁשֹוֶטה ֶאָחד 
ֶׁשּפֹוֵתַח ֲחנּותֹו ַּבָּׁשָעה ֶׁשֻּכָּלם סֹוְגִרים ֶאת ַהֲחֻנּיֹות. ַּפַעם ַאַחת 
הּוא ָעָׂשה ְכֶהְרֵּגלֹו ּוָפַתח ֲחנּותֹו ְבָׁשָעה ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה, ְוֻכָּלם ָהְלכּו 
ַהַּבְיָתה ֶלֱאכֹל ֲארּוַחת ָצֳהַרִים. ָראּו אֹותֹו ְוָאְמרּו: ַמה ֵּיׁש ַלּׁשֹוֶטה 
ַהֶּזה? ְלִמי ַאָּתה פֹוֵתַח ֶאת ַהֲחנּות?! הּוא ִנְכַנס ַלֲחנּות, ּוִפְתאֹום 
ָּבאּו ַאְנֵׁשי ָצָבא ְוָאְמרּו לֹו: ֲאַנְחנּו רֹוִצים ַּבד ִמּסּוג ְמֻסָּים, ְוָכל 
ַהֲחֻנּיֹות ְסגּורֹות. ָאַמר ָלֶהם: ֵיׁש ִלי ַהּסּוג ַהֶּזה, ַּכָּמה ַאֶּתם רֹוִצים 
ִמֶּמּנּו? ָאְמרּו לֹו: ָּתִביא ָלנּו ָּכל ַמה ֶּׁשֵּיׁש ְלָך ַּבֲחנּות. ָמַכר ָלֶהם 
ַהּכֹל. ַאַחר ָּכְך ְּבָׁשָעה ְׁשַּתִים ָּבאּו ֲחֵבָריו ַלֲחֻנּיֹות, ְוהּוא עֹוֶדּנּו ָׁשם. 
ִהְתַּפְּלאּו: ֵאיְך ַהֲחנּות ֶׁשְּלָך ִהְתרֹוְקָנה? ָאַמר ָלֶהם: ָּבאּו ַאְנֵׁשי 
ָצָבא ְוִׁשְּלמּו ִלי ַעל ָּכל ַהֲחנּות ֻּכָּלּה, ָאז ִּבְזַמן ֶׁשַאֶּתם ְמַקְּבִלים 
ִקְמָעא ִקְמָעא ְּבָכל יֹום, ֲאִני ִקַּבְלִּתי ַהּכֹל ְּביֹום ֶאָחד, ְוַעְכָׁשו ֲאִני 
ָיכֹול ָלנּוַח ַּבַּבִית ַּכָּמה ֳחָדִׁשים, ִּכי ֵיׁש ִלי ְמנּוָחה ַוֲאִני ָרגּוַע ְּבִלי 

ׁשּום ְּבָעָיה. )גליון 86 הערה 24(.
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