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בבית הכנסת "אהבת התורה - איש מצליח" 
רחוב הרב עוזיאל 43 ב"ב. בשעה 20:30

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': 85 פרשת לך לך 
ח' חשון תשע"ח )28/10/17(   

מוצ"ש  ר"ת  הדלקת נרות 
19:08  18:32  17:36 ת"א: 
19:11  18:30  17:19 י-ם: 
19:06  18:30  17:24 חיפה: 
19:09  18:32  17:37 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 נח ב' חשון תשע"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. חידושים בפרשת השבוע.  ב. מהלכות ברכת וראיית הקשת.  ג. מעלת לשון הקודש.  ד. טיפול במחלל שבת שעשה תאונה.  ה. מרן רבנו עובדיה 
יוסף זצוק"ל.  ו. מדיני אמירת "ברך עלינו" מז' בחשון.  ז. זהירות ממכשירים שאינם כהלכה.  ח. זיכוי הרבים של חב"ד בהנחת תפלין.

למה נאמר "נח נח" שתי פעמים?
שבוע טוב ומבורך. היום קראנו פרשת נח. "אלה תולדות נח נח איש צדיק א. 

תמים היה בדורותיו" )בראשית ו' ט'(. יש ספר "תורה מסיני" שכתב הרב משה 
חורב זצ"ל1, והוא כותב שם )בראשית עמ' נ'(: למה נאמר "נח נח" פעמיים? 
הגמרא )עירובין י"ג ע"ב( אומרת שנחלקו בית שמאי ובית הלל במשך שנתיים 
וחצי, מה יותר טוב לאדם שנברא או שלא נברא? אלה אומרים נוח לאדם שלא 
נברא, כי הוא עובר כ"כ הרבה צערים וצרות2, וזה חוץ ממה שהוא חוטא ופושע 
ונכשל בכל מיני עבירות. ואלה אומרים נוח לו שנברא. בסוף החליטו שנוח 
לו לאדם שלא נברא משנברא, ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו. והתוספות 
שם )בד"ה נוח( אומרים שכל המחלוקת הזאת היא דוקא בסתם בני אדם, אבל 
צדיק אשריו ואשרי דורו, ולכל הדעות נוח לו שנברא. למשל אברהם אבינו, 
הרי בלעדיו כל העולם היה הולך בחושך. ובדקו ומצאו שכל מקום שעם 
ישראל הלך הוא האיר שם את העולם, למשל בהודו וסין שלא נדדו לשם 
רֹות3, אבל כל מקום שעם ישראל הלך  עם ישראל עד היום עובדים שם ָפּ
הוא האיר את העולם, כי הוא קיבל תורה ממשה רבנו ולפני כן למדנו אמונה 
מאברהם אבינו. ולכן צדיק אשריו ואשרי דורו. ולכן נאמר "נח נח" פעמיים, 

כי לגבי אדם צדיק בדורותיו אין מחלוקת וכולם מודים שנוח לו שנברא.

זכר לתיבת נח בהרי כורדיסטאן
בפרשת השבוע יש כמה דברים נפלאים. כתוב: "ותנח התיבה בחדש ב. 

השביעי בשבעה עשר יום לחדש על הרי אררט" )בראשית ח' ד'(. אומרים 
שעד היום יש זכר לתיבת נח בהרי אררט שם, איפה זה? התרגום אומר 
"טורי קרדו", ובג'רבא תירגמו קרדו - "קופים", למה? כי "קרודה" בערבית 
זה קופים, אבל איפה יש הרים של קופים?! לכן זה לא בדיוק, אלא קרדו 
זה "כורדיסטאן" כלומר הרי כורדיסטאן, ואלה הרים גבוהים שהתיבה נחה 
עליהם. ואומרים שהיו עדויות שמצאו שרידים מהתיבה שם. יהודי אחד 
מירושלים שמו "מוסאיוף" )הוא עשיר גדול אבל לא שומר תורה ומצוות(, יש 
לו כל מיני דברים שהוא טוען שהוציא אותם מהתיבה של נח, ומי שמעוניין 
יילך אליו )אני לא הלכתי אליו ולא ראיתי אותו, אבל סיפרו שיש לו תמונה של אדם 
וחוה ושם וחם ויפת וכו', איני יודע(. אבל התורה נתנה את הפרטים, ומי שרוצה 
לחפש שיילך לשם. כתוב בגמרא )סנהדרין צ"ו ע"א( שסנחריב מצא חתיכה 
מהתיבה והשתחווה לה, ואמר "זהו האלוה הגדול שהציל את נח מהמבול". 

ומאז עד היום עברו עוד אלפיים וחמש מאות שנה.

1.  יש שם בקיאות מעל הטבע. כשמביא מאמר מסויים הוא מזכיר לך שהוא מופיע כאן וכאן 
וכאן וכו', בשביל מה אתה מספר את כל המקורות? אלא הוא רוצה להתרגל בהם שלא ישכח 
אותם, ולכן אם זה מופיע בגמרא שתים עשרה פעם אז הוא אומר לך את כל המקורות האלה. 

ועוד הוא נותן בהם סימנים. תנצב"ה.
2.  וכי יש בן אדם שאינו סובל בעולם הזה?! עד שהרב מסילת ישרים )פרק א'( אומר: וכי יעלה 
על הדעת שתכלית האדם לחיות בעולם הזה במשך שבעים שנה?! מה הוא רואה בשנים האלה? 
מתחילה הוא תינוק ועד שמצמיח כל שן עושה כאבי ראש להורים שלו... "ולילות עמל מנו 
להם" )ע"פ איוב ז' ג'(, השן הראשונה והשניה והשלישית וכו', ואחרי שצמחו כולם הוא מפיל 
אותם בחזרה, וכן על זו הדרך. אחרי שיתחיל ללמוד ועד שיהיה בן אדם ועד שיתחתן ויביא 

ילדים, זה כבר לא שווה כלום.
3.  זה מה שאומרים "פרה קדושה", כמו למשל צה"ל זו פרה קדושה ובג"ץ זו פרה קדושה וכדו', 

מאיפה באו הפרות האלה? אלא זה מקום מיוחד בהודו שעובדים את הפרות.

השנה היא 12 חודשים והחודש 30 יום מאז ומעולם
התורה סיפרה הרבה פרטים על המבול, מתי ירד, כמה ימים גברו המים ג. 

על הארץ? "חמשים ומאת יום", ומתי נחה התיבה על הרי אררט? וכו'. למה 
התורה סיפרה את כל הפרטים האלה? מספיק שתגיד שירד מבול והלכו כולם 
ונשארו רק נח ומשפחתו. אלא התורה נתנה פרטים כדי לשלול שני דברים: 
דבר ראשון, היו שאמרו שמאדם עד נח השנים לא היו כמו שלנו אלא קצרות 
מאד, כלומר השנה היתה חודש אחד או רבעון. וככה הם ענו על השאלה: 
איך יכול להיות שאדם הראשון חי 930 שנה? כי אם תחלק את זה לארבע 
זה 230 שנה בערך, ואם תחלק את זה לשתים עשרה יוצא שהוא חי בסה"כ 
77.5 שנה, נפלא מאד. ויש שאמרו שגם אם השנים היו שנים עשר חודשים 
כמו שלנו, אבל החודש היה קצר, שבוע או עשרה ימים בלבד. אבל שתי 
הדעות שקר, איך יודעים את זה? כי הפסוקים בפרשה כאן נותנים לך את 
השנה של המבול, ואתה רואה שזה היה שנה של שנים עשר חודש, כי כתוב 
שהמבול ירד "בחודש השני" )בראשית ז' י"א(, "ותנח התיבה בחודש השביעי" 
)שם ח' ד'(, "בעשירי באחד לחודש נראו ראשי ההרים" )שם פסוק ה'(, וא"כ אתה 
רואה כאן שנים עשר חודשים. ואולי תאמר שהחודש היה קצר? הנה כתוב 
"בשבעה ועשרים יום לחודש יבשה הארץ" )שם פסוק י"ד(, סימן שהחודש 
היה ארוך כמו שלנו שלושים יום. ולא רק זה, אלא שהפשט של הפסוקים 
ע"פ הרמב"ן )שם ח',ד'( ואבן עזרא ואחרים  הוא, שהמאה וחמשים יום של 
תגבורת המים הם כוללים גם את ארבעים יום של ירידת המבול. ואכן המבול 
ירד בשבעה עשר יום לחודש השני, וכתוב "ותנח התיבה בחודש השביעי 
בשבעה עשר יום לחודש" )שם פסוק ד'(, וא"כ בסה"כ זה חמשה חדשים שהם 
מאה וחמשים יום, כמו שכתוב "ויגברו המים על הארץ חמשים ומאת יום" 
)שם ז' כ"ד(. וא"כ בכל חודש יש שלושים יום. וממילא נתבדו כל החלומות.

למה בזמנם חיו הרבה שנים?
ולשאלה מדוע אז חיו הרבה שנים? יש הסבר מאד יפה לזה. המלבי"ם ד. 

אומר בשם המדרש שלפני המבול היה בעולם כולו חיים נפלאים, ולא היו 
מחלות חורף ומחלות קיץ וזריקות נגד שפעת ונגד דלקת וכו' לא היה כלום, 
אלא אנשים היו חיים שנה אחרי שנה ומאריכים ימים, כי מזג האויר היה 
מיוחד במינו4. ויש עוד הסברים אחרים לזה. אבל עיקר הסיבה לזה, שבזמנם 
האדם היה צריך לחפש כל דבר ללמוד אותו, כי לא היו ספרים שיסבירו לו 
למשל איך לזרוע ואיך לנטוע וכדו', אלא האדם צריך ללמוד את הכל לבד5. 
וכיון שהכל היה מנסיון הרי חייבים ללמוד את זה רק אחרי כמה מאות שנים, 
משום שאתה לא קורא בספר ולומד, וא"כ אתה חייב להעביר את זה הלאה 

אומרים שעד היום יש ערים שחיים שם בצורה פרימיטיבית, בלי פלאפון ובלי אנטנות    .4
ובלי סיגריות וכו', והם יכולים לחיות מאה שנה ומעלה. פעם כתב רבי מרדכי ארנון שישנה 
אשה אחת זקנה באיזו עיירה נידחת, שבכל יום קוטפת ירקות מהגינה שלה ומוכרת אותם 

בשוק. שואלים אותה: בת כמה את? היא עונה: בת 135...
5.  פעם ראיתי מי שהסביר איך אדם הראשון ידע שזורעים את הגרעין באדמה? הוא תיאר את 
זה ככה: אדם וחוה ישבו בגן עדן ואכלו אבטיח, נפלו להם כמה גרעינים שם, אח"כ יצאו משם 

ושנה הבאה חזרו וראו שצמח עוד פעם אבטיח, 
מאיפה הוא צמח? אז הבינו שהגרעין שנבלע 
באדמה הביא עוד אבטיחים. אותו דבר בתמרים וכו'.



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

בכל עמדות נדריםפלוס
ברחבי הארץ

חדש!
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לע"נ מייסד מוסדותינו הקדושים "חכמת רחמים"     וראש ישיבת "ארחות משה" הגאון ר' חיים כהן זצ"ל

)כי כמעט לא היו כותבים בזמנם(, ולכן היו צריכים לחיות הרבה שנים. ולפי זה 
הדברים כפשוטם, שחיו תשע מאות שנה וכו'6.

ממה נוצרת הקשת?
אח"כ בא בפרשה הענין של הקשת, וכתוב: "את קשתי נתתי בענן, והיתה ה. 

לאות ברית ביני ובין הארץ" )בראשית ט' י"ג(. הרמב"ן )שם פסוק י"ב( כותב שהיוונים 
טוענים שהקשת זה דבר טבעי. ואילו האבן עזרא )שם פסוק י"ד( אומר שאם 
נאמין לזה, אז נוכל לומר שה' חיזק את כח השמש אחרי המבול. אבל הרמב"ן 
הלך בפשטות ולא כתב ככה, אלא כתב: "ואנחנו על כרחנו נאמין לדברי היוונים, 
שמלהט השמש באויר הלח יהיה הקשת בתולדה", כלומר בזמן שהשמש זורחת 
באויר לח )אחרי הגשם( אז יהיה קשת בטבע7. והיוונים אומרים שזה דבר פשוט 
וברור, והראו לנו את זה בכוס מים, שאם תשים אותו מול השמש תמצא במים 
שבעת צבעי הקשת. וא"כ למה התורה אומרת שזה אות מיוחד? "זאת אות 
הברית אשר הקימותי" )שם ט' י"ז(. אלא הרמב"ן אומר שהפסוק אומר בפירוש: 
"את קשתי נתתי בענן, והיתה לאות ברית", והנה הפסוק לא אמר "אתן בענן" 
בלשון עתיד, אלא "נתתי בענן" בלשון עבר, כלומר בשעה שנברא העולם הקב"ה 

נתן את הקשת8, אלא שמכאן ולהבא תהיה לאות ברית.

כשהעננים דקים רואים את הקשת
המלבי"ם )בראשית ט' י"ג( מוסיף כאן נופך, ואומר שע"פ המדרש )בראשית רבה ו. 

פרשה ל"ד פיסקא י"א( לפני המבול היה יורד גשם פעם בארבעים שנה, כי היו להם 
מעיינות ותהומות ולא חסר כלום, עד שהיו מתגאים ואומרים: מה הקב"ה רוצה 
מאיתנו? בגלל טיפת הגשם שנותן לנו?! לא צריכים את זה, יש לנו הכל9. והנה 
כשהעננים עבים לא רואים קשת, וכשהעננים דקים אז רואים קשת, ואיך נדע אם 
מדובר בעבים או דקים? אם כתוב "בעב הענן" פירושו ענן עבה, ואם כתוב "בענִני 
ענן" פירושו ענן דק. עד עכשיו היו העננים עבים )כי הגשם ירד אחת לכמה שנים( 
ואתה לא רואה קשת ולא כלום, אבל אחר המבול מכאן ולהבא אני עושה כל פעם 
"בענני ענן על הארץ ונראתה הקשת בענן" )בראשית ט' י"ד(. זה הרעיון של הרמב"ן, 
ויש לו אסמכתא ממשנה בפרקי אבות )פ"ה מ"ו( שהקשת נבראה בערב שבת בין 
השמשות. וככה כתב אבן עזרא בשם רב סעדיה גאון, וככה כתוב בזוהר )פרשת נח 
דף ע"א ע"ב( בשתי מלים: את קשתי נתתי - "מקדמת דנא". וא"כ הלכו כל הקושיות.

אם מותר לספר שהקשת נראית בשמים?
אדם שרואה קשת, האם מותר לו לספר לחביריו או אסור? יש אומרים שלא ז. 

כדאי לספר על זה, כי זה מראה שיש לנו כ"כ עוונות עד שח"ו מגיע לנו מבול, 
כי אפשר שיהיה מבול כזה שיחריב את העולם כולו )וכמה פעמים היה בדורנו 
מעין מבול, כמו הסופה "הארווי" שהיתה מקרוב בארה"ב, והצונאמי בהודו בשנת 
התשס"ה10, חרבן ושממה(, וא"כ כשאתה מבשר לחברך שיש קשת, אתה בעצם 
אומר לו שאנחנו חוטאים עד שח"ו מגיע לנו מבול, והרי כתוב "מוציא דבה הוא 

6.  פעם אדם אחד הגיע לקופת חולים וחיכה בתור לרופא )ברחוב עזרא בבני ברק, זה היה רופא זקן 
בשם ד"ר ארדיטי(. התור נקבע לשעה עשר וחצי, וכבר היתה השעה אחת עשרה ועוד לא הגיע 
התור שלו. היה לו חומש בכיס אז התחיל לקרוא בו קצת, והוא קורא שאדם הראשון חי 930 שנה 
וזה 895 שנה וזה 905 שנה וכו', אז אמר: בטח שיחיו ככה, כי פעם לא היה קופת חולים לכן חיו 
הרבה... במדרש )קהלת רבה פרשה ז' פיסקא כ"ח( כתוב שבזמן שה' ברא את העולם קרא לאדם 
הראשון, ואמר לו: תראה איזה עולם יפה בראתי בשבילך, תן דעתך שלא תחריב את עולמי. חלק 

גדול מהמחלות באים מחוסר דעת של בני אדם, ואת זה לימדה אותנו התורה.
)פרק י"ב ועוד( כתוב הרבה פעמים  התניא  7.  תולדה פירושו טבע. איפה מצאנו את זה? בספר 
"המח שליט על הלב בתולדתו", מה הפירוש? השכל שולט על הרגש בטבעו, כי אדם יש לו שכל 
ורגש, השכל במח והרגש בלב, אז המח שליט על הלב בתולדתו - בטבעו. וזו כוונת הרמב"ן כאן.

שאחד הדברים שנבראו בערב שבת בבין השמשות זה  וזו משנה מפורשת )אבות פ"ה מ"ו(    .8
הקשת, וא"כ כבר נבראה הקשת.

ץ ממוציאי עלילה על מים", "אב" זה נח, "אומץ"  9.  זה מה שאומרים בהושענא רבה: "למען אב אּוּמַ
שאימצת והצלת אותו, "ממוציאי עלילה על מים", אלה דור המבול. "בגללו נשבעת שלא להביא 

מבול מים, בעבורו לא תמנע מים". זה התפלות על המים.
10.  זה קרה ביום שני פרשת שמות ט"ו בטבת התשס"ה )27 בדצמבר 2004 למספרם(. ובאותו יום 
ממש קראנו בחק לישראל: "והיה ביום ההוא יחבוט ה' משבולת הנהר עד נחל מצרים, ואתם 
תלוקטו לאחד אחד בני ישראל" )ישעיה כ"ז י"ב(, היתה אז רעידת אדמה בהודו במשך 8 דקות, 
ונספו בה 150 אלף בני אדם, וביניהם היו שבעת אלפים יהודים שניצולו בניסי נסים וחזרו לא"י 
)חוץ משבעה יהודים שנספו( וזו הכוונה "ואתם תלוקטו", כמו שאדם מלקט בפינצטה ואוסף יהודי 
מכאן ויהודי מכאן. ומתוך אלפי יהודים שהיו שם רק שבעה נעלמו וכל 
השאר חזרו לבתיהם. וגם השבעה האלה אח"כ מצאו את גופותיהם )חוץ 

מאחד שהלך ונעלם(.

כסיל" )משלי י' י"ח(, וא"כ אדם לא צריך לספר על דבר לא טוב11. ולכן מטעם זה 
החיי אדם )כלל ס"ג אות ד'( כותב שמצא בספר אחד שאסור להגיד שיש קשת. 
אבל הוא לא אומר איזה ספר זה, והרב וייס שליט"א בעלון "נוה ההיכל" )השבוע( 
אומר שכל הפוסקים שהזכירו דברי החיי אדם )כמו המשנה ברורה סי' רכ"ט סק"א, 

ואחרים( לא כתבו באיזה ספר כי לא מצאו אותו12.

מצוה לספר שיש קשת
לעומת זה מו"ר מרן רבי כלפון ע"ה )ברית כהונה מערכת ק' אות ג'( אומר שאדרבה ח. 

מצוה להגיד על הקשת, כדי שנדע חסדי ה', כי אלמלא הקשת יכול כל העולם כולו 
לטבוע. פעם היה קשה להאמין שהעולם כולו יטבע, אבל היום קל מאד להאמין 
בזה, כי רואים לפעמים שמדינה שלימה הולכת לאיבוד, מה לעשות?!13 וא"כ 
צריך להודות ולספר כדי שגם חברך יודה לקב"ה. ועוד כתב טעם אחר שיותר 
טוב להגיד לאחרים כדי שישימו לב לשוב אל ה'. בילקוט יוסף )ח"ג עמ' תרכ"ו( 
הביא שהרב עובדיה ע"ה מסכים לדבר הזה, שמודיעים לחבר על הקשת )ועי' בחזון 
עובדיה-ברכות עמ' תע"ב(. ורמז לדבר: "ללמד בני יהודה קשת" )שמואל ב' א' י"ח(. 
כלומר להודיע להם על הקשת. יש עלון "נווה ההיכל" של הרב וייס שליט"א שכתב 
בנושא הזה, והגיע ג"כ למסקנא שמותר להגיד על הקשת )אבל לא ראה דברי ברית 
כהונה ולא דברי ילקוט יוסף(14. לכן הדין ככה, שאם אתה רואה את הקשת, תברך 
ותוכל לבשר לחבר ולומר לו: בוא תראה ותודה להקב"ה על הקשת שהביא לנו.

אם מברכים על חצי קשת
הרב וייס שם דן בענין אם רואים חצי קשת, האם צריך לברך או לא? אבל להלכה ט. 

מברכים גם במקרה כזה, וכי חצי קשת פירושו שזו לא הקשת שאמרו חכמים?! 
וכי צריך קשת מלאה?! חלק מהקשת זה מוכיח שיש קשת, אלא שהיא לא נראית 
מאיזו סיבה שהיא, לכן אם ראית קצת קשת תברך. וכמו בברכת הלבנה, וכי יש 
שיעור ללבנה?! והרי לפי הרמב"ם )פ"י מהלכות ברכות הט"ז( מברכים עליה בתחילת 
החודש, שאתה רואה רק חרמש דק ואתה מברך מחדש חודשים, ולפי פוסקים 
אחרים מברכים בשלושה לחודש )וככה נוהגים האשכנזים, עיין במ"ב סי' תכ"ו סק"כ(15, 
כי אין הבדל אם אתה רואה כל הלבנה או קצת מהלבנה. ואותו דבר גם בקשת.

מברכים על כל סוגי הקשת
רבי יהונתן אייבשיץ ביערות דבש )ח"א דרוש י"ב( כותב שיש שני סוגים של י. 

קשת, גוון אחד טבעי )כדברי הרמב"ן( וגוון אחד בתורת הודעה לבני אדם שיחזרו 
בתשובה. אבל הבן איש חי )ש"א פרשת עקב אות י"ז( הביא דבריו ואמר שזה נאמר 
בדרך דרש, ולא כדאי לעקור מנהג ישראל שמברכים תמיד על הקשת. והרב 
וייס בנוה ההיכל העיר שרבי יהונתן אייבשיץ אומר שזה מופיע בזוהר, אבל 
לא מצאו את זה בזוהר ולא בשום מקום. ויש לי הרגשה שרבי יהונתן אייבשיץ 
מרוב העבודה שהיתה עליו, כי הוא היה גם ראש ישיבה וגם אב בית דין בשלש 
קהלות, ואומרים שהיה מחדש פלפולים מיוחדים כדי לומר אותם לתלמידיו16, 

11.  ואפילו אדם ששמע שפלוני נפטר הוא לא חייב להגיד את זה למשפחה שלו, אלא רק לבנים 
כדי שיגידו קדיש, אבל לבנות לא חייב להודיע להן )הרמ"א ביו"ד סי' ת"ב סי"ב(. אא"כ יתרעמו 
אח"כ עליו למה לא סיפרת לנו כדי להשתתף בהלוייה. ויש מקרים כאלה. סבתא שלי )אמא של 
אבא( נפטרה בתונס בחודש אדר תשכ"ד, והיא היתה אחותו של רבי בוגיד סעדון שהיה רב באי 
ג'רבא )ונפטר לפני כמה שנים(. באותו זמן הוא היה מדפיס את הספר של מורי ורבי "ויאמר יצחק" 
)בוחניק(. והרב שלי כתב לו: כנראה כבודו לא טיפל השבוע בספר שלי בגלל הפטירה של אחותו, 
רבי בוגיד ענה לו: לא ידעתי שהיא נפטרה. למה הוא לא ידע? כי הוא לא חייב לדעת את זה, שהרי 

הוא אחיה ולא הבן שלה, ולכן אבא ע"ה לא סיפר לו על זה, למה? כי "מוציא דבה הוא כסיל". 
12.  למה חיי אדם לא ידע מי המחבר? יכול להיות שהספר שראה היה חסר הדף הראשון, ולכן 

לא ידע מי זה. )השערת הרב וייס(.
בשנת תשס"ה היה גירוש גוש קטיף, ותוך כמה ימים היתה באמריקה סופה שקראו לה    .13
"קתרינה", ומליון וחצי בני אדם הוציאו אותם מבתיהם. וכדי לזכור שהסופה הזאת היתה בגלל 
גוש קטיף, "קתרינה" בגימטריא תשס"ה, זה אותה שנה של הגירוש, כי תוך שבוע-שבועיים מאז 

הגירוש בגוש קטיף קרה להם הדבר הזה.
14.  והפלא הגדול עליו שיש לו כל הספרים שבעולם )מתוך המחשב והוא מביא הרבה מקורות(, ואיך 

לא ראה את ברית כהונה?! ואם בגלל שהוא ג'רבאי... איך לא ראה את ילקוט יוסף?!
15.  למה הם נוהגים ככה? כי במדינותיהם יש כל הזמן עננים, ואם יחכו עד שבעה בחודש הרי 
נשארו להם בסה"כ שבעה ימים בצמצום, ויש להם ימי החורף שכל הזמן עננים, לכן הם מברכים 
בתחילת החודש. אבל אצלנו הספרדים מחכים שבעה ימים אחרי המולד )שו"ע א"ח סי' תכ"ו סעיף ד'(.
16.  איך הוא נעשה ראש ישיבה? בגיל שמונה עשרה הוא התחתן ולא היתה לו פרנסה )אז לא היו 
כוללים(, והיה בזמנו חכם גדול בפראג רבי יונה לאנדסופר )מחבר שו"ת מעיל צדקה( שהיה ראש 
ישיבה שם, אז רבי יהונתן היה עומד בפינה ברחוב ממול הישיבה, ורואה את התלמידים של רבי 
יונה יוצאים מהישיבה. ראה בחור אחד ושאל אותו: מה הרב חידש לכם היום? אמר לו: היום הרב 
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לע"נ מייסד מוסדותינו הקדושים "חכמת רחמים"     וראש ישיבת "ארחות משה" הגאון ר' חיים כהן זצ"ל

בגלל זה לפעמים הוא כותב מקורות לא בדיוק17, ולכן כאן הרב כתב "איתא 
בזוהר תרי גווני לקשת", ולא כתב איפה. ובכל אופן, הבן איש חי אומר שאפילו 
אם תמצא לומר שיש שני גוונים, אנחנו מברכים על כל הקשתות בלי חילוק. 

והוא הדין שמברכים על חצי קשת.

"ויהי כל הארץ שפה אחת" - זה לשון הקודש
עוד כתוב בפרשה: "ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים" )בראשית י"א יא. 

א'(, איזו שפה זו? חכמים אומרים שזו לשון הקודש )מדרש תנחומא נח אות י"ט 
הובא ברש"י שם(. איך ידעו את זה? פשוט מאד, כי כתוב בספר בראשית )ג' כ"ג(: 
"לזאת יקרא אשה כי מאיש לוקחה זאת", וכמה שאני יודע אין שפה שהמלה 
"אשה" לקוחה מהמלה "איש". ואפילו בערבית שהיא אחות העברית, לאיש 
קוראים "ראג'ל" ולאשה קוראים "מרא" )וכן בארמית: גברא ואתתא(, ואין שום 
קשר ביניהם. וגם ביוונית אומרים "אנדרו-גינוס", ורבי אליהו בחור )ספר התשבי 
ערך אנדרוגינוס( והגאון יעב"ץ )בהערותיו עזר אור שם( ותוספות יום טוב )יבמות 
פ"ח מ"ו( אומרים ש"אנדרו" ביונית זה איש ו"גינוס" זו אשה18, וזה ג"כ שתי מלים 
שאין קשר בין אחת לשניה. וגם בצרפתית אין קשר ביניהם. רק בשפה העברית 
יש קשר בזה, וזה מה שכתוב "לזאת יקרא אשה כי מאיש לוקחה זאת". וגם אח"כ 
כתוב: "ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש" )שם ד' א'(, כלומר קין מלשון 
"קניתי". וכן בהמשך: "ויקרא את שמו נח לאמר זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון 
ידינו" )שם ה' כ"ט(, כלומר נח מלשון "ינחמנו". והכל זה בעברית )ואח"כ נתפלגו 
לכמה שפות(, ומכאן חכמים למדו את זה. ]שוב שמעתי שבאנגלית שמות האיש 

והאשה דומים, אבל האנגלית מורכבת מכמה שפות[.

כל השפות התפלגו מהשפה העברית 
אבל מי אמר שכל השפות התפלגו מהשפה העברית? אולי כל מדינה יב. 

עשתה לה שפה משלה. אלא יש ספר "תולדות אדם" שמספר על רבי זלמן 
מוילנא )לא רבי שניאור זלמן אלא רבי זלמן מוילנא תלמיד הגר"א(, ושם )ח"א סוף 
פ"ח( מעתיק מספר מטפחת ספרים של הגאון יעב"ץ, שישנו ספר שנקרא "דור 
הפלגה" )שחיבר חכם באיטליה לפני 400 שנה רבי דוד פרובינצאל(, ושם הראה שיש 

הקשה לנו קושיא עצומה ונוראה, אמר לו: תגיד לי מה הקושיא. רבי יהונתן שומע את הקושיא, 
ותוך כדי שמיעה הוא אומר לו: יש לי תירוץ, ואמר לו אותו. הבחור נהנה ואמר: זה תירוץ יפה 
מאד. אח"כ בא הבחור השני, ותוך כדי רבי יהונתן מכין תירוץ חדש לקושיא. הבחור אומר לו: הרב 
הקשה לנו היום קושיא נוראה, אמר לו רבי יהונתן: התשובה שלה כך וכך. בא הבחור השלישי 
ורבי יהונתן מכין לו תירוץ שלישי וכו', ככה עשרה בחורים וכל אחד קיבל תירוץ אחר. פלא פלאים. 
אח"כ באו הבחורים ללמוד אחרי הצהרים אצל הרב שלהם, ואמרו לו: האברך הזה יהונתן מפראג 
אמר לנו תירוץ לקושיא, וכולם התחילו לדבר ביחד. אמר להם הרב: "תרי קלי לא משתמעי", כל 
אחד יאמר את התירוץ שלו לאט לאט. הראשון מדבר ואחריו השני והשלישי והרביעי וכו' עשרה 
תירוצים! הרב התפלא: מתי הוא הוציא אותם? רק שמע את הקושיא מהבחור הראשון והתחיל 
"לזרום" תירוצים. אמר להם: מכאן ולהבא הוא יהיה ראש ישיבה! ומאז נעשה ראש ישיבה שם. 
בספרו יערות דבש )ח"ב דרוש י"ח( יש דרשה שאמר לכבוד זה שנתמנה אז לראש ישיבה בגיל שמונה 
עשרה. על מה הדרשה? על דין תפלת ערבית רשות או חובה, והוא מפלפל שם פלפולים ארוכים, 
כי הוא היה חריף ומפולפל מאד, והמח שלו היה חריף בלי סוף. אומרים שתלמידיו היו מעלימים 
ממנו שאלות ותשובות שהוא מקבל שלא יראה אותם, למה? כדי שיתן להם עוד פלפולים, כי אם 
יראה את השאלה הוא יצטרך לפתוח מקורות וכו', אז בזמן הזה עדיף שיאמר להם עוד פלפול יפה.

17.  למשל בפלפול שאמר כשנתמנה לראש ישיבה )עיין בהערה הקודמת(, הוא מבאר על רבי אלעזר 
בן עזריה שמינו אותו נשיא ואמר שהוא צריך לבקש רשות מאשתו )ברכות כ"ז ע"ב(, ולכאורה 
מה אכפת לה? וכי האשה צריכה לדעת אם בעלה נשיא או אברך כולל?! אז הוא ביאר שכתוב 
באבות דרבי נתן שעונת הנשיא היא פעם בחודש ואילו עונת תלמידי חכמים היא משבת לשבת 
)כתובות ס"ב ע"ב(, וא"כ כשאתה רוצה להיות נשיא ממילא חסר לה מה שהיא צריכה, ולכן צריך 
לבקש ממנה רשות. והעירו על זה )פתחי תשובה אה"ע סימן ע"ו סק"ג(, שזה לא כתוב באבות דרבי 
נתן ולא בשום מקום, אלא הרב חיבר דבר בדבר, כי כתוב משהו דומה על גמלים וספנים )כתובות 

ס"א ע"ב( והרב חשב על עונת הנשיא.
18.  היעב"ץ עשה לזה רמז יפה מאד: "אנדרוגינוס" עולה בגימטריא "זכר ונקבה" )390(. היעב"ץ 
יש לו סגנון מיוחד, ולא אכפת לו שלא יבינו את כוונתו. למשל בספר לחם שמים )מסכת שבת 
פי"ט מ"ג( הוא כותב: "אנדרוגינוס - ביאורו כמספרו, כמו שכתבתי בעזר אור". מה אתה מדבר? 
בילדותי טרחתי להבין את כוונתו, עד שעשיתי גימטריא ומצאתי שהמלה "אנדרוגינוס" עולה 
כמנין "זכר ונקבה" )390( בדיוק. ומה זה "עזר אור"? זה ספר שהוא חיבר ונשאר בכתב יד והוא 
מציין אליו, ואיך אפשר לציין לספר שנשאר בכתב יד? אבל הוא כותב ככה. מה זה הספר הזה? 
הגהות על ספר "התשבי" )שהיה בכתב יד, ונדפס ונערך וסודר בימינו ע"י הישיבה(. ומאיפה השם הזה 
"עזר אור"? כי ספר התשבי חיבר רבי אליהו בחור )אליהו הנביא נקרא "תשבי", מלכים א' י"ז א' ועוד(, 
והיה לו "אזור עור אזור במותניו" )מלכים ב', א' ח'(, אז בא היעב"ץ ועשה מ"אזור עור" - עזר אור.

אלפיים מלים בשפות של אומות העולם שלקוחות מעברית. והביא שם דוגמא: 
המלה "הוספיטל" באנגלית זה בית חולים, מאיפה הגיעה המלה הזאת? אלא 
"הוספיטל" הכוונה "אוספי-דל", כלומר שאוספים את הדלים והחולים למקום 
מסויים ומטפלים בהם19. ויש המון מלים כאלה20. אמנם אין לנו את הספר הזה 
"דור הפלגה" )אלא רק מובא בספר מטפחת ספרים בשם ספר מאור עינים(, אבל 
בדורנו יש ישיבה באמריקה ע"ש רבי יצחק אלחנן )זו "ישיבה אוניברסיטי", אבל 
יכול להיות שיש בה גם תלמידי חכמים(, ואמרו שישנו אברך אחד שם שכתב ספר, 
ומצא ששים אלף מלים בשפות של אומות העולם שמקורם בעברית. אם מכירים 
ן? אדרבה כל דבר בתורה  אברך כזה בעולם תגידו לו שיוציא אותו, מה הוא ָיׁשֵ
שתוכל להוכיח אותו זו מצוה לעשות את זה, ולהראות שכל השפות לקוחות 

מלשון הקודש21.

האם יש מים בכוכבים?
כל מה שכתוב בתורה ייבדק מאה אלף פעמים, וימצא שהדברים כולם נכונים יג. 

ומדוייקים. ואם לא הבנת משהו תשאיר ככה ובדור הבא או עוד שני דורות 
יבינו את זה, וכמה דברים בתורה שהיו סתומים וחתומים והתבררו בהמשך. 
לדוגמא מה שחכמים )ברכות נ"ט ע"ב( אמרו: איך ירד המבול? הקב"ה נטל שני 
כוכבים מ"כימה", פוצץ אותם והביא מבול. מה פתאום? וכי בכוכבים יש מים?! 
עד שהתברר שאכן יש מים. ככה כותב בספר בראשית ברא )עמ' 32(, שבשנת 
1950 למספרם )לפני בסה"כ 70 שנה( נתגלה שיש קרחונים בכוכבים, והקרחון 
הכי קטן יכול להטביע את כל כדור הארץ. ולכן דברי חכמים כפשוטם, "נטל שני 

כוכבים מכימה והביא מבול". 

טיפול במחלל שבת שעשה תאונה
שמעתי שפורסם בדרשה לפני כחודש ימים בשם הרב וואזנר, שאם מחלל יד. 

שבת נוסע ברכב בשבת וקרתה לו תאונה, לא חייבים לטפל בו, שידמם ככה. 
ואם יבואו לבד ויטפלו בו אין הכי נמי, אבל אנחנו לא צריכים לטפל בו. למה? כי 
בגמרא )עבודה זרה כ"ו ע"ב( יש סוג אנשים שכתוב עליהם "מורידין ולא מעלין", 
והם אפיקורסים וכופרים וכדו', שאם נפלו לבור אל תעלה אותם אלא תשאיר 
אותם ככה. ולא שייך לומר שהוא כתינוק שנשבה בין הגוים, כי היום נמצאים 
בין דתיים ויודע שהם שומרי תורה ומצוות ושבת וכו', אז למה הוא לא שומר 
שבת?! לכן צריך לעזוב אותו ככה. אבל זו טעות גמורה. ויתכן מאד שהרב 
וואזנר זצ"ל אמר את זה בהקשר אחר22 ולא לענין פקוח נפש כלל. כי זה לא נכון 
להלכה, כי אפילו שהוא לא נשבה בין הגוים אבל הוא נשבה בדעות שלהם, שהרי 
מה מלמדים בתיכון ובאוניברסיטה? שצריך להתרחק מכל דבר של התורה, 
ואלה גדלו במשך חמשה-ששה דורות ככה, כי מאז שהתחילה "ההשכלה" 

ָלה את עם ישראל, והביאה להם את כל הדעות הפסולות שבעולם. ּכְ היא ִשׁ

19.  בימי הגמרא היה מנהג ברומי שאם אדם חולה ולא ידעו מה לעשות איתו, אז היו מניחים 
אותו בעגלה ברחוב, ומודיעים שיש כאן חולה, והיו עוברים אנשים ושואלים אותו: ממה אתה 
סובל? ניתן לך עצה טובה וכו', עד שליקטו ככה כל מיני עצות כדי לרפאות בהם )עי' חולין ס' ע"א(.
ין" ופירושו רחוב התאנים,  20.  פעם עברתי באיזה רחוב בתונס, והיה כתוב שם בערבית: "נהג' ַאּתִ
איך הגיעו לזה? כי "תין" זה "תאנים" בעברית. והיה כתוב שם גם בצרפתית: "רּו ֶדה ִפיג", כי "פיג" 

זה ג"כ תאנים בעברית, "התאנה חנטה פגיה" )שיר השירים ב' י"ג(.
21.  כתוב בגמרא )מנחות ל"ד ע"ב(: "לטטפת" )דברים ו' ח'( - רבי עקיבא אומר "טט" בכתפי שתים, 
"פת" באפריקי שתים. כלומר אנחנו מפרשים ש"טוטפות" פירושו תכשיט, ואיפה מצאנו מקור 
לזה? רק בתפלין. אבל רבי עקיבא אומר ש"טטפת" כתוב בתורה בלי וא"ו, והכוונה "טט-פת" - טט 
בעיר ששמה כתפי פירושה שתים, ופת בעיר ששמה אפריקי פירושה שתים, וא"כ "טטפת" פירושה 
ארבעה בתים, כי תפלין של ראש מחולק לארבעה בתים. פעם חסיד אחד שאל אותי: וכי התורה 
לא יכלה לכתוב ארבעה? "והיו לארבעה בין עיניך", אז למה היא כתבה "טטפת" וכל הפלפולים 
האלה? אמרתי לו: רבי עקיבא הלך לעיר כתפי, וראה שכל השפה שלהם רחוקה מהעברית, אז אמר 
שזה לא יתכן, שהרי צריך שיהיה להם ניצוץ מלשון הקודש, כי אחרת השפה תתבטל מן העולם, 

אז חיפש איפה הניצוץ שלהם? ומצא את המלה "טט" ואמר שהמקור 
שלה מהתורה. אותו דבר כשהלך לאפריקי, חיפש ומצא את המלה 
"פת", וזה ניצוץ הקודש שלהם )עד שרבי יוסף חיים ע"ה )עיין אמרי בינה, 
עושה פלא פ"ה אות י"א( אמר על זה: אחד ביקש מהחנוני תן לי פת לחם, 
הלך והביא לו פת לחם, אמר לו: ביקשתי ממך שתים, אמר לו: אבל אמרת לי 
"פת", ענה לו: אני מדבר בשפת בני אפריקי ש"פת" פירושה שתים(. אח"כ 
אמרו לי שרעיון כזה נמצא בספר מאור עינים מטשרנוביל )פרשת נח(. 
22.  הערת המערכת: עיין בשו"ת שבט הלוי ח"ב )סי' קע"ב( וח"ט )סי' 

קצ"ח( ואכמ"ל.
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לע"נ מו"ר ועט"ר הגאון המופלא מגדולי     הפוסקים בדורנו רבנו משה לוי זצ"ל

היום אנחנו לא יודעים להוכיח
ולכן איך אפשר להתלונן עליו למה לא חזר בתשובה?! וכי ידעת לדבר טו. 

כותב  )יו"ד סי' ב' ס"ק כ"ח(  החזון איש  איתו?! יכולת להשפיע עליו?! ולכן 
שאין לנו היום דין "מורידין ולא מעלין" )וככה מביאים בשמו תמיד(, למה? כי 
כתוב בגמרא )ערכין ט"ז ע"ב( שאין לנו מי שיודע להוכיח, כלומר אין לנו אחד 
שיודע לתת תוכחת מוסר כמו שצריך. לפעמים אדם רואה שהילד שלו מורד 
ופושע, אז הוא מעיף אותו מהבית ואומר לו תעוף מכאן, אבל הילד מתדרדר 
עוד יותר, עד שאח"כ הוא רוצה להחזיר אותו ולא יכול לעשות את זה. כמה 
סבלנות וחכמה צריך לזה. והרי זה בילד שלו, קל וחומר באנשים זרים. וכי 
אתה בא לומר עליהם שהם פושעים ו"מורידין ולא מעלין"?! הרי אנחנו לא 
יודעים להוכיח אותו, וגם אתה עוד לא הוכחת אותו, והרי "אין עונשין אא"כ 
מזהירין" )סנהדרין נ"ו ע"ב(. ולכן צריכים לטפל בו ולקחת אותו. ואדרבה יתכן 
שכאשר יראה שאנשים דתיים שומרי תורה ומצוות מטפלים בו מכל הלב, אז 
יחשוב אחרת ויאמר: אני חשבתי שהם "פרימיטיבים", והנה אני רואה שהם 
בני אדם23. ולפעמים במעשה פשוט אפשר להחזיר בתשובה24. אז למה אנחנו 

23.  היה מעשה ברבי אריה לוין ע"ה, שהיה צדיק מיוחד במינו )יש עליו ספר "איש צדיק היה". 
פעם הרב עובדיה ע"ה סיפר עליו ואמר: אני הייתי כמו הנכד שלו, והוא היה בשבע ברכות וכיבד אותי 
לברך אחת הברכות(. ופעם בליל שבת פגש אותו חילוני אחד שהיה מעשן, ושאל אותו: אתה יכול 
להראות לי איפה רחוב פלוני? הרב לקח אותו בידו להראות לו. אומרים שביד שלו היה חשמל, 
וכשהוא תופס בן אדם הוא "מחשמל" אותו, כי הוא תופס אותו בחמימות מיוחדת. אז הוא הלך 
איתו, הסיגריה שלו ביד שמאל ורבי אריה לוין תופס אותו ביד ימין )או הפוך(, וככה הלך איתו 
מרחוב לרחוב, עד שהגיעו לרחוב שלו ואמר לו: הנה זה הרחוב שלך. אמר לו החילוני הזה: רגע 
הרב, אני חשבתי שבדרך תעיר לי על הסיגריה שלי, וראיתי שלא אמרת לי כלום, כל הכבוד לך. 
אני נשבע לך שמעכשיו לא אעשן בשבת! הנה אפילו השתיקה יכולה להחזיר בתשובה. אבל 
אם אתה אומר לאדם: אתה פושע, אתה עוכר ישראל וכו', הוא מחזיר לך: הפוך, אתה הפושע 
ואתה העוכר ישראל וכו'. לכן לא מדברים ככה, וצריך ללמוד איך לדבר עם אנשים. כמה יש 

לנו בעולם כמו רבי אריה לוין? אני לא יודע אם יש עוד אחד או שנים כמוהו.
)קראתי אותו בליל שבת הזה. יש לו סיפורים  חיים וולדר  מקרוב קראתי סיפור שכתב ר'    .24
מיוחדים במינם וכנראה קרו באמת, זה נקרא "אנשים מספרים על עצמם", הם מתקשרים אליו ומספרים 
סיפור והוא כותב אותו בסגנון מיוחד(. מה הסיפור? אחד מספר על עצמו שבגיל שבע עשרה הוא 
היה בן יחיד וההורים דאגו לו, ועל כל דבר ודבר אביו היה שואל אותו איפה היית וכו'. הם היו 
גרים בתל אביב, ויום אחד אביו היה צריך לקבל דחוף חבילה מירושלים, ולא היה לו מי שיקח 
אותה. אז אמר לו: תשמע בני, תקח אוטובוס ותסע לתחנה המרכזית, ומשם תקח אוטובוס 
ותסע לירושלים לכתובת פלונית, ותלין שם אצל הדוד בירושלים, ותחזור מחר לבית. נתן 
לו תיק גדול עם פיג'מה וטלית ותפלין וכסף ואוכל וכו'. אבל הבן הזה כ"כ "חכם", שלא עלה 
לאוטובוס שמגיע לירושלים אלא שמגיע לטבריה, ועוד נרדם באוטובוס. הוא עלה בשעה 
עשר, ובשעה שתים עשרה וחצי הוא פותח את העינים, והנה הוא רואה שהאוטובוס עדיין לא 
הגיע ליעדו, התפלא: כמה זמן נסיעה מתל אביב לירושלים? כבר שעתיים וחצי. אח"כ ראה ים 
ואמר כנראה זה הים של ירושלים, ואז נזכר שאין ים בירושלים )איך כותבים ירושלים? י-ם, אז אין 
שם ים כי יש קו מפריד...(. הלך לנהג ושאל אותו: מתי נגיע לירושלים? אמר לו: איזה ירושלים? 
זה אוטובוס של טבריא. אמר לו: טבריא? תן לי לצאת מכאן. אמר לו הנהג: וכי אם תצא תגיע 
לירושלים? תחכה עד התחנה האחרונה ותרד שם. חיכה וירד בתחנה האחרונה, ומרוב בהלה 
שכח באוטובוס את התיק שלו לא פחות ולא יותר. הוא הגיע לשם בשעה אחת בלילה, והתחיל 
לרוץ ולהשתגע שם. אמר לעצמו: לפחות אני אודיע להורים שלי. מצא שם קיוסק אחד פתוח, 
נכנס אליו. המוכר שאל אותו: מה אתה רוצה? לטלפן להורים שלך? אמר לו: מאיפה אתה יודע? 
אמר לו המוכר: אתה הבחור השלוש מאות מהבוקר שמבקש להתקשר להורים שלו. אמר לו: 
תשמע, אין לי פרוטה ואני אבדתי בדרך, "תעיתי כשה אובד, בקש עבדך" )תהלים קי"ט קע"ו(, 
תן לי לדבר בטלפון. אמר לו: זו שיחת חוץ, אז תקצר ואל תאריך בשיחה. התקשר לאבא שלו. 
אביו אמר לו: מה קרה לך? חיכינו לך, והתקשרנו לדוד ואמר שלא הגעת אליו, איפה אתה? אמר 
לו: אבא, בטעות נסעתי לטבריא. אביו התפלא: טבריא? אז איפה אתה עכשיו? אמר לו הבן: 
אל תדאג, מצאתי כאן חבר והוא מראה לי את הדרך. שאל אותו: איך קוראים לחבר? המציא 
לו שם שלא היה ולא נברא: "רחמליבסקי" )זה שם של פרופסור למחלה הידועה בירושלים(, ואמר 
לעצמו "איזה חכם אני שמצאתי את השם המתאים"... שאל אותו אבא שלו: מי זה? ענה לו: 
זה חבר שלמדנו פעם ביחד בישיבה וכו'. באמצע השיחה בעל הטלפון אומר לו: נו, תגמור את 
השיחה. אביו שמע ואמר לו: מי זה צועק לך? אמר לו: זה אבא של החבר שלי... סיים את השיחה 
והחזיר לו את הטלפון. שאל אותו בעל הקיוסק: איפה אתה הולך? יש לך לאן ללכת? אמר לו: 
אין לי כלום, אני לא יודע לאן ללכת. אמר לו: בוא איתי הביתה. הוא פחד, כי בעל הקיוסק הזה 
נראה בריון גבוה ושמן כמו עמלק והמן, מי יודע מה יעשה לו?! אבל אין לו פרוטה אחת מה 
יעשה?! הלך איתו לבית שלו. זה היה בשעה שתים-שתים וחצי בלילה, והנה הוא נזכר שלא 
התפלל ערבית, ואבא שלו מקפיד עליו שיתפלל כל התפלות ושלא יתפלל 
ביחיד, אבל אין מנין בשעה כזאת וגם הוא נודד בטבריה ולא יודע כלום. 
אז עמד בפינה בבית והתפלל ערבית בדמעות שליש. בעל הבית מסתכל 
45 דקות,  עליו, ורואה שיצא לו תפלת שמונה עשרה של ערבית במשך 
והוא שופך את לבבו שיחזור הביתה, ושאמא ואבא שלו לא ידאגו יותר מדי 
וכו'. והכל בלחש כמובן. אח"כ הלך לישון ונרדם. בבוקר ההוא העיר אותו 

נחשוב על החילונים שאין להם תקנה?! אמנם כתוב "כל באיה לא ישובון ולא 
ישיגו ארחות חיים" )משלי ב' י"ט(, אבל זה מדובר במינים וכופרים, ולא באלה 
שהם אחים שלנו שנשבו בדעותיהם ובבתי הספר שלהם ובכל מיני סיבות, 

אבל בלבם הם יהודים. לכן אסור לעשות ככה.

אם בגוים מטפלים בשבת קל וחומר ביהודים
וגדולה מזו, הרב עובדיה ע"ה )שו"ת יביע אומר ח"ח חאו"ח סי' ל"ח( פסק טז. 

שאם גוי חולה בשבת ויש רופא יהודי, יכול לכתוב לו תרופות ולטפל בו ולהסיע 
אותו וכו'. מה הטעם? הרי הסיבה שאנחנו מחללים שבת על חולה, זה משום 
"חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה" )שבת קנ"א ע"ב(, אבל כאן 
מה ישמור הגוי הזה?! ולכן המשנה ברורה )סי' ש"ל ס"ק ח'( אוסר את זה. אלא 
הטעם שמותר כי יש תקנה שתיקנו "ועד ארבע ארצות" באחת התקופות 
שלהם )אלו חכמים גדולים באשכנז לפני 400 שנה, ומהרש"א היה אחד מהרבנים 
שם כי הוא היה רב באוסטראה והיו תחת ידו שלש מאות קהילות(25, שמטפלים 
בחולה גוי ומחללים בשבילו את השבת, מדוע? כי אם לא נטפל בגוים אז מחר 
יהיה יהודי חולה ולא יטפלו בו. ולכן זה נקרא "מלאכה שאינה צריכה לגופה", 
מה הכוונה? שלא מענין אותי אם פלוני יבריא או לא, אלא מענין אותי טובת 
היהודים שיחיו. הם תיקנו את התקנה הזאת באחת התקופות שלהם )זה לא 
בתקופת מהרש"א, ולא ידוע מתי תיקנו אותה(, ומביא אותה דברי חיים מצאנז 
)ח"ב חאו"ח סי' כ"ה(. וא"כ מאותו הטעם אפשר לומר גם לגבי יהודי מחלל שבת. 
ואם מטפלים בגוים אז קל וחומר שמטפלים ביהודים. וקל וחומר שהיהודי 
הזה יכול לחזור בתשובה, כי אפשר לדבר איתו ולהחזיר אותו בדרכי נועם, 
וככה הוא יראה אותך דוגמא לחינוך של התורה26. צריך לדעת שאלו דברים 

ואמר לו: קום, כבר עלה השחר. אמר לו הילד: איפה אני הולך? אין לי פרוטה. אמר לו: תשמע, 
יש לי כאן קופסא מלאה מטבעות ואגורות אז תקח אותה, ויש מכאן אוטובוס שמגיע לעיר 
שלך תל אביב, אז תתן לנהג את כל זה, ואם לא יספיק מה אעשה לך?! אני לא מוכן לתת לך 
יותר מזה. לקח את הקופסא הזאת, והתחיל לספור את הכסף בספסל על יד האוטובוס שם. 
בא אדם אחד ואמר לו: אתה אוסף כספים? הנה עוד כסף, ונתן לו עוד כמה אגורות. הילד ספר 
הכל וראה שחסר לו קצת. הלך לנהג של האוטובוס ואמר לו: אני באתי בלי כסף, וזה הכסף 
שיש לי. הנהג ראה אותו ואמר לו: אתה זה שהיית אתמול באוטובוס? התיק שלך נמצא, אל 
תדאג. הילד שמח וראה שהתיק שלו נמצא עם הפיג'מה והתפלין והכסף וכו'. הגיע לבית שלו 
ואמר בלבו: אני חייב להחזיר לבעל הקיוסק שהציל אותי ונתן לי מקום לינה וגם נתן לי קצת 
כסף. אבל מאז עברו שנים רבות. אחרי 25 שנה הוא נזכר שיש בטבריא אחד בשם "יוסי" בעל 
הקיוסק, והוא חייב לו כסף. יום אחד היתה לו נסיעה לטבריא, והלך לחפש את יוסי הזה. הגיע 
לאותו מקום אבל לא מצא שם קיוסק אלא חנות אחרת. שאל שם: איפה יוסי מהקיוסק? הראו 
לו איפה הוא נמצא. הלך אליו וראה שזה לא האיש שהוא מכיר אותו, כי הוא עם זקן ופיאות 
וכו'. שאל אותו: איפה יוסי מהקיוסק? הוא זיהה אותו ואמר לו: אתה זה שתעית בדרך ונתתי 
לך כסף? הילד התפלא: זה אתה יוסי? אבל אתה נראה אדם אחר לגמרי. אמר לו: תשמע, תפלת 
ערבית שלך בבית שלי באותו לילה החזירה אותי בתשובה, כי אני הסתכלתי איך שאתה מתפלל, 
ובבוקר הלכתי לרב ואמרתי לו שהיה לי דתי אחד בבית שהתפלל בדמעות שליש, ומעולם לא 
ראיתי תפלה כזאת, איך מתפללים ככה?! ואז החלטתי לחזור בתשובה. ועכשיו יש לי כולל 
שלומדים שם כל יום ואני משתתף איתם, וגם מוכר בחנות כאן. והנה תפלה של יהודי פשוט 

בחור נודד החזירה אדם בתשובה!
25.  הועד הזה נקרא גם "יריד ארבע ארצות", ומהרש"א )סנהדרין מ"ב ע"ב, ובשבת ע"ה ע"ב( כותב: 
"הייתי ביריד בלובלין". ורבי אלעזר אבוחצירא ע"ה חשב שמהרש"א היה סוחר, אבל אם הוא 
היה סוחר הוא לא היה מהרש"א, כי לא יכול להיות סוחר שיחבר ספר כמו מהרש"א. כתוב "לא 
מעבר לים היא" )דברים ל' י"ג(, ודרשו חכמים )עירובין נ"ה ע"א(: התורה אינה נמצאת לא בתגרנין 
ולא בסוחרין. ואמנם אנשים כאלה יש להם קצת תורה וקצת חידושים ופרפראות וכו', אבל לא 
יכול להיות מח כמו מהרש"א. היום העולם לא יודע את הערך שלו, ובישיבות לא לומדים אותו, 
למה? כי רב פלוני אמר שלא צריך ללמוד את זה, אבל באמת מי שלא לומד מהרש"א לא יודע 

לעיין כלום, והוא יוצא בור ועם הארץ.
26.  התורה עושה מאיתנו בני אדם, ואילו אחרים אוכלים אחד את השני, וכל הזמן עושים חקירות 
וחקירות וכו', מה השטויות האלה?! אבל אם היה להם תורה ללמוד לא היו עוסקים בכל זה. 
דרך אגב, אני אומר לביבי )לא יודע אם ישמע או לא(: אם הוא יתן הוראה שמשחקי כדורגל לא יהיו 
בשבת )ויש לו אפשרות לעשות כדבר הזה, כי בג"ץ מסר בידו את "הכדור" ואמר לו שהוא יכול להחליט 
בזה(, כל החקירות ייפסקו והיו כלא היו! כי השבת רומזת לו שישמור אותה. והרי אתה קיבלת 
ברכה מהאדמו"ר מלויבאוויטש, ובזכות הברכה הזאת יש לך כבר שלש קדנציות, ולכן תעשה 
לטובת השבת. אבל אל תאמר שזה בגלל השבת, כי אז יקומו החילונים ויאמרו שמחר לא יבחרו 
בך, לכן תאמר בסגנון אחר: יש פועלים מסכנים עייפים כל השבוע, ורוצים לנוח בשבת, אז ניתן 
להם את המנוחה הזאת, שהרי מאיפה הגיע יום מנוחה אצל אומות העולם פעם בשבוע? הם 
לקחו את זה מאיתנו, אז אנחנו ניתן להם את יום המנוחה הזה, ואח"כ כל אחד יעשה מה שלבו 
חפץ. וככה תחסוך אלפי חילולי שבת, וכל מיני דברים כמו המכוניות והצילומים והטלויזיה, 
וכל הדברים הבטלים האלה שאין בהם ממש. ובזכות זה תנוח מהחקירות והשטויות, "ואתה לך 
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לע"נ מו"ר ועט"ר הגאון המופלא מגדולי     הפוסקים בדורנו רבנו משה לוי זצ"ל

כ"כ טובים רק שאנחנו לא נדע להסביר אותם, אבל אם נדע איך להסביר כמו 
החכמים של פעם היה אחרת לגמרי, כי אדם יכול להשפיע בדרכי נועם27.

סיכום ההלכה בזה
לכן אי אפשר לומר דברים כאלה. ואפילו אם הרב וואזנר אמר אותם, לא יז. 

צריך לומר דברים כאלה, אבל יש להניח שהוא אמר אותם בהקשר אחר לגמרי. 
אבל לענין פקוח נפש אין הבדל בין דתי לחילוני וכמו שאמרנו ע"פ החזון 
איש שאין בימינו דין מורידין ולא מעלין, וגם קל וחומר מגוים, ואל תאמר לי 
שהוא גר בין דתיים וכו', שהרי הוא חושב אותם "פרימיטיבים" והם בשבילו 
כמו חיות )כך היה רוסי אחד בקרית הרצוג מכנה את הדתיים "חיות בגיהנום"(. והנה 
יש מחלוקת בפוסקים אם בעל תשובה צריך לכבד את ההורים שלו, ואחת 
הסיבות שהרב )שו"ת יביע אומר ח"ח חיו"ד סי' כ"א( אומר שצריך לכבד אותם, 
)וכן פסק מרן בש"ע יו"ד סימן ר"מ סעיף י"ח, ע"פ הרמב"ם פ"ו מהלכות ממרים הי"א(, 
למה? כי הוא חזר בתשובה ואז יאמרו שהוא "פרימיטיבי", לכן יכבד אותם 
אבל יאמר להם שהוא אוכל רק כשר ושומר שבת וכדו', ואם אתם רוצים שאני 
אבוא אליכם אז אבוא באמצע השבוע, אבל ידבר איתם בנועם, וככה הם 
יבינו ששומרי תורה ומצוות הם בני אדם, והפוך הם לא מתנהגים כבני אדם 
ולא מבינים כלום, אלא כל אחד דוקר ורומס את השני, וכי זו דרך התורה?!

אצילותו של מרן הרב עובדיה ע"ה
השבוע הזה זה האזכרה של הרב עובדיה ע"ה, וכל שנה מביאים ממנו יח. 

סיפורים חדשים, סיפור אחר סיפור. העדינות שלו היתה מיוחדת במינה, ואני 
אביא סיפור חדש על זה: שמעתי מעורך-דין ברחובות שהיה בלונדון, והוא 
מספר שפעם הרב הגיע לשם ביחד עם הרבנית, ועשו לו קבלת פנים ברעש 
גדול. לפני שהתחיל לדבר עם האנשים שם, קודם כל אמר להם: "איפה הרבנית? 
ָאֳהָלה כתיב". אף אחד לא הבין מה הוא רוצה, קרי וכתיב? אבל העו"ד הנ"ל 
הבין ואמר להם: כוונת הרב שכתוב באברהם אבינו "ויט ָאֳהלֹה" )בראשית י"ב ח'(, 
ורש"י אומר שלא כתוב אהלו בוא"ו אלא "אהלה" בה"א, לומר שקודם כל הוא 
נטה אהלה של שרה ואח"כ את האהל שלו. אז כאן הרב עובדיה התכוין לומר 
קודם כל איפה הרבנית, שתדאגו שיהיה לה מקום מכובד. שיידע אדם שהתורה 
מכבדת את האשה, ולומדים את זה כבר מאברהם אבינו שכתוב "ויט אהלה".

ללמוד בספרים של מרן הרב ע"ה
יש לנו ספרים נפלאים של הרב עובדיה ע"ה. מתחילה הוא היה כותב רק יט. 

שאלות ותשובות "יביע אומר", ואמנם זה עמוק ולא כל אחד יכול ללמוד אותו, 
אבל יחסית לשאר הספרים היום אתה יכול ללמוד בזה28. אבל כיון שלפעמים 
אנשים לא מבינים את זה, לכן הרב כתב להם ספר "יחוה דעת". "יום ליום יביע 
אומר ולילה לילה יחוה דעת )תהלים י"ט ג'( - אם יש לך זמן ללמוד ביום אז תקח 

לקץ ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימין" )דניאל י"ב י"ג(, ותפסיק להשתגע מכל זה.
27.  בימינו כאשר גלעד שליט נחטף ונשבה ביד הגוים, אביו נועם הלך לכל מיני גורמים ואמרו 
לו: כן כן, נשתדל נשתדל וכו', אבל כל ההבטחות אין בהם ממש. הלך לרב עובדיה ע"ה וסיפר לו 
הכל, הרב חיבק אותו והתחיל לבכות איתו, "כמספד על היחיד" )זכריה י"ב י'(, כאילו זה היה בנו 
יחידו. אחר שנים שניצל בנסי נסים )וגם זה בברכת הרב עובדיה, כי בהתחלה באו אליו חיילים ואמרו 
לרב: יש לנו "פטנט" איך להציל את גלעד, הרב שאל ובדק ואמר להם: זה לא בטוח, ובזה אתם מסכנים 
גם אותו וגם את עצמכם, שאלו אותו: אז מה עושים? אמר להם: אל תעשו כלום, וה' יעזור שהוא ייצא 
בדרך אחרת. וככה היה, שהוא יצא בלי פגע כלל, "אין שטן ואין פגע רע" )מלכים א', ה' י"ח(, והשתחרר 
לשלום(, אבא שלו שמע את זה ואמר: קודם כל אני מספר לרב עובדיה, כי רק הוא הרגיש את 
הכאב שלי והוא קודם לכולם. הלך אליו ואמר לו: הרב, הברכה שלך התקיימה, והבן חזר אחרי 

חמש שנים. תראו מה אדם יכול להשפיע בדרכי נועם.
28.  אני זוכר שפעם שכבתי בבית "לוינשטיין" )בשנת תשל"ד(, איפה אפשר למצוא אז יביע אומר?! 
"ויחפשוהו ממטמונים" )ע"פ איוב ג' כ"א(. אבל הביאו לי כרך אחד מהרב צבאן, שהיה מודפס על 
נייר עיתון שחור כפחם... אבל אפשר ללמוד בזה. חברי החדר שלי היו הולכים בלילה לצפות 
בטלוויזיה או לנשף של ריקודים, ואני לא הולך לשם אלא יושב ולומד בשכיבה יביע אומר, 
ואמרתי: אני עוסק בתורה והם עוסקים בעניינים שלהם. אבל כשחזרו הסתכלתי על הפנים 
שלהם לראות אם יש להם שמחה, אבל לא היה בהם שום שמחה אלא היו עם פנים כבויים, 
מה יש לכם? לא נהנתם?! אבל לא שווה כלום... ובשעה שהם עושים ריפוי בעיסוק הם שרים: 
"מי ישקנו כוס חלב, מי יאכילנו לחם רב, למי תודה למי ברכה, לעבודה ולמלאכה", ואילו הם 
לא עושים לא עבודה ולא מלאכה, אלא סתם מסתובבים שם, אז  תגידו "למי תודה למי ברכה, 
לביטוח לאומי שנותן לנו קצבת נכות", מה השטויות האלה?! אבל התורה זה אחרת, כי תענוג 
ללמוד "יביע אומר" ולראות כל נושא איך הוא מביא אותו מהמקורות הראשונים והאחרונים, 

בשפה ברורה ובהירה.

יביע אומר, אבל אם יש לך זמן ללמוד רק בלילה אז תקח יחוה דעת. אבל גם זה 
לא מספיק להם כי הם רוצים סיפורים29, לכן הוציא ספר "ענף עץ אבות", שיש 
בו ג"כ חידושים יפים30. אבל יש עוד ספר "מעדני המלך", שזה שפת הדיבור 
של הרב, לקרוא ולהתענג וללמוד מהרב עובדיה מה התורה יכולה לעשות 
מבן אדם. ראיתי בספר דרשות אל עמי שפעם החילוניים אמרו: השפה של 
הרמב"ם מסודרת, אבל זה לא ראיה, כי הוא למד פילוסופיה הגיון ולוגיקה 
וכו'. אז ענו להם: תראו רש"י, שלא למד שום דבר מאלה, וכולו יצירה מיוחדת 
של היהדות, ותראו איזה סגנון יש לו, איזה הסבר יש לו, ואיזו מתיקות יש 
לו. תלמדו מה זה רש"י31. אותו דבר כשאתה לומד ספר "מעדני המלך", אתה 
רואה כל דבר שהרב עובדיה אומר "חן הוצק בשפתותיו" )ע"פ תהלים מ"ה ג'(, 
ולכן כדאי ללמוד בספרים האלה בשבוע  ולא רק בדיבור אלא גם בכתיבה. 

הזה, ובמיוחד ביום האזכרה שלו ג' חשוון )יום שני(.

רופא חולי עמו ישראל – ברך עלינו 101 פעמים
השבוע אנחנו אומרים "ברך עלינו" )והאשכנזים אומרים "ותן טל ומטר כ. 

לברכה"(. מי שטעה ואמר "ברכנו" צריך לחזור, אבל מי שהוא מסופק ולא יודע 
אם אמר "ברכנו" או "ברך עלינו", אז בכל ימי החודש הראשון )עד ז' בכסלו( 
חוזר מספק. ואם כן מה נעשה? הרי אדם יכול לגמור את כל התפלה, ואח"כ 
יסתפק מה אמר וצריך לחזור את התפלה כולה, וכל הברכות לבטלה. לכן יש 
עצה שמרן )סי' קי"ד ס"ט( כתב אותה, והחתם סופר )ח"א חאו"ח סי' כ'( הוסיף לה 
קצת נופך. מרן כתב שאם יחזור תשעים פעם אז מסתמא אמר נכון, והחתם 
סופר אמר שעדיף שיחזור מאה ואחת פעמים, כי הוא עשה איזה חשבון לזה, 
וגם מאה ואחד זה סגולה לזכרון32. ועל מה יחזור? לא יאמר: "רופא חולי עמו 
ישראל - ברך עלינו ה' אלקינו" מאה ואחת פעמים, שהרי אסור להגיד שם 
שמים לבטלה, אלא יגיד שש מלים: "רופא חולי עמו ישראל ברך עלינו". ולכן 
בליל ששי הבא שזה ליל שבעה בחשון, אחרי שבערבית כולם מכריזים "ברך 

29.  בהתחלה כשהרב היה עוד צעיר ונותן שיעורים בהלכה, היו אומרים לו: הרב, די, רוצים 
מעשה... אז היה מספר להם סיפור. פעם הוא אמר: "לא המדרש עיקר אלא המעשה" )אבות פ"ה 

מי"ז(, כלומר לא הדרשה עיקר אלא רק אם יש בה "ַמְייֶשֹה...

30.  אומרים שהרב היה מדפיס מהספרים שלו 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 קנו את הספר הזה, וממילא כיסו את ההוצאות של שאר הספרים.

31.  אנשים לא יודעים מה זה רש"י, חושבים שהם מבינים אותו ובאמת לא מבינים כלום. בפרשת 
השבוע כתוב: "כל אשר נשמת רוח חיים באפיו מכל אשר בחרבה מתו" )בראשית ז' כ"ב(, ורש"י 
אומר: נשמת רוח חיים – נשימה של רוח חיים. מה הוקשה לרש"י? מה הבעיה ב"נשמת רוח 
חיים"? המפרשים על רש"י אומרים שהוקשה לו: הרי "נשמת רוח" זה הנשמה שהיא נמצאת רק 
בבן אדם, וא"כ איך כתוב אח"כ "מכל אשר בחרבה מתו"? והרי "בחרבה" משמע שכולל הכל גם 
חיות ובהמות, והרי אין להם נשמה. מאיפה לקחו את הקושיא הזאת? מאבן עזרא, אבל רש"י לא 
התכוין לזה, אלא התכוין לקושיא אחרת: "נשמת רוח" פירושה הנשמה של הרוח, והרי היינו הך 
שהרי הנשמה זה הרוח, ומה זה "נשמת רוח"? לכן רש"י פירש "נשימה של רוח חיים". מנין לנו 
שזו כוונת רש"י? כי כתוב פעמיים בתנ"ך משהו כזה: "מגערתך ה' מנשמת רוח אפך" )תהלים י"ח 
ט"ז(, "בגערת ה' מנשמת רוח אפו" )שמואל ב', כ"ב ט"ז(, ופירש רש"י "נשמת רוח" - מנשימה של 
רוח, ושם לא שייך לומר את הקושיא הנ"ל של המפרשים, אלא ודאי זה מה שהוקשה לרש"י. 
ללמוד רש"י ולהתענג מכל מלה שלו. אחד כמו ד"ר יצחק אבינרי )שאיני יודע עד כמה הוא דתי(, 
כתב ספר היכל רש"י, ושם ראיתי ביטוי שאני לא אשכח אותו לעולם: "אתה כועס? תלמד רש"י 
ְוֵתָרַגע", כלומר אם אתה כועס תקרא דיבור רש"י, תתענג עליו ותראה איזו חכמה יש בדברים 
שלו. והנה עוד דיבור אחר ברש"י בפרשה: "והנה עלה זית טרף בפיה" )בראשית ח' י"א(, רש"י 
אומר: "אומר אני שזכר היה", כלומר היונה הזאת היתה זכר, ולכן קורא לו בלשון זכר ובלשון 
נקבה. מה הכוונה שלו? חכם אחד לא הבין, וחשב שרש"י בא להגיד שמותר לומר בתורתְך מטובְך 
בישועתְך וכו', כי הכל אותו דבר זכר ונקבה. אבל רש"י לא התכוין לזה, אלא הוקשה לו: הרי 
ְרָפה, אז איך אח"כ  "טרף" זה פועל כמו ָחַטף ָלַמד וכדו', וא"כ זה לשון זכר כי בנקבה אומרים ָטֽ
כתוב "בפיה"? והרי זה לשון נקבה, וא"כ צריך לכתוב או "טרף בפיו" או "טרפה בפיה". ורש"י 
עונה על זה בטוב טעם, שהיונה הזאת היתה מסוג זכר "יונה זכרית", ומאידך השם הכללי שלה 
הוא נקבה כי "יונה" תמיד נקבה, ולכן הפסוק אמר "טרף" מכיון שזה זכר, ואמר "בפיה" בגלל 
השם הכללי שלה. וזו הכוונה "אומר אני שזכר היה". מתוק מדבש, ואם אתה לא מבין אותו אין 

בו טעם, לכן תלמד ותבין ותתענג על ה'.
32.  הרב כלי ְיקר )דברים ד' ט'( כותב שפועל שכ"ח זה גימטריא 328, וכשאתה משנן פעם ראשונה 
הורדת אחד ונשאר 327, חזרת עוד פעם הורדת שנים ונשאר 326, ואחרי ששיננת מאה ואחת 
פעמים נשאר לך 227 שזה גימטריא זכ"ר )227(, שיהיה לך זכרון. וזה בדוק. הרב כלי יקר זה 
חכם גדול תלמידו של מהר"ל מפראג, ושמו רבי אפרים לונטשיץ. הוא כתב חיבור על התורה 

מתוק מדבש, ואיני יודע למה מדפיסים אותו בכתב קטן, הרי כל מלה שלו 
זהב, והוא מביא מפרשים ומסביר דברים בטוב טעם וגם בסגנון נפלא.
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עלינו", תשב בבית ותאמר שש מלים אלה: "רופא חולי עמו ישראל - ברך עלינו" 
מאה ואחת פעמים33, וככה יהיה לך זכרון. זה לוקח לך 5 דקות, ואתה בטוח לכל 

ימי החורף. לכן צריך ליזהר בדבר הזה. 

מכשירים שאינם כהלכה זה חרבן!
שני דברים שהודיעו לי להעיר עליהם. דבר ראשון: בחוץ לארץ אין להם כא. 

אייפונים כשרים בהשגחת הרבנות, והאייפונים שלהם מחריבים בני אדם. ועוד 
יגיע הזמן שאומות העולם יבינו שהאייפון הזה כולו חרבן, חרבן למשפחות, חרבן 
לילדים, חרבן לילדות, חרבן לזקנים34. "אייפון" גימטריא נזק )157(, כי הוא נזק 
לגוף נזק לנשמה ונזק לחיים35. ועכשיו בצרפת יש להם תקנה שנקרא "אייפון 
חסום", "האומרים לי האח האח" )תהלים מ' ט"ז(, האח ראשי תיבות "הנה אייפון 

33.  איך אדם עושה מאה ואחת פעמים? אפשר לספור בפרקי היד באצבעות, ועד שתים עשרה 
יש לנו בארבעת האצבעות ביד ימין ועוד אחד ביד שמאל, ואם אתה סופר ככה שבע פעמים אז 
שבע כפול שלש עשרה זה תשעים ואחת, אז תספור עוד עשר פעמים ייצא לך מאה ואחת. ואם 

עשית שלוש עשרה ויצא לך מאה וארבע, עוד יותר טוב, מה יכול להיות?!...
34.  סבתא אחת היתה בסדר גמור, והביאו לה "אייפון" לכבוד יום ההולדת השמונים שלה, ומאז 
השתגעה לגמרי, ונעשתה חילונית ומחללת שבת. ויש סיפור אחר על סבא אחד שהביאו לו 
"אייפון", והנה הבנים שלו היו רוצים לבקר אותו בשבת, ואמא שלהם היתה אומרת להם: אל 
תבואו ואל תיכנסו אליו, שאלו אותה: למה? אנחנו רק רוצים לבקר אותו ולומר לו "שבת שלום", 
אמרה להם בדמעות: אל תיכנסו. פעם אחת נכנסו בכח, וראו את המשוגע שלהם עם אינטרנט 

ועם אייפון בשבת, רח"ל.
35.  לפני כמה שנים היה בר מצוה בירושלים, לבן של משה סבא ז"ל ממקסיקו )והוא מסכן נספה 
אח"כ בתאונה של מסוק(, וכל הרבנים באו לשם ודיברו במשך שעה-שעתים. וגם הרב עובדיה בא, 
ולאחר מכן עמד הרב ולקח את התוף ותופף בו. התפלאו: אין לרב מה לעשות? רק לתופף בתוף? 
אמרו להם: הרב עשה ככה בגלל שאשתו של משה סבא אמרה לו - לבעלה להוציא את הטלויזיה 
מהבית. איך היא אמרה לו? כי הרבנים דרשו שם שכל מי שיש לו טלויזיה בבית יגרום בזה מריבות 
בינו ובין אשתו, למה? כי הוא חושב שאשתו הכי טובה, ופתאום בטלויזיה רואה דברים אחרים 
ואומר לה: את לא שוה כלום, וככה מתחילים מריבות. וזה השפיע על הנשים כולן שאמרו לבעליהן 
להוציא את הטלויזיה מהבית. ואם זה היה בטלוויזיה, מה יהיה בשאר המכשירים הטמאים האלה?!

חסום". ולכן לא להשתמש באייפון רגיל, ולהקפיד בזה על הילדים ועל הגדולים, 
שאם אתה צריך אייפון לעבודה שלך אז שיהיה חסום. "לא תחסום שור בדישו" 
)דברים כ"ה ד'( - אבל תחסום אייפון ברשעותו, כי הוא רשע מרושע, ובזה רוצים 
להרוס ולשגע את העולם. פעם בדורות שעברו בחור בגיל שמונה עשרה-תשע 
עשרה היה מתחתן, ואותו דבר גם בחורה. אבל היום זה לא ככה, ויש בישראל 
מאות אלפים רווקים ורווקות שמסתובבים באפס מעש, כי אין להם מה לעשות, 
ומרוב שגעון עושים מצעד התאווה ומצעד הגאווה ומצעד השגעון. לכן אסור 
לעשות את זה, וצריך לחנך בדרך של התורה, ואין הבדל בארץ או בחוץ לארץ, 

כי אסור להחזיק אייפון אם אינו חסום, ואם אדם מחזיק אייפון כזה זה חרבן.

מה אכפת לכם ממי שרוצה להניח תפלין?!
דבר שני: השבוע שמעתי דבר מוזר, שבתל אביב יש דוכנים של חסידי חב"ד, כב. 

שאדם הולך בדרך ושואלים אותו: אתה רוצה להניח תפלין? והוא מניח. אח"כ 
אומרים לו שיניח תפלין כל יום, ואם אם אומר שאין לו זמן אז לפחות היום הוא 
הניח, כי בזה הרויח שלא יהיה בגדר "קרקפתא דלא מנח תפלין"36. ובאו לדוכן 
הזה פקחי העירייה של חולדאי37, ואמרו להם: למה אתם מניחים דוכן? ואינני 
מבין מה אכפת להם? וכי הניחו באמצע הכביש?! הרי הם עומדים בפינה, ומי 
שלא רוצה שיעבור הלאה או "עצה טובה" שילך למדרכה השניה, אבל מי שרוצה 
להניח תפלין מה אכפת לכם?! לפני כמה זמן עשו ככה בהרצליה, ורשמו דו"ח 
לדוכן הזה, אבל אח"כ בא ראש העיר וביקש: תברכו אותי, ותלכו לציון של הרבי 
מליובאוויטש ותתפללו עלי, הנה השם שלי ושל אמא שלי. והנה עכשיו בתל אביב 

36.  כי הרמב"ם )פ"ג מהלכות תשובה ה"ה( כותב שרק מי שלא הניח תפלין מעולם נקרא "קרקפתא 
דלא מנח תפלין", אבל אם הניח פעם בחייו כבר לא שייך לקבוצה הזאת, והוא ניצול במשהו ויילך 
בעולם הבא למקום יותר טוב, כי אם הוא לא הניח מעולם נאמר עליו "הוא ההולך קדמת אשור" 

)בראשית ב' י"ד(, קדמ"ת ראשי תיבות קרקפתא דלא מנח תפלין...
37.  "אין חוששין שמא גיררה חולדה מבית לבית וממקום למקום, דא"כ מחצר לחצר ומעיר לעיר, 

אין לדבר סוף" )פסחים ט' ע"א(, כנראה גם לחולדאי אין סוף. 
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השתגעו שם. צריך לזכור שהרבה חילוניים התחילו להניח תפלין, וגם חילוניים 
גמורים38. אנשים צריכים לדעת, שאם תניח תפלין לא יקרה לך כלום, אדרבה 
ִחים "המפוקחים"  ּקָ אלף ברכות יחולו עליך39. ומה אכפת לו לראש העיר ולכל ַהּפַ
שלו שיניחו תפלין?! למה?!40 מה השגעון הזה? מי שמניח תפלין בעיר העברית 
הראשונה צריך לרשום לו דו"ח?! זו לא טפשות?! הרי כמה זמן לוקח להניח 
תפלין? 5 דקות, מניחים ומורידים ואדרבה צריכים להרבות בזה. ראש העיר 
וכל החברים שכמותו צריכים שיידעו שזה טוב בשבילם, כי חילוניים רבים 
בדורנו וביניהם נשיאים וראשי ממשלה הניחו תפלין41. וכל מי שמניח תפלין 
יש לו ברכה, "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך" )דברים כ"ח 
י'(, והגמרא )ברכות ו' ע"א( אומרת: "כי שם ה' נקרא עליך" זה תפלין של ראש42. 
שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה, ולביאת המשיח במהרה בימינו, אמן ואמן.

מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את כל הקהל 
הקדוש הזה, השומעים בלווין, והשומעים בבית הכנסת, והקוראים בעלון "בית 
נאמן", שיזכו להקים בתים נאמנים בישראל, הם ובניהם ובנותיהם, שיילכו 

בדרך התורה והמצוה, ונזכה לגאולה שלימה, במהרה בימינו אמן ואמן. 

והחכמה מאין תמצא ואיזה מקום בינה, אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק 
תבונה, מה רב טובך אשר צפנת ליראיך, פעלת לחוסים בך נגד בני אדם, 
מה יקר חסדך אלקים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון, ירויון מדשן ביתך ונחל 
עדניך תשקם. אל מלא רחמים יתמלא ברחמים, על נפש רוח נשמת מורנו 
ורבנו ועטרת ראשנו הגאון הגדול רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה זצ"ל, שנפטר 
כהשבוע הזה. רוח ה' תניחנו בגן עדן, ותהא נשמתו צרורה בצרור החיים, 
וששמועותיו יתבדרו בעולם, ונזכה שכל עם ישראל יילכו בדרך התורה 

והמצוה, אמן כן יהי רצון.
38.  פעם היתה אשה שבנה נפטר במלחמה )איני זוכר אם מלחמת כיפור או מלחמה אחרת(, והיה 
חסיד חב"ד באוטובוס שביקש מהנוסעים להניח תפלין. והנה הוא הלך מאחד לשני, והגיע לאחד 
שמו פרופסור יגאל ידין )פעם הוא עשה מפלגה ובסוף ירדה כולה ולא נשאר ממנה כלום(, ואמר לו: 
תניח תפלין, אמר לו: אני לא מניח תפלין. ביקש ממנו: בכל זאת תניח, אבל הוא לא רצה. באה 
אותה אשה ואמרה לו: תשמע, תניח תפלין לזכות הבן שלי שנפטר במלחמה. זה שיכנע אותו 
ואמר לה: טוב, אני מניח תפלין. אחרי שבירך והניח תפלין )הוא יודע לברך, כי הם למדו הכל אבל 
לא מקיימים בעוונות הרבים( אמר לה: אני אגיד לך סיפור מיוחד, יש לי כאן בתיק שלי תפלין 
מתקופת בר כוכבא ותפלין מתקופת מצדה, הנה תראי את התפלין האלה, וזה "צירוף מקרים" 
)ככה מדברים החילוניים...( שיש לי עכשיו תפלין עתיקים מלפני אלפיים שנה ובאותו יום אני 

מניח תפלין באוטובוס.
39.  בזמן מלחמת ששת הימים בשנת תשכ"ז, האדמו"ר מליובאוויטש פירסם שצריכים להניח 
תפלין לכל אחד מישראל, ועד סוף השנה מחודש אייר עד חודש אלול מאה אלף איש הניחו 
תפלין. באו ואמרו לו: מאה אלף הניחו תפלין, אמר להם: זה לא מספיק, צריך יותר. עד שעברו 

את המליון שהניחו תפלין. אשריהם ישראל.
40.  פעם היה סיפור דומה, בתחנה שנוסעים לשדה התעופה יש דוכן שמניחים שם תפלין )פעם 
הם אמרו לי: בוא תניח תפלין, אמרתי להם: אל תדאגו, אני הנחתי...(, ובאו אנשי מר"צ ותבעו אותם 
לבג"ץ "בית המשפט הגבוה לצדק...": למה אתם עושים כפייה דתית? אמרו להם: לא עשינו 
כפייה דתית, מי שרוצה להניח שיניח. היה שם השופט "ֶאְלָיִקים רובינשטיין" שהוא שומר תורה 
ומצוות אבל חייב להחניף כדי שימצא חן בעיני חביריו )מה אתה צריך למצוא חן בעיניהם?! "ומצא 
חן ושכל טוב בעיני אלקים ואדם" )משלי ג' ד'(, הכוונה שימצא חן בעיני אלקים וממילא ימצא חן בעיני 
אדם", אבל הוא היה ככה(, אז הוא דיבר עם התובע של מר"צ, ואמר לו: תגיד לי, מה אכפת לך 
שהם מניחים תפלין? אמר לו: זו כפייה דתית, שאל את אנשי חב"ד: למה אתם מניחים תפלין? 
ענו לו: זה מקרב את המשיח, הסתכל שוב פעם בחבר מר"צ ושאל אותו: אדוני לא רוצה שיבוא 

המשיח? ענה לו: אני רוצה, אז אמר לו: אז תן להם להניח תפלין...
41.  פעם יצחק רבין הניח תפלין, וגם שמעון פרס הניח תפלין. אולי טומי לפיד לא הניח, מה 
נעשה לו?! אנחנו מתפללים עליו "מוריד הטל" - מוריד הטומי לפיד, שיותר לא ישגע אותנו...

שי"ן, זו השי"ן שכתובה  נקרא" ראשי תיבות  י"י  ובעל הטורים )בחומש שם( אומר: "שם    .42
בתפלין של ראש.
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א. ְּבי"א ְּבֶחְׁשָון הּוא יֹום ַהְּפִטיָרה ֶׁשל ַהָּגאֹון ַרִּבי 

מֶֹׁשה ֵלִוי ַזַצ"ל ֶׁשָּיַגע ַּבּתֹוָרה ַמָּמׁש ְלַמְעָלה ִמּכֹחֹוָתיו, 

ְוִכְמַעט ִהְזִניַח ֶאת ַהְּבִריאּות ֶׁשּלֹו ִּבְגַלל ִלּמּוד ַהּתֹוָרה. 

ְוָהיּו ְזַמִּנים ֶׁשָּגַמר ֶאת ַהַּׁש"ס ָּכל ָׁשָנה ִּכי ָהָיה לֹוֵמד ִׁשְבָעה ַּדִּפים 

ְליֹום, ּוְבָכל יֹום ִמיֵמי ַהָּׁשבּוַע ֵהִכין ּוָמַסר ַאְרָּבָעה ִׁשעּוִרים, ְוֶזה ְלַמְעָלה ִמן 

ַהֶּטַבע. ֲאָבל הּוא ָעָׂשה יֹוֵתר ִמַּדי ְּכִאּלּו ִלּבֹו ִנָּבא לֹו ֶׁשהּוא ִיָּפֵטר ִלְפֵני ַהְּזַמן 

)ִלְפֵני ִּגיל ַאְרָּבִעים(, ְוָיַגע ְוִהְתַיֵּגע ַעל ַהּתֹוָרה, ְוַכָּמה ֶׁשִהְדִּפיס ְּבַחָּייו ֵיׁש לֹו עֹוד 

ָּכֵהָּנה ְוָכֵהָּנה. )עלון 37 אות ג'(.

ב. ְּבי"ב ְּבֶחְׁשָון ֶזה יֹום ַהְּפִטיָרה ֶׁשל ַהָּגאֹון ַרִּבי ְיהּוָדה ַצְדָקה ַזַצ"ל, ֶׁשָהָיה 

רֹאׁש ְיִׁשיַבת "ּפֹוָרת יֹוֵסף", ּוְקרֹוב ִמְׁשָּפָחה ֶׁשל ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים ַזַצ"ל )ִנְדֶמה 

ִלי ֶּבן ֲאחֹותֹו(. ְוהּוא ָהָיה ָעָנו ְמאֹד ְוַצִּדיק, ְוַגם ֶהֱעִמיד ַּתְלִמיִדים ֵמרֹב ַאֲהָבה 

ֶׁשָּנַתן ָלֶהם. ְוָהָיה ְמֻבָּגר ִמָמָרן ָהַרב עֹוַבְדָיה ְּבֶעֶׂשר ָׁשִנים. ַרִּבי ְיהּוָדה ָּכַתב 

ַּבֲעָנָוה  ְמֻיָחד  ְוָקָרא ָלֶהם "קֹול ְיהּוָדה". ָהַרב ָהָיה  ִחּדּוִׁשים ַעל ַהַּתְלמּוד, 

ּוְבָחְכָמה, ְוֶהְחִזיר ֲאָלִפים ַלּתֹוָרה, ֶׁשָהָיה הֹוֵלְך ַלָּבִּתים ְואֹוֵמר ָלֶהם: ָּתִׂשימּו 

ְּבֵניֶכם ַּבַּתְלמּוד ּתֹוָרה! )שם אותיות ו', ז'(.

ג. ַרִּבי ַיֲעקֹב ְפָראִג'י ֵמַהָּמה )ַמֲהִרי"ף( ָהָיה ָחָכם ָּגדֹול ְּבִמְצַרִים ֶּבן ּדֹורֹו ֶׁשל 

ַּבַעל ִּגַּנת ְוָרִדים, ְונֹוַלד ִּבְׁשַנת ֲחֵמֶׁשת ֲאָלִפים ת' )ָסמּוְך ִלְפִטיַרת ָמָרן, ָמָרן ִנְפַטר 

ִּבְׁשַנת של"ה ְוהּוא נֹוַלד ִׁשִּׁשים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה ַאֲחָריו(. )עלון 84 אות כ"ג(.

ִהְלכֹות ַקִּדיׁש - ֶהְמֵׁשְך
"ְּבַעְלָמא ִּדי ְבָרא ִּכְרעּוֵתיּה". ֵיׁש 
)ְּבָדֵגׁש(. רֹב ָהעֹוָלם  )ְּבִלי ָּדֵגׁש( אֹו ִּכְרעּוֵתיּה  ַמְחֹלֶקת ִאם אֹוְמִרים ִכְרעּוֵתיּה 

אֹוְמִרים "ִכְרעּוֵתיּה" ְּבִלי ָּדֵגׁש, )למה? כי המלה שלפניה "ברא" מסתיימת באל"ף, 

ְלִפי ֵּפרּוׁשֹו ֶׁשל ַהְּגָר"א  ואותיות בג"ד כפ"ת אחרי אותיות אהו"י הן רפויות(. ַאְך 

ָצִריְך לֹוַמר ְּבָדֵגׁש )שהוא מפרש שיש טעם מפסיק ב"ברא", ויש כלל שאם המלה 

שבסופה אל"ף יש בה טעם מפסיק, אז אחר כך במלה הבאה יבוא דגש בבג"ד כפ"ת(, 

ְוָכְך ִהְסִּכימּו ָּכל ַחְכֵמי ֶּג'ְרָּבא, ַרִּבי ָׁשאּול ַהּכֵֹהן ְמַחֵּבר ֵסֶפר ֶלֶחם ַהִּבּכּוִרים, 

ְוֵכן ֶנְכּדֹו ַרִּבי ְחִויָתה ַהּכֵֹהן ַזַצ"ל, ָּכְך ָׁשְמעּו ִמֶּמּנּו ַאָּבא ְוָהַרב ַצָּבאן ַזַצ"ל, ְוַגם 

ָהַרב עֹוַבְדָיה )בשו"ת יביע אומר חלק ט'( ּפֹוֵסק ָּכָכה. ָאְמָנם ֵיׁש ַמְקִׁשים ַעל ֶזה, 

ֲאָבל ַהְּפָׁשט ַהָּפׁשּוט ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ַהְּגָר"א, ְוִאם ֵּכן ָצִריְך לֹוַמר ַּבַּקִּדיׁש "ְּבַעְלָמא 

ִּדי ְבָרא, ִּכְרעּוֵתיּה". )עלון 77 אותיות כ"ח - ל'(.

ָהַרְמַּב"ם ָהָיה רֹוֵפא ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ִּבְזַמּנֹו "ָצאָלח 
ִיְׂשָרֵאל  ְוָכַבׁש ֶאת ֶאֶרץ  )ֶׁשָהָיה ֶמֶלְך ָחָזק  ַא-ִּדין" 

ִמיֵדי ַהַּצְלָּבִנים ְוכּו'. ֲאָבל ִמיֶׁשהּו ַהּיֹום זֹוֵכר אֹותֹו?! ַרק ִמי 

ֶׁשּקֹוֵרא ִהיְסטֹוְרָיה - ַהֵּׁשם ַהֶּזה ִנְׁשַאר לֹו ָּברֹאׁש. ְוִאּלּו ֶאת ָהַרְמַּב"ם 

ֻּכָּלם זֹוְכִרים!(, ְוָהרֹוְפִאים ָּבאּו ַלֶּמֶלְך ְוָאְמרּו לֹו: "ֶזה ֹלא ָיֶפה ֶׁשֶּמֶלְך 

ַעְרִבי ֵמִביא רֹוֵפא ְיהּוִדי, ֹלא ָיכֹול ִלְהיֹות ָּכָכה". ָאַמר ָלֶהם: "ַמה 
ַּלֲעׂשֹות? הּוא ָחָכם יֹוֵתר ִמֻּכְּלֶכם". ָאְמרּו לֹו: "ַמה ִּפְתאֹום? ּבֹוא 
ָיִמים ּוְׁשֹלָׁשה  ָהַרְמַּב"ם ְׁשֹלָׁשה  ְוָיְׁשבּו ִעם  ָהְלכּו  ִנְבֹּדק אֹותֹו". 
ֵלילֹות, ֵהם ׁשֹוֲאִלים ְׁשֵאלֹות ְוהּוא ֵמִׁשיב ָלֶהם, ְוִכי ֵיׁש לֹו ְבֵרָרה?! 
ַעד ֶׁשָעְמדּו ַעל ְנֻקָּדה ַאַחת: ַהִאם ִנָּתן ְלַהְחִזיר ְמאֹור ֵעיָניו ֶׁשל ָאָדם 
ִעֵּור ִמֵּלָדה אֹו ֹלא? ָהרֹוְפִאים ָאְמרּו ֶׁשֶּזה ֶאְפָׁשִרי ַעל ְיֵדי ִטּפּול, 
ְוִאּלּו ָהַרְמַּב"ם ָאַמר ֶׁשֶּזה ֹלא ֶאְפָׁשִרי, ִּכי ִאם הּוא נֹוַלד ִעֵּור ֵאין 
ָלנּו ַמה ַּלֲעׂשֹות, ְוַרק ִאם הּוא נֹוַלד ָרִגיל ְוַאַחר ָּכְך ָקָרה לֹו ַמֶּׁשהּו 
ְוִהְתַעֵּור, ָאז ֶאְפָׁשר ְלַטֵּפל ּבֹו ּוְלַרֵּפא אֹותֹו. ָהרֹוְפִאים ָאְמרּו: ַעְכָׁשו 
נֹוִכיַח ֶׁשֶאְפָׁשר ְלַרֵּפא ִעֵּור ִמֵּלָדה. ָׁשַאל אֹוָתם ַהֶּמֶלְך ָמַתי יֹוִכיחּו 
זֹאת? ָאְמרּו לֹו: "עֹוד ַּכָּמה ָיִמים ָנִביא ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ֶיֶלד ִעֵּור ִמֵּלָדה, 
ְוָהַרְמַּב"ם ִיְבּדֹק ְויֹאַמר ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַרֵּפא אֹותֹו, ַוֲאַנְחנּו ְנַטֵּפל ּבֹו 
ּוְנַרֵּפא אֹותֹו". ָאַמר ָלֶהם ַהֶּמֶלְך: "ִאם ָּכָכה ָאז ַאֶּתם ֲחָכִמים יֹוֵתר 

ֵמָהַרְמַּב"ם, ְוַנֲחִליף אֹותֹו".

ָהְלכּו ָהרֹוְפִאים ִלְכָפר ִנָּדח ְּבִמְצַרִים ּוָמְצאּו ָׁשם ִמְׁשָּפָחה ֶׁשַהֶּיֶלד 
ִהְתַעֵּור ְּבִגיל ֵׁשׁש, ָׁשֲאלּו אֹוָתם: "ַאֶּתם רֹוִצים ֶׁשְּנַטֵּפל ַּבֶּיֶלד ֶׁשָּלֶכם 
ְוַנְחִזיר ֶאת ְמאֹור ֵעיָניו?" ָענּו ָלֶהם: "ֵּכן ְּבַוַּדאי, ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה". ָאְמרּו 
ָלֶהם ָהרֹוְפִאים: "ִאם ָּכָכה - ָאז ַּתִּגידּו ַלֶּמֶלְך ֶׁשהּוא ִעֵּור ִמֵּלָדה, 
ִהֵּנה ַהֶּיֶלד ְוָהַאָּבא ְוָהִאָּמא ְוָכל ַהְּׁשֵכִנים ׁשֹוְמִעים ֶאת ֶזה. ּוְבִמָּדה 
ְוִיָּוַדע ַלֶּמֶלְך ֶׁשֵאינֹו ִעֵּור ִמֵּלָדה, ַנְחִזיר אֹותֹו יֹוֵתר ָּגרּוַע ִמַּמה ֶּׁשהּוא 
ַעְכָׁשו". ִמָּיד ִהְסִּכימּו ֻּכָּלם. ַּכָּמה ְצִריִכים ְלַׁשֵּלם? ְּבִחָּנם, ִּכי ִּבְׁשִביל 
ִלְתּפֹס ֶאת ַהָּמקֹום ֶׁשל ָהַרְמַּב"ם ֵהם מּוָכִנים ַלֲעׂשֹות ַהּכֹל. ָהרֹוְפִאים 
ָלְקחּו ֶאת ַהֶּיֶלד ַלֶּמֶלְך, ְוַהֶּיֶלד ָאַמר לֹו: "ֵמעֹוָלם ֹלא ָרִאיִתי ֶׁשֶמׁש, 
ַרק אֹוְמִרים ִלי ֶׁשֵּיׁש ֶׁשֶמׁש ָיָפה ְמאֹד, ֲאָבל ֲאִני יֹוֵדַע ַרק ֶׁשִהיא 
ַחָּמה, ְוֹלא ַמִּכיר ֶאת ַהֶּצַבע ֶׁשָּלּה, ְוַגם ֹלא ָרִאיִתי ֶאת ַהְּלָבָנה, ֹלא 
יֹוֵדַע ְּכלּום". ַהֶּמֶלְך ָׁשַאל ְוָחַקר ֶאת ָאִביו ְוִאּמֹו ְוַהַּמִּכיִרים אֹותֹו, 
ְוֻכָּלם ָאְמרּו ֶׁשהּוא ִעֵּור ִמֵּלָדה. ַהֶּמֶלְך ָׁשַאל ֶאת ָהַרְמַּב"ם: ָמה ַאָּתה 
אֹוֵמר? ָעָנה לֹו ֶשִאם הּוא ִעֵּור ִמֵּלָדה ֵאין ַמה ַּלֲעׂשֹות ְוִאי ֶאְפָׁשר 
ְלַרֵּפא אֹותֹו. ָאְמרּו ָהרֹוְפִאים ֶשֵהם יֹוְדִעים ַמה ַּלֲעׂשֹות ִאּתֹו. ָהְלכּו 
ְוִהִּניחּו לֹו ַּתְחּבֶֹׁשת ַעל ָהֵעיַנִים, ְוַאֲחֵרי יֹוַמִים-ְׁשלֹוָׁשה ַהֶּיֶלד ָּפַתח 
ֶאת ָהֵעיַנִים. ּוִמָּיד ִהְתִחיל ְלִהְתַנֵּפל ַעל ָאִביו ְוִאּמֹו ְּבִׂשְמָחה, ַעד 
ֶׁשֵהִבין ֶׁשהּוא עֹוֵמד מּול ַהֶּמֶלְך, ּוִבֵּקׁש ְסִליָחה. ַהֶּמֶלְך ָׁשַאל ֶאת 
ָהַרְמַּב"ם: "נּו, ָמה ַאָּתה אֹוֵמר?" ָאַמר לֹו: "ֲאִני ֹלא חֹוֵׁשב ֶׁשֶּזה ָנכֹון". 
ָׁשַאל אֹותֹו: "ְוִכי ַאָּתה ַמְכִחיׁש ֶאת ֻּכָּלם?!" ָאַמר ָלֶהם: "ְּתַחּכּו ְׁשִנָּיה, 
ֲאִני הֹוֵלְך ְוחֹוֵזר. ַוֲאִני ֹלא בֹוֵרַח ָלֶכם, ִהֵּנה ָּתִביאּו ִאִּתי ְׁשֵני ׁשֹוְטִרים 
ְוִאם ִּתְרצּו ָּתִׂשימּו ִלי ֲאִזיִקים, ֲאַנְחנּו הֹוְלִכים ַלֲחנּות ֶׁשּמֹוְכִרים ְנָירֹות 
ִצְבעֹוִנִּיים ֶׁשְּמִביִאים ַּבַחִּגים ּוְבִׂשְמַחת ּתֹוָרה ְוַכּדֹוֶמה". ָהַרְמַּב"ם 
ָהַלְך ְוָקָנה ְנָירֹות ְּבָכל ִמיֵני ְצָבִעים, ְוָחַזר ַלֶּמֶלְך. ָּבא ַלֶּיֶלד ְוָׁשַאל 
אֹותֹו: "ַעְכָׁשו ַאָּתה רֹוֶאה טֹוב?" ָאַמר לֹו: "ֵּכן, ֲאדֹוִני ָהרֹוֵפא". ָאַמר 
לֹו ָהַרְמַּב"ם: "ִאם ֵּכן, ָאז ַּתִּגיד ִלי ֵאיֶזה ֶצַבע ַהְּנָיר ַהֶּזה?" ָעָנה לֹו: 
ְוכּו'.  ְוֶזה? "ָצהֹב"  ְוֶזה? "ָירֹק",  ְוֵאיֶזה ֶצַבע ֶזה? "ָׁשחֹור",  "ָאדֹם", 
ָהרֹוְפִאים ָּבְרחּו ִמָּיד. ָׁשַאל ַהֶּמֶלְך: "ָלָּמה ָהרֹוְפִאים ָּבְרחּו?" ָאַמר 
לֹו ָהַרְמַּב"ם: "ִּכי ַרק ִלְפֵני ַּכָּמה ַּדּקֹות ֵהם הֹוִרידּו לֹו ֶאת ַהַּתְחּבֶֹׁשת, 
ָאז ֵאיְך ִּפְתאֹום הּוא יֹוֵדַע ְלַזהֹות ֶאת ַהְּצָבִעים?! ָמַתי ָלַמד ֶאת 
ַהֵּׁשמֹות ֶׁשָּלֶהם?!" ָאַמר ַהֶּמֶלְך: "ֵאיֶזה ִטְּפִׁשים, ְרָׁשִעים ְוַׁשְקָרִנים". 
ָקָרא ְוָאַמר ָלֶהם: "ֻּכְּלֶכם ִּתָּכְנסּו ְלֵבית ַהּסַֹהר ִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים ַעל 
ֶׁשִּׁשַּקְרֶּתם ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך". ֶזה ִסּפּור ֶׁשָּקָראנּו ְוָׁשַמְענּו אֹותֹו ַּכָּמה 

ְּפָעִמים. )עלון 84 הערה 7(.

© מתוך שיעורו של מרן ראש הישיבה שליט"א

 מי חיבר את ספר "עזר אור"
 ומדוע נקרא כך? 
)ְּתׁשּוָבה ַלִחיָדה ִנְמֵצאת ֶּבָעלֹון ַהּנֹוְכִחי.(

תשובות ניתן לשלוח לפקס: 08-6723718
בין הפותרים נכונה יוגרל פרס. )נא לציין שם וטלפון(

הזוכים:
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