
ממוצאי שבת הקרוב
שיעורו של מרן ראש 

הישיבה שליט''א
יתחיל בשעה 20:00
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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': 86 פרשת וירא 
ט"ו חשון תשע"ח )4/11/17(   

מוצ"ש  ר"ת  הדלקת נרות 
18:01  17:26  16:29 ת"א: 
18:05  17:24  16:13 י-ם: 
17:59  17:24  16:17 חיפה: 
18:03  17:27  16:30 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 לך לך, ט' 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. חסד ה' בירידת הגשמים.  ב. גדולתו של אבי האומה אברהם אבינו ע"ה.  ג. חשיבות שמירת השבת.  ד. שמירת הצניעות בצבא.  ה. חידושים 
בפסוקים בפרשת השבוע ובהפטרה.  ו. מילה שלא בזמנה בימי חמישי וששי.

"ותן טל ומטר לברכה"
שבוע טוב.1 תודה רבה לפייטן שלנו )ר' כפיר פרטוש הי"ו( ששר "י-ה א-ל א. 

המוריד טל ומטר", והתפלה שלו מתקבלת. ביום ששי אמרנו "ברך עלינו" 
והנה היום בשבת בשעה שלוש בבוקר ירד גשם. למה לא ירד ביום ששי? 
כי אנשים טרודים בצרכי שבת, וכתוב בגמרא )תענית כ"ג ע"א(: "ונתתי מטר 
ארצכם בעתו" )דברים י"א י"ד( - בלילי רביעיות ולילי שבתות. למה? כי בלילי 
רביעי לא היו מטיילים ברחובות, בגלל שהמזל של ליל רביעי לא כ"כ טוב 
)מתחיל בשבתאי. עיין רש"י ברכות נ"ט ע"ב(. וגם בליל שבת אנשים נמצאים 
בבית. בא בעל הטורים )בפסוק שם( ואמר: המלה "בעתו" גימטריא בלילות. 
ואני הוספתי "יורה ומלקוש" גימטריא שבתא. וא"כ יוצא "בלילות שבתא", וזו 
הכוונה "בעתו יורה ומלקוש". פעם כשהיו מתפללים "ותן טל ומטר לברכה" 
היו מאמינים בכל מלה2. וכשהיתה עצירת גשמים היו עושים תעניות חודש-

חודשיים. בזמננו הרב עובדיה ע"ה היה פותח את ההיכל ואומר הפיוט: "אל 
חי יפתח אוצרות שמים", אמנם עכשיו אין לנו אותו, אבל תפלה פשוטה של 

יהודים מסכנים, גם כן נשמעת למעלה.

אברהם אבינו ע"ה - האדם הגדול בענקים
בפרשת השבוע אנחנו נכנסים למחיצתו של אברהם אבינו ע"ה. כל ב. 

אומות העולם שמספרים על ראשית האומה שלהם, תמצא שם רק בריונים 
או "קניבלים" אוכלי אדם וחיות, אבל אצלנו זה אברהם אבינו שכולו חסד 
ונתינה וכולו מעשים טובים ואהבה, אדם מיוחד במינו. חכמים אומרים 
שהוא נקרא "האדם הגדול בענקים", למה? כתוב ביהושע )י"ד ט"ו( "ושם 
חברון לפנים קרית ארבע, האדם הגדול בענקים הוא", ולפי פשוטו הכוונה 
על אבא של אחימן ששי ותלמי, ושמו "ארבע". אבל חכמים )בראשית רבה 
ו'( אומרים שזה אברהם אבינו שהוא גר בחברון, והוא  פרשה י"ד פיסקא 

"האדם הגדול בענקים".

1.  ברוך הבא לידידנו היקר רבי אליהו ישי. בשבוע שעבר הראוני וידאו גם בקול וגם בראיה, 
איך שהרב עובדיה ע"ה מחזק אותו ומברך אותו ומעודד אותו, ואחרי עליה לתורה עם טלית 
"אתה אדם יקר מאד, עשית הכל לשם שמים".  ותפלין הוא מחבק ומנשק אותו, ואומר לו: 
ביומו האחרון של הרב זצ"ל שהיה בהכרה, אמר לו: "רבי אליהו, אחרי מאה ועשרים שנה אתה 
תהיה במחיצתי בגן עדן". הנשמע כדבר הזה?! ב"ה היום יש וידאו שאדם לא יכול להכחיש 
ולעשות סיפורים )"ויברך דוד את י"י לעיני כל הקהל ויאמר", המלים ויברך דוד את י"י ויאמר ראשי 
תיבות "וידאו", וזה "לעיני כל הקהל" כי כולם רואים ואין ספיקות בזה(. אבל אם רוצים לדבר אז 
בעדינות ובכבוד, כי "דברי חכמים בנחת נשמעים" )קהלת ט' י"ז(, וליזהר במיוחד מחילול השם 
שיאמרו: הנה החרדים אוכלים אחד את השני, אבל זה לא נכון, כי אנחנו לא אוכלים בני אדם. 
יש אנשים אחרים שאוכלים אחד את השני ואתם יודעים מי הם, שזה דורש בכה וזה דורש 
בכה )ע"פ מלכים א', כ"ב כ'(, זה לטובת בית המשפט וזה "נאום החמוצים" - נאום החלוצים )די 

מספיק אכלנו הרבה חמוצים בשבת...(.
2.  לפני מאה שנה בא מישהו מעיר אחרת בא"י לירושלים ביום ששה בחשון, וראה את כולם 
על הגגות. הוא נזכר בפסוק בישעיה  )כ"ב א'( "מה לך איפוא כי עלית כולך לגגות". שאל אותם: 
מה קרה לכם? מה אתם עושים בגגות? אמרו לו: בלילה הבא אומרים "ברך עלינו". אמר 
להם: נו אז מה? אמרו לו: מחר יבוא הגשם ויהרוס את הגג והכל ידלוף לבית ויהיה לנו דלף, 
אז אנחנו מקדימים רפואה למכה. אמנם אנחנו ב"ה הגגות שלנו בסדר פחות או יותר, אבל 
כולנו צריכים לגשם. והחזאים מנבאים לנו "שנה שחונה". אם שחונה – תהיה גשומה בע"ה.

"בגיל שלש הכיר אברהם את בוראו"
איך נדע שהוא היה כזה? כולם יודעים מי זה המדען הגדול בדורנו, ג. 

"אלברט איינשטיין". הוא היה יהודי, וגילה דברים בפיסיקה מדעתו שלא 
רצו להאמין לו, עד שאח"כ הוכח שהתיאוריה שלו נכונה )במשרד שלו תמיד 
היתה תמונה של אייזיק ניוטון, אתם יודעים מי זה? הוא היה מדען גדול3, אבל מאמין 
בלי שום ספק כלל4. והיה ספק בדור הזה מי המדען הגדול ביניהם(. איינשטיין 
היה כופר שנים רבות, כי גדל בגרמניה בסביבה מתבוללת בלי כלום. אבל 
בגיל 62 הגיע להכרה שיש בורא לעולם, ואמר: הסדר הנפלא שאני רואה 
בקוסמוס זה לא יכול להיות לבד! והיה גם ראש הממשלה הראשון בישראל 
שקראו לו "דוד בן גוריון", הוא למד בילדותו תורה והתפקר. אבל בגיל 80 
אמר: יש בורא לעולם!5 שאלו אותו: איך אתה יודע? סיפר להם: כל בוקר 
אני עושה "ְצָעָדה"6, וצועד בכל יום שבעה קילומטר הלוך וחזור, ואני רואה 
את הנמלים הקטנטנות האלה, שמאה מהם שוקלים אולי שני גרם, והם 
מפחדות ובורחות מהרגלים שלי, והתפלאתי מי אמר להם שאם אדרוך 
עליהם הם ימותו?! באיזה בית ספר למדו את זה?! הרי היום לוקחים ילד 
ואומרים לו עשר פעמים: תיזהר בדרכים ומהסכנה בכביש וכו', ואילו הם 
לבד יודעים את זה. משמע שיש בורא שהחדיר להם את זה. וא"כ מה שהשיג 
איינשטיין בגיל 62 ובן גוריון בגיל 80, השיג )להבדיל( אברהם אבינו בגיל 

3. "בגיל שלוש הכיר אברהם את בוראו" )נדרים ל"ב ע"א(.

3.  הוא נולד בשנת ת"ב ונפטר בשנת תפ"ו )אתם רוצים בלועזית? נולד בשנת 1642 ונפטר בשנת 
1726. איך אני יודע? פעם אחת קראתי עליו ושמתי את השנים האלה בזכרון שלי, כי קל לי לזכור ת"ב 
ותפ"ו מאשר השנים בלועזית. אבל בשביל אלה שרוצים בלועזית אני מוסיף 240 ומוצא את החשבון(. 

והיה רווק כל ימי חייו.
300 שנה כשאף יהודי לא היה שם, ולמד מעצמו תורה נביאים  4.  הוא חי באנגליה לפני 
וכתובים. אח"כ הוא כתב ספרים, אבל גנזו אותם כי דבריו פוגעים בנצרות, והרי הוא מדען 
גדול ואיך יתכן שיכתוב ככה?! אבל היום לאט לאט מדפיסים אותם ומפרסמים בציבור, 
ורואים שהוא היה מאמין בכל מלה שכתובה בתורה, והיה מאמין בנבואות של דניאל, והיה 
מאמין בדברי הרמב"ם ומצטט אותו )הוא היה כותב באותיות אשוריות ובכתב יפה, ופעם הראו 
ציטוט מכתב ידו לשמעון פרס, ואמר: "כתב ידו דומה לכתב של הרב עובדיה יוסף". אתם מבינים? 
כתב ידו של ניוטון דומה לכתב של הרב עובדיה, לא שהכתב של הרב עובדיה דומה לשל ניוטון, כי 
הרב עובדיה הוא העיקר והשני כביכול מחקה אותו(. היה לו חבר "אתאיסט" כופר בעיקר, ופעם 
הוא בא אליו הביתה, וראה אצלו מכשיר עם כדורים סובבים בעיגול שרואים בהם את מהלך 
כדור הארץ וכוכבי הלכת, שאל אותו: מי עשה לך את זה? אמר לו: זה בא לבד מגרוטאות 
שהיו בחצר ונתחברו ביחד. אמר לו: איך יתכן שזה בא לבד? אתה רוצה לשגע אותי? אמר 
לו ניוטון: הרי העולם הנפלא הזה עם השמש והירח והכוכבים שסובבים במסלותם בדיוק 
נמרץ אתה חושב שבאו לבד, וכשאתה רואה דבר קטן כזה הוא לא יכול לבוא לבד?! אמר 

לו: הבנתי אותך.
5.  החזון איש ע"ה בירך אותו, ואמר לו: אם תתן לבני ישיבות ללמוד תורה ותשחרר אותם 
בדיחוי תחיה שנים רבות. ואכן הוא חי 87 שנים. כששאלו אותו: למה אתה נותן דיחוי לבני 
ישיבות? ענה להם: וכי אני אהיה גרוע מאספסיינוס שרבן יוחנן בן זכאי ביקש ממנו "תן לי 
יבנה וחכמיה" והוא נתן לו?! )גיטין נ"ו ע"ב(. אבל הוא לא ידע שבזכות לימוד התורה המדינה 

שלנו מתקיימת.
6.  אתם זוכרים איפה כתוב צעדה? בדברי הימים 

א' )י"ד ט"ו( "ויהי כשמעך את קול הצעדה".



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

בכל עמדות נדריםפלוס
ברחבי הארץ

חדש!
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"יחיד אב המון פתאום ככוכב זרח"
אברהם אבינו היה אבי המאמינים. והוא לא גדל במקום של מאמינים, ד. 

שקיבל מאבא שלו שיש בורא לעולם, כי אם אני שואל כיום ילד קטן: למי אנחנו 
מברכים? הוא מיד עונה: לה' בשמים, אלא אברהם אבינו גדל במקום שכולם 
עובדי אלילים, והוא יצא מכולם וקיבל דעה מן השמים. לא בחנם כתוב בסדר 
העבודה )שאומרים הספרדים(7: "יחיד אב המון פתאום ככוכב זרח, ֵמאּור כשדים 
ׁשּוְרָך פעלו, ולעת שיבתו לבבו חקרת". איך הוא  להאיר בחושך, כעסך הפרת ּבְ
מתאר את אברהם אבינו? "יחיד" - כי הוא יחיד בעולם, "אמר הקב"ה אני יחיד 
בעולמי והוא יחיד בעולמו" )פסחים קי"ח ע"א(. "אב המון" - כמו שכתוב "כי אב 
המון גוים נתתיך" )בראשית י"ז ה'(. "פתאום ככוכב זרח" - מעיר שכולה עובדי 
אלילים. תארו לכם שאדם יעשה ככה בהודו, שכולם עובדי אלילים שם8, והרי 
ככה היה העולם בימי אברהם אבינו, כל העולם כולו היה בחושך ואפילה9, 
ואברהם אבינו הלך ופירסם בכל מקום, "ויקרא בשם ה'" )בראשית י"ב ח'(, שהכריז 

בשם ה' בכל העולם.

בנה בית לחכמה
אברהם ה.  רבי  אחד  חכם  דברי  לפי  הבריאה",  "נזר  היה  אבינו  אברהם 

14. ויש לו כמה ספרים על הבריאה והמבול  )בספר יהודי מיהו ומהו עמ'  קורמן 
ידע  כי הוא לבד  גדול החכמים בעולם, למה?  וכדו'(, אברהם אבינו היה 
"בנה בית לחכמה  המון דברים. אנחנו אומרים עליו ביום הושענא רבה: 
וחצב עמודיה שבעה", מה זה עמודיה שבעה? אלו שבע החכמות: חשבון, 
הנדסה, אסטרונומיה, טבע, רפואה, הגיון10 ופילוסופיה11 )ויש מונים אותם 
באופן אחר(. כי אברהם אבינו היה בקי בכל החכמות שבעולם. הוא חי 175 

שנה, כמנין "גאון הגאונים" בדיוק.

טלפון ישיר לבורא עולם
אברהם אבינו ע"ה, היה לו טלפון ישיר לקב"ה. הוא היה מתקשר אליו ו. 

ומבקש: "ה' אלקים, במה אדע כי אירשנה" )בראשית ט"ו ח'(, כלומר אמרת לי 
שאביא ילדים, והרי זה נס כי הוא כבר הגיע לגיל תשעים ואין לו ילדים, ואמר 
לו הקב"ה: אל תדאג, "כי אם אשר ייצא ממעיך הוא יירשך" )שם פסוק ד'(, אז 
שאל אותו: במה אדע? איזו זכות יש לי? אמר לו הקב"ה: אתה שואל במה אדע? 
עכשיו תראה, "ידוע תדע כי גר יהיה זרעך" )שם פסוק י"ג(. וזה רמז כי חי 175 

שנה כמנין "טלפון".

במה זכה אברהם אבינו לכל ההבטחות האלה?
לפני כן נאמר פסוק נפלא: "ויאמר אליו אני ה' אשר הוצאתיך מאור כשדים ז. 

לתת לך את הארץ הזאת לרשתה" )שם פסוק ז'(. פירשו חכמים שאברהם אבינו 
היה בכבשן האש, וה' הציל אותו בדרך נס. איך יודעים את זה? כי אחרת איך 
נוכל להבין שאברהם אבינו בגיל 75 זכה לקבל דיבור מפי הקב"ה: "לך לך מארצך 
וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך", "ואעשך לגוי גדול ואברכך 
ואגדלה שמך" )בראשית י"ב א'-ב'(, במה זכה אברהם אבינו לזה, מה שלא זכו 
לפניו לא שם ולא עבר ולא נח. )הדיבור עם נח היה רק כדי להציל את העולם מכליון(. 
"והיה ברכה" שכל העולם כולו יתברכו בך12. במה זכה לכל זה? אלא הוא עשה 
7.  חיבר אותו "יוסי בן יוסי". ולפי דעת מרן החיד"א )בשו"ת יוסף אומץ סי' נ"א( הוא היה כהן גדול 
בימי בית שני )והביא שם מקור לזה(. לכן כשיש קושיות על הרמב"ם בהלכות עבודת יום הכיפורים, 
למה פסק כמאן דאמר אחד ולא כמו השני? אז הרב חיד"א מתרץ פשוט שככה כתוב בסדר העבודה, 

שחיבר אותו כהן גדול שראה הכל במו עיניו, מה אתם רוצים ממנו?! )עי' יוסף אומץ שם(.
הרב גבריאל הולצברג הי"ד שליח חב"ד בהודו, ופירסם שמי שרוצה לדעת שבע  פעם היה    .8
מצוות יתקשר לטלפון שלו. יום אחד התקשר גוי ואמר שהוא רוצה פגישה איתו. בבקשה. אמר 
לו: קודם כל צריך להאמין שיש בורא אחד לעולם. אמר לו: לא יכול להיות, שאל אותו: למה? 
אמר לו: כאן בהודו לבד יש למעלה משלוש מאות מליון אלילים, ואתה אומר שיש בורא אחד 
לעולם?! איך זה יכול להיות?! טפש מטופש, שלוש מאות מליון אלילים מי עשה אותם? אחד נגר 
ואחד נפח ואחד פחח ואחד פחם וכו', וכי אלה בראו את העולם? אתה נורמלי?! מה השגעון הזה?!

ם ָוֵעֶבר שהיה להם "כולל" קטן, אבל אף אחד לא שמע עליו. רק ברמז למדו  9.  אמנם היו אז ֵשׁ
חכמים )בראשית רבה פרשה ס"ג פיסקא ו'( ממה שכתוב אצל רבקה אמנו: "ותלך לדרוש את ה'" 
)בראשית כ"ה כ"ב(, איפה הלכה לדרוש? אצל שם ועבר. והתורה לא מזכירה אותם אפילו שיודעים 

בלי ספק שהם צדיקים, אבל לא יותר מזה.
10.  "הגיון" בלועזית פירושה לוגיקה, והם כללים שלא תבלבל את הסדר של כל דבר ויהיה הכל מסודר.
11.  "פילוסופיה" זה נקרא מה שאחר הטבע )"מיטפיזיקה"(. מה הכוונה? יש טבע ויש מה שאחרי 
הטבע. מישהו כתב: כל זמן שהפילוסופים האמינו בבורא עולם אז היתה הפילוסופיא "מלכת 
המדעים", ותכלית הלימודים היא להגיע לפילוסופיה, אבל כאשר הפילוסופיה התחילה להשתגע 
ולומר שהעולם בא ממפץ והמפץ בא לבד והאדם יצא מהקוף והקוף יצא מהתולעת והתולעת 
יצאה מהמח שלהם... אז התמרדו בפילוסופיה. ולכן כשאדם משתגע היום אומרים לו: מה אתה 

מתפלסף?!
12.  ולכן אצל אומות העולם )במיוחד הנוצרים( זה דבר גדול לקחת יהודיה לאשה. למה? 

משהו מיוחד, וזו קבלה בידינו מדורי דורות שזרקו אותו לכבשן האש, כי לא רצה 
להאמין באלילים, ויצא בדרך נס13. זהו פירוש הפסוק "אני ה' אשר הוצאתיך 

מאור כשדים", ו"אור" פירושה כבשן האש14.

הקב"ה הוציאנו מכבשונות האש לתת לנו את הארץ
"מעשה אבות סימן לבנים", וכל דבר שתמצא ח.  הרמב"ן )שם י"ב ו'( אומר: 

באברהם אבינו זה סימן לדורות הבאים15. אז מה רומז כאן הפסוק "אני ה' אשר 
הוצאתיך מאור כשדים לתת לך את הארץ הזאת"? בדורנו יצאנו מהכבשן של 
הנאצים ימ"ש בשואה, ושליש העם בעוונות הרבים נשרף שם )ויש אומרים שבעה 
מליון שזה יותר משליש(, ואח"כ קיבלנו את ארץ ישראל. למה? כדי שלא יגידו 
"כוחנו ועצם ידינו" בגלל שיש לנו פרופסור שהמציא מסיכה נגד גזים וכדו', 
כי הכל דברים בטלים ומבוטלים, שהרי איפה היו כל הפרופסורים האלה בזמן 
השואה? כלום לא עזר להם16. והנה אנחנו קיבלנו את הארץ הזאת. וזה מה 
שכתוב "אני ה' אשר הוצאתיך מאור כשדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה", 
כלומר הוצאתי אותך מהכבשונות של השואה בשביל שתקבל את הארץ הזאת. 
ומי אמר שיש קשר בין הדברים האלה? כי מי שיבדוק בתורה יראה מתי נולד 
אברהם אבינו? בשנת 1948 לבריאת העולם17, וכולם יודעים שזוהי שנת קום 
המדינה בדיוק, אז הקב"ה אומר לו: נולדת בשנת 1948 וכן עם ישראל יקבל את 
המדינה הזאת אחרי השואה בשנת 1948. "לתת לך את הארץ הזאת לרשתה".

העולם כולו מכבד את התורה
אבל מה ההבדל בין השנה של המדינה לשנה של לידת אברהם? של אברהם ט. 

זה למנין בריאת העולם, ושלנו בעוונות זה למנין הגוים, כי אנחנו עדיין לא מאה 
אחוז ומתנהגים כמו הגוים, מה לעשות?! אבל לאט לאט נשתחרר מכל ההשפעה 
של הגוים, ותראו שגם אומות העולם מתחילים לכבד את התורה. הנה פוטין18 
אמר השבוע: "ע"פ התורה אסור להחזיר שטחים". מי אמר לו את זה? כנראה הוא 
מצא כתוב "וירשתם אותה וישבתם בה" )דברים י"א ל"א(, והבין שאסור להחזיר 
שטחים, כי האדמה חשובה מאד19. וא"כ פוטין מזכיר את התורה. וגם טראמפ 
בא לכותל המערבי ואמר: צריך הפרדה, מה הבלבול הזה?! אז הוא ישב בפינה 
של הגברים ואשתו בעזרת נשים וגם כיסתה את הראש, והבת שלו התפללה 
שם בדמעות. העולם כולו מכבד את התורה, ורק אנחנו עדיין ישנים וחולמים.

השבת עושה לנו טובה
הנה יש לנו שופטת נכבדה שקוראים לה "מרים נאור", שעכשיו היא גמרה י. 

את התפקיד שלה )ומותר לדבר עליה(. היא עשתה "חוקי המן", המ"ן ראשי תיבות 
נאור. מה הם חוקי המן? נתנה "מתנה" לכל תושבי תל אביב  מרים  השופטת 

כי בזה נוטעים באדמתם ענף מאברהם אבינו, וגם בשבילם אברהם אבינו זה אדם גדול מאד.
והקבלה הזאת מופיעה לא רק בדברי חז"ל, אלא גם בדברי פילוסוף יהודי במצרים שחי    .13

בתקופת בית שני שנקרא "פילון אלכסנדרוני" )כך ראיתי בשמו(.
14.  רבי שאול כהן ע"ה אומר "אּור" בשורוק זה אש, א"ש ראשי תיבות אל"ף שורוק. אבל "אֹור" 

בחולם זה אור.
15.  למשל: "וינגע ה' את פרעה נגעים גדולים ואת ביתו על דבר שרי אשת אברם" )בראשית י"ב 
י"ז( זה רומז על עשר מכות שקיבלו המצריים בגלל עם ישראל, כי פרעה קיבל מכה אחר מכה 

אחר מכה )עי' רש"י במדבר י"ד מ"ה(. ומי יודע אולי גם הנגעים האלה היו דם צפרדע כנים וכו'.
16.  ואצל היטלר ימ"ש אפילו אדם שהוא לא יהודי ממש אלא סבא–רבא שלו היה יהודי שהתנצר, 

בשבילו זה נקרא יהודי והולך ישר לכבשן, באין אומר ואין דברים.
17.  איך נדע את זה? נבדוק ונראה שאדם הראשון הוליד את שת בגיל 130 )בראשית ה' ג'(, ושת 
הוליד את אנוש בגיל 105 )שם פסוק ו'(, נמשיך עד שנגיע למבול ונראה 1656 שנה. וככה כתוב 
בסדר עולם )רבה פרק א' פיסקא א'(: "מאדם עד המבול אלף תרנ"ו שנים". אח"כ השנים התקצרו 
ם חי "מסכן" רק 600 שנה  ובני אדם התחילו לחיות פחות. נח חי 950 שנה )שם ט' כ"ט( והבן שלו ׁשֵ
)שם י"א י'-י"א.ֹ ֵשם ראשי תיבות שש מאות(. אח"כ כולם הולכים ופוחתים, ותרח חי רק 205 שנה )שם 
פסוק ל"ב(. למה השנים התקצרו יותר? כי לפני המבול היה מזג אויר מיוחד וכל הזמן היה אביב, 
רק פעם בכמה שנים היה יורד קצת גשם לצאת ידי חובה... ואח"כ הכל התהפך. וכבר דיברנו על 
זה )בעלון הקודם אות ד'(. המלבי"ם אומר שכדור הארץ היה צריך להיות ישר מול השמש, וחקרו 
ומצאו שהוא קיבל מכה והוא פונה הצידה 23.5 מעלות מהקו המשווה, )רואים את זה גם בכדור של 
ה"גלובוס"(. ולכן יש חורף ויש קיץ ויש אביב וכו'. אבל בני אדם לא יכולים לסבול את זה, כי יום 
אחד אומרים לו "הכן רכבך לחורף", מה זה רכבך? הגוף שלך, תכין אותו לחורף ותכין ויטמין סי. 
אבל הקב"ה מביא לנו ויטמין סי בחנם בתפוזים וקלמנטינות וכדו', ואנשים לא יודעים למה הם 
באים רק בחורף ולא בקיץ, כי בחורף צריכים אותם בשביל ויטמין סי. ולכן מי שאין לו בעיה של 
סוכר יוכל לקחת קלמנטינות. ואפילו חיסון הוא לא צריך לזה. אני כמה שנים לא עשיתי חיסון, 
ושנה אחת עשיתי שני חיסונים אחד נגד דלקת ואחד נגד שפעת, ובאותה שנה חליתי... אז מה 
ַעת,  ַפּ ְפַעת במקום ׁשַ ְפַעת רביבים יוריד מזבוליו", ׁשִ צריך את זה? יש לנו פיוט בתיקון הגשם: "ִשׁ

אז אם אתה חלש וחולה אל תעשה כלום, והכל יהיה בסדר.
18.  צריך לומר ּפוטין בפ"א דגושה, כי פ"א בראש המלה צריך להיות בדגש. אמנם אצל הגוים אין 

להם כללים של בג"ד כפ"ת בראש המלה, אבל כך גם הם אומרים.
19.  ולכן גם ליברמן אומר תמיד "אימא אדמה", כי זו ההשפעה של רוסיה.
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160( מרכולים ייפתחו  )או   260 "לפתוח את המרכולים בשבת", זאת אומרת 
בשבת, כדי שתיראה השבת כיום חול. לא די לה המכוניות שנוסעות בשבת, לא 
די כביש גהה רח"ל, לא די מה שקורה במדינה הזאת שכל דבר אומרים "פקוח 
נפש"20, וכי המרכולים האלה פקוח נפש?! אלא זו "מתנה" של הנאורית הנפלאה 
הזאת לכבוד יום פרישתה, שיזכרו לדורי דורות שהיתה אחת מרים נאור שהיא 
כ"כ נאורית ושחררה את העולם מהשבת, איזה יופי... אבל יום אחד יבינו כולם 
ותבין גם היא שצריכים לשמור שבת, וזה לא שאנחנו עושים טובה עם השבת, 

אלא השבת עושה לנו טובה.

והסר השטן מלפנינו ומאחרינו
כל העולם יודע שהמתנה הטובה ביותר שיש לעם ישראל שממנה קינאו יא. 

כל אומות העולם ועשו דוגמתה, זו השבת. הנוצרים עשו שבת ביום ראשון 
והערבים עשו שבת ביום ששי, למה הם לא עשו בשבת? כי אח"כ יגידו שהם 
למדו מהיהודים, אז החליטו לעשות משהו כאילו יש להם חשבון אחר. אומרים: 
"והסר השטן מלפנינו ומאחרינו", מלפנינו זה מה שעושים ביום ששי ומאחרינו 
זה מה שעושים ביום ראשון. השבת זה דבר כ"כ חשוב בעיני הקב"ה. אבן עזרא 

אומר: "כי אשמרה שבת אל ישמרני, אות היא לעולמי עד בינו וביני"21.

פעם היה בג"ץ...
וכי את תבואי ותילחמי בשבת?! הרי כבר הרבה נלחמו בשבת, ברוסיה יב. 

ובזמן הנאצים וכו'. והיו יהודים תלמידי חכמים צדיקים וחסידים שהיו מוכרחים 
מפני סכנת נפשות לעבוד בשבת, כמו לנסר עצים ולעשות כל מיני דברים, אז 
מה היו עושים? עובדים ושרים "וביום השבת שני כבשים בני שנה תמימים" 
)במדבר כ"ח ט'(, כדי לזכור שהיום שבת. אח"כ הנאצים נשרפו והלכו לעזאזל, 
והם חזרו כאן לארץ ישראל ושומרים הכל. אז את תילחמי בשבת? מי את 
בכלל? מי זה בג"ץ בכלל? הכל הולך ונעלם, ויום אחד יאמרו: "פעם היה בג"ץ". 
כתוב: "ראיתי רשע עריץ ומתערה כאזרח רענן, ויעבור והנה איננו ואבקשהו 

ולא נמצא" )תהלים ל"ז ל"ה(22.

מי ששומר שבת בתל אביב - שכרו כפלי כפליים
אבל דוקא עכשיו יש לנו שכר כפלי כפליים, וכל יהודי בתל אביב ששומר יג. 

שבת וסוגר חנותו בשבת, למרות שיש לו אפשרות לפתוח בשבת כי יש לו מרכול, 
אז הקב"ה משלם שכרו כפלי כפליים, למה? כי הוא מוסר את עצמו על השבת. 

ולא רק בעולם הבא אלא גם בעולם הזה23. 

הכל בא בחשבון למעלה
צריך לשמור את השבת, להעריך את השבת, ולטעום טעם שבת. אדם לא יד. 

יאמר: חבל על הכסף שלי! אל תדאג, אתה תקבל את הכסף בסבלנות. הקב"ה 
יש לו הרבה סבלנות, והנה הוא הבטיח לנו שנחזור לארץ ישראל, ואחרי 1,900 
שנה חזרנו לארץ, מי חלם על זה?! אז יש לו סבלנות גם לזה24. ולכן מי ששומר 

20.  אדם שוכב בבית חולים והאחות רוצה לרשום לו. שואלת אותו: כמה חום? עונה לה: אין לו 
חום, אבל היא צריכה לרשום, אז כמה חום? הוא עונה לה: אין לי חום, זה 37. אז היא רושמת את זה. 
למה? כי זה "פקוח נפש"! מה פקוח נפש? הרי אין לו חום. אבל הם מרובעים וכל דבר "פקוח נפש".

21.  פעם לפני שנים רבות ראיתי שכתבו כי 40 אחוז מהתאונות קורים ביום שבת. כלומר בכל 
השבוע 60 אחוז, דהיינו 10 אחוז בממוצע בכל יום. ויום שבת פי ארבעה – 40 אחוז! למה? הרי 
בדרך הטבע אדרבה בשבת אין הרבה אוטובוסים ואין הרבה מכוניות, כי ב"ה יש גם שומרי שבת, 
אז א"כ צריך להיות פחות תאונות, ולמה זה פי 4 מכל יום מימות החול? כי כתוב בתורה "מחלליה 

מות יומת" )שמות ל"א י"ד(, ואף אחד לא יברח מזה.
22.  מה זה "ואבקשהו ולא נמצא"? אדרבה הוא איננו, למה תבקש אותו? אלא הכוונה שבהתחלה 
הרשע הראשון עוד היה מתייחס בכבוד, אבל הרשע שאחריו יותר גרוע והשלישי יותר גרוע וכו', 
וזו הכוונה "ראיתי רשע עריץ" - זה הרשע הראשון, "ויעבור והנה איננו, ואבקשהו" - כלומר יגיעו 
דורות של רשעים כאלה שנאמר חבל על הרשע הראשון שהלך, כי הוא עוד היה מכבד קצת. 

למשל בן גוריון היה מכבד קצת תלמידי חכמים, אבל אח"כ שכחו הכל.
השבוע הזה קבלתי מכתב מאחת בשם גב' כהן מנתיבות, שכתבה: "שנה שעברה הייתי    .23
בהילולא של הישיבה, וכולם קונים כרטיס 650 ש"ח )עשיתי סימן: קבל "רנת" עמך, גימטריא 650(, 
ואתה אמרת שמי שקונה כרטיס מקבל פי עשרה, ואני לא קיבלתי פי עשרה אלא פי עשרים ויותר". 
אבל אם לתמוך  נו אדרבה, מה הבעיה? "והשנה אני קונה שני כרטיסים ורוצה ברכה". בסדר. 

בישיבה מקבלים שכר פי עשרים ויותר, אז לשמור שבת מקבלים כהנה וכהנה.
ִריף" )שריף פירושו הנכבד(, מה הוא היה  24.  אבא ע"ה מספר סיפור על יהודי אחד בתונס "מאיר ׁשַ
עושה? כל יום הולך להתפלל בזמן וקורא חק לישראל, חוזר הביתה ולומד עם הילדים והנכדים 
שלו, ואח"כ בשעה אחת עשרה וחצי הולך ופותח את החנות שלו ומוכר בד וכדו', בשעה שכולם 
עומדים לסגור את החנויות שלהם. אמרו לו: אתה מג'נון? תבוא בשעה שמונה-תשע בבוקר, 

שבת הקב"ה ישלם שכרו כפלי כפליים, ולא נצטרך לחוקים למען השבת, אלא 
נשמור שבת בלי כפייה. אבל גם אלה שרוצים להילחם בכנסת ולעשות "חוק" 
למען השבת, ג"כ הכל בא בחשבון למעלה, כי כל מי שעושה למען השבת הקב"ה 

משלם שכרו כפלי כפליים.

מאיפה לומדים שאברהם לא הכיר בשרה?
כתוב בפרשה: "ויאמר אל שרי אשתו הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את" טו. 

)בראשית י"ב י"א(. הגמרא )בבא בתרא ט"ז ע"א( אומרת: מה זה "הנה נא ידעתי"? 
וכי עד השתא לא הכיר בה?! אלא מתוך צניעות שהיתה ביניהם לא הסתכל 
בפניה. למה? כי אז היו הנשים הנשואות הולכות עם רדיד ומכסות את הפנים 
ואת הראש, וכולם היו יודעים שזאת אשה נשואה, אז אח"כ כשבאו למצרים 
עברו על שפת הנהר וראה את פניה בנהר, אז אמר "הנה נא ידעתי כי אשה יפת 
מראה את" )עיין בפירוש רגמ"ה בב"ב דף ט"ז סע"א(. בא הרב תורה תמימה )בפסוק 
הרי אברהם אמר "ידעתי" שזה לשון עבר,  שם( והקשה: מה הקושיא הזאת? 
כלומר הנה נא ידעתי מאז ומתמיד, ומי אמר לחכמים שעד עכשיו לא הכיר בה? 
אז הוא תירץ שלומדים ממה שכתוב "הנה", ומשמע שזה דבר חדש. אבל זה 
לא מוכרח, כי יש הרבה "הנה" בתורה ואין בהם דבר חדש, כמו הנה נא אדוני 

סורו נא אל בית עבדכם )בראשית י"ט ב'( ועוד ועוד.

"הנה נא ידעתי" - נא פירושה עכשיו
אלא שיש מלה אחת שהתורה תמימה לא ידע אותה, מה המלה? "נא". טז. 

אנחנו רגילים תמיד לפרש נא לשון בקשה )ע"פ הגמרא ברכות ט' ע"א(, אבל זה 
לא תמיד ככה. אבן עזרא כאן מפרש "נא" הכוונה עכשיו, והתרגום מסייע לו 
שהמלה "נא" מתרגם "כען", ופירושו עכשיו. למה? כי איך נוכל לפרש "הנה 
נא ידעתי" בבקשה ידעתי?! איזו בקשה?! אי אפשר לבאר ככה, אלא הכוונה 
הנה עכשיו ידעתי, כי "נא" פירושה עכשיו25. אבל איך יתכן? וכי עכשיו ידעת 
את זה?! הרי שרה היתה אז בגיל 65, וכי עד עכשיו לא ראית אותה?! אלא זו 

צניעות שהיתה ביניהם, שאפילו באשתו לא הסתכל26.

חיים של אושר תלויים בשמירת הצניעות
מכאן אנחנו לומדים למה שקורה בעוונות בצבא, שמתחילה אמרו שצריכים יז. 

חיילות כי חסר לנו חיילים, מה לעשות?! אז הרבנים שתקו על זה כי כמה הם 
יכולים להילחם?!27 אבל אלה שלקחו אותם לצבא, מתחילה אמרו שישמרו 

אמר להם: השנה ארוכה, ומה שהקב"ה כתב לי בראש השנה יגיע לי עד סוף השנה. כולם צחקו 
עליו ואמרו: יש לנו שוטה אחד שפותח חנותו בשעה שכולם סוגרים את החנויות. פעם אחת הוא 
עשה כרגיל ופתח חנותו בשעה שתים עשרה, וכולם הלכו הביתה לאכול ארוחת צהרים. ראו אותו 
ואמרו: מה יש לשוטה הזה? למי אתה פותח את החנות?! הוא נכנס לחנות, ופתאום באו אנשי צבא 
ואמרו לו: אנחנו רוצים בד מסוג מסויים, וכל החנויות סגורות. אמר להם: יש לי הסוג הזה, כמה 
אתם רוצים ממנו? אמרו לו: תביא לנו כל מה שיש לך בחנות. מכר להם הכל. אח"כ בשעה שתים 
באו חביריו לחנויות, והוא עודנו שם. התפלאו: איך החנות שלך התרוקנה? אמר להם: באו אנשי 
צבא ושילמו לי על כל החנות כולה, אז בזמן שאתם מקבלים קמעא קמעא בכל יום אני קיבלתי 
הכל ביום אחד, ועכשיו אני יכול לנוח בבית כמה חדשים, כי יש לי מנוחה ואני רגוע בלי שום בעיה.
25.  ולפעמים באו שתי פעמים "נא" זה אחר זה, אחד פירושו בבקשה ואחד פירושו עכשיו. כתוב: 
"ויצעק משה אל ה' לאמר אל נא רפא נא לה" )במדבר י"ב י"ג(, בהתחלה "אל נא" פירושו אלקים 
בבקשה, ואח"כ "רפא נא לה" פירושו רפא אותה עכשיו. ככה אונקלוס מתרגם שם: נא הראשונה 
- "בבעו" שזה בבקשה, ונא השניה - "כען" שזה עכשיו. בזה מובן ההמשך: "ואביה ירוק ירק בפניה 
הלא תכלם שבעת ימים, תסגר שבעת ימים מחוץ למחנה ואחר תאסף" )שם פסוק י"ד(, כלומר אמר 
הקב"ה למשה: אתה רוצה עכשיו בזה הרגע? והרי אם אביה נזף בה היא תשאר נזופה שבעה ימים, 
אז תחכה עד שתיסגר שבעת ימים מחוץ למחנה ואחר תאסף. ואם באמת משה רבנו לא ביקש 
עכשיו, אז מה זה "ואביה ירוק ירק בפניה"? הרי הוא רק ביקש שתתרפא מתי שה' ירצה, אלא הוא 
ביקש שתתרפא עכשיו, איפה הוא אמר את זה? במלה "נא". וא"כ "נא" הראשונה פירושה בבקשה 
ו"נא" השניה פירושה עכשיו. וכן כתוב: "למה יאמרו הגוים איה נא אלהיהם" )תהלים קט"ו ב'(, גם כאן 
הכוונה איפה עכשיו אלהיהם? כי הגוים עושים לנו צרות צרורות וטוענים איפה אלקיכם עכשיו?!

26.  באיוב נאמר: "ברית כרתי לעיני ומה אתבונן על בתולה" )ל"א א'(, ואומרת הגמרא )בבא בתרא 
ט"ז ע"א(: "עפרא לפומיה דאיוב", למה? כי הוא מתפאר שלא הסתכל בבתולה והרי אברהם אבינו 
אפילו בדידיה לא אסתכל, כלומר אפילו באשתו לא הסתכל. מה אכפת לנו להשוות איוב לאברהם? 
כי איוב טען שהוא דומה לאברהם אבינו, כמו שאמר "ואתמשל כעפר ואפר" )איוב ל' י"ט(, ומי זה 
שאמר על עצמו שהוא עפר ואפר? אברהם אבינו שאמר "ואנכי עפר ואפר" )בראשית י"ח כ"ז(, אז 
איך אתה ממשיל עצמך לאברהם? הרי הוא כ"כ היה צנוע עם אשתו, ואתה לא מגיע לקרסוליו.

27.  אבל נלחמו שיפטרו את החרדים מזה. החזון איש נלחם על הדבר הזה בכל כחו )השבוע הזה 
ביום ט"ו בחשון זה האזכרה שלו(, ואומרים שבסוף הוא קיבל התקף לב מזה. בהתחלה בן גוריון 
אמר: אנחנו מוכרחים לגייס את הבנות, אז החזון איש כתב לו מכתב בהתרפסות: "עדינות נפשו 
המזוקקה של ראש הממשלה נרו יאיר תתן לו לשחרר את הבנות מגיוס, לפחות הבנות החרדיות" 
)עי' בספר פאר הדור ח"ה עמ' ס"ה(. רבי יצחק זאב מבריסק ראה את המכתב הזה, והתפלא: איך 
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על הצניעות וזה יהיה בעדינות עם הפרדה, ומי שרוצה לשמור יכול לשמור 
וכו', אבל היום זה הולך ומתדרדר עד לאפס, פשוטו כמשמעו. למשל הולכים 
לטנק שכולם חיילים והנהגת היא חיילת, וככה נוסעים ביחד שלוש-ארבע 
שעות, ולפעמים הנהגת צריכה לצאת והיא לא יכולה כי כולם נוסעים ביחד. 
מה אתם עושים?! מה השגעון הזה?! מה הטירוף הזה?! עוד דבר שמעתי 
השבוע מרבנים צבאיים, שעושים בצבא מירוץ בין חיילים וחיילות לראות 
מי רץ יותר טוב, מה הטירוף הזה?! הגמרא )ברכות ס"א ע"א( אומרת: ההולך 
אחרי אשתו זה לא בסדר, ואחרי אשה זה יותר גרוע. ומנוח עם הארץ היה, 
למה? כי נאמר בו: "וילך מנוח אחרי אשתו" )שופטים י"ג י"א(, וא"כ הוא לא 
קרא בתורה, שכתוב "ותקם רבקה ונערותיה ותרכבנה על הגמלים ותלכנה 
אחרי האיש" )בראשית כ"ד ס"א( ולא לפני האיש. ואם הוא שהלך אחרי אשתו 
הוא נקרא עם הארץ אז מה יהיה אחרי נשים אחרות?! זה לא טירוף?! זה לא 
הרס?! זה לא חרבן?! אח"כ מתפלאים: מדוע יש במדינה מליון רווקים? כי 
נמאס להם מהחיים ואין להם טעם בהם. בעבר כאשר היתה צניעות אז הבחור 
מגיע לגיל שבע עשרה-שמונה עשרה ודורש את שלו, מביאים לו אשה צנועה 
ונאמנת לו והוא נאמן לה, והחיים שלהם חיים של אושר28, אבל האושר הזה 
נגמר בימינו, כי האשה נותנת עיניה בחייל אחר והחייל נותן עיניו באשה 
אחרת, וכן על זו הדרך חרבן ושממה. למה אתם עושים את זה?!29. האשה 
טבעה לצניעות וה' ברא אותה לזה, אבל ככה אתם הורסים את הצניעות 
שלה, מחללים את כבוד המשפחה ואת הכל. ועוד שירוצו ביחד, מה הטירוף 
הזה?! אח"כ מתלוננים למה אנשי "הפלג" עושים הפגנות בירושלים ונתנו 
להם מכות וכו', כי אתם גורמים לזה. וכשאתם עושים ככה אתם כופים על 
חיילים דתיים שומרים תורה ומצוות שיהיו חילוניים, וכי אתם חושבים שזה 

מה שיהיה?! לא יקום ולא יהיה.

אין "כפייה דתית" אבל יש "כפייה חילונית"
פעם היו מתלוננים על הדתיים שעושים "כפייה דתית", אבל אין דבר יח. 

כזה, ואף פעם לא היה דבר כזה30, אלא היו מדברים בנחת, ואם אין ברירה 
עושים נידוי ואומרים אין לנו קשר עם הבן אדם הזה כי הוא לא הולך איתנו. 
אבל באמת אתם עושים "כפייה חילונית", ולוקחים אדם לצבא בכח )כח ראשי 
כפייה חילונית(, ואומרים לו: אתה דתי? אין בעיה, אבל כאן צריכים  תיבות 
לשמוע "שירת נשים", שזו שירה נפלאה. וכשאומר להם: זה מפריע לי, 
ומפורש בגמרא )ברכות כ"ד ע"א( "קול באשה ערוה", לא רוצים להבין. אתם 
יודעים מה היה לפני 700 שנה בימי הרשב"א? ספרד היתה אז תחת מלכות 

החזון איש כותב ככה לאדם כזה?! אני לא מסוגל לכתוב לו ככה. אבל החזון איש מסוגל לזה, 
כי כתוב )סוטה מ"א ע"ב( "מחניפין את הרשעים בעולם הזה", ולכן אפילו שבן גוריון לא היה 
בסדר החזון איש כותב לו בצורה כזאת. ובאמת זה לא השפיע עליו. אבל בסוף אמר החזון 
איש: "דבר כזה לא יקום ולא יהיה". ומאז עד היום לא מחייבים את הבנות החרדיות להתגייס.

28.  איך אומרים שם )בשבע ברכות(? "אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה גילה רנה דיצה וחדוה 
אהבה ואחוה שלום ורעות". המלים "אהבה ואחוה שלום רעות" ראשי תיבות אושר. פעם מישהו 
הלך לרב מבריסק וביקש ממנו לברך את החתן, אמר לו הרב באידיש: "אושר רב", שאל אותו: 

זה הכל? אמר לו: זה הכל. כי אושר זה כולל בריאות וחיים וילדים ושמחה ועושר וכל טוב.
29.  אבל מה אמרו השוטים האלה? יש לנו מקור שצריכים להיות ביחד. המדרש )ויקרא רבה 
פרשה כ"ו פיסקא ב'( אומר על פסוק "נפשי בתוך לבאים אשכבה לוהטים בני אדם שיניהם חנית 
וחצים ולשונם חרב חדה" )תהלים נ"ז ה'(, שבימי דוד המלך היו הולכים למלחמה ונופלים, וככה 
אמר דוד בפירוש בסיפור של אוריה החתי: "כי כזה וכזה תאכל החרב" )שמואל ב', י"א כ"ה(, למה? 
כי אמנם "נפשי בתוך לבאים" – כלומר אני נמצא בתוך אנשים חכמים ולבאים בתורה כמו דואג 
ואחיתופל, אבל "בני אדם שיניהם חנית וחצים ולשונם חרב חדה" - כלומר הם מדברים לשון 
הרע, ובגלל זה נופלים במלחמה. לעומת זה, בימי אחאב היו עובדי עבודה זרה ואף אחד לא 
היה נופל במלחמה, ככה היה פעם ראשונה ופעם שניה ופעם שלישית עד שאחאב נפל לבסוף 
וכולם חזרו הביתה, "ויעבר הרנה במחנה... איש אל עירו ואיש אל ארצו" )מלכים א' כ"ב ל"ו(. 
כי בימי אחאב לא היה לשון הרע, מנין לנו? כי אליהו הנביא עמד בהר הכרמל ואמר:  למה? 
"אני נותרתי נביא לה' לבדי, ונביאי הבעל ארבע מאות וחמשים איש" )מלכים א', י"ח כ"ב(, והרי 
מה שאמר "נותרתי נביא לה' לבדי" זה לא אמת, כי יש עוד מאה נביאים מתחבאים במערה, 
שעובדיה היה מכלכל אותם לחם ומים )שם פסוק ד'(, אז א"כ איך אתה אומר "נותרתי נביא 
לה' לבדי"? אלא באמת היו יודעים שיש עוד נביאים, רק שאף אחד לא פתח את הפה ואמר: 
אדוני המלך אחאב, אליהו לא אומר אמת כי יש עוד נביאים במערה, כי אף אחד לא דיבר לשון 
הרע, ובזכות זה הצליחו במלחמות. מה לומדים מהמדרש? שצריך אחדות בעם, ולכן אומרים 
הרמטכלי"ם - חיילים וחיילות הולכות ביחד. אבל איפה הם ראו כאן שבימי אחאב היו חיילות, 

אדרבה שיביאו לי מקור לזה, וכי יש דבר כזה בעולם?! מעולם לא היה כדבר הזה.
רק בזמן הסנהדרין שאם היו תופסים מחלל שבת, מעידים ומתרים בו שהוא יתחייב    .30
מיתה, ואם הוא אומר "בכל אופן אני רוצה לחלל שבת ולהתחייב מיתה", אז דנים אותו לזה. 
וגם זה היה רק אחת לשבעים שנה, וסנהדרין כזאת נקראת "חבלנית" )מכות ז' ע"א(. אבל אין 

דבר כזה "כפייה דתית".

נוצרים )כי בהתחלה היתה ספרד הערבית ואח"כ עברה להיות ספרד הנוצרית(, אז 
היו מחייבים את כל היהודים לבוא ביום ראשון לכנסיות, מה יש שם? דרשה 
של איזה מג'נון שמוכיח מהתורה שהנצרות אמת31, והיהודים היו חייבים 
לשמוע טענה אחר טענה שלו. מה עשו היהודים? היו לוקחים אטמים או 
צמר גפן ומכניסים באזניים, כדי שלא ישמעו את זה. אבל הנוצרים הרגישו 
בהם, אז היו עוברים עליהם בשעת הדרשה של החמור הזה, ואומרים להם 
אסור לשים צמר גפן באזניים. וא"כ זו עצה לחיילים שישימו צמר גפן, אבל 

אז יעשו להם מה שעשו שם. לא עושים דבר כזה.

למה תהרסו את החיילים הדתיים?!
הרי צריכים את החיילים לענין המלחמה שימסרו עצמם על ישראל, יט. 

אז אדרבה החיילים הדתיים של ישיבות ההסדר וכדו' מוסרים עצמם יותר 
מאחרים, כי הם מאמינים שהם עוזרים לפדות ישראל מיד צר וכו' )וגם סיפרו לי 
שחצי מהקצינים הם דתיים(. אז למה תהרסו אותם?! בשביל מה תהרסו אותם?!

מעשים שפוגעים בצניעות הורסים את העם ובטחונו
אין עצה בדבר הזה, אלא רק שהרב הצבאי הראשי הרב קרים שליט"א כ. 

יכתוב ספר על זה. אמנם אמרו לי שהוא כתב ספר על הצניעות לפני שבע 
שנים, אבל הוא מפחד לפרסם אותו, כי הוא מקבל משכורתו מהצבא, מה הוא 
יכול לעשות?!32 ולכן צריך שרבני הציונות הדתית כמו הרב טאו והרב אבינר 
ואחרים, יתמכו בידו של הרב הצבאי ויגלו דעתם: אנחנו מגלים דעתנו דעת 
תורה, שאסור לחיילים וחיילות שירוצו ביחד וכדו', כי אסור לעשות מעשים 
כאלה שפוגעים בצניעות של עם ישראל, ואין במעשים האלה שום ברכה, לא 
לצבא ולא לבטחון ולא לכלום, רק להרוס את העם. וזה לא הורס רק את התורה 
אלא העם הולך ונהרס. והרי אם הם רוצים להרוס את העם אז לא צריכים 
לשבת כאן, אלא כל אחד יילך לחוץ לארץ לכל מקום בעולם, וכי אנחנו צריכים 
לשפוך את דמנו על חנם?! בשביל מה לעשות את הדבר הזה?! תבינו מה אתם 
עושים בזה. שהדברים יכנסו בלבם של השופטים והשופטות וכל האנשים 
האלה, "ויהי בימי שפוט השופטים" )רות א' א'(, "בשופטני עסקינן". ואולי זה 

ישפיע עליהם שיבינו שלא עושים כדברים האלה.

אין לרבנים לפחד לומר את דעתם
אמנם הרבנים הצבאיים אומרים: יש לנו מרא דאתרא רבי אייל קרים כא. 

שיחיה, אבל רבי אייל הזה "כאייל תערוג" )תהלים מ"ב ב'(... הוא מחכה שיתנו 
לו חיזוקים ויחזקו אותו, אז ממה אתם מפחדים?! "למה תרצדון" )שם ס"ח י"ז(, 
השורש של המלה "תרצדון" הוא רצ"ד, וזה ראשי תיבות "רבני ציונות דתית", 
אז למה תרצדון?!33 ממה אתם מפחדים?! תכתבו שדעת התורה כך וכך ולא 

31.  איך הוא מוכיח להם? כתוב "שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד" )דברים ו' ד'(, אז הנה השילוש 
הרי "אלקינו" בטעם טרחא וזה מפסיק: "שמע  "ה' אלקינו ה'". אבל הוא בהמה בצורת אדם, 
ישראל, ה' אלקינו, ה' אחד". אבל צריך לתת לו "טרחא" במקל )טריחה בערבית זו מכה( ולהוריד 
את הראש שלו, שהרי הפסוק מדבר על אחדות ה' ואתה הופך אותו לשילוש?! מה אתה עושה?! 
הרמב"ם במאמר "תחיית המתים" אומר שהנוצרים לקחו את הפסוק שמעיד על ייחוד ה' 

והפכו ושיבשו אותו.
32.  פעם היה מקרה כזה לפני עשרים שנה בערך, שערפאת ימ"ש החליט לטוס בשמי הארץ, 
באיזה יום? בשבת )ששת ימי השבוע לא מתאימים לו, אלא רק יום שבת(. אז הוא אמר לראשי 
המדינה: אתם צריכים לשמור עלי. והסכימו לזה. אבל אם היתה להם טיפת ֵשֶֹכל היו אומרים 
יב אותך לטוס  ִחֵיּ לו: אתה בחרת לטוס בשבת אז תביא חיילים ערבים שישמרו עליך, מי 
בשבת?! הרי יש לך יום ראשון ויום שני ויום שלישי ויום רביעי ויום חמישי )ויום ששי זה השבת 
שלהם(, וחמשה ימים שלמים זה 120 שעות, אז תטוס בהם מהבוקר עד הערב עד שתתפקע... 
למה בשבת?! אבל המדינה הסכימה לו. ולא די הדבר הזה, אלא הכריחו חיילים דתיים לשמור 
עליו ביום שבת! אמרו החיילים: מה פתאום? אנחנו שומרי שבת, אז הביאו להם מכתב מהרב 
הראשי הצבאי אז, שאמר שזה פקוח נפש ומותר לעשות את זה. וכי לשמור על ערפאת זה 
פקוח נפש?! מי שמע כדבר הזה?! הרי הוא אשם במות אלפיים יהודים שנהרגו מאז הסכמי 
אוסלו הארורים שהוא חתם עליהם, ושבוע אחרי זה הלך לדרום אפריקה ונאם: "אני עושה 
מה שעשה הנביא", מי זה הנביא? מוחמד, מה הוא עשה? הבטיח ליהודים משבט "קיינוקה" 
שלא יפגע בהם ואח"כ בגד בהם "ִגדרה" )ִגדרה בערבית פירושו בגידה(. אז שאלו את שמעון פרס: 
איך אתה חתמת איתו? אמר להם: אז מה? הוא רק אמר. אבל באמת הוא אמר ועשה, ואלפיים 
יהודים נהרגו מזה. וכי אדם כזה יש לו "פקוח נפש" ונחלל בשבילו את השבת?! אבל הרב 

הראשי הצבאי אז היה מוכרח לחתום...
33.  פעם היה פייטן אחד בתונס שהשירים שלו היו נפלאים, מתוקים מדבש ומלאים רגש, וגם 
המנגינות מיוחדות, ושמו אשר מזרחי. אבא ע"ה היה מכיר אותו, ואני זוכר שפעם אבא פגש 
אותו במדרגות של בית הדין בתונס )בערך בשנת תשט"ו או תשט"ז( ואמר לו: אני אמרתי איזה 
דבר בשנת 1934, איזו שנה זאת? תרצ"ד, אז אבא אמר לו: "למה תרצדון"?! הוא לא הבין את 
זה. חזר אבא והסביר לו: מי הביא אותך לתרצ"ד? איך חזרת אחורנית עשרים שנה?! )כי זה היה 
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יעשו לכם כלום, כי מותר לכם לחוות את דעתכם, וכמו שהם מחווים דעתם 
בכל השטויות שבעולם, אז אתם תאמרו שזו דעת התורה ואל תפחדו מזה. 
הרמב"ם בסוף אגרת תימן כותב: "אני יודע שהמכתב הזה שכתבתי לכם יש 
בו סכנה גם לי34, אבל בדבר שיש בו צידוק וזיכוי הרבים אין לפחד מהסכנה". 
תזכרו את זה, שדבר שיש בו זיכוי הרבים אין לפחד מהסכנה! וגם הרב הראשי 
הצבאי מה אתה מפחד?! וכי צנזורה יש כאן?! תאמר: זו דעתי דעת התורה, 
ואתם תקפצו ותעשו מה שתרצו, "יתהוללו יתגוללו יתמוללו יתבוללו" )ככה 
כתב בן גבירול(, מה זאת אומרת? אני בתור רב חייב לומר דעת התורה, ואתם 

תעשו מה שתרצו. אדם צריך להיות אמיתי35.

האמת יכולה לפוצץ כל השקרים שבעולם 
אברהם אבינו היה אמיתי, ולא מפחד מאף אחד. הוא אמר את האמת שלו כב. 

בפני נמרוד: וכי אתה בראת את העולם?! הרי אבא שלך זה כוש, אז מאיפה 
בראת את העולם?! אמר לו נמרוד: אז לא אני בראתי, אלא האש בראה את 
העולם ותעבוד אותה, אמר לו אברהם: הרי אם תשפוך מים על האש היא 
תכבה. אמר לו: אז תעבוד את המים, ענה לו: הרי העננים נושאים את המים 
באויר. אמר לו: אז תעבוד את העננים, ענה לו: הרי רוח סערה באה ומעיפה 
ומזיזה אותם לכאן ולכאן. אמר לו: תעבוד את הרוח, ענה לו: הרי בן אדם סובל 
את הרוח כשהולך בשוק וזה לא מפריע לו. אמר לו: טוב, תעבוד את האדם. 
שאל אותו אברהם: איזה אדם? הרי אפשר לזרוק אותו באש... וככה עשה לו 
"גלגל הוא שחוזר בעולם" )שבת קנ"א ע"ב(. אמר לו נמרוד: אתה משגע אותי, אז 
נזרוק אותך לכבשן והכל יהיה בסדר. צריך לדעת שאם אתה אומר את האמת 
לא יעמוד בפניה כלום36, כי יש כח לאמת לפוצץ כל השקרים שבעולם! ולכן 
תאמרו להם שאם אתם רוצים שיהיו לנו חיילים טובים אז אל תשגעו אותם, 
כי אי אפשר שחייל תהיה דעתו בפלונית ואלמונית והיא תהיה דעתה בפלוני 
ואלמוני, בשביל מה תעשו את זה?! אדרבה שתהיה הפרדה לפחות בעניינים 
כאלה כמו מירוץ וכדו', כי לא עושים כדבר הזה. ולכן הרב צריך לגלות דעתו 
ולומר להם: אני מרא דאתרא! אבל יש "מרא" במובן של מרירות, כמו שכתוב: 
"אל תקראנה לי נעמי קראנה לי מרא" )רות א' כ'(, והמלה "מרא" כתובה באל"ף 
מלשון מרירות. ולכן צריך שכל הרבנים יחזקו אחד את השני, "איש את רעהו 

יעזורו ולאחיו יאמר חזק" )ישעיה מ"א ו'(.

"ושלוש עשרה שנה מרדו" - מחלוקת רש"י ואבן עזרא
בפרשה יש פסוק נפלא שנחלקו בו רש"י ואבן עזרא. כתוב: "שתים עשרה כג. 

שנה עבדו את כדרלעומר ושלש עשרה שנה מרדו", "ובארבע עשרה שנה 
בא כדרלעומר והמלכים אשר אתו" )בראשית י"ד ד'-ה'(. רש"י אומר: "ובארבע 
עשרה שנה" - למרדן. מה רוצה רש"י? כלומר שתים עשרה שנה עבדו, שלש 
עשרה שנה מרדו, ובארבע עשרה שנה למרדן, זה חוץ משתים עשרה שנה 
הראשונות שעבדו אותו. אבל אבן עזרא יש לו שפה משלו, הוא כותב: "ושלש 
עשרה שנה מרדו" - כמו "כי ששת ימים עשה ה'" )שמות כ' י"א(. ובעל סדר עולם 
חיברם, ודעתו רחבה מדעתנו". לך תבין מה הוא מדבר, הרי אבן עזרא דעתו 
רחבה ובעל סדר עולם דעתו רחבה עוד יותר... מה רוצה אבן עזרא? אלא הוא 

עשרים שנה אחרי שנת תרצ"ד(.
34.  למה? כי הוא כתב את זה באותיות עבריות ובשפה ערבית, והרי הוא היה במצרים תחת 
ממשל ערבי, ועכ"ז הוא כותב שם: "הבטיח לנו בורא עולם שלא יעזוב אותנו ולא יחליף אותנו 
בשום אומה", והביא פסוקים מישעיה שרומזים על מוחמד וכדו'. משהו נפלא, לקרוא את 

הדברים האלה זה אדיר!
35.  פעם ביקשו מהנודע ביהודה להשיא כהן עם גרושה, אמר להם: זה אסור. הכהן הזה היה לו יד 
ושם בממשלה. אז הלך לראש העיר ואמר לו: הרב לא רוצה להשיא אותי, אמר לו: אם ככה אני 
אחייב אותו. קרא לו: "רבי יחזקאל, עליך להשיא את הזוג הזה אפילו שזה כהן וגרושה".  אמר לו: 
טוב אני מוכן, אבל גם כבודו יהיה מוכן לבוא לחתונה שיראה שאני משיא אותם. כאשר התחילו 
את החופה, הנודע ביהודה אמר לחתן: תגיד מלה במלה "הרי את מקודשת לי כדת ראש העיר 
של פראג", שאל אותו: מה זה? אומרים "כדת משה וישראל". אמר לו הנודע ביהודה: הרי לפי 
דת משה וישראל לא עושים ככה, אמר לו ראש העיר: אתה צודק. והנודע ביהודה אמר לחתן: 
אין חתונה! מה אתה משחק? אם אתה רוצה "כדת משה וישראל" זה אסור, ואם אתה רוצה 
"כדת ראש העיר של פראג" אז תלך לכנסיה ושם תקבל חתונה, כי אי אפשר לעשות דבר כזה.

פעם הכמרים תפסו אסטרונום גדול ושמו "גלילאוס", ואמרו לו: אתה צריך להישבע    .36
לפנינו שהשמש מסתובבת סביב כדור הארץ )כי ככה חשבו תמיד(, לא הסכים. אמרו לו: אם לא 
תשבע ככה הנה יש כאן מדורה ונזרוק אותך לתוכה. וכי יש לו כח של אברהם אבינו שיהיה 
מוכן ליזרק לכבשן האש על "קדושת" השמש וכדור הארץ?! מה אכפת לו?! אמר להם: טוב אני 
נשבע שהשמש מסתובבת סביב כדור הארץ. אחרי שנשבע אמר בלחש: "ובכל זאת נוע תנוע 
הארץ". כלומר כדור הארץ מתנועע על אפם ועל חמתם, וגם המדורה מתנועעת וגם הכמרים 

וכולם מתנועעים. כשאדם אומר דבר אמיתי אי אפשר להזיז אותו.

מתכוין שפירוש הפסוק "ושלש עשרה שנה מרדו" אין הכוונה שמרדו שלש 
עשרה שנה, אלא הכוונה בשנה השלש עשרה מרדו, וחסר בי"ת בפסוק, וכאילו 
כתוב "ובשלש עשרה שנה מרדו". איפה ראינו שהתורה מחסרת בי"ת? בפסוק 
"כי ששת ימים עשה ה'", מה הכוונה? "בששת ימים עשה ה'". ולכן זו כוונת 
הפסוק: שתים עשרה שנה עבדו, בשנה השלש עשרה מרדו, ובשנה הארבע 
עשרה הגיעו למלחמה. בסה"כ ביחד זה ארבע עשרה שנה, ולא עשרים ושש 
שנה כמו שמפרש רש"י. אז אבן עזרא מוסיף כאן בי"ת, ומביא דוגמא "כי 

ששת ימים עשה ה'"37. 

יסוד המחלוקת הנ"ל
למה רש"י לא פירש ככה? כי הלשון "ושלש עשרה שנה" משמע שלש כד. 

עשרה שנה ממש. ולמה אבן עזרא פירש חסר בי"ת? כי זו סברא פשוטה, היתכן 
שכדרלעומר הזה שומע שמרדו בו שלש עשרה שנה והוא נרדם?! מה קרה 
לך?! לא אכפת לו שלא שילמו מיסים שנה אחר שנה, ורק אחרי ארבע עשרה 
שנה אמרו לו: "קום, ישן אל תירדם"... והתחיל להילחם הוא והמלכים אשר 
אתו, איפה היית עד עכשיו?! לכן יותר מסתבר "ושלש עשרה שנה" הכוונה 

שנה אחת, ופירושה "ובשלש עשרה שנה".

דוחק הלשון או דוחק הענין?
וזו מחלוקת בפוסקים אם יותר טוב לסבול דוחק הלשון או דוחק הענין. כה. 

וגם כאן זה ככה: רש"י אומר "ושלש עשרה" כפשוטו, שמרדו במשך שלש עשרה 
שנה, כי זה פשט הלשון. ואילו אבן עזרא אומר "ושלש עשרה" חסר בי"ת, כי 
זה דוחק הענין לומר שכדרלעומר "ישן" שלש עשרה שנה, לכן צריך לפרש 
"ובשלש עשרה שנה". מרן בבית יוסף )יו"ד סימן רכ"ח( כותב: "מוטב לסבול 
דוחק הלשון מלסבול דוחק הענין". ומצאתי שזו מחלוקת בין רש"י והרמב"ם38, 
ורש"י הולך לשיטתו , וכאן פירש כן ע"פ סדר עולם. אולם במדרש רבה )פרשה 
מ"ב פיסקא ג'( מופיעה מחלוקת בין רבי יוסי ורשב"ג בזה, אחד פירש כמו רש"י 
ואחד פירש כמו אבן עזרא. וא"כ נחלקו תנאים בזה. כמה זה נפלא לראות 
כלל שנחלקו בו המפרשים ואתה מוצא שזו מחלוקת תנאים בבראשית רבה. 

יש לשים דגש על הדגש
קראנו היום פסוק אחד: "וירד העיט על הפגרים וישב אותם אברם" כו. 

)בראשית ט"ו י"א(. היה יהודי אחד חזן מפורסם עם קול נעים )לפני 22 שנה( 
ב עם  ֵ ּשׁ ב אותם אברם", בלי דגש בשי"ן. אמרתי לו: צריך לומר ַוּיַ ׁשֶ שקרא "ַוּיָ
ב" מלשון  דגש בשי"ן, אתה יודע למה? כי חסר שם נו"ן, והיה צריך להיות "ַוַיְנֵשׁ
ב" בלי דגש פירושו השיב והחזיר אותם. וכי נפרש כאן  ׁשֶ רוח מנשבת, אבל "ַוּיָ
שירד העיט על הפגרים כלומר ירדו העופות שרצו לטרוף את הפגרים ואברהם 
ב" עם דגש  ֵ ּשׁ החזיר אותם?! לאן החזיר אותם? לשמים?! לכן צריך לומר "ַוּיַ
ב  ֵ ּשׁ בשי"ן. תשים לב שיש דגש ויש רפה. מאז החזן הזה זוכר שצריך לומר ַוּיַ
בדגש כי חסר נו"ן. אנשים מזלזלים בדגש, אבל זה היסוד של לשון הקודש, 

ואסור לזלזל בזה.

"וקויי ה' יחליפו כח" ביו"ד ולא בוא"ו
בהפטרה כתוב: "וקויי ה' יחליפו כח" )ישעיה מ' ל"א(. צריך לומר "וקויי" כז. 

ביו"ד ולא "וקווי" בוא"ו. פעמיים בתנ"ך יש פסוק כזה: אחד בישעיה "וקויי 
ה' יחליפו כח" שזה ביו"ד, והשני בתהלים "וקווי ה' המה ירשו ארץ" )ל"ז ט'( 
שזה בוא"ו. והרב לחם הבכורים )עמ' תקל"ה בנד"מ( נתן בזה סימן: ישעיה 
מתחיל ביו"ד ולכן הפסוק שלו "וקויי" ביו"ד, ואילו דוד המלך שכתב ספר 
תהלים יש בשמו וא"ו, לכן הפסוק שלו "וקווי" בוא"ו. אבל כאן זה "וקויי" 
)ויש רשימה ארוכה שלהם(. אמנם יש מעט  ביו"ד, וככה כתבו הראשונים 
שאומרים "וקווי" בוא"ו, אבל מה שמקובל זה לומר "וקויי" ביו"ד. ואפשר 

37.  הוא השתמש בדוגמא הזאת גם במקום אחר. באיכה )א' ז'( כתוב: "זכרה ירושלים ימי עניה 
ומרודיה כל מחמודיה אשר היו מימי קדם", ואבן עזרא פירש: "ימי עניה" - כמו כי ששת ימים 
עשה ה'. בא אלי בחור שלמד פעם בכסא רחמים בחו"ל, והתחיל להתפלפל באבן עזרא הזה, 
אז אמרתי לו: בוא תבין אותו, הוקשה לו איך כתוב: "זכרה ירושלים ימי עניה ומרודיה"? וכי 
עכשיו היא נמצאת בנחת?! הרי זו מגלת איכה המדברת על החרבן. לכן הוא פירש שחסר בי"ת, 
וכאילו כתוב "זכרה ירושלים בימי עניה ומרודיה כל מחמודיה", כלומר שעכשיו היא נמצאת 
בעוני ובצרות והיא זוכרת את ימי מחמודיה שפעם היו לה. אבן עזרא יש לו שפה משלו, וצריך 
לשבור את הראש להבין אבן עזרא אחד. פעם שאלו את מהר"ם מרוטנברג )בשו"ת שלו דפוס 

פראג סי' תקי"ג( על אבן עזרא בפרשת אחרי מות )ויקרא ט"ז ח'(, וענה להם.
בספר לא תשיך )בבא מציעא ס"ד ע"ב ובגליון שם(, כתבתי שרש"י פירש שם ע"פ הלשון    .38

והרמב"ם פירש אחרת בגלל הענין, אע"פ שהלשון משמע כמו רש"י.
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להחזיר את המפטיר על זה, שהרי לא יתכן שכל אחד יעשה תורה לעצמו, שאם 
ככה אין לדבר סוף, אלא נקבע בראשונים הרד"ק ומנחת שי )ואחרים( לומר 

בישעיה "וקויי" ביו"ד.

"צוערה" מלרע ולא מלעיל
בשבת הבאה פרשת וירא יש לנו פסוק: "ולוט בא צוערה" )בראשית י"ט כח. 

כ"ג(. רוב העולם אומרים "צוערה" מלעיל, אבל זה לא יכול להיות, למה? כי 
העי"ן מנוקדת בשוא פתח, והרי לא עומדים בשוא, לא בשוא פתח ולא בשוא 
קמץ ולא בשוא סגול, "ותפול שבא" )איוב א' ט"ו(. אז מה נעשה? ננגן את הטעם 
בצד"י ו"ערה" תהיה יבשה בלי טעם?! אלא "ולוט בא ֽצֲֹעָרה" לעמוד קצת בצד"י 
ולנגן את הסוף פסוק ב"ֲעָרה" והמלה מלרע. אמנם לא בכל הספרים כתוב געיא 
ברי"ש, אבל בספרים מדוייקים יש שם געיא וצריך לנגן שם את המלה39. בא אחד 
ּתּו"  שוטה וכתב עלי: אתם "מבקרי המקרא", עניתי לו: כשאתם אומרים "בורוך ַאֽ
)מלעיל( במקום "ברוך אתה" זה בסדר, כי אתם נוהגים ככה וקוראים הכל מלעיל, 
אבל כשאני אומר "צוערה" מלרע אתה בא לאכול אותי?! מה יש לך?! אמר לי: 
הראשונים כתבו "צוערה" מלעיל. אבל באמת יש כמה מקומות בראשונים 
שקוראים "מלעיל" לגעיא, כי כאשר אתה עומד קצת בצד"י זה נקרא מלעיל, 
אבל לעולם הטעם הוא מלרע. וכמו שקוראים "האוהלה" )בראשית י"ח ו'( ככה 
גם צוערה, כי אי אפשר לעמוד בשוא פתח, וגם לא יתכן לעשות "מלפני דלפני" 
)עבודה זרה י"ד ע"א( ולנגן באות הראשונה. לכן אדם צריך לקבל את האמת, ולא 

להתווכח יותר מדי.

מילה שלא בזמנה בימי חמישי וששי
הרשב"ץ, רבנו שמעון בר צמח )ח"א סי' כ"א( אומר שאין עושים מילה שלא כט. 

בזמנה ביום חמישי )כמו שאין עושים מילה שלא בזמנה ביום שבת( כלומר אם הילד 
היה חולה ולא עשו לו ברית בזמנה, אח"כ נתרפא ביום רביעי בשבוע, אז לא 
עושים לו ברית מילה ביום חמישי, כי אז יפול יום שלישי למילתו ביום שבת, 
ויצטרכו לחלל שבת בשבילו. אמנם הש"ך )יו"ד סי' רס"ו ס"ק י"ח( מתיר בזה. והוא 
ראה את דברי הרשב"ץ ולא קיבל אותם. אבל הרשב"ץ אומר שביום ג' למילה 
זה כואב לילד, כמו שכתוב: "ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים" )בראשית ל"ד 
כ"ה(, וא"כ יצטרכו לחלל עליו את השבת, ואם זה היה מילה בזמנה אין הכי נמי, 

39.  ורבי שאול כהן )לחם הבכורים עמ' רמ"ב בנד"מ( מעיד בשם חכם אחד לפני ארבע מאות שנה 
רבי יעקב לומברוזו, שאומר: מצאתי בספרים מסוימים געיא ברי"ש של "צוערה".

שהרי עושים את המילה עצמה בשבת, אבל אם המילה הזאת שלא בזמנה מה 
תעשה?! לכן אל תעשה אותה ביום חמישי אלא תדחה אחרי שבת )עיין בט"ז יו"ד 
סי' רס"ב סק"ג(, אבל יש על זה ויכוחים ארוכים מאד. ויש תשובה בשו"ת יביע 
אומר )ח"ה חיו"ד סימן כ"ג( שהאריך מאד בדבר הזה, ולמסקנא הספרדים נוהגים 
כמו הרשב"ץ שלא לעשות מילה שלא בזמנה בימים האלה. וגם בין האשכנזים 

הרבה נוהגים כמו הרשב"ץ. 

קושיא על הרשב"ץ מאברהם אבינו
אבל יש לנו קושיא על זה: הרי כתוב "וירא אליו ה'" )בראשית י"ח א'(, ומתי ל. 

נראה ה' לאברהם אבינו? חכמים אומרים שזה היה ביום השלישי למילה )ב"מ 
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פניה אישית
יום שני י' בחשון תשע"ח בס"ד

לכבוד כל קוראי ידידי ואוהבי העלון "בית נאמן" הי"ו, שלום רב!

אודה ה' בכל לבב, אשר זיכנו להפיץ את דבר ה' ברמה, ולהוציא לאור עולם את העלון הקדוש 
"בית נאמן", בעשרות אלפי עותקים זה כמה וכמה, הלכה ואמונה אגדה והשקפה בשפה ברורה 

ונעימה, ומאות אלפים נהנים מהם, ושותים אותם בצמא.

בעלון מובא סיכום שיעורו הנפלא של מו"ר מרן ראש הישיבה שליט"א, הלכות ברורות עם חכמות 
קדומות, עצות והדרכות, ומוסר עם אגדות, מעשיות צדיקים ולקחי מוסר, מתוקים מדבש ונופת 

צופים, ערוכים ומסודרים בטוב טעם ודעת ובסגנון נעים השווה לכל נפש.

ובזכותו, רבים זוכים לראות מידי שבוע בשבוע, את יופי התורה וטועמים מצוף דבשה ומתיקותה, 
ונועם אמריה. ובכל יום חמישי נעשה לישראל יום שמחה, כשהכל מצפים בכליון עיניים לעלון 
הנפלא, ורבים אומרים מי יראנו טוב. עד שזכינו לראות בחוש איך שמתקיים בנו דברי הנביא 
עמוס )ח, יא( "הנה ימים באים...  והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם 

לשמוע את דברי ה'".

שבוע  מידי  העלון,  בעריכת  מוקדשים  ועמל  טרחה  של  שעות  כמה  מאליו,  ומבין  רואה  אחד  וכל 
בשבוע, כאשר מצד אחד נעשה מאמץ כביר לשמר את לשונו הטהור כיציאתו מפה קדוש של 
רבנו נר"ו. ובמקביל, לסדר ולהוסיף מקורות ומראי מקומות. זאת בנוסף לעלויות הרבות ההדפסה 
וההפצה בעשרות אלפי עותקים בכל רחבי הארץ והעולם. וכן לעול של עבודת הגרפיקה והעיצוב 

בסגנון מיוחד ומאיר עינים.

ועדי בשמים, שהעלון יוצא לאור במסירות נפש ממש, ולולא ה' שהיה לנו, 
ומבלי העזרה והתמיכה של הציבור הקדוש,  

היאך נוכל לישא בעול הגדול והכבד הזה?

 ולכן כל מי שהמשך הוצאת העלון יקרה לליבו,
יבוא ויטול חלק עמנו במשימה הכבדה הזו. 

הזכות להיות שותף!
צאו וראו כי אם היה כל מי שנהנה מהלימוד בעלון תורם לאחזקתו שקל אחד 
או שנים מידי שבוע, היינו יכולים להחזיק את העלון בצורה טובה, ואף היינו 
זוכים להגדיל את הפצתו ביתר שאת, ועוד מאות אלפים נוספים יזכו להנות 

מזיו התורה. וכל המוסיף מוסיפים לו.

 וכל המעשים והעושים עליהם הכתוב אומר )ישעיה נח, ט(
"אז תקרא וה' יענה תשוע ויאמר הנני" )עיין יבמות סג(

הכו"ח בברכת כהנים,
עבד לעבדי ה', חננאל כהן

צאו וראו
 כי אם היה

 כל מי שנהנה
 מהלימוד בעלון
 תורם לאחזקתו

 שקל אחד או שנים
 מידי שבוע,
 היינו יכולים

 להחזיק את העלון
 בצורה טובה,

 ואף היינו זוכים
 להגדיל את הפצתו

ביתר שאת!
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דף פ"ו ע"ב ורש"י בחומש(, ומתי זה היה? ביום ראשון של פסח40. וא"כ יוצא 
שאברהם אבינו עשה את המילה יומיים לפני פסח. ולכאורה למה הוא עשה 
ככה? הרי זה יגרום לך חילול חג. זו קושיא. אמנם לפי הש"ך ניחא. אבל לפי 

הרשב"ץ מה נענה על זה?

שני תירוצים לקושיא הנ"ל
בשו"ת יביע אומר )שם אות ד'( כתב שדוקא בשבת חששו שיצטרכו לחלל לא. 

אבל ביום טוב לא חששו לזה, כי חשש חילול יום טוב בזה לא נורא כ"כ כמו 
שבת, ולכן מותר למול יומיים לפני החג, ואפילו שהיום השלישי יפול בחג 
אין בזה שום בעיה, וממילא ניחא הקושיא. אבל הביא שם שיש חולקים בזה, 
והדרא קושיא לדוכתה. אבל התירוץ הכי טוב, שהרי למה אברהם אבינו לא 
עשה מילה לפני כן? והרי אמרו חז"ל "קיים אברהם אבינו כל התורה כולה עד 
שלא ניתנה" )קידושין פ"ב ע"א(, אז למה לא קיים את המילה? אלא שאם היה 
מקיים את המילה אז אח"כ כשיקבל מצוה מהקב"ה על זה לא יכול למול עוד 
פעם, והשכר של מצווה ועושה הוא יותר גדול משל מי שאינו מצווה ועושה 
)שם ל"א ע"א(, לכן אברהם אבינו אמר: מוטב שאמתין עד שה' יצוה אותי. וה' 
ציוה אותו יומיים לפני פסח, וכיון שבאותו היום שה' ציוה אותו הוא עשה 

ברית א"כ זה נחשב מילה בזמנה, ובמילה בזמנה אין שום בעיה. 

40.  כך איתא במדרש )בראשית רבה סוף פרשה נ' פיסקא י"ב( שסדום נחרבה בליל ט"ז בניסן, 
כלומר בליל שני של פסח. וא"כ המלאכים היו אצל אברהם ביום ראשון של פסח.

לא שואלים שאלות על אברהם אבינו
ועוד תירוץ לזה, שאברהם אבינו אין לו דאגות שמא יהיה חולה ויצטרך לב. 

רופא שירפא אותו, שהרי בא אליו המלאך רפאל לרפא אותו, וא"כ אין לו שום 
בעיה בעולם. אברהם אבינו לא מקשים עליו קושיות, כי הלואי שנגיע לאחד 
ממליון מהחסידות שלו מהצדקות שלו מהיושר שלו ומהאמת שלו. אדם 
שהולך ביושר כמו אברהם אבינו, נאמר עליו ביחזקאל: "אחד היה אברהם 

ויירש את הארץ" )ל"ג כ"ד(. ברוך ה' לעולם אמן ואמן.

מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את כל שומעי 
דברי התורה כאן, או דרך הלוין או דרך הרדיו או שקוראים את זה אח"כ ב"בית 
נאמן". ה' יתברך יתן להם חיים טובים וארוכים, ויראו נחת מבניהם. ונזכה 
שיתבטלו כל הגזירות שהם נגד התורה, ואנשים יידעו להעריך את התורה. 
בפרט אלה שישמרו שבת בתל אביב למרות הפסיקה "הנאורה". ועל כל פעם 
שהם שומרים יקבלו כהנה וכהנה, אושר ועושר וכבוד אורך ימים ושנות חיים. 
וגם אלה שמנסים להוריד את החק הזה בכל מיני דרכים. שנזכה לגאולה 

שלימה, במהרה בימינו אמן ואמן. 



בס"ד

גליון 
41

"ְּתרּוַמת ַהֶּדֶׁשן" הּוא ָחָכם ַאְׁשְּכַנִזּי, ּוִבְזַמּנֹו  ְמַחֵּבר 

ָהְיָתה ַמֵּגָפה נֹוָרָאה ִּבְמִדינֹות ֵאירֹוָּפה, ִּכי ַהַּמִים ָהיּו 

ְוַהּנֹוְצִרים  ֻמְרָעִלים ּוְׁשִליׁש ֵמַהְּבֵני ָאָדם ָׁשם ֵמתּו, 

ַהִּטְּפִׁשים ָאְמרּו: "ֵאיְך ִיָּתֵכן ֶׁשַהְיּהּוִדים ֹלא ֵמִתים ְוֵהם 

)ַהּנֹוְצִרים( ֵמִתים? ֶאָּלא ֶזה ִסיָמן ֶׁשַהְיהּוִדים ִהְרִעילּו ֶאת ַהְּבֵארֹות!" 

ָאְמרּו ָלֶהם ַהְיּהּוִדים: "ֲאָבל ֲאַנְחנּו ַּגם ֵּכן ׁשֹוִתים ֵמַהְּבֵארֹות ָהֵאֶּלה?" ָאְמרּו ָלֶהם: 

"ֵיׁש ָלֶכם ְּבִרית ִעם ַהַּמְלָאְך ַהַּמְׁשִחית ֶׁשהּוא ֹלא ִיְפַּגע ָּבֶכם, 'ִּכי ֲאַמְרֶּתם ָּכַרְתנּו 

ְבִרית ֶאת ָמֶות ְוִעם ְׁשאֹול ָעִׂשינּו חֶֹזה'" )ישעיה כ"ח, ט"ו(. ּוְכתֹוָצָאה ִמֶּזה ֵהם ָהְרגּו 

ְוֶהְחִריבּו ְקִהּלֹות ְׁשֵלמֹות. ּוָבְדקּו ּוָמְצאּו ֶׁשֵאֶצל ָהַאְׁשְּכַנִּזים ַעד ְׁשַנת ֲחֵמֶׁשת ֲאָלִפים 

ִנְגְמָרה, ִּכי ַאֲחֵרי  ֵמָאה ְוֵתַׁשע )ק"ט(, ִנְמְׁשָכה "ְּתקּוַפת ָהִראׁשֹוִנים", ּוֵמָאז ִהיא 

ָצרֹות ָּכֵאֶּלה ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְמִׁשיְך )ֲאָבל ֵאֶצל ַהְּסָפַרִּדים "ְּתקּוַפת ָהִראׁשֹוִנים"  ִנְמְׁשָכה 

עֹוד ְקָצת - ַעד ְׁשַנת ֲחֵמֶׁשת ֲאָלִפים רנ"ב ֶׁשָאז ָהָיה ֵּגרּוׁש ְסָפַרד(. ּוְבאֹוָתּה ְּתקּוָפה ָנִדיר 

ִלְמצֹא ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ְוַלְמרֹות זֹאת ָהיּו ַּכָּמה ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְּבַאְׁשְּכַנז ֶׁשֵהִאירּו 

ְוֶאָחד  )ְוֵכן ַמֲהִרי"ל ּוַמֲהְרי"ּו(.  ְוָהִראׁשֹון ֶׁשָּבֶהם ָהָיה "ְּתרּוַמת ַהֶּדֶׁשן"  ֶאת ָהעֹוָלם, 

ֵמַחְכֵמי ַהְּסָפַרִּדים )ָהְרֵא"ם – ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ִמְזָרִחי( ָאַמר ָעָליו: "ָּכל ְּדָבָריו ְּכַמְרָּגִלּיֹות". 

ְוהּוא ָכַתב ְּתׁשּובֹות ְקָצרֹות ִּבְׁשֵני ֲחָלִקים, ַהֵחֶלק ָהִראׁשֹון ֵיׁש ּבֹו ְׁשלֹוׁש ֵמאֹות 

ֲחִמִּׁשים ְוַאְרַּבע ְּתׁשּובֹות ְּכִמְנַין ֶּדֶׁש"ן )ְוָלֵכן ָקָרא לֹו "ְּתרּוַמת ַהֶּדֶׁשן"(, ְוַהֵחֶלק ַהֵּׁשִני 

ֶזה "ְפָּסִקים ּוְכָתִבים". ָמה ַהֶהְבֵּדל ֵּביֵניֶהם? "ְּתרּוַמת ַהֶּדֶׁשן" ֵאּלּו ְׁשֵאלֹות ֶׁשהּוא 

ְּבַעְצמֹו ָׁשַאל אֹוָתם )ְּכמֹו ֶׁשּנֹוֲהִגים ְּבֶג'ְרָּבא ֶׁשָהַרב נֹוֵתן ַלַּתְלִמיִדים ְׁשֵאלֹות ִעם ְמקֹורֹות, 

ְואֹוֵמר ָלֶהם ִלְכּתֹב ְּתׁשּוָבה( ְוִאּלּו ֵחֶלק ַה"ְּפָסִקים ּוְכָתִבים" ֵאּלּו ְׁשֵאלֹות ֶׁשָּבאּו ֵאָליו 

ְוָעָנה ֲעֵליֶהם. ְוָלֵכן "ְּתרּוַמת ַהֶּדֶׁשן" ְלַבד ּו"ְפָסִקים ּוְכָתִבים" ְלַבד. ְוַתְלִמידֹו ָּכַתב 

ֵסֶפר "ֶלֶקט יֶֹׁשר", ְוִסְפרֹו ִנְדַּפס ַרק ִלְפֵני ְּכֵמָאה ָׁשָנה. ְוהּוא ָהָיה רֹוֵׁשם ָּכל ַּפַעם 

ַמה ֶּׁשָּׁשַמע ֵמַרּבֹו ַהְּתרּוַמת ַהֶּדֶׁשן, ְוכֹוֵתב: "ָּכְך ָאַמר", "ְּביֹום ּפּוִרים ָאַמר ִחידֹות 

ָּכֵאֶּלה" ְוַכּדֹוֶמה. )גליון 47 אות א' והערות 2, 3(.

א. ִמי ֶׁשָּטָעה )ִּביֵמי ַהְּגָׁשִמים( ּוִבְמקֹום "ָּבֵרְך ָעֵלינּו" ָאַמר "ָּבְרֵכנּו" 

)ְוֹלא ָאַמר "ְוֵתן ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה"( ֵיׁש לֹו ַהְרֵּבה ְכָלִלים, ְוָצִריְך ִלְזּכֹר 

ֶאת ָּכל ַהְּכָלִלים ָהֵאֶּלה: א. ִאם ָאַמְרָּת "ָּבְרֵכנּו ה' ֱאֹלֵקינּו ְּבָכל 

ַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו" ְוִנְזַּכְרָּת ֶׁשָּצִריְך לֹוַמר ָּבֵרְך ָעֵלינּו, ַאל ּתֹאַמר "ָּבֵרְך 

ָעֵלינּו ה' ֱאֹלֵקינּו" ִּכי ְכָבר ָאַמְרָּת "ה' ֱאֹלֵקינּו", ֶאָּלא ַּתְמִׁשיְך ְותֹאַמר 

"ּוָבֵרְך ָעֵלינּו ֶאת ַהָּׁשָנה ַהּזֹאת ְוֶאת ָּכל ִמיֵני ְּתבּוָאָתּה ְלטֹוָבה" 

ְוכּו', ְויֹוֵצא ֶׁשָאַמְרָּת ָּכָכה: "ָּבְרֵכנּו ה' ֱאֹלֵקינּו ְּבָכל ַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו 

ּוָבֵרְך ָעֵלינּו ֶאת ַהָּׁשָנה ַהּזֹאת" ְוכּו', ְוָכָכה ַאָּתה ְמַמֵּזג ֶאת ְׁשֵּתי 

ַהְּבָרכֹות ְּבַיַחד ְּבִלי ַלְחזֹר ַעל ֵׁשם ה' ַּפֲעַמִים. ב. ִאם ִהְמַׁשְכָּת 

ְוִהַּגְעָּת ַעד "ִּכי ֵאל טֹוב ּוֵמִטיב ַאָּתה ּוְמָבֵרְך  ַעד סֹוף ָּבְרֵכנּו 

ַהָּׁשִנים" ְוִנְזַּכְרָּת ָׁשם ִלְפֵני ֶׁשָאַמְרָּת "ָּברּוְך ַאָּתה ה'", ָאז ַּתֲחזֹר 

ֵמַהַהְתָחָלה ְותֹאַמר "ָּבֵרְך ָעֵלינּו". ג. ִאם ְּכָבר ָאַמְרָּת "ָּברּוְך ַאָּתה 

ה'", ָאז ּתֹאַמר "ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך" ְוַּתֲחזֹר ְל"ָבֵרְך ָעֵלינּו". ד. ִאם ָאַמְרָּת 

ִלְפֵני ִּבְרַּכת  "ְמָבֵרְך" אֹו ֶׁשִּסַּיְמָּת "ְמָבֵרְך ַהָּׁשִנים", ַּתִּגיד ָׁשם 

ְּתַקע ְּבׁשֹוָפר ְּדַהְינּו ֵּבין ְּבָרָכה ִלְבָרָכה "ְוֵתן ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה" 

)ְוִתְזּכֹר ֶאת ַאְרַּבע ַהִּמִּלים ָהֵאּלּו(. ה. ִאם ִהְתַחְלָּת ֶאת ִּבְרַּכת ְּתַקע 

ְּבׁשֹוָפר ָאז ַּתְמִׁשיְך ַעד ִּבְרַּכת ְׁשַמע קֹוֵלנּו, ּוְכֶׁשַּתִּגיַע  ְל"ָחֵּננּו 

ַוֲעֵננּו ּוְׁשַמע ְּתִפָּלֵתנּו" ּתֹאַמר ַאַחר ָּכְך "ְוֵתן ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה". 

ו. ִאם ֹלא ִנְזַּכְרָּת ְוָאַמְרָּת "ָּברּוְך ַאָּתה ה'" ִלְפֵני ֶׁשָאַמְרָּת ׁשֹוֵמַע 

ְוַתְחזֹר ִלְׁשַמע קֹוֵלנּו. ז. ִאם  ְּתִפָּלה, ָאז ַּתִּגיד "ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך" 

ָאַמְרָּת "ׁשֹוֵמַע" אֹו ֶׁשִּסַּיְמָּת "ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה", ָאז ַּתִּגיד ָׁשם ֵּבין 

ְׁשַמע קֹוֵלנּו ּוֵבין ִּבְרַּכת ְרֵצה "ְוֵתן ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה". ח. ִאם 

ִהְתַחְלָּת ֶאת ִּבְרַּכת ְרֵצה, ָאז ָּכל ַמה ֶּׁשָעִׂשיָת ַהּכֹל ִהְתַּבֵּטל, ְוַאָּתה 

ָצִריְך ַלֲחזֹר ְל"ָבֵרְך ָעֵלינּו". ט. ִאם ִהְמַׁשְכָּת ַלֲחֹלם ַעד ֶׁשִהַּגְעָּת 

ְלסֹוף ַהֲחלֹום ֶׁשְּלָך ִלְפֵני "עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו" )ְוִסַּיְמָּת לֹוַמר 

"ִיְהיּו ְלָרצֹון" ָהַאֲחרֹון(, ָאז ָּכל ַהְּתִפָּלה ָהְלָכה ְלִאּבּוד ְוָצִריְך ַלֲחזֹר 

ֵמַהַהְתָחָלה. )גליון 36 אות ח'(.

ב. ּוִמי ֶׁשהּוא ְמֻסָּפק ְוֹלא יֹוֵדַע ִאם ָאַמר "ָּבְרֵכנּו" אֹו "ָּבֵרְך ָעֵלינּו", 

ָאז ְּבָכל ְיֵמי ַהחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון )ַעד ז' ְּבִכְסֵלו( חֹוֵזר ִמָּסֵפק. ְוִאם ֵּכן 

ַמה ַּנֲעֶׂשה? ֲהֵרי ָאָדם ָיכֹול ִלְגמֹר ֶאת ָּכל ַהְּתִפָּלה, ְואח"כ ִיְסַּתֵּפק 

ָמה ָאַמר ְוָצִריְך ַלְחזֹר ֶאת ַהְּתִפָּלה ֻּכָּלּה, ְוָכל ַהְּבָרכֹות ְלַבָּטָלה. 

ָלֵכן ֵיׁש ֵעָצה ֶׁשָּמָרן ַהֻּׁשְלָחן ָערּוְך )סימן קי"ד סעיף ט'( ָּכַתב אֹוָתּה, 

ֶׁשִאם ַיֲחזֹר ִּתְׁשִעים ַּפַעם ָאז ִמְּסָתָמא ָאַמר ָנכֹון, ְוֶהָחַתם סֹוֵפר 

הֹוִסיף נֶֹפְך ְוָאַמר ֶׁשָעִדיף ֶׁשַּיֲחזֹר ֵמָאה ְוַאַחת ְּפָעִמים, ִּכי הּוא 

ָעָׂשה ֵאיֶזה ֶחְׁשּבֹון ָלֶזה, ְוַגם ֵמָאה ְוֶאָחד ֶזה ְסֻגָּלה ְלִזָּכרֹון. ְוַעל 

ַמה ַיֲחזֹר? ֹלא יֹאַמר: "רֹוֵפא חֹוֵלי ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל - ָּבֵרְך ָעֵלינּו ה' 

ֱאֹלֵקינּו" ֵמָאה ְוַאַחת ְּפָעִמים, ֶׁשֲהֵרי ָאסּור ְלַהִּגיד ֵׁשם ָׁשַמִים 

ַיִּגיד ֵׁשׁש ִמִּלים: "רֹוֵפא חֹוֵלי ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ָּבֵרְך  ְלַבָּטָלה, ֶאָּלא 

ָעֵלינּו" ֵמָאה ְוַאַחת ַּפַעם, ְוָכָכה ִיְהֶיה ְלָך ִזָּכרֹון. ֶזה לֹוֵקַח ְלָך 5 

ַּדּקֹות, ְוַאָּתה ָּבטּוַח ְלָכל ְיֵמי ַהחֶֹרף. ָלֵכן ָצִריְך ִלָּזֵהר ַּבָּדָבר ַהֶּזה. 

)שם אותיות ט' – י"א וגליון 85 אות כ'(.

ֲאַנְחנּו קֹוְבִעים ֶאת רֹאׁש חֶֹדׁש ַעל ִּפי ְרִאַּית ַהְּלָבָנה, ְוֶזה 
ֵסֶמל ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֲאִפּלּו ַּכֲאֶׁשר ֵהם יֹוְרִדים ְויֹוְרִדים, ֵהם 

ִמְתַחְּדִׁשים ֵמָחָדׁש, ְוֶזה ְּכמֹו ַהְּלָבָנה ֶׁשְּבסֹוף ַהחֶֹדׁש ַאָּתה רֹוֶאה 
אֹוָתּה ֶנֱעֶלֶמת ְוַאָּתה חֹוֵׁשב ֶׁשֵאין יֹוֵתר ְלָבָנה ַרק חֶֹׁשְך ַוֲאֵפָלה ּוַמְתִחיל 

ִלְבּכֹות... ֲאָבל ַמה ּקֹוֶרה ְלָמֳחָרת? ַהּכֹל ִמְתַחֵּדׁש עֹוד ַּפַעם. ָלֵכן אֹוְמִרים ְּבִבְרַּכת. 
ַהְּלָבָנה: "ְוַלְּלָבָנה ָאַמר ֶׁשִּתְתַחֵּדׁש, ֲעֶטֶרת ִּתְפֶאֶרת ַלֲעמּוֵסי ָבֶטן, ֶׁשַּגם ֵהם ֲעִתיִדים 

ְלִהְתַחֵּדׁש ְּכמֹוָתּה".
 ְוֶזה ַמָּמׁש ַמְפִליא, ִּכי ְּכֶׁשַאָּתה לֹוֵקַח ֶאת ָּכל ַהִהְסטֹוְרָיה ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל ַאָּתה רֹוֶאה 
ֶשֵהם ְמיּוָחִדים ְּבִמיָנם. ְוִהֵּנה ִּבְזַמן ַהַחְׁשמֹוָנִאים ִּכְמַעט ָחַדְלנּו ִלְהיֹות, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא ָעָׂשה ָלנּו ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות, ֶׁשָּבאּו ַצִּדיִקים - ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַחְׁשמֹוָנִאים, ּוָברּוְך ה' 
ִנַּצְלנּו. ַאַחר ָּכְךִּבְזַמן ֻחְרַּבן ַהַּבִית ָהָיה נֹוָרא ְוָאיֹם, ּוִבְמֻיָחד ְּבֻחְרַּבן ָהִעיר ִּביֵתר, ֶמה 
ָעָׂשה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא? ֵהִביא ָלנּו ֶאת ַרִּבי ֲעִקיָבא ֶׁשֵהִקים ֶאת ַהּתֹוָרה ֵמָחָדׁש. 
ַאַחר ָּכְך ְּכֶׁשִהְסַּתְּיָמה ְּתקּוַפת ַהְּגאֹוִנים )ְוַהָּגאֹון ָהַאֲחרֹון ָהָיה ַרב ַהאי ָּגאֹון ֶׁשִּנְפַטר ִּבְׁשַנת 
ד' ֲאָלִפים תשצ"ח(, ִמָּיד ְׁשָנַתִים ְלַאַחר ִמֵּכן נֹוַלד ַרִׁש"י. ֲאָבל ֲעַדִין ֹלא ֵנַדע ֵאיְך ִלְפסֹק 

ֲהָלָכה, ִּכי ָאְמָנם ַרִׁש"י ֵפַרׁש ָלנּו ֶאת ַהְּגָמָרא ֲאָבל ֵיׁש ְסִתירֹות ֵּבין ֻסְגיֹות ְלָכאן ּוְלָכאן 
)ְוַכּדֹוֶמה( ָאז ֵאיְך ִנְפסֹק? ֵהִביא ָלנּו ֶאת ָהַרְמַּב"ם. ַאַחר ָּכְך ִנְמַׁשְך ַהְּזַמן ְוִהִּגיַע "ֵּגרּוׁש 

ְסָפַרד" ֶׁשָּכְתבּו ָעָליו ְּבִסְפֵרי ַהִהְסטֹוְרָיה ֶׁשָהָיה ְּכ"ֻחְרַּבן ַהַּבִית ַהְּׁשִליִׁשי", ָלָּמה? ִּכי 
ַיֲהדּות ָצְרַפת ָּבָאה ִלְסָפַרד ְוַגם ְיהּוֵדי ַאְׁשְּכַנז ָּבְרחּו ִלְסָפַרד, ְוַעְכָׁשו ְסָפַרד ָנְפָלה 
ָאז ַמה ַּנֲעֶׂשה? ֲאָבל ַאְרַּבע ָׁשִנים ִלְפֵני ֵּגרּוׁש ְסָפַרד נֹוַלד ָמָרן )ַהֵּבית יֹוֵסף(, ְוהּוא 
ִאֵחד ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ֵמָחָדׁש, ַּבָּמה ִאֵחד? ַּבֻּׁשְלָחן ָערּוְך. ַאַחר ָּכְך ְּבדֹוֵרנּו ִּכְמַעט 
ֹלא ִנְׁשַאר ְּכלּום ִמַּיֲהדּות ְסָפַרד ח"ו, ִּכי ָהָיה "ֶאְלַיאְנס" )ַהְּתנּוָעה ֶׁשִּיְּסָדה ֶאת ָּבֵּתי ֵסֶפר 
ִּכי"ַח( ִמָּכאן ְוַהַהְׂשָּכָלה ִמָּכאן )ְוָהַאְׁשְּכַנִּזים עֹוד ֶהְחִזיקּו ַמֲעָמד ְּבכַֹח ֲאָבל ַהְּסָפַרִּדים ִּכְמַעט 

ְוָהְלכּו ִמֶּזה(, ָּבא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְוֵהִביא ָלנּו ֶאת ָמָרן ָהַרב עֹוַבְדָיה ַזַצ"ל ֶׁשֶהְחָיה 

ֶאת ַהּדֹור ַהֶּזה, ֶהְחָיה אֹותֹו! ֵאיְך ָּכַתב ְמׁשֹוֵרר ֶאָחד )ֶׁשִּתְרֵּגם ֶאת ֵּפרּוׁש ַהִּמְׁשָניֹות( ַעל 
ָהַרְמַּב"ם )ְּבַהְקָּדַמת ֵסֶדר מֹוֵעד(? "ֶהְחָיה ֵמִתים ּתֹוְך ּבֹור ָּגלּות, ַעל ַעְצמֹוָתם ָצַפד עֹוָרם", 
ְּכלֹוַמר ָהיּו ֵמִתים ְּבתֹוְך ּבֹור ַהָּגלּות ַעד ֶׁשָהעֹור ֶׁשָּלֶהם ִנְצַמד ַעל ָהֲעָצמֹות ֶׁשְּכָבר 
ֹלא ִנְׁשַאר ָלֶהם ָּבָׂשר, "ֵהִביא ָּבֶהם רּוַח ַּדַעת, ַוֲעֵליֶהם עֹור ִּביָנה ָקַרם". ְוִאם ֵּכן ָּתִמיד 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמְׁשִּגיַח ַעל ִיְׂשָרֵאל. )גליון 43 אותיות א', ג', ד'(.
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 מה פירוש "נא"? 
)ְּתׁשּוָבה ַלִחיָדה ִנְמֵצאת ֶּבָעלֹון ַהּנֹוְכִחי.(
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