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תפלין רש”י ור”ת.  יא. שיעור חלה.  יב. “כל השונה הלכות בכל יום”. יג. מצוף דבש טעמי המקרא.
זהירות מלדבר לשון הרע

שבוע טוב ומבורך. בפרשה שלנו רואים חומר לשון הרע. החפץ חיים א. 
כתב ספר שלם על זה. והרמב”ם מביא שמרים ואהרן דברו במשה, והם לא 
אמרו עליו מלה רעה, אלא מרים טעתה והשוותה את אחיה לשאר הנביאים. 
לא ידעה מה שכתוב בהרמב”ם הלכות יסודי התורה )פ”ז ה”ו( שנבואת 
משה רבנו שונה מכל הנביאים בחמשה דברים... חשבה אני נביאה ואחי 
אהרן נביא, גם משה נביא כמונו. הוא לא יכול להיות נביא יותר מאתנו, 
הרי אנחנו הגדולים. “על אודות האשה הכושית אשר לקח” )במדבר י”ב א’( 
רש”י אומר כושית גימטריא יפת מראה. מה הכוונה? מה אכפת להם מה 
שלקח? אלא דברו על שעזב אותה אחר כך. האבן עזרא מפרש כפשוטו, 
האשה הכושית אשר לקח - משה רבנו לקח אשה מדיינית - ציפורה בת 
כהן מדיין, והמדיינים הם ישמעאלים והם דרים באוהלים )וכן כתוב “ירגזון 
יריעות ארץ מדין” חבקוק ג’, ז’(, ובעבור חום השמש הם דומים לכושים. למה 

לקחת מדיינית? אבל הוא פירש ממנה? אלא הוא מפרש על פי הפשט 
שהוא לא פירש ממנה.

בכל ביתי נאמן הוא
ואחר כך כשהם דברו הקב”ה כעס עליהם. אמר להם “ויאמר שמעו ב. 

נא דברי, אם יהיה נביאכם ה’ במראה אליו אתוודע, בחלום אדבר בו. לא כן 
עבדי משה, בכל ביתי נאמן הוא. פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות 
ותמונת ה’ יביט, ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה. ויחר אף ה’ בם, 
)שם פסוקים ו’ – ט’(, מה פירוש הדברים? אמר להם אתם חושבים  וילך” 
)זה  שהוא כמו כולם? לא, הוא שונה מכם. אם יהיה נביאכם - נביא ה’ 
פירוש הפסוק( רק במרָאה. מה ההבדל בין מרָאה ובין מרֶאה? במרֶאה אתה 

רואה את האדם, במרָאה אתה רואה אותו מבעד מרָאה. זה מה שאומרים 
חכמים )סוכה דף מ”ה ע”ב( אספקלריה מאירה ואספקלריה שאינה מאירה. 
משה רבנו ראה באספקלריה מאירה )כפרש”י שם(, כמו שיש לך זכוכית 
מאירה ואתה רואה את הכל. ויש אספקלריה שאינה מאירה. אז “במרָאה 
אליו אתוודע בחלום אדבר בו”, אבל עבדי משה במרֶאה – “מרֶאה ולא 
בחידות”. אמר מישהו, מה ההבדל בין נבואת משה לשאר הנביאים? בין 

קמץ לסגול. שאר הנביאים במרָאה ואילו משה במרֶאה... 

תפלה על החולה
“א-ל נא ג.  אחר כך ה’ כעס על מרים, ובא משה רבנו והתפלל עליה: 

רפא נא לה” )שם פסוק י”ג(. למדנו מזה שאתה לא צריך להזכיר את השם 
החולה כשהוא נמצא על ידך )ברכות דף ל”ד ע”א(. ואם אתה מדבר על אשה 
ואם אתה מדבר על  “לו”,  “לה”, כשאתה מדבר על איש תאמר  תאמר 
אנשים תאמר “להם”. ככה כתוב. יש אחד שחושב שיש במלים האלה 
כוונה מיוחדת, אפילו אם אתה מברך תלמיד חכם תאמר: “אל נא רפא נא 

לה”. למה “רפא נא לה”? רפא נא לו. הרש”ש )רבי שלום שרעבי( הביאו לו 
מישהו חולה ואמר אל נא רפא נא לו )פרי עץ הגן עמ’ י”ב(. וכשאתה מדבר 

על רבים תאמר רפא נא להם. 

“הלא” לא תמיד פירושה ‘הרי’, יש שפירושה ‘האם לא’
אז ענה לו הקב”ה: “ואביה ירוק ירק בפניה הלא תכלם שבעת ימים” ד. 

)שם פסוק י”ד(. מה זה “ואביה”? ואילו אביה ירק בפניה, וכי לא תיכלם שבעת 

ימים?! העולם חושבים ש”הלא” פירושה ‘הרי’. לא תמיד פירושה ‘הרי’, 
יש “הלא” שפירושה ‘האם לא’. למשל מה שאמר עשיו לאביו )בראשית כ”ז 
ל”ו(: “הלא אצלת לי ברכה”. מה זה הלא אצלת לי? מי אמר לך שהשאיר 

לך ברכה? אלא הכוונה: האם לא השארת לי? זה הפירוש. ובהפטרה של 
היום אומרים “ויען המלאך הדובר בי ויאמר אלי ֲהלא ידעת מה המה אלה” 
)זכריה ד’, ה’(. מי אמר לך שהוא יודע? הוא באמת לא יודע - “ואוַמר לא 

אדוני”. אלא המלאך שואל את זכריה הנביא: האם לא ידעת את זה? ֲהלא 
הה”א בשוא פתח, זו ה’ השאלה )ולא כרגיל( - האם לא. וגם כאן הכוונה: 
האם לא תכלם שבעת ימים?! לפיכך גם מרים תיכלם, תיסגר שבעת ימים 
מחוץ למחנה. מה זה תיסגר? כל מי שהוא מצורע עושים לו הסגר1. “ואחר 

תאסף”. מה זה תאסף? תכנס הביתה.

דיו לבא מן הדין להיות כנידון 
מה עניין ואביה ירק ירק? חכמים אומרים )ב”ק דף כ”ה ע”א( אם אביה ה. 

ירוק ירק תכלם שבעת ימים, עכשיו כשהשכינה כעסה עליה היה צריך 
להיות שמגיע לה ארבעה עשר יום )ורבנו תם )בתוס’ שם ד”ה ק”ו( נתן טעם 
למה השכינה כפול(, אבל יש לנו כאן כלל “דיו” - מה אביה שבעה ימים 

גם בשכינה שבעה ימים2. וכך היה - “ותסגר מרים מחוץ למחנה שבעת 
1.  ככה הרב חיד”א כותב )מחזיק ברכה סי’ נ”ה ס”ק י”א(: “לאזאריטו”. כנראה בליוורנו פירושה 

הסגר. סוגרים את הבן אדם שלא ישפיע על אחרים ויעביר להם את הצרעת בדברים שלו.
2.  כאן לומדים יסודות לתורה. כל שאר הי”ג מידות לא כל אחד יכול לדון לעצמו, אבל קל 
כלי שאדם יכול ללמוד מעצמו. למשל פעם  וחומר יכול אדם ללמוד מעצמו ומדעתו. זה דבר ׂשִ
היה ויכוח האם נטילת ידים של בית הכסא צריכה כלי או לא? אמרתי הרי אפילו נטילת ידים 
של הבוקר שיש בה הרבה טומאה, ואמרו שאדם לא יגע לא בעין ולא באוזן וכדו’. “יד לעין 
תקצץ יד לאוזן תקצץ וכו’” )שבת דף ק”ח ע”ב(. ואפילו הכי כותב הרמ”א )סי’ ד’ ס”ז( שאפשר 
ליטול בלי כלי. ככה הוא במרדכי )ברכות פ”ח סי’ קצ”ב(, רק שמחמירים לעשות כלי על פי 
הזוהר )פרשת וישב דף קפ”ד ע”ב(. אבל כאן נטילה של בית הכסא שאין לה את כל החומרות 
האלה, הרי יכול אדם ללכת ארבע אמות בלא נטילה ובבוקר זה לא ככה )מג”א שם סק”א(, 
ואין ברכה על הנטילה הזאת, אז למה צריכים להחמיר? אמרו אין דנים כאן קל וחומר. למה 
אין דנים? אין תשובה. אבל למעשה אפשר ליטול נטילה של בית הכסא מהברז, לא צריך כלי. 
ולא זו בלבד, אלא שיש ויכוח בפוסקים )סי’ קס”ה ס”א( לגבי אדם שרוצה לאכול והוא חייב 

לברך אשר יצר, מה יעשה? אם יטול ידיו ויברך 
אשר יצר אחר כך, הרי ידיו נקיות וטהורות, איך 
תוכל ליטול שוב ולברך על נטילת ידים?! ואם 
הוא יעשה קודם נטילת ידים לסעודה, אולי 
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ימים”. והכללים האלה קל וחומר ודיו ידועים בכל התלמוד. יש כלל אחד 
שהוסיף אותו רבי טרפון )ב”ק שם(, אמר מתי אומרים דיו? כאשר ישאר משהו 
מהקל וחומר, אבל אם תאמר דיו והקל וחומר הופרך לגמרי אל תעשה דיו. 
זאת אומרת אם בלי הקל וחומר לא ידענו מה להעניש את מרים, ואחרי קל 
וחומר אמרנו שמגיע לה ארבעה עשר יום, ואחר כך בא דיו ואמר שבעת 
ימים בלבד, אז קל וחומר עזר משהו ודיו עזר משהו. אבל אם תאמר קל 
וחומר ודיו, וכשתאמר דיו זה הפך את הקל וחומר וביטלת אותו, אם כן 
לשם מה הקל וחומר הזה?! צריכים שהקל וחומר ישאר, אז “לא אומרים 
דיו היכא דמיפריך קל וחומר”. זו דעת רבי טרפון, ושאר התנאים חולקים 
עליו, אלא אומרים דיו בכל אופן. אתה בא ללמוד על ראובן משמעון, אל 
תחמיר עליו יותר משמעון. אפילו שהוא באמת חמור ואתה לומד מקל 

וחומר, אל תחמיר עליו. 

כמה ‘קל וחומר’ יש בתורה?
כמה קלים וחמורים יש בתורה? המדרש אומר )בראשית רבה פרשה צ”ב ו. 

פיסקא ז’( שיש עשרה בתנ”ך, אבל באמת בתנ”ך יש הרבה יותר. אז המפרשים 

קל  קל וחומר.  בתורה יש בדיוק רק ארבע פעמים  מתרצים פה ושם. אבל 
וחומר הראשון - “הן כסף אשר מצאנו בפי אמתחותינו השיבונו אליך מארץ 
כנען ואיך נגנוב מבית אדוניך כסף או זהב” )בראשית מ”ד ח’(. אם הכסף שהיה 
בידים כסף וזהב?! זה קל וחומר הראשון.  בידינו החזרנו לך, אנחנו נגנוב 
והשני מפרשת וארא – “הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה 
ואני ערל שפתיים” )שמות ו’ י”ב(. מה הקל וחומר? בני ישראל שאני דורש את 
טובתם “וגאלתי אתכם” )שם פסוק ו’(, “ולקחתי” )שם פסוק ז’(, ועשיתי הכל, 
לא רוצים לשמוע לי, פרעה שאני מדבר אתו לרעתו ישמע לי?! ודאי שלא 
ישמע לי. קל וחומר השלישי זה “ואביה ירוק ירק”. וקל וחומר הרביעי בסוף 
פרשת וילך – “הן בעודני חי עמכם היום ממרים הייתם עם ה’ ואף כי אחרי 
מותי” )דברים ל”א כ”ז( - אם עכשיו אני אומר לכם דברים אתם לא שומעים 
לי, אחרי מותי תשמעו לי?! לכן - “הקהילו אלי וגו’ ואדברה באזניהם את 

הדברים האלה” )שם כ”ח(. והדברים האלה חיים וקיימים לעולם3. 

מה אתם רוצים מאתנו? הקב”ה שומר על ישראל
למה אני מדבר על לשון הרע? כי שמעתי שיש עיתון גרוע4, השבוע הזה ז. 

בעמוד הראשון הביא את כל התמונות של הילדים המוסלמים של המחבלים 
שנפגעו. מי אמר להם להיפגע? הם שמו אותם בכוונה במקום סכנה, שאם 
נחזיר להם משהו תמורת מה שהם עושים לנו יאמרו: “הנה הילד נפגע”, שיראו 
ככה בכל העולם. זו חוצפה שאין למטה ממנה, אתם מביאים את הכל עליכם 
ואחר כך משתמשים בזה. הילדים שלהם זה בשר תותחים! ככה עושים?! 
נכון שלנו יש פחות הרוגים, אבל זה בחסדי שמים. בדרך הטבע היה צריך 

הוא ישכח לברך אשר יצר? לכן עשו כל מיני תיקונים. ואחת התקנות כתב הרב כה”ח )שם אות 
ד’( שאם יש לו כלי נקוב יטול ממנו נטילה של בית הכסא, ואחר כך יקח כלי שלם ויטול נטילה 
של נטילת ידים. היום לא צריך כלי נקוב, הברזים שלנו כולם נקובים - “נקבים נקבים חלולים 
חלולים”... אז יכול אדם כשיוצא מבית-הכסא, ליטול מהברז ואחר כך ינגב את ידיו, יטול מהכלי 
ויברך על נטילת ידים. זה אמרתי מדעתי לפני הרבה שנים )ירחון או”ת אלול תשמ”ה סי’ ק”מ וע”ע 
בתמוז תשנ”ג סי’ קל”ז(, ומצאתי בקונטרס קטן שיש בו כל מיני דברים ששמעו מהרב בן ציון אבא 
שאול, ואמר שם עכשיו נפתרה הבעיה, כשיש ברזים ככה עושים. פשוט מאד. ואפילו היה אחד 
- הבן של הרב נריה – הרב אברהם נריה )נפטר צעיר( שהלך ושאל את הסטייפלר על זה: נטילת 
ידים של בית הכסא צריכה כלי או לא? אמר לו: לא צריך כלי, רק החזון איש היה מחמיר )ספר 
אפיק בנגב עמ’ 246(. החזון איש היה מחמיר כידוע, כמה דברים היה עושה דרך חסידות )יש אנשים 
שחושבים שחומרא זה דבר גרוע, לא. אדם שרוצה ללבוש בגדים טובים, תאמר לו למה? אתה יכול ללבוש בגד 
פשוט? הוא יגיד לך: אני רוצה ללבוש בגד מכובד. זה בסדר גמור(. אז קל וחומר אפשר ללמוד מעצמנו.

3.  ככה כתוב בתורה: “כי לא תשכח מפי זרעו” )דברים ל”א כ”א(. תלמוד בבלי נחתם בשנת ארבעת 
אלפים רנ”ט, כעבור אלף וחמש מאות שנה זה חמשת אלפים תשנ”ט. לפני עשרים ושתים שנה 
נגמרו אלף חמש מאות שנה לחתימת התלמוד. זה גימטריא לא תשכח, לא תשכח מפי זרעו. גם 
בשנת תשנ”ט – אחרי 1500 שנה לא תשכח התורה מפי זרעו ]דברי תורה חיים וקיימים לעולם[. 
עובדה שלומדים בה וכותבים בה ומחברים בה. אמנם יש חיבורים כאלה שאומרים עליהם “חבל 

דמשתכחין ולא אבדין”... אבל יש חיבורים יפים מאד ומכובדים מאד.
4.  קוראים לו עיתון “הארץ”. הרב עובדיה היה קורא לו “השרץ השורץ על הארץ” )בראשית ז’ כ”א(...

להיות הרבה יותר. ארבעת אלפים טילים זרקו עלינו, ואם כל טיל הורג אדם 
אחד, מה נשאר לנו?! “כי נשארנו מעט מהרבה” )ירמיה מ”ב, ב’(. אבל הקב”ה 
נתן לעם ישראל חכמה ודעת, המציאו כיפת הברזל, המציאו כל מיני דברים, 
והרבה פעמים נסים קורים. כיפת ברזל לא תפסה ופתאום הטיל נופל בים 
ברוך ה’. כתוב: “שאוני והטילוני אל הים” )יונה א’ י”ב( מכאן רמז שהטיל נופל 
לים - והטילוני - אל הים5... ברוך ה’ נפל בים שבוע שעבר שלוש פעמים. 
מנסים כיפת הברזל, כיפת הברזל לא עזרה, לא פגעה במקום הנכון. הקב”ה 
אמר: אני עושה כיפת הברזל! אז מה אתם רוצים מאתנו?! הקב”ה שומר על 
ישראל. הרי מי התחיל במלחמה כולה? הם שהתחילו. אנחנו רוצים שלום. 
טבעם של עם ישראל - “אוהבים שלום ורודפים שלום” )ע”פ אבות פרק א’ משנה 
י”ב(. “לא מצא הקב”ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום” )עוקצין פרק ג’ 

משנה י”ב(. אם אתם חסרי דעת מה נעשה לכם?! זו בעיה שלכם. אבל שיבוא 

עיתון שכביכול הוא עיתון של יהודים וכולו אנטי יהודי, ככה עושים?! בוא 
נראה אם יכתבו אחרת, ויראו ילדים שלנו שבעוונות הרבים נפגעו. אבל הם 

לא יעשו ככה, מה פתאום.

אנחנו שונאים מלחמה ואוהבים שלום
גם כאשר הבג”ץ שהוא לא חשוד באהדה לישראל פסק פעם אחת ח. 

בחיים כמו שצריך... היה ויכוח על הבתים שהיו סביב שמעון הצדיק, בדקו 
ומצאו שיש מסמכים נכונים, וזה מקום מיוחד שמגיע ליהודים, כי גירשו 
אותם ממנו לפני ‘ששת הימים’, אז עכשיו יחזירו לנו אותו. קמו ועשו רעש. 
למה תעשו רעש? אתם ישרים... נכון?! איך אתם עושים דבר כזה? אלא 
הם מראים לפני אומות העולם שאת כל השגעון הם עושים. הם יודעים 
שאם יבואו אומות העולם ישרים יראו שהכל צדק כמו שאנחנו אומרים. 
אבל הם עושים רעש, והרעש שלהם משגע את כל העולם. ואומות העולם 
שאנחנו להיפך, שונאים  אומרים לנו - תפסיקו, תפסיקו, תפסיקו. בשעה 
מלחמה ואוהבים שלום. הנה אמר רבי מאיר בגמרא בקידושין )דף ל”ו ע”א( 
אפילו בשעה שאינם עושים רצונו של מקום אפילו הכי נקראים בנים, ולא 
יודעים למה נקראים בנים? כי הנשמה של היהודי היא נשמה טובה מאד, 
בנפשו אינו רוצה לעשות רע לשני, רק יצר הרע או חברים רעים משגעים 
אותו, אבל בטבעו הוא לא רוצה לעשות רע. לכן אם אתם גורמים לנו, ואחר 
כך אתם באים אלינו בטענות, מה אתם עושים לנו?! תשאירו אותנו. צריך 
שאנשי הדת שלהם יסבירו להם לא לעשות כדבר הזה6. הגויים שהיו פעם 
עוד זוכרים שהיהודים הם ישרים וטובים. יש גוים בחוץ לארץ שאמרו פעם 
למישהו, תשמע, הגויים שנמצאים בארץ ישראל הם משוגעים. אם היה 
להם שכל, היו עושים שלום, לא עושים מריבות וכל המלחמות האלה, והיו 
חיים כמו מלכים. אומרים שהערבים שנמצאים כאן בארץ ישראל נקראים: 
“ערביי השמנת”, כי הכל יש להם. אתה נכנס פעם לתל השומר אתה שומע 
שמדברים בערבית שוטפת. מה זה? אין מי שידבר בעברית?! לא, ערבית 
שוטפת. וכי הם לא יודעים עברית? יודעים. אבל הם אומרים לא, אנחנו ככה 
מדברים, ואתם צריכים ללמוד את הדברים שלנו... מה לעשות?! אבל אם 
היה להם שכל היו מבינים והיו עושים כמו הגוים הקדמונים שלהם. סבא ע”ה 
היה אומר שהערבים היו אומרים: ההתחלה שלה בשבילכם וסופה לכם גם 
כן. זאת אומרת הם רק שולטים זמנית בארץ ישראל. לפני כן הייתה שלכם, 
ובסוף תהיה שלכם. כמה שיעשו ויעשו הוא הבטיח לנו “כי אני ה’ לא שניתי 

ואתם בני יעקב לא כליתם” )מלאכי ג’, ו’(. 

5.  אמרו למה יונה הנביא אמר “שאוני והטילוני” יאמר “הטילוני לים” וזהו, למה אמר שאוני? 
אלא הוא רצה להרוויח עוד שניה שאומר: “שאוני”! וגם יש שם שני פשטין ומנגינה יפה. אמר 

שאוני - עושה סאונה בים...
6.  היה מקרה שיהודי אחד הוא ואשתו נקלעו לשטח של ערבים והיו בסכנה גדולה. היה ההמון 
זועם וצועק, ופתאום מצאו שני גוים מבוגרים שאמרו להם: אל תדאגו בואו אתנו. והם פחדו 
מהם, אבל הם אמרו להם: לא, תבואו אתנו. התפללו הרבה שלא יקרה להם כל רע, והם הביאו 

אותם לבתיהם. אמרו: הגויים האלה זה אליהו הנביא או אולי אחיתופל?!... מה זה?!



כחנו בפינו
וכל זה שאמרנו עוד לא דיברנו על איראן. איראן המרשעת הזאת אין ט. 

לה תיקון. יהי רצון שה’ יתברך יפיל עליה מכה כזאת שלא יעזור לה לא ביידן 
ולא חבריו, כלום. הכל ילך לאיבוד. זה הכח שיש לנו לעשות. אין מה לעשות. 
כאילו אומות העולם מקנאים למה העם הזה שורד כמה שעבר, התורה אמרה 
“מצא חן במדבר עם שרידי חרב” )ירמיה ל”א, א’(, ואנחנו שרידי חרב, מה שעבר 
עלינו בגלות נורא ואיום. עשו חשבון שאם היינו נשארים בשקט מימי בית 
שני עד היום היה לנו כבר למעלה ממליארד יהודים! אנחנו שרידים, וגם 

בשרידים האלה עינם צרה. 

“שטו” במלעיל או במלרע?
בפרשה היום אמרנו “שטו העם ולקטו” )במדבר י”א ח’(. אנחנו אומרים י. 

שטו מלעיל על פי לחם הביכורים )סלת למנחה עמ’ ת”צ( שכתב: “כי שורשו 
שוט”. מה זה שוט? יש פעלים שהאות האמצעית שלהם היא וי”ו, ויש פעלים 
שאין להם וי”ו אלא בסופם יש ה”א. פעלים שיש להם וי”ו באמצע נקראים 
נחי ע”ו, עי”ן הפועל פירושו האות האמצעית של הפעל, כל הפעלים כולם 
נמדדים על פי - פ. ע. ל. האות הראשונה נקראת פ”ה הפֹעל, השניה נקראת 
עי”ן הפֹעל, והשלישית נקראת למ”ד הפֹעל. אז בנחי ע”ו האות האמצעית 
רוץ  בוא - באו,  קום - קמו,  שנקראת עי”ן הפועל אם היא וי”ו נחה, כמו: 
- רצו, זה נקרא נחי ע”ו וזה במלעיל. ויש נחי ל”ה כמו בנה, קנה, פנה וזה 
במלרע. לא אומרים בנו מלעיל, אלא אומרים בנו מלרע. וכן: פנו, קנו, רצו. 
יש הבדל בין רצו מלעיל לרצו מלרע, רצו מלעיל מלשון מרוצה, ואילו רצו 
מלרע מלשון הסכימו. כי רצו מלעיל זה מלשון פועל רוץ, ואילו רצו מלרע 
פועל רצה7. עכשיו אומר לחם הביכורים מה זה שטו? שוטטו, מחפשים 
ן מכאן ומכאן, עד שכל אחד יקבל את המגיע לו. אם כן שורשו שוט,  את ַהּמָ
והוא צריך להיות מלעיל כמו כל הפעלים שהם נחי ע”ו - קמו באו8. אבל 
אם אתה אומר שטו מלרע, זה מלשון שטה, לשון שטות. מה זה שטו העם 
ולקטו? השתגעו העם ולקטו?! מי שמלקט אוכל נקרא משוגע?! לא ככה, 
אלא “שטו העם ולקטו” לשון שוט – “משוט בארץ ומהתהלך בה” )איוב א’ 
ז’(. ככה אמרנו כל השנים, וכתבתי על זה פעמיים באור תורה )סיון תשמ”ו סי’ 
צ”ו ואב תשס”ד סי’ קכ”ד(. אחר כך בא תלמיד חכם אחד אמר לי לא, יש מסורת 

אחרת שאומרים שטו מלרע. למה? כי אחריה ה”א ואם אתה רואה אחרי מלה 
כזאת אחת מאותיות אה”ע אתה קורא מלרע. ויש דוגמאות לדבר. כמו: “ולא 
רבו עליה” )בראשית כ”ו כ”ב(.  למה לא רבו מלרע? הרי זה פועל ריב כמו רוב, 
ואם כן צריך לומר מלעיל? אלא בגלל שיש אחריה עי”ן קוראים את זה 
מלרע. ויש הרבה דוגמאות כאלה, יש עשרים שמנויים בספר המכלול של 
הרד”ק )דף ק’ ע”א(9, וחלק מהם מתבארים על פי הכלל הזה, ככה כתב שם 
המגיה יבא”ר שאם יש אות כזו אחריה, המלה מלרע. לכן מי שאומר “שטו” 
מלרע, אין מוחים בידו, כי יש אחר כך אות ה”א – “שטו העם ולקטו”. ]ויש 
נוהגים לחזור על זה פעמיים הראשונה במלעיל והשניה במלרע. וכ”כ באור 

תורה תמוז התשע”ז[.

7.  יש אחד שאמר בתפלה “איש בער )מלרע( לא ידע”. אמרתי לו אתה יודע מה זה בער מלרע? 
פירושו נשרף. האיש נשרף ולא ידע?! הוא נשרף, מי מדבר על ידיעתו... אלא אומרים בער 
מלעיל, לא מלרע. אנשים חושבים מה אכפת לנו מלעיל או מלרע, לא ככה, בלשון הקודש צריך 
לשים לב מלעיל מלעיל ומלרע מלרע. היה אחד שמברך הבדלה בחוץ לארץ, והוא לא היה יודע 
את זה, היה עושה הבדלה בבית הכנסת ואומר “בורא פרי הגפן” – מלרע... וכולם היו צועקים. 
הוא לא מבין, מה עשיתי?! לא אומרים ‘הגפן’ מלרע אומרים ‘הגפן’ מלעיל. פעם הייתי אצל 
הספר, והוא פתח את הרדיו, והוא אמר שם “קול ישראל בשעה פלונית בראשית א’”, חשבתי 
קורא בספר בראשית – “בראשית ברא אלקים”... לא, הכוונה שלו ברשת... רשת מלעיל והוא 
קורא ברשת מלרע כמו חמור... אז “איש בער” מלעיל הכוונה טיפש, ו”איש בער” מלרע הכוונה 

נשרף. כל דבר ודבר צריך לדעת.
8.  סימן לדבר שאדם לא ישכח את זה, יש פסוק אחד בפרשת וארא: “ושרץ היאור צפרדעים ועלו 
ובאו בביתך” )שמות ז’ כ”ח(. “ועלו” מלרע “ובאו” מלעיל, למה לא ועלו ובאו מלעיל? “ועלו” זה 

ע.ל.ה – עלה, “ובאו” - בוא, אם הוי”ו באמצע זה מלעיל, ואם הה”א בסוף זה מלרע.
9.  אל תסמכו עלי עד שתבדקו. לפעמים הבחורים שלנו בישיבה זורקים סתם מקור, וסומכים 
על ראש הישיבה במה שאומר, מה אכפת להם... אחד כתב שבתהלים )ס”ח, י”ד( כתוב: “נחפה 
בֶכסף” וצריך להיות בָכסף, וכתב שזה בסגול נגד הכללים, עיין בספר המכלול דף ק’ עמוד א’. 
ומי שיעיין במכלול שם, יראה שלא היו דברים מעולם, אין שם כלום. הם סתם סומכים על גברא 
רבא... לא ככה עושים, תבדוק אתה בעצמך! אתה אומר לאחרים “ועיין”, קודם כל תעיין אתה... 

 מה שאפשר לתרץ בקלות – מתרצים, ומה שאי אפשר 
משאירים בצריך עיון

אדם צריך ללמוד פוסקים ומפרשים, רש”י תוספות וכדומה, ולהשתדל יא. 
לתרץ דבריהם. כמו ליישב את דברי רש”י ממה שהתוספות מקשים עליו. אבל 
לא לבזבז על זה ארבע שעות, לא עושים ככה, זה בזבוז זמן. יש ספר שמלמד 
איך ללמוד, והוא הביא שם כל מיני שיטות, הכניס את כולם לחופה אחת, יש 
שיטה שתלמד כמה שיותר מהר, אבל תבין, ולא תקרא בלי הבנה. ויש שיטה 
שאם אתה רואה שרש”י פירש משהו ותוס’ פירשו אחרת, תשאל למה רש”י 
לא פירש כמו תוספות? כי הפשט לא נראה ככה. ולמה תוספות לא פירשו 
כמו רש”י? כי יש להם קושיא. ומה רש”י יענה על קושיית תוספות? וכן על 
זו הדרך. ֵישב על דיבור אחד של תוספות עשרה ימים ועשרה לילות... ככה 
לומדים?! לא לומדים ככה! אלא לומדים ומבינים מה השיטה של זה, ומה 
השיטה של השני, ורואים את הקושיות. מה שאפשר לתרץ בקלות - מתרצים, 

ומה שאי אפשר משאירים בצריך עיון. זו המחלוקת שביניהם.

אדם לא יבזבז שעות על גבי שעות כדי לתרץ בכח
אבא ע”ה סיפר שפעם למד עם תלמידיו טור ובית יוסף אבן העזר10, ויום יב. 

אחד היה דיבור אחד בבית יוסף בהלכות גיטין )סי’ קכ”ג( שהיה קשה מאד, 
לא מובן מה הוא מדבר. ישבו עליו וניסו להבין ולא הצליחו, אי אפשר. אז 
המשיכו הלאה. ויום אחד אבא ראה שהפרי חדש )שם אות ו’( כתב: “אני תמיה 
על הבית יוסף שכתב כאן דברים שאין בהם לא טעם ולא ריח” ואז מה? זה 
מראה שהקשו את זה כבר. וקושיא שהקשו אותה לפניך אל תטרח ]יותר 
מדאי[ לתרץ אותה, כי העיקר שההרגשה שלך היא הרגשה נכונה11. ועל כל 
פנים זו השיטה, אדם לא יבזבז שעות על גבי שעות כדי לתרץ בכח. הראשונים 

יש להם שכל לא פחות ממך, אלא פי כמה ממך. ואם הקשו אז זה קשה. 

התוס’ נשארו בצריך עיון והמשיכו הלאה 
להגר”א ואמר לו: אני טורח כמה ימים עם תוס’ באיזה יג.  פעם בא אחד 

תפתח תוספות שבת דף נ”ה  מקום, ולא הבנתי דבריהם. אמר לו הגר”א: 
ע”א דיבור המתחיל “אף קצף וחימה”, ותמצא את הדרך פתוחה בפניך. הוא 
התפלא, אף קצף וחימה?! לא מצאת תוספותים יותר טובים?! הלך ופתח 
אף קצף וחימה, ולא מצא כלום, רק קצף וחימה, לא קצף ולא כסף... חזר 
להגר”א ושאל אותו: עיינתי שם ולא מצאתי תירוץ לקושייתי. אמר לו הגר”א: 
וכי שמעתי את הקושיא שלך? אני בכלל לא שמעתי אותה. אמר לו: אז למה 
כי שם התוספות הקשו קושיא על הגמרא  אמרת לי לעיין שם? אמר לו: 
והשאירו ב”צריך עיון”. ובדיבור הבא המשיכו לכתוב עוד, ולא אמרו נשב 
על הקושיא הזאת עד שנגיע לבית דין של מעלה... לא ככה, אלא “צריך עיון” 
והמשיכו הלאה. זו הדרך, אני לא אמרתי לך ששם תמצא תשובה, אלא תמצא 
את הדרך, והדרך היא שגם אם לא הבנת, תכתוב שלא הבנת. ולפעמים תבין 
כשתלמד בפעם השניה, ולפעמים לא תבין. תרשום את הקושיא וזה הכל. 
ככה צריכים ללמוד. אבל יש כאלה אנשים שיש להם איזה עניין לדחות את 
דברי פלוני. אתה מדבר, והם לא יבינו אותך ומקשים ומתרצים בלי סוף כמו 
אנשים לא נורמלים12. לכן אדם שלא מבין כלום - “סטה מעליו ועבור” )משלי 

ד’ ט”ו(. הוא לא יקשיב לך.

בית יוסף אבן העזר זה לא פשוט. בתחילה היה אומר להם ביום ששי נלמד מלבי”ם על    .10
התנ”ך, כי אבא אהב דקדוק. אבל ראה שהם לא רוצים ללמוד את זה. אמר להם טוב, אין יותר 
מלבי”ם, ביום ששי נלמד טור ובית יוסף אבן העזר. ולמד איתם מהלכות קידושין סימן כ”ז עד 
סוף אבן העזר, טור בית יוסף ושלחן ערוך. “אני אעביר כל טובי על פניך” )שמות ל”ג י”ט( טובי 

ראשי תיבות: טור ובית יוסף.
11.  אחר כך ראה מי שפירש אחרת וניסה לתרץ ודחק בבית יוסף. ונדמה לי שמצאתי את המקור 

הזה בגט מקושר לרבו של הרב חיד”א.
12.  פעם היה ויכוח על דרכי משה ביורה דעה )סימן ס”ט(, שכתב זה לשון “אורחות חיים”... ואחד 
הקשה: לא מצאתי כלום באורחות חיים. אבל זה לא אורחות חיים, זה ספר “איסור והיתר”, היה 
כתוב או”ה והוא קורא או”ח בשביל להקשות... ובאיסור והיתר כתוב מלה במלה כמו שהרב 
מעתיק. אבל הוא לא מבין, וחוזר וחוזר. “בעזר הא-ל העוזר, יצילנו מגלגל החוזר” )לשון בעל 

סדר הדורות בהקדמתו(...
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גאון עוזנו רבי יוסף חיים ע”ה
ויש בן איש חי שיש עליו כמאתיים הלכות שהרב עובדיה חולק, ועל פי יד. 

רוב ההלכה כמו הרב עובדיה. אבל לפעמים אפשר להסביר מדוע הבן איש 
חי כתב אחרת. זאת אומרת איך הבן איש חי אמר דבר שקשה להבין אותו, 
תעיין ותמצא הסבר. כי הבן איש חי לא “קטיל קני באגמא” )שבת דף צ”ה ע”א(. 
הנה דוגמא אחת, הבן איש חי כותב )ש”א פרשת וירא אות כ”א( שכל הדורות 
הראשונים עד ימי הגאונים היו מניחים שני זוגות תפילין. ויש על זה הרבה 
קושיות. אחת הקושיות הגדולות היא איך יתכן שבאו הראשונים ושכחו מה 
עשו אבותיהם ורבותיהם? כולם הניחו שתים ופתאום מניחים רק אחד, איך 
פתאום נפל הדבר הזה? אבל דברי הבן איש חי לקוחים מדברי האר”י )שער 
הכוונות עניין התפלין דרוש ו’(, ולמעשה האר”י לא התכוון על זה. מה הפירוש? 

כתוב שם שהאר”י ז”ל היה מניח תפלין דרש”י ור”ת ביחד, שאפשר להניח 
שני זוגות תפילין, וכמו שאמרו בגמרא )עירובין דף צ”ה ע”ב( מקום יש בראש 
להניח שני תפילין. והוא לא אמר שהניחו, אלא אמר שאפשר להניח, כי אם 
תאמר לי אין מקום, הנה הגמרא אומרת “מקום יש בראש להניח שני תפלין”, 
“מקום יש ביד להניח שני תפלין”, זו הכוונה שלו. לא שבדורות קדמונים 
בזמן משה רבנו הניחו שנים, ופתאום החליטו שמניחים רק אחד והתחילו 

לשאול מה האחד הזה, הוא לא אמר ככה מעולם.

 אם מוכרח להניח רש”י ור”ת בזה אחר זה אינו עובר 
על דברי רבנו האר”י

לכן כל מה שהקשה ביביע אומר )ח”א חאו”ח סי’ ג’ אותיות ט’-י’( בזה, טו. 
הקושיות שלו הם סביב הבן איש חי והוא לא הקשה על האר”י. ולכאורה 
דברי הבן איש חי לקוחים מהאר”י, הרי הוא לקח זה משער הכוונות, שכתב 
אם אתה אומר שמניחים שנים בזה אחר זה, אפילו מאה נמי - אתה יכול 
להניח אפילו מאה זוגות תפלין אחד אחרי השני, אחד ועוד אחד ועוד אחד, 
אלא מוכרח שהכוונה ביחד, שככה עשו דורות ראשונים והניחו שנִים ביחד. 
אבל בגמרא בעירובין שכתוב ש”מקום יש בראש להניח שני תפילין”, מוכרח 
שם מהגמרא שלוש פעמים באותו עמוד שהניחו רק אחד. אי אפשר להפוך 
את העולם. רק שהבן איש חי הבין בדברי האר”י שכולם הניחו שנים, אבל 
האר”י לא אמר ככה, רק אמר שאנחנו צריכים להניח שנים ביחד כיון שאין 
לנו הוכחה ברורה מה צריך לעשות, ובכדי שתחול הברכה על שניהם תניח 
אבל אם אין לאדם אפשרות, כגון שהמקום של הנחת  את שניהם ביחד. 
התפלין שלו קצר, הראש קטן או הזרוע קטן, אז הוא מוכרח להניח בזה אחר 

זה. ואם הוא יניח זה אחר זה הוא לא עובר על דברי האר”י13.

שיעור חלה הוא קילו ושש מאות גרם
והקושיא הגדולה ביותר שהרב עובדיה ע”ה הקשה על הבא”ח, ובגללה טז. 

כמעט רצו להחרים אותו חס ושלום )הוא היה אז בגיל תשע עשרה שנה( היא על 
שיעור חלה. אמרו לו איך אתה חולק על הבן איש חי ואתה אומר ששיעור 
חלה הוא קילו ושש מאות גרם, הרי הבן איש חי אמר )ש”א פרשת צו אות י”ט( 
ששיעור חלה הוא שני קילו וחצי, א”כ איך אתה חולק עליו? והוא ענה להם: 
וכי אני חלקתי עליו? הרי מרן )סי’ תנ”ו ס”א( פסק כך. אמרו לו: וכי הבן איש 
חי לא ידע את מרן?! ודאי שידע, ולמרות זאת פסק אחרת. אמר להם: אז 
תענו לי. והתחילו לתרץ תירוצים של שטות. והוא לא שמע להם, ופרסם את 
דבריו בכל מקום. ובאמת קדם לו רבי אברהם חיים נאה, יש לו ספר “שיעורי 

תורה”, ושם )עמ’ קס”ז( גם הוא הקשה כן על הבן איש חי. 

מאיפה יצא שיעור אחר לחלה?
אבל הבן איש חי כתב ועיין ברבי חיים פלאג’י בספר חיים לראש דף ק”י. יז. 

יש לי חיים לראש )הדפוס הראשון אין לי, אבל יש לי צילום מהדפוס הראשון( ושם 
הוא כותב ששיעור העיסה שחייבת בחלה היא תשע”ז דרהם. כל דרהם 

יש היום ספר שנקרא “עושה שלום”, והוא כביכול בא לתרץ את כל הקושיות של הרב    .13
עובדיה על הבן איש חי, ועושה שלום בין הבן איש חי לרב עובדיה. )עושה – גימטריא בן איש חי, 
השלום )בה”א הידיעה( – גימטריא בן איש חי(. אבל למעשה הוא לא תירץ כלום, רק מסכם את הדעות.

הוא שלוש גרם זה יוצא בערך שני קילו וחצי. אבל למעשה הרמב”ם )פ”ו 
מהלכות ביכורים הט”ו( ומרן )סי’ תנ”ו ס”א( פסקו חמש מאות עשרים דרהם, 

א”כ איך נפלה הטעות? אני אסביר לכם14. הגאונים חשבו שהקמח והמים 
הם אותו דבר. ואם אתה אומר ששיעור חלה הוא מ”ג ביצים וחומש )חלה 
גימטריה 43, ועוד חומש(, וכל ביצה זה ח”י דרהם, אז מ”ג כפול ח”י זה יוצא 

774 15 )תשע”ד(. ומה שאמרו “תשע”ז” זה בגלל החומש ביצה, וחומש של 
18 זה שלושה דרהם. והגאונים חשבו שמשקל הקמח והמים זה אותו דבר. 
וכשהם כתבו את המידות שלהם הם דברו על קמח, לא על מים, ככה יוצא 
ברור בדברים שלהם בתשובות הגאונים. ולמה שרבי חיים פלאג’י יפסוק 
כמו הגאונים נגד הרמב”ם ומרן? כי חשב אם תעשה כמו הרמב”ם ומרן יש 
חשש ברכה לבטלה, כי אין לך שיעור מספיק ]לדעת הגאונים[, לכן תיקח את 
השיעור בשופי. אבל למעשה זה לא כך, כי הרמב”ם ידע מתשובת הגאונים, 
וידע מתשובת רב סעדיה, והוא בא להזהיר אותנו ]מהשיטה הזאת, אלא[ 
שהרמב”ם יש לו דרך ארץ כלפי הגאונים16, ובמיוחד כלפי רב סעדיה גאון, 
שהוא מכבד אותו מאד, כי הוא נלחם בקראים ובכופרים17, לכן הוא לא 
רצה לכתוב שרב סעדיה גאון ורב האי גאון טעו בשיעור חלה, לא עושים 
כך. אבל הוא כתב פעמיים בפירוש המשנה )חלה פ”ב מ”ו ועדיות פ”א מ”ב(, 
דע לך, שכאשר משערים ביצה וכזית וכדומה, לא משערים במשקל אלא 
לכן לא צריכים להסתבך עם הדברים האלה, והלכה כמו הרמב”ם  בנפח18. 
ומרן, ששיעור חלה זה 520 דרהם. אבל הקושיא אינה על הבן איש חי, כי 
הוא אומר הרי כך כתב רבי חיים פלאג’י על פי תשובת הגאונים, א”כ מה 
אתם רוצים ממני? יש דברים ברורים כשמש שהעולם לא מבין, כי המח 

של הדור שלנו הוא “מרובע”. 

14.  בא הרב נאה ועשה פלפול )אני לא אוהב פלפולים, פלפול שאינך מכוון בו לדברי המחבר, חבל על 
הזמן שלך וגם על הזמן של המחבר. הוא יאמר לך: וכי אני אמרתי כך? למה אתה מפלפל ושם על כתפי 
כאלה פלפולים. אל תעשה פלפולים כאלה(, אמר )שיעורי תורה שם( שכוונת רבי חיים פלאג’י תשע”ז 
דרהם מים. אם היה מים זה היה תשע”ז דרהם, אבל אם תקח קמח, תוריד שליש, וישאר לך 520 
דרהם. כי כל דבר הולך לפי המשקל שלו )זה נקרא “משקל סגולי”(. והמשקל הסגולי של המים 
זה פעם וחצי כמו הקמח. כי הקמח קל מאד, ולכן באותה כמות, אם הכמות הזאת הייתה מים 
הייתה תשע”ז דרהם, ואם היא הייתה קמח הייתה אחרת. אבל לא יתכן לפרש כך את דברי רבי 
חיים פלאג’י. מדוע? כי הוא דיבר על קמח, ומים מאן דכר שמיה, הוא לא הזכיר מים בכלל. 
ודבר שני, הוא מתייחס לתשובת הגאונים )שערי תשובה סוס”י מ”ו וסי’ שכ”ו(, ומי שיעיין בתשובת 

הגאונים במקומה יראה שהם מדברים על קמח.
 

15.  אתם יכולים לחשב כמה זה 43 כפול 18? אתן לכם עצה טובה, 43 כפול 2 כפול 9, וזה אותו 
דבר. 43 כפול 2 זה 86, כפול 9 זה 860 פחות 86. תוריד מאה ותוסיף 14 - 760 ועוד 14 שוה: 774. 
16.  לא לגבי כולם, כי יש גאונים שכתב עליהם )ראה פיה”מ בכורות פ”ד מ”ד( שהם לא יודעים 
ללמוד, פשוטו כמשמעו. והבן שלו )רבנו אברהם( כתב שהיו גאונים שהיו סנדלרים, נפטר הגאון 
שהיה בישיבה, לקחו איזה סנדלר ואמרו לו: אתה יודע קצת ללמוד? בוא נעשה אותך גאון... 

יש גאונים שלא למדו מספיק. אבל יש גאונים שצריך לכבד אותם.
17.  היה אחד רשע ששמו “חויא הבלכי”. יש עיר ששמה בלּך והוא בא משם. והוא כתב ספר 
שיש לו מאתים “השגות” על התורה, מישהו שמע דבר כזה?! עד שרב סעדיה העיד שהיה 
הולך מתלמוד תורה לתלמוד תורה, וראה שהם לא לומדים תורה, אלא את הספרים של חוי 
הבלכי. ואני מצאתי את ה”חוי בלכי” הזה במשלי. כתוב שם )ב’ י”ט(: “כל באיה לא ישובון, ולא 
ולא  כלבי,  ישובון ראשי תיבות  לא  באיה  כל  ישיגו אורחות חיים”. יש קוראים לו חוי הכלבי, 
חויא. וחויא זה נחש, היה כלב ונחש... הוא מקשה קושיות  חיים ראשי תיבות  אורחות  ישיגו 
של כפירה, רחמנא ליצלן. ורב סעדיה גאון נלחם בו וכתב ספרים נגדו וענה על השאלות שלו. 
הרמב”ם יודע להעריך אדם שמסר את עצמו על התורה. ואמר באגרת תימן: רב סעדיה גאון 

חיזק מה שהתדלדל בתורה.
18.  למשל כמו שאנחנו לוקחים כזית שהוא עשרים ושבעה גרם. ופעם הרב עובדיה ע”ה אמר: 
אתם חושבים שלוקחים זית של תנובה? לא זית קטן כזה, אלא זית גדול של 27 גרם. אבל אין 
זית כזה בכל העולם כולו, והזית הכי גדול בעולם הוא אולי 13-14 גרם ונמצא באמריקה, אבל 
זית שהוא במשקל כפול מזה, אין. אבל ככה כתבו. ולמה כתבו ככה? כי התוספות בחולין )דף ק”ג 
ע”ב ד”ה חלקו( אומרים שהזית הוא חצי ביצה. והתוספות לא הכירו את הזיתים, לא ראו אותם 
בחיים שלהם. איך אני יודע? כי התוספות כתבו פעמיים )עירובין דף י”ח ע”ב ד”ה מרורין ופסחים דף 
ל”ו ע”א ד”ה מה( שהזיתים שלנו מתוקים, ומה שהגמרא אומרת )בעירובין שם( שהזית מר, זה לא 
הזית, אלא זה העץ של הזית. אבל מחילה מכבודכם, תקחו זית שהוא לא כבוש ותגידו אם הוא 
מר או מתוק. היום אנחנו יודעים שהזית הוא מר פשוטו כמשמעו. אלא שבצרפת יש מקומות 
שלא היה להם זיתים. לכן התוספות אמרו שהזית הוא חצי ביצה, ואמרו ששיעור כביצה הוא 
כך וכך. אבל זה לא ככה במציאות. כי כזית די אפילו בשלושה עשר גרם, ואין הכוונה גרם אלא 

בנפח. וגם כביצה גם כן בנפח.

4לחסויות, להפצה, להנצחות ולקבלת העלון לפנות לפקס 077-3179532 <<<                                                מייל: bait.neheman@gmail.com | טלפון: 08-6727523 | 052-7130554 
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“כל השונה הלכות בכל יום”
היה אחד שמצא ספר בן איש חי שנדפס בירושלים בשנת תשי”ב, ושם יח. 

יש הערה של “אחד מצעירי הצאן”19 שכותב שם: לשאלת רבים האם אנחנו 

ומי זה? יש שם סימון על האותיות א’ ח’ ור’, שמו רבי אברהם רחמים, זה אחיו של רבי    .19
יצחק נסים, והוא ערך את הבן איש חי הזה שנדפס פעם שניה או שלישית בירושלים תשי”ב.



יוצאים ידי חובת תנא דבי אליהו - שאמר ללמוד הלכות בכל יום - בלימוד 
משנה וגמרא )שהרי יש שם הלכות( שב”חק לישראל”? תשובה: נראה לי שלא 
יוצאים ידי חובה, כי כוונת תנא דבי אליהו הלכות למעשה, ומשנה וגמרא 
זה לא הלכה למעשה, ולכן טוב מאד שכל אחד ובפרט מבני עדתנו, שיקנה 
את הספר בן איש חי וילמד בו כל יום שתי הלכות. ואני כתבתי )בהקדמה לס’ 
בן איש חי( שהשאלה שלא במקומה, כי לא עלה על דעת איש לצאת ידי חובת 

ה”שונה הלכות בכל יום” בלימוד המשנה והגמרא בחק לישראל, אלא בלימוד 
הלכה פסוקה אשר שם, ובזה ודאי יוצא ידי חובתו20.

ֶכל  “ויקראו בספר בתורת האלקים מפורש וׂשֹום ֶשׂ
 ויבינו במקרא”

היום קראנו בהפטרה פסוק מיוחד21. דבר מעניין מאד. כתוב שם )זכריה יט. 
ג’ ח’(: “אתה ורעיך היושבים לפניך, כי אנשי מופת המה”, בחוץ לארץ קראנו 

“אתה” בשופר מהופך. וכאן בארץ ראינו שבתנ”ך קורן וברויאר “אתה” 
בפשטא. “ורעיך” בשני פשטין. ומי שלא יודע את ההבדל בין הטעמים האלה 
עשה טעות חייו, כל חייו תוהו ובוהו, אחרי מאה ועשרים שנה יאמרו לו: 
חמור חמורתיים, תחזור לעולם הזה, “אתה ורעיך היושבים לפניך... כי אנשי 
20.  למה? כי הרב המגיה הזה - “אחד מצעירי הצאן” כותב שכוונת אליהו הנביא לא על משנה 
וגמרא אלא על הלכה למעשה, אבל שכח שבחק לישראל יש שם בסוף הלכה למעשה - הלכה 
פסוקה. אז מה אתה אומר להסתפק במשנה וגמרא, הרי יש הלכה פסוקה, אלא אם כן נגיד שלא 
תמיד הלכה כך, יש מקומות בודדים שהאחרונים העלו אחרת, אבל אם אתה שואל תשאל על 

ההלכה למעשה שהובאה שם.
21.  אבא ע”ה מספר שכאשר בא לתונס בשנת תר”ץ )1930 למניינם(, היה עובר ליד בית הספר, 
והיה שומע שקוראים הפטרה בקולי קולות. היום אין דבר כזה, אולי בישיבה שלנו קוראים 
הפטרה, אבל בישיבות אחרות כל המרבה לבלבל ולעוות ולשבש הרי זה משובח. בהפטרה 
ג’, ח’(. והיו  מע נא יהושע הכהן הגדול” )זכריה  כתוב שהמלאך ענה ליהושע הכהן הגדול: “ׁשְ
מע נא”. למה? כי בשי”ן יש שוא געיא, וקוראים את זה  אומרים בתר”ץ )לפני תשעים שנה(: “ֲשׁ
כמו שוא פתח, אבל העולם לא קוראים כך, ואפילו בתונס שכחו את זה. אבל אנחנו אומרים 

ַמע נא” כמו שו”א פת”ח. “ֲשׁ

מופת”, לא אנשי מופת, אנשי “מוייפס”... לא יודעים כלום. בוקי סריקי. יש 
כללים שעל פיהם תוכל להכריע מה הטעם ככה או ככה, ומי שיודע כללים 
יטעם בהם טעם דבש, מה לעשות? יש כלל שאם יש פשטא ואחריה שני 
פשטין, שניהם אותו דבר, פשטא זה טעם מפסיק ושני פשטין גם כן זה טעם 
מפסיק, יש להם אותו ערך. לכן הפשטא הראשונה מפסיקה יותר משני פשטין, 
אם יש לך שני טעמים שוים בכוחם זה אחר זה, המפסיק הראשון יותר  כי 
מפסיק. ואם תגיד, א”כ מדוע המילה “ורעיך” בשני פשטין ]ולא בפשטא[? 
הטעם פשוט מאד, כי המלה “ורעיך” היא מלעיל, וכל שני פשטין זה מלעיל22, 
אז אתה ורעיך זה אותו משקל, לכן “אתה” זה מפסיק, “ורעיך” מחובר עם 
“היושבים לפניך”. אבל אם אתה אומר “אתה” שופר מהופך, אז הכוונה היא 
- אתה ורעיך - אתה והחברים שלך יושבים לפניך. האם יתכן שאתה יושב 
לפני עצמך?! איזה סגנון זה?! לכן ברור שאתה הוא בטעם מפסיק, וקוראים: 
“אתה, ורעיך היושבים לפניך”. אדם צריך לטעום את הטעמים, אבל מי שלא 
טועם אותם, גם אם נניח שיקרא טוב מאד, הוא לא יבין כלום23. אדם צריך 

לטעום את הטעמים, ולהבין אותם. ברוך ה’ לעולם אמן ואמן. 

מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את כל השומעים 
ואת כל הרואים24, הקב”ה יאריך ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים. וכן יהי 

רצון ונאמר אמן.

22.  כל פעם שתמצא בתנ”ך שני פשטין )או תרי קדמין – היינו הך(, תמצא שהמלה מלעיל, ומלה 
שהיא מלרע אין בה תרי קדמין, אלא פשטא אחת.

23.  הנה כתוב: “אל תבטחו בנדיבים, בבן אדם | שאין לו תשועה” )תהלים קמ”ו ג’(. למה יש פסק 
אחרי “בבן אדם”? כי אם תאמר הכל מחובר “בבן אדם שאין לו תשועה” יהיה משמע שיש בני 
אדם שאין להם תשועה, ויש בני אדם שיש להם תשועה. והפסוק אומר לך, שאל תבטח באדם 
כזה שאין לו תשועה, אלא בבן אדם שיש לו תשועה. אבל באמת אין אדם שיש לו תשועה, 
יש בן אדם שיש לו תשועה?! פעם חשבנו שהבן אדם הזה הוא חכם גדול, או מדינאי גדול, או 
היסטוריון גדול, או חמור גדול... שום דבר. לכן אחרי המלים “בבן אדם” יש פסק, והכוונה היא: 

למה אל תבטחו בבן אדם? בגלל שאין לו תשועה.
24.  ואת כל המבינים, ואת כל הישנים, גם אלה שישנים בדרשה שלי ה’ יברך אותם שישנו בגן עדן...





א. ַהָּגאֹון ַרִּבי ַיֲעקֹב ְפָראִג'י )ַמֲהִרי"ף( ֵמָהָּמה. ַמה ֶּזה "ָמָהָּמה"? 

ְּבִמְצַרִים ֶׁשִּנְקֵראת "ָהָּמה" ְוהּוא ָּבא ִמָּׁשם "ֵמ-ָהָּמה".  ֵיׁש ִעיר 

ַוֲאִני ָּכל ָּדָבר מֹוֵצא אֹותֹו ַבּתֹוָרה, ָּכתּוב: "ִאיׁש ִמְצִרי הִּציָלנּו ִמַּיד 

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

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

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

שע"ב(, ְוָהָיה ַבַעל חּוׁש ִּבּקֶֹרת ָחָזק ְמאֹד. ְוהּוא ָכַתב ֵסֶפר "אֹור 

ּתֹוָרה", ּומּוָבא ָּכל ַהְּזַמן ְּבִמְנַחת ַׁשי. ָהַרְמָד"ל ָּכַתב ֵּפרּוִׁשים ַעל 

ֵסֶפר ֶהָערּוְך ְוָקָרא ָלֶהם "ַמֲעִריְך", ְוָכַתב ְּבַהְקָּדָמתֹו: "ֲאִני ָקָראִתי 

לֹו ַמֲעִריְך ֲאָבל ֲאִני ֹלא ַמֲאִריְך, ִּכי ֲאִני ֹלא רֹוֶצה ֲאִריכּות". ְוָקָרא 

ֵהִביא ֶאת ַהֵּׁשם  ֵמֵאיֹפה  ָזָהב".  "ֲעִדי  ַהְּלבּוׁש  ֵסֶפר  ַעל  ְלִסְפרֹו 

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

ֶאל ָׁשאּול ְּבֶכיָנה, ַהַּמְלִּבְׁשֶכם ָׁשִני ִעם ֲעָדִנים, ַהַּמֲעֶלה ֲעִדי ָזָהב 

ַעל ְלבּוְׁשֶכן", ְוָלֵכן ָּכאן ֶזה "ֲעִדי ָזָהב" ַעל ֵסֶפר "ַהְּלבּוׁש". ְוהּוא 

ִנְׁשַאר ִּבְכַתב ָיד )ְוֵאיִני יֹוֵדַע ִאם ַקָּים ַהּיֹום( ֲאָבל ָהֳעְתקּו ִמֶּמּנּו ַכָּמה 

ְקָטִעים. )גליון 18 הערה 13 – השיעור עמוד שכ"ח, וגליון 51 הערה 30(.

ִמי ֶׁשֵהִניַח ְּתִפִּלין ּוְבֶאְמַצע ַהְּתִפָּלה ֻהְכַרח ָלֵצאת 

ַּבְּגָמָרא )סוכה מ"ו ע"א(  ]ֵׁשרּוִתים[,  ַהִּכֵּסא  ְלֵבית 

ָצִריְך  ַהְּתִפִּלין  ֶאת  ְלָהִניַח  ֶׁשַּכֲאֶׁשר חֹוֵזר  ָכתּוב 

ְלָבֵרְך, ְוָכָכה ָפַסק ָמָרן )בשלחן ערוך סימן כ"ה סעיף 

י"ב(. ָאְמָנם ַהָּמֵגן ַאְבָרָהם )שם סק"ב( ְמַצֵּדד ֶׁשַּדְוָקא 

ִבְזַמָּנם ֶׁשֵּבית ַהִּכֵּסא ָהָיה ָרחֹוק ִמחּוץ ָלִעיר, ָלֵכן 

ַעד ֶׁשֵּיֵלְך ְוַיֲחזֹר ַיִּסיַח ַּדְעּתֹו. ְוִאּלּו ִבְזַמֵּננּו ֶׁשֵּבית 

ְּתִפִּלין  ַלֲחֹלץ  ֶאְפָׁשר  ָמקֹום,  ְּבָכל  ַהִּכֵּסא ָקרֹוב 

ּוְלִהָּכֵנס ְוַאַחר ָּכְך ַלֲחזֹר ּוְלָהִניַח ְּבִלי ְבָרָכה. ְוַרֵּבנּו 

ַהֶּבן ִאיׁש ַחי )ש"א פרשת וירא אות י"ג( ָּכַתב ֶׁשְּיָבֵרְך 

ְּבִלי ֵׁשם ּוַמְלכּות ֶאָּלא ְיַהְרֵהר ְּבִלּבֹו. ֲאָבל ָמָרן ָהַרב 

עֹוַבְדָיה ָזַצ"ל )שו"ת יביע אומר ח"ח סוף סימן ב' בהערה( 

ָּכַתב ָּבֶזה, ְוֵהִביא ָׁשם ַּכָּמה ַאֲחרֹוִנים - ַרִּבי ֲעִקיָבא 

ֵאיֶגר ַוֲאֵחִרים, ֶׁשחֹוְלִקים ַעל ַהָּמֵגן ַאְבָרָהם ָּבֶזה, 

ְוֶׁשַּגם ַהְּסָבָרא ֶׁשַּפַעם ֵּבית ַהִּכֵּסא ָהָיה ָרחֹוק ֵאיָנּה 

ְירּוַׁשְלִמי )יומא פ"ג  ְבַתְלמּוד  ָמָצאנּו  ִּכי  ִנְרֵאית, 

ה"ב( ֶׁשַּגם ֵּבית ַהִּכֵּסא ָקרֹוב ֶנְחָׁשב ְּכָרחֹוק, ְוָלֵכן 

ְצִריִכים ְלָבֵרְך. ָאְמָנם ָהעֹוָלם ֲעַדִין נֹוֲהִגים ַעל ִּפי 

ְוָאָדם  ְלָבֵרְך,  ַחי ֶׁשֹּלא  ְוַהֶּבן ִאיׁש  ַאְבָרָהם  ַהָּמֵגן 

ֶׁשָּגַמר ֲעִמיָדה ְוֻהְצַרְך ָלֶלֶכת ַלֵּׁשרּוִתים, מֹוִריד ֶאת 

ַהְּתִפִּלין ְוחֹוֵזר ּוֵמִניַח אֹוָתם ְּבִלי ְבָרָכה. ֲאָבל ְלִפי 

ָהַרב ָצִריְך ְלָבֵרְך. ְוֵיׁש עֹוד ַנְפָקא ִמָּנּה ָּבֶזה ]ֶהְבֵּדל 

נֹוָסף ַלֲהָלָכה ֶׁשּיֹוֵצא ִמַּמְחֹלֶקת זֹו[, ַּכֲאֶׁשר חֹוֵזר 

ּוֵמִניַח ְּתִפִּלין ְוׁשֹוֵמַע ַקִּדיׁש אֹו ְקֻדָּׁשה ]ֵּבין ֲהָנַחת 

ְּתִפִּלין ֶׁשל ָיד ְלֶׁשל רֹאׁש[, ִאם הּוא ְמָבֵרְך ַעל ַהְּתִפִּלין 

ְּכַדַעת ָהַרב עֹוַבְדָיה, ֹלא ַיֲעֶנה ַעל ֶזה, ֶׁשֲהֵרי ֶזה ְכמֹו 

ֶׁשֵּמִניַח ֵמָחָדׁש, ּוִבְתִפִּלין ֶׁשל ַרִׁש"י ֹלא ַמְפִסיִקים 

ִלְכלּום )ֲאָבל ִּבְתִפִּלין ֶׁשל ַרֵּבנּו ָתם ֶאְפָׁשר ַלֲענֹות ִּכי ֹלא 

ְמָבְרִכים ֲעֵליֶהם(. ֲאָבל ִאם נֹוֵהג ְּכמֹו ָמֵגן ַאְבָרָהם 

ַלֲענֹות  ְלָבֵרְך, ֶאְפָׁשר  ַוֲאֵחִרים ֶׁשֹּלא  ּוֶבן ִאיׁש ַחי 

ַּבְּדָבִרים ָהֵאֶּלה,  ִלָּזֵהר  ָצִריְך  ּוְקֻדָּׁשה.  ַקִּדיׁש  ַעל 

ְוִלְלמֹד אֹוָתם. )גליון 150 אות י"ג(.

 באיזו שנה נחתם 
התלמוד בבלי?

תשובה לחידה נמצאת בעלון הנוכחי. תשובות 
ניתן לענות בקו בית נאמן  079-9270505 
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  )חובה לציין שם וכתובת בצורה ברורה!(. 

נא לשלוח התשובות עד יום ראשון בערב
פתרון משבוע קודם: אות גבורה סביב מי וכמה. באות ד' אמר 
מרן שליט"א: אומרים בקריאת שמע שעל המטה ”ששים גיבורים 
סביב לה“ )שיר השירים ג‘ ז‘(, ואחר כך אומרים את הפסוקים 
האלה של ברכת כהנים. כי יש שם ששים אותיות שהם מגינים על 
ישראל )ראה שער הכוונות דף נ“ה ע“א( - ”ששים גיבורים סביב 
לה מגבורי ישראל כולם אחוזי חרב מלמדי מלחמה איש חרבו 
על ירכו  מפחד בלילות“.  הזוכה: יהודה רייזמן – בית שמש.

פתרון התמונה: הגאון רבי מרדכי דיעי זצ"ל רבה של חצור הגלילית.  
הזוכה: ח' סלק – חצור הגלילית

תשובה ניתן לענות בקו 
בית נאמן 079-9270505 

שלוחה 22. נא לשלוח 
התשובות עד יום ראשון 

בערב
בין הפותרים נכונה 

יוגרל פרס )חובה לציין שם 
וכתובת בצורה ברורה(

  "מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו ַהָּגאֹון, ֶהָחִסיד ֶהָעָנו ָהִראׁשֹון ְלִצּיֹון, 
ַרִּבי ָמְרְּדַכי ֵאִלָּיהּו ָזַצ“ל"

ַהַּׁשָּבת יֹום ָהַאְזָּכָרה ֶׁשל מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו ַהָּגאֹון, ֶהָחִסיד ֶהָעָנו ָהִראׁשֹון 

ְלִצּיֹון, ַרִּבי ָמְרְּדַכי ֵאִלָּיהּו ָזַצ“ל )כ"ה ְּבִסיָון תש"ע ִלְפֵני ַאַחת ֶעְׂשֵרה 

ָׁשִנים(. ִלְפָעִמים הּוא ָהָיה הֹוֵלְך ֶאל ַרֵּבנּו ַהֲחזֹון ִאיׁש ָזַצ"ל, ְוהּוא 

ֶּבן ַמָּזל, ָאַמר  ָמְרְּדַכי  ְועֹוֶנה לֹו:  ׁשֹוֵאל אֹותֹו: ֵאיְך קֹוְרִאים ְלָך? 

לֹו ַהֲחזֹון ִאיׁש: ָהַר"ם ְּבַמָּז"ל. ָמה ַהַּכָּוָנה? ָהַר"ם ָראֵׁשי ֵתבֹות ָהַרב 

ָמְרְּדַכי, ְּבַמָּז"ל ֶזה ֶּבן ַמָּזל. ִמי ֶזה ָהַר"ם ַּבַּמָּז"ל? ֶזה ָהַרְמָּב"ם. 

ִלְפָעִמים הּוא כֹוֵתב "ָהֵר"ם  ָהַרְמָּב"ם,  ֵמִביא ֶאת  ַּכֲאֶׁשר ַהּטּור 

ִּכי אֹוְמִרים  ָּכָכה?  ָז"ל, ָלָּמה כֹוֵתב  ָהַרְמָּב"ם  ְּכלֹוַמר  ַּבַּמָּז"ל", 

ֶׁשָהָיה לֹו ַמָּזל ָּגדֹול. ְוָהַרְׁשָּב"ץ ִהְתַּבֵּטא ָעָליו ָּכָכה )ח"א סי' קמ"ז(.

ָלֶהם  ָהיּו  ַּבָּצָבא  ַחָּיִלים  ִלְפָעִמים  ִיְׂשָרֵאל.  ְּכַלל  ֶׁשל  ָהָיה  ָהַרב 

ְׁשֵאלֹות ַּבֲהָלָכה, ְורֹוִצים ְּבָרָכה אֹו ַמֶּׁשהּו ַאֵחר. ֲאָבל ֹלא ָכל ֶאָחד 

ָיכֹול ְלִהְתַקֵּׁשר ֲאֵליֶהם, ֶאָּלא ֵיׁש "מֹוְקָדִנית" ֶׁשּׁשֹוַמַעת ּוַמֲעִביָרה 

ֶאת ַהְּדָבִרים ַלַחָּיִלים. ַּפַעם ַאַחת ַחָּיל ָׁשַאל ְׁשֵאָלה ְוָהיּו לֹו ַכָּמה 

ַדּקֹות ִּבְלַבד, ֲאָבל ָהַרב ָמְרְּדַכי ֵאִלָּיהּו ֵּבַרְך אֹותֹו ַבֲאִריכּות ְּגדֹוָלה, 

ִהיא ׁשֹוַמַעת אֹותֹו ַעד ֶׁשָּזְלגּו ָלּה ְּדָמעֹות, ְוִהְתַּפְּלָאה ַהּמֹוְקָדִנית: 

ָּכָכה ָהַרב ְמָבֵרְך ֶאְתֶכם?! ֵאיזֹו ַאֲהָבה הּוא ַמְרִעיף ֲעֵליֶכם!

ְוִנְפָלאֹות. יֹוְדִעים ֶׁשהּוא  ִנִּסים  ָעָליו ַהְרֵּבה ִסּפּוִרים ֶׁשָעָׂשה  ֵיׁש 

ְמֻקָּבל, ָחַׁשְבִּתי ֶׁשאּוַלי ָעָׂשה ֶאת ַהִּנִּסים ְּבִיחּוִדים ְוֵצרּוֵפי ֵׁשמֹות, 

ֵאין ָׁשם  ְּתִפּלֹות ְּפׁשּוטֹות.  ִעם  ָידֹו  ִּבְכַתב  ַמְחֶּבֶרת  ָמְצאּו  ֲאָבל 

ֹלא ַּכָּונֹות, ְוֹלא ָראֵׁשי ֵתבֹות, ְוֹלא ֵצרּוֵפי ֵׁשמֹות, ְוֹלא ׁשּום ָּדָבר. ַרק 

ְּתִפּלֹות. ָהָיה ָעָנו ְמאֹד ְוָחִסיד ָּגדֹול, הּוא נֹוַלד ִלְמֻקָּבל ָּגדֹול ַרִּבי 

ַסְלָמאן ֵאִלָּיהּו ָזַצ"ל ֶׁשִהִּגיַע ִמַּבְגָדאד ]ִּביַרת ִעיָראק[, ְוִהְׁשִאיר אֹותֹו 

ָיתֹום ְּבִגיל ַאַחת ֶעְׂשֵרה ִעם ַּכָּמה ַאִחים. ְוֵכיָון ֶׁשהּוא ָהָיה ַהָּגדֹול 

ִּבְׁשִביל  ֶכֶסף  ָלנּו  ְלָהִביא  ָצִריְך  ֶׁשַּבַאִחים, ִאּמֹו ָאְמָרה לֹו: ַאָּתה 

ַהִּמְׁשָּפָחה, ָמה ֲאִני ֶאֱעֶׂשה? ָאַמר ָלּה: טֹוב. ֶמה ָעָׂשה? ָהָיה לֹוֵקַח 

ּכֹוסֹות ְּפַלְסִטיק ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ַּגְרְּגֵרי חּומּוץ, ּומֹוֵכר אֹוָתם ְּבַכָּמה ְגרּוִׁשים 

)אּוַלי ִּבְׁשֵני ְגרּוׁש(, ְוָהָיה בֹוֶכה. ָעַבר ְלָידֹו ַתְלִמיד ָחָכם ָּגדֹול - ַרִּבי 

ְלַחִּיים ֲאֻרִּכים(,  ֶׁשִּיָּבֵדל  ֹּכֵהן  ָׁשלֹום  ָהַרב  )ַאָּבא ֶׁשל  ָזָצ"ל  ֹּכֵהן  ֶאְפַרִים 

ָאַמר לֹו: ַּתִּגיד ִלי ָמה ַאָּתה עֹוֶׂשה ָכאן? ָלָמה ַאָּתה בֹוֶכה? ָאַמר 

לֹו: ֲאִני בֹוֶכה ִּכי ֵאין ִלי ֶאְפָׁשרּות ִלְלמֹד, ָאַמר לֹו: ָלָמה ֵאין ְלָך 

ֶאְפָׁשרּות ִלְלמֹד? ָאַמר לֹו: ֲאִני ָצִריְך ְלַפְרֵנס ֶאת ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשִּלי 

)ֵיׁש ָלנּו ַכָּמה ַאִחים(. ְועֹוד ָאַמר לֹו ֶׁשֵאיֶזה ָעִׁשיר ִהְבִטיַח לֹו ֶׁשִאם 

ֵיַדע ָׁשלֹוׁש-ַאְרַּבע ִמְׁשָניֹות ְּבַעל ֶּפה, ְיַׁשֵּלם לֹו ַכָּמה ְגרּוִׁשים ְליֹום, 

ּוִבְתַנאי ֶׁשַּיֲעזֹב ֶאת ְמִכיַרת ַהחּומּוץ, ַוֲאִני ָיַדְעִּתי ֶאת ַהִּמְׁשָניֹות 

ְּבַעל ֶּפה, ֲאָבל ֶהָעִׁשיר ָאַמר ִלי: ּוָמה ִעם ַהֵּפרּוׁש ֶׁשָּלֶהם? ַוֲאִני ֹלא 

ֵהַכְנִּתי ֶאת ַהֵּפרּוׁש )ֵהַכְנִּתי ַרק ֶאת ַהָּלׁשֹון(, ַוֲאִפּלּו ִאם ֵהַכְנִּתי ִמי יֹאַמר 

ֶׁשֲאִני ֵמִבין. ָהַלְך ֶאל ֶהָעִׁשיר ָאַמר לֹו, ַאָּתה ֹלא ִמְתַּבֵּיׁש, ֶיֶלד ָקָטן 

ְוָיתֹום ֵּבן ַאַחת ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה, ַאָּתה דֹוֵרׁש ִמֶּמּנּו ָמה ֶׁשֹּלא ָאַמְרָּת 

לֹו ַבַהְתָחָלה?! ַאָּתה ָאַמְרָּת לֹו ֶׁשַּיִּגיד ְלָך ִמְׁשָניֹות, הּוא ָאַמר ֶאת 

ַהִּמְׁשָניֹות אֹו ֹלא? ָאַמר לֹו: ֵּכן, ָאַמר אֹוָתם, ָאַמר לֹו: ָאז ָמה ַאָּתה 

רֹוֶצה ִמֶּמּנּו יֹוֵתר? ְוהּוא ָאַמר ְלַרִּבי ָמְרְּדַכי 

ֵאִלָּיהּו, ּבֹוא ִתְלַמד, ַּכָּמה ַאָּתה ָצִריְך ְּביֹום 

ִּבְׁשִביל ָהַאִחים ְוָהֲאָחיֹות ְוִאָּמא? ַנִּגיד ָּכְך 

ְוָכְך ִלירֹות, ְּתַקֵּבל ֶאת ֶזה ָכל יֹום, ֲאָבל ֵּתֵׁשב 

ְוִתְלַמד. ְוהּוא ָיַׁשב ְוָלַמד ּתֹוָרה ִמּתֹוְך עִֹני, 

ִמּתֹוְך ַמְחסֹור, ִמּתֹוְך ְמִסירּות ֶנֶפׁש, ִמּתֹוְך 

ַיְתמּות, ְוָלֵכן ָזָכה ְלָמה ֶׁשָּזָכה.

ְוהּוא ָהָיה ַאַחר ָּכְך ַרב ָראִׁשי, ְוֵאין ֵקץ ְלִנִּסים ְוִנְפָלאֹות ֶׁשַּנֲעׂשּו ַעל 

ָידֹו ְּבַפְׁשטּות ְּגמּוָרה, אֹוְמִרים ֶׁשַּפַעם ַאַחת ֵהִביאּו לֹו ֶיֶלד ְּבִגיל ֵׁשׁש 

ִאֵּלם, ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ְלַדֵּבר ִמָּלה, ְוָהַרב ָׂשם ֶאת ָידֹו ַעל רֹאׁשֹו ְוָאַמר: 

”ה‘ ְׂשָפָתיו ִּתְפַּתח, ּוִפיו ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתָך“ ְוַהֶּיֶלד ִמָּיד ִהְתִחיל ְלַדֵּבר, 

ִאְׁשּתֹו ָהַרָּבִנית ִּתָּבֵדל ְלַחִּיים ָאְמָרה לֹו ַמה ֶּזה? ֵאיְך הּוא ִהְתִחיל 

ְלַדֵּבר? ֲאִפּלּו ִאם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָהָיה ִכְבָיכֹול ֵמֲאחֹוֵרי ַהֶּדֶלת, 

ַעד ֶׁשִּיָּכֵנס ָּכאן ְוִיְפַּתח ֶאת ִּפי ַהִּתינֹוק ַהֶּזה לֹוֵקַח ַּכָּמה ְׁשִנּיֹות... 

ֵאיְך ֶזה ִפְתאֹום? ָאַמר ָלּה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֹלא ֵמֲאחֹוֵרי ַהֶּדֶלת, 

ֶאָּלא הּוא ָכאן! ֵאיפֹה ֶׁשַאָּתה רֹוֶצה הּוא ִנְמָצא ְלָיְדָך, ִאם ָאָדם 

ַמֲאִמין ַּבָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא הּוא ִנְמָצא ַעל ָידֹו. ְּבכַֹח ַהְּתִפָּלה ָאָדם 

ָיכֹול ַלֲעׂשֹות מֹוְפִתים 9 ַעל ִּפי ִמַּדת ָהֱאמּוָנה ֶׁשּלֹו. ְוָהַרב ָמְרְּדַכי 

ֵאִלָּיהּו ָהָיה ָכל ָּכְך ַמְקִּפיד ַעל ֱאמּוָנה ְפׁשּוָטה ּוְתִמיָמה.

הּוא ָהָיה ֶבן ָאָדם ָרִגיׁש ְמאֹד. ַּפַעם ָּבא ֵאָליו ֶיֶלד ּבֹוֶכה ֶׁשִהְתַיֵּתם 

ֵמִאּמֹו, ָאַמר לֹו ָהַרב: ַּגם ֲאִני ָיתֹום ִמִּגיל ַאַחת ֶעְׂשֵרה, ְוַעְכָׁשו ֲאִני 

ָהַרב ָהָראִׁשי ְלִיְׂשָרֵאל. ָאַמר לֹו ַהֶּיֶלד: ִאם ֲאִני ַגם ֶאְלַמד טֹוב ֶאְהֶיה 

ַרב ָראִׁשי ְלִיְׂשָרֵאל? ָעָנה לֹו: ְּבַוַּדאי, ְּכמֹו ֶׁשֲאִני ַרב ָראִׁשי ַּגם ַאָּתה 

ִתְהֶיה ַרב ָראִׁשי, ָלָּמה ֹלא?! ָּכָכה ָהָיה ְמעֹוֵדד ֲאָנִׁשים, ְוָהָיה ְמֻיָחד 

ְלַנְפָׁשם ֶׁשל ֲאָנִׁשים. ָצִריְך ִלְלמֹד ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה.  ְּבִמינֹו ְלָהִבין 
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