
 א. אלקים ברא את העולם יש מאין.  ב. “וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד” )בראשית א’, ל”א(, מדוע דוקא כשאומר “עשה” אומר 
“טוב מאד”.  ג. העדר הטוב לא נקרא רע.  ד. איזה סוג עץ היה עץ הדעת?  ה. “ותקח מפריו ותאכל ותתן גם לאישּה עמּה ויאכל” )בראשית ג’, 
ו’(, דיוק תיבת “עמּה”.  ו. מדוע פרשת בראשית מכילה אלף ותקנ”ו שנים ושאר הפרשות יחדיו פחות מאלף שנה? ז. אסור ומסוכן לתת לרפורמים מקום 

בכותל.  ח. הפותח יד בתשובה לקבל רפורמים חטאים.
אלקים ברא את העולם יש מאין

שבוע טוב ומבורך1. היום התחלנו פרשת בראשית בסימנא טבא ומזל א. 
טוב. זה ספר בריאת העולם. גוים אמרו: אין קולמוס בעולם כקולמוס שיכול 
לכתוב “בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ”. כי אצל אומות העולם 
הדעה של התורה היא: “בראשית ברא אלקים”. ברא  היו כמה דעות2, אבל 
פירושו יש מאין. העולם היה אין, וה’ ברא אותו ועשה אותו יש. המלה “ברא” 
אינה מופיעה בשום מקום על בן אדם, לא אומרים “אדם ברא ספר” או “ברא 
שיר”, לא, אדם לא בורא. כי הוא לוקח דברים מוכנים, והוא מעבד ומסדר 
אותם ועושה מהם ספר וכדומה. אבל ברא נאמר רק על הבורא בלבד. וגם כן 
“בורא פרי העץ”, “בורא פרי האדמה”. בורא נאמר רק על הקב”ה, לא נאמרת 

על שום בן אדם. 

“בראשית ברא אלקים”
ובזה אפשר להסביר את הגמרא במגילה )דף ט’ ע”א( שמביאה ששבעים ב. 

ושנִים זקנים תרגמו את התורה לתלמי המלך3. בהתחלה הוא אסף אלף ששים 
וחמשה ספרים מן העולם להחכים בכל החכמות של העולם, ואחרי שהביאו 
אותם התחיל ללמוד בהם. אמרו לו חכמיו: כל הספרים האלה עפר ואפר 
לעומת ספר התורה של היהודים. אמר להם אבל את השפה שלו אנחנו לא 
מבינים, אמרו לו תיקח יהודים שיתרגמו לך. והיהודים לא רצו לתרגם דברי 
תורה ולתת אותם לאיזה גוי יוני )אתה לא יודע מה יעשה בהם(. אז לקחו ספר 

1.  יישר כח ]לפייטן רבי כפיר פרטוש יצ”ו ואחיו יהונתן על שירים ששרו לכבוד רבי יורם 
אברג’ל ע”ה[. רבי יורם ע”ה זכה לשני בנים תלמידי חכמים. אחד רבי ישראל שליט”א הוא 
כל שבוע כותב עלון: “מסילות אל הנפש”. הוא מלא סיפורי חסידים, אבל מה שהוא לומד 
מהם זה מיוחד, דברים ורעיונות נפלאים שקשורים לפרשה. מעטים שיודעים לכתוב ככה. 
והשני הרב חיד”א שליט”א, יש לו ספרים על הלכות שבת. שלח לי סט הלכות שבת עשרה 
כרכים. מביא דעות ואח”כ מכריע )בדרך כלל כמו שאומר הרב עובדיה(. לכתוב עשרה כרכים 
על הלכות שבת ]זה לא פשוט[. ולמה עשרה כרכים? כי השבת זו ספירת מלכות, המלכות 
היא הספירה העשירית. קרא להם “סט שבת המלכה”. המלכה זו מלכות. וגם המלכה זה 
מאה בגימטריא. מאה זה עשר כפול עשר. הם כותבים בשפע. בדרך כלל בדורות האחרונים 
לא כותבים. ואם אדם כתב הרבה, אז הבנים לא כותבים. וכאן גם האבא כתב הרבה, והבנים 
יבדלו לחיים כתבו כהנה וכהנה. )לאבא יש ספר “בצור ירום” על ספר התניא(. השיעור שלנו 

לעילוי נשמת רבי מערבי הכהן, שנלב”ע באשדוד לפני כמה שנים.
2.  דעה אחת שהעולם קיים מאז ומתמיד. איך היה מאז ומתמיד? אמרו כמו שיש נר שעושה 
אור, ותמיד הנר עושה אור, הנר לא קדם לאור והאור לא קדם לנר. ככה העולם לא קדם 
כמובן לבורא עולם, ובורא עולם גם לא קדם, אלא באו ביחד. אבל זה לא אותו דבר, העולם 
שלנו משתנה ומתחלף כל פעם. איך אפשר לומר שהוא נברא יחד עם הקב”ה?! ויש דעה 
אחרת שה’ ברא את העולם. אבל ברא אותו יש מיש, היה לו איזה חומר קדמון )למשל אש 
רוח מים עפר(, והוא גיבל וסידר אותם ועשה מהם את כל העולם כולו. )היום אומרים שיש 
יותר מארבעה יסודות, תשעים וכמה יסודות(. אבל גם זו דעה לא נכונה, זו דעת אפלטון, אחד 
מהפילוסופים של יון שהאמין בחומר קדמון. יש חומר קדמון והחומר הקדמון הזה היה 
קיים תמיד כביכול, והקב”ה ברא ממנו כל מיני צורות וכל מיני דברים בטלים. למה אתם 

אומרים ככה? כי איך אפשר לברוא דבר מאפס? “קושיא עצומה”...
תלמי זה אחד ממלכי יון, יש אומרים ששמו היה בטלמיוס, ובלשון הגמרא קראו לו    .3

תלמי. “תנו לה מפרי ידיה” )משלי ל”א ל”א( ראשי תיבות תלמי.

שנקרא היום “ספר הישר” שיש בו כל מיני סיפורים על האבות ועל בריאת 
העולם בקיצור, והביאו לו4. אחרי שהמלך קרא אותו מצא חן בעיניו הרבה 
מאד. אמרו לו חכמיו זה לא הספר האמתי. הספר האמתי עדיין המקור שלו 
בעברית, כל מה שראית לא ראית כלום! אז הוא אמר עוד פעם ישחקו בי 
היהודים?! הביא שבעים ושנים זקנים )כמו סנהדרין, לא סנהדרין ממש, אלא ראויים 
להיות בסנהדרין(, ושם אותם בשבעים ושנים חדרים. כל יום הביא להם אוכל 

מוכן, כשר גלאט בהשגחת הבד”ץ, ואמר להם תתרגמו לי את התורה, ואין 
לכם דיבור אחד עם השני, ככה שאם אחד ישנה, יבדוק בשני. ותרגמו לו את 
התורה ליוונית. אחרי כמה חודשים בדק וראה שהכל בדיוק, אין שינויים, חוץ 
משלושה עשר שינויים ]ששינו כל הזקנים אותו דבר ללא תיאום ביניהם[ 
והגמרא )שם( מביאה אותם. הראשון שבהם, במקום לכתוב: “בראשית ברא 
אלקים”, כתבו “אלקים ברא בראשית”. למה כתבו ככה? איזו שפה זאת? יכתבו 
“בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ”. אז יש כמה הסברים. אחד 
ההסברים שהיונים היו מאמינים לפחות בשיטת אפלטון ]ראה לעיל הערה 
3[, שהיה חומר קדמון וממנו נברא העולם. אז אם אתה כותב להם “בראשית 
ברא אלקים”, יפרשו אותו לריעותא - “בראשית - על ידי הראשית, החומר 
הקדמון שמו ראשית - ברא אלקים את השמים ואת הארץ”. לכן למנוע מהם 
את הטעות הזאת כתבו “אלקים ברא בראשית”. שגם החומר הקדמון הזה ה’ 
ברא אותו. ה’ ברא חומר, ומהחומר הזה ברא את הכל, לאפוקי דעת אפלטון. 

לולי האור לא היינו שואלים למה יש חושך
ובסוף מעשה בראשית נאמר: “וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב ג. 

מאד” )בראשית א’, ל”א(. כל פעם כתוב רק “כי טוב” כמו: “ויאמר אלקים יהי 
אור ויהי אור. וירא אלקים את האור כי טוב” )שם פסוקים ג’-ד’(. בימי הרמב”ם 
באו פילוסופים גוים, אמרו העולם הזה כולו מלא רעות, איזה טוב יש בו? 
הנה יש בני אדם סובלים, יש בני אדם חולים, יש בני אדם משוגעים, יש בני 
אדם שלא האריכו ימים. זה טוב זה?! מה טוב בזה?! והרמב”ם חייב להסביר 
תשובה על הדבר הזה, והוא הסביר בטוב טעם )מורה נבוכים ח”ג פרק י’(. צריך 
לקרוא את הדברים שלו5. מה הוא מסביר? אומר יש מציאות ויש העדר. למה 
4.  כל מיני דברים שאפילו בתורה לא מופיעים. למשל מלחמות בני יעקב כתוב רק: “ויסעו, 
ויהי חיתת אלקים על הערים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב” )בראשית ל”ה, ה’(, 
פסוק קצר בתורה בפרשת וישלח. ושם הרחיבו והרחיבו והרחיבו, איך יעקב אבינו נלחם 
כאן ונלחם שם, הוא ובניו. ולפי מה שכתוב שם, “אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי” 
)בראשית מ”ח, כ”ב( הכוונה כפשוטו, יש לי חרב וקשת ונלחמתי בהם באמורי. אבל הספר 
הזה לא בטוח שהוא אוטנטי )מקורי(, כי הרמב”ן כותב )בראשית ל”ד י”ג( “ואם נאמין בספר 
מלחמות בני יעקב”. “ואם נאמין”. לא ידוע אם הספר יצא מתחת ידי קדמונים או שהוא 

של חכם אחר יותר מאוחר.
5.  פעם היה לי תלמיד בחוץ לארץ, ואני אמרתי 
את הדברים. אמר לי כל הזמן חשבתי שהעולם 
רע, כשאתה הסברת את זה אני רואה שכל כך 

טוב העולם. לא ידענו כמה הוא טוב!

העורכים: הרה"ג רבי משה חדאד שליט"א, הרה"ג רבי שלום דרעי שליט"א. עורך ראשי: הרה"ג רבי אלעד עידאן שליט"א

שיעורו השבועי של מרן ראש הישיבה
רבנו מאיר מאזוז שליט"א
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החושך נקרא רע? מפני שיש אור. לולי האור לא היינו שואלים למה יש חושך. 
יש חושך כי ככה זו המציאות בעולם. אדם לא נברא נביא. ואם רוב העולם 
היה נביאים, והיה אחד שאינו יודע נבואה, היינו אומרים אוי, מסכן האיש הזה 
שהוא לא יכול להתנבא. מה הבעיה שלו? שכולם נביאים והוא לא יודע. אבל 
“למזלנו” כל העולם לא נביאים, רק בודדים. אם כן מי שהוא נביא זה מעלה, 
אבל מי שאינו נביא לא נחשב לו חיסרון. בני אדם יש להם עינים והם רואים, 
אם יש אחד מסכן עיוור, אנחנו אומרים אוי, המסכן הזה לא רואה. למה כואב 
לנו שהוא לא רואה? כי כולם רואים. אם היה הפוך, כולם לא רואים כמו הנמלה 
שאין לה עיניים לראות, )יש לה רק משושים, הולכת וממששת ומרגישה(, אז אף אחד 
לא היה שואל כמו שלא שואלים למה הנמלה לא רואה? כי הנמלה לא רואה. 
לא שואלים שאלות. אבל עכשיו כשבני אדם כולם רואים, וזה מסכן אחרת, 
מתחילים השאלות. לו יצויר שבן אדם היה לו כנפיים, כולנו היינו עפים )איזה 
יופי, במקום שאדם יקח מטוס כדי לדבר עם חבירו – יעוף... “תבנית כל ציפור כנף אשר תעוף 

בשמים”. דברים ד’, י”ז(, ואחר כך יש אחד מסכן שאין לו כנפיים, היינו אומרים 

אוי, מסכן האומלל הזה שלא יכול לעוף. יכול ללכת, אבל לא יכול לעוף. זה 
מסכן? כל העולם היום אותו דבר. אלא כיון שיש כאלה, נראה לנו שהוא מסכן. 

ההבדל בין “יוצר” ל”בורא”
הלשון ‘ברא’ נופל גם על ד.  אמר הרמב”ם מה ההבדל בין עשה ובין ברא? 

ז’(, החושך  בריאת אִין ]העדר[, למשל “יוצר אור ובורא חושך” )ישעיה מ”ה 
הוא לא נברא, החושך זה העדר, אין אור אז נעשה חושך6. ברא נופלת גם על 
העדר, “יוצר אור ובורא חושך”. באור אמר “יוצר” כי זו מציאות, וממילא על 
ידי שיצר את האור נברא החושך. אבל “עשה” הולך רק על דבר חיובי, שהוא 
לא העדר. אמר הרמב”ם שים לב, הספר אשר האיר מחשכי העולם )ככה לשון 
הרמב”ם( אומר: “וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד”. מה שעשה 

הוא טוב, ומה שלא עשה הוא לא רע, אלא שהוא לא עשה. יבוא אחד וישאל 
למה פלוני מת בקיצור שנים? אתה בטוח שהוא צריך לחיות כפלי כפליים. 
מה פתאום? ה’ נתן לו חיים כך וכך שנים, והוא עשה את החיים שלו ונגמר. 
הנה דוגמא, חנוך. אנחנו קוראים בפרשת בראשית שכולם חיים תשע מאות 
שנה, שמונה מאות שנה, שבע מאות שנה7. וכשאתה מגיע לחנוך, אתה רואה 
שהוא חי שלוש מאות ששים וחמש. אוי, מסכן, מת בקיצור שנים... היום אדם 
שיחיה אפילו מאה ועשרים )שליש של חנוך( אומרים אשריו ואשרי חלקו, האריך 
ימים, זכה לחיות מאה ועשרים. וחנוך באותו זמן, מן הסתם הספידו אותו 
ואמרו שמת בקיצור שנים. כתבו במודעות: “מת חנוך בן ירד, נפטר בקיצור 
ימים ושנים בשנה פלונית”... הכל יחסית. כיון שאחרים חיים הרבה, אז הוא 
אם תקח כל אדם כמות שהוא שזה מה שה’ נתן לו.  מת בקיצור שנים. אבל 

אדם לא יבוא בטענות. 

מה שאתה צריך יש לך ובשפע
הרמב”ם ממשיך ואומר יש בני אדם אומרים למה פלוני יש לו בית מפואר ה. 

וכו’ וכו’ והוא אוכל כל יום בשר ומטעמים וכל מיני דברים? אבל וכי אתה 
חייב לאכול בשר? מי אמר לך שהאכילה של הבשר היא טובה לך? יש הרבה 
אומרים שהבשר הוא לא בריא. אתה חייב שלושה דברים: אוויר ומים ואוכל. 
ושלושה דברים האלה נמצאים בזיל  )אוכל פירושו לחם וכל דבר שהוא משביע(. 

הזול. על אויר אתה לא צריך לשלם כלום, אף אחד לא הצליח לעשות מס על 
האוויר8... אוויר אתה לוקח בשפע. )חוץ מאלה המסכנים שחולים בקורונה, ששמים 
6. . ככה דעת הרמב”ם )שם( והרמב”ן )בראשית א’, ד’( ועוד כמה ראשונים. יש מעטים שאמרו 
שהחושך זו מציאות. אבל רוב חכמי ישראל אומרים שהחושך זה העדר. הרמב”ם כותב )בפירוש 
המשנה( למה המשנה )בפסחים דף ב’ ע”א( התחילה “אור לארבעה עשר”, זה חושך, תגיד “ליל 
ארבעה עשר”. ואמר שלא רצתה להתחיל מסכת בהעדר מן ההעדרים, כי החושך זה העדר.

7.  היה פעם אחד שבא לקופת חולים, ואמר לו הרופא תחכה בתור. אבל זה הזמן שלו, אמר 
לו לא, יש לפניך אנשים. הייתה אז פרשת בראשית והוא לקח חומש )אני זוכר את זה, ראיתי 
את זה(. ראה בבראשית שאדם הראשון חי תשע מאות שלושים, ושת חי תשע מאות וחמש, 
ואנוש חי שמונה מאות תשעים וחמש. אמר בטח שהיו חיים הרבה, כי לא היה קופת חולים... 

קופת חולים הזאת גורמת לנו לחיות פחות... הנה לא הייתה קופת חולים והיו בריאים.
8.  רק בסיפור של רבי יוסף חיים ע”ה. היה מישהו שאמר למלך: אדוני המלך אני רוצה לקנות 
ממך זיכיון על האוויר. אמר לו מה תעשה עם האויר? אמר לו תן לי זיכיון, ואני מוכן לקנות 
את האוויר למשך שנה אחת במאה אלף שקל. אמר לו אדרבה תביא, אם אתה מג’נון, אני 

להם חמצן. מה לעשות?!(. אחר כך המים, המים יותר ביוקר, אתה משלם לעירייה 

איזה סכום. אבל אתה יכול להיכנס לכל בית ולבקש “אפשר לתת לי קצת מים 
לשתות”? ומביאים לך. לא אומרים לך תשלם על המים, מים זה זול הרבה יותר 
מכל הדברים, אבל מאידך אתה משלם עליו משהו. ואחר כך לחם. לחם אתה 
צריך לשלם עליו עוד יותר ממים ]אבל עדיין הוא זול[. יש אנשים שזה לא 
מספיק להם, רוצים “סטייקים”. יש אנשים רוצים כלים מיוחדים, אתה יכול 
לקחת כלי חרס ולשתות בו ולאכול בו הכל. לא, אנחנו רוצים כלים מכסף. יש 
לך מכסף, תאמר אני רוצה כלים מזהב. עשית כלים מזהב? תאמר פלוני יש לו 
כלים מספיר... אין סוף לתאווה של בן אדם. הוא רוצה להיות הכי עשיר והכי 

גאון והכי חכם בעולם. זה הכל שגעון.

“כל אשר עשה והנה טוב מאד”
אמר עוד הרמב”ם, ויש אנשים שהולכים בספינות לאסוף ממון, ובסוף ו. 

טבעה הספינה. והם שואלים למה ה’ הטביע אותי? הוא לא הטביע אותך, אתה 
טיפש שנוסע בספינה בחורף ויש סערות. מה אתה נוסע?! זה מסוכן, למה 
אתה עושה את זה9?! אז אדם צריך לדעת שכל מה שאתה רואה חסר בעולם 
זה לא חסר, אלא לא קיבלת את זה. אתה לא נביא כי לא קיבלנו את זה. אתה 
לא יכול לטוס? כי אתה לא ציפור ולא נשר. אין לך דברי מותרות? כי אתה לא 
צריך אותם. אתה יכול לחיות בלעדיהם. מה שאתה צריך - קיבלת במזומן. 
ר במעי אמו הוא היה חי טוב מאד, היה לו אוכל ושתיה והכל  כשהאדם עּוָבּ
היה בסדר. לכן “וירא אלקים את כל אשר עשה” - מה שהוא עשה במציאות 
“והנה טוב מאד”. אבל לא כתוב “כל אשר ברא”, כי ברא זה גם העדר שזה לא 
“ולזה ביאר הספר אשר האיר מחשכי  טוב מאד. ככה הרמב”ם כותב. אומר 

העולם”. הספר אשר האיר מחשכי עולם זה ספר התורה. 

איזה סוג עץ היה עץ הדעת?
אחר כך יש את הענין של עץ הדעת. עץ הדעת הזה יש בו ארבע דעות10 )עיין ז. 

בגמ’ ברכות דף מ’ ע”א ובבראשית רבה פט”ו פ”ז(. יש אומרים שזה היה אתרוג11, זה 

מוכן לקבל את הכסף... הביא לו מאה אלף שקל. והוא התחיל לאט לאט, בשבוע הראשון הלך 
לבעלי הספינות, אמר להם איך הספינה שלכם הולכת? אמרו מכח האוויר, הוא דוחף אותה. 
אמר להם האוויר שלי, הנה יש לי מכתב מהמלך, מגיע לי כך וכך. כל מי שיש לו ספינה, כל 
שבוע צריך לתת לי איזה סכום. אחר כך הלך לנפחים שיש להם מפוח שהם עובדים בו בשביל 
להלהיב את השלהבת שלהם. אמר להם איך אתם עושים מפוח? אמרו לו מכח האוויר. אמר 
להם האוויר שלי, אני קניתי אותו מהמלך למשך שנה אחת )לא יותר(, אתם צריכים לשלם 
לי על כל פעם שאתם פותחים את החנות שלכם. אחר כך הלך לאנשים שהם בקיץ פותחים 
חלונות. אמר להם למה אתם פותחים חלונות? אמרו לו שיכנס אוויר. אמר להם האוויר זה 
שלכם? זה שלי. המלך נתן לי. ככה הטיל עליהם מסים. עד שבסוף הגיע שכל מי שנושם 
הוא אומר לו: אתה נושם אוויר? תשלם! התחילו אנשים לצעוק. הלכו למלך, אמרו לו: 
אדוננו המלך, האיש הזה גזלן רמאי וחמסן. מה עשה לנו? אמר להם מה עלי לעשות? הוא 
ביקש ממני לקנות אוויר ונתתי לו. עכשיו שנה שלמה תסבלו ותשלמו, ושנה הבאה אני לא 
אמכור לו יותר. גמרנו. זה סיפור שכתב רבי יוסף חיים, אבל במציאות אין אדם שמוכר אוויר.
הרמב”ם כתב בזה צידוק הדין על אחיו. היה לו אח בשם ר’ דוד שהיה מפרנס את כל    .9
המשפחה, והיה נוסע בים הודו )ככה כותב הרמב”ם באגרותיו( ושם הוא מרויח כסף. פעם אחת 
היו לו סחורות שלו ושל אחרים והוא טבע בים. והרמב”ם שמונה שנים אחרי פטירתו היה 
כואב לו עליו. אמר איך אתנחם? הוא היה לי כמו אח, היה לי כמו תלמיד, היה לי והיה לי. ואין 
לו ברירה לרמב”ם, הלך ולמד רפואה. והיא העשירה אותו. יש אנשים שאומרים הרמב”ם 
היה עני, שהרי אחיו היה מפרנס אותו. הוא לא היה עני, כשאחיו פרנס אותו היו חיים בסדר. 
וכשאחיו טבע למד רפואה, ובמוח הגדול שלו הגיע ברפואה למה שלא הגיעו כל הרופאים. 
עד היום הזה תרופות שכותב הרמב”ם בדוקים ומנוסים, ואיננו יודעים את ערך התרופות שלו. 
היה מישהו שאמר לי שיש תרופה שכתב הרמב”ם, ועשרים וחמש שנה אנחנו מחפשים מה 

התרופה הזאת. עד שמצאנו אותה אחרי כמה חקירות, והיא תרופה נפלאה מאד.
10.  חוץ מהדעה של הגוים שאומרים שזה תפוח. מי אמר להם?!

11.  ולכן יש סגולה לאשה שמקשה ללדת או שאין לה ילדים לקחת את האתרוג שבירך עליו 
בעלה או מישהו אחר. )הרב עובדיה היה מחלק מהאתרוג שלו, ומספרים עליו נס גדול מאד. אשה 
בת ששים שלא היה לה ילדים, באה אחרי פטירתו ואמרה תנו לי אתרוג שבירך עליו הרב. אמרו לה: 
למה את רוצה את האתרוג? אמרה להם שיהיו לי ילדים. אמרו לה: את בגיל ששים, עכשיו את רוצה 
ילדים?! אמרה אני מאמינה. לקחה אתרוג ולתקופת השנה הביאה ילד. את זה ראיתי בעיתון, שאותה 
אשה שלקחה שנה שעברה וכולם תמהו עליה ואמרו מה השטויות האלה, למלאות השנה הביאה 
ילד(. למה? כי האתרוג הזה על פי אחד הפירושים זה עץ הדעת. אז היא אומרת ככה: יכולתי 
לאכול את האתרוג בימי החגים, ולא אכלתי אותו. כבשתי את יצרי ולא אכלתי. לא כמו חוה 
“ותקח מפריו ותאכל ותתן גם לאישה” )בראשית ג’ ו’(. ואני לא עשיתי כמוה, אלא חכתי עד 
אחרי החג. ולכן מגיע לי שהקללות שנאמרו בחוה “הרבה ארבה עצבונך והרונך בעצב תלדי 



פירוש אחד. והפירוש השני שזה היה חיטה. איך למדו שזה חיטה? כי כתוב “כי 
יודע אלקים וגו’ ונפקחו עיניכם והייתם כאלקים יודעי טוב ורע” )בראשית ג’ ה’(. 
מה זאת אומרת יודעי טוב ורע? החיטה נותנת דעת. התינוק לפני שטעם טעם 
חיטה )טעם דגן או דייסא( אין לו דעת, אחרי שמתחיל לטעום טעם דגן מתחיל 
לקרוא אבא ואמא. ויש דעה שזה ענבים, “כי טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא 
לעינים ונחמד העץ להשכיל” )פסוק ו’( זה ענבים. ויש דעה שזה תאנים, שנאמר 
“ויתפרו עלה תאנה” )פסוק ז’(, הדבר שחטאו עשו ממנו בגדים. וארבעה אלה 
ה עץ הדעת. הה”א זה הדר, הדר זה האתרוג  ָלּ ִמּ רמז אותם רבי ינון חורי ע”ה ּבַ
– “פרי עץ הדר כפות תמרים” )ויקרא כ”ג מ’(. והדל”ת זה דגן - חיטה. והעי”ן זה 
ענבים, והתי”ו תאנים. עץ הדעת כולל הכל. איך יתכן? או זה או זה. הבן איש 
חי כותב )בתחילת שנה שניה בהקדמה( שזה היה עץ אחד שיש בו טעם מכל אלה. 
אתה טועם בו טעם ענבים, טעם חיטה, טעם תאנים, וטעם אתרוג. הכל ביחד.

דיוק תיבת “עמּה”
וכתוב שם: “ותקח מפריו ותאכל ותתן גם לאישּה עמּה ויאכל” )בראשית ג’, ח. 

ו’(. רש”י אומר למה נתנה לאישּה )לבעלה(? מכיון שפחדה שהיא תמות ובעלה 
יקח אשה אחרת. אבל איזו אשה יקח? ושנית, למה לפרש ככה? יפרש שהיא 
רצתה שגם הוא יטעם מהפרי הנפלא הזה של עץ הדעת. זו קושיא ששאל אותה 
]בילדותו[ חכם גדול בוילנא בימי הגר”א, שמו רבי מנשה מאיליא12. והמלמד 
שלו אמר לו: תשמע, לא שואלים שאלות על רש”י, רש”י כתב ברוח הקודש. 
אמר לו: אבל אני רוצה להבין מנין לו לרש”י? ילד בן ארבע שנים רוצה להבין מה 
כוונת רש”י. אבל אין לו תשובה למלמד. אמר הילד: אני חושב שיש לי תשובה 
יפה מאד. אם כוונתה שבעלה יטעם את הפרי הנפלא הזה, למה כתוב “ותתן 
גם לאישה עמּה?” מה זה עמּה? יכתוב “ותתן גם לאישה ויאכל”. אלא “עמּה” 
הכוונה ביחד, נאכל ביחד. אתה תברך בורא פרי העץ ואני עונה אמן, שומע 
כעונה ושומע כקורה... ונאכל ביחד. כי אולי בעלה יחיה אחריה ויקח אשה 
אחרת. ]שהשי”ת יברא לו אשה מיוחדת בשבילו[. זה דיוק אמתי ויפה מאד.

 פרשת בראשית מכילה אלף ותקנ”ו שנים 
ושאר הפרשות יחדיו פחות מאלף שנה

בפרשת בראשית מבריאת העולם עד שנח היה בן חמש מאות שנה עוברים ט. 
אלף חמש מאות חמשים ושש שנים. איך אנחנו יודעים? כי המבול ירד כשנח 
היה בן שש מאות שנה, וכשלעולם מלאו אלף שש מאות חמשים ושש שנה. 
ככה כתב רש”י )בראשית י”א, א’( שדור הפלגה אמרו אחת לאלף ותרנ”ו שנים 
העולם מתמוטט. איך הגיעו לאלף ותרנ”ו שנים? כי אם תספור את כל השנים 
מאדם עד שנולד נח, תראה שנח נולד בשנת אלף חמשים ושש, והמבול ירד 
בגיל שש מאות שנה של נח13. אז כשירד המבול נח היה בן שש מאות שנה, 
והפסוק בסוף בראשית אומר: “ויהי נח בן חמש מאות שנה ויולד נח את שם את 
חם ואת יפת14” )בראשית ה’ ל”ב(, כשהיה בן חמש מאות זה מאה שנה לפני אלף 
תרנ”ו - אלף תקנ”ו - אלף חמש מאות חמשים ושש. פרשת בראשית מכילה 
משנת האפס עד שנת אלף חמש מאות חמשים ושש, ובכל התורה כולה מגיע 
החשבון עד משה רבנו שנפטר בגיל מאה ועשרים, הוא נפטר בשנת אלפיים 
ארבע מאות שמונים ושמונה )או שמונים ותשע, תלוי בדעות(. זאת אומרת מסוף 

בנים” )שם ט”ז( לא יחולו עלי.
12.  הוא היה דוד של הרש”ש. והוא מזכיר אותו בחידושיו לר”ה )דף י”ז סע”א(. רבי מנשה 

מאיליא, איליא זה שם עיר.
13.  אומרים “נח היה בשמש והמבול ירד”. מה זה בשמש? בן שש מאות שנה. נח היה בגיל 

שש מאות שנה והמבול ירד.
14.  פעם כשהגר”א היה בגיל שלוש שאלו אותו כמה שאלות. אמר לו: אתה בקי בכל התורה? 
אמר להם: כן, בערך... אמרו לו: איפה כתוב בתורה אברהם אברהם לא בפרשת העקדה? אמר 
להם, כתוב: “ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק” )בראשית כ”ה, י”ט(. זה 
לא אברהם אברהם של פרשת העקדה, אלא זה אברהם אתנח, אבל אברהם אברהם סמוכים. 
אמרו לו עוד שאלה: איפה כתוב בתורה חמש מלים רצופות שכל מלה בת שתי אותיות? אמר 
להם: “ויהי נח בן חמש מאות שנה ויולד נח את שם את חם ואת יפת”  “נח” שתי אותיות, 
“את” שתי אותיות, “שם” שתי אותיות, “את” שתי אותיות, “חם” שתי אותיות. ואמר להם 
לא רק פעם אחת כתוב בתורה, אלא עוד פעמיים. אמרו לו איפה פעמיים? אמר להם: “כי יד 
על כס י-ה” )שמות י”ז, ט”ז( אלו חמש מלים בעלי שתי אותיות. והפעם השניה: “ותאמר לה 
המיילדת אל תיראי כי גם זה לך בן” )בראשית ל”ה, י”ז(. ויש בתנ”ך עוד שלוש פעמים. בתורה 

יש שלוש פעמים, בנביאים פעמיים, ובכתובים )בנחמיה( פעם אחת.

פרשת בראשית עד סוף התורה זה פחות מאלף שנה, ופרשת בראשית מכילה 
יותר מאלף שנה אלף וחמש מאות שנה. 

בפרשת בראשית נמצאים יסודות האמונה
מה זה אומר לנו זה שכל פרשת בראשית מכילה הרבה מאד? יש שאלה י. 

שכתב רש”י )בתחילת הפרשה(, למה התורה התחילה מבראשית? שתתחיל ישר: 
עם ישראל! המצווה הראשונה שלכם היא מצוות ‘החודש הזה לכם ראש חודשים’ 
)שמות י”ב, ב’(, תעשו את חודש ניסן ראש חדשים וזהו. מה אכפת לנו מה היה 

לאבות וכו’ וכו’? הרמב”ן אומר )שם( אני לא מבין את השאלה. הרי בפרשת 
בראשית נמצאים כל יסודות האמונה, רואים שם שהעולם נברא ולא היה קיים 
מאז ומתמיד, ורואים שיש שכר ועונש, ורואים שהקב”ה משגיח על בני אדם. 
הנה קין עשה שטות וקיבל עונש, הבל עשה משהו טוב וקיבל כפי מעשיו. כל 
אחד מקבל לפי המעשים שלו. אדם הראשון אכל מעץ הדעת וקיבל עונש. ה’ 
אמר לאשה: למה עשית ככה? והיא אמרה לו: “הנחש השיאני” )בראשית ג’, י”ג(. 
“ויאמר ה’ אלקים אל הנחש כי עשית זאת ארור אתה מכל הבהמה” )שם פסוק 
י”ד(. אומות העולם לא מכירים בהשגחה, הם אומרים שהעולם לא מושגח, כי 

מה ה’ יעשה בעולם הזה שיש בו בני אדם כמו עשבי השדה ולא שווים כלום? 
אבל באה התורה ואמרה להם, שהעולם שווה והקב”ה משגיח עליו. 

כדור הארץ שונה משאר הכוכבים
וזו אחת השאלות שאומות העולם שואלים. הרי כדור הארץ זה אחד יא. 

הכוכבים שמסובבים את השמש, ובדקנו עכשיו בכמה כוכבים וראו שאין שם 
לא חיים ולא צמחים. הגיעו עכשיו לירח וראו שאין שם שום דבר, שום נפש 
חיה אין בו15. אם כן למה את כדור הארץ התורה מזכירה לבד כמו שכתוב: 
“את השמים ואת הארץ”16? אבל במשך חמשים שנה מחפשים ומחפשים ולא 
מוצאים שום כדור שיש בו בני אדם, אוויר או בעלי חיים ואפילו טיפת מים 

אין בו, רק כדור הארץ.

הקב”ה חפץ בברואיו 
הירח לפי דעת הפילוסופים היה חלק מכדור הארץ, ואחרי שהיה חלק יב. 

מכדור הארץ פתאום הוא נקרע ממנו,  ולכן הוא מסתובב סביב כדור הארץ, 
כי הוא זוכר ומתגעגע למקור שלו – כדור הארץ. אבל אם כדבריהם צריך 
להימצא שם בני אדם, ובאמת אין שם כלום. לא בירח ולא במאדים ולא בכל 
שבעת כוכבי הלכת ולא בכל אלפי כוכבים אחרים הידועים לנו. אין שום זכר 
של בני אדם. איך אומר רבי אמנון יצחק? אפילו קצה זנב של חיידק לא מצאו 
שם... אין כלום. שום דבר. אתה רואה שהעולם נברא בכוונה, לא נברא סתם. 
ן שרוצה שהעולם יהיה עם ברואים, עם חיים, עם בני  אלא נברא בכוונת ְמַכֵוּ

אדם שחושבים, עם שכל. 

אם אפשר שעיוור מלידה יתרפא
לכן ה-1500 שנה האלה, מלמדים אותנו הכל. מלמדים אותנו את היסודות יג. 

של האמונה. ולמה פרשת בראשית מכילה כל כך הרבה שנים? יש סיפור יפה 
שמספרים על הרמב”ם17. הוא היה כידוע רופאו של מלך מצרים – “צאלח 
א-דין”18. ומתוך כל הרופאים שלו הוא בחר ברמב”ם, אמר לו אתה - חכים 
מוסא בר מימון תהיה הרופא האישי שלי. קמו כל הרופאים הערבים ואמרו לו: 
)1969(, לקחו אתם דגל שכתוב בו בעשרים שפות:  כשעלו לירח בחודש אב תשכ”ט    .15
“הבאנו שלום עליכם”, “הבאנו סלאם עליכום”, וכן בצרפתית, עשרים שפות ככה. אמרו 
מסתמא יש בירח בני אדם, ואם יראו את זה יבינו שבאנו כדי לעשות שלום, ולא יתנפלו 
עלינו... אבל באו לשם וראו שהדגל הזה לא נעשה בו כלום, אפילו לא נד ברוח... כי אין שם 

רוח ואין אוויר. ומאז ועד היום מונח הדגל הזה עם המלים “הבאנו שלום עליכם”. 
וזה שעלה לשם שמו ניל ארמסטרונג. והוא אמר, כשהייתי שם והייתי מרחף באוויר הרגשתי 
מה זה “מאין יבא עזרי, עזרי מעם ה’” )תהלים קכ”א, א’-ב’(. מה זה “עזרי מעם ה’”? אני נמצא 
באוויר, כמו כלום יכול ליפול, לא יכול ללכת. אבל יש מישהו ששומר עלי, וזה מה שעודד אותי.
16.  יש ספר אסטורונומיה פופולרית )זאת אומרת בשביל העם(, ושם הוא אומר: תשאלו מה 

זה שמים? השמים זה הכל! למה? כי כדור הארץ זה אחד מכוכבי השמים.
17.  כל הסיפורים היפים תולים אותם ברמב”ם... יש ספר סיפורי עם על הרמב”ם מאת סופר 
אחד שמו יצחק אבישור )היה בידי במשך שבוע – שבועיים לפני כמה שנים(. ויש בו 451 סיפורים 
על הרמב”ם. כל קהילה מספרת עליו סיפור אחר. והסיפור הזה ידוע ומפורסם גם בערבית, 
כתב אותו רבי מקיקץ דוד סעדון אחיו של רבי בוגיד ע”ה. יש לו ספר “אור הלבנה” בערבית, 

ושם הביא את הסיפור הזה.
18.  לא “סלח” כמו שכותבים “טוב וסלח אתה”, אלא צאלח. ויש אל”ף אחרי האות צד”י כי 

זה מלעיל. ופירוש השם הזה “צאלח א-דין” מצליח בדת. ככה הם קוראים לו.
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ברכות מקרב הלב
אל משפחתו הי"ו של מו"ר הגאון פאר הדור רבי משה לוי זצ"ל

לרגל שמחתם בנישואי בנם החתן היקר רבי דוד הי"ו עב"ג, שיהיה בסימן טוב ובמזל טוב, דבר נאה 
ומתקבל. ולרגל הולדת הנכדה, בת לבנם הגדול הרה"ג רבי יוסף שליט"א, שיזכו לגדלה לתורה 

ויראת ה' בשמחה ובטוב לבב. אמן

 לע"נ 
כמימס בן סתרונה 

סופר ואשתו 
מינה יסמינה בת 

מרימה

 לע"נ 
תמר בת סעדה 

 לבית דהן ז"ל
יוסף בן זהירה 

זצ"ל

 לע"נ 
פורטונה 
 יעקותה 

בת שרינה

 לע"נ 
 רבי מערבי 
בר שאשיה



אדוננו המלך מה קרה לך? הרי אנחנו כולנו ערבים ואתה ערבי. למה תקח יהודי 
שיהיה לך רופא? אמר להם הוא חכם יותר מכולכם. אמרו לו: מה פתאום! הוא 
חכם יותר מכולנו?! אנחנו חכמים יותר ממנו! אמר להם: בואו נעשה מבחן 
– נעשה התחרות ביניכם. הביאו את הרמב”ם ושאר הרופאים, “כבשה אחת 
בין שבעים זאבים” )אסתר רבה פ”י פי”א( - יהודי אחד בין שבעים גויים שכולם 
רופאים, לא סתם. והתחילו לשאול אותו שאלות והוא עונה, עוד שאלה והוא 
עונה. שואלים אותו מנין לך? והוא עונה להם איפה כתוב. הכל אמר להם. בסוף 
נפל ביניהם ויכוח. מה הויכוח? אדם שנולד עיוור, האם אפשר לטפל בו ולהאיר 
את עיניו או לא? שאר הרופאים אומרים: שאפשר לטפל, והרמב”ם אומר: לא, 
אם הוא עיוור מלידה אין מה לעשות בו. אפילו תטפל בו לא יעזור כלום. אמרו 
לו: אנחנו ַנראה לך שאפשר לטפל בו. אמר להם: נראה איך תראו לי את זה. מה 
עשו רופאי האליל האלה? הלכו לאיזו עיירה קטנה ונידחת במצרים, ומצאו 
שם ילד שהתעוור בגיל ארבע-חמש. שאלו אותו: אתה רוצה להיות בריא 
ולראות? אמר להם: תשאלו את אבא. הלכו לאביו ואמרו לו: אתה רוצה שהבן 
שלך יראה? אמר להם: בודאי! כמה עלי לשלם? אמרו לו: כלום. רק תגיד לפני 
המלך שנולד עיוור. אמר להם: בסדר. לומר שנולד עיור זה לא קשה. אמרו לו: 
לא מספיק שתאמר ככה למלך, אלא גם האמא תגיד ככה, וגם השכנים יאמרו 
ככה, שכולם יאמרו שהוא עיור מלידה. ואם אחרי שנטפל בו יראה את הכל, 
ממילא ניצחנו את הרמב”ם! הוא לא הבין ושאל: מי זה הרמב”ם? אמרו לו: 

יש לנו איזה ויכוח אצל המלך וזה יעזור לנו. והוא הסכים. 

למה ברחו הרופאים?
לקחו את הילד הזה, והביאו אותו לפני המלך. והוא שאל אותו: תגיד לי, ממתי היית עיוור? 
אמר לו: אדוני המלך, לא ראיתי אור שמש מעולם! “גם שמש לא ראה ולא ידע נחת לזה מזה” 
)קהלת ו’, ה’(. לא ראיתי כלום. הרמב”ם שמע את זה ואמר, אם ככה אינו יכול להתרפאות. 
אבל הם אמרו תראה שאנחנו נרפא אותו. לקחו את הילד הזה לפינה, ועשו לו משחות 
ודברים והכל - “ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו” )הושע ו’, ב’( - ביום השלישי הילד קם 
וצעק: אדוני המלך! אמרו לו: זה המלך, אל תעשה כאן שחוק. לך תנשק לו את היד, ותגיד לו 
תודה על הרופאים הטובים שהביא לך. ותגיד תודה לכל הרופאים, ואחר כך תנשק ידי אבא 
ואמא וכו’. והרמב”ם שם רואה שחולקים עליו ומביאים הוכחה. אמר להם: רגע רגע, תחכו 
לי אני הולך לאיזה מקום, וכבר חוזר. הלכו אתו שני שומרים שלא יברח. והוא הלך ונכנס 
לחנות שמוכרים ניירות צבעוניים )כמו של רבי מאיר ורבי שמעון בר יוחאי...( וקנה כמה ניירות 
וחזר לשם. אמר לילד: בוא ידידי, “צדיק יסוד עולם” )משלי י’, כ”ה(... זכית להיות רואה בלי 
לשלם פרוטה אחת. תגיד לי, מה הצבע של הנייר הזה? אמר לו: זה צבע אדום. ומה הצבע 
הזה? זה צבע ירוק, וזה לבן וזה שחור. הרופאים שמעו את זה וברחו. המלך התפלא: מה קרה 
לרופאים שברחו? השתגעו? אמר לו הרמב”ם: אדוני המלך, אם הוא נולד עיור, ממתי הספיק 
לדעת ולהכיר את הצבעים? בנבואה?! הרי אף פעם הוא לא ראה אותם. וזו הוכחה שפעם היה 
רואה. המלך קרא להורים ואמר להם: ככה אתם משקרים לי? אמרו לו: מה נעשה? הרופאים 
אמרו לנו שאם נגיד את האמת, הם יעוורו אותו בחזרה. המלך אמר להם: הם יעוורו אותו?! 
אני אעוור אותם... אף אחד לא יגע בילד הזה! וככה הרמב”ם יצא מנצח וידו על העליונה. 

הסיפור הזה כתוב בספרים קדמונים. 

אנחנו בפרשת בראשית כתינוק 
שמתחיל את חייו

בבלינסון, יד.  מאושפז  הייתי  ופעם 
)בשנת תשמ”א נדמה לי(, והיה שם על ידי 

יהודי תימני מבוגר שומר שבת )וכל השאר 
הלכו לטלוויזיה – חושך ואפילה(. והיה רופא 

שמסתובב בין החולים, ושאל אותנו, 
מה אתם עושים כאן? אמרתי לו: אנחנו 
מספרים סיפור על הרמב”ם. אמר לי: מה 
הסיפור? סיפרתי לו את הסיפור הזה. 
שאלתי אותו: תגיד לי, האם  ואחר כך 
היום יודעים לרפא עיוור מלידה? ואמר 
שלא יודעים. אמרתי לו: מזמן הרמב”ם 
לפני 900 שנה ועד היום, עדיין לא מצאו 
רפואה?! אמר לי: כי העצבים של התינוק 
מתחילים לחוש ולהרגיש את העולם 
ואם בשנה  החיצון בשנה הראשונה. 
הראשונה לא הרגישו, אין מה לעשות 

אתם. כי גם אם תרפא אותו, הוא רואה ולא רואה, כי למרות שעיניו ייפתחו, 
אבל העיניים שלו לא רואים, כי העצבים )אולי הגידים( כבר יבשים. ולכן מזמן 
הרמב”ם ועד היום עיוור מלידה אין לו תקנה. וכיון שפרשת בראשית, יש בה 
את היסוד של האמונה, וחייבים את היסודות. תינוק בן שנה הוא מנסה להפיל, 
לזחול, לקחת, ללכת, וליפול, ועוד פעם ללכת... תינוק אינו נשאר בטל אפילו 
רגע אחד19. והתינוק מקבל הכל בשנה הראשונה שלו, את ההליכה, את המחשבה, 
את ההכרה שזו אמא וזה אבא, זה התינוק. ולכן אנחנו בפרשת בראשית כמו 
תינוקות, לומדים מה לומד האדם מחייו, שיש השגחה ויש בריאה, ויש הכל. 
לכן פרשת בראשית מכילה יותר מכל התורה כולה מבחינת מספר השנים. 

רפורמים בכותל זה תרתי דסתרן
לצערנו יש היום רפורמים שנכנסו לארץ. כי שם באמריקה הטמפלים )ה”בתי טו. 

כנסיות” במרכאות( שלהם, הולכים ונסגרים בזה אחר זה, כי הדור החדש שלהם 

כבר לא הולך לשם. יש להם כבר כנסיות של נוצרים, וא”כ מה הם צריכים את 
הטמפל הזה? ולכן הרבה מהטמפלים האלה נסגרו, ויש הרבה שנהפכו לבתי 
כנסיות, קנו אותם ועשו מהם בית כנסת. אז ראו שלא הולך להם באמריקה, 
הגיעו לארץ ישראל. וכסף לא חסר להם )הרבה מאד כסף יש להם(, והם רוצים 
לכבוש את ארץ ישראל – “הגם לכבוש את המלכה עמי בבית” )אסתר ז’, ח’(. והם 
רוצים גם כן שיהיה להם חלק בכותל המערבי. צריך לדעת שזו הטעות הכי 
חמורה בעולם! זה מזכיר לי מה שעשה משכיל אחד, תלמידו של מנדלסון20, 
שאחרי שמת מנדלסון, אחד שלח מכתב אנונימי לאפיפיור, וכתב בו שהוא 
מוכן להביא לו מאה אלף יהודים שיתנצרו בבת אחת, אבל בתנאי שהם לא 
חייבים להאמין באותו האיש. אז האפיפיור אמר לו: להתנצר ולא להאמין 

19.  פעם כתב אדמו”ר אחד שיש שלושה דברים שצריך ללמוד מגנב, ושבעה דברים מתינוק. 
ודברים שלומדים מתינוק, שהוא אף פעם לא בטל, לעולם לא תראו תינוק בטל. וכאשר אין 
לו מה לעשות הוא בוכה, זה גם העבודה שלו... כי זו השפה שלו, אין לו מלים להגיד. אבל 
הוא משחק בדבר, והדבר ההוא נופל, הוא הולך להביא אותו, ועוד פעם ועוד פעם. ככה זה.
20.  שמו משה בן מנחם. וכיון שמנחם באידיש זה מנדל, אז קראו לו משה מנדלסון – משה 
ששייך למנדל. והוא היה שומר תורה ומצוות ושומר שבת, אבל נטה קצת מן הדרך. והביא 
מורים לבנים שלו שילמדו אותם “מורה נבוכים”. ילד שעדיין אין לו בסיס בתורה, אתה בא 
ומלמד אותו “מורה נבוכים”? בשביל מה? שיראו את הקושיות והתירוצים של הפילוסופים?! 
אבל הוא חשב שזו היא הדרך. וכל זמן שהוא חי שמר תורה ומצוות. אבל עשה משהו 
שהרבנים התנגדו לו, תרגם את התורה לגרמנית. ולמה עשה ככה? כי אמר שאם אחר כך 
יהיה איזה משפט בין יהודי לגרמני, ובבית המשפט מדברים שם גרמנית צחה, ואם הוא ידבר 
להם אידיש, לא יבינו מה הוא אומר להם, מה השפה הזאת?! )עד שיש ספר על גנבים יהודים, 
ושם מלמדים אותם אידיש, אם אתה שומע שאחד אמר לחברו “גאנב” פירושו גנב, ואם אתה שומע 
שאומר “בעל עגוֶלע” פירושו עגלון – בעל עגלה. וכן על זו הדרך, כדי להכיר את הגנבים היהודים בשפה 
שלהם, ככה היה פעם(. אבל עכשיו שתרגם את החומש ילמדו לדבר גרמנית צחה. ולכאורה 
מה יש בו? אבל התברר שבספר הזה הוא השמיט את האמונה בביאת המשיח. וכל פעם 
שכתוב בתורה רמז לביאת המשיח, הוא מפרש את זה על דוד המלך ועל דברים שכבר היו.



באותו האיש זה שגעון, תניח לנו, “לא מדובשך ולא מעוקצך” )במדבר רבה פרשה 
כ’ פ”י(. שלא יתנצרו. מה אני עושה בהם אם הם לא מאמינים באיש ההוא?! 

ואחר כך התברר שמי שכתב את זה, זה אחד מתלמידיו של מנדלסון ששמו 
הרפורמים רוצים להיכנס  דוד פרידלנדר21. וגם כאן זה ממש ככה )להבדיל(, 
לכותל המערבי אבל הם לא מאמינים ב”בבעל הבית”, לא מאמינים בבורא 

עולם. איך אפשר לקבל אותם?! 

לקבל רפורמים שרוצים לחזור בתשובה
צריך לדעת שאם הם מזרע ישראל והם חוזרים בתשובה תקבל אותם. טז. 

הרמב”ם כתב בזמנו על הקראים שאפשר להחזיר אותם בתשובה. ובנו של 
הרמב”ם החזיר בתשובה שלש מאות משפחות קראים שלא היו מדליקים נר 
בשבת ]אף לא מערב שבת[. אלא היו יושבים בליל שבת בחושך, כי התורה 
אמרה “לא תבערו אש” )שמות ל”ה ג’(... לך תסביר להם שאנחנו לא הבערנו 
בשבת, הבערנו מערב שבת כדי שיהיה לנו אור. אבל הם לא מבינים, והתווכחו 
אתם הרבה. עד ששלוש מאות משפחות של קראים חזרו בתשובה ביום אחד 
וקבלו אותם. לכן הרב עובדיה היום אומר )שו”ת יבי”א ח”ח חאה”ע סי’ י”ב( שאפשר 
לקבל קראי שמתחיל לשמור את התורה כמו שצריך. האשכנזים חולקים עליו, 
אומרים אוי ואבוי, איך תקבל אותם? הרי הרמ”א )עי’ אהע”ז סוף סימן ד’( פוסק 

21.  שהיה אפיקורוס בעל דעות פסולות. והיה בא לגאון בעל הפרי מגדים, שהיה מתפרנס 
על ידי הגביר רבי דניאל יפה והיה שואל אותו שאלות של כפירה. כמו: למה כתוב בתורה 
)בראשית ל”ו, י”ב(? אז הוא לא רצה לענות לו. אז הלך לחותנו רבי  “ותמנע היתה פילגש” 
דניאל יפה )הוא היה חותנו של דוד פרידלנדר(, ואמר לו זה שאתה משלם לו לא יודע כלום. 
שאלתי אותו שאלה בחומש והוא לא ידע! אמר לו: באמת?! הלך אליו ושאל אותו מדוע? 
אמר לו: כי אסור לי לענות לו, כי בגמרא כתוב )סנהדרין דף ל”ח ע”ב( אפיקורוס יהודי אסור 
להתווכח אתו “כל שכן דפקר טפי”. אמר לו: מה אתה אומר על השאלה של ותמנע היתה 
פילגש? אמר לו את דברי הגמרא )סנהדרין דף צ”ט ע”ב(, שתמנע הזאת הייתה בת מלכים, ויכלה 
לקחת כל אדם מכובד בעולם. והיא הלכה למשפחת אברהם אבינו ואמרה להם שהיא רוצה 
להתגייר ולא רצו לקבל אותה. אמרה טוב, אם הם לא רוצים, לפחות תהיה פילגש לאליפז 
ו – “ותלד לאליפז את עמלק” )בראשית שם(. זה עונש שהם לא רצו לקבל אותה, ולכן  בן ֵעָשׂ
היא ילדה את עמלק. זה תירוץ הגמרא. אמר לו: ולמה לא אמרת את זה לפרידלנדר? אמר 

לו: ראיתי שבסגנון שלו הוא לא רוצה לשמוע, ואסור לי להתווכח אתו.

שהקראים האלה הם קרעים שאינם מתאחים. אבל יש לו מקורות, ויש לו 
פוסקים, ויש לו ספרים שככה נהגו במצרים, אבל אין מקום כעת להאריך בזה. 
לכן הרפורמים האלה אם עבר דור אחד או שניים והם עדיין יהודים אפשר לקבל 
אותם שישמרו כמו שצריך. אבל לא לעשות להם כותל המערבי לרפורמים. 

מר, אפשר להביא כמרים לשם גם כן...( 22.  )כותל מערבי רפורמי זה ראשי תיבות כֹּ

צריך להרחיק את הרפורמים מהכותל המערבי
יש יז.  זו בלבד, אלא שהכותל המערבי עלול לאבד את הערך שלו.  ולא 

ז’ פסוקים ט’-י’( שהיה מתלונן על בני דורו:  )פרק  נורא מאד  פסוק בירמיה 
ר  ַעל ְוָהלְֹך ַאֲחֵרי ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ֲאׁשֶ ר ַלּבָ ֶקר ְוַקּטֵ ֶ ֵבַע ַלׁשּ ָ “ֲהָגנֹב ָרצַֹח ְוָנאֹף ְוִהׁשּ
ם  ִמי ָעָליו ַוֲאַמְרּתֶ ר ִנְקָרא ׁשְ ה ֲאׁשֶ ִית ַהּזֶ ּבַ ם ְלָפַני ּבַ ם. ּוָבאֶתם ַוֲעַמְדּתֶ לֹא ְיַדְעּתֶ
י  ה”. ואחר כך )שם פסוק י”ב( אומר: “ּכִ ל ַהּתֹוֵעבֹות ָהֵאּלֶ ְלנּו ְלַמַען ֲעׂשֹות ֵאת ּכָ ִנּצַ
ר  ִראׁשֹוָנה ּוְראּו ֵאת ֲאׁשֶ ם ּבָ ִמי ׁשָ י ׁשְ ְנּתִ ּכַ ר ׁשִ ילֹו ֲאׁשֶ ׁשִ ר ּבְ ְלכּו ָנא ֶאל ְמקֹוִמי ֲאׁשֶ
ָרֵאל". המקום אשר בשילה היה בזמן עלי הכהן  י ִיׂשְ ֵני ָרַעת ַעּמִ יִתי לֹו ִמּפְ ָעׂשִ
)כמו שקראנו בהפטרה של ראש השנה(, והוא נחרב לחלוטין23. ועל זה אומר תראו 

ים  ֲעׂשִ ל ַהּמַ ה ַיַען ֲעׂשֹוְתֶכם ֶאת ּכָ שהחרבתי אותו מפני רעת עמי ישראל. “ְוַעּתָ
ם ָוֶאְקָרא ֶאְתֶכם ְולֹא ֲעִניֶתם.  ַמְעּתֶ ר ְולֹא ׁשְ ם ְוַדּבֵ ּכֵ ר ֲאֵליֶכם ַהׁשְ ה ְנֻאם ה' ָוֲאַדּבֵ ָהֵאּלֶ
י  ר ָנַתּתִ קֹום ֲאׁשֶ ם ּבְֹטִחים ּבֹו ְוַלּמָ ר ַאּתֶ ִמי ָעָליו ֲאׁשֶ ר ִנְקָרא ׁשְ ִית ֲאׁשֶ יִתי ַלּבַ ְוָעׂשִ
לֹו" )שם י"ג-י"ד(. לכן לא יחשבו הרפורמים  יִתי ְלׁשִ ר ָעׂשִ ֲאׁשֶ ָלֶכם ְוַלֲאבֹוֵתיֶכם ּכַ
שכאשר יבואו לכותל המערבי, הכותל המערבי יתקדש בהם, הפוך - יחרב 
הכותל המערבי. צריך להרחיק אותם, זה לא המקום שלכם! כל העולם כולו 

בידם, יש להם את אמריקה ועוד כל מיני מקומות. 

מרן הרב עובדיה זצ”ל 
וגם חלק מהרפורמה כולה באה מפני שלא יכלו לסבול את החומרות שהיו יח. 

ויש עניינים של כשרות וכדו’ שגם כן צריך להשגיח שהכשרות תהיה אמתית, ולא    .22
כשרות מזויפת. אבל בעניינים של הגיור אין דבר כזה. גיור רפורמי זה לא שייך. פעם אמר 
ראש הממשלה המנוח מנחם בגין: לפי עומק אמונתי גיור צריך להיות גיור כהלכה. ולכן כל 

אלה שעושים נגד זה, עושים טעות גמורה. 
23.  פעם מישהו רצה לשלוח לי מתנה אבן ממקדש שילה, אבל אין בה שום ערך.



מעמיסים עליהם. בא הרב עובדיה ע”ה ששבוע הבא האזכרה שלו, ואמר דבר 
שמותר תגיד מותר, אל תפחד, תאמר מותר. יש כאלה שלא אומרים אף פעם 
שהדבר מותר. אומרים הפוך, אסור ואסור. ומי ששומע אומר: כמה איסורים, 
כמה חומרות אתם מעמיסים עלינו. הרב עובדיה היה מחפש בכל דבר ודבר 
ומוצא דעות וסברות ומכריע להתיר24. יש הרבה דברים שאם היינו עומדים 
על העקשנות שלנו היה קשה מאד להחזיר אנשים. והרב עובדיה היה נכנס 
לעובי הקורה ימים ולילות, בשביל למצוא איזה היתר לאיזה ספק ממזרות, או 
למצוא היתר לאיזו אישה עגונה25. והתיר אותם בכח התורה שלו. אדם צריך 

24.  היה מעשה באשה שהגיע זמן החתונה שלה ולא הייתה טהורה, ומה שמקובל שהחתן 
לא ייתן לה את הטבעת באצבע שלה, אלא יתן אותה באוויר, כמו משחק עם הכלה. אם 
תכנס לאצבע - טוב, ואם לא תכנס - חוזר עוד פעם. יתכופף ויקח את הטבעת, עד שאחרי 
פעמיים שלוש הטבעת נכנסה בדיוק במקום... וזו בושה. כי אנשים רואים את זה ושואלים: 
מה יש לה? כנראה האשה הזו היא לא טהורה. וכי כולם צריכים לדעת את זה? אבל הרב 
עובדיה )שו”ת יבי”א ח”ה חאה”ע סי’ יו”ד( מצא ראשון שאמר שמותר לשים לה באצבע שלה. 
מדוע? כי כל זמן שלא הנחת, עדיין היא לא מקודשת לך והיא לא אשתך. כאשר הנחת היא 
אשתך, ואתה באותו רגע מרים את האצבע שלך וגמרנו, וככה אין לך מגע. והדבר הזה הרגיע 

לבבות רבים, אפשר לתת לה כמו שצריך.
25.  והוא מספר שפעם אחת היה רב גדול )הוא אמר הנודע ביהודה, ואני לא מצאתי את זה על 
הנודע ביהודה(, שהייתה אשה עגונה והוא בדק ובדק והתיר אותה. אמר מסתבר שבעלה מת. 
וביום החתונה שלה שרצתה להתחתן עם מישהו אחר, הגיע ההרוג ברגליו. אמרו לו: איך 
הגעת? מהעולם הבא? הרי הרב אמר שאתה מת! אמר להם: אמנם הרב אמר שאני מת, אבל 
אני חי, מה אתם רוצים ממני... אז בוטל הכל. )היה מעשה שמישהו רצה להתיר עגונה על פי קושיא 
בתוספות, יש קושיא בתוספות ביבמות ועל פי הקושיא הזו החליט למצוא איזה היתר שבעלה של העגונה 
נפטר ולכן היא מותרת. אמר לו )כמדומני( רבי חיים מבריסק: “אין אדם מת מחמת קושיא”... בעלה 
עודנו חי, ואתה מפלפל בתוספות כדי להוכיח שהוא מת? הוא חי, מה אתה רוצה ממנו?!(. ור’ העשיל 
)רבו של השפתי כהן( פעם אחת התיר אשה אחת שבאו עדים ואמרו ראינו בזמן גזירות ת”ח 
ות”ט שהגויים תקעו בו סכין שלהם. וחקרו אותם והתירו אותה, והיא לא רצתה להתחתן, כי 
אמרה לבי אומר לי שבעלי חי. עד שהגיע היום שבעלה הגיע. אמרו לו: איך זה? אמר להם: 
הם שלפו סכינים, והיו אתי כמה נפטרים, ואני הייתי ביניהם. והם לא שמו לב שאני עשיתי 
את עצמי מת כמותם, והם לא הרגו אותי, ואני חי. ואחרי שהם הלכו השתדלתי לקום וברחתי. 
אבל הרב עובדיה אומר אני התרתי קרוב לתשע מאות עגונות במלחמת יום הכיפורים ואף 
אחת מהן לא חזר בעלה, זו סייעתא דשמיא שאין כמוה! כי אם יחזור בעלה הפסק נגמר, 
אבל אף אחת מהן לא חזר בעלה. הוא חקר ודרש. הוא והרב מרדכי פירון והרב גד נבון היו 
יושבים בלילות ובודקים מה היה. והיו מספרים לו עדים שראו חייל שנפל ממצנח ומת על 

ללמוד תורה ולהתיר מה שצריך להתיר, ולאסור מה שצריך לאסור. הרב עובדיה 
לא תמיד מתיר, יש דברים שהוא מחמיר מאד. כמו במוצאי שבת כדעת רבנו 
תם, שזו חומרא גדולה, כי אתה רואה את השמים מלאים כוכבים, ולמרות 
זאת תחכה עוד קצת. כי מרן )סי’ רס”א ס”ב( פסק ככה, קשה להבין את זה, אבל 
בסך הכל זה חצי שעה26. צריך ללמוד תמיד שהתורה “דרכיה דרכי נועם, וכל 
נתיבותיה שלום” )משלי ג’ י”ז(. וצריך להשתדל למצוא היתר לאומללים האלה 
שבמשך הגלות הארוכה הולכים ומתקלקלים ומתדרדרים. ה’ יתברך יזכה 
אותנו לחזור בתשובה שלמה, ושעם ישראל יחזור למולדת הטבעית שלו 

ולתורה ולאמונה. ובא לציון גואל וכן יהי רצון ונאמר אמן.

מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את כל הקהל 
הקדוש הזה, גם הרואים במסך בקול ברמה, וגם השומעים אחר כך. בין הרואים 
ובין השומעים ובין הקוראים בעלונים. ה’ יתברך יתן להם בריאות איתנה 

והצלחה רבה, אושר ועושר וכבוד, וכן יהי רצון ונאמר אמן.
המקום, והוא שומע את הדברים ולבו נקרע. ובלילות שהוא ישן היה נאנח בשינה ובוכה, 
ואשתו אומרת לו מה אתה בוכה? אמר לה: אני נזכר בסיפורים ששמעתי אתמול, את רוצה 

שאספר לך אותם? אמרה לו: לא, אל תספר...
26.  הנה רבי משה חבושה שיהיה בריא, הוא חזן שלו ולא היה מחכה לזמן רבנו תם. אמר 
ראיתי גדולים בבבל שלא חיכו לרבנו תם, והיה מדליק ומברך “מאורי האש”, והרב עובדיה 
היה מברך אתו. אומר לו אתה הדלקת את האש בהיתר, מכיון שאתה תופס כדעת המתירים, 

ואני לא הדלקתי, אני רק מברך על האש שהדלקת.
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שלוחה 22. נא לשלוח 
התשובות עד יום ראשון 

בערב
בין הפותרים נכונה 

יוגרל פרס )חובה לציין שם 
וכתובת בצורה ברורה(

)שנה  ַחי  ַהֶּבן ִאיׁש  ַרֵּבנּו  ִּפי  ַהְּתִפִּלין, ַעל  ַּכֲאֶׁשר חֹוְלִצים ֶאת 

ראשונה פרשת חיי שרה אות ט'( נֹוֲהִגים ָּכְך: ֶאת ַהָּׁשֹלׁש ְּכִריכֹות 

ֶׁשל ָהֶאְצַּבע ֵמִסיר ְמעֹוֶמד, ַאַחר ָּכְך יֹוֵׁשב ּומֹוִריד ָׁשֹלׁש ְּכִריכֹות 

ֶׁשל ַהְּזרֹוַע, ַאַחר ָּכְך עֹוֵמד ּומֹוִריד ְּתִפִּלין ֶׁשל רֹאׁש, ַאַחר ָּכְך 

יֹוֵׁשב ּומֹוִריד ֶאת ְׁשָאר ַהְּכִריכֹות. ְוזֹו ִטיְרָחא ַרָּבה ְוֹלא ָכל ֶאָחד 

ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה, ָׁשַאְלִּתי ַרָּבִנים ְוָאְמרּו: "ֲאַנְחנּו ֹלא עֹוִׂשים 

ָהֶאְצָּבעֹות ְמעֹוֶמד,  ַהְּכִריכֹות ֶׁשל  ֲאַנְחנּו מֹוִריִדים  ָּכָכה, ֶאָּלא 

ַאַחר ָּכְך מֹוִריִדים ְּתִפִּלין ֶׁשל רֹאׁש, ְויֹוְׁשִבים ּומֹוִריִדים ֶאת ָּכל 

ַהְּכִריכֹות ֶׁשל ַהָּיד", ְוָכָכה יֹוֵתר ָנכֹון. ַּגם ָמָרן ַהִחיָד"א )בקונטרס 

צפורן שמיר )שבספרו עבודת הקודש( סימן ב' אות ז'( ָּכְך ַּדְעּתֹו, 

ְוֹלא ָאַמר ֶׁשּמֹוִריִדים ְּכמֹו ַהֶּבן ִאיׁש ַחי, ַאְרַּבע ְּפָעִמים - עֹוֵמד 

ְויֹוֵׁשב ְועֹוֵמד ְויֹוֵׁשב, ָלֵכן ַמְסִּפיק ְלהֹוִריד ֶׁשל ָהֶאְצָּבעֹות ְוֶׁשל 

ֶזה  ַהָּיד,  ַהְּכִריכֹות ֶׁשל  ְוָלֶׁשֶבת ּוְלהֹוִריד ֶאת  ָהֹראׁש ְמעֹוֶמד, 

ֵמִעַּקר ַהִּדין. )גליון 39 אות ל"ח(.

ִׁשְמׁשֹון  ַרִּבי  ֶׁשֵּמִביא אֹותֹו  ַהֶּנֱעָלם“  ”ִמְדָרׁש  ֵיׁש  א. 

ַהָּגַדת  ְבַיְלדּוִתי ַּבֵּסֶפר  ְוָרִאיִתי אֹותֹו  ֵמַאְסְטרֹוּפֹוִלי 

ִמְגַּדל ֵעֶדר ִּבְׁשמֹו, אֹוֵמר ִאיָתא ]ֵיׁש[ ְּבִמְדָרׁש ַהֶּנֱעָלם: 

”ְׁשַנִים ְׁשַנִים ָּבאּו ֶאל נַֹח" - ֵאּלּו ֵהם ַהָּיִמים ֶׁשּגֹוְמִרים 

ָּבֶהם ֶאת ַהַהֵּלל“. ַמה ֶּזה ֵאּלּו ַהָּיִמים ֶׁשּגֹוְמִרים ָּבֶהם 

ֶאת ַהַהֵּלל? נַֹח ָהָיה אֹוֵמר ַהֵּלל?! הּוא ְמָפֵרׁש ָּכָכה, 

ֵיׁש ָלנּו ְבחּוץ ָלָאֶרץ יֹוַמִים ֶׁשל ֶּפַסח ָהִראׁשֹוִנים, יֹוַמִים 

ֶׁשל ָׁשבּועֹות, ִּתְׁשָעה ָיִמים ֶׁשל ַחג ַהֻּסּכֹות )ּכֹוֵלל ְׁשִמיִני 

ֲעֶצֶרת ְוִׂשְמַחת ּתֹוָרה ]ְּבחּוץ ָלָאֶרץ ְּבְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת, ַהּיֹום ָהִראׁשֹון 

הּוא ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת, ְוַהֵּׁשִני הּוא ִׂשְמַחת ּתֹוָרה[(, ּוְׁשמֹוָנה ָיִמים 

ֶׁשל ֲחֻנָּכה ֶׁשּקֹוְרִאים ָּבֶהם ַהֵּלל ָּגמּור. ְוִסיָמָנְך: ְּבֶבַטח 

)ָּכָכה ָהָיה ָכתּוב ַּבִּסּדּוִרים ֶׁשָּלנּו ְבחּוץ ָלָאֶרץ(. ב‘ ב‘ ט‘ ח‘ - 

ְׁשֵני ָיִמים ֶׁשל ֶּפַסח, ְׁשֵני ָיִמים ֶׁשל ָׁשבּועֹות, ִּתְׁשָעה 

ָיִמים ֶׁשל  ְוִׂשְמַחת ּתֹוָרה, ּוְׁשמֹוָנה  ָיִמים ֶׁשל ֻסּכֹות 

ְׁשַנִים ָּבאּו  ְוֶזה ַמה ֶׁשאֹוֵמר ַהָּפסּוק: ”ְׁשַנִים  ֲחֻנָּכה. 

ֶאל נַֹח“. ְׁשַנִים - ֶׁשל ֶּפַסח, ְׁשַנִים - ֶׁשל ָׁשבּועֹות, ָּבאּו 

- ִּתְׁשָעה ְּבִגיַמְטִרָּיא, ְוֶזה ִתְׁשָעה ָיִמים ֶׁשל ֻסּכֹות )ִעם 

ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת ְוִׂשְמַחת ּתֹוָרה(, ֶאל נַֹח - ֶאְפָׁשר לֹוַמר ִּבְׁשֵני 

ֳאָפִנים, אֹו ֶׁש"ֶאל נַֹח" ִּגיַמְטִרָּיא ֲחֻנָּכה, אֹו ֶׁשּנַֹח ָראֵׁשי 

ֵתבֹות ֵנרֹות ֲחֻנָּכה. )ַּפַעם ָׁשַאל אֹוִתי ָהַרב ֶאְפַרִים ִפיֶׁשל ְשַטְין 

)ֵמְרחֹוב ַמִּתְתָיהּו ִּבְבֵני ְבַרק( ֵאיפֹה ֶזה ָכתּוב ְּבִמְדָרׁש ַהֶּנֱעָלם? 

ֲאִני ָקָראִתי ֶאת ֶזה ֵמָאה ְפָעִמים ַּבַהָּגָדה ַהְּקַטָּנה ַהּזֹאת )ָהְיָתה 

ֲחִביָבה ָעַלי, ֵיׁש ָּבּה ָּכל ִמיֵני ִחּדּוִׁשים ָיִפים, ַוֲאִני ָאַהְבִּתי ִחּדּוִׁשים 

ָּכֵאֶּלה(, ָאַמְרִּתי לֹו, ֶזה ְבִמְדָרׁש ַהֶּנֱעָלם. ַאָּתה ֹלא ַמִּכיר ִמְדָרׁש 

ַהֶּנֱעָלם? ֵיׁש ַּבּזַֹהר ִלְפָעִמים ִמְדָרׁש ַהֶּנֱעָלם, ְוִלְפָעִמים ִסְתֵרי 

תֹוָרה, ּוַפַעם ִסְתָרא ְדַסְתִרין, ּוַפַעם ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא. ֲאָבל ִחַּפְׂשִּתי 

ָׁשם ְוֹלא ָמָצאִתי ְכלּום, ֵאין ׁשּום ָּדָבר ִמֶּזה. ִחְּפׂשּו ִלי ְבַמֲאָגר 

ִמי ֶׁשֶהֱעִלים  ַהֶּזה  ַהֶּנֱעָלם  ֶׁשַהִּמְדָרׁש  ִמְסַּתֵּבר  ֵאין.  ּתֹוָרִני – 

אֹותֹו )ִמי ֶׁשָּכַתב אֹותֹו( ֶזה ַרִּבי ִׁשְמׁשֹון ְּבַעְצמֹו... הּוא ְמַחֵּדׁש 

ִמְדָרִׁשים ִמִּלּבֹו, ְואֹוֵמר ”ִאיָתא ְבִמְדָרׁש ַהֶּנֱעָלם“. ְּכמֹו ִמְדַרׁש 

ְּפִליָאה: ”ֵאין ַמִּניִחין ְּתִפִּלין ֶאָּלא ְבַׁשָּבת“, ְוַאַחר ָּכְך הּוא ְמָפֵרׁש 

אֹותֹו - ”הּוא מֹוִתיב ַלּה הּוא ְמָפֵרק ַלּה“ )שבת דף קמ“ה ע“א 

ֶיֶלד ָקָטן ָאסּור לֹו ְלָהִניַח  ועוד(, ”ֶאָּלא ְבַׁשָּבת“ – ]ִאם הּוא 

ְּתִפִּלין ֶאָּלא[ ִאם הּוא ָבִקי ִּבְׁשֹלָׁשה ְסָפִרים, ְּבֵראִׁשית, ֵסֶפר 

ְׁשמּוֵאל, ְוֵסֶפר ְּתִהִּלים. ְוֶזה ַעל ִּפי ַהּטּור )אורח חיים סימן 

ל“ח(. ֲאָבל ֵאין ִמְדָרׁש ָּכֶזה ָבעֹוָלם. ַהִּמְדָרִׁשים ָהֵאֶּלה נֹוְצרּו 

ְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה. ַהְרֵּבה ִמְדָרִׁשים ֶׁשִהְמִציאּו אֹוָתם ִמִּלָּבם ִּבְׁשִביל 

ְלַחֵּדד ָּבֶהם ֶאת ַהֵּׂשֶכל. ַהֵּפרּוׁש ְמאֹד ָיֶפה. ִלְזּכֹר ֶאת ָהֶרֶמז ַהֶּזה 

”ְׁשַנִים ְׁשַנִים ָּבאּו ֶאל נַֹח“. ְוַהּיֹום ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ]ֶׁשּיֹום טֹוב הּוא 

יֹום ֶאָחד[ ַאִין ָלנּו ”ְּבֶבַט“ח“, ֵיׁש ָלנּו ”אאח“ח“ - יֹום ֶאָחד ֶׁשל 

ֶּפַסח )ַהּיֹום ָהִראׁשֹון(, ְויֹום ֶאָחד ֶׁשל ָׁשבּועֹות, ְׁשמֹוָנה ָיִמים 

ֲחֻנָּכה(.  ָיִמים ֶׁשל  ָׁשל ֻסּכֹות )ּכֹוֵלל ִׂשְמַחת ּתֹוָרה(, ּוְׁשמֹוָנה 

)גליון 223 אותיות י"ג – ט"ו(.

ב. ָּכתּוב: ”ַוָּתַנח ַהֵּתָבה ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ְּבִׁשְבָעה ָעָׂשר 

יֹום ַלחֶֹדׁש, ַעל ָהֵרי ֲאָרָרט“ )בראשית ח‘ ד‘(. ַמה ֶּזה ”ֲהֵרי 

ֲאָרָרט“? ַהַּתְרּגּום ְמַתְרֵּגם ”ַעל טּוֵרי ַקְרדֹו“. ּוְבֶג‘ְרָּבא 

ְמַתְרְּגִמים ְּבַאל לקרודא“ ַמה ֶזה לקרודא? ”קֹוִפים“. 

ְוֵאיְך ִהִּגיעּו ְלקֹוִפים? ְוִכי ֵיׁש ָהִרים ְמֻיָחִדים ְלקֹוִפים 

ֶׁשֵהם ָּגִרים ָׁשם? ֶאָּלא ָמְצאּו ”ַקְרדֹו“, ְו“ַקְרְד“ ְּבַעְרִבית 

ֶזה קֹוף, ְוֶזה ּדֹוֶמה ֶזה ָלֶזה, ִחְּברּו אֹוָתם ְּבַיַחד. ֲאָבל 

ֶזה ֹלא ָּכָכה, ’ַקְרדֹו‘ ֶזה ’ּכּוְרִדיְסָטאן‘. ָׁשם ֵיׁש ָהִרים 

ְּגבֹוִהים, ְואֹוְמִרים ֶׁשָּׁשם ִנְׁשֲארּו ְׂשִריִדים ֶׁשל ַהֵּתָבה. 

ְוֶזה ַמְכִחיׁש.  ְפָעִמים, ֶזה מֹוֶדה  ַכָּמה  ֶזה  ָּכְתבּו ֶאת 

ֲאָבל ַהּיֹום ֶזה ָדָבר ָּברּור ְּבָכל ְמִדינֹות ָהעֹוָלם ְוֵהִבינּו 

ֶׁשַהִּסּפּור ֶׁשל ַהַּמּבּול הּוא ֱאֶמת ַלֲאִמָּתּה. ַרק ֶׁשֵאֶצל 

ַּכָּמה ֻאּמֹות ַעִּתיקֹות קֹוְרִאים ְלנַֹח ”ַּגְלָּגִמיׁש“... )אּוַלי 

”ַּגְלָּגִמיׁש“,  ִנְקָרא  ַלְּבִרּיֹות  נֹוַח  ָאָדם ֶׁשהּוא  ֶׁשָּלֶהם  ַּבָּׂשָפה 

ֵמֵאיפֹה ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים?!(. ּכֹוֵתב ָהַרב ָזִמיר ּכֵֹהן ֶׁשִּיְהֶיה 

ַוֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָדתֹות ַעִּתיקֹות ֻּכָּלם  ָּבִריא, ֶׁשָּמאַתִים 

ַמְזִּכיִרים ֶאת ַהַּמּבּול. אֹוְמִרים ֶׁשַּפַעם ָהְיָתה ָקָטְסְטרֹוָפה 

ְבַכּדּור ָהָאֶרץ. ּוְבַהְתָחָלה ֹלא ָהָיה ְכמֹו ַהּיֹום ]ֶׁשַהַּיָּבָׁשה 

ְמֻחֶּלֶקת ְלַכָּמה ַיָּבׁשֹות[, ֶאָּלא ַהַּיָּבָׁשה ָהְיָתה ְלַבד, ְוַהָּים 

ָהָיה ְלַבד, ְוַאַחר ָּכְך ָהָיה ֻחְרָּבן ָׁשֵלם ]ְוֶזה ַהַּמּבּול[, ַהּכֹל 

ִהְתָּפֵרק ְוַהַּיָּבָׁשה ִנְקְטָעה. ּוְכֶׁשְּמַצְּיִרים ְּבֵגאֹוְגַרְפָיה ֶאת 

ִאיַטְלָיה ִהיא ִנְרֵאית ְּכמֹו ֶרֶגל ֶׁשְּכִאּלּו ִנְקְטָעה. ּוְבָמקֹום 

ַאֵחר ֵיׁש ַּתְׁשלּום ְּבִדּיּוק ֶׁשַּמְׁשִלים ֶאת ַהַּיָּבָׁשה ִמָּכאן 

ָהיּו ְמֻחָּברֹות  ּוִמָּכאן. ַאָּתה רֹוֶאה ֶׁשַהַּיָּבׁשֹות ָהֵאֶּלה 

ְוִנְפְרדּו. ָלֵכן ”ָהֵרי ֲאָרָרט“ ֶזה ָהֵרי כּוְרִדיְסָטאן, ְוֵיׁש ָׁשם 

ִסיָמִנים ֶׁשל ֵּתָבה. ְוֵיׁש ָּכֵאֶּלה ֶׁשאֹוְמִרים ֶׁשַהֵּתָבה ַקֶּיֶמת 

ַעד ַהּיֹום, ֲאָבל ַהּכֹל ְמֻכֶּסה ְּבֶׁשֶלג, ְואּוַלי ֶזה ִיְתָּבֵרר 

ְּבעֹוד ַּכָּמה ָׁשִנים. )גליון 223 אות כ"ב, וגליון 85 אות ב'(.

 ”ַמֲאִריִכים לֹו ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו“
ֲאַנְחנּו ִנְמָצִאים ִּבְתִחַּלת ַהּתֹוָרה. ָּכל ָאָדם ִיְׁשַּתֵּדל ִלְקרֹא ְׁשַנִים 

ִמְקָרא ְוֶאָחד ַּתְרּגּום. ֲחָכִמים ִהְבִטיחּו ”ַמֲאִריִכים לֹו ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו“ 

)ברכות דף ח‘ ע“ב(. ַוֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ַעל ַרב ֶאָחד ְּבחּוץ ָלָאֶרץ ֶׁשַחי 

ְׁשמֹוִנים ּוְׁשמֹוֶנה ָׁשִנים, ֶזה ֹלא ָהָיה ָמצּוי ְּבחּוץ ָלָאֶרץ ֲאָבל הּוא 

ִנְזָהר ַּבָּדָבר ַהֶּזה, ָּתִמיד ָקָרא ְׁשַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ַּתְרּגּום.  ָהָיה 

ְוָׁשָנה ֶאָחת ָהָיה ָעסּוק ְמאֹד )הּוא ָהָיה ַדָּין ְוַאב ֵּבית ִּדין ְּבֶג‘ְרָּבא( ְוֹלא 

ָקָרא, ָּבא ְבֶעֶרב יֹום ִּכּפּור )אֹו יֹוַמִים ִלְפֵני ִכּפּור( ִהְסַּתֵּגר ַּבֶחֶדר ְוָקָרא 

ֶאת ָּכל ַהּתֹוָרה ֻכָּלּה ְּבַבת ַאַחת, ְׁשַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ַּתְרּגּום. ְוהּוא 

ֶהֱאִריְך ָיִמים. ְוֹלא ַרק ֶׁשֶהֱאִריְך ָיִמים, ֶאָּלא ַּגם ֹלא ָהָיה ָצִריְך רֹוֵפא 

ָּכל ְיֵמי ַחָּייו! ִאם ֵיׁש לֹו ֵאיזֹו ִהְצַטְּננּות, ִאְׁשּתֹו עֹוָׂשה לֹו כֹוסֹות 

רּוַח ְוִנְגַמר ַהִּסּפּור. ”ָאַסף רּוַח ְּבָחְפָניו“ )משלי ל‘ ד‘( - ּכֹוסֹות רּוַח 

ָהיּו מֹוִעיִלים לֹו. ָלֵכן ָאָדם ִיְׁשַּתֵּדל ָּבֶזה. ֲאַנְחנּו ִנְמָצִאים ִּבְתִחַּלת 

ַהּתֹוָרה, ִלְקרֹא ְבֵראִׁשית נַֹח ּוְלַהְמִׁשיְך ִמָּכאן ּוְלַהָּבא. ֹלא ְיַפֶּתה 

אֹוְתָך ַהֵּיֶצר ָהַרע ְויֹאַמר ְלָך ֶזה ָקֶׁשה ְמאֹד. ֶזה ֹלא ָקֶׁשה ִּבְכָלל. 

ְּבִנָּסיֹון ָּכל ַּדָּקה ַאָּתה ָיכֹול ִלְקרֹא ֲחִמָּׁשה ְפסּוִקים ְׁשַנִים ִמְקָרא 

ְוֶאָחד ַּתְרּגּום. ֶזה ָּבַדְקִּתי ְּבַעְצִמי, ְוַאַחר ָּכְך ָאְמרּו ִלי ֶׁשָּכָכה ָכַתב 

ָהַרב ֶּבן ִצּיֹון ַאָּבא ָׁשאּול ָעָליו ַהָּׁשלֹום ְּבֵסֶפר ִזְכרֹון ֲהַדָּסה )עמ‘ 

ל“ה(. )גליון 223 אות ג' וד', וגליון 35 אותיות ב' וג' והערה 3(.

 "ְוַהֲעֵרב ָנא ֶאת ִּדְבֵרי תֹוָרְתָך ְּבִפינּו" 
ָמָרן ָהַרב עֹוַבְדָיה ִסֵּפר ַּבְיִׁשיָבה ִסּפּור ְמאֹד ָיֶפה: ַּפַעם ָהָיה ַעְרִבי 

ֶׁשָהָיה עֹוֵזר ַהְרֵּבה ְלַעם ִיְׂשָרֵאל )ְּבָכל ִמיֵני ְדָבִרים - מֹוֵסר ִאיְנפֹוְרַמְצָיה 

ְוכּו', ְוֶזה ִנְקָרא "ַמְׁשָּת"פ" ָראֵׁשי ֵתבֹות ְמַׁשֵּתף ְּפֻעָּלה(, ְוהּוא ִלּבֹו ָהָיה טֹוב 

)אּוַלי הּוא ִמֶּזַרע ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִאְסְלמּו אֹוָתם ְּבכַֹח ְּבֶמֶׁשְך ַהּדֹורֹות, ִמי יֹוֵדַע?( 

ֲאָבל הּוא ָהָיה ְבַסָּכָנה, ָאז ָאְמרּו לֹו: "ּבֹא ְלָכאן ּוְנַגֵּיר אֹוְתָך ַכָּדת 

ְוַכִּדין", ְוִלְּמדּו אֹותֹו ְלִהְתַּפֵּלל ְוִלְׁשמֹר ַׁשָּבת ְוכּו' )ֲאָבל ָאסּור לֹו ִלְׁשמֹר 

ַׁשָּבת, ֶׁשֲהֵרי "ּגֹוי ֶׁשָּׁשַמר ַׁשָּבת ַחָּיב ִמיָתה" )מסכת סנהדרין דף נ"ח עמוד 

ב'(, ָאז ְּביֹום ַׁשָּבת ָהָיה ַמְדִליק ַּפַעם ַאַחת ֶאת ָהאֹור, ְוָכָכה הּוא ֹלא ָׁשַמר 

ַׁשָּבת(. יֹום ֶאָחד ָעׂשּו לֹו ִמיָלה ּוְטִביָלה ְוִגְּירּו אֹותֹו, ֲאָבל ְּבאֹותֹו 

יֹום ַּבּבֶֹקר הּוא ִהְתַּפֵּלל ּוֵבַרְך ִּבְרכֹות ַהּתֹוָרה, ָאז ָהַרב ָאַמר לֹו: 

"ַעְכָׁשו ַאָּתה ְיהּוִדי ָגמּור, ּוִבְרכֹות ַהּתֹוָרה ֶׁשָאַמְרָּת ַהּבֶֹקר 'ְוִצָּונּו 

ַעל ִּדְבֵרי תֹוָרה' ֶזה ֹלא ָׁשֶוה, ִּכי ָעִׂשיָת ֶאת ֶזה ַרק ְּכֵדי ְלִהְתַחֵּנְך 

]ְוָהִייָת ָאז ֲעַדִין ּגֹוי[, ָלֵכן ַעְכָׁשו ַּתִּגיד עֹוד ַּפַעם ִּבְרכֹות ַהּתֹוָרה", 

ְבִהְתַלֲהבּות ָּכֹזאת ֶׁשֹּלא  ַהּתֹוָרה  ִּבְרכֹות  ֵבַרְך  ָאַמר: הּוא  ְוָהַרב 

ָרִאיִתי ָאָדם ֶׁשְּמָבֵרְך ָּכָכה: "ְוִצָּונּו ַעל ִּדְבֵרי תֹוָרה", "ְוַהֲעֵרב ָנא 

ְוֶצֱאָצֵאי ֶצֱאָצֵאינּו", ְוהּוא  ִּדְבֵרי תֹוָרְתָך ְּבִפינּו", "ְוֶצֱאָצֵאינּו  ֶאת 

ּוָבָניו ֻּכָּלם ִקְּבלּו ֲעֵליֶהם ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ְוַנֲעׂשּו ֵגֵרי-ֶצֶדק ְּגמּוִרים. 

)גליון 9 הערה 13(.




