
א. מופה”ד עט”ר מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק”ל.  ב. סגולה לזכות בכתרה של תורה לו ולבניו אחריו.  ג. הנחת תפלין דרש”י ודר”ת.  ד. ברכת 
“להדליק נר של שבת” קודם ההדלקה או אחריה?  ה. מתי נתחברה ברכת “להדליק נר של שבת”.  ו. האם אורך השנה של פעם כאורך השנים 

שלנו?  ז. חידה: “נח היה צדיק והיה כופר”.
מרן הרב עובדיה - “עטרת תפארת הפוסקים”

שבוע טוב ומבורך. היום ג’ בחשון זה יום “העלות הענן מעל האוהל” )במדבר א. 
ט’, י”ז(. יום שנפטר בו גאון עולם. מרן כותב בבית יוסף חושן משפט )סימן 

ר”ז( על הרמב”ם: “עטרת תפארת הפוסקים”, ואותו דבר אפשר לומר בימינו 

על מרן הרב עובדיה - “עטרת תפארת הפוסקים”. יש חכמים גדולים אבל 
סגורים בבתיהם, גם כאשר יכתבו, יכתבו בראשי תיבות, הכל בקיצור שאי 
אפשר להבין אותם1. והרב עובדיה ע”ה עם כל הבקיאות, ועם כל החריפות, 
ועם כל הידע, תמיד יורד לעם. הוא יכול לצאת ולהסביר לעם הלכות פשוטות 
ופסוקות בטוב טעם. כמו שאמר פעם מישהו שהרב יכול להסביר לילד מגיל 
שמונה עד זקן בגיל שמונים וכולם יבינו. אין תחום - שבגיל כזה ומעלה 
אתה לא מבין, או בגיל כזה ומטה אתה לא מבין. כולם מבינים. הוא יורד לעם. 
“וירד משה מן ההר אל העם” )שמות י”ט י”ד(. “וירד משה” - דרגא תביר. משה 

רבנו שבר את דרגותיו וירד לעם. 

אם אני לא יכול ללמוד, מה אני עושה כאן בחיים?!
וכשהוא היה מדבר עם העם הוא לא חפוז. פעם הסביר מה זה “פסיק ב. 

רישיה ולא ימות”. חצי שעה הוא הסביר! אחרי שגמר אמר, עכשיו גמרתי, 
כל פעם שאני אומר לכם “פסיק רישיה” תזכרו את זה. אני לא אוכל כל פעם 
לחזור - “וכפתור” )עיין שמות כ”ה, ל”ה(. פעם אחת מספיק. אבל כשהסביר 
פסיק רישיה ולא ימות - פסק את ראשם של השומעים - חתך להם את 
הראש והכניס להם את ההסבר, ואף אחד לא מת... “פסיק רישיה ולא ימות”. 
ככה היה. והוא בילדותו היה חי בעוני, עוני נורא ואיום. יש ספר חדש שנכתב 
עליו - אביר הרועים חלק ג’. כתב אותו הנכד שלו - רבי יעקב ששון שיהיה 
בריא2. מביא לך שם דברים, איך הרב היה חי בעוני. באים רבנים לבקר אותו 

1.  הרוגוצ'ובר היה גאון גדול מאד, אבל אף אחד לא מבין אותו. יש לו ספר "צפנת פענח", 
80( שצריך חכם גדול שיפענח את הצפונות שבו. אי  וכותב הרב זוין )אישים ושיטות עמ' 
אפשר להבין אותו. פעם ישבו שני חכמים בפורת יוסף שלושה ימים ושלושה לילות לפענח 
דברים שכתב הרוגצ'ובר, פגש אותם רבי עזרא עטיה ואמר להם, הרוגוצ'ובר בעצמו אמר 
על ספרו: "צפנת פענח ואור שמח לא טעם ולא ריח"... היו שני חכמים בדווינסק, אחד 
רבי מאיר שמחה ]שחיבר ספר "אור שמח"[ והשפה שלו יותר בהירה, אבל גם הוא עמוק 
עמוק. ויש "צפנת פענח" של הרוגוצ'ובר - רבי יוסף רוזין. אמר להם "זה וזה לא טעם ולא 

ריח". אי אפשר להבין אותם.
2.  הביא שם כל מה שאמר הרב, אפילו פעם קנסו את אחד הילדים שלו בתלמוד תורה 
לירה אחת. והרב כתב אני רוצה לדעת על מה אתם קונסים אותו?! היה עוני נורא ואיום 
בבית. הלירה הזאת על מה? ומה אתם עושים בה? נכון שהלירה בזמנה היה לה ערך, אבל 
מה אתם עושים בלירה הזאת?! תגידו לי. הבן שלי טוען שלא עשה כלום, אתם מאשימים 

אותו בחינם. וזה מכתב ממש. חצי עמוד מכתב. 
ולפעמים הוא משתלח בחכמים שהם אומרים דברים שהם לא כהלכה. למשל החזון איש 
ע"ה היה עושה את הצד"י שלנו פסולה. כי הוא שמע בוילנא בשם הגר"א שאם המזוזה יש 
בה צד"י הפוכה כמו הספרדים פסולה לגמרי, כי זה בא משבתאי צבי. לכן אפשר לחתוך 
את המזוזה )לא לחתוך בתוך המלים, אלא בין שורה לשורה, ולגנוז אותה(. והוא תפס את זה חזק 
מאד. כי בבית יוסף )סי' ל"ו( יש רשימה של האותיות, ולא כתוב שם שהצד"י צריכה להיות 
הפוכה, אדרבה משמע שהצד"י ישרה. ואני מצאתי )ראה בשו"ת בית נאמן ח"א חאו"ח סי' ד'-ה'( 
בשולחן ערוך )סימן ל"ו ס"ב( שמרן כותב: "לכן צריך ליזהר וכו' וביוד"י השי"ן ועי"ן ואחורי 

והבית שלו היה צפוף מאד, השלחן על יד הדלת. לכן לא היו נכנסים, אומרים 
שלום מרחוק - “ויראו אותו מרחוק” )בראשית ל”ז, י”ח( וגמרנו. אין מקום. 
חי בעוני. אבל האהבה שלו לתורה הייתה מעל ומעבר לכל דמיון. כשהוא 
חולה אמר: אם אני לא יכול ללמוד, מה אני עושה כאן בחיים? החיים שלו 

היו תורה. נשם תורה וחי תורה. 

יפה כח הבן מכח האב
איך הוא זכה לדבר הזה? יש אומרים כיון שאביו היה פייטן גדול, והיה ג. 

שר בשמחת תורה: “גלה גלה זיו הודי” )יש שיר כזה שמתחיל “גלה גלה זיו הודי”, 
אני לא מכיר אותו( בשמחה רבה מאד )עיין ס’ חזו”ע-תעניות עמ’ תק”ב(. ויש מקור 

לזה. רבי חיים פלאג’י כותב )מועד לכל חי סו”ס כ”ה( הכרנו תלמיד חכם גדול 
שהיה בשמחת תורה מפזז ומכרכר בשמחה בלי סוף. וזכה שהוא ובניו ונכדיו 
כולם תלמידי חכמים גדולים, מרביצים תורה בישראל ודיינים וכו’. לא מצאנו 
סיבה לזאת רק הדבר הזה. ]ע”כ[. אז כל שכן וקל וחומר אדם שהוא לא נחשב 
למדן, והוא שר מכל הלב בשמחת תורה, שיזכה לבן שהאיר את העולם 
כולו. “העניק חמה בקומתו” )סוטה דף ל”ד ע”ב(. והחכם הזה נולד בשעה של 
דמדומי חמה. בשעה שיהדות ספרד הייתה הולכת ופוחתת )כמו בית שמאי 
)בשבת דף כ”א ע”ב( שאומרים פוחת והולך...(. כל פעם יורדים ויורדים ויורדים. 

אתה קורא ספר לפני מאתים שנה - סגנון ועיון יפה. יותר מאוחר - הכל 
חלש. יותר מאוחר - משובש ומודרני. לא עושים ככה. הרב עובדיה החזיר 

את הגלגל אחורנית. 

מקום יש בראש להניח שני זוגות תפלין
כמה דברים שהיו משובשים אצל הציבור הרב ע”ה החזיר אותם. למשל, ד. 

בחוץ לארץ בעלי בתים פשוטים היו מניחים שני זוגות תפלין. והם חושבים 
שמימות משה רבנו עד תקופת הראשונים הניחו שני זוגות. ככה כתוב בבן 
איש חי )ש”א פרשת וירא אות כ”א( וכולם סמכו עליו, אמרו מסתמא לקח מדברי 

צד"י שיהו נוגעות באות, ובאחת שאינה נוגעת פסולין". לפעמים יש פיסוק דק שאתה לא 
שם לב. אז אמרתי למה כתב אחורי הצד"י? אם הצד"י ישרה יכתוב "ביוד"י" השי"ן ועי"ן 
וצד"י". אלא מוכרח שהצד"י הייתה פונה לאחור. אז יש לנו מקור מפורש בשולחן ערוך 
שעוד בזמנו של מרן היו כותבים צד"י הפוכה. )לא כולם הרגישו במקור הזה, קיבלתי אותו מתנה 
מן השמים(. ומתברר אחר כך שגם בימי המגדל עוז תלמיד הרשב"א כתבו צד"י הפוכה )עיין 
בשו"ת בית נאמן ח"א חלק עניינים שונים סי' ד'(. וגם בספר תורה שכתב רבנו נסים יש צד"י 
הפוכה )עיין בשו"ת בית נאמן שם(. כמה שמנסים היום להתעקש ולפקש ולפרקש... יגידו 
מה שירצו, וכי אנחנו מחכים להם?! הצד"י של רבנו נסים הפוכה, וזה הדין. אלא מה? אם 
מצאנו צד"י ישרה אנחנו לא פוסלים. בין ישרה בין הפוכה שניהם כשרים. והרב אמר מלים 
קשות מאד שהובאו בספר הזה, ולפי דעתי אסור היה להביא דבר שאדם אומר בעידנא 
דריתחא. "האי צורבא מרבנן דרתח - אורייתא מרתחא ליה, דכתיב )ירמיה כ"ג כ"ט(: הלא כה 
דברי כאש נאום ה' וכפטיש יפוצץ סלע". )זו גמרא בתענית דף ד' ע"א(. לכן מלים שנאמרו בזמן 

כעס לא צריכים להביא אותם בספר. אבל חוץ 
מזה, הספר כולו "חכו ממתקים וכולו מחמדים" 

)שיר השירים ה', ט"ז(.

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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 לע"נ אבי הישיבה הרה"צ רבי בנימין הכהן בן מבירכה זצ"ל.

בבית הכנסת "אהבת התורה - איש מצליח"   
רחוב הרב עוזיאל 43 ב"ב.  
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האר”י. אבל באמת האר”י לא כתב ככה. זה פלא פלאים. האר”י כתב )שער הכוונות 
דרוש ו’ דתפלין( שניהם יש להם מקור, שניהם כשרים, שניהם בסדר ]וצריכים 

את שניהם[. אבל לא אמר שכל הדורות הניחו שני זוגות. יש הרבה קושיות 
על זה. חוץ מהקושיא מעבודה זרה )דף מ”ד ע”א( שדוד היה מניח עטרה ותפלין 
]ואם היה מניח שני זוגות, לא היה מקום לעטרה[. וזו קושיא שכבר הרגיש 
בה בעל רב פעלים הרב רבי יוסף חיים )בבן יהוידע שם(. אבל מאותה סוגיא 
)בעירובין( שלמדו ממנה שהיו מניחים שני זוגות, מוכח שהניחו רק זוג אחד. 

שלוש פעמים מוכח באותו עמוד )שם דף צ”ה ע”ב(. מהגמרא למעלה ולמטה 
ובאמצע. שם כתוב “התינח דראש, דיד מאי איכא למימר?”. מקום יש בראש 
להניח שני זוגות, אבל ביד מה אפשר לומר? הרי ביד המקום מצומצם מאד. 
אלא כדאמר רב שמואל בר יצחק מקום יש בראש שראוי להניח בו שתי תפלין, 
הכא נמי מקום יש ביד שראוי להניח בו שתי תפלין. ואם היו כולם מניחים 
שני זוגות, מה הקושיא? לך תראה. “פוק חזי מאי עמא דבר” )ברכות דף מ”ה 
ע”א(, כולם מניחים שני זוגות. אלא מוכרח שלא הניחו שני זוגות אלא רק זוג 

אחד. יש שעשו כמו רש”י ויש שעשו כמו רבנו תם. גם את זה הרב מחדש 
)שו”ת יבי”א ח”א חאו”ח סי’ ג’(, שמחלוקת רש”י ור”ת זו מחלוקת עתיקה מאד. 

מצאו בקבר של יחזקאל כמו תפלין של רש”י )כ”כ הסמ”ג והמרדכי הובאו בב”י 
סי’ ל”ד(, ומאידך יש ירושלמי ]“קדשים” שנאבד מאיתנו, וכנודע היה בידי 

הראשונים[ ומעידים שמשמע ממנו כמו תפלין דרבנו תם. ולא רק זה, אלא 
בימינו מצאו בחפירות במצדה3, תפלין ישנים ועתיקים של אלפיים שנה, 
כמו הסדר של רבנו תם. אם כן יש שתי נוסחאות, אז חלק הניחו ככה וחלק 
הניחו ככה. אבל שהניחו שני זוגות יחד לא היה כדבר הזה. ולמה מרן כתב 
)סי’ ל”ד ס”ב( שאפשר להניח ביחד? כיון שאנחנו לא יודעים מהו התפלין הכשר 

ביותר, אז אנחנו מניחים ביחד, כי יש מקום בראש להניח שתי תפלין. אנחנו 
מניחים ביחד ומכוונים שאם הכשר הוא של רש”י אז רש”י העיקר, ואם הכשר 
הוא של רבנו תם אז רבנו תם העיקר. אבל לא שכל הדורות הניחו שני זוגות, 
ופתאום אחד הראשונים חלם להניח רק אחד, והאחד הוא ככה או ככה. לא. 

איך אפשר כדבר הזה?! 

דבר שנוהג כל יום אי אפשר שיחלקו בו
ואלו דברים של טעם. ומצאתי לו מקור בירושלמי )אחר כך ראיתי שהרב בעצמו ה. 

)יבי”א שם אות ט”ו( הביא אותו...(. בברכות )פרק ה’ משנה ב’( המשנה מביאה איפה 

אומרים אתה חוננתנו? ויש שם כמה דעות. יש אומרים בהודאה, יש אומרים 
באתה חונן, ויש אומרים באמצע התפלה ]ברכה בפני עצמה[. אז הירושלמי 
אמר זה דבר שנוהג כל שבוע, איך יתכן שנחלקו בדבר הזה? ודבר שנוהג כל 
יום כל שכן. אי אפשר שכל אחד ואחד יאמר אני חולק, זה מניח שתים, וזה 
נשאר רק עם זוג אחד. למה נשאר רק אחד? הרי המסורת נמשכת מהגאונים 
עד חכמי ספרד, ומהגאונים עד רבנו גרשום מאור הגולה4. לכן הדברים שלו 
נכונים. אז מי שיכול להניחם ביחד, יש לו תפלין קטנות כמו שהיה פעם - אין 
הכי נמי. ומי שלא יכול אין מה לעשות. אני זוכר בחוץ לארץ שהיו בעלי בתים 
שתפלין של רש”י שהוא העיקר היה יורד על המצח, כי אין להם אפשרות. 
הראש שלהם לא גדול כמו עוג מלך הבשן. )אם היה כמו עוג, אין הכי נמי, יניחו 
בו עשרה זוגות...(, אלא יש להם ראש קטן. ובראש הקטן הזה מניחים במקום 

הראוי רק אחד, וכיון שרש”י מונח למטה מרבנו תם, ממילא רבנו תם מונח 
למעלה על השיער, ורש”י מונח על המצח, וזה לא טוב. 

למה בעבר נהגו גם הספרדים לברך אחרי הדלקת הנרות?
אותו דבר בהדלקת נרות שבת. כל הדורות האשה הייתה מברכת על נר ו. 

שבת אחרי שהדליקה. למה? כי היו אומרים אם היא תגיד “להדליק נר של 
שבת”, אז היא כבר קבלה את השבת. ואם כן איך תוכל להדליק אחר כך? לכן 
מדליקים בלי ברכה, ואחרי ההדלקה מברכים. וככה פסק הבן איש חי )ש”ב 
פרשת נח אות ח’(. אבל יש חושבים שבן איש חי הוא שחידש את זה, לא ככה, 

זה לא הוא חידש את זה, הרב חיד”א גם כן אומר את הדבר הזה )מחזיק ברכה 

3.  זה מקום כזה שנחרב אחרי חורבן הבית והתאבדו כולם. ככה ידוע. אומרים "לא תהיה 
מצדה שניה בעולם". כל אלה שנלחמים מכל הלב עם הגוים אומרים: "שנית מצדה לא תיפול".

4.  היה חכם אחד שהלך בשבי ונפדה באשכנז, ומתלמידיו יצאו רבנו גרשום וחבריו.

סי’ רס”ג סק”ד(, והוא לא כתב את זה בתור חידוש שהוא חידש אותו, אלא 

בפשטות כתב ככה. ואני מסביר למה נהגו ככה. פעם היו לומדים הילדים ]ורוב 
העולם[ שלחן ערוך בלי בית יוסף )בית יוסף זה היה בשביל הרבנים הגדולים, אבל 
שלחן ערוך לומדים בו כולם(5. והרמ”א כשהוא חולק על מרן הוא לא כותב שהוא 

חולק, אלא הוא כותב את דעתו, ולך תנחש אם זו גם דעת מרן או דעתו שלו. 
אז הוא כתב )סי’ רס”ג ס”ה( שאחרי שתדליק נרות שבת תכסה עיניה ותברך 
חשבו שגם מרן יסכים, מה יכול להיות? ואם תימצי  להדליק נר של שבת. 
לומר שמרן לא הסכים, הרי אם תברך לפני כן יש ספק אם קיבלה עליה שבת, 

ולכן נשאיר את הברכה אחר כך. 

לדעת מרן מברכים לפני ההדלקה
בא הרב עובדיה ואמר לא, בבית יוסף )סי’ רס”ג( מוכח שדעת מרן אחרת. ז. 

למה? כי שם מביא שאלה בשם חכם רבי בנימין )הביאו בשיבולי הלקט סי’ נ”ט( 
שמקשה על אותם אנשים שמדליקין הנר בפתילה ואחר שבירכו והדליקו 
הנר משליכים הפתילה לארץ, שאם תאמר שהברכה חשובה קבלת שבת אם 
כן יהא אסור להדליק כלל? ותירץ מרן שדעתם דבהדלקת הנר היא קבלת 
שבת )וכדברי בה”ג(, וכל נרות שמדליקין לכבוד שבת כחד חשיבי ושרו6. ואם 
נאמר שהמנהג היה כמו שנוהגים העולם שמברכים אחרי ההדלקה, מה 
הקושיא? אלא ודאי שמרן נהג לברך לפני כן, ואחר כך המצב נשתנה, למדו 
את הרמ”א, ואמרו אם יש בזה ספק אז ספק ברכות להקל. וגם שזו חומרא, 
אז נעשה חומרא כדעת הרמ”א. אבל זו לא חומרא, זו קולא. כי אם אתה מברך 
לאחר המצוה, לדעת הרמב”ם זו ברכה לבטלה. קיימת את המצוה אבל הברכה 
לבטלה. כל הברכות מברכים עליהן עובר לעשייתן - קודם העשייה שלהם. 

אתה מרגיש שהרב מדבר מלב טהור, לב קדוש, לב ישר
רבי ח.  ואני שמעתי את השיעור מפי הרב בליל ט’ באייר תשל”ב. היה אז 

שמואל עידאן ע”ה מנהל בית הכנסת של התוניסאים, ואני שמעתי באותו 
שבוע מחכם אשכנזי גבוה גבוה - “כי גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם”. 
)קהלת ה’, ז’(... אמר לי אתה יודע שבמוצאי שבת בא הרב עובדיה ומדבר בבית 

כנסת “משהד”. והוא אומר הכל בעל פה, מקורות וכו’ וכו’. פלא פלאים. אז אני 
אמרתי אם הוא אמר ככה, אנחנו הספרדים לא נשמע את הרב עובדיה?! בוא 
נשמע. אמרתי לרבי שמואל עידאן בוא נלך, בתשע וחצי בערב הגענו לשם, 
והיה הרב “מפוצץ” את השומעים במקורות בבקיאות ובחריפות עד השעה 
אחת עשרה. בשעה אחת עשרה התחיל לומר דברי אגדה7. הדבר הראשון 
שהתחיל בו אמר, יש אנשים שאומרים אני לא לוקח מהעדה הזאת, אני לוקח 
רק מהעדה שלי. למה? מה העדה הזאת? זה עדת קורח? זה עשרת השבטים?! 
מה יש לך?! איזה עשרת השבטים או עדת קורח?! מאיפה הבאת את זה?... 
ואתה שומע את הדברים, ואתה מרגיש שהכל מכל הלב. לב טהור, לב קדוש, 

5.  ככה למדנו גם בחוץ לארץ, שלחן ערוך עם באר היטב, ולפעמים גם בלי באר היטב.
וכוונתו לתרץ לקושית ה"ר בנימין דדוקא בהדלקת הנר חשיבא קבלה ולא בברכה.    .6
ושוב הוקשה לו דא"כ איך מדליקין כמה נרות והרי בהדלקת נר ראשון חשובה קבלת 
שבת, וא"ת דנר אחד לא חשיבא קבלה, א"כ נתת דבריך לשיעורין דיש שמדליקין שנִים 
ויש מדליקין שבעה וגם שבעים, "ולמך שבעים ושבעה"... )בראשית ד', כ"ד(, ולזה כתב דכל 

נרות שמדליקין לכבוד שבת כחד חשיבי.
7.  והאשכנזים יצאו. אמרו, וכי חסר לנו דברי אגדה?! יש לנו אדמו"רים, ויש לנו חסידים, 
ויש לנו ליטאים... ויש לנו ספרי מוסר, יש לנו הכל. אבל העיקר חסר. כי ההשפעה של הרב 
עובדיה מעל כל הספרים האלה. מספרים דבר פלא, היה בחור חילוני אחד שאמר לו: בוא 
אברך אותך. הוא בא לברך אותו, והיה שם המזכיר בשם ָעָנן, אז הוא יצא החוצה להתקשר, 
חשב שכבר דקה אחת עברה ובטח גמרו, מצא שהרב מברך אותו והבחור הזה בוכה, הרב 
מברך אותו והוא בוכה, מברך אותו והוא בוכה. מה זה? הרב הוריד לו את כל הרעל ואת כל 
השנאה, התחיל להראות לו כמה התורה חשובה, והבחור חזר בתשובה! זה לא סתם, אדם 
יכול לשמוע כל הדברים ולא מתפעל, פעם אמרו האשכנזים )חלק מהם כמובן(, כשאנחנו 
שומעים מוסר מהדרשנים, יש כאלה שהם אומרים ולא עושים. "צדיקים אומרים מעט 
ועושים הרבה" )ב"מ דף פ"ז ע"א(, והם הפוך, אומרים הרבה ועושים מעט... לכן זה לא משפיע 
עלינו. אבל כשהרב עובדיה אומר, כל מה שהוא מדבר הוא מקיים אותו. וכשהוא מדבר על 
אהבת התורה – הוא אש ממש. פעם אמר אנשים רוצים שהבן שלהם ילמד תעודת בגרות, 
זו תעודת בערות! לא תעודת בגרות. והמלה הזאת הספיקה לתלמיד חכם אחד )שהיום הוא 
בן תשעים שנה( לקחת את בנו מהאוניברסיטה הפתוחה, ואמר לו: "תלמד בישיבה, כי הרב 
אמר תעודת בגרות זו תעודת בערות". מספיק. בדרך אגב זרק מלת בערות - "בינו בוערים 

בעם" )תהלים צ"ד, ח'( וזה השפיע. הרב היה מיוחד.



לב ישר. לכן כשיצאנו אחר כך, ובשתים עשרה וחצי הגעתי הביתה, אמרה לי 
הרבנית זכרונה לברכה: למה הגעת מאוחר כל כך? אמרתי לה: חבל שהרב 
דיבר בבית הכנסת, כי אם היה מדבר בבית הקברות היו קופצים הנפטרים... 
תחיית המתים היינו רואים. אמרה לי: מה אתה אומר?! היא לא האמינה. עד 
שאחרי שנים היה לה לויין בבית, והייתה רואה איך הרב מדבר. זה משהו 

מדהים. הדיבור שלו היה יוצא מהלב ונכנס ללב. 

הלכה במוצ”ש לשמוע את הרב והתרפאה לחלוטין
פעם שאלו אותי על אשה אחת שנכנסה לדיכאון לידה, הרופאים נתנו ט. 

לה תרופות ארבעה חודשים ושום תרופה לא עזרה. אמרתי להם: בעיר שהיא 
גרה יש שם לויין? אמרו לי: כן, יש לויין במוצאי שבת בבית הכנסת. אמרתי 
להם: ויש מקום בשביל נשים? אמרו לי: יש מקום בשביל נשים. אמרתי להם 
שתלך לשמוע את הרב במוצאי שבת. זה היה סמוך לפורים, וכשמגיע פורים 
הרב יכול לתת בדיחות כאלה שאפילו אחשוורוש לא יכול לחשוב עליהן... 
משהו מיוחד. אז היא הלכה לשם. אחרי חודש חזרתי ליהודי הזה )הוא היה 
מטפל בי(, אמר לי: הלכה פעמיים והתרפאה לחלוטין! “לשון חכמים מרפא” 

)משלי י”ב, י”ח. ועיין כתובות דף ק”ג ע”א(. הדיבור שלו מרפא. מרפא אנשים בגוף 

ובנפש. משהו מיוחד. לכן לא פלא שכותבים עליו ספרים, אולי עשרים ספר 
ויותר שנכתבים עליו ועוד היד נטויה. כל פעם סיפור חדש8. הרב היה מיוחד 

8.  רק דבר אחד צריך להיזהר. לא להביא סיפורי בדיות. סיפורים בדויים אסור להביא. כמו 
הסיפור הידוע שאומרים ששאלו את הרב: כמה פעמים מופיע מנחת חינוך ביביע אומר? 
)אז הופיעו משו”ת יביע אומר ששה כרכים(. אמר להם: מופיע שלוש מאות ושבע. אמרו לו: 
ראינו במחשב שלוש מאות ושש. אמר להם יש מקום אחד שאני לא כתבתי מנחת חינוך, 
אלא כתבתי את שם המחבר ולכן המחשב לא ידע אותו. זה סיפור ששמעתי מפי הרב אלבז 
שליט”א. ואחר כך בדקנו בישיבה )אני לא בקלות ממהר להאמין( וראינו שיש מאה וחמשים 

פעם בערך... איך פתאום שלוש מאות ושש ושלוש מאות ושבע? לא ככה.
והיה עוד סיפור שהיה עבריין אחד בגיל חמש עשרה שהוריו ניצולי שואה, והיו משחקים 
כדורגל בשבת, והרב חזר מבית הכנסת והכדורגל פגע בכובע שלו והכובע נפל. אז הרב 
התכופף ולקח את הכובע, ואחר כך קרא לבחור הזה. אמר לו: בוא הנה. אמר לו הבחור: 
אתה רוצה לעשות לי קידוש? אתה רוצה להרביץ לי? מה אתה עושה לי?... אמר לו: לא. 
אכלת הבוקר? אמר לו: לא אכלתי. אמר לו: אתה רוצה לאכול. אמר לו: אני מת מרעב... )יש 
מקום אחד בכתבי הרמב”ם )אגרת לרבי שמואל אבן תיבון( שכתב שם “ואני מתרעב”. מה זה מתרעב? 
מישהו אומר מתרעב זה בנין התפעל מהמלה רעב. ויש אומרים מתרעב זה מת ברעב...(. אמר לו: בוא 
אתי. והרב רמז לרבנית שתביא לבחור הזה את המנה שלו. הרב אכל מעט. והבחור הזה אכל 
ואכל ואכל. אמר לו: עכשיו אתה רוצה לנוח? אמר לו: כן, עכשיו אני עייף, רוצה לישון. אמר 
לו: טוב, תישן. והוא הלך לישון מאחר הסעודה עד מוצאי שבת. סעודה שלישית ותפלת 
מנחה עשה אותם בחלום, הקיץ הכל שלום... אמר לו הרב: עכשיו זמן הבדלה, הביא לו 
כוס יין, אמר לו: תעשה הבדלה. אמר לו: אני לא יודע. הראה לו בספר, תגיד את זה. בחור 
בן חמש עשרה שהיה בריון לא יודע כלום. והנה אמר לו: לאיפה אתה הולך? אמר לו אני 
הולך לסינימה )לקולנוע(. אמר לו כמה אתה משלם? אמר לו: לירה וחצי. אמר לו הרב: קח 
לירה וחצי, אבל מחר תבוא! הוא ראה את כל השפע שנשפך עליו, אוכל ושתיה, והבדלה, 
ולירה וחצי, וקולנוע... אמר: יש לך דבר יותר טוב מזה? בבוקר בא. וכל בוקר הרב מדבר 
אתו, עד שהתחיל להניח תפילין, ועד שהתחיל ללמוד, ובסופו של דבר נעשה דיין. והסיפור 
הזה מוזר. הרב יכול לעשות יותר מזה, אבל מעבריין לדיין, איך אפשר לעשות את זה?! איך 
בגיל 15 היה עבריין, והרב הפך אותו לדיין שיהיה בקי בהלכה ולובש פראק... )ככה כתוב שם(. 
והוא אומר על עצמו: “עשרים וחמש שנה אני דיין”. אבל בסוף הסיפור כתוב: “על פי פאר 
הדור”. יש כנראה איזה ספר שנקרא “פאר הדור” ושם כתב את הסיפור הזה. אם הסיפור 
הזה אמתי, צריכים לכתוב מי זה הבחור הזה, שנעשה דיין. כי עבריין שנעשה דיין, זה נגד 
הטבע. ]פעם אמרתי על זה רמז, )כי קיבלתי את הסיפור הזה כעובדה(, “עבר” זה גימטריא 
272, ואם תחלק אותם על 68, יצא לך ד’ – דיין. ומה זה 68? זה חכם בגימטריא. כי החכם 
מפוצץ - “הלא כה דברי כאש נאום ה’, וכפטיש יפוצץ סלע” )ירמיה כ”ג, כ”ט(. בואו נעשה 
בדרך אחרת, 68 כפול 2 זה 136, ו-136 כפול 2, יוצא 272, זה עבר. אז מעבריין תעשה אותו 

דיין. אבל זה רמז בעלמא, אם במציאות היה כדבר הזה?! אינני יודע[.
פעם היו חכמים כאלה, )במיוחד ב”סיפורי חסידים”(, שמספרים סיפורי “סבתא ורעמה וסבתכא” 
)זה כתוב בפרשת השבוע. בראשית י’, ז’(. ואחד כתב בספר “שבחי הבעל שם טוב” שהבעל שם 
14 שנה. וכאשר  טוב לא נולד מאבא ואמא, אלא ההורים שלו היו פרודים אחד מהשני 
אבא שלו הגיע לגיל מאה, פתאום נולד הבעל שם טוב. איך הוא נולד בלי הורים?! זה לקוח 
מהנוצרים, שאומרים ככה על האיש שלהם, מה זה הדיבורים האלה?! ואנשים קוראים 
ונהנים, ואומרים “איזה פלא פלואים”... הבעל שם טוב נולד בלי כלום בלי הורים. היה 
חכם אחד, שמו רבי אהרון וואלדען )הוא חסיד גור( וכתב ספר שם הגדולים החדש. וכתב 
שם )בערך הבעש”ט( שסיפורים כאלה לא רק שאינם משבחים את הבעל שם טוב, אלא הם 
מבזים אותו. וממילא גם הסיפורים האמתיים, אף אחד לא יאמין בהם. כמו שנאמר: “הנה 
השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי” )בראשית ל”ז, ט’(, וכתב: עיין רש”י שם. מה 
כתב רש”י? שיעקב אבינו אמר ליוסף, אתה אומר שהשמש והירח השתחוו לך, השמש זה 
אבא, בסדר. אבל הירח זאת האמא, והרי רחל כבר מתה. איך אתה אומר שרחל תשתחווה 
לך?! )ומצאו רמז בפסוק: “מה החלום הזה אשר חלמת הבֹא נבוא אני ואמך ואחיך” )בראשית ל”ז י’(, 

בשקידה שלו, והתיר 950 עגונות במלחמת כיפור ואף אחת מהן לא חזר בעלה! 
וזה מראה שכל מה שהתיר היה על אדני האמת והצדק9. 

מתי נתחברה ברכת “להדליק נר של שבת”
רק מה, שבספר ילקוט יוסף הראשון )שיצא בשנת תש”ל(, כתוב שהקשו10 על י. 

אלה שמברכים על נר שבת לאחר ההדלקה, למה הגמרא )פסחים דף ז’ ע”ב( 
לא אמרה כל הברכות כולם מברך עליהם עובר לעשייתן “חוץ מהדלקת 
הנר”? אבל יש מאמר שמשתרע על 30 דף )כמדומני( שכתב אותו הרב רצון 
)אחד מחברי מועצת הרבנות הראשית( לפני שנים רבות בחוברת סיני  ערוסי 
)תשל”ח עמ’ רי”ז(11, ושם כתב שברכת הדלקת הנרות - “להדליק נר של שבת” 

נתחברה בימי הגאונים. ולמה חברו אותה הגאונים? כי הקראים אמרו שאסור 
להדליק נר מערב שבת, כי התורה אמרה )שמות ג’, ג’(: “לא תבערו אש”. והם 
הבינו שהכוונה שהאש לא תהיה בוערת בבתיכם, אלא תשבו בליל שבת 
בחושך12. והקראים צמחו בזמן הגאונים )ורב סעדיה גאון היה מטפל בהם(. וכיון 
שראו הגאונים שהתקנה היתה ]נחלשת[, אמרו בואו ונתקן לה ברכה. ואם 
תאמר לי איך הגאונים יכולים לתקן ברכה?! הם יכולים לתקן ברכה. יש לנו 
ברכה ידועה שהרמב”ם אמר )שו”ת פאר הדור סי’ קכ”ט( שלא כדאי לומר אותה, 
אז אומרים אותה בלי שם ומלכות. אחרי שהחתן מקיים מצווה ראשונה עם 
אשתו, מברך: “ברוך אשר צג אגוז בגן עדן”13. הרמב”ם כותב שהברכה הזאת 
היא לא בסדר והתוכן שלה לא טוב, ולא כדאי לברך אותה. אבל הגאונים תקנו 
“אשר קידש עובר במעי אמו”14.  אותה. ויש עוד ברכה אחרת בפדיון הבן: 

והמלים “אשר חלמת הבֹא” נמצא שם אותיות “רחל מתה”(. וכשם שאי אפשר שאמך תבוא, כך 
לכן כאשר אדם כותב סיפור לפחות יבדוק שהסיפור הזה נכנס  השאר גם דברים בטלים. 
לראש, ושמענו אותו מאנשים נאמנים, ולא תגזים הרבה עד שבסוף יגידו שכל הספר הזה 

הבלים ושטויות. הרבה פעמים אתה פוגש דברים כאלה וכואב לך. 
9.  אפילו שכתב לי הרב מונק ע"ה )בעל "פאת שדך"(, הרב עובדיה התיר עגונות במהירות 
רבה. אמרתי לו אני אשלח לך צילום של שתי תשובות ביביע אומר חלק ששי )אבן העזר 
סימן ג' וסימן ד'(, אמר לי: אל תשלח לי. הוא לא יכול לקבל אותם, כי הוא רב בעדה החרדית 
ויש להם "סטיגמה" נגד הרב עובדיה. אבל היום כבר אף אחד לא מתנגד. גם חסידי סאטמר 
החריפים ביותר, כאשר מוציאים איזה ספר מכתב ידו של הרב, קונים אותו לא אחד ולא 
שתים, אלא קונים משטח שלם - מאה ספרים ולומדים. התורה לא יודעת לא פוליטיקה 

ולא שום דבר אחר. "תורת אמת הייתה בפיהו, ועוולה לא נמצא בשפתיו" )מלאכי ב', ו'(.
ושמעתי מהרב עובדיה בזמנו בתשל”ב, שאמר שזו קושיא שהקשה “אדם הקשה    .10
כברזל” ומי זה? רבי עקיבא איגר. )זה ביטוי יחיד בגמרא במנחות )דף צ”ה ע”ב(, ורבי עקיבא איגר 
מגיע לו את התואר הזה(. אבל אחר כך חיפשתי איפה כתוב שרבי עקיבא איגר הקשה את זה, 
וחיפשתי בכל ספרי הרב שמדבר על הדלקת הנרות, ולא הזכיר את רבי עקיבא איגר, אלא 
הביא חכמים אחרונים יותר שהקשו את זה. אלא שהרב טעה בזכרונו. יש כאלה שחושבים 
שמה שהרב אומר, אם לא תמצא זה בגמרא, ודאי יש לו גמרא אחרת של “אוקספורד” ששם 
כתוב את הדברים האלה... אבל זה לא נכון, כי כל אדם טועה, וכל אדם ואדם בעולם יכול 
לטעות בזכרונו! כמה אדם יכול להכיל? מוח קטן של האדם, יכיל אלפי ספרים בדיוק, זה 
כתוב כאן וזה כאן? אין דבר כזה! לכן גם הרב לפעמים לא מדייק, וצריך לבדוק את הדברים. 
וראיתי ספר “מעדני מלך”, פעם פעמיים ושלוש כותב דברים בשם הגמרא ובשם רש”י, בשם 
הרב, והנה אין שם מזה כלום, רש”י לא כתב כלום. )כבר החזרתי את הספר, אבל אם פעם יביאו 
לי אותו, אני אחפש ואמצא את זה(. צריך לדעת שכל דבר שאתה כותב, צריך לבדוק. לפעמים 
אני אומר דברים בעל פה, ובאים העורכים שיהיו בריאים ובודקים, ואם הם לא מוצאים 
את הדבר הם שואלים: לא מצאנו את זה, איך אתה אומר כך? לפעמים אני מוצא דבר שהם 
שכחו אותו, ולפעמים גם אני לא מוצא, ואני מוחק את המקור וכותב: רשום בזכרוני. מה 
נעשה? אני לא מתיימר שיש לי זכרון אפילו אחד ממאה מהרב עובדיה, אבל כאשר אני 
אומר דבר אני צריך להיות אחראי עליו. ומי שעורך ספר מתוך דברים שאומר הרב, צריך 

להיות דייקן ולבדוק את הדברים. 
11.  "סיני" זו חוברת מלאה תורה, אבל כיון שהוא של המזרחי יש עליו 'סטיגמה' שלא 

קוראים בו. אבל יש בו מאמרים יפים מאד.  
12.  ומצאו כתובה עתיקה מלפני 1000 שנה, שהאשה הייתה ממשפחה של קראים ובעלה 
משלנו – ממשפחת רבנים, וכתוב שם תנאי שבעלה לא יכריח אותה לשבת לידו בשבת. כי 
הוא יושב באור “רחמנא ליצלן”, והם רוצים רק חושך. אז הוא ישב באור, והיא תשב בחדר 
אחר חשוך, שנאמר “וקראים בחושך ידמו” )ע”פ שמואל-א’ ב’, ט’(... מה נעשה להם?! ככה זה. 
היו דברים כאלה. ובימי הרמב”ם )או אחריו( שכנעו הרבנים את הקראים במצרים, ושלוש 

מאות משפחות של קראים הסכימו להדליק נר ביום ששי.
13.  מה זה האגוז הזה? אמרו זה לא 'אגוז' אלא 'זוג'. ועם הזמן התחלף לאגוז. "צג זוג בגן 

עדן". והכוונה שהקב"ה ברא את אדם וחוה שהם היו זוג בגן עדן.
והרא”ש אומר )פ”א דקידושין הלכה מ”א( איך אפשר לומר אשר קידש עובר “במעי    .14
אמו”? הרי העובר אינו מתקדש. אלא הבכור מתקדש רק אחרי לידה - פטר רחם. לפני 
כן לא שייך קידש. בא בעל תורה תמימה ואמר )נדפס בש”ס וילנא אחר יפה עינים בקידושין( 
שצריך לגרוס בברכה “אשר קירש עובר”, דהיינו שהוא הקריש והקפיא אותו. אבל זה לא 

הפשט, כי לא אומרים “קירש”. 
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“ברוך שאמר” יש  שהגאונים תקנו ברכות. וגם  רואים 
אומרים שתקנו אותה הגאונים, ואם כן גם ברכת להדליק 
נר של שבת תקנו אותה הגאונים, לאפוקי מדעתם של הקראים 

שהיו נמצאים בליל שבת בחושך. 

 ראייה מהגמרא שבזמן האמוראים עדיין לא תקנו ברכה 
על נר שבת

ומה הראייה שלי לדברי הרב ערוסי? )איני זוכר שהוא הביא אותה(, ראיה יא. 
נפלאה מפשט הגמרא, הגמרא מתחילה בפרק שני של שבת: “במה מדליקין 
ובמה אין מדליקין”, ומדברת על דיני הפתילות והשמנים שאינם מותרים 
להשתמש בהם בשבת, שמא יטה ושמא יכבה15. והמשנה הזאת נמצאת 
בדף כ’ ע”ב. ובדף כ”א ע”א וע”ב מדברים על השבת. ובדף כ”ב ע”א וע”ב 
מדברים על הדלקת נר חנוכה, ובדף כ”ג ע”א הגמרא שואלת: מה מברכים 
על נר חנוכה? )אף אחד לא יודע מה מברכים על חנוכה?!( ומשיבה: “אשר קדשנו 
במצוותיו וצונו להדליק נר של חנוכה”. )או: “להדליק נר חנוכה”, בלי של(. והגמרא 
שואלת: והיכן ציוונו? רב אויא אמר “לא תסור מן הדבר” )דברים י”ז, י”א(. 
ורב נחמיה אמר: “שאל אביך ויגדך” )דברים ל”ב, ז’(. הרי אם אנחנו נמצאים 
במסכת שבת, למה אנחנו שואלים על דיני חנוכה? תשאל על דיני שבת 
]מה מברכים על נר שבת? ותאמר[ שאנחנו אומרים “וצונו להדליק נר של 
שבת”, ועל זה תקשה היכן ציונו. למה הגמרא יוצאת מהעניין של המסכת 
ושואלת על חנוכה, ובחנוכה תשאל שאלה. ומה עם השבת? איפה ציונו? 
)ואין הכי נמי שתאמר אותה תשובה(. אלא זה מראה שבזמן הגמרא לא בירכו 

על הדלקת נר שבת, כי זה היה פשוט, איך נשב בשבת בחושך?! זה עונג 
זה?! כתוב: “וקראת לשבת עונג” )ישעיה נ”ח, י”ג(, איזה עונג זה?! לכן פשוט 
היה הדבר שמדליקים בלי ברכה. ]ואח”כ הגאונים תקנו ברכה[16. ולכן אין 
להקשות למה הגמרא לא אמרה “כל הברכות מברך עליהן עובר לעשייתן 

חוץ מנר שבת”, כי על נר שבת לא בירכו. 

הסברא נכונה לברך לפני ההדלקה
אבל הסברא היא נכונה. כי כל דבר ודבר צריך להיות לפני עשייתן, יב. 

והרמב”ם כתב מפורש )פ”ה מהלכות שבת ה”א(: “וחייב לברך קודם הדלקה וכו’ 
אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו להדליק נר של שבת”, ומרן )סי’ רס”ג ס”ה( 
סתם, כי היה פשוט לו הדבר, ואחרי שפשוט לו הדבר ולא כתב, ובא הרמ”א 
וכתב שצריך לברך אחר כך, כל מי שקרא שלחן ערוך פשוט, אמר אם הרמ”א 
כתב ככה ומרן לא חלק עליו, סימן שכך הדין. אבל מרן לא חלק, כי הוא לא 
ידע שהרמ”א אחריו יכתוב כך. ומפורש בבית יוסף להדיא שמברכים לפני 
ההדלקה. וכמו שהוכחנו למעלה מתשובת מרן על שאלת רבי בנימין, ואילו 
הייתה ברכה אחרי הדלקת הנרות, הקושיא אינה מתחילה בכלל. הרבה 
פעמים אנשים לא מבינים הוכחה או עיון, לא מבינים כלום. כי אתה מדבר 
עם “קיר”. לכן יותר טוב שלא לענות, אלא תאמר אני דעתי ככה, ואם אתה 

חולק שתהיה בריא, זה הכל17.

15.  ושם יש כל מיני פתילות לא טובות: “אין מדליקין לא בלכש, ולא בחוסן, ולא בכלך, 
ולא בפתילת האידן, ולא בפתילת המדבר, ולא בירוקה שעל פני המים. לא בזפת, ולא 
בשעוה”. למה לא כתוב “ולא בזפת”? כי עד כאן דברנו על פתילות ועכשיו מדברים על 
השמנים )כמבואר בגמרא שם(. לכן לא שייך לומר “ולא” עם וא”ו. הרגיש בזה רבי ישעיה 

פיק בגליון הגמרא )בשבת שם(, אמר “לא בזפת” בלי וא”ו.
16.  והיה חכם אחד - רבנו משולם שחי בימי רבנו תם, והיה אומר לא לברך על הדלקת 
הנר בערב שבת. ושלח לו רבנו תם מכתב חריף מאד, אמר לו אם אתה אומר ככה אני 
אכתוב עליך מרורות. אתה לא יכול לבטל מה שהונהג מימי רב עמרם גאון, ומי שאין לו 
סידור של רב עמרם גאון אסור לו לחדש מנהגים משלו! )והדברים מובאים במחזיק ברכה 
בקונטרס אחרון סימן נ"א שהביא את כל התשובה שרבנו תם כעס על רבנו משולם(. ולמה רבנו 
משולם חשב ככה? כי ראה שבגמרא לא נזכרה הברכה הזאת. ולא רק שלא הוזכרה, אלא 
הגמרא הולכת בעקיפין משבת לחנוכה ושאלה על חנוכה: "והיכן ציונו". שמע מינה שעל 

נר שבת לא מברכים.
17.  פעם אחת באו לחזון איש כמה בחורים והקשו לו הרבה קושיות, שמע אותם ואמר, 
כן, יכול להיות שאתם צודקים. והם הלכו בשמחה רבה, אחר כך שאלו את החזון איש: 
באמת אתה חושב שהם צודקים? אמר להם: זו השפה שלהם... אם תגיד להם שהם לא 
צודקים, יחזרו עוד פעם ועוד פעם. לכן אמר להם “אתם צודקים”, ועכשיו תעזבו אותי... 

אחר כך יבואו חכמים וידעו ויבינו.

האם אורך השנה של פעם כאורך השנים שלנו?
פרשת השבוע מדברת על המבול, והתורה כתבה פרטים ופרטי פרטים, יג. 

מתי ירד המבול ומתי נגמר, ומתי שלח נח את העורב, ומתי נחה התיבה, 
ובשביל מה כל הפרטים האלה? כי ישנם גויים מלומדים שלמדו תנ”ך, וראו 
דברים שמוזרים בעיניהם, ראו שזה חי 800 שנה, זה חי 900 שנה, זה חי 700 
שנה, התפלאו מה זה?! איך זה יכול להיות?!18 איך יתכן כדבר הזה? ולכן באו 
אומות העולם ואמרו )והאברבנאל כמדומני מביא את הסברא שלהם(, שהשנים של 
פעם היו בגודל של חודשים. וא”כ הקושיא נגמרה, כי אם תחלק 900 שנה 
ל-12, יוצא 75 שנה. ועוד 30 שנה זה סה”כ שלושים חודש, 77 שנה וחצי 
]סה”כ חי אדם הראשון[. גם בימינו חיים אותו דבר. וחנוך “מסכן” חי 375,  
ואם תחלק את זה ל-12, יצא לך שלושים שנה, “מסכן” נפטר בקיצור שנים... 
אנחנו אומרים “הלוואי נחייה שליש של חנוך”, כי 120 זה טוב מאד, אבל 
לפי דעתם של הטיפשים האלה, חנוך חי רק 30 שנה, כי צריך לחלק לשתים 
שמפורש בתורה  ומה ההוכחה נגד דבריהם? הוכחה פשוטה מאד,  עשרה. 
30 יום “ובחודש השני בשבעה  12 חודש, כל חודש  ששנת המבול הייתה 
ועשרים יום לחודש יבשה הארץ” )בראשית ח’, י”ד(, איך יתכן בשבעה ועשרים 
יום לחודש? הרי החודש נגמר כבר לפי דעתם שחודש הוא 10 ימים, או 5 

ימים? אלא מוכרח שהחודש היה כמו שלנו 30 יום. 

פעם היו בני אדם בריאים יותר
ולמה היו מאריכים ימים? יש אומרים שפעם היו בני אדם בריאים יותר. יד. 

וזה נכון מאד. תמיד אומרים הפוסקים שנחלשו הדורות. היום כל אדם ואדם 
או יש לו ויטמינים או יש לו אנטיביוטיקה, אין אדם שיכול לחיות רגוע, צריך 
אנטיביוטיקה צריך ויטמינים כולי האי והלוואי. פעם בני אדם לא היו צריכים 
שום דבר19. היו בריאים, לא כמו היום. היום אין לך אחד שלא יספר לך על 

ניתוח או על דבר דומה לניתוח שעבר בחיים. היום הגופות שלנו הלכו. 

רוב העולם חיו כמו היום 
והרמב”ם כותב יותר מזה, שרק אותם שנזכרו בתורה חיו חיים גדולים טו. 

70, 80, 90. ויש קצת ראיה לדבריו  כאלה, אבל רוב העולם חיו כמו היום 
מהדורות שהיו בזמן קין עד למך, ששם כתוב שלמך אחרי שאמר לנשיו: 
“עדה וצילה שמענה קולי” )בראשית ד’, כ”ג(, אחר כך באו נשותיו של למך ודברו 
עם אדם הראשון ואמרו לו: למה אתה פרשת מאשתך? אמר: טוב, בסדר 
טעיתי, “וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן ותקרא את שמו שת” )בראשית ד’, 
כ”ה(. מתי נולד שת? שאדם הראשון היה בגיל 130 )ככה כתוב בפרק שאחריו 

ה’, ג’(. ובאותן 130 שנה היו 7-6 דורות: “ויולד לחנוך את עירד, ועירד ילד 

את מחויאל, ומחייאל ילד את מתושאל, ומתושאל ילד את למך” )בראשית 
ד’, י”ח(, ולמך לקח לו שתי נשים ואחת ילדה לו את תובל קין. אם כן ישנם 

ששה דורות במשך 130 שנה, כל דור 20  שנה כמו היום. אז מוכרחים לומר 
שרוב העולם חיו מעט, אבל אלה האריכו ימים, אולי מפני שהם מזרע שת 
הייתה להם ברכה, ואולי כדי שימסרו לדורות הבאים את הידע שלהם )הרי לא 
היו כותבים באותו זמן, ואדם שגילה איזו מלאכה או איזה דבר, היה מעביר אותה לבנים 

ולנכדים שאחריו, אבל אם כל אדם יחיה 70 שנה וימות, כבר נגמר ואין לו מה לעשות(. 

ולמעשה אחרי המבול נתקצרו ימיהם של בני האדם, שם חי 600 שנה )שם 
ראשי תיבות שש מאות(, ואחיו ארפכשד חי 438, וככה הם יורדים ויורדים, עד 

147, עד משה רבנו שחי  180, ויעקב  175, ויצחק  ימי אברהם אבינו שחי 
לכן צריך לקחת   .12020 120 זה חידוש, אבל יש כאלה שחיים  120. והיום 
דברי תורה כמו שהם, בלי חכמות ובלי התחכמויות, ללמוד תורה ולהבין. כל 

18.  פעם בא אחד לקופת חולים וחיכה לתור שלו, והתור הגיע, ורואה שכתוב שם 10:30 
נכנס פלוני, אבל אומרים לו תחכה עוד. בינתיים הוא לא ישב בטל, אלא הוציא חומש 
מכיסו, )ראיתי את זה(. והתחיל לקרוא: אדם הראשון חי 930 שנה וימות, שת חי 912 שנה 
וימות, אנוש חי 905 וימות, אמר: בטח, כי לא היה להם קופת חולים, לכן הם האריכו ימים... 

כי קופת חולים מקצרת ימים...
19.  היה שוטה אחד שאמר לי משה רבנו חי 120, אבל תחלק ל-4, א”כ חי רק 30 שנה. 
הוא לא מחלק ל-12 אלא ל-4, לפי דעתו כל רבעון זו שנה. אמרתי לו: אבל הרי”ף חי לפני 
1000 שנה, והשנים היו כמו שלנו, לא כמו שאתה אומר, וחי 90 שנה. איך חי 90 שנה?! 

ואם הוא חי 90 שנה, גם יתכן שמשה רבנו חי 120. 
20.  אומרים שבקווקז יש שם מזג אוויר זך מאד, ואנשים גרים למעלה בהרים, והם חיים 

120 שנה ויותר.
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מלה שתוכל להבין בתורה זה חומר נגד כל הכופרים וכל המכשפים האלה. 

חידה: “נח היה צדיק והיה כופר”
“נח היה צדיק והיה כופר”. איך אפשר שהיה גם טז.  פעם אמרתי חידה: 

צדיק וגם כופר? אלא שהיה כופר כמו שכתוב: “וכפרת אותה מבית ומחוץ 
בכופר” )בראשית ו’, י”ד(. “וכפרת” זה כמו “וכתבת”, ומהמלה “וכתבת” תאמר 
כותב, וככה מהמלה “וכפרת” תאמר ּכֹוֵפר. כלומר שעשה זפת בתיבה שלו. 
היה מאמין והיה צדיק “צדיק תמים היה בדורותיו” )שם פסוק ט’( אבל היה 
כופר, מה זה “כופר”? שלקח את התיבה וטח אותה מבית ומחוץ בכופר... 

עצה טובה לזכור לומר “ברך עלינו”
השבוע הזה מתחילים לומר “ברך עלינו”, והאשכנזים אומרים “ותן טל יז. 

ומטר לברכה”. ומי שטעה צריך לחזור. ובמשך 30 יום, אפי’ אם הוא מסופק, 
צריך לחזור. ויש כללים איך לחזור ומתי לחזור וכל הכללים מעייפים מאד, 
אם אמרת ברוך אתה ה’, יאמר “למדני חוקיך”, ואם אמר מברך השנים יאמר 
שם “ותן טל ומטר לברכה”. אבל יש עצה טובה ביותר, לשנן 101 פעמים את 
המשפט הזה: ‘רופא חולי עמו ישראל – ברך עלינו’. זה 6 מלים, ויחזור עליהם 
101 פעמים וככה יזכור בדיוק שלא לטעות )עיין שו”ע סי’ קי”ד סעיף ט’ ובמ”ב 
שם ס”ק מ”א בשם החת”ס(. ואם טעית תזכור שטעית, ותדע אני כבר שיננתי, 

 101 שעכשיו “ברך עלינו” לא “ברכנו”. זו הדרך21. כשאתה חוזר על דבר 
פעמים אתה מחזק את הזיכרון שלך היפך ממה שהיית עד עכשיו. אמרו רמז 
יפה, שכ”ח זה גימטריא 328, תוריד מזה 101 יישאר מזה 227 כמניין זכר. 
איך נעשה מהשכחה זיכרון? תחזור על דבר 101 פעמים וככה “שכח” נעשה 

21.  פעם הייתי בדרום אפריקה עם חבר, ושם בדרום אפריקה המח שלהם הפוך. הנהג 
של האוטו הוא לא מתיישב בשמאל כמו שנוהגים כאן )או באמריקה מסתמא(, אלא הנהג 
מצד ימין. אם אתה רואה אוטו כזה שיש בו נהג, אתה חושב שהאוטו הזה נוסע בלי נהג... 
איפה הנהג? אין נהג. הולך באוויר... אז זה שהיה איתי חריף, ואמר איך אני אעשה עכשיו, 
הרי המח שלי רגיל בצורה אחרת, מה עשה? סיבב את ראשו ימין שמאל ושמאל ימין, "אם 
השמאל ואימינה ואם הימין ואשמאילה" )בראשית י"ג ט'(, עד שהוא הפך את הראש שלו, 

ומעכשיו ידע בדיוק מה לעשות.

“זכר”. “כי זכר את דבר קדשו את אברהם עבדו” )תהלים ק”ה, מ”ב(. הקב”ה יזכנו 
לראות בתקומת עם ישראל בשלום ובאהבת ישראל, וכל אלה שנלחמים 
בתורה ירדו וירדו וירדו, “ירוד ירדנו” )בראשית מ”ג, כ’( עם תביר - ירדו וישברו. 
וידעו שאין שום דבר אחר שיכול להדמות לתורה. ברוך ה’ לעולם אמן ואמן.

אבותינו  שבירך  מי 
אברהם יצחק ויעקב, 
אלה  את  יברך  הוא 
השומעים כאן, ואלה 
השומעים דרך הלווין, 
ואלה שקוראים אחר 
כך בעלונים של בית 
מן  שיתברכו  נאמן, 
בבריאות  השמים 
איתנה והצלחה רבה, 
עושר ואושר וכל טוב, 
ויראו בנים יראי שמים 
ותלמידי חכמים, וכן 
יהי רצון ונאמר אמן.
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מתורתו של מרן הגאון רבנו רחמים חי חויתה הכהן זצ"ל

פרשת לך לך
)י"ב, א'( סמיכות הפרשה. וימת תרח בחרן ויאמר ה' 

אל אברם לך לך וגו'. לרמוז דמאחר שמת תרח אביו, 
אמר לו הקב"ה לך לך וגו' דשוב אין כאן כיבוד אב 
ואם. ואע"פ שעדיין לא מת, רשעים בחייהם קרויים 

מתים )ברכות י"ח ע"ב( וכמ"ש רש"י ז"ל.

 )י"ב, א'( ויאמר ה' אל אברם לך לך וגו'. נראה לפרש 
בס"ד עפמ"ש באבות )ג' א'( ריש פרק ג' הסתכל בשלשה 
דברים ואין אתה בא לידי עבירה דע מאין באתה וכו' 
ע"ש וזהו ויאמר ה' אל אברם, זו נשמת הצדיק כמו 
שפירשו המפז"ל לפי דרכם, לך לך שתהיה מתהלך 
ממדרגה למדרגה כמו שפירשו המפז"ל על פסוק 
)זכריה ג' ז'( ונתתי לך "מהלכים" בין "העומדים" האלה 

דמלאכי השרת נקראים "עומדים" שתמיד הם במדרגה 
אחת לא כן הצדיקים נקראים מהלכים. וביאר הכתוב 
האמצעים אשר בהם יתעלה האדם ממדרגה למדרגה 
בתורה ומצוות ולא יבא לידי עבירה, הא'( שצריך לידע 
שהוא הולך למקום עפר כדכתיב כי עפר אתה ואל 
עפר תשוב )לעיל ג' י"ט(, וזהו "מארצך" מסיבת ארצך 
שהאדם לוקח מן האדמה לכן ישוב אליה. הב'( ממה 
שנולד מטפה סרוחה וזהו "ממולדתך" שהיא התולדה 
שלך. והג'( ממה שהוא עתיד ליתן דין וחשבון וזהו 
ומבית אביך הוא הקב"ה כדכתיב הלא הוא אביך 
קנך )דברים ל"ב ו'(. ומן ג' סיבות אלה אתה מתעלה 
ותלך לך ממדרגה למדרגה ותזכה לחיי העולם הבא 
וזהו אל הארץ אשר אראך היא ארץ העליונה עולם 

שכולו טוב וכו'.

א"נ במ"ש הרב נוה צדיקים שהצדיק מתעלה משלש 
בחינות הא' מצד עצמו דהיינו מצד תורתו ומצוותיו 
וצדקותיו, הב' מצד זכות אביו ואמו שהיו ג"כ צדיקים, 
הג' מצד בניו שהם צדיקים. וזהו ויאמר ה' אל אברם 
היא נשמת הצדיק כנז"ל, לך לך מן העולם הזה לעולם 
הבא עולם שכולו טוב להנאתך ולטובתך וכמ"ש רש"י 
ז"ל שם, משלש בחינות אלו, הא' מארצך – מסיבת 
גופך שהוא חומר אשר לוקח מהאדמה וע"י מצותיך 
וצדקותיך הטובים הכנעת אותו והרי הוא קדוש ומקודש. 
הב' וממולדתך הם בניך כדכתיב ומולדתך אשר הולדת 
הם  ומבית אביך  ו'(. הג'  אחריהם וגו' )בראשית מ"ח 
אבותיו ממש, ותלך אל הארץ אשר אראך היא עולם 
הבא ושם ואעשך לגוי גדול אלו המלאכים שנבראו 
מן המצוות שלך שהם חיל גדול ועצום, ואברכך שם 
בעולם הבא שתהיה נהנה מזיו השכינה. ואגדלה שמך 
כמו שאמרו רז"ל )ברכות י"ח ע"ב( שבפטירת הצדיק 
מכריזים בשמים פנו מקום לפלוני בני שבא. ועוד 
והיה ברכה, קרי ביה בריכה, שתמליץ טוב בעד הדור 

להוריד להם שפע מן השמים כמו הבריכה שעוברים 
בה מים תמיד כן על ידך יבוא השפע לבני הדור.

א"נ במה שנודע שע"י ג' דברים אין האדם בא לידי 
חטא, הא'( ע"י הענוה כמו שאמרו רז"ל שהעניו אין 
היצר הרע שולט בו. הב'( מי שהוא מזכה את הרבים 
וכדתנן )אבות ה' י"ח( כל המזכה את הרבים אין חטא 
בא על ידו. אשר בזה פירשתי בס"ד כוונת הכתוב 
בשיר השירים )ה' ה'( קמתי אני לפתוח לדודי וידי 
נטפו מור וגו' ר"ל קמתי אני לפתוח לדודי לזכות את 
הרבים לפתוח להם דרכי תשובה לשוב לדודי יתברך, 
אז וידי נטפו מור ממצוות ומעשים טובים ואין חטא 
בא על ידי. הג'( ע"י לימוד התורה שהיא אגוני מגנא 
ואצולי מצלא מן היצר הרע כמ"ש ז"ל בגמרא )קידושין 
ל' ע"ב( אמר הקב"ה בראתי יצר הרע בראתי לו תורה 

תבלין. וזהו שאמר הפסוק ויאמר ה' אל אברם, היא 
נשמת הצדיק, לך לך שתהיה עולה ממדרגה למדרגה 
ע"י המצוות ומעשים טובים שאתה עושה, וזה יהיה 
משלש סיבות. א( שתהיה עניו ותשים עצמך כארץ 
שהכל דורכים עליה. ב( ממולדתך שאתה מזכה את 
הרבים ונחשבים על ידי זה בסוג בניך כמו שאמרו 
רז"ל )סנהדרין י"ט ע"ב( כל המלמד בן חבירו תורה 
מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו. ג( ומבית אביך היא 
בית הכנסת ובית המדרש שהיא ביתו של הקב"ה אבינו 
שבשמים שאתה יושב שם ולומד תורה שהיא תבלין 
ליצר הרע )קידושין ל' ע"ב(. ובזה תלך אל הארץ אשר 

אראך היא עולם הבא עולם שכלו טוב.

)י"ב, ב'( והיה ברכה נראה לפרש על דרך מה שאמרו 

רבותינו ז"ל )פסחים קי"ב ע"א( כל הנוטל פרוטה מאיוב 
מתברך וכן יש לפרש כוונת הכתוב )בראשית ל' כ"ז( 
ויברכני ה' בגללך ]נראה שרוצה לומר שהיה לבן נוטל 
מיעקב פרוטות כמו שאומר הכתוב )בראשית ל"א ל"ט( 
אנכי אחטנה מידי תבקשנה. המקי"ש[: )שיירי מנחה(

 )י"ב, ג'( ואברכה מברכיך ומקללך אאור. במברכים אמר 
לשון רבים ובמקללים אמר לשון יחיד, דכיון שאמר 
לו ואגדלה שמך ודאי שהכל מברכים אותו והמקללים 
אינם אלא אחד מעיר. או לאשמועינן דלא תימא דמאחר 
שאומר לו ואעשך לגוי גדול וגו' יתקנאו ממנו וירבו 
שונאיו ]כמו אבימלך ואחוזת מרעהו ליצחק[, אלא 
אדרבא להפך שהמברכים שלו יהיו מרובים שירבו 
אוהביו ולא יהיו לו שונאים המקללים אותו אלא אחד 

מעיר: )שיירי מנחה(

הא דלא אמר ואאור מקללך  )שם( ומקללך אאור.   
כמו בברכה. יש לומר כדי שיהיה הפסוק נדרש לפניו 
ולאחריו ואברכה מברכיך ומקללך אאור ובהאי גוונא 
בקידושין )ל"ב ע"ב( בפסוק מפני שיבה תקום והדרת 
פני זקן )ויקרא י"ט ל"ב(, שהמקרא נדרש לפניו ולאחריו. 
ורוצה לומר שיש מברכים בלשון קללה על דרך )מו"ק 
וכו' שהלשון הוא לשון  ט' ע"ב( תזרע ולא תחצוד 

וכוונת הלב לברכה שלא ימותו בניו בחייו  קללה 
ועל זה אמר ואברכה מברכיך ומקללך שכוונת הלב 
לברכך וכן יש מברכים בכוונת הלב לקללה כמו אם 
אומר תזרע ותחצוד שימותו בניו וכיוצא בזה, ועל זה 
אמר מברכיך ולבם לקללה, ומקללך להדיא, שניהם 

אאור: )שיירי מנחה(

 )י"ב, י"ב( והרגו אותי וגו'. הקושיא ידועה שאם חוששים 
לעון גלוי עריות יהיו חוששים נמי לעון שפיכות דמים. 

ונראה לפרש שיהרגוהו כמה בני אדם יחד שפטורין 
כדאיתא בסנהדרין )ע"ח ע"א( הכוהו עשרה בני אדם 
פטורין משום דכתיב יכה כל נפש אדם )ויקרא כ"ד 
י"ז( עד דאיכא כל נפש אדם. אי נמי שישכרו אחרים 

להרגו ולא קפדי אאיסורא דלפני עור לא תתן מכשול 
שלא נאמר אלא לישראל, אי נמי שמה שהורגים אותו 
אינו כדי להתיר את אשתו אלא כדי שתהא נשמעת 
להם בהיותה אלמנה נודדת ללחם באין עוזר ח"ו או 
כדי שלא תהיה דעתה על בעלה ולא תשמע להם 
ידה לברוח תברח מהם  רק באונס וכאשר תמצא 
וכשיהרגוהו תנשא להם בקבע. אי נמי כדי שלא יכוף 
אותם על ידי המלכות להחזיר לו את אשתו. אי נמי 
שלא יהרוג אותם כי קנאה חמת גבר ולא יחמול ביום 
נקם )משלי ו' ל"ד( לכן יהרגוהו בערמה באופן שלא 

ירגיש בהורגיו: )שיירי מנחה(

 )שם( ואותך יחיו. פירוש ישאירו בחיים. כמו חיו מן 
האנשים ההם וגו' )במדבר י"ד ל"ח( אי נמי כמו ותחיין 
את הילדים )שמות א' י"ז(, שפירש רש"י שהיו מספקות 
להם לחם ומזון והכא נמי אחר שיהרגו אותי יספקו 
ידי זה תתרצה להינשא להם:  ועל  ומזון  לך לחם 

)שיירי מנחה(

 )י"ב, י"ג( אחותי את. ב' אחותי במסרה, חד הכא ואידך 
אמור לחכמה אחותי את )משלי ז' ד'(. מה כתיב הכא 
למען ייטב לי בעבורך וחיתה נפשי בגללך, וכן בחכמה 

וכמ"ש והחכמה תחיה בעליה )קהלת ז' י"ב(.

 )י"ב, י"ד( את האשה כי יפה. ס"ת גימטריא "בתיבה" 
ה'(  מ'  רבה  )בראשית  ז"ל  למ"ש  לרמוז  הכולל  עם 

שהטמינה בתיבה.

 )י"ב, י"ח-י"ט( למה לא הגדת לי כי אשתך היא למה 
אמרת אחותי היא. לכאורה קשה שמתחילה אמר לשון 
שלילה שמשמע שלא אמר גם כן שהיא אחותו ואח"כ 
אמר למה אמרת אחותי היא. ואפשר שהתרעם עליו 
שמן הראוי היה לך להגיד לי כי אשתך היא ואיך עתה 
לא די שלא הגדת לי אלא אדרבא אמרת אחותי היא. 
ועוד יש לומר דהכי קאמר למה לא הגדת לי ביחוד 
כי אשתך היא ואם לא אמרת לפני המצריים שהיא 
אחותך לא היית מחויב להגיד לי שהיא אשתך אלא 
אדרבא היה מוטל עלי לשאול ממך אם היא אשתך 
אבל מאחר שאתה אמרת לפני המצריים שהיא אחותך 
אין מוטל עלי לשאול אלא אתה מוטל עליך להגיד לי, 
ואם כן קשה עליך חדא מתרתי או שהיה לך להגיד 
לי שהיא אשתך או שלא היה לך לומר שהיא אחותך 

ודו"ק: )שיירי מנחה(

 )י"ג, ח'( אל נא תהי מריבה ביני ובינך ובין רועי ובין 
רועיך כי אנשים אחים אנחנו. יש לפרש שלא תמשך 
מריבה ביני ובינך ע"י המריבה שבין רועי ובין רועיך 
שכל אחד ממנו יעזור לרועיו כי אנשים אחים אנחנו 
וידוע שהקרובים מתוך שאהבתם  דהיינו קרובים 
מרובה כך שנאתם מרובה, וכאשר יריבו זה עם זה 
ישנאו זה את זה שנאה גדולה מאד יותר מן הרחוקים. 
אי נמי כמו שפרש רש"י שהיו אומרים רועי לוט לרועי 
אברהם שאברהם אין לו יורש ולוט יורשו ואם כן מזה 
נמשכה מריבה בין אברהם ולוט, ולזה אמר אל נא 
תהי מריבה ביני ובינך ע"י הדברים שהיו בין רועי ובין 
רועיך שאמרו כי אנשים אחים אנחנו דהיינו קרובים 

ואתה יורש אותי: )שיירי מנחה(

 אשכול 
הכופר
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שלוחה 22. נא לשלוח 
התשובות עד יום ראשון 

בערב
בין הפותרים נכונה 

יוגרל פרס )חובה לציין שם 
וכתובת בצורה ברורה(

ָּכתּוב ַּבְּגָמָרא )ברכות דף י“ג ע“א(: ”ַהּקֹוֵרא ְלַאְבָרָהם ַאְבָרם 

עֹוֵבר ַּבֲעֵׂשה“. ָלָּמה? ִּכי ָכתּוב ”ְוָהָיה ִׁשְמָך ַאְבָרָהם“ )בראשית 

י“ז, ה‘(. ְוֵדָעה ַאֶחֶרת ָׁשם ַּבְּגָמָרא ֶׁשעֹוֵבר ְּבָלאו ֶׁשֶּנֱאַמר ”ְוֹלא 

ִיָּקֵרא עֹוד ֶאת ִׁשְמָך ַאְבָרם“ )שם(, ִמי ֶׁשאֹוֵמר ”ַאְבָרם ָאִבינּו“ 

עֹוֵבר ְּבָלאו ”ְוֹלא ִיָּקֵרא עֹוד“ ]ּוַבֲעֵׂשה ַכִּנְזָּכר[. )ָהַאְׁשְּכַנִּזים 

ִּבְגַלל ֶׁשאֹוְמִרים ַהּכֹל ִמְּלֵעיל, ַאָּתה ֹלא ָיכֹול ְלָהִבין ַמה ֵהם אֹוְמִרים 

ַאְבָרם אֹו ַאְבָרָהם. ֲאָבל ָצִריְך ִלְלמֹד ֶׁשֶּזה ִמְּלַרע ]ֶׁשִּנּגּון ַהִּמָּלה ְבסֹוָפּה 

)ָּבאֹות ַהְּמֻנֶּקֶדת ָהַאֲחרֹוָנה([ ְוֹלא ִמְּלֵעיל(. ָהֱאֶמת ִהיא ֶׁשָהַרְמָּב“ם 

ֹלא ָמָנה ֶאת ֶזה ִבְכַלל ַּתְרָי"ג ַהִּמְצוֹות. ּוַמֲהַר“ץ ַחּיּות )בברכות 

שם( ֵמִעיר ַעל ֶזה, ָלָּמה ֹלא ָמָנה ֶאת ֶזה? ִאם הּוא עֹוֵבר ְּבָלאו 

)ְלִפי  ְנכֹוִנים  ָהַרְמָּב“ם  ִּדְבֵרי  ְוָאַמר,  ָאז ֶזה ֶאָחד ֵמַהָּלאִוים 

ַמה ֶּׁשָּכַתב ָהַרְמָּב“ם ְּבֵפרּוׁש ַהִּמְׁשָנה ְבֻחִּלין )סוף פרק ז‘( ֶׁשָּכל ַמה 

ֶּׁשֲאַנְחנּו עֹוִׂשים ַעְכָׁשו ִמְצוֹות, ֶזה ֹלא ִבְגַלל ֶׁשָהָאבֹות ִנְצַטּוּו, ָהָאבֹות 

ִּבְגַלל ֶׁשּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו  ַחָּיִבים ַלֲעׂשֹות  ֲאַנְחנּו  ֹלא ְמַחְּיִבים אֹוָתנּו, ֶאָּלא 

ֲאַנְחנּו ֹלא  ָאַמר,  ִלְׁשֹמר. ּוַמה ֶׁשֹּלא  ְצִריִכים  ַהּזֹו  ַהִּמְצָוה  ָאַמר: ֶאת 

ַחָּיִבים. ְּכלֹוַמר ִמְצַות ִמיָלה ֲאַנְחנּו עֹוִׂשים אֹוָתּה ֹלא ִבְגַלל ֶׁשַאְבָרָהם 

ָאִבינּו ָעָׂשה ִמיָלה, ֶאָּלא ִבְגַלל ֶׁשַהּתֹוָרה ָאְמָרה: ”ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִיּמֹול 

ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו“ )ויקרא י“ב ג‘(. ַהְּפָרִטים ְּכתּוִבים ְּבָפָרַׁשת ֶלְך ְלָך, ְוַהְּפָרִטים 

ָהֵאֶּלה ַקָּיִמים ַּגם ְּבָיֵמינּו. ֲאָבל ִאם ֹלא ִנְצַטָּוה מֶֹׁשה ַעל ַהִּמיָלה ֲאַנְחנּו 

ֹלא ָהִיינּו ַחָּיִבים ָּבּה. ָלֵכן ”ְוֹלא ִיָּקֵרא עֹוד ֶאת ִׁשְמָך ַאְבָרם“ ֶזה ְמֻדָּבר 

ְּבדֹורֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ִּבְלַבד, ּוַבּדֹור ַהֶּזה ִאם ַאָּתה רֹוֶצה ִלְקרֹא ַאְבָרם, 

ֵאין ָּדָבר. ֵיׁש ָלנּו ְגָמָרא ְבִגיִטין )דף נ‘ ע“א( ָּתֵני ַאְבָרם חֹוָזָאה. ֶאָחד 

ָהֲאמֹוָרִאים ְׁשמֹו ַאְבָרם, ֹלא ַאְבָרָהם. ְוַגם ִמי ֶׁשּקֹוֵרא ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו 

ַאְבָרם ֵאין ָּבֶזה ְכלּום. ָּכָכה ַּדַעת ַמֲהַר“ץ ַחּיּות ַעל ִּפי ָהַרְמָּב“ם(. ֲאָבל 

ָהַרב ֵּבית עֹוֵבד ]ַהָּגאֹון ר' ְיהּוָדה ְׁשמּוֵאל ַאְׁשְּכַנִּזי[ ַמְחִמיר, 

ֶׁשָאַמר  ִמי  י“ח דין פ“ד(,  )דינים השיכים לתפלת  הּוא אֹוֵמר 

ַיֲעֹקב,  ִיְצָחק ֶוֱאֹלֵקי  ַאְבָרם ֱאֹלֵקי  ַבְּתִפָּלה ֱאֹלֵקי  ִּבְמרּוָצה 

ֲאִני ְמֻסָּפק ִאם ָיָצא. ָלָּמה? ִּכי הּוא עֹוֵבר ַּבֲעֵׂשה, ֵאיְך ַאָּתה 

אֹוֵמר ”ֱאֹלֵקי ַאְבָרם“? ַאְבָרָהם ָצִריְך לֹוַמר. ”ָמֵגן ַאְבָרָהם“ 

ֹלא ָמֵגן ַאְבָרם. ]ּוְבעֹוד יֹוֵסף ַחי )יתרו אות ג‘( ָּכַתב ֶׁשַּוַּדאי ֵאינֹו 

ָצִריְך ַלֲחזֹר, ֵהִביאֹו מֹוֵרנּו ָהַרב ְׁשִליָט"א ְּבאֹור ּתֹוָרה )תשרי 

תשע“ו([. ּוְלַכְּתִחָּלה ַוַּדאי ֻּכָּלם אֹוְמִרים ַאְבָרָהם. ֲאָבל ְּביֹום 

הֹוַׁשְעָנא ַרָּבא עֹוִׂשים ֶׁשַבע ַהָּקפֹות, ְוָׁשם ָּכתּוב: ”ְּבַהְזִּכיָרם 

ְזכּות ַאְבָרם, ְוִצְדַקת ָּכל ֲחִסיֶדיָך“. ָאז ִּבְדפּוס ַמְנצּור ִּתְּקנּו 

)ִּכי ֹקֶדם ֹּכל  ְבִדּיּוק  ַאְבָרָהם“, ֲאָבל ֶזה ֹלא  ְזכּות  ”ְּבַהְזִּכיָרם 

הֹוַסְפָּת ֲהָבָרה, ְוָכאן ֶזה ְמֻסָּדר ַעל ִּפי ַהֲהָברֹות: ”ְּבַהז-ִּכי-ָרם“ – ָׁשלֹוׁש 

ֲהָברֹות. ”ְזכּות )ַהְּׁשָוא ֹלא ָּבא ְבֶחְׁשּבֹון( ָאב-ָרם“ ָׁשלֹוׁש ֲהָברֹות. ִאם 

ַּתֲעֶׂשה ַאְבָרָהם הֹוַסְפָּת ֲהָבָרה. ְועֹוד ֵׁשִנית, ֶׁשֶהָחרּוז ֹלא הֹוֵלְך טֹוב. 

ְּכמֹו  ֶהָחרּוז טֹוב.  ְוָהם ֹלא הֹוֵלְך  ָרם  ְזכּות ַאְבָרָהם“.   - ”ְּבַהְזִּכיָרם 

ֶׁשאֹוְמִרים ִּבְׁשמֹו ֶׁשל ָהִאְּבן ֶעְזָרא ֶׁשָאַמר: ”ֹלא ַּתֲחרֹז ְּבׁשֹור ּוַבֲחמֹור 

ַיְחָּדו“ - ַאל ַּתֲעֶׂשה ָחרּוז ֶׁשל ׁשֹור ַוֲחמֹור, ׁשֹור ַוֲחמֹור ֶזה ֹלא הֹוֵלְך 

טֹוב. ֶאָּלא ”ָּתִׂשים ֶאת ַהּׁשֹור ְּבֶאֶרץ ַהִּמיׁשֹור, ְוֶאת ַהֲחמֹור ְּבַהר ַהּמֹור“.

ַּתֲעֶׂשה ֶׁשֶהָחרּוז ִיְהֶיה ָנִעים. ָאז ”ְּבַהְזִּכיָרם ְזכּות ַאְבָרָהם“ ֶזה ֹלא הֹוֵלְך 

טֹוב(. ָצִריְך לֹוַמר ”ְּבַהְזִּכיָרם ְזכּות ַאְבָרם“. ֲאָבל ַמה ַּנֲעֶׂשה 

ִעם ַהְּגָמָרא ֶׁשֹּלא ְלַהִּגיד ַאְבָרם ִּבְמקֹום ַאְבָרָהם? ָאז ַאָּבא 

ָזָצ"ל ָמָצא ִתּקּון, ִחֵּלק ֶאת ַהִּמָּלה ִלְׁשַּתִים: ”ְזכּות ָאב ָרם“. 

ַאָּבא ֶׁשָּלנּו ָהֶעְליֹון. ָאב ָרם. ְוהּוא ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָהִראׁשֹון. 

ָּכָכה ֶזה ְבֵסֶדר ָּגמּור. )גליון 234 אותיות י"א וי"ב(.

א. ַהֶּׁשֶמׁש ֶׁשּזֹוַרַחת ַּבּבֶֹקר, ֵאיָנה זֹוַרַחת ְּבַבת ַאַחת ֶאָּלא ְלַאט 

ְלַאט, ַּבְּתִחָּלה ַעּמּוד ַהַּׁשַחר, ְוַאַחר ָּכְך ֵהִאיר ְּפֵני ַהִּמְזָרח, 

ְוַאַחר ָּכְך ָהֵנץ ַהַחָּמה. ֲאַנְחנּו אֹוְמִרים: "ַהֵּמִאיר ָלָאֶרץ ְוַלָּדִרים 

ָעֶליָה ְּבַרֲחִמים", ַמה ֶּזה "ְּבַרֲחִמים"? ְלַאט ְלַאט, ְוָכָכה ַּגם 

ְּכֶׁשִהיא ׁשֹוַקַעת ָּבֶעֶרב. ְוֶזה ֵפרּוׁש: "ַמֲעִריב ֲעָרִבים ְּבָחְכָמה, 

ּפֹוֵתַח ְׁשָעִרים ִּבְתבּוָנה". ָהַאְׁשְּכַנִּזים אֹוְמִרים "ֲאֶׁשר ִּבְדָברֹו 

ַמֲעִריב ֲעָרִבים, ְּבָחְכָמה ּפֹוֵתַח ְׁשָעִרים", ֲאָבל ַרֵּבנּו ָהֲאִר"י 

)שער הכוונות דף נ"א( אֹוֵמר ֹלא ָּכְך, "ַמֲעִריב ֲעָרִבים ְּבָחְכָמה", 

ַמה ֶּזה ַמֲעִריב ֲעָרִבים ְּבָחְכָמה? ֶׁשָהָיה ִלְכאֹוָרה ָראּוי ֶׁשַאֲחֵרי 

ַּיֲעֶׂשה ָאָדם  ַוֲאֵפָלה, ֲאָבל ַמה  ִיְהֶיה חֶֹׁשְך  ְׁשִקיַעת ַהַחָּמה 

ֶׁשהֹוֵלְך ַּבֶּדֶרְך ְורֹוֶאה ֶׁשֶמׁש ָאז הּוא חֹוֵׁשב ֶׁשעֹוד יֹום, ּוִפְתאֹום 

ִנְמָצא?  ֲאִני  ָׁשְקָעה ַהֶּׁשֶמׁש, ְוהּוא ׁשֹוֵאל ֶאת ַעְצמֹו ֵאיפֹה 

ּוַמְתִחיל ְלַחֵּפׂש ֶאת ַעְצמֹו ְוׁשֹוֵאל "ַאֵּיִני", ֵאיפֹה ֲאִני. ְוָלֵכן 

ְזַמן ֵּבין ַהְּׁשִקיָעה ְלֵצאת  ַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּוא ָעָׂשה ֶׁשִּיְהֶיה 

ַאָּתה  ְזַמן  ּוְבאֹותֹו  ְּבֵעֶרְך,  ַּדּקֹות  ֶעְׂשִרים  ֶׁשֶּזה  ַהּכֹוָכִבים, 

ָיכֹול ְלַחֵּפׂש ִּפָּנה ֶׁשַּמְתִאיָמה ְלָך. ְוֶזה ַהַּכָּוָנה: "ַהַּמֲעִביר יֹום 

ּוֵמִביא ַלְיָלה ּוַמְבִּדיל ֵּבין יֹום ּוֵבין ַלְיָלה", ַמה ֶּזה "ַמְבִּדיל"? 

ֶזה ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות, ֶׁשעֹוֶׂשה ַהְבָּדָלה ֵּבין ַהּיֹום ּוֵבין ַהַּלְיָלה. 

)גליון 8 הערה 2(.

ב. ֶהָחָכם ְצִבי ַחי ִלְפֵני ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ָׁשָנה, ְוָגאֹון ָּגדֹול ָהָיה, 

ִּבְנעּוָריו  ָלַמד  הּוא  ְמֻיָחד.  ָהָיה  ַוֲאִמִּתי,  ְוָיָׁשר  ְוָחִריף  ָּבִקי 

ְּבָסאלֹוִניִקי ַאְרַּבע ָׁשִנים, ְוַהִחיָד"א כֹוֵתב ָעָליו: "ְוָעַצם ְּבכֹחֹו 

ְמאֹד", ָהָיה ָגאֹון ָעצּום. ְוהּוא ָהִראׁשֹון ֵּבין ָהַאְׁשְּכַנִּזים ֶׁשָהָיה 

חֹוֵתם: ְצִבי ַאְׁשְּכַנִּזי ס"ט, ְו"ס"ט" ֵאין ֵּפרּוׁשֹו ְסָפַרִּדי ָטהֹור, 

ֶאָּלא ֵסיֵפיּה ַטב ]=סֹופֹו טֹוב[, ֶׁשֲהֵרי הּוא חֹוֵתם "ְצִבי ַאְׁשְּכַנִּזי 

ס"ט", ַאְׁשְּכַנִּזי ּוְסָפַרִּדי ְּבַיַחד? ֹלא ָיכֹול ִלְהיֹות, ֶאָּלא "ְצִבי 

ַאְׁשְּכַנִּזי ֵסיֵפיּה ַטב". ְוֶזה ַהֵּפרּוׁש ָהֲאִמִּתי ִמּדֹוֵרי דֹורֹות, ַרק 

ַהּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים ָׁשְכחּו ְוִהְׁשַּתְּבׁשּו, ֶאָחד ָאַמר ִסין ִטין, 

ָאַמר  ְוֶאָחד  ָטֵמא,  ָאַמר סּורּו  ֶאָחד  ִטיט,  ֵסֶפל  ָאַמר  ֶאָחד 

ְסָפַרִּדי ָטהֹור, ְועֹוד, ֲאָבל ַהּכֹל ְׁשטּות, ַהֵּפרּוׁש ָהֲאִמִּתי ִמּדֹוֵרי 

דֹורֹות, ִמְּזַמן ָהַאּבּוָדְרָהם ַעד ָיֵמינּו, ס"ט ֵּפרּוָׁשּה ֵסיֵפיּה ַטב, 

ְּדַהְינּו ֶׁשָאָדם ְמַיֵחל ְלַעְצמֹו ֶׁשִּיְהֶיה לֹו סֹוף טֹוב. ְוַגם ַהֵּבן 

ְוֶזהּו ַהֵּפרּוׁש ַהָּנכֹון.  ַהַּיֲעֵב"ץ, חֹוֵתם "ַהַּיֲעֵב"ץ ס"ט",  ֶׁשּלֹו 

)שם אות י"ג והערה 13(.

ַהָּגאֹון ַרִּבי מֶֹׁשה ֵלִוי ַזַצ”ל ָיַגע ַּבּתֹוָרה 
ַמָּמׁש ְלַמְעָלה ִמּכֹחֹוָתיו

ְּבי”א ְּבֶחְׁשָון הּוא יֹום ַהְּפִטיָרה ֶׁשל ַהָּגאֹון ַרִּבי מֶֹׁשה 

ֵלִוי ַזַצ”ל ֶׁשָּיַגע ַּבּתֹוָרה ַמָּמׁש ְלַמְעָלה ִמּכֹחֹוָתיו, ְוָהיּו 

ְזַמִּנים ֶׁשָּגַמר ֶאת ַהַּׁש”ס ָּכל ָׁשָנה ִּכי ָהָיה לֹוֵמד ִׁשְבָעה 

ַדִּפים ְליֹום, ּוְבָכל יֹום ִמיֵמי ַהָּׁשבּוַע ֵהִכין ּוָמַסר ַאְרָּבָעה 

ָעָׂשה  ֲאָבל הּוא  ַהֶּטַבע.  ִמן  ְלַמְעָלה  ְוֶזה  ִׁשעּוִרים, 

יֹוֵתר ִמַּדי ְּכִאּלּו ִלּבֹו ִנָּבא לֹו ֶׁשהּוא ִיָּפֵטר ִלְפֵני ַהְּזַמן 

ְוִהְתַיֵּגַע ַעל ַהּתֹוָרה, ְוַכָּמה  ְוָיַגע  )ִלְפֵני ִגיל ַאְרָּבִעים(, 

ֶׁשִהְדִּפיס ְּבַחָּייו ֶאת ְסָפָריו, ֵיׁש לֹו עֹוד ָּכֵהָּנה ְוָכֵהָּנה. 

ְוָהָיה סֹוֵבל ִמַּמֲחַלת ֵמַעִים, ְוָהָיה חֹוֵׁשב ֶׁשֶּזה ְבֵסֶדר 

ְוֹלא ִיְקֶרה ְכלּום. הּוא ָהָיה נֹוֵתן ִׁשעּוִרים, ְוַהֶּבֶטן ֶׁשּלֹו 

ִדַּבְרִּתי  ְּכֶׁשָהָיה חֹוֶלה  ְוהּוא תֹוֵפס אֹוָתּה.  כֹוֶאֶבת 

ִאּתֹו ַבֶּטֶלפֹון, ְוָאַמר ִלי ֶׁשֵּיׁש לֹו ָברֹאׁש ִחּבּור ָׁשֵלם 

ַעל ִהְלכֹות ְׁשִמָּטה ֲהָלָכה ְלַמֲעֶׂשה. ֲאָבל ָהַלְך ַהּכֹל, 

"ְוָאַבד ָהעֶֹׁשר ַההּוא" )קהלת ה' י"ג(. )חּוץ ִמֶּזה, הּוא 

ָכַתב ֻקְנְטֵרס "ְּדַבר ַהְּׁשִמָּטה" ]ְוָכֵעת ָזִכינּו ב"ה ֶׁשהֹוִפיַע ֵסֶפר 

ִׁשעּוָריו ְּבִהְלכֹות ְׁשִמָּטה[(, ַהָּמנֹוַח ָעָׂשה ַמה ֶּׁשֹּלא ָעָׂשה 

ַאף ֶאָחד. ַּפַעם )ְּבחֶֹדׁש ַּתּמּוז ְׁשַנת ַּתְׁשָנ"א( ֵהֵבאִתי ֶאת 

ִסְפרֹו ָלַרב ַאֲהרֹן פֹוְיֶפר זצ"ל ִּבְדרֹום ַאְפִריָקה, ְוָׁשַאל 

אֹוִתי: ֵּבן ַּכָּמה ַהְּמַחֵּבר ַהֶּזה? ָאַמְרִּתי לֹו: ַעְכָׁשו הּוא 

ֵבן ְׁשלֹוִׁשים, ְוִחֵּבר ֶאת ַהֵּסֶפר ְּתִפָּלה ְלמֶֹׁשה )ׁשּו"ת( ֵּבן 

ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש, ָאַמר ִלי: ֹלא ָיכֹול ִלְהיֹות ֵּבן ֶעְׂשִרים 

ְוָחֵמׁש. ַּגם ָהַרב ָׁשלֹום ַמָּׁשאׁש זצ"ל  ִהְׁשּתֹוֵמם ָעָליו: 

ַאָּתה ִחַּבְרָּת ְמנּוַחת ַאֲהָבה? ֵאיְך ֶזה ָיכֹול ִלְהיֹות?! ֲאָבל 

ִאם ָאָדם יֹוֵׁשב ְולֹוֵמד ּתֹוָרה ָכל ַהּיֹום ְוָכל ַהַּלְיָלה, ַּגם 

ַּכֲאֶׁשר ָיֵׁשן "ֹלא ָׁשַכב ִלּבֹו" )קהלת ב' כ"ג(, ִמֵּמיָלא ָיכֹול 

ְלַחֵּבר ּוְלַהִּגיַע ַלּכֹל. הּוא ִנְפַטר ְּביֹום י"א ֶחְׁשָון ְׁשַנת 

ַּתְׁשָס"א. )גליונות: 37 אות ג’, 13 אותיות ז’ וי’, ו-133 אות י'(.


