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הילולא רבא דצדיקיא
רבותי, אני לא באתי לכאן בשביל שלא תמשיכו לשמוע את הדברים א. 

אני נהנה מאד מכל מלה. אבל אמרו לי שהערב זה הלילה  היפים האלה1, 
האחרון של ברכת הלבנה, ואני עדיין לא בירכתי. ]אז יצאתי מהבית ובאתי 
גם לכאן[. הייתי בחום ובקור - תרתי דסתרן. אבל לא שואלים שאלות... 
יכול להיות שזו הצטננות, ויכול להיות שזה משהו אחר, אני עובר מרופא 
לרופא, וכל אחד אומר לי אין לך כלום, מה נעשה?! כיון שההילולא קרובה, 
אדבר קצת מענייני ההילולא. קודם כל נדבר על ההילולא של חמשה גדולי 
עולם. הראשון זה הרמב”ם, שאין אחד בעולם שלא יודע מי זה, אפילו אומות 
העולם אם תגיד להם “מיימוניד” זה יעשה רעש. יש בית חולים בניו יורק 
על שמו: “מיימונידיס” )כנראה של יהודים(. ואומרים שהרמב”ם היה גדול מאד 
בכל החכמות, ולמד אותן בין “יוצר המאורות” ו”מעריב ערבים” - במהירות 

רבה, והיה דייקן בהם עד הסוף. 

כל מה שלמדתי, למדתי למען התורה
ברפואה בלבד, ומצאו שכתב ב.  ופעם עשו חשבון כמה חיבורים כתב 

)אני לא זכיתי  אחד עשר חיבורים בזה. ומי שיקרא את החיבורים האלה 
לקרוא אותם(, יראה שכותב שם שמות של תרופות שאנחנו היום לא מכירים 

אותם. ויש יהודי אחד שיש לו ספרים של הרמב”ם שביקש ותירגם אותם 
מערבית לעברית, ואמר שמי שהולך על פי מה שכתוב שם כמעט שלא 
צריך תרופות. אבל למה לא כולם בריאים? מפני שלא עושים את התרופות 
שכתב, הוא אומר אל”ף והם עושים בי”ת, הם לא יודעים. ויש לו גם חכמה 
באסטרונומיה - במערכת הכוכבים, ויש לו חכמה רבה בכל מיני  גדולה 
חכמות כגון הנדסה וכדומה. והוא כותב באגרותיו )שו”ת פאר הדור סי’ מ”א( כל 
מה שלמדתי, למדתי למען התורה. מוצאים בחיבור הרמב”ם בהלכה, פרק 
שכולו מדבר על הבריאות - פרק ד’ בהלכות דעות. ואומר על  מי שעושה 
כמו הדברים שכתב שם, לא צריך שום רופא )שם הלכה כ’(. וזו דרך מיוחדת. 

“היד החזקה... אשר עשה משה”
וחוץ מזה, בתורה כולה, יש לו הסברים לכל. יש לו הסברים בתורה ג. 

ובפסיקת ההלכה. הוא לקח את כל הידע שכתבו לפניו ואצר אותו בספר 
אחד שיש בו אלף פרקים - “היד החזקה” - “היד החזקה... אשר עשה משה” 
)דברים ל”ד, י”ב( זה רמז שהוא עשה את היד החזקה. ויש לו גם פירוש למשנה, 

וכל מיני דברים נפלאים שהוא חיבר ואסף אותם. ופעם בדקו פרק שכתב 
בהלכות נשיאת כפיים ומצאו שההלכות שם לקוחים מכל הספרות התורנית 
כולה שהייתה מצויה בימיו, היא הייתה מופצת ומפוזרת והוא קיבץ ואסף 

1.  של מוה”ר הגאון רבי צמח מאזוז שליט”א ]ונדפסו לקמן[. המערכת.

אותה, ומצאו שם ארבעים מקורות בתוך פרק אחד! איך הוא סידר אותם?! 
אלא הוא היה משהו מיוחד וגאוני. פעם קראתי ב’כפר חב”ד’ שמצאו שהידע 
שלו כמו אלף מוחות ביחד, אי אפשר להבין את זה. הפטירה שלו הייתה בכ’ 
בטבת שנת ארבעת אלפים תתקס”ה, זאת אומרת שלושים וחמש שנה קודם 
תחילת האלף הששי שלנו, ומהפטירה שלו עד עכשיו עברו 817 שנה. ואף 

אחד לא מצליח לחבר ספרים כמוהו. הוא היה אדם גדול מאד2. 

חמשה אלה נטלו את הבכורה
אחריו היה רבי יעקב אבוחצירא ע”ה – שנפטר גם ביום כ’ בטבת כעבור ד. 

שנים רבות ]בשנת התר”מ[, לפני מאה ארבעים ושתים שנה. ואחריהם 
רבי כלפון משה הכהן ע”ה שהיה הרב הראשי של ג’רבא, וכתב מאה  היה 
ושלושים ספרים! והבן שלו - רבי אברהם מגוץ )ככה הכינוי שלו( הכהן נפטר 
יומיים אחריו )ולא שנפטר ממש יומיים אחריו, אלא רבי אברהם נפטר בשנת תרצ”א 
בחיי אביו, ורבי כלפון נפטר בשנת תש”י(. ורבי אברהם כהן היה מיוחד במינו, היה 

והוא כתב ספרים כבר בגיל  כותב הרבה מאד, וכתב חידושים יפים מאד. 
ארבע עשרה! בגיל הזה כתב ספר גדול פירוש על מסכת חולין3. ואחריהם 
היה אבא ע”ה. כולם היו עמודי עולם, בוני עולם וצדיקי עולם. היום להיות 
גאון זה לא כל כך חידוש, היו הרבה גאונים, ואפילו צדיקים וחסידים. אבל 
חמשה אלה נטלו את הבכורה. והחידוש הוא שנפטרו בכמה ימים בחודש 
אחד. בכ’ בטבת נפטרו הרמב”ם, רבי יעקב אבוחצירה, ורבי אברהם מגוץ 
הכהן. ובכ”א בטבת אבא, ובי”ח בטבת רבי כלפון. וככה יוצא שבשבוע אחד 

עושים אזכרה של חמשה רבנים. 

ישיבת “כסא רחמים” היא מיוחדת שבישיבות
שנפטר ה.  כמובן,  אבא  זה  שבהם  והאחרון 

)51 שנה לפטירתו(, ושנה  בשנת תשל”א 
שעברה מלאו חמשים שנה לפקידתו. 

לכן כל אחד ואחד ישתדל ]ויתאמץ 
למען הישיבה[. הוא עצמו לא היה לו 

אמצעים, אבל מי שיראה את התלמידים 
של הישיבה בן פורת יוסף – “מנייהו 

2.  אבל יש עליו השגות, ולפעמים השגות קשות 
מאד. ומקורם או בנוסחאות השונות, שלפעמים 

יש לו נוסחאות שלא ראו אותם רש”י והראב”ד 
וכו’, או שזה מחלוקות אחרות.

3.  בנו רבי נסים כהן ע”ה )מכירים אותו, הוא היה 
בודק חידושים של התלמידים( היה מגיה את ספרי 

אביו והוציא אותם בכתב יד מאפילה לאורה.

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.
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מלכי מנייהו אפרכי” )ע”פ מגילה דף י”ב ע”א(, כותבים חידושים חידושי גמרא 
וחידושי פוסקים וכדומה4. הישיבה הזאת היא מיוחדת שבישיבות. במה 
היא מיוחדת? שהתלמידים שלה כותבים חידושי תורה הלכה למעשה, ולא 
רק חידושי תורה שמונחים ככה. יש ספר חדש של בן אחי רבי רפאל מאזוז, 
ויש בו הרבה חידושים יפים שהוא אמר לפום ריהטא. ויש ספר של חכם קטן 
)שבתחילה חשב שיהיה גדול...(, אמרתי לו כמה שתלמד יש לך עוד מה ללמוד, 

והוא כתב גם כן ספר בהלכה. ויש ספרים שכתבו בהלכות סת”ם – הלכות ספרי 
תורה תפלין ומזוזות, ויש ספרים שכתבו בחשן משפט ובהלכות שמיטה. כל 
הדברים האלה מצטרפים לחשבון גדול. וזה ממסירות הנפש שעשה אבא בחוץ 
לארץ כאשר ראה את העולם שמם כמו שאומרת הגמרא )יבמות דף ס”ב ע”ב( 
אחרי פטירת תלמידי רבי עקיבא, שהיה העולם שמם. ורבי עקיבא לא נפטר 
כדרך כל הארץ, אבל עשה הרבה למעלה מכוחותיו ]וככה גם היה אצל אבא 

ע”ה[. ולא היה לו עוזר ותומך, אלא הוא עשה את הכל לבד. 

“ויהי איש מצליח”
יש כמה חידושים ונאמר אותם עכשיו בקיצור נמרץ. היה חידוש אחד ו. 

שאבא שמע אותו מתלמיד חכם זקן ששמו רבי ישועה כהן, אמר שיש קושיא 
בפסוק: “ויהי ה’ את יוסף, ויהי איש מצליח, ויהי בבית אדוניו המצרי” )בראשית 
ל”ט, ב’(, וכתוב בגמרא )מגילה דף י’ ע”ב( שכל מקום שכתוב “ויהי” אינו אלא 

לשון צער )ועי’ זוהר בראשית דף קי”ט ע”ב(, ומה צער בזה שהיה איש מצליח והיה 
ה’ אתו? והוא אמר ששמע תירוץ על השאלה הזאת, שהפסוק בעצמו עונה 
על זה: “ויהי -  בבית אדוניו המצרי”. דהיינו: אם תשאל למה “ויהי”, הרי היה 
איש מצליח? התשובה היא: “בבית אדוניו המצרי”, כי כאשר אדם נמצא בבית 

אדוניו המצרי בחוץ לארץ, אז כמה שיצליח יש בזה צער. 

“לא יסור שבט מיהודה... עד כי יבוא שילה
יש עוד פסוק בפרשת השבוע שכתוב בו: “לא יסור שבט מיהודה ומחוקק ז. 

מבין רגליו עד כי יבוא שילה ולו יקהת עמים” )בראשית מ”ט, י’(. מה הפירוש 
“עד כי יבוא שילה”? וכי אחרי שיבוא שילה יסור שבט מיהודה?!  מזה הביאו 
ראיה לדעתם ]אמונת הנוצרים[, שכאשר יגיע שילה מסתמא כבר בא משיח, 
ולא ישלוט שבט יהודה. אבל לא ככה, הפסוק לא אמר שכאשר יבוא שילה 
לא יהיה מלך מבית יהודה, אלא שגם לאחר שיבוא שילה ]תימשך המלוכה[, 
שילה בעצמו הוא מזרע בית דוד. אם כן מה אתה אומר?! ואמר לו עוד: “לא 
יסור שבט” - ראשי תיבות: לא )מילה שלימה( יש. וההמשך: “מיהודה ומחוקק 

4.  אמנם יש בהם שהתחילו ללמוד שנה, וחצי שנה, והם לא למדו טוב, וכותבים שטויות 
והבלים רק כותבים “מו”ר ועט”ר”, אחר כך כותבים ספרים של שטות... שיכתבו, הם צריכים 
לקבל פרס מהמשודכת, כדי שישבחו אותם שיש לו מה לענות ויש לו מה לכתוב –ואתה 
יודע שהכל הבל וריק, יכתוב מה שירצה, “גדר דרכי בגזית, נתיבותי עוה” )איכה ג’, ט’(. אבל 

יש ביניהם שהם יודעים ללמוד והם לומדים טוב.

מבין רגליו עד כי יבוא שילה ולו” – ראשי תיבות: מו”ם ר”ע כיש”ו. דהיינו אין 
מום רע כמו יש”ו. אמר לו  מה זה? איך מצאת את זה שהפסוק בעצמו מכריז 
שאין יותר רע בעולם כמו פלוני. ולמה הוא כל כך רע? כי על שמו ועל שם 
האמונה שלו נטבחו ונהרגו עשרות מליונים. לקחת בני אדם ולהרוג אותם 
מפני שלא רוצים להאמין בו, ולענות אותם עינויי תופת שאין כמוהם?! זו 
בערות! כאשר אבותינו היו במדינות ספרד ובמדינות הערבים, זה היה אחרת. 
כי הם היו צריכים את החכמה של היהודים, כי הערבים לא מבינים כלום, 
והיהודים כתבו להם ספרים ועשו להם הכל, סידרו אותם וניהלו להם את 
הכל. אבל האלה המטורפים האלה, האנגלים, הפושעים, והנאצים וכו’ שהם 
בעלי דת פלוני, ובדת הזאת עשו את כל התועבות שבעולם, והם אומרים 
שזו “קדושה” - “וגם קדש היה בארץ” )מלכים-א’ י”ד, כ”ד(. שום דבר לא שווה. 

לכן אנחנו נחכה עם התורה עד שיגיע זמן ]הגאולה[. 

מאה כומרים קראו “שמע ישראל” בהשתחוויה
שנה שעברה שהתפרצה מכת הקורונה בעולם, מאה כומרים באיטליה ח. 

עמדו וקראו פסוק “שמע ישראל” בהשתחוויה, ואמרו שעם כל העוונות 
שיש לנו הם גרמו לכל הצרות האלה, אבל אחר כך המכה המשיכה כי אנחנו 
לא כל כך בסדר. בתחילה שהקורונה הייתה בימי ביבי, “ויהי בימים ההם”... 
והוא היה עושה כל מיני דברים טובים, ואז המחלה הגיעה לשצף קצף )עיין 
רש”י ישעיה נ”ד, ח’( הגיעה לכלום הגיעה לאפס, והלכה לגמרי מן העולם. 

והמדינה שהמחלה הזאת עברה ממנה כמעט כליל, זו הייתה ארץ ישראל. 
כולם התפלאו, אמרו עכשיו נפסקה המחלה, הכל בסדר. אז גירשו את ביבי, 
והשאירו את המחלה... וחזרה המחלה מחדש, וחשבו שיגיע במקומו איש 

שמצא את הפטנט, אבל הוא השאיר לנו את המחלה... 

הנותן לישיבה יחזור ויתן
הקב”ה יעשה שכל אלה שיתרמו לישיבה מנה מכובדת, יתן להם כאוות ט. 

נפשם. ויתן להם פי עשרה על כל כרטיס שיקנו. מי שיכול לתת יותר שיתן 
יותר - יתן ויתן ויחזור ויתן. “ויתן לך האלקים” )בראשית כ”ז כ”ח( - יתן ויחזור 
ויתן... ובעזרת ה’ יהיה לכם כהנה וכהנה. וראינו בנסיון שאנשים שתורמים 
לישיבה מקבלים לפחות פי עשרה. יש כאלה שהתקשרו אלינו למחרת היום 
של ההתרמה ואמרו מה זה פי עשרה? אנחנו רוצים יותר. שאלנו אותם כמה 
קיבלתם? אמרו פי שלושים. א”כ למה לא תרמת יותר? כי לא ידעתי... שנה 
הבאה תדע, שאם תתרום תקבל פי שלושים! וזה דבר ידוע ומפורסם. והייתי 
אומר שכדאי לרשום את שמות האנשים שנותנים בעין יפה )אם הם מסכימים 
כמובן(, וקיבלו פי שלושים ופי כמה וכמה. כתוב “ויתן לך האלוקים” ורש”י )שם( 

שואל למה כתוב “ויתן” בוא”ו? אלא שה’ יתן ויחזור ויתן. וגם אתה תמשיך 
לתת, וככה כולנו נהיה בסדר בעזרת ה’ ובישועתו. ברוך ה’ לעולם אמן ואמן. 



“ויחי יעקב... שבע שנים וארבעים ומאת שנה”
שבוע טוב ומבורך5. אני מקווה בעזרת ה’ שעוד מעט מרן ראש הישיבה א. 

שליט”א יגיע. לבינתיים אני אגיד כמה מלים פשוטות על פרשת השבוע. 
“ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו שבע שנים 
וארבעים ומאת שנה” )בראשית מ”ז, כ”ח(. שואלים המפרשים שתי שאלות, שאלה 
ראשונה למה כתוב “ויחי יעקב בארץ מצרים”? היה צריך להגיד “וישב יעקב 
בארץ מצרים” כמו שכתוב בפרשת וישב – “וישב יעקב בארץ מגורי אביו” 
)שם ל”ז, א’(. אם אתה רואה שינוי זאת אומרת שיש לזה סיבה. אז למה התורה 

שינתה, ובמקום להגיד “וישב יעקב” אמרה “ויחי יעקב”? שאלה שניה, למה 
התורה אומרת לנו כמה שנים סך הכל חי יעקב - “ויהי ימי יעקב שני חייו 
שבע שנים וארבעים ומאת שנה”. ברוך ה’ כולנו למדנו חשבון בבית הספר6, 
ואם יעקב אבינו בא למצרים בגיל מאה ושלושים שנה, תוסיף על זה עוד 

שבע עשרה שנה, בסך הכל מאה ארבעים ושבע שנים.

חיים של שמחה
וישב - יעקב ב.  יש הבדל בין “וישב” ובין “ויחי”.  המפרשים עונים ככה, 

אבינו גר בארץ כנען, אבל לא היו לו שם חיים טובים, היה לו “צרת דינה”, 
“צרת עשיו”, “צרת יוסף”. החיים של יעקב אבינו לא היו טובים שם. וכמו 
שהוא אמר לפרעה: “מעט ורעים היו ימי שני חיי” )בראשית מ”ז, ט’(. אבל בארץ 
מצרים יעקב אבינו חי שבע עשרה שנים טובות, לכן נאמר “ויחי”. ומה הטוב 
שהיה לו בארץ מצרים? זה לא רק המלכות והרווחה והשמחה בראותו את 
יוסף הצדיק, אלא שהוא זכה וראה שיוסף נשאר צדיק. עם כל הגדולה שלו, 
עם כל המלכות שלו, עם כל התפקיד שלו, בכל זאת לא זחה דעתו מעליו, 
ויוסף הצדיק נשאר צדיק. כמו שאומר הפסוק בפרשה הבאה פרשת שמות 
- “ויוסף היה במצרים” )שמות א’, ה’(, ורש”י שואל הרי כולנו יודעים שיוסף 
היה במצרים. פרשת וישב, פרשת מקץ, פרשת ויגש, פרשת ויחי, ראינו את 
זה, למה באים לספר לנו עכשיו שיוסף היה במצרים? אלא באים לומר לנו 
שיוסף הצדיק כמו שהיה צדיק במשך השבע עשרה שנה שהוא היה על יד 
אבא שלו, נשאר תמיד צדיק גם אחרי שהוא נהיה מלך, והוא שולט, והוא 
נותן אוכל לכל הארצות, בכל זאת - “לא גבה לבו ולא רמו עיניו ולא הלך 
בגדולות ובנפלאות ממנו” )ע”פ תהלים קל”א, א’(. זה יוסף. כאשר יעקב אבינו 
ראה את הדבר הזה אמר אלו חיים של שמחה, אלו נקראים חיים אמתיים. 
כאשר אדם זוכה ורואה את דור ההמשך, שלמרות שיש להם כל טוב הם לא 
מרימים את הראש למעלה ויודעים שהכל מהקב”ה, כמו שאמר דוד המלך: 
“כי ממך הכל ומידך נתנו לך” )דברי הימים א’ כ”ט, י”ד(. מה שאנחנו נותנים 
צדקה זה לא שלנו, אלא אתה נתת לנו ואנחנו נותנים את זה. אלו חיים של 
שמחה, אלו החיים האמתיים. ממשיך הפסוק ואומר: “ויהי ימי יעקב שני חייו 
שבע שנים וארבעים ומאת שנה”. הפסוק בא ללמד לנו כאן יסוד גדול. “סוף 
טוב - הכל טוב”. אפילו שיעקב אבינו מעיד על עצמו שמאה ושלושים שנה 

5.  חזק וברוך לפייטן ]רבי כפיר פרטוש[ שהוא לא רק משמח אותנו עכשיו, אלא הוא גם 
מלמד בישיבה שירות ותשבחות, שבעזרת ה’ הבחורים יהיו אברכים, יהיו גם חזנים טובים 

להנעים לאלקים ואנשים )ע”פ שופטים ט’, י”ג(.
אמנם אני לא למדתי בבית הספר חשבון... למדתי אצל אבי מורי זצ”ל. כאשר רצה    .6
ללמד לנו עיבור, אמר אתם צריכים לדעת חשבון, ואז לימד אותנו חשבון ואחר כך לימד 

אותנו עיבור.

“מעט ורעים היו ימי שני חיי”, אבל היות שהשבע עשרה שנה האחרונות היו 
טובות, נחשב כאילו כל השנים האלה של יעקב אבינו - מאה ארבעים ושבע 

שנה - היו שנים טובות. 

סוף טוב הכל טוב
לפני כעשרים שנה במקום שאני מתפלל ברמת אלחנן )כמה פעמים התפללתי ג. 

שם בבית הכנסת של החסידים(, היה יהודי יקר חסיד בלז, כשהיה גומר את 

התפלה - עלינו לשבח, כאשר הוא יוצא היה אומר לכל אחד: “בוקר טוב”, 
“בוקר טוב”, “בוקר טוב” עד שהוא מגיע לדלת. וגם אני הייתי מקבל ממנו 
ברכת “בוקר טוב” כמו כל היהודים שהתפללו שם. יום אחד היה קצת מבודח, 
רצה קצת לצחוק, אמר לי: נכון אתה מאותם היהודים שחותמים: “ספרדי 
טהור”. עניתי לו: סליחה כבוד הרב, וכי יש ספרדי טהור ויש ספרדי טמא? 
כתוב בפסוק )במדבר ט”ז ג’( “כי כל העדה כולם קדושים”. לא היה ספרדי טהור 
וספרדי טמא... אז הוא ענה לי: ספרדי טהור זאת אומרת שלא התערבב בו גזע 
של אשכנזים... רק ספרדי טהור. אמרתי לו: מחילה כבוד הרב, ההסבר הזה 
לא נכון. הרי כולנו מכירים את החתימה של מרן החיד”א, הוא חותם בסוף 
ס”ט, וכולנו יודעים שמרן החיד”א אבא שלו ספרדי ממשפחת אזולאי, ואמא 
שלו אשכנזיה7. אז אתה מבין שהפירוש הזה ספרדי טהור שלא התערב בו 
גזע אשכנזי הוא פירוש לא נכון. באותו רגע הוא באמת קיבל רצינות, והוא 
אבא זצ”ל לימד  אמר לי: אם כן מה הפירוש? אמרתי לו: מגיל שש-שבע 
לחתום לפני השם - ע”ה. שאלתי אותו: מה זה ראשי תיבות ע”ה?  אותי 
אמר לי: עבד ה’. אנחנו מודיעים שאנחנו עבדי ה’. ובסוף ס”ט - סיפיה טב, 
מבקשים מהקב”ה שיתן לנו אחרית טובה. אמר לי: עד היום לא ידעתי את 
זה. סליחה. אמרתי לו: כן, כולנו יכולים לטעות. אבל זה פירוש ס”ט. וזה מה 
שאומר לנו כאן הפסוק, יעקב אבינו חי במצרים חיים טובים, ראה את הבן 
שלו מלך, ראה את הנכדים שלו כולם יראי שמים, הולכים בדרך הטובה 
ובדרך התורה. עכשיו יעקב אבינו ראה בפעם הראשונה מה זה חיים, הוא 
זכה לאחרית טובה. לכן אומר הפסוק: “ויהי ימי יעקב שני חייו שבע שנים 

וארבעים ומאת שנה” סוף טוב הכל טוב. 

השמחה היא לראות את הבנים שלנו צדיקים 
לא נוכל לפרש שבאמת החיים של יעקב אבינו היו טובים בגלל שהיה לו ד. 

הרבה עושר והרבה כסף והרבה כבוד, לא נוכל לפרש ככה. מפני שגם לפני 
כן היו לו תקופות שהיה לו הרבה עושר - “ויפרוץ האיש מאד מאד, ויהי לו 
צאן רבות, ושפחות ועבדים וגמלים וחמורים” )בראשית ל’, מ”ג(. יעקב אבינו 
היה עשיר גדול. אלא זה לא בגלל העושר, מה הדבר הנוסף שיש עכשיו? 
שהוא זכה לראות את הבנים שלו צדיקים. כאשר באו וספרו השבטים ליעקב 

מרן החיד”א שהוא יצא בשביל לאסוף כסף לחכמי  מספרים שבנסיעה הארוכה של    .7
ירושלים, בין היתר עבר גם במדינות אשכנז, ונפגש עם הנודע ביהודה, ואז דברו ביניהם 
בדברי תורה. מרן החיד”א שאל איזו שאלה, ואותו חכם שתק דקה שתים להתבונן למצוא 
תשובה, ואז אשתו הרבנית הגישה כיבוד, וראתה שבעלה שתק. והיא גם הייתה חכמנית 
- “תלמידה חכמה”, אז היא ענתה תשובה לבעלה באידיש, ועמד אותו החכם לתרגם את 
התשובה בעברית. מרן החיד”א אמר לו: “כבר פורש מן האשה”... )מרן החיד”א היה רגיל לקחת 
משפטים ולשנות אות כאן ואות שם והוא משנה את המשמעות. כתוב )שבת דף פ”ז ע”א( שמשה רבנו 

פירש מן האשה, ומרן החיד”א אמר לו “כבר פורש מן האשה”(. אתה לא צריך לתרגם לי, אשתך 

ענתה נכון על השאלה שלי. אמר לו: איך חכם ספרדי עם תרבוש אדום וגלימה דרבנן... 
יודע באידיש? אמר לו: אמא שלי אשכנזיה, והיא למדה אותי אידיש.

 לע"נ 
כמימס בן סתרונה 

סופר ואשתו 
מינה יסמינה בת 

מרימה

 לע"נ 

שושן בן עווישה 
לבית משפחת חכמון

 לע"נ 
האשה הצדקת רחל לוי ע"ה

אמו של מוה"ר הגאון רבי משה לוי זצ"ל
נ"ע יום שני ט"ז בטבת תשפ"ב

דרשת מורנו הרב הגאון הגדול רבי צמח מאזוז שליט”א
 מנהלה הרוחני של ישיבתנו הקדושה כסא רחמים תכב”ץ 



אבינו - “עוד יוסף חי וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים” )שם מ”ה, כ”ו( הוא לא 
הרגיש שמחה. “וירא את העגלות אשר שלח פרעה לשאת אותו ותחי רוח 
יעקב אביהם” )שם פסוק כ”ז(. מה העגלות האלה שנתנו לו שמחה יותר מהכל? 
רבותינו מסבירים )בראשית רבה פרשה צ”ד פ”ג( שיוסף הצדיק אמר לשבטים, 
תגידו לאבא סימן שאני ברוך ה’ עוד חי חיים של תורה ושל קדושה - “את 
העגלות”. מה הפרשה האחרונה שלמדתי אצל אבא? פרשת עגלה ערופה. 
“וירא את העגלות”. יעקב אבינו אמר עשרים ושתים שנה עברו, והוא עוד 
זוכר את הסוגיא האחרונה שלמדנו על עגלה ערופה, אם ככה – “ותחי רוח 
יעקב אביהם”, הוא שמח. זה סימן שיוסף אמנם היה במצרים עשרים ושתים 
שנה, אבל הוא היה יושב ולומד תורה. אם לא על ידי שאדם יושב ולומד תורה, 
הוא היה חייב להיות מושפע מהסביבה. אני מכיר יהודים בחוץ לארץ שהם 
לא היו כל כך צדיקים, אבל כאשר הם זכו וגרו בבני ברק, ברוך ה’ הילדים 
שלהם בישיבות, הילדים שלהם יראי שמים, הסביבה היא משפיעה. וכאן 
יעקב אבינו רואה שיוסף הצדיק עוד זוכר את הפרשה של עגלה ערופה 
שלמד אותה לפני עשרים ושתים שנה, זה מראה שיוסף הצדיק במשך כל 
הגלות הזאת ישב ולמד תורה, אם הוא ישב ולמד תורה אז יעקב אבינו רגוע. 

“ותחי רוח יעקב אביהם”. 

“שקר החן והבל היופי אשה יראת ה’ היא תתהלל”
“שקר החן ה.  כולנו קוראים “אשת חיל” בליל שבת. אנחנו אומרים שם: 

)משלי ל”א, ל’(. שואלים המפרשים  והבל היופי אשה יראת ה’ היא תתהלל” 
אם באמת כמו שאומר שלמה המלך “שקר החן והבל היופי”, אז אם כן למה 
התורה משבחת את שרה אמנו, ואת רבקה אמנו, ואת רחל אמנו שכל אחת 
מהן “יפת תואר ויפת מראה”. לכאורה שקר החן, מה אתה משבח אותן בדבר 
שהוא אפס?! התשובה היא כזאת - “אשה יראת ה’ היא תתהלל”, יש קושיא 
למה הפסוק אמר “היא”, שיאמר “אשה יראת ה’ תתהלל”, למה כתוב “אשה 
יראת ה’ היא תתהלל”? מי זאת היא? האשה הזאת שיש לה חן ויש לה יופי, 
ובכל זאת החן והיופי הזה לא בלבל לה את הראש, והיא יש לה יראת ה’, אז 
- “היא תתהלל”. זה מה ששימח את יעקב אבינו. ראה יעקב אבינו שיוסף 
הצדיק עם כל גדולתו ועם כל מעמדו, בכל זאת יוסף הצדיק - הוא יוסף 

שהיה במצרים, עודנו בצדקתו8. 

וגם מאחרי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד
הפרשיות האלה מסתיימות בפרשת ויחי, ובזה מסתיים חומש בראשית. ו. 

זה חומש שלומדים ממנו הרבה יסודות לכל מהלך החיים. אחד מהדברים 
שאנחנו לומדים מהפרשה של השבוע זו אמונה. אדם צריך לדעת שיש 
הקב”ה. היום יש לך כח, היום אתה יכול לדרוס על אנשים, אתה יכול היום 
לעשות מה שאתה רוצה לעשות. אבל לא, תזכור - “וזכור את בוראך בימי 
בחורותיך” )קהלת י”ב, א’(. יוסף הצדיק באו אליו האחים ואמרו לו - “אביך צווה 
לפני מותו לאמר. כה תאמרו ליוסף אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם כי רעה 
גמלוך” )בראשית נ’, ט”ז-י”ז(. מה עונה להם יוסף הצדיק? “התחת אלקים אני” 
)שם פסוק י”ט(. וכי אתם חושבים שאני יכול לעשות מה שאני רוצה לעשות?! 

אני בן אדם! בן אדם לא עלינו ולא אליכם בדום לב הולך, אדם היה בריא, 

רבותינו אומרים )אבות פרק ו’ משנה ח’( “הנוי והכח והעושר והכבוד והחכמה והזקנה    .8
והשיבה והבנים”, כל הדברים האלה - שבע מתנות גדולות, כל אחת ואחת מהן היא מאד 
חשובה, והתקיימו ברבי ובבניו. בד”כ אנשים שיש להם את כל הדברים הגדולים האלה, 
תזוח דעתם עליהם. וזה החידוש, שעם כל המעמד הגדול הזה שהיה להם, בכל זאת הם 

המשיכו והיו גדולי ישראל דור אחרי דור אחרי דור.

הולך, פועל, עושה את הכל, ופתאום רחמנא ליצלן הוא לא יכול לזוז. “התחת 
אלקים אני”?! בזה הוא כבר גמר את התשובה. בודאי, אל תדאגו. אבל הוא 
ממשיך להוסיף והוא מנחם אותם - “ועתה אל תיראו” )שם פסוק כ”א(. וממשיך 
יוסף הצדיק ואומר: לא אתם שלחתם אותי לכאן למצרים, אלא הקב”ה שלח 
אותי - “להחיות עם רב” )שם פסוק כ’(. יוסף הצדיק ידע שהוא בא בשליחות, 
אם הקב”ה עשה את השליחות על ידי השבטים או על ידי מישהו אחר, זה 

לא חשוב. הקב”ה שלח אותו בשליחות. 

אתה שליח של הקב”ה
ועם שיוסף הצדיק ידע בסוף שהקב”ה שלח אותו להחיות עם רב, הוא ז. 

עוד לא ידע את הכל. הקב”ה שלח אותו לא רק בשביל להחיות עם רב, אלא 
הקב”ה שלח אותו גם כדי לקיים את הגזירה של בין הבתרים - “ידוע תדע 
כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם” )בראשית ט”ו, י”ג(. ואומרים רבותינו )שבת דף 
פ”ט ע”ב( שהיה יעקב אבינו ראוי לרדת בשלשלאות של ברזל למצרים כדי 

אדם צריך לדעת שהוא  לקיים את הגזירה הזאת, אלא שזכותו עמדה לו. 
בסך הכל שליח של הקב”ה. כאשר אדם הצליח במה שהצליח, זה לא חכמתו 
ולא גדולתו ולא כוחו, אלא הקב”ה רצה שיצליח. וכאשר הקב”ה חלילה לא 

רוצה - אם אדם יעשה את הכל הוא לא יצליח.

“ואוהביו כצאת השמש בגבורתו”
)הרב של השכונה שלנו – רמת ח.  הרב יצחק זילברשטיין  קראתי סיפור בשם 

אלחנן( שהיו שני חברים חזקים מאד, ידידים גדולים מאד, ורחמנא ליצלן נכנס 

יצר הרע ביניהם, ואז רבו ולא יכלו לסבול אחד את השני, נעשו מתנגדים 
אחד לשני כמה שיותר. אחד מהם היה חסיד של אדמו”ר מלעלוב, אמר לו: 
מה אני אעשה? עכשיו הוא יכפיש אותי, וילכלך אותי, וידבר עלי. יוציא לי 
את הנשמה. אמר לו: תשמע, אין לנו אלא דברי חז”ל. וחז”ל אומרים )יומא דף 
כ”ג ע”א( הנעלבים ואינם עולבים עליהם הכתוב אומר )שופטים ה’, ל”א( “ואוהביו 

כצאת השמש בגבורתו” - גם הלבנה בקשה מהקב”ה “אי אפשר לשני מלכים 
שמשמשים בכתר אחד” )חולין דף ס’ ע”ב(. מה היא התכוונה? אני אשאר במצב 
שלי ותקטין את השמש. אמר לה הקב”ה לכי והקטיני את עצמך. מי שהוא 
נעלב והוא לא עולב ולא פוגע, מרוויח. מישהו פגע בך? תחשיב את עצמך 
חרש, כמו שאמר דוד המלך - “ואני כחרש לא אשמע וכִאלם לא יפתח פיו” 
)תהלים ל”ח, י”ד(, “הניחו לו ויקלל כי אמר לו ה’” )שמואל-ב’ ט”ז, י”א(. אמר לו: 

תשמע לדברי חז”ל, יגיד עליך החבר שלך כל מה שהוא רוצה להגיד, אל תענה. 
יש דבר טוב אצל החסידים שהם שומעים בקול האדמו”ר שלהם גם אם זה 
בניגוד לדעתם. ככה עשה. הוא לא היה בעל אמצעים, והייתה לו משפחה. 
הגיע אחד מהילדים שלו להתחתן, יעצו לו לך לחוץ לארץ שם יש אנשים שיש 
להם הרבה כסף, הם יתנו לך. ביקש המלצות מרבנים, ונסע לחוץ לארץ עם 
המלצות, והתחיל להסתובב מכאן ומכאן, ואסף כסף באמתחתו. לפני שנסע 
הוא פחד והלך לאדמו”ר שלו, ואמר לו: תשמע כבוד הרב, ה”חבר” שלי עלול 
להגיד להם שאני עשיר גדול, ואני לא זקוק לאסוף כספים. אמר לו האדמו”ר: 
אמרתי לך, הנעלבים ואינם עולבים שומעים חרפתם ואינם משיבים עליהם 
הכתוב אומר: “ואוהביו כצאת השמש בגבורתו”. גם אתה אל תענה, לך תעשה 
מה שאתה צריך, והקדוש ברוך הוא יהיה אתך. וכך היה. יום אחד הוא היה שם 
בבית מלון, והוא מסתכל מתחת לשולחן ורואה שם איזה ארנק מלא כסף. זה 
היה מקום שרובו גויים אז הוא לקח את הכסף )עיין בחו”מ סי’ רנ”ט ס”ג(. ערבב 
את הכסף הזה עם הכסף שהיה לו בתיק שלו, ועמד לנסוע. והנה הוא רואה 
שוטרים על יד פתח בית המלון, כל מי שיוצא צריכים לבדוק אותו אולי יש 



לו את האבידה. הגוי הזה איבד עשרת אלפים דולר, מי שנמצא שיש בידו כאן 
עשרת אלפים דולר אז כנראה הוא הגנב באמת, לפחות או החשוד. וככה היה. 
הוא עמד לצאת, ועצרו אותו. אמרו לו: תפתח את התיק. אמר טוב. ראו בתיק 
שלו חמש עשרה-שש עשרה אלף דולר. אמרו לו: מה זה? כאן כבר לא היה 
להם הרבה חשש שהוא הגנב, כי האבדה הייתה עשרת אלפים דולר, והוא 
יש לו חמש עשרה-שש עשרה, אבל מידי ספק לא יצא. אמרו לו: מאיפה יש 
לך הרבה כסף? אמר להם: אני גבאי צדקה, אני עשיר גדול, אני עובד, יש לי 

הרבה כסף. אמרו לו: תחכה כאן במעצר-בית עד שנברר. 

אדם יכול לחשוב שעושים לו דבר רע, ובאמת זה טוב
שאלו אותו: איפה אתה גר? ענה להם בבית שמש. לקחו ספר טלפונים ט. 

וחיפשו מישהו מבית שמש וצלצלו אליו. ועל המזל הגדול זה היה אותו חבר 
שהוא רב אתו... שאלו אותו: האם אתה מכיר את פלוני? שמע את זה אותו 
שונא ושמח, עכשיו הגיע הזמן להתנקם - “אל נקמות ה’” )תהלים צ”ד א’(... והוא 
חשב לעצמו בודאי הם מצלצלים עכשיו כדי לברר האם להרשות לו לאסוף 
כסף או שהוא באמת עשיר ולא צריך כסף... אמר להם: כן, פלוני מדבר, ואני 
מכיר את אותו אחד שאתם שואלים עליו, מכיר אותו – “מנעורינו ועד עתה, 
גם אנחנו גם אבותינו” )בראשית מ”ו ל”ד(, האיש הזה עשיר גדול, ומלא וגדוש. 
שמעו את זה אמרו לו: תודה רבה, בסדר גמור, וניתקו את השיחה. הלכו לאותו 
אחד שהיה במעצר, ואמרו לו: אכן צלצלנו לאחד מבית שמש שקוראים לו כך 
וכך, והוא אמר שאתה עשיר גדול, לכן עכשיו אתה יכול ללכת, סע לשלום! 
והוא חזר לארץ ישראל בשמחה. ובתחילה הרבה פעמים אדם יכול לחשוב 

שעושים לו דבר רע, ובאמת זה טוב. הקב”ה יודע מה שהוא עושה. לכן אדם 
צריך להתחזק באמונה, לדעת שכל מה שיש לו זה ה’ נתן לו, זה לא מחכמתי 
ולא מתבונתי, לא מכוחי ולא בגבורתי. מי שיחשוב ככה יכול להיות שקט בין 

בזמן שהוא מקבל טוב, ובין חלילה בזמן שהוא מקבל לא טוב. 

אני מאמין באמונה שלמה
בזמן שאנחנו מניחים תפלין, על פי ההלכה צריך לכוון - הריני מניח תפלין י. 

לקיים מצות עשה, דאורייתא “וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך” 
)דברים ו’, ח’(. ויכוון עוד שאני מאמין שהקב”ה יחיד ומיוחד, ויכול לעשות הכל, 

וככה כשאדם בבקר לפני  כמו שעשה אתנו מיציאת מצרים עד היום הזה. 
שמתחיל לעשות שום דבר, כאשר הוא מניח תפלין, הוא זוכר את היסוד הזה 
שהקב”ה יכול לעשות הכל. כאשר בא מישהו ופוגע בו הוא לא מתרגש, זה 
בשבילו כמו כלב מת שהוא נובח. וגם להיפך, אם הרויח משהו - הלב שלו 
לא מתגאה ולא מתרומם, הוא יודע, ה’ נתן לי כמו שעשה לאבותינו במצרים 
שהוציא אותנו אחרי שעבוד. הכל ממנו. ככה אדם יוכל להיות במשך היום 
רגוע, שמח וטוב לב. יהי רצון שנתחזק כולנו ביראת שמים ובאמונה תמימה. 
מה זה “תמימה”? שלמה. לא לחצאין! אנחנו סומכים על הקב”ה - “בטח עליו 
)תהלים ל”ז, ה’(. בעזרת ה’ יתברך נזכה כולנו לגאולה שלמה  והוא יעשה” 

במהרה בימינו אמן ואמן. 

כולנו מצפים ומחכים לשמוע את דבריו של מרן ראש הישיבה, ה’ יתברך 
יחזקהו ויאמצהו בבריאות איתנה לעד ולעולמי עולמים, אמן ואמן.





נפטרו בכף זה כתב יד וזה כתב בגיל יד
תשובה לחידה נמצאת בעלון הנוכחי. תשובות ניתן לענות בקו בית 
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  )חובה לציין שם וכתובת בצורה ברורה!(. 

נא לשלוח התשובות עד יום ראשון בערב
פתרון משבוע קודם:  "טובים השנִים" טובים לראשון שנִים לשני. נהוג אצלנו שהמתעטש 
אומרים לו "חיים טובים" בפעם הראשונה, ובשניה "חיים שנִים". הזוכה: יוסף פרץ,  ספרד.

פתרון התמונה: והזוכה יפורסמו בעז"ה בגליון הבא.

בשתי החידות, יש להקפיד לומר את התשובה והפרטים )כולל שם, כתובת 
וטלפון( בצורה ברורה! הודעה שאינה ברורה כולה למערכת, לא תיכנס להגרלה

תשובה ניתן לענות בקו 
בית נאמן 079-9270505 

שלוחה 22. נא לשלוח 
התשובות עד יום ראשון 

בערב
בין הפותרים נכונה 

יוגרל פרס )חובה לציין שם 
וכתובת בצורה ברורה(

א. ֵיׁש ְּבַרִׁש“י ַעל ַהָּפָרָׁשה ַּבָּפסּוק ”ָאֵכן נֹוַדע ַהָּדָבר“ )שמות 

ב‘ י“ד(, ַעְכָׁשו ֵהַבְנִּתי ָלָּמה ִיְׂשָרֵאל סֹוְבִלים ָּכל ָּכְך. ִּבְתִחָּלה 

מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ִהָּכה ֶאת ַהִּמְצִרי – ”ַוִּיְטְמֵנהּו ַּבחֹול“ )פסוק י“ב(, 

ְוַאף ֶאָחד ֹלא ָהָיה ָׁשם – ”ַוַּיְרא ִּכי ֵאין ִאיׁש“ )ָׁשם( אּוַלי ָהיּו 

עֹוד ְיהּוִדים, ֲאָבל ְיהּוִדים ֶזה ְבֵסֶדר. ְוַהְּיהּוִדים ָהֵאֶּלה ִסְּפרּו 

ַאַחר ָּכְך – ”ַחְבָרְך ַחְבָרא ִאית ֵליּה“ )בבא בתרא דף ל“ט ע“א 

ועוד(, ּוְלָמֳחָרת ָאְמרּו לֹו: ”ַהְלָהְרֵגִני ַאָּתה אֵֹמר ַּכֲאֶׁשר ָהַרְגָּת 

ַהְּפָׁשט  ַהָּדָבר“.  נֹוַדע  ַוֹּיאַמר ָאֵכן  ַוִּייָרא ֹמֶׁשה  ַהִּמְצִרי,  ֶאת 

הּוא, נֹוַדע ַמה ֶּׁשהּוא ָעָׂשה. ְוַרִׁש“י אֹוֵמר, ּוִמְדָרׁשֹו נֹוַדע ַהָּדָבר 

)ּוֵמָאז  ֶׁשָהִייִתי ׁשֹוֵאל ָלָּמה ִיְׂשָרֵאל סֹוְבִלים ָּכל ָּכְך? ָלָּמה? 

ֲאַנְחנּו  ֶזה, ָלָמה  ָיכֹול ִלְׁשאֹל ֶאת  ַרֵּבנּו ַעד ַהּיֹום ַאָּתה  ֶׁשָּׁשַאל מֶֹׁשה 

סֹוְבִלים ָּכל ָּכְך?( ִּבְגַלל ָלׁשֹון ָהַרע, ִּבְגַלל ַהַּמְחֹלֶקת, ִּבְגַלל ִׂשְנַאת 

ִחָּנם. )גליון 244 אות ב'(.

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

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

ָהַרְמָד"ל  ַׁשי.  ְּבִמְנַחת  ַהְּזַמן  ָכל  ֵסֶפר "אֹור ּתֹוָרה", ּומּוָבא 

ָּכַתב ֵּפרּוִׁשים ַעל ֵסֶפר ֶהָערּוְך ְוָקָרא ָלֶהם "ַמֲעִריְך", ְוָכַתב 

ְּבַהְקָּדָמתֹו: "ֲאִני ָקָראִתי לֹו ַמֲעִריְך ֲאָבל ֲאִני ֹלא ַמֲאִריְך, ִּכי 

ֲאִני ֹלא רֹוֶצה ֲאִריכּות". ְוָקָרא ְלִסְפרֹו ַעל ֵסֶפר ַהְּלבּוׁש "ֲעִדי 

ָזָהב". ֵמֵאיפֹה ֵהִביא ֶאת ַהֵּׁשם ַהֶּזה? ֵיׁש ָּפסּוק ִּבְׁשמּוֵאל ב' 

)פרק א' פסוק כ"ד(: "ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ֶאל ָׁשאּול ְּבֶכיָנה, ַהַּמְלִּבְׁשֶכם 

ָׁשִני ִעם ֲעָדִנים, ַהַּמֲעֶלה ֲעִדי ָזָהב ַעל ְלבּוְׁשֶכן" , ְוָלֵכן ָּכאן ֶזה 

"ֲעִדי ָזָהב" ַעל ֵסֶפר "ַהְּלבּוׁש". ְוהּוא ִנְׁשַאר ִּבְכַתב ָיד )ְוֵאיִני 

יֹוֵדַע ִאם ַקָּים ַהּיֹום( ֲאָבל ָהֳעְתקּו ִמֶּמּנּו ַכָּמה ְקָטִעים. )גליון 18 

הערה 13 וגליון 51 הערה 30(.

ג. ַהָּגאֹון ַרִּבי ַיֲעקֹב ְּפָראִג’י )ַמֲהִרי”ף( ֵמָהָמה - ַמה ֶּזה "ָמָהָמה"? 

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

ַוֲאִני ָּכל ָּדָבר מֹוֵצא אֹותֹו ַבּתֹוָרה, ָּכתּוב ]ְּבַפָרָׁשֵתנּו[: "ִאיׁש 

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

ִהִּציָלנּו ִמַּיד ָהרִֹעים" ָראֵׁשי ֵתבֹות ֵמָהָמה, ְוֶזה "ִמְצִרי" ִּכי הּוא 

ִמִּמְצַרִים. )גליון 48 הערה 25(.

 "ְוַאֶּתם ְּתֻלְּקטּו ְלַאַחד ֶאָחד ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל"
ִלְפֵני ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה )ִּבְׁשַנת תשס“ה( ָּפָרַׁשת ְׁשמֹות 

ֲאסֹון צּוָנאִמי ְּבהֹודּו, ְׁשמֹוֶנה ַדּקֹות  ָהָיה  ֵׁשִני,  ְּביֹום 

ִנְמְׁשָכה ְרִעיַדת ֲאָדָמה, ְוָרׁשּום ֶאְצִלי ֶׁשְּבאֹותֹו ָׁשבּוַע 

ִנְסּפּו ָבָאסֹון ַהֶּזה ָמאַתִים ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ִאיׁש. ֵמֵאיפֹה 

ִהִּגיַע ַהּצּוָנאִמי ַהֶּזה? ָהְיָתה ֵאיזֹו ְסָעָרה ַבָּים ְוִנְסּפּו. ֲאָבל 

ְלַמְרִּבית ַהֶּפֶלא, ָהיּו ְבהֹודּו 7000 ְיהּוִדים ְוֵהם ִנְׁשֲארּו 

ַבַחִּיים. ָהיּו ֵמֶהם ִׁשְבָעה ֶׁשִּנְסּפּו ְוַהְּׁשָאר ֻּכָּלם ָחְזרּו 

ָלָאֶרץ ְּבִנֵּסי ִנִּסים. ְוַגם ֵאֶּלה ֶׁשִּנְסּפּו ָמְצאּו ֶאת ַהּגּופֹות 

ֶׁשָּלֶהם, חּוץ ֵמֶאָחד ֶׁשֶּנֱעַלם, ”ֹלא נֹוַדע ְמקֹומֹו ַאּיֹו“ )על 

פי נחום ג‘, י“ז(. ַוֲאִני קֹוֵרא ַבחֹק ְלִיְׂשָרֵאל ֶׁשל יֹום ֵׁשִני 

ַבְּנִביִאים, ַהַהְפָטָרה ֶׁשל ַהּיֹום ֵיׁש ָּבּה ָׁשלֹוׁש ִּגְרָסאֹות, 

ְוֶזה ִנְמָצא ְבֻנַּסח ָהַאְׁשְּכַנִּזים: ”ַהָּבִאים ַיְׁשֵרׁש ַיֲעקֹב ָיִציץ 

ּוָפַרח ִיְׂשָרֵאל ּוָמְלאּו ְפֵני ֵתֵבל ְּתנּוָבה“ )ישעיה כ“ז(. 

ּוַבֶהְמֵׁשְך ָּכתּוב: ”ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ַיְחּבֹט ה‘ ִמִּׁשּבֶֹלת 

ַהָּנָהר ַעד ַנַחל ִמְצָרִים ְוַאֶּתם ְּתֻלְּקטּו ְלַאַחד ֶאָחד ְּבֵני 

ִיְׂשָרֵאל“ )פסוק י“ב(. ”ַיְחּבֹט“ – ַיֲעֶׂשה ָׁשם ֲחָבָטה, 

ִמְצָרִים“ –  ַנַחל  ַהָּנָהר ַעד  ַיֲעֶׂשה צּוָנאִמי. ”ִמִּׁשּבֶֹלת 

ַהָּנָהר ָיכֹול ְלַהִּגיַע ַעד סֹוף ָהעֹוָלם. ”ְוַאֶּתם ְּתֻלְּקטּו 

הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ְּכמֹו ִפיְנֵצָטה.   – ֶאָחד“  ְלַאַחד 

ָעָליו, ּפֹה ֵיׁש ְיהּוִדי  ֲאִני ׁשֹוֵמר  אֹוֵמר ָּכאן ֵיׁש ְיהּוִדי 

ֲאִני ׁשֹוֵמר ָעָליו, ִׁשְבַעת ֲאָלִפים ְיהּוִדים ִנּצֹולּו ֵמַהּצּוָנאִמי 

ַהֶּזה. ַרק ִׁשְבָעה )ֶאָחד ֵמֶאֶלף( ֶׁשָהְלכּו ּוֵמֶהם ִׁשָּׁשה 

ֶׁשִּנְמְצאּו ַעְצמֹוֵתיֶהם ְוֵהִביאּו אֹוָתם ִלְקבּוָרה ְבִיְׂשָרֵאל. 

ֶזה ֹלא ֶפֶלא?! ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא נֹוֵהג ִאָּתנּו ְבִמַּדת 

ַהֶחֶסד ּוְבִמַּדת ָהַרֲחִמים, ַוֲאַנְחנּו ֹלא יֹוְדִעים ְלַהֲעִריְך. 

ֹלא יֹוְדִעים ְלַהִּכיר. ֲאָבל ַהָּפסּוק ָּכל ָּכְך ָהָיה ְמַעְנֵין. 

ְבַהְפָטַרת  ֶׁשִּלי  ְּתִמיָמה  ַבִּגָּליֹון ּתֹוָרה  ָרַׁשְמִּתי אֹותֹו 

ְׁשמֹות, ָרַׁשְמִּתי: ֶזה ָמה ֶׁשָּקָרה ַהָּׁשבּוַע ְּבט“ו ְבֵטֵבת 

תשס“ה. )גליון 244 אות ד'(.

 ”ָאָנה ֵאֵלְך ֵמרּוֶחָך ְוָאָנה ִמָּפֶניָך ֶאְבָרח"
ֵיׁש ִּפְתָּגם ֵאֶצל ָהַאְׁשְּכַנִּזים: ”ָהָאָדם ְמַתְכֵנן ֶוֱאֹלִקים צֹוֵחק“. 

ָאָדם עֹוֶׂשה ָתְכִנּיֹות ָּכָכה ְוָכָכה ְוָכָכה ּוַבָּׁשַמִים צֹוֲחִקים 

ָעָליו. ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: ”יֹוֵׁשב ַּבָּׁשַמִים ִיְׂשָחק, ה‘ ִיְלַעג ָלמֹו“ 

)תהלים ב‘ ד‘(. ָמה ָהָאָדם ְמַתְכֵנן?! ַּפְרעֹה ָעָׂשה ַהּכֹל ְּכֵדי 

ִהְסַּתֵּכל ָּבִאְצַטְגִנינּות,  ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשֹּלא ָיקּום מֹוִׁשיָען ֶׁשל 

ָׁשַאל ַּבַחְרֻטִּמים, ָלַקח ֶאת ַהְּיָלִדים ְוָזַרק אֹוָתם ַלְיאֹור ְוכּו‘ 

ְוכּו‘, ּוַמה ָּקָרה ַבּסֹוף? ַהַּבת ֶׁשּלֹו – ִּבְתָיה )לפי דברי חכמים 

במגילה דף י“ג ע“א( ָלְקָחה ֶאת מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ֶׁשהּוא הֹוִׁשיַע ֶאת 

ִיְׂשָרֵאל ְוָתְפָסה אֹותֹו – ”ַוִּתְׁשַלח ֶאת ֲאָמָתּה ַוִּתָּקֶחָה; ַוִּתְפַּתח 

ַוִּתְרֵאהּו ֶאת ַהֶּיֶלד ְוִהֵּנה ַנַער ּבֶֹכה“ )שמות ב‘ ה‘-ו‘(. ְוִהיא 

קֹוֵראת ְלֵאם ַהֶּיֶלד ְוֹלא יֹוַדַעת ֶׁשִהיא ִאּמֹו, ְואֹוֶמֶרת ָלּה: 

”ֵהיִליִכי ֶאת ַהֶּיֶלד ַהֶּזה ְוֵהיִנִקהּו ִלי“ )שם פסוק ט‘(, ְוָאְמרּו 

ֲחָכִמים )סוטה דף י“ב ע“ב( ”ֵהיִליִכי“ ְּכמֹו ”ֵהי ֶׁשֵּליִכי“ – 

ֶזה ֶׁשָּלְך )ֵהי – ִהֵּנה ָלְך(, ְוִהיא – ַּבת ַּפְרעֹה ֹלא ָיְדָעה ֶׁשֶּזה 

ַהֶּיֶלד ֶׁשָּלּה – ”ַוֲאִני ֶאֵּתן ֶאת ְׂשָכֵרְך“ )שמות שם(, ִּבְמקֹום 

ְלֵהֶפְך,  ַהֶּיֶלד ֶׁשָּלּה,  ְלִמי ֶׁשִהִּציָלה ֶאת  ֶׁשָהִאָּמא ְּתַׁשֵּלם 

ִהיא ָלְקָחה ֶאת ַהֶּיֶלד, ְוֶהֱאִכיָלה אֹותֹו – ”ַוִּתַּקח ָהִאָּׁשה 

ַהֶּיֶלד ַוְּתִניֵקהּו“ )שם פסוק ט‘(, ְוַגם ִׁשְּלמּו ָלּה. ”ַוִּיְגַּדל ַהֶּיֶלד 

ַוְּתִבֵאהּו ְלַבת ַּפְרעֹה ַוְיִהי ָלּה ְלֵבן“ )שם פסוק י‘(. ִאי ֶאְפָׁשר 

ְלָתֵאר ֶאת ַהִּנִּסים ְוַהִּנְפָלאֹות ֶׁשה‘ עֹוֶׂשה! ָהָיה ְיהּוִדי ֶאָחד 

ֶׁשָהָיה ִחּלֹוִני ָגמּור, ְוהּוא ִיֵּסד ֶאת ַהָּׂשָפה ָהִעְבִרית ַהֲחָדָׁשה. 

ְוָׁשֲאלּו אֹותֹו: ֵאיְך ַאָּתה עֹוֶׂשה ֶאת ֶזה? ֲהֵרי ַאָּתה ָרחֹוק 

ַהְרֵּבה  ַבָּׂשָפה  ִהְכַנְסִּתי  ַאְדַרָּבה  ָלֶהם:  ִמן ַהּתֹוָרה. ָאַמר 

ְוַלֲעׂשֹות אֹוָתּה  ַהָּׂשָפה  ְלַחֵּלן ֶאת  ְּכֵדי  ִחּלֹוִנִּיים  ְדָבִרים 

ְוַהּיֹום ֲאִפּלּו  ָׂשָפה ִחּלֹוִנית. ֲאָבל ֹלא ָעַזר לֹו ׁשּום ָּדָבר, 

ְיָלִדים ְקַטִּנים ְמַדְּבִרים ְּבִעְבִרית, ְוַכֲאֶׁשר ַאָּתה קֹוֵרא ָלֶהם 

ִמּתֹוְך ֵסֶפר ֶׁשל ּתֹוָרה ֵהם ַמְקִׁשיִבים ּוְמִביִנים. ִאי ֶאְפָׁשר 

ִלְברַֹח ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. ”ָאָנה ֵאֵלְך ֵמרּוֶחָך ְוָאָנה ִמָּפֶניָך 

ֶאְבָרח, ִאם ֶאַּסק ָׁשַמִים – ָׁשם ָאָּתה, ְוַאִּציָעה ְּׁשאֹול – ִהֶּנּךָ, 

ֶאָּׂשא ַכְנֵפי ָׁשַחר ֶאְׁשְּכָנה ְּבַאֲחִרית ָים – ַּגם ָׁשם ָיְדָך ַתְנֵחִני 

ְותֹאֲחֵזִני ְיִמיֶנָך“ )תהלים קל“ט ז‘-י(. )שם אות י'(.

ָאָדם ֶׁשרֹוֶאה ֶקֶׁשת, ַהִאם ֻמָּתר לֹו ְלַסֵּפר ַלֲחֵבָריו אֹו ָאסּור? ֵיׁש 

אֹוְמִרים ֶׁשֹּלא ְכַדאי ְלַסֵּפר ַעל ֶזה, ִּכי ְכֶׁשַאָּתה ְמַבֵּׂשר ַלֲחֵבְרָך 

ָלנּו  ְוֵיׁש  ֶׁשֲאַנְחנּו חֹוְטִאים  ְבֶעֶצם אֹוֵמר לֹו  ֶׁשֵּיׁש ֶקֶׁשת, ַאָּתה 

ָכל ָּכְך ַהְרֵּבה ֲעוֹונֹות ַעד ֶׁשַחס ְוָחִליָלה ַמִּגיַע ָלנּו ַמּבּול, ַוֲהֵרי 

ָכתּוב "מֹוִצא ִדָּבה הּוא ְכִסיל" )משלי פרק י' פסוק י"ח(, ְולֹוְמִדים 

ֵמַהָּפסּוק ֶׁשָאָדם ֹלא ָצִריְך ְלַסֵּפר ַעל ָּדָבר ֹלא טֹוב. ּוִמַּטַעם ֶזה 

ַהַחֵּיי ָאָדם )כלל ס"ג אות ד'( ּכֹוֵתב ֶׁשָּמָצא ְבֵסֶפר ֶאָחד ֶׁשָאסּור 

ְלַהִּגיד ֶׁשֵּיׁש ֶקֶׁשת.

ְלֻעַּמת ֶזה מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו ָמָרן ַרִּבי ַכְלפֹון ַהּכֵֹהן ָזַצ"ל )ְּבִסְפרֹו ְבִרית 

ְלַהִּגיד ֶׁשרֹוֶאה  ִמְצָוה  ַמֲעֶרֶכת ק' אֹות ג'( אֹוֵמר ֶׁשַאְּדַרָּבה  ְּכֻהָּנה 

ֶקֶׁשת, ְּכֵדי ֶׁשֵּנַדע ַחְסֵּדי ה', ִּכי ְבִלי ַהֶּקֶׁשת ָיכֹול ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו 

ִלְטּבַֹע. ְוָלֵכן ָצִריְך ְלהֹודֹות ּוְלַסֵּפר ְּכֵדי ֶׁשַּגם ֲחֵבְרָך יֹוֶדה ַלָּקדֹוׁש 

ָּברּוְך הּוא. ְועֹוד ָּכַתב ַטַעם ַאֵחר ֶׁשּיֹוֵתר טֹוב ְלַהִּגיד ָלֲאֵחִרים ְּכֵדי 

ּוְבַיְלקּוט יֹוֵסף )חלק ג' עמוד תרכ"ו(  ֶׁשָּיִׂשימּו ֵלב ָלׁשּוב ֶאל ה'. 

ֵהִביא ֶׁשָּמָרן ָהַרב עֹוַבְדָיה ַזַצ"ל ַמְסִּכים ַלָּדָבר ַהֶּזה, ֶׁשּמֹוִדיִעים 

ֶלָחֵבר ַעל ַהֶּקֶׁשת )ועיין בחזון עובדיה - ברכות עמוד תע"ב(. ְוֶרֶמז 

ַלָּדָבר: "ְלַלֵּמד ְּבֵני ְיהּוָדה ָקֶׁשת" )שמואל ב' פרק א' פסוק י"ח(, 

ְּכלֹוַמר ְלהֹוִדיַע ָלֶהם ַעל ַהֶּקֶׁשת. ֵיׁש ָעלֹון "ְנֵוה ַהֵהיָכל" ֶׁשל ָהַרב 

ַוִייס ְׁשִליָט"א ֶׁשָּכַתב ַּבּנֹוֵׁשא ַהֶּזה, ְוִהִּגיַע ַּגם ֵּכן ְלַמְסָקָנא ֶׁשֻּמָּתר 

ְלַהִּגיד ַעל ַהֶּקֶׁשת. ָלֵכן ַהִּדין ָּכָכה, ֶׁשִאם ַאָּתה רֹוֶאה ֶאת ַהֶּקֶׁשת, 

ְּתָבֵרְך ְותּוַכל ְלַבֵּׂשר ֶלָחֵבר ְולֹוַמר לֹו: ּבֹוא ִתְרֶאה ְותֹוֶדה ְלַהקב"ה 

ַעל ַהֶּקֶׁשת ֶׁשֵהִביא ָלנּו. )גליון 184 אות ט"ו(.




