
א. “בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות”.  ב. כל החכמות הן לצורך התורה.  ג. הכל נובע מהתורה.  ד. “כמראה אשר 
ה. מנין לנו שהחלומות הולכים אחר הפה?  ו. עם ישראל ניצח.   ז. מדוע דוקא אחר עון העגל  הראה ה’ את משה כן עשה את המנורה” מי עשה?
י. רמזים בפסוק לתולדות  ט. כמה שנים חיו אז וכמה היום?  ח. נרמז בפסוק כמה ומי עולים בשבת לתורה?   נזכר “בני ישראל” חמש פעמים בפסוק אחד?  

חייו של משה רבנו.

וכי לאורה הוא צריך?!
1”בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות” )במדבר ח’, ב’(. א. 

וחכמים שואלים )ראה פרש”י( אם אתה מדליק נרות צריך שהם יהיו מול האנשים 
כדי שיהנו מהאור. ולמה כאן הנרות מסתכלים אל מול פני המנורה2? מה התורה 
באה לרמוז בזה? אלא ללמדך שהקב”ה לא צריך את האור של המנורה. האורה 
זה בשבילך. ואם אתה עושה את האורה מול ההיכל ובית קדש הקדשים זה 
נראה כאילו הקב”ה מחכה לאור שלך. הוא לא צריך את האור שלנו. “עוטה 

כשלמה אורה” )ע”פ תהלים ק”ד, ב’( לא צריך את האור של בני אדם. 

כל החכמות הן לצורך התורה
אבל יש עוד הסבר, שבעת הנרות רומזים על שבע חכמות3, מה הם שבע ב. 

חכמות? חשבון הנדסה אסטרונומיא זה דבר אחד. ואחר כך רפואה וטבע 
)פיזיקה(, והגיון )פילוסופיא קשורה להגיון(, ומוסיקה. אלה שבע חכמות. וכל שבע 

החכמות האלה צריכים להאיר מול פני המנורה. אם לא למדת את החכמות 
האלה - לא למדת. אבל אם אדם למד אותם - שילמד לשם שמים. שישתמש בהם 
להבין את התורה, כמו שהרמב”ם עשה. יש דברים סתומים במשניות בכלאים, 

1.  שיעור זה )על פרשת בהעלותך( משולב מב’ שיעורים שמסר מרן רבנו שליט”א בין מנחה 
לערבית ביום י”ג בסיון התש”ע ובי”ג בסיון התשע”ב. המערכת.

2.  פעם היו דפוסים ישנים של סדור “תפלת ישרים”, )היה לנו דפוס עוד משנת תש”ט וכתוב עליו: 
“ב’ למדינת ישראל”, איני זוכר אם זה של מנצור או של בקאל(, ובעמוד שלפני ברוך שאמר יש שם 
“למנצח בנגינות” בצורת המנורה, ולמעלה כתוב: “למנ” “צח” “בנגי” “נו” “מז” “מור” “שיר”, 
ויש תמונה שם כאילו השלהבות הימניות פונות לאמצע והשמאליות פונות לאמצע. אלה 
פונים לכאן ואלה פונים לכאן, ובאמצע יש שם “נו”. ואנחנו חידשנו שלא אומרים “נו”, אלא 
אומרים “נ” בלבד, כי בתהלים המלה “בנגינֹת” היא בלי וי”ו. רק עקשן אחד אומר לי: “חוצפא 
ישגא”. חוצפה שלו! בן בליעל. הוא רצה שאני אכתוב לו המלצה על בית כנסת שהוא רוצה 
לבנות באיזה מקום בצפון, כתבתי לו. אחר כך הראה לי “למנצח בנגינֹת” שהוא עשה, אמרתי 
לו: למה עשית “נו” בוי”ו? אמר לי כן, ככה כתוב בספר הרוקח, “חוצפא ישגא מי שכותב 
בנגינֹת בלי וי”ו”. אין חצוף ונבל יותר ממנו! מבקש ממני המלצה, ואחר כך תאמר חוצפה 

ישגא?! שלא יבנה בית הכנסת. אנשים חצופים כאלה שישארו בתוך מרתף... 
“בנגינֹת” כותבים אותה בלי וי”ו, ואין שום ראיה מהרוקח. יכול להיות שהרוקח גרס בוי”ו, 
ויכול להיות שהרוקח כתב מלא. פעם אחת מצאתי פירוש על התורה בשם הרוקח )לא מופיע 
ב’אוצר החכמה’, אבל מצאתי אותו בבית כנסת של ויז’ניץ(, והוא כותב שם “בשביה” עם א”ת ב”ש 
שלה עולה כך וכך )בשבייה באתב”ש שבשממץ. ביחד עם בשביה עולה 1101(, ו”בשביה” עושה 
אותה כאילו היא כתובה בשני יודי”ן, אין דבר כזה בעולם! בשביה כותבים אותה עם יו”ד 
אחת בתנ”ך כולו, והוא עשה אותה מלא. אז מה הראיה מהרוקח?! התהלים שלנו מוחזק 

מדורי דורות שכותבים “בנגינֹת” בלי וי”ו. זה הכל.
3.  פעם היו רק שבע חכמות, היום הם התפתחו והסתעפו. יש מאות ואלפים. פעם היה רופא 
אחד על הכל, רופא גברים, רופא נשים, רופא עינים, רופא אזניים ורופא ילדים. היום לא, 
רופא גברים לבד, רופא ילדים לבד, רופא עינים לבד. ויש בתל השומר מחלקה לעינים, כל 
גיד לבד, זה לרשתית זה לקרנית וכל מיני דברים. העין הקטנה הזאת עשו עליה בנין ענק... 
ורופא אף אוזן גרון זה גם כן לבד. אמרו עוד מעט יעשו רופא אף ימני לבד ואף שמאלי לבד... 

התפתחו, לכן היום יש מאות ואלפים חכמות, אבל במקור היו רק שבע חכמות.

בעירובין, בראש השנה, בכלים, באהלות, וחכמים לפניו לא פירשו אותם. אולי 
פירשו אותם באופן שטחי, לא בעומק, כי לא כולם הבינו את העומק שיש בהם. 
והרמב”ם לקח את החכמות, רתם אותם לתורה. אמר )שו”ת פאר הדור סי’ מ”א( 
מי שרוצה להכיר את זה יסתכל  “לקחתי אותם לרקחות לטבחות ולאופות”. 
בהלכות קידוש החדש שלו, שעד היום אין אחד בעולם שמבין אותם על בורים4! 
והחשבון של הרמב”ם הכי מדוייק. הרמב”ם לקח את הידע שהוא למד ואסף 

מכל מקום והשתמש בו לתורה. “אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות”.

הכל נובע מהתורה
וגם יש רמז לחברת ‘אמפה’ )פעם היא הייתה החברה הכי גדולה, “אמקור” זה אמפא, ג. 

אמפה... לא בורחים  המנורה” ראשי תיבות  פני  מול  וכל החשמל אמפא(, “אל 

מהתורה. מה שלא תעשו הכל בא מהתורה. אומרים שחברת ‘מקורות’ )של המים 
של כל המדינה כולה(, מאיפה בא השם שלה? הטילו עבודה זו על איש אחד, אמרו 

4.  החזון איש עסק בקידוש החדש שנתיים שלמות. ופעם אחת בשביל לברר חשבון אחד, 
כתב דפים על דפים של חשבונות. אמר אולי טעיתי? הם מאד מסובכים. אז הוא נתן אותם 
לשליח שלו, אמר יש איזה מקום בזמנו שיש בו מחשב ענק )לא כמו היום מחשב קטן( שמביא 
חשבונות רבים, “והמה בקשו חשבונות רבים” )קהלת ז’, כ”ט(... בנין שלם, לך לשם ותבדוק 
אם לא טעיתי, בדק ובדק ואמר לו הכל בסדר. אמר יופי, שמר את התמצית וגנז את כל 
הדפים. אמר לו: למה אתה גונז אותם, זה סתם חשבונות? אמר לו: זה חשבונות של קדושה! 

חשבונות לפרש את הרמב”ם בקידוש החדש זה קודש. צריך לגנוז את זה. 
ומה הרמב”ם עשה בחשבונות האלה? אם יבואו רמאים ויגידו לסנהדרין ראינו את הלבנה 
אתמול, הסנהדרין צריכים לדעת שהם ראו באמת, אולי הם לא ראו? אז אם על פי החשבון 
נודע שהלבנה לא יכולה להיראות, או שהם שקרנים או שהם מדמיינים שהם ראו איזה ענן 
וחשבו שזו לבנה. אתה חייב ללמוד, אין לך ברירה. שבעה עשר פרקים בהלכות קידוש 
החדש בנויים על עומק האסטרונומיה. ואני אמרתי רמז “החדש הזה לכם ראש חדשים” 
)שמות י”ב ב’( הזה גימטריא שבעה עשר, משה רבנו למד אצל הקב”ה שבעה עשר פרקים 
אלה )הפרק הראשון הוא הקדמה והפרק האחרון )פרק י”ט( הוא תוספת. הרמב”ם כתב שזה רק תוספת 
להשלים את העניינים, אבל העיקר שבעה עשר(, בוא תלמד ותעביר את זה לסנהדרין, והדברים 
היו בעל פה עד שהרמב”ם העלה אותם על הכתב מתוך שלמד אותם בספרי חכמי יון. אמר 
אל תגידו למה ללמוד מיון, כי דבר שהוא אמתי אני לא סומך על היונים, אלא אני סומך על 

ההוכחות. הדבר נודע שהוא אמת. נקודה. 
הקראים עד ימינו מתפארים עלינו ואומרים: אתם עושים על פי חשבון כ”ט י”ב תשצ”ג, וזה 
לא מדוייק. כי זה החשבון האמצעי – ממוצע, ואילו אנחנו עושים על פי הראיה, יש להם על 
פי עדים ורואים וכו’ וכו’ )יש להם בית דין משלהם(. אבל כל פעם שהם עושים הם טועים... עד 
שבא ד”ר אחד בזמננו שהוא חרדי )או חצי חרדי( ולימד אותם את החשבון של הרמב”ם. יש 
אחד בשם שי וולטר מישיבת כרם ביבנה שהוא שאל אותי אם מותר ללמד קראים קידוש 
החדש? אמרתי לו: מותר, מה יש בזה? זו חכמה כמו כל החכמות. הרא”ם - רבי אליהו מזרחי 
כתב )סימן נ”ז( שמותר ללמד קראים כל מיני חכמות, וזו פרנסה שלנו. אמר לי: לא, זה לא 
ככה, כי הד”ר ההוא לימד אותם כללי התכונה, ומאז הם לא טועים. ועכשיו הם צוחקים 
עלינו, אתם אומרים הלילה הזה תיראה הלבנה? לא נכון, הלבנה לא נראתה. והם אולי לא 
מקדשים בעדים אלא בראיה, אבל עושים חשבון, והחשבון שלהם משובש, אבל עכשיו 

שהם למדו את החשבון זה בסדר.

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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לו תחפש מקור לשם החברה של המים, חיפש וחיפש ולא מצא משהו מתאים. 
כל מה שמצא לא טוב. פתאום מצא: “מקולות מים רבים” )תהלים צ”ג, ד’(, אמר 
מקולות ומקורות זה בסדר... ואיך מצאו צו שמונה )כשרוצים להכריח את החיילים 
לבא בלי חכמות קוראים לזה “צו 8”(? אמרו שראש הממשלה הראשון בישראל לקח 

את העובד הדתי שלו ואמר לו תחפש לי מקור לצו שאי אפשר לברוח ממנו. 
קוראים לחיילים בצו שמונה... צריכים  חיפש וחיפש, אמר “ויקרא צו שמיני”, 
הכל נובע מהתורה. אין דבר מחוץ לתורה. מחוץ לתורה אין כלום, שום  לבוא. 
דבר. כל מה שיש לאומות העולם והם מתפארים בו, יש להם איזה חופש, “כיכר 
החופש”, ובצרפת יש להם “המהפכה הצרפתית” - שוויון אחוה חירות. מאיפה 
לקחו שוויון אחוה וחירות? מהתורה שלנו! הכל משלנו. “כי גנוב גונבתי מארץ 

העברים” )בראשית מ’, ט”ו(. 

 “כמראה אשר הראה ה’ את משה כן עשה 
את המנורה” מי עשה?

“וזה מעשה המנורה מקשה זהב עד ירכה עד פרחה מקשה היא כמראה ד. 
אשר הראה ה’ את משה כן עשה את המנורה” מי זה “כן עשה”? רש”י אומר: “כן 
עשה. העושה”. מי שעשה עשה, זה מובן מאליו. אם זה בצלאל, אם זה מישהו 
אחר. כמו שה’ אמר למשה, ככה עשה מי שעשה את המנורה. “ומדרש אגדה ע”י 
הקב”ה נעשית מאליה”. עשה חוזר על הקב”ה, איך לומדים את זה? הלימוד הוא 
פשוט, “כמראה אשר הראה ה’ את משה כן עשה” - ה’ שהזכרנו אותו עשה - “את 
המנורה”. הפסוק לא צריך לומר מי עשה, כי לפני כן כתוב ה’, וזה חוזר על שם ה’. 

מנין לנו שהחלומות הולכים אחר הפה?
ויש דוגמא כזאת בפסוק: “ויהי כאשר פתר לנו כן היה אותי השיב על כני ואותו ה. 

תלה” )בראשית מ”א י”ג(, הגמרא בברכות )דף נ”ה ע”ב( אומרת מנין לנו שהחלומות 
הולכים אחר הפה5? שנאמר “כאשר פתר לנו כן היה”. אבל מה הראיה? יוסף ידע 
את הפירוש הנכון. מי אמר לך שהולכים אחר הפה? לא מצאנו ראיה מיוסף, 
הוא היה חכם וידע את הפירוש האמתי, מי אמר לך שכל החלומות הולכים 
אחר הפה6?! אז כתב חכם גדול רבי ראובן מרגליות7 שהגמרא למדה את זה לא 
מהתחלת הפסוק, אלא מההמשך שלו: “ויהי כאשר פתר לנו כן היה אותי השיב 
על כני” - מי השיב על כני? הפשט הוא פרעה, אבל איפה כתוב פרעה בפסוק? 
אז הוא אומר לא, “השיב על כני” זה יוסף – “כאשר פתר לנו – יוסף! - כן היה, 
אותי השיב על כני” - על ידי הפתרון שפתר השיב אותי על כני ואותו תלה, ועל 
ידי הפתרון הרע שפתר לשר האופים תלה אותו. זאת אומרת הכל תלוי בפותר8. 

5.  מה זה אחר הפה? אם אתה מפרש טוב יהיה טוב, ואם אתה מפרש רע יהיה רע.
6.  הגמרא )ברכות דף נ”ו ע”א( מביאה סיפור ארוך על אביי ורבא שהיה להם איזה אחד פותר 
חלומות בבבל ששמו “בר הדיא”, ושניהם היו חולמים אותו חלום והולכים לבר הדיא, אביי 
משלם כסף, הוא עני )שבת דף ל”ג ע”א( אבל הוא משלם, ורבא לא משלם. כל אחד אמר לו: 
תגיד לי מה הפתרון? לאביי פותר פירוש יפה ולרבא פותר פירוש רע, וכל הדברים התקיימו. 
רבא אמר איזה חכם זה! איך הוא יודע?! יום אחד בר הדיא הזה נסע לאיזה מקום, ונפל ממנו 
פנקס. רבא ראה את הפנקס וראה שכתוב שם: “כל החלומות הולכים אחר הפה”. אמר לו: 
אה, אתה פירשת לי בכוונה לרעה כי אני לא משלם?! ככה אתה עושה?! על הכל אני מוחל, 
חוץ מפתרון אחד שאני לא מוכן למחול לך. פתר לו שאשתו השניה - בת רב חסדא – תמות. 
והיתה יקרה בעיניו, )אפילו לא מזכיר אותה בשם “אשתי” – “אמרה ליה בת רב חסדא אבא היה עושה 
כך וכך” )חולין דף מ”ד ע”ב(, וזו אשתו של רבא(, ופתר לו הרשע הזה לרעה ואשתו מתה, אמר על 
זה אני לא מוחל לך, והיה לו סוף רע מאד. הגמרא מספרת שם. אם כן החלומות הולכים אחר 
בחוץ לארץ כשאדם מספר חלום לא כל אחד יודע לפתור  הפתרון, תמיד תפתור לטובה. 
לטובה, אומרים לו: כֹיר ושלום ומליח” בסדר יהיה טוב. ויותר טוב שאדם לא יספר לחבריו, 
אלא יתפלל לבורא עולם. אם יש לו חלום שהוא חושש ממנו, יאמר את הנוסח בברכת כהנים 
– “רבונו של עולם אני שלך וחלומותי שלך” וכו’, ועם זה יתן צדקה בקופה ח”י שקלים, החלום 

הרע יתבטל ויתהפך לטובה.
7.  יש לו ארבעים-חמשים ספר, כל דבריו כמו מרגליות. ישר, פשטן ואמתי.

הרבה פעמים צריך אדם להיזהר לסיים בדבר טוב, ולומר רק דברים טובים. היה פעם    .8
מישהו ברעננה שבאימון צבאי קרה לו משהו ונפטר צעיר מאד. אז אני הלכתי לנחם )שכחתי 
מי זה, אבל אני זוכר את המקום למעלה לפני שש-שבע שנים בשנת תשס”ו(, אז סיפר לי השבוע רבי 
יעקב כהן שיהיה בריא שבאותו שבוע עלה הבחור הזה בפרשת וילך, וסיים את העליה שלו 
בפסוק )דברים ל”א, כ”ז(: “ממרים הייתם עם ה’ ואף כי אחרי מותי”. אמרתי לו: למה לא אמרת 
לו? אמר לי: לא ידעתי מה להגיד לו, כי נשארו בפרשה שלושה פסוקים, ואם הוא ימשיך עוד 
פסוק צריך לגמור כל הפרשה, אז יהיה משלים? הוא לא משלים, הוא רק סמוך. מה נעשה לו?! 
ומה עושים? חוזרים מלמעלה, אומרים לו תחזור כמה פסוקים למעלה ותפסיק פסוק לפני כן, 

עם ישראל ניצח
אז כאן אותו דבר – “כמראה אשר הראה ה’ את משה כן עשה - מי עשה? ו. 

ה’ – “את המנורה”. איך עשה? אמנם בצלאל עשה את המנורה, אבל איך אפשר 
לעשות מנורה שכולה מקשה אחת עם כפתורים ופרחים וכו’ לבד? כל כך יפה 
המנורה הזאת. אומות העולם רואים את המנורה הזאת ומשתגעים ממנה, כאשר 
לקחו אותה החיילים של טיטוס ימח שמו וזכרו, בשער הניצחון של רומי שמו 
שם את התמונה של המנורה שלנו וזהו, לקחנו מנורה מהיהודים9. מנורה כזאת 
שתיעשה מקשה אחת זה לא דבר פשוט, אלא בצלאל מכה ונעשה מאליו – “כן 
עשה ה’ את המנורה”. פעם הלך רבי חיים דוד הלוי ע”ה כתייר לרומי, ויש שם 
והמדריך הזה רומאי, והוא  מדריך שהיה מדבר אתם )באנגלית או בשפה אחרת(, 
אומר: השער הזה זה שער הנצחון של אבותי, טיטוס ניצח את היהודים. הסתכל 
עליו הרב ואמר לו: תגיד לי את האמת, מי ניצח בסוף? הוא או אנחנו? חשב וחשב, 
אמר לו: אתם ניצחתם! עם ישראל ניצח. עם ישראל עדיין שומר על התורה 
כבבת עין. יודע מתי שבת, ומתי פסח, ומתי פורים, ומתי כיפור, מתי אוכלים 
מצות ומתי עושים סוכות. ורומי איפה היא? מזמן הלכה לעזאזל... נשאר ממנה 

רק השער בלי כלום10... 

 מדוע דוקא אחר עון העגל נזכר “בני ישראל” 
חמש פעמים בפסוק אחד?

אחר כך נאמר איך הוקדשו הלויים תמורת הבכורות. פעם הייתה עבודה ז. 
בבכורות. פעם אחת בסוף פרשת משפטים הבכורות הקריבו קרבן: “וישלח את 
נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים לה’ פרים” )שמות כ”ד ה’(. מי 
אלו הבכורות. הם היו קדושים, ואחרי  זה נערי בני ישראל? סתם ילדים? לא, 
שעשו את העגל הפסידו, והלויים באו במקומם. אז נאמר על הלויים שיקח 
אותם לטהר אותם, ויזה עליהם מי חטאת, והעבירו תער על כל בשרם, וזה כדי 
לכפר עוון העגל כמו שרש”י מסביר )שם פסוק ז’(. ופתאום התורה אומרת )שם 
בני ישראל, לעבוד  פסוק י”ט(: “ואתנה את הלויים נתונים לאהרון ולבניו מתוך 

את עבודת בני ישראל באהל מועד ולכפר על בני ישראל, ולא יהיה בבני ישראל 
נגף בגשת בני ישראל אל הקדש”. חמש פעמים נאמרו “בני ישראל” בפסוק אחד, 
אפשר לפחות להוריד שתים, אולי הראשונה והשניה והרביעית בסדר, אבל 
על השלישית והחמישית אפשר לדלג ולומר: “לעבוד את עבודת בני ישראל 
באהל מועד ולכפר עליהם, ולא יהיה בבני ישראל נגף בגשתם אל הקודש”. מה 
זה “בגשת בני ישראל”, למה חמש פעמים? אז רש”י אמר להודיע חיבתן שנמנו 
חמש פעמים בפסוק אחד כמנין חמשה חומשי תורה. ולמה להודיע חיבתן דוקא 
בפסוק הזה? פעם ראשונה בתחילת ‘במדבר’ תכתוב בני ישראל חביבים עלי 
ויקרים עלי וכו’, למה רק הפעם? אז הסבירו ככה, עכשיו כאילו התורה “מגרשת” 
את בני ישראל, אתם לא בסדר, אני לוקח את הלויים במקומכם. אז ישראל הרגישו 
עלובים, כל הזמן הקב”ה אוהב אותנו - “בני בכורי ישראל” )שמות ד’, כ”ב(, “ואתה 
ישראל עבדי יעקב אשר בחרתיך זרע אברהם אוהבי אשר החזקתיך מקצות 
הארץ ומאציליה קראתיך ואומר לך עבדי אתה בחרתיך לא מאסתיך” )ישעיה 
מ”א, ח’-ט’(, ופתאום: לכו, עשיתם את העגל, יש לי לויים. אז אומר הקב”ה אע”פ 

שהחלפתי את הבכורות בלויים, עדיין אני מחבב אתכם, וכשאני נפרד מכם, אני 
מזכיר אתכם חמש פעמים בפסוק אחד! 

אין מה לעשות. סיים “אחרי מותי” ובירך, והשבוע היה אחרי מותו, נגמר. שאדם יזהר תמיד 
לומר רק מלים טובות, ולברך ברכות טובות.

9.  פעם אחת המנורה נטמאה בזמן בית המקדש ובאו הטבילו אותה, והצדוקים אומרים לא, 
כתוב “המנורה הטהורה” )שמות ל”א, ח’(, היא לא מקבלת טומאה... כאשר הפרושים הטבילו 
אותה, היא הייתה כל כך מבריקה עד שהיו הצדוקים אומרים: תראה, הפרושים האלה - 
)ירושלמי חגיגה פ”ג ה”ח(. כל  החכמים האלה - מטבילים את השמש - מטבילים גלגל חמה... 

כך המנורה היתה יפה.
למפרע כגון  כמו שרש”י אמר בברכות )דף י”ג ע”א( שמי שקורא ק”ש למפרע לא יצא,    .10
“ובשעריך ביתך מזוזות”. אז חכם אחד )ספר ערוגת הבושם פרק כ”ט( אמר, למפרע קורא הפוך, 
למה צריך רש”י להביא דוגמא שבמקום “מזוזות ביתך ובשעריך” אמר “ובשעריך ביתך 
מזוזות”? אמר ההסבר של רש”י כך, מי שקורא דבר הפוך יחריב את הבית שלו – “ובשעריך 
ביתך מזוזות” - בשער של הבית יש רק מזוזות והבית נחרב. וככה בדיוק קרא לשער הניצחון. 

שער הניצחון קיים, אבל איפה רומי? נחרבה. לא נשאר ממנה כלום.



 לרפואת 
 ידיד המוסדות הרב שר שלום 

בן מז’יאנה הי”ו בתושח”י
נא להעתיר בתפילה לרפואתו 

השלמה בקרוב

דברי תורה בעלון זה מוקדשים 
לעילוי נשמת

דברי תורה בעלון זה יעמדו

ת.נ.צ.ב.ה אמן

כמימס בן סתרונה 
סופר  ואשתו מינה 
יסמינה בת מרימה

“כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד”
וזה מה שאומרים בהפטרה של ראש השנה )ירמיה ל”א י”ט(: “הבן יקיר לי ח. 

אפרים אם ילד שעשועים כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד”. מה זה זכור אזכרנו? 
לא הכוונה בזכרון, אלא שאני מזכיר אותו, כל כך חביב עלי. “אפרים”, “אפרים”, 
“אפרים”. כלומר עם ישראל נקראים בשם אפרים. למה? כי יוסף הצדיק זן את 
כל האחים שלו, וליוסף יש שני בנים, והבן החשוב ביותר אפרים – “אחיו הקטן 
יגדל ממנו” )בראשית מ”ח, י”ט(. לכן “הבן יקיר לי אפרים - זה עם ישראל - אם 
ילד שעשועים כי מדי דברי בו - כשאני מדבר עליו – זכור אזכרנו עוד” - אני 

מזכיר אותו שוב פעם ושוב פעם. זה דברי רש”י עם תוספת נופך.

נרמז בפסוק כמה ומי עולים בשבת לתורה?
אבל יש רמז יפה שראיתי בשם מנחת שי11, שהתורה רומזת כאן כמה עולים ט. 

לתורה ביום שבת. יש לנו כהן ולוי וחמשה ישראלים, והם כתובים כאן. “ואתנה 
את הלויים נתונים לאהרן ולבניו”, זה לוי וזה כהן, וחמש פעמים בני ישראל זה 
חמשה ישראלים. הכל כתוב כאן. אבל הוספתי כאן עוד רמז, הגמרא אומרת )גיטין 
דף נ”ט ע”ב( “נקטינן אין שם לוי, קורא כהן במקום לוי” - הכהן עולה פעמיים. 

נתונים לאהרן ולבניו” - אם אין לוי, הם  איפה זה כתוב? “ואתנה את הלויים 
נתונים לאהרן. הלויים בשבילו12. 

11.  וזה מובא בספר משכיל לדוד של רבי דוד עידאן ע”ה, אמר “הרמז הזה נכון וחזק ודברי 
פי חכם חן”, כל כך התפעל מהרמז.

12.  זו הלכה פסוקה וידועה בכל העולם, חוץ מאדמו”ר אחד בירושלים שאינו מרשה לכהן 
לעלות פעמיים. אם יש לו לוי בבית הכנסת, אומר בסדר. ואם אין לוי, הוא אומר לכהן: תעשה 
טובה תצא מכאן, אל תעלה, כי זה ספק ברכה לבטלה. מה ספק ברכה לבטלה? הגמרא אומרת 
שיעלה פעמיים. אבל הוא אומר שיש איזה ספק שהעלה חכם אחד מהאחרונים - רבי יהודה 
אסאד )שו”ת יהודה יעלה חאו”ח סי’ מ”ה(, שאמר אם הכהן יעלה במקום לוי ויברך זו ברכה לבטלה. 
אבל זה לא ברכה לבטלה בדבר שנוהג בכל הדורות, וגמרא מפורשת בגיטין נקטינן כהן עולה 
במקום לוי, וכי פירושו שיעלה בלי ברכה? שיעלה ויברך. ואבא ע”ה הקפיד על כהן שעולה 
במקום לוי שאפילו יאמר שוב פעם “ה’ עמכם”. היה בחור אחד ב’כסא רחמים’ בחוץ לארץ 
שמו רפאל כהן, עכשיו הוא עורך דין בגבעת שמואל, לא מצא פרנסה ]אחרת[, היה תלמיד 
חכם, למד שבע שנים וכתב תשובות והכל, נולד בתש”י, ועכשיו ]תשע”ב[ הוא בן ששים 
ושתים, אז הבחור הזה היה עולה לתורה, ואחר כך כשאין לוי היו אומרים יקרא במקום לוי, 
והוא היה אומר “ברכו את ה’ המבורך”, ואבא היה אומר לו: אל תגיד ברכו, תגיד עוד פעם 
“ה’ עמכם”, כאילו אתה אדם חדש שבאת לעלות. אז ודאי שהוא מברך, אין בזה שום ספק 
שבעולם. דבר שהונהג במשך דורות רבים אי אפשר פתאום לערער עליו, לא ככה עושים. 
הרמב”ם בהלכות שמטה )פ”י( דעתו היתה לא כמו שאנחנו עושים, אומרים השמטה ע”פ 
הרמב”ם, אבל זה לא בדיוק, הרמב”ם הביא שתי דעות, דעת הגאונים כמו שאנחנו עושים, 
תשס”ח שמטה, תשע”ה שמטה ]תשפ”ב שמטה[, אבל הרמב”ם אומר שמהגמרא משמע לו 
אחרת, ואפי’ הכי הרמב”ם כפף את ראשו וקיבל את דעתם של הגאונים. למה? אמר )הלכה ו’( 
“הקבלה והמעשה הם עמודי ההוראה”. מה שראית מאבותיך בכל הדורות זו הדרך, תמשיך בה. 
על איזה פרט קטן אפשר להתווכח, אבל דבר שנהגו כל הדורות שהשנה הזאת היא שמטה, 
תהפוך להם את העולם?! יש ארבע דעות בשמטה, מי שיעיין בחושן משפט )סי’ ס”ז( יראה 
שם בפרישה שמאריך בזה, ובש”ך וטור וב”י, אבל נקטנו כך וכך וזהו. אם אדם יערער בכל 
דבר, לא ישאר לו שום דבר ברור. ויותר גרוע מזה, אדם יגיד היום הבנתי את הפשט בגמ’ ככה, 
ופתאום מחר ראיתי בחלומי פשט אחר... לא ככה עושים. אם מקובל שהכהן קורא במקום 

לוי ומברך עוד פעם, אז אין בזה שום חשש של ברכה לבטלה.
25 נדמה לי(, והוא ת”ח גדול.  הזה נקרא אדמו”ר מסאוורן ברחוב הר נוף )מספר  והאדמו”ר 
שמו רבי יששכר דוב הגר ]נ”ע בי”ג בתמוז תשע”ג[. כל פעם שבא אלי הוא מספר לי שהוא 
בקי בהלכות גיטין יותר מהספרדים )כשבא איזה ספרדי והוא מבטא את השם שלו משובש(. פעם 
בא אחד )הוא היה בבית דין באשקלון עם שני דיינים ספרדים( והוא אמר לו מה השם שלך? אמר 
“שושו”. באו לכתוב שושו, אמר להם לא, זה סוסו. אמרו לו למה? אמר להם זה קיצור משם 
יוסף. אמרו לו: מה, אתה עושה דרשות בשמות? מאיפה אתה מביא את זה? הראה להם בספר 
שדה מגרש של הגאון ר’ אברהם אדאדי מלוב לפני מאה וחמשים שנה, שאמר )גט ל”ג( סוסו 
זה קיצור משם יוסף. הוא בקי בכל הדברים האלה, אחר כך פרש מדיינות ונעשה אדמו”ר 
בירושלים בהר נוף והוא מחמיר בדבר הזה. לא ראינו חומרות כאלה. אם אין לוי, קורא כהן 
פעמיים. “ואתנה את הלויים נתונים לאהרן ולבניו”, הם שלו. אם יש לויים – שיעלו, ואם 

לא, אהרן לוקח את החלק שלהם. 
כאן הוסיף רבנו שליט”א )כתשובה לשאלה מהקהל(: אם באותו מקום יש מנין אחר מנין אין 
הכי נמי, תוכל לעלות כמה פעמים. ואם יש לך שלושה ארבעה מניינים וכולם אין בהם לוי, 
תוכל לעלות שמונה פעמים ביום, כל מניין פעמיים, תשב שם ותקרא בן איש חי או משהו, 
ותעלה עוד פעם כהן במקום לוי, תרוויח ביום אחד שש עשרה ברכות, בחר בנו ונתן לנו... 

וגם לשאת כפיים אתה יכול כמה פעמים.

כמה לויים הניף אהרון הכהן?
“ויתחטאו הלוים ויכבסו בגדיהם וינף אהרן אותם תנופה לפני ה’” )במדבר ח’, י. 

עשרים ושנים אלף לויים אהרן  והמדרש אומר )בסוף קהלת רבה פי”ב פ”א(:  כ”א(. 

הניף אותם. איזה גבור היה אהרן! אבל יש לי קושיא על המדרש הזה, כי זה לא 
עשרים ושנים אלף. עשרים ושנים אלף זה הלויים מבן חודש ומעלה, אבל הלויים 
שעבדו בבית המקדש ובמשכן היו שמונת אלפים וחמש מאות ושמונים )והם ספורים 
ומנויים בפרשת נשא ד’ מ”ח(, לא יותר מזה. כנראה שעשרים ושנים אלף לאו דוקא, 

כי למה שיניף ילדים קטנים? הוא הניף רק את כל אלה שעומדים לעבוד במשכן.

כמה שנים חיו אז וכמה היום?
“זאת אשר ללויים, מבן חמש ועשרים שנה ומעלה יבוא לצבוא צבא וגו’. ומבן יא. 

חמשים שנה ישוב מצבא העבודה” )במדבר ח’, כ”ד-כ”ה(. למה בן חמשים שנה? כי 
הוא כבר נחלש, לא יכול לעבוד. היום הפנסיה מגיל ששים, ששים וחמש, ששים 
ושבע, אבל זה כמובן מי שעובד עבודה לא כל כך קשה, מי שעובד את עבודת 
הלויים - מרים קרשים ומשאות והולך וכו’, אז זה קשה לו, והוא מסיים יותר 
“תפלה  מוקדם13. תוספות שואלים ביבמות )ס”ד ע”ב ד”ה ימי( כתוב )תהלים צ’( 
13.  זה כמו להבדיל הספורטאים שהם מקבלים את הפנסיה שלהם בגיל ארבעים, כי קשה 
להם. הם מתעמלים ומתעמלים ומתעמלים, ובסוף נופלים. רפאל הלפרין ע”ה היה גבור 
חיל, יש לו ספר, פעם היה ספר קטן - “זירת חיי” )מישהו הביא לי אותו(, אחר כך עשה ספר 
ענק - “זירות חיי”, ושם הוא מראה איך הוא נלחם בכל הגבורים בעולם, אחד “עלי בבא”, 
וכל מיני שמות, ערבים ונוצרים, נתן לכולם מכות, ואחרי שנתן מכות לכולם וכיסח את 
כולם, נזכר בדברי החזון איש שאמר לו: עכשיו תלמד תורה. בא ולמד תורה. וכשהגיע לגיל 
שמונים התחילו לכתוב עליו “הגבור הגדול הזה שנכנס לגוב האריות ועשה את כל המלחמות 
שבעולם, מתחיל עכשיו את השמונים השניים שלו”. בגיל שמונים ושבע נפטר, גמרנו, זהו. 

אדם שמעביד יותר מדאי את הגוף שלו, זה לא טוב. הגוף גם כן יש לו גבול. 
דבר אחד יש שמותר להעביד ואף פעם לא יקרה לו כלום, אלא אם כן האדם בר מינן חלה, זה 
המוח. כמה שאתה מעביד אותו, כמה שיעבוד, יותר טוב. המוח אף פעם לא מתעייף. זה משהו, 
זה מתנה מהקב”ה. פעם הרב שלמה יוסף זוין )שהיה בא לאדמו”ר מליובאוויטש, הוא חבדני”ק, 



למשה איש האלקים” וגו’, ושם כתוב )פסוק י’(: “ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם 
בגבורות שמונים שנה”. מה פתאום?! הרי משה רבנו חי מאה ועשרים שנה? אז הם 
תירצו שאת הפסוק הזה הוסיף דוד המלך. כלומר דוד המלך ערך את המזמור, יכול 
להיות שמשה רבנו אמר “ימי שנותינו מאה ועשרים”, ודוד ראה שהדורות נחלשו, 
הוא חי שבעים, ויש כאלה חיים שמונים )ועד היום הזה לא נשתנה כלום(, אז הוא אמר 
אפשר לומר אחרת, הרמב”ם שואל )מו”נ ח”ב פרק מ”ז( מדוע בדורות  ככה. אבל 
שמאדם הראשון עד נח חיים שמונה מאות שנה - תשע מאות שנה - שבע מאות 
שנה, מאיפה זה? אז הוא אמר רק הם בלבד חיו ככה14. ואותו דבר אפשר לומר 
והוא מבוגר מהאדמו”ר בחמש עשרה שנה, האדמו”ר נולד בתרס”ב והוא נולד בתרמ”ו-תרמ”ז משהו 
כזה, והוא היה קורא לו רש”י - רבי שלמה יוסף( בגיל תשעים הסכימו במדינה כאן לתת לו “פרס 
ישראל” על החיבורים שלו, חיבור האנציקלופדיה התלמודית, והוא גם כתב כמה ספרים, אז 
הוא בא זקן עם כסא גלגלים, ושאלו אותו: איך הרב מרגיש? אמר “מכף רגל ועד ראש אין בו 

מתום )ישעיה א’, ו’(, עד הראש ולא עד בכלל”... הראש עובד טוב, הראש בסדר.
14.  היום יש פרופסור אחד שטוען שאדם יכול לחיות עד אלף שנה. פעם היו קוראים ]ככה 
בתורה[, ולא היו יודעים מה לעשות. אומות העולם היו עושים פירושים של הבל, אברבנאל 
מביא אותם, אמרו, הקדמונים היו מחשבים כל חודש שנה, )כמו תינוקות... כל חודש זה שנה(, 
אז אדם הראשון כמה חי? תשע מאות שלשים? תחלק את זה על שתים עשרה זה שבעים 
ושבע וחצי, זה לא הרבה, ככה חיים היום. חנוך “מסכן” חי שלוש מאות ששים וחמש שנה, זה 
שלושים שנה, באמת מסכן, עלה לשמים בקיצור שנים. אבל כולם חיו משהו נורמלי. האברבנאל 
אומר שקרנים! תראו בפרשת נח, התורה מספרת על המבול, המבול התחיל לרדת בשש מאות 
שנה לחיי נח ונגמר באחת ושש מאות שנה, ויש שם חדשים על חדשים על חדשים, וחדשים 
מלאים שלושים יום, “ובחודש השני בשבעה ועשרים יום לחודש יבשה הארץ” )בראשית ח’ 
י”ד(. אמרו בא מישהו לרבי חיים מבריסק, ואמר לו חוקרים בדורנו גילו שהחודשים של זמן 
אדם הראשון ונח היו של עשרה ימים, כל עשרה ימים זה חודש, אמר לו הנה פסוק “בשבעה 

ועשרים”, מה תגיד על זה?! זו שאלה... 
אז איך באמת חיו כל כך הרבה? יש כאלה אומרים שפעם האויר היה טוב, היה זך. וגם מזג 
האויר לא היה פעם גשם ופעם זה, לכן לא היו מחלות חורף ומחלות קיץ, הכל היה בריא. 
פעם בא מישהו לקופת חולים והיה מחכה לד”ר ארדיטי )זה ד”ר שעבר גיל פנסיה ורצה להמשיך 
לעבוד, היה מנהל קופ”ח ברחוב הגלגל, אמר תנו לי לעבוד תחת שם של מישהו אחר, אז עבר שם ברחוב 
עזרא, ואני זוכר שהייתי בא אליו והוא קובע לך בשעה עשר ורבע, בעשרה לאחת עשרה עוד התור 
לא הגיע... התור שלך מאחר, והוא מדבר, יש לו נחת רוח לדבר. כל המבוגרים מדברים הרבה...(, אז 
הוא לקח חומש והתחיל לקרוא: אדם הראשון חי תשע מאות שלושים, שת חי תשע מאות 
ושתים עשרה שנה, אמר ודאי, לא היה קופת חולים... אם היה קופת חולים, היו חיים פחות. 

על הקושיא של התוספות, רק משה רבנו חי מאה ועשרים )והוא ואהרן אותו דבר(. 

 ראיה מהפרשה שאורך החיים היום 
כאורך החיים בדורות הראשונים

וראיה לדבר שלא כולם חיו ככה – מכאן. כי אם נניח שבאותו דור של משה רבנו יב. 
חיו מאה ועשרים, אז מתי האדם מתחיל להזדקן? בגיל שמונים או בגיל תשעים15, 
ולמה התורה אומרת “ומבן חמשים שנה ישוב מצבא העבודה”, למה חמשים? תן 
לו עוד עשרים או שלושים שנה? אלא מוכרח שהיו רק בודדים שהאריכו ימים 
עם בריאות )וגם היום יש אנשים כאלה בריאים(. אבל רוב העולם חיים שבעים שנה, 
בגיל חמשים זה פנסיה לא יכול להרים וכדו’, ולכן “מבן חמשים שנה ישוב מצבא 
העבודה”, וממילא הפסוק שאמר “ימי שנותינו בהם שבעים שנה” אמר אותו משה 
רבנו כפשוטו, כי רוב העולם בזמנו חיו שבעים-שמונים16. הרי ככה אמרו שדור 
המדבר נגזר עליהם עד גיל ששים, כל מי שפחות מגיל עשרים לא נגזר עליהם, 
למעלה מגיל ששים לא נגזר עליהם, ומי שהיה באמצע - כל אחד כשהגיע לגיל 
ששים, בליל תשעה באב הוא חופר את הקבר שלו ומחר נגמר, מכסים עליו וגמרנו.

אבל הרמב”ם אמר אחרת, שרק אותם האנשים שנזכרו בתורה היה להם אריכות ימים לסיבה 
מיוחדת, ורוב בני האדם חיו כמונו. 

15.  כלב בן יפונה אמר ליהושע “הנה אנכי היום בן חמש ושמונים שנה”, “ככוחי אז וככוחי 
עתה” )יהושע י”ד, י’-י”א(, היה גבור חיל.

16.  שאלה מהקהל: למה משה רבנו נתן קצבה של שבעים שנה? השיב רבנו שליט”א: משה 
כדי  י’(,  רבנו לא נתן קצבה, הוא אומר השנים שלנו קצרות, “כי גז חיש ונעופה” )תהלים צ’, 
שאדם ידע שהוא צריך לשמור עליהם, לא יבזבז את זמנו בחינם. הוא מספר את המציאות. 
אם אני אומר לך תוחלת החיים היום שבעים ושמונה שנה, אני נותן קצבה? זו המציאות, עד 
היום זה לא נשתנה. הרבה אנשים חיים בין שבעים לשמונים, אז זה הפשט. אבל הפרופסור 
ההוא אומר שהוא זכה לראות גברת אחת גויה בת מאה ושלושים, איזה זכיה זאת?!... יש 
לנו כאן בארץ ישראל בתר”ץ הסבא קדישא אלפאנדרי חי מאה ועשרים )מאה ושמונה עשרה 
לפחות(, בלילה האחרון לפני פטירתו כתב תשובה עם מקורות בהלכה. איפה נמצא דבר כזה 
בעולם?! ודאי שאדם יכול לחיות. והוא טוען שעל פי הטבע יכול אדם להאריך ימים עד אלף 

שנה. מי שרוצה להאמין לו, שיאמין...



רמזים בפסוק לתולדות חייו של משה רבנו
ואני אמרתי דרך רמז: “ימי שנותינו בהם שבעים שנה, ואם בגבורות - לקבל יג. 

תורה מפי הגבורה - שמונים שנה”, כי בגיל שמונים משה רבנו עלה לקבל את 
התורה. ואחר כך כתוב: “ורהבם עמל ואון” - כי בנערותו עדיין לא קיבל את 
התורה, עבר במדין ובמקומות כאלה17. הרבה עברנו בחיים. “כי גז חיש ונעופה”, 
כמה עולה כי גז? ארבעים - עוד ארבעים שנה אחרי שמונים - “חיש ונעופה”... 

ובדיוק הוא חי מאה ועשרים שנה18.
17.  יש אומרים שמשה רבנו היה מלך כוש, יש ספר דברי הימים של משה רבנו. האבן עזרא 
אומר הספר הזה לא מקובל, ולא צריכים לסמוך עליו. והספר הזה אומר שלקח אשה כושית 
ולא קרב אליה וסיפורים ארוכים. גם רשב”ם וגם אבן עזרא לא מתייחסים לספר הזה, אומרים 

זה לא מדרש חכמים, מי יודע מי כתב אותו.
18.  היה יהודי אחד שהיה בערכים ושם מדברים על חזרה בתשובה, אמרו לו תשמע, דוד 
המלך מדבר על הגז. התפלא: גז? אמרו לו: כן, הנה תהלים – “כי גז חיש ונעופה”. אם יש גז, 
אתה נותן גז ואתה עף... אמר להם אתם משקרים. מתי נדפס הספר הזה? לפני חמש שנים, 
אז הכניסו בתוך התהלים את הפסוק הזה. )הם למדו אצל הכופרים שזה מזויף וזה נכנס מאוחר 
וזה בימי בית שני וזה בימי בית שלישי... מבלבלים את המוח(. מי אמר שאת זה אמר דוד המלך? 
אמרו לו: בוא נראה לך, חפשו לו ספר תהלים לפני מאתים שנה, היה אז גז או לא היה? לא 
היה. פתחו לו מזמור צ’ – “כי גז חיש ונעופה”. הוא התפלא: מה, דוד המלך יודע על הגז?! 
חזר בתשובה, גמרנו. “כי גז חיש ונעופה”. לפעמים פסוק אחד שבתור בדיחה אתה אומר הוא 
עוזר לאנשים. היתה אשה אחת שהיתה צריכה לעבור בדיקת אם. אר. אי. )אתם יודעים מה זה? 
אומרים שהיא הכי מדוייקת מכל הבדיקות של היום. יש “אולטרא סאונד”, יש “סיטי” בראש, אבל אם 
אר אי זה הכי מדוייק(, והיה לה פחד נוראי מהבדיקה הזאת, מכניסים את האדם בתוך חבית, 
ואחר כך: תק, תק, תק, עד שמוציאים אותו אחרי עשרים דקות, הכל בסדר ותשובה בעוד 
שבוע, אז פעם היא באה לישיבה )היא היתה עוזרת לישיבה, אשה טריפוליטנית נשואה לאשכנזי, 
והיא באה לישיבה ומביאה כל מיני סופגניות לתלמידים למנוחת אמה. והם יהודים טובים, וגם בעלה הוא 
אדם ירא שמים(, והיה לה פחד מאם אר אי, אמרתי לה כתוב אם אר אי בתהלים, אמרה לי איפה 
זה כתוב בתהלים? אמרתי לה הנה, בפרק ה’ )פסוק ב’( כתוב: “אמרי האזינה ה’ בינה הגיגי”. 
יש אם אר אי בתהלים. לפני שתכנסי לאם אר אי תקראי את המזמור הזה, נרגעה לחלוטין. 
אחר כך הבדיקה היתה בסדר. ברוך ה’. יש בתורה כח לעודד אנשים, לשמח אנשים. לא בחנם 
אמרו “העוסק בתורה לשמה משמח את המקום משמח את הבריות” )אבות פרק ו’ משנה א’(. 
לא גוזרים, תתפלל! תלמד להתפלל,  אנשים מפחדים מהעתיד, אומרים לך: תגזור, תגזור. 
והתפלה נשמעת מכל אדם, אל תחפש סגולות מיותרות. “תפלה תשובה וצדקה מעבירין את 

רוע הגזירה” )פיוט ‘ונתנה תוקף’(.



המשך מעמוד 8 

 ֵאין ֵיאּוׁש ָּבעֹוָלם ְּכָלל
ַּפַעם ָהִייִתי ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש "ַנְדבֹוְרָנא", ּוָבא ָחָכם ֵּתיָמִני ְוָאַמר ִלי: "ֵיׁש ָלנּו 

ַסָּבא ָקִׁשיׁש ֶּבן ִּתְׁשִעים ְוָחֵמׁש, ְוהּוא חֹוֶלה ַבַּמֲחָלה ְׁשלֹוִׁשים ָׁשָנה, ְוַעְכָׁשו 

הּוא ִנְמָצא ְּבֵבית חֹוִלים ְוֵאין ִסּכּוי ִלְרפּוָאתֹו, ַהִאם ֻמָּתר ְלִהְתַּפֵּלל ָעָליו 

ֶׁשָּימּות?" ָאַמְרִּתי לֹו: "ַמה ִּפְתאֹום? ָלָּמה ְלִהְתַּפֵּלל ָעָליו ֶׁשָּימּות? ַהָּקדֹוׁש 

ָּברּוְך הּוא יֹוֵדַע ַמה ַּלֲעׂשֹות, ְוָלֵכן ִּתְתַּפֵּלל ָעָליו ֶׁשִּיְתַרֵּפא, ִּכי ִמי ָאַמר ְלָך 

ֶׁשֵאין ִסּכּוי?!" ַאֲחֵרי יֹוַמִים ָׁשַאְלִּתי אֹותֹו ִלְׁשלֹומֹו ֶׁשל ַהָּקִׁשיׁש ַהֶּזה, ְוִסֵּפר 

ִלי ֶׁשהּוא ָהָיה ְּבֵבית חֹוִלים ְּבִלי ַהָּכָרה, ּוִפְתאֹום ָּפַקח ֶאת ֵעיָניו ְוָאַמר: 

"ָמה ֲאִני עֹוֶׂשה ָכאן? ְקחּו אֹוִתי ַהַּבְיָתה", ּוֶבֱאֶמת ָלְקחּו אֹותֹו ַהַּבְיָתה 

ְוִנְגַמר ַהִּסּפּור. ֶּפֶלא ְפָלִאים, ְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה הּוא ִמְתמֹוֵדד ִעם ַהַּמֲחָלה 

ְוִהיא ֹלא ָיְכָלה ְלַהְכִריַע אֹותֹו, ִּכי ַהָּקָּב"ה ִהְכִריַע ֶׁשַהֶּבן ָאָדם ַהֶּזה ִיְחֶיה.

 ָהָיה עֹוד ִסּפּור ְּבָבחּור ֶאָחד ֵמַהְיִׁשיָבה, ֶׁשּנֹוַלד ַלֲאחֹותֹו ֵּבן ֹלא ָכל ָּכְך 

ַמְרִּגיׁש טֹוב, ְוָהיּו ְצִריִכים ְלַהְנִׁשים לֹו ַחְמָצן, ֲאָבל הּוא ָהָיה ֶעְׂשִרים ַּדּקֹות 

ְּבִלי ַחְמָצן ַעד ֶׁשִהְנִׁשימּו לֹו, ְוהּוא ְכָבר ֹלא ָהָיה ְבֵסֶדר, ְוָהרֹוְפִאים ָאְמרּו 

ֶׁשֵאין ַמה ַּלֲעׂשֹות. ָׁשֲאלּו ֶאת ָהַרב ִפיֶרר ֶׁשִּיְהֶיה ָבִריא, ְוָאַמר ָלֶהם ֶשֲאִפּלּו 

ִאם ַיְבִריא הּוא ִיְהֶיה ַרק ֶצַמח, "ֶצַמח ְּבִלי ַיֲעֶׂשה ֶּקַמח" )ֵיׁש ָּפסּוק ָּכֶזה 

ְּבהֹוֵׁשַע ֶּפֶרק ח' ָּפסּוק ז'(, ֵאין ַמה ַּלֲעׂשֹות? "ֶצַמח ַהָּׂשֶדה" )יחזקאל פרק 

ט"ז פסוק ז'(. ֶזה ָהָיה ְביֹום ִׁשִּׁשי, ּוְביֹום ַׁשָּבת ָׁשַאל אֹוִתי ַהָּבחּור - ַהּדֹוד 

ֶׁשל ַהִּתינֹוק ַהֶּזה: "ַהִאם ֶאְפָׁשר ְלִהְתַּפֵּלל ָעָליו ֶׁשָּימּות?" ָאַמְרִּתי לֹו: 

"ֹלא ִמְתַּפְּלִלים ֶׁשָּימּות ֶאָּלא ֶׁשִּיְתַרֵּפא ְוַיְבִריא, ְוָאְמָנם ָהַרב ִפיֶרר ָאַמר 

ֶׁשִּיְהֶיה ֶצַמח, ֲאָבל ִעם ָּכל ַהָּכבֹוד ֶאְפָׁשר ֶׁשַּיְבִריא". ַאֲחֵרי ֶעְׂשִרים יֹום 

ֵהִביאּו ִלי ֶפֶתק ֵמָהִעּתֹון ֶׁשָּכתּוב ָׁשם ֶׁשַהִּתינֹוק ַהֶּזה ִהְבִריא ְוָעׂשּו לֹו 

ְבִרית. ַאֲחֵרי ִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים ָּבָאה ִאּמֹו ְוָאְמָרה ִלי: "ִהֵּנה ֶזה ַהֵּבן ֶׁשְּלָך!" 

ְלִהְתַּפֵּלל  "ַאָּתה עֹוַדְדָּת אֹוָתנּו  ִלי:  ָאְמָרה  ֶׁשִּלי?!"  ָאַמְרִּתי: "ֶזה ַהֵּבן 

ֶׁשַּיְבִריא". ּוִבְזכּות ֶזה ִהיא ִקְּבָלה ַעל ַעְצָמּה ְלַכּסֹות ֶאת ָהרֹאׁש ַּכֲהָלָכה. 

ָאָדם ָצִריְך ָלַדַעת ֶׁשֵאין ׁשּום ֵיאּוׁש ָּבעֹוָלם ֶאָּלא ָתִמיד ָצִריְך ְלִהְתַּפֵּלל. 

)גליון 49 אותיות כ"ג וכ"ד(.

  הּוא ּפֹוֵתַח ֶאת ַהֲחנּות ֶׁשּלֹו 
ַּבָּׁשָעה ֶׁשֻּכָּלם עֹוְמִדים ִלְסּגֹר 

)ָׁשִריף  ָׁשִריף"  ֶאָחד ְּבתּוֶנס "ֵמִאיר  ְיהּוִדי  ַעל  ְמַסֵּפר ִסּפּור  ַזַצ"ל  ַאָּבא 

ֵּפרּוׁשֹו ַהִּנְכָּבד(, ַמה הּוא ָהָיה עֹוֶׂשה? ָּכל יֹום הֹוֵלְך ְלִהְתַּפֵּלל ַּבְּזַמן ְוקֹוֵרא 

"חֹק ְלִיְׂשָרֵאל", חֹוֵזר ַהַּבְיָתה ְולֹוֵמד ִעם ַהְיָלִדים ְוַהְּנָכִדים ֶׁשּלֹו, ְוַאַחר 

ָּכְך ְּבָׁשָעה ַאַחת ֶעְׂשֵרה ָוֵחִצי הֹוֵלְך ּופֹוֵתַח ֶאת ַהֲחנּות ֶׁשּלֹו ּומֹוֵכר ַּבד 

ְוַכּדֹוֶמה, ַּבָּׁשָעה ֶׁשֻּכָּלם עֹוְמִדים ִלְסּגֹר ֶאת ַהֲחֻנּיֹות ֶׁשָּלֶהם. ָאְמרּו לֹו: 

ּוַמה  ֲאֻרָּכה,  ַהָּׁשָנה  ָלֶהם:  ָאַמר  ַּבֹּבֶקר,  ְבָׁשָעה ְׁשמֹוֶנה - ֵתַׁשע  ָּתבֹוא 

ֶּׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָכַתב ִלי ְברֹאׁש ַהָּׁשָנה, ַיִּגיַע ִלי ַעד סֹוף ַהָּׁשָנה. ָצֲחקּו 

ָעָליו ְוָאְמרּו: ֵיׁש ָלנּו ִאיׁש ֶאָחד ֶׁשּפֹוֵתַח ֲחנּותֹו ַּבָּׁשָעה ֶׁשֻּכָּלם סֹוְגִרים 

ֶאת ַהֲחֻנּיֹות. ַּפַעם ַאַחת הּוא ָעָׂשה ְכֶהְרֵּגלֹו ּוָפַתח ֲחנּותֹו ְבָׁשָעה ְׁשֵּתים 

ֶעְׂשֵרה, ְוֻכָּלם ָהְלכּו ַהַּבְיָתה ֶלֱאכֹל ֲארּוַחת ָצֳהַרִים. ָראּו אֹותֹו ְוָאְמרּו: ַמה 

ֵּיׁש ַלִאיׁש ַהֶּזה? ְלִמי ַאָּתה פֹוֵתַח ֶאת ַהֲחנּות?! הּוא ִנְכַנס ַלֲחנּות, ּוִפְתאֹום 

ָּבאּו ַאְנֵׁשי ָצָבא ְוָאְמרּו לֹו: ֲאַנְחנּו רֹוִצים ַּבד ִמּסּוג ְמֻסָּים, ְוָכל ַהֲחֻנּיֹות 

ְסגּורֹות. ָאַמר ָלֶהם: ֵיׁש ִלי ַהּסּוג ַהֶּזה, ַּכָּמה ַאֶּתם רֹוִצים ִמֶּמּנּו? ָאְמרּו 

לֹו: ָּתִביא ָלנּו ָכל ַמה ֶּׁשֵּיׁש ְלָך ַבֲחנּות. ָמַכר ָלֶהם ַהּכֹל. ַאַחר ָּכְך ְּבָׁשָעה 

ְׁשַּתִים ָּבאּו ֲחֵבָריו ַלֲחֻנּיֹות, ְוהּוא עֹוֶדּנּו ָׁשם. ִהְתַּפְּלאּו: ֵאיְך ַהֲחנּות ֶׁשְּלָך 

ִהְתרֹוְקָנה? ָאַמר ָלֶהם: ָּבאּו ַאְנֵׁשי ָצָבא ְוִׁשְּלמּו ִלי ַעל ָּכל ַהֲחנּות ֻּכָּלּה, 

ָאז ִּבְזַמן ֶׁשַאֶּתם ְמַקְּבִלים ִקְמָעא ִקְמָעא ְבָכל יֹום, ֲאִני ִקַּבְלִּתי ַהּכֹל ְּביֹום 

ֶאָחד, ְוַעְכָׁשו ֲאִני ָיכֹול ָלנּוַח ַּבַּבִית ַּכָּמה ֳחָדִׁשים, ִּכי ֵיׁש ִלי ְמנּוָחה ַוֲאִני 

ָרגּוַע ְּבִלי ׁשּום ְּבָעָיה. )גליון 86 הערה 24(.

 קּום ַמֵהר ְוַתְחִזיר ֶאת ְקַלף ֵסֶפר ַהּתֹוָרה
ָהְיָתה ֲעָיָרה ֶׁשִּנְקֵראת "ָסאָראגֹוָסא", ֶׁשָהָיה ָׁשם ְיהּוִדי ֶאָחד ֶׁשָּפַרׁש ְוָיָצא ְלַתְרּבּות ָרָעה )ַרֲחָמָנא ִליְצָלן(, 

ָקְראּו לֹו "ַחִּיים ַׁשַּמאי", ְוהּוא ָהַלְך ְוִהְלִׁשין ַלֶּמֶלְך, ְוָאַמר לֹו: ַּפַעם ְּבָׁשָנה מֹוִציִאים ִלְכבֹוְדָך ֵסֶפר ּתֹוָרה, 

ַאָּתה חֹוֵׁשב ֶׁשֶּזה ֶּבֱאֶמת ֵסֶפר ּתֹוָרה?! הּוא ֵריק )"ְוַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו ָמִים" )בראשית פרק ל"ז פסוק כ"ד(, ְוֵאין 

ַמִים ֶאָּלא ּתֹוָרה )בבא קמא דף י"ז עמוד א'((, ָׁשַאל אֹותֹו ַהֶּמֶלְך: "ֵמֵאיפֹה ַאָּתה יֹוֵדַע?" ָאַמר לֹו: "ֲאִני ָהִייִתי 

ִאָּתם, ְוָרִאיִתי ֶׁשֵהם מֹוִציִאים ֶאת ַהְּקָלף יֹום ִלְפֵני ֶׁשַאָּתה ָּבא, ְוַאָּתה ָּבא ְוָׂשֵמַח ֶׁשעֹוִׂשים ִּבְׁשִביְלָך ָכבֹוד, 

ֵהם ְמַׂשֲחִקים ְּבָך". ָאַמר ַהֶּמֶלְך: "ִאם ָּכָכה, ָאבֹוא ְבַהְפָּתָעה עֹוד ָׁשבּוַע ִלְראֹות ֶאת ֶזה". הֹוִדיַע ָלֶהם 

ֶׁשַּבָּׁשבּוַע ַהָּבא ַהֶּמֶלְך ָּבא עֹוד ַּפַעם ִלְׁשכּוַנת ַהְיהּוִדים. ָהיּו ָׁשם ְׁשֵנים ָעָׂשר ִסְפֵרי תֹוָרה, ּומֹוִציִאים אֹוָתם 

ִמָּכל ָּבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ִלְכבֹוד ַהֶּמֶלְך. ְוֵהם ָעׂשּו ָכָרִגיל, הֹוִרידּו ֶאת ַהְּקָלף ֵמַהִּסְפֵרי תֹוָרה, ְוִהְׁשִאירּו ַרק ִּתיִקים 

ֵריִקים, )"ֵּכִלים ֵרִקים ַאל ַּתְמִעיִטי" )מלכים ב' פרק ד' פסוק ג'((. ֲאָבל ְּבאֹותֹו ַלְיָלה גֹוָרִלי, ַהַּׁשָּמׁש ֶׁשל ֵּבית 

ַהְּכֶנֶסת ָחַלם ֶׁשָּבא ִמיֶׁשהּו ְוָאַמר לֹו: "קּום ַמֵהר ְוַתְחִזיר ֶאת ְקַלף ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַלָּמקֹום ֶׁשּלֹו, זֹו ַסָּכָנה". 

ּוָבא ַבֲחלֹום ַּגם ְלָכל ַהַּׁשָּמִׁשים ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ְוִהְזִהיר אֹוָתם ַעל ֶזה. ּוַבּבֶֹקר ָאְמרּו: 'ִאם ֻּכָּלם ָחְלמּו ָכָכה 

ִסיָמן ֶׁשֶּזה ֲאִמִּתי', ְוֶהְחִזירּו ַהּכֹל ַלָּמקֹום. ְלָמֳחָרת ַהֶּמֶלְך ָאַמר ָלֶהם: "ִּתְפְּתחּו ִלי ֶאת ַהִּתיִקים ֶׁשל ֵסֶפר 

ַהּתֹוָרה ֶׁשָּלֶכם, ִלְראֹות ּתֹוַרת מֶֹׁשה ַרֵּבנּו..." ָהַרָּבִנים ָׁשם ָּפֲחדּו, ִּכי ֹלא ָיְדעּו ִמַּמה ֶּׁשָעׂשּו ַהַּגָּבִאים. ִמָּיד 

ַהֶּמֶלְך ִצָּוה ְלֶאָחד ֵמֲעָבָדיו ֶׁשִּיְפַּתח אֹוָתם, ְוַהֶּמֶלְך רֹוֶאה ְבֻכָּלם ֶאת ְקַלף ֵסֶפר ַהּתֹוָרה. ְוֻכָּלם ְּפתּוִחים 

ְּבָמקֹום ֶאָחד ּוְמֻיָחד, ַּבָּפסּוק: "ְוַאף ַּגם זֹאת ִּבְהיֹוָתם ְּבֶאֶרץ אְֹיֵביֶהם ֹלא ְמַאְסִּתים ְוֹלא ְגַעְלִּתים ְלַכֹּלָתם 

ְלָהֵפר ְּבִריִתי ִאָּתם ִּכי ֲאִני ה' ֱאֹלֵהיֶהם" )ויקרא פרק כ"ו פסוק מ"ד(. ַּכָּמה ֶזה ִחֵּזק ֶאת ַהֵּלב. ֶזה ָהָיה 

ְּבחֶֹדׁש ְׁשָבט ִּבְׁשַנת ֲחֵמֶׁשת ֲאָלִפים קס"ג )ֵּבין ֵּגרּוׁש ְסָפַרד ָהִראׁשֹון ֶׁשָהָיה ִּבְׁשַנת קנ"א, ְלֵגרּוׁש ְסָפַרד ַהֵּׁשִני 

ֶׁשָהָיה ִּבְׁשַנת רנ"ב(. )גליון 113 הערה 3, וגליון 311 אות ג'(.
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ילדי גאלה מי בתמונה? 

 עורך: הרה"ג ר' 
שמואל עידאן שליט"א

"ָזַרח ַּבחֶֹׁשְך אֹור ַלְיָׁשִרים“
ֵיׁש ׁשּו“ת ִמן ַהָּׁשַמִים ֶׁשל ַרֵּבנּו ַיֲעקֹב ִמַּמְרִויׁש. הּוא ָהָיה ְבָצְרַפת ְּבסֹוף ְּתקּוַפת ָהִראׁשֹוִנים, ֶאְפָׁשר לֹוַמר ְּבֵעֶרְך 

ִּבְזַמן ַרִּבי ְיהּוָדה ֶהָחִסיד, ְוהּוא ָהָיה עֹוֶׂשה ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ִמן ַהָּׁשַמִים. )ֵאיְך עֹוִׂשים ְׁשֵאלֹות ָּכֵאֶּלה? ַהְלַואי ְוָהִיינּו 

ְלַהְכִריַע ֵּבין ּפֹוְסִקים, אּוַלי ֶזה  ָהִיינּו פֹוְתִרים ֶאת ָּכל ַהַּמֲחלֹוקֹות, ָאְמָנם ֹלא ָכל ָּכְך סֹוְמִכים ֲעֵליֶהם, ֲאָבל ְלָפחֹות  יֹוְדִעים, 

ַיֲעזֹר ָלנּו(. ֶמה ָהיּו עֹוִׂשים? ָאָדם ּכֹוֵתב ְׁשֵאָלה ְבַדף ּוְבאֹותֹו ַהּיֹום עֹוֶׂשה ַתֲעִנית ְוטֹוֵבל ְואֹוֵמר: ”ִמְזמֹור ְלָדִוד ה‘ 

רִֹעי“ )תהלים כ“ג( )ְואּוַלי עֹוד ַּכָּמה ִמְזמֹוִרים, ֲאָבל ָׁשַמְעִּתי ֵמַאָּבא ֶׁשאֹוְמִרים ”ִמְזמֹור ְלָדִוד ה‘ רֹ ִעי“. ֲאָבל הּוא ֹלא ָעָׂשה 

ֶאת ֶזה ַאף ַּפַעם(, ְוָהָיה ָׂשם ֶאת ַהְּׁשֵאָלה ִמַּתַחת ַלָּכִרית ֶׁשּלֹו, ּוַבֲחלֹומֹו ָהיּו ְמִביִאים לֹו ְתׁשּוָבה ַעל ַהְּׁשֵאָלה ֶׁשּלֹו, 

ְוֹלא ִבְסָתם ִּדּבּוִרים ְּבָעְלָמא ֶאָּלא ִּבְלׁשֹון ָּפסּוק. ְוִלְפָעִמים ַהְּתׁשּוָבה ִמְׁשַּתַּמַעת ִלְׁשֵני ָפִנים ]ֶׁשֶאְפָׁשר ְלָפְרָׁשּה 

ִלְׁשֵני ַהִּכּוּוִנים[, ְוֵאין ָמה ַּלֲעׂשֹות. 

ַּפַעם הּוא ָׁשַאל )שו“ת מן השמים סי‘ ג“ן(, ַהִאם נּוַכל ְלָצֵרף ָקָטן ְלִמְנָין ִאם הּוא אֹוֵחז ְּבָידֹו ֻחָּמׁש. ֵיׁש ֵּדָעה ָכזֹאת 

מּוֵבאת ַּבּתֹוְספֹות ִּבְבָרכֹות )דף מח ע“א ד“ה ולית(, ְוָׁשם אֹוֵמר ַרֵּבנּו ָתם ֶׁשִּמְנַהג ְׁשטּות הּוא, ְּדַאּטּו ֻחָּמׁש ַּגְבָרא 

הּוא ]ְוִכי ַהֻחָּמׁש הּוא ָאָדם, ֶׁשִּיְצָטֵרף ְלִמְנָין[?! ֲאָבל ֵיׁש ֵמָהַאְׁשְּכַנִּזים ֶׁשּנֹוֲהִגים ְלָהֵקל ָּבֶזה )ראה ברמ“א ומשנ“ב 

שם(, ְוַכִּנְרֶאה ֵמֲחַמת ֶׁשָּסְבלּו ִיּסּוִרים ְוָצרֹות ְוָחיּו ִבְכָפִרים ְקַטִּנים ֶׁשֵאין ָלֶהם ִמְנָין. ַרִּבי ִניָסן ִּפיְנסֹון ָזָצ"ל ]רֹאׁש 

ְיִׁשיַבת ַחָּב"ד ְּבתּוֶנס[ ָרָצה ַפַעם ַלֲעׂשֹות ָּדָבר ָּכֶזה, ּוָבא ַאַחד ַהַּתְלִמיִדים ְוִסֵּפר ֶאת ֶזה ְלַאָּבא ָזַצ"ל, ַאָּבא ָהַלְך 

ֵאָליו ִעם ּתֹוְספֹות ְוֶהְרָאה לֹו ֵאיְך ֶׁשַרֵּבנּו ָתם אֹוֵמר ֶׁשֶּזה ”ִמְנַהג ְׁשטּות הּוא“, ְואֹוֵמר לֹו ַאָּתה רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ִמְנַהג 

ְׁשטּות?! ָאַמר לֹו, טֹוב, ְּבֵסֶדר, ֹלא ַנֲעֶׂשה. ָאְמָנם ֶּבֱאֶמת ֵיׁש ָּכֵאֶּלה ֶׁשְּמִקִּלים ַּבָּדָבר ַהֶּזה. ָהָיה ָחָכם ֶאָחד ְּבֶג‘ְרָּבא 

ֶׁשָּפַסק ָּכְך. ּוָמָרן ַרִּבי ְחִויָתה ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה ָאַמר לֹו, ָמה ַאָּתה עֹוֶׂשה? ֵאיְך ַאָּתה פֹוֵסק ָּדָבר ָּכֶזה? ֲהֵרי ָמָרן 

ָּכַתב )סי‘ נ“ה ס“ד( ֶׁשֹּלא ְמָצְרִפים ָקָטן, ָאַמר לֹו ֲאָבל ֲאִני ִקְּבָלה ִנְׁשָמִתי ָּכָכה, ָמה ִאְכַּפת ְלָך ֶׁשֲאִני עֹוֶׂשה ַעל ִּפי 

ַקָּבַלת ִנְׁשָמִתי? ֵאיָפה ִקְּבָלה ִנְׁשָמְתָך? ָּכל ֶאָחד ֵיׁש לֹו ַקָּבלֹות?! ְוַרֵּבנּו ַיֲעקֹב ִמַּמְרִויׁש ָׁשַאל ַהִאם ֶאְפָׁשר ְלָצֵרף 

ָקָטן ְלִמְנָין ִעם ֵסֶפר ְּבָידֹו? ְוָענּו לֹו: ”ַהְּקַטִּנים ִעם ַהְּגדֹוִלים יֹוֵסף ה‘ ֲעֵליֶכם“ )תהלים קט“ו י"ג-י“ד(. ֵיׁש ֶׁשֵהִבינּו 

ִמֶּזה ֶׁשַהַּכָּוָנה ִהיא ֶׁשַּגם ַהְּקַטִּנים ְיכֹוִלים ְלִהְצָטֵרף. ֲאָבל ֲאִני ָאַמְרִּתי ֶׁשֹּלא ֶזה ַהְּפָׁשט, ֶאָּלא ַהַּכָּוָנה ֶׁשה‘ יֹוִסיף 

ֲעֵליֶכם עֹוד ְּגדֹוִלים, ְוֹלא ְּתָצְרפּו ֶאת ַהְּקַטִּנים ָהֵאֶּלה – ּתֹוִסיפּו אֹוָתם ֲעֵליֶכם ְוַעל ְּבֵניֶכם, ֲאָבל ָצִריְך ִמְנָין ְּבִלי 

ַהְּקַטִּנים. ְוָהְיָתה עֹוד ְׁשֵאָלה ַאֶחֶרת ַּכּיֹוֵצא ָּבּה, ֵיׁש ֻסְגָיא ְברֹאׁש ַהָּׁשָנה )דף כ‘ ע“ב( "נֹוָלד" ]ַהָּיֵרַח[ קֶֹדם ֲחצֹות, 

ְונֹוָלד ְלַאַחר ֲחצֹות“, ְוַעד ַהּיֹום ֵאין ִמי ֶׁשּיֹוֵדַע אֹוָתּה ַעל ּבּוְרָיּה )ָהָיה דֹוְקטֹור ֶאָחד ֶׁשֵּמִבין ְּבַאְסְטרֹונֹוְמָיה, ְׁשמֹו ד“ר 

ַיֲעקֹב ֵלִויְנֶּגר, ָּכל ַּפַעם ָהָיה נֹוֵתן ִׁשעּוִרים, ְוָהָיה ׁשֹוֵלַח ִלי ַהְזָמָנה ֶׁשָאבֹוא, ֲאָבל ֲאִני ֹלא ָיכֹול ָלבֹוא. ְוהּוא ָכַתב ִלי ַפַעם ָּכל ִמיֵני 

ֵפרּוִׁשים ַּבֻּסְגָיא ַהּזֹאת, ְוַהֵּפרּוׁש ַהּטֹוב ְּבֵעיָניו הּוא ַהֵּפרּוׁש ָׁשל ָהִאְּבן ֶעְזָרא, ְוָכַתב ִלי אֹותֹו, ִנְכַנס ִלי ֵבין ַהַּדִּפים ְוִאַּבְדִּתי אֹותֹו(, 

ְוֵיׁש ָּבֶזה ֵפרּוׁש ַרִׁש“י ּוֵפרּוׁש ַרֵּבנּו ְזַרְחָיה ַהֵּלִוי )בספר המאור הקטן במסכת ראש השנה(. ְוַרֵּבנּו ַיֲעקֹב ִמַּמְרִויׁש ָרָצה 

ָלַדַעת ָמה ַהֵּפרּוׁש ַהָּנכֹון ַּבֻּסְגָיא, ְוָענּו לֹו )סימן ס“א(: ”ַמה ֶּזה ִמַהְרָּת ִלְמצֹא ְּבִני, ָזַרח ַּבחֶֹׁשְך אֹור ַלְיָׁשִרים“. ֻּכָּלם 

ֵהִבינּו ֶׁש“ָּזַרח“ ַהַּכָּוָנה ְלַרֵּבנּו ְזַרְחָיה, ְוַהָּפסּוק אֹוֵמר: ָזַרח ַּבחֶֹׁשְך אֹור ַלְיָׁשִרים. ְּכלֹוַמר ֶׁשֵּפרּוׁשֹו הּוא ַהָּנכֹון. ֲאָבל 

ְּבַיְלדּוִתי ַאָּבא ִסֵּפר ִלי ֶאת ֶזה, ְוָאַמְרִּתי לֹו, ֶׁשִּנְרָאה ְלָפֵרׁש ֵּפירּוׁש ַאֵחר: ָזַרח – ַּבחֶֹׁשְך, ְּכלֹוַמר ִּדְבֵרי ַרֵּבנּו ְזַרְחָיה 

ַּבחֶֹׁשְך ִּכי ֵהם ֹלא ְנכֹוִנים. ֲאָבל אֹור – ַלְיָׁשִרים, ְיָׁשִרים ֶזה אֹוִתּיֹות ַרִׁש“י ]ְלֹלא אֹוִתּיֹות י' ומ' ֶׁשְּבסֹוף ַהִּמָּלה[ 

ֶׁשְּדָבָריו ְנכֹוִנים... ָאַמר ִלי: ֵמֵאיפֹה ֵהֵבאָת ֶאת ֶזה? )ֻחַּנְכנּו ַעל ַאֲהַבת ַרִׁש“י, ֶׁשָּכל ִמָּלה ֶׁשל ַרִׁש“י ָזָהב ְּפִניִנים ּוַמְרָּגִלּיֹות, 

ֵיׁש ָּפסּוק ְּבִמְׁשֵלי )כ‘ ט“ו(: ”ֵיׁש ָזָהב ְוָרב ְּפִניִנים ּוְכִלי ְיָקר ִׂשְפֵתי ָדַעת“(, ֵלְך ֵּתַדע ָמה ַהַּכָּוָנה ָהֲאִמִּתית. ֲאָבל ֵיׁש ְמקֹומֹות 

ֶׁשַהַּכָּוָנה ְברּוָרה, ּוְכמֹו ֶׁשִהִּתירּו לֹו ִמן ַהָּׁשַמִים ִלְכּתֹב ִחּדּוִׁשים ַּבְּגָמָרא ְבחֹל ַהּמֹוֵעד, ְוָאְמרּו לֹו ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 

הּוא ַהֶּמֶלְך ָהֶעְליֹון ֶנֱהֶנה ֵמֶהם ְואֹוֵהב אֹוָתם )סי‘ ל“ב(. )גליון 217 אות ט' והערה 10(
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עד יום ראשון בערב
 בין הפותרים נכונה 

 יוגרל פרס )חובה לציין 
שם וכתובת בצורה ברורה(

גליון 
264

ִיְׂשָרֵאל" ָחֵמׁש ְּפָעִמים:  א. ְּבָפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע ֵיׁש ָּפסּוק ְמֻיָחד ֶׁשִּנְזָּכר ּבֹו "ְּבֵני 

"ָוֶאְּתָנה ֶאת ַהְלִוִּים ְנֻתִנים ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו ִמּתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ַלֲעבֹד ֶאת ֲעבַֹדת ְּבֵני 

ִיְׂשָרֵאל ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ּוְלַכֵּפר ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְוֹלא ִיְהֶיה ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶנֶגף ְּבֶגֶׁשת 

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ַהּקֶֹדׁש" )במדבר פרק ח' פסוק י"ט(, ֶזה ָכפּול ּוְמֻכָּפל יֹוֵתר ִמַּדי, 

ֲהֵרי ֶאְפָׁשר לֹוַמר "ָוֶאְּתָנה ֶאת ַהְלִוִּים ְנֻתִנים ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו ִמּתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, 

ַלֲעבֹד ֶאת ֲעבֹוָדָתם ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ּוְלַכֵּפר ֲעֵליֶהם, ְוֹלא ִיְהֶיה ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶנֶגף 

ְּבִגְׁשָּתם ֶאל ַהּקֹוֶדׁש", ְוִאם ֵּכן ָלָּמה ָכתּוב ָחֵמׁש ְּפָעִמים "ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל"? ַרִׁש"י 

אֹוֵמר ֶׁשֶּזה ְלַהְראֹות ִחָּבָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ְוָלֵכן ָּכַפל ְׁשמֹוֵתיֶהם ָחֵמׁש ְּפָעִמים 

ְּכֶנֶגד ֲחִמָּׁשה ֻחְּמֵׁשי ּתֹוָרה. ֲאָבל ֵיׁש ָּכאן ְׁשֵאָלה: ָלָּמה ַדְוָקא ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ָּבא 

ְלַהְראֹות ִחָּבָתם? ֶאָּלא ִמּׁשּום ֶׁשָּכאן הּוא אֹוֵמר "ָוֶאַּקח ֶאת ַהְלִוִּים ַּתַחת ָּכל ְּבכֹור 

ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל" )שם פרק י"ח(, ְּכלֹוַמר ֲאִני ִכְבָיכֹול ַמְחִליף ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְולֹוֵקַח 

ִּבְמקֹוָמם ֶאת ַהְלִוִּים, ְוִאם ֵּכן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַיִּגידּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא מֹוֵאס ָּבֶהם 

ָחִליָלה ְוָעַזב אֹוָתם, ָלֵכן ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא אֹוֵמר ָּכאן: ֲאִני ֹלא עֹוֵזב ֶאְתֶכם, 

ִּכי ֲאִני ַמְזִּכיר ֶאְתֶכם ָחֵמׁש ְּפָעִמים ִמּתֹוְך ִחָּבה. ְוֵיׁש ַטַעם ַאֵחר ְמאֹד ָיֶפה, ְוֶזה 

ַוֲחִמָּׁשה  ֵלִוי  ֹּכֵהן  ַלֵּסֶפר ּתֹוָרה ]ְּבַׁשָּבת[  ַלֲהָלָכה ְפסּוָקה ֶׁשעֹוִלים  ִנְפָלא  ֶרֶמז 

ִיְׂשְרֵאִלים, ּוַבָּפסּוק ַהֶּזה ִנְרְמזּו ֻּכָּלם: "ָוֶאְּתָנה ֶאת ַהְלִוִּים ְנֻתִנים ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו" 

ֶזה ֵלִוי ְוכֵֹהן, ְוַאַחר ָּכְך ָחֵמׁש ְּפָעִמים "ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" ֶזה ֲחִמָּׁשה ִיְׂשְרֵאִלים. ֲאָבל 

ּוָבָניו ַהּכֲֹהִנים? ֶאָּלא ָּבא לֹוַמר  ִלְפֵני ַאֲהרֹן  ַהְלִוִּים  ָלָמה ַהָּפסּוק ִהְקִּדים ֶאת 

ְלָך ֶׁשְּבִמְקֶרה ֶׁשֵאין ֵלִוי ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ָאז ַהּכֵֹהן עֹוֶלה ַפֲעַמִים )מסכת גיטין דף 

נ"ט עמוד ב', שלחן ערוך אורח חיים סימן קל"ה סעיף ח'(, ְוַהָּפסּוק רֹוֵמז ֶאת ֶזה: 

ַהְלִוִּים ְנתּוָנה  ָהֲעִלָּיה ֶׁשל  ּוְלָבָניו", ְּכלֹוַמר  ְנֻתִניםְלַאֲהרֹן  ַהְלִוִּים  "ָוֶאְּתָנה ֶאת 

ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו. )גליון 67 אותיות ד' וה'(.

ִּפְרֵקי ִמְׁשָניֹות ְּבָכל ַהַּתְלמּוד? ַּפַעם ִמיֶׁשהּו ָעָׂשה ֶחְׁשּבֹון ּוָמָצא  ַּכָּמה ֵיׁש  ב. 

ֲחֵמׁש ֵמאֹות ֶעְׂשִרים ּוְׁשֹלָׁשה ְפָרִקים )ּוִבְגַלל ֶׁשָּקֶׁשה ִלְזּכֹר ָאז ָנְתנּו ִסיָמן ְלֶזה: ִעם 

ַהּכֹוֵלל ֶזה ֲחֵמׁש ֵמאֹות ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה, ְּכִמְנַין "ַּתְלמּוד ַּבְבִלי"(. ֵאיְך ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים 

ֶאת ֶזה? ִּכי ַהְרֵּבה ַצִּדיִקים ָהיּו קֹוְרִאים ַח"י ִּפְרֵקי ִמְׁשָנה ָכל יֹום )עיין כף החיים 

סימן קנ"ה אות י"ב דיבור המתחיל טוב ללמוד(, ְּכמֹו ֶהָחָכם ְצִבי ֶׁשָהָיה ְגאֹון עֹוָלם 

ְוָהָיה לֹוֵמד ַח"י ִּפְרֵקי ִמְׁשָנה ְּבַעל ֶּפה ָּכל יֹום )ְועֹוד ַּכָּמה ֲחָכִמים ַּגם ְּבדֹוֵרנּו, ְּכמֹו 

ָהַרב ַצָּבאן ַזַצ"ל ַוֲאֵחִרים(, ְוגֹוְמִרים ֶאת ַהּכֹל ְּבָכל חֶֹדׁש ָחֵסר ֶׁשל ֶעְׂשִרים ְוִתְׁשָעה 

ָיִמים. ְוֶעְׂשִרים ְוֵתַׁשע ָּכפּול ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ֶזה יֹוֵצא ֲחֵמׁש ֵמאֹות ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים, 

ּומֹוִסיִפים עֹוד ֶּפֶרק ֶאָחד "ּבֹונּוס". ְוֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשִאם נֹוִריד ֶאת ַהֶּפֶרק ָהַאֲחרֹון 

ֶׁשל ַמֶּסֶכת ִּבּכּוִרים "ַאְנְדרֹוִגינּוס" )ראה מה שכתבו רבי מנחם עזריה מפאנו בסוף 

ְבִדּיּוק  ִיְהיּו  שו"ת שלו, ורבי ישעיה פיק בפירושו ראשון לציון על המשניות שם(, 

ֲחֵמׁש ֵמאֹות ֶעְׂשִרים ּוְׁשַנִים ְּפָרִקים. )גליון 114 הערה 2(.

ילדי גאילדי גאלהלה
ם י ד ל י ל ן  מ א נ ת  י ב

מתוך שיעוריו של רבנו מרן ראש הישיבה שליט"א

מעשה שמים דמתה לחמה במים
תשובה לחידה נמצאת בעלון הנוכחי. תשובות ניתן לענות בקו 
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  )חובה לציין שם וכתובת בצורה ברורה!(. 

נא לשלוח התשובות עד יום ראשון בערב

פתרון משבוע קודם: שם זהה להם. ושמות אבותיהם כשם אב ובנו. רבנו יצחק 
בן יעקב )הרי"ף( ורבנו יצחק בן ראובן אברגלוני.  הזוכה: משפחת עובדיה - חולון
פתרון התמונה: מרן הגאון רבנו עזרא עטיה זצ"ל ומרן הגאון רבי יהודה צדקה 
זצ"ל )ראשי ישיבת פורת יוסף( וגדולי תורה נוספים. הזוכה: הודה שימי – חיפה

על הזוכה לעקוב אחרי הודעות הדואר. 
פרס שיוחזר, לא ישלח שוב.

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

לע"נ גאולה בת הרבנית אסתר מאזוז ע"ה

ִּבְרַּכת ּכֲֹהִנים
א. ָמָרן ַּבֵּבית יֹוֵסף )חלק אורח חיים סימן קכ"ח( ּכֹוֵתב ֶשָחׁשּוב ָלֵׂשאת 

ַּכַּפִים ]ִּבְרַּכת ּכֲֹהִנים[ ְּבָכל יֹום )ְּכמֹו ִמְנַהג ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל(, ְוָכְך ּכֹוֵתב 

ַהֶּבן ִאיׁש ַחי )שנה ראשונה פרשת תצוה אות ד'(, ּוְבָכל ַהְּמקֹומֹות 

ְוֵכן ְּבתּוֶנס  ָּכְך,  נֹוֲהִגים  ָהַאְׁשְּכַנִּזים ְּבחּו"ל ֹלא  ָאְמָנם  ָּכְך.  ָנהּוג 

ָנֲהגּו ְּכמֹו ָהַאְׁשְּכַנִּזים ָּבֶזה, ֲאָבל ַאָּבא ַזַצ"ל ִהְנִהיג ַּבְּיִׁשיָבה ֶׁשּלֹו 

ָלֵׂשאת ַּכַּפִים ָּכל יֹום, ְּכמֹו ֶׁשָּכְתבּו ָמָרן ְוַהֶּבן ִאיׁש ַחי. ַּפַעם ָהְיָתה 

ְקִהָּלה ֶׁשָּלנּו ְבחּוץ ָלָאֶרץ, ְוָׁשֲאלּו: "ַהִאם ֶאְפָׁשר ָלנּו ִלְנהֹג ְּכמֹו ַהֶּבן 

ֵּכן. ֲאָבל ֶזה ֹלא  ִאיׁש ַחי ְוָלֵׂשאת ַּכַּפִים ָּכל יֹום?" ָאַמְרִּתי ָלֶהם ׁשֶֶ

ַמְסִּפיק ָלֶהם ֶׁשָּמָרן ָּפַסק ָּכָכה, ִּכי ַהּתּוִניָסִאים ָנֲהגּו ַאֶחֶרת ָּבֶזה. ָלֵכן 

ֵהֵבאִתי ָלֶהם ִמֵּסֶפר "ַהָּגאֹון ֶהָחִסיד ִמִּויְלָנא" ֶׁשָּכַתב ַרִּבי ְּבַצְלֵאל 

ַלְנּדֹוי, ּוֵמִביא ּבֹו ָּכל ִמיֵני ִעְנָיִנים ֵמַהְּגָר"א, ְוָׁשם )עמוד ק"ז( ָּכתּוב 

ֶׁשַהְּגָר"א אֹוֵמר: ִאם ָהָיה ִביָכְלִּתי ְלִהְסּתֹוֵבב ְּבָכל ָהעֹוָלם, ּוְלַׁשְכֵנַע 

ֶאת ָהַאְׁשְּכַנִּזים ֶׁשִּיְׂשאּו ַּכֵּפיֶהם ָּכל יֹום, ָהִייִתי עֹוֶׂשה ֶאת ֶזה. ֵאיזֹו 

ִׂשְמָחה ְגדֹוָלה! ְוִאם ַהְּגָר"א רֹוֶצה ְלַׁשְכֵנַע ֶאת ָהַאְׁשְּכַנִּזים ָּבֶזה, ָאז 

ִקְּבלּו ֶאת  ְוֵהם  ַחי?!  ְוַהֶּבן ִאיׁש  ָמָרן  ַמְסִּפיק  ַהְּסָפַרִּדים ֹלא  ָלנּו 

ֶזה, ּוֵמָאז נֹוְׂשִאים ַּכֵּפיֶהם ָּכל יֹום.

ב. ַהְּכָלל ֶׁשְּבָכל ִמָּלה ֶׁשִּמְסַּתֶּיֶמת ְּבַכ"ף סֹוִפית ֶׁשִהיא ְלנֹוֵכַח ְּכמֹו 

ְיָבֶרְכָך ְוִיְׁשְמֶרָך, הֹוְפִכים ַהּכֲֹהִנים ְּפֵניֶהם ְלָיִמין ְׂשמֹאל ְוֶאְמַצע, ְוֵכן 

ַּבִּמָּלה ָהַאֲחרֹוָנה "ָׁשלֹום". )שלחן ערוך סי' קכ"ח סעיף מ"ה( ְוַהִּסיָמן 

ִיָּׂש"א )ֶזה ְכָלל ֶׁשַהְרֵּבה כֲֹהִנים ֹלא יֹוְדִעים ַעד ֶׁשִּמְסַּתְּכִלים ַּבִּסּדּור(. ְוָכָכה 

ַהִּדין ָּבֶזה, ֶׁשִאם ֵאין ּכֲֹהִנים ְוַהַחָּזן אֹוֵמר "ָּבְרֵכנּו ַּבְּבָרָכה ַהְמֻׁשֶּלֶׁשת", 

ָאז ָצִריְך ַהַחָּזן ַלֲעׂשֹות ְלָיִמין ּוְׂשמֹאל, ֲאָבל ִאם ֵיׁש ּכֲֹהִנים, ֲהֵרי ֵהם 

עֹוִׂשים ְּכָבר ֶאת ֶזה, ְוַהַחָּזן ֵאינֹו ָצִריְך ַלֲעׂשֹות. )גליןן 115 אותיות ד', ז'(.
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