
 א. מגיפת הקורונה.  ב. טיפול בשבת בחולה נכרי.  ג. פירוש הפסוק "כי אני ה' רופאך".  ד. רפואה מונעת.  ה. גנות העצבות ומעלת השמה.  
ו. הרמב"ם מונה רק מצוות שהם לדורות.  ז. הרמב"ם ע"ה צמוד לפשט.  ח. "ולא יבואו לראות כבלע את הקודש".  ט. ברכות התורה דאורייתא או 
דרבנן.  י. טבילת כלים דאורייתא או דרבנן.  י"א. הרואה מלך ללא בגדי מלכות.  י"ב. אכילת ריבת אתרוגים.  י"ג. מוה"ר הגאון החסיד רבי ינון חורי זצ"ל.

"ובעת ההיא ימלט עמך"
יישר כח )לחזן ר' כפיר פרטוש ולאחיו ר' יהונתן הי"ו על השיר "רחום אתה"(1. השבוע א. 

ספרו על מגיפת הקורונה בסין, מאיפה באה המגיפה הזאת? עדיין מחפשים את 
הסיבות, אבל הסיבה הקרובה ביותר שהיא באה מאכילת דברים לא בריאים. 
בסין מקיימים את הפסוק "כל רמש אשר הוא חי, לכם יהיה לאכלה" )בראשית 
ט' ג'(... אוכלים צפרדעים, אוכלים נחשים )עקרבים, אינני יודע(, אוכלים כמעט הכל 

)איך אומרים הפיליפינים? כל דבר שזז תאכל אותו...(, ומזה באים כל מיני מחלות. אחד 

עשר מיליון אנשים סגורים בעיר ענקית "עיר גדולה לאלקים" )יונה ג' ג'(, אם 
יצא אחד מהם החוצה מי יודע מה שיעשו. היתה פעם מגיפה באירופה בשנת 
חמשת אלפים ק"ט )לפני שש מאות שבעים שנה( - 'המגיפה השחורה', אומרים שבה 
שליש העולם הושמד. מה עשו הרשעים? אמרו: היהודים אשמים, למה? כי 
הנפטרים היהודים היו פחות מאשר אצל הגויים )גם מהיהודים מתו, המגפה הייתה 
נוראה ואיומה. וגם לא היה הבדל בין עשירים ובין עניים(, והתנפלו על היהודים והרגו בהם, 

קהילות שלימות הלכו לאיבוד2. מאיפה באה המגפה אז? לא יודעים. אבל בגלל 
שעם ישראל זהיר במאכלים שלו, זהיר בנטילת ידים, זהיר בדיני טהרה, זהיר 
)במדבר ל"ב כ"ב(, ניצלו מזה. ועכשיו  בניקיון - "והייתם נקיים מה' ומישראל"3 

במגיפה בסין, סגרו את כל העיר . 

לטפל בשבת בחולה נכרי
ואבא ע"ה חשב שהמחבר הוא תלמיד ב.  יש ספר אחד שמו 'אורח לחיים'4, 

חכם, כי הוא מזכיר את הרז"ה5, ואיך אדם יכול להכיר את רבי זרחיה הלוי אם 
1.  חיבר את השיר הזה רבי רפאל ענתבי ע"ה. היום מעטים השירים גם אצל הספרדים שיש בהם רוח 
של שירה )לא נדבר על האשכנזים שתמיד השירים שלהם קשים להבנה(. הספרדים היו נפלאים בשירה עד גירוש 
ספרד, ואחרי הגירוש היה אחד יוצא מן הכלל רבי ישראל נג'ארה, וזהו. וזה רבי רפאל ענתבי מחכמי ארם 
צובא, חלק מהשירים שלו ממש הנשמה יוצאה מהם - "נפשי יצאה בדברו" )שיר השירים ה' ו'(, גם המקצב, 
גם החרוז, גם המשקל, הכל יפה מאד. ותודה רבה לרבי כפיר פרטוש שהנעים לנו את השבת, התפלל 

חזן בערבית בשחרית ובמוסף, וגם בליל שבת נתן שעתיים פיוטים נפלאים מאד.
2.  אומרים שבדקו בספרי הפוסקים, ובספרד תקופת הראשונים הסתיימה עם גירוש ספרד בשנת רנ"ב. 
ואצל האשכנזים תקופת הראשונים הסתיימה בשנת ק"ט. לכן הרב בעל תרומת הדשן לא נחשב ראשון, 
הוא היה חכם גדול, אבל היה אחרי התקופה הזאת, וכן מהרי"ל ומהר"י וייל, כל אלה היו אחרי התקופה 
הזאת. הראשונים שהיו לפני כן, דבריהם כמו בעלי התוספות, אבל אחרי שנת המגיפה השחורה )שנת 
ק"ט( כאשר הולכים אנשים כמו זבובים רח"ל, כבר אין כוחות כמו של הראשונים החכמים והפוסקים. 

)וע"ע בירחון או"ת סיון תשס"ט סוף סימן ק"ג(.

3.  הרמב"ם במורה נבוכים מנסה לתת טעם למצוות )לא תמיד הטעמים ברורים, לפעמים יש עליהם שאלות(, אחד 
הדברים שהוא כתב שם )ח"ג פרק מ"ח( למה התורה אסרה לאכול חזיר, כי "אילו היתה מותרת אכילת החזיר, 
היו השווקים עם הבתים יותר מלוכלכים מבית הכסא, כמו שתראה ארצות הצרפתים היום" )הרמב"ם לא 
היה בצרפת, אבל כנראה הוא שמע שהבתים שלהם כולם מלוכלכים רחמנא לצלן(, ובימינו התגלה שיש מחלה מסוימת 

באוכלי חזיר שאינה קיימת ביהודים. )חוץ מאלה שהם רח"ל לא בסדר. פעם ראיתי בחוץ לארץ בעיתון הצופה לילדים 
שאומר: היו נוסעים באניה )"צים" נדמה לי, "וצים מיד כיתים". במדבר כ"ד כ"ד( תשעה יהודים וערבי אחד, תשעה אכלו מהחזיר 

והורעלו, והערבי לא אכל והוא נשאר בריא. שאדם ידע כמה הטפשות שלנו, "עם סכל ואין לב" )ירמיה ה' כ"א(, הרי התורה אוסרת 

את הדבר אחר, והערבים למדו מאתנו, והם לא אוכלים חזיר, ואלה עבריינים רח"ל(.

4.  זה ספר רפואה שהיו לומדים בו בג'רבא )זה היה הספר היחיד ברפואה שהגיע  מוילנא, נדפס בשנת תרע"ג(, המחבר 
שמו דוקטור שמעון בריינר.

5.  המחבר הזה כותב מי שהאוכל החם מזיק לו בשבת יוכל לאכול אוכל קר )יש כאלה שהחמין מזיקים להם(. 
ולמטה כתב הערה: "ומה שכתוב בהרז"ה על מינות לא מובן". אבל הוא לא הבין, כי הוא לא הכיר איפה 
הרז"ה חי ומה היה בספרד באותו זמן. בספרד היו אז כמה קראים שכל הזמן היו מנגחים את הרבנים 
)והיו קראים גם בקירואן, והם ששאלו לרבנים שם "כיצד סדר משנה",  איך סדר המשנה שלכם? איך השתלשלה התורה שבעל 

פה מתורה שבכתב. ושלחו הרבנים שאלה זו לרב שרירא גאון וכתב להם איגרת, וזו "איגרת רב שרירא גאון" שבה פתח להם שערי 

אורה. הוא כתב שם את כל הדברים מתקופת רב בבבל ועד ימיו )בערך שמונה מאות שנה(, עם פרטים ופרטי פרטים. אבל מה היה 

לפני כן, לא ברור לנו, היו תנאים, אבל מתי נפטר רבי? מתי כתב את המשנה? יש כל מיני דעות, אי אפשר לדעת בדיוק, יודעים 

הוא לא ת"ח?! אבל באמת המחבר הזה לא היה בסדר6, אם תגיד לי אם כן איך 
ידע דברי הרז"ה? המשכילים הראשונים בעוה"ר היו לומדים תורה ומחפשים 
פרנסה. ובאמת כמה פרנסה יכולה להיות? רב בקהילה? רבנים רבים מתחרים 
על קהילה אחת מי יהיה הרב, זה מכאן וזה מכאן, בסוף אחד יוצא, וכי נעשה 
עשרה רבנים בכל עיר?! אז היו מחפשים דברים אחרים כמו רפואה, היו לומדים 
רפואה, ואחר כך כאשר נעשים רופאים צריכים לבדוק אנשים גם בשבת, אם 
תאמר שלבדוק יהודים בשבת מותר מטעם "חלל עליו שבת אחת כדי שישמור 
שבתות הרבה" )יומא דף פ"ה ע"ב(, אבל מה תעשה כאשר החולה גוי? אם תאמר 
היו  לו: אני לא בודק אותך, אתה מגביר את האנטישמיות, מה עושים? אז 
באים גם לגויים, ובודקים וכותבים ועשו את הכל. המשנה ברורה )סי' ש"ל סק"ח( 
כותב שרופאים כאלה הם מחללי שבת, אבל הרב עובדיה ע"ה לפני כמה שנים 
פסקו שמותר לרופאים יהודים לטפל  פרסם שכבר בימי ועד ארבע ארצות7 
)עי' בשו"ת דברי חיים ח"ב )חאו"ח סי' כ"ה(. והמשנה ברורה או שלא  בחולים גויים בשבת 
מפני שהיהודי  ידע את התקנה הזאת, או שהוא לא מקבל אותה(. למה פסקו שמותר? 

לא מחלל שבת מרצונו אלא מחלל שבת כדי שלא יזיקו אחר כך ליהודי אחר, 
כי אם אתה אומר: אני לא בודק גוי בשבת, מחר יהודי חולה הולך לרופא גוי, 
)עובדיה א' ט"ו(, אני  ויאמר לו: "כאשר עשית יעשה לך, גמולך ישוב בראשך" 
אעזוב אותך, לכן התירו את הדבר הזה, זה נקרא 'מלאכה שאינה צריכה לגופה', 
יש פוסקים שככה סוברים, הרב עובדיה מביא ראיות מכאן ומכאן ואומר 
שאפשר לסמוך עליהם )שו"ת יבי"א ח"ח חאו"ח סי' ל"ח. ע"ש(. ויש דרך פשוטה לכל 
רופא שרוצה לשמור שבת, שיביא אתו בשבת עוזר נכרי )סטאז'ר שלומד את הטיפול 
בחולים(. העוזר יסיע אותו במכונית, והרופא יבדוק ויחליט מה שנראה לו, ואח"כ 

יאמר לו לכתוב כך וכך, אחרי שהעוזר כותב את התרופות, הרופא יקרא ואם 
יש איזו שגיאה יאמר לו: תרשום עוד פעם כמו שצריך, אחר כך נותן לעוזר 
את החותמת שלו ויחתום בה. זו דרך פשוטה שמצילה מהמון דברים ואין בה 
שום איסור דאורייתא, אלא שאתה חייב לעשות מינימום כדי שהיהודים לא 
יסבלו, זה לא עלה בלבם. ולכן כאשר אחר כך יהודים יצאו לתרבות רעה עשו 
עוד גזירה, עוד חרם, עוד נידוי, מה הרווחנו מזה? שום דבר לא הרווחנו8. לכן 
רק שהחורבן היה בשנת שלושת אלפים תתכ"ט, יודעים שרב ירד לבבל מאה חמישים שנה אחרי החורבן, )ככה כותב רב נסים 

גאון בהקדמתו למסכת ברכות(, ומה שהיה בינתיים בתקופות של התנאים, הלל ושמעון, גמליאל ושמעון, גמליאל ושמעון ורבי, 

זה כתוב שם בקצרה, כי אין לו ספרי יוחסין. אבל הקראים היו שואלים(. והיו הקראים בספרד אומרים אסור לאכול 

חמין בשבת, כי התורה אמרה "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת" )שמות ל"ה ג'(, אסור בשבת 
שתהיה אש בבית, גם אם הדליקו אותה מערב שבת, הכל אסור, יושבים וקופאים כמו קרח "קפאו 
תהומות בלב ים" )שמות ט"ו ח'(, קפאו טפשים... זה עונג שבת?! איזה עונג שבת זה? אבל הם היו עקשנים. 
לכן כותב רבנו זרחיה הלוי בסוף פרק כירה )דף ט"ז ע"ב מדפי הרי"ף( "וכל מי שאינו אוכל חמין, צריך בדיקה 
אחריו אם הוא מין, ואם מת יתעסקו בו עממין. והמזמין לבשל ולהטמין, ולענג את השבת ולהשמין, הוא 
המאמין, וזוכה לקץ הימין", עשה חרוזים יפים מאד. ובא המחבר הזה אומר מה הקשר מי שלא יאכל 
חמין יתעסקו בו עממין? הוא לא ידע את המלחמה שהיתה שם, הרבה פעמים חכמים שגרים פה לא 

מכירים את המקום השני בכלל. 
6.  הוא כותב שם שהוא מגלח הזקן בתער כי "חוש היופי כבד עלינו מלהשאיר את הזקן", תודה רבה, 

אבל למה בתער?! יש לך אפשרות אחרת! אלא שהוא לא היה בסדר.
7.  היה ועד כזה שהתחיל בימי מהרש"א )אולי קצת לפני(, נקרא ועד ארבע ארצות, ואמרו שהיה כמו סנהדרין, 

הם היו פוסקים כל מיני שאלות, עד שנסגר הועד הזה 
שנה אחת לפני פטירת הבעל שם טוב, בשנת תקי"ט.

8.  פעם בישיבת וולאז'ין היה אחד שלא היה בסדר, 
הוא היה אומן בשירה אבל כתב שירים מלוכלכים, 
רבי חיים מבריסק  גירשו אותו מהישיבה והלך אתו 
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תמיד צריך לקרב, צריך כלל כזה לקרב ולקרב ולקרב9. בספר אורח לחיים )הנ"ל( 
כתב שהיהודים מאריכים ימים ושנים יותר מכל האומות.

אתה הצלת את העם שלך
)לא המגיפה השחורה, משהו דומה, ג.  רבי עקיבא איגר הייתה מגיפה בפוזנא  בימי 

כולרה(, והוא כתב תקנות לכל יהודי העיר: לא לאכול שום דבר בלי לשטוף אותו, 

להזהר בנטילת ידים, בדבר שטיבולו במשקה, וכן לשמור על היגיינה וטבילה 
במקוה. ומכל העדה היהודית אף אחד לא חלה, אבל לא עשו כמו בפעם שעברה 
שאמרו היהודים הרעילו את הבארות, לא עשו שטויות כאלה, אלא הממשלה 
שם בפרוסיה )זו גרמניה( נתנה לו אות כבוד, אתה הצלת את העם שלך. לכן טוב 
עושים כאן שמקפידים על הדברים האלה, ולזכור שהתורה נתנה לנו חיים, ולא 
רק לעם ישראל, אלא נתנה לכל העולם כולו חיים, הנה רוב העולם לא אוכלים 
נחשים ולא אוכלים צפרדעים, ואלה שאוכלים מסכנים אומללים, אחד עשר 

מיליון אדם סגורים? ככה פשוט. 

מה פירוש "אני ה' רופאך"?
בפרשה שלנו נאמר "כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ד. 

ה' רופאך" )שמות ט"ו כ"ו(, כולם שואלים אם לא אשים מחלות, אז אין מחלות, אם 
כן מה זה "אני ה' רופאך"? למה צריך רפואה? ואמרו כל מיני תירוצים. ואבא ע"ה 
פירש פירוש נפלא מאד, אמר אנחנו טועים בפירוש של המילה "רופאך", חושבים 
הרב ברוך אפשטיין  הכוונה הרופא שלך10.  "רופאך"  שהכוונה מרפא אותך, לא, 
ע"ה עד לרכבת, אמרו לו: למה הלכת עם פושע כזה? אמר להם: אמרתי לו יש לך כישרון בשירה, אל 
תשתמש בכישרון שלך נגד הדת, והוא הבטיח לו, אבל לא קיים בדיוק, פעם כתב בעד השבת, ופעם כתב 
בעד הישיבות, ופעם כתב דברים אחרים, באותו שיר ששר על הישיבות, אמר רבא אמר אביי וכו', זרק מלה 
"ֲהֵיַדע האומלל כי אומלל הנהו", כלומר כמה שהוא משבח את תלמידי הישיבות, אבל בעיניו זה שיושב 
בפינה שש שנים ולומד הוא מסכן ואומלל, מי אמר לך שהוא אומלל? תחשוב, אולי אתה האומלל. עובדה 
שאחרי חמישים שנה האדם הזה שכחו ממנו, אף אחד לא מסתכל עליו, והתורה קיימת לעולם. ולא רק 
שהיא לא ירדה מכוחה, להיפך, כל פעם ופעם עושים סיום הש"ס ובאים אלפי לומדים חדשים ורוצים ללמוד.
9.  היה מעשה בדורנו, הרב ברוך טולידאנו ע"ה כשבא ממרוקו לחיפה רצה לייסד ישיבה שם, אבל אין 
כסף, הבטיח לו ראש העיר אז )שמו אבא חושי, אולי היה מזרעו של חושי הארכי שמופיע בשמואל-ב' )ט"ו ל"ב(...(: אני 
אבנה לך ישיבה, אעשה לך הכל, וְתַלמד אתה כרצונך, והרב אמר בסדר. באו אליו נכדיו וחתניו ואמרו לו: 
תשמע הרב, אנחנו לא עושים שום דבר בלי החלטה של הרב שך ע"ה. אמר להם: הרב שך בבני ברק ואני 
כאן, ואני רואה שיש תנאים טובים, למה לא? אבל הם הלכו לרב שך, והוא לא הסכים. אמר רבי ברוך: אני 
אלך לרב שך. הלך אליו, שאל אותו הרב שך: הועדה של הישיבה שמנהלת את כל הדברים של הישיבה 
מורכבת מיראי שמים או לא? אמר לו: שלושה שלושה, שלושה שהם אנשים שלי, ושלושה שהם אנשים 
של ראש העיר, אמר הרב שך: אם ככה לא. אבל הרב שך ע"ה לא מכיר את האופי של המרוקאים, אצל 
האשכנזים אדם שהוא לא מאמין, הוא חילוני בכל, לא מאמין בשום דבר, אבל אצל המרוקאים לא ככה, גם 
אלה שאינם שומרים שבת, אם יש יום אחד הילולא של רבי דוד ומשה או של רבי עמרם בן דיוואן נוסעים 
בשבת להגיע להילולא... ככה כותב בשו"ת מים חיים )ח"א סימן ר"ז( לרבי יוסף משאש. ומה יצא מזה? דור 
שלם הלך לאיבוד, מפני שלא היה שם בחיפה מקום של תורה. בחיפה בקריית שמואל יש שומרי תורה 
ומצוות, שמעתי פעם שיש אנשים שבאים לבית הכנסת שם, גומרים תפלת שבת ואח"כ עולים לאוטובוס 
ונוסעים, למה? כי אין תורה, וכשאין תורה אלו התוצאות. אם הייתה שאלה בין ישיבה ממש ובין ישיבה 
שהיא חצי חצי, תעדיף ישיבה ממש, אבל נשאיר אותם בלי ישיבה ובלי כלום?! בדור הבא כבר נהיה קשה 
מאד. פעם מרוקאי אחד אמר לי שהוא נוסע ברכבו בשבת, אבל יש לו תמונה של הבבא סאלי ברכב )איזו 
דמות קטנה כמו אנדרטה(, והוא שואל: האם מותר לי להסיע את הבבא סאלי בשבת או לא?... אתם מבינים מה זה? 

הוא נוסע בשבת, זה בסדר, אבל תמונה של בבא סאלי נוסעת אתו בשבת זו שאלה, צריך עיון גדול... איזה 
שגעון זה?! הוא נוסע בשבת, אבל בבא סאלי יכעס עליו, גם התמונה שלו תכעס עליו, אנשים לא יודעים 
כלום, אנשים כאלה תקרב אותם, תדבר על לבם "וינחם אותם וידבר על לבם" )בראשית נ' כ"א(, אתה תבנה 
אותם, אל תזרוק אותם. כל השאלה מיותרת, היה צריך לומר להם אני עושה וזהו, וכי כשעושים ישיבה 
פירושו מתנגדים לרב שך?! לא מתנגדים, הרב שך כבודו במקומו מונח, וכאן אני עושה למרוקאים שלנו. 
פעם כתב הרב שלום משאש ע"ה אנחנו רואים שהמתירנות אכלה כל חלקה טובה, יש לי עצה לרבנים, נשב 
כולנו בכותל המערבי, נשב על הקרקע ונגיד קינות, אולי הציבור הזה שהוא מחלל שבת יראה אותנו ויבין 
את חומרת הדבר, אז רבי חיים דוד הלוי ע"ה כתב: מה אתה חושב, הם ילעגו לנו, מה אכפת להם מה שאנחנו 
עושים. אבל הרב שלום משאש מכיר את המנטליות של מרוקו, אם הם רואים את הרבנים שהם יושבים בצער 
כואב להם על זה, יאמרו בוא נשמור שבת, בוא נכבד אתכם. וזו הבעיה כאשר יש שתי מחנות, אף פעם לא 
תבין את השני. פעם אבא ע"ה קיבל מכתב מהאדמו"ר מצישינוב )רבי שלום יחזקאל  שרגא רבין הלברשטאם ע"ה( 
שכתב לו: יש מחלוקת גדולה בין שתי סיעות חסידיות )נדמה לי(, וזה נתלה ברב פיינשטיין, וזה אומר ככה 
וזה אומר ככה, אבא קרא את הכל, והעתיק את הכל בספרו כתב יד תשב אנוש )לא רצה לכתוב שמות(, אחר 
כך כתב לאדמו"ר: בדבר כזה אני צריך לשמוע את כולם, אני לא יכול לשמוע צד אחד, כי אולי יש איזה פרט 
חסר פה וחסר שם, לכן שהרבנים שם יכריעו. והיה יותר מזה, לפני שש מאות שנה היה חכם גדול, גאון גדול, 
רבי יוסף קולון )מהר"י קולון( ויש לו תשובה קצרה )שרש פ"ג(, כותב שם: יש אחד שמו רבי משה קפסלי, זה עם 
הארץ דאורייתא, הוא לא יודע כלום, תורידו לו כתר ועטרה, לא יקרא לא רב ולא מורה. כשקראתי את 
זה אמרתי: טוב, זה משה קפסלי אדם פשוט ועשה את עצמו רב. אחר כך ראיתי שהטעו אותו )עיין בהגהות 
וציונים "ציון לנפש חיה" במהדורת אורייתא(, כתבו לו דברים בגנותו של הרב הזה, והוא אדם ירא שמים ותלמיד 

חכם, לכן אף פעם לא כדאי להתערב, הרב שך בבני ברק יודע מה שקורה שם, אבל את המרוקאים הוא לא 
מכיר, אדם צריך להכיר ולרדת לסוף דעתם של האנשים האלה, למה נפסיד עשרות אלפים לאיבוד?! למה?!
10.  לפעמים אתה לא יכול להבחין אם זה שם תואר או זה פעולה, כמו: 'אני שופט' - אני יושב ושופט )פועל(, 

בספר מקור ברוך11 )ח"ד דף תתקכ"ב ע"ב( אומר שברוסיה בזמנו היה שני סוגי רופאים, 
יש רפואה מונעת ויש רפואה ממש, מה זה רפואה מונעת? הרופא מכתיב לחולה, 
תאכל ככה, תעשה ככה, תתעמל ככה, תעשה הכל ותהיה בריא, ובתמורה לזה 
משלם לו פעם לשנה עשרת אלפים שקל, וזהו. הרופא הזה מעוניין שהחולה 
לא יפריע לו, העיקר קיבלתי את הכסף ושנה הבאה נבקש עוד פעם )והמחיר יעלה 
יש רופא שכל פעם מזמינים אותו, תשמע אני לא מרגיש טוב12,  מסתמא...(. אבל 

ונותן תרופה ומשלמים לו. הרופא האחרון הזה רוצה דווקא שהחולה יחלה כמה 
פעמים, שכל פעם ישלם לו על רצפט, ישלם לו על התרופות, ככה זה. אז אם אני 
אומר "אני ה' רופאך" פירושו מרפא אותך, באמת קשה, הרי אם אמרת "לא אשים 
עליך" למה צריך רפואה?! אבל באמת הכוונה אני הרופא שלך, בשביל מה אני 
אביא לך מחלות ואחר כך תבוא אלי? אדרבא יותר טוב שתשמור על הבריאות 

שלך, לא אשים עליך כי אני הרופא שלך, אני לא מעוניין שתהיה חולה. 

הרפואה המונעת היא הטובה מכל הרפואות בעולם
רפואה מונעת, זה הדבר הכי נפלא בעולם, הרמב"ם ה.  הרופא מסוג א' כלומר 

יש לו פרק שלם על רפואה מונעת )פרק ד' מהלכות דעות(, אחרי כל מה שכותב שם 
אומר בסוף )הלכה כ'(: "כל המנהיג עצמו בדרכים אלו שהוִרינו13 אני ָעָרב14 לו שאינו 
בא לידי חולי כל ימיו, עד שיזקין הרבה וימות ואינו צריך לרופא". ויש חכמים 
ששמעו בקול הרמב"ם לכל מלה, צריך להתעמל כך, צריך להתרחץ כך, צריך 
לאכול כך וכך, האוכל הזה רע, האוכל הזה טוב15. צריך לדעת, התרופה המונעת 

היא הטובה מכל הרפואות שבעולם. 

אסור להיות עצובים
גם אדם שהוא כל הזמן עצוב זו מחלה, אסור להיות עצובים, צריך להיות שמח, ו. 

גם אם אדם הפסיד הרבה16 צריך להיות שמח, על כל קצת אור צריך לומר תודה, 
תודה ותודה ותודה, יש ספר של הרב שלום הרוש שליט"א 'אמרתי תודה ונושעתי', 
לקרא אותו, נכון שיש אנשים שמקבלים משכורת יותר משלך, בסדר, אז מה? 
אתה חי? ברוך ה', אתה רואה? אתה שומע? אתה נהנה? אתה הולך בט"ו בשבט 
ואתה רואה כל מיני פירות וצמחים ובשמים? תוֶדה על זה, ואם תודה תקבל עוד 
יותר. הרב עובדיה ע"ה אומר "נתת ליריאיך נס להתנוסס" )תהלים ס' ו'(, אם משמים 
עושים לך נס ואתה מודה על זה, אתה מקבל עוד נס, נס להתנוסס. )"נס" המילוי 
שלו גם נס. אות נ' המילוי שלה נ', ואות ס' )60( המילוי שלה מ' וכ' )60(, כל נס מוליד עוד נס, עוד נס 

ועוד נס(. אבל אם אדם יהיה משוגע, כל הזמן יאמר למה אין לי מאה מליארד כמו 

פלוני? מה תרוויח ממאה מליארד?17 לחם לאכול ובגד ללבוש מספיק, ומה שיגיע 
אבל יש גם "השופט כל הארץ לא יעשה משפט" )בראשית י"ח כ"ה( זה שם תואר, אתה דיין ושופט של העולם, 
לא תעשה משפט?! "חלילה לך מעשות כדבר הזה להמית צדיק עם רשע". וכן "השומר אחי אנכי" )בראשית 
ד' ט'( זה לא פעולה - אני שומר, אלא וכי אני השומר שלו? "וכי נתת לי תפקיד לשמור על הבל"?! אני לא 

השומר שלו, יש שומר שזה שם תואר ויש שומר שזה פעולה. אותו דבר "רופאך" יש שזה פעולה - "ארפא 
אותך", ויש שזה שם תואר - "הרופא שלך".

11.  זה ספר ארבעה כרכים, תולדות חייו עם כמה דברי תורה, הוא לא יכול לכתוב סתם תולדות חייו, 
אלא הוא כותב דברי תורה, מביא לפעמים הגהת הגר"א שיש לו מה להעיר, הגהת רבי מתתיה שטראשון 

וכדומה, ארבעה כרכים מלאים חכמה ודעת.
היה רופא אחד שהלכתי אליו לפני כמה שנים בבת ים, נתן לי תרופה שלא עזרה לי, חזרתי אליו    .12
אחרי שבועיים, אמר לי: עזרה לך מעט, אבל היא לא עזרה, מה נעשה לו. אמר: עכשיו אני אתן לך תרופה 
אחרת, והתרופה האחרת עזרה, ומאז לא הלכתי אליו, כשאני לא מרגיש טוב אני לוקח את אותה תרופה, 

בשביל מה אני צריך לחזור אליו?!
13.  "שהוִרינו" רי"ש בחיריק, מישהו כתב בצירי, זו טעות )עיין בעלון מס' 174 אות ו'(.

14.  אנשים אומרים עֵרב, אבל יותר נכון לומר עָרב, כי עֵרב זה מתוק. )וע"ע בספר מגדולי ישראל ח"ב עמ' כ"ח(.
15.  פעם ראיתי )בבלינסון( ספר "כרם פתחיה" כתב אותו חכם אחד שמו רבי פתחיה מנקין )זה אביו של הרב משה 
צבי נריה שהיה ראש ישיבת הדרום ברחובות( ושם אמר )ח"ב עמ' ל"ד(, שהוא הכיר חכם אחד בעיר ביכוב )ביכוב זה העיר 

שהיה בה רבי דוד לוריא - רבי דוד מביכוב, כתוב מביחוב, אבל זה מביכוב( שהאריך ימים על אף ששם ברוסיה חיו בקושי 

ארבעים שנה כי היה קר מאד ואי אפשר לחיות שמה, והבן אדם הצדיק הזה חי מאה שנה. הלך אליו רבי 
פתחיה אמר לו תגיד לי איך זכית לאריכות ימים? אמר לו יש לי רופא פרטי בבית, רופא פרטי?! איפה גר 
הרופא הזה? הבית שלך "ביתא בי עקתא" )ע"פ שבת דף ע"ז ע"ב( ארבע אמות על ארבע אמות, איפה שמת את 
הרופא הזה? אמר לו שמתי אותו בספריה. רופא בספריה?! איך הרופא בספריה? אמר לו יש לי הרמב"ם 
)הרמב"ם גימטריא רופא(, והוא כתב פרק בהלכות דעות )פרק ד'(, ואני עושה הכל על פיו, לכן זכיתי לחיות מאה שנה.

16.  שבוע שעבר בא אלי מישהו אמר לי הפסדתי הרבה, אכלו אותי עקצו אותי, אמרתי לו אתה יודע אני 
נפלתי מקומה שלישית, אמר לי: אתה?! אמרתי לו: כן אני, לפני ארבעים ושש שנים, )אמר לי: גם אני בן ארבעים 
ושש... חזק וברוך, גזירה שוה ארבעים ושש ארבעים ושש...( אז אני אוכל את לבי?! נכון שאני שבור ועברתי ניתוחים 

רבים, אבל מה אני ארוויח מזה שאני אוכל את לבי?!
17.  פעם אחד אמר לי תברך אותי להיות מליארדר, אמרתי לו המליארדר מדרדר.... אמר לי למה? אמרתי 
לו כי הוא מדרדר, מה תעשה עם המליארדים האלה? מה תעשה? תחיה אלף שנה? לא תחיה. תתן אותם 

לבנים שלך? יבזבזו אותם.



יגיע, תפסיקו להיות כל הזמן לחוצים ולחוצים ומחוצים. 

הרמב"ם מונה רק מצוות שהם לדורות
שבוע שעבר )בעלון הקודם הערה 18( אמרתי מלה לא מדוייקת, אמרתי שהרמב"ם ז. 

בספר המצות לא מנה פסוק "בטבעות הארון יהיו הבדים לא יסורו ממנו" )שמות 
כ"ה, ט"ו(, הראו לי שזה לא נכון, הרמב"ם מנה את זה במצוות לא תעשה מספר 

86, ולמה מנה את זה? כי זו מצוה לדורות, הרי הבדים היו בבית המקדש "ודמן 
טעון הזיה על בין הבדים ועל הפרוכת ועל מזבח הזהב" )זבחים דף מ"ז ע"א(, אם 
כן היו בדים, אז המצוה במקומה "בטבעות הארון יהיו הבדים", אבל יש מצוה 
אחרת, ואני החלפתי דבר בדבר18, מה המצוה? הרמב"ם כותב )שרש ג'( וכבר טעה 
"ולא יבואו לראות כבלע  )הכוונה על בעל הלכות גדולות( שמנה פסוק  גם כן זולתנו 
את הקודש ומתו" )במדבר ד' כ'(. כשהלויים היו הולכים ונושאים הכלים ממקום 
למקום אז "אהרן ובניו יבואו ושמו אותם איש איש על עבודתו ואל משאו, ולא 
יבואו לראות כבלע את הקודש" )שם פסו' י"ט-כ'(, לא יבואו הלויים להסתכל בשעה 
שמכסים את הקודש, זה אסור להם, בדברים של בית קודש הקדשים אסור 
להם להסתכל, אם כן מה אתה מונה, הרי זו לא מצוה לדורות? אלא בה"ג נלחץ 
להגיע לתרי"ג, אז לקח את הלאו הזה שם אותו, אבל זה לא שייך. בא הרמב"ן 
)בהשגותיו שם( והשיב עליו: הגמרא )סנהדרין דף פ"א ע"ב( אומרת שבכלל הלאו הזה 

)"ולא יבואו לראות כבלע את הקודש"( מי שגונב "קסוה" דהיינו כלי שרת19. והרמב"ן 

)איוב כ' ט"ו(,  מסביר, שהמילה "כבלע" פירושה לגנוב, כמו "חיל בלע ויקיאנו" 
ויש עוד פסוק אחר: "והוצאתי את בלעו מפיו" )ירמיה נ"א מ"ד(20, וא"כ "כבלע את 

הקודש" פירושו לגנוב את הקודש. 

אין מקרא יוצא מידי פשוטו
אבל הרמב"ם מיאן בזה כי זה לא הפשט, ולמה? כי לפי הפירוש הזה לא היה ח. 

צריך להיות כתוב: "ולא יבואו לראות כבלע את הקודש", אלא "ולא יבלעו את 
הקודש", שהרי זו אזהרה שאסור לגנוב, וא"כ מה זה "ולא יבואו לראות", וכי מי 
שיראה אדם שגונב את הקודש חייב מיתה? הוא לא חייב מיתה, אלא הוא צריך 
למסור עדות – "אם לא יגיד ונשא עוונו" )ויקרא ה' א'(. הרמב"ם יש לו כלל שתמיד 
הולך בפסוקים ע"פ הפשט, ותמיד בודק מה הפשט של הפסוק, ואם בגמרא כתוב 
רמז, אז זה רק רמז. ואילו הרמב"ן אומר שיש מקומות שכתוב בגמרא "רמז" וזה 
כפשוטו, אבל הרמב"ם סובר שלא יתכן שמפני שבאיזה פעם "רמז" כפשוטו, 
אז כולם יהיו כך, ולכן מפרש שזה רק רמז והוא רחוק מן הפשט לגמרי. והפשט 
הוא שהלויים לא יבואו לראות ולהסתכל "כבלע את הקודש" - בשעה שמכסים 

את הקודש, כי זה קודש הקדשים וצריך שאף אחד לא יסתכל. 

ברכות התורה דאורייתא או דרבנן
וראינו שהרמב"ם תמיד כשסופר ומונה את תרי"ג המצוות עושה את זה ע"פ ט. 

הפשט. למשל הרמב"ן אומר )בהשגותיו לספר המצוות סוף חלק עשין, מצוה ט"ו( שברכת 
התורה דאורייתא, וצריך כל בוקר לברך ברכת התורה מדין תורה21. כמו שהגמרא 
אומרת )ברכות כ"א ע"א(: מנין לברכת התורה שהיא מן התורה? שנאמר: "כי שם 
ה' אקרא הבו גודל לאלוקינו" )דברים ל"ב ג'(, שכאשר אתם קוראים ומזכירים שם 
שמים תתנו "גודל", כלומר תברכו את ה', א"כ רואים שזו מצוה לברך את ה', 
וברכת התורה מדאורייתא. ואילו הרמב"ם לא חושש לזה, ופוסק  שאין שום 

18.  אדם חייב להודות על האמת, ולא לעשות חכמות לתרץ: לא, אתה לא הבנת אותי. לא נכון, אני לא 
הבנתי, לא אתה לא הבנת.

19.  הגמרא אומרת, מאי קסוה? כלי שרת. למה אמרה כלי שרת, תאמר "קשותיו ומנקיותיו" )שמות כ"ה 
כ"ט(. אלא משום ש"קשותיו ומנקיותיו" יש להם פירושים שונים )מנחות צ"ו ע"ב( רש"י בפרשת תרומה מביא 

את זה, והמשנה אמרה הגונב קסוה, לא הכריעה כדעת מי, לכן הגמרא אמרה קסוה זה כלי שרת, כל מי 
שנכנס לבית המקדש וגונב כלי שרת קנאים פוגעים בו. וכולל כל כלי שרת אשר בביהמ"ק. וכן נראה 

מדברי הרמב"ם )פי"ח מהלכות סנהדרין ה"ו(. ע"ש.
20.  זה כתוב בהגהה של רבי ישעיה פיק בסנהדרין שם מהרמב"ן על התורה )במדבר ד' כ'(.

21.  אנחנו אומרים "אשר קדשנו במצוותיו וציונו על דברי תורה", והאשכנזים אומרים "לעסוק בדברי 
תורה". והטורי זהב )סימן מ"ז סק"א( אומר מה ההבדל בין "לעסוק" ובין "על דברי תורה"? ש"לעסוק" זה 
בעיון, ואילו "על דברי תורה" פירושו ללמוד ולקרוא. אנחנו אומרים אולי יש אנשים שאינם יודעים 
לעיין, וכי לא יברכו?! לכן מברכים "על דברי תורה", ואז אפילו אם קראת תהילים ומשנה, או גרסת דף 
גמרא אפילו קריאה בעלמא, גם זה טוב. אבל האשכנזים אומרים שצריך לעיין. ואדם שאינו מעיין מה 

יעשה? ייכלל עם אחרים שמעיינים.

)עי' הלכות ברכות סופ"ב, ובהשגות הרמב"ן  ברכה מן התורה חוץ מברכת המזון בלבד 
הנ"ל(, וככה דעת מרן )סי' ר"ט סעי' ג'(. ומה נעשה עם הגמרא הזאת? הצל"ח כתב 

)ברכות כ"א ע"א( שיש מקומות בגמרא שכתוב "מנין לדבר פלוני שהוא מן התורה" 

וזה לא מן התורה אלא רק אסמכתא בעלמא. אבל עדיין למה הרמב"ם לא קיבל 
את דברי הגמרא כפשוטם שהפסוק "כי שם ה' אקרא" פירושו שיש מצוה מן 
התורה לברך ברכת התורה? התשובה פשוטה מאד, הרמב"ם סובר שאי אפשר 
להעמיס את זה בפסוק, כי אם הפסוק מתכוון לזה, הוא לא היה כותב: "כי שם 
ה' אקרא הבו גודל", אלא "כי שם ה' אקרא אני אתן גודל לאלוקינו" שהרי אם 
אני רוצה ללמוד אני צריך לברך, וכי הם יברכו ברכת התורה ואני אלמד?! הרי 
זה לא יכול להיות. או שיכתוב "כי שם ה' תקראו הבו גודל" שאם אתם רוצים 
ללמוד, תברכו. לכן כל דבר שאינו פשט, הרמב"ם לא מונה אותו בכלל תרי"ג 
מצוות, וכמו שכתב )בשורש ב'( שדבר שיוצא מדרשות שהן לא פשוטו של מקרא, 
אני לא מכניס אותו אע"פ שיכול להיות שהוא מדאורייתא. כי אין מקרא יוצא 

מידי פשוטו, רק כשאומרים חז"ל שזהו מגופי תורה ]ע"ש[.

תלמיד חכם צריך לכבד את עצמו
)סימן מ"ז(22, כתב שיש לו גמרא מפורשת י.  הגאון יעב"ץ בספרו מור וקציעה 

כמו הרמב"ן, וקשה מה הרמב"ם יפרש בה. הגמרא )בבא מציעא דף פ"ה ע"ב( מביאה 
פסוקים בירמיה )ט' י"א-י"ב(: "מי האיש החכם ויבן את זאת, ואשר דבר פי ה' אליו 
ויגידה, על מה אבדה הארץ, נצתה כמדבר מבלי עובר. ויאמר ה' על עזבם את 
תורתי" )קוראים את זה בהפטרה של תשעה באב(, והגמרא אומרת מה הפירוש "עוזבם 
שלא בירכו בתורה תחילה. וא"כ משמע שברכת התורה זה דבר  את תורתי"? 
חשוב מאד שבגללו אבדה הארץ. אבל אם ברכת התורה היא דרבנן, היתכן שעל 
זה אבדה הארץ?! גם אם לא בירכו "בלאשי" )לא צריך(, הרי מדאורייתא בשביל 
ללמוד תורה לא צריכים לברך. אלא ודאי שזה מדאורייתא, וזו קושיא עצומה 
)ברכ"י שם ס"ק ח'( ואמר  לכאורה. וכן הוכיח הרב פרי חדש )שם(. בא הרב חיד"א 
שהפר"ח לא ראה את תשובת הרמב"ם )שו"ת פאר הדור סי' מ"ב( שהובאה בשיטה 
מקובצת )בבא מציעא שם(, הרמב"ם מפרש שמה שאמרה הגמרא "שלא ברכו בתורה 
תחילה", הכוונה שהיו צריכים לתפוס את המקום שלהם בתור תלמידי חכמים 
ולומר: "אנחנו קוראים הראשונים"23, וכיון שהם ויתרו ונתנו את זה לאחרים, 
משמע שלא העריכו את התורה )וגם היעב"ץ לא ראה תשובה זו(24. אדם שלומד תורה 
צריך להחזיק מעצמו ולא לבזות את עצמו, לא לומר "אני לא יודע כלום, אני בור 
ועם הארץ", אתה לא בור ולא עם הארץ, תלמיד חכם צריך לכבד את עצמו, אין 
הכוונה שילבש בגדי מלכות, אלא הכוונה שיכבד את עצמו וידע אני "בן תורה"25. 
22.  זה ספר נפלא מאד. אבל כשהוא חולק על זולתו הוא יורד חזק מאוד, ולא איכפת לו מאף אחד, איך 
כתוב בגמרא )הוריות דף ט' ע"א(? נשיא שאין על גביו אלא ה' אלוקיו, וזה היעב"ץ, אין על גביו כלום, הוא 
יכול לומר על הראשונים שטעו והשתבשו. ככה הוא כותב. אבל לכתחילה לא כותבים ככה, והרבה פעמים 

אדם שכותב ככה, אתה רואה שהוא הטועה, והוא זה שהשתבש. 
23.  הרמב"ם יש לו כלל וחוזר על זה כמה פעמים, שתלמיד חכם צריך לעלות ראשון לתורה, ותלמיד 
חכם שאינו עולה ראשון לתורה הוא מבזה את התורה שלו, כמו שכתוב בגמרא )מגילה דף כ"ב ע"א( שרב 
קרא בכהני - שרב היה עולה ראשון כמו כהן. והוא כתב בפירוש המשנה )גיטין פ"ה מ"ח(, אני לא מבין, 
אנחנו הספרדים יש לנו מנהגים משונים, אבל חכמי צרפת שכל המנהגים שלהם ע"פ הגמרא, למה הם 
לא מקפידים שתלמיד חכם יעלה הראשון? הרי כתוב שרב קרי בכהני?! ובימינו הרב עובדיה ע"ה היה 
עולה במקום כהן )בימי החול, אבל בשבת היה עולה מפטיר להשלים מאה ברכות(. ופעם בא אחד ואמר לי אני כהן 
בן כהן עד אהרן הכהן, וא"כ כשהרב עולה זה מבזה את הכהונה שלי, אני לא מתפלל אתו. אמרתי לו אל 
תתפלל אתו, וכי הוא מחכה לך אם תתפלל אתו או לא תתפלל אתו?! זה דבר ידוע בגמרא שרב קרי בכהני. 
24.  למה לא ראה? זה נדפס בחייו אבל לא הגיע אליו. שיטה מקובצת על בבא מציעא נדפס בסביבות 
שנת ת"ק, והיעב"ץ חי עד שנת תקל"ו. בשביל לזכור באיזו שנה נפטר יעב"ץ, תזכור שזו השנה שאמריקה 
קיבלה את העצמאות שלה. פעם הייתי באמריקה לפני ארבע שנים בשנת תשע"ו, ואמרו שביום הזה כל 
החנויות סגורות, כי זה 240 שנה לעצמאות של אמריקה. וזה נקרא "חג ההודים", כי באותו היום שוחטים 
תרנגולי הודו בלי סוף, ולמה? כי לפני 240 שנה בשנת תקל"ו באו לכאן ולא מצאו מה לאכול, ובאו אלה 
שכבשו את אמריקה, ומצאו כמה תרנגולות הודו מסתובבים, שחטו אותם ואכלו, לכן הוא נקרא חג 

ההודים, במקום "חג ההודאה" אומרים חג ההודים. 
25.  פעם היו המשכילים הרשעים אומרים לבחור ישיבה "ישיבע בוחר", אז אמרו להם אל תגידו "ישיבע 
בוחר" תגידו "בן תורה" או "בן ישיבה". ההבדל בין בן ישיבה ובין מי שלא לומד תורה, כמו בין חושך לאור, 
ממש ככה. פעם מישהו היה חייב למס הכנסה סכום גדול מאד, כשבא לבית המשפט בא אליו אחד אמר 
לו אתה יודע כמה אתה חייב? אמר לו אני לא יודע, אמר לו ששים מיליון שקל. הוא שמע את זה נפל ומת. 
גמרנו, הששים מיליון הלכו לאיבוד... )"כי שמש ומגן ה' צבאות" )תהלים פ"ד י"ב(, שמש ראשי תיבות ששים מיליון 
שקל...( טיפש, ככה עושים? תאמר לו זה סכום גדול, בוא נסתדר. היה מרגיע אותו לאט לאט והיה משלם 

במשך כמה שנים, כאשר אמר לו כמה הוא חייב בבת אחת זה מה שקרה לו. )שלחו לי פעם פתק מעיתון שכך 



טבילת כלים דאורייתא או דרבנן
שאף על פי שכל הפוסקים כמעט סוברים שטבילת יא.  ויש עוד מקום כזה, 

כלים היא מן התורה חוץ מכלי זכוכית26, הרמב"ם סובר שגם כלי מתכת החיוב 
שלהם מדרבנן27. ולמה, הרי הפסוק אומר: "אך את הזהב ואת הכסף את הנחושת 
את הברזל את הבדיל ואת העופרת, כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש וטהר, 
אך במי נדה יתחטא" )במדבר ל"א כ"ב-כ"ג(, ולמדו חכמים )ע"ז ע"ה ע"ב( ש"מי נדה" 
הכוונה במים שנדה טובלת בהם דהיינו במקוה, וא"כ מוכח שמדאורייתא צריך 
להטביל את הכלים. אלא שהרמב"ם סובר שזה לא הפשט )וגם רש"י רומז שהפשט 
לא כך(, כי לא מצינו אף פעם שהתורה קוראת למקוה מי נדה, "מי נדה" הוזכרו 

בפרשת חוקת )במדבר י"ט ט'( לעניין אפר פרה אדומה: "והייתה לעדת בני ישראל 
למשמרת למי נדה חטאת היא". זה נקרא מי נדה. ואם כן מה כוונת הפסוק של 
הכלים? שכאשר באו מן המלחמה עם מדין, והביאו את הכלים שלהם שיש 
בהם גם טומאת מת )שאע"פ שהגוי לא מטמא, זה דוקא בטומאת אהל, אבל הוא מטמא במגע 
ובמשא(, צריך לחטא אותם במי נדה ]דהיינו אפר פרה אדומה[. אבל הדרשה להטביל 

אותם במקוה זה מדרבנן, כך דעת הרמב"ם וכך פשט הפסוק. ואיני יודע אם 
אמר את זה מלבו או שאמר זאת על פי רב סעדיה גאון )מי שיכול, יבדוק מה רב סעדיה 
פירש ב"מי נדה"( ]א"ה: זה לשון רס"ג: וגם במי הזאה יתחטא[. כי הרמב"ם הולך תמיד על פי 

הפשט. כל הלימוד של הראשונים כמו הרמב"ם ורבנו חננאל היה בדרך הפשט. 
היה מעשה(. אבל התורה כולה חסד ורחמים וטוב, היא נותנת לאדם חיים. תראו, איך יתכן אדם אחד שהגיע 

מרוסיה מעמיד את כל המדינה כולה בסכנה?! עוד בחירות ועוד בחירות, "וישובו ויחנו לפני פי הבחירו'ת 
לפני בעל צפון" )ע"פ שמות י"ד ב'( זה בעל צפון, כי זו עבודה זרה. שבוע שעבר אמרתי )בעלון הקודם הערה 1( 
שברמת גן עומד בראשה אחד כהן שזה אותיות נכה )כי הוא טוען שבני ברק שלנו היא עיר נכה(, אני אגיד לכם 
)עוד סיבה( למה הוא נכה, שהרי יש כאן בבני ברק בן פורת יוסף מעל 180,000 יהודים, ואין משטרה אחת, 

מסתדרים, אם יש איזו בעיה הולכים לרב או לבית דין שמקובל עליהם, וגמרנו. ושם ברמת גן איני חושב 
שיש שם 180,000 תושבים, ויש שם משטרת רמת גן "בוקר וערב לקרח וחורב" )קינת 'אשחר עדתי'(, זה גנב 
וזה וכו'. פעם אחת הלכה אשה אחת להתקשר, יצאה מהבית חטפו אותה, זה קרה שם לפני כמה שנים, 
מה זה?! וכי זו עיר שצריכים ללמוד ממנה?! עומד בראשה שוטה אחד. כל התומכים בו הם ברמה של 

גן-ילדים, לכן קראו לזה רמת גן - רמה של גן...
26.  שחכמים תיקנו להם טבילה. ולכן במקרה של ספק אם הוטבל או לא הוטבל ספיקא דרבנן לקולא 

)עיין בספר ברוך השלחן ח"ב עמ' קמ"ח(, ויש עוד כמה מקרים שיש בהם חילוק בין כלי זכוכית לכלי מתכת.

27.  כך הלשון שלו בהלכות מאכלות אסורות )פרק י"ז ה"ה(, וחמש פעמים באותה הלכה רומז לזה, והוא 
אומר שם: כיון שאמר הכתוב וטהר אמרו חכמים תוסיף לו עוד טהרה להטביל אותו.

ניכר שהוא מלך אך ללא בגדי מלכות
שבוע שעבר )בעלון הקודם אות י"ט( דיברנו על ברכת המלך, שהרב עובדיה ע"ה יב. 

אומר )חזון עובדיה ט"ו בשבט עמ' תי"א( שלא מברכים עליו "שחלק מכבודו לבשר ודם" 
אלא אם כן יבוא בבגדי מלכות. אבל אני חשבתי שאם הוכר שהוא מלך, לא צריך 
בגדי מלכות, ובמיוחד בימינו שאין לרוב המלכים בגדי מלכות, וכי מישהו ראה 
את טראמפ לובש בגדים מיוחדים?! )ולא רק שלא ראינו דבר כזה, אלא כל אדם יכול לקנות 
כתר ולהניח על ראשו ולומר "אני מלך"(28. ויש לי סיוע לדעת הרב ע"ה שהכתר קובע, 

יש פסוק במגילת אסתר )ו' ח'( "יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך", מה זה 
"אשר לבש בו", אשר לבש אותו היה צריך לומר? אלא הכוונה שהמלך לבש את 
המלוכה על ידי הלבוש והכתר )עיין בספר סנסן ליאיר עמ' קס"ה(, אז אם הוא לבוש 
בבגדי מלכות אפשר לברך, ואם הוא לא לבוש בגדי מלכות אי אפשר. אבל זה 
רק דרך דרש, זה לא הפשט, ובגדי מלכות לא מעלים ולא מורידים. אולי הוא 
גנב אותם?!29 לכן צריך לדעת שהוא באמת מלך, ואם אתה יודע שהוא באמת 
מלך והוא גם לבוש בגדים טובים, ויש לו משרתים ושרים אין הכי נמי יש לברך 
עליו, אבל אם הוא נראה אדם פשוט, או שהוא התחפש בכוונה כמו שאול המלך 
28.  והיה אחד שעשה כך, לפני שנה או שנתיים בא איש אחד מסודן, ואמר אני המלך של הסודנים ויש 
מתחתי 300 מלכים ואני מחזיר אותם בתשובה, ובחג הסוכות אלך לכותל המערבי וכולם יבואו אתי. 
והטעה כמה רבנים וברכו עליו "שחלק מכבודו". כשבא אלי לא ברכתי עליו, מה יש לברך עליו?! וגם 

לא ראיתי עליו כתר, )אמרו כשהלך לאחרים שם כתר(. יש אנשים שמטעים, לכן אי אפשר לסמוך על הכתר.
29.  פעם היה מעשה בצדיק אחד שמו שאול חיון, שמשמח אלוקים ואנשים, ופעם כשהרב עובדיה רצה 
להחליף את הגלימה והמצנפת שלו הוא קנה אותם ב3000 שקל, והיה מדי פעם בא ואומר כמה מלים 
לבדח אנשים, והיה מדבר כמו הרב בדיוק: "ישתבח שמו לעד", "אתם לא יודעים מי זה רשב"ם, זה לא 
סתם רחוב שגר בו הרב פלוני, אלא זה רבינו שמואל בן מאיר שנפטר בשנה פלונית..." איזה בקיאות יש 
לך... ופעם אחת הוא בא, וראיתי שאנשים כואב להם שהוא מחקה את הרב, אז אמרתי להם שהיה דבר 
כזה בימי הגאון הנודע ביהודה - רבי יחזקאל לנדא, שהיה גאון ופוסק גדול ולא היה פייטן, והנה יום אחד 
בקשו ממנו שיהיה חזן בנעילה של כיפור, ורצה לנגן את המלים "מכלכל חיים בחסד" כמו החזנים, אבל 
יצא לו קצת מעוות, אז היה אחד שהיה מחקה את המנגינה שלו, והיה מנגן אותה ואומר זו ה"מנגינה" 
של הרב שלנו, אמרו לו אתה לא מתבייש? אתה פוגע בכבוד הרב, אמר להם אני אלך אליו, הלך אליו, 
אמר לו מחילה כבוד הרב, אמרו לי שזה פגיעה בכבודו, ואני לא התכוונתי לפגוע רק התכוונתי לשמח 
אותם, אמר לו בוא אני אכתוב לך שאני מתיר לך, וכתב לו: אני יחזקאל לנדא נותן רשות למוביל כתב 
זה לכלכל חיים שלו במכלכל חיים שלי... שישתמש בניגון שלי לפרנסה שלו. אבל לא הבינו את זה, ועד 
שיצא הצדיק הזה גנבו לו את הבגדים של הרב עובדיה, מי שגנב חייב לשלם, אתה יכול להגיד לו אל 
תבוא עוד פעם בבגדים כאלה, או תעשו מודעה צנועה נגד זה. אין הכי נמי. אבל מי התיר לך לגנוב?! מה 

אתה עושה דברים כאלה? אדם צריך לדעת לעשות כל דבר בחכמה ובדעת. 
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אצל בעלת האוב, לא מברכים עליו. 

אתה מלך
אמנם חסידי חב"ד מספרים שבזמן שהגאון רבי שניאור זלמן בעל התניא יג. 

היה בכלא )כי היו נגדו כל מיני חשדות, עשרים ושנים סעיפים, עד שאמרו שצריך לגזור עליו מוות 
בר מינן. והוא היה יושב שם והיה להם כל מיני שאלות. וישב בכלא חמישים ושלשה ימים, וביום י"ט 

בכסלו הגיע בתהלים לפסוק "פדה בשלום נפשי מקרוב לי" )תהלים נ"ה י"ט(, וכשאמר "פדה בשלום 

נפשי" אמרו לו: החוצה, אדוני(, ובא לתא שלו אחד השרים של רוסיה שהיה מלומד, 

ואמר לו: יש לי שאלה בתורה, מדוע כתוב: "ויקרא ה׳ אלקים אל האדם ויאמר לו 
איכה" )בראשית ג' ט'(? וכי הוא לא ידע איפה אדם הראשון מתחבא, מה זה "אייכה"? 
אמר לו: אייכה זו לא שאלה על אדם הראשון, אלא על כל הדורות הבאים, התורה 
היא לאותה התקופה ולכל החיים כולם, ובשעה שהקב"ה אמר אייכה, התכוון גם 
עליך, אדם כמוך שהוא כבר בן ארבעים וחמש )הוא ידע בדיוק את מספר השנים שלו( 
מה עשית בחיים שלך?! התורה אומרת לכל אדם ואדם "אייכה?!" מה אתה עושה 
בחיים שלך?! הוא מאוד התפלא מהפירוש הזה, והלך לקיסר של רוסיה ואמר 
לו: היהודי הזה חכם גדול, תראה מה שהוא הסביר לי, אמר לו: אם כך אני רוצה 

לראות אותו. מה עשה הקיסר, התחפש 
ובא כאדם פשוט, ורבי שניאור ראה אותו 
ובירך עליו "שחלק מכבודו לבשר ודם", 
אמר לו הקיסר: מה אתה מברך? אמר לו: 
אתה מלך. אמר לו הקיסר: איך אתה יודע? 
אמר לו: כשבאת הרגשתי כבוד מלכות, 
הרגשתי אימה מיוחדת, וידעתי שאתה 
המלך כי "מלכותא דארעא כעין מלכותא 
דרקיעא" )ברכות דף נ"ח ע"א(. ולכאורה הרי 
הקיסר היה מחופש, וא"כ למה בירך? אבל 
אפשר לומר שלא בירך בשם ומלכות, מי 
שם  ובלי  ומלכות?!  בשם  שבירך  אמר 
ומלכות אפשר לברך, כמו שהרב כותב 
)שו"ת יבי"א ח"ח חאו"ח סי' כ"ב אות כ"ה( שכאשר 

הגיע הנשיא ניקסון, הוא בירך עליו בלי 
שם ומלכות30. 

תראה שאדע יותר ממך
אבל באמת נראה שעל הנשיא ניקסון, יד. 

כיון שאתה יודע שהוא נשיא של כולם 
והוא מוכר, ובאים אתו פמליא ועושים לו 
כבוד מיוחד, הוא נחשב כמלך. ולכן אין 
)ברכות דף  קושיא ממה שמסופר בגמרא 

נ"ח ע"א( על רב ששת, שפעם הגיע מלך ורב ששת שהיה סגי נהור יצא עם כולם 

לקראתו, והיה שם צדוקי אחד שאמר לרב ששת: למה אתה בא לראות את המלך? 
הרי אתה לא רואה אותו? "חצבי לנהרא, כגני לייא"? - הכדים השלמים הולכים 
לנהר למלאות אותם, אבל הכדים השבורים בשביל מה? כלומר אתה כד שבור, 
אמר לו רב ששת: חזי דידענא ]תראה שאני יודע[ יותר ממך. והיה רעש גדול של 
חיילים או של חצוצרות ותופים, והצדוקי שאל אותו: המלך הגיע? אומר לו רב 
ששת המלך עדיין לא בא, ואחר כך היה עוד רעש, ובאו כל מיני חיל רגלי, אמר 
לו: המלך הגיע? אמר לו רב ששת עדיין לא הגיע, ובפעם השלישית היה שקט 
מוחלט, אמר לו עכשיו המלך הגיע! אמר לו איך אתה יודע? אמר לו כי כתוב 
בפסוק: "לא ברוח ה׳" )מלכים-א' י"ט י"א(, "לא ברעש ה׳" )שם(, "לא באש ה׳" )שם פסוק 
י"ב(,"ואחר האש קול דממה דקה" )שם(, דממה דקה זה סימן שהגיע המלך, אתה 

רואה שאני רואה יותר טוב ממך. ומבואר שם בגמרא שכשהגיע המלך בירך רב 
ששת עליו. אז אומרים הנה רב ששת לא ראה את המלך, אבל התשובה שהוא 
הרגיש וידע שזה המלך וכולם יודעים שזה המלך, אבל אם אתה לא יודע שהוא 
מלך כי הוא מחופש ורק מישהו לחש לך באוזן שזה המלך ודאי שלא תברך עליו. 
אם הוא נראה אדם פשוט אל תברך, כמו מלך שישן שודאי לא יעלה על הדעת 
לברך עליו "ברוך שחלק מכבודו לישן הזה"... הרי הוא נרדם ונוחר - "מדן נשמע 

נחרת סוסיו" )ירמיה ח' ט"ז( ואתה מברך עליו?! לא שייך הדבר הזה.

אתרוג, ולא ריבת אתרוג
בשיעור שעבר אמרתי שמצוה לאכול בליל ט"ו בשבט ריבת אתרוגים, אבל טו. 

30.  אבל כשהגיע אובאמה שהיה רשע, וכי נברך עליו "שחלק מכבודו" וכי זה יש לו כבוד בכלל, רחמנא 
ליצלן, ברוך ה' שהשתחררנו ממנו,  והרב היה אומר עליו: "עבדים משלו בנו פורק אין מידם" )איכה ה' ח'(... 

שמונה שנים אובאמה לא רוצה לרדת מהבמה... אחר כך ירד וגמרנו.

שהריבה הזאת מרוססת יותר מדאי, כי מרססים את האתרוג  קבלתי מכתבים 
הרבה שיהיה נקי ויפה, ועושים ריסוס על ריסוס על ריסוס ואין לזה כל ביסוס...31. 
ואסור לאכול אם יש חשש. לכן מי שיש לו ריבה מהאתרוגים של ארץ ישראל 
יקחו הוא והילדים כל אחד מעט מאד, ו"שומר מצוה לא ידע דבר רע" )קהלת ח' 
ה'(, ומי שיש לו אתרוגים ממקום אחר ממרוקו וכדומה, יכול לאכול אותו, כי שם 
לא מרססים, הם לא יודעים בכלל מה עושים באתרוגים, אבל כאן בארץ יודעים 

שאתרוגים שווים זהב )כי האתרוג צהוב כמו זהב...(32 ולכן מרססים אותם הרבה33. 

מוה"ר הגאון החסיד רבי ינון חורי זצ"ל
השבוע יש הילולא של רבי ינון חורי ע"ה, והוא היה גאון אבל בעוונות לא טז. 

כתב כלום. אביו אמר לו תכתוב, ורבו אמר לו תכתוב )רבו זה רבו של אבא, ותמיד היה 
מעיר לכתוב חידושים(, אבל הוא לא כתב, היה אומר אם הקושיא שלי היא קושיא 

אמתית א"כ היו צריכים המפרשים לכתוב אותה, ואם לא כתבו אותה, סימן שזה 
שיבוש, לכן אני לא כותב. ופעם הלכתי אליו ואמר לי )בין חצי שעה לארבעים דקות( 
כמה חידושים ורשמתי אותם בפתק קטן, הוא מדבר ואני רושם, ואחר כך בבית 
מעמוד קטן כזה פיתחתי ועשיתי אחד עשר עמודים בדפוס, וכולם נכנסו בתוך 
הספר "שמש ינון" )שני כרכים( שכתב בנו רבי 
שושן חורי שיהיה בריא, והוא כתב שאביו 
חידש שבעים ושמונה חידושים במשך 
כל ימי חייו כנגד שבעים ושמונה שנותיו 
)ומהם חידושים רבים ששמעתי מפיו ורשמתי(. אבל 

הוא חידש אלפים רק שלא נכתבו מה 
לעשות. לכן כדאי ללמוד בספרו שמש 
ינון. ומי שיעזור לישיבה שלו יבורך מן 
השמים. ה' יתברך יברך אתכם, יתן לכם 
חיים טובים וארוכים, בזכות כל הרבנים 
שאנחנו מזכירים אותם. אמן כן יהי רצון.

' 

מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם 
יצחק ויעקב הוא יברך את כל הקהל 
הלוין  דרך  והשומעים  פה  השומעים 
אח"כ  והקוראים  ברדיו  והשומעים 
משאלות  כל  ימלא  הקב"ה  בעלונים, 
לבם לטובה, ויראו נחת מבניהם ובני 
בניהם, ויהיה להם כל טוב, עושר ואושר 
וכבוד לאורך ימים ושנות חיים אכי"ר.

31.  יכול להיות שאם עושים בדבש, הדבש ממית את כל הרעלים, כי יש רבנו יונה שמובא בהרא"ש )מסכת 
ברכות פ"ו אות ל"ה( שכל מה שנמצא בתוך הדבש הופך לדבש. אבל מי יודע, צריך אדם בקי שיבדוק את זה. 

32.  פעם שליח של איזה ישיבה בא לאמריקה, והביא אתרוג לאיזה גביר ואמר לו: האתרוג הזה לא פחות 
מששים אלף דולר, אמר לו הגביר: מה אתה משוגע?! הרי בששים אלף דולר אני יכול לקנות ששים 
אתרוגים. אומר לו השליח תשמע, זה מה שהראש ישיבה אמר לי. אמר לו הגביר: אם ככה אני לא רוצה. 
אחר כך העשיר חשב אולי באמת הישיבה אין להם כסף, ואין להם מה לעשות, התקשר אליו, אמר לו 
תבוא בחזרה, בא אליו ושילם לו ששים אלף דולר, ואמר לו: הזכות שאני עוזר לישיבה היא חשובה מאד, 

ואני מוכן לשלם ששים אלף דולר ואפילו יותר. 
33.  אבל אם אתה לוקח אתרוג ממרוקו הם לא יודעים כלום, את האתרוג אתה לוקח משם בזיל הזול 
ומוכר אותו ביוקר, אני משלם מאתיים שקל על האתרוג והמוכר אומר לי: זה יותר מדאי, אתה משלם 
על אתרוג מאתים שקל?! והוא כל כך יפה, אז לאכול ריבה מאתרוג מרוקאי זה בסדר )ואולי יש עוד סוגים(.

להצלחת יורם חורי,  
דניאל בוכריס,  יונתן 

מאמו, חיבה סופר 
וכדיר בוכריס וב"ב.

ליניק וחכים השקדן בתורה 
הבה"ח יהונתן בצון נ"י

 לרגל היכנסו
לנועם עול תורה ומצוות 

 יה"ר שיהיה שמך
כשם הגדולים אשר בארץ

לעילוי נשמת
יוסף חי כהן
בן מסעודה

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
מ"ז הצדיק רבי 
מיכאל )כלפון( 
בן רחל )רוחלה( 

עידאן ע"ה.
נ"ע י' בשבט תשנ"ד

לעילוי נשמת
 איש חיל רבי נחום
 בן ביה סעדון ע"ה.

נ"ע י"א בשבט תשע"א
 ורעיתו אשת חיל 

 מסעדה בת כמונה ע"ה.
 נ"ע ז"ך בטבת תשע"ח

לרפואת
רבקה חיה
בת חנינה 

אסנת

לרפואת
 הבה"ח

 יוסף בן 
עליזה הי"ו







ִּבְרַּכת ּכֲֹהִנים
א. ָמָרן ַּבֵּבית יֹוֵסף )חלק אורח חיים 

ָלֵׂשאת  סימן קכ"ח( ּכֹוֵתב ֶשָחׁשּוב 

ַּכַּפִים ]ִּבְרַּכת ּכֲֹהִנים[ ְּבָכל יֹום )ְּכמֹו 

ִמְנַהג ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל(, ְוָכְך ּכֹוֵתב ַהֶּבן ִאיׁש 

ַחי )שנה ראשונה פרשת תצוה אות ד'(, 

ָאְמָנם  ָּכְך.  ָנהּוג  ַהְּמקֹומֹות  ּוְבָכל 

ָהַאְׁשְּכַנִּזים ְּבחּו"ל ֹלא נֹוֲהִגים ָּכְך, 

ְוֵכן ְּבּתּוֶנס ָנֲהגּו ְכמֹו ָהַאְׁשְּכַנִּזים ָּבֶזה, 

ֲאָבל ַאָּבא ַזַצ"ל ִהְנִהיג ַּבְיִּׁשיָבה ֶׁשּלֹו 

ָלֵׂשאת ַּכַּפִים ָּכל יֹום, ְּכמֹו ֶׁשָּכְתבּו 

ָהְיָתה  ַּפַעם  ַחי.  ִאיׁש  ְוַהֶּבן  ָמָרן 

חּוץ ָלָאֶרץ, ְוָׁשֲאלּו:  ְקִהָּלה ֶׁשָּלנּו בְְ

ַהֶּבן  ִלְנֹהג ְּכמֹו  ָלנּו  ֶאְפָׁשר  "ַהִאם 

יֹום?"  ָּכל  ַּכַּפִים  ְוָלֵׂשאת  ַחי  ִאיׁש 

ֹלא  ֶזה  ֲאָבל  ֵּכן.  ׁשֶֶ ָלֶהם  ָאַמְרִּתי 

ַ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: 

ְּבָכל  ְלִהְסּתֹוֵבב  ִביָכְלִּתי  ָהָיה  ִאם 

ָהַאְׁשְּכַנִּזים  ֶאת  ּוְלַׁשְכֵנַע  ָהעֹוָלם, 

ֶׁשִּיְׂשאּו ַכֵּפיֶהם ָּכל יֹום, ָהִייִתי עֹוֶׂשה 

ֶאת ֶזה. ֵאיזֹו ִׂשְמָחה ְגדֹוָלה! ְוִאם 

ַהְּגָר"א רֹוֶצה ְלַׁשְכֵנַע ֶאת ָהַאְׁשְּכַנִּזים 

ָּבֶזה, ָאז ָלנּו ַהְּסָפַרִּדים ֹלא ַמְסִּפיק 

ָמָרן ְוַהֶּבן ִאיׁש ַחי?! ְוֵהם ִקְּבלּו ֶאת 

ֶזה, ּוֵמָאז נֹוְׂשִאים ַּכֵּפיֶהם ָּכל יֹום.

ֶׁשִּמְסַּתֶּיֶמת  ִמָּלה  ֶׁשְּבָכל  ַהְּכָלל  ב. 

ְּכמֹו  ְלנֹוֵכַח  ֶׁשִהיא  סֹוִפית  ְּבַכ"ף 

ַהֹּכֲהִנים  ְוִיְׁשְמֶרָך, הֹוְפִכים  ְיָבֶרְכָך 

ְוֵכן  ְּפֵניֶהם ְלָיִמין, ְׂשמֹאל ְוֶאְמַצע, 

ַּבִּמָּלה ָהַאֲחרֹוָנה "ָׁשלֹום". )שלחן ערוך 

ִיָּׂש"א  ְוַהִּסיָמן  סי' קכ"ח סעיף מ"ה( 

יֹוְדִעים ַעד  ֹכֲהִנים ֹלא  ֶׁשַהְרֵּבה  ְכָלל  )ֶזה 

ֶׁשִּמְסַּתְּכִלים ַּבִּסּדּור(. ְוָכָכה ַהִּדין ָּבֶזה, 

ין ּכֲֹהִנים ְוַהַחָּזן אֹוֵמר "ָּבְרֵכנּו  ֶׁשִאם אֵֵ

ַּבְּבָרָכה ַהְמֻׁשֶּלֶׁשת", ָאז ָצִריְך ַהַחָּזן 

ָיִמין ּוְׂשמֹאל, ֲאָבל ִאם ֵיׁש  ַלֲעׂשֹות לְְ

ּכֲֹהִנים, ֲהֵרי ֵהם עֹוִׂשים ְּכָבר ֶאת ֶזה, 

ְוַהַחָּזן ֵאינֹו ָצִריְך ַלֲעׂשֹות. )גליון 115 

147 אותיות  ז', וראה בגליון  אותיות ד', 

י"ד וט"ז(.

 תשובה ניתן לענות
 בקו בית נאמן

079-9270505 שלוחה 23.
בין הפותרים נכונה יוגרל פרס

)חובה לציין שם וכתובת(

 איזו תקופה הסתיימה בשנת 
'המגפה השחורה'? ומה נסגר אחרי 

410 שנים מתקופה זו?
נאמן בית  בקו  לענות  ניתן  תשובות  הנוכחי.  בעלון  נמצאת  לחידה   תשובה 
יום שני בערב נא לשלוח התשובות עד  )חובה לציין שם וכתובת(   21 079-9270505 שלוחה 
פתרון החידה: כשרב אומר "חביבי" מה ולמי כוונתו?  קודם:  מגליון  פתרונות 
כוונתו לדודו רבי חייא )ופירוש חביבי, דודי, כאילו כתוב אח ביבי, כלומר אח של אבא(. 

הזוכים: משפחת צדיק – בני ברק.
פתרון מי בתמונה: הריי"צ, הגאון הקדוש רבי יוסף יצחק מליובאויטש, 
האדמו"ר השישי של חסידות חב"ד. הזוכה: יוסף חיים עמאר – מושב גפן

 א. ְּבָפָרָשֵתנּו, "ֹלא ִתָּׂשא ֶאת ֵׁשם ה' ֱאֹלֶקיָך ַלָּׁשְוא" )שמות 

כ' ז'(. ָאְמרּו ֲחָכִמים )ברכות דף ל"ג עמוד א'( ָּכל ַהְּמָבֵרְך 

ְּבָרָכה ֶׁשֵאיָנּה ְצִריָכה עֹוֵבר ִמּׁשּום ֹלא ִתָּׂשא ֶאת ֵׁשם ה' 

ְצִריָכה  ֶׁשֵאיָנּה  ְּבָרָכה  ֶׁשְּמָבֵרְך  ִמי  ַהִאם  ַלָּׁשְוא.  ֱאֹלֶקיָך 

ֶזה ִאּסּור ְּדאֹוַרְיָתא אֹו ְדַרָּבָנן? ֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשֶּזה ִאּסּור 

ְּדאֹוַרְיָתא ]ִמן ַהּתֹוָרה[ ְוִכְפַׁשט ַהְּגָמָרא "עֹוֵבר ִמּׁשּום ֹלא 

ִתָּׂשא". זֹו ַּדַעת ָהַרְמַּב"ם ְמפָֹרׁש ִּבְתׁשּוָבה )שו"ת פאר הדור 

סי' ק"ה(, ּוְבִחּבּורֹו ]ִמְׁשֵנה ּתֹוָרה – ַהָּיד ַהֲחָזָקה[ ֶאְפָׁשר 

יביע אומר חלק א' חלק  )עיין בשו"ת  ּוְלָכאן  ְלָכאן  ְלָפֵרׁש 

או"ח סימן ל"ט אות ז'(. ְוֵיׁש ִוּכּוַח ְּבַדַעת ָמָרן, ָהַרב מֶֹׁשה 

ֵלִוי זצ"ל )ברכת ה' חלק א' פרק א' הערה 9( ּכֹוֵתב ֶׁשֶאְפָׁשר 

ְצִריָכה הּוא  ֶׁשֵאיָנּה  ְּבָרָכה  ֶׁשִאּסּור  ָמָרן  ְּבַדַעת  לֹוַמר 

ִמְּדַרָּבָנן, ְוִאּלּו ָהַרב עֹוַבְדָיה זצ"ל )שו"ת יביע אומר שם אות 

ח'( ּכֹוֵתב ֶׁשַּגם ָמָרן סֹוֵבר ֶׁשֶּזה ְדאֹוַרְיָתא ְּכמֹו ָהַרְמַּב"ם. 

ְוַגם ַהִחיָד"א )בברכי יוסף סימן מ"ו סק"ו וסימן רצ"ה סק"ה( 

ָּכַתב ָּכָכה. ַּפַעם ָלַמְדנּו ֶאת ַהְּדָבִרים, ְוִנְרָאה ֶׁשֵּיׁש ָמקֹום 

ְּביֹוֶרה ֵדָעה )סימן של"ד סעיף ל"ז( ֶׁשֻּמְכָרח ְלָהִבין ְּבַדַעת 

ָמָרן ֶׁשִאּסּור ְּבָרָכה ֶׁשֵאיָנּה ְצִריָכה ִמְּדאֹוַרְיָתא ַמָּמׁש )עיין 

בשו"ת בית נאמן ח"א חלק או"ח סימן כ"א ד"ה ואשר אני(. ֲאָבל 

ַהְרֵּבה פֹוְסִקים ִראׁשֹוִנים אֹוְמִרים ֶׁשִאּסּור ְּבָרָכה ֶׁשֵאיָנּה 

ְצִריָכה ֶזה ִמְּדַרָּבָנן, ְוֵהם, ַרֵּבנּו ָתם )ראש השנה דף ל"ג עמוד 

א' בתוספות ד"ה הא( ְוַאֲחָריו ְׁשֹלִׁשים ִראׁשֹוִנים ֶׁשּסֹוְבִרים 

ָּכָכה )עיין ברכת ה' שם עמוד כ"ט(. ּוְלַדְעָּתם ַהּתֹוָרה ֶׁשָאְמָרה 

ֹלא ִתָּׂשא ֶאת ֵׁשם ה' ֱאֹלֶקיָך ַלָּׁשְוא ַהַּכָּוָנה ֶׁשָאסּור ְלִהָּׁשַבע 

ַלָּׁשְוא, ִּכי ֶזה ִאּסּור ּתֹוָרה, ֲאָבל ָאָדם ֶׁשאֹוֵמר ְּבָרָכה ֲאִפּלּו 

ֶׁשֲחָכִמים  ]ֶאָּלא  ָּבֶזה ֵמַהּתֹוָרה  ֵאין ִאּסּור  ָצִריְך,  ֶׁשֹּלא 

ָאְסרּו[. )גליון 147 אות ח', ראה שם עוד(.

ב. ִמְסַּפר ַהֵּתבֹות ְּבִבְרַּכת ּכֲֹהִנים ֵיׁש ָּבֶהם ְרָמִזים ְּגדֹוִלים 

ְמאֹד. ְוֵיׁש ֵסֶפר ָׁשֵלם ֶׁשָּכַתב ָחָכם ִמִּגְבַעת ְׁשמּוֵאל, ְוֻכּלֹו 

ֵפרּוִׁשים ּוְרָמִזים ַעל ֶזה. ֲאָבל נֹאַמר ְּדָבִרים ֲהִכי ְפׁשּוִטים 

ָּבֶזה. ַהְּבָרכֹות ֵאיָנן ָּבאֹות ְּבַבת ַאַחת ֶאָּלא ְלַאט ְלַאט, 

"ּוָבאּו ָעֶליָך ָּכל ַהְּבָרכֹות ָהֵאֶּלה ְוִהִּׂשיֻגָך" )דברים כ"ח ב'(, 

ִּכי ֵהם ָּבאֹות ְלַאט ְלַאט, ְוָלֵכן "ְיָבֶרְכָך ה' ְוִיְׁשְמֶרָך" - ָׁשֹלׁש 

ִמִּלים, ַאַחר ָּכְך ִמְתַקְּדִמים "ָיֵאר ה' ָּפָניו ֵאֶליָך ִויֻחֶּנּךָ" 

- ָחֵמׁש ִמִּלים, ַאַחר ָּכְך ִמְתַקְּדִמים עֹוד "ִיָּׂשא ה' ָּפָניו 

ֵאֶליָך ְוָיֵׂשם ְלָך ָׁשלֹום" - ֶׁשַבע ִמִּלים. ְּבַיַחד ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה 

ִמִּלים. ְוִסיָמִניְך "ְוִצָּונּו ְלָבֵרְך ֶאת ִעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְּבַאֲהָבה", 

ַהִּמָּלה "ְּבַאֲהָבה" ִהיא ְבִגיַמְטִרָּיא ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה. ֲאָבל ֹלא 

ַרק ְּבִמִּלים ֶאָּלא ַגם ְּבאֹוִתּיֹות: "ְיָבֶרְכָך ה' ְוִיְׁשְמֶרָך - ֲחֵמׁש 

ֶעְׂשֵרה אֹוִתּיֹות, ָיֵאר ה' ָּפָניו ֵאֶליָך ִויֻחֶּנּךָ" - ֶעְׂשִרים אֹוִתּיֹות, 

"ִיָּׂשא ה' ָּפָניו ֵאֶליָך ְוָיֵׂשם ְלָך ָׁשלֹום" - ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש 

אֹוִתּיֹות. ְוֶזה ַגם ֵּכן ֶחְׁשּבֹון ִסיֶמְטִרי. )גליון 115 אות ו'(.

ג. ַהָּגאֹון ַרִּבי ָׂשֵמ"ַח ָּגאִגין )ַרִּבי ָׁשלֹום מֶֹׁשה ַחי ָּגאִגין, ְּבנֹו ֶׁשל 

ַרִּבי ַאְבָרָהם ַחִּיים ָּגאִגין( ָהָיה ָגדֹול, ְוָהָיה ָהַרב ֶׁשל ַהְמֻקָּבִלים 

ְּב"ֵבית ֵאל". הּוא ִחֵּבר ׁשּו"ת ַׂשֵּמַח ֶנֶפׁש, ְוחּוץ ִמֶּזה הּוא 

ָכַתב ַּגם ֵּפרּוׁש ַעל ֵסֶפר "אֶֹהל מֹוֵעד", ֶׁשֶּזה ֵסֶפר ֶׁשל ֶאָחד 

ִמַּתְלִמיֵדי ָהַרְׁשָּב"א )ְוַהּיֹום ָּכתּוב ַעל ַהְּכִריָכה ֶׁשּלֹו ְּבִקּצּור "אֶֹהל 

מֹוֵעד ֵמָהִראׁשֹוִנים", ְוַכִּנְרֶאה ִּבְגַלל ֶׁשַהֵּׁשם ֶׁשל ַהְמַחֵּבר ָארְֹך(. ְוָׁשם 

ֵיׁש ֶהָערֹות ֶׁשל ֶהָחָכם ַהֶּזה ַרִּבי ָׂשֵמ"ַח ָּגאִגין, ְוָקָרא ָלֶהם 

"ְיִריעֹות ָהאֶֹהל".  )גליון 46 הערה 19 והערה 20(.

ֵאין ָּכבֹוד ֲאִמִּתי ֶאָּלא ַרק ַהּתֹוָרה
ַהִּמְׁשָנה )אבות פרק ו' משנה ג'( אֹוֶמֶרת: "ַהּלֹוֵמד ֵמֲחֵברֹו ֶפֶרק ֶאָחד 
אֹו ֲהָלָכה ַאַחת אֹו ָפסּוק ֶאָחד אֹו ִדּבּור ֶאָחד אֹו ֲאִפּלּו אֹות ַאַחת, 
ָצִריְך ִלְנהֹג ּבֹו ָכבֹוד". ֵּפרּוׁש, ָאָדם ֶׁשּלֹוֵמד ֵמֲחֵברֹו ֲאִפּלּו ַמֶּׁשהּו ָקָטן, 
ַוֲאִפּלּו ָפסּוק ֶאָחד ֶׁשהּוא ָקָרא ְמֻׁשָּבׁש, ְוהּוא ָאַמר לֹו ָלִׂשים ֵלב 
ִלְקרֹא ָנכֹון, ָצִריְך ִלְנהֹג ּבֹו ָכבֹוד. ַהִּמְׁשָנה ַמְמִׁשיָכה: "ֶׁשֵּכן ָמָצאנּו 
ְּבָדִוד ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֹּלא ָלַמד ֵמֲאִחיתֶֹפל ֶאָּלא ְׁשֵני ְדָבִרים, ְקָראֹו 
ַרּבֹו ַאּלּופֹו ּוְמֻיָּדעֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר 'ְוַאָּתה ֱאנֹוׁש ְּכֶעְרִּכי ַאּלּוִפי ּוְמֻיָּדִעי' 
)תהלים פרק נ"ה פסוק י"ד(". "ֱאנֹוׁש ְּכֶעְרִּכי" ֵּפרּוׁשֹו ָּכמֹוִני ָכמֹוָך, ְוִכי 

ָהָיה ָכמֹוהּו ֶבֱאֶמת?! ֲהֵרי ָדִוד ֶמֶלְך ְוֶזה ְבַסְך ַהּכֹל יֹוֵעץ, ֲאָבל ְּבָכל 
זֹאת ָקָרא לֹו "ַאּלּוִפי ּוְמֻיָּדִעי", ִּכי ָלַמד ִמֶּמּנּו ְׁשֵני ְדָבִרים. ָמה ַהְּדָבִרים 
ָהֵאֶּלה? "ֲאֶׁשר ַיְחָּדו ַנְמִּתיק סֹוד ְּבֵבית ֱאֹלִקים ְנַהֵּלְך ְּבָרֶגׁש" )שם 
ַנְמִּתיק סֹוד", ָאְמרּו ֲחָכִמים  ַיְחָּדו  פסוק ט"ו(. ָּדָבר ִראׁשֹון, "ֲאֶׁשר 

)כלה רבתי סוף פרק ח'(: ַּפַעם ַאַחת ָמָצא ֲאִחיתֶֹפל ֶאת ָּדִוד ֶׁשָהָיה 

יֹוֵׁשב ְולֹוֵמד ְלַבד, ְוָאַמר לֹו ֶׁשָּצִריְך ִלְלמֹד ְּבַחְברּוָתא ְׁשַנִים ְּבַיַחד, 
ִּכי ָכְך ָּכל ֶאָחד ְמַחֵּדד ֶאת ַהֵּׁשִני, ּוְמִביִנים ֵהם טֹוב יֹוֵתר. ָּדָבר ֵׁשִני, 
"ְּבֵבית ֱאֹלִקים ְנַהֵּלְך ְּבָרֶגׁש", ַּפַעם ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ִנְכַנס ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת 
ְּבָכבֹוד ּוְבַרַעׁש ִּכי הּוא ֶמֶלְך, ְוָאַמר לֹו ֲאִחיתֶֹפל: "ַאָּתה ִנְכָנס ְלֵבית 
ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים, ּתֹוִריד ֶאת ַהָּכבֹוד ֶׁשְּלָך ּוְתַהֵּלְך ְּבִהְתַרְּגׁשּות". 
]ְוֵיׁש אֹוְמִרים "ְּבָרֶגׁש" ָראֵׁשי ֵּתבֹות ָּבָרד, רּוַח, ֶּגֶׁשם, ֶׁשֶלג, ֶׁשִעם 
ָּכל ֶזה הֹוְלִכים ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת[. ַעל ְׁשֵני ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָּדִוד ָקָרא 
ַוֲאִחיֹתֶפל  ֶמֶלְך,  ַלְמרֹות ֶׁשהּוא  ּוְמֻיָּדִעי",  ַלֲאִחיֹתֶפל "ַרִּבי ַאּלּוִפי 
ָאָדם ָּפׁשּוט. "ַוֲהֹלא ְדָבִרים ַקל ָוחֶֹמר, ּוַמה ָּדִוד ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֹּלא 
ָלַמד ֵמֲאִחיתֶֹפל ֶאָּלא ְׁשֵני ְדָבִרים ִּבְלַבד, ְקָראֹו ַרּבֹו ַאּלּופֹו ּוְמֻיָּדעֹו, 
ַהּלֹוֵמד ֵמֲחֵברֹו ֶּפֶרק ֶאָחד אֹו ֲהָלָכה ַאַחת אֹו ָפסּוק ֶאָחד אֹו ִדּבּור 
ֶאָחד אֹו ֲאִפּלּו אֹות ַאַחת, ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ָצִריְך ִלְנהֹג ּבֹו ָכבֹוד". 
ַהִּמְׁשָנה ְמַסֶּיֶמת: "ְוֵאין ָּכבֹוד ֶאָּלא תֹוָרה, ֶׁשֶּנֱאַמר 'ָּכבֹוד ֲחָכִמים 
ִיְנָחלּו )משלי פרק ג' פסוק ל"ה( ּוְתִמיִמים ִיְנֲחלּו טֹוב' )שם פרק כ"ח 
פסוק י'(, ְוֵאין טֹוב ֶאָּלא תֹוָרה, ֶׁשֶּנֱאַמר 'ִּכי ֶלַקח טֹוב ָנַתִּתי ָלֶכם 

ּתֹוָרִתי ַאל ַּתֲעזֹבּו' " )שם פרק ד' פסוק ב'(". ָמה ַהֵּפרּוׁש ָּכבֹוד? ִמְּפֵני 
ֶׁשְּמַלֵּמד אֹוְתָך תֹוָרה. ַּפַעם ִנְפַטר ָאָדם ֶׁשֶהֱעִמיד ַאְלֵפי ַתְלִמיִדים 
ֶׁשְּמַׂשֲחִקים ְּבַהָּצָגה ְוַכּדֹוֶמה, ּוַבַהְלָוָיה ֶׁשּלֹו - ָהְלכּו ַאֲחָריו אּוַלי 
ֶהְרצֹוג  ַחִּיים  ַהְּמִדיָנה  ְנִׂשיא  ָבֶזה  ְוִהְתַקֵּנא  ֲעָׂשָרה-ֶעְׂשִרים ִאיׁש, 
ְוָאַמר: ַרָּבִנים ֶׁשִּנְפָטִרים הֹוְלִכים ַאֲחֵריֶהם ְרָבבֹות ]ַעְׂשרֹות ֲאָלִפים 
ְויֹוֵתר[, ְוַהֶּבן ָאָדם ַהֶּזה ֶׁשַּגם ֵּכן ֶהֱעִמיד ַּתְלִמיִדים הֹוְלִכים ַאֲחָריו 
ַּכָּמה בֹוְדִדים, ָמה ַהֶהְבֵּדל ֵּביֵניֶהם? ֶזה ֶהֱעִמיד ַּתְלִמיִדים ְּבּפֹונֹוִביז' 
ְוֶזה ֶהֱעִמיד ַּתְלִמיִדים ְלַהָּצגֹות. ֵאין ָּכבֹוד ֲאִמִּתי ֶאָּלא ַרק ַהּתֹוָרה. 

)גליון 140 אותיות א' - ג'(.


