
 א. פרק ו' של מסכת אבות.   ב. מי הגורם לצרות שיש בעולם.   ג. מניעת הטוב אינה עשיית רע.
ד. הספר אשר האיר מחשכי העולם.   ה. העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה.

"שנו חכמים בלשון המשנה"
"שנו חכמים א.  ו'( מתחיל ככה:  1הפרק האחרון של פרקי אבות )פרק 

בלשון המשנה, ברוך שבחר בהם ובמשנתם". הפרק הזה הוא ברייתא 
ולא חלק מפרקי המשניות2, ולכן בעל הברייתא כאן אומר "שנו חכמים 
בלשון המשנה", כלומר אע"פ שזו לא משנה אלא ברייתא הדברים 
נאמרים בלשון של משנה, "ברוך שבחר בהם ובמשנתם". למה קבעו את 
הפרק הזה בשבת שלפני שבועות? כי כולו מדבר על הערך של התורה.

הכל מסודר להפליא בעולם
יודעים אחד ממאה מערך התורה. הרמב"ם בספר ב.  העולם אינם 

הפילוסופיא שלו "מורה נבוכים" )ח"ג פרק י"ב( מביא שאלה מעניינת: 
אומות העולם אומרים שכ"כ רע וצרות ויסורים יש בעולם, עד שכתבו 
שהצרות שלו יותר מהטובות שלו, אז למה בכלל נברא העולם הזה? 
והרמב"ם מסביר את זה, ומוריד לך הכל עד שאתה משוכנע שאין צרות 
בעולם בכלל. הוא אומר שם ככה: אומות העולם לא טוענים את הצרות 
האלה על הכוכבים והמזלות והשמש והרוח, כי הכל בסדר ואין שום בעיה 
בזה, ולא טוענים על שנכנס לאדם חנקן ופחמן מהאויר וחנק אותו, כי 
האדם נושם אויר טוב, ואפילו שרק עשרים ואחד אחוז מהאויר מתאים 
אבל  לנשימה של האדם, ואילו שבעים ותשעה אחוז מסוכנים לאדם, 
האף שלנו מסנן בדיוק מה שצריך3. והשמיעה שלנו עד גבול מסויים, 

והראיה שלנו עד למרחקים, והכל מסודר להפליא.

"עשה האלקים את האדם ישר והמה בקשו חשבנות רבים"
אלא שאדם מתלונן: למה כואב לי כאן ושם? למה אני לא מרויח יותר ג. 

מדי? וכן על זו הדרך. ועל זה הרמב"ם אומר שם, שחלק גדול מהבעיות 
מביא אותם האדם על עצמו במו ידיו, למה? כי אדם מרויח כדי לחמו, 
והקב"ה נותן לו מים ולחם ואויר כמעט בחנם, כי האויר בחנם לגמרי 
והמים עולים קצת כסף והלחם קצת יותר, וזה מספיק לאדם כי ככה 

1.  הערת המערכת: השיעור נמסר ע"י מרן שליט"א בין מנחה לערבית בבית הכנסת, 
בימי העומר בשנת תשע"ו. 

2.  כמה יש פרקי משניות בכל התלמוד? פעם מישהו עשה חשבון ומצא חמש מאות 
)ובגלל שקשה לזכור אז נתנו סימן לזה: עם הכולל זה חמש מאות  עשרים ושלשה פרקים 
עשרים וארבעה, כמנין "תלמוד בבלי"(. איך אנחנו יודעים את זה? כי הרבה צדיקים היו 

קוראים ח"י פרקי משנה כל יום )עיין כה"ח סימן קנ"ה אות י"ב ד"ה טוב ללמוד(, כמו החכם 
צבי שהיה גאון עולם ולומד ח"י פרקי משנה בעל פה כל יום )ועוד כמה חכמים גם בדורנו, 
כמו הרב צבאן ע"ה ואחרים(, וגומרים את הכל בכל חודש חסר של עשרים ותשעה ימים. 

ועשרים ותשע כפול שמונה עשרה זה עולה חמש מאות עשרים ושתים, ומוסיפים 
עוד פרק אחד "בונוס". ויש אומרים שאם נוריד את הפרק האחרון של מסכת בכורים 
ז"ל בסוף שו"ת שלו, ולמהר"י פיק בראשון לציון על  "אנדרוגינוס" )עיין להרמ"ע מפאנו 

המשניות שם(, יהיו בדיוק חמש מאות עשרים ושנים פרקים.

3.  למה ה' לא עשה שיהיה מאה אחוז אויר טוב לאדם? כי אז הכל היה חמצן בעולם, 
וכיון שהאש מכלה את החמצן, ממילא אם אדם ידליק גפרור אחד יכול לשרוף יער 
אך טוב לישראל. א"ך  שלם, לכן ה' עשה ככה. הכל בחכמה ובתבונה בעולם. וזהו 

אחוזים של חמצן )21( טובים לישראל ולכל העולם.

הוא מלא ב"ה )מלא ראשי תיבות מים לחם אויר(. אבל עדיין האדם טוען: 
למה אחרים אוכלים יותר טוב? ולכן שואף לאכול יותר טוב כמו אחרים. 
אבל גם אחרי שיאכל טוב, זה לא מספיק לו והוא רוצה דירה "וילה" כמו 
של פלוני, אז הוא עובד עד שמשיג וילה כזאת. אבל גם זה לא מספיק 
לו, והוא רוצה לשים בה את הכלים הכי טובים. פעם בני אדם עשו כלים 
מחרס, אח"כ ממתכת ואח"כ מכסף ואח"כ מזהב, אבל הוא רואה אחרים 
שעשו כלים מספיר ונופך, "נופך ספיר ויהלום" )שמות כ"ח י"ח(, ואין סוף 
לשאיפה ולתאוות של האדם. ולכן כדי שישיג הרבה כסף ויהיה בעשירון 
העליון, או כדי שיהיה עשיר מופלג "מולטי-מליארדר", הוא הולך ונוסע 
באניות למקומות רחוקים, "ולרכוב אניות ולדרוך בציות, מעונות אריות 
והררי נמרים" )ר' יהודה הלוי בשירו "היוכלו פגרים"( וכשנוסע שם פתאום 
טובע בים, ומתפלא: למה ה' הטביע אותו?... אבל למה הלכת למקום 
סכנה כזה?! או אדם שכועס הרבה ואח"כ מקבל התקף לב, ומתפלא: למה 
ה' נתן לו התקף לב?... אבל ה' לא נתן לך את זה, אלא נתן לך בריאות, 
רק שאתה השתגעת וגרמת לזה, וכמו שכתוב באיוב )ה' ב'(: "כי לאויל 
ַעֹש". הקנאה, והתאוה, והכבוד, והשגעון, והרדיפה אחרי הפרסום,  יהרוג ּכָ
מביאים לאדם כל הצרות הצרורות האלה. אבל אם אדם חי בשקט וברוגע 

יכול לחיות מאה ועשרים שנה ויותר4.

הקב"ה מנע ממנו את הטוב
הרמב"ם שם ממשיך להסביר למה יש בני אדם עורים חרשים ופסחים ד. 

וכדו', ואומר ככה: תשים לב שאין אחד שישאל אותך למה כל בני אדם לא 
נביאים? כי זה בודדים5, אבל אם היינו כולנו נביאים, ואחד לא היה נביא, 
אז היה בא בטענות: רבונו של עולם, למה אני לא רואה את העתידות 
כמו כל הנביאים? וא"כ הכל יחסי, כי בגלל שכולם רואים אז אתה שואל 

4.  רבי מרדכי ארנון כתב שישנו כפר אחד שבני אדם חיים שם בלי כל המכשירים 
היום, ואשה אחת שם בת מאה שלושים וחמש, כל יום מביאה לשוק ירקות שמגדלת 
בגינתה ומוכרת אותם. ואני לא יכול לתפוס את זה. פעם היה כפר ערבי בארץ 
ישראל שאין שם פלאפונים ואנטנות וכלום, ובני אדם חיים בריאים שם. באו אנשי 
הטכנולוגיה ואמרו להם: בואו נכניס לכם קצת אנטנות ותקשורת וכדו', והם העיפו 
אותם משם, ואמרו להם: אתם גורמים לבני אדם את כל המחלות האלה. חלק גדול 
מהמחלה הידועה בא בגלל הדבר הזה. יהודי אחד היה עובד ב"רפואה וחיים" של 
ויז'ניץ, וכל הזמן היה מניח על מתניו את הפלאפון שלו, אחרי זמן קיבל את המחלה 
בדיוק במקום הזה, ובגיל ארבעים ושבע נפטר. כמה שמדברים פחות בפלאפון ככה 
זה בריא יותר. אומרים שאם אתה מוכרח לדבר הרבה אז תקח "אזניה", "הנשר והפרס 
והעזניה" )דברים י"ד י"ב(. פעם מישהו סיפר לי שקרובת משפחה שלו נפטרה בגלל 
הפלאפון, ואמרתי לו שהפסוק הזה רומז לך את זה: "הנשר" הוא מאריך ימים הרבה 
וחי לפחות מאה שנה, "והפרס" זה האנשים שהחיים שלהם נפרסים לחצי מזה, ומה 
תעשה שלא יפרסו את החיים שלך? "והעזניה" כלומר תשים אזניה, וככה תרחיק 
ממך את הפלאפון, "הרחק משכן רע" )אבות א' ז'(. הטלפון הרגיל בסדר, אבל הפלאפון 

הזה יש בו קרינה וזה לא טוב לאדם. וגם המקרוגל יש בו קרינה.
5.  כמה היו לנו נביאים? "ארבעים ושמונה 
נביאים ושבע נביאות עמדו לישראל" )מגילה 

י"ד ע"א(, "במחזה" - מ"ח ז'.

נושאי השיעור:

גליון מס': 114 פרשת נשא
י"ב סיון תשע"ח )26/5/18(   

מוצ"ש  ר"ת  הדלקת נרות 
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 העלון יוצא לעילוי נשמת
 מזיאנה נג'ימה בת

 חנינה לבית וזאן ע"ה,
 ובעלה מקיקץ

כצאני בר רחל ע"ה

עורכים: הרה"ג אביחי סעדון, שלום דרעי, משה חדאד שליט"א
עריכה וביקורת: הרה"ג רבי אלעד עידאן שליט"א

מתוך שיעורים שנמסרו בימי  העומר התשע"ו

 כל הזכויות שמורות יו"ל ע"י
 מכון ארח צדיקים

 שע"י מוסדות
חכמת רחמים ברכיה

שיעורו השבועי של מרן ראש הישיבה
רבנו מאיר מאזוז שליט"א

לקבלת העלון:
bait.neheman@gmail.com
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ר למה הוא לא רואה, ובגלל שכולם שומעים אתה שואל על החרש  על הִעֵוּ
ַח למה הוא  ּסֵ למה הוא לא שומע, ובגלל שכולם הולכים אתה שואל על הּפִ
לא יכול ללכת. זאת אומרת שהכל יחסי. ולכן הקב"ה נתן לבני אדם את הטוב, 
ומי שאין לו את הטוב הזה הוא לא נתן לו את הרע אלא מנע ממנו את הטוב, 
כי הוא לא נתן לכולם את הטוב, אלא שנתן לזה עושר ולזה לא נתן עושר, 
ולא שנתן לו עוני אלא שלא נתן לו עושר. או שנתן לזה כח ראיה חזק שיכול 
לראות גם אותיות קטנטנות, ולזה לא נתן לו אלא הוא רואה פחות מזה6.

ההבדל בין יצירה לבריאה
לפי זה מסביר הרמב"ם שם )פרק י'( מה שכתוב בפסוק "יוצר אור ובורא ה. 

חושך" )ישעיה מ"ה ז'(, כי היצירה זה דבר חיובי ולשון בריאה נופל אפילו על 
דבר שלילי )על העדר(, והחושך זה לא מציאות אלא העדר האור, ואילו אור 
זו מציאות. ולכן לגבי אור אמר "יוצר", ולגבי חושך שהוא חוסר האור אמר 
"בורא". והרמב"ם אומר שם: "ולזה סיפר הספר אשר האיר מחשכי העולם", 
מה הספר הזה? זו התורה, "ואמר: וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב 
מאד )בראשית א' ל"א(", כלומר מה שה' עשה הוא טוב ולא כתוב מה שה' ברא, 
כי הוא ברא גם דברים רעים כמו החושך העוורון והמחלות, אבל זו לא עשיה 
אלא העדר עשיה, כי מה שה' עשה הכל חיובי. לכן כל השאלות הלכו למו, 
"טוב ה' לכל" )תהלים קמ"ה ט'(. כל דבר טוב שה' נותן לך תגיד תודה. חסידי 
ברסלב אומרים: "אתה פותח עיניך בבוקר תגיד תודה, וכל מה שתעשה 

במשך היום זה בונוס" )זה משפט חדש ששמעתי(.

שתי מלים בתורה עשו מהפכה בעולם
כשאתה מחבב את התורה אתה רואה בה דברים נפלאים. הנה שתי מלים ו. 

בעשרת הדברות, "לא תרצח", אתם יודעים איזו מהפכה הם עשו בעולם?! 
ביון "המשכילה" אלף שנה אחרי מתן תורה, כל ילד שנולד שם בודקים אם 
הוא בריא או לא, אם בריא משאירים אותו, ואם לא בריא - מחכים לו עד גיל 
שבע, אם הבריא משאירים אותו, ואם לא הבריא דוחפים אותו מהר גבוה 
כמו שעיר המשתלח כדי שימות, למה שיהיה "נטל" על החברה?! וכתוצאה 
מזה, הרפואה של חכמי יון שואפת לאפס, וכל מה שהם אומרים יצא הפוך. 
לפני תשעים שנה בערך, היה רופא אחד בשם ד"ר יצחק קצנלסון שכתב 
ספר פירוש על פרק "אלו טרפות" בחולין )אין לי הספר אבל ראיתי מאמר עליו(, 
והוא אמר שם ככה: חכמי התלמוד שלנו לא רק שהקדימו בהרבה את חכמי 
יון, אלא ברוב דבריהם הם מכוונים לרפואה של היום. ויש דברים שהרופאים 
אמרו דבר לא נכון, ואח"כ התברר שחכמי ישראל אמרו דבר נכון7. ולכן 
התורה אמרה "לא תרצח", ואפילו תראה בן אדם גוסס אל תגע בו שימות, 
אלא תשתדל להבריא ולרפא אותו, וכתוצאה מזה הרפואה התקדמה בעולם 
כולו, כי זרקנו דברי חכמי יון ושמענו מה שהקב"ה אומר בתורה. שאדם 

יידע להעריך את התורה.

אשרי האדם שמדפיס ספריו בחייו
אומרת המשנה: רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים ז. 

6.  פעם הרב עובדיה ע"ה עשה ניתוח קטרקט, ואמר: הניתוח הצליח, אני רואה יותר טוב. 
שאלו אותו: איך הרב יודע? אמר להם: כל פעם כשאני לוקח סידור להתפלל עמידה, 
קשה לי לראות את הניקוד של שם הוי"ה, אז אמרתי לפי הזכרון שלי, והנה היום התחלתי 
לראות את זה. מה זה הניקוד של שם הוי"ה? בסידורים שלנו כתוב בכל ברכה ניקוד אחר 
לשם הוי"ה, למשל אתה חונן לאדם דעת ברוך אתה ה' חונן הדעת - הניקוד זה פתח פתח, 
השיבנו אבינו לתורתך ברוך אתה ה' הרוצה בתשובה - הניקוד הוא צירי צירי, סלח לנו 
אבינו ברוך אתה ה' חנון המרבה לסלוח - הניקוד הוא סגול סגול כי זה חסד, ראה נא 
בעניינו ברוך אתה ה' גואל ישראל - הניקוד הוא שוא שוא כי זה גבורה, רפאנו ה' ונרפא 

ברוך אתה ה' רופא חולי עמו ישראל - הניקוד הוא חולם חולם כי זה תפארת. 
7.  למשל לפני כמה זמן אמרו שע"פ הרפואה הביצים לא טובים לאכילה, כי הם מעלים 
את הכולסטרול הרע באדם )כי יש שני "כולסטרול" אחד נקרא טוב ואחד נקרא רע, וכשאדם עושה 
בדיקת דם יש לו רשימה של ארבעים דברים, וזה פלא פלאים. הכולסטרול הרע נקרא LDL, ועשיתי לי 

סימן לזה: "אשרי משכיל אל דל" )תהלים מ"א ב'(, כי זה דל ולא טוב לאדם(, ולכן לאכול רק ביצה 

או חצי ביצה בשבוע וכן על זו הדרך. בא רופא אחד בשם עזרא זוהר )כנראה הוא עיראקי(, 
לקח קבוצות אנשים ובדק את הכולסטרול שלהם, קבוצה אחת נתן להם ביצה כל יום, 
קבוצה שניה כל יומיים, קבוצה שלישית פעמיים בשבוע, וקבוצה רביעית אחת לשבוע. 
אח"כ בדק וראה שלא השתנה כלום, "ולא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר" )שמות 
ט"ז י"ח(. וא"כ חזרה הביצה לכמות שלה, מה הכמות? הגמרא )ברכות מ"ד ע"ב( אומרת: 

"כל שהוא כביצה ביצה טובה ממנו", כלומר כל אוכל שהוא בכמות של ביצה אז הביצה 
יותר טובה ממנו לבריאות. והנה התברר כדברי חכמי התלמוד. וככה עוד הרבה דברים.

הרבה. זה מי שלומד תורה לשם שמים, לא בשביל כבוד ולא בשביל להתפאר. 
הגאון מוילנא לא הוציא את הספרים שלו בחייו, כי חשש שיבוא לו מזה כבוד 
קטן והוא לא רוצה בזה. אבל הפסדנו מזה, כי אחרי פטירתו לא כולם ידעו 
לערוך את הספרים שלו כמו שצריך, ונפלו שם אלפי שגיאות כי לא הבינו 
את כתב ידו )ואם היה כתב היד לפנינו אולי נוכל לפענח בו כמה דברים, אבל חלק 
)שם הגדולים ערך ספר נשאל דוד( אומר  הרב חיד"א  גדול הלך בשואה(. ולכן 
שלמרות כל הענוה אשרי האדם שמדפיס ספריו בחייו, רק שיאמר שעושה 
את זה לשם שמים. ואם אתה חושש שתבוא לך מחשבה של גאוה, רבי יוסף 
חיים ע"ה כותב בהקדמת הספר שלו: הריני מודיע שכל מה שאני כותב 
יהיה לשם יחוד קודשא בריך הוא, וכל מחשבה והרהור רע של גאוה וכו' אני 
מבטל אותם ביטול גמור כחרס הנשבר. העיקר שתלמד תורה לשם שמים.

כל העולם לא שוה בלעדיהם
ממשיך רבי מאיר: ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו. פעם ח. 

הרב עובדיה ע"ה בא להילולא של הישיבה, והיה שם הרב משה מיימון ז"ל 
)הרב של קרית אתא( ואמר: כתוב "כי זה כל האדם" )קהלת י"ב י"ג(, כל העולם 
כולו נברא בשביל זה )ברכות ו' ע"ב(, ועל הרב עובדיה אפשר לומר את הדבר 
הזה. ובאמת אתה מרגיש על גדולי עולם שכל העולם לא שוה בלעדיהם. 
נקרא ֵרַע, מי שלומד תורה נקרא "ֵרַע" של הקב"ה, "למען אחי ורעי" )תהלים 
קכ"ב ח'(. אהוב, הוא אהוב אל הקב"ה. אוהב את המקום אוהב את הבריות, 
לא כזה שמסתגר ואי אפשר לדבר איתו מלה אחת, אלא אוהב את הבריות, 
משוחח איתם ומסביר להם פנים. משמח את המקום, אם אומר חידוש יפה 
כאן, מלאכי השרת למעלה שמחים בו ואומרים "פלוני אמר את החידוש 

הזה". משמח את הבריות, אומר להם מלים שיעודד וירגיע אותם.

התורה מלבישה את האדם ענוה ויראת שמים
ועוד הוא אומר: ומלבשתו ענוה ויראה. התורה מלבישה את האדם ענוה, ט. 

למה? כי כמה שתלמד אתה לא מגיע לקרסוליהם של הראשונים. היום יש 
אנשים כסילים שאינם יודעים כלום, וכשמתחילים ללמוד קצת חושבים את 
עצמם שהגיעו למדרגה גבוהה, של הרב חיד"א או הנודע ביהודה או הגאון 
מוילנא או מרן. ולכן חולקים על מרן כאילו הוא חבר שלהם, וכשרואים 
ראשונים אמרו אחרת אומרים "לא אכפת לי מהראשונים". אמנם אדם יכול 
לומר מה הסברא שנראית לו, אבל לפסוק נגדם ולומר שכל בני האדם טועים 
זה שגעון. וכי זו ענוה?! הרמב"ן ע"ה היה גאון עולם, ופעם כתב בחידושיו 
)כתובות נ"ד ע"א(: אע"פ שהסברא של רבותינו הראשונים אינה מחוורת, 
אנחנו כופפים את ראשנו תחת כפות רגלי הראשונים. והרב חיד"א מצטט 
אותו )שו"ת חיים שאל ח"ב סי' ל"ח, ובספרו שם הגדולים ערך הרמב"ן(. ככה צריך 
להיות! אתה חושב שזה לא מחוור ומחר יבוא אחר וימצא תירוץ לזה, לכן 
אל תעשה ככה. התורה מלבישה את האדם ענוה. בחו"ל כאשר היתה קושיא 
על הרב אומרים "ְעֵליּה ַאְסָלאם", כלומר עליו השלום, אנחנו לא מבינים 
אותו8. וגם מלבישה את האדם יראת שמים, שלא תחפש קולות על קולות, 

עד שתהיה "עקלקלות" יותר מדי, כי יש גבול בזה.

צדיק חסיד ישר ונאמן
ומכשירתו להיות צדיק חסיד ישר ונאמן. צדיק, שעושה י.  ועוד ממשיך: 

ע"פ התורה. חסיד, שעושה קצת יותר מזה, אבל לא הרבה כי אסור להשתגע 
בחסידות, וכשאדם עושה חסידות יותר מדי אומרים עליו "ויחנו בחסירות" 
)ע"פ במדבר ל"ג י"ז(, במקום בחסידות. ישר, שמלה שלו היא מלה. נאמן, 
שאם אומר לך הבטחה הוא עומד בה. ומרחקתו מן החטא, שאם יש חטא 

)בג'רבא לא ידעו לקרוא את זה, וקראו "ָעשיל" שפירושו "דבש"  רבי ֶהְעִשיל  פעם היה גאון    .8
בערבית, כי לא ידעו שהעי"ן זה מורה על סגול(, שהיה רבם של הט"ז והש"ך, והיה חריף וחכם 

גדול מאד )אם העמיד תלמידים כאלה בוודאי היה גאון גדול(. פעם היה לומד בדברי מהרש"א על 
הגמרא )שהיה בן דורו, מהרש"א נפטר בשנת שצ"א בערך, והוא חי אחריו עוד כמה שנים(. ופתאום 
אמר: איזה שיבוש! וזרק את הספר על הרצפה. בא אחד התלמידים ואמר לו: הרב, הספר 
זרוק על הרצפה. אמר לו: מגיע לו, התפלא התלמיד: מה עשה? אמר לו: תביא את הספר 
ואראה לך את הטעות שהוא כותב שם. הראה לו, והתלמיד אמר לו: מחילה רבי, הפיסוק 
שעשית לא נכון, כי מהרש"א התכוין אחרת. רבי העשיל התפלא איך טעה בזה, לקח את 
הספר ונישק אותו, ואמר: תסלח לי, תמחל לי, לא ידעתי. ואחר כך נשבע שלא יחבר שום 
ספר בעולם. שאלו אותו: למה נשבעת ככה? אמר להם: כמו שעשיתי לספר של מהרש"א 
יעשו לספר שלי, אז יותר טוב שלא אחבר ספרים בכלל. ובאמת הוא לא כתב ספרים, רק 
יש שמועות מפיו ואספו אותם בספר "חנוכת התורה". הרב חיד"א שמע את הסיפור הזה 
מחכמי אשכנז כשהלך לבקר באמשטרדם, והביא את זה בספרו מעגל טוב השלם )עמ' 144(.
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שעומד להכשל בו, מהשמים עושים לו דרך שיהיה רחוק ממנו ולא יכשל 
בזה. ומקרבתו לידי זכות, היא מקרבת אותו לעשות עוד מצוה, ודרך אגב בא 
לו עוד אמן ועוד יהא שמיה רבא ועוד חסד וכדו', ובזה יש לו הרבה זכיות. 
ונהנין ממנו עצה ותושיה, מתייעצים איתו במקום ללכת לשוטים שבעולם, 
כי כשלומדים תורה רואים הרבה עצות שם9, והתורה נותנת לאדם עצה 

ותושיה, לעשות כל דבר בחכמה10.

נדר שהוא לא יוצא מהבית עד שנכבוש את ירושלים
)משלי ח' יא.  בינה וגבורה, שנאמר "לי עצה ותושיה אני בינה לי גבורה" 

י"ד(. התורה נותנת לאדם בינה, ועובדה ששרדנו אלפיים שנה )וכל אומות 
העולם שונאים אותנו(. ונותנת לו גם רוח של גבורה. בעלון "שיחת השבוע" 
האחרון, סיפרו על אברך אחד שלמד בישיבת "מרכז הרב", והוא הראשון 
שהגיע לכותל ביום מלחמת ששת הימים )ביום כ"ח באייר(, עוד לפני שהגיעו 
שאר החיילים שם. וכשהערבים ראו אותו ברחו משם, והוא עמד עשר דקות 
והתרפק על הכותל )אח"כ שמע יריות וירה בהם(. איזו מתנה נתן הקב"ה לעם 
ישראל! רק שאנשים לא יודעים את הערך שלה. היה יהודי אחד "רבי דוד 
כהן הנזיר"11, שנדר במלחמת תש"ח שהוא לא יוצא מהבית שלו עד שנכבוש 
את ירושלים העתיקה, כי לא יתכן שירושלים העתיקה לא נמצאת בידינו, 
ולכן נשאר כלוא בבית, איך אמר רבי יהודה הלוי? "ימי כלו, ועיני כלו, בבור 

9.  פעם היה עימות מי יהיה ראש ממשלה, בין יצחק מרדכי וביבי נתניהו ו"החוט המשולש" 
אהוד ברק. וכולם יודעים שביבי יודע לדבר יפה מאד וברק לא יודע רבע ממנו, אז ברק 
הלך ליועץ שלו שמו "פינקלשטיין", שעל העצה שלו משלמים חצי מליון שקל )או דולר(, 
ושאל אותו: מה אעשה? הוא יאכל אותי בעימות. הציע לו לא לבוא לעימות בכלל, ושילם 
לו טבין ותקילין על העצה הזאת. והיה בליל העימות, ביבי ומרדכי ישבו אחד מול השני, 
ואילו ברק לא הופיע בכלל. ובסוף הוא )ברק( נבחר לראש ממשלה, למה? כי הוא לא בא 
לעימות, משמע שהוא כ"כ גדול וחכם שאין מכבודו לרדת לרמה של ביבי נתניהו... אבל 
העצה הזאת שמשלמים עליה כ"כ הרבה כסף, כתובה במשלי בחמש מלים "גם אויל 
)י"ז כ"ח(, אז בשביל זה צריך לזרוק כ"כ הרבה  מחריש חכם יחשב, אוטם שפתיו נבון" 

כסף?! תלמד משלי ותדע את זה.
10.  למשל בירושלמי )סוטה פ"ה ה"ג( מסופר שפעם המלך הטיל על ריש גלותא להביא לו 
בית מלא תבואה בגודל שטח של ארבעים על ארבעים אמה, אמר לו ריש גלותא: זה הרבה 
מאד כסף, איך אביא לך את זה? אמר לו: יש לך הרבה יהודים אז תטיל עליהם מסים, אמר 
לו: הם כבר כורעים תחת נטל המסים, איך נוסיף עליהם?! אמר לו המלך: דבר המלך הוא, 
אין להשיב. ריש גלותא חשב איך לגבות את הכסף מהיהודים, והחליט להתייעץ עם הרב 
מה להגיד להם. הלך אל הרב, והוא היה לומד בשיעור מסכת סוטה )כ"ז ע"ב(, במשנה שם 
לגבי "ומדותם מחוץ לעיר את פאת קדמה אלפים באמה" )במדבר ל"ה ה'(, וריש גלותא חיכה 
עד שיגמור את השיעור. אחרי השיעור, אמר לו: המלך הטיל עלי לתת לו בית ארבעים 
על ארבעים של תבואה, וזה שטח ענק שאני לא יכול להביא לו את זה, מה אעשה? אמר 
תגיד למלך שתתן לו את זה בתשלומין, עכשיו תתן לו בית של עשרים על עשרים,  לו: 
ואחרי זמן עוד בית של עשרים על עשרים. שאל אותו: מה הרווחתי מזה? אמר לו: אתה 

לא יודע חשבון?! ארבעים כפול ארבעים זה אלף שש מאות, 
ואילו עשרים כפול עשרים זה ארבע מאות, אז ארבע מאות 
ועוד ארבע מאות זה שמונה מאות, וא"כ חסכתי לך חמשים 
אחוז מהכמות! ריש גלותא התפלא: חמשים אחוז הנחה בלי 
לבקש מהמלך, אמר לו: אל תבקש מהם כלום, הם לא שוים 

פרוטה, הם גנבים וגזלנים וחומסים בני אדם.
11.  הוא למד פילוסופיא באוניברסיטה בשוויץ. פעם בזמן 
מלחמת העולם הראשונה הרב קוק ביקר שם )כי הלך לחו"ל 
לאסוף כספים, וכשהתחילה פתאום מלחמת עולם הראשונה נשאר 

שם שנה-שנתיים(, ושמעו שהוא בקי בכל מיני דברים כאלה 

והיו לו  מדע ופילוסופיא וכדו'. הבחור הזה היה סטודנט 
כמה קושיות בתורה ובאמונה, אז ביקש פגישה עם הרב קוק. 
ואמרו לו שיבוא מחר בבוקר בשעה פלונית. כנראה הגיע 
קצת מאוחר, והרב קוק כבר התחיל לקרוא את הפתיחה של 
שחרית, "אלקינו ואלקי אבותינו, זכרנו בזכרון טוב מלפניך 
ופקדנו בפקודת ישועה ורחמים משמי שמי קדם", והוא 
קרא את זה בהשתפכות הנפש, כי היה בעל נפש רגישה מאד 
)ראיתי בספר "יחידי סגולה" כמה קטעים מהשירים שלו, אמנם הוא 

כותב בלי חרוזים אבל יש לו נשמה פיוטית(. הסטודנט הזה מקשיב 

לו, ולפתע הלכו כל הקושיות שלו. הלך לרב ואמר לו: היו לי 
הרבה שאלות באמונה, אבל כששמעתי את התפלה שלך אין 
לי אף שאלה בכלל, אני חוזר בתשובה. ואח"כ נהיה תלמיד 

חכם, הוא ובנו הרב שאר ישוב מחיפה.

339(. אחרי תשע  לּוא, אשב נבדל" )כל שירי ריה"ל יוצרות רשויות עמ'  ּכָ צר 
עשרה שנה, כאשר כבשנו בס"ד את הכותל המערבי, היה חייל אחד שהכיר 
את הרב וידע מזה, ורץ אליו ואמר לו: רבי דוד, בוא כבשנו את הכותל. הוא 

הגיע לשם, והשתפך בדמעות ובתפלה.

להציל את תל אביב
החזון איש אמר: כשיבוא המשיח יעשה את תל יב.  בזמנו לפני השואה, 

אביב "עיר הנדחת", אז מה נעשה כדי להציל אותה? עלה לו רעיון, הגמרא 
אומרת )סנהדרין ע"א ע"א( שעיר הנדחת שיש בה מזוזה אחת מצילה על כל 
העיר. קרא לרבי יעקב הלפרין שהיה עשיר גדול )ואביו של הגבור המפורסם 
רפאל( ואמר לו: אני צריך להציל את תל אביב שלא תהיה עיר הנדחת, ולכן 
אני רוצה להזמין אלפיים מזוזות מוילנא )עיר מולדתו של החזון איש(, והכסף 
על חשבונך... הלך וגייס את כל הסופרים בוילנא, ותוך חודש ימים הגיעו 
אלפיים מזוזות. החזון איש צוה לאנשיו שומעי דברו, שיילכו בתל אביב מבית 
לבית "משער לשער במחנה" )שמות ל"ב כ"ח(, ויבקשו מהם אם מעוניינים 
במזוזה בחנם, ובכל בית לפחות מזוזה אחת. אחרי ששמו את כל המזוזות, 

אמר החזון איש: ב"ה הצלנו את תל אביב מהדבר הזה.

מתנה מן השמים
וממשיך התנא: ונותנת לו מלכות וממשלה וחיקור דין, מי שלומד תורה יג. 

ומגלין לו רזי תורה, פתאום מתגלים לך  היא נותנת לו מלכות וממשלה12. 
ונעשה כמעין  דברים כ"כ אמיתיים, ואתה מרגיש שזו מתנה מלמעלה. 
61( מספר שבזמן  המתגבר וכנהר שאינו פוסק, הרב חיד"א )מעגל טוב עמ' 
שהיה בתונס היו לומדים "משנה למלך" והוא שומע בצד. באמצע אמר להם: 
יש לי קושיא, אמרו לו: הקושיא הזאת כתובה בהמשך. אח"כ אמר להם: יש 
לי תירוץ, אמרו לו: התירוץ הזה כתוב בהמשך. חשבו אולי לפני כן ראה את 
זה. התחילו ללמוד דברים אחרים, ואומר שם: "הייתי כמעין המתגבר וזה 
חסד ה' עלי, כי הם היו גאוני עולם ואני רש ְוִנְקֶלה, אבל עניתי להם על כל 
ְוהֶֹוה צנוע וארך רוח, שהוא  הפלפולים שלהם". אבל עכ"ז ממשיך התנא: 
סבלני. ומוחל על עלבונו, שגם אם העליבו אותו הוא מעביר את זה, כי יום 
אחד העלבון ילך וישאר האדם. ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשים, שלא 
יתייחס לדברים קטנוניים, כי כל השטויות האלה יילכו וישתכחו מן העולם, 

ואילו התורה שהיא תורת אמת תישאר לדורי דורות.

12.  פעם שמונים ושמונה ימים לא היה ראש ממשלה בישראל, ובאו אל הרב עובדיה ע"ה 
שנים שרצו להיבחר: שמיר ופרס, אחד בבוקר ואחד בערב. הרב עסוק בלימוד, וכשמגיע 
פרס מרים את הראש ושואל אותו: מה אתה רוצה? ואותו דבר כשמגיע שמיר. באותו 
זמן אמרנו שהמשיח עומד להגיע, למה? כי אם שמונים ושמונה ימים אין מלך לישראל 
במדינה כנראה בא מלך המשיח... )ויותר מזה, עשיתי רמז "משיח" ראשי תיבות ממשלת שמעון 
יצחק חלפה, כלומר הממשלה של שמעון פרס ויצחק שמיר חלפה מן העולם(, אבל אח"כ המשיכו בזה.
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הלימוד יהיה לרפואתו השלמה והמהירה של מורנו הרב ראש הישיבה רבי מאיר נסים בן ֹכמסאנה. אכי"ר.


