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שבוע טוב ומבורך. חזק וברוך )לר' כפיר פרטוש ואחיו הי"ו, על השיר "לא-ל 
נורא"(1. ויישר כח לרב יוסף בא-גד שליט"א ראש ישיבת "נחלים" חמשים שנה2, 

שמידי פעם פוקד אותנו כאן.

הרמב"ם "מלך התורה שבעל פה"
השבוע יש לנו הילולא של חמשה מגדולי ישראל, הגדולים ביותר שהכרנו. א. 

הראשון שבהם הרמב"ם. הוא נולד אלף שנה אחרי חרבן בית שני, כי החרבן 
היה בשנת שלושת אלפים תת"ל בערך והוא נולד בשנת ארבעת אלפים 

תתצ"ח3. ומצאתי דבר נפלא, שהזמן מבריאת העולם עד מתן תורה, 
זה בדיוק כמו הזמן ממתן תורה עד שנולד הרמב"ם. מתי היה 

מתן תורה? בשנת אלפיים ארבע מאות ארבעים ותשע, ולפי 
החשבון שאמרתי הרמב"ם נולד בשנת ארבעת אלפים שמונה 

מאות תשעים ושמונה, וא"כ אלפיים תמ"ט כפול שתים זה ארבעת 
אלפים תתצ"ח בדיוק. נמצא שמנין השנים מבריאת העולם עד משה 

רבנו, זה כמנין השנים ממשה רבנו עד הרמב"ם. פעם הרב אהרן פוייפר 
ע"ה )מדרום אפריקה( אמר לי: אני קורא לרמב"ם "מלך התורה שבעל פה". 

משה רבנו הביא לנו תורה שבכתב, והרמב"ם מלך התורה שבעל פה4.

1.  הערה אחת למשורר השיר הזה ר' מנחם מוסטקי: לא אומרים "ָלאל נורא", כי למ"ד 
בקמץ פירושו ה"א הידיעה, וא"כ צריך לומר "לאל הנורא" או "אל נורא". אמנם פעם 
אחת בתפלה אומרים ע"פ האר"י )שער הכוונות דף נ"א ע"א( "ָלאל ברוך נעימות יתנו" 
הלמ"ד בקמץ )וע"ע בחוברת אור תורה אייר תשס"ט סימן צ"א עמ' תרפ"ז(, אבל בדרך כלל 

לא אומרים ככה. ולכן צריך לנקד הלמ"ד בשוא ולומר "ְלאל נורא".
2.  נחלים גימטריא "הצלחה", כי לפי דעתי זו הישיבה התיכונית היחידה למעלה מאלף 
תלמידים. למה צריכים ישיבה תיכונית? כי יש הורים שרוצים שיהיה לבן שלהם "תעודת 
בגרות", מה נעשה להם?! אז שילמד תורה ואח"כ יחליט מה שרוצה. הרב משה לוי ע"ה 
למד בישיבה תיכונית "הישוב החדש" ועשה תעודת בגרות, ומתוך ארבע מאות תלמידים 
הוא היה בין הספרדים הבודדים שם. ורבו אמר: יש לי חמשה ספרדים בישיבה, ואחד 
מהם שקול כנגד כולם. אבל אח"כ התעמק רק בתורה. כאשר בא לכתוב הלכות רבית, 
היה צריך ללמוד איך הבנקים עובדים ולא ידע את זה. ופעם אמר לי: נתתי ש'יק ואני 
רוצה לחזור בי, מה עושים? אמרתי לו: תעשה ביטול לש'יק. התפלא: אני מכיר רק ביטול 
חמץ, יש דבר כזה ביטול ש'יק? אבל בהמשך מישהו נתן לו ספר מסויים, ואמר לו: תלמד 
בו את כל תהלוכות הבנקים היום. אחרי חודש, החזיר לו את הספר הזה. אמר לו בעל 
הספר: גמרת את כולו? ענה לו: כן. שאל אותו: אתה זוכר הכל? ענה לו: תשאל אותי... 
הוא היה מיוחד במינו. כאשר אדם יודע את הערך של התורה, זה משהו אחר לגמרי. אבל 
"מתוך שלא לשמה בא לשמה" )פסחים נ' ע"ב(, מתוך ישיבה תיכונית יבוא לישיבה ממש.

3.  ויש אומרים ארבעת אלפים תתצ"ה. אבל אין לי הוכחה ברורה בזה, כי יש הוכחות 
לכאן ולכאן. )עיין בספר מגדולי ישראל ח"א עמ' תפ"ה(.

4.  הוא אמר לי עוד רעיון: למה הרמב"ם לא כתב ענייני קבלה? כי אז היה מפשט את 
הדברים שכל אחד יבין אותם, אבל משמים לא רוצים שכל אחד יהיה מקובל. ולכן 
השאירו את זה בשביל חכמים אחרים. היום יש כל מיני "מקובלים" במרכאות, כאלה 

שמקבלים כסף... אבל מקובלים אמיתיים הם בודדים בעולם.

"לא אתן לעם ישראל להיאבד מן העולם"
אחרי תקופת הגאונים שהסתיימה בשנת ד"א תשצ"ח )מאה שנה בדיוק לפני ב. 

שנולד הרמב"ם(, "ואבדה חכמת חכמיו ובינת נבוניו תסתתר" )ישעיה כ"ט י"ד(, 
כי כאשר היתה שאלה בכל הגולה שולחים לגאונים בבבל, ואחרי כמה חודשים 
או שנה מגיע מכתב תשובה, שהיה מאיר להם את העינים. למשל מאיפה אנחנו 
יודעים תולדות התנאים והאמוראים? מתוך אגרת אחת של רב שרירא גאון5. 
)ולפעמים יש חילוקי דעות שנובעים מתוך טעות סופר באגרת הזאת(6. 
אבל בימי הרמב"ם נשכח הכל, כי אין רב שרירא ואין רב האי ואין 
"מרכז התורה בבבל", והעם כולו הולך ותועה בדרך. אמנם היה 
הרי"ף, והוא העמיד שבעה-שמונה תלמידים, אבל כמה הם 
יכולים להפיץ תורה בכל העולם כולו?! לכן הקב"ה אמר: אני 
אחזק את עם ישראל ולא אתן להם להיאבד מן העולם. "וכבר 
נשבע הקב"ה שלא יאבד אותנו מן העולם", מי כתב את המשפט 

הזה? הרמב"ם באגרת תימן.

"אגרת תימן" הצילה יהדות שלימה
הרמב"ם בא להציל את עם ישראל. באותו הזמן יהדות תימן היתה פורחת ג. 

ופוריה, והרמב"ם )תחלת אגרת תימן( משבח אותם עד מאד, וכותב: "כי משורש 
האמת פרח נצר נאמן, וממעין החסד נהר גדול נמשך בארץ תימן". והכל הולך 
בחרוזים שם7. והנה קם שוטה אחד, הבן של הרב שם, ובלבל להם את המח. 
אמר להם: רבותי, נתגלה לי שמשה רבנו החליף את התורה שלו לתורה של 
מוחמד, וזה כתוב בתורה. התפלאו: איפה מצאת את זה בתורה? אמר להם: 
כתוב "ולישמעאל שמעתיך הנה ברכתי אותו והפריתי אותו והרביתי אותו 
במאד מאד" )בראשית י"ז כ'(, המלים במאד מאד עולים בגימטריא "מחמד". 
הרמב"ם כתב אגרת ועונה לו בשיא הלעג: תתבייש לך, וכי כתוב שמחמד יתן 
תורה?! והרי כתוב גם "ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד" 
)שמות א' ז'. קראנו את זה היום במנחה(, וכי מוחמד היה איתם במצרים?!... 

5.  בעיר קירוואן היו גם קראים, והם שאלו את הרבנים שם: מה המקור של המשנה? הרי 
כתוב "על פי התורה אשר יורוך" )דברים י"ז י"א(, ומשנה לא שמענו. שלחו את השאלה 
הזאת לרב שרירא גאון: ילמדנו רבנו איך סדר משנה? ורב שרירא פרש לפניהם את 
כל ההסטוריה. אבל הוא התחיל לתת תאריכים רק מתקופת חכמי בבל, ואילו לפני 
כן כתב רק שהיו תנאים פלוני ופלוני וכו' אבל לא בדיוק. אבל רב נסים גאון )בהקדמתו 
למסכת ברכות( כותב שרב הגיע לבבל מאה וחמשים שנה אחרי החרבן. ועד היום כולם 

משתמשים באגרת רב שרירא גאון.
6.  רבי משה חורב ז"ל היה אומר שלפי אגרת רב שרירא, רב של הגמרא נפטר בשנת ד"ג, 
כלומר ארבעת אלפים ג', ולכן היה חותם "דג" )גיטין ל"ו ע"א(. אמרתי לו שזה לא נכון, כי 
יש טעות סופר באגרת רב שרירא שם, וצריך לומר שנת ארבעת אלפים ז'. שאל אותי: 

מנין לך? והוכחתי לו את זה. )עיין בספר ארים נסי-גיטין עמ' שכ"ג(.
"ובשלוה לא ִהְתלֹוַנּנּו, יגענו ולא הונח לנו. והיאך  שם הוא כותב שאין לו כח וזמן,    .7
תתברר הלכה, ְלגֹוֶלה מעיר לעיר ומממלכה אל ממלכה"? המשפט האחרון נמצא בכתב 

יד, והדפיסו אותו באגרות הרמב"ם של מוסד הרב קוק.
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מה אתה משתגע?! ועוד שהשם העיקרי שלו זה "אחמד", ולך תחפש גימטריא 
גם לזה... הרמב"ם יורד עליו, וכותב שם שהקב"ה נשבע שלא ימיר אותנו באומה 

אחרת. "אגרת תימן" הצילה יהדות שלימה מלהתאסלם.

"אגרת קידוש ה'" להציל את עם ישראל
הרמב"ם כתב עוד אגרת להציל את עם ישראל, "אגרת השמד" שנקראת גם ד. 

"אגרת קידוש ה'". כאשר היהודים היו בשמד עשו להם מרתפים מתחת האדמה 
להתפלל שם, ואח"כ הולכים למסגד, כי אחרת יהרגו אותם. חכם אחד אמר להם: 
אתם עושים שתי עבירות בזה, "כי שתים רעות עשה עמי" )ירמיה ב' י"ג(, וכתוב 
בירושלמי )סוכה פ"ה ה"ה( משתחוים לפסל ומשתחוים להיכל. והרי זה מה שאתם 
וגם במסגד, ואסור לעשות את זה.  עושים בדיוק, מתפללים גם בבית הכנסת 
השומעים ראו שאין ברירה ומוכרחים להשתמד לגמרי. אבל הרמב"ם כתב את 
האגרת הזאת, ושם ירד על החכם הזה בלי להזכיר את השם שלו, והיום הוא 
נשכח ואף אחד לא יודע מי הוא. הרמב"ם כתב שם: "מי שכותב דבר וחוקק אותו 
על ספר, צריך לחזור על הדברים אלף פעמים אילו יתכן זה, ואם לא, נקרא עליו 
"שלח חושך ויחשיך" )תהלים ק"ה כ"ח(". כלומר אם היה במציאות שאדם יחזור 
על דבר אלף פעמים היה צריך לעשות את זה, ואל"כ אתה שולח חושך בעולם, כי 
כתבת בטיוטה ולא הגהת את זה, איך אתה עושה דבר כזה?! הרמב"ם נאה דורש 
ונאה מקיים, ורואים בכתבי היד שלו )מתוך ספרו היד החזקה( שהוא כותב ומוחק 
כמה פעמים, עד שתהיה הלשון ברורה כשמש. וגם לימד אותנו שלא לכתוב דבר 
סתום וחתום, אא"כ יש סיבה לזה )וכמו ספר "מורה נבוכים" שלא נכתב בשביל כל 
העולם(8. הרמב"ם תמיד מדבר אליך בשפה הכי פשוטה, והרבה דברים לומדים 
מזה9. ולכן כל פעם שתאמר הלכה, גם האשכנזים שואלים אותך: מה הרמב"ם 

אומר בדבר הזה? כי מה שהוא יפסוק מקובל על כולם10.

הרמב"ם ביטל את הגזירה על יהדות תימן
אחרי אגרת תימן, הרמב"ם לא רק נאה דורש אלא גם נאה מקיים, וכאשר מלך ה. 

תימן רצה להכריח את כל היהודים שם להתאסלם, היה אחיו צאלח א-דין המלך 
של מצרים )מי שזוכר אותו(11, והרמב"ם שהיה הרופא שלו אמר לו: תגיד לאִחיך 
שייקל עולו מעל האחים שלי. שאל אותו: מה יש לאחים שלך? אמר לו: היהודים 
בתימן שומרים תורה ונמצאים בצער גדול, שישחרר אותם מכל השטויות האלה. 
"בחייכון  והמלך קיבל את זה. מה עשו יהודי תימן? היו אומרים כל יום בקדיש 
וביומיכון ובחיי דמרנא ורבנא רבנו משה בר מימון", בחייו של הרמב"ם כמובן. איך 
יודעים את זה? אמנם הרמב"ם לא יכתוב דבר כזה, אבל הרמב"ן באגרותיו )כתבי 
הרמב"ן ח"א עמ' שמ"א( כותב את זה. למה הרמב"ן כתב את זה? כי בזמנו קמו הרבה 
חכמים נגד הרמב"ם, ושרפו את ספר המדע שלו.  לכן הרמב"ן כתב את האגרת הזו.

8.  הוא מפרש מה שכתוב בפרקי אבות )פ"ב מ"ד( "ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע שסופו 
להישמע", שלא תאמר דבר שאי אפשר להבין אותו מיד ותסמוך שלבסוף יבינו את זה, אלא 

לכתחילה תכתוב דברים ברורים )פירוש המשנה שם(.
9.  למשל מה שמתווכחים אולי הרמב"ם סובר כמו רבנו תם במוצאי שבת, זה לא נכון, כי 
הרמב"ם )פ"ה מהלכות שבת ה"ד( כתב "משתשקע החמה" כפשוטו, לא אחרי שלושה מלין 
ורביע. וחוץ מזה, לפי החשבון של הרמב"ם )פ"ה מהלכות קרבן פסח ה"ט( משקיעת החמה עד 
צאת כל הכוכבים יש חמשה מילין, ואם תוריד תלתא רבעי מיל יוצא ארבעה מילין ורביע. 
איך יתכן שלא כתב כלום מכל זה רק "משתשקע החמה"?! איך נדע את הכוונה שלו בזה?! 

אלא הוא התכוין כפשוטו. )וע"ע בשו"ת בית נאמן ח"א חאו"ח סימן כ"ה(.
10.  פעם הייתי בשבת בצפת, ולא היה מי שיקרא בספר תורה. מישהו אמר להם: הנה נמצא 
כאן הרב מאזוז. אמרו לו: הספר תורה ספרדי והרב שקורא ספרדי, זה תרתי לריעותא או 
תרתי לטיבותא... כולם שם אשכנזים שיהיו בריאים )חוץ מהרב יצחק פרץ. אבל גם הוא היה 
נראה אשכנזי כי היה עם "ספודיק", ולא היה אפשר להכיר אותו(. בליל שבת אמרו לי: תגיד משהו 
לציבור. דיברתי ואמרתי להם: תדעו לכם, שהביטוי שלנו קמץ ָאה )כמו ניקוד פת"ח(, רש"י 
היה מבטא ככה. התפלאו: רש"י? מה קרה לך? אמרתי להם: רש"י )ברכות מ"ז ע"א בד"ה חטופה( 
כותב שבמלה "אמן" האל"ף בפתח, והרי היא בקמץ ולא בפתח. אלא הגאון יעב"ץ )בהגהותיו 
שם( כותב: רש"י היה מבטא קמץ כמו הספרדים. ולכן הוא קורה לקמץ פתח. אחד שם לחש 
לחתני ר' מיכאל נ"י: ואיך היה מבטא הרמב"ם? ענה לו: הרמב"ם ספרדי, פשיטא... פעם הייתי 
באוטובוס, והיה שם זקן אחד שהתחיל לדבר ולא הבנתי אותו, כי היה אומר קמץ אֹו. אמרתי 
לו: הרמב"ם מבטא הקמץ ָאה. אמר לי: אם רבנו משה אומר קמץ ָאה ומשה רבנו אומר קמץ 
אֹו, למי שומעים? למשה רבנו. שאלתי אותו: יש לך הקלטה של משה רבנו? אדרבה תביא 
לי אותה... אין דבר כזה. פעם כל האשכנזים היו אומרים את הקמץ ָאה )כמו ניקוד פתח(, עד 
לפני חמש מאות שנה. וככה הוכח מכמה וכמה מקומות )עיין בספר קובץ מאמרים עמ' פ"ח, 

ובשו"ת יצחק ירנן ח"ב סימן ט'(. אבל הרמב"ם )גם לפי האשכנזים( מכריע את כלם.
11.  אם תשאל ערבי: מי זה צאלח א-דין? יגיד לך: מאיפה אני יודע?! )והיו להם כמה כאלה, 
עבד-אזין אלעאבדין ועוד כל מיני שמות כאלה(, ואם תגיד לו שהוא היה בימי הרמב"ם, יגיד לך: 
מיימוני אני יודע אותו. כולם מכירים את הרמב"ם, גם הגוים גם הרופאים וגם הפילוסופים. 

הרמב"ם "ראש מדברים בכל מקום", ראשי תיבות רמב"ם.

"שאין לה' גוף ולא דמות הגוף"
מדוע לדעת חכמי צרפת, כל החיבורים של הרמב"ם כשרים חוץ מספר המדע? ו. 

כי הוא כותב שם )פ"ג מהלכות תשובה ה"ז( שאין לקב"ה גוף וגויה, והרי לא יתכן 
דבר בעולם בלי גוף. אבל הרמב"ם הוכיח את זה מכמה מקומות, ונלחם על זה בכל 
כחו, גם בחיבור )פ"ד מהלכות יסודי התורה ה"ח(, וגם במורה נבוכים )ח"א פ"א(, 
וגם במאמר תחיית המתים. למשל אמר להם: אם תגידו שיש לו גוף א"כ יש לו גם 
בטן ומעיים, וכי הוא אוכל בהם?! וענו לו על זה, הנה משה רבנו שלא אכל כלום 
מאה ועשרים יום, "ארבעים יום וארבעים לילה, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי" 
)דברים ט' ט'(, והיו לו בטן ומעיים. אבל הרמב"ם אמר להם: איזו חכמה עצומה... 
"לא אליכם כל עוברי דרך, הגידו וראו אם יש מכאוב כמכאובי" )איכה א' י"ב(, הרי 
משה רבנו לפני ואחרי שהתבודד היה אוכל כרגיל, ולכן הוא צריך את זה, ואילו 
הקב"ה לא אוכל כלום, "אם ארעב לא אומר לך, כי לי תבל ומלואה, האוכל בשר 
אבירים ודם עתודים אשתה" )תהלים נ' י"ב-י"ג(. מה התשובה הזאת?! וגם שאלו 
)בראשית א' כ"ו(? וענה להם,  מה זה שכתוב "בדמותנו כצלמנו"  אותו: לדבריך 
שהכוונה כמו שיש לקב"ה בחירה חופשית, כי הוא עושה מה שמחליט ולא תלוי 

באחרים, גם לבן אדם נתן בחירה חופשית בחיים. וזה הפירוש הנכון בזה.

כל ישראל קיבלו דעת הרמב"ם בזה
אח"כ כל ישראל קיבלו עליהם דעת הרמב"ם, ואומרים את זה באני מאמין, ז. 

"שאין לו גוף ולא דמות הגוף". ולא רק זה, אלא גם בפיוט שאנחנו אומרים  "יגדל 
)אנחנו לא אומרים את כל האני מאמין הארוך אבל הפיוט  אלקים חי וישתבח"12 
הזה בנוי ע"פ י"ג עיקרים של הרמב"ם(, אומרים שם "אין לו דמות הגוף ואינו גוף"13. 
אברבנאל כתב ספר שלם שנקרא "ראש אמנה", על הי"ג עיקרים שייסד הרמב"ם, 
והביא שם עשרות קושיות שהקשו עליו בזה. מזמן הרמב"ם עד אברבנאל עברו 
מאתים-שלוש מאות שנה בלבד, אבל הקשו עליו הרבה קושיות והוא תירץ את 

כולם14. כל דברי הרמב"ם נכוחים למבין וישרים למוצאי דעת.

דברי הרמב"ם כמים לים מכסים
צריך לקרוא דברי הרמב"ם, וליהנות מכל מלה, ואם תרצה להבין את הדברים, ח. 

תקח את הגמרא ותשווה אותה עם הלשון שלו מלה במלה, ואם תראה שינוי קטן 
תדע שיש סיבה לזה15. וגם אדם שלומד סוגיא בגמרא, יפתח הרמב"ם ויקרא את 
הלשון שלו, גבישים של לשון, מרגליות, ולכל מלה ומלה יש משמעות והבנה ועומק 
וגם פשטות. הרמב"ם סיים את ספרו במלים "כמים לים מכסים". מה הכוונה? אדם 
שהולך לראות את הים חושב שכל המימות באותו גובה כולם, אבל באמת יש 
עומק בים, כאן עמוק ושם פחות, רק שכלפי חוץ אתה רואה שהמים לים מכסים 

12.  הרבה טועים לחשוב שהרמב"ם חיבר את הפיוט הזה, אבל זה לא נכון, אלא חכם אחר רבי 
דניאל דייני, שחי מאתים שנה אחרי הרמב"ם. ככה כתוב בספר אוצר התפלות )ח"א דף נ"ב ע"א(.
13.  אמנם יש מקובלים שלא רוצים להגיד את הפיוט הזה, כי כתוב שם דברים לא מכוונים 
ע"פ הקבלה, שהרי "אלקים חי" זה מראה על ספירה מסויימת, והרי היא נוצרה אחרי בריאת 
העולם, ואיך אפשר לומר "ואין עת אל מציאותו"?! )שער הכוונות דף נ' ע"ב(. אבל אנחנו 
אנשים פשוטים ומדברים פשט בפיוט הזה. ואם תאמר לאנשים שלא לקרוא את זה, יחשבו 
שהאמונות האלה לא אמת, והראיה שאסור לקרוא את זה. לכן אנחנו קוראים את הפיוט הזה 
עם המנגינה, כל ליל שבת ויום טוב אחרי התפלה. ובספר אהלי יעקב של חכם פרסי )מחזור 
לראש השנה דף נ"ט ע"ב( כותב שעם ישראל קוראים את זה בדמעות, ואיך יתכן לבטל את 
הפיוט הזה?! לכן אפשר לומר אותו, אבל לקרוא כפשוטו בלי כוונות ובלי שום דבר. )ועיין 
בשו"ת יצחק ירנן ח"ד סימן כ"ו(. אמנם גם היעב"ץ )בסידורו עמודי שמים בהקדמה לשיר היחוד( 
מעיר על זה, שלא נמצא כינוי "אלקים חי" בתנ"ך רק א-ל חי או אלקים בלבד, אבל נעלמו 
ממנו ארבעה פסוקים בתנ"ך, שנים במלכים ב' )פרק י"ט פסוקים ד' וט"ז( ושנים בישעיה )פרק 
ל"ז פסוקים ד' וי"ז(, ושם כתוב "אלקים חי". והאמת שהפייטן הוכרח לזה בגלל המשקל שם.

14.  קראתי את הספר הזה ביום ראש השנה בחו"ל )לפני ארבעים שנה ויותר(, ואחת הקושיות 
שאני זוכר שם )פרק שלישי(: למה הרמב"ם לא כתב בי"ג עיקרים "אמונת חידוש העולם" 
שה' ברא את העולם? ואברבנאל )פרק ששה עשר( מתרץ שהרמב"ם כתב שהוא קדמון לכל 
קדומים, וא"כ משמע שהוא ברא את העולם. ועוד הקשו שם )פרק חמישי(: למה הרמב"ם 
לא כתב שכר עולם הבא? ואברבנאל )פרק ששה עשר( מתרץ שהוא כתב שהקב"ה מעניש 
לרשעים ומשלם שכר טוב לצדיקים, ואיך אפשר לומר שהוא משלם לצדיקים בעולם הזה?! 

תראו כמה יסורים יש להם כאן. אלא הכוונה בעולם הבא.
15.  השבוע למדנו בגמרא )בבא מציעא דף ל"ח ע"א(: המפקיד פירות אצל חבירו והרקיבו, יין 
והחמיץ, שמן והבאיש, דבש והדביש. מה זה "הדביש"? אם נעשה יותר דבש מה הבעיה בזה?! 
רש"י כותב שהדביש זה התקלקל והחמיץ, וכמו שמצאנו באיוב "ובכל תבואתי תשרש" )איוב 
ל"א י"ב(, כלומר תעקור השרשים. אבל לא כולם מבינים את זה, וצריך לעשות להם פירוש 
לזה. וגם "תשרש" זה בנין פיעל ואילו "הדביש" זה בנין הפעיל, והרי אין דוגמא בתנ"ך בבנין 
הפעיל שמהפך את המשמעות של המלה. אבל הרמב"ם )פ"ז מהלכות שאלה ופקדון ה"ב( כותב 
ה מלשון  "דבש ונפסד", וממילא הכל ברור ואין ספיקות בזה. תקח כל מלה שהרמב"ם ְמַשּנֶ

הגמרא ותראה שיש הסבר לזה.
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באותו גובה הכל )עד שאומרים היום: עיר פלונית שמונה מאות מטר מתחת לפני 
הים, ועיר פלונית מאתים מטר מעל פני הים, למה? כי גובה הים שוה בכל מקום(. 
הרמב"ם כתב בספרו ככה, כי מי שמעמיק מבין בו חכמה רבה, ומי שלא מעמיק 

לפחות לוקח בידו את הפשט.

כמה גדול כחו של הרמב"ם
אבא ע"ה היה ט.  חוץ מאגרת תימן מצאנו אגרת של הרשב"ץ כיוצא בה. פעם 

מדפדף בשו"ת הרשב"ץ, ומצא שם )ח"ג סימן רכ"ז( אגרת קטנה ששלח לקהל העיר 
שלו מיורקה שבספרד, בתקופת גירוש ספרד הראשון בשנת קנ"א )מי שלא מבין, 
1391, מאה שנה לפני גירוש ספרד הידוע(, שחצי יהדות ספרד הלכה  זה בשנת 
לאיבוד, מי שהשתמד ומי שנשרף ומי שברח. הרשב"ץ שם מדבר אליהם מוסר 
שיחזרו לתורה וישמרו על היהדות. ואח"כ מסיים: "ולא שמעו דברי ונשתמדו כולם". 
כלומר התנצרו כולם. אבא אמר לי: תראה את ההבדל בזה, הרמב"ם יושב בעירו 
במצרים ושולח מכתב לתימן, "יפרוש כנפיו לתימן" )איוב ל"ט כ"ו(, וכמה עשתה 
האגרת שלו! ואילו הרשב"ץ שהוא מכיר אותם והם מכירים אותו, בכל זאת לא 
היה לו הכח של הרמב"ם. הרמב"ם היה לו כח בדיבור ובכתיבה שלו, זה אור מיוחד.

רפואות אלו כתב אלחּכים מוסה בר מיימון
הרמב"ם מתחילה היה לומד בבית, ואחיו רבי דוד היה נוסע בימים ומדברות י. 

ומביא סחורות ומוכר אותם, והיה מפרנס אותו. יום אחד בעוונות הוא טבע בים 
הודו )ויכול להיות בים אחר(, והרמב"ם נשאר מתאבל עליו שמונה שנים, וכותב: 
הוא היה אח שלי וכמו תלמיד שלי וכמו הבן שלי, והיה מפרנס אותנו, ועכשיו 
שתי משפחות נפלו עלי )אגרות הרמב"ם ליפסיא דף ל"ו ע"ב(. אבל הרמב"ם לא 
מתייאש מזה, כי אינו יודע מה זה יאוש, ואפילו העולם כולו נחרב הוא בונה אותו 
מחדש. מה עשה? ישב ולמד רפואה, ומה שלמד הוא למעלה מכל הרופאים לא רק 
בזמנו אלא גם בימינו. איך אני יודע את זה? היה גוי אחד "אבו יוסף" ברח' המכס 63 
בחיפה )וכבר מת(, שמי שהיתה לו בעיה בגב הולך אליו שלש פעמים, והוא עושה לו 
משחה מסויימת, ויכול ללכת הביתה. ובזה חוסך לו ניתוחים כי הניתוח בגב מסוכן 
מאד. כמה לוקח על זה? תשעים שקל, כלומר כל פעם שלושים שקל )פעם ד"ר 
אחד אמר שהניתוח בגב עולה לא פחות משבעת אלפים דולר. אא"כ קופת חולים 
תשלם על זה(. פעם הלך אליו אחד שמו קובי עמית שיחיה, ושאל אותו: מאיפה 
הבאת את הנוסחא הזאת? אמר לו: זה לא שלי זה שלכם. התפלא: מה פירוש זה 
שלנו? ענה לו: אלחּכים מוסה בר מיימון כתב את זה בספרים שלו, רק שאתם לא 
יודעים לקרוא בספרים האלה, ואני קראתי ועושה את זה הלכה למעשה. ויותר מזה, 
היה רופא אחד בקופת חולים בירושלים, ד"ר זוסמן מונטנר, איך אני זוכר אותו? 
כי הוא הוציא ארבעה ספרים על כתבים רפואיים של הרמב"ם, והרב עובדיה ע"ה 
מספר שהיה מומחה להכשת נחשים, וכל מי שהכיש אותו נחש הולך אליו לטיפול, 
הוא מברר על הנחש הזה ויודע מה הטיפול בשביל זה. אנשים מתפלאים: מאיפה 
קיבלת את הנוסחא הזאת? וענה להם: הרמב"ם כתב ספר בכתב יד ומדבר שם על 
הכשת נחשים, ואני עשיתי על פיו הכל, וריפאתי המון אנשים מזה16. לומר לך, שיש 

עוד הרבה חכמות בספרי הרמב"ם.

למד כל החכמות בשביל התורה
הרמב"ם )באגרת לחכמי לוניל( כותב "כי לא נלקחו מתחילה אלא להיותן לה יא. 

לרקחות ולטבחות ולאופות, להראות העמים והשרים את יופיה כי טובת מראה 
היא עד מאד", כלומר שלמד כל החכמות בשביל התורה. אבל אולי רצה ללמוד 
חכמות ופילוסופיא וכדו', ומי אמר שלקח אותם בשביל זה? אבל ההוכחות לזה 
מכמה משניות בכלאים בעירובין ובראש השנה שקשים להבין, וכל המפרשים 
מסבירים קצת כי אי אפשר להסביר אותם, ואילו הרמב"ם מסביר אותם עד הסוף 
ע"י החכמות שלמד אותם )עיין במבוא לספר ארים נסי-גיטין עמ' 71(. או למשל 
בהלכות קידוש החודש, הרמב"ם )פ"ו מהלכות קידוש החדש ה"א( קבע לנו שיש 
שני מולדות מולד האמיתי ומולד האמצעי, המולד האמצעי זה בערך זאת אומרת 
ומולד האמיתי שאתה יודע  )חלקים(,  )שעות(  תשצ"ג  )ימים( י"ב  כל חודש כ"ט 

בדיוק שהלבנה נולדה באותו רגע ממש. ואלו חשבונות מסובכים מאד17.

"לא אד"ו ראש"
הגמרא )ראש השנה כ' ע"א( אומרת שראש השנה אף פעם לא יחול בימי אד"ו, יב. 

כלומר ביום ראשון וביום רביעי וביום ששי, למה? כי אם יחול ביום רביעי א"כ 

16.  איך הרמב"ם עשה את זה? מישהו אמר לי )ואני לא ראיתי את זה( שהרמב"ם כותב בספרו: 
במשך השנים שעבדתי במצרים באו אלי עשרים איש שהוכשו ע"י נחש פלוני )ומביא שם 
את התמונה שלו(, ארבעה עשר ריפאתי אותם וששה לא ריפאתי אותם. למה עשה את הדבר 
הזה? לא בשביל לקבל מילגה על זה, אלא הוא מטפל בבני אדם וצריך להיות אחראי עד 
הסוף, לכן לקח בני אדם חולים וטיפל בהם, וראה שהצליחו שבעים אחוז שזה ג"כ טוב, 
כי אם לא יודעים תרופות, היו הולכים לעזאזל. הרב עובדיה ע"ה אומר שזה מהשכל הזך 
של הרמב"ם, אבל קשה לומר ככה, אלא זה מנסיון עם זכרון של הכל, כי היה לו מח שזוכר 

הכל בצורה מיוחדת.
17.  פעם בחו"ל רציתי ללמוד אותם בלי ספרים, ולא הבנתי את זה. אמרו לי שהרב חיים 
קנייבסקי שליט"א יודע הלכות קידוש החודש, אז כשיבנה בית המקדש ונצטרך לעשות 

גם ע"פ החשבון וגם ע"פ הראיה, נלך אליו שיפסוק לנו בזה.

כיפור יחול ביום ששי, ולא עושים שבת וכיפור סמוכים ביחד, שלא יהיו "תרי 
שבתות בהדי הדדי". אותו הדבר אם יחול ביום ששי, שאז כיפור יחול ביום ראשון, 
ולא עושים שבת וכיפור ביחד, לכן לא עושים את זה. למה לא עושים שתי שבתות 
סמוכות ביחד? משום ירקא ומתיא. מה הפירוש? יש אנשים שרוצים לאכול ירקות 
חיים, ואם יקטפו אותם בערב שבת או בערב כיפור, אח"כ כשיבואו לאכול אותם 
)במוצ"ש או מוצאי כיפור( יהיו יבשים, לכן דחו להם את היום הזה, כדי שתהיה 
להם האפשרות לאכול ירקות טריים. וגם הנפטרים שצריך לטפל בהם, ואי אפשר 
שישארו ארבעים ושמונה שעות בלי קבורה )באותו זמן לא היה קירור לשים את 
הנפטר שם(. אבל הקראים התחילו ללעוג על זה, שהרי התורה אומרת "אשר 
תקראו אותם במועדם" )ויקרא כ"ג ד'(, ואיך אתם דוחים את המועד בגלל ירקא 
ומתייא?! ובמיוחד שהגמרא אומרת שזה רק בבבל שהיה להם חום גדול והירקות 
או המתים עלולים להסריח, וא"כ אתם הסנהדרין יושבים בארץ ישראל, דוחים את 
ראש השנה וכיפור מהזמן שלהם, כדי שתהיה ליהודים של בבל האפשרות לאכול 
ירקות חיים, תודה רבה... והם היו מפריעים לנו בזה. מי עמד נגדם? רב סעדיה 
גאון, שהיה חכם גדול ויודע להילחם בהם, וכל פעם שהיתה טענה של הקראים 
היה מכריח אותם לקבל את זה18. אבל כאן בעל יסוד עולם )מאמר ד' פרק ו'( מביא 
אותו וכותב תירוץ לא מובן, שאם נעשה שבת וכיפור סמוכים ביחד, לא נדע למי 
שייך בין השמשות שבאמצע אם לשבת או לכיפור, ולא נוכל לעשות תוספת מחול 
על הקודש. אבל מה איכפת לנו זה?! אבל הרמב"ם שגילה בחכמתו הגדולה שיש 
שני מולדות, כתב שאנחנו עושים דחיות כמו אד"ו של ראש השנה ועוד על מנת 
להתקרב למולד האמיתי )פ"ז מהלכות קידוש החדש ה"ז(. אמנם הראב"ד שם כעס 
עליו בזה, וכתב "והוא בעיני כמתעתע", שהרי בגמרא כתוב טעם אחר של ירקא 
ומתייא, וא"כ למה אתה עוזב את הטעם של הגמרא?! אבל הראב"ד ע"ה היה במקום 
שכולם תלמידי חכמים, ואף אחד לא מדבר נגד התורה וההלכה, לכן הוא צריך 
להעתיק לשון הגמרא כמות שהוא, ואילו הרמב"ם שחי במקומות אחרים לגמרי, 
כמו בספרד ובמצרים שהיו שם גם קראים, לכן נתן טעם שמרגיע את כולם. )וע"ע 
בספר סולת נקיה בפרפראות לחכמה סימן א', ובמבוא לספר בינה לעתים אות ח'(.

דבריו המתוקים של הרמב"ם ביחס לעבדים
לא פעם שהרמב"ם צריך לכתוב הלכה נוקשה שקשה להבין אותה, הוא מסביר יג. 

אותה בצורה מיוחדת. פעם למדנו בגמרא )גיטין י"ב ע"ב( מחלוקת רבי יוחנן ורב 
אם רשאי הרב לומר לעבדו הכנעני "עשה עמי ואיני זנך", כלומר תעבוד כמו חמור 
ואני לא נותן לך מזונות. וההלכה שיכול לומר לו ככה. הרמב"ם צריך לכתוב את 
ההלכה הזאת, אבל איך אפשר לומר שאדם יתאכזר על עבדו ולא יתן לו אוכל 
רק שיעבוד כל הזמן?! לכן הרמב"ם )פ"ט מהלכות עבדים ה"ז( כותב דברים כ"כ 
מתוקים בזה, וכותב ככה: יכול לומא לעבדו הכנעני עשה עמי ואיני זנך, שאין 
מלמדים לאדם בן דעת שישמור את הממון שלו, והרי העבד הזה הוא ממון שלך, 
"כי כספו הוא" )שמות כ"א כ"א(, ותקח בחשבון שיש לו רגלים, ואם לא תתן לו 
לאכול אז יום אחד או שיתמוטט או שיברח לך, לכן תתן לו לאכול כמו שצריך19. 
ויותר מזה, מיד אחרי ההלכה הזאת הרמב"ם )שם ה"ח( כותב: חכמים הראשונים 
היו נותנין לעבד מכל תבשיל ותבשיל שהיו אוכלין, ולא צריך לענות אותו. התורה 
לא אמרה לענות אותם בפרך, אלא "ובאחיכם בני ישראל איש באחיו לא תרדה 
בו בפרך" )ויקרא כ"ה מ"ו(, כלומר אתה יכול לרדות בגוים, אבל אתה מפסיד מזה.

"והאיש משה עניו מאד"
הרמב"ם היה עניו ושפל רוח מאד. איך אני יודע את זה? היה אחד עובדיה גר יד. 

צדק, שלמד אצל רב אחד ולא הבין גמרא, והרב שלו ירד עליו: "טיפש שכמוך". 
למי יפנה? להרמב"ם. כתב לו: מורנו ורבנו, הרב שלי קרא לי טפש וסכל, מה 
אעשה? הרמב"ם כותב לו: לכבוד מרנא ורבנא המשכיל המבין עובדיה גר צדק, 
מה שקרא לך רבך ככה תימה גדול הוא, אדם כמוך שעזב כל הדתות וידע שכולם 
גנובים משלנו זה מוסיף וזה גורע, איך אפשר לקרוא לו כסיל ובער, חס וחלילה! 
צריך עיון גדול. אבל לא כסיל קרא ה' שמך כי אם חכם שבחכמים )שו"ת הרמב"ם 
אני מתאר שכאשר עובדיה גר צדק קיבל את  דפוס ליפסיא סימנים קנ"ח-ק"ס(. 
המכתב הזה, התחיל לרקוד שהרמב"ם כותב לו ככה. הלך לרבו ואמר לו: תראה 
מה אתה אומר ומה כותב עלי הרמב"ם... איך היה לרמב"ם זמן לכתוב אגרת כזאת 
לגר צדק?! אבל התורה אמרה "ואהבתם את הגר" )דברים י' י"ט(, ואסור לפגוע 
באדם כזה. פעם חשדו ברמב"ם שיש לו גאוה, וכתבו עליו בהשגות "כל קבל די 
רוח יתירא ביה" )ראה דניאל ה' י"ב(, ולכן לא כתב את המקורות שלו. אבל אם היה 
למשל אמר להם: התורה אמרה "בסוכות תשבו שבעת ימים" )ויקרא כ"ג מ"ב(, כמה    .18
הרוחב והגובה של הסוכה?! התורה אומרת "וקשרתם לאות על ידך" )דברים ו' ח'(, מה זה 
"וזה לנו האות שסמך  וקשרתם? את מה צריך לקשור?! לכן אתה חייב תורה שבעל פה. 

משה על תורה שבעל פה, שהיא שמחה ללב ולעצם מרפא" )אבן עזרא בהקדמתו לתורה(.
19.  פעם אדם אחד היה לו חמור )חוץ מן הכבוד(, וכל יום נתן לו לאכול קילו שעורים, והיה 
אוכל בשמחה רבה. בא אליו אחד ואמר לו: קילו זה יותר מדי, הוא צריך לעשות סיגופים 
)להבדיל כמו בימי השובבי"ם(. הוריד לו מאה גרם. החמור מסכן אכל רק תשע מאות גרם. אח"כ 
הוריד לו לשמונה מאות וכן הלאה, עד שהגיע למאה גרם בלבד. יום אחד החמור התמוטט 
ונפל. בעל החמור התפלא: איך זה יכול להיות? אחרי שחינכתי אותך בהסתפקות במועט, 

איך עשית דבר כזה?!... אבל חמור שכמוך, תתן לו לאכול כמו בן אדם.
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נלב"ע כא' טבת. 

לחיי עמוס, אשתו ובני משפחתו.
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כותב את המקורות, יכול להיות שזה היה לוקח לו מאתים שנה ולא גומר את 
זה, כי זה אדם שטיפל בחולים ולמד גם חכמות ודברים כאלה וגם צריך ללמוד 
תורה, ואין לו זמן ואפשרות לכתוב כל זה, לכן עיין הרבה וסיכם את התמצית 
של הדברים. והיום יש מאות מפרשים שעומדים על כל אות ועל כל תג ועל כל 

קוץ בדברי הרמב"ם. ומי שלא רוצה לא צריך לקבל את זה20.

להתרחק לגמרי מהגאוה והכעס
הרמב"ם בהלכות דעות )פ"ב ה"ב וה"ג( כותב שבכל המדות צריך ללכת באמצע טו. 

"בשביל הזהב", חוץ משני דברים שצריך להתרחק מהם לגמרי, הגאוה והכעס. הוא 
הראשון שכתב "כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה" )שם(. ולא נמצא בגמרא דבר 
כזה, אלא כתוב המקרע בגדיו בחמתו והמשבר כליו בחמתו יהא בעיניך כעובד 
עבודה זרה )שבת ק"ה ע"ב(, ולא כתוב הכועס. אמנם מצאו את זה במדרש הגדול 
)מדרש לעולם פרק ט"ו הובא באוצר מדרשים עמ' 274( ובזוהר )בראשית דף כ"ז 
ע"ב ועוד(, אבל הרמב"ם לא ראה את ספר הזוהר, והמדרש אולי ראה ואולי לא 
ראה אותו. הכעס בשבילו זה הדבר החמור ביותר. אותו דבר גם הגאוה. כתוב 
בפרקי אבות )פ"ד מ"ד( "מאד מאד הוי שפל רוח", והרמב"ם )בפירוש המשנה 
שם( מאריך על זה, שצריך להיות שפל רוח מאד, ולא תצטער ממה שיאמרו לך, 

כי מה אכפת לך שיאמרו מה שירצו21.

מהבן ניכר יראת השמים של האבא
היום יש משוגעים שאומרים שהרמב"ם לא האמין בכמה דברים, אלא רק טז. 

אמונות הכרחיות בלבד. למה אומרים ככה? להטיל דופי סתם. אבל אם תרצה 
לדעת על חכם אם היה ירא שמים או רק כלפי חוץ, תראה את הבנים שלו, כי החינוך 
שאדם נותן אם זה מהלב זה משהו אחר. הרמב"ם היה לו בן יחיד רבנו אברהם, 
ואח"כ עוד שבעה דורות של צדיקים ותלמידי חכמים, וא"כ איך אפשר לומר 
דבר כזה?! רבנו אברהם היה כ"כ עניו וצדיק. ומישהו שראה פירושו על התורה, 
אמר לי שאי אפשר לתאר את הענוה שלו שם. הוא היה מנהיג קהילה במצרים, 
ובימיו היו שלש מאות חכמי צרפת שעברו דרך מצרים לבוא לארץ ישראל, אבל 
לא רצו להיפגש איתו, ואמרו: אבא שלו לא היה מאמין כ"כ בקמיעות, כי היה 
שכלתן "רציונליסט", ואנחנו לא רוצים להיפגש עם אחד כזה. רבנו אברהם לא 

כעס עליהם, ואמר: אם לא רוצים לא צריך לפגוש אותי.

רבנו אברהם הראשון שגייר משפחות קראים
בזמנו רבנו אברהם עשה דבר גדול מאד, לקח שלש מאות משפחות קראים יז. 

במצרים, גייר אותם והכניס אותם לתורה. איזה כח השפעה היה לו! הקראים היו 
משתגעים שם, ואומרים שבליל שבת צריך להיות בחושך, שנאמר "לא תבערו 
אש בכל מושבותיכם" )שמות ל"ה ג'(, אפילו שלא מבערים ביום שבת אלא ביום 
ששי22. ורבנו אברהם היה מתווכח איתם, היתכן כדבר הזה? הרי התורה אמרה 
"לא תבערו ביום השבת", ולא ביום ששי. וגם כתוב "וקראת לשבת עונג" )ישעיה 
נ"ח י"ג(, וכי זה עונג להיות בחושך?! הרי אדם נופל "באחת הפחתים או באחד 
הבורות" )ע"פ שמואל ב' י"ז ט'(, או שעקרב בבית עוקץ אותו ומת, "ואמרנו חיה 
רעה אכלתהו" )בראשית ל"ז כ'(... וככה שכנע אותם. רבנו אברהם הראשון שגייר 

שלש מאות משפחות קראים23.

20.  היום אנשים נלחמים על דעותיהם, ואומרים: ככה אני אומר, "על משמרתי אעמודה". 
על משמרתך תעמודה, ותאכל מקרודה... אל תעשה כלום, תהיה בן אדם.

21.  עד שהקשו: איך רבי לויטס אומר שצריך "מאד מאד", והרי אצל משה רבנו כתוב 
רק "מאד" אחד )במדבר י"ב ג'(. ותירצו על זה, שאצל משה רבנו כתוב "מאד מכל האדם 
אשר על פני האדמה", כלומר כל אדם צריך להיות מאד מאד והוא עוד מאד, שזה שלש 

פעמים "מאד".
22.  פעם ראיתי שמצאו כתובה ישנה לפני אלף שנה, שהאשה קראית ובעלה רבני, ואבי 
הכלה ַמְתֶנה שם עם חתנו: אל תכריח את הבת שלי לשבת על ידך בשלחן בליל שבת, כי 

יש לכם נרות דולקים רח"ל...
23.  אמנם הרבה פוסקים אומרים שאי אפשר להחזיר אותם בתשובה. ואמרו בשם רב 
)איני יודע איפה אמר את זה(, זה קרע  "הקראים - קרעים שאינם מתאחים"  סעדיה גאון: 
שאי אפשר לאחות אותו, למה? כי הם מזרע ישראל ועושים קידושין, וממילא כל אשה 
שהתקדשה בדיניהם אשת איש, ואח"כ כשהיא או בעלה רוצים להתגרש, הקראים כותבים 
לה כמה קשקושים, ואומרים לה: זה הגט שלך, חזק וברוך... היא הולכת ונישאת למישהו 
)שו"ת  הרב עובדיה ע"ה  אחר, והילדים שלה ממזרים. וא"כ אי אפשר לתקן אותם. אבל 
יביע אומר ח"ח חאה"ע סימן י"ב אות י"ב( היתה לו רחמנות, והוא בדק ומצא ראשונים רבנו 
אברהם )מובא בספר כפתור ופרח פ"ה( והרדב"ז )ח"א סימן ע"ג( ותלמידו מהריק"ש רבי יעקב 
קאסטרו )שו"ת אהלי יעקב סימן ל"ג(, שהתירו את הקראים בתנאים שיקבלו את התורה. איך 
התירו את זה? בדקו ושלחו שלוחים שלהם שיילכו לבדוק איך הקידושין של הקראים, 
וראו שאין בהם ממש, כי החתן נותן לכלה טבעת ואומרים "מצא אשה מצא טוב" )משלי 
י"ח כ"ב(. פלא פלאים... וכי זה קידושין?! הרי צריך לומר "הרי את מקודשת לי בטבעת זו 
כדת משה וישראל", וזה לא דת ולא מקודשת לי ולא כלום, אלא רק פסוק במשלי "מצא 
אשה מצא טוב". וגם לא החתן אומר את זה, אלא העומדים שם אומרים את זה, וכי זה 
קידושין?! ועוד טעם שכתב הרדב"ז שם, שהעדים של הקידושין מחללי שבת ויום טוב, 

שני עולמות הם עולם הבא לבד ותחיית המתים לבד
משפט אחד שכתב הרמב"ם בהלכות תשובה )פ"ח ה"ב( הסעיר את כל העולם: יח. 

"העולם הבא אין בו גוף וגויה". בזמנו הבינו שהעולם הבא זה תחיית המתים, ואיך 
יכול להיות שבתחיית המתים יהיו נשמות בלי גוף?! הראב"ד שהיה מבוגר יותר 
מהרמב"ם ועם כל מה שכעס בזה, רק כתב )בהשגותיו שם(: אמר אברהם, דברי 
זה האיש בעיני קרובים למי שאומר אין תחיית המתים לגופות אלא לנשמות 
בלבד, וחיי ראשי מעולם לא היתה דעת חכמי התלמוד על זה. אבל חכם אחר 
רבנו מאיר הלוי הרמ"ה )הוא כתב חיבור על הגמרא "יד רמה"(, כתב מלים קשות 
על הרמב"ם בזה24, ושלח מכתבים לחכמי לוניל: אתם מעיינים בספרי הרמב"ם 
כאילו זה אורים ותומים, "הגישה האפוד" )שמואל א' כ"ג ט'(, תראו מה שכותב 
כאן שבעולם הבא אין גוף. והם ענו לו: אתה לא הבנת את הרמב"ם, "עולם הבא" זה 
העולם שאחר המות, מה אתה רוצה מהרמב"ם?! והנה אנחנו אומרים ביוצר בכל 
יום שבת: "אין ערוך לך ה' אלקינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא, 
אפס בלתך גואלנו לימות המשיח, ומי דומה לך מושיענו לתחיית המתים". עולם 
הבא לבד ותחיית המתים לבד. והוא חזר בו מזה. ובחידושיו )יד רמ"ה סנהדרין 
דף צ' ע"ב( העתיק כל המכתבים שלו וקיבל את זה. כאשר נפטר הרמב"ם בגיל 
שבעים הוא היה בגיל שלשים, וכתב עליו קינה קורעת לב, ואמר: אני חשבתי 
שע"י החיבור שלו לא ילמדו גמרא, אבל אדרבה ע"י החיבור שלו לומדים גמרא 
עוד יותר. היום בכל הישיבות בלי הרמב"ם אי אפשר לתת שיעורים, והם אומרים 
"הרמב"ם קשה" או "הרמב"ם מוקשה", כאילו רבנו משה בר מיימון עצמו קשה... 

כי הרמב"ם "אובייקט חי" אצלם, וככה היו לומדים אותו25.

אהבה מקלקלת את השורה
לפעמים הרמב"ם כותב נוסחא אחת ומוחק אותה וכותב נוסחא אחרת, אבל יט. 

מרוב חיבה שמחבבים את הרמב"ם, המעתיקים מרכיבים שתי הנוסחאות ביחד, 
ואח"כ באים המפרשים ועושים פלפולים בזה. אחד מהם בהלכות שבת )פ"י ה"י(: 
"הקורע כדי לתפור שתי תפירות, על מנת לתפור שתי תפירות, חייב". מה הכוונה? 
מי שקורע בשבת כדי לתפור במקום הקריעה שתי תפירות חייב. אבל מה זה "על 
וכי זה לא אותו דבר?! רבי עקיבא איגר )בהגהותיו  מנת לתפור שתי תפירות"? 
על הרמב"ם שם( שהיה חכם וחריף גדול, כותב שבהתחלה "כדי לתפור" זה לא 
'בשביל' אלא 'שיעור', כלומר צריך שיקרע שיעור שתי תפירות, וכמו "ומצא 
כדי גאולתו" )ויקרא כ"ה כ"ו(, ואח"כ "על מנת לתפור" זה 'בשביל'. אבל למעשה 
7(. עוד מקום כזה  הם שתי נוסחאות שונות )עיין בספר ארים נסי-גיטין עמ' 
בהלכות אישות )פ"ג ה"כ(: "המקדש בביאה הרי אלו קידושי תורה, וכן בשטר 
מתקדשת בו מן התורה, כשם שגומר ומגרש שנאמר וכתב לה ספר כריתות, כך 
גומר ומכניס )שטר מוציא שטר מכניס(. אבל הכסף מדברי סופרים, וכן דין הכסף 
דין תורה ופירושו מדברי סופרים". הרמב"ם אומר שקידושי כסף מדרבנן ואח"כ 
תוך כדי דיבור אומר שהם מדין תורה ופירושו מדרבנן, איך זה יכול להיות?!26 
אבל באמת זה שתי נוסחאות שונות. הש"ך )חו"מ סימן ל"ג סק"א( לא ידע את זה, 
ונדחק ופירש בחריפות רבה. אבל מצאו תשובה לבנו רבנו אברהם )שו"ת ברכת 
אברהם סימן מ"ד(, שכותב שם: אבא מתחילה חשב שקידושי כסף זה מדרבנן, 
ואח"כ חזר בו מזה. והנה מתברר שהרמב"ם כתב ומחק וזה שתי נוסחאות, רק 
שהמעתיקים "החכמים" עירבבו הכל ביחד27. וככה מובא בהוצאת פרנקל שם28. 
כי הם עושים הכל הפוך )וגם לא מדליקים נרות אבל מדליקים חשמל כי זה לא אש, וכן על זו 

הדרך(, וכי אנשים כאלה ראויים לעדות?! הרי הם פסולים לעדות.
עד שאמר "אני לא יודע אם החיבור שלו משנה תורה יש אם למסורת או יש אם    .24
ֵנה תורה או  למקרא". לא כולם הבינו אותו בזה, אבל החכמים הבינו את זה, האם זה ִמְשׁ

ה תורה?. ֶנּ ְמַשׁ
25.  חכם אחד מאמריקה רבי יוסף דב סולובייצ'יק )נכדו של רבי חיים סולובייצ'יק( כותב: 
בילדותי הייתי יושב בחדר, ואבא שלי ותלמידיו יושבים בחדר השני, והם היו מקשים 
על הרמב"ם ולא מבינים אותו, אם אח"כ הבינו אותו הייתי שמח כי הרמב"ם שלי בסדר, 
ואם הם לא מצאו פתרון היה כואב לי, והייתי הולך לאמא ואומר לה: אמא, אבא לא מצא 
אל תדאג בני, אתה תגדל  דרך לפרש את הרמב"ם, מה יהיה איתו? והיתה אומרת לי: 

ותפרש את הרמב"ם. 
26.  ואם תאמר שבהתחלה שאמר "מדברי סופרים" הכוונה פירושו מדברי סופרים וכמו 

בהמשך, א"כ היה כותב רק "והכסף דין תורה ופירושו מדברי סופרים".
27.  הראב"ד העיר עליו שם: "אמר אברהם, אין פרצה גדולה מזו, ופירוש משובש ששמע 
בתינח דקדיש בכספא )כתובות דף ג' ע"א( הוא הטעהו בזה, ועם כל זה לא היה לו לטעות 
ולא היה לו לכתוב". הראב"ד כמה שיורד על הרמב"ם במלים קשות, הוא כותב שאסור לו 
)להרמב"ם( לטעות בדבר הזה. אתם יודעים מי חשב ככה? רבותיו של רש"י )גיטין ל"ג ע"א 
בד"ה בעילת, וכתובות דף ג' ע"א בד"ה שויוה(, אבל הראב"ד כותב שלרמב"ם אסור לטעות 

בזה. מכאן שהראב"ד העריך באמת את הרמב"ם.
28.  הרמב"ם המדויק ביותר זה של פרנקל. אמנם חסידי חב"ד לא אוהבים אותו, כי פעם 
הוא בוחר גירסא תימנית ופעם גירסא ספרדית ופעם גירסא כתבי יד. אבל אם אתה רואה 
שהדברים נכונים מקבלים את זה. וכי הם העלימו שאר הגירסאות?! הכל נמצא בשינויי 
נוסחאות שם. לכן לא צריכים להתעקש על זה, ולומר: אני רוצה רק גירסא תימנית בלבד, 
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אנשים חסים על כתב היד של הרמב"ם, ואפילו הוא כותב דבר ומוחק אותו הם 
כותבים הכל ביחד, אבל בזה מבלבלים את המח, כי אם הרמב"ם מחק מה אתם 

רוצים ממנו?! אבל חביבה עליהם כל מלה של הרמב"ם.

זה מגלה על זה
בשביל להבין את הרמב"ם צריכים להיות בקיאים בכל החיבורים שלו. הרמב"ם כ. 

)פ"ו מהלכות ביכורים הט"ו( כותב ששיעור חלה חמש מאות עשרים דרהם, וגם 
מרן )סימן תנ"ו ס"א( פוסק ככה. אבל לא הבינו את זה, שהרי החלה ארבעים 
ושלש ביצים וחומש וכל ביצה ח"י דרהם )ככה מפורסם בכל ספרי הספרדים(, 
ואם תכפיל ארבעים ושלש כפול ח"י דרהם זה יוצא שבע מאות שבעים וארבעה 
דרהם, א"כ איך הרמב"ם כתב תק"ך דרהם? והתחילו להתפלפל בזה, ואמרו אולי 
הדרהם של הרמב"ם יותר גדול משלנו וכו׳. אבל הרמב"ם ביאר דעתו יפה מאד 
בפירוש המשנה )עדיות פ"א מ"ב וחלה פ"ב מ"ו(, שהולכים אחרי הנפח ולא אחרי 
המשקל, וא"כ המשקל של הקמח פחות הרבה ממשקל המים, וכאשר הולכים 
אחרי הנפח זה תק"ך דרהם. הדבר הזה נעלם מעיני גדולי האחרונים, ולכן פסקו 
שזה תשע"ז דרהם, כלומר שבע מאות שבעים ושבעה דרהם, אבל זה לא נכון 
)עיין בעלון מס' 79 אותיות ט"ו-י"ח(. ואם היו רואים מה שכתב הרמב"ם בפירוש 
המשנה שלו היה אחרת. לכן מי שקורא דבר של הרמב"ם צריך לקרוא ולדעת 
כל מה שכתב בכל הספרים שלו, כי זה מגלה על זה29. הירושלמי )ראש השנה 
פ"ג ה"ה( על הפסוק "ממרחק תביא לחמה" )משלי ל"א י"ד(, אומר "דברי תורה 

עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר".

פירוש המשניות של הרמב"ם
בדורנו הרב קאפח ע"ה עבד על פירוש המשנה של הרמב"ם, והוציא אותו כא. 

ממש ממחשך לאור, והוא מסביר שהרמב"ם כתב ככה ואח"כ מחק ואח"כ כתב 
אחרת וכדו׳. אמנם באו חכמים אחרים והעלימו את שמו, ועשו הכל מחדש אם 
יותר טוב או פחות טוב, אבל הוא הנחשון הראשון שעבד על פירוש המשנה 
להרמב"ם. ויש כאלה שמדפיסים פירוש המשנה להרמב"ם ע"פ הנדפס בנאפולי 
בשנת ר"נ )שנתיים לפני גירוש ספרד(, חזק וברוך, אבל בדפוס הנאפולי הזה שנת 
ר"נ - מאתים וחמשים אלף שיבושים... מה אכפת לך מנאפולי?! לך לאיטליה 
ותעשה לפי נאפולי... כאשר אתה רואה נוסח אמיתי במקור שלו בערבית ומתורגם, 
תדפיס אותו. מרן היה לו פירוש המשנה להרמב"ם בנוסח המקורי, ובהלכות 
אח"כ בדקתי בפירוש  נשיאות כפים )סימן קכ"ח( נתקשה בנוסח בזה, וכתב: 
המשנה במקור הערבי. אגב, השבוע הזה ראיתי בספר "המשביר" )האחרון ח"ה 
עמ' ק"נ( שכותב שם ספק אם מרן ראה את פירוש המשנה או לא. אבל מה השאלות 
האלה? בוודאי שמרן ראה את זה, והרי פירוש המשנה נדפס בחייו וכי לא יקרא 

בזה?! רק יתכן שמשהו נעלם ממנו ולא ראה אותו30.

והכל בטל ומבוטל. אמנם לתימנים יש נוסח מיוחד ומדוייק מאד. למשל הרמב"ם בנוסח 
התפלה )סוף ספר אהבה( כותב: "אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, חננו מאתך 
חכמה בינה ודעת", חננו בלי וא"ו. למה? כי לא אמרת שתי בקשות כמו השיבנו וקרבנו, אלא 
ככה: "אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה", ולכן "חננו מאתך חכמה בינה ודעת". 
וא"כ חננו בלי וא"ו. אמנם בדפוסי הרמב"ם שלנו הוסיפו וא"ו, כי המדפיס שינה לפי מה 
שרגילים לומר "וחננו". אבל בשמונה עשר כתבי יד תימניים כתוב שם "חננו" בלי וא"ו 
)עיין בחוברת אור תורה אב תשע"ב סימן קכ"ז אות ג'(. אותו דבר בעלינו לשבח, שאומרים שם 
"שלא שם חלקנו כהם ולא גורלנו ככל המונם". ככה הנוסחאות התימניות של הרמב"ם 
"ולא גורלנו", והכוונה שלא שם חלקנו כהם וגם לא שם גורלנו ככל המונם. )עיין בחוברת 
אור תורה שם אות ה', ובעלון מס' 50 אותיות י"ח-כ"ז(. פעם הייתי מתפלל מנחה בבית הכנסת 
אליהו הנביא בבני ברק, והיה שם אחד צועק בקול רם "וגורלנו ככל המונם". אמרתי: כן 

יהי רצון, יהי גורלך ככל המונם, רק תגיד מה שתרצה ותעזוב אותי...
29.  לדוגמא הרמב"ם בהלכות נשיאות כפים )פט"ו הי"ב( כתב: "כל כהן שאינו עולה לדוכן, 
אע"פ שביטל מצות עשה אחת, הרי זה כעובר על שלושה עשין". ומרן בכסף משנה שואל: 
מה הוא מדבר? הכהן עובר על עשה אחד או על שלושה עשין?! ונדחק בזה. אבל כדי להבין 
את הרמב"ם צריך לקרוא ספר המצוות שלו, ושם כתב כללים כ"כ מתוקים )החתם סופר 
במכתב בתחילת ספר המצוות כותב "וטעמו כצפיחית בדבש"(, וכל כלל מיוסד וברור ומושכל 
ומוטעם כמו דבש ממש. הוא כותב שם )שרש ט'(: אם המצוה נאמרה בתורה עשרים פעם 
תחשיב אותה רק פעם אחת, והרי כתוב בגמרא )בבא מציעא נ"ט ע"ב( שהתורה ציוותה על 
גר שלושים ושש פעמים, סלקא דעתך שנעשה שלושים ושש מצוות?! אם ככה נגמרו לנו 
תרי"ג מצוות וצריך להוסיף להם 0 שיהיו 6,130 מצוות... לא יתכן כדבר הזה. אלא כאשר 
התוכן אותו דבר זה נחשב מצוה אחת. ומאידך מה שכתוב בגמרא )מנחות מ"ד ע"א( כל כהן 
שלא עולה לדוכן עובר על שלושה עשין, הכוונה "כאילו" עובר על שלושה עשין. וזו הלשון 

של הרמב"ם בדיוק, "אע"פ שביטל מצות עשה אחת הרי זה כעובר על שלושה עשין".
30.  הרמב"ם )פ"ב מהלכות שבת ה"ג( כתב שאם מטפלים בפיקוח נפש בשבת, לא עושים 
את זה ע"י נשים או קטנים, אלא ע"י "גדולי ישראל וחכמיהם". מרן )בכסף משנה שם ובבית 
יוסף או"ח סימן שכ"ח( הוקשה לו למה דוקא "גדולי ישראל"? הרי הוא חולה מסוכן וכולם 
יכולים לטפל בחולה כזה. לכן פירש "גדולי ישראל" הכוונה גדולים ולאפוקי קטנים, 
"חכמיהם" הכוונה בני דעת ולאפוקי משוגעים. אבל הרמב"ם גילה דעתו בפירוש המשנה 
)שבת סוף פרק י"ח( שהדברים כפשוטם והטעם לזה כדי שלא תקל השבת בעיניהם, שאם 
תתן לאדם פשוט לחלל שבת, הוא יפחד שימות מזה, ואם יאמרו לו שלא ימות וזו מצוה, 

"צור ילדך תשי"
העולם חושבים: אחרי כל השבחים האלה הרמב"ם זה "מחשב", ואי אפשר כב. 

שישכח כלום. אבל זה לא נכון, כי הרמב"ם בן אדם, וכל בן אדם יכול לשכוח דברים. 
ויש מקומות שגם רש"י והרשב"א שכחו דברים )עיין במבוא לארים נסי-גיטין 
71(. אסור להשתגע בזה, ולהתעקש שככה צריך להיות וזו טעות סופר.  עמ' 
אני מביא דוגמא אחת, הרמב"ם )בסוף מאמר קידוש השם( כותב: בכל התלמוד 
כולו כתוב "שמדא עביד דבטיל". אבל הביטוי הזה מופיע רק פעם אחת בתלמוד 
)כתובות ג' ע"ב(31, איך הרמב"ם כתב ככה? כי הוא למד את זה עשרים ושלושים 
וארבעים ומאה פעמים, ולכן חשב שזה מוזכר כמה פעמים32. )וע"ע במבוא שם 
עמ' 118(. גם הגדולים מאד שוכחים דברים, וגם לא היה להם מחשב כמו שהיום 
לוחצים על מחשב "ויצא העגל הזה" )שמות ל"ב כ"ד(, אלא צריכים לקחת הכל 
מזכרון מכאן ומשם. והרי הרמב"ם כותב "טעיתי ותקנו בספריכם", אם כן מה 

הבטחון הזה לומר "אצלי בספר אין טעיות"?!

רבי יעקב אבוחצירא החזיר את האמונה בנסים
רבי יעקב אבוחצירא. הוא החזיר את האמונה כג.  השני שעושים לו הילולא, 

בנסים, כי נסים ונפלאות היו הולכים אצלו כמו "מקרוני"... וכאשר מבטיח דבר 
ככה יהיה, פלא פלאים. האמונה בנסים נתרופפה באותה תקופה של המשכילים, 
למשל היו טוענים שלא יתכן "נס חנוכה", ולכן היו עושים פירושים לזה, והיה להם 
על מה להתלות בזה )עיין במבוא לספר ארים נסי-גיטין עמ' 33, ובעלון מס' 137 
אותיות י"ד-ט"ז(. אבל רבי יעקב אבוחצירא היה אומר שאפשר לראות נסים33. 
וראינו את זה אצל הנכד שלו הבבא סאלי ע"ה. מספרים שפעם אחת היה באניה 
והיא חישבה להשבר, וכולם פחדו פחד מות, ורב החובל אמר למשרת שלו: תגש 
לרב ותשאל אותו מה עושים, כי אנחנו טובעים עוד מעט. הבבא סאלי אמר לו: 
אל תדאג, לקח כוס שברך עליו רבי יעקב, מזג בו יין וברך עליו בורא פרי הגפן, 
ואמר לו: שפוך לים שלש פעמים, ובכל פעם תאמר "בזכות סאידנא רבי יעקב", 
כלומר בזכות אדוננו רבי יעקב. הים שתה את היין וכ"כ נרגע וכ"כ שמח, הכל 
הולך למישרין. הבינו שהוא היה צמא ליין של הרב... "נכנס יין יצא סוד" )עירובין 
ס"ה ע"א(, ויצאה כל הסערה הזאת. ואצל נכדו היו יום יום סיפורים כאלה. לכן 

אדם צריך להאמין בדברי חכמים, וללכת בדרך טובה.

מה לעשות נגד הפיגועים?
מה שעושים בכל שבוע פיגועים ודברים כאלה המצב לא בסדר, כי בשנה כד. 

אחרונה היו ארבע מאות ושמונים פיגועים וכולם סוכלו בנסי נסים, והנה בשבועיים 
האחרונים כל פעם פיגוע אחר, ולא יודעים מה לעשות עם זה. אבל אל תעשו כלום. 
דבר ראשון, תחזרו לתקנה של החזון איש )באגרותיו ח"א סימן ר"ד( לקרוא בכל 
יום "שיר של פגעים", שזה ויהי נועם ויושב בסתר עליון )תהלים פרק צ"א(. פעם 
היינו קוראים את זה וראינו ששקטו הפיגועים, כי  כמה שתביאו חיילים חכמים 
ובקיאים הכל דברים בטלים. דבר שני, צריך לשמור על השבת, ולא טוב לעשות 
רכבת שעוברת בשבת בפומבי, וגם שעובדים בשבת בפרהסיא ובכל מיני דברים. 
הקב"ה יחזיר אותנו בתשובה, ונזכה לגאולה שלימה במהרה בימינו, אמן ואמן.

מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את כל השומעים כה. 
בלוין, כל הקוראים בעלון, וכל השומעים דרך הרדיו, וכל מי שלוקח קצת מוסר 
מהדברים שאנחנו אומרים במוצאי שבת, ה' יתברך יברך אותו בבריאות איתנה 

והצלחה רבה, אושר ועושר וכבוד, וכן יהי רצון ונאמר אמן. 

א"כ אחרי שיעשה יחשוב שמותר לחלל שבת, שהרי חילל ולא קרה לו כלום )פעם יהודי 
אחד בג'רבא סיפר לאשתו שיש יהודים שאוכלים חמץ בפסח, התפלאה ואמרה לו: הם לא מתים?... 
אמר לה: מה השטויות האלה? מקבלים את העונש למעלה, לא כאן(. אבל כאשר אין לפנינו גדולי 
ישראל וחכמיהם, כל אחד יכול לטפל בחולה. אלא שבאותו רגע זה נעלם ממרן. וגם נעלם 
מהטורי זהב )שם סק"ה( שחלק על מרן ולא הסתייע מפירוש המשניות להרמב"ם. )וע"ע 

בעלון מס' 80 אותיות י"ג-י"ד(. לכן צריך ללמוד כל ספרי הרמב"ם.
31.  אצלנו כתוב "גזירה עבידא דבטלא", כי המלה "שמדא" מסוכנת להזכיר אותה, אבל 

בדפוסים הישנים כתוב "שמדא עביד דבטל".
32.  ויש דבר כזה גם ברש"י )ברכות כ"ז ע"ב בד"ה וקודם( שכתב: כל מקום שתמצא בגמרא 
"להזיע וקודם גזירה" זה מכאן. כמה מקומות בגמרא כתוב דבר זה? פעם אחת בלבד 

)ביצה ל"ב ע"א(. והצל"ח מעיר על זה )בברכות( שם.
הרמב"ם )פירוש המשנה ברכות פ"א מ"ה( כותב על מה שרבי אלעזר בן עזריה אמר    .33
"הרי אני כבן שבעים שנה", שלמד הרבה תורה עד שהתעייף ונעשה שערו לבן. למה 
כתב את זה? התוספות יום טוב )שם( כותב שזה כדי לקרב הדברים לשכל. אבל זה עדיין 
לא התקרב לשכל, וכי מי שילמד כל הזמן השיער שלו יהיה לבן?! "שיער בנגע הפך לבן" 
)ויקרא י"ג ג'(, אבל הוא לא מנוגע כי למד תורה. אלא כמה שאפשר לקרב לשכל עושים 

את זה. )וע"ע בספר ה' נסי עמ' קנ"ד(.

בזכותך! עוד אנשים יזכו ללמוד ב'בית נאמן' <<<     <<< לתרומות והנצחות 08-6727523 או 052-7130554



אשכול 
הכופר

לקראת ששים 
שנה לפטירת 

מרן הגאון רבי 
רחמים חי חויתה 

הכהן זצוק"ל

סיפור מיוחד 
המלמד על כוחו 

הגדול בשמים

סיפר נכד רבנו הגאון רבי חננאל כהן שליט"א:

יום אחד ביקרתי עם אחי הגאון רבי 

ברכאל שליט"א בחנות של יהודי בשם 

חויתו עשוש הי"ו בבאר שבע. בחנות 

היה באותה שעה ידידו מר הרצל כליפה, 

אשר התעניין: "מי הם הרבנים האלה?". 

אמר לו בעל החנות: "אלה הנכדים של 

הרב מהתמונה".

הסתכלתי על חויתו בפליאה ושאלתי: 

"מה הפירוש 'הרב מהתמונה'?". הרצל 

כליפה שהיה לידו השיב לי במקומו: 

"בוא ואספר לך סיפור על סבא שלך: 

בזמן מלחמת "שלום הגליל" הייתי הנהג 

של המפקד בפלוגה שלי. אחד מחיילינו 

יהודי ממוצא תוניסאי נהרג הי"ד, והמפקד 

נסע אתי לנחם את המשפחה.

"מרגע שנכנסנו לבית המשפחה, רותקו 

סבא  של  לתמונה  המפקד  של  עיניו 

שלכם שהיתה תלויה על הקיר. ניכר 

עליו שהתמונה הסעירה אותו, ולאחר 

החלפת כמה מלות נימוס כמקובל, לא 

התאפק ושאל את בעל הבית: "אתם 

מכירים את האיש הזה?". "בודאי, זה 

הרב שלנו", השיב בעל הבית. "היכן 

הוא גר?" התעניין המפקד. "הוא נפטר 

לפני הרבה שנים" לא הבין בעל הבית 

את השאלה. "אתה בטוח שהוא לא חי?" 

התפלא המפקד. "בטוח" השיב בעל הבית. 

"נראה לי שהוא חי!" התעקש המפקד.

"אף אחד מהנוכחים לא הבין את הדו-

שיח המשונה הזה. המשכנו לשבת שם 

וכל אותו הזמן  עוד כמחצית השעה, 

המפקד אינו מתיק את עיניו מהתמונה. 

"לבסוף ביקש להוריד לו את התמונה 

כדי להתבונן בה מקרוב. הוא בחן אותה 

היטב ושוב ושוב אמר: "אני בטוח שהוא 

חי היום!". בעל הבית נפנה אליו בחוסר 

הבנה, מתלבט כיצד להגיב למצב המוזר בו 

הוא משכנע אדם שהנפטר באמת נפטר.

"ואז נענה המפקד וסיפר לנוכחים את 

הסיפור המדהים הבא: במהלך המלחמה 

האחרונה, הוטלה עלינו משימת טיס מעל 

שמי סוריה. לרוע מזלנו, פגע טיל של 

האויב במטוסנו. בחסדי שמים הצלחנו 

להיחלץ מהמטוס הבוער ולצנוח, אבל 

מצאנו את עצמנו בשטח האויב בלבנון. 

הבטנו אנה ואנה ולא ידענו לאן נפנה.

"לפתע הבחנו כי בראש גבעה סמוכה 

עומד רועה צאן מבוגר ומשגיח על צאנו. 

מתוך תקוה כי לא יסגירנו, פנינו אליו 

ושאלנו בערבית: איך יוצאים מכאן? 

"להפתעתנו, הרועה ענה לנו בעברית 

צחה, והדריך אותנו: תלכו משם, ואל 

תלכו משם וכו'. עשינו כדבריו וב"ה שבנו 

בשלום לכוחותינו.

"והנה כשנכנסתי לביתכם, נתקלו עיני 

למרבה הפתעתי בתמונה הזאת – של 

אותו רועה צאן. לא הבנתי מה עושה 

בסלונכם תמונה של רועה צאן לבנוני. 

ולכן הייתי בטוח שהוא חי, שהרי לא 

סיים המפקד את  מזמן היה הדבר". 

סיפורו המפליא וקם לצאת מן הבית.

ממשיך הרצל לספר: אחרי כמה ימים 

המפקד קורא לי ואומר בסערת רגשות: 

"תראה, כבר כמה לילות אני לא מצליח 

לישון מעוצמת הגילוי שאותו רועה צאן 

שסייע להצילנו הוא 'הרב מהתמונה' 

שנשלח משמים. אחרי שראיתי את כוחם 

של חכמי ישראל, החלטתי שאחרי השירות 

הצבאי אני הולך ללמוד תורה". 

המפקד אכן חזר בתשובה והוא כיום 

לומד ומלמד תורה בירושלים.
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ַהֶּבן ִאיׁש ַחי )שנה ראשונה פרשת מסעי 
ִּבְרכֹות  ֶׁשְּמָבֵרְך  ֶׁשִּמי  ָּכַתב  אות י"ד( 

ַהַהְפָטָרה, ַּגם הּוא ְּבַעְצמֹו ָצִריְך ַלֲענֹות 
ָּכָכה:  )ְוחֹוֵתם  ִּבְרָכתֹו  ַעל  ָאֵמן  ַּבּסֹוף 
ָאֵמן"(,  ַהַּׁשָּבת,  ְמַקֵּדׁש  ה'  ַאָּתה  "ָּברּוְך 

ְוַהַּכף ַהַחִּיים )סימן רט"ו אות א'( ָּכַתב 
ָמָרן  ֲאָבל  ַהֶּזה,  ַּבָּדָבר  ָנַהְגנּו  ֶׁשֹּלא 
ַזַצ"ל )שו"ת יחוה דעת  עֹוַבְדָיה  ָהַרב 
חלק ב' סימן כ"ג( ָמָצא ְבֵסֶפר "ְּפֻקַּדת 

ַהְלִוִּים" ַעל ַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות, ֶׁשל ֶאָחד 
ֶׁשל  ּדֹורֹו  ֶבן  ֶׁשָהָיה  ֵמָהִראׁשֹוִנים 
ַרֵּבנּו  ָהַרְׁשָּב"א )ּוַבר ְּפלּוְגֵתיּה(, ְוהּוא 
ְוָׁשם )דף מ"ה  )הרא"ה(,  ַהֵּלִוי  ַאֲהֹרן 
עמוד ב'( הּוא כֹוֵתב ֶׁשָּצִריְך ַהַּמְפִטיר 

ַלֲענֹות "ָאֵמן" ַעל ִּבְרָכתֹו ַבּסֹוף. ְוָלָּמה 
ֵיׁש ַלֲענֹות ָאֵמן? ִּבְגַלל ֶׁשְּבָמקֹום ֶׁשֵּיׁש 
ִסְדָרה ֶׁשל ְּבָרכֹות, ָאז ִּבְבָרָכה ַאֲחרֹוָנה 
אֹוְמִרים "ָאֵמן" )עיין שלחן ערוך אורח 
חיים סימן רט"ו סעיף א'(, ּוְכמֹו ֶׁשַאָּתה 

אֹוֵמר ְּבסֹוף ְּתִפַּלת ָהֲעִמיָדה: 
ִיְׂשָרֵאל  ַעּמֹו  ֶאת  "ַהְּמָבֵרְך 
ַּבָּׁשלֹום, ָאֵמן", ְוַגם ְּבִבְרכֹות 
ְקִריַאת ְׁשַמע ְּבַעְרִבית: "ׁשֹוֵמר ֶאת ַעּמֹו 
ִיְׂשָרֵאל ָלַעד, ָאֵמן" )ְוָלָּמה ֹלא אֹוְמִרים 
ַאָּתה  "ָּברּוְך  ֶׁשְּלַאֲחֶריָה  ַהּתֹוָרה  ְּבִבְרַּכת 

ה' נֹוֵתן ַהּתֹוָרה, ָאֵמן"? ִּבְגַלל ֶׁשְּבָעָבר ֹלא 

ָהיּו ְמָבְרִכים ָּכל ָהעֹוִלים, ֶאָּלא ַרק ָהעֹוֶלה 

ָהִראׁשֹון ְמָבֵרְך "ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו", ְוָהעֹוֶלה 

ְוִאם ֵּכן  ָנַתן ָלנּו",  ָהַאֲחרֹון ְמָבֵרְך: "ֲאֶׁשר 

ֹלא ָהְיָתה ִסְדָרה ֶׁשל ְּבָרכֹות(. ְוָכָכה ִמְנַהג 

ַהְּסָפַרִּדים. )ְוָהָיה ִסּפּור ֶׁשִּמיֶׁשהּו ָׁשַמע 
ֵמָהַרב עֹוַבְדָיה ֶׁשָּצִריְך ַלֲענֹות "ָאֵמן", ְוָהַלְך 

ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשָהָיה ָׁשם ַרִּבי ֶעְזָרא ֲעִטָּיה 

ַזַצ"ל, ְוָחַתם ְּבסֹוף ִּבְרכֹות ַהַהְפָטָרה "ָאֵמן", 

ָקָרא לֹו ַרִּבי ֶעְזָרא ְוָאַמר לֹו: "ָלָּמה ַאָּתה 

ָנַהְגנּו ָּכָכה",  אֹוֵמר ָאֵמן? ֲהֵרי ֲאַנְחנּו ֹלא 

ָאַמר לֹו: "ָּכְך ָׁשַמְעִּתי ֵמָהַרב עֹוַבְדָיה", ָאַמר 

לֹו: "ִאם ָהַרב עֹוַבְדָיה אֹוֵמר ָּכָכה, ַּגם ֲאִני 

ַמְתִחיל לֹוַמר ָאֵמן!" ִּכי הּוא ָּכל ָּכְך ֶהֱעִריְך 

ֶאת ַּתְלִמידֹו(. )גליון 52 הערה 11(.

בית נאמן לילדים מתוך שיעוריו של מרן ראש הישיבה שליט"א

לע"נ גאולה בת הרבנית אסתר מאזוז ע"ה

ה ַיְלֵדי ְגֻאָלּ

ֲהָלָכה ֶנֱאָמָנה
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ִחיָדה
 מי הוא שהפך שערו ללבן
כבר בצעירותו, ומדוע?

ָידַׂע
ַדע ּתֵ

 ֵּנס ְלִהְתנֹוֵסס
ֶׁשָּצִריְך  ַזַצ"ל אֹוֵמר  עֹוַבְדָיה  ָהַרב  ָמָרן 

ְלהֹודֹות ַעל ָּכל ֵנס, ּוִמי ֶׁשּמֹוֶדה ְמַקֵּבל עֹוד ִנִּסים, 
"ָנַתָּתה ִּליֵרֶאיָך ֵּנס ְלִהְתנֹוֵסס" )תהלים פרק ס' פסוק ו'(, 
ִאם ּתֹוֶדה ַעל ַהֵּנס ְּתַקֵּבל עֹוד ֵנס ְועֹוד ֵנס "ְלִהְתנֹוֵסס". 
ְוָאַמר עֹוד ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָׁשאּול ָאַמר ְלָדִוד ֶׁשהּוא ֹלא יּוַכל ְלִהָּלֵחם ְּבָגְלָית: "ֹלא תּוַכל ָלֶלֶכת 
ֶאל ַהְּפִלְׁשִּתי ַהֶּזה ְלִהָּלֵחם ִעּמֹו, ִּכי ַנַער ַאָּתה ְוהּוא ִאיׁש ִמְלָחָמה ִמְּנֻעָריו" )שמואל-א' פרק 
י"ז פסוק ל"ג(, ָמה ַאָּתה ִנְלָחם ּבֹו? ָּדִוד ָעָנה לֹו: "רֶֹעה ָהָיה ַעְבְּדָך ְלָאִביו ַּבּצֹאן ּוָבא ָהֲאִרי 

ְוֶאת ַהּדֹוב ְוָנָׂשא ֶׂשה ֵמָהֵעֶדר", ָלַקח ֶּכֶבׂש ֵמָהֵעֶדר, "ְוָיָצאִתי ַאֲחָריו ְוִהִּכִתיו ְוִהַּצְלִּתי ִמִּפיו 
ַוָּיָקם ָעַלי ְוֶהֱחַזְקִּתי ִּבְזָקנֹו ְוִהִּכִתיו ַוֲהִמיִּתיו", ָהַרְגִּתי אֹותֹו, "ַּגם ֶאת ָהֲאִרי ַּגם ַהּדֹב ִהָּכה 
ַעְבֶּדָך, ְוָהָיה ַהְּפִלְׁשִּתי ֶהָעֵרל ַהֶּזה ְּכַאַחד ֵמֶהם" )שם פסוקים ל"ד-ל"ו(, ְּכלֹוַמר ָּגְלָית. ְוֵיׁש 
ִּגְרָסא )ומובאת במנחת שי שם( "ְוָנָׂשא ֶזה ֵמָהֵעֶדר" )ְּכִתיב( ְוקֹוְרִאים "ְוָנָׂשא ֶׂשה ֵמָהֵעֶדר" 
)ְקִרי(, ְוִסְּפרּו ֶׁשַרִּבי ַזְלָמן ִמִּויְלָנא ָאַמר ְּבֵׁשם ַרּבֹו ַהְּגָר"א, ֶׁשָּכתּוב ַּבִּמְדָרׁש ֶׁשָּדִוד ַהֶּמֶלְך 

ָרָאה ֶאת ַהֵּנס ֶׁשַּנֲעָׂשה לֹו, ָאז ָלַקח ֶאת ַהֶּצֶמר ֶׁשל ַהֶּכֶבׂש ַהֶּזה ְוָעָׂשה ִמֶּמּנּו ֶבֶגד, ְּכֵדי 
ֶׁשְּבָכל ַּפַעם ִיְזּכֹר ֶאת ַהֵּנס )תולדות אדם דף ל"ו ע"ב(. ְוָלֵכן ָּכתּוב "ְוָנָׂשא ֶזה ֵמָהֵעֶדר", 
ְּכלֹוַמר ֶׁשהּוא ִהְצִּביַע ַעל ַהֶּבֶגד ֶׁשּלֹו. ָהַרב עֹוַבְדָיה ַזַצ"ל ָאַמר ֶאת ֶזה ָאז ַּבֶּכֶנס ִלְכבֹוד 
ַהִּנָּצחֹון ֶׁשָהָיה ָלנּו ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא ֶנֶגד ָסאָדאם חּוֵסין )עיין בספר מאור ישראל-דרושים 

עמוד רע"ז והלאה(. )גליון 95 אות ב'(.

ִּבְזַמן ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהְּׁשִנָּיה ָאָדם ֶאָחד ָּבא ַלֲחזֹון ִאיׁש ַזַצ"ל, ְוָאַמר לֹו ֶׁשהּוא ִנְמָצא ְּבָצָרה 
ְצרּוָרה, ִּכי ֵיׁש לֹו ַמֲחָלה ָקָׁשה ְמאֹד, ֲאָבל ַהְּתרּוָפה ְלַמֲחָלה זֹו ִנְמֵצאת ְּבַאֶמִריָקה, ֵאיפֹה 
ִיְמָצא ֶאת ַהְּתרּוָפה ַהּזֹאת? ֶזה ָהָיה ְבַׁשָּבת, ְוָאַמר לֹו: "ִאם ֹלא ָיִביאּו ִלי ֶאת ַהְּתרּוָפה ַעד 
יֹום ְרִביִעי, ִנְגַמר ְוֵאין ַמה ַּלֲעׂשֹות יֹוֵתר". ָאַמר לֹו ַהֲחזֹון ִאיׁש: "ַאָּתה יֹוֵדַע ָמה ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא ָעָׂשה ְבַאְרָּבָעה ָיִמים? ָּבָרא ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ּוַמִים 'ִיָּקוּו ַהַּמִים', ְוַהּכֹוָכִבים ְוַהּכֹל, 
ָאז ָמה ַאָּתה ְמַפֵחד?!" ְּביֹום ְׁשִליִׁשי ִהִּגיַע ָמטֹוס ְוֵהִביא ֶאת ַהְּתרּוָפה ַהּזֹאת, ְוָאַמר לֹו 

ַהֲחזֹון ִאיׁש: ַאָּתה רֹוֶאה ֶׁשִאם ַאָּתה בֹוֵטַח ַּבה' ִיְהֶיה ְלָך טֹוב. )גליון 129 הערה 27(.

 ְלַמַען

ְּתַסֵּפר

פתרון מי בתמונה
 מרן רבנו ה"איש מצליח" הי"ד, ויבל"ח 
בניו, רבנו מרן ראש הישיבה שליט"א, 

ומורנו הגאון רבי צמח, ומורנו הגאון רבי 
רחמים. ור' מאיר ביתן )אביו של הגר"ח 

ביתן שליט"א הרב הראשי לתונסיה(.
 הזוכה: מ. ברהום - חדרה

פתרון החידות
 חידה א':

האם במח יש מוח?
יש במוח 14 מליארד תאים, וזה 

רמוז במילה מוח - מליארדים ו' ח' 
)שזה בגימטריא 14(. 

הזוכה: מאיר יצחק אהרונוב - בני ברק

חידה ב': 
אמצע שמו גובהו. הסבר! 

 כתוב במדרש שגובהו של
 נבוכדנצר כגודל כד. ובאמצע
שמו יש את המילה "כד". 

הזוכה: משפחת דורון - ירושלים

ְלַפְרעֹה ֶאת ִּפתֹם  ִמְסְּכנֹות  ָעֵרי  "ַוִּיֶבן  ַּבָּפָרָׁשה:  א. ָּכתּוב 
ְוֶאת ַרַעְמֵסס" )שמות פרק א' פסוק י"א(. ַרִׁש"י אֹוֵמר ֶׁשִּפתֹם 
ְוַרַעְמֵסס ָהיּו ְּכָבר, ֶאָּלא ֶׁשָעׂשּו אֹוָתן ֲחָזקֹות ּוְבצּורֹות ְלאֹוָצר. 
ְּכלֹוַמר ֵהן ָהיּו ְבנּויֹות ְּכָבר, ֲאָבל ְּכֶׁשָּלְקחּו ֶאת ַהְיהּוִדים 
ַלֲעבֹד ָׁשם "ַוָּיִׂשימּו ָעָליו ָׂשֵרי ִמִּסים ְלַמַען ַעּנֹתֹו ְּבִסְבֹלָתם" 
)שם(, ָאז ֵהם ִחְּזקּו אֹוָתם ְלאֹוָצר "ַוִּיֶבן ָעֵרי ִמְסְּכנֹות ְלַפְרעֹה 

ֶאת ִּפתֹם ְוֶאת ַרַעְמֵסס", ַמה ֶּזה "ָעֵרי ִמְסְּכנֹות"? אֹוָצרֹות, 
ְּכלֹוַמר ַמְחָסִנים. ָמה רֹוֶצה ַרִׁש"י? ָלָּמה ֹלא ְנָפֵרׁש ִּכְפׁשּוטֹו 
ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּבנּו ֶאת ִּפתֹם ְוֶאת ַרַעְמֵסס. ֶאָּלא ָהָיה ָקֶׁשה 
ְלַרִׁש"י ֶׁשֲהֵרי ַעל "ַרַעְמֵסס" ַהּזֹאת, ָלַמְדנּו ְכָבר ְּבָפָרַׁשת 
ַוִּיַּגׁש, "ַוִּיֵּתן ָלֶהם ֲאֻחָּזה ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבֵמיַטב ָהָאֶרץ ְּבֶאֶרץ 
ַרְעְמֵסס" )בראשית פרק מ"ז פסוק י"א(, ְוִאם ֵּכן ִהיא ְכָבר 
ְּבנּוָיה, ְוָלָּמה ָלֶהם ִלְבנֹות אֹוָתּה?! ָלֵכן הּוא ְמָפֵרׁש ֶׁשָהִעיר 
ַהְּפׁשּוָטה ָהְיָתה ְּכָבר ְּבנּוָיה, ְוַעְכָׁשו ִחְּזקּו אֹוָתּה ְוָעׂשּו ָלּה 
אֹוָצרֹות, "ָעִרים ְּבֻצרֹת חֹוָמה ְגבָֹהה ְּדָלַתִים ּוְבִריַח" )דברים 
ג' ה'(. ֲאָבל ַרֵּבנּו ִאְּבן ֶעְזָרא )שמות שם( ֵּפַרׁש ְּבאֶֹפן ַאֵחר, 

ְואֹוֵמר ָלִׂשים ֵלב ַלֶהְבֵּדל ַּבִּנּקּוד ֶׁשל ַהִּמִּלים. ָמה ַהֶהְבֵּדל? 
ֲאִני זֹוֵכר ְּבַיְלדּוִתי ֶׁשָּקָראִתי ְּבַאַחד ַהְּפסּוִקים "ַרַעְמֵסס", 
ְוַאָּבא ַזַצ"ל ָּגַער ִּבי: "ֹלא ָכָכה, ֶאָּלא 'ַרְעְמֵסס' ָהַעִי"ן ִּבְׁשָוא 
ָנח ְוַהֵּמ"ם ִּבְׁשָוא ָנע". ָׁשַאְלִּתי אֹותֹו: "ִהֵּנה ְבָמקֹום ַאֵחר 
ָּכתּוב 'ֶאת ִּפתֹם ְוֶאת ַרַעְמֵסס'". ָעָנה ִלי ַאָּבא ֶׁשָׁשם זֹאת ִמָּלה 
ְיִחיָדה, ִּכי ְּבָכל ַהּתֹוָרה ֻכָּלּה אֹוְמִרים ַרְעְמֵסס, ְוַרק ַּבַּפַעם 
ַהּזֹאת אֹוְמִרים ַרַעְמֵסס. ָלָּמה? ִאְּבן ֶעְזָרא אֹוֵמר ֶׁשֶּזה ְבַכָּוָנה, 
ִּכי זֹאת ַרַעְמֵסס ַאֶחֶרת, ְּכלֹוַמר ֻּכָּלם ֶזה ִעיר ַרְעְמֵסס, ְוִאּלּו 
ָהִעיר ֶׁשָּבנּו ַעם ִיְׂשָרֵאל ִנְקֵראת ַרַעְמֵסס. ְוִהֵּנה ִּדּיּוק ְּבַפָּתח 
ּוִבְׁשָוא ְמָתֵרץ ְלָך ֶאת ַהֻּקְׁשָיא, ָּתִׂשים ֵלב ַלִּנּקּוד ְוִתְרֶאה ֵאיְך 

ֶזה ַמָּמׁש הֹוֵפְך עֹוָלמֹות. )גליון 96 אותיות ח' וט'(.

ב. ַרִּבי ָמְרְּדַכי ַאִמֵיס ַהּכֵֹהן ַזַצ"ל ָהָיה ָהַרב ָהָראִׁשי ְלתּוִנְסָיה. 
ַאָּבא ַזַצ"ל זֹוֵכר, ֶׁשְּכֶׁשהּוא ָהָיה ָּבא ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְּבֶג'ְרָּבא 
ִלְפֵני ִמְנָחה, ָהָיה צֹוֵעד ְּבַרֲחַבת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְלָאְרָּכּה ּוְלָרְחָּבּה, 
ִּכי ָהָיה חֹוֵׁשב ַהְרֵּבה ְּבִלּמּוד ּוְבִחּדּוִׁשים. ַרִּבי ָמְרְּדַכי ַאִמֵיס 
ָהָיה ָבִקי ָגדֹול ְּבִהְלכֹות ִרִּבית, ְוֹלא ָהָיה ָכמֹוהּו ַּבֲהָלכֹות 

ָהֵאֶּלה, ּוִמי ֶׁשָהְיָתה לֹו 
ְׁשֵאָלה ַבֲהָלכֹות ָהֵאֶּלה 
ָיַדע ִלְפּתֹר אֹוָתּה,  ְוֹלא 
ֵאָליו. )גליון  ָהָיה הֹוֵלְך 

35 הערה 3(.

ג. ֶאת ַהִּׁשיר "ֶאְפַּתח ִּפי 
ְברֹן ָוִׂשיַח" ]ַעל ַרֵּבנּו ָה"ִאיׁש ַמְצִליַח" – ַרִּבי ַמְצִליַח ַמאזּוז[ 
ָכַתְבִּתי, ְוֵיׁש ּבֹו ָראֵׁשי ֵּתבֹות ַהֵּׁשם ֶׁשִּלי "ֲאִני ֶנֱאָמ"ן ס"ט" 
)ְוהּוא ָעׂשּוי ְּבִמְׁשָקל ֶׁשל ְׁשמֹוֶנה ְּתנּועֹות: ֶאְפ-ַּתח ִּפי ְב-רֹן ָו-ִׂשי-

ַח - ְׁשמֹוֶנה, ִלְכ-בֹוד ֶמ-ֶלְך ַה-ָּמ-ִׁשי-ַח - ְׁשמֹוֶנה, ֶׁש-ּיֹו-ִפי-ַע ַאף 

ַיְז-ִרי-ַח - ְׁשמֹוֶנה, ִּבְז-כּות ַר-ֵּב-נּו ַמְצ-ִלי-ַח - ְׁשמֹוֶנה. ֲאָבל ֶזה 

ֹלא ְכמֹו ִׁשיֵרי ַחְכֵמי ְסָפַרד ָהִראׁשֹוִנים ֶׁשַהְּׁשָוא ֹלא ָבא ַבֶחְׁשּבֹון, 

ֶאָּלא ַהְּׁשָוא ָנע ָּכאן ִנְכָנס ַּבֶחְׁשּבֹון )"ְּברֹן ָוִׂשיַח", ֶׁשַּמְחִׁשיִבים ֶאת 

ַהֵּבי"ת ְּכמֹו ְתנּוָעה ֲאִפּלּו ֶׁשִהיא ִּבְׁשָוא(, ּוֵמָאז ֶׁשִהְתִחיל ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל 

ָנָג'אָרה ָכָכה, ֻּכָּלם עֹוִׂשים ֶאת ֶזה(. )גליון 95 הערה 1(.

פתרון החידות מהגליון הקודם

)ְּתׁשּוָבה ַלִחיָדה ִנְמֵצאת ֶּבָעלֹון ַהּנֹוְכִחי(


