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“החודש הזה לכם ראש חֹדשים”
שבוע טוב ומבורך, חזק וברוך )לפייטן ר’ כפיר פרטוש ולאחיו ר’ יהונתן א. 

הי”ו(1. קראנו היום פרשת החודש, “החודש הזה לכם ראש חדשים” 

)שמות י”ב ב’(. בספר דרשות אל עמי )ח”ג עמ’ ר”ב( כותב על הפסוק הזה 

שהיהדות מתחדשת תמיד. אנשים חושבים שהיהדות מאובנת, והיה 
פילוסוף אחד )בשם טוינבי( שכתב שאין מה להוסיף ומה לגרוע ביהדות 
כי היא מאובנת. אבל בנו של הרב הרצוג2, התווכח איתו ואמר לו: אתה 
אומר שהיהדות מאובנת?! אתה יודע שאם כרגע יקום רבי עקיבא ע”ה 
מקברו, הרבה מאד שאלות יש לנו לשאול אותו, איך נכשל המבצע עם 
בר כוכבא? מדוע חשבת שאפשר להלחם ברומי? למה חשבת שבר 
כוכבא משיח?3 המאורע של ביתר לא יודעים עליו כלום. ועשרות 
שאלות שאין לנו עליהם גילוי בגמרא. התורה חיה, התורה רעננה, וכל 
מה שירצו לדמות לה אי אפשר לעשות את זה. הרמב”ם כותב שכל 
הדתות שרוצות להתפאר שגם להם יש תורה, דומים לפסל עם עינים 
וידים ורגליים ובטן לעומת אדם חי, וכי אפשר להשוות אחד לשני?! 
הרי זה פסל יבש, “יבש היה כעץ” )איכה ד’ ח’(4. בתורה יש חידוש. כאשר 
תראה בחורף שלכת וכל העלים הולכים ונובלים, תחכה קצת ועוד 
מעט יהיה חידוש, ותוכל לברך ברכת האילנות, “וברא בו בריות טובות 
ואילנות טובות ליהנות בהם בני אדם”, ותברך על כל דבר בעולם. 

“החדש הזה לכם ראש חדשים” - היהדות מתחדשת.

מרן הרב עובדיה ע”ה נתן טעם בתורה
הרב עובדיה ע”ה כמעט לא היו שאלות בהלכה אצל ב.  לפני שבא 

הספרדים, ואם שואלים זה היה למשל מי קודם מי שיש לו פטירת 
אביו או פטירת אמו, וכל מיני שאלות כאלה. ובספר דרשות אל-עמי 
הנ”ל כתב “היהדות התרכזה כעת במפטיר ונפטר”. וכי זו תורת חיים?! 

1.  כבוד האורחים הנכבדים, הרב קופרברג הרב פרוש והרב ישראל אייכלר )אני מכיר 
אותו רק מהמאמרים שלו ב”המחנה החרדי”, והיה יורד שם על ה”צדיקים” במרכאות... אח”כ יודעים 

לתת לו קנס גבוה, אבל הוא יעבור את הקנס הזה. כמה זמן היינו במצרים? כמנין “קנס”... עברנו את זה 

נעבור גם את הקנס...(, תבורכו מפי עליון. והרב אלי ישי שמארגן את כל הדברים האלה.

2.  שני בנים היו לרב הרצוג ע”ה, אחד יצא נשיא המדינה, “נשיאים ורוח וגשם אין” 
)משלי כ”ה י”ד(... והשני יצא תלמיד חכם, והיה יד ימינה של ראשת הממשלה גולדה מאיר, 

רבי יעקב דוד הרצוג. הוא היה חכם פקח ולמדן. רבו הגאון רבי איסר זלמן מלצר כתב 
ספר על הרמב”ם “אבן האזל”, וכמה פעמים כותב שם “וידידי הרי”ד”, מי זה הרי”ד? 
אף אחד לא יודע את זה. פעם היה רבי ישעיה דטראני שחי לפני שבע מאות שנה. 

וכאן זה רבי יעקב דוד הרצוג.
3.  הרמב”ם )פי”א מהלכות מלכים ה”ג( כותב שרבי עקיבא היה נושא כליו של בר כוכבא. 
ואין מקור לזה. אבל מצאו את המשפט הזה בגמרא סנהדרין בכתב יד תימני, וכנראה 

הושמט אצלנו מפחד הגוים.
4.  למה יש נוהגים שאדם שמפחד מעין רעה נוגע בעץ? זה לקוח מהנוצרים שחושבים 
וכי אנחנו צריכים לעשות שטויות  שזה כאילו נוגעים בעץ שנתלה בו אותו האיש. 

כאלה?! לא עושים דברים כאלה.

זו תורת הפוך מחיים. אבל בא הרב ע”ה, הפך את הקערה על פיה, ונתן 
טעם בתורה. פעם כאשר התמנה רב ראשי לתל אביב, היה עשיר אחד 
שבא להתפלל עם הרב בבית הכנסת אהל מועד שם, וכל הזמן היה 
אומר: מה עושים לנו בני הישיבות?! “לדידהו קרו לדידהו תנו” )סנהדרין 
צ”ט ע”ב(, אדם שלומד מקצוע מתפרנס ועוזר לאחרים, אבל תלמידי 

ישיבות לא עושים כלום. הרב עובדיה היה יודע מזה, וכאשר היהודי 
הזה נמצא בבית הכנסת היה מדבר על התורה, כמה היא חשובה, כמה 
היא מתוקה, כמה היא מעודדת, כמה היא מנחמת. בסוף השנה, ההוא 
אמר לו: הרב, לא ידעתי כמה התורה נפלאה, אם ידעתי הייתי שם את 
הבנים שלי בישיבות. ועכשיו לפחות אני אעזור לאברכים5. ההשקעה 

הכי טובה זה בתורה.

“יהודי-חופשי” זה תרתי דסתרן
היום קראנו שלושה ספרים: בספר הראשון קראנו פרשת תזריע, ג. 

ששים ושבעה פסוקים בלבד )זה לא ביחד עם מצורע(. בספר השני קראנו 
בפרשת ראש חודש, “וביום השבת” “ובראשי חדשיכם”, שבעה פסוקים. 
ובספר השלישי קראנו פרשת החודש, עשרים פסוקים. 67 ועוד 7 ועוד 
20 זה יוצא 94 פסוקים, כמנין “מזל טוב”. שיהיה מזל טוב לכל אלה 
ששומרים תורה ומצוות, שהשבוע הזה יראו נסים ונפלאות בעז”ה. 
צריך להתפלל שהקב”ה ישמור עלינו, ולא יתן את התורה למרמס ביד 
אנשים שאינם יודעים מה זה תורה. היום יש מפלגה שאומרת “להיות 
יהודי חופשי”, אבל יהודי חופשי זה תרתי דסתרן, ולא יכול להיות דבר 
כזה. אתם יודעים מי אמר את זה? סופר רוסי מכובד לפני מאה חמשים 
שנה, קוראים לו טולסטוי, והוא כתב שיהודי לא יכול להיות יהודי בלי 
אלקים )מאיפה אני מכיר אותו?! לפני כמה שנים ראיתי שהביאו את זה בשמו(. בזמנו 
הוא ראה שכל היהודים ברוסיה מאמינים בה’. אבל להיות יהודי-חופשי 
זה להיות מרובע ועגול ביחד... אי אפשר לרבע את העיגול ולעגל את 

הריבוע, לא יתכן כדבר הזה6.
ראיתי בנסיון שכל מי שתורם לתורה  אף פעם לא מפסידים מהעזרה הזאת.    .5
למוסדותיה ולדברים טובים, יבורך פי עשרה מינימום. שבוע שעבר אחד אמר לי: 
קיבלתי פי עשרים, אמרתי לו: אתה רוצה להביא לי את העשר עודף?... אמר לי: אני 
רוצה את זה בשבילי. ראיתי אנשים שקיבלו פי ארבעים ושקיבלו פי מאה. ויש שנִים 
ששמעתי שקיבלו פי אלף, אחד בישיבה שלנו ואחד בכולל ע”ש רבי ינון חורי ע”ה. 

אם תתן לתורה לא תפסיד מזה.
6.  והגרוע מכל, שרוצים גם להילחם בברית המילה, שלא תהיה חובה אלא כל אחד 
יעשה כרצונו, אחד רוצה למול ואחד לא רוצה למול וכל אחד יעשה מה שירצה )ויש 
מועמד מ”זהות” שהוא נגד ברית-מילה רח”ל(. הברית שהתחלנו בה מימי אברהם אבינו ומוכיחה 

על תורה מן השמים, המשוגעים של הדור רוצים לבטל אותה ולומר שזה לא חובה. 
פעם לפני ששים שנה בערך, בן גוריון נתן שאלות לכל רבני ישראל ולכל הסופרים 

מה זה יהודי?  ו”המכשפים”, ושאל אותם: 
אני זוכר שקראתי שקיבל ששים-שבעים 
תשובות על זה. אחד מהם היה סופר ספרדי 
יהודה בורלא )הוא ממשפחה של רבנים. הדוד שלו 
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תלמיד חכם צריך להנעים את התורה
תלמיד חכם צריך להנעים את התורה, וללמד אותה לאנשים שלא ד. 

יודעים את זה. ראיתי דבר נפלא בזה. הרמב”ם )מאמר קידוש ה’( כותב בשם 
המדרש )שיר השירים רבה פרשה א’ פיסקא ל”ט( שאיזבל )אשתו של אחאב( המרשעת 
אמרה לאליהו הנביא: “מחר אשים את נפשך כנפש אחד מהם” )מלכים-א’, 
י”ט ב’(. והוא ברח ממנה, “וירא ויקם וילך אל נפשו” )שם פסוק ג’(, והגיע עד 

)פסוק ח’(. והנה יצא  “עד הר האלקים חורב”  המקום של מעמד הר סיני, 
הקול, “מה לך פה אליהו” )פסוק ט’(, מה אתה עושה כאן? וענה: “כי עזבו 
בריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו ואת נביאיך הרגו בחרב” )פסוק י’(. 
אנחנו קוראים את זה, ואומרים: בוודאי שזה אמת, וכי אליהו הנביא לא 
יאמר דבר אמיתי?! אבל כתוב במדרש שם שהקב”ה כעס על אליהו הנביא 
בזה: אתה אומר “עזבו בריתך בני ישראל”, וכי זו ברית שלך?! ענה לו: זו 
לא שלי. אתה אומר “ואת מזבחותיך הרסו”, וכי זה המזבחות שלך?! ענה 
לו: גם זה לא שלי. אתה אומר “ואת נביאיך הרגו בחרב”, וכי הם הנביאים 
שלך?! ענה לו: גם זה לא שלי. אמר לו הקב”ה: עד שאתה מדבר קטרוג על 
ישראל תדבר טובות עליהם, “לך שוב לדרכך מדברה דמשק” )פסוק ט”ו(. מה 
יש שם? תראה את אנשי דמשק שעושים כל התועבות שבעולם7. אחרי זה 
הקב”ה אמר לו: “ואת אלישע בן שפט מאבל מחולה תמשח לנביא תחתיך” 
)פסוק ט”ז(. מה ההבדל בין אלישע לאליהו? תשימו לב שאליהו הנביא היה 

קפדן, ועושה מה שהחליט8. ואילו אלישע היה להפך ממש, ומקבל כל 

היה תלמיד חכם גדול, והוא מספר עליו בכבוד ובהערצה(, וענה לו: לפי דעתי יהודי פירושו שעושה 

ברית מילה, זה הכל. מכל התורה כולה השאיר לנו רק ברית מילה, לא שבת לא כיפור 
ולא כשרות אלא רק ברית מילה בלבד... אבל לפחות הוא יודע את זה. ויותר מזה, פעם 
בחוץ לארץ נהרגו על ברית מילה. הרב ניסן פינסון ע”ה )ראש מוסדות חב”ד בתונס( מספר על 
אביו שנהרג על ברית מילה. פעם אחת תפסו אותו מוהל ילד יהודי ברוסיה, לקחו אותו 
לסיביר ומאז לא נודע ממנו כלום, אם חי או נפטר, “וגם קבורה לא היתה לו” )קהלת ו’ ג’(. 
ובמסירות נפש מסרו את עצמם על זה )הרב פינסון הדפיס ספר התניא בג’רבא אולי בפעם האלף, 
וכתוב שם: “לעילוי נשמת אביו של הרב פינסון שלא נודע מתי נפטר”(. ויותר מזה, בדברי חכמים )ויקרא 

רבה פרשה ל”ב פיסקא א’( מסופר שבזמן אנדריינוס קיסר ימ”ש היו תופסים יהודי ולוקחים 

אותו לסקילה, ושואלים אותו: מה לך יוצא ליסקל? והוא עונה: על שמלתי את בני, 
על שנטלתי את הלולב, על ששמרתי את השבת. אבל איפה כל השמות האלה היום?! 
אנדריינוס התפגר רומי הלכה ויון הלכה, עפר ואפר רמה ותולעה, ולא נשאר מהם כלום. 
וכי לחנם אמרו חכמים )בראשית רבה פרשה ע”ח פיסקא א’ ועוד( “אנדריינוס שחיק טמיא” )שחיק 
עצמות(?! כי באמת עצמותיו נשחקו מזמן, “ושחקת ממנה הדק” )שמות ל’ ל”ו(, “הדק היטב 

היטב הדק”. והנה עכשיו ב”ה אנחנו יכולים לעשות כל הדברים האלה בחופשיות, ואין 
לנו מי שלוחץ אותנו על זה.

 ולא זו בלבד, אלא שבמאה האחרונה אומות העולם מצאו שהמילה נותנת בריאות לילד, 
ואיך מצאו את זה? גילו שהקרישה של הדם בשבעת הימים הראשונים פחות מהנורמה 
שזה מאה אחוז, אלא רק ששים-שבעים אחוז, ומתי מגיעה למאה אחוז ואפילו למאה 
ועשרה אחוז? ביום השמיני. ואח”כ יורדת ונעשית מאה אחוז לכל החיים. היום השמיני זה 
היום האידיאלי ביותר לברית המילה. אברהם אבינו שחי לפני ארבעת אלפים שנה כיצד 
ידע את זה?! וכי הוא למד ספרי רפואה של היום?! זה כתוב בחוברת ניצוצות, וציטטו את 
זה לפני שבועיים-שלושה בעלון “הידברות”. )פעם אמרתי את זה בבר מצוה שהיה שם זבולון המר 
שר החינוך אז, והוא שאל אותי: איפה זה כתוב? אמרתי לו: בחוברת ניצוצות של הרב משה גרילק, מספר 8 עמוד 

22. איך אני זוכר את זה? 8 זו המילה שעושים ביום השמיני, 22 זה כ”ב אותיות התורה... אמר לי: תשלח לי. 

צילמתי ושלחתי לו את זה(. שמרתי את החוברות האלה למזכרת, ואם יבואו אנשים וידברו על 

התורה תעיף אותם ואל תדבר אתם. לכן אסור לתת יד לפושעים האלה, שרוצים להרוס 
את עם ישראל. צריך לזכור שיש לנו גם את הליכוד, שמצד אחד הוא ימין, אבל בלי תורה 
לא שוה כלום. ויש לנו גם “זהות”, שזה לא זהות אלא זיוף. אנחנו צריכים לקחת מהם את 
הקולות הצפים, “גולגולת אחת שצפה על פני המים” )אבות פ”ב מ”ו(. איפה ראינו שגוזלים 
מהם את זה? כתוב בפסוק “ויגזול את החנית מיד המצרי ויהרגהו בחניתו” )שמואל ב’ כ”ג 
כ”א(, המלה גזל אותיות ג’ ז’ ל’, כלומר תגזול את זהות וליכוד כדי שיצביעו ג’, “ויהרגהו 

בחניתו”. אתם לא תילחמו בתורה, ולא יעלה בידכם הדבר הזה.
אתם זוכרים מה שעשה הנשיא של סוריא אסד? כל השגעונות שבעולם. ואם היה    .7
ילד בעיר מסוימת שדיבר נגדו היה חורש את העיר וזורעה מלח, ואין פוצה פה ומצפצף.

8. הגמרא )סנהדרין קי”ג סע”א( מספרת: “דרש רבי יוסי בצפורי, אבא אליהו קפדן הוה. מצד 
אחד אבא ומצד שני קפדן. אליהו הנביא היה רגיל לבוא אליו, ואחרי שאמר את זה שלושה 
ימים לא דיבר איתו. אחרי שבא, אמר לו: למה ברחת ממני ולא נראית אלי? אמר לו: אתה 
אומר עלי “קפדן” ואיך אבוא אליך? אמר לו: הנה עובדה בגלל מלה אחת שאמרתי בדרשה 

ברחת לי. והגמרא מביאה את זה בהסכמה, בשקט.

אחד9. לכן קיבל את נעמן )קוראים את זה בהפטרה של פרשת תזריע, אבל לא קראנו 
אותה אלא את הפטרת פרשת החודש(. שהיה כולו מצורע רח”ל, ולא עזרה לו 

שום תרופה. אלישע רצה לשבור לו את הגאוה, ושלח מישהו שיאמר לו: 
“הלוך ורחצת שבע פעמים בירדן וישוב בשרך לך וטהר” )מלכים-ב’, ה’ י’(, לך 
תרחץ בירדן. נעמן כעס על זה: אני אדם נכבד, “כי בו נתן ה’ תשועה לארם” 
ים טובים אחרים “הלא  )שם פסוק א’(, מה אלישע משחק בי?! וכי אין לנו ַיּמִ

טוב אמנה ופרפר נהרות דמשק מכל מימי ישראל” )שם פסוק י”ב(?! למה הוא 
שולח אותי לשם? “ויפן וילך בחמה” )שם(. באו עבדיו ואמרו לו: אדוני, “דבר 
גדול, הנביא דיבר אליך הלא תעשה, ואף כי אמר אליך רחץ וטהר” )שם פסוק 
י”ג(. אם הנביא אמר לך תרופה לקחת אזניים של זאב ושן של שועל וזנב 

של אריה, הרי תעשה את כל זה בשביל להתרפא מהצרעת, וכאן מה אמר 
לך בסך הכל? תלך לירדן ותרחץ ותטהר, אז תנסה את זה. נעמן הסכים. 
רחץ שש פעמים, ובפעם השביעית כל העור המצורע ירד כולו, “וישוב 
בשרו כבשר נער קטון ויטהר” )שם פסוק י”ד(. איזה קידוש ה’ היה מזה. הוא 
הלך לאלישע ואמר לו: הבאתי לך הרבה כסף, אמר לו: בשום פנים, “חי 
ה’ אשר עמדתי לפניו אם אקח” )שם פסוק ט”ז(. זה נקרא קידוש ה’. אלישע 

דיבר עם גויים וריפא אותם.

התרופה טמונה בשמו של האדם
כיצד אלישע מצא את התרופה הזאת? המפרשים מסבירים שלכל אחד ה. 

לוקחים את ההתחלה והסוף מהשם שלו, וכמו שנוהגים היום לפני “עושה 
שלום” לומר פסוק שמתחיל באות הראשונה ומסיים באות האחרונה של 
השם שלו10 )ועיין יבי”א ח”ט חא”ח סי’ י”ג(. השם “נעמן” מתחיל ומסיים בנו”ן, ויש 
אחד עשר פסוקים נדירים בכל התנ”ך כאלה11. אבל בתורה יש רק שלושה 
פסוקים בלבד כאלה: “נגע צרעת כי תהיה באדם והובא אל הכהן” )ויקרא י”ג 
ט’(, “נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים לך ה’ אלקיך אליו תשמעון” )דברים י”ח 
ט”ו(, “נחנו נעבור חלוצים לפני ה’ בארץ כנען ואתנו אחוזת נחלתנו מעבר 

לירדן” )במדבר ל”ב ל”ב(. מתחילים בנו”ן ומסיימים בנו”ן. מזה ידע אלישע 
מה שאמר לנעמן, ואמר לו: בתורה יש שלושה פסוקים לפי השם שלך: 
הפסוק הראשון “נגע צרעת כי תהיה באדם והובא אל הכהן”, צריך לבוא 
לכהן )ויכול להיות שאלישע היה כהן(. ואם תאמר שאין לנו כהן, הפסוק השני 
מִֹני”, המלה כמני )בלי ו’( בגימטריא אליהו הנביא.  “נביא מקרבך מאחיך ָכּ
“אליו תשמעון”, אליהו הנביא יכול לפסוק גם בהלכה12, ואלישע תלמיד 
של אליהו. ומה התרופה? בפסוק השלישי כתוב “מעבר לירדן”, תעבור 
בירדן ותהיה לך תרופה לזה. מזה אלישע מצא את כל הקורות אצל נעמן. 

וכנראה שכל מי שבא אליו מצא לו פסוק מהתורה.

צריך לחזק את האמונה בלב ישראל
בסוף ימיו של אלישע, כתוב “ואלישע חלה את חליו אשר ימות בו” )מלכים ו. 

9.  אמנם מתחילה היה ג”כ קפדן. וכאשר בא אליו בנו של אחאב, אמר לו “לולי פני יהושפט 
מלך יהודה אני נושא אם אביט אליך ואם אראך” )מלכים ב’, ג’ י”ד(, אתה רשע, “לך אל נביאי 
אביך ואל נביאי אמך” )שם פסוק י”ג(. אבל אח”כ אלישע הנביא התרכך, ואמר: אם נעשה ככה 
לא ישאר כלום חלילה מעם ישראל, “והשארתי בישראל שבעת אלפים” )מלכים א’, י”ט י”ח(.

10.  בזה הסברתי את הפסוק שכתוב על קברו של מהרשד”ם, רבי שמואל די מודינה )הוא 
היה חכם גדול בסאלוניקי בימי מרן(: “שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול” )תהלים קי”ט קס”ה(. 

למה כתבו את זה? כי השם שלו שמואל שמתחיל בשי”ן ומסיים בלמ”ד, והפסוק הזה ג”כ 
מתחיל בשי”ן ומסיים בלמ”ד בדיוק. )וע”ע בספר מגדולי ישראל ח”א עמ’ ק’(.

11.  הרב חיד”א )שומר ישראל סימן י’( מביא את הפסוקים האלה, וכותב שסגולה נגד עין רעה 
לומר אותם כל יום. מי אומר אותם? מי שיש לו פחד מעין רעה יותר מדי, אבל מי שרגוע 

מזה שיאמין בקב”ה, כי זה יותר טוב מכל הסגולות בעולם.
)ברכות ג’ ע”א( אומרת: אמר רבי יוסי, באותה שעה למדתי מאליהו הנביא  הגמרא    .12
שלושה דברים, שאין נכנסים לחורבה, ולמדתי שמתפללין בדרך, ולמדתי שהמתפלל 
בדרך מתפלל תפלה קצרה. ומהר”ץ חיות שם שואל: איך אפשר ללמוד את זה מאליהו 
הנביא? והרי “לא בשמים היא”. ומתרץ שדוקא נביאים פשוטים, אבל מי שגם נביא וגם 
חכם כמו אליהו הנביא, אפשר לשאול אותו על כל דבר בעולם, כגון אם קיבל מרבותיו 
או שאומר מילתא בטעמא. והרב יביע אומר ע”ה )ח”א סימן מ”א אות ל’( מביא אותו. לכן אם 
אליהו הנביא היה נביא ולא חכם אסור לסמוך עליו בהלכה, כי “לא בשמים היא”. אבל 

הוא היה פי שנים ברוחו, ולכן אפשר לסמוך עליו גם בהלכה.



ב’ פרק י”ג פסוק י”ד(13. ובא אליו יואש מלך ישראל שהיה רשע כמו ירבעם בן 
נבט, “ויעשה הרע בעיני ה’” )שם פסוק י”א(, אבל התחיל לבכות, “אבי אבי 
רכב ישראל ופרשיו” )שם(. הם היו מרגישים את החסרון, אם אלישע הנביא 
ילך לנו מה יהיה איתנו?!14 אמר לו אלישע: תפתח את החלון, קח החצים 
ְוִתיֶרה בארם. ארם היו עושים צרות לישראל, גם בימי אחאב וגם אחרי זה. 
יואש ירה פעם-פעמיים שלוש, והפסיק. שאל אותו: למה הפסקת? אם 
היית יורה חמש-שש פעמים היית מוריד את ארם לגמרי, אבל בינתיים 
היא ירדה ב”ה. כמה שהיו רחוקים מהתורה היתה להם אמונה בלב, והיום 
צריכים לחזק את האמונה הזאת. בדורנו היה לנו אחד כמו אלישע הנביא 
שמקרב כל אחד, הרב עובדיה ע”ה. אבל היום אין לנו אדם שמוצא סגולה 

או דבר טוב בכל יהודי ומקרב אותו15.

השלום זה הדבר החשוב ביותר
עם ישראל צמאים לתורה ומעריכים אותה, אבל הם הולכים בחושך ז. 

ואין מי שיקרב אותם. לכן צריכים לקרב אותם, כי כולנו אחים16. והנה 
בקריאה של פרשת הנשיאים היום, יחזקאל הנביא נצטווה, “קח לך עץ 
אחד וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו, ולקח עץ אחד וכתוב עליו 
ליוסף עץ אפרים וכל בית ישראל חבריו, וקרב אותם אחד אל אחד לך לעץ 
אחד, והיו לאחדים בידך” )יחזקאל ל”ז ט”ז-י”ז(. צריך לקרב את כולם. פעם 
בבני ברק היו מלחמות עד השמים בין הרב לנדא ע”ה לשארית ישראל, 
אבל היום ב”ה עשו שלום, כי זה הדבר החשוב ביותר. כתוב )עוקצין פ”ג 
מי”ב(: לא מצא הקב”ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, שנאמר “ה’ 
עוז לעמו יתן ה’ יברך את עמו בשלום” )תהלים כ”ט י”א(. כל ההקדמה הזאת 
כדי לדעת למה אנחנו התאחדנו עם ג’, וזה פשוט מאד, כי אנחנו צריכים 

לעשות כמה שיותר שלום.

הקשר בין הספרדים לאשכנזים בכל הדורות
אנשים חושבים שאי אפשר לאחד את האשכנזים והספרדים, אבל ח. 

אדרבה בכל הדורות היתה השפעה בין האשכנזים לספרדים ובין הספרדים 
לאשכנזים. מי לימד את רבנו תם לכתוב שירים במשקל יתדות ותנועות? 
אבן עזרא17. ויותר מאוחר כאשר תקפו הגזירות באשכנז, רבנו אשר הרא”ש 
ירד לספרד, והקים שם קהלה והעמיד תלמידים. ומרן פעמיים בבית יוסף 
ויותר  )סימן נ”א וסימן רט”ו( כותב שהספרדים קיבלו את הרא”ש לרבם18. 

13.  שלא תחשבו שאני זוכר הכל, אלא היום פתחתי את זה ועשיתי לי סימן: מלכים ב’ 
“יגיד”, פרק י”ג פסוק י”ד.

פעם היתה תנועת מרץ בכנסת שהיו כופרים בכל, אבל באים בשקט לחברי ש”ס    .14
ואחרים ואומרים להם: תעשו לנו טובה, תלכו לרב כדורי ותביאו לנו קמיע. שואלים 
אותם: מה תעשו בקמיע הזה? והם אומרים שזה מגן עליהם. אבל הם לא יודעים כלום, 

העיקר שיש להם קמיע, ויעופו בו לרקיע...
15.  פעם אשה אחת ביקשה מהרב שיהיה סנדק, הרב בא לברית ולקח את הילד, ואמר: 
שהאצבעות הקטנות האלה יכתבו חידושי תורה. אח”כ האמא ביקשה ברכה מהרב, והיתה 
רועדת כולה. הר ב עובדיה שבא להיות סנדק היה גם לוקח את הכוס ומברך )למה היה עושה 
את זה? כי בספר תורת חיים )סנהדרין פ”ט ע”ב. זה חכם שחי בזמן מהרש”א( כתב שהסגולה של הרמ”א )יו”ד 

סימן רס”ה סי”א( שמי שיהיה סנדק יתעשר, זה אם גם מברך את הברכות ולא סנדק בלבד. לכן הרב היה עושה 

את שניהם, ומי יקח לו את הכוס?!(. ואמר לה: את יודעת שהבן שלך לא בסדר, התפלאה: מה 

עשה? אמר לה: אני בירכתי על הכוס והתינוק הזה לא ענה אמן... ובזה כל הלחץ התפוגג 
לה. מלה אחת של הרב שהבן ילמד תורה היתה מתקבלת, מלה אחת לשחקני כדורגל 

שלא ישחקו בשבת היתה מתקבלת, וכן על זו הדרך.
16.  בעז”ה תנועת ג’ תקרב אותם, וכל אחד ואחד יעשה את זה. אולי גם ש”ס? אינני יודע. 

אבל לא להחניף לחילוניים, אלא לקרב.
17.  אבן עזרא פגש אותו וכתב לו שיר, הוא שאל אותו: מה השיר הזה? ואמר לו: זה יתד 
ושתי תנועות יתד ושתי תנועות וכו’, אמר לו: גם אני אעשה את זה. רבנו תם התחיל לכתוב 
לו שיר כזה, ואבן עזרא שאל אותו: איפה למדת את זה? “ומי הביא לצרפתי בבית שיר, ועבר 
זר מקום קודש ורמס”. ורבנו תם ענה לו: אני לא יודע כלום, “אני עבד לאברהם למקנה, 
ואקודה ואשתחוה לאפיו”. אמר לו אבן עזרא: אתה גאון עולם, “הנכון ֶאל אביר ַעם-ֵאל 
ורועם, להשפיל ראש במכתב אל בזוי עם, וחלילה למלאך האלקים, אשר יקוד וישתחווה 

לבלעם”. מה הכוונה? אבן עזרא בעיני עצמו כמו בלעם, ורבנו תם מלאך האלקים....
18.  ומצאנו דבר שהרי”ף והרמב”ם פוסקים ואילו הרא”ש פסק אחרת, וכל הספרדים כבר 
שבע מאות שנה נוהגים כמו הרא”ש. מה הדבר הזה? לפי הרמב”ם )פ”ח מהלכות חמץ ומצה ה”ה 
וה”י( והרי”ף )פסחים דף כ”ד ע”א מדפי הרי”ף( צריך לברך בליל פסח על כל אחת מארבע כוסות 

בורא פרי הגפן, כי הגמרא אומרת )פסחים ק”ט סע”ב( שכל אחת ואחת מצוה בפני עצמה, 

מאוחר היה הפוך, חכם ספרדי היש”ר מקנדיא שהיה חכם בכל החכמות 
שבעולם, הגיע לוילנא והאשכנזים כיבדו אותו מאד19. ואחרי זה היה גם 
דבר כזה, הרב בעל ספר “באר הגולה” על השלחן ערוך20, ובגזירות ת”ח-

ת”ט ברח והגיע לאמסטרדם, שם קיבלו אותו גבירים ספרדים בכבוד רב, 
ונתנו לו אפשרות להדפיס את הספר שלו על השלחן ערוך21. הוא הכיר 
להם טובה, וכתב בהקדמה שלו: באתי לאמסטרדם, והספרדים כיבדו 
אותי ועשו לי נחת רוח, ואני מזכיר אותם לטובה. ויותר מאוחר היה הפוך, 
רבי ברוך אפשטיין )ספר מקור ברוך ח”א דף של”ו ע”א( כותב: אני לא ממשפחת 
אפשטיין, ומשפחתי המקורית היתה “בנבנישתי”, וזה שמו של אחד הבנים 
של רבנו זרחיה הלוי )הרז”ה(. אבל בגירוש ספרד נדדנו ממקום למקום, עד 
שהגענו לעיירה אחת שנקראת “אפשטיין”, והאשכנזים שהיו שם עשו לנו 
טובות, ובגלל זה החלפנו את שם המשפחה שלנו מבנבנישתי לאפשטיין22. 
וגם החזון איש היה מהמשפחה הזאת. לכן תמיד יש השפעת גומלין בין 

הספרדים לאשכנזים.

מצוה בחסה
יש אנשים חושבים שאסור להצביע לאשכנזים, אבל כל הזמן אתם ט. 

לומדים אצלם בישיבות שלהם ובסמינרים שלהם, וכשמגיע הבחירות 
“אנחנו ספרדים”. במה אתם ספרדים? אתם בקושי מבטאים עי”ן, ואף 
אחד לא מבטא קו”ף. ומי שאומר קו”ף במבטא נכון, אומרים לו: אתה קוף 
בפני אדם )בבא בתרא נ”ח ע”א(... אבל אנחנו מבטאים קו”ף. ויגיע הזמן שגם 
האשכנזים יבטאו את הכל, גם את העי”ן וגם את החי”ת. וגם בליל פסח 
לא יקחו “קריין” כי זה מסוכן23, והרי בחסה שלנו יוצאים ידי חובה, וגם 
הרב חכם צבי )סימן קי”ט( ועוד רבנים אשכנזים כותבים שהעיקר זה חסה. 
ועוד דבר כזה בכרפס של ליל פסח שכתוב בסימן של “קדש ורחץ”24, 
והיום יש אדמורי”ם שנוהגים לקחת בצל או תפוחי אדמה במקום כרפס. 
וא”כ צריך לברך על כל אחת. אבל הרא”ש )פסחים פ”י סימן כ”ד( חולק ואומר שהברכה של 
הכוס הראשון פוטרת את השני כי אין הפסק ביניהם, ומברכים על הכוס השלישי מפני 
שבירכנו ברכת המזון, אבל השלישי פוטר את הרביעי. ולכן מברכים רק שתי ברכות. כל 
הספרדים נוהגים כמו הרא”ש, ואילו האשכנזים נוהגים כמו הרמב”ם )ש”ע סי’ תע”ד סעיף 

א’(. זה עם אחד או לא?!
19.  החוות יאיר בשו”ת חוט השני )סימן צ”ז. זה הסימן האחרון בספר( כותב עליו “רבנו היש”ר 
מקנדיא”. והתוספות יום טוב )ברכות פ”א מ”א( מזכיר אותו, ומשבח אותו שם. ויותר מזה, 
בנו של הרש”ש )מבחר כתבים עמ’ רל”ב( כותב: ראיתי את קברו של היש”ר בווילנא )הוא נפטר 

בשנת תט”ז(, וכתוב שם “ראוי היה רבנו שתהיה השכינה שרויה עליו”.

20.  הוא כתב גם ספר על המשניות “כלי גולה”. למה הוא קורא לספרים “גולה”? כי הוא 
היה בזמן של גזירות ת”ח-ת”ט, שהיה לאשכנזים צרות צרורות, ושלש מאות אלף יהודים 

נהרגו בתקופה הזאת, ה’ יקום דמם.
21.  זה תמצית של דברי המפרשים הבית יוסף והסמ”ע והש”ך וכדו’, שהיה אחריהם. 
בחו”ל היה לנו שלחן ערוך קטן שהיה בו רק באר הגולה בלבד. הוא כותב שם “חכמי 

פאלאניא”, והיינו פולוניה רק שהוא כותב באל”ף.
22.  הוא כותב שם: חבל שהחלפנו את שם המשפחה. אבל לא חבל על זה, כי הלימוד 

שלהם פשוט וישר, וזה “אפשטיין” - ע”פ הפשט. 
מישהו סיפר לי שהיה לו ילד בגיל שש והוא היה לומד בכולל חזון איש )האבא לא    .23
הילד...(, והרב נסים קרליץ שליט”א אמר לו: אל תביא לבן שלך בפסח קריין אלא רק חסה 

בלבד, ואל תתחכם יותר מדי. אבל הוא לא שמע בקולו, ואמר: אני רוצה להחמיר שהבן 
שלי יטעם קריין בילדותו. נתן לו, ובעוונות הבן הלך. הקריין הזה מסוכן. מה עושים 
האשכנזים? מפוררים אותו ואוכלים אותו בכפית לאט לאט. אבל מה אתה משגע ילד קטן 
בן שש שנים?! לפעמים אדם צריך לעשות בחכמה ולא להתחכם יותר מדי, “אני רוצה 
שהבן שלי יהיה אשכנזי”, שיהיה אשכנזי אבל תתן לו חסה, כי גם האשכנזים אוכלים חסה. 
24.  מה המיוחד בסימן הזה? כי יש סימנים בראשי תיבות ויש סימנים ארוכים בחרוזים 
)מובאים באבודרהם סוף סדר הגדה ופירושה, ועיין בספר ה’ נסי עמ’ צ”ח(, ומי יזכור אותם?! אבל הסימן 

הזה כל מלה בסלע: קדש ורחץ, כרפס יחץ, מגיד רחצה, מוציא מצה, מרור כורך, שלחן 
עורך, צפון ברך, הלל נרצה. הרב האר”י )שער הכוונות דף פ”ג ע”א(  כתב רמז על כרפס, שצריך 
לקחת דוקא את זה )ומהרי”ל כתב שהמלה “כרפס” זה אותיות ס’ פרך. לרמוז שששים רבוא בנ”י עבדו 
בפרך(. והרב עובדיה ע”ה )חזון עובדיה-פסח ח”ב עמ’ ל”ד( כותב: איפה מצא האר”י שכתוב כרפס? 

הרי בגמרא ובפוסקים כתוב ירקות סתם ולא כתוב כרפס. אחרי עמל וטורח כתב שזה 
מוזכר בשו”ת תמים דעים של הראב”ד )סימן ל”א(. אבל הספר הזה נדפס שנתיים אחרי 
פטירת מהרח”ו )רבי חיים ויטאל(, כי מהרח”ו נפטר בשנת ש”פ ואילו הספר תמים דעים 
נדפס בוינציא בשנת שפ”ב, ואיך יכול להיות שהאר”י ורבי חיים ויטאל מדברים על ספר 
שעוד בכתב יד?! אבל הכוונה פשוטה על הסימן הזה “קדש ורחץ” שגדולים עשו אותו, 

יש אומרים רש”י ויש אומרים רבי שמואל מפלייזא. ומשם האר”י ידע את זה.
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בן מסעודה

לרפואת
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בן אסתר 
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התינוקת 
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מוריה

לרפואת
רבקה חיה
בת חנינה 
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לעילוי נשמת
בחייר רפאל בר כמונה 

נ"ע כ"ג חשון התשנ"ב
תיתה תראכי בת שאשיה

נ"ע ה' אדר תשס"ז 
ת.נ.צ.ב.ה.
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אבל זה בגלל שבמדינותיהם לא היה כרפס, ואילו עכשיו שיש לכם כרפס 
בואו נאכל את זה ביחד, ולא יקרה לכם כלום. כולנו לומדים ש”ס וכרפס 
גימטריא ש”ס, לכן נאכל כרפס ונהיה בקיאים בש”ס גם האשכנזים וגם 

הספרדים... כל המחלוקות האלה מיותרות לחלוטין25.

)או”ח סימן קכ”ד חידושי פסחים דף ל”ט ע”א( מקשה על  החזון איש  אותו הדבר בחסה.    .25
מנהג הספרדים שאוכלים חסה, שהרי החסה מתוקה ואין בה טעם מרור. והרב עובדיה 
ע”ה )שו”ת חזון עובדיה כרך ב’ סימן ל”ה עמוד תרנ”ד( פירש שצריך לטעום את הדבר שנקרא 

“מרור”, ונקרא כן כי אם משאירים אותו בשדה נעשה לו קצת טעם מר. פעם שמעתי 
מהרב בעדני שליט”א תשובה אחרת, הרמב”ם הביא חמשה מינים חזרת תמכא חרחבינא 
עולשין ומרור, והשמיט את הדין של הגמרא שמצוה בחזרת )זה כתוב בגמרא פסחים דף ל”ט. 
ומישהו עשה סימן יפה לזכור איפה הגמרא הזאת, כי בשביל שתהיה חזרת בלי תולעים לוקחים “חסלט”, 

חס-לט - החסה כתובה בפסחים דף ל”ט. אם תשכח את הגמרא הזאת תפתח שם(. למה הרמב”ם לא 

כתב שמצוה בחזרת? מרן )בית יוסף סימן תע”ג( מסביר שהרמב”ם מפרש כוונת הגמרא 
אחרת, שיש מצוה אפילו בחזרת שהיא מתוקה ולא שעדיפה משאר המינים. וא”כ מרן 
כותב שהחזרת מתוקה ולא נשתנה כלום, אותה חזרת בימי מרן ואותה חזרת בימינו. 

צרור חידושים נפלאים הקשורים לחג הפסח 
מתוך ספרו החדש של מרן ראש הישיבה שליט"א "בית נאמן" על התורה 

ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. בהגדש"פ "חכמי פורת יוסף" )עמ' קלה( פירשו לפי הידוע א. 
שכל מכה היתה שבוע ימים והיו עשר מכות, נמצא שאחרי שבעים יום יצאו ממצרים, 
וזהו שאמר הפסוק ואחרי כן בגימ' 70, יצאו ברכוש גדול. ע"כ. ודבריהם תמוהים, כי 
משפט המצריים במצרים שנים עשר חודש )משנה עדיות סוף פ"ב(. ואם מונים רק את 
הימים שקיבלו מכות )ושלשה שבועות היה מתרה בהם כמ"ש רש"י שמות ז' כ"ה(, מה נענה 

במכת בכורות שהיתה רק לילה אחד ולמחרתו יצאו ממצרים?
יצאו ברכוש גדול. יצאו בגימ' ק"ז. רמז למזמור ק"ז בתהלים שקוראים בחג הפסח. ב. 

והראוני שהובא מנהג זה בס' צרור המור )הקדמון( בפרשתנו. ע"ש.
וסעדו לבכם אחר תעבורו. קשה, שאין זה דרך ארץ לומר לאורחים אחר תעבורו. ג. 

ונראה דהנה יש ארבע סיבות מונעות שלא ירצה האורח להיכנס 
לבית: א. שלא ירצה להטריח לבעה"ב להכין בעצמו בשבילו, 
ועל זה אמר "יוקח נא" ר"ל ע"י שליח. ב. שלא ירצה שיהא צר 
לו המקום לבעה"ב, ועל זה אמר "והשענו תחת העץ". ג. שלא 
ירצה להפסיד לבעה"ב כל המאכלים שיביא בשבילו, ועל זה 
אמר "ואקחה פת לחם" וסגי בהכי. ד. יש שהאורח טרוד בעסקיו, 
וירא שאם יתארח אצל בעה"ב יעכבהו אצלו, ועל זה אמר "אחר 
תעבורו" ואינכם צריכים להתעכב יותר. אי נמי ידוע שאמרו רז"ל 
אותו יום ערב פסח היה )וכמ"ש רש"י לקמן גבי לוט(, וחשש אברהם 
שמא לא ירצו לאכול עד שישוחחו וידברו כדרך האורחים וכמו 
שאמר אליעזר לא אוכל עד אם דברתי דברי )לקמן כ"ד ל"ג(. ולזה 
אמר ואקחה פת לחם וסעדו לבכם, תיכף. כי אם תרצו "אחר" 
ר"ל להתאחר קצת, "תעבורו" בלאו דלא תאכל חמץ. ודו"ק. 
)שמעתי בשם הרה"ג ר' מיכאל הכהן זצ"ל(. ויש להמתיק הדברים 

על פי מה שאמרו בברכות )דף כ"ז ע"א( כחום היום בשש שעות. 
ע"ש. ועל זה אמר שימהרו לאכול קודם שתעבור שעה ששית, 
ואתיא כר"י בפסחים )דף כ"ח סע"א( דקאמר לפני זמנו בלאו. ע"ש. 
ובזה ניחא שאמר לשרה מהרי שלש סאים וגו', ומה המהירות 
הזאת בלישה ואפייה, וגבי בקר שצריך שחיטה וניתוח ובישול 
לא זירז כ"כ. ולפה"א ניחא. ברם שו"ר במדרש רבה )סוף פרשה 
נ'( שסדום נחרבה בליל ט"ז בניסן. ולפ"ז היו אצל אברהם ביום 

ט"ו בניסן, ונפל פיתא בבירא.
סלת לושי ועשי עוגות. בבראשית רבה ד.  שלש סאים קמח 

)פרשה מ”ח אות י”ב( הדא אמרת פרס הפסח הוה. ע”ש. כלומר יום 

פסח היה, שהרי סדום נחרבה למחרת ביום ט”ז בניסן כדלקמן 
)סוף פרשה נ’(. ע”ש. ואינו כמו פרוס הפסח דעלמא שהוא ט”ו 

יום קודם פסח. ויש לרמוז קמח בגימטריא פסח.
ומצות אפה ויאכלו. עיין רש"י ויש לרמוז אפה ר"ת א' פסח ה. 

היה )מתלמיד אחד יצ"ו(. ולפי הפשט י"ל שלא הספיק להחמיץ 
העיסה לכבוד האורחים, כי מארץ רחוקה באו וצריכים לסעוד 
לבם מיד. וכיוצא בזה בבעלת אוב דשאול ותופהו מצות )שמואל 
א' כ"ח כ"ד(. ע"ש. ואפשר עוד, שלא יתעכבו הרבה כי בלילה 

מסתמא הם רעבים ועייפים. ועיין רש"י. 
ומצות אפה ויאכלו. בבראשית רבה )פרשה נ’ אות ד’( אמר רבי ו. 

יצחק ַמּצּות )כצ”ל הצד”י בשורוק( גדולה עמדה על המלח. ופירש 
הרב מתנות כהונה דלא ס”ל כהאי תנא דאמר פסח היה. ע”ש. 
ולקמן )שם( בסוף פרשה זו מבואר שהיה ט”ז בניסן. אלא י”ל 
דלא ס”ל שלוט היה צדיק כ”כ לקיים המצות עד שלא ניתנו. 

ויאמר בא אחיך במרמה וגו'. במרמה בגימ' אפיקומן. שאמר ז. 

לו עשו אולי תטעום משלי משהו, ואמר לו כבר אכלתי אפיקומן משל יעקב )כי ליל פסח 
היה( ואסור לטעום אחריו כלום )הגרע"י זצ"ל(.

והנה שלשה סלי חרי על ראשי. כלומר סלים וקלתות של כסף ושל זהב כמו בבכורים ח. 
)פ"ג מ"ח(, ובהם היה מגיש הלחם למלך. ולשון חורי כמו החורים והסגנים )נחמיה ה' ז'( 

חורי יהודה )שם ו' י"ז(. שמעתי מהרה"ג ר' דוד שלוש זצ"ל רבה של נתניה. וזה נ"ל דעת 
אונקלוס שתרגם סלין דחירו מלשון בני חורין. ואפשר שזה רומז לשלש מצות בליל 
פסח שמניחים בסל או בקערה והם זכר לחירות. ומכאן רמז למה שמסובבים הקערה 
על ראשי המסובין בהא לחמא ויש מסובבים ג"פ )ע' מעגל טוב להחיד"א עמוד 62(. וזהו 

שלשה סלי חורי על ראשי. ודו"ק.
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חולי צליאק ייקחו מצות משבולת שועל
אדם שאינו יכול לאכול מצה מחטים והוא חולה “צליאק”, יש לו י. 

תקנה שיקח מצות משבולת שועל, וזה בריא בשביל אדם כזה26. המשנה 
)פסחים פ”ב מ”ה( אומרת שיש חמשה מיני דגן שיוצאים בהם ידי חובה. לכל 

בעיה יש פתרון, וגם אדם שחושב שאין מה לעשות יידע שתמיד יש מה 
לעשות במסגרת ההלכה27. 

כדורים ותרופות בפסח
וזו טעות. פעם יא.  יש כאלה שמחמירים בפסח לא לקחת כדורים, 

אני החמרתי על עצמי, ושילמתי על זה. שני חכמים גדולים החזון איש 
התירו  )פסח עמ’ ק”כ(,  וחזון עובדיה ע”ה  )הלכות פסח סימן קט”ז אות ח’(  ע”ה 
להשתמש בכדורים של בליעה בפסח. ויש רשימה של כדורים שאין 
בהם חמץ. אבל יש כאלה עקשנים שלא לוקחים כדורים בפסח בכלל. 
אמרתי להם: אתם אוכלים בפסח תפוחי אדמה כי אין בהם חמץ, וגם 
הכדורים האלה אין בהם חמץ, מה הבעיה בזה?! אבל כדורים שיש 
בהם ספק חמץ, החזון איש כותב שאין איסור לקחת אותם בבליעה, כי 
ואם תאמר שבגמרא )פסחים ל”ט ע”א(  כתוב שסופו מר )עיין בהגהות הרש”ש שם ע”פ הירושלמי(? 
הרב עובדיה מסביר שאם משאירים את החסה בשדה בסופו של דבר תהיה מרה. ואני 

זוכר שבתונס או במרוקו היתה קצת מרירות לחסה, וזו המצוה.
26.  בסוף פרשת וארא כתוב פסוק נפלא: “והפשתה והשעורה נכתה כי השעורה אביב 
והפשתה גבעול, והחטה והכוסמת לא נוכו כי אפילות הנה” )שמות ט’ ל”א-ל”ב(, ורש”י 
מביא מדרש )תנחומא פרשת וארא אות ט”ז(: מה זה אפילות? פלאי פלאות נעשו להם, שגם 
על החטה והכוסמת היה צריך לרדת ברד ולכלות אותם, אבל הקב”ה עשה להם נס 
שלא נוכו. אתם יודעים למה עשה להם את הנס הזה? כי אבותינו במצרים היו בריאים 
ולא חולי צליאק, לכן השאיר את החטה שהיא מספר אחד, כדי שבעוד כמה חדשים 
ישתמשו בחטה הזאת להכין מצות לליל פסח, זהו “כי אפילות הנה”. הכל מחושב ומדוייק.
היתה אשה אחת שהיתה לה בעיה שאינה יכולה להיכנס להריון והלכה למכון    .27
“פועה” ואמרו לה לקחת כדורים, אבל היא נגד כדורים ולא רוצה לקחת אותם. אמרו 
לה: זו סכנה, למה להביא ילדים לא בסדר )ללא טהרה(?! תקחי כדורים ומה יכול להיות 

מזה?! היום יש אנשים שחיים על כדורים מהבקר עד ערב.

אי אפשר לחמץ בהם עיסה, שהרי זה בלוע וכל החימוץ שם לא עושה 
כלום. ועוד סברא להקל בזה, חכם גדול בעל ספר תורת חיים )חולין ק”כ 
ע”א. הוא חי בימי מהרש”א לפני ארבע מאות שנה( כותב שכל תרופה שלוקחים 

אותה בבליעה נקראת “שלא כדרך הנאתו”, ומותר לקחת תרופה כזאת. 
אמנם יש אומרים שהרשב”ש )סימן תקי”ח( חולק על זה, אבל בין הרשב”ש 
לתורת חיים היה הפרש רק של מאה שנה בלבד )ועיין בעלון מס’ 104 אותיות 
י”ח-כ’(. לכן אפשר לסמוך על תורת חיים בצירוף דעת החזון איש והחזון 

עובדיה, ולא להחמיר בדבר הזה.

תרופות לחולי נפש אין להחמיר בהם כלל
ובמיוחד אם זה תרופות לחולה נפש רח”ל, שיש חשש סכנה בזה28, יב. 

)פ”י מהלכות גירושין הכ”ג( כותב: אם  כי מחלת הנפש קשה מאד. הרמב”ם 
האשה חלתה ונשתטית, הבעל לא חייב לרפאות אותה, ואי אפשר לגרש 
אותה )כי היא לא נורמלית( ולא לחיות איתה, לכן תשב בבית לבד, כי אדם לא 
יכול לדור עם אשה כזאת. הראב”ד שם מקשה עליו, אם יש תרופה למה 
לא חייב לרפאות אותה?! אבל הרב בנו של הדרישה )אה”ע סימן קי”ט סק”ג 
בהגהת כתונת פסים( והפרי חדש )שם ס”ו( הסבירו את זה, שהרמב”ם מדבר 

באשה שכל הזמן סובלת משגעון ועכשיו נוספה לה עוד מחלה אחרת, 
ועל זה הרמב”ם פסק שהבעל לא חייב לרפאות את המחלה הזאת, כי 
גם אחרי שירפא אותה עדיין תישאר הבעיה של השטות, שהרי אין 
תרופה לדבר הזה. )ועיין במבוא לספר ארים נסי-גיטין עמ’ 69(. הגמרא )גיטין דף 
ע’ ע”ב( אומרת “סמיה לאו בידן”, כלומר הסם והתרופה של השטות לא 

בידינו. למה? כי לא היו מבינים את המח של האדם בכלל, ועד היום לא 
מבינים את זה. וכי היום אפשר לרפא אדם אוטיסט רח”ל?! וגם אדם 

28.  לפני כמה שנים אברך אחד כאן בסביבה )חולה נפש ל”א( היה מקבל תרופות לרוגע 
)לא אגיד את המשפחה שלו כי אולי מישהו זוכר אותו(, ובפסח התעקש שלא לקבל אותם. והנה 

ביום שלישי של חול המועד קפץ מהגג ונפטר. ואח”כ עשו מגבית למשפחה שלו. למה 
עשית את זה? הוא לא ידע שמחלת הנפש קשה מאד.



שיש לו בלבול במח, רואים את המח ולא יודעים מה יש שם29. אתה רואה 
תמונה של מח, וכל נקודה קטנה שם מכילה מלייארדים של תאים )פעם 
ראיתי כתוב שהמח של האדם מכיל בין שלשה עשר לארבעה עשר מלייארד תאים(30. מי 

יכול לבדוק ולמצוא אותם? רק בורא עולם. לכן הבעיה של נשתטית 
קשה מאד לרפא אותה. זו דעת הרמב”ם. אבל בודאי שאם תהיה תרופה 
צריך לרפאות את האשה, וכי הרמב”ם נגד תרופות?! והרי הרמב”ם 
בעצמו היה רופא והספרים שלו מלאים בתרופות31. צריך לדעת שאם 
אין תרופה אחרת אסור להחמיר בזה בפסח, “דרכיה דרכי נעם” )משלי ג’ 
י”ז(, ולא תשתגע ח”ו. אדם צריך לשמוע מה שחכמים אומרים לו, וישאל 

את הרב שידריך אותו בדרך נכונה.

תודה רבה שהצבעת ג’
ובכן רבותי, אנחנו מקוים בעז”ה שביום שלישי שנכפל בו כי טוב יום יג. 

ד’ בניסן, נשמע בשורות טובות32. תצביעו ג’, וזה גם רומז לפסוק “ויגזול 

29.  במח יש דבר נפלא מאד, שאדם שקיבל אירוע מוחי אפשר לטפל בו והמח יחזור 
לאיתנו, אמנם לא לגמרי אבל חצי המח הנשאר יעבוד כמו מח שלם. ודבר כזה יש 
)“כבד” בגימטריא עשרים  בכבד, שאם חלק ממנו הלך לאיבוד ונשאר אפילו רבע ממנו 
ושש, אם נשאר עשרים וששה אחוז בכבד(, הכל יכול להתרפא מחדש. אמנם המח לא יתרפא 

מחדש, אבל יכול לתפקד בחזרה.
30.  שלא תשכחו את זה, מצאתי רמז במלה “מוח” - מ”ם זה מלייארדים ו”ח זה ארבעה 
עשר. רבי אליהו ישי אמר לי שפעם עשו מחקר בשווייץ, וגילו שהמח של הרב עובדיה 
ע”ה מכיל עשרים וששה מלייארד תאים. ואני לא יודע איך מודדים את התאים האלה.
31.  אומרים שרופא אחד ד”ר זוסמן מונטינר )הוא כבר נפטר( הוציא ארבעה כרכים “ספרי 
רפואה לרמב”ם”, והוא היה נותן תרופות לאדם שהכיש אותו נחש. הרב עובדיה ע”ה 
סיפר שהיה נותן תרופות לזה, ושאלו אותו: מאיפה אתה יודע את התרופות האלה? 
אמר להם: יש לי ספר בכתב יד שכתב רבי משה בר מימון, ושם כתובות התרופות 
האלה, ניסיתי אותם והם עוזרים לאנשים. הוא לא יודע שזה הרמב”ם, רק ראה כתוב 

“רבי משה בר מימון”.
“אליצור בן שדיאור”. פעם חשבתי שהמלה  ביום הזה קוראים את הפרשה של    .32
“שדיאור” זה כמו שניאור, אבל זה לא נכון משתי סיבות, קודם כל שניאור זה בחולם 

את החנית מיד המצרי”, ויש לנו הרבה חניתות, לפיד כאן והמשוגעים 
מכאן, וכל מיני שמות הבעלים שאני לא יכול לזכור אותם. כל מי שיצביע 
ג’ מחזק את התורה. אל תאמר: שלום עלייך נפשי, אני לא רוצה להיכנס 
למחלוקת, מה אכפת לי?! אבל זו לא מחלוקת, אתה מחזק את התורה. 
ובעתיד יבואו האנשים האלה לפיד וחבריו, ויאמרו לך: תודה רבה שהצבעת 
ג’, נתת למדינה הזאת צורה של יהודי, שלא תהיה מדינה כזאת “ככל 
הגוים בית ישראל”, אין דבר כזה בעולם. שנזכה לגאולה שלימה במהרה 
בימינו, “בניסן נגאלו ובניסן עתידים ליגאל” )ראש השנה י”א ע”א(, אמן ואמן.

מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את כל 
הקהל הקדוש הזה, הם ונשיהם ובניהם ובנותיהם וכל אשר להם, לא רק 
הנמצאים כאן אלא גם אלה ששמעו ב”קול ברמה”, ואלה שאח”כ קוראים 
בעלון “בית נאמן”. וגם אלה שיצביעו ג’ )גם אם לא יקראו בעלון...(. כל אלה 
שיצביעו ג’ ביום ג’ תהיה להם ברכה משולשת, “בני חיי ומזוני”, ויראו נחת 
מילדיהם בניהם וצאצאיהם. אנחנו אומרים בתפלה: “אנחנו וצאצאינו 
וצאצאי צאצאינו כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה”. שיהיה לנו 
חודש ניסן מפואר וטוב שכולו גאולות וישועות. ויש פיוט אצל האשכנזים 
שכתוב שם “ישועות מקיפות” )אני זוכר קצת מהפיוטים האלה(, שיקיפו את כל 

עם ישראל, ונזכה לגאולה שלימה במהרה בימינו, אמן ואמן.

ושדיאור זה בשורוק, ודבר שני זה בדל”ת וזה בנו”ן, ומה ענין שמטה להר סיני?! ואח”כ 
ֵדי-יאור” והאות יו”ד  חשבתי שהכוונה שהמצריים זרקו את האבא ליאור, כלומר “ְשׁ
משמשת פעמיים. אבל גם זה לא נכון, כי יאור זה בחולם ושדיאור זה בשורוק. וחשבתי 
רגע ומצאתי שזה רמז לדור שלנו, שבעוונותינו הרבים הושלכו מליוני יהודים לאש 
בשואה, וזה “שדי-אור”, כי אור בשורוק זה אש, “אני ה׳ אשר הוצאתיך מאור כשדים” 
)בראשית ט”ו ז’(. והפסוק אומר שלמרות מה שקרה בשואה, “אלי-צור”. כאשר אדם מחזיק 

באמונה בהקב”ה, יהיו לו חיים טובים, “כי ביה ה׳ צור עולמים” )ישעיה כ”ו ד’(.



 ַרֵּבנּו ַהֲחזֹון ִאיׁש
ָהָיה קֹוֶנה ַמֶּסֶכת ְּפָסִחים ֲחָדָׁשה

ֹלא ָצִריְך ְלהֹוִריד ֶאת ָּכל ַהְּסָפִרים ְוַלְחּבֹט אֹוָתם ִלְפֵני 
ֶפַסח. ֶאְצֵלנּו ַבַּבִית רֹוִצים ְלַהְחִמיר ָּבֶזה, ּומֹוִציִאים 
ֶאת ָּכל ַהְּסָפִרים ְוחֹוְבִטים ָּבֶהם, ֲאָבל ַאֲחֵרי ֶּפַסח ֵיׁש 
ֲעבֹוָדה ַלּכֹוֵרְך, "ָמרֹור ּכֹוֵרְך ֻׁשְלָחן עֹוֵרְך", ִּכי ֵסֶפר ֶזה 
ִנְקַרע ְוֵסֶפר ֶזה ֶנְחַּבט ְוֵסֶפר ֶזה ִנְׂשַרט... "ּוֵמת אֹו ִנְׁשַּבר 
אֹו ִנְׁשָּבה ֵאין רֶֹאה" )שמות פרק כ"ב פסוק ט'(. ַאָּבא ַזַצ"ל 
ֹלא ָהָיה עֹוֶׂשה ָכָכה, ּוִמְׁשַּתֵּמׁש ָהָיה ְּבאֹוָתם ַהְּסָפִרים 
ָּכל ַהָּׁשָנה ֻּכָּלּה, ֲאָבל ִנְזָהר ְּבָדָבר ֶאָחד ָּכל ַהָּׁשָנה, 
ֶׁשֹּלא ְלַהִּניַח ְסָפִרים ַעל ַהֻּׁשְלָחן ִּבְׁשַעת ָהאֶֹכל. ְוִאם 
ַאָּתה רֹוֶצה ְלַעֵּין ְּבֵסֶפר, ִּתַּקח אֹותֹו ַבָּיד. ְוִאם ָיֶדיָך 
ֹלא ְנִקּיֹות ַאל ִּתַּגע ַּבְּסֶפר ִּבְכָלל. ּוִמֵּמיָלא ֵאין ׁשּום 
ְּבָעָיה ְּבֶפַסח. ְוַגם ְּבֶפַסח ִּבְׁשַעת ָהאֶֹכל ַאל ָּתִביא ֵסֶפר 
ַלֻּׁשְלָחן. ִמי ֶׁשֹּלא ָזִהיר ָּכל ַהָּׁשָנה ָבֶזה, ְלָפחֹות ְּבֶפַסח 
ֹלא ָיִביא ֵסֶפר ַעל ַהֻּׁשְלָחן ִּבְׁשַעת ָהאֶֹכל, ִּכי ִלְפָעִמים 
ָּדבּוק ָחֵמץ ַּבֵּסֶפר ְונֹוֵפל ְלתֹוְך ָהאֶֹכל ְּבֶפַסח. ַהֲחזֹון 
ִאיׁש ַזַצ"ל ֹלא ָהָיה ִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבֶפַסח ַּבְּסָפִרים ֶׁשָהָיה 
לֹוֵמד ָּבֶהם ָּכל ַהָּׁשָנה, ֶאָּלא קֹוֶנה ַמֶּסֶכת ְּפָסִחים 
ֲחָדָׁשה, אֹו ֵסֶפר ֵעץ ַחִּיים ֶׁשל ַקָּבָלה, ְולֹוֵמד ָּבֶהם 
ָּכל ִׁשְבַעת ְיֵמי ַהֶּפַסח. ֲאָבל ֲאַנְחנּו ֹלא ִהַּגְענּו ַלֲחזֹון 

ִאיׁש, ּוְלָפחֹות ִנְׁשמֹר ֶׁשֹּלא ִיָּדֵבק ָחֵמץ ַּבְּסָפִרים. )גליון 
156 אות י"ט, וגליון 6 אות כ"א(.

ָהִרּמֹון ֹלא ִהְרִקיב ִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים   
ַזַצ"ל, ָּכל  ֶאת ַהֲחרֶֹסת עֹוִׂשים ִמַּכָּמה ֵּפרֹות. ַאָּבא 
ָׁשָנה ַאַחת  ִמֶּג'ְרָּבא,  ֲחֹרֶסת  ְמִביִאים לֹו  ָהיּו  ָׁשָנה 
ֶהְחִליט ַלֲעׂשֹות ֲחרֶֹסת ְלַבד, ָאז ָלַקח ֶאת ָּכל ַהֵּפרֹות 
ֶׁשָּכַתב ָהַרָמ"א )סימן תע"ג סעיף ה'(, ֲאָבל הּוא ֹלא ָמָצא 
ִּבְזַמן ֶּפַסח ֵאין ִרּמֹוִנים. ּוִפְתאֹום ְּכֶׁשָהיּו  ִּכי  ִרּמֹון, 
ְמַנִּקים ֶאת ַהַּבִית ִלְקַראת ֶּפַסח, ָמְצאּו ִרּמֹון ִמְתַחֵּבא 
ִמַּתַחת ַלִּסְפִרָּיה, ְוהּוא ִנְׁשַאר ָׁשם ֵמרֹאׁש ַהָּׁשָנה ִׁשָּׁשה 
ֳחָדִׁשים, ְוֹלא ִהְרִקיב ְוֹלא ִהְבִאיׁש ְוִרָּמה ֹלא ָהְיָתה ּבֹו, 
ְוִנְׁשַאר ָּכָכה ִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים, ָאז ַאָּבא ָאַמר ֶׁשֶּזה ָּבא 
ָלנּו ִּבְמֻיָחד ִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא, ְוָלַקח ֶאת ָהִרּמֹון ְוָעָׂשה 
ִאּתֹו ֶאת ַהֲחרֶֹסת. ּוַבָּׁשִנים ַהָּבאֹות ָהָיה לֹוֵקַח ְׁשֵני 
ִרּמֹוִנים ֵמרֹאׁש ַהָּׁשָנה, ְונֹוֵתן אֹוָתם ְלַאַחד ַהַּתְלִמיִדים 
ֶׁשָּיִׂשים אֹוָתם ַּבַּמִקֵרר, ְוָהָיה מֹוִציא אֹוָתם ְּבֶפַסח. 
ּוְבָכל זֹאת ְּכֶׁשּמֹוִציִאים אֹוָתם ִלְפֵני ֶּפַסח, ּתֹוְך יֹום 
יֹוַמִים ֵהם ְּכָבר ַמְתִחיִלים ְלַהְרִקיב, ֲאָבל ְּבאֹוָתּה ָׁשָנה 
ֶׁשִּנְמָצא ָהִרּמֹון ִמַּתַחת ַהִּסְפִרָּיה ָהָיה ֵנס ְמֻיָחד.  )גליון 

9 אות י"ב והערה 16(.

א. ַאְבָרָהם ָאִבינּו נֹוַלד ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּבִניָסן. ְוֵיׁש ָלנּו עֹוד 
ֶאָחד ֶׁשּנֹוַלד ְּבי"ד ְּבִניָסן, ְוֶזה ָהַרְמַּב"ם, ּוְׁשֵניֶהם ָהיּו ְמֻיָחִדים 
ְּבִמיָנם. ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָׂשה ַמְהֵּפָכה ָבעֹוָלם, ִּכי ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו 
ִּבְזַמּנֹו ָהָיה עֹוֵבד ֱאִליִלים, ְוַאְבָרָהם ָאִבינּו ָאַמר ְלֻכָּלם ֶׁשֵּיׁש 
ַרק ֱאֹלִקים ֶאָחד, "ֵאיָתן ִלֵּמד ַּדַעת ְּבֶטֶרם ְיָדעּוָך כֹל" )ֶזה 
ִּפּיּוט ַּבְּסִליחֹות ֶׁשִּתְּקנּו אֹותֹו ַהְּגאֹוִנים, הּוא מֹוִפיַע ַּבְּסִליחֹות ֶׁשָּלנּו "ְׂשָפַתי 

ְרָננֹות"(, ְּכלֹוַמר "ֵאיָתן" ֶׁשֶּזה ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ִלֵּמד ַּדַעת ִלְפֵני 

ְוָהַרְמַּב"ם ַּגם ֵּכן ָעָׂשה  ָיַדע אֹוְתָך ]ֶאת ה'[.  ֶׁשָּכל ָהעֹוָלם 
ַמְהֵּפָכה, ִּכי ַעד ָיָמיו ָּכל ִמי ֶׁשָרָצה ִלְפסֹק ֲהָלָכה, ָהָיה ָצִריְך 
ִלְפּתַֹח ָמקֹור ִמָּכאן ּוָמקֹור ִמָּכאן, ּוָבא ָהַרְמַּב"ם ְוָעָׂשה ְלָך 
ֶאת ַהֲהָלכֹות ֻמָּגׁשֹות ַעל ַּכף ָיְדָך, ַהּכֹל מּוָכן ְלָך. ָהַרְמַּב"ם 
ָקַבע ָלנּו י"ג ִעָּקִרים, ָמָנה ָלנּו ַּתְרַי"ג ִמְצוֹות, ָּכַתב ָלנּו ִחּבּור 
ַהָּיד ַהֲחָזָקה, ֶאת ַהּכֹל ָעָׂשה ָלנּו מּוָכן, ְוֶזה ָּדָבר ָּגדֹול ְמאֹד. 

ּוְׁשֵניֶהם נֹוְלדּו ְּביֹום י"ד ְּבִניָסן. )גליון 8 אות כ"א(.
ב. ֵיׁש ּפֹוְסִקים ֶׁשָּכְתבּו ֶׁשַהִּמִּלים ָהֵאֶּלה "ַקֵּדׁש" "ּוְרַחץ" ְוכּו' 
ֵיׁש ָּבֶהם סֹודֹות, ּוָמָרן ַהִחיָד"א ִּבְסָפָריו ָּכַתב ֲעֵליֶהם ִׁשָּׁשה 
ֵפרּוִׁשים, ְוַרִּבי ֶצַמח ּכֵֹהן )ַרּבֹו ֶׁשל ַרִּבי ָׁשאּול ּכֵֹהן( ָּכַתב ֲעֵליֶהם 
ֲחִמִּׁשים ַוֲחִמָּׁשה ֵּפרּוִׁשים )ִמִּגיל ַּבר ִמְצָוה ַעד ִּגיל ִׁשִּׁשים ּוְׁשמֹוֶנה(. 
ְוַהִחיָד"א ֵיׁש לֹו ַכָּמה ִסְפֵרי ֵפרּוִׁשים ַעל ַהַהָּגָדה ְּכמֹו "ְזרֹוַע 
ָיִמין" "ִׂשְמַחת ָהֶרֶגל" ְועֹוד, ְוֵאין סֹוף ַלֵּפרּוִׁשים ְוָלְרָמִזים. 

)גליון 57 אות כ'(.

א. ְּבֵליל ֶּפַסח ַהָּׁשָנה )ֶׁשהּוא ָחל ְּבַׁשָּבת( ֵאין 
]ַהְּבָרָכה  ֶׁשַבע"  ֵמֵעין  "ִּבְרַּכת  אֹוְמִרים 
ְּתִפַּלת  ַאֲחֵרי  ַׁשָּבת  ְּבֵליל  ַהַחָּזן  ֶׁשאֹוֵמר 
ִנִּסים ָּגאֹון ֶׁשֹּלא  ְוָכָכה ָּכַתב ַרב  ַהַּלַחׁש[, 
ֶׁשָחל  ְּבֶפַסח  ֶׁשַבע  ֵמֵעין  ִּבְרַּכת  אֹוְמִרים 
ְּבַׁשָּבת, ִּכי "ֵליל ִׁשּמּוִרים הּוא", ַוֲהֵרי ְּבָרָכה 
ָהיּו  ִּכי  ַהַּמִּזיִקין,  ִלְׁשִמיָרה ִמן  ִנְתְקָנה  זֹו 
ַהְּכֶנֶסת  ֲאָנִׁשים ֶׁשִּמְתַאֲחִרים ָלבֹא ְלֵבית 
]ְוָהיּו ִמְסַּתְּכִנים ִאם ָהיּו ִנְׁשָאִרים ְלַבד ַאֲחֵרי 
ַהְּתִפָּלה[. ָאְמָנם ֵיׁש חֹוְלִקים ַעל ֶזה, ֲאָבל 
ַהֲהָלָכה ָּכָכה, ְוָכְך ָּפַסק ָמָרן ַהֻּׁשְלָחן ָערּוְך 
)סימן תפ"ז סעיף א'(. ְוַהְרֵּבה ְמאֹד ּפֹוְסִקים. 

ּוָמָרן ָהַרב עֹוַבְדָיה ִנְלַחם ַעל ַהָּדָבר ַהֶּזה, 
ְוֵהִביא ֵּדעֹות ֲחָכִמים ֲאֵחִרים ְוָדָחה ִּדְבֵריֶהם, 
ִּכי ֹלא ָזִזים ֵמהֹוָראֹות ָמָרן )ראה בשו"ת יביע 
אומר חלק ב' חלק אורח חיים סימן כ"ה, וחלק ד' 

חאו"ח סימן כ"א אות ג', ובשו"ת יחוה דעת חלק א' 

סימן י"ג ועוד(. )גליון 104 אות כ"ד. ובשו"ת בית נאמן 

)ח"א עמוד רצ"ה( כתב מרן שליט"א שכן מנהג אביו 

מרן ה"איש מצליח" הי"ד שלא לאומרו, וכן הביא 

בשמו מרן זצ"ל ביביע אומר החדש חלק ב' שם(. 

ב. ֲחָכִמים ָקְבעּו ֶׁשָּצִריְך ִלְהיֹות ַּבֲהִסָּבה 
]ַּבֲאִכיַלת ַהַּמּצֹות ּוִבְׁשִתַּית ַאְרַּבע ּכֹוסֹות[. 
ֲאָבל ֵאין ָּדָבר ֶׁשֹּלא ָמְצאּו לֹו ֶרֶמז ַּבּתֹוָרה, 
ֶּדֶרְך  ָהָעם  ֶאת  ֱאֹלִקים  "ַוַּיֵּסב  ֶׁשָּכתּוב: 
ַהִּמְדָּבר ַים סּוף" )שמות פרק י"ג פסוק י"ח(, 
ְוַהִּמְדָרׁש )שמות רבה פרשה כ' אות י"ח( אֹוֵמר: 
ְמַלֵּמד ֶׁשָהיּו יֹוְׁשִבים ַּבֲהִסָּבה, ִּכי ַּבֲהִסָּבה 

זֹו ֶּדֶרְך ֵחרּות.
ג. "ִאֵּטר" ֶׁשִּמְׁשַּתֵּמׁש ַרק ְּבַיד ְׂשמֹאל, ְוִאם 
ָלַקַחת  יּוַכל  ָיֵסב ִּבְׂשֹמאל ְּכמֹו ֻכָּלם ֹלא 
ִיְׁשּפְֹך ֶאת ַהּכֹוס,  ִּכי  ָיִמין  ְּבַיד  ֶאת ַהּכֹוס 
ָכֹזאת,  ֶלֱאֹכל ְּבצּוָרה ְמֻׁשָּנה  ִיְצָטֵרְך  ְוַגם 
ָבֶזה )אור  ָּכַתְבִּתי ְתׁשּוָבה  ַהִּדין?  ָאז ָמה 
תורה סיון תשע"ו סימן קכ"א אות ב'( ְוִנְרֶאה ִלי 

ֶׁשֲהָלָכה ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב  ַהַרְדָּב"ז )בתשובה חלק 
ג' סימן תקפ"ד( ֶׁשָּיכֹול ָהִאֵּטר ְלָהֵסב ַעל ַצד 

ָיִמין, ּוִמי ֶׁשרֹוֶצה ְלַהְחִמיר ּוְלָהֵסב ַעל ַצד 
ְׂשמֹאל ָאז ָצִריְך ְלִהָּזֵהר ֶׁשַהַּיִין ֹלא ִיָּׁשֵפְך 
ְלַצד  ֵהֵסב  ִאֵּטר  ִאם  ַהֵּדעֹות  ּוְלָכל  ְוכּו'. 
ָיִמין ֵאין ָצִריְך ְלָהֵסב עֹוד ַּפַעם. )ִּדין ֶזה ָּתלּוי 
ְּבַמְחֹלֶקת ַרִׁש"י ְוַרְׁשָּב"ם, ִּכי ָכתּוב ַּבְּגָמָרא )פסחים 

דף ק"ח עמוד א'( ֶׁשִאם ָאָדם עֹוֶׂשה ֲהִסָּבה ֶׁשֹּלא ַכִּדין, 

ְוַרִׁש"י  ַיְקִּדים ָקֶנה ְלֶוֶׁשט,  ֵיׁש ֲחָׁשׁש ֶׁשֶּמא ]ֶׁשאּוַלי[ 

)בד"ה שמא( ִהְסִּביר ֶׁשֶהְסֵּבר ֶזה הּוא ַעל ֲהֵסָבה ֶׁשל 

"ְּפַרְקָּדן" )ׁשֹוֵכב ַעל ַהַּגב( ֶׁשֻּמְזָּכר ַּבְּגָמָרא ִלְפֵני ֵכן, 

ִּכי ִאם ָאָדם ְיַנֶּסה ֶלֱאכֹל ְּכֶׁשהּוא ׁשֹוֵכב ְוָהרֹאׁש ֶׁשּלֹו 

ְלַמְעָלה ָאז ָהאֶֹכל ֹלא ָיבֹוא ַּבָּמקֹום, ְוהּוא ָיכֹול ְלִהָּכֵנס 

לֹו ַלָּקֶנה ֶׁשל ַהִּדּבּור ְוֵיָחֵנק, ֲאָבל ֶהְסֵּבר ֶזה ֵאינֹו ַעל 

ֲהִסָּבה ְּבַצד ָיִמין ֶׁשַּגם ֵּכן ֻמְזָּכר ִלְפֵני ֵכן, ִּכי ִאם ַאָּתה 

עֹוֶׂשה ֲהִסָּבה ְבַצד ָיִמין ֹלא קֹוֶרה ְלָך ְכלּום, ְוֵאין ָּבֶזה 

ַסָּכָנה. ְוִאּלּו ַרְׁשָּב"ם )שם בד"ה שמא( אֹוֵמר ְּבֵׁשם 

ַרּבֹוָתיו, ֶׁשַּגם ַּבֲהִסָּבה ֶׁשַאָּתה עֹוֶׂשה ְּבָיִמין ֵיׁש ַסָּכָנה 

ֶׁשָּמא ַיְקִּדים ָקֶנה ְלֶוֶׁשט. ְוִאם ֵּכן, ְלַגֵּבי "ִאֵּטר", ִאם 

נֹאַמר ְּכמֹו ַרִׁש"י ֶׁשַהֲהִסָּבה ְבָיִמין ֵאיָנה ַסָּכָנה, ֶאָּלא 

ֶׁשְּמֵסִבים ִּבְׂשמֹאל ִּכי ָכָכה יֹוֵתר נֹוַח, ֶלֱאכֹל ְּבַיד ָיִמין 

ּוְלָהֵסב ִּבְׂשמֹאל, ִאם ֵּכן ְלַגֵּבי ִאֵּטר ֶזה ָהפּוְך, ֵּכיָון ֶׁשהּוא 

אֹוֵכל ִּבְׂשמֹאל ָאז ַיֲעֶׂשה ֲהִסָּבה ְבָיִמין. ֲאָבל ִאם נֹאַמר 

ְּכמֹו ַרְׁשָּב"ם ֶׁשֵּיׁש ַסָּכָנה ַּבֲהֵסָבה ְּבָיִמין ָאז ֶזה ְּבָעָיה 

ְלָהֵסב ְּבָיִמין, ְוִכי ִּבְגַלל ֶׁשהּוא ִאֵּטר ִיְסַּתֵּכן?! ְואֹוֵמר  

ַהַרְדָּב"ז ֶׁשָהִעָּקר ְּכמֹו ַרִׁש"י ֶׁשֵאין ָּבֶזה ׁשּום ַסָּכָנה, 

ְוהּוא ּכֹוֵתב "ִנִּסיִתי ְוָרִאיִתי ֶׁשֵאין ָּבֶזה ַסָּכָנה". ּוַפַעם 

ָהָיה רֹוֵפא ֶׁשָאַמר ִלי ֶׁשֵאין ָּבֶזה ַסָּכָנה ֶׁשֶּמא ַיְקִּדים 

ָקֶנה ְלֶוֶׁשט. ְוָלֵכן הּוא אֹוֵמר ֶׁש"ִאֵּטר" ָיכֹול ְלַכְּתִחָּלה 

ַלֲעׂשֹות ַהֲהִסָּבה ַעל ַצד ָיִמין. ּוְלָכל ַהֵּדעֹות ָיָצא ְיֵדי 

חֹוָבה ִאם ֵהֵסב הּוא ַעל ָיִמין, ִּכי ֹלא ַׁשָּיְך ְלַהִּגיד ִמּׁשּום 

ַסָּכָנה, ֶׁשֲהֵרי הּוא ְּכָבר ָאַכל ָאז ֵאין ַסָּכָנה(.

מה כתוב על קבר 
הישר. ומה בקברו 
 של רבי שמואל?

נמצאת לחידה   תשובה 
כחי  ו הנ ן  בעלו

תשובות ניתן לענות בקו בית נאמן 
079-9270505 שלוחה 21   )חובה לציין 
שם וכתובת(  נא לשלוח התשובות עד 

יום שני בערב

פתרונות מגליון קודם:
פתרון החידה:

אלו אוזנים מכשירות?
אשה הוכשרה והוכרה כיהודיה על סמך עדות 

 הסבתא שהם אכלו אזני המן בפורים.
הזוכה: שילה סעדון - אופקים.

 פתרון מי בתמונה:
הגאון הגדול רבי משה יהודה ליב לנדא זצ"ל 

ויבל"ח רבנו מרן ראש הישיבה שליט"א. 
הזוכה: משה יצחק חסקי - ירושלים


