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בבית הכנסת "אהבת התורה  -איש מצליח"
רחוב הרב עוזיאל  43ב"ב.
דרשת מרן רבנו שליט"א בהקבלת פני רבו  -חוה"מ פסח

בשעה 22:00

תשע"ט

נושאי השיעור:
א .אחדות עם ישראל .ב .קיום התורה לאורך כל הדורות .ג .חג החינוך והאמונה .ד .ארץ ישראל שלנו ובשבילנו .ה .תורת אמת.
ו .מי ברז ל"מים שלנו" .ז .לא להקל ולא להחמיר.

"יחד שבטי ישראל"

 .אמורי ורבותי .כבוד הרבנים הגאונים :הרב שלמה מחפוד שליט"א  ,כבוד
הרב פנחס כהן שליט"א רבה של נתיבות ,2כבוד הרב רצון ערוסי שליט"א רבה
של קרית אונו ,3כבוד הרב חננאל כהן שליט"א מנהל וראש מוסדות חכמת
רחמים (במושב ברכיה) ,4כבוד הרב מאיר פורוש .5ואחרון אחרון חביב ,ידידנו
היקר רבי אליהו ישי ,שהוא מאחד את כל ישראל .השנה אין לנו שבת חול
המועד ,כי אז היינו קוראים בהפטרה" :העצמות היבשות שמעו דבר ה' וגו',
הנה אני מביא בכם רוח וחייתם וגו' ,ונבאתי כאשר צויתי ויהי קול כהנבאי והנה
רעש ,ותקרבו עצמות עצם אל עצמו" (יחזקאל ל"ז ד'-ז') .מאות שנים לא הכרנו
אחד את השני ,והאדמו"ר מבלז ע"ה שניצל מהשואה ובא לכאן ,פעם ראשונה
בחיים שראה ספרדי בסוריה אמר "ראיתי היום ספרדי" .פלא פלואים ...איך
יתכן דבר כזה?! 6אבל יגיע הזמן שכל המעמדות האלה יתחברו ביחד ,וכולם
יהיו ביחד" ,כאחד שבטי ישראל" (בראשית מ"ט ט"ז) .והיום תנועת ג' עושה
את זה ,כי ג' זה משולש ,גם ליטאים גם חסידים וגם ספרדים ,כולם ביחד.
1

שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה
 .באני חייב היום לברך "שהחיינו" ,כי לפני שנה בדיוק ביום שלישי ח"י בניסן
תשע"ח ,עברתי ניתוח קשה מאד ,משמונה בבוקר עד הערב ,כמה שעות
ניתוח וכמה שעות התאוששות ,ולפני שקיעת החמה התעוררתי ובקושי
התפללתי מנחה .צריכים להגיד תודה לקב"ה" ,שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן

התורה מתקיימת בכל הדורות
 .גוהנה פסוק נפלא בישעיה (מ"ט כ"א)" :ואמרת בלבבך מי ילד לי את אלה,
ואני שכולה וגלמודה ,גולה וסורה ,ואלה מי גידל ,הן אני נשארתי לבדי ,אלה
איפה הם" .לעתיד לבוא ארץ ישראל תאמר" :מי ילד לי את אלה?" ,אלפים
ורבבות שומרי תורה ומצוות בן פורת יוסף ,ונוסף עליהם החוזרים בתשובה.
וגם אלה שאינם חוזרים בתשובה ,אבל בלבם מרגישים שהגיע הזמן שלהם
לרדת מעל הבמה ,כי מספיק עם הכאב ראש פעם בג"ץ ופעם משפטים ופעם
שופטים ומשפטים .והרי הרמב"ם כבר כתב לנו ספר שופטים וספר משפטים...
"ואני שכולה וגלמודה" ,אני בארץ ישראל ואין לי כלום .אבל התשובה לזה,

עיצוב גרפי:

 .7פעם (לפני שהיינו מתפללים כאן) לא היה בבית הכנסת כאן כהן אחד לרפואה אלא רק לויים,
וחזן אחד שלח לי שאלה :האם אפשר להתפלל בבית הכנסת הזה? אמרתי לו :מה קרה לך?
אם אין כהן לא מתפללים במקום הזה?! והרי הרב עובדיה ע"ה (שו"ת יביע אומר ח"ו חאו"ח
סימן כ"ד) כותב שאם אין כהן יכול הלוי לעלות ראשון במקום כהן ,וככה כתבו ערך השלחן
(סימן קל"ה סק"ו) ופוסקים אחרים .מה החטא שלהם? "ואלה הצאן מה עשו" (שמואל ב' כ"ד
י"ז) ,וכי חטאו בזה שהם לא כהנים?! והנה בפרס מי שחלה היה עושה נדר "אם אבריא אהיה
כהן" ,אז גם אנחנו נעשה אותם כהנים ...אבל זה לא נחשב כהן באמת( .חוברת אור תורה כסלו
תשד"מ סימן כ"ב אות ג') .אח"כ באנו מהישיבה ,ויש לנו כהנים ולויים רבים מאד בן פורת יוסף
(בג'רבא היו הרבה כהנים שם) ,ומדי פעם הם משלימים את הכהנים החסרים כאן ,וזה טוב מאד.
לכן הרחיבו את בית הכנסת הזה .במקור בית הכנסת נקראת "אהבת התורה" ,כי אוהבים
את התורה במסירות נפש של חמשים שנה ,ואח"כ נקראת "אהבת התורה  -איש מצליח".
 .8כאשר הרב ע"ה היה בא לתת שיעורים ,הכל היה בסדר .אבל פעם אחת שאמר דבר לא
כדעת בן איש חי ,קמו עליו :אתה תחלוק על בן איש חי?! תצא החוצה .והוא הלך משם.
באו היזדים וביקשו ממנו שיתן להם שיעור .הרב התחיל שם שיעור בעשרה אנשים ,ואח"כ
גדל הרבה עד שהגיע לאלף איש ,ואח"כ גדל יותר עד שכל העולם כולו שומע את השיעור
שלו .מה יצא מזה? בחורים ספרדים פשוטים שלא ידעו ללמוד ,היו נפגשים עם אשכנזים
ואומרים להם :דעת הרמב"ם ככה ודעת הרשב"א ככה וכו' ,והם מתפלאים :מאיפה אתם
יודעים את הרמב"ם והרשב"א? למדתם אותם
בחלום?! והם עונים להם :אנחנו יודעים את זה
הדלקת נרות מוצ"ש ר"ת
מהשיעורים של הרב.
י-ם20:39 20:00 18:45 :

050-2738858

 .1אמנם הוא גר בבני ברק אבל לא רק רב שכונה כאן ,אלא מצודתו פרושה עד סוף העולם.
הגמרא (פסחים ג' ע"ב) אומרת :אשריך רבי יהודה בן בתירא ,שאתה גר בנציבין ומצודתך
פרוסה עד ירושלים .היום אתה לוקח ָ"חלָ ק" בהשגחת הרב מחפוד ,וסמוך לבך בטוח בזה.
אמנם לפעמים תהיינה שאלות ,אבל לא לומר שיש דבר שנעשה בצורה לא טובה .פעם
אמרתי" :ואנכי איש חלק" (בראשית כ"ז י"א) ,חלק גימטריא מחפוד ,כי הוא אוהב את החלק...
בילדותנו היו מביאים לנו גליונות "משמרת חומתנו" (אני זוכר אותם משנת תשי"ג בגיל שמונה-
תשע) ,ושם הביאו כל הסיפורים על מה שעשו הציונים ושיגעו את העולם .אחד הסיפורים
היה שהביאו ילדים מתימן לישראל ,והמדריכה בשם "ציפורה" הורידה להם כל הכיפות
וה"סימונים"  -הפיאות .הילדים אין להם כח לעשות כלום" ,ומיד עושקיהם כח" (קהלת ד'
א') .מה עשו? הוסיפו בברכת המזון "הרחמן הוא יעניש את צפורה" .לא ידעתי מי אמר את
זה ,ולימים שמעתי מהרב מחפוד שיחיה שהוא חידש את הברכה הזאת ...הם באו להשכיח
את התורה ,אבל התורה לא תשתכח לעולם .ירמיהו הנביא אומר "החושבים להשכיח את
עמי שמי" (כ"ג כ"ז) ,זו ה"א השאלה ,האם אתם חושבים להשכיח אותי מעם ישראל?! לא
תוכלו לעשות את זה.
 .2הוא דואג ללכת בין הטיפות ,ומה שכשר יעשה אותו כשר אליבא דכולי עלמא ,כי יש
מנהגים מקילים בג'רבא ומנהגים מקילים עוד יותר במרוקו ובנתיבות מורכבים מכל
העדות ,לכן כולם צריכים להתייחס לכולם ,ומה שכשר צריך שיהיה אליבא דכולי עלמא.
היום אין הפסד בזה ,כי יש הרבה גוים ונוכל לתת להם שיאכלו את כל הבשרים שאינם חלק.
 .3ואפשר לומר עליו "ברוך הוא וברוך שמו" ,כי המלה "שמו" בגימטריא שלוש מאות
וארבעים ושש ,והיא מספר שמו ושם משפחתו .רצון בגימטריא ערוסי.
 .4בישיבה הזאת גדלים אברכים ותלמידים שפעם למדו ב"כסא רחמים" ,וכותבים
ומחדשים שם.
 .5סבא שלו היה מנהל תלמוד תורה שבו למד מרן הרב עובדיה יוסף ע"ה ,והרב בזמנו
אמר שהוא הציל את הילדים הספרדים שלנו בזה ,וב"ה כנגד ארבעה דורות דברה תורה,
וימשיכו הלאה עד ביאת הגואל.
 .6הרב ברוך אפשטיין ע"ה במקור היה ספרדי ממשפחת "בנבנישתי" ,וכתב :חבל שהחלפנו
את המשפחה שלנו (מקור ברוך ח"א דף של"ז ע"א) .אבל לא חבל על זה ,כי גם הוא וגם אבא שלו
בעל ערוך השלחן לומדים פשט ,לכן "אפשטיין" שהולכים ע"פ הפשט( ...עיין בהקדמת חומש
בית נאמן  -בראשית ח"א הנד"מ עמ'  .)11צריך להבין את היושר ואת המציאות.

הזה" .ואנחנו צריכים לפתוח בכבוד אכסניה ,הגבאי הנאמן של בית הכנסת,
רבי נסים הלוי .אביו ז"ל היה גבאי במשך חמשים שנה במסירות נפש ,ועשה
כאן הכל .7שכחנו להזכיר את הרב יהונתן יוסף מעיריית ירושלים ,וכמה
שניסו להגות אותו מן המסילה לא עזר להם ,כי יש לו זכות של מרן הגאון
הסבא שלו ,שעשה הכל לאחד את עם ישראל .8הרב ע"ה הרים את קרנם של
הספרדים .יש לאשכנזים שיר כזה שאומרים "ותגביה ַק ְרנֵ יְ נ ּו למעלה" ,ומה
המיוחד בשיר הזה? שבדרך כלל יש ויכוח בינינו על מלעיל ומלרע ,למשל
אנחנו אומרים ָ ּברוּך מלרע והם אומרים בּ וֹ רוּך מלעיל ,אנחנו אומרים ַא ָּתה
מלרע והם אומרים ַא ּתוֹ ה מלעיל .אבל בשיר הזה "ותגביה קרננו למעלה"
כולם אומרים מלעיל ,גם הספרדים גם האשכנזים וגם התימנים (רק שאנחנו
אומרים "קרננו" בלי יו"ד באמצע .)...כ"כ חשובה האחדות של עם ישראל .צריך
להשתומם איך אחרי אלפיים שנות גלות אפשר להתחבר ביחד? מה הדבר
הזה שאיחד את עם ישראל במשך אלפיים שנה של גלות? והרי אלף שנה
היו יהודים בפולין וברוסיה ובבבל ובתונס ובתימן ולא הכירו אחד את השני
בכלל (ובמיוחד יהודי תימן ,שלפי דברי הרב אברהם ערוסי ז"ל בספרו "קורא הדורות" הם
גלו ארבעים שנה לפני חרבן בית ראשון) ,ומה מאחד אותם? אלא יש כח לתורה.
התורה מאחדת ,התורה מחזקת.

נא להרבות בתפלה לרפואת הרב צבי בן אסתר בתוך שאר חולי ישראל
כל הזכויות שמורות יו"ל ע"י מכון ארח צדיקים שע"י מוסדות חכמת רחמים ברכיה לקבלת העלוןbait.neheman@gmail.com :

ת"א20:36 20:02 19:03 :
חיפה20:37 20:03 18:53 :
ב"ש20:35 20:01 19:01 :

להקדשות והנצחות 052-7130552 :
עורכים :הרה"ג אביחי סעדון ,שלום דרעי ,משה חדאד שליט"א | עריכה וביקורת :הרה"ג רבי אלעד עידאן שליט"א

כוס תנחומין לידידנו הגביר היקר אוהב תורה ולומדיה ר' משה חדיף הי"ו על פטירת אמו נ"ע .בנחמת ציון וירושלים תנוחמו.
מוסדות חכמת רחמים
מוסדות ישיבת כסא רחמים
"גולה וסורה" ,אמנם אנחנו בגולה אבל יש לנו
ישיבת "סורא" ,שייסד אותה רב תלמידו של
רבנו הקדוש .הישיבה הזאת התקיימה למעלה
משמונה מאות שנה ,כפי שלא התקיימה שום
ישיבה בעולם .רב נסים גאון כותב (בהקדמה למסכת
ברכות) שרב ייסד את הישיבה שלו בבבל מאה
וחמשים שנה אחרי חרבן בית שני ,וזה יוצא
בשנת שלושת אלפים תתקע"ח בערך (מי שקשה
לו המלה הזאת נגיד לו  ,978כי לא כל אחד יכול לשמוע

תתקע"ח ויכול להשתגע מזה .)...והישיבה הזאת
התקיימה עד שנת ארבעת אלפים תשצ"ח,
זאת אומרת למעלה משמונה מאות שנה .רב
האי גאון נפטר ביום כ' בניסן תשצ"ח ,9בגיל
תשעים ותשע שנים ,וכל זמן שחי ישיבת בבל
התקיימה ,אבל כאשר נפטר התפזר הכל .אחרי
זה ,הקב"ה הביא לנו את רש"י בצרפת ,ויותר
מאוחר את הרי"ף ,ואח"כ את הרמב"ם .והתורה
מתקיימת על אפם ועל חמתם של כל שונאי
התורה .כל האומות שעשו לנו צרות הקב"ה
העיף אותם מן העולם .יון ,היתה חכמה מאד
ולא נשאר ממנה כלום .רומי ,מה לא עשתה
לישראל?! והלכה מן העולם .היטלר ימ"ש,
עשה מה שעשה והלך לג'יהנם .וגם רוסיה
הסובייטית ,הלך הכל.

פסח שהיה בו קריעת ים סוף? והרי הם רשעים
שהטביעו ילדים ביאור ,ולמה לא נאמר הלל
על זה? אף אחד לא יודע כמה התורה שלנו
"אוניברסאלית" ,וכמה היא חסה על כל בן אדם
בעולם .הגמרא (מגילה י' ע"ב) אומרת" :מעשה ידי
טובעים בים ואתם אומרים שירה"?! המלאכים
רצו לומר שירה ביום שביעי של פסח ,והקב"ה
אמר להם שהמצריים הארורים האלה "מעשה
ידי" ,ואם היו נוהגים כבני אדם היה להם טוב
רק שעשו רעה והם שונאים נוראים ,לכן אני
מטביע אותם בים ,אבל אל תגידו שירה כי
כואב לי על האנשים האלה .בזה מחנכים את
האדם ,כמה שתראה ילד שובב אל תבוא אליו
בכח ,אלא תדבר איתו ותסביר לו הכל .פרעה
היה ֵ"ח ֵר ׁש" ולא שומע כלום ,משה רבנו מדבר
איתו עשר פעמים והוא לא מתייחס לזה" ,ויחזק
ה' את לב פרעה" (שמות ט' י"ב ועוד) .ואם תאמרו
מה החידוש שה' חיזק את לבו? הנה כתוב
מתחילה ֶ ּ
"וי ֱחזַ ק לב פרעה" (שם ז' י"ג) ,כי פרעה
היה מסטרא אחרא .המלה "ויחזק" עולה כמנין
ס"מ ,שהוא היה מחזק ומשגע אותו .אבל אח"כ
שקיבל הרבה מכות ,כתוב במדרש שהוא היה
בים סוף ועומד לטבוע שם ,ואמר "מי כמכה
באלים ה' מי כמכה נאדר בקודש" (שמות ט"ו י"א).12

"חג החינוך והאמונה"

"למי ארץ"?

 .דהרב עובדיה ע"ה אומר שחג הפסח זה חג
החינוך והאמונה .ומצאתי רמז נפלא לזה ,המזמור
שקוראים בחג הפסח זה מזמור ק"ז בתהלים,
והמלה "האמונה" עולה מאה ושבע בדיוק .אתה
לא יכול לדעת כמה רמזים נפלאים יש בתורה
נביאים וכתובים ,ואין שום ספר בעולם שיכול
להכיל דברים כאלה .והנה יש דבר מיוחד
במינו ,שהמזמור הזה מתחיל "הדו לה' כי
טוב כי לעולם חסדו" (פסוק א') ,ובכל התנ"ך
כתוב "הודו" בלשון הודאה עם שני ואוי"ן,10
ואילו כאן כתוב בצורה מיוחדת "הדו" בלי וא"ו
אחרי הה"א .ואף אחד לא יודע את הסיבה
לזה .אבל שמתי לב ,שהמלה "הודו" עם וא"ו
עולה עשרים ואחת ,ואילו המלה "הדו" בלי
וא"ו עולה חמש עשרה .מתי אומרים הלל
גמור בפסח? רק ביום חמשה עשר בניסן,
ולא ביום עשרים ואחד ,יום קריעת ים סוף
 שביעי של פסח ,שאומרים רק הלל חסרבלבד .11אם היה כתוב "הודו" בוא"ו לכאורה
צריכים לומר הלל גמור כל ימי הפסח ,לכן
כתוב "הדו" בלי וא"ו לומר שכל ימי הפסח
אומרים הלל חסר ,מלבד יו"ט ראשון .למה
באמת לא אומרים הלל שלם בשביעי של

 .הוהנה ראינו בבחירות האחרונות ,ארבעה
שהתאחדו ביחד ,אחד ברווז ואחד בטיך ואחד
לפיד ועוד אחד ,ומישהו קרא עליהם את הפסוק
"וארבעה אנשים היו וגו' פתח השער" (מלכים

 .9סימן לדבר בפרשת השבוע" :היום אתם יוצאים
בחודש האביב" (שמות י"ג ד') ,היום אתם יוצאים ראשי
תיבות האי ,כלומר יוצאים מן העולם הזה .באיזה
חודש? "בחודש האביב" ,חודש ניסן .בכמה בניסן?
המלה "האביב" עולה בגימטריא עשרים ,ביום כ' בניסן.
בפסוק זה נרמז שמו של רב האי ובאיזה תאריך נפטר.
(ועיין בחוברת אור תורה אלול תשע"א סימן קנ"ח אות ו').
 .10ומצאנו במגילת אסתר "המלך מהדו ועד כוש" (א'
א') ,בלי וא"ו .אבל זו מדינת "הנדו" ולא לשון הודאה,
ולכן הדל"ת דגושה (ועיין בספר סנסן ליאיר עמוד קי"ב).
 .11ובתחלה לא היו אומרים בו הלל בכלל ,אלא רק יום
אחד בפסח ,יום אחד בשבועות ,שמונה ימים בחנוכה,
ושמונה ימים בחג הסוכות ,ככה כתוב במסכת סופרים
(פרק כ' אות ט') .וע"ע בתענית (דף כ"ח ע"ב).

ב' ,ז' ג' .לא אגיד לכם מה כתוב שם ,תפתחו את הנביא

ותראו את זה) .אבל לא עזר להם כלום ,כי יש לנו
אדם ימני שה' יתברך מינה אותו בשביל טובת
ישראל ,אע"פ שהוא בעצמו לא מאה אחוז (הרב
עובדיה ע"ה היה אומר "אני רוצה שברק יהיה חסידא
קדישא" ,...אבל איך ברק יהיה חסידא קדישא?!) ,אבל

הוא שומר על ארץ ישראל ,ויש שכר גם על זה.
מי ששומר על ארץ ישראל ,יש לו ברכה של
האדמו"ר מליובאויטש ,ויש לו מעשים טובים
בזה .לכן הקב"ה נותן בידו להצליח בזה .וגם
בזכותו כל הקהל הקדוש הזה שלומדים תורה,
כי אם יבוא לפיד עם ליברמן ויאמרו שכולם
צריכים להתגייס ,איך היינו יכולים ללמוד תורה?!
אולי פעם אחת ליברמן יתבשל ויהיה רגוע
קצת (ליברמן גימטריא "בשל") ,ויבין שבלי תורה
 .12שאלו :למה הראשונה מי כָ מֹכָ ה והשניה מי ָּכמֹכָ ה
(עיין בבית יוסף או"ח סימן נ"א) .ופעם שמעתי מסבא ז"ל
הסבר לזה ,שפרעה נחנק מהמים ולא היה יכול להגיד
מי ָּכמוך ,אז אמר מי כָ מוֹ כָ ִמיכָ מוֹ  ...ואחרי שיצא החוצה
אמר מי ָּכמוך .ושמעתי את זה גם מיהודי פרס ,ואיני
יודע מה המקור להסבר הזה (וע"ע בספר מגדולי ישראל ח"א
עמ' ד') .אבל המקור לזה שניצל מהים הוא בפרקי דרבי
אליעזר (פרק מ"ג) ,שכתוב שם שפרעה טבע בים ואח"כ
חזר בתשובה ,ועלה משם ומלך בנינוה .זה מסביר לנו
למה בנבואת יונה ,המלך כ"כ התרגש מזה" ,ויגע הדבר
אל מלך נינוה ויקם מכסאו ויעבר אדרתו מעליו ,ויכס שק
וישב על אפר .ויזעק ויאמר בנינוה מטעם המלך וגדוליו
לאמר ,האדם והבהמה הבקר והצאן אל יטעמו מאומה אל
ירעו ומים אל ישתו" (יונה ג' ו'-ז') .מה קרה לך? הרי זה רק
"יונה קטנה" נביא שלא מכירים אותו ,ומה אכפת לך?!
אלא המלך הזה היה מזרעו של פרעה (וזה לא יכול להיות
פרעה ממש ,כי עברו מאז מאות שנים) ,והוא אמר להם :תזהרו
לכם ,יש אלקים ליהודים שנפרע מכל צריהם" ,הנפרע
לעמו ישראל מכל צריהם האל המושיע".

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.

לרפואת
רבקה חיה
בת חנינה
אסנת

לרפואת
יוסף חי כהן
בן מסעודה

לרפואת
מרדכי צבי
בן אסתר
נחמה

לרפואת
התינוקת
תהילה בת
מוריה

אין לנו מה לעשות בארץ הזאת ,בלי תורה למה לנו כל המלחמות האלה?! בשביל
מה אנחנו עושים את זה?! ואז יבין ויידע להעריך כל לומד תורה ,לא פחות ממה
שמעריך גנרל גדול .ואדרבה גנרלים ברחו מכאן .ובזמנו אמרו שיש מאה ושבעים
גנרלים שירדו לחוץ לארץ ,ועשו להם עיתון "ישראל שלנו" שמופיע באמריקה ,וכי
ישראל שלכם?! הרי אתם ירדתם לאמריקה בכלל ,וישראל לא שלכם אלא שלנו.

ארץ ישראל פורחת רק לבניה
 .וודוקא ארץ ישראל שבאו לכאן תשע אומות לכבוש אותה ,הטטרים המונגולים
הנוצרים הרומאים הערבים (איני יודע את כולם ומי שבקי בהסטוריה יודע אותם) ,לא עלה
בידם כלום .ולא רק זה ,אלא גוש קטיף שהיה פורח והחזירו אותו בטעות ובטפשות,
הכל נָ ַבל ונמק שם ,למה? כי ארץ ישראל "עקשנית" כאשר בניה עוזבים אותה.
כתוב "והשמותי אני את הארץ ושממו עליה אויביכם היושבים בה" (ויקרא כ"ו ל"ב),
הם יישבו עליה כמו שממה ,ואין מה לעשות איתה .אבל כאשר יגיע הזמן שיכבשו
את כל ארץ ישראל ,לרבות גוש קטיף וכל המקומות שנאמרו בתורה" ,מנהר מצרים
עד הנהר הגדול נהר פרת" (בראשית ט"ו י"ח) ,ארץ ישראל תחזור לפרוח בכל מקום.
ארץ ישראל מבריאה ,13וגם מחכימה .האויר שלה מחכים (בבא בתרא דף קנ"ח ע"ב).
ולכן ממציאים כאן דברים שבשום מדינה לא יכולים להמציא אותם ,לא "וייז"
ולא "מובילאיי" וכל הדברים האלה .14הקב"ה נותן שכל לעם ישראל ,ובכח השכל
הזה הם גוברים בכל דבר בעולם .ויגיע הזמן שכל עם ישראל ישמרו תורה מתוך
 .13היום בא אלי מישהו מאמריקה שלא כ"כ מרגיש טוב ,ואמר לי :כאן בארץ ישראל אני
מרגיש בריאות...
 .14איפה מצאנו וויז בתפלה? "ונתנו ידידים זמירות" ראשי תיבות ויז ...זמירות שירות ותשבחות.

לע"נ מרת הדסה אבישג
רבקה יסכה
בת הרבנית אביבה מרים
תלחטו"א ,בתו של מוה"ר
הגר"י ברדא שליט"א

במזל"ט .יה"ר שתרוו ממנו רוב נחת יהודי .אמן.
המערכת.

אהבה ,לא בכפייה כי זה לא שוה כלום .אם אתה כופה על אדם ,מה זה יעזור?!
רק תסביר לו שזאת הדרך ואין דרך אחרת.

תורת אמת נתן לנו
 .זלפני חמשים שנה בערך ,בן גוריון שאל שאלה :איך יכול להיות שעם ישראל
היו שבעים נפש ,ותוך מאתים ועשר שנים הגיעו ל"שש מאות אלף רגלי הגברים"
(שמות י"ב ל"ז) ,זאת אומרת שהגברים נשים וטף ביחד זה שלושה מליון ,איך יכול
להיות דבר כזה?! והוא מצא תירוץ של שטות ("תשש כוחנו מצרות" ,תשש ראשי תיבות
תירוצים של שטות ,)...ומה התירוץ של שטות שלו? מה שכתוב בתורה "אלף" לא
פירושה אלף איש אלא משפחה ,כמו "אלוף קנז אלוף תימן אלוף מבצר אלוף
מגדיאל אלוף עירם" (בראשית ל"ו מ"ב-מ"ג) ,אלוף שקרים ...אבל לא יכול להיות
הפירוש הזה ,משום שמי שרואה את כל החשבונות בפרשות במדבר ופינחס
רואה שהם מדוייקים להפליא ,וכל "אלף" זה עשר מאות בדיוק .כתוב שם "אלה
פקודי בני ישראל שש מאות אלף ואלף ,שבע מאות ושלושים" (במדבר כ"ו נ"א),
"שש מאות אלף ושלושת אלפים וחמש מאות וחמשים" (שם א' מ"ו) .לכן הפירוש
שלו שקר .אבל הוא הרעיש את העולם בזה ,איך אני יודע? כי בזמנו בתונס
דיברו על הקושיא הזאת ,ואמרו "בן גוריון הקשה קושיא ואין לנו תשובה לזה".
אבל לא אמרו את התירוץ שלו כי הוא שקר ,ובשביל מה להגיד אותו?! ובזמנו
עיתונאי אחד בעיתון "הצופה" עשה ראיון עם הרב שלמה יוסף זוין ,15ושאל אותו
על זה .הוא תירץ לו בדוחק ,וענה לו :כתוב בתורה "פרו וישרצו" (שמות א' ז') ,אל
 .15הוא היה בקי גדול .כאשר בא לאדמו"ר מליובאוויטש היה קורא לו "רש"י" ,והוא אומר לו:
אני לא רש"י ,אבל האדמו"ר אומר לו :אני קורא לך רש"י על בכל זאת ,כי זה ראשי תיבות רבי
שלמה יוסף.

אֹותי ַהּבַ י ְָתה"ּ ,ובֶ ֱא ֶמת
עֹוׂשה כָ אן? ְקחּו ִ
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יַבְ ִריא הּוא י ְִהיֶה ַרק צֶ ַמח" ,צֶ ַמח ּבְ לִ י י ֲַע ֶׂשה ֶּק ַמח" (יֵׁש ָּפסּוק
ָהיָה ּבְ בֵ ית חֹולִ ים ּבְ לִ י ַהּכָ ָרהִּ ,ופ ְתאֹום ָּפ ַקח ֶאת ֵעינָ יו
הֹוׁש ַע ֶּפ ֶרק ח' ָּפסּוק ז')ֵ ,אין ַמה ּלַ ֲעׂשֹות? "צֶ ַמח ַה ָּׂש ֶדה"
ּכָ זֶ ה ְּב ֵ

"אבֹות" ּבֵ ין ּפֶ ַסח לְ ָׁשבּועֹותּ .בְ ִפ ְר ֵקי
אִ .מנְ ָהג ַק ְדמֹון לִ ְקרֹא ַמ ֶּסכֶ ת ָ
ָאבֹות יֵׁש ֲח ִמ ָּׁשה ְפ ָר ִקים ,וְ ַה ֶּפ ֶרק ַה ִּׁש ִּׁשי הּוא ֹלא ִמ ְׁשנָה ֶאּלָ א בָ ַרי ְָּתא,
"ׁשנּו ֲחכָ ִמים ּבִ לְ ׁשֹון ַה ִּמ ְׁשנָ הּ ,בָ רּוְך ֶׁשּבָ ַחר
וְ לָ כֵ ן ּכָ תּוב ּבִ ְת ִחּלָ תֹוָ :
לֹומר זֶ ה ֹלא ִמ ְׁשנָ ה ֶאּלָ א ּבִ לְ ׁשֹון ַה ִּמ ְׁשנָ הּ ,כִ י
ּבָ ֶהם ּובְ ִמ ְׁשנָ ָתם"ּ ,כְ ַ
"ׁשנּו ֲחכָ ִמים ּבִ לְ ׁשֹון ַה ִּמ ְׁשנָ ה"?! ֲה ֵרי ַאף ַּפ ַעם
ִאם ֹלא כֵ ן ַמה ּזֶ ה ָ
הֹוסיפּו ֶאת ַהּפֶ ֶרק ַה ִּׁש ִּׁשי? ּכְ ֵדי ֶׁשּי ְִהיּו ִׁש ָּׁשה
ֹלא ּכָ תּוב ּכָ ְך .לָ ָּמה ִ
ְפ ָר ִקים לְ ֵׁשׁש ַה ַּׁשּבָ תֹות ִמ ֶּפ ַסח ַעד ָׁשבּועֹות ּבְ ִדּיּוקַ .ה ָּׁשנָ ה יֵׁש
"א ֲח ֵרי מֹות"
נֹוס ֶפתּ ,כִ י ַה ַּׁשּבָ ת ָה ַא ֲחרֹונָ ה ָּפ ָר ַׁשת ַ
לָ נּו עֹוד ַׁשּבָ ת ֶ

מזל טוב לחבר מערך ההפצה

הרב נהוראי כהן להולדת בנו

(יחזקאל פרק ט"ז פסוק ז') .זֶ ה ָהיָה בְ יֹום ִׁש ִּׁשיּ ,ובְ יֹום ַׁשּבָ ת
"ה ִאם ֶא ְפ ָׁשר
אֹותי ַהּבָ חּור ַ -הּדֹוד ֶׁשל ַה ִּתינֹוק ַהּזֶ הַ :
ָׁש ַאל ִ
לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ָעלָ יו ֶׁשּיָמּות?" ָא ַמ ְר ִּתי לֹוֹ" :לא ִמ ְתּפַ ּלְ לִ ים ֶׁשּיָ מּות
ֶאּלָ א ֶׁשּיִ ְת ַרּפֵ א וְ יַ בְ ִריא ,וְ ָא ְמנָ ם ָה ַרב ִפ ֶירר ָא ַמר ֶׁשּי ְִהיֶה צֶ ַמח,
ֲאבָ ל ִעם ּכָ ל ַהּכָ בֹוד ֶא ְפ ָׁשר ֶׁשּיַבְ ִריא"ַ .א ֲח ֵרי ֶע ְׂש ִרים יֹום
ֵהבִ יאּו לִ י ֶּפ ֶתק ֵמ ָה ִעּתֹון ֶׁשּכָ תּוב ָׁשם ֶׁש ַה ִּתינֹוק ַהּזֶ ה ִהבְ ִריא
וְ ָעׂשּו לֹו בְ ִריתַ .א ֲח ֵרי ִׁש ָּׁשה ֳח ָד ִׁשים ּבָ ָאה ִאּמֹו וְ ָא ְמ ָרה לִ י:
"הּנֵ ה זֶ ה ַהּבֵ ן ֶׁשּלְ ָך!" ָא ַמ ְר ִּתי" :זֶ ה ַהּבֵ ן ֶׁשּלִ י?!" ָא ְמ ָרה לִ י:
ִ
אֹותנּו לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ֶׁשּיַבְ ִריא"ּ .ובִ זְ כּות זֶ ה ִהיא
עֹוד ְד ָּת ָ
"א ָּתה ַ
ַ
ִקּבְ לָ ה ַעל ַעצְ ָמּה לְ כַ ּסֹות ֶאת ָהרֹאׁש ּכַ ֲהלָ כָ הָ .א ָדם צָ ִריְך
לָ ַד ַעת ֶׁש ֵאין ׁשּום יֵ אּוׁש ּבָ עֹולָ ם ֶאּלָ א ָּת ִמיד צָ ִריְך לְ ִה ְתּפַ ּלֵ ל.
(גליון  49אותיות כ"ג ,כ"ד).

(ּובחּוץ לָ ָא ֶרץ זֶ ה ְׁש ִמינִ י ֶׁשל ֶּפ ַסח) ,וְ ִאם ּכֵ ן
ּבְ ֶא ֶרץ י ְִׂש ָר ֵאל זֶ ה ִא ְסרּו ַחג ְ
יֵׁש לָ נּו ֶׁשבַ ע ַׁשּבָ תֹות ַעד ָׁשבּועֹות .וְ לָ כֵ ן ָהיָה ִמנְ ָהג ַק ְדמֹון ּבִ צְ ַפת,
זּוטא".
ֶׁשּבְ ַׁשּבָ ת נ ֶֹוס ֶפת ק ְֹור ִאים ֶּפ ֶרק ִראׁשֹון ֶׁשל ַמ ֶּסכֶ ת ֶ"ּד ֶרְך ֶא ֶרץ ָ
ֲאנַ ְחנּו ָׁשכַ ְחנּו ֵמ ַה ִּמנְ ָהג ַהּזֶ ה ,וְ ָה ַרב ֶּדבְ לִ יצְ ִקי [זַ צַ "ל] ִהזְ ּכִ יר לָ נּו
אֹותֹו ,וְ ֶׁשּכָ ְך מּובָ א ּבְ ֵס ֶפר ֶא ֶרץ ַחּיִים [אורח חיים סימן רצ"ב ,בשם ספר
"ּפ ְר ֵקי ָאבֹות"? ַה ַּט ַעם ַה ָּפׁשּוט לָ זֶ ה,
תקון יששכר] .וְ לָ ָּמה זֶ ה נִ ְק ָרא ִ
אֹותנּו( .גליון
ֶׁש ַה ַּתּנָ ִאים ַהּכְ תּובִ ים ָׁשם ֵהם ָאבֹות ֶׁשּלָ נּו ֶׁש ַּמ ְד ִריכִ ים ָ
 108אותיות י"א ,י"ב .וראה עוד שם אות י"ח ובגליון  60אות ב' בשם הגר"א).

היכן היה פרעה מלך?
תשובה לחידה נמצאת בעלון הנוכחי
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(חובה לציין שם וכתובת) נא לשלוח התשובות עד יום שני בערב
פתרונות מגליון קודם:
פתרון החידה :פסח אינו נאכל עם חמץ אלא בחמץ .הסבר.
פסח אינו נאכל אלא עד חצות ובלילה ולמנוייו וצלי (בחמץ ראשי
תיבות :בלילה ,חצות ,מנוייו ,צלי) .הזוכה :יצחק אוטמזגין  -ירושלים
פתרון מה בתמונה :רבנו מרן ראש הישיבה שליט"א בבדיקת חמץ.
הזוכה :דב לוי  -מודיעין עילית

בספר שלי על ההגדה ה' נסי (עמ' קפ"ז) ,ומי שירצה יפתח שם ויראה את החשבון
של אבן עזרא בזה .בחכמת החשבון שלמד הוא ענה לכל האנשים האלה .17על
זה נאמר "הוי שקוד ללמוד תורה  -ודע מה שתשיב לאפיקורוס" (אבות פ"ב מי"ד),
מהתורה תדע לענות על כל השאלות האלה ,לכן תלמד כל דבר בעולם ,שלא
יבוא לך מישהו ויפתיע אותך בשאלה ותתבלבל מזה .אבן עזרא זה גם תורה,
ולכן תלמד לענות על הכל.

תשאל שאלות על זה .אבל ה' הקדים לנו רפואה למכה ,ולפני אלף שנה הערבים
שאלו את אבן עזרא את השאלה הזאת ,והוא כותב את זה ב"שטה קצרה" על
ספר שמות (פרשת בשלח ,שמות י"ג י"ח בד"ה וחמושים) ,16ומוכיח בחשבון את הדבר
הזה .הוא כותב שם :בואו נראה ,יעקב אבינו היה אחד ,ותוך ארבעים ושש שנים
נעשו לו שבעים נפש ,וא"כ במאתים ועשר שנים שהיו ישראל במצרים שיש
ארבע פעמים ארבעים ושש ,תכפיל כמה מהם שהולידו חמשים וחמשה ,כפול
שבעים כמה פעמים ,ותמצא מליונים .ועשה שם את החשבון הזה .הבאתי את זה

מי ברז "שלנו"

 .16השטה הזאת היתה בכתב יד מאות שנים ומצאו אותה בג'רבא ,איך אני יודע? כי פעם (בשנת
תשכ"ה) ראיתי שם את הדפוס הראשון שנדפס ע"י בעל דקדוקי סופרים רבי רפאל נפתלי נטע

 .חפירסמו שאני התרתי ללוש מצות במים שלא לנו ,אבל זה לא בדיוק ,כי בזמנו
היה ויכוח אחר עם הרב לנדא הראשון רבי יעקב לנדא ע"ה .מה היה? בישיבה
שלנו מילאו מים מהברז ,והשאירו אותם עשרים וארבע שעות ,וזה "מים שלנו".18
לקחנו מים מהברז והשתמשנו בהם .אח"כ הרב לנדא הראשון אמר שיש במים
האלה "נתרן" וזה מלח ,והרי אסור שיהיה מלח במצות ,ולפיכך כל המצות האלה
חמץ גמור רח"ל ,והשלחנות צריכים ליבון .אבל זו כבר גוזמא ,השלחנות צריכים
ליבון? עד כדי כך?! שלחתי לו מכתב ,וכתבתי לו :כבוד הרב ,הנה רב פעלים (ח"ד
חאו"ח סימן י"ח) ושואל ונשאל (ח"ג סימן ל') מכשירים מי בארות אפילו מלוחים אם
אפשר לשתות מהם ,והרי כאן זה לא "אם אפשר" אלא כולם שותים מהברז ,וכי
יש אחד שלא שותה מזה?! וכל החומרא שלא להוסיף מלח זה רק מנהג בעלמא
(שלחן ערוך סימן תנ"ה ס"ה) ,והרמב"ם מתיר בזה .אמנם אנחנו מחמירים ,אבל כאן
זה לא מלח אלא נתרן שאינו פוסל ,למה אתה מחמיר כ"כ חומרא על חומרא?
לא צריכים לחפש חומרות בזה .ואח"כ ראיתי כתוב שהאדמו"ר מליובאוויטש
השתמש במים של ברז ל"מים שלנו" ולא במים של בארות ,במשך שמונה עשרה,
עד שנת תשכ"ח שהיה לו באר שם (שבועון כפר חב"ד גליון  759עמ'  .19)40אבל זה
לא אומר שמי ברז פסולים לזה .לכן מי ברז כשרים לכתחילה ,ע"פ כל הפוסקים
בזה .אמנם הרב לנדא ז"ל לא ענה לי ,אבל הדברים נכונים וכל אחד יכול לקרוא
אותם .פעם הדברים נדפסו בחוברת אור תורה (ניסן תשס"ה סימן צ"ה ,ותמוז תשס"ה
סימן קכ"ח אות א') ,ובלי נדר נסדר את הדברים בהמשך[ .והראו לי השנה בס' מנחת
שלמה שגם הגרש"ז אוירבך מתיר במי ברז לכתחילה].

רבינוביץ ,שהלך לג'רבא וראה שם את כתב היד "שטה קצרה" לספר שמות של אבן עזרא ,ושאל
אותם :מה אתם עושים בזה? אמרו לו :אין לנו כסף להוציא את זה .קנה מהם והדפיס את זה.
אבל בינתיים הפסדנו את פירוש אבן עזרא על ספר ויקרא ובמדבר ,איך אני יודע? כי רבי שאול
כהן ע"ה (הרב הראשי של ג'רבא לפני מאתים שנה) מביא שטה קצרה לאבן עזרא על פרשת בהעלותך,
והיום איננה ואין דבר כזה .אבל השטה של ספר שמות נשארה לפליטה ,וזה נדפס שוב בימינו
במוסד הרב קוק .החכם הזה רבי רפאל נפתלי נטע רבינוביץ היה לו זכרון מדהים .פעם קראתי
עליו בספר "החסידות" ,ומספר שם :הכרתי יהודי לפני מלחמת העולם הראשונה שהיה זוכר
כל התנ"ך בנקודות בלבד ,למשל אם תשאל אותו מה הפסוק שהניקוד שלו קמץ חיריק קמץ
שוא חיריק שוא קמץ חיריק שוא קמץ צירי חולם קמץ סגול? יענה לך "נָ ִט ָית יְ ִמינְ ָך ִּתבְ לָ ֵעמוֹ
ָא ֶרץ" (שמות ט"ו י"ב) .וככה בכל התנ"ך .והבקיאות של אותו היהודי בתנ"ך זו הבקיאות של בעל
דקדוקי סופרים בתלמוד כולו .זה מדהים .היתה לו בקיאות מדהימה .אומרים שבזמן שהיה
כותב את הנוסחאות בגמרא ,היו לו עשרים סטנדרים ,גמרא כת"י מינכן וש"ס דפוס שונצינו
ולובלין ווינציה ועוד .והוא אסף כל הנוסחאות והכניס אותם .והיו לו גם כתבי יד.

לא קולות ולא חומרות
 .טצריך לדעת שאנחנו לא מחפשים קולות ולא מחפשים חומרות ,ויש אנשים
מחפשים חומרא מתחת לאדמה ,ואסור לעשות את זה .הרב עובדיה ע"ה אומר:
אל תחמיר יותר מדי" ,חמור חמורתיים בלחי החמור" (שופטים ט"ו ט"ז) ,אל תעשה
חומרות הרבה .ויש שמקילים ומחפשים קולות למצוא חן ,אל תחפש קולות.
כתוב בסוף פרשת וילך "לקוח את ספר התורה הזה" (דברים ל"א כ"ו) ,לקוח ראשי
תיבות לא קולות ולא חומרות ,אלא תלך אחרי ספר התורה הזה ,מה שההלכה
אומרת בדיוק .ורק לפעמים בשעת הדחק מחפשים סברא לסמוך עליה ,אבל
זו הדרך .ובעז"ה נזכה כולנו לאכול מן הזבחים ומן הפסחים ,אשר יגיע דמם על
קיר מזבחך לרצון ,ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו ,ברוך אתה
ה' גאל ישראל .אמן ואמן.
מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב ,הוא יברך את אחי היקר רבי צמח
מאזוז בן כמסאנה ,ברפואה שלימה ובריאות איתנה ,ברמ"ח איבריו ושס"ה גידיו,
שיקום בריא מהכאב הזה בידים" ,ולא נחלו על שבר יוסף" (עמוס ו' ו') ,שהשבר
הזה יתאחה ויהיה בריא אולם .ובכלל הברכה יברך גם למי שעמל הרבה לסדר
את השלחנות והכסאות כאן ,הבחור מאיר שמחה בן מרגלית ,שיצליח בכל דרכיו,
ויזכה לחופתו בקרוב ,בבריאות איתנה והצלחה רבה ,וכן יהי רצון ונאמר אמן.
מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב ,הוא יברך את כל הקהל הקדוש
הזה גדולים וקטנים ,וכל הרבנים האורחים שבאו לכבד אותנו ,בין שהזכרתי
ואמרתי אותם ובין ששכחתי אותם .הקב"ה ימלא כל משאלות לבכם לטובה,
בריאות איתנה והצלחה רבה ,אושר עושר וכבוד ,אורך ימים ושנות חיים ,ויהיו
בניכם וצאצאיכם לומדים תורה ומקיימים מצוות ,ונזכה כולנו השנה הזאת ליום
שהקב"ה יפרוש סוכת שלומו על כל ישראל ,וכן יהי רצון ונאמר אמן.
 .17אבן עזרא כ"כ היה חזק בחשבון ,והיה לו מוח מיוחד בזה .הוא כתב ספר שנקרא "ספר
המספר" .באירופה בזמנו לא ידעו על הספרה "אפס" ( ,)0והוא הביא אותה מהודו .כך הוא כותב
בספרו :אם חסר לך עשרות או מאות תעשה עיגול ( ,)0וזה סימן לזה .אומרים שלא היה שני
לאבן עזרא בחשבון ,רק אולי "איינשטיין" בימינו.
 .18כתוב בגמרא (פסחים מ"ב ע"א) שהיה מי שדרש לבני פפוניא שצריך "מים שלנו" למצות,
והם לא הבינו ולמחרת באו אליו עם כדים ,אמרו לו :תביא לנו מים .אמר להם :מה אתם רוצים
ממני? וכי אין מים בבורות?! מה קרה לכם? אמרו לו :אתמול אמרת שצריך "מים שלנו" .אמר
להם :לא התכוונתי לזה ,אלא מים שלנו בלילה מחוץ לבאר .אמרו לו :אם ככה גם לנו יש מים
כאלה ,אמר להם :אז תלכו ממני ,תעזבו אותי...
 .19הוא התמנה לאדמו"ר בשנת תשי"א ,ועד שנת תשכ"ח עשה את זה .והמצות שלו היו
נמכרות במחיר יקר בכל מקום בעולם ,והיה נותן פרוסה של מצה שיחלקו אותה לאחרים ,וכל
אחד לוקח פירור קטן שתהיה לו ברכה מזה.
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