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בבית הכנסת "אהבת התורה  -איש מצליח"
רחוב הרב עוזיאל  43ב"ב.

מוצ"ש פרשת כי תשא י"ט באדר תש"ף

בשעה 20:00

נושאי השיעור:
א.להאמין שיהיה טוב .ב .להיזהר בכבוד התורה ולומדיה .ג .כשרות המאכלים .ד .להפריש צדקה יותר מרגילותו .ה .מדיני ברכת האילנות.
ו .לומר הלכה בקצרה לפני סוף התפלה .ז .קריאת פרשיות הנשיאים .ח .קמחא דפסחא .ט .עוד הנהגות וסגולות להינצל מנגיף הקורונה.

כשאדם מאמין שיהיה טוב  -יהיה טוב

אשבוע טוב ומבורך .כל הכבוד לאלה שבאו לשיעור למרות מה שקורה (מגפת

נגיף הקורונה) בשבוע הזה .עכשיו שמענו את הרב בנימין חותה שליט"א (אמרו

לי שהוא מדבר ,אבל לא שמעתי את הכל) שאסור לקבל פאניקה ,אסור להתייאש,
צריכים להתחזק ,צריכים להתחזק ,צריכים להתחזק ,חצי הרפואה זו האמונה,
כשאדם מאמין שיהיה טוב  -יהיה טוב ,1ככה צריך להיות בן אדם ,לא יחשוב על
דבר לפני שיבוא ,לא עושים ככה ,אם כרגע בא – תתפלל ,כרגע בא – תשתדל.
צריכים להשתדל בלי ספק ,אבל לא להרים ידים ,אסור להתייאש .ארץ ישראל
עולה על כל המדינות בדבר הזה ,הם אחראים לכל בן אדם" ,כל המאבד נפש
אחת מישראל כאילו איבד עולם מלא" (סנהדרין דף ל"ז ע"א) ,חוזרים וחוזרים:
תיזהרו תיזהרו ותיזהרו ,בשאר המדינות זה לא ככה ,ולא בגלל שיש לנו מעט
אנשים ,אלא על כל אחד ואחד צריך שתהיה אחריות אישית ,ראש הממשלה
ושר הבריאות וכו' אחראים כמעט לכל אדם ואדם ,יש עד עכשיו שניִ ם שחלו
ומצבם קשה ,ויש אחרים בבידוד ,אין דבר" ,בכל דרכיך דעהו" (משלי ג' ו') ראשי
תיבות בדד ,אל תשכח את הקב"ה .הערב ראיתי בסידור תפלת ישרים שבבגדד
מתחילים תפלת ערבית בפסוק" :כי אל רחום ה' אלקיך לא ירפך ולא ישחיתך"
(דברים ד' ל"א) ,ושמתי לב שהמלים ולא ישחיתך גימטריא התש"ף ,לא ישחית
אותך ,הוא שומר עליך ,תאמין בקב"ה ויתן לך כפלי כפליים.

"לך עמי בּ ֹא בחדריך"

במאידך בישעיה (כ"ו כ') כתוב "לך עמי בא בחדריך" עמי בא בחדריך ("בּ ֹא" בלי

.
וא"ו ,ו"בחדריך" ביו"ד ,כמו שנכתב בפסוק) עולה  367כמנין קורונה ,צריכים להסתגר
בבתים אין מה לעשות ,צריכים לשמוע מה שהרפואה אומרת ,אנו אין לנו
זכויות של פעם ,כמו המבואר בכתובות (דף ע"ז ע"ב) :שרבי יהושע בן לוי הוה
מיכרך בבעלי ראתן ועוסק בתורה (-היה נדבק בבעלי צרעת ולומד אתם) ,2מי שבוטח
בקדוש ברוך הוא ,הוא לא מפחד ,שבוע שעבר הילדים שרו "עם ישראל לא
מפחד ,ה' אלוקינו ה' אחד" ...וככה היום בבוקר קראנו "ולא יהיה בהם נגף בפקֹד
אותם" (שמות ל' י"ב) ,בהם נגף בפקֹד גימטריא (עם הכולל) קורונה ,ולא יהיה בהם
נגף בפקוד אותם ,השם יתברך ישמור עלינו.

"אל תגעו במשיחי"

להקדשות והנצחות 052-7130-552

050-2738858

 .1אני זוכר לא אליכם כשנפלתי מקומה שלישית ולקחו אותי לבית חולים ,הייתי שוכב
שאומר אחרי שאקום ...הייתי חושב על נשמת כל חי" ,ממצרים
במטה והייתי מכין את הדרשה
ַ
גאלתנו ,מבית עבדים פדיתנו ...ומחלאים רעים ורבים דִּ ִּל ָיתנוּ" .אני זוכר את זה ,שוכב במטה
עם כל מיני מכשירים ,אבל אני תמיד מאמין ,אופטימיסט.
 .2והיה את הרב אריה לוין ע"ה שהיה הולך לבית חולים לחולי צרעת בשכונת טלביה ומעודד
אותם ,הוא לא היה מפחד .והיה שם אחד עזוב ומוזנח ,התברר לו שאין אף אחד שידאג לו,
כי הוא בודד ואין לו קרובים אז הרופאים לא כל כך מתייחסים אליו ,אז הוא הלך ,הביא לו
ממתקים ,החיה אותו ,והלך לרופאים ואמר להם :זה קרוב משפחה שלי ,והוא לא היה קרוב,
אבל ככה הוא עשה ,לא היה מפחד.

 .3רק שהנוצרים מאמינים שיום אחד יקום אותו האיש שלהם ,וגם הערבים מאמינים במשהו
כזה ,הם אומרים הגואל שמו 'לכדר' ,מה זה לכדר? הירוק .לכן הצבע הירוק בשבילם הוא
צבע קדוש ,אסור ליהודי ללבוש ירוק ,מי שלובש אותו היו נותנים לו מכות ,למה? כי "אליהו
הנביא" שלהם קוראים לו 'אלכדר' ,שיהיה להם לכדר ,מה אכפת לנו?!
 .4ראש העיר הראשון בתל אביב שמו 'מאיד דיזינגוף' (יש רחוב על שמו) ,והוא נפטר בתרצ"ז,
ועשר שנים אחרי פטירתו היה ירחון "הירח" שערך אותו הרב צבאן ע"ה בזמנו ,ובשנת תש"ז
כתבו את תולדותיו של מאיר דיזינגוף ,כי אחר הכל בפרהסיא לא היה מחלל שבת ,היה אוסר
על העגלות ("דיליג'נסים" ככה קראו להם אז) שלא יכנסו לתל אביב מכניסת השבת ועד צאתה
"אנשים שבאים מחוץ לעיר לא יכנסו לא בחמורים ולא בדילג'נסים וכל שכן לא באוטובוסים
ולא שום דבר ,הוא שמר על השבת בפרהסיא ,ושם הביאו דרשה שעשה אותה בגיל בר מצוה,
כתבו שדיבר על ענין מצות תפלין דאורייתא ,וסיים במלים 'ובא לציון גואל' ,בשביל ליברמן
הוא נהיה משיחיסט ...זה אסור ,הוא לא היה שומר תורה ומצוות ממש ,אבל הוא כיבד ,כולנו
מחכים לגואל ,מה יש לך עם המשיח? מה רע לך במשיח? מה רע? גם בן גוריון כשדיבר
עם הרב אריה לוין ע"ה ,ורבי אריה אמר לו' :כבודו יפנה את המקום' ,אמר לו למה? הוא פחד
ממנו ...אמר לו כי יבוא המשיח ...אמר לו כשיבוא ודאי שאני אפנה ,הלואי שיבוא עכשיו ואני
מיד קם ,לא היו מתלוצצים על האמונה במשיח.
 .5ברוסיה שם אין אמונה ואין כלום (לרובם) ,אחד אמר לחבירו שם :אתה יודע באמריקה יש
גבינה ופה אין לנו גבינה ,אמר לו :אתה יודע
באמריקה אומרים שיש אלקים ,ואנחנו אומרים
שאין ,בן פורת יוסף ...איזה טפשים ,איזה
כסילים ,איזה בוערים ,איזה אוילים ,עולם
בלי אלוקים לא יכול להתקיים אפילו שניה
אחת ,כל התירוצים וכל הפלפולים שעושים
הם סתם ,מאבדים את זמנם בתוהו ובוהו ,יש
אלוקים ,הוא ברא את העולם ,והוא מנהיג את
העולם ,אין בריחה מזה ,מי שבורח מזה הולך
אחרי התוהו ,והוא בא משם .יוסי שריד הוא לא
היה אדם שאוהב תורה ותלמידי חכמים ,אבל
פעם הוא ראה מישהו שאוסף כסף להכנסת
הדלקת נרות מוצ"ש ר"ת
כלה ,הסתכל "ויפן כה וכה" (שמות ב' י"ב) ,ראה כי

עיצוב גרפי:

 .גיש רש"י בתהלים (ל"ח ,י"ח) שאומר" :כי אני לצלע נכון .לכך אנו דואגים פן
ישמחו לנו ,לפי שמלומדים אנו במכות ומוכנים ומזומנים לְ ֶׁש ֶבר תמיד" ,צלע
זה שבר (כמו אדם צולע) ,כי אני לצלע נכון ,עם ישראל סובלים כל הזמן .כתוב

במדרש (בראשית רבה פרשה פ"ח אות א') שהיה ראוי שכל המחלות יבואו רק
ל"שונאי" ישראל ,אבל אחר כך אומות העולם ישמחו להם ,לכן הקב"ה מחלק
חלק לישראל וחלק לאומות העולם .ורש"י כותב בפרק הבא (ל"ט ,ט')" :חרפת
נבל .חרפת ֵע ָ ׂשו הנבל אל תשימני ,הבא גם עליו נגעים ומכאובות ,שלא יוכל
לומר לי :אתם לוקים ואנחנו אין אנחנו לוקים" ,כלומר עיקר המלקות הוא בר
מינן בעד ישראל .ולא צריך לחפש סיבות ,השנה הזאת פרצו את כל הגבולות,
לא שבת לא צניעות ולא כלום ,ממש להכעיס ,ה' ירחם עלינו ,יתן לנו שכל
להפסיק כל הדברים האלו .יש שנאה איומה ללומדי תורה חרדים ,חוזרים
וכותבים במודעות גדולות 'החרדים לוקחים את כל הכסף' ,ולא סתם חרדים,
אלא 'חרדים משיחיים' מלת משיחיים נעשית מלה של גנאי ,למה משיחיים
מלה של גנאי? כל אומות העולם מאמינים במשיח ,3כולם מאמינים שיגיע
זמן שהעולם יהיה מתוקן ,כי העולם שלנו הוא לא מתוקן ,מלא שנאה ,מלא
עלבונות ,מלא כל מיני דברים לא טובים ,ויגיע זמן שהעולם יירגע ,העולם
יבין שהתורה זה אחרית הכל ,והוא ראשון והוא אחרון .4ויגיע הזמן שליברמן
הזה יראה את המשיח ,אבל אם המשיח יקבל אותו בסבר פנים או שיעיף אותו
אני לא יודע ...איך כתוב בנביא (מלכים-ב' ז' ,ב')? "הנך רואה בעיניך ומשם לא
תאכל" ,אדם מתלוצץ מהאמונה?! לא מתלוצצים מהאמונה .5הוא מדבר כביכול
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הוא רוצה לחוס על כספי המדינה ,אומר' :חבל שמוציאים לאברכים מליארד ורבע
שקלים בשנה' ,בן פורת יוסף ...אבל אתה הוצאת לנו בשנה אחת ארבעה מליארד
בבחירות המיותרות שלך .6והוא מצטט את הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה (פ"ג ה"י)
שאמר "מי שהוא חושב שישב וילמד וכולם יפרנסו אותו ,זה מבזה את התורה ,ומכבה
מאור הדת" וכו' ,ואומר עוד' :הרמב"ם ורש"י עבדו במשרה מלאה ,ולמה האברכים
היום לא עובדים?!' "חזק וברוך ,"...אבל יש לנו עוד הרמב"ם ,אתה רואה את הרמב"ם
שאתה רוצה ,יש רמב"ם בהלכות שבת בהלכה האחרונה (פרק ל' הלכה ט"ו) שאומר:
"השבת ועבודה זרה כל אחת משתיהן שקולה כנגד שאר כל ִמ ְצוֹ ת התורה .והשבת
המ ְצוֹ ת הרי הוא
היא האות שבין הקב"ה ובינינו לעולם .לפיכך כל העובר על שאר ִ
בכלל רשעי ישראל ,אבל מחלל שבת בפרהסיא הרי הוא כעובד עבודה זרה ,ושניהם
כגוים לכל דבריהם" 7אתה שומע ליברמן? אתה כמו גוי! מה אכפת לך מאתנו? אתה
מדבר על אברכים?! לעזור לעניים כולם עוזרים ,8הקמצנות הזאת שיש לבן אדם
אין איש ,הוציא מכיסו מאה שקל ונתן (ומישהי ראתה אותו מהחלון),
גם אלה שרחוקים עדיין יש בלבם משהו ,אבל ליברמן הזה פרק
את הכל" ,ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב" (שמות ל"ג ו'),
לא השאיר לו כלום ,אין לו שום דבר שיתפאר בו.
 .6תחליט ,עד מתי אתה פוסח על שתי הסעיפים ,או לכאן או לכאן,
תעשה מה שתרצה ,אבל לא תשאר ככה 'אני לשון המאזנים' ,תלך
במזל מאזנים ...מה השטויות האלה? היה אחד בשם טרומפלדור,
ידוע מילדות ,היינו רואים בספרים שהוא נלחם על תל חי( ,נפטר
בתר"ף ,לפני מאה שנה) ,והוא אמר לפני מותו את המשפט 'טוב למות
בעד ארצנו' חינכו על זה דורות על דורות( ,לפני כמה שנים ראיתי
ביתד (נדמה לי) ,שאמרו הוא לא אמר ככה בכלל ,אלא הוא הפליט קללה עסיסית
ברוסית ...הוא ראה שהוא עומד למות ,אז הוא אמר איזה קללה כזאת ,אבל היום
ראיתי שכתבו ב'יום ליום' שזה לא נכון ,הוא אמר טוב למות בעד הארץ) ,והוא

לא היה חילוני גמור כמו שחושבים ,הוא היה בשבי עם שבעים
ושבעה יהודים ביפן (נדמה לי) ,והוא דאג שיביאו מצות לחג ,שיביאו
ספר תורה ,שילבשו טליתות ,שיתנו להם לכתוב כרטיסי ברכה
לראש השנה ,היה לו ניצוץ של יהדות ,צריכים פשוט להזכיר
אותו כשמזכירים אנשים שמתו על קידוש השם ,גם הוא מת על
קידוש השם ,על קידוש הארץ ,אילו הוא היה אדם חילוני כופר
בעיקר אז לא נזכיר אותו ,אבל הוא לא היה כופר ,אולי הוא לא
היה שומר שבת (אדם שנלחם כל הזמן איני יודע עד כמה היה שומר שבת),
אבל לפחות היה מכבד ,היה דואג למצות בפסח ,איפה תמצא
היום אנשים כאלה? יש משוגע אחד ,פרופסור מג'נון חסר שכל
שאמר :בפסח אני בורח לחו"ל ,כי אני לא יכול לראות יהודים
אוכלים מצות ,למה?! מה עשו לך?! אכלו לך את המעיים שלך?!
קוראים לו פרופסור חצרוני (פעם שמעתי את השם שלו בנסיעה עם
עובדיה הנהג של הישיבה ,אמרתי לו חצרוני גימטריא השטן בדיוק ,שלש מאות
ששים וארבע ,זה השטן בהתגלמותו ,)...ככה בן אדם צריך להיות רשע עד

הזה נגד לומדי תורה אי אפשר להבין אותה ,האכזריות הזאת מאיפה היא באה?

כשרות המאכלים

 .דיש עוד דבר שאנחנו מתרחקים ,כל דבר שהוא נקרא בהשגחת רבנות לא אוכלים,9
אבל רבנות זה לא טרף ,אולי הם לא מדקדקים כמו השגחה חרדית ,אבל הם מדקדקים
בהרבה דברים ,אז אסור לחפש מומים .לדוגמא פיצוחים ,מישהו הביא לנו פיצוחים
אבל הוא קנה אותם מחנות רבנות ,אז אמרו שצריך להשמיד את זה או לתת את זה
לאנשים שאוכלים רבנות ,אבל בחוץ לארץ לקחנו פיצוחים של גוים ,אמנם חומוץ
(כותבים היום 'חומוס' ,אבל זה לא נכון) ,10הרב האר"י מחמיר בו ,אמר אף על פי שאינו עולה
על שלחן מלכים הוא עולה על שלחן שרים (עיין בבא"ח שנה שניה פרשת חוקת אות י"ב ובכף
החיים יו"ד סי' קי"ג אות ב' וכ') .אבל הרמב"ם (פרק י"ז מהלכות מאכלות אסורות הי"ז) מתיר ,ומרן
(בב"י יו"ד סי' קי"ג) מתיר ,ומוה"ר רבי כלפון מתיר ,רק מוה"ר רבי חויתה רבו של אבא
היה אומר לצנועים ולחסידים שכדאי להחמיר ,וכשהיינו ילדים אבא ע"ה היה קונה
לנו והוא לא אכל מזה (וע"ע באו"ת טבת תשמ"ב סוף סימן ט"ל) .אבל שאר פיצוחים למשל
בוטנים ,שקדים ,פיסטוקים קלויים ,לוקחים אותם
איני יודע אם מיהודים או גוים ,אבל גם אם לקחו
נוסח תפלה ממרן ראש הישיבה
מיהודים הוא לא קוֹ לֶ ה אותם שם ,אלא הוא לקח אותם
לעצירת מגיפת הקורונה
מוכנים ,וכי שאלנו אותו מי זה שהכין אותם?! לא
היו שואלים .ומה אתה חושש? אתה חושש לכלים?
סתם כלים אינן בני יומן ,אתה חושש לבישול גוים?
אין בהם בישולי גוים כמו כל הקליות חוץ מחומ"ץ
בלבד שהרב האר"י אסר אותו .11ובחו"ל אכלנו של
גוים ,וכל שכן הפיצוחים האלו שעושה אותם יהודי
רק שיש לו הכשר רבנות .12אבל יש דברים שצריכים
השגחה חרדית כמו בשר ועופות (וכיוצא בזה) ,וגם בעוף
היה הרב משה לוי ע"ה אומר ההבדל בין עוף חרדי
לעוף של רבנות זה פוליטיקה בלבד ...למה אמר את
זה? כי ההבדל בין עוף חרדי לרבנות הוא הפרש גדול
מאד במחיר ,קשה לעמוד בזה ,אז אפשר לקחת של
רבנות .אמנם אפשר לקחת של הרב מחפוד ,אפשר
לקחת "עטרה" ,כל שהוא יותר זול והוא בהכשר חרדי
זה טוב מאד ,לא מחפשים חומרות וחומרי חומרות,
אין סוף לחומרות" ,ותחמרה בחמר ובזפת" (שמות
ב' ג') ,אם עושים חומרות וחומרות ,בסוף לא נאכל
שום דבר.13

יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי
אבותינו שתבטל מעלינו ומעל כל
עמך ישראל בכל מקום שהם את
נגיף "הקורונה" המפיל חללים
בעולם ואין מושיע .אנא ה' מנע
מגפה מנחלתך ,וכשם שעצרת
המגפה בימי משה רבנו ואהרן הכהן
ע"ה ,כן תעצור המגפה מעלינו ומעל
כל העולם ,ויצאו כל בני ישראל
מבתיהם ומבידודיהם ברפואה
שלימה ובריאות איתנה לאורך
ימים ושנים טובות אמן ואמן.

כדי כך?! וליברמן הזה אני לא מבין אותו ,פשוט הוא לא יודע מה
הוא עושה .ולא רק זה ,אלא יש לו שנאה אישית לראש הממשלה,
ובגלל שנאה אישית "ויבז בעיניו לשלוח יד בראש הממשלה
לבדו ,ויבקש ליברמן להשמיד את כל לומדי התורה" (ע"פ אסתר
ג' ו') ,ככה אתה עושה?! ככה עושים?! יש לך משהו אישי תעזוב,
לך תטפל בו ,אבל למה אתה עושה את זה?! אלא הוא חסר דעת ,וכל אלה שמצביעים בשבילו גם
חסרי דעת לא פחות ממנו .יש פסוק בישעיה (כ"ד ט"ז) שאומר" :וָ א ַֹמר ָרזִ י-לי ָרזִ י-לי אוי לי בּ ֹגְ ִדים
ָ ּבגָ ד ּו ו ֶּבגֶ ד בּ וֹ גְ ִדים ָ ּבגָ דוּ" ,מי שבוגד בארץ ישראל ,מי שבוגד בעם ישראל ומסתמך על הערבים ,מי
שבוגד בתורה ,מי שהוא שונא לומדי תורה זה בוגד" ,בוגדים בגדו ובגד בוגדים בגדו" ,אומר ישעיה
הנביא אוי לי שהגענו למצב הזה.
 .7והרמב"ם ממשיך" :לפיכך משבח הנביא ואומר "אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה שומר
שבת מחללו וגו'" (ישעיה נ"ו ב') ,וכל השומר שבת כהלכתה ומכבדה ומענגה כפי כוחו מפורש בקבלה
(כלומר מפורש בנביאים) שכרו בעולם הזה ,מלבד השכר הצפון לעולם הבא שנאמר "אז תתענג על ה'
והרכבתיך על במותי ארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך כי פי ה' דיבר" (ישעיה נ"ח י"ד) ,ליברמן הזה
מחלל שבת בפרהסיא ואינו מתבייש לצטט את הרמב"ם ואת רש"י ,אתה הגעת לרש"י והרמב"ם?!
מי אתה בכלל? אתה כמו גוי מדבר עברית ,גוי מדבר עברית ראשי תיבות גמע" ,הגמיאיני נא מעט
מים מכדך" (בראשית כ"ד י"ז) ,יודע רק לגמוע את הקולות של האנשים ולבלבל להם את המוח ,לכן אנו
מקוים שבני אדם יגמלו מהשטויות שלו ,לא עושים ככה ,פעם היה ידיד טוב לנתניהו ,עכשיו "ויבז
בעיניו"? לא עושים ככה.
 .8בצרפת היה דבר כזה ,מי שיש לו עשרה ילדים לא צריך לעבוד ,הוא היה מקבל מביטוח לאומי
סכום מכובד מאד ,ואני מכיר אנשים כאלה ,אמרו :אנחנו לא צריכים לעבוד כי יש לנו ילדים .אחד
סיפר לי שבאו לרשום אותו אם מגיע לו קצבה מביטוח לאומי או לא ,אז שאל אותו העובד הממשלתי:
יש לך אוטו? אמר לו :לא ,אין לי אוטו ,אבל הזמנתי ומחר הוא יגיע ,אמר לו :כרגע יש לך אוטו? אמר
לו :לא ,אז הוא רשם לו שהוא צריך לקבל קצבה.

להפריש צדקה יותר מהרגיל

 .העוד מעט פסח ,ויש מצות קמחא דפסחא ,ולא רק
זה ,אלא זה גם מבטל את המגפה ,אחד הדברים לבטל את המגפה זה להפריש צדקה
 .9סיפרו שהיה אברך אחד שהיה בא לבית הכנסת להתפלל ,והוא קונה לפני כן ליטר חלב ,וכשהיה
מתפלל היו גונבים אותו ,ביום השני כתב על הבקבוק של החלב' :גזל מי שלוקח' ,לקחו אותו ,פעם
שלישית כתב 'פרטי' ,לקחו אותו ,יום רביעי כתב 'רבנות' ,ראו רבנות אף אחד לא לקח ...העון של הגזל
עולה פי מאה מ"העון" לקחת חלב של רבנות ,מה הטירוף הזה?! מה יש לכם?! רבנות זה נעשה טרף?!
זה לא טרף .במיוחד היום שאומרים שבחלב של רבנות יש גם כן משגיחים טובים שלא היו פעם.
 .10כותבים 'חומוץ' בצד"י ,ככה כתוב בגמרא (בחולין נ"ב ע"א) "חימצי" ,ככה כתבו כולם חומוץ ,עד
שהצד"י היום השתבשה ונעשתה טסד"י ,אז כותבים חומוס בסמ"ך ,עוד מעט "ותמלא הארץ חמס"
(בראשית ו' י"א) ,חמס באידיש חומוס ,יתמלא העולם חומוס...
 .11החומו"ץ הקלוי שהיו עושים אותו הערבים היה בו טעם מיוחד ,יותר טוב מכל החומוצים שמביאים
כאן ,יש להם כנראה איזה סוד ,מה אכפת לנו ,מי שיודע את הסוד שלהם בתונס ,יעשה לנו חומוץ כזה...
 .12למה אין לו השגחה חרדית? יכול להיות שהחרדים דורשים יותר כסף ,יכול להיות שכבר יש לו
רבנות ואמר שזה מספיק ,יכול להיות שמוכר עוד דברים שאין בהם הכשר חרדי.
 .13פעם ספרו לי על ראש השוחטים (נדמה לי של החרדים) בעיר אחת שלוקח משכורת חמשים אלף
שקל בחודש (לפני כמה שנים) ,האברכים נמקים לשלם עבור עוף וחצי עוף ורבע עוף ,והוא לוקח חמשים
אלף שקל בחודש ,ככה עושים?! לא עושים ככה .ואם לקחת חמשים לפחות תפריש מהם חומש,
תפריש מעשר ,לא עושים ככה ,המדות האלה מדות רעות ,אדרבה מצוה להוריד את המחירים.

יותר מהרגיל .מורנו ורבנו רבי כלפון ע"ה ,בסוף ברית כהונה אבן העזר הדפיס
ספר קטן ,קוראים לו קונטרס מעשה הצדקה (נדפס בספר ברית כהונה אבן העזר בדפוס

הראשון ,אחר כך הוציאו את זה לבד ואת זה לבד) ,ויש שם עשרה סיפורים על הצדקה,14
והוא מביא שם (סימן א') סיפור ששמע מאביו (ורבי כלפון לא מביא סיפורים סתם ,סיפורים
שמביא הוא בודק אותם אם הם נכונים או לא נכונים) ,סיפור שקרה בג'רבא לפני מאה שנה
מזמנו (זאת אומרת בסביבות תק"נ או תקע"ט) ,היה חכם גדול שמו רבי רחמים חורי ,כתב
ספר על התלמוד שערי רחמים או כסא רחמים (בתחילה קראו לו שערי רחמים ,אבל אחר
כך מצאו בכתב ידו שהוא קורא לו 'כסא רחמים' ,והדפיסו אותו על רוב התלמוד ,על ברכות ,על שבת,

על כתובות ,על קידושין ,וחלק אני הגהתי על מסכת סנהדרין ,בתשל"ז) ,והוא היה דורש על
הנפטרים ,יום אחד היתה מגיפה בר מינן בג'רבא (כולרה) ,והוא הסתגר בביתו וזהו,
סגר את הכל ונשאר בבית ,החלונות סגורים ,הכל סגור ,אגר אוכל" ,אגרה בקציר
מאכלה" (משלי ו' ח') ,וישב בבית ,יום אחד פתאום הוא רואה דמות שני אנשים באים
אליו הביתה ,אמר להם :איך הגעתם? החלון סגור והדלת סגורה? אמרו לו :אנחנו
לא אנשים ,אנחנו מלאכים .מלאכים?! איך הגעתם לכאן? אמרו לו :אנחנו לא
מלאכים טובים ,אנחנו מלאכי חבלה ,אמר להם :אז מה אתם רוצים ממני? אמרו
לו :באנו לשאול אותך למה הפסקת לדרוש על הנפטרים? אמר להם :אתם יודעים
מה שקורה ,כולם בורחים ,כולם בסכנה ,אמרו לו :תשמע ,יש לנו רשימה של כל
האנשים שילכו ב"מ ,תבדוק ותראה אתה לא מופיע כאן ,אז הוא התחיל לקרוא,
ראה שאחד מהכתובים זה מעתוק החלפן (ככה קראו לו ,היה מחליף כספים) ,אמר:
זה בן אדם טוב ,השבוע הזה נתן עשרים שקים של אורז לעניים ,למה תהרגו
אותו? אמרו לו :אתה יכול למחוק ,אני יכול למחוק?! מחק ,עוד שם מחק ,עוד
שם מחק ,אמרו לו בסדר ,אלה לא ייפגעו ,ואתה וכל המשפחה שלך פשיטא,
אתה יכול ללכת לדרוש ,והיה דורש ולא קרה לו שום דבר .שנה הבאה עוד
פעם חזרה המגפה (לא היה כמו היום שהכל נקי ,אבל עם כל הנקיות ,לא יעזור כלום ,כי אם
בסין אין ניקיון ,משם מתפשט על העולם כולו ,מה נעשה?!) ,והיה אותו דבר ,באו אליו
המלאכים ,הבטיחו לו :תשמע אתה לא מופיע ברשימה ,הנה הרשימה ,מחק
כמה שמות ,והוא וכל משפחתו בסדר גמור ,שנה שלישית היה עוד פעם,
הסתגר בביתו והמלאכים לא באו ,ובאותה שנה נפטרה הבת שלו .זה סיפור
שמביא רבי כלפון ,היו דברים כאלה ,לכן אדם ישתדל להרבות בצדקה .הרב
חיד"א כותב בחֹק לישראל של ימי השובבי"ם (משפטים יום רביעי) שלא יעבור
עליו יום שלא יתן צדקה ,ותמיד ישתדל לתת צדקה,
 .14הוא שחידש בג'רבא להפריש מעשר ,לא אמר חומש ,אמר
מעשר ,אבל היה קשה אז גם להפריש מעשר ,אנשים מתים על
כל פרוטה (איך אמר לי זקן אחד בתונס? "כי הדם הוא הנפש" (דברים י"ב כ"ג),
הכסף זה הנפש שלי (דם  -דמים מלשון כסף) הוא זקן בן שמונים וחמש ויש לו
קרקעות בזרזיס ,שאלתי אותו למה אתה לא עולה לארץ? מה אתה עושה? אמר
לי כי הדם הוא הנפש ,יש לי קרקעות ,אבל בקרקעות האלה יום אחד יקבר שם...
מה השכל הזה?! תלך ,תמכור מה שתמכור ,תרויח מה שתרויח ותעלה ,אבל ככה
הוא חושב ,אנשים קמצנים בצורה איומה) ,ורבי כלפון כתב על זה פעם
ופעמיים ושלוש ,הביא שם (סימן ג') סיפור מהחפץ חיים ,שהיה
מישהו שאין לו ילדים ,והוא הלך לאיזה רב (הוא לא אמר איזה רב)

אמר לו תעשה גמ"ח ,והוא עשה גמ"ח ,ותקנו שאחת לשלש שנים
יתכנסו כל חברי הגמ"ח ויעשו סעודה לחיזוק הענין ,וככלות
שלש שנים נולד לו בן והברית היתה ביום הסעודה הנ"ל ,אחר
כך נולדו לו עוד ילדים .יום אחד אמר אני לא יכול ,מטרידים
אותי ,כל הזמן גמ"ח גמ"ח גמ"ח ,אם אין קמח אין תורה (אבות ג'
כ"א) ,ואם יש גמ"ח אין תורה ...לא יכול ללמוד ,כל הזמן גמחים
גמחים גמחים ,אז הוא הלך לרב אמר לו אני לא יכול להמשיך,
אמר לו כדאי לך בכל זאת ,בזכות זה יש לך ילדים ,אמר לו אני
ֲא ַמ ֶ ּנה מישהו ,אבל הרב לא הסכים ,והוא שמע לו פעם ופעמיים,
אלא שבסוף מינה מישהו אחר ,ובאותו לילה נחנק בנו למוות
רח"ל ,אז הוא חזר ואמר אני חוזר לגמ"ח ,זה סיפור שמספר
החפץ חיים ,ורבי כלפון משער שהחכם הזה זה החפץ חיים
בעצמו ,וככה ראיתי בספרים אחרים ,הוא לא רצה לגלות שזה
הוא ,אבל זה החפץ חיים בעצמו.

אם מעט ואם הרבה .ואם היה רגיל לתת מעשר יתן חומש ,ואם היה רגיל בחומש,
אם יבוא מישהו יתן לו בעין יפה .כל מה שאדם נותן הקב"ה משלם לו כפלי כפליים.

כדאי כבר בר"ח לברך על אילנות טובות
 .וכדאי לעשות כבר בראש חודש ניסן ברכת האילנות .בחו"ל היינו מחכים לחול
המועד ,כי היו כולם טרודים מהבוקר עד הערב ,אבל היום לא כל כך טרודים ויש
להם זמן ,15לכן יעשו בראש חודש ניסן ,כי "זריזים מקדימים למצוות" (פסחים דף
ד' ע"א) .אבל בתנאי שהאילנות עדיין אין בהם פירות .ואם יש קצת פירות וקצת
פרחים ,יכולים לברך ,ואין שום בעיה (וע"ע בספר ה' נסי ח"ב הנד"מ פרק א' הלכה י"א
והלכה י"ג) .ויברך" :שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות
ליהנות בהם בני אדם" .ואפילו שהיה צריך לומר אילנות טובים ,אבל ככה נוסח
רוב הספרים ,ולמה? כיון שאמרת "בריות טובות" לכן גם ב"אילנות" מסיימים
"טובות" ,וכמו שאומרים ביחזקאל (מ"ג י"א)" :ומוצאיו ומובאיו" לזווג המלים ,וגם
 .15עובדה שבבני ברק פותחים חנויות באחת עשרה .מה אתם עושים עד אחת עשרה? בלילה
נשארים עד שעה מאוחרת ,ובבוקר מתפללים באיצקוביץ .וסומכים על דעת הרמב"ם (ספ"א מהלכות
ק"ש) שיכול לברך ברכות ק"ש
לסדר "ולא יהיה בהם נגף"
בעהית״ש ליל חמישי מוצאי פורים התש"פ
כל היום ,או לפחות כמו הדעה
שאומרת עד חצות היום ...ומנין
לך כנוס את כל היהודים"יום תפלה עולמי"
הולך מנין בא.
אבותינו ורבותינו מאז ומעולם בכל עת צרה וצוקה נהגו
להקהל ולעמוד על נפשם ,וקיימו בנפשם :ויזעקו אל ה׳ בצר
להם (תהלים ק״ז) ממצוקותיהם יוציאם .ומקרא מלא בפרשת
ואתחנן ,בצר לך וגו׳ ,ושבת עד ה׳ א-ל-היך.
וכן פסק הרמב״ם ז״ל בהלכות תענית (פ״א ה״א) :מצות עשה
מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבא על
הצבור ,ובהלכה ב׳ כתב :ודבר זה מדרכי התשובה הוא,
שבזמן שתבא צרה ויזעקו עליה ויריעו ,ידעו הכל שבגלל
מעשיהם הרעים הורע להם ,וכו' ,וזה הוא שיגרום להם להסיר
הצרה מעליהם ,ובהלכה ג' שם כתב ,אבל אם לא יריעו ולא
יזעקו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם ומקרה הוא ,הרי
זו דרך אכזריות וגורם להם להדבק במעשיהם הרעים ,וכו'.
והן בימים הללו התפשטה המחלה הזו ברחבי עולם ,והרופאים
נילאו לע"ע למצוא לה פתח הצלה ,ומעשה אבותינו בידינו,
להתכנס בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ולזעוק אל ה' ,וכל
אחד יפשפש וימשמש במעשיו ,וכבר נעשו כמה פעולות
ותפלות ,ולה' הישועה.
ועל כן טוב שיאמרו בכל יום בזמן תפלת מנחה פטום
הקטורת מלה במלה בכונה ,ואח"כ יאמרו שיר למעלות אשא
עיני (תהלים קכ"א) ושיר המעלות לולי ה' שהיה לנו (תהלים קכ"ד)
וכן מזמור ו' בתהלים ,ואח"כ יאמרו ,הפסוק לעולם ה' דברך
נצב בשמים שנים עשר פעמים ,ואחריהם יאמרו יהי רצון
מלפניך ה' או"א שתעשה למען שמך הגדול הגבור והנורא (יְ-
ה) וחוס וחמול ורחם על כל עמך ישראל בכל מקום שהםָה-וְ ָ
נמצאים ועל כל יושבי תבל ,ותבטל מעלינו כל גזרות קשות
ורעות ,וגזור עלינו גזירות טובות ישועות ונחמות ,ותצילנו
מכל חולי ומחלה ,ומכל מחבל וחבלה ,ומכל פחד ובהלה,
ותצילנו מן המגפות ובפרט מנגיף קורונא ,אנא ה' הושיעה
נא ,ומכל מיני מרעין בישין ,ותן רפואה שלמה לכל החולים,
(שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבא) ,והבריאים תתמיד בריאותם
שלא יחלו לעולם .הושיעה את עמך וברך את נחלתך ורעם
ונשאם עד העולם.
ונאמר מי א-ל כמוך נושא עון ועובר על פשע לשארית
נחלתו לא החזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא ,ישוב ירחמנו
יכבוש עונותינו ,ותשליך במצולות ים כל חטאתם.
תתן אמת ליעקב חסד לאברהם
אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם.
המצפה לרחמי ה' וישועתו הקרובה בב"א,

שלמה משה עמאר

הראשון לציון הרב הראשי לירושלים

להצלחת

מצליח
אוזן
ורעייתו

לרפואת
רבקה חיה
בת חנינה
אסנת

לעילוי נשמת
יוסף חי כהן
בן מסעודה
ת.נ.צ.ב.ה.

כאן בשניהם אומרים "טובות" "טובות" .ויש לנו דוגמא לזה מהרמב"ם בהלכות
מאכלות אסורות ,16שאמר מאכלות אסורות אפילו שהיה צריך לומר אסורים (וע"ע
בספר ה' נסי ח"ב בחלק השו"ת סי' ב').

לעילוי נשמת
כדיר בן תיתה ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

להצלחת יורם חורי,
דניאל בוכריס ,יונתן
מאמו ,חיבה סופר
וכדיר בוכריס וב"ב.

של ערלה לכל הדעות יכול לברך ,למה? כי פירות של ערלה לא נעשה בהם איסור,
אלא ככה התורה אמרה ,ואתה רק מברך ולא נהנה מזה (וע"ע בספר ה' נסי ח"ב פרק ב'
הלכה ח' ובחלק השו"ת סי' ב').

אילנות ערלה ואילנות מורכבים

אם אין שני אילנות יברך על אחד

 .זפירות מורכבים כמו תפוז וכדומה ,כיון שמותר לאכול אותם ,אפשר לברך
עליהם ברכת אילנות .וככה היה המנהג פשוט בתונס ,שהיינו הולכים בחול המועד
(כי לפני כן היו טרודים כולם בעבודה וכנז') למקום מלא פרדסים שיש בו תפוזים ,וברכנו
עליהם .17והתפוז הוא פרי מורכב ,ולכאורה יש בו חשש אולי אסור לברך עליו
"ברכת האילנות" ,אבל קודם כל פירות מורכבים מותר לאכול אותם ורק להרכיב
אסור .ועוד טעם שאמר החזון איש (כלאים סי' ב' אות ט' .מובא ביביע אומר חלק חמישי חאו"ח
סימן י"ט אות ז') ,שיש לצדד שכל פירות הדר כמו קלמנטינה ואשכוליות ותפוזים
ולימונים ,כולם משפחה אחת ,לכן יתכן שאין איסור כלאים בתפוזים ,ואפילו
הנוטע תפוזים אין בזה איסור .ויש עוד דבר שיש בו חשש להרכבה ,אלו אגסים,18
(ואמרו שיש עכשיו אפשרות לנטוע אגסים בלי הרכבה) .וכן אתרוגים ,שבארץ ישראל רובם
ככולם מורכבים ,ואפילו הכי אם אדם מצא אילן של אתרוגים שיש בו ריח טוב
יברך על זה" ,וברא בו בריות טובות ואילנות טובות ליהנות בהם בני אדם" .פירות

 .חלכתחילה צריך שני אילנות כי הגמרא אומרת (ברכות דף מ"ג ע"ב) "אילני דמלבלבי",
ו"אילני" מיעוט רבים שנים .אבל אם אין שני אילנות יברך על אחד .אמנם פעם הרב
ע"ה כתב (חזון עובדיה פסח עמ' י"ד) שלא יברך רק אם יש שנים ,אבל אחרי זה בחזון
עובדיה ברכות (עמוד תנ"ח) 19כתב שם שמברכים אפילו על אילן אחד ,ומה שהגמרא
אמרה "אילני דמלבלבי" ,פירושו אילני דעלמא ,אבל אפילו על אילן אחד אפשר
לברך .ויש סיפור ידוע על הרב שלמה זלמן אוירבך ע"ה ,שכל שנה היה מברך ברכת
האילנות בחצר של אלמנה אחת .ובינתיים נשאר שם רק אילן אחד .ובא מישהו
ואמר לו הרב יש כאן רק אילן אחד ,ומצוה לברך על שנים ,אמר לו יש מצוה יותר
גדולה מזה" :ולב אלמנה ארנין" (איוב כ"ט י"ג) ,היא שמחה לראות שהרב אוירבך
בכבודו ובעצמו בא לברך אצלה ,אתה רוצה למנוע את זה בשביל להגיע לחומרא
של שני אילנות? לא עושים ככה .כל דבר ודבר צריך לשקול בדעת ,ואם אין שני
אילנות ויש שם אחד תברך ,אל תגרום צער לבעל הבית.20

 .16פעם חשבתי שהרמב"ם לא למד דקדוק ,אבל הרמב"ם יודע ועוד איך יודע .פעם אחת במורה
נבוכים (ח"א פרק ס"ז) כותב שיש אותיות עלולות [לשונו שם :מעלולי הפ"א או עלולי הלמ"ד .והכוונה
מנחי פ"י או מנחי ל"ה .ע"ש] .מה זה אותיות עלולות? אותיות חלשות ,וקורא להם "עלולות" .כי
בערבית עלולות פירושו חולים  -אותיות נחות .הוא יודע דקדוק אבל לא השתמש בו מספיק.
 .17אבל שאדם לא יתלוש את הפרחים האלה כדי לברך עליהם בורא עצי בשמים ,כי כל פרח קטן
שאתה לוקח זה תפוז שלם ,ואתה גונב לבעל הבית מאה תפוזים במכה אחת ,אסור לעשות את זה,
רק להריח בלבד .ובכלל לא צריך להריח ,אלא אתה רק רואה אותם ומברך.
 .18פעם כתב לי תלמיד חכם גדול מחיפה רבי גדליהו אקסלרוד איך מותר לנו לאכול אגסים?
נכון שמותר לנו לאכול פירות מורכבים ,אבל כיון שיהודים נוטעים אותם ומי שנטע אותם נטע
אותם באיסור ,צריך לאסור [כי לכאורה כשאנחנו קונים מהם ,זה מסייע בידי עוברי עבירה .וכן
הקשה איך המשגיחים והרבנים נותנים הכשר הרי זה כרוצה בקיומם] .אחרי עמל וטורח מצאנו
איזה תירוץ דחוק.

הלכה בסוף התפלה בקצרה

לחסויות ,להפצה ,להנצחות ולקבלת העלון לפנות לפקס >>> 077-3179532

 .טיש חכם אחד באשקלון שכתב ,שרבותינו בג'רבא אמרו שלא להגיד הלכות
לפני סוף התפילה ,ולמה? כי אנשים ממהרים וטסים – "הרצים יצאו דחופים בדבר
 .19כדי לזכור את זה נזכור סימן :חתן – "והוא כחתן יוצא מחופתו" .תהלים (י"ט ו').
 .20וכן גם פסק שאם באים אליו אנשים חילוניים קרובים-רחוקים ,ואם יאמר להם תטלו ידים הם
לא יטלו ,ויאמרו לו :אתה חרדי פנאטי ועקשן ,וכל מיני דברי הבל וריק ,מותר לתת להם לאכול
אפילו בלי נטילה .כי נטילת ידים דרבנן ושנאת חינם זה דאורייתא" ,לא תשנא את אחיך בלבבך"
(ויקרא י"ט י"ז) .ועוד דבר ,אם הם לא מברכים ,אז הוא יברך בקול רם ,ואם שומעים הם יוצאים בזה ידי
חובה מטעם "שומע כעונה" ואם הם עונים אמן זה עוד יותר טוב .לכן אדם צריך לשקול כל דבר,
ישקול הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה (אבות פרק ב' משנה א').
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מאריך ומטריח אנשים ,שלא יופתע אחר כך שכולם ברחו .25בתונס היו קוראים כמה
פסוקים קודם פרשת הנשיאים" :עזרנו בשם ה' עושה שמים וארץ" (תהלים קכ"ד ח'),
"כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלוקינו" (דברים ל"ב ג')" ,תורה צוה לנו משה" (דברים ל"ג
ד') ,ברוך אתה ה' למדני חוקיך" (תהלים קי"ט י"ב)" ,שמע ישראל" (דברים ו' ד') .ומובאים
בסידורים שלנו .ואחר כך קוראים את ששת הפסוקים של הנשיא של אותו היום,
ואחר כך "שיר המעלות לדוד שמחתי" (תהלים קכ"ב) ,וקדיש יהא שלמא .ואם יש
זמן והאנשים לא ממהרים כל כך ,כדאי לקרוא את ה"יהי רצון" שמובא בסידור.
כל כך יפות התפלות האלה ,והם לקוחות מספר "חמדת ימים" .26ואחר כך אם יש

העבודה"( ...ע"פ אסתר ג' ט"ו) ,ולכן הוא רצה שנעשה את ההלכות אחרי התפילה .21אבל
אין בזה תועלת ,שהרי האנשים שנשארים אחרי התפילה ,בדרך כלל הם תלמידי
חכמים שלא ממהרים לעבודה ,ואלו שהולכים לעבודה לא ישמעו הלכות?! יהיו
כמו גויים?! ומה שאנשים בורחים ,זה קורה כי אתה מאריך בהלכה .22ועדיף לקצר
כי דבר כזה חשוב אסור לבטל.23

מר"ח ניסן אומרים פרשיות הנשיאים
 .ימראש חודש ניסן והלאה ,אחרי התפילה אומרים את הפרשיות של הנשיאים,
קוראים כל יום את הנשיא של אותו היום .בחו"ל היו קוראים כמה פסוקים וזה
הכל .אחר כך הוסיפו לזה קטעי זוהר מכאן ותפילה מכאן ו"שיר המעלות לדוד
שמחתי" ,ותפילה על הרוחות שבגן עדן ,וכל מיני דברים ארוכים ,ובסוף לא יכולים
לעמוד וביטלו אותם לחלוטין" ,24משרבו בטלו" (סוטה דף מ"ז ע"א) ,כי כאשר אדם

 .25ויש רק בודדים שיכולים להאריך .הרב עובדיה ע"ה היה נותן שיעור פעמיים בשבוע בישיבת
רשב"י ,ואני הייתי שם .והיו באים לשמוע את הדברים שלו טייחים סיידים ובנאים ,באים בבגדי
עבודה שלהם .והיו שומעים שעה ,שעה וחצי הלכות בסימן רנ"ג ,על הלכות כירה ושהיה וחזרה,
והיה ומסביר בטוב טעם ודעת .והיה שם אחד קנאי שאמר לי :לא עושים ככה ,צריך למסור שיעור
עשרים דקות ולא יותר מזה ,כי כשאתה מאריך אנשים יברחו .אמרתי לו :אתה ראית אותם שברחו?
הרי הם יושבים שם אפילו שעתיים ושלוש ,אלא אתה רק מקנא בו .אבל לא כל אחד יכול לעשות
את זה ולהאריך ככה.
 .26פעם מישהו כתב שמחבר "חמדת ימים" הוא "אשף הלשון"  -מומחה בלשון ,כי אין כמו הסגנון
שלו .הרב דביליצקי ע"ה אמר :בלי "חמדת ימים" אני לא מרגיש את החג .כי יש לו סגנון מיוחד במינו
ואין כמוהו .ואע"פ שלא ידוע מי המחבר ,אם זה פלוני או אלמוני ,אבל התפילות עצמם הן טובות
ואין בהם שום חשש .יש כאלה שמוציאים לעז ,ואומרים שרבי יוסף חיים חיבר את התפילות שלו
לאפוקי מהתפילות של ה"חמדת ימים" .אבל בעל "חמדת ימים" תיקן לנו תפילות לפני הוצאת
ספר תורה בחגים ,וכולם אומרים אותם ,ולא קם מישהו ושינה אותן .והם גם מובאים בסידורים
של "מנצור" ולא החליפו אותן במשהו אחר .והתפילות האלה שאחרי "פרשת הנשיאים" כתובים
גם בסידור "תפילת ישרים" של מנצור ולא העירו עליהם שום דבר .ולא זו בלבד אלא מרן החיד"א
שידע את כל הרעש נגד ה"חמדת ימים" (והוא מביא דברים ממנו בעילום שם .בספרו "שם הגדולים" לא מזכיר
אותו ,ב"ברכי יוסף" לא מזכיר אותו ,אבל לקח ממנו הרבה דברים) ,כותב בספרו מורה באצבע (סימן קצ"א) שלא
יאמר נוסח כזה ב"יהי רצון" "אם אני משבט פלוני תאיר עלי וכו'" ,אלא תקרא ותתפלל בסתם.
והיכן כתוב הנוסח הזה "אם אני משבט פלוני"? בספר חמדת ימים (ח"ב פ"א) ,א"כ יוצא שהחיד"א
קרא ספר "חמדת ימים" .לא להוציא לעז סתם ,לא לכתוב ספר שצריך לברוח מחמדת ימים ,לא
ככה ,אם יש בו דברים שיש בהם ספק ,אין הכי נמי מדלגים עליהם ,אבל התפילות האלה יש בהם
כל כך געגועים לגאולה ,והיום אין עשירית מהגעגועים האלה .וכשמגיע לשבט מנשה אומר" :וכשם
ֶׁש ִ ּנ ׁ ּ ִש ָית לישראל את כל עמלם וכו' כן ה' אלקינו ואלקי אבותינו אתה ה' לא תנשנו" .אתם יודעים
איזה ביטוי נפלא זה?! אנחנו נמצאים בגלות ,ובזמנו זה היה  1600שנה אחרי החורבן ,ומבקשים

 .21בשו"ת בית יהודה של רבי יהודה עייאש שהיה גאון גדול (ח"א חלק יורה דעה סי' ט"ז) .כתב שפעם
בא איזה שלוחא דרחמנא מארץ ישראל לאלג'יר כנראה ,ואמר להם :רבותי ,כל השונה הלכות בכל
יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא (מגילה דף כ"ח ע"ב) ,א"כ למה לא תלמדו הלכות? אמרו לו ,בסדר.
והוא הלך לכל בתי הכנסת והשביע אותם לנהוג כך ,ומכאן ולהבא החלו לקרוא הלכות כל יום לפני
תנא דבי אליהו .אחרי זמן הוא חזר לא"י ,והציבור היו סובלים מההנהגה הזו ,כי הם היו ממהרים
והיו הולכים ,היו כאלה מתפללים ביחיד בגלל זה .ולמה? כי היו אומרים לפני עלינו לשבח הלכה,
ומקשים על זה קושיא מהמקור הזה והזה ,עד שמביאים את הפוסקים ואת ההלכה ,זה שממהר
כבר ברח – "ויברח וימלט" (ש"א י"ט י"ב) .ברחו מבית הכנסת .ועכשיו הם רצו לבטל את המנהג
הזה ,למרות השבועה .ואמר להם רבי יהודה עייאש שיכולים לבטל את זה כי זה השד"ר התכוון
למצוה ,ועכשיו המצוה הזאת נהפכה לעבירה .ככה כתב שם .ומזה רצה ללמוד אותו חכם לומר
את ההלכות אחרי התפלה.
 .22תלמד ממה שהם עושים ברדיו "רגע של עברית" ,אומר את זה ד"ר אבשלום קור (מי ששומע
הדברים שלו מקבל קור-צמרמורת ,)...תסתכל בשעון ,בדקה אחת  -ששים שניות ,הוא מספיק לומר כלל
בדקדוק ,וכל יום אותו דבר .כך אפשר לעשות "רגע של הלכה".
 .23אני תמיד לא רוצה להאריך ,וכשאומרים קדיש אחרי שעושים וידוי לפני שמוציאים ספר
תורה ,או ביום שאין בו ספר תורה קודם אשרי יושבי ביתך ,אנחנו קוראים הלכה בבן איש חי.
ויהודי אחד כששומע את ההלכה הוא קם ממקומו כדי לשמוע ,ועד שהוא קם כבר גמרתי את
ההלכה ...ולמה? שלא להכביד על האנשים.
 .24ככה אמר לי רבי בן ציון חדאד זצ"ל ,שבג׳רבא לא היו קוראים את זה כי אין להם זמן.

לחסויות ,להפצה ,להנצחות ולקבלת העלון לפנות לפקס >>> 077-3179532
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בזכותך! עוד אנשים יזכו ללמוד ב'בית נאמן' >>>
לך זמן ואתה רוצה לקרוא עוד תפילות ,תקרא ,אבל הציבור יכולים להשתחרר.
אבל לא לבטל את קריאת "פרשת הנשיאים" בגלל הלכות שנמצאות באיזה עלון,
לא עושים ככה ,אותן ההלכות המובאות באיזה עלון תאמר לפני סיום התפילה,
ואחר כך יאמרו עלינו לשבח ,ומי שממהר יברח ו"יעוף" ,27ומי שרוצה לשבת שישב
ויאמר "פרשת הנשיאים" ,סך הכל כמה פסוקים מה הבעיה.

"קמחא דפסחא"
 .איאין שיעור ל"קמחא דפסחא" ולא כתוב כמה זה ,לכן אפשר לקחת מכספי מעשר.
וכדאי לתת כמו שכתוב בפסוק" :ושמחת לפני ה' אלקיך אתה ובנך ובתך עבדך
ואמתך ,והלוי אשר בשעריך והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך" (דברים ט"ז י"א),
ואמרו במדרש (הובא בפרש"י שם .ועיין תנחומא שם אות י"ח) ארבעה מול ארבעה" ,אם
אתה משמח את שלי ,אני משמח את שלך"" .אתה" זה פשיטא כי ודאי שתשמח
את עצמך ,אבל "בנך בתך עבדך ואמתך" אלו ארבעה ,28ולעומתם יש ארבעה "הלוי
והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך" .זה דבר ידוע שאין שום דת בעולם שמרחמת
ובונה נפשות ,כמו התורה שלנו.29
"אל ִתנְ שנו" .והמדפיסים לא הבינו וכתבו "אל ְתנַ שנו" ,אבל "תנַ שנו" פירושו אל תשכיחנו ,והכוונה
באמת אל תשכח אותנו " -אל ִתנְ שנו" .ויש שם עוד כמה שגיאות בדקדוק ובניקוד ,ובספרים שלנו
ברוך ה' תיקננו אותם[ .וע"ע בספר ה' נסי ח"ב חלק השו"ת סימן נ"א באורך].
" .27עלינו" עולה בגמטריא  166כמנין "ומעומד" ,כי צריך לעמוד בו" ,עלינו" זה גם כמנין "יעוף"...
 .28יש שאלה :כתוב" :אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך" אבל איפה האשה? ובאים המשוגעים ואומרים
שהתורה לא מחשיבה את האשה ...אבל התשובה היא ש"אתה" זה כולל אותך ואת האשה ביחד,
וראיה לדבר ,שהרי התורה כשאמרה "עבדך ואמתך" חשבה על השפחה ,יתכן שהיא לא תחשוב
על האשה הגברת?! לכן ודאי ש"אתה" זה כולל את האיש והאשה יחד" ,זכר ונקבה בראם ויברך
אותם ויקרא את שמם אדם" (בראשית ה' ב') ,ביחד הם נקראים "אדם".
 .29הבליעל ההוא היטלר ימח שמו ,אמר שה"מצפון" זו המצאה יהודית ,ולוחות הברית אבדו
את כוחם .ימח שמו ויאבד זכרו ,אבדו את כוחם?! כל העולם כולו בנוי עליהם .הרב עמאר שיחיה
מספר שפעם הלך לבית הלבן (נדמה לי) ,וראה שם שתי תמונות ענקיות אחת מכאן ואחת מכאן.
שאל אותם מה זה? אמרו לו :זה משה רבנו וזה הרמב"ם .זהו ,זה מה שהם מכירים ,הגוים יודעים
פסל אחד ששמו מיכאל
את משה רבנו ואת הרמב"ם ,לא יותר מזה .ומרוב הערצה למשה רבנוַ ,
אנג'לו צייר את משה רבנו עם קרנים ,ולמה עם קרנים? כי כתוב בתורה" :כי קרן עור פני משה"
(שמות ל"ד ל"ה) ,והוא הבין ש"קרן" פירושו שיצאו לו קרנים ...הם לא יודעים כלום ,אבל התמונה
שהוא צייר מרהיבה ומיוחדת במינה .והיה עוד אחד שתרגם את פרקי אבות ,וכשהגיע למשנה:
"באשתו אמרו קל וחומר באשת חברו" (פרק א' משנה ה') ,הוא לא הבין מה הכוונה קל וחומר ,לכן פירש:
"באשתו אמרו קל"  -שאשתו זה קל יותר" .וחומר באשת חברו" ...פירוש נפלא זה מובא בספר

לומר פיטום הקטורת לעצור המגיפה

 .ביויש סגולה להנצל מהמגפה ,לומר פיטום הקטורת ,הוא עוצר מגיפה" .ויעמוד
בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה" (במדבר י"ז י"ג) ,וכתבו את זה בספרים ,וגם
הרב שלמה עמאר שליט"א בשבוע שעבר עשה תיקון בכותל וקרא יחד עם כמה
רבנים את פיטום הקטורת עם כוונות .אבל אפילו אם אדם מתפלל בלא כוונות -
אנחנו לא הגענו לרמה של כוונות ,אם הוא מתפלל מכל הלב ,זה חשוב" - .ויסב
חזקיהו פניו אל הקיר" (ישעיה ל"ח ב') ,הגמרא דורשת שהתפלל מקירות לבו (ברכות דף
י' ע"ב) .כי אדם לא יכול לדעת מה יהיה .פה בעיר הזאת יש רבנים צדיקים שמגנים
על הדור ,אבל בערים אחרות מי יודע? ואפילו כאן מי יודע? אדם צריך לדעת לא
לפחד ,כי הפחד נברא באדם רק כדי שיזהר ,ולולא זאת ה' לא היה יוצר בנו פחד,
כי אדרבא היה טוב אם אדם לא היה מפחד כלל.

לשטוף את הידים במים וסבון או לעשות חיטוי
 .גי [כעת פרסמו כללים להתמודדות עם נגיף הקורונה] 30א .לשטוף ידיים היטב
עם סבון או עם חיטוי .ב .לא לצאת למקומות בילוי ,מסעדות וכדומה .ג .התכנסות
במרחב הציבורי עד עשרה אנשים ,ושמירת מרחק של שני מטר בין אחד לשני .ד.
ומי שלא חש בטוב כגון שמקורר וכדומה ,שלא יהיה בקרבת בני אדם ,וגם ישמור על
מרחק מבני ביתו עד כמה שאפשר (אלו דברים שאמר ביבי נתניהו בשעה זו) .ומה שאמרו
שלא יהיו עשרה אנשים במקום אחד ,מצאו תנא דמסייע לן הגאון רבי עקיבא איגר,
פעם הייתה בר מינן מגיפה בפוזנא" ,ומבני ישראל לא מת אחד" (ע"פ שמות ט' ו') ,ולא
אמרו להם אתם הרעלתם את הבארות כמו שאמרו פעם ,אלא אדרבא המושל של
העיר פוזנא שלח ובדק איך זה שהיהודים לא מתו ,ואמרו לו שיש להם רב צדיק ישר
ואמתי ששמו רבי עקיבא איגר ,וכתב להם כללים ,לרחוץ ידיים ,להיזהר מכל מיני
טומאות ,להקפיד על נטילת ידיים ,ובשאר ענייני איסור וכדו' ,ואכן פירסם אז שלא
יהיו במנייני התפלה יותר מ 15-אנשים יחדיו וראוי למנות שומר בפתח שימנע
עוגת אליהו .והיה מישהו אחר שתירגם מה שאמרו" :מאימתי קורין את שמע בערבית? משעה
שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן" (ברכות ב' ע"א) ,שפירוש" :נכנסים" שהם לובשים מכנסיים כדי
לאכול בתרומתם ...כל המשוגעים האלה לא יודעים כלום .אתם רוצים לתרגם ,תלמדו מיהודים
מה זה ,תשאלו אותם מה הפירוש.
 .30הערת המערכת :כאן הביאו למרן שליט"א פתק עם הנחיות לציבור שפורסמו בזמן השיעור.

>>> לתרומות והנצחות  08-6727523או 052-7130554
אנשים שייכנסו מעל המספר הנ"ל [ספר אגרות סופרים סי' כ"ט] ,שמע
המושל ואמר ,מגיע לו כבוד גדול שידע לשמור על הקהילה שלו ,קרא
לו ונתן לו אות כבוד " -לגיון הכבוד" .31כי בזמנו גרמניה הייתה מכבדת
תלמידי חכמים .32לכן צריך
לשמור על היגיינה ולשטוף
תמיד את הידים במים וסבון
או לעשות חיטוי.

לקרוא אחר התפלה
פרק "יושב בסתר
עליון"
 .דיויש עוד סגולה למגפה,
לקרוא פרק צ"א בתהלים "יושב
בסתר עליון" .כי הגמ' (שבועות
דף ט"ו ע"ב) אומרת שהפרק הזה
נקרא "שיר של פגעים" ,או
"שיר של נגעים" ,שנאמר
בו (פסוק י') "ונגע לא יקרב
באהלך" ,וזו סגולה נגד פגעים
וסגולה להנצל מנגעים .33וכל
העולם קוראים תהלים .34לכן
 .31בצרפתית אומרים" :ליג'יון
דונור" שפירושו אות של כבוד.
וכנראה בעברית לקחו את "הליג'יון"
ועשו את זה "לגיון" ...אבל אין למילה
לגיון משמעות של אות כבוד ,כי
פירושה "חיילים" .אבל מה זה משנה,
שיאמרו מה שיאמרו.
 .32אבל אחר כך התהפכה 180
מעלות ,בעונותינו.
 .33וראיתי פעם כתוב שבזמן
מלחמת העולם הראשונה היה
גנרל אחד שנלחם חמש שנים יחד
עם הגדוד שלו ,ואחרי המלחמה
כתב :ציויתי לחיילים שלי שכל יום
יקראו (בלטינית) את פרק 91בתהלים.
ואפילו שאמרו אותו בלטינית ולא
בעברית ,אף אחד מהחיילים שלו
לא נשרט ולא נפגע!
 .34ואפילו סאדאת שבא לארץ
בשנת תשל"ט (כמדומני) ,קרא פרק
שלם מתהלים בערבית  -פלא
פלאים (איני יודע אם קרא את זה בעל
פה או שקרא מתוך ספר) .אבל יש כלבים
רשעים וארורים שמזלזלים בתהלים,
יש אומן ששמו יגאל תומרקין ,שפעם
כשהיינו נכנסים לספריית הרמב"ם
בתל אביב היינו יכולים לעשות את
זה בשקט (ואם אתה רוצה לדעת ספר ,היה
שם ספרן שמכיר ארבעים אלף ספר בעל פה,
ואתה אומר לו מה שאתה מחפש והוא אומר
לך להיכן ללכת ,ואסור לך להחזיר את הספר
בעצמך ,כי אם תחזיר ,יתכן שלא תחזיר למקום
הנכון ,ואחר כך יחפשו אותו – משהו מדהים),

אבל בא הרשע הזה ועשה שם תמונה
של "שתי וערב" ,שאלו אותו מדוע
עשית כזאת צורה ולא צורה של מגן
דוד? אמר להם" :זה אומנותי" .אחר
כך בימי מלחמת המפרץ ,אמר" :אני
אקח אברך ואקשור אותו בחצר,
שינבח מזמורי תהלים" ,ככה אתה
מדבר?! שינבח מזמורי תהלים?!
אתה תנבח! כל אומות העולם קוראים
מזמורי תהלים  -נוצרים ומוסלמים.
הנוצרים כל הזמן אומרים" :הללויה,
הללויה" ,והמוסלמים גם כן קוראים
תהלים ,כמו שרבי יעקב ספיר שנסע
לתימן בשנת תרי"ט ,מספר בספרו

יקראו את הפרק הזה לאחר התפילה ,ובזמן שאומרים אחר התפלה "עץ
חיים היא למחזיקים בה" (משלי ג' י"ח) ,נקרא גם את הפרק הזה ,וזה לוקח
שתי דקות מקסימום .ונאמר אחרי זה קדיש יהא שלמא .והקדוש ברוך
הוא יעזור שלא יהיה שום
דבר רע לעם ישראל.

בימי שני וחמישי
לומר אחר החזרה
"אבינו מלכנו"
 .וטועוד בקשה אחת,
שבימי שני וחמישי נאמר
אחרי החזרה בשחרית "אבינו
מלכנו" ששם נאמר" :מנע
מגפה מנחלתך" ,ולאו דוקא
מנחלתך ,אלא מכל העולם ,כי
לפי רש"י (הנז' לעיל) כל הדברים
הלא טובים באים לעם ישראל,
ובגללם באים לכל אומות
העולם ,וא"כ כשהקב"ה
ימנע מגפה מנחלתו ,ממילא
תיעצר המגפה מכל העולם,
ונזכה לחיים טובים וארוכים
ובשורות טובות .אמן כן
יהיה רצון .אולם יש לדלג
את המלים "חדש עלינו שנה
טובה" וכן "כתבנו בספר חיים
טובים" וכדומה.

מי שברך אבותינו הקדושים
אברהם יצחק ויעקב ,הוא
יברך את כל השומעים כאן
ודרך "קול ברמה" ,והקוראים
אח"כ בחוברות של עלון "בית
נאמן" ,הקב"ה ישמור עליכם
מכל רע ויציל אתכם מכל
נזק ,ומכל אסון ומכל צרה
ומכל חיידק .ויאריך ימיכם
בטוב ושנותיכם בנעימים.
ותראו נחת מילדיכם בדרך
התורה והמצוה .וכן יהי רצון
ונאמר אמן.
חדרי תימן (תורגם בערבית תוניסאית
בשם "גואמץֹ בר אלימן"  -הנסתרות של
מדבר תימן) ,שהוא היה באניה והוא

היה היהודי היחיד ,וכיון שראו אותו
קורא כל הזמן ,שאלו אותו מה אתה
קורא? ענה להם אני קורא מזמורים
של דוד המלך ,אמרו לו :איך הגיע
אליכם דוד המלך ,הרי "סאידנא
דאוד" זה שלנו! ...כל העולם יודע
מה זה תהלים ,ורק תומרקין לא
יודע מה זה ,מה נעשה לו .אם יקרא
תהלים יראה איזה יופי והשתפכות
הנפש יש בו.

תשובה ניתן לענות
בקו בית נאמן
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בין הפותרים נכונה יוגרל פרס
(חובה לציין שם וכתובת)

אּ .בִ ְרּכַ ת ָה ִאילָ נֹות ְרמּוזָ ה ּבְ ָפ ָר ַׁשת
"אְך ֲא ֶׁשר י ֵָאכֵ ל
ַהח ֶֹדׁש ֶׁש ְּנִק ָרא ַה ַּׁשּבָ תַ :
(ׁשמֹות
נֶפׁש הּוא לְ בַ ּדֹו י ֵָע ֶׂשה לָ כֶ ם" ְ
לְ כָ ל ֶ
אׁשי ֵתבֹות
ָׁשם)ֲ ,א ֶׁשר יֵ ָאכֵ ל לְ כָ ל נֶ ֶפׁש ָר ֵ
ֹוׂשה
"אילָ ן"ּ .ובָ א ל ַֹומר ֶׁשּי ְִהיֶה ִאילָ ן ֶׁשע ֶ
ִ
ַמ ֲאכָ לֶׁ ,שֹּלא ְתבָ ֵרְך ּבִ ְרּכַ ת ָה ִאילָ נֹות ַעל
"א ֶׁשר י ֵָאכֵ ל לְ כָ ל ֶנֶפׁש"
ִאילַ ן ְס ָרקֶ ,אּלָ א ֲ
[וראה לרבנו מרן שליט"א בספר ה' ניסי חלק

ב' שנדפס כעת ,עמוד ט"ו] .וְ יֵׁש עֹוד ּכַ ָּמה
ּתֹורה
ּדּוׁשים ּכָ ֵאּלֶ ה ּכָ ֵהּנָ ה וְ כָ ֵהּנָ הַ .ה ָ
ִח ִ
ְמלֵ ָאה ְפ ָר ִחים וַ ֲערּוגֹות ַּופ ְר ְּפ ָראֹות וְ ֵחן
וָ י ִֹפי( .גליון  106אות ו' ,וגליון  56אות ט').
"סּורא" י ִֵּסד ַרב ַּתלְ ִמידֹו
בֶ .את י ְִׁשיבַ ת ָ
ְהּודה ַהּנָ ִׂשיא].
ֶׁשל ַרּבֵ נּו ַה ָּקדֹוׁש ִ[רּבִ י י ָ
ַהּיְ ִׁשיבָ ה ַהּזֹאת ִה ְת ַקּיְ ָמה לְ ַמ ְעלָ ה
ִמ ְּׁש מֹונֶ ה ֵמ אֹות ָׁש נָ הּ ,כְ ִפ י ֶׁש ֹּלא
ִה ְת ַקּי ְָמה ׁשּום י ְִׁשיבָ ה בָ עֹולָ םַ .רב נִ ִּסים
ּגָ אֹון ּכ ֵֹותב ַ(ּב ַה ְק ָּד ָמה לְ ַמ ֶּסכֶ ת ְּב ָרכֹות) ֶׁש ַרב
ִי ֵּסד ֶאת ַה ְּי ִׁשיבָ ה ֶׁשּלֹו ּבְ בָ בֶ ל ֵמ ָאה
וַ ֲח ִמ ִּׁשים ָׁשנָה ַא ֲח ֵרי ֻח ְרּבַ ן ּבַ יִת ֵׁשנִי ,וְ זֶ ה
ֹלׁשת ֲאלָ ִפים תתקע"ח
יֹוצֵ א ּבִ ְׁשנַ ת ְׁש ֶ
(מי ֶׁש ָּק ֶׁשה לֹו ַה ִּמּלָ ה ַהּזֹאת נָ גִ יד לֹו
ּבְ ֵע ֶרְך ִ
ּ ,978כִ י ֹלא כָ ל ֶא ָחד יָכֹול לִ ְׁשמ ַֹע תתקע"ח).
וְ ַהּי ְִׁשיבָ ה ַהּזֹאת ִה ְת ַקּי ְָמה ַעד ְׁשנַ ת
אֹומ ֶרת
ַא ְרּבַ ַעת ֲאלָ ִפים תשצ"ח ,זֹאת ֶ
לְ ַמ ְעלָ ה ִמ ְּׁשמֹונֶ ה ֵמאֹות ָׁשנָ הַ .רב ַהאי
ּגָ אֹון נִ פְ ַטר ּבְ יֹום כ' ּבְ נִ ָיסן תשצ"ח,
וְ ַחי ִּת ְׁש ִעים וְ ֵת ַׁשע ָׁשנִ יםִ ,ס ָימן לַ ָּדבָ ר:
"הּיֹום ַא ֶּתם יֹצְ ִאים ּבְ ח ֶֹדׁש ָה ָאבִ יב"
ַ
אׁשי
ְ(ׁשמֹות י"ג ד')ַ ,הּיֹום ַא ֶּתם יוֹצְ ִאים ָר ֵ
לֹומר יֹוצְ ִאים ִמן ָהעֹולָ ם
ֵתבֹות ַהאיּ ,כְ ַ
[ׁש ָאז ַרב ַהאי יָצָ א ִמן ָהעֹולָ ם].
ַהּזֶ ה ֶ
ּבְ ֵאיזֶ ה ח ֶֹדׁש? "ּבְ ח ֶֹדׁש ָה ָאבִ יב" ,ח ֶֹדׁש
"ה ָאבִ יב"
נִ ָיסןּ .בְ כַ ָּמה ּבְ נִ ָיסן? ַה ִּמּלָ ה ָ
עֹולָ ה ּבְ גִ ַימ ְט ִר ָּיא ֶע ְׂש ִריםּ ,בְ יֹום כ'
ּבְ נִ ָיסן .וְ כָ ל זְ ַמן ֶׁש ָהיָה ַחי ,י ְִׁשיבַ ת ּבָ בֶ ל
ִה ְת ַקּי ְָמהֲ ,אבָ ל ּכַ ֲא ֶׁשר נִ ְפ ַטר ִה ְת ַּפּזֵ ר

ַהּכֹל( .גליון  159אות ג').
אֹומ ִרים ַּת ֲחנּון.
גּ .בְ כָ ל ח ֶֹדׁש נִ ָיסן ֹלא ְ
ָמ ָרן ָה ַרב עֹובַ ְדיָ ה זַ צַ "ל ָר ַמז ֶאת זֶ ה
"ה ח ֶֹד ׁש ַה ּזֶ ה לָ כֶ ם רֹאׁש
בַ ָּפ סּוק ַ
ֳח ָד ִׁשים" (שמות פרק י"ב פסוק ב') ,וְ ַה ְּפ ָׁשט
ֶׁשל ַה ָּפסּוקֶׁ ,ש ַהח ֶֹדׁש ַהּזֶ ה  -ח ֶֹדׁש
נִ ָיסן  -הּוא רֹאׁש ֶה ֳח ָד ִׁשיםֲ ,אבָ ל ּבְ ֶד ֶרְך
ֶר ֶמז ָא ַמר ֶׁש ַהח ֶֹדׁש ַהּזֶ ה לָ כֶ ם ּכְ מֹו רֹאׁש
ֳח ָד ִׁשיםּ ,כְ מֹו ֶׁשּבְ רֹאׁש ח ֶֹדׁש ֹלא א ְֹומ ִרים
אֹומ ִרים
ַּת ֲחנּוןּ ,כָ ְך ּבְ כָ ל ח ֶֹדׁש נִ ָיסן ֹלא ְ
ַּת ֲחנּוןָּ .ומה ַה ִּסּבָ ה? ּכִ י ִמ ְּת ִחּלַ ת נִ ָיסן
ַעד י"ב ּבְ נִ ָיסן ִה ְק ִריבּו ַהּנְ ִׂש ִיאים ֶ[את
ָק ְרּבָ נָ ם לַ ֲחנּוּכַ ת ַה ִּמזְ ּבֵ ַח]ּ ,כָ כָ ה לְ ִפי
ַהּגְ ָמ ָרא (שבת דף פ"ז עמוד ב')ֶׁ ,שּיֹום
ֶא ָחד ּבְ נִ ָיסן נָ ַטל ֶע ֶׂשר ֲע ָטרֹותִ ,ראׁשֹון
לֶ ֳח ָד ִׁשיםִ ,ראׁשֹון לַ ּנְ ִׂש ִיאיםִ ,ראׁשֹון
לִ ִיר ַידת ָה ֵאׁשִ ,ראׁשֹון לְ בִ ְרּכַ ת ּכ ֲֹהנִ ים
וְ כּו'ָ ,אז זֶ ה ַעד י"ב ּבְ נִ ָיסן ,יֹום י"ג ּבְ נִ ָיסן
[ׁשל י ְֵמי ָק ְרּבַ ן
הּוא ִא ְסרּו ַחג ֶׁשּלָ ֶהם ֶ
ַהּנְ ִׂש ִיאים] ,יֹום י"ד זֶ ה ֶע ֶרב ֶּפ ַסח ,וְ ַא ַחר
ּכָ ְך ִׁשבְ ָעה י ִָמים ֶׁשל ֶּפ ַסח ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך
ִא ְסרּו ַחג ,וְ ִאם ּכֵ ן ּכֵ יוָ ן ֶׁש ֻרּבֹו ֶׁשל ַהח ֶֹדׁש
יָצָ א בִ ְק ֻד ָּׁשה ,לְ ִפיכָ ְך ּכָ ל ַהח ֶֹדׁש ּכֻ ּלֹו ֹלא
אֹומ ִרים ּבֹו ַת ֲחנּון .וְ ָה ַרב עֹובַ ְדיָה זַ צַ "ל
ְ
(חזון עובדיה  -פסח עמוד ב') נָ ַתן ַט ַעם
ַא ֵחרֶׁ ,שּלֶ ָע ִתיד לָ בֹא בֵ ית ַה ִּמ ְק ָּדׁש יִּבָ נֶה
ַא ֲח ֵרי ֶפ ַסח ,וְ י ְִהיֶה לָ נּו ִׁשבְ ַעת י ִָמים
בּוע ֶׁשל ַחג ֶּפ ַסח
וְ ִׁשבְ ַעת י ִָמים ָׁ -ש ַ
בּוע ,וְ לָ ַמ ְדנּו ֶאת זֶ ה ִמ ְּׁשֹלמֹה
וְ עֹוד ָׁש ַ
"ׁשבְ ַעת
ַה ֶּמלֶ ְך ֶׁש ָע ָׂשה ַחג ַה ֻּסּכֹות ִ
ָי ִמים וְ ִׁשבְ ַעת ָי ִמים" (מלכים א' פרק
ח' פסוק ס"ה)ִׁ ,שבְ ָעה י ִָמים ֶׁשּבָ נָ ה ֶאת
ּבֵ ית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך ִׁשבְ ָעה י ִָמים
ֶׁשל ֻסּכֹות( .גליון  7אותיות ד' וה' – ספר
השיעור עמוד קט"ז .וראה בספר ה' ניסי
חלק ב' עמוד ב').

ִ"א ָּׁשה ֹלא ָתלּוׁש ֶאּלָ א ְב ַמיִם ֶׁשּלָ נּו"
"א ָּׁשה ֹלא ָתלּוׁש ֶאּלָ א בְ ַמיִ ם ֶׁשּלָ נּו" ,וְ ָחכָ ם ֶא ָחד ָּד ַרׁש ֶאת זֶ ה ּבָ ִעיר
ּבַ ּגְ ָמ ָרא (פסחים דף מ"ב עמוד א') כָ תּובִ :
"מה
אֹותםַ ,
ַּפּפּונְ יָא ,לְ ָמ ֳח ָרת ָּפ ַתח ֶאת ַה ֶּדלֶ ת ּבְ בֵ יתֹו ,וְ ִהּנֵ ה ּכָ ל ּבְ נֵ י ָה ִעיר נִ ְמצָ ִאים ּבַ חּוץ ִעם ּכַ ִּדיםָׁ ,ש ַאל ָ
"א ְתמֹול
"הב לָ ן ַמּיָא" ֵּ -תן לָ נּו ַמיִםָ ,א ַמר לָ ֶהם" ,יֵׁש לִ י ַמיִם ְמי ָֻח ִדים?" ָא ְמרּו לֹוֶ ,
ּיֵׁש לָ כֶ ם?" ָא ְמרּו לֹו ַ
"א ֶּתם ֹלא ְמבִ ינִ ים'ֲ ,אנָ א ּבְ ַמּיָא ְּדבִ יתּו ָא ְמ ִרי'
ּכָ כָ ה ָא ַמ ְר ָּת'ִ :א ָּׁשה ֹלא ָתלּוׁש ֶאּלָ א בְ ַמיִם ֶׁשּלָ נּו'"ָ ,א ַמר לָ ֶהםַ ,
אֹותם ֵמ ַהּבְ ֵאר אֹו ַה ַּמ ְעיָן לִ ְפנֵ י בֵ ין
ַמיִם ֶׁשּלָ נּו – לָ נּו כָ ל ַהּלַ יְלָ ה [לָ נּו לְ ׁשֹון לִ ינָ הֵׁ ,שנָ ה]ְּ ,ד ַהיְנּו ֶׁש ָּׁש ֲאבּו ָ
ַה ְּׁש ָמׁשֹות ,וְ נִ ְׁש ֲארּו כָ ל ַהּלַ יְלָ ה ִּומ ֵּמילָ א ִה ְת ָק ְררּו ,זֹו כַ ּוָ נָ ִתי"ֲ .אבָ ל לָ ָמה ַהּגְ ָמ ָרא ִס ְּפ ָרה ִסּפּור זֶ ה? ָאז יֵ ׁש
ֹלׁשה ְט ָע ִמים לַ ָדבָ רַ .ט ַעם ֶא ָחד ,לְ לַ ְּמ ֵדנּו ֶׁש ָהיָה ַמ ְסּבִ יר לָ ֶהם ֶאת ַה ֲהלָ כֹות ּבִ לְ ׁשֹון ַהּק ֶֹדׁש ,וְ ֹלא בַ ֲא ַר ִּמית,
ְׁש ָ
יֹותר
ֶׁש ֲה ֵרי ֵהם ִּדּבְ רּו בַ ֲא ַר ִּמית ֲאבָ ל ֲהלָ כֹות ָא ְמרּו בִ לְ ׁשֹון ַהּק ֶֹדׁש .וְ ַט ַעם ֵׁשנִ י ,לְ לַ ֵּמד ֶׁשּצָ ִריְך ָא ָדם לְ ַה ְסּבִ יר ֵ
"מיִם ֶׁשּלָ נּו כָ ל ַהּלַ יְלָ ה" ,וְ ָאז ַאף ֶא ָחד ֹלא
לֹומר לָ ֶהם ַ
ֶאת ַה ְּדבָ ִרים ֶׁשּלֹו ֶׁשֹּלא י ְִטעּו בָ ֶהם ,וְ הּוא ָהיָה צָ ִריְך ַ
יׁשיֶׁ ,שּלָ ַמ ְדנּו ֵמ ַהּגְ ָמ ָרא ַעד ּכַ ָּמה ָהי ְָתה ֱאמּונַ ת ֲחכָ ִמיםֶׁ ,ש ַאף ֶא ָחד
י ְַחׁשֹב ֶׁש ַהּכַ ּוָ נָ ה ַמיִם ֶׁשּלֹו .וְ ַט ַעם ְׁשלִ ִ
ֹלא ָקם לָ ַרב ּבִ ְׁש ַעת ַה ְּד ָר ָׁשה ,וְ ָׁש ַאל אֹותֹוֵ :מ ֵאיפֹה בָ אּו ַה ַּמיִם ֶׁשּלְ ָך? ִמּגַ ן ֵע ֶדן? ֵמ ַא ְרּבָ ָעה נְ ָהרֹות? ִּפיׁשֹון
ּגִ יחֹון ִח ֶּד ֶקל ְּפ ָרת? ַמה ּיֵׁש ּבַ ַּמיִם ֶׁשּלְ ָך? יֵׁש לְ ָך ַמיִם ְמי ָֻח ִדים ִמ ַּת ַחת ָה ֲא ָד ָמה? ֹלא ָׁש ֲאלּו אֹותֹוֶ ,אּלָ א ָה ַרב
"איְיתּו כֻ ּלֵ י ַעלְ ָמא ַחצְ בַ יְיהּו וְ ָא ְמרּו לֵ יּה ַהב לָ ן ַמּיָא"ָ .היְ ָתה לָ ֶהם ֱאמּונַ ת ֲחכָ ִמיםָ ,היָ ה
"מיִם ֶׁשּלָ נּו" ָאז ַ
ָא ַמר ַ
כָ בֹוד לַ ָ
ּתֹורהּ ,כָ בֹוד לַ ֲחכָ ִמים ,וְ כָ כָ ה צָ ִריְך לִ ְהיֹות( .גליון  7אותיות י"ג וי"ד – ספר השיעור עמוד קכ"ב ,ראה שם).

ַר ֵּבנּו ַה ֲחזֹון ִאיׁש ָהיָה קֹונֶ ה ַמ ֶּסכֶ ת ְּפ ָס ִחים ֲח ָד ָׁשה
אֹותם לִ ְפנֵ י ֶפ ַסחֶ .אצְ לֵ נּו בַ ּבַ יִת רֹוצִ ים לְ ַה ְח ִמיר ּבָ זֶ הּ ,ומֹוצִ ִיאים
הֹוריד ֶאת ּכָ ל ַה ְּס ָפ ִרים וְ לַ ְחּבֹט ָ
ֹלא צָ ִריְך לְ ִ
עֹורְך"ּ ,כִ י ֵס ֶפר
ּכֹורְך ֻׁשלְ ָחן ֵ
"מרֹור ֵ
ּכֹורְךָ ,
בֹודה לַ ֵ
ֶאת ּכָ ל ַה ְּס ָפ ִרים וְ חֹובְ ִטים ּבָ ֶהםֲ ,אבָ ל ַא ֲח ֵרי ֶּפ ַסח יֵׁש ֲע ָ
"ּומת אֹו נִ ְׁשּבַ ר אֹו נִ ְׁשּבָ ה ֵאין ר ֶֹאה" (שמות פרק כ"ב פסוק ט').
זֶ ה נִ ְק ַרע וְ ֵס ֶפר זֶ ה נֶ ְחּבַ ט וְ ֵס ֶפר זֶ ה נִ ְׂש ַרטֵ ...
אֹותם ַה ְּס ָפ ִרים ּכָ ל ַה ָּׁשנָ ה כֻ ּלָ ּהֲ ,אבָ ל נִ זְ ָהר ּבְ ָדבָ ר ֶא ָחד
עֹוׂשה כָ כָ הִּ ,ומ ְׁש ַּת ֵּמׁש ָהיָה בְ ָ
ַאּבָ א זַ צַ "ל ֹלא ָהיָ ה ֶ
ּכָ ל ַה ָּׁשנָ הֶׁ ,שֹּלא לְ ַהּנִ ַיח ְס ָפ ִרים ַעל ַה ֻּׁשלְ ָחן ּבִ ְׁש ַעת ָהאֹכֶ ל .וְ ִאם ַא ָּתה רֹוצֶ ה לְ ַעּיֵן ּבְ ֵס ֶפרִּ ,ת ַּקח אֹותֹו בַ ּיָד.
וְ ִאם י ֶָדיָך ֹלא נְ ִקּיֹות ַאל ִּתּגַ ע ּבַ ֵּס ֶפר ּבִ כְ לָ לִּ .ומ ֵּמילָ א ֵאין ׁשּום ּבְ ָעיָה ּבְ ֶפ ַסח .וְ גַ ם ּבְ ֶפ ַסח ּבִ ְׁש ַעת ָהאֹכֶ ל ַאל
ָּתבִ יא ֵס ֶפר לַ ֻּׁשלְ ָחןִ .מי ֶׁשֹּלא זָ ִהיר ּכָ ל ַה ָּׁשנָ ה בָ זֶ ה ,לְ ָפחֹות ּבְ ֶפ ַסח ֹלא יָבִ יא ֵס ֶפר ַעל
נֹופל לְ תֹוְך ָהאֹכֶ ל ּבְ ֶפ ַסחַ .ה ֲחזֹון
ַה ֻּׁשלְ ָחן ּבִ ְׁש ַעת ָהאֹכֶ לּ ,כִ י לִ ְפ ָע ִמים ָּדבּוק ָח ֵמץ ּבַ ֵּס ֶפר וְ ֵ
לֹומד ּבָ ֶהם ּכָ ל ַה ָּׁשנָ הֶ ,אּלָ א קֹונֶ ה
ִאיׁש זַ צַ "ל ֹלא ָהיָה ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ּבְ ֶפ ַסח ּבַ ְּס ָפ ִרים ֶׁש ָהיָה ֵ
לֹומד ּבָ ֶהם ּכָ ל ִׁשבְ ַעת י ְֵמי ַה ֶּפ ַסח.
ַמ ֶּסכֶ ת ְּפ ָס ִחים ֲח ָד ָׁשה ,אֹו ֵס ֶפר ֵעץ ַחּיִים ֶׁשל ַקּבָ לָ ה ,וְ ֵ
ֲאבָ ל ֲאנַ ְחנּו ֹלא ִהּגַ ְענּו לַ ֲחזֹון ִאיׁשּ ,ולְ ָפחֹות נִ ְׁשמֹר ֶׁשֹּלא י ִָּדבֵ ק ָח ֵמץ ּבַ ְּס ָפ ִרים( .גליון 156
אות י"ט ,גליון  6אות כ"א – ספר השיעור עמוד ק"ז ,גליון  105אות י"א ,וגליון  56אותיות כ"ב – כ"ד).

האם אתה ְשנַ יִ ם?
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ּכֹותבִ ים
נּוע ,וְ י ְִׁש ַּת ֵּמׁש ּבָ ֶהם ַא ֲח ֵרי ֶפ ַסחָּ .ומה ֶׁש ְ
אֹותם ּבְ ָמקֹום צָ ַ
ָ
לּוע ּבַ ּכֵ לִ ים" ,זֶ ה מּוזָ ר,
ּבְ נֻ ְס ָחאֹות ֶׁשל ְמכִ ַירת ָח ֵמץ "ּגַ ם ֶאת ַהּבָ ַ
ּכְ ִאּלּו ְמ ֻדּבָ ר ּבְ גֹוי ּכָ זֶ ה ֶׁש ֵאין לֹו ָמה לֶ ֱאכֹל ,וְ י ִַּקח ֶאת ַהּכְ לִ י לְ בַ ֵּׁשל
לּוע וְ יֹאכַ ל אֹותֹו לִ בְ ִריאּות ...לָ כֵ ן
ּבֹו אּולַ י יֵצֵ א ִמ ֶּמּנּו ַמ ֶּׁשהּו בָ ַ
חּומ ָרא בְ ָעלְ ָמא ,וְ ֵאין צ ֶֹרְך לַ ֲעׂשֹות ֶאת זֶ ה( .גליון  6אות
זֹו ְס ָתם ְ

אּ .כֵ לִ ים ֶשׁ ֵאין ּבָ ֶהם ָח ֵמץ ּבָ ַעיִן ַרק ֶׁשּבִ ְּׁשלּו בָ ֶהם ּכָ ל ַה ָּׁשנָ הִ ,אם
ֶא ְפ ָׁשר לְ ַהגְ ִעיל ִהּנֵ ה ָמהּ-טוב ,וְ ִאם ֵהם ּכְ לֵ י ַח ְר ִסינָ ה ,אֹו ֶׁש ֵאינֹו
אֹותם ַא ֲח ֵרי ֶפ ַסח ,יָכֹול לַ ֲעׂשֹות
רֹוצֶ ה לְ ַהגְ ִעיל ֶאּלָ א לְ ַה ְׁש ִאיר ָ
נּוע ,וְ י ְִׁש ַּת ֵּמׁש ּבָ ֶהם
אֹותם לְ ַמ ְעלָ ה ּבְ ָמקֹום צָ ַ
זֹאתַ ,רק ֶׁשּי ִָׂשים ָ
ַא ֲח ֵרי ֶפ ַסח (שלחן ערוך סימן תנ“א ס“א)ּ"( .כִ י ָקנִ יס ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ְּב ֵעינֵ יּה" כ"ה – ספר השיעור עמוד ק"ט ,גליון  55אות י"ח ,גליון  104אות י"א ,גליון
לּוע ֹלא ָקנִ יס)ָּ .ומ ָרן (בשלחן ערוך שם)  106הערה  ,12גליון  156אות י"ג וגליון  158אות ז').
(גמרא פסחים ל‘ ע“א)ֲ ,א ָבל ָמה ֶׁש ָּב ַ
אֹותם ,י ִָׂשים בִ .מ ְׁש ַחת ִׁשּנַ יִ ם צְ ִריכָ ה לִ ְהיֹות ּכְ ֵׁש ָרה לְ פֶ ַסח .וְ כָ ל ָּדבָ ר ֶׁש ַּמכְ נִ ִיסים
ּכָ ַתב ּבִ ְמפ ָֹרׁש ּכָ כָ הּ :כְ לֵ י ֶח ֶרס ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ ַהגְ ִעיל ָ

לַ ּפֶ ה צָ ִריְך לִ ְהיֹות ּכָ ֵׁשר לְ פֶ ַסחֲ .אבָ ל ֵאין צ ֶֹרְך לָ ַק ַחת ַמיִם ּכְ ֵׁש ִרים
לְ ֶפ ַסח .וְ ַרק ְּדבָ ִרים ֶׁשּנִ כְ נָ ִסים לַ ֶּפה צָ ִריְך לְ ַה ְק ִּפיד ּבָ ֶהם ,לָ כֵ ן
ַסּבֹון ֶׁשּנִ ְפ ַסל ֵמ ֲאכִ ילַ ת ַהּכֶ לֶ בֻ ,מ ָּתר לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ּבֹו ֲא ִפּלּו בְ לִ י
ֶהכְ ֵׁשר לְ ֶפ ַסחֲ .אבָ ל א ֶֹדם ֶׁש ָּׂש ִמים ַעל ַה ָּפנִ יםּ ,כֵ יוָ ן ֶׁשּלִ ְפ ָע ִמים
ּפֹורר וְ נִ כְ נָ ס לַ ֶּפה ,צָ ִריְך לָ ַק ַחת ּכָ ֵׁשר לְ ֶפ ַסח .זֶ ה יָכֹול לַ ֲעלֹות
ִמ ְת ֵ
רּוׁשים ָה ֵאּלֶ ה (וראה
יֹותר ֵמ ַהּגְ ִ
רּושׁיםֶּ ,ופ ַסח ָׁשוֶ ה ַה ְרּבֵ ה ֵ
ּכַ ָּמה גְ ִ
בספר ה' ניסי חלק ב' עמוד ד"ש)( .גליון  105אות י"ב ,גליון  156אות
י"ד ,וגליון  158אות ו').

