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נטרי שבתי בעל כרחייהו
שבוע טוב ומבורך, חזק וברוך )לחזן רבי כפיר פרטוש ואחיו ר' יהונתן(, השירים א. 

שלכם השכיחו את הקורונה... תזכו לשנים רבות נעימות וטובות1. עברה 
עלינו שבת בלי תחבורה ציבורית. כתוב בזוהר )פרשת תרומה דף ק"נ ע"ב, ומובא 
בחק לישראל במדבר יום ששי( שהרשעים בגיהנם נחים בשבת, חוץ מאלו שחיללו 

שבת שמענים אותם גם בשבת, ורבי יוסי חולק שם ואומר: "לא תימא הכי" - 
אל תאמר כך, "אלא נטרי שבתי וזמני תמן בגיהנם בעל כרחייהו" - הם אמנם 
מחללי שבת בעולם הזה, אבל בעולם הבא עליהם לשמור שבת בעל כרחם2. 
וגם השבת הזאת, אותם שנלחמים בשבת שמרו שבת בעל כרחם. )לכן השבת 

הזאת איני חושב שיקחו את ליברמן וחבריו לבאר שחת, כי אולי יחזרו בתשובה(. 

נשאר עם מה שראה ושמע בילדות שלו
אתמול עלה בלבי רעיון ללמד זכות על ליברמן3, על ידי שנזכור מהיכן ב. 

האדם הזה הגיע, הוא הגיע מרוסיה, שם לפני כמה שנים היה חוק שאסור 
להיות "פרזיט" וחייבים לעבוד, כי צריך להיות "פרודוקטיבי" )=יוצר(. והחוק 
הזה מקורו בחוקי יון )לפני אלפיים שנה( שכל ילד שנולד נכה מחכים לו עד גיל 
שבע, ואם נשאר חולה, לוקחים אותו להר גבוה ודוחפים אותו, כמו "שעיר 
המשתלח"- "ככה ימחו עוונות עמך בית ישראל"... אי אפשר להבין את החמורים 
האלה, אבל ככה הם היו עושים4. והיטלר עשה יותר גרוע מזה, ולדעתו אין 
צורך בבתי חולים, כי מי שחולה שימות, והעיקר לעבוד. וגם הרוסים עשו אותו 
דבר, שאם אדם לא "פרודוקטיבי", ואינו עוזר לציבור דינו למות5, וליברמן 
הזה גדל בדעות כאלה, ולכן הוא חושב כך. ואע"פ שהיום רוסיה כבר השתנתה 
180 מעלות, כי ראו שהדרך הזאת מובילה לקיפאון, לחושך ואפילה, הוא עדיין 

נשאר עם מה שראה ושמע בילדות שלו.

מי ישלים את הלימוד שחסר לו?
אבל הם לא יודעים שחובה על כל ג.  הם חושבים שהאברכים "פראזיטים", 

1.  השבת הייתי סגור בבית, ולא בגלל שיש לי "בידוד", אלא בגלל שמפחדים וחוששים, מה 
נעשה? אבל כיון שאני יודע שיש תלמידי חכמים שנמצאים בבידוד שבועיים אני לא מדבר 

מלה. אבל אין מוטיבציה להכין את השיעור, בכל זאת ה' יעזור ויהיה שיעור טוב. 
2.  ורבי יהודה פתאיה ע"ה כותב )מנחת יהודה עמ' ק'( שאמרו לו הרוחות )הוא היה מדבר אתם( שהם 
נחים בשבת, אבל המנוחה הזאת לא שווה להם הרבה, כי הם יודעים שבמוצאי שבת חוזרים 

ולוקחים אותם לגיהנם ולבאר שחת ולכל היסורים האלה.
3.  הוא שונא את החרדים שנאה נוראה, ואומר שהם אשמים בכל הבעיות שבמדינה, והם 
לוקחים כספים שלא כדין. אבל הוא לא לוקח כספים מיותרים, רק ארבעה מליארד דולר 
בשביל בחירות מיותרות... הוא אדם "ישר", הוא לא ילך עם השמאל, אבל אם השמאל 
הולכים עם הערבים אז זה מותר... "עמון ומואב טהרו בסיחון" )גיטין ל"ח ע"א(... מה נעשה לו?!
ובגלל זה ביון הרפואה נסוגה אחורנית, ולא שווה כלום. ויש חכם רופא אחד שכתב    .4
פירוש על פרק "אלו טרפות", ובספר "כתבי זלמן אפשטיין" )היה לנו בחו"ל( כתוב שאמר לו 
אותו רופא, שחכמי התלמוד לא רק שהקדימו בהרבה את חכמי יון, אלא שברוב דבריהם 
מכוונים לאמת - למדע החדש. כי חכמי התלמוד למדו מתוך ניסיון אבל חכמי יון חולמים 
בהקיץ, ואומרים למשל: שאם אדם יש לו חום, שים לו קרח. אבל שִמים לו קרח והחום עולה... 

הניתוח הצליח אבל החולה מת...
5.  ומה יצא להם מזה? שלא היה בכל העולם פרזיטים כמו אנשי הממשלה ברוסיה, היו 

גונבים וחומסים ועושים מה שרוצים. היה אסור לאדם להיות עשיר ברוסיה.

יהודי ללמוד, כמו שהרמב"ם כותב )פ"א מהלכות ת"ת ה"ח(: כל איש מישראל חייב 
בתלמוד תורה, בין עני בין עשיר, בין שלם בגופו בין בעל יסורין, בין בחור 
בין שהיה זקן גדול שתשש כחו. אפילו עני המחזר על הפתחים ומתפרנס מן 
הצדקה ואפילו בעל אשה ובנים חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה 
שנאמר "והגית בו יומם ולילה" )יהושע א' ח'(. והוא - ליברמן לא לומד )הלוואי שרק 
לא ידבר רע על יהודים(, ומי ישלים את הלימוד שחסר לו? האברכים, הם לומדים 

ומשלימים את מה שהוא מחסיר. אמנם הוא לא יודע להעריך את זה, אבל יום 
אחד יכנס לו לראש, שהעם הזה לא בא מאתמול, אלא יש לו מסורת של 3300 
שנה, זה עם שגדל על התורה, ולכן אין בו אחד שלא יודע לקרוא ולכתוב6, 
וזה לא התחיל בימינו בגלל משרד החינוך, אלא כבר לפני מאות שנים - "וכל 
ַנִיְך למודי ה'" )ישעיה נ"ד י"ג(. ואם היית אומר להם שצריכים רק לעבוד, מתי  ּבָ
ילמדו?! וגם יש אנשים שלא מסוגלים לעבוד, אבל מסוגלים ללמוד ולפתור 

בעיות, אבל הוא מסכן ולא מבין את זה. 

אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן - מיד 
נגאלים

אבל בסוף הוא יבין, ואפילו שהוא שונא את החרדים ואת הדתיים "המשיחיים" ד. 
)ככה הוא אומר: אני לא שונא את הדתיים אני שונא רק את ה"משיחיים"...(, ואת השבת, 

משמים מכריחים אותו לשמור שבת. כתוב בגמרא )שבת דף קי"ח ע"ב( אלמלי 
משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן - מיד נגאלים. ולפני כמה חודשים הייתה 
שבת )פרשת וירא(, שכל העולם שמר אותה, ואולי כאן בארץ פחות, אבל בחו"ל 
אפילו חילוניים גמורים באו לראות מה זה שבת, ומה היא נותנת לנו. ועכשיו 
זו שבת שניה ששמרו גם בארץ ישראל, וא"כ מגיע לנו גאולה! ולא רק זה אלא 
שהרב ראובן אלבז שליט"א הביא בשם האפיפיור שאמר: תלמדו מהיהודים 
)שהיא בדרגה אחת מתחת  שנשיאה אחת באיטליה  ששומרים שבת7. ועוד דבר 
אספה מאה ויותר כמרים, ואמרה להם להגיד "שמע ישראל", וקמו  לאפיפיור( 

כולם על רגליהם ואמרו: "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד", ולמה? כי הם 
רואים שהתמותה באיטליה אינה נגמרת, ונהפכה לחושך ואפילה, ומתים 
שם מאות כמו זבובים בכל יום8. וא"כ עכשיו אנחנו רואים שהגויים מתחילים 

6.  פעם היה קיסר אחד בצרפת ששמו "קארל", 
שלא ידע לקרוא ולכתוב. ואפילו לחתום את 
שמו לא היה יודע, אז מה היה עושה? היה 
מניח דף עם עפרון מתחת לכרית, ואם קם 
באמצע הלילה מתחיל לשרבט ולשרבט. 
אבל כמה שישרבט הוא לא יודע לכתוב. 
אבל אצלנו כבר מגיל קטן מתחילים ללמוד.

7.  עד עכשיו היו מבזים אותנו על כך שאנחנו 
שומרים שבת, והיו אומרים לנו שכל מה 
שאנחנו חוסכים כל השבוע אנחנו מבזבזים 
בשבת. אבל עכשיו להפך, הוא אומר להם 

תלמדו מהיהודים לשמור שבת.
8.  באיראן כל עשר דקות מת בן אדם אחד, אבל 
המכה פסחה על יהודי איראן, היהודים שם כמעט 
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ינּו את עם ישראל במשך אלפי שנים, הגיע הזמן להיפרע  ִעּנִ לחשוב: אולי על כל מה ׁשֶ
מאתנו, ולכן הם אומרים "שמע ישראל" ואומרים למאמינים שלהם תשמרו שבת 

כמו היהודים, א"כ קל וחומר שאנחנו צריכים לשמור שבת.

צריך להזהר מאוד ממה שהוא סכנה – לשמור על ההוראות
ובימינו ראינו שתלמידי חכמים מחזיקים מעמד יותר מאחרים. אבל לא לחשוב, ה. 

שכיון שאני תלמיד חכם או אדמו"ר או צדיק, המגיפה תפסח עלי, זה לא נכון, כי 
אדם חייב להזהר מאד. יש ירושלמי )תרומות פ"ח ה"ג( שהביא אותו הגאון פרי חדש 
)יו"ד סי' קט"ז סק"א(, שהיה יהודי אחד שהביאו לו לשתות בערב יום כיפור מים ששתה 

מהם נחש9, ואמר שאינו חושש "ומאריה דצומא ליקום"- אדון ובעל הצום, כלומר 
הקדוש ברוך הוא שגזר עלינו לצום, הוא יעמוד לי ויציל אותי. ועד שלא גמר את 
זאת אומרת, שאדם לא יחשוב שהוא עושה טובה לקדוש ברוך  הכוס, נפל ומת. 
הוא, ויאמר אני שמרתי כיפור, ואתה תשמור עלי. זה לא כך, אלא צריך להזהר מאוד 
ממה שהוא סכנה10. וגם כשמתפללים צריך להתפלל במנין מצומצם, ואם יש הרבה 
שרוצים לשמוע ספר תורה, יעמדו מחוץ לבית הכנסת, וגם שם לא יהיו יותר מעשרה. 
)וגם אנחנו עשינו מנין עשרה בבית(, ואפילו שזה משעמם, אין ברירה, חייבים לשמור על 

החיים - "ונשמרתם מאד לנפשותיכם" )דברים ד' ט"ו(11.

מפני ידך בבידו'ד ישבתי
ויש כמה תלמידי חכמים שנמצאים בבידוד, לא שהם נגועים בקורונה, אלא ו. 

שאנשים באו לשמוע את השיעורים שלהם, ואחר כך נודע שאחד המשתתפים נגוע 
"מפני ידך בדד  ויש לו את המחלה הזאת. והם עכשיו סגורים שבועיים בביתם - 
ישבתי כי זעם מלאתני" )ירמיה ט"ו י"ז(. ויש אחד שאמר שהמילה "בידוד" גימטריא 
שם הוי"ה, ויותר מזה בידוד ראשי תיבות: באמת יש דין ויש דיין. היום העולם רואים 
איך עם ישראל שומרים על הבריאות של כל האזרחים, שלא יאמרו שאנחנו הבאנו 
עליהם מגיפות, כמו שאמרו פעם )בשנת ק"ט(, כי הם רואים שזה הפוך. ואם הדבר 
היה בידינו, המגיפה הייתה נפסקת גם בסין12. ולכן כל הכבוד לראש הממשלה ושר 
הבריאות ר' יעקב ליצמן שהם שמים לב לדברים האלה, ודואגים לכל חולה ושמים 

ומניחים אותו במקום מיוחד.

תֹו" "לתקן את אשר ִעּוְ
יש דברים של בין אדם לחברו שהעולם לא יודעים מהם, ז.  מה צריכים לתקן13? 

לא מתים כי יש להם זכויות של תפילה ומצוות. וזה לא רק מהיום, כבר לפני עשרות שנים כשסדאם 
חוסיין מעירק היה נלחם באיראן, והיה שולח טילים כימיים, ולא היה להם לא מסכות ולא כלום, כל 
אחד והמזל שלו, אחד היה מת והשני נפצע, והגויים האיראנים כשהיו רואים טיל מגיע אליהם היו 
נכנסים לבית של יהודי, והיהודי היה מתפלא, מה אתם באים אלי? אין לי שום דבר - כמוני כמוכם. 
והיו עונים לו: לך יש מזוזה שיש בה שם שמים לכן אנחנו רוצים לחסות בצלך – "אשר באת לחסות 
תחת כנפיו" )רות ב' י"ב(, באים שם ויושבים ולא ניזוקו, ככה שמעתי וככה ראיתי, לכן חשוב שאדם 

ידע מה סגולתם של התורה ויראת השמים והשבת. 
9.  לא בדיוק נחש כי הנחש לא שותה מים, אלא רחש - מין שרץ כזה, שהמים שהוא שותה מהם 
נעשים מורעלים. ]א"ה: ואני קראתי מאמר של ד"ר מרדכי רענן בענין, הוא כותב שרוב ככל הנחשים 
שותים מים ודברי חז"ל כפשוטם, אלא שלפי הידוע לנו הוא אינו מטיל ארס בשעה ששותה )איידי 
דטריד למבלע לא פלט...(, אבל שאריות ארס שכבר בפיו יכולים להיכנס למים. אלא שלדעת הרופאים אין 

סכנה בשתית ארס, ועל זה כתב הרב ד"ר מרדכי הלפרין שאם יש בפה איזה פצע וכדו' )כמות החתכים 
המיקרוסקופיים שיש בפה ובמערכת העיכול אינה מבוטלת(, הארס מסוכן לא פחות מהכשה כי דרך הפצעים 

הוא נכנס למחזור הדם. ועוד שאין למדע ידע על כל סוגי הארס הקיימים. העורך[.
10.  וכבר כמה חסידויות בארץ ובחו"ל סגרו את דלתותיהם, ביניהם: גור, ויז'ניץ, ליובאוויטש, 
סאטמר, ואחרים. ואמרו ששמונים שנה מאז שנפתח 770 של חב"ד לא סגרו אותו, והשנה סגרו 

אותו, אין מה לעשות.
11.  יש אנשים משוגעים שחושבים שראש הממשלה המציא את הקורונה הזאת בשביל שהוא 
ישרוד וישאר ראש ממשלה, עד שאחד השתגע וכתב "הדמוקרטיה מתה בישראל", כי אם יש 
דמוקרטיה צריך לא להתחשב בקורונה... ככה מדבר בן אדם שיצא מבית משוגעים, נראה אותו 
אם הקורונה תפגע בו, יעזור לו משהו?!... ראש הממשלה לא הביא את זה, זה התחיל בסין ומשם 
התפשט לאיטליה ולצרפת ולכל העולם כולו - "אין בית אשר אין שם מת" )שמות י"ב ל'(. ובישראל 
הכי טוב מכולן, יודעים מה זה נפש אחת מישראל, וארץ ישראל שומרת על יושביה, ואפילו על 
הגויים שנמצאים בישראל, כדי שלא יאמרו שאנחנו שמחים לאידם חס וחלילה. לכן צריך לשמוע 

בקול התורה והרופאים, ולא להתחכם יותר מדאי.
12.  אבל בסין מעלימים ולא מספרים, וגם באיראן כל עשר דקות מת אדם, והם מספרים רק על 

אחד מני אלף. לא עושים כך, כל אחד צריך לדאוג לאזרחים שלו.
13.  יש אומרים שצריך להאמין בשלושה עשר עיקרים שקוראים בכל יום. אבל בדרך כלל מאמינים 
בהם, ואם יש אחד שכופר אין מה לעשות אתו, לא תוכל להלחם בכפירה, כי כתוב בגמרא )ע"ז י"ז 
ע"א( כל דפריש ממינות, מיית - כל מי שפורש מהכפירה מת, הוא לא יכול להחזיק מעמד, כי הוא 

לא יכול להאמין. אי אפשר לכפות על אדם אמונה, ורק אדם שלמד או שקרה לו מקרה בחייו יודע 

כמו: "אהבת ֵרעים", דהיינו להוריד את השנאה והאפליה. הרבה מספרים על בנות 
ספרדיות שלמדו ביסודי וקבלו ציונים הכי גבוהים, אבל כשמגיעות לסמינר אין 
כי אם ההורים האשכנזים רואים סמינר שמקבל  ולמה?  להם סיכוי להתקבל, 
יותר משליש ספרדים, הם מוציאים משם את בנותיהם. צריך להגיד להם שיוציאו 
בנותיהם! האמת היא מעל כל האיומים האלה, כי אם אתה אדם אמיתי אתה לא 
צריך להסתכל על אף אחד. ואם יבואו חמישים אחוז אשכנזים לישיבה שלנו, אומר 
להם שיבואו בשמחה רבה, וילמדו את הקריאה הנכונה והטעמים הנכונים, והעיון 
הישר, ואת הפסיקה, וילמדו גם את הכתב הספרדי14. אסור לעשות אפליה בין יהודי 
ליהודי. המידה הרעה הזאת הרסה את העולם. ואני לא מתלונן רק על האשכנזים, 
אלא גם על הספרדים, שהם מרגישים רגשי נחיתות, והם רצים ומנסים בכל כוחם 
כדי שבנותיהם תלמדנה בסמינרים אשכנזים. אם היה להם טיפת שכל, הם היו 
עושים סמינרים ספרדים, ויביאו לשם את המורות הכי טובות, וילמדו שם ברמה 

יותר גבוהה מסמינרים אשכנזים15. אבל הם לא עושים את זה16. 

ס"ת שהתחילו לקרוא בו הפרשה ונמצא פסול
אם אני אומר דבר נכון לא אכפת לי שכל העולם יחלוק עלי, שיחלקו בכל ח. 

כוחם, אבל אחרי מאות שנים ידעו שאני אמרתי אמת. ואני יודע שהתכונה הזאת 
הייתה לרמב"ם )איני יודע אם ירשתי את זה ממנו, או שזה מטבעי...(. למשל הרמב"ם כתב 
ולקרוא בספר תורה פסול, ומברכים  שרשאים לעלות  )פאר הדור סי' ט'(  בתשובה 
עליו, וכתב שכך פסקו רבותינו הרי"ף )רבנו יצחק אלפסי( והגאונים ועוד. הדבר הזה 
היה תמוה בעיני הפוסקים, והרשב"א )הובא בארחות חיים הלכות קריאת ס"ת אות ה'( כתב 
שזה סותר מה שהרמב"ם כתב בחיבור שלו )פ"י מהלכות ס"ת ה"א( שספר תורה פסול 
זה כמו חומש, ולא מברכים עליו. והתחילו לפלפל מה הרמב"ם כתב בהתחלה ומה 
כתב בסוף, האם כתב את המשנה תורה לפני התשובה או להפך. וככה נמשך הדבר 
במשך ארבע מאות שנה, שמי שמוצא פסול בספר תורה מוריד את הספר17. אבל 
הרמב"ם לא סובר ככה ואין סתירה בדבריו. אמנם הס"ת פסול מבחינת הכתיבה, 
אבל הוא פוסק שגם על ספר תורה פסול מברכים, וככה פסקו רבותיו הקדמונים, 
כי בספר תורה העיקר הקריאה, ולא הכתיבה. וזה חידוש גדול18. ורבנו יעקב בי רב 
)רבו של מרן( אמר )הובא בב"י סי' קמ"ג( שאנחנו סומכים על הרמב"ם לגבי דיעבד, ולכן 

אם קראת את הפרשה כולה ומצאת פיסול בקטע של ששי או שביעי, תביא ספר 
תורה אחר אבל אל תתחיל לקרוא בו מהתחלה, אלא תמשיך. ולכאורה איך אפשר 

מה זה הערך של האמונה.
14.  היה לי תלמיד אשכנזי בחו"ל ששמו יוסף יצחק פינסון הבן של הרב ניסן פינסון ע"ה, שלמד 
לכתוב כתב ספרדי מאד יפה )עד שיש לו כתב ספרדי יותר טוב ממני...(, ועשה חידושים על הגמרא, וביקש 
ממני שאקרא לו שם )לספר שלו(, אמרתי לו: "וייף בגודלו", שאל אותי מה זה? הראיתי לו שזה פסוק 
פינסון. והוא היה יודע לכתוב כתב ספרדי כמו  יצחק  יוסף  ביחזקאל )ל"א ז'(, ויי"ף ראשי תיבות: 
ספרדי מובהק, והיה יודע לקרוא בתורה ולבטא את הכל - עי"ן, קו"ף, חי"ת, צד"י וגימ"ל, ממש 
הכל. ולא רק שאביו לא התנגד, אלא אדרבא הוא שמח בזה, וכשהתחלנו ללמוד כללי העיבור, אביו 
שמח ואמר: עכשיו הבן שלי ילמד הלכות קידוש החודש של הרמב"ם, זה נפלא מאד! כי בישיבות 

אחרות לא לומדים את זה.
15.  ולא להתבייש כשמכנים אותו "ספרדי -צפרדע"... כי ספרדי זה לא צפרדע, ספרדי זה בן אדם, 

והרמב"ם היה כותב אני הספרדי, ובן גבירול כותב אני הספרדי.
16.  פעם ביקשו ממני מהסמינר שלנו להעביר שלוש בנות מוכשרות לאיזה סמינר מפורסם בתל 
אביב, ואמרו לי: תדבר עם המנהלת, היה לי את הטלפון שלה, ובהתחלה לא רציתי לדבר, כי אני 
לא משפיל את עצמי בפני אף אחד, אבל בכל זאת התקשרתי ואמרתי לה: יש לנו שלוש בנות 
ָרָרה'. למה  שלמדו אצלנו, את מוכנה לקבל אותן? אמרה לי: מה פתאום, אתם מביאים לנו את ה'ּבְ
את אומרת שהן 'בררה'?! מי אמר לך שהן 'בררות'?! וכי בדקת אותן?! הן חכמות יותר ממך! על 
מה את מתגאה וקוראת להן 'בררה'?! אני מעיקרא לא רציתי לבקש, ואם את לא רוצה לקבל אל 
תקבלי, לא צריכים אותך. ולהיפך, אם יתנו לי מיליון דולר ויגידו לי שישימו את הבנים שלי בישיבה 
'איקס' ובאותה ישיבה לא לומדים לא עי"ן ולא חי"ת, ולא מדברים כמו המסורת שלנו )ולא אומרים "אמר 
רבא", ולא "אמר אביי", ובמקום "אמר רבא" אומרים להם "אמר רֹוֶבא", כאילו יש לו רובה... והראב"ד אומרים "הראייבד"... 

וכל מיני דברים כאלה. מה נעשה להם, אני אוכל לחנך אותם?! מי אני בכלל( אני לא ארצה. כי אני רוצה שהבנים 

ילמדו כמו שלמדו אבות אבותינו לפני אלף שנה. 
17.  ופעם אצל אבא ע"ה הורידו שבעה ספרי תורה בזה אחר זה. וזה היה בפרשת נשא, מצאו בעיה 
בראשון והביאו אֵחר וגם בו מצאו בעיה, וכך עד שהביאו ספר שביעי וגם בו מצאו בעיה, אז אבא 

אמר: זהו, מכאן להבא לקרוא בלי ברכה, וקראו בתורה בלי ברכה, וגם הפטרה בלי ברכה.
18.  והביא הוכחה ממה שכתוב בגמרא )גיטין ס' ע"א( שספר תורה שיש בו רק חומש אחד אין קוראים 
בו משום כבוד ציבור. ולכאורה וכי יש לך פיסול יותר מספר שיש בו רק חומש אחד וחסרים ממנו 
כל שאר חמשה חומשי תורה?! אלא מוכרח שלולא הטעם שאין זה כבוד הציבור שיקראו מחומש 
אחד, היינו קוראים גם בחומש אחד. אבל הפוסקים לא התייחסו כל כך להוכחה הזאת, כי אפשר 

לדחות אותה. 



להמשיך הרי התברר שהספר תורה הראשון פסול? אלא שאנחנו סומכים על 
הרמב"ם לענין דיעבד. ומה שקראנו קראנו, ולא חוזרים. וככה פסק מרן )סי' קמ"ג 

ס"ד(, שממשיכים בספר תורה אחר מכאן ולהבא. 

ספרי תורה צריכים גם בדיקת אדם וגם בדיקת מחשב
עד שהגיע המחשב "זכותו יגן עלינו...". כי המחשב גילה ש-80% מהספרים ט. 

שבימינו הם פסולים, ולא פיסולים של פיסוק ודיבוק, אלא פיסולים של מלים 
ואותיות חסרות19, האם נאמר שכל השנים שקראו, הם קראו בספר תורה פסול? 
)זו עיירה בדרום תוניסיה על יד  וראיתי את זה פעם בספר תורה אחד בחו"ל בצלאת טאמזרת    .19
גאבס, וכשנחרב ביהכ"נ שם הביאו את הס"ת לביהכ"נ חדש בתונס, והוא על יד בית-הכנסת ר' דוד פרץ(. הייתי שם 

וקראתי בו בפרשת נשא, והגעתי ל"אחירע בן עינן" שביום שנים עשר יום, וראיתי שכתוב שם 
)ז' פ"ג( "כבשים בני חמשה", וחסר מילה "שנה", ולמה? כי מי שכתב התעייף, כבר כתב "ביום 

הראשון" ו"ביום השני" ו"ביום השלישי" לכן כשהגיע ליום שנים עשר דילג - שילמד מחבריו... 
כמו שהגמרא )תענית ח' ע"א ועוד( אומרת: "יגיד עליו ריעו" )איוב ל"ו ל"ג(... ולא זו בלבד, אלא שקראו 
בספר הזה עשרות שנים, כי זה בית כנסת ישן והספר גם כן ישן, ואף אחד לא הרגיש.          ופעם 
כתבו בגליון "קולמוס" )הוא יצא עוד לפני שעיתון "משפחה" הוציאו את ה"קולמוס" שלהם(, כמה שגיאות יש 
בספרי תורה, וכתבו שם ששמונים אחוז מספרי התורה שנבדקו נמצאו פסולים ממש )ואחד מספרי 
התורה היה בבית הכנסת של הרב וואזנר ע"ה(. והביאו שם שבס"ת אחד היה כתוב בו בפרשת וארא )שמות ו' 

ח'(: "והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לשאת אותה" במקום "לתת אותה", כלומר שה' 
אומר שהוא נשא את ידו ונשבע לשאת ולהרים את הארץ למעלה, שיקחו אותה אברהם יצחק 
ויעקב... ואף אחד לא הרגיש. למרות שקראו בו במשך שנים רבות. ולמה? כי במבטא האשכנזי 
מבטאים "לתת" כמו "לוסס" ו"לשאת" גם כן מבטאים "לוסס", שניהם אותו דבר... אבל איך יתכן 

נוסח תפלה לעצירת מגיפת הקורונה
ממרן ראש הישיבה הגאון הרב מאיר מאזוז שליט"א

יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי 
אבותינו, שתבטל מעלינו ומעל כל 
עמך ישראל בכל מקום שהם, את 
חללים  המפיל  "הקורונה"  נגיף 

בעולם ואין מושיע.
אנא ה' מנע מגפה מנחלתך, וכשם 
רבנו  בימי משה  שעצרת המגפה 
ואהרן הכהן ע"ה, כן תעצור המגפה 
מעלינו ומעל כל העולם, ויצאו כל 
בני ישראל מבתיהם ומבידודיהם, 
ובריאות איתנה  ברפואה שלימה 
לאורך ימים ושנים טובות אמן ואמן.



כותב הרב עובדיה ע"ה בשו"ת יחוה דעת )עי' ח"ו סי' נ"ו בהערה(, שיש לנו את הרמב"ם 
לסמוך עליו במה שכבר קראו בשנים שעברו, כי אחרת - "לא מצאנו את ידינו 
ורגלינו בבית הכנסת" )ע"פ יבמות דף ע"ז ע"ב ועוד(, כי כל הזמן חשבנו שרובם כשרים 
ואמרנו נלך אחר הרוב, אבל היום נודע לנו להפך שרובם פסולים. ועוד מימי רבי 
חיים פלאג'י היה דבר כזה )עיין בשו"ת לב חיים ח"ב סי' קע"ו(. וא"כ על כרחנו שהלכה 
כמו הרמב"ם. הרמב"ם חיכה שמונה מאות שנה עד שכולם יבינו שהוא צודק. 
וכמו שכתוב בפסוק: "ואולם כולם תשובו ובואו נא, ולא אמצא בכם חכם" )איוב 
י"ז י'( - תבואו כולכם ותקשו, ובסוף נגלה שאין בדבריכם חכמה, כי סוף-סוף אתם 

רואים שאין אפשרות אחרת. הייתכן ספר תורה שיש בו 304,000 אותיות וקצת 
יותר, שלא תהיה בו שגיאה אחת?! לכן היום צריכים לבדוק גם על פי מחשב. אבל 
לא רק מחשב אלא גם בדיקת אדם20, ואם תגידו שבדיקת מחשב לבד מספיקה, זה 
לא נכון, יש דברים שהמחשב טועה, מחשב לבד לא מספיק21, צריך שתים - גם 

שלחזן אין עינים והוא לא רואה שכתוב בטעות "לשאת"?! עד שבא המחשב ואמר להם: מה קרה 
לכם? צריך להיות כתוב "לתת" ולא "לשאת". 

20.  פעם בג'רבא לא היה כמו היום שבודקים את כל הספר תורה ביומיים. אלא היו בודקים אותו 
אות אות, ורבי מנונא חדאד ז"ל )שמו בנימין, וקוראים לו "מנונא" כמו רב המנונא סבא של הזוהר, ובמקום המנונא 
אמרו "מנונא", וחי 94 שנים( סיפר לי על אביו הרב אבא שאול חדאד ע"ה שהיה רב בעיר בנגרדאן )ולפני 

זה היה בג'רבא(, שנתנו לו ספר תורה להגיה, והיה מגיה אותו לאט לאט, אות באות. אמרו לו: כמה 

עשית? אמר להם: עשיתי שני חומשים. אמרו לו: צריכים לעשות מהר מהר, ולכן אנחנו נעביר 
את זה למישהו אחר להגהה, אמר להם: תשלמו לי על שני החומשים שעשיתי, אמרו לו: אנחנו 
לא משלמים, כי לא עשית את הכל. אמר להם: ככה? בסדר. אז הוא סימן לעצמו שלוש שגיאות 
שמצא בס"ת ולא תיקן אותם, ואמר, אח"כ אני אראה מה שיגידו. ונתנו את זה למישהו אחר, ותוך 
שבוע גמר את כל הספר תורה ורצו לעשות הכנסת ס"ת. והוא בדק וראה שמתוך שלושת הדברים 
שמצא, שנים תוקנו ואחד לא נתקן, כי המגיה השני לא שם לב. אמר להם: תדעו שהספר תורה 
פסול! אמרו לו: למה אתה אומר שהוא פסול? אמר להם: אני לא אגיד לכם עד שתשלמו לי על 
שני החומשים שעשיתי. שאלו אותו: אתה בטוח שפסול? אמר להם "בטוח וחצי"... אמרו אנחנו 
נשלם לך ותראה לנו היכן הטעות. אחרי ששילמו לו, אמר להם הנה תראו כאן וכאן, לא שמתם לב. 

הוא היה בודק אות אות, "בראשית" - בי"ת רי"ש אל"ף שי"ן יו"ד תי"ו. "ברא" - בי"ת רי"ש אל"ף.
21.  פעם אחת ראיתי בספר "שירה לחיים" שיש בפרשת האזינו תרי"ג מלים, והאמנתי למה שכתוב. 
ואמרתי שיבדקו במחשב, ובדקו ונמצא שיש 615, כלומר עוד שתי מלים נוספות, התפלאתי איך 

אדם וגם מחשב, אין לנו ברירה22.

צריך לשמוע את דברי הרמב"ם ולהבין אותם
יש הרבה דברים שהרמב"ם אמר ולא הבינו אותו, ואפילו הקשו עליו בתקיפות י. 

רבה. כמו מה שהרמב"ם כתב הוכחה על מציאות הבורא, מזה שהוא מסבב את 
הגלגל בלי קץ וסוף )הלכות יסודי התורה פרק א' הלכה ה'(, ובא היעב"ץ וכתב שזה נראה 
כמו דעת הסוברים שהעולם קדמון, ותמה על הרמב"ם איך דיבר על קדמות העולם 
הרי אנחנו מאמינים שהעולם התחדש, אבל באמת הרמב"ם לא אמר שהעולם 
קדום, הוא רק אמר שה' מסבב את העולם בלי סוף, וזה נכון, מזמן שנברא העולם 
ועד ימינו הגלגל מסתובב בלי סוף, א"כ מה רוצים מהרמב"ם?! ומדוע הרמב"ם 
לא כתב בפירוש את בריאת העולם, כי אם אתה אומר שיש זמן מסויים שהעולם 
נברא והוא אינו קדמון, א"כ ודאי שיש בורא לעולם23, והרמב"ם באותו מאמר בא 
להוכיח גם לאותם שאינם מאמינים שיש לעולם התחלה, והוכיח להם מזה שהגלגל 
מסתובב תמיד, וכי יש לו לגלגל שכל ודעת? אלא יש מי שמסובב אותו. אמנם אנו 
יודעים היום שאין גלגלים, אבל כדור הארץ מסתובב וכל מערכת השמש מסתובבת 
וכולם מסתובבים, ומי מניע אותם? לכן צריך לשמוע את דברי הרמב"ם ולהבין 
זה יכול להיות הרי ראיתי כתוב שיש רק 613, ספרתי את המלים בעצמי וגיליתי שיש 614, ואיך 
המחשב אמר 615? מה מתברר? שהמחשב סופר כל מה שכתוב, ואחרי שירת האזינו בחומש, 
יש אות "פ" לומר שזו פרשה פתוחה, אבל המחשב חשב שזו עוד מלה, ולכן יצא לו שיש 615... 

ולמעשה זה לא ככה ]ואולי אותו מחשב החשיב "ה לי"י ]תגמלו זאת[" כשתי מלים[.
22.  היה לנו תלמיד בישיבה שיש לו זיכרון טוב ויש לו שכל טוב, ובגיל שלוש בא מצפאקס ללמוד 
אצל אבא ע"ה בתונס. ופעם אחת בקשו ממנו בא"י שיכתוב ס"ת )יש לו כתב יפה(, והוא כתב ספר 
תורה, והמחשב לא מצא בו אף שגיאה חוץ משגיאה אחת, מה השגיאה? שבמקום לכתוב: "ואשה 
גרושה מאישה לא יקחו" )ויקרא כ"א ז'(, הוא כתב: "ואישה גרושה מאישה לא יקחו" - בעלה גרושה 
מבעלה... אשה זה בלי יו"ד, יש דגש בשי"ן, והוא טעה, והמחשב גילה את זה. זאת אומרת שבלי 
מחשב אי אפשר לסמוך על הזיכרון, על החכמה ועל הדעת. שום דבר. לכן לולי הרמב"ם לא מצאנו 
ידינו ורגלינו בבית הכנסת. אדם צריך לשמוע מה שהראשונים אומרים. ובפרט שהרמב"ם לא אמר 

את זה מדעתו. אלא כתב שכך קיבל מהגאונים רבי יצחק אלפאסי ואחרים.
23.  לא כמו המשוגעים של דורנו שיודעים שהעולם אינו קדמון ואפילו הכי אומרים שהעולם 
נברא ממפץ, זה טירוף של פילוסופים. )אומרים שפילוסוף זה נוטריקון: "פה ללא סוף", כי כל הזמן הוא מפטפט...(.
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אותם, ומי שלא מבין שידלג את הקטע ההוא.

"אשרי משכיל אל דל"
ודבר שני שצריך לתקן, זה לעזור לעניים, הפסוק אומר "אשרי משכיל אל דל יא. 

ביום רעה ימלטהו ה'" )תהלים מ"א ב'(, מה זה "משכיל" אל דל? "משכיל" פירושו שהוא 
מבין את העני, ולא מחכה עד שהדל יבקש, כי יש אנשים שמתביישים לבקש, אלא 
מתי שהוא רואה שחבירו נראה רזה, והוא עם נעליים קרועות וחולצה קרועה, 
הוא מיד מבין שאין לו, ונותן לו מה שהוא יכול24. כל אדם צריך לדעת, שבמיוחד 
עכשיו שהרבה אנשים יצאו ל"חופשה ללא תשלום", צריך לעזור לעניים, וזו זכות 

שתעמוד לנו מהקורונה הזאת. ויהי רצון שיהיה לנו פסח כשר ושמח25.

זמן סוף אכילה שריפה ביטול ומכירת חמץ
ביום ערב פסח זמן אכילת חמץ הוא עד השעה עשר, ובלוח כתבנו 10:10. ונכון יב. 

יש עושים חומרות ואומרים שהזמן הוא עוד לפני  להפסיק עשר דקות לפני כן. 
השעה עשר, ויש מקילים ומתירים עד אחת עשרה, כי הם מחשבים את השעות 
מהנץ עד השקיעה. והנכון הוא כמו שעשינו, והסברנו את זה בהרחבה פעמיים 
שלוש )עיין בספר השיעור עמ' קל"ב ובס' ה' נסי ח"ב חלק השו"ת סי' ו'(. לכן בשעה עשר נגמר 
ולא צריכים  זמן אכילת חמץ. אחרי זה יש זמן של שריפה וביטול ומכירת חמץ. 
להקל לקטנים לאכול חמץ אחרי השעה עשר ולסמוך על הדעות שמחשבים מהנץ עד 

24.  פעם מֹוָרה אחת שמה לב שאחת הבנות מביאה כל יום לחם יבש. והתברר שהיא ענייה מרודה. 
והיא הלכה ועוררה את כולם לעזור לה.

25.  יש פסוק: "וידבר ה' אל משה ואל אהרון ויצום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים" )שמות 
ו' י"ג(, מה זה "ויצום אל בני ישראל"? בשלמא מה שמצווה אותם על פרעה, אין הכי נמי, שיתרו 

בו "אם לא תשמע בקולנו תקבל מכות", אבל לבני ישראל מה צריך לומר להם? זכורני שראיתי 
במפרשים שציום אל בני ישראל שיהיו גומלים חסד זה לזה.

השקיעה, כי יש למזלנו הרבה אוכל בפסח שהוא כשר לכל הדעות, ואין שום בעיה. 

מכירת חמץ עם מסירת מפתח
יש אומרים שמכירת חמץ כתובה בתוספתא, אבל זה לא כתוב שם, אלא מה יג. 

שכתוב בתוספתא )פסחים פ"ב ה"ז( זה שאם אדם יש לו כמות גדולה של חמץ והוא 
נמצא בספינה וגוי אומר לו: תן לי קצת מהחמץ שלך, הוא אומר לו: "עד שאתה 
לוקח ממני חמץ במאה קח במאתים, ואחר כך נראה". והגוי לא משתמש בהרבה 
חמץ, ואחרי פסח יאמר לו: השתמשת בכל החמץ? והגוי אומר לו: לא, השתמשתי 
רק בחצי. אז תמכור לי בחזרה. וזו מכירת חמץ, כי בשעה שמכר הוא מכר לגמרי, 
אבל המכירה שלנו נקראת "מכירה פורמאלית", זה לא מכירה ממש. אבותינו היו 
ּמֹות, כי היה לוקח את  נזהרים לתת את המפתח ביד הגוי, אבל הגוי היה עושה ׁשַ
המפתח, ופותח את החנות ושותה וודקה ובירה כאוות נפשו הוא וחבריו, וכולם 
שותים וזוללים וסובאים. והיו כמה עצות להנצל מהם26. אבל במשך הדורות כבר 
26.  פעם מישהו הלך לרב, אמר לו מה אני אעשה הוא יגמור לי את כל הסחורה, אמר לו הרב תחכה 
עד שתראה אותו שהוא נרדם, ואז תביא כמה חכמים שזריזים בידיהם והם יקחו לו את המפתח 
מהכיס, ותסגור את החנות והמפתח ישאר בידך, כי אתה מכרת לו, ואם הוא איבד את המפתח 
זו בעיה שלו. הגוי קם, ורואה שאין לו מפתח, הלך לחנות, ורואה שהיא סגורה )שע"ת סי' תמ"ח ריש 
סק"ח(. והיה מקרה אחר דומה שבא יהודי לרב, ואמר לו: הגוי הזה מכלה לי כל מה שיש בחנות, 

מה אני אעשה לו, אני מכרתי לו בכמה גרושים והוא יושב לי על כל החנות. אמר לו הרב, תקרא 
אותו אלי. בא הגוי לפני הרב, אמר לו הרב: יש לי מכתב חשוב מאוד לשלוח אותו לעיר אחרת, 
ן. כתבו פעם על הדואר של ישראל "צבי", אבל היום  )היום אני לא יכול לשלוח מכתבים בדואר, כי על פי רוב הדואר יׁשֵ

צריך למחוק את היו"ד כי קוראים לו צב והוא לא יכול לזוז, מה נעשה לו, "שש עגלות צב ושני עשר בקר" )במדבר ז' ג'(...(. 

לך תעביר את המכתב הזה לייעדו, והיעד הוא במקום רחוק שצריך כמה ימים להגיע לשם, ועד 
שהגוי הולך כבר יעבור פסח, והוא שילם לו את שכרו, אבל שכרו לא יגיע למה שהוא זולל וסובא. 
והוא לקח את זה, ואחרי שחזר כבר נגמר הפסח, ואין לו מה לעשות )שע"ת שם(. אבל כמה העצות 
האלה יועילו, פעם פעמיים או שלוש, ויש עוד עצות אחרות, פעם היה ליהודי אחד חנות של מיני 
מתיקה, והיה לו גם סוכריות חמץ. אז הוא הלך לרב הראשי של תונס רבי מרדכי אמייס הכהן ע"ה, 



לא היו יכולים לעשות את העצות האלה. ולפני 150 שנה בעיר למברג )וקוראים לה 
גם "לבוב"( עשו תקנה טובה27 )ככה מביא בספר המועדים בהלכה( שכולם נותנים הרשאה 

לרב שימכור את החמץ לגוי שהוא מכיר אותו. וככה עושים עד היום, אבל נשכח 
הדין שצריך למסור את המפתח, כי הם ברחו מזה, כיון שהיו חוששים שהגוי יקח 
את המפתח ויעשה מה שירצה, וסמכו על הפרי חדש )סימן תמ"ח( שבדיעבד אפילו 
לא נתן את המפתח זה מועיל. אבל אדרבא עכשיו שמוכרים על ידי הרבנות ועל 
ידי הרב של העיר, שייתנו את המפתח בידו. ואם הרב יאמר מה אני אעשה אתו, וכי 
אני גוי? יאמרו לו: אתה תיקח את המפתח, ותאמר לגוי: יש לך בחנות אחת סחורה 
בחמשת אלפים שקל, ובחנות אחרת סחורה בעשרת אלפים שקל, וכשתביא את 
כל הכסף אתה יכול לקחת את הכל, וכל זמן שלא תביא, המפתח יהיה עירבון בידי, 
וככה הגוי לא יכול להיכנס לחנות, והמכירה נחשבת מכירה, והמפתח לא בידך 
וגמרנו את הסיפור. חשבתי שאף אחד לא חשב על זה, פעם דברתי על ענין המפתח 
ואמרו לי שהרב מנצור בן שמעון ע"ה היה עושה ככה, ונדמה לי שגם הרב טובייאס 

שליט"א היה עושה ככה28. ואנחנו עושים את זה, ומי שישמע, יבורך מפי עליון.

ואמר לו: מה אני עושה, אמר לו תעשה שני מפתחות כמו שעושים בכספת, מפתח אחד בשבילך 
ומפתח אחד לגוי. ותן לגוי מפתח, ואתה סוגר במפתח שלך, וכך אתה לא יכול לפתוח וגם הוא לא 

יכול לפתוח. ויש עצה דומה באחרונים. 
27.  בעיר הזאת היו כמה תלמידי חכמים גדולים, ואחד מהם היה רבי יוסף שאול נתנזון.

28.  אבל אחרים אומרים "לא דק", מה לא דק?! תפתח את הפוסקים, את כף החיים )סימן תמ"ח אות 
מ"ו(, וטורי זהב )שם סק"ד(, ומגן אברהם )שם סק"ד(, וחק יעקב )שם ס"ק י"ד(, כולם אומרים שצריך למסור 

את המפתח, ותמיד מסרו את המפתחות. למה אתם מחפשים קולות, ומאידך אתם עושים חומרות 
בלי סוף, "שרויה" אסור, ו"מצה עשירה" אסור, ולא לוקחים חסה, אלא לוקחים רק קריין, אפילו 
שהחכם צבי כתב )שו"ת חכם צבי סימן קי"ט( שקריין הזה הוא סכנה ואין בו מצוה, אתם עושים את כל 

החומרות, אבל למכור חמץ בדרך פשוטה וישרה כזאת, לא רוצים.

אסור להחמיר בתרופות
מותר לקחת בפסח תרופות אף שיש בהם חשש חמץ, ורק תרופה שמוצצים יד. 

אותה זה לא פשוט להשתמש בה, אלא אם כן זה חולה שיש בו פיקוח נפש, או 
ילדים שעלולים להסתכן ח"ו וכדומה. וגם במה שמתירים לחולה יש דרך למכור 
את החמץ הזה מערב פסח, ולהניח אותו בפינה מיוחדת, בשביל לתת לחולה. אסור 
להחמיר בתרופות29. ולכן כל תרופה שיש בה טעם פגום, מותר לקחתה בפסח, וכל 
תרופה שאדם בולע, מותר. ורק אם זו תרופה שלא בולעים אלא מוצצים אותה, צריך 

לבקש מהרופא שיתן לו תרופה אחרת בצורה אחרת30. 

לסיים מסכת ולחדש חידושים
חשוב לגמור מסכת עד ערב פסח, בין מסכת משנה או מסכת גמרא. אבל טו. 

לא לגמור סתם, אלא להשתדל לחדש. כי התורה כולה מלאה חידושים, ויש בה 
אדם ישתדל לחדש ולכתוב. יש כאלה שאומרים מה אני אכתוב,  רעננות31, ולכן 
אם הקושיא היא קושיא בטח כבר הרגישו בה, ואם הקושיא אינה קושיא, וכי אני 
אכתוב שטויות? אבל זה לא נכון, כי הקושיא קושיא, ועליך לכתוב, וגם אם אינה 

29.  היה אברך מסכן שהייתה לו בעיה נפשית, והוא רצה להחמיר בפסח, שלשה ימים הוא החמיר 
ולא לקח כדורים, וביום שני של חול המועד הפיל עצמו מקומה שלישית ומת. והוא אשם בדבר 
כי הוא לא לקח תרופות, ובלי תרופות הוא לא היה יכול לחיות. מה אתה מתחסד? במיוחד בארץ 

ישראל שרוב ככל התרופות אין בהם חשש חמץ ב"ה.
30.  אבא ע"ה היה מחמיר בזה, והיה אחד מהאחים שהיה צריך תרופה, והלך לרופא יהודי ששמו 
דוקטור כלפון )אבא שלו היה תלמיד חכם(, אמר לו תן לי תרופה, אמר לו יש בה חשש חמץ, אמר לו תן 
לי זריקה. אמר לו זריקות על אנטיביוטיקה? אתה מגרש את הזבוב בפטיש. אמר לו כן, אני רוצה 

לגרש את הזבוב עם פטיש, מסכים או לא? אמר לו: טוב אתן לך זריקות.
31.  השבוע למדנו את המשנה הראשונה של מסכת תענית עם הגמרא שעליה והלשון היתה קשה 

מאד, הסברתי להם פירוש יפה מאד, והמשנה הולכת חלק, וכתבתי את זה.

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



א. ְּבֵליל ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּבִניָסן ]ֵליל ֶעֶרב ֶּפַסח[ 

ֵיׁש ַמִּתיִרים ֶלֱאכֹל ַמָּצה ]ַאף ֶׁשְּבֶעֶרב ֶּפַסח 

ָאסּור ֶלֱאכֹל ַמָּצה[. ּוָמָרן ָהַרב עֹוַבְדָיה ָזָצ"ל 

)חזון עובדיה פסח ח"א עמ' קצ"ו הערה כ"ג( ֵמִביא 

ָבֶזה ָׁשֹלׁש ֵּדעֹות, ֵיׁש ִראׁשֹוִנים ֶׁשאֹוְמִרים 

ַּדְוָקא  ֶּפַסח  ְּבֶעֶרב  ֶלֱאֹכל ַמּצֹות  ֶׁשָאסּור 

ִמָּׁשָעה ֶׁשֶּנֱאָסר ֶהָחֵמץ, ֲאָבל רֹב ָהִראׁשֹוִנים 

אֹוְמִרים ֶׁשָהִאּסּור ֶלֱאכֹל ַמָּצה ְבֶעֶרב ֶּפַסח 

הּוא ֵמַהּבֶֹקר. ְוֵיׁש ֶׁשאֹוְסִרים עֹוד ֵמַהַּלְיָלה, 

ְוָכְך ּכֹוֵתב ַהֶּבן ִאיׁש ַחי )ש"א פרשת צו הכ"ו(. 

ְוָאְמָנם ָהַרב ַמִּתיר ֶלֱאכֹל ַּבַּלְיָלה )ָׁשם(, ֲאָבל 

ַהִּמְנָהג ָּפׁשּוט ֶׁשֹּלא ֶלֱאכֹל ַמָּצה ְּבֵליל ַאְרָּבָעה 

ָעָׂשר. ּוִמי ֶׁשֻּמְכָרח ֶלֱאכֹל, ֻמְכָרח ֶלֱאכֹל. )ּוָמָצאִתי 

ְבַמְעַּגל טֹוב )עמ' קמ"ג(, ֶׁשָּמָרן ַהִחיָד"א ָאַכל 

ַמָּצה ְּבֵליל ַאְרָּבָעה ָעָׂשר, ֲאָבל ָיכֹול ִלְהיֹות 

ַהְּנדּוִדים ֶׁשּלֹו, ֶׁשָאז ֹלא  ִבְזַמן  ָהָיה  ֶׁשֶּזה 

ָהָיה לֹו ָמה ֶלֱאכֹל. הּוא ִסֵּפר ֶׁשַּפַעם הּוא 

ָהָיה בֵאיזֹו ִעיר ְוֹלא ִהְזִמינּו אֹותֹו ְּבֵליל ַחג 

ֶּפַסח, ָאז הּוא כֹוֵתב ָּכָכה: "ְוָאנִֹכי ִתְרַּגְלִּתי 

ְּבִאיַטְלָיא", ְּכלֹוַמר ְּכֶׁשָהִייִתי ְבִאיַטְלָיא ָהִייִתי 

ֻמְרָּגל ֶׁשֻּכָּלם ָרִבים ָעַלי ְלַהְזִמין אֹוִתי, ְוִאּלּו 

ַיֲעֶׂשה? ָאז הּוא  ִמֶּמִּני, נּו ָמה  ֹפה ָׁשְכחּו 

ָאַכל ַמָּצה ְבֵליל ַאְרָּבָעה ָעָׂשר, ֲאָבל הּוא 

ֹלא ָאַמר ֶׁשָּתִמיד אֹוְכִלים, ִּכי ַהִּמְנָהג ֹלא 

ֶלֱאכֹל. )וראה מגדולי ישראל ח"א עמ' רכ"ד(. 

ב. ֲאָבל ַמָּצה ְמֻבֶּׁשֶלת ֻמֶּתֶרת ֲאִפּלּו ַבּיֹום. 

ְוֵיׁש ַמְחִמיִרים ְלַבֵּׁשל אֹוָתּה עֹוד ִלְפֵני יֹום 

ַאְרָּבָעה ָעָׂשר, ִּכי ִאם ִהיא ֹלא ְמֻבֶּׁשֶלת ָחל 

ָעֶליָה ִאּסּור, ֲאָבל ֵאין צֶֹרְך ְלַהְחִמיר ָּבֶזה, 

ֶאָּלא ֲאִפּלּו ִאם ִּבְּׁשלּו אֹוָתּה ְּביֹום ַאְרָּבָעה 

וה'  ד'  אותיות   9 )גליון  ֶלֱאֹכל.  ֻמָּתר  ָעָׂשר, 

והערה 9 – ספר השיעור עמוד ק"ס(.

ג. ְּכֵלי ְזכּוִכית- ָמָרן )בשלחן ערוך סימן תנ"א 

סעיף כ"ו( אֹוֵמר ֶׁשְּזכּוִכית ֵאיָנּה ּבֹוַלַעת, ָלֵכן 

ַּדי ַרק ִלְׁשטֹף אֹוָתם. ֲאָבל ֶּבן ִאיׁש ַחי )ש"א 

פרשת צו אות י"ד( ָעָׂשה חּוְמָרא, ְוִהיא ְלקּוָחה 

ִמֵּסֶפר ַחֵּיי ָאָדם )כלל קכ"ה אות כ"ב(, ֶׁשִּיַּקח 

ְּכִלי ְזכּוִכית ִויַמֵּלא אֹוָתּה ַמִים, ְוָכל ֶעְׂשִרים 

ְוַאְרַּבע ָׁשעֹות ַיְחִליף ֶאת ַהַּמִים, ְוָכְך ְּבֶמֶׁשְך 

ְׁשֹלָׁשה ָיִמים. ֲאָבל ַאָּבא ָזָצ"ל ָּכַתב ַּבִּגָּליֹון 

ֶׁשל ֶּבן ִאיׁש ַחי, ֶׁשּזֹו ְפָׁשָרה ֵּבין ָמָרן ְוָהַרָּמ"א, 

ִּכי ָמָרן )ָׁשם( אֹוֵמר ֶׁשְּזכּוִכית ֵאיָנה בֹוַלַעת, 

ְוָהַרָּמ"א )ָׁשם( אֶֹמר ֶׁשְּזכּוִכית ּבֹוַלַעת ְוהּוא 

ַמְחִמיר ָּבּה ַעד ְמאֹד. ּוַפַעם ָהִיינּו עֹוִׂשים 

ָּכָכה ַבַּבִית ֶׁשָּלנּו, ֲאָבל ַאַחר ָּכְך ַאָּבא ָאַמר 

ֶׁשֹּלא ָצִריְך, ֶאָּלא ַרק ִלְׁשטֹף אֹוָתם. ֲאָבל ִאם 

ֶזה ַבְקּבּוק ֶׁשל ִּביָרה ]ְלֹלא ַהִּביָרה[ ְוַכּדֹוֶמה 

ָאז אּוַלי ְּכַדאי ְלַהְחִמיר, ֲאִפּלּו ֶׁשִּמן ַהִּדין 

ֹלא ָצִריְך, ֲאָבל ִמי ִיְׁשַּתֵּמׁש ְּבַבְקּבּוק ֶׁשל 

ִּביָרה ְבֶפַסח? ֵאיְך ָיִׂשים ַּבְקּבּוק ִּביָרה ַעל 

ֶׁשִּמְׁשַּתְּמִׁשים  ֵּכִלים  ִּתַּקח  ָלֵכן  ַהֻּׁשְלָחן? 

ָּבֶהם ְּבצֹוֵנן, ְוֵאין ָּבֶהם ׁשּום ְּבָעָיה, ִּתְׁשטֹף 

אֹוָתם ָיֶפה ּוְתַנֶּקה אֹוָתם, ְותּוַכל ְלִהְׁשַּתֵּמׁש 

ֲחָדִׁשים,  ֵכִלים  ְלָך  ֵיׁש  ְוִאם  ְּבֶפַסח.  ָּבֶהם 

עֹוד יֹוֵתר טֹוב. )ּוְכֵלי ְזכּוִכית, ִאם ֵהם ְמֻיָּצִרים 

ְּבחּו"ל, ְצִריִכים ְטִביָלה ִבְבָרָכה ִויָבֵרְך "ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו 

ְּבִמְצוֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ְטִביַלת ְּכִלי" ִאם ֶזה ְכִלי ֶאָחד, 

ְוִאם ֶזה ְׁשֵני ֵכִלים אֹו יֹוֵתר ְיָבֵרְך "ַעל ְטִביַלת ֵּכִלים"(. 

)גליון 6 אות כד – ספר השיעור עמוד ק"ט, וגליון  

16 הערה 14 – ספר השיעור עמוד רפ"ח, ראה שם(.
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)חובה לציין שם וכתובת(

אחד מבדיל בין 
המהיר לאיטי.
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שלוחה 21 )חובה לציין שם וכתובת( 

 נא לשלוח התשובות
עד יום ראשון בערב

פתרונות מגליון קודם:
פתרון החידה: האם אתה ְׁשַנִים?

"ושמחת לפני ה' אלקיך אתה ובנך ובתך עבדך 
ואמתך", "אתה" זה כולל גם את אשתו, ואם 

כן הוא שנים. 
הזוכה: יצחק כליף - בני ברק

פתרון מי בתמונה:
 הגאון הגדול ר' יוסף בוכריץ זצ"ל. שימש כרב 
וראב"ד העיר זרזיס שבדרום תוניסיה במשך 
כונה: "תפארת  כשלושים שנה. בצעירותו 
בחורים פלפלא חריפתא". היה בעל כוח זיכרון 
להפליא ובקי בש"ס ובפוסקים. נולד בשנת 
התרמ"ה, ונפטר ביום ה' באדר התש"ט. ארונו 
הועלה לישראל והוא נקבר בירושלים. לאחר 
פטירתו, יצאו שלושת ספריו: "יוסף לקח", 

"זכות יוסף" ו"זכרון יוסף".
הזוכים: ש' וא' מימון - בני ברק

א. ַאְבָרָהם ָאִבינּו נֹוַלד ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר 

ְּבִניָסן. ְוֵיׁש ָלנּו עֹוד ֶאָחד ֶׁשּנֹוַלד ְּבי"ד 

ָהיּו  ּוְׁשֵניֶהם  ָהַרְמַּב"ם,  ְוֶזה  ְּבִניָסן, 

ְמֻיָחִדים ְּבִמיָנם. ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָׂשה 

ַמְהֵּפָכה ָבעֹוָלם, ִּכי ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִבְזַמּנֹו 

ָהָיה עֹוֵבד ֱאִליִלים, ְוַאְבָרָהם ָאִבינּו ָאַמר 

ְלֻכָּלם ֶׁשֵּיׁש ַרק ֵאל ֶאָחד, "ֵאיָתן ִלֵּמד 

ַּדַעת ְּבֶטֶרם ְיָדעּוָך כֹל" )ֶזה ִפּיּוט ַּבְּסִליחֹות 

ֶׁשִּתְּקנּו אֹותֹו ַהְּגאֹוִנים, הּוא מֹוִפיַע ַּבְּסִליחֹות 

ֶׁשָּלנּו "ִׂשְפֵתי ְרָננֹות"(, ְּדַהְינּו "ֵאיָתן" ֶׁשֶּזה 

ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ִלֵּמד ַּדַעת ִלְפֵני ֶׁשָּכל 

ֵּכן  ַּגם  ְוָהַרְמַּב"ם  ָיַדע אֹוְתָך.  ָהעֹוָלם 

ָעָׂשה ַ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 

אות   8 )גליון  ְּבִניָסן.  י"ד  ְּביֹום  נֹוְלדּו 

כ"א – ספר השיעור עמוד קמ"ח(.

ַזַצ"ל,  ַהֹּכֵהן  ְכִמֵּייס  ַרִּבי  ֶאָחד,  ָחָכם  ב. 

ָהָיה ַרב ָראִׁשי ָּברַֹבע ַהָּקָטן ֶׁשל ֶג'ְרָּבא, 

ּוִבְׁשַנת תשכ"ה )ִלְפֵני ֲחִמִּׁשים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה( 

ַאָּבא ַזַצ"ל ָהָיה ָׁשם, ָאז הּוא ָאַמר לֹו 

ִחּדּוׁש ָיֶפה )ְוָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשַהְּמָפְרִׁשים ְּכָבר 

ָאְמרּו אֹותֹו(, ָּכתּוב )בגמרא סוטה דף י"א 

עמוד ב'( "ִּבְזכּות ָנִׁשים ִצְדָקִנּיֹות ִנְגֲאלּו 

ֲאבֹוֵתינּו ִמִּמְצַרִים", ֵאיְך ִנְגֲאלּו ִבְזכּוָתן? 

ָאַמר ַרִּבי ְכִמֵּייס, ֶׁשֲהֵרי ְבִמְצַרִים ָיְׁשבּו ַרק 

ָמאַתִים ְוֶעֶׂשר ָׁשִנים, ַוֲהֵרי ָהיּו ְצִריִכים 

ְלִהָּׁשֵאר ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה? ָאז ָּבאּו 

ַהָּנִׁשים ְוָאְמרּו, ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ֲאַנְחנּו 

ַנְׁשִלים ֶאת ָהֲעבֹוָדה, ָּכל ָׁשָנה ַנֲהפְֹך 

ֶאת ַהַּבִית ְוַנֲעבֹד ֲעבֹוָדה ָקָׁשה ִלְקַראת 

ֶּפַסח, ָאז ָּכָכה תֹוִריד ָלנּו ֵמַהֶחְׁשּבֹון 

ֶׁשל ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה, ּוְתַׁשְחֵרר ֶאת 

ָנִׁשים  "ִּבְזכּות  ְוֶזה  ֶׁשָּלנּו,  ַהְּבָעִלים 

ִמִּמְצַרִים".  ִנְגֲאלּו ֲאבֹוֵתינּו  ִצְדָקִנּיֹות 

)גליון 6 הערה 19 – ספר השיעור עמוד ק"ז(.

ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ִמְסּתֹוְבִבים ִמַּבִית ְלַבִית ְּבֵליל ֶּפַסח
ֵיׁש ֶקַטע ָּכל ָּכְך ָיֶפה ֶׁשּקֹוְרִאים ִלְפֵני ַהַהָּגָדה, "ִּפּקּוָדא ָּבַתר ָּדא", ֶׁשָּלקּוַח ֵמַהּזַֹהר )רעיא מהימנא פרשת בא 

דף מ' עמוד ב'(, ָׁשם ָּכתּוב ֶׁשַּמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ִמְסּתֹוְבִבים ִמַּבִית ְלַבִית ְּבֵליל ֶּפַסח, ּוָבִאים ַאַחר ָּכְך ַלָּקדֹוׁש 

ָּברּוְך הּוא ְואֹוְמִרים לֹו: ּתֹוָדה ַעל ָהָעם ַהִּנְפָלא ֶׁשֵּיׁש ְלָך ָבעֹוָלם, ֶׁשֻּכָּלם עֹוִׂשים ֶּפַסח ְּבאֹותֹו ַלְיָלה, ֹלא 

ֶאָחד ְּביֹום ֶזה ְוֶאָחד ְּביֹום ַאֵחר, ַוֲאִפּלּו ֶׁשֵהם ְמֻפָּזִרים ְּבָכל ָהעֹוָלם, ֵהם עֹוִׂשים ֶאת ֶזה. ֲאִני ִהְרַּגְׁשִּתי 

ֶאת ִּדְבֵרי ַהּזַֹהר ַהֶּזה, ְּבֵליל ֶּפַסח ָהִראׁשֹון ֶׁשָהִייִתי ָבָאֶרץ, ִּבְׁשַנת תשל"ב, ַאֲחֵרי ֶׁשָּגַמְרנּו ֶאת ַהְּתִפָּלה 

ֲאִני ׁשֹוֵמַע ֶאת  ַהֶּדֶרְך  ְוָכל  ְלִקְרַית ֶהְרצֹוג,  ַהַּבְיָתה  ָחַזְרִּתי  ְּבַפְרֵּדס ַּכץ,  ַרֲחִמים"  ַהְּכֶנֶסת "ֵּבית  ְּבֵבית 

ַהַהָּגדֹות, ַּפַעם ִּבְנִעיָמה ֵתיָמִנית, ּוַפַעם ִּבְנִעיָמה ָמרֹוָקִאית, ּוַפַעם ִּבְנִעיָמה ַאְׁשְּכַנִּזית, ֲאָבל ֻּכָּלם אֹוְמִרים 

ֶאת אֹותֹו נָֹסח, ַרק ֶׁשֶאָחד אֹוֵמר "ָהא ַלְחָמא", ְוֶאָחד אֹוֵמר "ְּכָהא ַלְחָמא", ְוֶאָחד אֹוֵמר "ֵהא ַלְחָמא", 

ֲאָבל ֻּכָּלם אֹוְמִרים אֹותֹו ָּדָבר, ַלְחָמא ַעְנָיא ִּדי ֲאָכלּו ַאָבָהָתָנא ְוכּו', ֵאיֶזה יִֹפי, ֶזה ָהָיה ְכמֹו ִסיְמּפֹוְנָיה 

ֶׁשל ִׁשיִרים, ָהְיָתה ַהְרָּגָׁשה ִנְפָלָאה. )גליון 7 אות מ"א – ספר השיעור עמוד קל"ד, וגליון 59 אות כ"ז והערה 23(.
 

ִּפְתאֹום ָמְצאּו ִרּמֹון ִמְתַחֵּבא ִמַּתַחת ַלִּסְפִרָּיה 
ֶאת ַהֲחרֶֹסת עֹוִׂשים ִמַּכָּמה ֵפרֹות. ַאָּבא ַזַצ"ל, ָּכל ָׁשָנה ָהיּו ְמִביִאים לֹו ֲחרֶֹסת ִמֶּג'ְרָּבא, ָׁשָנה ַאַחת 

ֶהְחִליט ַלֲעׂשֹות ֲחרֶֹסת ְלַבד, ָאז ָלַקח ֶאת ָּכל ַהֵּפרֹות ֶׁשָּכַתב ָהַרָמ"א )סימן תע"ג סעיף ה'(, ֲאָבל הּוא ֹלא 

ָמָצא ִרּמֹון, ִּכי ִבְזַמן ֶּפַסח ֵאין ִרּמֹוִנים. ּוִפְתאֹום ְּכֶׁשָהיּו ְ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 

ּוַבָּׁשִנים  ַהֲחֹרֶסת.  ְוָעָׂשה ִאּתֹו ֶאת  ָהִרּמֹון  ְוָלַקח ֶאת  ִּדְׁשַמָּיא, 

ְונֹוֵתן אֹוָתם  ַהָּׁשָנה,  ֵמֹראׁש  ִרּמֹוִנים  ְׁשֵני  ָהָיה לֹוֵקַח  ַהָּבאֹות 

ְלַאַחד ַהַּתְלִמיִדים ֶׁשָּיִׂשים אֹוָתם ַּבַּמְקֵרר, ְ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 – ספר 

השיעור עמוד קס"ג(.
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"ַאָּתה ִנְמָצא ִבְנִציִבין ּוְמצּוָדְתָך ְפרּוָסה ִבירּוָׁשַלִים"

ֵיׁש ָלנּו ִמְנָהג ְּבֶג'ְרָּבא )ֶׁשֹּלא ֻכָּלם עֹוִׁשים אֹותֹו(, ֶׁשאֹוְכִלים ְׁשֵּתי ֲארּוחֹות ְּבֵליל ֶּפַסח, ַּבַהְתָחָלה 

ֲארּוָחה ְרִגיָלה ְוַאַחר ָּכְך אֹוְכִלים ַאְלָיה ֶׁשל ַהֶּכֶבׁש )לֹוְקִחים ִמֶּמָּנה ְקָצת ּוְמַטְּגִנים אֹוָתּה, ֲאָבל ֹלא ִעם ֶׁשֶמן 

ִּכי ֻכָּלּה ְמֵלָאה ֻׁשָּמן. ְוָאָדם ֶׁשַהְמֻטָּגן ֹלא טֹוב ִּבְׁשִבילֹו, ִיַּקח ְמַעט ְמאֹד ִּבְׁשִביל ַהִּמְנָהג(. ְוָלָּמה אֹוְכִלים ַאְלָיה?

 ֵיׁש ְׁשֵני ְטָעִמים, ַטַעם ִראׁשֹון, ֵזֶכר ַלִּסּפּור ֶׁשל ַהְּגָמָרא ִבְפָסִחים )דף ג' עמוד ב'( ַעל ִרִּבי ְיהּוָדה 

ֶבן ְּבֵתיָרא ִבְנִציִבין, ֶׁשָהָיה ִבְזַמּנֹו גֹוי ֶאָחד ֶׁשָאַמר, ַהְיּהּוִדים אֹוְכִלים ָּכל ָׁשָנה ֶּפַסח, ְועֹוִלים 

ִּבְרָבבֹות ֶּבן ּפֹוָרת יֹוֵסף ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש )ֶזה ָהָיה ִבְזַמן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש(, ָלָּמה ֶׁשֹלא ֵאֵלְך ַּגם ֲאִני ֶלֱאכֹל? 

ָאז הּוא ִהְתַחֵּפׂש ְוָלַקח ְּבָגִדים ֶׁשל ְיהּוִדים, ָעָׂשה לֹו ָזָקן ְמֻזָּיף ִעם ֵּפאֹות ְוִציִצּיֹות ְוכּו', ְוָהַלְך 

ְלָׁשם ְוָאַמר ָלֶהם ֶׁשהּוא רֹוֶצה ֶלֱאכֹל, ָנְתנּו לֹו, ָאז ָאַכל ִעם ֻּכָּלם, ָרַקד ִעם ֻּכָּלם, ָׁשר ִעם ֻּכָּלם 

)"ְּכֵזיָתא ִפְסָחא ְוַהֵּליָלא ָּפַקע ִאָּגָרא" )פסחים דף פ"ה עמוד ב'((, ֲאָבל הּוא ֹלא ָאַכל ַּכַּזִית ֶאָּלא ַהְרֵּבה 

יֹוֵתר, ִמּׁשּום ֶׁשָהָיה ִעם ֶזה ַּגם ָקְרַּבן ֲחִגיָגה, ָאז ָאַכל ַעד ֶׁשִהְתַּפֵּקַע. ְוַאֲחֵרי ֶׁשָחַזר ָּבא ְלִרִּבי 

ְיהּוָדה ֶבן ְּבֵתיָרא, ָאַמר לֹו: "ֲהֵרי ָכתּוב ַּבּתֹוָרה ֶׁשָּלֶכם 'ָּכל ֶּבן ֵנָכר ֹלא יֹאַכל ּבֹו' )שמות פרק י"ב 

פסוק מ"ג(, ְוִהֵּנה ָאַכְלִּתי ִמּׁשּוְפֵרי ְדׁשּוְפֵרי ]ֵמַהְמֻׁשָּבח ְּביֹוֵתר[", ָאַמר לֹו ִרִּבי ְיהּוָדה ֶבן ְּבֵתיָרא: 

ִלי", ָאַמר לֹו: "ַּכִּנְרֶאה  ָנְתנּו  ָנְתנּו ְלָך ַאְלָיה?" ָאַמר לֹו: "ַאְלָיה ֹלא  "ֵאיֶזה ׁשּוְפֵרי ְדׁשּוְפֵרי? 

ֵהם ִהִּכירּו ְּבָך ְברּוַח ַהּקֶֹדׁש ֶשַאָּתה ֹלא ְיהּוִדי, ְוָלֵכן ֹלא ָנְתנּו ְלָך ֶאת ָהַאְלָיה, ָאז ַּפַעם ַאֶחֶרת 

ַּתִּגיד ָלֶהם ֶׁשָּיִביאּו ְלָך ַאְלָיה", ָאַמר לֹו: "ַאל ִּתְדַאג, ֲאִני ַאִּגיד ָלֶהם". ָׁשָנה ַהָּבָאה ָהַלְך עֹוד 

ַּפַעם ְוִהְתַחֵּפׂש ָּכָרִגיל, ָאַמר ָלֶהם: "ֵמַאְלָיה ְספּו ִלי" - ָּתִביאּו ִלי ֵמָהַאְלָיה, ָאְמרּו לֹו: "ַמה 

ַוִּיְקָרא )ויקרא פרק  ֶּזה? 'ַאְלָיה ְלָגבֹוַּה ַסְלָקא' - ַאְלָיה ַמְקִריִבים אֹוָתּה, ָּכָכה ָכתּוב ְּבָפָרַׁשת 

ג' פסוק ט'(: 'ֶחְלּבֹו ָהַאְלָיה ְתִמיָמה', ִמי ָאַמר ְלָך ְלַבֵּקׁש ֶאת ֶזה?" ָאַמר ָלֶהם: "ִרִּבי ְיהּוָדה ֶבן 

ְּבֵתיָרא", ָאְמרּו לֹו: "ִרִּבי ְיהּוָדה ֶבן ְּבֵתיָרא ָאַמר ְלָך ָּדָבר ָכֶזה? ֵאיְך ִיָּתֵכן?" ָּבְדקּו אֹותֹו ְוָראּו 

ֶׁשהּוא ָעֵרל, ְוָהְרגּו אֹותֹו. ָאז ָׁשְלחּו ְלִרִּבי ְיהּוָדה ֶבן ְּבֵתיָרא, "ַאְׁשֶריָך ִרִּבי ְיהּוָדה ֶבן ְּבֵתיָרא 

ֶׁשַאָּתה ִנְמָצא ִבְנִציִבין ּוְמצּוָדְתָך ְפרּוָסה ַעל ְירּוָׁשַלִים". ְוָלֵכן אֹוְכִלים ֶאת ָהַאְלָיה ֵזֶכר ַלָּדָבר 

ַהֶּזה, ֶׁשָעָׂשה ְבָחְכָמה ַרָּבה ְלַגּלֹות ֶׁשהּוא גֹוי. ְוַטַעם ֵׁשִני ֶלֱאכֹל ֶאת ָהַאְלָיה, ְּכֵדי ְלַהְראֹות ֶׁשֹּלא 

ָהַאְלָיה  ִּכי ָכתּוב: "ֶחְלּבֹו  ֶלֱאֹכל אֹוָתּה,  ְוָאסּור  ֵחֶלב,  ֶזה  ַהָּקָרִאים ֶׁשּטֹוֲעִנים ֶׁשָהַאְלָיה  ְכמֹו 

ְוֵיׁש  ְתִמיָמה", ֶאָּלא ַרִׁש"י ֵפַרׁש ָׁשם: "ֶחְלּבֹו" ְּדַהְינּו ַהֻּמְבָחר ֶׁשּבֹו, ְוֹלא ַהַּכָּוָנה ֶׁשהּוא ֵחֶלב, 

הֹוָכחֹות ֲאֻרּכֹות ָלֶזה. ָלֵכן ְּכֵדי ִלְזּכֹר ֶאת ְׁשֵני ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה, ַּגם ֶאת ַהֵּנס ֶׁשל ִרִּבי ְיהּוָדה ֶבן 

ְּבֵתיָרא ְוַגם ְלהֹוִציא ִמַּדַעת ַהָּקָרִאים, ָאז אֹוְכִלים ַאְלָיה. )"ְנִציִבין" ֶזה ָמקֹום ֻמָּכר ַעד ַהּיֹום, ִנְמָצא 

ַּבְּגבּול ֵּבין ִעיָראק ּוֵבין ּכּוְרִדיְסָטאן. ֵמֵאיפֹה ֲאִני יֹוֵדַע? ִּכי ִּבְניּו יֹוְרק ֵיׁש ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ַעל ֵׁשם ִרִּבי ְיהּוָדה ֶבן ְּבֵתיָרא, 

ְוַהְיהּוִדים ָׁשם ָאְמרּו ֶׁשֵהם ָּבאּו ִמְּנִציִבין, ְוַהּיֹום ִהיא ִנְקֵראת: "מֹוצֹול", ְוֵיׁש ָלֶהם ָמסֶֹרת ֶׁשָּׁשם ָהָיה ִרִּבי ְיהּוָדה ֶבן 

ְּבֵתיָרא, ּוָבנּו ָׁשם ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ַעל ְׁשמֹו, ְוַהּיֹום ֶׁשֵאין ָׁשם ְיהּוִדים ֶהֱעִבירּו אֹותֹו ִלְניּו יֹוְרק(. )גליון 8 אותיות כ"ט, 

ל' והערה 33 – ספר השיעור עמוד קנ"ג(.
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קושיא, לפחות לעורר את לב המעיין. 

להימנע מאוכל המיוצר מחוץ לבית
כל דבר שמיוצר מחוץ לבית, אפילו עוגיות או מצה עשירה וכדומה, כדאי טז. 

להימנע מזה. ואל תאמרו הנה יש כאן השגחה טובה. כי פעם היו מוכרים ב'פרדס 
כץ' עוגיות של פסח בהשגחת הרב לנדא, והתברר שהם מזויפים, ואנשים קנו מהם 
ואכלו חמץ בפסח, לכן עדיף לא לאכול שום דבר מבחוץ. אבא ע"ה היה מביא לנו 
לפני פסח שלשה ארגזים, ארגז של תמרים וארגז של שקדים, וארגז של אגוזים32. 
32.  איך יכול להביא אותם? מביא איזה גוי ומשלם לו והוא סוחב את זה על כתפו, ומביא לנו 
הביתה. וסימן לדבר: "כי תשא את ראש בני ישראל" )שמות ל' י"ב(, "תשא" לשון משאוי, ותש"א 

ראשי תיבות: תמרים שקדים אגוזים.

ובפסח היינו אוכלים את זה, והם דברים בריאים ומזינים הרבה יותר מכל הדברים 
הבטלים של היום, ואת זה אפשר לאכול בשופי. )על רביעית יין נדבר בשבוע הבא(.

 

מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את כל שומעי 
השיעור דרך רדיו "קול ברמה", או שרואים את זה בלווין, או שקוראים את זה 
בעלון, ואת כל אלה שנמצאים כאן )שיש בהם מנין ברוך ה', בשביל הקורונה זה מספיק...(, 
שימלא ה' כל משאלות לבם לטובה, ויאריך ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים, 
ולא ידעו פגע רע, ולא ידעו שום דבר רע, והקב"ה יבטל את המגיפה והמשחית 
מעלינו, כמו שנאמר: "ולא יתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף" )שמות י"ב, כ"ג(, 

נזכה לגאולה שלימה במהרה בימינו אמן ואמן.


