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ימי העומר התשע”ו

נושאי השיעור:
א .אלישע הנביא .ב“ .לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת” .ג .רבי יהושע בן פרחיה .ד .לכתוב תאריך לועזי .ה“ .עשה לך רב” .ו .סב”ל נגד מרן .ז .אם מרן
פסק שהאדם חייב לשלם לא אומרים “קים לי” .ח .אשכנזים פוסקים כהרמ”א הספרדים כמרן וחלק מהתימנים כהרמב”ם .ט .עיבור שנים .י“ .וקנה לך חבר”.
יא .אפשר לכתוב ס”ת עם נירוסטה אבל זה לא מהודר .יב .ללמוד לכתוב חידושי תורה .יג .תדון לכף זכות גם בשמים ידונו אותך לכף זכות.

“לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת”
 .אפרקי אבות 1כל כך יפים שלא נוכל להיפרד מהם .פעם היו דורשים בהם שעות,
היום יש לנו רק עשרים דקות“ .יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי קבלו מהם .יהושע
בן פרחיה אומר עשה לך רב ,וקנה לך חבר ,והוי דן את כל האדם לכף זכות” .בגמרא
שלנו בסוטה (דף מ”ז ע”א) וסנהדרין (דף ק”ז ע”ב) יש קטע שהצנזורה מחקה אותו,
אדם פותח גמרא רגילה רואה שם חצי עמוד ריק ,לא יודע מה קרה .ושם יש סיפור
על אותו האיש ,שלפי מה שכתוב בגמרא היה תלמידו של רבי יהושע בן פרחיה .יום
אחד אמר דברים שהם לא בצניעות ,אז רבי יהושע בן פרחיה דחה אותו ,אמר לו לך,
והחרים אותו ,והוא יצא לדרך אחרת .והברייתא אומרת“ :לעולם תהא שמאל דוחה
וימין מקרבת ,לא כאלישע הנביא שדחף לגיחזי בשתי ידים ולא כרבי יהושע בן פרחיה
שדחף לאותו האיש בשתי ידים” .אלישע אנחנו יודעים ,גיחזי נמשך אחר הכסף ,אמר
(מלכים-ב’ ה’ ,כ’)“ :הנה ָח ַשׂ ְך ֲאדֹנִ י את נעמן הארמי הזה מקחת מידו את אשר הביא ,חי
ה’ כי אם רצתי אחריו ולקחתי מאתו מאומה” .ורש”י מביא שם גירסא אחרת :מאומה
חסר אל”ף ,זה מומה ,אקח מידו את המום שלו .וכך היה לבסוף ,קיבל את הצרעת
שלו .הוא הלך לנעמן ואמר לו עכשיו הגיעו שני תלמידים וצריך לפרנס אותם ,תן לי
כיכר כסף ,אמר לו נעמן למה ככר אחד? תיקח שנים .הוא ראה את הנס הגדול הזה
שכולו מצורע ,ופתאום הפך בשרו כבשר נער קטון ,אמר לו תיקח שנים .וגיחזי נכנס
לאיזה חושך ,למקום אפל – “ויבוא אל העופל” (שם פסוק כ”ד) ,והשאיר שם את הכל.
בא לפני אלישע הנביא ,ואמר לו איפה היית? אמר לו “לא הלך עבדך ָאנֶ ה וָ ָאנָ ה” (שם
פסוק כ”ה) ,הייתי כאן בסביבה .אמר לו אוי ואבוי לך“ ,לא לבי הלך ,כאשר הפך איש
מעל מרכבתו לקראתך” (שם פסוק כ”ו) ,אני ראיתי אותך במראה הנבואה ,איך שנעמן
הפך מרכבתו“ .העת לקחת את הכסף ולקחת בגדים וזיתים וכרמים” (שם)?! קילל
אותו .וחכמים אומרים שאלישע לא היה צריך לעשות ככה ,אלא היה אומר לו ,תחזיר
את הכל ,או תתרום אותם לצדקה ,או תקבל תענית או משהו ,לא לזרוק אדם לגמרי.

אם מותר לכתוב תאריך לועזי

לא אומרים “קים לי” נגד מרן
 .דויש דברים שלכתחילה חוששים לכל הדעות ,למשל בגיטין וקידושין .5ויש גם
 .2כשכותבים צ’יקים לבנק ,יש פקיד בבנק שלא יודע תאריך עברי ,לא מבינים רק בלועזית ,אז תכתוב רק
 ,16וזה אומר .2016
 .3זה אנציקלופדיה ,לא תלמודית ,אלא הלכתית .כל ההלכות שבאו עד זמנו סידר וכינס אותם .זו עבודה
של אדם יחיד .החכם הזה שמו רבי יצחק למפרונטי .הוא היה חכם ,ראש ישיבה ,ורופא מובהק .הממשלה
האיטלקית עשתה לו כבוד גדול כשנפטר ,קראו איזה רחוב על שמו .אמרו ,כאן היה בן אדם גדול .ומכתבי היד
שלו הדפיס מהם חלק אחד  -פחד יצחק אות מ’ .היה אצלנו בבית בחוץ לארץ ,והחלק הזה לבד כמו ספר רגיל
כפול שתים בעובי וכפול שתים ברוחב וכפול שתים באורך ,פי שמונה (שתים כפול שתים כפול שתים) ,ענק .מי
ש[רוצה לראותו] ילך לרבי רחמים שיחיה ,אולי עדיין נשאר בידינו .אי אפשר להאמין .וזה רק אות מ’ ,מה עם
כל האותיות? אבל מכיון שמלכות איטליה העריכה את החכם הזה ,שמרה על כתבי יד שלו ,וכעבור מאה שנה
ויותר מפטירתו (נפטר בתקט”ו כמניין תפלה) מכרה איטליה את כתבי היד שלו לצרפת ,וצרפת נתנה ליהודים
ללמוד בהם והדפיסו את כל עשרת הכרכים של פחד יצחק .החכם הזה היה בעל חכמה רבה ,ראיתי כתוב שהוא
היה בבקר השכם הולך לחולים שלו (כנראה היה רופא בבית חולים ,או מנהל) ,לוקח פנס (לא פנס חשמלי ,אלא פנס
שהיה פעם לפני שלוש מאות שנה) ומסתכל על החולים .וכשהוא רואה את החולים על פי זה היה יודע אם יש להם
סיכוי להבריא או שאין להם סיכוי .כי בבוקר האדם מקבל משהו חדש ,מקבל רוח חיים “ -מחזיר נשמות לפגרים
מתים” .אם אתה רואה חולה בלילה אתה אומר אין מה לעשות ,אתה מתייאש ממנו ,אבל בבוקר זה אחרת (ועיין
בנדרים מ’ ע”א) .אז היה הולך בבוקר ועל פי זה הוא מחליט למי יש לו סיכוי ,והיה טורח עליו .היה חכם גדול.
 .4למשל תמרים שנמעכו הרבה אם ניכר שהם תמרים לכל הדעות מברכים עליהם בורא פרי העץ ,אבל אם לא
ניכר יש מחלוקת .דעת הרמ”א (סי’ ר”ב ס”ז) לברך שהכל על פירות שנמעכו אם לא ניכר איזה פרי זה .ובן איש
חי (ש”א פרשת פינחס הלכה י”ב) פסק ככה .ומרן אומר לא ,מברכים העץ .והרב עובדיה (שו”ת יבי”א ח”ז חאו”ח
סי’ כ”ט) כותב שאפשר לברך בורא פרי העץ כדעת מרן .מדוע? כי אין זו ברכה לבטלה ,כי באמת זה העץ .לא
שיקרתי .מאיפה זה בא? מהעץ .והוכיח את זה.
 .5אם מרן אומר זה גט ויש אומרים שזה לא גט ,יש כאן
בעיה ,ולכתחילה עושים לכל הדעות .ובקידושין הפוך,
הדלקת נרות מוצ"ש ר"ת
אם הוא נתן לה קידושין ויש בהם ספק ,ומרן אומר אין
י-ם18:59 18:17 17:05 :
בזה שום בעיה ,למשל אם קידש בעד אחד שלפי מרן

לע"נ אבי הישיבה הרה"צ רבי בנימין הכהן בן מבירכה

עיצוב גרפי:

 .1שיעור ממרן רבנו שליט”א באחד מימי העומר תשע”ו .והוא על פרקי אבות (פ”א מ”ו).

“עשה לך רב”
 .ג“יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי קבלו מהם”  -מאלה שלמעלה [יוסי בן יועזר
איש צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים] .ויהושע בן פרחיה אמר שלושה דברים,
עשה לך רב  -תקבע לך רב שתלך על פיו ,ולא תהיה פוסח על שני הסעיפים .למשל
ספרדים יש להם מרן .ולעתים רחוקות חוששים לדעת חכמים אחרים ,אם זה עניין
של ספק ברכות ,אומרים אם נעשה את המצווה בלי ברכה עכ”פ קיימנו את המצווה,
כי ברכות אינן מעכבות .ואם נעשה עם ברכה אולי הברכה הזו לבטלה ,לכן אם יש
שני פוסקים שאומרים על דבר מסוים לא לברך חוששים להם ,ובדיעבד אם אדם
בירך כדעת מרן זה בסדר .הרב חיד”א אומר אין מזניחים אותו (ראה שו”ת חיים שאל
ח”ב סימן ט”ו) .והרב עובדיה ע”ה כמה פעמים מוצא הסבר שאפשר לברך כדעת מרן.4
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 .בוהשני שאמרו עליו חכמים גם כן שלא עושים ככה ,זה רבי יהושע בן פרחיה.
רבי יהושע בן פרחיה לפי החשבון היה מאתים שנה לפני החורבן ,ואילו הנוצרים
אומרים שאותו האיש חי שבעים שנה לפני החורבן .הם אומרים שהוא נולד בג’ אלפים
תשס”א (והחשבון שלהם מתחיל מאז) ,ונתלה בגיל שלושים ושלוש ,ושהוא אמר שהבית
הזה שאתם רואים אותו  -בית המקדש – יחרב ,ונחרב כשהמניין שלהם היה שבעים
(או ששים ושמונה או ששים ותשע) .והם אמרו ,הנה ,בגללו נחרב הבית .ואומר הראב”ד
בספר הקבלה (עמ’ נ”ג) שהמנין הזה [ג”א תשס”א] הוא לא אמת ,אלא הם איחרו את
לידתו של אותו האיש בכוונה ,כדי שיאמרו שבגללו נחרב הבית .ולפי הגמרא שלנו
הוא חי מאתים שנה לפני החורבן ,והם טשטשו את התאריך בשביל זה .ומה נפקא
מינה מזה? יש תשובה ביביע אומר (ח”ג חיו”ד סי’ ט’) האם מותר לכתוב התאריך למנין
הנוצרים למשל :השנה  ,2016מותר לכתוב ככה או אסור? החתם סופר כותב בספרו
על התורה (תורת משה פרשת בא) שמי שכותב ככה כאילו כופר באלקי ישראל .למה?
כי המנין הזה להולדת ישו ,וזו עבודה זרה ,איך אתה כותב את זה? אבל לפעמים
מוכרחים לכתוב ,אין ברירה .כשאתה כותב מכתב לגוי ,אתה כותב התאריך שלו,
מה תעשה?! יש אומרים לכתוב “לספה”נ”  -לספירת הנוצרים .ויש עוד עצה ,לא

לכתוב “אלפים ושש עשרה” ,אלא לכתוב שש עשרה .והרבה עושים ככה היום .2אז
הרב אומר אם יש הכרח לכתוב את המספר בשלימותו לא נורא ,כי החשבון שלהם
מוטעה ומשובש .הביא את זה מהראב”ד בספר הקבלה ,וגם הביא (שם באות ד’) מכתב
שכתב הרב שפתי כהן (הש”ך) בזמנו לאיזה מלומד גוי ,וכתב לו את התאריך לפי
המספר שלהם (נדפס בס’ קריה נאמנה עמ’ ע”ח) .ויש גם כן ספר פחד יצחק של חכם אחד
באיטליה שחיבר עשרה כרכים ,3ובספרים שלו מביא תשובות שכתובים בתאריך
הלועזי שנת אלף תשל”ו ( )1736שהיא שנת התצ”ו למניננו .ככה כתבו .והתירוץ הוא
כמו שאומר יביע אומר ,שהתאריך של הגוים הוא מוטעה ומשובש מעיקרו ,לכן אין
לנו שום קשר עם אותו האיש.

זצ"ל.
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העורכים :הרה"ג רבי משה חדאד שליט"א ,הרה"ג רבי שלום דרעי שליט"א .עורך ראשי :הרה"ג רבי אלעד עידאן שליט"א

כן דברים אחרים בענייני ממונות ,יש לנו כלל שאם מרן פסק שהאדם חייב לשלם,
לא אומרים “קים לי” .מה זה “קים לי”? מי שבידו הכסף הוא מוחזק בכסף ,ו”המוציא
מחברו עליו הראיה” .אבל הוא לא יודע כלום ,הוא ‘טמבל’ ,לא יודע כלום בהלכה .אז
אנחנו מחפשים ראשונים ,ואם יש שני ראשונים שאומרים שהוא פטור מלשלם יכול
לומר המוחזק הזה קים לי כאותם הראשונים .מה זה קים לי? אני פוסק כמותם .וכי
אתה פוסק בכלל? אתה מבין משהו? אלא אנחנו טוענים בשבילו .אבל אם מרן פסק
להוציא כסף ,אומרים לו תשמע ,מרן פסק ,אתה חייב לשלם .ואבא ע”ה פעם אמר לי
שזה דבר טוב שקיבלנו הוראות מרן בזה .כי אם לא כן ,אף פעם לא תוכל להוציא ממון,
כי אם יש תביעה בין תובע ונתבע ,תמיד אפשר למצוא שני ראשונים או פוסקים שהם
פוטרים אותו ויאמר קים לי .לכן אם מרן אמר ,אתה חייב לשלם – נקודה .תשלם .וזה
לא קל ,צריך ללמוד הרבה בדברים האלה.

אשכנזים כהרמ”א הספרדים כמרן וחלק מהתימנים כהרמב”ם
 .הוהאשכנזים קיבלו את הרמ”א ,ואומר החתם סופר (חאה”ע סי’ צ”ח)“ :ובני ישראל
יוצאים ביד רמ”א” (ע”פ שמות י”ד ח’)  -רמ”א ראשי תיבות רבי משה איסרליש .וחלק
גדול מהתימנים מקבלים את הרמב”ם בעינים עצומות .אם הרמב”ם פסק לא אכפת
להם גם אם יחלקו עליו כל הראשונים .רמב”ם ראשי תיבות ראש מדברים בכל מקום.
ושלושת המנהגים האלה רמוזים בתורה (דברים ל”ג ,ד’)“ :תורה צוה לנו משה מורשה
קהילת יעקב” .משה ר”ת מרן שקיבלנו הוראותיו ,ומשה יכול להיות גם רבנו משה
איסרליש ,או רבנו משה בר מימון .אבל כולנו אותו דבר ,שלא יחשבו בני אדם שאנחנו
שלשה עמים .לא ,כולם אותו דבר .ההפרש הוא בפרטים ,זה אומר חייב וזה אומר פטור.
אבל אין דבר כזה למשל שהרמ”א יאמר אל תתפללו שמונה עשרה ברכות ,תתפללו רק
שבע עשרה או שש עשרה ,אין דבר כזה .אלא כולם אותו דבר .התלמוד משותף לכולם.

הולכים לפי מה שקבעו חכמים
 .והשנה הזאת (תשע”ו) באו אנשים שעושים את עצמם חכמים ,הם למדו אסטרונומיה,
ומצאו שבשנה כזאת לא צריכים לעשות אדר שני ,אלא מספיק אדר אחד בלבד ,כי באדר
שני שלנו כבר הגיע האביב .אז למה אנחנו עושים אדר שני? צריך שהשנה הבאה תהיה
מעוברת ,והשנה הזאת תהיה פשוטה .וזו טענה לא מהיום ,אמרו אותה כבר לפני מאה
וחמשים שנה .ויש אחד יהודי חרדי ,הדפיס בשנת תשמ”ו ספר וקרא לו “על השמינית”
 שנה שמינית למחזור .ואמר שם למה אתם עושים את השנה הזו וגם שנת י”ט למחזור(כגון תשע”ו) מעוברת? תדחה את העיבור לשנה הבאה .והדברים תופסים תאוצה ועושים
רעש .מה עשה הקב”ה? השנה הזאת הוריד הרבה גשם באדר שני ,כאומר :תדעו לכם,
האביב לא הגיע! הולכים לפי מה שקבעו חכמים וזהו“ .מועדי ה’ אשר תקראו אותם”
(ויקרא כ”ג)  -אתם אפילו שוגגים ,אתם אפילו מוטעים ,אתם אפילו מזידים (ר”ה דף כ”ה
ע”א) .ושלח לי החכם הזה שהוא חושב לעשות לחומרא .בפורים יעשה פסח ,ולא יום
אחד פסח ,אלא שבעה ימים פסח( .כי הוא נמצא בארץ ישראל ,אם היה בחוץ לארץ יעשה שמונה
ימים) .בפורים כולם מביאים מגדנות ומשלוח מנות ,והוא יאמר לא ,אני מקבל רק מצה
כשרה או מצה עשירה .מי יעשה מצה עשירה עכשיו?! השתגעת?! מה קרה לך?! הוא
אומר אני עושה לחומרא .אל תעשה לחומרא ,מי שעושה חומרא כזאת הוא מפלג את
עם ישראל .אל תקרי חומרא אלא “בלחי החמור חמור חמורותיים” (שופטים ט”ו ט”ז)...

עיבור שנים
זמה שקבעו הסנהדרין לפני אלף ארבע מאות שנה (הלל האחרון שקבע את החשבון)

.
יהיה עד ביאת המשיח .כשיבוא משיח ישבו הסנהדרין ואולי אז יעשו עיבור בצורה
אחרת .העיבור אז לא היה לפי החשבון .איך היה העיבור? היו רואים שכמה מגלויות
ישראל שבאו ממרחקים עוד לא הגיעו בסוף חודש אדר ,ויש סיכוי שיגיעו אחרי
פסח ,לא חבל שיבואו ויפסידו פסח?! אז הנשיא רבן גמליאל היה אומר :רבותי ,אני
מודיע לכם שהשנה הזאת הכבשים עוד לא גדלו מספיק ,האביב עוד לא הגיע ,ויש
(אה”ע סי’ מ”ב ס”ב) זה לא קידושין .וכך שמונים וחמשה פוסקים סוברים שאין חוששים לקידושין בעד אחד ,הביא
את זה בשו”ת יביע אומר (בחלק ד’ חאה”ע סי’ ה’ אות ד’) ,שחכם אחד אסף שמונים וחמשה פוסקים ככה .אבל יש
חולקים ,הרמ”א אומר יש מחמירים בזה ,אז לכתחילה מחמירים ,איך מחמירים? הולכים ל’טמבל’ הזה שנתן לה
קידושין ,אומרים לו תעשה טובה ,תן לה גט .אבל אם הוא מתעקש ,אתם רוצים גט? תביאו לי מאה אלף דולר.
רשע מרושע ,לא די שהפיל אותה בפח ,אלא גם רוצה הרבה כסף .אז מחפשים דרכים אחרות ,למשל אם הוא לא
אמר לה את נוסח קידושין כמו שצריך ,לא אמר “הרי את מקודשת לי” ,אלא “הרי את מקודשת” ולא אמר “לי”.
למי מקודשת?! אז מצרפים כל מיני סניפים לשחרר אותה .ואם אין שום דרך לשחרר סומכים על מרן במקום עיגון
ובשעת הדחק .מרן אומר שהקידושין בעד אחד לא שווים כלום .זה דבר אחד  -גיטין וקידושין.

גם כן גלויות ישראל שנעקרו ממקומן ,ועוד לא הגיעו .לכן נמלכתי אני וחברי וקבענו
שהשנה הזאת תהיה מעוברת (עי’ סנהדרין דף י”א ע”א) .ולפעמים קורה שלא יכלו לעבר,
כמו שנת שמיטה שלא מעברים כדי לא להכביד על האנשים ,אפילו שעל פי החשבון
מגיע העיבור .אצלנו הרבה פעמים יש שנת שמיטה מעוברת ,אבל בזמנם זה אחרת ,כי
אז השמיטה הייתה מדאורייתא ,לכן לא היו מעברים את שנת השמיטה .ולפעמים היו
מלחמות ,והיה להם עוד סיבות .הגמרא בסנהדרין (דף י”ב ע”א) אומרת שרבי עקיבא
עיבר שלוש שנים רצופות ,שנה אחר שנה אחר שנה .אין דבר כזה בימינו .והסבירו
שהצטברו אז כמה שנים וכמה ימים ,אז שנה אחת אמר מעוברת ,בשנה הבאה עוד לא
הגיע האביב וגם היא מעוברת ,וגם שנה הבאה מעוברת .אבל כל זה לעתיד לבוא ,אז
יהיה לנו סנהדרין ויהיה לנו סמכות .היום מי שרוצה לעשות באדר שני פסח הוא יפלג
את עם ישראל .אלה יעשו ככה ואלה יעשו אחרת .לכן “עשה לך רב”  -תלך אחרי מורה
דרכך ,קיבלנו הוראות מרן .יש פרטים שאפשר להתווכח בהם ,הרב הזה אומר כך והרב
הזה אומר כך .אבל ההלכות היסודיות והעיקריות – “עשה לך רב”.

טוב לאדם שיהיה לו חבר
 .ח“וקנה לך חבר” .טוב לאדם שיהיה לו חבר ,שיוכל לספר לו ולהשתפך לפניו .נכשלתי
בדבר הזה ,מה עלי לעשות? מהרב אתה מתבייש ,לא תוכל לספר לו הכל .אבל חבר
אתה בידידות אתו ,ומספרים אחד לשני.

אפשר לכתוב ס”ת בנירוסטה אבל זה לא מהודר
“וקנה לך חבר” (ראה בס’ דרכי העיון עמ’ קפ”ג ובהערה שם) .מה זה
 .טויש אומרים רמזָ :
ָוקנה? פעם היו כותבים בקנה ,ככה כתוב בגמרא (תענית דף כ’ ע”ב) :זכה קנה לעשות
ממנו קולמוס .6והספרדים תמיד כותבים ספרי תורה בקנה ,אבל היום קשה להם ,והם
כותבים בנוצה כמו האשכנזים .והיום המציאו עוד דבר – נירוסטה ,וכותבים בו .מן
הדין אפשר לכתוב בנירוסטה ,אבל זה לא מהודר .למה? כי כל הדורות כתבו או בקנה
או בנוצה .ומה שכותבים בנירוסטה יש אומרים שזה כמו ברזל ,ובברזל לא כותבים ,כי
כתוב (דברים כ”ז ה’)“ :לא תניף עליהם ברזל” .אבל דחו את זה ,כיון שמצאנו חכם גדול בעל
מעיל צדקה  -רבי יונה לנדסופר ,7שהוא כתב ספר תורה בברזל (עיין בספר קסת הסופר
סי’ ג’ בלשכת הסופר אות ה’) .אז אם הוא כתב בברזל אנחנו לא נהיה חסידים יותר ממנו.
אמנם ברזל ממש לא ,כי יש חשש של “לא תניף עליהם ברזל” ,חק תוכות (יש מי שחשש
חשש כזה) ,אבל נירוסטה זה בסדר .אבל צריך הסופר לומר למי שמזמין אצלו ספר תורה:
תשמע ,אני כותב בנירוסטה ,וזה מותר לכתחילה .אם אתה לא רוצה תחפש מי שכותב
בקנה .אבל פעם בזמן התלמוד והספרדים עד הדור האחרון כתבו ספר תורה בקנה.

 .6למה? כי הקנה כביכול “עניו” .יבואו כמה רוחות וידחו אותו ,והוא מכופף ומנענע את ראשו ואחר כך חוזר
למה שהיה .אחיה השילוני אמר“ :והכה ה’ את ישראל כאשר ינוד הקנה במים” (מלכים-א’ י”ד ,ט”ו) .אחיה השילוני
קילל חס וחלילה את ישראל בזמן ירבעם בן נבט .אמר ,ה’ יכה את עם ישראל חס וחלילה כאשר ינוד הקנה במים.
ואילו בלעם אמר“ :כנחלים נטיו כגנות עלי נהר כאהלים נטה ה’ כארזים עלי מים” (במדבר כ”ד ,ו’) .לכאורה בלעם
מברך את ישראל תהיו חזקים כמו ארז ,ואילו אחיה השילוני מקלל אותם .אבל הגמרא (תענית דף כ’ ע”א) אומרת
טובה הקללה של אחיה השילוני מהברכה של בלעם ,כי נכון שהארז חזק מאד ,אבל אם תבוא רוח סערה כמו
שיש באמריקה  -סופת הוריקן ,תעקור את הארזים ואת האוטובוסים ואת הבתים ואז נגמר הסיפור .אבל הקנה
לא ,הוא נכפף מעט ואחר כך חוזר .הרוח עברה – “עושה דברו” (תהלים קמ”ח ח’) ,הקנה חזר.
 .7חי לפני שלוש מאות שנה .והוא היה רב בפראג לפני רבי יהונתן אייבשיץ .רבי יהונתן אייבשיץ התחתן בגיל
שמונה עשרה ,ואין לו פרנסה ,מה לעשות .האשה לא עובדת והוא אברך בקושי .אולי מתפרנס על ידי חותנו
(ככה האשכנזים עושים ,חמש שנים או עשר שנים על חשבון החותן ,ואחר כך או שתהיה רב או שתהיה חזן או שתלך למסחר).
אבל הוא עשה חכמה ,הוא היה חריף מאד ,גאון גדול היה ,ועמד בפינה במקום שעוברים התלמידים שלומדים
אצל רבי יונה לנדסופר בעל מעיל צדקה .האברכים חוזרים בשעה אחת ,והוא עומד שם .והוא שואל אותם :מה
הקושיא שחידשתם היום? אמרו לו :היום מורנו ורבנו עמד על קושיא עצומה ולא מצא לה פתרון .אמר להם :מה
הקושיא? אומר הבחור את הקושיא ,והוא עונה לו על המקום תירוץ חריף מאד .והתלמיד אומר איזה תירוץ יפה,
איזה תירוץ נפלא .ובינתיים חושב ר’ יונתן על עוד תירוץ ,ואחר כך כשבא הבחור השני אומר לו :מה נשמע היום?
אומר לו :יש קושיא עצומה .מה הקושיא? והוא נותן לו לדבר ולבינתיים הוא מכין לו תירוץ יפה .בא השלישי
ואומר לו עוד תירוץ .וככה עשרה בחורים  -עשרה תירוצים .באו אחר כך ללמוד אצל הרב אחרי צהרים ,ואמרו
לו פגשנו את האברך יהונתן ,ואמר לנו תירוץ .אמר להם תגידו ,התחילו להגיד וכל אחד אומר משהו אחר .אמר
להם רגע ,מה הבלבול הזה? כל אחד יגיד לבד .זה אומר תירוץ א’ ,זה תירוץ ב’ ,תירוץ ג’ ,תירוץ ד’ וכו’ .אמר להם:
מתי אמר לכם את זה? אמרו לו בשעה אחת עד אחת ורבע .התפלא :תוך רבע שעה המציא עשרה תירוצים?!
איזה מוח יש לו .מחר אני לא ראש ישיבה ,הוא יהיה ראש ישיבה! מינו אותו ראש ישיבה בגיל שמונה עשרה .ויש
לו דרוש מיוחד ביערות דבש (ח”ב דרוש י”ח) שאמר אז על סיפור בגמרא של אגדה (ברכות דף כ”ז ע”ב) אם תפילת
ערבית רשות או חובה .עשה על זה דרוש עשרים דף .אי אפשר להאמין כמה היה המוח של החכם הזה .היה מוח
מיוחד .אז רבי יונה לנדסופר היה גאון גדול ,ויש לו שו”ת מעיל צדקה ,ויש לו ספר בני יונה על הלכות ספרי תורה
תפלין ומזוזות .והחתם סופר מזכיר אותו בכבוד רב“ :הגאון בני יונה זכר צדיק לברכה”.
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ללמוד לכתוב חידושי תורה

בהלויה אתה חושב על עציץ פרחים?!

“וקנה לך חבר”  -אדם שהוא תלמיד חכם לא די שיֵ דע
 .יאז מה אמרו בעלי הרמז? ָ
ללמוד ,אלא צריך גם ללמוד לכתוב חידושי תורה .אם לא תכתוב כל החכמה שלך
הולכת אתך .איך כתוב באיוב (י”ב ,ב’)? “ועמכם תמות חכמה” .אבא ע”ה היה מרביץ
תורה בתונס בשנות השלושים  -תרצ”א ,והוא בחור בן שמונה עשרה  -תשע עשרה
שנה .ובתונס אז לא היו כותבים ,פעם היו כותבים הרבה ,אבל כשבא האליאנס וכו’
הם התייאשו מלכתוב .הרבנים כתבו תשובות על שאלות במלה אחת“ :מה ששאלת
כך וכך – תשובה .כשר”“ .מה ששאלת  -זה טריפה”“ .תשובה – מותר”“ .תשובה –
אסור” .למה? כי הם אמרו למי אנחנו כותבים? הדור הבא הופך עורף ,כולם הלכו אחרי
הצרפתית ואחרי התבוללות ואחרי ההשכלה .למי אנחנו כותבים?! שתי מלים מספיק.
ואבא היה אומר לתלמידיו :תכתבו חידושים .אמרו לו :בשביל מה לכתוב חידושים?
מי ילמד בהם? ואבא אמר להם :ילמדו בהם .אתם יודעים למה כותבים חידושים? כי
אם אתה נותן שיעור ,כמה ישמעו אותך? עשרים איש ,מאה איש ,מאתים איש (ככה
היה בזמנם) .אבל אם תכתוב חידושים יקראו בזה אלפים ורבבות .וככה אומר הרמב”ם
במורה נבוכים (בפתיחה) ,שמי שכותב דבר ומעלה אותו על ספר הרי הוא כאילו דרש
אותו בפני אלפים ורבבות מישראל.8

 .גיהיה מעשה בימינו ברבי אריה לוין ע”ה .11יום אחד הלכו בהלוויה של איזה חכם
חשוב ,ורבי אריה לוין ראה באמצע ההלויה שמישהו נכנס לחנות ולקח עציץ של
פרחים .הוא ראה אותו ואמר בלבו מה זה? ככה עושים? בהלוויה אתה חושב על
פרחים ועל עציצים להביא לאשתך?! זה לא מתאים .אבל זה היה אדם צדיק ,אז הוא
שתק .אחרי זמן נפגש אתו ,שאל אותו :האם כך מתאים בהלוויה של חכם כזה לקנות
עציץ של פרחים?! זה מה שהיה דחוף לך?! אמר ,בוא אגיד לך מה היה ,יהודי אחד היה
חולה במחלה מסוכנת ומדבקת ,ונפטר בבית חולים .והרופאים אמרו שצריך לשרוף
את כל הבגדים שלו וכל מה שהיה עליו .כי יש שם חיידקים מסוכנים מאד ,וזה מדבק
את כולם .ובין הדברים היו גם התפלין שלו .אמנם את התפלין אסור לשרוף ,אבל
מה אתה רוצה ,שימותו אנשים בגלל התפלין שלו?! היתה לי עצה .שאלתי אותם:
אם נשים את התפלין האלה בכלי חרס ,ונקבור אותם באדמה ,זה בסדר? אמרו :זה
בסדר .אבל איפה אני אמצא עכשיו כלי חרס? הלכתי וקניתי עציץ בשביל להוריד
ממנו אחר כך את הכל (אולי יטע אותם במקום אחר) ,והעציץ זה כלי חרס ,נשים בו את
התפלין ונקבור אותם באדמה .שנאמר (ירמיה ל”ב י”ד)“ :ונתתם בכלי חרשׂ למען יעמדו
ימים רבים” .מישהו היה יכול לדעת את ההסבר הזה ,לולי שהוא גילה את זה?! לכן
צריך תמיד להשתדל לדון כל אדם לכף זכות ,אלא אם כן הוא רשע ידוע ומפורסם ,זה
אחרת .אבל אם הוא לא רשע ,תאמר אולי התכוון לטובה ,אולי חשב ככה .תמיד צריך
לדון לכף זכות .וכמו שאתה דן לכף זכות ,הקב”ה ידון אותנו לכף זכות ,ונזכה לגאולה
שלמה במהרה בימינו אמן ואמן.

חידושי תורה נותנים חיים גם למחבר
 .איוכשאדם כותב בשפה ברורה ,תענוג לקרוא את הדברים ,אתה מתענג .אני הייתי
בבית לוינשטיין בתשל”ד והחברים שלי לחדר היו עושים להם בערב איזה פוטבל,
איזה נשף ,איזה טלוויזיה .הם הולכים ואני לא הולך .מה יש לי לעשות שם? וגם יש
שם תערובת ודברים כאלה .ואני יש לי יביע אומר ח”ב בהשאלה מהרב צבאן ,והנייר
נייר עיתון ,9ולמדתי בו .הם בשלהם ואני בשלי .ויביע אומר כל כך יפה ,כל כך מסודר,
כל כך ערוך בטוב טעם ודעת .ואחר כך שהם חוזרים ,אמרתי טוב ,אני שמח מיביע אומר,
והם שמחים מהריקודים .אבל הם באים לחדר ,הפנים שלהם נפולות ,הם עגומים .למה?
יש ריקודים ,אבל וכי הם רוקדים? הם קשורים בכסא גלגלים .והם מרגישים אוי ,חבל
שאנחנו לא יכולים לרקוד כמותם ,אין להם טעם בחיים .10אבל כשאתה לומד תורה
זה אחרת ,אתה נהנה .כשאדם כותב ,הדברים שהוא כותב הם נותנים חיים גם למחבר.
תראה איזה חידוש יפה כתבתי ,תראה איזה הסבר ,תראה איזו הגהה ,ואחרים לומדים
ואומרים“ :שפתיים ישק” .אתה לומד חידוש שנכתב על ידי הגר”א לפני מאתיים שנה,
“וקנה לך חבר”.
ואתה רואה בו מתיקות וחן מיוחד .אז זהָ :

תדון לכף זכות גם בשמים ידונו אותך לכף זכות
 .ביודבר שלישי“ :והוי דן את כל האדם לכף זכות” .מי שעשה פעולה ואפשר לפרש
אותה לחובה או לזכות ,תפרש אותה לכף זכות ,ואם תדון לכף זכות גם בשמים ידונו
אותך לכף זכות .הגמרא בשבת (דף קכ”ז ע”ב) מביאה כמה חכמים שעשו דברים לכאורה
מוזרים ,ואחר כך למחרת שואל את התלמידים שלו :כשעשיתי דבר זה וזה ,מה חשדתוני?
אמרו :כך .עוד דבר ,אמרו :ככה .אמר להם :העבודה ,כך היה .תמיד תדברו עלי זכות.

 .8למה כתב את זה? הרמב”ם מסביר מדוע חכמים ראשונים לא חיברו ספרים על מעשה בראשית מעשה מרכבה.
אמנם כתוב (חגיגה דף י”א ע”ב) לדרוש ביחיד או בשנים ,אבל יחברו לבד .יכנסו לחדר סגור ויכתבו ספרים .אז
הוא אמר שמי שכותב ספר כאילו פרסם אותו לאלפים ורבבות .כשאתה כותב ,התורה שלך תתפרסם בעולם.
היה בזמנו החזון איש שהדפיס את החלק הראשון של ספרו בפעם ראשונה ולא כתב מי זה המחבר .רק כתב
בלועזית למטה( .A.I.K :א’ י’ ק’) .חשבו זה שם חברה ,שם פירמה ,שם בית דפוס .אבל זה ראשי תיבות של השם
שלו :אברהם ישעיהו קרליץ .הלכו אליו אחרי שהכירו את המחבר ,אמרו לו :הרב איזו שפה זאת? אתה מדבר
כמו הגאונים ,כמו התנאים ,כמו האמוראים ,איזו שפה זאת? לא מבינים אותך .אמר להם :את זה כתבתי בשבילי.
אמרו לו :כתבת בשבילך? אז למה הדפסת את הספר? אמר להם :אתם יודעים למה? כי הכתב שלי קשה לקריאה,
אז אני אדפיס אותו בספר ,ואני קורא יותר טוב מודפס .אמרו לו :אם כן למה הדפסת שלוש מאות עותקים?
אמר להם :לא מקובל להדפיס ספר עותק אחד ,אז הדפסתי כמה עותקים ...אחר כך אמר להם בכל הרצינות:
עכשיו לומדים בו אולי מאה או מאתים איש ,אבל יגיע זמן שילמדו בו אלפים ורבבות .וכמו שאמר כך היה ,היום
כל דבר אומרים ,מה פסק החזון איש? וצריך לעיין בו .והשפה שלו לא קלה ,שפה קשה .תשבור את הראש
להבין אותו! לפעמים אתה לא יודע בדיוק מה המסקנה שלו ,אומר כאן ככה ואחר כך באות הבאה חזר בו...
 .9נייר גרוע ביותר ,לא היה לו כסף להדפיס .אשתו הרבנית נתנה לו חיסכון של מאתים לירות להדפיס .אמר
לה :מאיפה חסכת את זה? אמרה לו :מהתלושים שהיו מקבלים בתקופת הצנע בשביל לקבל אוכל .היא הייתה
חוסכת פחות סוכר וכדו’ ומסתדרת .והיא חסכה את כל התלושים ,מכרה אותם ,ואספה מאתים לירות שרצתה
לקנות בהם ארון .אמר לה :יש לי ספר ,אמרה :יביע אומר עדיף יותר מארון ,הוא יביא עשרים ארונות ...נתנה לו
את הכסף .אבל הנייר היה פשוט מאד.
 .10אני זוכר היינו בריפוי בעיסוק ,והמסכנים האלה היו שרים“ :מי ישקנו כוס חלב ,מי יאכילנו לחם רב ,למי
תודה למי ברכה? לעבודה ולמלאכה” .אבל הם לא עושים לא עבודה ולא מלאכה ...הם לא יכולים לזוז .איזו
עבודה ואיזו מלאכה שלכם?! אבל הם היו שרים את זה .ומחשבה טובה מצרפה למעשה...

 .11נפטר בט’ בניסן תשכ”ט .והרב עובדיה ע”ה היה אומר אני נחשב כמו הנכד שלו (הפרש גדול ביניהם ,אולי
ארבעים שנה ,אולי קצת פחות) ,והוא היה מכבד אותי .אומר לי תברך שבע ברכות ,נותן לו את הברכה האחרונה

“אשר ברא” .הוא היה אדם עניו וצדיק.

הלכות חודש ניסן
מתוך ספר ה' נסי ח"ב (פרק א' ופרק ד').

א .שואלים בהלכות פסח קודם לפסח שלשים יום( 1מיום פורים ואילך .)2אולם אין
זה חיוב גמור ,ומותר לכל תלמיד חכם להמשיך בלימודו במקום שלבו חפץ,
ואין דין זה אלא להיחשב "שואל כענין" .3ומכל מקום המורים הוראות לרבים
או הנותנים שיעורים ומרביצים תורה ,צריכים ללמוד ולחזור על הלכות הפסח
להיות בקיאים בהלכות אלו ,ולהודיע לעם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר
יעשון .ועכ"פ בימי החגים עצמם צריך ללמוד ולדרוש בהלכות פסח בפסח
והלכות חג בחג ,וכתקנת משה רבנו (מגלה דף ל"ב ע"א) ,שנאמר וידבר משה את
 .1ש"ע (סימן תכ"ט ס"א).
 .2ופורים עצמו בכלל .כ"כ הרב חזון עובדיה בהערות בשם המחב"ר (סי' תכ"ט סק"ב) ותשובה מאהבה ח"א
(סי' ק"צ) ודלא כהפר"ח .ע"ש .ורמז לדבר ליהודים היתה אורה (אסתר ח' ט"ז) ,אורה בגימ' דין פסח ,וכדרשת
חז"ל במגילה (דף ט"ז ע"ב) אורה זו תורה .ומ"מ פשוט שאם באו שני אנשים ביום פורים לשאול מהרב ,אחד
בהלכות פורים והשני בהלכות פסח ,נזקקים תחילה לראשון ,כי דבר בעתו מה טוב .וכ"כ בחזון עובדיה.
 .3כן פירש הר"ן בפ"ק דפסחים (דף ב' סע"ב מדפי הרי"ף) והובא בב"י (ר"ס תכ"ט) .ובשו"ת יביע אומר ח"ב (סי' כ"ב
אות א') הביא ראיה לזה בשם הגאון טורי אבן (מגלה דף ל"ב ע"א) ממ"ש בפסחים (דף ו' ע"ב) מאי טעמא דת"ק,
שהרי משה עומד בפסח ראשון ומזהיר על פסח שני (בפ' בהעלותך) .מאי טעמא דרשב"ג ,שהרי משה עומד בר"ח
ומזהיר על הפסח שנאמר החדש הזה לכם וגו' בעשור לחודש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבות .והשתא
קשה לת"ק מהא דמשה עומד בר"ח ומזהיר על הפסח ,ואמאי לא הזהיר שלשים יום קודם פסח .ולפ"ד הר"ן
שאין חיוב לדרוש בהלכות פסח ,אתי שפיר .והקשה ע"ז הרב יביע אומר זצ"ל שא"כ הואיל ומצינו שמשה
עומד בר"ח ומזהיר על הפסח אף בלא שום שאלה ,יוצא לנו שעכ"פ ב' שבתות קודם פסח צריך לדרוש ברבים,
והדרא קושית מרן לדוכתה דמאי איריא לדרוש הלכות פסח בפסח וכו' .ע"ש .ולענ"ד לא קשיא ,דהתם ודאי
הוצרך לדרוש ב' שבתות קודם פסח ,דאיך ידרוש לאחר מעשה בפסח עצמו בעשור לחדש הזה ויקחו להם
וגו' ,והם לא ידעו כלום מזה ,אבל לדידן שהכוונה רק להזכיר הלכות פסח ,מסתמא כלם יש להם ידיעת בית
רבם ,ומי שנסתפק ישאל למורה ,וא"צ לדרוש רק בפסח עצמו הלכות חמץ ותערובתו והלכות יום טוב ועוד.
אבל עיקר קו' הטורי אבן לכאורה לק"מ ,שהרי משה לא נצטווה על כך אלא בר"ח ניסן כמ"ש החדש הזה
לכם ראש חדשים ופירשו רז"ל שהראהו הלבנה בחידושה ואמר לו כזה ראה וקדש ,ואיך ידרוש להם לפני כן.
והקב"ה יודע שדור המדבר הם חכמים גדולים ודי להם בשתי שבתות קודם הפסח ,אבל לדידן צריך שלשים
יום .וזו דעתו של ת"ק .ופשוט.

מועדי ה' אל בני ישראל (ויקרא כ"ג מ"ד).4
ב .בשבת שלפני ראש חדש ניסן ,בנוסח הכרזת ראש חודש כשאומר הש"ץ
יחדשהו הקב"ה עלינו וכו' לטובה וכו' ,הנכון לומר" :ולגשמים בעתם ולטללי
ברכה" ,דהיינו לגשמים "בעתם" עד ערב פסח ,ומשם ואילך לטללי ברכה.5
ג .בכל חודש ניסן אין נופלים על פניהם ואין אומרים וידוי ותחנונים ,6מפני שכל
החודש הוא ימי שמחה לישראל בתקופות העבר ההווה והעתיד ,7כי באחד בניסן
הוקם המשכן ,ושנים עשר נשיאי שבטי ישראל הקריבו את קרבנם לחנוכת
המזבח במשך שנים עשר יום ,נשיא אחד ליום ,ולמחרת שהוא יום י"ג בניסן
היה יום אסרו חג שלהם ,ויום י"ד בניסן הוא ערב פסח ,ולאחר מכן שבעת ימי
הפסח ,ויום כ"ב בניסן הוא אסרו חג של פסח .ובנין בית המקדש השלישי ,שיבנה
במהרה בימינו ,יהיה ביום טוב של פסח ,כי בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל,
וחנוכת בית המקדש שתהיה נמשכת שבעה ימים ,תתקיים לאחר הפסח ,כי אין
מערבים שמחה בשמחה .וכך עשו בימי חזקיהו המלך את חג המצות שבעת
ימים בשמחה גדולה והוסיפו עוד שבעת ימים אחרים שמחה (דה"ב ל' פסוק כ"א
כ"ג) .נמצא שכל ימי חודש ניסן מקודשים לימי שמחה וששון לישראל .לכן אין
ראוי לומר וידוי ותחנונים ונפילת אפים בימים אלו .8ויש אומרים לפי שיצא
רוב החדש בקדושה ממשיכים כלו בקדושה.9
ד .מנהג טוב לקרות בכל יום החל מראש חודש ניסן ,פרשת הנשיא של אותו יום,10
 .4חזון עובדיה .ונראה טעם הדרשה משום דהול"ל וידבר משה את כל הדברים האלה אל בני ישראל ,כמו
בכ"ד ,ולמה הדגיש את מועדי ה' .אלא הכוונה שבכל מועד ומועד הודיע להם את ההלכות שלו .ודרך התורה
להזכיר שוב פעם את ההלכה בזמנה אע"פ שכבר למדנו אותה לפני כן .כגון בפ' תזריע וביום השמיני ימול
בשר ערלתו (וכבר למדנו זה בפ' לך לך) .ובפ' אמור (כ"ג כ"ב) ובקצרכם את קציר ארצכם לא תכלה וגו' ,אע"פ
שכבר נצטוו ע"ז בפ' קדושים .כלומר אל תשכחו דבר זה בזמנו ,וכמ"ש הראב"ע שם.
 .5כן נ"ל .וע' בן איש חי ש"ב (פרשת ויקרא אות ח').
 .6ש"ע (סי' תכ"ט סעיף ב').
 .7ונ”ל עוד טעם כעיקר שאין נופלים על פניהם מר”ח ניסן ,כי נפילת אפים רשות כידוע מדברי הגאונים (עיין
בטור סי’ קל”א) ,ומר”ח ניסן כלם טרודים בעסקי החג בהגעלה והכשר כלים ומצות ומרור וחרוסת וכו’ ואיכא
טירחא דציבורא להאריך בתפלה[ .וכן בין יוה”כ לסוכות שטרודים בצרכי החג והכנת הסוכה וד’ מינים .אבל
מר”ח סיון עד שבועות לדעת מרן (בסי’ קל”א ס”ז) אומרים נפ”א ותחנון .ע”ש .והיינו טעמא דליכא טירדא כ”כ
כמו בפסח וסוכות] .וכיו”ב כתב הרמב”ם (פכ”ה מהלכות סנהדרין ה”ט) שאין קובעים זמן לב”ד לא בימי ניסן ולא
בימי תשרי ,מפני שהעם טרודים במועדות .ע”ש.
 .8ע"פ חזון עובדיה ,בתוספת נופך.
 .9בית יוסף.
 .10ובר"ח ניסן קוראים פ' נחשון בן עמינדב למטה יהודה שהיה מלך לשבטים אבל לא היה בכור השבטים,
והוא רמז לחדש ניסן שהוא מלך וראש לחדשים ,אבל אינו בתחלת השנה ,וכמו שהוכיח הראב"ע (שמות י"ב
א') מפסוק וחג האסיף בצאת השנה ,ומפסוק מקץ שבע שנים במועד שנת השמטה בחג הסוכות ,שגם בימי
התנ"ך היו מונים לשנה מתשרי .וע"ע בירושלמי (ריש ר"ה) :החדש הזה לכם ראש חדשים ,לכם הוא ראש
ואינו ראש לשנים ,והובא בתורה תמימה (שמות י"ב ב' ,אות י"ב) .ע"ש .וע"ע בקונט' פרפראות לחכמה (סימן
ט') שבסו"ס סלת נקיה שלי.
וביום ב' בניסן קורין של שבט יששכר שהוא עמוד התורה ,ובאותו יום חל חג השבועות יום מתן תורה (שמעתי
מר' מרדכי גנוט הי"ו) .ובעשרה בניסן קוראים הנשיא של שבט דן והוא היום שחל בו ראש השנה הבא ,וסימניך
"דן ידין עמו" (כן ראיתי בשם הגאון ר' זלמן מווילנא זצ"ל) .ונוהגים בתונס לקרוא פרשת הנשיאים בעמידה זכר
לקרבן שמקריבים מעומד כמ"ש לעמוד לשרת (דברים י"ח ה') .ולפני כן אומרים חמשה פסוקים :עזרנו בשם
ה' וגו' ,כי שם ה' אקרא וגו' ,תורה צוה לנו וגו' ,בא"י למדני חוקיך ,שמע ישראל וגו' .ואחר פרשת הנשיאים
אומרים שיר המעלות לדוד שמחתי וגו' וקדיש יהא שלמא .ואין ראוי לבטל מנהג ישראל שנהגו בו כמה
דורות בטענה שעדיף לומר במקום זה הלכות וכו' ,והרי אין אומרים תחנון בימים אלו ,ויצא הפסדו בשכרו.
ובסגנון זה נוכל לבטל גם את הקרבנות שלפני התפלה ופרק איזהו מקומן ורוב פסוקי דזמרה ושירת הים וגם
את הוידוי בכל ימות השנה ובית יעקב ושיר של יום ופטום הקטורת וכו' שכלם אינם אלא מנהג כמו שיראה
המעיין בפוסקים .ועל זה המליצו "בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין" (קדושין דף ל' ע"א) ,שהתורה מתבלת
את היצה"ר לבטל כל מנהגי ישראל מדורי דורות בעוה"ר .והחכם עיניו בראשו לקרוא רק ששה פסוקים
של נשיא היום ושיר המעלות לדוד שמחתי וגו' וקדיש יהא שלמא ,והתפלות שאח"כ אין בהן צורך כ"כ .וכן
מנהג פשוט בתונס .ויאמר לקוצרים ה' עמכם .והרוצה לומר התפלות יאמרן אח"כ במשך היום ,ותבוא עליו
ברכה ,כי הן תפלות יקרות הערך ומלאות כיסופין וגעגועים לגאולה .וכמה גדולים ובראשם רבינו הרש"ש

וביום י"ג ניסן קוראים מתחלת פרשת בהעלותך עד "כן עשה את המנורה".11
ויש נוהגים לקרות פסוקים אלו מתוך ספר תורה ,12אבל מנהגנו לקרותם
מתוך החומש.13
ה .אין לגזור תענית ציבור בכל ימי חודש ניסן ,על כל צרה שלא תבוא .אבל
תענית יחיד מותר להתענות בחודש ניסן ,14חוץ מיום ראש חודש ניסן ושבעת
ימי חג הפסח .15וטוב להחמיר שלא להתענות גם ביום אסרו חג (שהוא למחרת
הפסח) .16ועל פי זה פשט המנהג (לספרדים) להתענות בימי ניסן ,תענית של יום
הפקודה (יאר צייט) של אביו או אמו .17ועדות שנהגו שהחתן או הכלה מתענים
ביום חופתם ,רשאים להתענות תענית זו בימי ניסן .אולם מנהג רבים מן הספרדים
ועדות המזרח שאין החתן והכלה מתענים כלל ביום חופתם .18ומנהגנו בג'רבא
אמרו תפלות מס' חמדת ימים( .וכן מוכח בס' מורה באצבע סי' קצ"א שהיה אומר התפלות הנ"ל ,דלא כהמערערים).
ועיין מה שהארכתי בזה בחלק השו"ת (סימן נא) .ואכמ"ל .וכשאני מגיע לנשיא שבט מנשה ואומר "לא ִתנְ ׁ ֵשנ ּו
בגלות החיל הזה בזכות מנשה" ,זולגות עיני דמעות .ושמעתי מנכדו של הגר"ש דבליצקי שליט"א בשם סבו
שאינו יכול לטעום טעם החג בלי ספר חמדת ימים .והלואי שנזכה לצפות לגאולה כמו הציפייה והכמיהה
שבערה בקרבו של בעל חמ"י .וד"ל.
 .11כף החיים (סי' תכ"ט אות כ"ב) בשם האחרונים.
 .12עיין בשו”ת גנת ורדים (כלל א’ סי’ מ”ט) שכתב שבכל זמן ועת שיסכימו עשרה לקרות בתורה בברכות,
יכולים לעשות כן ,ואין בזה חשש ברכה לבטלה ,ונסתייע מדברי הרב תקון יששכר בשם מרן ז”ל .והביאו
הברכ”י (סי’ קל”ה סוף סק”ב) וכתב שאין דבריו מחוורים .ע”ש .והגר”ע יוסף זצ”ל בחזון עובדיה (הלכות ד’ תעניות
עמוד פג) צירף דברי הגו”ר לסניף במקום שיש עוד ספק להקל .עש”ב .ועכ”פ להוציא ספר תורה ולקרוא בו
בלי ברכה ,נראה דלכ”ע אין חשש .וכעין זה נהגו היום להוציא ס”ת לנשים בשבת זכור לדעת האומרים שהן
חייבות לשמוע פרשת זכור .ואכמ”ל .מיהו בחזון עובדיה הלכות פסח (עמוד ג) הביא בשם הגאון הנצי”ב בשו”ת
משיב דבר (חאו”ח סי’ ט”ז) שכתב שאף ביום שאין בו קריאת התורה יש איסור לקרוא בס”ת בלי ברכה וכדמוכח
במג”א (סי’ קמ”ד) ,והוא ע”פ הירושלמי (פרק שלשה שאכלו) וכו’ ,והביא עוד משו”ת רשב”ן (חאו”ח סי’ צ”ט) שג”כ
פקפק על המנהג לקרוא פרשת הנשיאים מתוך ס”ת .ושוב הביא מהגאון ממונקאטש בנימוקי אורח חיים (סי’
תרס”ט) שכתב לדחות “מה שפקפק אחד על מנהג אבותינו ורבותינו הקדושים” לקרות פרשת הנשיאים בניסן
בס”ת וכן בליל הושע”ר ,ורצה לפקפק כי אסור לקרות בס”ת בצבור בלא ברכה“ .וזה אינו ,שהיכן כתוב דבר זה
בכלל” וכו’ .וכתב הגר”ע יוסף בהמשך בין סוגריים :וצ”ע אם הנמוקי א”ח נתכוין להנצי”ב שהוכיח כן וכו’ .ע”ש.
ולענ”ד פשוט שלא נתכוון אליו ,שלא היה קורא לו בלישנא קלילא “מה שפקפק אחד” .ועוד איך יאמר והיכן
כתוב דבר זה בכלל ,והרי הנצי”ב תלי זייניה בירושלמי .אלא קרוב לודאי שנתכוון על שו”ת רשב”ן שהרבה
חרדים התנגדו לו כידוע .ועכ”פ לדינא הצדק עם הרב נמוקי א”ח ,וכמו שהעלה בחזון עובדיה שם .ויש חסידים
נוהגים לקרוא בשבת פרשת הנשיאים מן הס”ת בלי ברכה קודם תפלת מוסף ,ונראה שאין בזה חשש אלא
משום טירחא דצבורא ,ואם הציבור מסכימים אין בכך כלום .וע’ בשו”ת איש מצליח כרך ד’ (א”ח סי’ ט’-י’) באורך.
ואגב ,מ”ש בנמוקי אורח חיים שם שנהגו אצלם לקרות משנה תורה בליל הושענא רבה מתוך ס”ת בלי ברכה
ע”ש ,כיו”ב כתב הרמ”א (בסוס”י תרס”ט) שקורין בליל שמחת תורה בס”ת הנדרים שבתורה ,וע”ש להרב כף
החיים (אות ל”ח) ובקיצור שלחן ערוך (סימן קל”ח אות ז’) .ועיין בשלחן הטהור מקומרנא (סימן קל”ה) ובזר זהב
(שם סק”ב) שכתב שהקוראים בס”ת בצבור בליל הושענא רבה ייחלקו לשלשה קרואים ויברכו ,ויסמכו על
הרב גנת ורדים בזה (הובא בברכ”י שם סוף סק”ב) ,אבל בנשיאים כיון שאין בו כדי שלשה קרואים לא יברך .ע”ש.
וראה זה חדש הוא לברך על קריאת התורה בלילה .וע”ע בקובץ תורת המועדים להרה”ג ר’ דוד יוסף נר”ו
הלכות ארבע תעניות (בפתח דבר סוף עמוד  )4בשם הרב מאורי אור חלק קן טהור (דף קפ”ו סע”ב) שערער על
הנוהגים לקרוא בס”ת בליל שמחת תורה “בברכה” ,וכתב שלא יזכר ולא יפקד .ע”ש .ובקול סיני (עמוד )129
הביא מנהג זה משו”ת פני מבין (חאו”ח סי’ ל’) ושו”ת מהרש”ג ח”ב (סי’ צ”ב) בהערה .ע”ש.
 .13חזון עובדיה.
 .14כן הוא לדעת מרן בש"ע (סי' תכ"ט ס"ב) .וכ"כ מוהרש"ך בספרו ערבי פסחים דאנן בתר מרן גרירן .וכ"כ
בברית כהונה א"ח (מערכת נו"ן אות כ"ב וכ"ג) שמנהגנו להתענות תענית יארצייט ותענית חתן בניסן .ומ"מ
תענית יחיד שכבר נדחתה ממקומה ,נכון לדחותה עד לאחר חדש ניסן ,דהואיל ונדחה יידחה ,כמ"ש כיוצא
בזה בשו"ת איש מצליח כרך ג' (א"ח סי' ל"ג) .ע"ש.
 .15עיין בש"ע (סי' תקס"ח ס"ה).
 .16חזון עובדיה.
 .17הנה כתב מרן (בסי' תקס"ח ס"ט) דאם אירע יום מיתת אביו בשבת או בר"ח ידחה למחר .וכתב הרב כף החיים
שם (אות צ"ח) בשם הרב יפה ללב שמנהג בני ספרד דדוקא בחל בשבת ידחה למחר ,אבל בשאר ימים שאין
אומרים בהם תחנון אין מתענים כלל .ע"ש .ודבריו צ"ע ,דמאי שנא מחדש ניסן דלדידן מתענים בו תענית
יארצייט כמ"ש מרן והאחרונים (סי' תכ"ט) .וכן ראיתי למוהרכ"ץ זצ"ל בספר נפש חיה (מערכת היו"ד אות ח')
שכתב עליו ,דאנו לא שמענו מנהג כזה .וגם הוא שלא כדעת מרן שכתב בשבת "או בראש חדש" ידחה למחר.
ואחרי שלא נודע אצלנו מנהג זה אוקמיה אדינא כדעת מרן .ע"ש .וע"ע בספר ברית כהונה (יו"ד מערכת התי"ו
אות י"א) שכתב שאם ארע תענית אביו ואמו ביום שאין אומרים בו תחנון והוא מותר בתענית ,מנהגנו פה (באי
ג'רבא) להתענות בו ביום ,ואם ביום ההוא אסור להתענות ידחה למחר .ע"ש .ונראה שבכלל ימים שמותר
בתענית ,חדש ניסן ,ול"ג לעומר ,וט"ו באב ,וט"ו בשבט ,ופסח שני ,ומב' בסיון עד י"ב בו ,וימים שבין יוה"כ
לסוכות ,ומאסרו חג סוכות עד סוף תשרי ,וימים שאסורים בתענית כגון ר"ח ,וחנוכה ,ופורים ,וחול המועד.
ועיין בש"ע (א"ח סי' תקס"ח ס"ה) ובכה"ח שם (אות ע"א) .ע"ש .ומכל מקום לפי מה שכתבו הלבוש והאחרונים
שאין להתענות יארצייט ביום שאין אומרים בו תחנון וכמ"ש הרב כף החיים שם (אות צ"ח) ,נראה שיפה כתב
מוהרכ"ץ הנ"ל שיש לדחות התענית למחר כדין ר"ח לדעת מרן .ושלש סברות בדבר .ובעיקר דברי הלבוש
והאחרונים לכאורה הוא כדעת הרמ"א (בסימן תכ"ט) ,אבל לדעת מרן שם שמותר להתענות יארצייט בחדש
ניסן ,הוא הדין לשאר ימים שאין אומרים בהם תחנון דמה סברא לחלק .וצ"ע .ומכל מקום אסרו חג של שבועות
לכולי עלמא אסור להתענות בו וכמ"ש מרן (בסימן תצ"ד ס"ב) ,ועיין עוד למוה"ר ברית כהונה (מערכת האל"ף
אות ו') שדינו כחול המועד ממש .ע"ש .ועל פי זה הוריתי בס"ד לאחד שיש לו יארצייט בחג השבועות שלא
יתענה כלל ,דכיון שנדחה גם למחרת נדחה לגמרי[ ,כמ"ש האחרונים הובאו בכה"ח שם (אות צ"ד) .וכן פסק
אמה"ג זצ"ל בשו"ת איש מצליח ח"ב (א"ח סי' ל"ח) .רא"ם ס"ט] .ובאסרו חג דפסח וסוכות צריך עיון לדינא אם
מתענין תענית יארצייט .ועיין בכף החיים (סוף סי' תכ"ט).
 .18חזון עובדיה.

ובארץ ישראל להתענות החתן דוקא.19
ו .אין לומר מזמור "יענך ה' ביום צרה" בתפלת שחרית בכל ימי חודש ניסן ,וכן
אין לומר מזמור "תפלה לדוד הטה ה' אזנך ענני" ,הואיל ונאמר בו "ביום צרתי
אקראך" ,20ואין להזכיר יום צרה בימי ניסן שהם ימי גאולה ושמחה לישראל.
 .19ראה מה שכתבתי בשו"ת בית נאמן ח"א (אה"ע סי' ג' אות ג') ,ובירחון אור תורה גליון אדר ב' תשע"ו (עמוד
תרפא) .וע"ע בשו"ת שמש ומגן ח"ד (סי' נ"א אות ב') .ועיין מה שכתבתי בזה עוד לקמן בחי' הש"ע (סי' ת"ע ס"א).
 .20בחזון עובדיה (הערה יב) הביא דברי הבא"ח (שנה ראשונה פרשת כי תשא אות י"ז) שהמנהג פשוט שבכל יום
שאין אומרים בו וידוי אין אומרים בו מזמור יענך ולא תפלה לדוד וכו'" ,ולא ידענו טעם למזמור תפלה לדוד,
ואומרים שכן הוא קבלה מהראשונים" .והעיר הרב זצ"ל שהטעם פשוט לפי שכתוב בו "ביום צרתי אקראך"
[ודומה למזמור יענך ה' ביום צרה] ,ושכן כתב הגרי"ח עצמו בספר עוד יוסף חי (פרשת כי תשא אות י"ז) בשם
הרב מנחת אהרן וכו' .ובחזו"ע מהדורת תשס"ג הוסיף בסוף דבריו וכתב :שוב בינותי שכוונת הגרי"ח שלא
ידענו טעם אמירת המזמור תפלה לדוד בשאר ימות השנה ,ועל זה כתב שכן הוא קבלה מהראשונים ,ואתי
שפיר .עכ"ד[ .וכיו"ב כתב אלי לפני שנים רבות ידידנו הרה"ג ר' שמעון חי אלוף נר"ו לפרש שאלת הבא"ח
למה אומרים מזמור זה ולא תפלה לעני כי יעטוף וכדומה .וראיה ממה שסיים שכך היא קבלה מהראשונים,
ולא מצינו בראשונים קבלה שלא לאמרו ביום שאין אומרים בו וידוי ,אלא שבטור (סי' קל"ג) מבואר שנהגו
לאמרו ,בלא טעם] .ובמחכ"ת אין זה פשט דברי הבא"ח ,דאטו ידענו טעם שאר מזמורים כגון "בית יעקב" וגו'
(שמלוקט מפסוקי ישעיה ומיכה ומלכים) ומזמור "לולי ה' שהיה לנו" וגו' .ואם כן ,למה לא הזכיר טעמיהם? ועוד
שא"כ היה לו לבא"ח לומר :ונוהגים לומר בכל יום תפלה לדוד ולא ידענו טעם וכו' ,ובימים שא"א וידוי המנהג
פשוט שא"א יענך ותפלה לדוד .ומדנקט ולא ידענו טעם וכו' בסיפא ,מבואר שלא ידענו טעם אי-האמירה.
והעיקר כהבנת הרב חזון עובדיה בראשונה .והגרי"ח הדר הוא לכל חסידיו בספרו עוד יוסף חי באותה פרשה
עצמה ובאותה אות ,כמאן דמחוי במחוג לומר הדרי בי( .ולכן לא יכון הלשון שכתב הגאון חזון עובדיה שם :והביאו
הגרי"ח "עצמו" ,כאילו תופס עליו בזה ,ואדרבא הדר הוא לכל חסידיו שכן ראוי להיות חוזר .אגב ,מדבריו בעוי"ח מתבאר
שגם טעם האמירה של מזמור זה בימי התחינה פשוט לו ,ע"ש שכתב כי מזמור זה תיקנו דוד המלך ע"ה לאמרו ביום צרה
כמו מזמור יענך וכו') .וכ"כ להדיא הטעם בשלמי ציבור דיני תפלה לדוד (דף קנ"ו רע"א) בשם סדר היום .והוא
בסדר היום (דף י"ב ע"ב) וז"ל :ומפני שקריאתו מראה צער ושברון לב לזה תקנו שלא לאומרו בזמן שמחה,

דכתיב ביום צרתי אקראך כי תענני .ע"כ .ומשם חפר אוכל גם הרב מנחת אהרן כמו שהעתיק דבריו בעוי"ח.
ע"ש .וכבר אמר החכם מכל אדם (קהלת א' י') יש דבר שיאמר ראה זה חדש הוא ,כבר היה לעולמים אשר היה
מלפנינו[ .ומה שהעיר הרש"ח אלוף למה אין אומרים תפלה לעני כי יעטוף ,י"ל בפשיטות שמזמור הנ"ל
נתקן לימי תעניות ולא לשאר ימים ,שאיך יאמר כי שכחתי מאכול לחמי וגו' ואני כעשב איבש וגו' ,ומחכה לו
ארוחה דשנה בבית .גם מ"ש עוד שלא ראינו קבלה זו בראשונים וכו' ,הבין "ראשונים" כמו שמבינים בישיבות
דהיינו הרמב"ן והרשב"א והר"ן וכדומה ,ואינו כן אלא קבלה מדורות הראשונים .ועצם הדבר שהוצרך הגרי"ח
ז"ל לברר מנהג קהל חסידים בירושת"ו בזה ,מוכיח שלא שקט לבו הטהור על מנהג זה שלא לאומרו בימים
שאין בהם תחינה ,שראה בו הלכתא בלא טעמא] .ושמעתי שהגרי"ח בספרו "החיים והשלום" על תהלים רמז

וכן אין אומרים "צדקתך" בתפלת מנחה בשבתות של חודש ניסן .21אבל "מזמור
לתודה" אומרים בפסוקי דזמרה של שחרית גם בחודש ניסן ,ואפילו בערב פסח
ובחול המועד של פסח ,חוץ משבתות וימים טובים.22

יא .נוהגים יוצאי אי ג'רבא בליל ראש חודש ניסן לעשות מאכל הנקרא "בסיסה",
והוא עשוי מקמח קלי ונותנים עליו שמן ,ומקפידים לערב השמן עם הקמח ע"י
מפתח עד שיתגבל .28וגם אם חל ר"ח ניסן בשבת נוהגים להקל לגבל כנ"ל ,ויש
להם על מה שיסמוכו .ומי שירצה לחוש לכתחלה לדעת היש אומרים בש"ע
(סימן שכ"א סעיף ט"ז) ,יתן הקמח תחלה וגם יעשה הבלילה רכה,.29

ח .אין מספידין בחדש ניסן .24וכן הספד בקלטת ,אם המספיד בוכה ,אין לשמוע
הקלטת בחדש ניסן .אמנם להספיד חכם בפניו שרי.25

קמחא דפסחא

ז .מותר לעלות בחודש ניסן לקברי הנפטרים ביום השבעה ובשלשים ,ואם יש
חשש שיבכו וכו' אין עולים בניסן.23

ט .בחודש ניסן אין אומרים תיקון חצות אלא רק תיקון לאה .ובחול המועד פסח
אין אומרים אף תיקון לאה.26
י .ראש חודש ניסן שחל בשבת ,שמוציאים שלשה ספרי תורה ,והיה צורך
להעלות עולים נוספים על חובת היום ,צריכים לומר קדיש גם אחר קריאת
ספר תורה הראשון ,כיון שהיו עולים נוספים ונשלמה חובת היום ,ובסך הכל
יאמרו שלשה קדישים.27
בפסוק ביום צרתי אקראך אקרא ך' ,כלומר מזמור כ' (יענך ה' ביום צרה) ,וא"כ א"ש טובא שמזמור יענך ותפלה
לדוד קשורים ביחד .ותו לא מידי.
 .21ש"ע (סי' תכ"ט ס"ב).
 .22כה"ח שם (אות ט"ל) וחזון עובדיה ,דלא כהרמ"א בהגה שם.
 .23ודוקא לקברי קרוביו אסור ,שגורם לצער ובכי ,אבל לקברי צדיקים מותר לילך אפילו בחול המועד .וכן
נהגו בחו"ל לבקר קברי הצדיקים בחוה"מ פסח ,והיה הולך אתם אמה"ג זצ"ל ,ואין פוצה פה ומצפצף .וכיוצא
בזה התיר הבא"ח (סוף פרשת וישב אות כ"ב) לבקר קברי הצדיקים בחנוכה ולא קברי קרובים .ע"ש .וכן הראוני
בסוף ספר שבחי מהרח"ו ,שפעם אחת שלחו רבו האר"י ז"ל על קברי צדיקים בחול המועד להתפלל עליהם,
רק בשבת ויו"ט הזהירו שלא לילך .ע"ש .וע"ע בס' יקרא דחיי (סימן י"ב אות מ"ו) בשם הגר"ע יוסף זצ"ל ,ובספר
נפש חיה (מע' ב' אות א') .ובשו"ת תפארת יוסף (זליכה ,סי' ד') בשם קב הישר (סי' פ"ח) ועוד.
 .24ש"ע (סי' תכ"ט ס"ב).
 .25ע' כה"ח (סי' ת"כ אות א' וסי' תקמ"ז אות כ"ג).
 .26בא"ח שנה א' (פרשת וישלח אות ז').
 .27כן מבואר יוצא מדברי מרן בבית יוסף (סי' רפ"ב) בטעמא בתרא ,דדוקא ביום שמיני עצרת אין לומר קדיש
אחר ס"ת ראשון ,כדי לא לתת פתחון פה לשטן .ע"ש .ואף שלפי טעמו הראשון של הב"י שם שלא לחלק בימים
שמוציאים בהם ג' ספרים בין זה לזה ,מבואר יוצא שגם בשאר ימים שמוציאים ג' ס"ת יש לימנע מלומר קדיש

א .מנהג קדום לקנות חטים ולחלקן לעניים לצורך פסח .30וכיום נוהגים לתת קמח
או מצות במקום חטים .31ויש נוהגים לתת כסף וקוראים לזה "קמחא דפסחא".32
ושיעור הנתינה צריך ליתן כל אחד לפי ממונו .ואלו המשתמטים שלא ליתן ,יש
עון בידם כיון שהוא מנהג קדום ,ועיני עניים מצפות לזה .33וכבר כתב הרמב"ם
(בפ"ז מהל' יו"ט הי"ח) :וכשהוא אוכל ושותה חייב להאכיל לגר ליתום ולאלמנה
עם שאר העניים האומללים .אבל מי שנועל דלתות חצרו ואוכל ושותה הוא
ובניו ואשתו ואינו מאכיל ומשקה לעניים ולמרי נפש ,אין זו שמחת מצוה אלא
שמחת כרסו .עכ"ל.
34

ב .יכול ליתן מעות לקמחא דפסחא ממעשר כספים .
אחר ס"ת ראשון ,מ"מ עיין בשו"ת יחוה דעת ח"א (סי' ע"ו) שהביא שדעת הרשב"ץ ח"ג (סי' ש"כ) והרשב"ש (סי'
תל"א) ומהר"י עייאש בשו"ת בית יהודה (במנהגים דף ק"ז ע"ג) שגם בשמחת תורה אומרים קדיש אחר הספר

הראשון ,וכתב דלפ"ז די לנו לנהוג בשמחת תורה כדברי מרן שיש טעם לחשש קטרוג השטן ,משא"כ בשאר
ימים שמוציאים בהם ג' ספרי תורה ,כל שעלו שבעה בראשון אומרים קדיש אחר ספר ראשון ,והביא שכן
פסקו כמה אחרונים .וכן פסק בשו"ת יביע אומר ח"ד (סי' כ"ב) .ע"ש באורך .וע"ע להרה"ג ר' סוסו הכהן בשו"ת
שארית יוסף (חאו"ח סי' ל"ו) ובשו"ת ישכיל עבדי ח"ו (סי' כ"ב) .ובירחון אור תורה טבת תשנ"ה (עמוד רנ) הובא
בשם מוה"ר הרה"ג ר' כדיר צבאן זצ"ל שמנהגנו שלא לומר קדיש אחר ספר ראשון .ע"ש .אולם הנה בירחון
"הירח" שהופיע בג'רבא בעריכת מהרכ"ץ עצמו (שנה ראשונה חוברת א' תשרי התש"ח חוברת סוף סי' ב') נסתפק
הרה"ר לתוניסיה הרה"ג ר' דוד כטורזא זצ"ל בדין זה ,ומסיק דיותר טוב שלא להעלות בראשון יותר מששה,
כדי שלא להכנס בספק אמירת קדיש .ואם הוסיפו ,אפילו הכי אין אומרים קדיש שלא לחלק .והרב המגיה (על
הרוב הוא מר דודי הרה"ג ר' שלמה מאזוז זצ"ל) ציין להרב קול אליהו ח"ב (סי' ט"ז) שנשאל בזה ,והוכיח שאומרים
קדיש גם על ספר ראשון ,ושכן עשה מעשה בעיה"ק ירושלים בפני כמה רבנים .ושוב הדר ביה מכמה טעמי.
ע"ש .ונראה שמזה נשאר בזכרונו של מהרכ"ץ ז"ל שאין אומרים קדיש כמסקנת הרה"ג ר' דוד כטורזא זצ"ל.
אבל מדברי כלם מוכח שאין בזה מנהג קבוע בחו"ל .וגם לחוש שמא יטעו בשמחת תורה ויאמרו קדיש ,אין
בכך כלום ,דהא קמן שלשה גאוני עולם הרשב"ץ ובנו הרשב"ש ומהר"י עייאש שגם בשמחת תורה אמרו קדיש
לכתחילה .וכן הרה"ג ר' שושן הכהן זצ"ל בנו של מוהרמ"ך בקונטרס גאולי כהונה (מערכת סמ"ך אות י"ד) כתב
שמן המנהג שנהגו בחו"ל שלא לומר קדיש אחר ס"ת ראשון ,אין ראיה ,דנראה שיסודתו בזמן שלא היו מוסיפים
עולים ורק ששה היו עולים בראשון והשביעי בספר שני .ע"ש .ודבריו נכונים ,דבמלתא דלא שכיחא לא שייך
מנהג ,וכמ"ש הרמב"ם (פי"א מהל' שחיטה הי"ג) והש"ך ביו"ד (סוף סי' שצ"א) .ע"ש.
 .28על שרשי המנהג וטעמו ראה בספר ממלכת כהנים (להרה"ג ר' שושן כהן זצ"ל ,עמוד שנח) ,ובספר מגדולי
ישראל ח"ד (עמוד ב) ,ובספר אסף המזכיר (ערך בסיסה) ,וע"ע בספר "מסעי בארץ לוב" (ח"ב עמוד  .)89וע"ע
במ"ש בחלק השו"ת (סי' א').
 .29זכרי כהונה ח"א (מערכת השי"ן אות ל') .ועיין מה שכתבתי עוד בזה (בפרק י"ח סעיף ד' בהערה).
 .30הרמ"א בהג"ה (סי' תכ"ט ס"א) .ומנהג זה קדמון מימי הגאונים והובא באבודרהם בפי' הא לחמא עניא בשם
רב מתתיה וז"ל :ועכשיו שנעשו שכני עכו"ם יותר משכני ישראל מפרנסין אותם בתחלה כדי שלא יחזרו על
הפתחים .ואח"כ מגביהין את השולחן ואומרים [כל דכפין ייתי וייכול] כמנהג ראשונים .ע"כ .והמשנ"ב (סי'
תכ"ט סק"ג) כתב שהמנהג לקנות חטים ,הוא מנהג קדום מזמן הגמרא והובא דבר זה בירושלמי פ"ק דב"ב וכו'.
והוא בהלכה ו' ,והתם איתא :לחיטי הפסח בין לישא בין ליתן .והלשון משמע שמחלקים חטים ממש ,מדלא
קאמר למעות הפסח או לצרכי הפסח .ובשער הציון שם (אות ז') הביא קו' הב"ד על הרמ"א שכתב ומנהג ,דהא
מדינא דגמ' דירושלמי הוא .ותירץ המשנ"ב דמדינא אפשר לצאת במעות ולהכי קאמר דמנהג לחלק חטים
שיהיה מקרבא הנייתה (ע' תענית דף כ"ג ע"ב) .ע"ש .וקשה שגם זה מפורש בירושלמי שמחלקים חטים .וצ"ע.
ומ"מ היום מחלקים כסף כדי שיוכלו לקנות בהם מה שירצו ,מצות ויין ומרור וחרוסות ושמלה לחג וכדומה.
 .31כה"ח שם (אות י"ב).
 .32דפסח"א ר"ת דיקרנוס"א פא"י סא"ל חת"ך ,והם ד' שמות המלאכים הממונים על הפרנסה כנודע (והא' של
דפסחא נחה ,ואינה מן החשבון) ,שכל התורם לזה יזכה לפרנסה טובה לכל השנה בעה"ו.
ואגב אעיר על מה שראיתי בספר אוצר המכתבים להרה"ג ר' יוסף משאש זצ"ל (ח"א סוס"י פ"ג) שכתב על
שם חת"ך הממונה על הפרנסה ,שאינו נכון ,כי אין שום מלאך ממונה על הפרנסה ,בלתי לה' לבדו ,כמ"ש
במסכת תענית (דף ב' ע"א) ד' מפתחות בידו של הקב"ה ולא נמסרו ביד שליח וחד מנייהו מפתח הפרנסה .ואין
לומר ששם זה הוא של הקב"ה ,שהרי לא נמנה (ביו"ד סי' רע"ו) עם השמות שאינם נמחקים .ע"ש .ובמחכ"ת,
למטוניה תקשי מ"ש רש"י בתענית (דף כ"ה ע"ב ד"ה דאי) שהמלאך הממונה על הגשמים שמו רידיא .ע"ש .והרי
גם מפתח של גשמים הוא בידי הקב"ה ,כמבואר בריש תענית .אלא ודאי שהמפתח בידי הקב"ה ,והוא פותח
ואומר למלאך עכשיו תוריד גשמים בעיר הזו ובעיר הזו וכו' (וע' בן יהוידע שם) .וכן י"ל לגבי המלאך הממונה על
הפרנסה .וכיו"ב כתב בשו"ת הריב"ש ליישב דעת המקובלים שמתפללים כל פעם לספירה אחרת ,ע"ש (בסי'
קנ"ז) .ובדרך רמז י"ל שמלת מפתח רומזת לשלשת שמות הפרנסה פא"י חת"ך דיקרנוס"א .כי פ"א וחי"ת של
מפתח הם ר"ת פא"י חת"ך ,ואותיות מ"ת הנשארים בגימטריא דיקרנוס"א עם האותיות .עוד יש לי רמז יפה
"והעושר והכבוד מלפניך ואתה מושל בכל" בגימטריא חת"ך ,כלומר אתה מושל בו והמפתח בידך .וכן שבענו
(בגימ' חת"ך) מטובך ,שכל הטובה בידך ומידך ,וחת"ך רק ממונה .ודו"ק .ועוד רמז פסח הוא לה' ,פא"י סא"ל
חת"ך כלם הם לה' ולו העוז והממשלה.
 .33כה"ח (שם אות ט"ז).
 .34שאע"פ שאמרו "כל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין" (פסחים דף ע"א ע"א) ,מ"מ אין זה דבר שבחובה
אלא מנהג ישראל ,ויכול לתת שקל אחד או מאתים שקל ואין לו קצבה כלל ,ואם רוצה לפטור את עצמו ולומר
שאין לו כסף מי מחייבו .ולכן נראה פשוט שיכול לתת ממעות מעשר.

הספד מרן רבנו ראש הישיבה שליט”א
על ראש משפחתנו אבינו הרה”צ רבי בנימין כהן זצ”ל
נאספנו לכבוד הרב הצדיק המנוח שעזב את
העולם בפתאומיות .אחיו נפטר לפני שבועיים-
שלושה ,ולא רצו לכתוב עליו בעלון השבועי
[בית נאמן] ,כדי שלא יקרא המנוח את זה.
ואחר כך הוא הלך אחריו .ככה קרה גם למרן
הרב עובדיה זצ”ל זכרונו לברכה בשנת תשע”ד,
היה לו אח חולה בשם נעים (כמדומני) ,והוא היה
שואל מה שלומו? מה שלומו? ונפטר .ולא כתבו
עליו בעיתון שהיה מגיע אליו ,ונפגש איתו
תוך חודש ימים (אולי פחות מזה) בעולם הבא.
והמנוח היה אדם צדיק ,אני שומע שהיתה
לו חנות מכולת והיה לפעמים נותן לאנשים
שדחוקים בפרנסה ,היה מוותר להם .והיה
קורא בתורה במשך  70שנה לרבים ,ללא כל
תמורה .פעם היו חיים כאלה רוגע ושלווה
ושמחה במצוות .הוא היה שמח לעשות מצוות,
שמח! כל דבר ודבר שהיה יכול לעשות היה
עושה אותו בשמחה רבה .היומיים האחרונים
לפני הפטירה כאב לו ,על מה? שלא באים
אליו תלמידים ללמד אותם ,זקן בן תשעים
ושלוש מלמד תלמידים ללא תמורה .מלמד
אותם חומש ,הלכות ,דמות מיוחדת לדורות
שעברו .לא בחינם זכה להיות חתנו של מורנו
ורבנו הגאון רבי רחמים חי חויתה הכהן זצ”ל.
ואני מכיר את המשפחה ,לא אותו ממש ,את
האחים שלו ,היו לומדים איתנו בתוניס ב’חברת
התלמוד’ .אחד קוראים לו רבי בצלאל (עתוגי)
הכהן ,והיה אומר לי (אז המנוח כבר עלה לארץ ,אבל
היה לו אח בשם רבי דני הכהן) ,שרבי דני הזה מיוחד,
היה בכל מוצאי שבת מספר סיפור על הבעל
שם טוב .היתה להם מתיקות מיוחדת .אומרים,
סגולה לפרנסה טובה לשמוע סיפור במוצאי
שבת על בעל שם טוב .ויש לו עוד אח שאני
מכיר אותו מתוך הספר ,שמו רבי אשר אברהם
הכהן ,היתה לו הגדה קטנה (היא נאבדה לנו בחוץ
לארץ ,ויש היום מהדורא חדשה) .יש שם גם דברי
מוסר מספרו של רבי נחמן מברסלב מתורגמים
לערבית ,אני זוכר שכתוב שם (בערבית) :צריך
להאמין בה’ בדרך אמונה פשוטה “ולא בטריק
עג’ב”  -ולא בסגנון של פלא .מה זה סגנון של
פלא? מתברר שבמקור כתוב “ולא בדרך מופת”.
מופת בלשון הרמב”ם פירושה הוכחה .אם אתה

עושה הוכחות פילוסופיות ,יבוא מישהו ויבלבל
אותך מההוכחות ,אלא צריך אמונה פשוטה.
אבל מופת בשפה שלנו (עג’ב) ,זה לשון פלא,
ובלשון רבי נחמן מברסלב זה כמו שהרמב”ם
כותב מופת חותך ,זה מופת ,זה ראיה .המשפט
הזה נשאר לי בזיכרון ,בתחילת כל המשפטים
של רבי נחמן מברסלב צריך להאמין בה’ בדרך
אמונה ולא דרך מופת.
ואחר כך היו עוד דברים ,למדנו ביחד אצל
מורי ורבי רבי יצחק בוחניּך ע”ה ,והנה היו
לומדים גם כן עברית אצל מורה בשם יוסף
כהן (נפטר לפני כמה שנים ,והייתה לו קהילה במרסיי
בשם קהילת סיני) ,אני לא הייתי איתו בכיתה אלא
בכיתה אחרת .יום אחד אמר לי רבי בצלאל
שיהיה בריא :שמע ,התרנגול לא היה ידוע
פעם  -לא בבית ראשון ולא בבית שני ,לא
הגיע ,הוא הגיע יותר מאוחר מהודו .אמרתי
לו :זה לא יכול להיות ,כי זה תרנגול הודו,
אבל יש תרנגול אחר שהוא לא מהודו .אמר
לי :ככה כתוב .אמרתי לו :אבל כל בוקר אנחנו
מברכים הנותן לשכוי בינה על הקוקוריקו של
התרנגול ,אז איך אתה אומר לי שזה לא היה?
אמר לי :לא ,ברכנו אחרי שנתגלה התרנגול.
אמרתי לו :זה כתוב באיוב (ל”ח ,ל”ו) “מי נתן
לשכוי בינה” ,איך אתה אומר ככה? אמר לי:
אני לא יודע .אז כתבתי לו בסוף :לעולם יהא
אדם ירא שמים ומודה על האמת ,תודה על
האמת שהתרנגול היה לפני כן...
אבל כנראה שיש שני פירושים ב”שכוי”.
הרא”ש במסכת ברכות (פרק ט’ סי’ כ”ג) אומר
שהשכוי הזה זה הלב של האדם ,הנותן לשכוי
בינה .וזה מסביר לנו ,מדוע היום אנחנו מברכים
את זה ,הרי אין לנו תרנגולים בסביבה ,אין לנו.
פעם הייתי הולך לאיזה מקום בקיץ ושם היו
שלושה תרנגולים והם עושים התחרות מי
הראשון ,אני קם בשעה  3בבוקר ואני הייתי
מחכה לשמוע את התרנגולים ,הראשון אומר
קוקוריקו ,ואז אני מברך הנותן לשכוי בינה.
ואז באים השני והשלישי ,אבל אנחנו כבר
בירכנו ,עזוב אותנו ,כבר קדמוך רבנן ...כך
היינו עושים .אבל כנראה שיש בזה משהו,
שכוי הפירוש הוא שזה הלב של האדם ,הלב
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של האדם הוא רואה  -שׂ וֹ כֶ ה ,ככה הרא”ש
מפרש ,וככה גם יש הסבר לזה ,שרה אימנו,
רש”י (בראשית י”א כ”ט) אומר שהכל סוכין ביופיה,
סוכין מלשון ראיה .גם כשהאדם לבדו יש לו
ראיה בלב ,אדם חוזר מנסיעה בארצות הברית
והוא נמצא כאן ,הוא מתעורר בשעה  3בבקר
כי השעות שונות ,והשעון הפנימי שלו שונה.
זה נקרא בלועזית “ג’ט לג” (ועיין טוב”י שו”ע
או”ח ריש סימן מ”ו).
על אחי המנוח רבי אשר אברהם הכהן
שמעתי שהיה מחמיר בשמיטה ,הוא לא היה
גר במקום שהיה ניתן לייבא כמו בבני ברק,
הכל ביוקר בשמיטה (אומרים שהשנה הורידו את
הרמה התירו לנו בצורה מסודרת ,הלואי) .אבל הרב
עובדיה היה אומר בכל הדברים אני אומר:
המחמיר תבוא עליו ברכה ,אבל בדבר הזה
לא! אל תחמיר ותבוא עליו ברכה .כיון שאני
רואה נשות אברכים אין להם איפה לקנות,
אין להם מה לאכול ,אין להם ,והולכות לקנות
עגבניות ביוקר פי שלש משנים קדמוניות...
לכן צריכים אדרבה לסמוך על היתר המכירה.
והמנוח היה מחמיר בדבר הזה .כל המשפחה
משפחה של צדיקים גמורים משפחה של ישרים.
מורנו הרב רבי חויתה לא זכה לבנים תלמידי
חכמים ,זכה לבנות ,אבל הבנות האלה הנחילו
את יראת השמים שלו לבניהן אחריהן ,הרבה
נכדים לומדים תורה ויראי שמים.
המנוח ע”ה עבר ייסורים רבים ,שני בנים
שלו בעוונות נפטרו בחייו ,אם זה רבי חיים כהן
ע”ה שזכה שסבא שלו היה סנדק שלו ,ואם
זה רבי ניסים כהן ע”ה שהיה חתנו של הרב
חירארי .הוא זכה לנכדים תלמידי חכמים,
הדרשות שלו והדברים שהוא אמר  -אנשים
חושבים מי שאין לו ילדים אז הוא מדבר לרוח
 אבל לא ,דברים שהוא אמר עשו פעולתםבלב השומעים .אבל צריכים הבנים לדעת
שכל הזמן שהמנוח היה בחיים זכותו הייתה
מגינה על כל המושב .אדם שהוא למד תורה
מהבוקר עד הערב ,אדם שהוא עסק בצרכי
ציבור ,היה שוחט היה בודק סכינים ,והכל עשה
לשם שמים .אדם שהיה הולך לכמה בתי כנסת
כל יום שבת וקורא להם בספר תורה ללא כל
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תמורה ,זה אדם מיוחד במינו .לא לומר הוא לא
היה גדול בתורה ,גדול בתורה זה חשוב בודאי,
אבל המעשים שאדם עושה הם גדולים יותר
מהלימוד .כתוב בגמרא בקידושין (ל”ג ע”ב) בעל
מעשים הוא‘ ,אמר לו תכבד את אביך כי הוא
בעל מעשים’ ,בעל מידות טובות ובעל מעשים.
והמעניין הוא שלילה לפני פטירתו היה אומר
איפה התלמידים שיבואו ללמוד ,אמרו לו אבל
אתה לא מרגיש טוב ,לא ,הוא לא מרגיש כלום
רק תלמידים .הראו לי תמונה ,בלילה האחרון
באו אליו אנשים לברך אותם .הוא היה מקבל
משהו בשביל פדיון נפש ,ונותן את זה לצדקה.
חי מניהול מכולת וזהו ,ככה היו אבותינו .אשרי
אדם שנהנה מיגיעו ועוסק בתורה ,עושה נחת
רוח ליוצרו גדל בשם טוב ונפטר בשם טוב מן
העולם.
לכן אם תכתבו פעם חוברת או משהו על
הרב המנוח ,תכתבו ג”כ על האחים שלו ,תכתבו
אותם .כל דבר שאתם זוכרים מזה תכתבו .משום
שהדור שלנו רחוק מאה אלף קילומטר מהדור
שעבר ,בדור שעבר לא היתה שום שאלה על
אמונה ,שום קושיות ,הדור שלנו כולו חושך
ואפילה .מי שיש לו המכשיר הידוע בבית ,יראה
זה מדבר וזה מפטפט וזה מקנטר ,תסביר לו איפה

כל הפרופסורים בעולם שיכולים להתמודד עם
היתוש הכי קטן שאפילו טיטוס לא זכה לראות
אותו ...אי אפשר לראות אותו ,אנחנו חדלי אונים,
אנחנו חכמים?! אנחנו לא חכמים.
לכן כל אחד צריך להתפלל על חברו
ולעשות טוב כל אחד לחברו ,ולהרגיש שכל
עם ישראל זה עם אחד ,לא לריב וכל השגעונות
של המפלגות ,המפלגות האלה באו גלגול של
דור הפלגה ,כל אחד מתפלג ומתפלג ,ואין להם
שום סיכוי .במקום להתחבר ביחד ולהפסיק עם
השגעונות האלה .וכמו באמריקה שיש שמה
שתי מפלגות ,דמוקרטים או רפובליקנים ,זה
הכל ,ופה יש מאה מפלגות ,אם בן-אדם יכול
היה לעשות מעצמו שתי מפלגות היה עושה,
שגעון בטירוף שאין למטה ממנו .לכן צריכים
אנחנו להתאחד ,התורה מאחדת אותנו ,שום
דבר בעולם לא יכול לאחד כמו התורה .עובדה,
אין עם בעולם שאחרי אלפיים שנה חוזר למדינה
שלו ,חוזר ומדבר בשפה של אבות אבותינו כאילו
אתמול היה אברהם אבינו ,הדברים שלו בתורה
כתובים בשפה ברורה שכל אחד מבין אותה.
להבדיל ממדינות אחרות ,הצרפתית למשל,
משתנה ומשתנה עד שאתה לא מבין בכלל מה
שהיו מדברים פעם .יש רש”י בלועזית ,רש”י

דיבר צרפתית ,אבל אתה קורא דברים שלו אתה
לא מבין ,אתה צריך לחפש מי שמבין צרפתית
עתיקה .יש היום בתי ספר בשביל לשחזר את
הצרפתית העתיקה ,איך משחזרים אותה? מרש”י,
כי רש”י דיבר בצרפתית של פעם ,לפני  900שנה.
אבל עברית אתה לא צריך לשחזר ,תפתח את
החומש ותקרא ותהנה מכל מלה.
ה’ יתברך יעזור שהנכדים והנינים יעשו
דברים טובים במושב הזה ,עומדים לבנות ישיבה
על שמו של המנוח “לבנימין אמר” (אולי יש שמות
אחרים יותר מתאימים ,אבל בסדר שיהיה לבנימין אמר),
אמר ראשי תיבות אוריאל מיכאל רפאל ,שיהיה
רפואה שלמה לכל חולי ישראל ,ויהיה בריאות
ותהיה נחת רוח.
אבל צריכים לדעת ששום דבר לא הולך
כאן בלי כסף ,המנוח היה עושה בלי כסף ,אבל
לפתוח ישיבה צריכים כסף .לכן כל אחד ואחד
ישתדל לתרום בשביל הקמת הישיבה .אני בלי
נדר נותן  500שקל .מי רוצה להיות שותף בהקמת
ישיבה על שם המנוח?1
35

 .1הערת המערכת :מרן רבנו שליט”א מלבד מה שטרח להגיע
למושב ברכיה ולהספיד ,גם התעכב ועשה “מי שבירך” לכל
התורמים כל אחד ואחד על שמו הטוב .כולם ישאו ברכה מאת ה’.
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תשובה ניתן לענות בקו
בית נאמן 079-9270505
שלוחה  .22נא לשלוח
התשובות עד יום ראשון
בערב

בין הפותרים נכונה

יוגרל פרס (חובה לציין
שם וכתובת בצורה ברורה)

ּדֹודי לִ ְק ַראת ּכַ ּלָ הְּ ,פנֵ י ַׁשּבָ ת נְ ַקּבְ לָ ה"
א .לְ כָ ה ִ
לָ ָּמה יֵׁש ֵה"א ּבַ ִּמּלָ ה "נְ ַקּבְ לָ ה"? ּכִ י זֶ ה ַמ ְר ֶאה ַעל
זְ ִריזּות ,וְ ַהּכַ ּוָ נָ ה ֶׁשּנְ ַקּבֵ ל ֶאת ַה ַּׁשּבָ ת ּבִ זְ ִריזּותּ .וכְ מֹו
"ּכִ י ָא ַמר ֲאכַ ְּפ ָרה ָפנָ יו" (בראשית פרק ל"ב פסוק
כ"א)ֶׁ ,שרֹוצֶ ה לְ כַ ֵּפר ָּפנָ יו ּבְ ִׂש ְמ ָחה ּובִ זְ ִריזּות ,וְ יֵׁש
"סלָ ָחה"
"ׁש ָמ ָעה" ְ
עֹוד ַה ְרּבֵ ה ֻדגְ ָמאֹות ּכָ ֵאּלֶ ה ּכְ מֹו ְ
ּדֹומהּ ,כִ י זֹו ַה ַּמ ְׁש ָמעּות ֶׁשל ֵה"א
"ה ְק ִׁשיבָ ה" וְ כַ ֶ
ַ
בְ סֹוף ַה ִּמּלָ ה( .גליון  63הערה .)11
בַ .רב ַא ַחאי ּגָ אֹון ְמ ַחּבֵ ר ַה ְּׁש ִאילְ ּתֹות ַחי לִ ְפנֵ י
אתיִם ָׁשנָ ה .וְ כָ ַתב ָעלָ יו ָה ַר ֲאבַ "ד ּבְ ֵס ֶפר
ֶאלֶ ף ָּומ ַ
ַה ַּקּבָ לָ ה (זֶ ה ַר ִּבי ַא ְב ָר ָהם ֶּבן ָּדאּודֹ ,לא ָה ַר ֲא ַב"ד ָה ָרגִ יל,
ֶאּלָ א ָה ַר ֲא ַב"ד ַהּלֵ וִ י ,הּוא כָ ַתב ֵס ֶפר ַה ַּק ָּבלָ ה וְ ָׁשם ְמ ַס ֵּפר

ִמ ְּב ִר ַיאת ָהעֹולָ ם וְ ַעד י ָָמיו)ֶׁ ,שֹּלא ָמצְ אּו בֹו ֲחכָ ִמים
ֲא ִפּלּו ָטעּות ַא ַחת ,וְ ַהּכַ ּוָ נָה ֶׁשֹּלא ָמצְ אּו ָעלָ יו ַה ָּׂשגֹות,
ֲאבָ ל ּבְ כַ ָּמה ְדבָ ִרים ֵהם חֹולְ ִקים ָעלָ יו( .גליון 7
אות י"א והערה .)9
גַ .הּיָ ָׁש"ר ִמ ַּקנְ ִדּיָ ה ָהיָ ה ָחכָ ם ּגָ דֹול לִ פְ נֵ י ַא ְרּבַ ע
ֵמאֹות ָׁשנָ ה ,הּוא נֹולַ ד ּבִ ְׁשנַ ת שנ"אָ .מ ָרן ַה ִח ָיד"א
(שם הגדולים מערכת ספרים ערך אילים) ְמ ַׁשּבֵ ַח אֹותֹו
ַעד ְמאֹד ,וְ כ ֵֹותב ֶׁש ָהיָה ָחכָ ם ּבְ כָ ל ַה ָחכְ מֹות ֻּומ ְפלָ ג
ּבְ כָ ל ָחכְ ָמה .הּוא נֹולַ ד ּבָ ִאי ּכְ ֵר ִתים ּבְ ַקנְ ִדּיָה ,וְ נִ ְפ ַטר
ּבֶ ן ִׁש ִּׁשים וְ ַא ְרּבַ ע ּבְ וִ ילְ נָ אַ .רּבִ י ַמ ִּת ְתיָ הּו ְׁש ַט ַראׁשֹון
ֵמ ִעידָ :הלַ כְ ִּתי לְ ִקבְ רֹו בְ וִ ילְ נָ א וְ ָר ִא ִיתי כָ תּוב ָׁשם
ׁשֹורה ָעלָ יו"
ָ"ראּוי ָהיָה ַרּבֵ נּו ֶׁש ִּת ְהיֶה ְׁשכִ ינָ ה ָ
(מבחר כתבים עמ' רל"ב) .וְ גַ ם ַה ַחּוֹת יָ ִאיר ֶׁש ָהיָה
גְ אֹון עֹולָ ם ַמזְ ּכִ יר אֹותֹו (בתשובה אחרונה בשו"ת
קֹורא לֹו ַ"רּבֵ נּו ַהּי ָָׁש"ר" .וְ גַ ם
חוט השני סימן צ"ז) ,וְ ֵ
ּתֹוספֹות יֹום טֹוב (ברכות פרק א' מ"א) ַמזְ ּכִ יר
ַה ְ
רֹופא ֻמ ְמ ֶחה
אֹותֹו"ָ :ר ִא ִיתי ֵס ֶפר ּגְ בּורֹות ה' ֶׁשל ֵ
וְ ָחכָ ם ּכֹולֵ ל ַהּי ָָׁש"ר ִמ ַּקנְ ִדּיָה"( .גליון  157אות ח'
והערה .)19

"חי
דּ .כַ ָּמה טֹונֹות ֶׁשל ֱאמּונָ ה ּובִ ָּטחֹון ּבַ ִּׁשיר ַ
ָאנִ י"ִּ ,ומי ֶׁש ִחּבֵ ר אֹותֹו ר' ָא ֵׁשר ִמזְ ָר ִחי זַ "ל ָהי ְָתה
לֹו נְ ָׁש ָמה ְמי ֶֻח ֶדתָ .א ְמנָ ם הּוא נִ ְר ָאה בֶ ן ָא ָדם
ָּפׁשּוט ְּומגֻ ּלָ חֲ ,אבָ ל ָהיָה ַמ ֲא ִמין ִמּכָ ל ַהּלֵ ב ,וְ ָהיָה
מֹורנּו
"חי ֲאנִ י ָמגֵ ן י ְִׂש ָר ֵאל"ֵ .
י ְֵרא ָׁש ַמיִם ֲא ִמ ִּתיַ .
ׁשֹומ ַע ֶאת
ַהּגָ אֹון ַרּבִ י בּוגִ יד ַס ֲעדֹון זָ צַ "ל ָהיָה ֵ
ַה ִּׁשיר ַהּזֶ ה ,וְ כֻ ּלֹו ִמ ְתלַ ֵהב ְּומבַ ֵּקׁשַּ :ת ְחזְ רּו לִ י
ׁשּוב ַעל ַה ִּׁשיר ַהּזֶ הָ .מ ַתי ּכָ ַתב אֹותֹו? ּבְ ָׁש ָעה
ֶׁש ַהּנָ אצִ ים (ימ"ש) ִה ְׁש ִמידּו ּבָ ֲעוֹונֹות ּכַ ָּמה ִמלְ יֹונִ ים,
ּבֹור ִחים ֵמ ַהּבָ ִּתים
ְהּודים ְ
ּוכְ ֶׁש ִהּגִ יעּו לְ ּתּונֶ ס ָהיּו ַהי ִ
ֶׁשֹּלא ִתּפֹול ֲעלֵ ֶיהם ְּפצָ צָ הֲ ,אבָ ל ַמה ּי ֲַעׂשּו? ָאז
ָמצְ אּו ָמקֹום ֶׁש ַהּגֶ ְר ָמנִ ים ֹלא יִזְ ְרקּו ְפצָ צֹות וְ זֶ ה
ׁשֹורר רֹוכֵ ן
"ּבֵ ית ַה ְּקבָ רֹות"ָ .הלְ כּו לְ ָׁשם ,וְ ָהיָה ַה ְּמ ֵ
כֹותב ֶאת ַה ִּׁשיר ֶׁשּלֹוַ .ה ִּׁשיר ַהּזֶ ה
ַעל ּגַ ּבֵ י ֶקבֶ ר וְ ֵ
גֹורל ָה ָמן.
"ׁשכַ ְח ָּת ַ
אֹומר ָׁשםָ :
כֻ ּלֹו ֱאמּונָ ה ,וְ הּוא ֵ
ִה ִּפיל ּפּור וְ ָקבַ ע זְ ַמן ,לְ ַהכְ ִרית ַעם ֹלא ַאלְ ָמן,
לֹומר ִה ְׁש ַמ ְד ִּתי ֶאת
ִה ְׁש ַמ ְד ִּתיו ַעל יַד י ְִמינִ י"ּ ,כְ ַ
יטלֶ ר (ימ"ש)( .גליון 103
ָה ָמן וְ ַא ְׁש ִמיד ּגַ ם ֶאת ִה ְ
אות א' ,וגליון  51הערה .)1
ה .יֵׁש ֵס ֶפר ֶׁשל ֶא ָחד ֵמ ַחכְ ֵמי ַהּי ְִׁשיבָ ה "ּפָ ַרח ַמ ֵּטה
ַא ֲהרֹן" ַ[על ִהלְ כֹות ּבִ ְרּכַ ת ָה ִאילָ נֹות] ,וְ הּוא ֵס ֶפר
ְמאֹד י ֶָפה ֶׁש ֵּמבִ יא ָׁשם ַעל ּכָ ל ָּדבָ ר ְׁש ֵאלֹות וְ ֵדעֹות
לְ כָ אן ּולְ כָ אןִּ ,ומי ִחּבֵ ר אֹותֹו? ַרּבִ י ַא ִּדיר ּכ ֵֹהן,
וְ ָק ָרא לֹו כָ כָ ה ּכִ י הּוא ִמּזֶ ַרע ַא ֲהרֹן ַהּכ ֵֹהןֲ ,אבָ ל
"א ֲהרֹן" ...וְ ָמ ָרן
חֹוׁשב ֶׁש ֵּׁשם ַה ְּמ ַחּבֵ ר ַ
ּׁשֹומ ַע ֵ
ִמי ֶׁש ֵ
ָה ַרב עֹובַ ְדיָה ֶה ֱע ִריְך ֶאת ַה ֵּס ֶפר ַהּזֶ ה .וְ הּוא ֶׁשּי ְִהיֶה
ּבָ ִריא ּכָ ַתב עֹוד ֵס ֶפר ֶׁשּנִ ְק ָרא "יַלְ קּוט ּכְ ֻהּנָ ה".
וְ ָה ַרב עֹובַ ְדיָה ִה ְת ַּפ ֵעל ִמ ֶּמּנּו וְ ָא ַמר לֹוּ :כָ ל ָׁש ָעה
אֹותי ָּתבֹוא ֵאלַ י ,וְ ַא ָּתה ֹלא צָ ִריְך
ֶׁש ַא ָּתה צָ ִריְך ִ
לִ ְקּב ַֹע ָׁש ָעה( .גליון  55הערה .)13

ִהלְ כֹות ִּב ְרּכַ ת ָה ִאילָ נֹות
אּ .כְ ַדאי לַ ֲעׂשֹות ּכְ בָ ר ּבְ רֹאׁש ח ֶֹדׁש נִ ָיסן ּבִ ְרּכַ ת ָה ִאילָ נֹותּ .בְ חּו"ל ָהיִינּו
רּודים ֵמ ַהּב ֶֹקר ַעד ָה ֶע ֶרבֲ ,אבָ ל
ּמֹועדּ ,כִ י ָהיּו כֻ ּלָ ם ְט ִ
ְמ ַחּכִ ים לְ חֹל ַה ֵ
רּודים וְ יֵׁש לָ ֶהם זְ ַמן ,לָ כֵ ן י ֲַעׂשּו בְ רֹאׁש ח ֶֹדׁש נִ ָיסן,
ַהּיֹום ֹלא כָ ל ּכָ ְך ְט ִ
ּכִ י "זְ ִריזִ ים ַמ ְק ִּד ִימים לְ ִמצְ וֹות" (פסחים דף ד' עמוד א')ֲ .אבָ ל ּבִ ְתנַ אי
ֶׁש ָה ִאילָ נֹות ֲע ַדיִן ֵאין ּבָ ֶהם ֵּפרֹות .וְ ֵאם יֵ ׁש ְקצָ ת ּפֵ רֹות ְּוקצָ ת ּפְ ָר ִחים,
יְ כֹולִ ים לְ בָ ֵרְך ,וְ ֵאין ׁשּום ּבְ ָעיָה (ועיין עוד בספר ה' נסי ח"ב פרק א' הלכה
"ׁשֹּלא ִח ֵּסר ּבְ עֹולָ מֹו ּכְ לּום ּובָ ָרא ּבֹו ּבְ ִרּיֹות טֹובֹות
י"א והלכה י"ג) .וִ יבָ ֵרְךֶ :
לֹומר
וְ ִאילָ נֹות טֹובֹות לֵ ָהנֹות ּבָ ֶהם ּבְ נֵ י ָא ָדם" .וַ ֲא ִפּלּו ֶׁש ָהיָה צָ ִריְך ַ
ִאילָ נֹות טֹובִ יםֲ ,אבָ ל ּכָ כָ ה נֻ ַּסח רֹב ַה ְּס ָפ ִרים (וְ לָ ָּמה? ּכֵ יוָ ן ֶׁש ָא ַמ ְר ָּת
אֹומ ִרים
"אילָ נֹות" ְמ ַסּי ְִמים "טֹובֹות"ּ ,וכְ מֹו ֶׁש ְ
"ּבְ ִרּיֹות טֹובֹות" לָ כֵ ן ּגַ ם ּבָ ִ
(ׁש ָהיָה צָ ִריְך ל ַֹומר " ְּומב ָֹואיו")
ּבִ ֶיחזְ ֵקאל (מ"ג י"א)ּ" :ומֹוצָ ָאיו ּומֹובָ ָאיו" ֶ

ִ"א ָּׁשה ֹלא ָתלּוׁש ֶאּלָ א ְב ַמיִם ֶׁשּלָ נּו"
ּבַ ּגְ ָמ ָרא (פסחים דף מ"ב עמוד א') כָ תּוב ,:וְ ָחכָ ם ֶא ָחד ָּד ַרׁש ֶאת זֶ ה ּבָ ִעיר
ַּ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
"הב לָ ן ַמּיָא"
"מה ּיֵׁש לָ כֶ ם?" ָא ְמרּו לֹו ַ
אֹותםַ ,
ּבַ חּוץ ִעם ּכַ ִּדיםָׁ ,ש ַאל ָ
"א ְתמֹול
 ֵּתן לָ נּו ַמיִםָ ,א ַמר לָ ֶהם" ,יֵׁש לִ י ַמיִם ְמי ָֻח ִדים?" ָא ְמרּו לֹוֶ ,"א ֶּתם
ּכָ כָ ה ָא ַמ ְר ָּת'ִ :א ָּׁשה ֹלא ָתלּוׁש ֶאּלָ א בְ ַמיִם ֶׁשּלָ נּו' "ָ ,א ַמר לָ ֶהםַ ,
ֹלא ְמבִ ינִ ים'ֲ ,אנָ א ּבְ ַמּיָא ְדבִ יתּו ָא ְמ ִרי' ַמיִם ֶׁשּלָ נּו – לָ נּו כָ ל ַהּלַ יְלָ ה
אֹותם ֵמ ַהּבְ ֵאר אֹו ַה ַּמ ְעיָן לִ ְפנֵ י
[לָ נּו לְ ׁשֹון לִ ינָ הֵׁ ,שנָ ה]ְּ ,ד ַהיְנּו ֶׁש ָּׁש ֲאבּו ָ
בֵ ין ַ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
ֹלׁשה ְט ָע ִמים לַ ָדבָ רַ .ט ַעם ֶא ָחד,
לָ ָמה ַהּגְ ָמ ָרא ִס ְּפ ָרה ִסּפּור זֶ ה? ָאז יֵ ׁש ְׁש ָ
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 ֲ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,
יֹותר ֶאת ַה ְּדבָ ִרים ֶׁשּלֹו ֶׁשֹּלא י ְִּטעּו בָ ֶהם,
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 י ְַחׁשֹב
לֹומר לָ ֶהם ַ
וְ ָהיָה צָ ִריְך ַ
יׁשיֶׁ ,שּלָ ַמ ְדנּו ֵמ ַהּגְ ָמ ָרא ַעד ּכַ ָּמה ָהי ְָתה
ֶׁש ַהּכַ ּוָ נָ ה ַמיִם ֶׁשּלֹו .וְ ַט ַעם ְׁשלִ ִ
ֱאמּונַ ת ֲחכָ ִמיםֶׁ ,ש ַאף ֶא ָחד ֹלא ָקם לָ ַרב ּבִ ְׁש ַעת ַה ְּד ָר ָׁשה ,וְ ָׁש ַאל אֹותֹו:
ֵ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?
"איְיתּו כֻ ּלֵ י ַעלְ ָמא
"מיִם ֶׁשּלָ נּו" ָאז ַ
ֹלא ָׁש ֲאלּו אֹותֹוֶ ,אּלָ א ָה ַרב ָא ַמר ַ
ַחצְ בַ יְיהּו וְ ָא ְמרּו לֵ יּה ַהב לָ ן ַמּיָא"ָ .הי ְָתה לָ ֶהם ֱאמּונַ ת ֲחכָ ִמיםָ ,היָה
כָ בֹוד לַ ָ
ּתֹורהּ ,כָ בֹוד לַ ֲחכָ ִמים ,וְ כָ כָ ה צָ ִריְך לִ ְהיֹות( .גליון  7אותיות י"ג ,י"ד).

נִ ְׁש ַאר ָׁשם ַרק ִאילָ ן ֶא ָחד
ָדּוע ַעל ָה ַרב ְׁשֹלמֹה זַ לְ ָמן אֹויֶ ְרּבָ ְך זָ צָ "לֶׁ ,שּכָ ל ָׁשנָ ה ָהיָה ְמבָ ֵרְך
יֵׁש ִסּפּור י ַ
ּבִ ְרּכַ ת ָה ִאילָ נֹות ּבְ ָחצֵ ר ֶׁשל ַאלְ ָמנָ ה ֶא ָחת .וְ ִהּנֵ ה לְ ַא ַחר ּכַ ָּמה ָׁשנִ ים נִ ְׁש ַאר
"ה ַרב יֵׁש ּכָ אן ַרק ִאילָ ן ֶא ָחד,
יׁשהּו וְ ָא ַמר לֹוָ ,
ָׁשם ַרק ִאילָ ן ֶא ָחדּ .ובָ א ִמ ֶ
יֹותר ּגְ דֹולָ ה ִמּזֶ ה' :וְ לֵ ב
ִּומצְ וָ ה לְ בָ ֵרְך ַעל ְׁשנַ יִם"ָ ,א ַמר לֹו "יֵ ׁש ִמצְ וָ ה ֵ
ַאלְ ָמנָ ה ַא ְרנִ ן' (איוב כ"ט י"ג)ִ ,היא ְׂש ֵמ ָחה לִ ְראֹות ֶׁש ָה ַרב אֹוי ְֶרּבָ ְך ּבִ כְ בֹודֹו
ּובְ ַעצְ מֹו ּבָ א לְ בָ ֵרְך ֶאצְ לָ ּהַ ,א ָּתה רֹוצֶ ה לִ ְמנ ַֹע ֶאת זֶ ה ּבִ ְׁשבִ יל לְ ַהּגִ ַיע
[ׁש ַאף ֶׁשּלְ כַ ְּת ִחּלָ ה צָ ִריְך
עֹוׂשים ּכָ כָ ה ֶ
חּומ ָרא ֶׁשל ְׁשנֵ י ִאילָ נֹות? ֹלא ִ
לְ ְ
ְׁשנַ יִםִ ,מּכָ ל ָמקֹום ִאם ֵאין ְׁשנַ יִםֻ ,מ ָּתר לְ בָ ֵרְך ֲא ִפּלּו כְ ֶׁשּיֵׁש ֶא ָחדְ ,ר ֵאה
בַ ָּמדֹור ֲהלָ כָ ה נֶ ֱא ָמנָ ה]ּ .כָ ל ָּדבָ ר וְ ָדבָ ר צָ ִריְך לִ ְׁשקֹל ּבַ ַּד ַעת( .גליון 55
הערה  ,14וגליון  202אות ח').

אֹומ ִרים "טֹובֹות" "טֹובֹות" .וְ יֵׁש לָ נּו
לְ זִ ּוּוג ַה ִּמּלִ ים ,וְ גַ ם ּכָ אן ּבִ ְׁשנֵ ֶיהם ְ
"מ ֲאכָ לֹות
ֻּדגְ ָמא לָ זֶ ה ֵמ ָה ַר ְמּבָ "ם ּבְ ִהלְ כֹות ַמ ֲאכָ לֹות ֲאסּורֹות ֶׁש ָא ַמר ַ
סּורים (ועיין עוד בספר ה' נסי
לֹומר ֲא ִ
ֲאסּורֹות" ֲא ִפּלּו ֶׁש ָהיָה צָ ִריְך ַ
ח"ב בחלק השו"ת סי' ב').
אֹומ ֶרת (ברכות דף מ"ג ע"ב)
ב .לְ כַ ְּת ִחּלָ ה צָ ִריְך ְׁשנֵ י ִאילָ נֹותּ ,כִ י ַהּגְ ָמ ָרא ֶ
"אילָ נֵ י" ִמעּוט ַרּבִ ים ְׁשנַ יִםֲ .אבָ ל ִאם ֵאין ְׁשנֵ י
"אילָ נֵ י ִד ְמלַ בְ לְ בֵ י" ,וְ ִ
ִ
עֹוב ְדיָה פסח
(ּב ֲחזֹון ַ
ִאילָ נֹות יְ בָ ֵרְך ַעל ֶא ָחדָ .א ְמנָ ם ַּפ ַעם ָה ַרב זָ צַ "ל ּכָ ַתב ַ
עמ' י"ד) ֶׁשֹּלא יְבָ ֵרְך ַרק ִאם יֵׁש ְׁשנַ יִםֲ ,אבָ ל ַא ֲח ֵרי זֶ ה ּבַ ֲחזֹון עֹובַ ְדיָה
(ּומה
בְ ָרכֹות (עמוד תנ"ח) ּכָ ַתב ָׁשם ֶׁש ְּמבָ ְרכִ ים ֲא ִפּלּו ַעל ִאילָ ן ֶא ָחד ָ
"אילָ נֵ י ִד ְמלַ ְבלְ ֵבי"ֵּ ,פרּוׁשֹו ִאילָ נֵ י ְד ָעלְ ָמאֲ ,א ָבל ֲא ִפּלּו ַעל ִאילָ ן
ֶׁש ַהּגְ ָמ ָרא ָא ְמ ָרה ִ
ֶא ָחד ֶא ְפ ָׁשר לְ ָב ֵרְך) [וראה במדור למען תספר]( .גליון  202אותיות ו' וח',

גליון  8אות א' ,וגליון  55אות ט"ו וגליון  155אותיות ט"ו וט"ז).
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