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“כי אני ה’ בניתי הנהרסות, נטעתי הנשמה, אני ה’ דברתי ועשיתי”
היום קראנו הפטרת שבת פרה, יש בה מלים מרגשות מאד. לפני עשרים ואחת א. 

שנה )בשבוע פרשת פרה, י”ח באדר-ב’ התש”ס( הגיע האפיפיור לארץ ישראל )לא כמו הפעם 
הקודמת שהגיע ולא רצה לפגוש אף אחד, “מתנשא לאמר אני אמלוך” )מלכים-א’ א’, ה’(. הוא בא ועשו 
לו כבוד מה שצריך לעשות(, והוא ראה משהו מדהים בארץ ישראל. מה הדבר? הנוצרים 
טענו שכל זמן שאין היהודים מקבלים עליהם את אמונת אותו האיש, אז ארץ ישראל 
תהיה חרבה, המשיח לא יבוא, אין להם משיח ואין להם כלום. רק הם והם. והנה הנביא 
יחזקאל מדבר לפני אלפיים שנה ואומר )יחזקאל ל”ו, ל”ג-ל”ו(: “כה אמר ה’ אלקים ביום 
ה תעבד, תחת אשר הייתה שממה, לעיני כל  ָמּ ׁשַ טהרי אתכם מכל עוונותיכם”, “והארץ ַהּנְ
עובר”, כמה אומות משלו בה אחד אחרי השני, ושום דבר לא עשו. ארץ ישראל חרבה 
זּו הנשמה” אומות העולם יגידו, “הייתה  ושממה, אין מה לעשות1. “ואמרו הארץ ַהּלֵ
כגן עדן” - נעשתה כמו גן עדן. “והערים ֶהֳחֵרבֹות והנשמות והנהרסות בצורות ישבו” 
בצורות וחזקות. “וידעו הגוים אשר יישארו סביבותיכם” - כאן אתה רואה שיחזקאל 
הנביא מסתכל למרחוק. מה זה אשר יישארו? הרי הוא היה בזמן החורבן והיה בתחילת 
בית שני, מה זה אשר יישארו? כולם יישארו, אלא הוא ידע שחלק גדול מהגוים ייעלמו 
מן העולם. לא בבל, לא אשור, לא יון, לא רומי ולא שום דבר. רק גויים אשר יישארו 
אחרי אלפיים שנה. ומה נשאר היום? אמריקה ורוסיה וגרמניה ועוד כל מיני שמות. 
יידעו “כי אני ה’ בניתי הנהרסות, נטעתי הנשמה, אני ה’ דברתי ועשיתי” - אני בניתי 
את כל הדברים האלה ההרוסים, אלפיים שנה אף אחד לא הצליח לבנות, וכשאני באתי 
והחזרתי לכאן את הבנים שלי – “נטעתי הנשמה”, נטעתי את המקומות שהיו נשמים, 
שנה אחת לפני מלחמת ששת  תשכ”ו  “הנהרסות” עולה  “בניתי הנהרסות”. והמלה 
הימים. בניתי הנהרסות - לקראת ששת הימים. ואילו זכינו המשיח היה בא בתשכ”ז, 
אבל עוד לא זכינו. אבל הקב”ה יש לו סבלנות, אמר אם אתם לא בסדר - נחכה לכם. 
“אני ה’ דברתי ועשיתי” - מה שדברתי עם יחזקאל אני עושה אותו. מתי אתה עושה? 

אחרי אלפיים ושלוש מאות שנה! אי אפשר להבין את זה. 

“ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם”
“ואבוא אל הגולה תל ב.  אבל יחזקאל הנביא בפרק ג’ )פסוק ט”ו( אמר עוד משהו: 

אביב”. השם של ‘תל אביב’ לקוח מיחזקאל, לא מופיע בשום מקום רק ביחזקאל 
הנביא. והוא אומר שם: “ואשב שם שבעת ימים משמים בתוכם”. למה היה משמים 
בתל אביב? פשוט מאד, בתל אביב לא ניכרת שם היהדות... לא ניכרת שבת ולא שום 
דבר. חנויות מוכרות חזיר ושרימפס והכל, פירות ים ופירות גיהינם, הכל נמכר שם. אז 
ִמים – היה משועמם )כמו “ואשבה ְמׁשֹוֵמם” – עזרא ט’, ג’(, העיר שאני מדבר  הוא היה ַמׁשְ
עליה ככה היא?! אחר כך בפרק כ’ )פסוק ל”ב-ל”ג( כותב: “והעולה על רוחכם היו לא 
תהיה אשר אתם אומרים נהיה כגוים כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן, חי אני נאם 
ה’ אלקים אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם”. אף אחד לא 
יכול לברוח מהמלים האלה. “חימה שפוכה” “יד חזקה” ראינו בדורנו, אין לך חימה יותר 
גדולה מהמליונים שהלכו בעוונותינו הרבים. ששה מיליון יהודים. הקב”ה אומר אני 
עשיתי את זה. למה? כי אתם אומרים בני ישראל יהיו כמו גויים. מאה וחמישים שנה 
לפני השואה, היהודים בגרמניה לא יכלו לעמוד ביהדות )עד שהיה אחד שאמר להתנצר(2. 

1.  תייר אחד אמר: “קללת אלקים רובצת על המדינה הזו”. אין שום דבר, חוץ מכמה ערבים שיושבים ומוכרים 
בנדורה ופלפל )מה זה בנדורה? עגבניות(, זה הכל. וגם הם עיניהם טרוטות, יש להם מחלת עינים. אין מה לעשות.
2.  היה אחד רשע מרושע, שמו ‘דוד פרידלנדר’, והוא היה תלמידו של מנדלסון, ואחרי מות רבו עלה לו רעיון. 
כתב מכתב אנונימי לראש הכמרים בעירו )אולי הבכיר במחוז שם(, אמר לו יש לי הצעה, אני אביא לך את כל 

והמשיכו ככה ארבעה דורות, דור אחר דור אחר דור עד ששכחו לגמרי שאבותיהם 
פעם היו יהודים, ובא היטלר ימח שמו וקיים שלא מדעתו את ההבטחה של התורה 
“פוקד עון אבות על בנים על שלשים ועל רבעים”3. ואחר כך באו כל מיני אנשים 
לייסד מדינה. ולמה ה’ לא נתן שהחרדים ייסדו מדינה? כי יש לנו בעיה, המחלוקת. 
אין לך דבר שיאמר חכם וקיבלנו הוראותיו. לא, זה אומר אני לא קיבלתי, ואני לא 
קיבלתי, ואני יש לי קושיא, ויש לי תירוץ. תפסיקו עם הקושיות והתירוצים. כשהיו 
לנו סנהדרין, מה שמכריעים סנהדרין נגמר. אבל היום כל אחד יש לו דעה אחרת.  

גיור רק על פי ההלכה
בזמנו בגין ז”ל אמר לרב שך ע”ה: אני מוכן לעשות שהגיור יהיה על פי ההלכה, כי ג. 

אמונתי העמוקה היא שאין גיור שלא על פי ההלכה. אז נביא רוב בכנסת ונקבע את 
זה בחוק, אמר לו: אל תביא. למה לא? משום שבלאו הכי הכל נעשה על ידי הרבנות 
הראשית. והרבנות הראשית היא משלנו )אורתודוקסים(, והם לא יעשו שום דבר שלא 
על פי ההלכה. אז בגין אמר, אני חסיד יותר מהרב שך?! אם הרב שך אמר לא צריך, 
אז לא צריך. והאדמו”ר מליובאוויטש ע”ה אמר, לא, צריך להכניס בחוק דווקא על פי 
ההלכה, ובאו חכמים בעיניהם ואמרו, זה לא מספיק על פי ההלכה, כי אולי הכוונה 
ההלכה של הבג”ץ? מישהו שמע על ההלכה של בג”ץ?! ואחר כך בא עוד מישהו 
על פי כל האחרונים, ואחר כך אחד  ואמר, לא מספיק על פי ההלכה, צריך לכתוב 
אמר, לא, על פי המנהג שלנו בלובלין ובוילנא. רוצים להחמיר ולהחמיר, עד שבסוף 
הכל התבטל, ולא יצא שום דבר. זה חולק וזה חולק וזה חולק עד שנגמר הכל. מיליון 
חתימות אספו חסידי חב”ד בזמנו להראות לראש הממשלה שמיליון יהודים רוצים 
על פי ההלכה )אחרים לא רוצים על פי ההלכה. וכי על פי ההלכה זה יזיק להם?! לא יזיק להם(. 
אבל אמרו, לא, אנחנו לא עושים. ועכשיו אנחנו משלמים את הפירות, עכשיו אנחנו 

“אוכלים את האצבעות שלנו” כל אחד עושה מה שהוא רוצה. 

הרפורמים כופרים במנהל של העולם
הנה הבג”ץ השבוע התיר גיור של רפורמים ושל קונסרבטיבים4, איך אפשר להיות ד. 

היהודים ותנצר אותם, תהפוך אותם לנוצרים, אבל אל תגיד את השם שלי. ובינתיים היהודים התחילו לשער 
מי זה שכתב מכתב כזה מטומטם. אחד אמר ודאי זה לא פרידלנדר, כי הוא אדם טוב, הוא מכבד את רבו 
מנדלסון )מנדלסון עדיין היה לו עוד ניצוץ של תורה(. ודאי לא הוא. והתברר בסוף שהוא זה שכתב את זה. ויצאו 
בעוונות אלפים לתרבות רעה. אחר כך בא פרידלנדר אל הכומר ואמר לו: בתנאי שאין חובה עליהם להאמין 
באותו האיש, אז הכומר אמר לו: אתה משוגע?! אם אין חובה עליכם להאמין, לכו. מה אני צריך אתכם?! חסר 
לנו מאות מליוני אדם שמאמינים?! מה אתם באים להצטרף אלינו ואתם אתאיסטים ולא מאמינים?! ואז 

נתגלה הדבר שהוא בעל דברים.
3.  ישנו משוגע - מג’נון אחד, קוראים לו פרופסור ישעיהו ליבוביץ )אחד אומר לי ‘זה ענק’, ענק בצווארו תתלה 
אותו... משוגע ומטורף הבן אדם הזה(. קראתי פעם בספרים שנכתבו על פיו )מתוך דברים שאמר בע”פ( שאמר: 
“האדם המוסרי ביותר בדור שלנו, זה אדולף היטלר”. ככה יאמר פרופסור יהודי?! ככה יאמר מי שיש לו כיפה 
שחורה גדולה?! הוא שחור משחור, מטורף. אמרתי אולי מסכן קרה לו משהו בשואה, השתגע ונטרפה דעתו 
עליו. אמרו לי, לא, לא קרה לו שום דבר, הוא ובנו היו בא”י. אבל הוא חצוף. ובאה שולמית אלוני, אמרה מגיע 
לו פרס ישראל, כי הוא יודע לומר את האמת... איזו אמת, איזו חוצפה, איזו רשעות, איזו סכלות, איזו בערות. 
אדם כזה ידבר על התורה?! אומות העולם כולם מכבדים את התורה, אפילו שהם לא עושים את הכל, כי הם 

לא יהודים. אבל ככה לדבר שהיטלר היה בסדר?!
4.  פעם היה רב אחד באיזו עיר ופרסמו שהוא עשה גיורים תמורת חמשת אלפים שקל, ואחר כך שמע בו מי 

שהיה אז היועץ המשפטי לממשלה )הוא דרך אגב בן דודי, 
אבל לא שומר הכל. איני יודע מה הוא שומר(, אמר לו, לא, 
החק אומר שלא כל אחד יכול לגייר, איך אתה מגייר? אז 
הוא הוציא אותו מהרבנות, והוא מתחבא באיזה מקום. 
ועכשיו יש גיורים בעשרים וחמישה דולר בלבד. בגיורים 
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כדבר הזה? יש קונסרבטיבים ורפורמים שהם לא מחייבים את הגר לקיים שום דבר. 
כלום. הם בעצמם כופרים. אבא ע”ה היה אומר: הם כופרים במנהל של העולם, ובאים 
לחייב אנשים שיסתפחו אליו?! איך יסתפחו אליו?! מי שהוא לא מודה בבוס, לא יכול 
לומר לאחרים בואו תכנסו תחת כנפיו. אתה כופר בו, מה אתה רוצה ממנו? אבל ככה זה 

בני אדם. אין להם דעת. והחורבן הוא יותר מזה. 

אלה שמחללים את התורה, יכולים להכניס גרים תחת כנפיה?!
יש רפורמים גמורים שהם מזרע ישראל, ובליל פסח אוכלים מצה וחמץ. אומרים למה ה. 

אנחנו מברכים שתי ברכות? אלא ברכה ראשונה המוציא לחם מן הארץ, ולחם זה חמץ, 
וברכה שניה על אכילת מצה. אז אוכלים לחם ומצה...5 בליל כיפור באים במכוניות שלהם 
לבתי כנסת שלהם )בתי כנסת שהם עפר ואפר רימה ותולעה(, ועושים שם מנגינה של כל נדרי 
עם עוגב ותזמורת, ואחרי השעה שמונה אומר להם הרבאי שלהם, תדעו לכם יש לכם 
ארוחה דשנה בחדר השני, כל הרוצה לאכול יבוא ויאכל. אלה יהודים?! אלה מגיירים?! 
אלה בני אדם?! כאשר הכריחו אומות העולם את אבותינו להתנצר בזמן האינקוויזיציה, 
אחר כך היו רודפים ועוקבים אחריהם, רואים יהודי בליל פסח שהוא אומר “שפוך חמתך 
אל הגויים”, לוקחים אותו ומענים אותו עינויי מוות. יש ספרים שמביאים תמונות איך 
היו מענים אותם. אבל כאן לא מיבעיא שלא הולכים אחריהם לראות, אבל מלכתחילה 
עושים מהגיורים צחוק. הצחוק הזה לא יעזור לכם רבותי! יגיע הזמן שיבוא דור חדש 

ויבטל את כל החוקים שלכם. הכל, הכל, הכל. לא יישאר מהם אף אחד. 

החוק ללא ההלכה אין לו קיום
אתם אומרים אנחנו לא מדינת הלכה אנחנו מדינת חוק. אבל החוק שלכם מאיפה ו. 

הוא נובע?! לא נובע מן ההלכה?! למה אתם אומרים שכל מי שאמו יהודיה נחשב יהודי? 
למה לא תאמרו כמו הערבים שהולכים אחרי האבא? אלא משום שההלכה אומרת )יבמות 
דף מ”ה ע”א( נכרי ועבד הבא על בת ישראל הילד כשר, סימן שהולכים אחרי האמא, אז 
אתם לוקחים את זה6. ויש עוד דבר, אם יום העצמאות יחול בשבת )כמו השנה הזאת( גם 
כן מקדימים אותו יומיים שלושה כדי שיהודים שומרי שבת יוכלו להשתתף בו, אז הם 
מתחשבים בשומרי שבת, למה אתם לא מתחשבים, ומכניסים המון גויים לכאן? אתם 
חושבים שהגויים האלה יעזרו למדינה? הם לא יעזרו למדינה. היה פעם דבר כזה בימי 
בית שני, היה אחד שמו שמעון החשמונאי שהוא גייר מאות אלפים בכח, לא גייר אותם 
גיור רפורמי אלא גיור אמתי, אבל הם לא רוצים להתגייר, והוא אמר להם מי שלא יתגייר 
נחתוך לו את הראש. תודה רבה... אז הם התגיירו, ואחר כך מהם יצא הורדוס. הוא יצא 
מגיור שאבותיו נתגיירו בעל כרחם. והוא הרג את כל החשמונאים, ושלט בזרוע ובכח. 
)יש  אנשים אומרים שהוא חזר בתשובה, אבל הוא לא חזר בתשובה, חזר בשאלה... 
תוספות )יבמות דף מ”ה ע”ב ד”ה כיון( שאמרו ככה, אבל העירו עליהם. עיין בעלון מס’ 139 אותיות 
ב’-ה’(, כולנו יודעים שהורדוס היה רשע גמור. זה בא מהגיור בכח. התורה לא רוצה לגייר 
בכח, לא כמו הנוצרים שמנצרים את האדם בכח. אצלנו זה לא ככה, אלא אומרים לגר 
למה אתה רוצה להיות יהודי? בשביל מה? אתה לא יודע כמה אנחנו סובלים?! והוא אומר 
הלוואי, אינני כדאי. ככה הגמרא ביבמות )דף מ”ז ע”א( אומרת, הלוואי שאכנס ליהדות, 
אינני כדאי להיכנס ליהדות. ואומרים לו: אם כן, תדע לך שיש כמה הלכות שלא תוכל 
לעמוד בהם, אסור לך לטלטל ברשות הרבים, ואסור לך לעשות את זה ואת זה. אם בכל 
זאת קיבל – קיבל. אבל להביא אחד ולומר לו אל תקבל כלום ואל תעשה כלום, נעשה 
אותך יהודי, נעשה לך תעודת גיור, ואחר כך האשה כביכול חזרה בתשובה, לובשת 
בגדים ארוכים, ורק יצאה משם - “ותלבש בגדי אלמנותה” )ע”פ בראשית ל”ח, י”ד(... וזו 
עוד טעות שקוראת גם בגיורים פה, כי הם לא יודעים לבבות של הגיורים, אבל אצל 
הרפורמים לא צריך כלום. שום דבר. תכנסי כשאת רוצה, תעשי מה שאת רוצה, תהיי 

יהודיה. “אחינו אתה” )סוטה דף מ”א ע”א(, אחותנו את.

השמש נעלמה והקשת כבתה
צריכים להבין שהחוק לא אמור להיות משהו שהוא מנוגד להלכה, אלא החוק נובע ז. 

מההלכה. משל למה הדבר דומה? יש סיפור ידוע בספרי ילדים, פעם הקשת שיש בה 
שבעה צבעים התגאתה על השמש, אמרה לה תראי שמש יקרה, את כל הזמן צבע אחד 

של הרפורמים עושים תעודת גר תמורת עשרים וחמשה דולר. מה זה עשרים וחמשה דולר? פחות ממאה שקל. 
חמשת אלפים שקל זה לא שווה... אבל עשרים וחמשה דולר זה בסדר גמור...

5.  כמו שכתוב במשנה בפסחים )דף צ”ה ע”א(: “פסח שני חמץ ומצה עמו בבית”, והם ‘גורסים’ פסח ראשון גם 
כן מצה וחמץ עמו בבית...

היה פעם קצין אחד שמו שליט, שהוא עשה בג”ץ והרעיש את העולם. נולד לו בן מגויה אחת, והוא אמר    .6
תרשמו אותו כיהודי, אמרו לו: לא. אחר כך בסוף רשמו אותו. אחר כך נולד לו עוד פעם בן, אז אמרה גולדה מאיר 
שהייתה ראש הממשלה: שליט לא ישגע אותנו, על כל בן שיוולד לו לעשות לנו כאב ראש. נעשה חוק שדווקא 
מי שנולד לאמא יהודיה הוא יהודי, וכך היה. שליט ראה ככה, אמר אני לא שליט כאן... אז הוא ברח לחוץ לארץ 

וזהו. ולמה עשו ככה? כי התורה אומרת הולכים אחרי האמא.

)יש גמרא בבבא בתרא )דף פ”ד ע”א( - האי שמשא סומקא היא - השמש היא אדומה(, אבל אני יש 
לי שבעה צבעים. מהלבן עד האדום, וצבע כחול ועוד כל מיני דברים. אמרה לה בתי, 
את לא רוצה את השמש? בסדר, אני מסלקת את עצמי. השמש נעלמה והקשת כבתה. 
וככה זה גם כאן. החוק הוא קשת לעומת  כי כל מה שיש לקשת הכל נובע מהשמש7. 
השמש, אם אתם רוצים לכבות את השמש גם הקשת שלכם תכבה. זה הכל. איך הוכיח 
בן גוריון לעולם שזו הארץ שלנו? הביא להם מהתנ”ך ומהתורה. אז איך אתם בורחים 
מהתורה?! אלה הדיינים של בג”ץ )זכותם תגן עליהם...( הם יודעים את הכל, לא שהם לא 
יודעים, אבל הם רוצים לעשות דברים הפוכים. הכל הפוך8. והם בעצמם לא שומרים, 
זו הבעיה. כיוון שהם לא שומרים איך הם יכולים לפסוק לעם ישראל, הרי עם ישראל 
הם שומרים? כתוב בגמרא )בכורות דף ל”ה ע”א( “החשוד על הדבר לא דנו ולא מעידו”, 
מי שחשוד על דבר אסור לו לדון בנושא הזה. אם יביאו לנו שופטים יראי שמים שהם 
שומרים על התורה, ואם הם אומרים שאפשר לוותר על חומרא מסוימת ומנהג מסוים 
- שהוא אפסי - אולי אפשר. אבל לעקור את התורה כולה?!9. ככה הם עושים. הכל בכח 

ובזדון, אין יושר בעולם. אין יושר10. צריך אדם לכבד את התורה11. 

חובה עלינו למחות
חובה עלינו למחות, הגמרא בשבת )דף נ”ה ע”א( אומרת: כאשר ח.  אנחנו מדברים כי 

נחרב בית ראשון באה מידת הדין ואמרה: ריבונו של עולם תראה מה שהם עושים, אמר 
לה: טוב, רק הרשעים ככה, לא הצדיקים. אמרה: הצדיקים צריכים למחות. אמר לה: 
גלוי וידוע לפני שלא היו מקבלים מהם. אמרה לו: אם לפניך גלוי, לפניהם מי גלוי?! הם 
לא יודעים את זה, וכיוון שהם לא יודעים היו צריכים למחות. ועל זה נאמר )יחזקאל ט’ 
ו’(: “וממקדשי תחלו”, ואמר רב יוסף ממקודשי תחלו, מאלה ששומרים תורה מא’ ועד 
ת’ תחלו מהם. “ויחלו להכות באנשים הזקנים אשר לפני הבית”, זה פסוק ביחזקאל 
)שם(. אם כן אתם רואים שאנחנו מוכרחים למחות, אי אפשר לשתוק. הרב עובדיה ע”ה 
היה פעם מדבר על זה חזק חזק, הביאו לי קלטת שלו, אמר: העם מואס בהם. מי בחר 
בשופטי בג”ץ האלה?! מי בחר בהם?! בזמנו זה היה דבר תמוה, כולם בוחרים בהם, 
תשעים וחמשה אחוז )כמנין בג”ץ( בוחרים בהם. היום ארבעים אחוז ומטה, והשאר אין 
להם אמון בשופטים. איני יודע אם זו הסיבה שבן דודי ֶמִני יצא, או סיבה אחרת, אבל 
זה לא מעניין אותי, אני לא מחפש למצוא תנא דמסייע לי מבן דודי - “דודי לי ואני לו” 
)שיר השירים ב’ ט”ז(... אבל אדם צריך לדעת ש”לא ֶזה הדרך ולא זֹה העיר” )מ”ב ו’ י”ט(. אם 
אתם רוצים להרוס את עם ישראל, אדרבא בואו “בנערינו ובזקנינו” )שמות י’ ט’( - תלכו 
לחוץ לארץ ושם תנוחו לגמרי. יש באנגליה שכונה של יהודים יורדים, חמשים אלף 
יהודים. ואומרים שהיהודים האלה בכלל לא ניכר עליהם שהם יהודים, אין להם כלום, 
לא פסח, לא כיפור, לא כשר, לא טריפה, לא נבלה, הכל מותר. אז בשביל מה גדלו כאן 

הרמב”ן כותב )בראשית ט’ י”ב( שהוכיחו חכמי יון שאם תשים מים בכוס מול השמש תמצא שם את שבעת    .7
צבעי הקשת, כי “מלהט השמש באוויר הלח יהיה הקשת בתולדה”. מה זה בתולדה? בטבע. כמו שאומרים חסידי 
חב”ד: “המח שליט על הלב בתולדתו” )תניא פרק י”ב(, והכוונה שהשכל שולט על הרגש בטבעו. “תולדה” פירושה 

טבע. וגם הרמב”ן שאמר “הקשת בתולדה” הכוונה בטבע.
8.  היה פעם ספר נגד ישעיה ליבוביץ, שמו “דברים הפוכים”, בכל העמוד כולו )בפתח השער( כתוב: דברים הפוכים. 

דברים הפוכים ישר, דברים הפוכים הפוך. יש דברים הפוכים מימין לשמאל ויש משמאל לימין. 
9.  ואחר כך אומרים יש לנו פסח, ויש לנו רב ראשי שהוא מוכר את החמץ, ויש לנו גם טייסים שטסים ביום שבת 
על פי ההלכה, ועל פי הרב הצבאי בשביל להגן על ערפאת מנזק חס ושלום... במקום להגיד לערפאת אל תטוס 
בשבת, ואם אתה רוצה לטוס בשבת - על חשבונך. אם יפגעו בך זו בעיה שלך. לא עושים ככה, אלא הם הולכים 

לרב ואומרים לו תשמע כך וכך, והרב מקבל משכורת מסכן. מה יעשה? ככה עושה.
10.  קבלתי השבוע מכתב, אומרים לי תשמע, הרבה הוכחות הגיעו שהחיסון הזה נגד הקורונה הוא מזיק מאד. 
הביאו לי מאמר )לא יודע מאיזה עיתון הביא אותו( שהכותב שם נוצרי, והוא אומר שהוא ממונה על איזה בית חולים 
)איני יודע אם זה בארץ או בחוץ לארץ(, ואחרי שעשו חיסון התחילו למות כמו זבובים. למה מתים כמו זבובים?! והוא 
שואל אותי אני אעשה חיסון או לא אעשה חיסון?! והוא לא רשם את הכתובת שלו, איך אני אענה לו?!... שלח 
שלושה דפים ארוכים וצילום של העיתון. ואיזה עיתון זה אתה לא יודע, העיתון הזה אמין לא אמין? אם יש דבר 
כזה בארץ אדרבא שיפרסמו את זה, וכנראה אין דבר כזה בארץ, הרי יש מיליונים מחוסנים, ומספיק בכל דבר ודבר 
לחטט ולשוטט, ראינו שזה עוזר לאלפי אנשים וזה בסדר. אני עשיתי חיסון והילדים שיחיו עשו חיסון. לפעמים 
מפריע מעט ואחר כך עובר. אבל אלה שלא עושים חיסון רחמנא ליצלן. הייתה אשה אחת שהייתה מעוברת, והיה 
אחיה כנראה תלמיד חכם )או חצי תלמיד חכם, לא יודע( שאמר לה אל תעשי חיסון, והיא שמעה בקולו ונפטרה 
היא והעובר גם יחד. למה? משום שכל אחד ואחד יש לו מוח מיוחד. הרבנים אומרים לעשות, הרופאים אומרים 
לעשות, מיליוני בני אדם עושים, אבל הם לא, יש אחד כנראה מתוך אלף איש שהוא ניזוק מהחיסון )ואולי לא 

מהחיסון(. אבל לא ככה עושים. צריך אדם ללכת אחרי הרוב.

11.  אילו הרפורמים האלה מוכנים לחזור בתשובה אפשר לקבל אותם, הם לא גרועים יותר מקראים, והקראים הרב 
עובדיה ע”ה פסק )יבי”א ח”ח חאה”ע סי’ י”ב( שאפשר להחזיר אותם בתשובה, על פי דעת רבנו אברהם בן הרמב”ם 
)עיין בס’ כפתור ופרח פרק ה’(, ועל פי דעת מהריק”ש )שו”ת אהלי יעקב סי’ ל”ג(, ועל פי דעת פוסקים אחרים. אפילו 
שיש פוסקים שאומרים שאין להם אפשרות לחזור בתשובה ולחזור לישראל מפני שהקידושין שלהם קידושין 
והגירושין לא גירושין, הרב הוכיח שגם הקידושין שלהם בטלים ומבוטלים. אבל אלה הרפורמים לא קידושין ולא 
גירושין, לא בטיך ולא שום דבר. אם הם מזרע ישראל ומוכנים לקבל עליהם עול מצוות, ובוחנים אותם ובודקים 
אותם – יתגיירו )אולי נישאו לגויות ונולדו להם ילדים(. א”כ אפילו רפורמים יכולים להתגייר. אבל לעשות משחק 

מהתורה חס וחלילה, “אם כהתל באנוש תהתלו בו” )איוב י”ג ט’(?!



בארץ? חשבו אולי כאן בארץ יעשו משהו, אבל הנה הכל הלך. ברחו לחו”ל...

תתחדש כנשר ְנעּוָרְיִכי
אבל יש לנו תקווה. כי שבוע הבא )שבת פרשת ויקהל-פקודי( קוראים גם פרשת החודש: ט. 

“החודש הזה לכם ראש חודשים” )שמות י”ב(. ויש מאמר שקראתי בספר דרשות אל עמי12 
)ח”ג עמ’ רכ”ו( שכתב על פרשת החודש, ואמר שם, הגיע הזמן שתבינו שכל אלה שהם 
יוצאים וגורמים לנו יאוש, הכל יחזור. “החודש הזה לכם ראש חודשים” - תתחדשו 
מחדש. ואמר: “כל היהדות התרכזה במפטיר ונפטר”, זה הכל! אבל יגיע הזמן שישאלו 
ויעסקו בשאר ענייני התורה. וברוך ה’ הגיע הזמן - בימי הרב עובדיה ע”ה שהפך את 
העולם. זה אדם אחד שהפך את העולם כולו. כמו שנאמר לגבי אברהם אבינו: “אחד היה 
יַרׁש את הארץ” )יחזקאל ל”ג, כ”ד(. ויגיעו עוד הרבה חכמים כמו הרב עובדיה,  אברהם ַוִיּ
ואם השלטון יכרות להם את המשכורת, היא תגיע מהשמים  שלא יפחדו מהשלטון, 
ומאנשים טובים שמעריכים את התורה. שלא ישחקו בתורה. התורה זה לא כדור משחק!

הנשר הגדול – האדמו”ר מליובאוויטש ע”ה
לכן אלה שקוראים לאדמו”ר מליובאוויטש “הנשר הגדול” - זה נכון. מה ההבדל בין י. 

הנשר ובין שאר העופות, שאר העופות מסתכלים מה שיש מול העינים, אבל הנשר 
כתוב עליו באיוב )ל”ט כ”ט(: “למרחוק עיניו יביטו” - הוא מסתכל לעתיד מה יהיה. 
והאדמו”ר ידע מה שיהיה בעתיד. וכמה שתאמרו הרי יש לנו את הרבנות הראשית, 
אבל היא כפופה לשופטים החילוניים. היא צריכה להיות משוחררת מהם. הם ידונו 
בדברים שבין אדם לחבירו, כשהנתבע אינו רוצה ללכת לבית-דין. וגם אם מתדיינים 
יהודי וערבי, ללכת ביושר איפה שהדעת נוטה. אבל דינים של תורה תשאירו אותם 
לרבנים. מה אתם כופים עלינו את דעתכם?! תעשו מה שתרצו, יום אחד הכל יתבטל, 

העם יזרוק את כולם 13.

התורה מקוה תמיד - “עד יום מותו תחכה לו”
עכשיו יש בחירות, ואנשים לא יודעים מה שהם עושים. חושבים שכאשר יבחרו יא. 

בפלוני הוא יעשה לנו גן עדן, אבל הוא לא יעשה להם גן עדן, אלא גהני גהינם! למה? 
משום שהפלוני הזה הוא שונא חצי העם. והתורה לא שונאה, התורה מקוה תמיד - “עד 
יום מותו תחכה לו” )פיוט “ונתנה תוקף”(, אולי יחזרו בתשובה. אבל אחרים שכופים את 
דעתם ואומרים שהחרדים אשמים בכל. סופו של דבר שהם יהיו “חרד”... )חרדא בערבית 
פירושו זבל(, לא ככה עושים. אדם צריך לדעת לכלכל דבריו במשפט. ואם כולנו נהיה 
חרדים, החילוניים לא יוזקו. כי אין לנו אף אחד שיכול להזיק להם, רק יעודדו שומרי 
תורה ומצוות, זה כן. יש תופסים שומר תורה ומצוות, ואומרים לו: אנחנו לא ניתן 
דירה רק למי שיש לו עד ארבעה ילדים, וחרדי אחד שיש לו “בעוונות הרבים” יותר 
מעשרה ילדים, אין לו בית. ככה פסק “הגאון הגדול והמפורסם” זכותו יגן עליו יאיר 
לפיד, אתה משוגע ומטורף וחסר דעת?! מה יש לך נגד החרדים?! הרי אבי אביך היה 
חרדי. ואם אתה לא יודע ולא מבין ביהדות, לפחות תכבד. אפילו בן גוריון אמר בזמנו, 
אנחנו לא יכולים לתת מכות רצח לנטורי קרתא שהם צועקים “שבת שבת” כי אבותינו 
היו כמותם. זה אדם שיש לו קצת דרך ארץ כלפי העבר של העם שלו. כל שכן שהעבר 
הזה הולך ומתבהר, הולך ומתברר, הולך ומסתבר. וכי אתם יכולים להילחם בעבר הזה 
ובעם כזה?! תילחמו, יום אחד יקום דור חדש “אשר לא ידע את יוסף” )שמות א’, ח’(, לא 
ֵידע מכם כלום. תהיו אנשים ישרים וטובים, לא ביקשנו שתהיו חרדים, אבל לפחות 

תבינו את השכל שלנו ואל תשנאו אותנו. 

הפותח יד בתשובה לקבל פושעים וחטאים
כתב רבנו אברהם יב.  אנחנו מקווים שבליל פסח כולם יחזרו בתשובה, ולמה? כי 

12.  היה ת”ח ודרשן מעולה - הרב אביגדור עמיאל ע”ה. והיה לנו ספר זה בחוץ לארץ. והרב צבאן ע”ה היה אומר 
שהוא מוכן לשלם על כל כרך מאה דולר, וזה היה סכום גדול מאד בזמנו, ולקח את כל הספרים. והיום אי אפשר 
להשיג אותם רק בדפוס ישן, או בדרך המחשב. והוא מדבר ישר, ברור כשמש. והוא נתן מוסר לאנשי המזרחי, 
אמר, אנשי המזרחי אומרים שהם כמו גשר בין העוברים ובין השבים - בין מפא”י ובין הדתיים, והוא אמר להם 

שהגשר הזה יש בו רק עוברים בלבד, ואין בו שבים...
13.  פעם לפני מאתיים שנה היה בית סוהר בפריז שנקרא בסטיליה והיה בו חורבן. אנשים הלכו למלך לואי 
הששה עשר ואמרו לו שאי אפשר לעמוד בזה. אמר להם: מה שאנחנו אומרים זה מה שיש. אמרו לו: איך זה 
שאתה נותן לעשירים שילכו ויתעשרו, והעניים ילכו ויהיו יותר אביונים?! ועשו מהפכה. התחילו לצעוק ברחוב: 
“לחם ושעשועים”, “לחם ושעשועים”. יצאה המלכה שהיתה לא פחות טיפשה מבעלה ושאלה: מה רוצים ההמון 
הזה? אמרו לה: גברת, הם רוצים לחם. אמרה להם: “אם אין לחם תאכלו עוגות”... אבל אם אין להם לחם וכי יהיה 
להם עוגות?! אבל לא שואלים. וכל מלכי אירופה באו לעזרתם של המלך והמלכה - לואי הששה עשר ואשתו 
)לא יודע איך קוראים לה(. ומה עשו המפגינים? חתכו למלך ולמלכה את הראש. ואמרו להם: אתם רוצים לעזור 
למלך ולמלכה? הנה זרקנו לכם את הראש שלהם לרגליכם! וככה הייתה מהפכה גדולה בצרפת. והיה רוביספר 
ועוד כל מיני שמות הבעלים שרצו להפוך את כל העולם, ולאט לאט נרגעו מעט, ובא נאפוליון יותר מאוחר. לא 
יתכן לעשות כך. אי אפשר למלוך על העם בכפייה. כאשר הקב”ה אמר אני בוחר את בצלאל, כתוב: “ראה קראתי 
בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה” )שמות ל”א ב’(, אמר הקדוש ברוך הוא למשה תשאל את ישראל האם 
בצלאל מקובל עליכם? אמרו מקובל עלינו )ברכות דף נ”ה ע”א(,  אבל אם הוא לא מקובל אני לא אכפה עליכם. 

התורה אינה כופה, אתם כופים?! מה הכפיות האלה. זה דרך של אומות העולם. 

אזולאי סב סבו של מרן החיד”א, שמליל פורים עד ליל פסח הקב”ה לוקח את הנשמות 
)חסד לאברהם  של עם ישראל שנטמעו בין הגויים ומחזיר אותם לאט לאט בתשובה 
מעין שני נהר נ”ז(. איני יודע אם דבריו גם בדור שלנו, או שכבר עברו את החמשים 
שערי טומאה, אבל ודאי שגם אלה יחזרו בתשובה. אם לא היום, אז מחר. ויש הרבה 
שחוזרים בתשובה14. יגיע הזמן שיבינו העולם שאסור שיהיו מריבות בין הרבנים, די 

אחד סיפר לי השבוע שהיה לו בן שמרד בו, ולא רצה לקיים שום דבר, ופתאום שמע דרשה שלי בסוף    .14
השנה הקודמת, שאמרתי, לפחות תשמרו את השבת הזאת - השבת האחרונה של השנה. וזה יהיה לכם זכות 
לקראת ראש השנה. והוא שמר שבת, ובשבת שלאחריה הוא אמר הרי שבת שעברה הייתה כל כך נפלאה, למה 
עד שאביו אומר עליו: “הוא דתי יותר ממני”... ולמה? כי כאשר  לא נשמור עוד? ושמר. ועד היום הוא שומר. 

אתה מדבר בטוב טעם, הם יבינו שאנחנו לא רוצים כלום ולא נהנים מזה כלום.
פעם היה איזה שוטה אחד בבית לוינשטיין בשנת תשל”ד, אמר לי בוא ואסביר לך: הדתיים הם סובייקטיביים, 
אבל אנחנו אובייקטיבים. מה הכוונה? לדתיים יש ענין להחזיר אנשים בתשובה, בשביל משכורת וכו’, ואילו 
החילוניים הם אובייקטיבים וישרים... “חזק וברוך”. אבל הרבנים האלה מקיימים את כל מה שהם אומרים, והם 
מסרו את עצמם על התורה, זה נקרא סובייקטיבי?! למה הם מסרו את עצמם על התורה? אלא שהרבה משוגעים 

להצלחת 
מצליח 

 אוזן
ורעייתו



לנו מה שקרה במאתיים שנה האחרונות1.

מדיני ערב פסח שחל בשבת
דרשת שבת הגדול

השנה ערב פסח חל בשבת, ולכן2 יש להקדים דרשת שבת הגדול ליום שבת ז’ יג. 
בניסן, כדי להורות לעם את הדרך ילכו בה. ולומר להם את כל הפרטים. ויש הרבה 
פרטים, אבל זה כלום לעומת מה שיהיה כאשר יבוא משיח, יהיה קרבן פסח ויש בו כל 
מיני הלכות ושאלות, היכי תימצי. אבל לפחות צריך ללמוד את ההלכות הפשוטות.

בדיקת חמץ
ערב פסח שחל להיות בשבת, בודקים את החמץ ביום חמישי בערב אור ליום ששי יד. 

י”ג בניסן. הדור שלנו יתום. פעם היינו אומרים “ליל ששי”, ובארץ הרבה לא יודעים 
מה זה ליל ששי, חושבים שזה ליל שבת. לכן הרב כתב: ביום חמישי בערב שהוא 
אור ליום ששי. והבדיקה צריכה להיות לאור הנר. ואם אין לו נר שעוה אפשר לקחת 
נר לבן מפראפין. ובחוץ לארץ היינו חושבים שהנר הלבן הזה עשוי מֵחֶלב, כי מובא 
בפוסקים נר כזה. ופעם אחת נטף מהנר הלבן על כלי בשעה שעשינו הבדלה, ואבא 
ע”ה חשב שזה ֵחֶלב, ולכן צריך לשבור את הכלי כיוון שהיה עשוי מחרסינה שאין לו 
תיקון. אבל שעלינו לארץ שאלתי מה זה “פארפין”, ואמרו לי שזה הנר הלבן. אמרתי 
פנס כיס חשמלי שאפשר  ברוך ה’ שהלבן הזה זה לא ֵחֶלב. ואפשר לבדוק גם לאור 
לטלטלו ולהכניסו לחורים ולסדקים, ואין בו שום בעיה. ומברכים לפני הבדיקה: “אשר 

קדשנו במצוותיו וציוונו על ביעור חמץ”. 

שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הבדיקה
ויש הידור לברך גם שהחיינו. כי הגאון בעל פרי חדש אומר )סי’ תל”ב ס”א( “צריך טו. 

לנהוג ולהנהיג לברך שהחיינו”. שהרי המצווה הזאת באה פעם בשנה, וא”כ מדוע לא 
לברך? ויש תירוץ של הרא”ש )שו”ת הרא”ש כלל י”ד סי’ ג’( שברכת שהחיינו שמברכים 
בחג הולכת למפרע על הבדיקה, וזה דחוק. ויש עוד תירוצים. והרב חיד”א תמיד 
מעריך את הפרי חדש3, והוא כתב )ברכי יוסף שם( שמצא בנימוקי יוסף פסחים כ”י משם 
הריטב”א שאמר שיש מקומות שנוהגים לברך שהחיינו, ואין למחות בידם. וא”כ יש 
לפרי חדש גדולים שנהגו ככה. אבל כיון שהעולם לא נוהג ככה, וכי נעשה חדשות?! 
“עושה חדשות בעל מלחמות”. לכן הרב עובדיה ע”ה אומר )חזון עובדיה פסח עמ’ מ”ה( 
שאדם יקנה פרי חדש4, ולא יאכל אותו עד ליל הבדיקה. ואיך יעשה? בליל הבדיקה 
יקח את הפרי, יברך עליו ברכת העץ או האדמה וברכת שהחיינו, ויטעם ממנו משהו, 
ויכוון על הבדיקה, ומיד יברך “על ביעור חמץ” ויבדוק, לא יעשה הפסק )ועיין בחזו”ע 

שם ובספר ה’ נסי ח”ב עמ’ ל”ט(.

נוסח “כל חמירא”
ולאחר הבדיקה יאמר: “כל חמירא דאיכא ברשותי”. יש ספרים שכתוב בהם: טז. 

“כל חמירא וחמיעא” וככה נהגנו לומר. כי חמירא בארמית פירושה שאור וחמיעא 
פירושה חמץ, כי הרבה פעמים עי”ן בארמית זה כמו צד”י בעברית, כמו צֹאן בארמית 
ענא, ועוד. לכן אנחנו אומרים: “חמירא וחמיעא”. אבל הרמ”א )סי’ תל”ד ס”ב( כותב 
שחמירא כוללת גם שאור וגם חמץ, וכאשר אמרת “חמירא” מספיק5. “דלא חזיתיה 
ודלא ביערתיה ליבטיל ולהוי כעפרא דארעא”, ויש גורסים: “ולהוי הפקר”, ומכיון 
שאנחנו חוזרים ואומרים שלוש פעמים, פעם אחת נאמר “הפקר”, ובשאר הפעמים 
נאמר “ליבטיל ולהוי כעפרא דארעא” - שיהיה כמו עפר הארץ שהוא לא שווה כלום. 
ומה שרוצה לאכול ביום ששי וביום שבת יניח אותו בפינה שלא יתפזר אנה ואנה 

ויצטרך בדיקה נוספת אחריו. 

יש בעולם, והם מלמדים את תלמידיהם מלה בלועזית ככה מפחידה: “אובייקטיבי”, “סובייקטיבי”... הכל הבל וריק. 
1.  אומר החזון איש ע”ה )כך ראיתי בשמו( שהשואה באה בגלל המריבות בין הרבנים. מה המריבות? היה בין 
הרב יעב”ץ ובין רבנו יהונתן אייבשיץ ועוד אחרים. כל אחד יורד בחרמות על השני. לא ככה עושים - “לא ֶזה 

הדרך ולא זֹה העיר” )מלכים-ב’ ו’, י”ט(. 
2.  הערת המערכת: מכאן הביא מרן רבנו שליט”א מספר חזון עובדיה – פסח )עמ’ רנ”ב והלאה(, והעיר והאיר 

כיד ה’ הטובה עליו. וכדי להקל על הלומדים, מה שרבנו שליט”א מביא מחזו”ע הבאנו במודגש. 
3.  וכל מקום שמזכיר אותו, מזכיר אותו בכבוד רב. ולפעמים קורא לו: “תנא דבי חזקיה”.

4.  יש פרי חדש שמופיע תמיד סמוך לפסח, אם זה שסק או אבטיח או ענבים. והיום אבטיח כבר בא מוקדם, 
והענבים גם כן באים מוקדם. אבל השסק מגיע ברגע האחרון. לכן אדם שרואה שסק בשבוע של י”ג בניסן 

יקנה אותו ויתן לילדים, והוא יחכה עד בדיקת חמץ.
5.  הרמ”א כתב “בלשון הקודש”, ואין הכוונה שלו ללשון הקודש אלא ללשון ארמית. אבל מכיוון שהאשכנזים 
התרגלו תמיד לקרא לארמית לשון הקודש, לשון הקודש בשבילם זה גם ארמית. ויש לי הוכחות לזה. )עיין 

בס’ ה’ נסי ח”ב עמ’ תקפ”ה(.



תענית בכורות
הבכורות מתענים גם השנה, אבל לא מתענים בערב פסח כי זה שבת, וגם לא יז. 

מתענים ביום ששי כי זה ערב שבת, אלא מתענים ביום חמישי. ומי שהוא מתענה יזהר 
שלא יאכל שום דבר לפני תפילת שחרית, לא קפה ולא שום דבר, אלא אם כן יקום לפני 
עמוד השחר. וצריך ללכת לבית הכנסת כדי לשמוע שיעור של סיום מסכת. היום ברוך 
ה’ יש הרבה נערים שמסיימים מסכת, אבל צריך לסיים מסכת באהבה ובחיבה ולא 
לקרוא אותה במהירות6. ומאידך אדם לא יקח מסכת גדולה שלא יכול לגמור אותה7.

אב על בנו ובכורות נקבות
ויש חולקים ואומרים שהואיל והתענית נדחתה תדחה לגמרי, ומרן )סי’ ת”ע ס”ב( יח. 

מסכים לזה. ואפילו הכי אם אפשר לבכורות להשתתף בסיום מסכת או בשאר סעודות 
מצווה כגון ברית מילה, פדיון הבן וסעודת חתן, טוב לעשות כן. ואב שרגיל להתענות 
בכל שנה בערב פסח בשביל בנו הבכור עד שיגדל פטור לגמרי בשנה זו מן התענית. וכן 
נקבות בכורות, אפילו במקומות שנהגו שהן מתענות בערבי פסחים בשאר שנים, בשנה 
זו פטורות לגמרי, ואין צורך שישתתפו בסיום מסכת. כיון שאין חיוב כל כך על בת הצום 
הזה, אלא שנהגו שתתענה, אולם כל זה בשאר שנים ולא בשנה כזו שהתענית דחויה.

שריפת חמץ
אף על פי שביום ששי שהוא יום י”ג בניסן מותר לאכול חמץ כל היום שהרי עוד יט. 

לא הגיע פסח, מכל מקום טוב לבער החמץ בערב שבת בשעה חמישית, שלא יטעו 
בשנים הבאות. מקור הדברים מרש”י והובא במרדכי )פרק קמא דפסחים סי’ תקמ”ג(. 
ומכאן משמע שגם חכמים אחרונים גזרו גזרות מדעתם כשהדבר מצוי ושכיח, כי 
אדם זוכר ששנה זו בדקנו בלילה וכל היום כולו אכלנו חמץ, ויעשה ככה גם בשנה 
הבאה. לכן אמרו שבלילה יעשה בדיקה וביום ישרוף את החמץ ביום ששי שהוא יום 

שלפני ערב הפסח עד השעה 11 ומשהו. 

מכירת חמץ
ולמכור חמץ עוד לפני כן. ולמה? כי הרב של בני ברק לא מוכר לגוי מיוחד לבני כ. 

ברק, אלא בא גוי אחד שהוא ממונה על כל “גוש דן” )אל תקרי “גוש דן” אלא הגוי של דן...(, 
והוא קונה את כל החמץ של גוש דן, ואינו מחכה עד הרגע האחרון, ואיך יקנה את 
החמץ ואחר כך יביאו עוד חמץ?! יש כאלה שמוסיפים: “ובכלל זה )“ובכלל הברכה...”( 
החמץ שיגיע אחר כך” אבל לא עושים ככה, אלא ימכרו את החמץ יום יומיים לפני כן.

לתת מפתח לרב
ואנחנו נוהגים בלי נדר שבמכירת חמץ נותנים את המפתח לרב8. שמים אותו כא. 

בתוך מעטפה, ואומרים לרב שישמור על המפתח. במידה ויבוא הגוי ויבקש את החמץ 
שלו והוא מוכן לשלם, בבקשה. נאמר לו: הנה החמץ מונח בחדר מסויים, והחדר הזה 
“סגור יהיה לא יפתח ואיש לא יהיה בו כי ה’ אלקי ישראל בא בו והיה סגור” )יחזקאל 
מ”ד, ב’(. ואם הוא רוצה יקח את המפתח. ובמיוחד של חנויות מכולת שיש שם הרבה 
חמץ, וכי תשאיר את זה במקרר ותכתוב על זה חמץ ועל זה כשר?! מה עם “ולא יראה 
לך חמץ” )שמות י”ג ז’(? לכן יניחו את הכל בחדר סגור וימסור את המפתח לרב, וישלם 

לרב שכר תיווך. )ואם הוא רוצה שיהיה לו עוד מפתח - יכול לעשות כן(. 

מבטלים שוב החמץ ביום שבת ולא ביום ששי בזמן הביעור
וישאיר מן החמץ מזון לשתי סעודות של שבת בלבד, לליל שבת, וליום שבת כב. 

שחרית. ואין צריך לבטל את החמץ שנית בשעת הביעור שביום ששי - כשהוא מבער 
את החמץ אין צורך לבטל עוד פעם, אלא יבטלנו ביום שבת בבוקר לפני זמן איסורו. 
ביום שבת שהוא ערב פסח בדיוק, בשעה 11 שעוד לא הגיע זמן איסורו. יאמר: “כל 
חמירא וחמיעא דאיכא ברשותי דחזיתיה ודלא חזיתיה דביערתיה ודלא ביערתיה 

לבטיל ולהוי כעפרא דארעא”.

כלי החמץ בערב פסח
ובשבת זו לא יבשלו דייסא וכדומה, וכל דבר שהוא נדבק בכלים. כי אחר כך זו כג. 

בעיה, כי אסור לשטוף את זה בשבת בשביל אחרי פסח, )ומותר לשטוף כלים בשבת רק 
אם אתה צריך את זה, והרי בסעודה שלישית אתה לא מביא בכלי חמץ(. לכן יביא דברים שהם 

6.  פעם היה תלמיד חכם אחד בחוץ לארץ שלא היה לו זמן )ואני מבין אותו, אני יודע שכאשר אדם טרוד הוא בלי 
כח(, מה יעשה? היה קם בערב פסח בבוקר חצי שעה מוקדם, וקורא פרקי אבות, והיה מסיים ואומר: “הדרן 
עלך פרקי אבות...”. ועוד מעט יקרא פרקי אבות בין פסח לשבועות. כמה פרקי אבות אתה קורא?! אפשר 
לכתוב ספרים שלמים על פרקי אבות. הרב ישראל מאיר לאו שיהיה בריא יש לו ששה כרכים גדולים על פרקי 

אבות )ולא ראיתי אותם(. וככה אתה בולע את זה?! כל מלה ומלה מלאה חכמה ודעת.
7.  פעם למדתי מסכת קידושין, ונשארתי ללמוד אותה בליל ערב פסח עד הבוקר. ואני קורא וקורא עד שלא 
היה לי כח, כי יש שם סוגיות עמוקות. וכל החידושים וההערות כתבתי בעפרון שם בגליון, ונדפסו בספר “עט 

הזמיר” על שם המנוח רבי מאיר זמיר ע”ה.
8.  ולא צריך לכתוב בשטר מכירה את החמץ הבלוע בכלים, כי זה סתם חומרא.



יבשים שיאכל אותם וזהו. והשאר יכול לאכול אותם בכלים חד פעמיים. ויש אחד 
“צדיק וחסיד” שאומר שזה לא כבוד שבת לאכול בכלים חד פעמי, רק בכלי חרסינה, 

ויישאר לכלוך בכלים עד מוצאי שבת, טוב בסדר... אבל כשיש סיבה גם הוא מודה.

עשיית מלאכה ביום ששי
מותר לעשות מלאכה ביום ששי, כמו בשאר ערבי שבתות של כל ימות השנה כד. 

ואפילו מלאכה מקצועית. ובלבד שישתדל להכין צרכי הפסח כראוי.

סגולה נפלאה לערב פסח
ויש לנו סגולה נפלאה של רבי שמשון מאסטרופולי ואף אחד לא יודע את המקור כה. 

שלה ]ונדפסה בחלק מן ההגדות[. אבל כתוב שהיא מועילה להציל ממגפה ומכל מיני 
מחלות, ואמרו שהיו כאלה בזמן השואה שקראו אותה בערב פסח וניצולו מהשואה. 

אז לא נפסיד אם נקרא אותה.

מאי חזרת? חסא
עלי החסא שיוצאים בהם ידי חובת מצוות אכילת מרור בליל פסח, זה “חזרת” )פסחים כו. 

ל”ט ע”א(. והאשכנזים שיהיו בריאים אין להם חסה במדינותיהם )אולי היא מגיעה אליהם 
יותר מאוחר(, וא”כ מה יעשו? קראו ל”חריין” שלהם “חזרת”, אבל באמת זה לא חזרת. 
ויש מי שאומר שזה בכלל לא סוג של מרור, אבל אין מה לעשות. כי ככה נהגו. והיום 
יש הרבה חכמים והרבה אנשים ישרים - “ישרים בלבותם” )תהלים קכ”ה ד’(, שאוכלים 

קצת “קריין” זכר לרוסיה ופולין... ומוסיפים כזית חסה.

בדיקת החסא מתולעים
אבל צריכים לנקות את זה היטב מתולעים וכדומה. והבן איש חי מביא סיפור )ש”א כז. 

פרשת צו סעיף כ”ז( שהייתה אשה אחת שהייתה מנקה את החסא מהר מאד, ונכנס איזה 
חכם לבית, ושאל אותה: גברת, כמה שערות יש לך בראשך. אמרה, מה, הרב שואל על 
שערות של אישה?! אמר לה: בערך כמה יש לך? אמרה לו: 25,000 שערות. אמר לה: 
תדעי לך שמניין המלקות שמגיעות לך על החסא הזאת מגיעים ל200,000. נבהלה: 

מה עשיתי? אמר לה: יש בהם הרבה מאד תולעים, ועל כל תולעת חייבים 195 מלקות, 
אז למה את עושה את זה? אמרה לו: מה נעשה? אנחנו אוהבים חסא. אמר לה: תורידי 
את כל העלים ותשאירי רק את הקלח, או שתבדקי את זה לאט לאט וביישוב הדעת9. 

והיום יש חסא טובה מגוש קטיף. אבל בכל זאת אסור לבדוק במהירות.

מתי יבדקו המרור ובמה ישמרוהו
והשנה מה נעשה? אם נבדוק בשבת, זה לא טוב, ואם יבדקו אותם מיום ששי כח. 

ואחר כך ישאירו אותם בתוך מים עד ליל פסח, זה נקרא “כבוש”, ולא יוצאים ידי חובה 
במרור כבוש. ]מיהו בדיעבד שנשרה המרור מעת לעת, ואין לו מרור אחר לצאת בו 
יד”ח, יכול לצאת בו ידי חובה, דשמא אין כבישה אלא בחומץ, ושמא אין כבוש בפחות 
מג’ ימים )חזו”ע עמ’ רנ”ו, ה’ נסי ח”ב עמ’ רנ”ג([. אלא מה יעשו? ישימו את זה במקרר )לא 
במקפיא(, וככה יוכלו להשתמש בזה. ויש עוד עצה, להניח את זה בתוך מטלית לחה עד 
ליל הסדר שלא יכמושו. אבל עדיף להניח במקרר. ברוך ה’ שיש לנו מקרר ויש לנו את 
כל הדברים הטובים. “והארץ הלזו הנשמה הייתה כגן עדן” )יחזקאל ל”א, ל”ה(, צריכים 
להכיר בטובה הזאת. אם היינו בונים את בית המקדש מיד בימי בר כוכבא, לא היה 
לנו לא חשמל ולא מקרר ולא טלפון ולא כלום. הקב”ה אמר לנו תחכו, אני מביא לכם: 
“ארץ טובה ורחבה”, “ארץ זבת חלב ודבש” )שמות ג’ ח’(. צריכים להגיד לו תודה על 

הדבר הזה. ברוך ה’ לעולם אמן ואמן. 
השומעים, כט.  מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את כל 

ואת כל הרואים, ואת כל הקוראים אחר כך בעלון בית נאמן, יתן להם ה’ יתברך כל טוב, 
בריאות איתנה והצלחה רבה. וגם יתן כל טוב לשופטי הבג”ץ שיחזרו בתשובה, ויבינו 
ויכירו את הערך של התורה, שלא ישחקו בה. כמו שכתוב באיוב )י”ג ט’(: “אם כהתל 

באנוש תהתלו בו”. ותזכו לשנים רבות נעימות וטובות. אמן כן יהי רצון.
9.  פעם אבא ע”ה פגש את רבי חיים מאדאר ע”ה בתונס שהוא קונה חסא. אמר לו: מה, אתה קונה חסה כזאת?! 
שאל אותו: ומה הבעיה? אמר לו: החסה הזאת כולה טרפה, כי היא מלאה תולעים, ואנחנו בקושי אוכלים אותה 
מפסח לפסח אחרי בדיקה ועמל וטורח. ומאז רבי חיים מאדאר לא אכל יותר חסא, וגם בליל הסדר היה מוציא 

את העלים ואוכל הקלחים בלבד.
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הלכות שריפת חמץ
א. בבוקר יום י"ד ישכים קום להתפלל, שהרי זמן אכילת חמץ הוא עד שליש היום.

ב. אחר אכילתו בבוקר, ינקה ויצחצח את שיניו, שלא ישאר בהם אפילו פירור חמץ1, 
וכן ינער את בגדיו. וישרוף הוא בכבודו ובעצמו את החמץ הנשאר, שמצוה בו יותר 
מבשלוחו. ולא ישכח לקחת עמו לשריפת החמץ את הערבה של החבטה בהושענא רבה2. 
ג. אחר שריפתו יבטלנו מיד, ולא יבטלנו קודם השריפה, כדי לקיים מצות שריפה 
בחמץ שלו3. ויעשה את השריפה והביטול לפני שיגיע זמן איסור חמץ4. וראה עוד 

בדיני הביטול בלילה.
ד. ביטול החמץ ביום הוא בנוסח זה: "כל חמירא וחמיעא דאיכא ברשותי, דחזיתיה ודלא 
חזיתיה, דביערתיה ודלא ביערתיה, ליבטיל ולהוי הפקר כעפרא דארעא"5. ונהגו לחזור על 
זה שלש פעמים, ובפעם האחרונה יאמר: ליבטיל ולהוי כעפרא דארעא )בלא תיבת הפקר(.
ה. אף הנשים מצוות על מצות תשביתו, ולכן אם אין האיש בביתו שהוא טרוד במלאכתו, 
תיזהר האשה לבער החמץ לפני זמן איסורו, והבעל יבטל החמץ ביום י"ד בכל מקום 

שהוא נמצא. ואם אין הבעל עושה כן, תבטל האשה את החמץ ביום י"ד6. 
ו. כיצד מצות ביעור חמץ? שורפו או מפררו לפירורים דקים וזורהו לרוח או זורקו לים. 
והמנהג לשורפו, ולכן טוב שיפרוס אותו לפרוסות דקות לפני שישרפנו, כדי שתשלוט 
בו האש היטב עד שישרף לגמרי כפחמים. ואם אינו עושה כן, ישפוך עליו נפט הרבה 
כדי שימאס לאכילה7. ואסור להתחיל במלאכה כשמגיע זמן שריפה עד שישרוף החמץ. 

וישרוף ויבטל לפני תחלת שעה ששית8. 
ז. קודם זמן איסורו יכול להשליכו בחצר במקום שעופות מצויים שם, ואם מצאו אחר 
זמן איסורו, שלא אכלוהו העופות, אף על פי שהמקום אינו משתמר לא יניחנו שם אלא 

1.  חזון עובדיה. וע”ש )בהערה מ”ז( שהביא מעשה מהבן איש חי )פרשת צו אות ח’( באחד שחלם בליל פסח שאכל משהו 
חמץ, ועמד מרעיד, ושוב ישן והסבירו לו ששכח לנקות את שיניו, ונפרד הפירור של החמץ ואכלו עם המצה. וכתב על זה הרב 
חזו”ע שדברי חלומות לא מעלין ולא מורידין, כי לדעת הרמב”ם )סוף פ”ט מהל’ מאכלות אסורות( והמאירי )במגן אבות סי’ ט’ 
עמ’ מח( הבשר הנותר בין השינים אחר שש שעות חשוב כמעוכל ומותר לאכול חלב בלי קינוח כלל. ואפילו לפי מ”ש הב”ח 
יו”ד )סי’ פ”ט( דלהרא”ש גם לאחר שש שעות לא חשיב כמעוכל, י”ל דהיינו דוקא בשר, אבל לחם וכיו”ב מיד נמאס ונסרח 
וכו’. ע”ש. ולא ידעתי למה הביא מהב”ח, והם דברי הטוש”ע שם להדיא דאפילו אם שהה כשיעור, אם יש בשר בין השינים 
צריך להסירו. וע”ש בש”ך וט”ז. ומ”ש הרב בשם הרמב”ם והמאירי היא שיטה אחת. אבל הטור ומרן פסקו לחומרא כשתי 
השיטות. וכ”פ בבן איש חי ש”ב פ’ שלח לך )אות ח’ וט’(. וכ”כ בב”י א”ח )סי’ קע”ג( בשם הרשב”א ובעל העיטור ורי”ו. ע”ש. 
ועליהם סמך הבא”ח ופסק דצריך להסיר החמץ, והחילוק בין בשר ללחם לא משמע ליה )ומ”ש הגאון זצ”ל בשם הארחות 
חיים ח”ב עמוד שלה שדעת רבנו יהונתן כד’ המאירי שאם נמצא בשר בין השינים לאחר שש שעות כבר נתעכל במקומו, 
ושכן דעת הרשב”א ושלא כדברי בעל העיטור. ע”ש, צ”ע שהרשב”א בחידושיו לחולין )דף ק”ה ע”א( הביא דברי בעל העיטור 
והסכים אתו, והובא בב”י א”ח הנ”ל. ע”ש. וספר ארחות חיים אמ”א כעת(. ומה גם דהתם בשר בחלב שלא נתבשלו יחד הם 
מדרבנן ואילו חמץ בכרת ומדאורייתא. ושוב ראיתי להט”ז )ביו”ד סי’ פ”ט סק”ד( שכתב דגם בבשר שבין השינים מסברא לא 
הוה קרינן ביה בשר אי לאו דגלי קרא הבשר עודנו בין שיניהם אבל בגבינה לא. ע”ש. ולכאורה מסייע לדברי הגאון ז”ל דהוא 
הדין בלחם כיון דלא גלי קרא. אלא שנראה דלא כתב כן הט”ז אלא לדעת הרמב”ם דמפרש שאלת הגמ’ בשר שבין השינים 
מהו, על בשר שבתוך שש שעות אם נחשב בשר כלל )וכפי’ המאירי ומהר”ם שהביא החזו”ע(, אבל לפי’ הרא”ש בפסקיו )פ”ח 
דחולין סוס”י ה’( ששואל מי הוי כמעוכל אחר שש שעות. ע”ש, על כרחך דלא גלי קרא דהבשר עודנו בין שיניהם מידי, דהא 
קרא איירי בעודם אוכלים כמ”ש טרם יכרת, ובתהלים )ע”ח ל’( כתיב עוד אכלם בפיהם, אלא רמז בעלמא קאמר ליה דאף 
לאחר שש שעות כל שעודו בין השינים בשר קרינן ליה )ובגליון הרא”ש שלי כתבתי בס”ד דהכי דייק לשון קרי עליה וכמו 
בברכות דף כ”ד ע”א קרא עליה שער שער, ובחולין דף י”ט ע”ב קרי עליה גוי גוי. ע”ש. והוא דרך צחות( וא”כ נימא דהוא 
הדין לגבינה ולחם. ומה שכתב הט”ז שם דאפילו לטעם הרמב”ם וכו’, ר”ל דכל שכן לטעם הטור ודעימיה שמושך טעם דלא 
חיישינן למה שבין השינים כלל, דא”כ גם לאחר שש שעות יהא אסור דהא לדידהו גם לאחר שש שעות לא הוי כמעוכל. 
אלא ודאי דלא חיישינן לזה וא”כ ה”ה בגבינה. ואה”נ אם מצא בין השינים צריך להסירו )וזה דלא כהבנת הפמ”ג שם. ע”ש(. 
ובש”ע יו”ד דפוס ווילנא הסגירו תיבת דאפילו בלשון הט”ז. ע”ש. ולא הבינו כוונתו. ועיין להפר”ת )סימן פ”ט סק”ב( שכתב 

דגם בבשר הנסיון מוכיח שלאחר שש שעות נסרח וכו’. ע”ש. וא”כ אין לחלק בינו ללחם. ודו”ק.

2.  כמ"ש הבא"ח )ש"א פ' וזאת הברכה אות ח'(. ע"ש. ויש נוהגים לשרוף גם את הלולב, כי מ"ש הבא"ח )שם( לשרפו בתנור 
של המצות בערב פסח, לא מצוי כ"כ בזמננו, שמשתמשים בתנור חשמלי.

3.  הרמ”א )בסי’ תל”ד ס”ב(.

4.  בן איש חי )ש"א פרשת צו אות יו"ד(. 

5.  ש"ע )סי' תל"ד ס"ג(.

6.  חזון עובדיה. ובחזון עובדיה מהדו"ק )עמ' לו בהערה ל"ז( הביא בשם העה"ש )ר"ס תמ"ג( לחייב נשים בהשבתת חמץ 
מדקא יהיב קרא טעמא כי כל אוכל חמץ ונכרתה, והואיל ואיתנהו בלאו ובכרת איתנהו נמי בהשבתה, והעיר עליו דאין זה 
מספיק, דקרא יהיב טעמא אלאו דבל יראה. ע"ש. והוא תמוה, דקרא הכי כתיב: אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם כי כל 
אוכל חמץ ונכרתה וגו' )שמות י"ב ט"ו(, ואהא קאי העה"ש. וכנראה שנתחלף להרב זצ"ל בקרא אחרינא שבעת ימים שאור לא 
ימצא בבתיכם כי כל אוכל מחמצת ונכרתה וגו' )שם פס' י"ט(. וכמדומה שכבר העיר עליו בזה מהרב"ס זצ"ל בס' הגיד לעמו 
והודה לו הרב בהסכמתו. ושגיאות מי יבין. ]ובס' חזו"ע החדש )עמ' נח( אכן חזר בו ותיקן זה, וציין לד' מוה"ר ר' בוגיד סעדון[.

7.  חזון עובדיה )שם סעיף י”ב(. אולם שמעתי מפקפקים בזה כי עי”ז נפסל מאכילת הכלב ואין מקיים בו מצות תשביתו, 
ולכן יש ליזהר להתחיל בשריפתו על ידי ניירות ועצים וכדומה ואח”כ לשפוך עליו נפט, דהכל המשך מצות שריפה הוא. 
ולי נראה שאין בכך כלום, כיון דמדינא השבתתו בכל דבר, גם בשפיכת נפט הוא משביתו, ולא גרע מזורה לרוח וזורק לים. 
ואם מפני המנהג לשורפו, הרי הוא שורפו. ושמעתי עוד עצה טובה שאחר שתעלה השלהבת יזרוק שם כזית חמץ ויקיים 

בו מצות שריפה כדת.

8.  חזון עובדיה. ואפשר ליתן טעם למה שאסרה תורה חמץ ביום י"ד בניסן משש שעות, משום דבתוך שש שעות החמץ שבין 
השינים חוזר וניעור בפסח, מה שאין כן לאחר שש שעות דכבר נפסל ונסרח, וכמ"ש האחרונים לדעת הרמב"ם בדין בשר בחלב 
)ועיין חזו"ע עמוד סג הערה מ"ז, ובמה שכתבנו על דבריו לעיל סעיף ב' בהערה(. וזה דרך חידוד למאן דדריש טעמא דקרא.

יבערנו9. ואם הפקירו ונתנו ברשות הרבים או בצידי רשות הרבים קודם זמן איסורו, 
אפילו מצאו אחר כך שם לאחר זמן איסורו אין צריך לבערו מן הדין, והמחמיר לבערו 

תבוא עליו ברכה10. 
ח. אבל תוך שבעה, ישרוף החמץ בעצמו, שמצוה בו יותר מבשלוחו. ואם אפשר, ישרוף 

ליד הבית.

חישוב זמן איסור חמץ בערב פסח
ט. מותר לאכול חמץ בערב פסח בבוקר עד סוף ארבע שעות זמניות מתחלת היום, שהוא 
שליש היום. ומתחלת שעה חמשית אסרוהו חז"ל באכילה, אבל מותר בהנאה עד סוף 
שעה חמשית, ורשאי אז למוכרו לגוי או להאכילו לבהמה חיה ועוף, ובלבד שיעמוד 
אצלם לראות שלא יצניעו החמץ, ויבער כל מה שישיירו ממנו. ומתחלת שעה ששית 
עד סופה אסרו חז"ל את החמץ אף בהנאה11. לכן יתן לבו לבטל החמץ קודם תחלת 

שעה ששית, שמשעה שנאסר בהנאה אין הביטול מועיל12. 
י. אופן חישוב השעות הוא: מחשבים את אורך היום מעלות השחר13 עד צאת כל הכוכבים, 
דהיינו זמן צאת הכוכבים לרבנו תם )גם למנהג הספרדים שנוהגים ביציאת השבת כדעת הגאונים(, 
מחלקים את היום לשנים עשר חלקים, כל חלק נקרא "שעה זמניית". מוסיפים ארבע 
שעות זמניות )שהם שליש היום( על זמן עלות השחר, יוצא לנו זמן איסור אכילת חמץ. 

וכשמוסיפים על זה עוד שעה זמניית, יוצא לנו זמן איסור הנאה.
לדוגמא: זמן עלות השחר בשעה 4.30 וצאת הכוכבים )לרבנו תם( בשעה 18.30. הנה 
מעלות השחר ועד צאת הכוכבים 14 שעות, והוא אורך היום. קח שלישן שהוא 4.40, 
ותוסיף על זמן עלות השחר, יוצא לנו זמן איסור אכילת חמץ בשעה 9.10. תוסיף שעה 

זמניית )70 דקות(, יוצא לנו זמן איסור הנאה בשעה 10.2014. 
9.  ש”ע )סי’ תמ”ה ס”ג(.

10.  חזון עובדיה. ושם כתב כן גם לענין חמץ שהשליך לפח האשפה, ולענ"ד בזה א"צ להחמיר ועמ"ש לעיל )פרק ה' סעיף י"ג(.

11.  ש”ע )סי’ תמ”ג ס”א(.

12.  ש"ע )סי' תל"ד ס"ב(.

13.  עיין בחזון עובדיה )עמוד ס בהערה מ"ב( שכתב שבדיעבד אפשר לתת לתינוקות לאכול חמץ אחר ארבע שעות 
מעמוד השחר, כל שהוא תוך ארבע שעות להנץ החמה, שהרי רבו הסוברים כדעת הלבוש והרב לחם חמודות, וכ"ד הגר"א 
והגר"ז והרמ"ע מפאנו באלפסי זוטא הובא במחב"ר )סי' תמ"ג סק"ב(, ושכ"כ מהר"י עייאש בס' בית יהודה ח"א וכו'. ע"ש. 
ויש להוסיף שכן פסק בשו"ת ישיב משה )ח"ב סי' ק"ס(. ועיין בשו"ת איש מצליח ח"א )חאו"ח סימן ט"ו דף נ"ה ע"ד(. וע"ע 
להעה"ש )סוס"י תמ"ג( שכתב שכ"ד ה' מנחת כהן, וכ"נ דעתו ז"ל שם. ע"ש. ומ"מ למעשה לא כדאי להקל, כי יש הרבה מה 

לתת לתינוקות )עוגות קוקוס ובמבה וכו'(. והרחמן יצילנו מדקדוקי עניות. 

14.  ויש מחמירים לחשב אורך היום מעלות השחר עד צאת שלשה כוכבים לדעת הגאונים, דהיינו עד 18 דקות אחרי השקיעה, 
ואינו נכון. וישנן עוד שתי דעות: א( הדעה המקילה ביותר היא דעת תה"ד, שאיסור אכילת חמץ מתחיל שעתיים שוות לפני 
חצות היום. ואין לסמוך על דעה זו אלא בשעת הדחק ולענין מכירת חמץ בלבד )שאפשר עוד למכור עד 60 דקות שוות לפני 
חצות(. והדעה השניה, שמחשבים אורך היום מהנץ ועד השקיעה, ולוקחים שליש היום. ואע"פ שהרבה פוסקים סוברים כך 
)ע' בהערה הקודמת(, מ"מ נהגו להחמיר משום חומרא דחמץ. והדעה שכתבנו למעלה בהלכות היא מחמירה מדעות ב' וג' 
הנ"ל ומקילה מדעה א', והיא הנכונה ביותר, ואמצעי משובח! וע"ע מה שהארכתי בזה בחלק השו"ת )סימן כ"ה( ומשם בארה.

ודבר פלא ראיתי בחזון עובדיה )עמוד ס( שכתב שרוב האחרונים הסכימו שאם שכח ולא מכר חמצו יש לסמוך ע"ד התה"ד, 
ואם נשאר יותר משעה לפני חצות היום מותר למוכרו. והוסיף הרב ז"ל: ונראה עוד שיוכל לסמוך על מ"ד לחשב השעות 
מהנץ החמה עד השקיעה שהתורה חסה על ממונם של ישראל וכו', והאריך בדין ס"ס להחמיר בדרבנן. ע"ש. ובמחכ"ת רגע 
חצות הוא שוה לכל הדעות, וכן הוא בכל הלוחות, ואין בזה מחלוקת בין מ"ד מהנץ עד השקיעה למ"ד מעה"ש עד צאת 
הכוכבים. וא"כ בכלל דברי התה"ד נכללו כל הקולות. ואם כוונתו דלמ"ד מהנץ עד השקיעה אפשר שתהיה שעה זמניית 
פחות מששים דקות, זה אינו תלוי בסברת התה"ד לעשות ס"ס. ועוד שבחדש ניסן היום והלילה שוים, ולא משכחת לה 
שיהיה היום מהנץ עד השקיעה פחות מי"ב שעות, רק אם חל ערב פסח לפני 21 במרץ )כי ביום 21 במרץ היום והלילה שוים 
ומשם ואילך מתארך היום כנודע(. וכיום לא חל פסח לעולם רק אחרי 21 במרץ, וע"פ רוב בחדש אפריל, ואז היום ארוך יותר. 

וממילא סברת התה"ד לחשב בשעות שוות היא הקולא הגדולה ביותר ואין זולתה. וצ"ע.
ודע כי זמן הזריחה הרשום ברוב הלוחות הוא זמן הנץ הנראה לעין, אבל הנץ האמיתי הנקרא "האסטרונומי" )בניכוי ההרים( 
הוא קודם בכמה דקות. ונוכל לדעת אותו בדיוק ע"י חישוב ההפרש בין רגע חצות לזמן השקיעה, ואותו ההפרש קיים בין 
הנץ האמיתי לחצות. למשל, ביום ערב פסח התשע"ה זמן חצות 12.44 והשקיעה בשעה 19.02 נמצא ההפרש 6.18 שעות. 
תנכה זה מזמן חצות )הנ"ל( תמצא הנץ האמיתי בשעה 6.26. ועמוד השחר )כפי הרשום בלוח הישיבה, לפי דעת מרן הב"י 
וע"פ שיטת המעלות( בשעה 5.13. נמצא ההפרש מעה"ש להנץ האמיתי 1.13 שעות. תוסיף זה על זמן השקיעה יצא זמן 
צאת "כל" הכוכבים בשעה 20.15. נמצא אורך היום מעה"ש עד צה"כ 15.02 שעות, ושליש היום 5.01 שעות. תוסיף זה 
על זמן עה"ש יצא לך איסור אכילת חמץ בשעה 10.14. ועוד שעה זמניית )75 דקות(, נמצא סוף זמן שריפת וביטול חמץ 

בשעה 11.29. ודעת לנבון נקל. 

מתוך ספר ה' נסי ח"ב למרן רבנו שליט"א
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 )חובה לציין שם וכתובת בצורה ברורה!(. נא 
לשלוח התשובות עד יום ראשון בערב

פתרון משבוע קודם: פתרון החידה: נפטר בתפלה. הגאון 
רבי יצחק למפרונטי,  מחבר ספר פחד יצחק נפטר בשנת תקט"ו, 
ותקט"ו בגימטריא תפלה. הזוכה: ישראל פרידמן - בני ברק

פתרון התמונה: הגאונים הגדולים,  רבי שמואל בירנבוים זצ"ל 
ראש ישיבת מיר בארצות הברית,  ורבי ברוך שמעון סלומון 
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יוגרל פרס )חובה לציין 
שם וכתובת בצורה ברורה(

א. ְּבַיְלדּוִתי ָהִייִתי קֹוֵרא ֶאת ָמה ֶׁשָּכתּוב ִלְפֵני ֻנַּסח ִסּיּום ַמֶּסֶכת "יֹאַמר ֶאת 

ַה'ַהְדָרן ֲעָלְך' ְויֹוִעיל ְלִׁשְכָחה ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַרְך", ָמה ֶזה יֹוִעיל ְלִׁשְכָחה? 

ֵהַבְנִּתי ִמי ֶׁשִּיְקָרא ֶאת ֶזה ִיְהֶיה ׁשֹוֵכַח... ְּכִאּלּו ֶזה ָדָבר טֹוב, ֲאָבל ֹלא ָּכָכה, 

ֶאָּלא "יֹוִעיל ְלִׁשְכָחה" ַהַּכָּוָנה יֹוִעיל ֶנֶגד ַהִּׁשְכָחה, ְּכלֹוַמר יֹוִעיל ְלִזָּכרֹון, )ֲאָבל 

ִמי ָיִבין ֶאת ֶזה? ִּתְכּתֹב "יֹוִעיל ְלִזָּכרֹון" ֲהִכי טֹוב ַוֲהִכי ָפׁשּוט(. ַּגם ָמה ֶׁשָּכתּוב ָׁשם: 

"ַעֵּין ָמה ֶׁשָּכַתב ֲאִחי ַהָּגאֹון ַמֲהָר"ל ִמְּפָראג", ֵהַבְנִּתי ְּבַיְלדּוִתי "ֲאִחי - ָאח 

ֶׁשִּלי, הּוא - ַמֲהָר"ל ִמְּפָראג", ִמי ֶזה ַהָּגאֹון ַהֶּזה ֶׁשהּוא ָאִחיו ֶׁשל ַמֲהָר"ל 

ִמְּפָראג? ֲאַנְחנּו ַמִּכיִרים ַמֲהָר"ל ִמְּפָראג ֵמַהּגֶֹלם ְוָכל ַהִּנִּסים ְוַהִּנְפָלאֹות 

ֶׁשְּמַסְּפִרים ָעָליו. ְוֶזה ָאח ֶׁשּלֹו כֹוֵתב ָּכאן? ֹלא, ֶזה ֹלא ָאח ֶׁשּלֹו, ֶאָּלא ָכַתב 

זֹאת ַרִּבי ְיַׁשְעָיה ִּפיק ֶׁשָהָיה ָמאַתִים ָׁשָנה ַאֲחֵרי ַמֲהָר"ל ִמְּפָראג, ְוַהִּמָּלה 

'ֲאִחי' ֹלא ֵפרּוָׁשּה ָאח ֶׁשִּלי, ֶאָּלא ֵפרּוָׁשּה 'ָאִחיו ֶׁשל' ְּכלֹוַמר ָאח ֶׁשל ַמֲהָר"ל 

ִמְּפָראג, הּוא ַרִּבי ַחִּיים ְמַחֵּבר ֵסֶפר ַהַחִּיים. ְּב"ַהְדָרן" ֲאַנְחנּו ַגם אֹוְמִרים 

ֶאת ְׁשמֹות ָּבָניו ֶׁשל ַרב ַּפָּפא, ַרְפָרם ַּבר ַּפָּפא, ַאַחאי ַּבר ַּפָּפא, ַאָּבא ָמִרי 

ַּבר ַּפָּפא ְוכּו' ֲעָׂשָרה ֵׁשמֹות. )ַּפַעם ָׁשֲאלּו ֶאת ַרִּבי יֹוֵסף ַמָּׁשאׁש ָזָצ"ל ְּבׁשּו"ת ַמִים 

ַחִּיים )ח"א חאו"ח סי' ק"פ( ֵאיפֹה ִנְזְּכרּו ַהָּבִנים ָהֵאֶּלה? ְוהּוא ֵהִביא ָלֶהם ְמקֹורֹות, 

הּוא ָהָיה ָבִקי, ָאַמר ָלֶהם ֶזה ִנְזָּכר ְּבַמֶּסֶכת ָּבָבא ַקָּמא, ֶזה ִנְזָּכר ִּבְבָרכֹות, ְוֵכן ַעל זֹו 

ַהֶּדֶרְך ֵהִביא ָמקֹור ְלָכל ֲעָׂשָרה ַהָּבִנים, ְוֵיׁש עֹוד ֶאָחד ֶׁשָחֵסר ָּבְרִׁשיָמה ֶׁשָּלנּו ְוהֹוַסְפִּתי 

אֹותֹו ַּבִּגָּליֹון: ַאָּבא ַּבר ַּפָּפא ִּכי ֵיׁש לֹו ְׁשֵני ָבִנים, ֶאָחד ַאָּבא ָמִרי ְוֶאָחד ַאָּבא. ְוַכִּנְרֶאה 

ֶאָחד ָחֵסר ָּבְרִׁשיָמה, ֹלא ֲעָׂשָרה ָבִנים ֶאָּלא ַאַחד ָעָׂשר ָּבִנים ]וכן הוא בספר יוחסין 

)דף מ"ו סוף ע"ד( עיין שם[(. ְוֹלא ֵהִבינּו ָמה ֶזה, ָמה ֵהם עֹוִׂשים ָּכאן? ָלָּמה 

קֹוְרִאים אֹוָתם? ָאז ָעׂשּו ָהַאֲחרֹוִנים ֵּפרּוׁש ֶּדֶרְך ְּדָרׁש ַעל ַהֵּׁשמֹות ָהֵאֶּלה. 

ֲאָבל ַהֵּפרּוׁש ָהֲאִמִּתי ֲעַדִין ֹלא ָידּוַע, ַהֵּפרּוׁש ָהֲאִמִּתי מּוָבא ְבֵסֶפר יּוֲחִסין 

)מאמר ב' אות ד'( ּוְבֵסֶדר ַהּדֹורֹות )ערך רב פפא סבא( ְועֹוד, ֶׁשָהָיה ֶמֶלְך ָּפָרס 

ָרָׁשע ְמֻרָּׁשע, ְוהּוא ָלַקח ֶאת ֲעָׂשָרה ְבֵני ַרב ַּפָּפא ְוָהַרג אֹוָתם ְּביֹום ֶאָחד, 

ָאז ַמְזִּכיִרים אֹוָתם ְּכמֹו ֶׁשעֹוִׂשים ְמנּוָחה, ֶׁשִּיְהֶיה ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַוה' ִיּקֹם 

ָּדָמם. )ועיין בהגהות רבי יוסף זכריה שטרן בסוף מסכת ברכות. ואכמ"ל(. )גליון 

204 אות ב' והערה 3(.

ְוכּו' ֵיׁש ָּבֶהם  ב. ֵיׁש ּפֹוְסִקים ֶׁשָּכְתבּו ֶׁשַהִּמִּלים ָהֵאֶּלה "ַקֵּדׁש" "ּוְרַחץ" 

ְוַרִּבי ֶצַמח  ֲעֵליֶהם ִׁשָּׁשה ֵפרּוִׁשים,  ָּכַתב  ִּבְסָפָריו  ַהִחיָד"א  ּוָמָרן  סֹודֹות, 

ַוֲחִמָּׁשה ֵפרּוִׁשים  ּכֵֹהן )ַרּבֹו ֶׁשל ָמָרן ַרִּבי ָׁשאּול ּכֵֹהן( ָּכַתב ֲעֵליֶהם ֲחִמִּׁשים 

ִסְפֵרי ֵפרּוִׁשים  ְוַלִחיָד"א ֵיׁש ַּכָּמה  ִּגיל ִׁשִּׁשים ּוְׁשמֹוֶנה(.  )ִמִּגיל ַּבר ִמְצָוה ַעד 

ַעל ַהַהָּגָדה, ְּכמֹו "ְזרֹוַע ָיִמין", "ִׂשְמַחת ָהֶרֶגל" ְועֹוד, ְוֵאין סֹוף ַלֵּפרּוִׁשים 

ְוָלְרָמִזים. )גליון 57 אות כ'(.

ְּבָכל חֶֹדׁש ִניָסן ֹלא אֹוְמִרים ַּתֲחנּון. ְוָמָרן ָהַרב עֹוַבְדָיה ַזַצ"ל ָרַמז ֶאת 

ֶזה ַבָּפסּוק "ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדִׁשים" )שמות פרק י"ב פסוק ב'(, 

ְוַהְּפָׁשט ֶׁשל ַהָּפסּוק, ֶׁשַהחֶֹדׁש ַהֶּזה - חֶֹדׁש ִניָסן - הּוא רֹאׁש ֶהֳחָדִׁשים, 

ֲאָבל ְּבֶדֶרְך ֶרֶמז ָאַמר ֶׁשַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ָלֶכם ְּכמֹו רֹאׁש ֳחָדִׁשים, ְּכמֹו ֶׁשְּברֹאׁש 

חֶֹדׁש ֹלא אֹוְמִרים ַּתֲחנּון, ָּכְך ְבָכל חֶֹדׁש ִניָסן ֹלא אֹוְמִרים ַּתֲחנּון. ּוָמה 

ַהִּסָּבה? ִּכי ִמְּתִחַּלת ִניָסן ַעד י"ב ְּבִניָסן ִהְקִריבּו ַהְּנִׂשיִאים ]ֶאת ָקְרָּבָנם 

ַלֲחנּוַּכת ַהִּמְזֵּבַח[, ָּכָכה ְלִפי ַהְּגָמָרא )שבת דף פ"ז עמוד ב'(, ֶׁשּיֹום ֶאָחד 

ְּבִניָסן ָנַטל ֶעֶׂשר ֲעָטרֹות, ִראׁשֹון ֶלֳחָדִׁשים, ִראׁשֹון ַלְּנִׂשיִאים, ִראׁשֹון 

ִליִריַדת ָהֵאׁש, ִראׁשֹון ְלִבְרַּכת ּכֲֹהִנים ְוכּו', ָאז ֶזה ַעד י"ב ְּבִניָסן, יֹום 

י"ג ְּבִניָסן הּוא ִאְסרּו ַחג ֶׁשָּלֶהם ]ֶׁשל ְיֵמי ָקְרַּבן ַהְּנִׂשיִאים[, יֹום י"ד 

ֶזה ֶעֶרב ֶּפַסח, ְוַאַחר ָּכְך ִׁשְבָעה ָיִמים ֶׁשל ֶּפַסח, ְוַאַחר ָּכְך ִאְסרּו ַחג, 

ְוִאם ֵּכן ֵּכיָון ֶׁשֻרּבֹו ֶׁשל ַהחֶֹדׁש ָיָצא ִבְקֻדָּׁשה, ְלִפיָכְך ָּכל ַהחֶֹדׁש ֻּכּלֹו ֹלא 

אֹוְמִרים ּבֹו ַתֲחנּון. ְוָהַרב עֹוַבְדָיה ַזַצ"ל )חזון עובדיה - פסח עמוד ב'( ָנַתן 

ַטַעם ַאֵחר, ֶׁשְּלָעִתיד ָלבֹא ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִיָּבֶנה ַאֲחֵרי ֶפַסח, ְוִיְהֶיה ָלנּו 

ִׁשְבַעת ָיִמים ְוִׁשְבַעת ָיִמים - ָׁשבּוַע ֶׁשל ַחג ֶּפַסח ְועֹוד ָׁשבּוַע, ְוָלַמְדנּו 

ֶאת ֶזה ִמְּׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך ֶׁשָעָׂשה ַחג ַהֻּסּכֹות "ִׁשְבַעת ָיִמים ְוִׁשְבַעת ָיִמים" 

)מלכים א' פרק ח' פסוק ס"ה(, ִׁשְבָעה ָיִמים ֶׁשָּבָנה ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, 

ְוַאַחר ָּכְך ִׁשְבָעה ָיִמים ֶׁשל ֻסּכֹות. )גליון 7 אותיות ד' וה'(

 "ְוָקֶנה ְלָך ָחֵבר"
ּוְקֵנה ְלָך ָחֵבר )אבות פרק א' משנה ו'(. ֵיׁש אֹוְמִרים ֶרֶמז: "ְוָקֶנה ְלָך ָחֵבר" 

)ראה בספר דרכי העיון עמוד קפ"ג ובהערה שם(. ָמה ֶּזה ְוָקֶנה? ַּפַעם ָהיּו 

כֹוְתִבים ְּבָקֶנה, ָּכָכה ָכתּוב ַּבְּגָמָרא )תענית דף כ' עמוד ב'(: ָזָכה ָקֶנה 

ַלֲעׂשֹות ִמֶּמּנּו ֻקְלמּוס. ָאז ָמה ָאְמרּו ַבֲעֵלי ָהֶרֶמז? "ְוָקֶנה ְלָך ָחֵבר" – ָאָדם 

ֶׁשהּוא ַתְלִמיד ָחָכם ֹלא ַדי ֶׁשֵּיַדע ִלְלמֹד, ֶאָּלא ָצִריְך ַּגם ִלְלמֹד ִלְכּתֹב 

ִחּדּוֵׁשי תֹוָרה. ִאם ֹלא ִתְכּתֹב – ָּכל ַהָחְכָמה ֶׁשְּלָך הֹוֶלֶכת ִאְּתָך ַאֲחֵרי 

ְפִטיָרְתָך. ֵאיְך ָּכתּוב ְּבִאּיֹוב )י"ב, ב'(? "ְוִעָּמֶכם ָּתמּות ָחְכָמה". ַאָּבא ָזַצ"ל 

ָהָיה ַמְרִּביץ ּתֹוָרה ְבתּוֶנס ִּבְׁשנֹות ַהְּׁשלֹוִׁשים – תרצ“א, ְוהּוא ָבחּור ֵּבן ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה - ְּתַׁשע 

ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה. ּוְבתּוֶנס ָאז ֹלא ָהיּו כֹוְתִבים, ַּפַעם ָהיּו כֹוְתִבים ַהְרֵּבה, ֲאָבל ְּכֶׁשָּבא ָהֶאְלַיאְנס ]ֶחְבָרה 

ֶׁשֵהִקיָמה ָבֵּתי ֵסֶפר ֶׁשֹּלא ַעל ִּפי רּוַח ּתֹוָרֵתנּו ַהְּקדֹוָׁשה[ ְוכּו' ֵהם ִהְתָיֲאׁשּו ִמִּלְכּתֹב. ָהַרָּבִנים ָּכְתבּו 

ְתׁשּובֹות ַעל ְׁשֵאלֹות ְּבִמָּלה ַאַחת: "ָמה ֶׁשָּׁשַאְלָּת ָּכְך ְוָכְך – ְּתׁשּוָבה. ָּכֵׁשר". "ָמה ֶׁשָּׁשַאְלָּת - ֶזה 

ְטֵרָפה", "ְּתׁשּוָבה – ֻמָּתר". "ְּתׁשּוָבה – ָאסּור", ָלָּמה? ִּכי ֵהם ָאְמרּו ְלִמי ֲאַנְחנּו כֹוְתִבים? ַהּדֹור 

ַהָּבא הֹוֵלְך ַאֲחֵרי ַהַהְׂשָּכָלה ]ִּכי ִהְתַחֵּנְך ְּבָבֵּתי ֵסֶפר ֶאְלַיאְנס[. ְלִמי ֲאַנְחנּו כֹוְתִבים?! ְׁשֵּתי ִמִּלים 

ַמְסִּפיק. ְוַאָּבא ָהָיה אֹוֵמר ְלַתְלִמיָדיו: ִּתְכְּתבּו ִחּדּוִׁשים. ָאְמרּו לֹו: ִּבְׁשִביל ָמה ִלְכּתֹב ִחּדּוִׁשים? ִמי 

ִיְלַמד ָּבֶהם? ְוַאָּבא ָאַמר ָלֶהם: ִיְלְמדּו ָבֶהם. ַאֶּתם יֹוְדִעים ָלָּמה כֹוְתִבים ִחּדּוִׁשים? ִּכי ִאם ַאָּתה 

נֹוֵתן ִׁשעּור, ַּכָּמה ִיְׁשְמעּו אֹוְתָך? ֶעְׂשִרים ִאיׁש, ֵמָאה ִאיׁש, ָמאַתִים ִאיׁש )ָּכָכה ָהָיה ִבְזַמָּנם(. ֲאָבל 

ִאם ִּתְכּתֹב ִחּדּוִׁשים ִיְקְראּו ָבֶזה ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות. ְוָכָכה אֹוֵמר ָהַרְמָּב"ם ְּבמֹוֵרה ְנבּוִכים )בפתיחה(, 

ֶׁשִּמי ֶׁשּכֹוֵתב ָּדָבר ּוַמֲעֶלה אֹותֹו ַעל ֵסֶפר ֲהֵרי הּוא ְכִאּלּו ָדַרׁש אֹותֹו ִבְפֵני ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ִמִּיְׂשָרֵאל, 

ּוְכֶׁשָאָדם ּכֹוֵתב ְּבָׂשָפה ְברּוָרה, ַּתֲענּוג ִלְקרֹא ֶאת ַהְּדָבִרים, ַאָּתה ִמְתַעֵּנג. 

ֲאִני ָהִייִתי ְּבִׁשּקּום ְּבֵבית ְלִויְנְׁשֵטיין ִּבְׁשַנת תשל“ד, ְוַהֲחֵבִרים ֶׁשִּלי ַלֶחֶדר 

- ָהיּו עֹוִׂשים ָלֶהם ָּבֶעֶרב ְמִסּבֹות ְוַכּדֹוֶמה, ַוֲאִני ִנְׁשָאר ַּבֶחֶדר, ְוָהָיה ִלי 

ֵסֶפר ַיִּביַע אֶֹמר ]ֶׁשִחְּברֹו ָמָרן ַרֵּבנּו עֹוַבְדָיה יֹוֵסף ָזַצ"ל[ ֵחֶלק ב', ֶׁשִּקַּבְלִּתי 

ַוֲאִני  ְּבֶׁשָּלֶהם  ְוָלַמְדִּתי ּבֹו. ֵהם  ַצָּבאן,  ַכִּדיר[  ]ְרָפֵאל  ֵמָהַרב  ְּבַהְׁשָאָלה 

ְבֶׁשִּלי. ְו"ַיִּביַע אֶֹמר" ָּכל ָּכְך ָיֶפה, ָּכל ָּכְך ְמֻסָּדר ָּכל ָּכְך ָערּוְך ְּבטּוב ַטַעם 

ָוַדַעת. ְוַאַחר ָּכְך ֶׁשֵהם חֹוְזִרים, ָאַמְרִּתי טֹוב, ֲאִני ָׂשֵמַח ִמַּיִּביַע אֶֹמר, ְוֵהם 

ֲעגּוִמים. ָלָּמה? ֵיׁש  ַהָּפִנים ֶׁשָּלֶהם ְנפּולֹות, ֵהם  ַלֶחֶדר,  ָּבִאים  ֲאָבל ֵהם  ֵמָהִרּקּוִדים.  ְׂשֵמִחים 

ִרּקּוִדים, ֲאָבל ְוִכי ֵהם רֹוְקִדים? ֵהם ְקׁשּוִרים ְּבִכֵּסא ַגְלַּגִּלים. ְוֵהם ַמְרִּגיִׁשים אֹוי, ֲחָבל ֶׁשֲאַנְחנּו 

ֹלא ְיכֹוִלים ִלְרקֹד ְּכמֹוָתם, ֵאין ָלֶהם ַטַעם ַּבַחִּיים. ֲאָבל ְּכֶׁשַאָּתה לֹוֵמד ּתֹוָרה ֶזה ַאֶחֶרת, ַאָּתה 

ֶנֱהֶנה. ְּכֶׁשָאָדם ּכֹוֵתב, ַהְּדָבִרים ֶׁשהּוא כֹוֵתב נֹוְתִנים ַחִּיים ַּגם ַלְּמַחֵּבר: 'ִּתְרֶאה ֵאיֶזה ִחּדּוׁש ָיֶפה 

ָכַתְבִּתי, ִּתְרֶאה ֵאיֶזה ֶהְסֵּבר, ִּתְרֶאה ֵאיזֹו ַהָּגָהה', ַוֲאֵחִרים לֹוְמִדים ְואֹוְמִרים: ”ְׂשָפַתִים ִיָּׁשק“. 

ַאָּתה לֹוֵמד ִחּדּוׁש ֶׁשִּנְכַּתב ַעל ְיֵדי ַהְּגָר“א ִלְפֵני ָמאַתִים ָׁשָנה, ְוַאָּתה רֹוֶאה ּבֹו ְמִתיקּות ְוֵחן ְמֻיָחד. 

ָאז ֶזה: ”ְוָקֶנה ְלָך ָחֵבר“.


