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מוצ"ש פרשת שמיני ,כ"ד באדר ב' התשע"ט

נושאי השיעור:
א .אמונה בנסים .ב" .קריאת קודש" לקראת הבחירות הקרובות .ג .קריאת פרשת הנשיאים והתפלות .ד .סיום מסכת בערב פסח.
ה .מכירת חמץ כהלכה .ו .מוצרים שצריכים כשרות לפסח .ז .סוף זמן אכילת חמץ .ח .נקיון הספרים .ט .נבואות שמתגשמות.

"דשנים ורעננים יהיו"

 .אשבוע טוב ומבורך .יישר כח (לחזן ר' כפיר פרטוש ואחיו ר' יהונתן פרטוש
הי"ו) על הפיוט הראשון ("מלך גואל ומושיע") הנפלא ,כ"כ מתוק מדבש.1

המחבר שלו היה בבלי ,והפיוט מופיע בכל הסידורים של חכמי בבל.
אבל יש בו קצת מלים שצריכים להסביר או להגיה אותם .למשל "כי
זכר את דבר קדשו ויוציא עמו ממצור" ,ממצור זה מצרים .איפה מצאנו
את זה? כתוב בפסוק "דללו וחרבו יאורי מצור קנה וסוף קמלו" (ישעיה
י"ט ו') ,והרד"ק כותב שמצור זה קיצור מהמלה מצרים .מצרים בערבית
"מ ְצ ְר" ,וזהו מצור .בהמשך הפיוט כתוב "להודיע כי הוא ישׂ ור
אומרים ַ
"ישור"
על אלהים ואנשים" .פתחתי עכשיו באיוב (ל"ג כ"ז) ,וראיתי כתוב ׁ
בשי"ן ימנית .כתוב בגמרא (יומא פ"ז ע"א) שאם אדם חטא לחבירו יעשה
לו שורות של בני אדם ויבקש ממנו מחילה .זה "ישור על אנשים" .אבל
הפייטן כאן התכוין אחרת" ,ישׂ ור על אנשים" ,שהקב"ה מודיע בדבר
הזה שהוא משתרר ומושל באלהים ואנשים ,כמו "להיות כל איש שורר
בביתו" (אסתר א' כ"ב) .מה זה באלהים? המצריים עובדים למזל טלה,
וכאשר הקב"ה אמר לישראל לקחת שה ולשחוט אותו ,נודע בזה כי
הוא משתרר על אלהים ואנשים .ומצאנו כמה פעמים שמחליפים ׁשי"ן
בשי"ן .2בהמשך הפיוט כתוב "ומרורים בהערביים" ,המלה
בשֹי"ן ושֹי"ן ׁ
בהערביים כבידה ,כי ע"פ הדקדוק אומרים ָ ּ
"ב ַע ְר ַ ּביִ ים" .לכן עדיף להחליף
אותה לשתי מלים" ,בין הערביים" .אין כאן משקל יתדות ותנועות אלא
רק הברות בלבד ,וזה אותו מספר הברות .לכן עדיף לומר "ומרורים בין
הערביים" .בהמשך כתוב "כי השקיף ממרום קדשו העם מתבוסס בדמו",
הלשון מטעה כי משמע שהעם המתבוסס בדמו השקיף ,אבל באמת
"אל ַעם" ,ונאמר "כי
הקב"ה הסתכל על העם .לכן במקום העם נחליף ֶ
השקיף ממרום קדשו ֶאל ַעם מתבוסס בדמו" .ומצאנו דבר כזה ,אצל
איזבל המרשעת אשתו של אחאב" ,וישקיפו אליו שנים שלושה סריסים"
(מלכים-ב' ,ט' ל"ב) ,כלומר הסתכלו עליו (על יהוא) ,לכן כאן הכוונה
שהקב"ה ראה את העם מתבוסס בדמו .מה הכוונה? בהמשך כתוב דם
איני מכיר את הפיוט השני ("בנה לי זבול") ,ולא הביאו לי העתק מזה.
למשל כתוב בפסוק "דאגה בלב איש יַ ׁ ְש ֶח ָנּה" (משלי י"ב כ"ה) ,והגמרא (יומא ע"ה ע"א)

הזה? רש"י פירש שנשאר להטעותם שיאמרו קשה יראתם ,כלומר שיאמרו שהעבודה
זרה שלהם הזאת קשה מאד ,וכביכול גם הקב"ה לא יכול לנגוע בה .ועליו נאמר "משגיא
לגוים ויאבדם" .המנחת שי (איוב שם) כותב שבמקור כתוב משגיא בשי"ן שמאלית( .וע"ע
במבוא לספר ארים נסי-גיטין עמ'  .)23לכן גם כאן בפסוק כתוב ׁישור בשי"ן ימנית ,והמחבר
הפייטן התכוין לומר ישֹור בשי"ן שמאלית ,כלומר שהוא ישרור על אלהים ואנשים( .עיין
בספר אסף המזכיר ערך שי"ן ב').

ויעשו כולם אגודה יחד

 .גשואלים :למה נצביע ג'? והרי כל הזמן הצבענו ש"ס .התשובה לזה,
משום שש"ס עשתה איתנו "ברוגז" ,וארבע שנים תמימות מחפשים כל
הדרכים שבעולם כדי לבטל אותנו .3אבל כמה זמן יחזיקו החכמות האלה
והוטו הזה?! הם עשו וטו שלא נלך עם ש"ס ,ונניח שאתם הבעלים על
ש"ס ,אבל גם עשו וטו שלא נלך עם מפלגה אחרת .אבל הוטו הזה נשבר
ביום "וטו" ,כי המלה וטו עולה בגימטריא עשרים ואחת ,וביום כ"א באדר
שני החודש הזה יצאנו לחירות ,ואנחנו הולכים עם ג' .אתם יודעים
מה זה ג'? אני יודע את ההסטוריה של כל אחד ואחד .תנועת ג' נוסדה
ע"י תלמידי חכמים גדולים בשנת תרע"ב ,לפני מאה שנה ומעלה .מה
היה הענין שם? הם ראו שהמשכילים רצו להרוס את הכל" ,כל חלקה
טובה הכאיבו" (ע"פ מלכים-ב' ,ג' י"ט) ,ולא השאירו כלום .הם נלחמים
 .3לכן אף דיין לא יוצא מהישיבה שלנו "כסא רחמים" ,ואפילו שיש לנו אברכים שיודעים
כל אבן העזר וחושן משפט בעל פה ,ויודעים לכתוב ולפסוק הכל .אבל לא יכול להיות דיין
מכסא רחמים .פעם היה תלמיד חכם גדול (הוא היה העורך הראשי של שו"ת חזון עובדיה של
הרב ,והם שני כרכים גדולים והיו שם חמשה עורכים) שלמד אצלנו שנתיים-שלוש בלבד ואח"כ
עבר ליחוה דעת ,אבל מבחינתם הוא פסול מלכהן כדיין .שאלו מישהו שם ,ואמר להם:
איך אפשר למנות אותו לדיין? הוא למד בכסא רחמים .מי שלמד בישיבה הזאת אסור לו
להיות דיין רח"ל ...המשנה (מנחות פי"ג מ"י) אומרת שהכהנים שהקריבו בבית חוניו אסור
להם להקריב בבית המקדש ,שנאמר "אך לא יעלו כהני הבמות אל מזבח ה' בירושלים כי
אם אכלו מצות בתוך אחיהם" (מלכים-ב' ,כ"ג ט') ,שיהיו אוכלים רק מצות בלבד .למה אתם
עושים את זה? הרי עכשיו הוא "חזר בתשובה" מכסא רחמים ולומד אצלכם .אבל לדעתם
יש לו חטא בל יכופר שלמד בישיבה הזאת ,וזה לא יכופר לא במנחה ולא בפר ...כ"ש וקל
וחומר אלה שלומדים עד היום בישיבת כסא רחמים .ויש אנשי מפד"ל שכ"כ שנואים להם
אבל חייבים להיות דיינים כי אחרת יפנו לבג"ץ,
ואילו כסא רחמים שותקים ולא יפנו לבג"ץ .אבל
הדלקת נרות מוצ"ש ר"ת
יום אחד השותקים האלה יעלו על כולם ,ולא
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לי בחור אחד בישיבה שהיו לו בעיות ,ואמר "אני לא מספר את הבעיות שלי ,שהרב יגיד לי אותם".
לא עניתי לו ,כי הוא לא אמר את זה על ידי .אבל בהזדמנות אחרת אמרתי שאדם הולך לרופא ואומר
לו :אדוני הרופא ,אני סובל .שואל אותו :ממה אתה סובל? והוא עונה לו :תגיד לי אתה ...אני אגיד
ש ִ ּגיא לגוים ויאבדם" (איוב י"ב כ"ג),
"מ ְ ֹ
לך ממה אתה סובל?! אין דבר כזה) .ועוד פסוק כזהַ ,
משגה ומטעה אותם .רש"י (שמות
ובמדרש (מכילתא פרשת בשלח פרשה א') דרשה הכוונה ׁ
י"ד ב') מביא את זה בפסוק "לפני בעל צפון נכחו תחנו על הים" (שם) ,איך בעל צפון קיים
שם? והרי כתוב "ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים" (שמות י"ב י"ב) ,כיצד נשאר בעל צפון

אסור ללכת אחרי השמאל

 .בכל אלה שעושים טעות והולכים אחרי השמאל ,מסכנים ואומללים,
כי הם לא יודעים מה השמאל אמור לעשות לעם ישראל .השמאל עשוי
לעשות גלות חדשה ,וכל מי שהולך אחריו ימצא מחר את הילדים שלו,
נישאים לנכריות רח"ל ובורחים לחוץ לארץ ,ואין להם לא שבת לא כיפור
לא מילה ולא כלום .ראיתי כתוב שיש באנגליה חמשים אלף יורדים ,הם
סגורים במקום מסויים שם ,ולא באים לבית הכנסת אפילו ביום כיפור,
למה? כי הם גדלו כאן ועקרו להם את הכל .אסור לתת יד ואפילו אצבע
לשמאל ,לא לגנץ לא ללפיד ולא לכל האנשים האלה .אבל מגנץ נקח
רמז אחד ,גנץ ראשי תיבות ג' נצביע ...צריך להצביע ג'.

עיצוב גרפי:

.1
.2
אומרת שי ִשֹיחנה לאחרים .מי שיש לו בעיה בלב שיספר אותה ,ועצם זה שמישהו שומע
זה מוריד ממך חצי הכאב ,לכן תספר לאחרים ואל תהיה סגור וסתום( .לפני כמה שנים היה

פסח ודם מילה ,שנאמר "ואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייך ,ואומר
לך בדמייך חיי ,ואומר לך בדמייך חיי" (יחזקאל ט"ז ו') .והנה מיציאת
מצרים עברו שלושת אלפים ושלוש מאות שנה (ויש אומרים יותר מזה,
שלושת אלפים ארבע מאות או חמש מאות שנה) ,וחג הפסח רענן מיוחד
במינו .אתה מביא את החסה והמצות וכו' ,וכל שנה רעננים וטריים .וגם
האמונה בנסי ה' רעננה.

נא להרבות בתפלה לרפואת הרב צבי בן אסתר בתוך שאר חולי ישראל
כל הזכויות שמורות יו"ל ע"י מכון ארח צדיקים שע"י מוסדות חכמת רחמים ברכיה לקבלת העלוןbait.neheman@gmail.com :
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להקדשות והנצחות 052-7130552 :
עורכים :הרה"ג אביחי סעדון ,שלום דרעי ,משה חדאד שליט"א | עריכה וביקורת :הרה"ג רבי אלעד עידאן שליט"א

לעילוי נשמת הגאון הגדול

רבי משה יהודה לייב

בן חיה מינה לנדא זצוק"ל
רב העיר בני ברק

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

לעילוי נשמת

בחייר רפאל בר כמונה
נ"ע כ"ג חשון התשנ"ב

תיתה תראכי בת שאשיה
נ"ע ה' אדר תשס"ז

ת.נ.צ.ב.ה.

בכל ,פעם נלחמים בקבלה ואח"כ בתורה שבעל פה ואח"כ ביהדות ,ואחרי
זה מתחתנים עם גויות .חרבן ושממה .אבל גם בין החרדים היתה מחלוקת
של חסידים ומתנגדים ,וכאשר התחילה המחלוקת הזאת המתנגדים קראו
לחסידים "כופרים" ,החרימו אותם ,ואמרו שאסור להתחתן איתם ,פתם פת
נכרי ויינם יין נסך ,בנותיהם שקץ ונשותיהם שרץ (עיין פסחים מ"ט ע"ב) .4אבל
אח"כ ,כל החרמות האלה בטלו כאשר באו המשכילים ,כי אמרו שאם נחרים
אחד את השני יאכלו את שנינו ,וצריכים להתחבר ולהתאגד ביחד( .הרב מונק
ע"ה כתב לי את זה .עיין בספר מגדולי ישראל בסוף ח"א מכתב י"ג) .לכן זה נקרא
"אגודת ישראל" ,כי אגודה זה שלוקחים איתם כל מיני דברים לולב וערבה והדס
ואתרוג ...כי הם מסמלים את השלום .אמנם כל הזמן היינו רחוקים מהם ,כי היה
לנו את הספרדים שלנו .אבל מה לעשות שהספרדים שלנו לא כ"כ אוהבים
אותנו?! 5וארבע שנים אנחנו צריכים להילחם איתם ,וכל פעם שאנחנו ממנים
מישהו הם מורידים אותו .לכן אמרתי :עד כאן תחום שבת ,ואי אפשר להמשיך
ככה ,חייבים להתחבר למפלגה אחרת.

זה אריה?! זה שועל

 .דומה רע באשכנזים?! הנה סיפור מפורש בירושלמי (ברכות פ"ב ה"ח ,והביא
אותו רש"י בבא קמא קי"ז ע"ב בד"ה ואי לא) שפעם רב כהנא לקח יהודי מוֹ ֵסר

נתן לו מכה ומת ,ורב אמר לו שהפרסיים כאן מענישים על שפיכות דמים.
רב כהנא ברח לארץ ישראל ,6ואמר לו רב :כיון שעשית דבר כזה אפילו בלי
כוונה ,אתה צריך לקבל עליך שבע שנים שלא לדבר מלה ,לכן תלך לרבי
יוחנן ראש הישיבה בארץ ישראל שם ,ושבע שנים לא תדבר כלום .קיבל את
זה .רב כהנא עלה לארץ ישראל ,ושמעו עליו שם .ריש לקיש הלך לרבי יוחנן
ואמר לו :כבוד הרב ,מחר מגיע אלינו אריה" ,אריה עלה מבבל" .שאל אותו:
מי האריה הזה? אמר לו :חכם גדול ,תיזהר ותכין טוב את השיעור ,כי הוא
יקשה לך הרבה קושיות מכאן ומכאן .רבי יוחנן ישב והכין את השיעור יפה
מאד .בשיעור של רבי יוחנן היו שבע שורות שורה אחר שורה ,לפי היידע של
התלמידים שם .שורה ראשונה תלמידי חכמים גדולים" ,המה הגבורים אשר
מעולם אנשי השם" (בראשית ו' ד') ,שורה שניה פחות מזה ,ושורה שלישית
 .4על מה המחלוקת הזאת? כי היה ביניהם ויכוח בפירוש הפסוק "מלא כל הארץ כבודו" (ישעיה ו'
ג') .החסידים אומרים שיש בכל דבר אלקות וזהו מלא כל הארץ כבודו ,ואילו הגר"א אומר שכבודו
הכוונה השגחתו .ויש קצת רמז לדברי הגר"א ,מלשון התרגום "מליא כל ארעא זיו יקריה" ,ומשמע
זיו בלבד כמו השמש ששולחת זיו ,ולא אלקות ממש( .ועיין בספר מגדולי ישראל ח"א עמ' רע"ו) .אבל
על דבר כזה קוראים כפירה?!
 .5הם רוצים שאני אבגוד באלי ישי על לא-דבר ,ואמרו לי :תעזוב את אלי ישי .אמרתי להם :אני
לא אבגוד בו ולא אעזוב אותו ,מי שיש לו חבר שנים רבות ולא חטא לו ,אין שום סיבה לעזוב אותו.
אמרו לי :תבגוד בו ותהיה לנו "מנהיג הדור" .אבל אני לא רוצה להיות מנהיג הדור ,תנו לי את הפינה
שלי ללמוד עם תלמידים ,וזה שוה לי כל המנהיגות של הדור .אתם עושים ממני "מנהיג הדור"?
השתגעתם?! אל תעשו את זה .אמרתי להם :אני מוכן להביא את רבי אריה דרעי ורבי אליהו ישי,
שיטענו כל אחד מה שיש לו ונעשה שלום ביניהם .אמרו לי :בשום פנים ,אנחנו שונאים את אלי
ישי שלושים וחמש שנה .מה פירוש שנאת חנם הזאת?! למה אתם עושים את זה?!
 .6בירושלמי כתוב "כהנא" ,כי שם לא יודעים חכמות ,או שאתה מוסמך ותיקרא "רבי" ,או שאתה
לא מוסמך ותיקרא בשם שלך .רב כהנא היה חכם גדול ,אבל עלה לארץ ישראל ולא הספיק
להסמך ,לכן כתוב שם "כהנא" בלבד.
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החלשים יותר" ,כל הנחשלים אחריך" (דברים כ"ה י"ח) .וכן הלאה .הושיבו את
רב כהנא בשורה הראשונה .רבי יוחנן אמר הלכה ,כולם מתווכחים עליה ורב
כהנא שותק ,כי הוא עושה "תענית דיבור" כי הבטיח לְ ַרב שלא ידבר כלום.
אמר לו רבי יוחנן :אתה לא יודע ללמוד ,תעבור לשורה השניה .רבי יוחנן אמר
עוד הלכה ,כולם מתווכחים ורב כהנא שותק .ירד לשורה השלישית .עד שהגיע
לשורה השביעית ,ורבי יוחנן אמר לריש לקיש :אריה שאמרת נעשה שועל ,זה
אריה?! זה שועל .הוא לא מדבר מלה ולא יודע ללמוד כלום .רב כהנא שמע
ונעלב .אמר :יהי רצון מלפניך ,ששבע שורות שהורידו אותי יהיו בעיני הקב"ה
כמו שבע שנים .אחרי זה אמר לרבי יוחנן :כבוד הרב ,אני הייתי עייף מהנסיעה
ועכשיו אני מרוכז ,אפשר בבקשה לחזור לי על ההלכות? רבי יוחנן הסכים.
אמר הלכה ,ורב כהנא הקשה לו קושיות על זה .עלה לשורה ששית ,רבי יוחנן
אמר הלכה שניה והקשה לו עוד קושיות .עלה לשורה חמישית ורביעית ,עד
שחזר את כל השורות ,ועלה לשורה הראשונה בחזרה.

אמו ואשת אביו ,למי יילך?

 .הרבי יוחנן אמר :לא ראיתי בחיים גאון כזה ,תביאו לי שאראה אותו .רבי
יוחנן היה זקן וכבדו עיניו ,7והיו לו גבות עינים גדולות שמכסות את העינים.8
ובשביל לראות היו צריכים לקחת מכשיר כדי להרים לו את הגבות .לרב כהנא
היתה שפה פרומה ,כי היה לו פצע בשפה .רבי יוחנן ראה אותו ,וחשב שהוא
צוחק עליו .אמר לו :אתה צוחק עלי?! כעס עליו ונפטר .אחרי שנפטר ,אמרו
לרבי יוחנן :למה כעסת עליו? היה לו מסכן פצע בשפה .אמר רבי יוחנן :אם
ככה אני צריך לבקש מחילה .הלך אליו לבית הקברות ,ומצא נחש סביבו שם,
ואמר לו :נחש נחש ,פתח פיך ויכנס הרב אצל התלמיד ,לא פתח .אמר לו :יכנס
חבר אצל חבר ,ולא פתח .אמר לו :יכנס תלמיד אצל הרב ,ופתח .אם אתה מכיר
את ערכו של רב כהנא שהוא נחשב כמו רב ,תיכנס אליו .אמר רבי יוחנן לרב
כהנא :מחילה מכבודך ,לא ידעתי שאתה ככה ,קום .רב כהנא קם .כולם התחילו
לדבר עליו שהלך לחצר-מות וחזר משם ,פלא פלאים .רב כהנא הלך לקנות
לחם מהמכולת ,ושאל אותו המוכר :מה ראית בעולם העליון? זה מענין .אמר
לו :ראיתי שנגזר עליו למות (על בעל המכולת הזאת) .וככה היה ,ובעל המכולת
מת .הלך לקנות בשר ,ושאל אותו המוכר :איפה היית? ענה לו :הייתי בעולם
העליון ,וראיתי שנגזר עליך כך וכך .וכולם התחילו למות .אמר רב כהנא :אין
לי מה לעשות כאן ,אחזור לבבל .הלך לרבי יוחנן לומר לו את זה .אבל אם יאמר
לו שרוצה לחזור לבבל ,רבי יוחנן יאמר לו :מה פתאום?! אתה חכם וחריף וגאון
וצדיק ,תשב כאן על ידי .לכן רב כהנא אמר לו ככה :אחד שאל אותי שאלה
 .7אומרים שחי מאה או מאה ועשר שנים .ויש אומרים שחי ארבע מאות שנה ,אבל זה סתם
גוזמאות ,כי אי אפשר לחיות ארבע מאות שנה ,לא רב ולא רבי יוחנן .פעם עשיתי חשבון ,שאם
רב חי ארבע מאות שנה הוא היה מבוגר יותר מהלל הזקן ,ואחרי שעברו שבעה דורות הלל שמעון
גמליאל ושמעון גמליאל ושמעון ורבי ,בדור השביעי רב קם מהשינה שלו" ,וייקץ יעקב משנתו"
(בראשית כ"ח ט"ז) ...ורוצה ללמוד אצל רבי .איפה היית שבעה דורות?! לכן זה לאו דוקא ,ואולי הכוונה
שהאיכות של החיים של רב כאילו חי הרבה שנים ,וכן ריו"ח .אבל הוא חי בין מאה למאה ועשר שנים.
 .8ויש חסידים שעושים ככה .במגדל עֹז (פי"ב מהלכות עבודה זרה ה"ח) על דברי הרמב"ם שמותר
לגלח השפם בתער וכו' ,כתב שמעולם רבותינו לא העבירו ברזל על בשרם ואפילו מספריים כלל
וכלל ,אלא השאירו את השיער כמות שהוא ,ולא נגעו בו בכלל.

על אמו ואשת אביו ,אמו לא אוהבת אותו ואילו אשת אביו אוהבת אותו ,למי
יילך? אמר לו רבי יוחנן :יילך לאשת אביו ,לאמו החורגת .אמר לו רב כהנא:
שלום ,וחזר לבבל .אח"כ רבי יוחנן שאל :איפה רב כהנא? אמרו לו :חזר לבבל.
התפלא :למה לא ביקש רשות? לא אמר לי שלום ולא נפרד ממני? אמרו לו:
הוא נפרד ממך ,כאשר שאל אותך על אשת אביו ואמו הוא התכוין על זה ,כי
אמו זה ארץ ישראל ואשת אביו זאת בבל ,והוא הלך לבבל לפי מה שפסקת
לו על זה .אותו הדבר כאן עם ש"ס וג' ,ש"ס זו אמו ,וג' זו אשת אביו ,אבל היא
מכבדת ולכן אנחנו הולכים איתה.

צריך לומר את האמת בלי לפחד

 .וכל מי שרוצה שבניו יישארו יראי שמים ,ולא מפחדים מהבג"ץ אלא אומרים
את האמת שלהם (ואם תאמר דבר עד הסוף ,גם החילוניים יודעים לכבד את זה),9
שיצביע ג' .יש כאלה מפחדים ומהססים לומר שצריך לשמור שבת בתל אביב,
וברגע האחרון הבג"ץ אמר את שלו בזה .הם מפחדים לומר נגד הרפורמים
שרוצים לקחת את הכותל המערבי ולהיאחז שם" ,ויאחזו בה ולא יפרו ולא
ירבו" (ע"פ בראשית מ"ז כ"ז) .וכל פעם אנחנו צריכים לדבר על זה ,ואני לא בטוח
שהם שתקו וויתרו על זה .אבל לא עושים ככה .אתה מייצג את החרדים ,תדבר
גלוי ותאמר :זה הדין .תרצו או לא תרצו ,זה לא מענין אותי .10צריך לדעת ,אתה
מייצג את החרדים ,ואי אפשר לשחק בזה קצת חרדי וקצת חילוני ,ולומר שכל
אחד יפרש את השבת כרצונו ,אין דבר כזה .אבל אצל אגודה זה לא ככה ,אלא
הם אומרים :אנחנו חייבים לומר דעת תורה ,תרצו או לא תרצו.
אנשים יודעים שכאן זה התורה ואסור לשחק בה ,ומי שמשחק
יש לו בעיה ,מה לעשות לו?! 11ודוקא בגלל זה הם מקבלים
כבוד גדול מהחילוניים .12לא העיקר למצוא חן בעיני אנשים,
אלא העיקר שתהיה אמיתי ,תהיה אמיתי ,ותהיה אמיתי .אדם
אמיתי  -כל העולם כולו לא שוה פרוטה אחת לגביו ,תהיה
אמיתי .13מי שאומר דבר אמיתי יצליח בכל דרכיו יילך בטח
 .9פעם הרב גורן מצא פתרון ל"אח ולאחות" ,והיה רעש גדול במדינה
הזאת ,באו רבנים קרעו את הספרים שלו ועשו קריעה .אחרים אמרו שהוא
התעלה על עצמו ,ופתר שאלה שכל הדיינים לא ידעו לפתור אותה .אבל באה
שולמית אלוני ,ואמרה :טעות עשה הרב גורן ,אם הוא הולך ע"פ הדין של
התורה אז תלך עד הסוף ,אם התורה אומרת שהם ממזרים אז הם ממזרים,
מה אתה מתחכם על התורה?!
 .10היום מכריחים את הדיינים בכמה נושאים ,ובגלל בתי-המשפט מתחילים
להסתובב ,אבל לא עושים ככה ,אלא תאמרו :לא אדוני ,זה דין התורה ,אם
אתם לא רוצים לשמוע זו בעיה שלכם ולא שלנו ,אני לא אסלף את התורה
בגלל שהשופטים עומדים על ראשי ולא מסכימים לזה ,השופטים כבודם
במקומו מונח אבל התורה כבודה מעליהם ,והיא מעל כולם .ויום אחד כל
המשפטים האלה יעברו מן העולם .פעם תפסו את התוספות יום טוב בגלל
שכתב מלה נגד הנוצרים ,ואפשר לפרש אותה פירוש אחר .שמו אותו בכלא,
וכמעט דנו אותו למוות .הוא כתב (בספרו "מגילת איבה") שדיבר עם השופטים
שלו שם בפולין ,ואמר להם :היום אתם שופטים אבל יגיע זמן שהמשפטים
שלכם שהם הבל וריק יעברו מן העולם .הם התרגשו מזה ,כי אדם נמצא
בכלא שכל רגע יכולים לדון אותו למוות ,ואומר להם את זה .איפה היום
המשפטים של פולין ואיפה פולין היום?! היא הלכה ולא נשאר ממנה כלום,
"פולים ועדשים" יותר טובים מהם ...אם תקח פולים ועדשים לפחות תאכל
משהו מזה ,ואילו "פויילין" פולין גדול ופולין קטן לא נשאר מאומה מהם.
 .11פעם גולדה מאיר שהיתה חילונית דיברה עם הרב שלמה לורנץ ,ואמרה
לו :אני מקנאה בך .התפלא :מה יש לך לקנאות בי? אני חבר כנסת פשוט
ֹאשת הממשלה" .מאיפה למדו את המלה
ואת ראש ממשלה (היום אומרים "ר ׁ ַ
הזאת? כתוב בהפטרה של שבת חנוכה (א')" :והוציא את האבן הראשה תשואות חן
חן לה" (זכריה ד' ז') ,המלה הראשה לשון נקבה .לכן הם אומרים "ראשת הממשלה
גולדה מאיר") .אמרה לו :בניך יודעים למה עליהם לשבת בארץ ישראל ,ולכן

הם ימשיכו ויישבו כמה דורות כאן ,ואילו הנכדים שלי לא יודעים כלום ,הם
נמצאים בקיבוץ ולא יודעים מה זה ארץ ישראל ומה זו שבת ומה זו יהדות,
ולא יודעים כלום .סבא שלי היה מהקנטוניסטים ברוסיה ,שהיו לוקחים
אותם שבע עשרה שנה לעבוד בצבא מגיל שמונה עד גיל עשרים וחמש ,לא
כשרות ולא שבת ולא יום כיפור ולא כלום ,והם שוכחים לגמרי מהיהדות.
אחרי שגמר את השנים שלו שם ,ישן כל ימיו על אבן ולא על כרית ,כדי לכפר
את העוון שאכל נבילות וטריפות ,הלואי שהנכדים שלי בקיבוץ יעשו סדר
ליל פסח כמו הסבא שלי .זה מה שאמרה לו.
 .12פעם עשו רשימה של השרים הפופולרים ,והשר האהוב ביותר על העם
זה יעקב ליצמן .לא רק על דתיים או חילוניים אלא על כל העם .הוא עשה
הרבה חוקים לטובת אנשים שצריכים טיפולים ותרופות ,והכניס דברים
חדשים בסל התרופות.
 .13חותמו של הקב"ה "אמת" (שבת נ"ה ע"א) .לכן הקב"ה אמר למשה רבנו

בעז"ה ,14ומי שאומר דברים שמשתמעים למאה פירושים זה לא בסדר.
בסנה "אהיה אשר אהיה" (שמות ג' י"ד) ,אהיה כפול אהיה (עשרים ואחד כפול עשרים ואחד) זה ארבע
מאות וארבעים ואחת ,בגימטריא "אמת".
 .14פעם היתה חבורה של צעירים תלמידי חכמים (או סתם חרדים) שרצו למעט בחילולי שבת
במדינה הזאת ,כי מכוניות נוסעות בשבת ולא הסכימו לשתוק להם .באותו זמן המספרים של
המכוניות לא היו מסובכים כמו היום שבע או תשע ספרות ,אלא רק שלוש ספרות בלבד .הם
ראו מכונית נוסעת בשבת למשל עם הספרה  ,298לוקחים ספר ומקפלים בעמוד רצ"ח ,לזכור
שהמכונית עם המספר גימטריא "רצח" נוסעת בשבת .מכונית אחרת  ,297וקיפלו גם את העמוד
הזה .הם היו זוכרים את כל המכוניות האלה ,ובין שבת לשבת מציתים אותם .ולא היה ידוע מי עושה
את זה .אבל המשטרה היתה חכמה" ,עם חכם ונבון" (דברים ד' ו') ,זה גם המשטרה גם החילונים
וגם הדתיים .שמו להם מארבים ותפסו אותם .ביניהם היה הרב מרדכי אליהו ע"ה שהיה אז אברך
צעיר ,ושאלו אותו :איך אתה עושה דבר כזה? צריך לשים אותך בכלא .הוא הלך לחזון איש ,ואמר
לו :אתה שרפת מכונית וזה לא דין תורה ,תשב בכלא .כשישב בכלא ,הערבים שאלו אותו :תגיד לנו
מתי נגמר הרמדאן? והוא ענה להם :לפי הלוחות שלנו המולד ביום פלוני ,וא"כ הרמדאן שלכם
נגמר ביום פלוני .אח"כ אמרו לו :המופתי שלנו אמר אחרת" ,באותות ובמופתים ובזרוע נטויה"...
(הגדה של פסח) .אמר להם :תשמעו למופתי ,וכי אני פוסק שלכם?! אבל אח"כ המופתי חזר בו ,בלי
ששמע את הרב מרדכי ,ואמר להם שטעה בחשבון .ואמר כמו שאמר הרב מרדכי בדיוק .באו אליו,
ואמרו לו :איזה חכם אתה ,איזה גאון אתה ,המופתי שלנו לא מגיע לקרסוליך ,בן פורת יוסף .מאז
התחילו לכבד אותו שם בכלא .אחרי שיצא משם ,היתה שאלה אם יכול להתמנות דיין או לא ,כי
הוא עשה עבירה שיש עמה קלון .אמרו :הוא אדם טוב וישר ,ובוא נשאל אותו אם הוא מתחרט
על מה שעשה ,ונוותר לו על זה .שאלו אותו ,ואמר להם :אני לא מתחרט על זה ,ומה שעשיתי

כל מי ששומע בקולי ורוצה שבניו יילכו בדרך התורה שיצביע ג'

בזה ,ואין כלום בזה .16ואדם ישתדל לחדש חידושים בזה ,כי אם אתה לומד
משנה אי אפשר שהמח שלך יהיה יבש" ,לא יהיה בך עקר ועקרה" (דברים ז'
י"ד) ,אלא הערה כאן והערה שם ,הגהה כאן והגהה שם .ובמיוחד אם אתה
לומד במשניות גדולות של וילנא ,שמביאים שם ליקוטים וחידושי אנשי שם
ותפארת ישראל וכו' .לכן תלמד מסכת קטנה ותגמור אותה עד ערב פסח.

 .זלכן הפעם אנחנו מצביעים ג' ,כי הם ישרים ולא משחקים ,וגם כאשר עושים
במדינה דברים לא טובים ,הם אומרים את דעת התורה .ג' מאחדת את כל
הפלגים בישראל" .בריך רחמנא ,דיהב לן אוריאן תליתאי ,לעם תליתאי ,על
ידי תליתאי ,ביום תליתאי ,בירחא תליתאי" (שבת פ"ח ע"א) .כולנו משולשים
בברכה משולשת בתורה .מי שיצביע ג' ,יהיה בטוח שבניו ובני בניו יילכו
בדרך התורה בעז"ה ,ולכן כל מי ששומע בקולי ורוצה שבניו יילכו בדרך
התורה ,שיצביע ג'.

הגוי והמפתח בידו

 .ילגבי מכירת החמץ .כל שנה אני אומר את זה ,ולא יודע כמה מקבלים את
הדברים שלי ,אבל זה לא משלי ,אלא זה בית חדש (סימן תמ"ח) טורי זהב (שם
סק"ד) חק יעקב (שם סוף ס"ק י"ד) ורבנו זלמן (שם אות י"ט) ,ומובאים בכף החיים
(שם אות מ"ו) .הם אומרים שצריך למסור את המפתח לגוי .ולכאורה אם נמסור
לו את המפתח הוא ישתמש בחנות בפסח .אבל אם זה גוי שאתה מכיר אותו
או שאתם עובדים כמה שנים ביחד ,הוא לא יעשה לך כלום ,אלא יקח את
המפתח על מנת שהמכירה תהיה מכירה גמורה ,ולא תהיה חוכא ואיטלולא.
אמנם הפרי חדש (שם) והמגן אברהם (שם סק"ד) כותבים שאפילו לא מסר
את המפתח זה מועיל ,אבל לא פירושו לכתחילה אלא זה בדיעבד .אבל שנים
רבות אמרו שאי אפשר לתת את המפתח ,ולא ידעו מה לעשות בזה ,כי אם
אתן לו הוא יבוא לחנות שלי באישון לילה ואפילה ,ויקח לי את כל הבירות
והקונייאק והעוגות והסוכריות וכו' ,ומחר אני אלך לחנות ואראה שנגמר
הכל ,כי מכרתי לו את זה .מה עושים? יש כל מיני עצות בזה ,אבל אי אפשר
להשתמש בכולם (עיין שע"ת שם סק"ג ובעלונים :מס'  6אות ל' ,מס'  55הערה .)34

קריאת "פרשת הנשיאים" והתפלה שאחריה

 .חהרבה הלכות יש בפסח" ,הלכתא רבתי לפסחא" (ע"פ שבת י"ב ע"א) .רק
נאמר כמה דברים קטנים שרוב העולם לא יודעים אותם .דבר ראשון ,קוראים
"פרשת הנשיאים" מראש חודש ניסן עד י"ג בניסן .ואחרי זה אומרים תפלה,
שתיקן בעל חמדת ימים .אמנם הרבה מתנגדים לה כי הוציאו לעז על הספר
הזה ,אבל לא מתייחסים לזה (עיין בספר קובץ מאמרים עמ' רכ"א ,ובעלון מס' 56
אותיות ט"ז-י"ח) .ויש אומרים שהרב חיד"א תיקן תפלות כדי "לברוח" מחמדת
ימים ,אבל זה לא נכון ,כי הוא עצמו היה לומד בספר הזה .וגם מובא בספר
שלו (מורה באצבע סימן קצ"א) שהיה קורא בתפלות האלה ,רק שעשה הגהה
קטנה בהם .ולכן אין כלום בזה (ועיין בחוברת אור תורה אייר תשע"ב סימן צ"ה
אות ג') .15הרב דבליצקי זצ"ל אומר :חג בלי חמדת ימים לא מרגישים אותו.
לכן קוראים את התפלות האלה ,שכתובות בסגנון מיוחד במינו ,וזה מרגש
מאד .מי שמבין איך הוא לוקח את התפלה מהשמות של השבט .למשל
"בזכות שבט מנשה אל תנשנו בגלות החל הזה" ,כלומר לא תשכח אותנו
בגלות הזאת .הוא לוקח את המלה "מנשה" ועושה ממנה רמז אחר רמז,
"א ַׁ ּשף
והכל בשפה פשוטה וברורה .מישהו כתב על ספר חמדת ימים שהוא ַ
הלשון" ,כלומר מומחה בלשון .לכן אנחנו אומרים אותם .זה בסה"כ ששה
פסוקים כל יום ,ועם התפלות האלה.

בימינו אפשר להשאיר את המפתח אצל הרב

 .איאבל היום שלא מוכרים לגוי מיד אלא ע"י הרבנות ,זה פותר את כל הבעיה
בזה .ראיתי בשדי חמד (ח"ח מערכת חמץ ומצה סימן ט' אות ו') שכתב ששה
פקפוקים במכירה ע"י הרבנות ,ואחד מהם שאי אפשר לתת את המפתח ,כי
נותנים אותו לרב והוא מוסר אותו לגוי ולא יודע מי זה .אבל מחילה מכבודו,
אדרבה עכשיו שנותנים לרב זה טוב מאד ,כי הגוי משלם סכום פעוט על חמץ
ששוה מליונים ,למשל חמץ של "גוש דן" שזה גוש שכולו חמץ רח"ל ...הוא
משלם על החשבון שש מאות שקל או אלף שקל בלבד ("אויף-גאם" באידיש.
המלה הזאת מובאת בחיי אדם כלל קכ"ד אות ב') ,ואילו החמץ שוה הרבה יותר
מזה .ואחרי פסח הגוי אומר לו :אין לי אפשרות לקנות את זה ,אני מוכר לך
בחזרה .וכיון שהגוי נותן לך רק על החשבון ,תסגור את החדר או החנות או
הארון ,תביא לרב את המפתח (וגם אם יהיה לך עוד מפתח אין בעיה בזה ,אבל
אל תשתמש בו) ,ותאמר לו :אדוני הרב ,אתה תהיה המתווך ביני לבין הגוי
הזה שרוצה לבלוע את כל גוש דן שיבלע הכל ...אבל המפתח נמצא בידך,
וכאשר יבוא הגוי וירצה לקחת את כל החמץ שלי ,אני אגיד לו "שומא" כמה
שוה כל החמץ ,וישלם לי עד הפרוטה האחרונה .זה פשוט מאד ,ואין שום
בעיה בזה .עצה פשוטה כזאת לא עלתה בדעת אף אחד ,17אבל ע"פ הפוסקים
שאמרתי צריכים לעשות את זה .ולא צריכים להתחכם ולכתוב על זה "לא
דק" (עיין בעלון מס'  55הערה  ,)37למה לא דק? הרי הפוסקים אמרו ככה ,וכי
מדעתי אמרתי את זה?! היום אדם לוקח את החמץ שבחנות ,שם אותו בפינה
ועושה לו מחיצה של נייר ,קל וחומר אם שם אותו בפריז'ידר ועוטף אותו

לסיים מסכת ולחדש בה חידושים

 .טסיום מסכת בערב פסח .אם אדם לא יכול ללמוד גמרא ,או שלומד במהירות
ואין טעם בזה ,שילמד משניות בלבד( .עיין בחוברת אור תורה סיון תשנ"ה סימן
קי"ג אות ב') .אבל עם פירוש רבנו עובדיה מברטנורא ,כי הוא מביא את התמצית
של הגמרא ,עם הפסקים הלכה כרבי מאיר או כרבי יהודה וכדו' .והרמב"ם
עשה בפירוש המשנה שלו ככה .התוספות יום טוב אומר שרבנו עובדיה חידש
הרבה דברים בפירוש שלו ,כי השטה של רש"י לפרש כל מלה בלבד ,ולא
מפרש לך את התוכן כמו הרמב"ם שכותב את תוכן המשנה בקצרה ,ומאידך
אין בפירוש רש"י פסק הלכה ,כי הוא מפרש את הגמרא והפסק יבוא בגמרא,
ולפעמים לא בסוגיא שם אלא בהמשך או במסכת אחרת .אבל בפירוש רבנו
עובדיה יש שתי המעלות ,גם פסק ההלכה כמו הרמב"ם ,וגם פירוש המשנה
מלה במלה .וקל להבין את הפירוש שלו .פעם חשבתי שהוא קשה ולקחתי
"קהתי" ,אבל ראיתי שהוא קשה עוד יותר ,כי הוא מביא לך יש מפרשים ויש
אומרים וכו' ,ואני נבוך ורוצה דרך אחת פשוטה" ,נבוכים הם בארץ סגר עליהם
המדבר" (שמות י"ד ג') .אבל מי שקשה לו רבנו עובדיה ,שיקח קהתי וילמד

 .16אנשים מוציאים לעז על קהתי ,ואומרים שהיה עם כיפה סרוגה ושייך למפד"ל .אבל הוא
היה ירא שמים ותלמיד חכם .הבבא סאלי ע"ה היה לומד משניות עם קהתי ,ואחד בא ושאל
אותו :כבודו לומד בספר הזה? אמר לו :וכי המחבר לא היה בסדר?! אמר לו :הוא היה שומר
תורה ומצוות .אמר לו בבא סאלי :אם ככה זה מספיק ,עד כאן .אל תחפש להלעיז על אנשים .זו
מדה רעה שבכל אדם ימצאו בעיה.
 .17אמרו שהרב קרליץ שליט"א עשה את זה ,וגם הרב מנצור בן שמעון זצ"ל היה עושה את
זה .ואיני יודע אם זה נכון.

זה היה בסדר ,כי התורה אמרה "מחלליה מות יומת" (שמות ל"א י"ד) ,ובמקום שימות האדם אני
המתתי את המכונית ...מה אתם רוצים ממני?! והיה ויכוח בכנסת על זה .אנשי מרץ אמרו :דוקא
בגלל שהוא אמיתי ,הוא יהיה אב בית דין .ואח"כ נבחר לראשון לציון .זהו שכרה של האמת.
 .15יש חושדים שהמחבר זה נתן העזתי שטעה אחרי שבתאי צבי ,אבל שיהיה מה שיהיה ,הרי
אח"כ חזר בו מזה .ולהבדיל אלף אלפי הבדלות ,רבי עקיבא טעה אחרי בר כוכבא ועשה ממנו
משיח ,והתברר שזה לא נכון( .עיין הרמב"ם פי"א מהלכות מלכים ה"ג).
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בכמה עטיפות ותכריכים ,וכותב עליו "זה חמץ מכור" .אבל זה לא שוה ,כי
צריך לעשות מחיצה ממש .ולכן אם הוא מוכר בימי הפסח בחנות מוצרים
כשרים ,צריך להניח את החמץ הזה בחדר סגור בתוך הבית או החנות ,ואם
הגוי באמת רוצה להיכנס ולקנות מזה ,אחרי שנתן בינתיים משהו על החשבון,
שיקנה ואין בעיה בזה( .וע"ע בחוברת אור תורה ניסן תשמ"ט סימן ק"ב אות ב').

לא להשאיר חמץ בבית בכלל

 .בימי שאינו צריך למכור את החמץ ,יכלה את החמץ שיש לו בבית מעט
מעט ,ולא ישאיר ממנו כלום .רבי נסים כהן זצ"ל היה אומר ככה" :לא יראה לך
חמץ" (שמות י"ג ז') ,פשוטו כמשמעו .אל תעשה חכמות .אמנם היום עושים
"היתר מכירה" ,אבל כל המכירה הזאת חידשו האחרונים לפני ארבע מאות
שנה ,כי בזמן הבית חדש היו יהודים שמתפרנסים מהבירה והדברים האלה,
וזה היה החיים שלהם .ובכפר שכולו גויים היה יהודי אחד חוכר את החנות
של הבירה מידי הפריץ ששולט על כל העיירה ,והגוים באים ושותים שם,
והוא מתפרנס מזה( .לפעמים הם היו גונבים או בורחים ,ואין לו מה לעשות נגד
זה .וכמה פעמים היהודי לא יכול לעמוד בתשלום בגלל זה ,ולוקחים אותו ואת בניו

לכלא וכו') .18ואם נגמור את החמץ הרי אין לנו מה לעשות אחרי פסח .לכן
הוא עשה להם תיקון של "היתר מכירה" .אבל אדם בבית שלו יכול לחסל את
הכל ,ולא צריך להשאיר כלום .היום יש כאלה משאירים שני קילו סולת בבית,
כדי לעשות אחרי פסח כוסכוס או אוכל מסויים עם ביצים וכדו' ,וצריכים
להניח את הסולת הזה בחדר סגור ,והמפתח יהיה ביד הגוי .חמץ זה נמכר
כהלכה ,ואחרי פסח היהודי מקבל את המפתח בחזרה ,ויכול להשתמש בו
לכוסכוס וכדו' .ואפשר לעשות את זה .אבל שלא יהיה הכל גלוי לעיני כל
עובר ,וכל החמץ פתוח לכולם" ,כל דכפין ייתי ויסתכל" ,לא עושים ככה.
צריכים לעשות את ההלכה כמו שצריך.

אין צורך למכור את החמץ הבלוע בכלים

 .גיהיום עושים במכירת החמץ שבעה קניינים ,ובספר מבית לוי (מבית
מדרשו של הרב וואזנר ע"ה) הביאו אותם :כסף ומשיכה וקנין-חצר ואודיתא
וכל מיני דברים .אבל העיקר חסר ,כי לא נותנים את המפתח ,ומאידך הם
מוכרים גם את החמץ הבלוע בכלים ,ומה תעשה בחמץ הבלוע הזה?! וכי
הגוי יקח את הכלי וירתיח אותו ,אולי יצא מהטעם שלו קצת חמץ וישתה
את זה?! לפי הדין לא צריך למכור חמץ בלוע בכלל .מרן (סימן תנ"א ס"א)
כותב :כלֵ י חרס שאי אפשר להגעיל אותם ,תשים אותם במקום צנוע כל
ימי הפסח ,ואל תגע בהם .ואם אדם טעה ובישל בכלי שלא הגעיל אותו
לפני פסח ,או כלי חרס שאי אפשר להגעיל אותו ,אם עברו עשרים וארבע
שעות מהבישול האחרון ,מותר לאכול את זה ,כי מרן (סימן תמ"ז ס"י) פסק
 .18פעם אמרו לחוזה מלובלין :היהודים האלה נמצאים בכפר כל הזמן ,ולא באים לבית
הכנסת אלא רק בימים נוראים וחגים .והוא הוציא קול :אף יהודי מחסידיי לא יגור בכפרים
האלה אלא רק בעיר בלבד .אמנם בעיר אין פרנסה ,אבל שישברו את הראש וימצאו פרנסה
כל שהיא .הלכו לתלמידו שהיה תלמיד חכם ופקח עצום ,רבי נפתלי מרופשיץ (מעיר רופשיץ.
הוא אמר שהעיר שלו מלאה רפש ולכן נקראה "רופשיץ" ,)...וסיפרו לו את זה .יום אחד בא לרבו
שהיה מחבב אותו מאד ,ואמר לו :אני לא יכול לזוז ואני מתפוצץ מקור ,שאל אותו :מה קרה
לך בני? אמר לו :באתי מרופשיץ עד ללובלין ,ואני רגיל להיכנס בדרך לחנויות של יהודים
בכל כפר וכפר ,לשתות שם ארק ולהחיות את נפשי ,אבל עכשיו כבודו סגר את הכל ,ואני
עומד למות וזה פקוח נפש .החוזה מלובלין אמר לו :אל תדאג ,אני אחזיר את הכל .התיר להם
בחזרה ,ומצאו את הפרנסה שלהם.

שנותן טעם לפגם מותר בפסח .אמנם האשכנזים מחמירים בזה (הרמ"א שם),
אבל מעיקר הדין זה מותר כי הטעם כבר פגום ,ולכן מותר לאכול את זה.
אבל בשביל מה למכור את החמץ הבלוע הזה?!

איזה מוצרים צריך שתהיה להם כשרות לפסח

 .דיכל דבר שיש בו חשש חמץ ,אל תשים אותו במקום קרוב .למשל סוכר
שיכול להיות שיש בו חשש חמץ וצריך לקחת כשר לפסח .בחוץ לארץ לא
היתה לנו ברירה והיינו לוקחים סוכר מהגוים ,ומעדיפים סוכר קוביות מאשר
אבק סוכר .אבל בארץ ב"ה יש לנו הכל בכשרות לפסח .וגם משחת שינים
צריך כשרה לפסח .וכל דבר שמכניסים לפה צריך להיות כשר לפסח .אבל
אל תקח מים כשרים לפסח ,כי רק המשוגעים אומרים שגם המים צריכים
להיות כשרים לפסח .19ורק דברים שנכנסים לפה צריך להקפיד בהם .לכן
סבון שנפסל מאכילת הכלב ,מותר להשתמש בו אפילו בלי הכשר לפסח.
אבל אודם ששמים על הפנים ,כיון שלפעמים מתפורר ונכנס לפה ,צריך
לקחת כשר לפסח (עיין בחוברת אור תורה סיון תשנ"ג סימן קכ"ד עמ' תרפ"ה,
ואלול תשנ"ג עמ' תתקמ"ז) .זה יכול לעלות כמה גרושים ,ופסח שוה הרבה
יותר מהגרושים האלה.

אכילת אורז בפסח

 .וטמותר לנו הספרדים לאכול אורז בפסח ,אבל צריך לבדוק אותו יפה.
הפרי חדש (סי' תנ"ג) כותב שיש מחמירים בירושלים שלא לאכול אורז ,וגם
רבי יוסף חיים (שו"ת רב פעלים ח"ג חאו"ח סימן ל') מספר מה שקרה באורז
בימי סבו רבי משה חיים ,ומאז נמנעו כמה בעלי בתים מלאכול אורז .אבא
ע"ה לא היה אוכל אורז בפסח ,אבל לנו היה מתיר לאכול גם אורז וגם דוחן,
אחרי שבודקים אותו שלוש פעמים .והיום אפשר לבדוק אותו פעם אחת,
אבל לא מהר אלא לאט לאט.
 .19פעם אחד אמר לי :אני לא שותה כלום באולמי "וגשל" בבני ברק ,ואפילו לא מים .מה הבעיה
שם? כי זה לא בהשגחת הרב לנדא .אמרתי לו :אם אתה נוסע לחוץ לארץ ,וכי תקח איתך כמה
ג'ריקנים בהשגחת הרב לנדא?! מה קרה לך? מה הבעיה במים האלה?! זה סתם דמיון .צריך
להשתחרר מהדמיון הזה ,מים נוזלים מותרים בכל מקום בעולם ,ולא צריך לעשות את זה.

דין התבלין בפסח
 .זטהתבלין מותרים בפסח .20פעם חשבו שיש בהם חשש חמץ ,אבל התברר
שאין שום חשש בהם ,ולכן אפשר לקחת תבלין כשרים לפסח .חוץ מהכמון,
כי לדעת הרב עמאר שליט"א (שו"ת שמע שלמה ח"ה חאו"ח סימן ד') הוא דומה
לשיבולת שועל ,ואתה לא יכול להבחין במהירות בין גרגירים של שיבולת
שועל לגרגירים של כמון .ואילו הרב מחפוד שליט"א אומר שיש שני סוגים
בזה ,ויש כמון שלא דומה לשיבולת שועל בכלל ,והראה לי שאין דמיון ביניהם.
ויכול להיות שיש שני סוגי שבולת שועל בשוק ,לכן אדם יקח כמון כזה
ממקום שאין בו חשש בכלל .ואם לא מוצא דבר כזה ,יקח כמות קטנה ויבדוק
אותה לפני פסח ,שלא יהיה בה שום חשש של שיבולת שועל שמעורב שם.

עובדים גוים בחנות בפסח

 .זיפועלים גוים בחנות שבאים לעבוד בחול המועד ,אסור לתת להם לאכול
חמץ כרצונם .וגם לא כדאי לתת להם מצות ,כי מחר יעשו אותם יהודים,
ונכדיהם יבואו ויעידו "בפסח אכלנו מצות" .21לכן יאכלו מה שיאכלו ,אבל
תתן להם פינה שם ותאמר להם שיאכלו כאן ולא יזוזו ,או שיאכלו מחוץ
לחנות בפינה שם" ,ישב בדד ויאכל" (ע"פ איכה ג' כ"ח)...

חישוב סוף זמן אכילת חמץ בערב פסח

 .חילגבי חישוב זמן איסור אכילת חמץ ,יש מחלוקת אם מחשבים מהזריחה
עד השקיעה או מעמוד השחר עד צאת הכוכבים .ולחומרא מחשבים מעמוד
השחר עד צאת הכוכבים .אבל כל העולם טועים בזה ,חוץ מהרב טיקוצ'ינסקי
(בלוח לשנת תשל"ט חודש ניסן עמ'  43בהערה) שהעיר על זה ,ועדיין לא מסכימים
לו ,מה נעשה להם?! 22א"כ שלש דעות יש בזה :דעה ראשונה ,מהזריחה עד
השקיעה ,ועד שליש היום שזה ארבע שעות מותר לאכול חמץ .וזו קולא
גדולה .דעה שניה ,מעמוד השחר עד צאת הכוכבים של הגאונים ,שזה שמונה
עשרה דקות אחרי השקיעה .אבל לפי החשבון הזה היום לא יהיה בסדר ,כי
בבוקר מעלות השחר עד הנץ הוספנו שעה וחומש ,ואילו בערב הוספנו רק
שמונה עשרה דקות ,וממילא חצי היום לא יהיה בדיוק ,וגם החשבון של
ארבע שעות לא בדיוק ,למה? כי החשבון של החמץ הולך ע"פ חצי היום,
שהרי התורה אמרה עד חצות ,שנאמר "אך ביום הראשון" (שמות י"ב ט"ו)  -אך
חלק (פסחים ה' ע"א) ,ובאו חכמים והקדימו שעתיים (שם י"א ע"ב) ,ואי אפשר
שחצי היום של התורה ושעתיים של החכמים לא הולכים באותו כיוון .לכן
(וזו הדעה השלישית) מחשבים מעמוד השחר עד צאת הכוכבים של רבנו תם.
ובלוח שלנו הכל מדוייק .זה רעיון שאמר לי אבא ע"ה לפני שנים רבות (בשנת
 .20העולם אומרים "תבלינים" ,אבל זו טעות ,כי העולם חושבים ש"תבלין" זה כמו תבשיל ,וכמו
שתבשיל ברבים זה תבשילים גם תבלין זה תבלינים .אבל זה לא נכון ,כי היחיד לא תבלין אלא
"ת ֶבל" .וזה מפורש במשנה (ערכין פ"ב מ"ו) "כדי ליתן תבל בנעימה" ,תבל הכוונה יחיד של תבלין.
ֶּ
פעם אחת כתבו בדפים של "מאורות הדף היומי" ,שהתימנים אומרים ברבים ְּת ָבלִ ין (עיין בחוברת אור
תורה אלול תשס"ה סימן קמ"ג אות ד') .איזה חידוש" ,פלא פלואים" ...וכי רק התימנים אומרים ככה?!
גם הספרדים אומרים ְּת ָבלִ ין .מי שיקח ספר בית מנוחה וכל הספרים של ג'רבא ואחרים במשניות
(שבת פ"ט מ"ה) ,יראה שכתוב שם ְת ָבלִ ין ,ואין מלת "תבלינים" בעולם .צריכים ללמוד את זה.
 .21כמו שמעידים הבאים מרוסיה .פעם אשה אחת באה לפני הדיינים ,ואמרה להם :אנחנו
יהודים ,שאלו אותה :מי אמר שאת יהודיה? ענתה להם :אמא שלי אמרה לי .אמרו לה :תביאי
את אמא שלך .שואלים אותה :מי אמר שאת יהודיה? והיא אומרת שסבתא אמרה לי .אמרו לה:
תביאי את הסבתא שלך .שואלים את הסבתא :מי אמר שאת יהודיה? והיא אומרת שבפורים
אכלנו אזני המן" ,המן טש" באידיש ,תשש כחו ...ואומרים לה שהיא יהודיה וכולם כשרים .וא"כ
מחר יבוא ערבי ויאמר :בפסח של היהודים אכלתי מצות ואני יהודי...
 .22היום יש בני אדם שגם אם ראו דבר אמיתי ,אם לא שמעו מהסבתא שלהם לא מקבלים אותו,
כי הם לא יכולים להבחין מה אמת ומה שקר .כתבו לי "רוב חכמי ירושלים לא קיבלו את זה
ואומרים אחרת" ,אבל שיאמרו מה שיאמרו ,ויהיו בריאים הם ודעותיהם .וכי נוכל לכפות עליהם
את זה?! אם אתה מדבר עם בני אדם בשכל ,תסביר לו והוא יבין שזו המציאות.

תש"ל) ,ואמר לי :שנים רבות חישבנו בטעות את זה ,והחישוב הנכון שכמו
הזמן שמעמוד השחר עד הנץ החמה אותו דבר הזמן מהשקיעה עד צאת
הכוכבים ,ולענין חמץ מחשבים מעמוד השחר עד צאת הכוכבים ,אבל לא
של הגאונים שזה צאת הכוכבים של ההלכה ,אלא של רבנו תם שזה צאת
הכוכבים של המציאות .23אח"כ באנו לארץ ישראל ,ומצאנו שדעתו של הרב
טיקוצ'ינסקי ככה ,וכל השנים עשה את החישוב הזה ,והסביר בטוב טעם את
זה( .וע"ע בחוברת אור תורה אייר תשמ"ה סימן צ"ב).

נקיון הספרים לפסח
 .טיספרים אינם צריכים בדיקה ,ולא צריך להוריד את כל הספרים ולחבוט
אותם .אצלנו בבית רוצים להחמיר בזה ,מה נעשה להם?! ומוציאים את כל
הספרים וחובטים בהם" ,עד כלותם" (תהלים י"ח ל"ח)" ,עד חיותם" (יהושע ה'
ח') ,ועד מותם ...אבל אחרי פסח יש עבודה לכורך" ,מרור כורך שלחן עורך" ,כי
ספר זה נקרע וספר זה נחבט וספר זה נשרט" ...או מת או נשבר או נשבה אין
רואה" (שמות כ"ב ט') .אבא ע"ה לא היה עושה ככה ,ומשתמש באותם הספרים
כל השנה כולה .אבל היה נזהר בדבר אחד כל השנה ,שלא להניח ספרים על
השלחן בשעת האוכל .ואם אתה רוצה לעיין בספר ,תקח אותו ביד .ואם ידיך
לא נקיות אל תגע בספר בכלל .וממילא אין שום בעיה בפסח .וגם בפסח
בשעת האוכל אל תביא ספר לשלחן .מי שלא זהיר כל השנה בזה ,לפחות
בפסח לא יביא ספר על השלחן בשעת האוכל ,כי לפעמים דבוק חמץ בספר
ונופל באוכל בפסח ,בשביל מה לך את זה?! החזון איש ע"ה לא היה משתמש
בפסח בספרים שלומד בהם כל השנה ,אלא קונה מסכת פסחים חדשה או
ספר עץ חיים של קבלה ,ולומד בהם כל שבעת ימי הפסח .אבל אנחנו לא
הגענו לחזון איש ,ולפחות נשמור שלא ידבק חמץ בספרים.

נבואת יחזקאל על ארץ ישראל
 .כהיום אמרנו בהפטרה (של פרשת פרה) דבר פלא פלאים שאי אפשר להאמין.
העולם לא יודעים מי זה יחזקאל הנביא (היום יש ספר חדש שכתב תלמיד חכם
אחד ,ומצא ביחזקאל רמזים נפלאים .אבל אני לא מדבר ברמז אלא בפשטות),24
 .23יש "חכמים גדולים" שאומרים :מה פתאום? אנחנו לא עושים כמו רבנו תם .אבל רבנו תם
לא אמר את זה מלבו ,אלא כתוב בגמרא (פסחים צ"ד ע"א) שיש ארבעה מילין מהשקיעה עד
צאת הכוכבים ,ומה שהגאונים אומרים רק תלתא רבעי מיל ,הם מדברים על צאת הכוכבים של
ההלכה ,שאם יצאו שלשה כוכבים זה לילה (סימן רצ"ג ס"ב) .אבל צאת הכוכבים של המציאות
זה שיוצאים כל הכוכבים ,וכמו בבוקר בעלות השחר שכל השמים זרועים כוכבים ,אותו הדבר
בערב .יש אומרים שרבי יהודה חזר בו מפסחים לשבת ,וזו דעת מהר"ם אלשקר (סימן צ"ו) .אבל
זה דבר לא מובן ,למה לא נאמר הפוך שחזר בו משבת לפסחים?! (ועיין בשו"ת בית נאמן ח"א
חאו"ח סימן כ"ה עמ' קמ"ב) .אלא האמת שיש צאת הכוכבים של ההלכה שזה תלתא רבעי מיל,
ויש צאת כוכבים של המציאות שיוצאים כל הכוכבים שזה ארבעה מילין אחרי השקיעה .לכן
כמו שבבוקר אתה מוסיף על הנץ שעה וחומש או שעה ורבע (כל יום לפי החשבון שלו) ,גם בסוף
היום תעשה אותו דבר בזה.
 .24הוא כותב על השואה" :וְ ָהעֹלָ ה על רוחכם היו לא תהיה ,אשר אתם אומרים נהיה כַ גוים
ְּכמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן" (יחזקאל כ' ל"ב) .היום אין עבודה זרה מעץ ואבן ,אבל
אברבנאל כתב בזמנו שזה הנצרות והאיסלם ,הנצרות זה "עץ" שנתלה עליו אותו האיש (היום
אנשים שמפחדים מעין רעה נוגעים בעץ ,למה? בגלל שנתלה עליו אותו האיש וחושבים שזו סגולה מעין
הרע .אבל זה שגעון של הגוים ,והעולם עושים את זה) ,והאיסלאם זה "אבן" שיש לערבים אבן במכה
(וקוראים לה "אלכּ עבה") .וא"כ "לשרת עץ ואבן" הכוונה לשרת את הנוצרים והערבים .וממשיך
שם" :חי אני נאום ה' אלקים אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם" (שם
פסוק ל"ג) .מתי היתה חמה שפוכה? בשואה שהיתה בימינו .וזו הכוונה "ביד חזקה ובזרוע נטויה",

שלא תוכלו לימלט מהיהדות שלכם .אתם רוצים להיות כמו הגוים ,ובא היטלר ימ"ש ואמר :מי
שסבא רבא שלו היה יהודי שהתנצר ,עדיין דם יהודי זורם בעורקי הנכדים והנינים שלו ,וצריך
ללכת לשריפה .לפעמים באים לכומר בכנסיה ואומרים לו :אתה הולך לשריפה .הוא מתפלא :מה
עשיתי? ואומרים לו :סבא רבא שלך היה יהודי .היום הוא לא יודע מזה ,אבל זה לא אכפת להם.
זהו "בחמה שפוכה" ,שלא תוכלו לברוח מהקב"ה .הרמב"ם (באיגרת תימן) כותב :זאת התורה לא

בשעה שהצביון היהודי בסכנה :השבת ,המשפחה היהודית ,הכותל

ָ
יַח ַד ּכֻּל ָם ְקדֻּׁשָה ל ְך יְׁשַּל ֵׁשּו
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והוא אומר בהפטרה של היום שכ"כ מתוקה מדבש" :כה אמר ה' אלקים ביום
ַט ֲה ִרי אתכם מכל עוונותיכם ,והושבתי את הערים ונבנו ֶה ֳח ָרבוֹ ת" (יחזקאל ל"ו
ל"ג) .והכוונה שייבנו כל החרבות שפעם היו בארץ ישראל ,חורבת רבי יהודה
החסיד וחורבה מכאן וחורבה משם .25וממשיך "והארץ ַה ְ ּנ ַׁש ָּמה תעבד תחת
אשר היתה שממה לעיני כל עובר" (שם פסוק ל"ד) ,שהארץ היתה שממה מאות
שנים .פעם (בשנת תרצ"ו) היה ויכוח הערבים עם היהודים על ארץ ישראל,
וישבה ועדת "פיל" ,26לדון למי לתת את הארץ הזאת (ובסוף עשו פשרה לא
נכונה בזה) .האנגלים אמרו :היהודים והערבים האלה משוגעים ,על מה אתם
ָר ִבים?! על ארץ מקוללת שממה שאין בה כלום .אמרתם ארץ מקוללת וארץ
שממה? הנה עכשיו היא הארץ הכי מבורכת בעולם .27אח"כ כתוב" :ואמרו
הארץ ַה ֵּלז ּו ַה ְ ּנ ׁ ַש ָּמה היתה כגן עדן ,והערים ֶה ֳח ֵרבוֹ ת וְ ַה ְנ ַּׁש ּמוֹ ת והנהרסות
בצורות יָ ׁ ָשבוּ" (שם פסוק ל"ה) ,הן בצורות ובנויות לתלפיות.

מיני מדינות קטנות .אבל שיידעו "כי אני ה׳ בניתי הנהרסות" ,הבנין הזה לא
בידי אדם .ועובדה ,שאלף תשע מאות שנה אף אחד לא היה יכול לבנות את
הארץ ,ועשר אומות באו לכבוש את ארץ ישראל מדינה אחר מדינה ,אבל
ארץ ישראל נשארה שממה ועוד יותר .אבל כאשר הקב"ה בונה זה משהו
אחר" ,אני ה' דברתי ועשיתי" .כתוב בזוהר (פרשת צו דף ל"ב ע"א) "דברתי
ועשיתי" ,מה שדברתי זה כמו שנעשה כבר .הקב"ה דיבר עם יחזקאל הנביא
שחי בזמן חרבן בית ראשון ,ומאז ועד ימינו זה אלפיים ושלש מאות שנה (אם
לא יותר) ,ונעשו הדברים האלה .כאשר אתה רואה את זה אתה מצטמרר ,ולא
יכול לקרוא את זה בשויון נפש .אמנם אתה מנגן את ההפטרה יפה מאד ,חזק
וברוך ...אתה אוהב להיות נגן ,אבל צריך להכניס את הדברים ללב ,ומי יכול
לומר דבר כזה?! והנה ב"ה זכינו לראות את כל הדברים האלה.

 .אכהפסוק האחרון נפלא מאד" :וידעו הגוים אשר ישארו סביבותיכם ,כי
אני ה' בניתי הנהרסות נטעתי הנשמה ,אני ה' דברתי ועשיתי" (שם פסוק ל"ו).
מה הפירוש אשר ישארו סביבותיכם? יחזקאל הנביא רואה שלעתיד לבוא
כל הגוים שהיו בזמנו כבר אינם ,מצרים העתיקה איננה ופרס איננה ומדי
איננה ועמון איננה ומואב איננה ואדום איננה ואשור איננה ,ולא נשאר
מהם כלום .אבל ישארו כמה גוים סביבותיכם ,כמו אמריקה ורוסיה וכל

יהי רצון שדברי התורה האלה יהיו לעילוי נשמת רב העיר ,הרב הגאון
רבי משה יהודה לייב לנדא בן חיה מינה זצ"ל ,שנפטר היום .28זכותו וזכות
המעשים הטובים שעשה יעמדו לו בעולם הבא ,ויעמדו לכל ישראל .ברוך
ה׳ לעולם ,אמן ואמן.

"אני ה' דברתי ועשיתי"

ימלט ממנה איש מבני יעקב לעולם ,לא הוא ולא זרעו ולא זרע זרעו ,ירצו או לא ירצו( .זה הנוסח
המדוייק שם) .חייבים לחזור לתורה ,ואין מה לעשות אחרת.

 .25לפני מאה שנה בזמן שהיו בונים כאן כל מיני ישובים כמו זכרון יעקב וכדו' ,היו באים תלמידי
חכמים צדיקים וכאשר רואים את הישוב היו מברכים" :ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם מציב
גבול אלמנה" .וכמו שכתוב (ברכות נ"ח ע"ב) :הרואה ערי ישראל בישובן מברך את זה.
 .26זה לא פיל ממש אלא בן אדם שקראו לו "פיל"...
 .27אתם זוכרים שרבי דוד שירו שיחיה פעם שר כאן "סובבתי סובבתי בכל העולם רק ישראל
הטובה מכולם" .וזאת אמת .אמנם אני לא מכיר הרבה ארצות ,והייתי פעם אחת בדרום אפריקה
וכמה פעמים באמריקה ובצרפת ,אבל אין ארץ מבורכת כמו ארץ ישראל .ובמיוחד בשנה הזאת
שירדו גשמים לרוויה" ,ונתתי גשמיכם בעתם" (ויקרא כ"ו ד') .בעל הטורים כותב" :ונתתי מטר
ארצכם בעתו" (דברים י"א י"ד) ,בעתו גימטריא בלילות ,איזה לילות הכי טובים לגשם? זה לילות
שבת (תענית כ"ג ע"א) ,כי בשבת אנשים בבית רגועים וישנים והגשם יורד להם ,וכאשר קמים
בבוקר נהנים מאויר טוב.

מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב ,הוא יברך את כל השומעים
והרואים בלוין ,והקוראים ב"בית נאמן" .תבורכו מפי עליון ,לאורך ימים ושנות
חיים ,בריאות איתנה והצלחה רבה ,אושר ועושר וכבוד ,ובניהם ובני בניהם
יהיו שומרים תורה ומצוות ,ונזכה לגאולה שלימה במהרה בימינו ,אמן ואמן.
 .28פעם סיפרתי בשבחו שנתן אורז כשר לפסח לספרדים (עלון מס'  7אות י"ח ,ומס'  57אותיות
ח'-י"ב) .עד ימיו היו עושים "ארזינה" אורז ביחד עם קמח וסולת ,ושאלו אותם :למה אתם עושים

את זה? אמרו" :אנחנו לא אוכלים אורז בפסח" .אבל אחיכם הספרדים אוכלים אורז ,ולא יודעים
שזה חמץ .ובא הרב לנדא ועשה אורז לבד ,ולא כתב עליו כשר לפסח אלא כתב "אין בו חשש
חימוץ" ,כי אם יכתוב כשר לפסח אז גם האשכנזים בעוונות יאכלו מזה ...לכן כתב שאין בו חשש
חימוץ ,וזו אמת" ,יאכלו ענוים וישבעו" (תהלים כ"ב כ"ז).

עורך :הרה"ג ר'
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מי בתמונה?
ַמלְ ֲאכֵ י ַה ָּׁש ֵרת ִמ ְסּת ְֹוב ִבים ִמ ַּביִת לְ ַביִת ְּבלֵ יל ֶּפ ַסח
ּקּודא ּבָ ַתר
ּקֹור ִאים לִ ְפנֵ י ַה ַהּגָ ָדהּ“ ,פִ ָ
יֵׁש ֶק ַטע ּכָ ל ּכָ ְך י ֶָפה ֶׁש ְ
קּוח ֵמ ַהּז ַֹהר (רעיא מהימנא פרשת בא דף מ’ עמוד
ָּדא”ֶׁ ,שּלָ ַ
ב’)ָׁ ,שם ּכָ תּוב ֶׁש ַּמלְ ֲאכֵ י ַה ָּׁש ֵרת ִמ ְסּתֹובְ בִ ים ִמּבַ יִת לְ בַ יִת
אֹומ ִרים
ּבְ לֵ יל ֶּפ ַסחּ ,ובָ ִאים ַא ַחר ּכָ ְך לַ ָּקדֹוׁש ּבָ רּוְך הּוא וְ ְ
עֹוׂשים
ּתֹודה ַעל ָה ָעם ַהּנִ ְפלָ א ֶׁשּיֵׁש לְ ָך בָ עֹולָ םֶׁ ,שּכֻ ּלָ ם ִ
לֹוָ :
ֶּפ ַסח ּבְ אֹותֹו לַ יְלָ הֹ ,לא ֶא ָחד ּבְ יֹום זֶ ה וְ ֶא ָחד ּבְ יֹום ַא ֵחר,
עֹוׂשים ֶאת זֶ ה.
וַ ֲא ִפּלּו ֶׁש ֵהם ְמ ֻפּזָ ִרים ּבְ כָ ל ָהעֹולָ םֵ ,הם ִ
ֲאנִ י ִה ְרּגַ ְׁש ִּתי ֶאת ִּדבְ ֵרי ַהּז ַֹהר ַהּזֶ ה ּבְ לֵ יל ֶּפ ַסח ָה ִראׁשֹון
ִיתי בָ ָא ֶרץּ ,בִ ְׁשנַ ת תשל”בַ ,א ֲח ֵרי ֶׁשּגָ ַמ ְרנּו ֶאת ַה ְּת ִפּלָ ה
ֶׁש ָהי ִ

ּבְ בֵ ית ַהּכְ נֶ ֶסת “ּבֵ ית ַר ֲח ִמים” ּבְ ַפ ְר ֵּדס ּכַ ץָ ,חזַ ְר ִּתי ַהּבַ י ְָתה
ׁשֹומ ַע ֶאת ַה ַהּגָ דֹותַּ ,פ ַעם
לְ ִק ְריַת ֶה ְרצֹוג ,וְ כָ ל ַה ֶּד ֶרְך ֲאנִ י ֵ
רֹוק ִאיתַּ ,ופ ַעם ּבִ נְ ִע ָימה
ּבִ נְ ִע ָימה ֵת ָימנִ יתַּ ,ופ ַעם ּבִ נְ ִע ָימה ָמ ָ
אֹומ ִרים ֶאת אֹותֹו נ ָֹסחַ ,רק ֶׁש ֶא ָחד
ַא ְׁשּכְ נַ ּזִ יתֲ ,אבָ ל ּכֻ ּלָ ם ְ
“הא לַ ְח ָמא” ,וְ ֶא ָחד א ֵֹומר “ּכְ ָהא לַ ְח ָמא” ,וְ ֶא ָחד א ֵֹומר
א ֵֹומר ָ
אֹומ ִרים אֹותֹו ָּדבָ ר ,לַ ְח ָמא ַענְ יָא
“הא לַ ְח ָמא”ֲ ,אבָ ל ּכֻ ּלָ ם ְ
ֵ
ִּדי ֲאכָ לּו ַאבָ ָה ָתנָ א וְ כּו’ֵ ,איזֶ ה י ִֹפי ,זֶ ה ָהיָה כְ מֹו ִס ְימּפֹונְ יָה
ֶׁשל ִׁש ִיריםָ ,הי ְָתה ַה ְרּגָ ָׁשה נִ ְפלָ ָאה( .גליון  7אות מ”א ,וגליון
 59אות כ”ז והערה .)23

ִמנְ ַהג ַה ְ"ּב ִס ָיסה" ְּבלֵ יל רֹאׁש ח ֶֹדׁש נִ ָיסן
דּוע ֵאצֶ ל ַה ְּט ִריּפֹולִ ָיטנִ ים וְ ַהּגֶ ְ'רּבָ ִאים ,חּוץ ֵמ ַה ִּמ ְׁשּפָ ָחה ֶׁשּלָ נּו
יֵ ׁש ִמנְ ָהג ֶׁשּיָ ַ
"מאזּוז" ֶׁש ֲאנַ ְחנּו יֹוצְ ֵאי דֹפֶ ן וְ יֹוצְ ִאים ִמן ַהּכְ לָ ל ּבָ זֶ הַּ ,ומהּו ַה ִּמנְ ָהג ַהּזֶ ה? ּבְ לֵ יל
ָ
עֹוׂשים "ּבְ ִס ָיסה" (הנקראת בפי כולם "בשישה") ,וְ ָׂש ִמים ֶק ַמח
רֹאׁש ח ֶֹדׁש נִ ָיסן ִ
אֹומ ִרים "יָא ַפ ָתאח
לֹוק ִחים ַמ ְפ ֵּת ַח וְ ְ
עֹורים ִעם ֶׁש ֶמן [וְ ָׂש ִמים ְּת ִחילָ ה ֶק ַמח]ְ ,
ְׂש ִ
לֹומר ֶׁש ִּת ְפ ַתח לָ נּו ָׁשנָ ה טֹובָ הֵ .איְך
ּבְ לָ א ַמ ְפ ָּתאח וְ כּו' ַּת ְרזַ ְקנָ א וְ ַת ְרזַ ק ִמּנָ נָ א"ּ ,כְ ַ
עֹוׂשים ֶאת ְּת ִחּלַ ת ַה ָּׁשנָ ה בְ נִ ָיסן
ִה ְת ִחיל ַה ִּמנְ ָהג ַהּזֶ ה? יֵׁש ִמי ֶׁשּכָ ַתב ֶׁש ַּפ ַעם ָהיּו ִ
(עיין בספר יוחסין דף ז' סוף ע"ב) ,וְ כֵ יוָ ן ֶׁש ְּת ִחּלַ ת ַה ָּׁשנָ ה זֶ ה ִס ָימן טֹוב לְ כָ ל ַה ָּׁשנָ ה,
לָ כֵ ן ָהיּו ִ
עֹוׂשים ֶאת ַה ִּמנְ ָהג ַהּזֶ ה (עיין באור תורה ניסן תשמ"ט סי'מן ק"ב אות א',
ובספר אסף המזכיר ערך בסיסה)ֲ .אבָ ל ִמ ְתּבָ ֵרר ֶׁשּיֵׁש ִסּבָ ה ַא ֶח ֶרתּ ,כִ י ַפ ַעם ָהיּו
ֲאנָ ִׁשים הֹולְ כִ ים לַ ֲעבֹד ּבַ ּכְ ָפ ִרים ,וְ ֹלא ָהי ְָתה לָ ֶהם ֶא ְפ ָׁשרּות לָ בֹוא לַ ּבַ יִת ּכָ ל ֶע ֶרב
ַׁשּבָ תָ ,אז ָהיּו ּבָ ִאים ַרק ּכָ ל ִׁש ָּׁשה ֳח ָד ִׁשיםּ ,בְ רֹאׁש ח ֶֹדׁש נִ ָיסן לִ ְפנֵ י ֶפ ַסח ,וְ לִ ְפנֵ י
יֹוד ִעים ָמה ִאּתֹוָ ,אז ּכְ ֶׁש ַּמּגִ ַיע
נֹודד וְ ֹלא ְ
רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה .וְ כֵ יוָ ן ֶׁשּבַ ַעל ַהּבַ יִת ָהיָה ֵ
עּודה ְמי ֶֻח ֶדת
עֹוׂשים ְס ָ
ִית? וְ לִ כְ בֹודֹו ָהיּו ִ
אֹומ ִרים לֹוּ :בָ רּוְך ַהּבָ אֵ ,איפֹה ָהי ָ
ַהּבַ י ְָתה ְ
ּמּוקים וְ כּו' ,לָ כֵ ן
ֶׁשל ַה"ּבְ ִס ָיסה" ַהּזֹאתֶׁ ,שּכַ ּנִ ְר ֶאה זֶ ה אֹכֶ ל ָט ִעים ִעם ְּת ָמ ִרים וְ צִ ִ
נֹוהגִ ים לַ ֲעׂשֹות ֶאת זֶ ה.
ֲ
אֹומ ִרים ּכָ ל ִמינֵ י
עֹוׂשים ֶאת ַה ִּמנְ ָהג ַהּזֶ ה? ְ
לָ ָּמה ֲאנַ ְחנּו ִ(מ ְׁש ַּפ ַחת ָמאזּוז) ֹלא ִ
"מאזּוז"
ּפּורים ֶׁשּבִ זְ ַמן ּבֵ ית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַמאזּוז ִהּגִ יעּו ְמ ֻא ָחר ,וְ ַה ִּמּלָ ה ָ
ִס ִ
"מאזּוז" ֵאינָ ּה ִמּלְ ׁשֹון ִאחּור
זֶ ה לְ ׁשֹון ִאחּור וְ כּו'ֲ .אבָ ל זֶ ה ֵאינֹו נָ כֹוןּ ,כִ י ַה ִּמּלָ ה ָ
"מאזּוז" .וְ לָ ָּמה ֹלא נָ ֲהגּו ּבַ ִּמנְ ָהג ַהּזֶ ה?
ּבִ כְ לָ לֶ ,אּלָ א יֵׁש ֲעי ָָרה ּבִ ְס ָפ ַרד ֶׁשּנִ ְק ֵראת ַ
"מאזּוז" ִהּגִ ָיעה
יֹותר נְ כֹונָ ה ִמּכָ ל ַה ִּד ְמיֹונֹות ָה ֵאּלֶ הּ ,כִ י ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַ
יֵׁש לִ י ַה ְׁש ָע ָרה ֵ
יֹותר (עיין בספר מגדולי ישראל ח"ב עמ' קנ"ח),
ֵמ ָה ֲעי ָָרה ַהּזֹאת ּבִ ְס ָפ ַרד ְמ ֻא ָחר ֵ
וְ כֵ יוָ ן ֶׁש ֵהם ּבָ אּו ִמ ְּס ָפ ַרד ָאז ֹלא נָ ֲהגּו בָ זֶ הִּ ,ומי ֶׁשּנָ ַהג נָ ַהג ִּומי ֶׁשֹּלא נָ ַהג ֹלא
נֹוהגִ ים ּבָ זֶ הָ ,מה
נֹוהגִ ים וַ ֲאנַ ְחנּו ֹלא ֲ
נָ ַהג ,וְ לָ כֵ ן יֵׁש עֹוד ִמנְ ָהג ֶׁשּכָ ל ַהּגֶ ְ'רּבָ ִאים ֲ
ׂשֹור ִפים
עֹוׂשים ֶאת ַהּבְ ִד ָיקה ִּומּיָד ְ
ַה ִּמנְ ָהג? ּבְ לֵ יל ּבְ ִד ַיקת ָח ֵמץ ּבְ גֶ ְ'רּבָ א ָהיּו ִ
ׂשֹור ִפין ּבִ ְת ִחּלַ ת ֵׁשׁש (פסחים דף י"א
ֶאת ֶה ָח ֵמץ ּבַ ּלַ יְלָ ה ,וְ ִאּלּו בַ ִּמ ְׁשנָ ה ְמפ ָֹרׁש וְ ְ
חֹוׁשׁש ֶׁשּיָבֹואּו ֻחלְ ּדֹות
ּכֹותב ֶׁש ִאם ֵ
ע"ב)ָ .א ְמנָ ם ָה ַר ָמ"א (סימן תמ"ה סעי' א') ֵ
וְ ַעכְ ּבָ ִרים ֶא ְפ ָׁשר לִ ְׂשרֹף ּבַ ּלַ יְלָ הֲ ,אבָ ל ּבְ כָ ל גֶ ְ'רּבָ א יֵׁש ֻחלְ ּדֹות וְ ַעכְ ּבָ ִרים וְ ֵאצֶ ל
ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַמאזּוז ֵאין ֻחלְ ּדֹות וְ ַעכְ ּבָ ִרים?! ֶאּלָ א בְ גֶ ְ'רּבָ א נָ ֲהגּו בְ ִמנְ ָהג זֶ ה (ויש לו
"מאזּוזִ ים" ִמ ְּס ָפ ַרד ֹלא
מקור בפרוש רבנו חננאל פסחים דף ו' סע"ב)ּ .וכְ ֶׁש ִהּגִ יעּו ַה ָ
נָ ֲהגּו ּבָ זֶ ה( .גליון  105אותיות ג’ וד’ והערה .)6

"ׁשּבַ ת ַהח ֶֹדׁש" וְ גַ ם רֹאׁש ח ֶֹדׁש נִ ָיסןָ ,אז צָ ִריְך לִ ְקרֹא ּגַ ם ָּפ ָר ַׁשת
אַ .ה ַּׁשּבָ ת ַהּזֹו ַ
קֹור ִאים ק ֶֹדם ּכֹל ּפָ ָר ַׁשת ַּתזְ ִר ַיעַ ,א ַחר ּכָ ְך
ַהח ֶֹדׁש וְ גַ ם ָּפ ָר ַׁשת רֹאׁש ח ֶֹדׁש .וְ לָ כֵ ן ְ
"ּוביֹום ַה ַּׁש ָּבת") ,וְ ַא ַחר
(ּומ ְת ִחילִ ים ִמן ְ
אׁשי ָח ְד ֵׁשיכֶ ם" ַ
ּפָ ָר ַׁשת רֹאׁש ח ֶֹדׁש "ּובְ ָר ֵ
"הח ֶֹדׁש ַהּזֶ ה לָ כֶ ם רֹאׁש ֳח ָד ִׁשים" .לָ ָּמה ַה ֵּס ֶדר ַהּזֶ ה? ּכִ י
ּכָ ְך ּפָ ָר ַׁשת ַהח ֶֹדׁש ַ
קֹודם" (ברכות דף נ"א עמוד ב') ,וְ לָ כֵ ן ק ֶֹדם ּכֹל
"ּת ִדיר וְ ֶׁש ֵאינֹו ָת ִדירָּ ,ת ִדיר ֵ
ָ
יֹותר ִמ ָּפ ָר ַׁשת ַהח ֶֹדׁש ,וְ ַא ַחר
בּועַ ,א ַחר ּכָ ְך רֹאׁש ח ֶֹדׁש ֶׁשהּוא ָּת ִדיר ֵ
ָּפ ָר ַׁשת ַה ָּׁש ַ
עֹוׂשים ֶאת ַה ֵּס ֶדר ַהּזֶ ה.
ּכָ ְך ָּפ ָר ַׁשת ַהח ֶֹדׁש ֶׁשּזֶ ה ַרק ַּפ ַעם ַא ַחת ּבְ ָׁשנָ ה ,לָ כֵ ן ִ
בּוע עֹולִ ים ִׁש ָּׁשה
בֵ .איְך ַה ֵּס ֶדר ֶׁשל ָה ֲעלִ ּיֹות? ּבַ ֵּספֶ ר ָה ִראׁשֹון ֶׁשל ָּפ ָר ַׁשת ַה ָּׁש ַ
[ׁשחֹובַ ת ַהּיֹום
אֹומ ִרים ַק ִּדיׁש ּכִ י ֲע ַדיִן ֹלא גָ ַמ ְרנּו ִׁשבְ ָעה עֹולִ ים ֶ
ֲאנָ ִׁשים ,וְ ֹלא ְ
קֹור ִאים "ּובְ יֹום ַה ַּׁשּבָ ת",
ּבְ ַׁשּבָ ת ּבְ ִׁשבְ ָעה עֹולִ ים]ּ ,בַ ֵּספֶ ר ַה ֵּׁשנִ י ֶׁשל רֹאׁש ח ֶֹדׁש ְ
אֹומ ִרים ַק ִּדיׁשּ ,ובַ ֵּספֶ ר ַה ְּׁשלִ ִיׁשי ֶׁשל
וְ כֵ יוָ ן ֶׁש ִּסּי ְַמנּו ּבָ זֶ ה ֶאת ִׁשבְ ָעה ָהעֹולִ יםָ ,אז ְ
אֹומ ִרים
"הח ֶֹדׁש ַהּזֶ ה לָ כֶ ם רֹאׁש ֳח ָד ִׁשים" ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך ְ
קֹור ִאים ַ
ָּפ ָר ַׁשת ַהח ֶֹדׁש ְ
ּתֹורה
ַק ִּדיׁש (לְ ִפי ִמנְ ָהגֵ נּו – ַה ַּק ִּדיׁש ַא ֲח ֵרי ַה ַה ְפ ָט ָרהֶׁ ,שֹּלא לְ ַה ְפ ִסיק ֵּבין ְק ִר ַיאת ֵס ֶפר ָ
יׁשים.
אֹומ ִרים ְׁשנֵ י ַק ִּד ִ
יֹוסף ֶּבן ִמיגָ אׁש .ואכמ"ל) .נִ ְמצָ א ֶׁש ְ
לַ ַה ְפ ָט ָרהּ .כְ ַד ַעת ַר ֵּבנּו ֵ
ּדֹומהּ ,וכְ בָ ר ָק ָראנּו ּבַ ֵּס ֶפר
ַמה ּי ְִהיֶה בְ ִמ ְק ֶרה ֶׁשּבָ אּו ֲח ָתנִ ים ּובַ ֲעלֵ י ּבְ ִרית וְ כַ ֶ
יׁשים אֹו ֹלא? זֹו
ֹלׁשה ַק ִּד ִ
אֹומ ִרים ְׁש ָ
יֹותר עֹולִ יםַ ,ה ִאם ְ
ָה ִראׁשֹון ִׁשבְ ָעה אֹו ֵ
טּורזָ א וְ ַרּבִ י סּוסּו ּכ ֵֹהן
ְׁש ֵאלָ ה ֶׁשּנֶ ְחלְ קּו ּבָ ּה ַחכְ ֵמי ּתּונֶ ס וְ גֶ ְ'רּבָ אַ ,רּבִ י ָּדוִ ד כְ ְ
וַ ֲא ֵח ִרים (בחוברת "הירח" הראשונה תשרי תש"ח סי' ב' ,ובשו"ת שארית יוסף
רּורהָ .מ ָרן ָה ַרב עֹובַ ְדיָ ה ע"ה (שו"ת
חלק או"ח סימן ל"ו)ֲ ,אבָ ל ֵאין ַה ְחלָ ָטה בְ ָ
ֹלׁשה
אֹומ ִרים ְׁש ָ
אֹומר ֶׁשּבְ ִמ ְק ֶרה ּכָ זֶ ה ְ
יביע אומר חלק ד' חאו"ח סימן כ"ב) ֵ
יׁשיםַ ,ק ִּדיׁש ּבְ סֹוף ֵס ֶפר ָה ִראׁשֹון וְ ַק ִּדיׁש ּבְ סֹוף ֵס ֶפר ַה ֵּׁשנִ י וְ ַק ִּדיׁש ּבְ סֹוף
ַק ִּד ִ
יׁשי( .גליון  105אותיות א' וב').
ֵס ֶפר ַה ְּׁשלִ ִ
גַ .ה ָּׁשנָ ה רֹאׁש ח ֶֹדׁש נִ ָיסן ָחל ּבְ ַׁשּבָ ת ,וְ ַה ְּׁש ֵאלָ ה ִהיאַ :ה ִאם ֻמ ָּתר לַ ֲעׂשֹות
מֹורנּו וְ ַרּבֵ נּו ַרּבִ י
ּבְ ַׁשּבָ ת ֶאת ַה"ּבְ ִס ָיסה" [ראה במדור ידע תדע] אֹו ֹלא? ֵ
יתה ַהּכ ֵֹהן זַ צַ ”ל נִ ְׁש ַאל ַעל זֶ ה בְ ֵס ֶפר זִ כְ ֵרי כְ ֻהּנָ ה (מערכת
ַר ֲח ִמים ַחי ְחוִ ָ
השי"ן אות ל')ַ ,ה ִאם ֻמ ָּתר לַ ֲעׂשֹות ֶאת זֶ ה ּבְ רֹאׁש ח ֶֹדׁש נִ ָיסן ֶׁש ָחל ּבְ ַׁשּבָ ת?
עֹוׂשים ְ"ּב ִס ָיסה") .וְ ָא ַמר
אֹו ּבְ ט"ּו בִ ְׁשבָ ט ֶׁש ָחל ּבְ ַׁשּבָ ת (ּכִ י ּגַ ם ְּבט"ּו ִּב ְׁש ָבט ִ
(מה ֶּׁש ָּצ ִריְך
ֶׁש ֻּמ ָתּר לַ ֲעׂשֹות ָּדבָ ר ּכָ זֶ ה ּבְ ַׁשּבָ תַ ,רק ֶׁשּצָ ִריְך לָ ִׂשים ּכַ ּמּות ְק ַטּנָ ה ַ
עּודה) וְ ֶׁשֹּלא לְ ָע ֵרב ּבְ כ ַֹח ֶאּלָ א ּבְ נַ ַחתּ ,כִ י ּכָ כָ ה ּכָ ַתב ָמ ָרן (בשלחן ערוך
אֹותּה ְס ָ
לְ ָ
סי' שכ"א סעיף י"ד-ט"ו) .וְ לָ כֵ ן ֻמ ָּתר לַ ֲעׂשֹות ּכָ ְך( .וראה עוד בחוברת אור תורה
ניסן תשמ"ט סימן ק"ב אות א')( .שם אות ה').

