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“על עלמות שיר”
חזק וברוך )לר’ כפיר פרטוש נר”ו על הפיוט “הלל תמלל”(. השיר הזה מיוחס א. 

לאבן עזרא, ואני לא יודע אם באמת הוא זה שכתב אותו. הוא נמצא בנוסח 
התימנים )הביאו לי כאן צילום מסידור שים שלום נוסח עדן )עמ’ של”ו(, ועדן זה בתימן(. 
התימנים לפעמים מביאים פיוט של חכמי ספרד ומשנים בו, ואתה מרגיש 
ר” מה  ֵנים ֶהָעָשׂ ְבָעה ַעל ְשׁ שזה לא המקור. וכאן הוא עוד מסובך: “מֹוִליְך ׁשִ
ָעה, ְזכֹור ָנא  ָעה ְכֶנֶגד ַאְרּבָ ְבָעה, ְוֵכן ַאְרּבָ ְבָעה ְיסֹוְבבּון ַעל ִשׁ זה? גם “ּבֹוֵרא ׁשִ
בּוָעה” מה זה לחבליך? ]א”ה: אולי כוונתו לעם ישראל  ּוְשׁ ִרית חֹוב  ּבְ ַלֲחָבֶליָך 
– “יעקב חבל נחלתו” )דברים ל”ט, ב’(. אבל עדיף לומר “לעמך” “לנחלתך”. וצ”ע[. 

ְחָתּ לקיים  ּה”? יש גירסא “ׂשַ ַחָתּ ר” מה זה “ׁשִ ל ִאּסָ ּה ְלַקֵיּם ּכָ ַחָתּ ה ׁשִ י ַאָתּ “ּכִ
כל איסר”, ואם כן, כוונתו: אמרת לקיים כל איסר, ולכן תקיים ברית חוב 
ֲעבֹוְרָנה ַעל ְיֵדי מֹוֶנה”  ה” אין לה משמעות(. “ָרזֹות ָתּ ַחָתּ ושבועה )אבל גירסת “ׁשִ
- הפסוק אמר )ירמיה ל”ג, י”ג( “עוד תעבורנה הצאן על ידי מונה” והוא כתב 
ֶגל מּול  ֶדּ ה  ָמּ ְוָשׁ ּה ְמֵהָרה ִתָבֶנה,  ָלּ ִתּ “ְוִעיר ַעל  רזות, כלומר הצאן העייפות. 
ר”. “ַהּכֹל ִיְכֶלה ְוִזְכְרָך לֹא ִיְכֶלה. ַהּכֹל ִיְבֶלה  ן ַהְמֻיָסּ ֶגל ַנֲחֶנה. ּוְכָאב ְיַרֵחם ַעל ַהּבֵ ּדֶ
ר". למה  ָך ַיׂשֹור ׂשַ ל ְוַגם ּבְ ל ַדּ י ְבָך ִיּדַ ה ָמֵלא. ִכּ ְמָך לֹא ִיְבֶלה. ַהּכֹל ָחֵסר ְוַאּתָ ְוִשׁ
חוזר “בך” פעמיים? יגיד “כי בך ידל דל וגם ישור שר”? ]שוב אומרים לי 
ל ֱאלִֹקים.  דֹול ַעל ּכָ שבאמת בגירסא אחרת אין תיבת “בך” השניה[. “ֶמֶלְך ּגָ
ֲעָך ְמֵהָרה  ִיְשׁ ָך פֹוֲחִדים ְורֹוִהים. ְוַעְבְדָך ְבּ בֹוִהים. ַהּכֹל ִמּמְ ֵמי ּגְ ְ ב ִמׁשּ ּגָ נֹוָרא ְוִנׂשְ
ר”. הבית האחרון יפה. ההתחלה, מי שיכול למצוא פירוש על זה: “מוליך  ְיֻבָשּׂ
שבעה על שנים העשר” )אומר ר’ כפיר: אולי פירושו, מוליך שבעה כוכבי לכת על 
שנים עשר מזלות. יפה מאד(. ו”ארבעה כנגד ארבעה” )אולי ארבעה יסודות? אבל 

“כנגד ארבעה” מה זה?( ו”לחבליך”. מה זה? 

“שוכן זבול ושבועה” או “שוכן זבולים שבעה”?
אני יודע שהתימנים משנים לפעמים מהנוסח המקורי. אנחנו אומרים ב. 

בסוף פיוט “עת שערי רצון”: “לבריתך שוכן זבול ושבועה, זכרה לעדה סוערה 
ונגועה”. והפירוש הוא: אתה שוכן זבול! תזכור את הברית והשבועה אשר 
“לבריתך שוכן זבולים  נשבעת לעדה סוערת ונגועה. והם גורסים ככה: 
שבעה” - שוכן בשבעה רקיעים. לא נראה שזה המקור, אבל עשו חכמה, כי 
הלשון “שוכן זבול ושבועה” דחוק, אז הם אמרו “שוכן זבולים שבעה”. אבל 
ואני נהגתי לקרוא ביום ראשון של  לא נראה שיש גירסא מקורית כזאת.  
ראש השנה “זבול ושבועה” וביום שני “זבולים שבעה”. אבל נראה שהנוסח 
המקורי היה “זבול ושבועה” - בריתך ושבועתך. יש כמה פעמים שהתימנים 
ברוב חכמתם משנים. אנחנו לא רוצים לשנות, אלא לשמור את הנוסח, 
אם יש מלה לא מדויקת אז אין ברירה מוכרחים להגיה. אבל אם הדברים 

מדויקים, אתה מתחכם על הפייטן, למה להתחכם עליו?!

מי שעולה רביעי הוא מחבר
היום קראנו שתי פרשיות “תזריע ומצורע”, דבוקים וקשורים ביחד. ג. 

במקרה שהפרשיות מחוברות מי שעולה רביעי הוא מחבר, ככה היו אומרים 
בחוץ לארץ – “רביעי מחבר, בכבוד”. כתבו שכל פעם שהשנה פשוטה )לא 
מעוברת( הם מחוברים, ואם השנה מעוברת - יש לנו חודש שלם נוסף, אז 

מחלקים אותם לשתים. 

 “מעיין אחד הוא, התורה טמאתו והתורה טהרתו”
 וגזירת הגאונים

בפרשת תזריע מבואר שיש דם טוהר, זה “דמי ָטֳהָרה” )ויקרא י”ב, ד’. ועוד(. ד. 
לא “ָטֳהָרּה" אלא “ָטֳהָרה” בלי דגש )בלי מפיק ה”א(. אע”פ שיש דם, זה דם 
טהור. ולמה הוא טהור? יש שתי דעות בגמרא )נדה דף ל”ה ע”ב(, יש אומרים 
שתי מעיינות הם, ויש אומרים מעיין אחד הוא, התורה טמאתו והתורה 
טהרתו. בימים אלה ואלה זה נקרא טהור, ולאחר מכן יהיה טמא. מתי נקרא 
טהור ומתי נקרא טמא? בלידת זכר שבעה נקיים הראשונים, בלידה יש דם 
נדות היא צריכה לספור שבעה ימי טומאה. ובלידת נקבה צריכה ארבעה 
עשר יום )כפול מלידת זכר(. ואחרי הארבעה עשר בנקבה ושבעה לזכר )ועוד 
ז’ נקיים( באים ימי הטוהר, שאפילו אם יהיה דם ממש, מותרים מדאורייתא 

ומדרבנן, אבל הגאונים אמרו שעלולים בני אדם לטעות ולא יבינו, ובמיוחד 
אם אנחנו תופסים כמאן דאמר מעיין אחד הוא התורה טמאתו והתורה 
טהרתו1, ובני אדם עלולים להיכשל גם באיסור דאורייתא, כי יאמרו אם זה 

1.  יש ספר נפלא “עליות אליהו”. העולם לא מבינים את הערך שלו, כולו בנוי על פי לשונות בגמרא, 
אומר שם )דף י”ז ע”ב( שהגאון מוילנא הראה שהחכמות החיצוניות גם כן מקורן מהתורה, “מעיין 
אחד הוא התורה טמאתו והתורה טהרתו” - אם אדם לומד תורה לשם שמים, אז גם כשילמד 
חכמות ישתמש בהן לתורה. ואם אדם לומד תורה שלא לשם שמים אז התורה טמאתו, הוא לומד 
בשביל כפירה. ותדעו לכם שהיום הכפירה הדלדלה הרבה. פעם היה “אריסטו” וזה משהו אדיר 
שאי אפשר לחלוק עליו. כתבו עליו פעם שיש לו שכל כמעט כמו הנביאים, דרגה אחת מתחת 
לנביאים. היום אומרים “דרגה אחת מתחת ההבלים”... הוא לא יודע בין ימינו לשמאלו, כמה 
פעמים כתב דברים בלי לבדוק. אני לא יודע כמה רגלים יש לזבוב, אבל הוא כתב מספר ויצא 
אחרת. איך אתה כותב דבר כזה? תקח זבוב ותבדוק. הרי יש זבובים ביון. “המבלי אין קברים 
במצרים”?!  )שמות י”ד י”א(... לפני שתכתוב תבדוק, תראה. אבל הוא לא אכפת לו. אז הלשון הזה 
בס’ עליות אליהו “מעיין אחד הוא התורה טמאתו והתורה טהרתו” הוא לקח אותו מהגמרא. 

בעליות אליהו שלי כמה פעמים אני כותב בגליון: זה לקוח ממדרש, זה לקוח מגמרא. יש לי 
עליו הרבה הערות ואין לי כח להוציא אותו מחדש )בא אלי תלמיד חכם אחד אשכנזי, אמר לי אם יש 
לך הערות או מקורות על ספר עליות אליהו או תולדות אדם תביא לי. אמרתי לו אני אאסוף אותם ואביא 
לך ותשלם לי חמש מאות שקל. כתבתי לו כמה הערות. אחרי שקבל אמר לי: לא לא, המחבר של תולדות 
אדם )תולדותיו של רבי זלמן מוילנא( הוא משתמש בספרי משכילים. אוי ואבוי, לא רוצה לא רוצה לא 
רוצה. אמרתי לו: מה אכפת לך? הספרים כבר קיימים ולומדים בהם בישיבות, ומקבלים מהם חשק ללמוד 

בתורה. תראה איך הגר”א היה יודע הכל בעל פה, תראה 
איך רבי זלמן היה יודע כל הש”ס בלשונו בעל פה. אמר 
לי: לא לא, לא רוצה. אמרתי לו: אחזיר לך את הכסף? 
אמר לי: לא, אתה טרחת בשבילי, קח את הכסף. אז 
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כשר הכל כשר - אם זה דם טהור תמיד זה דם טהור. לכן גזרו על דם טוהר, 
והגזירה הזאת לא התפשטה אז, רק בספרד. ספרד והגאונים היו קרובים, 
אז ההשפעה של הגאונים הגיעה לספרד, ואילו ההשפעה למדינות אשכנז 
לא הגיעה, שם למדו רק גמרא. לכן פעם אחת שאלו את מהר”ם מרוטנברג 
)עיין בתשובות מיימוניות הלכות איסורי ביאה סי’ ה’, מרדכי פ”ב דשבועות סימן תשל”ח( 

איך הרי”ף בשבועות כתב כך וכך ומשמע שהוא אוסר דם טוהר? אמר להם: 
לא יכול להיות, גמרא מפורשת שמותר ולא ראינו שגזרו על זה. עשה להם 
פירוש בדברי הרי”ף. זה מובא בטהרת הבית )ח”ב עמ’ ו’ והלאה(. הוא לא ידע 
מגזירת הגאונים על דם טוהר2. )הקראים פירשו “ושלושים יום ושלושת ימים תשב 
בדמי טֳהרה בכל קודש לא תגע” )ויקרא י”ב ד’(, “בכל קודש” זה בעלה, ולמה בעלה נקרא 

קודש? שנאמר “קודש ישראל לה’” )ירמיה ב’ ג’(... ההלכה היא ]לפני תקנת הגאונים[ שדמי 

טֳהרה אין שום איסור אפילו לחיות אתה, קל וחומר שאין ציווי שלא תגע בבעלה. אבל זה 

הקראים המציאו והוסיפו(.

טבילה ללא ברכה
הרב עובדיה ע”ה )טהרת הבית שם עמ’ ט”ו( לקח דבר אחד מזה, כיון שמדין ה. 

הגמרא ומדין רבותינו הדם הזה טהור, לכן הטבילה לזה בימים האלה )אחרי 
טבילה בתום שבעה ימים הראשונים אחרי הלידה וכנ”ל( תהיה בלי ברכה. זה חידוש שאף 

אחד לא אמר אותו ]ושוב מצא כן בדגול מרבבה )סי’ קצ”ד( שכתב כן[. ומצאתי 
אותו בכתב יד של רבי דוד לוריא3 כתבתי את זה ]והדפיסו מרן רבנו נר”ו בס’ 
דמות הכסא ח”א עמ’ ל”ה[, והוא הזכיר אותי: והן עתה שמעתי מידידנו הדגול 
וכו’ וכו’ שמצא בתשובה כתיבת יד להגאון רבי דוד לוריא זצ”ל שהעלה גם כן 
שאין לברך על טבילת דם טוהר ותאזרני שמחה. )טהרת הבית ח”ב עמ’ תקמ”ב(.

מהר”ם מרוטנברג היה רחוק ממקומות הספרדים
מכאן אתה לומד שהאשכנזים והספרדים בזמן הראשונים היו רחוקים מאד ו. 

זה מזה. אילו היה מהר”ם מרוטנברג קרוב למקומות הספרדים היה שואל אותם, 
הרי הגמרא אומרת דם טוהר טהור, למה אתם מחמירים בזה? ויגידו לו שזו 
תקנת הגאונים )ככה כתב הרמב”ם4 בהלכות איסורי ביאה פרק י”א ה”ו(. והנה מהר”ם 

הדפסתי את ההערות שלי )בסוף ספר דרכי העיון(. אבל יש עוד כמה הערות על מקורות שלא הדפסתי, כי 
לא שמתי מקור על כל מלה.(

2.  ולא רק על זה גזרו, אלא כמה דברים גזרו עליהם. למשל כשהאשה לא טהורה אסור לשבת על 
המטה שהיא ישבה עליה אפילו איננה שם. כל מיני חומרות כאלה שמקורן רק בספרי הגאונים. 
הראב”ד בספר בעלי הנפש אומר )עמוד כ”ט( מה זה? מאיפה הבאתם את החומרא הזאת? אבל 
נודע שזה הגאונים גזרו ]ועיין בס’ טהרת הבית ח”ב עמ’ קל”א, ובברית כהונה יורה דעה, מערכת 

הנו”ן אות ה’[.
3.  רבי דוד לוריא היה גאון גדול, אבל בילדותו לא למד לכתוב. לכן הסגנון שלו )בחידושי כתובות 
ובכל מקום( קשה מאד להבין אותו. האשכנזים לא לומדים לכתוב, חושבים שזה איבוד זמן. נכון 
שלא חייבים לכתוב, אבל אדם שבא אליו איזה חידוש יפה והוא לא כותב אותו, יש לו צער שאי 
אפשר לתאר אותו. הוא רוצה להביע את עצמו ואינו יכול להביע. אינו יכול. כותב בסגנון נורא ואיום. 
מה אתה חושב שכולנו האבן עזרא או מהר”ם שיף שיבואו לנו מפרשים להסביר אותנו?!.. אנחנו 
חייבים ללמוד לכתוב. במיוחד אם אדם כותב בשפת עלגים, ויבואו דבריו אצל הפושעים היום 
שרחמנא ליצלן רחוקים מהתורה, מה יגידו? שתלמידי חכמים לא יודעים ללמוד? אסור לתת להם 
את התענוג הזה! הם בעצמם )החילוניים( כשבאים לדון אם המלה ‘וסת’ היא זכר או נקבה )יש לי ספר, 
ִרים  בחוץ לארץ ראיתי אותו, תורת המיילדות נדמה לי. ושם זה כתוב( כותבים: “טובי חכמינו ופרשנינו ְמַזּכְ
ִרים - כותבים אותו בלשון זכר. מי זה חכמינו ופרשנינו? רש”י והרמב”ם. ואנחנו  את המלה וסת”, ְמַזּכְ
היום לא יודעים כלום?! אסור לומר ככה. גם בהלכות ספירת העומר כותבים “השבועה השניה”. 
איזה שבועה? הכוונה השבוע השני לעומר, לא כותבים שבועה. אינם יודעים. אז אנחנו חייבים 
ללמוד. דקדוק זה לא השכלה כמו שאומרים הבהמות, דקדוק זה אחת מהחכמות של התורה, כל 
הראשונים למדו דקדוק, לרבות רש”י, רבנו תם, רבי מנחם בן סרוק, רבי דונש בן לברט, אבן עזרא, 
הרד”ק והמלבי”ם ועוד ועוד ועוד. לא עושים ככה. צריך ללמוד וללמוד. אתה לא צריך לחבר ספר 
בדקדוק, אבל כשאתה כותב תכתוב בשפה ברורה. אם אתה כותב מכתב לשוטר או לשופט של 
העיר בשפה אחרת )בשפה פרסית או גרמנית( אתה תכתוב מכתב משובש?! מה פתאום. אתה הולך 
למישהו, ואתה אומר לו תבדוק לי את המכתב. אבל לכתוב בשפה של בורא עולם, תכתוב בשפה 

משובשת?! לא ככה. צריך ללמוד איך לכתוב!
פעם חיפשתי את זה וראיתי שכל הדינים שפירש עד סוף פרק י’ זה דין של הגמרא בדיוק.    .4
הרמב”ם לא משמיט אף מלה מהגמרא, הכל מדויק בדיוק נמרץ. כשבא להסביר מה זה פרוזדור 
ומה זה וכו’ מתאר אותם בדיוק )פ”ה מהלכות איסו”ב ה”ד(, החתם סופר אומר )שו”ת חתם סופר חיו”ד 

שבעשרת ימי תשובה אומרים “זכרנו  מרוטנברג אומר )הובא בטור סי’ תקפ”ב( 
ולא אומרים ַלחיים. כי ַלחיים פירושה ָלא חיים, זה נגד החיים. אתה  ְלחיים” 
מתפלל שיהיה חיים או שיהיה חס וחלילה הפוך?! אבל הקשו על זה, שהרי על 
כרחך אין כוונתו שאם יאמר ַלחיים יהיה כמו לֹא חיים הלמ”ד בחולם, כי מה 
ענין פתח לחולם, אלא שזה כמו “ָלא חיים” הלמ”ד בקמץ, כמו כל ָלא בלשון 
ארמית, ואם איתא שהקמץ מבוטא כחולם כמנהג אחינו האשכנזים, אין תיבת 
“ַלחיים” בפתח דומה כלל לתיבת “ָלא חיים” בקמץ או בחולם, אלא על כרחך 
שמהר”ם מרוטנברג היה מבטא כמו הספרדים, היה אומר את הקמץ ָאה, ואם כן 
אתה לא יכול לדעת אם זה ָלחיים בקמץ או ַלחיים בפתח. אז העיר רבי אברהם 
מבוטשאטש בספר אשל אברהם )סי’ תקפ”ב( שכנראה מהר”ם מרוטנברג היה 
קרוב במקום מגוריו לספרדים, ולכן הוא אמר ככה. אבל זה לא נכון, הוא לא 
היה קרוב, היה רחוק כרחוק מזרח ממערב. עובדה שלא ידע שהגאונים גזרו 

על דם טוהר, אלא שבזמנו האשכנזים ביטאו הקמץ כמו הספרדים.

איך מבטאים קמץ?
פעם פגשתי באוטובוס אשכנזי אחד זקן שאמר לי איזו מלה בקמץ, ואמר ז. 

אותה אֹו, אמרתי לו אתה יודע שהרמב”ם לא אמר קמץ אֹו אלא ַאה )עיין בספר 
קובץ מאמרים הנד”מ ח”ב עמ’ שי”א(. אמר לי אם רבנו משה )הרמב”ם( אמר הקמץ 

ַאה, ומשה רבנו אמר הקמץ אֹו, למי נשמע? רק למשה רבנו! יש לך הקלטה 
ממשה רבנו?!... מאיפה אתה יודע את זה?! מאיפה לקחת את זה?! אבל יש 
להם בטחון עצמי שאין לנו עשירית מזה5. יש כאלה חושבים שודאי כל התורה 
כולה נמצאת אצל אחינו האשכנזים, ולכן כל מי שזז מהם כאילו זז מדברי משה 
רבנו. לא נכון! יש לספרדים מסורות טובות, אני לא אומר שכל מסורת הספרדים 
טובה, אבל ברובה ככולה הם צודקים. ויש לנו הוכחות רבות על כל דבר. יש 
ספר שכתב רבי בנציון כהן – “שפת אמת”. ספר על המבטא על כל אות ואות! 
)שבע מאות עמודים ויותר(, והוא מוכיח בטוב טעם מהראשונים ומהקדמונים מה 

המבטא הנכון, ורובם ככולם כמו הספרדים, חוץ מאיזה דברים שהוא אומר 
שהאשכנזים צודקים. והוא מוכיח את זה. העולם לא מבינים, לא קוראים את 
הספר שלו. דרך אגב: הוא נפטר בששה באייר תשנ”ו והיום )מוצ”ש תו”מ( זה 
סי’ קס”ז( שאף אחד מהראשונים לא תיאר את זה בדיוק כמו הרמב”ם. הרמב”ם כתב זה חדר וזו 
עליה וזה פרוזדור והכל מדויק. הרמב”ם למד רפואה בשביל להשתמש בה לתורה, למד הנדסה 
להשתמש בה לתורה, למד אסטרונומיה להשתמש בה לתורה. אנחנו לא מבינים את זה, אומרים: 
הרמב”ם למד, מה לעשות, אנחנו לא מגיעים אליו. לא, אם אדם יכול ללמוד אצל תלמיד חכם שהוא 
ירא שמים, יוכל ללמד אותו גם אסטרונומיה וגם קידוש החודש. אחד מישיבת כרם ביבנה, אמר 
לי: אני מוכן לבוא ללמד את התלמידים קידוש החודש בתנאי שישלמו כל אחד לשיעור חמשים 
שקל )אם יהיו עשרים אז יהיה לו לכל שיעור אלף שקל(. אמרתי לו: הם לא רוצים לשלם, הם רוצים 
שאתה תשלם להם... אמר: אני לא משלם, מה לעשות... אני לא מרגיש טוב, אם הייתי מרגיש טוב 
הייתי הולך לשמוע את השיעורים שלו. אחר כך הוא נתן את זה במקום אחר. צריך ללמוד. תמיד 
טוב ללמוד. על פי הרמב”ם )בהלכות קידוש החדש( תוכל לדעת באיזה לילה תיראה הלבנה במולד 
האמתי, אבל לא רוצים ללמוד. ולמה הרמב”ם כתב את זה? הוא אומר שכאשר היו הסנהדרין 
בזמן הראשונים התנאים והאמוראים, איך היו עושים? היו הולכים העדים, עולים על איזה הר 
גבוה, “על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון” )ישעיה מ’, ט’(, מסתכלים במערב בליל ראש חודש אם 
הלבנה נראית או לא, אם הלבנה לא נראתה במשך חצי שעה אז אין מה לעשות וצריכים לחכות 
עד מחר. אבל אם ראו אותה, באים למחרת לבית הדין, אומרים מקודש מקודש היום ראש חודש. 
וזו הסיבה שעוד בימי שאול ודוד היו עושים יומיים ראש חודש, “ויהי ממחרת החודש השני ויפקד 
מקום דוד” )ש”א כ’ כ”ז(. למה עושים יומיים ראש חודש? לנו נגיד שיש את כללי העיבור, אבל הם 
למה? כי הלכו בלילה הראשון ולא ראו הלבנה בליל שלושים, ואם הם לא ראו לבנה אז מחכים 
יום אחד, אולי במשך היום יבואו עדים רחוקים ויעידו על ראיית הלבנה. ואם לא באו – אז ר”ח 

יהיה מחר, ולכן היו עושים יומיים.
ישנו ספרדי אחד שהיה בא לבית הכנסת, והייתה לו אזכרה של אביו )כמדומני(, והיה אומר    .5
קדיש: “חנא וחסדא ורחֵמְי". אמרתי לו: למה אתה אומר ככה? אמר לי: ככה כתוב, צירי ואחר כך 
יו”ד, מבטאים את היו”ד. וכי כשאתה אומר “אלקי” אתה מבטא את היו”ד או לא? אתה לא אומר 
ככה. אבל מחר ומחרתיים ועשר פעמים המשיך לומר ככה - ורחֵמְי, די, גמרנו. אסור לדבר. “אשרי 
המדבר על אוזן שומעת” ואם אתה לא רוצה לשמוע - בלאשי )לא צריך(, עזוב. אבל החידוש הוא 
שאדם זקן שבא מאפגניסטן ושם ִלמדו אותו שלא לומר ככה, בא לכאן שמע אשכנזים אומרים 
ככה ]ועושה כמותם[. אם ככה, למה אתה אומר ורחמי? תאמר ורכמי, החי”ת תעשה אותה כ”ף. 
למה תרתי לרעותא?!... למה כל דבר אתה עושה הפוך? לא עושים ככה. כשאני רואה שהעולם 

ככה, אז “המשכיל בעת ההיא ידום” )עמוס ה’, י”ג(.



ששה באייר, וזה גם יום הפטירה של סב סבו רבי שאול כהן ע”ה מחבר ספר לחם 
הביכורים6. ובספר לחם הביכורים יש בו חידושים מאד יפים על הדקדוק, הוא 
)רבי שאול( היה אוהב את הפשט, הוא לא רצה את הפלפולים, לא אוהב אותם7. 

“גזרנא על עלאין דיחתון לתתא”
הנה הוא מביא בלחם הביכורים )בסלת למנחה עמ’ תפ”א במהדורא החדשה( ח. 

חידוש יפה על סוף פרשת מצורע. “וכי ירוק הזב בטהור” )ויקרא ט”ו, ח’( – וכי 
ירוק הזב בטהור סופי תיבות יקבר. וזה רמז למה שמובא בזוהר פרשת שמות 
)דף י”ז ע”ב( שגוי אחד ירק על רבי יהושע. והוא אמר: “גזרנא על עלאין דיחתון 

“וכי  לתתא”, ועל המקום נקבר הגוי הזה באדמה. איפה זה רמוז בתורה? 
ירוק הזב בטהור” סופי תיבות יקבר, אם אתה רוקק על תלמיד חכם וצדיק, 
והגויים גזרו עליהם חז”ל שיהיו כזבים בכל דבריהם )נדה דף ל”ד ע”א(, הם כזבים 
ָזִבים... הם רשעים ארורים, אז יקבר באדמה. זה חידוש יפה מאד.  ודיבוריהם ְכּ
מסבא ע”ה בלי שאמר לי מי אמר את זה, ומצאתי אותו  ואני שמעתי אותו 
בלחם הביכורים, ומצאתי אותו גם בספר פני משה )דף כ”ט ע”ב דפוס ג’רבא( של 
הבן של לחם הביכורים ששמע אותו מאחד החכמים בג’רבא. הם היו לומדים, 
וכל דבר ודבר היו כותבים, אפילו הערה קטנה היו כותבים. אם אתה רוצה 
לכתוב – אדרבא, לפעמים אתה רואה פסוק מואר, נפלא מאד. אומר הבן איש 
חי )דרשות( בסוף פרשת תזריע כתוב: “והנה לא הפך הנגע את עינו והנגע לא 
פשה” )ויקרא י”ג, נ”ה(. מה זה הנגע לא הפך את עינו? לא הפך את האות עי”ן 
שלו, כי אם הוא הפך את העי”ן ושם אותה בתחילת המלה היה עֹנג, אבל הוא 
לא רצה להפוך את העי”ן, ונשארה העי”ן בסוף - נשאר נגע. ואת זה למד מתוך 
ספר יצירה שנאמר שם )פרק ב’ משנה ד’( “אין בטובה למעלה מעֹנג ואין ברעה 

למטה מנגע”. וזה הכוונה לא הפך הנגע את עינו. 

ההנהגה הנכונה בענין כיסוי תש”ר בטלית
היה רב במושב ברכיה, נפטר לפני כמה שנים ]בשנת תשס”ד[ בגיל 92 שנה. ט. 

שמו רבי סאסי כהן ע”ה8, והוא היה חברותא של אבא ע”ה, שניהם למדו אצל 
רבי חויתה כהן ע”ה. והיה לפעמים ויכוח. אבא היה נוהג לכסות את התפלין 
של ראש בטלית על פי דברי האר”י )שער הכוונות ענין הציצית דרוש ה’-ו’( והבן 
איש חי )ש”א פרשת וירא אות י”ח(. ורבי ניסן פינסון ע”ה שאל אותו: למה אתה 
מכסה? הרי חבר שלך )שהיה אז הרב הראשי בג’רבא( לא מכסה! אמר לו: אני 
והוא שמענו שנינו מהרב שלנו רבי רחמים חי חויתה הכהן שצריך לכסות, 
אני קיבלתי וקיימתי והוא לא קיים. ואז התחילו ויכוחים בלי סוף, אמר לו: 
הרי כתוב: “וראו כל עמי הארץ” )דברים כ”ח, י’( ודרשו חז”ל )ברכות דף ו’ ע”א( אלו 
תפלין של ראש? וכל כך הציקו לאבא בקושיא זו של “וראו כל עמי הארץ”, עד 
שאבא אמר שזו קושיא של עמי הארץ... ולמה? כי הרשב”ץ )ח”א סימן ל’( כותב 
שאין הכוונה שהתורה מבשרת לנו שיבואו עמי הארץ ויראו שאנחנו מניחים 
תפלין, וכי יבואו לארצנו לראות האם היהודים מניחים תפלין של ראש? מה 
אכפת להם אם הם מניחים או לא? אלא ודאי הכוונה שישמעו בעולם “ששם 
ה’ נקרא עליך ויראו ממך”. וכמו שכתוב: “וכל העם רואים את הקולות” )שמות 
6.  זה ספר יפה מאד שנדפס לפני שנים רבות בליוורנו בשנת “כרתי ברית לבחירי” )תהלים פ”ט, ד’(, 
כרתי זה תר”ל. וחזר ונדפס אחרי מאה ואחת עשרה שנה במהדורת צילום, והיו שם כמה הערות שאני 
כתבתי. אחר כך לפני כמה שנים הבן שלי גדעון שיהיה בריא הוציא אותו במהדורא מדויקת ונפלאה, 
עם קישוטים וכל מיני דברים יפים. וכל פעם חותם “ע”ה ד. ג. מאזוז”, דג זה נגד עין הרע... אבל לקח 
לו כמה שנים עד שנמכרו הספרים. עכשיו אמר לי בשורה טובה, בא לו בחור אשכנזי )שמו פישלזון( 
ואמר לו: זה ספר כל כך יפה. אמר לו: תשמע, הספר עולה מאה וחמשים שקל. אמר לו: כן, אני 
מוכן לשלם. ואם תיגמר המהדורא, יעשה מהדורה אחרת, ויש לנו עוד הרבה תיקונים. מה נעשה?!

7.  הוא לא יכול לסבול פלפולים, הוא ישר. הוא ובניו אחריו כולם אותו דבר. רבי כלפון ע”ה היה 
דור רביעי ללחם הביכורים, וכל מה שהוא כותב זה ישר ואמתי. אין כמוהו. גם בפסק ההלכה פסק 
ישר. אין לו פלפולים. רבי יהודה אריה די מודינה הרב של וונציה )חי לפני ארבע מאות שנה( אמר 
)בהקדמתו לספר זקני יהודה( אלה שלומדים פלפול עושים מהפיל הגדול פול קטן, ומהפול הקטן 
פיל גדול... לכן נקרא פלפול - פיל פול... לא עושים ככה. אתה רואה שהדברים לא הולכים והם 

דחוקים? אל תקבל, לא חייב לקבל הכל. צריך עיון, זה הכל. אין יותר טוב מזה.
יש שניים רבי סאסי כהן. הבעיה היא בג’רבא שרובם ככולם כהנים - מוהרס”ך, מוהרח”ך,    .8
מהרא”ך, מוהרש”ך. אתה לא יודע מי זה מהרש”ך, רבי שאול או רבי שלום )זה נכדו(. וזה רבי סאסי 
הראשון או רבי סאסי השני? אין מה לעשות. אם היה להם משפחות אחרות... אבל רוב המשפחות 

כהנים, אין מה לעשות.

כ’ ט”ו(, ומה זה רואים? שומעים. וגם כאן “וראו כל עמי הארץ” פירושו וישמעו. 

ורבי ניסן אמר: לא, הרי אנחנו אומרים שכוונת הפסוק “וכל העם רואים את 
הקולות”, שהם ראו את האותיות של: “אנכי ה’ אלוקיך” )שמות כ’ ב’(. ואבא אמר 
לו שזה רק דרש ולא הפשט. ובאמת האבן עזרא )שם( כותב שהפשט של רואים 
את הקולות, הכוונה שומעים את הקולות. אבל לפי דעתי לא כדאי להתעקש 
על זה, אלא אומרים לבחורים: לפי הקבלה צריכים לכסות, וכך פסק הבן איש 
חי. אשרי מי שיכסה. ומי שלא כיסה כשיגדל יכסה, מה נעשה?! בכל דבר ודבר 

כאשר אתה רואה ילד עקשן אל תלחם בו. כי בעקשנות אי אפשר להלחם9.

ספק ספיקא
שבוע שעבר )עיין בעלון הקודם אותיות י”ט-כ”ב בענין קטן שהגדיל( דברנו שאי י. 

אפשר להפוך ספק ספיקא, ואני רוצה להרחיב את הדברים )יש עוד איזה מקום 
שהרב עובדיה כתב בזה, שיש לי קושיא עליו, וחיפשתי היום ולא מצאתי(. אבל ניקח 

דוגמא פשוטה, הרשב”א אומר שכלים של גויים הם בחזקת שאינם בני יומם. 
אם לקחָת כלי של גוי ובישלת בו משהו, ואתה לא יודע אם עברו עליו עשרים 
וארבע שעות מהבישולים הראשונים, והרי הגוי בישל בו טריפות וכל מיני 
דברים לא כשרים, מן הסתם זה כשר, כי יש כאן ספק ספיקא. ספק שמא עברו 
על הכלי עשרים וארבע שעות וממילא זה נותן טעם לפגם10. וכאן יש לנו עוד 
ספק, שגם אם תמצא לומר שבישלו בו תוך עשרים וארבע שעות את הטריפה 
שלהם, שמא בישלו בו דבר שהוא פוגם את האוכל הזה. אולי הטרפה הזאת 
פגמה את האוכל הזה. ולכן אם אתה רואה שמוכרים חלוה של גוים )אכלנו אותה 
בחוץ לארץ(, אע”פ שבישלו את החלוה הזאת בכלים של גוים, יש ספק ספיקא, 

יכול להיות שעברו על הכלי עשרים וארבע שעות, ואם תמצא לומר שבשלו בו 
את החלוה תוך עשרים וארבע שעות, אולי בישלו בו דבר שפוגם את החלוה 
הזאת. לכן זה מותר. כי נטל”פ בדיעבד )שכבר בישלו( מותר. רק לבשל בכלי זה 

לכתחילה אסור )עיין בש”ע יו”ד סי’ קכ”ב ס”ו ובטור וב”י שם(. כך אומר הרשב”א.

אי אפשר להפוך ספק ספיקא
עכשיו לכאורה תגיד בוא נהפוך את הספק ספיקא, ספק שמא בשלו בו יא. 

תוך עשרים וארבע שעות, ואם תמצא לומר בישלו לפני כן אולי היה בו טעם 
טוב. זה לא יכול להיות, כי קודם כל גם אם תאמר שבישלו בו תוך עשרים 
וארבע שעות זה לא ברור שאסור, כי אם בישלו בו דבר שהוא פגום אין בזה 
כלום. וכל שכן בספק השני, שאם תמצא לומר שבישלו בו לפני עשרים וארבע 
שעות אולי בישלו בו דבר טעים. מה זה מעניין? בכל ספק ספיקא צריך להיות 
שהספק הראשון עושה לך 50% כשר ו50% אסור, והספק השני הוא נוגס בספק 
הראשון, שאפילו אם תמצא לומר כמו הצד האסור יש אפשרות להתיר. לכן 
9.  מישהו אמר לי שהתוניסאים עקשנים. אמרתי לו אתה יודע למה הם עקשנים? כי המילה תונס, 
עולה 516 ועם ארבע אותיות שיש בה, יוצא 520, וזה גמטריה עקשן... אנחנו עקשנים. אבל אנחנו 
לא עקשנים בכח ובצעקות, אלא אנחנו מסבירים. ומי ששמע - שמע ומי שלא שמע - לא שמע.

פעם המנוח יהונתן מאזוז )בן דוד של אבא, היה גר בצפת, וכתב ספר על יהדות ג’רבא שנקרא: “יהדות ג’רבא”, 
וכתב ספר על המשפחה שלנו, וקרא לו: “זרע ברך ה’”( אחיו שושן נפטר לפני כמה שנים, והלכתי לצפת )אז 
היה קל לי יותר לנסוע(. וכשהייתי שם שמעתי שאמר קדיש על אחיו, ואמר: “מאריּה דשמיא וארעא 
ואמרו אמן”, אמר מאריּה במפיק. אמרתי לו: למה אתה אומר ככה? הראיתי לו שכתוב בדניאל )ה’, 
כ”ג( “ָמֵרא שמיא” ומשמע שלא מבטאים את הה”א הזו. ומארי שמיא הכוונה אדון השמים. אמר 
לי: לפני ששים שנה אביך אמר לי לומר “מאריּה” במפיק, ואתה בא לשנות לי?! אמרתי לו: אתה 
יודע למה אבא אמר לך לומר ככה? כי בג’רבא לא מבחינים כל כך בין חיריק לצירי, וָמִרי זה נשמע 
אדוני - אדוִני השמים, ואילו מאֵרי בצירי פירושו אדון השמים. ואדם שלא מדקדק כל כך בביטוי 
יכול לומר מִרי וזה לא בסדר. לכן אמר לך לומר “מאריּה” במפיק. אבל הנכון לומר מאֵרי בצירי 
בלי מפיק. פתחתי לו ספר דניאל, והראיתי לו שכתוב שם: “ועל ָמֵרא שמיא התרוממת”. הוא שתק, 
ובתפילת ערבית אמר “מאֵרי שמיא” בלא דגש. אדם אמתי שישמע דברים אמתיים - יקבל אותם. 
אדם שהוא עקשן, אדרבא, יאמר: אתה תגיד לי מה לעשות?! אני אומר אחרת! תגיד מה שאתה 
רוצה, מה אכפת לי אם אמרת או לא אמרת?! “אם חכמת חכמת לך, ולצת לבדך תשא” )משלי ט’, א’(. 
)וגם בתונס( לא הבחינו כל כך ]בין חיריק לצירי[. היו אומרים: “ביני ובין ביני ישראל”  בג’רבא 
)שמות ל”א י”ז( – “בִני ובין בִני ישראל”. אתה לא יודע אם זה הבן שלך או הבנים שלך... לא ככה. 
צריך לומר: “ביִני ובין בֵני ישראל”. ואבא ע”ה באחרית ימיו היה מדקדק בזה. “ביני” - הבי”ת בצירי 

והנו”ן בחיריק, ו”בני ישראל” הבי”ת בשוא והנו”ן בצירי. ככה צריך לדבר.
10.  איך מצאו חכמים את הדבר הזה שנותן טעם לפגם מותר מן התורה )חכמים גזרו עליו, אבל מן 
התורה הוא מותר(? כתוב: “לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה” )דברים י”ד, כ”א(, נבלה 
הראויה לגר אסורה, ושאינה ראויה לגר ]שהסריחה[ מותרת )ע”ז דף ס”ז ע”ב(. )זאת אומרת שכל דבר 
אחרי שעברו עליו עשרים וארבע שעות הטעם שלו פגום, ונותן טעם לפגם אינו אסור מן התורה רק מדרבנן(.

לע"נ 
גמילה בת 
מסעודה 
לבית סרוסי

 לע"נ 
כמימס בן 

סתרונה סופר 
ואשתו מינה 
יסמינה בת 

מרימה.
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כל פעם שיש ספק ספיקא ]זה דווקא אם[ אתה לא יכול להפוך.

ספק ספיקא לענין קטן שהגדיל בספירה
לפיכך זה הכלל שאמרתי לגבי תינוק שהגדיל בימים האלה שיכול להמשיך יב. 

לספור בברכה. כי יש ספק ספיקא, שמא כל לילה מצוה בפני עצמה, ואם כל 
לילה מצוה בפני עצמה אין לך שום בעיה, אתה יכול להמשיך לספור. מה אכפת 
לך שאתמול לא ספרת? הרי כל לילה לבד. ואם תמצא לומר שכל הלילות 
מחוברים למצוה אחת, וצריך “תמימות” כדעת בה”ג, אני יכול לומר שמה 
שהוא ספר לפני זה מועיל, דאתי דרבנן ומפיק דרבנן. שהרי מה שספר לפני זה 
היה בו מצוה דרבנן משום חינוך, וגם עכשיו זה מדרבנן )כי ספירת העומר בימינו 

דרבנן(. וממילא הרוב לקולא, וספק ספיקא זה כמו רוב בדיוק.

פירות ובגדים חדשים בימי העומר
בימי העומר אנחנו מברכים שהחיינו על פרי חדש, זה לא חמור כמו “בין יג. 

המצרים”, כי בבין המצרים אמרו שלא לברך שהחיינו, כי איך יאמר “שהחיינו 
וקיימנו והגיענו לזמן הזה” בזמן הזה של החורבן?! זה באמת כואב. אבל בימי 
העומר זה לא בדיוק, נכון שנפטרו עשרים וארבעה אלף תלמידי רבי עקיבא, 
בעוונות הרבים והרעים הלכו מליונים בגלות, ואומרים שבכל שנה מאה אלף 
יהודים מתבוללים! לא נהרגים אלא מתבוללים, ומה נוכל לעשות?! אנחנו רק 
מחכים בסבלנות עד שיגיע זמן הגאולה. לכן מותר לברך שהחיינו על פירות 
בימי העומר. אבל לא לובשים בגדים חדשים, ואפשר לקנות ולהניח עד אחרי 
ל”ג לעומר11. ויש מחמירים יותר מדאי, אבל אנחנו עושים כמו שקבלנו ונהגנו, 
לא צריך להוסיף. ובמיוחד שאומרים שבדרך כלל בג’רבא מחמירים יותר מכל 

העדות, ובדבר הזה ברוך ה’ לא מחמירים...

רבי משה זקן מאזוז ע”ה
ביום ב’ באייר )שכבר עבר(, יש לנו הילולא של רבי משה זקן מאזוז ע”ה12. יד. 

64 שנים, נולד בשנת תור”ה )תרי”א(  הוא היה חכם ברובע הקטן בג’רבא וחי 
הוא למד תורה  ורבי כלפון משבח אותו עד מאד.  ונפטר בב’ באייר תרע”ה. 
בטורח גדול כי היה קשה לו להבין, והוא טרח הרבה מאד עד שנעשה גדול 
הפוסקים בחארה כבירא ובחארה צגירה )ברובע הגדול וברובע הקטן(. ואיך הוא 
למד? אביו היה עשיר ושמו כמוס מעתוק ושכר לו מורה פרטי - רבי חיים כהן 

ע”ה בעל ספר לב שומע.

רבי חיים כהן ע”ה
ורבי חיים כהן כשהיה ילד קטן היה אצל רבי שאול, וכל מה שהיה אומר טו. 

ּנּו מה שיכולנו לתקן,  לו בעל פה תכתוב כך וכך, היה כותב, )ויש הרבה טעויות, ְוִתַקּ
ומה שלא יכולנו - מה נעשה?! צריך עיון(. וכשגדל רבי חיים כהן היה רב גדול ברובע 

הקטן, ואביו של רבי זקן אמר לו: אתה יכול לנסוע ללוב? ותביא לנו סחורות 
משם, סחורה מכאן וסחורה מכאן. אמר לו: בסדר, יש לי זמן. ומה שמרויחים 
היו מתחלקים חצי חצי – “בצל החכמה בצל הכסף” )קהלת ז’ י”ב(. ופעם אחת 
היה שם ביום ששי והמשרת שלו או משרת אחר )גוי( רצה להרעיל אותו, ושם 
לו באוכל המיועד לשבת רעל. ובערב שבת לפני התפלה טעם ממנו רבי חיים, 

11.  אומרים שפעם אבא ע”ה ראה בחלומו שיש נשמה בלוב שמחכה לתיקון שלה אצל גביר אחד. 
ופתאום אמר שהוא נוסע ללוב, שאלו אותו מה אתה רוצה מלוב? אמר אני רוצה לקנות שם בגדים 
חדשים שיש שם בזול. הגיע לשם ובאו כמה רבנים ועשירים וגבירים שהכירו אותו, ואמרו לו בוא 
אלינו ]והלך לאחד מהם[. ובחלום הראו לו את הקיר שהנשמה מגולגלת בו. אמר, זה לא הקיר 
שראיתי, זה לא אותו דבר. אמרו לו בחלום: זה לא הקיר הזה, מחר יבוא אליך מישהו אחר ויזמין 
אותך אליו, תלך אליו. ושמו של השני “גבריאל גלאם”, הלך למקום השני שראה בחלום, ואמר 
זהו. זה הקיר שראיתי אותו בחלום בדיוק, למד שם מה שלמד ]ותיקן אותה[. כשחזר אמר קניתי 
בגדים חדשים בשביל אחותי )היא עוד לא נישאה אז(. ואחרי שבועיים פרצה מלחמת ששת הימים, 
והיהודים של לוב נהרגו ונשחטו וברחו ונסעו, ואם היה מאחר עוד היתה סכנה. שאלו אותו איך 
אתה מביא בגדים חדשים בימי העומר? אמר להם אני מביא עכשיו, אבל היא תלבש אותם אחר 

כך בחתונה אחרי שבועות. אפשר לעשות את זה.
12.  והרב עובדיה ע”ה היה רואה את המשפחה שלו כתובה בגימ”ל )מאג’וז(, ולכן היה אומר: מאגוז. 
אבל זה לא מאגוז, אלא מאזוז. וזו גימ”ל שיש מעליה נקודה, ונקראת כמו זי”ן. אבא ע”ה בתחילה 
היה כותב מאגׁוז עם נקודה מעל הגימ”ל, ואחר כך הפסיק ואמר שאנחנו כותבים מאזוז בשני זייני”ן. 

יש עיר בספרד ששמה “אל מאזוז” או “מאזוזי”, וזה המקור של המשפחה הזאת.

ואחר התפלה הוא התארח אצל מישהו והקיא שם, והביאו לו רופאים שהורידו 
לו את הרעל. אם היה נשאר במלון שלו, היה הולך, ממש ניצול ממות. והוא 
היה לומד אתם “ארבע אמות הלכה13” והיה יושב בפינה. והנה פעם אחת אחרי 
שלמדו ונתקשו הרבה ולא הבינו את הגמרא. אמר להם: מחילה מכבודכם למה 
אתם מפסקים ככה? אתם יכולים לפסק אחרת והפירוש כך וכך. אמרו איזה 
פירוש זה! אתה גאון עולם ואנחנו שמנו אותך בסוף?! מעכשיו תהיה בתחילה 
- ראש המדברים בכל מקום, שמו אותו ראש המדברים ולאט לאט התפרסם 
עוד. וכאשר נפטר הרב הראשי שם בלוב, רבי אברהם אדאדי ע”ה מחבר ספר 
“ויקרא אברהם”, אמרו לו אתה תהיה הרב שלנו, וככה יצא מהדוחק שלו, כי 

שם יש עשירים ונדיבים ומכבדי תורה שאין כמותם.

ג’רבי ימשול בנו?!
אבל היו כאלה ביניהם שהיו מקנאים בחכם הזה, אמרו זה בא מג’רבא טז. 

ונעשה הרב שלנו? “האחד בא לגור וישפוט שפוט” )בראשית י”ט ט’(?! מה הם 
עשו? לקחו פיוט שהיה לפני כן בלוב שמתחיל: “זר בי ימשול, לא יחמול”, והיו 
שרים את זה כאילו כתוב: “ג’רבי ימשול” - ג’רבי ימשול בנו?!... ככה כותב רבי 
בוגיד )בהקדמתו בערבית לספר פרחי כהונה ח”ב(14, אבל אחר כך רבי בוגיד כותב: 
אבל הם לא יודעים שמרגלית אם תהיה בכוש או באמריקה ערכה אותה דבר 
– מרגלית בכל מקום היא מרגלית )מגילה דף ט”ו ע”א(. ועזרו לו להוציא את כל 
הספרים שלו. ואחד מספריו – ספר “מצות המלך” על תרי”ג מצוות, הגיע לרבי 
חיים ברלין – הבן של הנצי”ב שהיה בפריז, ומצא חן בעיניו, ואמר כמה גאון 
הוא זה, לא ידעתי שלומדים ככה בחוץ לארץ15, והוא כתב לו הערות, וכתב 
לו: “אם אמצא חן בעיניך תשלח לי את הספר הזה”. והדפסנו את המכתב הזה 

)עיין בס’ מגדולי ישראל ח”א עמ’ תס”ב(.

רפואה שבידי אדם יש בה דגש, ושהיא בידי שמים אין בה דגש
ויש לו ספר “לב שומע” שיש בו כללים בכל מיני עניינים. כללי הש”ס, כללי יז. 

התלמוד, כללי הפוסקים, מלא בקיאות שאי אפשר לתאר אותה. ופעם אחת 
הביא שם )מערכת הרי”ש אות נ”ג( את דברי בעל הטורים בפרשת בשלח )שמות 
שכל רפואה  ט”ו, כ”ו( ורבנו בחיי בפרשת משפטים )שמות כ”א, י”ט( שאומרים 

שבידי אדם יש בה דגש, כמו “ורּפא ירּפא” )שמות כ”א, י”ט(, ואילו רפואה שהיא 
בידי שמים אין בה דגש כמו: “אני ה’ רופאך” )שמות ט”ו, כ”ו(. והמפרשים הקשו 
על דבריהם, הרי יש לנו גם בידי שמים בדגש: “ארּפא משובתם אוהבם נדבה 
כי שב אפי ממנו” )הושע י”ד, ה’(, ויש גם: “דרכיו ראיתי וארּפאהו ואנחהו ואשלם 
ניחומים לו ולאבליו” )ישעיה נ”ז, י”ח, זו ההפטרה של כיפור(, ויש שם דגש. ונתקשו 
הרבה בזה, והוא אמר שלא קשה מידי, כי הדגש שם הוא דגש קל, אבל “רפא 
ירפא” זה בדגש חזק. וזה תירוץ יפה ואמתי. בדקתי וראיתי שבכל התנ”ך אין 
רפוי בדגש חזק רק בריפוי של בשר ודם. חוץ ממקום אחד במלכים ב’ )ב’ כ”א( 
ששם כתוב: “כה אמר ה’ רּפאתי למים האלה”. כאשר אלישע הנביא עבר דרך 
יריחו אמרו לו אדוננו הנביא: “המים רעים והארץ משכלת” )שם י”ט(, המים של 
יריחו היו רעים ומסוכנים, כל מי שהיה שותה מהם היה נפטר. והיו ילדים שהיו 
מביאים להם כל יום חביות ממעיינות והיו מוכרים להם בכסף. אלישע אמר 
להם איפה המים האלה, לקח קצת מלח וׂשם ׁשם ואמר: “כה אמר ה’ רפאתי 
למים האלה16”. ושם כתוב בדגש? כנראה הכלל הזה נאמר גבי רפואה של בשר 

ודם, אבל לגבי מים אין הכי נמי כתוב נרפאתי בדגש. ]עכ”ד[.

תספורת וחתונה בימי העומר
החסידים לא מסתפרים עד ערב שבועות, אבל מתחתנים אחרי ל”ג. וזה יח. 

13.  בכל מקומות הספרדים היה דבר כזה, אבל הוא נשכח. היו לומדים כל יום כמה שורות בגמרא, 
חצי עמוד, עמוד. לומדים לומדים ולומדים.  לא כדרך דף היומי, אלא תופסים מסכת ולומדים אותה 

מתחילתה ועד סופה גמרא ורש”י, ואם יש איזו קושיא מעיינים בתוספות.
14.  חושבים שאני המצאתי את הסיפור הזה. אני לא המצאתי כלום, ככה קראתי אצל רבי בוגיד. 

ומסתמא שמע את זה מרבו, ורבו מרבו עד למקור השמועה, לא עד הלכה למשה מסיני...
15.  האשכנזים חושבים שרק אצלם יש גאונות. נכון שרוב הגאונים היום אשכנזים אבל יש גם אחרים.

16.  עד היום הערבים מכירים את המעין של אלישע הנביא. אומרים: אלה המים של אלישע.
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פלא פלאים. כי בחוץ לארץ - בג’רבא היו מחמירים שלא להסתפר עד ערב 
שבועות17, אבל להתחתן אפשר גם לפני זה. ומאיפה למדתי את זה? כי הרש”ש 
כתב )נהר שלום דף כ”ה ע”ב(: לא התרתי להסתפר אפילו לחתן. מה הפירוש? שחתן 
בא להתחתן אחרי ל”ג, ואני לא רציתי להתיר לו להסתפר. להתחתן – כן, אבל 
להסתפר – לא. אבל יש הבדל גדול, פעם היו מסתפרים, אז אם לא יסתפר לא 
נורא. אבל היום שגם מגלחים את הזקן, אם לא יגלח לא נראים יפה. ואם חתן 
לא יסתפר ויתגלח ביום החתונה ויראה ככה, יאמרו לו מה יש לך? מי נפטר 
לך? יאמר להם לא נפטר לי אף אחד. א”כ למה אתה עושה כך? יאמר להם מפני 
שאני מקובל. יאמרו לו: אתה מקובל? אתה בטלן... לכן בג’רבא לא מתחתנים 
עד אחרי שבועות )בערב שבועות אין זמן(. אבל מן הדין אם אדם רוצה להסתפר 
מפני חתונה באופן חד פעמי, לא צריך התרה, כי זה רק פעם אחת בחיים. אבל 

אם הוא רוצה לבטל את המנהג לגמרי זה משהו אחר18.

רבי דוד בן בארון ע”ה
ביום עשרה באייר )השבוע הזה( יש את ההילולא של הרב הראשי של יט. 

תונס - רבי דוד בן בארון ע”ה19. והוא תלמידו של השלמי תודה. היה לו מוח 
ר ושואלים אותו: מתי התור שלי הערב? והיה  ָפּ 17.  וסיפר לי רבי בן ציון חדאד שהיו הולכים לּסַ
אומר אני אבדוק, כל אחד רבע שעה, א”כ התור שלך בארבע לפנות בוקר! היה מכוין את השעון 

ובא בארבע בבוקר להסתפר. כולם היו מסתפרים באותו היום. זה לא פשוט.
18.  היה יהודי אחד שהיה חסיד ממש והיה עובד )יום אחד שאל את אבא, האם מותר לי לעבוד ביום 
חול המועד? ואבא לא רצה לענות לו, למה לא רצה? כי אמר אם אני אומר לו שאסור, המעסיק שלו יפטר 
אותו, לכן מוטב לשתוק( ויום אחד היה ויכוח בינו לבין חותנו. חותנו אומר לו תסתפר, כבר הגיע 
ל”ד לעומר, ולפי דעת מרן )סימן תצ”ג ס”ב( מותר להסתפר. והוא אומר אם הרב יאמר לי שמותר 
להסתפר, אני מסתפר. שאל את אבא ע”ה, ואבא אמר לו: אם אתה מתחרט נעשה לך התרה. אמר 
לו אני לא מתחרט!... אז אבא אמר מה אעשה לו? הוא לא רוצה להתחרט. עוד שבועיים ]יגיע 

שבועות[ ויגמור את הסיפור.
19.  והוא היה מגולח, ולא רק הוא. פעם היינו מתביישים בחכמי תונס, למה אתם ככה? אחר כך 
ראינו שהמאמר מרדכי היה מגולח, וחכמי איטליה היו מגולחים )ככה כתוב בחתם סופר או”ח סוף 
סימן קנ”ט(. וגם בעליות אליהו )דף ל”א ע”ב( מספר שבא אחד שהיו לו שאלות באמונה, ורצה לפגוש 
את הגר”א שיתן לו תשובות. אמרו לו: רגע, אתה חושב שהגר”א יקבל אותך? הוא יראה שאתה 
מגולח ויעיף אותך! אמר: מצאתי עצה, עשה את עצמו רב באיטליה, ואמר ששלחו אותו רבני 
איטליה עם כמה שאלות ששאלו אותם האפיקורסים הכופרים שהגר”א יענה עליהם, ובתחבולה 

נפלא. אבא ע”ה היה אומר שתמיד הייתה לו תשובה מוכנה, והיה מומחה מספר 
אחד לחקור בעלי דינים, אין כמוהו. ופעם אחת בא אדם אחד ורצה לגרש את 
אשתו, כי היא לא מכסה את הראש )כנראה בתחילה הייתה מכסה ופתאום השתגעה, 
יש הרבה כאלה בעוונות(. ואמר לו הרב: יש לך זכות לגרש. ובא העורך דין של 

האשה ואמר לרב: איך אתה אומר כך הרי הכלה של האב בית דין )הרב דוד בן 
בארון( הולכת בגילוי ראש?! העמיד אותו במבוכה, אבל הרב לא היה במבוכה, 

וענה לו על המקום: אבל בעלה לא בא לדבר, וכי אני אומר לו תגרש אותה?! 
אני לא אֹוַמר לו, אבל אם הוא יבוא לדרוש בבית הדין לגרש את אשתו, אין הכי 
נמי, אני אומר לו שיתן לה גט!... תמיד התשובות שלו היו חדות. כמו שאומרים 
האשכנזים על סכין של שחיטה: “חד וחלק”... חדות וחלקות. לכל שאלה יש 
לה תשובה. היו חכמים כאלה שהיו מוכנים לכל השאלות. וזה מה שאמרו: 
“הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורוס” )אבות פרק ב’ משנה י”ד(. 
לא בגלל שתהיה שקוד ללמוד תורה תאמר שאתה לא יודע מה לענות, אלא 
תדע שבתורה יש הכל, יש תשובות על כל השאלות, תלמד לענות, תלמד לכבד 
את התורה, שיראו אותך ויגידו זה בן אדם מיוחד, על כל שאלה יש לו תשובה. 

ברוך ה’ לעולם אמן ואמן.

מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את כל השומעים 
בין ברדיו קול ברמה, ובין ברדיו “מורשת”, ובין מי שקורא את זה אחר כך במשך 
השבוע בעלונים, ה’ יתברך ימלא כל משאלות לבכם לטובה, בבריאות איתנה 

והצלחה מרובה, אושר עושר וכבוד, וכן יהי רצון ונאמר אמן. 

הזאת נכנס להגר”א. אמר לו שאלה ועוד שאלה ועוד שאלה עד שגמר הכל. ואמר לגר”א: נגמרו 
השאלות אין יותר שאלות. אמר לו הגר”א: שאלת 71 שאלות אבל הם בסך הכל 15, הוא התפלא: 
מה אתה אומר?! אמר לו: כי השאלה ה47 והשאלה ה25 היא אותה שאלה, ושאלה פלונית ושאלה 
פלונית אותו דבר. הסביר לו את הכל. הוא התפעל, איזה מוח זה שמכיל כל כך הרבה! ואמר לו: 
בוא תשמע את התשובות, וככה ענה לו על הכל. והוסיף לו: ואם ישאלו אותך כך וכך )כביכול הוא 
צדיק... “אם ישאלו” כך וכך...(, תסביר להם כך וכך. אבל למה אמר שהוא מרבני איטליה? כי רבני 

איטליה היו מתגלחים אז.



דרוש לשבת כלה
דרוש לשבת כלה שנת התרפ"ה בס"ד1. ליקובה"ו וגו' ויהי 

נועם ה"א וגו'.

הנושא: )במדבר ה' ט'( וכל תרומה לכל קדשי בני ישראל 
אשר יקריבו לכהן לו יהיה. ואיש את קדשיו לו יהיו איש 

אשר יתן לכהן לו יהיה.

גרסינן במדרש )במדבר רבה פרשה א'( בג' דברים ניתנה התורה: 
באש, ובמים ובמדבר. באש, דכתיב )שמות י"ט י"ח( והר סיני 
עשן כלו מפני אשר ירד עליו ה' באש. במים, דכתיב )שופטים 
ה' ד'( בצאתך משעיר בצעדך משדי אדום ארץ רעשה גם 

שמים נטפו עבים נטפו מים. במדבר, דכתיב )שמות י"ט א'( 
ביום הזה באו מדבר סיני.

הטעם שניתנה בשלשה דברים הללו הוא לרמוז לנו     
חשיבות התורה ואיך מתקיימת ביד האדם, ובמה יזכה 
לה האדם החומרי. ניתנה באש להורות כמו שהאש הוא 
רוחני וקל מכל היסודות והוא למעלה מכולן כך תורתנו 
הקדושה כל המצות שבה הם רומזים לרזים רוחניים ועליונים 
והם היסוד והבסיס לנשמת העם היהודי. ואש הוא מאיר 
לעולם וכל אור הוא מאש או מתולדת האש, כך התורה 
היא המאירה לאדם בדרכו הגדול והארוך עד שמגיע למחוז 
חפצו היא עולם הבא, וכל החכמות החיצוניות נלקחים 
מחכמת התורה. ניתנה במים, כשם שהמים צריכים שמירה 
בבורות או בכלים נקיים, כך התורה צריכה שמירה באוצר 
של יראת ה' אוצרו, וכמאמר חז"ל )אבות ג' ט'( כל שיראת 
חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת. המים, אם האדם 
יודע לשוט בהם מסתכן בר מינן, כך האדם צריך  אינו 
להזהר בתלמידי חכמים )אבות ב' י'( שלא יכוה בגחלתן. 
ניתנה במדבר, כשם שהמדבר הוא מלא חיות רעות וצריך 
האדם להשגיח ולשמור עצמו, כך נקל לו לאדם לטעות 
בכמה איסורין אם לא יזהר בהם. המדבר הזה כשאדם 
נוסע בו צריך לקחת עמו שיירה וכל מה שתהיה השיירה 
גדולה יותר בטוח מהנזק, כך התורה ומצותיה צריך האדם 
לזכות עצמו עם הצבור )אבות ה' י"ח( וכל מה שמזכה את 
הרבים ביותר, כן הוא מובטח ביותר שאין חטא בא על ידו. 
כשם שהמדבר לא מקום זרע והפרנסה אינה מצויה ורק 
ה' יתברך הוא השולח פרנסה להנבראים שם, כן האדם 
העוסק בתורה צריך להיות לו בטחון בה' יתברך שהוא 

יספיק לו מזונותיו.

   ובמסכת עבודה זרה בפ"ק )ה' ע"א( איתא אריו"ח משום 
רבי בנאה מאי דכתיב )ישעיה ל"ב כ'( אשריכם זורעי על כל 
מים משלחי רגל השור והחמור. אשריהם ישראל שבזמן 
שהם עוסקים בתורה ובגמילות חסדים יצרם מסור בידם 
ולא הם מסורים בידו, שנאמר )ישעיה ל"ב כ'( אשריכם זורעי 
על כל מים, ואין זריעה אלא צדקה שנאמר )הושע י' י"ב( 

זרעו לכם לצדקה. ואין 
מים אלא תורה שנאמר 
)ישעיה נ"ה א'( הוי כל צמא 

לכו למים. חובת האדם 

זה  הדרוש  תחילת    .1
מוהר"ר  בספר  נדפס 
ב'(,  )דרוש  כהן  מנחת 
לא  כתוב  בסוף  ושם 
נשלם, וכעת אנו לוקחים 
התמצית מהתחלת הענין 
וממשיכים הלאה בס"ד.

לקבוע עתים לתורה בכל יכולתו כפי דעתו כי )קידושין ל' 
ע"א( התורה תבלין ליצר הרע וכל הצערים הבאים הוא 

בעון ביטול תורה. וזה רמז הכתוב )שמואל א' כ"ה ו'( ואתה 
שלום, שאתה בעצמך תעסוק בתורה הנקראת שלום. וגם 
ביתך שלום, לחנך בניך ובני ביתך בתורה ובדת, כי בניו 
של אדם נעשו ערבנים להקב"ה בשעת מתן תורה שנאמר 
)תהלים ח' ג'( מפי עוללים ויונקים יסדת עוז. הבנים נקראים 

מעשה ידיו של אדם, וכשם שהאשה מעשה ידיה לבעלה 
וכנגד זה הוא מחוייב במזונותיה, כך האדם כשהוא מפרנס 
בניו ודואג להם לעסוק בתורה הוא נוטל חלק בראש. וכן 
פירשו חז"ל כוונת התנא )ברכות י"ז ע"א( אשרי מי שעמלו 
בתורה והיינו בניו בעלי תורה על דרך "ואת עמלנו" אלו 
הבנים. וכן איתא בפרק כל כתבי )שבת קי"ט  ע"א( אמר רב 
כהנא לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שבטלו בה הבל 
תינוקות של בית רבן. )איכה רבה א' ל"ג( אמר רבי יהודה בא 
וראה כמה חביבין תינוקות לפני הקב"ה. גלתה סנהדרין, 
ולא גלתה שכינה עמהם. גלו משמרות, ולא גלתה שכינה 
עמהם. וכיון שגלו תינוקות, גלתה שכינה עמהם, שנאמר 
)איכה א' ה'( עולליה הלכו שבי לפני צר מיד ויצא מבת ציון 

כל הדרה. וכל אשר לך שלום, זו החזקת ידי לומדי תורה, 
וכמאמר חז"ל )קהלת רבה י"א א'( אם בקשת לעשות צדקה 
עשה אותה עם עמלי תורה. וכן אמרו חז"ל )ירושלמי ברכות 
ט' ה'( אם ראית דור שנתיאשו ידיהם מן התורה צא והחזק 

בה ותקבל שכר כנגד כולם.

   ובמסכת בבא בתרא )י' ע"א( איתא שאלו לשלמה בן דוד 
עד היכן כחה של צדקה? אמר להם צאו וראו מה פירש 
דוד אבא )תהלים קי"ב ט'( פזר נתן לאביונים צדקתו עומדת 
לעד קרנו תרום בכבוד. רבא אמר מהכא )ישעיה ל"ג ט"ז( 
הוא מרומים ישכון מצודות סלעים משגבו לחמו נתן מימיו 
נאמנים. כוונתם בזה אם זוכה המחזיק לשבת בישיבה 
של מעלה עם התלמידי חכמים, ולזה השיב להם פזר 
נתן לאביונים, ובתנאי שתהיה צדקתו עומדת לעד דהיינו 
עם התלמידים הקטנים הזקוקים לעזרה, דבאמצעות זה 
ישיגו איזה משרה להתפרנס ממנה כל החיים. אדם כזה 
קרנו תרום בכבוד, שישיג מעלה רמה לשבת עם התלמיד 
החכם שהחזיק בידו. ושמא תאמר ח"ו יגיע לו מזה בושה 
שהכל לומדים והוא שותק, לזה אמר בכבוד, שישב בכבוד 
שמלמדים אותו תורה, ורבא אמר מהכא והוא מרומים ישכון, 
שישב בישיבה עליונה מצודות סלעים משגבו, שיזכה ללמוד 
תורה שנקרא אבן שנאמר )שמות כ"ד י"ד( ואתנה לך את 
לוחות האבן, וזה ע"י שלחמו נתן, מימיו נאמנים, וכמובן.

   ובמדרש )במדבר רבה פרשה י"ג( איתא )שיר השירים ד' ט"ז( 
עורי צפון ובואי תימן, עתידים הרוחות להתוכח זה עם זה, 
רוח צפון אומר: אני מביא את הגלויות, ורוח דרומית אומר: 
אני מביא הגליות, והקב"ה עושה שלום ביניהם ונושבות 
ו'( אומר לצפון תני  )ישעיה מ"ג  כאחת הוא הוא דכתיב 
ולתימן אל תכלאי. ועל זה אמר שלמה המלך ע"ה עורי 
צפון ובואי תימן. ונראה הכוונה שזה רומז על העשירים 
והתלמידי חכמים. רוח צפון, הרומזת לעשירים )ע"ד שאמרו 
ב"ב כ"ה ע"ב הרוצה שיעשיר יצפין( שאומרים )סנהדרין צ"ח ע"א( 

אנו מביאים הגאולה, בזכות שאנו נותנים צדקה וזה כתוב 
מפורש )ישעיה א' כ"ז( ציון במשפט תפדה, ושביה בצדקה. 
ורוח דרומית, הם התלמידי חכמים )ע"ד שאמרו )שם( הרוצה 

להחכים ידרים( אומרים אנו מביאים הגאולה, כי כן אמרו 

חז"ל )פסיקתא זוטרתי ואתחנן ד' ל"ב. בבא בתרא ח' ע"א( בזכות 
לימוד התורה תבא הגאולה שנאמר )הושע ח' י'( גם כי יתנו 
בגוים עתה אקבצם. והקב"ה עושה שלום ביניהם, ונושבות 
כאחת, שיהיו העשירים נותנים צדקתם לתלמידי חכמים, 
וזה וזה מתקיימים, וזהו )שיר השירים ד' ט"ז( עורי צפון ובואי 
תימן היינו הצדקה והתורה ביחד, ועל ידי זה יבא דודי לגנו 

לזכות לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן.

   נחזור לביאור נושא דרושנו, וכל תרומה, היא הנדבה 
להחזקת ידי לומדי תורה. לכל קדשי בני ישראל, לצורך 
ולעזרת קדושת הבנים הקטנים של ישראל. אשר יקריבו 
לכהן, הוא הקב"ה שנחשב לפניו כקרבן. לו יהיה, צריכה 
שתהיה לשמו יתברך בלי שום פנייה. ואיש את קדשיו, 
הנדבה שעשה, לו יהיו, כל מה שעשה לא עשה אלא לעצמו 
דכתיב )דברים כ"ד י"ג( ולך תהיה צדקה, וכמאמר חז"ל )רות 
רבה ה' ט'( גדולה טובה שעושה העני עם העשיר, יותר ממה 

שהעשיר עושה להעני וכמו שכתוב )רות ב' י"ט( אשר עשיתי 
עמו היום בועז. את אשר יתן לכהן, הוא התלמיד חכם ע"י 
החזקתו בידו נתן לו יכולת לעסוק בתורה, ועל ידו השיג 
התלמיד חכם חכמת התורה, לו יהיה מדה כנגד מדה )קהלת 
רבה ז' א'( זוכה ויושב בישיבה של מעלה עם התלמיד חכם, 

ומלמדים אותו להיות לומד עמו, וכאשר ביארנו בס"ד.

 אשכול 
הכופר
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א. ֵיׁש ְׁשֵני ִפּיּוִטים ְמֻפְרָסִמים ָּבעֹוָלם, ֶׁשָּכל 
ָהֵעדֹות אֹוְמִרים אֹוָתם: ַהִּפּיּוט ָהִראׁשֹון "ְלָכה 
דֹוִדי", ֶׁשֻּכָּלם אֹוְמִרים אֹותֹו. ְוַהִּפּיּוט ַהֵּׁשִני 
ֶׁשַּגם ֵּכן ְמֻפְרָסם ֶזה "ַּבר יֹוַחאי", ְוִחֵּבר אֹותֹו 
ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַלִּביא, ֶׁשֶּזה ָחָכם ֶׁשִהִּגיַע ִמְּסָפַרד 
ְללּוב. ַּפַעם ָׁשֲאלּו ֶאת ַהַּבָּבא ָסאִלי: ֶאְפָׁשר 
ְלַהְסִּביר ָלנּו ֶאת ַהִּפּיּוט ַהֶּזה "ַּבר יֹוַחאי"? 
ֳחָדִׁשים",  ְׁשלֹוָׁשה  "ֶזה לֹוֵקַח  ָלֶהם:  ָאַמר 

 63 )גליון  ַקָּבָלה.  ֶׁשל  ֹעֶמק  ָמֵלא  ִּכי הּוא 
אותיות י"ד וט"ו. וראה שם באורך ביאורו של 

מרן שליט"א לפיוט זה(.

)בפירושו למסכת סוכה דף  ֲחַנְנֵאל  ַרֵּבנּו  ב. 
מ"ה עמוד ב'( ֶׁשִּבְזַמּנֹו עֹוד ֹלא ִנְתַּגָּלה ֵסֶפר 

ַהּזַֹהר, ּכֹוֵתב ָּכָכה: "ִרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי 
ָהָיה ַבְּמָעָרה ְׁשֹלׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה, ְוִנְרָאה לֹו 
ְבֶדֶרְך ַמְראֹות ֱאֹלִקים ּגֶֹדל ְּכבֹודֹו". ְּכלֹוַמר 

ַּבר  ִׁשְמעֹון  ְלִרִּבי  לֹו  ֶׁשִּנְרָאה 
ְמֹאד.  ְגדֹוָלה  ַהָּׂשָגה  יֹוַחאי 
ְוהּוא ֹלא ָלַמד ֵאֶצל ַרּבֹו ִרִּבי 
ֲעִקיָבא ֶאת ַהָחְכָמה ַהּזֹאת, 

ִּכי ֵהם ָהיּו ַמְסִּתיִרים אֹוָתּה, ֶאָּלא 
ַלַּמֲעָלה  ָזָכה  ַבְּמָעָרה  ְּכֶׁשָהָיה  ְלַבד  הּוא 

ַהּזֹאת. )שם אות כ"ד(.

ֲאַנְחנּו אֹוְמִרים  ָהֹעֶמר,  ְסִפיַרת  ְּבֹנַסח 

]נוסח אשכנז[  ְוָהַאְׁשְּכַנִּזים  "ָלֹעֶמר" 

אֹוְמִרים "ָּבעֶֹמר", ּוַמה ּיֹוֵתר ָנכֹון? ָהַרב 

חֹק ַיֲעקֹב )סימן תפ"ט סעיף קטן ח'( ּכֹוֵתב 

ֶׁשַהָּנכֹון לֹוַמר "ָלעֶֹמר". ְוֵכן ַּדַעת ַרֵּבנּו 

ָהֲאִר"י ְבַׁשַער ַהַּכָּונֹות )עניין ספירת העומר 

דרוש י"ב(. ָלָּמה? ִמּׁשּום ֶׁשָהעֶֹמר ֶזה ֹלא 

ָיִמים  ְוִתְׁשָעה  ַאְרָּבִעים  ֶׁשִּנְמָׁשְך  ָדָבר 

"ּוְסַפְרֶּתם  ָּכתּוב:  ֶאָחד,  יֹום  ַרק  ֶאָּלא 

ָלֶכם ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת 

עֶֹמר ַהְּתנּוָפה" )ויקרא פרק כ"ג פסוק ט"ו(, 

ָהֹעֶמר  ֲהָבַאת  ָהֹעֶמר,  ֶׁשְּקִציַרת  ְּדַהְינּו 

ַוֲהָנַפת ָהעֶֹמר ְׁשָלְׁשָּתם ְּביֹום ֶאָחד - יֹום 

ט"ז ְּבִניָסן, ּוִמָּׁשם ַמְתִחיִלים ִלְמנֹות ֶאת 

ָהעֶֹמר, ְוָלֵכן ַהָּנכֹון לֹוַמר "ָלעֶֹמר", ּוְכמֹו 

ְלָמְלכֹו"  ֶׁשַאָּתה אֹוֵמר "ִּבְׁשַנת ָׁשלֹוׁש 

)אסתר א' ג'(, ְוֵכן "ְלֶיַרח ְּפלֹוִני" )עיין אבן 

העזר סימן קכ"ו(. ּוִמי ֶׁשאֹוֵמר "ָּבעֶֹמר" 

ְוֶזה  עֹוֶׂשה ְכִאּלּו ָכל ַהָּיִמים ֵהם עֶֹמר, 

ֹלא ָנכֹון ִּכי זֹו ְסִפיָרה ֶׁשל ָהעֶֹמר, ְוָלֵכן 

ֵיׁש  אּוָלם  "ָלֹעֶמר".  לֹוַמר  ָנכֹון  יֹוֵתר 

ֶרֶמז ָלַאְׁשְּכַנִּזים ֶׁשאֹוְמִרים "ָּבעֶֹמר", ִּכי 

ַהִּמִּלים "ַל"ג ָּבעֶֹמר" )ְּבִלי ָוא"ו( עֹולֹות 

ְּבִגיַמְטִרָּיא ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ַאְרָּבִעים ְוָחֵמׁש, 

ְּכמֹו ַהִּגיַמְטִרָּיא ֶׁשל  "מֶֹׁשה", ְוֶזה ֶרֶמז 

ֶׁשִרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ָהָיה ִניצֹוץ ֶׁשל 

מֶֹׁשה ַרֵּבנּו. ֲאָבל ֶזה ַרק ֶרֶמז ְּבַעְלָמא, 

ְוַהָּנכֹון לֹוַמר "ָלעֶֹמר". )גליון 12 אות א' 

– השיעור עמוד ר"ב, וגליון 62 אות ט"ו(.

מהו החודש השני?
תשובה לחידה נמצאת בעלון הנוכחי. תשובות 

ניתן לענות בקו בית נאמן  079-9270505 
 שלוחה 21

 )חובה לציין שם וכתובת בצורה ברורה!(. נא 
לשלוח התשובות עד יום ראשון בערב

פתרון החידה: אכל שתי מצות  קודם:  משבוע  פתרון 
מכונה ורבע, מה ברכתם? ומדוע? המוציא, כי שיעור זה הוא 

שיעור קביעות סעודה בנפח
פתרון התמונה: הגאון הצדיק רבי סאסי הכהן זצ"ל רב העיר 
ג'רבה, ואחר כך רב מושב ברכיה. חתן מורנו הגאון רבי מרדכי 

אמייס הכהן זצ"ל
שמות הזוכים יפורסמו בגיליון הבא

תשובה ניתן לענות בקו 
בית נאמן 079-9270505 

שלוחה 22. נא לשלוח 
התשובות עד יום ראשון 

בערב
בין הפותרים נכונה 

יוגרל פרס )חובה לציין 
שם וכתובת בצורה ברורה(

"ֶּפַסח ֵׁשִני ַמָּצה ְוָחֵמץ ִעּמֹו ַבַּבִית"
ֶּפַסח ֵׁשִני ֵאין ּבֹו ָכל ַהֻחְמרֹות ֶׁשל ֶּפַסח ִראׁשֹון, 

ַהִּמְׁשָנה  ִיָּמֵצא.  ּוַבל  ֵיָרֶאה  ַּבל  ְוֵאין ִאּסּור 

)פסחים פ"ט מ"ג( אֹוֶמֶרת: ָמה ַהֶהְבֵּדל ֵּבין 

ֶּפַסח ִראׁשֹון ְלֶפַסח ֵׁשִני ]ְלִמי ֶׁשָהָיה ְבֶפַסח 

ִראׁשֹון ְּבֶדֶרְך ְרחֹוָקה ְוַכּדֹוֶמה, ֶׁשֵּמִביא ָקְרַּבן 

ֶּפַסח ְואֹוְכלֹו ַעל ַמּצֹות ּוְמרֹוִרים ְּבֶפַסח ֵׁשִני[? 

"ֶּפַסח ֵׁשִני ַמָּצה ְוָחֵמץ ִעּמֹו ַבַּבִית", ְּכלֹוַמר 

אֹוְכִלים אֹותֹו ַעל ַמּצֹות ּוְמרֹוִרים ֲאָבל ַמָּצה 

ְוָחֵמץ ִעּמֹו ַבַּבִית.

ַרִׁש"י )במדבר ט' י'( כֹוֵתב: "ַמָּצה ְוָחֵמץ ִעּמֹו 

ַבֲאִכיָלתֹו",  ִעּמֹו  ֶאָּלא  ָאסּור  ְוֵאינֹו  ַבַּבִית 

ְּבַיַחד  ֵׁשִני ָחֵמץ  ְּבֶפַסח  ְּכלֹוַמר ַאל ּתֹאַכל 

ִעם ַהַּמָּצה, ֶאָּלא ּתֹאַכל ָקְרַּבן ֶּפַסח ַמּצֹות 

ּוְמרֹוִרים, ֲאָבל ָחֵמץ ֻמָּתר ְלַהְׁשִאיר ַּבַּבִית 

"ִעּמֹו  ֲאָבל  ְלַבד,  אֹותֹו  ֹּתאַכל  ָּכְך  ְוַאַחר 

ַהַּמָּצה ָאסּור,  ָחֵמץ ִעם  ְּדַהְינּו  ַבֲאִכיָלתֹו" 

ֶזהּו ַהְּפָׁשט ָׁשל ַרִׁש"י. ַהִּמְנַחת ִחּנּוְך )מצוה 

יֹוֵדַע  ֵמֵאיֹפה  ָׁשַאל:  שפ"א ד"ה והנה דבר( 

ַבֲאִכיָלתֹו ָאסּור? אּוַלי ֻמָּתר  ַרִׁש"י ֶׁשִעּמֹו 

ֶלֱאכֹל ְּבֶפַסח ֵׁשִני ַמָּצה ְוָחֵמץ ּוָמרֹור ַהּכֹל 

ְויֹאַכל, ְוִהְׁשִאיר  ַיְטִּביל ַהּכֹל ְּבַיַחד  ְּבַיַחד? 

ֲאָבל  ָּגדֹול.  ִעּיּון  ְּבָצִריְך  ַהּזֹו  ַהֻּקְׁשָיא  ֶאת 

ַהְּפָׁשט ַהָּפׁשּוט ְּבַרִׁש"י, ֶׁשהּוא ִדֵּיק ִמִּמָּלה 

ַאַחת ַּבִּמְׁשָנה, ַהִּמְׁשָנה ָאְמָרה ָּכָכה: "ַמָּצה 

ָאְמָרה "ַּבַּבִית"?  ָלָמה  ַבַּבִית",  ְוָחֵמץ ִעּמֹו 

ֶאָּלא  ִעּמֹו",  ְוָחֵמץ  "ַמָּצה  לֹוַמר  ַמְסִּפיק 

ַהִּמְׁשָנה ִנְזֲהָרה ֶׁשֹּלא ַתֲחׁשֹב ֶׁשַּמָּצה ְוָחֵמץ 

ִעּמֹו ְויֹאַכל ַמָּצה ְוָחֵמץ ְּבֶפַסח ֵׁשִני ְבַיַחד, 

ֶאָּלא ַמָּצה ְוָחֵמץ ִעּמֹו "ַבַּבִית", ֶׁשֹּלא תֹאַכל 

אֹוָתם ְּבַיַחד, ִּכי ַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת: "ַעל ַמּצֹות 

ְוַאָּתה  י"א(,  ֹיאְכֻלהּו" )במדבר ט'  ּוְמֹרִרים 

ַתְכִניס ִאָּתם ָחֵמץ? ֹלא ִיָּתֵכן. 

ְוֵכיָון ֶׁשֶּזה ִנְקָרא "ֶּפַסח ֵׁשִני", ָלֵכן ֵיׁש ִמְנָהג 

טֹוב ֶלֱאכֹל ְּבֶפַסח ֵׁשִני ְקָצת ֵמַהַּמָּצה ֶׁשִּנְׁשֲאָרה 

)עי' בספר ברית כהונה חאו"ח  ַהֶּפַסח  ֵמַחג 

ְּבִאָּיר,  ְבי"ד  ַמָּצה  ְואֹוְכִלים  מערכת הפ"א( 

ֲאָבל ָהַרב ַחִּיים ָּדִוד ַהֵּלִוי )קצור ש"ע מקור 

ְּבֵליל  ֶלֱאֹכל ַּגם  ָּכַתב  חיים פצ"א אות י"א( 

ָהְיָתה  ֶּפַסח  ָקְרַּבן  ַהְקָרַבת  ִּכי  ְבִאָּיר,  ט"ו 

ְביֹום י"ד, ּוָמַתי אֹוְכִלים אֹותֹו? ְּבֵליל ט"ו, 

ָלֵכן ֲאַנְחנּו אֹוְכִלים ְקָצת ְּבי"ד ְּבִאָּיר ּוְקָצת 

ִסָּבה  ְוֵיׁש עֹוד  ָעָׂשר(.  ֲחִמָּׁשה  )ְּבֵליל  ַּבַּלְיָלה 

ַלִּמְנָהג ַהֶּזה, ַרִׁש"י )פרשת בשלח, שמות ט"ז 

א'( כֹוֵתב ֶׁשָהעּוגֹות-ַהַּמּצֹות ֶׁשהֹוִציאּו ַעם 

ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים )ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב )שמות י"ב ל"ט(: 

"ַוּיֹאפּו ֶאת ַהָּבֵצק ֲאֶׁשר הֹוִציאּו ִמִּמְצַרִים ֻעגֹת ַמּצֹות 

ִּכי ֹלא ָחֵמץ"(, ָאְכלּו ֵמֶהם ַעד ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר 

ְּבִאָּיר ֶׁשָאז ָיַרד ָלֶהם ַהָּמן, ְוִאם ֵּכן ֵהם ָאְכלּו 

ַמּצֹות ְּבי"ד ְוט"ו ְבִאָּיר ַּבַּלְיָלה, ּוְלָמֳחָרת ָיַרד 

ְוָלֵכן ַּגם ֲאַנְחנּו אֹוְכִלים ַמּצֹות  ָלֶהם ַהָּמן, 

ְלֵזֶכר ַהֵּנס ַהֶּזה ֶׁשָאְכלּו ִמְּׁשָיֵרי ַהַּמָּצה ְׁשֹלִׁשים 

יֹום. )גליון 13 אותיות י"ח, י"ט וכ"א )וראה שם 

עוד בהערה 10( – השיעור עמוד רכ"ט(.

ִרִּבי ֵמִאיר ַּבַעל ַהֵּנס
ִרִּבי ֵמִאיר ַּבַעל ַהֵּנס ָעָליו ַהָּׁשלֹום ]ֶׁשַהִהּלּוָלא 

ַבָּׁשבּוַע ַהָּבא[ ָהָיה ָחָכם ָּגדֹול, ְוַהְּגָמָרא )גטין 

דף ס"ז ע"א( ַמְכִּתיָרה אֹותֹו: "ָחָכם ְוסֹוֵפר", 

ָמה ַהֵּפרּוׁש "ָחָכם ְוסֹוֵפר"? ֶׁשָהָיה אֹוֵמר ָּכל 

ְמֻיֶחֶדת,  ְוָהְיָתה לֹו ִפְקחּות  ְּבָחְכָמה,  ָּדָבר 

ְוֹלא  ַּדְעּתֹו,  ַעל סֹוף  ֲחֵבָריו  ָעְמדּו  ְוֹלא 

ַלֲהָלָכה ְכמֹותֹו )ערובין דף  ִהְסִּכימּו  ָתִמיד 

י"ג ע"ב(, ֲאָבל הּוא ָהָיה ָחָכם ְּבאֶֹפן ִטְבִעי. 

ְוָהיּו ׁשֹוֲאִלים אֹותֹו ְׁשֵאלֹות ְוָהָיה עֹוֶנה ַעל 

ַהָּמקֹום. ּוְנַסֵּפר ָעָליו ִסּפּור ֶאָחד ָקָטן. ַּפַעם 

ִרִּבי ֵמִאיר ַּבַעל ַהֵּנס ָהָיה ָצִריְך ִלְנסַֹע ְלֵאיזֹו 

ִעיר, ּוְבֶאְמַצע ַהֶּדֶרְך ָהָיה ָצִריְך ָללּון ְּבֵאיֶזה 

ֵבית ָמלֹון. ֲאָבל ָׁשַמע ֶׁשַּבַעל ֵּבית ַהָּמלֹון הּוא 

ָרָׁשע, ּוֶמה ָהָיה עֹוֶׂשה? ָהָיה אֹוֵמר ָלאֹוְרִחים: 

ֶאְצִלי ַבָּמלֹון ַמְחִליִפים ֶאת ָהאֹוְרִחים ְּבַאְרַּבע 

ִלְפנֹות ּבֶֹקר. ְוָהָיה ֵמִעיר אֹוָתם ְּכֶׁשֲעַדִין חֶֹׁשְך 

ַּבחּוץ ְואֹוֵמר ָלֶהם: "קּום! קּום! ֲאִני ָצִריְך 

ְלַפּנֹות, ָּבִאים ֲאָנִׁשים ֲחָדִׁשים". ְוָהאֹוֵרַח ָהָיה 

הֹוֵלְך, ְוָהיּו ִמְתַנְּפִלים ָעָליו ַּבֶּדֶרְך ׁשֹוְדִדים, 

ּוָבִאים ְלאֹותֹו  ֲאֶׁשר לֹו,  ָּכל  ְולֹוְקִחים ֶאת 

ָרָׁשע ְּבִלַּיַעל ַּבַעל ַהָּמלֹון ּוְמַחְּלִקים ֵּביֵניֶהם 

ֶאת ַהֶּכֶסף. ְוָכְך ָהָיה עֹוֶׂשה ְלֻכָּלם. ִרִּבי ֵמִאיר 

ָׁשַמע ַעל ֶזה, ְוָאַמר ְלַעְצמֹו: ָמה ֶאֱעֶׂשה? ִאם 

ְוָלֶלֶכת  ִאי ֶאְפָׁשר,  ַּבֶּדֶרְך, ֶזה ְמֻסָּכן,  ִאיַׁשן 

ַּבַּלְיָלה ַּגם ֶזה ֹלא ֶאְפָׁשִרי, ַנֲעֶׂשה ַמֶּׁשהּו ַאֵחר. 

ֶמה ָעָׂשה? ִהְסִּכים ִליׁשֹן ָּבַאְכַסְנָיה ַהּזֹאת, 

ּוְבַאְרַּבע ִלְפנֹות ּבֶֹקר ְּכֶׁשֵהִעיר אֹותֹו, ָאַמר 

ְוָחֵבר  לֹו ִרִּבי ֵמִאיר:  ִּתְׁשַמע, ֵיׁש ִלי ֻׁשָּתף 

ֶׁשהֹוֵלְך ִאִּתי ּוְׁשמֹו "ִּכי טֹוב", ָׁשַאל אֹותֹו ַבַעל 

ַהָּמלֹון: ֵאיפֹה ַה"ִּכי טֹוב" ַהֶּזה? ַמּדּוַע הּוא 

ֹלא ָּבא ִאְּתָך? ָאַמר לֹו: ֵאין לֹו ְלַׁשֵּלם ֶּכֶסף, 

ִנְמָצא ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת. ַההּוא ִמֵהר  ָאז הּוא 

ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ְוֵהֵחל ִלְקרֹא ְבקֹול ָּגדֹול: "ִּכי 

טֹוב! ִּכי טֹוב! ִרִּבי ֵמִאיר קֹוֵרא ְלָך, ִּכי טֹוב!" 

ְו"ֵאין ָׁשם ִאיׁש ְוקֹול ָאָדם ִּכי ִאם ַהּסּוס ָאסּור 

ְוַהֲחמֹור ָאסּור" )מלכים-ב' ז', י'(. ָחַזר ְלִרִּבי 

ֵמִאיר ְוָאַמר לֹו: ֲחֵבְרָך ֹלא ָעָנה ִלי. ָאַמר לֹו 

ִרִּבי ֵמִאיר: ַמה ַּנֲעֶׂשה, ָּתְקָפה ָעָליו ַהֵּׁשָנה 

ְוִנְרָּדם. ְוַכֲאֶׁשר ִהִּגיַע ַהַּׁשַחר, ִרִּבי ֵמִאיר ָלַקח 

ֶאת ַהִּמְזָוָדה ֶׁשּלֹו ּוָפָנה ָלֶלֶכת, ָאַמר לֹו ַבַעל 

ָאַמר לֹו  ַהִּכי טֹוב ֶׁשְּלָך?"  ַהָּמלֹון: "ֵאיֹפה 

ִרִּבי ֵמִאיר: "ִהִּגיַע ְּכָבר" ָאַמר לֹו: ֵאיפֹה הּוא? 

ָאַמר לֹו: ָּכתּוב "ַוַּיְרא ֱאֹלִקים ֶאת ָהאֹור ִּכי 

טֹוב" )בראשית א' ד'(. ָהאֹור ֶזה "ִּכי טֹוב", 

ֶזה ֶהָחֵבר ֶׁשִּלי, ָרִציָת ְלהֹוִציא אֹוִתי ַלֶּדֶרְך 

ַּבַּלְיָלה? ֲאִני ֹלא יֹוֵצא, ֶאָּלא ֲאִני ְמַחֶּכה ַעד 

ֶׁשָהאֹור - ִּכי טֹוב – ַיִּגיַע. ְוזֹו ָהְיָתה ָחְכָמה 

ְמֻיֶחֶדת ֶׁשל ִרִּבי ֵמִאיר. )גליון 209 אות כ"א 

וגליון 13 אות כ"ז – השיעור עמוד רל"ו(.


