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“כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא” 
1בין פסח לשבועות קוראים פרקי אבות, האשכנזים ממשיכים בזה עד סוף הקיץ, א. 

חוזרים אחרי חג שבועות עוד פעם פרק א’, פרק ב’ וכו’, ואנחנו קוראים רק בשש 
שבתות אלו בלבד. “כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר ועמך כולם צדיקים 
לעולם יירשו ארץ. נצר מטעי מעשה ידי להתפאר”. המשנה הזאת לא שייכת למסכת 
אבות אלא למסכת סנהדרין, הפרק האחרון של סנהדרין מתחיל במשנה הזאת, 
לכן הוא נקרא “פרק חלק”. “כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא” - אפילו רשעים 
גמורים מדי פעם מתחשק להם לעשות מצוה, לפעמים הם מרגישים ריקנות בחיים 
ספרו לי על רשעים מפורסמים, שהחריבו  שלהם, והם רוצים לעשות איזו מצוה. 
בתים, החריבו משפחות וכו’ וכו’, אבל מדי פעם מתעורר בלבם לעשות איזה משהו. 
יש אחד כזה שיש לו הרבה כסף, אז הוא הולך לבדוק על משפחה עניה אם היא עניה 
באמת, והיא צריכה סכום גדול להכנסת כלה, והוא אומר חמשים אחוז אני נותן. ופעם 
אחרת היתה הכנסת ספר תורה והוא רצה להשתתף, אמר חמשים אחוז ממה שעולה 

הספר תורה – עלי. יש להם איזו מצוה כל שהיא. 

לעולם הקב”ה לא יחליף אותנו באומה אחרת
כל אחד ואחד יש לו חלק לעולם הבא. שנאמר “ועמך כולם צדיקים” כל אחד ואחד ב. 

מעם ישראל, אפילו הכי גרוע, הוא יותר צדיק מהצדיקים של אומות העולם. מה הם 
הצדיקים של אומות העולם? עושים ג’יהאד. מה זה ג’יהאד? להרוג יהודים. יהודי הולך 
לעשות סדר של פסח עם ההורים שלו, פתאום יורים בו. רשעות במיטבה. בשביל מה 
אתם עושים ככה?! מלחמה זו מלחמה “כי ָכזֹה ְוָכֶזה תאכל ֶהָחֶרב” )שמואל-ב’ י”א, כ”ה(, 
אבל סתם להרוג נשים טף וילדים, למה? שום דבר. הם רוצים להתאבד לכתחילה. הם 
לא מבינים2. שלא תאמר הם צדיקים, מקיימים מצוות. לא, הם משוגעים. “ועמך כולם 
צדיקים”, מי שמוסר עצמו על הצלת יהודים נקרא צדיק, לכן “לעולם יירשו ארץ”, 
יש להם ארץ החיים, והם יורשים עולם הבא. הקב”ה לא יחליף אותם באומה אחרת, 
אפילו יעשו הגויים כל השקרים בעולם, יאמרו “עכשיו אנחנו מאמינים בהשי”ת”. זה מה 
שאומרים בשני וחמישי: “כי נאמו גוים אבדה תקותם, כל ברך לך תכרע וכל קומה לפניך 

מתוך שיעור שמסר מרן רבנו שליט”א בבית הכנסת ביום שלישי כ”ב בניסן התשע”ד בין    .1
מנחה לערבית.

2.  הכניסו להם לראש “מה שכתוב לאדם זהו”. אם כתוב לך למות - אפילו תיכנס בתוך שבעה 
חדרים, “נחש בריח” )איוב כ”ו, י”ג( ועכביש, פתאום תמות. ככה אלקים רצה. ואם כתוב לך שתחיה 
- אפילו תלך למלחמה מול האש לא יפגעו בך. אם כן ממה נפשך, תלך למלחמה ותעשה מה 
שתרצה, אם תחיה תחיה ואם תמות תמות. מה שכתוב לך תקבל. איך אומרים בערבית? לא 
הרוב מן אלמכתוב )אין בריחה מהגורל(. בא הרמב”ם בתשובה )אגרות הרמב”ם דפוס ליפסיא תרי”ט 
דף ל”ד ע”א( ושלל את זה. ואני לא ידעתי למה הוא כתב את זה, עד שהבנתי שהוא בא לאפוקי 
מהשוטים אלה. לפי דבריהם אדם יקפוץ מקומה עשירית, אם כתוב עליו למות - ימות אפילו 
שלא קפץ, ואם כתוב עליו שיחיה - אפילו יקפוץ ישאר בחיים. מה יכול להיות? ככה זה. וממילא 
הולכים לג’יהאד אפילו על מנת להתאבד. הרמב”ם אומר התורה אומרת זה לא ככה – “מי האיש 
אשר בנה בית ולא חנכו, ילך וישוב לביתו פן ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו”. “ומי האיש אשר 
ארש אשה ולא לקחה, ילך וישוב לביתו פן ימות במלחמה ואיש אחר יקחנה” )דברים כ’, ה’-ז’(. ואם 
אתה אומר שנקצב לאדם מתי ימות, אז אם הוא ילך למלחמה או לא ילך זה אותו דבר. אם יש 
לו בית, מישהו אחר יחנוך את הבית. או אם הוא אירש אשה ולא לקחה, גם אם לא ילך יקרה לו 
משהו וימות. אלא מוכרח שיש הבדל, אדם במלחמה נמצא במקום סכנה. אבל זה השגעון שלהם. 
אומות העולם תמהים, מה קרה לעם הערבי הזה שרוצים להתאבד? הרי יש יצר לכל בעלי החיים 

שנקרא “יצר הקיום”. רוצים לחיות. אבל ככה הם חושבים. )וע”ע בעלון מס’ 97 אותיות י’-ט”ו(.

תשתחוה”. לא הייתי מבין מה הקשר בין “כי נאמו גוים אבדה תקותם” של ישראל חס 
ושלום, ל”כל ברך לך תכרע”. מה זה קשור? אלא זה מכלל דברי הגוים. הגוים אומרים: 
אבדה תקותם של ישראל. למה? כי היום גם אנחנו מאמינים בבורא עולם, לא כמו פעם 
שהיו עובדי אלילים, אלא היום “כל ברך לך תכרע וכל קומה לפניך תשתחוה”, ולכן 
אבדה תקותם חלילה של עם ישראל. אז אנחנו אומרים לא, “הפותח יד בתשובה לקבל 
פושעים וחטאים, אל תשכחנו לנצח” - אפי’ שעכשיו כביכול אומות העולם מאמינים 
בא-ל אחד, אבל “שבע תועבות בלבם” )ע”פ משלי כ”ו, כ”ה(. אפילו שכתוב על הדולר 
של אמריקה “באלקים אנחנו בוטחים”, בא אחד ואמר: הם מאמינים באלקים? הם 
לא מאמינם באלקים, אלא האלהים שלהם זה הדולר... מאמינים בכסף. הכל דברים 
בטלים. לכן ישראל שהם מאמינים בקב”ה – “לעולם יירשו ארץ נצר מטעי מעשה ידי 
להתפאר” - הם תפארתי בעולם. יש בני אדם ישרים ואמתיים שמלה שלהם זו מלה, 

הבטחה שלהם זו הבטחה3. 

ברכת אבות וחסדי אבות
4רבי יוסף חיים ע”ה כתב שני ספרים על פרקי אבות. אחד כתב בצעירותו - קרא לו ג. 

“ברכת אבות”, ואחד כתב בזקנותו - שמו “חסדי אבות”. היום העולם מכירים רק ספר 
“חסדי אבות”, אבל בחוץ לארץ היה לנו גם ספר “ברכת אבות”. את ברכת אבות הוא 
חיבר לפני שהלך לקבר של בניהו בן יהוידע, ואת השני הוא חיבר אחר כך, והסגנון 
שונה לגמרי. “ברכת אבות” מלה בסלע, חידושים ממש, אין בו סיפורים וכדומה. “חסדי 
אבות” – “כמעין המתגבר” )אבות פ”ב מ”ט(, על כל משנה מביא לך רמזים וחידושים 
וסיפורים. ויש סיפורים שהוא ממציא אותם בשביל לפרש את המשנה, אבל כשהוא 

3.  היה מישהו שהיו לו עסקים עם איזה ערבי בדובאי )שם כל העשירים הגדולים, בנו מגדל כפול 
ממגדלי התאומים, אף אחד לא עושה להם כלום, משהו ענק, כמדומני שמונה מאות מטר. “וגובהו בשחקים”. 
ע”פ דברים ל”ג, כ”ו(, והערבי פתאום מת, ויש לו את הכסף שלו. אז הוא התקשר אליו: “בוא תיקח 
את הסחורה”, “הבאתי לך סחורה”. אז עונים לו בערבית, והוא מדבר אנגלית. איפה הבן אדם? 
בסוף ענתה לו אשתו, אמר אולי צרפתית היא יודעת. דיבר אתה, הבינה. אמרה לו: בעלה מת. טוב, 
בעלה מת נגמר. אמר לה יש לי כסף של בעלך, סכום מכובד מאד ואני מחזיר אותו אלייך. אמרה 
לו: תודה רבה, איפה שמענו דבר כזה? הוא היה יכול לקחת את הכסף וללכת, אז הוא בא והחזיר 
לה את כל הכסף. יצא לו שם שהוא אדם נאמן וישר. אבל הוא אמר בלבו בשביל מה החזרתי? 
לא חבל? אין כאן לא טעות הגוי ולא שום דבר, אני לא חייב להחזיר את הכסף, הרי לקחתי אותו 
בהיתר. הוא אמר את זה לאשתו, והיא אמרה לו: ומצות קידוש ה’ שעשית קטן בעיניך?! זה שוה 
חצי מליון דולר. אחרי כמה ימים התקשר אליו עשיר גדול, אמר לו תשמע, אני יש לי המון כסף, 
ועקצו אותי בחיי הרבה פעמים, גנבו אותי, סדרו אותי. ושמעתי עליך שאתה יהודי ישר ונאמן 
שהחזרת סכום גדול שאף אחד לא יודע מזה, אז אני עושה אתך עסקה. בעסקה הראשונה שעשה 
אתו, הרוויח כפול מהסכום שהחזיר לאותה אשה! שאדם ֵיַדע “מעשה ידי להתפאר” - אם אדם ילך 
לכל מקום, ידע שהוא צריך לשמור על הכבוד של התורה, הכבוד של עם ישראל. אבל יש מקומות 
שהולכים לשם ישראלים ויצא להם “שם טוב”, הולכים לבית מלון הכי מפואר, יש שם ברזים 
עשויים מזהב, מה הם עושים? בלילה האחרון לפני שהם יוצאים מפרקים את הברזים. הוא אומר 
לחבירו: תעמוד למטה ואני אזרוק לך, זורק לו את השמיכות, זורק לו את הברזים, זורק לו את 
הכל. אחר כך משלמים את מה שהם צריכים לשלם למלון והולכים. מה שהם לקחו יוצא להם פי 
כמה ממה ששלמו... עד שיצא להם שם במקומות מסויימים שאסור להכניס ישראלים למלון. 

למה? כי הם חריפים ויודעים לגנוב. מי עשה אותם ככה? בגלל החינוך הגרוע שקבלו כאן....

4.  מתוך שיעור שמסר מרן רבנו שליט”א בבית 
הכנסת ביום רביעי כ”ג בניסן התשע”ד בין מנחה 

לערבית.

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

שיעורו השבועי של מרן ראש הישיבה
רבנו מאיר מאזוז שליט"א
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אומר “מעשה שהיה” זה מעשה שהיה. מלא חכמה5.

חכמים גזרו והחמירו כדי להקל מעלינו את המכשולים
אז כאן )אבות פרק א’ משנה א’( בחסדי אבות הוא כותב, מה הקשר בין “הם אמרו שלושה ד. 

דברים הוו מתונין בדין וכו’” למה שנאמר לפני כן “ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, 
וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה”. “הם אמרו שלושה דברים”, וכי 
רק שלושה דברים הם אמרו? הם אמרו הרבה דברים, למה הזכיר התנא במיוחד שלושה 
אז הרב אמר, כי יש הרבה מתלוננים על חכמים שהם החמירו עלינו בהרבה  דברים? 
דברים. האמת זה לא נכון, מי שיתבונן יראה שחכמים הקילו עלינו הרבה, כל גזירה וכל 
חומרא שעשו לנו זה כדי שלא נפגע באיסור. מקלים עליך את האיסור. למשל, מדין תורה 
מותר לטלטל מוקצה בשבת, אז אדם יכול לטלטל – למשל - עט בשבת, רק אל תכתוב 
בו. ואם אדם כתב אות אחת, לפי דעת ריש לקיש )יומא דף ע”ג ע”ב( חצי שיעור מותר מן 
התורה, אז אדם יכתוב אות אחת ויאמר זה מותר, לא עשיתי איסור מן התורה. אבל 
לפעמים אות אחת חייב עליה חטאת או כרת. היכי משכחת לה? אם היה חסר בספר 
אות אחת, זו האות האחרונה בספר והוא השלים את האות הזאת, אז בזה הוא כבר עשה 
חילול שבת דאורייתא )שבת דף ק”ד ע”ב(. אם כן כשחכמים אמרו לך אל תרים את העט 
ואל תיגע בו, הם מנעו ממך את המכשול הזה. או למשל כמה חומרות בהלכות טהרה. 
מדין תורה יש פוסקים שלנגוע לא נורא, אבל חכמים אמרו אל תיגע, כי אם אדם יגע 
הוא ימשיך הלאה, הוא כבר לא יכול לעצור. יצר הרע זה נורא ואיום. כשאתה מתחיל 
אתו זה כמו אש. לכן חכמים עשו לך גדר, כשאתה עושה גדר אתה רגוע. פשוט. אבל בוא 

נאמר שהחמירו באיזה דברים, כמו ביום טוב שני של גליות וכדו’. 

5.  וחבל שאף אחד לא חשב לצרף את שני הספרים בכרך אחד. הרב חיד”א למשל כתב ששה ספרים 
על הגדה של פסח, פעם ידענו רק “שמחת הרגל”, אבל יש לו עוד. וצירפו אותם – “זרוע ימין” ו”שמחת 
הרגל” ועוד ספרים ועוד פירושים. יש כאלה שעשו על כל קטע את כל הפירושים ביחד, ויש שעשו 

ששה ספרים בכרך אחד, ואתה יכול לקרוא מה שאתה רוצה.

הוכחה ראשונה – “הוו מתונין בדין”
אז יש מתלוננים שחכמים העמיסו עלינו בשביל להתפאר, הנה אנחנו גוזרים, אנחנו ה. 

מתקנים, אנחנו עושים, אנחנו מושלים בעם. לזה התנא אומר שלוש הוכחות שאי אפשר 
לומר כך. הוכחה ראשונה – “הוו מתונין בדין”. הרב הביא משל שהיו שני חכמים בעיר 
אחת, חכם אחד כל מה ששואלים אותו עונה על המקום - מותר, אסור, חייב, פטור. 
והשני אומר תחכו עד שאני אעיין בספרים, תבואו עוד רבע שעה, תבואו מחר, תבואו 
בעוד כמה שעות. אני אבדוק ואעיין ואחליט. לא מהר מהר מהר. אז אשתו של הראשון 
אמרה לו: תגיד לי אדוני, ]אני בטוחה שאתה לא יודע הכל בעל פה[ ואם אתה יודע את 
כל התורה כולה בעל פה, בשביל מה אתה צריך את כל הספריה הזאת?! למה לך?! הרי 
אתה יודע את כל הספרים בעל פה, אתה פוסק את הכל אחת ושתים. אז למה הספרים 
האלה מונחים כמו תמונה להצטלם אתם... בשביל מה? אמר לה: תשמעי, אני צריך את 
הספרים, אבל אני עונה מהר, כדי שיכבדו אותי יותר מהחכם השני. הנה החכם השני 
שואלים אותו וצריך לחכות, אבל אני עונה על המקום. אז אני מתפאר בזה שיגידו “תראו 
איזה גאון, שאף שאלה הוא לא מתעכב בה”... כל השאלות שבעולם פותר אותם מיד, 
ואני יודע שישנן שאלות קשות, אבל אני חייב לענות מיד. זו טפשות. לא עושים ככה. 
על זה אמר “הוו מתונים בדין”, אנשי כנסת הגדולה אמרו אם תבוא לפניכם שאלה, אל 
תמהרו לענות, תהיו מתונים, לאט לאט. זו הוכחה שלא מחפשים כבוד, כי אדם שמחפש 

כבוד – להיפך, על כל שאלה יאמר מיד “אני יודע”, “אני יודע6”. 

הוכחה שניה – “והעמידו תלמידים הרבה”
דבר שני - הוכחה שניה – “והעמידו תלמידים הרבה”. אם חכמים רוצים לפאר את ו. 

עצמם, היו צריכים לא להעמיד הרבה תלמידים, רק מעט. כדי שתמיד הם יהיו הפוסקים, 
6.  יש לי ילדים קטנים בבית שאם אני אומר “יש לי חידה” או “יש לי שאלה”, עוד לפני ששמעו את 
השאלה, הם עונים: “אני יודע!”. אמרתי לו: עוד לא שמעת את השאלה, מה זה אני יודע? תקשיב 
את השאלה ואחר כך תאמר אני יודע או לא יודע. אבל לא, אני כבר יודע, יש לי נביא קטן בכיס... 

אני יודע את הכל...

שאלה: שמעתי מרה”י הרב מאיר מאזוז שליט”א שמצה נקראת “לחם רפואה” וטעם לזה 
רמוז בזוהר. האם כך זה גם ע”פ הפשט? 

תשובה: משחר ילדותי שמעתי ממו”ר אבי נר”ו שהמן זה “לחם רפואה”, וכל הרוצה לטעום 
מהמן יאכל כזית ממצת מצווה בליל פסח. ובאמת שלא כל דבר ניתן להסביר על דרך 
הפשט, ועל זה כתב גדול הפוסקים הגאון מליסא לפני כמאתיים שנה בספרו "מעשה 
נסים  של  וסיפור  לבורא,  ושבח  הודאה  על  מסודר  פסח  של  ההגדה  סדר  שכל  נסים" 
ונפלאות. וכיוונו בו כוונה עצומה ונפלאה הידועה להם, ודברים העומדים ברומו של עולם, 
והיה מובן לבני דורם שהיה רוחב ליבם כפתחו של עולם. ולנו יתמי דיתמי ולהמון אנשי 

זמנינו דברים אלו סתומים, ואפילו להבין אותם דרך הפשט.   
ויש להפשיטו ע"פ  ולעצם השאלה, העניין של "לחם רפואה" נכתב בדברי המקובלים. 
המובא בחז”ל: ומצה קדושה לסילוק השאור שבעיסה מהלב, שלכן נקרא בזוהר מיכלא 
דאסוותא )מאכל רפואה(, כמ"ש כל חולי זה יצר הרע, לכך הזיעה שבאה על ידה מועלת ביותר 
לשרוף ולכלות כל שורש תאוות הרע והרשע מן הלב. ז"א שכדי לזכות למדרגה של "אוכלי 
לחם מן השמיים” כי לא נתנה תורה אלא לאוכלי המן, קודם צריך לרדת לשפל המדרגה 
לעבדות הפרך ולאכול מהלחם הפחות ביותר "לחמא עניא". קודם התחייבו לקדש את 
השם בגופם ע”י מילה, ולעקור מלבם את העבודה זרה ע”י שחיטת אליל מצרים בביזיון 

גדול, ואז לזכות במאכל גאולי מיוחד "המצה" שתעקור את יצר הרע מהלב. 
ולפיכך “לחם של גאולה ורפואה” הטמינו חז”ל בתוך הסדר של ליל פסח שמתחיל ממצב 
החולי של גלות ועבדות )מצה ומרור(, ונגמר בבריאות ובשמחת החירות באכילת מצת אפיקומן 
“שעונים עליה הלל”. כמ”ש בהגדת פסח ע"פ הבא"ח שישנם שני עניינים באכילת מצה 
בליל הסדר והם: זכר ללחם עבדות ולחם גאולה, ע”ש. כי ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה ָעָשׂה ָהֱאֹלקים, 

בוא ונלמד.
1. לחם שנאפה בחיפזון וּבֵצקֹו ֶטֶרם ֶיְחָמץ, ִכּי גְֹרׁשּו ִמִּמְצַרִים ְוֹלא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמַּה. ולכן 
כאשר תאכל מקרבן פסח ּתֹאַכל ָעָליו ַמּצֹות ֶלֶחם עִֹני, ִּכי ְבִחָּפזֹון ָיָצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים. וע"פ 
הרמב"ם ואברבנאל שהבצק היה איכותי אע"פ שלא היה חמץ אבל נאפה בחיפזון תוך 
בריחת עבדים ממצרים. ומצד שני, כתב הרמב"ן מדרש חז"ל שאלמלא לא יצאו בחיפזון 
תוך זמן של "חימוץ הבצק", לא יכלו לצאת בכלל, כי לאותו זמן הושתקו כל סטרא אחרא 
מלקטרג ונתבטלו כל כוחות כישוף שלא יפריעו לצאת. ומקור הדברים בדברי רבן גמליאל 

שגאולת מצרים היתה כה מהירה שבצקם נלוש בחיפזון ולא היה לו זמן להחמיץ.
2. זה לחם עניים. וזה בגלל שלא נמצא בעולם אדם שהיה יותר עני מעבד עברי במצרים. 
נֹאַכל  ֲאֶשׁר  ַהָּדָגה  ֶאת  "ָזַכְרנּו  עצמם  על  כמו שהעידו  מאוד,  רעוע  מזון  אותם  והאכילו 
)וק"ו של  ְּגִריעּות הלחם של סתם עניים  ֶהָחִציר". וכך מובא בגמ' לגבי  ְוֶאת  ִחָנם  בִמְצַרִים 
עבדים(: "עני אוכל פתו ללא כתישה", וכתבו התוס': עניים אוכלים לחם הארץ מעיסה בלוסה 

ומעורבת בסובין. וכך תיאר אבודרהם מעשה בתלמיד חכם אחד שנפל בשבי אצל גוים 
וקראו לו "עבד" והעבידוהו בפרך, והמזון היחידי שקיבל זו חתיכת מצה יבשה, ובמשך כל 
היום היה שבעה. ומצד שני, פי' בעל הטורים את הפס' "ֹלא ֵתָאֶפה ָחֵמץ ֶחְלָקם" שלא היה 
נכנס לתוך בית המקדש שום לחם אלא מצה בלבד מסולת המנופה בי"א נפה ואף "לחם 
הפנים" ע"ג "שולחן הזהב" בקודש היה מצה בעובי טפח והכוהנים אכלוהו בשבת, וחתיכה 

קטנה ממנו היתה משביעה ביותר.
3. דל במרכיבים. מצה של ליל הסדר נעשית משני מרכיבי יסוד בלבד, מקמח שמור יבש 
וממי מעיין, ובלי תוספת מלח או שמן. ועוד פרש"י )פסחים מח, א( שכל עיסות שיעורן קטן 
ואמנם מצד שני, החיטים והקמח נשמרים היטב  די להפרשת חלה(.  )ולא  כ"עשירית האיפה" 
מיומנות  בזה  ונדרשת  שלבים  מעשרה  מורכב  יד"  "מצות  של  האפייה  ותהליך  מלחות, 
מיוחדת, והשגחה צמודה. ז”א, עצם יכולתה של המצה להיות “לחם הפנים” וגם הטרחה 
בעשייתה הופך אותה למשובח שבמאפים ושבחתה בפשטותה. וכתב מהר”ל: "איך המצה 
שהיא לחם עוני שייכת אל הגאולה? וזה כי העני שאין לו דבר, וזה ענין הפשיטות, דומה 
לכהן גדול המשמש בכל ימות השנה בבגדי זהב וביום הכפורים בבגדי לבן לפני ולפנים, 

וזהו בשביל מעלת המדרגה שנכנס לשם, כי בגדי לבן הם פשוטים". 
4. צורת עיגול. מבואר שהטעם שמצה עגולה, כי זה מסמל עוני ואבלות. במדרש הסביר 
"ַוֲעִנִיּים ְמרּוִדים ָתִּביא ָבִית" אלו הם אבלים ומרי נפש. מזכיר למסובים שַּגְלַּגל חֹוֵזר ָּבעֹוָלם 
וַהּכֹל ִּביֵדי ָׁשַמִים. ומצד שני כתוב: ֲאֶשׁר הֹוִציאּו ִמִמְּצַרִים ֻעגֹת ַמּצֹות, וכך אברהם אע”ה 
מבקש משרה "ַמֲהִרי ְשֹׁלׁש ְסִאים ֶקַמח סֶֹלת לּוִשׁי ַוֲעִשׂי ֻעגֹות” ובמדרש "פרוס הפסח היה". 
וכי חשדנו באיש החסד שיבקש מאשתו להכין לאורחיו “לחם עוני”? וי”ל שעוגות אלו היו 

“לחם משובח” ורק נקראו “מצה” ע”ש הכנתן המהירה ביותר. 
5. חז”ל דיברו על מאכלים שטובים לאדם בריא אך מזיקים לזקן ולהולך בדרך ארוכה בגלל 
שעיקולן קשה, ומעלת המן שהיה מועיל גם לחולים וגם לזקנים וגם למהלכים למרחקים. 
והרי המן ירד מן השמים רק אחרי שנגמרה המצה בי"ד באייר, ואילו המצה שהיא "לחם 
עבדים" היתה מזיקה, ולהפך כתבה הגמ' שלפני המקום המצה והמן במעלותיהם שווים 
הם. והמן היה "לחם רפואה" כי נבלע באיברים ואינו יוצא מן המעיים והופך את האדם 
לחזק וגיבור, וכ"ה בחז"ל שהמן לחם אבירים, לחם שמלאכי השרת אוכלים אותו. שכמו 
שהמזון הגשמי הוא לחם המזין את הגוף, כן ההשגה השכלית - הוא הלחם המשביע 
את הנפש. וגם טעמו של המן היה משתנה לפי רצון הסועד, אולם היה ניתן להרגיש במן 
רק טעמם של מזונות טובים, ולפ"ז לא יכלו להרגיש במן את טעמם של שומים בצלים 
וחציר, כי מזיקים לגוף ובוודאי לא של לחם עבדים! ואיזה מזון טוב הם הכירו במצרים? 
התשובה, רק טעמן של ֻעגֹת ַמּצֹות שהכינו בחיפזון. והתורה מעידה שטעמו של המן היה 

כעוגה "ַצִּפיִחית ִּבְדַבׁש". וִיְׁשַמע ָחָכם ְויֹוֶסף ֶלַקח. 

פשטא דרזא- שו"ת בהלכות ציבור, חירום ועניני דיומא.
מאת הרב רז צבי הרשפינוס מו"צ ור"מ בישיבה הגדולה "לבנימין אמר" ברכיה. 

ניתן לצפות בתשובה המלאה 
באתר מוסדות "חכמת רחמים" 

בית ההוראה שע"י מוסדות "חכמת רחמים" 
בנשיאות הגאון הרב חננאל כהן שליט"א מגיש:



כמימס בן סתרונה 
סופר  ואשתו מינה 
יסמינה בת מרימה

 המרוחמת לאה 
 בת אדל ע"ה 
לבית טויטו

 לרפואת 
ידיד המוסדות הרב שר שלום בן מז’יאנה הי”ו בתושח”י

נא להעתיר בתפילה לרפואתו השלמה בקרוב

דברי תורה בעלון זה מוקדשים לעילוי נשמת דברי תורה בעלון זה יעמדו

ת.נ.צ.ב.ה אמן

והיודעים את הכל, והמנהלים והמפקחים. את החכמה העיקרית ישאירו לעצמם. אבל 
הם מעמידים הרבה תלמידים, ויתכן גם שהתלמידים האלה חולקים על רבם, קורה דבר 
כזה. כי מותר מן הדין לחלוק על הרב אם אתה מביא הוכחות ואתה כותב בענוה7. אז עצם 
הדבר שאתה מעמיד הרבה תלמידים ויתכן שהתלמידים יחלקו עליך - זה מראה על ענוה.

הוכחה שלישית – “ועשו סייג לתורה”
ודבר שלישי - הוכחה שלישית – “ועשו סייג לתורה”. מה זה ועשו סייג לתורה? חכמים ז. 

מוסיפים חומרות על התורה. התורה אומרת יום ראש השנה באחד לחודש, וחכמים 
אומרים שיהיה יומיים. למה יומיים? כי אולי העדים הגיעו מאוחר )או שהם הגיעו אחרי 
מנחה. עיין במסכת ביצה דף ה’ ע”א(, ובארץ ישראל לא יודעים )בראש השנה גם בארץ ישראל 

עושים יומיים, ובחוץ לארץ עושים את כל החגים יומיים, פסח ראשון יומיים, ויום טוב האחרון גם כן 

יומיים, שבועות יומיים, וכדומה(. וכשחכמים אומרים משהו, גם הם בעצמם מחמירים. הם 

לא אומרים לאחרים תעשו, והם עושים אחרת. זה רק אצל הגוים. הנוצרים אומרים 
“האפיפיור מעל החוק”, “המלך מעל החוק”, יעשה מה שירצה. הוא יתן חוק, אבל הוא 
הראשון שיעבור עליו... אצל חכמי ישראל אין דבר כזה, אם יש גזירה דרבנן, הראשון 
שיקיים אותה זה הרב בעצמו שגזר. הרב בעצמו שאסר, הוא מקיים אותה8. אז וכי אדם 

“אבא מארי מן האוסרים ואני מן  7.  הרמב”ם כתב בהלכות שחיטה )פי”א ה”י( בשאלה מסויימת: 
המתירין”. תראו איזו ענוה! הוא לא אמר אבא מארי אוסר ואני מתיר, כאילו אני חולק על אבא. לא, 
אלא יש אוסרים, יש קבוצה של אוסרים ויש קבוצה של מתירים, אבא מארי ישב בקבוצה הזאת 

ואני בקבוצה השניה – “אבא מארי מן האוסרין ואני מן המתירין”.
8.  חכמים אסרו )מסכת ע”ז דף ל”ה ע”ב( לשתות חלב שחלבו נכרי ואין ישראל רואהו, ויש אומרים 
שהיום אין בעיה, כי יש פיקוח ממשלתי שהחלב צריך להיות של פרות, לא יכול להיות אחרת וכו’. אז 
היה גוי אחד שכל יום היה מביא חלב למשפחה יהודיה, והיו הולכים לעמוד על ידו בשעת החליבה. 
והנה יום אחד איחרו האלה שעומדים, הגיעו עשר דקות לאחר זמן החליבה, והוא הביא להם חלב 
כרגיל והם שלמו לו. חזרו לאבא, אמר להם: וכי הייתם בשעת החליבה? הרי הגעתם מאוחר. אמרו 
לו: לא היינו, אבל הוא אמר לנו שזה בסדר. אמר: תחזירו לו, אם ירצה להחזיר את הכסף הנה מה 
טוב, ואם לא ירצה להחזיר - כפרה. אבל תחזירו לו את החלב, אל תשתו את זה. הלכו אליו והוא 
התחיל לצעוק עליהם: מה, אתם חושבים שאני מביא לכם חלב טמא? היתכן כדבר הזה?!... לא 
רוצה להחזיר להם. אמרו לאבא שלהם: הוא כעס עלינו יותר מדאי, הוא לא רוצה לראות אותנו. 
אמר להם: תלכו תגידו לו תיקח את החלב בלי כלום. צעק עליהם עוד פעם. הלך האבא, רק ראה 
אותו מרחוק התחיל לצעוק עליו, התקרב אליו ואמר לו: תן לי לדבר אתך. אמר לו: טוב, אני שומע 

עושה גזירות להתפאר? אדרבא. הוא מפסיד וסובל מזה. אלא זה סימן שהם לא עשו 
בשביל להתפאר.

אל תפסוק מהר וישבעו שבועה לשוא
ועוד פירש הרב “הוו מתונים בדין - ועשו סייג לתורה”. אל תפסוק מהר את הדין, ח. 

אלא תחפש עוד תחבולה ועוד תחבולה בשביל לברר את האמת. אמר לפעמים באים 
אנשים שתובעים אחד את השני, הדיין אומר לו תישבע, והוא מוכן להישבע, וכי הוא מבין 
משהו? אז צריך לדעת להימנע משבועה, ולהוציא את האמת לאורה בלי שבועה. היה 
פעם מעשה אצל סבו של רבי יוסף חיים ע”ה, קראו לו רבי משה חיים והוא היה אב בית 
דין בבגדאד )נפטר בתקצ”ז כשנכדו היה בן ארבע שנים(, והיה איזה דין תורה שאמרו שצריך 

אותך. אמר לו: תראה, אני לא חושד בך שאתה ערבבת חלב טמא. אבל בימי הבינים היו כמה גוים 
שהיו מערבבים חלב טמא, אז רבותינו גזרו עלינו שלא נשתה שום חלב רק אם אנו נוכחים בשעת 
החליבה, ומאז אנחנו מקיימים את הגזירה שלהם, אין לנו הבדל שאנחנו נמצאים בדור מתקדם, 
במאה העשרים או המאה העשרים ואחת, זה לא משנה. זה דין. אמר לו הגוי: בוא אתי לחדר, סגר 
את החדר, סגר את החלון, ואמר לו, בוא אני אגיד לך את האמת, הרבנים שלכם חכמים גדולים מאד! 
נכון שהממשלה מקפידה שלא לערבב חלב טמא, אבל איך היא יודעת? היא בודקת כמה אחוזי שומן 
יש בחלב כדי לדעת אם ערבבו בו הרבה מים או פחות מים. זה מה שמעניין אותה, שהחלב לא יהיה 
בו הרבה מים. אז הם בודקים ככה, אם יש בו שומן מספיק, אז סימן שזה חלב בסדר. אבל אנחנו 
מערימים על הממשלה, אנחנו מכניסים חלב של חזיר שיש בו הרבה שומן, ולכן מכניסים הרבה מים, 
וזה מאוזן, כי לעומת המים יש לנו בחלב ההוא הרבה שומן. והיום החלב שאני הבאתי לכם יש בו 
חלב של דבר אחר! כמה חכמים הרבנים שלכם. והביאו את הסיפור הזה בחוברת של הרב מחפוד 
שיהיה בריא של הפסח הזה )תשע”ד(, הביא אותו מאיזה ספר שהמחבר חי לפני ששים-שבעים שנה. 

וזה מעניין, שום פיקוח לא עוזר.
וחכמים שאסרו, הם אוסרים גם לעצמם. חכם שאין לו מאיפה לשתות חלב כשר - הוא לא ישתה. 
מעולם לא היה שותה חלב בגלל זה, לא שהוא לא היה אוהב חלב )אני לא אהבתי  אבא ע”ה בתונס 
אם יקרה מקרה שתבוא איזו ערבייה עם העזים שלה בפינת הרחוב שלנו )רחוב ‘משנקה’(  חלב(, כי 
והיא חולבת, אז עומדים על ידה ורואים איך היא חולבת, ואת החלב ההוא הוא ישתה )וזה חלב עזים, 
והוא הרבה יותר בריא מחלב של פרות(. אבל אם לא - הוא לא שותה. אף על פי שיש פוסקים שמתירים. 
למה? כי אצל הערבים אין חלב חזיר. מה יכול להיות? שעירבו חלב של גמל, זה יקר מאד. לכן הפרי 
חדש )יו”ד סי’ קט”ו סק”ו( אומר שאין לחשוש בדבר הזה, אז הפרי חדש מתיר, בית יהודה עייאש )דף 
קט”ו ע”ב( מתיר, ויש חלק אחד משו”ת הרשב”ץ בסוף – רבי שלמה דוראן )חלק החוט המשולש הטור 
הראשון סי’ ל”ב(, שהוא גם כן מתיר. אבל אבא היה מחמיר ולא שותה. אז חכמים היו עושים סייג, יום 

שאין לי חלב מאה אחוז אני לא שותה, “ועשו סייג לתורה”.



שבועה, והרב ראה שהוא מוכן להישבע, ואין לו שום בעיה להישבע. אז הוא אמר לו: 
אתה חושב שאני משביע אותך בספר תורה? בשני לוחות הברית אני משביע אותך! ואמר 
לשמש: לך תביא שני לוחות הברית. ההוא שמע את זה, נפל עליו פחד מוות, חשב שזה 
שני לוחות הברית של משה רבנו, והם יצאו בגלות, לקחו אותם לבבל והם שמורים אצל 
רבי משה חיים... אוי ואבוי. אמר לא: לא. אמר לו: למה לא? אתה הרי טענת כך וכך. אמר 
לו: לא, אני טענתי שקר, ואני מוכן להודות, ואני מוכיח את זה. אמר לו הרב: טוב בסדר. 
הוא הטעה אותו כשאמר לו שני לוחות הברית, הוא התכוון לספר שני לוחות הברית 
של השל”ה הקדוש, אבל הוא הבין שמשביע אותו בשני לוחות הברית של משה רבנו... 

חור קורא לגנב
והרב מביא סיפור דומה לזה, מישהו הלך בדרך ומצא זהוב )דינר זהב( והרחוב היה ט. 

ארוך. מצא אותו ואין שם אף אחד, “מעות מפוזרות הרי אלו שלו” )ב”מ דף כ”א ע”א(. התכופף 
ולקח אותו. ופתאום אחד ראה מטבע נוצץ וזה לוקח אותו, רץ אליו ואמר לו: אני איבדתי 
את המטבע הזה. לפני חמש דקות עברתי כאן, והנה נפל לי המטבע הזה, ועכשיו חזרתי 
לקחת אותו, ואתה גנבת לי אותו. תביא לי אותו! והוא אומר לו: לא, אתה לא איבדת 
אותו, זה שלי. אתה סתם משקר. אמר לו: בוא נלך לרב. הרב אמר לו: אתה מוכן להישבע 
שזה המטבע שלך? אמר לו: אני מוכן להישבע. אמר לו הרב: בסדר, אבל קודם כל נעשה 
חקירה לזה שמצא את המטבע. תשב בחוץ ואני אחקור אותו לבד. אז הרב ישב בפנים 
החדר, והתחיל לחקור את מי שמצא, אמר לו: תראה, יש לנו דבר פשוט שנוכל לדעת 
אם זה שלו או לא. וההוא מקשיב מאחורי הדלת. אמר לו: מה הדבר הפשוט? אמר לו: 
אתה לא רואה שיש כאן חור קטן במטבע הזה? )והרב קרץ לו בעין, שלא יגיד לו “אין חור”... 
קרץ לו בעינים - אל תדבר יותר מדאי(, עכשיו נראה אותו, אם הוא יגיד שיש חור אז זה שלו, 

ואם לא - אז זה לא שלו. אמר בסדר, טוב כבוד הרב. פתח את הדלת ואמר לו: תגיד לי 
אדוני, זה שלך? אמר לו: כן, זה שלי. אמר לו: יש לך בו סימן? אמר לו: כן, יש לי סימן. 
יש בו חור למעלה. אמר לו חור? “דודי שלח ידו מן החור” )שיר השירים ה’, ד’(... לך מכאן, 
זה לא שלך, אין בו חור, תסתכל. הוא סידר אותו... ככה מנע שבועת שוא, ומנע להזכיר 
שם שמים לבטלה, )להישבע בספר תורה לבטלה(, “הוו מתונין בדין” - תתבונן כדי “ועשית 

סייג לתורה” - שלא תחלל את ה’ על ידי שבועת שקר.

תורה במחשבה בדיבור ובמעשה
ועוד הסביר על פי סיפור שאומרים שזה קרה למחבר בעצמו9 שמשמים ע”י חלום י. 

9.  ככה כותב תלמידו רבי בן ציון מרדכי חזן, אומר הסיפור שמופיע בחסדי אבות דף פלוני קרה 

הצילוהו מן החטא, ועשו סייג – התורה עושה לך סייג שלא תיכשל – לתורה, התורה 
עושה לך את הסייג הזה. ומתי התורה יכולה לעשות דבר כזה? כאשר אתה לומד אותה 
לשם שמים, במחשבה בדיבור ובמעשה. איך הרב מצא את זה? אמר במלה “לתורה” )סייג 
לתורה( יש בה למ”ד, הלמ”ד הזאת יש בה שלושה קוים, קו ישר וקו אופקי וקו עקום, 

זה כנגד שלושה דברים, מחשבה דיבור ומעשה, אם אתה לומד לשם שמים. ורבי יוסף 
חיים למד כל הזמן לשם שמים, פעם דיבר עם מישהו, אמר לו אף פעם לא בזבזתי זמן! 
אפילו זמן כמו לשים את היד בפה לא בזבזתי. תמיד למד. ולא משנה מה הוא למד, הוא 
חידש על זה. למד אגדות - עשה בהם פירושים. למד סיפורים על ערבים - עשה בהם 
פירושים10. כל דבר שאדם ישמע יחפש לו מקור בתורה ויהנה, שימתיק את התורה. לא 
די שאדם יושב ולומד דברים עמוקים, צריך לרדת לציבור. הרב עובדיה ע”ה היה לומד 
דברים עמוקים מאד. היה פותר תשובות, פותח מאה ספרים בשביל למצוא היתר לעגונה 
אחת! אבל כשבאים אליו אנשים לבקש ברכה מביא להם צ’פחות מכאן ומכאן. על כל 
מכה ומכה שאתה מקבל מורידים לך מאה אלף דולר. זה מעשה שהיה. פעם מישהו 
רצה לקנות איזו קרקע בירושלים מעשיר אחד. המוכר בא לרב, והרב אמר לו תעשה 
להם הנחה. והביא לו מכה מכאן ומכאן, סטירה מכאן וסטירה מכאן, לקיים מה שנאמר 
במגילה )דף ל”א ע”ב( - “סתירת זקנים בנין”, אל תקרי סתירה בתי”ו אלא בטי”ת - סטירת 
זקנים, כל סטירה של זקן זה בניין, אמר להם המוכר: על כל סטירה שקבלתי מהרב, אני 
מוריד לכם מאה אלף דולר! שמעתם דבר כזה? בכח התורה אפשר לעשות את כל זה. 

ברוך ה’ לעולם אמן ואמן.
למחבר בעצמו.

10.  במקום אחר )בעוד יוסף חי דרושים פרשת פינחס( הביא סיפור על ערבי אחד שהיו לו שבעה עשר 
גמלים מהטובים והמובחרים ביותר )והיו לו עוד הרבה נכסים(. כאשר מת הניח צוואה ואמר, שלושה 
בנים יש לו, הבכור יקח חצי הגמלים, השני יקח שליש הגמלים, והשלישי יקח תשיעית של הגמלים. 
ולא למכור ולא לשחוט ולא לאכול, רק כשהם חיים. איך זה יכול להיות? משבעה עשר גמלים החצי 
זה שמונה וחצי, והרי אסור למכור ואסור לשחוט, אז איך נעשה? ושליש של שבעה עשר זה חמשה 
ושני שלישים, ותשיעית של שבעה עשר זה גמל אחד ושמונה תשיעיות. ולא למכור. כולם השתגעו, 
לא ידעו מה לעשות. פתאום הגיע ערבי מרחוק, אמר להם אבא שלכם נתן לי עוד גמל אחד, ואמר זה 
בשביל לפתור את הבעיה. איך זה יפתור את הבעיה? עכשיו יש שבעה עשר גמלים של הירושה, ועוד 
אחד. האחד הזה זה הפותר – “פותר חלומות”. שים אותו עם השבעה עשר יהיו שמונה עשר. החצי 
זה תשעה, השליש זה ששה, והתשיעית זה שתיים. תשע, שש, ושתים זה שבעה עשר, והאחד יחזור 
אלי. גמרנו, זה הכל. פלא פלאים. זה סיפור שמספרים אותו בכמה נוסחאות )עיין בספר מגדולי ישראל 

ח”א עמ’ שכ”ה(, אבל הרב עשה לו סימן יפה - טוב - ט’, ו’, ב’. והביא פסוק לענינו ]עיין שם בענין[.





 שיעורי הרב שמואל עידאן שליט"א ביום העצמאות 
בעז"ה בתל אביב, רמלה, אור יהודה ועוד

 לשמיעת המיקומים והשעות: 
קו בית נאמן 0799270505 שלוחה 625, יתעדכן מיום ראשון הבא

להזמנת הרב שמואל עידאן להרצאה או שיעור: 0556797353
שידור חוזר מהפינה היומית של הרב ברדיו קול ברמה: קו בית נאמן שלוחה 624

ילדי גאלה
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 נאמן  079-9270505 שלוחה 21
  )חובה לציין שם וכתובת בצורה ברורה!(. 

נא לשלוח התשובות עד יום ראשון בערב

הפתרונות והזוכים יפורסמו בעז"ה בגליון הבא

ָלַעד ָהֵא–ל ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ַאִּדיֵרנּו
ַּבְּבָרָכה ָהְרִביִעית ֶׁשל ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון, אֹוְמִרים: "ָּברּוְך ַאָּתה 

ה' ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ָלַעד ָהֵא–ל ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ַאִּדיֵרנּו", 

ְוַהִּמָּלה "ָלַעד" ְּכתּוָבה ְבַכָּמה ִסּדּוִרים. ּוַמה ֶּזה "ָלַעד"? ֲהֵרי 

ְלָפֵרׁש "ָלַעד- ָהֵאל ָאִבינּו" ֹלא ָיכֹול ִלְהיֹות, ֶאָּלא "ֱאֹלֵקינּו 

ֶמֶלְך ָהעֹוָלם- ָלַעד" )ְוָכָכה ָצִריְך ְלַהְפִסיק(, ְוִאם ֵּכן ָלָּמה ְבָכל 

ַהְּבָרכֹות אֹוְמִרים "ֶמֶלְך ָהעֹוָלם" ִּבְלַבד ְוֹלא אֹוְמִרים "ָלַעד"? 

ַרּבֹוֵתינּו אֹוְמִרים )ברכות מ"ח ע"ב( ֶׁשַהְּבָרָכה ַהּזֹאת ִנְתְקָנה 

ִבְגַלל ֲהרּוֵגי ִביֵתר, ַמה ֶּזה "ֲהרּוֵגי ִביֵתר"? ְּבִמְלֶחֶמת ַּבר ּכֹוְכָבא 

ֶנֶהְרגּו ָבֲעוֹונֹות ֵמאֹות ַוֲאָלִפים ְיהּוִדים )ַהְּגָמָרא )ִּגִּטין נ"ז ע"ב( 

אֹוֶמֶרת ֶׁשֶּנֶהְרגּו "ַאְרַּבע ֵמאֹות ִרּבֹוא" )ַאְרַּבע ִמיְליֹון(. ְוַרֵּבנּו יֹוֵסף 

ַחִּיים )שו"ת רב פעלים ח"ב חאו"ח סי' א'( אֹוֵמר ֶׁשַהְּגָמָרא ְמַדֶּבֶרת 

ַעל ִּפי ָהֵאיכּות, ְּכלֹוַמר ָּכל ֶאָחד ֵמָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ָהָיה ָׁשֶוה ֲעָׂשָרה 

ֵמַהּגֹוִים, ְוָלֵכן ַאְרַּבע ֵמאֹות ֶאֶלף ַנֲעׂשּו ַאְרַּבע ִמיְליֹון, ֲאָבל ְלַמֲעֶׂשה 

ָהיּו ָפחֹות(. ָאז ַעל ֶזה ִתְּקנּו "ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב ַלּכֹל", ַמה ֶּזה 

ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב? ֶׁשַאֲחֵרי ֶׁשַבע ָׁשִנים ָקְברּו אֹוָתם, "ַהּטֹוב" 

ָּכָכה אֹוֶמֶרת  ִלְקבּוָרה,  ֶׁשִּנְּתנּו  ְו"ַהֵּמִטיב"  ִהְסִריחּו  ֶׁשֹּלא 

ַהְּגָמָרא ִּבְבָרכֹות )שם(. ֲאָבל ֵאיְך ִיָּתֵכן ֶׁשִּבְמקֹום ְלַהִּגיד ְּתִפָּלה 

ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא )ְּכמֹו: "ַעד ָמה ה' ֶּתֱאַנף ָלֶנַצח"?(, ָּכְתבּו ְבָרָכה 

"ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב", ְוֹלא ָרְמזּו ַאף ִמָּלה ַאַחת ַעל ֲהרּוֵגי ִביֵתר.

ִּכי  "ָלַעד",  ַּבִּמָּלה  ָרְמזּו אֹוָתם?  ֵאיֹפה  יֹוְדִעים  ַאֶּתם  ֲאָבל 

ָּכל  ְּבִלַּיַעל הּוא ֶׁשָעָׂשה ֶאת  ָנָבל  ֶׁשָהָיה  ֵקיָסר  ַאְדִרָּיאנּוס 

ָהִרְׁשעּות ַהּזֹאת, ְוהּוא ָחַרׁש ֶאת ְירּוָׁשַלִים ְוֶהֱחִליף ֶאת ַהֵּׁשם 

ֶׁשָּלּה ְל"ִאיִלָיה ַקִּפיטֹוִליָנה", ְוַגם ָאַסר ַעל ַהְּיהּוִדים ְלִהָּכֵנס 

ִלירּוָׁשַלִים חּוץ ִמַּפַעם ַאַחת ַּבָּׁשָנה ָלבֹוא ְוִלְבּכֹות ַעל ַהּכֶֹתל 

ַהַּמֲעָרִבי, ָאז ַעְכָׁשו ָמה ֲאַנְחנּו ַנִּגיד? ֲהֵרי ָכל ַהִּתְקָוה ֶׁשל ַעם 

ִיְׂשָרֵאל ְּבַצַער ָּגדֹול, ְוָלֵכן אֹוְמִרים: "ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ָלַעד", 

לֹוַמר ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא הּוא ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ָלַעד, ְוַאְדִרָּיאנּוס 

ֵיֵלְך, רֹוִמי ֵתֵלְך, ֱאִליֶליָה ַוֲעַצֶּביָה ֵיְלכּו, ְוַגם ָהְרָׁשִעים ַהּגֹוִים 

ְוָכל  ֵיָאֵכלּו  ֹאְכַלִיְך  "ָּכל  ֵיְלכּו, ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב:  ַהּיֹום ַּגם ֵהם 

ָצַרִיְך ֻּכָּלם ַּבְּׁשִבי ֵיֵלכּו, ְוָכל ּבְֹזַזִיְך ֶאֵּתן ָלַבז" )ירמיה ל' ט"ז(, 

ְוַאַחר ָּכְך "ִּכי ַאֲעֶלה ֲאֻרָכה ָלְך ּוִמַּמּכֹוַתִיְך ֶאְרָּפֵאְך ְנֻאם ה' " 

)שם י"ז(. ְוָכָכה ֲחָכִמים ָרְמזּו ֶאת ָּכל ַהְּטָרֶגְדָיה ַהּזֹו ְבִמָּלה 

ַאַחת: ֶמֶלְך ָהעֹוָלם "ָלַעד", ֶׁשִּתְזְּכרּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

הּוא ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ָלַעד, ְוהּוא ַיֲהפְֹך ֶאת ָיָון ּוְסָפַרד ְוִהיְטֶלר 

ְוֶגְרַמְנָיה, ְוֹלא ַיְׁשִאיר ֵמֶהם ָּפִליט ְוָׂשִריד )ִּכי ֵיׁש ְּדָבִרים ַּבְּגָמָרא 

ֶׁשִּנְכְּתבּו ְּבאֶֹפן ֶנֱעָלם ְּכֵדי ֶׁשַהּגֹוִים ֹלא ַיֲעׂשּו ִמֶּזה ַרַעׁש, ִּכי ִאם ֵהם 

ִיְׁשְמעּו ֶאת ֶזה ַיֲעׂשּו ָלנּו ָצרֹות ְצרּורֹות, ֶׁשֲהֵרי ַהְּגָמָרא ְוַהָּבָרְיתֹות 

ְּבֶרֶמז ֵמֲחַמת  ִנְכָּתב  ַהֹּכל  ְוָלֵכן  ּוָפָרס,  ַמְלֻכּיֹות רֹוִמי  ִנְכְּתבּו ַתַחת 

ַהַּמְלִׁשיִנים(. )גליון 11 אותיות י"ז וי"ח(.

א. ִמי ֶׁשָּׁשַכח ִלְסּפֹר ְסִפיַרת ָהעֶֹמר ַלְיָלה ֶאָחד ֲאִפּלּו ְּבֶאְמַצע 

ְיֵמי ַהְּסִפיָרה, ]ִיְסּפֹר ַאְך[ ֹלא ְיָבֵרְך יֹוֵתר ]ְּבאֹוָתה ָשָנה[. ָּכָכה 

ַּדַעת ַּבַעל ֲהָלכֹות ְּגדֹולֹות )הלכות עצרת(, ָּכָכה ַּדַעת ְּתרּוַמת 

ַהֶּדֶׁשן )ח“א סי‘ ל“ז(, ּוָמָרן )בשלחן ערוך סי‘ תפ“ט ס“ח(. ֲאָבל 

ֵיׁש אֹוְמִרים ַהּיֹום ֶׁשָּמְצאּו ַּבֲהָלכֹות ְּגדֹולֹות ֻנְסָחא ַאֶחֶרת, 

ֶׁשהּוא ְמַדֵּבר ַּדְוָקא ַעל ַהַּלְיָלה ָהִראׁשֹון. ִאם ָאָדם ִּדֵּלג ַּבַּלְיָלה 

ָהִראׁשֹון הּוא ֹלא ָיכֹול ַאַחר ָּכְך ִלְסּפֹר, ֲאָבל ִאם הּוא ְמַדֵּלג 

ָּבֶאְמַצע ֹלא נֹוָרא, ְוָיכֹול ִלְסּפֹר. ֲאָבל ֶזה ֹלא ָנכֹון. )קֶֹדם ּכֹל, 

ַהַּטַעם ָׁשל בה“ג ִמַּטַעם ְּתִמימֹות. ְוֵאיְך ִּתְהֶיה ְּתִמימֹות ִאם ָּבֶאְמַצע 

ִנְקָרא  ֶזה  ֶּבֶגד ֶׁשָּקרּוַע ָּבֶאְמַצע  ְלָך  ֶזה ְּתִמימֹות?! ִאם ֵיׁש  ִּדַּלְגָּת? 

ָּתִמים? ֶזה ֹלא ָּתִמים. ב‘. ֵמַהּתֹוְספֹות ִּבְמָנחֹות )דף ס“ו סע“א ד“ה 

זכר( ַמְׁשָמע ִמִּדְבֵריֶהם ֶׁשֲאִפּלּו ִאם ִּדֵּלג ָּבֶאְמַצע ֶזה ֹלא ְּתִמימֹות(. 

ַהֶּדֶׁשן ֶׁשַחי ֵמָאה  ִמיֵמי ְּתרּוַמת  ְּבֶמֶׁשְך ּדֹורֹות  ָנֲהגּו  ְוָכָכה 

ָׁשָנה ִלְפֵני ָמָרן ַעד ּדֹוֵרנּו. ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשֵּיׁש ִּגיְרָסאֹות ׁשֹונֹות 

בבה“ג, ִּכי ַּגם ִמי ִחֵּבר אֹותֹו ַעד ַהּיֹום ֹלא יֹוְדִעים, ֶאָחד אֹוֵמר, 

ִחֵּבר אֹותֹו ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְקֶיָרא, ְוַהֵּׁשִני אֹוֵמר, ִחֵּבר אֹותֹו ַרב 

ְיהּוַדאי ָּגאֹון. ָאז אּוַלי ֵיׁש ֶהְבֵּדל ַּגם ְּבֻנְסָחאֹות. ֲאָבל ַאֲחֵרי 

ֶׁשָּנֲהגּו ְבֶמֶׁשְך ֵמאֹות ָׁשִנים ֶׁשִּמי ֶׁשִּדֵּלג ַלְיָלה ֶאָחד ֹלא ָיכֹול 

ַאַחר ָּכְך ְלָבֵרְך, ֹלא ָנקּום ְוַנֲעֶׂשה ֲחָדׁשֹות. 

ּוִמְּלַבד ֶזה חֹוְזִרים ְוסֹוְפִרים ֶאת ָהעֶֹמר ַּבּבֶֹקר ִּבְתִפַּלת ַׁשֲחִרית. 

ְוֶזה ֹלא ִמְנָהג ָחָדׁש ֶׁשִהְנִהיגּו אֹותֹו ְבֶג‘ְרָּבא, ֶאָּלא ֶזה ִמְנָהג 

ֶׁשּמֹוִפיַע ַּבֵּסֶפר ָים ֶׁשל ְׁשֹלמֹה ֶׁשל ַמַהְרַׁש“ל – ַרִּבי ְׁשֹלמֹה 

לּוְרָיא. ְּבסֹוף ָּבָבא ַקָּמא ֵהִביא ַּכָּמה ִמְנָהִגים ׁשֹוִנים ֵּבין ְּבֵני 

ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ּוֵבין ָּבֶבל, ְוֶאָחד ַהִּמְנָהִגים ֶׁשֵהִביא )אות מ“ד( 

ֶׁשְּבֵני ָבֶבל סֹוְפִרים ַרק ַּבַּלְיָלה, ּוְבֵני ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל סֹוְפִרים 

ַּבַּלְיָלה ּוַבּיֹום. זֹאת אֹוֶמֶרת ֶׁשַּבַּלְיָלה אֹוְמִרים: ”ַהּיֹום ַאְרָּבָעה 

ָעָׂשר יֹום ָלעֶֹמר ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועֹות“, ּוַבּבֶֹקר ְּבסֹוף ַהְּתִפָּלה 

ִלְפֵני ֶׁשאֹוְמִרים ”ַּתָּנא ְדֵבי ֵאִלָּיהּו“, אֹוְמִרים ]ְּבִלי ְּבָרָכה[: 

”ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ָלעֶֹמר ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועֹות“. ְוֻכָּלם 

אֹוְמִרים ָּכָכה, ְוָכָכה ִאם ָאָדם ָטָעה אֹו ָׁשַכח ְוֹלא ָסַפר, ַּבּבֶֹקר 

ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ְיַתֵּקן ֶאת ֶזה. 

ב. ִמי ֶׁשִהְסַּתֵּפק ִאם הּוא ָסַפר אֹו ֹלא ]ֶׁשֵאינֹו זֹוֵכר ִאם ָסַפר[, 

ִלְסֹּפר  ְלַהְמִׁשיְך  ֶׁשָּיכֹול  )שולחן ערוך סי‘ תפ“ט ס“ח(  ָּכְתבּו 

ִּבְבָרָכה )ִמַּטַעם ָסֵפק ְסֵפיָקא, ִּכי ֵיׁש ַּדַעת ַהּתֹוְספֹות )מנחות שם( 

ֲהֵרי ִאם  ְלָבֵרְך,  ְלָאָדם  ִיָּתֵכן ֶׁשֹּנאַמר  ְוִכי  ִּב“ְתִמימֹות“,  ֶׁשֵאין ֹצֶרְך 

ַיְפִסיק ַלְיָלה ֶאָחד ְוִאם ֵּכן ְלַגֵּבי ַיְפִסיד ֶאת ַהּכֹל?! ֶאָּלא ַוַּדאי ֶׁשָּכל 

ַלְיָלה זֹו ִמְצָוה ִּבְפֵני ַעְצָמּה, ְוִאם ֵּכן ְלַגֵּבי ָאָדם ֶׁשהּוא ְמֻסָּפק ִאם הּוא 

ָסַפר אֹו ֹלא, ֵיׁש ָלנּו ְסֵפק ְסֵפיָקא. ֶׁשֶּמא ָסַפְרִּתי ֶאְתמֹול, ְוִאם ִּתְמָצא 

לֹוַמר ֶׁשֹּלא ָסַפְרִּתי, ֶׁשֶּמא ָהִעָּקר ְּכַדַעת ַהּתֹוְספֹות ֶׁשָּכל ַלְיָלה ִמְצָוה 

ִבְפֵני ַעְצָמּה. ְוָלֵכן ָיכֹול ְלָבֵרְך ִמָּסֵפק ְסֵפיָקא. ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּבְמקֹומֹות 

ֲאֵחִרים ֲאִפּלּו ִאם ֵיׁש ֲעָׂשָרה ְסֵפקֹות ֹלא ְמָבְרִכים. ָּכָכה ָקַבע ָהַרב 

ִמְכָּתם ְלָדִוד – ַרִּבי ָדִוד ַּפאְרדוֹ )או“ח סי‘ ג‘(, ֶׁשָּכל ְסֵפקֹות ּוְסֵפֵקי 

ְסֵפקֹות ֶׁשַאָּתה ַמְרֶּבה ִּבְבָרכֹות ֻּכָּלם ְלָהֵקל. ְוֻכָּלם ַאֲחָריו ִהְסִּכימּו 

ִלְדָבָריו. ְוִאם ֵּכן ִלְכאֹוָרה ַּגם ָּכאן, ֲאִפּלּו ֶׁשֵּיׁש ָסֵפק ְסֵפיָקא ֹלא ָהָיה 

ֶׁשַהְּסָבָרא  ִּבְגַלל  ֲאָבל ָּכאן  ִּבְבָרָכה.  ִלְסֹּפר  ֶׁשַּיְמִׁשיְך  ָלנּו לֹוַמר לֹו 

ֶׁשל בה“ג ֹלא ִמְסַּתֶּבֶרת, ְוֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשְּסִפיַרת ָהעֶֹמר ִמְּדאֹורְיָתא 

ַּגם ִּבְזַמֵּננּו )רֹב ַהּפֹוְסִקים סֹוְבִרים ֶׁשַהּיֹום ִהיא ִמְּדַרָּבָנן(, ָלֵכן ָאָדם 

ֶׁשָּברּור לֹו ֶׁשהּוא ָׁשַכח ַלְיָלה ֶאָחד, ֹלא ָיכֹול ִלְסּפֹר יֹוֵתר, ֲאָבל ָאָדם 

ֶׁשהּוא ְמֻסָּפק ִאם ָסַפר אֹו ֹלא, יּוַכל ְלַהְמִׁשיְך ִלְסּפֹר ַאַחר ָּכְך ִּבְבָרָכה(. 

)גליון 256 אותיות י"ד, ט"ו, י"ז וי"ח, וגליון 108 אותיות ג" - ז'(.
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שם וכתובת בצורה ברורה(
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בשתי החידות, יש להקפיד לומר את התשובה והפרטים )כולל שם, כתובת וטלפון( בצורה 
ברורה! הודעה שאינה ברורה כולה למערכת, לא תיכנס להגרלה

ָמאזּוז  ְיהֹוָנָתן  ָהַרב  ִּפְרֵקי ָאבֹות ֶׁשָּכַתב אֹותֹו  ֵסֶפר ַעל  ִקַּבְלִּתי 

ִמְּצַפת, ְוהּוא ֵמִביא ְבֵׁשם ָהַרב ָהָראִׁשי ְלתּוִניְסָיה – ַרִּבי ָמְרְּדַכי 

ַאִּמֶּייס ַהּכֵֹהן ָזַצ“ל ֶׁשָאַמר: ”ִלְפֵני ָּכל ִסְפֵרי ַהּמּוָסר – ִּתְלַמד ִּפְרֵקי 

ָאבֹות“. ָּכל ִמי ֶׁשרֹוֶצה ִלְלמֹד מּוָסר, קֶֹדם ּכֹל ֶׁשִּיְלַמד ִּפְרֵקי ָאבֹות 

ִעם ֵּפרּוׁש ָהַרְמָּב“ם אֹו ֵפרּוׁש ַרֵּבנּו עֹוַבְדָיה. ָהַרְמָּב“ם ַמְרִחיב ֶאת 

ַהּמּוָסר, ֹלא ַרק ַמְסִּביר ֶאת ַהִּמִּלים, ֶאָּלא הּוא ַגם ַמְרִחיב )ְּכֶׁשְּמַדֵּבר 

ַעל ַהִּדּבּור )פרק א‘ משנה ט“ז( אֹוֵמר ַּכָּמה ֲחָלִקים ֵיׁש ַּבִּדּבּור: ֵיׁש ִמְצָוה, 

ְוֵיׁש ֶנֱאָהב, ְוֵיׁש ִנְמָאס, ְוֵיׁש ָאסּור, ְוֵיׁש ֻמָּתר. עֹוֶׂשה ֲחָלִקים ְמֻיָחִדים. ָּכל 

ָּדָבר ְוָדָבר ְּבטּוב ַטַעם(. ֶזה ְמֻיָחד ִלְלמֹד ִּפְרֵקי ָאבֹות ִעם ָהַרְמָּב“ם 

)אֹו ִעם ְׁשַאר ַהְּמָפְרִׁשים, ֲאָבל ָהַרְמָּב“ם ַמְרִחיב(. ְוֵיׁש ַּגם ֶאת ָהַרְׁשָּב“ץ 

ֻמְרָּכב  ַהֵּפרּוׁש ֶׁשּלֹו  ְלִמְׁשַּפַחת ּדּוָראן[,  ֶצַמח  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ]ַרֵּבנּו 

ִמְּׁשלֹוָׁשה ֵפרּוִׁשים: ַרִׁש“י ְוָהַרְמָּב“ם ְוַרֵּבנּו יֹוָנה )ְוִנְדֶמה ִלי ֶׁשַהֵּפרּוׁש ֶׁשל 

ַרֵּבנּו עֹוַבְדָיה ָּבנּוי ַעל ֵּפרּוׁשֹו ֶׁשל ָהַרְׁשָּב“ץ(. ְוָהַרְׁשָּב“ץ ּכֹוֵתב )ַּבַהְקָּדָמה( 

ַּכָּוַנת אֹוְמרֹו,  ָּדָבר ַעל  ֶׁשְּיָפֵרׁש  ַּבְּמָפְרִׁשים  ַרִשׁ“י  ֶׁשֹלא ָקם ְּכמֹו 

ְוָהַרְמָּב“ם ֹלא ָקם ָּכמֹוהּו ]ֶׁשְּמָקֵרב ַהְּדָבִרים ֶאל ַהֵּׂשֶכל[ ְוִעְנָיִנים 

ֶׁשל ֶהְסֵּבר ְוָחְכָמה ָוַדַעת, ְוַרֵּבנּו יֹוָנה ֹלא ָקם ָּכמֹוהּו ְּבִעְנְיֵני מּוָסר. 
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