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שמעון בר יוחאי זיע”א.

ראו מה בין בני לבן חמי
שבוע טוב ומבורך. השירים האלה מחזקים אותנו אחרי כל הפיגועים וכל הצרות א. 

שאנחנו סובלים. חשבו אנשי הממשלה החדשה הנה נכניס אחד, ניתן לו שררה, ניתן 
לו להיות חבר בקואליציה, ואפילו כסף לא יחסר לנו לתת לו. לקחו כל האוצרות, כמו 
שעשו אותם המסכנים בני חשמונאי האחרונים - הורקנוס ואריסטובלוס - שרוששו 
את אוצרות בית המקדש ונתנו אותם לרומאים, ומה יצא מזה? הרומאים נכנסו וגרשו 
את שניהם... “הפרד ומשול”. וככה קורה כאן בדורנו. הרמדאן שלהם זה כביכול 
אלול שלנו, אבל באלול אנשים חוזרים בתשובה, וברמדאן שלהם חוזרים בשאלה... 
משתגעים, נופלים על יהודים. אנשים הולכים בדרך ותוקעים בהם חרבות וסכינים. 
שיהיה הלימוד הזה לעילוי נשמת החללים שנפלו על לא עוון בכפם, “ֲחָלַלִיְך לא חללי 

חרב ולא מתי מלחמה” )זה פסוק בישעיה כ”ב ב’(, ולרפואת הפצועים. 

ִאים” “פחדו בציון ַחָטּ
עכשיו מישהו מאלעד סיפר לי, שהוא קיבל על עצמו לפני שנתיים שלא לצאת ב. 

מבית הכנסת עד שיגמרו עלינו לשבח, והנה בלילה שקרה הפיגוע באלעד, אילו היה 
יוצא באמצע עלינו לשבח היה נפגע! ממש כמה שניות אחרי שגמר עלינו לשבח, 
מצא חמשה חסידים שאומרים לו יהודי אחד נפגע כאן בגרזן. גרזן וסכין, הכל מותר 
להם. אין אחד שימנע אותם. פעם בן גוריון היה תקיף, כשחטפו איזו חיילת, הוא אמר 
להם: אם לא תחזירו אותה תוך 24 שעות )אולי תוך 48 שעות( תקבלו מכות כאלה שלא 
תשכחו אותם לעולמים, התנפל עליהם, והם פחדו פחד מות והחזירו אותה. היום אתה 
יכול רק לדבר עד מחר ומחרתיים, כי מפחדים מאומות העולם. מה יש לכם לפחד? מי 
שפגע – יקבל, מי שעשה מעשה רע יקבל את שלו. וכי אנחנו סתם בני אדם?! בשביל 
מה עשיתם מדינה?! בשביל מה יש צבא?! בשביל מה כל הצרות האלה?! אלא זו 
גזירה - “ונסו מנוסת חרב ונפלו ואין רודף. וכשלו איש באחיו כמפני חרב ורודף אין” 
)ויקרא כ”ו, ל”ו-ל”ז(. אין רודף, וכל אחד ואחד מפחד “מה יאמרו אומות העולם”? “מה 

יאמר פלוני ומה יאמר אלמוני”? מה אכפת לך מהם? הם יבינו בלבם שאתה צודק. 

אין תפלה שהולכת לאיבוד
אבל בינתיים נתפלל שהפצועים יתרפאו, ולא יתרפאו “חצי רפואה”, אני ראיתי ג. 

פעם חיילים במלחמת כיפור בלי ידים, בלי רגליים, מסכנים, קורעים את הלב. צריכים 
להתפלל שיחלימו. “ותחלימני והחייני1” )ישעיה ל”ח, ט”ז(. נתפלל עליהם. ושאדם לא 
יחשוב שתפלה הולכת לאיבוד. שום תפלה לא הולכת! אם לא עזרה בשעתה, תעזור 
ורבי אריה לוין ע”ה  בהזדמנות אחרת. הייתה פעם אשה שבעלה היה חולה הרבה, 
רבי, מה  היה מעודד אותה כמה פעמים, ואחר כך בעלה נפטר. אז היא אמרה לו: 
עם כל התפלות שהתפללתי? אמר לה: הקב”ה שומר אותם בבית גנזיו, ואם תצטרכי 

1.  היה רב אחד שהיה כותב ברכות בספר שלו: “רפואה שלמה ואחלמה מהרה”. אמרתי לו: אתה 
יודע מה זה אחלמה? זו אחת מאבני החושן – “לשם שבו ואחלמה” )שמות כ”ח, י”ט(... כתוב שם 
ואחלמה באל”ף, תכתוב החלמה בה”א. ומהרה תכתוב עם יו”ד – מהירה, לא מהרה. החלמה 

מהירה - שיחלימו מהר.

מידי פעם משהו, הוא יקח התפלה ויעביר אותה אלייך או לבנים שלך. שום דבר לא 
הולך לאיבוד2! לכן כל תפלה שאדם מתפלל מקירות לבו - לא סתם תפלה כדי 
לצאת ידי חובה - הקב”ה מכניס אותה בבית גנזיו, וכשיצטרכו אותה בני אותו אדם 
אז הוא משתמש בה לטובתם. ככה כותב ספר חסידים )סימן ק”ס( שכאשר “ויקרא 
אברהם שם המקום ההוא ה’ יראה, אשר יאמר היום בהר ה’ יראה” )בראשית כ”ב, י”ד(, 
שאם פעם יבואו בני ישראל למצב כזה כמו של יצחק אבינו, הקב”ה לוקח הזכות 
הזאת של עקידת יצחק ומכפר בה על ישראל. ויהי רצון שיעשה את זה עכשיו, ינקם 
מהפושעים והארורים האלה. “הרב את ריבנו, והדן את דיננו, והנוקם את נקמתו, 
והנפרע לנו מצרינו, והמשלם גמול לכל אויבי נפשנו” - פירעון מכל הצרים שלנו )כי 
אם הם לא עושים כלום לא אכפת לנו מהם, כל אחד עם הדעות שלו ועם הדת שלו(3, שהקב”ה 

יחזיר להם “מנה אחת אפיים” )שמואל-א’ א’, ה’(, ולא אפיים אלא שבעתיים, “ולמך 
שבעים ושבעה”... )בראשית ד’, כ”ד(.

העליה למירון
יש ליזהר השנה במירון, נלמד לקח מהשנה שעברה, לא ללכת לל”ג לעומר בזמן ד. 

בדיוק, אנשים נלחצים ונדחקים ונחסמים. מה שקרה בשנה שעברה עבר על כל 
דמיון. בעוונותינו הרבים ארבעים וחמשה הרוגים4, בתוכם כמה ילדים שחיכו לעשות 
חלאקה והלכו. היו כאלה שאומרים, בחוץ שמחת תורה ובפנים יום כיפור. אבל מה 
יצא מזה? היה מה שהיה. כל השנה כולה מתלוננים, תקנו הרבה דברים אבל עדיין 
לא בסדר. לכן לא חייבים ללכת בל”ג לעומר, אפשר ללכת שבוע לפני כן ושבוע לאחר 
מכן. וגם ההולכים בל”ג לעומר יזהרו לא לעבור את הארבע שעות, ארבע שעות זה 
מספיק לקרא כל התהלים אפילו פעמיים. יש כאלה גומרים תהלים בשעתיים, אבל 
לא צריך לקרא מהר, אלא לקרא לאט לאט, לרפואת פלוני ופלוני ואלמוני, ולבקש 
בזכות רבי שמעון. רבי שמעון היו מאמינים בו גם הגוים. פעם היתה רעידת אדמה 
בתקכ”ב, והגוים שם ראו שיש רעידת אדמה, אמרו: “יא רבי שמעון, יא רבי שמעון, 

2.  היום יודעים בטבע שאין שום דבר שהולך לאיבוד. אמרו שיש שאלה כמה משקל כדור הארץ. 
יודעים המשקל, אבל מאז ששקלו אותו ועד היום נבנו הרבה בתים והרבה בניינים, אז אם כן 
האם נוסיף למשקל שלו? אמרו, לא נוסיף, כי הרי מאיפה בנו אותם? מכדור הארץ עצמו, כולם 

מכדור הארץ. “הכל היה מן העפר והכל שב אל העפר” )קהלת ג’, כ’(.
3.  וכי יש לנו ויכוח אתם, להוכיח להם או לא להוכיח להם?! וכי כשתוכיח להם יצא משהו? 
שום דבר לא יבינו. אני יודע בויכוח להבדיל בתורה, אתה מתווכח והוא מחזיר, אתה מתווכח 
והוא מחזיר. עד שהרב חיד”א אומר )עיין בס’ אסף המזכיר ערך זה דור דור שוא( “נמאס לי מהדור 
הזה” - לפני מאתים שנה! “וזו תשובתי אליו”, “וזו תשובתו אלי”, “וזו תשובתי אליו”, “וזו תשובתו 

אלי”. מספיק רק “פעם אחת ולא אשנה לו” )שמואל-א’ כ”ו, ח’(. וכל שכן אלה שהם פראי אדם.
אומרים אין דבר, אין דבר. נגיד “מזמור לתודה”. אחר כך אמרו “מזמור לתודה” ולא יצא    .4

כלום, אז אמרו שצריך לומר אותו עשרים פעם. 
למה עשרים? אולי מאתים תשעים ושלש כמנין 
מזמור?... לפני הכל תיזהר. “אוקיר לאסיא עד לא 
תצטרך ליה” ]- תכבד הרופא עוד לפני שתצטרך 

אותו )ירושלמי תענית פ”ג ה”ו([.

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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תציל אותנו!”. הערבים שם אמרו את זה, וזה הסתיים בטוב. לכן 
ואדם שלא יכול וקשה לו, לא  אדם צריך לעשות את הדבר הזה. 
צריך בכלל ללכת, יקח ספר “הילולא דרבי שמעון” ויקרא, פעם 
כולו היה מאמרים מהזוהר, אבל וכי רבי שמעון יש לו רק זוהר? 
יש לו משנה וגמרא ומדרש, לכן בא רבי יוסף חיים ע”ה וקבע בספר 

הילולא רבא שלו קטעים מהמשנה5, ]מהגמרא ומהמדרש[. לא ללכת לל”ג לעומר רק 
לפני כן וכמו שאמרנו.

בית הכנסת אלגריבה בג’רבא
בג’רבא היה בית הכנסת “אלגריבה6”, והיו באים אליה כל שנה בל”ג לעומר יהודים ה. 

מתונס ומלוב, ואפילו מצרפת היו באים. אבל במשך הזמן התחילו לעשות שם ריקודים 
מעורבים. ובא תלמיד חכם אחד שכל שנה היה הולך למורנו הרב רבי כלפון ע”ה )הרב 
הראשי בג’רבא(, ואמר לו: השנה אני לא יכול ללכת, האם אני צריך התרה על מה שהשנה 

אני לא הולך? אמר לו הרב: הפוך, אם לא היית הולך אף פעם, והשנה אתה הולך אתה 
צריך התרה... אבל עכשיו שהיית הולך ואתה מוותר ללכת, אתה לא צריך התרה, אלא 
זו מצווה שלא לילך! אמר לו למה? אמר לו כי יש שם כל מיני תערובות. אמנם יש מקום 
אחד שמתפללים וזה לא מעורב, אבל במקום השני כל השגעון כולו עושים שם. לכן 
ב”חארה כבירה” ]הרובע הגדול[ בכלל לא הולכים, וכל התלמידי חכמים לא היו הולכים 

לאלגריבה7. אז כאן אותו דבר.

מורנו ורבנו הגאון רבי שאול הכהן זצ”ל
היום הזה - ששה באייר זה יום פטירת מורנו ורבנו הגאון רבי שאול הכהן בעל לחם ו. 

הביכורים8. והחכם הזה התפלל שלא תשכח התורה מפי זרעו וזרע זרעו לעולם. ככה 
הוא כתב. )ראיתי בכתב ידו שהוא כותב: “יהי רצון שלא תמוש התורה מפי ומפי זרעי וזרע זרעי עד 
ביאת המשיח”(. ויש היום דור שמיני ודור תשיעי שלו תלמידי חכמים! אין דבר כזה אפילו 

אצל גאוני עולם. )יש אמנם את החתם סופר שאמר “יהי רצון שלא יבש המעיין ולא יקצץ האילן(. 
חכמים גדולים ומפורסמים, שלושה ארבעה דורות הכל נשכח. מה לעשות?! המתירנות 

וההשכלה והחורבן החריבו את הכל. והוא זכה לזכות גדולה מאד. 

“שפת אמת תכון לעד”
ודור ששי שלו זה רבי בן ציון כהן ע”ה מחבר ספר שפת אמת על המבטא הנכון בטענות ז. 

5.  כמו “רבי שמעון אומר כל ישראל בני מלכים הם” )שבת דף ס”ו ע”ב(. ומתי אמר רבי שמעון את 
זה? בשעה שקרן ישראל ירדה לעפר. אומר הרמב”ם )ראה הל’ ברכות פ”ב ה”ב והלכות מלכים פי”א 
ה”א( “ומלכות בית דוד תחזור למקומה במהרה בימינו”. למה דוקא מלכות בית דוד? כי במלחמת 
ביתר, קרן ישראל ירדה לעפר, ולא תחזור אלא בביאת משיח בן דוד. לכן צריכים להתפלל, וצריכים 
לדעת שכל תפלה ותפלה לא הולכת לאיבוד. שום דבר לא הולך לאיבוד. כל תפלה באה ומצטרפת 
לעוד תפלות ועוד תפלות עד שנזכה לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו. הרי אתם רואים הממשלה 
“הנפלאה” הזאת, כל מה שהיא יכולה לבטל ממה שהיה, היא מבטלת. בן גוריון אמר חייב שישמרו 
שבת לפחות במקומות מסויימים, חייב חוק נישואין וגירושין, אחרת העם יתפורר. אבל אלו לא אכפת 
להם שיתפורר ויתבולל, לא אכפת להם. הכל בלוף. אבל יגיע הזמן שבעל כרחם הממשלה הולכת 
ומתפוררת ומתאבדת מבפנים. אין בה ממש, אין בה כלום. כל אלה שהלכו אחריה כמו עוורים, אחר 
כך יחזרו אחורנית, לכן אדם צריך לדעת שהכל מנוהל מלמעלה. ינהלם מלמעלה, “נהלת בעזך אל 
נוה קדשך” )שמות ט”ו, י”ג(, כמו שאדם מנהל בנק והוא רואה שיש מינוס גדול, אז הוא מזרים כספים 
לבנק. הקב”ה הוא מנהל הבנק של עם ישראל. “בעזך אל נוה קדשך” ראשי תיבות באנק - נהלת 
באנק... אתה מנהל את הבנקים של עם ישראל. כשאתה רואה אותם משתגעים יותר מדאי, “מי זה 
המשוגע הזה שעושה להם צרות”? שירד. עוד משוגע אחר? שירד. יבוא מישהו אחר שיגרש את 
כל המשוגעים החוצה, ואנחנו נזכה לראות בתשועת עם ישראל בקרן תשועה. כמה שרואים נסים, 

אנחנו לא יודעים להעריך, לא מבינים ולא יודעים כלום.
עד היום היא קיימת, ואומרים שהיא בית הכנסת הכי עתיק בעולם. יש בתי כנסת באירופה    .6
שיש להם אלף ומאתים שנה, אבל זה לפחות אלפיים שנה. והמקום הזה הוא מחורבן בית שני, ויש 
אומרים שהוא מחורבן בית ראשון. אז זה בית הכנסת הכי עתיק בעולם. שמו “אלגריבה”, אלגריבה 
פירושה, הנפלאה, הבודדה, הגרה. הייתה מונחת שם אשה אחת שהיתה צדקת, ויום אחד מצאו 

אותה שרופה, אז עשו את המקום הזה בית הכנסת, וקראו לו “אלגריבה”.
7.  אני לא הלכתי לשם. אפילו שאשתי היתה משם והיא יודעת את הרבנים הדורשים שם בשפה 
ערבית מצוחצחת ומדוייקת. פלוני אומר ככה ואומר ככה ואומר ככה, אבל אנחנו לא הולכים. 
הלכתי לשם פעם אחת בכיפור תשכ”ו לשמוע תפלות בבית הכנסת העתיק באלגריבה, והיה משהו 
מיוחד בלילה, היו אומרים כל נדרי בנוסח ארוך מאד )עיין בלאוקמי גירסא על מחזור איש מצליח ליום 
כיפור הנד”מ(, ואת הנשים בחוץ אתה לא רואה כי יש חושך בחוץ, והם שומעים כל מלה בכל נדרי. 
ובמוצאי כיפור היו אומרים “מחר צא ועשית בגגך, הסוכה ושמחת בחגך, בלולבך ובאתרוגך”. וכל 
בית הכנסת רועד. למה? כי כולם היו בתענית, אבל רוצים להראות שהם בריאים... אז כל בית הכנסת 
רעד לקולם. זה היה בכיפור, אבל בהילולא דרבי שמעון לא הלכתי. היה בא לשם חכם אחד, שמו 

רבי אברהם כהן והיה אומר חידושים מתוקים מדבש )יש לו ספר “מלל לאברהם”(.
8.  לא היינו יודעים בדיוק מתי נפטר, אחד אמר ראש חודש, אחד אמר ב’, עד שהעתיקו לי הנוסח 

של המצבה שלו )וגם ראיתי אותה(, ושם כתוב - ו’ באייר תר”ח.

של ממש. כתב לי אשכנזי אחד שרואים שהוא מחפש את האמת, והוא לא מחפש לקיים 
מסורת אבותיו, כי אם יש לו מסורת לא טובה, הוא אומר שהיא לא נכונה. ולכן יש לו 
שם גדול. )רצו להדפיס אותו פעם שניה - שבע מאות עמודים, שידפיסו. אבל וכי אני חייב להדפיס 
אותו? אני לא חייב להדפיס אותו(. אני כתבתי מאמר על המבטא שלושה ארבעה דפים וזהו 

זה, אבל הוא כתב שבע מאות עמודים על המבטא, על הה”א ועל והעי”ן ועל החי”ת 
ועל הצד”י ועל הקו”ף ועל הקמץ ועל הפתח וכו’. ספר מעניין מאד. אתה קורא אותו 
בלי סוף. הוא היה דור ששי לרבי שאול, והוא נפטר ביום של רבי שאול - ששה באייר 
תשנ”ו. והסימן של ששת הדורות הוא: שמים אב. שמים - השי”ן שאול, המ”ם משה )זה 
בן יחיד של רבי שאול(, היו”ד יצחק )זה אחד משלושת הבנים של רבי משה(, והמ”ם מרדכי )זה היה 

הרב הראשי של תונס - רבי מרדכי אמייס הכהן(. ואחר כך אב: אברהם בנציון. זה “שמים אב”. 

“או שבור, לא יהיה” מה חידש רש”י?
בג’רבא בשנת תרע”ט אחרי מלחמת העולם הראשונה סכמו שעכשיו עוד מעט ח. 

עולים לארץ, אז בוא נלמד דקדוק. ומאיפה נלמד דקדוק? מלחם הביכורים. אז עשו להם 
קביעות כל שבוע )או פעמיים בשבוע( לומדים לחם הביכורים. לולי הדקדוק אדם קורא 
ֶרת או שבור או  פרשת שבוע לא מבין כלום. רש”י כותב על הפסוק )ויקרא כ”ב, כ”ב( “ַעֶוּ
חרוץ או יבלת” ככה: “או שבור. לא יהיה”. פשיטא ש”או שבור” הכוונה לא יהיה. “עורת 
או שבור או חרוץ או יבלת וגו’ לא תקריבו אלה לה’”. ודאי שלא יהיה, מה חידש לנו 
ֶרת” זה שם דבר. למה שם דבר? אין הכוונה בהמה  רש”י? אלא שרש”י לפני כן כתב “ַעֶוּ
ֶרת בחיריק )עיור, בנקבה  עיורת, משתי סיבות: א. אם הבהמה עיורת, היה צריך להיות ִעֶוּ
ֶרת זה מלשון נקבה - בהמה עיורת, למה אחר כך נאמר “שבור”,  עיורת(. ועוד דבר, אם ַעֶוּ

ֶרת זה לשון נקבה, ככה תסיים במקום “שבור  היה צריך לומר “שבורה”. כמו שאמרת ַעֶוּ
ֶרת זה  או חרוץ או יבלת” – “שבורה או חרוצה או מיובלת”. למה לא כתוב ככה? אלא ַעֶוּ
ֶרת, יש למשל היום דבר  שם דבר, ככה רש”י מבאר, עורת זה עיורון )ועיורון באה בצורה של ַעֶוּ
ַחת וכדומה, שם המחלה נקרא עורת(. אבל אם תאמר ככה מה זה “או שבור”?  ֶקת ַסַפּ ּלֶ כזה - ַדּ

ֶבר. לכן רש”י אמר “או שבור” - לא יהיה.  וכי שבור זה שם המחלה? שם המחלה זה ׁשֶ
עורת זה שם המחלה – עיורון, ושבור זה שם תואר. 

אם אדם לא ילמד דקדוק הוא לא יבין כלום
ם דבר, ט.  יש אנשים לא מבינים מה זה שם תואר ומה זה שם עצם. לא מבינים כלום. ׁשֵ

ם דבר חתול ועכבר... הכל היינו הך, אותו דבר. לא! צריך ללמוד שיש שם תואר ויש  ׁשֵ
שם עצם, ויש שם עצם פרטי ושם עצם כללי. צריך ללמוד. אם אדם לא ילמד דקדוק, את 
רש”י הוא לא יבין, ואת הגמרא הוא לא יבין. לא יבין כלום. רש”י ידע דקדוק, ומדי פעם 
הוא כותב דקדוק. אבל לדאבוננו בתלמודי תורה של החינוך העצמאי או של החינוך 
האמצעי מדלגים על רש”י כזה. כל פעם שרש”י כותב דקדוק - לדלג ולדלג, “מדלג 
על ההרים מקפץ על הגבעות” )שיר השירים ב’, ח’(. לא עושים ככה! צריך ללמוד, וכמה 
שתלמד זה מעט. יש ספר אחד שנכתב באידיש )כתב אותו בנו של הרב בעל ברכת הזבח, שמו 
רבי אלחנן קירכהן, כתב אותו באידיש, נדפס עשרים פעם אבל אנחנו לא מבינים מה כתבו בו, אחר 

כך תרגמו את הספר הזה לעברית, ראיתי אותו פעם מתורגם(. ושם )שמחת הנפש, ירושלים תש”ס 

עמ’ קי”א( הוא אומר, אם אדם לא לומד דקדוק מנעוריו כשמגיע לשנים המאוחרות, 

ממש תולש שערות ראשו מרוב צער. אבל כשילמד דקדוק יבין כל דבר ודבר על בוריו. 
זה שם דבר, זה שם עצם, זה ּפַֹעל, וזה ככה. לא כולם אותו דבר. צריך ללמוד את זה.

קטן שהגדיל בתוך ימי הספירה
קטן שהגדיל בתוך ימי הספירה. הוא היה קטן, והייתה לו בר מצוה באמצע ימי י. 

העומר, הרב עובדיה ע”ה אומר )שו”ת יבי”א ח”ג חאו”ח סי’ כ”ז-כ”ח( שאינו יכול לספור אחר 
כך עם ברכה, כי הספירה שלפני כן היתה דרבנן מטעם חינוך. ולפי רש”י )בברכות דף מ”ח 
ע”א ד”ה עד שיאכל( החינוך לא מוטל על הבן, אלא מוטל רק על האב. האב יחנך אותו, 

אבל הוא לכשעצמו לא חייב כלום. אם כן כאשר הוא ספר בילדותו עד לגיל בר מצוה 
זה לא היה בחיוב, וכשבא אחר כך החיוב, נמצא כאילו חלק הוא ספר וחלק לא ספר, 
ואנחנו צריכים תמימות. ככה פסק מרן )סי’ תפ”ט ס”ח(. והלכה “התמימות” שלו, והוא 
לא יכול לספור עם ברכה. אלא כל פעם ילך לחזן: תכוון עלי, תכוון עלי, תכוון עלי9. אז 

9.  זו הסיבה שאנחנו אומרים “ברשות מורי ורבותי”. אומרים לי איפה זה כתוב? איפה מצאת את 
זה? הראיתי להם ספר “לשון חכמים” שנדפס במהדורא שניה בירושלים תרצ”א בערך )יש לנו את 

"אם הבנים שמחה" מרת אידה בת מיליה ע"ה למשפחת מיימון
 ונשלח בזה טללי נועם ונטפי נחמה לידיד מוסדותינו, איש האשכולות רב הכשרונות ברוך התבונות 

רבי עמי מימון הי"ו וליתר ידידנו היקרים אחיו הנעימים הי"ו. בנחמת ציון תנוחמו.

  "ושם אשה גדולה" 
זכויות עלון זה יעמדו לעילוי נשמת האשה הדגולה והכבודה

ת.נ.צ.ב.ה.א  הרב חננאל כהן ראש המוסדות
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 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

כמימס בן סתרונה 
סופר  ואשתו מינה 
יסמינה בת מרימה

כולם מברכים, והקטן הזה שלא יכול לברך, לפחות ישמע “ברשות מורי ורבותי” ויענה 
שמים, ולא יענה ברוך הוא וברוך שמו10, וֵיצא ידי חובה בברכת החזן, ואת מנין הימים 

יספור בעצמו, אין שום בעיה לספור. 

לא ראו את הדברים במקורם
אבל יש הרבה חולקים על הדין הזה. הדין הזה הרב לקח אותו מברכי יוסף )סי’ תפ”ט יא. 

סק”כ( בשם תשובת פרי הארץ )ח”ג סי’ ז’( כתב יד. בזמן הרב חיד”א היה שו”ת פרי הארץ 

בכתב יד, והרב חיד”א העתיק את התמצית. ולכן באו חכמים אשכנזים ולא הבינו מה 
קרה לילד הזה, אם אתה ספרת כל הזמן, למה לא תמשיך לספור עם ברכה? אז הרב 
שערי תשובה כתב )סי’ תפ”ט סק”כ( זה לא שייך לדידן, אנחנו סופרים מילדות. הספרדים 
לא מתחילים לספור את העומר רק אחרי בר מצוה, לפני כן היו כמו גוים11... לא יודעים 
בכלל להתחיל, רק בגיל בר מצוה פתאום “אני היום יִלדתיך” )תהלים ב’ ז’(: תגיד “מודה 
אני”, תגיד ברכות. לא, אנחנו התחלנו עוד לפני שהאשכנזים מתחילים... למה אתם 
חושבים עלינו ככה? כי הם לא הבינו את הברכי יוסף. כי הוא לא כתב את הטעם של 
פרי הארץ, אלא כתב תמצית שיספור אחר כך בלי ברכה. אז הרב שערי תשובה אומר 
למה שיספור בלי ברכה? בגלל שהוא לא ספר לפני כן? אנחנו סופרים. אז זה בשביל 
הספרדים שמתחילים ללמוד תורה בגיל שלוש עשרה, אבל לדידן, אנחנו האשכנזים 
הצדיקים שמתחילים ללמוד ולהתפלל בגיל שלש, מה הבעיה12?! אבל הוא לא ראה 

את הדברים במקורם.

הלכה למעשה בזה
יש גמרא בנדה )דף כ”ד ע”ב( שצורבא מרבנן שאומר הלכה, צריך לומר אותה בטעם יב. 

שלה, כדי שיזכור אותה, שאם הוא לא יזכור שאמר אותה ויאמר “לא אמרתי את זה”, 
יאמרו לו: “אמרת, ונתת טעם כך וכך”. לכן אילו הרב חיד”א כתב למשל שהוא לא יספור 
עם ברכה משום שעכשיו הוא גדול ולפני כן היה קטן והיה פטור. )יש אומרים פטור אבל חייב 
מדרבנן, ויש אומרים שגם מדרבנן הוא לא חייב, רק אביו חייב לחנך אותו, ככה דעת רש”י בברכות דף 

מ”ח ע”א כמו שאמרנו(. אם כן לא היינו טועים, כי היינו מבינים את הטעם ולא היו אומרים 

לדידן האשכנזים שאנחנו מתפללים בגיל שנתיים אפשר לברך13. אבל למעשה ההלכה 
הזאת היא לכולם. אלא שיש הרבה טענות שאומרים שאפשר לברך )עיין בספר השיעור 
עמ’ רכ”ג ואילך(, אבל הרב עובדיה החזיק בדעתו, רק שהוא אמר )חזו”ע יו”ט עמ’ רכ”א( מי 

שמברך אני לא אומר לו כלום, אבל הנכון הוא שלא לברך. לכן אדם שבא לשאול אותנו, 
אנחנו אומרים לו שהברכי יוסף )ועוד כמה פוסקים שהובאו שם( פסק שלא לברך. אבל מי 

הדפוס הזה. סבא קנה ממנו שלושה, ויש לי אחד. האחרים איני יודע איפה הם היום, “אם נקרעו נקרעו ואם 
נפרמו נפרמו” )סוטה דף ז’ ע”א(... אבל על שלי אני שומר, עשיתי לו כריכה, וכתבתי בו הרבה הגהות, ורוב 
ההגהות נכנסו בספר “שערי רחמים”, שיש בו הרבה תפלות של לשון חכמים(. ושם כתוב שהשליח ציבור 
אומר “ברשות מורי ורבותי”. למה אתה אומר ברשות מורי ורבותי? הרי כולם מברכים. אלא יש 
כאלה שפספסו או דלגו לילה אחד, וכשאתה אומר “ברשות מורי ורבותי” אתה מכוון להוציא אותם 
ידי חובה, והם גם כן מכוונים לצאת ידי חובה. לכן כשהחזן אומר: “ברשות מורי ורבותי” עונים: 
“שמים”. והבן איש חי )ש”א פרשת וילך אות י”א( עושה רמז, שמים ראשי תיבות שומע משמיע יחדיו 

מכוונים. לכן כשאומר ככה אין שום בעיה.
10.  בחזון עובדיה )יום טוב עמ’ ר”ל( אומר, כל אחד ואחד יאמר בפירוש אני לא יוצא ידי חובה בברכה 
של החזן, כי אם אתה יוצא ידי חובה אז אתה לא תוכל לברך אחר כך. אבל אפשר לעשות תיקון 
פשוט, תענה “ברוך הוא וברוך שמו” וממילא ניכר שאתה לא מכוון לצאת ידי חובה ]וכדלקמן[. 

והילד הזה, אין הכי נמי שלא יענה “ברוך הוא וברוך שמו”. 
11.  איך אמר לי חכם אחד? יש אשכנזים שרואים אותנו כמו עשרת השבטים וכמו עדת קורח...

12.  כשהגאון מווילנא היה בגיל שלש, שאלו אותו איפה נמצא הפסוק הזה והפסוק הזה בחומש? 
)בראשית כ”ב י”א(?  איפה כתוב “אברהם אברהם” חוץ מפרשת העקדה  וידע וענה להם. אמרו לו: 
אמר להם: “ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק” )בראשית כ”ה י”ט(. אמרו לו: 
איפה כתוב חמש מלים סמוכות בתורה שבכל מלה שתי מלים? אמר להם: אתם רוצים מקום אחד 
או שני מקומות? אמרו לו: יש לך שנים? תביא. אמר להם: יש לי שלושה... אמרו לו: איפה יש לך 
שלושה? אמר להם: “ויולד נח את שם את חם ואת יפת” )בסוף פרשת בראשית ה’, ל”ב(. חמש מלים 
וכל אחת עם שתי אותיות. המקום השני: “ותאמר לה המילדת אל תיראי כי גם זה לך בן” )בראשית 
ל”ה, י”ז(. והמקום השלישי: “ויאמר כי יד על כס י-ה” )שמות י”ז, ט”ז(. שלושה פסוקים בתורה. אמרו 
לו: בקשנו ממך פסוק אחד, ואתה יודע שלושה?! ובתנ”ך יש עוד שלושה: “על כן לא בא אל שלחן 
המלך” )שמואל-א’ כ’, כ”ט(, ויש עוד מקום אחר במלכים )א’ ג’, כ”ו(, ועוד מקום אחר בנחמיה )ב’, ב’(. 
שלושה בתורה, שנים בנביאים ואחד בכתובים. אבל הספרדים לא זוכרים כלום, מסכנים, בטלנים, 

מתחילים ללמוד בגיל שלוש עשרה...
13.  היו אשכנזים שמגיל שנה היו מברכים על חלב אמם. בספר תולדות אדם על רבי זלמן מווילנא 
)תלמידו של הגר”א( כתוב )פרק א’( שבגיל שנה אמו אומרת לו: תברך, והוא היה תינוק, ומברך כמו 
תינוק: “שהכל נהיה בדברו”, ברכה מגומגמת קצת, אבל זאת ברכה. ונותנת לו לינוק. יש לנו 

הספרדים דבר כזה? אין לנו.

שלא בא לשאול והוא מברך, אל תגיד לו שום דבר. יש לו על מה לסמוך. יש כמה צדדים 
שהקטן הזה שספר לפני כן, יוכל להמשיך לברך.

מצות ספירת העומר בעמידה
מצות ספירת העומר צריכה להיות בעמידה. כתבו את זה המפרשים משום שנאמר יג. 

“מהחל חרמש בקמה תחל לספור” )דברים ט”ז, ט’( אל תקרי בקמה אלא בקומה. אז הביא 
כאן בחזו”ע יו”ט )עמ’ רכ”ח בהערה( ראשון שאמר: אני לא ראיתי הדרשה הזאת בשום 
מקום. והרב עובדיה ע”ה מעיר שזה נמצא בפסיקתא זוטרתא )פרשת אמור(. אבל המחבר 
של “פסיקתא זוטרתא” היה בן דורו של רש”י, והחכם הזה שאומר לא מצאתי דרשה 
כזאת, הוא לא התכוון על דרשה שנמצאת בפסיקתא זוטרתא, אלא שבדברי חכמים 
הקדמונים היא לא נמצאת. הרא”ש אומר )בסוף פסחים( “תנו רבנן אל תקרי בקמה אלא 
בקומה”, ואין דבר כזה בשום מקום. הרב חיד”א כותב שלא נמצאה דרשה כזאת בשום 
מקום בעולם. אמרו לו: הנה הרא”ש כתב תנו רבנן, אמר להם: הרא”ש הוא לא היה 
מקדמוני הראשונים, קדמו לו השאלתות, הלכות גדולות, הרי”ף, הרמב”ם, והם לא 
הביאו הדרשה הזאת. מאיפה יש אותה לרא”ש? אלא יכול להיות שזה לא תנו רבנן, או 

שאולי הכוונה “תנו רבנן” לחכמים המאוחרים, אבל את מקור הדרשה לא מצאנו14.

מקור לזה
ואני מצאתי בס”ד סמך לדרשה כזו בגמרא )בבא מציעא דף פ”ז ע”ב(. הגמרא אומרת יד. 

על הפסוק: “כי תבא בקמת רעך וקטפת מלילות בידך” )דברים כ”ג, כ”ו(, פועל שבא לעבוד 
בשדה של חבירו או בכרם של חבירו, בשעה שעובד שם אם הוא רואה פירות יפים, 
והוא רוצה לטעום מהם, מותר לו. יכול בכל אדם? הגמרא אומרת “כי תבא”, בשעת 
ַגר  ַגר בקמתא דחברך”. ִתָתּ ביאה, כשאתה בא ברשות. ]ולכן אונקלוס מתרגם “ארי ִתָתּ
– תישכר, שאתה עובד שכיר שם[. אין כוונת הפסוק שתבוא סתם ותאכל, כי אז יבואו 
אלף איש, וכל אחד יבא ויאכל קצת, אחר כך בעל הבית יוצא וידיו על ראשו ועל רגליו... 
לא ישאר לו כלום, יאכלו לו את כל הענבים. וממשיכה הגמרא: מצאנו קמה – תבואה, 
שאר פירות מנין? תלמוד לומר בקמה – לרבות כל בעלי קומה. א”כ מצינו שהגמרא 
דורשת קמה מלשון קומה. אז גם כאן, “מהחל חרמש בקמה – בקומה - תחל לספור”, 
כשאתה סופר, תעמוד, זה מקור וסמך לדרשה של הראשונים, שתהיה ספירת העומר 
מעומד. אם אדם לא יכול כגון שהוא זקו וחולה, אז הוא לא יכול, ופטור, אבל אם אדם 

יכול – צריך לעמוד בספירת העומר.

כשאומר בהוב”ש זה סימן שמתכוין לא לצאת
נחלקו הפוסקים האם מצוות צריכות כוונה או לא צריכות כוונה, ולדעת האומרים טו. 

שאין מצוות צריכות כוונה, אם שמעת משליח ציבור או מאדם אחר את הברכה על 
הספירה של העומר, אתה יוצא ידי חובה. לכן הרב ע”ה אומר )חזו”ע-יו”ט עמ’ ר”ל( שטוב 
“אני מכוון שבכל לילה מהלילות בשנה זו, לא אצא ידי  שיגיד בתחילת ימי הספירה: 
חובת הברכה והספירה מאדם אחר, לא משליח ציבור ולא מאף אחד”, ועל זה העירותי 
בגליון שאפשר גם בלי זה, כי אם הוא יאמר “ברוך הוא וברוך שמו” זה סימן שהוא לא 

מכוון לצאת ידי חובה, כי “ברוך הוא וברוך שמו” זה הפסק. 

עניית בהוב”ש בברכה שיוצא בה יד”ח
יש כאלה שעונים “ברוך הוא וברוך שמו” אפילו בדבר שהם צריכים אותו, למשל טז. 

בעל הבית אומר “ברוך אתה ה’ אלוקינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ”, והם 
עונים ]כשמזכיר שם הוי”ה[ “ברוך הוא וברוך שמו”. ככה נהגו גם בתונס וגם בג’רבא 
לכתחילה לא עונים “ברוך הוא וברוך שמו”15, ככה כתב  וגם במקומות אחרים. אבל 
הצל”ח בדרושים שלו )דרוש ל”ו לשבת הגדול אות ה’(, ככה כתב הרב דבר שמואל )סוף סי’ 
רצ”ה(, ככה הרב חיד”א הסכים )ברכ”י סי’ רי”ג סק”ג(, וככה כתב גם בשו”ת שואל ונשאל 

של רבי כלפון ע”ה )ח”א חאו”ח סי’ כ”ה( שלכתחילה אין לענות, אבל אין למחות בעונים, 

14.  באור החיים פרשת פינחס )כ”ו ט”ז( בד”ה לאזני וכו’ כתב על רש”י שנצנצה בו רוח הקדש וכיוון 
לדעת רז”ל בפסיקתא. ע”ש. נראה שחשב שהפסיקתא היא מרז”ל בעלי המדרש. אבל החיד”א בשם 
הגדולים ח”א )בערך רבינו טוביה בן אליעזר( כתב שראה בכ”י שחוברה הפסיקתא בשנת ד’ אלפים 

תת”ן. ע”ש. ואז היה רש”י כבן חמשים שנה. ועדיין השאלה במקומה עומדת: מה מקור הדרשה?
15.  יש אחד עקשן, אומר: אנחנו אומרים “ברוך הוא וברוך שמו” כך כתב הרב פלוני והרב אלמוני. 
אבל הרב חיד”א ידע מהכותבים האלה ובכל זאת כתב שלכתחילה לא עונים “ברוך הוא וברוך 
שמו”. פעם ראשונה היה תלמיד אחד שבא ללמוד אצל אבא, והיינו לומדים ביחד במוצ”ש טור 
בית יוסף והנה אבא ע”ה אמר: בקידוש של ליל שבת לא עונים “ברוך הוא וברוך שמו” רק “אמן” 
בלבד. ובליל שבת הבאה בא אביו )שמו משה מאזוז, עכשיו הוא נפטר(, ואמר: מה זה? הבן שלי לא 

עונה ברוך הוא וברוך שמו? איך זה יכול להיות? אמר לו: כך הדין.



כי מי שעונה יש לו על מי לסמוך. לכן אם אתה עונה, גילית דעתך שאתה לא מתכוון 
לצאת ידי חובה על ידי השליח ציבור.

זמן ושפת הספירה
אם אדם לא מבין עברית וספר בלשון הקודש, לא יצא ידי חובה16 ויחזור לספור יז. 

והולך כל  אדם שכח לספור בתחילת הלילה, סופר  ואם  בלשון שמבין בלא ברכה. 
הלילה. לכתחילה נכון לספור רק אחרי צאת הכוכבים שהוא כ-13 דקות וחצי זמניות 
אחרי  אחרי השקיעה ]ככה כתב בחזו”ע-יו”ט עמ’ רל”ב[, אבל אנחנו אומרים תמיד 
18 דקות. וזה תלוי מה החשבון של בין השמשות, לפי הרמב”ם )פ”ה מהלכות קרבן פסח 
ה”ט ועוד( שאומר ששיעור מיל זה 24 דקות, ממילא תלתא רבעי מיל זה 18 דקות, לכן 

טוב תמיד לעשות 18 דקות17. אחרי עשרים דקות מקסימום, אתה יכול להתחיל תפלת 
ערבית ולספור את העומר. וכן מנהג המדקדקים במצוות להמתין לצאת הכוכבים. אבל 

16.  יש סיפור בשם הבעל שם טוב שאמר שכל אדם בעולם חייב לומר מספר הספירה של אותו 
היום, אפילו גויים. איך זה יכול להיות? אלא שהוא לא יאמר ממש הספירה, אלא יאמר רק המספר 
של העומר. ופעם נסעו כמה תלמידים שלו יחד בעגלה של איזה אלכס - גוי אחד, ושמו לב אם 
הוא יגיד הספירה של אותו היום. ולקראת הערב, שמעו שאמר המספר של אותו היום, אמרו זה 

מה שאמר הרב. אבל כנראה שזה רק לפעמים כך, אי אפשר לומר זה בפשטות.
יודעים  כולם  לארץ  ובחוץ    .17
את זה, לכן רבנים שה’ חנן אותם 
בסיפורים יפים, באים אליהם בין 
מנחה לערבית ומבקשים: תגיד לנו 
סיפורים, וכולם מקשיבים. והיינו 
העומר  לימי  משתוקקים  ממש 
בשביל הסיפורים האלו... יום אחד 
לאבא  המספר לא בא, אז הביאו 
ע”ה ספר “עושה פלא” שהוא מלא 
סיפורים, והוא היה קורא ומתרגם 
לערבית, אמרו לו הספר הזה כתוב 
כתוב  לא,  להם  אמר  בערבית? 
בעברית. אמרו לו: אז איך אתה 
מתרגם במהירות כזו? אמר להם: 

אני רואה מתרגם וקורא... 
היה לי תלמיד אחד שמו ר’ יוסף 
בצרפת  כשהייתי  פינסון,  יצחק 
בשנת תש”נ בעיירה אחת ששמה 
“ניס” – עושים נסים ונפלאות... 
סיפר לי שם הרופא )הומאופטי(: זה 
התלמיד שלך שומע את הדברים של 
הרבי במוצאי שבת )ובכל הזדמנות( 
באידיש ומתרגם אותם לצרפתית. 
מתי שמע ומתי תרגם? יש לו שני 
מוחות, מוח לשמוע ומוח לתרגם, 
ולא ניכר שהוא מתרגם, אלא כאילו 
שמע אותם ישר בצרפתית. אמר 
לי: אני אביא לך אותו, אז התקשר 
אליו והוא בא, והתלמיד שלי אמר 
לי: הבחור הזה היה בור ועם הארץ 
לא יודע כלום, ואני לימדתי אותו 
גמרא, והוא מבין גמרא. אמר לי 
שבת  מסכת  לומד  אני  הרופא: 
בפרק שלישי, איך הגעת לפרק 
שלישי? אלא כוונתו דף ג’, והוא 
קרא לזה פרק ג’, כי כל דף בשבילו 
היה פרק... ואמר לי שהוא מלמד 
אותו בשיטת העיון שלימדתי אותו. 
לימדתי אותם במקום לפלפל יותר 
מדאי, ללמוד פשט. לדייק ברש”י, 
לדייק בתוספות. פעם הרב אויירבך 
אמר: אנחנו האשכנזים מפלפלים 
יותר מדאי, הלוואי שהיינו לומדים 
כמו הספרדים שאין להם הרבה 
פלפולים, רק מה הפשט וזה הכל.

מן הדין אפילו בבין השמשות אפשר לספור. למה? כי מרן פוסק )בב”י סי’ תפ”ט( שספירת 
העומר בזמן הזה היא מדרבנן, ואם זה מדרבנן אפשר לספור גם בזמן שהוא ספק. אבל 

היום ברוך ה’ כמעט כולם מחכים לצאת הכוכבים.

ספירה קודם “עלינו לשבח” או אחרי
]עוד כתב בחזו”ע שם עמ’ רל”ה:[ יש אומרים שנכון לספור מיד אחר קדיש תתקבל יח. 

של ערבית, אבל בירושלים נוהגים לספור אחר סיום עלינו לשבח. אבל רב האי גאון 
אומר שסופרים אחרי קדיש תתקבל כמו המנהג שלנו, כי הוא כותב שבמוצאי שבת 
שקשה לציבור לשבת ולקום לספירה, אז אין הכי נמי ידחו את זה לאחרי עלינו לשבח 
שהם קמים בלאו הכי, ואחר כך יעשו ספירת העומר, משמע שבשאר הימים סופרים 

אחרי קדיש תתקבל.

מה ל”למנצח בנגינות מזמור שיר” ו”אנא בכח” אצל הספירה
ונוהגים לומר “למנצח בנגינות מזמור שיר” ו”אנא בכח” )חזו”ע שם(, המקובלים עושים יט. 

בכל דבר גימטריאות וחידושים פלאי פלאים. “ישמחו וירננו לאמים, כי תשפוט עמים 
מישור, ולאמים בארץ תנחם סלה” הפסוק הזה יש בו 49  אותיות, כמניין 49 ימי העומר18. 
וגם יש במזמור הזה 49 מלים )ללא הפסוק הראשון(, וכל מלה מהמזמור הזה כנגד לילה. ו”אנא 
בכח” גם כן יש בו דבר כזה, כל 
שורה שש מילים, ויש אחר כך 
את הראשי תיבות שלהם, ולכן 
תמצא בסידורים ]אחרי מניין 
יום[ תיבה  הספירה של כל 
אחת מ-”אנא, בכח, גדולת” 
ומצד שני אות, ואתה לא יודע 
מאיפה האותיות האלו באו. 
אבל התיבות והאותיות האלו 
לקוחות מ”למנצח בנגינות 
מזמור שיר”19, ומ”אנא בכח” 

18.  רק ש”כי תשפוט עמים מישור”, 
המלה “תשפוט” כתובה בלי וי”ו, 
ועושים אותה בוי”ו, כדי שיהיה 
מניין של ארבעים ותשעה לילות 
של ימי העומר. וכן “מישר” כתובה 
בלי וי”ו ועושים אותה בוי”ו, כדי 
שיהיה מניין של ארבעים ותשעה 

לילות של ימי העומר.
19.  ואמר רבי ינון חורי ע”ה דבר יפה 
מאד, שהמזמור הזה נעשה בשביל 
המנורה, מי אמר שזה נעשה בשביל 
הפסוק  תראה,  אמר:  המנורה? 
האמצעי ארוך מדאי, זה בשביל 
הקנה האמצעי, “אל מול פני המנורה 
יאירו שבעת הנרות” )במדבר ח’, ב’(, 
והפסוק הראשון שלפניו ]בתחילת 
הפרק[ ארוך מעט, השני פחות, 
והשלישי פחות - “אלוקים יחננו 
ויברכנו יאר פניו אתנו סלה” - שבע 
מלים, “לדעת בארץ דרכך בכל גויים 
ישועתך” - שש מלים, “יודוך עמים 
אלקים יודוך עמים כולם” - שש 
מלים אבל קצרות, אז זה בשביל 
המנורה. ואחר כך “ישמחו וירננו 
לאומים...” ארוך מאד בשביל אמצע 
המנורה. ואחר כך מצד שני: “יודוך 
עמים אלוקים יודוך עמים כולם” 
קצר כמו שאמרנו, ואחר כך: “ארץ 
נתנה יבולה” קצר, ואחר כך פסוק 
אחרון: “יברכנו אלקים וייראו אותו 
כל אפסי ארץ” ארוך. כאילו דוד 



שזה ידוע ומפורסם גם כן שיש בו אותו מספר מלים.

לא ספר לילה אחד
אם אדם שכח או הזיד ולא ספר ספירת העומר כ. 

אפילו לילה אחד, אינו יכול לברך יותר על ספירת 
העומר מהלילה שלאחר מכן, אלא יספור בלא ברכה, 
משום שכתוב “תמימות” )ויקרא כ”ג, ט”ו(. זו דעת בה”ג 
)הובא בתוס’ הנזכרים בסמוך(, והתוספות אומרים )מנחות 

דף ס”ו ע”א ד”ה זכר( שזה תמוה מאד. אבל בה”ג הוא 

מהגאונים ולכן חוששים לדבריו. אבל יש לו תיקון 
לספור ביום, לכן אדם ששכח לספור בלילה יספור 
יום  שכל  נוהגים  אצלנו  ולכן  ברכה[,  ]בלא  ביום 
בשבת  בתפלת שחרית לפני עלינו לשבח סופרים, 
אמרנו “היום אחד ועשרים יום לעומר שהם שלושה 
שבועות”, ומחר )ז’ באייר( יגידו: “היום שנים ועשרים 
יום לעומר”, וככה אם אדם שכח לספור, כגון שהוא 
התפלל בבית וכדו’, אז יש לו ביום תזכורת שלא 

יפסיד את הספירה שאחר כך.

וכי תמים זה רק בראש וברגליים?
יש אומרים שהמקור הזה הוא לא מדוייק, כי כא. 

בבה”ג כתוב דווקא אם שכח בלילה הראשון, אבל אם 
ספר בלילה הראשון ובלילה האחרון ובאמצע דילג 

לא נורא, זה נקרא עדיין “תמימות20”. 
אבל זה לא מסתבר, כי כל דבר שלם 

המלך חיבר אותו במיוחד בשביל המנורה 
של בית המקדש!

20.  וזה מזכיר הסיפור על רבי העשיל )אנחנו 
אמרנו: “העשיל’ ובטאנו העי”ן, ולא ידענו מה 
זה העשיל? הרי העשיל בערבית זה דבש, אלא 
שאומרים ֶהִשיל, בעי”ן נחה( שבקטנותו אביו קרא 
לו: העשיל בוא, יש כאן סרדינים )האשכנזים 
אוהבים לעשות סעודה שלישית בסרדינים. למה? 
כי סרדינים זה נוטריקון: סר דינים, שהדינים סרו. 
רבי ניסן פינסון ע”ה תמיד היה עושה בסרדינים, 
אמרנו לו: יש כאן בעיה של בישולי גויים? אמר לנו: 
שאין חשש, כי זה לא מבושל אלא זה מעושן - הם 
לא מבשלים את זה אלא מעשנים את זה. ומאז 
התחלנו לאכול, כי בחוץ לארץ לא היינו אוכלים 
סרדינים, בגלל ספק בישולי גוים. ובטונה גם כן יש 
חשש של בישולי גוים, והתברר שיש טונה שאין 
בה חשש של שום דבר. לא של בישולי גוים וגם לא 
של דג טמא, כי הטונה עשויה מסוג מיוחד שאין 
בו חשש של דגים טמאים. הרב עובדיה היה אומר 
לקחת טונה דווקא מהכשר של בלז, כי הוא בדק 
והטונה שלהם היא בסדר. אבא היה אומר שיש 
טונה כשרה יש טונה לא כשרה, אז כנראה של בלז 
זה טונה כשרה(. ואביו נתן לו את הראש והזנב 
של הסרדין, ואמר לו: העשיל, הראש והזנב 
זה דג שלם, לך תתפלל ואחר כך תקח את זה. 
הלך והתפלל, ולאחר חמש דקות אמר לו: 
גמרתי התפלה. התפלא: איך זה, איך גמרת?! 
אמר לו: אמרתי “מודה אני” ו”עלינו לשבח”, 
אמר לו: זו תפלה זאת?! אמר לו: אם הראש 
והזנב זה דג שלם, אז ממילא גם “מודה אני” 
ו”עלינו לשבח” זו תפלה שלמה... אמר לו: 
אוי ואבוי, אתה רוצה דג שלם? אני אביא לך 
דג שלם, הביא לו דג שלם ואמר לו: עכשיו, 

תתפלל כמו שצריך.

צריך להיות שלם. הרי כשאנחנו אומרים שהקרבנות 
צריכים להיות תמימים - “תמים יהיה לרצון כל מום 
לא יהיה בו” )ויקרא כ”ב, כ”א(, האם נאמר שאם יש בו 
איזו מכה בגב, מספיק שיש לו ראש שלם ורגליים 
שלמות?! לכן הנוסח האמתי בבה”ג כפי הנראה, זה 
כמו התוספות במנחות )דף ס”ו סוף ע”א( שאם דילג 

לילה אחד הפסיד את ה”תמימות”.

ספר בכתיבה או בהרהור
ספירת העומר צריכה להיות בדיבור בפיו ובשפתיו כב. 

אבל בהרהור לא יצא, שהרהור לאו כדיבור דמי. יש 
)ברכות דף כ’ ע”ב( בין רבינא  בזה מחלוקת בגמרא 
ורב חסדא, ויש מאן דאמר שהרהור כדיבור דמי21, 
אבל ההלכה היא )סי’ ס”ב ס”ג( שהרהור לאו כדיבור 
דמי22. לכן כאן בספירה אם אדם מהרהר לא יצא. 
ולכתחילה צריך להשמיע לאזניו, ואם לא השמיע 
מי שכתב  לאזניו יצא בדיעבד, אבל צריך בדיבור. 
מכתב בלילה “היום כך וכך לעומר”23 ושכח לספור 
שאם הוא  יוכל לספור בשאר הלילות. אלא  בפיו, 
ספר בכתב, הכתיבה לא נחשבת, כי הכתיבה היא 
בסך הכל כמו הרהור, וכל הזמן שלא אמרת את זה 

בפיך לא יצאת ידי חובה.

לאכול סמוך לזמן הספירה
בימי כג.  ]בחזו”ע עמ’ רמ”ה כתב:[ 

הספירה חצי שעה לפני השקיעה לא יאכל 
סעודה של פת או עוגה יותר משיעור 
כביצה, ואפילו אם התפלל כבר מנחה, 
כל עוד לא קיים מצוות ספירת העומר 

כשרבי יהונתן אייבשיץ למד  אומרים    .21
הגמרא הזאת עם אבא שלו אמר לו אביו: 
אתה שומע, הרהור כדיבור דמי, אני חשבתי 
על קושיא, תענה לי, הרי הרהור כדיבור 
דמי... אמר לו רבי יהונתן: אני חשבתי על 
תירוץ יפה, מה יש לך לדחות אותו?... אתה 
יודע לשחק? גם אני יודע לשחק לא פחות...

22.  אפילו מה שכתב הט”ז )סימן ס”ב סק”א( 
ואבא ע”ה כתב )בשו”ת איש מצליח ח”א חאו”ח 
סי’ ג’( שרוב האחרונים הסכימו לו, שאם אדם 
קם באמצע הלילה צמא וקשה לו ללכת ליטול 
ידים, אין דבר, יקח מים )אם יש לו מים על ידו(, 
ויהרהר: “ברוך אתה ה’ אלוקינו מלך העולם 
הרב עובדיה  שהכל נהיה בדברו” וישתה. 
חולק על זה, יש לו תשובה ארוכה בחלק ד’ 
)חא”ח סי’ ב’-ד’( שרוב האחרונים מסכימים 
הוא צריך  שהרהור לאו כדיבור דמי, ולכן 
לקום וליטול ידים, וזה לא קל, אז הוא יכול 
גם לנגב ידיו בשמיכה או בקיר ויברך. והט”ז 
גם כן יודע את זה שההלכה היא שהרהור 
לאו כדיבור דמי, רק שהוא אומר שבשעת 

הדחק הרהור כדיבור דמי.
23.  יש הרבה כותבים כך, ויש כותבים ברמזים 
היום ז”ך למטמונים, מה זה ז”ך למטמונים? 
עשרים ושבעה לעומר, מטמונים זה - מ”ט 
49 ימים, ככה נהגנו לכתוב.  מונים, מונים 
והאשכנזים כותבים: למב”י, מה זה למב”י? 
ישראל, ויש כותבים מפורש:  בני  למספר 

“לעומר”.



הוא לא יכול לאכול. אבל אם התחיל בסעודה בהיתר, דהיינו קודם לכן, והגיע זמן ספירת 
העומר, אינו צריך להפסיק את הסעודה שלו, אלא יספור העומר כשיסיים סעודתו. 
ולמעשה גם מי שהתחיל באיסור מה הבעיה? תפסיק באמצע ותברך, ובמיוחד אלו 

שלא קוראים את ה’לשם יחוד’ הארוך24. 

אתמול היה כך וכך
מי שחברו שואל אותו כמה הלילה לספירת העומר? ישיב לו: אתמול היה כך וכך. כד. 

שאם יאמר לו “היום כך וכך”, יש ספק אם יוכל לברך אחר כך, משום דקיימא לן שאם 
אדם מנה ולא בירך יצא. ואם אמר לו מספר יבש ולא אמר לו ‘היום’, דעת הט”ז )סי’ תפ”ט 
סק”ז( שלא יצא ידי חובה ויוכל לספור אחר כך. ואם אמר: למחר כך וכך, ולא אמר את 

המספר של היום, זה גם בסדר.

רבי מאיר בעל הנס ורבי שמעון בר יוחאי זיע”א
שבוע הבא יש לנו שתי חגיגות, של רבי מאיר בעל הנס ושל רבי שמעון בר יוחאי. כה. 

של רבי מאיר בעל הנס פעם זה לא היה ידוע. פעם דיברתי על זה, ואמר לי אחד מאיפה 
אתה יודע? אמרתי לו תירגע... לפני 200 שנה לא היה ידוע מתי נפטר רבי מאיר בעל 
הנס, ידעו מי זה רבי מאיר בעל הנס, שהרי בכל הגמרות מובא “רבי מאיר”, אבל לא ידעו 
מתי נפטר25. ומתי קבעו את זה? בטבריה בשנת תרכ”ז שהיה שם נס כשהעמידו את 
העמודים על קברו של רבי מאיר. ובתחילה האשכנזים התנגדו, כך כתוב בספר “טעמי 

המנהגים ומקורי הדינים” )עמ’ רס”ב(, שצדיק 
האמת רבי מרדכי סלונים ע”ה, התנגד לכל 
ההילולא הזאת של רבי מאיר בעל הנס. אבל 
אחר כך הם ראו שהספרדים מרוויחים מזה 
כסף, אמרו גם אנחנו נרוויח... מה עשו? חלקו 
את הציון שלו לשנים, חלק ספרדי וחלק 
אשכנזי. אנחנו לא יודעים אם רבי מאיר 
היה אשכנזי או ספרדי אז ניקח את שניהם... 
ואילו יום ההילולא של  וככה כולם באים. 
רשב”י כולם יודעים שזה בל”ג לעומר, )אנחנו 
אומרים “לעומר” והאשכנזים אומרים “בעומר”, 

לא משנה, העיקר ביום הזה(. והיו אנשים רבים 

שבאים בל”ג לעומר, ולוקחים את כל הבגדים 
החשובים, ושורפים אותם, ואומרים כתוב 
“שורפים על המלכים” )סנהדרין דף נ”ב ע”ב( 
ואין לך “מלך” כמו רשב”י, אבל בטבריה יש 
ישיבות ויש כוללים ויש תלמידי חכמים, 
ואין מי שנותן להם כלום, מה עשו החכמים 
האלה? אמרו אלה שיגיעו להילולא של 

24.  ספרו על תלמיד חכם כאן בבני ברק - הרב 
גרשון אדלשטיין, שהלך ובידו ספר משנה ברורה 
וראה את האילנות פורחים בניסן, וקרא מתוך 
הספר: “ברוך אתה ה’ אלוקינו מלך העולם, שלא 
חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות 
טובות ליהנות בהם בני אדם” וחזר הביתה... הם לא 
מוסיפים כלום, אולי פעם אחת בחיים עושים ‘לשם 
יחוד’ - כשעושים “יחוד” לחתן... אבל אנחנו לא 
עושים יחוד לחתן, יש הוכחות רבות שהראשונים 
לא עשו שום חדר יחוד )עיין בשו”ת בית נאמן ח”ב 

חאה”ע סי’ ז’(.

והבן איש חי )ש”א פרשת וישב הלכות חנוכה    .25
אות כ”ח( אומר שבימי חנוכה בראש חודש טבת 
מדליקים נר לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס, 
למה? בגלל שחנוכה זה “חג האורים”, יש בו אורות, 

ורבי מאיר זה מלשון אור.

רשב”י, כמה ימים לפני כן יבואו לטבריה, יבואו ויתרמו, וככה יהיה “חציו לה’ וחציו 
לכם” )ביצה דף ט”ו ע”ב(, חציו לרבי מאיר וחציו לרבי שמעון. ולכן קבעו את זה ביום כ”ט 
לעומר, ארבעה עשר באייר, משתי סיבות - סיבה ראשונה, כי זה באמצע הדרך לפני 
שמגיעים למירון. וסיבה שניה, כי לא אומרים תחנון באותו יום, כי זה פסח שני, ואם 
היו קובעים ביום אחר, היו אנשים אומרים מי אמר שזה יום ההילולא שלו? לכן עשו 

ככה, “ותהי חק בישראל” )שופטים י”א ל”ט(.

ספר מאיר בת עין וספר הילולא דרשב”י
יש ספר “מאיר בת עין”, ויש הרבה שנוהגים לקרוא את כל הספר הזה באותו יום, כו. 

אבל מי שלא יספיק באותו יום, יכול לקרוא אותו בכמה ימים, מכ”ט לעומר עד ל”ג 
לעומר, כל יום יקרא קצת. ואני משתדל בלי נדר לגמור אותו עד ההילולא של רבי 
שמעון, ובהילולת רבי שמעון יש לנו ספר אחר. ובהילולת רבי שמעון לא לקרוא רק את 
הזוהר, אלא יש ספר של רבי יוסף חיים שיש בו גם משנה וגם גמרא וגם מדרש וגם זוהר. 
אתה קורא ומתמלא מהעושר של התנאים בזמנו, רבי מאיר ורבי שמעון היו בתוך מאה 
שנה לחרבן, ולא התייאשו. ורבי שמעון אומר כמה שראינו שהרומאים הרשעים האלה 
]שולטים בנו[ - “כל ישראל בני מלכים הם” )שבת דף קי”א ע”א(, וכל הרומאים בני עבדים 
ועבדי עבדים! מה נשאר מהרומאים האלה? כלום, לא שפה ולא דת ולא שום דבר! אומה 
מגונה שאין להם לא כתב ולא לשון. יש משנה בגיטין שכתוב שם )דף ע”ט ע”ב( “מלכות 
שאינה הוגנת”, ומי זאת? רומי. ולמה 
היא נקראת כך? כי אין להם לא כתב 
ולנו ברוך  ולא לשון )שם דף פ’ ע”א(. 
ויש  ויש לנו לשון,  יש לנו כתב,  ה’ 
לנו תורה, ויש לנו מוסר, ויש לנו כל 
הטוב שבעולם! אם היו בני אדם יודעים 
כמה טוב לשמוע בקול התורה, היו 
כולם משתגעים אחריה, התורה כל 

טוב יש בה!

מי שברך אבותינו הקדושים אברהם 
יצחק ויעקב הוא יברך את רבי נסים 
קבלן בן אורידה ורבי נסים ארביב בן 
אסתר ויעקב בן עישא לרפואה שלמה 
ובריאות איתנה ובשורות טובות. אמן 
כן יהי רצון. “א-ל נא רפא נא להם” 
“א-ל נא רפא נא להם”, וכן יהי רצון 

ונאמר אמן.

מי שברך אבותינו הקדושים אברהם 
יצחק ויעקב הוא יברך את כל הקהל 
הקדוש הזה גדולים וקטנים, וגם את 
השומעים ברדיו “קול ברמה”, וגם את 
הקוראים אחר כך בעלונים של בית 
נאמן, הקב”ה ישלם שכרם, ויתן להם 
בריאות איתנה והצלחה רבה ונחת 
מהילדים שלהם שיזכו להיות תלמידי 
חכמים, או לפחות יראי שמים )היום 
קשה מאד למצוא יראי שמים, קשה מאד! 

לכן נתפלל על כך(, ונזכה כולנו לראות 

בביאת המשיח ובתחיית המתים. וכן 
יהי רצון ונאמר אמן.  

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  על עצמם  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:

המשך משבוע שעבר   5. וכאן נשאלת השאלה העיקרית, האם ההבדל בפירוש מילת “פסח” יש בה כדי 
לשנות את משמעותה של מכת הבכורות בליל השימורים? ויש לנו ב’ אפשרויות עיקריות. מצד אחד, יתכן 
שמדובר שה’ ית’ עבר ממקום למקום היכה את הבכורות בבתי המצרים על ידי הנגף ודילג מעל בתי ישראל, 
או שמלכתחילה שמר הקב”ה על בתי ישראל שלא יכנס הנגף לתוכם בגלל השכינה שמילאה את ביתי ישראל 

לא יכל המשחית לבוא פנימה אלא פגע בבתים הלא שמורים?
6. ההסבר הראשון מתאים יותר להבטחת הקב”ה שבלילה הזה הוא ית’ בעצמו יעבור ויכה את בכורות 
ָרף. ּוְבָכל־ֱאלֵֹהי  כֹור, ֲאִני ְולֹא ָשׂ יִתי ָכל־ּבְ י ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים, ֲאִני ְולֹא ַמְלָאְך. ְוִהּכֵ המצרים במצרים כמ”ש “ְוָעַבְרִתּ
ִליַח”. ומצד שני יהיה קשה, שאם הי”ת דילג על בתי ישראל ולא נכנס  ָפִטים, ֲאִני ְולֹא ָשׁ ה ׁשְ ֱעׂשֶ ֶאֽ ִמְצַרִים 

פנימה להכות אז איך מתו בכורות מצריים שהוטמנו שם כדי להינצל? ואמנם גם הסבר השני יהיה קשה כי 
אם השכינה מילאה את בתי ישראל והנגף לא הוכנס אז למה מתו המצרים שהיו שם?

ֶקר" חייבים לומר: ב’  יתֹו ַעד בֹּ ַתח ֵבּ ם לֹא ֵתְצאּו ִאיׁש ִמֶפּ וה עם ישראל "ְוַאֶתּ 7. אלא למסקנה, ע"פ מה שֻצּוָ
מהלכים הללו נעשו בבת אחת הקב”ה שכן שם בתוך בתי ישראל וחס ושמר רק על בכורי ישראל וגם דילג 
מעליהם ועל המצרים לא השגיח, כמ”ש ְולֹא ִיֵּתן ַהּמַׁשְִחית ָלבֹא ֶאל־ּבָּתֵיֶכם ִלְנּגֹף דווקא אותכם ולנגוף את 
מצרים יתן. וזה גם מוכח מהחיוב של בני ישראל להישמר בתוך ביתם דווקא, ואין ליל שימורים למי שנמצא 
בחוץ. וזה מה שעשה קידוש השם הגדול לפי גודל הנס, כי הרי התחכמותם של הבכורות המצרים להסתתר 
ם  ר ֵאין ָשׁ ִית ֲאֶשׁ י ֵאין ַבּ ִמְצָרִים ִכּ ִהי ְצָעָקה ְגדָֹלה ְבּ בבתי ישראל לא הועילה להישמר ולא להינזק, כמ”ש "ַוְתּ

ְפּתֹר ָוָפַרח. ֵמת". ובס"ד התיישבו הפירושים ּכַ



ַהִּבּטּוַח ֶׁשָּלֶהם ֶזה "ֻקַּפת ִרִּבי ֵמִאיר ַּבַעל ַהֵּנס"
ְמַסְּפִרים ִנִּסים ִנְפָלִאים ֶׁשָהיּו ְב"ֻקַּפת ִרִּבי ֵמִאיר ַּבַעל ַהֵּנס", 

ְוַכָּמה ִנִּסים ַנֲעׂשּו ִבְזכּות ֶזה. ָאָדם ִנְמָצא ְבָצָרה, אֹוֵמר "ֱאָל-ָהא 

י ֵמִאיר,  ַמת ִרּבִ ָעִמים, נֹוֵתן ְצָדָקה ְלִעּלּוי ִנׁשְ לֹׁש ּפְ ְדֵמִאיר ֲעֵנִני" ׁשָ
תֹו ַנֲעֵנית. ַּפַעם  ִפּלָ ָלל ּתְ ָמתֹו, ּוְבֶדֶרְך ּכְ ְדִליק ֵנר ְלִעּלּוי ִנׁשְ ּמַ אֹו ׁשֶ
ם ָראֵׁשי ֵתבֹות ֶׁשל  ְּבחּו"ל ָקָראִתי ִסּפּור ְּבֵסֶפר "ָאֳהֵלי ֵׁשם" )ׁשֵ

ְבַגאֶּבס )ְוהּוא ָחַתם  ַמְימֹון, ֶׁשָהָיה ָהַרב ָהָראִׁשי  ְמעֹון  ׁשִ ַהְמַחֵּבר  ֵׁשם 

ֶזה  ם  ׁשֵ ִּבְׁשַנת תשמ"א.  ְוִנְפַטר  ָלָאֶרץ,  ָעָלה  ָּכְך  ַאַחר  ֶׁשִּלי(.  ַּבְּכֻתָּבה 

ְמעֹון ֵמִאיר, ִּכי ַהֵּסֶפר ַעל ִרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ְוַעל  ַגם ָראֵׁשי ֵתבֹות ׁשִ

ְבַעְרִבית(.  ּוְלַמָּטה  ְבִעְבִרית  ְלַמְעָלה  ַהֵּנס. ֵׁשם ָּכתּוב  ַּבַעל  ֵמִאיר  ִרִּבי 

ְּבֵסֶפר ֶזה ְמַסֵּפר ֶׁשָּׁשַמע ִמיהּוִדי ְבתּוֶנס ֶׁשָהָיה לֹו ֶׁשֶבר ְוֻהְצַרְך 

ַלֲעבֹר ִנּתּוַח, ּוִבְזַמּנֹו ַהִּנּתּוִחים ָהיּו ְבִחּתּוֵליֶהם, ְוֹלא ְכמֹו ַהּיֹום 

ֶׁשַהִּנּתּוִחים ִהְתַּפְּתחּו ַהְרֵּבה ִמַּמה ֶּׁשָהָיה ַפַעם ב"ה. ַהְיהּוִדי ַהֶּזה 

ָהָיה ְבַצַער ָּגדֹול, ּוָבאּו ָהרֹוְפִאים ְוָאְמרּו לֹו: ַאָּתה ַחָּיב ַלֲעבֹר 

ִנּתּוַח ֶׁשֶבר. ָׁשַאל אֹוָתם: ַּכָּמה ָצִריְך ְלַׁשֵּלם ְּפָרִטי? ָאְמרּו לֹו: 

ְלָבָניו:  ִלְפֵני ְׁשמֹוִנים ָׁשָנה(. ָאַמר  ְׁשֵנים ָעָׂשר ֶאֶלף ְפַראְנק )ֶזה 

רּוְך  דֹוׁש ּבָ ָּתִביאּו ִלי ְׁשֵנים ָעָׂשר ֶאֶלף. ְוהּוא ָנַדר ָּכָכה: ִאם ַהּקָ

י ֵמִאיר  ְלִרּבִ ֵיֵלְך  ה  ַהּזֶ ֶסף  ַהּכֶ ִנּתּוַח,  ּלֹא ֶאְצָטֵרְך  ַיֲעזֹר ִלי ׁשֶ הּוא 
ֶסף ֵיֵלְך ָלרֹוְפִאים. ֵהִניַח ֶאת ַהֶּכֶסף ַּתַחת  ס, ְוִאם לֹא, ַהּכֶ ַעל ַהּנֵ ּבַ
ַהָּכִרית ֶׁשּלֹו, ְוִנְרַּדם. ְלָמֳחָרת ָּבאּו ָהרֹוְפִאים, ְוָאְמרּו ַלָּבִנים ֶׁשּלֹו: 

ֶזה ֹלא ָהִאיׁש ֶׁשָרִאינּו ֶאְתמֹול. ָאְמרּו ָלֶהם: ֶזה ָהִאיׁש, ֶזה ַאָּבא 

ֶׁשָּלנּו. ָהרֹוְפִאים ִהְתַעְּקׁשּו ְוָאְמרּו ָלֶהם: ֶזה ָאָדם ָחָדׁש, "ָּפִנים 

ֲחָדׁשֹות ָּבאּו ְלָכאן" )בבא קמא צ"ו ע"ב(, ֶאְתמֹול ָהָיה ְבַמָּצב נֹוָרא 

ְוָאיֹם "ֶׁשֶבר ָאיֹם" ְוִאּלּו ַעְכָׁשו ַהּכֹל ְמֻסָּדר, ֵאיְך ָיכֹול ִלְהיֹות ָּדָבר 

ָּכֶזה?! ָּתִביאּו ָלנּו ֶאת ַהחֹוֶלה ֶׁשל ֶאְתמֹול. ָאְמרּו ָלֶהם: ֵאין ָלנּו 

חֹוֶלה ֶׁשל ֶאְתמֹול, ֶזה ַהחֹוֶלה, ָאְמרּו ָלֶהם: ִאם ָּכָכה ֵאין ָלנּו ַמה 

ַּלֲעׂשֹות ִאּתֹו. ְוָהְלכּו ִמָּׁשם. ַאַחר ָּכְך ָּבאּו ְלַאָּבא ֶׁשָּלֶהם, ְוָׁשֲאלּו 

אֹותֹו: ֶמה ָעִׂשיָת?! ִּכּׁשּוף?! ָאַמר ָלֶהם: ַהֶּכֶסף ֶׁשל ָהרֹוְפִאים 

הֹוֵלְך ְלִרִּבי ֵמִאיר ַּבַעל ַהֵּנס, ִּכי ֶזה ִבְזכּותֹו ֶׁשל ִרִּבי ֵמִאיר. ֵיׁש ּכַֹח 

ְזכּוָתם. ֶזה ֶפֶלא ְפָלִאים,  ִלים אֹו נֹוְתִנים ְצָדָקה ּבִ ּלְ ְתּפַ ּמִ ִאים ׁשֶ ּנָ ַלּתַ
"ן",  ת ַרְמּבָ ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלָתֵאר ֶאת ֶזה. )ָהַאְׁשְּכַנִּזים קֹוְרִאים ָלֶזה "ֻקּפַ

"ה ִרִּבי ֵמִאיר  ְוֶזה ֹלא ַרְמָּב"ן ַהָּידּוַע ַרֵּבנּו מֶֹׁשה ַּבר ַנְחָמן, ֶאָּלא ֶזה ַרְמּבָ

ַעל ַהֵּנס, ַרק ֶׁשֵהם ַמְׁשִמיִטים ֶאת ָהאֹות ֵה"א ]ֶׁשַּבִּמָּלה "ַהֵּנס"[, ַּפַעם  ּבַ

ְׁשְּפָתִים"  ין ַהּמִ ַּבַעל ֵסֶדר ַהּדֹורֹות )ְׁשַנת ב' ֲאָלִפים תתי"א( ָּכַתב: "רֵֹבץ ּבֵ

)בראשית מ"ט י"ד(, ָראֵׁשי ֵתבֹות רב"מ. ֵאיְך ֶזה רב"מ? ֲהֵרי ֶזה ָראֵׁשי 

ֵתבֹות ַרָּב"ה. ַהַּמִּגיַּה ָׁשם )ַרִּבי ַנְפָּתִלי ַמְׂשִּכיל ְלֵאיָתן, הּוא ָהָיה ָחָכם 

ָּגדֹול ְּבנֹו ֶׁשל ָהַרב ִמְצֶּפה ֵאיָתן( ָּכַתב ֶׁשֶהָחָכם ַהְמַחֵּבר ָּתִמיד ַמְׁשִמיט 

ֶאת ֵה"א ַהְּיִדיָעה. אֹותֹו ַהָּדָבר ַּגם "ֻקַּפת ַרְמָּב"ן" ֶׁשל ָהַאְׁשְּכַנִּזים, ַהַּכָּוָנה 

ַעל ֵנס(. ִרִּבי ֵמִאיר ּבַ

ָהָיה ִסּפּור ַּגם ְּבלּוב ִלְפֵני ַהֻחְרָּבן )ִלְפֵני ֶׁשָּבאּו ָהְרָׁשִעים ָהִאיַטְלִקים 

הּוֵדי לּוב ָהיּו ִמְסַּתֲחִרים  ּיְ ֶׁשָהיּו כֹוִפים ֶאת ְיהּוֵדי לּוב ַלֲעבֹד ְּבַׁשָּבת(, ׁשֶ

ִעם ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ְוׁשֹוְלִחים ְסחֹורֹות ִּבְסִפינֹות ְוכּו', ּוָמה עֹוִׂשים 

ִעם ְסִפיָנה ֶׁשִּתְטַּבע? ֻּכָּלם ָהיּו עֹוִׂשים ִּבּטּוַח ָלֶזה, ֲאָבל ֵהם לֹא 

י ֵמִאיר  ת ִרּבִ ֶהם ֶזה "ֻקּפַ ּלָ ּטּוַח ׁשֶ א ַהּבִ ָרִגיל, ֶאּלָ ּטּוַח ּכָ ים ּבִ ָהיּו עֹוׂשִ
ס", ֵהם ּבֹוְדִקים ַּכָּמה ֶחְבַרת ַהִּבּטּוַח ּדֹוֶרֶׁשת ִּבְׁשִביל  ַעל ַהּנֵ ּבַ
ְלַבֵּטַח ֶאת ַהְּסחֹורֹות ָהֵאֶּלה, ְואֹותֹו ַהְּסכּום נֹוְתִנים ְלֻקַּפת ִרִּבי 

ֵמִאיר ַּבַעל ַהֵּנס. ּוְמִעיִדים ֶׁשַאף ַּפַעם ִרִּבי ֵמִאיר ֹלא ִהְכִזיב, ּוַמה 

ֶּׁשָּׁשְלחּו ִהִּגיַע ְּבִלי ׁשּום ְּבָעָיה ָבֶזה, ֹלא ְבָעיֹות ְוֹלא ֲאסֹונֹות ְוֹלא 

ְטִביָעה ַבָּים ְוֹלא ְכלּום. )גליון 162 אות ה' ובהערות(.
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)בבית יוסף סימן ל"ו( ֵהִביא ֶאת צּוַרת ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשל  ָמָרן  א. 

ָאַמר". ָלָּמה ִנְקָרא ְׁשמֹו  רּוְך ׁשֶ ָהַאְׁשְּכַנִּזים, ְּבֵׁשם ֵסֶפר ֶׁשְּׁשמֹו "ּבָ

ָּברּוְך ֶׁשָאַמר? אֹוְמִרים ֶׁשהּוא ָהָיה ֶיֶלד ָיתֹום )ֶּבן ְׁשמֹוֶנה ָׁשִנים( 

ּוְׁשמֹו ִיְצָחק, ְוָהָיה לֹו קֹול ָנִעים ְמאֹד, ּוִבְׁשִביל ְלעֹוֵדד אֹותֹו, 

ָאְמרּו לֹו: "ַּתִּגיד ָּברּוְך ֶׁשָאַמר", ּוֵמָאז ָקְראּו לֹו "ִיְצָחק ָּברּוְך 

ֶׁשָאַמר". ַּפַעם ַאַחת ָמָרן ָהַרב עֹוַבְדָיה זצ"ל )בשו"ת יביע אומר 

ח"ב חיו"ד סי' כ אות ט'( ָמָצא ְבֵאיֶזה ֵסֶפר )אמת ליעקב בצורת 

האותיות אות ל'( ֶׁשִהְזִּכיר ֶׁשָהִריָב"ׁש ]ֶׁשְּבֶדֶרְך ְּכָלל הּוא ַרֵּבנּו 

ִיְצָחק ַּבר ֵׁשָׁשת[ ָאַמר ֵאיֶזה ִדין ְּבִהְלכֹות ְּתִפִּלין, ְוָהַרב עֹוַבְדָיה 

ָּתַמּה: ֵאיפֹה ָהִריָב"ׁש ַהֶּזה? ֵאין ָּכֶזה ִריָב"ׁש. ְוִהְמִׁשיְך: "ִויִדיִדי 

אּול ְׁשִליָט"א ָאַמר ֶׁשָהִריָב"ׁש ֶזה  א ׁשָ ן ִצּיֹון ַאּבָ אֹון ר' ּבֶ ָהַרב ַהּגָ
ְּבָברּוְך  ִיְצָחק ָּברּוְך ֶׁשָאַמר" ֲאָבל ַּגם  ַרִּבי  ָהַרב  ָראֵׁשי ֵתבֹות 

ֶׁשָאַמר ֹלא ָמָצא ֶאת ֶזה. ֶאָּלא ֶׁשַהַהְׁשָעָרה ִהיא ְנכֹוָנה, ְּבָיֵמינּו 

ָהַרב מּוָעֶלם ְׁשִליָט"א ָּבַדק ְּבָברּוְך ֶׁשָאַמר ֶׁשִּנְדַּפס ִמְּכַתב ָיד 

ואולי  )מהדורא חמשאה, יש מהדורא ראשונה ושניה ושלישית 

גם יש שם הוספות( ּוָמָצא ָׁשם ֶאת ַהְּדָבִרים )עיין בספר יריעות 

ַהֶּזה  ָּבִריָב"ׁש  ָהֲאִמִּתי  ֵּכן ַהֵּפרּוׁש  ְוִאם  שלמה ח"ג עמ' רכט(, 

הּוא ַרֵּבנּו ִיְצָחק ָּברּוְך ֶׁשָאַמר, ֵיׁש עֹוד ִריָב"ׁש ֶׁשֻּמְזָּכר ְּבֵסֶפר 

אֹות ִריָב"ׁש" ְוֶזה  ַצּוָ תּוב ּבְ ּכָ ֶ ַהַּתְנָיא )עמוד קלח( "ְלָבֵאר ַמה ּשׁ

ְדָבִרים ֶׁשל ַקָּבָלה, ָהִריָב"ׁש ֶׁשָּלנּו ָכַתב ַקָּבָלה? ֹלא ַרִּבי ִיְצָחק 

ָּברּוְך ֶׁשָאַמר ְוֹלא ַרִּבי ִיְצָחק ַּבר ֵׁשָׁשת ָּכְתבּו ַקָּבָלה, ֶאָּלא ֶזה 

ם טֹוב, ֶזה ָהִריָב"ׁש. ַּפַעם ִריָב"ׁש ַהַּכָּוָנה  ַעל ׁשֵ ָרֵאל ּבַ י ִיׂשְ ַרּבִ
ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַּבַעל ֵׁשם, ּוַפַעם ַהַּכָּוָנה ַרִּבי ִיְצָחק ָּברּוְך ֶׁשָאַמר, 

ּוַפַעם ַהַּכָּוָנה ַרִּבי ִיְצָחק ַּבר ֵׁשָׁשת, ֶׁשָהָיה ַתְלִמידֹו ֶׁשל ָהַר"ן. 

)גליון 40 אות כ"א והערה 19(.

ב. ֵיׁש ְׁשֵני ִפּיּוִטים ְמֻפְרָסִמים ָּבעֹוָלם, ֶׁשָּכל ָהֵעדֹות אֹוְמִרים 

ֶׁשֻּכָּלם אֹוְמִרים אֹותֹו.  ּיּוט ָהִראׁשֹון "ְלָכה דֹוִדי",  ַהּפִ אֹוָתם: 

ר יֹוַחאי", ְוִחֵּבר אֹותֹו ַרִּבי  ן ְמֻפְרָסם ֶזה "ּבַ ם ּכֵ ּגַ ִני ׁשֶ ֵ ּיּוט ַהּשׁ ְוַהּפִ

ִׁשְמעֹון ַלִּביא, ֶׁשֶּזה ָחָכם ֶׁשִהִּגיַע ִמְּסָפַרד ְללּוב. ַּפַעם ָׁשֲאלּו ֶאת 

ַהַּבָּבא ָסאִלי: ֶאְפָׁשר ְלַהְסִּביר ָלנּו ֶאת ַהִּפּיּוט ַהֶּזה "ַּבר יֹוַחאי"? 

ָאַמר ָלֶהם: "ֶזה לֹוֵקַח ְׁשלֹוָׁשה ֳחָדִׁשים", ִּכי הּוא ָמֵלא עֶֹמק 

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

מרן שליט"א לפיוט זה(.

נּו ֲחַנְנֵאל )בפירושו למסכת סוכה דף מ"ה עמוד ב'( ֶׁשִּבְזַמּנֹו   ג. ַרּבֵ

ר יֹוַחאי  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ עֹוד ֹלא ִנְתַּגָּלה ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ּכֹוֵתב ָּכָכה: "ִרּבִ

ָנה, ְוִנְרָאה לֹו ְבֶדֶרְך ַמְראֹות ֱאלִֹקים  ֵרה ׁשָ לֹׁש ֶעׂשְ ָעָרה ׁשְ ָהָיה ַבּמְ
בֹודֹו". ְּכלֹוַמר ֶׁשִּנְרָאה לֹו ְלִרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ַהָּׂשָגה  ּגֶֹדל ּכְ
ְגדֹוָלה ְמאֹד. ְוהּוא ֹלא ָלַמד ֵאֶצל ַרּבֹו ִרִּבי ֲעִקיָבא ֶאת ַהָחְכָמה 

ַהּזֹאת, ִּכי ֵהם ָהיּו ַמְסִּתיִרים אֹוָתּה, ֶאָּלא הּוא ְלַבד ְּכֶׁשָהָיה 

ַבְּמָעָרה ָזָכה ַלַּמֲעָלה ַהּזֹאת. )שם אות כ"ד(.

ילדי גאילדי גאלהלה
ם י ד ל י ל ן  מ א נ ת  י ב

מתוך שיעוריו של רבנו מרן ראש הישיבה שליט"א

למה רומזים השמים?
 תשובה לחידה נמצאת בעלון הנוכחי. תשובות ניתן לענות בקו בית נאמן
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  )חובה לציין שם וכתובת בצורה ברורה!(. 

נא לשלוח התשובות עד יום ראשון בערב

פתרון משבוע קודם:  כהן מסייע כהנים.  הגאון רבי שלום הכהן זצ"ל ראב"ד זרזנס,היה תומך כלכלית בגאונים 
רבי יעקב הכהן זצ"ל ורבי דוד הכהן זצ"ל.  הזוכה: שילה סעדון - אופקים

פתרון התמונה: הגאון רבי ישועה אלמליח זצ"ל תלמידם של הגאון שלמי תודה ושל הגאון מהר"ם שתרוג זצ"ל ושו"ב 
בבית המטבחיים בתונס. חיבר ספר "תנובות שדי" ביחד עם עמיתו הגאון רבי דוד כטורזא זצ"ל, ובסוף ימיו היה חבר 

ב"ד בתונס. נפטר ביום א' דפסח ט"ו בניסן התשי"ח.  הזוכה: ניסן פלוטקין - צפת
על הזוכה לעקוב אחרי הודעות הדואר. פרס שיוחזר, לא ישלח שוב.

ֲאָרה ֵמַחג  ׁשְ ּנִ ה ׁשֶ ּצָ ִני ְקָצת ֵמַהּמַ ֶפַסח ׁשֵ ִמְנָהג טֹוב ֶלֱאכֹל ּבְ
ים  ַסח. ְואֹוְכִלים ַמָּצה ְּבי"ד ְּבִאָּיר ַּבּבֶֹקר, ֲאָבל ָהַרב ַחּיִ ַהּפֶ
ִוי )בקיצור שלחן ערוך מקור חיים( ָּכַתב ֶלֱאכֹל ַּגם  ִוד ַהּלֵ ּדָ
ְּבֵליל ט"ו ְּבִאָּיר, ִּכי ַהְקָרַבת ָקְרַּבן ֶּפַסח ָהְיָתה ְביֹום י"ד, 

ּוָמַתי אֹוְכִלים אֹותֹו? ְּבֵליל ט"ו, ָלֵכן ֲאַנְחנּו אֹוְכִלים ְקָצת 

ְּביֹום י"ד ַּבּבֶֹקר ּוְקָצת  ְּבֵליל ט"ו. ְוֵיׁש עֹוד ִסָּבה ַלִּמְנָהג 

ַהֶּזה, ַרִׁש"י )פרשת בשלח, שמות פרק ט"ז פסוק א'( ּכֹוֵתב 

ֶׁשָהֻעּגֹות - ַהַּמּצֹות ֶׁשהֹוִציאּו ַעם ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים, ְּכמֹו 

ֶׁשָּכתּוב: "ַוּיֹאפּו ֶאת ַהָּבֵצק ֲאֶׁשר הֹוִציאּו ִמִּמְצַרִים ֻעגֹת 

ָאְכלּו  י"ב פסוק ל"ט(,  ָחֵמץ" )שמות פרק  ִּכי ֹלא  ַמּצֹות 

ְוִאם  ַהָּמן,  ָיַרד ָלֶהם  ְּבִאָּיר ֶׁשָאז  ֵמֶהם ַעד ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר 

ּוְלָמֳחָרת  ַּבַּלְיָלה,  ְבִאָּיר  ְוט"ו  ְּבי"ד  ָאְכלּו ַמּצֹות  ֵּכן ֵהם 

ָיַרד ָלֶהם ַהָּמן, ְוָלֵכן ַּגם ֲאַנְחנּו אֹוְכִלים ַמּצֹות ְלֵזֶכר ַהֵּנס 

13 אות  ַהַּמָּצה ְׁשֹלִׁשים יֹום. )גליון  ִמְּׁשָיֵרי  ַהֶּזה ֶׁשָאְכלּו 

כ"א וגליון 162 אות ז'(.

בשתי החידות, יש להקפיד לומר את התשובה והפרטים )כולל שם, כתובת וטלפון( בצורה ברורה! הודעה שאינה 
ברורה כולה למערכת, לא תיכנס להגרלה

לע"נ גאולה בת הרבנית אסתר מאזוז ע"ה




