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בליל  מצרים  ביציאת  לספר  התורה  מן  מצווה 
הסדר. זוהי בעצם המצווה הגדולה של זכרון יציאת 
יום  אותה  עושים  שאנו  יודעים  אנחנו  אשר  מצרים, 
של  שמע  ובקריאת  שחרית  של  שמע  בקריאת  יום 

ערבית וכאמור גולת הכותרת בליל הסדר.
אבל כל המדקדק בדברי רבנו הרמב"ם שהם בעצם 
סיכום של מה שנמצא במדרשי ההלכה, מכילתא וכן 
במדרשים ובגמרות יראה שהמצווה מן התורה היא 
בלבד,  הזכירה  דרך  על  מצרים  יציאת  לזכור  רק  לא 
דרך  על  לבנך"  "והגדת  מצרים  ביציאת  לספר  אלא 

ההגדה והחוויה.
יציאת  סיפור  חובת  האם   ? חודש  מראש  יכול 
שבו  ניסן  חודש  מראש  אולי  כבר  מתחילה  מצרים 

נגאלו?
ומרור  מצה  שיש  בשעה  זה  בעבור  לומר  תלמוד 
בכדי,  לא  היא  הזו  האגדה  כלומר,  בפניך.  ומונחים 
הנוער  קשירת  התחברות,  קשירת  של  הדרך  אלא 
הצעיר, הילדים אלינו, ואנחנו - לאבותינו. התחברות 
האמונה  של  נטיעה  כדי  תוך  הדורות  שרשרת  של 
שאנחנו נגיע לגאולה השלמה, שזה רק חלק מתהליך.
זכירה  רק  זה  יום,  כל  מצרים  יציאת  זיכרון  ולכן, 
מצריים  יציאת  זכירת  של  המצווה  אבל  מדרבנן 
שהיא מדאורייתא, היא דווקא בליל הסדר, "בעבור 
אז  כי  בפניך".  מונחים  ומרור  שמצה  בשעה   - זה 
זוהי  אלא  ההסטורי  העבר  זכירת  רק  זו  אין  כאמור 
חלק  שאנחנו  שבהווה  והתובנה  העבר  התחברות 

מתהליך של גאולה והאמונה לגאולה עתידה.

אשר גאלנו וגאל את אבותינו
לא לחינם בברכת הגאולה בהגדה בכוס שני אנחנו 
את  וגאל  גאלנו,  השם  אתה  ברוך  העבר.  על  מודים 
אבותינו. ברוך אתה השם גאל ישראל. זה הודאה על 
העבר. אבל סוף סוף אמרנו גאלנו, אותנו, ואחר כך 

את אבותינו. מדוע?
תורה  קיבלנו  מאבותינו  להבדיל  שאנחנו  כיוון 
ונהיינו לעם, אז מטבע הדברים יש לנו לא רק יציאה 
מעבדות לחירות אלא אנחנו חלק מתהליך שבו העם 
כולה  האומה  ברמת  וגם  היחידים  ברמת  גם  היהודי 
צועדת אט, אט, עם עליות ומורדות לקראת שלמות 
עד  כולה  האנושות  כל  על  תקרין  היא  ואז  רוחנית 
יתברך  באמונתו  והתובנה  ההכרה  הימים,  לאחרית 

ולכן גאלנו, אותנו וגאל את אבותינו.
שיא השיאים של הגאולה השלמה זה יהיה רק בית 
שלישי, עם בוא המשיח ואז כבר נהיה מקרינים על 
והניסיון  נחרב  שני  שבבית  כיוון  העולם.  אומות  כל 
ודוכא  נכשל  שלישי  בית  ולבנות  מידית  להתמרד 
עקיבא  רבי  לכן  הרומאים  ידי  על  גמורה  באכזריות 
הוסיף בברכת גאלנו, תפילה לעתיד. שהקדוש ברוך 
הוא יגאל אותנו, ועוד נאכל מן הזבחים ומן הפסחים, 
נשמח בציון עירך, כלומר עוד נראה בבניין המקדש 
בבית שלישי יתחדשו הקורבנות ונוכל להגיע לרמה 

הרוחנית הנחשפת.
לצורך זה, נבין שמושג גאולה הוא רק לעם שיש לו 
ייחוד, יש לו ייעוד, יש לו ערכים. וזה רק עם שקיבל 

תורה מסיני.
זוהי הסיבה אשר אנחנו מדגישים בהגדה ואומרים: 
"ויהיו שם לגוי - מלמד שהיו ישראל מצויינים שם". 
פירושו של דבר שלא שינו את שמם, שלא שינו את 
לשונם, שלא שינו את לבושם, ואז "ובמורא גדול - זה 
על  שימרו  אבותינו  שעדיין  זה  בזכות  שכינה".  גילוי 
היסודות היהודים היהדותיים שהניח אברהם אבינו, 

היה גילוי שכינה וחזרו אל חיק האמונה.
אנחנו  אחד  מצד  ולהבין,  לעמוד  המקום  כאן 
לשונם  את  שינו  ולא  שמם,  את  שינו  שלא  אומרים 
החנוכי",  משפחת  "חנוך,  לבושם.  את  שינו  ולא 
פירט  הכתוב  לחינם  ולא  השמות.  על  שמרו  כלומר 
את שמותיהם. ולא רק שהכתוב פירט את שמותיהם 
החנוכי, הליבני, לבוא לומר ששם שמיים עדיין היה 

בהם.

עבודה  עובדי  שהיו  או  שמם  את  שינו  שלא 
זרה?

אם באמת זהו מצבם, כיצד כותב הרמב"ם בהלכות 
עבודה זרה פרק ראשון, שהביא את דבר השתלשלות 
ההתנתקות האנושית מאמונה בייחודו של עולם עד 
לבואו של אברהם אבינו אשר החזיר עטרה ליושנה 
בהכרה בייחודו של עולם. והיה הולך הדבר ומתגבר 
בבני יעקב והנלוים עליו. האמונה של אברהם אבינו 
כלומר,  ה'.  את  יודעת  אומה  בעולם  ונעשית  נפוצה 
עוד לא ומעשים תורה אלא מה יודעת את ה'. אז כבר 
יש להם משהו מצויין, שם השם, האמונה באלוהים. 
ללמוד  וחזרו  במצריים,  לישראל  הימים  שארכו  עד 
משבט  חוץ  כמותן.  זרה  עבודה  ולעבוד  מעשיהם 
לוי שעמד במצוות אבות ומעולם לא עבד שבט לוי 
התבולל  היהודי  שהעם  מדובר  כלומר,  זרה.  עבודה 
וכמעט כך היה והעיקר ששתל אברהם נעקר וחוזרים 
ה'  ומאהבת  ותעיותם,  העולם  לטעות  יעקב  בני 
עשה  אבינו  לאברהם  השבועה  את  ומשמרו  אותנו 
משה רבנו רבן של כל הנביאים ושלחו, כיון שנתנבא 
ובחר ה' ישראל לנחלה הכתירם במצות  משה רבנו 
עבודת  משפט  יהיה  ומה  עבודתו  דרך  והודיעם 

כוכבים וכל הטועים אחריה. 
והיו  הזאת.  הסתירה  עם  להתמודד  עלינו  ומכאן 
שם לגוי, מלמד שהיו ישראל מצויינים. כלומר, שלא 
שינו את שמם, שלא שינו את לשונם ומאידך הדרך 
כמעט  שכבר  הרמב"ם  מתאר  שבה  נוראית  המאוד 
אבותינו  וכל  אבינו,  אברהם  שהשקיע  מה  כל  קט 
האמונית  ברמה  התבוללו  וכבר  לאיבוד.  הולך  היה 

התבוללו והיו עובדים עבודה זרה.
של  קבוצה  יש  שתמיד  שהעובדה  ספק  אין  אלא 
היום  וכמונו  אז,  לוי  ישראל כמו שבט  שלומי אמוני 
בעת הזו שיש קבוצה הנאמנים לתורת ישראל, אפילו 

שהם מיעוט שבלומדי תורה, המתפללים משתדלים 
לקיים את המוסר ואת ההגינות לצדק ומשפט תורה. 
זה נצר משורשיו יקרין על כלל האומה והיא תחזור 
דתיים  לא  שגורמים  משהו,  עוד  אבל  בתשובה. 
לא  גורמים  הם  רמה  באיזה  תלוי  היהודית  באומה 
שמעון,  ראובן,  שלו,  לשם  קורא  עדיין  הוא  דתיים. 
בשמות  שלו  לשם  קורא  עדיין  הוא  אליעזר.  לוי, 
יהודיים.  שמות  עם  עדיין  משפחותיהם  יהודיים, 
עדיין יש איזה שהוא סממן. יום שבת, שעות עבודה 
ומנוחה אפילו בצורה חלקית. יש קידוש, יש כזה דבר 

זה נקרא: "ויהי שם לגוי".
יהודים לא דתיים יש להם מזוזה  גם  ראינו בחו"ל 
בזכות  יהודי  של  הבית  זה  לדעת  יכולת  הדלת.  על 
לגוי  שם  "ויהיו  נקרא  זה  הדלת.  שלצד  המזוזה 
סימן  שהוא  איזה  יש  שם".  מצויינים  שהיו  מלמד 
יהודי, לא שזה מספיק, כמעט רגע אחד והכל  זהות 
אבל העובדה שעוד נשאר משהו  היה הולך לאיבוד. 
מהזהות היהודית אם כח מחץ אפילו קטן שמוביל, זה 
מה שמביא את התקווה והסיכוי שברית בין הבתרים 
שתתגשם, והיא תתגשם. כמו שהתגשמה במצרים, 

כך היא תתגשם בימינו.

שהביא  מהנוסח  שונה  שלנו  ההגדה  למה 
הרמב"ם?

בהגדה שלנו אנחנו מגוללים מה שקרה במצרים, 
ומגיעים. רבי יהודה היה נותן בהם סימן: דצ"ך, עד"ש 
ההגדה  בנוסח  רבינו  ולפי  המכות.  עשר  באחא"ב, 
ניגשים רבן גמליאל אומר: כל שלא אמר,  שלו מיד 
ואז הוא עומד על הפסח, מצה ומרור כמשמעותיים 
החדשה  וההתחברות  היהודית  הזהות  אובדן  לעניין 
לבורא עולם, ואז ניגשים לומר חלק מהלל וברכה על 

הגאולה.
סימני  אחרי  אגדות,   הרבה  וכן  תימן  יהודי  אבל, 
ההגדה  בסדר  נמצא  שלא  דרוש  הוסיפו  יהודה  ר' 
הגלילי  יוסף  רבי  של  הדרוש  והוא  הרמב"ם,  של 
במצריים  המצריים  שלקו  אומר  אתה  מניין  אומר: 
שכל  מניין  אליעזר,  רבי  של  הדרוש  וכן  מכות.   10
המצרים  על  הוא  ברוך  הקדוש  שהעביר  ומכה  מכה 
רבי  של  הדרוש  וכן  מכות,   4 של  היתה  במצריים 
עקיבא: מניין שכל מכה ומכה שהביא הקדוש ברוך 
הוא על המצרים במצריים היתה של חמש מכות. כל 
הדרושים האלה לא נמצאים כאמור בנוסח הרמב"ם.
"כל  בבחינת  זה  את  להוסיף  התנדבו  אבותינו 
משובח"  זה  הרי  מצרים  ביציאת  לספר  המרבה 
ולכשנתבונן  איתם.  מסכים  היה  וודאי  והרמב"ם 
ומכופלות  כפולות  טובות  מעלות  כמה  בתוספת, 
להודאה.  הדרך  סלילת  כבר  שזו  הוא  ברוך  למקום 
כמה מעלות טובות כפולות ומכופלות למקום ברוך 
בהם  עשה  ולא  ממצרים  הוציאנו  אילו  עלינו.  הוא 
שפטים, דיינו, במי? בגויים! בסדר. אילו עשה בהם 
עשה  אילו  דיינו.  באלוהיהם,  דין  עשה  ולא  שפטים 

משרדי בית ההליכות החדש - רח' נחל גמלא 2, קריית אונו, ת.ד 211, מיקוד: 55100   בשיתוף: "אורות יצחק" גרעין תורני קהילתי - מודיעין



מאת פרופ' זהר עמר

טל': 03-5340819   פקס: 03-5343658
 orhalichot@gmail.com  :דוא"ל

 מספר המערכת בספרייה הלאומית: 2789255 

חברי
המערכת: 

הרב צפניה ערוסי, אבי חמדי,
אביעד רצהבי, שמואל חמדי,

אריאל פרחי, נועם עוזרי.

כתובת לתרומות
להמשך הפצת העלון:

ת.ד 5042 נתניה

מנהג הקדום למועד ברכת האילנות  |

ממה נובעת העשייה רחבת ההיקף?
נובעת מחזון ו"אני מאמין". החזון  העשייה הרחבה 
וגוי  כהנים  ממלכת  להיות  ישוב  שוב  שעמנו  הוא 
לה'  שיש  בברית  מאמין"  ו"אני  לגויים.  ואור  קדוש 
עמנו, "כי לא תשכח מפי זרעו")אגרת תימן(.בהקשר 
זה אמר לי לפני שנים רבות מו"ר הגר"ש קורח זצ"ל, 
תימן  מורשת  בתחום  פעילותו  מעשית  שמבחינה 
תהליך  יש  כי  סיכוי,  חסרות  הן  לכאורה  ופעילותי 
חילון נוראי בקרב עדתנו, ויש בני תורה יקרים שאינם 
מחוברים למורשתנו, כך שלכאורה שוא עבוד אלקים 
מאמין  שאני  בהכנעה,  לו,  אמרתי  אך  בפעילותנו. 
שאפילו  בכתביו,  הביאה  שהרמב"ם  ברית  אותה  על 
נתדרדר מטה מטה, נחזור ונתחבר לתורתנו הקדושה 
ונתעלה מעלה מעלה. לרב בישראל, בימינו, יש ייעוד 
ולב  בנים  על  אבות  לב  להשיב  ביותר,  וחיוני  חשוב 
הוראה.  כמורה  תפקידו  מלבד  זאת  אבותם,  על  בנים 
ומתמעטת  הולכת  שבימינו  לדעת,  בימינו  הרב  על 
החילוניות האידיאולוגית, והולכת ומתרבה החילוניות 

הנובעת מבורות בתורת ישראל, בגלל שאין מלמדים 
הנוער  בני  את  מחברים  ויותר  היהדות,  וערכי  תורה 
רק  חיים  בחיים,  ול"כיפיות"  ולהישגיות  לקריירה 
שאין  חיים  נמות".  מחר  כי  ושתה  "אכול  עכשיו,  של 
להם מחר ומחרתיים, ובודאי לא חיי העולם הבא. כי 
בשנות החמישים והששים הייתה הסתה כנגד היהדות 
האויב  היום  באירופה.  במיוחד  ההשכלה  בהשפעת 
בטח  דתית.  האנטי  האידיאולוגיה  ולא  הבורות  הוא 
מרוחות  בתימן  מושפעת  הייתה  שלא  בעדתנו  בטח 
המצב  היום  לכן  ליהדות.  הזרות  והשכלה  כפירה  של 
שונה, קם דור צעיר אשר מחיסרון הידיעה איננו יכול 
להתמודד עם המציאות המודרנית במסגרת הדת, כי 
הוא חושב שהדת ארכאית ולא רלבנטית. מתוך ראיה 
זו אני מתמודד בנושא זה בשני מישורים. האחד, תורה 
תורה  כמדינה.  המדינה  עם  התמודדות  והשני  לעם. 
וחוויה דתית, במסגרת שבתות  לעם עם הוויה דתית 
עיון וירחי כלה. והמדינה כמדינה ע"י בתי דין לממונות 
שהוא  התורה  משפט  את  ויותר  יותר  להפיץ  כדי 
המשפט של עמנו, שהרי כמו שאין אומתנו אומה אלא 

בתורותיה, אין מדינת ישראל מדינה יהודית יהדותית 
בלי הדין היהדותי שלה.

איך מתבצעת הלכה למעשה הפעילות?
הדין  בתי  במסגרת  היא  המדינה  עם  התמודדות 
התורה.  למשפט  עולמיים  וכנסים  ממונות  לענייני 
בכל  תורה  שיעורי  באמצעות  העם,  של  ובמישור 
כלה.  וירחי  עיון  שבתות  ובאמצעות  הארץ  רחבי 
ה',  אמר  שכביכול  חז"ל  דברי  על  אמונים  ואנחנו 
שבה  שהמאור  שמרו,  תורתי  ואת  עזבו  אותי  אילולי 
מאוד  משתדלים  אנו  פעילותנו  בכל  למוטב.  מחזירם 
ומבוגרים.  צעירים  השומעים,  על  התורה  את  לחבב 
איך  להם  להראות  אבות,  למסורת  אותם  לחבר  וכן 
הופתענו  התורה.  והיא  חווייתית  היא  אבות  מסורת 
צעירים  של  חיובית  המאוד  מההיענות  לטובה 
הכרת  אתה  אמורים,  דברים  במה  אסביר  ומבוגרים! 
את המציאות של שנות ה-50 וה-60 איך בתי הכנסת 
ברמת עמידר רמת גן, היו כבר בשעה 3-2 לפנות בוקר 
כבר היו מוארים ומלאים, בוודאי שבשבתות ומועדים. 

המשך בעמ' 3

הרב רצון ערוסי משמש עשרות שנים כרב העיר קרית 
אונו ויו"ר הליכות עם ישראל. רב העיר הרב רצון ערוסי, 
מקובל ומוערך בהיות הליכותיו תמיד בנועם ואהבה עם 

כל העדות בקרי: אשכנזים כספרדים וכמובן תימנים.
הרבנות  מועצת  כחבר  בנוסף  משמש  רצון  הרב 

הראשית בתפקידים חשובים ביותר.
נישואין, שאחד  ועדת  כיו"ר  זו משמש הרב  בקדנציה 
לעורכי  אישורים  הענקת  היא  החשובות  מפעולותיה 
לענייני  הדין  בית  הוא  הגדולים  ממפעליו  אחד  חו"ק. 
ממונות, נושא אותו דוחף הרב רצון עשרות שנים ברמה 
כינוס  מתקיים  שנה  בכל  העולמית.  וברמה  הארצית 
של  שונים  בנושאים  ממונות  לענייני  בירושלים  עולמי 

דיני ממונות הלכה למעשה, 

מכל  ומנהיגים  שופטים  דיינים,  רבנים,  בהשתתפות:   
הזו,  והמבורכת  הכבירה  פעילותו  ובזכות  העולם.  רחבי 
ובעולם.  בארץ  לממונות  דין  בתי  ונוסדים  נוסדו  ב"ה 
והקים  יזם  אותה  שאף  ישראל",  עם  "הליכות  עמותת 
ערכיה  על  היהדות  מורשת  לשימור  פועלת  רצון,  הרב 
הנפלאים לכל עדות ישראל. וזאת ע"י קיום שבתות עיון 
וירחי כלה. בימים אלה מושלם קומפלקס אדיר ומפואר 

של מרכז רוחני עולמי בקרית אונו. 
שבתות  כלה,  וירחי  עיון  שבתות  יתקיימו  זה  במרכז 
לרבות  אבותינו  מסורת  את  שיודעים  רבנים  עם  חתנים 
שיתמחו  דיינים  עם  דין  בתי  וכן  וכיו"ב.  שמחות  ניהול 
חיינו  במציאות  ממונות  דיני  של  שונים  בתחומים 

המודרנית.

הריאיון נערך  בעבר  ע"י ר' נריה עוזרי הי"ו ונתפרסם במגזין "לפני המחנה", ואף שנתפרסמו הדברים הנכונים 
לשעתם בעבר, ראינו שוב לפרסמם במילואם, כאבני דרך הרלוונטיים כעת .

חזון אני מאמין - להחזיר עטרה ליושנה

יסודה  האילנות,  ברכת  מצוות 
בתלמוד:  "אמר רב יהודה: האי מאן 
דקא  אילני  וחזי  ניסן  ביומי  דנפיק 
בו  וברא  מלבלבי, אומר: ברוך שלא חיסר בעולמו כלום 
אדם"  בני  בהן  להתנאות  טובות  ואילנות  טובות  בריות 

)בבלי, ברכות מג ע"ב; ר"ה יא ע"א(.

התשובה   ? לבלוב  היינו  "מלבלבי",  של  השלב  מהו 
תיאור  בתרגום  הארמית  מהמקבילה  היתר  בין  נלמדת 
שלבי  סדר  תיאור  מופיע  שם  המשקים,  שר  של  חלומו 
החורף,  לאחר  העלים  הנצת  משלב  הגפן,  התפתחות 
)flowers( ולבסוף הבשלת הפירות:  הופעת הפרחים  
ִהְבִׁשילּו  ִנָּצּה  ָעְלָתה  ְכֹפַרַחת  ְוִהוא  ָׂשִריִגם  ְׁשֹלָׁשה  "ּוַבֶּגֶפן 
אונקלוס:  מתרגם  כך  י(.  מ,  )בראשית  ֲעָנִבים"  ַאְׁשְּכֹלֶתיָה 
"ובגופנא תלתא שבשין: והיא כד אפרחת אפיקת לבלבין 

אניצת נץ בשילו אתכלהא הוו ענבין". 
ניתוח הפסוק מראה  שה"פריחה" בלשון המקרא הוא 
ה-  הוא  "ציץ"  או  ה"נצה"  בעוד  העלים,  הנצת  של  שלב 
עברית  הלשון  של  מהמשמעות  הפוך  כלומר   ,flower
של  לתורה  הערבי  בתרגום  גם  ימינו.   בת  המתחדשת 

יג(, שלב הפריחה  ז,  כג; שה"ש  יז,  ; במדבר  י  מ,  )לבראשית  רס"ג 
הצעירים  הענפים  של  האמירי  הניצן  הופעת  שלב  הוא 
 flower ה-  הוא  ה"נץ-ציץ"  שלב  ואילו  )"פרע"(  והעלים 
)"נואר"( תנחום הירושלמי ביאר את דברי הרמב"ם: "פרח 

בנוסף  ונצר".   ענף   – טו(  ו,  כלאים  )הלכות  האילן  מן  היוצא 
המופיע  מה"לולב/בין"  נגזר  לבלוב   שהמונח  להעיר  יש 
 Terminal( האמירי  לניצן  כללי  כינוי  חז"ל,   בלשון 
הרמב"ם:   כתב  שלמשל  כפי  והרך,  הצעיר  הענף   ,)bud
בראשי  היוצאים  )פרוע(  הענפים  "הם  הגפן:  של  "לולבין" 

הענפים בעודם רכים מאוד" )פהמ"ש ערלה, א, ז(.
תרגום  )תלמוד,  הקדומים  המקורות  כל  כה,  עד  לסיכום 
אונקלוס ורס"ג( מראים שהמונח "לבלוב" או "פרח" בלשון 

האמירים  והניצנים  העלים  הנצת  שלב  פירושו  המקרא, 
של העצים לאחר ההתעוררות משלכת החורף. בהתאם 
המהר"ם,   כמו  זה,  בשלב  לברך  רבים  פסקו  זו  להבנה 
המרדכי, הטור ואצל בעל השולחן ערוך: "ורואה אילנות 
שמוציאין פרח" )או"ח סימן רכו, השוו יו"ד, סימן רצ"ו: "פרח היוצא 
מן העריס" והוא ציטוט מהרמב"ם הלכות כלאים ו, טו. מבאר ר"י קאפח 

בפירושו, "פרח הוא העלין שבראש הענף"(.

הרמב"ם מרחיב ופוסק שניתן לברך בשני שלבים של 
התפתחות הצמח:  "היוצא לשדות ולגנות בימי ניסן וראה 
כלומר, לדעת  י, יג(.  אילנות פורחות ונצנים.." )הלכות ברכות 
הרמב"ם אפשר לברך גם  בהופעת עלווה וניצנים אמירים 
חדשים וגם בשלב הפרחים )flowers(. בעקבותיו פסקו 
בעל הסמ"ק  ור' דוד אבודרהם.  כמו כן, הרמב"ם מזכיר 
סרק  עצי  בכך  כולל  שהוא  אפשר  כלומר  וגנות",  "שדות 

ועצי פרי.
רק בקרב האחרונים החלה להופיע הפרשנות המגבילה 
את  דחקה  אשר   ,flower-ל "פרח"  הפירוש  את 
בלשון  שהתקבלה  החדשה  להבנה  הקדומה.  הפרשנות 
העברית המודרנית  הייתה גם נפקות הלכתית בכך שהיא 
העלווה  של  היא  לבלוב  או  שפריחה  ההבנה  את  שללה 
בחיבור  למשל,  ביטוי,  לידי  בא  זה  דבר  החדש.  והנצר 
בימינו  מהפוסקים  שרבים  רכו(,  )סימן  ברורה"  "משנה 

מושפעים ממנו.

האילנות"  ברכת  לעניין  הלבלוב  "הגדרת  עמר,  ז'  ראו  להרחבה   *

תחומין, לח )תשע"ח(, עמ' 470 – 477.



המשך מעמ' 2

המשך מאמר מו“ר הרה“ג רצון ערוסי שליט“א  

אנחנו  וכך  דיינו.  בכוריהם,  את  הרג  ולא  באלוהיהם  דין 
ממשיכים הלאה אבל כאן אנחנו שואלים את עצמנו, מה 
היינו מסתפקים רק בזה? איפה מתן תורה? איפה הכניסה 
לארץ? מנקודת ראות אדמית, פרטית, לא לאומית, לא 
ייעודית על פי חזון נביאי ישראל. אנחנו חייבים להודות 
לקדוש ברוך הוא על כל פרט ופרט כי איננו ראויים ליותר, 
ולכן על כל שלב ושלב אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא. 
אבל הקדוש ברוך הוא אינו מודד אותנו לפי מצבנו בהווה 
בכך  די  ולכן,  הבתרים.  בין  ברית  של  הייעוד  לפי  אלא 
שאנחנו מאותתים לקדוש ברוך הוא שאנחנו שווים אליו, 
כמו אבותינו עם קורבן פסח שאותתו שהם שווים אליו, 
ונימולו למרות שכבר הרבה זמן לא נימולו, ואז שני דמים 
גם הפסח וגם מילה זהו איתות כדי שהקדוש ברוך הוא 
גילוי שכינה עת דודים.  זהו  יתגלה עלינו. "במורה גדול" 

ההתחברות היהודית לקדוש ברוך הוא.
נרצה,  לא  או  שנרצה  המסלול  את  עוברים  אנחנו  ואז 
על  אותו.  יחווה  מאיתנו  מי  השאלה  אותו,  נקבל  אנחנו 
למקום,  ומכופלת  כפולה  שהטובה  וכמה  כמה  אחת 
אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, קרבנו לפני הר סיני, נתן 
בית  את  לנו  בנה  האל,  לארץ  הכניסנו  התורה.  את  לנו 
הגאולה  בברכת  אבל  עוונותינו.  על  בו  לכפר  הבחירה 
כן  אבל  חרב,  הבחירה  בית  הבית  ונאמר,  נחזור  אנחנו 
בקדושת  שלנו  השלמות  הבנוי.  הבחירה  לבית  תביאנו 
בקדושת  לעולם,  יחרב  שלא  שלישי  בבית  היהודי  העם 
עולם שתקרין על הכל. אבל לזכור, כמה מעלות לא נמצא 
בדברי הרמב"ם. זה תוספת שלנו, אשר בה היא המראה 
שלנו עצמנו איך אנחנו מעריכים את עצמנו, היינו חייבים 

הגאולה  של  המהלך  אם  גם  הוא  ברוך  לקדוש  להודות 
איננו שלם.

הודיה לה' מתוך ראייה נצחית
להודות  האם  דורינו  על  שמתווכחים  יש  רמז,  ומכאן 
לה', לא להודות לה'. צריך להודות לה' על כל מה שהוא 
עושה לנו, אפילו שיש בימינו מתירנות נוראה, חילוניות 
נוראה משתוללת, אובדן זהות יהודית, ה' יצילנו. ברמת 
השלטון, ברמת הקיבוציות היהודית, ברמת היחידים, ה' 

יצילנו.  אבל זה לא פוטר אותנו מהחובה להודות.
הלל.  בלי  הלל,  עם  הלכתית,  שאלה  זו  להודות,  איך 
אבל גם בלי הלל הרי גם אדם שלא מברך "הגומל" אומר: 
עושה  "הגומל"  מברך  שלא  אדם  גם  חי".  כל  "נשמת 
סעודת הודיה. זה לא קשור, אם זה יום חג, או לא יום חג, 
כל  על  הוא  ברוך  לקדוש  להודות  צריך  חג.  יום  איזה  או 
פרט, גם אם המהלך טרם הושלם. כדרך אמירתנו "כמה 
מעלות", דיינו, דיינו, דיינו. אבל לדעת בלבד זה רק נקודת 
ראות אנושית צרה שהוא מסתכל על הרגע ועלינו להיות 
מחוברים אל נקודת הראות הנצחית, היהודית עד לעתיד 

לבוא.
"בניסן יגאלו  זהו הרעיון הגלום בכל ההגדה של פסח. 
איננו  העבר.  על  מדברים  איננו  להיגאל",  עתידים  ובניסן 
מדברים רק על ההווה, אנו מדברים על העתיד, עד למצב 
שבו כל אומות העולם יכירו, יחזרו לרעיון הגדול של השם 
א-לוהים אחד. זהו הרעיון של הקדיש, "יתגדל ויתקדש 
כולו  העולם  שיגיעו  עתיד  שעוד  "דעתיד",  רבה"  שמיה 

לאמונה בבורא עולם ייחודו, ויתגדל ויתקדש שמו.

וכל אחד בבית הכנסת, שקוע בלימוד או בבקשות. זה 
קמו  שלא  הצעירים  גם  היהודי.  של  ההוויה  מרכז  היה 
ואיזה  ההוויה.  הייתה  זו  כי  שקמו.  מהצעירים  הוקרנו 
ואיזה כבוד בישיבה. באגודת "הליכות עם ישראל"  חן 
אנחנו פועלים להנחיל לדורות האלה המבוגר שהספיק 
המורשת.  זו  את  ידע  שלא  ולצעיר  ולהתנתק  לשכוח 
הניסיון נוחל הצלחה ב"ה. מרנין הלב לראות שבשבתות 
הכנסת  בבית  בטליתות,  עטופים  רבות  עשרות  עיון 
"שלום  עוז  בקול  ואומרים  עומדים  האוכל,  ובחדר 
עליכם", ו"אשת חיל" והקידוש, כשאחד מקדש לכולם 
כמנהגנו. וגם אני מקפיד שאחד מברך המוציא לכולם. 
וכולם ממתינים בחן בכבוד ובשירה. מסתבר שהציבור 
לרועה  זקוק  רק  הציבור  המקורית,  המסורת  את  אוהב 
במעמד  ההתרגשות  ובכבוד.  בחן  אותם  שיחבר  רוחני 
כזה היא עצומה. היו נשים שבאו בלי כיסוי ראש, ובשל 
האווירה המרוממת והמעמד הקדוש הן מרצונן חמקו 
הקדוש  המעמד  כי  ראש,  כיסוי  עם  וחזרו  לחדרים 
שככל  בטוחים  אנו  זאת.  עשו  רצון  ומתוך  זאת,  חייב 
אל  ירידה  מתוך  אהבה  מתוך  לרבים  תורה  שנרבץ 
אל  המקורות  אל  חיבור  תוך  העם,  בשפת  ולדבר  העם 
וחוויה, לא רק לימוד במובן של  מה שאני קורא הוויה 
אתם,  לומדים  כמובן  שאנו  והלכה  גמרא  משנה  לימוד 
כן  אבותינו.  לתורת  ולחוויה,  להוויה  אותם  לחבר  אלא 
נצליח להשיב עטרה לישנה. אנחנו פועלים רבות במובן 
לא  דין  עורכי  המשפט,  בתחום  גם  לעם.  תורה  של  זה 
מתפעלים  אלינו,  שבאים  דתיים,  לא  דין  ובעלי  דתיים 
ומתחברים למשפט התורה. ורוצים להתדיין בבית דין 

לממונות, ומפנים גם את חבריהם אלינו.
ועומד  ונבנה  הולך  אשר  ישראל  עם  הליכות  בית 
לפני סיום הבניה. במרכז הקומפלקס בית מלון לאירוח 
הליכות  בית  וחתונות.  בר-מצווה  עיון  שבתות  כינוסים 
עם ישראל ישמש מגדלור רוחני כשאחד הייעודים שלו 
ההבטחה  ויישום  אבותינו.  בדרך  היהדות  הפצת  הוא 
כך  כבתחילה.  ויועצינו  כבראשונה  שופטינו  ישיב  שה' 
נצח  בברית  מאמין  האני  מכח  נביאינו  חזון  את  נגשים 
שתחזור  לראות  ונזכה  שבשמים,  אבינו  עם  לנו  שיש 

עטרה לישנה במהרה בימינו, אמן.

בחברה  ושנאה  הקצנה  של  תהליך  קיים 
החברה  תחלואי  בכל  מצוות.  לשומרי  הישראלית 
הישראלית אשמים החרדים. בעיניים ריאליות היש 

עוד תקוה לאחות את השברים, ואם כן איך?
כי  חיובית,  לכך  התשובה  והערכתי,  אמונתי  לפי 
ההקצנה בד"כ גורמת לשפיות ולחזרה ולשיקול הדעת. 
המשסים  שגם  דבר  של  בסופו  שיקרה  מה  זה  ולענ"ד 

ידעו שהם משסים ויחדלו מכך.

נראה שמדינת ישראל והציונות החילונית סיימה 
את תפקידה ביהדות הצרופה. האם קרע והיפרדות 
בלתי  הוא  הישראלית  מהחברה  מצוות  שומרי 

נמנע?
תגבר  שהחילוניות  שככל  לענ"ד  זה,  בעניין  גם 
ותדחק את המינימום הדתי במדינת ישראל, כך תהיה 
זו,  תחזית  אם  אך  הדת.  לעיקרי  וישובו  התפקחות 
חלילה, לא תתגשם, אכן תהיה הפרדת דת מן המדינה, 
עם  דווקא  יתקשרו  והחילוניים  מהמסורתיים  ורבים 

הדתיים, כדי שלא יתבוללו, אבל יהיה פילוג בעם.
דרכי שלי, לעשות הכל למען האחדות, מבלי שייפגעו 
באמונה  ונתלה  מעריך  אני  כאמור,  אך  הדת,  עיקרי 
ימנעו  החילונים  גם  והמנהיגים,  התפקחות,  שתהיה 

פילוג בעם.

לשמש  נועד  בנטל"  ה"שיוויון  שנושא  נראה 
טריגר להתפוררות החברה החרדית, ואכן כך נראה 

המצב, מה דעת הרב?
"השוויון בנטל" הפך להיות עניין פופוליסטי, שנועד

שוויון  בעולם,  חברה  בשום  אין  כי  ניגוח,  למכשיר 
בנטל מתימטי, אלא שוויון פונקציונלי, כי כל אחד תורם 
במיוחדות שיש לו לחברה, וכך צריך להיות, כשם שגם 
בין בני זוג אין שוויון בנטל מתימטי, אלא פונקציונאלי, 
התא  של  ושלימות  שלום  מבטיח  כזה  שוויון  ורק 

המשפחתי. וכן של החברה בכללותה.

במתכונתה  הראשית  הרבנות  תראה  איך 
החדשה, עם מעורבות המדינה בשיקולים הלכתיים 
והשינויים הצפויים במועצות הדתיות, שמן הסתם 

יובילו לתחרות שלא תביא כבוד למעמד הרבנות?
את  יהרוס  הרבנות  בענייני  בחקיקה  מופרז  שימוש 
הרבנות. כשם שאסור שימוש כזה בענייני בית המשפט, 
וכל שכן לגבי הרבנות, אשר אמורה להיות מונחית ע"י 
תורת ה'. אם שימוש בחקיקה יגיע לכדי פגיעה בעיקרי 
הדת, חלילה, יש לפרוש מן הרבנות. אבל נתפלל כולנו, 

שתהיה התפקחות של המעורבים בחקיקה זו.

התקופה  לקראת  לעדה  לרב  יש  מסר  איזה 
הקרובה וניסיונות הדת שעומדות בפני העדה?

להם,  ואומר  עדתנו,  בני  הצעירים,  אחי  אל  פונה  אני 
זכיתם להגיע לארץ הקודש, כבני עדה קדושה, שיסודות 
בארץ,  אתם  היום  קודש.  חכמת  הן  הליכותיה  כל 
אקדמית.  אפילו  או  תיכונית  השכלה  בעלי  ברובכם, 
עליכם לדעת השכלה אקדמית היא חכמה, ויש כזו גם 
אבל  האמן.   – בגויים  חכמה  חז"ל  אמרו  וכבר  בגויים, 
תורה בגויים – אל תאמן. כי התורה היא חכמת החיים, 
וייעודו,  אלקים  בצלם  שנברא  אדם  של  החיים  ייחוד 
וחכמה כזו היא רק בתורה, ולכשתלמדו תורה בהארה 
נכונה, תגלו, כי אכן ההתנתקות ממנה וממורשת אבות, 
היא אבדן ערכי גדול מאוד, ויש לזה השלכות להמשך 
קיומנו כעם יהודי, לא מתבולל, וכעם יהודי ערכי, שאין 

בו אלימות ושחיתות.

לסיכום:
מורשתנו  על  לשמור  לאבותינו  סייע  שה'  כמו 
והעניות,  הרדיפות,  למרות  הדורות,  בכל  האמתית, 
מורשתנו  עם  הקודש  לארץ  לעלות  וזכינו  והמגיפות, 
לציון,  שכינתו  עם  ה'  בשוב  לראות  נזכה  כך  הקדושה, 
ממלכת  ונהיה  הקדושה,  לתורתנו  ישובו  עמנו  בני  וכל 

כהנים וגוי קדוש, ואור לגויים, במהרה בימינו אמן.

העלון מוקדש
לזכרו של חברינו  

ר' סעדיה עוזרי ע"ה 
ת.נ.צ.ב.ה.
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במעמד  להודות  וכיצד  לברך  כיצד  לדעת  קשה  קצת 
כמורה  ושמשתי  לימי  צעיר  שכשהייתי  לכם  אספר  כזה, 
אז המפקח השתתף בשיעור בשלי. כנראה שהוא הוקסם 
מהשיעור. סיימתי את השיעור וגם הוא כבר עזב וסיימתי 
את השיעור וביקשתי ממנו "טרמפ" והוא אמר: למה לא. 

היכן  וירדתי  אותי  אסף  שהוא  ברגע 
שירדתי אמרתי לו: תודה  רבה.

ערוסי,  הרב  סליחה  לי:  אמר  הוא 
אני מאוד מתפלא עליך. אתה אומר: 
לי טובה  לו: עשית  תודה רבה. עניתי 
הוא אמר:  אז  רבה.  תודה  ואני אומר: 

צריך לומר: תזכו למצוות.
זה אומר יקירי שאם אתם מבקשים 

ממני להודות לכם, אז אני אומר: תזכו לעשות עוד מצוות 
כאלה פי כמה וכמה.

ישראל  תורת  שבאמת  במקורות  מוצאים  אנחנו 
זכור  "גם  הרבים.  למען  שעושה  למי  בכבוד  מתייחסת 
לטוב". אבל מעניין מאוד מאוד. תורת ישראל מקפידה על 
שני דברים, גם לציין לגנאי את מי שאיננו רוצה לזכות את 
הרבים, כלומר מעודדת ומחייבת את המאמץ למען הרבים 
ומגנה את מי שאינו רוצה לזכות את הרבים, אבל לא מצאנו 
שמביכים אותי גם מסנוורים עם האור וגם מכריחים אותי 
להצטלם. לא מצאנו שאמרו "גם זכור לטוב" לאדם עצמו. 

וזאת למה? כדי שלא תזוח דעתו. הציבור צריך לדעת, כדי 
רבים למען הציבור. אבל אנחנו  עוד  יקומו  שגם מהציבור 

צריכים להיות זהירים.
מה גם שברמה האישית אינני ראוי לכך. מי שראוי לכך 
זה( ואגיד  גם תעודה במעמד  )שקיבל  זכריה מדר  פרופ'  ידידי  זה 
לכם מדוע. כי אני רב. ורב חייב. ותמיד כל 
יום אני אצל בורא עולם האם עשיתי משהו 
שבאמת מכסה את חובתי. הוא לא, כל מה 
שהוא עושה זה זכות גדולה מאוד בשבילו. 
הוקרה  לתעודת  או  לפרס  שראוי  מי  לכן 

זה הוא.
לכל  מעל  ברור  אחד  דבר  ורבותי,  מורי 
ספק, זקוקים אנחנו לאנשים אשר יודעים 
עד כמה העדה,  עד כמה העם זקוק למורשתו, ויש אוצרות 
כבירים מאוד מאוד, ואסור לשבת בארבע אמות. יש צורך 
פשוט לקחת כל חלקה טובה ולהאיר אותה ולהביא אותה 

לציבור הרחב. זוהי תחיית האומה במיטבה.
זה  להודות,  צריך  שבאמת  למי  חביב  אחרון  אחרון 
התודה  זו  מאוד.  גדולות  צרות  לה  עושה  שאני  לאשתי, 

האמיתית שאני חייב בה.
היוזמים  לכל  מאחל  ואני  כולה,  לעדה  מאחל  אני 
והמארגנים שיזכו באמת להרבות חיל למען עדתנו ולמען 

עם ישראל. עלו והצליחו.

הודעת
המערכת

הרה"ג יוסף קאפח זצ"ללכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו |

עיצוב ועימוד: 052-7605757
ayalak5757@gmail.com

דברי הברכה שנשא מו"ר שליט"א בקבלת תעודה על מפעל חיים 

עלון אור ההליכות המתחדש , קורא לחברים ולקוראים שיש ברצונם לתרום מאונם וכוחם לעלון , לבוא ולהצטרף למזכי הרבים
ולהיות שותפים בכל דבר הן בעריכה / במדורים חדשים / בהפצה רחבה ובכל עניין .

לפרטים פנה עכשיו : 0506576418 אבי חמדי  |  052-5467887  נועם עוזרי

ברכת בית נאמן בישראל

לרב אליקים צדוק שליט"א
רב ק"ק שערי ציון יד בנימין

על אירוסי בתו עם הבחור החשוב יאיר נ"י
בן ר' רוני משרקי הי"ו. 

ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל
מערכת אור ההליכות

בכנס המכון לחקר חכמי תימן -  אוניברסיטת ב"א,
המכללה האקדמית אשקלון מרכז דהאן, והאגודה לטיפוח חברה ותרבות .

החלה הרשמה
"לירחי כלה קיץ"

במלון לביא
נופש לגוף ולנשמה ! 

לפרטים:
מוטי צארום 052-9426613

שולחן ליל הסדר בהליכות תימן 
לפני שהגברים הולכים לתפילה בליל הפסח הם עורכים 
)מידה(  מעץ  עגולים  עושים  היו  שולחנותיהם  השולחן.  את 
או של נחושת )מעשרה(. אין פורשים מפה על השולחן, אלא 
מניחים את האוכל על גבי קרשיו שהם תמיד נקיים ביותר, 
מרוב  העליונה  קליפתו  את  שמוציאים  פסח,  של  שכן  וכל 

שפשוף.
וכך היא עריכת השולחן:

גדל  צנון  של  רובד  מסביב  השולחן  על  מניחים  תחילה 
"נץ  רובד  כמוהו  עליו  אצבעות,  כשלש  של  בגובה  עלים 
)חסא(.  חזרת  של  שבה  כך  ועליהם  וכרפס,  )בקדונס(  החלב" 
עוטפים שלשה או ארבע רקיקי לחם מצה שמורה, במפה 

נאה, ומניחים מלמעלה לצד מקומו 
באמצע  המשפחה.  ראש  של 
של  בעומק  גומא  נשאר  השולחן 
למעלה מטפחיים, ובתוכה מניחים 
שתיים או שלש קעריות )זבאדי( של  
חרוסת מחויה במישרת צימוקים, 
חרוסת  קעריות  שלש  או  ושתיים 
אחד  שכל  כדי  יין  בחומץ  מחויה 

יטבל כרצונו ולפי טעמו אם מתוק ואם חמוץ. בתוך הקעריות 
מפזרים כמה גרגרי כמון שלמים, כדי שייראה כתבן בתוך 
הטיט, כמצוות חכמים. מוסיפים קערית ובה שני נתחי בשר 
)אין מקפידים לקחת דווקא בשר זרוע( אחד צלוי, וזכר לפסח, ואחד 

מיועדת  זו  ביצה  מבושלת.  ביצה  וכן  לחגיגה,  זכר  מבושל 
לקורא "מא כבר" מכסים את השולחן במפה נאה, המיוחדת 
רק לפסח, מדליקים את הנרות, לובשים בגדיהם החמודות 
והולכים לבית הכנסת. מבגדי החג נודפים ריחות עדנים של 
ימות  כל  שהיו טמונים בהם במשך  עשבי הבושם השונים 
אחרון,  סידור  הבית  את  הנשים  מסדרות  בינתיים  השנה, 

עוטות בגדיהן, עודות עדייהן ומלבישות בנותיהן בגדי חמד 
ועדיי כסף וזהב, כיאות לערב קדוש זה מגמרות את הבית, 
מכינות את הכוסות ואת היין, ויושבות בחדר הסדר, שהוא 
– האולם הגדול, משוחחות  בדרך כלל "אלמכאן אלכביר" 
על דא ועל הא, על פי רוב מענייני היום, עד שיחזרו בעליהם 

וילדיהן מבית הכנסת.
מתפללים  מניין,  שמתקבץ  עד  ממתינים  הכנסת  בבית 
בניגון  רם,  בקול  בצוותא  תהלים  מזמורי  ומתחילים  מנחה 
הכנסת.  בית  של  המתפללים  ציבור  כל  שבאים  עד  חגיגי, 
כל בית כנסת יודע את מתפלליו, לפי שכולם, בלי יוצא מן 
הכלל, מתפללים יום ושבת ושבת אין נעדר ואין מתפללים 
בלתי צפויים. נתמלא בית הכנסת – פוצחים פיהם כל הקהל 
יחדיו במזמור של חג "יאמרו גאולי 
בניגון  צר",  מיד  גאלם  אשר  ד' 
זה.  למזמר  המיוחד  צוהל,  חגיגי 
ובליכוד  רב  במיתון  נאמר  המזמור 
כמו  הציבור  קולות  כל  של  הרמוני 
מאמר  והשווה  מאומנת.  מקהלה 
פקע  והלילא  פסחא  "כזיתא  חז"ל 
אמרים  המזמור  את  גמרו  איגרא". 
אחריו "אשרי" ו"למה רגשו" בניגון חגיגי שונה במקצת מן 
הראשון, ומסיימים ב"הללויה הללו אל בקדשו" וגו'. ראש 
החזן  את  ומזמין  מעומד  התפילה  את  מסדיר  כנסת  בית 
את  יחד  אומרים  מעריב  תפילת  אחרי  שמע.  על  לפרוס 

ההלל כולו )גם זה מנהג ארץ ישראלי עתיק, כדאיתא בירושלמי(.
 אם חל בשבת אומרים "יגדל" בניגון עליז מיוחד לחגים 
מברכים  הכנסת  מבית  בצאתם  לשלום.  לבתיהם  ונפטרים 
טובים"  ומועדים  רבות  לשנים  "תזכו  בברכת  זה  את  זה 

ועונים "בחייך ובימים הטובים".
 מי שלא ראה יהודי תימן בליל החג בבית הכנסת דומה 

כמי שלא ראה שמחה של קדושה מימיו.)מתוך "הליכות תימן"(

הציבור מוזמן למצות

הקבלת פני הרב
ביום ראשון ט”ז ניסן

בבית הכנסת שיבת ציון 
רחוב הרב שלום הלוי 6 קרית אונו

 
17:30 - התכנסות

*שיעור בנושא איסור חדש 
*תפילת מנחה 

*שאלות ותשובות
*תפילת ערבית

הציבור מוזמן למצות 

הקבלת פני הרב
ביום שני י”ז ניסן

בבית הכנסת אבי דוד 
רחוב אבן ספיר 5 ירושלים

  
התכנסות בשעה 17:00

17:15 שיעורים 
18:45 תפילת מנחה

19:00 שיעור של מורינו הרב

בנושא :
"חובת הכרעת הדין בהלכה"


