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פרשת אמור
ו' באייר התשע"ט

"ולא תחללו את שם קדשי" 
כתב הרמב"ם בהלכות תשובה )פ"א(, ארבעה חילוקי כפרה הן. א. אם האדם ביטל 
מצוות עשה ועשה תשובה - אינו זז משם עד שמוחלין לו. ב. עבר על מצות לא תעשה 
שאין בה כרת ולא מיתת בית דין - תשובה תולה ויום הכיפורים מכפר. ג. עבר עבירות 
שיש בהן כריתות או מיתות בית דין - תשובה ויום הכיפורים תולין, ויסורין מכפרים. ד. 

עבר על חילול ה' - תשובה ויום הכיפורים ויסורין תולין, ומיתה מכפרת. ע"כ. 
מכאן למדנו שהעוון הגדול מכל העוונות, ואפילו מעוונות שיש בהם מיתת בית דין, הוא 
עוון חילול ה'. והגמרא אומרת על רבי יוחנן שאצלו חילול ה' היה אם רק היו רואים אותו 
הולך ארבע אמות )שני מטר( בלא תורה ובלא תפילין. וכן לגבי רב שהיה קונה דבר מסוים 
ומשלם בהקפה - זה דומה לחילול ה'. ואצלנו אולי דברים כאלה לא יחשבו לחילול ה', 
אבל ודאי שאם רואים מישהו שנראה כבן תורה מתבטל זמן רב מתורה - הדבר עלול 

להיות חילול ה'. וכן אם לוקח הלוואה ולא מחזיר, או שהולך בבגדים עם כתמים. 
יוסף כתב )בהלכות כיבוד אב ואם( שבן תורה שנמצא בחתונה עם  והראש"ל בילקוט 
ריקודים מעורבים - זה יכול להיות בגדר חילול ה'. והדבר ברור, שהרי כמה פעמים אתה 
שואל מישהו איך הוא הולך לחתונה מעורבת והוא עונה לך "ראיתי שם אנשים 'חרדים'. 

אם כן, למה שלא אלך, וכי אני יותר טוב מהם?". 
וכיוון שידעו  ומעשה ברב גדול שכינוהו הסנדלר, שהוזמן לברית מילה להיות הסנדק. 
על  חזר  ומיד  הגיע,  הצדיק  הרב  דבר  של  בסופו  אנשים.  המון  הגיעו   - יגיע  שהצדיק 
עקבותיו. ניגשו אליו בני המשפחה ושאלוהו לאן הוא הולך, הרי הוא אמור להיות הסנדק. 
ומסתמא  הנביא.  אליהו  את  כאן  ראיתי  שלא  כיוון  ללכת  'החלטתי  הצדיק  להם  אמר 

שהוא גם לא יבוא, כי המקום כאן מעורב ואין צניעות'. 
ומעשה נוסף בבחור צעיר שחזר בתשובה, עלה על דרך המלך והקפיד על קלה כבחמורה. 
ההורים שלו לא הפריעו לו בדרכו ואפילו עודדו אותו, על שמאס בתענוגי העולם הזה 
מבני  אחד  של  חתונה  נערכה  בהיר  ביום  והנה  הבא.  העולם  בתענוגי  לבחור  והחליט 
המשפחה, וההכנות בבית לקראת האירוע היו רבות. אבל הבן הצדיק ישב בחדרו, עסק 

בתורה ולא הראה סימנים שהוא מתכונן ללכת לאירוע. 
המשפחה.  מבני  זה  הרי  לאירוע,  מתכונן  לא  הוא  למה  אותו  ושאלה  אמו  אליו  ניגשה 
יכול לבוא'. כשאביו הגיע לבית  ואני לא  'אמא, האירוע מעורב  אמר הבן ביראת כבוד 
סיפרה האשה לבעלה את העניין, וביקשה שיגש לבן לנסות לשכנע אותו. האב, שהיה 
שרוקדים  בזה  יש  'מה  לו  ואמר  לבן  ניגש  המרכז,  באיזור  מאוד  מפורסם  מועדון  בעל 
מעורב?'. אמר הבן לאביו ביראת כבוד 'אבא, לפי התורה זה אסור, ואני החלטתי לילך 
בדרך התורה. אני לא יכול לעשות צחוק מעצמי'. אמר לו האב 'אם כך, אתה רוצה להגיד 
לי שאני עושה עבירה בכך שאני מרקיד אנשים כל ערב במועדון? הרי אני משמח את 
כולם. לדעתי אולי זאת בכלל מצווה'. אמר הבן לאביו 'אני לא פוסק, אלה עניני פרנסה. 

אבל תשאל את רב העיר'. 
ניגש האב לרב העיר כדי לשאול אותו אם מותר לפתוח את המועדון ולהרקיד מעורב או 
"שמא" יש בזה איסור. אמר לו הרב 'תאמר לי, האם אתה צם בכיפור או לא?'. 'ודאי שאני 
צם, כבוד הרב'. 'עוד שאלה אחת אשאל אותך, ואל תכעס: האם אתה נזהר לא לאכול 
'תקשיב טוב,  לו הרב  וכאן אמר  נזהר, הרב. אני אוכל רק כשר'.  'בוודאי שאני  חזיר?'. 
מה שאתה גורם לריקודים מעורבים, גברים ונשים, כל פעם מחדש זה כמו לאכול חזיר 
ביום הכיפורים'. וכשמוע האיש את הדברים יוצאים באופן מפורש מפי הרב הגדול, הלך 
לסמינר כדי להתחזק ביהדות וחזר בתשובה, וכיום הוא אחד המרצים בסמינר 'ערכים'...

מעשה ביהודי שחזר בתשובה אמתית ושלמה, ושינה 
את דרכיו מקצה לקצה, אולם אליה וקוץ בה… 

אשתו של אותו יהודי "נותרה מאחור", והיא לא הייתה 
מוכנה לשנות את דרכיה ומעשיה, ואף בענייני טהרת 

המשפחה לא רצתה להיזהר ולהקפיד.
בצר לו, פנה אותו יהודי ובא אל לשכתו של מרן זיע"א, 
המתין אותו יהודי עד שהגיע תורו, וכשנכנס לפני מרן 

זיע"א סיפר לו את צרתו אודות אשתו…
שהוא  לו  ואמר  זיע"א  מרן  אותו  עודד  דבריו,  לשמע 
חשוב כיוסף הצדיק שעמד בניסיון גדול, וכתב לו מרן 
תפלה מיוחדת שיתפלל על אשתו, והבטיח לו שבעוד 

חודש היא תשוב בתשובה!
יצא האיש מחדרו של מרן כשהוא שמח ומעודד, והנה 
כפי שהבטיחו מרן זיע"א, כן היה, כעבור חודש, התעורר 

ליבה של אשתו לשוב בתשובה… 
ויהי לפלא!

ועוד מסופר, בימים שהחלו להגיע לארץ עולים רבים 
זצ"ל  אוירבך  זלמן  שלמה  רבי  הגאון  המזרח,  מעדות 
"המרכז  של  נשיא  שנים  ושבע  כעשרים  כיהן  אשר 
ממנו  וביקש  זיע"א,  מרן  אל  פנה  המשפחה",  לטהרת 
דבר  את  להביא  שבנשיאותו  הארגון  בעד  שיסייע 
הטהרה אל העולים החדשים שעברו באותם ימים מסע 

שמד רוחני של ממש.
כבודו  על  חש  לא  לבקשה,  אתר  על  נענה  זיע"א  מרן 
היה  וכך  המשימה,  אל  רב  במרץ  ונרתם  כוחותיו,  ועל 
נוסע פעם פעמיים בשבוע אל ישובים מרוחקים, והיה 
לשונו  ובמתק  העם,  להמוני  טהרה  כנסי  שם  עורך 
ובנועם אמריו היה מחדיר בלבבות את חשיבות הטהרה 

בישראל.
הרב יהושע לוי זצ"ל שעמד בראש הארגון סיפר ואמר, 
אתם  יהושע,  "רבי  לו:  אומר  היה  תמיד  זיע"א  שמרן 
היהודי  העם  בטהרת  שנוגעים  דברים  הרבה  עושים 
מוכן  אני  לי  שתקרא  להיכן  אתכם!  אנחנו  לדורותיו, 

ללכת!"…
בין  רגליו  את  מכתת  והיה  בדיבורו  עמד  זיע"א  ומרן 

ריכוזי העולים החדשים ללמדם תורה וטהרה.
יהושע  לא לחינם התבטא הגרש"ז אוירבך באוזני רבי 
לוי זצ"ל ואמר: "אין מי שיכול להתמודד מול הזכויות 
של הגאון רבי עובדיה, הוא החזיר באמת עטרה ליושנה, 
מחצבתם,  לכור  ורבבות  אלפים  החזיר  הוא  בחכמתו 
קיום  תורה,  ואהבת  שמים  יראת  בהם  החדיר  הוא 

מצוות ומעשים טובים בקרב המוני יהודים!"…

קורא יקר! אם ברצונך להנציח את הגליון להצלחה, לרפואה שלימה, או להבדיל לע"נ יקירך, צור עוד היום קשר עם המערכת. זכור! "כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו".



 הלכות 
ספירת העומר

ה  ל י ח ת כ ל א. 
יש לדעת המניין לפני שמברך, אף אם לא יהיה הפסק בין הברכה לספירה.

זה לשון מרן בסי' תפ"ט סעי' ה': אם אינו יודע החשבון ופתח אדעתא דלסיים כמו 

ששמע מחבירו ושתק עד ששמע מחבירו וסיים כמוהו יצא עכ"ל. ודייק הט"ז מכאן 

שלכתחילה יש לדעת המניין, ופירש המשנ"ב הטעם משום הפסק ולפי דבריו מותר 

לברך לכתחילה אף שאינו יודע המספר אם לא יהיה הפסק בין הברכה לספירה. 

אבל בעניותי לשון הט"ז מורה שאינו מטעם הפסק, וכן מוכח מלשון האליה רבה 

בשם הצידה לדרך שכתב ונכון שידע מתחילה כמה הוא המניין, וגם מלשון הגר"ז 

)סעי' י"ט( שכתב ולא יברך עד שידע איזה יום כדי שידע על מה מברך עכ"ל. מוכח 

דאינו מטעם הפסק.

שו"ר בכה"ח )סי' תפ"ט ס"ק ע"ד(, שגם הוא הבין מדברי האחרונים שצריך לידע 

המנין לפני הברכה ולא מטעם הפסק.

ב. המסופק מהו המניין יספור שני המספרים בלא ברכה כגון היום שלושה, 

ארבע ימים לעומר, ושאר הלילות ימשיך לספור עם ברכה.
הביא משם הרבה מגדולי האחרונים שספירה  סי' מ"ה(  )ח"ח  יבי"א  הנה בשו"ת 

מספק לא נחשבת ספירה, ואף שס"ל לעיקר שהויא לה ספירה למעשה פסק כנ"ל 

וכן הוא בחזו"ע )יו"ט עמ' רנ"ג(. וכ"פ באול"צ )ח"ג עמ' קפ"ב(.

ג. שכח לספור ונזכר רק בבין השמשות יספור בלא ברכה, ומכאן ואילך ישנה 

מחלוקת אם ימשיך לספור עם ברכה.
נראה שיכול להמשיך לספור בברכה  )ברכ"י אות טו"ב(  הנה אף שלמרן החיד"א 

מ"מ כה"ח ס"ק פ"ג חשש לדעת החולקים מטעם סב"ל. וגם בקובץ מבקשי תורה 

דאיכא  ברכה,  בלי  שימשיך  פסק  זצ"ל  אויערבך  הגרש"ז  שגם  כתבו  י"ט(  )קובץ 

ספק ספיקא לחומרא, אבל מסקנת חזו"ע )יו"ט עמ' רל"ח( ואול"צ )ח"ג עמ' קפ"ב( 

שימשיך לספור בברכה.

רבינו יצחק אלפסי - הרי"ף – י' באייר ד'תתס"ג
העיירה  הייתה  הולדתו  קום   .1013 בשנת  נולד  אלפסי  יצחק  רבי 

קלאת אבן חמד שבמדינת אלג'יריה.
רבי יצחק למד בישיבת קירנון והיה תלמידם של רבי נסים בן יעקב 
ושל רבי חננאל בן חושיאל ושל רבי דוד אבן חג'ר, תלמידי חכמים 

ופרשני תלמוד ידועים בצפון אפריקה.
רבי יצחק אלפסי נחשב כבן הדור שבא אחרי תקופת הגאונים ולפני 
אלה שקרויים בפינו הראשונים. רבים קראו לרי"פ גאון כי בפועל 

היה מאלה שחתמו את תקופת הגאונים.
אחרי רבותיו היה האלפסי מורה ההוראה בכנסת ישראל שבצפון 
אפריקה. חיבורו הידוע ה"הלכות" היה נפוץ, נקרא, נלמד ומקובל 

על כל תפוצות ישראל.
הלשינו  במיוחד,  אלים  דין  בעל  כנגד  במשפט  בדין  שישב  לאחר 
אנשים על רבי יצחק אלפסי לשלטונות. הוא נאלץ למרות גילו )היה 
אז בן 75 שנים(, לנטוש את מולדתו אלג'יריה ועבר להתגורר בעיר 

קורדובה שבספרד.
שוב  נדד  קצר  זמן  ולאחר  גרנדה  לעיר  הרי"פ  נדד  מקורדובה 
והתיישב בעיר אלוסינא. לשם עבר אחר פטירתו של יריבו בהלכה, 
רבי יצחק אבן גיאת. שם באלוניסא הקים האלפסי ישיבה גדולה 

אליה נהרו תלמידים רבים.
חיבורו הידוע ביותר של הרי"ף היה ספר הלכות שחיבר על התלמוד 
סדרים  בשלושה  מסכתות,   24 הכיל  הספר  רבתי".  "הלכות  בשם 
ורבים  שבתקופתו  לרלוונטיות  הותאם  הספר  ונזיקין.  נשים  מועד 

רבים כינוהו "התלמוד הקטן".
בפסיקת  לפוסקים  שעזרה  הלכתית  שדרה  למעשה  יצר  הרי"ף 
הלכות. חיבורו הביא להקלה בתפוצת התלמוד. הרי"פ קבע עדיפות 

לתלמוד הבבלי וכן לדברי מוסר ואגדה.
של  ייחודי  ספר  הלכה  פסקי  ועשרים  מאות  שלוש  כתב  הרי"ף 
ותורגם  הערבית  בשפה  נכתב  השו"ת  ספר  ותשובות.  שאלות 

לעברית על ידי אברהם הלוי אבוקרט.
רבי  הראב"ד,  הרמב"ם,  כדוגמת  הראשונים  מבין  הגדולים  גדולי 
ערוך  השולחן  למעשה  כתביו.  את  העריצו  התוספות,  בעל  יצחק 

נבנה על שלושה פוסקים הרמב"ם, הרא"ש והרי"פ.
חרטו  מצבתו  על  דתתס"ג.  באייר  בי'  נפטר  אלפסי  יצחק  רבי 

תלמידיו מתוך כתביו, את המילים הבאות:  
"הרים ביום סיני לך רעשו, כי מלאכי האל בך פגשו ויכתבו, תורה 
בלוחות לבך וצבי כתריה לך חבשו. לא עצרו כח נבונים לעמוד לולא 

תכונות ממך דרשו.

אני  בוקר  עד  ממנו  תותירו  לא  יאכל  ההוא   "ביום 
ה'" )פכ"ב פ"ל(.

 - איזו מצווה  עלינו לעשות  לנו התורה הקדושה שאם  לרמוז  באה 
יהיה  'אל תאמר מחר, פן  לנו לדחות אותה למחר, כפי הפתגם  אל 
ע"ה  רבינו  משה  שאמר  עמלק,  במלחמת  שראינו  וכפי  מאוחר'. 
וגו'. אמר  נון 'בחר לנו אנשים וצא הלחם בעמלק מחר'  ליהושע בן 
הקב"ה 'מעתה כל מה שילחמו עם עמלק - לא יגמר באותו יום'. וזה 
נולד  זה  ובגלל  לבוקר,  עד  אגג  מה שהיה עם שאול, שהשאיר את 
)את  'ויכם'  לבסוף המן האגגי. וזה מה שכתוב אצל דוד המלך ע"ה 

עמלק( מהנשף ועד הערב למחרתם. 
וכן מה שרואים אצל אסתר המלכה שאמרה לאחשורוש 'יבוא המלך 
והמן היום', ובמשתה היא אומרת לו 'אם על המלך טוב נעביר את 
זה למחר', שזה פלא. אלא הוא שאמרנו כאן, כשבא מעמלק הדבר 
- צריך להיגמר רק למחרת. וכן נלמד מכך - מה שאנו יכולים לעשות 

עכשיו, אסור לדחות, כיוון שאנו עלולים לדחות ולדחות. 
ושמעתי מעשה נורא בזמננו, בשוחט מפורסם שקבוצה מסוימת של 
וטוב, כדי שישחט להם  ובחרו עגל מיוחד, רך  אנשים לקחה אותו, 
שהייה  ועשה  השחיטה,  בזמן  התרגש  קצת  כנראה  השוחט  אותו. 
באופן שאף אחד לא הרגיש - רק הוא ובורא עולם. וע"י שהוא שיהה 
הוא גרם לעגל להיות נבילה. מהבושה הוא פחד לומר להם על כך, 
חזר  בדעתו  שנתיישב  אחרי  מקום.  בקרבת  שנמצא  לביתו  והלך 
לא  כבר  לאכול מהבשר, אבל  לא  להם  לומר  כדי  במהירות  למקום 
נשאר שם בשר ולא אנשים. באותה שנה קבר שלושה בנים, רחמנא 
ליצלן, והוא הולך ומספר את המעשה הנ"ל לאנשים כדי לכפר על 
חטאו. ומה שטוב הוא לדחות דברים שהיצר מפתה אותנו לעשות, 
'לא עכשיו אני אעשה זאת  ליצר  וקשה להתגבר. אזי אפשר לומר 
 אלא מחר'. ובינתיים אתה פוקח עיניך ומבין את המלכודת שהיצה"ר 

טמן לך. 
ומעשה בסטייפלער רבי יעקב ישראל קנייבסקי זצ"ל, שהיה משרת 
שלפניו,  השומר  לשמירה.  הגיע  קודש  שבת  ובליל  הרוסי,  בצבא 
שהיה גוי, כשראה אותו מגיע הוריד מעליו את מעיל הפרווה, שהיה 
בראותו  הרב,  לו.  והלך  שבעץ,  הענף  על  אותו  תלה  מאוד,  עבה 
שאסור  ס"א(  של"ו  סימן  )שו"ע  מרן  בדברי  נזכר  בענף,  המעיל  את 
להשתמש באילן ואסור להוריד ממנו שום חפץ. אבל מצד שני, הקור 
המעיל'.  בלי  דקות  חמש  לחכות  'אפשר  אמר  הרב  לעצמות.  חודר 
ולאחר חמש דקות אמר 'אפשר עוד חמש דקות', וכך העביר את כל 
שש השעות של השמירה בלי לגעת במעיל. ומזה הרב נעשה קצת 

כבד שמיעה, אבל את הרב שמעו כולם.
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